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  ، خط  دقايق  در آن  چون گذردولي  و مي  گذشته  خدا سفر كردند؛ سالهايي  تا گلستان  كه  داري زنده  شب گان سوخت  با صفا و دل  راستان  آن  بيقراري  از دقايق اگر چه    

  :  و بروشني  ترديدي  هيچ پروراندند؛ بي  را در سرمي  وصل هاي  دروازه  شدن  گشوده  بودند و آرزوي  عشق  درتكاپوي  كشيدند كه  نفس  دريادلي شكنان
    وباطل  حق ردگاه آو در همين

   ها  و نامردمي مردي      
    با مرگ كارزار زندگي            

   و خنجر و شمشير  با درفش ِ خون رويارويي

 در ياد   كه اراني روزگ  آنها درعرصة  جانبازي  هنگام  افتاد و به  راه به)  ص( محمد  سپاه  مشتاقان خيل  بود كه  ترتيب  پديدار شد و بدين  رستن  و عظمت  رستن شكوه    
 و   خاص  را تماشاگه  بهشت  تيم  جانانة  و بازي  خدا بوده هاي ،همسايه  بحق كه)  ره (  خميني در دفاع)  ع (  حسيني ِ عاشقان شهادت  آمادة شمار گروهان  بي ؛ از انبوه است
  ! رسيد  گوش  به  بودند؛ نويد پيروزي  نموده جهانيان عام
؛ بار   را برافروخت  الهي  هدايت زوال  وبي  تابناك ، چراغ  خون  از درياي  خويش  با گذر تاريخي ناخدايش  كه  نجاتي  كشتي  آن  حركت وزگار ما در تداوم ر  دريادالن اين    

ها،  ها،انديشه  خاطره  بخش  زينت  كه ماجراهايي. دند وجود آور ماند، به مي  كه ، ماجراهايي  و روش  شكل  با شكوهمندترين اش  و در پي آورده  ميان  به  سخن ديگر از عشق
  ، ترانة  تاريخ  در هميشة  كه  نموده  وضبط  ثبت  ماندگاري  ماجراها گفتگوهاي  آن  ناب  از لحظات  زمانه ،حافظة همچنين. ها و دفاتر گرديد ها، زبانها، كتاب ها، چشم سينه

   كودكان  سزاوار و در خور، از الاليي هاي كوشند و با شيوه هامي  آفرين ها و حماسه  حماسه  و گراميداشت  در تقديس ه ك  است آنهايي  همة  افزاي  و روح آرامبخش
ميرند، در   هرگز نمي  راكه  دلدادگاني  آن هاي ها و رشادت  عمر، سلحشوري  و روز چند روزة  سازشب  زندگي هاي  و زمزمه  و دانشگاه  دبيرستان  تا درس  گرفته دبستان والفباي

  !كنند  مي  منتقل  آينده هاي  و نسل  نسل  وبه  نموده  حفظ  حيات  و جغرافياي سرتاسر تاريخ
  و افسوس»  خبر؟  سنگر چه ، ازدل براستي«: پرسند  مي  كه  آنهايي  همة  پرسش  به و نيز در پاسخ» ! هستيم ما كرباليي «  مجموعة  دنبال  و به  عشق  روايت  با سلسله همگام    
  :گويند خورند و مي مي

  شد بار ديگر  مي كاش
  !  روزها برداشت  از آن پرده
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   شد خميني  از آرمانهاي  در دفاع  حسيني  مردان هاي  پرشور شهادت وارد ميدان
    گاه  شاهد بود و ديد آن تا كه

   ، ناموس  و وطن  دين  قدسي  از حريم در حمايت
  !  كاالست ترين  سر، نازل مقدار و  بي  چه جان
  شد، بود  مي كاش

  !   عشق هاي  همسايه  و بازي  بهشت شاهد تيم

   از جان  را ـ كه ِوصلشان  از مي  جرعه پرواز كردند، يك»   افالك  تا اوج  خون از شط «  كه فضيلت  راه  شهيدان  از همة  شفاعت  با تمنّاي  همراه  كه  ديديم  آن صواب    
   شركت  و اصل  عاشقان  و پرشور آن  و جاري  گرم  هميشه  دربزم  كه  آنهايي  همة  و به بريزيم»   باران  بيا سوي با من «  با عنوان  هشيار ـ درساغري سازدش  و مي  رخوتربايد مي

  :  بايد بگويم و از سر ارادت  تواضع ، در كمال  تكّلفي  هيچ بي!  عزيز ، اي پس.   نماييم كنند، تقديم  ومي كرده
  !  باران  بيا سوي ، با من  و غربت  غباريم غرق
  !  الّله بسم
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 را از  او، انسانيت.   است  فردمسلمان  يك  برازندة  رفتار نمايد كه  با مردم اي  گونه  بهكرد،  مي  سعي هميشه. برخورد بود  و دلسوز و خوش مهربان! زدند  مي  صدايش بهرام    

   برخورد جوانمردانه  و شكوه  انساني  عملكرد اعمال  وزيبايي  اخالقي ، فضايل  در كردارش داد ولي  نمي  اجازه  و سالش  سن  كه  بود و بااين  برده  ارث  به  بزرگوارش خانوادة
  !كردند  او را تأييد مي  اخالقي  و آشنا، خصوصيات  بيگانه آشكار بود تابدانجا كه

 و   و درس  درآمد، دركنار مدرسه  كه  و گل از آب.  بخشيد  پيربازار بودند؛ گرمي  روستاي ساكن  را كه  يوسفي  متدين ، خانوادة  با توّلد خويش1347  در بهار سال    
  .آمد  بر مي  از دستش  تا آنجا كه  ممكن  هر صورت  او به نمودن  ياري  پدر بود و كارش ازة در مغ ، جايش تحصيل

   فراواني  با مشكالت  همچنان داد ولي مي  خود ادامه  راه  بود و به  باز نمانده  از حركت  بسيار سنگين  بادشواريهاي  در مواجهه ، اگرچه  ساله ِ پنج  اسالمي  انقالب1362  سال    
  ! داشت  مردمي  نيروي  به طلبيد و چشم  مرد، مي  كردنش  برطرف  چيز كه همه  و نابودكنندة  بسيار جدي مشكلي!  ، قرار داشت  آنها جنگ  همة  دررأس كرد كه  مي  نرم  و پنجه دست
 در   و مذهب  دين  از جريان ِبرخاسته  مذهبي  و عرْق  او از طرفي  امثال  به  نياز جبهه  و احساس موقعيت  بود، با درك  سر گذاشته  بهار را پشت ، پانزده  زمان  در اين و او كه    

  خود را در   و دين  داده  را ياري ، انقالب  خويش  سهم برآمد تا به  ظلمت  نور عليه هاي  حضور در جبهه  جهت هايي  زمينه  آوردن ِفراهم  ديگر، در پي  از طرف اش خانواده
 .راستا ادا نمايد اين

  !ـ بابا
  ! بابا ـ جان
  !  بذارم  را با شما درميون ؛ مطلبي خواستم ؛ مي  داري  فرصت ـ اگه
  :گويد  مي  نموده فرزندش ؛ با لبخند رو به خبر است  پسر بي  و خواستة  از موضوع و پدر كه    

  ؟ خواي  مي  چي بگو ببينم.   دارم  فرصت  كه ـ البّته
  :پرسد شود، مي  پدر نزديكتر مي  به  كه الي در ح و بهرام

   بشود؟  دارد، تمام ها امكان زودي  اين كشد؟ آيا به  مي ْ طول  تا كي  جنگ  نظر شما اين به!  ـ پدرجان
  : دهد كه  مي  جواب ميلي ،با بي  است  و غافلگير شده  نيست  سئوالي  چنين  منتظر شنيدن پدر كه    

  ؟  بهرام  فكر افتادي  اين  چرا به ي ول دونم  نمي ـ راستش
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  !  نداشتم ؛ منظوري  نيست ـ چيز خاصي
  ؟  بكنه  يا كاري بزنه منظور و مقصود، حرفي  بي  كه  را ديدي  عاقلي  آدم هيچ!   پسرجان ـ ولي
  !  هستيم  مسئله  درگير اين  كه  چند ساله ، اَالن  آخه ولي!  ـ نه
  :كند  مي  اضافه و با ناراحتي  ساخته  خارج  خويش  دو لب  را از ميان  دهانش  درون  شدة  متراكم ،هواي  عميق  نفس  يك دهد و ضمن  مي ن سر را تكا  آرامي پدر، به    

  !  كرده  و گرفتارمون ره  مي  پيش  داره  هم بدجوري!   پسرم ـ آره
 !  ايرانو بگيره روزه  و سه  برسه  آرزويش  به ، عراق  نذاشتيم ؟ خدا را شكر كه ـ چرا بدجوري

  : بپرسد  بهرام شود كه  مي  پسر، باعث  پدر به  مستقيم نگاه
   پدر؟  غير از اينه ـ مگه
   دنيا با ما طرف ، همة جنگه  و با مامي ه اومد  ميدون  به  كه  نيست  عراق  فقط  اين  از قرار معلوم  ولي  مابكنه  به  هم  چپ  نگاه  يه  هيچكس ذاريم  و نمي  نذاشتيم  كه البّته!   پسرم ـ نه
  !  سر و پنهان  درپشت  هم بقيه! ، روبرو و آشكار اين! اند شده
  :پرسد بيند، مي  مي  را مناسب  موقعيت  كه بهرام
   كار بايد كرد؟  چه  حساب  پدر،با اين خوب

  :گويد زند و مي  پسر مي  پشت  به  با آرامي پدر بالفاصله
 "! كنند  زود حل  را خيلي مسئله جوانها بايد بروند و اين":   فرموده  امام  كه همانطوري!  ديگه  ـ معلومه

  : گويد بوسد و مي گيرد؛ مي  مي شود؛ پدر رادر آغوش  مي اند، از جا كنده  او داده  انگار دنيا را به ، كه و بهرام    
  !  بِرَم  جبهه  به  هم  تامن  ِبدي  اجازه  كه ومدما!   همينه  هم مطلب! ْ  بِرَم  تو پدر چيز فهم ـ قربون

   آن  جنگي مدتها در مناطق. آورد  درمي  سر از كردستان  اعزام ّ مراحل  از طي ، پس يابد و بهرام  مي غلبه  كه ، اصرار است  اين شوند و سرانجام اصرار و انكار درگير مي    
  كند تا سرانجام  نبرد مي  و ايران  اسالم  حريم  به  و متجاوزان بيگانه  با ايادي  است  زده  را بر هم  آن ، آرامش  خارجي  خوردة  قسم نانو دشم  تجاوز ضدانقالب  كه ِ آشفته سامان

  .سازد مي ِ خويش  از آن22/4/1363   را در تاريخ ، افتخار شهادت  مين ، بر اثراصابت  در محور سروآباد ـ مريوان  كردستان  سر برافراشته هاي  قّله درباالي
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   در شمار شهيدان تازگي او به. بوديم»  بهرام «  براي اي  حجله  برپا كردن  در تدارك با چند نفر از دوستان.داد  مي  خود را نشان كم گرما كم.  بود  رسيده  از راه ، تازه تابستان    

)  بهرام( شهيد محمد  آنها، برادران. كردند  مي  ما كمك كار به  در اين ؛ هم  داشت نام» بشير «  كه با برادر كوچكش» بهزاد «  همان يعني اهللا قدرت.  بود  ما قرار گرفته روستاي
  داد ولي  مي  ما را ياري خوبي به  برادر شهيدش  حجله  در برپايي  خويش  كوچك  جثة او، با آن! كوچكتر ، از بهرام  و سال  سن  بود و بشير كم بهزاد، بزرگتر از بهرام. بودند يوسفي

  !  است  و در فكرديگري  و غمزده ، گرفته  و سخت  با كار نيست  دلش كامالً پيدا بود كه  در كار بود ولي  دستش بهزاد، اگرچه
  : انديشيدم  و با خود مي ، او را كامالً زيرنظر داشتم من

 !داند  مي  برادر رابرادر مرده  مرگ غم: اند  گفته از قديم!   برادرشه حجله!   كه  نيست ـ شوخي
  . دانم  نمي  و من  است  چيز ديگري  قضيه  كه  از اين غافل
 و از دور   نيست  و چيزي كسي  بود و متوجه ده سر فرو بر  الكش  توي ؛ كه  ديدم  او را در حالي  راه ، دربين  بودم  آمده  بيرون  از خانه  كاري  انجام  براي  بعد كه چند وقت    

  !  است  ماتمزده زند كه داد مي
  .  او رساندم خود را به

  ! آقا بهزاد سالم
،   با من  گفتن  سخن  ادامة  به را تمايلش داد؛ عدم  مي  تحويلم  كه ؛ با ببخشيدي ام  زده هم  را به  خلوتش  ازاينكه  نيامده  خوشش  كه  را داد و گويي  سالمم ، جواب با گرفتگي    

  : ؛ گفتم كردم  مي  او حركت  شانه  به  شانه كه و درحالي  كرده  سماجت  من  كرد ولي اعالم
  ؟  نيستم  كه ـ مزاحم
  . باال برد  نفي  عالمت سر را به

  :  دادم ادامه
  !  كنم ، همراهيت تونم  مي پس
خاطر   به  فرو بردنش  و سر درالك  و ناراحتي ، بغض  گرفتگي  كه  و فهميدم كردم  مي  اشتباه  كه شدم در آنجا متوجه.  بود ش گلزار  با برادر، راهي  كردن  درددل براي    
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  !  برادر نيست شهادت
  :  او گفت  به  قرار داده  برادر را مخاطب عكس
  ؟  گرفتي  سبقت  چرا از من ، پس  نبودم برادر بزرگت  من ؟ مگه  بهرام  كردي لطفي  كم ّ من  بود؟ چرا در حق  اين  برادري ـ رسم

  ، ه' يداللّ  برادرزنش  با شهادت  ناراحتي  بود و اين ، ناراحت  گرفته  و از اوسبقت ، زودتر از او شهيد شده  برادر كوچكترش كه ، او از اين آري    
  ، خواهم  قافله حتماً خود را به  ديگري  با كاروان  بود كه  اين  خاطرش و تسلّاي!  ام  جا مانده از كاروان من رفتند و  همرهان:  بود  شده ورد زبانش!  بود  كرده اش  كالفه بدجوري
  !رساند
  . گيرد دست  را به  برادرش  افتادة  بر زمين  شود واسلحة  جبهه  بار عازم  چندمين ، براي  گرفت  تصميم64  بهار سال    
  در آغوش»  فاطمه« او  فرزندكوچولوي.   بوديم  شده  نيرو جمع  اعزام  محل ، در محوطة  و چندنفر از دوستان  بزرگوارش  خانوادة  اتفّاق به.  فرا رسيد روز خداحافظي    

 و   كردن  و بغل طلبي  و حالليت رش اسپند، سفا ،دود و بوي  و شوق زد و بازار اشك  مي  موج جمعيت. كرد  پدر را تماشا مي داشتني  دوست  خود بشير، چهرة  مهربان عموي
  .كرد  را ترك  رشت  نيروي  اعزام ، محوّطه  جمعيت  نگران  نگاههاي در ميان  بعد، ماشين دقايقي.  بود  داغ ، داغ  كنندگان  بدرقه  كربال از سوي راهيان بوسيدن

   بتوانيم آنكه بردند؛ بي  مي پيش به  زمان  در جادة  ما را ناخواسته  و آمدي رفتند و با هر رفت آمدند و مي يم  هم دنبال  به  كه  و روزي  از پا درازتر و شب  دست باز، ما مانديم    
تنها با  او، نه.   داشت با ما تفاوت» بشير «  وضع ولي!  تا بمانيم  كارستان  بكنيم گذرد اما كاري  مي  زمان  مسير، اگرچه  و يا در اين بدهيم  از خود نشان  جدي العملي عكس
شد و  ، حاضر مي محل  نيز در پايگاه ِ فراغت  در اوقات كرد كه  پدر، پر مي  به  را در كمك ِبرادران ِ خالي ، جاي  و در كار مغازه گرفت  مي ّ و سال كشيد و سن ، قد مي زمان گذشت

  . آمد مرخصي  بهزاد به  كه شديم  مي  قدر نزديك  شبهاي  به كم  بود و كم خدا گذشته  روز از ماه دوازده! ديد  را مي  الزم آموزشهاي
در )  عج ( الزمان باز،مسجد صاحب.  كنيم  مي  را سپري  پربركت  و شبهاي  ايام  احياء، بهزاد نيزحضور دارد و با او، اين  شبهاي  در مراسم كه  از اين  شديم ، خوشحال همه    

   مناسبي  فرصت  چراغهايش  خاموشي  كه آمدند و درسرتاسر لحظاتي  گرد مي  داري  زنده  شب  براي شد كه  مي  جمعيتي شاهد انبوه،  خويش  در زير سقف  شبهايي چنين
 !شد بهزاد را شاهد مي  طوالني هاي جده و س  با تضرّع  توأم  كنند؛ دعا و نيايش ، راز دل  واستغاثه  زاري نياز، به  با بي  تظاهري  دور از هرگونه  نياز به داد تا اهل مي دست به

،   حمله هاي ها، شب ، جبهه  در موردجنگ  شيرينش  و صحبتهاي ِ با او بودن ِ خوش هاي اماياد او و لحظه.  شد  منطقه  عازم ، بهزاد دوباره  رمضان  ماه  و سوم روز بيست    
  ، زحماتش  لزوم  در موقع  كفّار بعثي  به  زدن  ضربه ، جهت  درمحل  آماده  گروهان  او در مورد تشكيل ضاي از وجود اشرار، تقا كردستان  مقدس  خاك  و پاكسازي عمليات
  . بود  با من شد و هميشه  محو نمي  از خاطرم  پيربازار، هيچگاه قدس  فوتبال ، تيم  قدس الحسنة  قرض ، صندوق  مشروب  بر آب  نظارت دركميتة

 بهزاد بود   ديدارِ دوبارة شوق ، روزنة كاست  مي  از افسردگيم  كه ، تنها چيزي  حال با اين. شد  نمي  وتمام گرفت  را مي ّ جانم ّ ذره  ذره  كه  و تنهايي بودم   و باز، من او رفت    
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  ! شتدا  مي  او، بيدار و منتظر نگه ِ بازگشت  استقبال  به  آينده  را درجادة  دلم ، باز بود و ديدگان  هميشه كه
شد و ما   و نزديكتر مي نزديك  لحظه  به ، لحظه  محل ِ او به ِ بازگشت  زمان اش  قبلي هاي ِ مرخصي معمول شد و طبق  مي  نزديك  خويش  انتهاي  انتظار به  جادة  رفته رفته    

 و   داشتم  و دلشوره  بودم نگران. كرد  مي  سنگيني  دلم ، برروي  از غم باري كوله!  م داشت  ديگري ، احساس  من آورد ولي  مي  حضوراو، بيرون  عدم  را از رخوت ِ ديدارش منتظران
. آورد  فشار مي  بر قلبم ،همچنان  موهوم  غم آن!   مسجد شدم  عازم شد كه  مي  مسجد پخش  ازبلندگوي  مغرب اذان. انگيز فرارسيد  غم  لحظة ، آن سرانجام!  گرفتم نمي قرار و آرام

  ؟  است  شده خدايا چه!  ام  شده  چرا چنين دانستم  نمي  بودكه  بدتر اين از همه.  بود  پريشان فكرم
  چند نفر از آنها  گفتگوي بعدازنماز، وارد حلقة! آوردند  نمي زبان  به داد ولي  خبر مي اي  حادثه  از وقوع نگاهشان.  ديدم ِ ديروز را غمگين ِ خوشحال در مسجد نيز، دوستان    
  : پرسيدم.  شدم

  گيد؟  نمي من  به ها؟ چرا چيزي  بچه  شده ـ چي
  :  از آنها گفت يكي
 ! ُالصاِبرين  يحب له'ـ والّ
  :  بودند؛ گفت  گريستن  در آستانة  كه  از مسجد برد و باچشماني  ديگري  گوشة  و به  را گرفت ، دستم ديگري    

  !اند  رسيده  شهادت ، به محل هاي  چند نفر از بچه اند كه خبر آورده!   كن  را حفظ  خودت ـ خونسردي
  : گفتم

  ها؟  از بچه مثالً، كداميك
  ... و  و فالني فالني:  گفت

  :  و گفتم  كردم  را قطع حرفش
  ؟  شهيد شده بهزاد هم

  : گفت
  . است   هنوز خبر، دقيقاًتأييد نشده  ولي  شهدا است  جزء اسامي  او هم اسم!  جور ميگن اين
 ! بهزاد را برپا نموديم ، حجله  ديگر از دوستان و چند تن» بشير «  اّتفاق بار به  و اين مملو از غم  شد و با دلي ، سياهپوش محل!  خبر را تأييد كرد  رشت فردا سپاه    
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  :  برد و گفت اي  گوشه ، بشير مرا به  از اعزام  روز قبل يك    
 !  بيام  جبهه  با شما به خوام  ميـ

  : ، گفتم  خاطر آورده  را به  شهيدش برادران
  ! ذاره ـ پدر شما نمي

  : داد  جوابم  تأمّلي هيچ بي
 ! كنم ْ مي ـ راضيش

  :  و گفتم  انداختم  نگاهي  قد و بااليش به
  ؟ كني  كار مي ّ و سالتو چي ـ سن

  :  زد و گفت لبخندي
  ! ام ده كر ـ فكر اونو هم

  :  گفتم با تعجب
  ؟  بردي  دست ات  تو شناسنامه ـ يعني

  : داد ، پاسخم  را در خود داشت  پيروزي  شيريني  كه با نگاهي
  ...  ولي  نه  كه تُو شناسنامه

  :  و گفتم  كردم  قطع  را بسرعت حرفش
  ؟  چي ولي
  :  داد و گفت  را نشانم  خودش  شناسنامة ، فتوكپي  برگ يك
  !  ميشه  حل هم ّ و سال  سن ، مشكل  بگيري اي  ديگه  فتوكپي ، يه  فتوكپي  اين  از روي گهـ ا
 تنها  ه مجدد، ن  فتوكپي  بود كه  تغييرداده48   به49   از سال  با مهارت  چنان  را آن ِ توّلد خودش تاريخ. ، با اوبود حق.   نداشتم  گفتن  براي ، چيزي  كردم  را نگاه  فتوكپي چون    

  !نمود  مي  حل  را هم ّ و سال ِ سن ِ كمي ،مشكل گفت  مي خودش   كه  طوري  همان كرد بلكه  ايجاد نمي  اولّيه  درفتوكپي  دستكاري  به  را نسبت سوءظّني
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   را يكروزه نام  ثبت كرد و بشير، مراحل  داد و موافقت رزند ترجيح ف  دل  را بر شادي  خويش  او، اندوه  به شديدش  خاطر عالقه پدر، به.   گذاشتم  در ميان  را با پدرش مسئله    
  . كرد  حركت  منجيل  سوي ،به  آموزش  براي بندي  از تقسيم  پس  كه كارواني.  گرديد  جبهه  عازم  بار باكاروان  اولين  برد و براي  پايان به

،   گردان  بود كه  نگذشته ايشان  از آمدن  از چند روزي هنوز، بيش.  ما وارد شد  آمد و در گردان  منطقه  خودبه ستان چند نفر از دو  اّتفاق ، به  آموزش  مراحل  از اتمام پس    
  . در آمد  حركت  ما به گردان  نيز همراه  اسالم  سربازِ كوچولوي  شد و بشير، اين  منطقه  آن ، عازم عراق  محور در سليمانيه  پدافند از يك جهت
، از خود   نگهباني هنگام  به  خويش  كوچك  جّثة او، با آن.  بودند  داده  زمان  سرباز امام  او لقب شناختند وبه  او را مي  بود، اما همه  شده ، وارد گردان  تازه  كه نبا اي    

   دعوت  آرامش  را به  ديگران داد و هميشه نمي  راه  دل  به ، وحشتي ه و توپخان  خمپاره  مهيب  و صداي كرد و از غرّش نمي  ترس  احساس  وقت هيچ! داد  مي ها نشان مهارت
  !كرد  مي  مبارز، عمل  يك بود و چون  قوي اش روحيه. نمود مي
 از   و نيم  ماه ِ يك نزديك. راربدهند ق  خويش  بدارند و مورد توجه  او را دوست  همه شد كه  مي  بود،باعث ّ و سال  سن  كم  او كه  چون ها در فردي  ويژگي ِ اين  شدن جمع    

   سالگرد شهيدان  به  بشير، چون  خانوادة  قرار بود كه  از اين قضيه. احضار نمودند  گردان  فرماندهي ، مرا به سيم  بي  روز از طريق  يك  بودكه  شده  سپري  منطقه حضور ما در آن
، دستور دادند   موافقت نيز ضمن  گردان فرماندهي.  باشد  حضور داشته  برادرانش  بشير بودندتا در سالگرد شهادت  به  دادن صي خواستار مرّخ اي ّ نامه  بودند، طي  شده خودنزديك

  . بود ،خود بشير تقاضا كرده چون.   بروم  ايشان  نيز همراه  من كه
.   كنيم برد، صحبت  مي سنندج  را به  صحرايي  گازِ آشپزخانة هاي  كپسول  كه  ماشيني  با راننده  كه ناچارشديم.  نبود  نقليه وسيلة.   آمديم ، بيرون  قصد حركت روز بعد به    

  . افتاد ، راه  بعد ماشين دقايقي.   كرديم  گاز، جا خوش هاي  كپسول  وروي  باال رفتيم ما نيز از ماشين.  پذيرفت
  :  كرد و گفت من ، رو به  دور شديم  منطقه  از آن  كه كمي.   دادم  بود، نشانش  رسيده شهادت آنجا به، در   بهرام  برادرش  را كه اي ، منطقه  مريوان نزديك    

  ؟  دارم  آرزوهايي  چه  اآلن  كه  بزني  حدس توني ـ مي
  ؟  گفتم  شوخي به

  ؟  نه مگه!  مناسب  زندگي  يه  و داشتن  است ، ازدواج  هر جواني آرزوي!  معلومه
  : ت گف بالفاصله

  !  است  چيز ديگري  من آرزوي!  نه
   در عمليات  بود كه  كرده واضافه!  دارد رابطه)  عج (  زمان  با امام  كه  دارم  بود؛ دوستي  كرده تعريف  برايم  كه  افتادم  قبلش  چند وقت ياد حرفهاي.   فكر فرو رفتم به    
 يا   كسي  به دسترسي.  هستند  جلو آمدن ، در حال  دشمن تانكهاي. ندارد  گريزي راه. شود  مي  او تمام جي  آرپي ك نبرد، موش درگرماگرم.  بود  زن جي  آرپي المقدس بيت
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 و   با دستپاچگي ِ توأم بانگراني. دطلب  مي زند و از او، ياري  را صدا مي  زمان ، امام  دل لذا از َته. بشود متوسل)  عج (  زمان  امام  به بيند كه  مي  را در آن ، چاره ناگهان. ندارد چيزي
! آيد  بند مي  زبانش  از تعجب رود ولي  مي  سويش ، به در آن  شدن  مخفي براي. بيند  خود مي  را در چند قدمي سنگري. رود جلو مي ، مقداري  كار بكنم  خدايا چه  كه سرگرداني
 ! بينم مي خدايا چه

آيد، خود را در كنار   مي هوش  به وقتي. شود  مي كند و بيهوش  مي  مجروحش اي  خمپاره  تركش كندولي  را شكار مي  دشمن هاي  از تانك  موشكها تعداد زيادي با آن    
   يك  شهدا، داخل  پيكرهايپندارند و با ، او را شهيد مي  زيادبوده  جراحتش  چون يابد كه بعدها در مي.  بودند  كرده  جا جمع در يك بيند كه  از شهدا مي  و پيكر تعدادي جنازه
  .كند  مي را زيارت)  عج (  زمان  بعد مرتّباًامام  به  تاريخ ، از آن  سالمتي  و بازيافتن  از بهبودي پس. دهند  قرارمي اتاق

  : خود آورد  بشير، مرا به صداي
  ؟ ارم د آرزوهايي  چه  كه  بزني  حدس توني  نمي ؟ نكنه ؟ چرا ساكتي كني  فكر مي  چي ـ به
  :  و گفتم  كردم  نگاه  چشمانش به

  . تونم  مي  هم  خوب خيلي: ـ چرا
  : پرسيد  از من با اشتياق

  ! بگو ببينم!  خوب
  : گفتم
،   باشم  نكرده  اشتباه  و اگه داستخ  در راه ، شهادت  هم  آرزوت  و سومين ، در جماران  امام ، زيارت بعدهم!  است)  عج (  زمان  امام  شما زيارت  آرزوي ، اولين كنم فكر مي    

  !  است  از شهادت ، پس  بهشتي حوري  با يك ، ازدواج  هم  ديگرت آرزوي
  :  گفت با خوشحالي

  ؟ ، از كجا فهميدي  بگو ببينم ولي! ِ ِ درست درست!  آفرين
  :  گفتم  راحت خيلي
  !ُ ُخوند  آرزوهات  ميشه از نگاهت!  كنه ي آشكارم  را چشمات رازِ دلت.   زدم  و رفتار شما حدس از حركات    
 و   و قول  فشرديم همديگر را نيز محكم دست.   برديم  لذّت  شد و حسابي  ما رد و بدل  بين  زيادي ،صحبتهاي  ماشين باالي. شد  نزديكتر مي  سنندج بريد و به  مي ، راه ماشين    

  !  بستيم  با هم قراري
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 خود را   ديگر نيز مأموريت  ماه بشير، سه  ولي  برگشتم  محل ، به  مأموريتم  يافتن  بعد با پايان چند وقت!  برگشتيم  منطقه  به  شد، دوباره  تمام شير كه ب  سالگرد برادران دومين    
  . ماند تمديد كرد و در منطقه

   جبهه عازم)  ص( محمد   حضرت ، باسپاهيان من.   برگشت  منزل  بشير نيز به  تمديد شده ريت مأمو  يافتن  باپايان  كه گذشت  نمي  مدرسه  به آموزان  دانش  از رفتن چند روزي    
  : آمد و گفت  شنيد، نزد من چون.  بودم

  !  جبهه  با شما بيام ، دوباره ام  گرفته تصميم
  :  او گفتم به

  ! كنيد بيشتر استراحت  بمانيدو كمي! ايد  برگشته  از جبهه  كه  بيشتر نيست  شما چند روزي ولي    
  : اما، او گفت
  ! ، بمونم تونم  نمي بيشتر از اين

   بودند، براستي  شده  جمع  از سراسر كشور درتهران كه)  ص( محمد   حضرت  سپاهيان رژة.  بود تهران مقصد اوليه.   كرديم  حركت  اّتفاق ، به نام  ثبت  مراحل  از پايان پس    
   جوانان  چنين ، از داشتن كردند و مردم  مي  مشاهده سربازان  رژة نظير را در تاريخ  بي اي  و غريو و هلهله سابقه  بي ، شكوهي تهران خيابانهاي.  بود  و غرورآفرين تماشايي

   از اقوام  اگر چه كه  و پاكبازي  پرشور، با غيرت جوانان. دشناختن باليدند و سر از پا نمي  خودمي رفتند؛ به  خطر مي  استقبال  به  و ايران  اسالم  در راه  عاشقانه كه غيرتمندي
   و خوزستاني ، ايالمي ، بويراحمدي ، شيرازي ، سمناني ،مازني ، كرماني ، بندرعباسي ، بوشهري ، چارمحالي ، اصفهاني ،خراساني ، بلوچ ، گيل ، كُرد، لُر، عرب  نظير، ترك گوناگون

   خودي  غرور وافتخار را از چشم  با گرمي ِ توأم  شوق اشك!  تا پيروزي!  جنگ!  جنگ: آوردند  صدا فرياد برمي  يك  كه  بودنشان  و ايراني  توحيدي  وحدت شكوه بودند ولي
   كوچولو، سرباز امام  توحيد، رزمندة كريان لش  پرخروش سيل ِ اين در ميان! كرد نشاند و گرفتار مي ، مي  شكست  و ماتم  دردپريشاني  را به اي  هر بيگانه نمود و دل سرازير مي

  :آورد  فرياد بر مي صدا با ديگران  بود وهم  گرفته  دست  را به  پرچمي شد كه  مي بشير عزيز نيز ديده)  عج( زمان
  ! تنها بماند ؛ امام  نيستيم  كوفه ما اهل
  :  داد و گفت  نشان  من  را به ، كالهي  خورديم  را كه شام

  !  شهيد بهزاد استِ ـ كاله
  : گفتم
  ؟  باشه  پيشم ، چند روزي  من  به دي مي
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  ِ نماز جماعت  و امام  ماپيوسته  جمع  به  كه ، شهيد بهزاد را ديدم در خواب.   و دراز كشيدم  سرد بود، بر سرگذاشتم ، كمي  تهران  هواي  و چون  را گرفتم آن.  كرد قبول    
  .  شديم منطقه ، راهي  نشدني  و فراموش  خوب  خاطرة با اين!  خوانيم  نماز مي سرش  و پشت كنيم  او اقتدا مي  به همه.  ماست
و    خوب هايي ؛ لحظه  بوديم  داده ،تشكيل  شهيد بهزاد در محل  بنابر وصيت  كه  گروهاني  بودند، همان آماده  گروهان  از اعضاي  كه  محل هاي  از بچه اي در شوشتر، با عده    

ِديگر نيروها   همراه  تا به ساخت  مي  ما، خود را آماده  گردان نيروهاي.  افزوديم مي  خويش ، بر آمادگي  الزم  با آموزشهاي روز و شب.  سر گذاشتيم  را پشت  ياد ماندني  و به خوش
  . او وارد سازد الي بر پيكر پوش  ديگري كاري  برَد و ضربة  يورش  دشمن  قلب  به ، مردانه  عمليات در شب

   را به ، نظر ديگران  بزرگ كارهاي  با انجام كرد كه  مي  سعي او، هميشه. خورد  مي  چشم  نيروها به در ميان  خاصي نيز با شجاعت)  عج (  زمان  امام  سرباز كوچك بشير، اين    
  : گفت  مي اسلحه مثالً در مورد انتخاب.  نمايد خود جلب

  !   بگيرم  تحويل جي  ياآرپي  باشم يا بايد تيربار داشته!   است  كوچك  من  براي  كالشينكف ـ تفنگ
  :  او گفتم به

  ! است تر از بقيه ، مشكل  مراتب  به جي  تيربار و آرپي  و جابجايي ِ حمل آييد، اماقدرت  آنها بر نمي  شليك  شما از عهدة  كه گيم ما نمي!  ـ برادر خوبم
دانند؛   مي  فن ، اهل  البّته  كه گشت  برمي  تفنگي  نارنجك  و تعدادي3 ژ   و با يك رفت  مي  اسلحه ، روزدريافت  سفارش  همه  آن  به  و با توجه رفت  نمي  خرجش  به ولي    

  ! نيست اي ، كار ساده  آن  شليك قدرت
با ...  چادر و  غذا، نظافت تهية  از قبيل  عمومي ؛ در كارهاي  داشتيم  نظامي ؛ تمرينات رديمك  مي سپري  روز را با ورزش  اوقات  كه گذشتند، در حالي روزها و شبها مي    

  و كرديم  داير مي  و قرآن  احكام  و شبها كالس پرداختيم  مي شخصي  كارهاي  و به زديم  مي ؛ گپي كرديم  مي  و گردشي ؛ گشت گرفتيم مي  عهده  را به ، مسئوليتهايي  نوبت رعايت
   يكي  خود را براي  وهر كسي گشت  بر پا مي اي غلغله. شد  مي  خالصه  چيز در آن آمد، همه  مي  درميان اي  حمله  صحبت  نيز كه زماني.   با خدا داشتيم رازو نياز و دعا و مناجات

  .كرد مي  آماده  بر دشمن  يا غلبه  شهادت از دو پيروزي
   به  بازگشت شد، براي ، دور مي  ازجبهه زد و چنانچه  مي  سرش  به  مرّخصي  هواي  كمتر كسي  كه گذشت مي  و خوشي  با خوبي  چنان  آن  و روز جبهه ، شب  هر حال به    

  عملياتي!   است  در پيش  بزرگي عمليات شد؛   رسيد، معلوم صحبت  به  كه زمزمه.   در گرفت  عملياتي  زمزمة  كه برديم  سر مي  به  شرايطي و ما، درچنين. كرد  مي شماري آنجا لحظه
  !  رزمندگان  عاشورايي انتظار شب به.   بوديم  انتظار نشسته  ما به همة.  خواهد زد  دشمن  به  مهلكي ضربة كه
 بود و   چيز آماده همه.   است نزديك  عمليات ود كه ب  نشانگر اين  و همه ، همه  پرسنل  وضعيت  به ها،رسيدگي ها، صحبت حركت.  شديم  مي  موعود نزديك  شب  به كم كم    
  !ها و گوشها در انتظار بردند وچشم  بسر مي  در آمادگي همه
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.   گرفت ، اوج الحاجات  افتاد و راز و نيازبا قاضي  سجده  به  ميثم  گردان سرها در نمازخانة. آغاز شد)  ع(  بيت  اهل  مصيبت ، خواندن  شب در تاريكي!  فرا رسيد  شب و آن    
ها   سينه  بلند بود و دستها را به خوان  نوحه ِ گرم صداي)  ع( ه' آقااباعبداللّ  به  و اظهار ارادت  و زاري  گريه در ميان.  بود  بخشيده نمازخانه  به  روحاني ، فضايي  عزيزان  گرية صداي
  . ساخت آشنامي

سردار . ريختند  مي زدند و اشك  مي  سينه  به  و شهيد بشير،عاشقانه)٥(،  شهيد رستمي()،  شهيد نوري)٣(، سيرت ششهيد كشاورز، شهيدخو.  بود  ناشدني  فراموش شبي    
    آورد كه زد وفرياد بر مي  مي  بر سينه  ياران  و در جمع ريخت  مي  اشك ، عارفانه سيرت  شهيدخوش رشيد اسالم

  »! را نگهدار خميني!  علمدار ابوالفضل«
 و او را زير نظر  بشير دوختم  را به  چادر، نگاهم در ميان.  پا بود  به اي غلغله.  خود شد  بار و بنة بستن  و مشغول  چادر خود رفت  داخل  به هر كسي.   يافت  پايان مراسم    

  ّ ما بود كه  محل هاي  از بر و بچه  جيراني ، غالم  نوجوان اين.شد  مي  ديده  هم  ديگري  ما، نوجوان  جمع در ميان. كرد  و جور مي  خود راجمع  پشتي  كوله  خاصي با عالقة.  گرفتم
 دهد، در  بخواهند، اجازه  از فرمانده كرد كه ها تقاضا مي  بچه يك از يك. نمود  مي  التماس فرمانده  به كنان ، گريه غالم.  كند  شركت  بود، نبايد در عمليات ،دستور داده فرمانده
    اصرارش  ديد كه چون.  نمايد  شركت عمليات

  
   نوع  را به  در عمليات  شركتش نمود تاعدم  مي كرد، سعي  مي  را كباب اي  هر بيننده  دل بار كه  و رّقت پريشان ، سخت  درماندگي  از فرط  و حالتي  گريان ، با چشم  است فايده بي

نمود   از آنها مي  شفاعت كرد و طلب  مي عذرخواهي. نمود  مي  آنهاكمك  به  بار و بنه در بستن. كرد  مي  و پر از آب داشت  را بر مي ديگران هاي قمقمه.  نمايد  جبران ديگري
  ! دانست  مي  خويش ايناپذيربر  و جبران  سنگين ، خسارتي  را در عمليات  ندادنش  شركت چرا كه! بكاهد  وارده  خسارت ، از ميزان  است  شده  هر ترتيبي كرد، به  مي وتالش

 خود  ، آمادگي  الزم ، با تجهيزات همه. كرد ها سئوال  بچه  و از وضعيت  ما نشست در جمع.  بود  آمده سركشي او، براي.  شد  حضور فرمانده  بعد، چادر ما پذيراي دقايقي    
  : بشير كرد و گفت ، رو به رفت  مي از چادر بيرون،   داشت  كه  را داد و زماني  الزم  نيزتذكّرات فرمانده.   نموديم را اعالم

 ! خود، شهيد بشود  همانندبرادران رود كه  مي  آن  كند، بيم  شركت اند؛ اگر بشير در عمليات  ما گفته به ؛ چون  نخواهيد داشت  شركت مانيد و در عمليات  مي ـ شما در موقعيت
  :  گفت  خاصي ژست  بلند شد و با يك  از جايش ها بسرعت  گرفته بشير، مانند برق    

  ؟  اومدم  جبهه ، به  چه  براي ـ پس
  ؟  چادرا باشم  و مواظب  بشينم  كه آيا اومدم
  ؟  كنم  و بازي  اينجا بمونم  كه ، اومدم يا نكنه
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  ! كنم  مي  خدا شكايت  پيش  ازش قيامت ، فرداي  بكنه  كاري  چنين  كسي اگه!   نداره  هم  و حق ُ بگيره  جلوم تونه نمي  هم هيچكس!   بجنگم  با دشمن  كه  اومدم  جبهه  به بنده!  نه    
 منتظر  او بيشتر از همه!   رانداشت  سخن  اين  شنيدن تاب!  آيد  بيرون  از حلقومش  بود كه زد و نزديك مي  شدت  بشير نيز به دل!   بوديم  فرمانده العمل ، منتظر عكس همه    

  ! داشت  بر نمي  از فرمانده  بود و چشم  انداخته ، گُل  وناراحتي  خشم  از شدت صورتش!  خود بپوشد  به  عمل  جامة  فرمانده  نكند،گفتة  كه  از اين  نگران و سخت بود  پاسخ
  :  را بوسيد وگفت  شد؛ صورتش  آمد؛ خم  سويش  به  با تبسم فرمانده    

  !دهيد  مي جنگيدن  ما نيروي  به  شما هستيد كه ، امثال چون!   خواهيد داشت  نگه  رابرافراشته  شهيدت  برادران د و پرچم خواهيد كر  شركت در عمليات! ـ شما
 كرد   قبول فرمانده!  بكند ت شرك هم  جيراني  غالم  بدهيد كه  كنند؛ اجازه  شركت  در عمليات ، همه قرار است  كه ؛ حال  بخواهيم  بود تا از فرمانده  آمده  پيش  مناسبي فرصت    

  : و گفت
  .  باشيم كرده  شوخي  با ايشان  كه  خواستيم فقط!  نكند  شركت  قرار نبود كه  هم ـ از اول

؛  كرديم  مي شماري  لحظه انتظارش، مدّتها بود، در  همه  كه تا زماني.  تشّكر كرد ها را بوسيد و از همه بچه يك  يك  بلند شد و صورت غالم.   رفت  از چادر بيرون فرمانده    
  .  كرديم  مقصد حركت  طرف  به  شب  ودر تاريكي  شديم  داد، سوار ماشين  فرمانده  كه  الزمي با تذكّرات.  فرا رسيد لحظه  آن  و سرانجام  نداشتيم  فاصله خيلي
   با خواندن  نيز زير لب بودند؛ گروهي  رفته  خواب  به  آرامش  در كمال اي خنديدند؛ عده دار، مي ده خن هاي قصه  با گفتن گفتند؛ جمعي  مي  سخن  با هم اي ، عده  راه در بين    

  .داد  مي مسير خود، ادامه  به  كامل  و با احتياط گذشت  مي  جاده  و خم  نيز از پيچ ماشين. بودند  كرده ، با خود خلوت دعا و قرآن
 و   وارد شهر شديم  احتياط در كمال! بود  دشمن  توپخانة ، شهر مرّتباً زير آتش  جهت  همين به.   نداشت چنداني شهر فاصلة  با خونين گي جن منطقة!  شهر رسيديم  خونين به    

خرمشهر   براستي  كه  خرّمي  با آن شهري.   ديدم  شهر را از نزديك هاي خرابي! قرار داد  چشمانم  را مقابل  دشمن  جنايات  باال آمد، عمق  كه آفتاب.  مستقر شديم هايش در خرابه
   سوراخ  جگر زليخا سوراخ  چون  وديوارهايي  استفاده  و غيرقابل  شده  منهدم ، ابزار و ادوات  شده  پرت ، در وپنجرة  خُرده  و شيشه  و چوب  و آجر و آهن  از سنگ  تّلي بود؛ به
 و   شاخه ، بعضاً كم  و برگ شاخ  بي  سر ولي  يا داراي سرو خشكيده  بي هاي ، نخل  و سرپا ايستاده ، شكسته  سوخته م و ني  سوخته ،درختان  و كنارش  در گوشه  كه شده
 !شهر  خونين  كه  بود و براستي  شده شد؛ تبديل  مي آورديده حزن
بردند و در   مي ، نيروها را در روز ازشهر بيرون  مسئولين  جهت  همين به. ودافز ها مي  خرابي كرد و برشدت  مي  بمباران وقفه شهر را بي ، خونين  دشمن هواپيماهاي    

  .گرداندند  شهر بر مي  به ، دوباره نمودند و شب  بود،مستقر مي  شده  تهيه  از قبل  كه  اطراف خاكريزهاي
 روز،  يك.  كردند  حركت  شلمچه طرف  تويوتا به  دستگاه ، نيروها با چندين  الزم  از سازماندهي پس. دادند  زدند و دستور حركت ، بيدار باش  دوم  بامداد شب  يك ساعت    

  . ببرند  يورش  محورديگر بر دشمن ، از يك بايست  لشكر مي  بود و نيروهاي  آغاز شده ،عمليات  بكنيم  حركت  كه جلوتر از اين
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  ، با فرمان  و انتظار كشيدن  استراحت  ازمدتي پس.   شديم  بود؛ پياده  وجود آورده  به  در اطرافش  عظيمي ،موانع ن دشم  كه اي ، در كنار رودخانه  عملياتي  منطقة هاي نزديكي    
  !بود  دشمن  مداوم  زير آتش  كه  عبور كنيم  از گذرگاهي بايست  مسير، مي ِاين  شدن  با تمام ؛ چون دويديم  از مسير را مي  قسمت اين.   داديم خود ادامه  راه  به  كانال ، در يك حركت

 در   خويش  مهيب  با صداي اي خمپاره. بود  برده  وجود نيروها پي  به  دشمن  كه گويي.  بود تر شده ،سنگين  دشمن  آتش حجم. شدند  مي  نزديك  گذرگاه  آن  به كم نيروها كم    
   پهن  زمين ، روي  ستون همة.  ما فرود آمد  در كنار ستون اي  ديگر،خمپاره  مسافتي  از پيمودن پس.  شد ع و خطر رف گير شديم ، زمين همه. خورد  زمين ، به  ستون چند متري

  : گفت  مي  پيچيد كه  در گوشم  فرمانده  صداي ناگهان.شد
  !بدهد  ادامه  خودش  راه  به  كه  است تواند از جا بلند شود، تكليف  مي ـ هر كس

   يك  پشت ؛ خود را به دويديم مي  كه  در حالي  و دو نفري  را گرفتم  از دوستانم  يكي دست.   افتادم  راه  وبه  اثر ندادم ، ترتيب  خويش  جزيي ديدگي ب آسي  دستور، به با اين    
 از نيروها   آمارگيري ؛ به  داشتم  كه  مسئوليتي  و بنا به كردم  استفاده از فرصت.  بودند  شده ، مخفي  آن  ما نيز در پشت  همراه  سايرنيروهاي  كه خاكريزي.  خاكريز رسانديم

، در  ؟ يعني  است  شده خداياچه. داد  مي  آزارم اي افكار آشفته.   بودم  شده  و واج  و هاج گيج. بودند  آنها ـ جا مانده  ما ـ تقريباً نصف  دستة  از عزيزان اي ، عده متأسفانه. پرداختم
  ! فكر ديگر وهزار و يك...  نكند كه... شايد...   كه يا اين! اند  شده  خورد، شهيد و مجروح زمين  ما به  در كنار ستون  دشمن رة خمپا  كه  لحظه آن
  :  و گفتم  زدم  نهيب  خودم اما به.  شود روشن  برايم  قضيه  تا حقيقت  برگردم  خمپاره ّ اصابت  محل  به خواستم    

  . وارد كند  خللي  كوچكترين ات  در اراده سايرين  شدن  يا مجروح نبايد شهادت! نخواهند شد   راضي ـ شهدا، هيچوقت
  به، بيشتر   ميان در اين.  باما بودند  پيش  تا چند دقيقة  كه كردم  فكر مي  عزيزاني ، به من.   خود داشت  ما را زيرآتش ، مرّتب دشمن.   افتاديم راه.  داد ، دستور حركت فرمانده    

 از  صحبتهايش!   وضو گرفت  از حركت ، در خرمشهر قبل نوري آمد كه  مي يادم. شد  محو نمي  نيز از برابرم  و ديگران ، جيراني نوري  نوراني ؛ اما چهرة كردم بشير فكر مي
  »! خواهد شد خواهد، همان خدا ب هر چه«:  گفت كرد و بارهامي  مي  دعوت  صبر و استقامت  ما را به او هميشه.  گذشت مي ذهنم
   به  كه اي  آسفالته از جادة. شد مي ، روشن  داشت كم هوا كم!  رفتيم  مي ، پيش  دشمن  طرف  و به عبور كرده  خودي از كنار نيروهاي.  داديم  مي  خود ادامه  راه ، به همچنان    

 را  ،خودمان  سرعت به.  شدند  ما، شهيد و مجروح  از برادران  ديگري عدة.  گرفت  ما باريدن  سوي ، به ِ دشمن ينِ آتش هاي ، رگبارِ گلوله ناگاه.  شد،گذشتيم  مي  ختم  دوعيجي شهرك
شد، مورد   مي تيراندازي ما   سوي از آنجا به  را كه  شدند و ساختماني  ما، وارد عمل هاي ها و تيربارچي  زن جي آرپي.  و سنگر گرفتيم ، انداختيم ِ كنارِ جاده ِ آب ِ جوي  داخل به

 . زدند  هم ديد، به  مي ، تهيه  پاتك  براي  راكه  دشمن  كردند و آرايش  جلو حركت  طرف نيروها به!  شد  كوبيده ،در هم ساختمان.  قرار دادند هدف
   جماعت ، امام  خط  در پشت  كه اي ، برادرطلبه رستمي!  غلطيدند  و خون خاك   ما به  از عزيزان  ديگري ،عده  مدت  اين در فاصلة.  كشيد  ظهر، طول هاي  تا نزديكي درگيري    

   بر لب اي  كرد؛ زمزمه  او اصابت  پيشاني  به  دشمن مستقيم  گلولة  كه زماني.  بود  شهيدان  از اين جنگيد؛ يكي  مي  و عاشقانه نموده  بر تن  رزم  ما لباس ما بود و همراه
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 او   خواندن حمد و سوره. كرد  تسليم  آفرين  جان  به  جان  او بودند كه  مداواي  امدادگر، در حال برادران! بود  حق  به  از وصال اش  خوشحالي ، حديث شك  بي  كه اي زمزمه! داشت
  !شد او پر مي گرية از   نمازخانه فضاي!   داشت هايي  سجده ، چه  نيايش  هنگام به. آمد  خاطرم  بود، به  همراه  با سوز و اشك كه
   به ِ پيكرِ غرقه  با ديدن بود كه  را خوانده اي ، مرثيه  ميثم  گردان ، در نمازخانة  عمليات  از شروع قبل. بود  شهيدان  ديگر از اين  بود، يكي  بيت  اهل  مداح  كه  فروزنده حسين    

  . بود ها داده  بچه  را به  نويد پيروزي ، پيشاپيش مرثيه ِ اين ، با خواندن حسين» !  است ِ ما نزديك پيروزي   كه  مژده دهم مي«: شد  تداعي  در ذهنم  از آن ، مصرعي خونش
   پناه ِ جان كندن   به ، شروع ِ ممكن  هرطريق به. ، پدافند بشود  آمده  دست  به  از مواضع دستور رسيد كه! بود  ما، در آمده  نيروهاي  تصرّف  به  دشمن  از خاك  زيادي اراضي    

را  بولدوزري.  كردند  رزمنده  عزيزان ، براي  پناه  خاكريز و جان  زدن  به ،اقدام  خمپاره  و رگبارِ تركش  دشمن ِ توپخانة در زير غرّش. سنگر فرا رسيد ِبي  سنگرسازان نوبت.  كرديم
 شهيد شد،  داد و چون  مي  كارخود ادامه  به  خاصي  بود و با متانت ِ خاكريز مشغول  زدن ، به  دشمن  وخمپارة لوله گ  در مقابل اي  و دلهره  ترس  هيچگونه ، بدون اش  راننده  كه ديدم
  ! ِ كار او را گرفت ؛ دنبال  است  گرفته ، نوبت شهادت  براي  انگار كه  ديگري رانندة
   از نيروهايي  عده  آن  براي بويژه.  داشت سرد بود و سرما، سرِ ناسازگاري.  فرا رسيد ِ عراق  شب  كه تا اين  داشت  ادامه ، همچنان  آمده  دست ِ به  موقعيت  حفظ  براي تالش    
  !  كنيم ستفاده خرما ا  درختان ؛ از برگ خود، ناچار شديم  كردن  گرم  براي  كه  تا جايي  سر گذاشتيم  را پشت  سختي شب.  بود خيس  بودند و لباسشان  افتاده  آب  در جوي كه
، باز باال   جنگ شعلة.  شد اي تازه نبرد، وارد مرحله.  را وارد كارزار نمود  خويش  جمهوري  ازگارد رياست  بود، نيروهايي  شده  متحمل  كه  شكستي  جبران ، براي عراق    

  !بپردازند  عراقي  با نيروهاي  مبارزه  كنند و به  را فراموش  شب نيروها، سرماي  شد كه  باعث  ترتيب  و بدين گرفت
   و روحيه  ايمان ، براي خويش  خام  در خيال چرا كه.  نرسيد  جايي پروراندند، به  را در سر مي  شده داده  از دست ِ منطقة گيري ِ باز پس  سوداي  كه  عراقي  نيروهاي تالش    

  ! كردند  راحفظ  ايستادند و منطقه ، مردانه  صبح  ما تا اذان اينيروه.  بودند  بازنكرده ، حسابي  ايراني ِ نيروهاي طلبي شهادت
  هجوم.  كرد  را ترك شلمچه  بود، منطقة  داده  چند شهيد و مجروح  ما نيز كه گردان.  بدهد  نفس تازه  نيروهاي  خود را به ِ ما جاي  روز بعد، دستور رسيد؛ گردان صبح    

   بار مزاحمتهايي ؛ چندين  داشت  حكايت ِ منطقه  دادن  در ازدست  دشمن  خشم داد و از غليان  قرار مي  خويش  را جوالنگاه منطقه ان، آسم درپي  پي  كه  دشمن هواپيماهاي
  . آمدند  نايل  شهادت  فيض ، به  كننده  عمل ِ لشكر ما و سايرلشكرهاي ِ نيروهاي  از عزيزان  ديگري ، عده  ترتيب بدين. آورد پيش
   به دسته آنها، دسته! زد  مي موج كرد، جمعيت  كار مي تا چشم!  نبود  يافتني رفتند؛ پايان  مي  خط طرف  به  دوان  دوان  كه هايي  رزمنده ِ خروشان  سيل  ولي گشتيم  ميما بر    

  ِ گم ِ يافتن  دنبال  به ؛ اما چشمم  بودم  خسته ، اگر چه بازگشت در راه. گشتند  بر مي ، از خط  شده  و باندپيچي  گرد و غبار گرفته  نيز با سر وصورت اي عده! رفتند  مي  خط سوي
  .  نداشت  از آنها اّطالعي  كس  هيچ  متأسفّانه ولي! گرفتم  مي  و سراغ پرسيدم مي!  كردم  و جستجو مي دادم  مي نشاني! بود هايم شده
   سكوت  اين  گهگاه  كه آنچه.  در چادر ما حكمفرمابود  سنگين ، سكوتي  گذشته  شبهاي برخالف. رسيد  از راه شب.  يم در شوشتر باز گشت  خودمان  موقعيت از خرمشهر به    
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  متراكم  بغض  بود كه نان آ كاريهاي  صحبتها، سفارشها و شيرين ياد آوردن كرد و يا به  را سرازير مي  گريه اختيار سيل  بي  بود كه  شهيدمان دوستان  خالي ِ جاي ، ديدن شكست را مي
  !تركانيد  را مي  و آن  اين  در گلوي شده
بايد ...  و ، جيراني ، يوسفي  چرا نوري كه كردم  فكر مي  موضوع  اين  و به انديشيدم  بشير، مي  به  راه  طول درتمام.   برگشتيم  محل  به  چند روزه  استراحت  روز بعد براي صبح    

  ؟  گلها باشم  اين  غلطيدن  خون  و شاهد به  بمانم ، همچنان بار گناه كوله  با اين،  من شهيد بشوند ولي
   مسجد حركت  طرف اختيار به شهدا، بي  مسجد جامع  از بلندگوي  اذان  صداي ، با شنيدن  آفتاب اما غروب.  نشوم  خارج  از منزل ؛ مدتي ، قصد داشتم  رسيدم  منزل  به چون    

  ! افتاد  لرزه  به بدنم.  مادر بشير، با تو كار دارد ز نماز، خبرآوردند كهبعد ا.  كردم
  !  كن كمكم! خدايا
  ؟  با مادر بشير روبرو بشوم چگونه
  ؟  بگويم  از بشير برايش چگونه! خدايا
  ...  و شهيد شد اما من  داشت  بشير لياقت  كه  بگويم چگونه

  : كرد  سئوال  از من  ازاحوالپرسي پس.   رفتم  ايشان  طرف به و   خدا كردم  به ، توكّل  هر حال به    
   كو؟  بشيرم پس

  :  و گفتم  كردم  را كنترل اما خودم!  را فشرد  گلويم بغض
  !شود  مي  بيايندتا فردا، پيدايش  با هم  ديد؛ قرار گذاشتند كه  را در منطقه  از بستگانش يكي    
؛   پيدا كنم  خلوتي ؛ گوشه بيايم ؛ از مسجد بيرون خواستم!   و برگشتم  كردم  خداحافظي  از ايشان بعد هم.  دادم  جواب اي  گونه  را به  همه. كرد  نيز از من  ديگري سئواالت    

   به  در انتظار من  كه  پدر بزرگوار بشير را ديدم  نوراني  درِ مسجد،چهرة  در آستانة  كه  بودم  نگذاشته  را از مسجد بيرون اما، هنوز پايم.  نمايم  را خالي  دل  و عقدة زار زار بگريم
  :  گفتم  آرامي  و به  گرفتم اورا در آغوش. برَد سر مي
  ! ، با شما كار دارم  بيرون لطفاً بريم! آقا حاج
قرار شد، !   كردم  تعريف  بود،برايش  افتاده  اتفّاق طور كه  را همان ن، جريا  بودم ، آگاه  ايشان  از صبرو استقامت  و چون  گير آورديم  خلوتي گوشه.   شديم از مسجد، خارج    
  :گفتند.   رفتيم  رشت  سپاه فردا، به.  بشير جويا بشويم  و از احوال  برويم  سپاه  به  فردا با هم صبح

  !  نيومده ، هنوز از خونه  تعاون مسئول
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  :پرسيد  از من  راه در بين.  تيم برگش  سپاه  به  با هم  و هر سه  رفتيم  منزلشان به
  ؟  داره  هم  ديگري گيد، اسم  مي  كه  بشير يوسفي اين
  : گفتم
  ! است» محمود «  ايشان  اصلي اسم

  :  گفت زير گوشم
  !  است  سپاه  سردخانه  تُوي  هم اآلن.   گرفتم  تحويل  خودم  بود كه آورده  اونو با چند نفر ديگه ، جنازة  امروز صبح هواپيما، همين!  شهيد شده

  ! تو رضاي  به  هستم خدايا راضي!  شكر' الهي:   بلند كرد و گفت  آسمان  سوي را به ، دستهايش بالفاصله!   گفتم  پدر بزرگوارش  را به همانجا، جريان    
  : داد  ادامه بعد هم

  ! در اهتزاز باشد  اسالم  خونين  تا پرچم بشويم فدا  راه  ما بايد در اين همة!   نداره  ارزش  اسالم  ما، در مقابل جان    
  ! شلمچه:  ّ شهادت محل:  بود شده  آنها نوشته  همة  روي  كه  قرار داشت  هم ، روي ، چند تابوت درسردخانه.   افتاديم  راه  سردخانه  طرف  به ، يكراست  رسيديم  كه  سپاه به    
  :  زير برخورد كردم  آدرس  به كه  تا اين  شدم آنها دقيق   آدرس  و روي  جا نمودم ها را جابه تابوت    

    ـ محمود يوسفي  يوسفي  شهيد برادران  ـ پيربازار ـ كوي رشت
  :  او گفت به  را بوسيد و در خطاب هايش گونه!   قرار گرفت  سرِ جوانش پدر، باالي
  !  بهزاد و محمد برسان  مرا به سالم! بشيرجان!   را روسفيد كردي پدرت!  بشيرجان!   بر تو پسرم ـ آفرين
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 و  گفت  مي.كرد  مي ، بازي فوتبال.خواند با ما نماز مي.  بود  و بشّاش ، مهربان ، سرزنده  شاداب اما هميشه!خنديد  مي كم! خورد  مي كم! خوابيد  مي كم!  بود  و صميمي ساده    
  ! بود  فلّاح  علي او، حاج.   داشت  شباهت  كم  خيلي بود و با ديگري ، خودش آري. آورد  ابرو نمي  به كرد و خم  نمي  ترُش  هيچگاه  ولي  و آمد و شدداشت نشست مي. شنيد مي
 و شلوار   نسبتاً كوچك هايي ، با پوتين داشت تن  به  سبز زيتوني  رنگ  به پيراهني!  ون و دود و خ درپي  پي هاي پيروزي!  و آتش  التهاب  در روزهاي هم آن.  در شوشتر ديدمش    

باال  به   از شقيقه  كه  تقريباً حنايي  با ريشي  داشت  نيز الغر و نوراني صورتي!  آماده آمادة!   معناست  تمام  سرباز به  يك  كه  داشت  از اين بود و حكايت  پايش  به  همواره  كه نظامي
  . بود  او بخشيده  به  خاصي شد و جاذبة  مي  رنگ خرمايي

  سپس.  شست زد و مي  مي چنگ  فروتني  در كمال  پودر رختشويي كرد و با كمي  مي  بود، خيس  شوشتر،بسيار داغ  تابستان  در گرماي  كه  را در زير تانكر آبي هايش لباس    
  درنگ.  دانست  مي  خداپسندانه را كاري  آن چون.   نداشت  نيزابايي  ديگر رزمندگان  لباسهاي از شستن. كرد  مي  پهن  بوديم كار، كشيده همين   در كنار چادر براي  كه  بندكي روي

  !بدهند  انجام  را ديگران  از كارهايش  برخي داد كه  نمي  هم اجازه. كرد  واگذارنمي  ديگران  هرگز كار خود را به ولي!  نبود  جزء مرامش كارهايي در چنين
داد؛   مي كردند، گوش  مي بحث... و خاطر جا، چادر، خدمات  به  كه هايي  بروبچه  و حديث  حرف  به متانت ، صبر، تقوا و در كمال  از سخاوت  با دنيايي  كه  بودم بارها ديده    

  .نمود  مي آورد وسفارش  پيشنهاد مي  عرصه  را به ي و فداكار  عمالً گذشت دلنشيني  و تواضع كرد و با تبسم  مي راهنمايي
   سئواالت  در طنين پرسيد ولي مي درپي ، پي  و آگاه  خبرنگار خبره  يك مثل!  كند  عمل بداند و درست! باشد ، شنونده  داشت بيشتر دوست.  گفت  كمتر مي از خودش    

  .نمود گير مي آورد و پي وجد مي  به  بياورد كه  را هم  قضيه  كند وسروته  مالي  را ماست  تا جريان انداخت  نمي هوس   را به تنها مخاطب نه  كه  وجود داشت  احساسي گوناگونش
  : بود، پرسيد  آمده  فراهم  كه  روز نيز در خلوتي آن    

  ؟  كوروش كني  نمي  را عوض ـ چرا نامت
  : ، گفتم  گذاشتم سرِ جايش انار را كه!  شد، بشكنم  مي  خوردن  آمادة  بود و در دستم  گذاشته جلويم در پذيرايي   را كه  نداد تا انار شيريني  اجازه  شيرينش صحبتهاي    

  !  ونشان  نام  گردد، نه هي' بشود و ال  بايد عوض  كه  است  انسان  باطن ـ اصلش
  :  كرد و گفت  را تصديق  حرفم با لبخندي

  !  بگويم برايت  خوب  اسم  دربارة سازد، بخور تا حديثي  و دور مي  كرده  حفظ  روز تو رااز بيماري  تا چهل  كه  بهشتي  ميوة اينحاال از !   نداشتم ـ ببخشيد؛ قصدي
  : گفتم
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  ! را بفرماييد  حديث  آن  كه منتظرم  شود ولي تواند نزديك  نمي  روز، شيطان  تا چهل  ميوه  اين  خورندة به  كه دانم  مي چون!  خورم حتماً مي!   چشم به!  ممنونم!   فالح حاجي    
  .  گذاشت كرد و كنار دستم  را دو نيمه  اناري ؛ خودش روم  مي  طفره  از خوردن  ديد كه چون    
  : گفتم
  ! سجود، بعداً وجود اول!   نيست درست!   جان  حاجي نه

  : ؛ گفت  نيستم ِ معامله ْ ُكن  ديد وِل چون
  ؟ دي  مي  رضايت اي  آيه ـ به
  : گفتم
  ! بهتر ـ چه

  : گشود  و لب چهار زانونشست
 !  العظيم العّلي ه' اللّ صدق! ا'ُ ِبه  فَادعوه' اء الْحسني'م'ِ األَس ه'وللّ!  ِ الرّحيم ن' الرّحم الّله ـ بسم
  : داد و ادامه

  !  صدا بزنيم  خوب  با اسم  را هم  و ديگران  كنيم خابانت  خوب اسم!   كنيم ، بايد از او پيروي  خدا هستيم  جانشين  كه ما هم    
  : گفتم

  »!  است  باشد، منافق  داشته  دو نام  در خانه  كه كسي«:  فرمود كنند كه مي  نقل  از پيامبر اسالم  گرانقدر را هم  حديث  اين ولي!  ـ كامالً با تو موافقم
  : داد پاسخ
 بايد  ندرت  و به  كم  خيلي  راهم  سرِ زبانها افتاده  شدة  انتخاب اسم!  نباشد  كردن  عوض  به  الزم نمود كه  انتخاب  آغاز، نامها را خوببايد در!   است  درست در واقع!  بله    

  همين  و به  نمايي ، خوبترش  است  خوب چه و چنان  كني ،خوبش  و اگر بد است  بكوشي  در تغيير و تحولش  كه  است  الزم درنگ ،بي  در هر زمان  كه  چيزي  آن  كرد؛ ولي عوض
   و لياقت  شده هي' ال  كه است ترتيب  بدين  و البّته  است  آدمي  و سيرت ، باطن  باز نماني گاه  هيچ زمينه  در اين  و جديت  و از كوشش  سازي ترش  بهتر و خوبتر و عالي بازهم ترتيب
  ! كني  با خدا را پيدا مي  شدن همسايه
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   اعزام  منطقه  آن  به خواستيم  از آنجامي  پدافند كردن  براي  كميل  گردان  جاي  بود ما به خبر آزاد شده  از خدابي  و منافقان  اسالم  دشمنان  از دست ، تازه  مهران منطقة    

   ازرزمندگان ، هر يك  مراسم  از اتمام پس. دادند  آنها مي  را به  الزم  بودند وتذكّرات  كرده  جمع  صبحگاه  را در ميدان  انصار، رزمندگان گردان مسئولين،   از اعزام  قبل شب.  بشويم
  . بودند ، برآمده  منطقه  به  از اعزام قبل  به  مربوط  كارهاي  دادن  انجام  دنبال  به  خاصي با شور و شوق

   روي ، به دانست  مي ديدو صالح  مي  مناسب  را كه  آنچه  كرده  خويش  و زندگي ّ خانه  امور مهم  رامتوجه  بود و دل  خزيده دنجي  گوشة  به  نموده  تهيه  و كاغذي  قلم يكي    
   آمده  در وصيتنامه  كه  آنچه  او، مطابق ، خانوادة  گرفت  را درآغوش دت شها  رسيد و عروس  خويش  آرزوي  به  تا چنانچه نوشت  رامي  خويش  نامه آورد و وصيت كاغذ مي

!  بدهد  تعاون گردان  تحويل نامه  وصيت  همراه  ديگر بود تا به  لوازم  آوري  فكر جمع بود، به كار را كرده  پيشتر اين  كه ديگري!  بپوشانند  عمل  جامة هايش خواسته ، به است
   شهادت  غسل  نيز به اي عده. را بگيرند» ر. م. ش «  ولوازم  خشك ، جيرة  خواب  كيسة  را از قبيل  منطقه  به  موردنياز خود، در اعزام رفتند تا وسايل  مي سرعت ديگر ب رزمندگان

  . بودند  برآمده  آن  دادن  انجام انديشيدند ودر پي مي
   طرف ، به  آورديم  جاي  به ، نمازرا كه فردا صبح.   خود رفتيم  چادرهاي  درون  نيز به  و شهيد آسايش من. خود رفتند اي چادره  به  از دوستان ، هر يك  از نماز جماعت پس    

،   نماييم دادند تا از آنها استفاده ما قرار ميِ محمد در اختيار   محمد وآل' ِّ علي   صل هم'اَللّ «  با گفتن  ديگر كه مانند امكانات.   كنيم شهادت  تا غسل  افتاديم  راه  صحرايي حمام
   نكشيد كه طولي.   چادر خودبرگشتيم  و به  آمديم  بيرون ، از حمام درود فرستاده)  ع( محمد  وآل)  ص( بر محمد بعدهم.   آورديم  جاي  به  شهادت  و غسل  شديم حمام داخل
  .كردند  دعوت  صبحگاهي  ميدان  ما را به دوباره
،   ساعت حدود يك. داد مي  دوستان  را به  الزم  بود و تذكرّات ، ايستاده  گردان  از مسئولين بودند يكي  فرو كرده  زمين  به  در جلوِ ميدان  كه  تانك  گلوله  پوكة  يك بر روي    

 طرز  ِ اتوبوسها به ها با ديدن ِ بچه هاي گونه.  شد ، همراه محوطه  به  اندود شده  گل سهاي او با ورود اتوبو  سخنراني انتهاي. انجاميد  طول  برادر پوراحمد، به ها و تذكّرات توصيه
  ، فاصلة  شهادت يعني  خويش  آرزوي  بزرگترين  به  رسيدن ِ خود تا جايگاه آنها بين. زد  مي  نيزبرق چشمانشان.  بود  انداخته  و گُل  شده ، برافروخته  از شادي كامالًمحسوسي

،   نزديك  خيلي اي توانند در آينده  مي  كه  و از اين  است نمانده  باقي  زيادي ، مسافت  با معشوق  مالقات  تا محل شد كه  مي ،باورشان  تحقيق حاال به. كردند  مي  احساس بسياركمي
  .گنجيدند باليدند و درخود نمي  آويزند، برخود مي  گردن  شهيد را با افتخار به ِجاويدان  و نشان نمايند قرباني»  ه'ا اللّ' الّ ه'الال «  پاي  به  عشق  را در مذبح و منيت  خودي بت
 نيز با   گردان واحد فرهنگي!  و كمتركنند  را كم  هجران  آنجا، فاصلة  به  بودند تا با حركت بودند و آماده  آمده  عملياتي  منطقه ها به  بر و بچه  دادن  انتقال اتوبوسها براي    

   غيرقابل با سرعتي»  ه' اللّ  و بال بسم  كرب  دارد، هوس هر كه«  طنين  حماسي  عرفاني  فضاي در آن. زد  مي ها دامن  بچه  شور و شادي ،به  آهنگران  صادق  نوار برادر حاج پخش
و   فيلمبرداري هاي گروه. كرد  و گوشزد مي  را يادآوري  خط  سوي  به حركت مهمقد،   حال دوانيد و در عين  مي  رزمندگان  و ايثار را در شريان غيرت تصور، خون
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 كربال را در سر   ميل ناشدني  وصف  با اشتياقي  را كه  قافله  اين  و حماسي  يادماندني  به هاي شدند تاجلوه  مي ، آماده  خويش  ابزار و ادوات  كردن  راه  نيز با رو به عكّاسي
  . تصوير بكشانند ، به داشت  برمي  ديگر،گام ِ عاشورايي  خلق برايپرورانيد و  مي
؛ ناهار  نماز ظهر و عصر را بخوانيم  شد كه ، قرار بر اين  را نداشت  الزم  نيز امنيت  و دهلران گذاشتيم سر مي  را پشت  دهلران بايست ، مي  مهران  منطقة  به  رسيدن  براي چون    

  .  كنيم ، حركت  مهران  طرف  دوشكا به هاي  ماشين بعدازظهر با اسكورت4   و حدود ساعت را بخوريم
، با   آن  با باز كردن  از دوستان بعضي. بود  گرجي  بيسكويت  بسته ، يك  خشك جيرة.  پيوستيم  مي دوستان  جمع  و به گرفتيم  مي  خود را تحويل  خشك  جيرة  يكي يكي    

 خود را  خشك ِ جيرة  َته  آرام ، آرام  ترتيب گرفتند و بدين  مي زدند؛ جلو دوستان مي شد، ناخنك  مي  كشيده  بيرون  يكي  يكي  كه  جعبه  درون هاي ويتبيسك  وار به  و تفريح احتياط
  .آوردند باال مي

، پيشنهاد   از دوستان بعضي.  سر بگذاريم  پشت گذشتند؛ بتوانيم  مي ندي ُك  به  انتظار را كه  تا دقايق خنديديم  ومي داديم  مي ، پاسخ پرسيديم ؛ مي شنيديم ؛ مي گفتيم مي    
در .  برداشتيم ، گام  كرخه  سوي  به  زنان قدم!  رسيد  تصويب ،پيشنهاد مورد نظر به  نداشتيم ، كار خاصي چون.   برويم  كرخه  كنار رودخانه  به  است خوب  فاصله  در اين دادند كه مي

   با اصرار و التماس از دوستان!  داديم  همديگرمي  به  مختلف  و سفارشهاي نموديم ها مي ؛ توصيه گفتيم  مي ،سخن  بر دشمن  غلبه  يكديگر در جهت جربيات از ت هر قدمي
  گهگاه!  بار يابند'  الهي حضور ما در پيشگاه  بي ذيرند كه و نپ بپيونديم  جمعشان  يافتند، دعا كنند تا ما نيز به ، دست  شهادت  توفيق گيرودار به  در اين ، چنانچه خواستيم مي

  ، همراه  خنده  با شليك  كه داشت  وامي هايي ها و شوخي  لطيفه  گفتن  را به  از دوستان ، بعضي گرفت مي  صورت  بزودي  كه  عملياتي  منطقه  سوي  به  از حركت  ناشي نيزشادي
  .نمود  مي  پاك  و دلتنگي ها را از گرد و غبار ماللت  بر و بچه  وروان  روح  ذائقة  و مطبوعي  ماليم  چاشني افزود و چون  مي  همراهانگفتار ها بر مالحت  خنده اين. شد مي
،   صفا داده  را از موهبتش خود ها و سر وصورت ؛ دست  نشستيم كنارش.  رفت  مي  پيش  خويش داد و در مسيرهميشگي  مي  خود ادامه  راه  و صبور به ، متواضع كرخه    

 نمود   كرد و گواهي  را پشتيباني ، دعايش  بلند بقيه آمين. ، از خداوندآرزو نمود  فرات  بر لب  نزديك اي  را در آينده  موقعيتي ، چنين  ازدوستان يكي.   نموديم  و خنك شستيم
  صفي.  و آمد بودند، قرار داشت ، در رفت  خاص  و ترتيبي  با نظم  كه هايي  مورچه  طوالني  از صف قسمتي  و شهيد آسايش در كنار من!   است  آرزويي ، چنين  همه درخواست كه
  !شد  مي  برده  النه  سوي  و به رفت  جلو مي خورد؛ به مي ها َغلْط  مورچه  با تالش  بود كه  خوراكي هاي ، دانه  آن رسيد ودر فواصل  دو متر مي  يكي  به  آن  طول كه
   بودند، در صف  گرفته دست  به  كنار كرخه  و خاشاك  از خس  كه  چوبي  با تّكه  و سرگرمي و تفريح  گذراني  وقت  عنوان به.  بودند  آنها شده ، متوجه  از دوستان بعضي    

   بازي  نيز از روي  ديگر از دوستان بعضي. گردد  برقرار مي ،دوباره  صف  قبلي رتيب و ت شود و نظم  مي  ترميم  بسرعت ديدند كه كردنداما مي  ايجاد مي  آنها اختالل  و منظّم مرّتب
   آنها براي  و جوش  جنب تماشاي نمودند و به  مي  آنها پرت ، دورتر از وصف  وجب بردند، دو سه مي  النه  سوي  به ها با تالش  مورچه  را كه اي  خوراكي هاي  دانه ياكنجكاوي

   و آن  سوي  اين  به  را با رفتن  اطراف  به  شده  پرتاب ديدند، دانه مي كشيد كه  نمي كردند، طولي  مي  چنين  در هر بار كه پرداختند و البّته ،مي  آن  بردن  النه  سوي  به اره و دوب يافتن
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  !برند  مي  النه  سوي  به  كشان  كشان كنند و دوباره ،پيدا مي سوي
   نموده  خود جلب  سوي  و آنها را به ها قرارگرفته  برو بچه  مورد توجه ، سخت ها در كنار كرخه  مورچه  و اتحاد وهمبستگي  نگري ، آينده  و پيگيري ، تالش  و ترتيب نظم    
  :  رسيد كه  مي  گوش  به  شهيد آسايش داي، ص داشت  بود و ادامه  آنها در جريان  به  شدن ها و مشغول  مورچه  سر گذاشتن سر به  نيز كه  مدت  اين در تمام. بود

  ! باشيد ها نداشته  كار مورچه  به كاري
   و خوراكي  دانه  دنبال  به حوالي  در آن  كه هايي  مورچه  از سرگشتگي  كه  اين  بود، براي  را باز كرده خويش  بيسكويت  بسته  كه  تمامتر در حالي  هرچه خود نيز با مهرباني    
   آرامي ها به  در مسير مورچه  نوازشگر خويش آورد و با دست مي  بيرون  يكي  خود را يكي  خشك  جيرة هاي  و آمدبودند بكاهد، بيسكويت  در رفت  كنار كرخه  گرم  خاك روي

  .داد  آنها قرار مي  صف ، در مجاورت  و با انگشت ريخت كرد و مي ريزريزمي
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 كنار  ما را به.   است  شده نزديك  حركت كرد، زمان  مي  روز، معلوم  آن رزمايش.   خبر نداشت ، كسي آن  از زمان  بودند ولي  شنيده  را همه  شلمچه  طرف  به  حركت زمزمة    
   شروع  كردند و رزمايش  را مشّخص  سيدالشهدا، كوهي  حمزه گردان گيري  نشانه براي.  بودند  بود، برده انّ استقرارم  محل  شوشتر كه  شهيدمفتح  قرارگاه ِ نزديك ِ سنگي هاي تپه
  !شد
 غار   دهانة  و همنسبتاً زياد بود ، فاصله هم. شد  مي  آنها از دور ديده  مقابل  در كوه  بودند كه قرار داده ِ غاري  تنگ  را مدخل ِ فرضي ِ دشمن تانك.   را برداشت جي آرپي    

  !  است  خورده  هدف  وبه  شده  هدايت  درستي  به جي  آرپي  موشك  كه  داشت  از آن ، حكايت  تكبيرهمه  صداي ولي!  ، كوچك مورد هدف
ها،   بچه  با تشويق  توأم هلهلة.كرد  مي نظر اصابت مورد   اهداف  تيرها به  همه  از ديگري  پس يكي. شد رگبار شروع.   را برداشت  كالش تفنگ!   گذاشت  را زمين جي آرپي    

 او   كه  آنهايي شد؛ براي  مي  آسمان  دور از ريا، متوجه  به  بااحتياطي  كه  و مهربانش  پاك نگاه.  نبود  شور و افتخار، خبري  او از اين  دردرون  بود ولي  وجد آورده  را به حاضران
  :گويد  خدا مي  به فهماند كه  مي  ديگران به  خوبي  و به داشت  بر مي  درونش از غوغاي   پرده  خوبي شناختند؛ به رامي

  ما جز تو كسي!   كن نيز تو پيروزمان  درون  با دشمن ، جنگ  بيرون  با دشمن ؛ جنگ  داريم  در پيش  كه واقعي  جنگهاي در عرصة!   هدفها زدي  را تو به  فلّاح  علي تيرهاي! ـ خدايا
  !  نداريمرا

  .كند  مي تالش  اندازه ، تا چه  موفقيت  اين  به  شدن  نزديك  براي  كه ديدم  مي و من    
 و آمد   رفت تجربة.   تاوضو بگيرم رفتم  بود و مي مقصد، تانكر آب.   خود داشت  جا را زير سلطة همه  شب سياهي!   با خدا برخاستم  مالقات ، براي  در شلمچه  شبي نيم    
از .   ساخت ، متوّقفم ام  را لگد كرده  چيزي  كه  اين ، احساس ناگهان. بود  زمين  كمتر متوجه ام  پراكنده  و نگاه داشتم  بر مي قدم.  بود كرده  در مسير مورد نظر را آسان ، حركت بليق

  . بود  وارد كرده  خدشه ، لحظاتي نهعاشقا  راز و نياز عارفانه ، در اين  من احتياطي  بي  كه  كردم  عذرخواهي او وخدايش
   خويش  وصال كرد و مقدمات مي  را طلب  واقعي  جنگهاي  در عرصة  بودند، پيروزي  در خواب  همه كه  در حالي  و توجه  تقوا، عشق ، با تمام  باز و خطرناك  فضاي در آن    
  !نمود  مي  را فراهم  معشوق به
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كردند و فرار را   مي اگر ايستادگي  عراقي  با سربازان ، در رويارويي  جهت بدين! شد  نمي  عملي اش  وبرنامه  يا نقشه رفت  خطا مي  به  كمتر تيرش  بود كه  سرداراني از آن    

  .نمود  مي ، خالصشان  و ازقيد حيات  را گرفته  روحشان  قبض  حكم كشيد كه  نمي شد و طولي  مي عزرائيل دادند، برايشان  نمي برقرار ترجيح
،   شده  كه  و ُلُغز هم  يا لطيفه  وخنده كرد با شوخي  مي  سعي  بود و همواره  و عام  زبانزد خاص  ومهربانيش  و فداكاري  داشت  آينه  و صافي  آب  پاكي  به هر چند، دلي    

   داشته  با عزرائيل  و تنگاتنگ  جانبه  همه  متجاوز، همكاري  ودشمن ِ ضد انقالب ِ جان تواند در گرفتن  مي  كه  از اين  نمايد ولي را فراهم ن ديگرا  و خوشحالي  شادي موجبات
  : بود  خود گفته ؛ به رفت  ودر خود فرو مي يافت  مي  خلوتي  كه  زمان بارها، آن! باليد  خود مي  بود و به باشد؛خوشحال

   و اجازة اذن  بي  هم  خودش  كه اين  نه مگه!   باشي  داشته ، ازش  هم اي  اجازه  كه  بد نيس ولي!   ميشي ؛ همكارعزرائيل بيني  عراقيا را مي  تا سر و كّلة خوب! آقا  مهدي دمانيمـ خو
  !  نداره  خوشي  صورت كه  جوري ، همين ، چيزي ، سفارشي ، پيغامي ، خّطي  حكمي آخه!  آقامهدي بله!  ره  نمي  كي  هيچ خدا سراغ

  : بود  داده  جواب  خودش  به بعد هم
  !  قرآنه  توي  كه  هم  وفرمانش سند و حكم!   زميني  خدا روي ، جانشيني  سهله  كه ،همكار عزرائيل تو ناسالمتي!   نيستي  هم اجازه  بي اجازة بي!  دلسرد نباش!   آقامهدي ـ نه

  :كرد  مي  و زمزمه  در آمده  حركت  به يش لبها و بالفاصله
  ! ُ العظيم  العلي اللّه صدق...  َِخليفه ِالْأرض ٌ في  جاعل ِ اءْني ائَكة'َّ لْلمل َ ربك و اءذْ قال!   الرحيم  الرحمن الّله ـ بسم
  :داد  مي  خود، ادامه  به ، در خطاب جانب  به  حق اي آورد، با قيافه  مي ، پايين  تصديق  عالمت  به، سر را آرامي  و به انداخت ، ابرو باال مي  جلو داده  سينه  كه ، در حالي سپس    

  ! پسر  داري ، خط  خدا باشه  كه  عزرائيل ـ از فرماندة
  !  اَعدل ؛ بلكه ِ عادل  عادل اونم! ، چند تا ه' ماشااللّ ي' ال  كه شاهد هم

  ؟  هستي  چي  ناراحت ديگه!  خدا  و همساية ، آسماني همه!  ِبدي  بد راه  دلت  نيستند تا به  كه  بگير هم  و حساب  و حق زميني    
  : گفت خود مي ، به  خطاب ِ اين  باز در جواب ولي

  !  نباشه  راضي  طرف  ممكنه آخه!شد  مي  خوب ؛ خيلي گرفتم  مي  و همكاري  شراكت  در اين ُ هم عزراييل  موافقت تونستم  مي اما، اگه!   و نوكرشم  از خدا ممنونم  هميشه ـ مثل
  :كرد  مي شد و زمزمه  مي  بود؛ شرمنده نهاده  با خود، در ميان  كه  و از هرچه گرفت  را گاز مي  زبانش بعد هم    

  !  اليه  و اتوب  ربي ه'ـ استغفراللّ
  :زد  مي خود نهيب و به
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   كجا؟  خاكي  كجا؟ عالم ن فرشتگا عالم!   مهدي  كردي  خراب ـ باز كه
  !  بذاره الچرخش  و چوب ُ ببينه  همكارش  همكار نتونه  كه  اينجاس  اونجا مثه مگه

  ؟  آقا مهدي  كاري كجاي
!   آقا مهدي بله!  ُ باالتر ببره مقامت  كه خوان  مي  و از خدا هم كنن  مي  خدا دعا هم  پيش ؛ برات  هيچ نمياد كه  بدشون ؛ اونا ازت  ِبدي ها را انجام  فرشته ، كاراي  بتوني تو اگه    
 »! دارد دعا نگه  دو دست  به ات فرشته «  معروف قول به

  ! داشت  برمي  آنها قدم  و نابودي دشمن  در تار و مار كردن تر از پيش تر و محكم  مصمم  بود كه گونه و بدين    
 لبخند زد و   رويم به.  ،سردار را ديدم  آمدم  بيرون از چادر كه.  زدند  صدايم  كه گذاشتم  مي راسرِ جايش  آن  و داشتم  بودم ده ش  فارغ ام  اسلحه  از تميز كردن  روز، تازه آن    

  :  گفت من كرد، به  را باز مي  جيبش  دگمة كه ،درحالي  و احوالپرسي  با سالم همراه
  ...  به  را بده  نامه ن و اي حسين  امام  گردان  به  سر بزن  يه  كردي ـ فرصت

  :  را ببرد، گفتم  نامه  گيرندة  نام كه  از اين قبل
  ... موتورم ولي!  سردار خوام  مي ، معذرت كنم  مي  را قطع  حرفتان كه ـ از اين

  :  گفت چرا كه.   كنم  با خبرش  موتورم  فّني  از نقص  كه او نيز نگذاشت
  !  كردي فرصت  كه هروقت!  ؛ الساعه  نگفتم من!  ، باشه  هست  هر چيزيش ـ موتورت

 ! رسيد شهادت  به  عراق  در ماووت4نصر   سردار، در عمليات  بود كه  گذشته  واقعه  از اين ؛ دو ماه درست    
  :  كشيد وگفت آهي!   نمودم قاتكرد؛ مال  مي خدمت)  ع (  حسين  امام  ودر گردان دادم  او مي  به بايست  سردار را مي  نامة  كه  دوست ، با آن روزي    
   شهيد شد؟ ، همكار عزراييل دوني مي
  : ، گفتم  بودم  مقصود او نشده  متوجه  كه من

 !  الموت ٍ ذائقة ُّ نفس ، كل  خود داره  جاي  كه ـ همكار عزراييل
  :  گفت در جوابم

  ... ولي!   بله  كه ـ اون
  :  گفتم حوصلگي با بي
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  ؟  شده  چي ، ببينم  بزن حرف!  ولي  بي ولي! نرو  ـ تو را بخدا حاشيه
  :  داد و گفت دستم  به اي نامه

  ؟ شناسي  را مي  نامه ـ اين
  :  گفتم سپس.   را برانداز كردم  و رويش پشت.   انداختم  آن  به نگاهي
  !  آوردم  برات ،خودم ِ پيش  ماه  سردار، دو سه  از طرف  كه ؛ همونيه  باشم  نكرده  اشتباه ـ اگه

  :  كرد و گفت ، پاك  دست  را با انگشتان  آلودش ِ اشك چشمان
  ! شهيد شد ، اونم گم  مي  كه هموني!   همكار عزراييله نامة!  خودشه
  !  را باز كردم  نامه بسرعت

  
�B�: C�DE  ' 

   عزراييل:  به

 2   تيپ فرماندهي: از

    مأموريت ابالغ:  موضوع
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؛    بگـوييم   هـم    بـه    چيـزي    كـه    ايـن   بعـد، بـدون   !  فتـاديم  ا   خنـده    او بـه    ، از شـوخي      گريـه    جـاي   امابه.  بود   زده   حلقه   در چشمانشان    و اشك    را گرفته   ، گلويمان   بغض    
  :  بود كه  جمله  اين ، ترجمان نگاهمان

 !بود»  َالكفارِ رحمĤء بيَنهم اَشدآءعلي« بارز   از مصاديق سيرت  خوش ، سردار مهدي براستي    
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  : خورد، با خود گفت   را كه ناهارش

ِزوار، بـا او    جمعيـت   ازدحـام   دور از سـر و صـداي    و بـه   بـا حوصـله    و كمـي   كـنم   رازيـارت  بـي   بـي   بتـوانم  ِ راحـت   بـا خيـال      كه   است   مناسبي  سرِ ظهر فرصت      
  .  نمايم درددل

ــه  تمــام  كــه وضــويش     ــاد  راه  شــد، ب ــ ِ وســط ِ داغ آفتــاب.  افت ــردد وعب ــود  انداختــه ور و مــرور را از رونــقِ روز، ت ــد، شــتابان  در راه  كــه  هــم آنهــايي.  ب و   بودن
 خـود را     كردنـد كـه     مـي   پيمودنـد و سـعي      ، مـي     نـسبتاً بلنـد آن       از ديوارهـاي     برخـي   رمـق    بـي    ياسـاية    مسير را در زير آفتـاب        طول   خويش   اطراف   به  توجه  ، بي   حوصله  بي

  . مقصد برسانند زودتر به
  حـضرت    حـرم   هـاي   گنبـد و گلدسـته    .   پـا گذاشـت     رو خيابـان     پيـاده   ، بـه     گذشـت   آنهـا كـه      در دو طـرف      كـاهگلي    بـا ديوارهـاي      و خم   ِ پرپيچ    تنگ  از چند كوچة      

   غـرب   هـاي    جبهـه   ، راهـي    شـهادت    شـوق    بـه    بـار داوطلبانـه     ، چنـدين    گذاشـت    سـر مـي      را پشت    خويش  طلبگي   سال   چهارمين   كه   جوان  طلبة.  بود   از دور نمايان    معصومه
  ! شهر شود  وارد اين  بودكه  را نيافته  آن  بود اما توفيق  رفته  پيش  شهر شهادت هاي  تا نزديكي  هربار اگرچه  بود ولي  كشور شده و جنوب

  ؟  داشت  عّلت چه
  زايدالوصـفي   و خلـوص   و آمـد داشـت   ، بـا آنهـا رفـت     رسـيدن   شـهادت   از بـه   قبـل  مـدتي   كـه   از شـهدايي    و رفتـار خيلـي       از حركات   ولي!  دانست   نمي  خود هم     
 خـود    را بـه  بخـشد تابتوانـد، نظـر معـشوق      مـي   شايـستگي   عاشـق   بـه   كـه   بـاطني   صـفاي   نكنـد، آن  كـرد كـه   مـي   تصور را در او زنده    بود، اين    ديده   چشم   در آنها به    كه

 ! بايد صبر كند وبكوشد  و باز هم  نرسيده  خويش  حد نصاب  را پيداكند، هنوز در او به با وي   مالقات  و اجازة  نموده جلب
  !شايد
  ؟  چقدر؟ تا كي ولي
  .كرد  مي تالش  خويش  سهم  بود و به  نهاده  گام  زمينه  در اين  از مدتها پيش او كه    
ـ    را بـه     سـربازي    خـدمت   دوران.  شد   پرت   خويش   گذشتة  به      در    كـه   اي  و كتابخانـه     ايـدئولوژي   ، قـسمت     شـهيد بابـايي     ؛ پادگـان     هـوايي   ؛ نيـروي    اصـفهان . ادآورد ي
 بـسيار   هـاي   و جـدل   بحـث  ، چـه   آن حواشـي   و مـسايل   انقـالب   دربـارة   آمـد كـه    يـادش  بـه .  گذشـتند   بـسرعت   از برابـرذهنش   از ديگري  پس ، يكي   همه. كرد   كار مي   آن

   دوران  ِ آن    از مقـرّرات     خـارج    بگومگوهـاي    از همـين     يكـي   نتيجـة    خـاطر آورد كـه       بـه    خـود را در دستـشويي       مـدت    كوتـاه   بازداشـت .  داشـت    با ديگران   ن در پادگا   داغي
 .بود
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:  بـود   شـده  نوشـته  ّ زيبـايي  ، بـا خـط    آن روي.  خوانـد، گذشـت    خـود مـي   سـوي    بـه   گـرم  هـواي    را در آن    ، تـشنگان     كتابفروشـي   ِ درِ يـك      دم   كه   آبي  از كنار بشكة      
  »! بر يزيد لعنت«

   حـرم   سـوي    را بـه    ، راهـش     دوبـاره    كـه    از آن   قبـل .   بـست    بـود، محكـم      آورده   چّكـه   را بـه    ، آن    تـشنه    عـابري   انگـاري    سـهل    را كـه     از شيرهايش    شدو يكي   ؛ خم   برگشت
  : آورد اختيار بر زبان  زد و بي  اوچشمك ، به  آب  بشكة روي» ! بر يزيد لعنت«   دهد، جمله ادامه
 ...ْ يزيد َ الْعن هم'أَللّ

  !  گرفت اش  خنده  بود كه  نشده ، فارغ  جمله  اين  هنوز از اداي ولي
  ! بر يزيد لعنت
 درزيـر نـور       خاصـي    بـا درخـشش     هـا كـه      گنبـد و گلدسـته       و ابهـت     عظمـت  .شد  جلـب    حـرم   هـاي    گنبـد و گلدسـته       بـه   ، تـوجهش    دوبـاره .  كرد   مكث  كمي    
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  اش  و خـانواده  »  بـي   بـي « بـا     كـه   هـايي   هـا و ديگـر خـوبي        هـا، نـوازش     هـا، مهربـاني     هـا، معـصوميت     هـا،بزرگواري    ياد كرامت    او را به    اي   واسطه  هيچ  درخشيد بي    مي  آفتاب
  ! ، انداخت  است شده  عجين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و پرمغـز پاسـخ    ومنطقـي   محكـم  هـاي  جملـه .  بـود   كـرده  ، سـئوال   از مـدرس   درس  در پايـان   يـاد آوردكـه     را بـه    هايش  اي  حجره   از هم    يكي   چند روز پيش    سشپر    
  : خاطر آورد و مرور كرد  به  يك  به استاد را يك

  امـام )  ع ( حـسين  امـام )  ع (  علـي   امـام   چـون  ي' الـه  شخـصيتهاي !  رسـالتند   و حامـل  بركـات   مبـدأ آثـار و صـاحب         خـويش    و مـرگ    ، در حيـات      بزرگ  هاي  انسان    
 و تقــوا   و عبــادت و فــضيلت  و محــور انــسانيت  و عــدل  حــق  و پــشتوانة  ديــن  اســتوانة  در حياتــشان چنانكــه) ع (  معــصومه و حــضرت)  ع (  زينــب ، حــضرت) ع(رضــا 

 را از    ، اسـالم     خانـدان    ايـن    معنويـت    و چنانكـه    اسـت    و عبـادت   '  و تقـوي     و معنويـت     و فـضيلت     و عـدالت     حـق   ، پـشتوانة    ومقابرشـان  نيز آرامگاهها      از مرگ   بودند، پس 
   اسـالم   در بقـاي   و كـربال و ديگـر مـشاهد،            مـشهد و قـم      حـرم . كنـد    راايفـا مـي      نقـش    نيـز، همـين      ظاهري   از حيات    پس   داد، قبورشان    نجات   وعباسي   اموي  هاي  تحريف
   داشـته    واصـولي    محـوري   ، نقـش     غـرب    ويرانگـر و ضـد انـساني         فرهنـگ   ، بـويژه    بيگانـه    فرهنگهـاي    پيـاپي   هـاي    و در يـورش      سـتمگر تـاريخ     ، در برابر حاكمـان      وقرآن
 و   رسـالت   باشـد و حامـل    داشـته  توانـست  نمـي   و جامعـه   در نـسل   يري مركـز، تـأث     اگـر آن  .  كردنـد    را ويـران    حـسين    امام  ، بارگاه    عباسي   خلفاي   كه   نيست  جهت  بي.  است
   از آرامگاههـاي     تـاريخ    دژخيمـان    رو، همـواره    ؟ از ايـن     داشـت    كـردن    ويـران    نيـاز بـه      بـود، چـه     زيـان    و بـي     هـشته    بر هم   اي   و طال و نقره      وگل   نبود و تنها خشت     پيامي
  !  از خودشان  كه چناناند، هم  داشته  بيم  وشهيدان امامان
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  هـا از حـوادث    بقعـه  ايـن  ، در پنـاه   و ايـران   اسـت    قـرآن    و فرهنـگ     و تـشيع     اسـالم    ارزشـهاي   ،پـشتوانة    ديگر مـشاهد مـشرّفه       نيز، چون    معصومه   مطهر حضرت   قبة    
  . ماند ، باقي خيزِ تاريخ  حادثه اعصار و قرون  در طول پذير شد و ايران ويتها امكان معن  نيز در پرتو اين  ايراني ايرانيت بقاي!   است  در برده  به  سالمي ، جان دوران
 تنهـا    هـا نـه      بقعـه   ايـن   زيـرا كـه   .   اسـت    انـساني    واالي   و ارزشـهاي     علـوي    تـشيع    معيارهـاي    وپـشتوانة    اسـالمي    آرمانهاي  ، تجسم    متبرّك  هاي   و ديگر بقعه     بقعه  اين    

 بـرود، از    زيـارت   او بـه   مرقـدو اهـداف    ايـن   صـاحب   مقـام    و شـناخت     بـا معرفـت      كـه   هـر زايـري   .   اسـت   و زائران    مشتاقان   براي   بزرگي   آموزشگاه   بلكه ؛   است  زيارتگاه
هـا و    كـژي   كـه  اي بگونـه .  هـا اسـت   مآموزشـها و الهـا    او سرشـار از ايـن    و سـالم  هـر زيـارت  . آورد  يـاد مـي    را بـه   مكتـب   وتعـاليم  گيرد و اصـول   مي  قبر الهام   صاحب
گزينـد و      مـي   ، دوري    اسـت    و امامزادگـان     ناخوشـايند امامـان      كـه    ورفتـاري   هـا و اعمـال      هـا و خـصلت      كنـد و از خـوي        را هموار مـي      خويش   ومعنوي   مادي  هاي  كاستي

 را   آنـان   پيـدا كنـد وراه    و همـسويي   خـود، همـساني   ي' الـه   و اوليـاي  مامـان كنـد تـا بـا ا    مـي  كوشـد و تـالش    مـي   خـويش   اجتمـاعي    و رفتار و روابـط      دربهبود اخالق 
   قـرب  نگرنـد، از خودخوشـنود كنـد و شايـستة      او را مـي  شـنوند و بـاطن    او را مـي   ورفتـار اوينـد و سـخن    داند حاضر و نـاظر اعمـال    مي  را كه  كوشد، آنان   بپيمايد و مي  

  . گردد  آنان  و اخروي و جوار دنيوي
 و   انـساني  تحـوالت   دارد، خاسـتگاه   زيـارت   هنگـام   ـ بـه    يـا ناخودآگـاه    ـ خودآگـاه    هـر زايرمعتقـدي    و دريافتهـا كـه   هـا و درك  هـا و آمـوزش    الهـام   گونـه  اين    

   متبـرّك    بقـاع    در ايـن     زيـارت   ورزنـد وبـا آداب      مـي    اهتمـام    مـشاهد امامـان      زيـارت    بـه    كـه    رو آنـان    از ايـن  ... آيـد    پديـدمي    آدمي   در درون    كه   است   عميقي  اجتماعي
اگـر  .  تـر اسـت   تـر و انـساني    شـده   حـساب   برخوردارنـد و رفتـارو كردارشـان    تـري   عميـق    انـساني   كننـد، از روابـط       مـي    زيـارت    ومعرفـت   شوند و با شناخت     حاضر مي 

  فروشـد؛ اگـر توليـد كننـده      نمـي  ، گـران   اسـت  كنـد؛ اگـر فروشـنده    رگر را اسـتثمارنمي ّ كـا  ، حـق  كنـد؛ اگـر كارفرمـا اسـت      كـار مـي      درسـت   ، دركارخانه   كارگر است 
  !  است ؛ زهد پيشه  است  وطلبه  و اگر عالم  است  سرباخته ، براستي كند؛ اگر سرباز است ،احتكار نمي است
 .گردد  مي  جايگزين  آنان كند، در روان انسانها نفوذ مي   دل ، تاژرفاي  پاكان  از زيارت  با الهام  كه ، ديگر ارزشها و اصولي و بدينسان    

   بـه   كـه  از فكـري ! ، انـداخت    آب   بـشكه    بـر روي     شـده    نوشـته    عبـارت    روي   و بـه    هـا وگنبـد برداشـت        از گلدسـته     چـشم    لحظاتي  براي.  پر شد    خاصي   از گرماي   درونش
  !شد خود اميدوار   و به  گرفت  بود، فاصله  زده اش كّله
  ؟  نيس  بر يزيد عملي  لعنت  نوع  يه ، خودش  رفتنم  جبهه  به مگه! كنم  مي  هم عمل!  كنم  بر يزيد نمي ، لعنت  زبان  به  فقط  كه من!  نه    
ـ   ؛ همـراه   جنگيـدن    خـارجي    و دشـمنان    ِ ددمـنش     بسيار دشـوار و مرگبـار بـا ضـدانقالب            شرايط  ، در آن     كردستان  مگر تُوي         در راه ، ازهـر تالشـي   هيد چمـران  بـا ش

  ؟  نيس  بر يزيد عملي ؛ لعنت  نكردن فروگذاري  سامان  در آن  اسالمي  نظام  جانبة استقرارِ همه
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 وارد  اي تـازه   ، جـان     حـسين    امـام   ريخيتـا » ِ   ناصـرٍ ينـصرني      مـن   هـل  «  بـه    گـويي    لبيـك   در راه    نهـادن    و قـدم     و عملـي     بر يزيد زباني     از لعنت    غرورِ ناشي   احساس    
   را تـا حـرم       مـسافت    بقيـة    نفهميدكـه    جـوي    تـأثير چنـين     ، تحـت     بـود و سـهراب       قـرار گرفتـه      درون   تأثيرگرمـاي   ، تحـت     بيرون  ، فشار گرماي    اكنون.  بود   نموده  رگهايش
  : را شنيد كفشدار حرم  صداي  خود آمد كه  به وقتي!  كرد  طي چگونه

  !  رفت  يادت  جا كفشي شماره! آقا! آقا
   حـضرت   ازضـريح  چـشم .  نمـود   ائمـه   بـه   راز و نيـاز بـا خـدا و توسـل      بـه   شـد؛ شـروع   تمـام  نمـاز كـه  .  نماز ايستاد  به اي ، در گوشه  و زيارت   دحول   از اذن   پس    

  : داد  مي  قسم  امامان يك  يك ،خدا را به  خويش  صداي  بي  گرية در ميان.  گرفت  بر نمي معصومه
  !  نشه  رد شدم  كه  قبل  دفعات  مثل  بار ديگه اين...  تو را به! خدايا
  ... بار  اين  كه  بده توفيقم... ّ  حق به! خدايا
  : آوردند اختيار بر لب ،بي ار با ديدنش نفر از زو دو سه. داد  تأثير قرار مي  را تحت اي  هربيننده  بود كه  با خدا آنچنان سوز و شور راز و نياز و نجوايش    

  ! ه'شاءاللّ  كند ان خدا، قبول
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  . آورد  را بيرون اي كرد و كاغذ تا شده  در جيب  دست  كه ها نمناك  بود و گونه  آب ها هنوز خيس چشم    
  :  پرداخت  خواندنش  بار به  چندمين  را باز كرد و براي تايش
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 و    جبهـه   مكـاني   داد تـا موقعيـت      مـا نيـرو مـي        بـه    كـه   آنچـه .   نداشـتيم    و دمـاغ     دل  ،خـود مـن     هـا ازجملـه      بـود و بچـه       نگرفته   صورت  اي   حمله   بود كه   چند روزي     

  .پذيربود  امكان  دشمن صفوف   به  با حمله  دو، كه  از اين  يكي  به  بودو دستيابي  يا پيروزي ، شهادت  كنيم  آنجا را تحمل  جوي شرايط
 تـا   كـرديم  مـي   او حملـه   بـه  بايـست  ، مـا مـي     بنـابراين .   او وجـود نداشـت       جلـوتر آمـدن      بود،امكـان   گيـر كـرده      را زمين   ، دشمن    خودي  ، سد نيرومند نيروهاي     چون    
   شـبيخون  شـد و بـيم    مـا مـي   آسـايش   سـلب   در آنجـا، باعـث    اسـتقرارش   كـه  قـاطي  يـا از ن   بيـاوريم   بيـرون   بود، ازچـنگش   شده  متصرف   را كه    از سرزمينهايي    قسمت  آن

  . تر ببريم ؛او را كيلومترها عقب بست  مي  توپمان  يا به رفت  مي زدنش
ـ   اي   و حملـه    گذشـت    مـي   ، اگـر چنـد وقتـي         هـم    جهـت   همـين    وبـه    داشـت    اهميـت    ما خيلـي    ، براي    در آن    و شركت    حمله  جهت  بدين       ، دمـغ    گرفـت   نمـي   ورت ص

   از همـين   در يكـي  دانـستند كـه   مـي   چـون   بودنـد ولـي   هـا ناراحـت   ، بچـه   حملـه  خـاطر تـأخير در وقـوع     به روزهااگرچه اما آن.  رفت  نمي  كاري  به  و دلمان  و دست  بوديم
ْ    كـي    پـس    بـود كـه      از ايـن    شـد يـا نگرانـي        مـي   ردوبـدل    بينـشان   اگـر سـخني   ! ودنـد  نب   غافـل    از فكر حمله    شود؛ آني    مي  آنها عملي   گيرد و خواسته     درمي  وتوقي  روزها تق 

   خبر؟  چه  از حمله كه شود و يااين  مي  شروع حمله
  !خورد  مي چشم  به  شوروشوق ، اين داديم  مي انجام  كه  از كارهايي طپيد و در بسياري  مي  حمله  از شوق ما نيز دلمان    
  ! بود  رفتن  براي  آمادگي كرد و اعالم مي  را تحريك  برداشتن  گام  شوق ، چون انداختيم  مي ها را برق پوتين    
   و چـروك  چـين   و بـي  ، صـاف  شـستيم   را مـي   لباسـهايمان   نبـود ولـي    نيـازي  چنـان  آن! كـرد  مـي  ، حكايـت    آن   بـه    مـا از اشـتياقمان       و شـوخي     و خنـده    نشيني  شب    
   قلـم   بـه  دسـت !   بـرويم   يـاپيروزي   پيـشواز شـهادت    بـه   و نامرتـب   ژوليـده    بـا سـر و وضـعي         كـه   دانـستيم   ، بـدمي     چـون   نموديم   مي  ا اصالح  ر   و سر و صورت     كرديم  مي
  ّ مقـدم   خـط   بـه   و آن ِ ايـن   زيربـار ديـن   وآزاد از  برافراشـته  يـا بـا گردنـي   !  ايـم   را يافتـه  ّ مقـدم    خـط    ورود بـه     لياقت  بدانند كه   كرد تا همه     مي   ما گل   نگاري   و نامه   برديم  مي

  :  پس گذاريم پا مي
  !  همگي ـ خداحافظ

  ! كنيد ـ حاللم
  ! بدهيد  را ادامه  راهم  كه  دارم ـ دوست

  ! نگذاريد  را دعا كنيد و تنهايش ـ امام
  ! بكوشيد  انقالب ـ در حفظ
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  ! نكنيد  گريه ـ برايم
  ! نشويد ـ از ياد خدا غافل

  !داد  مي  ما را شكل هاي  وصيتنامه  ديگر كه هايو سفارش
  : بود از داد عبارت  مي  خود، اختصاص  را به بلندي شد، آمين  مي  خوانده  اگر در جمع  نيز كه  دعاهايمان  عمدة قسمت    

    و عسا كرالموحدين َ المسلمين  اْنصر جيوش ـ اللَّهم
    سبيلك  في دة الشها ا توفيق'َ ارزْقن اَللَّهم: يا

 مـا    و عـشق    داشـت    برمـي    حملـه    بـه    مـا نـسبت      درونـي    از شـوق     آشـكارا پـرده      بـود كـه     اسـلحه    و تر و تميز كردن       نمودن   با پاك    همراه  تر، زمزمة    روشن  و از همه      
  :نمود  مي ، كامالً فاش  آن را به
  !ِ كار زارِ ديگر آمد زمان! سر آمد هجران!   صبر كن تفنگم

    و آغوش  تو در دامان بود جاي  مرا گوش  حرف  گر كني گمتفن
   نيز كنم  مي  از تير لبريزتميز از گرد و خاكت كنم  مي خشابت

  !   در زمانه  با تو قهرم و گرنه  شو روانه  دشمن  قلب سوي به

   ايـن  در طـول .  رفـتم   جلـومي  هـدف   و بـي   داشـتم    برمـي   ، قـدم    كـردم    فكـر مـي     آن   يـا پيـروزي      وشـهادت    حمله   به  كه  درحالي!  بود   زده  سرم   به  ، بدجوري   فكر حمله     
 در   مـن   بـا شـوت    كـه   سـنگي    تّكـه    بـاال بـودو بـه       سـرم .  كـردم    مـي    را شـوت     در مـسيرم     افتـاده    سـنگهاي    از تّكـه    بعضي   علّتي   هيچ   وقتها بدون   ، گاهي   ِ سردرگم    زدن  قدم

  : آورد ، بيرون ور بودم  غوطه  در آن كه  مرا از دنيايي  علي  حاج ، صداي  ناگهان  كه كردم  مي آمد، نگاه  مي وپايينخورد   مي  چرخ  روبرويم فضاي
  ! كنم  مي بازي»  خواهر امام«ِ  كوچك ِ گل  در تيم ـ من
  : گفتم  و احوالپرسي  از سالم  پس بود،  نشده  دستگيرم  چيزي اش مقدمه بي  از صحبت  چون  ولي  شدم  خوشحال  از ديدنش اگرچه    

   ولي!  كنم  مي  عرض تبريك!   است مبارك!  ـ بسيار خوب
  :  گفت  بالفاصله چرا كه.  ماند  در دهان  ديگرم كلمات    

  !  كنيم  بازي فوتبال  بلديم ، ما هم زني  مي  تو، توپ  اگه  كه  بگويم خواستم!   ولي  بي ـ ولي
 بـا     كـه   افتـادم   يـاد روزهـايي     ، بـه     ناخودآگـاه    جمـالت    بـا ايـن     ولـي !   اسـت   اينجـا كـشانده     ، كـار را بـه        مـن    و هـدف    غرض   و بي    اَلكي  هاي  ت شو   كه   فهميدم  تازه    
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  ! داشتيم  خود، تيمي  و براي كردم  مي ، فوتبال  محل هاي بروبچه
  :، آورد حال  به  مرا از گذشته  علي  حاج بار، صداي اين    

 ُتـو    كـه  دن  مـي  ،اجـازه  ، چـون   نيـست  ، الزم    سـفارش    كـه   ، مطمئـنّم     بـازيتو ببيـنن     ، اگـه    خواهرامـام    تـيم   هـاي   بروبچه!  كنم   مي   برات   فكري  يه!   نباش  نگران!  جان  ـ كوروش 
  !  كني  بازي تيمشون
  :  گفت  علي حاج.   خنديدم حسابي

  ! شده   خوشحاليت  باعث  پيشنهادم كه  از اين ـ خوشحالم
  :  بود، گفت  افتاده  شك ، به  من  خندة  ازشدت  كه  علي حاج! ْ بخند  و حاال نخند، كي  زير خنده ، زدم دوباره    
  !  داره  معني ات ؟ خنده  كوروش چيه

  :  دادم جواب
 و    هـستي    فوتبـال   بـازي    اهـل   تـو كـه   !   بـودم    نـسبتاً قـدري      تـيم   خـورد، ُتـوي      مـي   پ تـو    به   پام  كه  ،زماني   منم   كه   بايد بگم    ولي   ممنونم  اوالً از پيشنهادت  !   جان   علي  ـ حاج 

  ؟ نخورده  گوشت  به  ابوذر رشت ، تيم حال ، تا به  داري تيم
  : گفت  علي ، حاج  بردم  نام  را كه  چهار نفري سه.   داشتم  عضويت  در آن  كه تيمي  سرشناس هاي  چند نفر از بازيكن  بردن  نام  به  كردم  شروع بعد هم    
  ! شناسم  و مي ام  زياد شنيده  شمارا هم  تيم اسم!  شناسم  مي  گفتي  كه  اينهايي همة!  پسر  خوب خيلي    

  : شد، گفت  جدا مي  از من كه  درحالي بعد هم
  !  نَرِه  يادت  بود، مسابقه  باقي ، عمري هرحال ـ به
  ،هرگـز، لياقـت    اسـت   شـده   انتخـاب   بهـشت   تـيم   بـراي   چـون   علـي   حـاج   كـه  دانـستم   نمـي  و من رفت مي. شد  زيادتر مي  از من اش له فاص  كم  سپرد و كم     مي  او، راه     
  ! نمايم  شركت اي  با او در مسابقه  كه  داشت  و نخواهم را نداشته آن
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 و  از اطـراف . شـديد خـود داشـتند     را زيـر بمبـاران     آن  شـهر و اطـراف      كردنـد و خـونين      وآمـدمي    رفـت    سـرمان    در بـاالي    وقفـه    بـي    عراقـي   هـا و ميراژهـاي      ميگ    
  واپيماهـاي ِ ه ِ مهيـب   غـرّش   نيـز جزصـداي   صـدايي !   و گردوخـاك  جـا دود بـود و آتـش    همـه .  بودنـد   خودگرفتـه    سـالحهاي   ، ما را زيـر آتـش         يعني   نيز سربازان   جوانب
  !رسيد  نمي گوش  به درپي  پي و انفجارهاي  نظامي هاي  اسلحه ِ انواع ، شليك جنگي
  .كَند  نمي ، دل  از آن  شرايطي  هيچ ،تحت  آن كرد و با پيدا كردن  مي  را دنبال  مطمئن  پناهي ، جان هركس    
  از ايـن  ! پـذيرفت   را مـي    ، آن    هـم    ديـن    كـه   تنهـا عقـل      بـود و نـه       كـامالً منطقـي      امـري    نيزالبّتـه    بـسيار خطرنـاك      وضـعيت    در آن    جايگاههـايي    از چنـان     كندن  دل    

  .  نداشت ديگري  مفهوم ، جز خودكشي پذير بود وگرنه  امكان  مستحكم پناهي  در سنگر وجان ، با قرار گرفتن ِ دشمن  آتش  به  دادن ، پاسخ گذشته
 از   كـه  نداشـت  تنهـا دوسـت     او، نـه  ! كـرد    مـي    فـرق   ، بـا ديگـران       نداشـت    و واهمـه     تـرس    و چيزديگـري    كـس    جز از خـدا، از هـيچ         كه   علي  ، حاج    بِين  اما در اين      
  .شمرد  مي  خود، ننگ  را براي  كاري چنين  شود كه  را بدزدد و مخفي ، سرش  دشمن  تيرهاي ترس
.  كـرد  هـدايت   خـاكي   سـنگرهاي  ، دور نمـود و بـه    آن  اطـراف   و خيابانهـاي  سـازي  صـابون   مـا را از كارخانـه  . مّقـر مـا رسـاند     خود را بـه    گيرودار، بسرعت   در آن     

  ! رسيدند  شهادت ، به  دشمن  بودند؛ در زير بمباران  آمده گيالن  از سراوان  پدر و پسر جهادگر كه  يك جايي  جابه در اين
  هـاي   شـعله   را در كـام  كارخانـه   نكـشيد كـه   تـر شـد و طـولي       گـسترده   كـم    بـود، كـم      رسـيده   سازي  صابون   كارخانة   به  ا كه ه   بعثي   از بمباران   ِ ناشي   سوزي   آتش  دامنة    

زد؛   سـر مـي    همـه   تمـامتر بـه    هرچـه   باشـتاب   علـي  حـاج .  بـود   جـا را فـرا گرفتـه      بـود، همـه     ، متـصاعد شـده      انبار كارخانه    از سوختن    تند سير كه    بوي.  فرو برد   خويش
  : گفت داد و مي  مي روحيه

  ! بزنيد ـ ماسك
  . داشت برمي  گام طرفمان آمد و به  ما مي سوي به.  بود ِ مقّر ما رسيده نوبت
بگويـد بـا     سـخني   كـه   از ايـن  قبـل .  رسـيد   نزديكمـان   كـه   بـوديم   صـورت   بـه  ِ ماسـك  ِزدن ، در حـال   بـوديم   را شـنيده   دسـتورش   كـه   و چند نفر از همرزمانم   من    

  :  گفتم خنده
  ؟  داريم ناهار، ميرزاقاسمي!   علي ـ حاج

  : خنديد و گفت
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  ؟ زني  حرفو مي چرا اين!  دونم نمي!  ـ نه
  : گفتم
  !  جا را گرفته  همه  سيرش ، بوي آخه
   سـوي    بـه    وسـرعت    و شـجاعت     و صـميميت    ، بـا متانـت      داشـت    چهـره    را بـه    هنـوز آثـار خنـده        كه   بعد در حالي    كمي!  ، خنديديم   ، همه   اش  با خنده . او نيز خنديد      

  ! نهاد ، روي ديگر همرزمان
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  ! ـ برادر كوروش

 را  زمـان   ، گذشـت  كـرديم  مـي   صـحبت   بـا هـم    كـه   و هنگـامي  بـردم   مـي  از گفتگـو بـا او لـذّت   !  بـودم   خوشحال زد، خيلي  مي  صدايم  كه از اين.  بود  حاجي  صداي    
  :  و با لبخند گفتم رفتم  سويش  به با خوشحالي!  نمودم  نمي احساس

  !  وجود در خدمتم با تمام!  آقا  حاج ـ بله
  !  دارم  سئوال  يه  شمانيستم  اوقات  مزاحم ، اگه فقط!   ندارم كار خاصي!  بال باشه  بي ـ وجودت

وجوكنـد؟ امـا       پـرس   خواهـد از مـن       مـي    آن   و دربـارة     كـرده    را نگـران     حـاجي    كـه   اسـت    آمـده    پـيش    چيـزي    چـه   ؛ يعنـي     و با خود گفـتم       فكر فرو رفتم     به  كمي    
  :  گفت ؛ بالفاصله  است  كرده  نگرانم  كمي اش  غيرمنتظره  بود، در خواست  دريافته  من  كردن  از مكث  كه حاجي

   لبخنـدي   ونيمـه   نيـست  ؛ چيـزي  كـردم   وانمـود مـي      كـه   ؟ در حـالي      چـه    يعنـي    ايـن   دونـي   اصـالًمي !   بيكـاري   مـان  در ز    هـم   آن!   سـئوال    يه   كردم  عرض!   جان  ـ كوروش 
  : ؛ گفتم زدم مي

  ...يا! ؟ سرِكاري دونم  مي يا چه!  گيري  مچ ، يعني اين!  آقا ـ اختيار داريد حاج
  :  كرد و گفت  جلوگيري  حرفم از ادامه

!   نكـردن    وفكـر و خيـال      ، تنهـا نمانـدن      يعنـي !  شـما    مثـل    خـوبي    بـا دوسـت      مـصاحبت   ، يعنـي    ايـن ! ، بـرعكس    درست!   عزيزم  نه!   جانم  نه!  ُ اليه   و اتوب    ربي  ـ استغفرواللَّه 
  !  سود بردن  ديگران  وتجربة ، از دانش يعني!  ّ كنجكاوي  حس ، ارضاي يعني

  :  و گفتم  كردم عذرخواهي
  ! زد  سرم  به ود، فكر ديگري ب  غير منتظره ـ چون

   هميـشه  زد كـه  مـي   مـوج   تنهـا صـميميت    نـه   و پاسـخش  در گفتگـو و پرسـش  .   سـاخت  ام شـرمنده  ، براسـتي   داشـتيم   با هم  كه اي   قبلي  وجوهاي  ياد گفتگوها و پرس       
   همـين   بـه !   شـويم    و زالل   ،صـاف    دنيـايي   ّ و غـش     نمـود تـا از غـل         نيـز مـي     نمـايي  و راه   آورد و هـدايت     خـود مـي      را به    آدمي  همچنين.   وجود داشت    عالي   و نكاتي   نتايج
  :  دادم  ادامه  و اشتياق  با آمادگي جهت

  ؟  نره  يادت سئوالتون!   حاجي ـ بگذريم
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  :  گفت  هميشگي رويي با گشاده
  ، سـاعتي  ، كفـشي   ولباسـي  اي  بـسته  ، دل  جبهـه   سـوغات   عنـوان    آنهـا بـه      خـالي   ريتهـاي كب  قـوطي    بـه    فقـط    بعثـي    مزدوران  ؛ چرا از غنيمتهاي      بپرسم  خواستم  ، مي   بله    

  ؟ كني نمي  و دنبال اي ، برنداشته اي  ديگه يا چيزهاي
  : ـ گفتم
  ؟ كني  مي  منو امتحان داري!   جان  علي ـ حاج
  :  گفت با خنده
،  داره  بـر مـي   چيـزي   اگـه  ؛ كـوروش   و جـدال   جنـگ    چـرا ُتـو ايـن        بـدونم   خـواهم   ؛ مـي    ،خودمـونيم   ؟ خب    جان  ش كورو   چيه  امتحان!   بدآورديم  امروز، بدجوري !  بابا  ـ اي 
  ؟ كبريته قوطي
  : گفتم

  ! روشنه!   نيس ، چيز خاصي  كبريت  قوطي ـ ماجراي
  : داد جواب
  ! ، نه  يكي  من  براي ـ الاقل
  : گفتم
ـ  «  كه  دونيم   و تو مي    من!  جان  حاجي        آخرتـي   و غنـايم    را دوربريـزيم     دنيـايي    غنيمتهـاي    اصـطالح    بـه    تـا ايـن      مـا اومـديم     ولـي » ! اينجااومدنـد    دنيـا بـه     ا واسـة  اون
  !  كنيم جمع

  : پرسيد  نكشيد كه  طولي  كرد ولي  سر، تأييدم  دادن با تكان
  ؟  چيه كني  مي  جمع  كه كبريتايي ِ قوطي ، جريان پس
  : گفتم

   بـصره  پااليـشگاه   آنهـا از جملـه    جورواجـور روي   يـا عكـسهاي   كبريـت   قـوطي   ُكلكـسيون  ؛مـسئله   كـنم  ، بايـد عـرض    كـرده   كنجكاوت  كه  هم  كبريت  هاي  طي قو  ـ دربارة 
  ! كنم  مي  جمعشان  كه  نيست  در ميان هم

!  يـاد بيـارم    را بـه  اي  جبهـه  دوسـتان !   نكـنم  هـا را فرامـوش   ، جبهـه   رويـشان   خـاك  ئيـدن  آنهـاو بو   بـود بـا ديـدن     بـاقي   عمري   تا اگه   برم   و با خود مي     كنم   مي  آنها را جمع  
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  !  را مرور كنم  جبهه خاطرات
  !  كنم استقبال  از شهادت  و هميشه  نكنم  شهيد گم راه!   باشم  داشته  چشم را پيش  مقدم خطوط!   كنم  تازه  و ايثار اينجا نيرويي  و اخالص از عرفان    
  :  بلند شد و گفت حاجي    

  ما  دوام  عالم  در جريدة  است ثبت  عشق  شد به  زنده  دلش  كه هرگز نميرد آن

  زمزمـه   آرامـي   بـا خـود بـه     كـه   از آنچـه   ديگـري  واژه»  هيهـات «داد و جـز       مـي   را تكـان     سـرش   درپـي   ، پـي     و تحـسين     تـصديق    عالمـت    بـه    كه   در حالي   بعد هم     
  !نهاد  روي  دوعيجي  شهرك  سمت  نشد، به  دستگيرم يكرد، چيز مي
  
�� �	
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   جهـت   همـين  بـه ! بـود   را نچـشيده   اسـالم   نيروهـاي   شـست   بايـد، لـشكر كفـر ضـرب      كـه  چنـان  هنوز آن!  گذشت  نمي  كشورمان ها به  از تجاوز عراقي  زيادي  مدت    

   زيـادي  هـاي   تنهـا گلولـه   ، نـه  داشـت   جلـو برمـي    بـه   كـه  امـا در هـر قـدمي   . داد  مـي    انجـام    تحرّكـاتي    و بيش    بودند،كم   او داده    به   اربابانش   كه   فراواني  الحهاي س  در پناه 
   بـا سـاروج      كـه   هـايي    صـف    بودنـد و شكـستن       كـرده   ايـي آر  صـف    در مقـابلش    دسـته    دسـته    اسـالم   ، نيروهـاي    چون! داد   مي  و زخمي    را نيز كشته     نفراتي  كرد كه    مي  هزينه

  !داد نمي  نبود و دست  ممكن  بود؛ البته  شده  متراكم  و نظام  اسالم  به  و عشق  وايمان وحدت
ِ   طـرف   آن   بـه    كـه   گـرفتيم   تـصميم ،    گيـر كـردنش      و زمـين     و انهـدام     دشـمن    و احـوال     اوضـاع   شناسـايي   ، جهـت     و چند نفر بـسيجي       از پاسداران    روز با گروهي    آن    
.  رفـت   نمـي   حـوالي   در آن  عراقـي   وجودنيروهـاي   بـود و احتمـال    كـامالً امـن    پـل  حـوالي .   را سـنجيديم    و جوانـب     فكركـرديم   خـوب .   نفر بوديم   يازده.   برويم   كرخه  پل
  !  موقوف ، معّطلي  از دوستان يكي  قول  جايز نبود و به ، درنگ پس
  : گفت مي  يكي آن.  ما بود  همراه  و حكايت  با آنها حديث  كردن  نرم  و پنجه  بود ودست  كرده  را مشغول ها همه  با عراقي فكر رويارويي.   افتاديم راه    

  ! شم  نمي ، راحت  ندم تحويل  عزرائيل  از آنها را به  نفري  دوازده و الّا تا ده!   نيفتن  چنگم ـ مگر به
  : گفت  مي ديگري
  ! تا  دوازده ده!   چيزيه  خوب  هم انصاف!  پسر  داره ـ گناه
  :  ديگر، با خنده و آن

  ! س  آماده  در خدمت ِ من ژس!   ندين ُ زحمت ـ عزرائيل
  :ِ ما و جلووي

  !ها پرِه شكار، مي! تر  يواش  خورده ـ يه
   از نيروهـاي    ،بـا انبـوهي     ناگهـان .   دو كيلـومتر جلـو آمـديم         و حـدود يكـي       گذشـتيم   از پـل  !  يـديم بر  مـي   ، راه    مقـدس    و با غرور و خـشمي       خنديديم   و مي   گفتيم  مي    

  تـصميم ! هـا سـازگار نبـود     بچـه  بـا غيـرت    هـم  نـشيني  عقـب !  بـود   يـا اسـارت   ، خودكـشي  پيـشروي ! آمدنـد   مـي   پـل  سمت  به   تجهيزات   با تمام    كه   برخورد كرديم   عراقي
  !   بگيريم  اهواز بود، موضع  طرف  به  كه پل  شرقي در سمت و  ؛ برگرديم گرفتيم

   عراقـي   نيروهـاي  چـپ   سـمت   جنـاح !  زد   خـشكمان    از تعجـب     ولـي    شـديم    نزديـك    پـل   بـه !  كـرديم   مـي    با خود حمل     بود كه   اي  ، اسلحه    كالش   و تعداي    ژس  يك    
 !  داشت  كامالً تسلّط  پل ،روي  خويش  بود و با تير مستقيم  رسيده  رودخانه به
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.   بـوديم  كـار نيامـده    ايـن   بـراي  ولـي .   بينـدازيم   راه بـازي   و آتـش   بگيـريم  آمـد؛ معركـه    نمـي  بـدمان . بودنـد   عراقي  سر، نيروهاي   در جلو و پشت   .   نداشتيم   راهي  هيچ    
 از  ، يكـي  ناگهـان .  بـود   داشـته  خـود مـشغول    مـا را بـه    همـة   فكـر و خيـال    بـود كـه   چيـزي ،  ؟ ايـن   بكنـيم  چه. جوابگو بود  تعدادمان  و نه    داشتيم   و مناسب    كافي   سالح  نه

  :  گفت  همراهمان هاي بسيجي
  ! كنيم  با خيز بلند عبور مي  پل  از روي تك  و تك كنيم  مي  عراقيهاآتش ، روي از دو طرف!   شدن  با كشته  است  مساوي  كردن  تلف ـ وقت

  شـد، نالـه   مـي   شـليك   طـرفش   بـه   كـه   عراقـي   سـربازان   از سـوز درد تيرهـاي    پـل  آهنهـاي  تمـام .  كـرد   حركـت   بـود كـه      نفـري   خود او، اولين  .  يم ناچار پذيرفت   به    
  كـرد و حركـت      برپـا مـي      آتـش   ، دوبـاره     بعـد از لحظـاتي       ولـي   پنداشـتيم    مـي    افتـاده    و خـون     خـاك    مـا او رابـه      نشـست    مـي    دادن   جاخـالي    بـراي   هر بار كه  . كردند  مي
   رسـيدن   هـا بـراي      عراقـي    طـرف    بـه    بـود و مجـدداً باتيرانـدازي         نمـوده    خـشاب   ، تعـويض     نداشـت   اي   فاصـله   ،چنـدان    با مرگ    كه   گيرو داري    بار نيز در آن     يك. نمود  مي
  !دويد مي ، بسرعت  پل  طرف  آن به

  :گويد  مي ، شنيديم  گلوله  رگبارهاي در ميان  بود كه  رسيده  پل ف طر  آن  پايان  متري  پنج به!  نبود باور كردني    
  ! نكنيد تيراندازي!  را هدر ندهيد ـ تيرهايتان

نگـار  ا.  گذاشـتيم    را زيـر پـاي       متـر از يكـديگر، پـل         حـدود ده    ، بـا فاصـلة       ديگـر از همرزمـان       ويكـي    مـن   بالفاصله.  بود  ، رسيده    پل   طرف   آن   ما به    بسيجي  دوست    
 سـنگر    بـرادر بـسيجي    وكنـار آن   رسـانديم   پـل   شـرقي   طـرف   خـود را بـه     ، بـا دويـدن      بـسرعت .   كنـيم   هاشـليك    عراقـي    طـرف    و يا به    خيز بدويم    نيم   بود كه    رفته  يادمان
   سـوي    مـا در آن      نفـرة    يـازده    نفـر از گـروه      تنهـا،آخرين .  آمدنـد    پـل    طـرف    آن   بـود؛ بـه      گذاشـته    پايمـان    پـيش   برادر بـسيجي     آن   كه  اي   شيوه   نيز با همين    ديگران.  گرفتيم

  . كند  ما ملحق  تا خود را به گشت  مي  فرصتي دنبال  او نيز به  بود كه ، مانده پل
 در بـستر   كـشان  ،سـينه  گذشـت   مـي   در اطـرافش   كـه   آنچـه   بـه  توجـه  ، بـي  آب.  را زيـر نظـر داشـتيم     ها پل    عراقي   ما و هم    هم.  بود   شده   قطع   تيراندازي   لحظاتي  براي    

 قـرار     عراقـي    سـربازان    كـه    قـسمتي    درراسـتاي    همراهمـان    از بـسيجيان    يكـي .  بـود   گيـر حـاكم      نفـس   سـكوتي . داد  مـي    خـود، ادامـه      هميـشگي    آرام   جريـان    به  رودخانه
   را موجـب   عراقـي  هـاي   گلولـه   بـود، شـليك    ايجـاد كـرده    كـه   ومـوجي   بـا آب   برخـورد سـنگ   صـداي .   انداخت  رودخانه  را به  سنگي  تمامترقلوه  هر چه داشتند؛ با قوت  

  سـرعت    مـا بـه     دوسـت . هـا شـد      عراقـي   درپـي    پـي   هـاي    گلولـه   ، آمـاج     پـل   دوبـاره . كـرد    ما نيـز حركـت       نفر گروه    آمد و آخرين     فراهم   بسيار كوتاهي    طاليي  فرصت.شد
   پـل   مـسافت   از طـول  ديگـري   نيمـة   ولـي  كاسـت   مـا مـي   بريـد و از نگرانـي    مـي  دويـد و راه   مـي  خوب! آمد مي  بود پيش  روانه  سويش  به  كه  تيري  اندويد و در زير بار      مي

! افتـاد !  كـرد   او اصـابت   بـه  اي ، گلولـه   گهـان نا. آمـد   مـي   ، پـيش    همچنـان .   داشـت    او ادامـه    هـا و دويـدن       عراقـي   باران  گلوله.  مابرسد   كند تا به     طي  بايست   مي   بود كه   مانده
، خـود را    اسـت   شـده   كـه   هـر ترتيبـي   آورد تـا بـه    خـود فـشار مـي     مابـه   دوسـت  داد كـه   مـي  خورد و خبـر از آن   مي  تكان  شد كه    مي   او ديده   از تنة    بعد، قسمتي   لحظاتي
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  . مابرساند به
   طنـين    كـه   يافـت   مـي   باريـد، شـدت      مـي    در اطـرافش     كـه    آتـشي    در زيـر حجـم       شـدنش   بر زمـين    ِ نقش   ، احتمال    آن  بود و هر     زيادتر شده    و جنبيدنش    خوردن  تكان    

 نفـر از    تـدبير او، ده   بـه   كـه  شـكني  ِخـط   بـسيجي   دريـايي  دل.  نمـود   درازكـش   پـل   در وسـط  اي   مـرده   اورا چـون  » ! نخـور   تكـان «،»! دراز بكـش  «،  »!  نكـن   حركت « امواج
 ! بود  شده ، طوفاني  وضعي  بودند، در برابر چنين  رسانده  پل طرف  آن  خود را به  سالمت  ما به گروه

  :  ما كرد و گفت بعد نيز رو به
  !  قرار دهيد تا او را بياورم  را هدف ِ رودخانه  طرف ـ آن
ر كـرد و     او، دوخـشاب   ولـي  دانـستيم   مي   و خودكشي    كار را غيرممكن    ما اين      كـرد و دشـمن   مـي   تيرانـدازي   چنـان  ، آن  حركـت   و در حـال   تنـه  يـك .  افتـاد  راه پـ  

   را بـا هـم    بـرادر مجـروح    دودسـت  ، مـچ   دور گـردنش  ، بـا دسـتمال   بـسرعت .  رسـيد   بـرادر مجـروح     آن   نمـود تابـه      او را محافظـت      سـپري    چون   بود كه    گرفته  را نشانه 
شـد،     مـي    كـشيده    زمـين    روي   و پاهـايش     قرارداشـت   اش   سـينه   ، روبـروي     شـده   ِ بـرادر زخمـي       سـر و گـردن       كـه   و در حالي    ود انداخت  خ   را دورِ گردن     آن   و دنباله   بست

  ! كرد ما حركت  طرف خيز به  سينه  حالت به
   پوشـش   ،تحـت    بـرادر بـسيجي      تـا ايـن     كـرديم    مـي    تيرانـدازي    بارانـشان    گلولـه   در مقابـل     بـود كـه      رودخانـه    طـرف    مـستقر در آن      عراقيهـاي    مـا همچنـان     هدف    

 را   همـه   شـدت   بـه   كـه  ، انتظـار بـود ونگرانـي     داشـت   غلبـه  آنچـه .  رفـت   مـي   بـاال و پـايين    كنـدي  ها بـه  زد ونفس  مي  سختي قلبها به .  بدهد   را انجام    ما كارش   تيراندازي
  . بود  كرده كالفه
   ديگر،بـا هـر مـشقتي        مـا از طـرف       جمـع    بـه    و آوردنـش     مجـروح    همـرزم    آن   و نجـات     عراقيهـا ازطرفـي      تيربـاران    با هجـوم     برادر بسيجي    اين   و جدال   كشمكش    
  !  است  عاشورايي  او براستي  كه فهميديم  شد، تازه  نزديكمان چون.  ما رسيد  شد تا به  بود، تمام كه
  ! بود  شده زخمي  از بدنش نقطه   از ده  بيش ؛ هر چند كه  داشت  لب  به لبخندي    
  
�� �	
  ��   MPV7  8]7+  از ��
 



  

٥١

 
�   	��Y  :� اي ,�

 
جـز برخـورد بـا        زننـد ولـي      مـي    قفـس    طـرف    و آن    طـرف    ايـن    دائمـاً خـود را بـه         آزادي  هـواي    بـه    كـه    اسيرِ قفس   هاي   پرنده  ها چون    ديدار بر و بچه      از شوق   دلم    
   گرمـاي    ولـي    بـودم   هابرگـشته    از جبهـه    شـد كـه      مـي    مـاهي    سـه    بـه   نزديـك ! زد  ، تنـد تنـد مـي        گرفـت    نمـي   آرام   سينه  آورند، در فضاي     نمي   دست   به  ، چيزي    آن  هاي  ميله

   مناجـات    عاشـقانه   هـاي    زمزمـه  ،   شـبانه    توسـل   ، دعـاي    ، انتظارحملـه     در شـهادت     گـرفتن   ، سـبقت     بـا مـرگ      كـردن   ، شـوخي    ، ايثار،ايستادگي   ، اخالص    آنجا، عشق   معنوي
ــادار نيمــه هــول در ســكوت ــان  شــب انگيــز و معن ــاني  آن جماعــت ، نمازهــاي  تنهــايي ، تفكــرات  بياب   لحظــه ، و لحظــه  صــحرايي ، منورهــاي  صــلواتي ، ايــستگاههاي  چن
   چـون   كـار و زنـدگي       ديگـر مـشكالت     از طـرف  .   شـوم    خـالص    آن   بـه    از فكـر كـردن      گذاشـت    ونمـي   داشـت    برنمـي    از سرم    دست   و روز جبهه     شب   شيرين  رويدادهاي
   يـا بـه      روزمرّگـي    رااز فـشارهاي    ، جـان     ملكـوتي    فـضاي    در آن    بـا قـرار گـرفتن        و دوبـاره     بـروم   توانـستم    مـي   نـه .شـدند    مـي    بودند و سد راهم      كرده  ام   احاطه  اختاپوس
ـ    و شـب     روزمرگـي    برادر بـسيجي    تعبير آن     بـه   اسـت   او شايـسته   بـراي   كـه   درمحيطـي   و بگـذارم    برهـانم    و شـهود معمـولي       از عرفـان     خـالي   ِ يكنواخـت    ِزنـدگي   شي ُك
گوينـد،    مـي    زنـدگي    آن   بـه    مـردم    در قـاموس     كـه    وشـامي   ِ صـبح    ِ لحظـات     گـذران    و بـا ايـن       بمـانم   توانـستم    مي   كند و نه     زندگي   بكشد وبواقع    نفس   كلمه   حقيقي  معناي

 را    بـود و اخبـار جنـگ         آن   بـه   گوشـم !   خلـوتم    بـود و مـونس       شـده   راهـم   راديـو رفيـق   !   در جبهـه     و فكـرم     بود و قلب     در خانه    جسمم   و هوايي   حال  در چنين .  كنار بيايم 
 و   تـب  هـم .  بـدهم   دو كـار انجـام    كرشـمه    و بـا يـك       كـنم   آينـد، ديـدن      مـي   ي مرخـص    بـه   كـه    هايي   تا از بروبچه     بودم   زنگ   به   گوش   حال  در عين .  كردم   مي   دنبال  وقفه  بي

   بـه   ِ دوسـت    در دل :  مـصداق    نيـز بـه     گـاه   گـه .   ارضـا نمـايم      تـا حـد ممكـن        دلَكـش    صـفحات    آن  ماجراهـاي    به   را نسبت   ام   كنجكاوي   و هم   تر كنم    را كم   قرارم  ِ بي    دل  تاب
  :  كه گفتم ود ميبا خ»  بايد كرد  رهي هر حيله
   خـدابين  ِخـودش   قـول   بـه   كـه  اي  رزمنـده   هـم  ، آن ، رزمنـده  آخـه !   بكنـي  تـوني    كـار مـي      آنجاچـه    بـراي    ببـين   ، فكر كـن      بري   جبهه   به   دوباره  توني   نمي  حاال كه ! ـ فرهاد 
   بـا دشـمن      و رويـاروي    مقـدم    در خـط    چـه ! رزمـد   ، مـي     قـرار گرفتـه      درِش   كـه   يتي و وضـع     داره   كـه   امكانـاتي   ، با هـر گونـه        هست   كه  ، در هر شرايطي      خودبين   نه  هست

 او  جنـگ !  شـه   مـي   عـوض  دشـمنش !  كنـه  مـي   فرقـه  شـكلش !   نـداره   او، تمـومي   و جنـگ  رزم!  كنـه   نمـي   او فرقي براي!  باشه  ديگه ّ كار و جاي  يا محل   در خانه   باشد و چه  
  : گفت راديو مي گوينده تا  ولي!   هست سرِجاش
  ! كنيد  عزيز توجه شنوندگان

  : يا
   ...  اسالم رزمندگان

   ....  به  بعثي  دشمنان  ناجوانمردانه يا در حملة
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  .افتاد كارمي از   و دستم گرفت  مي  دلم كرد؛ دوباره  ياد مي  و جبهه  از جنگ ديگري  و طريق  هر شكل  و يا به نواخت  را مي  حمله  مارش  كه يا اين    
   تيتـر صـفحة    افتـاد بـه      چـشمم    كـه   ، خوبـه    هـا جـور بكـنم        رزمنـده    بـه    روحيـه   هـا و دادن      جبهـه   تقويت   براي  اي   برنامه   چه   كه  كردم   و فكر مي     بودم  يكروز تُو خودم      
  !»  از جبهه اي نامه«:   بيندازم اي  گوشه  به و باز  تمام  را نيمه  بود، آن شده  باعث حوصلگي  و بي  بودم  زده  قبالً ورق  كه اي مجّله
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  .  و خواندم  را بلند كردم ، مجّله با اشتياق    
   مطالعـه    بودتـا جهـت      قـرار داده     را در اختيـار مجّلـه       ، آن   برانگيـزش    و هيجـان     جالـب    خـاطرمحتواي    بـه    خـانواده    بود كـه    اش   خانواده   براي   از رزمندگان    يكي  نامة    

  :  زد كه  جرّقه  ذهنم ناگهان!  نمايد ، درج خوانندگان
  ؛ كنيم  مي  تقسيم  دو قسمت  كاغذ را به  صفحه يك
  ؛ دهيم  مي ،نشان  است  نامه  نوشتن  در حال  را كه اي  رزمنده ، عكس  آن در پايين    
  ؛ كنيم مي ، منعكس  حركت  را در حال  رزمندگان ، عكس  آن در باالي    
  ! بفرستند  پيام  رزمندگان  براي  آن  باالي  تا درقسمت گذاريم  شهدا مي  كاغذ را در اختيار فرزندان  صفحه و اين    

  ! نامه  نويسندگان  به  رزمندگان پاسخ:  گويا بود  خود عكس  كه  هم  پايين قسمت
  نـسبتاً دشـواربود و چنـد روزي   !   در بيـاورم   عـين   بـه  ، از ذهـن   جبهـه   بـه  اي ، نامـه   بـودم  گذاشـته   را هـم     نـامش    را كه    نقشه   تا اين   برخاستم!  گنجيدم   نمي  در پوست     
   بـود ولـي      سـاده   ، اگرچـه    كـردن   هـا روانـه      جبهـه    بـه    و سـپس     شـهدا قـراردادن      و در اختيـار فرزنـدان        شـكل   با آن    كاغذي   صفحه   و تنظيم    تهيه  چرا كه .  خواست   مي  وقت

   زمينـه  ، از آنهـا در ايـن    دل  و يـك  ِ همـراه  از دوسـتان   بـا بعـضي    طـرح   ايـن   گذاشـتن   در ميـان   تـا ضـمن    رفـتم   تلفن سراغ.  گرفت  مي   و وقت   خواست  ، كار مي    ل هر حا   به
  . كرد  را پاره  افكارم  در، رشته زنگ  صداي  كه  بگيرم كمك
   دادش  كــه چــسباندم  خــودمي  بـه   و ســخت  بــو كــشيدم عميـق !   بوســيدم دوبــاره!  بوئيــدم!  بوسـيدم ! رفتم گــ او را در آغــوش!   خنــدان  هميـشه   بــود و مثــل مهـدي     

  :درآمد
  ؟  شخصيه  حساب  يا تسويه  قديميه  دوست ديدن  اين آخه!   منو كشتي ؟ تو كه كني  مي  جوري  فرهاد؟ چرا اين چيه    

  : شنيد بعد كه
  : ؛ گفت كنم  مي  برخورد با او چنين  در اولين  كه  نيست اي  برگشته  ازجبهه  و تنها رزمندة ام  نكرده م رو استشما  جبهه ، بوي مدتهاست    
  ؟ كني كار مي  فرهاد؟ چي  چطوري ديگه
  ! بود  درست حدسم.   گذاشتم  را با او در ميان  جبهه  به اي  نامه طرح اي  مقدمه هيچ  بپرد، بي  آتش  از روي  كه ِ اسپندي  مثل بالفاصله    
  :  و گفتم  شمردم  رامغتنم فرصت.   است  موافق  با من  كه  فهميدم اش  رضايتمندانه از نگاه    

  !  آقا مهدي واما، مأموريت
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  : داد  نظامي  زد و سالم  هم  به پاها را محكم!  برخاست
  !  قربان  حاضرم در خدمت

 ابـراز   رزمنـدگان   وجـود بـه    بـا تمـام    شـاهد كـه    فرزنـدان   پـر از احـساس   هـاي  نامـه .  برگـشت   خـويش   مأموريـت  جام ان  از چند روز ديگر براي  و پس    رفت  مهدي    
  :   كرد و گفت  من  آنها رو به باديدن. كردند  مي  خودنمايي  ميزم  بودند؛ روي  كرده محبت

  !  كردي  كاري ؛ عجب ه' واللّ بابا اي!   نامه  همه اين!  ماشاءاهللا
  :  او گفتم هب

  ؟ كني كار مي  چي ؛ ببينم  با توست ش بقيه
*      *     *  
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   اضـافه   آن  نيزبـه   جبهـه   بـه  اي ِ نامـه  ِ طـرح  العمـل  هـا، انتظـار عكـس     در كنـار بروبچـه     و بـودن     از جبهـه     دوري   و غـصة    حاال غم !  بود   كرده  ام   كالفه  انتظار بدجوري     
   پاشـنه   روي  در را بـه  نوشـتند، باشـد يـاچرخش     مـي   جنـگ   هـا دربـارة      روزنامـه    كـه    اخبـاري    بـه   چـشمم !  باشم   تلفن   يا مواظب    بدهم   راديو گوش    به  دانستم  نمي.  بود  شده
زد   نمـي  يـا حـرف  ! و پرخاشـجو  بـود      شـده   عـصبي ! بـود و اخمـو       شـده    حوصـله   بـي !  بـود    كـرده   ، قاطي    مشرب  گو و خوش    فرهاد بذله !   بودم   كالفه  كالفة!  گر باشم   نظاره

  ... و   حرفشو نزن!   بشنوم خوام نمي!  خورم نمي! يام نمي!  نكن! نيا!  خوام داريد؟ نمي  بر نمي  از سرم چرا دست! كنيد بابا  بود؛ ولم  شده و يا حرفش
  اشـك !  بـرد   را ازبـين   اتـاقم   و رخوتنـاك   گرفتـه   غـم  هـا، فـضاي   بهـه  ج  بهـشتي  عطـر وبـوي  ! كـرد   ميـز پخـش    ها را روي    نامه!   پر برگشت    با دست   ، مهدي   باألخره    

   زمـان   حـسين  ، كنـار يـاران   سـاز كـشورم    و سرنوشـت   بـسيار حـساس    شـرايط  ، در ايـن   كنـوني   در زنـدگي  ام   كارتوانـسته    با اين    كه  از اين !   بست   حلقه   در چشمانم   شوق
  : صدا زد كه)  ع (  حسين  امام  هميشگي داي ن به  دهنده  پاسخ  شكلي  و به خود باشم
  ؟  حسين  مددكاري  به  زمين آيد در اين  حسين  كند ياري  بود كه آيا كسي

  : گفتم  و مي كردم  شكر مي موفقيت  خاطر اين ، خدا را به در دل!   پيدا كردم  عميقي  رضايت احساس    
  !دستشو بگير بازم!   كن  كمكش بازم!   و نابود ميشه ، ميفته  نگيري  دستشو بازم اگه!  تو نياز داره كمك   به فرهاد، باز هم!  شكر صدهزار مرتبه! آ خدا    

  :  برد  با خدا را از بين  حضورم ، خلوت  مهدي صداي
  ؟  نه مگه!  ام  داده  مأموريتموانجام  كه منَم!   گرفته ات  نقشه  كه بيني  فرهاد؟ مي  چيه ديگه    

  :  و گفتم ر كردماز او تشّك
  !  نيستم  قابل  كه ، من بده خدا خيرت!   خوبي  اين  به اونم!   دادي  انجام  كه البّته!   طوره همين    

  : داد پاسخ
  !  خير بده ، جزاي  گن  مي  رولبيك  حسين  امام ، نداي  هر شكلي  به  را كه  اونايي خدا همه! متقابالً    
هـا     از فـرم    بعـضي   مجبـور شـديم   !  بـود و تقاضـا زيـاد         كـم   عرضـه !  شـد    اسـتقبالي   چـه ! انـد    رابريـده    امانش   رزمندگان   كه   مأموريت  ارش گز   كرد به    شروع  بعد هم     

  ...و !  ها بديم  برو و بچه  را به ِ آن  و فُتوي را فتو كنيم
    داد كه  مي اي  ويژه ها توضيحات مه از نا بعضي كرد و با ديدن ها را زير رو رو مي ، نامه  دادن  گزارش در اثناي    
   ...  كه گرفتم  مي  را وقتي  نامه اين!  آهان

  :يا
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   ...  كه  گفت  نامه  اين نويسنده
  :و يا
  !  و بهمان  وفالن نان و چ  و چنين  گذاشته  رو داخلش  جبهه  مقدس  خاك  مقداري دهنده  پاسخ  رزمنده  كه  اينه ، علّتش  تره  سنگين بيني  مي ، اگه  نامه اين    
 از    بـود، تغييـر كـرد وسـخنش          مأموريـت    كامـل   ِ انجـام     از وجـد درونـي       ناشـي    كـه   رنگـش    و روشـني    سـرخي !  نشـست !  كـرد    خود را قطـع      گزارش   ناگهان  ولي    

  :  و گفتم  شدم  نزديكش با دستپاچگي.  افتاد گرمي
  ! آقا مهدي!  آقا مهدي
  :  گفت آلودي  بغض با صداي
  ! رفت  مي  يادم داش!   كردم پيدايش!   نباش نگران!  فرهاد  نيس چيزي
  :  و گفت  كردم  را قطع سخنش

  !  كردي عمرم  نصف ؟ بابا تو كه رفت  مي  يادت  داشت ؟ چي  رو پيدا كردي چي    
  : داد و گفت  دستم  به اي ها، نامه  نامه كرد از ميان  مي ي عذرخواه  كه بود، و در حالي  شده  جمع  در چشمانش  كه  مختصر اشكي  كردن  با پاك همراه    
  ! را بدانيد قدرش!   است  باارزش  خيلي  نامه اين
  ! و شهيد شد رفت  عمليات ، به  را نوشت  نامه  كه ، بعد از اين  نامه  اين ، صاحب آخه    

  : داد  بود، ادامه  را خوانده  عّلت  از نگاهم و چون
 و   هـر دو متـأثر بـوديم      .  داديـم   مـي    تحويـل    صـاحبش    بـه   بايـست    بـود و مـي      نـزد مـا امانـت     .  دانـستيم   مي   درست   و نه    داشتيم   طاقت  ، اما نه     را بازكنيم   مه نا  خواستيم    

  ! پيدا خواهد كرد اليح ، چه  نامه  نويسنده  از شهادت  شدن  با آگاه  خود فرزند شهيد است  كه نامه  گيرنده  كه كرديم  و فكر مي  گرفته سخت
*   *   *  

 را  اي ، نوشـته  برنامـه   مجـري  كنـار منبـر ايـستاد و بـا معرّفـي          !  داشـت    بـر مـي      منبـر، گـام      سـوي   بـه    با اسـتواري    اي   ساله   يازده  دختر ده .  بود  مسجد مملّو از جمعيت       
  : كرد  خواندن  به  شروع  گرفت برابر خويش
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   تـازه   مانـدو نفـسي      مـي   گـاهي .  رفـت   داد و جلـو مـي        مـي    را حركـت    ، فرغـون     خـويش    الغـر وكوچـك      جّثـة   شد با آن     مي   دو كيلومتري    كه   تا خانه    درِ حرم   از دم     
   افليجـي   پيـرزن  شـد و بـه    مـي  خـم  كـرد و سـپس    مـي  خـشك :  بـود   كـرده  ، عـرق   فرغـون  ِ دسـتة   داشتن  نگه  خاطرمحكم  به  خود را كه    دستهاي   دستمالي  كرد و با كهنه     مي
  : گفت كرد ومي  بود، رو مي  نشانده  در فرغون كه

  ؟  نيستي  كه اذيت!  ـ مادرجان
  : شنيد كه  مي و چون

  !  خير ببيني  كه' الهي!  مادر ـ نه
  : فتگ مي
  . دم  مي  انجام  برات ميل  و با كمال مونم  بگو مي  داشتي  يا كاري  شدي  اگر ناراحت  هر حال ـ به
گذرانيـد؛   ، روزگـارمي   مـردم   و محبـت   و بـا گـدايي    نشـسته  اي ، گوشـه    حـرم    در اطـراف    را كـه     روسـتايي    افلـيج    پيـرزن   اين.  بود   همين   از كاراش   بيشتر وقتها يكي      
 وقتهـا   گـاهي .  را بـشويند   كننـد ولباسـهايش    حمـامش   كـه  خواسـت   از مـادر و خـواهر مـي      بعـد هـم   . آورد  مـي    خانـه    به   و مرارت   نشاند و با هزار زحمت       مي   فرغون  يتو

  . شست  مي خوبي  و خود به انداخت  مي  حيات  حوضچه  را توي  پيرزن  و لباس زد ورخت  باال مي آمد، آستين  مي پيش
  نخـست . آورد   مـي    بيـرون   نـشاند و از خانـه        مـي    او را در فرغـون      ،دوبـاره   استراحت از  داد و پـــس  او ناهـــار مـــي  بـــه  مهربـــاني  بـــا كمـــال  از آن پـــس    
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  :گفتند  اومي  به هرچه. گردانيد  خود بر مي  قبلي  جايگاه  به برد تاتماشا كند؛ سپس  بازار مي  بخورد يا به برد تا هوايي  مي  اطراف  يا باغهاي  پارك او رابه
  ؟  داره  معني  كار چه آقا اين  علي ـ آخه
  :داد  مي جواب
  ؟  باشم  و مراقبش  مواظب  كه نداشتم  مسئووليت آيا در برابرش!  بود  مادر خود من گيرم! كند  نمي ـ فرقي

  ! باشد  آمده زنپير  سرِ آن نكند باليي.   برخاست  از خواب  بود كه  و نگران سراسيمه    
  ! شده  تلف اند و بيچاره  نرفته حتماً سراغش.  ندارد  و كاري  كس  پيرزن بيچاره
  بـاز، بـين      درِنيمـه    و ميـان     در را بـاز كـرده        لنگـه    يـك    كـه    در حـالي     درِ خروجـي    ؛نزديـك   گذاشـت    مـي    حيـاط    بـه    پـاي    كه   ايوان  هاي   از پّله    ياد آورد؛ درست    به    
  . سر بزنند  پيرزن  به  بود كه  كرده سفارش  خيلي  مادر و خواهرش  بود، به  شده  حايل وچه و ك خانه

  :  گفت با خودش
  ؟  است  آمده  پيش  چه  كه  تا ببينم  برگردم  خانه  و به  بگيرم ـ آيا مرخصي

  ! دن  نمي صي مرخ  كه نظامي  آموزش  مدت  كوتاه  دورة آخه.  نكنند ، موافقت  است  ممكن ـ ولي
  !  اومدم  كه شه  روز نمي  ده  اآلن تازه

  .  كار بكنم  همين بهتره!  ؟ آره  بزنم  تلفن ـ چطوره
  ؟  چي  نگن  و چيزي  كنن  الپوشان  اگه ـ ولي
 بتوانـد    كـه  چيـزي .  انـداخت   اطـراف   بـه  نگـاهي . كـرد   مـي   عجيبـي    گرسـنگي   احـساس .  زيرآمـد    بـه   از تخـت  .  برخاسـت .   نگرفـت   اي   با خود نتيجـه     از بگومگوي     

  خواهـد و چيـزي    غـذا مـي    اكنـون    كـه    شـكمي    آمـد ايـن      يـادش   بـه .   نيافـت    نيـز خـوراكي      آن   اشـياي   الي  در البه . را كشيد    ساكش  زيپ.  كند، نديد    را برطرف   گرسنگيش
  .آيد  نمي  گيرش  و مناسب  گرم يگردد و غذا  بر مي  خالي دست  كه  نيست  او بدهد؛ بار اولش  به ندارد كه

 و سـير    پركـردن   بـراي  ، بـاز هـم   گذاشـت    سـر نمـي      بهـار را پـشت       يـا هـشت      از هفـت     بـيش   كـه    دور با حاال، در حالي       چندان   نه   در زماني   رود كه    مي  مگر يادش     
 چنـد     در قبـال    تميـز كردنـشان      بـراي   اي   بودنـد؛ بـا كهنـه        ايـستاده    بنـزين    پمـپ   صـف    پـشت    كـه   هـايي   اتوموبيـل   ، در بين     دست   به   وقتها سطل   ، گاهي    شكم   همين  نمودن
  .نمود  مي  نرم و پنجه كرد و با فقر دست  مي  مدتها دوندگي تومني
ـ    زمـان    سـرباز امـام      كـه   از ايـن  .  افتـاد    راه  بعـد بـه      كـار كنـد؟ كمـي        را چه    امشب   گرسنگي  پس.   است   نرفته  يادش!  نه        فنـون    تـا بـافراگيري      اسـت    و آمـده    ت اس
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هـا   از ايـن . نمـود   مـي   غـرور وشـادي    نمايـد؛ احـساس    و پاسـداري   باشـيد؛ حمايـت   پـشتيبانش :  گفـت  مـي    هميـشه    كـه    و امـامي     و انقـالب     از پابرهنگان    و دفاعي   رزمي
ـ      كـه    يا ديگرانـي    دشمنان   بود و خار چشم      امت   يك   كه  ، عزيزش   گذشته    نيـستند؟ پـس      كـشيده    دردمنـد و رنـج      مـردم   انـد، مگـر خـود از همـين           خيمـه   ادر ايـن   عمـود چ
  !ندارد  معني  و ترديد داشتن ماندن
  ! كرد شود چاره  مي  هم پادگان  باغ  تُرب  برگ  را با خوردن  ديگر، گرسنگي  شبها و اوقات چون    
  
�� �	
  زاد�  ABd$ ه�دي  از ���ات  
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  سـپس . كردنـد  مـي   وداع  خـويش   بـا بـستگان    از ديگـري   پـس  هـا يكـي   بروبچـه .  بـود   كـرده    و آمـد رامـشكل      ، رفت    خيابان   در دو طرف     كننده   بدرقه   جمعيت  انبوه    

   از رهـايي  ، پـس    بـودم   ، رهـا كـرده      جبهـه    عـشق    را بـه     و كتـاب     و كـالس     و تختـه     گـچ    نيـز كـه     من. شدند   مي   سواراتوبوس   خيابان   از عرض   ، با گذشتن     و چاالك   چست
 از    جمعـي    خـود را در ميـان        و از آنجـا كـه        بـودم   ،خوشـحال    هـستم    ديـار عاشـقان      عـازم    سـرانجام    كـه    شـدم   ، مطمـئن    چـون .  شـدم   ، سوار اتوبـوس      بدرقه  از تشريفات 

   مـن    بـين   اي   مباداحادثـه    كـه    و از ايـن      نيـز بـودم     نگـران .  كـردم    غـرور مـي     شـد و احـساس       بيـشترمي   هستند؛ خوشحاليم  همسفر     آنها نيز با من      كه  ديدم   مي  شهرم  فرهنگيان
  : زد كه فرياد مي  دلم  بود ولي  در كار خداحافظي  و زبانم  و دست  داشتم  لب لبخند به.  بودم  و دلواپس  داشتم  ايجاد كند، بيم  فاصله و جبهه

  كند؟  نمي  حركت ـ چرا ماشين
، مـرا     جمعيـت    هيـاهوي    ولـي   يافـت    مـي    شـدت    قلـبم   آمـد و ضـربان       مـي    جـوش    بـه   ، هرچنـد خـونم       است   نشسته   سرِجايش  حركت  ، بي    راننده   كه  ديدم   مي  و چون     
  :  آورد كه  خود مي به

  ! از ديدار آنها بردارند  توشه بگذار تا بخوبي!  بكشد لطو  اگر كمي ، بيجا نيست پس!   مهماني روند نه  مي  جنگ  به  مردم ـ عزيزان
  : خواستم  مي كرد؛ از راننده مي  را كباب اي  هر بيننده  دل آميز كه  التماس ، با نگاهي  وقت آن    

  !  بيفت  راه  داري  دوستش ِ كه  هر كي جان!  ترا بخدا  كن ـ روشن
.  رسـيد    بدرقـه   مرحلـة    آخـرين    دسـتها يعنـي      دادن   تكـان    بـه    شـد، نوبـت      تمـام    و اسـپند كـه       و دعا وبوسـه      و سفارش   ش و آغو    اشك  چرا كه .  نپائيد   ديري  انتظارم    

 و   رامآ  ، آرام    زنـان    و بـوق     روشـن    اتوبوسـها بـاچراغ      كـه    داشـت    ادامـه    بـود، همچنـان      اتوبوسـها آويـزان     از پنجـرة     كـه    رزمنـدگاني    دستهاي   فشار دادن    و محكم   بوسيدن
   دنبـال    بعـد، بـه     دقـايقي . داد   شـورانگيز مـي      مراسـم   ايـن   شـد و خبـر از پايـان          مـي    شكـسته   كـم    كـم    كننـدگان    بدرقـه    فـشردة    هم   به  حلقة. در آمدند    حركت  بسيار كُند به  
   حماسـه    همـه   ِ اتوبوسـها ايـن       گـرفتن   ، بـا سـرعت      و سـرانجام   آغـاز شـد       كننـده    بدرقـه    و مـرد و پيـر و جـوان           زن   بودنـد هرولـة      افـزوده    خويش   برسرعت  اتوبوسها كه 
  .  گرفت وايثار پايان

   را دامـن     اشـتياقمان   آتـش    كـه    حماسـي    و سـرودهاي     عاشـورايي   هـاي    بـود از نغمـه      اتوبوسـها آكنـده      داخـل    و عارفانـة     عاشـقانه    تا شوشـتر، فـضاي       راه  در طول     
  .بخشيد داد و نيرو مي ، جال مي  و عرفان معنويات ا با زالل ر  روحمان  و دعا كه زد و مناجات مي
  بـود و دامنـي       نمـوده    نيـز دريـغ      گيـاهي   ِ بوتـة     را از رويـش      محبـتّش    كـه    شـنزاري   بـود، در دل      چادرهـايي    گـيالن   ، مقـرّ لـشكر قـدس        ّ استقرار ما يا در واقع       محل    

  .  راشنيديم  مسئوليت  در اين  مورد لزوم هاي  و گفتني  بوديم قدس لــشكر  مــسئول ت صــحب  بعــد، پــاي ســاعاتي.   داشــت  و علــف آب  و بــي خــشك
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  حـاال، چـرا ايـن   .  شـدم  ، انتخـاب   دسـته   مـسئول   عنـوان  ، بـه   ميـان  از آن .   شـديم   ِ العبـاس    ِابوالفـضل    جزء گـردان    بندي   در تقسيم   ِ همراهم    چند از فرهنگيان     و تني   من    
  . بود  انتخاب ، عامل  از نظر معنويت شايد، كوچكتر بودنم! دانم  دادند، نمي ا مسئوليتحقير سراپا تقصير ر

   بـا حـال      كـه    موّقـت    و عقايـد وآمـوزش       قـرآن    بـود و كالسـهاي       شـب    نمازهـاي    و خـرميش    طـراوت    كـه   بهاري.  ما بهار بود     براي 1365   سال  ، زمستان    هر حال   به    
  !افزا بود ّ، روح  بحق  كه  و عباداتي نمود وطاعات  مي ها را تقويت  روحيه  براستي  كه كالسهايي. شد  از چادرهاداير مي  يا بيرون  ديگر، در درون و هوايي

 كـشاورز    مـاابراهيم   و همـشهري   دوسـت  دانـستيم   نمـي ' حّتـي .   داشـتيم   خبـري   و كـسي   مـا ازجـايي    و نـه  گرفـت   مي  از ما سراغ  كسي نه.   گذشت گونه  بدين  مدتي    
  !برند  مي  جبهه  دارند و دائماً نيرو به  عهده  را به  ازلشكر قدس  ميثم  گردان  در شوشتر هستند و مسئوليت الشيداني

  : آمد ديدنمان  به  فرصت ، در اولين  هستيم  ابوالفضل  در گردان  شنيد كه چون    
  !   چاك  به  و زده كرده ُ تعطيل  و كالس ، درس معلّم   يه  نتونستيد ببينيد كه  شما هم ؛ پس ـ خوب

  : داد ؛ ادامه نشست  مي  كه  در حالي و لبخندزنان
  !  شماهستم  و در خدمت  خوشحالم از آمدنتان!  آمديد ، خوش  هر حال ـ به

  :  و گفتيم تشكّر كرديم
  !  شديم  ديدنت  به موفّق خدا را شكر كه!   تا تو را ببينيم كرديم  مي شماري  و لحظه آورديم ي پر درم ؛ داشتيم  تو اينجايي  فهميديم  كه وقتي!   جان ابراهيم    
  :  گفت  ما را از نظر گذراند و با خنده همة

  !  نداره  ديدن  و پاكه ، چار دست  وگرنه!  داره ، ديدن  كُنه  آبياري ُ با خونش  اسالم درخت  تُونس  كشاورز، اگه اين!   نداره  ديدن ِ كشاورز كه  ديدن ولي!  ـ ممنونم
  :  كرد و گفت  مكثي سپس

  ؟  غير از اينه ؛ مگه ـ خودمونيم
  : داد  ادامه  بعد، خودش كمي.   نداشتيم گفتن  براي ، چيزي  درستش در برابر سخن!   آورديم  را پايين سرمان    

   بـودن   اونـو ازحيـوون    كـه   نكنـه   كـاري   و پـا تـا يـه     چـار دسـت    آدم ايـن !   و حيوونـه     آدم  قـصة !  و روشـنه    ضح وا  ، خيلي   چون!  دونم   مي  اينو خوب !   همينه  ـ نظر شما هم   
  !  نداره  ديدن  كه جدا بكنه

  :رد آو  ما را از انتظار بيرون اي  و گرفته  آرام  خيلي ، با صداي حال  آورد و در همان سر را پايين!  بود  و قرمز شده داغ!  شد ساكت    
 ! صورت نما و آدم  شما انسان  بالنسبت ، نه  داره ، ديدن  و انسان ، آدم ـ بله
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،   فرصـت   دراولـين   داد كـه    و قـول    ، پـذيرفت     بـشويم    او منتقـل     سرپرسـتي   ِ تحـت     گـردان   بـه    داريـم    دوسـت    شـنيد كـه      پرسيد و چـون      و احوال    از اوضاع   بعد هم     
  . را بدهد ترتيبش

  ، معرّفـي    گـردان    آن   زودتـر خـود را بـه        ، هـر چـه       اسـت    شـده    موافقـت    ميـثم    گـردان    بـه   ابوالفـضل    شما از گـردان      با انتقال    خبر دادند چون     بود كه    شب ِ   ده  ساعت    
  .كنيد
.  ، پـذيرفت  گـردان  مـسئول .   كـرديم   آمـادگي  نيـز اعـالم  شـوند مـا     مـي   آمـاده  ّ مقـدم   خـط   بـه  رفـتن   براي  گروهي   كه   ديديم  ، چون   ِ ميثم    مقرِّ گردان    به   شدن  با نزديك     

hـz  !  �ـ�ادران ... :  گفـت    سـخن   ، برايمـان    گـاه   آن.  كـرد    خـط    جـا داد و بـه        مـنظّم    مـا را در صـفوفي        شوشـترهمة    اطـراف    صـحراي    تاريـك    نيمه  ، در هواي    سپس
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  :، دستور داد  گردان  مسئول داد كه  مي  را نشان ِ شب دوازده  به  مانده ، دقايقي  ساعت هاي شد و عقربه  مي  نزديك  نيمه  به شب    
  ! مشوي  مي  سوار ماشين  شده  مسير تعيين  سوي  به  حركت ـ براي

  هـايي  كـش  شـن   مـا، از آن   حامـل  هـاي   ماشـين   شوشـتر تـا خرمـشهر، تعبيـر شـد چـرا كـه        فاصـلة   چنـد سـاعتة    و چـرت  ِ استراحت  خوش ، خواب  شديم سوار كه     
   كعبـه    شـوق   ، چـون    ولـي !  زده   و چمباتمـه    ؛ افتـاده     و مچالـه    ؛ فـشرده     هـم    و بغـل    تنـگ .  بودنـد    داده  جـاي    خـويش    نفر از مـا را در مخـزن        50 '  الي 35   هر كدام   بودند كه 
  !  نبوديم  ناراحت ، از خار مغيالن داشتيم

،    بـا دوسـتان     بـود كـه     خواسـته .  دادنـد    مـن    را بـه     ميـثم    گـردان    مـسئول   ، پيغـام     يـاد مانـدني      بـه   شب  ِ آن    از نماز صبح    پس.   خرّمشهر رسيديم    به   بود كه    دميده  صبح    
 و   صـاف   جـاي   كـه   شـده   تخريـب  هـاي   ازخانـه  ِ يكـي   سـالم   نيمـه   را در اتـاق   گـردان   مـسئول   كـشاورز يعنـي   ابـراهيم !  را پـذيرفتيم  دعـوتش .  بخوريم را نزد او     صبحانه
!   كـرديم  ريـا شـركت   ِ بـي   مجلـس   در آن. و پنيـر بـود    نـان   خـوردن    مـشغول    كـه    ديـديم    ديگر، سرِ پـا ايـستاده        با مسئوالن   ؛ همراه   وجود نداشت    در آن    نشستن   براي  مناسبي

  . خود خواندند  سوي  مقصد، ما را به  به تحويل ، جهت  حركت  آمادة هاي كش بعد نيز شن!  ما چسبيد  بود و به چقدرخوشمزه
   نمودنـد تـا بـه        كردنـد و ابرازاحـساسات      اسـتقبال  از مـا       خـوبي    مـسير، بـه      اطـراف    خاكهـاي   آمـد وهـم      باال مي   كم   كم   كه   آفتاب   مسير تا مقصد، هم      طول  در تمام     

 و مرگبـار    پـرطپش   و هـواي   حـال  هـا درهمـان   بچـه . شـد   نمـي   قطـع   در آن  و خمپـاره    ِ گلولـه     مهيـب    نيـز صـداي      آخرِشـب    در لحظـات     كـه   اي  منطقـه .   رسيديم  شلمچه
  :پرسيدند مي   و دائماً از هم  شب آوردند وروز را به  روز مي  را به  شب شلمچه
  ، صادر خواهد شد؟  دقايق  در كدامين  حمله ، فرمان ـ پس
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   كارهـا و امور،سـر از پـاي          بـه    دادن   سـر و سـامان       در تكـاپو بـود و بـراي         قـرار و نـاآرام      ،بـي   ابـراهيم !  كيلومتر يـا كمتـر بـود         با ما، حدود يك      اصلي   خط  فاصلة    
تواندكارسـاز باشـد و     مـي    زمينـه    در كجـا و كـدام       آمـد تـا ببينـد كـه         هـا خبـر بگيـرد و مـي           وبروبچـه    باشـد و از خـط        جريـان    تـا پيگيـر فـالن       رفـت   مي.  شناخت  نمي
  ! كند گشايي گره
   عهـده   بـه  كـه  ري امـو   دادن محابـا در انجـام    پرشـور و بـي    هميـشه   مثـل !  بـود   ، برآمـده     واردبـوديم    تـازه    مـا كـه     هـاي    برنامه   كردن   و رديف    روز نيز در تدارك     آن    

  . بدهد  و ترتيب  آنها نظم از نظر بگذراند و به  سنگرها بود كه  بار نوبت  بود و اين  بربسته ، كمر همت داشت
او از انتظـار    ! خت انـدا    خـاك    را بـا خـود بـه         سـنگر را از جـا كنـد و ابـراهيم             دل  اي  خمپـاره    كـه   پرداخـت    آنهـا مـي      نمودن   آماده   از آنها شد و به       سركشي  مشغول    

   شـماري   لحظـه . صـادر كنـد      دسـتور فراخـواني      كـه    بـوديم    منتظـرش    دوعيجـي    در منطقـة    ِسـاختماني    و تاريـك     شـده    خـراب   هـاي    از اتـاق     ما، در يكـي      آمد ولي   بيرون
  ! بود  شده نده فرا خوا  بود كه ، ابراهيم  اين  نيز صادر شد ولي دستورفراخواني.   بوديم  بزنگ  و گوش كرديم مي
  بـود؛ حركـت      شـده   ، قـرار داده      در آن    مّطهـرش    جنـازة    كـه    اتـاقي    سـوي   ، بـه    ديـدار و وداع      آخـرين    بـراي    دوسـتم   همـراه .  بـود    گذشـته    شـب    از نيمه   دو ساعت     

  .  و برگشتيم  كرديم  را لمس ،بدنش  فقط  را نديديم سيمايش!  بود ، بسيار تاريك اتاق.  كرديم
   ديـدن   بـراي   تنهـايي   بـه   گـرفتم  ،تـصميم   زمـستاني   تاريـك   هـواي   ناچـار در آن  بـه !   بگيـرم   آرام توانـستم   بـود،نمي   نداده   شهيد، دست    آن   كامل   زيارت   توفيق  چون    

  :  كه  ببندم  پيمان  ميثم  گردان  كشاورز، فرماندة  بار ديگر باابراهيم  و يك  كنم شهيد حركت
  ! كنم  مي ، دفاع  از آن  نفس  و تا آخرين  وفادارم  و آرمانت  راه هب!  ـ ابراهيم

   پيكرمّطهـرش   تـا نزديكـي   ، اگـر چـه    اتـاق   بـر فـضاي    تـاريكي   غلبـة   لحـاظ  امـا هـر بـار بـه    . ؛ پـا گذاشـتم    قرار داشـت   پيكر مّطهر شهيد در آن   كه   اتاقي  دوبار به     
  : گفتم مي  خودم  به  طرف از يك!   او را ببينم توانستم ، نمي رفتم مي

  ؟   باشي  پيكر مّطهرشهيد را داشته  زيارت  شايستگي  كه اي  داده  از خود نشان  لياقتي چه!  ـ فالح
 و  بـود، ايـستاده   بـر گرفتـه   پيكـر مّطهـر شـهيد را در      كـه  ِ درِ اتـاقي  ، دم مـردد و ناراحـت  ! نبـود    بازگـشتنم   ، پـاي     ديدار و تجديد عهد با وي        ديگر، بدون   و از طرف      
  : كردم مي  با خدا زمزمه  و در خطاب كردم  خود فكر مي  حال به

  ! است  ساخته ام چاره  بي  دوريت  را نيز بردار كه  مختصر فاصله  اين سوگند كه  جاللت تو را به!   است  نزديك  خيلي  نزد تو، فاصله از اينجا تا به! ـ خدايا
   و دود، آن     ازخـاك    و دوعيجـي     شـلمچه    منطقـه    بامـداد روز بعـد، تمـام       3   و سـاعت    شـديم    خـدا سـفر كـرد؛ اعـزام          گلـستان    به   ابراهيم   كه  ي روز  بعدازظهر همان     
   !كردند  داشتند و پيكار مي را بر لب»  مهدي«يا »  حسين«ها نيز يا  بچه! ديدي ِ خود را نمي  دستي  بغل  بود كه  پر شده چنان
�� �	
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 بـا     مـردم   كـرد، همـة     ِ مـا فكرنمـي       نـابودي    جـز بـه      كـه    دشـمن    تـصميم    در مقابـل     چـون    ولـي   گذشـت   مي  ، چهارسالي    جنگ   آتش  ِ شعله    شدن   از برافروخته   اگرچه    

!  گرفــت  مــي  فزونــي  آن شــد و شــدت ترمــي ، گــسترده  جنــگ  روز دايــرة  بودنــد، روز بــه تاده، ايــس اش ناجوانمردانــه  هجــوم  در مقابــل  و يكپارچــه  وجــود مــصمم تمــام
 بـروز و   ، عرصـة   و كردسـتان  ، كرمانـشاه  ، ايـالم  خوزسـتان   اسـتان   از شـهرهاي   كـشور و بـسياري    و جنـوب   در غـرب  از نـوار مـرزي    وسـيعي   بخـش 1363  ، سال  بنابراين

ــور رشــادتها،ايثارگري ــا، ح ظه ــاع ماســهه ــا و دف ــدس ه ــدگان  مق ــران  رزمن ــه  اســالمي  سلحــشور اي ــر تجــاوز هم ــه در براب ــي  دشــمن  جانب ــت  بعث ــدگان  و حماي    كنن
  د،اوضـاع  بودن  ِ جنـگ     در تيـررس     كـه    ديگـري   هـاي    ديگـر بـا اسـتان        و عوامـل     وسياسـي    جغرافيـايي    وضـعيت    لحـاظ   ، بـه     كردستان   استان   زمينه  در اين . بود  اش  آمريكايي
   مـا زحمـت   بردنـد وبـه    خـود مـي    عـرض « مرزهـا      از بيـرون     افـروز كـه     ِ جنـگ    ِ دشـمنان    ِحمايـت    تحـت   ِ داخلـي    ضـد انقـالب   . كـرد    مـي    بود و فرق     متفاوت  و احوالش 

   مـا را دسـتخوش    اسـالمي   ازمـيهن   قـسمت   ايـن  امنيـت  و  كردنـد تـا آرامـش     مـي   تـالش   مختلـف  هـاي  گونـه   و به  قرار داده   خويش   و آشوب   آنجا را مورد فتنه   » دادند  مي
 و    كـردن    و پـا قطـع       و دسـت     بـا سـر بريـدن       سـامان   ِ آن    نـام    بـود كـه     اي   گونـه    بـه    كردسـتان    امنيتـي    اوضـاع    جهت   همين  به.   خودبنمايد   هاي  توزي  شرارتها، بلواهاو كينه  

هـا    جبهـه   عـازم    كـه   هـايي   ، بروبچـه     همـه   بـا ايـن   . نمـود    مـي    راتـداعي    وسـطايي    قـرون   هـاي    بـود و شـكنجه       شـده   ف، متـراد     ضد انقالب   توسط   و يبرحمانه   كشتار فجيع 
  رانـدن    بـود وبيـرون      اسـالمي    از انقـالب     بـود، دفـاع      مهـم   انديـشيدند و برايـشان      مـي    كـه    آنچـه   ، بـه    چـون .   نداشت   و سّقز فرّقي     و اهواز يا مريوان      ايالم  شدند،برايشان  مي

   و  و موقعيتي  در هر شرايط  متجاوز از ايران دشمن
  » !  رادمردان نبد در خاطر آن  و يا آن ؟ اين ْ؟ چگونه كجا و كي«

ـ    رويـارويي   شـوق !  شـديم    مـي    اعـزام    كردسـتان    بـه   بايـست   رامـسر، مـي      در اردوگـاه    بنـدي    از تقـسيم     پـس    كـه    بـودم    نيروهـايي   ، از جمله    من      و    اسـالم   منان بادش
، از     راه   طـول   در تمـام  !  بـود   كردسـتان    داخلـي    و نـاامن    ، جـو نـاآرام      كـرديم    فكـر نمـي      كـه    تنهـا چيـزي      به  بود كه    كرده   خود مشغول    ما را به     چنان  ِ آنها، آن    تارومار كردن 

 زودتـر   اشـتياق . كـرد   خـود رهـا نمـي     مـا را بـه   اي ، لحظـه    ازآن   ناشـي    و حوشـحالي    يـديم بال  ، بـر خـود مـي         اسـت    شده  ، نصيبمان   جبهه   به  ِ اعزام   ، موهبت    سرانجام   كه  اين
   بـاقي   مقـدار از راه  چـه «و » ؟ رسـيم   مـي  ، كـي   پـس  « نمـود كـه     هـا راتكـرار مـي        سـؤال    بـود و ايـن       مـا دشـوار كـرده        را بـراي     و ساعات    دقايق  ،گذران   منطقه   به  رسيدن
  !  داشت  ادامه  همچنان  كه  و حركتي  بود و جاده  راه ، باز هم آمديم  جلوترمي  كه ، هر چه چون. كرد مقصد از ما فرار مي  انگار كه» ؟ است مانده
ـ   و بـه   داخلـي   چنـارة   منطقـة   از چنـد روز، مـرا بـه    پـس .  مـا شـد    در آنجـا مـستقربود، پـذيراي     كـه   گيالن  قدس تيپ.   رسيديم  مريوان  به  باالخره      سـور   چـالي  ه قّل

   اصـفهان  هـاي   و از بـر و بچـه   جنـداهللا   از نيروهـاي   كـه   داشـت   عهـده   بـه   قربـاني   نـام   بـه   و متـين   برخورد، آرام    خوش   را جواني    از آن    حفاظت   فرماندهي   كه  اي  قّله. بردند
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     از رزمندگان  را نيروهايي  آن امنّيت.  گرفت  قرارمي  كردستان ِ داخلي  انقالبِ ضد  مورد تعرّض  سور، بيشتر اوقات چالي  تا قّلة  داخلي  محور چنارة جاده. بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   منطقـه   ضـد انقـالب    را از چـشم  ، خـواب   و رشـادتش   شـجاعت  آوازة  كـه  جـواني . بـود » چنگيـز  «  نـام    بـه    محـور، فـردي      ايـن   ِ نيروهـاي    فرمانـده . داشتند   عهده   به  اسالم
 وبـا     ببيـنم    را از نزديـك      ايـشان    كـه   خواسـت    مـي    دلـم   خيلـي .  بـود    از او وبزرگواريهـايش      جـا صـحبت     همـه .  بـود    انداختـه    در دلـشان     عجيبي   و وحشت    رعب و  ربوده
  ! كردند، باشم  مي از او تعريف  و آن  اين  كه  نيكويي  خصايل  همه  از آن هايي  خود، شاهد نمونه چشم
  : بودم  رفته  چناره  به  كاري  انجام  براي  همرزم  از برادران  روز با يكي آن    
  ؟  كيه  برادر رزمنده آن
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 و   تـا از ديـن    وآمـده   كنـده   دل  و كاشـانه   و شـما از خانـه    مـن   مثـل   كـه   داوطلبـي   نيـروي   ازهـزاران  يكـي !   ديگه  است ، رزمنده رزمنده!  تو پرسي  مي   سؤالي  عجب    
  ! نه بك  دفاع كشورش

ِ در  ِ دم  جــاروكردن  دارد و مــشغول  تــن  بــه  پلنگــي  لبــاس  كــه  اســت  الغــر انــدامي جــوان ، آن مقــصودم!  ندهيــد  واضــحات ، توضــيح كــنم  مــي خــواهش!  بــرادر جــان
  ! پايگاهست

  ؟ شناسي  تو اونو نمي يعني
  !  نبود، بپرسم مالز  كه شناختم ؟ اگر مي  مومن  حرفيه  چه اين!  شناسم  نمي  كه معلومه    

  : داد  پاسخ  همراهم رزمندة
  !  است ِخودي  و نور دل  بيگانه  خار چشم  كه  است اي  رزمنده ، همان  جوان اين    

  :  گفتم با ناباوري
  ؟  محور است  اين نيروهاي  چنگيز، فرمانده ، همان  جوان  اين  كه  بگي خواي  مي يعني    
   و در كمـال     ادعـايي    هـيچ    بـي    و شـجاعت     و صـالبت     و بزرگـواري     كرامـت    همـه   بـا آن  !  شـدم    او خيـره     و بـه     ايـستادم   لحظـاتي !  كـرد    مرا ميخكوب    مثبتش  پاسخ    

  ! بود  جارو كشيدن ، مشغول  و فروتني تواضع
  : داد كشيد، ادامه  مي  كردن  قصدحركت  بود و به  را گرفته  چپم  بازوي  كه  در حالي  همراهم رزمندة    
   خلـق   بـه   كـردن   دارد،خـدمت   او اهميـت   چنگيـز و امثـال    بـراي   كـه  تنهـا چيـزي  !   نيـست   بعيـد وغريـب    كارهـايي   ِ چنـين     دادن   مرد خدا، انجـام     براي!   جان  ايرج    

حـاال  !   اسـت   كـردن   خـدمت    باشـد،آمادة   كـه  يـا روز       از شـب    ، هـر وقـت       صـبح   ، اول    شـب   ، روز، ظهـر، نـصف       شـب !  نيست   چيز مهمي    كه  جارو كردن !   و بس   خداست
 قـرار بگيـرد       ضـد انقـالب     ، مـورد حملـه       پايگـاه    يـاآن    ايـن    كـه   ، وقتـي     و چـه     تـو شـده      و شگفتي    تعجب   و باعث   بيني   مي  اكنون   باشد كه   ِ آنچه    در شكل   ، چه    خدمت  اين
  ّ حادثـه     محـل   كنـد، خـود را بـه         مـي    اسـتفاده    از آن    دوشـكادارد و پيوسـته       پـشتش    كـه    تويوتـايي   همـان    يعنـي   ِ خويش    با رخش   وجود، بسرعت    با تمام    صورت   در آن   كه

  !كند  مي  وظيفه  وانجام رسانده
 ديگـر    بـود كـه     شـته  اثـر گذا     مـن    روي   چنـان    آن  اش   الهـي    او واحـوال    شـد و البّتـه      محـو نمـي      از جلـوِ چـشمم      اش  ، چنگيز و رفتـار جوانمردانـه         راه   طول  در تمام     
  .  كنم  او را فراموش توانستم نمي
   برود ، مگر از دل  سير ببينم گفتمش    
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  ! هرگز نرود  كه  است  گرفته  جاي  چنان آن
   كـه    از آنچـه     دفـاع  و   پاسـداري    بـود و مـا بـه         در جريـان    ّ خـودش     خـاص   هـاي    و جاذبـه    ها،ناماليمـات   هـا، شـادي     ها، كنجكاوي    با دلهره    شرايطي   در چنان   زندگي    

 مـا غـذا    بـراي . خوانـد   مـي   خـويش  سـوي  كـرد و مـا را بـه     خـود مـي   هـا را متوجـه       ظهر چـشم     نزديك   تداركات  هر روزماشين !   بوديم  ، مشغول    بوديم   آنجا رفته    به  برايش
 و ناهــار   را بگيــريم  غــذايمان  گذشــته  برســد و مثــل  تــا ازراه كــشيديم  را مــي ، انتظــارش  معمــول  روز نيــز طبــق آن. داد  مــي نجاتمــان  گرســنگي آورد و از نگرانــي مــي

 و  دانـست   را مجـاز مـي    تأخيرهـايي   چنـين  ِ محيطـي    و احـوال     واوضـاع    جـوي    شـرايط   چـون !  نـشد    از او خبـري      ولـي    فـرا رسـيد؛ گذشـت       آمـدنش    امـا زمـان     بخوريم
   و دركنـار هـم    و بـا هـم    آورديـم  ، بيـرون   داشـتيم  هـر چـه  .   كنـديم  ، دل ِ تـداركات  ِماشـين  از آمـدن !  بـود   فايـده  ؛ بـي  م انتظار كـشيدي  هر چه!  كرد، منظر مانديم   مي  ايجاب
  ، هـم    ديم بـو    كـرده    و كنار،قـايم     روز مبـادا در گوشـه        بـراي    كـه    و آبـي     مختـصر نـان      فـردا از آن     صـبح .  فـردا كـشانديم      بـه    و گرسـنگي     سيري   و خود را با نيم      خورديم

  !  و خالي ،تهي  از و جود آن  نيز همچنان  بود و جاده  دوخته  جاده  به  تداركات  در انتظارماشين ها همچنان چشم!  بود  نمانده  باقي اثري
 در   را كـه  ِخـشكي  هـاي   ريـز، نـان     خـورده    شـد كـه     ، ايـن    ِ آن   حاصـل !   بيـشتر واداشـت      كنـد و كاووجـستجوي      هـا را بـه      ، بروبچـه     گرسـنگي    افـزايش   فشارِ رو به      

! بـشوند و بـشود، آنهـا را خـورد            نـرم    تـا انـدكي      آنهـا بريـزيم     ، روي    آب   كمـي    نمـوده    جمـع    و وسـواس    ،با دّقـت     بوديم   و كنار سنگرها ريخته      در گوشه    گذشته  روزهاي
   بـه   تـداركات  ِ ماشـين     در انتظـار آمـدن       بـشود وبتـوانيم      تـا سـد جـوعي        داديـم   ، پـايين    چـاي    دو اسـتكان     يكـي    همراه   به  دقيقه   بيست  ي' ال   پانزده   از گذشت    پس  بعد هم 
  !  بپردازيم  از جاده  باني ديده
   پـايين  ؛از قّلـه  گذشـت   او مـي   از رفـتن  دقـايقي .   و رفـت   را گرفـت   غـذا راهـش    از توزيـع  پـس   هميـشه   مثـل .  شـد    پيدايش   باالخره  شد كه    مي  ، نزديك   ظهر داشت     
  :  كردم  مشاهده  قّله  را در پايين  از دور، دود غليظي كه  بودم  رد نشده  هنوز از كنار چادر فرماندهي  ولي  بودم آمده
  !  قرباني آقاي!   قرباني آقاي

  :  دود، گفت  با ديدن فرمانده
  ! زدند  را كمين  تداركات ، ماشين  نكنم غلط
، دور تـا دور   ِفرمانـده   جانـشين    همـراه   هـا نيـز بـه        بچـه   بقيـه .  سـرازير شـدند      قّلـه    پـايين    طـرف   ها،به   با چند نفر از بچه       دست   به   اسلحه ،   زدن   هم   به   چشم  و در يك      
 و    بـود و خبـر از ادامـه         پيـدا كـرده     رسيد،شـدت    مـي    گـوش    بـه    و بـيش    ، كـم     قبـل    لحظـاتي    كـه   هـايي   تيرانـدازي ! ، منتظرماندند    باش   آماده   حالت   سنگر گرفتند و به     قّله

 در آمـد و    حركـت   بـه   قّلـه   روبـروي   تپـه   سـمت   بـه   دوشـكادار، باسـرعت    تويوتـاي   ماشـين   بـود كـه    نگذشـته   از آغاز درگيـري   ساعتي  هنوز نيم . داد   مي  تشديد درگيري 
  !  گرفت ب را از ضد انقال  اندام  و عرض  خودنمايي  دوشكا، مجال  بعد،آتش چند دقيقه
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  !  داد  آنهاروحيه  كرد و به  صحبت  بودند، ماند؛ برايشان  داده  گيرو دار از دست  خود را درآن  فرمانده  كه  هايي  در كنار برو بچه  تا صبح چنگيز، شب    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تا ديگر، چنگيز را نديدم! نمايد ، پاسداري  و شرف و ايثار و حماسه   عشق هاي  از قّله خويش ِ خون  آنها با جريان  تا چون  شهدا پيوست  خيل  به قرباني
  .  كردم ،مالقات رفت  مي ِ كاري  پي  با عجله  را كه  از دوستان  بعد، يكي چندي    
  ! عزيز  و رزمندة  صديق دوست!   مهمانخواه  آقاي  به به

  :  نموده  بود، اشاره  شده  باند پيچي  كه  دستش  به بعد هم
  ؟  مسافرته ِ كدوم سوغات!   همشهري  باشه مبارك
   شـده   ،چـي  ،ببيـنم   بـزن   حـرف  ُخـب :   او گفـتم   بـه  ، بالفاصـله   جهـت   همـين  بـه .  هـا نيـست   سادگي  اين  به  قضيه  كه  را پر كرد، فهميدم   چشمانش   كاسة   كه  از اشكي     
  ! ديگه
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  : گفت اش  شده  باندپيچي  دست  دادن  با تكان  نبود، همزمان  قبلي و رسايي  وضوح  بود و به كرده   مجروحش  دروني  و اندوه  غم  كه با صدايي    
  !  چنگيزه  مسافرت  بدرقة هدية
  دوسـتم   يگـاه  چنگيـز پا     انـداختن    دام   بـه    بـراي    كـه   بعـد شـنيدم   !   را از مـا گرفـت        چيزديگـري    بـه   ِ فكـر كـردن       امكـان    خبـر، بـسيار نـاگوار بـود، لحظـاتي           چون    

. كنـد    مـي    حركـت   ّحادثـه    محـل    سـوي    بـه    درنـگ   ، بـي     دشـمن    و آشـوب     فتنـه    آتـش    كـردن    خـاموش   بـراي    هميشه  چنگيز، مثل . دهند   را مورد تجاوز قرار مي      مهمانخواه
ـ    كـه   اي   از دو پيـروزي      يكـي    بـه    ترتيـب   و بـدين  !  هـست    در كميـنش     ضـد انقـالب      كمين   كه   از اين   غافل  و   امـا ايـستادگي   . آيـد    مـي   كـرد، نايـل     مـي    آنهـا تـالش     راي ب

   كـه   اسـت   كوبنـده  فرسـا و در هـم      طاقـت    انـدازه    آن  دشـمن   نمـود، بـراي      روبـرو مـي      را بـا ناكـامي       ضـدانقالب    و بيگـاه     گاه   تالش   چنگيزكه   و شكننده    مداوم  رويارويي
  !كند  نمي  آنها را خاموش  دروني خشم  نيز آتش شهادتش

   كـه   ديگـري  ِرزمنـدة   و پـا و سـرو گـردن    تـر از پيكـر مطهـر چنگيـز، دسـت       طـرف   آن  بود،چنـد قـدم   ، ايجـاد كـرده    ضد انقـالب   كه  مزاحمتي   يافتن   از پايان   پس    
 از   پـس   هميـشگي   و شـقاوت  ، باددمنـشي   چنگيـز اسـت   كـه  تـصور اين   و بـه   انداختـه   اشـتباه   را بـه  ، دشـمن  اش  پلنگـي    لبـاس   كـرد كـه      مي   از آن    بود، حكايت    شده  مثله

   و قطعـه   شـده   واقـع  اي  وحـشيانه   عمـل   ،مـورد تجـاوز چنـين        ازديـاد دشـمن      و رو بـه      گـسترده    و خـشم     عـصبيت    آوردن   پـايين    درراسـتاي    بخـونش    غرقه  ، بدن   شهادت
  !گردد  مي قطعه
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  از سـاعت  .  بعـد ازظهـر بـود        دقيقـة  4/8!   كـردم    نگـاه    سـاعتم   بـه .  رفـت    مـي    مقـصد پـيش      سوي  ،به   راه   فراوان  هاي   و خم    پيچ  بلعيد و در ميان      را مي   ، جاده   اتوبوس    
ـ   راه  بـين   بنزينـي   در پمـپ    كـه   ، بجزدقـايقي     بـوديم    كـرده    حركـت    بعد از ظهر كه      دقيقة 50/1  و   كنـد؛ يكـسره   ِ جـان   نـوش  ،گازوئيـل   تـا اتوبـوس    بـوديم   كـرده  ف، توّق
  ! بريديم مي  و راه كرديم  مي ّ طريق ، طي وقفه بي
   داخـل  خنديدنـد وفـضاي   خواندنـد و مـي   شـنيدند و مـي   گفتنـد و مـي   ، مـي   بعـد از آن   سـاعت    تـا دو سـه       سـوار شـدن      در ابتداي    نيز كه    اتوبوس   داخل  رزمندگان    
   بـود كـه     ، مـدتي    بـود، اكنـون      سـاخته    سـر گرمـشان      آنهـا، حـسابي      و گفتگـوي     و قيـل     و قـال     مدرسـه    بازار ودقـايقي     و زماني    حسينيه   و گاه    مسجد كرده    را گاه   بوساتو

ـ   مـي   شـنيده   زحمـت   ، بـه    ِ اتوبـوس    ِ عقب    از برادران    يكي   ضعيف  تنهازمزمة!  بودند   شده   سكوت   غلبة  دستخوش   دادي  مـي  ، گـوش   بـا دّقـت   بايـست   مـي   كـه  اي زمزمـه .دش
  : تا بيت

    باشد حسيني  من  باشد خدا و راه  من عشق  خميني  فرمان ، سر به ّ و دينم  شهيد حق من
ـ  راننـده !  گـشت   مـي   مفهـوم  رسـيد، برايـت    مـي  گـوش  آلود به  حزن  كه  ابياتي  زمزمه شد، در فواصل     زياد تكرار مي    كه     زد  را صـدا مـي    شـاگردش  گـاه   و بـي  ز گـاه  ني

،   آن  و خـوردن   ميـوه  كـردن   ديگـر يـا روبـراه     و تـنّقالت   تخمـه   يـا شكـستن   شكـست   را مـي  ، سـكوت   درليـوان   يـا آب   در فنجـان    چـاي    سرازير شـدن     صداي  و بعد هم  
  .شد مي  ساكت  فضاي  در آن  صدايي  برخاستن موجب

. كردنـد   را تماشـامي  هـا بيـرون    پنجـره   نيـز از پـشت     ؛ بقيـه     و شـرب     اَكـل    در حـال     هـم    و چنـدنفري     مبهـوت   اي  ، عـده     مطالعـه   غول مـش   ، بعـضي     خوابيـده   بعضي    
   بـه   آمـدن   بـراي  را  پـدر ومـادرش    بـود رضـايت    تـا توانـسته    خـورده  ِ دل  و خـون   نمـوده   تـالش   بـودو خيلـي    فرزند خـانواده  ، ششمين  خودش  قول  به  كه  من  دستي  بغل
جـا كـرد       جابـه    صـندلي    را روي   ؛ خـودش    بـست   مـي   گـشود و دوبـاره       مـي   ، چـشم    انـدازي    ديگر يا هـر دسـت       از ماشينهاي    بعضي   گوشخراش   كند و با بوقهاي      جلب  جبهه

  : و گفت
  !  نخوابيدم  ساعتي  شش  پنج ه ك  روزه ،دو سه آخه!  بخشين  مرا مي  كه شاءاهللا ، ان كنه  مي  ناراحتتون  زدنم  چرت ـ اگه
  : گفتم
  !  كني عوض ُ با من  جات توني  مي  داري  دوست اگه!   راحتي هر جور كه!   داداش ـ نه
  اتوبـوس  داخـل    بـود، بـه    و تـار شـده    تيـره  هـايش  ، منظـره   شـب   سـياهي   بـا غلبـة    اكنـون  كـه   بيـرون   نيز از فـضاي  من.   گرفت  را پي    خواب   كرد و دوباره    تشكّري    

  !  شدم  مشغول  روبرويم  تماشاي  و به برگشتم
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ري      ولـي    نـسبتاً كوتـاه     نمـود و قامـت      مـي    و چند ساله     پنجاه  ِ ما كه     جلويي   بر صندلي    نشسته  مرد ميانسال      م     داشـت    ُتـو پـاو    از مهربـاني    لـبش    مانـدگار ُكـنج      و تبـس 
  :  كرد، گفت  خود سيرمي هاي  در انديشه  كه  دستش  بغل  دو ساله  و يكي  بيست  جوان  كندبه  روشن را  سيگارش  كه  از آن كرد، قبل  مي حكايت

  ؟ كنه  نمي  شما را ناراحت ـ دود سيگار كه
  : داد پاسخش

  ! ، فكر نكنم  اآلن ولي! ـ قبالً چرا
  : و مرد ميانسال
  ؟ ـ چطور مگه

  : و جوان
 !  اوست مه ه  و باقي  بر من  ز من  است ـ نامي

 شـد و    خيـره   جـوان   تمامتربـه   هـر چـه    فـرو كـرد و بـا شـكوهي      مقـابلش    صـندلي   ِ پـشت    بازجاسـيگاري    نيمـه    را در دهـان     اش   نشده  ، سيگار روشن     سال  مرد ميان     
  : گفت

 و   ام   از خـداعمر گرفتـه       كـه    هـست    قـرنم    از نـيم    بـيش !  ام   كـرده   خـدمت ،     و جنـوب    ،در غـرب     مـاه    شـش   نزديـك !   ميام   جبهه   به   كه   بار است   ، دومين   اين!  آفرين!  ـ آفرين 
  ...  ولي كنم  مي  زندگي دارم
  :  صدادرآمد و گفت  ديگر، به  دو دقيقة  از يكي پس.  كرد  نداد و سكوت ادامه    

  !  و بس همين!  عشق!  عشق!  عشق!  كامالً درسته!  آقا درسته
  ! ْ چاره  يا چِم ِ بكنه ِ و ِبله  تا اله يست ن  خودش  به  كه  عاشق آخه

  !  اونه ِ به  رسيدن  و در پي كنه  فكر مي  معشوق  به ، فقط عاشق
  !  پرتيم ؛ چقدر از مرحله گم  ما، ببخشيد؛ خودمو مي ولي
  ! ممنون!  آقا ممنونم!  كرد  بود و توجه ، بيشتر بايد مراقب بله

  :  گذشت و از ذهنم
  ! يار ، همه  و خور و فكرش  زاربود خواب  عاشق  كاري ندارد هيچ
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 سـر     راپـشت    گونـاگون    راديـويي    راديـو را چرخانـد و ايـستگاههاي         ، پـيچ    دلخـواهش    برنامـة    پيـدا كـردن      دنبـال    كـرد و بـه       را روشـن     اتوبـوس   ، راديـوي    راننده    
  .  آمديم ، پايين  نماز و شام  بعد براي دقايقي!  كرد وش راخام ؛ آن  را نيافت  ذوقش  باب  برنامة  پخش  و چون گذاشت

   را در زيـر نـورچراغ      كنـار جـاده      نيـز تابلوهـاي      مـن    فاصـله   در ايـن  . كـشاند   خـود مـي      سـوي    مـا را بـه       و مقـصد كـه       بـود و ماشـين       ديگر باز، جـاده      دقيقة 45    
ـ .  مـسير و مقـصد را داشـتم     و حساب  گذراندم   از نظر مي    اتوبوس و !  خـود بكاهيـد   ازسـرعت !   بنـزين   متـر تـا پمـپ   1000!   خطرنـاك  پـيچ !   تعميـر اسـت    در دسـت  ادهج
  !گذشتند  مي  ازبرابر چشمانم  بسرعت  از ديگري  پس  ديگر، يكي تابلوهاي

!  كـربال  آري! كـربال ! كيلـومتر 666كـربال  :  فـرو بـرد   در خـود     ديگـر، مـرا سـخت       از تابلوهـاي     متفـاوت    تـابلويي    كـه   شـدم    مـي   ، منصرف    تابلوها داشتم    به  از توجه     
 در   خـدمت   مـاه  شـش !  كيلـومتر 666 دارد؟  ارتبـاط   بـا عـدد شـش     شـكلي   بـه  شـود، همـه    مـي   اعـداد مربـوط      بـه   امروز چرا هرچه  !   است   كيلومتر؟ عجيب  666 چرا    ولي
  !  فرزند خانواده ششمين! خوابي  بي  ساعت شش!  جبهه
 بـود،     زده  سـرم    بـه    كـه  6 عـدد     ، حكمـت     لحظـاتي   بـراي ! بـسيار سـرد بـود و چـسبيد        !  خـوردم   آب!   آمـدم   ِ اتوبـوس     جلـوي   بـه !  بلند شـدم  !   بودم  ده ش  ، گيج   پاك    

  : پرسيدم اختيار از راننده  بي  كه گشتم  بر مي داشتم.  شد فراموشم
  ؟ رسيم  اهواز مي ْ به كي! ـ ببخشيد

  : داد جواب
  !  صبح  شش ه'شاءاللّ ـ ان

  !  شش ـ باز هم
  : پرسيد  از همرزمانم  بودند؛ يكي  خود مستقر شده ، درجاهاي  اتوبوس  داخل هاي  از برو بچه  هر يك فردا بعد از ظهر كه    
  ؟  و تو فكري اي  قدر گرفته  اين  كه  شده ؟ چي چيه
  !كرد ه زد  و شگفت  فكر انداخت  بيشتر مرا به ؛ پاسخش ماجرا را گفتم    

  : او گفت
  !  است  معجزه  براستي  شهيد فرهاد الهوتي ، يعني گيالن  قدس16 از لشكر   سلمان  دالورِ گردان  فرماندة ، در زندگي ـ عدد شش

  : خواند ؛ برايم  را بخوانم  خطوطش توانستم مي  هم  من  كه  در آورد و در حالي  از جيبش  كاغذي بعد هم    
  1666:   شناسنامه شمارة
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  6/6/1365:   در سپاه عضويت
   روز366:  عمر پاسداري

  6/6/1366:   شهادت تاريخ
    صبح6:   شهادت ساعت
    سنندج  به  همدان  كيلومتري66:  ّ شهادت محل

  ! رسيدند  شهادت  به  كه  لشكر قدس  نفر از مسئولين ششمين
  ! ها شهيد شدند  در جبهه  لنگرود كه رستانشه  كوملة  بخش  مقاومت  پايگاههاي  نفر از مسئولين ششمين    
  ! رسيدند  شهادت  به سيرت  خوش  خود، سردارمهدي  دوست ترين  صميمي  روز بعد از شهادت شصت    
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 بـر    ، چـشم    سـالن   ، از بلنـدگوي     يكـي . كردنـد    مـي    شـماري   ، لحظـه     ظلمـت   ِ نـور عليـه      هـاي   جبهـه    بـه   ن گذاشت   قدم   عشق   به   بود كه    پر از بروبچهايي     آهن   راه  سالن    
   كَنـده   ديگـر، دل  چيزهـايي   بـه   كـردن  كنـد، از توجـه    مـي   قطـار، دعوتـشان    بـه   سـوار شـدن    آيـد و بـراي       درمـي    صـدايش   كشد كه    نمي   طولي   كه   آن   هواي  كَند و به    نمي
 از   يكـي  آن. زد   مـي    قـدم    در جبهـه    خيـال    بـود، بـا پـاي        شـده    خيـره    خـودش    روبـروي    بـه    كـه    و در حـالي      كـرده   اسـتفاده    صـندلي    عنوان   خود، به    ساك  از  ديگري. بود

   بـه   شـدگان    اعـزام    در جمـع    بـشود كـه      بگـذزد تـا موّفـق       ِرسـتم    خـوان   ، از هفـت      اسـت    توانـسته    چگونـه    كه   و اين   گفت   مي   سخن  ديگران   براي   خويش  هاي   كاري  شيرين
شـدند، گوشـها و        مـي    يـاد مانـدني      سـفر بـه      ايـن    راهـي    بـود كـه     بارشـان    يـا چنـدمين     شـديم    مـي   ، اعـزام     بـار دوم     بـراي    كـه    مـن    نيز چـون    ديگراني. قرار بگيرد   جبهه

ـ      حماسـه    جانـب    بـود بـه      شـده    دوختـه    بسويـشان    را كه   ِمشتاقي  چشمان ، ) عـج (  زمـان   ، ديـدار امـام       وشـيرين    تلـخ   هـا، رويـدادهاي     هـا، شـجاعت     ا،جوانمرديهـا، ايثاره
   زخـم  گذاشـتند كـه   بردنـد ونمـي    رمـز و راز ديگـر مـي     و هـزاران   و وصـال   وداع انتظـار لحظـات   ، روزهـاي   حملـه  هـاي  ، شـب     ديـن    و اوليـاي     ائمه   و كرامات   معجزات
  .بدواند  بگيرد و ريشه  آور بود، جان  مرگ  بسياري  براي  كه  سر، بازكند و انتظارش  جبهه و روز  از شب  و دوري  هجران جانكاه

   حـضرت  27 لـشكر     هـا، مـا را تحويـل        گـردان    بـه    اعزامـي    نيروهـاي   ، كـار تقـسيم       رسـيديم    كه   دو كوهه    پادگان  به    
 را از     ودمـاغ   دل  اش   سـرد پـاييزي      تنـد و شـبهاي      هـاي    بـاران    كـه   كـورزاني .  مـستقر بـود      لشكر دركورزان   اين.  داد  رسول
   ناچـار سـپري     بـه   بايـست    مـي    بـود كـه      انتظـاري   ، ايـام     بـدتر ازآن    كـرد ولـي      مـي   اش   كالفـه    و بد جـوري     گرفت   مي  آدم
يـر   گ  َنَفـس  اي  هررزمنـده   بـراي   كـه   و ركـودي  ِ سـكون   بخـور و بخـواب    و از حالـت  گـشت    مـي   روشـن   شد تا تكليف    مي

  ايـن .   در آورديـم   كرخـه   سـر از اردوگـاه    بـود كـه    نپائيـدو اواخـر مهـر مـاه      نيز ديـري  شكر خدا آن!  آمدي  مي بود، بيرون 
 بـود،     مقـدم    خـط    كـه   هـدفمان    بـه    رسـيدن    در راه    خـود، سـد بزرگـي        بلكـه    نكـرد هـيچ      كـه    را حل   نيز مشكلي   جابجايي
  .  آمدم  مرّخصي  و به  كردم  را بهانه ِ خانواده ، ديدن بگذرم  از آن انستمتو  نمي  چون  كه سدي. ايجاد كرد

را در سـر    »  آسـايش « بودنـد، خـدا        شـده   اعـزام    كـه    جديـدي    نيروهـاي   ِ انبـوه    ، در ميان     از مرّخصي    از بازگشت   پس    
اقتـضا     شـغلش    كـه    گونـه    همـان   لـي  و   داشـتيم    سـّني    فاصـله    سـال   هـر چنـد هـشت     .  شـدم   با او، دوست  .  قرار داد    من  راه
  . شدم ، از او جدا مي  كم  و خيلي  بودم  شده اش شيفته  شد كه  مؤثّر واقع  چنان ، آن  من  شد و در پرورش  من كرد، مرّبي مي
 و در    داشـت    مـا آسـايش     محفـل .  رفـت    سـر مـي     ام   حوصـله   شـد و نـه       مـي    تنـگ    ُخلقـم    وديگـر نـه      را شكست    در اردوگاه    نشستن  ّ مقدم    انتظارِ خط   ، سدّ به    حسين    
  ، براسـاس     نوبـت    بـه    و بعـدهم    خوانـديم    را مـي     واقعـه    سورة   پيشنهاد او، هر شب     بهبنـا  !  بـود   وجانمـان   جـسم   دهنـدة  ، پـرورش   با گفتـار و كـردارش        ما حسين   جمع
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   توسـل    عاشـورا و دعـاي       نيزدايـر بـود و زيـارت        نمـاز جماعـت   .  كـرديم    مـي    نقـل    ديگـران   را بـراي     از مـا مطـالبي      هريـك ) ره (  شهيد دستغيب    واقعه   تفسير سورة   كتاب
  . شديم  با خبر نمي  وآمدنشان ، ازرفت  بوديم  يافته  كه رفتند و ما با آسايشي آمدند و مي  مي  از ديگري پس روزها و شبها يكي!  برقرار هم
  چنـان . بـود  ، فرارسـيده   بـوديم   در انتظـارش   را كـه    اي  لحظـه .  ، پدافنـد كنـيم       كميـل   گـردان    جـاي    تـا بـه      شـويم   اعـزام »  مهـران  «  بايـد بـه      روز، خبر دادند كه     يك    

ـ    ، بااشـتياق     هيـاهويي    در چنـان    يكـي .  بودنـد   ، برآمـده     مهـم    ايـن    در تـدارك    خاصـي    وشـعف    بـا شـوق     همـه .   نظيـر نداشـت      بـود كـه      پا شده    به  اي  ولوله    نامـه   يت، وص
 نيـز در   حـسين . داد  مـي   راتحويـل   ديگـر، وسـايلش   كـرد و آن   وجـور مـي    را جمـع  ، سـاكش   يكـي  آن. نمـود  مـي  ، پـاك    گـردو غبـار از سـر و وضـع           ديگري.  نوشت  مي

  : زد پيدا بود، صدايم  بخوبي اش  از چهره  شادي  برق حاليكه
  !عبدالرّضا! عبدالرّضا
  !  حاضرم ، در خدمت  و گفتم دم او رسان  خود را به بسرعت
  :  گفت  و با تبسم  انداخت  من  سر تا پاي  به نگاهي
  ؟  يا فارسي  بگم گيلكي

  :  دادم با لبخند پاسخش    
  ! بشود  گفته  كه  و زباني  هر لهجه به!   است امر شما مهم    
 بـاال   بلنـد سـرش    موهـاي   سـمت   بـود و بـه    قيچـي   يـك   دو تيغـه    از حركـت     نمايـشي    كـه   سـتش را  ِ دسـت    ِ دو انگشت     دادن   بزند، با تكان     حرفي   كه   اين  بعد، بدون     
  .  كنم  را كوتاه  سرش  موهاي  كه  خواست ، از من رفت مي
  ، مـوي   اسـت  ، افتخـارداده   مـن   بـه   كـه   از ايـن    شـد بـا خوشـحالي        فـراهم    كـار كـه     مقـدمات .   از او جداشـدم      قيچـي    تهيه   و براي    كردم   امر، تعظيم    اطاعت  بعنوان    

  :  كردم  او خطاب ، به  كنم  را كوتاه سرش
  !  است  محترم  از مشتريان  پذيرايي ، آماده  صلواتي آرايش

 بـشود؛   بايـد قيچـي    قـسمتي  چـه  او،   موهـاي   اصـالح   بـراي   كـه   تـا ببيـنم    كـشيدم   موهـايش    را درميـان     شـانه    كه   همين   ولي   نشست  ؛ زير دستم    ِ صلوات   با فرستادن     
  : سر را بلند كرد وگفت

  !  كنم  مالقات  و با حورالعين وارد بشم  تُو بهشت  بتونم  باهاش  كه  كني  بايد اصالحم جوري!   جان باقري    
  :  دادم ، پاسخ آن  چيك  چيك  صداي  و بلند شدن  قيچي هاي ِ تيغه  زدن  هم  به همراه    
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  !  هستي ، بهشتي  هستي  كه  هم  جوري تو، همين! تو  نه  نياز داريم  اصالح  به  كه  ما هستيم ، اين بهشت   به  رفتن براي    
    كه  بدي  آقا، بايد قول حسين
  :  و گفت  را گرفت  حرفم دنبالة
  ؟  نگم ، چيزي  كردي  اصالحم  بد جوري  اگه كه

  :  و گفتم خنديدم
 و    باشـي   داشـته    لطـف    مـن    اينجـا بـه      مثـل    هـم    آخـرَت   ِ عـالم     تـوي    كـه    ِبـدي    قـول    مـن   بايـد بـه      كـه    بگم  خواستم   مي   ولي  كنم   مي   اصالحت   خوب   كه   شاءالّله  ان    

  !  نكني فراموشم
  : داد پاسخ
  !  باشم ، سر بارت دم  مي زحمتت  دارم  اينجا كه  مثل  آنجا هم  كه خواي  مي  ولي  نيست حرفي    
  : گفتم
  !، نيازمند  دنيا نيازمندم  دنيا و اون  تو، در اين  خدا از ناحية  رحمت ،به بنابراين!   زحمت  نه ، رحمته اين!  آقا ، حسين مني»  آسايش«تو     

  :  باال برد و گفت  آسمان  سوي سر را به
  ! امورنا خيراً  اجعلنا عواقب الّلهم
  .، جدا شد  و اظهار تشكّر ازمن  بعد، با خوشحالي  و دقايقي  گفتيم ، آمين با هم    
  :انداز بود ، طنين كرخه  اردوگاه  در فضاي  آهنگران  از نماز و ناهار، صداي فردا، پس    

    نيست  زيادي  راه تا كربال، ياران
    نيست ، پناهي جز حق!  و برخيز  كن همت

   استكبار  دنياي  است با ما سرِ جنگ
  !.... ست ني  راهي ، البته  پيروزي تا كسب

 از   كـه  دشـمن .  شـديم   روانـه   ديـزان   قلعـه   طـرف   بـه   كـرده  مـا نيـز حركـت   .  نيـرو بودنـد    اعـزام   متعـددآماده  تويوتاهاي.   رسيديم   مهران   شكن   سنگ   منطقة   به  شب    
 سـنگر   هرچنـد نفـر از مـا در يـك    .  نمـود  پـذيرايي 60  هـاي  مپـاره  بعـد بـا خ    كـرد و مـدتي    از مـا اسـتقبال       مبتـذل   نوارهاي   با پخش    بود، نخست    نيرو با خبر شده     تعويض
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   آمـدن    مهمـاني    بـه    بـراي   هـا را كـه       آورد، بـرو بچـه       از مـا بعمـل      دشـمن    كـه    و اسـتقبالي    پـذيرايي .  ، تـشكّر كـرديم       دشمن   از پذيرايي   درپي  پي  هاي   و با گلوله     گرفتيم  پناه
   بـااو حـال     توانـستيم    مـي    و بيوقـت     و وقـت     قـرار داشـتيم      دشـمن    در تيـررس     كـه   از ايـن  . آورد   بيـرون    نمـود و از خمـاري       ال بودند، خوشـح     كشيده   انتظاري  ،چشم  كّلي

  : گفت كرد و مي  مي  يادآوري  نيز پيوسته حسين.  كرديم  و شكر خدامي گنجيديم  خود نمي ، در پوست  بكنيم واحوال
  اي  تنهـا معاملـه     ايـن !  س   انـدازه    خـدا تـا چـه        جهـاد در راه      فـضيلت   دونيـد كـه     شـما نمـي   !  را بايدببريـد    ، حداكثر اسـتفاده      كرده  بتون خدا نصي    كه   فرصتي  ها از اين    ـ بچه 
  !  با شماست  هستيد و پيروزي  برنده  شويد، درهر دو صورت  كشته  بُكشيد و چه چه!   سود داره  فقط  كه است
   اسـتفاده   ، از هرفرصـتي      اينجـا برسـانيم     ، خـود را بـه        بـوديم    توانـسته    و برنامـه     بـا هزارجـور طـرح        دشـمن    زانـو در آوردن      و بـه    ّ مقـدم     خـط    عـشق    به   كه  ما هم     
  ! انديشيديم سازد، نمي  مي  و زمينگيرش كند و ذليل  درمي  به  را از ميدان  حريف  كه  آنچه  و جز به كرديم مي
   آب   بـود كـه     ايـن   تاكيـد مـن   .  خـورديم    مـي    را بـا هـم       خوردنيهايمـان    و حـسين    بـود، معمـوالً مـن        آورده   پرتقـال    مـا آب     براي  ت، تداركا    شب  يك.   گذشت  مدتي    

  :  او، پرسيدم  اصرار و پا فشاري در مقابل!   بخوريم حتماً بايد امشب  كه  او اصرار داشت ، ولي  وبعد بخوريم  را بگذاريم پرتقال
  !كنيد  قدر اصرار مي  چرا اين  بدونم  كه  دارم  دوست اما خيلي! دونم  نمي  من  كه  هست  آقا حكمتي  اصرار حسين ن اي البد، توي    

  :  گفت با خنده
 و    بخـوري   داافـسوس  فر   بـسا كـه      چـه    نخـورم   اگـر امـشب   !   بنوشـم    شـهادت    شـربت    عنـوان   بـه   خـواهم    را مـي    ، آن    است   با خالق    ديدار من    شب  ، چون    شاء اهللا   ان    

  !بخورد  شربت ، ديشب  چرا نگذاشتم  كه خود را نبخشي
  ؟ گفت مي  در فردا سخن  از شهادتش  قدر با اطمينان  اين  بود كه  ديده چه    
  داد؟  درفردا مي ، خبر از شهادتش  با قاطعيت  اندازه  تا اين  بود كه  شنيده چه    
   بـي   گـاه   داشـتند وگـه    را در دل  آن  رزمنـدگان   همـه   كـه  آرزويـي .  آوردم  نمـي   حـساب  بـه   را جـز آرزويـي    آن   مـن    بـود ولـي      و قاطع    صريح   شهادتش  او در بيان      

  !ساختند  مي  جاري  بر زبان  و بهنگام مناسبت
، نپوشـيد و بعـد ازچنـد روز بـا              بـودن    تـازه    دليـل   دادنـد، بـه      مـا اُوركـت      بـه    كـه    هـم   روزي  همـان .  گفـت    مي   سخن   از شهادتش    بار نبود كه    ، اولين    گذشته  از آن     

   او كوتـاه     نيـز بـراي     آسـتينش    بـود بلكـه      كهنـه    تنهـا خيلـي      نـه    كـه   اوركتـي .  كـرد   شـد، عـوض      مي   منتقل  جبهه   پشت   بود و به     شده   مجروح   كه   از رزمندگان   ِ يكي   اُوركت
  :  از او پرسيدم چون. بود

  ؟  نكردي  استفاده  نو، خودت اوركتچرا از !  آقا حسين
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  : داد ، پاسخم  كامل با آرامش
  ! كنند  استفاده  ديگراز آن بگذار، برادران!   شهيد بشوم  تازه  با اوركت  كه  است حيف    
ستم      رفـتن   ، بـراي    بايـست    مـي   چـون    بخيـر از او جـدا شـدم          و شـب     توفيـق   ، بـا آرزوي      هميـشه    مثـل   بنابراين     طـول    بـه    صـبح    تـا سـه    12   از سـاعت     كـه    سـر پـ  
  . شدم انجاميد، حاضر مي مي
   بـه    اسـتراحت    و ماجهـت     گرفـت    انجـام   جابجـايي . شـدند    مـي   ، جـايگزين    بايـست    مـي   ِخـويش    گـروه    اتفـاق    بـه   ، آسايش    بودم   همراهشان   كه   و گروهي   بعد از من      

  ! سنگر برگشتيم
   افـزوده   ام  نگرانـي   بـر شـدت   .  نـشد    پيـدايش    بـاز هـم      ولـي   ، صـبر كـردم    7   سـاعت    بـه    مانـده   تادقايقي.  نشد  ، از او خبري      كشيديم  انتظار   نماز، هر چه    بعد از اقامة      
   كـه   گونـه    همـان   عنـي ي! خـدايا . شـد   نمـي    ديـده   اي   اثـر ونـشانه      او هـيچ     از رسـيدن    رسـيد ولـي      مي   لب   به  ، جانم    هرلحظه   شدن  با سپري . گذشتند   مي   كندي   به  لحظات. شد
  ! شدم  با خبرمي  تا االن بايست  بود، مي  شده  اگر خبري ولي!   است  آمده ،پيش گفت  مي  سخن  و از آن خواست مي
  ِ كهنـة    ، اوركـت    بپرسـم   كـه  آن  بـي .   رسـاندم    گروهـان    سـنگر فرمانـدة     ، خـود را بـه       درنـگ   بـي !  كـنم   نمـي    از او، اقدام     خبر گرفتن    چرا براي    كه   كردم  خود را مالمت      

  ! كرد  تعريف  چيز را برايم  بود، همه  در كنار سنگر افتاده بود و پر از خون  كرده  عوض  نو خويش  با اوركت  كه برادر مجروحي
 و   داشـته  ، آنهـارا مقـدم    همـسنگران   جـان  طر حفـظ  خـا   بـا اصـرار خـود بـه      ولـي   نفـر اسـت   اولـين   مقر، اگر چه     طرف   به   عبور از كانال    ، در حال     از كمين    برگشتن  هنگام

  !رساند  مي  وصال  قرار دارد به  صف  در انتهاي ، او را كه  كمين  كانال داخل  به  دشمن  خمپاره گيرد و پرتاب خود در آخر، قرار مي
  
�� �	
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 در    چنـد روزه     خاطرمرخـصي    بـه    نيـز كـه      دبيـر ادبيـات      صـاحبان   آقـاي . شـد    نمـي    شـنيده   وضـوح    بـه    هـم    دسـتي    بغل   حرف  اد بود كه   زي   چنان  ها آن    بچه  همهمة    

  ا در زيـر قـدمهاي   ر  كـالس  بـود و عـرض    زنـگ  كـشاند، در انتظـار صـداي     مـي   دبيرسـتان  هـا را بـه    خـاطر، بچـه   همـين   كند و به  را تمام  بود، درسش ، نتوانسته  ماه  بهمن
   كليـد آقـاي    دو كليـد از دسـته   ِ يكـي   برخـورد نـوك   ، صـداي  ناگهـان .شـدند   مـي   آمـاده   از كـالس   رفـتن   بيـرون   بـراي   آرام جنبيدنـد و آرام  هـامي   بچه. پيمود   مي  خويش
  : آورد  او فراهم  صحبت  براي  نسبتاً مناسبي ، فضاي ِ كالس  سياه تخته  به صاحبان

  !  بيارم  رو براتون  نهايي  امتحانات  ازسئواالت  سري  يك خوام  مي ، چون  نكنه  غيبت  بعد كسي ها، جلسه بچه    
  ، خانـه     ديگـران    نيزچـون   مـن .   شـد    خـالي    چهـارم    سـال   آمـوزان    از حـضور دانـش       هـم   ،دبيرسـتان    اسـفندماه    دوم   هفتـة    و بـا ورود بـه        بعد نيز آمد و رفت      جلسة    

،   تـصميم   ايـن  امـا هـراز گـاهي   .  بـشوم   قبـول   بـاال در خـرداد مـاه        و بـا معـدل       تجديـدي   ِ هـيچ    ، بـدون     ضـرب   تا يك    بخوانم   درس   حسابي   كه   گرفتم   و تصميم   شدم  نشين
 و متجـاوز    بعثـي  شـوند تـا بـا دشـمن     هـا مـي   بهـه  ج ،راهـي   و كنـار ايـران    از گوشـه     كروركرور جـوان     اگر چه   كردم  ، فكر مي    شدم  مي   منصرف  شد و از آن      مي  دچار آسيب 

  : كشيدم  مي  خجالت ، از خودم ديدم شد، مي  مي ، تشييع  مردم دستهاي  انبوه  روي  را كه  شهيدي  پيكر پاك  وقتي  ولي  نيست  من  و امثال من  به بجنگند و نيازي

�    ��و
$ن  درس    �| ُ  SR
   S9d   !F-   �TـS   ، اون   �Rـ� 
Rـ�   !  �ـ�اد و �ـ[�دت      7ـ+   ��1!ـ? !   
1ـ9?    آـ�ر هـ� آـX%G   ،      iـ�    �ـ�اي    D$ن  داو
�$ و      ِ ا7ـ�م     و Tـ�اي    Tـ�ن    و �ـ+     dـ1P7    HـZ    وا![ـ+   �ـ19`�1ي !  آـ�دي    &Bـ�    M1-RUـ?    و �ـ�    ، آ���1    ��دي   �X%G �Uُ    آ�  و!�
 و رهـD �zـ�
�ـ�   «  KM6ـ�    ا7ـ�م    آـ�    ـ�ري   *�نG ،در رأس   ا7ـ�وز    �ا7ـ�ر   «   sـG �ًـ�    �ـ�  وا![ـ�G      SـIم     و د�ـ�ع     �ـ� د�   هـ�1    �ـ�    و ا2ـ�ان     از ا�ـ

 ! آ�s1T +. �R�  Sد2,�

شـد و    مـي  ِ اشـتياقم  آتـش   كـردن   فـروكش   بريزنـد، باعـث    بـر آتـش    كـه   آبـي   چـون   ديگـران  شد،صحبتهاي  مي  داغ ، داغ  جبهه  به  رفتنم  و آتش شدم  مي   گرم  و چون     
  :ئيدگرا  مي  سردي  به  حرارت آن
    �X%G  آ�   j	�      پ�U و bU ��-G    SIدن  ِ د�K921ـ9?    ا

ـ�    آـ9+    ا6ـ�   ا2�`ـ� هـ�   !   �K�    ـ�    �ـ�بB&    ـ��R�    ـ�X%G ،  1ـ9?   :1ـ� !   س
  ، درس    

�ـ�2+   ا2ـX%G  ! Sـ�   ِ �ـ$ا و �ـ�ي        ا7ـ�ن    �ـ�    آـ�   ، ول   ِ در� د2ـ�-�      �U دم    ر��
$ي  ُ آ�   و 7<	? Iهـ� و�ل    7ـ� دار/     آـ�    دp�: pـ�ن  ُآ ، :ـ�B�ِ  
 i^ ،$�K91
  �T   �t|   آ�   ?B-�2ي    دb,� ُ  و��    �ر �7�XT     ـ�    �ـ�ي   ِ د2,ـ�X%G   ! 2ـ�   �ـ�رد�        Sـ� آـR� t>ـ� !   �1ـ�E   ـ� و اون      ا6ـ�U    Sو ا2ـ   

 !  دار�  
,�  رو �X%G  �Rd ��اد، ^<?  7+  آ+ ، ^�X%G  i  و ����ن  �rارن  ��ه� ، *� و د2,�ون

   وهـر طـور شـده       ِ خـود بچـسبم       و مـشق     درس   بـه    كـرد كـه      متقاعـدم    رفتـه   آمـد، رفتـه      مـي   بيـرون    و فاميـل     و آشنا و همسايه      دوست  ز زبان  ا   كه  هايي   جمله  چنين    
  !  خود را بگيرم ديپلم
   نيـز كـه     مـن . بـود    خـود شـده      سـال   پنجمـين ، وارد      دشـمن    وحـشيانة   ِ مـا، در برابـر هجـوم          و مـرد و پيروجـوان       ِ زن    مقـدس    و دفـاع     ايران   مردم   عليه   عراق  جنگ    

   بـود، تـرك    منزلمـان  نزديـك   كـه   قـصد بـاغي    را بـه   و خانـه  زدم  مـي    و دفتـر خـود را زيـر بغـل           ، كتـاب    صـبح   ، هـر روز اول       بودم   گرفته   خواندن   درس   به   جدي  تصميم
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  ، سـرقفلي     آن  ، بـراي    ِ مـن     بـا موقعيـت     آمـوزي    هـردانش    كـه   جـايي ! سروصـدا    و بـي    رسـبز و دنـج     و س   سـاكت .  بـود   خوانـدن    درس   براي   مناسبي   جاي   كه  باغي.  كردم  مي
  ! ندهد  از دستش بود كه  مواظب داد و سخت مي

*    *    *  
  ! نباشد خسته!   بسيجي رزمندة

ـ    خوانـدن    قدر، سـرگرم    آمدند؛آن   مي   طرفم   به  ؛ مسعود و اسماعيل      برگشتم   لحظاتي  براي        رزمنـدة    كـه   از ايـن  .  بـودم   ، خبـردار نـشده       بـاغ    بـه    از ورودشـان     كـه   ودم ب
  :  شدم  بودند، ناراحت  كرده ، خطابم بسيجي
  ! برداريد  از سرم  ترا بخدا دست  ولي ممنونم

  :  كرد و گفت من  به ، نگاهي  داشت  برمي  از مسعود جلوتر گام  دو قدم  يكي  كه اسماعيل
،   اسـماعيل  كـه   ديـدم  چـون !   نـداره   كـارت   بـه   كـاري  ، كـسي   مـرد حـسابي   ؟ آخـه  دي  مـي   خداقـسم  چرا مـا را بـه  !  نالي  درد مي  بي  كه تو هم !  ا محسن  آق  ه'ايواللّ    

  :  او گفتم ، به  است  نشده  منظورم متوجه
  ؟  بايد بشنوم شيد و من نبا ،خسته ، اُوخت بندي  مي ِ سفر تو داري بار و بنديل!   اسماعيل  داري حق    

  :  زد و گفت  ناداني  خود را به ، باز هم اسماعيل
  ...  كه ؟ نكنه گي  مي  داري  چي  كه  هست ؟ معلوم سفر؟ بار و بنديل

  بكنـد، چـون      را تمـام    ، حـرفش     اسـماعيل    كـه    و گفتگـو، نگذاشـت       بحـث    ايـن    بـه    دادن  ِپايـان    بدهد و بـرود، بـراي        را انجام   ، زودتر كارش     قصد داشت   مسعود كه     
  :  گفت بالفاصله

   �ـ�K9    و ا6ـ�    آـ��� هـ�1K9      و ز2ـ�رت     X%Gـ�    �ـ�   ِ ر�ـ�     و Uـ$ارك     و Uـ� در Uـ�ش        7ـS    آـ�    ا2�ـ�   7	ـ�Vِد داداDـ�   !   �Gن  ا��&�1    

 �KM6 $1D�%
و در  (:  ، ��2ـ$ M6ـ?      هـ� ���ـX%G     Sـ�    Uـ� �ـ�     ز
ـS   7ـ+    و UEـE     fب  ُ �ـ�     ��ِدDـ�ن    آـ�   اي   �ـ19`+    رز7�ـ$�6ن   ، ��    
�1ز ه9?   
 ��P7%ـ<�    و رودة  و دل  ا�Kـ�د�   آKـ�ب   2ـ� روي  ��
ـ�   و ور�وور� 7ـ+  ز
ـ�   7ـ+   7ّ-ـ�M]G�ي   �2!ـ$م   آـ�   آ9+  �� َ
�) كـرد   مي   اشاره   من   به  حالي

 !  دروس  �2 7�ور و ��P7[�  آ�Kب  و �2�97  ��2��ت  آ�دن  :� D$�  و آ�رش در �17ر�

  :  و گفتم  شدم دهد، عصباني مي  رو فيصله  مسعود، فضيه ، پا در مياني كردم  مي  خيال ه ك من    

ـ$ار�      از 7ـS    ، �1-ـ+    ^�Dـ�    7ـ+    .ـ4    ز�ـ�   ، روي    ا��&1ـ�    T�ا 7ـ9[�د؟ ا6ـ�      �U د2,�      zـ�    aـ� آـ�     ، وU  داداش    Sد2,ـ�    هـ�9    7ـ   

ـ�K9      ر�ـ�K   آ-�`ـ�ر    T	ـ$ر �ـ� �ـ�د و د2,ـ�ون          دو
ـ+    �U  +7 آ� ! T�ا�Uُ ـ�U    ـ�دم    �ـ��   n%��ـ�	آـ�    �      Sا2ـ ¡� را    �7هـ�    دو �ـ�     �[ـ

 �ـ� hـ$ا     �ـ�دي    
bوهـ�ي    دوش   �ـ�    و دوش    X%Gـ�    ��ـ��م   ، دو�ـ�ر�    را:ـ?   ، �ـ� �1ـ�ل       آـ�دم    �ـ�2�b�    f7ـ?    �ـ�    و ا2�� آ�     درس   ��  ��%9¢
 �,�£ �A17  !S2ا����
1ـ�رS2        ز
ـ+    :��ـ� رو 7ـ+       Tـ�ا ا2ـS      د2,ـ�  ،  دو
ـ+   ُ 7+    از ��U b^�1ز �U      F-P7 آ�   � pـ� ��7ـ�Mـ�   ؟ آ
 ��ـ�و    و6�

 ! �Dَ 7+ آــ���   راهــ+  آ�ــ�ر و 7ــَ�� ذارم ، 7ــ+ ���ــ� 7ُــ+ ُ 7ــ<)  درس *1ــ<�



  

٨٢

  :  زد و گفت اندازد، لبخندي مي  تعويق  را به اش ، خواسته ِ جرّ و بحث  ديد، باال گرفتن مسعود كه    
    +
�%V&    ـ<� داداش
  7,ـ� !   و 
ـ$ار/     
$اDـ�K   ، !ـV$�$ي     و ا��&1ـ�     7ـS    آـ�   دو
ـ�   �ـ$ا 7ـ+   !   در آـ�ر 
1ـ9?      اي   آ��2ـ�   �D�6ـ !   

�   7+  آ9+�Uُ    و ^�داش �G8    ا,�
�د2ـ$�   آـ�    �U   +7داري   رو آ�    آ�ري   *8  ِ �،   �bـ� آـ�   !   �,ـU   ـ+    7ـ+   ، �ـ�ب     �ـ�دت
  ِ &ـ�L  ، 7ـ$اد و !-ـ�    دو

�$ از �ـ�ن    B>
 و   �ـ<�  اي  ، K��6ـ�ر :�د¥ـ�       ��ا
ـ$ن    و درس   7Eـ�زي    دا
ـf    در را�    آـ9+    و ا6ـ�     دار�   و �1ـ<tارزش    ِ DـU�� $1Xـ��      و دا
�b¦ (% ، �KM6  +R2 �� ،�7�71$ 7+  ه�  اون  از اXD  S6 ! 

ـ    نتيجـه  رسـند، بـي    نمـي  هـم   بـه   هيچگـاه   كـه  ّ مـوازي   دو خـط   ما چون   صحبتهاي   كه   ديدم  چون       شـود و از درس  مـي   گرفتـه   ديگـر، وقـتم   رف خواهـد بـود و از ط
  : گفتم  قرار داده  آنها را مخاطب ، هر دوي افتم  مي خواندن

      ��1%� $1,� p�:    19`�1ي� �I ،  ��,2�^     1$ ا�ـ�انXD    �]7ـ�h      ـ�لD ،ـ�ا�    �� وارد Dـ$2$؛     �ـz �ـ� 7ـS       و �ـ+     آ�د2ـ$؛ �ـ�زد�      و آـ

KM1ـ�د�    �ـ$ي    اMّUـ�ق   ، هـd     �1ـ$ود�    ا2ـS   ؟Uُـ�ي    Tـ+    Dـ$2$ آـ�      F-�   f2��E   S7   و ��&̈    ر§�Uُ $1K ��غ     &A��R+  �� دور�8      ©�   hـ�رت  ؛ �ـ

�K��,
   +	��� Iـ� �ـ19`�1 »ـ�ه�        ، �ـ�وآّ-D��     gـ�    pزم   آـ�    
7�1ـ$�    ^ـf1    ا�ـ�7+    و ا
	ـ�ب     
ªـ�م   وا�ـg    هـ�    و درِد��ي    
<$�   !�/  ؛ 7
�>� ?A1� ! ُ ��!�ار آ�8  وEرا�U  f7 ا7

  : داد  بلند خنديد و پاسخ  با صداي اسماعيل
  ؟  بلند شدي چپ  يا تو از دنده  اُورديم  امروز ما بدشانسي دونم نمي!  ه'ِ و اللّ عجيب    
  :  و گفت گرفت  دست  را به  كالم ، مسعود رشته  را بدهم  پاسخش  كه  از اين قبل    
  !  محمد، صلوات بر محمد و آل    
  !  بگيريم  با هم  عكس ، يه  بدي  اجازه  تا اگه ، اومديم  جان داداش:كرد، افزود  مي  كم  رابا من اش  فاصله  كه ،در حالي ت از ذكر صلوا پس
  :  دادم  و پاسخ ، باز كردم  بودم  بسته  را كه كتابم
  ! ِ ديگه  وقت  يه باشه!  خونم  مي ، درس  دارم  كه بيني مي

  :  گفت بالفاصله
  ! كشه  نمي  طول خيلي! ِ ديگه  عكس  يه  گذشته از اون!   فردا مفكن كار امروز به!  ش دادا نه    
  : ، گفتم  بردار نيست ، دست  ديدم چون
  ! ْ بسياره ، وقت  كه گفتم!  بگيريم  امروز، عكس  همين  كه  داري  اصراري ، چه ، مسعود جان آخه
  :  گفتم جهت  همين ، به  كنم  ايستادگي  در خواستش  در مقابل  نتوانستم  كرد كه ،نگاه  من  به  چنان  آن بر اصرار،  اصرار كرد و عالوه مسعود، باز هم    
  !  بگيري  عكس  حاال با من  امروز و همين حتماً همين  كه  اصرار داري  همه  چرا اين  كه  نگفتي ، ولي  نداره اشكال!  باشه    
  :داد ، جواب ، با تشكّرِ از من ست ا  شده  موفّق  ديد كه مسعود، چون    
�ــU �Xــ� �7
ــ$� ام  K��6ــ� &Rــi،    �ـ�
�اد�    ا&ـ¬�ي    ا7ـ�وز �ـ� *ـg        *ـ8   ؛ Tـ�ن     S9d  داداش    U ــ�  �ــ�  هــ�  اون آــ� اي ؛P�   ــ$ا� 
 ! b6/  7+ ، �� ه� ��ام  7+  رو آ�  &9R+ ، اون ا�ن
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   بكّلـي  اش  قبلـي   نيـز بانگاههـاي     نگـاهش . داد   مـي    و جـدايي    ِ غربـت     بـوي    بـود ولـي     شـيرين .  بـود، دلگيـر نيزبـود        دلنشين   كه   حالي  ن، در عي     من   براي  صحبتهايش    
  ! بود متفاوت

، چنـد   چـون !  داشـت   فـرق  لـي  ديگـر، خي  هـاي   بـا عكـس   ِ خـودش   قـول   بـه   كـه  عكـسي !   گرفت  را چكاند و از ماعكس    دوربين   ماشه   و اسماعيل    ايستاديم  كنار هم     
  !  و ديگر برنگشت  رفت  جبهه روز بعد، به

  : گفت  مي  كه دانست  مي  خوب او، چه    
  !  باشه  محسن  و داداش ِ من  عكس ، آخرين  اين  كه ،ممكنه آخه!  ِ وداع عكس!   بگيرم  يادگاري  عكس  يه ، با داداش خوام مي    
  
�� �	
  ��  �ن آ�»S9d  1B  از ��
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g:�� h-i  و 
 

&� :  ا��R  ـ ��:g ا
١�$
  XD$ا ه�ي  
��KD ، و�2�h و د�?  ��ه�,+ ه�ي  ـ ^�و

�اد� ، �V7:%�  17$ا
+  ـ ¯	1	�ت٢�� �� �,KM6 ه�ي  و �ªّ]7  1$انXD  ن�K�2ن ، دو���DE ا  و *�ز�7ن  و$XD 

%�  *�  ـ *�Rري٣�G  �
�B1Bh ، +� در2°  و �ن  آ�  ادار�K1$ ا�XD �1د�16�ن ّ �   
 :  ���R  ـ ��:g ب
$1 16�ن  آ�  ادار�  ^wوه<+  ��ه�,+ ، 7[�و
?  ر
,�ز�2ن  د��، ABd$ ه�دي  ـ اb7ان١XD �1د� ١٣٨١  ، رD? ل او�T، Aپ ّ �
��1ª �9�³7)  ر� (  ��1  ا�7م  در FKR7  ـ ا�²2ر و �XDدت٢U  ر ا�7م�¥E �>
 ٧٥  ،´�ان  اول ، �Tپ) ر� (  ��1  و 
 ١٣٧٦  ، !�  دوم ،�Tپ  !�  &-�A1B  :�ز�  ا��7+  د�U t%-1=�ت ، 7�آs ا
K<�رات ، �Bdد:B1R+  و �7�V]7  �! �XD  ـ :¬�ت٣
٤���N ـ  �E ن�����b^  +7زار، !��� �2v  وديtMپ  آ�T ،$ه�D �>
 ٨١  ، ´�ان  اوAل ، 
 ٦٩  ، ´�ان  اوAل  زوAار، �Tپ ، ا
K<�رات  �v  و !���  s! $ABdو�2  اه�BKم ، ��  :��·  ـ د�2ان٥
 ١٣٧٦  ، رD?  اوAل ، �Tپ  �Uّآ� ، ا
K<�رات  :�19  ا�ّ-� ، �H1  ـ ر�$اد �sرگ٦
�ب  ـ روا2?٧	
 ١٣٦٥  ، ´�ان  اوAل ، اb7 آ%�T ،bپ ، �Gاد و:$�¥+١   ج  ا
�ب  ـ روا2?٨	
 ٧٤  ، ´�ان  اوAل ، �Tپ  7$ر�� ، ا
K<�رات ، �Gاد d$�¥+٣   ج  ا
٩����  �D&�ان  ـ ��هG  ?7و�	و 7  �� ، fDر��وش  آ��� �!��$ABd  رات�>K
 ١٣٧٢  ،´�ان  اوAل ، �Tپ  آ�X1ن ، ا

 ١٣٦٠  ، ´�ان  �XTرم ، اb7آ%�T ،bپ ، دآABdt$7[8  7[8 ه�� ـ ��١٠
   آ�/  ـ !�Eن١١
١٢�7�
2�$6+  �1[+ ، &-+ 7	$س  د��ع  ��ل  ه<? ه�ي  &�A1-Bت  M1h�U+  ـ آ�ر�. ، a�1  و	وي  �b
 ١٣٧٦  ، ´�ان  اوAل ، �Tپ  ز�17  در
 ٧٤  ، ´�ان  ��م �Tپ)  ر� (  ��1  و 
<� E¥�ر ا�7م �U �1ª �9�³7)  ر� (  ��V!  �1ر ا�7م  ـ آ-�Bت١٣
 ١٣٤٠  ، ´�ان  دوم ، �Tپ ا!%�ل ، ا
K<�رات  ��وABd ، +v$&-+  �[$ي  ـ آ-�1ت١٤
��ي  ـ ²7��ي١٥]7   
١٦º1U�M7 ن  ـ��   ا«
 
 

  


