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 تولد

ي  ي شاهپور )وحدت اسالمي( در جنوب تهران، پيرزن قابله همه در محله 1344شنبه نهم شهريور ماه  دماي ظهر سه دم

بود؛ ولي مريم و ملکه، مشتاقانه منتظر بودند سته نشپهلوي پدرش آقامجتبي  ،ها را از اتاق بيرون کرد. محمدکاظم بچه

 آورد يا برادري ديگر. شان خواهر مي تا ببينند مامان براي

 طرف اتاق کشاند. ها را به نشين در خانه پيچيد که بچه اي زيبا و دل ساعتي بعد صداي گريه

زري برايش آورده است.  ري کاکلها شنيد که اقدس خانم پس ان کوچه از همسايهدرهمخانه آمد،  آقامجتبي که به

پسر را که درآغوش گرفت، در گوشش اذان گفت و نامش را  درگاه خداوند بلند کرد؛ گل جا دست شکر به همان

 مصطفي گذاشت.

 -در شرق تهران  -نو  ي جديد تهران اي در محله شان بهتر شد و خانه وضع مالي -دار بود  که کاميون -بعدها آقامجتبي 

 مکان کردند. جا نقل آنخريد و به 

هاي اخالقي خانواده،  هايش، در کوچه و خيابان بازي کند ولي حساسيت مصطفي دوست داشت همچون ديگر بچه محل

 شد. مانع از آن مي

 

امام خميني که ملت ايران را به انقالب اسالمي هدايت و رهبري کرد، مصطفي نيز همراه خانواده در تظاهرات شرکت 

تپه معروف به چکّش( و  لحاظ وجود پادگان نيروي هوايي ارتش )پادگان دوشان نو به تهرانزمان،  کرد. آن

 ترين سنگر پيروزي انقالبيون شد. مهم 1357هاي پيرامون آن در آخرين روزهاي داغ بهمن  درگيري

ن براي شکست زد نوعي درپي ضربه يک بههر با پيروزي انقالب اسالمي، دشمنان داخلي و خارجي از پاي ننشستند و

خصوص دانشگاه  ها و به ها و منافقين، دانشگاه هاي سياسي کمونيست نهال نوپاي نهضت اسالمي تالش کردند. گروهک

 هاي خود کرده بودند. ها و توطئه مرکز فعاليت ،را  ي مقابل آن تهران و منطقه

 

هاي ديني، اخالقي و سياسي ارائه  که در آن کتاب اصلي دانشگاه تهران محلي بود درست جلوي درِ "چادر وحدت"

آمدند، در آن چادر جمع  جا مي اللهي که براي مقابله با تحرکات منافقين به آن شد. جوانان و نوجوانان حزب مي

 شدند. مي

جا باز و يکي از فعاالن پرتالش در مقابله با  ي حميد داودآبادي و حامد قاسمي، پايش به آن واسطه مصطفي هم به

 دانقالب شد.هاي ض گروهک

 

از جمله تهران را بمباران کردند، مصطفي نيز خونش  ي ايرانکه هواپيماهاي عراق شهرها 1359آخرين روز شهريور 

 رو بود: سان روبه جوش آمد و رگ غيرتش جنبيد؛ ولي همواره با پاسخ هايي مشابه و يک به

 اي ...  هنوز بچه -

 سنّت کمه ...  -
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 تر بشي ... بذار بزرگ -

 رسه ... ها نمي شما بچه قدر جوون با غيرت داريم که ديگه نوبت به لحمدهلل اونا -

ورتر  هم راهي جبهه شدند که آتش دل مصطفي را شعله -شوهر خواهرش مريم  -مهدي برادر بزرگش کاظم و آقا

 ساخت.

 هم همراه شويم تا خودتان ببينيد چي شد:بعد را با جا به از اين

 

 برخورد اول

فکر را عالف خود کرده  بخت و کوته که يک مشت جوان سياه انقالب، گذشته از اينهاي ضد ديگر گروه منافقين و

شدم و  از مدرسه جيم مي ،ها از درس و مشق هم شده بودند. اکثر روزها اللهي حزب  بودند، باعث فاصله گرفتن ما بچه

 ها:  رفتيم. به قول بچه لوي دانشگاه تهران ميهاي محل، به ج تاي ديگر از بچه همراه حامد قاسمي، حسين و دو سه

که براي خنثي کردن  ،از کالس سوم راهنمايي به دانشگاه باز شود؛ البته نه براي تحصيل باعث شد تا پاي ما ،انقالب"

 "!کردند جا به عنوان پايگاه استفاده مي هايي که از آن ي گروهک حرکات موذيانه

شديم تا سر  اي واقع در خيابان بيهقي رد مي ، هنگامي که از جلوي کوچه58يکي از همان بعد از ظهرهاي سال 

 سوار اتوبوس شويم، حامد گفت: نارمک متري  چهارراه سي

 ها هست که خيلي دوست داره بياد دانشگاه.  وايسا يکي از بچه -

 کشيدم و گفتم: اي  عليک سردي کردم؛ حامد را به گوشهکوچه آمدند. سالم و دو به سرِهر اي بعد، دقيقه

 ها!   مياريي؟ تو هم داري شورش رو درمون راه بنداز خواي دنبال کيه که مي  اين بچهِ -

 و با چشم به او اشاره کردم. حامد با خنده گفت: 

 بيني. شنوي. حاال بريم خودت مي گم، يه چيزي مي دوني حميد، خيلي تيز و زرنگه. يه چيزي مي تو نمي -

  1هم رفت.اش خيلي در ايي فهميد، چون قيافهه هاي ما چيز صحبتکه پسرک از  مثل اين

 

م، گير کردم. سعي شان را گرفته بود ها مقابل دانشگاه تهران، درگيري باال گرفته بود. من ميان چند منافق که نشريه

تاد که مثل باد فرياد مردم را جمع کنم تا بلکه از شلوغي استفاده کنم و بگريزم. چشمم به مصطفي افداشتم با دادو

ها  تا از بچهار کرد، اما وقتي ديدم همراه چندخيلي شاکي شدم که چرا در اين درهم و برهمي فر ،گريخت. در دل

هم برايش قيافه گرفتم و تنها با ت پيدا کنم، خوشحال شدم، ولي بازبرگشت و توانستم با کمک آنها از مخمصه نجا

 کردم. ساده، مسئله را تمام "دستت درد نکنه"يک 
  

 

 

                                                 
ي در آن  خودم پاشـنه  که شد روزي برسد ميلي روي برگرداندم. باورم نمي اي که حامد زنگش را به صدا درآورد، نگاه کردم و با بي اعتنا کوچه و خانه ـ آن روز بي  1

 نگ آن حک شود.خانه را از جا بکنم و اثر انگشتم بر ز
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 توجيبي  پولِ

 1پور در ميدان وثوق اي جمعي به استخر خامنه دسته ،هاي محل روزهاي گرم تابستان، براي فرار از گرما همراه بچه

کرد. حتي بعد  او بقيه را مهمان مي تر بيشي مصطفي خيلي از ما بهتر بود،  که وضع مالي خانواده رفتيم. به لحاظ اين مي

 کرد. ي هفت هشت نفرمان را مهمان مي رفتيم و همه جا مي روي آن  فروشي روبه چاز استخر، به ساندوي

ام شد، کيکي بخرم  گرفتم تا اگر در مدرسه گرسنه ريال از مادرم مي 20 مدرسهخواستم بروم  روز صبح که ميهر من،

ي  وجود اين، چون بچهت. باتوجيبي داش  ريال پولِ 500توجيبي من بود، ولي مصطفي روزي   ي پولِ و بخورم. اين همه

کرديم. گاهي  ي طبقاتي نمي خوبي بود و اصال اهل قيافه گرفتن و اين اداها نبود، نسبت به او احساس دوري و فاصله

داد که ناهار برويم چلوکبابي. اولين بار که اين پيشنهاد را داد، خيلي وسوسه شدم، ولي خجالت  اوقات مصطفي گير مي

ريال پول چلوکباب بدهم؟ دهانم  90خواستم  طور مي ريال صبح را هم در جيب نداشتم؛ چه 20کشيدم، چون همان 

ها هم اصرار داشتند. سرانجام  ي بچه کرد که برويم. بقيه ي اصرار ميآب افتاد، ولي آه در بساط نداشتم. مصطفي هم هِ

 مصطفي گفت: 

 .تون مهمون من هستيد .. کني؟ همه حميد، به چي داري فکر ميآقا

راست به  شان رفتم. يک ها بلند شد، ولي من خجالت زده ماندم. با اصرار زياد مصطفي همراه با اين حرف، هوراي بچه

ي  خورديم، همه در ايستگاه ميرفخرايي نزديک محل رفتيم. سر ميز که نشسته بوديم و غذا مي "پور کاظمي"چلوکبابي 

 ته باشد و بعد از خوردن غذا، همه جيم شوند و بيفتد گردن من.کار گذاش فکرم اين بود که نکند مصطفي ما را سرِ

ناهار که تمام شد، مصطفي زودتر از همه بلند شد و رفت طرف ميز صاحب غذاخوري. داشت فکرم به واقعيت 

 پيوست. با آرنج زدم به پهلوي حامد و گفتم:  مي

 هم پول توي جيبام نيست ها ... 2.. من يه قروني پول بيفته گردن ما؟ . حامد ... نکنه اين بذاره دربره و همه -

 از اين حرفاست. تر بيشحميد، اين آقامصطفي رو نشناختي، مرامش خيلي  حامد با خنده گفت: نه داش

ريالي از جيبش درآورد و گذاشت روي ميز، هم خيالم راحت شد و هم حسرت  500وقتي مصطفي دو اسکناس 

 خوردم.

 

گيري کار اعزام به جبهه، به دفتر سازمان فدائيان اسالم در  خواستم براي پي ها مي از بچهدوتا يکي از روزها، همراه 

قدر که بليط اتوبوس بگيريم. مصطفي که  خيابان پيروزي برويم. دست که در جيبم کردم، ديدم پول ندارم. حتي آن

 عجب گفتم: اين چيه؟تومان درآورد و گذاشت کف دست من. با ت 50دفعه دست کرد در جيبش،  فهميد، يک

 تونه. با اتوبوس هم نرين ها؛ فقط با تاکسي. ي راه ن برين پيروزي، اين کرايهيخواي خب مگه نمي -

 رويم، قبول نکرد. کاري کردم که پول را پس بگيرد و گفتم که فردا ميهر

 

                                                 
 ميدان امامت فعلي. - 1

 ريال - 2
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 قشنگ امام هاي عکس

 آن را که گرفتم، فهميدم برادرِ شد. ردّ مي دار قشنگي از امام پخش چسب هاي پشت روزي بود که در مسجد، عکسچند

بسته از آن  گفتند، مصطفي بسته ها مي که بچه طور آورد. آن آنها را از وزارت ارشاد مي آقاکاظمتر مصطفي،  بزرگ

خواستم به مصطفي رو  ها بودم، ولي نمي وجودي که عاشق آن عکسکرد. با ها پخش مي ورد و بين بچهآ ها مي عکس

ها پيله کردند  بچه ،ي مصطفي گشتيم، دم خانه وقت رويم زمين بخورد. يک بار که داشتيم از استخر برميبزنم که يک 

 ها بياورد. او خيلي قاطع گفت:  که از آن عکس

 آرم. فردا بياره، خودم براتون مي داداشم فردا پس ددونه هم ندارم. بذاري به جون خودم ديگه يه -

 يم که برويم، دست مرا گرفت و گفت: هنگامي که با او خداحافظي کرد

 حميد، شما يه دقيقه همين جا باش، کارت دارم.آقا -

ها بيرون  بزرگي از آن عکس ي از بقيه خداحافظي کردم و همراه او به داخل کوچه رفتم. رفت داخل خانه و با بسته

 ؟اينا چيهه يه دونه هم نداري، پس ها قسم خوردي ک آمد. با تعجب گفتم: تو که براي بچه

 لبخند زيبايي زد و گفت: 

 شما گذاشته بودم کنار.  حميد. اينا رو فقط واسهآقاي اينا براي شماست  بله، براي اونا يه دونه هم ندارم، ولي همه -

 گم داداشم براتون بياره. قدر هم که دوباره بخواي، مي هچهر

 گفتي. چي که باشه، نبايد دروغ ميهر ها را گرفتم، گفتم: وجودي که با کمال ميل و خوشحالي عکسبا

قدر  هچهر اونا يه دونه عکس هم نداشتم، ولي براي شما  من واسه ؛چند که من دروغ نگفتمشم؛ هرکه گفت: به روي چَ

 بفرماييد، درخدمتم.

 مان شدم.  با دست به صورتش زدم و با تشکر بسيار، خداحافظي کردم و راهي خانه

دوخت؛  ها بوديم، غالبا نگاهش را به من مي معمول مصطفي شدم. وقتي در جمع بچهغيرتار از آن روز به بعد، متوجه رف

 م زل زدي؟مگه چيز عجيبي توي من ديدي که بهبار باتعجب پرسيدم: قدر که چند آن

فهماند که حواسش جاي ديگري  هان گفتن، مي خورد و با هان دفعه جا مي ود، يکال من نبوو او که اصال حواسش به س

 است.

 

 پور چلوکبابي کاظمي

داد که ناهار به چلوکبابي برويم يا  کرد تنها باشيم و غالبا هم گير مي سعي مي تر بيشرفتارش خيلي متفاوت شده بود. 

 توانستم و توانش را نداشتم که جبران کنم.  داد، چون نمي خريد. اين کارش خيلي عذابم مي بعد از ظهر ساندويچ مي

ي که باوجودانداز کردم.  ام را پس توجيبيِ  ريال پول 20مدرسه با گرسنگي سر کردم و روزي  روز را در 10حدود 

هايم را دادم به مادرم و يک  ي پول کردم. همه برايم خيلي سخت بود، ولي از تصميمي که گرفته بودم، عشق مي

 ريالي نو گرفتم. مادرم باتعجب پرسيد:  200اسکناس 

 چه خبره؟ مبارکه ... -
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 جوري دوست دارم خرجش کنم؟حق ندارم هرچيزي نيست. پول خودمه،  -

صبرانه، به  نشده بود که عجوالنه و بي 12چرخيديم. ساعت هنوز  نفري در محل ميوروز جمعه بود و من و مصطفي د

 مصطفي گفتم: 

 ده؟ دوني االن چي حال مي مصطفي، ميگم آقا مي -

 حتما بريم استخر هان؟ -

 شدي بزنيم.ي مَ رس چلوکباب کوبيدهپور و دو پُ بريم کاظميده  نه. حال مي -

 ماند. گفتم: ن مصطفي از تعجب بازتا اين حرف از دهان من خارج شد، دها

 کني؟ جوري نگام مي جايي زدم که اين مگه حرف بد و نابه -

 زدي. بزن بريم. هيشکي هم نيست؛ خودمم و خودت. ييجا بهجون. اتفاقا حرف خيلي نه حميد -

 

که غذا بخورد، چشمانش به من  جاي اين سفارش داديم. مصطفي به  پور و دو پرس کوبيده کاظميمثل هميشه رفتيم 

رفت دم  خالف هميشه که مصطفي ميبرخوردم. غذا که تمام شد،  پي غذايم را ميخيال، دولُ خيره مانده بود، ولي من بي

توماني را درآوردم و  20م. دست در جيبم کردم، اسکناس کرد، من زودتر رفت ميز صاحب کبابي و دست در جيب مي

از دهانم خارج نشده بود که مصطفي با رنگي پريده و دهاني باز از تعجب،  "بفرماييد"ي  گذاشتم روي ميز. هنوز کلمه

توماني گذاشت  50جلو آمد. پول را از روي ميز برداشت، نگاهي به آن انداخت و گذاشت جلوي من. يک اسکناس 

قدمي نرفته بوديم که ناگهان با عصبانيتي که تا آن زمان از او نديده ن. هنوز چندي ميز، حساب کرد و آمديم بيرورو

ي مرا  با دو دستش يقه رفت، برگشت، بود و جلوجلو راه ميبودم و بدجوري مرا ترساند، او که سرش را پايين انداخته 

حالي که از شدت عصبانيت در ود. صورتش سرخ سرخ شده بود.گرفت و به ديوار چسباند. خشم از چشمانش سرازير ب

 فشرد، گفت:  هايش را به هم مي دندان

 اين چه کاري بود کردي؟ خواستي من رو ضايع کني؟ -

کني.  اش داري تو حساب مي شه. همه که نمي م که شده من حساب کنم. اينه ضايع کدومه؟ خب خواستم يه بار -

 م ...خب اين رسم رفاقت نيست. من

 گفت:  تر بيشصدايش را بلند کرد و با عصبانيت 

ري اون پول رو جور کردي؟ پول جو فهمم تو چه تو چي؟ خواستي بگي تو هم پول داري؟ فکر کردي من نمي -

خوام پول بابام رو  کنم، مي خواي چي بگي؟ نکنه فکر کردي اگه من حساب مي ته؟ خب که چي؟ مي روز توجيبيچند

 هان؟خت بکشم، به رُ

 نه بابا، اصال بحث اين حرفا نيست. -

دن که به مصطفي بگو بريم  ها به تو گير مي فهمم بچه بحث چيه؟ اصال ببينم، تو فکر کردي من خرم؟ نمي -

گه به  کنم و به بقيه مي اش من دارم حساب مي کنه که همه شون ذوق مي دونم کدوم چلوکبابي؟ فکر کردي من نمي

 ر کنه بريم ساندويچي يا پول استخرمون رو حساب کنه؟حميد بگيم مصطفي رو خ
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زدند. سکوت  ها پشت سرش مي هايي بود که بچه ها حرف ي اين گفت. همه مات ماندم. خيلي خجالت کشيدم. راست مي

 من را که ديد، ادامه داد: 

کنم چلوکبابي  رو مهمون مينفر  10، ساده نيستم. من اگه دکنن قدرايي هم که اونا فکر مي جون. من اونآقاخير  نه -

 100وگرنه مگه من عاشق چشم و ابروي کسي هستم؟ تو بگي، تو بخواي، من  ،گي خاطر اينه که تو مي هفقط و فقط ب

، نه ساندويچ دچي اصرار کننوقتي حميد نيست، هرکنم. کاري نداره، برو ازشون بپرس چرا  نفر رو هم مهمون مي

 کنم، فقط به خاطر توئه. اري ميشون و نه کبابي؟ من اگه ک مبر مي

ها و محبتش بدجوري آتشم زد. وقتي بغلم کرد و سفت  اشک در چشمانش حلقه زد. من هم کم از او نداشتم. حرف

 را فشرديم، در گوشم گفت:  ديگر هم

 شم، ولي ديگه نبايد تکرار بشه ها.  خيال مي ي اولت بود بي چون دفعه -

 

 خواي مسلمون بشي؟  مي

 مصطفي گفت:  روزهايکي از 

 هم بريم دم دانشگاه، من چندتا کتاب بخرم. بيا با ... حميد -

 هات گند زدي. با تعجب گفتم: کتاب درسي؟ ماشااهلل تو که با تجديدي

 ري، درس و مشقت خراب شده. گه از وقتي با حميد راه مي که خنديد و گفت: پس مامانم راست مي

گه ديگه. درس و مشق دنياييم خراب شده، ولي  م، ولي ادامه داد: خب راست ميسعي کردم خودم را ناراحت نشان بده

 گيرم. عوضش يه درس و مشق باحال ديگه دارم ازت ياد مي

 خواي چه کتابايي بخري؟ زدم پشتش و گفتم: آهان. اين درسته. خب مي

 ي نماز، خداشناسي و از اين حرفا. يه چند تا کتاب درباره -

 دم. خواي مسلمون بشي؟ يا نماز خوندن رو يادت رفته؟ خب خودم يادت مي ه تازه ميعجب. ببينم، نکن -

 وقتي سوار تاکسي شديم تا به مقابل دانشگاه تهران برويم، در راه گفت: 

براش از ؛ جوري ولش کنم م درستش نيست همينم پيله کرده. منم ديدمون هست که بدجوري بهِ ره توي محليه دخت -

جور که  دم. اون ي خودم رو انجام مي راه بياد. من وظيفه بهآد. يعني ايشااهلل  راه مي بهفتم. فکر کنم داره خدا و پيغمبر گ

 شناسه.  شون اصال خدا و نماز و اين چيزا رو نمي خاطر تربيت خونوادگي بهگه،  خودش مي

 که تقصيري نداره. چاره بياگه اين جوري باشه، اون  -

نماز و از اين چيزا براش  ،اسالم ،ي خدا خوام يه سري کتاب درباره همين مي  گم. واسه يخب آره. منم همين رو م -

 راه بيارمش. بهطوري هم بتونم خودم رو از دستش خالص کنم، هم اون رو با دينش آشنا کنم و  بگيرم، بلکه اين

 ا خريديم و برگشتيم. دکتر رضا اصفهاني و چندتاي ديگر ر "شناسي اسالم"و  "نماز براي نوجوانان"کتاب 
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 کاظمآقا

 

 

بار که تازه از جبهه آمده بود، از دور  ککردند. ي تر مصطفي منع مي رو شدن با برادر بزرگ ها همواره مرا از رودر بچه

گفتند که او روي مصطفي خيلي حساس است و زياد خوشش  ها مي ناک نيامد، ولي بچه نظرم ترس به ؛اش را ديدم قيافه

خصوص عصرها  شان؛ به خانه مگذاشت کسي زياد بيايد د کسي بپرد و راه برود. مصطفي هم غالبا نميهر و باآيد ا نمي

شان را  بار کار مهمي با مصطفي داشتم و حواسم نبود که بعد از ظهر است، رفتم و زنگ خانه ککه برادرش خانه بود. ي

ترش.  هايم ماسيد. کاظم بود؛ برادر بزرگ ر لبفشار دادم. در که باز شد، با ذوق و شوق سالم کردم، ولي سالم ب

کرد که زودتر بروم. وقتي کاظم با  که چيزي بگويد، با دست اشاره مي مصطفي پشت سر او ايستاده بود و بدون اين

 جواب سالم خشکي پرسيد: 

 بفرماييد، امري داشتيد؟ -

 با تته پته گفتم: 

 ببخشيد ... با آقامصطفي کار داشتم. -

 را در نگاهم خيره کرد و گفت:  که چشمانش

 آد. مصطفي بيرون نمي -

گرفتم، کسي  ها که سراغش را مي آمد. از بچه و در را محکم بست. دو سه روز از مصطفي خبري نشد. به مسجد هم نمي

صدا  به مان شان بروم، نه تلفن بزنم. بعد از سه روز، وقتي زنگ خانه از او خبري نداشت. ديگر نه جرأت داشتم دم خانه

کردم. خودش بود. سريع بغلش کردم و با خنده و دم مصطفي است. دويدم و در را بازدرآمد، از نوع و ريتم آن فهمي

 خوشحالي گفتم: 

 من؟ دلم پوسيد.وکجايي مرد م -

  ؛ دلم سوخت!اش نگاه کردم، جاخوردم ولي وقتي به قيافه

 

 اهلل شرق تهران حزب

بودند و همواره با آنها  "انجمن حجتيه"القدر از فعاالن  هثر مسئوالن بسيج مسجد ليلکه اک دليل اين به 59اواسط سال 

دليل گرايش و حمايت شديد دو سه  بهکرديم،  هم که در آن فعاليت مي "طهتبليغات اسالمي کانون "دعوا داشتيم، و 

تا مشاعي، داود جعفري و يکي دوعلي  ساز شده بود، با نادر محمدي، مان مشکل صدر، براي نفر از مسئوالنش از بني

نظرمان  بهبيندازيم. بهترين نامي که براي آن   راه خاص خودمان اي تشکيالت فرهنگي ها تصميم گرفتيم ديگر از بچه

سيداحمد "ي  در خانه تر بيشمان به جلساتي محدود بود که  بود. کل تشکيالت "اهلل شرق تهران حزب"رسيد، 

اندازي اين  مان از راه نه بودجه و امکاناتي داشتيم و نه مکان و جايي. قصد و هدفشد.  تشکيل مي "پروين جاللي

ها  اي ها و صدالبته انجمن حجتيه صدري تشکيالت که حتي دفتر و دستک نداشت، فعاليت فرهنگي عليه منافقين، بني

هايي  توانستيم کمک - نو بود انکه محلش در تهر -برقرار کرديم  5  تبليغات سپاه منطقهواحدبود. با ارتباطي که با 
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هاي مختلف،  براي کارهاي تبليغاتي بگيريم. طراحي پوستر براي شهدا، طراحي و تکثير بروشور و تراکت به مناسبت

ي بودجه هم از جلساتي تامين  مان بود. همه از جمله کارها ،هاي محل نويسي براي ايام انقالب و شهادت بچه پارچه

 گذاشت.  کس پولي از جيبش ميهر ديم ودا شد که تشکيل مي مي

گشت تا  اهلل شرق تهران داشت، دنبال راهي مي ي شديدي به همکاري و فعاليت در جمع حزب مصطفي که عالقه

 کند. يکي از روزها گفت:  تر بيشها  روابطش را با بچه

 ت دارم.ي ما، کارِ يه دقيقه بيا خونه ... حميدآقا -

کنار در رفتيم. داخل آن فضاي کوچک که ظاهرا اتاق شخصي مصطفي  ايِ ه زيرپلهشان شدم، ب وقتي وارد خانه

 گفت:  ،پرسيدم آن را از کجا آورده وقتيشد، يک دستگاه تايپ گذاشته بود.  محسوب مي

 ام. ه روي سينما ماندانا کرايه کرد  روبه "ي آموزشي بيرشک سسهوم"اين رو از  -

 کني؟  کار با تعجب گفتم: کرايه کردي؟ که چي

ها يه نامه بنويسيم و ازشون بخواييم دست از کاراشون  حجاب من فکر کردم خوبه براي اراذل و اوباش محل و بي -

 .دبردارن

 خب اگه دست برنداشتند چي؟ -

 زنيم. ي دوم رو مي نامه -

 حاال اگه بازم محل نذاشتند چي؟ -

 کنيم. م و تهديدشون ميينويس ي سوم رو که لحنش از بقيه تندتره مي خب ما هم نامه -

 حاال بازم گوش نکردن چي؟ -

ديم. يعني با شدت و تندي باهاشون برخورد  ، انجام ميدکنن ها دارن مي خب اون وقت، تازه کارايي رو که امروز بچه -

 خورد تند بکنيم.ون تذکر بديم، بعد بربهِشمعروف و نهي از منکر کنيم. سه بار  بهکنيم. مهم اينه که ما اونا رو امر  مي

 

 حرفش درست بود؛ درست و قشنگ. وقتي پرسيدم: 

 ده؟  ي اين دستگاه و کاغذ و اين چيزا رو کي مي ي کرايه خب هزينه -

خوام  مي ي بيرشک ديدم، گفتم سسهوي آموزش تايپ توي م گفت: شما به اين کارا کار نداشته باش. چون من يه دوره

اجاره دادن وگرنه به اين راحتي که به کسي ماشين تايپ  بهِم، اونام دستگاه رو نويسي بکنم توي خونه تمرين ماشين

 دن. پول کاغذ و احيانا فتوکپي و اين چيزاشم همه با خود من. فقط شما بگو هستي يا نه؟ نمي

ست در مقدمه پريد جلو، د دستش را که دراز کرد، محکم بر کف دستش کوبيدم و قول دادم که با او هستم. ناگهان بي

 گردنم انداخت و صورتم را غرق بوسه کرد. تعجب مرا که ديد، با خنده گفت: 

 يعني خواستم بگم که فکرامون عين همه. -

 هاي خودمون. فقط من و تو بدونيم و بس. کسي نبايد از اين قضيه بويي ببره. حتي بچه وجه هيچفقط به او گفتم: به 

 که مصطفي گفت: ولي ...
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 و من آخريشم؟ ددونن ي محل مي مهولي چي؟ نکنه ه -

 دونه. نه. فقط حامد مي -

 چي باشه، تو اول با اون رفيق بودي بعد با من.هر که گفتم: خب حامد عيبي نداره.

 هم کرد و گفت: هايش را در که مثال اخم

 رفيقيم. باهمديگه اين حرف رو نداشتيم ها. اول و آخر نداره. مهم اينه که ما  -

ي آنها را هم  خريديم. پول همه ماژيک و کاغذ سفيد ميجوهر ،رفتيم و ماژيک به بازار مي باهمار، ب کروز يهر چند

 داد.  مصطفي از جيب خودش مي

 

  تغاري خانه ته

دو از او هر نام محمدکاظم و دو خواهر که بهتر از خودش داشت  شان بود. يک برادر بزرگ تغاري خانه مصطفي ته

"اديمهدي جو"تر بودند.  بزرگ
در  ،ش هاديکوچک شان بود که در بازار حجره داشت و غالبا همراه برادر داماد اول 1

)عج( تهران، داروخانه تر از ميدان ولي عصر  تر مصطفي بود که پايين خواهر کوچک شوهرِ "هاشم خطير"جبهه بودند. 

دوتا  "محسن"و  "حسين"داشت.  ي شديدي هاي خواهرهايش عالقه باري پهلوي او رفتيم. مصطفي به بچهداشت و چند

طور دختر کوچولوي  نداشتند، خيلي دوست داشت. همين تر بيشکدام چهار پنج سال هر پسرهاي آقامهدي را که

امل برقرار بود )کاظم رفتيم و امنيت ک شان مي ي شديدتري به او داشت. هرگاه دم خانه خواهر کوچکش را که عالقه

بوسيد و  آورد بيرون. مدام او را مي گرفت و مي هاشم را بغل ميآقاي  اههليال، دختر شش هفت م خانه نبود(

بوسيد و با لحني بسيار  زد، رويش را مي سي صدا ميبَهاي دخترک که او را بَ رفت. در برابر گريه اش مي صدقه قربان

چسب و زيبا.  شد دل ميزد. اين حرکت مصطفي برايم خيلي جالب بود؛ کودکي  گانه و شيرين، مثال با او حرف مي بچه

 گفتم:  آورد. هميشه به او مي کرد و ادا درمي گانه مي سي بچهبَاش را هم براي بَ حتي قيافه

 کني؟ مي  کار کني، اگه بخواي بياي جبهه و نبينيش چي جوري مي سي اينبَجا جلوي ما با بَ تو اين

 گفت:  رفت و مي هم ميهايش در که اخم

سي هم بَچيزي جاي خودش رو داره. جبهه جاي خودش، بَهر جونم رو با جبهه قاطي کني ها. سيبَقرار نشد بَ ... ببين -

 جاي خودش. 

 

 ها لبچه مح

بود که با زن و دخترش نسرين و دو پسرش حميد و  "اسماعيل سعيدي"ي پدر مصطفي، خانه آقاي  ديوار خانه ديواربه

گونه است.  هاسبان شهرباني بود، معلوم بود اوضاع و احوالش چاسماعيل که قبل از انقالب پآقامجيد ساکن آن بودند. 

بحث بسيار ناشايست آنان بودند، جرو به همين خاطر همواره بين آنها و اکثر همسايگان که مخالف رفتار و اخالق

                                                 
 روحش شاد ي قلبي در تهران فوت کرد. بر اثر عارضه 1388که کلي جبهه بود، سرانجام سال  آقامهديـ  1
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کرد  يزياد جرأت نم - و البته بازنشست هم شده بود -ترسيد  وجود داشت. حاال چون انقالب شده بود و مرد مثال مي

 شان را داشتند. هايش همان اوضاع و احوال قديم و کارها درگير شود، ولي بچه

رسيد. اعتياد و  سن او بود، درگيري لفظي داشت که گاهي نيز به درگيري فيزيکي هم مي مصطفي غالبا با حميد که هم

بدجوري حالم را  ،اش صومانهديگر موارد اخالقي حاد، از جمله مشکالت پسر بزرگ خانه بود. حميد با آن نگاه مع

زدم. آخر ازش خوشم  بار جلوي حميد را توي محل گرفته بودم. اول هي با او احساسي حرف ميگرفت. يکي دو مي

 سوخت:  دانم چرا، ولي دلم خيلي برايش مي آمد. نمي مي

 ... د، ناموسي گفتندآخه غيرتي گفتن ... آقاحميد -

1زدم. کردم و سرش داد مي زد؛ حتي وقتي که جلويش تندي مي حرف مي ب بود. خيلي بااحترامدّوهم م قدر چه
 

 

کرد.  جا زندگي مي اش آن هسال ما با خانوادسن و اي بود که مهدي، جواني هم هي مصطفي، خان روي خانه  تقريبا روبه

دم. يکي از همين ي مصطفي، ناخواسته با مهدي رودررو شدم و سالم وعليک کر رفتم دم خانه بار که داشتم مييکي دو

شان درآمد و ديد که من با مهدي دست دادم. او که روي مهدي حساسيت زيادي  دفعات بود که مصطفي از خانه

 ي شديد گفت: داشت و با گاليه داشت، بدجوري غضب کرد. وقتي از کوچه خارج شديم، مرا کنار ديوار نگه

 واسه چي به اين پسره سالم کردي و دست دادي؟ -

 کنه، جواب ندم؟ ي کسي سالم ميخب وقت -

 سالمتي هم بکن. خير، جواب بده، باهاش چاق نه -

                                                 
ـ  دليل جراحات عمليات والفجر هشت در بيمارستان طالقاني تهران بستري بودم، يکي از بچـه  که به 1365ـ اولين روزهاي فروردين   1  هـا خبـر عجيبـي آورد:    لمح

تـوي   64اسـفند   28حميد رفته بوده سـربازي کـه روز چهارشـنبه    " خيلي ساده گفت: طوري؟ جا خوردم. حميد و شهادت؟ آخه چه "حميدرضا سعيدي شهيد شد."

اي که  شان که رفتم، با ديدن حجله و پارچه دم خانه وقتي آمدم تهران، "شه. افته و شهيد مي رزماش در کمين نيروهاي ضدانقالب مي ي کردستان، همراه هم ي بانه منطقه

هـم دلـم بـرايش     ؛حالم گرفته شـد  "کنيم. ي معظم آن شهيد تبريک و تسليت عرض مي شهادت سرباز دلير اسالم حميد سعيدي را به خانواده" رويش نوشته شده بود:

دانست چه از دست آنها کشـيده بـود.    ي ديوار به ديوارشان که مصطفي بود و خدا مي انهکه به خ طوري و چرا کشته شده بود، هم از اين سوخت که معلوم نبود چه مي

چنـدتايي کاغـذ را داد دسـتم و     و ايم، آمد جلـو  مادر حميد که ديد ما سر کوچه ايستاده مصطفي شهيد بود و حميد سعيدي هم شهيد. آن هم از نوع سرباز دلير اسالم!

هاي حميده کـه بـراي مـا داده، اگـه بـه       شون بدم که دم دست نبود. اين آخرين نامه ي حميدمون رو به نامه ده بودند گفتند وصيتهاي بسيج اوم ببخشيد ... بچه گفت:

 خوره، بدين ازش استفاده کنند. دردتون مي

ي سر کوچـه، جلـوي    نشسته بوديم روي پله جوي آب.ها را پاره کنم و بريزم توي   خواستم نامه از عصبانيت مي ها را گرفتم.  تسليت گفتم و با تشکري ساختگي، نامه

  اش نوشته:  هغورباقي اول را که باز کردم، ديدم حميد با خط خرچنگ  آقا عسگري. نامه خياطي حاج

 بسم رب الشهدا و الصديقين"

 مامان بابا سالم

توبه هميشه بازه. شما رو به خدا بياييد توبه کنيد. بياييـد دسـت از کـاراي     مامان بابا به خدا بسه ديگه. من توبه کردم و از همه چي دست کشيدم. به خودش قسم درِ

 گذشته برداريد.

 من توبه کردم و قسم خوردم که ديگه از اون کارا نکنم. 

 جا چه خبره. من همه کاراي گذشتم رو گذاشتم کنار.   دونين اين نمي

 "مامان بابا شما هم توبه کنيد به خدا خيلي خوبه.

 شان درآمـده بـود.   هاي محل که دور و برم نشسته بودند، نگاه کردم. آنها هم اشک به بچه امه که نگاه کردم، مال يکي دو روز قبل از تاريخ شهادتش بود.به تاريخ ن 

 جون ... من رو ببخش.غلط کردم حميد کرد. با خودم گفتم: يک نگاه انداختم به عکس قشنگ حميد که توي قاب عکس، باالي حجله نشسته بود و به من نگاه مي
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 شه؟ خب مگه چيه؟ نکنه حسوديت مي -

 هم ريخت. با صورتي سرخ از عصبانيت گفت: اين حرف بدجوري مصطفي را در

علي نوروزي سالم کني. خوام اصال با مهدي حقيقي و  شه تو با اون رفيق بشي. نمي شه. حسوديم مي آره، حسوديم مي -

 خوام نگاشون کني. اصال نمي

 ري؟ مگه اونا چشونه؟ اي بابا چرا تند مي -

شش ؛ دادادکنن دن و صداشم تا آخر زياد مي شون که نواراي ناجور گوش مي چشونه؟ بگو چشون نيست؟ توي خونه -

 مخدره و ساقي محله. خودشونم که ...که تا دلت بخواد توي کار مواد

 کنم. خوبه؟ شون سالم هم نمي با. قبوله. ديگه اصال بهخب با -

من تا االن زنم.  گم. من الکي از روي احساس اين حرفا رو نمي خاطر خود تو و خود اونا دارم مي بهجون. من نه حميد -

يان؟ راه ب بهآد اونا  باز. مگه من بدم مي م، ولي اونا دست خودشون نيست؛ جوون هستن و لجکلي با اونا حرف زد

ون احترام بذاري، بهِشدن، باهاشون رفيق بشي و  سوزه، ولي وقتي حرف گوش نمي واسه اونا مي ماز تو، من دل تر بيش

 ازشون ترسيدي يا حرف و راه اونا درسته و تو جا زدي. دکنن فکر مي

حتي به من هم نکرده با کسي قطع رابطه کند و   نزده و نصيحت گفت وگرنه مصطفي آدمي نبود که حرف راست مي

 1بگويد که با آنها حرف نزنم.

 

 من متولد چهل و چهارم

اي کوچکي  خيمههاي محل چادر بهشتي، به همت بچه مظلومگرد شهادت شهيد لمناسبت سا به، 1361اوايل تير ماه سال 

 باوجودم. متري نارمک برپا کرديم و با ترتيب دادن نمايشگاه پوستر و عکس، به فعاليت پرداختي در چهارراه سي

خوابيديم. جمع باصفايي بود. نادر  جا مي هاي ماه مبارک رمضان را همان ي منافقين، شب خطرات مختلف، از جمله حمله

نفر ديگر نيز دادند. من، حامد، محسن و چند مي ارکان اصلي آن را تشکيل 2محمدي، علي مشاعي و حسين نصرتي

 هاي آن جمع بوديم.  ريز ردهخُ

                                                 
هم ريختند. شهادت مصطفي تلنگر بزرگي شد براي آن دو و برخالف نظرات خـانواده،    ـ بعد از شهادت مصطفي، علي نوروزي و مهدي محمدي حقيقي بدجوري به   1

اي است که شهادت مصطفي براي آنها روشن کرده،   قهبه بسيج پيوستند. من هم که اين چيزها را ديدم و باورم شد که اين تحول نه از روي احساس، بلکه از روي جر

 با آنها رفيق شدم. چندبار هم سر قبر مصطفي رفتم و اجازه گرفتم که با آن دونفر رفيق شوم.

در عذاب بودنـد و همـواره   ي مصطفي بود. از اين که نتوانسته بودند با مصطفي رفيق شوند، خيلي  با مهدي و علي درباره مان آورديم، صحبت غالبا هرگاه وقت گير مي

 20ي راه مصطفي، راهي جبهه شـدند. علـي نـوروزي روز دوشـنبه      راه خود را يافتند و براي ادامههم را جبران کنند. سرانجام   جوري گذشته فکر اين بودند که يک  به

 بر دوش اهل محـل تشـييع شـد.    1373اسفند  6وري، روز شنبه سال د 10 از اش، بعد در عمليات بدر در شرق دجله به شهادت رسيد و پيکر استخواني 1363اسفند 

 و در شـلمچه  5در عمليـات کـربالي    21/10/1365شـنبه   اش گذاشته بود، روز يـک   بعد از او، تاثير شديدي بر روحيه  که شهادت علي و تنهايي هم مهدي حقيقي

تـر منطقـه را تـرک کننـد.      دست گرفت و راه دشمن را سد کرد تا نيروها راحت  رباري بهنشيني بودند، تي ي دشمن، نيروها درحال عقب خاطر محاصره  درحالي که به

 د. ناش آورد  براي خانواده را هاي مهدي نيز استخوان 1378خرداد  30شنبه  سرانجام روز يک

 آيند، با خودشان است. جور کنار مي کنند و چه مصطفي و علي باهم چه مي و حاال مهدي

 ي مجنون به شهادت رسيدند. در عمليات خيبر، در جزيره 1362فند آنها اس  ـ هرسه 2
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خواست با  شد. البته بعدها فهميدم حضور او علتي خاص داشت؛ او مي ما حاضر مي ها در جمع  شب رت بيشمصطفي هم 

پرسيد. من هم که خرداد ماه  جا مي محض ورود به چادر، از جبهه و خاطرات آن بهي جبهه صحبت کند.  من درباره

کردم. عادت داشت  برايش تعريف ميجا  المقدس مجروح شده بودم، از جريانات جالب آن همان سال در عمليات بيت

قدر در مسائل ريز و درشت  هاي گوينده خيره شود. آن داد، با دهان باز به لب وقتي بادقت به حرف کسي گوش مي

 کرد. ام مي شد که کالفه حساس مي

 شت.ي ديررفتن به خانه را ندا تر بود و ديگر غصه ، خيالش راحتءهاي احيا خصوص شب هاي ماه رمضان و به شب

ه لَ هاي که لَ شد. مثل تشنه بار مي کردم، چشمانش اشک ها در جبهه تعريف مي وقت از حال و هواي معنوي رزمندههر

آمد.  داشت که مصطفي سوار بر آن مي 110زند، منتظر حرف بعدي بود. برادرش کاظم، يک موتورسيکلت هوندا مي

داد.  و او که جلو نشسته بود، در سکوت کامل فقط گوش مي زدم گشتيم؛ من حرف مي ها را مي هاي شب خيابان تا نيمه

 کنم. ور مي چه آتشي را شعله ،ها اصال حواسم نبود که با اين تعريف

خواهد به جبهه بيايد. خيلي  کردم که او هم مي نمي ي حرف دلش را زد. اصال فکرش رامصطف ،ها يکي از همان شب

 تعجب کردم و با تمسخر گفتم: 

 تر بشي، اون وقت ...  کم بزرگ جبهه، بذار يه بيايياي! زوده که  جون، تو هنوز بچه ببين مصطفي -

 رفت و گفت:  درهمهايش  اخم

 کني؟  اس، خيلي حالم رو گرفتي، حاال بازم حرفت رو تکرار مي بار به حامد گفتي اون بچه ببين آقاحميد! اون -

 ها! ي آخرت باشه  و با قاطعيت گفت: دفعه

 رآميزي زدم و گفتم: لبخند تمسخ

 ريم.  مي باهم وقت ديگهبياي جبهه. ايشاهلل چندگم، ولي حاال زوده  باشه، ديگه نمي -

 اش برافروخته شد، گفت: اصال ببينم، تو متولد چندي؟  حالي که چهرهدر

  1344گفتم: 

 چه ماهي؟  -

  .آخراي مهر -

 ام؟  دوني من متولد کي خنده گفت: بفرما! ميبا

 وهفت يا هشت.  چهل فکر کنم -

 اش گرفت و گفت:  خنده

 ترم!  ماه از تو بزرگوچهارم؛ يعني دو نهم شهريور چهل خير آقا! من متولد نه -

 خيلي تعجب کردم و گفتم: 

 قدر خالي نبند. خوبه ديگه، اين -

 اش را نشانم داد. باورم شد، ولي باز هم برايم عجيب بود.  کارت تحصيلي
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 اولين وداع سخت

حالي تابيد. علي در مان مي ر سر و رويمحابا ب ماه، بيخورد. آفتاب گرم تير دستم تاب ميي اعزام ميان انگشتان  هبرگ

 ي اعزام خودش را باد بزند، گفت:  کرد با برگه که سعي مي

 جا حتما آتيشه. قدر گرمه، حسابش رو بکن جنوب چه خبره، اون جا که هوا اين اين -

ها تکه چسب روي آن خشک شده بود،  ي ماتي که جاي ده يگاه شهيد بهشتي، مقابل شيشهروي پا جلوي خروجي راه

 صدا براي خودم خواندم: اش را با اي دوختم و نوشته شده  چشمانم را به مقواي مچاله

 بسمه تعالي"

اهلل  ابان آيتواقع در خي 1صبح در محل اعزام نيروي تهران 8رأس ساعت  26/4/61ي برادران اعزامي روز شنبه  کليه

  "هم رسانند. به طالقاني حضور

 

غرب و عمليات  ي خودم انداختم تا از تاريخ آن مطمئن شوم. علي مشاعي که در گيالن ناخودآگاه نگاهي به برگه

طرف محل حرکت کرديم.  به "حسين شاگردي"و  "رضا صادقي"با دست به پشتم زد. همراه   بوديم، باهم المقدس  بيت

 گل انداخته بود. خوشحال و سرحال بوديم.  مان ها چهره

حالي که سعي کرد داد. نگاهي به من انداخت و در ميترم مهدي، غذا  وارد خانه که شدم، مادرم داشت به برادر کوچک

 لبخند بزند، گفت: 

 قدر شنگولي.  چي شد؟ معلومه جور شده که اين -

پا کردم و به مسجد  به ها را گوش رسيد. کفش به مسجدجوابش را با لبخندي گرم دادم. صداي اذان از بلندگوي 

جماعت ظهر و عصر که تمام شد، طبق روال هميشه، يک گوشه جمع شديم و شروع کرديم به رفتم. نمازالقدر    هليل

 گيرمان کرده بود.  ي عمليات. خبر عمليات غافل صحبت درباره

ام به جبهه را بدهم؛ هنوز  ن فکر بودم که خبر رفتن دوبارهمادرم سر سفره نشسته بودم. در ايهنگام سحر، کنار پدرو

ج عمليات را پخش کرد. نزديک دومين لقمه را در دهان نگذاشته بودم که راديو دعاي سحر را قطع کرد و مارش مهيّ

 ام بگيرد. تحمل شنيدنش را نداشتم. مادرم از برق چشمانم متوجه شد و گفت:  بود گريه

 . دکنن رسي ... تا تو نري، جنگ رو تموم نمي سحريت رو بخور. نترس مي شده ... حاال که جنگ تموم ن -

گفت بي  خود نمي علي بي"است با خودم گفتم:  "رمضان"رفت. تا شنيدم نام عمليات  لقمه از گلويم پايين نمي

  "دونسته. برگرد توي اين چندشبه عملياته. نکنه اون ميبرو 

 

کرد، به شوفاژ  شده بازي مي هر گرد سياهحالي که با مُل هميشه ساکت و آرام درمشاعي مث داخل صحن مسجد، علي

دانگ جاي ديگري  کرد، چون حواسش شش کرد. البته ظاهرا گوش مي هاي بقيه را گوش مي تکيه داده بود و حرف

 بود. با آرنج به پهلويش زدم و گفتم: 

                                                 
1

عنوان مرکز اعزام نیروهای تهران به جبهه  ی جاسوسی آمریکا که از آن به محل سابق النه - 

 د.کردن استفاده می
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 شه؟  دونستي عمليات مي تو از کجا مي -

بروند، عراق از هوا   کردند اگر به جبهه آنهايي که خيلي اهل نماز و مناجات بودند و شايد فکر ميهاي مسجد،  بچه

فهماندند  بهِماي  هغرّ با چشم !گيرد و آنها ديگر جايي براي نمازخواندن نخواهند داشت آيد و تهران و مسجد را مي مي

 که: 

 کنيم.  س، ما داريم کالس قرآن برگزار مي س س سهي -

 

وزيد. سعي کردم به چشمان  زاده از مسجد خارج شديم. نسيم خنکي مي  با مصطفي کاظم ،مغرب و عشانمازب، بعد از ش

کرد، ولي  کر بود که ترسيدم اسمي از جبهه ببرم. عصبانيتش را ظاهر نميقدر پَ او نگاه نکنم. خيلي گرفته بود. آن

ي نگاه به ماه، سرش را باال  مک که رسيديم، سعي کرد به بهانهمتري نار سوزد. به چهارراه سي دانستم از درون مي مي

 ش انداختم. آرام سرش را هِکش جلوگيري کند. نگاهي زيرچشمي ببگيرد؛ شايد قصدش اين بود تا از جاري شدن اش

 بغض گفت: بريده و با داد، بريده ي که دستم را فشار ميحالطرفم برگرداند. در به

 بريم؟ باهم کني ت، مگه خودت نگفتي صبر ميولي حميد ... درستش نيس -

توانستم صبر کنم تا اواخر شهريور که امتحانات تجديدي او تمام  گفت، اما من که نمي هيچ توجيهي نداشتم. راست مي

ز ي ما رفتيم. هنو تا دم خانه باهم دنبالم آمد. گفتن فايده نداشت، به خواستم از او جدا شوم، شان مي کوچه شود. وقتي سر

 کشد.  دانستم چه مي اي به ديوار تکيه دادم. مي کشيد. در را که بستم، لحظه بغضش نترکيده بود و انتظار جواب مي

 

ي احکام جيبي، پيراهن  ي باال. لباس زير، سوزن نخ، قرآن و رساله راست رفتم طبقه ي اهل خانه خواب بودند. يک همه

حلقه فيلم و چندتايي عکس برچسبي امام، همه را توي ساک جا چندو  126ر، حوله، دوربين عکاسي گي نظامي، ناخن

بار ساک را خالي کردم و دوباره چيدم. زمان خيلي سخت اشتم. الکي با وسايل وررفتم. چنددادم. حال خوابيدن ند

 گذشت.  مي

ري است. پايين رفتم زد. فهميدم وقت سح اتاق از خواب بيدارم کرد. مادرم بود که ماليم در مي صداي کوبيده شدن درِ

ي کوچک، درحالي که به راديو چسبيده بودم، نشستم. پدرم با ولع خاصي به سيگارش  و داخل آشپزخانه، کنار سفره

 دهد.  ي عصبيتش را با دود سيگار قورت مي زد. معلوم بود دارد همه ک ميپُ

اي رفتم و به ديوار  قيبات نشدم، به گوشهجماعت که تمام شد، منتظر تعطرف مسجد راه افتادم. نماز به ،با اذان صبح

 جا نشسته بود خودش کس آنهر رسيدم، تکيه دادم. آن قسمت از مسجد مختص من يکي شده بود. گاهي که دير مي

علي و رضا آمدند، اما از حسين خبري  !شدم با خواهش و تمنا بلندش کنم شد وگرنه مجبور مي زبان خوش بلند مي به

 نبود. علي گفت: 

 با ماشين ما رو برسونه النه.  داداش حسين قرار شد محمود،  -

 صبح گذاشتيم و از مسجد خارج شديم.  7قرار را براي ساعت 
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ترسيدم آنها  کردم. انگار مي دل مي ي ما بود، باز دل ي حسين چسبيده به خانه که خانه ونيم صبح بود. با اين ساعت شش

ي ساعت رو شکست و با دست  شد شيشه داد. با خودم گفتم: کاش مي ذابم ميبروند و من جا بمانم. انتظار بدجوري ع

 زمان رو جلو کشيد. 

دست داد. در را که باز کردم، چشمم به پيکان قرمزرنگ محمود افتاد.  بهِمبه داخل حياط که رفتم، احساس عجيبي 

 با تعجب گفتم: ي جلوي خانه نشسته بود.  سرم را که برگرداندم، مصطفي را ديدم که روي پله

 کني؟ نکنه از ديشب همين جا خوابيدي، هان؟  مي  کار جا چي اي بابا، تو اين -

 آرام بلند شد و سالم کرد. دستش را که آورد جلو، با صدايي لرزان گفت: 

 زنه ...  توني نرو، دلم خيلي شور مي حميد اگه مي -

 رم.  ازه، جنگ همينه ديگه، تفريح که نميزنه؟ ت لبخندي زدم و گفتم: مگه چيزي شده که دلت شور مي

 جلوتر که آمد، زل زد توي چشمانم و گفت: 

جلو که رفتم، ديدم  ؛دراز کشيده بودند دونفرديشب خواب ديدم يه وانت تويوتا اومد توي خيابون وصال که عقبش  -

 يکي از اونا تويي که تير خورده بود به رون پات. خون همه جات رو گرفته بود. 

 ها قهقهه زدم و گفتم:  جور خواب ل هميشه در برابر اينمث

 باشه ايشااهلل ... خدا کنه خوابت درست باشه، ولي تير بخوره توي سرم نه پام، تا از دست تو يکي راحت بشم.  خير -

ي  ر خانهجا به د ي حسين را فشار دادم. از آن پس از خداحافظي با اهل خانه، ساک را انداختم روي دوشم و زنگ خانه

علي و رضا رفتيم. دقايقي بعد محمود با ماشينش سر چهارراه آمد و همگي سوار شديم. آخرين نگاه را به کوچه و 

 ها، با محل هم خداحافظي کرديم.  قول بچه به هاي محل انداختيم و خيابان

 

ضي از مادر و پدرها براي ي جاسوسي غوغا بود. ورودي اعزام نيرو در قسمت شمال النه قرار داشت. بع جلوي النه

داد. پدرها خيلي خودشان را  زور در ساک پسرش جا مي ي پر از ميوه را به خداحافظي آمده بودند. مادري کيسه

ام. فقط هنگامي که در خرمشهر مجروح شدم، در  اش را نديده حال گريه به طور بود. تا داشته بودند. پدر من هم همين نگه

 توانستم از سرخي چشمانم بفهمم که يک دل سير گريه کرده.  مان ي مالقات اولين لحظه

دانستم منتظر فرصت  با محمود خداحافظي کرديم که برود. حسين، رضا و علي با مصطفي هم خداحافظي کردند. مي

جوري نفر مانده بوديم. با رفتن ما، مصطفي بدبودند، رفته بودند و فقط ما چهارهاي محل که اهل جبهه  ي بچه است. همه

 ،طرفش دراز کردم به جا فهميدم. دستم را که ماندن را آن حالش سوخت. دردِ به شد. حالش گرفته بود. دلم تنها مي

دنبال  به هم گره خورد، سعي کردم لبخندي ساختگي بزنم. او هم خنديد، اما سرد.مان که در هاي مکث کرد. دست

 شويم. ناگهان از دهانم پريد:  اي ذهنم را کاويدم تا بلکه با خوشي از هم جدا شوخي

 شم.  آقامصطفي ... با اجازتون اين دفعه ديگه شهيد مي -

 آمدم ابرو را درست کنم، چشم را هم کور کردم! مصطفي گفت: 

 حميد ... توي چشماي من نگاه کن ...  -
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در سياهي چشمانش اي سفيد و نوراني  صورت نقطه به شان کرده بود. خورشيد زل زدم توي چشمانش. اشک محاصره

خواست فحشم بدهد که چرا  ترکيد. با نگاهش مي اش. واي اگر بغضش مي طور چانه لرزيد، همين زد. لبانش مي برق مي

 اش با او همراه شد و گفت:  ي چهره ام. لبخند تلخي زد که همه اين حرف را زده

  آيي تهران. بگم ... تو صبح جمعه ميبهِت ري، ولي  حاال که داري مي -

 گي جمعه ميام تهران؟  وقت تو مي است، اون با تعجب گفتم: مگه مخم تاب داره؟ امروز تازه شنبه 

طوري شده بايد پونزدهم شهريور که ديگه  نگاهش را در چشمان من زل کرد و گفت: حميدجون، توروخدا هر

 بريم جبهه. باهم شه، بيايي تا امتحاناي من تموم مي

وقت  گردم. تازه اگه شهيد نشم. اون آقا، من االن که برم، حداقل تا سه ماه ديگه برنميبا تعجب گفتم: ببين حضرت 

 جوري پونزدهم شهريور بيام و تو رو با خودم ببرم جبهه؟  چه

 بر خالف دقايق پيش که ملتمسانه گفت زود برگردم، قاطعانه گفت: 

 بينيم. ، صبر کن ميتهران گردي تو جمعه برمي -

 بخندم و با ادا و اطوار گفتم: وقتي سعي کردم 

 .خواب ديدي خير باشه -

 چيزي نگفت و تنها به روبوسي اکتفا کرد. 

 

گردي تهران،  بردم. از قاطع گفتنش که تا جمعه برمي ترسيدم و هم حساب مي ترسيدم. هم مي هاي مصطفي مي از نگاه

چه را در  هر سادگي، ن خيلي ضعيف بودم، ولي او بهخوانديم. م را مي ديگر هموقتي بود که افکار به خودم لرزيدم. چند

ي ما نشسته بوديم، نگاهش را که به چشمانم دوخت،  وقت پيش، وقتي در خانهگفت. همين چند ن داشتم، برايم ميذه

 با خنده گفت: 

 ش بگي ...خواي بري مسجد پهلوي داود و بهِ االن مي -

 آمد.  آوردم. زبانم بند مي يم، گفت. کم خواستم به داود بگو چه را که مي هر رنگم پريد.

وسي کردم. وارد النه جاسآلودش را احساس  اشکاالن هم چشمانش درست همان حالت را داشت. پشت سرم، نگاه 

بزرگ آهني پشت سرمان بسته شد. ساعتي بعد لباس نظامي و پوتين  که درِ هم بود تا اين مان به ها که شدم، هنوز نگاه

هاي سربازي دراز کشيديم. خوابم  دند. براي استراحت به خوابگاه کنار محوطه رفتيم و روي تختمان دا را تحويل

شدند.  کند، از طرف ديگر مانع خوابم مي که مصطفي چه مي طرف و فکر اين کبرد. بوي بد پتوهاي سياه از ي نمي

ديدم. چشمان مصطفي در  هاي آشفته مي ام شود. خواب خواهد وارد کله اي از درد مي کردم رگه کالفه بودم. احساس مي

ويم: غلط کردم ... فقط خواستم ش بگشتم بروم بهِآخرين لحظات مقابل نظرم بود. از حرفم پشيمان شدم. دوست دا

 شوخي کرده باشم ... 

عصابم مجبورم کرد تا بلند شوم و به حياط بروم. هيچ چيز مثل اين انتظارها ا ،ها و جيرجير تخت بااليي صداي بچهسرو

 کردم کسي دنبالم است و زود بايد بروم؛ عجوالنه و تند.  کرد. احساس مي رد نميرا خُ
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 خط شوند.  ي وسايل در زمين چمن به با کليه ،آمدند: برادران اعزامي صدا در به سرانجام بلندگوها

خواستند زود  بود. همه ميبه ساعت نگاه کردم. چيزي به سه بعد از ظهر نمانده بود. در سالن خوابگاه جنب و جوشي 

 خورد.  چشم مي به شان ها ها نظم گرفتند. کنار پاي همه، ساک خط شوند. سرانجام ستون به

 

 عمليات رمضان

ها را دوش گرفتيم و سوار شديم. از خوشحالي  سراسيمه ساک. دو دستگاه اتوبوس مسافربري که جلوي در ظاهر شدند

مان راحت شد. به پشتي صندلي تکيه دادم و  ا گفتند که مقصدشان اهواز است، خياله شناختيم. وقتي راننده سر از پا نمي

 نفس عميقي کشيدم.

ان به م هاي سر گردنه پياده شديم. با جنب و جوش و تقالي روز، شکم شب براي خوردن شام در يکي از رستوران

ماند. بهترين  ثل کمربند پالستيکي ميهاي سر گردنه که خوردن نداشت، م هاي رستوران قور افتاده بود. کبابقارو

پز زرد، پر از  اي مرغ آب مان؛ با تکه برنج گذاشتند جلو ردهآمد، چلومرغ بود. پلويي مملو از خُ نظرمان  به چيزي که

، بساط خنده را جور ندمان باز ماند. پرهايي که هنوز به بال مرغ بود مان که به مرغ افتاد، از تعجب دهان . چشم زردچوبه

مقابل تلويزيون نشسته بود و فيلم  خيال بي ،ي رستوران بلند شد. صاحب رستوران اما گوشههر کرد. صداي اعتراض از

نفر شصت تومان پول غذايش را گرفت. شانس هر کرد و از اعتراض زياد، قاطعانه مقاومت مي باوجودکرد.  نگاه مي

 ند. ده بودنج تومان براي غذاي راه داوپ آورديم در تهران نفري چهل

 

ساعت طي کرديم. آفتاب هنوز کامال غروب نکرده بود که وارد اهواز شديم.  24از  تر بيشساعته را 12راه 

المقدس مقابل ديدگانم صف  اي در مرکز شهر رفتيم. با وارد شدن به اهواز، خاطرات عمليات بيت راست به مدرسه يک

 هايي که مردم، تردد نيروهاي بسيجي و ارتشي و تاکسيوجوش  کشيدند. شهر همان حالت باصفا را داشت. جنب

 رساندند.  ها را صلواتي و مجاني به مقصد مي مناسبت شروع عمليات، نظامي به

مدارس اهواز که براي خود سنگرهاي علم بودند، به سنگرهاي نظامي نيز تبديل شوند  تابستاني باعث شده بود التتعطي

قرار  "آرا استاديوم شهيد جهان"اي که ما به آن وارد شديم، در کنار  ها کند. مدرسه گانو سپاه آنها را پايگاه عملياتي ي

خصوص زمين چمن  داشت. راه ارتباطي بين مدرسه و استاديوم، از باالي ديوار و با نردبان بود! همه جا تاريک بود؛ به

سرمان بگذاريم و براي دقايقي از همه  مان را زير ها جا ساکن شديم. خستگي راه باعث شد ساک استاديوم که در آن

 چيز فارغ شويم. 

مان را متوجه  آمدگويي، همه تن داشت، آمد و ضمن خوش به رم سپاهيکي از نيروها که لباس فُ ،ساعتي بعد

 تر کنار ديوار بودند. گفت:  هايي کرد که آن طرف هندوانه

 نه داشته باشيد. نون و هندو ،تون ماالن مقداري نون هم مياريم که واسه شا -

کس هر ها گل کرد و مان را پر کنيم. شوخي بچه هر چه منتظر شديم، از نان خبري نشد. مجبور شديم با هندوانه شکم

 گفت:  چيزي مي
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 بابا صدرحمت به مرغاي پاپر رستوران.  -

 هرچي بود اسمش مرغ بود.  ،دمش گرم بابا -

 مال من که خروس بود.  -

اش را با  ليسيديم، سينه مان از آب هندوانه نوچ شده بود و آنها را مي ها حالي که دسترد، درمان ک وقتي دوباره جمع

 اي صاف کرد و گفت:  سرفه

 اهلل هستيد. چهل نفرتون هم بايد بريد تدارکات ...  برادرا ... شما از امشب در اختيار دژباني تيپ محمد رسول -

زند، اما او  ر ميداد معلوم شود چه کسي غُ شروع شد. تاريکي اجازه نمي ها زدن هنوز حرفش را تمام نکرده بود که نق

 صدايش را رساتر کرد و گفت: 

تون رو  بازي دربياريد و مثال ول کنيد و بريد، همه مسخره يدر کنيد ... اگه بخوايرغُحق نداريد غُ وجه هيچبه  -

 يد جبهه. ياتونيد بي فرستيم تهران و ديگه هم نمي راست از همين جا مي يک

 ي جمعيت که پايان يافت، گفت:  اي خود را باختند و ساکت شدند. ولوله با اين حرف، عده

 ور جمع بشن.  خوان برن تدارکات، اون خوان برن دژباني، بيان اين طرف و اونايي که مي اونايي که مي -

مان تکان نخورديم.  قي مانديم که از جايشديم، با نها چندتايي که حدود بيست نفر مياي به اطراف پخش شدند و ت عده

 ابهت صدايش را بلندتر کند که گفت:  دوباره سعي کرد با

 تون تهران.  فرستم سرپيچي کنيد، همين فردا صبح مي يداگه بخواي -

 اش را خوب ببينم، بلندتر گفت:  ها که در تاريکي نتوانستم چهره يکي از بچه

ريم تهران ... فکر کردي ما اين  بح؟ قربونت همين االن قطار بگير ما صاف ميچرا فردا ص ،تون شه واسه زحمت مي -

 خواي، ما نيستيم.  اوني که مي ؛جا که نريم عمليات، نه داداش، اشتباه گرفتي همه راه رو کوبيديم اومديم اين

نها نيستيم. آن جوان هاي او، دلم قرص شد که ماندني هستيم. اگر هم بخواهند بفرستندمان تهران، ت با شنيدن حرف

خنده د، باخيال در برابر کنايه و اعتراضات آن عده که قصد رفتن به تدارکات و دژباني را داشتن سپاهي رفت و ما بي

 رتي بزنيم. رفتيم تا چُ

 

 ،اش نمايان بود، پيدايش شد. با دستور او ساعت نزديک هشت صبح بود که همان فرد که حاال در روشنايي روز چهره

کردند و در برابر  مان مي يست نفر سوار بر دو وانت تويوتا شديم. آنهايي که ماندني بودند، با اظهار تأسف نگاهما ب

 برند.  آهن مي دادند. شايد تصورشان اين بود که ما را به راه ما فقط سر تکان مي هاي  نگاه

طفي خميني شدند. مدرسه پر بود از نيرو. ي شهيد مص اي وارد مدرسه ها از چهارراه نادري گذشتند و در کوچه ماشين

 خاطر شدت گرما، نيروها به جا بود. )ص( در آن اهلل رسولمحمد  27مقر فرماندهي تيپ  ،گفتند ها مي طور که بچه آن

 ها پناه برده بودند. از کولر و پنکه هيچ خبري نبود.  داخل کالس به

شان پيدا  کلههاي محل، سرو از بچه دونفرروي زمين نشستيم. ، ندهايش از گرما زرد شده بود اي که علف کنار باغچه

آمد و زودتر از ما اعزام شده بود. با ديدن آنها خيلي خوشحال  از جمله محسن که اولين بارش بود به جبهه مي  شد؛
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کرد،  يدار شده بود. قد کوتاهش در ميان لباسي که به تنش گريه م ي محسن در لباس نظامي خيلي خنده شديم. قيافه

هايش را نپوشاند، ولي باز نتوانسته بود.  بار تا زده بود تا روي دستچند آمد. آستين پيراهنش را نظر مي به تر کوتاه

کفش  ،خورد و مجبوري، برخالف بقيه زده بود. پوتين که به پايش نمي 1ي شلوارش را هم يک متري توي گتر پاچه

 اش خيلي زيبا شده بود.  رهي اين اوصاف، چه کتاني پا کرده بود. با همه

خنده. اصال انتظار اين کار نيم در عمليات شرکت کنيم، زد زيرکه امکان دارد نتوا خاطر اين به وقتي جريان ما را شنيد،

حساب کمي سنش بگذارم، دلم راضي نشد. حق هم داشت؛ شايد اگر خود من  به چه سعي کردم آن راهر را نداشتم.

مان  مان را جمع کرد و براي زدم. ساعتي بعد يکي از مسئوالن تيپ همه ران قهقهه ميجاي او بودم، به حال ديگ

 ي تند و تيزي کرد. با لحن زشتي گفت: ران سخن

 ياريم که ديگه نتونيد بياييد جبهه. فرستيم تهران و باليي به سرتون مي تون رو مي يا بايد بريد دژباني، يا همه -

دانستم  فرق داشت و لحن اين يکي تندتر بود. نمي باهم شان چند که چهرههر زد. يهاي ديشبي را م او هم همان حرف

اي با چنگ  ان ايام که عدهدرهمدانست  کرد. حتما مي تاکيد مي "جبهه ذاريم بياييد ديگه نمي"که  قدر روي اين چرا آن

 ند. يايه جبهه بند تا بکن هاي کم سن وسال چه جاني مي ريختند، يک عده جوانگ و دندان از جنگ مي

اش را  اي بود، برخاست و سينه و جوان جاافتاده تر بيشسالش از بقيه وها که سن وبحث باال گرفت. يکي از نيرجرو

 کرد، سپر کرد و با عصبانيت گفت:  آن که تهديدمان مي يجلو

ذاريم  گي ديگه نمي ون ميهِشباون وقت  ؛ن جبهه ؟ اينا خودشون داوطلبانه اومدکني شما به چه حقي اينا رو تهديد مي -

ي  نه؟ هيچ عيبي نداره، ياال برو ... برو ديگه ... برو برگه گي يست؟ م  بياييد جبهه؟ عوض دستت درد نکنه

، همون بهتر که بريم دمون کني جوري توي جبهه ضايع مون رو بنويس بريم تهران. اگه قرار باشه اين حساب همه تسويه

 خونه. 

شد. خيلي خوب حال او را گرفت. با  ها از دهان من خارج مي . خيلي دوست داشتم آن حرفزد خيلي باحال حرف 

 طوري برخورد نکنه.  ها اين بسيجي خودم گفتم: حقشه، تا اون باشه با بچه

در يک کالس شايد  مان جا خوش کرديم. هاي محل جا بمانيم تا خبرمان کنند. تا بعد از ظهر در اتاق بچه قرار شد همان

شد. اگر هم بود، گرما اجازه  متر، حدود چهل نفر را جا داده بودند. جا براي استراحت سخت پيدا ميمتر در چهار سه

ها، آنها را از  قول بچه به که -داد. هنگام ظهر مقداري پنير و نان خشک آوردند. صف گرفتن نان خشکي  نمي

دهند. نان خشک را که  اول نيست که از اين غذاها مي ي طوالني شد. معلوم شد دفعه - هاي اهواز خريده بودند نمکي

هاي شب قبل حسرت خوردم. حتما وضع آنهايي که رفته بودند  گذاشتم و به هندوانه داد، در دهان بوي نا و ماندگي مي

 بهتر بود!  ،تدارکات

 

ها زير  ر مدرسه. چندتايي از بچهسر رفتيم به سالن ورزشي کنا کها ي گرفت. با بچه ام کرده بود. خوابم نمي انتظار کالفه

 چسب.  کردند. جاي خنکي بود و دل تور، با توپ پالستيکي واليبال بازي مي

                                                 
 اندازند تا باالي پوتين قرار بگيرد. ي شلوار که کش مي ي پاچه لبه - 1
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شد. از  تر بيشمان و آمدن همان سپاهي  پايان رسيد. نه، اضطراب با جمع شدن به طور که بود، انتظار و اضطراب هر

توي دلم براي شرکت در  قدر چهشد.  آرزوهايم ويران ميترسيديم. بناي تمام  خيلي مي ،مان تهران که بفرستند اين

 عمليات شوق و ذوق داشتم. 

تر از قبل  چسب اش را دل ي اميد بود. لبخندي زيبا چهره رسيد و اين مايه نظر مي به تر ي قبل بشاش اش از دفعه چهره

 اهلل گفت:  با بسم  ي سيماني باغچه ايستاد، دستش را به درخت قلمي و نازک گرفت و کرد. روي لبه مي

 عنوان نيروي رزمي در عمليات شرکت کنيد.  به ي شما رو با تيپ حل کردم و قرار شد شما من مسئله -

ي رفت. همه سرگرم روبوسي و مان نشد آن برادر کِ ها پيچيد. اصال حالي با اين حرف، هلهله و شادي ميان بچه

تبريک  ديگر هممان گرفت. به  ولي او رفته بود. از شوق گريه م،. خيلي دوست داشتم از او تشکر کنخوشحالي بوديم

 مان داده بودند.  گفتيم. انگار سند خوشبختي و سعادت ابدي را به دست مي

کند. شروع  دهي سازمانداد شمالي است، آمد تا ما را  اش نشان مي جوان ديگري که لباس سپاه بر تن داشت و لهجه

شي ... علي ماشي لي مشاعي که رسيد، نتوانست آن را درست تلفظ کند که گفت: علي مَنام ع به کرد به خواندن اسامي.

 ... علي موشي ...

 ... علي مشاعي. اِ اِ اِ که صداي علي درآمد: اِ

طرف  به ،هاي قبلي جلوي در ظاهر شدند و سوار بر آنها همان وانت د که حال علي را گرفت. ساعتي بعدي ما بو و خنده

ي چهارشير،  مان خداحافظي کنم. نرسيده به فلکه هاي محل رکت کرديم. حتي فرصت نکردم از بچهجايي ديگر ح

ي فاطمه  ي راهنمايي دخترانه مدرسه"اي در سمت چپ شدند و مقابل تابلويي که نوشته بود:  ها وارد کوچه ماشين

ر کرد. در حياط که جمع شديم، جواني مان را پ رو که شديم، انبوه نيروها قاب چشم توقف کردند. وارد راه "الزهرا

معرفي کرد؛ فرمانده  "محمدي گل"حدود بيست و پنج ساله با اندامي ميانه، ريشي کوتاه و عينکي بر چشم، خود را 

کند. من  مي دهي سازماني ويژه در گردان  عنوان دسته به هايش متوجه شديم ما را . از حرف"بن مظاهر حبيب "گردان 

عنوان تيرانداز  به مان، فقط حسين بود که چي و از ميان جمع چهارنفره حمل اسير، رضا تدارکات علي  حمل مجروح،

کنيم، اما خيلي به حسين حسرت  مان راحت بود در عمليات شرکت مي ي که ديگر خيالباوجودمشخص شد. 

 گفت: خورديم. يکي از نيروها که قرار بود با او يک برانکارد را حمل کنم، لبخندي زد و  مي

)حمل مجروح(. توي خط که رسيديم، برانکارد  "حمله به مجروح"مون رو گذاشتن  جوري اسم خيال باش ... همين بي -

 ريم جلو.  ها مي ذاريم کنار و با بچه رو مي

مان را  هاي کشيدن و استراحت نبود. ساکا، پر بود از نيرو. جا براي درازي جاه هم مثل بقيه  هاي اين مدرسه اتاق

ستن آبي بزرگ، جايي براي نش، مقابل کولرِرو راه. در "تعاون گردان"حويل اتاقي داديم که روي درش نوشته بود ت

آمد. هوا بدجوري گرم بود. از ساختمان بيرون رفتم، پتويي کنار ديوار پهن کردم  گرم ميپيدا کردم، اما از آن هم باد

 و زير سايه دراز کشيدم. 
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ي نيروها چه تيرانداز و چه حمل مجروح،  خط کردند. از شانس خوب ما، به همه جهيزات بهمان را با ت دم غروب همه

نفر ديگر همراه با اسلحه و مهمات، يک برانکارد آلومينيومي هم تحويل گرفتيم، هماني که  کاسلحه دادند. من و ي

 خيالش باش. گفت بي مي

 

 در شلمچه

ها روشن بود و  ها بيرون مدرسه صف کشيدند. چراغ خانه کاميون شب، چادر سياهش را بر سر اهواز کشيده بود که

ها  کردند. همه که سوار شديم، ماشين کردند، از پشت پنجره ما را نگاه مي هاشان افطار مي مردم که داشتند در خانه

م. در ي شلمچه شدي ي خرمشهر، سمت راست وارد منطقه کيلومتر در جاده 100کردند. پس از مسافتي حدود  حرکت 

محمدي، چند دقيقه استراحت  دستور برادر گل به کرديم سکوت را حفظ کنيم. کنار خاکريزي همه پياده شديم. سعي مي

 گذاشتم.    پشتي مبادا پر کردم و در کوله ي ديگري را هم براي روز ام را از آب پر کردم و قمقمه کرديم. قمقمه

حرکت دادند. از باالي خاکريز گذشتيم و به دشت برهوتي وارد  مان به خاکريز نچسبيده بود که فرمان هنوز پشت

شدند که از  ها، منورهاي رنگي روشن و خاموش مي داد. در دوردست انتها نشان مي  شديم که سياهي شب آن را بي

 هاي آهني و دادند. دشت ساکت و آرام بود. فقط صداي تلق و تولوق کاله سمت و سو و حدود خط مقدم را نشان مي

يواش صداي کوبيده شدن پاها، به کشيده شدن ميان  شرسيد. کمي که رفتيم، يوا گوش مي به تجهيزات ما بود که

 رفت.  چيزي شد که انتظارش مي  از آن تر بيشروي  ها و خاک مبدل شد. زمان پياده علف

و "خواندم؛  ت سر هم ميرا پش "و جعلنا"ي  هاي کوچک قرآن مشغول کنم. آيه سعي کردم خودم را با خواندن سوره

"جعلنا من بين ايديهم سدّا و من خلفهم سدّا فاغشيناهم فهم اليبصرون
طوري متوجه گذر زمان و طوالني بودن   اين 1

 شدم.  مسافت نمي

 مان داد.  ها آهنگ خاصي به گام کم صداي خفيف انفجار خمپاره، ضرب کم

خاطر گرماي روز بعد و نبود آب در خط مقدم، در مصرف آب  به که هاي من مبني بر اين ي توصيه همه باوجودرضا، 

ها دراز کرد. به  سوي بچه به اش را خالي کرد و دستش را براي آب جويي کند، در اولين ساعات حرکت قمقمه  صرفه

 من که رسيد، با عصبانيت گفتم: 

هوا خنکه، ولي فردا اومديم و محاصره قدر آب نخور بذار واسه فردا؟ االن شبه،  نگفتم اينبهِت ب، مگه آخه المصّ -

 خواي از تشنگي خاک بخوري؟  شديم، توي گرما مي

 گفت: آب.   کار نبود، فقط مي ها بده اما او گوشش به اين حرف

کم رمق  که راضي نبودم، ولي آن را وارد ميدان مصرف کردم. کم ي يدکي کشيد. با اين من هم به قمقمه عاقبت کارِ

خستگي که تمام جانم را گرفت،  کشيديم. دوش مي به . بدنم خيس عرق بود. برانکارد را نوبتيرفت از پاهايم مي

                                                 
اند که نه راه پيش دارند و نه راه بازگشت! و در  چنان محاصره شده آنها در ميان اين دو سدّ ، پسيي قرار داديم و در پشت سرشان سدّروي آنها سدّ  ما در پيش - 1

 9 ي هآي –يس  ي هسور –. قرآن کريم بينند همين حال چشمان آنها را پوشانديم لذا چيزي را نمي
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ببره  دخودم فکر کردم: اگه توي اين اوضاع و احوال کسي مجروح بشه، کي حال داره اين همه راه اون رو با برانکاربا

 عقب؟!

 

انفجار  د، باعث شد کل نيروها خيز بروند. در پسِگوش رسي به ي نزديک دور از انتظار، از فاصله به سوت خمپاره که

خمپاره، هنوز از زمين بلند نشده بوديم که منوري باالي سرمان روشن شد. با روشن شدن منطقه، فرمانده گردان که 

اي ديگر  حالي که انتظار خمپارهکرد. با تاريک شدن مجدد دشت، در ها را صدا پاچه شده بود، مسئولين گروهان دست

رفتيم، بلکه مسيرمان را به راست تغيير  کشيديم، بلند شديم و شروع کرديم به دويدن؛ البته نه به طرفي که قبال مي يرا م

روشن منور، متوجه  شد. در سايه اي در نزديکي ستون منفجر مي پي آن خمپارهشد و در . منور پشت منور روشن ميداديم

ايم. با  مان فهميديم که راه را اشتباهي رفته شت. از ترديدهاي فرماندهدامان قرار رو  بزرگي شديم که روبهگرفتگي  آب

دويدن گذاشتيم. صداي تجهيزات  بنا را بر ،مان ديگر ناي تکان خوردن نداشتند، با ديدن اين وضعيت که پاهاي اين

 حال دويدن، مانند زنگ کارواني عجول و پرهياهو بود. در

يدن طي کرديم، سياهي خاکريزي از دور پديدار شد. با ديدن آن، دلم قرص رفتن و دوچند کيلومتري را که با خيز

جا دراز بکشيم که  خواستيم همان جا برسانم. به خاکريز که رسيديم، مي چه زودتر خودم را به آنهر شد. سعي داشتم

 فرمانده گردان گفت:

 از بغل خاکريز برين جلو تا ته ستون هم وارد بشه.  -

مايل را باز حَکه تجهيزات و بند . بدون اينندر خاکريز راه افتاديم که سرانجام دستور توقف دادکشان در کنا کشان

 که قضا شود، با پوتين و تجهيزات ادا کرديم.  صبح را قبل از آنزمين کوبيديم و تيمم کرديم. نمازها را بر  کنيم، دست

 

، دماي هوا هم شد نمايان مي تر بيشذره که هر خورشيدآمد.  آرام از مشرق دشت شلمچه باال  مآفتاب گرم و سرخ، آرا

شان  ها اي از خاکريز، بين فرماندهان گردان بحث پيش آمده بود. جلو که رفتم، از حرف گوشهرفت. در باالتر مي

ايم. چون بلدچي راه را گم کرده  متوجه شدم شب قبل يک چيزي حدود هشت الي ده کيلومتر مسير را اشتباهي رفته

گرفتگي مقابل خطوط مقدم عراق رفته بوديم. با شنيدن اين خبر،  طرف آب به ا از مسير اصلي منحرف شده وبود، م

 خستگي در تنم ماسيد. 

خ پَ ي شمال بود؛ با همان پشت سرِ خاطر بسپارم، از خطه به فرمانده گروهان که تا آخرين روزها هم نتوانستم نامش را

  گفت:  ها مي و به بچهدويد  ي خاص. در خاکريز مي و لهجه

 . دخودتون سنگر بکني  چي زودتر واسههر -

 

  مهياري  حاجي

  . آن ي کجاست بچه  نبود بپرسي  ، الزم اش اصفهاني  ي غليظ با لهجه  بود که  گردان  باصفاي  از پيرمردهاي  مهياري  حاجي

 :  ييبگو  و تندي  حاضرجوابي  و آن  سالو سن   پيرمرد با آن  يک  به  هم
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 ؟ کجايي  ي بچه  جون حاجي  -

 :  گفت بود، مي  شده مثالً عصباني   که  حاليکرد و در مي  ، اخم پرسيدي و مي  کردي مي  جرأت  اگرهم

 ؟ بچه  گي مي  من  به  سنم  سال  شصت  با پنجاه  فسقلي.  خودتي  بچه -

بردار  آمد. حاجي موقع کار، شوخي حاجي باال مي داد وگرنه آن روي سپرد، بايد انجام مي اگر کاري را به کسي مي

 نبود. 

 

کوپترهاي دشمن حمله کنند، چون حتما متوجه  آن امکان داشت هليهر کردن نداشتم.هوا بدجوري گرم بود. رمق کار

يگر، تاي دو چند "مهياري اکبر ژاله علي" آقا حاجباز. من و  نقل و انتقال نيروها شده بودند. زمين هم سخت بود و لج

ي شيرين اصفهاني به شوخي  شدم، با لهجه يک سنگر درست کنيم. حاجي که اولين بار بود با او آشنا ميباهم  قرار شد

 گفت: 

 درست کنيم.  کب اين حميد گنده  ماها بايد جون بکنيم تا بتونيم يه سنگر واسه -

مان  رفتيم. عرق از همه جاي بدن کنار مي کار دربرويم. با زدن دو کلنگ يا بيل، زودکرديم از زير هرکدام سعي مي

 خورد.  چشم مي اي سفيد و مبهم به مان شوره زده بودند و پشت پيراهن همه، نقشه ها ريخت. لباس مي

کار درنرود. تا ساعت ده صبح جان کنديم، اما ر خاکريز و مواظب بود کسي از زيرحاجي مهياري، ايستاده بود کنا

زور جاي  ي کوچک درست کرديم که به گوني پر کرديم و يک چاله که چند کيسه اينسنگر بکنيم؛ جز  نتوانستيم

 شد، چه برسد به هفت نفر.  مي دونفر

طرفش که رفتيم، فهميديم نيروهاي مشهدي که قبل از ما در خط  مان کرد. به اي زيرکانه صداي حاجي مهياري با خنده

هنوز از  ؛جي زاغ يکي از سنگرهاي بزرگ و محکم آنها را زده بودشوند. حا جاي ديگري منتقل مي اند، به مستقر بوده

مان نشست. اولين کاري که حاجي کرد،  داخل آن هجوم برديم. خنکي سايه در جان سنگرشان خارج نشده بودند که به

زيادي  تر آلبالو که مشتري ي سنگر بود. پر بود از کمپوت گالبي، سيب و از همه مهم اي که گوشه رفت سراغ جايخي

  داخل جعبه که حاجي مان گرد شده بود به يکي از آنها را با دو کمپوت ديگر عوض کرد! چشمانهر شد داشت و مي

 نگاهي پر از غيظ انداخت و گفت: 

 ! دتون جمع باشه وگرنه با من طرفي ها! حواس هيشکي حق نداره به اينا چپ نگاه کنه  ... خود بي -

 ر نگذشته بود که يکي از صاحبان قبلي آن برگشت. وقتي گفت: دقايقي از استقرارمان در سنگ

 اومدم کمپوتامون رو ببرم ... -

 ي اصفهاني گفت:  اي رفت و با لهجه هغرّ ي ما هم ترسيديم. چشم حاجي نگاه تندي به او انداخت که همه

 چياتون رو ببري؟ اومدي چي -

 جوان مشهدي با لرز گفت: 

 جا خنک بشه ... روزه که اونا رو گذاشتيم اوندونه ... چند يخپوتا که توي اون اون کم -

 داد، گفت:  آورد و درحالي که مقابل چشمان متعجب پسر به او ميحاجي دست کرد و دوتا کمپوت سيب در
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 ه ...تون بسّ همه  تا واسهکنم ... اين دو تون رحم مي .. بهبيا . -

 هد! گرفت و رفت.تا را هم از دست ندکه جوان ترجيح داد همان دو

کرديم، از کمپوت خبري نبود. سرانجام يک کمپوت گيالس داد  چه به حاجي التماس ميهر همبود که ما تر اين جالب

شود. دلم لک زده بود براي آن همه کمپوت خنک. حسين را  طوري نمي نفره بخوريم. من ديدم اين  و گفت که سه

 دوان آمد دم سنگر و گفت:  حسين دوان و برگشتم داخل. دقايقي بعد، اي کشيدم صدا کردم. وقتي رفتيم بيرون، نقشه

 ت داره ...محمدي فرمانده گردان دم سنگرش کارِ حاجي مهياري ... برادر گل -

، برخاست و از سنگر رفت بيرون. همين که داشت رسيد، دست بر زانوانش زد مي 50 سالش بهحاجي که سن و

 اخت و گفت: رفت، نگاهي به علي مشاعي اند مي

 دون بندازه ها ... تري ... نذاري کسي نگاه چپ به يخ ببين ... تو از اينا آدم -

ها امانت است و نبايد دست  دان، علي گفت اين وقتي رفتم سراغ يخ پيش است.اي در که چه فاجعه ت. غافل از آنو رف

 مشدي گفت: بزنيم. که حسين با لحن داش

يم بريم يخوا تا تخم مرغش رو داده واسه جنگ ... ما امشب مياس که دو زنه انت اون پيرهينا امي ا علي ... همه داش -

 ؟دجا بمونن بميريم، حيف نيست اين کمپوتا اين

هامون قايم کرديم. حاجي که برگشت، با گاليه از فرمانده، گفت  پشتي تا توانستيم خورديم و چندتايي هم توي کوله

دان کرد و پريد  خي علي افتاد. نگاهي به ي ي برافروخته مين که نشست، نگاهش به چهرهکه اصال کاري با او نداشته. ه

حالي ما، حاجي اسلحه را برداشت و در ، حسين و رضا، مثل گربه از سنگر پريديم بيرون. پشت سرِسر وقت آن. من

 زد:  زد، داد مي مان تير مي که کنار پاي

 برسه ...بهِت کنيد؟ خيکي اگه دستم  کشيد و کمپوتا رو غارت مي شه ميها ... حاال ديگه واسه من نق پدرسوخته -

هم برگشتيم دم سنگر. او که مثال دراز امقداري که دويديم، نفس حاجي گرفت و برگشت به سنگر. ساعتي بعد م

 کشيده بود، از همان داخل گفت: 

 داخل. يخيکي ... حق نداري بياي -

چه آفتاب باالتر هر ي کوتاه و کم، کنار سنگر بخوابم. ي شلمچه، در سايه درجه 50مجبور شدم در گرماي باالي 

 چسباندم. ي سنگر مي تر به ديواره شد و من خودم را بيش رفت، از سايه کم مي مي

 

گويند پدر  ي شديدي هم به چاي داشت. اصال به چاي معتاد بود؛ آن هم پررنگ و غليظ، از آنهايي که مي عالقهحاجي 

راه بود؛ صبح و بعد  کرد. حتما بايد روزي دو وعده چايش به آورد. جبهه و پشت جبهه برايش فرقي نمي ميقلب را در

 از ظهر. 

 ي سنگر برداشت، سيخکي به پهلويم زد و گفت:  نهيبي زد و با چوبي که از گوشه

ها وگرنه  الي برنگردي جامد گير بيار. دست خ لشو برو توي سنگراي جلوي خاکريز بگرد الکآهاي بوغلتون! بلند -

 اشکت رو درميارم. 
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کرد؛ براي همين نام من را گذاشته بود  کار بود و کارهاي ساختماني مي گفت، در تهران پيمان ر که خودش ميطو آن

 گفت:  . مي"غلتون بوم"

 رو صاف کنم. جاي بوغلتون، باهات آسفالت خيابونا و بهبهِت ي تو رو قطع کنم، دوتا ميله بندازم وپا بايد دست -

رد شديم.  هاي عراقي، به همراه علي از خاکريز بان اي نداشتيم. در آن روشنايي هوا و در مقابل چشم ديده چاره

هاي مهمات را که از آنها  رو کرديم. داخل جعبهقبل دست نيروهاي دشمن بود، زيروروز سنگرهايي را که تا چند

که  60جامد پيدا کنيم. صداي خفيف خمپاره  لالک  بستهتوانستيم چند دند، وارسي کرديم وکر جاي کمد استفاده مي به

 گوش رسيد، باعث شد رفتن را بر ماندن ترجيح بدهيم و برگرديم به آن طرف خاکريز.  از بيرون به

پر از آب را روي  کرد. کتري وپا خاکريز جايي را گود کرد و با چندکلوخ، براي خود اجاقي دستي  حاجي در سينه

که شدت گرما زياد  دم آماده شد. با اين جامد زيرش روشن کرد. ساعتي بعد، چاي تازه لتکه الکذاشت و چندآن گ

 تر بيشداد. به  ها مي کرد به بچه هاي خالي کمپوت را از چاي پر مي هاي مربا و قوطي چسبيد. شيشه بود، ولي چاي مي

 اه رسيد و فرياد زد: ها چاي رسيد. ساعتي بعد فرمانده گروهان عصباني از ر بچه

. اگه عراقيا دود دچايي درست کردي دجا خط مقدمه؟ خونه باباتون نيست که ورداشتي تون نيست که اين مگه حواس -

 ؟ ددي تون جواب مي ، کدومدجا رو با توپ بزنن و اين درو ببينن

 او و گفت: ي سنگر برداشت و گرفت جلوي چشمان  جامد را از گوشه لي الک سرد بسته حاجي، خون

 جامد درستش کردم. ايناهاش!  لقدر جوش نزن، با الک باباجون اين -

 دم، بهترين پذيرايي از فرمانده بود.  و يک ليوان چاي تازه

 

رتش پاره شده بود، با عصبانيت بلند شد و نگاهي به بيرون انداخت. وقتي دم ظهر صداي تيراندازي آمد. حاجي که چُ

ي  گوشهاش را از  کنند، اسلحه حال شوخي با اسلحه هستند و الکي تيراندازي ميرويي در  ههاي سنگر روب هميد بچهف

ي سنگرشان کز کردند.  ي سنگر آنها. بدجوري ترسيدند و گوشه تيراندازي به دهنه سنگر برداشت و شروع کرد

 د شد. شان بلن و التماس پي آن صداي عزّشان را انداختند بيرون و در ها هاي بعد اسلح لحظه

 

خواست شروع بشود. تنم از گرما  ام. سردردم مي کردم گرمازده شده بعد از ظهر، حالم خيلي خراب شده بود. احساس مي

ن شد خوابيد؛ بدجوري دم داشت. بيرو شد. داخل سنگر که اصال نمي خيس عرق شده بود. جا براي استراحت پيدا نمي

ي کنار  گرفت. سايه ي سنگر مي هواي بسته و خفهزد. نفس در ق ميم شال هم که آفتاب مثل تيغ تيز بر سروروي آد

اي که  ها زيرش خوابيده بود، خالي شد. زود رفتم و دراز کشيدم. گوني ي سنگر که تا آن لحظه يکي از بچه ديواره

آن از  کيخارش انداخت. فکر مصطفي  به پيراهن خيس از عرق پوشيده بود،داختم، تنم را که تنها با يک زيرزيرم ان

 رفت. خيلي دوست داشتم او هم همراهم بود. واقعا جايش خالي بود.  سرم بيرون نمي
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گذاشتند بخوابم. با اصرار زياد، يک  سو و هجوم افکار درهم و برهم از سوي ديگر، نمي کآور از ي  گرماي خفقان

از ساعتي، بر اثر پايان يافتن عمر  هاي بهداري گرفتم بلکه بتوانم تا شب خوب بخوابم. پس از بچه 10قرص واليوم 

 کوتاه سايه و تابش سوزان آفتاب، بلند شدم. 

 

اش  هايي که سراپا گوش بودند، از خاطرات جواني حاجي داخل سنگر بغلي معرکه گرفته بود و داشت براي بچه

يا اباالفضل بود، ولي باره سقف فروريخت. اول فريادها  ها بيرون سنگر تکيه داده بود که يک گفت. يکي از بچه مي

 وقتي فهميدند کسي چيزيش نشده، مبدل شد به خنده و قهقهه. 

مان  خل وارد شد. با ديدن او، گل از گلي مهياري با لباسي سفيد از خاک ودر سنگر خودمان نشسته بوديم که حاج

غره  و با چشم شکفت و شروع کرديم به تمسخر. حاجي که بدجوري حالش گرفته بود، نگاهي به خودش انداخت

 اش را سر يکي خالي کند. با عصبانيت گفت:  مان را از نظر گذراند. معلوم بود منتظر است دق و دلي همه

 کوفت! چتونه؟  -

 هاي بيرون سنگر بشنوند، گفتم:  خنده و طوري که حتي بچهباريد، با چشمانش مي توجه به خشم او که از بي

 دي که سقف سنگر بياد پايين؟ قدر خالي ببن حاجي، مجبور بودي اين -

اش نمايان بود، با شنيدن اين حرف، انگار که آتش در جانش  حاجي که هنوز درد و کوفتگي ريختن سقف از چهره

 از بغلش دررفتم بيرون. نفهميدمي سنگر برداشت و مسلح کرد. سريع  ي کالشي را از ديواره افتاده باشد، پريد اسلحه

 رسيد:  گوش مي به ير همراه با فرياد حاجي از پشت سردويدم. صداي ت طوري مي چه

 بندم بوغلتون؟! اگه جرأت داري وايسا پدرسوخته!  حاال ديگه من خالي مي -

اسلحه را کنار گذاشت و  ،و عذرخواهي و غلط کردم، حاجي باخنده و شوخي رضايت داد ها وساطت بچهدست آخر با

 با همان لبخند شيرينش گفت: 

 ها بوغلتون! ت باشهي آخر دفعه -

 قدر عصباني و تند هم باشد.  شد آن اش ديده بودم، باورم نميي حاجي را بشّ راستش از بس چهره

همان اثنا مسئول بهداري گردان مجروح شد. ساعت نزديک سه يا چهار بود که کم آتش خمپاره شدت گرفت. در کم

با استفاده از  ،کوپتر جنگي به همراه يک فرماندهي هليکوپتر، همه را باالي خاکريز کشاند. سه  ر هليرفِصداي فِ

 پاچه شديم و مان نزديک شده بودند. دست ي ما که در سنگرها مشغول استراحت بوديم، به مواضع فرصت و عدم مقابله

 ي چنداني با ما نداشتند، کوپترها که فاصله شان تيراندازي کرد. هلي سالحي که دم دست داشت، به طرفهر کس باهر

جي، مسير خود را عوض کردند و با چرخش در مقابل چشمان متعجب ما، در  .پي.هاي آر با آتش سنگين ما و گلوله

ه يا توپي از جانب لحظه انتظار شليک خمپارهر پشت خاکريز خط مقدم عراق فرود آمدند. با ديدن آن صحنه،

اي در خط ما پيش  خودم گفتم: اگر چنين مسئله کشيديم، اما خبري نشد که نشد. با مي طرف آنها هخودمان بنيروهاي 

 ريخت. آمد، عراق همان لحظه باران توپ و خمپاره را بر سرمان مي مي

 گشتند. ازداخل مواضع عراق ب به کوپترها برخاستند و با گشتي مجدد در منطقه، دقايقي بعد هلي
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 شب عيد فطر

ب آخرين روز ماه مبارک رمضان، باقي نمانده بود که تر از دو ساعت به غرو . کم61تيرماه سال  چهارشنبه سي 

قرار شد من مهمات  ،فطر بوديم. با اصرار عليپخش شد. همه در شور و هيجان عيد ي کافي بين نيروها مهمات به اندازه

قوطي تن ماهي، مقداري نان  2، کالش فشنگ 300دستي، حدود  کنارنج 10از  تر بيشچهار نفرمان را حمل کنم. 

نفر بود، ي خشک هر ک آجيل را که مثال جيرهي کوچ ام جاي دادم. کيسه پشتي ي يدکي در کوله يک قمقمه خشک و

 همان جا بازکرديم و حسابش را رسيديم. 

ي  ها را زمين کوبيديم و تيمم کرديم. با همه پايين رفت، سريع دست آفتاب سرخ و خونين، در پشت خاکريزها که

جا آورديم. بعد از نماز، به آن قسمت از خاکريز رفتيم که فرمانده گفته بود.  عشا را به مغرب ونمازتجهيزات آويزان، 

ي  تايي به همراه دو نارنجک، يک قمقمه آب و يک کيسه تر هم شده بود. پنج خشاب سي وزنم سنگين بود، سنگين

پشتي هم بر  دوشم بود و کوله به که ي دور کمرم آويزان کرده بودم. اسلحه هم هاي فانسقه امدادهاي اوليه هم به سوراخ

نفر دو هر هاي مدرن دشمن طرف بوديم؛ براي همين قرار شد گفتند، فردا صبح فقط با تانک طور که مي پشتم. آن

جلو ببرد. فقط از شانس خوب ما، برانکارد کم آمد، ولي فرمانده  به جي هم دست بگيرد و با خود .پي. موشک آر

 خواست تا اگر مجروحي ديدند، سريع بياورند عقب. ها  گروهان از حمل مجروح

در سياهي شب و دقايقي قبل از حرکت، فرمانده گروهان مقابل نيروها که روي خاکريز لم داده بودند، ايستاد و 

 ي نکرده و انگار تا حاال باران سخنشد فهميد که تا آن زمان جايي  ي. از طرز صحبتش ميران سخنشروع کرد به 

 پته گفت:   خور نبوده. با تته مها د بسيجي

زنم توي سرش. فرار بي فرار ...  نشيني کنه، خودم از پشت مي سرش زده و بخواد عقب به اگه ببينم کسي فکر فرار -

 فهميديد؟

اين حرف براي ما که کلي تالش کرده بوديم تا به عمليات برسيم، خيلي سنگين بود. انگار کسي دهانش را باز کرده 

 ها را بارمان کند. نظر حسين و علي هم همان بود. رو کردم به حاجي مهياري و گفتم:  فحش و بدترين

 گه؟  ا چيه ميوپرت چرتتازه پاش رسيده جبهه. اين  مون که اين داداش حاجي، مثل اين -

 پشتم زد و گفت:  حاجي با دست به

 دم.  ش نشون ميصبر کن االن بهِ -

ي اصفهاني شروع به صحبت  زد، با لهجه ي او مي حالي که دستش را بر شانهفت و درد، کنار فرمانده گروهان ربلند ش

 کرد: 

بينيد؟  دونم با اون. همين پدرسوخته رو مي سر کسي بزنه، من مي به گه. اگه فکر فرار اين فرمانده ماست و راست مي -

 ي پوکش. زنم توي کله اگه بخواد در بره خودم با تير مي

 حدي که رو به حاجي کرد و گفت: خت. حاجي حسابي جوابش را داد. تاسو دلم براي فرمانده

 کني؟  زني؟ چرا من رو جلوي نيروها ضايع مي حاجي، جون مادرت، اين حرفا چيه مي -
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 حاجي صورتش را برد جلو و مثال دم گوشش گفت: 

 .که ياد بگيري با کي طرفي و با بچه بسيجيا درست حرف بزني پدرسوخته واسه اين -

 

هاي ديگر  کم گردان  ستون يک کنار خاکريز نشستند تا فرمان حرکت بدهند. کم  دستور فرمانده گردان، نيروها به  به

ي کوچکش. تا ما را ديد، چشمانش از تعجب گرد  هم وارد خط شدند. در آن ميان چشمم افتاد به محسن با آن جثه

 . شد. معلوم بود اصال توقع نداشت ما را در خط ببيند

 کنيد؟  مي  کار جا چي گفت: شما اين

 گفتم: مشدي فکر کردي الکيه؟ ما از شما زودتر اومديم خط. 

ي توپ مستقيمي از باالي خاکريز گذشت و در دشت منفجر شد. محسن که ترسيده بود،  همان حين گلولهدر

 کنان گفت:  پته تته

 اين چي بود؟  -

 دارترم توي جبهه و اصال نترسيدم، گفتم:  ابقهآميز که يعني من از تو س اي غرور با خنده

 بيني.  هيچي بابا، توپ مستقيم تانک بود. امشب از اين چيزا زياد مي -

ساعت نزديک يازده شب بود که ستون ما از جا برخاست و به قسمتي از خاکريز نزديک شد تا از آن بگذرد. دشمن 

ستوني را که از  ،2و تيربار سنگين دوشکا 1ليکايهارلول شهاي چ رو، با ضدهوايي از سه طرف راست و چپ و روبه

 ها خيلي زياد بود.  شد، زير آتش گرفته بود. شدت رگبار ضدهوايي گذشت و وارد دشت مي خاکريز مي

يي دارم! شو دستکردم  دانم چرا در مواقع اضطراب و هراس، احساس مي لرزه واداشت. نمي به ناگهان سرمايي وجودم را

آورد. با  شويي بدجوري فشار مي تکردم از ترس باشد. ولي دس کردم بر اين احساسم غلبه کنم که فکر ميخيلي سعي 

 گن از ترس ... گرفته.  خودم گفتم: اگه بخوام برم خودم رو تخليه کنم، همه مي

يات خودم رو خوان بگن. از اين بهتره که وسط عمل چي ميهر درک. به دارم. گفتم: کاري کردم، نشد خودم را نگههر

 خيس کنم.

 کردند!  ها نشسته بودند و قضاي حاجت مي بچه تر بيشبه کنار خاکريز که رفتم، متوجه شدم امثال من کم نيستند. 

 

هايي  شان جلوگيري کنم. سرخي گلوله به داخل ستون که برگشتم، سعي کردم زانوهايم را بر زمين بگذارم تا از لرزش

باره بر دلم چنگ انداخت. سعي  کرد؛ وحشت يک ها را سرخ مي آن صورت کد، يگذشتن که از باالي خاکريز مي

هايي که  کش خاکريز چسباندم تا از گلوله شدت آتش، خودم را به سينه  به توجه کردم به باالي خاکريز فکر نکنم. بي

 احتمال داشت رو به پايين کمانه کنند، در امان باشم.

                                                 
شود. از آن براي  يصدها گلوله شليک م ،با فشار بر پدال آن که در زيرپا قرار دارد ،له دارد و هنگام تيراندازيتيربار سنگين ضدهوايي ساخت روسيه که چهار لو - 1

 کردند. يها از آن براي مقابله با نفرات استفاده م يشد ولي عراق يمقابله با هواپيما استفاده م

 هاي عراق بود. هترين سالح و تيربار در جب رفمتري ساخت روسيه که يکي از پرمص يميل 50تيربار سنگين کاليبر  - 2
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شد،  من سبک ميي خاکريز نشسته بودند و تا مقداري آتش دش شده قسمت کوتاه فرماندهان گردان و گروهان در کنار

ها با وزوزي تند، خاک را  تر شد. گلوله شان که رسيدم، ضربان قلبم تند دادند. به نزديکي طرف عبور مي نيروها را به آن

"رسام"هاي آتشين  پراکندند. نگاهم به گلوله به هوا مي
اي پرستو در  گذشتند، همچون دسته يبود که از باالي سرمان م 1

ليکا؟ يا گيرينوف؟ با خود گفتم: يشود؟ دوشکا؟ ش اي قسمت من مي بار. فکر کردم چه گلوله گيک صف، اما مر

 ند اين طرف. ي تيرها سرشان را کج کرد ، همهاصال من شانس ندارم. تا حاال ساکت بود، ولي به من که رسيد

زد  ي کوچکي به پشت نيرويي مي آن با دست، ضربه کندک زده بود. يريز، چُمحمدي کنار بريدگي کوچک خاک گل

 گفت:  که جلويش بود و آرام مي

 ... برو -

هم و برهم بازداشت. فرمانده افکار در به بريدگي خاکريز زل زده بودم که ناگهان دستي که به پشتم خورد، مرا از

 گردان بود؛ داد زد: 

  ... برو -

خودم را از خاکريز  ،گفتم "ياعلي"تر شده بود.  ي کوتاه، عملش سخت بود. ظاهرا حجم آتش سبک اين کلمه قدر چه

معلق خوردم. به پايين که رسيدم، ي تجهيزات آويزان، چند م، با همهباال کشيدم و به جلو پرت کردم. تا به پايين برس

رم. ديگر کسي کنار آن ننشسته بود. بي هيچ رويم قرار دارد که بايد از آن هم بگذ  متوجه شدم خاکريز ديگري روبه

ها وزوزکنان مثل تگرگ آتش در  جلويي. گلولهدويدن دنبال نفر به از خاکريز دوم هم گذشتم و شروع کردم ،تأملي

پارچه سرخ بود و آتش. نگاهي هراسان به دشت انداختم. با خود  رو يک  خوردند. بيابان روبه مان به زمين مي اطراف

 شود. رد و خمير مييک تکه چوب بگذارند وسط دشت، تا صبح خُگفتم: اگر 

رو، ولي چسبيده  ز روبهباريد. از همه بدتر تيرباري بود که ا اي ايستادم. کسي پشت سرم نبود. گلوله همچنان مي لحظه

کنارم گذشت.  دوان از ها دوان آمدند. يکي از بچه مان مي رو در روي ،هاي سرخ کرد. گلوله تيراندازي مي به خاکريز

 همان حال دستي بر پشتم زد و گفت: براي چي وايسادي؟ در

 گفتم: منتظر رضا هستم. 

 ياد، بدو ...  خيال ... حال داري ها، بيا بريم اون خودش مي گفت: بي

تي پش خودم دادم تا کوله به هاي اول نفسم را گرفت. تکاني همان قدمدانم که بدوم. سنگيني تجهيزات دررويم را برگر

دادم ام ميان بندحمايل قرار تم بودند، جلوي سينهجي را که در دس .پي .ي آر را که آويزان شده بود، باال بکشم. دو گلوله

ي  توجه به آن بدوم. چند گلوله طرفم آمد. سعي کردم بي به سرخي در سطح زميندويدن. ناگهان رگبار به و شروع کردم

در پاهايم احساس کردم! با ديدن آن را به زمين خوردند. از ترس، گرماشان  رسام از ميان پاهايم گذشتند و در پشتم

                                                 
1

ل -  م  هگلو شعله  سرخ  شی  ته آن آت که از  صی  مین يی خا یا ز سمان  شید و در آ خوبی   هب ،ک

 ،کرد. در عملیات يدربین نیروها نیز ایجاد رعب نیز م ،نمایان بود و گذشته از قدرت خاص

ق ل يعرا سبک و   هها از گلو های  که در تیربار سام  جود داردهای ر یز  ،سنگین و یب ن برای فر

سوی   هب ،های آن رسام بود  هی گلول  هکردند؛ به این صورت که با یک تیربار که هم ياستفاده م

ولی  ،کردند تا نیروهای مقابل تصور کنند خط آتش تیربار به آن سمت است يآسمان شلیک م

بر سطح زمین  ،م داشته باشندی رسا  هکه گلول ندیگر تیربارهای سنگین بدون ای ،درهمان حال

 دادند. يشلیک کرده و نیروها را هدف قرار م
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 طور افقي سرخ تيربار گيرينوفي شدم که بهدو. هنوز چندقدم ندويده بودم که متوجه رگبار به صحنه، پا را گذاشتم

من عبور کرد، اما ها از آمدند. يکي از آن  طرفم مي به هاي رسام را ديدم که از سمت راست سويم شليک کرد. گلوله به

ي اول گيج ماندم که چي شد. سعي کردم  ي سختي به پهلو افتادم. لحظه پايم احساس کردم و با ضربهناگهان دردي در

کشان خودم را به پشت  کم همراه با سوزشي را احساس کردم. فکر کردم پايم پيچ خورده است. کشان بلند شوم. دردِ

باريدند. مات  هاي سرخ همچنان مي بولدوزر ايجاد شده بود. پناه گرفتم. گلوله ي خاکي کشاندم که از حرکت کپه

خنده نگاهي دوان به کنارم رسيد. با اري دواني خاک پنهان کنم. حاجي مهي مبهوت سعي کردم سرم را پشت کپهو

 انداخت و گفت: 

 ي تهرونو آسفالت کنم. کنه پات قطع شه تا من باهات خيابوناشده بوغلتون؟ نيومده افتادي؟ خداچي  -

 ام گرفت. اول خواست مرا ببرد عقب که قبول نکردم. بعد خنديد و گفت:  خنده

 حاال خودت برو عقب. من که گفته بودم. -

 مان رسيدند. رضا که آمد، گفتم:  هاي محل حاجي که رفت، براي دقايقي تنها شدم. بچه

 شد.برو داش رضا، ما که همين اول کاري زرتمون قمصور  -

شان  بحث بيناند. جرو لوم بود بدجوري ترسيدهشان مع پنج، شش نفر با دو برانکارد باالي سرم آمدند. از هول و هراس

رم عقب  شما برين جلو، من خودم مي": چه فرياد زدمهر شان من را ببرند عقب. عصباني شدم و باال گرفته بود که کدام

 اشتم و گفتم: قبول نکردند. دست بردم، اسلحه را برد "...

 رم عقب.  تون ... من حالم خوبه. خودم مي زنم خدا قسم اگه نرين جلو، با تير مي به -

 آنها که رفتند، باز تنها شدم. 

 

طرفم  به رگبار شديدي که باوجودپشتي و تجهيزات را از خودم باز کردم. بلند شدم و  همان حال درازکش، کولهدر

تر شود.  يدن. به اولين خاکريز که رسيدم، صبر کردم آتش تيربار پشت سرم سبکلنگان دو آمد، شروع کردم لنگ مي

چي نشسته بود. با پريدن  سيم بالفاصله به آن سوي خاکريز پريدم. ناگهان چشمم افتاد به فرمانده گردان که کنار دو بي

دازي کند. ترس سراپاي وجودم را طرفم تيران به اش را برداشت تا من، او که فکر کرده بود نيروي عراقي هستم، اسلحه

 گرفت. داد زدم: 

 هستم ...  نزن نزن ... خودي -

 ام، گفت برو عقب.  وقتي فهميد مجروح شده

مالي  خواستند از آن بگذرند، جاخوردند. خودم را به آمبوالنس گل هايي که مي از خاکريز دوم که پريدم آن طرف، بچه

شان نبود. ظاهرا من اولين مجروح عمليات آن شب بودم.  دم. امدادگران پيداتر ايستاده بود رسان اي که آن طرف شده

 دادم زدم: امدادگر ... امدادگر ... 
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ي شلوارم را پاره کند.  اي در دست داشت، سعي کرد پاچه حالي که قيچيشان شد. يکي از آنها در ايي پيدايکي دوت

وارم را پاره کند. کم مانده بود پايم را با قيچي ببرد. ي شل چه کرد، نتوانست پاچههر لرزيد. قيچي در دستش مي

 بريده گفت:  بريده

 هو هو هو هول نکن ... خو خو خب؟  -

 ام گرفت. پايم را کشيدم جلو و گفتم:  خنده

 کنم.  کن خودم االن شلوار رو پاره ميهول کردي. صبر تر بيشباباجون تو که از من  -

کردن شلوار. هرچه چشم انداختم، جاي زخم را پيدا نکردم. يکي از امدادگرها  ارهسرنيزه را کشيدم و شروع کردم به پ

اصابت سنگي به پايم  تکهفقط آن ترسيدم که نکند پايم پيچ خورده يا  کوجو کرد. ي قوه روي پايم را جست با چراغ

اخي کوچک افتاد که زده. ناگهان روي ران پاي راستم، چشمم به سور شوم و خجالت ، آن وقت پاک ضايع ميکرده

 خارج شده بود. وله از پشت پازد. سوراخي ديگر نيز در پشت پايم بود. گل آرام از آن بيرون مي مخون آرا

گذشتند و همراه  هايي افتاد که از خاکريز مي ي که درازکش بودم تا پايم را باندپيچي کنند، نگاهم به آمبوالنسدرحال

ها از آن طرف خاکريز، موازي با  رفتند. ظاهرا آن شب قرار بود آمبوالنس و ميبا نيروهاي پياده از کنار خاکريز جل

طرف جلو حرکت کنند. ناگهان يکي از آنها هدف تير مستقيم تانکي قرار گرفت و منهدم شد.  به ستون نيروها،

ديگر هموار کرد.  هاي کناري انداخت و راه را براي گذر آمبوالنس به اي نگذشته بود که لودري بقاياي آن را لحظه

هاي آتش آمبوالنس منهدم شده، منطقه را سرخ کرده بود و نيروها  انگيز. شعله ي عجيبي بود؛ عجيب و حيرت صحنه

 رفتند.  همچنان جلو مي

هاي تند بود. خيلي جاخوردم. او و جبهه؟!  مان را ديدم که از آن شعاربده هاي محل از بچه "مجيدسيد"جا بود که  همان

آمده بود که از  "مهدي"اي شده. او همراه  که او هم جبهه ي آمبوالنس است. خوشحال شدم از اين راننده شنيدم که

 هاي محل بود.  طال گنده

 

ي مواضع دشمن، حکايت  هاي آتش در آن سوي خط، در سينه طرف عقب حرکت کرديم. شعله به سوار بر آمبوالنس

که اولين  لحاظ اين به ،شاپور اهواز رفتيم. در بيمارستان  ه بيمارستان جنديراست ب جا يک ها داشت. از آن از انهدام تانک

طرف آمبوالنس  به باش بودند، سراسيمه شد، دکترها و پرستارها که در آماده جا آورده مي مجروحي بودم که به آن

ا بستري شدم. تا صبح ج پرسيدند. شب آن کردند، از وضعيت عمليات مي ها رسيدگي مي حالي که به مجروحدويدند. در

 شد.  ها افزوده مي بر تعداد مجروح

جا با واگن سفيد هالل احمر که ميان  آهن اهواز منتقل شديم و از آن صبح روز بعد، با آمبوالنس به ايستگاه راه

چه گفتم که من را به تهران ببرند، قبول نکردند. ظاهرا هر هاي قطار قرار داشت، به قم اعزام شديم. واگن

 نظر گرفته بودند.سخت در حينهاي تهران را براي مجرو ارستانبيم
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راست مرا همراه چند مجروح ديگر، به بيمارستان کامکار برد. وارد  آمبوالنسي که به ايستگاه قطار قم آمد، يک

که  اين مرا شناختند و از ديدار مجددم تعجب کردند. يکي دو ماه پيش، بعد از بيمارستان که شدم، پرستارها و دکترها

 در خرمشهر مجروح شدم، به همين بيمارستان آورده بودندم.

دست لباس شخصي و يک جفت عصا از  کي ترخيص، ي خواست خودم، برگه به صبح روز جمعه اول مرداد ماه،

اش گرفت و  ام، خنده بيمارستان تحويل گرفتم. اول به خانه زنگ زدم که وقتي به مادرم گفتم که باز مجروح شده

 آم.  چون حالم زياد بد نيست و خودم مي ،د کجا هستم که بيايند دنبالم، گفتم: الزم نيستپرسي

 ساعتي بعد به ترمينال رفتم و با اتوبوس خودم را به تهران رساندم. 

 

 ي مصطفي دم خانه

ماس بگيرد ت مصطفيي مصطفي. خواهرش گفت به کرج رفته. از او خواستم تا با  اولين کاري که کردم، رفتم دم خانه

 و بگويد که حميد تير خورده و به تهران آمده است.

گشتم که  طرف خانه برمي به بغل داشتم، به همراه نادر محمدي از مسجد جعفريهغروب جمعه، هنگامي که عصا در زير

وراندازم پرسي، با نگاهي که حال و روز اعزام را داشت،  رو شدم. پس از روبوسي و احوال  در خيابان با مصطفي روبه

 کرد. نگاهي به عصاهاي آلومينيومي که خودم را روي آنها ول کرده بودم، انداخت و گفت: 

 خودتي حميد؟ -

 خنديدم و گفتم: نه.

 ي اومدي تهران، گفتم: وقتي پرسيد کِ

 امروز صبح.  -

 ام زد و گفت:  دستي به شانه

 آي تهران! گفتم تو جمعه ميبهِت ديدي  -

 آم تهران؟ دونستي من امروز مي ميد، از کجا ميح وقتي پرسيدم: جونِ

 شه. مزه مي اش رو بگم که بي فقط خنديد و گفت: اگه بقيه

بهِت و ادامه داد: وقتي اومدم خونه، خواهرم گفت که يکي از دوستات که عصا دستش بود، اومد در خونه و گفت که 

 پل بود، فهميدم خودتي.د. همين که گفت يه کم تُبگم اون توي عمليات زخمي شده و اومده. اسمت رو يادش رفته بو

 تنها که شديم، از او پرسيدم: 

 گم راستش رو بگو. مصطفي، يه چيز مي -

 روي چشم. شما بپرسيد. به -

 کردي؟  کار وقتي با من خداحافظي کردي و در رو بستند، چي -

 بگيم. ديگه همچيز رو به  نخواست بگويد. ولي وقتي گفتم: ببين، قرارمون اين نبود ها. بايد همه
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بهِت شي. حتي به حرف خودم که  که گفتي شهيد مي خب آخه چيزه، راستش خيلي حالم رو گرفتي. مخصوصا اين -

شدم تا رسيدم  داشتم. داشتم داغون مي گردي، شک کردم. جلوي آقامحمود خيلي خودم رو نگه گفتم تا جمعه برمي

مادرم. شوخي تو، حتي از پدرو خودم و زدم زير گريه. از همه شاکي بودم؛ ازي  خونه. يه راست رفتم تو اتاق کوچيکه

رفتم که مگه فرق من با شماها چيه؟  اش با خودم کلنجار مي نبود که. همه رفته بودند و فقط من مونده بودم. همه

دن  ادم که چرا اجازه نميکس رو نداشتم. حتي به مامان و بابام هم گير د ي هيچ اخالقم خيلي بد شده بود. اصال حوصله

 من برم جبهه. مگه من چي هستم؟

دانستم االن است که اشک از ديدگانش جاري شود. سريع بغلش کردم و زودتر از  نتوانستم خودم را کنترل کنم. مي

قدر در کنارش احساس آرامش  نشين شده بود. آن برايم دل قدر چهاو، صورتش را غرق بوسه کردم و زدم زير گريه. 

تنگي  قدر احساس کمبود و دل ي خودم، اين شد که حتي هنگام دوري از خانواده کردم و دلم از نديدنش تنگ مي يم

 ام! گفتم: شايد اين چندوقته خيلي احساساتي شده براي کسي نداشتم. با خودم مي

 

متري نارمک  چهارراه سيشعار دادنش بد نبود، به همراه مهدي در  به مجيد را که دستصبح روز شنبه دوم مرداد، سيد

 نّ گفت: ومِ نّديدم و جا خوردم. پس از سالم و عليک پرسيدم آيا مجروح شده، که با مِ

همين به من گفتند فعال   قدر نيرو زياد بود که نوبت به ما نرسيد تا به اسالم خدمت کنيم. واسه اون شب الحمدهلل اون -

 کنيم. وقتي نياز شد صدات مي ،دي آسيب ببيني، فعال برو تهرانخو جا بموني و بي به تو نيازي نيست، حيفه اين

مجيد گير شدم، شنيدم که سيد ها که پي بچهو مرخصي دادن به نيرو؟! از برو حرفش خيلي عجيب بود. وسط عمليات

 ش گفته بوده: هِده پهلوي مسئول ترابري تيپ و بوسط عمليات رفته بو

جا  ي غرب جنگيدم، واسه همين اين . آخه من چيزه ... من فقط توي منطقهراستش من ... بدجوري اسهال گرفتم .. -

 تونم خوب بجنگم. نمي

 : ش گفته بودهچه مسئول ترابري بهِهر و

. اسهال گرفتم و غرب چيه؟ مثال د، مثل من و تو هستندجا هستن ي اينايي که اين ببين همه ،خدا باشه مرد به لتتوکّ -

 ردي.تو مَ

پريده بودند توي يک آمبوالنس و  ،جروحي را گرفتهمجيد و مهدي سر برانکارد مرگردانده بوده، سيدتا رويش رو ب و

 ند عقب.درفته بو

 

 و باز خداحافظي

هاي خانواده، عصا را کنار انداختم و همراه حسين راه  مخالفت باوجوداز ده روز طاقت ماندن در شهر را نداشتم.  تر بيش

دانم چرا  کردم. نمي حال بايد تحمل ميه با مصطفي، مصيبتي بود که به هراحافظي دوبارمنطقه را در پيش گرفتم. خد

 شده بود.  تر بيشام به او  اين بار دل بستگي
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ست پُ) "تيپاکس"با  - که دلم نيامد به دستش بدهم -ام را  نامه مرداد، به اهواز که رسيديم، وصيت 30صبح روز شنبه 

 نوشتم: هم ي مصطفي را رويش نوشتم. نشاني خودم را  در پاکتي گذاشتم و نشاني خانهبرايش فرستادم. آن را ( ويژه

 . 3ي  دسته 1گروهان  -گردان حبيب ابن مظاهر  -)ص(  اهلل رسولمحمد  27تيپ  -اهواز 

ريال آن زمان کم پولي  200برايش بفرستند. نامه را ساعت  24ريال پرداختم تا در عرض  200به شرکت تيپاکس 

 ود.نب

 

هاي عمل نکرده،  هاي ويران، گلوله شدم. خانه سر به خرمشهر رفتيم. اولين باري بود که وارد خرمشهر مي کي ،با حسين

المقدس خيلي  بيت. در عمليات فرورفته، همه برايم تازگي داشت هاي عمودي در خاک هاي ميخ شده و ماشين تيرآهن

قدري چسبيد که سابقه  به ويران خواندم، زي که در مسجد جامع نيمهشهر را ببينم، ولي قسمت نشد. نما عالقه داشتم

 نداشت. 

ي چهارشير. روز بعد، به يکي  برگشتيم؛ بعد از فلکه "زهره بنيانيان"ي شهيد  شب به مقر جديد گردان حبيب در مدرسه

هاي  از بچه - 1عيد فتحيجا مستقر بود. نادر محمدي و س در آن "عمار ياسر"ديگر از مدارس اهواز رفتيم که گردان 

مان و پرسيد  تند، آمد طرف جا بودند که چندتايي عکس با آنها گرفتيم. جواني با اخالقِ آن -نو  مسجد جعفريه تهران

"محمد عيدي"بحثم شد. فهميدم نامش کنيم؟ من هم با او جرو جا چه مي که آن
دانم  و فرمانده گردان عمار است. نمي 2

 وشم نيامد.خاصال چرا، ولي از او 

 

 گفت:  نادر مي

ي بعدي عمليات شروع شده و بايد سريع  شب پيش، يه دفعه همه رو از خواب بيدار کردند و گفتند که مرحلهچند -

دين؟ گفتند که اسلحه نداريم و بايد از عراقيا غنيمت بگيريد.   بريم خط و وارد عمل بشيم. وقتي گفتيم چرا اسلحه نمي

کردند. ما که باورمون   رو با کاميون بردند وسط يه بيابون که تيربارا و دوشکاها شليک مي خالصه جاتون خالي، همه

نفر هم کردند. چند ن مين و آه و ناله ميشده بود عملياته، آخه چند نفر خونين و مالين، افتاده بودند کنار معبر ميدو

هاي خودمون هستند و اصال عمليات  يا، ديديم بچهشهيد شده بودند. تا صبح درگير بوديم. وقتي رسيديم به خاکريز عراق

عنوان مجروح و شهيد  به نفر روجا بود که برادر عيدي، چند ب ايننبوده، بلکه يه مانور براي آمادگي نيروها بوده. جال

 از قبل آماده کرده بود و دم صبح که فهميديم مانوره، اونا رو جمع کرد. 

 

 لباس در جنگ

ش داستان مفصلي داشت. وقتي رفتم تدارکات تا لباس زير تحويل بگيرم، يک فروند لباس در جنگ، براي خود

"شورت بالتکليف"ها  قول بعضي به يا "دوز مامان"شورت 
ي آن  ، تحويلم داد که در کمال تعجب ديدم فقط يک پاچه3

                                                 
 در عمليات خيبر در طالئيه مفقوداالثر شدند. 1362اسفند  "حسن اسماعيلي" اش ـ سعيد فتحي به همراه دايي 1

 ـ محمد عيدي چندي بعد به شهادت رسيد. 2

 .و نه زيرشلوار شد گفت شورت يـ چون تا پايين زانو بود و نه به آن م 3



 38 

ر رغُکند، با اخم و غُي مچ دستم! وقتي خواستم که آن را عوض  ي ديگر اندازه ي دور کمر من است و پاچه اندازه

 هميشگي گفت: 

 همينه که هست ... خودت يه جوري باهاش بساز ... -

دست لباسي را داشتند که روز اول تحويل گرفته بودند و در عمليات  کها فقط همان ي از قبل عمليات تا بعد آن، بچه

ه پارچه کم آورده بودند و از گوني لباس پاره و خوني شده بود. البته همان لباس هم واوياليي بود. ظاهرا در پشت جبه

ي جلوي شلوار مايل به زرد، عقب آن  ي آن يک رنگ بود. تکه تکههر جا بود که تر آن بسيجي دوخته بودند! جالب

کار خود را  " نه"  با يک  هميشه  ، مثل پر بود از لباس  هم که  هاي آن خاکي رنگ بودند. تدارکات اي و جيب قهوه

 شان ساخته بودند: ها هم براي . بچهکرد مي  راحت

 گيره. ديم، تعلق نمي چي نونه، راحت جونه؛ نداريم، نميهر -

 :  شدند  مهياري  حاج  دامان به  دست  سرانجام

  براي  يه کاري ده، خودت  درمياره و نمي  بازي  ، ولي لوس داره  لباس  هم  ، تدارکات شده داغون   ، لباسامون جون  حاجي -

 شهر...مرخصي   شه بريم نمي  رومون  جوري  ... اين  کنما ب

نکرد، تهديد کرد.   اثر  وارد شد، ولي وقتي  از در شوخي  . اول فرمانده گردان 1برادر مختار سليماني  پهلوي  رفت  حاجي

 .  "نه"  گفت خنديد و مي مي مختار هم همچنان 

 :  بود، گفت  شده  عصباني  که  حاجي

  ي دقيقه  حاال اگه تا پنج ؛نفر لباس بده که قبول نکردي. خودت خواستيگفتم به اين چهاربهِت خوش  زبون به من -

 . برم رو مي  آبروت  اينا لباس ندي،  ديگه به

  شده  جمع  در حياط  ي سيصد چهارصد نيرويي که همه  جلوي  خنديد. در کمال حيرت ديديم حاجي مي  و مختار همچنان

  پا داشت، به دوز مامان  شورت  يک  که   درحاليکشيد و   را پايين  بودند، شلوارش  او با فرمانده گردان  بحثو شاهد جرو

 :  ها و گفت از بچه  يکي  درآورد، داد دست از جيبش   ايستاد جلوي مختار. ماژيکي

 ". تار سيلمانيمخ  فرماندهي به  حبيب  گردان  از نيروهاي  مهياري حاجي "  بنويس  من  لباس  پشت -

بود. مختار هنوز فکر   شده  تمام  دقيقه  . پنج در خروجي  طرف  رفت  خنديد. حاجي مي  ولي مختار همچنان  نوشت،  او هم

 :  او گفت  رو به  حاجي  کند، ولي مي  شوخي  کرد حاجي مي

  گه با همين مي  من  و او به  هستم  ختار سيلمانيم  نيروي  من  گم و مي  گردم مي  وضع  شهر اهواز، با اين  توي  رم مي  االن -

 ...  بايد بجنگي  وضعيت

 :  يد و گفتخند  نرود. حاجي  بيرون  کرد که و التماس   ، دويد طرفش است  باز کرد، مختار ديد تهديد جدي  در را که

 بدي.  لباس  گردان  ويسيصد نفر نير  ي همه  بايد به  دادي، حاال نمي  نفر لباسچهار  اين  به  تو که -

داد.   ي نيروها لباس همه  در انبار را گشود و به  . تدارکات کرد و پذيرفت  نشيني بود، عقب  خوردهجا  يبدجور مختار که 

 .  گرفت  لباس  آخر از همه  خودش  هم  حاجي

                                                 
 شهادت رسيد. هي فکه ب هدر منطق 1در عمليات والفجر  1362مختار سليماني فروردين  - 1
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اهاي حاجي، از زبان ها بود. شنيدن ماجر ي بچه حاجي مهياري در عمليات رمضان گلي کاشت که ورد زبان همه

 تر بود. وقتي از او پرسيدم، گفت:  خودش شيرين

نشيني دادند. من که خيلي خسته بودم،  صبح روز عمليات، وقتي رسيديم به کانال پرورش ماهي، به ما دستور عقب -

توي اون نارش، متوجه شدم از ي يه تانک که کنار خاکريز بود، استراحت کنم. همين که نشستم ک رفتم توي سايه

زور از تانک رفتم باال. درش باز بود. توش رو که نگاه  . بهدهاي خودمون هستن صدا مياد. اول فکر کردم بچهسرو

کنند. سريع يه نارنجک از کمرم درآوردم و ضامنش رو  ر ميرزِزِ ديگه همخر عراقي دارن با  هکردم، ديدم سه تا نرّ

برم. راستش تانکه هم از در تونم بپرم پايين و سال که نميبا اين سن و بندازم توش، ديدم منکشيدم. همين که خواستم 

ها بود. نوي نو هم بود. دلم نيومد بترکونمش. از همون باال داد زدم و اون بدبختا که ترسيده بودند،  "72-تي"اين 

کريز خودمون. ون حالي کردم که سر خر رو کج کنن و بيان طرف خابهِشگفتن.  "دخيل الخميني"شروع کردند به 

 شون دادم.  جات خالي، آوردم تحويل

 کردي؟  کار وقتي پرسيدم: با نارنجک چي

 کردم؟ حيف بود بترکه. ضامنش رو زدم سر جاش و گذاشتم کمرم. بايس مي  کار گفت: هيچي. چي

خاکريز ايستاده ي يک وانت تويوتا که در  که تانک و اسراي عراقي را تحويل داد، رفت تا در سايه حاجي بعد از اين

ي دشمن زياد شد،  منفجره. وقتي شدت آتش خمپارهضا، وانت پر بود از مهمات و موادبود، استراحت کند. دست بر ق

جاي ديگري ببرد. اصال متوجه حاجي نشد   به ي وانت که احساس خطر کرد، سريع پريد پشت فرمان تا آن را راننده

 گوش رسيد که همه متوجه زير وانت شدند. به ي بلندي هکه آن زير خوابيده بود. ناگهان صداي عربد

ي نرم بود و بدنش له  سينه و کتف حاجي رد شده بود. از شانس خوب او، زيرش ماسه ،ماشين پر از مهمات از روي پا

قول خودش در  به هوش شده بود. او را با آمبوالنس بردند عقب. نشد. امدادگران که باالي سرش آمدند، حاجي بي

م وتا گفته بودند تهران، گفته بود من بايد بر ؟بريد دگاه اهواز به هوش آمده بود و وقتي پرسيده بود مرا کجا ميفرو

ي بعد برگشت  طوري که بود، با هواپيما به مشهد رفت و هفته م پابوس آقا امام رضا. خالصه هروخوام بر مشهد؛ مي

 1منطقه.

ي به آن بزرگي بود، فقط دو دستگاه توالت داشت. اتفاقا يکي  مدرسه توالت در مقر گردان حبيب مصيبت بزرگي بود.

صبح خود ايستادند تا بتوانند نماز الت ميصد نيرو بايد در صف توصبح، حدود چهار 3ب بود. از ساعت از آنها هم خرا

 نفر در صف بودند! 50را راحت بخوانند. در طول روز هم هميشه حداقل 

                                                 
خـودش را   ،شدت مجروح شد. به هرزحمتي بود به 4در عمليات والفجر 1362بار مفقوداالثر شد! يک بار پاييز  3سال جنگ، بيش از  8ـ حاجي مهياري در طول   1

يـه کـه    ي حاجي مهيـاري  اين جنازه" :ه بودنشيني بودند، متوجه او شدند. يکي از آنها گفت جا پناه گرفت. دو تن از نيروها که درحال عقب آن اي کشاند و در به چاله

بريم عقب، اونم بـه  تونيم ب ولش کن بذار همين جا بمونه. ما خودمون رو نمي" ولي ديگري با گاليه و ناراحتي گفته بود: "شهيد شده ... بيا کمک کن ببريمش عقب.

 ييصدا ه، اصال توان نداشتهجان بود حاجي که نيمه "د ببرمش عقب.آ که اصال خوشم نمي هخودمون آويزون کنيم؟ تازه، اون توي اردوگاه اون قدر حال من رو گرفت

چنـدروز بعـد در    .ه بـود نيروهـاي خـودي پيوسـت    و بـه  هرا عقب کشـاند  شزنده بودنش شوند. شب که شد، به هرزحمتي خود  بزند يا حرکتي کند که آنها متوجه

 ذاريد ... ي من رو جا مي ، حاال ديگه جنازهها پدرسوخته زد: کرد و فرياد مي مي کردند، دنبال ، حاجي آن دونفر را که متعجب و حيران نگاهش ميي تهران نمازجمعه
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 نامه وصيتخواندن 

کشيد، مصطفي بود. داشت بال  انتظارم را مي تر بيشدر تهران کسي که از همه دوباره برگشتم خانه.  سرانجام

 گفت:  چرخيد و مي آورد. مثل پروانه دورم مي درمي

 بريم.باهم  بايدديگه اين دفعه رو  ... آقاحميد -

هايش  وقتي اخم !داد مصطفي حال مي کردم. اصال اذيت کردن ي خودم اذيتش مي مزه هاي بي من هم مثل هميشه، با تکه

 گرفت. هايم مي اي از گونه پريد و ماچ جانانه مي "خب باشه بابا، شوخي کردم."گفتم:  رفت، تا مي مي درهم

مان نشسته بوديم و  ي باالي خانه ام را که برايش فرستاده بودم، گرفتم. وقتي در طبقه نامه اولين کاري که کردم، وصيت

 مون دعوام شد، اونم من رو اخراج کرد. ل جبهه پرسيد، تا گفتم: با فرمانده گرداناز اوضاع و احوا

 زد زير خنده و گفت: بفرما، اين از دعاي من بود ديگه.

 ولي وقتي گفتم: آخي حيوونکي؛ پس اين دفعه رو زدي توي ديوار.

 چي؟  واسه -

ي محرمانه  م با ارزياب گردان دعوام شد. اونا هم يه نامهو ه  که اين دفعه خالفم سنگين بود و هم با فرمانده براي اين -

اخالقيه، لياقت  شعور و بي ادب، بي برام زدن و به کارگزيني پايگاه شهيد بهشتي گفتند اين مرتيکه چون آدم بسيار بي

رون خوشگل شهادت در راه خدا رو نداره و تا شش ماه ديگه حق نداره بياد جبهه. شايد توي اين شش ماه، توي اين ته

 کنم. هاي حق عليه باطل رو پيدا مي و ماماني گشتم و آدم شدم، اون وقت لياقت حضور در جبهه

 توني بري جبهه؟ ماند چه بگويد. با تعجب گفت: يعني تو تا شيش ماه ديگه نمي چاره بي

 ترا، بعله. ي بزرگ با اجازه -

 اي واي. -

 ؟کني خدا بد نده. چرا شما خودت رو ناراحت مي -

 ها باز بشن، ديگه واويالست. تونم بيام جبهه. اگه مدرسه هاي تابستون مي ي تعطيلي که من االن به بهونه واسه اين -

 انگار. شوکه شده بود. گفتم:  حکم زدم پشتش، ولي اصال انگار نهبا دست، م

 ري.عالي دلت براي من نسوخته، واسه خودت سوخته که نردبون نداري ازش باال ب پس حضرت -

خدا. نردبون چيه؟ تو ماشااهلل با اين هيکل کوچولوت  که تازه متوجه حرفم شده باشد، پريد و گفت: نه. نه به مثل اين

 ات برم. جرثقيلي قربون قد و قواره

 خنديدند، ولي چشمانش را غمي سخت گرفته بود. با خنده گفتم:  لبانش مي

 باحال يادم داده که همين فردا بتونم برم جبهه.گم نترس. علي مشاعي يه راه  مي ... نترس بابا -

 خواي بري جبهه؟ چي؟ فردا مي -

 عالي. وقت ديگه در معيت جنابنه بابا. گفتم فردا، ولي چند -

 چه راهي؟ -
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تونم  دن. اون وقت راحت مي حساب مي ي مجروحيت و استراحت بيمارستان، تسويه علي گفت که پايگاه با برگه -

 م و برم منطقه.دوباره اعزام بزن

 هايم را گاز گرفت، جيغم درآمد. ي صورتم غرق آب شد. از بس لپ همه

 ل خودم برم.پُقربون نردبون تُ -

 ام رو برات بخونم؟ نامه خواي وصيت حالش که جا آمد، گفتم: مصطفي، مي

 آره آره. -

، گذاشتم داخل ضبط صوت. او روي عنوان وصيت پرکرده بودم به دنبال آن، نواري را که به نامه را خواندم و وصيت

هاي قالي دوخته بود و به  لاش، چشمانش را به گُ هايش را روي متکا، گذاشته بود زير چانه زمين دراز کشيده، دست

 طور بود؟ داد. وقتي نوار تمام شد، گفتم: چه ي شفاهي من گوش مي نامه وصيت

 ، گفت: که نتوانست جلوي اشکش را بگيرد. پريد طرفم و ميان گريه

 شي ... تو شهيد نمي ... نه حميد جون -

 ولي من که تازه از اذيت کردنش خوشم آمده بود، گفتم: 

 کني؟ مي  کار شم. اصال ببينم، اگه من شهيد بشم، تو چي ، بنده شهيد ميخير نه -

 ها با من نکن. تو رو خدا حميد از اين شوخي -

 باريد. ت از لبانش ميمعصوميت و پاکي، از چشمانش جاري بود و صداق

 

 اعزاممانع بزرگ 

به جبهه برويم، باهم  که معلوم شد هيجاني و تحت تاثير احساساتش نيست، عاقبت قانع شدم مصطفيبا اصرارهاي زياد 

ي  ي اوليهها ديد. در پايگاه بسيج تا حدودي آموزش که او بايد آموزش مي اما يک مانع نسبتا بزرگ سر راه بود؛ اين

م، به جبهه ني آموزشي پادگان را طي ک هکه دور خود من هم بدون اين 1از من. تر بيششايد هم  ؛ديده بود نظامي را

 ي شش هفت ماه جبهه داشتم.  بودم و سابقه "اعزام مجددي"رفته بودم، ولي حاال ديگر 

لومان. همان اول مادر اي آمد ج ها که با حامد دم محل نشسته بودم، در کمال تعجب ديدم زن مسن چادري يکي از شب

ي ما. مادر  خواست برود دم خانه پرسي کرديم و احترام بسياري گذاشتيم. ظاهرا مي مصطفي را شناختيم. سالم و احوال

 مصطفي، بدون مقدمه شروع کرد به قسم دادن: 

                                                 
ـ يو استفاده از سالح مختلف،  کيبا تاکت ييآشنا يها بود. دوره يظامن يآموزش ها دنيد روهاين تيفعال نيتر از مهم يکي ،يجنگ ي در منطقه - 1 از آنـان بـود.    يک

 کردند. مي يرا سپر يبان دهيو د يربارچيت ،يزن جي آرپي ،يمتفاوت از جمله امدادگر يها شده، دوره ميخود تقس تيو مامور شيبا توجه به گرا روهايغالبا ن

 گذشت.  عموم مي يبرا يو نظام ياعتقاد يآموزش ها دنيد ها مستقر بودند، به ها و پادگان در اردوگاهها و لشکرها  که گردان اتياز هرعمل قبل

 حضورش در جبهه بود.  يو توان معنو هيداشت، روح مي ديبا ياعزام يرويکه ن يزيچ نيتر مهم نها،يکنار ا در

 -پشـت جبهـه    يها در پادگان يآموزش يها که زمان را از دست ندهند، از حضور در دوره نآ يو واله حضور در جبهه بودند، برا فتهيکه ش ها جييلحاظ، بس نيهم به

 افراد بود. دست نياز ا زين يبودند. مصطف زانيگر -روزه بود  45 ايکه تقرب
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با بقيه چيه؟ چرا اونا کنه که مگه فرق من  قدر زير پاي اين بچه نشينيد. مدام پيله مي خدا اين به حميد، شما روآقا -

خواستم  خدا من االن مي ره، از درس و مشق افتاده. به تونم؟ از وقتي که با شما راه مي تونن برن جبهه ولي من نمي مي

وقت بخواد  تون به مادرت بگم ببينم خوبه يکي زير پاي پسرش بشينه؟ از درس و زندگي بندازدش؟ اون برم دم خونه

 ببره به کشتنش هم بده؟

ي عصبانيتم را سر  دانستم چه بگويم. مطمئنا اگر مصطفي جلويم بود، همه بانم بند آمد. بغض کردم. عصباني شدم. نميز

 کردم. مادرش، ملتمسانه ادامه داد:  او خالي مي

 خدا داداشش کاظم تو رو خدا حميدآقا، حاال شما رفتيد جبهه، خدا خيرتون بده، دست از سر مصطفاي ما برداريد. به -

ي خراب آورده. االنم  آورد، ولي امسال سه چهارتا نمره که هيچ سالي تجديدي نمي کنه سر اين قدر باهاش دعوا مي اين

چي باشه، اونم هر زنم. رم با مادر حميدآقا حرف مي خواست بياد که من جلوش رو گرفتم. گفتم خودم مي باباش مي

تون نگفته  م بفهمه که چرا درساش خراب شده. مگه مصطفي بهگم. تازه من نذاشتم کاظ فهمه من چي مي مادره و مي

اللهي هستيم.  خدا ما هم مسلمونيم. ما هم حزب که کاظم حتي براي مسجد رفتن مصطفي هم حساب و کتاب گذاشته. به

ان. همين که اونا  اش جبهه اش جبهه است. همون آقامهدي دامادمون هم با داداشش آقاهادي همه خود کاظم همه

شون نشه. حاال اگه قرار باشه داغ مصطفي رو هم ببينم که  وقت چيزي شم که يه ميرم و زنده مي رن، من کلي مي مي

 ميرم. مي

 

حق را  تر بيشگفت، من  مي تر بيشچه هر گفت و گفت، و من فقط سرم پايين بود. اشک در چشمانم جمع شده بود.

  م چگونه او را راضي کنم. فقط گفتم:دانست سوخت. نمي دادم به مصطفي و دلم برايش مي مي

گم. اصال من غلط بکنم با اون برم جبهه. من بار مسئوليت خودمم  ش مين امشب خودم بهِخانم. همي روي چشم حاج به -

کنم. اصال به  زنم و پشيمونش مي تونم بکشم، چه برسه اونم بياد روي دوشم. همين امشب خودم باهاش حرف مي نمي

 بشينه سر درس و مشقش. گم ه ديگه باهاش راه نرم. ميک دم شما قول مي

ي ما دور نشده بود  جان من افکند. هنوز کامال از دم خانه به را ناک وحشتمادر مصطفي رفت و طوفان نه، گردبادي  

که صداي بوقي آشنا آمد. مصطفي بود که با ماشين پدرش آمد سر چهارراه. من جلو نشستم و حامد عقب. مصطفي 

 گفت: 

 خب کجا برم؟ -

 با بي تفاوتي گفتم: هيچ جا. همين جا توي محل چرخ بزن.

 چيزي شده؟ ،طرفم کج کرد، چشمانش را به صورتم انداخت و گفت: حميد به زد روي ترمز، سرش را

 گم. ميبهِت که گفتم: تو راه بيفت توي همين محل خودمون چرخ بزن، 

کوچه و خياباني که هر کنم. بهزدانستم چگونه سر حرف را با نمي گذاشت. ها را پشت سر مي هدف، کوچه آرام و بي

 گفت:  شديم، مصطفي مي وارد مي

 بگو ديگه چي شده؟ خب -
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 ام را با کسي  خواستم دوستي تي را ويران کنم که کلي برايش زحمت کشيده بودم. ميخواستم بناي محبّ شوخي نبود. مي

کالسي،  رفاقت و دوستي را در هم ،عشقايد تا قبل از آشنايي با او، معني کرد. ش رفت، هيچم مي هم بزنم که اگر مي به

رنگ شد. با او معني و طعم واقعي دوستي  ها برايم کم ي اين ديدم، ولي با او بود که همه محلي مي سايگي و بچه هم

که مصطفي با  خواستم. اين مي دادم. از طرفي خودم هم همين را باد مي به عاشقانه را فهميدم و چشيدم. حاال بايد همه را

از مادرش هراس داشتم که او  تر بيشآزرد. شايد خود من  من بيايد جبهه و خداي ناکرده چيزيش شود، بدجور مرا مي

 را از دست بدهم!

 خودم جرأت دادم و گفتم:  به طور که بود، هر

 ي تو رو درست کنم. همين. بههتونم کار ج من نمي ؛مصطفي ... چيزه ... ببين بذار راحتت کنمآقاببين  -

حال حامد که عقب  به ناگهان وسط خيابان زد روي ترمز. خودش را انداخت روي فرمان و زل زد توي صورتم. خوش

کشيد. دوست داشتم جاي او در صندلي عقب نشسته بودم و  بود و اصال قرار نبود با مصطفي برود و اين درد را نمي

 طرفش برگرداند و با تعجب فراوان بگويد:  به گرفت تا صورتم را ي مرا نمي مصطفي با دست، چانه

 تون بود؟ مادرم دم خونه -

تر از قبل، پشت سر گذاشت. براي دقايقي سکوت حاکم شد.  ها را آرام چيزي نگفتم. فقط اشاره کردم برود. خيابان

 حل کنيم.باهم  جوري مسئله را آمد. المصب حداقل نيامد کمک من تا يک ش درنميحامد هم جيکّ

تو رو درست کنم. راستش  تونم کارِ خوام و نه مي مون، من نه مي ي رفاقت و دوستي همه باوجودبذار راحتت کنم.  -

 گردم. دنبال دردسر نمي

توانستم حرفم را بزنم. ماشيني که از  تر مي طوري راحت جلو بود. اين به مصطفي فقط سکوت کرد. صورتش مستقيم رو 

آمد، نور بااليش افتاد توي صورت مصطفي. نگاه که کردم، وحشت وجودم را گرفت. اشک، همچون باران  رو مي  روبه

ها را از  خواهم بگويم. حتي وقتي با دستم اشک مي چههر آمد. گذاشت ، ولي صدايش درنميجاري بوداز چشمانش 

مردانه و ظالمانه، فکر کردم سکوت او اش پاک کردم، صورتش را برگرداند که مثال اين کار را نکن. من هم نا گونه

 هاي من است، شروع کردم تاختن به همه چيز:  عالمت رضايت و قبول حرف

 …ي ديگرون پشت سرم باشه. ببين  جبهه رفتن تو، آه و ناله  راستش من حوصله ندارم واسه -

 و گفت: در خيابان شهيد مستعدي، ماشين را در کناري پارک و خاموش کرد. کج نشست طرف من 

 چي رو بايد ببينم؟ ... فرموديد بله مي -

ي. خب همينه که همه زدگن. توي المصب درسات خوب بوده، اين چندماهه گند  خب آره ديگه، همه دارن مي -

ه ماشاهلل گل زدي با اين سه ره، درس و مشقش خراب شده. امسال هم ک گن از وقتي مصطفي با حميد راه مي مي

مون رو دربياريم؟ واسه پدرومادرکه صداي  يم؟ واسه اينشدرفيق باهم   ببينم، ما واسه چيتا تجديدي. اصالچهار

رو از درس و مشق بندازيم؟ اصال کي گفته تو بايد درست رو ول کني؟ آره، تو گول من و حامد رو  ديگه همکه  اين

 رو بگيرم. تر بيشخوام جلوي گند  ل شدي و حاال هم گند زدي. منم ميخوردي. شُ

 داد. دهان که گشود، گفت:  هايم گوش مي آرام نشسته بود و به حرف مآرا
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 ها نکن. ديگه از اين بازي ؛شم خيال مي چي شوخي کردي، من بيهر ببين، تا حاال -

 بازي چيه؟ شوخي کدومه؟ -

اره درست ي من د دوني کار جبهه زني. خودت مي خب باشه. اصال ببينم چي شده که امشب داري اين حرفا رو مي -

 اش رو خراب کني؟ خواي همه شه. حاال مي مي

 تون رو ندارم. ي طرف شدن با کاظم نتوانستم نگويم. گفتم: ببين مصطفي، من حوصله

 خورد که: مگه کاظم اومده چيزي گفته؟جا

يوار. اگه قرار دکنار  دو گذاشتن دي ما. مادرتون تشريف آوردن و بنده رو شستن خير. خدا نياره کاظم بياد دم خونه نه -

 ام رو نگيره. رم جبهه که يقه زنم و مي من همين فردا اعزام مي باشه کاظم بياد

 خب مگه مادرم چي گفته؟ -

خواي ببريش جبهه و از اين  مي ،اون رو گولش زدي ،تو مصطفاي ما رو از درس انداختي ،بگو چي نگفت. حميدآقا -

 حرفا.

، مگه خود تو واسه مادرت عزيز نيستي؟ مگه مادرت دوستت نداره؟ مگه مادر يعني تو با اين حرفا جا زدي؟ ببينم -

 شي؟ خيال توئه و اصال براش مهم نيست که چي مي تو بي

 چرا. خيلي هم براش عزيزم. -

مادرت باهات جوري رفتي جبهه؟ مگه پدرو  ي اول چه جورن. مگه خود تو دفعه  ي مادرها يه خب همينه ديگه. همه -

تره، بدون  جنگ از همه چيز واجب امام گفته ي ما ديگه نبايد درس بخونه و چون اين بچه دسه و گفتناومدن مدر

 تونه بره جبهه؟ ي ما مي اجازه

 خب اين جوري که نبود. -

 حرف حسابت چيه؟ ،گي خب ديگه. پس چي مي -

ات رو درست  ده، کار جبههطوري ش چي تو بگي. من هرهر ببين، من اصال حرفم يه چيز ديگه است. اصال باشه. -

 ت رو درست کردم.کارِهيشکي غير از ما سه نفر نبايد بفهمه که من  وجه هيچشرطي که به  به کنم، مي

ي من رو  حميد کار جبههآقاخب چي ديگه از اين بهتر؟ مگه مخم تاب داره که توي مسجد و محل جار بزنم که  -

 درست کرده؟

کنم، ولي  ات رو درست مي که من کار جبهه آهان، ولي يه شرط مهم داره. اين  جاش رو که قبول داري؟ خب تا اين -

 کشي. من رو يه خط قرمز مي بري جبهه و دورِ کي که دوست داري تشريف ميهر شما با

خوام فقط با تو برم  رفتم. من مي خواستم بدون تو برم که با همون دامادمون مي چي؟ بدون تو برم جبهه؟ من اگه مي -

 ه.جبه

را بزنم. درست است ها  شد نتوانم خيلي حرف که حامد عقب نشسته، باعث مي جوري بگويم. احساس اين مانده بودم چه

هاي رفاقت خودماني را خوش نداشتم جلوي کسي بزنم.  آشنا و رفيق کرد، ولي خيلي حرفباهم  تا راکه حامد ما دو

 و حرف دلم را زدم: خيال شدم  ما بود. سرانجام بي دوي هر اصال اين قرار
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 ترسم با تو بيام جبهه. من مي -

 ام؟ آخه واسه چي؟ مگه من لولوخورخوره -

 .بدمت دست از ترسم مي …نه. راستش  -

 چيزي نگفت. درست نشست سر جايش. ادامه دادم: 

 رابطه داشته باشيم.باهم  خواد زياد اصال از اين به بعد نمي -

 يعني چي؟ -

 م.يکن تر کمباشيم. بايد رفت و آمدمون رو باهم  قدر آد اين زياد خوشم نمي که خود منم يعني اين -

 ؟قدر چهمثال  -

 .همون واسه هم تنگ شد رو ببينيم که خيلي دل ديگه همقدر که فقط وقتي  خيلي کم؛ اون -

 شه. ات تنگ مي زنه و واسه خب من اگه يه ساعت نبينمت، دلم شور مي -

 ال هم تو رو نبينم.تونم يه س ولي من حتي مي -

 گي؟ تو که راست مي -

مان پياده کند. با يک خداحافظي ساده، رفتم  معرفتي را نواختم و گفتم که مرا دم خانه طور که بود، ظالمانه شالق بي هر

 خانه.

 

 ليانگار ديشب ک ه رفتم، خودش بود. اصال انگار نهخوردم. دم در کصدا درآمد، جا به صبح روز بعد، زنگ خانه که

 صورتم را ماچ کرد: اي پريد حرف زديم. با خندهباهم 

 خوبي حميدجون؟ اومدم که بريم پايگاه کار اعزامم رو تموم کنيم. -

 کنم. مون، ديگه در رو بازنمي ات قصه گفتم؟ اصال اگه بياي دم خونه آخه مگه من ديشب واسه -

 ي کنار خانه. با ناراحتي گفت:  نشستيم روي پله

 شب بدجوري حالم رو گرفتي. داغونم کردي. تو رو خدا، تو ديگه من رو اذيت نکن.خدا دي به -

 ي وجودم را آتش زد:  طرفم برگرداند، چيزي گفت که همه به سرش را که

م، حاال تو هم با کرددي؟ بعد از عمري، تازه يه برادر و دوست واقعي پيدا  جون، تو ديگه چرا من رو عذاب ميحميد -

 خواي حال من رو بگيري؟ خاطر حرف اين و اونه، مي به اش که همههات  اين بازي

  ماندم چه بگويم. صورتش را بوسيدم و گفتم:

چي هر کيهر روي چشم. بذار به رم. جون عزيز خودت، منم حرفم همينه. نوکرت هم هستم. قربونت هم مي به -

 آم. خواد بگه. تا آخرش باهات مي مي

زدم،  اي من گاز مي ي بزرگي نان بربري داغ و پنير تبريزي برداشتم و زدم بيرون. لقمه رفتم خانه. لباس پوشيدم، تکه

 سره کنيم. اي مصطفي. رفتيم پايگاه شهيد بهشتي تا کار را يک لقمه
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اي که مصطفي بحث جبهه رفتنش را در خانه مطرح کرده بود، انقالبي عظيم برپا شده بود. برادرش  ظاهرا از لحظه

هاي  تواند يکي دو هفته همراه او به جبهه که عطش يا هيجان مصطفي را بخواباند، به او گفته بود که مي ينکاظم، براي ا

ذهاب  ي سرپل مصطفي که ظاهرا از فرماندهان جبهه تر گبزرمهدي، شوهرخواهر آقاغرب برود تا آتشش سرد شود. 

 ي مصطفي، به او گفته بود:  بود، با توجه به روحيه

جاي جبهه که هر ندازم زير پات، ذهاب، من خودم يه تويوتالندکروز مي تون بياييد سرپل حميد، دوتايي تو با همين -

 خواستيد بريد.

 پذيرفت. ولي مادرش، اصرار داشت که:  که مصطفي نمي

 اگه پدرت هم اجازه بده بري جبهه، فقط حق داري با آقامهدي بري وگرنه جبهه بي جبهه. -

التحرير سال جديد تحصيلي به بازار تهران  ي خريد لوازم ي از روزهاي گرم تابستان، به بهانهبه همين خاطر، صبح يک

تر آقامهدي تازه از جبهه آمده  جا حجره داشت. اتفاقا آقاهادي، برادر کوچک ي دوم آن رفتيم که آقامهدي در طبقه

مهدي اصرار کرد، آقاچه هر وچندان کرد.ي مصطفي را د مان تعريف کرد که عشق و عالقه جا براي بود و از فضاي آن

 زد:  مصطفي نپذيرفت و فقط يک حرف 

 جايي که اين بره.هر رم؛ اون هم من فقط با آقاحميد جبهه مي -

پايم را لگد کرد که مثال ساکت شوم و هيچي  "خب آقامصطفي عيبي نداره، جبهه جبهه است ..."وقتي من گفتم: 

 التحرير بخريم؟ خواي بريم لوازم برويم، به مصطفي گفتم: نمي ه افتاديمخداحافظي کرديم و را نگويم. وقتي

 که با خنده گفت: مگه توي جبهه هم مداد و خودکار نيازه؟

ان بازار، يک شلوار مدل نظامي و زيتوني خريد. کلي ذوق درهمزديم زير خنده. از بس عاشق لباس فرم سپاه بود، 

 کرد. در راه با گاليه از من گفت:  مي

وقت تو  رم جبهه، اون گم فقط با آقاحميد مي خودمونيم حميد، نزديک بود گند بزني ها. مشدي، من هي دارم مي -

خوره.  درد نمي به دونم اگه با آقامهدي برم جبهه، اون جبهه ديگه من، خودم بهتر ميوگي جبهه جبهه است؟ مرد م مي

که يه نفر بپا  يه، مثل خود تو، برم بجنگم. برم عمليات. نه اينخوام مثل بق خوام برم صفا يا گردش. من مي من که نمي

 داشته باشم که اجازه نده تير و ترکش طرفم بياد. 

"دار ماکاروني آب"متوجه شدم مادرم  ،ي ما وقتي برگشتيم دم خانه
درست کرده. عشق مصطفي بود. اگر تا پيش از  1

دار دوست دارد،  ماکاروني آب قدر چهاز وقتي فهميد مصطفي  کرد، بار اين غذا را درست مي کآن، مادرم در ماه ي

 دار داريم. گفت: به آقامصطفي بگو امروز ماکاروني آب کرد و صبح به من مي شايد در هفته دو بار درست مي

ه نوش چَ هه و چَبَ هي بزرگ از آن را، با بَ مان بيايد و يک کاسه ي باالي خانه همين کافي بود تا مصطفي با کله به طبقه

 جان کند.

 

 معرفت خدا

                                                 
 شد. يپ ماي شبيه سو همز ش کرد که غذاي خو يسيب زميني و ربّ به آن اضافه م ،همان ماکاروني معمولي که مادرم مقداري آب - 1
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دانم چرا، ولي انگار معتادش شده بودم. تا نشست روي زمين،  ي ما. نمي ي باالي خانه روز، رفتيم طبقههر طبق روال

 گفتم: 

 .صطفي، زود باش دستات رو بگير جلوم -

 امروز زده بودم، گفتن.گندي که از ديروز تا هر هم چسباند و گرفت جلوي صورتم، شروع کردم به هايش را که دست

مون  شه يا دست مي تر کمکنيم، گناهامون  ميباهم  روز که اين کار روهر که خنديد و گفت: حميد، واسه چي

 تر؟ خالي

 گناه کنيم. تر کمکه خب معلومه.  -

ترسي. پس باالي سرت هم نيستم که از چشمام ب ؛بدم، نه جهنم دارم که عذابت بدمبهِت ببين، من نه بهشت دارم که  -

 شه؟ مي تر کمروز هر چرا گناهات

خاطر معرفته ديگه. براي من مهمه که وقتي به تو قول دادم گناه نکنم، اگه خالف اون رو انجام  به ي اينا خب همه -

 معرفتيه. بدم، خيلي بي

 ي که پريد و صورتم را بوسيد، گفت: درحال

معرفتي  پس بايد ببينيم که بي 1بينه دونند که خدا آنها رو مي گه آيا نمي خب آخه قربونت برم، وقتي توي قرآنش مي -

که اون ما رو خلق کرده و خدايي کرده؟ حاال داريم جلوي اون معصيت  ديم. مگه نه اين چه خدايي رو داريم انجام مي

 کنيم؟ مي

 

ه من باز شده بود، مان ديگر از دوستي معمولي فراتر رفته بود. مصطفي که ديگر رويش ب ماه آخر، رابطهاين چند

 را نداشتيم؛ حتي براي يک ساعت! ديگر همتحمل دوري  وجه هيچان حال، به درهمکرد.  تر اظهار محبت مي راحت

متري نارمک سوار تاکسي  خواست به مدرسه برود، بايد همان سر چهارراه سي که مي 6روز صبح حدود ساعت هر

جاي  رفت. اما مصطفي به مي "مالک اشتر"جا به دبيرستان  رود. در آنب "پل چوبي"راه فخرآباد، پايين  شد تا به سه مي

آمدم دم در، سالم و  زد که ديگر خودم زودتر مي آمد. زنگ مي ي ما مي که سوار تاکسي شود، پياده تا دم خانه اين

به مدرسه شد و  جا سوار تاکسي مي متري و از آن گشت سر سي کرد و پس از خداحافظي، دوباره برمي روبوسي مي

که به خانه برود،  شد، قبل از اين شان پياده مي ي که درست دم خانهباوجودرفت. موقع برگشتن از مدرسه هم،  مي

 گفت:  ي ما و پس از روبوسي مجدد، مي آمد دم خانه مي

 تون.  آم دم خونه مي 4ساعت  -

 ي ما. آمد خانه دوباره مي 4شان و ساعت  رفت خانه مي

شان خيلي فعال بود.  يکي از روزها همراه او به دبيرستان مالک اشتر رفتم. انجمن اسالمي مدرسهبه اصرار مصطفي، 

شان در حزب جمهوري اسالمي هم فعاليت داشتند. سر ظهر بود که به پيشنهاد او، ناهار را در رستوراني  ها بچه تر بيش

 جا. آييم اين شيم، ناهار رو مي وقت از مدرسه جيم ميهر سر چهارراه گرگان خورديم. مصطفي گفت: ما

                                                 
 14 ي هعلق آي ي هسور –. قرآن کريم الم يعلم بان اهلل يري 1
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هاي راديولوژي را يادش بدهم. دوست  سازي روي ورق طور شده، خطاطي و کليشه گير داده بود که هر چندوقتي

يادش  چه را بلد بودم هر کند. من هم از خدا خواسته، تر بيشقول خودش فعاليتش را  به داشت اين کارها را ياد بگيرد تا

 ي عکس امام دربياورد. تايي کليشهود، ولي توانست چندبشو نب طش خوبدادم. خ

 

 کتاب خداشناسي

 مقدمه گفت:  ي ما، بي يکي از روزها که آمد دم خانه

 ي نماز و خداشناسي بخريم. تا کتاب دربارهميد، يه سر بريم دم دانشگاه، چندگم ح مي -

 چيه نکنه دوباره اون دختره ... -

 ست.ي ديگه  نه بابا. اين يه قضيه -

هاي جلوي دانشگاه، چند کتاب براي آشنايي يک جوان با اسالم و خدا خريديم که  فروشي آن روز هم از کتاب

. اولين "سيدخندان" خصوص براي نماز و عبادات خوب بود، ولي اين بار به محل خودمان نرفتيم. با تاکسي رفتيم به

جا منتظر بمانم تا او برگردد. در انتهاي کوچه، دختر  ماناي، مصطفي به من گفت ه رفتم. در کوچه جا مي آن بارم بود

 ، خداحافظي کرد و رفت.و گرفت و پس از دقايقي صحبتها را از ا کتاب ،سر داشت، آمد به جواني که چادر مشکي

ي که چند سيب زرد در دست درحالاي در آن نزديکي شد و نيم ساعت بعد  طرف من نيامد، وارد خانه به مصطفي

ي خواهرمه. اون دختره هم که  کجا رفته بود، گفت: اون خونه که رفتم، خونه وقتي پرسيدمز خانه بيرون آمد. داشت، ا

 گم. ديدي، داستان مفصلي داره که برات مي

 در راه بازگشت به محل، شروع کرد به تعريف ماجراي آن دختر چادري: 

ي با چادر نگاش جور . اينددبااليي هم دارني بسيار مُ دهشون خيلي خوبه. خونوا اون دختره، از اوناست که وضع مالي -

ش اساي زننده. پسراي محل هميشه بهِحجاب بود و با لب روز پيش ظاهرش واويال بود؛ کامال بينکن، تا همين چند

 دادند، ولي ... ش گير ميآويزون بودند و بهِ

 چي؟ نکنه گند زده نه؟ ولي -

رسه. اون فقط  کنه، عقلش به اين چيزا خوب مي ي ناجور زندگي مي وي يه خونوادهي که تباوجودنه نه. اصال. اتفاقا  -

 که به من آويزون شده بود. نده داشت. اونم اينيه ايراد گُ

 به تو؟ -

. پدرم رو درآورده بود. بهِمداد  زده و گير مي ي آبجيم، نگو اون زاغ من رو مي اومدم خونه دفعه که من ميهر آره. -

ترسيدم کسي برام حرف دربياره. اون وقت  ، ميدشناسن ناجور بود، من رو هم توي اين محل همه ميخب تيپش هم 

 شد. براي آبجيم بد مي

 کردي؟ نصفه جونم کردي بگو ديگه.  کار خب چي -

 التماس که:اما اومد جلوم. شروع کرد به عزواومد، اون روز  عجله نکن. يه روز آخرش اومد جلو. هميشه دنبالم مي -

ذارم، فقط واسه تو  ون نميبهِشي جووناي محل آويزون من هستند، من محل سگ هم  ام. همه آره من عاشقت شده
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که از دستش خالص بشم، قبول کنم براي يه بار  قدر گفت که مجبور شدم براي اين ميرم و از اين حرفا. خالصه اون مي

 تر بيشي ديگه. خودم  بعد از ظهر بياد به پارک محله هم که شده، راحت بشينم پاي حرفاش. باهاش قرار گذاشتم که

وشي. از همه نبايد آرايش کني و لباساي ناجور بپ وجه هيچخواي من بيام سر قرار، به  ش گفتم اگه ميترسيدم. بهِ مي

 مشکي سرت کني.تر هم بايد چادر مهم

 خيال ... بي -

مشکي جور کنه. اومد سر قرار. اصال بلد نبود چادر سرش دردونم از کجا تونسته بود يه چا نمي چاره بيجون تو.  به -

. م کشيدم کنار، دوباره اومد نزديککنه. نشسته بودم روي نيمکت که اومد نشست کنارم. رنگم پريد. خودم رو يه ک

من  بازي دربياري، خواي مسخره ش گفتم: ببين اگه مييکم. عصباني شدم. بلند شدم و بهِباز رفتم کنار باز اومد نزد

 وقت راحت حرفت رو بزن. رم. تو بشين اون سر نيمکت، منم اين سر نيمکت. اون ذارم مي مي

 کرد؟  کار خب اون چي -

خدا خيلي ترسيدم.  نگاه نکنم. به بهِشر نيمکت و روم رو برگردوندم که و هيچي قبول کرد ديگه. منم نشستم يه -

شون.  کرد که فقط چنددقيقه برم خونه کرد. خواهش مي تماس ميزد که. فقط ال گرفتم. اصال حرف نمي داشتم آتيش مي

اش توي دلم صلوات  کردم. منم همه قدر از خوشگلي من حرف زد که داشتم داغ مي افتاد. اون م ميوپا دست  به داشت

گناه طور راحت داره التماس  فرستادم که يه وقت گندنزنم و گول حرفاش رو نخورم. از يه طرف وقتي ديدم همين مي

 خواستم سرش داد بزنم و کنه، ازش بدم اومد، ولي انگار يه معصوميتي توي صداش بود که دلم نيومد وگرنه مي مي

 ش بگم.آد، بهِ چي از دهنم درميهر

خوندم که اين کارا آخر و عاقبت نداره و واسه خودت خوب نيست،  کردم و براش روضه مي چي من نصيحتش ميهر

شد يه دختر  که يه بار با من تنها باشه. اصال باورم نمي اون فقط يه خواهش داشت، اونم اينرفت.  گوشش نمي به اصال

ي چشم نشون بده تا  قدر راحت به گناه بيفته که به يه پسر التماس گناه کنه. اونم اون که فقط کافي بود يه گوشه اين

 . دي پسراي محل دنبالش راه بيفتن همه

 زدي يا ولش کردي و رفتي؟  نگفتي آخرش چي شد؟ سرش داد -

خواد بگه.  ي حرفاش رو بزنه که ببينم آخرش چي مي که خيلي برام سخت بود، نشستم تا همه کدوم. با اين نه، هيچ -

فشار  بهِمخوندم. خيلي  هيچي. فقط التماس گناه داشت. منم اگه قرار بود به اين سادگي خودم رو ول کنم که نماز نمي

ل نشم. خدا هم کمک ر توي دلم صلوات فرستادم و استغفراهلل گفتم که جلوي خواهشاي اون شُقد اومد، ولي اون مي

 شون. ي توکلت به خود اون باشه. آخرش من قبول کردم برم خونه کنه ديگه، وقتي همه مي

 اين همه ادعا جا زدي؟ شون؟ نکنه خربازي درآوردي، بعدِ چي؟ بري خونه -

 ؟آم ميقدر ساده  نظر تو من اين به جدا حميد، -

 شون. گي که قبول کردي بري خونه خب نه، ولي خودت داري مي -

 گم. خب قبول کردم، ولي نرفتم که. صبر کن آخرشم برات مي -
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شه. گناه داشت آتيشش  گم، اصال اين چيزا حاليش نمي چي براش از خدا و پيغمبر ميهر که من ديدم آخرش اين

دفعه از ذوقش جيغ زد. رنگم پريد.  تون که يه م گفتم که حاضرم امروز بيام خونهزد. خيلي وحشي شده بود. خب من مي

. حتي جرأت نکردم اطرافم رو بپام. يه داد دکنن ي آدماي توي پارک دارن من رو نگاه مي آن احساس کردم همه کي

شون  کس خونه هيچ آري؟ عذرخواهي کرد و گفت که اتفاقا االن بازيا چيه در مي آروم سرش زدم که اين ديوونه

شون. من قبول  رم خونه جدي باورش شده بود که من مي ليه. جديشون کامال خا ان بيرون و خونه اش رفته نيست؛ بابا ننه

کاري هر ي شما و آم خونه گفتم ببين، من همين االن مي بهِششون، ولي يه شرط براش گذاشتم.  کردم که برم خونه

بسته  باشه، چشمشرطي هر کثيفي که تو بخواي. ولي فقط يه شرط داره. که گفت کارهر کنم. که تو بگي، باهات مي

خب االن "ش گفتم شرطش اينه که همين االن چشمت رو ببندي و فکر کني االن فردا صبحه. گفت: کنه. بهِ قبول مي

اري کردم. االنم ک ي شما، با تو کثافت گفتم: خب االن فردا صبحه و ديروز من توي خونه "فردا صبحه که چي بشه؟

کردم.   کار کنم که تو چه راحت التماسم کردي و منم با تو چي هاي محل و براشون تعريف مي ي بچه رم پهلوي همه مي

تون؛ چون خودت  خوان که بيان خونه و از فردا هم مي دکنن چشم يه دختر فاحشه نگاه مي به ي محل به تو اون وقت همه

 خواستي.

 اون چي گفت؟ -

معرفتي يعني  معرفتيه. گفتم: بي که بي کني؟ اين ري براي پسراي محل تعريف مي جاخورد. گفت: يعني تو مياولش  -

اش همينه. خب منم دوست دارم جلوي  معرفتي باشه؟ گناه و فساد همه جاش بي چي؟ اين کار کجاش بامعرفتيه که اين

مونه. پس  ات توي محل نمي قرون آبرو واسه  حتي يک وقت ديگه تو کردم. اون  کار ز بدم که با کي بودم و چيبقيه پُ

 دست آوردي؟ به فکر کن حاال که فردا صبحه، چي از دست دادي و چي

 چي گفت؟ -

گفت: من عاشقتم، اصال اين چيزا برام مطرح نيست. گفتم: اتفاقا اين عشق نيست که توش  اش مي زد زير گريه. همه -

خواي باهات بکنم، ديگه نه من واسه تو ارزش  من اگه اون کاري رو که تو ميبخواي التماس کني باهات تنها باشم. 

 دونست اين کارا گناهه. قدر مظلوم بود که نمي اون چاره بيدارم، نه تو براي من. 

 گي؟ جدي مي -

هستند. بازي  شون مدام دنبال گند و کثافت ي خونواده شناخت. همه اصال خدا و دين رو نمي چاره بيخدا  حميد، به -

ش گفتم، اي که بهِ حم کرد و همان يه تيکهفهميد. خالصه خدا ر شناخت نه نماز و پاکي رو مي اصال نه خدا رو مي

 کرد. منم شروع کردم براش از دين و خدا گفتن.  باعث شد به گريه بيفته. خيلي هم بدجور گريه مي

 بعد چي؟ -

حجاب بيايي بيرون که گفت: من اگه يه روز آرايش  گفتم نبايد بي شش دادم. بهِ  يواش نماز رو ياد شکه يوا بعد اين -

ش ياد دادم توي خونه آرايش کنه، ولي وقتي حجاب نيام بيرون؟ بهِ طوري بي چهکنه،  ام مي غليظ نکنم، مادرم مسخره

 اومد بيرون توي کوچه آرايشش رو پاک کنه و چادر سرش کنه. 

 چادر؟ -
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ظهر و عصر نمازآد بيرون،  ياد دادم وقتي مي بهِشکي هم خريد. نماز خوندنش چه جالبه. مشبله چادر. اتفاقا يه چادر -

جوري  خونه. بعد ديدم اين شون مي صبح رو هم يواشکي توي خونهنماز چاره بيو مغرب و عشا رو توي مسجد بخونه. 

که  ي سرش کرد تا اينآرايش نکرد، بعد روسر يواش يواشاش دزدکي بخواد خوب باشه. آخرش  شه که همه نمي

من زندگي کنه. آخرشم شد ايني که امروز ديدي؛ يه دختر وخواد سالم و م شون بقبولونه که مي تونست به خونواده

زنم.  خودم باهاش حرف مي تر کمآرم. ديگه  گيرم و مي تا کتاب براش ميچند وقت يه بار چندهر من. منموچادري م

 1نه. شده اهل قرآن و کتاب و اين چيزا.يعني ديگه نيازي نداره با من حرف بز

 

 جعل نامه

ي  حساب از جبهه اي افتادم که هنگام تسويه ياد برگه به اي بودم که مصطفي را با خود همراه کنم. ناگهان دنبال راه چاره

ام.  ودهغرب ب ي گيالن کرد که من مدت سه ماه در جبهه مان گرفته بودم. آن برگه گواهي مي غرب، براي مدرسه گيالن

خواستيم، از آب  طور که مي يک فتوکپي از آن گرفتم، اسم خودم را با تيغ پاک کردم و نام مصطفي را نوشتم. البته آن

غرب  هر اعزام نيروي سپاه گيالني ديگر با تايپي که او اجاره کرده بود، نوشتم و مُ درنيامد. به همين خاطر، يک نامه

گرفت، متوجه قضيه شد، ولي فقط خنديد. به اين ترتيب  مان فتوکپي مي يرا زير آن کپي کردم. عکاسي که برا

 غرب هاي گيالن زاده، سه ماه در جبهه داد مصطفي کاظم اي خطاب به دبيرستان مالک اشتر آماده شد که نشان مي برگه

ه اصل آن را تحويل . قرارمان اين شد که اگر خواستند اصل نامه را بياورد، باالجبار بگويد کخدمت مشغول بوده به

اش براي نرفتن  ها هم انجام داده بوديم؛ از جمله نادر محمدي که همه ي بچه . اين کار را قبال براي بقيهاست مدرسه داده

 ي آموزش بود.  روزه 45ي  به پادگان و نديدن دوره

ونده به پايگاه شهيد ي مراحل اعزام و تکميل پر گنجيد. وقتي براي بقيه نمي مصطفي از خوشحالي در پوست خود

بهشتي رفتيم، در راه از خصوصيات و اوضاع جبهه برايش شرح دادم تا اگر احيانا مسئول ثبت نام چيزي پرسيد، بتواند 

غرب  ، مسئول تشکيل پرونده، با سماجت تمام از وضعيت گيالن"مرتضايي"طور هم شد.  جواب بدهد. اتفاقا همين

هايش جواب داد، ولي او که شک کرد و قانع نشد، با اعزام او  ي پرسش مهبه ه سرد خونال کرد و مصطفي هم وس

 مخالفت کرد و گفت: 

 بايد اول بري پادگان، آموزش ببيني، بعد اعزام بشي.  -

 

روزمان شده بود رفتن به پايگاه و التماس کردن به مرتضايي که آدم هر روزي مصطفي خيلي پکر بود. کارچند

 ي او حرصم را درنياورده بود.  کس به اندازه يچحال، ه به خشکي بود. تا

                                                 
   ـ بعد از شهادت مصطفي، خواهرش گفت: 1

کنـه. چنـدبار    ايسته و گريـه مـي   يم روي در، ميا هي ما و جلوي عکس مصطفي که چسبوند د پشت در خونهآ از روزي که مصطفي شهيد شده، يه دختر چادري مي -

  ره. کنم، در مي کار داره که نتونستم. تا در رو باز مي که با مصطفاي ما چي خواستم ازش بپرسم

 خيلي براي دخترک دلم سوخت. ديگر از آن دختر هيچ خبري ندارم و اين که کي بود و چي شد. 
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گفتم که  کردم و مي ي ما نشسته بوديم و من طبق روال هميشه مصطفي را اذيت مي يکي از روزها که دم خانه

باره از جا پريد و گفت: حميد، زود باش،  خواهم تنها به جبهه بروم، او که اشک در چشمانش حلقه زده بود، يک مي

 شهيد بهشتي. بريم پايگاه 

ترسم نذاره  ي اون مرتضايي بداخالق رو ندارم. زيادي که گير بديم، مي گي گفتم: ببين، من ديگه حوصله هحوصل با بي

 خود منم برم جبهه. اصال انگار اينا رو ساختن واسه جلوگيري از جبهه رفتن مردم.

 ريم جبهه. ميباهم  تون اجازه مصطفي خنديد و گفت: نه داداش. تمومه. امروز ديگه کارم درسته و با

هم به پايگاه رفتيم. نرسيده به اتاق ارزيابي ا داشت که از چيزي مطمئن بود. بابه چشمانش که نگاه کردم، برق وقتي ر

 گفت:  - هاي کارگزيني از بچه - "اسدي"خروج از اتاق است، خطاب به  درحالو گزينش، متوجه شديم مرتضايي که 

 گردم.  ي ديگه برمي دقيقه ن رو انجام بده، تا چند، کاراي ماسدي جون -

را با اسدي ي درخواست اعزام  ها پنهان شده بوديم، داخل شديم و مسئله رفت بيرون، ما که در يکي از اتاق رو راهتا از 

جبهه، ي  ي سابقه ي مصطفي را که آورد، با ديدن برگه انگار که مرتضايي حرفي زده. پرونده مطرح کرديم؛ انگار نه

 خواي بري؟  گفت: تو هيچ مشکلي براي اعزام نداري، کي مي

 چي زودتر بهتر. هر پته افتاد. کمي خودش را کنترل کرد و گفت: با اين حرف، رنگ مصطفي سرخ شد و به تته

ي فرستاد. اسد فرم معرفي به اعزام نيرو را که گذاشت جلويش، مصطفي نگاهي به من انداخت. مدام زير لب صلوات مي

ي سمت چپ منگنه کرد، مهر سپاه را بر  نام مصطفي پر کرد. عکس مصطفي را که باالي گوشه به با خودکار فرم را

دانست چه کند. سريع سه چهار تا فتوکپي از آن برگه که انگار  آن کوبيد و داد دستش. مصطفي از خوشحالي نمي

 برات ورود به بهشت بود، گرفت. 

ا با طوري مسئله ر حال به خانه برگشتيم. حاال مانده بود که چهسر ا گرفتيم و شادمان ومان ر ي اعزام برگه ،هر دو

 شان مطرح کند. به همين بهانه، گفتم:  کاظمتر،  مادرش و از مهمپدرو

ات رو ضبط کنيم. نواري  نامه آد يا نه، که بعدا وصيت جا حرف بزن ببينم صدات خوب درمي مصطفي، راستي بيا اين -

 1ي کرد و من ضبط کردم.ران سخناي مثال  بط صوت گذاشتم و مصطفي چند دقيقهرا در ض

 

 آم من با تو جبهه نمي

طرف  کشد مصطفي را کنترل کرد. از ي مان دادند، ديگر نمي ي اعزام را دست روز چهارشنبه سوم شهريور که برگه

 کرد، مي ريکاهر زد و حرفي که ميهر طرف ديگر اش مانع شوند، از ترسيد که تا روز اعزام اتفاقي بيفتد يا خانواده مي

در ميدان وثوق.  "ژورک"رفتيم عکاسي باهم  مان قطعي شد، خواهد برود و برنگردد. وقتي رفتن نوعي انگار ديگر مي به

 مصطفي يک عکس تکي زيبا انداخت و گفت: 

 ام. روي حجله ددوست دارم اين عکس رو بزنن -

                                                 
 وجو کردم، آن نوار را نيافتم. سفانه بعد از شهادت مصطفي، هرچه نوارهاي کاستم را جستأـ مت 1
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ه من داد که پشت يکي از آنها را تقديمي نوشت. وقتي عکس جديدش را به من داد، دوتا از آن هم براي يادگاري ب

 شي، قبول نکرد.  گو هستم که بفهمم تو چي مي چه گفتم آخه پسر، مگه من غيبهر شود. پيله کرد که ببينم او چه مي

ار دادم، چشمم را بستم و عکس ي ما بيايد، وضو گرفتم، قرآن را جلويم قر که مصطفي به خانه بعد از ظهر، قبل از اين

ي آل  مصطفي را الي آن گذاشتم. وقتي قرآن را بازکردم تا ببينم عکس مصطفي کجا قرار گرفته، با تعجب ديدم سوره

ام  باره گريه يک "والتحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون": 169ي  عمران آمد؛ آيه

 گرفت. 

راست رفتيم باال. از حالت چشمانم فهميد که  صدا درآمد، فهميدم خودش است. در را که باز کردم، يک به زنگ در که

که حرف را عوض کنم، گفتم برويم بيرون  شود. براي اين بايد خبري باشد. همان اول گير داد که بگويم او چي مي

 وزانو جلويم نشست و گفت: کن نبود. دستم را گرفت و نشاند روي زمين. د چرخي بزنيم، ولي او ول

 شه. جون، قرارمون اين نبود ها، حاال درست بگو چي مييدببين حم -

 شود. سرم را انداختم پايين و آرام گفتم:  نتوانستم در چشمانش نگاه کنم. خودم باورم شد که شهيد مي

 آم جبهه. مصطفي ... من با تو نمي -

 چي گفتي؟ -

 آم. گفتم من با تو جبهه نمي -

 هم ماليد و با ذوق و شوق داد زد:  به هايش را گهان از جا پريد، کف دستنا

 شم ... جون ... يعني من شهيد مي آخ -

 نتوانستم جلوي خودم را بگيرم. اشکم جاري شد. دستش را گرفتم و نشاندمش کنار خودم:

 هم حق نداري تنها بري. آم. تو ببين مصطفي، من طاقت دوري تو رو ندارم، واسه همين هم باهات جبهه نمي -

ي کارا درست شده، داري بازي  آم و حق نداري؟ تو بايد با من بياي. حاال که همه اين حرفا يعني چي؟ جبهه نمي -

 آري؟ درمي

 آقامهدي برو. اصال با ؛آم. خيلي دوست داري، خودت تنها برو همين که گفتم. من نمي -

کرد و گفت: ببين حميد، ادا درنيار.  درهمهايش را  گذاشت. اخم ي ميحساب شوخ به هاي مرا شايد تا حاال داشت حرف

 دست تو نيست. تو بايد با من بياي جبهه.

 خوام بيام جبهه. خير. مگه زوره؟ من نمي نه -

 ام را گرفت، خيلي تند و جدي گفت:  ديگر نتوانست خودش را کنترل کند. آمد جلو، با دستانش يقه

خدا فضولي کني ... مگه دست توئه؟ وقتي خدا قرار داده که من با تو برم جبهه و شهيد کني توي کار  تو غلط مي -

 توني عوضش کني. بشم، تو حق نداري فضولي کني. اصال نمي

هاي  شوق. شروع کردم هاي کسرم را که انداخته بودم پايين، آوردم باال و در چشمانش خيره شدم که پر بودند از اش

وقت دانستم تا چند بوييدم. مي م و ميبوسيد گريه. او را مي  به وش گرفت و او هم شروع کردگريه کردن. مرا در آغ

 زدم:  کردم، زار مي ديگر از او خبري نخواهد ماند. التماس مي



 54 

 هاي ديگه برو. من تحمل دوريت رو ندارم ... مصطفي جون، تو رو خدا ... با من نه. با بچه -

 رفيق شدم؟ براي همين چيزا ديگه.جون، مگه واسه چي با تو حميد -

 معرفت، خودخواه ... بي -

توني  خواي، بگو. ولي خدا اين وظيفه رو که من رو برسوني جبهه، انداخته گردن تو. عوضش هم نمي چي که ميهر -

 آم، نه خدا. بکني. خيالت راحت باشه، نه من کوتاه مي

فرحين بما آتاهم اهلل "اش رو نخوندي:  يد و گفت: پس چرا ادامهاي را که برايش آمده بود، نشانش دادم، خند وقتي آيه

من اهلل و  همن فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اال خوف عليهم و ال هم يحزنون. يستبشرون بنعم

1منينوفضل و انّ اهلل اليضيع اجر الم
 دوباره پريد صورتم را بوسيد و گفت:  "

جوري بموني، شايد توي عمليات بعدي بيايي پهلوي من.  دم که اگه تو همين بشم، به تو مژده ميبفرما. اگه من شهيد  -

 معرفتم که بذارم و تنها برم؟ قدر بي مونم تا تو بياي. فکر کردي اين قدر منتظرت مي تازه، من اون

 

آمد،  مان مي ظهر که به خانهبعد از  4روز ساعت هر آور شده بود. عذاب مبا مصطفي براي از آن روز به بعد، رفاقت

 کرد. خنديد و شادماني مي گريه و التماس و او فقط مي به کردم نشستم، شروع مي دوزانو مقابلش مي

ي  ي ما بود. او که عالقه روز از صبح تا شب خانههر اي براي مسافرت به شمال رفتند. مصطفي ي ما يک هفته خانواده

ام گرفت. خود او بهتر و  ائت قرآن را به او ياد بدهم. از اين حرف او خندهزيادي به قرآن داشت، گفت که بايد قر

آمد، قرآن را باز  مان مي داد. به همين بهانه وقتي به خانه از من با قرآن مأنوس بود، ولي گيري بود که او مي تر بيش

 را بگيريم. از اين کارش خيلي خوشم آمد.  ديگر همخوانديم تا ايرادهاي  نوبت مي کرديم و به مي

 

ي مصطفي. مادرش که  مهر ماه، همراه حامد رفتيم دم خانه 5آخرين روزهايي بود که در تهران بوديم. روز دوشنبه 

رود جبهه. براي همين  حاال ديگر کوتاه آمده بود و راضي شده بود، به او گفته بود بايد ثابت کند که با حميد مي

رم  دنبال من و گفت: ببين حميد، الحمدهلل مادرمم راضي شد، فقط گفته بايد مطمئن بشه که دارم با تو مي مصطفي آمد

 جبهه.

 خب منظور؟ -

ي اعزامت رو به مادرم نشون بده تا هم خيال اون راحت  ي ما و برگه که االن با حامد بيايين بريم دم خونه منظور اين -

 بشه، هم من.

 و گفتم: کي گفته قراره من با تو برم جبهه؟ اي شيطاني کردم خنده

 ن؟ ن ن خورد و با تعجب گفت: هانکه جا

 ترسم. تون. از داداشت مي ترسم بيام دم خونه دوني چيه، من مي تون. اصال مي آم دم خونه هيچي. من نمي -

                                                 
اند در پي آنهـا، کـه    شان گرديده، شادمانند. بشارت و مژده دهند به آنها که نپيوسته آنان به فضل و رحمتي که از خدا نصيب" :171 – 170 ي هآي -ان عمر آل - 1

 "يمان را هرگز ضايع نگذارد.که خداوند اجر اهل ا براي آخرت شتابند و نترسند و از فوت متاع دنيا غم مخورند. و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اين
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؛ کاظم که ديگه جاي خود ن که بيام جبههو بابام راضي شد گم مامان نه بابا جون. اصال ديگه اين حرفا نيست. مي -

گه اگه قراره با حميد بري، بايد  حاال مي ؛داره. فقط مامانم شرط گذاشته بود با آقامهدي برم جبهه که من قبول نکردم

 به من ثابت کني.

بري قنادي ميدون وثوق، يه جعبه نون  دشه. اول باي که زدم زير خنده و گفتم: دِ همين ديگه. دست خالي که نمي

 مشدي بگيري، اون وقت شايد يه فکري برات کردم. اي خامه

 پور. ذوق کرد و گفت: نوکرتم هستم. شيريني چيه؟ فردا ظهر ناهار مهمون من چلوکبابي کاظمي

خورد. آرامشي قبل  چشم مي به شان که رفتيم، مادرش بشقابي پر از سيب سرخ آورد. آرامشي سخت در نگاهش دم خانه

 د، ولي التماس از نگاهش جاري بود: کرد بخند از طوفان. سعي مي

 ر.بَي من رو نَ تو رو خدا جگرگوشه -

مادر مصطفي تا توانست از من ضمانت و قول گرفت که او را در جبهه تنها نگذارم، چهار چشمي مواظبش باشم، 

 خود جايي نرود، حرف مسئولين را خوب گوش کند و ... هاي بد ياد نگيرد، سرِ حرف

 ،باهم ي اعزام مصطفي تطبيق داد مطمئن شد که ي اعزام من را گرفت و با برگه دادم. وقتي برگهمن براي همه قول 

سالمت. من مصطفي رو به شما  حميد، بريد بهاشويم، رو کرد به من و گفت: آق جا اعزام مي کيک زمان و از ي

 سپرم ... مي

ه من نسپريد، بسپريدش به خدا. جبهه است و معلوم کنم. اون رو ب . من قبول نميخانم حاجرنگم پريد. سريع گفتم: نه 

 شه ... نيست چي مي

ي چشم بفهماند که چيزي نگويم، ولي من حاضر نشدم بپذيرم که  که مصطفي سعي کرد با حرکات لب و گوشه

کمي کوتاه آمد و گفت: خب اون که هست. من اول  ،مسئوليت او با من باشد. مادر مصطفي با شنيدن حرف من

. بازم بايد بسپريش به خود خدا. منم يکي هستم مثل خود خانم حاجمش به خدا، بعد به شما. دوباره گفتم: نه سپر مي

 کنه به کي بخوره، به کي نخوره. کنه. توپ و خمپاره است. تير و ترکش حساب نمي مصطفي. جنگ معلوم نمي

خوب شد؟ تو هم مواظبش باش و کاري تون رو سپردم به خدا. هردوتا دست آخر مادر مصطفي کوتاه آمد و گفت:

 کن تا اخالقش خوب بشه.

تونه  جوري يه شاگرد مي گيرم. چه ؟ من همين االنش دارم از مصطفي درس ميخانم حاجبا تعجب گفتم: اين حرف چيه 

 به استادش درس بده؟

 

افتاد که آن دختر پشت  کوچه کرديم، نگاهم به ته ش صحبت ميرشان ايستاده بوديم و با ماد طور که دم خانه همين

 آميز به مصطفي گفتم: اي شيطنت خانم که خداحافظي کرد و در را بست، با خنده پاييد. حاج پنجره نشسته بود و ما را مي

 زنه ... مون رو مي رفيقت پشت پنجره داره زاغ -
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طرف او پرت کرد که به  خورده را که در دستش بود، به که برگشت و چشمش به او افتاد، با عصبانيت سيب نيم همين

حرفش گوش دهد.  کرد که به حضور من و حامد، به مصطفي التماس مي توجه به هاي پنجره خورد. دختر، بي نرده

 هايش را به او زد و گفت: مصطفي با عصبانيت، آخرين حرف

واسه خودت اون  تو نشون بدم. من رو به  رو عالف خودت کردي؟ من قصدم اين بود که راه و چاه برو بدبخت من -

گم، به  ت ميي دارم بهِکه به نکبت نيفتي؛ ولي تو دنبال چيزاي ديگه هستي. برو بدبخت. ببين کِ کتابارو دادم، براي اين

 رو انجام دادم.   ي خودم بدبختي و نکبتي بيفتي که نگو. من وظيفه

 زد: کرد و داد مي برگشتيم که برويم. او همچنان التماس مي

 .آقامصطفي .. -

 فت: مصطفي جون کارت دارم.که گ همين

 رنگ مصطفي پريد. برگشت و گفت: 

 1جوري صدا نکن. رو اين  منوجه  هيچشو، به  برو گم -

 

 مصطفي ي هتشييع جناز

قرار بود به همين مناسبت، مردم روي بام  ؛ي جنگ بود ي عراق به ايران و هفته حمله گرد لشهريور، سا 31چهارشنبه 

شان راه  طرف خانه به ي شهيد مصطفي حسيني کبر بگويند. ما که در مسجد بوديم، هنگام برگشتن، از کوچها ها اهلل خانه

 سرداديم.  اکبر اهللافتاديم و همراه با مردم، فرياد 

با احکام دين آشنا شود. گير داد که  تر بيشامام خميني را بخواند تا بهتر و  "ي نوين رساله"تاب کمصطفي قصد داشت 

اش  آن را بخوانيم. قبول نکردم، ولي وقتي اصرار کرد، پذيرفتم. اما مگر کتاب خوانديم؟ همهباهم  شان بروم و انهبه خ

 ي اسالم بايد چه خصوصياتي داشته باشد. که يک رزمنده ي جبهه و اين شد حرف زدن درباره

 کرديم. در مسجد محل ه آماده ميبود که من و مصطفي خودمان را براي رفتن به جبه 1361اولين روزهاي مهر سال 

. سريع رفتيم است پيدا شده و االن در پايگاه شهيد بهشتي2مصطفي جاللي پروينسيدشهيد ي  اين شايعه پيچيد که جنازه

به پايگاه برويم تا باهم  ي پيکر برادرش را جويا شديم که او تاييد کرد. از سيداحمد خواستيم احمد و قضيهسراغ سيد

 دهد کسي او را ببيند. محمد اجازه نميترش سيد يم. او گفت برادر بزرگينجنازه را بب

اشين پدرش را آورد تا همراه قربان بود که مصطفي ممهر، برابر با عيد 6شنبه  روز سهو نيم صبح  6ساعت حدود 

رويم. قرار بود ماه بازگردانده بودند، به پايگاه شهيد بهشتي ب 9مصطفي که بعد از ها، براي ديدن پيکر سيد بروبچه

طفي که حال و هواي اعزام احمد هم همراه ما آمدند. مصحل تشييع کنند. حامد قاسمي و سيدامروز آن را از مسجد م

                                                 
 يهـا  ييگوش نکردن بـه راهنمـا   لشيبرد. چه بسا دل سر مي به يبد و نکبت تيکه اتفاقا در وضع دميبرحسب اتفاق آن دختر را د ،يسال بعد از شهادت مصطف 15 - 1

 بود. يمصطف

اي بـين ايـران و     اش در منطقـه   غرب به شهادت رسيد، ولي جنازه آباد گيالن ي قاسم الفجر در تنگه در عمليات مطلع 1360ـ سيدمصطفي جاللي پروين دي ماه سال   2

 از شهدا از جمله جاللي پروين را به عقب منتقل کنند. نگفتند، نيروهاي ايراني توانسته بودند با نفوذ به آن منطقه، پيکر چندت طور که مي عراق جاماند. آن
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فرمانش هم حرف نداشت؛  کرد. دست اش کرده بود، با سرعت تمام و عجوالنه رانندگي مي بدجوري هوايي به جبهه

 ليس راهنمايي که پشت سرمان بود، پشت بلندگو اعالم کرد: ي نارمک، ماشين پ خانه ولي سر چهارراه تلفن

 بزن کنار ... 504پژوي  -

که شايد آن را بخوابانند. همه از ماشين پياده شديم و رفتيم  خاطر ماشين پدرش و اين به تر بيشرنگ مصطفي پريد؛ 

پته افتاد. مصطفي  پريد و به تتهي رانندگيت رو بده، رنگ مصطفي  نامه طرف افسر پليس. وقتي به مصطفي گفت گواهي

مان کند، احمد ماجرا را  نامه داشته باشد. وقتي افسر خواست جريمه سال نرسيده بود که گواهي 18اصال سنش به 

دبانه و محترمانه گفت: بفرماييد تشريف ورويم دنبال پيکر برادرش. افسر پليس خيلي م که داريم مي تعريف کرد و اين

 تر بريد. ل يه کم آرومببريد ... ولي حداق

 ي تشکرآميزي کرد و نفس راحتي کشيد. مصطفي خنده

 

داد کسي وارد آن شود  اجازه نمي وجه هيچمحمد به را در اتاقي گذاشته بودند و سيد در زيرزمين پايگاه، پيکر مصطفي

 ي کرده بود. حتيچين و پيکر را ببيند. اين مسئله بدجوري زد توي ذوق مصطفي که کلي براي ديدن شهيد زمينه

 گذارم او را ببينند، چه برسد به شما. م را هم نميپدرومادرمحمد گير داد که: اصال وساطت احمد هم فايده نداشت. سيد

طرف محل برگشتيم. مثل هميشه، پيکر را در تابوتي  به خود داشت،همراه آمبوالنسي که جنازه را در ناراحت و پکر،

داخل صحن مسجد بردند. مرتضي شروع کرد به  به ايران،جمهوري اسالمي رنگ  چوبي و پيچيده در پرچم سه

ي مردم  ي دوستانش خوب نبود، ناراحت و عصباني، بيرون مسجد کنار بقيه مان با او و بقيه خواني. ما که ميانه روضه

کردند. خيابان وصال پر  منتظر مانديم تا تابوت را براي تشييع بيرون بياورند. انصافا اهالي محل خوب از شهيد استقبال

 شان همراهي کردند.  دوش، تا خانهدادند و شهيد را بر رانه شعار ميشده بود از زن و مردهايي که مقتد

 شان نشود. مصطفي فکر کرد احتماال درِ جنازه که وارد خانه شد، محمد در را بست تا غريبه وارد جمع خانوادگي

ودش ي اين کار را نداد. احمد که خ آمد بيرون، گفت که محمد اجازه تابوت را باز خواهند کرد، ولي وقتي احمد

 .است سوخته و سياه شده ماه بدنش زير آفتاب و سرما مانده، پيکرش نيم 9چون  گفت جنازه را ديده بود، مي

رفتيم  يپيکر را در چهارراه ابوريحان داخل آمبوالنس گذاشتند تا به بهشت زهرا )س( ببرند. همراه مصطفي داشتيم م

برويم بهشت زهرا. ناگهان رنگ مصطفي پريد. ناخواسته باهم  جا طرف مسجد تا ماشين را بردارد، به خانه ببرد و از آن

آمد، نرسيده به او، با ناراحتي از  رو مي  و درجا خشکش زد. مادر مصطفي که داشت از روبه "واي مادرم ..."گفت: 

 : که چرا ماشين پدرش را برداشته، گفت اين

 جيگر زده سوئيچ رو بلند کردي ... کار، ولي توي جزّخواد بره سرِ ي ميکنه ... از کِ ات رو مي بابات ببيندت، کله -

پناهي رفتيم طرف بهشت  آقا حاجا بروند خانه و ما سوار بر وانت ج مصطفي با مادرش رفت طرف مسجد تا از آن

 کنم تا جنازه را ببيند.  طوري شده، کاري مي جا هر در آن زهرا. خيلي حالم گرفته شد. به مصطفي گفته بودم که
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ي حواسم پهلوي مصطفي بود. مقابل ترمينال جنوب بوديم که ناگهان ديدم  ها در عقب وانت، همه کنار بچه

موتورسيکلتي پشت سرمان است. داود جعفري پشت فرمان موتور بود و احمد و مصطفي هم ترک او نشسته بودند. از 

 داد زدم: خوشحالي 

 حامد ... حامد ... مصطفي هم اومد .. اوناهاش ... -

 رويم شهيدي را دفن کنيم. وقتي پرسيدم چي شد، گفت:  داريم مي انگار گل از گلم شکفت. اصال انگار نه

اومد.  ديد که پدرم درمي مون پارک کردم، کليد رو دادم به مادرم و زدم بيرون. اگه بابام مي وقتي ماشين رو دم خونه -

با موتور دفعه ديدم داود و احمد  خوردم که يه شما غبطه مي به توي ميدون بيهقي روي جدول نشسته بودم و داشتم

 عالي هستم. خدمت جنابپيداشون شد. حاال هم در

 دانم کسي نزديک نشود. نمي وجه هيچهاي سپاه دور قبر را بگيرند تا به  محمد پروين گفت که بچهدر بهشت زهرا، سيد

هاي سپاه آشنا درآمد و  ي برادرش حساس بود. از شانس خوب مصطفي، يکي از بچه قدر روي ديدن جنازه چرا او آن

ي شهيد را که از الي کفن باز کردند، ببيند.  مصطفي توانست از ميان پاهاي او، باالي قبر برود و آن قسمت از چهره

فق شده بود، برايم کلي ارزش داشت. عقب وانت که من اصراري بر ديدن او نداشتم، ولي همين که مصطفي مو

ي شهيد، خيلي رويش تاثير  ي سوخته و سياه شده نشستيم، تا خود محل، مصطفي حالي ديگري داشت. ديدن چهره

 گذاشته بود. در راه گفت: 

 اين هم آخرين ديدار ما با بهشت زهرا. -

 

بود، قبول نکرديم. به  طور ي آنها برويم، ولي ما هر هبه خان پروين گير داد که ناهار به محل که رسيديم، مادر جاللي

پيشنهاد مصطفي، سوار بر موتور داود به چلوکبابي حافظ رفتيم؛ مهمان مصطفي. بعد از آن، مرا به خانه رساندند و 

رسد، که باعث شده بود دير به کارش ب و از اين طفي به محل کار پدرش تلفن زدهمصطفي با داود رفت. ظاهرا مص

 عذرخواهي کرده بود.

ي  هبا همه خداحافظي کرديم. من، حامد و مصطفي رفتيم طرف خان ها جمع بودند، پروين که بچه ي جاللي شب، دم خانه

جا چيده بود. من که ديگر جمع  ي کوچکي همان دم در ورودي، اتاق مصطفي بود که وسايلش را آن آنها. زيرپله

آورد و  بازي درمي نداشت، محو حرکات مصطفي بودم. حامد هم فقط مسخرهکردن وسايل برايم تازگي و نشاط 

بارش خواند که  حسرت شد از نگاهِ زد. کامال مي اش تلخ بود و در ته نگاهش غمي نهفته موج مي خنديد، ولي خنده مي

شان  من، کاظم مادرش خواب بودند و از شانس خوبکند. پدرو مصطفي را سير نگاه ميچگونه دارد براي آخرين بار، 

 مصطفي ساکش را آماده کند.که آقاشب طول کشيد  نيمه 2هم خانه نبود. تا ساعت 

 

 و ... اعزام به جبهه

ي ما و گفت که آماده شوم تا برويم. داود جعفري  مصطفي با ماشين پدرش آمد دم خانه 7/7/61صبح روز چهارشنبه 

خواستم به  بار که ميهر ام بود؛ دادم. اين کار هميشگي تم، به او ميي ما بود و داشتم کتاب و وسايلي را که داش دم خانه
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خواندم، در  ها و احزاب مي سازمان تر بيشانقالب را که براي شناخت بروم، کتاب و نشريات گروهکي و ضدجبهه 

اشتباه ها و وسايلم،  ميان کتابه اگر شهيد شدم، با ديدن آنها درسپردم ک کردم و به کسي مي يک گوني جمع مي

 ام! ها گرايش داشته نگيرند و فکر نکنند که به آن گروهک

تن  هب ،کتاني را که تازه خريده بودکفش سبز رنگ ارتشي و يک جفت  نو، پيراهن گرمِ مصطفي، شلوار زيتوني رنگِ

کرد و خيلي عجله داشت. وقتي داود چشمش به مصطفي با آن تيپ قشنگ افتاد، با نگاهش  . کلي ذوق ميداشت

مصطفي آقابه،  سراپاي او را ورانداز کرد. با ديدن شلوار نو که رنگ لباس فرم سپاه بود، زد زير خنده و گفت: به

 سپاهي هم شدند.

 عجله داري، براي چي االن شلوار نو رو پوشيدي؟ برو درش بيار، توي منطقه بپوشش. قدر چهکه من گفتم: 

شان. قرار شد من و داود برويم دنبالش. داود بدجوري در  خانهسوار بر ماشين پدرش، خداحافظي کرد و رفت طرف 

توانست. او که اخيرا با مصطفي رفيق شده بود، برايش  شد، ولي نمي عذاب بود. خيلي دوست داشت با ما همراه مي

 شد خواند. بارش مي گفت، ولي از چشمان اشک ها را زبانش نمي نهمان اول راه از او جدا شود. اي سخت بود که

 

دست داشت و  به ي که قرآندرحالي مصطفي رفتيم. مادرش دم در آمد و  در خانه  به پدرم،پس از خداحافظي با مادرو

 اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت: 

 شاءاهلل سالم برگردين و پيروز.  تون ... ان سالمت ... به خدا سپردم بريد به -

پشت سرمان پاشيد. مصطفي شلوار نو را درآورده و در ساک  آب اي هما را از زير قرآن رد کرد و کاس  هر دوي

چوبي،  رساند. دم ايستگاه پل - ي جاسوسي آمريکا النه -داود ما را با موتور به اعزم نيروي تهران  1گذاشته بود.

د. سالم آم ميي جاسوسي  شان را ديديم که او هم سوار بر موتور دوستانش، به النه هاي مدرسه از بچه "زاده حسن"

 شود. عليک که کرديم، فهميديم او هم با ما اعزام ميو

جا خورديم. داود حتي  اي در خيابان ايرانشهر رفتيم و مهمان داود، صبحانه را آن فروشي  به پيشنهاد داود، به ساندويچ

ورتر  را شعله هايش، آتش دل او ي معصوم و شاد مصطفي بود که با خنده موقع خوردن ساندويچ، نگاهش فقط به چهره

 ساخت. مي

. من که نه، از مصطفي سادگي از ما جدا شود و برود. از آمد به ظاهرا کمي زود آمده بوديم. داود هم دلش نمي

نگذشت که دور  تر بيشگردان را درآوردم. دقايقي  آفتاب  ي تخمه النه، لب جوي آب نشستيم. من کيسه روي درِ  روبه

  مان را عوض کرديم. شود، سريع جاي يديم اوضاع دارد خراب ميبرمان پر شد از پوست تخمه. دو

 

وقتي قرار شد برويم داخل النه، داود با مصطفي که دست داد، دستش را فشرد و نگاهش را در چشمان او دوخت. 

 جور که بود، باالجبار خداحافظي کرد. هر آور بود. خيلي برايش عذاب

                                                 
عنوان   وجه از آن استفاده نکرد و همچنان آن شلوار نومانده را به دت او، مادرش آن را به حامد هديه داد. حامد هم به هيچـ ديگر آن را نپوشيد تا اين که بعد از شها  1

 يادگاري حفظ کرده است.
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مان دادند. مصطفي از شادي  هاي نظامي و پوتين تحويل بردند. لباس 1ام حسن )ع(جا با اتوبوس ما را به پادگان ام از آن

اي در دست آمد و با  نفر سپاهي با برگه کها را بست. ي گنجيد. سريع لباسش را پوشيد و بند پوتين در پوستش نمي

 ت: گف شد. مدام مي تر بيشي مصطفي  شوره داد، دل او را مي نفر، کارت جنگي هر خواندن نام

تون توي ليست  تون گرفته شد و اسم آهن حال تو بشه که تعريف کردي توي راه ي اولِ گم حميد، نکنه مثل دفعه مي -

 ها نبود؟ اعزامي

زاده. بله؟  دفعه ديدي گفتند مصطفي کاظم قدر حساب و کتاب داره که يه با اخم گفتم: اون اول جنگ بود. االن اون

 ات رو بشور.تون ماشين باب بفرما برو خونه

 شود که ناگهان فرد سپاهي گفت:  تر کمخواستم شوخي کنم تا اضطرابش 

 زاده. برادر مصطفي کاظم -

هول کرد و همچين از جايش پريد که همه متعجب نگاهش کردند. کارت جنگي را که عکس مصطفي رويش خورده 

 بود، به دستش داد. کم مانده بود کارت را بخورد. با خنده گفتم: 

 مجددي هستيم ها.  کني؟ مثال ما اعزام چرا ضايع مي ،ديدبَ دندي

شد. پشت کارت، محل  تر بيشاند، ذوقش  وقتي پشت کارت را برگرداند و ديد که جلوي اعزام مجددي ضربدر زده

 "غرب کشور"اعزام را نوشته بودند: 

 

ويزيون براي گرفتن گزارش آمدند. ستون ايستاديم که خبرنگاران تل ي ورودي پادگان به بعد از ظهر، در محوطه

داديم. از قرار معلوم، ما جزو  کرده رو به دوربين جواب مي هاي گره داد و ما با مشت نفر پشت بلندگو شعار مي کي

 پادگان بوديم. 64گروهان يک از گردان 

خودمان را اعزام شده ي که ديگر باوجودها از در پادگان بيرون زدند.  اذان مغرب که از بلندگوها پخش شد، اتوبوس

کاظم فکر آقا خصوص مادر مصطفي و بهبسا پدرو ا االن کجا هستيم و چهدانستيم و مطمئن بوديم کسي خبر ندارد م مي

ي خودمان بوديم، مصطفي اضطراب عجيبي داشت. تا  ي که نزديک خانهدرحالايم جبهه، اما  ما االن رسيده کردند مي

 اش بدهم، گفتم:  داري که دل پريد. براي اين ميشد، رنگش  آمارگيري و سرشماري مي

شه  کني االن مرتضايي مثل غول چراغ جادو ظاهر مي و ... چيه؟ نکنه فکر ميتُوهوتُمصطفي، ما ديگه رفتيم. آقاببين  -

رانه ي اي غرب کجاي نقشه دونه گيالن گه اين پسربچه حق نداره با اينا بره جبهه؟ اين دروغ گفته. اصال اون نمي و مي

... 

ور  ور و آن اند، شاکي بود. مدام سرش اين ردهمان ک قدر عالف که اين کرد و از اين دل مي مصطفي ولي خيلي دل

، با صلوات حرکت کرديم، مصطفي از  نظر داشت. هنگام غروب که سوار بر اتوبوسپريد و اطراف را زير مي

 گفت:  دانست چه کند. مدام مي خوشحالي نمي

 رم جبهه؟  جدي دارم مي شه ... يعني جدي اورم نميمن که ب خدايا شکرت. -

                                                 
 عنوان پادگان استفاده شد.  که بعد از انقالب از آن به "آباد دواني فرح اسب"ـ محل سابق  1
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نگاه کرد. انگار داشت با همه چيز و همه کس خداحافظي  جا آن از همان اول حرکت، به شيشه چسبيد و شهر را از

ارد داد. و داد و آرام دستش را تکان مي کردند، خنده تحويل مي مان دست بلند مي کرد. به مردمي که باذوق براي مي

 ام گذاشت، آرام گفت:  شانهي که سرش را بردرحالکه شديم،   جاده

 بينم؟ رفتيم جبهه؟ يعني اين واقعيه؟ من خواب نميباهم  جون ... يعني من و توحميد -

اي به صورتش زدم و گفتم: نه داداش، خواب نيستي. اگه کافي نيست و بيدارت نکرد، يه ليوان  آرام با دست، ضربه

 روت تا باورت بشه. آب يخ بريزم

خوردم. داري از لپ گوشتالوي من گرفت. جا مان نشسته بودند، پريد و ماچ آب اصال بدون توجه به آنهايي که اطراف

، من رو بيدار دداشتن جا کرد و گفت: براي شام که نگه ام جابه اي زيبا سرش را روي شانه نگاه تندي انداختم که با خنده

 چه را که ديده، واقعي است. ي آن شود، باورش شود همه يدار ميکن. خوابيد تا وقتي که ب

 

دانستيم تيپ حضرت رسول )ص( در  مان گرفته شد، چون مي آهن رفتند که حال طرف ميدان راه به ها اول اتوبوس

راه  طرفي ديگر تغيير دادند و به جا مسير را ها از آن ولي اتوبوس ؛غرب کشور باشددر غرب است، پس بايد عمليات 

 که چرا اين کار را کردند، حتما براي خودش علتي داشت. پيش گرفتند. ايناه را درکرمانش

آمدند که کيف و کتاب در دست و  چشم مي به هاي شنگول و سرحال گشت، بچه هاي شهر مي اتوبوس که در خيابان

ي  ما اما از آنها و از همه يستند.صف باحياط مدرسه شوند و در رفتند تا وارد اي بر تن، مي هاي آبي و سرمه روپوش

ديدند و گاهي دستي هم  هاي اتوبوس مي شان که با چشماني مشتاق ما را در پشت شيشه آرزوها و تصورات شيرين

 خورد، تصوري زيبا داشتيم. چشم مي به شان گلي هاي لپ شان که بر صورت دادند و از آن زيباتر لبخند نوگل تکان مي

که شباهت  دونفررتي بزنم، نگاهم به صندلي آن طرف افتاد. ي مصطفي تا مثال چُ شانه سرم را که گذاشتم روي

ها را نگاه  اي مدرسه ها بلند شده بودند و با چنان ذوق و شوقي بچه داد دوقلو باشند، روي صندلي شان نشان مي ظاهري

فته باشند به دوران کودکي؛ پنير تبريزي دادند که انگار خودشانند. اصال پنداري ر شان دست تکان مي کردند و براي مي

 .شان را در راه مدرسه خورده باشند کشند تا صبحانه دندان مي به ماليده شده روي نان بربري را در دست گرفته و

 

مغرب و عشا را خوانديم. شام چلوکباب نمازها جلوي رستوراني توقف کردند.  ي اتوبوس نرسيده به شهر قم، همه

 خنده و ذوق گفت: ي با. مصطفمان گرفتند براي

 چلويي رو ببينيم ها. پور و عباس گم حميد، ديگه بايد خواب چلوکباباي کاظمي مي -

کمي خارج و  "اکبر اهلل"ها وارد محيطي نظامي شدند. بعدا فهميديم نامش پادگان  هاي اذان صبح بود که اتوبوس نزديک

اي سيماني  صبح را در محوطهنمازفته بودم. سريع پايين آمديم و جا نر آباد غرب است. تا آن زمان آن شهر اسالم از

 خوانديم. ترجيح داديم باقي روز را با گرماي آتشي که برافروختيم، بگذرانيم. 
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مان را برداريم و دنبال کسي که ظاهرا قرار بود فرمانده ما بشود، راه بيفتيم. دنبال او  ها هوا که روشن شد، گفتند ساک

مان داشتند. ظاهرا آن قسمت متعلق به تيپ ما بود. تقسيم که  ادگان رفتيم که جلوي سالن بزرگي نگههاي پ تا وسط

 . "مسلم بن عقيل"از گردان  1گروهان  3ي  شديم، ما افتاديم به دسته

"ابراهيم کسائيان"مان صحبت کرد. خودش را  ساله، قدکوتاه با ريشي پر و مشکي، براي25جواني حدودا 
معرفي  1

"صياد محمدي"نام  به چرده با موهايي مجعد ؛ فرمانده گردان مسلم. همچنين جواني سيهدکر
عنوان معاون گردان  به را 2

ي  تر خودمان را براي ادامه چه سريعهر کم است، بايدون عمليات شروع شده و فرصت بسيارمعرفي کرد و گفت که چ

 عمليات آماده کنيم.

اي در  مراجعه کنيم. دم ظهر، صياد محمدي که برگه دونفرداريم، به يکي از آن کاري که هر قرار شد از آن به بعد

نفر را اعالم کرد. هر اساس آن چيزي که تشخيص داده بود، رسته و تخصصمان را جمع کرد و بر ت داشت، همهدس

 دم، گفت: بلند شدم و ايستا "شهيد"ل مرا خورد که تا اسمم را خواند، وقتي با فرياد پُشايد گول هيکل تُ

 شما برو تدارکات. -

 افتد. خواستم ببينم مصطفي کجا مي جاخوردم. چيزي نگفتم و نشستم. مي

 زاده. برادر مصطفي کاظم -

 .شهيد -

 شما تيراندازي. برو اسلحه تحويل بگير. -

قتي رفتم پهلوي آمد، افتاد نيروي رزمي و من افتادم تدارکات. و شد. او که بار اولش بود به جبهه مي تر بيشتعجبم 

ام، نگاهي انداخت  جي بوده. پي. آر المقدس کمک که در عمليات بيت ي خودم را گفتم و اين برادر صياد و سوابق جبهه

 و گفت: 

 جا کنيم. شه جابه آقاجون گفتم که، نمي -

 خواييم يه جا بيفتيم. ايم، مي اومدهباهم  ام وقتي گفتم: آخه من با پسرخاله

 خواي بري پهلوي اون؟ بذار اون بياد پهلوي تو. يگفت: خب چرا تو م

 خواسته، خودش پيشنهاد داد و آمد پهلوي من. مصطفي ازخدا

 

گذارند و من که عالقه نداشتم، فقط  ها مي روزي در پادگان بوديم. مصطفي اوقات فراغتش را به فوتبال با بچهدو

در  "مسلم بن عقيل"فراوان خبر از شروع عمليات  راديو با آب و تاب 9/7/61کردم. صبح روز جمعه  تماشايش مي

کننده بود و  جا گذرانده بودم. اين خبر، هم ناراحت ماهي را آنمنطقه برايم آشنا بود و قبال چندي سومار داد. اين  منطقه

شور و شان از اين بود که عمليات بدون حضور آنان شروع شده بود.  ها ايجاد کرد. ناراحتي هم شور و هيجان در بچه

 شادي هم وقتي بود که فرماندهان گفتند: 
                                                 

 شهادت رسيد. هدر شلمچه ب 5در عمليات کربالي  1365سيدالشهدا، دي ماه  10ر ابراهيم کسائيان مسئول محور لشک - 1

از آن  د.کن داينتوانست در جنگ حضور پ گريشدت مجروح شد و د هفکه ب ي همنطق در 1362بهار  1والفجر  اتيگردان شهادت در عمل ي هفرماند يمحمد اديص - 2

 ارم.از او ند يو خبر دمياو را ند گريبه بعد د خيتار
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 رسيد. ي عمليات مي ناراحت نباشيد، شما هم براي ادامه -

 روز بعد، وقتي براي تماس تلفني با تهران به مخابرات پادگان رفتيم، گفتند: 

هم قطع شده و به هاي مخابرات  اند. کابل نفر شهيد شدهن ناصرخسرو منفجر شده که حدود صداي در خيابا بمب قوي -

 شود با تهران تماس برقرار کرد.  همين علت نمي

گوش صدّام، منافقين، مردم  به گرفت، غالمان حلقه رفت. تا عملياتي در جبهه صورت مي درست هماني که انتظار مي

 زدند.  وقت دم از خلق هم مي کردند؛ آن دفاع را قرباني مي بي

 

 نامه وصيتنوشتن 

 سالن بزرگ آسايشگاه نشسته بوديم. مصطفي گفت:  شب شنبه دهم مهر، در

 نامه ننوشتم ها.  راستي حميد، من وصيت -

 نامه؟  نگفتم يه نوار پر کن تا هم يادگاري باشه، هم وصيتبهِت گفتم: مگه توي تهران 

 کردم که کارم درست بشه و بيام جبهه.  گفت: خب وقت نکردم. اصال فکرش رو نمي

 ام گرفت و گفتم:  ي سفيد آن بسم اهلل نوشت. خنده از ساکش درآورد و در اولين صفحهبرگي را  60ي  دفترچه

 نامه رو بخوني!  با اين خطي که تو داري، بايد خودت براشون وصيت -

 گم و تو بنويس حضرت آقا!  دفتر را جلويم گذاشت و گفت: پس من مي

 روع کرد به گفتن و من نوشتم:جور کردن وسايلش براي تحويل بود، شي که مشغول جمع ودرحال

 

 بسم رب الشهداء و الصديقين"

 وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ...

رهبر اسالم؛ خميني کبير و سالم بر ارواح شهيدان اسالم، از هابيل تا کربالي حسيني و از  با درود بيکران بر بزرگ

 ي ايران.کربالي حسيني تا کربالها

کنم. اميدوارم که هيچ از شهادتم ناراحت نباشيد، بلکه  حضور محترم خانواده و دوستان و آشنايانم سالم عرض مي

مادر عزيزم اميدوارم که مرا ببخشيد، زيرا که شما اه اسالم عزيز فدا نموديد. پدروخوشحال باشيد که جوان خود را در ر

جا نياوردم. و اميدوارم که کاظم هم از دست من ناراحتي نداشته باشد  ود را بهرا بسيار اذيت نمودم و وظيفه فرزندي خ

 و او نيز در کار و راهش موفق باشد.

صبري در ذات هر مادري هست،  داري دهيد، زيرا که ناراحتي و بي وار مادر را دل خواهران عزيزم اميدوارم که زينب

االخره امانتش را با سرافرازي پس گرفت. اميدوارم از پول و شود کرد؟ به او بگوييد خدا ب ولي خوب چه کار مي

نحو احسن استفاده نماييد. و انشاءا... که شهادت من در فاميل جوششي ايجاد خواهد کرد  به ام جا گذارده وسايلي که به

امام و  ترين نحو با افرادي که به کوچک -1فکر آخرت باشند. خواهشي که من دارم، اين است که  به تا کمي هم

افرادي که براي نشان دادن  -3ترين نحوي حجاب اسالمي را رعايت ننمايند  اشخاصي که به کوچک -2اسالم مخالفند 
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ام و فقط از  آيند، در مراسم عزاداري و غيره من شرکت نکنند. آخر من عضو هيچ گروه و سازماني نبوده اسم خود مي

که فقط براي ابراز تأسف عزاداري نکنيد، بلکه دنبال اين برويد که براي به جبهه رفتم. و اميدوارم  5طرف سپاه منطقه 

 چه به جبهه رفتم و براي چه شهيد شدم.

که کسي مفت جانش  خاطر اين به خواهد. آخر شهادت که مرگ عادي نيست که خواهد، پيرو مي بله، شهيد عزادار نمي

حالي دارد. از قول من از همه دوستان و آشنايان حالليت را باخت، گريه کنيد، بلکه آغاز زندگي جاويد است که خوش

 بطلبيد. 

ام برنگشت، هيچ ناراحت نشويد و هر شب جمعه بر سر قبر شهداي گمنام برويد و براي جميع  و ضمنا اگر جنازه

رشادت و ام در کربالهاي جنوب و غرب کشور با بادهايي که بوي  تکه شهداي اسالم فاتحه بخوانيد. بگذاريد پيکر تکه

خاک سپرده شود، زيرا که اصل، روح ماست که به معشوق خود، اهلل  به دست امام عصر )عج( دهد به آفريني مي حماسه

 رسد.  مي

روز روزه قضا دارم  13قضا و نمازسال  2توانيد، در دعاي کميل و دعاي توسل شرکت کنيد. در ضمن  تا آنجا که مي

 جا خواهيد آورد. که انشاءا... به

 هاي بيهوده بپرهيزيد. توانيد، از خرج ها نگيريد و تا آنجا که مي چ پولي به اسم شهيد از ارگانهي

 هميشه رزمندگان اسالم و امام را دعا کنيد و ذکر خدا را فراموش نکنيد.

 خدايا خدايا تا انقالب مهدي )عج( خميني را نگهدار

 برادر و فرزند کوچک شما

 زاده مصطفي کاظم

9/7/1361 

 "اکبر  اهللم آباد، پادگان اسال

 نامه را تاريخ زد و امضا کرد، گفت:  دست آخر هم که زير وصيت

 ديگه خيالم راحت شد. -
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 رفتن به سومار

که در شياري پايين پل، کنار  مان معلوم نبود، تا اين مهر، سوار بر کاميون به سومار رفتيم. اول جاي 11شنبه  روز يک

ي اصلي  مان در نظر گرفتند، با منطقه تغيير دادند. محلي که براي "اهلل روح"ما را به  گردان رودخانه جاي گرفتيم. نام 

ي سومار جلو رفتيم. در  ي زيادي داشت. به همين خاطر، شب مجددا حرکت کرديم و چند کيلومتري در جاده فاصله

 شياري در سمت راست جاده مستقر شديم و چادرها را برپا کرديم. 

ي  عنوان امدادگر به دسته به ي امدادگري ديده بودند. وقتي هظاهرا دور. که کردند، آن دوقلوها رفتند بهداريمان  تقسيم

گاز و لوازم  ،ها از بس پر بودند از باند پشتي شان بود. کوله دوشپشتي بزرگ  کولهکدام يک هر ما معرفي شدند،

 . از فردا،"ثابت"شان  يکيبود و  "ثاقب"شان  يکي  ا اسمآن دوقلوه .ي پزشکي، کم مانده بود بترکند هاي اوليه کمک

"آتل"ايستادم و  آمد، مي نظر مي به تر رفتيم، من پشت سر ثاقب که کوچک مي گاه صبحوقت هر
اش  را که از کوله 1

وخي ش"انداخت که مثال  گرداند و نگاه تندي مي کشيدم. ثاقب هم فقط رويش را برمي بيرون زده بود، رو به پايين مي

 "نکن.

 

کنند و کاظم بيايد تا او را به خانه برگرداند. وقتي من يک ورق  اش را پيدا  نشاني ترسيد خواست نامه بنويسد. مي ينم

اش نامه  ي ديگر آن را به او دادم تا براي خانواده قسمت کردم که تکهدرنگ از تبليغات گرفتم، آن را دوکاغذ زر

 بنويسد.

اي بنويسد. با خودکار، يکي دو تا گل باالي کاغذ کشيد و با آن  هر، مجبورش کردم نامهشنبه دوازدهم مدوصبح روز 

 ريختش نوشت: خط بي

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

 روبه صفتان زشت خو را نکشند

 ز.با درود بيکران به رهبر کبير انقالب و سالم بر ارواح پاک شهيدان، از هابيل تا امرو

مادرم. اميدوارم که حالتان خوب باشد و ناراحتي نداشته باشيد و سالم به پرسي به پدرو عرض سالم و احوال پس از

ها گذشته به خودم  اين حرف  و از همه خواهرانم و شوهرخواهرانم و اهل فاميل برسانيد و اميدوارم ناراحتي نداشته باشند

آباد غرب رفتيم. در آنجا سه روز مانديم و بعد  در اسالم اکبر اهللبه پادگان بپردازم. ما که اول از تهران حرکت کرديم 

ام و قرار است ببرند و من حالم  به يکي از مقرهاي پشتيباني که من حاال در آنجا هستم رفتيم و من هنوز به خط نرفته

چون اينجا به من خوش  ، خيال راحت به زندگي خود ادامه دهيداست و هيچ ناراحت من نباشيد و باخيلي خوب 

 گذرد. مي

                                                 
 وپاي شکسته بود. بلندي که مخصوص بستن دست ي شده ي باندپيچي ـ تخته 1
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شوم براي فرداي اين کشور و محيط خانواده،  سازي است و من هم دارم ساخته مي پدر، جبهه واقعا دانشگاه انسانمادرو

 داند که گرفتار شود. چون انسان زماني قدر عافيت را مي

 ردم. تنگ ک ، انشااهلل مرا ببخشيد که اين همه شما را ناراحت و دل مادر و پدر

 تمام

 فرزند کوچک شما

 زاده مصطفي کاظم

 

بندي جديد، من  اساس تقسيمهاي پشت اردوگاه بردند. بر ه تپهمان را براي ميدان تير، ب شنبه سيزدهم، همه صبح روز سه

قول خودش لحظه  به تير براي شليک دادند. مصطفي که 20نفرمان هر و مصطفي هم جزو نيروهاي رزمي شده بوديم. به

ها را در خشاب گذاشت و  گنجيد. فشنگ شد، در پوست خود نمي حظه داشت به حضور در خط مقدم نزديک ميل به

گيري و  قلِشان شليک کنند. سه تا تير که براي قِ همراه سه نفر ديگر از نيروها فاصله گرفتند تا به اهداف مقابل

 رو بذاريد روي رگبار و شليک کنيد. هاتون آشنايي با اسلحه شليک کردند، برادر صياد گفت: حاال اسلحه

اش از جا درآمد و باشتاب  نزده بود که قاب فلزي روي اسلحه تر بيشهمين که مصطفي شليک کرد، دو سه تا تير 

جايش نشست و اسلحه را گذاشت زمين. بقيه هم تيراندازي را قطع کردند. وقتي صورت مصطفي. سريع سر به خورد

ي تيزي هم داشت، خورده بود کنار چشم مصطفي.  رحم کرده؛ قاب اسلحه که لبه بهِش رقد چهرفتيم جلو، ديديم خدا 

اش را تحويل داد و يک کالشينکوف  ي قاب، خراب است. اسلحه دارنده ي نگه خوب که دقت کرديم، فهميديم دکمه

 ي تيرهايش را بزند. ديگر گرفت، ولي ديگر نتوانست بقيه

گفتي صداي انفجار  مان منفجر کردند. مصطفي باتعجب گفت: اين همه مي برايتانک ضدجا، دو سه تا مين  در آن

 اش همين بود؟ زياده، همه

هاي  تون تله طرف اردوگاه خودمان حرکت کرديم، چون فرماندهان گفتند که احتماال در مسير راه به غروب که شد،

شيارهاي مشکوک دوري کنيم، ولي تا دم کرديم و سعي داشتيم از  انفجاري وجود داره. بااحتياط زياد حرکت مي

 ي انفجاري نشد. اردوگاه، هيچ خبري از تله

 

 بمباران سومار

تون رو جمع کنيد و حاضر باشيد تا بعد از ظهر  وسايل"مهر ماه، برادر کسائيان آمد و گفت:  15شنبه  ظهر روز پنج

اهلل منحل شد و نيروهايش براي شرکت  روحن ظاهرا گردا "براي ادغام با گردان سلمان به اون طرف رودخونه بريم.

رفتند، صبح حرکت کردند.  هاي سلمان و ابوذر ادغام شدند. آنهايي که بايد به گردان ابوذر مي در عمليات، در گردان

ستور خط شديم. فرمانده گردان د ها به بعد از ظهر، سالح بر دوش و تجهيزات بسته، بيرون چادر 3ما هم ساعت 

 قدمي که رفتيم، پشيمان شد و گفت: ندحرکت داد. چ

 نيم ساعتي همين جا بمونيد و استراحت کنيد تا من برگردم.  -
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قدمي نرفته، رويش را برگرداند مان را روي زمين رها کنيم، چند دپشتي پر از وسايل را باز کنيم و خو تا خواستيم کوله

 و گفت: 

 زود باشيد راه بيفتيد.  -

داد و بقيه در  ي کنار آن گذشتيم. يکي از نيروها دم مي ي سومار و رودخانه ي آسفالته يم. از جادههمه دنبال او راه افتاد

 ي زيبايي بود که بعدها فهميدم تناسب جالبي با آن روز داشت.  خواندند. نوحه جوابش مي

 : ندخواند ميدسته جلويي 

 ي عشق و شهادت  وبال مدرسه کرب

 ي خون شهيدان، استقامت  حماسه

 بگو تو با اهلل 

 پيام ثاراهلل 

 روم  ديدار خدا مي  به که من

 روم  به جمع پاک شهدا مي

 

 دسته بعد در جواب مي گفتند:

 ما همه سرباز وفادار خميني

 از دل و جان پيرو افکار حسيني

 بگو تو با دشمن

 بريز تو خون من

 روم  ديدار خدا مي  به که من

 روم به جمع پاک شهدا مي

 

 خوانديم: شوق شرکت در عمليات مي به همدر ادامه 

 حسين حسين حسين جان

 ها همه فدايت جان

 جا رويم از اين ما مي

 به سوي کرباليت

 

اي بسيار باز  تيپ عاشورا، آن طرف آب، در محوطه "شهيد مدني"چادرهاي گردان سلمان، در کنار چادرهاي گردان 

رفتيم، با  خوردند. قبال وقتي براي شنا به رودخانه مي چشم مي به چادر پر از نفرات، کنار هم 10قرار داشتند. حدود 

جا  گفتم: اين اساس تجربه ميناخواسته و فقط برآمد.  خور شده بوديم. همواره از اردوگاه آنها بدم مي هاي آنها دم بچه
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شد. اصال  بود و چندشم ميرفتيم، شور بدي در دلم افتاده  جا مي ي خوبي براي هواپيماست. حاال که داشتيم به آن طعمه

 توانستند داخل آن را ببينند هواپيماهاي دشمن حتي نمي وجه هيچکه به  -آمد شيار تنگ ميان کوهستان را  خوشم نمي

ي هواپيماها  ي سنگالخي کنار رودخانه بروم که بهترين مکان براي شيرجه ي باز و گسترده رها کنم و به محوطه -

  بود، ولي حاال مجبور بودم.

بمباران  وجه هيچخالف روزهاي ديگر، به بار ظاهر شده بودند، اما بر 20ز ا تر بيشاز صبح، هواپيماهاي دشمن 

رفتيم و  تني مي گاه به کنار رودخانه براي آبهر برداري اکتفا کردند. نکردند؛ ظاهرا فقط به شناسايي و احتماال عکس

 گفتم:  افتاد، مي جا مي چشمم به چادرهاي آن

ي نيست به اينا بگه آخه اين همه شيار توي اين کوهستان هست، ول کردين اومدين توي دشت چادر زدين که يک -

 بهترين هدف واسه هواپيماها بشين؟ 

ي سومار، مثل جنوب گرم  گذرانديم، ولي طبق روال هميشه، آب و هواي منطقه ي اول مهر ماه را مي ي که نيمهباوجود

تني روي آورده بودند؛ همان کاري که خود ما صبح مشغولش بوديم.  ي فرار از گرما، به آبها برا بود. بسياري از بچه

زني برقرار بود  خواني و سينه ي اول عمليات، مجلس نوحه شان در مرحله ياد شهداي به در يکي از چادرهاي تيپ عاشورا،

آمدگويي از چادرها خارج شدند.  ي خوشرو و بشاش، برا هاي گردان سلمان، خنده آمد. بچه که فقط صدايش بيرون مي

 ي بعدي عمليات را انجام دهيم.  به خط دشمن حمله کنيم و مرحلهباهم  قرار بود آن شب

فرهنگ "، "شاهيرضا  علي"رفيق شده بوديم، کنار هم بوديم؛ باهم  روزهها که توي اين چند سه تا از بچه من و

پايگاه شهيد بهشتي اعزام شده بودند. مصطفي درست پشت سر سه نفرشان از هر که "حميدرضا شکوري"و  "ناصري

 من نشسته بود.

تر  هم نزديک به دخانه تجمع کرديم. دستور دادندي باز سنگالخ کنار رو ي کمي با چادر نيروها، در محوطه در فاصله ،ما

ن و عملياتي که بايد امشب مان با گردان سلما ي ادغام درباره 1بنشينيم تا يکي از فرماندهان تيپشده و روي زمين 

 ي کند.ران سخنمان  انجام بدهيم، براي

ها را از پشت درآورديم و  پشتي ظاهرا چون سخنان فرمانده طوالني بود، گفتند راحت روي زمين بنشينيم. کوله

 شان هرهچ دونفرجاي صندلي راحتي، روي آنها بنشينيم. هنوز ننشسته بودم، که  خودها را گذاشتيم زمين تا به کاله

پا داشت و  به رنگ که شلوارکردي آبي -پرسي، يکي از آنها  نظرم خيلي آشنا آمد. جلو آمدند و پس از سالم و احوال به

 جا.  چادر ما؛ اون دصحبتاي فرمانده که باهاتون تموم شد، بيايي -گفت:  - شناخت مرا به اسم مي

مان معرفي نکرده  ليات شوند. فرمانده که هنوز خودش را برايي بعدي عم آنها هم قرار بود امشب همراه ما وارد مرحله

اش را شروع کند. نگاه من و مصطفي و سه چهار  يران سخندست گرفت و خواست  به بود، بلندگوي دستي قرمزي

 نفري که دورمان بودند و سر ستون نيروها بوديم، به او بود. تا گفت: 

 بسم اهلل الرحمن ...  -

                                                 
در مهران بـه   يکدر عمليات کربالي  1365اهلل )ص( که تير ماه  محمد رسول 27مقام لشکر  ها متوجه شدم آن فرمانده کسي نبود جز سيدرضا دستواره قائمبعد - 1

 شهادت رسيد.
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مان را ميان زمين و هوا معلق کرد. تا آن زمان چنان انفجار مهيبي نديده بودم.  فجار شديد، همهناگهان صداي سه ان

 بدجوري ترسيدم. مانده بودم چه شده! 

زدند. اول فکر کردم شايد بر  هايم درد شديدي داشتند و مدام زنگ مي در صورتم سوزشي عجيب احساس کردم. گوش

اي دررفته، اما عمق فاجعه بيش از اين  جي. پي. ي آر ي منفجر شده يا گلولهاحتياطي، نارنجکي در دست کس اثر بي

 اش کاسته شود که متوجه شدم چيزِ ها بود. خواستم دستم را روي گوشم بگذارم تا شايد از سوت تند و آزاردهنده حرف

روي دستم ها  وحشت ديدم مغز يکي از بچهکه گرد و خاک و دود کنار رفت، باخيسي کف دستم است. کمي 

 پاشيده. 

 طرفهر مجروحان، از ي هسوزند. نال شدم. خوب که نگاه کردم، ديدم چادرها در آتش مي قضيه مي تازه داشتم متوجه

رسيد. چشمانم را که به اطراف چرخاندم، وحشت سراپاي وجودم را گرفت. بسياري از آنهايي که تا  گوش مي به

 روي زمين پراکنده بودند.  تکه شده و رين وجه ممکن تکهلحظاتي قبل اطرافم نشسته بودند، به شديدت

مرو درازکش شده بود روي زمين. ياد آن که لحظاتي قبل ما را به چادرشان دعوت کرد، افتادم. جلويم دَ به ناگهان

 لرزه افتاد. به بدنم شتم تا رويش را برگردانم، از ترساش گذا خودم را باالي سرش رساندم. با دست که بر شانه

صورتش از وسط بيني به باال، کامال رفته بود. دوستش را که بغلش افتاده بود، برگرداندم؛ سر او هم کامال از گردن 

شان و هنوز  بود که اصال نشناختم دونفرمتالشي بود. تازه فهميدم آن مغزي که کف دستم پاشيده بود، مال يکي از اين 

 شناختند و رفيق بودند.  نام مي به راشان را هم بپرسم، ولي آنها م فرصت نکردم اسم

رفيق باهم  کدام از آشناياني را که ياد مصطفي افتادم. لرز سردي در تنم روان شد. هيچ به که به خودم آمدم، تر بيش

تکه همه جا پخش بود. به  هاي تکه ترسيدم. بدن تر بيشوجو کردم،  چه اطراف را جستهر برم نديدم.بوديم، دورو

خود مصطفي را پيدا کردم، با خط خودم و با  کالهپشتي و  جا نشسته بوديم. کوله ي قبل آن تا چند دقيقهجايي رفتم که 

گذشت، گيج و  چه در اطرافم مي توجه به آن . هراسان و بي"حسين شهيديا"خود نوشته بودم  کالهماژيک آبي جلوي 

گشتم. با ديدن کوله و کالهش، احتمال  مصطفي ميشان قطع شده بود، دنبال  وپا دستها که  منگ ميان اجساد و مجروح

 کردم.  وار نامش را صدا مي هاي متالشي مال او باشد. ديوانه زياد دادم که يکي از بدن

آمد.  طرفم مي به هدف و گيج، راه افتادم طرف رودخانه تا از معرکه دور شوم. ناگهان از دور، مصطفي را ديدم که بي

اش انداختم، جاني دوباره گرفتم و  هاي گشوده سياه شده بود. خودم را که ميان دست صورتش از دود و خون، سرخ و

 نفسم تازه شد، ولي او اصال چنان احساس شيريني نداشت. فقط متعجب لبخندي زد و با تأسف گفت: 

 تو هم شهيد نشدي؟ -

ر زمين ريخته بودند، اشاره کرد و لرز و سرمايي شديد، سراپاي وجودم را گرفته بود. مصطفي با دست به شهدايي که ب

 گفت: 

 شون! چه باحال شهيد شدند. حيف که ما نشديم!  خوش به حال ... ديدي حميد -

 ي ماليمي ادامه داد:  دم. با خندهرآمد، خيلي جاخو العمل او که براي اولين بار به جبهه مي از عکس

 که نه صدايي داشت، نه ترسي!  اين اش همين بود؟ گفتي خمپاره و بمب و راکت، همه اين همه مي -
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پلکيدند، با خيال راحت و ناغافل، نيروهاي سه گردان را که  تازه متوجه شدم هواپيماهايي که از صبح در آسمان مي

اي کامال باز و دور از شيارهاي کوهستاني تجمع کرده بودند، با بمب و  در محوطه سرد خوناطالع از همه چيز و  بي

ي ميان چادرها و جمعيت خورده بود. آنهايي که در چادرها  اند. يک راکت درست در فاصله دهراکت بمباران کر

رسيد. مهمات داخل چادرها که قرار بود  گوش مي به شان سوختند و فقط فرياد و ضجه کردند، در آتش مي زني مي سينه

داد. دود سياهي آسمان را گرفته  نمي ي نزديک شدن شد و به کسي اجازه ي آن شب استفاده شود، منفجر مي براي حمله

 بود. 

راکتي ديگر درست پشت جمعيت و طرف رودخانه خورده بود. راکت سوم هم درست کنار رودخانه خورده بود و 

نفري د، ميان چند توالت صحرايي که چندکردن ها شنا مي بار آورده بود؛ خورده بود جايي که بچه به تلفاتي شديد

 جلويش صف بسته بودند.

ي انفجار فاصله بگيريم و به کنار  ور، ترجيح دادم کمي با صحنه به خاطر شدت انفجار مهمات داخل چادرهاي شعله

"علي موحد دانش"ي خون و وحشت، چشمم به حاج  رودخانه برويم. در آن ميانه
ي که قبال يک دستش باوجودافتاد.  1

هايي  کرد. آمبوالنس د و مجروحان را از معرکه خارج ميدوي طرف مي طرف و آن ر جبهه قطع شده بود، عجوالنه ايند

مصطفي  زدند. فکري به ذهن کردند و درجا مي مي هاي کنار رودخانه گير آمدند، در ماسه و شن که براي انتقال آنها مي

 ها گذاشت تا بتوانند به حرکت خود هايي چوب جمع کرد و زير چرخ ماشين پتو و تکهرسيد. از دور و اطراف چند

ها برود که عجله داشتند. جست و خيزش براي کمک  بار نزديک بود دستش زير چرخ آمبوالنسي دوادامه بدهند. يک

 سوزانه و بسيار ديدني بود.  به مجروحان، دل

انفجار قرار داشتند،  درحالهاي بدن. ناگهان از جمع شهدايي که در کنار چادرهاي  همه جا پر بود از خون و تکه

دو دستش از کتف هر مان آمد. قد بلندي داشت و زيرپيراهن سفيدش، از خون سرخ بود. ت و به طرفنفر برخاس کي

ريزان بود. جلو رفتم تا کمکش کنم. با حرکات ناموزون سعي کرد خود  هايش آويزان و خون قطع شده و رگ و پي

 ي غليظ آذري، با پرخاش و عصبانيت گفت:  را از دستم بربايد. با لهجه

 .دچيزيم نيست ... بريد سراغ اونايي که اون جلو هستن من که -

ها در را برايش باز کرد و او با  طرف آمبوالنس رفت. يکي از بچه به ا چشم اشاره به چادرها کرد و با طمانينهو ب

 و صدايش پيدا باشد.   اي درد در چهره که ذره ي سوار شد؛ بي آنسرد خون

براي ما دست تکان  ستن و قبل از انفجار، او را ديدم و در بدو ورود به چادرشاناي که هنگام نش پيکر متالشي روحاني

 تر، در رودخانه افتاده بود.  متر آن طرفداد، حدود صد 

بدن هم داخل چاه   تکهجا مانده بود. چند به وپا دستاز صف قبل از انفجار جلوي دو توالت صحرايي، فقط تعداد زيادي 

مشغول شنا بودند؛  هايي افتاد که در رودخانه مان به بچه ه هراس و وحشت، ناگهان چشم. وسط آن همندافتاده بود

 پناهي پيدا کنند. دويدند تا جان هدف مي بي ،هراسان و لخت

 

                                                 
 شهادت رسيد. عمران به ي حاج منطقه در 2در عمليات والفجر 13/5/1362)ع( شد،  سيدالشهدا 10رمانده لشکر گذار و ف ـ او که بعدها بنيان 1
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م يک کداهر نفر ديگر، مجروحي را که يک پايش از زانو قطع و آويزان بود، داخل پتو گذاشتيم وبا مصطفي و چند

طرف آب منتقل کنيم. پاي آويزان او در دست من بود. وسط آب بوديم که ناگهان يکي  به آناش را گرفتيم تا  گوشه

جي از چادرهاي سوخته، پرتاب شد و در وسط رودخانه، نزديک ما منفجر شد. انفجار گلوله و  .پي. هاي آر از گلوله

اي  ه پايش به چند رگ و تکهداخل رودخانه بيفتم. مجروح ک به ليزي کف رودخانه و شدت فشار آب، باعث شد من

اش به هوا بلند شد. مصطفي، بالفاصله پاي او را در بغل گرفت و مثل کسي که کودکي را ناز  پوست آويزان بود، ناله

 ي او کشيد و با التماس از مجروح عذرخواهي کرد.  کند، دست بر پاي قطع شده مي

ري خراب بود، انداختيم عقب وانت و به بهداري برديم. شان بدجو ها را که بر اثر موج انفجار حال از بچه دونفر

ها  نشستند و مجروح جا مي کوپترها هم آن اي باز نزديک شهر سومار قرار داشت که هلي هاي بهداري، در محوطه سوله

. با جا برديم کيلومتر با محل انفجار فاصله داشت. چند مجروح را به آن 10کردند. حدود  را به شهرهاي عقب منتقل مي

 تاريک شدن هوا، باالجبار شب را همان جا خوابيديم. 

 

صبح روز بعد، سوار بر آمبوالنسي خالي که کف آن پر از خون بود، به اردوگاه برگشتيم. وارد شيار اردوگاه که 

 اي زانوي غم بغل ک در گوشهيهر ي روز قبل بدجوري تحت تاثير قرار گرفته بودند، هايي که از واقعه شديم، بچه

رفت و با دستان  ي خوبي داشت، وسط اردوگاه راه مي که روحيه صياد محمدي، معاون گردان گريستند. و مي گرفته

 خواند:  ي آذري مي کوفت، با خنده و لهجه ي که بر سينه ميدرحالکرد. او  ها را پاک مي خود، اشک بچه

  اکبر اهللاند  شهيدان زنده

  اکبر اهللاند  به خون آغشته

 ها گفت:  خنديد، رو به بچه ي که شديدا ميدرحاله به ما خورد، با تعجب جلو آمد و چشمش ک

شه. اينا شهيد  شون پيدا مي بفرماييد! ديديد من گفتم اينا شهيد نشدن. يا جيم شدن تهرون، يا همين امروز سر و کله -

 . د کهبشو نيستن

تر. براي همين  ها نزديک کتو از بقيه به محل اصابت را ها از ديدن ما تعجب کردند. ما نفرات جلوي ستون بوديم بچه

 آن بود که ما نشسته بوديم، ولي بقيه ايستاده بودند.  ايم. شايد علت سالم ماندن شدهما شهيد  کردند گمان مي

زمين  هاي بدن شهدا روي طرف محل بمباران رفتيم. هنوز دود از چادرها بلند بود و تکه به سريع دوربينم را برداشتم و

 نگرفتم، چون فيلم کم داشتم.  تر بيشپراکنده بود. دو سه تا عکس 

 علي شاهي گفت: 

جا برسونم؛ بلکه بتونم اونايي رو که داشتند  سوختند. من سعي کردم خودم رو به اون چادرها داشتند توي آتيش مي -

شده بودند و ر چادرها، پنهان ي کوچک کنا سوختند، نجات بدم. ناگهان متوجه دو سه نفر شدم که پشت تپه مي

 جا نزديک شود. شد کسي جرأت نکند به آن ها باعث مي انداختند وسط چادرها، که انفجار همان تند نارنجک ميتندو

کار ننشسته بودند و به ارباب خود، صدام، وقيحانه خدمت  ي خون و وحشت هم بي ف، در آن صحنهمنافقين کثي

 رفت. تظار نميکردند. از آنها چيز ديگري ان مي
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 ثاقب و ثابت

 زدند، ناگهان بلندگوي تبليغات ها داخل چادر دور هم نشسته بودند و گپ مي بعد از ظهر يکي از روزها بود که بچه

  :صدا درآمد که به

  ... هاشون به چادر تبليغات مراجعه کنند برادران گروهان يک، براي گرفتن نامه -

من و مصطفي هم دويديم.  .مادرش را بگيرد و بخواندي پدرو زد تا زودتر نامه يکس از ديگري جلو مهر همه دويديم.

مان آمده بود، گرفتيم و رفتيم طرف چادر. داخل چادر که شديم، تعجب  هايي را که براي مثل بقيه، با ذوق و شوق نامه

برد،  ا خود به بيرون چادر ميي که او را بدرحالما که رفتيم تو، ثابت از جا برخاست، دست ثاقب را گرفت و  .کردم

 :گفت

  ت دارم ...بيا داداش ... بيا بيرون چادر کارِ -

نه آنها جاي ما را  تا بودم، ولي چرا از چادر رفتند بيرون؟. عاشق داداش گفتن آن دو"داداش"گفت  قشنگ مي قدر چه

 .سي که به آنها چيزي نگفته بودک .حالم خيلي گرفته شد .شک کردم .تنگ کرده بودند و نه ما مزاحم آنها بوديم

مون، آنها نيومدند و در چادر پدرومادرهاي  ي ما رفتيم براي گرفتن نامه : چرا وقتي همهآن با خودم فکر کردم کي

  موندند؟

طرف  به ديگر همي  طور که شانه به شانه ثابت دست ثاقب را گرفته بود و همان .رفتم بيرون؛ درست پشت سرشان

 آرام آرامشان شدم که  دوهر گفتند. خوب که دقت کردم، متوجه چشمان رفتند، چيزهايي زير لب مي ميرو   شيار روبه

رفتند طرف شيار که کسي  .محلي نگذاشتند که نبينند، اما من را که ديدند، نه اين. بود ي آنها جاري مي اشک از گوشه

 .ي ثابت روي شانهاش را گذاشت  ان حال رفتن، ثاقب شانهدرهم يواش يواش .نبيندشان

 

داد که نزديک اذان مغرب است و بايد برويم  خواند. اصال کسي اهميتي نمي اش را باز کرده بود و مي هر کس نامه

دست  به هاي سرخ و صورتي تزيين کرده بود، را که دورتادور آن را گلجماعت. من هم کاغذ سفيدي نمازبراي 

 :خواندم گرفتم و بلند 

کنه.  . مامان هم االن داره آش پشت پات رو درست ميدرسونن حالت که خوبه؟ ... همه سالم ميسالم داداش حميد. "

ن. جات خيلي خاليه. بابا هم االن از سر کار اومد؛ با ها هم اومد بزرگ و دايي مامان ي ما. اند خونه ي فاميل جمع همه

زني؟ مامان  گيره. راستي چرا زنگ نمي ت رو مياي، ولي سراغ نامه يا تلفن نيست که رفته تر بيشکه دو سه روز  اين

  "زنه ... خيلي دلش برات شور مي

 

تازه، اصال از چيزي خبر نداشتم.  .ي چادر نشسته بودند. از دهانم پريد اصال حواسم به ثاقب و ثابت نبود که حاال گوشه

ي  رشته ان ... مامانم يه آش جمع بودهي ما  ي فاميل خونه خيلي حيف شد ... همه" :دفعه گفتم کدانم چي شد که ي نمي

  "مشدي درست کرده ...
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کرد اي ساختگي باز لبانش را به خنده زور ي چشمانش سرخ شده بود، نگاهي به من انداخت و به ي که کاسهدرحالثاقب 

 .که مثال من هم مثل تو خوشحالم

هاي دو سه روز پيش است که خبر انفجار  کرد که سرش توي روزنامه همه را از نظر گذراند. ثابت ولي وانمود مي

خواست ديگران  خواند و مي بمب در ميدان امام خميني تهران را چاپ کرده بودند. با صداي بلند، برخي اخبار آن را مي

تر بودند.  کننده  ها سرگرمپدرومادرهاي  هم به او توجه کنند، ولي کسي گوشش به خبرهاي بيات روزنامه نبود؛ نامه

  .اره سرش را برد توي روزنامهثابت دوب

شهادت رسيده بودند. روز بعد از بمباران، ثاقب  به اعزام شده بودند، در بمبارانباهم  تايي از دوستان ثاقب که ظاهراچند

را که ديدم، دلش بدجوري هواي دوستانش را کرده بود. بغض کرده بود و کم مانده بود اشکش جاري شود. زدم به 

 :اش و گفتم شانه

هاشون  ي از دست دادن اونا رو داشته باشيم، خونواده که من و تو غم و غصه از اين تر بيشمرد باش پسر ...  -

  ... داغدارشون هستند

  .من که حرف بدي نزدم، ولي ثاقب زد زير گريه

  چي شد ثاقب؟ مگه من چي گفتم؟ مگه حرف ناجوري زدم؟ آخه چرا؟ -

  ... گفتي که بدجوري دلم رو سوزوندجون ... ولي يه چيزي هيچي حميد -

 هاشون هستند؟ از من و تو عزادار بچه تر بيششون پدرومادرگم که  اي بابا ... مگه من چي گفتم؟ مگه اشتباه مي -

  ... شون شهيد شده که بچه ددونن اشون نميپدرومادرگي ... ولي آخه اونا  جون تو اشتباه نمينه حميد -

  ا اطالع ندن که فرزندشون شهيد شده؟پدرومادر شه به يعني چي؟ مگه مي -

  ... مادر نداشتندکدوم پدرو شه ... آخه اونا هيچ جون، ميآره حميد -

  ... مادرچي؟ پدرو -

  ... مادر نداشتندآره ... پدرو -

  يعني چي؟ -

مون پدرومادره ... معلوم نيست ي ما شيرخوارگاه يم ... خونهما از پرورشگاه اومد... که ما مثل شماها نيستيم يعني اين -

  ... کجا هستند

  يا حضرت عباس! ... يعني شماها ...؟ -

  ؟دکنن مي  کار ها توي جبهه چي جون ... چيه؟ تعجب کردي که پرورشگاهيآره حميد -

  ... خب آخه -

ب و کشورمون دفاع هم حق داريم از انقالآخه چي؟ ماهم آدميم ... ماهم غيرت داريم ... ماهم شرف داريم ... ما -

  کنيم ... حق نداريم؟

  ... چرا ... چرا ... ولي آخه -
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که ما ي پرورشگاهي بلد نيست تفنگ دستش بگيره و جلوي دشمن وايسه؟ درسته  آخه چي؟ يعني يه بچه -

 1ايم. مون رو که گم نکرده يم، ولي دين و ايمانمون رو گم کردپدرومادر

 

 نيازترين موجود روي زمين بي

رفت،  هايي که به کرمانشاه مي کاري کردم که مصطفي به تهران برود، قبول نکرد. سعي داشتم با يکي از آمبوالنسهر

 هيچ تزلزلي گفت:  و بي سرد خوناو را راهي کنم. اما او 

تا شهيد و مجروح دربريم که ديگه. اگه قرار باشه با ديدن دو اي بابا، حميد ترسيدي؟ مگه چيه؟ خب جنگه -

 تونه جنگ رو ادامه بده. کس نمي هيچ

 ديدم.  خورده مي ي او، شکست هم خودم را در برابر روحيه و ارادهمن باز

کرديم. بعد از بمباران گردان در کنار  غالبا همراه شاهي، شکوري و ناصري، جايي را براي استراحت رديف مي

ي ما هم داخل شيار بسيار تنگ بين دو  شوند. دستهها مستقر  رودخانه، بهتر دانستند که نيروها در شيارهاي ميان کوه

 خوابيديم. جا کنار هم رديف مي ها همان جا چيديم و شب مان را آن کوه بلند جاي گرفت. وسايل

گرفتيم، چند کالمي  مي ديگر همي  پنجهمان را پنجه در قبل از خواب، دستعادت من و مصطفي اين شده بود که 

آمد، اشک ديگري را با دست  مان درمي گفتيم، و اگر احيانا اشک کالمي آموزنده مي ي قرآن يا حديث، روايت، آيه

 خوابيديم. کرديم و با ذکر بسم اهلل و صلوات، مي خود پاک مي

طور که پهلوي مصطفي دراز کشيده بودم، نگاهي به آسمان انداختم. نگاهم را ميان  هاي پرستاره، همان يکي از آن شب

که صورتم را رو به مصطفي  ي بخت خودم را پيدا کنم، ولي هيچي نيافتم. بدون اين خاندم تا ستارهچر آن همه ستاره مي

 برگردانم، گفتم:

 مصطفي؟ ... -

 حميد؟ ...آقاجونم  -

 گي از سرم زياده. حميد؟ همين حميدم که ميآقانگفتم به من نگو بهِت مگه ده بار  -

 داد:  سرش را بلند کرد و روي آرنج دست راستش تکيه

                                                 
که باالي آن  را اي  شدند، اعالميه مختلف در جنوب و غرب کشور بودند. به هرشهري که وارد مي هاي ـ چندسال ديگر هم گذشت. ثاقب و ثابت پاي ثابت عمليات  1

چندسال گذشت. ثاقب و ثابت چندبار در جنـگ  . ند که به سراغ آنها بيايندخواست چسباندند و از پدرومادرشان مي ا چاپ شده بود، به ديوار ميعکس کودکي آن دوت

ي شـهيد  مجتمع بهزيست :محل شهادت" :سياهش نوشتند ساده و روي سنگ قبر. 18/10/1377از روز جمعه  ؛شيميايي شدند. اول ثاقب غريبانه رفت حتيمجروح و 

هاي بهزيسـتي فهميـدم،    گونه که از برو بچه آن .بر اثر همان گازها به شهادت رسيد 27/9/1385بعد هم ثابت که دوري برادر را تاب نياورد، روز دوشنبه . "قدوسي

 .که نبايدبه آن چه  ه بودشکسته، ناتوان از تامين مخارج زندگي، تن داد شايد که خسته، دل …هاي زمستان، مادري  شبي از شب

بخرد، ثاقـب    رفت تا نان داغ و برشته براي صبحانه دندان گرفته، تا سرکوچه مي چادر به با داشت، رنگ خود را که هرروز صبح زود برمي زنبيل پالستيکي قرمز خوش

ت تا سرما نخورند. زيـر چادرمشـکي خـود گرفـت تـا      نما انداخ شان پتويي نخ داخل آن گذاشت. روي ،شان به هم نيفتد که شايد نگاه ،و ثابت دوقلو را، پشت به هم

 .ي شيرخوارگاه! همين و بس ها و عابران کوچه و خيابان متوجه نشوند، آورد و گذاشت پشت در بسته  همسايه

؛ ثابـت و ثاقـب بـراي    يـد بزن 19شماره  65و رديف  19شماره  67رديف  50ي  راستي اگر گذرتان به بهشت زهرا )س( افتاد، اگر حال داشتيد، سري هم به قطعه

   جا هستند. هميشه آن
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 جون.گم حميد ولي باشه. از اين بعد ميتونم نگم،  خب نمي -

 نگاه تندي انداختم و گفتم:

 مگه قرارمون اين نيست که جلوي بقيه عادي برخورد کنيم و هيشکي متوجه رفاقت سفت و سخت ما نشه؟ -

 خب بله، ولي ... -

 ولي. همون حميد هم که بگي، از سرمم زياده. ولي بي -

 ش جون بفرماييد.خب دادا -

 آدمي يه ستاره توي آسمون داره؟هر گن گم مصطفي، شنيدي که مي مي -

 طور مگه؟ خب آره، چه -

 گشتم. ها رو مي من االن داشتم ستاره -

 خب چي پيدا کردي؟ -

 يه. هيچي. آره هيچي. اصال من نه توي دنيا ستاره دارم، نه توي آسمون، ولي يه چيز مهمي -

 يه؟ چه چيز مهمي هايم دوخت و متعجب پرسيد: ماند، چشمانش را به لبکه از تعجب باز يشه، دهانشمثل هم

 نيازترين موجود روي زمين هستم. که من االن بي اين -

 کني؟ جوري فکر مي يعني چي؟ مگه چي شده؟ يعني مگه چي داري که اين شد: تر بيشتعجبش 

 اش چسباندم و گفتم:  ام را به بيني سرم را بلند کردم. صورتم را بردم جلوي صورتش، بيني

 آخه خدا يه چيز باحال به من داده. من بي نيازترين موجود روي زمينم، چون خدا تو رو به من داده ... -

ي که درحالهايش را در گردنم انداخت، سفت و محکم مرا در آغوش گرفت و  هنوز حرفم تمام نشده بود که دست

 ريه گفت: کرد، با گ صورتم را غرق بوسه مي

 گفتم. خدا همين االن منم داشتم همين رو به خدا مي به -

کردند. او را از روي صورت خودم  مان مي هايي که مثال کنارمان خواب بودند، متعجب نگاه شد. بچه اش قطع نمي گريه

 بلند کردم و هول دادم سر جاي خودش و با ناراحتي، ولي آرام گفتم: 

 کنم که خدا تو رو به من داده. همه رو بيدار کردي. تازه اين حرف منه. من دارم ذوق ميها چيه؟  بازي اين مسخره -

کنم که تو رو به من داده.  اش از خدا تشکر مي خدا حميدجون. من همه کن نبود. با همان گريه گفت: نه به مصطفي ول 

 خوام، چون تو رو دارم. من ديگه از خدا هيچ چيز نمي

 هاي صورت مرا گرفت. هاي مصطفي پاک کردم. انگشتان او هم اشک با دست اشک را از گونهحاال اين من بودم که 

 

 ترکش اون جاي فرمانده

آمد که چرا برادر صياد  پيش مي  ال براي همهورفت، اين س آمد و مي وقت برادر صياد محمدي به چادرمان ميهر

ر به خودم جرأت دادم و اين مسئله را پرسيدم. با کنشيند؟ دست آخر ي دهد و کج مي طرف چپ تکيه مي به هميشه

و  رايش مشکلي خانوادگي پيش آمدهمهر که برادر صياد به چادرمان آمد، خيلي ناراحت بود. ظاهرا ب 17روز شنبه 
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کرد. وقتي  اي در دست داشت و با تأسف آن را نگاه مي خواست از منطقه خارج شود. نامه چون وسط عمليات بود، نمي

 پرسيدم: 

 تون کرده؟ قدر ناراحت ببخشيد برادر محمدي، مگه اين نامه چيه که اين -

م جبهه، اونم رفته درخواست طالق داده تا از م و اومد ام رو ول کرد از بس زن و بچه ي دادگاهه. گفت: هيچي. احضاريه

 دست من راحت بشه.

کردم و خودم را در برابرش حقير يافتم.  دانستم چه بگويم. هم دلم برايش سوخت، هم نسبت به او احساس غرور نمي

ها که  نشيند. يکي از بچه خودم جرأت دادم و پرسيدم که چرا کج روي زمين مي به که حرف را عوض کنم، براي اين

 من براتون بگم. دچي دنبالش بود، گفت: بذاري سيم عنوان بي به ظاهرا خيلي با او رفيق بود و در عمليات همواره

خوام بزنم؟ نترس برادر صياد، ريا هم  ه تندي به او انداخت، ولي او گفت: خب مگه حرف بدي ميبرادر صياد نگا

 جا همه اهل دل هستند و خودموني. شه. اين نمي

بيفتم. من هم با تعجب،   تر، برادر صياد به من گفت که يه انبردست بردارم و دنبالش راه وقت پيشو ادامه داد: چند

دفعه ديدم شلوارش رو تا  ها. خوب که از ديد نيروها دور شديم، يه شون رفتم پشت تپه دنبالانبردست رو برداشتم و 

پته افتادم که چه خبره؟ برادر صياد گفت: نترس بچه. يه ترکش کوچولو خورده  نصفه کشيد پايين. رنگم پريد. به تته

دفعه بکشش  ست ترکش رو بگير و يهجام ترکش خورده. تو با اين انبرد شه برم دکتر و بگم اون پشتم، روم نمي

 بيرون.

گه، کوچولو نيست. رفته بود توي باسنش و فقط يه ذره  جوري هم که برادر صياد مي نگاه که کردم، ديدم ترکشه اون

رم بگم يکي ديگه بياد درش بياره که برادر صياد گفت: فقط  سرش بيرون مونده بود. من ترسيدم دست بزنم. گفتم مي

جاي صياد محمدي ترکش خورده تا اون دوزار آبرويي هم که  که بري توي اردوگاه جار بزني که اونهمينم مونده 

دفعه با تمام قدرت  داريم، بره. الزم نکرده. با انبردست نوکش رو بگير، چشمت رو ببند و اصال به من فکر نکن. يه

 نيست. ربوطخواد بشه، بشه. به تو م بکشش بيرون. هرچي هم مي

ي  چنان ترکش رو کشيدم بيرون که عربده ور و نامردي نکردم؛  ک ترکش رو گرفتم، روم رو کردم اونمن هم نو

انگار. يه تيکه پنبه گذاشت روش و  يزي بدي داشت، اما اصال انگار نهر که خون برادر صياد توي اردوگاه پيچيد. با اين

 ست. شينه، مال اون ترکشه بينيد کج مي رفت. االن هم که مي

عالي اون رو کشيدي  بيه که جنا خير، مال ترکش نيست. مال اون جوري صياد نگاه تندي به او انداخت و گفت: نهکه 

ش کردي و يه زخم گنده برام درست کردي که فکر نکنم ور نو اوور  نبيرون. من گفتم صاف بکشش بيرون، تو اي

 حاال حاالها بتونم عين آدم بشينم زمين.

 

"ي شهدا واحد تخليه"ها به  هر، همراه دو سه تا از بچهم 18شنبه  صبح روز يک
جا  ي مسئوالن آنها رفتيم. از حرف 1

 ند. همين که خواستيما شدت مجروح شده نفر هم به 130 و حدود شهادت رسيده به نفر 120بمباران  متوجه شديم در

                                                 
 شان بود. هاي دست خانواده خصوص خط مقدم به عقب و شهرها و رساندن به شهدا از منطقه و به کريآنها انتقال پ ياصل ي فهيوظ - 1
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هاي اطراف پناه گرفتيم. هواپيماها  ر تپهشان شد. سراسيمه د طرف اردوگاه خودمان برگرديم، هواپيماهاي عراقي پيدا به

 اند.  ارتفاعات مقابل را بمباران کردند و رفتند. معلوم نبود کجا را هدف گرفته

-سلمان"نام  به ي سومار، ارتفاعي دارد سريع پريديم عقب يک وانت و رفتيم به گردان سلمان. جالب بود که منطقه

 معروف شد. "کشته گردان سلمان"ن سلمان نيز به . از روز بمباران به بعد، نام گردا"شتهکُ 

هاي  ي کيهان روزهاي قبل، در قسمت اطالعيه حسب اتفاق، در روزنامهجا بر سر رفتيم بهداري. آن  کشنبه با مصطفي ي

ي ها ه خورد. امير از بچهمحلم. به مصطفي که نشان دادم، او هم يکّ  کالسي و بچه را ديدم؛ هم "امير شواخ"شهدا، عکس 

خطاب  "مسجد سوسولِ"هاي مسجد او را حتي  ب مدرسه و مسجد بود که بعضي از بچهدّوبسيار منظم، باکالس و م

شهادت  به ان سوماردرهمي عمليات  و در مراحل اوليه مندانه به جبهه آمده تمسجد، غير کردند. حاال همان سوسولِ مي

 رسيده بود.

سر برويم کرمانشاه و برگرديم. همراه شاهي، ناصري، شکوري و  ک، يصورت امکاندربا پيشنهاد من، تصميم گرفتيم 

برابر خواهش ما هايي که در دژباني بودند، در يجيرفت، تا دم دژباني رفتيم. بس مصطفي، سوار بر وانتي که به شهر مي

ان داشته باشيم. براي ي مرخصي از فرمانده گرد که اجازه بدهند برويم شهر تلفن بزنيم و برگرديم، گفتند که بايد برگه

طور که هست از برگشتن  اي نبود، ولي من تيرم به سنگ خورد. قصد داشتم اگر رفتيم کرمانشاه، هر ها زياد مسئله بچه

 مصطفي جلوگيري کنم که نشد. دست از پا درازتر برگشتيم اردوگاه. 

 

 عبور از ميدان مين

دست برادري داده بوديم، ولي باهم  وت ببنديم. البته در تهرانعقد اخباهم  ردبعد از ظهر، مصطفي گير داد و اصرار ک

ي برادري را حتما بايد يک روحاني بخواند و  کرديم صيغه ي برادري هم بخوانيم. ما که فکر مي بهتر ديديم که صيغه

 او گفت:  عقد اخوت بخواند، ولي دونفربين ما  تاروحاني گردان و از او خواستيم  آداب خاصي دارد، رفتيم پهلوي

 روز از اون گذشته. ايشااهلل صبر کنيد تا سال ديگه.خوندن عقد اخوت فقط در روز عيدغدير ممکنه که چند -

عقد باهم  رفيقيم، اصال يادمون نبودباهم  قدر گفت: چرا ما که اين اش مي مان. مصطفي همه بدجوري خورد توي ذوق

 اخوت ببنديم؟

هم محرم بشيم يا مثال االن  به ي برادري، بي نداره که. قرار نيست با خوندن صيغهخنده گفت: حاال عيولي در ادامه، با

 نامحرميم. 

 برادريم. بذار عقد نخونده باشيم.باهم  مونه که دستش را آورد جلو و گفت: عيبي نداره، بزن قدش. مهم دل

م. در آن بين قول داديم که به را در بغل گرفتيم و روبوسي کردي ديگر همدوباره دست برادري را تجديد کرديم. 

يکي هم خودش  در بهشت منتظر ديگري بماند تا آنزودتر شهيد شد، دم  کدامهر را تنها نگذاريم و ديگر هم وجه هيچ

 1را برساند.
                                                 

اي   خوانديم و بـرادر صـيغه   عيدغدير، عقد اخوت را مي آداب بخش در "مفاتيح الجنان"ـ بعدها فهميدم آن روحاني اشتباه کرده و فقط کافي بود خودمان در کتاب   1

که حتما يک روحاني و آن هم فقط در روز عيدغدير آن را بخواند. اين مسئله بعد از شهادت مصطفي که متوجهش شدم، تا امروز عذابم  بودشديم. اصال هم نيازي ن مي

 دهد. مي
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 گفت:  آورد و مي يادم مي به زن بر روي ميدان مين را جي. پي. ي غلت زدن نوجوان آر اش خاطره مصطفي همه

ريم روي مين و  ، ميديگه هموقت من و تو دوتايي و بغل  چنين چيزي دوباره پيش بياد، اون نهجون، خدا کحميد

 کنيم. خودمون رو فداي اسالم مي

عکس يادگاري با آن بگيريم. هاي چادر بغلي قرض کنيم تا چند هجي را از بچ .پي. ي آر مصطفي گير داد که قبضه

 تا عکس گرفتيم. ورفتيم باالي تپه و نفري د

خواند، گيرداد که در چادر  شان هم مي هاي محل شاهي که عشق مداحي داشت و ظاهرا در هيئت رضا عليدم غروب، 

زديم. من هم از  خواند و ما سينه مي خودمان هيئت راه بيندازيم. هفت هشت نفري که بوديم، دور هم نشستيم. علي مي

خواستم از مصطفي در آن حال  زني گرفتم. در اصل مي هسين درحالها  فرصت استفاده کردم و دو سه تا عکس از بچه

 عکس بگيرم.

 

 ط در جبههال گنده

ترين نقاط تهران بود و خيلي هم  قول خودش اهل جنوبي به ي بود کهطادب و ال يکي از نيروهاي چادر، جوان بسيار بي

. به مصطفي گفته بودم اصال حق کرد  شد. او که خيلي پررو بود، گاهي با مصطفي شوخي مي اش مي يطال ادعاي گنده

 دهان شود. به که با او دهان ندارد با او حرف بزند، چه برسد به اين

بحثش شد. اول حساسيتي متوجه شدم آن عوضي با مصطفي جروبود که   سرم گرم نوشتن نامه براي خانهآن شب، من 

خواستم بلند شوم و آن  از عصبانيت مي نشان ندادم، ولي هنگامي که در آن ميان، حرف بسيار زشتي به مصطفي زد،

اي به صورتش زدم و  سيلي ؛عوضي را بزنم، ولي کار ديگري کردم. دست مصطفي را گرفتم و از چادر بردمش بيرون

 با خشم گفتم: 

 دهن نشو؟ ... به نگفتم با اين کثافت دهنبهِت بار مگه صد -

رش را پايين انداخت و چيزي نگفت. همان سکوتش، مصطفي که اصال انتظار چنين برخوردي را از من نداشت، س

هايم گرفتم و باال آوردم. متوجه شدم اشک در  باعث شد تا درجا از کارم پشيمان شوم. صورتش را ميان دست

زدم، به مصطفي زده بودم. با نگاه  اي که بايد به آن عوضي مي م؛ سيليکردچشمانش حلقه زده. تازه فهميدم چه غلطي 

کردم، از او  طور که صورتش را غرق بوسه مي ام گرفت. همان صوم و مظلوم مصطفي، درجا گريهبه چشمان مع

 عذرخواهي کردم. او هم زد زير گريه و شروع کرد به عذرخواهي: 

 جور آدما پيدا بشن. شه توي جبهه هم اين خدا من اصال باورم نمي جون ببخشيد. بهحميد -

کن يه باليي سر اون ي پيغمبرن؟ صبر که ميان جبهه بچهي اينايي  شه. مگه همه يعني چي؟ از اون بدتر هم پيدا مي -

 بازيه؟ ط کشي و ال جا هم جاي عربده کثافت بيارم که از جبهه اومدنش پشيمون بشه. فکر کرده اين

 خيالش شو.  جون، تو رو خدا ولش کن. بيشروع کرد به التماس که: نه حميد مصطفي
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 خنديد. عوضي زيرزيرکي داشت ميبه چادر که برگشتيم، آن 

 

ي کنار جاده برويم. از برادر کسائيان اجازه گرفتيم و  تني به رودخانه ها گير دادند که براي آب صبح روز شنبه، بچه

کند زير  کند و سرش را مي رفتيم. همه داخل آب بوديم که ناگهان متوجه شدم آن عوضي دارد با مصطفي شوخي مي

 با عصبانيت گفتم:  آب. سريع رفتم جلو و

 نگفتم حق نداري با اين شوخي کني؟بهِت بار مگه چند -

 خواد. تو چه مربوطه؟ آدم زنده که وکيل وصي نمي به با پررويي گفت:

 اين را که گفت، عصبانيتم به اوج رسيد و گفتم: خب پس بيا با من شوخي کن بينم عوضي.

دم، پاهايم را دور گردنش حلقه کردم و نشستم رويش. او آن زير با هم که گالويز شديم، سريع او را به زير آب بر

 کردند. مصطفي شروع کرد به التماس که:  مان مي ها متعجب نگاه زد و بچه مي وپا دست

 شه. کني؟ باشه. تموم شد. غلط کرد. ولش کن داره خفه مي شتيش ... اين کارا چيه ميحميد، کُ -

 شه. مي پيداجا  تر از اونم اين ر بفهمه عوضيکه خنديدم و گفتم: خب خفه بشه. بذا

کند، سيلي محکمي به من زد، ولي من فقط خنديدم. دلم خنک شد. اين همان  مصطفي که ديد کار دارد بيخ پيدا مي

 اي بود که روز قبل من به مصطفي زدم. وقتي مصطفي داد زد:  سيلي

 جون امام ولش کن ... هبحميد، تو رو  -

زور  ه کارم ادامه بدهم. مصطفي مرا کشيد کنار آب. آن عوضي هم که چيزي نمانده بود خفه شود، بهديگر نتوانستم ب

 زد. طور آب از گلويش بيرون مي  خودش را کشاند کنار خشکي و همين

 تر به چادر فرماندهي مراجعه کند. چه سريعهر وقتي به اردوگاه برگشتيم، بلندگو اعالم کرد: برادر داودآبادي،

عنوان شاهد همراهت  به ها هم گفتند ما هم يدم چي شده است. مصطفي هم با من راه افتاد و آمد. دو سه تا از بچهفهم

 آييم. مي

جلوي چادر فرماندهي، برادر صياد داخل نشسته بود و آن عوضي بيرون چادر منتظر آمدن من بود. برادر صياد نگاه 

  تندي به من انداخت و گفت:

 ي؟ميدون اشتباه گرفت رو با چاله ي؟ جبههشدگه واسه خودت الت ه ... ديبَ هبَ -

 ميدون اشتباه گرفته. نه برادر صياد. اتفاقا ايشون جبهه رو با چاله -

 ها چيه؟ بازي ي؟ اين مسخرهشدکار هم  وقت طلب کردي، اون تو داشتي اون رو خفه مي -

خوره. اون حرفاي خيلي  هاي جبهه نمي ده و اصال به بچهبار به اين تذکر دادم، چون اخالقش باد، من چندبرادر صي -

 زنه. ها مي زشتي به بچه

دارد،  اند که حرمت جبهه را نگه بار به او تذکر دادهيد کردند و گفتند که آنها هم چندها هم حرف من را تاي ي بچه بقيه

 کند. من ادامه دادم:  ولي او هيچ توجهي نمي
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گفته بودم که من روي مصطفي  بهِشبار ديگه هم با مصطفي شوخي کني. چند نداريگفتم حق  بهِشامروز هم  -

 داد که من حالش رو گرفتم. حساسم. امروز توي رودخونه داشت مصطفي رو آب مي

ي خاصي به مصطفي پيدا کرده بود، نگاه تندي به آن عوضي انداخت و  تا اسم مصطفي آمد، برادر صياد که عالقه

 گفت: 

 ه شوخي کردي؟ تو غلط کردي خواستي مصطفي رو آب بدي.چي؟ با پسرخال -

خود زدي يا با کسي شوخي کردي،  ر ديگه بشنوم که حرف بياز چادر آمد بيرون و خطاب به او گفت: اگه فقط يه با

 دونم و تو. تا، من ميمخصوصا با اين دو

ات چيزي بشنوم،  . فقط يه بار ديگه دربارهپته کند، صياد نگاه تندي انداخت و گفت: همين که گفتم تا آمد تته چاره بي

 فرستمت بري گم شي. صاف مي

شناسمش، ولي تو هم  او که رفت، صياد نگاهي به من و مصطفي انداخت و گفت: حاال من به او توپيدم، خوب مي

 جا جبهه است. حداقل نذار اين پسرخاله اين چيزا رو ازت ياد بگيره. کم مراعات کن. اين يه

 به چادرمان رفتيم. ساعتي بعد، پيک گردان آمد و عوضي را صدا کرد و گفت: خنديديم و 

 وسايلت رو برداري و به يه چادر ديگه بري. برادر صياد گفته -

 

 يک روح در دو بدن

ميان جمع، خودمان را کنترل کنيم و بود که درهم عالقه داشتيم، ولي قرارمان اين  به ي که من و مصطفي خيليباوجود

 ديگر همي  خود را پسرخاله س شود. به همين خاطر مجبور بوديممان حسا آمد کسي روي اشيم. خوشم نميعادي ب

معرفي کنيم. با اين وجود، بودند کساني که با توجه و دقت روي اخالق و رفتار ما، نسبت به دوستي ما حساسيت نشان 

 دادند. البته از نوع خوب و مثبت! مي

 که نامش را-هاي گردان  که براي وضو گرفتن به کنار تانکر آب رفتم، يکي از بچه يدرحالروز هنگام غروب،  کي

 جلو آمد و خيلي محترمانه گفت:  -ماه بعد عکسش را ميان شهدا بر ديوارهاي تهران ديدمخاطر ندارم، ولي چند به

 ال از شما بکنم؟وشه يه س حميد، ببخشيد ميآقا -

 خيلي عادي گفتم: بله، بفرماييد.

 مصطفي چه نسبتي داريد؟ آقاما با ش -

 طور مگه؟  گفتم: برادر ناتني هستيم. چه

 ايم.  قبول نکرد. گفتم: پسرخاله

 خنده گفتم: راستش رو بخواي، هيچ نسبتي بين ما وجود نداره. فقط دوست هستيم. باز قبول نکرد. دست آخر با

کرد و پوتين را نوک پايش روي زمين  ي که خودش را براي وضو آماده ميدرحالان گيرودار، مصطفي درهم

خنده، خطاب به او گفت: حاال مگه فرقي هم شده. قضيه را شرح دادم. مصطفي باکشيد، سر رسيد و پرسيد که چي  مي

 کنه؟  مي



 81 

 شد، تبسمي کرد و گفت:  وضوح مشاهده مي ي که برق محبت در چشمانش بهدرحالاو 

 نظر من شما يه روح توي دو بدن هستيد.  به ا دقت کردم،دونيد؟ ... من خيلي روي دوستي شم آخه مي -

 گي.. اش زد و گفت: دمت گرم، راست مي مصطفي که معلوم بود از اين حرف او خيلي خوشش آمده، دستي بر شانه

 

مهر قرار شد خودمان را براي رفتن به خط آماده کنيم. مصطفي که موهاي قشنگ و بلندي  18شنبه  صبح روز يک

راحتي سرش را به  تر باشد. من دلم براي موهايش سوخت، ولي او به خواهد کچل کند تا راحت که مي داشت، گفت

اي  اال با کلهدار شده بود؛ دقايقي قبل، با آن موهاي پرپشت و ح اش خيلي خنده ماشين اصالح سپرد و کچل کرد. قيافه

روي سرم پيدا شد شکستگي  قدر ردّ تر شد. آناش خنديدم. من که کچل کردم، بد ساعت به قيافهگرد و کچل. يکي دو

 خنده.که همه زدند زير

"رضا چراغي" برادر عصر همان روز،
ي کرد. ران سخنمان  )ص(، به گردان آمد و براي اهلل رسولفرمانده تيپ محمد  1

قتي مان در بمباران را تسليت گفت و يادآوري کرد که جنگ از اين چيزها زياد دارد. و اول شهادت دوستان

 مان خاطراتي از اعزام نيروهاي تيپ به سوريه و لبنان هاي او تمام شد، صياد محمدي ما را جمع کرد و براي حرف

"احمد متوسليان"فرماندهي حاج  به
جا نسبت به امام و  در تابستان امسال تعريف کرد. او از ابراز احساسات مردم آن 2

 زده بود، گفت:  مان جمع شد. مصطفي که خيلي ذوق مهشوق در چشمان ه کخاطراتي گفت که اش ،رزمندگان

 جا. اي داره اون جا سالم برگشتيم، حتما بايد يه اعزام بزنيم و بريم لبنان. چه صفاي معنوي گم حميد، اگه از اين مي -

 

 اعزام به خط مقدم

روب، مصطفي را شير مدت. غ دادند؛ حتي کوتاه به کسي مرخصي نمي وجه هيچي عمليات بود، به  چون در هنگامه

طور که بود، کسائيان قبول کرد. قرار شد  مان مرخصي بگيرد. هر دوهر کردم تا پيش فرمانده گردان برود و براي

ام زدن تلفن به تهران بود، ولي  صبح روز بعد به کرمانشاه برويم و تا عصر خودمان را برسانيم اردوگاه. بهانه 4ساعت 

ترسيدم که برايش  زحمتي که بود. خيلي ميهر داشتم او را به تهران بفرستم؛ به که به مصطفي بگويم، قصد بي آن

ي که عقب خط بوديم، چه برسد به خط و عمليات. قصد داشتم او را به کرمانشاه ببرم و درحالاتفاقي بيفتد، آن هم 

"آبادي جالل مهدي"تحويل 
شد  تر مي ي خيالم راحتطور ش دارد يا بفرستدش تهران. اينگهطوري شده ن بدهم تا هر 3

 کردم که چرا پذيرفتم با او بيايم جبهه. توانستم به جبهه برگردم. مدام به خودم لعنت مي تر مي اي آرام و با روحيه

اش فکر اين  برد. همه ي رفتن به شهر کرده بوديم، براي خواب دراز کشيديم. خوابم نمي ي که خودمان را آمادهدرحال

 2کنم برگردد تهران. ميان خواب و بيداري بودم که با فرياد فرماندهان بلند شديم. ساعت   راضيطور او را  بودم که چه

                                                 
 شهادت رسيد. هدر فکه ب 1در عمليات والفجر  1362فروردين  27اهلل )ص( شنبه  لمحمد رسو 27تيپ   هفرماند 1336رضا چراغي متولد  - 1

کاظم اخوان و سيدمحسـن موسـوي در بيـروت     ،همراه با تقي رستگارمقدم 1361تير  14اهلل )ص( که روز  محمد رسول 27بنيان گذار و فرمانده تيپ )لشکر(  - 2

 دست نيامده است. ههيچ خبر موثقي از شهادت يا حيات آنان ب ،رآمدند و از آن روز تاکنونها( د ستلبنان به اسارت مزدوران اسرائيل )فاالنژي

ي ما بـا   هسنگر بودم. باوجودي که جالل فقط يک بار در تهران و در خان مبا او ه ،در اولين نوبت اعزام به جبهه 60هاي باصفاي کرمانشاه که مهرماه سال  هاز بچ - 3

 ي او شده بود. هشديدا شيفتولي  ،مصطفي برخورد داشت
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خيال بود و خيلي خوشحال  ي رفتن به خط مقدم. خيلي حالم گرفته شد، اما مصطفي بي خط شديم و آماده صبح بود که به

 رفتيم خط.  که مي از اين

 رادر، شما قول داديد بذاري ما امروز بريم کرمانشاه ...سريع رفتم پهلوي برادر کسائيان و گفتم: ب

جا بمونيد تا اينا برن شهر و  تونم بگم نه، همين خنديد و گفت: بله قول دادم، ولي وقتي قراره گردان رو ببرند خط، مي

 تون. ريد مرخصي پهلوي خونواده گرديم و مي برگردن؟ حاال بيا بريم، ايشااهلل زود برمي

 

چشم  به جا ي سومار در تاريکي گذشتيم. هيچ ديوار برپايي در آن شده  هاي ايفا، از شهر ويران يونسوار بر کام

مهر را  19صبح روز دوشنبه نمازي خط مقدم رسيديم.  کردند. به عقبه مان مي هاي سرسوخته انگار سالم خورد. نخل نمي

نظر که رسيديم، هوا کامال روشن شده ات موردارتفاع ها عازم خط مقدم شديم. به هاي سومار خوانديم و با وانت در تپه

 بود. 

تند آب يخ خورده بودم و حاال اشتند. از بس هوا گرم بود، تندود ها دست از شوخي و شادي برنمي در خط مقدم هم بچه

ف چهار جا مستقر شويم، دويدم طر ام گرفته بود. همين که به آخرين تپه و شياري رسيديم که قرار بود آن ييشو دست

مالي شده دورش را گرفته بودند. بو که کشيدم، خودش بود؛ توالت صحرايي. همين  هاي آهني گِل اي که ورق ديواري

که نشستم و خودم را راحت و آسوده ول کردم، ناگهان صداي انفجار بسيار شديدي که موج آن به صورتم خورد، 

بل صورتم آمد، تازه فهميدم چه خبر است. از توالت که پريدم باعث شد بپرم هوا. نفسم بند آمد. صداي دوم که در مقا

کمين کرده بودند که يکي  ها همه وجدان خنديدند. بي غش مي ي تپه نشسته بودند و غش ها را ديدم که لبه بيرون، بچه

  ترساند. اي آدم را مي ي فلزي آن که بدتر از هر خمپاره به توالت برود و بقيه با سنگ بکوبند به بدنه

ها گفتند: ببين حميد، اين ديگه  يي، خواستم به او اخطار بدهم که بچهشو دست ساعتي بعد که مصطفي خواست برود

کي رفته اون تو، يه بار جنگ رو تجربه کرده. خودت هم براي همه سنگ زدي. خون مصطفي هر معرفتيه. تا حاال بي

 تر نيست. که از خون بقيه رنگين

تونيد  شه به اون کاري نداشته باشيد، عوضش من برم اون تو و شما تا مي گفتم: ببينيد، مي گويند، ولي ديدم درست مي

 سنگ بزنيد؟

 که قبول نکردند:

 هوا بترسونيمش. خبره و بي اش به همينه که طرف ندونه چه مزه -

 بند بشه. خب آخه ممکنه يکي شاش -

 شدي؟ نترس. نکنه تو -

 ي لباسم خيس شد. نه بابا، گند زدم به هيکلم. همه -

 



 83 

قول  به وجو کرديم. من که به همراه مصطفي و فرهنگ ناصري، شيار را براي يافتن محل مناسبي براي سنگر جست

شه پيدا کرد، چون  جا نمي نظر خودم امن پيدا کردم. گفتم: بهتر از اين به افتادم و محلي دارتر بودم، جلو خودم سابقه

 گير نيست!  اصال خمپاره

فکر فرو رفت. رويش را برگرداند و به ما گفت: زودباشيد از  به ي که به انتهاي شيار چشم دوخته بود،حالدرمصطفي 

 جا بريم بيرون.  اين

 براي سنگر خيلي خوبه.  جا گفتم: واسه چي؟ اين

ي هرچي گفتم، قبول نکرد و سر حرف خودش بود که از شيار بيرون برويم. خيلي عجله داشت. فقط گفت: حميد، تو

 چشماي من نگاه کن ...

نگاه که کردم، رنگم پريد. فهميدم بايد اتفاق عجيبي در پيش باشد. درست شده بود مثل روزي که براي عمليات 

 رفتم و گفت که در چشمانش نگاه کنم. رمضان مي

تا ما را از طرف بيرون شيار حرکت کرديم. مصطفي که ظاهرا خيلي عجله داشت  به عاقبت به اصرارهاي او تن دادم و

ي که هنوز کامال خارج نشده بوديم، ناگهان درحالجا دور کند، آستين من را گرفت و کشيد بيرون. چند لحظه بعد،  آن

ي آسمان را شکافتند و درست همان جايي  ر سينهديگ يک، در پي ناک وحشتاي  با شيههمتري  يميل 120ي  سه خمپاره

زد. نگاهي از  به سفيدي مي دونفرشديم، رنگ ما  ي که از زمين بلند ميدرحالاي بعد  که ما بوديم، منفجر شدند. لحظه

 روي تعجب به مصطفي انداختيم. فقط گفت: 

 تون گفتم زود از اون شيار بريم بيرون! ديدي بهِ -

 

 من و مصطفي در يک سنگر

مصطفي  يکالس ه که در تهران همزاد شنبه بيستم مهر، با انفجار خمپاره در کنار يکي از سنگرها، حسن بعد از ظهر سه

اي گرفته بود.  آمد، با چفيه اش را که از آن خون مي آمد، بيني طرف پايين تپه مي به ي کهدرحالبود، مجروح شد. 

 ترکش خمپاره، درست نوک بيني او را برده بود. سوار آمبوالنسش کردند و بردند عقب.

کاره بودند که  م و در سنگرها مستقر شديم. البته سنگرها نيمهفرداي آن روز، چهارشنبه، به باالي ارتفاعات رفتي

"سليماني"طوري بود آنها را کنديم و آماده کرديم. من و مصطفي و  هر
در يکي از سنگرهاي کوچک با سقفي  1

اهلل  سالم"کوتاه جاگرفتيم. ناصري، شاهي و شکوري هم در سنگري کوچک، پشت سنگر ما مستقر شدند. بعد از ظهر، 

"ليميس
نفره  ساعت تکنفر دوهر ها را تعيين کنم. قرار شد ي ما بود، گفت که نوبت نگهباني بچه که مسئول دسته 2

سليماني نگهبان بود. نوبت من و شب  10تا  8ها بود و بعد از آن، از ساعت  نگهباني بدهد. پست اول، يکي از بچه

 شب بود.  نيمه 2تا  10مصطفي از ساعت 

                                                 
 شهادت رسيد. هز بعد در همان ارتفاعات سومار بچندرو ،او که اهل کرج بود - 1

 .ديشهادت رس در سومار به ليمسلم بن عق اتيعملي  هادامدر  1361آبان  25شنبه  روز سه 1343متولد  يميسالم اهلل سل - 2
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که  تر اين او را تنها بگذارم، و از همه مهم داد رضا نمي وجه هيچي اولش بود و دلم به  ي تجربهکه مصطف براي اين

ي داخل سنگر، کيپ دونفرساعت نگهباني داديم.  4باهم  بهره ببرم، من و مصطفي تر بيشدوست داشتم از وجود او 

 خواسته، از صطفي باز شد. من هم ازخدادل مدردِ هم دراز کشيده بوديم و قصد کرديم کمي استراحت کنيم، ولي سرِ

 شد و رفتيم تا پست را تحويل بگيريم.  10قدر گفتيم و شنيديم که ساعت  م. آندري با او حرف زدهر

 

سختي  نشستيم، بهباهم  شدند. من و مصطفي که جا مي در آن  دونفرزور  اي کوچک بود که به سنگر نگهباني، چاله

نيم ساعت به نيم ساعت نوبتي بخوابيم، ولي باز دلم رضا نداد و بيدار کنار مصطفي شد تکان خورد. قرار شد هر  مي

 نشستم. او هم حاضر نشد بخوابد. 

رو اشراف کامل داشت. داخل شيار جايي بود که   الرأس تپه بود که به شيار روبه سنگر نگهباني، درست روي خط

ها با آنها درگيري  شان را پس بگيرند. شب قبل، بچه مواضع جا بيايند باال و کردند از آن نيروهاي عراقي تالش مي

هاي  خواستند براي بردن آنها بيايند. درگيري جا مانده بود که ظاهرا مي ي چند عراقي همان سختي داشتند. جنازه

هي به داديم. مصطفي سرش را باال برد و نگا پراکنده بود و شليک تيربار دشمن ادامه داشت، اما اهميت چنداني نمي

ي رسامي با نور سرخ،  اش و کشيدمش پايين. همين که سرش را پايين آورد، گلوله رو انداخت. زدم به شانه  شيار روبه

بهايي را از دست داده باشد، نگاهي به آسمان آبي پر از  از باالي سرش گذشت. با تأثر عميق، انگار که چيز گران

 ستاره انداخت و گفت: 

 نزديک بود شهيد بشم ها.  تو رو به خدا ديدي؟ -

ام گرفت. سنگر که بسيار کوچک بود و اصال جاي تکان خوردن  ييشو دستساعتي از نگهباني گذشت که  کي

هاي سرخ را روي سرمان کشيده بود. ول کن هم نبود. انگار خستگي  نداشت. تيربار دشمن هم انگار سقفي از گلوله

ذهنم رسيد.  به خيال خودم، فکر بکري به آمد. فشار مي بهِماي نداشتم. بدجوري  هشد. چار هاشان تمام نمي نداشتند يا گلوله

 گردم. کنم و برمي يي ميشو دسترم بيرون  به مصطفي گفتم: من االن مي

هاي شلوارم را باز کردم. اولين و آخرين بار  ي سنگر و به همان حالت درازکش، دکمه آرام خودم را کشيدم روي لبه

کردم. هنوز خودم را خالص نکرده بودم که ناگهان  يي ميشو دستصورت درازکش و جنگي  به ود کهام ب در زندگي

طرفم شليک کرد. تير به  به اي خواست مرا راحت بگذارد، گلوله تيرانداز عراقي که انگار لج کرده بود و نمي تک

طوري خودم را جمع  ه نفهميدم چهم کقدر ترسيد سنگي خورد و با صداي قيژي تند و نازک، از جلويم رد شد. آن تکه

 بر شده بود، گفت:  داخل سنگر غلت زدم. مصطفي که از خنده روده به جور کردم وو

شه. بفرما، حاال هم خودت رو نجس کردي هم من رو،  جا کثيف مي جا خاليش کن، گفتي اين که گفتم همينبهِت  -

 هم گند زدي به سنگر نگهباني.

 

ي شيار شک کرد. گفتم نارنجکي بيندازد. با انفجار نارنجک، تيراندازي شديدي بين  ميانهاي در  مصطفي به سياهي

هاي سنگر بااليي و داخل شيار رخ داد. ظاهرا نيروهاي عراقي قصد نفوذ به مواضع آنها را داشتند. ما فقط مواظب  بچه
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طرف ما آمدند، مستقيم با آنها درگير  به خواستيم وقتي کرديم تا سنگرمان لو نرود. فقط مي بوديم و تيراندازي نمي

 شويم.

که  زد و اين اي که از باالي سرش گذشته بود حرف مي ي گلوله پس از پايان نگهباني و هنگام استراحت، مدام درباره

صبح را که خواندم، داخل سنگر دراز کشيدم تا خستگي شب گذشته را نمازشهادت برسد.  به نزديک بود قدر چه

 درکنم. 

 

 ز آخر ...رو

کردند. همين که چشمم را باز کردم، مصطفي را ديدم که از  طرف و تب و لرز از سوي ديگر اذيتم مي کخستگي از ي

 آيد. ناصري آمد دم سنگر ما و گفت:  کش تپه باال مي سينه

 ها آد، براي بچه ره پايين و مي کم مواظب خودش باشه! از اول صبح تا حاال داره مي  بگو يه بهِشتو رو خدا حميد،  -

 گيره و زير ديد دشمنه.  جا خمپاره انگار که اون آره. اصال انگار نه آب و غذا مي

ماليد و  هم مي به هايش را از شوق خير گفت و دوالدوال وارد شد. دست کنان صبح به ي سنگر که رسيد، خنده به دهانه

 گفت:  با خوشحالي مي

 رم تهران!  تون من امروز مي جون، با اجازهحميد -

جا  رفتي. حاال از اين گفتم: آخيش، زودتر برو و خيال من رو راحت کن. مگه آزار داشتي؟ همون عقب که بوديم، مي

 خواي بري؟  طوري مي چه

 گم!  ميبهِت داد، گفت: صبر کن، حاال  ي که سرش را تکان ميدرحال

داشت.  شوخي برنمي از دستهم ل و هوا مال دادن. در آن حاالم خوب نيست، شروع کرد به مشت ووقتي ديد ح

 گفت: 

کرد، بعدشم يه  جا بود، يه چايي داغ مشدي برات دم مي عزيزه ... اگه االن مامانت اين قدر چهفهمي که مادر  حاال مي -

 کرد تا حالت رو جا بياره. داراي باصفا درست مي سوپ باحال ... نه، از اون ماکاروني آب

ومالش حالم جاآمد. شروع کرد صورتم را هم ماليدن.  را گرفته بود، با ديدن مصطفي و مشتي که لرز بدي تنم باوجود

 اي عجيب، نگاهي به چشمانم انداخت و گفت:  با خنده

 کنم. ات ديگه امروز بعد از ظهر زحمت رو کم مي داداش جون، با اجازه -

 تهرون. کنم تا بري يبا تعجب گفتم: خوبه، ولي چرا بعد از ظهر؟ همين االن خودم رديف م

 جاي منظور تو خيلي فرق داره. رم، با اون جايي که من مي خنديد و گفت: نه داداش. اون

خواستم زياد مسئله  ين نمينخواستم زياد بحث را کش بدهم. حاالت و روحياتش کامال برايم قابل درک بود؛ براي هم

پا شدم، دوربين را از ساعتي بعد که حالم بهتر شد و سر نم.کنم. دوست داشتم همه چيز را به شوخي و خنده بگذرارا باز

عکس بگيريم. وقتي ممانعت کرد و حاضر چندباهم  که بيرون سنگر بود، گفتم بياپشتي درآوردم و به مصطفي  کوله

 نشد عکس بگيرد، جاخوردم. با ناراحتي گفتم: 
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من گيريم، اما حاال که  يم توي خط عکس ميگفتم بذار بر دادي که عکس بگيرم و من مي تا ديروز تو گير مي -

 کني؟ گم بيا عکس بگيرم، قبول نمي مي

 کاري کرديم، نذاشت ازش عکس بگيريم.هر قبول نکرد. ناصري هم گفت: ما هم

 آري؟ ها چيه درمي بازي گفتم: اين مسخره

 سرش را آورد دم گوشم و گفت: 

 ي ازم عکس بگيري.تون آقاداداش، ديگه واسه عکس گرفتن ديره. بعدا مي -

کاري کردم، اجازه نداد ازش عکس هر جمعي گرفتيم، ولي البته شب قبل در سنگر پايين تپه، دو سه تا عکس دسته

 ام را بوسيد و گفت:  گونه ام که پريد ثال خيلي ناراحت شدهکه م بگيرم. خودم را زدم به اين

 آد. تون درمي عيبي نداره، مطمئنم از دل -

 

مند شده بود،  بود. اتفاقا صياد محمدي که اخيرا خيلي به مصطفي عالقه "باقالي لپه  دمي"مان آوردند،  يناهاري که برا

آمد، اصرار کرد تا ناهار  اي کنار ما نشست. مصطفي هم که از او خوشش مي خواست برود جلوي تپه که چند دقيقه مي

ان جلوي در نشستيم و همراه صياد و سليماني غذا را پهلوي ما بخورد. صياد پذيرفت. چون سنگرمان کوچک بود، هم

گم حميد، من کار  را خورديم. صياد که رفت، مصطفي با حالتي عجيب، انگار که کار خيلي بدي کرده باشد، گفت: مي

 زشتي کردم به برادر محمدي اصرار کردم که ناهار رو با ما بخوره؟

 کردي؟  کار خب نه. مگه چي -

 کنن براي صياد محمدي؟ ا نگن اينا دارن خودشون رو لوس ميه موقع بچه گم يه مي -

کرد  تعارف مي بهِشکس بود، هر ي؟ خب اگه صياد دم سنگرل شدآرام به صورتش کوبيدم و با خنده گفتم: تو خُ

 خواي خودت رو واسه اون لوس کني که چي بشه؟ جا بخوره. تازه مگه تو مي ناهار رو اون

 اي به سنگر ديگر فرستاد. خيلي ناراحت شدم. علتش را که پرسيدم، گفت:  ي را به بهانهناهار را که خورديم، سليمان

 آرم.  خب يه کار خصوصي باهات دارم. عيبي نداره، از دلش درمي -

 

 ودر يديدم که جانم م

 راحتي نشست. شروع کرد شد به قدر کوتاه بود که حتي نمي ر دراز کشيديم. سقف آنديگ يکداخل سنگر کنار 

 خنده. با خوشحالي گفت:  به

 رم. ميمن امروز  -

گفتي بيا عکس بگيريم،  اش مي ي؟ مگه تو نبودي که همهبازي چيه که از صبح درآورد خرهگفتم: اول بگو بينم اين مس

 ها ضايع کردي؟ کني؟ که چي صبح من رو جلوي بچه عالي ناز مي ، حضرت گم عکس بگيريم ولي حاال که من مي

 ر يه عکس تکي ازت بگيرم، گفتي باشه بعدا وقت زياده، اصال ازت توقع نداشتم. چي گفتم بذاهر
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خوام  دفعه پريد صورتم را بوسيد و با خنده گفت: اصال ناراحت نشو، فکرش رو هم نکن. من امروز بعد از ظهر مي يک

 برم! 

 خواي تشريف ببري؟ ي ميشد. گفتم: خب کِ تر بيشتعجبم 

 هم ماليد و گفت:  به راهايش  با همان شادي، دست

 شم!  من ... امروز ... شهيد مي -

ي که سعي کردم بخندم، درحال کرديم. ناز مي ديگر هماي است که براي  هاي جبهه فکر کردم اين هم از همان شوخي

 ي تو. آد. اونم درباره مزه نکن که اصال خوشم نمي هاي بي گفتم: از اين شوخي

جدي بود. سعي  اش جدي نده همراه بود. حاال چهرهست شوخي کند، با قهقهه و خخوا کرد. اگر مي ولي شوخي نمي

 شوخي مسئله را تمام کنم و حرف را به موضوعات ديگر بکشانم، که گفت: کردم با چند

 گم خوب گوش کن.  خوام باهات خداحافظي کنم. حاال هرچي که مي جون، ديگه از شوخي گذشته، ميحميد -

خواهد بار سفر ببندد، ولي باز قبول و تحملش برايم مشکل بود. پرسيدم: مگه چيزي يا خبري  يکم باورم شد که م کم

 شده؟ 

 حالتي عجيب به خودش گرفت و گفت: 

 شم؛ چه بخواي و چه نخواي! دست من و تو هم نيست. هرچي خدا بخواد، همونه.  آره. من امروز بعد از ظهر شهيد مي -

 

 شب ديده بود برايم گفت. خوابش حکايت از آن داشت که بعد از ظهر امروزسپس شروع کرد خوابي را که دي

ساعت بعد وقتي خواستم دوباره خوابش را تعريف کند، قسم خورد که آن را فراموش  کرسد. اتفاقا ي شهادت مي به

  1ياد بياورم. به ذهنم فشار آوردم، نتوانستم آن را به که من هم خواب را فراموش کردم. هرچه تر اين کرده. عجيب

هايش عوض شد و شروع کرد به نصيحت  کم لحن حرف هم دراز کشيده بوديم. کم، کنارداخل سنگر تنگ و کوچک

 هايي زد که براي من خيلي جالب بود. مخصوصا در پاسخ به اين سؤالم که:  اش را کرد. حرف و توصيه. وصيت شفاهي

 بيني؟ مصطفي، تو شهات رو چگونه مي -

آورد، ناگهان آنها را باز کرد، نفس عميقي کشيد و  دور خود پيچيده بود و فشار مي به هايش را ستي که ددرحال

 گفت: 

 شهادت رهايي انسان از حيات مادي و يک تولد نو است. شهادت مانند رهايي پرنده از قفس است. -

 

شروع کرد به توصيه  هاي مرواريدگونش را پاک کردم و او اشک از ديدگانش جاري شد. با پشت دست، اشک

  "خدايي ناکرده، اگه امام طوري بشه، خود ما ضرر خواهيم ديد."ي امام:  درباره

                                                 
 ،يمحل مصـطف  بچه - يغفار دياهلل سيدمحمد حسيني بهشتي و شهيد حم ياد دارم، اين است که شهيد آيت ه از آن بهيادم نيامده. تنها چيزي ک هنوز هم آن خواب به - 1

 نيالمب فتح اتيدر عمل 1361 نيروردبود و ف يمورد عالقه و توجه مصطف دايبه خاطر ادب و اخالق و رفتارش، شد يتر بود، ول از او بزرگ يکه دو سه سال يباوجود

 داشتند و از او استقبال کرده بودند. ينقش اصلي را در خواب مصطف - ديسشهادت ر به
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لحظه از عمرخودش هر ي عمر امام عزيز اضافه بشه، چون او با لحظههر دوست دارم در برابر مرگم، تمام عمرم به"

  "راه بياره. به اي رو تونه جامعه مي

 

نگاه کنيم. با همان حال ادامه  ديگر همخواهد مستقيم به چشم  ر تغيير کرد. فهميدم نميسمت نگاهش به بيرون از سنگ

 "اي گير کردي، فقط به خدا اميد داشته باش. هرگاه در مسئله"داد: 

 "خواد. گاه از خدا نااميد نشو، زيرا او خوبي ما رو مي هيچ"

 "ت نبايد بترسه.کنه، از هيچ چيز، حتي تهم انسان زماني که براي خدا کار مي"

 "ي شهداي اسالم و مظلومين باش. گاه در فکر انتقام خون من نباش، در فکر انتقام خون همه اگر شهيد شدم، هيچ"

 طرفم دراز کرد و گفت:  به دستش را براي خداحافظي

 "مرگ بشم. کردن راه نيروهاي اسالم، پيشست دارم براي رفتن روي مين و بازدو"

 "تونه، خالصانه به جبهه بره. جايي که مي در جبهه بسازه و سعي کنه تا اون انسان بايد خودش رو"

 "خدا من فقط براي رضاي خدا به جبهه اومدم، نه ريا و چيز ديگه. به"

 "که به جبهه رفته، خودش رو بگيره. خاطر اين به خدا نکنه انسان"

 "شوند. تند که شهيد ميد، زيرا فقط خوبان و پاکان هسهخوا شهادت واقعا سعادتي بزرگ مي"

  "دونه چي شده بوديم. دست آورديم و اگه زمان طاغوت بود، خدا مي به حال ما که اسالم رو به خوشا"

راه  به دوست دارم جونم رو فداي امام کنم، زيرا او بود که ما جوانان رو از آن فساد و گمراهي بيرون کشيد و"

  "آورد.

 "ي فکر و ذکرشون اسالم شده و اين از خواست خداست. کاري بودند، حاال همه هايي که تا ديروز فکر کثافت ناجو"

 "هميشه بايد در فکر جبران گناهان گذشته باشيم."

 "شهيد بشيم. ديگه همبر روي مين بريم و دست در دست  ديگه همدوست دارم با "

انقالب تأثير بذاره و قدر امام رو ضد رزوم برسم و هم شهادتم در افراد دوست دارم شهيد بشم تا هم خودم به آ"

 "بدونند.

سوزه که اون چه خواهد کرد؟ قول بده وقتي شهيد شدم،  حال مادرم مي به ام برنگرده ... فقط دلم دوست دارم جنازه"

 "داري بدي و بگي که من آگاهانه شهيد شدم. ام رو دل خونواده

 دويد که گفت:  مي افتاد. اشک در چشمانش "سيبَبَ"در آن ميان، ناگهان ياد 

 ... سي تنگ شدهبَدلم واسه بَ ... آه -

 نگ زدن و گريه کردن او را درآوردن.و شروع کرد اداي وَ

 

پذيرفتند. سرانجام، بعد از خداحافظي  گذشت. دوست داشتم اين لحظات پايان نمي گذشت، ولي بايد مي سختي مي زمان به

 گفت: 
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 "م، امام زمان بر بالينم خواهد آمد.دادن  ناخدا قسم مطمئنم در زمان ج به"

 "خندم. خدا من وقتي بخوام جون بدم، مي به"

رکش خمپاره بزنه و صورتت رو لت خنده دستي به صورتش زدم و گفتم: آخه پدرآمرزيده، از کجا معلوم؟ شايد تبا

 پار کنه.و

تم حرفي در برابرش زده باشم. خواس آزار داد، ولي دست خودم نبود. فقط مي تر بيشين کلمات، خودم را خيلي ا

 که اظهار درد بکند، فقط خنديد و گفت:  ي که نيشگون محکمي از لپش گرفتم، بدون ايندرحال

  "... بينيم آقاحميد حاال صبر کن مي"

هايش ايمان و اطمينان داشتم، از طرف ديگر  ي حرف طرف به همه کدانستم چه کنم. گيج و منگ شده بودم. از ي نمي

 رود. گذارد و مي ستم بپذيرم که مصطفي دارد من را تنها ميخوا نمي

آزارم  تر بيشوقوع است بپذيرم،  درحالچه را  که نخواهم واقعيت را و آن لحظات برايم سخت و آزاردهنده بود. اين

يا و عالم رؤآن چشمم را بستم و در کهايش را پاک کنم، ي طور که دستم را به صورتش کشيدم تا اشک داد. همان مي

ي پر از ماکاروني  ايم و يک کاسه مان. خودم و مصطفي را ديدم که سر سفره نشسته ي دوم خانه رفتم به طبقه ،تخيل

کردم ...  گذاشت دهانش، من ذوق مي برد و مي را داخل آن فرومي مان است. مصطفي که قاشقدونفردار جلوي  آب

 ي تخيالت شيرينم را بر باد داد. ت، همهاي در دوردس غرق همين تصورات بودم که انفجار خمپاره

 

خواستم بروم.  رفت؛ تنهاي تنهاي. من اما نمي توانستم بکنم؟ مصطفي داشت مي کردم؟ اصال چه کار مي چه کار بايد مي

خواستم خودم بروم و نه مصطفي. تازه او را کشف کرده بودم. تازه داشتم پي به وجودش  اصال اهل رفتن نبودم. نه مي

قدر که نسبت به او حسادت شديدي پيدا کرده بودم. حتي صياد محمدي را هم  شناختمش. آن م. تازه داشتم ميبرد مي

خواستم مال من  داد. مي که کسي با او رفيق شود، آزارم مي مند شده بود، چشم نداشتم ببينم. اصال اين که به او عالقه

هم بازباهم  باشيم.باهم  خواستم تا ابدالدهر مال هم باشيم. مان. مي ها داشتم براي فرداهاي دوستي باشد؛ فقط و فقط. برنامه

 به جبهه بياييم و در عمليات شرکت کنيم، ولي از رفتن مصطفي خبري نباشد. 

ماندم! من که اصال اهل رفتن نبودم. جايم خوب بود.  راه. من که مي شد رفيق نيمه رفت. او داشت مي حاال او داشت مي

زدم. تازه داشتم به جبهه و  کردم. پس چرا بايد همه چيز را بر هم مي خودم را در دنيا پيدا و اثبات ميتازه داشتم جاي 

ساز ديگران را  چشيدم. تازه داشتم انفاس قدسي انسان گرفتم. تازه داشتم عشق و محبت را مي مي اي خو هاي جبهه بچه

 دادم. يترين آنها را از دست م کردم، ولي حاال بايد اصلي درک مي

ي وجودم را گرفت. به من ربطي نداشت که مصطفي به چه رسيده و چه خواهد شد. مهم براي  آن خودخواهي همه کي

طوري او را از رفتن   تر بود تا رفتنش. حاال بايد چه من اين بود که ماندن مصطفي، براي من خيلي مهم و با ارزش

 کردم؟ منصرف مي
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که من نخواستم بروم و نرفتم؟! پس اگر او هم از ته دل به خدا التماس  نبدون شک دست خودش بود. مگر نه اي

کردم که نگاه و خواست مصطفي  دست بياورد. پس بايد کاري مي به توانست دل خدا را کرد که نرود، حتما مي مي

 گرداندم!  عوض شود. بايد با خواست و تمايل او، نظر خدا را هم برمي

 

، خيس اشک بود. با چشم و دهانش ادا طرفم برگرداند به کشيد. صورتش را که ي سفيدش را روي صورتش چفيه

 اختيار گفتم:  کار کند. درست مثل خود من که مانده بودم چه کنم. بي دانست ديگر چه آورد. نمي درمي

 شدي جزئي از وجود من. شد بخورمت تا مي کاشکي مي -

 خوري. ي مشدي مي پور و داري يه کوبيده ي چلوکبابي کاظميي توستاصال فکر کن نش ... خنديد و گفت: خب بفرما

 کنم؟ دوني مصطفي با خودم چي فکر مي از ذوق و شوق داشتن او، گفتم: مي

 چي؟ -

 شدي مال من ... گرفتمت. تا ابد مي اومدم خواستگاريت و مي وقت مي که کاشکي تو دختر بودي، اون اين -

 تونستي من رو بشناسي و باهام رفيق بشي؟ مگه مي ؛مشد يمتو نامحرم  خنديد و گفت: اگه من دختر بودم که با

 گفتم.  مي وپرت چرتگويد. دست خودم نبود که.  يديدم راست م

 

وقتي بود يد. ياد سوال مهمي افتادم که چندذهنم رس ديدم. وقتي نمانده بود. ناگهان چيزي به پايان مي را رو به  ديگر زمان

 مقدمه گفتم: دفعه و بي روز يادم رفته بود ازش بپرسم. يک دانم چرا تا آن ده بود. نميجانم افتا مثل خوره به

 پرسم، جون من راستش رو بگو. راستي مصطفي ... يه چيز ازت مي -

گي، ولي  خب باشه. تو هميشه راستش رو ميش برخورد. زدم به لپش و گفتم: هايش را درهم کشيد که مثال بهِ اخم

 ش رو بگو.تر راست دفعه اين

 خب بفرما. -

تون رو تعريف کردي که جلوت اومد و تو نگاهش نکردي،  ي اون دختره توي کوچه روز که قضيه راستش از اون -

 ذرّه واسه من سوال پيش اومده. يه

 ت دروغ گفتم يا جلوت ادا درآوردم؟کني بهِ يعني چي؟ مثال فکر مي -

 هضمش واسه من سخته. مگه تو جوون نيستي؟ مگه تو ... دوني، آخه حرفا نيست. مي نه بابا اصال اين -

 ار تو. تر بيشخب فهميدم. آره منم جوونم، منم غرور دارم، منم شهوت دارم. شايدم خيلي  -

 نه بابا؟ -

 خوام بگم. من فرشته و ملک نيستم که. معصوم هم نيستم. منم آدمم. جوونم. مثل تو، مثل همه.  آره بابا. دروغ که نمي -

 گي اصال نگاهش نکردي؟ طور مي حياء جلوت عريان شده بود، تو چه ي که اون بيباوجودگي  که مي پس آخه اين -

 عجولي؛ بذار بگم ديگه. قدر چه -

 خب بگو. زود باش. -
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 خدا اصال نگاهش نکردم. رو برگردوندم. به رو کرد، من سريع روم کار زشت وقتي اون -

 حتي هوس نکردي ببينيش؟ خب چي شد که نگاهش نکردي؟ يعني -

 کنه. مون مي دفعه ديدم يکي داره نگاه چرا. باور کن خيلي دوست داشتم نگاهش کنم. ولي يه -

 کي؟ -

 تونست باشه؟ کني کي مي فکر مي -

 بابات يا باباش؟ -

 خوش بود. خدا. الم يعلم بان اهلل يري؟ نخير. خودِ -

 چي؟ خدا؟ -

شدم. قشنگ وجودش رو حس کردم ...  کرد. اصال از شرم و حياء داشتم آب مي مون مي خدا داشت نگاه آره. خودِ -

 گفتم. فقط ذکر مي

 

 مگه تو آدم نيستي مصطفي؟

 چفيه را زدم کنار. نشستم جلويش و گفتم: مصطفي، يه سؤال ازت دارم، راستش رو بگو.

 گفتم دروغ بوده؟بهِت چي هر با تعجب گفت: مگه تا حاال

 کنه. لي آخه اين يکي خيلي فرق مينه دروغ نگفتي، و -

 دم راستش رو بگم. خب بپرس. چيه؟ قول مي -

 از نظر تو، من چي هستم؟ -

 پرسي حميد؟ اين چيه که مي -

کردم که بريم چلوکبابي و  کني من چي هستم؟ واسه چي با تو رفيق شدم و هي خرت  خب سؤاله ديگه. تو فکر مي -

... 

 فت: نگذاشت حرفم را ادامه بدهم. گ

خيلي مشدي هستي که خدا به من داده تا من رو بياره جبهه و ببره اون باال باالها. وايسا  از نظر من، تو يه رفيق خيلي -

 کني؟ م ميهجوري نگا بينم، از نظر تو من چي هستم که داري اين

 گو هستي ... ببين مصطفي، از نظر من ... تو يا يه آدم خيلي قالتاق و کلک و دروغ -

 سرعت سرخ شد. نگذاشتم چيزي بگويد. ادامه دادم: ش پريد. مثل هميشه در چنين مواردي صورتش بهرنگ

که يه روح بسيار زيبا و قشنگ هستي که خدا از آسمون فرستاده روي زمين توي جسم تو، تا خيلي چيزاي  يا اين -

 جوريه.  شدن و مسلموني چه  نشون بدي آدم بهِمخوب رو به من نشون بدي. 

بگم که من، بهِت يش ... خيالم راحت شد. من رو ترسوندي. حميد، فقط اين رو  ي ي فس راحتي کشيد و گفت: آخين

 اولي نيستم.

 پس چي هستي؟ -
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 چي که خودت برداشت کني.هر -

 کني، توي آدما نيست. ببين مصطفي، خيلي از کارايي که تو مي -

 مثال چي؟ -

شهريور که پانسمان پام رو  17رفتيم درمانگاه باهم  ت رمضان تير خورده بود ومثال اون دفعه که من پام توي عمليا -

کردي.  ي اتاق گريه مي عوض کنم، وقتي پرستار قيچي رو فرو کرد توي زخم پام و من درد کشيدم، تو داشتي گوشه

 راي چي؟شدي. آخه ب تر مي شدم، تو خيلي از من خوشحال واسه چي؟ يا مثال اگه من از چيزي خوشحال مي

خدا دست خودم  شه تو درد بکشي، ولي من دردم نياد؟ به که گفت: حميد، جدّا اينا واسه تو عجيب اومده؟ مگه مي

ي دنيا  خندن، انگار همه بينم لبات دارن مي خدا وقتي مي به سوزه. ي وجود منم مي گيره، همه نيست. وقتي تو دردت مي

 گيره.  رو ميي وجودم  ن. خوشي و خنده همهدادرو به من 

 ايه که بين ما و ديگرون هم هست؟ اي بين من و تو وجود داره. مگه غير از رابطه آخه چرا؟ چه رابطه -

 شه. دست خودمم نيست.  ببين، من اين چيزا حاليم نمي -

ي  خنده اش. ي صورتش کشيدم تا پايين چانه آن را بر همه آرام آراماش گذاشتم،  کف دستم را باز کردم و روي پيشاني

 که ديگر باورم شده که بايد با او خداحافظي کنم. گفتم:  تلخي کردم حاکي از اين

 اين کار رو کردم تا هميشه صورتت زير دستم باشه. -

خاطر کوتاهي سقف گردنم را کج کرده بودم، جلويش نشستم، ياد روزهاي قبل افتادم و  به ي کهدرحالبلند شدم و 

 گفتم: 

 ي گناهام رو بريزم توي دستت. ري، دستات رو بگير جلوم تا همه قول خودت داري مي هب حاال که ،مصطفي -

ذهنم رسيد، گفتم. وقتي نوبت من شد که دستم را  به چههر هم چسباند و گرفت جلوي صورتم. به دو کف دستش را

 جلوي او بگيرم، احساس کردم دستانم کامال خالي و سبک است. با تعجب گفتم: 

 ي ...دلي سبک شمصطفي، خي -

 اهميتي گفت:  که با بي

 شدم بد بود.  اي مي من همينم. اگه جور ديگه -

 دانستم چه بگويم و چه کنم. زدم به سيم آخر و گفتم:  ديگر نمي

 پرستم؟ گه من خدايي رو که نبينم نمي که حضرت علي مي مصطفي، مگه نه اينآقاببين  -

 طور مگه؟ خب بله. چه -

 پرستيدم. و نديده بودم، خدا رو نميخب اگه من تو ر -

 خورد، ولي ادامه دادم: جا

وقت به چشماش نگاه هر خونم. من ديگه کي رو پيدا کنم که آخه المصب، من توي چشماي قشنگ تو قرآن مي -

اهلل بگه الم يعلم بان  بهِمساعت، با اعمال و رفتارش هر روز وهر تونه ياد بده؟ کي مي بهِمکنم، معرفت و شناخت  مي

 ي دينم بسه. يري؟ من همين يه آيه رو هم از تو ياد گرفته باشم، واسه همه
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 دستي کردم و گفتم:  خواند، من پيش خالف هميشه که او زودتر فکر مرا ميبر

 کني؟ مي  کار راستي مصطفي، اگه من شهيد بشم، تو چي -

 خواست جواب بدهد. سعي کرد طفره برود. دست آخر گفت:  خورد. نميجا

 شم. من ... چيزه ... اگه تو شهيد بشي، من ديوونه مي -

 کني؟ شيني و اين جوري مي تون مي روز سر کوچههر زدم زير خنده و گفتم: يعني

 ها صدا درآوردم. زديم زير خنده. ادامه داد: کشيدم، مثل ديوانه ي که انگشتم را بر لبم ميدرحال

  کار شم. اصال ببينم، اگه من شهيد بشم، خود تو چي بد ديوونه ميخدا حميد. اگه تو چيزيت بشه، من تا ا نه به -

 کني؟ مي

توانستم بدهم که هماني باشد که مصطفي انتظار دارد؟ جوابي که  دنبال پاسخ گشتم. چه جوابي مي به گير کردم. ذهنم را

 ذهنم رسيد. سريع گفتم:  به دفعه چيزي حرف دلم باشد. يک

 سوزم.  بد برات مياگه تو شهيد بشي، من تا ا -

 سوزي؟ جوري مي يعني چه -

 شم.کُدونم. شايد خودم رو بِ نمي -

 ه، حرف درست بزن.وپرت چرتکه  کشيد و گفت: اين درهمهايش را  اخم

کنم، ياد تو  وقت صداش ميهر ذارم مصطفي تا دار بشم، حتما اسم پسرم رو مي دونم، ولي ... ولي اگه بچه جدا نمي -

 نکرده تو چيزيت بشه، ولي من برات نميرم، نسوزم؟  شه خدايي سوزم ديگه. مگه مي وزم. ميبيفتم و برات بس

بوسيدم.  يش را ميوپا دستجلويش گريه کردم.  ،شروع کردم به التماس، به زاري، به ضجه. مثل کودکان پدرمرده

زدم، ولي او ... فقط خنديد  آلودش را غرق بوسه کردم. با مشت کوبيدم به بازويش. به صورتش سيلي مي صورت اشک

 اي پر از اشک، باراني از گريه در هوايي کامال آفتابي و گرم. و خنديد؛ خنده

 گونه جلوي من بايستد! شد که مصطفي اين در برابر هم قد علم کردند. اصال باورم نمي ،هاي من و انکارهاي او التماس

باليد، حاال چه  دانست و به رفاقتش با من بر خود مي الهي مي مان را نعمتي او که اين همه به من عالقه داشت و دوستي

انستم بغض تو کرد و ... نمي خواست مرا بگذارد و بگذرد. چه راحت داشت مرا از قلب خودش بيرون مي راحت مي

 زار زدم و التماس کردم تا شايد ،گانه ي بچه کنم. با همان گريه دويد، کنترل جانم ميسختي را که چون زهر بر

 ش دارم:هنگ تر بيشطوري بتوانم  اين

 خيال شو.  خاطر من، مني که بايد تنها بمونم، بيا و اين دفعه رو بي به مصطفي جون، تو رو خدا، -

 شه. ديگه دست من نيست. نه حميد ... نمي -

خب حاال  کنه؟ هاش ظلم نمي به بنده وجه هيچکه خدا به  چرا دست تو نيست؟ مگه شهادت زورکيه؟ مگه نه اين -

 افته. زور ببره؟ اگه تو نخواي، هيچ اتفاقي نمي خواد تو رو به مي

 ال دارم. وگي، ولي حميد، من يه س آره، تو درست مي -

 نوکرتم. بگو. -
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 رفيق شديم؟باهم  اصال ما دوتا واسه چي -

 خورد. چون ... هم مي به مون هم عالقه داشتيم. چون اخالق به خب معلومه. چون -

 گه، نشد. راستش رو بگو.نه دي -

 دونم. من مغزم خشک شده. خودت بگو. من نمي -

تا هدفي جز اين داشت م که بريم باال. مگه دوستي ما دوکمک کني ديگه همرفيق شديم تا به باهم  خب معلومه، ما -

 جايي که اعتقاد داريم رضايت خداست؟ که دست هم رو بگيريم و بريم تا اون

 خب آره، همينه. -

 مت گرم ديگه. االن من رسيدم اون باال. به کمک تو ...د -

 پس من چي؟ -

توي ميدون باهم  هم قول داده بوديم به که به خدا من آرزومه که تو هم بيايي، ولي آخه دست من نيست. مگه نه اين-

 مين بريم؟ خب نشد.

 ارد و برود؟خواست مرا بگذ ظالمانه. يعني اين مصطفاي من بود؟ به همين راحتي مي قدر چه

 معرفتيه ها. ولي مصطفي، اين بي -

 توني بياي اگه ... معرفتي؟ تو هم مي چرا بي -

 خوامت. جا مي نه مصطفي. تو رو خدا بمون. همين جا. من تو رو اين -

 خودخواهي در حد اعال. نخواستم و نگفتم که من را هم با خودت ببر. فقط گفتم: نرو ... بمون واسه من.

 

آمد، مطئمن بود، ولي من  چه بايد پيش مي گذشت، نه براي او، که براي من. او از خودش و آن سخت مي لحظات خيلي

هم  به هايش را از خوشحالي کرد. مدام دست شده باشد، چيزي روي قلبم سنگيني مي تر بيشچه؟ انگار فشار فضا 

 گفت:  ماليد و پشت سر هم مي مي

 خداحافظ ... من رفتم.  -

گفت:  کرد و مي هاي نرم و مهربان مصطفي بود که آنها را پاک مي لتان، از ديدگانم سرازير بودند و دستهايم، غ اشک

 حاال زياد ناراحت نشو. 

تالقي پيدا باهم  مان ها . دستم را جلو بردم و صورتش را لمس کردم. اشکنهاي گريست شروع کردم به گريه. هاي

 گفتم:  اش را بوسيدم و چشمانش را. فقط مي انيکردند. صورتش را بر صورتم فشار داد. پيش

 مصطفي ... نه... نه ... تنها نه ...  -

 

 ديگه چيزي نمونده ...

بشه و راحت  تر بيشگذشته بود که ناگهان از جا پريد و گفت: زود باش کف سنگر رو گود کنيم تا جا  4ساعت از 

 بتونيم نماز بخونيم. 
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وقت سنگرمون  شه، اون چه گفتم: ببين، االن ديره. يه ساعت ديگه غروب ميره تعجب اصرار کردم که دير است.با

 مونه و شب جايي براي استراحت نداريم.  کاره مي نيمه

 قبول نکرد و قاطعانه گفت: 

 کار امروز را به فردا مينداز ... زود باش.  -

 

قدر کوتاه بود  دن کف سنگر. سقف آنتجهيزات و اسلحه و وسايل را بيرون ريختيم. من با کلنگ شروع کردم به کن

کرديم. دقايقي بعد، به او که جلوي  مان را کج مي توانستيم راحت نماز بخوانيم. بايد گردن که حتي نشسته هم نمي

 سنگر نشسته بود گفتم: 

 مصطفي، برو بيل رو از سنگر بغلي بگير و بيا.  -

کوتاهه   شه خاک برداشت، برو بيل دسته گفتم: با اين بيل که نميبلند آمد. به او   اي بعد با بيل دسته او رفت و دقيقه

 رو بيار! 

ديدم جلوي ورودي سنگر دوزانو نشسته، يک دستش را زير چانه گذاشته و دست ديگر را به زمين تکيه داده و با 

 ي خيلي عجيبي بود ... با صداي بلند و نزديک به قهقهه.  خندد. خنده خودش مي

 شوخي گفتم:  به به سر و وضع خاکي خودم انداختم، حالي که نگاهيدر

 خندي؟ اصال امروز تو ديوونه شدي؟ زودباش برو بيل رو بيار ... چته کچل؟ داري به من مي -

 خنديد. وقتي گفتم: هان تو چت شده؟ ولي او همچنان مي

 ي زيبا گفت:  با همان خنده

 بيني!  دقيقه صبر کن ميوز چمه؟ چندخواي بفهمي امر تو عجله داري؟ ... اصال مي قدر چه -

 دوباره پرسيدم: مگه چي شده؟ 

 بيني!  گفت: عجله نکن، مي

ها  با ما فاصله نداشت. صداي صحبت کردنش را با بچه تر بيشمتر هم  کطرف سنگر پشتي رفت که ي به بلند شد و

 شه.  شنيدم. داد زدم: زود باش بيا ... االن شب مي مي

 . در جوابم گفت: اومدم

 ،اي انگيز سوت خمپاره خواستم دوباره داد بزنم که زودتر بيايد. هنوز چيزي نگفته بودم که ناگهان صداي وحشت مي

رد. کوب کرد. به کف سنگر چسبيدم. خمپاره درست به کنار سنگر اصابت ک در جايم ميخ مرا که در سنگر بودم

خودم که آمدم، ياد  به ر کرد. متوجه نبودم چه شده.تمام فضا را پ آن کغبار در يانگيزي داشت. دودو صداي رعب

 مصطفي افتادم. سريع به بيرون سنگر رفتم و فرياد زدم: مصطفي ... مصطفي ... 

 هاي سنگر بغلي، از آن سوي گرد و غبار داد زد:  جوابي نشنيدم. دوباره صدايش کردم. حميد شکوري، از بچه

 جاس ... حالش هم خوبه.  مصطفي اين -

 بود ... چرا مصطفي جواب نداد؟ ناگهان ناصري فرياد زد:  عجيب
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 حميد بيا ...  -

نشست. کمي  بر زمين مي آرام آراميعني مصطفي چيزي شده؟ سراسيمه و هراسان به کنار سنگر برگشتم. دود و خاک، 

ر آرامي ب  ب انفجار، بهحالت دمر روي زمين افتاده بود. دود سياه و چر به تر شد، پاهاي مصطفي را ديدم که هوا روشن

شد. سرش را ديدم که از پشت ترکش خورده بود و متالشي شده بود. مثل گل سر و رويم نشست. هوا کامال باز

 سرخي که شکفته بود. 

 

 شاهي که با بغض و گريه، داد زد:  رضا عليشوکه شدم. احساس کردم تمام کرده. سر جايم خشک مانده بودم. با فرياد 

 است ... جون داره ...هنوز زنده  -

ا حرکت داد. هايم گرفتم با گريه و التماس از او خواستم چيزي بگويد. ابروهايش ر جلو رفتم. سرش را در ميان دست

زور  اي خفيف داشت. به کند، ولي نتوانست. خواست چيزي بگويد، اما نشد. بدنش لرزهخواست چشمانش را باز

 زدم:  وار فرياد مي انش روي هم فشرده بودند. ديوانهکرد. چشم ابروهايش را باال و پايين مي

 مصطفي ... اشهدت رو بگو ... -

 دفعه ناخواسته فرياد زدم:  شد. يک زبانش باز نمي

 مصطفي ... منم حميد ... تو رو خدا يه چيزي بگو ... -

وران کرد. با لبخندي زيبا ري، فرخِداخل کشيد، خون در گلويش پيچيد و با خِ به ي بدنش تندتر شد. نفس سختي لرزه

 سوي حق شتافت.  به که بر لبانش نشست،

شتش بود. در آخرين لحظه از ميان انگشتانش که که از خون سرخ شده بود، در مُ "حسين شهيديا"سربند سبز 

 شدند، بر زمين افتاد که شاهي آن را برداشت.  ناخودآگاه باز 

ي مشکي خود را از گردن باز کرد و روي سر مصطفي که  چفيه رضا شاهي، عليدقيقه بود که  45و 4ساعت حدود 

 ها نبينند. همچون گلي باز شده بود، انداخت تا بچه

 

زاده  رفت تا منطقه را در ماتمي سوزان بگدازد. آن گاه بود که پيکر مصطفي کاظم مي 22/7/61خورشيد شب جمعه 

پشت سر گذاشته بود، به پايين تپه منتقل کرديم. شاهي،  اش را ي که حدود دو ماه بود هفدهمين بهار زندگيدرحالرا 

آمدند. دست  اي از برانکارد را در دست داشتند و از شيب تند تپه پايين مي کدام گوشههر ناصري، شکوري و سليماني

کشيد  خورد. دوست داشتم زنده بود و خودش دستش را مي مصطفي که از برانکارد آويزان بود، براي خودش تاب مي

 اال!ب

پايين آمدن از تپه هستم، جلو آمد و پرسيد که چي شده؟  درحالبرادر صياد محمدي، وقتي که ديد من گريان و ناالن 

گونه  ها نفر از نيروها در بمباران، اين وقتي گفتم مصطفي شهيد شد، درجا خشکش زد. او که در برابر شهادت ده

خورد و به پايين  لو ميلوتِها روي برانکارد تِ ي که ميان دستان بچهکرد که چيزي نشده، در برابر پيکر مصطف وانمود مي

 آمد، اشک در چشمانش حلقه زد و با خود گفت:  تپه مي
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 پسرخاله ... مصطفي ... -

 

 ديدار آخر

شهريور تهران، مورد عمل جراحي  17ماه بعد از شهادت مصطفي( بود که در بيمارستان )چند 1361زمستان سرد سال 

و منگ  عمل به بخش منتقل شدم، حال و روز درست و حسابي نداشتم. گيج بر روي جراحاتم قرار گرفتم. وقتي از اتاق

بودم. وقتي باالي سرم علي و نادر را ديدم، خوشم آمد. البته آنها قبل از عمل آمده بودند پهلويم. ناگهان در آن عوالم 

 رو شدم.  ي عجيبي روبه هوشي بعد از عمل بود، با صحنه ، هوشياري يا نيمکه معلوم نبود بين خواب، رويا، تخيل، بيداري

ي  خنديد. از ديدن چهره من مي  تن داشت، پايين تخت ايستاده بود و رو بهدرحالي که لباس بسيجي زيبايي بر مصطفي

و را در آغوش بگيرم، زدم. خواستم برخيزم و ا نشين، شوکه شدم. مدام او را صدا مي ي دل هم با آن خنده مصطفي آن

 کردند اينها از ناخوشي بعد از عمل است. کمک نادر و علي مرا محکم روي تخت نگه داشتند. فکر مي که پرستارها به

سمت چپم آمد و درست ميان نادر و علي  دهند بلند شوم، نگذاشتند. دقايقي بعد مصطفي بهچه التماس کردم تا اجازه هر

 کردم که رهايم کنند. کم مرا روي تخت چسبانده بودند و من به آنها التماس ميايستاد. حاال آنها سفت و مح

ساعتي را با گريه و التماس سپري کردم که مصطفي رفت. من هم آرام گرفتم و خود را روي تخت ول کردم.  نيم

 ، گفتم:کرد ام را پاک مي دار سر و صورت عرق کرده کمي که حالم جا آمد، رو به نادر که با دستمالي نم

 آخه المصّب چرا نذاشتي؟ -

 دفعه بد شد. رو نذاشتم حميدجون؟ تو حالت يه چي -

 رو بغل کنم.  خب همون رو ديگه. نذاشتي مصطفي -

 کي؟ مصطفي؟ -

خنديد. هي بهتون التماس کردم ولم کنيد، گوش  من مي  بله مصطفي. اون درست بين تو و علي وايساده بود و به -

 نکرديد.

کردند و اشک  که گفتم مصطفي ايستاده بود، نگاه مي ديگر و جايي شان پريد. به هم دويهر گفتم، رنگ را تا اين

 ريختند. مي

در عمليات خيبر، نادر محمدي و علي مشاعي، به همراه دوست  1362سال بعد، آخرين روزهاي اسفند ماه  درست يک

 ي مجنون جاودانه شدند. عزيزشان حسين نصرتي، در جزيره

 

 

 ببر ...  منم  داري  معرفت  گها

  همان  که  کنند. کفن  کفن  بسيجي  لباس  خواستند با همان ميا ر  مصطفي  بود، پيکر خونين  شلوغ  خيلي)س( زهرا  بهشت

گريستند،  مي  خود بودند. بعضي  حال  توي  و دوستان  محل هاي از بچه  کدامهر کشيدند.  دورش  که  سفيدي ي پارچه

 کردند. مي  را نگاه  مصطفي  از خون  ي سرخ چهره  و مبهوت  مات  هم  بعضي
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.  نوشت  مصطفي  ي کفن گوشه  کرد. با خودکار، چيزي  خود جلب به مرا  توجه  نبود، ولي  عجيب  هم  کار نادر خيلي

 چي  مصطفي  کفن  روي  هک رسيدمو پ  خودم  پهلوي  ، نادر را کشيدم اتوبوس . در محل  کردند و برگشتيم  را دفن  مصطفي

 : اصرار مرا ديد، گفت  باز زد، اما وقتي سر  دادن  از جواب  . اول نوشت مي 

  تو و داداشم  پهلوي  بيام  زودتر منم  چيهر تا  کن  کاري  داري،  معرفت  خيلي  اگه"  نوشتم  مصطفي  کفن ي ـ گوشه

  "حميد.

 . را بوسيدم  رويش و  انداختم  اش را دور شانه  دستم  پکر بود. ناخواسته  مصطفي  از شهادت  خيلي

  

بار ديگر  يک  بود که  زمستان  روزهاي  خرينآبودند.   شهدا جا مانده  بود. بعضي  شده  خيبر تمام  عمليات، 1362زمستان 

 .خورد مي  چشم به  پرچم  نادر وسط  اهتزار درآمد. عکس به  محمديي  بر سر در خانه  اسالمي  جمهوري  رنگ سه  پرچم

 ي از نوشته  ماهو چند  سال رسيدند. يک  هادتش هب  مجنون ي در جزيره  نصرتي  و حسين  مشاعي  علي  همراه  محمدي نادر

 .  رفت  او هم  که گذشت مي  مصطفي  نادر روي

  شان خانه  . دم نوشت  ي کفن هگوش  چيزي با خودکار  که  را ديدم  سفيد پوشاندند کيوان ي پارچه  ميان  پيکر نادر را که

 :  گفت غضب. با  ماجرا را پرسيدم  رسيديم،  که

  منم  کن  کاري  داري  معرفت  خيلي  اگه"  نوشتم  کفنش  . روي و رفت نادر کرد  که  دادم  رو انجام  کاري همون  منمـ  

 "حميد.  مون شاتو و داد  پيش  بيام

 

 : گفت  بغض و با  مان خانه  آمد دم  . زهراخانم برويم  جبهه  به  با کيوان  قرار بود روز بعد همراه

  يکي  اي با پارچه  و من  غبار گرفته  مون خونه  هاي پنجره  ديدم  ، خواب خبر حميد رو بيارن  که از اين  دو روز قبل  يکيـ  

،  خبر نادر رو بيارن  که از اين  قبل روز. چند دحميد رو دادن  خبر شهادت  که  نگذشت  . چيزي از اونا رو پاک کردم

و   کنم رو تميز مي  شيشه  سومين  دارم  ديدم  خواب  هم  . ديشب کنم ها رو پاک مي از شيشه  ديگه  يکي  دارم  ديدم  خواب

 ...  ندارم  طاقت  ديگه  . من بياد جبهه  باهات  کيوان رو خدا نذار . تو کنم پاک مي  اون  غبار از روي

  رفتم  بود که  شب  درآورد. آخرهاي  بوديم،  هددر ايستا  دم  را که  و مادرم  شد، اشک من  جاري  که  زهراخانم  ايه اشک

 ( و شايد جدي  ولي  ،مثال شوخي و  خندهبا  )البته  کيوان  به  زدم  يلييک س  زهراخانم  جلوي  شوخي . شوخي شان خانه  دم

 : گفتم

 ...  باش  هم  مادرتپدرو ؟ فکر کشه مي  چي  مادرت  کني کر نميتو اصالً ف  معرفت، بيـ  

 ؟ بسوزه  برام  دلش  که  مادر دارم  من  . فقط نيستي  ، چرا فکر مادر خودت گي مي  راست  : تو که زد و گفت  لبخندي

 . باشي  ومادرتپدر  بايد وردست  . تو ديگه شهيد شدن  تو دو تا داداشات  آمرزيده،پدر  آخه:  گفتم

 . است  ديگه چيز  يه  جبهه  بحث  ولي  هستم  هم  شون غالم  من ؛ نخون  خود روضه : بي گفت

 . بري  نداري  هم  ، حق جبهه  با تو نميام  که من : گفتم

 :  خنديد و با تمسخر گفت

 ؟ جبهه  برم  تونم نمي  من  تو نيايي،  اگه  ؟ يعني اي جبهه  رئيس  فکر کردي  ؟ خب يايي نمي -
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 ديگر بود.  جاي  شد. حواسش نمي  بود، راضي  فايده بي  بحثجرّو

 :  گفت  ، زهراخانم جبهه  و برويم  کنيم  خداحافظي  خواستيم  روز بعد که

 . سپرم تو مي  دست رو به  کيوان منـ  

  : گفتم  شد. با تعجب خطرناک مي  خيلي  بود، قضيه  ديده  خودش  که  . با خوابي خوردمجا

 . نيستم  اي کاره  که من خدا،  دست  ... بسپرش  زهراخانوم  نهـ  

 . و رفتيم

  روز پيکر خونين  داد. آن  جواب  کيوان ي خواسته به و  نيست  معرفت داد بي  نشان  نادر هم  بود که 65  سال  تير ماه

  تابوت  روي  قلکرد و نُ مي  ها عزاداري دانيسبک آبا به  شد و زهراخانم  شان وارد خانه  محل  هاي بچه  بر دوش  کيوان

 . ريخت مي  کيوان  پسرش  سومين

 

 زنه! عکس مصطفي با من حرف مي

 :گفت و گرفت تماس – شهيد بنياد هاي بچه از –بود که عباسي  1384شايد سال 

کنه. من  کاسي جنگ تحقيق ميي ع ي شهدا و داره درباره االصل که ساکن آمريکاست، اومده موزه يه خانم ايراني -

 تونه کمکش کنه، تو هستي. بيارمش پهلوت؟ ديدم يکي از کساني که مي

برانگيز که خارجي  اي تعجب ساله با تيپ ظاهري 21مثل هميشه، قبول کردم و روز بعد، عباسي همراه با دختر خانمي 

 زد تا ايراني بودنش، به محل کارم آمدند. فرياد مي تر بيشبودنش را 

 

که تسلط کاملي بر  يباوجوددار!  بسا خنده گيرند بود. جالب و چه حرف زدنش، مثل اکثر آنهايي که تازه فارسي ياد مي

 خصوص فرهنگ دفاع مقدس آشنايي داشت. کلمات نداشت، ولي کامال با مفاهيم فارسي و به

بت کرده بودند ولي برايش صح "عکاسي جنگ"ي  ظاهرا پهلوي چندتايي عکاس جنگ رفته بود که درباره

 داد دنبال چيز ديگري است. هايش نشان مي حرف

ها و  کرد که ظاهرا کارشان بررسي و انتشار تصاوير ويژه از مقبره اي تحقيقاتي کار مي که در موسسه با توجه به اين

 زياد عجيب نديدمش. -اي هم از کشور عراق با خود داشت  و نمونه -ها بود  گورستان

 معرفي کرد، جا خوردم:وقتي خودش را 

کنم و  ام. در آمريکا زندگي مي دنيا آمده پدرم ايراني است. مسلمان شيعه. مادرم فرانسوي است و خودم در سوئيس به -

لحاظ فعاليت کاري، بين بيروت و بغداد در تردد  خوانم و فعال به ي علوم سياسي درس مي جا در رشته هاي آن در دانشگاه

انگليسي و فرانسه تسلط کامل دارم. با عربي و فارسي هم خوب آشنا هستم و مقداري هم آلماني هاي  زبان هستم. به

 نويسم. هم مطلب مي "نيويورک تايمز"ي  نامه بلدم. براي برخي نشريات آمريکايي از جمله هفته

 

 تر وقتي بود که گفت: جالب

 روم. را ميزه از وقتي اومدم ايران، در طول هفته، دو يا سه بار به بهشت -
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 جا چه خبره؟ طور؟ مگه اون زهرا؟ چه بهشت -

يه، ولي خيلي برايم خوب و  دونم چه حسي روم، يک حس عجيبي دارم. نمي جا مي دونم. ولي وقتي به اون نمي -

 کنم. جا احساس غريبي نمي رو دوست دارم. اصال اون  نشينه. اين حس دل

 اونا برادراي خودت هستند. کني خب معلومه. چون ايراني هست، احساس مي -

کنم، حس خوبي دارم. احساس دوستي  هاي روي تابلوهاشون نگاه مي آه بله. اتفاقا همينه. آره. وقتي به عکس -

 مونند. قول شما عين برادرام مي باهاشون دارم. بله به

 

 "عکس در جنگ"و همين شد که رفتيم سر بحث 

اي دنيا فرق دارد، همين عکس ه ي جنگ اين است که جنگ ما با همهگر  يکي از موضوعاتي که نمايانوقتي گفتم: 

 است.

 خواهيد از اين ادعاهاي گنده بکنيد؟ طور مگه؟ حتما شما هم مي چه -

ي عکس در جوامع مختلف از جمله عراق و لبنان کار کردي، کجا ديدي  کنم. يک سوال: شما که درباره نه ادعا نمي -

دوستش هديه   عکس خودش حديث، روايت يا قطعه شعري عرفاني بنويسد و بهکه يک رزمنده در جبهه، پشت 

که داوطلبانه به جبهه برود، خودش برود عکاسي و  ساله، قبل از اين 16بدهد؟ اصال کجاي دنيا ديدي که يک جوان 

 .ام بزنيد را روي حجله  اي بگيرد و بگويد وقتي شهيد شدم، دوست دارم اين قول ما يک عکس حجله به

 

 زنند. ها با آدم حرف مي از عکسبعضي و وقتي گفتم: 

 هم از اون ادعاهاست. اش را کج کرد و گفت: اين قيافه

 پسر داري؟ گم. ببينم تو دوست خب باشه حاال بهت مي -

 را که گفتم، رنگش پريد. با ناراحتي گفت: اين

 شيد.ربطي نداره. لطفا وارد اين چيزها نهيچ شما   مسائل خصوصي من به -

 دوني عشق و دوستي يعني چي؟ خوام ببينم مي مي ؛خوام وارد مسائل شخصي شما بشم خير نمي نه -

 دونند. خب معلومه. همه مي -

 دوني؟ تجربه کردي؟ خوام بدونم تو مي نه. مي -

 طور مگه؟ چه -

 و همان شد که دوستي خودم و مصطفي را تعريف کردم.

 

شد. وقتي از  جاري مي تر بيشتم، او که پشت دوربين ايستاده بود، اشکش گف از مصطفي برايش مي تر بيشچه هر

عکس  ي شهادت مصطفي گفتم، نتوانست خودش را کنترل کند. پرسيد که از او عکسي دارم؟ وقتي قاب لحظه لحظه

 گفت:ريزان  ي مصطفي نگاه کرد و اشک زده، به چشمان خيره مصطفي را بر ديوار اتاق بغلي ديد، با حالتي بهت
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 کنه ... من نگاه مي  طرف به رم انگار داره به اون طرف ميهر زنه. ... اين داره با من حرف مي اِاِاِ -

 گفتي اين حرفا ادعاست و خرافاته. تو که ميخنديدم و گفتم: 

 عصباني شد و گفت:

 زنه. هاي مصطفي داره با من حرف مي يه. چشم برو ... اين چه حرفي -

 ريزم روي سي.دي. ميهاي مصطفي را برايت  سبذار بعدا عکگفتم: 

 تونم منتظر بمونم. عجوالنه نپذيرفت. گفت: نه. نمي

 ي کامپيوتر عکس گرفت. هاي مصطفي بر صفحه اش را درآورد و از عکس اي و دوربين عکاسي حرفه

 

 وقتي وسايلش را جمع کرد و خواست برود، از او پرسيدم:

 ري؟االن نسبت به شهدا چه احساسي دا -

 نفس عميقي کشيد و با غرور گفت:

جاي دنيا که هر کنم. من ي اونا برادرهاي عزيز من هستند. من به مسلمان بودن خودم افتخار مي کنم همه احساس مي -

 هم يک ايراني شيعه هستم. ي ايراني است، پس من گويم که پدرم يک مسلمان شيعه بروم، با افتخار مي

 و رفت. و نشاني مزار مصطفي را گرفت

 تا همين امروز هم که ديگر خبري از او ندارم.  ا نديدمديگر او ر
 

 


