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مقدمه

جنگ ها از ديرباز در زندگي بش��ر، عرصه محك خ��وردن مردي و مردانگي به 
حس��اب آمده اند. و به تعبير بلند ش��هيد چمران؛ »وقتی شيپور جنگ نواخته شود 
فرق بين مرد و نامرد، تشخيص داده ميشود.« اين پديده در آيين مقدس اسالم با 
افزوده شدن ارزشي الهي، نام »جهاد« بر خود مي گيرد. جهادي كه وسيله تقرب به 
خداست و رزمنده و مجاهد در اين ميدان به جايي مي رسد كه خداوند او را به نزد 

خويش مي خواند و خود را ديه مجاهد شهيد معرفي مي كند.
جن��گ تحميل ش��ده ب��ر جمهوري اس��المي ايران در نخس��تين س��ال هاي 
پايه گذاري اين نهال نوپا، با نگاه تيز بين و دور انديش��ي امام خميني)ره( خيلي زود 
به دفاعي مقدس تبديل ش��د كه جوانان ايران اسالمي براي شركت در آن سر از پا 
نمي ش��ناختند. نوجوانان براي حضور در اين ضيافت، در شناسنامه هاي خود دست 
مي بردند و پيرمردان چنان مجذوب آن مي شدند كه  »سر ودستار ندانند كه كدام 

اندازند.«
يكي از مهم ترين ويژگي هاي دفاع مقدس آن بود كه همه فرزندان ايران اسالمي 
را از اف��راد حاضر در منطقه درگيري، تا ايرانيان س��اكن در دور دس��ت ترين نقاط 



را گرد ه��م آورد. ماج��راي قهرمان اين روايت نيز كسي اس��ت كه از دور ترين نقطه 
جغرافياي��ي ميدان جنگ چنان مجذوب حض��ور در آوردگاه حق و باطل مي گردد 
ك��ه پس از بي نتيجه ماندن همه تالش هايش براي حضور در دفاع مقدس، دس��ت 
شستن از پست و مقام و كار و زندگي را با استعفا از سمت خود تحقق مي بخشد.

زندگي سردار ش��هيد ابراهيم محبوب، سراس��ر حماسه است. حماسه اي كه با 
نامه ماندگار اس��تعفايش به مافوق آغاز شده و با نبرد حماسي اش به شهادت ختم 

بخير مي شود.
دراين اثر كه بر اساس خاطرات و مدارك موجود در پرونده سرگذشت پژوهي 
س��ردار ش��هيد ابراهيم محبوب، به رش��ته تحرير درآمده است،  تالش شده است تا 
برش هايي از زندگي سراسر حماسه اين فرمانده رشيد خراساني به گونه اي كنار هم 
چيده شود تا ابعاد بيشتري از زندگي و خلق و خو و عالقه مندي ها و ارزش هايي كه 

شهيدان براي آن جان و سر باختند براي خواننده تصوير شود.
نش��ر ستاره ها با احترام به ديدگاه خوانندگان و منتقدان و نويسندگان، اميدوار 
است، نقطه نظرات و نقد هاي ارزشمند شمارا به عنوان هديه اي گرانبها براي ادامه 

مسير پاسداشت ارزش هاي دفاع مقدس در اختيار داشته باشد.
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يكم تير 1332 وجودش به خانه محّقر غالمرضا روشنايي بخشيد. او به شكرانه 
داش��تن فرزندي سالم و خوش س��يما گوسفندي عقيقه كرد و پس��ر را »ابراهيم« 
ناميد. همه جا او را با خود مي برد و رسم مردانه زيستن را به او مي آموخت. ابراهيم 
چهارس��اله بود كه در مكتب مش��غول ب��ه يادگيري حفظ و روخواني قرآن ش��د. 
سوره هاي كوچك را از بر مي خواند و معني مي كرد و همه انگشت حيرت به دندان 

مي گزيدند كه چگونه؟
به واس��طه انس با قرآن، روخواني و روانخواني فارسي را نيز به سرعت آموخت. 
كالس اول ب��ود كه داس��تان مي خوان��د و همه اوقاتش با مطالعه مي گذش��ت. هر 
تابس��تان در مغازه پدر مشغول مي شد و با پس انداز آن براي خود دوچرخه و براي 
خواهران كوچك ترش لباس و كفش مي خريد. هر شب پيش از خواب مادر را صدا 

مي زد. 
� براي نماز صبح بيدارم كنيد. اگر بيدار نشدم، آب به صورتم بپاشيد.

تصوير توي جلد كتاب فارسي اش شاه و فرح بود. چشم هاشان را درآورده بود.
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� پسرجان به چه جرئتي به جقة همايوني توهين كرده اي؟
تو چش��م هاي آقا معلم چهارش��انه كه موهاي بلند و سبيل هاي تابيده داشت، 

نگاه كرد. 
� آقا! اين ها عكس اند. چشم آدم را كه درنياورده ام اين قدر دعوا مي كنيد!

مدير مدرس��ه با اِهن و تُلپ توي كالس آمد. خط كش بلندي را كه تو دستش 
بود، كف دست چپش كوبيد.

� بگو پدر و مادرت بيايند تا تكليفم را با تو نيم وجبي روشن كنم.
لب ها را به هم فشرد تا خنده اش پيدا نشود. صبح روز بعد، همه همشاگردي ها 

چشم شاه و فرح را درآورده بودند.
مشق ها را كه مي نوشت، توپ پالستيكي چنداليه اش را برمي داشت و مي دويد 

توي حياط.
� من رفتم فوتبال.

غروب با يك ساك پر از لباس ورزشي گلي و عرق كرده برمي گشت. زيرچشمي 
مادر را مي پاييد.

� بي زحمت، اين ها را مي شوري؟
مادر چشم غّره مي رفت.

� خودم هزار تا كار دارم. اين چه كاري است براي من درست مي كني؟
حيا مي كرد تو چشم هاي مادر نگاه كند. سر فرو مي افكند.

� لباس هايشان كثيف ش��ده بود. ببرند خانه، مامانشان دعواشان مي كند. همه 
مي دانند كه تو مهربان تري.

مي گف��ت و مي دانس��ت كه ب��ا همين جمله، قلب مادر را نش��انه رفته اس��ت. 
زيرچشمي نگاه به او مي كرد كه يكوري مي خنديد و لباس ها را توي طشت، چنگ 
مي زد. بزرگ تر كه ش��د، تيم فوتبال درس��ت كرده بود و همه همس��ن و سال ها را 

مي كشاند توي تيم.
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� به جاي اينكه بروند تو خيابان يا بنشينند پاي حرف هاي بي خودي، دعوتشان 
مي كنم به فوتبال كه نروند دنبال خالف.

خواهرش مي گفت: داداش ما را ببر سينما.
مي خنديد و سر تكان مي داد.

� به به! ببرمتان لجن زار؟
حاضر مي شد و آن ها را به حرم امام رضا )ع( مي برد و از آنجا به سالن ورزشي 

تختي.
مي دويد وس��ط زمين. هافب��ك خط مياني بود و با تش��ويق خواهرهايش، گل 

مي زد دور زمين مي چرخيد و هيب هيب هورا مي كشيد.
از تمرين كه برمي گش��ت، سه خواهرش براي شستن لباس هاي او قشقرقي به 

راه مي انداختند كه نگو. يك دانه پسر بود و دردانه بابا و مامان.
مي خنديد.

� بابا حاال اين دفعه را كوتاه بياييد. دعوا نكنيد به همه تان مي رسد.
كفش هاي كتاني اش را مي آورد.

� اين را هم يكي تان بشورد.
عاشق خريدن كتاب بود، براي خودش و خواهرهايش بسته بسته كتاب داستان 
مي خريد. براي آن ها مي خواند و تفس��ير مي كرد: »اين ظاهرش داس��تان است، اما 
مي خواهد راه درس��ت بودن را به ما بگويد.« كتاب هاي »علي شريعتي« و »ديوان 

شمس و حافظ را هرجا كه مي رفت، با خود مي برد.
س��ال 1351 ديپلم »كش��اورزي« گرفت و دوره س��ربازي را به عنوان سپاهي 
ترويج گذراند. در آزمون ورودي دانشس��راي راهنمايي در رش��ته زبان انگليس��ي 

شركت كرد و با رتبه باال قبول شد. مدتي رفت و انصراف داد.
� اين كه دانش س��را نيست. فاسدسرا اس��ت. نه حجاب حالي شان مي شود و نه 

محرم و نامحرم. من حوصله همنشين شدن با اين ها را ندارم.
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انصراف داد و به اس��تخدام ش��ركت ملي گاز ايران درآم��د. دوره كارآموزي را 
گذراند و تكنس��ين خط لوله گاز در ش��ركت ملي گاز شاهرود شد. به اسم فوتبال 
و بازي و ورزش، دوس��تاني را در خانه دور هم جمع مي كرد. جلس��ه مي گذاشتند 
و اعالميه هاي امام خميني را مي خواندند؛ و نوار س��خنراني گوش مي كردند. وقتي 
دس��تگير ش��د، مادر دو روز دوندگي كرد تا ثابت كند ابراهي��م اهل هيچ حزب و 
دس��ته اي نيس��ت. تعهد داد كه دست از پا خطا نكند. از بازداشتگاه كه بيرون آمد، 

سبكبال و آرام خنديد.
� دوزار بده آش، به همين خيال باش!

روي صحبتش به س��اواكي ها بود. مي گفت: ت��ازه زندگي كردن را ياد گرفته ام. 
خيال كرده اند چهار تا توپ و تش��ر اين ها، مغزم را شستش��و داده و از اين به بعد 

آهسته مي آيم، آهسته مي روم كه گربه شاخم نزند؟!
كتاب هايش را كه آثار مطهري و شريعتي و كتاب هاي امام خميني بود، ريخت 
تو كارتن و گذاش��ت زير ش��يرواني كه دست كسي بهشان نرسد. شده بود مسئول 

جمع كردن انقالبي ها. 
با دوس��تانش مي رفت توي خيابان، جلو جماعت س��ينه س��پر مي كرد و شعار 
مي داد. مادر كه تا آمدن او مرغ سركنده را مي مانست و بين اتاق و در حياط، رژه 

مي رفت، با ديدن او سر و رويش را غرق بوسه مي كرد.
� قربانت بروم. برگشتي؟ نمي داني چه كشيدم تا آمدي عزيزدلم!

مي خنديد و بند كتاني هايش را باز مي كرد.
كل شيء هالك اال وجهُه � می نماند در جهان يك تار موي  

مادر بهتر نگاهش مي كرد.
� منظورت چي است ابراهيم؟ داري مرا مي ترساني.

پيشاني او را مي بوسيد.
� يعني دنيا دار فاني است جان من. به كسي دل نبند.
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روزه مس��تحبي مي گرفت و نمي خواست كس��ي بداند. وقتي مي نشست براي 
ديگران ميوه پوس��ت مي گرفت، قاچ مي كرد و مي گذاشت تو بشقاب آن ها. پوست 
ميوه ها را تو ظرف خودش مي ريخت. ديگران نمي دانس��تند، اما اين ها از نگاه مادر 

و آقاجان، دور نمي ماند.
انقالب كه پيروز شد، به او مأموريت پاكسازي شركت گاز را دادند. با زبان روزه 

مي رفت سر كار.
� مأموريت خطيري را به من داده اند. خيلي حس��اس است و اگر كوتاهي كنم، 
حق مردم ضايع مي ش��ود و مس��ئول آن خواهم بود. به همين خاطر با زبان روزه 

مي روم كه پايبندتر بمانم و در حق كسي جفا نكرده باشم.
س��ال 58 با »فاطمه روغنگران« كه همسايه ش��ان بود، ازدواج كرد و ثمره آن 
ادريس بود و زينب و زهرا. به واس��طه عشق عجيبي كه به پسرش ادريس داشت، 

خود را »ابوادريس« مي خواند، يعني پدر ادريس.
جنگ كه ش��روع ش��د، بارها تقاضاي اعزام به جبهه داد. با تقاضايش موافقت 
نمي شد. سرخورده و بي قرار، پاي تلويزيون كه مي نشست و يا اخبار روزنامه ها را كه 
مي خواند، به واماندگي خود افسوس مي خورد. شده بود رئيس آبرساني  پااليشگاه 
گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس. سال 64 در اوج بي تابي تعطيالت نوروز را گذراند و 
با شروع كار در سال جديد نامه اي براي رياست پااليشگاه گاز مرقوم كرد و تقاضاي 

جدي اش مبني بر عزيمت به منطقه را اعالم و عازم منطقه جنگي شد.
»بسم اهلل القاسم الجبارين«

64/1/18

مي نماند د ر جهان يك تار مو      كل شيء هالك اال وجهُه
رياست محترم پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد � برادر جمالي نيا

سالم عليكم
انس��ان پيوسته دستخوش عواطف و احس��اس خودش مي باشد. اما فرق است 
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ميان آنكه از سرعش��ق بدينحال مي رس��د تا آنكه از سر هوي، گرچه حدود سه ماه 
قبل هم شفاهاً تقاضاي اعزام شد ليكن سكوت در مقابل پاسخ منفي به داليل زير 
بوده كه نواقص و اش��كاالتي در آبرساني مشهود بوده و عالوه بر آن اراضي باير اين 

واحد بر آن داشت كه به لطف خداوند، فضاي سرسبز و مثمرثمري ايجاد شود.
در ضمن اشكاالت واحد نيز به حول و قوه الهي برطرف گرديد.

گرچه در تب اعزام سوختم و صبر نمودم اكنون به لحاظ نياز مبرم جبهه و آن 
شور حسيني كه از دمادم امام امت بر ما دميده شده، ننگ باد كه بتواند در جبهه 
مثمرثمر باش��د و دني��اي پرطاوس وش فريبش دهد. ب��ه لبخند فرزندش دلخوش 
باش��د حال اينكه فرزند ديگري در تب ديدار پدر مي سوزد به خانه اش بنگرد و در 
جاي ديگر خانه بر س��ر هم نوعش به دست دشمنان اسالم فرود آيد مجذوب كانون 
آرام خانواده اش باشد كه كانون خانواده اي را جنگ تحميلي به فراغ مبدل ساخته.

آري، مس��ئله نياز در مقابل اعزام يك تئوري توجيهي بيش نيس��ت چراكه در 
عرصه عش��ق و ش��ناخت هيچ عاملي قدرت آن را ندارد كه مانع اين س��ير الي اهلل 

گردد.
لذا با توجه به اينكه درخواست قبلي را در صادقانه ترين طبق اخالص نهاده از 
حضورتان عاجزانه تقاضاي اعزام به جبهه ش��د ولي در مقابل جواب منفي دريافت 

گرديد.
عطف به فرموده ش��ما كه زمين خداوند بدون حجت نمي ماند، كه اين امر در 

همه ابعاد مصداق دارد، اگر همان تقاضا برايتان ميسر است اجركم عنداهلل.
در غير اينصورت مستدعي است با هركدام از خواسته هاي زير نظر موافق داريد 

در اسرع وقت اعالم فرمائيد:
الف( حدود 45 روز مرخصي و 15 روز اس��تراحت طلب دارم، با مجموع آن به 

اضافه مرخصي حتي االمكان سال جاري موافقت فرمائيد.
ب( با مدت 3 ماه مرخصي بدون حقوق موافقت فرمائيد.
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ج( انتقال پست سازماني در مقابل هر پستي كه اعزام به جبهه در امر مربوطه 
زيان آور نباشد. )كتباً اعالم مي نمايد در صورت حيات اعتراضي بعداً ننمايد(.

د( از آنجاي��ي كه عمر جنگ تحميلي ثابت نمود فضاي مصفاي روحاني جبهه 
طريق نزديك تر انس��ان به معبودش مي باشد خواهشمند است با استعفاي كارمند 

شماره 65819 موافقت فرمائيد.
من به هر جمعيتي ناالن شدم        جفت خوش حاالن و بدحاالن شدم
هركسي از ظن خود شد يار من            وز درون من نجست اسرار من

اليس الصبح به قريب

)رئيس آبرساني سرخس( ـ پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد

ان تنصراهلل ينصركم      

        ابراهيم محبوب

اشعار عرفاني موالنا و حافظ را از بر مي خواند و تفسير مي كرد و همه مجذوب 
رفتار و س��كوتش بودند. به واس��طه دانش و هوش بااليي كه داش��ت، به س��رعت 
مس��ئوليت واحدهاي پدافندي و آفندي، اطالع��ات و عمليات، فرماندهي گروهان 
غواص��ان و در نهاي��ت فرماندهي گردان حزب اهلل را ب��ه عهده گرفت؛ و در عمليات 
خيب��ر از ناحيه پا به ش��دت آس��يب ديد و پس از مدتي دوب��اره به منطقه جنوب 

برگشت. 
به وقت جنگ، ش��ير شرزه بود و به گاه دگر، مردي لطيف كه شعر مي سرود و 
س��بزي مي كاش��ت و به زن و فرزند عشق مي ورزيد. چنان به دل دشمن مي تاخت 
كه صدام براي س��رش جايزه گذاشته بود. او در عمليات كربالي چهار، چهارم دي 
65 در ش��لمچه به تير خصم گرفتار آمد. خونريزي ش��ديد س��ر و بازو، او را از پا 
درآورده بود، اما تا آخرين لحظه به ياران دلداري مي داد. پيكرش در حين عمليات 
در منطقه ماند و مفقود ش��د. او را دو سال بعد از عراق به خاك وطن بازگرداندند. 
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مادر به معراج رفت و سر پسر را بريده ديد. صداي پسر در گوشش طنين انداخت: 
»شرم دارم از شيعه علي بودن و در راه او جنگيدن، كه در روز محشر در حالي سر 

از خاك بردارم كه چشمم به بدن پاره پاره و سربريده امام حسين بيفتد.«. 
»ابراهيم« به آرزوي ديرين خود رسيده بود و مادر، او را چون سرور و مواليش، 

سر از تن جدا مي ديد.
� س��رش را در آغوش گرفتم. لب هايم را رو رگ هاي گردنش گذاش��تم. گفتم: 

مادر، قربان سر از تن جدايت بشوم.
امروز گردنت را بوس��ه مي زنم كه زينب نيز، همين گونه بر گردن از سر جداي 

برادرش بوسه زد.
 



ده
مان

فر
ی 

ران
خن

س��

از جلس��ه با فرمانده گروهان ها كه بيرون آم��د. »غالمرضا« جلو در منتظرش 
بود. دس��ت زد روي شانه اش، نه انگار كه پدرش باش��د. هميشه همين طور بود. با 
مادر و آقاجان دوستانه رفتار مي كرد. مي بوسيدشان. بغلشان مي كرد و به آن ها كه 

مي رسيد، مي شد همان ابراهيم كودكي هايش.
� چطوري حاج آقا؟ ما را نمي بيني خوشي؟ از دخترهات چه خبر؟ شوهرشان 

نداده اي؟ »غالمرضا« شانه به شانه او راه افتاد طرف سنگر فرماندهي.
� از زنت نمي پرسي؟ از دخترت كه سه ماهه شده و هنوز نديديش.

زيرچشمي او را نگاه كرد.
� اِ... دخت��ر كي؟ من؟ م��ن كه دختر ندارم. يك پس��ر دارم. با اجازه تان، مثل 

شاخ شمشاد. آقا ادريس... مي شناسيد كه حاج آقا محبوب!
ش��وخي اش گرفته بود و سِر كيف مي نمود. غالمرضا چند گام تندتر برداشت و 

رو در روي او ايستاد.
� پسر! زنت گناه دارد. بيا مرخصي بگير، برو ديدنش. بچه ات را ببين. آخر چه 
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مي شود اين جبهه براي تو كه همه چيزت را گذاشته اي و بند كرده اي تو اين دشت 
خدا كه از هر وجبش آتش مي بارد.

خمپاره اي چند متر آن سوتر منفجر شد. موج انفجار چنان بود كه هر دو را به 
زمين زد. ابراهيم بلند ش��ده بود و با استيصال، سر و روي غالمرضا را مي پاييد كه 

نگاهش گيج بود و وحشت زده.
� چيزيتان نشده آقاجان؟

غالمرضا خنديد.
� قربان دلت بروم كه مثل دل گنجشك است.

رو در روي پس��ر بود، با كمتر از نيم متر فاصله. دلش غنج رفت كه ببوس��دش. 
حيا مانع شد. سنگري آن سوتر در آتش خمپاره منفجر شده، مي سوخت. غالمرضا 
خواست لباسش را بتكاند. گلي بود. ابراهيم با چفيه اش آن را پاك كرد و بعد، لباس 

سبز خاكي خودش را. دوباره صورت و اندام پدر را ورانداز كرد: »خدا را شكر.«.
نگاه كرد به چفيه كه جا به جا گلي شده بود.

� االن مي شورمش.
نشس��ت كنار منبع آبي كه چند جايش از باال، س��وراخ شده بود و رد تركش ها 

بر آن، خودنمايي مي كرد.

� سالم برادر محبوب.
يكي از بس��يجي هاي گروهان غواصي بود، بلندباال و درشت. حالش را پرسيد و 

خبر داد كه با مرخصي اش موافقت كرده.
� برو نامه ات را بگير. سالم ما را هم به شهر برسان.

چفيه را زير شير منبع فلزي شست.
� به خدمت پدر عزيزم عارضم كه منتظر يك عمليات هس��تيم. اين كار انجام 
بش��ود، حتماً برمي گردم. مي خواهم يك مرخصي جانان��ه بگيرم كه همه تان كيف 

كنيد.
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»غالمرضا« نشس��ت كنارش. بين گفتن و نگفتن مردد بود انگار. به لكنت او را 
صدا زد و ابراهيم نگاهش كرد.

� بگو. مي شنوم.
� جان بابا! تو مثاًل فرمانده اي، يكي از امدادگرها مي گفت شب ها به جاي خواب، 
پوتين بس��يجي ها را واكس مي زني، چراغ قوه مي گيري دس��تت و دستشويي ها را 
مي شوري، والر تو چادرها را نفت مي كني. آخر اين كه كار شما نيست. شما فرمانده 

هستي. بايد فكر كني، مديريت كني...
حرف را از دهان آقاجان قاپيد.

� از مديريتم كم مي آيد يا فكر مي كنيد كس��ر ش��أن مي شوم؟ به خدا آقاجان! 
بزرگي به اين چيزها نيست.

گونه هايش از غيظي كه داش��ت، گل انداخ��ت. چفيه را چالند و نمور، انداخت 
دور گردنش. سكوت در گرفت. رفت جلوتر و ايستاد جلو سنگر فرماندهي.

� بفرماييد.
غالمرضا اين و آن پا شد.

� كارهام مانده. امروز هم دارم برمي گردم خانه. كاري، چيزي.
خنديد. تس��بيح عقيق را درآورده بود. مهره اي از بين انگش��ت هاش رد شد. با 

مرخصي او موافقت كرده بود تا برود و به كارهاي مغازه سر و سامان بدهد.
� خيرپيش. نگران فاطمه و بچه ها هم نباش. برايش��ان نامه مي نويس��م، تلفن 

مي زنم. سالم مرا به خواهرهام و مادرم هم برسانيد.
رفت جلو و غالمرضا را به سينه فشرد »حاللمان كن حاجي جان.« او كه رفت، 

نيروها را به ستون كرد. براي عمليات شناسايي كه از غروب شروع مي شد.
***

� يا امام زمان، يا مهدي... يا مهدي... يا خدا... خدا... خدا...
س��ربازي ك��ه مچ پاي��ش بر اثر تركش آس��يب ديده ب��ود، از دي��وار گرفت و 
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كشان كش��ان خود را به بخش اورژانس رساند. بر پيشاني ابراهيم، دانه هاي درشت 
عرق نشس��ته بود. دكترها باالي سرش ايستاده بودند. عضله ساق پايش از تركش 

بزرگي كنده شده و خونريزي شديدي آزارش مي داد.
� همه رگ هاي عصبي از بين رفته. بايد از پاي ديگرش پيوند بزنيم.

دكتر ميانه باال كه محاس��ن جو گندمي و پازلفي هاي سفيد داشت، گفت و به 
ابراهيم نگاه كرد. لبخندي رو لبش بود.

� االن مي برمت بخش جراحي. درستت مي كنم. مثل روز اول.
لب هايش س��فيد بود و چشم هاش سو نداش��ت. همه جا را تار مي ديد. پرده اي 
روي چش��مانش بود كه نمي گذاش��ت دكتر را درست ببيند. با حركت دست، پرده 

فرضي را پس زد و ناليد و پلك هاش روي هم افتاد.
غالمرضا و منصوره كه آمدند باالي سرش، حيران مانده بودند. بوي تند داروي 
ضدعفوني و بوي خون تو فضا پيچيده بود. روي برانكار خالي، خون خش��ك شده، 

به سياهي مي زد.
منصوره به گونه اش چنگ زد.

� چه شده بچه ام؟ چرا حرف نمي زند؟
غالمرضا دندان بر لب گذاش��ت و خواب شب قبلش را از ذهن گذراند. او بود و 
ابراهيم كه جعبه خرمايي در دس��ت داشت و عباي سبزي بر دوش. جعبه خرما را 
كه درش��ت بود و مرتب چيده شده، به غالمرضا داد: »عجب خرمايي است ابراهيم 

جان.«.
و ابراهيم او را نگاه كرده بود: »رفته بودم زيارت امام حسين )ع( اين خرماها را 

از خود كربال آوردم«. پرستار تخت روان را به طرف بيرون، هل داد.
� باي��د تح��ت عمل جراحي قرار بگيرند. تركش، گوش��ت و رگ و پي پايش را 

برده.
دكتر توي راهرو، شرح حال مجروحي را مي خواند و به »منصوره« دلداري داد.
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� روحيه اش خوب اس��ت مريضتان. ديش��ب آوردندش. تا صبح روضه حضرت 
زهرا )س( خواند. اشك همه پرسنل و مجروح ها را درآورد.

چه صورت دلنشيني داش��ت ابراهيم. غالمرضا دلتنگ نوحه خواني هاي او بود. 
دس��ت بر پيشاني گذاشت و پش��ت داد به ديوار راهرو. صداي هق هق گريه اش تو 

فضاي بيمارستان شيراز پيچيد.
ش��ب هاي عمليات و يا پنجشنبه ها،  هنگام دعاي كميل، دعاي زيارت عاشورا و 
دعاي فرج تو ذهنش تداعي ش��د. صدا، صداي ابراهيم بود و حزني كه بر حسينيه 
سايه مي انداخت و قلب را مي فشرد. قدري گريست، به ياد ديدار آخرش با پسر كه 

گل هاي روي لباس او را پاك كرده و او را به آغوش فشرده بود.
� حاللمان كن حاجي جان.

صورت رنگ پريده پسر و زخم عميق پايش كه خون به جگر مي نشاند، از پيش 
چشمانش گذشت. 

� پس��رتان تا صبح اينجا براي همه نوحه خواند، روضه خواني كرد. چه صدايي 
دارد. خوش به سعادتتان با اين پسر.

صداي پرس��تار ميانس��الي بود كه با منصوره حرف مي زد. غالمرضا به منصوره 
نگاه كرد كه صبورانه ايستاده بود و خم به ابرو نمي آورد.

� گويا وض��و گرفته بوده كه برود براي نماز، ك��ه خمپاره اي مي خورد نزديكي 
سنگرش و تركش قسمتي از ساق پايش را برده.

صداي »آه« كه از نهاد منصوره برآمد، غالمرضا دانس��ت كه رنج مي كشد و دم 
نمي زند. نگاه كرد به پلك هاي س��رخ او كه متورم بود و س��فيدي چشم ها به خون 

و اشك نشسته.
ابراهي��م را ك��ه از اتاق جراحي آوردن��د، به هوش بود، با پلك ه��اي نيمه باز و 
لبخندي كه دائم روي لب داش��ت. غالمرضا به دنبال دو پرستار مرد كه تخت او را 

به طرف بخش هل مي دادند، دويد. 
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� ابراهيم جان... ابراهيم جانم، خدا را شكر.
منصوره دست ها را باال برد و تازه بغض فرو خفته در گلويش باز شد و هق هق 

گريه اش بلند شد.
� اگر حرف هام را مي شنوي، دست هات را تكان بده.

»غالمرضا« گفت و ابراهيم به زحمت انگش��ت ها را تكان داد. كيس��ه خون به 
دستش وصل بود.

غالمرضا خنديد. قدمي به سمت پنجره برداشت. دوباره برگشت طرف منصوره 
كه نجواكنان با پسر حرف مي زد و پيشاني او را مي بوسيد.

� خوب مي شود منصوره. پسرمان خوب مي شود.
دكتر عينكش را از جيب يونيفورم سفيدش درآورد و به چشم زد. درجه را زير 

زبان ابراهيم گذاشت.
� معلوم است كه حالش خوب مي شود. پيوند رگ پايش با موفقيت انجام شده. 
تازه از ما قول گرفته بود بيهوش��ش نكنيم. ما هم فقط برايش بي حّس��ي موضعي 

تزريق كرديم. شير است اين فرمانده!
لب ابراهيم به خنده باز ش��د و غالمرضا خواب ش��ب قبلش را كه هنوز بازگو 
نكرده بود، براي او گفت. مگر نه اينكه دوست و رفيق و همدم و فرمانده اش بود و 

پيش از هر كاري با او مشورت مي كرد؟
ابراهيم بي رمق لبخند زد.

� رفته بودم ديگر. من ديشب كربال بودم. جسمم اينجا بود و روحم نه.
بري��ده بريده و به زحمت گفت و پلك برهم نهاد. پانزده روز بعد وقتي به خانه 
برگشت، تعريف كرد: »با بچه ها رفته بوديم غواصي تو رودخانه اروند. مي خواستيم 
آن طرف آب از س��نگرهاي دشمن خبر بگيريم. يك بار متوجه شدم كه بقيه را گم 
كرده ام. هرچه جلوتر مي رفتم، مس��ير ناشناس تر مي شد. دراز كشيدم كف قايق و 
چش��م هام را هم گذاشتم. نوري از پيش چش��م هام گذشت. وقتي چشم باز كردم، 
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قايق تو س��احل خودمان بود. بعد از يك شبانه روز كي من را نجات داد؟ همان كه 
تو لحظه هاي جراحي، كنارم بود و از من مراقبت مي كرد.«. 

عب��اي قهوه اي اش را به تن مي كرد و به زحمت نمازش را مي خواند. مي گفتند: 
ابراهيم واجب نيست، پات آسيب مي بيند. بخواب.

اخم مي كرد.
� آدم زنده كه اين قدر افقي نمي شود.

نمازش را كه خواند، فخري برايش آب آناناس آورد، براي ترميم زخم هايش.
� الهي يك شوهر كچل گيرت بيايد.

تو صورت او نگاه مي كرد كه اخم ماليمي ميان ابروهايش نشسته بود.
� خب ببخشيد. كچل نه، كور و كچل.

مادر را كه با فاطمه تو آشپزخانه مشغول بود، صدا مي كرد.
� م��ادر، برو گوش يكي دو تا از اين بچه بس��يجي هاي باح��ال را بگير و بياور 

دخترهات را بده به آن ها. بعدش مي بيني كه چه موجودات نازنيني هستند.
فاطمه و مادر مي خنديدند و خود او نيز.

بي شوخي، اين كار را بكن، آن وقت يك عمر ابراهيم را دعا مي كني.
دوس��تان و همرزم ها به عيادتش مي آمدند و حال همه را مي پرس��يد. دلتنگي 

مي كرد و بي قرار مي شد.
- بدجوري پايم ناكار ش��ده، اما خدا ش��اهد اس��ت به محض اينكه راه بيفتم و 

بتوانم عصا دست بگيرم، مي آيم جبهه.
پايش توي گچ بود، روي آن چادر مي انداخت و مرتب عذرخواهي مي كرد.

� ببخشيد، پايم دراز است. شرمنده.
سيدمهدي موس��وي پور كه به ديدنش آمد، قلبش از ش��ادي پر كشيد، رفيق 
ش��فيقش بود و س��ال ها يار گرمابه و گلس��تان بودند. »فاطمه« چاي آورد و ميوه 
نيز. ابراهيم او را كه با شعله شوقي در وجود، از همسرش پذيرايي مي كرد، پاييد. 
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� آن ق��در نيامدم مرخصي كه خدا بهم مرخص��ي داد، آن هم چه مرخصي اي! 
يك جوري كه زن و بچه ام كيف مي كنند.

فاطمه با دلخوري نگاه كرد به او.
� ان شاءاهلل زودتر حالتان خوب شود. خدا شاهد است كه راضي نيستم اين طور 

درد بكشيد و كنار ما باشيد.
رفت تو آشپزخانه: »شما سالم باشيد. هرجا كه باشيد، دل ما هم همان جاست.«.

از ذهنش گذش��ت و زبان به كام گرفت. نگفت. شرم مانع شد و ابراهيم شيفته 
همين رفتار او بود.

س��يدمهدي از شاگردانش در دانشكده تربيت معلم گفت و اينكه اگر بشود يك 
جلسه سخنراني براي آن ها برگزار شود، نور علي نور است. ابراهيم ملحفه را ازروي 

پايش كنار زد. 
� آره حتماً مي آيم. آن هم با اين پا.

پاي��ش از مچ ت��ا ران تو گچ و باند ب��ود. صورتش از درد جمع ش��د. نگاه كرد 
ب��ه دانيال كه زيرچش��مي ب��ه پاي او نگاه مي ك��رد، با دهان باز و چش��مان بازتر. 

»سيدمهدي« روي زانو جابه جا شد. 
چايش را تلخ سر كشيد.

� خودم مي آيم دنبالت. با وس��يله مي رويم تو محوطه دانشكده. برنامه كه تمام 
شد، خودم مي رسانمت. 

ابراهيم آه كش��يد. دلش هواي جبهه را داش��ت. هواي ياران را و سنگري را كه 
شبيه قبر ساخته بود، عميق و تنگ، شب ها توي آن مي نشست. 

نم��از مي خوان��د و مناجات مي ك��رد و هيچ كس جايش را بلد نب��ود، جز علي 
آزمايش و رضوي.

- لب ها را به هم فشرد و زمزمه كرد:
بود آيا كه در ميكده ها بگشايند           گره از كار فرو بسته ما بگشايند
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اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند...
به خود اشاره كرد و لبخندي رو لبش نشست و اضافه كرد:

... دل قوي دار كه از بهر خدا بگشايند
به صفاي دل رندان صبوحي زدگان       بس در بسته به مفتاح دعا بگشايند
در ميخانه ببستند خدايا مپسند                كه درخانه تزوير و ريا بگشايند

وقتي شعر مي خواند، چنان لحنش آرام و صدايش چون زالل آب بود كه همه 
را به سكوت وامي داشت. هواي دهانش را با فشار بيرون داد.

� به قول علي آزمايش »ريا نش��ود«، باش��د مي آيم، ول��ي زحمتش با خودت. 
مي بيني كه اوضاع مرا!

***
روي صندلي كه برايش آورده بودند، به س��ختي نشس��ته بود و پا را دراز كرده 

بود، زير ميز. 
روبه روي��ش صدها جوان گ��وش به حرف هاي او داش��تند. از فوتبال گفت و از 

دوستاني كه همه از زمين چمن به منطقه جنگي كشيده شدند.
� االن در منطقه هم تيم تشكيل داده ايم. كاظميان، اعلمي، آبشناسان، مهدي 
صفرزاده، تقي قاسمي و خيلي هاي ديگر. چه فرقي دارد يك زماني اقتضاي سن و 
ش��رايط، فوتبال بوده و حاال جنگ. مهم آن وحدتي اس��ت كه چه به لحاظ كالمي 

و عملي بين ما هست.
آن وقت ما هافبك خط مياني بوديم و حاال نوكر همه بسيجي هاي منطقه ايم.

نگفت كه فرمانده گردان اس��ت و بزرگ ترين گردان منطقه را دارد. به احاديث 
ائمه در رابطه با جهاد پرداخت. 

صداي صاف و رس��ايش تو بلندگوي دانشسرا مي پيچيد و تا خيابان هاي مجاور 
پخش مي ش��د و دانشجوها سراپا گوش بودند، از فصاحت و صراحت لحجه و بيان 

او. به آيه كريمه قرآن اشاره كرد.
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� و مگر غير از اين اس��ت كه ش��هيدان زنده اند و در نزد پروردگار خود روزي 
مي خورند!؟

ما همه به اين آيه معتقديم. مي دانيم كه ش��هداي انقالب بزرگ ما و اين دفاع 
شرافتمندانه مان زنده اند و فقط حضور مادي و فيزيكيشان از بين ما رخت بربسته 
اس��ت. كشته شدن در راه دين و وطن كه مرگ نيست. خدا نياورد براي هيچكدام 

از افراد اين جمع، مرگ در بستر را.
درد پا آزارش مي داد. 

روي صندلي جابه جا و صورتش از درد جمع شد.
� خدا گواه اس��ت كه من االن رنج مي كش��م از اين اتفاقي كه برايم رخ داده و 
نمي توانم روي پايم بايستم. برادران من در جبهه مي جنگند و من ذليل اين زخم، 
مانده ام در قفس. پي آزادي مي گردم و به آن خواهم رسيد. مصدوميت من مانع از 

حضورم در جبهه نخواهد شد. 
به زودي عازم جبهه خواهم شد.

� براي سالمتي شان صلوات؛يكي از ميان جمع گفت و صلوات در فضا پيچيد.
به جمع جوان و پرانرژي كه پيش رويش بود، نگريست.

� اينكه مي گويند هر س��خن جايي و هر نكته مكاني دارد، درس��ت است ها. هر 
كاري هم زماني دارد. 

زمان جنگ با دش��من هم حاالس��ت. اينكه دست رو دس��ت بگذاريم و منتظر 
باش��يم كه هرچه پيش آيد خوش آيد، نه اين گونه نيس��ت. براي مقابله با دش��من 

قهار بايد بپاخاست. 
وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني

                                 حاصل از حيات ای جان، اين دم است تا داني
آنچه را كه مي خواست، در كوتاه ترين شكلي كه مي توانست، گفته بود. بحثش 
را جمع كرد. دانش��جوها دورش جمع شدند، مدرسان و معلمان نيز. با همين چند 
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جمله، دل برده بود. 
چند روز بعدكاروان دانشجويان و معلمان دانشسراي تربيت معلم، راهي منطقه 

جنگي شد و ابراهيم باپايي كه هنوز درد داشت، به جبهه رفت.





قّا
س��

 

از زمين چمن كه برگش��ت، يكراست به مسجد زينبيه رفت. دلش براي گنبد 
آبي مسجد تنگ شده بود. آستين ها را باال زد و جوراب ها را درآورد و گذاشت توي 

جيب شلوارش. 
� سالم.

سر را برگرداند. »اصغر رضوي« بود. رفت جلو دست داد و روبوسي كرد.
� كجايي؟ نيستي برادر!

اصغر سر تكان داد.
� چه كنيم! زندگي است و هزار دردسر. كاسبي و قرض و قوله و ...

ابراهيم خنديد.
� ول كن اين حرف ها را بگو ببينم چرا نيامدي بازي؟

اصغر مستأصل نگاهش كرد.
� كجا؟

گفت كه تو زمين بازي تيم »جوانان اسالمي« يك بازي دوستانه با تيم ابومسلم 
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بوده. تيم »جوانان اس��المي« كه از ابتدا »كش��ت و صنعت« نام داشت و بعدها به 
نام جوانان اس��المي تغيير پيدا كرد. ابراهيم هم كاپيتان تيم بود و هم مربي و هم 
بازيك��ن. از وقت��ي رفته بود جبهه، تيم را گروه هاي ديگ��ري هدايت مي كردند، اما 

وقتي برمي گشت، دوباره مي شد همان تيم پرشور و حال قبلي.
مس��ابقه مي داد و بازيكن انتخاب مي كرد و قهرمان باشگاه هاي دسته يك و دو 
مي ش��د. بارها كاپ اخالق گرفته بود. همه، تيم »جوانان اسالمي« را مي شناختند، 

با اخالق ترين فوتباليست هاي مشهد تو اين تيم بودند.
اصغر تعريف كرد كه مغازه باز كرده و گرفتار ش��ده. ابراهيم خم شد و دست و 

رويش را شست.
� باب��ا گفتيم در رفتي از دس��ت ما! رفتي مرخص��ي، حاجي حاجي مكه، ديگر 

خبري ازت نشد. مسح سر كشيد.
� ب��ه خدا انگار قس��مت بود كه به بينمت، از ب��ازي برمي گردم. حاال منطقه را 

دوست نداري، فوتبال را چرا ول كرده اي؟ اتفاقاً همه اش تو فكرت بودم.
اصغر وضو گرفت و جوراب هايش را پا كرد.

� گفتم كه گرفتارم.
رفتند طرف نمازخانه. ابراهيم نگاه او كرد كه آستين هايش را پايين مي كشيد.

� من فردا مي خواهم بروم. چكار مي كني؟ تو هم مي آيي؟
اصغر يكه خورده به او نگاه كرد.

� آقاي محبوب! اين چه س��ئوالي است. من كاسبم، گرفتارم. دست مردم چك 
و سفته دارم. بدهكارم...

ابراهيم مهر را از رو هّره ديوار نمازخانه برداشت. ايستاد و قامت بست.
مكّب��ر ت��ا اذان را بگويد، ابراهيم نم��از قضا خواند و دوباره قامت بس��ت براي 

نمازظهر. سالم نماز را كه داد، دستش را طرف اصغر دراز كرد.
� قبول باشد.
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� قبول حق.
� ببي��ن، تو حس��ابم صد هزار تومن دارم. مي خواهي ب��ده به طلبكارهات و بيا 

برويم جبهه. تا پس فردا كارها را رديف كن و بيا.
اصغر لب فرو بس��ته به او نگاه كرد. دوس��تي چند ساله ش��ان را مرور مي كرد. 
هميش��ه رفيق شفيقش بود و هرجا كه به كمك احتياج داشت، سر و كله ابراهيم 

پيدا مي شد.
� ناهار برويم خانه ما.

اصغر دست كشيد به گوشش.
� خانه منتظرند.

جلو ورودي كفش هايش را پوشيد.
� پس هشت صبح فرد ا بيا خانه ما كه برويم پادگان براي ثبت نام.

اصغر كفش هاي ورزش��ي او را نگاه كرد. ابراهيم آن قدر عاش��ق فوتبال بود كه 
وقت بازي، گران ترين مارك كفش و لباس را مي پوشيد.

� حاال كه اين قدر عش��ق شهادتي، وصيت كن كه اگر شهيد شدي، كفش هات 
مال من باشد.

ابراهيم زد زير خنده.
اصغر به لباس ورزشي مارك دار او نگاه كرد.

� لباس هات هم همين طور. چون برق مي زني، مثل اينكه داري مي روي.
ابراهيم دوباره خنديد.

� برو جلو. به ده نفر قباًل قولش را داديم. تو برو نفر يازدهمي.
اصغر قهقهه زد و با ابراهيم دست داد و روبوسي كرد.

صبح، تو پادگان ته خيابان نخريس��ي هياهويي بود، گروهي اعزام مي ش��دند و 
گروهي اصرار داشتند كه با آن ها بروند.

مسئول ثبت نام كالفه و عصباني ايستاده بود پشت ميزش.
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� آقاجان، اعزام تمام شده. مردم دارند مي روند. منطقه، تازه يادتان افتاده.
ابراهيم رفت جلو. نگفت كه فرمانده است. از بسيجي جواني كه مسئول ثبت نام 

بود و با كالفگي دست به محاسنش مي كشيد، خواست كه آرام باشد. 
� ما بايد فردا حركت كنيم. اين رفيقم هم يادش رفته ثبت نام كند.

مرد جوان رو برگرداند.
� به خدا نمي شود.

خيلي ها رفته بودند توي حياط و عده زيادي تو اتوبوس ها نشسته بودند، آماده 
حرك��ت به غرب يا به جنوب. ابراهيم اصرار كرد و مرد نپذيرفت. س��رش را قدري 

جلوتر برد.
� ايشان نيروي كادرم است. بايد باشد.

مرد از اش��اره او دانست كه فرمانده است. نشس��ت پشت ميز. ساعت نُه صبح، 
برگه اعزام اصغر آماده بود. مردي با موهاي فر و سبيل هاي تابيده و بلند و محاسن 
شش تيغ، كنار آن ها ايستاد و سالم كرد. ابراهيم با او دست داد. به اصغر معرفي اش 
ك��رد: »آقا مهران اس��ت.« از مرد جوان خواس��ت كه او را ني��ز ثبت نام كند. اصغر 

خنديد و سر را بيخ گوش ابراهيم برد.
� اين كه مثل قاتل ها مي ماند. از كجا گرفتي اش؟

ابراهيم لب ها را به هم فشرد تا خنده اش شليك نشود.
� خيال كرده اي. ببين ازش چه بسيجي مخلص و خالصي بسازم.

اصغر زيرچش��مي به مرد كه داشت با انگشتر درشت عقيقش ور مي رفت، نگاه 
كرد. 

� من كه از هيبتش مي ترسم.
ابراهيم سر را باال انداخت.

� به ظاهرش نگاه نكن. دلش مثل گنجشك است. ديروز تو زمين چمن باهاش 
آشنا شدم. ثبت نام كه انجام شد، مهران ايستاد كنار ابراهيم.
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� چاكر فرمانده ايم.
اصغ��ر خنديد، ابراهيم نيز. مهران اول يكه خورده نگاه آن دو كرد كه از خنده 

ريسه رفته بودند و بعد خودش هم زد زير خنده.
***

نشست پشت فرمان لندرور، وحيديان هم بود، مي خواستند بروند پادگان ظفر. 
از دور اصغر را ديد. بوق زد و جلو پايش ترمز كرد.

� بيا بابا.
اصغر خنديد و با آن ها دست داد و نشست كنار وحيديان.

� پادگان بودم. اين ها كي اند آورده اي ابراهيم؟
چين ميان دو ابرويش عميق تر شد.

� چه بودند مگر؟
اصغر خنديد.

� آن از آقا مهران كه اون ش��كلي بود و اين هم از يك مش��ت بچه سوسول كه 
جمع كرده اي آورده اي براي جنگ. از اين ها بسيجي درنمي آيد پدر آمرزيده.

ابراهيم ابرو باال انداخت.
� آهان! وحيد و علي و امير را مي گويي. اين ها يكي شان بچه شركت گاز است 
كه رفتم س��ر بزنم باهاش آشنا شدم. دعوتش كردم بيايد جبهه. دوتاشان را هم تو 
زمين چمن پيدا كردم. به خدا بنش��ين تماش��ا كن چه بسيجي هاي نابي از اين ها 
درست كنم. تازه كدام يكي از نيروهاي من، بي انضباط بوده كه اين ها بي انضباطي 

كنند؟
آن قدر دقيق و منظم بود و در لباس پوش��يدن و غذا خوردن و ساعت خواب و 
بيداري دقت مي كرد كه ظرف چند روز، همه نيروهايش را به همين ش��يوه عادت 

مي داد. لباس فرم مرتب، شلوار گتركرده، پوتين واكس زده و منظم.
� فكر كردي گردان ما كه نفراتش بيش��تر از بقيه گردان هاس��ت، چطوري زياد 
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شده. ماشاءاهلل مثل برنج ايراني ِري مي كند.
وحيديان با تكان دادن س��ر تأييد مي كرد. گفت: »بس كه برادر محبوب جذبه 
دارد! از ش��عر و عرف��ان و فوتبال و مذهب هم كه سررش��ته دارد. همه را عاش��ق 
مي كند«. شيش��ه ها را پايين كش��يده بود، اما ُهرم گرما، ام��ان را مي بريد. اصغر با 
دس��تمالي كه دستش بود، عرق س��ر و گردن را پاك مي كرد و ابراهيم دو دستش 
روي فرمان بود و به جاده مي نگريس��ت كه خش��ك بود و بي انتها و آفتاب كف آن، 

موج مي انداخت.بيتي از موالنا را زمزمه مي كرد:
 شما مست نگشتيد و از اين باده نخورديد

 چه دانيد چه دانيد كه ما در چه شكاريم!؟
در جمع بود و انگار روحش پر كش��يده بود جاي ديگري. س��كوت كرده بود و 
مي راند. كنار جاده چش��مش به وانت پر از هندوانه افتاد. پيرمردي كنار وانت روي 

تخته سنگي نشسته بود.
� هندوانه مي چسبد.

پياده شد. هندوانه نسبتاً بزرگي برداشت. با كف دست رو پوست آن زد.
� خوب، تو پر است.

پيرمرد با دهان خالي از دندان خنديد.
� مال جاليز خودمان است. حرف ندارد.

ابراهيم خنديد.
� بيايي��د همين ج��ا، لب جاده بخوريمش. آب بدنمان تمام ش��د، بس كه عرق 

ريختيم.
با چاقويي كه تو جاس��وئيچي اش بود، هندوانه را قاچ كرد. نشست روي خاك. 
هندوانه را تكه تكه بريد و قاچي از آن برداش��ت كه س��رخ بود و عطر خوش��ش تو 

مشام مي پيچيد.
� بسم اهلل.



سقا

  35

وقتي رس��يدند پادگان، نيروها آماده بودند، همه به ستون. ايستاد مقابل آن ها. 
االن مي روي��م براي رزم. س��اعت ها بايد راه برويد. يك عمليات شناس��ايي و معبر 

بازكني داريم.
نيروها را توجيه كرد.

� ستون هايي كه مشخص شده، طبق دستور فرمانده گروهان مي رود جلو. گروه 
تخريب جلوتر از شما موانع را برمي دارند و شما  پيشروي مي كنيد.

همه سراپا گوش بودند. صدا از كسي درنمي آمد.
� با توكل به خدا مي رويد جلو... بين راه اگر مش��كلي براي كس��ي پيش آمد، 
وظيفه بي س��يم چي اس��ت كه به عقبه اطالع بدهد و امدادگر يا نيروهاي ديگر را 
براي كمك جمع كند. شما وقتتان را نمي گذاريد. به چهره تك تك نيروهايش نگاه 

كرد.
� اگر من زخمي شدم و افتادم، پايتان را روي جنازه من بگذاريد و برويد جلو. 
مبادا اگر ديديد افتادم، مكث كنيد يا معطل من بش��ويد. ش��ما را قسم مي دهم به 
خون گلوي بريده حس��ين)ع( كه حتي شهادت يا جراحت من، باعث تعلّل و مكث 

در شما نشود.
توضيح داد كه بناس��ت بزودي عملياتي انجام شود و بايد روحيه همه باال برود 
و فقط با ديد پيروزي جلو بروند و فقط و فقط پيروزي را مدنظر داش��ته باش��ند. 

صدايش را باال برد.
� آن هايی كه حاضرند تا آخرين نفس با ما باشند، بمانند و آن ها كه نمي خواهند، 
همين حاال بروند. تو اين گردان، فقط بايد حزب اللهي ها، حس��يني ها و كرباليي ها 

بمانند. بقيه مرخص اند. چند تا از نيروها زدند زير گريه.
� از من حيا نكنيد. من جانم را گرفته ام كف دس��تم. س��لول سلول بدنم فداي 
ذره ذره خاك ميهنم، ولي وجداناً اگر كسي قصد ماندن ندارد و يا ذره اي ترس به 

دلش راه داده، همين حاال بگويد. مرد و مردانه مي فرستمش شهر.
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صداي هق هق از جاي جاي ستون ها بلند شده بود. ابراهيم خنديد. با چفيه اش 
عرق كنار بيني و دور گردن را گرفت.

� ايواهلل... پس همه حسيني اند ان شاءاهلل.
افتاد جلو و يا حس��ين گفت و همه تكرار كردند و عقب س��رش راه افتادند. از 
بين دشت و كنار كوه مي رفتند. موانع و مين ها را گروه تخريب پاكسازي كرده بود. 

موقع برگشت، روحاني گردان به صفحه ساعت مچي اش نگاه كرد.
� هشت ساعت است داريم يكريز راه مي رويم و كار مي كنيم، همه بريده اند. 

ابراهيم سر تكان داد.
� مي دانم.

ژ سه روي دوشش بود و با كوله سنگيني كه داشت، جلوتر از بقيه مي رفت. به 
نيروها نگاه كرد كه رمق به تنشان نمانده بود. نشست روي تخته سنگي.

� استراحت.
صداي غرولند بعضي ها تازه بلند شد.

� چه عجب!
� بيچاره شديم.

طرح كمرنگ لبخند بر صورتش نقش بس��ت. علي از ستون كناري آمد سمت 
او و غالمرضا نيز. هركس��ي از تو كوله اش چي��زي درآورده بود و مي خورد. يكي از 
قمقمه اش آب س��ر مي كش��يد و يكي بس��ته آجيلش را به بغل دس��تي اش تعارف 
مي كرد. لب هاي ابراهيم خشك بود و داغمه بسته. ياد هندوانه اي كه شيرين مثل 
قن��د بود و پر آب افتاد. جرعه اي از آب قمقمه اش نوش��يد و از جيب بغل كوله اش 

ديوان حافظ را درآورد.
جان بي جمال جانان ميل جهان ندارد      هركسي كه اين ندارد، حقا كه آن ندارد
با هيچكس نشاني زان دلستان نديدم        يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد

هر شبنمي در اين ره، صد بحر آتشين است
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دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد
سر منزل فراغت، نتوان ز دست دادن       اي ساروان فروكش كاين ره كران ندارد

مص��رع آخر را دوبار تكرار كرد. در اين دنيا بود و نبود. نفس عميقي كش��يد و 
بلند شد. 

� وقت حركت است.
نيروها به س��تون ايستادند. منظم و پشت س��رهم در ستون هاي موازي. دوباره 
پياده روي بود و آفتابي كه كم رمق تر شده بود، اما همچنان آتش مي باريد و پوست 
را مي س��وزاند. از روي سنگالخ ها و كنار كوه ها گذشت. يكي از اواسط ستون فرياد 

زد:
� چشمه... صداي آب مي آيد.

تش��نگي چنان بود كه همه بي اختيار به سمت او كشيده شدند. ابراهيم فرياد 
زد: »بي حركت! به راهتان ادامه بدهيد«.

انگار نمي ش��نيدند. عطش امان همه را بريده بود. اسلحه اش را آماده كرد و آن 
را رو به آس��مان گرفت. ش��ليك كرد. صداي تير هوايي، دل دشت را شكافت. همه 

سر جاي خود ايستادند. فرياد زد:
� اختيار خودتان را نداريد؟ مگر نگفتم ستون  را به هم نزنيد.

به جماعت كه در دل دشت پراكنده بودند، نگاه كرد.
� هرجا هستيد همان جا بنشينيد.

نشستند. ايستاد جلو. تاريكي بر زمين سايه انداخته بود.
� اين طوري مي خواستيد حسيني باشيد و كرباليي؟!

همه س��رها را فرو افكندند. نگاه ها از او گريزان بود. به پيشاني به عرق نشسته 
و نگاه هاي رميدة ياران نگاه كرد.

� طاقت يك روز تشنگي را نداريد شماها. آوردمتان كه همين را بدانيد. شيعه 
موال شدن و مرد كرباليي شدن به اين آساني ها نيست. همين سختي ها را دارد.
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صداي هق هق چند نفر از گوشه و كنار جمع بلند شد.
� حضرت ابوالفضل كه س��قاي كربال بود، خودش با لب تش��نه شهيد شد. مثل 
ش��ماها بود، پيش از همه مي رفت لب »نهرعلقمه« آب مي خورد و يك گوش��ه و 

كناري خودش را قايم مي كرد، مبادا كه تيري، تير غيبي چيزي بهش بخورد؟!
صدايش از گرما و تش��نگي و خس��تگي، بي حال و خش دار بود. لبش لرزيد و 

سيبك گلويش تكان خورد.
� ب��ه خداوندي خ��دا گاهي فكر مي كن��م چطور مي خواهيم روزهاي س��خت 
عملي��ات را ت��اب بياوريم. از ترس، مرگ پيش چش��مم مي آيد. مگر مي ش��ود كه 
آمادگي تشنه بودن و گرسنگي و خستگي را نداشته باشيد، آن وقت برويد عمليات، 

جلو روي دشمن!؟
دست ها روي صورت ها را پوشاند. شانه ها مي لرزيد و شانه هاي خود ابراهيم نيز.

پشت كرد به همه.
� حاال برويد لب چش��مه. دس��ت و روتان را بشوييد و هرچقدر مي خواهيد آب 

بخوريد. 
كس��ي از جايش تكان نمي خورد و صداي ش��يون و گريه  جانسوزش��ان در دل 

شب پيچيده بود.
 



ف
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»علي آزمايش« نشس��ته بود وسط، ميدان دار شده بود و نمي گذاشت نوبت به 
كس��ي برسد. وقتي مي افتاد به خنده. هرچيز خنده داري كه يادش مي آمد، تعريف 

مي كرد. 
»آقا تو بگير بگير عمليات، غالمرضا دستش تير خورد. اشاره كرد كه اين طرف 

عراقي ها هستند. من هم روي عينكم گل ماليده بود. گفتم: نمي بينم«.
مي گفت: بزنش.

گفت��م: »اي كاش ب��ه آقاابراهيم گفته بوديم ب��راي عينك هامان برف پاك كن 
مي خريد«.

همه زدند زير خنده، ابراهيم نيز دس��ت ها را قالب كرده بود در زانوها و با هر 
جمله علي، قهقهه اش بلندتر مي شد. عمليات، موفقيت آميز انجام شده بود و همگي 

سر كيف بودند. 
� آخر س��ر تو همان وضعيت باباقوري، رفتم سر وقت عراقيه. پاهاش را گرفتم 
و كش��يدمش توي آب. غالمرضا ضعف كرده بود. گفتم: تو برو تو قايق. بخواب كه 
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علي بيدار اس��ت. نگاه كرد به ابراهيم كه بي س��ر و صدا همه صورتش چشم بود و 
به او نگاه مي كرد.

� آقا! شما چرا آن پسرة بيچاره را از يقه اش گرفته بوديد و مي كشيديد زير آب؟ 
ابراهيم خنديد. چين هاي ريز گوشه چشم هاش، عميق تر شد.

� ديدي كه، از آب مي ترسيد و هي خودش را مي انداخت رو اين و آن. يقه اش 
را گرفتم و كش��يدمش زير آب. فقط مي خواس��تم بفهمد كه با لباس غواصي خفه 

نمي شود.
علي زد زير خنده. آن قدر ُجك گفته بود و چيزهاي خنده دار تعريف كرده بود 

كه همه با خنده او، مي خنديدند.
� آقا بسيجي بيچاره را شارژش كرد. آن بنده خدا هم ديگر سر از پا نمي شناخت. 
زده ب��ود ب��ه خط. جلوتر از همه مي رفت. ترمز بريده ب��ود آقا. رفتم جلو گرفتمش 
گفت��م: چرا تخ��ت گاز مي روي اخوي؟ آن طرف مرز عراق اس��ت. حاال يك چيزي 

يادت دادند، نگفتند كه خودكشي كن!
همه زدند زير خنده.

� افتاده بود به هّن و هّن. از بس تند دس��ت و پا مي زد، نفسش بريده بود بنده 
خدا...

ابراهيم تك سرفه زد.
� اصلش هم همين اس��ت. بس��يجي روحيه كه داشته باشد، هيچي جلودارش 
نيس��ت. براي يك غواص، روحيه از فش��نگ براي سرباز هم  واجب تر است. غواص 
مي خواهد بزند به خط. قرار اس��ت خط شكن بشود. اگر روحيه داشته باشد، از خط 
مي گذرد، سنگرهاي دشمن را خاموش مي كند. پيشروي مي كند، حتي اگر بگويند، 
فالن گردان را روي فالن محور مستقر كن. مي رود و آن كار را انجام مي دهد. وقتي 

ايمان كسي باال باشد، بر ترس غلبه مي كند.
همه به ابراهيم نگاه مي كردند كه بحث را گرفته بود و مي برد به سمت و سويي 
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كه مي خواست.
� يك حديث قدس��ي اس��ت كه مي فرمايد: »َمن َطلََبنی َوَجَدنی َو َمن َوَجَدنی 
َعَرَفنی َو َمن َعَرَفنی َعَشَقنی َو َمن َعَشَقنی َعَشقُتُه َو َمن َعَشقُتُه َقَتلُتُه َو َمن َقَتلُتُه 
َفَعلی ِديُته َو َمن َعلی ِديُته َو اَنَا ِديُته«؛  يعني هركس من را طلب می كند می يابد 
مرا، و كسی كه مرا يافت، می شناسد مرا، و كسی كه من را دوست داشت، عاشق من 
می ش��ود و كسی كه عاشق من می شود، من عاشق او می شوم و كسی كه من عاشق 
او بش��وم، او را می كشم و كسی كه من او را بكشم، خون بهايش بر من واجب است، 

پس خون بهای او من هستم.
نگاه��ش به ن��گاه »صادق« گره خورد كه روحاني گردان ب��ود، اما پاي منبر او 

مي نشست و دم نمي زد.
� يعني وقتي عاش��ق ش��دي. وقتي عشق به خدا همه وجودت را پر كرد، ديگر 
دنبال جزئيات نمي گردي. و انگار كه حال س��ماع گرفته باش��د، ب��از هم از موالنا 

خواند، باز هم از ديوان كبير شمس:
 يار مرا، غار مرا                   عشق جگرخوار مرا
يار تويي، غار تويي         خواجه نگهدار مرا
نور تويي، زور تويي              دولت منصور تويي
مرغ كه تور تويي              خسته به منقار مرا...

آنق��در تو اين وادي پيش مي روي كه از يك جايي زمين برات تنگ مي ش��ود، 
عرصه... عرصه به تو تنگ مي شود و احساس مي كني مالقات نزديك است. چون تو 
تشنه ديداري. اونقدر با عشقت خوب تا كردي. آن قدر مخلص بوده اي كه مي داني 

او هم منتظر تو است.
به »ُفْزُت و رب الَْكعَبه« دقت كنيد. مي فرمايد به خداي كعبه رس��تگار ش��دم. 

رستگار شدن در اينجا يعني از غصه و غم نجات پيدا كردن.
تو چش��مان تك تك افرادش كه صميمانه رو خاك هاي جلوي س��نگر نشسته 
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بودند، نگاه كرد.
� من چه گويم؟ يك رگم هوشيار نيست

 شرح آن ياري كه او پنهان نيست
علي شوخي مي كند، ولي همين حس قشنگي كه دارد، مال همان اتصالي است 
كه انجام شده. ارتباطش با خدا وصل شده كه اين قدر راحت تو دل همه ما جا دارد 

و همه مان را خوشحال مي كند و خستگي مان را در مي آورد.
علي دست به سينه گذاشت.

� آقا ما چاكريم. چوبكاري مي كنيد.
همه خنديدند. ابراهيم بلند ش��دو گفت كه بايد همگي بروند توي مسجد. دعا 

بخوانند، دعاي فرج.
***

نشس��ته بود توي س��نگرش كه قدري دورتر از بقيه سنگرها بود. عباس برزنت 
جلو ورودي را كنار زد.

� سالم برادر.
سر تكان داد و اشاره كرد كه او بنشيند.

جواب نامه اي را كه از مقر فرماندهي آمده بود، نوشت و امضاء كرد.
� از عاملي خبري نداري؟

عباس مكث كرد.
� ديدمش مي گويم بيايد خدمتتان.

اخم هاش باز شد و اشاره كرد به ورقه اي كه دست عباس بود كه يعني »بگو«.
� آقا يك پزشكيار و يك نفر امدادگر جذب كرديم.

ورقه را گرفت و اطالعات پرسنلي آن دو نفر را خواند.
� آرپي جي بلدند بزنند؟

عباس چشمش به ورقه بود.



اعتراف

  43

� ايشان پزشكيار است. آمپول مي زند. درمان مي كند. آن يكي هم...
� نه. مي خواهم آرپي جي زن خوبي باشد. نيرويي كه تو گردان »حزب اهلل« وارد 
مي ش��ود، اول بايد رزمنده خوبي باش��د. امدادگر، پزش��ك، مهندس، حتي نيروي 
مخابرات هم بايد اسلحه دست گرفتن بلد باشد. جنگ است. اينجا كه شهر نيست 
كه هركس��ي طبق تخصصش عمل كند. عباس رو زانو بلند شد. »ابراهيم« ورقه را 

امضاء كرد.
� با حضورشان، مشكلي ندارم ولي بفرست بروند آموزش رزمي.

عباس س��رخورده و متفكرانه بلند ش��د و خميده از س��نگر كه سقف كوتاهي 
داشت، بيرون رفت.

� مواظب خودت باش.
صداي فرمانده را عقب س��ر خود ش��نيد. انگار اين را گفته بود تا چاشني لحن 

گفته هاي قبلي اش باشد.
عاملي كه آمد، ابراهيم نامه اي را كه براي امضا كرده بود، به او داد و نشس��ت 

ترك موتور.
� من را هم برسان چادر پرسنلي گردان.

خمپاره اي چند متر آن س��وتر منفجر ش��د ابراهيم به سينه روي زمين خوابيد. 
هرم آتش و بوي دود و س��وختگي تو هوا پيچيد. آن سوتر، سنگري كه خالي بود و 
مورد هدف قرار گرفته، مي س��وخت. عاملي موتورش را رها كرده و روي زمين دراز 

كشيده بود. به او نگاه كرد.
� انگار دنبالم بوده اند. رّدم را زده اند.

ابراهيم بلند شد. شلوارش گلي شده بود. پيراهن خاكي اش را تكاند.
� خط بودي؟

عاملي س��ر تكان داد و به باك موتورش كه بر اثر زمين خوردن قراضه ش��ده 
بود، نگاه كرد.
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� آره، اما تا خدا نخواهد برگ از درخت نمي افتد آقا.
تاريكي غروب بر دشت سايه انداخته بود كه رسيدند به پرسنلي گردان.

ابراهيم جلو چادر پياده ش��د، براي »عاملي« دست تكان داد و رفت تو. چشم، 
چشم را نمي ديد. 

� چرا تو تاريكي نشسته ايد؟
يكي از بسيجي ها از جلو پاي او بلند شد.
� موتور برق خراب شده. روشنايي نداريم.

س��عي كرد پيش پايش را ببيند، بس��يجي ريزه و كم س��ن و سالي كه »بهزاد« 
صدايش مي زدند، فانوس��ي برايش آورد. تو نور فانوس، پي عباس مي گش��ت. او را 
ديد، ته چادر نشس��ته بود و به كومة پتوها تكيه داده بود. رفت جلو. س��الم كرد. 

عباس پيش پايش بلند شد و دستش را فشرد.
� چطور آمديد اينجا برادر محبوب؟

خنديد و بهزاد را صدا زد.
� اين فانوس را ببر.

تكيه داد به كومه پتوها، كنار عباس.
� ديگر كسي را معرفي نكرده اند براي گردان!؟

عب��اس در س��كوت و در دل تاريك��ي، ص��ورت او را كاويد. علت س��ئوالش را 
نمي دانست. 

� خيالتان راحت. آن دو نفر را هم فرس��تادم براي آموزش. بي اجازه شما كسي 
را قبول نمي كنم. ابراهيم س��ر ت��كان داد: »كار خوبي نكردي. توي آموزش، هرچه 
بيش��تر عرق ريخته شود و زحمت كشيده ش��ود، در عمليات خون كمتري ريخته 

خواهد شد.«.
عباس به كورسوي نور فانوس كه جلوي ورودي چادر روشن بود، خيره شد.

� مي دانيد برادر محبوب؟ چون ش��ما را دوس��ت دارند و تعريفتان را مي كنند، 
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تازه واردها دوس��ت دارند بيايند گردان ما. ولي نمي دانند كه گزينش ما سخت تر از 
بقيه گردان هاست. ابراهيم گونه اش را خواراند.

� از نظر روحي و رزمي مي بايد به كار بيايند.
عباس س��انديس انگور را گذاشت توي بشقاب. يكي هم براي خودش برداشت. 

ني را زد سر سانديس و نوشيد.
� بفرماييد.

ابراهيم غرق در افكارش بود.
� راس��تش امروز كه آمدي پيش��م، ياد يك خاطره اي افتادم. رو نداش��تم كه 
بگويم، اما حاال كه تو تاريكي نشسته ايم، مي خواهم اعتراف كنم. وقتي آمده بودي 
براي عضويت تو گردان ما، من مرخصي بودم. علي شما را گزينش كرده بود. وقتي 
برگش��تم، خيلي خوشم نيامد. گفتم: چرا بايد هركس��ي سرش را بيندازد پايين و 
وارد گردان ما بش��ود؟ چرا اين قدر نيروي اداري مي گيريد؟ علي هم چيزي نگفت. 
راس��تش خودم بودم، شما را قبول نمي كردم و اين تو دلم مانده بود و مي خواستم 

ازتان حالليت بطلبم كه غيبتتان را كرده ام.
عباس تا پيش از آن، چيزي از سابقه اش نگفته بود. خنديد.

� آقا من قباًل يك س��ال كردس��تان بودم، در حدود سيزده عمليات را شركت 
كرده ام. يكه خورده به او نگاه كرد.
� با چه سالحي كار مي كردي؟

عباس ني را زد س��ر سانديس و آن را به ابراهيم داد. از همين روحيه جسور و 
رك و پوست كندة او خوشش مي آمد.

� مسئول قبضه دوشكا بودم حاجی.
»ابراهيم« سانديس را تو بشقاب گذاشت.

� ِد پس چرا حرف نمي زني؟ بيا از اين به بعد بشو پيك خودم. حيف است كه 
فقط پرسنلي باشی. گردان بايد چند تا پيك داشته باشد، يكيش هم شما.
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سفيدي دندان هاي عباس را كه ديد، دلش قرارگرفت و بلند شد. انگار دينش را 
ادا كرده بود. كنار منبع آب كه با ماژيك آبي »سالم بر لب تشنه حسين )ع(« روي 
آن نوش��ته بود، وضو گرفت و رفت پش��ت تپه هاي روبه رو نشست به خواندن نماز. 
شنيده بود كس��ي با مردان غذا نمي خورد، به خاطر دست هايش كه سوخته بود و 
هنوز س��رخي گوشت دست هاش خوب نش��ده، دوباره به جبهه آمده بود. چشم ها 
را هم گذاش��ت. او بود كه كارت شناس��ايي افراد را مي گرفت و به پرسنلی گردان 
مي س��پرد. يكي با ضجه و فرياد آمبوالنس مي خواس��ت. مردي را الي پتو پيچيده 

بودند كه بوي سوختگي گوشتش از چند متري هم استشمام مي شد.
پتو را كنار زده و مردان را ديده بود كه هيكل درشتش از انفجار، سوخته و هم 
پوستش را دود، فراگرفته بود. او را فرستاده بودند عقب، اما به محض بهبود نسبي 
دوباره برگشته بود. روي دست ها و صورت و گردنش گوشت هاي اضافه خودنمايي 
مي كرد و ابراهيم ميدانس��ت ك��ه وقت غذا هم��ه از او رو برمي گردانند. مهرش را 
برداشت و تو جيب گذاشت و رفت توي چادر. موتور برق تعمير شده بود. او را كه 

مي ديدند، بلند مي شدند.
� سالم برادر خوش آمديد؟

� سالم حاجی، بفرماييد.
از دور، مردان را ديد. قرآن جيبي كوچكي دستش بود و زمزمه مي كرد. گوش 
چانه اش چقدر به لب نزديك شده و از لب هاش چيزي جز اضافات تكه تكه گوشت 
نمانده بود. رفت جلو و دس��ت دراز كرد. »مردان« ايس��تاد، دس��تپاچه. با ابراهيم 

دست داد.
� وقتي نمي تواني اسلحه دست بگيري، بهتر است بروي خانه. چرا خودتو اذيت 
مي كن��ي؟ فرمان��ده گروهان به او گفته بود و مردان بيم آن را داش��ت كه فرمانده 

گردان نيز همان را بگويد. ابراهيم، حالش را پرسيد.
� هنوز درد داري؟
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مردان گوشه لبش باز شد. طرح لبخند كمرنگي بر لبش نشست. گفت: »هنوز 
دارو مي خورم.« صدايش تو دماغي بود و ضعيف و مبهم. ابراهيم سر را جلو برد تا 

بشنود. دست رو شانه او گذاشت. 
� خوب مي شوي توكل كن به خدا.

مردان خواس��ت بگويد: »هنوز نمي توانم اس��لحه دس��ت بگي��رم« كه نگفت. 
نمي خواس��ت به دست خود از منطقه رانده ش��ود. غذا را كه آوردند، هر دو نفر تو 
يك ظرف مش��غول ش��دند و ظرفي براي مردان و يكي براي ابراهيم. صورت جمع 
شده و نگاه بسيجي درشت هيكل كه غذا را تقسيم مي كرد، بر دستان مردان ماند 
و اين از نگاه ابراهيم دور نماند. مردان دس��ت هايش را جمع كرد. انگش��تاني را كه 

باريك و سرخ، سوختن او را در انفجار مواد آتشزا، فرياد مي زدند.
غذايش را كنار گذاشت.

� من با شما غذا مي خورم.
گوشه لب مردان قدري باز شد. تو نگاهش برقي درخشيد. قاشقش را برداشت 

و به ابراهيم نگاه كرد كه با جان و دل غذا مي خورد.
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نشسته بود توي سنگر ديدباني اش كه كوچك بود با سقف كوتاه. ديوان حافظ 
جيبي اش را باز كرده بود و مي خواند. خميده رفتم تو. سالم كردم. ابرو باال انداخت 

و زد روي شانه ام.
� جمال آقا غالمرضا را عشق است.

تو ليوان دسته داري كه كنار فالكس بود، چاي ريخت.
� بفرما.

از دور صداي تك تير شنيده مي شد. نگاه به او كردم كه بر پيشاني اش دانه هاي 
درشت عرق نشسته بود.

� گرم است. كي چاي مي خورد؟
يكوري خنديد.

� مي چسبد.
ليوان چاي مقابلش را برداش��ت و جرعه اي نوشيد. هسته رطبي را كه به دهان 

گذاشته بود انداخت تو سيني حلبي كنار دستش.
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سحر با باد مي گفتم حديث آرزومندي
                                              خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندي

دعاي صبح و آه شب، كليد گنج مقصود است
                                         بدين راه و روش مي رو كه با دلدار پيوندي

قلم را آن زبان نبود كه سر عشق گويد باز
                                              وراي حد تقرير است، شرح آرزومندي

دانست كه نگاهم به شعري است كه مي خواند، خنديد: »دعاي صبح و آه شب، 
كليد گنج مقصود است.«

 از بيرون س��ر و صداي حرف زدن چند نفر را مي ش��نيدم. بلند ش��د و خميده 
رفت بيرون.

� چايت را بخور و بيا.
دنبالش رفتم بيرون. علي و قاسم جلو سنگر با ابراهيم دست دادند و با من هم.

عاملي هم با موتورش از جاده مي آمد و گرد و خاك بلند مي كرد. ابراهيم نشست 
روي جعب��ه خالي مهماتي كه جاي صندلي از آن اس��تفاده مي كرد. خمپاره اي در 

دوردست منفجر شد. ابراهيم دست كشيد تو موهاي سياه و صافش.
� ك��ي باور مي كند چند س��ال ديگ��ر؟ كي باور مي كند كه چه ها كش��يديم و 
چه ها ديديم! شما همه مراحل يقين را گذرانده ايد و در عوض آن ها كه چند سال 
ديگر، عرض اندام مي كنند و زمام مملكت را دس��ت مي گيرند، بعضي هاشان حتي 

علم اليقين هم ندارند. 
پرسيد: كدامتان بحث مالفيض كاشاني را درباره يقين خوانده؟

نگاهم��ان نمي كرد. با تكه چوبي كه دس��تش بود، روي خ��اك عالمت هايی را 
مي كش��يد، ام��ا روي صحبتش با ما بود. »عاملي« نام��ه اي را كه از مقر آورده بود، 
به ابراهيم داد كه او خواند و با روان نويس��ي كه تو جيبش بود، امضا كرد و داد به 

عاملي. خبرها را پرسيد و عاملي شانه باال انداخت.
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� كماكان بي سر و صداست ابوادريس! قبل از عمليات، هميشه سر و صداها يك 
چند روزي مي خوابد. به خاطر پسرش ادريس، دوست داشت »ابوادريس« صدايش 

كنند. عاملي كه رفت، نشستم رو حصير جلو سنگر دژباني.
� ش��ما ش��اهدان عيني اين جنگ بوده ايد. خيلي ماجراها ديديد. چيزهايي كه 
نه تنها باورمان را قوي كرده كه حتي باعث ش��د با ايمان تر و محكم تر از قبل، تو 

صحنه حضور داشته باشيم.
 مالفيض كاش��اني در اي��ن زمينه مي گويد: اگر يك آدم��ي در بيابان در حال 
راه رفت��ن باش��د و دودي را ببيند، قطعاً علم پيدا مي كند كه آنجا آتش هس��ت و 
اين مي ش��ود »علم اليقين«. اگ��ر همين آدم برود و آت��ش را از نزديك ببينيد، به 
»عين اليقين« رس��يده. يعني با ديده هايش به يقين رس��يده و اگر برود نزديك تر 
ودست و پايش از آتش گرم شود يا حتي بسوزد، او به »حق اليقين« رسيده است.

مي بيني��د كه قدم به قدم، نزديك تر مي ش��ود. در م��ورد ذات حضرت حق هم 
همين ها صدق مي كند.

ابتدا آدم علم پيدا مي كند كه بندة خداس��ت و در مرحله بعدي با خلوص نّيت، 
حضرت حق را مي بيند و اگر به وصالش برسد، در واقع به حق اليقين رسيده است.

ابراهي��م چفي��ه اش را از دور گردن باز كرد و روي پاهاي��ش انداخته بود، مثل 
هميشه به دوردست ها نگاه كرد.

� بحث تجّرد روح است. البته شما شايد حوصله تان سر برود.
ب��ه صورت تك تك مان نگاه كرد: »حرفم به نس��ل آينده ب��ود. مي دانم كه باور 
كردنش براي آن ها سخت است. براي آدم هايي كه درگير خور و خواب باشند، باور 
اين گرما و عطش نيروها و زخمي ش��دن بچه ها و شهادتش��ان، خيلي دشوار است. 
كس��ي كه همه وجودش فقط جسم است و روحش را فراموش كرده، مگر مي تواند 

عروج روح را باور كند؟
 با دستمال نخي كه تو جيب شلوار شش جيب خاكي اش بود، دانه هاي درشت 
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عرق را از صورت و گردنش پاك كرد.
دوب��اره رفته بود روي منبر. وقتي اين طوري مي ش��د، يكريز مي گفت تا اينكه 

خسته مي شد يا كاري پيش مي آمد، بعد ساعت مچي اش را نگاه مي كرد.
� ببخشيد شما كار و زندگي نداريد؟ بست نشسته ايد اينجا كه چي؟ مي خواهيد 
مراد بگيريد! برويد به كارهاتان برس��يد جان��م. برويد بگذاريد ما هم به زندگی مان 

برسيم.
ج��دي مي گفت. خنده اش هم نمي گرفت، اما همه حاضران مي زدند زير خنده، 
و او زيرچشمي نگاه مي كرد، با طرح كمرنگي از لبخند كه تو صورتش نقش بسته 

بود. 
گفت: دوباره عمليات در پيش است. مي دانيد كه!؟ ببينيد چقدر بسيجي دوباره 
داوطلب مي شوند براي تخريب و باز كردن معبر و غيره. حاال اگر اين ها را تو شهر 
بازگو كني، مردم چهارچش��مي نگاهت مي كنند. انگار از يك دنياي ديگر آمده اي. 
آره. شايد هم همين طور است. واقعاً شايد ما از يك دنياي ديگر آمده ايم. همين كه 
االن زير اين آفتاب تند جگرسوز نشسته ايم و از همصحبتي همديگر لذت مي بريم، 

خودش قابل تقدير است. خيلي قشنگ است به خدا.
صداي موتور عاملي را كه ش��نيديم، علي بلند ش��د. صورتش سرخ شده بود و 

سفيدي چشم هايش نيز.
� مي روم لب شط.

ابراهيم تكه چوبي را كه دستش بود، به ديوار سنگر تكيه داد و بلند شد. صفحه 
ساعت مچي اش را نگاه كرد.

� ببخش��يد ش��ما كار و زندگي نداريد؟ نشس��ته ايد زل زده ايد به من كه چي؟ 
مي خواهي��د م��راد بگيريد؟ برويد ب��ه كارهاتان برس��يد جانم. بگذاري��د ماهم به 

زندگی مان برسيم.
همه خنديدند.
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عاملي غذاي ما را آورده بود. نان روي ظرف را برداش��تم. عدس پلوي سرد بود 
و ماسيده. ابراهيم خميده رفت تو سنگر. علي و قاسم نشستند ترك موتور عاملي. 
برايش��ان دس��ت تكان دادم و رفتم تو. براي هر دو نفر ي��ك ظرف غذا مي دادند و 

غذاي من و ابراهيم، با هم بود. يك قاشق خوردم.
� خوشمزه است.

ابراهيم نگاه نمي كرد. چشمش رو كالك بود و نقشه را مي پاييد.
� ماسيده. از اين سردتر نمي شود، ولي باز از هيچي بهتر است. بيا.

تو نگاهش قهر بود.
� تو تنبيهم. نبايد چيزي بخورم.

چي تو نگاهم ديد كه س��رش را پايين انداخت و دس��تي به محاس��ن سياهش 
كشيد. 

� بحثش مفصل است. بگذار تو خودم باشم. غذات را بخور. نوش جان.
خنديدم: »ديروز هم نخوردي. گفتم ش��ايد از گرما، بد غذا ش��ده اي. اين چه 
كار است؟ ابراهيم رفت بيرون. مي خوردم، اما از گلويم سخت پايين مي رفت. پرده 
برزنتي ورودي س��نگر را كنار زدم. كنار تانكر رو پاهاش نشس��ته بود و مس��ح سر 
مي كشيد. وقتي آمد تو. آستين ها را پايين كشيد و دكمه هاي سر آستين را بست.

� به خدا تو سنگر خنك تر است. آب منبع، جوش آورده.
گفتم: رو كم نكن. اول بيا ناهارت را بخور. بعد با هم نماز مي خوانيم.

سرش را باال انداخت و قامت بست.
� نخوري، نمي خورم.

شانه باال انداخت. تكيه دادم به گوني هاي كنار ديوارة سنگر كه پر از خاك بود. 
فكر مي كردم به اينكه چه قصوري مرتكب شده؟ او كه حتي غسل جمعه اش، نماز 
ش��بش و تعقيبات نمازهايش را از ياد نمي برد. با طمأنينه نماز مي خواند و ميل به 

خوردن غذا، كالفه ام كرده بود. سالم نماز را كه گفت، سر را برگرداند.
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� مرد مؤمن! تو غذات را بخور. گفتم كه خودم را تنبيه كرده ام. دلم نمي خواهد 
تو بداني كه چه خبطي كرده ام.

تو نگاهش مالمت بود و دلخوري. نشس��تم به خوردن غذا. حتي يك دانه برنج 
تو ظرف نمانده بود.

� چه مزه اي دارد سهم دو نفر را خوردن.
گفتم و زدم زير خنده.

� اصاًل از اين به بعد قهر كن حاجي جان. قهر كن من به جات مي خورم.
لبش را زير دندان گرفت تا نخندد. آه كش��يد. نشس��تم كنارش. كالك را برايم 

توضيح داد و طرح عملياتي را كه از مقر برايش آورده بودند. 
� امشب هم مي رويم براي گشت زني و شناسايي منطقه.

� تو اروند!؟
لب هاش را به هم فش��رد. هنوز به كالك نگاه مي كرد. براي خودم چاي ريختم 

و براي او هم. 
� ول��ي آق��ا، جان نيروها در خطر اس��ت. مي دانيد كه وقت��ي نزديك نيروهاي 

دشمن مي شوند، صداي آب آن ها را لو مي دهد. همه مان را به رگبار مي بندند.
ناخن كشيد رو گوشش و سر را باال انداخت.

نزديك ساحل بايد غواص ها زير آب بمانند و از زير آب جلو بيايند. دست ها را 
بزنند تو گل و خودشان را بكشند جلو.

چهره اش را مي كاويدم ش��ايد پي به رازش ببرم. كنجكاوي خوره روحم ش��ده 
بود. نگاهم كرد.

� چته؟ براي چي زل زدي به من؟
خنديدم.
� هيچي.

سر تكان داد و بلند شد. خميده رفت بيرون.
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� نيروهاي گشتي را براي شب جمع كن. بايد توجيهشان كنيم.
غروب، نيروها كه آمدند، مثل هميش��ه ايستاد مقابل گروهي كه قرار بود توي 
ارون��د بروند. گفت كه مختصات آب و هوايي منطقه را از چند روز پيش تحت نظر 
قرار داده و مدت زيادي است كه شاخص گذاشته ايم توي آب و ساعت شروع جذر 

و مّد آب را هر روز يادداشت كرده ايم.
در روزهاي مختلف ماه، از كي جذر شروع مي شود! اين ها آناليز شده. ستون از 
ابتدا تا انتها با طناب به هم متصل مي شوند. يكي راه را اشتباه برود، بقيه را هم با 

خودش كشانده تو دل دشمن. پس حواستان را جمع كنيد.
يكي از بسيجي ها كه موهاي بور و پوست سفيدي داشت و همه او را »مسيح« 

صدا مي زدند، دست بلند كرد.
� آقا! اگر نزديك ساحل دشمن از سر و صداي ما، فهميدند و همه مان را بستند 

به گلوله چي؟
ابراهيم به عالمت سكوت دست را باال برد.

� در قس��مت هاي كم عمق، بايد دست هاتان را بزنيد به كف رودخانه و خودتان 
را بكشيد جلو. البته باز هم صدا مي دهد، ولي كمتر.

نيروها كه توجيه ش��دند، به همه »موفق باش��يد« گفت و راه افتاديم. خواستم 
س��وار قايق شوم كه دستي رو ش��انه ام خورد. تاريك روشناي غروب بود و ابراهيم 

پشت سرم ايستاده.
� يك س��ئوال كردي و جواب ندادم، اما به نظرم ممكن است دير بشود و ديگر 
فرصت پيش نيايد كه حرف دلم را برات بزنم. س��رش پايين بود و با دس��ته كليدي 

بازي مي كرد.
� »ديروز چند تا خبرنگار با دوربين هاي فيلمبرداري آمده بودند از مس��ئولين 
گروهان ها و گردان هاي غواص ها مصاحبه بگيرند. من تو س��نگر نشس��ته بودم. به 
محض اينكه دوربين روش��ن شد، خودم را مرتب كردم. انگار از جلد خودم درآمده 
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بودم. يك جور حّس خودنماي��ي و جلوه گري. بعد از اينكه خبرنگارها رفتند، حّس 
بدي آمد سراغم.«.

خيلي غصه ام گرفت. از اينكه فكر تظاهر به سرم زد. به خودم گفتم تو يك عمر 
در مقابل دوربين حضرت حق، خودت را جمع وجور نكردي، آن وقت... 

بغض گلويش را چنان فش��رد كه صدايش خش دار ش��د. سيبك گلويش باال و 
پايين مي رفت. دندان بر لب گذاشت. دست گذاشتم رو شانه اش و خنديدم.

� برادر، به اينكه نمي گويند خودنمايي. به اين مي گويند حفظ موقعيت گردان، 
مي گويند...

دستش را آورد جلو.
� هرچه كه مي گويند، چيزي نيس��ت كه در محضر خدا، آبروي مرا حفظ كند. 
ديروز فهميدم با وجود آن همه دعا و عبادت و مولوي خواني و حافظ خواني، هنوز 

نرسيده ام. هنوز ديو نفس در من زندگي مي كند.
نيروه��ا از كنارمان مي گذش��تند. هوا قدري تاريك تر ش��ده ب��ود و ابراهيم، از 
خودش ش��اكي بود. خم ش��د و زانوهاش را گرفت. همه سوار قايق ها شده بودند و 
ابراهيم آن قدر جذبه داشت كه وقتي مي فهميدند با كسي خصوصي حرف مي زند، 

وارد بحث نشوند.
� خيل��ي دردآور اس��ت ك��ه آدم آن همه با خودش كار كن��د و باز تو يك دام 
كوچك دنيايي اس��ير ش��ود. در دام چهار نفر آدم مثل خودش و يا بدتر از خودش 

كه قرار است او را ببينند، به ريا بيفتد و از جلد خودش دربيايد!.
س��كوت كرد. ه��واي دهانش را با فش��ار بيرون داد و نوك بيني اش را با س��ر 

انگشتان، فشرد: »اي دل غافل! اين نفس بايد تنبيه شود«.
صداي��ش لرزيد و نتوانس��ت ادامه بدهد و من آن قدر بغض در گلو داش��تم كه 
اگ��ر حرف مي زدم، گريه ام مي گرفت. راه افتاديم. او جلوتر بود، تو قايقي كه كاليبر 
وس��ط آن كار گذاشته بود. وقتي س��رش را برمي گرداند، تو نگاهش حزني نشسته 
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بود كه قلبم را مي س��وزاند. يك آن، س��رعت قايقش را زياد كرد، رفت جلو و نقطه 
ش��د، از نظر ناپديد. همه نگرانش بودند. از كنار دو درختي كه اين س��وي س��احل 
بودند، گذش��تيم و فكر كردم همين نشانه برگشتمان باشد. وقتي رسيديم، جلوي 
آب ايس��تاده بود. غواص ها با طنابي به ه��م متصل بودند و در هر پنج متر دو گره 

بود، براي نشانه.
� اگر يكي اشتباه برود، همه را فرستاده تو دل دشمن.

جمله »ابوادريس« تو گوشم بود. آب كم عمق شده بود. نمي توانستيم با شنا جلو 
برويم. صداي برخورد دس��ت ها با آب، عراقي ها را هوشيار مي كرد. كف دست ها را 
مي زدم تو گل و نيم متر خودم را مي كشيدم جلو. خستگي، فشار و درد استخوان ها 
چنان بود كه دقت نظر را كم مي كرد. آب باال آمده بود و با همه حجمش، همه مان 
را در خود حل مي كرد. سرم را كه آوردم باال، نم باران شروع شده بود. از خوشحالي 
مي خواس��تم پر در بياورم. باران اندك اندك تندتر مي شد و صداي دست و پا زدن 
ما را به گوش عراقي ها نمي رس��اند. وقتي رس��يديم به ساحل، موانع خورشيدي و 
س��يم خاردارها را رد كرديم. بي س��ر و صدا. گل از گل ابراهيم شكفته بود و حزن 
دل گير ساعتي قبل، تو نگاهش ديده نمي شد. سنگرهاي كاليبر عراقي ها را بي آنكه 
با هم حرف بزنيم، پاكس��ازي كرديم. همه چيز براي شروع عمليات، آماده بود. دم 
صبح به طرف ساحل خودي راه افتاديم. وقتي برمي گشتيم، خبري از ابراهيم نبود. 

همه نگرانش بودند.
� بچه ها ابوادريس را نديديد؟

� آخرين بار كجا ديديدش؟
من ديده بودمش. تو س��نگر كاليبر دش��من، آن س��وي خط، ب��ا نگاهي پر از 
مس��ّرت و س��پاس. همه با قايق هاي تندرو برمي گش��تيم كه كن��ار دو درخت لب 
س��احل رودخانه، مردي را در حال سجود ديدم. رفتيم سمت ساحل. خودش بود. 
»ابراهيم« داشت نماز مي خواند. نشستم كنارش. از خستگي پاهايم را دراز كردم.
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� مرد مؤمن تو كه زهره ترك كردي همه مان را! فكر كرديم باليي سرت آمده! 
سالم نمازش را داد. دستي به محاسنش كشيد.

� م��ن نمي گويم. تو بگو. خ��ودت ديدي. باران؟ ديدي چه به موقع بود. آن هم 
وقتي همه بچه ها جان به لب ش��ده بودند از خس��تگي. باران آمد كه راحت بيايند 

بيرون و بي دغدغه به كارشان برسند.
به درخت ها كه يكي خشك خشك و ديگري سبز سبز بود، نگريست.

� وقت آمدن، نذر كردم كه اگر شناس��ايي و پاكس��ازي، با موفقيت انجام شد، 
همين ج��ا نماز ش��كر بخوانم. آنچه را ك��ه او ديده بود، من هم دي��ده بودم، اما او 

گيرنده هاي قوي تري داشت و من نه.
»م��ن چ��ه گويم؟ يك رگم هوش��يار نيس��ت.« اين تكيه كالم��ش بود و حاال 

مي ديدم كه او همه دانايي است و من...
بغضي كه از دم غروب و با اعتراف او، گلويم را گرفته بود، باز شد. سرم را روي 

شانه اش گذاشتم. گفت: 
هر معني پيچيده، در حرف نمي گنجد..

يك لحظه به دل درشو، شايد كه تو دريابي
شفق همه جا را روشن كرده بود و نيروها در ساحل از قايق ها پياده مي شدند و 

صداي خنده و شوخي شان تو فضا مي پيچيد.
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نيروها را از منطقه غرب كشانده بودند جنوب. حاج باقر  فرمانده لشكر 5 نصر 
ايس��تاده بود جلو و توضيح مي داد كه عراقي ها تا جزيره مجنون پيشروي كرده اند. 
باي��د آموزش غواصي ببينيد و عمليات جديدي صورت بدهيد كه دش��من را عقب 

برانيد.
حرف هاي حاج باقر كه تمام شد، او رفت و همه متفرق شدند، »ابراهيم« از تو 

پايگاه بيرون آمد. دستش را كاسه كرد دور دهانش.
� بچه ها همه جمع شويد كارتان دارم.

به س��تون ايستادند و ابراهيم درباره اينكه مأموريت گردان هاي دست راستي و 
دست چپي ما چيست، صحبت كرد.

� نيروهاي گردان دس��ت چپي ما تصرف جزيره بوارين اس��ت و از روي نقش��ه 
هواي��ي، ما بايد چهارراه را ببنديم و كانال هايي را كه س��ر راه اين نيروها هس��ت، 
پاكس��ازي كنيم. حرف هاش را خيل��ي زود، جمع بندي كرد. هميش��ه همين طور 
بود، حرف هاش را براس��اس ظرفيت نيروها دس��ته بندي و زمان بندي مي كرد. اگر 
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مي ديد خس��تگي و گرما يا س��رما امان هم��ه را بريده، س��خن را كوتاه مي كرد و 
اين بار مي دانس��ت كه نيروها از غرب آمده اند و بي هيچ اس��تراحتي ايستاده اند پاي 

صحبت هاي فرمانده عمليات و فرمانده گردان.
� شب حركت مي كنيم، حاال برويد براي استراحت.

داش��ت با حاج صادق ابراهيمي حرف مي زد كه غالمرضا را جلو ورودي مسجد 
اروند ديد. سر خم كرد و دست به سينه گذاشت.

� سالم حاج آقا.
»غالمرضا« با او و با حاج صادق احوالپرسي كرد. ايستاد كنارش. برگه اي توي 
دس��تش بود. »ابراهيم« گوش به حرف هاي حاج صادق داش��ت كه از برنامه دعاي 
كميل ش��ب قبل مي گفت. دس��ت دراز كرد تا برگه اي را كه دست پدر بود، بگيرد. 

آن را خواند. حالت چهره اش تغيير كرد. دست گذاشت رو شانه حاج صادق.
� حاجي جان! ريش و قيچي دس��ت خودت. هرطور صالح مي داني عمل كن. 
من حرفي ندارم. بحث ما بيش��تر روي نظم و انضباط و نظافت است؛ و شما هم تو 

زمينه كارتان هرچه صالح مي دانيد، انجام بدهيد. حرفي نيست.
راه افتاد طرف پايگاه. به پدر كه شانه به شانه اش مي آمد، نگاه كرد.

� مرخصي براي چي مي خواهي؟
»غالمرضا« قدم تند كرد تا به او برسد. جوان بسيجي از كنارشان رد شد.

� سالم حاج آقا.
سر تكان داد. ابروهايش به هم گره خورده بود. به پدر نگاه كرد.

� االن قبل از عمليات است مي داني اين يعني چه؟ اگر به شما مرخصي بدهم، 
صداي همه در مي آيد. گله مند مي شوند پدر من.

غالمرضا چند قدم جلو رفت. ايس��تاد جلو روي او. به قد رش��يد پسر نگاه كرد 
و به س��ر ش��انه هاي ستبر او. انديشيد: »كي اين قد رش��يد و فهيم شدي كه حاال 

فرماندهي پدرت را هم به عهده داري!؟«.
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� چند روزه مي روم و برمي گردم. قبل از عمليات، خودم را مي رسانم.
گفت و خنديد.

� به پدرت مرخصي بدهي كه به جايي برنمي خورد.
گونه هاي ابراهيم گل انداخت.

� خيال كرده اي. به يك گردان نيرو برمي خورد كه چرا قبل از عمليات، پدرش 
را مي فرس��تد خان��ه و ما بي آنك��ه خانواده هامان را ببينيم، باي��د بمانيم و از غرب 

بكشانندمان به جنوب و برويم عمليات.
نامه را داد دست غالمرضا.

� پدرجان، مرا با مردم در نينداز. روز قيامت جوابي ندارم كه بدهم.
غالمرضا دوباره نامه را گرفت طرف او.

� شما امضا كن. بقيه اش با من.
رو برگرداند و رفت تو دفتر. غالمرضا ايستاد پشت ميز.

� تا امضا نكني نمي روم.
آه كشيد و هواي دهانش را با فشار بيرون داد.

� باشد. ولي مسئوليتش با خودتان.
غالمرضا خم شد و پيشاني او را و سرش را بوسيد.

� قربان پسر بروم.
نامه را امضا كرد و مهر زد. تا زد و با بي رغبتي آن را به غالمرضا داد.

� مي روي، ولي بدان كه باختي. خيلي چيزها را از دست دادي. حاال برو... 
غالمرضا دندان بر لب گذاش��ت. نمي توانس��ت بگويد مادرت بيمار است و بايد 
خودم را برسانم. نمي خواس��ت در آن شرايط عملياتي، فرمانده گردان »حزب اهلل« 
را نگران و مس��تأ صل كند. سر فرو افكنده و غمگين از در بيرون رفت. صداي پسر 

تو گوشش مي پيچيد.
� م��ي روي، ولي بدان كه باختي. خيلي چيزها را از دس��ت دادي. حاال برو... از 
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پشت پنجره ايستاده بود و تو محوطه، بيرون رفتن پدر را مي پاييد.
رفت توي پايگاه. فرمانده گروهان ها را هم صدا كرد. بايد جلسه اي مي گذاشت 

و آن ها را براي شروع عمليات، توجيه مي كرد.
نيروهاي گردان محمدرضا ستوده از سمت چپ، گردان سيف اهلل از عقب سر و 
نيروه��اي گردان »ابراهيم محبوب« را ه افتادند. گروه تخريب جلو مي رفت. صداي 
انفجارهاي پي در پي بود كه شنيده مي شد و نيروها پرپر مي شدند. تو جاده شهيد 
صبوري، همه جا پر از بش��كه هاي مواد آتش��زا بود كه تا كمر توي زمين و نصف آن 
بيرون مانده و به اش��اره اي، منفجر مي ش��د مواد آتش��زا به شكل رونده روي زمين 
جريان پيدا مي كرد. مثل چس��ب مي چس��بيد و همه را مي س��وزاند. جابه جا سيم 
خاردار بود و مين هاي كاش��ته ش��ده ت��وي زمين كه اف��راد را غافلگير و زمينگير 
مي كرد. كف جاده پر از مجروح ها و جنازه ش��هدا. صداي ناله و فرياد مجروح ها از 
گوش��ه و كنار، شنيده مي شد. بي س��يم زده بودند و قرار بود براي جمع آوري آن ها 
از عقبه، نيرو بفرستند. نيروها پا سست كرده بودند. در شرايطي كه هر ده متر، دو 
س��ه نفر افتاده بودند روي خاك، قدم برداشتن و پيشروي كردن، دشوار مي نمود. 

»ابراهيم« نيروها را صدا زد.
� مي خواهيم نماز بخوانيم. حي علي الصلوه...

نماز مغرب را نخوانده بودند. همه ايستادند. كوله ها را انداختند و به صف شدند. 
ابراهيم ايستاد جلو. نماز كه تمام شد، دعاي كميل خواند. ايستاد جلو جماعت.

� مي دانم همه تان خسته ايد. مي دانم دوستانتان جلو چشم هاتان شهيد شده اند. 
حوصله نمي ماند براي آدم. ولي برادرها... حواس��تان باش��د كه ما مي خواهيم راه را 
باز كنيم كه نيروهاي بعدي، بزنند به خط و جزيره را از عراقي ها بگيرند. اين دليل 

محكمي است كه مي تواند ما را سرپا نگه دارد.
همه تكبير فرس��تادند. ان��گار حرف هايش روحي ت��ازه در كالبد نيروها دميده 
بود. دوباره راه افتادند. خودش جلو مي رفت و س��تون نيروها عقب سرش. نيروهاي 
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گردان جلويي كه همگي شهيد شدند، ابراهيم دستور برگشت داد. معبرها باز شده 
بودند و مسير پاكسازي شده بود.

***
در جلس��ه اي كه با فرماندهي لش��كر داش��ت، قرار ش��د عمليات را به تعويق 
بيندازن��د. دل تو دلش نبود. چه بايد مي گف��ت به نيروهايي كه از مدت ها قبل هر 
روز براي شناس��ايي، گشت زني، پاكسازي رفته و خيلي ها مجروح و خيلي ها شهيد 
شده بودند و آن ها كه مانده بودند، فقط به عشق عمليات و پيشروي و عقب راندن 

عراقي ها از دل جزيره مجنون. دندان بر لب نهاد و سر فرو افكند. 
� شايد قرار بوده همه نيروهاي گردان درو شوند و شايد به همين خاطر قسمت 

نيست كه عمليات آغاز شود.
از ذهنش گذشت و قرار گرفت: »يك لحظه به د ل درشو، شايد كه تو دريابي.« 
همه نيروها را جمع كرد تو مس��جد. نمي دانست چه بگويد و از كجا شروع كند. تو 
نگاهش چه بود كه همه را به س��كوت واداش��ته بود. به نور كم جان روشنايي وسط 

مسجد نگاه كرد.
� من امروز متوجه ش��دم كه عمليات با وجود همه زحماتي كه كشيده ايم، لغو 

شده.
همهم��ه در جمع پيچيد. ردي��ف جلو، صادق ابراهيمي، علي آزمايش، قاس��م 

ايمان پرست، عباس گل محمدي و مرتضي لوايي را ديد.
� من از خون همه ش��هدايي كه در اين مدت، به حق پيوس��تند، شرم دارم. اما 
مي دانيد كه گاهي دس��ت ما نيست. دستور از باال مي رسد و بايد اجرا كنيم. ضمن 
اينكه حتماً يك خيريّت در مس��ئله بود كه باي��د عمليات را به تعويق بيندازيم. از 

همه تان معذرت مي خواهم.
صدايش لرزيد. صداي هق هق از جمعيت برخاست.

� همي��ن ح��اال در جمعمان ج��اي خيلي ها خالي اس��ت. يادت��ان مي آيد كه 
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گروه تخريب در همان اولين ش��ب عبو راز معبرها پركش��يدند، همه ش��ان. وقتي 
برمي گش��تيم، حتي يكي ش��ان نمانده بود. صدايش از بغضي كه در گلو داشت، دو 

رگه مي نمود. سكوت كرد.
� چقدر از روي جنازه دوس��تان و همرزمانمان رد شديم. فكر مي كرديم بعد از 

عمليات، با روي سفيد به آن ها خبر پيروزي مي دهيم. نمي دانستيم كه...
به صدايش حزني دلنش��ين داد و ش��روع ك��رد به خواندن نوح��ه: »گلي گم 

كرده ام... مي جويم او را، به هر گل مي رسم، مي بويم او را«.
در فضاي روحاني مس��جد، صداي گريه دردآلود نيروها پيچيده بود و اش��ك، 
گونه هاي فرمانده جوان گردان حزب اهلل را نيز مي شست. صدايش زير سقف طنين 

انداخته بود.
بع��د از نماز به سنگرهاش��ان رفتند. ابراهيم پوتين ها را درآورد و دراز كش��يد 
روي پتوي��ي كه كف س��نگر انداخته بود. از كنار آرپي جي ك��ه به ديوار تكيه داده 
بود، ديوان موالنا را برداش��ت. سفيدي چش��م هايش از اشك، به خون نشسته بود. 
»محمد حس��ين جعفريان« خميده آمد توي س��نگر. ابراهيم را كه ديد، حزني در 
دلش نشس��ت. ش��عري را كه بعد از سخنراني ابراهيم س��روده بود، رو ي كاغذي 

نوشته بود. 
� باز ديشب، ديده جيحون را گريست

ابراهيم ديوان را كنار گذاش��ت. ش��عرهاي محمد حسين را مي پسنديد. عاليق 
مش��تركي بين آن دو بود. همين عالقه به ش��عر و ادبيات، تعلق خاطر به عرفان و 

معنويات.
نشست و دست ها را قالب كرد دور زانوها: »ُخب...«.

محمد حسين زيرچشمي نگاه او كرد. هيچ نگفت. ابراهيم دوباره به تكه كاغذي 
كه در دست او بود، نگريست.

� بخوانش.
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محمد حس��ين كه خود نيز سخت گريسته بود و صدايش خش داشت، نشست 
روبه روي او. 

� به شرط اينكه نخندي.
اخم هاي ابراهيم تو هم رفت.

� براي برادران از دست رفته ام؟
محمد حسين رو برگرداند.

� ت��و مقص��ر نبودي »ابوادريس«. ح��اال به دليلي اين عمليات لغو ش��ده. خدا 
خواسته كه ماها بمانيم. شايد در جاي ديگري بايد...

ابراهيم بي حوصله نگاهش كرد.
� باشد.

� پس بخند.
»محمد حسين گفت« و ابراهيم از پس لبخندي كاغذ را از دست او كشيد.

� باز ديشب ديده جيحون را گريست
راز سبز عشق مجنون را گريست

صدايش محكم و دلنشين بود. مي خواند و محمد حسين انگار تازه سرودة خود 
را كشف كرده باشد، غرق در لذت و سراپا گوش بود.

باز ديشب بركه ها دريا شدند                         عقده هاي ناگشوده وا شدند
باز ديشب شعر و اشك و آه بود                    تا سحر سنگ صبورم ماه بود
باز ديشب ديده فردا را گريست                     التهاب عشق ليال را گريست
يك نفر از سقف شب آويخت باز           در سبوي لحظه ها، خون ريخت باز

خواب ديدم، خاك هم بر سر نداشت        يك نفر مي سوخت، خاكستر نداشت
آسمان در چشم ها تركيده بود                خواب ديدم مرگ هم ترسيده بود
پشت اين لبخندها اندوه ماند                             بارش باران ما انبوه ماند
يادها تا صبح زاری می كنند                           واژه هايم بي قراري مي كنند
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اينك اينك فصل تنها ماندن است            فصل تصنيف دريغا خواندن است
قلب من امشب كفن پوشيده است                آرزوها را به تن پوشيده است
ما ز جمع خون و آتش زاده ايم                    ما تقاص عشق را پس داده ايم
پيش از اين در خود لهيبي داشتيم           پيش از اين فصل غريبي داشتيم
ما غرورآفرين پروانه ايم                                   با تمام دردها هم خانه ايم
تو چه مي داني كه رمل و ماله چيست             بين ابروها رد غناسه چيست
هفته ها در هفته ها گم مي شوند                    و هم ها فرداي مردم مي شوند

تو نگاه ابراهيم، خيسي مي درخشيد.
� حيف است كه ناتمام مانده. كاملش كن.

محمد حسين كه تأييد او را گرفته بود، كاغذ را از دستش كشيد.
� فردا بقيه اش را مي نويسم. شايد هم شب نوشتمش. في البداهه است.

ابراهيم با حسرت به او نگاه كرد.
� دس��ت مريزاد آقا. كارت عالي اس��ت. دلم باز شد. از صداي چرخش ملخ هاي 

هلي كوپتر، خم شد و بيرون را پاييد.
� اين، اينجا چكار مي كند!؟

محمد حسين عقب سرش بود.
� چقدر هم پايين آمده!

ابراهيم برگش��ت توي س��نگر. آرپي جي را برداش��ت و جلو س��نگر آن را روي 
دوشش گذاشت. محمد حسين تو دهانه سنگر ايستاده بود.

� مواظب باش ابراهيم.
� »اهلل اكبر« گفت و ش��ليك كرد به هلي كوپتر كه دورتر ش��ده بود و از اصابت 
گلول��ه آرپي جي به تكه اي آتش تبديل ش��ده و يكس��ره به س��مت زمين مي آمد.  
ش��انه هاي ابراهيم را فشرد. از صداي برخورد گلوله با هلي كوپتر و انفجار و سقوط 
آن، نيروهاي ديگر هم آمدند. تكه هاي بدنه هلي كوپتر جابه جا در دل دش��ت و در 
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جاده مي س��وخت. خبرنگارهايي كه براي تهيه خب��ر در پايگاه بود، با دوربينش به 
طرف ابراهيم دويد. ابراهيم دست جلو صورت گرفت. .

محمد حسين خنديد.
� برادر! ابوادريس مصاحبه نمي كند.

خبرنگار دوربين را خاموش كرد. سرخوردگي و يأس تو نگاهش موج مي زد.
� حداقل يك جمله درباره اين حركت جسورانه تان بفرماييد آقاي محبوب.

لبخندي چهره اش را باز كرد.
� در حيطه كار خودمان به اين نتيجه رس��يده ايم كه »می نماند در جهان يك 

تار موي،كل شيء هالك اال وجُهُه«.
گفت و رفت توي سنگر زير نگاه هاي كنجكاوانه خبرنگارها از نظر دور شد.

 





ت
اف

ضي
براي سالمتي دخترش »زهرا«، گوسفندي عقيقه كرد. دوستانش را نيز دعوت 
كرد براي ضيافت ش��ام. »فاطمه« دلش��وره پذيرايي را داشت. دست رو موهاي او 

كشيد. 
� اصاًل نمي خواهم به اين فكر كني. همه چيز را بگذار به عهده خودم.

گفته بود: همه زن ها باال باش��ند و مردان در اتاق هاي پايين. آش��پزي هم توي 
حياط. 

� خودم��ان بلدي��م بپزيم. چه خي��ال كرده اي؟ فكر كردي دس��ت و پا چلفتي 
هس��تيم! ما تو جبهه از پس همه كارهامان برمي آييم. اينجا براي زن ها خودمان را 

لوس مي كنيم كه يكي كارهامان را انجام بدهد.
گف��ت و خنده فاطمه را كه ديد، لبش به خنده باز ش��د. قهقهه زد. »ادريس« 
با هواپيماي پالس��تيكي كه تو دس��تش ب��ود، دويد تو اتاق. ابراهي��م او را گرفت. 

»ادريس« دست و پا مي زد كه برود. او را بوسيد و رها كرد.
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� خيلي شلوغ شده اين پسر!
فاطمه خنديد.
� مثل باباش.

ابراهيم كنار آينه ايس��تاد. صورتش را در آن پاييد. محاس��نش بلند و سياه بود 
و موهايش نيز. 

� من؟ دلت مي آيد به من بگويي!؟
فاطم��ه به صداي گريه »زه��را« از اتاق بيرون رفت ت��ا او را در آغوش بگيرد. 
»ابراهي��م« وصيتنام��ه اش را كه الي قرآن روي طاقچه گذاش��ته بود، برداش��ت. 
چشمش به س��طور پاياني آن افتاد. »دوس��ت دارم وجودم با عناصر ميكروسكپي 
خاك عجين ش��ود. طوري كه ذره اي از جس��م خاكي ام نماند. زيرا ش��رم دارم كه 
ش��يعه علي باش��م و در راه او بجنگم و در روز محشر، سر از خاك بردارم و چشمم 

به بدن پاره پاره و سر بريده امام حسين )ع( بيفتد.«.
ب��ه ص��داي زنگ در حياط، وصيتنامه را تا زد و تو جيب بغل س��اك س��فرش 

گذاشت. فخري باالي پله ها ايستاده بود و چادرش را سر مي كرد.
� من باز مي كنم.

پله ها را دو تا يكي كرد. عباس و همس��رش كه تازه عقد كرده بودند، پشت در 
بود، به آن ها خوش آمد گفت و قيمه اي را كه بار گذاشته بود، هم زد.

� بفرماييد. آقايان پايين. خانم ها باال.
فاطمه باالي پله ها ايس��تاده بود و هر مهماني مي رس��يد، خوش آمد مي گفت و 
ب��ا كمك فخري، با چاي و ميوه از آن ها پذيرايي مي كرد. تو حياط، همهمه اي بود. 
مهاجر، ايمان پرس��ت، لوايي، گل محمدي نشس��ته بودن��د دور خورش و پلويي كه 
براي ش��ام پخته بودند و از هر س��ويي گپ مي زدند. تو سرماي دي ماه از دهانشان 
بخار بيرون مي آمد و تن هايش��ان از حرارت و ش��وقي كه داش��تند، گرم بود. سفره 
را كه انداخت، دوغ و س��بزي را سر سفره گذاشت. مردان، ظرف هاي خورش را پر 
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مي كردند و مي دادند توي اتاق. بوي قيمه پيچيده بود. براي تك تك دوس��تان پلو 
كشيد.

� بخور قاسم جان. تعارف نكن.
� عباس آقا ناقابل است. بفرما.

قاشق را برداشت و به دهان برد. از انديشه اي كه در سر داشت، خنده اش گرفت 
و گريه اش نيز. آه كشيد. علي كنارش نشسته بود.

� چي شده ابراهيم؟
سر را باال انداخت. مهاجر قسمش داد.

� بگو بدانيم ُخب.
دندان بر لب گذاشت و دست كشيد رو محاسن سياه و انبوه.

� به اين فكر مي كنم كه امشب لقمه ها را با هم مي خوريم و فردا گلوله ها را...
سكوت درگرفت. لوايي زيرچشمي نگاه او كرد و سر را پايين انداخت. مي دانست 

كه اهل شوخي بيهوده نيست. ابراهيم يك ليوان دوغ ريخت و سر كشيد.
� به به! چه طعمي دارد.

نگاه به حاضرين كرد كه صدا از كسي درنمي آمد.
� ولي وجداناً هركسي زنده ماند، به خانواده شهدا سركشي كند.

قاسم خنديد.
� ابوادريس! امشب سور داده اي يا دعوتمان كردي كه دق مرگمان كني؟

تو نگاهش قهر بود، انگار دل كندن از ابراهيم را نداش��ت. نمي خواست به خود 
بقبوالند كه اين پرنده نيز رفتني شده است. ابراهيم دست برد تو سبد كوچكي كه 

مقابلش بود. چند پر سبزي خوردن برداشت.
� سبزي ها را خودم كاشته ام. بخوريد ببينيد چه مّزه اي دارد!

صداي مرغابي هايش را شنيد.
� مرغ و خروس هام هم دارند به شما سالم مي كنند.
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عباس لقمه اي را كه تو دهانش بود، قورت داد.
� واقعاً مرغ و خروس هم داريد؟

با دست اشاره كرد طرف پنجرة رو به حياط.
� بعد از شام برويم ببينيمشان. پشت باغچه، آن گوشه حياط، مرغ و خروس و 

مرغابي دارم. مرغ هام تخم مي گذارند. 
صبح به صبح براي ادريس و خواهرهاش كه نيمرو بخورند. دوباره جو شوخي و 
آشتي بود و »علي آزمايش« از هر دري حرف مي زد و سر به سر بقيه مي گذاشت. 

صداي خنده هاشان تا طبقه باال مي رسيد.
***

نيروه��ا را براي ش��روع عمليات كرب��الي 4 توجيه كرد؛ و جلو س��نگر دژباني 
ايستاده بود كه خبرنگاري با ضبط صوت كوچك نقره اي آمد طرف او.

� س��الم جناب »محبوب« وقتتان را زياد نمي گيرم. به چند تا از سئواالت من 
جواب مي دهيد؟

لبخندي چهره آرامش را دلنشين تر كرد. لباس نو سبز سپاه را پوشيده بود، با 
پوتين نو و روي و موي اصالح كرده و آرايشگاه رفته.

� بفرماييد.
خبرنگار كه ژاكت قهوه اي و شلوار كتان كرم رنگ به تن داشت، گامي به جلو 

برداشت.
� به نظر شما انگيزه حضور مردم و استقبال آن ها از جنگ چيست؟

علي آمد سمت او.
� بياييد برادر محبوب، نيروها منتظرتان هستند.
دست رو شانه علي گذاشت و او را هل داد جلو.

� برو. چند دقيقه ديگر مي آيم. با نيروها صحبت كن...
� اين ها براي وس��ايلي كه در دنيا موجب خوش��ي بش��ود و نانشان را فراهم 
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كن��د، نمي جنگن��د. اين ها براس��اس انگيزه ه��اي دروني و فط��رت الهي كه در 
درونشان نهفته است و نهايتاً مكتب نام دارد، مي جنگند. براي مكتب مي جنگند 
و كس��ي كه هدفش اين باش��د، حّد و مرزي براي خودش قائل نيس��ت؛ و ما به 
اين حد رس��يده ايم و همين، كفايت مي كند. تا روزي كه فتنه در دنيا هس��ت، 
نيروي مكتبي يك انس��ان متعهد موظف اس��ت كه براي رف��ع فتنه قيام كند. 
صداي انفجاري در دوردس��ت، تمرك��ز خبرنگار را به هم ريخ��ت. روبرگرداند. 
 ابراهي��م خنديد و او ضبط صوت را به دس��ت ديگرش داد و آن را نزديك دهان

 ابراهيم گرفت.
� با توجه به اينكه صداي شما ضبط مي شود و اين صحبت ها مي تواند در تاريخ 
و آينده كشورمان مؤثر باشد، اگر پيامي داريد و يا صحبتي داريد براي كساني كه 
سخنان شما را مي شنوند، بفرماييد. ابراهيم دست برد به كمربندش و به نيروهايي 
كه با شتاب اين سو و آن سو مي دويدند و در صف هاي منظم مي ايستادند، نگاه كرد.

� پيام را معموالً انسان هاي بزرگ و شخصيت هايي كه نقشي در جامعه و نظام 
دارن��د، مي دهن��د. ما پيامي نداريم. حرف ما اين اس��ت با هم كه مش��يت الهي بر 
اين قرار گرفته كه پيروزي جمهوري اس��المي گسترده شود. يعني واضح تر بگويم 
كه دامنه اس��الم باز بشود. منتها يك مسئله هس��ت. چه همه بيايند و چه نيايند، 
ان ش��اءاهلل جنگ به نفع اس��الم تمام مي ش��ود. عده اي فردا نيايند، زيارت عاشورا 
بخوانن��د و بگويند: »فياليتني كنت معكم« و گريه كنند و بر س��ر و س��ينه بزنند 
كه ای كاش تو را ياري مي كرديم. مثل همان دوره كربال و عاش��ورا... اين نشود كه 
اين حس��رت بر دل عده اي بماند و فردا بگويند كاش با ش��ما بوديم و در كنار شما 

مي جنگيديم ...
با اش��اره دوبارة علي، از خبرنگار تش��كر كرد و عذر خواست. خبرنگار به قامت 

ستبر و قد رشيد او نگاه مي كرد.
� خيلي لطف كرديد برادر. 
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برنگش��ت، اما براي خبرنگار دست تكان داد و رفت طرف ستون نيروها. ايستاد 
مقابل آن ها. دربارة عمليات و نحوه انجام آن صحبت كرد و دست ها را باال برد.

� خدايا اگر قرار اس��ت گلوله اي به بچه هاي گردان من بخورد، اول آن گلوله را 
به طرف من هدايت كن.

صداي گريه نيروها بلند ش��د. همه ش��ان را دل��داري داد و حالليت طلبيد 
و دس��تور حرك��ت داد. س��تون ها در گروه ه��اي مش��خص ش��ده و طبق آنچه 
 ابراهي��م تعيين كرده ب��ود، راه افتادند. گردان ثاراهلل ني��ز به طرف محور مقداد 

مي آمد. 
نزديك به خط، سوله هايي زده بودند كه روز نمي توانستند بيرون بيايند. بايد 
دو زانو از صبح تا بعدازظهر توي سوله ها مي نشستند. غذا را هم در همان وضع 
مي خوردند و »ابراهيم« دس��تور داده بود كه هيچ كس در هيچ شرايطي بيرون 
نرود. براي دستش��ويي يا ت��داركات، غروب به بعد مي توانس��تند بيرون بيايند، 
آن ه��م ب��ه نوبت، آرام و با دقت. نيروها را از هويزه به دژ خرمش��هر مي آوردند 
و از آنجا به پش��ت خاكريز ش��لمچه منتقل مي كردند. توپخانه عراق، يكريز كار 
مي كرد و آتش مي باريد بر سر نيروهاي گردان ثاراهلل و گردان حزب اهلل. ابراهيم 
نگران نيروها بود، اما اجازه شليك نمي داد. دستور نيامده بود. طبق نقشه قبلي 
مي خواس��ت از ساعت يك ش��ب، عمليات را ش��روع كند. نيروها پشت نيزارها 
كمين كرده بودند. منورهاي چهل تايي كه پرتاب مي ش��د، همه فضا را روش��ن 
مي ك��رد. مجروح و ش��هيد بود كه از انفجار هواي��ي و زميني به خاك مي افتاد. 
»حسين« يكي از مجروح ها را كول كرد و عقب برد. وقتي برگشت، مي خواست 
تو س��نگر مهمات عراقي ه��ا كه پر از آرپي جي و نارنجك بود، اس��تراحت كند، 

ابراهيم او را صدا زد. 
� سريع برگرد پيش نيروها. آنجا را هدف گرفته اند، مي زنندت.

حسين وحشتزده او را نگاه كرد.
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� خودتان را جاي امني برسانيد فرمانده.
ابراهيم آرپي جي بر دوش از او دور مي شد.

� علي )ع( اين كار را كرده كه من بكنم؟ چرا بايد ش��يعيان ما راه علي )ع( را 
نروند؟

عمليات كه ش��روع شد، ابراهيم تو سنگرهاي نيروها سركشي مي كرد. مي ديد 
كه قفل ش��ده اند. سيم خاردارهاي حلقوي را پشت خاكريزهاي عراقي، طوري كار 
كرده بودند كه اگر كس��ي مي خواست آرپي جي ش��ليك كند، گلوله اش الي سيم 
خاردارها گير مي كرد و از آن س��و شناسايي مي ش��د و گلوله خمپاره، تكه تكه اش 
مي كرد. بي س��يم چي ها را زده بودند. يكي از نيروها خبر داد كه ديگر آرپي جي زن 
نمانده. همه ش��هيد ش��ده اند. چفيه اش را پيچيد دور گردن. آرپي جي را بر دوش 

گذاشت. توي سنگرها سرك كشيد.
� آرپي جي زن مي خواهم.

بسيجي نوجواني بلند شد.
� س��يم خاردارها بلند اس��ت. گلوله ازشان رد نمي ش��ود. برو روي دوش من و 
ش��ليك كن. سينه خيز تا جلو خاكريز رفتند. بس��يجي اول نمي پذيرفت، اما قيافه 

جدي و محزون ابراهيم را كه ديد، بي هيچ كالمي رفت روي دوش او.
� بزن.

ش��ليك كرد. اولين س��نگر عراقي را كه زد، فرياد »اهلل اكبر« ابراهيم تو دشت 
پيچيد. گلوله بعدي را آماده كرد و دوباره با دستور آتش، شليك كرد. جيپ عراقي 
منهدم ش��د. انفجارهاي پي در پي به اين س��وي خط، نيروها را مثل برگ خزان بر 
زمين مي ريخت. س��ومين گلوله آرپي جي را كه زدند، خمپاره اي به اين سو شليك 
شد. تركش آن گوشت بازوي ابراهيم را جدا كرد: »خدا« صدا زدو از درد بر زمين 
نشس��ت. نگاه كرد به آرپي جي زن نوجوان كه نيمي از سرش جدا شده بود و هنوز 
دست ها و پاهايش دل دل مي زد و حركت مي كرد. بغض گلويش را فشرد. علي آمد 
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طرفش.
� چي شده ابراهيم؟ خونريزي دارد امان تو را مي بَُرد.

دست گذاشت روي بيني.
� هيس. روحيه نيروها ضعيف مي شود.

اش��اره كرد به بي س��يم و انديشيد: »شايد اين عمليات از اول، لو رفته بود، چرا 
اين طور شبيخون خورديم؟«.

علي زخم بازويش را بست.
� همه امدادگرها را هم زده اند نامردها. بي سيم چي ها، همه و همه را...

سرگشته بود و از موهاي پريشان و چهره دود زده و نگاه سرخش، استيصال را 
فرياد مي زد. سرگيجه و ضعف وجود ابراهيم را دربر گرفت. سرما مغز استخوانش را 
مي سوزاند و عطش آزارش مي داد. لرزيد. دندان هايش به هم مي خورد. علي كه به 
سركشي سنگرها رفته بود، برگشت. ابراهيم با صداي لرزان و به سختي به نيروهاي 

عراقي عقب خط، دلداري مي داد.
بي سيم چي آن سوي خط، حالش را مي پرسيد.

� خوبم، همه خوبيم... بايد برای نيروها مهمات بفرستيد...
بريده بريده گفت و بي س��يم از دس��تش افتاد. علي نشست كنارش. دست برد 
روي پلك ها تا ابراهيم خيس��ي چش��م هايش را نبيند. پشت كرد به او تا او را كول 

بگيرد.
� االن مي برمت عقب...

ابراهيم پلك ها را بس��ت. فكش آرام نداش��ت و دندان ها به هم مي خورد. اشاره 
كرد به چفيه اش كه دور گردن بود.

� بيندازش روي صورتم... نيروها من را ببينند... روحيه شان از دست مي رود 
 علي ج��ان. صورتش از درد جمع ش��ده بود و لباس س��بزش از خيس��ي خون، 
 ب��ه س��ياهي م��ي زد. عل��ي چفي��ه را روي ص��ورت او ك��ه ي��خ ك��رده ب��ود، 
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 كش��يد و لحظه اي بعد »ابراهيم« براي هميش��ه چش��م بر دني��ا و آنچه در آن
 است، بست.

 ***








