بر اساس زندگي شهيد حسن انفرادي
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حسن انفرادي ،در يكي از روزهاي پاييزي ،در
خانوادهايروستايي چشم به جهان گشود .پدرش كشاورزي
ميكرد و با عرقجبين ،لقمهنان حاللي سر سفره ميآورد.
سومين فرزند خانوادهبود .مادرش را كه هميشه مريضاحوال
بود ،در سنين نوجواني ازدست داد.
از دوران نوجواني حرفهي خياطي را آموخت .بعد از مرگ
مادر،حسن و برادر كوچكترش حسين به مشهد رفتند و در
خانهي برادربزرگشان علي ساكن شدند .حسين در كار نقاشي
ساختمانمشغول شد و حسن نيز كار خياطي را دنبال كرد.
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شبها درسميخواند و روزها در مغارهي خياطي شاگردي
ميكرد.
به قرآن عالقه داشت و با صوت زيبايي آن را ميخواند.
صداي

گرمش باعث شده بود

t t

در مجالس و مراسم عزاداري امامحسين(ع)نوحهسرايي كند .در
انقالب ،با برادر بزرگش علي و برادركوچكترش حسين در
تظاهرات شركت ميكرد.
با شروع جنگ تحميلي ،كار خياطي را كنار گذاشت و
اسلحه بهدست گرفت .به عضويت سپاه پاسداران انقالب
اسالمي در آمد وتقريبًا تا پايان عمر كوتاهش ،در خدمت جبهه
و جنگ بود.
در هجده سالگي با «طيبه نجاتيان» ازدواج كرد.
خانوادهينجاتيان همسايهي برادرش بودند .خيلي دوست
داشت فرزنداولش دختر باشد كه چنين هم شد .اما بچه نارس
متولد شده بود واز دست رفت .حسن ،شكر خدا را به جا آورد
چون معتقد بود خدادارد آنها را آزمايش ميكند.
خداوند باز او را مورد لطف قرار داد و دختري به آنها عطا
كردكه نام او را انسيه گذاشتند .دو فرزند بعدي او پسر بودند.
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اولي را بهياد عموي شهيدش حسين ناميدند .فرزند بعدي هم
حمزه نامگرفت .او كه خيلي عالقه داشت نام دخترانش را از
القاب و اساميحضرت زهرا(س) انتخاب كند ،دختران ديگرش
را زهرا و فاطمهناميد .آخرين فرزندش زماني به دنيا آمد كه او
شهيد شده بود .اوپيش از رفتن گفته بود:
ـ ديگر برنميگردم .اسم دخترم را فاطمه بگذاريد.
حسن انفرادي آموزشهاي تكنيكي و تاكتيكي را نديده بود
اماگويي بالفطره فرمانده به دنيا آمده بود.
فرماندهي گردان يداهلل را به او سپردند؛ گرداني كه در
شجاعتو درست عمل كردن ،زبانزد همهي اهل جبهه بود.
انفرادي هميشهنيروهايش را آماده نگه ميداشت .او روي
آموزش ،تمرين ونيروي بدني تأكيد فراواني داشت .هر جا
عمليات سختي در پيشبود ،به اين گردان ميسپردند .از جمله
حفظ و نگهداري محورشلمچه و امالقصر را بعد از اين كه به
دست نيروهاي بسيجي فتحشده بود .اين منطقه خطرناكترين و
بدترين موقعيت را داشت.
اولين باري كه قرار شد بچههاي بسيج لباس
متحدالشكليداشته باشند ،انفرادي دوخت لباسها را به عهده
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گرفت .پارچهگرفت و به فرمي كه دستور داده شده بود،
لباسها را دوخت.بعضي از آنها هنوز لباس را به عنوان يادگار
آن سالها و با ياد وخاطرهي شهيد انفرادي نگه داشتهاند.
چند بار در جبهه مجروح شد .بار دومي كه مجروح شد،
بهخانوادهاش اطالع هم نداد .گفته بود خودم خوب كه شدم،
ميرومو ميبينمشان.
او ساعت چهار بعد از ظهر بيست و يكم دي  5631در
منطقهيشلمچه شهيد شد و سرانجام به آرزوي ديرينش رسيد.
او درآخرين سخنرانياش در چناران ،شهر زادگاهش ،گفته بود:
ـ ميخواهم حقم را از خدا بگيرم ،چون به غير از خدا هيچ
كسنميتواند حق مرا بدهد .حق من شهادت است.
پيكر او را در گلزار بهشت زينب(س) چناران به خاك
سپردند.
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اسفندماه بود .سر حسن شلوغ بود .مشتريها براي
گرفتنلباسشان ،به مغازه ميآمدند .ضمن پرو ،خوش و بشي
هم باحسن و شاگردش ميكردند و عيد را تبريك ميگفتند.
همه از كاراو راضي بودند و معموالً با لبخند مغازه را ترك
ميكردند.
شاگرد حسن گفت:
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ـ شما اگر اين اخالق خوب را نداشتيد ،سرمان اين همه
شلوغنميشد.
ـ روزي همه دست خداست.
حسن پشت ميز كارش ايستاده بود و داشت شلواري
راميشكافت .رو به شاگردش گفت:
ـ لباس آقاي اسماعيلي را ديدي؟ به نظر من كه هيچ
ايرادي

 tنداشت.

ـ آره واهلل .نميدانم اين آقاي اسماعيلي چرا اين همه
وسواسدارد.
ـ بس كه اين كت و شلوار را شكافتم و دوختم ،از ريخت
افتاد.اميدوارم اين دفعه راضي بشود.
ـ اوستا ،من كه ميگويم اگر اين دفعه ايراد گرفت ،زير بار
نرويد.
ـ در كار ما ،رضايت مشتري شرط اول است.
ـ آخه اوستا...
ـ مگر نميخواهي مغازه هميشه پر از مشتري باشد؟
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حسن شلوار را كنار گذاشت و كت را برداشت .آقاي
اسماعيليكه وارد مغازه شد ،كار كت كمكم داشت تمام ميشد.
با هم سالم واحوالپرسي كردند .حسن گفت:
ـ حاج آقا ،چه به موقع آمديد .تا يك چاي ميل كنيد ،كار
كت همتمام ميشود.
حسن رو كرد به شاگردش و گفت:
ـ يك چاي لبسوز ،لبدوز و قندپهلو براي حاجي بريز.
ـ اي به چشم اوستا!
آقاي اسماعيلي روي صندلي كنار ميز نشست و چاي را
داغداغخورد.
حسن آخرين تكه نخ اضافي را با دندان كند .كت را در
هواتكاند تا نخهايي كه روي آن چسبيده بود ،كنده شود .بعد
رو كرد بهآقاي اسماعيلي و گفت:
ـ بفرماييد بپوشيد.
اسماعيلي از روي صندلي بلند شد .كت خودش را در
آورد،كت و شلوار را گرفت و به سمت اتاق پرو رفت .كت و
شلوار را كهپوشيد ،به سمت آينهي قدي مغازه راه افتاد .اما
هنوز سگرمههايشدر هم بود .حسن به طرفش آمد.
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ـ خب ،چطوره؟
ـ آستينش هنوز ميكشد.
ـ حاجي ،فكر كنم اين لباس دقيقًا با سايز خودت دوخته
شده.
اسماعيلي سعي كرد كتفهايش را به هم نزديك كند.
ـ ميترسم آستينش پاره بشود.
ـ نترس ،پاره نميشود .دستهايت را ببر باال ببينم.
دستهايش را با نارضايتي باال برد .حسن گفت:
ـ اين كه خوبه.
شاگردش هم تأييد كرد:
ـ آره واهلل ،به نظر نميآيد تنگ باشد.
اسماعيلي زير لب من مني كرد و گفت:
ـ نه ،تنگه.
ـ ديگر نميشود شكافتش .اگر يك بار ديگر بشكافم،
پارچهپاره ميشود.
ـ پس من اجرت دوخت شما را ميدهم ،اما كت و شلوار
رانميبرم.
ـ اگر نميبريدش ،پس پول هم نميخواهد بدهي.
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ـ اما شما زحمت خودت را كشيدي ،اين جوري كه
نميشود.
ـ ايرادي ندارد ،بگذاريد همين جا بماند .انشاءاهلل
برايشمشتري پيدا ميشود ،آن وقت من پول پارچهي شما را
ميدهم.
اسماعيلي رفت .حسن كت شلوار را به يك چوب
لباسيآويزان كرد .شاگردش گفت:
ـ خيلي براي اين لباس زحمت كشيده بوديد .كاش پولتان
راميگرفتيد!
ـ ما ميخواهيم مشتري راضي باشد .حتمًا خيري در اين
كاربوده.
فصل بهار رو به اتمام بود و هوا كمكم داشت گرم ميشد.
يكروز صبح ،جوان مؤدبي وارد مغازه شد و گفت:
ـ ببخشيد ،ميخواستم ببينم ميتوانيد دو روزه كت
شلواريبراي من بدوزيد؟ البته ميخواهم قيمتش هم مناسب
در بيايد.
حسن نگاهي به جوان انداخت و گفت:
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ـ با اين سرعت كه نميشود.
ـ يعني اصالً نميشود؟
ـ براي چي ميخواهي اينقدر سريع آماده شود؟
ـ آخه پسفردا عروسيام است!
ـ بهبه مباركه .تو اين فاصله ،نميشود كت و شلوار دوخت.
امايك دست كت شلوار داريم كه اگر اندازهات باشد ،ما در
خدمتتانهستيم.
شاگرد حسن ،كت و شلوار را به مرد جوان داد .او هم با
ال اندازهاش بود .جوان رو به روي
عجلهآن را پوشيد .لباس كام ً
آينهايستاد .با لبخندي بر لب گفت:
ـ انگار براي من دوخته شده.
حسن كت را روي شانههاي جوان صاف كرد.
ـ الحق كه اندازهات است .فقط قد شلوار برايت كمي بلنده
كه آنرا هم كوتاه ميكنم.
ـ قيمتش چي؟
ـ پول پارچه با كمي اجرت.
جوان لبخندي زد .حسن گفت:
ـ اين كت و شلوار قسمت شما بود!
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اولين باري كه او را ديد ،با يكي از همسايهها مشغول
صحبتبود .صبح بود و ميخواست به مدرسه برود .از كنار
آنها كه ردميشد ،سالم كرد .پيرمرد جواب سالمش را داد.
حسن محجوب وموقر ،در حالي كه سرش را پايين انداخته
بود ،سالم كرد .از همانبرخورد اول ،حس خوبي راجع به
حسن پيدا كرده بود .همهيهمسايهها از او تعريف ميكردند .به
تازگي آمده بود منزل برادرشو با آنها زندگي ميكرد .حسن
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در فاصلهي كمتر از يك ماه ،خواهرو زن برادرش را براي
خواستگاري فرستاد .مادرش دو سه ساليميشد كه به رحمت
خدا رفته بود.
طيبه و خانوادهاش چيز زيادي از او نميدانستند .به خاطر
همينهم ،جواب رد دادند .حسن انگار دست بردار نبود.
t

يك روز تعطيل بود .حسن كنار خواهرش نشسته بود.
ـ نميشود يك بار ديگر برويد.
ـ آخه برادرِ من ،آنها جواب دادهاند ،پيش خودشان
نميگويندبراي چي پا شديم دوباره رفتيم؟
ـ حاال يك بار ديگر گفتنش ضرر ندارد.
ـ من حرفي ندارم.
اين بار ،قبل از رفتن به خانهي طيبه ،يكي از بستگان از
طرفآنها وساطت كرد .پدر طيبه ديد اين خواستگار ظاهرًا
يكخواستگاري معمولي نيست كه با يك جواب رد فيصله پيدا
كند.اصرار آنها را كه ديد ،مهريهي سنگيني را شرط كرد كه
هنگام عقدبايد پرداخت ميشد .فكر كرد اين طوري جريان
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خواستگاريمتوقف ميشود .شايد هم ميخواست ببيند حسن
تا چه اندازه مردعمل است.
حسن اعتراضي نكرد .تنها از پدر طيبه خواست تا به او
فرصتبدهد .ميدانست براي رسيدن به خواستهاش ،بايد تالش
كند .بهخاطر همين ،تصميم گرفت براي كار به تهران برود.
دو سال تمام در تهران مشغول كار بود .در اين فاصله،
نامهايبراي طيبه فرستاد و از او خواست كه برايش صبر كند و
قول داد كهشرط پدر طيبه را انجام خواهد داد .پدر هم كه شنيد
حسن براي كاربه تهران رفته ،پيش خود گفت:
ـ معلوم است پسر با جنمي است!
طيبه سيني چاي را يكي يكي جلوي مهمانها گرفت .همه
كهچاي برداشتند ،سيني را وسط گذاشت و خودش كنار
آنهانشست .چادر سفيدي با گلهاي صورتي به سر داشت.
دسته گليرا كه حسن آورده بود ،مادر داخل گلدان گذاشته
بود .سه شاخهمريم ،با روباني قرمز .بوي مريم فضاي هال را
پر كرده بود .دلشميخواست دسته گل را برميداشت و
ميبوييد.
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بزرگترها داشتند راجع به روز عقد صحبت ميكردند و
طيبههمچنان غرق در افكار خود بود كه ناگهان صداي «صلوات
ومبارك باشد» او را به خود آورد .خواهر حسن از جا بلند شد
وصورت طيبه را بوسيد و گفت:
ـ مبارك باشد ،انشاءاهلل به پاي هم پير شويد!
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اوايل انقالب بود .من و حسن با هم عضو بسيج محل
بوديم .آنوقتها نيروهاي بسيج در محل گشت شبانه داشتند.
نيروها اين كاررا به صورت كشيك و به نوبت انجام ميدادند.
آن شب من ،يزداني ،حسن و موسوي در پايگاه ،كشيك
داشتيم.قرار بود نوبت اول را كه از ساعت هشت تا ده بود ،من
و يزدانيكشيك باشيم و نوبت بعدي را حسن و موسوي.

21

يزداني يك ساعت كامپيوتري داشت كه دو زمانه بود .بين
دوزمان ساعت ،دقيقًا يك ساعت اختالف بود.
ساعت هشت انفرادي و موسوي رفتند كه بخوابند .ما هم
سرپست حاضر شديم .هنوز ساعتي از كشيكمان نگذشته بود
كهيزداني گفت:
 tـ ميخواهي يك كم سر به سر بچهها
بگذاريم؟
ـ چه جوري؟
ـ بيا تا بهات بگويم.
رأس ساعت نه به سراغشان رفتيم و بيدارشان كرديم.
ـ پا شويد ،ساعت ده است.
حسن گفت:
ـ به اين زودي ده شد؟ من تازه همين االن خوابم برد.
يزداني ساعت را نشان داد و گفت:
ـ خودت ببين.
حسن و موسوي بدون هيچ اعتراضي پست را تحويل
گرفتند.اما من و يزداني مگر خوابمان ميبرد! دو ساعت تمام
داشتيمميخنديديم .كشيكشان كه تمام شد ،آمدند ما را كه
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اصالً نخوابيدهبوديم ،بيدار كنند .به سختي جلوي خودمان را
گرفته بوديم كهنخنديم.
يزداني ساعتش را به زمان اول آن برگردانده بود .آن را
جلويحسن گرفت و گفت:
ـ ساعت تازه يازده است .چرا ما را اينقدر زود بيدار
كرديد.
حسن با تعجب گفت:
ـ بابا ،خيلي وقت است كه خوابيديد.
موسوي خميازهاي كشيد .يزداني گفت:
ـ حاال كه ما را بيخواب كرديد ،اين يك ساعت خواب ما
هممال شما!
چند سال بعد ،حسن را در جبهه ديدم .با هم ياد گذشتهها
رازنده كرديم .راز ساعت را برايش گفتم .تعريف كردم كه آن
شب بايزداني كلي خنديده بوديم .حسن گفت:
ـ اگر روزي آن ساعت را پيدا كنم ،حتمًا ميشكنمش!
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برف ريز و سفيد ،مثل نمكي كه از نمكدان بريزد،
رويخاكريزها ميريخت .هوا آنقدر سرد بود كه وقتي
نفسميكشيدي ،يك ابر خاكستري جلوي چشمهايت ظاهر
ميشد.پردهاي را كه از جنس برزنت بود ،كنار زدم و وارد
سنگر شدم.همراه من ،سرما نيز وارد سنگر شد .يكدفعه صداي
جواد بلند شد:
ـ پرده را بينداز آقاخليل ،يخ كرديم.
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ـ آخ ،ببخشيد!
پرده را انداختم .جواد پاهايش را در سينه جمع كرده بود
وميلرزيد.
گفتم:
ـ چقدر سرمايي شدي؟
 tدر حالي كه تو خودش مچاله شده بود،
گفت:
ـ از حسن خبري نشد؟
ـ نه.
آهي كشيد و گفت:
ـ خيلي وقته رفته.
ـ نگران نباش ،ميآيد.
حسن رفته بود از عقبه چيزي براي گرم كردن بياورد .هر
كاريكردم كه من به جاي او بروم ،قبول نكرد كه نكرد .گفت
اينوظيفهي من است و رفت .اين جور موقعها ،وقتي حرفي
ميزد،كسي نميتوانست حريفش شود.
جواد ،دندانهايش به هم ميخورد .احتماالً سرما خورده
بود؛مرتب عطسه ميكرد .اوركتم را در آوردم و به او دادم.
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ـ بپوش.
اول تعارف كرد اما بعد پوشيد .كمكش كردم تا زيپ
اوركت راببندد.
نور كمرنگي به درون سنگر ميتابيد .مالكي و فاطمي كنار
همخوابشان برده بود .جواد هم كمكم خوابش برد .من هم به
زورخود را بيدار نگه داشته بودم .منتظر حسن بودم.
تازه چشمهايم سنگين شده بود كه حسن پرده را كنار زد و
واردشد .حرفي نزدم .از داخل يك گوني پالستيكي بزرگ،
چند پتو راآورد .يك پالستيك ديگر را هم بيرون آورد كه
درونش چند تاكنسرو و چند بسته نان بود .پتوها را باز كرد و
يكييكي روي بچههاكشيد .يكي از پتوها را هم روي من
كشيد .يك پتو در دستش ماندهبود .حسن پتو را باز كرد و
جلوي در ورودي سنگر ،به ميخهايكنار در متصل كرد تا باد از
بيرون به درون سنگر نفوذ نكند.
بعد چهار زانو نشست ،كتاب دعايش را از جيبش در آورد
ومشغول خواندن شد .چشمهايم از اشك پر شده بود .حسن
راميديدم و نميديدم .خواب از سرم پريده بود .نميدانستم
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چكاربايد بكنم .نميخواستم بفهمد كه بيدار بودهام و كارهايش
راديدهام.
توي همين فكرها بودم كه ديدم دستهايش را زير سر
بالشكرد و دراز كشيد و خوابش برد .كمي كه گذشت ،از جا
بلند شدم تاپتويم را با او تقسيم كنم .به خودم گفتم عجب روح
بزرگي دارد اينمرد .كنارش دراز كشيدم و نيمي از پتو را روي
او و نيمي ديگر راروي خودم كشيد .كاشكي خدا به ما هم
چنين عنايتي داشت!
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وقت نماز بود .حاج آقا براي گرفتن وضو آماده ميشد .در
حاليكه زير لب ذكر ميگفت ،عبايش را در آورد .تا كرد و
گوشهايگذاشت .عمامه و عينكش را برداشت و با وسواس
خاصي ،رويعبايش گذاشت .بعد هم آستينهايش را باال زد.
من و حسن و دوسه تا از بچهها ،توي سنگر نشسته بوديم.
حاج آقا رو به ما كرد وگفت:
ـ يا علي ،برادرها...
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يعني اين كه بفرماييد براي گرفتن وضو .اين را گفت و از
سنگربيرون رفت .چند روز بود كه منتظر آمدن يك روحاني
ديگر بوديم.حسن از جا بلند شد .انگار ميخواست كاري كند.
به من گفت:
ـ خليل ،جلوي در وايستا .اگر حاج آقا آمد ،خبر كن.
 tـ مگر ميخواي چكار كني؟
ـ هيچي ،نگران نباش.
ديدم كه حسن مشغول پوشيدن لباسهاي حاج آقا شد.
ـ چكار ميكني؟ واسه چي لباسهاي حاجي را ميپوشي؟
ـ فقط يك شوخي كوچولو...
عينك را هم به چشمهايش زد .بعد گوشهاي نشست.
يكي از بچهها گفت:
ـ ميفهمه.
گفتم:
ـ حاج آقا دارد ميآيد.
حسن رفت يك گوشه نشست و خود را به خواب زد .حاج
آقاتا وارد سنگر شد ،متوجه حضور روحاني شد .خواست جلو
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بروداما من از ترس اين كه متوجه شود كه روحاني تازهوارد،
كسينيست جز حسن خودمان ،گفتم:
ـ فكر كنم خيلي خسته بود .همينطور نشسته ،خوابش برده.
حاج آقا نگاهي به حسن انداخت و گفت:
ـ راست ميگويي خليلجان ،خواب خوابه؟
ـ بله.
حاجي به سراغ لباسهايش رفت اما هر چه گشت ،پيدا
نكرد.
حسن چشمهايش را باز كرد و به بچهها چشمكي زد.
نزديكبود بچهها بزنند زير خنده .حسن اخمي كرد و دوباره
خود را بهخواب زد.
حاج آقا رو به من كرد و گفت:
ـ آقا خليل ،لباسهاي من را نديدي؟
گفتم:
ـ نه!
ـ همينجا گذاشته بودم.
ـ شايد همان جا باالي تانكر گذاشتيد.
حاجي دوباره از سنگر بيرون رفت .حسن گفت:
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ـ نفهميد؟
گفتم:
ـ نگران نباش ،به زودي ميفهمد.
لبخند شيريني زد و گفت:
ـ حاال ،تا بفهمه.
ـ نميدانم جوابش را چي ميخواهي بدهي.
ـ مايهي كار ،يك ببخشيده...
حاجي دوباره برگشت .دستهايش را تكان داد و گفت:
ـ نيست كه نيست ،انگار آب شده رفته تو زمين.
ـ نگران نباش ،پيدا ميشود.
ـ االن نماز شروع ميشود.
به حسن اشاره كردم و گفتم:
ـ نماز ظهر را به ايشان ميسپاريم.
حاجي چشم گرداند توي سنگر.
ـ پس حسن كو.
به آهستگي گفتم:
ـ همين جاهاست.
حاجي زير لب الالهاالاهلل گفت .نگران به نظر ميرسيد.

32

ـ اگر پيدا نشود ،چي؟
ـ بعد از نماز ،با هم ميگرديم و پيدايش ميكنيم.
حاجي روي زمين نشست و سرش را ميان دو دست
گرفت.حسن از جا بلند شد و به سمت او آمد .چهار زانو رو
به رويحاجي نشست .زير بازويش را گرفت و گفت:
ـ نگران نباشيد ،پيدا شد.
حاج آقا دستهايش را از جلوي صورتش برداشت .حسن
همعينك را برداشت و روي چشمهاي حاجي گذاشت.
ـ خيلي ناراحت شدي؟
حاجي حرفي نزد .حسن گفت:
ـ خيلي مخلصيم.
باز هم حاجي چيزي نگفت .حسن گفت:
ـ فقط يك شوخي بود.
حاجي فقط نگاه كرد .حسن چشمهايش از اشك پر شد.
ـ ببخش تو را به خدا .اگر ميدانستم اين همه ناراحت
ميشوي،اين كار را نميكردم.
حاج آقا لبخندي زد و گفت:
ـ ناقال ،آخوندي خيلي بهات ميآيد ها!
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ـ حاال كو تا ما به شما برسيم.
حسن ،حاجي را بغل كرد و بوسيد .عبا را از دوش
خودبرداشت و روي دوش او انداخت.
ـ پا شويد ،تا دير نشده نمازمان را بخوانيم.
همه در حالي كه ميخنديديم ،گفتيم:
ـ اي به چشم.
و از سنگر بيرون رفتيم.
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وقتي نمازجماعت تمام شد ،با بچهها مشغول حرفزدن
شدم.هر از گاهي ،صداي انفجاري ميآمد .مثل اين كه عراقيها
ويرشانگرفته بود همينطور الكي مهماتشان را هدر دهند.
يكي از بچههاگفت:
ـ فكر كنم عراقيها زده به سرشان!
يكي ديگر گفت:
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ـ آفتاب زيادي روي سرشان تابيده ،به خاطر همين،
بندهخداهاداغ كردهاند.
احمد گفت:
ـ بچهها ،بگذريم از اين حرفها .فهميديد حسن پوتين
بچههارا ديشب واكس زده؟
 tعلي تندي گفت:
ـ جدي ميگويي؟
ـ آره ،بابا.
ـ از كجا فهميدي؟
ـ حسين ديده اول پوتينهاي خودش را واكس زده .بعد هر
چيپوتين جلوي چادر بوده ،واكس زده .حسين رفته جلو گفته
چراشما ،بدهيد من واكس بزنم .او گفته چه فرقي ميكند ،حاال
من وقتدارم ،اين چند تا پوتين را هم واكس ميزنم .مهم اين
است كه كاريانجام شود.
علي گفت:
ـ حسن همين جوريه .اوايل ،شبها بچهها تنبلي ميكردند
وظرفها را نميشستند .نصف شب بلند ميشد ظرفها
راميشست .اصالً فكر نميكرديم كار او باشد .يك شب يكي
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ازبچهها كشيك داد .همه چي معلوم شد .از آن به بعد ديگر
بچههاخودشان سر شب ظرفها را ميشستند.
هوا گرم بود .كنار تانكر ،سايهاي پيدا كرده بوديم و
ازخاطراتمان ميگفتيم .من تازه به گردان يداهلل منتقل شده
بودم وهنوز حسن انفرادي ،فرمانده گردان را خوب
نميشناختم .كمي همبا او رو در بايستي داشتم.
گرم صحبت بوديم كه محمود با عجله به تانكر نزديك شد.
روبه من كرد و گفت:
ـ برادر جواد ،شما اينجا هستيد؟
گفتم:
ـ آره .چي شده مگه؟
نفسي تازه كرد و گفت:
ـ فرمانده باهات كار دارد.
ـ نگفت چكار دارد؟
ـ نه!
با عجله خودم را به چادر فرماندهي رساندم و وارد چادر
شدم.
ـ سالم ،با من كاري داشتيد؟
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حسن لبخندي زد و به سفره اشاره كرد:
ـ بعد از اين اگر خواستي دير بيايي يا جاي ديگري غذا
بخوري،حتمًا خبر بده .روده كوچيكه دارد روده بزرگه را
ميخورد!
از خجالت سرخ شده بودم.
ـ يعني شما منتظر من بوديد؟
سرش را پايين انداخت.
ـ اگر ميدانستم منتظرم هستيد ،مطمئن باشيد
منتظرتاننميگذاشتيم.
هنوز لبخند از صورتش پاك نشده بود .گفت:
ـ خب ،حاال ناهار خوردي يا نه؟
ـ نه ،واهلل.
لقمهاي گرفت و به سمت من دراز كرد.
ـ درسته كه يخ كرده ولي اين غذا ،خوردن دارد!
ـ حق با شماست!
دست دراز كردم و لقمه را گرفتم .آن لقمه خوشمزهترين
چيزيبود كه تا آن روز خورده بودم .حاال ميفهميدم چرا
بچهها اين قدربرادر حسن انفرادي را دوست داشتند.
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يك شب سرد پاييز بود .با بچهها براي رزم شبانه به پايگاه
شهيدبرونسي اهواز رفته بوديم .خاك آن جا رمل بود و راه
رفتن در آنبسيار سخت و دشوار.
ساعت نزديك سه بعد از نيمهشب بود .آنقدر راه رفته
بوديم كهپاهايمان رمق نداشت .نيروها حسابي خسته شده
بودند .هر ازچند گاهي ،تنها صداي كوبندهي «كي خسته
است؟ ...دشمن» بهبچهها انرژي و جان تازهاي ميبخشيد.
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به ستون يك حركت ميكرديم .صورت بچهها يخ كرده
بود.هركس فقط نفر جلويي خود را ميديد .سه تا ماشين،
وسايل وادوات را به سمت چادرها برد .يكي از بچهها كه
جلوتر ايستادهبود ،گفت:
 tـ نگاه كنيد ،برادر حسن نشست توي ماشين و
رفت.
ديگري گفت:
ـ خوش به حالش ،حاال كو تا ما برسيم.
گفتم:
ـ فكر نكنم.
كسي از پشت سر گفت:
ـ حاال برادر حسن حتمًا رسيده توي چادر و دارد
چايميخورد و خستگي در ميكند.
صدايش آشنا بود .برگشتم ببينم چه كسي اين حرف را
زده.ديدم خودش است .حسن داخل صف بود؛ دو سه نفر
عقبتر ازمن .گفت:
ـ يعني كار به جايي رسيده كه حسن تو چادر باشد و
شمااينجا؟ اگر اينطور بشود كه ديگر اينجا ،جاي او نيست!
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رزمندهاي كه گفته بود برادر حسن رفت ،كمكم خود را
عقبكشيد و گفت:
ـ شرمنده ،من را ببخشيد.
حسن لبخندي زد و گفت:
ـ من هم مثل شما هستم .هر جور شما اين مسير را برويد،
منهم همانطور ميروم.
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برگه مرخصي دستم بود .از چادر بيرون آمدم .حسن را
ديدم كهبا يكي از بچهها مشغول صحبت است .به او كه
رسيدم ،گفت:
ـ آقا خليل ،كي انشاءاهلل حركت ميكني؟
ـ اگر خدا بخواهد ،همين امشب.
ـ خوب ،اگر امشب ميروي كه همسفريم.
ـ جدًا ،شما هم امشب راهي هستيد؟
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ـ آره .بد نيست سري به خانه بزنم .فعالً كه جبهه امن و
اماناست.
خندهي بلندي كردم و گفتم:
ال اينجا خبري نيست.
ـ راست ميگويي ،فع ً
صداي اذان از بلندگو بلند شد .گفت:
 tـ برويم نماز بخوانيم و حركت كنيم.
بعد از نماز ،گفتم:
ـ حسن آقا ،يادته قول داده بودي به خانهي ما بيايي؟ حاال
كه باهم داريم به مرخصي ميرويم ،وقتشه كه به قولت عمل
كني.
ـ حرفي نيست .اما اول شما بياييد .بعد ما هم ميآييم.
ـ نه ديگر ،آن دفعه گفتي دفعهي بعد .االن هم دفعهي بعد
استديگر! اگر بياييد جلوي پايتان بره ميكشم! بره نه ،قوچ.
دو تا قوچبزرگ داريم .به خدا يكي جلوي پاي تو قرباني
ميكنم.
ـ اينقدر اصرار نكن.
يكي از بچهها كه كنار ما ايستاده بود ،گفت:
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ـ حاال سر بره و قوچش يك جوري با هم توافق كنيد!
قرعهبيندازيد اسم هر كي در آمد ،اول او برود.
خيلي جدي گفتم:
ـ باشد ،قرعه بيندازيم .ولي به خدا شوخي نميكنم .حسن
آقا،قدم روي چشم ما بگذارد ،قوچ كه قابلش را ندارد.
قرعه انداختيم .اسم حسن آمد .گفتم:
ـ از اول هم معلوم بود كه برادر حسن بايد بيايد.
ـ مثل اين كه قسمت است كه اول ما خدمت شما برسيم!
از عصر منتظر آمدنشان بوديم .صداي هر ماشيني كه در
دهميپيچيد ،برادرم را به بيرون از خانه ميكشاند .دير كرده
بودند .تابه حال سابقه نداشت كه حسن زير قولش بزند .قولش
قول بود .امانميدانم چرا اين همه دير كرده بود.
هوا كامالً تاريك شده بود .كمكم داشتم نگران ميشدم كه از
دورماشيني پيدا شد .برادرم جلدي رفت و قوچ سفيدي را كه
از قبلآماده كرده بوديم ،آورد .حسن و خانوادهاش از ماشين
پياده شدند.
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برادرم قوچ را جلوي پاي آنها زمين زد .انفرادي اصرار كرد
كهقوچ را نكشيم .از خالل صحبتهايش فهميدم از قصد
ديرتر آمدهتا من جلوي پايش قرباني نكنم .وقتي اصرار مرا ديد
ـ خصوصًاوقتي گفتم گوشتش را هم بين در و همسايه تقسيم
ميكنيم و ثوابدارد ـ انگار مجاب شد.
بعد از شام ،خانمها در آشپزخانه مشغول شست و شو
بودند .ماهم صحبت ميكرديم تا چاي آماده شد و خانمها هم
آمدند.
يكدفعه ،هوس شوخي با حسن به سرم زد .يك اوركت
كُرهايداشت كه خيلي سال بود ميپوشيد .بيمقدمه گفتم:
ـ حسن آقا ،اوركتهايمان عوض؟ مال من آمريكايياست
ها!
خنديد و گفت:
ـ حرفي نيست.
ـ با هر چي تو جيبهايش است ،خوب؟
يك لحظه ترديد كرد .انگار ميخواست دستش را به
طرفجيبش ببرد .اما بعد چشمهايش برقي زد و گفت:
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ـ قبوله.
رفتم و اوركتم را آوردم .او هم اوركتش را در آورد و به من
داد.دست در جيبش كردم تا ببينم چي نصيبم شده .اندكي جا به
جا شدو گفت:
ـ گول خوردي ،داداش .آن چيزي كه دنبالش
ميگردي،اينجاست.
سوييچ را نشانم داد .يكهو صداي خنده فضاي خانه را پر
كرد.
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در جريان عمليات والفجر هشت ،عراق نيمي از اروندرود
رامينگذاري كرده بود؛ مين و تلههاي منور .ما براي گرفتن
جادهيفاو بايد به آن طرف رود ميرفتيم.
از صبح در مقر فرماندهي حساب و كتاب اين عمليات
وپيشبيني زمان الزم براي اين كار بود .حسن ميگفت بايد
آنقدرسريع و برقآسا عمل كنيم كه عراقيها غافلگير شوند.
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كنار ساحل اروندرود منتظر ايستاده بودم تا گروه ديگري
ازبچهها سوار قايق شوند .كابلي با يك گروه از بچهها قبالً راه
افتادهبود .حسن هم همراه بيسيمچيهايش رفته بود .نگران
بودم كهآنجا دست تنهاست .ميخواستم هر چه زودتر كار جا
به جاييباقي بچهها را سر و سامان بدهم.
 tسوار قايق شديم اما از بخت بد ،هر چه
كرديم ،موتور روشننشد .قايقمان را عوض كرديم .اين يكي
هم روشن نشد .باالخرهقايق سوم راه افتاد.
به تلههاي منور رسيديم .بچهها به آب زدند .باقي
عرضرودخانه را بايد شنا ميكرديم .يك لحظه به خودم آمد.
زير نورآتش خودي ،ديدم تا چشم كار ميكند ،سر بچههاي
رزمنده بيروناز آب مشخص است؛ تالش و تقال ميكردند
براي رسيدن به آنطرف آب.
كنار ساحل آن سوي رودخانه ،حسن را ديدم كه كمك
ميكردبچهها يكييكي از آب بيرون بيايند .دست دراز ميكرد
و دسترزمندهها را ميگرفت .مرا كه ديد ،با خوشحالي گفت:
ـ حسين آمدي؟ كابلي با بچهها رفت .بجنب ،تو هم زودتر
برو.
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كنار او ايستادم.
ـ ما با هم ميرويم.
كمك كردم تا رزمندهها از آب بيرون بيايند .لبخند شيريني
زد وخطاب به بچهها گفت:
ـ عجله كنيد ،بايد زودتر از اينجا برويم.
بيشتر بچهها پابرهنه بودند .پوتينهايشان از آب پر شده بود
و بهناچار آنها را از پا در آورده بودند .بندهايشان را به هم
گره زدهبودند و از گردن آويزان كرده بودند .باراني هم كه شب
گذشتهباريده بود ،مزيد بر علت بود .پوتين در اين شرايط،
بيشتر دست وپا گير بود.
قرار شد من با تعدادي از بچهها زودتر راه بيفتم .همينطور
همشد .خودمان را به جادهي فاو رسانديم .ماشينهاي عراقي،
درتردد بودند .بايد صبر ميكرديم تا خوب نزديك شوند و
ازفاصلهي نزديك به سمتشان شليك ميكرديم.
جاده طوالني و آسفالت بود .باز هم جلوتر رفتيم .به سر
يك سهراهي كه رسيديم ،نيروها همان جا مستقر شدند ،بعد
هم ماشيني راآتش زديم .نور آتش ،حسن و همراهانش را به
محل استقرار ماراهنمايي كرد.
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نزديك صبح ،حسن و بچهها به ما رسيدند .از شوق
گريهميكرد .بچهها را در آغوش ميگرفت و تبريك ميگفت.
ظاهرًا فرماندهي ،براي طي اين مسير ،دستكم سه ساعت
راپيشبيني كرده بود؛ در حالي كه ما اين راه را يك ساعت و
نيمه آمدهبوديم.
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توي پايگاه شهيد برونسي مرا ديد .ميدانست چقدر
دوستدارم به جبهه بيايم .با لبخندي كه هميشه به لب داشت،
به سمتم آمدو گفت:
ـ باالخره آمدي؟
پانزده سال داشتم و به سختي پذيرفتند كه به جبهه
بيايم.حسنآقا ،هممحليمان بود و خانوادهام را به خوبي
ميشناخت.هميشه به من ميگفت:
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ـ براي تو درس واجبتره.
ال نگفت كه چرا آمدم.
اما حاال كه مرا در اينجا ميديد ،اص ً
فقطگفت:
ـ بايد بيايي پيش خودم! اينجوري كه نميشود!
 tگفتم:
ـ هرچي شما بگوييد.
رفت و با مسؤول گردان اسداهلل صحبت كرد .بعد كه
برگشت ،باخنده گفت:
ـ با من بيا ،با يك موتور عوضت كردم!
اولش فكر كردم دارد شوخي ميكند .دنبالش راه افتادم.
وقتي بهيكي از بچههاي بسيجي كه سوار موتورش بود رسيد،
گفت:
ـ برو موتور را تحويل گردان اسداهلل بده.
بسيجي با تعجب به او نگاه كرد .حسن گفت:
ـ اين جوري نگاه نكن.
بعد با دست ،به پشت من كه كنار دستش ايستاده بودم ،زد
وگفت:
ـ با محمد آقا عوضش كردم!
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بسيجي لبخندي زد و سر موتور را به سمت گردان
اسداهللچرخاند .بعد من را مسؤول تبليغات كرد .به همه
ميگفت:
ـ اين آقامحمد مكبّر مسجد محل ماست .پسر خوبي است.
من هم ميگفتم:
ـ حاجي ،اختيار داريد.
بچهها ميگفتند:
ـ محمد ،چكار كردي برادر حسن اين همه خاطر تو
راميخواهد؟
حسن نسبت به من احساس مسؤوليت ميكرد .خيلي
مواظبمبود .اما من احساس خوبي نداشتم .دوست داشتم اجازه
ميداد تااسلحه دست بگيرم و همراه ديگران در عمليات
شركت كنم .اما اوميگفت بهتر است كار تبليغات را به نحو
احسن انجام بدهم .اوميگفت هر كاري يك زماني دارد.
در عمليات كربالي پنج ،وقتي اصرار مرا ديد ،گفت:
ـ باشد.
اما شرط گذاشت كه از كنار دستش جنب نخورم و هر جا
رفت،با او بروم .با خوشحالي قبول كردم و همراهش رفتم.
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هر جا ميرفت ،با او ميرفتم .دلشورهي عجيبي داشتم.
اولينبار بود كه اين همه به خط مقدم نزديك شده بودم .از
ميادين مين كهرد شديم ،ديدم كه بعضي از همرزمانمان براي
اين كه معبر را بازكنند ،روي مين رفتهاند و با پاهاي قطع شده،
روي زمين نشستهاند.حسن در طول راه مواظبم بود و مرا
راهنمايي ميكرد كه چطور جلوبروم .البته حاال من بيشتر سعي
داشتم كه او را گم نكنم.
شب تا صبح مراقب بودم او را گم نكنم اما نميدانم چطور
شدكه صبح او را گم كردم .هر جا گشتم ،پيدايش نكردم .با
بچهها جلورفتم .احساس كردم حاال فرصتي پيش آمده تا
بجنگم .پيش رفتمولي دلشورهي روز قبل را نداشتم .تانكهاي
دشمن را ميديديم كهپيوسته پيش ميآمدند .بايد كمكم خود را
به خاكريزهاي بعديميرسانديم .من در كنار آر.پي.جيزنها و
تكتيراندازها بودم.اسلحه نداشتم اما داشتم همراهشان ميرفتم.
به جايي رسيديم كه بلندي خاكريز فقط نيم متر بود و
بايدسينهخيز ميرفتيم .يكدفعه يكي از بچهها سرش را باال برد.
تيرياز كنار سرش رد شد و شكافي پهلوي گوشش ايجاد كرد.
دست اورا گرفتم و كشيدم:
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ـ چكار ميكني؟
دستش را روي بريدگي سرش گذاشت:
ـ زخمي شدم.
ـ نگران نباش ،چيز مهمي نيست.
از كولهپشتي كمكهاي اوليه را در آوردم و سر او با باند
بستم.او را به خاكريز عقب بردم و دوباره برگشتم .حسي
درونم زندهشده بود كه ميتوانم به نيروهايمان كمك كنم.
همين باعث شدهبود كه تنها به پيشروي فكر كنم .ميدانستم
اگر حسن ميفهميد اينهمه جلو رفتهام ،حتمًا توبيخم ميكرد.
با يكي از بچهها وارد سنگري شديم .ديدم آر.پي.جي
داخلديوار سنگر فرو رفته .يكدفعه جلوي چشمانم گلوله
آر.پي.جيمنفجر شد .خود را به بيرون سنگر انداختم و ديگر
نفهميدم چهشد .مرا كه بيهوش بودم ،به عقب برده بودند.
چشم كه باز كردم ،ديدم در درمانگاه صحرايي هستم.
ازبسيجيها ،سراغ برادر حسن را گرفتم .كسي جواب
درستينميداد .تا اين كه فهميدم در همان عمليات شهيد شده.
يكي ازبچههاي گردان خودمان ميگفت ،برادر حسن قبل از
شهادت فكرميكرده كه من شهيد شدهام.
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شب از راه رسيده بود .بچهها خسته هر كدام گوشهاي از
چادرفرماندهي خوابشان برده بود .ولي من هر كاري ميكردم،
خوابمنميبرد .همينطور كه در جايم غلت ميخوردم ،متوجه
حسنشدم كه از جا بلند شد و به بيرون چادر رفت .وقتي
دوباره برگشت،آب از سر انگشتانش چكه ميكرد .متوجه شدم
كه براي گرفتنوضو رفته .آستينهايش را پايين كشيد و ايستاد
براي نماز شب.جور خاصي با خدا راز و نياز ميكرد.
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ميديدمش كه اشك ميريزدو گويا از خدا با التماس جيزي
ميخواهد .از محمد شنيده بودم كهحسن گفته:
ـ حق مرا تنها خدا ميتواند بدهد و آن چيزي نيست
جزشهادت.
 tخوابم نميبرد .حسن زير لب دعا
ميخواند و به آرامي گريهميكرد.
نماز صبح نزديك بود .از جا بلند شدم .سالمي كردم و
گفتم:
ـ خوشا به حالت ،حسن آقا.
صورتش را كه از اشك خيس بود ،با كف دست پاك كرد
وگفت:
ـ نگو كه من نگذاشتم بخوابي!
ـ نه بابا ،خودم خوابم نميبرد.
يكييكي بچهها براي نماز بيدار شدند .نماز را كه
خوانديم،بعضيها دوباره خوابيدند و بعضي ديگر به كارهاي
انجام نشدهپرداختند .يكي نامه مينوشت ،يكي پوتينهايش را
واكس ميزد،آن ديگري كتاب ميخواند و ...حسن عاشق
مطالعه بود .هميشهبچهها را به خواندن كتاب ترغيب ميكرد.

62

هر بار به مرخصيميرفت ،برايشان كتاب ميآورد .به هر حال،
بعد از نماز ،هر كسيمشغول كاري شد.
وقت صبحانه ،سفره را پهن كرديم و همه دور آن نشستيم.
بعداز خوردن صبحانه ،گفت:
ـ ميخواهم خوابم را برايتان تعريف كنم.
كسي از جا بلند نشد .محمد ،سيني چاي را داخل
سفرهگذاشت .همهي استكانهاي درون سيني ،پالستيكي و يك
شكلبودند .حسن آب دهانش را قورت داد .همه به دهان او
زل زدهبوديم .گفت:
ـ ديشب خواب برادرم را ديدم.
ميدانستم حسن يك برادر كوچكتر از خودش داشته كه
شهيدشده .حسن اينطور ادامه داد:
ـ خواب برادرم را ديدم .او مرا صدا زد .نزديكم آمد و
دستم راگرفت .ميخواست همراهش بروم .به او گفتم كجا
ميخواهي مراببري .گفت يك جاي خوب ،با من بيا .با او
رفتم .مرا برد به يك باغ.وقتي به وسط باغ رسيديم ،ديدم ديوار
كوتاهي رو به رويمانكشيده شده .گفتم اين ديوار چرا وسط
باغ است؟ گفت چقدرسئوال ميكني! گفتم ديوارش خيلي
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كوتاه است ،ميشود به راحتياز آن پريد .گفت اين طرف ديوار
باغ من است .ديوار كوتاه است،چون همسايهام آشناست .گفتم
همسايهات كيست؟ گفت آن طرفباغ مال تو است .دستش را
به سمتم دراز كرد تا مرا به آن طرف باغببرد.
بچهها ساكت بودند .حسن گفت:
ـ من مطمئن هستم كه در اين عمليات شهيد ميشوم.
مكثي كرد و خطاب به من گفت:
ـ هدايت گردان با شما باشد .من ميخواهم همراه
بسيجيهابروم.
گفتم:
ـ او ًال اين خواب چنين تعبيري ندارد .در ثاني ،من
نميتوانمجاي تو را بگيرم.
خندهاي كرد و گفت:
ـ اگر نميتوانستي ،مطمئن باش بهات پيشنهاد نميكردم.
روز عمليات كه رسيد ،مثل يك رزمنده ،به كمرش
مهماتبست و اسلحه به دست گرفت .به سمتش رفتم و گفتم:
ـ مؤمن ،چكار ميكني؟
ـ فكر ميكردم بهات گفتم كه ميخواهم چكار كنم.
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ـ ولي تو فرماندهاي .گردان دست توست ،جان بچهها
دستتوست.
ـ اما من كه گردان را دست تو سپردم .حاال تو فرماندهاي.
ـ درسته ،تو سپردي ولي من كه قبول نكردم.
ـ چرا؟
ـ چون تو فرماندهاي!
حرفي نزد .يكي دو تا از بچهها هم كه نگرانش بودند،
اصراركردند كه خودش گردان را فرماندهي كند .ناچار قبول
كرد .سعيكردم قدم به قدم مراقب او باشم .نميخواستم حتي
يك لحظهتنهايش بگذارم و از او غافل شوم .دلم بدجوري شور
ميزد.
عمليات كه شروع شد ،من و حسن اول از همه راه افتاديم.
ماجلو جلو ميرفتيم و بقيهي افراد از پشت سر ميآمدند .بايد
ابتدا ازكانال عبور ميكرديم .انتهاي كانال ،پر از گل و شل بود؛
طوري كه پاتا نيمهي ساق در گل فرو ميرفت .عراقيها از
كنار خاكريز ،آببسته بودند داخل كانال .بچهها به سختي جلو
ميرفتند .من و حسنهم به همراه آنها پيش ميرفتيم.
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چند ساعتي از تاريكي هوا ميگذشت .يك شب مهتابي
وروشن بود .به راحتي در روشنايي مهتاب ،حركت ميكرديم.
حسنيك لحظه برگشت و پرسيد:
ـ ساعت چند است؟
نگاهي به ساعتم انداختم .عقربههاي طاليي ساعت ،زير نور
ماهميدرخشيدند.
ـ ده ،يك ربع كم.
با صداي آرامي گفت:
ـ بايد قبل از طلوع صبح به خط مقدم برسيم.
بخشي از راه را رفت باالي كانال .گفتم:
ـ چرا كارهاي خطرناك ميكني؟
جوابم را نداد .گفتم:
ـ بيا پايين.
نگاهي به من كرد و گفت:
ـ مواظب باش بچهها روي كانال نيايند .ممكنه هر آن
عراقيهاتيراندازي كنند.
توي دلم گفتم:
ـ تو كه الاليي بلدي ،پس چرا خودت خوابت نميبرد!
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اما نگفتم .نگاهم كرد:
ـ چيه؟ مثل اين كه از دست من دلخوري.
ـ نه ،ولي تو انگار هوس كردي شهيد بشوي!
خنديد.
ـ از كجا فهميدي؟
نگاهش كردم .گفت:
ـ نترس ،بادمجان بم آفت ندارد.
گردان تا جادهي فاو بصره پيش رفته بود .چند سنگر را
ازعراقيها گرفتيم .توانا كه پشت سر ما ميآمد ،گفت:
ـ بهتره حسن توي يكي از سنگرها بماند تا ما به مناطق فتح
شدهسري بزنيم و براي بچهها مهمات ببريم.
به حسن گفتم:
ـ بگذار من و توانا براي بچهها تا آنجايي كه ميتوانيم،
مهماتببريم.
قبول كرد با بيسيم از همان جا از بچهها خبر بگيرد .من و
توانا باهم رفتيم .وقتي برگشتيم ،حسن داخل سنگر بود .پرسيد:
ـ چه خبر؟
نشستيم و تكيه داديم به گونيهاي شني .گفتم:
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ـ بچهها مستقر شدند.
سرش را تكان داد و از سنگر بيرون رفت .من هم از جا
بلندشدم و دنبالش رفتم .ديدم ايستاده و با پايش روي خاك
خطميكشد .گفتم:
ـ اتفاقي افتاده.
ـ نه! طوري نيست.
ـ خبري از بچهها گرفتي؟
ـ آره! الحمدهلل بچهها خوب پيشروي كردهاند و موقعيت
خوبيدارند.
ـ پس چرا ناراحتي؟
ـ طوري نيست.
بيسيمچي را صدا زد:
ـ بايد به سنگر فرماندهي برويم.
بدون معطلي با او راه افتاد .من هاج و واج ماندم كه چكار
بايدبكنم.
يك ساعتي گذشت .با خودم گفتم چرا گذاشتم تنها برود و
كاشبا او رفته بودم .دلم شور ميزد .به ساعتم نگاه كردم.
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چهاربعدازظهر بود .بيسيمچي تنها و هراسان برگشت .با
نگرانيپرسيدم:
ـ چي شده؟
ـ برادر انفرادي شهيد شد.
آهسته دست روي سرم گذاشتم .دنيا پيش چشمانم
خاكستري وتار شده بود.
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