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به جای مقدمه
الگویی ایراناسالمياست؛ ازتاریخمعاصر دوراندفاعمقدسپرافتخارترینبرهه
بهیادماندنيازحیاتطیبهیانقالباسالميتوأمباخلقصحنههايبسیارزیبایياز
رشادتهاوازجانگذشتگيهايآحادملتایراندرراهمبارزهباطاغوتهايزمانوتحقق
آرمانهايبلندیکملتظلمستیز؛اینگونهبودکههشتسالدفاعمقدسسربلندياین
مردمشریفدرپیشگاهتاریخوذلتابرقدرتهايشرقوغربرابهارمغانآوردودر
بزرگترینآوردگاهتاریخيایرانزمین،نهتنهاوجبيازخاکعزیزایراناسالمیازدست

نرفت،بلکهجهانیانراماتومبهوتعظمتوبزرگيخودنمودیم.
دراینمیاننقشدانشجویانمجاهدودالورستودنيومثالزدنياست،آنانکهبا
حضوردرجبههیعلمودانشبناداشتندفردایيروشنرابرايمیهنخودرقمبزنند،با
آغازحملهیجنودشیطان،جبههايمهمراپیشرويخوددیدندوبرايدفاعازانقالب
اسالميوایراناسالميرختجهادبرتنکردهودوشادوشوپیشاپیشدیگرمجاهدان
جبهههاينبردحقعلیهباطلافتخارآفریدند.حضورقشرفاخردانشجودرجبهههاينبرد
حقعلیهباطلجلوهیبدیعازسیرالياهللجوانانخداجوياینسرزمینبودودانشجویان
رادرشمارنقشآفرینانمهمواصليجهادقراردادتاجایيکهبسیاريازتأثیرگذارانو
فرماندهانجبههیتوحیدازمیانایشانانتخابشدند.اینافتخاریبسبزرگوجهادی
بسعظیمبودکهبهحقشهدایگرانقدرآنرانیزبایدشهیدانسرآمدعرصهیعلمو

ایثاربهحسابآورد.
بهنیتپاسداشترشادتوعزتیکهاینسرآمدانازخودبهیادگارنهادند،مجموعهی
حاضربهزیورطبعآراستهشدهودرقالبکنگرهیملیشهدایدانشجوباهمتوحمایت

سازمانبسیجودستگاههایدانشگاهیتألیفوتدوینشدهاست.
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فصل اول
سرگشته ی راه دوست

صفرعلیسرشراچسباندهبهضریحونگاهشرادوختهبهپارچهیسبزبراقداخل
آن.بغضشرافرودادهوحلقهیانگشتهاراگرهکردهمیانشبکهینقرهای.مثل
اینکهازدحامجمعیترااحساسنمیکندوهیچفشاریرامتوجهنمیشود.حاالکهبه
اینبیکرانهیروشنودلگشارسیده،فضایاطرافشراخالیازهرموجودیمیبیند؛
خودشماندهوامامش.فکرمیکنددیگرمانعیسرراهشنیست؛شبکههایحصارکنار
رفتهاندوباامامشمیتوانددرددلکند.بایدقدمازقدمبردارد.اماماورادعوتکردهواین
دعوتنمیتواندیکفراخوانمعمولیوپیشپاافتادهباشد.کمکمگرمایوجودمحسن
رادرآننزدیکیهااحساسمیکند.همیشهپسرشرازندهدیدهاست.33سالگذشته
رابااوبوده،هرجاکهمیرفته،هرجاکهفشارروزگارقلبشراتنگمیکرده،هرجاکه
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بهنیرویبازوانتواناییچوناواحتیاجداشتهوپشتیبانیاشراطلبیده،محسنباغیبت
ملموسشدرعالمماده،همیشهدرلحظاتنیازبهدادشرسیدهوباحضوریدلگرمکننده
بهیاریاششتافتهاست.حاالهمانگرماوهمانحمایتمستمرراادارکمیکند.
قطراتپیوستهیاشکازالبهالیشیارهایپوستصورتشبهپایینمیریزد؛موهای
سفیدشآشفتهشده،دانههایریزعرقازرویپیشانیاشبیوقفهدرحالجوششاست،

نفسشبهسختیباالمیآید،میخواهدبغضشرابیرونبریزدومیریزد.

ـیااباعبداهلل...آقاشمابهترخبردارین...محسنهمیشهگمنامیرودوستداشت.
همهیاینسالهاخودشکاریکردهبودازشچیزیگفتهنشه،کسیازشجاعتها
ومردونگیهاشحرفینزنه.اماموالجان،حاالوقتشه،حاالجوونهایماسرگردون
شدن...فشاردشمنروشونزیاده...همهدارندنبالآدمهایدرستوحسابیمیگردن،
آدمهاییمثلمحسنورفیقاش،مثلشهیدپیچک،مثلشهیدوزوایی،جوونمردیمثل
شهیدبیابانی...همهدلشونواسهمردهایجنگتنگشده...اگهشمارضایتبدین،

مطمئنماونهمراضیمیشه.

ازوقتیواردشهرکربالشدوحاالدراولیندقایقزیارت،یکلحظهازفکرمحسن
غافلنبودهاست.سهچهارسالازاولینمصاحبههامیگذرد.خیلیهاآمدهبودندو
دربارهیشهیدشپرسیدهورفتهبودند،بهامیداینکهشاهینکوههایبازیدرازرادر
قالبکلمههابهتصویربکشند؛شایدکتابیازوجوددرمحاقماندهیاینسرداربینام
نوشتهشود...امااوبهخوبیمیداندتامحسناجازهندهد،هیچیکازآنهاقدمیازقدم

برنخواهدداشت.

صفرعلیدوبارههمانحرفهاراتکرارمیکند.



۹ زندگی نامه ی شهید محسن حاجی بابا

ـمیخوانمحسنروازگمنامیبیرونبیارن.میگننسلامروزالگوهایجوونمرد
وشجاعمیخواد.میگناگهشهدایادشونزندهباشه،جوونهادنبالالگوهایغلط

نمیرن...آقاجانشمارضایتمیدین؟...اگهرضایتبدین،اونهمراضیمیشه.

موجیاززواربهحرمراهیافتهاند.ازهرطرفبهاوفشارمیآید.مدتیاستچسبیدهبه
ضریحوحاضرنیستازاینمحفلخصوصیکهدرنظرشبهشدتباابهتواسرارآمیز

است،بیرونبیاید.دستیبهشانهاشمیخورد.

ـپدرجاناجازهبدهدیگرانهمزیارتکنن.

نگاهشرامیچرخاندرویصورتمردمیکهپشتسرشدستهارابهطرفضریح
گرفتهاند.چقدراینمردمشبیهخودشهستند.چقدرباهمهیآنهااحساسهمدردیو
یکدلیمیکند.حلقهیانگشتهایشبیاختیارازدورشبکهینقرهایبازمیشود.قدمها
رابهعقبمیکشد.احساسمیکندنشاطیبیسابقهتویرگوپیوجودشبهجریان
افتادهاست.صدایضربانقلبشرابهوضوحمیشنود.حسمیکنددستخالیبرنگشته

است.

زنیکنارمدفن72تنایستادهاست.نوزادشراقنداقپیچکردهوباشوروعشقبدن
اورامیچسباندبهضریحوبیوقفهزیرلبذکرمیگوید.کودکنوپاییگوشهیچادرش
راگرفتهوبدونپلکزدنخیرهخیرهنگاهشمیکند.نگاهشاندریکلحظهیکوتاهبه

همگرهمیخورد؛چقدراینکودکشبیهبچگیهایمحسناست!

باغتیمسار،تویخیابانبهارتهران،زیرالیهینازکبرفیکهازصبحشروعبه
بارشکردهبود،نفسمیکشد.بهمن1336است.همسرشپروانه،بعدازتحملدردی
سخت،تویاتاقشان،رویتشکدرازکشیدهودونوزادریزنقشدوطرفشخوابیدهاند.
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صفرعلیمنتظرماندهبودکارقابلهتمامشود.بوتههایگلسرخراتازههرسکردهاست.
شمشادهایدورباغچههمچنانپربرگوشادابهستند.نفسشراازهوایخنکباغپر
میکند.احساسخوبیدارد.باورشنمیشودبااینسنکم،صاحبسهفرزندپسرشده

باشد.قیچیباغبانیرازمینمیگذاردومیرودتویاتاق.

ـپروانه،خداروشکربهسالمتیراحتشدی...میگمهیچفکرشرومیکردیخدا
بهموندوقلوبده؟

بهعباس،پسرسهسالهاش،نگاهمیکندکهکمیآنطرفتررویتشکخوابشبرده
است.

ـبیدارشکنمپروانه؟

زنگریهیبیصداییراازدقایقیپیششروعکردهاست.

ـمنچطوریاینهاروبااینضعیفیبزرگکنم؟فکرمیکنمهرلحظهممکنهبمیرن.

ـپروانهجانچرافکرهایبدمیکنی؟بذاراسمشونروبااذانتویگوشهاشون
بخونمتاباورتبشهایندوتاکوچولوچقدرقویوسرحالهستن.

یکیازقلهارابغلمیگیرد.دهانشرامیچسباندزیرگوشراستش.

ـاسمترومیگذارممحسن.دلممیخوادیهمردحسابیباربیای.

بوسهایازصورتشمیگیرد.احساسیازغموشادیهمهیوجودشرادربرگرفته
است.نوزادبیدارشدهاستوباچشمانیهوشیاربهاونگاهمیکند.رضایتیعمیقازعمق

چشمانصفرعلی،مثلآبشاریازنوررویصورتمحسنفرومینشیند.

ـعاقبتبهخیربشیباباجون!
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همسرباضعفقلدومرادرآغوشکشیدهاست.همچنانغممجهولیقلبشرا
میفشارد.

ـاینبچههاخیلیضعیفن!منچطوریبزرگشونکنمصفرعلی.بهنظرتطوریشون
نمیشه؟

ـبازکهنگرانیپروانه.انشاءاهللزندهمیمونن.خداروچیدیدی!شایدهمینبچهها
شیرمرداییقویشدنواسهخودشون.

حرمکمکمداردخلوتمیشود.زندستکودکنوپایشراگرفتهوازدرجنوبیخارج
شدهاست.صفرعلینماشکشرامیگیردورویدوزانوبهدیوارضریح72تنتکیه
میزند.هنوزخاطرهیتولدمحسنجلویچشمانشاست.قلاولیکیدوهفتهبعداز
تولدمردهبودوسریکسالبازپروانهبرایشیکپسردیگرزاییدهبود؛حسن،اسمقل

مرده،راگذاشتهبودندروینوزاد.

خاطراتگذشتهبهسرعتبادهجومآوردهبهذهنش.حسندوم،برادروفاداریبرای
محسنبود.چقدرزودبهدنبالاوازایندنیادلبریدورفت.

ـحسن،بابا،بذارچهلممحسنتمومشه،بعدبروجبهه،چرااینهمهعجلهداری؟

حسنبیقراریمیکند.

ـاسلحهیمحسنزمینمونده،پسبرادریبهچیمیگنبابا؟حاجخدابخشقول
داددارهبرمیگرده،منروهمباخودشببرهمنطقه.بهشگفتمهرکاریبگین،قبول

میکنم.

حسنفقطیکباربرایچهلممحسنآمدتهرانوخیلیزوددوبارهبرگشتسرپل
ذهاب.چندروزیبودکهبادوازدهسیزدهرزمندهداشتآموزشخنثیکردنمینهای
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ضدتانکوضدنفرمیدید.آنروزهمطبقروالگذشتهتویچادرآموزشجمعشده
بودندویکیازبچههامشغولبازکردنچاشنیمینبودکهآناتفاقدلخراشافتاد.
گروهانمستقردرمنطقهصدایانفجارراتاشعاعچندصدمتریشنیدهبودند.وقتی
گردوخاکهایاطرافچادرخوابید،بدنمتالشیرزمندههاومربیآموزشبهشکل

دلخراشیجایجایمحوطهدیدهمیشد.

بیرونحرم،تویصحن،غلغلهاست.ازساعتیپیشصفنمازهادریکحرکت
خودجوششکلگرفتهاست.مردمباعقبوجلوشدندرمحدودهایکهنشستهاند،
آهستهآهستهخودشانرابرایاقامهینمازآمادهمیکنند.صفرعلیبهدنبالپیداکردن
جاییبراینماز،چشممیگرداندبینجمعیت.بالفاصلهنوجوانیازیکیدومترآن

طرفتربلندمیشودواشارهمیکندمیتواندجایاوبنشیند.

ـحاجآقابفرماین.

بهطرفپسرمیآیدودستیرویسرشمیکشد.

ـنهپسرمتوبشین،باالخرهیهجاواسهخودمپیدامیکنم.

نوجوانمیایستد.

ـنمیشهحاجآقابفرماین.

اوبالفاصلهازمیانصفوفزائرینبهطرفانتهایصحنحرکتمیکند.صفرعلی
مهرکربالراازجیبکتشبیرونمیآورد.تسبیحدستش،یادگارسفرهایشبهمشهد
جبهههایغرباست؛جاییکهروحمحسندرارتفاعاتاسرارآمیزشبرایهمیشهزنده
وجاودانماندهبود.دانهدانهیمهرههایتسبیحرابانوکانگشتانلمسمیکند.صلوات،

هدیهیدائماوبهمحسنودوستانهمرزمشاست.
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پیشنمازازجایشبلندشده،آمادهیاقامهینمازمیشود.یکلحظهخاطراتدوردست
بهسرعتبرقتویذهنصفرعلیشکلمیگیرد.محسنچهارپنجسالشبودیامیرفت
کالساول؟غبارزمان،مسیرتداعیخاطرهرانتوانستهدرذهنشکمرنگکند.باهمان
چهرهیشیرینواندامضعیفش،نگرانودلواپسچشمدوختهبهدرحیاطخانه.صدای
اذانازمأذنهایدوردستبهسختیشنیدهمیشود.پروانهغذاراپختهوسفارشپسرها
رابهاوکردهوباعجلهراهیمسجدشدهاست.محسنکنارباغچهایستاده،غمیپنهان
ازنگاهشسرریزشدهوشادیصورتشراازبینبرده؛مادردیرکردهاست.ازپنجرهی
بازروبهحیاطسرکمیکشدتویاتاق.صفرعلیجانمازشراپهنمیکندوروبهقبله

میایستد.

ـصلاهللوعلیکیاصاحبالزمان...

محسناخمهایشرادرهمکشیده،میپرسد:»چراماماننمییاد؟«نزدیکپنجره
نمیخواهد دلش میکشد. موهایش روی دستی میکند. نگاه صورتش به میآید.

ناراحتیاشراببیند.

ـچیهمحسنجاننگرانپادردمامانی؟میدونیکهمسجدیهکمدوره،تابرسهخونه
طولمیکشه.

چشمهایمحسنبرقمیزند.بااشارهبهاوفهماندهمیخواهددرگوششچیزیبگوید.
ازرویسکویپنجرهکمرشراخممیکندبهطرفجلووگوشخودرامیچسباندبه
دهانپسر.محسنرویپنجهیپافشارآوردهوبدنشراکشیدهباال.ازحالتنگاهش
میفهمدفکریتازهتویذهناوشکلگرفتهاست.بازبانشیرینشباالخرهبهحرف

میآید.
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ـمنبزرگشدم.میرمقمروحانیمیشموبرمیگردم،تاشماوماماناینهمهراه
بهخاطرنماز،نرینبهاونمسجددور.منجلومیایستم،پیشنمازمیشم،شماهمپشت

سرموایسین.خوبهبابا؟

چندسالیمیشودکهاوراباخودشمیبردمسجد.صدایخوبیداردوازکمسنترین
مکبرهایمسجداست.صورتشرامیبوسدوبرایشدعایخیرمیکند.

ـآفرینبابا.بذارمامانتبیاد،واسهشبگمچهپسردلسوزیداره!

بهخاطرهمینالفتوعشقبهنماز،سالهابعد،آقایامامیکاشانیپیشنمازمسجد
قدسکهازمقلدانآیتاهللخمینیبودودستیدرمبارزاتمخفیانهعلیهرژیمپهلوی
داشت،کمکممحسنراباتفسیرقرآنونهجالبالغهآشناکرد.اوودوستصمیمیاش،
علیرضاموحدیکرمانی،تاآخرینروزهایقبلازشروعجنگ،هرگزازپایگاهپربرکت
مسجدودعاهایکمیلوندبهوزیارتعاشورایآنجدانشدند.محسناولینکسیبود
کهدریکیازصبحهایبهاریجمعه،صدایپرسوزدعایندبهاشازپشتبلندگوهای

مسجد،درخیاباننیرویهواییشنیدهشدهبود.

آقاقامترابستهوهنوزصفرعلیشیرینیخاطراتپسرشرادرخیالخودمزهمزه
میکند.وقتیمسجدیدرنزدیکیخانهباکمکمالیاهالیمحلساختهمیشد،این
محسننوجوانشبودکهباکوچکترینفرصتبهطرفمسجدمیرفتوبدونخستگی
مشغولکمکمیشد.همانزمانهمدرسمیخواندهمدرتزئیناتیبرادرشعباس،

کارمیکرد.

ازهمهمهوفشارجمعیتکاستهشده.صفوفنمازگزارانمثلموجیآرامدرگسترهی
بارگاهاماممعصوم،درخلسهایدیدنیواسرارگونهفرورفتهاست.قبلازشروعنماز
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استغفراهللمیگویدوقامتمیبندد.

هتلفاصلهیزیادیباحرمندارد.بهدوستانشگفتهمیخواهماینراهراتنهابروم.
دوستداردآهستهآهستهازدلبازاروازبیندستفروشهاومسافرهاقدمبزندتابرسد
بهبارگاهشکوهمندامامشهید.ازدوکوچهیباریکمیگذردومیرسدبهبازاریپرسر
وصداوشلوغکهانتهایشگنبدحسینابنعلی)ع(باابهتیبینظیر،چشمهارابهسوی
خودمیخواند.ازکناردستفروشهامیگذرد.بیشترینمشتریهادورمغازههایپوشاکو
نقلوکلوچهوحلواهایمحلیوخوردنیهایرنگارنگجمعشدهاند.جوانیرشتههای
تسبیحراانداختهرویساعددستهایشوبازبانغلیظعربی،قیمتهررشتهرابلند
اعالممیکند.رویگاریچوبی،انارهایشکافبرداشتهباپوستیزردروشنودانههایی
سرختیرهودرچینشیزیبا،نظرچندینخریدارراجلبکردهاست.اولینایستگاهبازرسی
دقیقاًوسطبازارخودنماییمیکند.ازبینمیلههایپهنیکهبهاندازهیعبوریکنفر
ازهمفاصلهدارند،میگذردومیایستدجلویجوانیکهچهرهاشآفتابسوختهاست
وبدنیاستواروقامتیکشیدهدارد.سالممیکندودستهارابرایبازرسیازهم
میگشاید.نگاهشثابتماندهرویگنبدانتهایبازار.فکرمیکنداینمردمچهخوب
توانستهاندازگوهرجانشهرشانمحافظتکنند.جواندوالشده،باکفدستبه
پاهایاومیکوبد.نوکاسلحهاشچندینبارجلویچشمهایاوعقبوجلومیشودو

میبردشبهسالهایدوروخاطرهانگیز.

روزهایآخربهمن57است.وقتیبرایاولینبارآنهمهاسلحهراتویخانهمیبیند،
وحشتمیکند.تازهازراهرسیدهواحساسضعفیشدیدبههمهیاندامشرسوخکرده

است.
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ـبابااینهمهاسلحهبرایچهکاریآوردیتوخونه؟

محسنسرشگرمجعبهیفشنگهااست؛هنوزمتوجهنشدهساقپایشتیرخورده.
یکلحظهسرشراباالمیگیردوبهسرعتمیدودبهطرفشودستمیکشدروی

باندسفیدرنگیکهلکههایخوناززیربهسطحآننفوذکردهاست.

ـباباکیتیرخوردین؟...کیشماروبردبیمارستان؟

مینشیندرویزمینوپاهارادرازمیکند.

ـچیزینیست.گاردیهاحملهکردن،تیرازدرکمونهکردخوردبهپام.توچطوری؟
خوبی؟...باباجونازخودتیهخبریبده.دیشبمامانتاصبحازدلنگرانییهلحظههم
خوابشنبرد.هیمیگفتمحسنمروکشتن!محسنمروکشتن...عباساومدخونه.حاال

همرفتهجلوکالنتری.انشاءاهللاونجاهمبهزودیمیافتهدستانقالبیها.

دستمیکشدرویباندیکهبهپایشبستهاند.یادشمیآیدجوابمحسنراهنوز
ندادهاست.

ـمنرویکیازدرجهدارهایانقالبیبرددرمانگاه،مرتبزخمیمیآوردن.قیامتبود
اونجا،گفتاینباغبونستادنیروهواییه،منهمباانقالبیهاهستم.بالفاصلهخوابوندنم

روتختوگلولهروازتوپامدرآوردن.

ـشماخونهبمون،نبایدرواینپاراهبرین.

ـداریمیریبابا؟

تپه دوشان پادگان وضع اونها پیش برم باید هستن. منتظرم دوستهام آره. ـ
وخیمه.خیلیازارتشیهاییکهموافقانقالبنرواوندرجهدارایطرفدارشاهکشتنو
جنازههاشونروبردنیهجایدیگه.خودتوندیدینکه!نامرداتانکآوردنتوخیابون.
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همینیکساعتپیشخبردارشدیمازپادگانهایدیگههمواسهمتفرقکردنمردم
نیرویکمکیدارهازراهمیرسه.

ـعلتاینکهکهریختنتوخوابگاههمافرهااینهکهگفتنواسهفیلمورودامامصلوات
فرستادن...دستورحملهازباالرسیدهبودکهاینجوریافتادنبهجونجوونهایمردم.

ـباالخرهارتشهمبایدازیهجاییشروعمیکرد.راستییهسرهنگروبچههابه
جهنمفرستادن.میگفتناسمشرحیمیه.شایدشمابشناسینش.

لباسهایمحسنسیاهوگلآلوداست.قطراتخونخشکشدهرارویشلوارش
باشی.«محسن باید مواظبخودت خیلی نشدی؟ که میپرسد:»زخمی و میبیند

جعبههایگلولهرادرگودیدیوارانتهاییاتاق،زیرمالفهایپنهانمیکند.

ـباچهبدبختیتونستیمدراسلحهخونهروبشکنیم.مردمبابیلوکلنگوهرچی
پادگانروسوراخکردن.پشتبومهایاطرافمسلسلسازی بود،دیوار دمدستشون
مردم صبح تا گرفتن سنگر پادگان جای همه گارد مأمورهای شده. سنگربندی
کوکتلمولوتفهاروروشنمیکردنمیانداختنتوساختمونهایاداریشون.یکیاز
بچههاهمهیپروندههایپرسنلیوسربازهاییکهمحلخدمتشوناونجابودرواز

پنجرهیطبقهیدومپخشکردزیردستوپایمردم.

ـکجاداریمیری؟

ـمیرمکمک.مجروحهاوضعخوبیندارن.ارتشیهابفهمنکسیزخمیشده،جلوش
رومیگیرنومیبرنشجاییکهدستکسیبهشوننرسه.بایدبااسلحهجلوشون
وایساد.انشاءاهللدیگهفاتحشونخوندهست.شمادعاکنینشّرشونازسرمردمکمبشه.

همانطوربیحرکتبینمیلههایپهنایستادهاست.جوانعراقیدسترویشانهاش
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میگذارد.

ـامشی!یااخیامشی!

بهخودشمیآید.پشتسرشزائرینبهصفایستادهاندبرایبازرسی.تاآخربازارقدم
بهقدمایستگاههایگشتدیدهمیشود.جوانانکربالدریکحرکتخودجوشبسیج
شدهاندتاباایجادایستگاههاییاینچنینیازورودتروریستهایداعشوحملههای
انتحاریبهاماکنمقدسجلوگیریکنند.اشکچشمهایشرامیگیرد.بعدازپیروزی
انقالبمحسنهممثلجوانانکربالمردانهپایانقالبشایستادهبودوشبوروزشرا
وقفحفظارزشهایشکردهبود.ازجلویجایگاهردمیشود.بادیگرمغبارکفبازار
رابههوابلندکردهاست.همانطورکهآهستهقدمبرمیدارد،زیرلبباپسرشحرف

میزند.

ـچهشبهاتاصبحتویمسجدنگهبانیدادیباباجان.یاددوستتعلیرضابهخیر!
اونسالهایاولپیروزی،کمیتهیمحلهازوجودشمادوتاشهیدنازنینچهبهرهها
کهنبرد.چقدربافعالیتهایشبانهروزیتان،آسایشوامنیتروبرایمردمبهارمغان
آوردین.چقدربیخوابیکشیدینتااینانقالبازمرحلهیخطرسقوطبهسالمتبگذره.

محسنازماراضیباشباباجان.

آرامگاهی در کوهستان

عمرچندروزهیسفرشپایانگرفتهاست.ازپنجرهینیمهبازاتوبوس،اماکنمقدس
وپرجاذبهیکربالراازنظرمیگذراند.ازتلزینبیهردشدهاندوحاالخیمهگاههاباابهتی
بینظیرقدعلمکردهاندجلوچشمهایش.خیمهیبزرگترسرراه،متعلقبهابوالفضل
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العباس)ع(است.درفضایمیانیخیمهیبرادرها،خیمهیزینبکبری)س(همچنان
محفوظمانده.چشممیگرداندبهآنطرفخیابان.جمعیتیانبوهباسردادنشعارهای
حماسی،چندشهیدنبردبانیروهایداعشرابرشانههایشانبهطرفحرمامامتشییع
میکنند.اینجوانانهممثلمحسنشهیدشبرایدفاعازاسالمچنینناجوانمردانهبه
دستمزدورانآمریکابهخاکوخونکشیدهشدهاند.دلشبهتپشافتادهاست.دراین
شهررسمنیستمادرهاوهمسرهادنبالبدنعزیزانشانحرکتکنند.فکرمیکندچقدر
برایشانسختاستدرایندقایقآخرکههنوزجسمشهیدانشانزیرخاکنرفته،از
بدرقهیآنهامحرومشدهاند.یادشهستپروانههمتویمراسمتشییعمحسنحضور
نداشت.چهخوبکهزودترازاوگذاشتهوگذشتهبود!اگرزندهبودوجسدشرامیدید،
حتماًطاقتشطاقمیشد.هیچکستحملنداشتآنصحنهیدردآوررانگاهکند.فقط
عباسبدنبرادررادیدهبود؛همانشبکهبعدازخبردارشدنازشهادتش،بااضطراب
ودلهرهراهیمنطقهیسرپلذهابشدهبودندوقراربودبرایمحسندرجمعمردم
عزادارمنطقهمراسموداعبرپاشود.آیتاهللاشرفیاصفهانیخودشپابرهنهآمدهبود
وبرتابوتهایمحسنودوستانشهیدشنمازخواندهبود.مردمروستاییبرایاولین
مرتبهدریکحرکتخودجوشباچشمهایاشکباروقلبهایافسردهازآنحادثهی
تلخ،دریکراهپیماییباعظمتحرکتکردهبودندتایارشبهایبمبارانوترسو
آوارگیشانرابرایآخرینباربدرقهکنند:یاریکهبرایشانحماموخانهساختهبود،
ازشانمحافظتکردهبود،بچههاشانرادرآنراههایکوهستانیوسردباماشینبه
مدرسهرساندهبود،دراوجحملههابرایدعوتبهصبرودلداریدادنسراغپیرانو
ازکارافتادگانومریضهاشانرفتهبود،بهکشاورزانودامدارانشانبرایخسارتیکه

مرتبازطرفدشمنمتوجهآنهابود،غرامتجنگیدادهبودو...
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صفرعلیسرشرابهشیشهچسباندهاست.قطراتاشکآرامآرامازرویگونههاراهباز
کردهبهطرفچانهاش.نگذاشتهبودندجسدپسرشراببیند،امامیدانستوقتیمحسن
راتویخاکگذاشتند،ازجسمشبویعطربهمشامرسیدهبود؛اینراهمانرفیقیگفته
بودکهتویقبرتلقینشمیداد.نمیتوانستباورکندومرتبازخودشمیپرسیداین

دیگرچهمعجزهایاست؛باشرایطیکهبدنشهیددارد!

محسنراخوبمیشناخت.میدانستتویهمانیکیدوسالحضورشدرجبهه،
دلشرابادلمردممنطقهپیوندزدهبود.بهخاطرهمین،وقتیباقیماندهیبدنشرااز
رویصندلیتویوتاجمعکردندتوییککیسهوسرگردانماندندکهباباقیماندهیبدن
مطهرچهکنند،انگارخودشهیدبهفکردوستانشانداختهبودکهتکههایتنشراتوی
تپهیعظیمهودرکنارجادهایدفنکنندکهدرسالهایدفاعمسیرهمیشگیاشبودتا
برایهمیشهدرسایهیکوههایبازیدرازبامردمستمدیدهووفادارسرپلذهابپیوندی
ناگستنیداشتهباشد.صفرعلیخوبمیدانددرآنسرزمینبهخانهیهرروستاییکه
برود،عکسشهیدشرویدیواراتاقهاجلوهگریمیکند.میداندمحسنحتیبعداز
شهادتشکمکورفاقتبهآنمردممحرومراازنظرخوددورنکردهاست؛ازشفادادن
کودکانناعالجگرفتهتابرآوردهکردنحوایجکوچکوبزرگهمانمردمیکهسر

مزارشاشکمیریزندوانتظارتوجهوشفاعتازاودارند.

جاویدپوردوستاواست.سالهایسالاستکهبهاتفاقهماردوهایمردمیرا
میبرندمنطقهیسرپلذهاب.آنروزهمصفرعلیمثلمردمیکهباالیمزارشهیداز

خودشانمیگفتندوازمشکالتشان،شروعکردهبودبهدرددلوگالیهازپسرش.

ـمحسنجاناینراهشنبود.رفیقماداشتازشجاعتهاوفدارکاریهایتوو
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شهدایدیگهحرفمیزد.رسمشنبودتواینشهرغریبچنینوضعیبراشپیش
بیادبابا.

دقایقیپیشوقتیجاویدپوربلندگوبهدستدرجمعمردمازشهدایفاتحبازیدراز
صحبتمیکرد،قلبشگرفتهوبیهوششدهبود.کمیآنطرفترازمزارشهید،چند
جوانرویتختهسنگیاوراخواباندهودنبالوسیلهایمیگشتندتابرسانندشبیمارستان.
ماندندرآنارتفاعبرایمردیدرسنوسالاوکهچندیقبلعملجراحیقلبانجام
دادهبود،عقالنیبهنظرنمیرسید.صفرعلیناچارشدهبودبدونهمراهیدوستشمردم
رابرگرداندتهران.همهیراهنگرانوضعیتشبودواینکهایکاشمحسنکاریبرای
سالمتیاشانجاممیداد.بعدازنمازصبحباهماندلواپسیخوابیدهبودوساعتیدیگر
گیجوسردرگمازخوابپریدهبود؛انگاردنیاییمأوراییپیشرویششکلگرفتهباشد.با
همهیوجودحضورمحسنرادرهماننزدیکیهااحساسمیکرد.شکنداشتاتفاقی
افتادهاست.گوشتیزکردهبودتاازاوپیامیدریافتکند.چشمهارابستهبودومطمئن
ازاینکهپسرشچیزیخواهدگفت،لحظاترابهسرعتشمارشمیکرد.درکسریاز
ثانیهشهیدچندبارتویگوششنجواکردهبود:»حالمریضتخوبشده.نگراننباش
بابا.االنهمدارهباتسبیحذکرمیفرسته.«سرشراچندینمرتبهبهچپوراستتکان
داد.ازفضایاسرارآمیزیکهوجودمحسنوپیامواضحشرادرآنبهخوبیادراککرده
بود،اثریندید.بالفاصلهبهطرفتلفنرفت.شمارهیجاویدپورراگرفتوباحالتی
بینامیدوناامیدیپرسید:»حاجیدرچهحالی؟انشاءاهللبالدورشده؟«ازپشتخط،
صدایپرانرژیورسایدوستبهگوششخوردکهاورابیشازپیشبهعنایتشهیدش

مطمئنمیکرد.

ـشکرخدااولشقراربودچندینروزبیمارستانبمونم،اماحالمیکدفعهبهترشد.حاال
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هممرخصم،دارمتوحیاطبیمارستانتسبیحمیاندازم.

حرفهایمحسندوبارهتویگوششپیچید.بهیادآیهیمبارکقرآنافتادکهشهدارا
زندهوحّیمعرفیمیکند.حسسپاسگزاریوتحسینعجیبیداشت.چندسالپیش
همیندوست،پسربچهیمریضشرارویمزارشهیدخواباندهوشفایشراگرفتهبود.
خاطراتاینچنینیکههرباردرسفرهایبازیدرازدرذهنشجمعشدهبود،واضحو
پرزوریکبارهداشتجلوچشمهایشرنگمیگرفت.یادیکیازهمرزمانکرمانشاهی
محسنافتادکهمیگفتمرتبمیآیدروستایعظیمهوبرمزارمحسنکهبچهی
بیمارشراشفادادهاست،فاتحهمیخواند.میگفت:»منعمردوبارهیدخترمرواز
رفیقشهیدمحاجیبابادارم.توسرماوگرماهیچوقتزیارتاینقبرفراموشمنمیشه.«

پنجرهراکاملبازمیکند.بادخنکیدرحالوزیدناست.اکنونجمعیتتشییعکنندهی
شهدادرمسیرحرمجلورفتهوصدایشعارهاشانضعیفوضعیفتربهگوشمیرسد.
دلشنمیخواهدازاینشهرپربرکتبیرونبرود.احساسمیکندقلبوروحشراجا

گذاشتهپیششاهشهیدان.چشمهارامیبنددوخودشراباردیگرتویحرممیبیند.

ـیااباعبداهلل،شهدایماروتوقیامتشفاعتکن...آقاجاناونهابهعشقشمادست
اززندگیوجوونیشونکشیدن،خودتبخواهیادشونازیادمردمنره...خودتکمککن

راهورسمشهداتویاینشرایطوانفسابهدادجوونهایمابرسه...

سرشراتکیهمیدهدبهصندلی.کمترازیکربعدیگرمیرسندفرودگاه.همان
انگارزمینو امامحسین)ع(رادارد. احساسرضایتوسرخوشیروزورودبهحرم
زماندراینآرزویدرخشانبااوشریکشدهاند.تویذهنشهمهمهیخوشایندی
میشنود؛احساسمیکندمحسنشدیگرنمیخواهدمثلگذشتهگمنامبماند.مطمئن
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استگوشهاییبرایشنیدنحقایقتیزشده،چشمهاییبرایدیدنزیباییهایناب
کهشهدادرسالهایدفاعازخودبهجاگذاشتهاند،بیقراریمیکند.یقینداردقلبهایی
آمادهاندکهروایتمجاهدتهایاووهمرزمانشرابیصبرانهانتظارمیکشند...میداند

اینروزهاپایانروزهایسکوتشهیدشاست.

ساختمانفرودگاهراازفاصلهیپانصدمتریمیبیند.دستههایساکرامیگیردواز
زیرصندلیبیرونمیکشدومیگذاردرویپاها.نگاهشمیافتدبهکیفپولش.بازش
میکندوعکسمحسنرامیبوسد.یادشمیافتدروزیکهمراسمچهلممحسنتمام
شدهبود،بچههایسپاهآمدهبودندوپاکتنامهایگذاشتهبودندجلویرویش.نگاهکرده
بودبهپاکتوباتعجبپرسیدهبود:»اینچیه؟«آنهادرجوابشگفتهبودند:»حقوق
محسنه...همهیحقوقاینچندسالهکهپسرتونتوسپاهکارکرده.«متعجبنگاهشان
کردهوقلبشفشردهشدهبود.باخودشفکرکردهبودمگرچنینچیزیممکناست؟
یعنیمحسنمنهمهیاینسالهاهیچدرآمدیازخودشنداشته؟نیازیبهپولپیدا
نکرده؟مگرمیشودجوانباشیویکاسکناستهجیبتنباشد؟یعنیلباسنخواسته؟
کفشنخریده؟همهیاینمدتهوسنکردهبادوستانشبرودتفریحودستشرابکند
تویجیبوآنهارامهمانشامی،ناهاری،سینماییکند؟اشکشراکهپاککردهو
پاکترابرگرداندهوگفتهبود:»نه.اینپولهامالمننیست.اگهپسرمازحقخودش
استفادهنکرده،منبکنم؟نه...منهماینحقوقروبرمیگردونمبهسپاه.خودتونهر

طورصالحهست،ازشاستفادهکنین.«

دوبارهعکسرامیبوسد.محسنبینچهارصدداوطلبپزشکیکنکورنفرچهارمشده
بودودلشنیامدهبودبروددانشگاه.گفتهبود:»میشودنرومدانشگاهبابا؟میخواهم
سپاهیبشوم.«پدردرجوابشگفتهبود:»هرطورراضیهستی.مناجبارتنمیکنم
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حتماًدکتربشوی.«

ماشینواردمحوطهیفرودگاهشدهاست.صفرعلیچشمهایشرابستهولحظاتوداع
رابهروشنیروزتصورمیکند.محسنوقترفتنبرایهمهیاهلخانهصحبتکرده
بود؛درستمثلیکواعظقدرتمندوتواناهوشمندانهآنچهراکهبایدمیگفت،گفته
بود.وقترفتنچیزیهمراهشنبود.بدونکولهوبدونهیچساکووسیلهای،خودش
بودولباسخاکیرنگتنش.سفارشنامادریاشراکردهبودوسفارشبرادرهارا.بعد
دستهایشرابوسیدهوخمشدهبودوافتادهبودرویپاهایش.اززمینبلندشکرده
بودوبهمحسنگفتهبود:»اگروقتداریبیابریمدیدنحسینراستگو.«محسنیک
لحظهاختیارشراازدستدادهبودوباناراحتیگفتهبود:»بچههادارندتویجبههکشته
میشوندومنبیایمدیدنراستگو!«عجلهداشت.صورتشرابوسیدهورفتهبودوچند
ساعتبعدکهدرحیاطرابازکردهبودبرودبیرون،دیدهبودمحسننشستهرویسنگ
نزدیکدروسرشراگرفتهپایین.تااورادید،ناگهانازجابلندشدوشروعکردبه
بوسیدندستهاوپاهایش.باگریهگفت:»باباحاللمکن.نفهمیدمچطورشدکهصدایم

رارویشمابلندکردم.«

تویراهروتنگاتوبوسپشتسرهمسفرانشایستادهتاپیادهشود.ذهنشمشغول
محاسبهاست.دوروزاولپسازبازگشت،دیداربافامیلودوستان...22اردیبهشت
سالروزشهادتمحسناست.وقتآخرینمصاحبهرامیگذاردبانویسندهیسرگذشت
پسرش.لبخندیپرزوررویلبهایشمینشیند.احساسمیکنداماممعصومرضایت

داده.میداندمحسنبهاحتراماباعبداهللدیگرمخالفتینخواهدکرد.





فصل دوم
شب های پادگان 

محسننیروهارابهصفکردهبودتویزمینصبحگاه.قراربودبعدازمراسمپرچم
برایگروهجدیدیکهتازهواردپادگانشدهاند،سخنرانیکند.بلندگویدستیرابرداشت
ودستدیگرشراگذاشترویسینهاش.کلیدربارهیمراحلآموزشوهدفهاو
امکاناتآنمجموعهحرفزدودرپایانصحبتهایشباتواضعخاصیگفت:»برادرها
همهتونروبهحضرتامالبنینقسممیدمهرکسیبرایموقعیتیاامکاناتسپاهیاهر
دلیلیغیرازدفاعازانقالباینطرفهاپیداششده،ازهمینراهیکهاومدهبرگرده.ما
اینجادورهمجمعشدیمکهبرایامامعزیزمونسربازهایالیقیباشیم.آمادههستیمو
هردستوریازولیامربرسههمهگوشبهفرمانیم.عراقبهکشورماحملهکرده.ستون
پنجمدشمنتوخطوطاولجبههدرحالجاسوسیوانتقالخبرهایمهمجنگیه.شما
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برادرهاتویاینآموزش45روزهآمادهمیشینبرایدفاعازاسالموکشورخودتون،
کهیکنوکریبهاسمصدامباحمایتهمهیدنیایاستکباربهشحملهکرده.دراین
شرایطمعلومنیستچقدرزندهباشیم.کارآموزشمافشردهوسخته.بهخواستخداما
قدرتبدنیوعقیدتیشماروتویاینمدتمحدودباالمیبریم.کالسهایسیاسیو
عقیدتیهمهستکهانشاءاهللازامروزبعدازظهربرقراره.توقعدارمهمگیازامکاناتی

کهتویاینشرایطسختدراختیارتونقراردادهشده،بهتریناستفادهروببرین.«

برادرداورزنیفرماندههنگآموزشیازپنجرهیاتاقشمشغولتماشایمراسمصبحگاه
بود.بعدازتمامشدندورهیآموزشیحاجیبابا،مسئوالنبهخاطرپشتکارزیادشاورااز
ارشدیگروهانبهفرماندهیگروهانانتخابکردهبودندوحاالاوبهصالحدیدخودش
قبلازشروعآموزشدورههایجدیدبایکسخنرانیدرجمعتازهواردهاآنهارابااهداف
وچندوچوندورهیآموزشآشنامیکرد.میدانستنیرویدلسوزیمثلمحسنیک
پدیدهینادریاستکهازبینهزاراننفردرهردورهیآموزشهمانندخورشیدتابانی
میدرخشد.ازاینکهاعتقادوعملشیکیبود،بهوجودشافتخارمیکردویقینداشتدر
قبالاینحرفشکهمیگویدجهاداکبر،جهادبانفساست،خودشهمیشهپیشگامبوده
وباشستنظرفهایآشپزخانهوحرسکردندرختهایپادگانوانجامکارهاییکه
هیچگاهدرشأنیکفرماندهنبود،عماًلبهنیروهایآموزشدرسخودسازیوتواضع
میدهد.همینزمستانسالگذشتهبودکههواپیمای727بوئینگاعزامیمشهد،روی
ارتفاعاتورجینازکوههایلشکرکتهرانسقوطکرد.حاجیباباازاولینداوطلبهایی
بودکهبرایامدادرسانیدرهوایمهآلودوسردبهمنماهخودشرابهسرعتبهمحل
وسیعسانحهرساند.ساعتهاتالشاودرشیب60درجه،انتقالاجسادقربانیان،جلب
رضایتخانوادههایمنتظرکهدرپایینارتفاعاتچشمبهفعالیتهایاوودوستانش
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دوختهبودند،کارکمارزشینبودکهبهاینزودیهاازخاطرشمحوشود.

طیچندروزگذشتهچندینسپاهیازیکیشهرستانهابهتهرانانتقالدادهشده
بودندبرایپاکسازیوگزینشدوباره.طرفهایعصر،محسنپسازتمامشدنکالس
مبارزهیتنبهتنبهطرفساختمانستادبهراهافتاد.داورزنیجلویاوراگرفتو
خواهشیراکهطیاینروزهامرتبازاوداشت،دوبارهتکرارکرد:»برادرمحسن،رضایت
بدهاینبچههاروهمعالوهبرگروهانجدیدیکهمسئولیتشونروقبولکردی،راه

بندازی.منکسیروبهترازتوسراغندارمازپساینهابربیاد.«

محسنخبردارایستادهبودوباحالتیفروتنانهاجازهدادفرماندهصحبتشراتمامکند.

ـمنحرفیندارمبرادرداورزنی،ولیاینآقایونیکهمندیدم،گموننکنمخیلیبشه
براشونکاریکرد.

ـمحسنجان،شماکارروباهاشونشروعکن،بهمشکلبرخوردی،ازبچههایدیگه
میخوامبیانکمکت.

ـصحبتسرسختیآموزشنیست.اینهاطرفدارهایپروپاقرصبنیصدرهستن.
پاکسازیشونخیلیمشکله.منآبمبااینگروهتویهجوبنمیره.

صدایاذانمغربتویمحوطهیبزرگپادگانپیچیدهبود.نیروهایسپاهیوبسیجی
درصفوففشردهراهافتادهبودندبهطرفنمازخانه.برنامهاینگونهبودکهپسازگذراندن
روزینفسگیروسخت،دراولیندقایقغروبشامبخورندوبهدنبالآناستراحتکنندو
ساعاتیبعدباعملیاتخشمشبانهمهمترینقسمتآموزشرادرتجربهایتوأمباترس
ودلهرهپشتسربگذارند.عملیاتیکهسروصدایزیادیداشتوبیشترشبهاسکوت

فضایآسایشگاههارادرهممیشکست.
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***

یکیدوروزازقبولمسئولیتیکهفرماندههنگازمحسنخواستهبود،میگذشت.
برادرداورزنیهنگامصبحچشمشبهحاجیباباافتادکهرویدوپاکناردیوارآسایشگاه
نشستهواخمهایشرادرهمکشیدهاست.همانطورکهبهطرفشمیآمد،بهچهرهاش
خیرهشد.هیچگاهاینقدربههمریختهوگرفتهندیدهبودش.جلورفتتاهرچهزودتر

ازعلتناراحتیاشسردربیاورد.

ـنبینمناراحتباشیبرادر.چرابیروننشستی؟اتفاقیافتاده؟

ـایناکیاندیگهانداختیبهجونما؟بابابههیچصراطیمستقیمنیستن.

ـمیدونمکاربااینجماعتسخته.باگالببخشهماهنگمیکنم،ببینمدردشون
چیه؟

محسنجثهایمتوسط،امابدنیورزیدهوقویداشت.درظاهر،گروهاعزامیداشتِن
فرماندهایدراینقدوقوارهرابرنمیتافتند.وقتیمتوجهشدهبودندقراراستزیردست
چنینشخصیآموزشببینندوازاوفرمانببرند،بارفتارهاییغیرمعمولکاریکرده
بودندکهناچارشودازآسایشگاهبیایدبیرون.نمیدانستباآنهاچهبرخوردیکندکه
خواستهیمسئوالنپادگانعملیشود.تصمیمجدیگرفتهبودمسئولیتشانرابهکس

دیگریواگذارکندوبهدرگیریذهنیاشخاتمهدهد.

بهمحسنچریککهدورهیکاملآموزشجنگهای برادرگالببخش،معروف
نامنظمرادرلبنانگذراندهبودوازاندامبلندوقدرتبدنیفوقالعادهایبهرهمیبرد،از

طرفمسئولهنگاحضارشد.

ـهرطورخودتصالحمیدونیبهاینجماعتبفهمونتوپادگانکسیحقاینجور
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اداواصولهارونداره.بهشونبفهمونکسیغیرازمحسنهمقرارنیستفرماندهشون
باشه...یامثلبچهیآدمحرفگوشمیکننیاهمینامروزازاینجااخراجشونمیکنیم

برنپیکارشون.

احساس متواضعش، شخصیت داشت. دوست خیلی را حاجیبابا چریک محسن
مسئولیتبینظیرشوقاطعیتوتالششبانهروزیاشدرتربیتنیروهاچیزینبود
کهازچشمکسیپوشیدهباشد.پسازشنیدندرخواستفرمانده،سالمنظامیدادوبا
اطمینانگفت:»درستشونمیکنم.تابهدستوپایآقامحسنمانیفتنوازشحاللیت

نخوان،هیچکدومشونازدراینپایگاهخارجنمیشن.«

***

صدایانفجارکپسولهایگازاشکآوروگلولههایمشقیفضایآسایشگاهرابهلرزه
درآوردهبود.دردقایقکوتاهیهمهاعضایگروهبدونپوشیدنلباسفرموپوتینبا
فریادهایبلندمحسنچریکبهطرفمیدانتاکتیکحرکتدادهشدند.زیرآفتابداغ
ساعتهابابدنهایلخترویزمینسنگالخسینهخیزبردشانوازنردبانهایبلندو
متزلزلباالوپایینشانکرد.آنقدرگلولهنزدیکپاهایآنهازدکهچندنفرشانازترس
دیگرنمیتوانستندکاریکنندوبانگاههایالتماسآمیزشانمیخواستندفرماندهخشنرا
ازتنبیهبیشترآنهابازدارند.اوباتمرینهایطاقتفرساوسختچنانبهگروهفشارآورد
کهدرکمترینزمانازکردهیخودپشیمانشانکرد.چندساعتبعد،یکراستازمیدان

تاکتیکآمدسراغحاجیباباوبهآرامیپشتکتفاوزد.

ـکاریباهاشونکردمکهاسممادرهاشونهمفراموشکردن...برادرمن،برایاین
جماعتنمیشهتواضعبهخرجداد...یادشوندادمکهچطوریبایدبیچونوچرااز



بلندی های  آفتاب  3۰

فرماندهاطاعتکنن.

محسنهنوزپکربود.

ـنهبابا.منهمونگروهانخودمروفرماندهیکنمبسه.بهبرادرداورزنیبگومناز
نظرسیاسیبااینامشکلدارم.حقیقتشدلمراضینمیشهبراشونوقتبذارم.

ـقهرنکندیگه.همینحاالستکهبیانازتمعذرتخواهیکنن.

ـصحبتقهرواینحرفهانیست.مشکلمندیدگاهاینبچههاست.البتهخداازدل
بندههاشبهترخبرداره.انشاءاهللکهنََفستحقباشه...ماکهبخیلنیستیم.بلکهبااین

توپوتشرتبهراهراستهدایتشدهباشن.

نزدیکغروبآفتاببود.بچههایگروهعرقکردهوباتنوبدنمجروحوخسته
یکییکیازمیدانتاکتیکبیرونآمدند.محسنچریکگروهانرابهخطکردتویزمین
صبحگاهوقبلازاینکهدوبارهبهسراغحاجیبابابرود،روبهآنهاکردوگفت:»ازهمین
حاالبرادرمحسنجاشروسرشماست.بهترهبگممنوقتیصورتفرماندهشمارو
میبینم،توخودماحساسکوچکیمیکنم.بایدقدرایشونروبدونین...حاالوقتشهبدون
استثناهمهازشمعذرتبخواین.«بعدازتمامشدنصحبتهایشبهسرعتازپلههای

ساختمانباالرفتووارداتاقحاجیباباشد.

ـبیاببینچهگروهفرمانبرداریواسهاتساختم!توخوابهمنمیدیدیبچههاییبه
اینسربهزیریوحرفگوشکنیداشتهباشیاخوی.

حاجیباباهیچعکسالعملینشاننداد.محسنچریکدستشراگرفتوباهمازدر
اتاقبیرونآمدند.توقعنداشتآنهابهاینسرعتسربهراهوپشیمانشدهباشند.هر
دوازپلههاپایینآمدند،درحالیکهحاجیباباداشتخودشرابراییکسخنرانیبلند
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وباالدرآنجمعتّوابوخستهآمادهمیکرد.گروهازدقایقیپیشدرانتظارفرماندهبه
صفایستادهبودند.یکیازسپاهیهاازستونخارجشد،دستدورگردنمحسنانداخت
وصورتشرابوسیدوباشهامتتمامازاوعذرخواهیکرد.محسندوبارهحالتتواضعو
مهربانیسابقراداشت.بامحبتبهصورتتکتکبچههانگاهیانداختوتویدلش
آرزوکردبتواندبایاریخداوندازاینجماعتسربازانیشجاعبرایاسالموانقالببسازد.

***

ازساعتیپیشگردانهایآموزشبهصفواردغذاخوریشدهودرآنزمانکم
فرصتداشتندباهمبگووبخندیداشتهباشندوتجربیاتشانراازکالسهایمتنوع
پادگان،حاالتواحساساتشانرادرمراسمخشمشبانهوسختیهایمیدانتاکتیکبه
یکدیگرانتقالدهند.محسنظرفغذایشرابرداشتویکراسترفتطرفآشپزخانه.

صدایخندهیمسئولآشپزخانهبلندشد.

ـبهبه!چهبهموقعاومدی!یککوهظرفنشستهمنتظرتهاخوی.

محسنازدریچهیآشپزخانهنگاهیبهسالنغذاخوریانداخت.یکیازنیروهای
تازهواردهمچنانپشتمیزنشستهبودوآرامآرامبادانههایبرنجتویبشقابشبازی
میکرد.رفتارشکمیعجیببود.چندروزیمیگذشتکهبهنظرمیآمدتویمراسم
پرچمحالشدستخودشنیست.کمیسرشرابهاینطرفوآنطرفچرخاند.تقریبًا
همهینیروهاازسالنخارجشدهبودند.ازدریچهفاصلهگرفتوبهسرعترفتطرف
ظرفشویی.بشقابهاینَشستهراتویآبنیمهگرمتشتپالستیکیجاداد.هنوزچند
تکهازظرفهارانَشستهبودکهمتوجهشدنیرویتازهواردسرشراازدریچهیسالن

کردهداخلآشپزخانه.
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ـبرادرحاجیباباکیکارتونتموممیشه؟

محسنشیرآبرابستودستهایخیسشراباپشتلباسفرمخودپاککردوبه
طرفمسئولآشپزخانهرفت.

ـبیابقیهاشکارخودته.اینبندهیخداکارمداره،بایدبرم.

همانطورکهآهستهآهستهازکنارباغچهیغذاخوریباهمبهطرفآسایشگاهقدم
میزدند،نیرویتازهواردباحالتیغمگینبهنیمرخمحسننگاهمیکرد.حاجیباباپرسید:

»مشکلیپیشاومده؟«جوانسرشراپایینانداختوباالخرهبهحرفآمد.

ـمیخوامپیششمااعترافیبکنمکهاگهبشنوین،ممکنهخیلیعصبانیبشین.

ـتایکساعتدیگهبایدسرکالسباشیم.میگیچیشدهیانه؟

اشکتویچشمهایجوانتازهواردحلقهزدهبود.صدایشباالنمیآمد.سکوتاوبرای
محسنعجیببود.روبهرویهمایستادند.محسنبانگاهبهچشمهایجوانیادیکی
ازبچههاافتادکهرفتارهایمشکوکیداشتوباالخرهباپیگیریهایمکررفهمیدهبود
درنمازهایجماعتحاضرنمیشود.یکیازصبحهاکههمهرفتهبودندمسجد،اورازیر
پتوگیرانداختهوپرسیدهبود:»مگهتونمیرینماز؟دوستاتهمهرفتن.چراباهاشون
نرفتی؟«اویکلحظهترسیدهبود،ولیبانگاهعمیقفرماندهبهچشمهایشنتوانستهبود

دروغبگویدواعترافکردهبود:»منایننمازهاروقبولندارمبرادرمحسن.«

ـچطور؟پسچهنمازیروقبولداری؟

ـمنپتورومیکشمرویصورتموباخداارتباطبرقرارمیکنم.

فردایهمانروزبهمسئوالنپادگانگفتهبود:»ایننیروبهدردمنمیخوره.هرکاری
میخواینباهاشبکنین،بکنین.«محسنزیرلباستغفراهللگفت؛نمیخواستاورابا
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نیرویاخراجیاشمقایسهکند.

ـاگهگناهبزرگیکردی،بروباخداخلوتکن،چرااومدیپیشمن؟

جوانباصدایضعیفیگفت:»اگهبفهمینمنیهنفوذیام،باهامچهکارمیکنین؟«

محسنتعجبنکرد.احساسشاینبودکهجوانازکارخودشپشیمانشدهاست.

ـحاالچی؟حاالهممیخواییهنفوذیباقیبمونی؟

ـبریدم.خستهشدمبهخدا.اونروزیکهبرادرعلیقربانیروبرایاولینبارتو
صفغذاخوریالبهالیبچههادیدمکهچطورمثلیهآدممعمولیباهمهخوشو
بشمیکردواصاًلنمیگفتفرماندهکلپادگانه،باخودمگفتمفرماندهپادگانکجاو
فرماندهترسویمنتوسازمانکجا؟...باورتونمیشهمنهنوزنیرویارشدخودمرو
ندیدم؟وقتیمیبینمشمافرماندههابااینهمهخستگیوکارزیادبهفکردوستاتون
تویآشپزخونههمهستین،وقتیمیبینمباچهعشقیازخوابشبخودتونمیزنین
کهواسهینیروهاتونکمنذارین،دیگهنمیتونمخودمروگولبزنمکهسازمانمنیه

سازماناسالمیطرفدارخلقه.ازاینمقایسههاستکهدیگهبریدم.

محسندستشرارویشانهاشگذاشت.

ـدربارهیبرادرعلیقربانیهنوزهمهموننظرروداری؟کهیهفرماندهواقعیکسی
مثلاونمیتونهباشهنهآدمهایخائنسازمانمنافقین؟

ـبله.ایشونبرایمنیهفرماندههمهچیزتمومه.تویاینپادگانمنخیلیچیزهااز
شمابرادرهایادگرفتم.رفتارشمابابچههاییکهازپشتمیزونیمکتمدرسهپاشدن
اومدناینجاوهزاررفتارناجوروبچهگونهدارن،رفتارجوانمردونهست.شمااینجااز
آدمهایمعمولیآدمهایدالورمیسازین.فرقشمابافرماندههایسازمانتوهمینه.ما



بلندی های  آفتاب  3۴

هیچوقتنمیتونیممثلبچههایاینجاازدلوجونواسهانقالبمونکارکنیم.

بغضیپرزورراهگلویهردوآنهارافشارمیداد.محسنازعمقنگاهاوصداقتو
راستگوییرادریافتهبود،اماعقلحکممیکردقبلازهرپیشآمدیخبررابهفرماندهان
پادگانبرساندتاهرچهسریعتراطالعاتایننفوذیسازمانمنافقینراتخلیهکنند.
دستجوانرابهگرمیمیاندستهایشفشردوبالبخندیاطمینانبخشگفت:»بیا
بریمهمهیحرفهاییروکهبرایمنزدی،واسهیمسئوالنپادگانهمبگو.هرچی
دربارهیسازمانمیدونیوهرخبریروکهازاینجاخارجکردی،بهطورکاملواسهشون

توضیحبده.«

***

کامیونهابافاصلهیمعینیازهموباحرکتآهستهتویجادهیشنیبهطرف
تپههایهزاردرهدرقسمتشمالیپادگانبهحرکتدرآمدهبودند.حاجیبابالبهیبرزنتی
پشتکامیونرابادستگرفتهبودوبااشارهبهبچههایآموزشازآنهامیخواستکه
بهترتیبازپشتکامیونرویجادهبپرند.جلوترازهمهجوانالغریایستادهبودکهبه
نظرمیرسیدترسیدهاست.محسنیکدستبهسینهویکدستبهاسلحهیخودش

راانداختوسطجادهودرکمترینزمانبهکامیونرسیدوازآنباالکشید.

ـببینینکارینداشت.بچهبازیدیگهبسه.دیدینپریدنتواینسرعتکمنهوحشت
دارهنهجایآدمزخمیمیشه.دیگهمعطلشنکنین.

اعضایگروهانجرأتپیداکردهبودندبهلبهیکامیوننزدیکشوند.محسنبایک
فشارکوچکبهکتفآنهامجبورشانمیکردبپرند.کمکمسرعتماشینبیشترشد.
عقربهیسرعتازسیکیلومترباالتررفتهبود.مهدیمرندینیرویتازهنفسوقبراق
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پادگانکهبیشتروقتهابرایانجامکارهایسختوخطرناکپیشقدممیشد،با
اشارهیفرماندهدرحالیکهکامیونسرعتگرفتهبود،خودشراازماشینپایینانداخت
وسریعازرویزمینبلندشد.صدایمحسنتویمحفظهیپشتیکامیونپیچیدهبود

کهسعیمیکردانگیزهینیروهایشرادریادگیریفنونرزمیباالببرد.

ـآفرین!ببینیناالنسرعتروی45کیلومتره.ازبرادرمهدییادبگیرین.بایدهمگی
توتمرینهاییکهفتهیآیندهبتونینمثلاونبپرینپایین...بچهبازیهمممنوع.هر

کینتونه،منتظرتنبیههایسختمنباشه.

***

عرقازسروصورتبچههاسرازیرشدهبود.بعدازمراسمپرچمواردمیدانتاکتیک
شدهوازانواعواقساممانعهایبلندوکوتاهگذرکردهبودندوحاالبابدنهایلخت
میخواستندزیرسیمخاردارهایحلقویبروندوپسازپشتسرگذاشتناینمرحلهبه
طرفدیوارهایمشبکیازجنسطنابهایقطورکنفیحرکتکنندودرکمترینزمان
بایدمیتوانستندازیکطرفدیوارکنفیباالکشیدهوازطرفدیگرشپایینبیایند.
حاجیبابابامهارتباالیرزمی،قبلازانجامدادنتکنیکهایآموزشتوسطنیروهابا
انرژیفوقالعادهایکهداشت،خودشقبلازهمهپیشقدممیشدواینرفتارهاتأثیر
عجیبیروینیروهایتازهواردگذاشتهبود.آنهاساعتیپیشدرمیدانتیرباچشمخود
دیدهبودندفرماندهشانسهتیرقلقگیریراچطورروییکنقطهزدواطمیناندادآنها
همباتمرینزیادمیتوانندمثلخودشبهچنینمهارتیدستپیداکنند.باالرفتناز
طنابهایگرهدارازکارهایمشکلیبودکهمهدیمرندیبهخوبیمیتوانستانجام

دهد.محسناورابهکناریکشیدودسترویشانهاشگذاشت.
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ـواسهتنقشهکشیدم.انشاءاهللکمکمبایدبتونییهگروهانروآموزشبدی.

همانطورکهچشمشبهمبارزهیتنبهتننیروهایشبود،ادامهداد:»اگهدیشبوقتی
اومدمطرفاسلحهاتبیدارنمیشدی،امروزیههمچینتصمیمیدربارهتنمیگرفتیم.«

ـحاجی،دیشبکهبرایبارصدمبودخواستیاسلحهامروبرداریومنمتوجهشدم.
خداامواتتروبیامرزه،یهشببذارماراحتبخوابیم.

ـدورهاتتمومبشه،جاپایمنمیگذاری.اونوقتهمونیکساعتهمکهقباًل
میخوابیدی،دیگهنمیتونیبخوابی.

اسلحهرارویشانهاشجابهجاکردودرحالیکهازاوفاصلهمیگرفت،گفت:»واقعًا
قصدماینبودهخستهاتکنم،ببینمچقدرمردجنگهستی.روسفیدمکردیمهدی.«
هنوزچندقدمنرفتهبودکهارشدگروهانشرادیدوازهمانجاباصدایبلندبهاوگفت:
»فرداصبحزودقرارهبریمطرفهایلشگرک.میخوامبچههاروآمادهکنی.یهمانورهم
داریمواسهغارپلنگ.باهاشونتمرینکن.شعارهاروهماهنگبَِدن.میخوامهرکس
هرکجایکوهباشه،صدایاونهاروبشنوه.بایدبهدوتاکافهیعبداهللریشببریشون.

دقیقا45ًدقیقهنرمش؛کمترهمنه.

***

اینچندروزآنقدرنیروواردپادگانشدهبودکههمهیساختمانهادراشغالتازهواردها
بود.ازهمهجاصدایتیرونارنجکومسلسلوهمهمهمیآمد.فشردگیدورهی
آموزش،سازماندهیکالسهایعقیدتی،چریکی،سیاسیوحتیآموزششنا،مسئوالن
پادگانراتحتفشارگذاشتهبود.سیدعلیاصغرتولیت،محسنرادیدکهبعدازکالس
دفاعشخصیبیاینکهبهخودشاستراحتبدهد،باگروهیآمادهشدهبرودبهطرف
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میدانتاکتیک.میدانستمادرمحسنروزهایسختبیماریاشراطیمیکند.سر
راهشایستادوبهحالتاعتراضگفت:»چرانمیریمرخصی؟منآدمبهکلهشقیتو

ندیدم.«

ـکاریبهکارمنداشتهباشاصغر.بذاربرم.بچههامنتظرن.

ـخانوادهاتچهگناهیکردن.برواونمادربیچارهروببین؛چشمبهراهته.

ـمیمونمتاجمعه.نمیشهبچههاروبهحالخودشونگذاشت.

ـکاراونهاباما.یهدندگینکن.

ـتوهماصرارنکن.منمشکالتخانوادگیمروقاطیمسائلکاریمنمیکنم.

ـچندشبانهروزهنخوابیدی.تویاینپادگانهمیشهنیروهست،آموزشمهست.یه
کمبهفکرخودتباش.بیابروپیشداورزنی،مثلبچهیآدمورقهیمرخصیتروامضا
کن.منومهدیتوچندروزیکهمیریمرخصی،بچههاتروجمعوجورمیکنیم.

صبحجمعهمحسنصبحانهنخوردهازدرپادگانزدبیرون.تامحلهینیرویهواییراه
زیادینبود،اماقسمتیازمسیررابایدازمنطقهایبیابانیوکمرفتوآمدمیگذشت.
فرصتداشتحاالکهازکاروفعالیترهاشده،بهعزیزترینشفکرکند.یکیدوروز
ازحالمادرشبیخبرماندهبود.تصویریازچهرهیرنگپریدهوضعیفاوجلوی
چشمانششکلگرفت.دلششورمیزد.ازیکسالپیشکهبهسرطانمریمبتال
شدهبود،هرکاریبرایبهبودیاشانجامدادهبود.بهدوستیکهبهکشورهایاطراف
خلیجفارسسفرمیکرد،برایتهیهیبعضیازداروهایشسفارشخریددادهبودوبرای
تحویلداروهاتافرودگاهمیرفت.همچنانازخودتوقعداشتکهبیشترازاینهابهفکر

سالمتیمادرشباشد.
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***

هوایاتاقگرفتهوسنگینبود.ازوقتیمحسنرسیدهبودباالیرختخوابمادر،
دلشورهاشبیشترشدهبود.مادرشمیگفتومیخندیدودربارهیکارهاومشکالتی
کهداشت،پرسوجومیکرد،امااواحساسشاینبودکهنمیتواندبهاینخندههاو
حرفهایشدلخوشباشد.ساعتیبعدکمکمحالمادربدشد.رنگشپریدهبودونفسش
بهسختیباالمیآمد.بهصورتپسرشنگاهیانداختوگفت:»ازتراضیممحسن
جان.دلمخوشهتوپادگانداریواسهانقالبواسالمزحمتمیکشی.«محسنخمشد

ودستشرابوسیدوبهچشمهایشمالید.

ـاونجاکههستم،همهیفکروذکرماینجاپیششماست.

ـخداروشکرکهداریبهدینومملکتتخدمتمیکنی.الهیخیرببینیکهحرف
امامروگوشمیدی...بااینهمهکار،بازبهفکرمادرتهستی...عاقبتبهخیربشی...
منکهدیگهنمیتونمجوابزحمتهایتوروبدم؛اونروخدابایدعوضبده...دعا

میکنمخوشبختبشیمحسنجان.«

طرفهایظهرصدایمادرکمکمضعیفشد.ازساعتیپیشچشمهایشرابستهبود
وزیرلبدعامیخواند.محسنباآشفتگیبهکفپاهایشکهازپتوبیرونماندهبود،
نگاهکرد.چقدربهمادرگفتهبودجلویچشمهایشراهبرودوبعدخمشدهبودجای
پاهایشرابوسیدهبودوگفتهبود:»اینجابهشتخداستکهرویآنراهمیرویمامان
عزیزم.«وقتیمیآمدمرخصی،ازهمانلحظهیورودباصدایبلندمیگفت:»مامان
دردتبخورهتوسرمحسن«ومادرچقدرگلهمیکردوناراحتمیشدومیگفت:
»شیرمروحاللتنمیکنمبازهمازاینحرفهابزنی.«احساسیقلبیبهاومیگفت
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نمیتواندبهماندنشدلخوشباشد.همانطورکهآرامآراماشکمیریخت،مفاتیحراباز
کردودعایعدیلهراباصدایآهستهشروعبهخواندنکرد.صدایضعیفمادرتوی

گوشهایشپیچید.

ـمحسنجانبلندبخونمنهممیخوامدعاروبخونم.

بهدستهایمادرنگاهکرد؛انتهایانگشتهایشکبودیرقیقیظاهرشدهبود.
صورتشازصبحزردتربهنظرمیرسید.خمشدوپیشانیاشرابوسید.احساسازدست
دادناومثلتصویریدلهرهآور،پرزوروویرانگرمرتبتویذهنشعقبوجلومیشد.
پدربزرگومادربزرگشکمیآنطرفترازرختخوابزانوزده،مشغولخواندنقرآنو
دعابودند.بهچشمهایسرخطاهره،زنبرادرشعباس،نگاهیانداخت.وجودایندختر
جوانبعدازرفتنمادرمیتوانستروحزندگیرادرخانهشانپایدارنگهدارد.فکرکرداگر
آنهاتصمیمبگیرنددرآیندهازاینجابروندومستقلشوند،تاچهاندازهبهپدروبرادرانش
سختخواهدگذشت.چشمگرداندرویصورتتکتکاعضايخانواده.همهدراین
لحظاتنفسگیرآرامبودندوهیچحرفیبینشانردوبدلنمیشد.ناگهانصدایضعیف

مادرسکوتناخواستهیاتاقرابرهمزد.

ـبرامتربتبیارین.

همهمهایکوتاهفضایاتاقرافراگرفت.مادرخواهشخودراتکرارکرد.

ـاگهتوخونهتربتنیست،برینازهمسایهبگیرین.

قبلازاینکهمحسنازجابلندشود،پدربزرگدستشرارویشانهیاوگذاشتوگفت:
»منمیدونمکیتربتداره.توهمینجابمونپیشمادرت.نبایدتویاینموقعیتباز
همچشمانتظارتباشه.«میدانستبزرگتریندلواپسیدخترش،محسناست.بینپنج
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فرزندپسرش،احساسدیگرینسبتبهاوداشتوحاالشایدحضورشمیتوانستبه
جاندادنراحتاوکمککند.

لحظاتبهکندیمیگذشت.آخریننفسهایمادربهشمارهافتادهبود.چشمهارا
بازکرد،بهصورتمحسننگاهیانداختوبهآرامیپلکهارارویهمفشرد.محسن
رویبدنمادرخمشدوفریادکشید:»مامان...مامان.«مادربزرگشانههایمحسنرا

ازپشتسرگرفت.

ـمحسنجانبیتابینکن.هفتهیپیشهمهمینطوریشد.نترسعزیزم.«اما
مادرازدنیارفتهبود.محسناینواقعیتراازنگاهآخرشفهمید.فشارعصبیشدیدی
بهاوواردشدهبود.بیصدااززمینبلندشدورفتبهطرفآشپزخانه.چشمهایشاز
بیخوابیواشکمیسوخت.کمیآبخوردوبدوناینکهدیگرحرفیبزندوفریادی

بکشد،گوشهیاتاقنشستوبهجسمبیحرکتمادرشخیرهشد.

***

حسینخدابخشازدیدنمحسنتعجبکرد.

ـاِ...حاجیباباتواینجاچیکارمیکنی؟مگهمادرتفوتنکرده!داورزنیکهبامرخصیت
موافقتکرد،چرابرگشتی؟

محسنداشتگزارشکارهفتهیپیشرابرایفرماندهپایگاهمینوشت.

ـدیگهکاریاونجانداشتم...مهممادرمبودکهدفنشکردموبرگشتم.

باگفتناینحرفهااشکازگوشهیچشمهایشسرازیرشد.بهروزخاکسپاریمادر
اندیشید؛وقتیکهمیخواستندبرایهمیشهاوراتنهایتنهاتویقبرستانبگذارندو
برگردندخانه.دلشطاقتنیاوردهوگفتهبودیکیازماشینهارابرایشبگذارندوهمه
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بروند.تاصبحبیدارماندوباالیمزارشقرآنخواندهوگریهکردهبود.

ـمیموندیتاشبهفتش.ناسالمتیمادرتبود.

ـامشبخشمشبداریم.برایبچههایایندورهبایدبیشتروقتبذارم.مادرمراضیتر
بودبرگردمپادگان.میموندمخونهکهچی؟

ـباباتدستتنهانیست؟

ـبرادرهامهستنواسهکمک...خودتوضعیتاینجاروکهدیدی.اونقدرنیروزیاد
شدهکهواسهخواببایدببریمشونروپشتبوم.اینهاهمهشونآموزشمیخوان...جبهه

بهرزمندهاحتیاجداره.

خدابخشدرحالخارجشدنازاتاقگفت:»جلسهیفرماندههادیروزساعت3برگزار
شد.گمونمواسهجنوبمیخواننیروبفرستن.«احساسافسوسدوبارهآمدهبودسراغ
محسن.خودکارشرارویمیزگذاشتوصورتشرابیندستهاگرفت.ازدقایقیپیش

برادرتولیتبرایزدنتلفنوارداتاقشدهبود.

ـحاجیسختنگیر.وقتشبشه،شماروهماعزاممیکنن.

محسنصورتشازاشکخیسشدهبود.

ـنمیتونمبمونم...وقتیشنیدمتوقصرشیریناونبعثیهایازخدابیخبربهزنو
دخترمردمتعدیکردن،دیگهغیرتمقبولنمیکنهبشینموتماشاکنم.

همانموقعصدایمهدیراازتویراهپلههاشنید.بهَجستازصندلیبلندشدوبه
طرفدررفت.بانگاهیحسرتباربهصورتشخیرهشدوگفت:»خوشبهسعادتت!به
سالمتیداریباروبندیلترومیبندیبریجبهه؟«مهدیمیدانستعطشحاجیبابا
برایرفتنبهمنطقهاگربیشترازاونباشد،کمترهمنیست.دستشرابهحالتاحترام
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رویسینهاشگذاشتوباصدایآهستهگفت:»مامخلصبرادرحاجیباباهمهستیم.
انشاءاهللبههمینزودیهاقسمتتمیشه.دیروزتوجلسهتکلیفبعضیگروهانها
مشخصشد.انشاءاهللماداریممیریمسوسنگرد،امااحتمالشکمهجنوببمونیم.گفته

شدهنیرویزیادیتوغربنیست.

محسنهمانطورنگاهشثابتماندهبودرویصورتاو.

ـچیکارکردیمهدی؟

دوبارهتویچشمهایشاشکجمعشدهبود.

ـتوواسهمنیهفکریبکن.بههردریمیزنمنمیذارنبرم.

ـاحتمااًلتایکیدوماهدیگهوضعفرقمیکنه.ناراحتنباش.هرجاخدمتکنی،
اونجاهمجبههست.

***

برادرداورزنیجلویدراتاقشایستادهبودوبهساماندهینیروهایمشتاقیفکرمیکرد
کهروزبهروزبرتعدادشانافزودهمیشد.بهانتهایراهروچشمدوخت.هروقتحاجیبابا
رامیدید،روحشتازهمیشد.محسنازراهپلههاباالآمدهوبهمحضدیدنشاوراهل
دادتویاتاقودرراپشتسرشقفلکرد.مسئولهنگبهخوبیمیدانستاینفرمانده
پرجنبوجوشومخلصازچهمسئلهایرنجمیبرد.چشمهایشسرخشدهبودوآثار
بیخوابیوفشارکارطاقتفرساراتویچهرهاشبهوضوحمیدید.رویصندلیاش
نشست.دقیقاًمیدانستمحسنبرایچهآمدهاست.باشناختیکهازاوداشت،قبلاز

اینکهحرفیبزند،خودششروعبهصحبتکرد.

ـمیدونمخواستتچیه.واهللدستمننیستمحسنجان.ازباالدستوررسیده.ما
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اجازهنداریمازدستوراتسرپیچیکنیم...

حاجیباباپریدتویحرفش.

ـقباًلهماینحرفهاروشنیدم.شمارضایتبدین،مشکلباالییهاهمحلّه...سدفی
سبیلاهللنشینبرادرمن.بذارینمنهمباحاجعلیبرممنطقه.

ـبازکهحرفخودترومیزنیمحسنآقا.شمابرینمسئولیتگروهانتباکیه؟این
جمعیتصاحبنمیخوان؟یکینبایدباشهبهشونآموزشبده؟

اشکتویچشمهایمحسنجمعشدهبود.بغضیپرزورگلویشرامیفشرد.صدایش
راآهستهکردوبهفرماندهنزدیکترشد.

ـبرادرسدفیسبیلاهللشدی....وضعمرزهاخرابه.شایدکاراییمناونجاچندبرابر
اینجاباشه...خوبنیستَقَسمتبدم،امادیگهموندنتوتهرونبرامسختشده.

دیوار باالی قابیطالیی در که رضا)ع( امام بهعکسضریح دوخت را نگاهش
روبهرویشنصبشدهبود.دهروزپیشبافرماندهدورهیآموزشیخودش،برادرابوالفضل
مالشریفرفتهبودقموچندروزبستنشستهبودتویصحنوبهحضرتالتماسکرده
واجازهخواستهبودبروندخطمقدم.همانروزکهمیآمدندتهران،دلشگواهیمیداد
آنبزرگوارجوابشرادادهاست.اکنونباامیدواریچشمهارادوختهبودبهدهانفرمانده
هنگودرسکوتیمعنادارمنتظرنتیجهیتوسلدوبارهاشبهحضرتمعصومه)س(
لحظهشماریمیکرد.برایلحظاتیعقربهیثانیهَگردانساعترویمیزرابااطمینان
خاطرازنظرگذراند.میدانستزمانزیادیمنتظرنخواهدماند.میدانستالتماسهای
ممتدشبهحضرتموانعظاهریراباهمهیبزرگیوسرسختیازسرراهشبرخواهد
داشت.بهخاطرهمینایمان،درآندقایقپرفشارجزشنیدنکلمهیرضایتبهچیز
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دیگریفکرنمیکرد.

ـباشهمحسنجان.بروچارهاینیست.بابچههاهماهنگمیکنم،میگمیکیشون
مسئولیتگروهانتروفعاًلقبولکنه...امامیدونمدیگهمثلتونمیتونمفرماندهپیدا

کنم.سعیکنسالمبرگردی.واقعاًپرکردنجایتوواسهماسخته.

قطرههایاشکبیهیچاختیاریرویصورتمحسنروانشدهبود؛اشکیازسر
شوقوشکرگزاری.برایرسیدنبهاینآرزوانتظاریکشندهوطاقتفرساکشیدهبود.
بااینکهبهیقینمیدانستممکننیستحاجتیازخاندانامامانمعصومداشتهباشدوبا
بیاعتناییآنبزرگوارانروبهروشود.اولینعکسالعملشاینبودکهدستهایمسئول
هنگرابهگرمیبیندستهایشگرفت.نمیدانستسیلاحساساتشراچگونهمهار
کند.بیهیچمعطلیاورادرآغوشفشردوشانههایشرابوسید.عقبعقبرفت،نفهمید
قفلدرراچگونهبازکردوچطوربهسرعتخودشرارساندبهپلههایپایینیساختمان.

هجوم و غربت

درروزهجومارتشعراقبهمرزهایغربیکشور،هستههایمقاومتازنیروهایسپاه
ومردممنطقهشکلگرفتهبودکهخیلیزودافرادداوطلبارتشوژاندارمرینیزبهجمع
آنهاپیوستند.روزاولتجاوز،لشکر8پیادهیدشمنبعدازورودبهدشتذهابازدو
محوربهسمتسرپلذهابحرکتکردهوواردمنطقهشدهبود.بهمحضاینکهمعلوم
شدلشکر4پیادهیعراقازطریقدشتگیالنغرببهسمتشهردرحالپیشروی
استویکیازتانکهایشرابهدروازهیشهرنزدیککرده،مردمگیالنغرببرای
مقابلهبانیروهایمتجاوزدرداخلدشتوحدفاصلارتفاعاتشیاکوهوبرآفتابشروع
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کردهبودندبهدفاع.آنهابعدازیکهفتهجنگوگریزبیوقفهبالشکر4پیادهیسپاه
دومعراقوواحدهایتانکیکهآنلشکرراهمراهیمیکرد،توانستهبودنددشمن
رابهزانودرآوردندوسرانجامبعثیهارامجبورکردهبودنددرپنجکیلومتریشهردر
حالتپدافندیقراربگیرند.اماباالخرهارتشعراقباعقبنشینیرویارتفاعاتکورک
وبرآفتاببخشیازبلندیهایمسلطبرشهرراتصرفکردهودرآنمناطقمستقر
شدهبودند.مردمقصرشیرینهمکهشهرشانتاخطمرزیپانزدهکیلومتربیشترفاصله
نداشت،چندروزاولتجاوزرابارشادتودالوریازخوددفاعکردهبودند.چندیننفراز
نیروهایسپاههمدانبهصورتچریکشهریدرنبردیخانهبهخانهباعراقیهاجنگیده
بودند،امابهخاطرهجومگستردهیدشمنازهرطرفراهیجزپناهبردنبهارتفاعات
کوهستانیبازیدرازبرایشانباقینماندهبود.تعدادیازمردانشهرکهبههیچعنوان
قصدخروجازقصرشیرینرانداشتند،ازنیروهایرزمندهدرخواستکردهبودندکهزنها
وودخترهایشانرابههمراهخودببرندرویارتفاعاتتاسربازاندشمنفکرتعدیبه
آنهاراازذهنشانبیرونکنند.نیروهایسپاهباحدودصدنفرزنودخترشبانهازشهر
قصرشیرینبیرونرفتهوپایپیادهازصخرههایصعبالعبوربازیدرازباالرفتهبودند.
اینها48ساعتدربلندیهایروبهسمتجنوبشرقیحرکتکردندودرجریانعبور
ازیالهاوگردنههایسرکشارتفاعات،تعدادیاززنهاوبچههابراثرخستگیمفرط
وازدستدادنتعادلشانازپرتگاههاسقوطکردهودرقعردرههایهولناککوهستان

بهشهادترسیدهبودند.

محسنقصهیتجاوزدشمنرااززبانمردمشهرورزمندههایمستقردرمنطقهموبه
مومیشنیدوحاالنیازوغربتجبهههایغربراباگوشتوپوستشاحساسمیکرد.
تصمیمقطعیگرفتهبودهرطورشدهبماندوکارآموزشنیروهاراهمانجادنبالکند.



بلندی های  آفتاب  ۴۶

همچنینبرایبازپسگیریارتفاعاتبازیدرازبهفکرطراحیونقشهیعملیاتیباشد.
میدانستکهقرارنبودبیشترازیکهفتهبماندوبایددوبارهبرمیگشتتهران،امااو
حاالبارزمندههاییآشناشدهبودکهدرنهایتسختیوفشارکاروباکمترینامکانات
دفاعیرویارتفاعاتصخرهایمنطقهسنگرسازیکردهبودندوهرچندوقتیکبار
درمأموریتهایچندنفریوبدونپشتیبانیزرهیارتشبهدلدشمنحملهمیکردند
وگاهیبادادنشهیدوگاهیباگرفتنتلفاتازنیروهایمتجاوزعملیاتهایبینام
ونشانیرابهانجاممیرساندند.چارهاینداشتکهدراولینفرصتبرادرمالشریفرا
بفرستدتهرانتاازمسئوالنپادگاناجازهبگیردسیچهلروزدیگردرمنطقهیسرپل

ذهاببماند.

برادرمرندیبهمنطقهیسرآبگرمآمدهومسئولیتگروهیازرزمندههارابرعهده
گرفتهبود.محسنباشناختیکهازشخصیتهوشیاروکارآمداوداشت،میدانستآن
دومیتوانندبرنامهریزیدقیقیبرایشناساییمناطقاشغالشدهانجامدهندوهمچنان

خطدفاعیسپاهرادرجبههیغربفعالنگاهدارند.

آذرماهبود.حاجیباباباالخرهموفقشدهبودموافقتتهرانرابرایماندندرجبههجلب
کندوبابازگشتبهتهرانوانتخابنیروهایآمادهوبردنآنهابهمنطقهیدشتذهاب
ازطرفبرادرمحمدبروجردی،فرماندهکل،بهزودیتوانستمسئولیتجبههیمیانیتا
راسترابرعهدهبگیرد.اینجبههازیکطرفارتفاع1050بازیدرازورودخانهیالوند
رادرخودجایدادهبودوازطرفدیگر،روستایداربلوطتاجادهیریَخکوسرآب

گرمرادربرمیگرفت.

عراقرویارتفاعاتگاومیشان،باغکوه،َسلمانهوبَمومستقربود.حضورضدانقالب
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البهالیتپهماهورهاوتنگههاوشیارکوههایمنطقهبهدشمنکمکمیکردکهدر
بسیاریازمناطقاشغالیدغدغهیخاصینداشتهباشد؛عراقمیدانستامنیتنیروهایش

توسطفعالیتگستردهیمزدورانوطنفروشتأمینخواهدشد.

راتحت سپاهمنطقهیریجابوداالهودرشمالدشتذهاب،منطقهیوسیعی
نفوذداشتودرمقابلنیروهایدشمن،خطپدافندیایجادکردهبود.عراقارتفاعات
دانهخشکرادراولینروزهایحملهبهتصرفخوددرآوردهبودواگرنیروهایشرابه
طرفدشتسرازیرمیکرد،بزرگترینپایگاهسپاهوارتشدرپادگانابوذرباخطر
محاصرهروبهرومیشدواحتمالتصرفسرپلذهابکاماًلقابلپیشبینیبود.ارتفاعات
بازیدرازبرایصدامبهجهتتسلطبرمنطقهوپادگانابوذروکنترلعبورومرور

نیروهایایران،اهمیتزیادیداشت.

قبلازورودحاجیبابابهمنطقه،فرماندهانجنگدشتدیرهوروستایخوشمنظرهی
نساردیرهرابادرختانزردآلووکرتهایکشتکنجدوبوتههایسبزکتیرابهعنوان
عقبهیجبههیبازیدرازانتخابکردهبودند.محسنبهاتفاقمرندیدراولینعملیاتی
کهنامخاصیبرایآندرنظرگرفتهنشد،باکمترینامکاناتجنگیازپشتارتفاعات
دانهخشکبهسمتافشارآبادحرکتکرد.ایناقدامدرشرایطیبهتصویبرسیدهبودکه
تنگهیباریککلداوودومسیرعبوررزمندههامرتبباآتشسنگینتیربارهایدشمن
موردحملهقرارمیگرفت.منطقهگرهکورجبههیغرببودودروضعیتخطرناکیبه
سرمیبرد.محسنبابررسیهایپیدرپیبهایننتیجهرسیدهبودکهبایداینمنطقه
بهعنوانمنطقهیاستراتژیکبسیارمهمهرچهسریعترازنیروهایعراقیبازپسگرفته
شود.اوگروهشرارویارتفاعاتمستقرکردوباهماهنگیمهدیکهمسئولیتمنطقه
رابرعهدهداشت،باانجامچندینعملیاتچریکیدرنهایتموفقشددانهخشکرااز
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چنگالعراقبیرونبکشند.

***

حاجیباباباانسجامنیروهاودریافتاطالعاتمهم،وضعیتخطوطدفاعیرابهخوبی
قرارداشتو پاتاق تنگهی بینسرپلو ابوذرکه پادگان استقراردر با و رصدکرد
مرکزپشتیبانیولجستیکیوهدایتواحدهاویگانهایرزمیبهحسابمیآمد،کار
فرماندهیجبههیمیانیرابرعهدهداشت.پادگانبامحیطیوسیعوساختمانهای
متعددچندینطبقهنیروهایسپاهوارتشرادرخودجادادهبود.ستوانرستمیازافسران
انقالبیوزحمتکشارتشبهاتفاقهمرزمانشازجمعیتیپ1لشکر81زرهیکرمانشاه
درپادگانابوذراقامتداشت.چهرهیشاخصلشکر،افسرانقالبیسروانادیبانبود
کهدرروزهایاولجنگبهکمکمردمقصرشیرینرفتهودرنبردبانیروهایعراقی
آوازهیبلندیداشت.اوازحاکمیتافسرانبدسابقهوضدانقالبیپیرامونفرماندهکلقوا
برردههایارتشناراضیبودوبههمینعلتباهمراهشدنحدودهفتادنفرازافسرانو
درجهدارانحزباللهی،فرماندهییگانمستقلیرادردلنیروهایارتشیبرعهدهگرفته
بود.ارتشیهاییهمدرپادگانحضورداشتندکهتحتنفوذبنیصدرباحالوهوایانجام

جنگهاینامنظموغیرکالسیکعماًلمخالفتوکارشکنیمیکردند.

***

داوودآبادی،یکیازمسئوالنسپاهدرپادگان،اتاقنسبتاًبزرگیرابرایفرماندهجدید
درنظرگرفتهبود.محسنبادیدناتاقبهذهنشرسیدمیشوداینمحلبزرگراتبدیل
بهنمازخانهیدلبازوجاداریبکند.باخندهگفت:»نهبرادرداودآبادی.اینجابهدردمن
نمیخوره.مگهمیخوایمتوایناتاقچهکارکنیم؟فوقشیهنقشهستکهمیزنیمبه
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دیوارباچندنفرمیشینیمدورهمکارمونروانجاممیدیم.«

ـآخهبرادراتاقفرماندهنمیشهکوچیکباشه.اینجاشماکنارارتشهستین،وضعیتشون
روکهدیدی.مابااونهابدهبستونداریم.واسهمصلحتهمکهشدهبایداتاقفرمانده

بااتاقنیروهایعادیفرقداشتهباشه.

ـشماچرااینحرفرومیزنینبرادر!نیروهایمنازتوپادگانباروحیاتمآشناهستن.
میدونناینمسائلاصاًلبراماهمیتینداره.

ـباشه.هرطورصالحمیدونی.منهمبانظرشماموافقم.خوبهکهتوساختمونستاد
نمازخونهایبهاینبزرگیباشه.

***

تویهمانچندهفتهیکیدوباربرادرداورزنیازتهرانآمدهبودجهتسرکشیو
بررسیکمبودهاوامکاناتنیروها.

ـحاجیچراصداتدرنمییاد.بااینشرایطمیتونیعملیاتبکنی؟

ـچیبگم؟تاوقتیبنیصدرفرماندهکلقواست،وضعهمینهکهمیبینیم.سرهنگ
عطاریانآدممشکوکیبهنظرمیرسه.هیچجورنمیشهفهمیدتومغزشچیمیگذره.

ـوضعیتجاسوسهایوطنیچطوره؟شنیدمحسابیاوضاعوفقمرادشونه.

ـشبهاخیلیبااحتیاطبایدبریمبیرون.تااینجاکهتحقیقکردم،وضعسپاهقصر
شیرینافتضاحه.بایدبابرادربروجردیصحبتکنیمواسهیهپاکسازیجانانه.قبلاز
مسئولیتمن،چندباراومدنبهبهانههایمختلفازانباراسلحهتحویلگرفتن.منطقه
پرازجاسوسه.یهچندنفررومأمورکردمبرنتودهاتاطرافضدانقالبهاروشناسایی

بکنن.
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برادرمرندیبادوربینعکاسیاشوارداتاقشد.

ـسالمعلیکم...میرمیهوقتدیگهمیآم.

مهدیهمچناننزدیکدرایستادهبود.محسنگفت:»بیابشیناتفاقاًداریمدرمورد
منطقهصحبتمیکنیم.بیاتوهماطالعاتتازهاتروبهبرادرداورزنیبده.«محسن
بهداورزنینگاهکردوگفت:»آقامهدیعکسهایخوبیازخطوطعراقیهاگرفته.در

جریانکههستین،بیشتروقتشروگذاشتهروشناساییمنطقه.

وضعیتفرهنگیمردمدرچهسطحه؟ ـ

ـخیلیپایینه.یهگروهفرهنگیبایدتومنطقهکارروشروعکنهکهفقطوفقطبهاهالی
اینجاآموزشدینیبده.حتماًمردماستقبالخوبیمیکنن.بسکهازکوملهودمکراتو

ضدانقالبهایهموالیتیضربهخوردن،بهراحتیبابچههایسپاهکنارمیآن.

مهدیتعدادیعکسنشانآنهادادوبلندشدازاتاقخارجشود.محسنگفت:»واسه
فرداشبآمادهباش.بابلدچیهاهماهنگکن،بریمیهگشتیایناطرافبزنیم.میخوام

دقیقاًمحلاستقرارتیربارهاوخمپارههایعراقروشناساییکنیم.

***

عباس،برادرمحسن،باماشینفیاتنارنجیخودآمدهبوددیدنبرادرش.پسازکسب
اجازهیورودازدژبانیپایگاه،تانزدیکساختمانمرکزیسپاهآمد.ازدوررزمندهی
بلندقدیرادید،درحالیکهکنارماشینشایستادهبودوبرایشدستتکانمیداد.به
طرفشرفت.قبلازاینکهازاوسؤالیبپرسد،رزمندهگفت:»داداشممکنهفرماندهرو

صداکنی.«

ـباکیکارداری؟
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ـگفتمکهبافرماندهسپاه.

ـمندارممیرمپیشبرادرم،بهشمیگمخبرشکنه.

نگاهیبهماشینشانداخت.

ـخرابشده؟

ـآره.نمیدونمیهدفعهچهششد؟

محسنبااطالعیکهازدژبانیگرفتهبود،درحالپایینآمدنازپلههاعباسرادید.
بههمدیگرسالمکردندوبهسمتاتاقرفتند.محسنپرسید:»چطوریگذاشتنبیای

تو؟شناسنامهنشوندادی؟«

ـآرهبابا.تاشناسنامهامرودید،گفتبیامتو.

ـخوبموقعیرسیدیداداش.داشتمنمازخونهروموکتمیکردم.وقتیفهمیدم
اومدی،بهبچههاگفتمصاحبشاومدکارروتحویلبگیره.

لحنعباسحالتگالیهداشت.

ـاونکهباشه.بهرویچشم،ولیآدمحسابیرفتیحاجیحاجیمکه!خبریازت
نیست.مارودلنگرانکردی.

ـسرمشلوغه.وقتندارمبیامتهران.

ـمرخصیبهتنمیدن؟

ـمرخصیکسیمیرهکهدغدغهنداشتهباشه.ناسالمتیکشورمونجنگشده.

عباسصورتشراخاراندوچشمانشراریزکرد.

ـآرهیادمرفتهبودتوکاًلبامرخصیاومدنمخالفی.راستییهرزمندهیقدبلندو
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چارشونهپایینساختمونگفتبافرماندهکارداره.

محسنبالفاصلهازپلههاپایینرفت.رزمندهدرحالهلدادنماشینشبهطرف
ورودیپادگانبود.محسنبهسرعتخودشرابهاورساند.

ـاخویوایساکمکتکنم.

عباسراازداخلساختمانصداکرد.هردوماشینراتادرپادگانهلدادند.رزمنده
پرسید:»شرمنده.بهشماهمزحمتدادم.اومدهبودمفرماندهروببینم،مثلاینکهخبری
ازاومدنشنشد.میرمفردابرمیگردم.«عباسنگاهیبهمحسنکردوگفت:»آره
محسناینهمونهکهبهتگفتمبافرماندهکارداره.«محسندستجوانراگرفتو

کمیآنطرفتربردوپرسید:»باهاشچهکارداری؟«

ـخودشروکاردارم.قراربودواسهانتقالمبهاینجاتلفنکنه.

ـبرادراحمدبیابانی؟

ـآرهتومنرومیشناسی؟

ـبلهبرادرمنهمونیهستمکهبایدتلفنمیکرد.

رزمندهبهقدوقوارهیفرماندهنگاهیانداخت.شایدنصفوزناوراهمنداشت.از
اینکهحاجیبابارانشناختهبودوآنهمهراهماشینشراهلدادهبود،احساسشرمندگی
میکرد.ازاخالقومنشاوتعریفزیادیشنیدهبودوحاالاطمینانکاملداشتخوب

جاییآمدهاست.

ـبهخدابرادرحاجیبابامنشماروبهجانیاوردم.خیلیخیلیخجالتزدهام.مننوکرتم
بهموال.
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ـفرداوسایلتروبیار.باهاشونصحبتکردم؛واسهانتقالتمشکلینیست.

عباسهاجوواجبهحرفهایآندونفرگوشمیداد.رزمندهصورتمحسنرابوسید
ودوبارهازاوتشکرکرد.

ـبهعلیتادممرگپیشتمیمونم.نوکرتمحاجی.هرکاریبگیانجاممیدم.

وقتیبیابانیازپادگانخارجشد،محسنباعجلهازپلههایساختمانباالرفت.عباس
هنوزتویحالوهوایصحبتآندوباهمبود.باورنمیکردبرادرشفرماندهبخشی
ازآنمحیطنظامیوسیعوساختمانهایعریضوطویلشباشد.نگاهیبهتاریکی
حاکمبرپادگانانداخت.پنجرههااستتارشدهبودوازهیچروزنیروشناییکمفروغداخل
ساختمانهابهفضایبیرونمحوطهدرزپیدانمیکرد.کوههایاطرافدرسیاهیمطلق
منطقهمثلنگهبانانخاموشیدشترادرمحاصرهیخودداشت.عباسازمسیری
کهآمدهبود،صدایپراکندهیانفجارهاراشنیدهوکمیترسیدهبود.فکرکردبرادرش
بهراحتیمیتوانستتویتهرانبماندودرکنارشبهکارنقاشیساختمانادامهدهد.
میدانستاوبرعکسظاهرآرامیکهداردوباهمهیکمحرفیوسکوتش،باطناًپرهیاهو
ونترساست.بادخنکنیبهگونههایشمیخورد.آهستهآهستهازپلههاباالرفتوزیر
لبباخودشگفت:»واقعاًتودیگهکیهستیبرادرمن،کهتواینهمهسالهنوز

نتونستمخوببشناسمت.«

***

ازوقتیخبرحملهیمزدورهایوطنیبهگروهتاکتیکاعزامیازپادگانامامحسین
بهمحسنرسید،آراموقرارنداشت.بالفاصلهجلسهیاضطراریبرقرارشدوفرمانده
درجمعهمکارانشگفت:»بایدتکلیفمونروباضدانقالبمنطقهروشنکنیم.بااین
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وضعیتکمبودنیروپرکردنجایشهدایتاکتیکواقعاًسخته.«مهدیمرندیبا
گزارشیازواقعهعمقناامنبودنمنطقهراباردیگربهمحسنگوشزدکرد.

ـروستایکویکیمجیدپرازجاسوسه.باخبریکهبچههادادن،استقرارتواینمحل
ازاولشهمخطرناکبود.

بهترین از یکی عالقهمندان برادر باشن. هوشیار بودم کرده سفارش خیلی من ـ
نیروهایتاکتیکبودکهاسیرشد.نبایدبذاریمدیگهچنینوضعیتیپیشبیاد.بچههاباید
باهماهنگیمردمتوشهرهاوروستاهاحضورفعالتریداشتهباشنوحرکاتجاسوسها

رودائمگزارشکنن...منیکگروهخبرهمیخوامفقطمخصوصاینکار.

ازیکهفتهپیشگروهاعزامیازپادگانامامحسینبهعنوانرسیدگیبهوضعیت
جبهههاوشروعکارآموزشعملیاتتاکتیکی،تویمقریواقعدردشتذهابمستقر
شدهبود.اعضایگروهشبهاپسازتمامشدنکاربرایاستراحتوتجدیدقوابه
روستاییدرنزدیکیهایپایگاهمیرفتند.شبحملهصدایرگبارهایپیدرپیدر
آسمانمنطقهپیچید.بچههاابتدامتوجهنشدهبودندصدایتیراندازیازکجااست.یکیاز
رزمندههابدوناسلحهازساختمانخارجشد.درتاریکیشبچیزمشکوکیندیدوبدون
سروصداتصمیمگرفتبرودواطرافساختمانرابادقتبگردد.دراینفاصلهچند
نفرجاسوسنفوذیواردساختمانشدهودرگیریشدیدیبیندوطرفآغازشد.هدف
جاسوسهاگرفتناطالعاتوانتقالآنبهبعثیهابودوبرایاینکاربایدازنیروهای
سپاهاسیرمیگرفتند.بعدازاینکهدرگیریبهدرازاکشید،حملهکنندههاازرویپشتبام
ساختمانشروعکردندبهانداختننارنجک.ازراهپلههاپایینآمدندووارداتاقیشدندکه
رزمندههاآنجامشغولدفاعبودند.برادریکهبرایسرکشیرفتهبوداطرافساختمانرا



۵۵ زندگی نامه ی شهید محسن حاجی بابا

بگردد،بهعلتاینکهسالحیهمراهنداشت،جاییدورازچشممهاجمانپنهانشدهبود.
ماجرایدردناکداخلاتاقرایکیازاعضایگروهکهازحملهجانسالمبهدربردهبود،به
گوشحاجیبابارساند.آنرزمندهدرحالیکهبهشدتترسیدهبود،بابدنیلرزانواعصاب
بههمریختهبهفرماندهگفتهبود:»وقتیوارداتاقشدن،ماتوبدوضعیتیبودیم.دیگه
واسهدفاعگلولهنداشتیم.یکیازدوستامزخمشعمیقنبود،تااونهارودید،خودشرو
زدبهمردن.یکیازضدانقالبهااومدباالیسرش،لگدیبهپهلوشکوبید.دیدتکون
نمیخوره،باکلتیکهبهکمرشبستهبود،تیرخالصروزدبهسرش...برادرعالقهمندان

تاآخرینفشنگمقاومتکرد،ولیبهزوراونروباخودشونبردن.«

***

ازیکیدوهفتهیگذشتهچندنفرجوانسفارششدهازتهراناعزامشدهبودندمنطقه.
محسننسبتبهحضورآنهادرجمعخودشاناحساسخوبینداشت.مدتیزیرنظرش
بودند.فکرمیکردرفتارآنهامثلدیگررزمندههاازسراخالصودلسوزینیست.
جوانهایسفارششدهبرایانجامکارهایمقرازیکدیگرسبقتمیگرفتند.صبحبه
صبحمحوطهیجلویساختمانراآبوجارومیکردندوبابرقراریکالسهایعقیدتی
مثلنهجالبالغهسعیداشتندنظرمثبتحاجیبابارانسبتبهماندنشانجلبکنند.
محسنبایکیدونفرازمعاونانخوددربارهیچگونگیمقابلهباجاسوسهایمنطقه
ومحافظتازاسرارداخلیسپاهدرامرادارهیجنگبحثوتبادلنظرمیکرد.یکیاز
آنهاگفت:»کارآمدیماهنوزتومنطقهازنظربعضیازمسئوالنداخلیوسرانارتشی
بهرسمیتشناختهنشده...تکلیفمامعلومنیست.یابایددسترویدستگذاشتتا
خودعراقتصمیمبگیرهازمنطقهبکشهعقب،یامنتظرموندفرجیبشه،بلکهآقایون
بفهمنجنگشدهویهفکریبرایعملیاتبکنن.«مسئولدیگریباتأییدنظراتاو
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گفت:»برایهمیننیرومیفرستنبههزارویکعنوانببینننقشهیسپاهواسهی
عملیاتچیه.گزارشنورچشمیهایپایتختنشینحتماًبرایرقمزدنسرنوشتجنگ

بهدردشونخواهدخورد.«

ـتحرکاتسازمانمجاهدین)منافقین(توشهرهایبزرگزیادشده.

ـشکنکنیمستونپنجمقرارهتوپایگاهنفوذکنه.

بحثدراینموردباالگرفتوباالخرهمحسندربارهیگروهاعضامیگفت:»در
مجموعمنبهاینآقازادههامشکوکم.بایدجوابشونکنیم.«

محسن،آقایودود،کارخانهدارکرمانشاهیراکهازچندیپیشباپشتیبانیکردناز
جبهههابهجمعرزمندههاپیوستهبود،دعوتکردبهاتاقش.

ـبرادرودودمیدونیپلافشارآبادروعراقزده.واسهردشدنبچههاازرودخونهیه
کاریبایدبکنیم.

ـچهکاریازدستمنساختهست.

ـکلیبهارتشفشارآوردمپلبزنن،انگارنهانگارکهوظیفهدارنجاهایتخریبشده
روبازسازیکنن.میخوامنیروهاتروبرداریباجعبهمهماتوهرچیکهبهدستت
میرسه،یهپلموقتبزنیتامنتکلیفمروبااینعطاریانخائنمعلومکنم.فقطمواظب

خبرچینهاباشین.اینچندروزهفعالیتشونخیلیزیادشده.

ـماازدستکمینوطنفروشهاهیججادراماننیستیم.نامردهاپولعراقیبهشون
مزهکرده.

ـبابرادرمرندیقرارهبرمپیشسردستهشون...بهخدااگهیهباردیگهزیرپایبچهها
مینبذاره،مقرشروباخاکیکسانمیکنم.
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فرداروزیبودکهمحسنتصمیمداشتشّرضدانقالبمنطقهرابرایهمیشهازسر
بچههایرزمندهکمکند.

ـمهدیدیگهوقتشرسیدهپدراینمرتیکهیشیطونپرسترودربیاریم.

***

روستاهای بهطرف داالهو میانبُر تویشیارهای کیلومتر مرندی45 و حاجیبابا
منطقهیکرندراهرفتهبودند.سکوتعجیبیمحوطهرادرحالترعبآورومشکوکی

غوطهورکردهبود.مهدیاحساسکمینمیکرد.

ـحاجیبیارضایتبدهبرگردیم.خطرناکه.

محسنازاوفاصلهگرفت.

ـتونمیآی،تنهامیرم.

مهدینگاهیبهارتفاعاتانداخت.

ـحاجیشتابزدهعملنکن.ماتنهاهستیم.بعیدنیستگرامونرودادهباشن.اگه
همینحاالبزنن،بکشنمارو،هیچکسجنازههامونروهمپیدانمیکنه.

محسنلبهیتختهسنگینشست.

ـمگهنمیبینیبیپدراچهکارمیکنن؟عراقیهاخودشونکمبودن،اینلعنتیهادیگه
چهخدانشناسهاییبودنکهبهجونمونانداختن!

مهدیبهخوبیازمسئولیتکمرشکنفرماندهشخبرداشتومیدانستقطرهقطرهی
خونهررزمندهایکهدرحملهیوطنفروشانبهزمینمیریزد،سنگینیاینباررابر

دوشاوچندینبرابرمیکند.
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ـحاجییهنامهیکوبندهبراشبنویس،میدیمرابطهابرسوننبهدستش.

ـخودتکهبهترمیدونی،برایعملیاتهایآیندهاینجامنطقهیعبوربچههاست.ما
بایدامکاناترومنتقلکنیماونور.بااینناامنیچطورمیشهقصرشیرینرومحاصره

کرد؟

ـباورکننامهاگهحسابیتهدیدآمیزباشه،اثرمیگذاره.حاالتاشبنشدهبیابرگردیم.
باقیکارروبسپاربهمن.

ـچهتضمینیهستاینحرومخورهادیگهسرراهبچههاکمیننذارن؟

ـتونامهروبنویس،منتضمینمیکنم.اگهنگیمصددرصد،ولیمطمئنماونقدراثر
دارهکهواسهترددموندیگهبهمشکلخاصیبرنخوریم.

نزدیکغروببود.محسنجلوجلوتویکمرکشکوهستانحرکتمیکرد.مهدی
چندینبارصدایشزد.

ـحاجینهبهاونرفتنت،نهبهاینبرگشتنت.چراجوابمرونمیدی؟

محسنزیردرختچهیکوتاهآلبالویوحشیایستاد.صدایضعیفدارکوبیازهمان
اطرافبهگوشمیرسید.مهدینفسیتازهکردوخودشرارساندبهاو.

ـحاجیچیهساکتشدی؟

ـآقامهدیدارمباخداحرفمیزنم.

ـبازهمنمازمستحبی؟

ـبیامیخوامیهشعرازخواجهانصاریبخونمتاخستگیازتنموندربره.

یکسنجابمادهازالبهالیتختهسنگیبهسرعتعبورکرد.محسنکتابمناجات
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خواجهانصاریراازکولهاشبیرونکشید.نگاهشرارویابیاتگرداندوگفت:»مهدی
منهروقتدلممیگیره،باشعرهایخواجهروحیهمیگیرم.«انگشتگذاشتروی

ورقهایکهبراثراستفادهیزیادگوشهاشلولهشدهبود.

ـچونمردرهیمیانخونبایدرفت/ازپایفتادهسرنگونبایدرفت/توپایبهرهبنه
دگرهیچمپرس/خودراهبگویدتکهچونبایدرفت.

دراینمواقعکهمحسنیکارتباطقویمعنویباعالمباالپیدامیکرد،مهدیسراپا
گوشمیشد.محسنهمچنانبانگاهبهصفحاتکتاب،نورکالمخواجهرابهقلبش

انتقالمیداد.

ـاینعالمبیصاحبنیستاخوی...ماآدمینبودیمکهازخودموناختیارداشتهباشیم...
اینراهروبهاختیارنیومدیم.باورتهستکهانتخابشدیم؟خیلینبایدبهخودمون
فشاربیاریمکهاگهتوجنگبازندهبشیم،چیمیشه؟..دنیاصحنهیآزمایشههمهست.

نگاهیبهصخرههایمحکموصعبالعبورارتفاعاتانداخت.یاعلیگفتوبهراهش
ادامهداد.

ـمهدیجانآخرکارمونشهادتهبرادرمن.حاالمیفهمممنظورخواجهازاینشعر
چیبود.

وقتیرسیدندبهستاد،چندساعتازتاریکشدنهوامیگذشت.محسنسریبه
یکیازاتاقهازد.

ـعباسآقاخستهنباشی.اجرتباآقاامامزمان،انشاءاهللهمهیاتاقهاموکتشده
دیگه؟

عباسدرحالنصبآخرینتکههایموکتبود.بادیدنبرادردستازکارکشیدو
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استکانچایراازتویسینیبرداشت.

ـکجارفتهبودی؟چندنفراومدنکارتداشتن.

ـازبیکاریهمیندوروبرهامیچرخیم...خستهشدیبرواستراحتکنداداش.

ساعتازنیمهشبگذشتهبود.عباستیغموکتبُریراگوشهیدیوارگذاشتورفتبه
طرفاتاقمحسن.چراغخاموشبودوازحمامستادصدایشرشرآبمیآمد.

ـمحسناینجایی؟

ـآره.بیاتو.کارتتمومشد؟

ـبیامتو؟

ـآرهلباستنمه.

عباسواردحمامشد.محسنرویدوپانشستهوتَلیازلباسهاینشستهکناردستش
بود.

ـهمهیاینهالباسهایخودته؟

ـکارمداریعباس؟

ـآره،ولیاولبگوببینماینلباسهایکیهکهداریمیشویی؟

محسنمیخواستازجوابطفرهبرود،اماعباسمنتظرپاسخشبود.

ـباباچرابهفکرسالمتیخودتنیستی.ازصبحتویکوهوکمربودی،حاالهمکه
اومدی،بهجایاینکهاستراحتکنی،داریرختدوستاترومیشویی؟

ـبچههاازمنخستهترند.اشکالشچیهحاالکهدارملباسهایخودمرومیشویم،چند
تیکهمالاونهاروهمبشویم؟
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عباسنگاهمحبتآمیزیبهبرادرکوچکترازخودشکرد.تویذهنشولولهایبرپا
شدهبود.نمیتوانستبهاینسادگیهاشخصیتمحسنراتجزیهوتحلیلکند.تویاین
چندروزکهازنزدیکفعالیتهاوفشارهایکاریاورادیدهبود،بهدرستیمیفهمیدکه
علتاحترامزیادمسئوالنودوستانمحسنچیزینیستجزخلوصوایمانباالیاو.

شروعی برای فتح

طرفهایظهربود.برادرابوالبشربیاتباالیگردنهیپاتاقرویپتویتیرهرنگی
نشستهبودوانتظارفرماندهرامیکشید.نسیممالیمیمیوزیدونرمهیخاکرابهآرامی
ازمیانشیارتپهماهورهاودرختانباداموحشیبههوابلندمیکرد.گاهگاهیصدای
انفجارازارتفاعاتمجاوربلندمیشدوهوابهشدتدلچسبورضایتبخشبهنظر
میرسید.چنددقیقهنگذشتهبودکهمحسنازراهرسید.اوآمدهبودتابابیاتدربارهی

موضوعمهمیصحبتکند.

ـازتیهخواهشدارم،میخواممردونهپاشوایسی.

بیاتچاقوراگذاشتوسططالبیکوچکیکهساعتیپیشبهخاطرورودفرماندهازیکی
ازمغازههایروستاخریدهبود.بزمجهایبهسرعتازرویپتوگذشتوپشتصخرهای
پنهانشد.بیاتبشقابمالمینراجلویمحسنکشیدوقاچهایطالبیرادرونآن

گذاشت.

ـبرادرمحسنبفرمااولدهنتروشیرینکن.

قسمتیازطالبیراجداکردوگذاشتسرچاقووگرفتبهطرففرمانده.

ـحاجیمندرخدمتم.
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محسنبدونمقدمهچینیرفتسراصلموضوع.

ـتویاینمنطقهیهپادگانآموزشیراهاندازیکن.

ـحاجیپادگانآموزشی،اونهمتویخط،تویاینجایناامن؟

ـآقایبیاتجوونهایاینمنطقهباتیروتفنگواسلحهآشناهستن.چیزیکهنیاز
اولاونهاست،آموزشمسائلدینیوعقیدتیه...اگهاعتقاداتمردمبومیاینجادرست
باشه،کارجنگیدنروبهترمیشهبهشونسپرد.بایدبچههایقصرشیرینودشتذهاب
خودشونبیانتویخطوازشهرهاشوندفاعکنن.اگهاینجوریبشه،دیگهالزمنیست

اونجوونازتهرونواونیکیازهمدانواصفهانومشهدپاشهبیاداینجابجنگه.

ـحاالکجاستاینپادگانیکهمدنظرشماست؟

ـجایخاصیمدنظرمنیست.

ـمربیچی؟

ـنداریم.

ـسالحکهدیگهدارینحاجی؟

ـنداریم.همهیکارهاروخودتبایدانجامبدی.چندوقتدیگهمیآمازتگزارش
کارمیخوام.

محسناینراگفت،بلندشدوازشیبگردنهپایینرفت.بیاتهنوزبهمنطقهتسلط
زیادینداشت.ازهمانجابهاطرافشنگاهکرد.چشمشخوردبهتأسیساتتلمبهخانهی
نفتپاتاقکهقبلازجنگنفتراازنفتشهربهپاالیشگاهکرمانشاهمنتقلمیکرد.
جایسالمیازآنتأسیساتعریضوطویلباقینماندهبود.یکلحظهبهذهنشرسید
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همینمنطقهرابکندپادگانواسمشرابگذاردپادگانآموزشیکربال.

خیلیزودیتابلویپادگاندرهمانمنطقهنصبشدوبیاتبهاتفاقبچههایمستقر
درمقرپاتاقکارآموزشنیروهایبومیرابرعهدهگرفتند.باطرححاجیباباکهیک
پایگاهآموزشیروستاییراپایهریزیکردهبود،درمدتزمانکوتاهیگروهیپنجاه
نفریبهعنواناولیننیروهایبومیمنطقهآموزشعقیدتیـنظامیدیدهبودند.پس
ازمرحلهی45روزه،محسنازگردنهیپاتاقباالآمدوازبیاتمسئولپادگانکربال

گزارشکارخواست.

ـبهخواستخداکارهاخوبپیشمیرهومردماستقبالخوبیکردن.اولینگروههم
آمادهیخدمتن.

ـیهنمونهیکارمیخوام.چهآموزشیدادینکهبهدردآخرتشونبخوره؟

ـخیلیهابلدنبودنغسلکنن.بهشونگفتیمواسهقبولینمازووضوبایداولغسل
رودرستانجامبدین.ازکتابچندتامرجعاستفادهمیکنیمواسهفتواها.خداروشکر

کالسهاخوبشلوغشده.

ـجذبپنجاهنفرکافینیست.بایدتکتکاعضاروبفرستیتوروستاهاشون.هرکدوم
چندنفرروباخودشونبیارنپادگان.ایندورههابایدمستمرباشه...بایدباجدیتهرچه

تمامترظرفیتکمیوکیفیروببرینباال.

دورهیبعدیآموزشباشکلگیریسهگروهانشروعبهکارکرد.توصیههایفرمانده
حاجیبابامسیرحرکتنظامیمسئوالنپادگانرابهخوبیمشخصکردهبود.اوگفته
بود:»برایآموزشفقطازگلولههایجنگیاستفادهکنین.نیروهایتخریبروببرین
تومحوطههایمینگذاریشده،همانطورکهآموزشخنثیکردنمینرویادگرفتن،
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مینهایعراقیروجمعآوریکننکههممنطقهپاکسازیشدهباشههموسایلمورد
نیازآموزشتأمینبشهومهمترازهمهاینکهبهزودیمیتونینبعدازاطمینانازمحکم
شدناعتقاداتدینیومهارترزمیبومیهاخطهایمقدمروبهخودگروههایآموزش

دیدهواگذارکنین.«

ـانشاءاهللکارمونبرکتپیداکنه.طرحپایگاهروگسترشمیدیمحاجی.

ـفکرهایخوبیواسهاینجاتوذهنمه.دعاکناوناتفاقیکهقرارهبیفته،بیفته.
انشاءاهللروزیهزارنفرپیروجوونوهرکسیکهمیخوادازمملکتشدفاعکنه،تو

اینپایگاهآموزشببینن.

***

محسنازروینقشهدرحالبررسیوضعیتتپهماهورهایاطرافافشارآبادبود.مهدی
دستگذاشتروییکقسمتازنقشهوتوضیحداد.

ـتواینقسمتمحسنچریکجنگیده،بچههاتوشناساییقبلیچندتاجنازهپیدا
کردن،امامیدونیکهمحسنتوشوننبوده.

ـمیشهواسهانتقالباقیشهداکاریکرد؟

میریم صبح فردا انشاءاهلل گذاشتیم. عالمت نیست. گسترده خیلی منطقه ـ
میآریمشونعقب.

ـخدارحمتشونکنه.یادتهمحسنتوپادگانسراونجریانطرفدارهایبنیصدرچه
سنگتمومیگذاشت!همچینمردونهبرخوردکردکهچندنفرشونفرارروبهقرارترجیح

دادنودررفتنازپادگان.

ـخوناونهاستکهحاالمامیتونیمتومنطقهراحترفتوآمدکنیم.
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محسنبهچشمهایمهدینگاهکرد.

ـراحت؟همچینراحِتراحتهمکهنیستبرادرمن.عمرتبهدنیابودهکهتاحاال
بالییسرتنیومده.مگههمهیجایمنطقهپرازمینوترکشوگلولهنیست؟...از
همهیاینحرفهاگذشته،محسنخیلیجیگرداشت.فکرشهمسختهبدونامکانات
توشرایطیکهمنطقهپرازخائنه،دستخالیباچندنفرپاشیبریتوقلبدشمن

عملیاتکنی.ببینچهوحشتیانداختهبودنتودلبعثیها!

مهدیلنزدوربینشرابیرونکشیدوبادستمالکوچکیشروعکردبهتمیزکردنآن.

ـحاجیمیگمبااینحملههایوقتوبیوقتعراق،باالخرهبحثرفتنمونبه
عظیمیهچیشد؟

ـتصمیمبراینهکهتپهعظیمهیهمقرایذاییباشه.

ـهرچیهستزیرسرایننفوذیهاست.تااطالعاتدقیقبهعراقیهانرسیدهباشه،
مگهمیتونناینطوریزومکننروهدف.

ـانشاءاهللپیگیرشهستم.اینجوریشدتحملههاکممیشه.جاسوسهاهمواسه
گرادادنسردرگممیشنوماهمباامنیتبیشتریکارهامونروادامهمیدیم.

ـهمینطوریولمیگردنواطالعاتجمعمیکنن.

ـباباجوناونقدرکهمردمروسینجیمکردیم،خودمخجالتمیکشم...واقعاًگاهی
وقتهاتشخیصخودیازغیرخودیسختمیشه.

ایستاده.محسنچریکو پاشون به اینجنگکی تو ـمردمخودشونمیدونن
بچههاشازتهرونپاشدناومدناینجا،بادستخالیجنگیدنوجنازههاشونچندوقته
توشیارهاافتادهکهاینبندگانخداسرزراعتوگلههاشونباشن.حاالیهعدهقاطی
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همینآدمهاشدن،نونشونرودارنتوخونبچههامیزننومیذارندهنشون.

ـرژیمگذشتهکردهاروتوفقرواحتیاجنگهداشتهبود.بعدازانقالبتابچههایجهاد
اومدنمنطقهروآبادکنن،کوملهودمکراتشروعکردنبهکشتار.حاالهمکهصدام
حملهکردهونمیذارهیهقطرهآبخوشازگلوشونپایینبره.اینمردمقدرتتشخیص
دارن.دوستوازدشمنتشخیصمیدن.فقطبایدبرادریمونبهشونثابتبشهکه

الحمدهللشده.

مهدیبنددوربینشرابهگردنشانداختودرحالیکهازاتاقخارجمیشد،گفت:
»راستیحاجی،چشمتروشن،باباتاومده.چهخوشبَودکهبرآیدبهیککرشمهدو
کار/زیارتشهعبدالعظیمودیدنیار.«محسنلبخندکوتاهیزد.پدرشبعدازآمدناو
بهمنطقهپایبندجنگشدهبودوبادوستشآقاینظریکهکامیونداربود،هدایایمردم

محلهشانرابهقسمتلجستیکپادگانابوذرتحویلمیدادند.

ـبازهمزومکردهبیاتهرانزنبگیر،منهممیگمواسهمدعایدیگهایبکنبابا.
آخهاالنچهوقتزنگرفتنه!

ـحتماًتوهمطبقمعمولبهشگفتینهبابادعاکنبرامشهیدشم.

ساعتاز12شبگذشتهبود.یکیازبچههاوارداتاقشد.دیدکهمحسنآمادهی
رفتناست.

ـحاجیکاِرتونداشتمدربارهی...

محسننگذاشتحرفشتمامشودودرحالیکهباشتابواردراهرومیشد،گفت:
»فعاًلدارممیرمبیرون،مثلاینکهیکیازروستاییهاباهامکارداره.همینجاباش،
االنبرمیگردم.«بالفاصلهازپلههایساختمانپایینرفتوباسرعتخودشرارساند
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بهورودیپادگان.مردیمضطربجلویدرقدممیزد.محسنبهطرفشرفت.

ـسالماخوی.چیه؟مشکلیپیشاومده؟

ـسالمکاکمحسن.زنمدارهبچهبهدنیامیآره..هیچکسیروندارمبیادباالسرش.
ازسرشبماندمازکیکمکبگیرم.فکرمفقطبهشمارسید.

محسنبالفاصلهرفتتویاتاقدژبانیوسوئیچوانتراازرویمیخدیوارجداکردو
دادبهدستیکیازنگهبانها.

ـیکیروجایخودتبذاروسریعبرودرخونهیاینبندهخداوزنشروبردارببرشون
درمانگاه.

وقتیماشینازپادگاندورمیشد،محسننگاهیبهسیاهیآسمانشبانداخت.
قلبشآراموراضیبود.نسیمخنکیبهصورتشمیخورد.هیچعجلهایبرایرفتنبه
اتاقشنداشت.مردروستاییباخوشحالیازدرپادگانبیرونرفتهبودواوباورداشت
اینلطفخدااستکهعالوهبردفاعازمرزهایکشوربازهممیتواندباریازدوش
مردمجنگزدهیهموطنشبردارد.اینبارآهستهوباآرامشراهطوالنیخاکیراتا
ورودیساختمانطیکرد.دوبارهبهیادمحسنچریکودالوریهایشافتادهبود.همان
طورکهازپلههاباالمیرفت،باخودشگفت:»بهفکرخوابنباشبروسرسجادهو
حسابیگریهکن.آقامحسنفردامهمونهایعزیزکردهقرارهبیان.بایدخودتروواسه

دیدنشونآمادهکنی.«

***

ازچندروزپیشبچههاییکیازپایگاههاجوانیراکهمشکوکبهنظرمیرسید،
تویقرنطینهنگهداشتهومنتظرماندهبودندحاجیبابابیایدوتصمیمنهاییرادربارهی
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اوبگیرد.

ـمیگهدانشجوست،اهلخرمآباده.ظاهراًباپدرومادرشمشکلپیداکرده.میخواسته
فرارکنهبرهعراق.

ـحاالکجانگهشداشتین؟بهنظرتراستمیگه؟

مهدیدرحالیکهفرماندهرابهطرفاتاقکوچکیدرانتهایراهرویمقرهدایت
میکرد،گفت:»بهنظرنمیرسهدروغبگه.تاحاالهمضدونقیضنگفته،فقطیه
جوراییکالفهست.«محسندراتاقرابازکرد.جوانقیافهیخوشرووقدوقامت

بلندیداشت.همینکهفرماندهرادید،ازجایشبلندشدوسالمکرد.

ـسالمعلیکم.بشینبرادر.خواهشمیکنم.زحمتنکش.

دقایقیباجوانحالواحوالکرد.فضایدوستانهایکهمحسنبارفتارشپدیدآورده
بود،باعثشدجوانخرمآبادیبتواندبااوراحتحرفبزند.خودشراقدرتکلهپایی
معرفیکردودرتوضیحاتیکهداد،معلومشدباخانوادهبهمشکلبرخوردکردهوبرای
فرارازجّوخانهدریکتصمیمسریعترجیحدادهبرودعراقوپناهندهیآنکشوربشود.
محسناحساسخوبینسبتبهاوداشتوحیفشمیآمدچنینجوانمستعدوپاکی

برودآنطرفمرز.

ـقدرتآقااگهمنبگمپیشمابمون،میمونی؟

جوانیکلحظهمرددماند،اماچشمهاونگاهنافذفرماندهقلبشرایکبارهربود.
احساسکردهیچکجاجزآنجاامنیتوآرامشیراکهدربهدربهدنبالشمیگشته،پیدا
نخواهدکرد.سرشراپایینانداخت.دستهارابهطرفمحسندرازکردولبخندیاز

سررضایتواطمینانبرصورتشنقشبست.
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ـآرهمیمونمبرادرفرمانده.

یکساعتبعد،حاجیباباازمقرخارجشد،درحالیکهازآنمالقاتاحساسخوشایندی
داشت.مهدیفرماندهراتادرپایگاههمراهیکرد.محسنتصمیمشرادربارهیجوان

فراریگرفتهبود.

ـمهدیجاناینبندهیخداهمینجاپیشمونمیمونه.یهدستلباسویهجفت
پوتینبهشبدین،بفرستینشمقر،پیشگروهرزمیبرادرودود.

***

انجامیکعملیاتحسابشدهووسیعازهمانماههایاولتجاوزصدامبهکشورذهن
فرماندهانجنگرابهخودمشغولکردهبود.کمکمبایدمقدماتحملهیسازمانیافتهای
راعملیمیکردند،امااختالفنگرشدربارهیمقولهیجنگوروشدفاعبینقوای
نظامییکیازبزرگترینمعضالتیبودکهکشورباآندستوپنجهنرممیکرد.ازبهار
1359،فرماندهیارتشغرببرعهدهیسرهنگتوپخانهعلیصیادشیرازیگذاشته
شدهبود،امابنیصدردریکاقدامقابلتأملصیادراازمأموریتشخلعودرستشب
حملهیرسمیصدامبهخاککشورسرهنگهوشنگعطارانرابهجایایشانمنصوب

کردهبود.

رویرودخانهایکههفتهشتمتربیشترعرضنداشتوبهخاطرآبشدنبرف
کوهستانهایاطرافبهشدتپرتالطمشدهبود،بایدپلیمحکمبرایعبورتانکهاو
نفربرهایزرهیساختهمیشد.ایننیازراارتشبهراحتیمیتوانستبرآوردهکندونصب
پلازطرفآنهایکضرورتبهحسابمیآمد.محسندریکیازاتاقهایفرماندهی
ارتشراباشدتهرچهتمامتربههمکوبید.ساعتیپیشبرادرتوسلی،مسئولیکیاز
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محورها،روبهرویشایستادهومنتظرفرمانشبود.اوبهتوسلیگفتهبود:»برادرمجید
واسهنصبپلایندفعهتاجنابسرهنگهارومجابنکردی،برنمیگردیمقر.«
توسلیخبرمخالفتارتشیهارابرایساختنپلبررویرودخانهبهاودادهبودوحاال
آمدهبودازموضعقدرتحقپایمالشدهیهموطنانشرابرایدفاعازکشوربهآنها
تفهیمکند.یکلحظهبزرگیاتاقوپردههایفاخرآویختهووسایلقیمتیاتاقنظرش
برقافتادهیعریضوطویلیدرحالخوردن راجلبکرد.سهسرهنگپشتمیز
عصرانهبودند.محسنباحالتیبرافروختهکلتکمریاشراازفانوسقهجداکردوبه
طرففرماندهارشدآنهاگرفتوباصدایبلندفریادکشید:»همینجاسوراخسوراختون
میکنم.بچههایمادارنتواینکوههاتیکهتیکهمیشن،شماپاروپاانداختین،انگار
خیالتوننیست؟چهمرگتونشده!کیمیخوایناینمردمآوارهوپابرهنهبرنسرزندگی
وزنوبچهشون؟واسهچینمیفهمینکشوراشغالشده.دارنبهناموسمونتجاوز
میکنن.پسکیبایددشمنروبرگردونینپشتمرزها؟«رنگازرویسرهنگهاپریده
بودوازحالتتهاجمیمحسنبدنشانرابهپشتیصندلیچسباندهبودند.فرماندهارشد
نگاهیبهدوستانشکردودرحالیکهازرفتارمسئولسپاهمنطقهجاخوردهبود،ازروی

صندلیخودبلندشدوبهطرفشآمد.

ـخواهشمیکنماوناسلحهتونروغالفکنینآقایحاجیبابا.یهدرخواستبهاین
کوچیکیاینهمهعصبانیتنداره.بفرمابشین،میتونیمسرمیزباهمبهتوافقبرسیم.

محسنهمچناندمدرایستادهبود.رگهایپیشانیوگردنشمتورمشدهبودوبا
خشمیبیسابقهچشمدوختهبودبهصورتش.یکیازسرهنگهابعدازاینکهعرق
پیشانیاشرابادستمالکاغذیگرفت،ورقهایآرمدارارتشراازتویکیفشبیرون

کشیدوجلویفرماندهارشدگذاشت.
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ـقربانشماامضابفرمایین،قالقضیهکندهبشه.

دقایقیبعدمحسنباآرامشیبینظیرازپلههایساختمانستادارتشپایینآمد،در
حالیکهورقهیموافقتشانرابرایساختپلبررویرودخانهیخروشانمنطقهدر
دستمیفشردوسرشرابهحالتشکروقدردانیبهطرفآسمانابریپادگانباال

گرفتهبود.

***

روستایتپهعظیمهدرمسیرپادگانابوذر،مقرجدیدیبودکهمحسنبامشورتو
هماهنگیمعاونانشبعدازحملههایمکرربعثیهابهپادگانابوذرانتخابکردهبود.
باچندینکالسدرسکهبیشترکالسهادرو ساختمانیکمدرسهیخالیبود
بدوننظمخاصی بلند و پنجششدرختکوتاه نداشتو پنجرهیدرستحسابی
تویحیاطخاکیبزرگشدیدهمیشد.مرادبیژنیتنها،ارشدگروهیمستقردریکی
ازروستاهایمنطقه،شبانهازتپهماهورهاخودشرارساندهبودبهتپهعظیمهوقرار
بودگزارشکاراستقراروفعالیتگروهشرابهفرماندهبدهد.سکوتآرامبخشیمحیط
رافراگرفتهبود.میدانستفرماندهبیداراست.ازحیاطخاکیگذشتوبهآرامیپتوی
آویختهبهجلویاتاقشراکنارکشید.سالمکرد،امامحسنچناندرخواندنقرآنفرو
رفتهبودکهمتوجهحضورشنشد.دقایقیگذشت.مرادهمچنانایستادهبودکنارورودی
اتاقوحاالتعجیبواستثناییفرماندهرابهدقتنگاهمیکرد.محسنقرآنرابستو
بهسجدهایطوالنیرفت.وقتیسرازسجدهبرداشتودرحالیکهصورتشازاشک

خیسبود،متوجهحضورمرادشد.

ـسالمعلیکمبرادرتنها.بفرمابشین.ازکیاینجاهستی؟
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ـسالمکردم،متوجهنشدین.خلوتکردهبودین.نخواستمعبادتشماروبههمبزنم.

ـبیاتنها.بیابشین...توغربتاینمنطقهواینوضعیتامکاناتبهچیمیتونیمپناه
ببریم،جزقرآن.

اشکهایشراباپشتدستپاککرد.گویاهنوزدلشمیخواستباخداوندرازونیاز
کند.

ـآرزودارموقتیشهیدشدم،کسینتونهشناساییمکنه.

ـبرادرماحاالحاالهابهوجودتوناحتیاجداریم.منطقهغیرازشمافرماندههایدلسوز
کیروداره؟

ـبگذریم...خبگزارشکارتروبده.فرداصبحجلسهداریم،بایدبرادربروجردیدر
جریاناینگزارشهاقراربگیره.

***

جلسهیفرماندهانارتشوسپاهدرمنطقهیقالجه،بهفرماندهیبرادرانبروجردیو
صیادوگروهیازمسئوالنردهباالیجبهههابرگزارشدهبود.محسنبههمراهمسئوالن
تحتفرماندهیخودبهموقعواردجلسهشد.یکیازافسرانارتشپاینقشهایکهروی
دیوارنصببود،آمدوباتوضیحاتیکهداد،ادعاکردمیشوددرکمترازیکساعت
قصرشیرینراتصرفکرد.بعدازصحبتهایاونوبتبهمهدیمرندیرسیدکهقصد
داشتبهحرفهایبیموردافسرارتشجوابمحکمیبدهد.محسندستشراگرفت
وازاوخواستکهبگذاردخودشاینکارراانجامدهد.چشمهابهقدوقوارهیالغرو
استخوانیمحسندوختهشدهبود.باسرعتخودشرابهپاینقشهرساندوازسرهنگ
سهرابیکهقدبلندیداشت،درخواستکردپونزهایباالینقشهراازرویدیواربکند.
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سرهنگسهرابیشوکهشدهبود.همهبهیکدیگرنگاهمیکردند.همهمهیآرامیفضارا
گرفتهبود.بعضیبهکارحاجیباباخندیدند،امامحسنباچهرهیمصممودردکشیدهاش
درحالیکهدوطرفنقشهرابهدستگرفتهبودوبهشدتآنراتکانمیداد،روبه
مسئوالنارتشکردوباخندهیتلخیگفت:»بریمجنابسرهنگ.بااینکارمنطقه
کاماًلپاکسازیشد.بریمدیگه!بههمینراحتیسروتهجنگروهمآوردیم!«صدای
همهمهبلندترشد.محسندریکنطقآتشیندیدگاهشرانسبتبهمبارزهیبابعثیها
وچگونگیغلبهیبرآنهاتوضیحداد.اوگفتکهنمیشودازروینقشهدشمنرا
شناخت.گفتکهبایدازفکرجنگکالسیکبیرونآمدوبایدسپاهونیروهایمردمی
پایکاررادربیرونراندنعراقیهاازخاککشورجدیگرفت.گفتبایدباشناساییهای
دقیقوشناختمحیطجغرافیاییوبومیمنطقهطرحبازپسگیریقصرشیرینراکشید...

بعدازصحبتهایمحسنصدایصلواتازهرطرفبلندشد.

***

ایرانهمچنانباکمبودمهماتدستوپنجهنرممیکرد.عراقبااستقرارسکوی
سرپلذهاب،پادگان موشکاسکاتدرروستایهادیبابا،واقعدرجادهیقصرشیرینـ
ابوذرراموردهجومقرارمیداد.دریکیازاینحملههامرکزمهماتهوانیروزارتشدچار

حریقشدوتاچندشبانهروزصدایانفجارهایمهیبیبهگوشمیرسید.

درنشستمسئوالنسپاهوبرایپیگیریحمله،اولینگزارشرابرادررضاصادقیداد.

ـآقامحسنبااطالعاتیکهگرفتیم،قطعاًگرایانبارکارنفوذیهابود.

محسنخندهیتلخیزد.

ـاینهمهالتماسکردیمبیایندرانبارهاروبازکنین.ارثمادرتونکهنیست.بذارین
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ماهمجلویبعثیهاکاریکردهباشیم،گوشنکردن.حاالبایهموشکسهمتریکل
انباررفتهروهوا...

بنیاحمدیگفت:»حاجیاونقصهروکهواسهمتعریفکردیبرایبچههاهمبگین.«
محسنسرشراپایینانداخت.اخمهایشرادرهمکشید.

ـواقعاًبعضیازاینآقایونروهیچجورینمیشهتحملکرد...تویهجلسهیکیاز
همینافسرهاافاضاتکردکهآرهاگهامامهمفالنحرفروبزنه،ماحرفایشونرو
نمیپذیریم.منهمداغکردمگفتم:چی؟توحرفامامروقبولنمیکنی!میزنمدهنت
روخردمیکنم.هنوزکسیازمادرزاییدهنشدهکهبتونهیههمچینحرفیبهرهبرمون

بزنه.خالصهطرفحسابیبهشبرخوردهبودکهچرااینطورجوابشرودادم.

بچههازدندزیرخندهوهرکسبهدنبالآنچیزیگفت.محسنپسازدریافت
گزارشها،ازروینقشهمحلسکویثابترابهدوستانشنشاندادوگفت:»گوشهاتون
بامنهیانه؟گزارشهایدقیقبچههایشناساییتأییدمیکنهسکویموشکیبعثیها
درسترویاینمنطقهیجغرافیاییمستقره.«درپایانجلسهقرارشدبرادرانصادقی،
اکبرنجفیوحسینچنگیزیازطرفسپاهبافرماندهمربوطارتشدربارهیموضوع
مهمیگفتوگوکنند.محسنتصمیمگرفتهبودبرایگرفتنتوپهایازردهخارجآنها

رابهاتاقفرماندهیمهماتارتشبفرستد.

ـانشاءاهللآقاینصرباماهمکاریمیکنه.میدونمراضیکردنارتشیهابهاین
راحتیهمنیست،ولیراهدیگهاینداریم.بایدتوپخونهروراهبندازیمتاآتیشسکو

خاموشبشه.

برادرتوسلیبرایدرستکردنجایگاهتوپخانهازصفحاتفلزیکنگرهخوردهاستفاده
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کردکهمقاومتزیادیداشت.بهزودیدردلکوهسولهایتدارکدیدهشدوبههمت
گروهادواتتوپ203درمنطقهیریخکاستقراریافت.هریکازتوپهاوزنیدرحدود
نودکیلوداشتوهنگامانفجارتاشعاعدویستمتریخألایجادمیکردوگستردگی
ترکشهرتوپتاپانصدمترراپوششمیداد.آنشبهاگرایسکویموشکیدشمنبا
بیسیممخابرهمیشدوباالخرهباشلیکهایپیدرپیاولینتوپخانهیمشترکسپاهو

ارتش،سکویاسکاتبعثیهابعدازماههاتخریبوویرانگریازفعالیتبازماند.

***

و شیارها دل در عراق خمپارهاندازهای و تیربارها شناساییمحل فکر در محسن
ارتفاعاتمنطقهبود.

ـآقامهدیواسهاینتیربارهایعراقچهفکریمیشهکرد؟بایدیهکاریکنیممحل
استقرارقبضههادقیقاًشناساییبشه.

ـیکیازبچههاواسهاینمعضلیهپیشنهادداده.نخندیبهطرحما!

ـنه.نگراننباش.منبافکرهایعجیبوغریبگروهتآشناهستم.

ـمیتونیمازکالغهااستفادهکنیم؛توروستاهایایناطراففراوونه.میگیمبچههاتور
بذارن،بگیرن.دهپونزدهتاکالغداشتهباشیم،میشهجایاستقرارتیربارهاروپیداکرد.به

پاهاشونفتیلهمیبندیم،روشنمیکنیموشبولشونمیکنیمتوکوه.

ـدوربینتخوبه؟

ـآره.مهندسیهبادیدباالتویشب.

ـچشمهایکالغهاروهمببندینکهنتوننجایدیگهبرن.چنددقیقههمروهوا
باشن،میشهکارشناساییروانجامداد.
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چندشببعدعملیاتآزادسازیکالغهارویارتفاعاتمشرفبهپایگاهباموفقیتانجام
شد.عراقیهابهمحضدیدنچندینشینورانیمعلقدرهواکهمرتباینطرفوآن
طرفمیرفتند،بالفاصلهشروعکردهبودندبهشلیک.مهدیوگروهشازالیشیارها
خودشانرارساندهبودندبهسنگرهایتیراندازیوبعدازتعیینکالیبرتیربارها،کروکی

محلرابهدقتثبتکردهوبهمقرخودبرگشتهبودند.

***

محسنعکسهاییراکهمهدیازمناطقشناساییشدهگرفتهبود،چسباندهبودروی
پارچهیسفید.

ـآقامهدیاینهاروبدهبچههانصبکننرودرختجلویساختمون.خوبههمه
عکسهاروببینن.بچههابایدنسبتبهمنطقهیعملیاتخوبتوجیهباشن.

رزمندههارویتپهیشهدا،جاییکهمحسنچریکوهمرانشبهشهادترسیده
بودند،روزهاراتویسنگرهایاجتماعیمیگذراندندوشبهادرگروههایچندنفری
البهالیشیارهاودرپشتسنگهاوصخرههابرایجلوگیریازهجوموپیشروی
دشمننگهبانیمیدادند.درارتفاعسیصدمتریودرزیرآتشخمپارهوتوپخانهی
بعثیهاعماًلرشتهکوههایبازیدرازدرمحاصرهینیروهایاسالمقرارداشت.آنشب،
مرادتنهابایکیازرزمندههادرحالچیدنسنگربودندکهفرماندهازالیشیارهاباالآمد.

ـتنها،مندارممیرمباالواسهشناسایی.تابرگردم،ممکنهصبحبشه.خودتباشتا
بچههامنرواشتباهینزنن.

محسنبامرندیوعلیبخشیوزارعی،بلدچیکوهستان،هرکدامازشکافیباال
کشیدند.قسمتهایباالیارتفاعاتدراختیاردشمنبودوبرایشناساییبایدتانزدیک
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سنگرهایاجتماعیآنهاپیشمیرفتند.ناگهانگروهشناساییدیدهبانعراقیراپشت
صخرهایدرهماننزدیکیهادیدند.محسنبهآرامیبههمراهانشگفت:»شلوغنکنین.
دورشبزنیمتابگیریمش.«بدونکوچکترینصداهرکدامازکنارسنگیبهکنارسنگ
دیگریحرکتکردند.محسنپشتصخرهیبزرگیرفتونیمخیزشدومیخواست
آهستهبهطرفصخرهیدیگریحرکتکند.همزمانآنطرفتختهسنگهمیک
کماندوعراقیقویآرامآرامایستاد.دریکلحظهمحسنباکماندوعراقیصورتبه
صورتشدهبود.هرکدامکهبرایدفاعازخودزودترتصمیممیگرفت،ازاینمهلکه
جانسالمبهدرمیبرد.محسنبدونوقتتلفکردنماشهراکشیدوسروصورت
کماندورابهرگباربست.بابلندشدنصدایتیراندازیدراردوگاهدشمنکماندوهای
دیگرکهباگزارشدیدهبانآمادهینبردشدهبودند،ازالبهالیشیارهاوصخرههای
اطرافبیرونآمدند.فرصتبرایماندنوجنگیدننبود.محسنبههمراهانشدستور
عقبنشینیدادوهریکدرجهتیبهسرعتازشیبکوهسرازیرشدند.رگبارتیربارها
بهسنگهااصابتمیکردوباهرشلیکموجیازگردوخاکوتکهسنگهایریزو
درشتتویفضاپخشمیشد.راهچهارساعتهیرفت،زمانبرگشتدرمدتبیست
دقیقهطیشدهبود.درحالیکهقندانتفنگمحسنازجادرآمدهبودوعراقیهاهمچنان
درحالدفاعازمحدودهیاستقرارخودشلیکمیکردندویکلحظهصدایانفجارها

قطعنمیشد.

تویسنگررزمندههاودرگرگومیشهوایصبحگاه،برادرتنهاحرکتچیزیرا
البهالیدرختچههایاطرافمحلپستشدید.بالفاصلهاسلحهراآنطرفگرفتو
ایستداد.محسنباصدایبلندگفت:»تنها.«ایناسمرمزیبودکهقبلازرفتنبه
مرادگفتهبود.رزمندهیکقدمجلورفتوچهرهیفرماندهراتویتاریکروشنهوا
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تشخیصداد.عرقازسروصورتمحسنمیریختولباسشخاکیبود.همانطورکه
نفسزنانرویتختهسنگنزدیکسنگرنشستهبود،گفت:»بچههادارنپشتسرمن

میآن.حواستباشه...خداخیلیبهمونرحمکرد.«

آتشسنگینعراقهمچنانبرپایینارتفاعاتریختهمیشد.درختهایلیموکنار
رودخانهیافشارآبادباشلیکتوپهاشعلهورشدهبودند.محسنبرایهمراهانشبیقرار
وآشفتهچشمدوختهبودبهپیچصخرهیروبهرویش.دقایقیبعدبچههاازالبهالی
تختهسنگهاخودشانرابهسنگررساندندوبااعالمسالمتیشانفرماندهراازنگرانی

درآوردند.

***

ازصبحزودروستایدانهخشکموردحملهیراکتهایهواپیماهایعراققرارگرفته
وچندینسیاهچادرعشایردرآتشپرحجموگستردهایشعلهورشدهبود.محسنبه
محضاطالعازحملهیهواییدشمن،برایبرآوردخسارتودلجوییازمردمسریع
خودشرارساندهبودبهروستا.عشایربادیدنفرماندهبهطرفشآمدندوباشناختیکه
ازاوداشتند،مطمئنبودندبرایکمکبهدیدارشانآمدهاست.محسنازنزدیکچادرها
رانگاهکردوازنوعخسارتیادداشتبرداشت.هنگامبازگشتروبهمردمکردوگفت:
»برادرایعزیزم،منخسارتیروکهبهشماواردشده،یادداشتکردم.تاحدیکهبتونیم،
ازکمکبهشمادریغنمیکنیم...بهمحضاینکهبهپایگاهبرسم،بامسئولتدارکات
صحبتمیکنم.انشاءاهللازهمینفرداهرکسچادرشسوختهبراشیهچادرجدید
میزنیم.وسایلدیگهایهمکهآسیبدیده،نوشتم،اونهاروهمبهرویچشم.تاجایی

کهامکانداشتهباشه،میدمهمکارانمبیارن.«
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محسنبرادرخدابخش،مسئولپشتیبانیوتدارکاتمنطقهراصداکرد.

ـتویاینورقهتعدادچادرهایآسیبدیدهنوشتهشده.امکاناتاولیههمنیازدارن.
سریعپیگیریکن...قولدادمچادرهاروبراشونمیبریم.

ـاتفاقاًاالنچادرتوانبارهست.میگمبچههااونهاروآمادهکننوباربزنن.

کمیمکثکردویادشآمددربارهیادواتازردهخارجارتشقصدداشتباحاجیبابا
صحبتکند.

ـیهجرثقیلبزرگصفرکیلومتردیدمتومحوطهیارتشیهاروشنوشتهبود؛ازرده
خارج...حاجیمیشهتعمیرشکنیم.بهدردمونمیخوره.

ـآره.قباًلهماهنگشده.اجازهیتحویلروگرفتیم.تانکرآبوچندتانفربرهمتو
انهدامیهادیدم.بهنظرمعیبزیادینداشتهباشن.امروزبامهدیبرینببینینجرثقیل

کجاشخرابه.

جرثقیل دور مهدی و خدابخش میرفت. فرو سرشب تاریکی در کمکم پادگان
میگشتند.درظاهر،هیچاستفادهایازآننشدهبود.ترکشبهیکیازپمپهایشخورده
بودوبهراحتیمیتوانستندآنراتعمیرکنند.همانجامشغولبازکردنپمپشدندو

ساعاتیبعدجرثقیلراسالمانتقالدادندبهمقرسپاه.

صبحفردامحسنباچنگیز،کدخداییکیازروستاها،قرارمالقاتداشت.اوازهمان
روزهایاولجنگبانیروهایاسالمهمکاریخوبیکردهبودوبهدلیلاینکهنیمی
ازفامیلهایشدرروستاهایمرزیعراقزندگیمیکردند،بهراحتیمیتوانستدرآن
مناطقرفتوآمدکندواطالعاتشراکهبیشترمربوطبهمحلتجمعنیروهاوانبار
مهماتوتعدادسنگرهایدشمنبود،بهدستحاجیبابابرساند.تویوتایخاکیرنگ
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سپاهدرجادهیناهموارروستابهکندیحرکتمیکرد.کاتیوشاهایعراقازساعتی
پیشمنطقهرازیرآتشگرفتهبودندوازاینحملههابهچندینخانهوزمینکشاورزی
وباغمیوهآسیبرسیدهبود.محسنماشینرااولورودیمرتعیسرسبزکهبابوتههای
زالزالکزردوقرمزمحصورشدهبود،نگهداشتوباکدخداچنگیزروبوسیکرد.مرد
ورقهیتاشدهایرابهدستشدادوگفت:»برادرحاجیبابااطالعاتیکهخواستهبودین،
تویاینورقهبهطورکاملتوضیحدادهشده.همینچندروزهازخانهیاقواممیآیم.

سالمباالبلندخدمتشماوبرادرانسپاهرساندنوخداقوتگفتن.«

ـدستتدردنکنهکاکچنگیز.خداخیرتبده.ایناطالعاتیکهآوردی،واسهیما
ارزشزیادیداره.انشاءاهللخدابههمهیشماکهدارینزحمتمیکشینوبهرزمندهها

کمکمیکنین،جزایخیربده.

برگدرختهایقطورگردوباجریانبادینرمبهحرکتدرآمدهبود.ردیفیازبوتههای
َگَوناطرافکرتهایکنجدخودنماییمیکرد.محسنبهمناظرطبیعتبکرمنطقه
چشمدوختهبودوهمراهکدخدابهسمتخانهیاوپیشمیرفت.ناگهانصدایانفجار
مهیبیزمینرالرزاند.هردوخیزگرفتهورویزمیندرازکشیدند.گردوخاکناشیاز
انفجارتاشعاعزیادیهواراغبارآلودکردهبود.صدایگاوهایزخمیازمرتعیدرهمان
نزدیکیبهگوشمیرسید.محسنبالفاصلهخودشرابهمحلحادثهرساند.گلولهی
کاتیوشادرستخوردهبودوسطزمینچراگاهوچندگاوبابدنهایزخمیوخونآلود
رویزمیندستوپامیزدند.محسنبهآنهانگاهکرد.خونزیادیرویعلفهای
مرتعسرازیرشدهبود.ازجوانهایروستاییکمکخواستیکیدوگاوزخمیراپشت

وانتسوارکنند.
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ـمیبرمشونپادگان.دعاکنینتوراهتلفنشن.شایدبشهگوشتشونروحاللکرد.

محسنبالفاصلهپشتماشیننشستوباسرعتخودشرابهآشپزخانهیپادگان
ابوذررساند.

ـبچههاکمککنیناینگاوهاروبیارینپایین.

ـاینبدبختهاچرابهاینوضعافتادن؟میخواینچهکارشونکنین؟

ـحسینبروبگوقصابچاقوشروبردارهبیاره.

یکیازگاوهانفسهایآخرشرامیکشید.چندنفرازآشپزخانهبیرونآمدهوصحنه
رانگاهمیکردند.محسنباالیسریکیازگاوهانشست.

ـبجنبین.وقتنداریم.فکرکنمایندارهمیمیره؛زودحاللشکنین.

ساعتیبعدرزمندهایکهسرگاوهارابریدهبود،بالباسهاوکفشهایخونیبهسمت
روستاحرکتکرد.صاحبگاو،گردوخاکناشیازحرکتماشینراازدوردیدهوآمده
بودلبجاده.رزمندهازماشینپیادهشدودستهیاسکناسیراازجیبشلوارشبیرون

کشید.

ـصاحبگاوهاشماهستی؟

ـآره.خودمهستمداشی.گاوهاچهشدن؟توراهمردن؟

ـنهخداروشکر.فرماندهبهموقعرسوندشون.بیااینپولهاروداده،گفتبرسونم
دستت.

روستاییهمچنانباتعجبنگاهشمیکردولبخندرضایترویلبهایشنقش
بستهبود.



بلندی های  آفتاب  82

ـواهللاینکارهایکاکمحسنماراشرمندهمیکنه.تقصیراوکهنبود.بعثیهایاز
خدابیخبرمثلگرگافتادنبهجانمردم.تاوانظلمصدامراشمابایدبدین؟

ـبگیربذارجیبت.تعارفنکن.حّقتهبرادرمن.

مردروستاییپولهاراگرفتوبرچشمگذاشت.

ـخداراشکرکهگوشتشانحاللشد.واهللمنراضینبودمزحمتبکشیوپولشان
رابدین.ازشمابرادرهایسپاهبهمازیادرسیده.خودتاننوشجانمیکردین،منهم

بهجانعزیزانمراضیبودم.

***

یکیازاهالیروستایسرآبماراندرحالحفرچاهدرحیاطمنزلشباسنگبزرگی
مواجهشدهبودونمیتوانستبهکارشادامهدهد.مردپیادهآمدهبودروستایتپهعظیمه

ویکراسترفتهبودسراغحاجیبابا.

ـخداعمرتبدهکاکمحسن.چاهخانهامخرابشده.گلولهآمدودیوارهایچاهریخت
وکورشد.گفتمیکچاهدیگهبزنم،بلکهزنوبچهوداممبیآبنمانن.حاالخوردمبه

مشکلسنگ.شمابرادرانسپاهچهکارمیتونینبرامبکنین؟

بچههایتخریبتویمحوطهیجلویمقردورهمنشستهبودندوداشتندباهم
صحبتمیکردند.محسنازبینآنهاابوالبشربیاتراصداکرد.

ـکار،کارخودتهبیات.بروببینمشکلاینبرادرچیه.

بیاتازجایخودشبلندشد.

ـبهرویچشم.ولیحاجیمنتاحاالتوچاهنرفتم.
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ـمعطلشنکن.ببینچطوریمیتونیبهاینبندهخداکمککنی.

قرارشدفردابرادربیاتبههمراهچندنفربامقداریموادانفجاریبهخانهیآنمرد
بروند.ماشینازمقربهطرفروستاحرکتکرد.مردروستاییتاچشمشبهبرادرانسپاه

افتاد،بهطرفآنهارفتوخوشآمدگفت.

ـخداشمارابرایماحفظکنه.واهللکارمانلنگمانده.چاهقبلیمابهخاطراینگلولهی
عراقیهاازبینرفته.مجبورشدمیکیدیگهبزنم.

وسطحیاطخانه،چرخچوبیباطنابیبلندوکلفتباالیچاهیکهتازهکندهشده
بود،دیدهمیشد.بیاتسرطنابرابهکمرشبستوبااحتیاطکاملازدیوارهیچاه
پایینرفت.دقایقیبعدازکارگذاشتنموادانفجاریوبیرونآمدنبیاتازچاه،صدای
انفجاربلندیدیوارهایخانهرالرزاند.اکنونسنگمتالشیشدهومشکلروستاییبا
کمکبچههایسپاهازبینرفتهبود.مردنمیدانستچگونهازآنهاسپاسگزاریکند،
درحالیکهبهشدتراضیوخوشحالبهنظرمیرسید،روکردبهبرادربیاتوگفت:
»واهللشماراخدابرایمارساند.ماچطورزحمتشمارامیتوانیمجبرانکنیم؟ازقول
منازفرماندهتانتشکرکنوبگوخداهمتانراحفظکنه.اینکارهامردانگیمیخواد

بهعلی!«

***

محسنتأکیدکردهبودکهتکتکبچههاقبلازعملیاتبایدبهخوبیبرمنطقه
مسلطشوند.نیروهادرگروههایچندنفریدرعملیاتشناساییچندینروزه،طیروز
داخلشیارهاوغارهاپنهانمیماندندوشبهابرایکسباطالعاتجبههیدشمناز
ارتفاعاتباالمیکشیدند.آنهابادردستداشتناسالیدهایمنطقهیادگرفتهبودندکه
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درصورتگمکردنمسیرچگونهباتطبیقطبیعتمنطقهوعکسهاییکهدردست
دارند،بهسنگرهایخودیبرگردند.دریکیازشناساییهابرادرسبزهبین،مسئولیکی
ازدستههایشناسایی،لنگلنگانازراهرسید،درحالیکهطنابهایدوقاطرغنیمتی
رادردستگرفتهبود.یکلحظهخندهبررویلبهایمحسنودوستانشنشست.در
آنشرایطجنگیکاراوجزتعجبوخندهعکسالعملدیگرینداشت.دوستانشروع
کردندبهدستانداختناو.سبزهبینخیلیجدیگفت:»زورمنرسیدعراقیهاروبیارم،

گفتمدستخالیبرنگردم،اینهاروآوردم.«

تاآنزمانتویخطدفاعکاردیدهبانیفقطبرعهدهیارتشبود.باآسیبشناسی
بهموقعدراتاقفرماندهیسپاه،محسنومعاونانشتصمیمگرفتهبودندرزمندههای
بسیجیوسپاهیهرطورشدهدیدهبانیراازنیروهایکارآزمودهیارتشییادبگیرند.
برایآموختناینفندقیقوپیچیدهیجنگیبچههاتاجاییپیشرفتندکهحاضر
بودندکارهایشخصیدیدهبانهایارتشراهمانجامدهند،مثلشستنلباسهاو
ظرفهاوحتیآبکردنآفتابهبرایآنها.سرانجامحجتاالسالمحاجآقاغفاریوعلی
طاهریدونفرازافرادیکهدراینحرفهمهارتپیداکردهبودند،توانستنددیدهبانیرابه
رزمندههایبسیجیوسپاهیآموزشدهند.برادرغفاریبعدازخدمتدرواحدعقیدتی
ـسیاسیلشکر81کرمانشاهبهجبههآمدهبودوبادیدهبانیدرمنطقهیگیالنغربو

ارتفاعاتبازیدرازیکیازفعالترینرزمندههابهحسابمیآمد.

***

رزمندههابرایتکمیلکارهایقبلازعملیاتوانتقالمهماتدرمنطقهی1100
صخرهایو1100گچیازچندروزگذشتهحدودبیستقاطررابارمهماتزدهوتا
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نزدیکهایآبشاربلندیهدایتکردهبودند.ازآبشاربهبعدراهتقریباًکورمیشدو
پیشرویبهنظرغیرممکنمیآمد.طرفهایغروببود.آخرینقاطرهابااحتیاطکامل
ازمسیرباریکیدردلکوههاباالآمدهورسیدهبودندبهمحوطهیاطرافآبشار.برادر
مجیدتوسلی،مسئولمحور،بایدمهماتوتدارکاتمربوطبهعملیاتآیندهراتاجای
ممکنبهنزدیکترینمحلموردنظرانتقالمیداد.عطشوخستگیبهبچههافشار
آوردهبود.افرادگروهدرپناهغاریمشغولاستراحتشدند.مجیدبهلبهیپرتگاهنزدیک
شدودرحالتدرازکشچشمدوختبهارتفاعیکهمثلیکدیوارنفوذناپذیرجلوی
دیدشقرارگرفتهبود.لحظهایچشمهایشرابستوازخدادرخواستکردراهیپیش
پایآنهابگذارد.بهیادآورداولینباریراکهبافرماندهحاجیبابابهشناساییاینمنطقه
آمدهبود.بهاتفاقتااولینسنگررزمندههاباالکشیدهبودند.خمپارههابهشدتارتفاعاترا
میکوبیدندوغبارغلیظیازدودوبویباروتکلمحوطهرادربرگرفتهبود.باهرانفجار
تکههایسنگازهرطرفمیریخترویسروصورتشان.صدایترکیدنگلولههای
توپوخمپارهبیشازحددلهرهآورووحشتانگیزبهنظرمیرسید.بهخودشنگاهکرد
کهازترسهمهیبدنشبهلرزهافتادهبود.محسنبهصورتعرقکردهاشنگاهی

انداختهوباآرامشدستگذاشتهبودرویشانهیاوودلداریاشدادهبود.

ـمجیدآقااولشمنهممثلتوبودم.

چشمهاراازهمبازکرد.بادیدنیکعقربقهوهایدرشتسینهخیزبهطرفغار
رفت.بههرطرفکهچشممیانداخت،راهغیرقابلعبوربود.فکرکردشایدبااستفاده
ازطنابیاوسیلهیدیگریبتوانندمهماترابهجایموردنظرانتقالدهند.بهافراد
گروهشفرماندادزیرصخرههاوغارهایکوچکمحوروسایلرازمینبگذارند.قاطرها
بهصفایستادهبودندوگروهپسازتخلیهیبارافسارشانراگرفتهوبهطرفسراشیبی
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حرکتکردند.ناگهانیکیازقاطرهابهسرعترویصخرههاشروعکردبهدویدن.
دیدهبانعراقیگرایمنطقهرابهخمپارهاندازهایباالیارتفاعدادهبودودرمدتزمان
کوتاهیکوهستانازصدایوحشتناکانفجارهابهلرزهدرآمد.هرخمپارهکهبهنزدیکی
پاهایقاطرمیخورد،وحشتحیواندوچندانمیشد.قاطربهشیبکنارآبشارنزدیک
شدوهمانجاایستاد.چندنفرازبچههادورهاشکردندکهافسارشرابگیرند.باصدای
انفجاردیگریدوبارهقاطرگریختوازدیوارهیآبشاروارتفاعیکهبهنظرمیرسید
غیرقابلعبورباشد،بهصورتمارپیچباالکشیدوکمیبعددرنقطهایثابتایستاد.
حرکتعجیبقاطرمعبرجدیدیرابهبچههانشاندادهبودوآنهاتوانستندازهمانراه

تازهکشفشدههمهیمهماترابهمحلموردنظرانتقالدهند.

محسنپایینارتفاعاتبادوربینشدرحالرصدکردنفعالیترزمندههابود.عرق
صورتشراخشککرد.دوربینرارویتکهسنگیگذاشتوبهتنهیدرختبادامکوهی
تکیهزد.مرادوافرادشکمیآنطرفترآمادهیدریافتمأموریتجدیدشانازطرف

فرماندهبودند.

ـبرادرتنها،گروهتروببرتویدهنزدیکشهرکالمهدیارتش.بعدازرودخونهتوی
دومینروستابرادریبهاسمماهرخمستقره؛اونمیآدکمکت.

ـکیحرکتکنیم؟

ـشب،هرموقعبرسی،ماهرخباهاتمیآدواسهشناسایی.حواستباشهآماردقیق
میخوام.کوچکترینچیزیکهبهنظرتمهماومد،یادداشتکن.

گروهبهطرفشهرکالمهدیکهدردامنهیشرقیکوهقراویزواقعبود،حرکت
سرپلذهابازکنارمحلاستقرارنیروهایارتش کرد.جادهیآسفالتهیقصرشیرینـ
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میگذشت.آنهامجبوربودندراهناهمواروشیبداریرادرمسیرحرکتبهخاطرناامن
بودنجادهدرپیشبگیرند.تنهاوافرادشپسازساعتهاپیادهرویدرتاریکیشب
باالخرهبهخانهیمحقریدردلدرختهایبلوطوبوتهزارهایزالزاکرسیدند.جلوی
دراتاقبرادرماهرخپتویکهنهورنگورورفتهایآویزانبود.تنهالبهیپتوراکنارزد

وسالمکرد.

ـماازطرفحاجیبابااومدیم...امشبمیشهرفتشناسایی؟

تنهااحساسکردحالتیاززهدونورانیتتویصورتبرادرماهرخنمایاناست.او
جوابسالمشرادادوتعارفکردداخلشود.

ـبرینپیشبچههاشامبخورینواستراحتکنین.فرداصبحمیبرمتون.

ـروزخطرناکنیست؟

ـمنوحاجیباهمدیگههمینمنطقهروروزرفتیمشناسایی.مشکلیپیشنمیآد
انشاءاهلل.

صبحزودقبلازروشنشدنآسمان،گروهشناساییتاصدمترینیروهایعراقیپیش
رفتهبودند.تویتنگهتعدادزیادیتانکبودوجادهیآسفالتهایدیدهمیشدکهانبوه
ماشینهاونفربرهادرآنترددمیکردند.تنهاافرادشرابهدستههایکوچکتریتقسیم
کردوبههرگروهیکمأموریتداد.بعثیهاداخلمحوطهچندینتونلزدهبودندکه
مثلفروشگاههایبزرگ،پربودازخوردنیهایمتنوعولباسوکفشوحتیوسایل
سرگرمیوبازی.بچههادرکمترینزمانممکنگزارشهایشانراتحویلمسئوالن
دادندومرادتنهاتصمیمداشتدرراهبازگشتازمنطقهگزارشتکمیلیشناساییوآنچه

راافرادگروهشدیدهوثبتکردهبودند،بهدستحاجیبابابرساند.
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***

بلندیهایبازیدرازباقلههایآفتابگیروشیبهایتندوبریدگیهایممتدش،
مهمترینارتفاعاتیبودکهدشمندرجبههیغربدراختیارداشتوباتصرفآنمناطق
کوهستانیصعبالعبوریککمربنددفاعیدربرابردشتبیدفاعبغدادتشکیلدادهبود.
عراقازیکطرفبردشتوشهرسرپلذهابوپادگانابوذروراههایارتباطیآن
کاماًلمسلطبودوازسویدیگر،اینارتفاعاتمیتوانستیکمانعطبیعیمهمیباشد
برایدفاعازشهرقصرشیرینکهازروزهایاولجنگدراشغالخودداشت.عملیاتبر
رویارتفاعاتسربهفلککشیدهیبازیدرازکارپیچیدهومشکلیبهنظرمیرسیدکه
باانجامموفقیتآمیزآنمحدودهیدشتدیره،دشتذهاب،شهرسرپلذهابوتنگهی
َکلداوودازدیددشمنخارجمیشد.آنروزهاجلساتفرماندهیدرپادگانابوذرباحضور

هفتادهشتادمسئولبهصورتمداومبرگزارمیشد.

غالمعلیپیچکدرجایگاهفرماندهیعملیاتمنطقهیغرباتاقیرابهاسماتاق
عملیاتجنگدرپادگاناختصاصدادهودرآنمکانبراساساطالعاتونقشههای
دقیقازمواضعدشمنوبادرنظرگرفتنبهترینحالتچینشمهرههایعملکنندهدر

منطقه،مسئولیتهایمتفاوتعملیاترابیننیروهایخودتقسیمکردهبود.

گردانهایعملکنندهگردانهای7،4و9سپاهبودند.نیرویاصلیخطشکن،گردان
9بودکهازرأسپیکانارتفاع1050عملمیکرد.گرداندیگرعملکنندهازسپاه
مشهدبهفرماندهیبرادرصاحبزمانیبود.همچنینبهواحدهاییازعشایرونیروهای
مردمینیزبرحسبتوانرزمیشانمسئولیتیواگذارشد.فرماندهیتیپسرپلذهاببه
برادرابراهیمشفیعیواگذارشدهبود.قراربودسهگرداننیرویارتشنیزدراینعملیات
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شرکتداشتهباشد.

باالی ردههای از بود؛ انجامگرفته بهسبکخاصی ارتش و نیروهایسپاه ادغام
فرماندهیتاگروهانهاودستهها.قراربوداگرفرماندهسپاهیباشد،معاونشراازارتش
انتخابکندواگرفرماندهیرزمندههارابرادریازارتشبرعهدهداشت،معاوناولش
یکسپاهیباشد.حاجیبابا،محسنوزوایی،احمدلو،علیموحددانش،جعفرجنگروی،

حسینهمدانیهریکبهعنوانگردانندگاناصلیعملیاتانتخابشدند.

از لشکرساکن راندنیک بیرون برای درحالتطبیعی نظامی ایدهی طبقیک
منطقهیتحتاشغال،حداقلنیروییکهمیتوانددستبهحملهبزند،بایدسهبرابر
نیرویاشغالگرساکنباشد،امادرعملیاتپیشروبهنظرمیرسیدنیروهایاسالمبه
اندازهییکسومنیروهایعراقیهمنبودند.مدتیقبلبادرخواستحاجیباباازپادگان
امامحسینتهرانتعدادیمربیجهتآموزشفشردهیدفاعشخصیونحوهیجنگ
تنبهتنبهمنطقهاعزامشدندواوپسازپذیرشمسئولیتمیانیعملیاتکهمحور
آندردامنهیارتفاعات1100صخرهایبود،بههریکازنیروهاومعاونانشمسئولیتی

مربوطباتخصصشانواگذارکرد.

زمانعملیاتنزدیکمیشد.هماهنگیالزمباهوانیروزونیرویهواییصورتگرفته
بود.هوانیروزبافرماندهیبرادرشیرودیوپذیرفتنسهمسئولیتقراربودواردعملیات
شود:انهدامسنگرهایاجتماعیتانکهاوسایرادواتزرهیدشمن،رساندنآبومواد
غذاییدرطولعملیاتبهنیروهایعملکنندهوحملوتخلیهیسریعمجروحینو
شهداازصحنهینبردازکارهایمهمیبودکهبایدتوسطآنهاانجاممیشد.همچنین
ازطریقرابطیننیرویهواییبرایهواپیماهایافـ4وافـ14مأموریتهاییدرنظر
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گرفتهشدهبودوروینقشهمحلدقیقاستقرارتوپخانهوادواتزرهیدشمندرپشت
َچمامامحسنوقصرشیرینمعلومشدونسخهایازآندراختیارهوانیروزقرارگرفتو

نسخهیدیگربهنیرویهواییسپردهشد.

قبلازشروععملیاتمحمودغفاری،دیدهبانروحانیازارتش،بادفترحضرتامام
تماسگرفتوتقاضایاستخارهکرد.پاسخیکهازدفترحضرتامامآمدچنینبود:
»اگرمقدماتوزمینهیکارفراهمشده،نیازبهاستخارهنیست.«امااینجوابنتوانست
اوودیگرمسئوالنجنگراقانعکند.بااصرارهایبسیارغفاری،باالخرهامامقبولکرد
کهاستخارهکنند.درپاسخاستخاره،اینآیهیشریفهآمد؛ومارمیتاذرمیتولکناهلل
رمی.جملهیامامپسازاستخاره،تکلیفعملیاترابرایفرماندهانومسئوالننبرد

بهخوبیروشنکرد؛ایشانفرمودندبهترازایننمیشود.

***

شبقبلازعملیاتمنطقهدرتاریکیمطلقفرورفتهبود.ازساعتیپیشمسئوالن
پایگاهپسازپشتسرگذاشتنچندینشببیداریوانجامآخرینمأموریتهایسخت
وطاقتفرسایقبلازحملهوبرگذاریمراسمدعاووداع،همگیخوابیدهبودند.ناگهان
صداییکیازرزمندههاازتویسالناجتماعبهگوشمحسنرسید.بالفاصلهخودش
رارساندباالیسرش.صورترزمندهنورانیوپیشانیاشازدانههایریزعرقپوشانده
شدهبودوحالتیازبهتزدگیوناباوریدرنگاهشموجمیزدومرتبفریادمیکشید:
»یاابوالحسن،یاابوالحسن...«دیگردوستاناوهمباصدایشازخواببیدارشدهودورش
حلقهزدهبودند.محسنلیوانآبیبهدستشدادودرحالیکهشعفیغیرقابلتوصیف
وجودشرادربرگرفتهبود،گفت:»بخور...حتماًخوابآقارودیدی؟...تعریفکنبگو
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چیدیدیبرادر؟«رزمندههنوزحالتعادینداشت.بهچشمهایفرماندهشخیرهشده
بودونفسنفسمیزد.

ـبهخداآقابود؛خودمدیدم...

اشکازچشمهایمحسنسرازیرشد.همهمنتظربودندبفهمندآنرزمندهچهخوابی
دیدهاست.بعضیهابهگوشهایازاتاقپناهبردندوآرامآرامشروعکردندبهگریه.فضای
معنویوعجیبیشدهبود.بعدازدقایقیرزمندهخوابشراتعریفکرد:»رویارتفاعات
بازیدرازدرحالحرکتبودیمکهبندکفشمبازشد.وقتیخمشدمبندکفشمروببندم،
دیدمیهسیدنورانیاومدوگفتاجازهبدهمنبندکفشتروببندم.گفتمنهخودم
میبندم.اونسیدنورانیگفتتوسربازمنهستیومنمیخوامبندکفشتروخودم
ببندم...گفتباشماهستمومنهمتویاینجهادفیسبیلاهللشرکتمیکنم...گفت
انشاءاهللپیروزیم...«یکبارهصدایفریادوشیونبچههاازهرطرفبلندشد.شورو
هیجانبیسابقهایمقررافراگرفتهبود.فرماندهبادیدنفضایمعنویوحالوهوای
دوستانهمانجاشروعکردبهصحبتدربارهیجهادفیسبیلاهللونقشمؤثرتکتک

رزمندههادرجبههینبرد.

ساعتاز2بامدادگذشتهبود.حاجیبابابهاتاقخودشبرگشت.تصورشاینبودکه
امشبباشبهایگذشتهفرقبسیاریدارد.یقینداشتامضایعملیاتآتیبهدست
مبارکامامعصر)عج(صورتگرفتهاست.فکرآنخوابزیباواستثنایییکلحظهاز
ذهنشدورنمیشد.اندیشیدباایناشتیاقواینحالتشوقچطورتافرداشبصبرکند.
قبلازشروعنمازشبونیایشمعمولآنساعتها،بهسمتپنجرهیاتاقشرفتو
گوشهیپتوراکنارزد.دشتبانورمالیمماهرنگیاسرارآمیزبهخودگرفتهوسایهی
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کوههاباابهتیبینظیربررویمنطقهپهنشدهبود.میدانستامشبآخرینشبیاست
کهخوابراحتبهچشمبعثیهایمتجاوزخواهدرفت.تویقلبشتالطمعجیبیبرپا
شدهبود.یکلحظهچهرهیدرخشانامامامتدردیداریکهیکیدوهفتهیگذشته
بهاتفاقدوستانوجمعیازخانوادهیشهداباایشانداشتند،پیشچشمانشجلوهگری
کرد.کلماتزیبایامامدرخاطرشزندهشدهبود.تکتکسخنانرهبررابهیادداشت.
همانسخنانیکهامامپسازنگاهبهعکسهایشهدایمنطقهگفتهبود:»اینهاکه
درمناظرماهستند،اینشهداکهتصویرمبارکشاندرپیشماست،اینهابهسویخدا
شتافتندولبیکگفتندبهدعوتاسالموسعادتبرایبشریت.«امامبادلسوزیپدرانهای
آتشدلخانوادههاراخاموشکردهودرادامهگفتهبود:»آنچهمایهیتسلیماهاهست،
دراینمصیبتهاکههمهیماباهمشرکتداریم،ایناستکهماازخداهستیموبه
سویخدابرمیگردیم...شهدازندههستندودرپیشخدایتبارکوتعالیعندربهم
یرزقونند...مابایدتأسفبخوریمکهنتوانستیماینراهرابرویم.اینهاپیشقدمبودندو

رفتندوبهسعادتخودرسیدندوماعقبماندیم.«

محسنبهعملیاتفردافکرمیکردواینکهچطورسرهنگعطاریانوابوشریف
ساعاتیپیشخودشانراازپشتیبانیتدارکاتیعملیاتکنارکشیدهبودندوفرمانده
پیچکبعدازبررسیماجراباحالتیبرافروختهبهمقررفرماندهیارتشدرکرمانشاهزنگ
زدهوگفتهبود:»ماعملیاتروانجاممیدیم.حاالشمامیخواینبچههاروتدارکبکنین
یانکنین.هیچتأثیریدرتصمیمگیریمانداره...مانهیهبار،بلکهسهباراستخارهکردیم

وبهپیروزیخودموناطمینانداریم...«

بغضیسنگینراهگلویمحسنرابستهبود.تالششبانهروزینیروهایجانبرکف
رزمندهبرایرسیدنبهچنینعملیاتی،مثلیکفیلمسینماییبلندجلویچشمهایشبه
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حرکتدرآمدهبود.چهرهیشهدایچندماهگذشتهتویذهنشزیباترینتصاویریبود
کههریکمثلخورشیدیپرتأللووباعظمتمیدرخشید.شهداییکهبرایبازکردن
معابرشبعملیاتباجیرهیکمآبوغذاازراههایباریککوهوتنگههاینفسگیرباال
کشیدهوزیربارانآتشدشمندوامآوردهوصدهامینراخنثیکردهودرلحظاتسخت
مقاومتخدایخودراباآرامشیبینظیرصداکردهبودند:»ربناافرغعلیناصبرا...«محسن
بهخوبیمیدانستجزعشقشهادتانگیزهیدیگریدرپایداریآننیروهایجانبر
کفمؤثرنبودهاست.پتورارهاکردوازپنجرهفاصلهگرفت.هرشبهمینساعتها
نوبترازونیازشباخداوندبود.برسجادهینمازنشستوباگریهایطوالنیدلش
راسبککرد.اتاقرانوررقیقچراغقوهدرروشناییبیجانیفروبردهبود.چشمهایش
رابست.گسترهیمنطقهیعملیاتیرادرذهنشتصورکرد.درختهایآتشگرفتهی
لیمورامیدید.صدایپرشتابرودخانهدرگوششپیچیدهبود.نقشرودخانهوپلیرا
بهخاطرآوردکهبچههایکشبهپایههایآنراباانتقالسنگهایبزرگیازارتفاعات
آمادهکردهبودندواوباگردنیبرافراشتهبهمهندسانارتشخبردادهبود:»زیرسازیپل
حاضره.حاالنوبتشماستکهقولتونروعملیکنین.«آنهامتعجبنگاهشکردهو
گفتهبودند:»کمترازپانزدهروززیرسازیپلباورکردنینیست.سپاهچطورچنینکاری

رویهشبهانجامداده؟«

بر بلندی های آفتاب

رزمندههادراولینساعات1اردیبهشت1360،ازمحورهایمشخصدرتاریکیشب
بدونکوچکترینسروصداییبهخطشدهوازسنگرهایاجتماعیومقرهایخود



بلندی های  آفتاب  ۹۴

بیرونآمدندوبهطرفمعابرازپیشتعیینشدهحرکتکردند.تکتکرزمندههاکاماًل
توجیهشدهبودندکهاگردیدهبانهایعراقیآنهاراببینندواگرمینزیرپایکسی
منفجرشد،هنوزبهپشتسنگرهایدشمننرسیده،عملیاتلوخواهدرفتوزحمات
چندماههیمسئوالنوشهدایمنطقهنابودخواهدشد.دریکیازمحورهابرادرتوسلی
نیروهایشراازسنگربیرونآوردهوبهخطکردهبود.هنوزاولراهبودندکهیکیاز

رزمندههاخودشرارساندبهاو.

ـبرادرتوسلیعراقیهدارهمارومیبینه.بایدازمعبردیگهایبریم.

عوضکردنمعبرآنهمدقیقاًشبعملیاتکارپرخطریبود،اماادامهدادندرآن
شرایطهمعاقالنهبهنظرنمیرسید.مسئولمحوربایدازحاجیباباکسبتکلیفمیکرد.

بیسیمچیگوشیراداددستفرمانده.

ـیهمعبردیگهروامنکنین...مارودیدن.

محسنبایدبالفاصلهتصمیممیگرفت.آنمحوراگرخالیمیماند،عراقمیتوانست
انتقالدهدوآنجاراتقویتکند،بهاینترتیب،کار نیروهایشرابهمحوردیگری
بچههایمنطقهیدیگرراسختمیکرد.تلفشدنچندساعتازوقتحمله،یکی
دیگرازاشکاالتعوضکردنمعبربهنظرمیرسید.چارهاینداشتجزاینکهبگویدبا

عنایتبهفضلخدابرادرتوسلیازهمانمعبرتعیینشدهنیروهایشراعبوردهد.

ازاسرارو ارتفاعاتبازیدرازرادرهالهای شوروهیجانبیسابقهیجانبرکفان
شگفتیفروبردهبود.نیروهایاسالمباکمترینامکاناترزمیدرحالیبهارتشمهاجم
صدامشبیخونمیزدندکهآنهابرایچندلشکردرمنطقهانواعمهماتوآذوقهوآب
ذخیرهکردهبودند.درآنشرایطداشتنیکیدوقبضهآرپیجیدریکمحورعملیاتی
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داراییزیادیبرایمدافعاناسالممحسوبمیشد.ایندرصورتیبودکهسازمان
زرهیدشمندرارتفاعاتونقاطپستمنطقهتعدادبیشماریتانکونفربروادوات

نیمهسنگینآمادهیحملهداشت.

دربعضیازمحورهارزمندگاناسالمدرهمانساعاتاولیهیعملیاتتوانستندتا
پشتسنگرهایعراقیهجومببرند.سنگربسیاریازبعثیهابهگونهایفتحشدکه
آنهابالباسهایراحتیدررختخوابهایخودخوابیدهبودندوازاجاقسنگیبعضیاز
سنگرهاهنوزدودآتشیکهدشمنبرایپختنکبابشامشانروشنکردهبود،بههوا

برمیخواست.

دراولینشبحمله،هواگرگومیشبودکهبهشکلمعجزهآساییقلههاوارتفاعات
بادادنکمترینتلفاتدستهدسته ازدیگریفتحشدند.رزمندگاناسالم یکیپس
افراددشمنراکهجراحتبرداشتهیااسلحههارازمینگذاشتهوتسلیمشدهبودند،
بهطرفشیبکوهستانهدایتمیکردند.درصورتیکهامکانانتقالسریعاسرادر
زمانفتحمواضعاشغالشدهوجودنداشت،درسنگرهایاجتماعیدشمنآنجمعاسیر
خوابآلودهیوحشتزدهیازخمخوردهوبیرمق،توسطیکیاچندرزمندهینوجوان
حفاظتمیشدند.بیسیمچیآهستهبهحاجیباباکهدرخطدومدرحالسازماندهی
نیروهابود،گفت:»حاجیاینعراقیهانزدیکماهستن،چهکارکنیم؟«محسنمثل
شیربهغرشدرآمدوفریادکشید:»بچههامحکموایسین...ماعراقیهارونابودمیکنیم.
پدرپدرسوختشونرودرمیآریم...خداباشماست.«محسنبالفاصلهباچندنفرخودش
رابهآنمحوررساند.عراقیهاداشتندازالیتختهسنگهاباالمیآمدند.گلولههایمنور
منطقهراکاملروشنکردهبودوپسازرسیدنمحسننبردشدیدیبیندوقوادرگرفت.
اوازرویارتفاعستونتازهنفسدشمنرابهرگباربستوهرکدامازهمراهانشتوانستند
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بهقسمتیازستونمتجاوزانحملهکنندوباشکستدادنمقاومتفرماندهیوازهم
پاشیدگینظمگردانوگرفتنتلفاتزیاد،جلویپیشرفتعراقیهارابگیرند.دقایقیبعد

صداهادراینقسمتخاموششد.

***

هواروشنشدهبودوفرماندهانعراقیباچشمهاییازحدقهبیرونآمدهفرودمرگبار
نیروهایاسالمرابرسرقوایخودمیدیدند.اکنونتنهاکاریکهازدستدشمن
برمیآمدریختنآتشتیربارهاوخمپارههاازسنگرهاییبودکهدراختیارداشتندوهنوز
پایرزمندگاناسالمبهآنجانرسیدهبود.برادرمرادتنهاباعدهاینیروتوییکیاز
تنگههادرمحوریازمحورهایعملیاتیلورفتهبودند.حاجیباباازآنهاخواستبرای
فرارازمحاصرهوقتلعامشدنبهسرعتپیشرویکنند.خورشیدبیمحاباوپرزوربر
ارتفاعاتمیتابید.تعدادیازبچههاازفشارتشنگیوخستگیزیرسایهیکمرمق
درختچههایبادامکوهیوبوتههایکتیراونهالهایانجیرخودروپناهگرفتهبودند.
سنگرهاییخالیازدشمنبافاصلههایکمازیکدیگرپرازسالحهایسنگینومهمات
درمسیرقلهی1100دیدهمیشد.تنهاونیروهایشبهسرعتازکمرکشکوهباالآمدند.
بیستنفررزمندهبابرادرمحسنوزوایی،فرماندهمحورچپ،رسیدهبودندرویارتفاع.از

گلویوزواییخونمیآمد.اوتامرادرادید،پرسید:»چندنفرهستین؟«

ـچهلتا.

وزواییباتبسمیبرلبنگاهیبهدوردستهاکردوگفت:»انشاءاهللهمهیمنطقه
رومیگیریم.«حاجیباباازسنگربعثیهابیرونآمدوبهطرفوزواییرفت.آندوروی
زمیننشستندوباانگشترویخاکطرحپیشرویراکشیدند.حاجیبابابهتنهاگفت:
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»شماپیشمحسنآقابمونوازشجدانشو.اونطرفدرهپدافندعراقبایدخاموش
بشه.«تنهاازوزواییپرسید:»برنامهچیه؟«وزواییاشارهبهنقطهایکردوگفت:»برادر
برواونجایهجوونیهستبهاسمموحدیدانش،بگوکلهقندیرومیگیرییاخودم
بیام.«تنهابهاتفاقسهنفرازنیروهایششیبدرهرابهسرعتطیکردندوبرایرسیدن
بهمحلموردنظرازارتفاعیباالآمدندورسیدندبهچهارپنجنفرکهزیرسنگیدراز

کشیدهبودند.

ـموحددانشکیه؟

جوانکمسنوسالیجوابشراداد:»منهستم.«

ـآقایوزواییگفتنکلهقندیرومیگیرییاخودمبیام؟

موحدینگاهیبهاطرافشانداخت.چندنفربیشتردرکنارشنبود.

ـبگوخودشبیاداینجا.

بهکمکتنها،محسنوزواییوچندنفرازنیروهایاوخودشانرارساندندبهموحدی
دانش.یکیازبچههادرکمپوترابازکردوبهطرفوزواییگرفت.

ـبرادراینروبخور.خونزیادیازشمارفته.

موحدیگفت:»بیستسینفرعراقیرواینقلههستن.پشتنیروهافعاًلقطعشده.«
درزمانکوتاهیحاجیباباهمبههمراهدوستانخودازالبهالیشیارهاباالآمدوبه
جمعآنهاپیوست.امدادگردرحالپانسمانجراحتگلویوزواییبود.محسنوزواییدر
همانحالگفت:»آقایتنهاسهنفرروبردار،برو.منوحاجیبابامستقیممیریمروسر
عراقیها،موحدهمازهمینجااونهارودورمیزنه.«تنهابهاتفاقهمراهانشبهسرعت
ازرویتختهسنگهاگذشتند.عراقیهاتاجاییکهامکانداشت،برایجلوگیریاز
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حملهیناگهانینیروهایاسالمموانعمتعددومتنوعیایجادکردهبودند.تنهانگران
دوستانشبود.

ـبچههامواظبباشینپاهاتوننرهرومین.

ارتفاعرادورزدندورسیدندبهجاییکهنظرفرماندهبود.ژـ3هاراگذاشتندرویرگبارو
شروعکردندتیراندازی.صدایغرشگلولههاازهمهجابهگوشمیرسیدوغبارغلیظی
ازسنگریزهوخاکبهفضایاطرافبرخاستهبود.چنددقیقهبعدموحددانشرویارتفاع
روبهروایستاد.دستهایخودرابرایآنهاتکاندادوگفت:»بیاینباال،بیاینباال.«
آنهاازمیانعلفهاوسنگهابهطرفمحلیکهعلیموحدایستادهبود،حرکتکردند.

علیخندانوخوشحالمنتظرمرادودوستانشبود.

ـبیاینباالبرادرها...کارتونعالیبود.

تنهابهاطرافشنگاهکرد.هفدههجدهاسیرزیرسایهیژـ3موحدنشستهبودندروی
زمین.علیگفت:»بهموقعرگبارروبستینبرادرها.اینهاروهمکهمیبینین،باشلیک
گلولههایشمابدونمقاومتتسلیمشدن.«تنهابغضشرافروداددرنظراوآنچه
میدید،جزعنایتولطفخداوندچیزدیگرینبود.خمشدورویسنگریزههایجلوی
سنگرسجدهکردوپسازشکرگزاریبالفاصلهگفت:»بچههایااهللزمینروبکنینکه
میخوامپرچماسالمرورویقلهنصبکنم.«پیچکازپشتبیسیممرتبدربارهی
مقدارپیشرویرزمندگانازفرماندهمحورهاسؤالمیکرد.بعدازمطلعشدنازمحور

حاجیباباووزواییآمدهبودرویخطجنگرودی.

ـکجایی؟

ـماتومحلهستیم،امابابرآوردیکهدارم،آرپیجیمابهتانکهایدشمننمیرسه؛



۹۹ زندگی نامه ی شهید محسن حاجی بابا

نمیشهشکارشونکرد.

پیچکازوضعیتصاحبالزمانیکهقراربودازپشتارتفاعاتعملکندوبهکمین
و او برای وضعیتسختی مین میدان توی میدانست و داشت آگاهی بود، خورده
نیروهایشپیشآمدهاست.هرشبدرنشستفرماندهانقضیهیجنگوپیشروی
نیروهابررسیوپیگیریمیشد.آنهابادستگاهشنودعراقیهامتوجهشدهبودندخود
صدامبهمنطقهیعملیاتیآمدهوبهنیروهایشگفتهاستمناینجامیمانمتامناطق

راپسبگیرید.

وضعیتعملیاتبغرنجوپیچیدهشدهبود.دشمنبهسرعتنیروهایتازهنفسخودرا
واردمنطقهیعملیاتیمیکرد.ضدحملههایپیدرپیآنهاوآتشبیحدواندازهای
کهبرایبازپسگیریبعضیازمحورهاصورتمیگرفت،بیشازپیشبینیهاییبودکه

فرماندهانانتظارداشتند.پیچکرفتهبودرویخطابراهیمشفیعی.

ـبرادرشفیعیگوشکنببینچیمیگم.تانیمساعتدیگهعملنکنی،همهقتلعام
میشین...

***

روییکیازارتفاعاتچندسنگرعراقیدیدهمیشدوعدهایهنوزتسلیمنیروهای
اسالمنشدهبودند.برایرسیدنبهسنگربعثیهاصخرهیبلندیمانععبوررزمندگان
بود.علیموحدبهشفیعیگفت:»اگهیهطناببهمنبدین،منازاینصخرهمیرم
باال.«یافتنطنابدرآنشرایطکارآسانینبود.رزمندههابههمنگاهکردند.ناگهانیکی

ازآنهاباخوشحالیسرطنابکلفتیراازکولهاشبیرونکشید.

ـاصاًلنمیفهمماینطنابازکجااومدهتوکولهیمن...بیابرادرموحدازخداچیز
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دیگهایمیخواستی.

علیطنابراگرفتوازاوتشکرکرد.

ـاالنگرهاشرومیاندازمالیشکافهاوازشمیکشمباال.

رزمندههاباهیجانباالکشیدنسریععلیرابررویصخرهنگاهمیکردند.صدای
تیراندازیازهرطرفبهگوشمیرسید.گرمیهوابهشدتهمهراتشنهوبیتابکرده
بود.یکربعازرفتنعلیبهباالیصخرهمیگذشتکهرزمندههادیدنداوباتعدادزیادی
اسیرکهزیرپوشهایسفیدبهتندارندودستهاشانبهحالتتسلیمباالیسرشانقرار

گرفتهاست،ازشکافپشتیصخرهپایینمیآید.

دشمنسعیداشتازسمتکاسهکبودبهداخلمحورعملیاتیبرادرشفیعینفودکندو
بعدازدورزدنارتفاعمانعپیشروینیروهاشود.درهمهیمحورهاجنگبهشدتجریان
داشت.درقسمتپایینارتفاع1050تعدادینیرویعراقیباعلیموحدوگروهشدرگیر
شدهبودندوزدوخوردشدیدیبینآنهاردوبدلمیشد.برادروحیدزادهچشمهایش
بهدنبالعلیبودکهبیمحابانارنجکهایدشمنرااززمینبرمیداشتوبهطرف
خودشانمیانداخت.ناگهانتودهایخاکفضایاطرافشراپوشاند.چندلحظهبعدعلی
ازمیانغبارسنگریزههایمعلقدرهوابیرونآمدوبرگشتبهطرفآنها.دستشاز
باالیمچقطعشدهبودوازساعدشخونمیزدبیرون.ترسوجودبچههارافراگرفته
بود.علیتاوضعیتروحیهیافرادشرادیدگفت:»چهخبره؟چیشده؟«وروکردبه

وحیدزاده.

ـبندپوتینمنروبازکن،ببندباالیزخم...هردوسهدقیقهیکباربازشکنتا
سیاهنشه.
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بچههانگرانعلیبودند.هرلحظهرنگصورتشزردترمیشد.درگیریبهشدتادامه
داشتواوحاضرنبودبرگرددعقب.طولینکشیدکهنیرویکمکیازراهرسیدوموحد
راضیشدبهتنهاییازارتفاعپایینبرودوخودشرابرساندبهبهداری.دشمندستبردار
نبودوازطریقشیارهاقصدنفوذبهمحورشفیعیراداشت.اوحرکتآنهاراکاماًلزیر
نظرگرفتهبود.حدودسهگروهاننیرویعراقیازداخلشیاربهقصددورزدنارتفاعدر
حرکتبودند.وضعیتبهشدتبحرانیبهنظرمیرسید.مهماتبهاندازهیکافیوجود
نداشتوهدایتآتشهمدقتبسیارسختوظریفیرامیطلبید.کوچکتریناشتباه
باعثمیشدتانیروهایخودیدرپایینارتفاعآسیبببینند.حرکتدشمنهمچنان
ادامهداشت.شفیعیسالحهاراآمادهکردهبودتادرمحلووقتمناسبدشمنرازیر
آتشبگیرد.نیروهامشغولجمعآوریسالحومهماتازسنگرهایفتحشدهبودندکه

یکیازبچههاباخوشحالیبهسراغشفیعیآمد.

ـبرادرشفیعی،کمیپایینترازارتفاعیکزاغهیمهماتپیداشده.

شفیعیسریعخودشرارساندبهزاغه.دردلصخرهیکوهبهطورمعجزهآساییانبار
مهماتبزرگیکشفشدهبود.تویزاغهحدودهفتصدموشکآرپیجیوسهقبضه
اسلحهیآرپیجیوجودداشت.بالفاصلهدستورانتقالمهماترادادومنتظرشدتا
عراقیهانزدیکشوند.بهمحضنزدیکشدندشمن،نیروهاآتشسنگینیرویآنها
ریختند.موشکهایآرپیجیازچندزاویهبهسمتآنانمرتبشلیکمیشد.درمدت
کوتاهیصداینالهوشیونفضایارتفاعرادربرگرفت.بابرخوردهرموشکدرجمع
عراقیهاعدهایرویزمینمیافتادندودرزمانکوتاهیدشمنباترسووحشتشروع
بهعقبنشینیکرد.عباسشفیعی،کهمسئولیتپاکسازیدرهیمیانارتفاع1100و
1050بازیدرازرابرعهدهداشت،بهدنبالنیروهایعراقیرفتوتعدادزیادیازآنها
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رابههالکترساند.جنازههایسوختهیدشمنبهبدترینشکلالبهالیسنگهاافتاده
بودودربعضیازسنگرهاپنجششنفرباهمکشتهشدهبودند.برادرشفیعیتاآنلحظه
هشتباربهارتفاع1100گچیحملهکردهونتوانستهبودآنجاراتصرفکند.وزوایی
بانیروهایشبهکمکبرادرشفیعیآمدهوبهسمتقلهی1100حرکتکرد.وقتیبه
نزدیکیقلهرسید،یکیازافسرانعراقیدرسنگرخودنشستهبودوبیهدفتیراندازی
میکرد.همزمانبارسیدناووهمراهانشبهرویارتفاعافسرعراقیتیراندازیراقطع
وخودشراتسلیمکرد.بهدنبالافسربقیهینیروهاهماسلحههایخودشانرازمین
گذاشتندودستهاشانراباالگرفتند.اینموضوعوزواییراخیلیمتعجبکردهبود.برای
اینکهبفهمدجریانچیست،ازبرادرصبریکهازنیروهایاطالعاتوعملیاتوبهزبان
عربیمسلطبود،خواستباافسرعراقیمصاحبهکند.حالاسراوافسربعثیحالعجیب
وغریبیبود.میلرزیدندووحشتزدهبهاطرافشاننگاهمیکردند.افسرعراقیمرتببا
زبانعربیازرزمندههامیپرسید:»فرماندهشماکجاست؟منمیخوامببینمش.«بچهها
ازرفتارافسرعراقیتعجبکردهبودندونمیدانستندچگونهاوراآرامکنند.برادرصبری
واردسنگراسراشدوازافسرعراقیپرسید:»چراهشتبارمقاومتکردین،ولیاینبار
بهراحتیتسلیمشدین؟«افسرعراقینگاهیبهاوکردودرحالیکههمچنانمیلرزید،
گفت:»فرمانده.فرماندهتونکجاست؟«هوایسنگرخفهودمکردهبود.وزواییآمدتوی
سنگروبهطرفاسرارفتوبهچشمهایاسیریکهسراغفرماندهرامیگرفت،خیره
شد.احساسکردترسواضطرابتوینگاهشموجمیزند.میخواستعلتآنهمه
بیتابیرابداند.جلوتررفتوبهاوفهماندکهفرماندهاواست.افسرعراقیسرتاپای
محسنرابراندازکرد.ابروهایشراباالانداختوهمچنانباحالتاضطرابووحشت
گفت:»نه.توفرماندهنیستی،توفرماندهنیستی...«افسردرحالیکهصحنهیفرارشرا
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باحرکاتدستوبدننشانمیداد،گفت:»یکیدیگهبود.یهشخصدیگهایبود...ما
مبهوتنگاهشمیکردیموقدرتحرکتنداشتیم.ازسنگربیروناومدیمودستهامون
روباالیسرمونگرفتیم،همونموقعشماجلویچشمهایماازارتفاعاومدینباالو

ماهمتسلیمشدیم.«

***

برایشناساییتوپخانههایعراقدرهنگامعملیاتبازیدراز،قرارشدازحیوانات
استفادهشود.محسناعتقادداشتبهکارگیریاینگونهترفندهادرجنگهاینامنظم
میتواندعالوهبرحفظجانرزمندهاآنهارابهاهدافشاننزدیکترکند.طرحمهدیاین

بودازوجوداالغهادرعملیاتشناساییبهرهببرند.

ـاینبارازاالغاستفادهمیکنیم.ولیخداکنهاینزبونبستههاقیامتیقهیمارو
نگیرن.

ـنه.اینحیوونهاپیشمرگنیروهایاسالممیشن...بهفرمودهیقرآنهمهچیزدر
تسخیرآدمهایمؤمنه.

باغروبآفتابمهدیبههمراهسهچهارنفرازرزمندههاچنداالغراتانزدیکجادهای
آوردندکهمرتبتوسطعراقزیرآتشقرارداشت.چوبهایپهنیرویپشتحیوانها
گذاشتندودرانتهایسرهرچوبیکفانوسروشنکردند.هواکمکمتاریکشده
بود.افساراالغهارارهاکردندوحیوانهابیخبرازهمهجا،تویجادهبیهیچعجلهای
بهراهافتادند.هنوزچنددقیقهازحضورآننورهایمتحرکتویجادهنگذشتهبودکه
آتشخمپارههاوتوپخانهمنطقهرابهجهنمتبدیلکرد.مهدیوافرادگروههماناطراف
البهالیشیارهایکوهمشغولگراگیریومسافتیابیهریکازقبضههایتوپخانه



بلندی های  آفتاب  1۰۴

شدندوقبلازنیمهشببادردستداشتناطالعاتارزشمندیخودشانرارساندندبه
مقر.

تهاجمبهخطوطپدافندیارتشبعثدرامتدادمحوردومکهدیوارههایبرآفتاب،
قاسمآباد،تنگکورکوحاجیانبود،باعثمیشدعالوهبرتجزیهینیروهایدشمن
فشارآنهاراازمحوردشتگیالنوارتفاعاتشیاکوهوچرمیانکمکند.مرندیدر
مأموریتجدیدشبایدبهطرفجادهایمیرفتکهعراقدرطولزماناشغالمنطقهبر
رویقسمتهایغیرصخرهایارتفاعاتکشیدهبود.آنجادهازتنگهایعبورمیکردکه
ازپشتنیروهایخودیمیگذشتومحسنحاجیباباحدسزدهبودعراقیهاباناموفق
بودنضدحملههایخودبخواهندازآنمحلاستفادهکنند.ساعتاز4بعدازظهرگذشته
بود.مهدیبهاتفاقنیروهایشرسیدهبودندبهمحلمأموریت.بیسیمچیگوشیبیسیم

راگرفتجلویدهانفرمانده.

ـمحسنمننیازبهنیرودارم...مااالنتوتنگههستیم.

ـمهدیجانفعاًلنیرویاضافهنداریم.همهدرگیرن.خودتبایدتنگهروپوششبدی.

مهدیچشمگرداندبهگسترهیمحل.تنگهپربودازجنازهیعراقیهاییکهزیرآفتاب
گرمهرکدامبهشکلدلهرهآوریالبهالیتختهسنگهاوعلفهاوبوتهیخارهاافتاده
بودند.بایددراولینفرصتسنگرهایتنگهراازوجودبعثیهاییکهممکنبودبراثر
جراحتیاترسپنهانشدهباشند،پاکسازیمیکرد.هماندقایقاولیهبهنیروهایش

گفتکهاطرافراخوببگردندواسراراتوییکیازسنگرهایاجتماعیجمعکنند.

آفتابهمچنانپرحرارتپشتسربچههامیتابید.مهدیدرراهبهسنگریبرخوردکه
ظاهرشبابقیهیسنگرهافرقداشت.همینکهپایشراداخلسنگرگذاشت،سالح
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وکیفسامسونتومهرونشانمخصوصفرماندههاتوجهشراجلبکرد.رزمندهها
هرکدامواردسنگریشدهبودندودرکمترازیکساعتغنایمزیادیجلویسنگر
فرماندهیجمعشد.مهدیچشمشخوردبهپانزدهقبضهتکلولپدافندکهدرزاغهی

انبارمهماتبود.

ـبچههابیاینببینینچیپیداکردم!خداواسهمونرسونده.باهمینهامیشهپدافند
هواییسپاهروراهانداخت.

ـبرادرمهدیبیااینجاتواینسنگرپرازشیشههاینوشابهست.

ـکسیدستبهنوشابههانزنه.حواستونبهاطرافباشه.هرآنممکنهیکیازیهجایی
پیداشبشه،ببندمونبهرگبار...واسهاینکارهاوقتزیاده.

مهدیهمانطورکهدرحالصحبتکردنبابچههابود،ورودییکسنگرازپشت
بوتههاییپرحجمنظرشراجلبکرد.دستشرابهحالتسکوتنزدیکبینیآوردو
آهستهواردسنگرشد.آنجاآشفتهوبههمریختهبود.تویتاریکوروشنفضازیرپتو
چیزیداشتتکانمیخورد.گلنگدنراکشیدوبهعربیگفت:»بیابیرون.«عراقیتکان
نخورد.مهدیجلوتررفت.بچههاراصدازدوگفت:»بیایناینبعثیروازسنگربکشین
بیرون.«خودشباکمیفاصلههمچنانلولهیتفنگرابهطرفعراقیگرفتهبودوبه
اینفکرمیکردکهممکناستتلهایدرکارباشد.عراقییکافسردرشتهیکلبودکه
سبیلپیچخوردهیُپریداشتوازپاتیرخوردهبود.مهدیبهعربیدستوپاشکستهای
ازاوپرسیدکهدراینمأموریتشچهسمتیداشته؟افسرعراقینگاهیباعصبانیتبهاو
انداختوازدادناطالعاتطفرهرفت.مهدیازدونفرخواستدستهایشرابگیرندو
اوراکشانکشانببرندتویسنگریکهاسرادرآنجانگهداریمیشدند.درپایانگشت،
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رزمندگاندهپانزدهاسیرزخمیدیگرراازالیشکافهاوپشتتختهسنگهاپیداکردند.
مرندیکمیآنطرفترازسنگراسرانشستروییکسنگوبهاطرافشنگاهکرد.
صدایهولانگیزبرخوردتوپهاوگلولههابهارتفاعاتدرچندمینضدحملهیارتش
عراق،یکلحظهقطعنمیشد.فکراینکهچطوربا26نفرمیتوانداینمنطقهیگسترده

راباحجمآتشیاینچنینیپوششبدهد،همهیذهنشرامشغولکردهبود.

ـبرادرمهدیبیاینتواونسنگرهایآخریچندتاتلفنصحراییپیداکردم.

اینخبردرنوعخودشخیلیبهموقعوخوشحالکنندهبود.فرماندهبهذهنشگذشت
کهوجودتلفنهابهخوبیمیتوانددرروزهایآیندهمشکلارتباطیبیناوونیروهایشرا
برطرفکند.بالفاصلهدستورانتقالتلفنهارابهنقاطحساستنگهدادوچندنفررامأمور

کردبرایجاسازیقبضههایآرپیجیدرموقعیتهایمتفاوتسنگربگیرند.

ـبرادرهاازایننقطههرآناحتمالحملههست.احمدتومأمورتدارکاتی.بروببینم
چهکارمیکنی؟

هنوززمانزیادیازفرمانمهدینگذشتهبودکهدههاقوطیانواعکنسرووتعداد
زیادینانسفیدوچندینکیلوخیاربرایشامازداخلسنگرهایعراقیجمعشد.
طرفهایغروبمهدیبهاتفاقچندنفربرایشناساییبیشترمحلازتنگهخارجشدند.

ـبرادرببیناینجایهبیلمکانیکیپیداکردم.

ـاینجاهمیهلودرهستبایهجیپ.

مهدیرفتنزدیکلودر.

ـاونجیپروشننمیشه؛قباًلامتحانشکردم.

بالفاصلهازرکابطرفرانندهباالکشیدوازپشتشیشهیکابینسوئیچماشینرادید.
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ـبچههااینلودرسوئیچهمروشه.

درکابینرابازکردوپشتصندلینشستوسوئیچرا45درجهبهطرفراستچرخاند.
برایباراولبودکهواردکابینلودرمیشد.نگاهیبهدندههایماشینکرد؛سهتابیشتر

نبود.باکمیکلنجاررفتنباالخرهماشینراازجایخودحرکتداد.

ـکجابرادر؟

مهدیبهانتقالاسرابااینوسیلهیعجیبفکرمیکرد.

ـاگهبشه،کمککنیماسراروبااینلودربفرستیمپشتخط.

یکیازدوستانمهدیدستشراگذاشترویشانهیاو.

ـپسکیازاینهااطالعاتمیگیری؟

ـواسههمینمیخوامخودمببرمشون،یهسریوسیلههماحتیاجداریمکهبایدازمقر
بیارم.

باروشنشدنلودرصداهایناهنجاریازآنبهگوشمیرسید.چندنفرازرزمندگان
اسراراکنارماشینبهخطکردند.دقایقیبعدلودرغنیمتیبابیلیپرازاسیرهایسالمو
زخمیبهطرفسراشیبیجادهوسنگالخهایکناررودخانهبهحرکتدرآمد.لودرتوی
چالههایناشیازانفجارهایکوچکوبزرگوسطجادهکهمیافتاد،بهشدتتکان
میخورد.چندکیلومترآنطرفترودرانتهایجادهنیروهایخودیداخلمقربزرگ
ومحکمیمستقربودندومهدیمیخواستاسرارابهمسئوالنقرارگاهتحویلبدهد.
دقایقیمیگذشتکهبهنزدیکیسنگرهایورودیمقررسیدهبودوعدهایرزمندهدور
لودرحلقهزدهبودندوبهآنصحنهیخندهدارنگاهمیکردند.مهدینمیدانستبیل
مکانیکیراچطوربیاوردپایین.یادشنمیآمدباراولچهکارکردهبودکهبیلرابعداز
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سوارشدناسرابردهبودباال.بهاطرافصندلیاشنگاهکرد،دنبالچیزیمثلدستهی
ترمزمیگشت.رویصفحهیمسطحکنارفرمانچندیندکمهوجودداشت.یکییکی
دکمههاراامتحانکرد.ناگهانسربیلکجشدوازارتفاعچندمتریاسراریختندروی
زمین.مهدیبالفاصلهازکابینپیادهشدورفتبهکمکمجروحها.دستهرکدامشان

راکهمیگرفتتااززمینبلندشانکند،ازآنهاعذرخواهیمیکرد.

***

ساعتیگذشت.لودربادستکاریهایناشیانهیمهدیازکارافتادهبود.طیتماسی
کهازقرارگاهباحاجیباباگرفت،هرچهسریعتربایدخودشرامیرساندبهتنگهودر
همانمحورازپیشرویتانکهایدشمنجلوگیریمیکرد.مهدیباتلفنصحراییبه
فرماندهگروهانبسیجیهادرپایینارتفاعفرمانآتشداد.یکساعتتمامخمپارهاندازها
وتیربارچیهارویسرنیروهایعراقآتشریختند.چشمهایمهدیبهخاطرسهشب
خستگیوبیخوابیمیسوخت.چندنفرازبچههارااطرافیکپلدرمحورعملیاتیاش

مستقرکردوخودشبرگشتباالبهمحلدرگیری.

موقعبرگشت،بهبچههاییکهنزدیکپلمستقرشدهبودند،قولدادهبودبرمیگرددو
شبرادرکنارآنهامیگذراند.چندساعتازغروبآفتابگذشتهبود.بعدازدرگیریهای
پراکندهبانیروهایبعثیمرندیتنهاراهافتادبهطرفپل.بایکنگاهمتوجهشدهمهی
نیرودریکمحلاجتماعکردهاند.وقتینزدیکشانرسید،سؤالکرد:»چراهمهاینجا
جمعشدین؟«یکیازرزمندههاگفت:»منتظرشمابودیم.«مهدیباتعجببهصورت
تکتکآنهاچشمدوخت.خطرحملهیدشمنرابهخوبیاحساسمیکرد.ناگهان
فریادزد:»یعنیهیچکساونجلونیست؟«بچههاهمهباهمیکصدادرجواب
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فرماندهگفتند:»نه.«مهدیحسکسیراداشتکهآبسردرویشریختهباشند.
عصبانیشدهبود.بدوناینکهچیزیبگوید،ازجایشبلندشد.بنداسلحهراانداخت
رویشانهاشویکقناسهازسنگربرداشتورفتبهطرفتنگه.جبههنسبتاًآرامشده
بودوصدایانفجارهایپراکندهایازمحورهایمختلفبهگوشمیرسید.بادمالیمی
میوزید.مسیرسرباالییتنگهخستهاشکردهبود.یکلحظهگوشهایشراتیزکرد.
صداینفسنفسگروهیرامیشنید.بااستفادهازتاریکیشبدرمسیرصداچندقدم
برداشت.پشتصخرهایرویبلندیایستادوبادقتبیشترمتوجهشدنیروهایتازهنفس
عراقیازجادهیپشتتنگهدرحالعبورهستند.قناسهرابهکولانداختوگلنگدن
اسلحهراکشیدوبالفاصلهجستزدپشتقبضهیخمپارهوآنرابهجهت85درجهی
شبچرخاندوچندگلولهیخمپارههمنزدیکقبضهگذاشت.دونفرازبچههاییکه
مأموریتشانرویپلبود،پشتسرمهدیحرکتکردهبودندکهتویمسیرتنهانباشد.
مهدیتاچشمشبهآنهاافتاد،گفت:»عراقیهاازپاییندارنمیآنباال.«روکردبه
آرپیجیزنوگفت:»قبضهروبرداربروپشتاونتیغهیصخره،هروقتبهتگفتم،
شلیککن.«برایهدفگیریوازهمپاشیدنستونتازهنفسدشمنبایدباشلیک
منورآسمانروشنمیشد.مهدینفردومراپشتتیرباریمستقرکردکهبهجادهی
نزدیکتنگهمشرفبود.کلگروهمستقردرتنگهازورودگردانتازهنفسعراقیهاتوسط
تلفنهایصحراییاطالعپیداکردهبودندودرمدتیکوتاهبچههاآمادهشدندبراییک
جنگتمامعیاربادشمنبعثی.مهدیبعدازاطمینانازآمادگینیروهایشودرنزدیکی
ستونعراقیهاباصدایبلندبهعربیگفت:»ایست.تکوننخورین.«ستوندشمن
بالفاصلهازهمپاشیدوهریکازنیروهادرجاییموضعگرفتندوشروعکردندبهشلیک.
تیرهایرسامدشمنمسیرهدفشانرابهخوبیمشخصمیکرد.مهدییکمنورشلیک
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کرد.گلولهمقداریآنطرفتربهزمینخوردوخاموششد.دومینمنورراباکمیتغییر
درجهشلیککردودقیقاًباالیسربعثیهامثلروزروشنشد.اکنونباشلیکهایپی
درپیدرروشناییمنورهادشمندقیقتروسریعترموردهدفقرارمیگرفت.بعداز
ساعتیمبارزهباالخرهعراقبادادنتلفاتزیادمجبوربهعقبنشینیشدوبهدنبالآن
سروصدایانفجارهانیزبرایمدتکوتاهیخاموششد.مهدیدراولینفرصتسراغ

سالمتیاعضایگروهشراگرفت.

ـکسیطوریشنشده؟

ـنهخداروشکر.فقطیکیازبچههازخمیشده،رفتهتوسنگراستراحتکنه،مشکلش
جدینیست.

کنارتختهسنگهاوداخلشیارهاودرختچههایکوتاهانجیراجسادبعثیهابهفراوانی
دیدهمیشد.بچههاخودشانرارساندهبودندباالیسرجنازههایدشمن.

ـبرادرمهدیبیاینببینیناینبیچارههاچرااونهمهنفسنفسمیزدن.

مهدیبهکولهیپروسنگینجنازههاکهدرکنارشانافتادهیاهنوزرویپشتشانبود،
نگاهیانداخت.

ـشماهماگهمجبوربودینبهاضافهیکولهایکهداریننفریدوتاگلولهیخمپاره
بذارینپشتخودتونوازاینسرباالییهابکشینباال،مثلاینهانفسنفسمیزدین.

ساعتاز2نیمهشبگذشتهبود.مرندیبافرماندهپیچکتماسگرفتوباتوجهبه
نبردسنگینساعتپیشوازدستدادنقسمتیازمهماتخودتقاضاینیرویتازهنفس
کردوگفتاگرمیشودمواضعدشمنراباآتشتوپخانهبکوبیدتاآنهافکراستفادهاز
اینتنگهرابرایدورزدنمحورهایدیگرعملیاتازذهنشانبیرونکنند.پیچکدر
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جوابشگفت:»خبرحملهرودارم،ولیفعاًلنیرونیست.واسهمسئلهیپشتیبانیتوپخانه
همببینمچهکارمیتونمبکنم.«

شدتدرگیریدرمنطقهبهحدیبودکهحاجیباباهیچامیدیبهزندهماندنمرندی
ونیروهایشنداشت.پیچکباعبورازموانعمتعددبهسختیجایمرندیراپیداکرده
بودوفقطاوخبرداشتکههنوززندهاست.عراقمیتوانستدرصورتعبورازتنگه
نیروهایمستقردرارتفاعاترادوربزندوعملیاتراباشکستروبهروکند.هنوزساعتی
ازدرگیریهانگذشتهبودکهدوبارهصداییبهگوشمهدیخورد.صدایریزشسنگریزه
ازارتفاعاتنزدیکبود.اوبالفاصلهباخطدومجبههتماسگرفت.اکنونمطمئنشده
بودکسیبرایشنیرویتازهنفسنفرستادهاست.درآنلحظاتحساستنهاکاریکه
میتوانستانجامدهد،اینبودکهخمپارهراآمادهکندبرایشلیک.میدانستدرآن
فاصلهیکمکهشایدسیمتربیشترنبود،نبایدازخمپارهاستفادهمیکرد.فکردیگری
بهذهنشنرسید.یکیازرزمندههایاهللرستانکهآرپیجیزنماهریبودراصدازد.

ـبیابرادرخدر.اونجارومیبینی؟

هردوگوشبرادرخدربهخاطرشلیکهایپیدرپیآرپیجیآسیبدیدهبودوازآنها
خونمیآمد.مهدیباصدایبلندتویگوششفریادکشید.

ـبایدبزنیشون...یااهللدستبهکارشو.

گلولههایقناسهیچندنفرازبچههاتمامشدهبود.مهدیازتیرهاییکهدراختیار
داشت،بهآنهادادوبهیکبارههمهباهمشروعبهشلیککردند.ازدوطرفنیروهایش
درمحاصرهقرارگرفتهبودندوازپشتوازروبهرودشمنبرسرآنهاآتشمیریخت.هوا
روبهروشنیمیرفت.کمکمآتشازپشتسرقطعشدهبودوازروبهروهمدیگرصدای
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شلیکینمیآمد.مهدیبهبچههاسفارشکرد:»حواسهاکاماًلجمعباشه.«اینراگفت
وازفشاربیخوابیوخستگیناگهانتوییکیازسنگرهابرزمینافتادوبیهوششد.

***

توسلیباافرادگروهانشارتفاعکلهقندیراردکردهبودندورسیدهبودندبه1100
صخرهای.دیدهبانهایعراقیمرتبگرایآنهارامیدادندوارتفاعاتتوسطتانکها
وخمپارهاندازهاگلولهبارانمیشد.رویبلندیودرخطالرأسمنطقهجاییبرایپناه
گرفتنرزمندههانبود.برادرماهرخباآرپیجیخودشرارساندبهتوسلیوازاوکسب

تکلیفکرد.

ـبرادروضعیتوخیمه،چهکاربایدکرد؟

توسلیبااشارهیدستتانکیراکهلولهاشرابهطرفآنهاگرفتهبود،نشانشداد.

ـتانکرومیبینی؟اگهشلیککنه،هیچکدومازمازندهنمیمونیم.

قبلازاینکهماهرخگلولهراداخلآرپیجیبگذاردوفرصتیبرایعکسالعملداشته
باشد،صدایشلیکدلهرهآورتانکدیوارههایصخرهایارتفاعرابهلرزهدرآورد.یک
لحظهتوفانیازگردوخاکفضاراغبارآلودکرد.بعدازفروکشکردنغبارناشیاز
انفجار،ماهرخخودشرارساندبهتوسلی.چندینترکشگلولهیتانکبهفکباالو
سینهیاوخوردهبود.بچههادورشراگرفتندوبالفاصلهگروهامدادکمکهایاولیهرا

رویفرماندهانجامدادودرحالیکهبیهوشبود،اورابهپشتجبههانتقالدادند.

ترکاشوندازمجروحانپادگانامامحسینکهبراثراصابتترکشنارنجکبهسرش
تواناییزیادیبرایجنگیدننداشت،دوربینبهدستازصحنههاینبردفیلمتهیه
میکرد.رویقلهی1100ناگهانگلولهیتوپینزدیکشمنفجرشد.خبرزخمیشدن
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ترکاشوندرابهحاجیبابادادند.بالفاصلهخودشرارساندبهاو.ترکاشونددردشدیدیدر
قفسهیسینهاشاحساسمیکرد.محسندراینچندروزمرتببهاوسرزدهونگذاشته

بودکارهایسختانجامدهد.

ـبروپایین.زخمتدارهخونریزیمیکنه.

ترکاشونددلشنمیخواستازادامهیعملیاتبازبماند.

ـنمیرمحاجی...چیزیمنیست.

محسنرفتودوبارهبرگشت.

ـاستخارهکردم...بایدبری.

ترکاشوندچارهایجزتسلیمنداشت.دوربینفیلمبرداریاشرابرداشتوبابچههای
گروهامدادبهطرفدامنهیکوهسرازیرشد.

***

رویبلندیهامبارزهیسنگربهسنگرادامهداشت.سبزهبینتوییکیازسنگرها
پنهانشدهبودوبامهارتیکتیراندازحرفهایعراقیهاراشکارمیکرد.

ـبرادردّریخشابمروپرکن.عراقیهدارهمیآد.

ـمگهتومریضنیستیداداش.یهکمبهخودتاستراحتبده.

دریخشابگرینوفراپرکردودادبهدستش.

ـبیابگیر...اینجورکهتوداریاینبدبختهارومیکشی،دیگهسربازیواسهصدام
نمیمونه.

سبزهبینآنقدرخوبتیراندازیمیکردکهباهرشلیکیکعراقیازرویسنگها
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غلمیخوردوپایینمیافتاد.

چندروزمیگذشتکهبهخاطرضدحملههایوسیعدشمنآببهارتفاعاتنرسیده
بود.تویدشتشاخستیران،خدابخشمسئولتدارکاتجبههیمیانیبودوبرایهفتاد

هشتادنیرویتازهنفسدرتاریکیشبداشتصحبتمیکرد.

ـماچندتارانندهمیخوایمبادبهآببرسوننبهبچهها.هرکدومتونکهمایلهست
بیاد...امکاناتبیشتریوجودنداره.اگهدوستندارین،برین.اینجاتاریکهوکسیشمارو

نمیبینه.اگهواقعااومدینبمونین،کاریکهفعاًلبایدانجامبشههمینه.

پیرمردیکهقباًلشکمشتیرخوردهبودویکشالبلندهمیشهدورکمرشمیبست،
اعالمآمادگیکرد.خدابخشمیدانستآنپیرمردنبایدکارسنگینانجامدهد.دستش
راگذاشترویشانهیاووخیلیآهستهتویگوششگفت:»نهحاجی.اینکارشما
نیست.دبههاسنگینه.بایدبریروارتفاعات.واسهشماسخته...اینکارجوونترهاست.«
پیرمردازهمانجانگاهیبهتپهماهورهایاطرافدشتانداخت.ازآنفاصلهقلههای
بازیدرازدرتاریکیشبمعلومنبود.آنچهمیدیدآتشناشیازانفجارهابودکهدر
دلارتفاعاتبهیکبارهآسمانراروشنمیکردندوبهسرعتهمخاموشمیشدند.
اخمهایشرادرهمکشیدودرجوابمسئولتدارکاتگفت:»کارخودمه...بهسنو
سالَمنگاهنکن،ازشماجوونهازورمبیشتره.«همانموقععبدالرحمنودودازمیان

جمعیتبلندشدودنبالهیحرفهایپیرمردراگرفت.

ـحسینجانبگودبههاکجاست؟منواینرفیقشفیقکارخودمونروبلدیم.

***

رویارتفاع1150رزمندههاباتشنگیشدیدیدستوپنجهنرممیکردند.اینقله
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صعبالعبوربودودشمنبااستقرارچندینتیربارمسیرعبورتدارکچیهاراناامنکردهبود.
ازششنفرگروهتدارکاتگاهیفقطدونفربهمقصدمیرسیدند.فرماندهابراهیمشفیعی
بهعلترفاقتودوستیسابقهداریکهباشیرودیداشت،قبلازعملیاتدرپاسخسؤال
اوکهپرسیدهبود:»منچهکاریبرایشماونیروهایتمیتوانمانجامدهم؟«گفتهبود:
»رساندنآبوتدارکاتوتخلیهیمجروحین.«اکنونابراهیمصداینالهیرزمندهای
راازالبهالیصخرههامیشنیدکهمرتبمیگفتآب...آب.خودشرابهاورساند.
احمدلوبابدنیپارهپارهولباسیخونآلودبهسختینفسمیکشید.شفیعیدوروبرشرا
خوبنگاهکردومثلآدمهایسرگردانتویسنگرهادنبالآبگشت.همهیقمقمهها
خالیبود.رفترویفرکانسشیرودیوبافریادگفت:»تویهقولبهمادادهبودی،
پسکجایی؟بچههایمندارناینباالازتشنگیهالکمیشن.«شیرودیخیلی
زوددرچندنوبتبابالگردشدبههایپالستیکیبیستلیتریراازارتفاعکمانداخت
رویسنگرها.هیچیکازدبههاسالمنماندوآبیکهرزمندههابرایقطرهقطرهاشانتظار
کشیدهبودند،بهکلیهدررفت.باردیگردرظرففلزیآبآورد.آنهاهمبهطرف
شیبصخرههاحرکتکردندوبهمحضبرخوردباتختهسنگهاترکیدند.اینمرتبهآب
راداخلپوکههایتوپکردودرشرابست،اماازآنهمهپوکهسهتابیشتربهدست

رزمندههانرسید.

***

ضدحملههاپشتسرهموبسیارسنگینبود.چندینگردانتانکوکاتیوشامنطقهی
بازیدرازرابهجهنمتبدیلکردهبودند.قدمبهقدمازهرطرفبرسرنیروهاگلوله
میباریدوهواپیماهایعراقیمرتبتویآسمانارتفاعاتچرخمیزدندونشانهگیری
میکردند.اکبرشیرودیموشکهایهدایتشوندهراازپادگانابوذررویبالگردشسوار
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میکردوبعدازانجامعملیاتدرزمانیکمترازنیمساعتمجددازپادگانبرمیگشتو
جهتحملهایدیگرخودشرامیرساندبهمنطقهیدرگیری.

شفیعیبانیروهایشرویارتفاع1150همچنانبابیآبیوبیغذاییدستوپنجه
نرممیکردند.هیچکسنمیتوانستازپایینقلهتدارکاتموردنیازراسالمبهدستشان
برساند.بعضیازرزمندههاازتشنگیبیتابشدهبودند.صدایانفجارهایشدیدکوهرا
بهلرزهدرآوردهبودوآتشسنگینیدرنزدیکیمحورآنهاردوبدلمیشد.شفیعیبار

دیگررفترویفرکانسشیرودی.

ـماازتوتخلیهیمجروحوآبوغذاخواستیم،پسکجاموندی؟بچههاهیچچیزی
واسهخوردنندارن.

شیرودیازآنطرفگرممبارزهیبادشمنبود.

ـمیآم.باشه.

شفیعیفکرمیکردرفیقشداردبهاووعدهیسرخرمنمیدهد.صدایشرابلندترکرد.

ـبچههادارنتلفمیشن،تومیگیمیآم!

ـبهجایدادوبیدادبیاروقلهببینمنکجاهستم،بعدمیفهمیقضیهچیه.

ـکجاییاکبر؟چهخبرهاونجا؟

بیسیمراقطعکردوبالفاصلهازصخرهباالکشید.ستونهاییازدودوگردوخاک
جادهیپشتارتفاعرابهطورکاملپوشاندهبود.نگاهیبهباالیسرشکرد.بالگرد
شیرودیتویآسماناوجگرفتهبودوبهسمتپادگانمیرفت.پشتسنگیدرازکشیدو
منتظرشدگردوخاکودودناشیازانفجارهامقداریفروکشکند.اکنونباناباوریتمام
چشمدوختهبودبهشکارگردانپیادهیعراقتوسطشیرودی.اوصبرکردهبودتاآخرین
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ستوندشمنازپیچجادهعبورکندوازهمانجاشروعکردهبودبهشلیکموشکهایش.

درادامهیضدحمله،عراقتانکهاونفربرهایزرهیخودراازسمتدشتذهاب
حرکتداد.سطحدشتپرشدهبودازتانک.دیواریآهنیوسختباسروصدای
هولناکبهسمتخطوطرزمندههاحرکتمیکرد.گروههایآرپیجیزنوموشکانداز
شروعبهشکارتانکهاکردهبودند.تعدادوسرعتتانکهابهقدریزیادبودکهچندنفر
ازرزمندههاقبلازاینکهبتوانندخودرانجاتدهند،زیرشنیتانکهاماندندوگوشت
وپوستشانبهزمیندوختهشد.برادرجعفرجنگرویکهمسئولیتمقابلهباتانکهای
دشمندرمنطقهیدشتذهابوارتفاعاتقراویزانرابرعهدهداشت،باگروهشتا
آخرینگلولهدرصحنهماندهومقاومتکردهبودندوپسازتمامشدنمهماتتوانسته

بودقسمتعمدهینیروهایشراازمیانعلفزارهایدشتبهعقببرگرداند.

شیرودیچندبارتاپادگانرفتوبالگردشرامسلحکردوبهخطمقدمنبردبرگشت.
دشمنزخمخوردهازشلیکهایپیدرپیاووخلبانانتیمپروازشدرنظمجدید
تانکهامنتظرفرصتمناسبیبرایدفعحملههایویرانگرشبود.شفیعیدوبارهرفته

بودرویفرکانسشیرودی.

ـاکبرجلونرو،خیلیخطرناکه.

ـمناگهنرمپشتتپهکمینکنمنمیتونمموشکهامروبزنم.

ـتانکهایدشمنازتپهگذشتن.

ـآرهدیدمشون،چندتاشروهمزدم.بایدسعیکنمخودمکمینکنم.

ـبرگرد.

ـنهفرصتندارم...بایدبرمتانکهاروبزنم.
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مکالمهقطعشدهبود.شفیعیبهآسمانباالیسرشنگاهکرد.صدایشلیکمداوم
تانکهایکلحظهقطعنمیشد.دلشبهشورافتادهبود.بادوربینآسمانارتفاعاترا
رصدکرد.بالگردیبرفرازمنطقهبهچشمنمیخورد.ازچندنفررزمندهخواستبروند
پایینقله1020ببینندچهخبرشدهاست.بالگردشیرودیبعدازانهدامچندتانکدشمن
درحالتیکهکابینآنازبدنهجداشدهبود،پایینارتفاعاتبینتپهماهورهایسبزرنگ
منطقهافتادهبود.خبرهادربارهیاحتمالسقوطبالگردشیرودیدرکمترینزمانبهاتاق
فرماندهانهوانیروزوسپاهمخابرهشدهبود.بهسرعتدوبالگردترابریازمحلپادگان
ابوذربهمحلسانحهپروازکردودراولیناقدامرویتانکهاوادواتزرهیدشمنآتش
شدیدریخت.بهنظرمیرسیدعراقیهامیدانستندباهدفگیریوساقطکردنبالگردی
باآنسطحوسیععملکردچهنیرویپرکاروشجاعیراازجمعفرماندهاناصلیعملیات
حذفکردهاند.تیمنجاتهمچنانرویمنطقهچرخمیخوردتاباالخرهتوانستندزیر
آتشگستردهیدشمنجاییبرایفرودانتخابکنندوبهسرعتپیکرشیرودیرااز
داخلکابینشکستهومچالهشدهیبالگردشبیرونآوردهودوبارهتویآسمانمنطقه

بهطرفپایگاهابوذراوجبگیرند.

شهادتشیرودیبهشدتبرایحاجیباباوپیچکودیگرفرماندهانجنگناباورانهو
غمانگیزبود.بهمحضتأییدخبروانتقالجسدخونینخلبانایثارگربهمحوطهیپادگان
بادستورپیچکمراسمعزاداریمفصلیتدارکدیدهشدوتابوتشهیدبررویشانههای
همرزمانشقرارگرفتوبدنشیرودیدرمیانفریادهاییاحسینیاحسیندرحالیکه

فضاآکندهازاحساساتپاکوشوردگیداغدارانشبود،تشییعشد.

بعدازشهادتعلیاکبرتنهاامیدشفیعینیزبرایرفعتشنگینیروهایشازدسترفته
بهنظرمیرسید.هشتروزازعملیاتمیگذشتودراینمدتسهقلهآزادوتثبیت
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شدهبود.نبردبیوقفهدرمحورهایعملیاتیادامهداشت،امادشمنتوانستباپشتیبانی
هوایییگانهایخودوروانهکردنصدهادستگاهتانکونفربروگردانهایکماندویی
تازهنفسبهمنطقهوریختنحجمآتشیبیسابقهونفسگیرقلهی1150رابا22بار

پاتک،مجدداًبهتصرفخوددرآورد.

***

عملیاتپایانیافتهوموجیازتحرکوامیدواریدرمسئوالنکشوروهمچنان
نیروهایرزمندهدرجبههیجنوبایجادشدهبود.آیتاهللبهشتیرئیسدیوانعالی
امامخمینیراهی افرادبیت از آقایرجایینخستوزیربههمراهتعدادی کشورو
منطقهیسرپلذهابشدند.باپخشاینخبرولولهایازشادیوغروردرسراسرپادگان
ابوذربرپاشد.آندوشخیصتبلندپایهینظامبافرماندهانعملیاتجلسهگذاشتندوبا
سعهیصدرپایصحبتهاودرددلهایآنهانشستند.آنچهبررزمندگانگذشتهبود،
درمشاهداتحاجیباباوفرماندهاندیگربازیدرازهمهحکایتازعنایتویژهیامام
عصر)عج(درمنطقهیعملیاتیمیکرد.نیرویاستقامتوپایداریرزمندگانوتحمل
کمبودهاوسختیجنگیدندرمنطقهیکوهستانیازنکاتیمهمیبودکهبهشکل

تشریحیتوسطمحسنوفرماندهاندیگربرایایشانتوضیحدادهشد.

آیتاهللبهشتیپسازجلسهبافرماندهانورزمندگانمنطقهدریکمصاحبهیرادیوو
تلویزیونیرزمندگانبازیدرازرامصداقعینیعارفانمعرفیکردوگفت:»ازقولمنبه
عرفابگوییدعرفان،خانقاهشبازیدرازاست.«درهمانروزهاگزارشیبهمحسنرسید
کهقراراستبنیصدربهکرمانشاهبیایدواحتمااًلبهپادگانابوذرنیزخواهدآمد.درستاد
فرماندهیسپاهاینخبرمثلبمبمنفجرشد.محسنباعصبانیتدرجمعمعاونانخود

گفت:»غلطکردهمیخوادبیاد...اینخائنه...«توسلیمیخواستاوراآرامکند.
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ـحاجیبسکن...

ـامامتومعذوراته،نمیتونهباهاشبرخوردکنه،ماکهمیتونیم.

ـمیخوایچهکارکنی؟

ـخائنحکمشاعدامه...اونرئیسجمهورمملکتهوهنوزنمیفهمهکشورشاشغال
شده.

بچههاهرکارمیکردندنمیتوانستندجلویعصبانیتمحسنرابگیرند.بنیصدروارد
کرمانشاهشد.قبلازاینکهبهطرفسرپلذهابحرکتکند،بهطورغیرمنتظرهایبا
دریافتیکپیامصریحازطرففرماندهانمنطقهکهگفتهبودندبهآقایبنیصدربگویید
اگرایشانبهگیالنغرببیاید،مابرایامنیتجانشانهیچتضمینینمیدهیم،باالخره

ناچارشدقیددیدارازمناطقآزادشدهرابزندوازهمانجابهتهرانبرگردد.

***

خبراعزامپرچمدارانبازیدرازبرایدیداربارهبرولولهیعجیبیدردلآنهابرپا
کردهبود.محسنازشوقدیدنامامدرپوستخودنمیگنجیدوگذشتزمانبرایش
بهشدتسختوطاقتفرساشدهبود.باالخرهاتوبوسهایکاروانرزمندگاندریکیاز
روزهایپایانیاردیبهشت1360جلویپادگانابوذربهصفشدندوفرماندهانعملیات
وعدهایازنیروهابهمقصدجماراندرشوروهیچانبیمثالیبهطرفتهرانحرکت
کردند.محسنوزواییدرحضورامامدربارهیاریوحضورامامزمان)عج(درصحنهی
نبردسخنانیایرادکردوباردیگراشکشوقرزمندگانبررویصورتهاشانجاریشد.
امامباشنیدنصحبتهایاوتبسمخاصیکردوبامهربانیچهرهیرزمندههاراازنظر
گذراند.دراینجلسهیخصوصیرزمندگانحرفهایزیادیدربارهیمسائلگوناگون
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جنگوفرماندهیبنیصدرمطرحکردندوازایشانوموضعگیریهاینادرستششکایت
نمودند.امامازآنهادلجوییکردوصورتتکتکشانرابوسید.امامهمانروزبعداز

مالقات،درمیانجمعرزمندگانمجروحعملیاتونیروهایبسیجیسخنرانیکرد.

چندروزبعد،بنیصدرسخنرانیحضرتامامراموردانتقادقرارداد،چراکهصحبتهای
آنروزایشاندرجمعرزمندههابهعنوانحکمعزلاوتلقیمیشدوحدودبیستروز
بعدازعملیاتبازیدرازازمنصبریاستجمهوریوفرماندهیکلقواکنارگذاشتهشد

ومدتیبعدبالباسزنانهازکشورگریخت.

***

خبرنگارمجلهیپیامانقالبباضبطصوتکوچکخودازشیارهایکوهباالکشید.
درآنارتفاعازبوتههایزالزالکودرختهایآلبالویوحشیوبادامکوهیدردامنهی
کوهخبرینبود.آنچهمیدید،تختهسنگهایعظیموپرتگاههایژرفوهولانگیزبود
کهبانگاهکردنبهآنهاسرشبهَدَورانمیافتاد.بعدازساعتیکوهپیماییزیرآفتاب
داغ،جلوییکیازسنگرهاتوقفکرد.محسنبیرونسنگررویگونیشننشستهبود
وبعدازشنیدنسؤالخبرنگارسعیکردبهصورتسادهودقیقتوضیحاتیدربارهی
نبردبازیدرازوچگونگیحضورشدرجبههوسختیهایفرماندهیومشاهداتعینی

خودبدهد.

ـبسماهللالرحمنالرحیم.انینصرکماهللفالغالبلکموانیخذلکمفمنذالدی
ینصرکممنبعدهوعلیاهللفلیتوکلالمومنون.)آلعمران/160(اگرخداشمارایاریکند،
محالاستکسیبرشماغالبآیدواگرشمارابهخواریواگذارد،کیستکهبتوانداز
آنپسشمارایاریکندواهلایمانتنهابهخدابایداعتمادکنند.بندهمحسنحاجیبابا
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عضوسپاهپاسدارانانقالباسالمیاعزامیازپادگانولیعصرکهافتخارپیداکردمبرای
مدتهفتماهدراینجبهههاانجاموظیفهکنم،هرچندکهتابهحالوظیفهامراآن
طورکهبایدبرایرضاخداباشد،انجامندادهام.مسئلهیعملیاتبازیدرازبهخصوص
درایننقطهیعطفشدرعملیاتمحسنچریکمطرحاستکهعملیاتاوسرآغازی
بودکهبتوانیمتالشبیشتریبکنیمتااینمنطقهکهکوهستانیاستازلوثوجود
اشرارصدامپاکشود.بیشترعملیاتوکارهاییکهدراینمنطقهانجامشدهتوسط
نیروهایپیادهایاستکهدرمنطقهمستقرهستندکهاکثراًازبرادرانسپاهوبسیجدر
اینمنطقهمیباشند.زمانیکهواردمنطقهیغربشدم،تنهاچیزیکهمهمبودوهمه
جامطرحمیشد،ارتفاعاتبازیدرازبود.اینارتفاعاتبهدلیلحساسیتسوقالجیشی
کهدرمنطقهداشت،خیلیمعروفشدوفکرمیکنمبزرگشدناهمیتاینارتفاعات
بهگوشعراقهمحتماًرسیدهبود.بنابراینعراقسعیکردکهاینستونمحکمرا
حفظکندوشایدقصدشبراینبودکهاینجاراتقریباًپایگاهیبرایارتشخودشبعد
ازجنگقراربدهد.بنابراینشعاریدربینبرادرانمطرحبودبدینمفهومکهبازیدراز
گرفتنهمانا،کربالرفتنهمان.یعنیاینکهاینبرادرانعملیاتودرگیریوسختیو
تالشهایشانراکربالییوالهیمیدانستندوازایندیدبهآننگاهمیکردند،نهازدید
تخصصومهارت.باتوجهبهاینکهمیدانیمبرادرانسپاهوبسیجچندانتاکتیکعملیات
ورزمینداشتند،امااینشیوهیکربالییبرادرانشوقوهیجانیبهآنهادادکهدیگر
تکیهبرسالحسنگیننمیکردند.شیوهیکربالرامتکیبرانسانمؤمنواهللاکبرو
ابتکاراتانسانمیدانستندوالزمهیآناینبودکههمینبرادراندرسختترینشرایط
مینهاراخنثیمیکردندودرمقابلدیدهباناندشمنجادهمیزدندوباتمامخطرات
بهشناساییهاینزدیکمیرفتندتاجاییکهبهسنگرهاینیرویعراقیبسیارنزدیک
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میشدندکهاینبرایماخیلیمهماستواینیادآورخونشهیدمحسنچریکوگروه
اوبودکهدراینعملیاتماخیلیچیزهاراپندگرفتیموبرایماثابتشدکهتکیهبر
توپخانهونیروهاوسالحهایسنگیننمیتواندمستقیماًکفایتکندوازاینروخودمان
بنارابرخودکفاییدرمنطقهگذاشتیم.برادرانخمپارههایمتعددکارگذاشتهومهمات
راشبانهمیبردندواینازمسائلیاستکهخودمانرابرایاینعملیاتآمادهمیکردیم.
البتههمانطورکهبرادراندیگرگفتهاند،مادراینجنگ،فرماندهیراالهامازیکبعد
معنویجنگمیگیریموفرماندهخودمانرادراینعملیات،امامزمانمیدانستیمهمان
طورکهاالنهمفرماندهیبهعهدهیامامزماناستوآقاامامزمانماراالهاموکمک
دادهونیروهایغیبیوامدادهایالهیاستکهفنونتاکتیکهارابهماالهاممیدهند.

برایفتحارتفاعاتبازیدرازبهاتفاقچندتندیگرازفرماندهانسپاهیکطرحهمه
جانبهوگستردهایتهیهکردیم.البتهرویاینطرحازخیلیقبلکارشدهبودوالزمهی
اینطرحفقطفداکاریوایثاردرسختترینشرایطوکمترینامکاناتبودوحتیچیزی
کهدرآنوقتبهفکرمانمیرسید،اینبودکهتوانستیمازپشتارتفاعبازیدرازعکس
وفیلمبگیریمکهبهشناساییهایبعدیخیلیکمککرد.اینعملیاتازچندمحور
شروعشدوعلتموفقیتتاحدودیالحاقتماممحورهابایکدیگربودکهدشمنهیچ
فکرنمیکردبتوانیمازاینارتفاعاتدرهمپیچیدهشدهایکهبرایخودشاندژمحکمی
درستکردهبودند،باالبرویموجالبایناستکهاگربهارتفاعاتدقیقاًنگاهکنیم،
صخرههاطوریاستکهحتیکوهنوردهاهمنمیتوانستندظرفمدتیکهتخمینزدیم
ورفتیم،باالبروندواینبرایماروشنبودوهستکهنیروهایالهیوکمکهای
غیبیبودکهمارابهارتفاعاتکشاند.درجاییکهدریکیازعملیاتتسخیرارتفاعات
کهباچندتنازبرادراندیگربودم،زمانیبودکهدیدهبانتوپخانهیخودمانفکراین
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رانمیکردکهمابررویارتفاعاتباشیموبعدکهمنبادیدهبانتماسگرفتم،بهمن
گفتکهفکرکردمنیروهایدشمناستکهباالمیآیند.درلحظهایکهمنضامن
نارنجکراکشیدمتابهطرفسنگردشمنکهبهصورتیکغاریبودبیندازم،دیدمکه
همهیآنهادرکیسههایخوابشانخوابیدهاند.اینعملیاتتقریباًیکحالتشبیخون
داشت؛البتهازچندبعدوجنبه.بنابرایننیرویعمدهوکارسازدراینحملهفقطنیروهای
پیادهیمتکیبهاهللاکبروایمانفردیبرادرانبودکههمهبهآناعترافکردهوهمهی
آنهاییکهدرایننبردبامابودند،پشتکاروخالقیتنیرویپیادهراتحسینکردندو
جالبتراینکهاعجازهاییکهدراینعملیاتاتفاقمیافتاد،بهبرادرانروحیهمیدادو
حالتمعنویعملیاتراباالمیبردکهدرسختترینشرایطبهنیایشوخواندندعای

توسلمشغولبودند.

اولینارتفاعراکهتسخیرکردیموششنفرازبرادرانخودشانرابهنوکارتفاع
رساندندوروحیهیدشمنبهقدریضعیفبودکهاولینفردمسلحراازنیروهایما
کهمیبینند،قدرتدفاعراازدستمیدهند،بهطوریکهدروهلهیاولهمهیآنها
روحیهیخودرامیبازند.بااولینتیریکهشلیکمیشد،اسلحههارازمینمیگذاشتند
وخودراتسلیممیکردند.آنقدرروحیهشانراازدستدادهبودندکهوقتیمیخواستیم
اسرارابهپشتجبههببریم،وقتیکهخمپارهدرصدمتریمواضعمامیخورد،تماماسرا
خیزبرمیداشتندومادستهدستهازآنهاراباوجودیکههیکلهایدرشتیداشتند،به
دونفرازبرادرانکمسنوسالسپاهیابسیجمیسپردیموآنهاراهمیندونفریکی
جلودیگریعقببهپشتجبههمنتقلمیکردندوقابلذکراستوقتیکهعراقیها
خودشانراتسلیممیکردند،هیچاحساساسیربودنرانداشتندوگویااصاًلازبند
رهاشدهوخیلیخوشحالبودندوبهاینترتیبازاینقلهبهآنقلهتمامارتفاعات
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راتسخیرکردیم.دریکیازهمینقلههاکهباالمیرفتیم،خمپارهزدندکهدودغلیظی
فضاراپرکردوتقریباًبچههارابرایچنددقیقهایگمکردموپسازچندلحظهای
سهتنازبرادرانشهیدشدندکهبرادرانهمهباهمگفتندفزتوربالکعبه.اناهللو
اناالیهراجعون.کهباعثتقویتروحیهشد.گروهامدادشهدارامیبردندوهمهباهمبه
طرفقلهباالرفتندکهبرایمنخیلیجالببود.وقتیکهازاسیریپرسیدمکهچقدر
نیرودارید؟درجوابگفتکهدرپشتهرارتفاعهزارنفرنیروهستکهماباکمترین
افرادارتفاعاترابهتصرفخوددرآوردیم.دراینجابایدبگویمکهامدادنیروهایغیبیو
فرماندهیامامزمانراباچشمدیدیم،امامتأسفانهبعضیهانمیتوانندبعدمعنویرادرک

کنندوبرایماجایتعجبینیست،چونبیشازاینازآنهاتوقعنداریم.

ناگفتهنماندکهتودههایپایینوصادقارتشبانهایتاخالصباسپاهوبسیجو
نیروهایعشایریهماهنگیالزمرابهعملآوردهومیآورند.

خبرنگاردومینسؤالخودرااینطورمطرحکرد:»بهنظرشماروحیهیبرادرانسپاه
چگونهاست؟«

ـدرموردروحیهیبرادرانبایدبگویمکهاینیکسیرطوالنیداردوبهنظرمن
بازیدراز بهطرف دانهخشک کوههای از قباًل وقتیدشمن است. توصیف غیرقابل
عقبنشینیمیکرد،مقدارخیلیزیادیمینرویزمینکارگذاشتهبودکهبرادران
سپاهوبسیجباوجودیکهتعدادکمیازآنهابهخنثیکردنمینواردبودند،درحدود
سههزارمینجمعآوریکردهبودندووقتیکهازپستمهندسیارتشآمدهواینهمه
مینخنثیشدهرادیدهبودند،گفتندآخرچراشمابهجانخودتانرحمنمیکنید!مگر
شماخانوادهندارید!یعنیروحیهیبرادرانبهقدریباالبودکهباوجودناآشناییبهطرز
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کاربامینفورییادگرفتهوخنثیمیکردند.یادرجایدیگرکهمیخواستیمپلبزنیم،
پستمهندسیارتشتخمینزدهبودندکهپانزدهروزطولمیکشدکهفقطپایههای
پلرابریزندوبرادراناصرارعجیبیداشتندکههرطورشدهیکشبهپایههایپلرا
درستکنندوسنگهایبزرگیراازارتفاعاتآوردندوباسعیوکوششزیرسازیپلرا
یکشبهدرستکردند،بهطوریکهشبدیگربهپستمهندسیارتشگفتمزیرسازی
حاضراست.همهتعجبکردهبودندواینکارهاجزایمانبهخداوعشقبهشهادت
درراهانجامتکلیفالهیچیزدیگرینبودهونیست.درهمینعملیاتبازیدرازجادهها
مینگذاریشدهبودوبچههامجبوربودندازراههایباریککوهخودراباالبکشندودر
اینصورتامکانشهیدشدنخیلیزیادبود،ولیباوجودتماماینخطراتخودراباال
میکشیدندوجاهاییکهدیگرخستهشدهبودندومشکلباالمیآمدند،باخودمیگفتند
ربناافرغعلینا...وسریعخودشانراباالمیکشیدندوجزبهلقاءاهللبهچیزدیگریفکر

نمیکردند.

برادراندرحینعملیاتواقعاًحماسهیکربالرادوبارهزندهکردند.وقتی48ساعت
بدونغذاماندندوفقطگاهگاهیبهاندازهیدرقمقمهمیتوانستندآببخورند،آنزمانی
کهازهمهطرفتوپوخمپارهمیباریدودودوآتشهمهجاراگرفتهبود،همهی
برادرانهمچنانمقاوموپایدارایستادندتاثابتکنندکهدراینگفتارخودصادقبودهاند

کهایحسینکاشمادرعاشوراباتوبودیم.

خبرنگاردربارهیتوانتسلیحاتیارتشعراقزیادشنیدهبودومیخواستدراینمورد
نیزواقعیتموضوعرابداند.

ـنیروهایزرهیعراقراچگونهدفعکردید؟
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ـمابعدازهرحملهایکهانجاممیدهیموپیروزیبهدستمیآوریم،انتظاریکضد
حملهراداریم.پسازاینکهارتفاعاتبازیدرازرافتحکردیم،نیروهایپیادهیعراقاز
ارتفاعاتمیخواستندباالبیایندومنوقتیکهدیدم،اولفکرکردمکهنیرویخودی
هستند.خیلیآهستهراهمیرفتندواصاًلتاکتیکیبهخرجنمیدادندوبهصورتیک
قدمجلوودهقدمعقبگردمیکردند.وقتیکهباالمیآمدند،خودشاندوبارهحالتگریز
راانجامدادهوبهطرفپایینسرازیرمیشدند.وقتیکهبرادرانآنهارادیدند،ازچهار
طرفآنهارابهرگباربستندوازجهنمیکهمنمیدیدم،ازصدنفرفکرنمیکنمپنجنفر
سالمماندهباشند.نیروهایزرهیعراقکهدرحدوددویستواحدتانکبودندیکدفعه
حملکردند.تقریباًجلویماراسیاهکردهبودندوپسازآنهلیکوپترهاحملهکردندکه
درحدودچهاردهفروندازهلیکوپترهایآنانتوسطرگباربرادرانسقوطکرد.تانکها
کهجلومیآمدند،حدودسینفرازبرادرانرزمندهیسپاهحماسهآفریدندوالبتهبیشتر
آنهاشهیدشدندوخودشانرابهدرجهیاعالیفداکاریوایثاررساندند،چونتانکرا
باآرپیجیبایدازفاصلهیصدمتریزدکهمؤثرواقعشود.باتوجهبهاینکهکالیبر75
تانکمدامتیراندازیمیکردند،اینبرادرانخودشانرابهتانکهانزدیکمیکردندو
چندبرادریکهمجروحشدهوزندهماندند،میگفتندهرکدامازاینهاکهشهیدشدند،در
حدودششالیهفتتانکرامنهدمکردندواینوحشتیبزرگدردلعراقانداختو
فکرمیکردکهمایکنیرویخیلیزیادیبرایمنهدمساختنتانکهابهکارگرفتهایم
وباآتشگرفتنتانکهاوکشتهشدننفراتیکهداخلنفربرهابودند،عراقمجبوربه
عقبنشینیشدکههنوزهمجسدهایعراقیهاوالشههایسوختهیتانکهادراینجا
میباشدواینروشناستموضعیراکهسپاهاسالمتصرفکند،آنهادیگرقادربهپس

گرفتنآننخواهندبود.
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خبرنگارمیدانستکشوردرتبوتابفتنههایداخلیمیسوزد.ازطرفیهجومصدام
بهحمایتدولتهایستمکارجهاناستقاللمملکتشراتضعیفکردهوازطرفدیگر
نیروهایکجفکرواغلبوابستهبهیکیازدوابرقدرتحاکمبردنیادرصددبراندازی
نظامنوپایاسالمشبوروزدرخانههایتیمینقشهمیکشندوباانجامعملیاتهای
پیدرپیدرشهرهایبزرگوکوچکنوعیبیثباتیرادرداخلکشورباعثشدهاند.او
میخواستنظرفرماندهجنگرادربارهیفعلوانفعالجریاناتضدانقالبداخلیبداند
ودرصدهوشواستعدادسیاسیاورامحکبزند؛»نظرشمادرموردجریاناتداخلی
چیست؟«محسنتواناییباالیخودرادرفهموبصیرتسیاسینشاندادوقدرت
تشخیصدرستمسائلکشورراباارائهیجملههاییروشنوکمنظیربهاثباترساند.

ـبهنظرمنتعیینکنندهیاینجریاناتدفترهماهنگیوجنبشملیمجاهدین
)منافقین(است.مثاًلمجاهدینمعتقدندکهپیروزیدراینجنگباعثتثبیتارتجاع
میشودیاهمکاراینسازمانپیکارآمریکاییمیگویدچوناینجنگارتجاعیاست،
بایدآنرابهجنگداخلیتبدیلکنیمویالیبرالهامعتقدندکهفاجعهزمانیشروع
میشودکهاینجنگپیروزشود.یعنیتمامنیروهایضدانقالبمرگخودشانرادر
پیروزیجنگوتثبیتخطاماممیبینند.ایناستکهباشلوغکردندرشهرهااواًل
جبههراازحالتآمادگیوبسیجبیندازندکهبهدنبالآنشهرهاازبسیجخواهدافتاد.ثانیًا
جنگرامسئلهیفرعینشاندادهودشمناصلیراخطامامجلوهبدهند.ثالثاًنیروهای
صادقخطامامراازجبهههابهداخلبکشانندتابدینترتیبهمجبهههاازمؤمنینبه
انقالبخالیشودوازطرفیبارودرروقراردادننیروهایصادقخطامامباهواداران
خودزمینههاییکجنگاخیررافراهمآورندوآرزویرجویخائنراکههمانآرزوی
دوابرقدرتشرقوغربکههمانالبنانکردنایراناست،برآوردهسازندونکتهیمهم
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ایناستکهمابهدنبالهرپیروزیدرجبههیکشلوغیدرشهرهاداریمواینپیوند
پیروزیماوشلوغیآنهایکمطلبرابازموردتأکیدقرارمیدهدکهپیروزیما=

تثبیتخطامام=سقوطصدام=مرگگروهها.

خبرنگارمایلبودنظراینفرماندهجنگرادربارهیتحرکاتخارجیوهیئتهاییکه
قصددارنددرمسئلهیجنگایرانوعراقپادرمیانیکنند،بداند.

ـنظرشمادرموردهیئتهایصلحکهبهایرانمیآیندچیست؟

ـاینهیئتهادرموقعیتهایمختلفبهایرانمیآیندوهدفکلیآنهاعبارتاست
از:1.مشغولکردنمسئوالنمملکتوتمامنیروهابهمذاکرهومباحثهتاازاینطرف
مابرایسقوطصدامبرنامهریزینکنیموازآنطرفهمصدامخودرابیشترسازماندهی
کند.2.چونسقوطصدامدرمنطقهباعثتثبیتخطامامشدهواینخطراهنمایعمل
تماممحرومینمیشود،لذااینهاسعیمیکنندباتعطیلجنگوتحمیلمذاکرهبرما
اواًلصدامراازسقوطنجاتدادهوثانیاًخطامامراسازشکارجلوهبدهند.چونامامگفته
بودکهبیناسالموکفرمصالحهمعنیندارد.ثالثاًچونمرجعیتوفقاهتامامبیشتراز
هرچیزیاهمیتداردمیخواهندنشانبدهندکهمذاکرهباکفرنیزجوشیدهازمرجعیت
امامواینشیوهموردقبولاماماستوبدینترتیبوانمودکنندکهخطامامنهمبارزهی
مسلحانهباکفر،بلکهمذاکرهیمسالمتآمیزباکفراست.3.چونامامگفتهاستشاه
بایدبرودورفتهاست،گفتهکارتربایدبرود،رفته،حالچونگفتهصدامرفتنیاستو
صدامکهبرودتودههایمسلمانمنطقهبهایننتیجهخواهندرسیدکهحرفهایاین
رهبرردخورنداردوازترسایننتیجهگیریاستکهاینهیئتهادرتالشند.4.همزمان
باآمدناینهیئتهاصدامنیزخودراطالبصلحمعرفیمیکندوبدینترتیبدرجهان
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چنیننشاندادهمیشودکهصداموهیئتصلحکنفرانسطائفخواستارصلحاندواین
اماماستکهجنگطلباست.5.اینهیئتمیخواهددرجامعهدوخطبهوجودآورد،
خططرفدارانصلحوخططرفدارانجنگ،تاایندوخطنیزبههممشغولشدهو
جنگبهفراموشیسپردهشود.امادررابطهبااینهیئتهانیزدوشیوهیبرخوردوجود
دارد.یکعدهمیگویندبگذارببینیمکارمذاکرهبهکجامیرسدوبدینترتیبدردام
توطئهیهیئتکههماناسکوتدرجبههاست،میافتند.ولییکعدهیدیگربدون
توجهبهتالشهایاستعماریهیئتبهتهاجممیپردازندتاازموضعقدرتهمصدامرا
بهعقبنشینیوادارندوهماعضایهیئتبرایجلوگیریازسقوطخودشاندرمقابل
صدامبایستند،چونبهگفتهیشاهحسینسقوطصدامسقوطآنهارانیزبهدنبالخواهد
داشت.بنابراینبهترینشیوهیبرخوردباهیئتصلحتحمیلیایناستکهماجبهههارا
فعالترکنیموباتهاجموخونوشهادتدرمقابلتوطئهیصلحطلبانهبایستیم.6.به
برکتاسالموبارهبریهایامامامتروحیهیرزمندگانمابسیارعالیاست،بهطوری
کههمیشهآمادهیتهاجموظربهزدنهستندووقتیکهدرجبهههاسکونباشد،کسل
هستند،اماوقتیعملیاتباشد،سرازپانمیشناسند.امادرمقابلروحیهیعراقیهابسیار
ضعیفاست،بهطوریکهبهجرأتمیتوانگفتکهمنتظرندازطرفماحملهشود
کهیافرارکنندویاتسلیمبشوند.بهنظرمنبهترینشیوهایکهمیتوانبعدازاینبه
کاربردایناستکهباتوجهبهاینکهآمریکاهماکنوندرمنطقهدستبهسازماندهی
نظامیمیزندتاازطریقآنازسرنگونیصدامجلوگیریبکند،مابایدباتهاجمو
تکهایمتوالیآمریکارابهایننتیجهبرسانیمکهصدامرفتنیاستوهرگونهتالش
بیمورداست.امادراینتهاجمهایمانبایدبیشترازابزارنفراتدشمنرامدنظرقرارداده
وکشتهیااسیرنماییم.چونکهاواًلروحیهیقوایدشمنبیشازپیشضعیفمیشود.
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ثانیاًسازماندهیارتشصدامبههممیخورد.ثالثاًاگرتجهیزاتشرانابودکنیم،توسط
رژیمهایارتجاعیمنطقهوکشورهایجهانخوارتأمینمیشود،اماوقتینیروهایشقلع
وقمعشدندیامجبورخواهدشدکهمردمغیرنظامیعراقرابهزوربهجبههبیاوردویا
ازکشورهایدیگرمزدورواردبکندکهدرهردوحالقیاموانقالبداخلیعراقتسریع
خواهدشد.بهعنواننتیجهیبسیارمهمبایدبگویمکهاگردراینجنگابزاروسالحهای
پیچیدهتعیینکنندهوکارسازبودند،عراقبااینهمهتجهیزاتبایدتمامماراازبین

میبرد،امابایدگفتکهآنچهتعیینکنندهمیباشد،ایماناستنهابزار.

شب های استقامت

محسنروزهایسختعملیاتراپشتسرگذاشتهبودوفرصتبیشتریداشتبه
مسائلغیرازجنگنیزفکرکند.رسیدگیبهمشکالتمردممنطقهازدغدغههای
مهمیبودکهازنظراوبهاندازهیجنگاهمیتداشت.نیروهایحاجیبابادرترددهاو
معاشرتهاشانبامردمبهوضعیتناراحتکنندهایبرخوردکردهبودند.گزارشهاحاکی
ازاینبودکهدرخانهیاهالیروستاتوالتوجودنداردواینگزارشدردناکخوابرااز
چشمانمحسنربودهبود.حسینخدابخشدرجلسهایبههمینمنظورگزارششفاهی

اقداماتشرابهفرماندهارائهداد.

ـبابخشدارروستاهاصحبتکردم،واسهساختتوالتخونهها

ـبهبخشدارگفتیکهمصالحروسپاهتأمینمیکنه؟

ـآرهگفتم.بایدیهقانونبدیکهمردممجبورشناینکارروانجامبدن.

ـپیشنهادخودتچیبود؟
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ـگفتمبخشنامهکنینبزنینرودیوارهایروستاکهمصالحازطرفسپاهآمادهی
واگذاریه.هرکسازساختنتوالتطفرهبره،بایدجریمهبده.

ـفقرفرهنگیباالست.واقعاًکاراعتقادیبایدبیشترانجامبدیم.مسئلهیبهداشتو
غسلونمازاینروستاییهامشکلکوچیکینیست.

ـدرستهحاجی.خداروشکرهمهازصبحزودتاساعتدوسهشبمشغولهستن...
راستیشنیدممهدیخندانهمواسهبچههایاهلریجاباردوگذاشته.

ـباباعقایداینشیطونپرستهاخیلیوحشتناکه...بایدبهدادنوجوونهایمردمبرسیم.
الحمداهللاستقبالخوبیشده.خداخیرشبدهبرادرخندانرو.گزارشهایامیدوارکنندهای
برامخوند.راستیحاجحسینازمقرتَرکویسچهخبر؟کارهاخوبپیشمیره؟شرمنده.

مادروخانموخواهرهاحسابیافتادنتوزحمت.

ـوظیفهشونه.

ـباباهمکهگفتیمشغولشده.

ـبله.گروهاونهاهمدارنکارهاشونروبهخوبیانجاممیدن.ازپیشازظهرغذاها
روبارمیزنن،میبرندرخونهیمردم.اهداییهاروهمبستهبندیشدهمیرسوننبه
دستشون.خواهرهایاعزامیهمکمافیسابقوظیفهیپاککردنحبوباتوبرنجو
سبزیوشستنپتوهاولباسرزمندههاروتوهمونسالنساختمونبهعهدهشونهوبا

عشقوعالقهدارنکارهاروپیگیریمیکنن.

ـخداخیرشونبده.تواینبیآبیوبیبرقیباچادرومانتوواقعاًکارسخته.

ـبهبرکتمدیریتشمامردمدارنمعنیبرادریوعدالتروباهمهیگوشتوپوست
وخونشونحسمیکنن.صبحکهکامیونهدایایمردمازراهرسید،سهماهالیمنطقه
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رومثلگذشتهجداکردیموگذاشتیمکنار.

ـماهمهداریموظیفهمونروانجاممیدیم.اگهسپاهازاینمردمآوارهدلجویینکنه،
کیبایدبهفکرشونباشه؟

برادرخدابخشبهخاطررفاقتچندینسالهاشبامحسنازعمقنیاتقلبیوباورهای
انساندوستانهیاوخبرداشت.بهصورتمصممفرماندهنگاهیازسرقدردانیوعالقه
کرد.میدانستبهخاطرمدیریتمحکموبینشمتعهدانهیمحسنهیچامتیازیبین
مردمکردمنطقهبابچههایسپاهوجودنداردوهمگیجزویکخانوادهیبزرگبه

حسابمیآیند.

نزدیکظهربود.حسینبرایرسیدنبهکارهایشاجازهیمرخصیخواست.باانرژی
مضاعفازاتاقحاجیباباخارجشد،درحالیکهمطمئنبودمثلگذشتهبایدهمهی
نیروهایتحتامرسپاهخواستههایبهحقاینفرماندهجوان24سالهرابرایایجادرفاه

وفقرزداییوارتقاعفرهنگاهالیمنطقهبهشایستگیبرآوردهکنند.

***

ـمردمقلعهشاهیزایشگاهندارن.وضعنابهساماناونهادلمروآتیشزدحاجی.

خدابخشدرحالیکهبهشدتمتأثربود،گزارشسرکشیخودازروستارابهحاجیبابا
تحویلداد.چندروزپیشباعبورازکنارکانتیرمستهلکیدردلروستاصدایجیغهای
دلخراشیکزنتوجهشراجلبمیکند.بهفکرشمیرسدشایدشوهرشاوراداخل
محفظهیآهنیزندانیکردهاست،اماباپیگیریقضیهمتوجهمیشودآنمحیطتنگ
وتاریکچیزینیستبهغیرازتنهازایشگاههمانروستاوآنضجههایبیوقفه
ووحشتناکزنبراثردردزایمانبودهاست.برایساختدرمانگاهوزایشگاهنیازبه
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کمکاهالیبود.بهزودیزمینبایریبهاینقضیهاختصاصیافتوسپاهباهمکاری
مردمروستاشروعکردبهساختوساز.گاهیمحسنبهاتفاقخدابخشسرساختمان
نیمهسازحاضرمیشدوازروندپیشرویکاربازدیدمیکرد.چندماهبعد،زایشگاهآمادهی
بهرهبرداریشد.روزافتتاححاجیبابابلندگوبهدستدرجمعاهالیقلعهشاهیحاضر
شدوضمنقدردانیازهمکاریوهمیاریمردموپاسخبهابرازاحساساتآنهاشروع

کردبهسخنرانی.

***

ازچندیپیشکهسپاهدرروستایتَرکویسپایگاهزدهبود،حاجیبابابهاتفاقمعاونان
وهمراهینیروهایشطرحگسترشمقروساختناسلحهخانهوحمامرابهمرحلهیاجرا
درآورد.محسنمثلیکنیرویعادیآجرهاراکنارهممیچیدوفرغونهایسیمانرا
جابهجامیکرد.پسازمدتیعالوهبربهرهبرداریازاسلحهخانهیجدیدساختمانحمام
نیزبرایاستفادهینیروهایرزمندهیمستقردرمنطقهآمادهیاستفادهشدهبود.قبلاز
اینکهبچههابخواهندحمامراافتتاحکنند،محسنصالحدیددریکنشستبادوستانش

پیشنهادیراباآنهادرمیانبگذارد.

ـبرادرهامیدونینکهمردماینروستاوروستاهایاطرافجاییبرایحمومکردن
ندارن.بهترهکهشمابارعایتحقاونهافقطروزهایزوجحمومبرینواهالیمنطقه

همبتوننروزهایفردازاوناستفادهکنن.

بهنظرمیرسیدطرحمحسنموردرضایتهمهواقعنشدهاست.بعضیطایفهها
اعتقاداتدرستینداشتندوگوییکمکرسانیبهآنهاهمکارانحاجیباباراباتردید
مواجهکردهبود.محسنغیرازقبولمسئولیتفرماندهیوصرفنظرازاعتقادات
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نادرستبعضیازقبیلههایساکندرمنطقهخودشراموظفمیدانستبیشازگذشته
بهفکرآنهاباشد.انسانهاییکهازجنگآسیبهایجدیدیدهبودندوبهخاطرشروع
تهاجمدشمنوکوهستانیبودنمحلزندگیخدماتدولتیوکمکهایمردمیجهاد
سازندگیبهآنهانرسیدهیاکمتررسیدهبود.محسنبعدازساعتیبحثوتبادلنظردر
تکمیلنظراتخودگفت:»برادرها،مابایدبرایرضایخدادرخدمتاینمردمباشیم.
اهالیاینجارویآسایشوآرامشندیدن.خودتونبهترمیدونینگروههایالحادیتا
تونستنبهشونزورگفتنوجزتهدیدوقتلوغارتهیچرفتارانسانیبااینمردم
نداشتن.مابایدمزهیرأفتاسالمیانقالبروبهشونبچشونیم.«زمانینگذشتکه
صدایصلواتبلندیتویاتاقپیچید.محسنمیدانستهمکارانشمثلخوداوعاشق

مردممنطقههستندوهرکاریازدستشانبربیایدبرایآنهاانجاممیدهند.

***

دههاتیمگشتشناساییتشکیلشدهبود.اینگروههابانفوذبهداخلخطوطعراق
اطالعاتزیادیراجمعآوریکردهبودندوبرایتکمیلطرحعملیاتآیندهعکسهای
هواییوزمینیازمنطقهگرفتهوهمراهبااطالعاتقبلیجهتارائهبهفرماندهانجنگ
آمادهکردهبودند.سیمچینهایبزرگبرایبریدنسیمخاردارهایوسیعاطرافمیدان
مینتهیهشد.جهادهمدانوقزوینباهمکاریمهندسیارتشقبلازشروععملیات
بایدجادهایراتاآخریننقطهبررویارتفاع1100گچیبازیدرازمیکشیدند.فرصت
زیادیتاشروععملیاتنماندهبودوکاراحداثجادهبایدهرچهسریعترتماممیشد.
شیبتندارتفاعمانعازسرعتکافیبرایانجامپروژهبود.توپخانههادرجاییاستقرار
یافتهبودندکهدرهنگامتصرفارتفاعاتتیرقائمبرروینقاطاختفایدشمنریخته
شود.خمپارهاندازهابهمواضعمخفیودرنزدیکیدشمنانتقالدادهشدهبودندوگلوله



بلندی های  آفتاب  13۶

وآبوغذابهاندازهیکافیدرغارهایداخلکوهپنهانشدند.واحدهایعملکننده
آمادگیخودرااعالمکردهبودندومسئولیتهرواحدمشخصبود.دوگردانسپاهویک
گردانبسیجیبههمراهسهگردانازارتشقراربودعملیاترادرشهریورماهآغازکنند.

48ساعتقبلازعملیاتسکوتدرکلمنطقهحاکمشدهبود.فعالیتهامتوقفو
راهحلیاندیشهشدهبودکههمهیترددهادرظاهرعادیبهنظربرسند.رزمندگانداخل
پایگاههاهریکبهفکرنوشتننامهووصیتنامهگوشهیدنجیراپیداکردهوباحال
وهوایخاصیمنتظررسیدنساعتحملهبودند.عملیاتدرسهمحورقلهیبازیدراز،
کوهقراویزوتپههایکورهموشآغازشدهبود.پیچکوعلیموحدباگردان9و8
بهارتفاعاتیورشبردندوحاجیباباومرندیباتعدادیازگردان2پادگانولیعصر
تهرانوگردانبسیجیاعزامیازنجفآبادازطریقدشتداربلوطبهطرفقصرشیرین

حرکتکردند.

***

ارتفاعاتبازیدرازهمچنانموردضدحملههایارتشعراققرارداشتورزمندگان
رویقلهی1150زیربارانگلولههایتیرباروخمپارهاندازهایدشمنهمچنانمقاومت
میکردند.آنهامرتبیامهدییامهدیمیگفتندوامامزمانرادرآنتاریکیشب
صدامیزدند.ازگوشهوکنارصداینالهیمجروحانبهگوشمیرسید.برادرشفیعی
تازهازبیمارستانمرخصشدهودوبارهبرگشتهبودرویارتفاعات.اوازسنگرهایخط
مقدمبرایگرفتنپیامجدیدازمقرفرماندهیبهعقببرگشت.برادرغفارییارصمیمی
وپرتالششتویسنگرزیرآتششدیددشمندرحالنمازخواندنبود.شفیعیمدتی
بیرونسنگرایستادوباالخرهبهبرادرچیذریکهپایبیسیمنشستهبود،گفت:»نماز
خوندنحاجآقابهنظرتطوالنینشده؟«چندمرتبهسرککشیدودیدکهاوپشتسر
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همقامتمیبنددوهمچنانمشغولعبادتاست.ازبیرونسنگرباصدایبلندوبه
حالتاعتراضگفت:»حاجیحوصلهامسررفت؛چقدرنمازمیخونی!«ناگهانصدای
انفجارمهیبیبهگوشرسیدواوچندمترآنطرفتربهشدترویزمینکوبیدهشد.
ازمحلاصابتخمپارهگردوغبارغلیظیبههوابرخاستهبود.شفیعیبهمحضاینکه
بهخودشآمد،متوجهشدورودیسنگرازهمپاشیدهاست.باسرعتخودشرارساند
بهمحلانفجار.درمیانگردوخاک،فضایکوچکسنگرراباارتفاعکوتاهشازنظر
گذراند.نوررقیقیازپشتسراوبرجسمبیجانحاجغفاریکهبهحالتسجدهروی
زمینافتادهبود،میتابید.نزدیکترشد.بهآرامیکنارشزانوزدوبااحساسیآسیبدیده
وحالتیغریبانهودردمندبرایچندلحظهچشمهایگریانشرویشکافسردیدهبان

روحانیارتشثابتماند.

***

عراقهمچنانارتفاعاترامیکوبید.بچههایامدادرویشیارهاوتویفرورفتگیها
وبرآمدگیهایکوهدرحالجمعآوریمجروحینبودند.ارتشبعثبعضیازجنازههای
عملیاتگذشتهراسوزاندهبودوبعضیازمجروحینراکهامکانانتقالشانبهعقب
ممکننبود،بابرانکارازباالیصخرههاپرتکردهبودندتویدره.هنوزمیشدبدن
بعضیازشهداراکهزیرتابشخورشیددرامتدادتختهسنگیبینزمینوآسمانگیر
کردهبودند،مشاهدهکرد.حاجیباباغاریرادرهماننزدیکینشانکردوبهامدادگرها
گفت:»زخمیهاروببرینداخلغار.بااینوضعیتآتشفعاًلصالحنیستکسیرو
انتقالبدینپایین.«امدادگریگفت:»برادرتواینسنگریکیافتاده،اماشهیدشده،با
جنازهاشچهکارکنیم؟«حاجیباباخودشرارساندباالیبدنحاجغفاری.بادیدنسر
متالشیشدهیشهید،بغضیسنگینراهگلویشرابست.یادشافتادروزیبهاتفاق
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مهدیمرندیوغفاریدرحالبررسیمنطقهبودندکهشهیدغفاریبااشارهیدست
بهاینمحلازفاصلهایدورگفت:»محسنجانمنرویاونشیارهایروبهرویی
کهمیبینی،شهیدمیشم.جنازهامهممیچسبهبهخارهایهمونجا.«محسننگاه
تحسینآمیزیبهاوکردهبود.احتمالدادهبودحتماًخوابشهادتخودشرادیدهکهبا
ایناطمینانچنینحرفیزدهاست.بعدازماههارفاقتباآنروحانیایثارگرمیدانست
حقیقتاًاستحقاقشهادترادارد.اوبادیدهبانیهایمستمردردلصخرههاوارتفاعات
منطقهوتحملسختیهایطاقتفرسالحظهایازمبارزهبرایخداغافلنبود.محسن
آنروزنمیدانستدرجوابشچهچیزیبایدبگوید.شایدنمیخواستآنخبرسخترا
ازطرفیاروفادارارتشیخودباورکند.بهشوخیدرجوابشگفتهبود:»مگهروحانیها

همشهیدمیشن؟«

پایین امدادگراناجازهداشتندمجروحینرابه شدتحمالتدشمنکمشدهبود.
ارتفاعاتانتقالدهند.محسنواردغارشد.نگاهیبهصورترنگپریدهیحاجغفاری
انداخت.مردیکهباسخنرانیهایتوفانیاشدرشبهایعملیات،رزمندگانرابرای
مبارزهوجانفشانیآمادهمیکردودرجشنهاواعیادومراسمعزاداریائمهیاطهار
چنانشوریدردلایثارگرانمیانداختکهنظیرشدرکمترجاییازخطوطجبههها
دیدهمیشد.یادآوریحرفهایآنروزشهیدلحظاتیذهنشرابهشدتدرگیرکرد.
دغدغهایزورمنداوراتامرزکالفگیپیشبردهبود.فکرمیکردنکندبدنهمسنگرش
همینجارویسنگهاوصخرههاباقیبماندوآنخاطرهیتلخبهواقعیتبپیوندد.رو
کردبهچندبسیجیکهسربرانکارهاراگرفتهودرحالانتقالمجروحانبهعقبخط

بودند.

ـبرادرهایامدادبعدازتخلیهیمجروحهااینشهیدروهمببرینپایین.
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ساعتیبعدنوبتانتقالشهیدغفاریبهدامنهیارتفاعاترسیدهبود.دوبسیجیبدن
بیجاناورارویبرانکارگذاشتندوآهستهآهستهازمحوطهیغارفاصلهگرفتند.هنوزده
دقیقهازرفتنآنهانگذشتهبودکهمحسندیدامدادگرانوحشتزدهومضطربازشیار
باالکشیدند.نگاهناباورومتعجبشافتادبهبرانکارسوراخوبدنتکهتکهیشهیدغفاری.

ـشماسالمهستین؟

امدادگرهازبانشانبندآمدهبود.یکیازآنهاشروعکردبهتشریحماجرا.محسن
نزدیکشانشد.خمپارهخوردهبودوسطبدنحاجغفاریوحتییکترکشکوچکهم
بهآندوامدادگراصابتنکردهبود.محسنمنتظرماندآتشعراقیهاکمشود.نگاهی
بهبرانکارانداختوگفت:»حواستونباشهاینباراحتیاطبیشتریکنین،مشکلیپیش
نیاد.«برایباردومبرانکارحاملتکههایبدنشهیدغفاریازشیارهاوبوتههایخاری
کهجایجایارتفاعروییدهبودبهطرفدامنهحملشد،اماباانفجارخمپارهیدیگری
بدنشهیدهمانطورکهخودشگفتهبودبرایهمیشهالبهالیخارهایآنمنطقهی
کوهستانیباقیماندوپسازآننیزهیچامدادگرینتوانستجسماوراازکوههای

بازیدرازجداکند.

***

ساعتیازبمبارانروستایگلیدرپشتکوههایمنطقهنگذشتهبودکهحاجیبابااز
چهارپنجنفرازنیروهایشخواستبرایکمکودلجوییمردمبهآنجااعزامشوند.برادر
خدابخشدرحالیکهلباسفرمسپاهبهتنکردهبود،بهاتفاقچهارنفرازهمکاران
خودپایپیادهازارتفاعاتصعبالعبورباالکشیدند.هوابهشدتگرمبودومسیرناهموار
وطوالنی.دوتنازبرادرهابهعلتسختیراهدیگرنتوانستندادامهدهندومسیرآمده
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رابازگشتند.بعدازساعتیخدابخشودونفرهمراهشدرحالیکهبهشدتخستهبودند
ونفسنفسمیزدند،بهنزدیکیروستارسیدند.هنوزدودناشیازبمبارانازخانههای
تخریبشدهبههوابلندبودوجسدبعضیازشهداتویکوچههاوحیاطخانههایده
بهچشممیخورد.زنیصورتخودراباناخنهایشخراشیدهبودوباالتماسازآنها
میخواستفکریبهحالاوبکنند.زنمرتبمیگفت:»چهارگوسفندمهالکشدن...«
خدابخشمتأثرازگریههایزن،نزدیکشرفتوگفت:»خواهرچراصورتتروچنگ
میزنی؟مابهجایچهارگوسفنددهتابهتمیدیم،ولیدیگهصورتخودتروچنگ
نزن.«میدانستزنهمهیسرمایهوزندگیاشرادراینبمبارانازدستدادهاست.
وقتیبهخانهیاوواردشد،جسدسوختهیشوهروبدنخونآلودپسرزناشکرابه
چشمهایشدواند.فکرکردچرازنروستاییبرایازدستدادنهمسروفرزندشآنقدر
بیتابینمیکرد،امابهخاطرکشتهشدنگوسفندانشصورتخودراچنگزدهبودو
بیقراریمیکرد.میدانستبعضیازآدابورسومآنمردمبههیچوجهقابلدفاع
نیستوبهخوبیمیدیدسایهیفرهنگبیعدالتینسبتبهجنسزندربیناهالی
روستاقابلرؤیتاست.دربازدیدازروستازنجوانیرادیدکهازقلهباالکشیدهبود،
درحالیکهمشکپرآبیرویدوششسنگینیمیکرد.زننفسنفسمیزدوعرق

صورتشراپوشاندهبود.سراغشوهرزنراازاهالیدهگرفت.

ـشوهراینخانمکیه؟

مردیپایدیوارخانهشانلمدادهبود.باشنیدنسؤالحسیندرهمانحالتدرازکش
گفت:»کرهمناَم.چهکارمداریداشی؟«خدابخشبادیدنآنصحنهبهحالتاعتراض

بهطرفشرفت.
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ـپاشو.مگهزنتنیست!خبکمکشکن!چراازجاتتکوننمیخوری؟

مردنگاهیبهاوانداختوباکمالخونسردیگفت:»پسبراچیگرفتمش.«

ـمنبااینجوونیموقتیازکوهباالاومدم،بهنفسنفسافتادم...زنتگناهداره.پاشو
مشکروازرودوششبردار.مگهنمیبینیسنگینه؟

حسینمیدانستدرآنسرزمینچرخزندگیرازنهامیچرخانندوبارمسئولیتبیشتر
بردوشآنهااستتاشوهرهایشان.چندساعتازحضوراووهمکارانشدرروستا
گذشتهبود.همهجارادیدندوآمارخساراترایادداشتکردند.درراهبرگشتفکرانتقال
َدهرأسگوسفندبهباالیقلهذهنشرامشغولکردهبود،اماتصمیمقطعیداشتدر

اسرعوقتبهقولیکهبهآنزنمصیبتزدهدادهبود،عملکند.

***

ساختمانهایچهارطبقهیپادگانابوذرمحلاسکاننیروهایبسیجیوسپاهیتازه
نفسبود.بادرخواستحاجیباباجهتاعزامنیروهایجدیدگروهان9بسیجتهرانبه
منطقهآمدهوفرماندهیآنگروهانبهبرادررسولیسپردهشد.نیروهاشبانهباوانتهای
تویوتابهپایینقلهی1100انتقالدادهشدندوقراربودبسیجیهایاعزامیازتهران
درگروههایششنفرهجایگزیننفراتیشوندکهمدتیکماهدرسنگرهایباالو
پایینارتفاعنگهبانیدادهبودند.قلهازطرفدشتدرتیررسبعثیهاقرارداشتودردو
منطقهیمجاورکهبهمیشداغوکورهموشمعروفبودنیروهایارتشحضورداشتند.
بهمحضحرکتبسیجیهادرتاریکیشبخمپارههایدشمنشروعبهشلیککردند.
صدایعبورترکشهایداغازبغلگوشآنهاباعثشدهبودتاجاییکهممکناست
سرشانرابهطرفپایینخمکنند.سنگرهایپایینارتفاعسنگرهایالنهروباهیبود
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وورودیآنهابهصورتحفرههایتنگدرجایجایاطرافجادهبهچشممیخورد.
ساعتیازنیمهشبنگذشتهبودکهنیروهایبسیجبعدازپایینآمدنازماشینهادر
گروههایسهچهارنفرهازراههایباریکوکوتاهوبهصورتنیمخیزواردسنگرهای
استراحتشدند.هنوزدرداخلسنگرهابویدودناشیازروشنکردنآتشبهخاطر
محفوظماندنازحضورحیواناتموذیمثلعقربورتیلوموشبهمشاممیرسیدو
سقفکوتاهسنگرهاوتنگیمحیطآنبرایتازهواردهاهمعجیبوهممایهیخنده
شدهبود.درتوجیهمنطقهبهگروهاعزامیگفتهشدهبودکهروزهااحتمالهیچخطرو
حملهایازطرفبعثیهانیست،بهخاطراینکهرویقلهی1150دیدهبانهایارتشبه
محضدیدنکوچکترینتحرکدشمنبابیسیموضعیترابهفرماندهانومسئوالن
منطقهگزارشخواهندداد،اماشبهاوضعیتمتفاوتازروزبودوبایدبیشترازخودشان

مراقبتمیکردند.

اما ندارین، باشه.درستهکهشماتودیدمستقیمعراقیهاقرار ـبچههاحواستون
فاصلهتونبادشمنچیزیحدود1000تا1500متربیشترنیست.تکتیراندازهایعراقی
درستپشتاولینپیچاینجادهمنتظرهستنتاسروکلهتوناونطرفهاآفتابیبشه

ویهتیرمهمونتونکنن.

حضورموشهایریزودرشتدردامنهیکوهازمعضالتالینحلیبودکهرزمندههابا
آندستوپنجهنرممیکردند.مرتضیباوفا،دانشآموزبسیجیسالچهارمدبیرستان،

ازخوابپریدهوانگشتاندستشرافشارمیداد.

ـاینجادیگهکجاس!بچههاببینیناینموشهایفسقلیچهبالییسرانگشتهام
آوردن.
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ـتقصیرخودمونهکهقوطیکنسروهایماهیرومیاندازیمنزدیکسنگرها.

ـنهبابامرتضیحالندارهبعدازشامدستهاشروبشوره،موشهاهرشبمیان
سروقتش.

سرانگشتاندستمرتضیخیلیزودعفونتکردوازدردصدایآهونالهاشبلند
شد.فکردفنکردنزبالههاتنهاراهحلپیشنهادیبودکهباکندنزمینوسرازیر
کردنقوطیهایکنسروبهداخلآنمیسرشدوتوانستبرایمدتیآنهاراازشر
حیواناتموذیآسودهخاطرکند.بعدازیکهفتهنگهبانیدردامنهیکوهگروهاناعزامی
بسیجآمادهیحرکتبهطرفقلهشد.آنهاباتجهیزاتکاملوجعبههایمهماتو
گلولههایآرپیجیازراهباریکیکهبراثررفتوآمدزیادخاکشنرمورنگشبه
سفیدیمیزد،شروعبهباالرفتنازارتفاعکردند.سنگرهایرویقلهاستحکامچندانی
نداشت.بسیجیهامیدیدندسنگرهاتنهاباچینشچندینگونیشنبررویهمدر
فرورفتگیهایطبیعیدرستشدهاست.دشمننمیتوانستسنگرهایجمعیرامورد
هدفخمپارهقراردهدوحتیتیرهایمستقیمتوپوتانکهمکمتربهباالیارتفاعات
منطقهاصابتمیکردوآنهافقطصدایسوتخمپارههاییراکهبهسرعتازباالی
سرشانعبورمیکردمیشنیدند.برادررسولیبهبسیجیهاگفتهبودکوتاهیوبلندی
صدانزدیکیودوریمحلشلیکگلولههارامشخصمیکند.بهزودیعراقبااستفاده
ازخمپارههایزمانیسنگرهایباالیقلهرانیزناامنکرد.خمپارههابهمحضرسیدن
بهارتفاعاتازسرعتشانکممیشدودرپنجششمتریزمینتویهوامیترکید.
دشمنازرویقلهیروبهرویی1100بهبخشیازمسیررفتوآمدرزمندههامسلطبود
وباحملههایپیدرپیقصدداشتاینارتفاعرانیزبهتصرفدوبارهینیروهایخود
درآورد.اواخرمردادماهخبرشروععملیاتدیگریدرسنگرهاپیچیدهبود.ایجادسرو
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صداهایغیرمعمولوترددحاجیباباوافرادسپاهیدرارتفاعاتصحتاینخبررادر
ذهنبسیجیهایمستقردرقلهقوتمیبخشید.مرتضیبهبرادرجانفداکهبهسنگرشان
آمدهبودگفت:»خوشبهحالشماسپاهیهاکهدارینمیرینعملیات.شماحقدارین
توحملهباشین.بهماگفتنبایدفقطقسمتپشتیبانیخدمتکنین.«مرتضیدرهمان
حالکهمشغولگفتوگوبود،نگاهیبهکفشکتانیسپاهیانداختوکنجکاوانهسؤال

کرد:»شماچراپوتینندارین؟تواینسنگوکلوخهااذیتنمیشین؟«

ـدوستداریتوعملیاتباشی؟

ـآرهخیلیدلممیخواد.

ـپشتیبانیوتدارکاتهمخوبه.مهماینهخدابهتونلطفکردهوتواینسنوسالراه
درسترونشونتونداده.بهترهبدونیبرایاینکهیهرزمندهبتونهعملیاتکنهپشتیبانی

هشتنُهنفرمثلتوالزمه...

مرتضیبیآنکهپلکبزند،بهصورتبرادرجانفدانگاهمیکردوهمهیحواسشراداده
بودبهحرفهایاو.

ـخبمیبینیکهکاراونهشتنُهنفرازاونیکهحملهمیکنه،مهمتره،پسشما
واسهشرکتمستقیمتوعملیاتعجلهنکنین...

ـمیشهپوتینهایمنروبهعنوانیادگاریبگیرین؟منباالخرهاینجایهجورییه
چیزیگیرممیآدپامکنم.

ـنهبابااینچهکاریه؟پوتینهاتمالخودت.منباهمینکتونیهاراحتم.

ـپسیهکاردیگهمیکنیم.اینهاروپاتونکنینوقولبدیناولینبعثیروکهزدین،
پوتینهاشروبرامبیارین.
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طرفهایغروبچندسپاهیواردسنگرمرتضیودوستانششدند.

ـبچههاماتانصفهشبمهمونشماهستیم.ببخشیدکهجاتونروتنگکردیم.

ساعتیبعددردلتاریکیشبرزمندههایسپاهیکییکیازسنگربیرونرفتند.مرتضی
خودشرابهسینهیجانفداچسباندودرحالیکهاشکتویچشمهایشجمعشدهبود،
گفت:»برادربهخداپوتینهایمنقابلشمارونداره.بذارینماهمیهکارکوچیکتو
اینعملیاتکردهباشیم.«سپاهیپوتینهاراازدستمرتضیگرفتوسرشرانوازش

کرد.

ـباشه،ولیمناسمخودمروتوشمینویسم.

ـاسمکوچیکشماچیه؟

ـیوسف،یوسفجانفدا.

یکیدوساعتازحرکترزمندههانگذشتهبودکهصدایرگبارمسلسلهاوتوپ
وخمپارهتویارتفاعاتپیچیدومنورهایرنگیآسمانروبهرویسنگربسیجیهارا
روشنکرد.کمکمشدتآتشعراقیهابررویارتفاع1100نیزکشیدهشدوقلهبا
انفجارهایهولناکخمپارههایزمانیبهلرزهدرآمد.بارانیازترکشهایریزودرشت
برسربسیجیهاشروعبهبارشکردهبود.گلولههایتوپبافاصلهیکمیازلبهی
خطالرأسمیگذشتوبهپایینقلهاصابتمیکرد.بچههامیدانستندخروجازسنگرها
مصادفاستباکشتهیازخمیشدن.بیسیمهاخبرهایخوشیرامخابرهنمیکردند.
آخرینخبرحاکیازاینبودکهرزمندههایعملکنندهزمینگیرشدهاندوتوانانجامکار
خاصیراندارند.جنگسختیدرگرفتهبودودشمنبهخاطرتسلطازباالکارپیشروی
نیروهایسپاهرابامشکلمواجهکردهبود.بسیجیهادرگوشهیسنگرهایخودپناه
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گرفتهبودند.ازفضایمنطقهبهشدتبویباروتوموادمنفجرهبهمشاممیرسید،به
گونهایکهنفسکشیدننیروهایپشتیبانیدرداخلسنگرهاینیمهتاریکوتنگ
بهسختیصورتمیگرفت.کارتدارکاتمختلشدهبودوبرادررسولیاجازهیخروج
نیروهایشراازسنگرهاتاآرامشدننسبیمنطقهنمیداد.ازساعتیپیشتوپخانهی
باتوپهایدوربردخودبهکمکرزمندههاآمدهومواضعبعثیهارابهشدت ارتش
میکوبید،اماسنگرهایبتونیوبسیارمستحکمدشمندراینشلیکهاآسیبچندانی
نمیدید.خبرحضوربالگردهایهوانیروزبهزودیروحیهیسپاهیهاراتقویتکردو
شلیکهایپیدرپیموشکازبالگردهاباعثشدبعضیازسنگرهایتیربارعراقیکه

منطقهرازیرآتشخودداشتند،منهدمشوند.

بیسیمچیگوشیراداددستبرادررسولی.

ـنیروومهماتکمکیچیشد؟اگهتانیمساعتدیگهکمکنرسه،نمیتونیمادامه
بدیم...

بادرخواسترزمندههایدرگیرنبرد،گروهتدارکاتوامدادبههمراهفرماندهخودتا
ساعت11صبحاولینمجروحینعملیاترابهسنگردرمانیباالیقلهانتقالدادند.
بعضیازمجروحینبهاتفاقامدادگرهادربینراهدوبارهزخمیشدهوچندنفرشانهم
بهشهادترسیدهبودند.دکتریمیانسالازارتشتویسنگربسیجیهازخممجروحین
راباوسایلابتداییکهدراختیارداشت،پانسمانمیکرد.اوفقطمیتوانستجلوی
خونریزیمجروحینرابگیردوبالفاصلهگروههایامدادبابرانکارآنهارابهپایینقله
انتقالمیدادند.رزمندهایکهدستشازباالیبازوقطعشدهبود،ازفشاردردفریادهای
دلخراشیمیکشید.دکتردرحالیکهسعیمیکردجلویخونریزیشدیدشرابگیرد،
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مجروحرادعوتبهآرامشمیکرد.مرتضیودوستانشازترسقالبتهیکردهبودند.
خونازشریانهایمجروحبهسروصورتدکتروبچههایامدادپاشیدهبود.

ـواسهچیاینهمهتقالمیکنی؟مگهنمیخوایزخمتروببندیم؟

بسیجیهادوسهنفریافتادهبودندرویبدنرزمندهیزخمی،امانمیتوانستنداوراآرام
کنند.رزمندهچشمهایشرابستهبودودادمیزد.

ـشماچیمیدونینمنچهدردیدارممیکشم؟

دکترلولهیباندرابهزحمتازپایینکتفزخمیردکرد.

ـراستمیگیپسرم.متوجههستمچیمیگی،ولیبهخاطرخداتحملکن.بذار
جلویخونریزیتروبگیریم.

ناگهانباصدایانفجارخمپارهیزمانیبهیکبارهفوجیازترکشهایداغوکشنده
بهطرفدکترواطرافیانشسرازیرشد.دودوغبارناشیازانفجاریکلحظههمهجا
راپوشاند.ترکشبزرگیدرستبهکتفدکترارتشیاصابتکردهبودوباکندهشدن
دستاوازباالترینقسمتبازوخونمثلشیرآبازشریانهایشبهاطرافمیپاشید.
صداییاحسینیازهرایمجروحینقلهراگرفتهبود.بچههایکمسنوسالبسیجی
نمیدانستنددرآنموقعیتاستثناییچهکاریبایدانجامدهند.مرتضیلولهیباندرابه
دستگرفتهبود،ولیقادرنبودآنرارارویمحلجراحتببندد.برادررسولیبهسرعت

خودشرارساندباالیسردکتر.

ـاالنشماروانتقالمیدیم.نیرویکمکیرسیده.

بالفاصلهروکردبهمرتضیویکیدونفرازدوستانش.

ـشماچهارنفربهسرعتبرینچندتامجروحبینراهموندنببرینپایین.
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بچههابههمنگاهکردند.بایدتامحلدرگیریوخطمقدممیرفتندواینمسئلهآنها
راکهدیگرنیروییدربدننداشتند،مرددکردهبود.

ـیااهللراهبیفتین.چراوایسادینمگهنمیگمبرین؟مهماتوقمقمههایآبروبین
خودتونتقسیمکنین.

باید سریع دستور و نداشت خستگی اظهار اجازهی سخت شرایط این در کسی
اجرامیشد.چندزخمیخودشانرابهسختیازالیشیارهایارتفاعبهطرفدامنه
میکشیدند.دودوگازباروتفضایمنطقهرافراگرفتهبود.مجروحیرادوامدادگر
رویبرانکارخواباندهبودندکههردوپایشاززیرزانوقطعشدهبودواستخوانهای
سفیدرنگشمثلاستخوانکتفدکترارتشیازالبهالیعضالتوماهیچههایشزده

بودبیرون.مرتضیمکثکرد.

ـحسینببینچقدرقیافهیاینمجروحهآشناست.

صورتسپاهیراالیهایازخاکوخونپوشاندهوچشمهاینیمهبازشبهطرف
دیگریثابتماندهبود.بچههایبسیجیامدادگربااحتیاطازمعبرمینگذشتندوسریع
بهطرفمجروحیکهتویدیدبعثیهابهپهلورویخاکهاافتادهبود،رفتند.خمپارهها
یکیپسازدیگریبهجایجایارتفاعاتاصابتمیکردوعبورترکشهاازنزدیکی
سروصورتوبدنبسیجیهاکالفهشانکردهبود.مرتضینگاهشافتادبهدوپوتینکه

بافاصلهیکمیازیکدیگرالیسنگهادیدهمیشد.

ـمنمیرماونپوتینهاروبردارم.گمونممالبعثیهاباشه.

نگاهیبهکتانیهایپارهیخودشکردوبااحتیاطازمعبرمینگذشتورسیدبه
پوتینها.دوپایقلمشدهبهشکلدلخراشیازساقهایکفشبیرونزدهبود.مرتضی
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بهسختیبندپوتیهارابازکردوپاهاراازداخلآنبیرونکشید.خونهمهیسطحپوتین
راپوشاندهبود.یکلحظهچشمهایشروینقطهایثابتماند.اسمیوسفجانفداکهبا
خودکارمشکیرویبدنهیداخلیپوتیننوشتهشدهبود،بهطرزعجیبیمیدرخشید.
بدنمرتضیشروعکردبهلرزیدن.اشکبیاختیاررویصورتشسرازیرشدهبود.پاهای
قطعشدهراباالآوردوبوسید.فکرکردبهتراستکتانیهایبرادرسپاهیرابهخودش
برگرداند.چشمهایشازغبارباروتمیسوخت.دوبارهبهپاهاخیرهشد.احساسیازترس
وغروروجودشرافراگرفتهبود.آفتابهمچنانباشدتبرارتفاعاتصخرهایمیتابید.
دقایقیبعدمرتضیپاهاییوسفراگذاشتکنارمجروحیکهرویبرانکاربودوباهمکار

امدادگرشازمعبرمینبهطرفدامنهیارتفاعاتحرکتکرد.

***

خبرانحاللسپاهقصرشیرینبهتهرانرسیدهبودوبعضیازنمایندگانمجلسبااین
اقداممخالفبودند.پنجنمایندهواردستادپادگانابوذرشدهوازپلههایساختمانمرکزی

سپاهباالآمدند.مرندیبهآنهاسالمکرد:بفرماییندرخدمتم.

نمایندههاسراغحاجیباباراگرفتند.محسنتهسالنستادازشدتخستگیخوابشبرده
بود.مهدیاورابیدارکردودرجریانگذاشت.

ـچیمیخوایبهشونبگی؟

ـبگوبیانتو.

نمایندههاواردستادشدند.ازحاالتورفتارشانمعلومبودمیخواهنداورامحاکمهکنند.
بعدازساعتیبحثوصحبتپیرامونمسئله،باالخرهمحسنگفت:»آقایونمافرمانده
داریم.باآقایبروجردیهمصحبتکنینتاعلتانحاللروبهترمتوجهبشین...من
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هیچکاریروبدونهماهنگیباایشوننکردم.آقایبروجردیدرجریانریزکارهایمن
قراردارن.«نمایندههاظاهراًباصحبتهایقاطعحاجیباباقانعشدهوبعدازخداحافظی

برگشتندتهران.

***

مهماترزمندههاروبهپایانبود.آخرینباریکهعراقیهابرایبازپسگیریمنطقه
ضدحملهانجامدادهبودند،نیروهایخودیبهطرفشانسنگپرتابمیکردند.بهعلت
نبودجادهوصعبالعبوریمسیر،گروهتدارکاتبرایرساندنمهماتاندکهممشکالت
زیادیداشتند.نبرددربیشترمحورهاکموبیشدرجریانبود.غالمعلیپیچکبهعلت
نداشتننیرویتازهنفسوآتشبیامانعراقیهاواحتمالقتلعامدستهجمعیبچهها
درمحورعملیاتیخودشتصمیمگرفتهبودازارتفاعاتپایینبیاید.مهدیمرندیدر
منطقهایکهمسئولیتآنرابرعهدهداشت،هنوزدرحالمبارزهبودوبرایسرکشی
ازسنگریبهسنگردیگرمیرفت.ازداخلیکشیاربرایاستراحتکوتاهیخودش
رارساندبهیکیازسنگرها.مدتزیادیمیگذشتکهتویکوهباالوپایینشدهو
سختگیامانشرابریدهبود.گروهتدارکاتدبههایآبراتاپایینارتفاعاتآوردهبودند
وبایدرزمندهایمیرفتودبههاراباالمیآوردوآبراداخلسنگرهاپخشمیکرد.
منطقههمچنانزیرآتشتیربارهاوخمپارههاقرارداشتوپیشرویبهسختیصورت
میگرفت.مهدیبهرزمندهیتبریزیکهدرحالتیراندازیبود،گفت:»پاشوپاشوبرو

دبههایآبپایینه.یکیشروبرداربیار.«

ـبذاریهذرهدیگههمتیراندازیکنم،بعدمیرم.

ـتوبرومنهستم.
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ـمیخوامپیششماباشم.یهدقیقهدیگهبمونم،بعدمیرم.

مرندیفکرکردداردمعطلمیکندوبهانهمیآورد.ناگهانصدایوحشتناکیتوی
گوشهایشپیچید.احساسکردتماممویرگهایصورتوگردنشدرحالپارهشدن
است.حسغریبیداشت.لحظاتبهکندیسپریمیشد.بعدازبرطرفشدنفشار
عجیبیکهبراوواردشدهبود،نگاهیبهسنگرانداخت.محوطهپرازدودوغباربود.
دستشراتکاندادتابتواندجلویخودراببیند.برادرتبریزیراصدازد،اماجوابینشنید.
صداینالهایبهگوشهایشخورد.اکنونگردوغبارناشیازانفجارخمپارهخوابیدهو
آنچهمیدیدبهشدتدردآوروتأسفبرانگیزبود.یکترکشبزرگخوردهبودبهکمر
رزمندهیتبریزیودسترزمندهیدیگریهمازمچقطعشدهبود.نفرسومهمکه
سمتراستشقرارداشت،ترکشخوردهبودبهسرشوازسنگرچیزیدیدهنمیشد
جزتلیازخاکهایخونآلودوگرم.مهدیایستادوخوببهدوروبرشنگاهکرد.تنها
کسیکهسالمازآنمعرکهبیرونآمدهبود،خوداوبود.فکرکردشایدبهراستیآنبرادر
تبریزیسپربالیاوشدهبودکهآنطوربرایآوردنآببهانهآورد.خمپارهایکهناگهان
اجتماعگرمآنهاراویرانساخت،آخرینخمپارهایبودکهآنروزدشمنبهسمتمحور
عملیاتیآنهاشلیککرد.ساعتهاگذشتتامجروحانوشهدابهپایینارتفاعاتانتقال
دادهشدند.رزمندههاهمهخستهبودندومهدیدرخواستیکگروهتازهنفسازمقر
فرماندهیکردومنتظرماندتاپسازجابهجایی،نیروهایشرابهعقبجبهههدایتکند.

***

عباسحاجیبابابرایچندمینمرتبهآمدهبودمنطقه،دیدنبرادرشوچندنفراز
دوستاناوکهازبچههایتیمملیفوتبالبودندهمراهیشمیکردند.محسنبادیدن
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اندامهایورزشکاریدوستانعباسفکریبهذهنشرسید.

ـعباسچندقبضهتوپموندهتوپایگاه،بایدبردشونروارتفاعات.بچههازورشون
نمیرسه،بهدوستاتبگوتااینجاکهاومدن،یهکمکیهمبهرزمندههابکنن.

دوستانورزشکارعباسزوددستبهکارشدندوتوپهارابهارتفاعاتیکهمحل
استقرارشانبود،انتقالدادند.محسنازآنهاتشکرکردوعباسرابهکناریکشید.

ـبهدوستاتبگوبمونن...اگهنیروهایمااینقدرقویبودنسیچهلروزهمیشد
عراقروبگیریم.

محسنوفرماندهانجبههیغربدرفکرضربهینهاییبهارتشعراقبودند،اما
مردممنطقهوترددشانبهروستاهایمرزیعراقبهخاطرارتباطقوموخویشیدستشان
رابراییکعملیاتکوبندهونهاییبستهبود.حاجیبابادرنشستیباهمکارانشبهاین
نتیجهرسیدهبودکهبرایآوارههایریجابازتهرانتقاضایخانههایپیشساختهبکند
تاباجمعکردنآنهاواهالیروستاهایمرزیعراقدریکمنطقهیامنبتوانندطرح

جامعیبرایآزادسازیمناطقاشغالشدهپیادهکنند.

ـعباسیهچندروزدیگهبمون.منهمباهاتبرمیگردمتهران.بایدببینممیشهواسه
اینبندگانخداکاریکردیانه.

***

فرماندهانخودشانرابرایعملیاتگستردهتروکاملتریدرارتفاعاتدشتبره
پلنگ،بینسوماروگیالنغربتاارتفاعاتدشتکاسهکبودوتنگهیکورکوتنگهی
حاجیانآمادهمیکردند.سرهنگصیادشیرازیکهبهتازگیمسئولیتارتشرادرمنطقه
برعهدهگرفتهبود،بهاتفاقمحمدبروجردیدرحالبررسیآخریناخبارازآمادگی
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نیروهادرمحورهایعملیاتیبودند.

صخره های خونین

قرارگاهتاکتیکیسنبلهبررویارتفاعاتودرکنارروستاریمتروکهیشیشهراهبرای
عملیاتآیندهدرنظرگرفتهشدهبود.بهعلتصعبالعبوربودنمسیرفرماندهانبابالگرد
رویکوهفرودمیآمدندوبهسنگراصلیقرارگاهمیرفتند.بعدازپایانجلسهغالمعلی
پیچک،محسنحاجیبابا،ابراهیمشفیعی،رضاافروز،حسیناهللکرم،سرهنگمحمود
بدری،سرهنگیعقوبعلییاری،سرهنگنصر،سرگردمرادیوفرماندهانهوانیروز
کرمانشاهیکییکیازسنگرفرماندهیبیرونآمدند.غالمعلیپیچکبااینکهازمسئولیت
خودبرکنارشدهبود،اماطرحعملیاتیاشراباشرحجزئیاتدراختیارمحسنقرارداد.

ـمحسنجانتوبهعنوانفرماندهیهجاواسهمنوبچههامتوعملیاتبازکن.

و بهمصلحت بنا بود. بهشدتسخت برایمحسن تصمیمگیری موقعیت آن در
تصمیمگیریمسئوالنردهاولسپاهاودرجایگاهیمنصوبشدهبودکهچندیپیش
پیچکدرآنانجاموظیفهمیکرد.روحیهیجوانمردانهاشاجازهنمیداددرشرایطیکه
تاچندروزپیشخودشازغالمعلیبهعنوانفرماندهاطاعتمیکرد،بهاودستوردهد.

ـنهغالمعلیمنبهخودمایناجازهرونمیدمتوعملیاتبهتوامرونهیکنم.

ـنشدبرادر،اومدینسازی.کیصحبتازفرماندهوفرمانبرکرده!برایمنکهفرقی
نمیکنهفرماندهباشمیایهپاسدارپیاده.میخوامتومنطقهبمونموبجنگم.

ـاصاًلحرفشروهمنزن...بابااینکاربرامسخته.متوجهمیشیچیمیگم؟

ـتاتکلیفماروروشننکنی،همینجانگهتمیدارم.
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محسنبههیچوجهحریفاصرارهایپیچکنشدهبود.

ـباشه،امامنوقتیتودوراهیقرارمیگیرم،معمواًلباقرآناستخارهمیکنم.بداومد،
منروازدرخواستتمعافمیکنیدیگه؟

محسنمثلآدمیکهازیکفشارشدیدرهاییپیداکردهباشد،درحالیکهقرآنرا
میبست،گفت:»بداومدآقا،بداومد.«پیچکهمچنانسرحرفخودشایستادهبود.

ـحرفقرآنواستخارهخواستهیتوبودمحسن...انشاءاهللخیره.منبایدتویاین
عملیاتشرکتکنم.

***

منطقهیگیالنغربازنظردشمناهمیتزیادیداشتوعراقیهادرفاصلهی
عملیاتهایاولودومبازیدرازدرماههایاخیربیشازسیضدحملهیسنگینانجام
دادهبودند.علتاهمیتمنطقهبهخطرافتادنموقعیتشهربغدادبود.هدفاستراتژیک
سپاهدرعملیاتمطلعالفجرآزادسازیبخشیازارتفاعاتواشرافبهجادهایبودکهتا
دشتبغدادامتدادمییافت.میدانهایمینوسیمهایخارداراولینموانعیبودکهدر
ساعاتاولیهیحملهتوسطنیروهایسپاهوبسیجواهالیبومیمنطقهبایدبرطرف
میشد.عراقاطالعاتنسبتاًموثقیازحرکتنیروهایاسالمداشتوبالفاصلهپساز
شروععملیاتوحرکتحاجیباباونیروهایتحتفرمانشباآرایشونظمنیرویزرهی

خودازداخلدشتهجومراآغازکرد.

امکاناترزمندههادرحدبرخوردباتوانزرهیدشمننبود.دشتزیرشنیتانکها
وادواتسنگیندشمنمیلرزید.مرندیبعدازدرگیرشدنهایپیدرپیبابیسیم
تماسگرفتوازارتشتقاضاینیرویزرهیکرد.بهزودیسهدستگاهتانکازپادگان
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ابوذرراهیمنطقهشد.حجمآتشبعثیهابهشدتروبهفزونیگذاشتهبود.یکیازسه
تانکاعزامیپسازچندشلیکآسیبجدیدیدوازکارافتاد.تانکدومدرحالشروع
مانورشنیاشپارهشدوتانکسومهمبهخاطرشدتحمالتدشمنوفراررانندهی
آنبالاستفادهماندهبود.ازهرطرفصدایانفجارمیآمد.یکیازنیروهایجهادگر
همدانیکهشبقبلازعملیاتبابولدوزرشخاکریززدهبود،وقتیدیدتنهاتانک
سالمبیاستفادهرهاشدهوهرآنممکناستاینتانکهممثلدوتانکدیگرآسیب
ببیند،دریکحرکتمتهورانهخودشراازدریچهیباالییتانکبهداخلانداخت.به
محضحرکتگلولههایدشمنبهطرفاوسرازیرشد.درهمینلحظاتپریسکوپ
تانکتیرخورد.جهادگرمجبورشدهبودبرایهدفگیریازدریچهیتانکباالبیایدو
بادوربینمحلهدفراشناساییوبالفاصلهپایینبرودوشلیککند.بعثیهاآتشخود
رازومکردهبودندرویتنهاتانکرزمندگان.یکگلولهدرنزدیکیتانکبهزمینخورد
وترکشهایشبهجهادگرهمدانیکهدرحالباالآمدنازدریچهبودبرخوردکردو
قسمتیازسراومتالشیشد.مرندیخودشرارساندباالیسرمجروح.لبهایجهادگر
میخندیدوصورتشغرقخونشدهبود.نیروهایامداداوراباتویوتابهعقبخطانتقال
دادند.اکنونرزمندگانبرایزدنتانکهایعراقیچارهایجزاستفادهازنارنجکتفنگی
نداشتند.بردگلولههایخمپارهبهتانکهانمیرسیدوبعدازپانصدمترمنفجرمیشد.از
هرطرفبارانگلولهوترکشبودکهمیبارید.نیروهاتحتفشارشدیدیقرارداشتند.
حاجیبابابایددرآندقایقسختدستورعقبنشینیمیدادتابتواندباتجهیزنیروهایش

باردیگربهمنطقهیدرگیریبرگردد.

***

حاجیبابابهاتفاقفرماندهانارشدسپاهوارتشتویمقرفرماندهیبودندوبرای
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پیروزیعملیاتونجاتبچههاازحلقهیمحاصرهیدشمندرشرایطبدروحینقشه
میکشیدند.کاردرمحوردومگرهخوردهبود.محسندرصددبرآمدتابااعزامنیروی
پشتیبانیبهخطمقدمنبردمعادلهیموجودرابهسودنیروهایخودیتغییربدهد.زدنبه
خطکوروگرهخوردهیمحوردومدرآنشرایطپیچیدهدرحکمرفتنبهکاممرگبودو
غالمعلیپیچکباتوجهبهعمقوخامتاوضاعخودشبرایاینکارشجاعانهداوطلب
شد.همراهاوسرگردمرادیازلشکر81زرهیبودکهبهاتفاقباتعدادینیروبهسمت
خطدرَچمامامحسن)ع(حرکتکردند.حجمآتشدشمنبهحدیشدیدبودکهگروه
داوطلبموفقنشدگشایشیدرگرهکورمنطقهایجادکندوغالمعلیپیچکوسرگرد

مرادیهردودرروزاولعملیاتمطلعالفجربهشهادترسیدند.

بالفاصلهجلسهیاضطراریدرسنگراصلیقرارگاهباحضورحاجیبابا،رحیمصفوی،
محمدبروجردیوعدهایدیگرازفرماندهانارشدسپاهوارتشتشکیلشد.درنهایت
آنهابهایننتیجهرسیدهبودندکهراهخروجازاینبنبستمرگبارانجامعملیاتبر
روییکیازدوارتفاعقاسمآبادیاتنگکورکدرمحوردیوارههایموازیاستوآقای
بروجردیعصرروزجمعه20آذرپیامیبرایمحمودشهبازیکهدرشهرکالمهدی

منطقهمستقربودفرستاد:

فرماندهی از:ستادمنطقهی7سپاهـ

برادرشهبازی)فرماندهی( به:سپاههمدانـ

موضوع:ابالغمأموریت

سالمعلیکم

هرچهسریعترهمهینیروهایآنسپاهبهجزواحدهایروابطعمومیوآموزشبه
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منطقهیجنگیسرپلذهاباعزامشوند.دراینارتباطبرادرمحسنرضاییتأکیدویژه
دارند.

والسالم.برادرشمامحمدبروجردی

60/9/20

محمودشهبازیوحسینهمدانیهرچهسریعترخودشانرارساندندبهقرارگاه.توی
مسیرشکوتردیدیپرزورگریبانشهبازیرامیفشردوبرایفرستادننیروهایشبه
خطمقدمبهخاطرشهادترزمندههایهمدانیدرعملیاتگذشتهحالشبهشدتمنقلب

شدهبود.همدانیمیخواستاورادلداریبدهد،امامحمودرضایتنمیداد.

ـاگهاینعملیاتهمشکستبخوره،منجوابخانوادهیشهدارونمیتونمبدم.

شهبازیحاضرنمیشدمأموریتمحولهراقبولکند.برادربروجردیاوراازسنگر
بیرونآوردوبرایشازاهمیتویژهیاینتصمیمگفت.

ـیادتمیآدکهباالیمنبرهابرایماازامامحسین)ع(وتنهاییوغریبیآقادراون
لحظاتعصرعاشورامیگفتن؟یادتهست؟...باباجانمااالنداریممیگیمچندهزار
نفرازبرادرهایمااینجامحاصرههستن.فقطیهراهباریکوصعبالعبوریبازمونده
کهبادادنتلفاتداریمازاوجازخمیهاروبرمیگردونیمعقب.حاالشماداریقضیهی
قراویزودادنپنجاهشصتتاشهیدرومطرحمیکنی؟...منهرچیالزمبودگفتمو
حجتروبهتتمومکردم،حاالخودتانتخابکن.شهادتاحتمالی150نفریاشهادت

واسارتقطعیچندهزارنفررزمنده.

برادرشهبازیبادقتبهحرفهایفرماندهگوشکرد.

ـاگهقضیهاینه،منحرفیندارم.االنتکلیفمونچیه؟بگینتاانجامبدیم.
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ـبریمپیشآقارحیموآقایصیاد.

بهمحضورودبهسنگرشهبازیبیمقدمهگفت:»اگهاینعملیاتیهتکلیفهدوست
دارمصریحاونروبهمابگین.«برادررحیمصفویازاینکهمحمدبروجردیتوانستهبود

اوراقانعکند،احساسرضایتمیکرد.

ـبلههمشهرییکتکلیفه.بایدبریونیروهاتروببریباالرویاونارتفاعاتدشمن
روبهخودتونمشغولکنینتامحاصرهینیروهادرشیاکوهشکستهبشه.

بعدازانجامگشتهایهواییوشناساییهایمتعددمنطقه،درقرارگاهسنبلهجلسهی
توجیهیباحضوربروجردی،محسنحاجیبابا،سرهنگنصر،محمودشهبازی،همدانی
وشادمانیبرقرارشد.دراینجلسهمأموریتعملیاتدرمحورتنگکورکبهنیروهای
همدانسپردهشدوبچههایگردان2سپاهمنطقهی10تهراننیزبهفرماندهیبرادر

احمدلوازسمتچپتنگهبایدعملیاتراشروعمیکردند.

دوروزازشهادتغالمعلیپیچکمیگذشت.خبرشهادتشمحسنرابیتابکرده
بودومیخواستهرچهزودتربرودوبرایآخرینباراوراببیند.بهبنیاحمدیگفت:
»میخوامبرممعراجبیاباهمبریم.«فضایخاموشمعراجودیدنبدنهایبهخون
خفتهیرزمندگانبهسرعتاشکرابرصورتمحسنجاریکرد.پاهایشتوانایستادن
نداشت.جلورفتوبهآرامیکنارجنازهیغالمعلیزانوزد.نگاهشرادوختبهصورت
آراموزیبایرفیقمهربانش.بغضوحسرتیخانمانسوزهمهیوجودشرادربرگرفته
بود.احساسناخوشایندیبهاومیگفتیارانقدیمیازتوسبقتگرفتندوتوهنوز

پاهایتبهخاکخونبارجبهههاینبردچسبیدهاست.

***
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محسنوسعیدگالبمسئولواحدآموزشسپاهبهدستوربرادربروجردیبهعنوان
راهنماهایعملیاتتَنگکورکبههمراهمحمودشهبازیوبرادرهمدانیواردمنطقهی
عملیاتیشدند.محسنوحسینهمدانیگروه135نفرهیبچههایهمدانرابهسه
دستهیسینفرهیعملیاتیویکگروه45نفرهیپشتیبانیتقسیمکردندوبرایهر
گروهفرماندهایانتخابشد.قراربودیکگردانتانکبهفرماندهیسرگردنیازیاز
لشکر81زرهیکهدرسرآبگرممستقربود،برایاجرایپشتیبانیآتشدرعملیات

شرکتکنند.

حاجیباباقبلازشروعمأموریتشباوجودمسئولیتفرماندهیکلاینعملیاتدریک
زمانبندیفشردهشروعبهآموزشدادنرزمندههاکردوبهآنهاروشصحیحاستفاده

ازنارنجکتفنگیژـ3وپرتابنارنجکدستیرایادداد.

محسنروزپنجشنبه26آذرماه،آخرینهماهنگیهارابامسئوالنحملهبهعملآورد.
بعدازصرفناهارمهماتبیننیروهایرزمندهتوزیعشد،امابرایعملیاتبهکسی
جیرهیغذاییندادند.بچههاتمامظرفیتکولههاشانرابهفشنگونارنجکدستی
ونارنجکتفنگیاختصاصدادهبودند.شباربعینبودوآنشبتاصبحنیروهابه
مرثیهخوانیوسینهزنیمشغولشدند.شهبازیبراینیروهادوبارهوضعیتمنطقهو
حساسیتفوقالعادهیمأموریتراتوضیحدادوبازتأکیدکردهرکسآمادگیندارد،
همینامشبازآمدنبهخطمنصرفشود.بچههایکصدابافریادتکبیرحرفهای
شهبازیراقطعکردندوباگریهوحسینحسینگویاناعالمداشتندتاانتهاپایاین
عملیاتایستادهاند.برادرشهبازیدرحالیکهبهشدتازاستقبالرزمندههاخوشحال
بود،گفت:»ایکربالییانحرکتمابهسویتنگکورکیکگامبهسمتکربال
اینراه امامحسین)ع(ویکگامبهسویاهدافمقدسحسین)ع(استدر راه و
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قدمهاتونرومحکمبردارینکهامشبکربالیحسین)ع(درانتظارشماست.«محسن
بهدنبالصحبتهایشهبازیگفت:»امروزاربعینحسینیاستوبرایماامشبشب
عاشوراست.بندهبهعنوانرزمندهایناچیزدرخدمتبرادرمشهبازیهستموباشما
عزیزانبهاینعملیاتمیآیم.«غروبروزبعدنمازجماعتخواندندونیروهاسواربر
نفربرهایآیفاازارتفاعاتپشتروستایشیشهراهبهطرفمنطقهیعملیاتیسرازیر

شدند.

بهمحضورودرزمندههابهمنطقه،دشمنازباالیارتفاعاتمنورهارابهطرفآسمان
شلیککردودامنهیکوهمثلروزروشنشد.نیروهابالفاصلهبهحالتچمباتمهروی
زمیننشستندتامنورهاخاموششود.ستوننیروهاازشیاریکهاجسادشهدایسپاه
تبریزدرداخلآنبود،عبورکردندوتاغروبروزبعددربینشکافهایکوهوغارهاپناه
گرفتند.محسنوسعیدگالبوبرادرهمدانیفرماندهانگروههایرزمی،نیروهایشانرا
بهطرفصخرهایکهبهشکلیکدیوارنفوذناپذیررویشیبتندارتفاعقامتراست
کردهبود،هدایتکردندومحسننسبتبهمسیرباقیماندهواهدافنبرددرآنمحل
برایرزمندههاتوضیحاتیداد.شهبازیدرداخلیکیازغارهایتنگکورکبههمراه

بیسیمچیهایشفرماندهیعملیاتراهدایتمیکرد.

عملیاتباابالغرمزمقدسیامهدی)ع(اردکنیشروعشدهبودونیروهاازدیوارهی
کرده آغاز کورک تنگ سهگانهی تیغههای بهسمت را خودشان حرکت صخرهای
بودند.بچههابرایباالکشیدنازصخرهبادستقالبمیگرفتندوخودشانرابه
ارتفاعاتمیرساندند.درگیریشروعشدهبود.نیروهابهمحضرسیدنبهاولینسنگرها
متوجهشدندکسیبهعنواندیدهباندرآنمحلحضورندارد.باصدایانفجارعراقیها
وحشتزدهازخوابپریدهونعرهزناندراطرافسنگرهامیدویدندوبیهدفبههرسمت
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شلیکمیکردند.رزمندههاباانداختننارنجکبهآنهاحملهورشدهبودند.تیغهیاول
بهسرعتفتحشدهونیروهابهطرفتیغهیدومحرکتکردند.هنوزهواروشننشدهبود
کهتیغههایدوموسومهمکهحدودهفتادمترازهمفاصلهداشتند،بهتصرفرزمندهها
درآمدند.سنگرفرماندهیکماندوهایدشمنرویتیغهیسومقرارداشت.خبرسقوط
مواضعیگانکماندوییبهعقبهینیروهایبعثیرسیدهبودوآتشسنگینتوپخانهو
تانکهاشانرویتیغههایسهگانهبهشدتادامهداشت.درسمتدیگرتنگکورکسه
سنگردوشکابهطورممتدرویبچههاآتشمیریخت.باروشنشدنهواخبرتصرف
ارتفاعاتتوسطبیسیمبهمحمودشهبازیدادهشد.برایمقابلهباگلولهیتانکهای
عراقیبهسرگردنیازیدستوررسیدبااجرایآتشبیوقفهداخلتنگهراطوریناامن

کندکهعراقیهانتوانندازدیوارهیآنباالبکشند.

بهعلتزمینگیرشدنبچههایگردان2سپاهتهرانبهفرماندهیبرادراحمدلودر
تنگهیقاسمآباد،جناحراستتنگکورکبازماندهبودوعدهایازکماندوهایدشمن
توانستندازآنقسمتبهمواضعنیروهایاسالمرخنهکنندورزمندههارادرنقاطیکه
خیالمیکردندپاکسازیشدهباآتشتیربارگرینوفوتفنگهایدوربیندارسیمینوف

هدفبگیرند.

***

چندروزازغیبتمرندیمیگذشت.ارتباطبااوکاماًلقطعشدهبودوحاجیبابافکر
میکردتویدرگیریهاشهیدشدهاست.غروببود.مهدیباسرووضعیآشفتهبه

طرفمقرحرکتکردوازیکیازبچههاسراغمحسنراگرفت.

ـحاجیروندیدین؟
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ـاتفاقاًاونهمدنبالشمامیگرده.

مهدیمتعجبنگاهشکرد.

ـچرا؟

ـشنیدهشهیدشدیمیخواستباچندتاازبچههابیادجلوتاجنازهاتروبیاره.

درهمینحالمحسنازراهرسیدوتویتاریکوروشنهوایکدفعهچشمهایشافتاد
بهمهدی.انتظارنداشتاورازندهببیند.همخوشحالبودوهمعصبانی.نزدیکشرفت

وقبلازهرکارییککشیدهخواباندتویگوشش.

ـتوکجابودی؟

مهدیبعدازآخرینمأموریتشبدونهماهنگیرفتهبودمنطقهیدیگر.حاجیبابااورا
درآغوشکشیدوزدزیرگریه.

ـنمیدونیتواینسهروزچیبهسرماآوردی؟چراتماسنگرفتی؟

مهدیازلباسفرماندهبویتندبنزینبهمشامشمیرسید.

ـمیگمواسهت...حاالچرابویبنزینمیدی؟

ـمیخواستمبیامدنبالت،تویسرباالییجیپچپکرد.

ـاوضاعخطچطوره؟

ـخوبه.یهسریموفقبودن،باقیزیادنه...حاالتوکجامیری؟

ـمحورکورک.میخوامبرمببینماونجاچهخبره.

***

درجبههیکورک،عراقبهشدتمقاومتمیکرد.مهدییکیازنیروهایشرافرستاد
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دنبالتفنگ106تاخطراکمیتقویتکند.عراقدوقبضهیتیربارکالیبرباالکار
گذاشتهبودکنارسنگردیدهبانیاش.همنفراترامیزدهمبرایتوپخانهدیدهبانی
میکرد.مهدیدیددوسهنفرقناسهزنهمدرکناردیدهبانعراقیمشغولشلیک
هستند.دریکتبادلآتشگستردهیکیازازکالیبرهاراازکارانداختند،اماآنیکی
همچنانبهصورتپیدرپیشلیکمیکرد.مرندیدرحالتیراندازیبودکهبیسیمچی
خبرشهادتمنتظریدیدهبانگروهشرابهاوداد.سبزهبینمسئولدستهیشناسایی
برایآوردنجسدمنتظریازتنگهباالرفت،اماهنوزبهارتفاعنرسیدههدفتیربعثیها
قرارگرفتوزمینافتاد.مشکلنداشتندیدهبانمشکلینبودکهبشودبهآسانیازآن
گذشت.نیروهاهمهدرگیرنبردبودندوچارهایبهنظرنمیرسیدجزاینکهمهدیخودش
بهطرفسنگردیدهبانیحرکتکند.موقعیتبهشدتخطرناکبودوخمپارهاندازهابه
محضاینکهمتوجهشدندکسیداردبهطرفسنگردیدهبانیمیرود،شروعکردندبه
شلیک.مرندیمیدانستتعدادنیروهایشبرایانجامیکحملهیموفقکافینیست
ومیترسیدبایکضدحملهازطرفدشمنمواضعیراکهبادادنچندینشهیدگرفته
بودند،دوبارهازدستبدهند.تنهاراهباقیماندهازنظراوبرایحفظمواضعپدافنددر

منطقهبود.

***

دردشتمقابلسنگرهایاجتماعیومواضعقرارگاهیواحدهایدشمنقرارداشت
ومحسنباچشمغیرمسلحهممیتوانستآنهاراببیند.ازباالیارتفاعنگاهیبه
 تحرکاتعراقیهاانداخت.ولولهیعجیبیبرپاشدهبود.بررویجادهیگیالنغربـ
قصرشیرینترددانبوهیازنفربرهاوزرهپوشهایدشمنبهچشممیخورد.حتیچندین
دستگاهمینیبوسپرازسرباز،سراسیمهازرویجادهبهسمتمواضععراقیهایمستقر
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تویدشتدرحرکتبودند.همهینشانههاحاکیازآنبودکهباوجوداجرایناقص
طرحعملیاتیوبازماندنجناحراستدرتنگهیقاسمآبادآنهابههدفاصلیشانیعنی
برهمزدنتمرکزدشمنبررویشیاکوهوکشاندنشانبهتنگکورکدستپیداکردهاند.

درادامهینبردبهعلتشدتدرگیریکمکممهماتنیروهادرحالتمامشدنبودو
براییکتوقف24ساعتهوایستادگیرویارتفاعنیازقطعیبهتدارکاتضروریبهنظر
میرسید.درگشترزمندگانیکزاغهیمهماتبهجاماندهازعراق،درستهنگامنیاز
شدیدکشفشد.زاغهپربودازصندوقهایگلولهونارنجک.محسننگاهیبهجعبههای
پلمپشدهیحاوینارنجکدستیانداخت.رویصندوقهابهزبانعربینوشتهبود
»قنبلهیدویهصنعفیالجمهوریهالمصرالعربیه«.نارنجکدستیساختجمهوریعربی
مصر.تاریختولیدسال1981،یعنیهمانسال1360رانشانمیداد.محسننگاهیبه
زاغهانداخت.حتیسقفسنگرهمساختعراقنبود.رویپلیتهابرچسبساختکشور

اردنبهزبانعربیتویچشممیخورد.

***

بعدازشلیکصدهاگلولهیتیرمستقیمازطرفتانکهایعراق،نیروهایکماندویی
پیادهـکوهستانیدشمنواردعملشدند.تنگکورکازسمتپیشرویعراقیهابه
شکلیکدیوارهیصافوتقریباًفاقدعارضهیمناسببرایصعودنفراتپیادهبود.
باالآمدنازآندیوارهبرایپیادههایبعثیکاردشواریبهنظرمیرسید.محسنوبرادر
همدانیبایکمحاسبهیسرانگشتیتخمینزدندحدودسهربعساعتوقتالزماست
تااولینفوجکماندوهایعراقیخودشانرابهزیرپایرزمندههابرسانند.هردونفربه
نیروهایتحتامرشاندستورتخلیهیزاغهرادادندوکلیهیفشنگهاونارنجکها
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بیندوگروهتقسیمشد.برادرهمدانیبعدازتقسیمغنایمبیننیروهایشباصدایبلند
گفت:»صرفهجویینکنین.اینجادریاییازمهماتخوابیده.مالخودشونروبزنینتوسر
خودشون.«دقایقیبعدکماندوهایعراقیازالبهالیصخرههاباالآمدند.مثلزنهاِکل
یاعربدهمیکشیدندویکصدامیگفتند:»زندهبادصدام.زندهبادصدام.«رزمندههابا
انداختننارنجکهابررویسراشیبیتختهسنگهابهسرعتصدایهلهلهیکماندوهارا
بهفریادوضجهتبدیلکردند.ستونکماندوهادراولیندقایقورودبهخطازهمپاشید.
عدهایازآنهاکشتهشدندوتعدادیزخمیالبهالیصخرههاگیرافتادندوگروهیکه
بهشدتترسیدهبودند،راهآمدهرابهسرعتبازگشتند.کمکمآثارگرسنگیتویصورت
رزمندههادیدهمیشد.یکنفرسهبستهبیسکویتکوچکازکولهاشبیرونکشیدوبین
دوستانشتقسیمکرد.کمیآرامشبرقرارشدهبود.رزمندههادستهارابرخاککشیدند
وتیممکردندوهرکسبهگوشهایرفتونمازشرانشستهخواند.بعدازسالمبه
صورتهمزماناجرایآتششدیدتانکهاازدشتمقابلوتیراندازیتیربارهایدشمن
ازرویتیغهیاولشروعشد.عماًلتیغهبهدستبعثیهاافتادهبودودرهمانموقع
محسندیدکماندوهاهلهلهکناندارندبهسینهکشارتفاعتنگکورکنزدیکمیشوند.
هرکماندوبادههانارنجکپایارتفاعایستادهبودوبارانیازترکشبرسرنیروهامیبارید.
تیرمستقیمتانکهایدشمنصخرههایرویتیغهیاولرابهشدتمیکوبید،طوری
کهبعدازاصابتهرگلولهسنگهایعظیمازهممتالشیمیشدوهزارانقطعهسنگ

خردشدهدرفضاییغبارآلوددردلصحنهینبردفرودمیآمد.

رزمندههاییکهباالیتیغهیسومبودند،بهشدتزیرفشارقرارداشتند.دوشکاهای
دشمنعالوهبرنارنجککماندوهاازسمتدیگرتنگکورکدرحجمیفشردهبهسمت
آنهاآتشمیریخت.عدهایازبچههادرحمالتبیامانعراقیهامجروحشدهبودندو
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بدنشهدامیانشیارهاوصخرههادراشکالدلخراشیبهچشممیخورد.همدانیکالفه
وعصبانیپایبیسیمباشهبازیبگومگومیکرد.

ـمحمودپسنیروهایکمکیکجاموندن؟مگهقرارنشدبچههایکرمانشاهبیان
کمک؟

مشکلنرسیدننیروهابهفشاربیشازحدپدافنددشمندردامنهیتنگهبرمیگشت.
نیروهایکمکیسپاهکرمانشاهناچاربودندتاتاریکشدنهواصبرکنند.محسنبیشتر
نارنجکهایتفنگیراباتسلطخوبیکهبهکارکردنبااینسالحداشت،ازباالیارتفاع
رویسرکماندوهاریختهبود.بچههاسنگربهسنگروصخرهبهصخرهمیدویدندودر
طولمسیرازباالنارنجکهارامیریختندپایین.اینباعثشدهبودکهدشمنگمانببرد
نیرویزیادیرویارتفاعباقیماندهاست.ناگهانرزمندههادیدندیکجیپفرماندهی
دشمنازسمتپشتبهطرفدیوارهنزدیکمیشود.برادرامیربرسانباآرپیجیدوید
بهطرفلبهیپرتگاهودرحالیکههرآناحتمالداشتازبلندیسقوطکند،جیپ

دشمنرانشانهگرفتوآنرامنهدمکرد.

اوضاعروبهوخامتگذاشتهبود.برادرهمدانیبانگاهیبهتعداداندکبچههاگفت:
»برادرمحسنخوبهیکیازماسهنفربرهعقب،نیروهایکمکیروبیاره.«محسنگفت:
»خودتبرو.منوسعیدمیمونیمباالیسربچهها.«همدانینمیخواستنیروهایشرا

دراینشرایطسختتنهابگذارد.روکردبهمحسنوسعید.

ـآقاجانمسئولایننیروهامنهستم.موظفمپیشاینهابمونم.یکیازشمادونفر
برگردهعقب.

محسنبهسمتعقبشیارحرکتکرد.باگذشتنازاولینتختهسنگهامتوجهشد
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عقبهینیروهاتوسطکماندوهایعراقیمسدودشدهاست.صدایانفجارازهرطرفبه
گوشمیرسید.بهعلتآشناییبهمنطقهوآگاهیازکورهراهایتنگه،دامنهراطیکرد
وبهسختیواردآمادگاهیکمارتششد.مسیرزیادیرایکنفسپیمودهبود.چشمهایش
دیگرجاییرانمیدید.بهمحضرسیدنبهمقربهخاطرچندینشبانهروزبیخوابیو
خستگیوتحملگرسنگیوتشنگی،ناگهانرویزمینافتادوازهوشرفت.خستگی
مفرط،گرسنگیوبیخوابیکشندهرمقیبرایبچههایرزمندهبررویارتفاعباقی
نگذاشتهبود.همدانیناگهانباآتششعلهیحجیمیبهطرفنیروهایشمواجهشد.
آنچهکهمیدید،برایشعجیببود.ارتشعراقسالحهایشعلهافکنیراکهآمریکاییها
درجنگویتنامبرایبیرونکشیدنچریکهایویتمینهازداخلسنگرهایکمین
استفادهکردهبودند،بهکارگرفتهبود.اینسالحنامتعارفدرهرنوبتشلیکسهشعلهی
قطوروپرقدرتراتامسافتدهپانزدهمتریپرتابمیکردوهرچهراکهدرشعاعزبانهی
شعلههاقرارمیگرفت،بهآتشمیکشیدومیسوزاند.صدایمهیبورعبآورشعلهافکن
ارتفاعرابهلرزهدرآوردهبود،طوریکهشنیدنآنصدابیشترازدیدنزبانههایآتش
سوزانشوحشتایجادمیکرد.برادرهمدانیبههرطرفکهنگاهشمیافتاد،شعلههای
سالحشعلهافکنبعثیهارامیدیدوبس.هرگزپیشبینیچنینوضعیتدلهرهآوری
رابراینیروهایشنمیکرد.لحظهایبهیادآیاتقرآنافتادوقصهیتوکلحضرت
ابراهیم)ع(دردلآتشنمرودیانبهذهنشرسید.حاالدرآندقایقسختباچشمهای
خودششاهدبودکهچطوربچههایمظلومشمثلحضرتخلیلالرحمانمیانانبوهی
ازآتشایستادهاندومقاومتمیکنند.بهآسمانباالیسرشچشمدوخت.احساسکرد
بادیمالیمازهرطرفبهصورتشمیخورد.ناگهانتندبادشدیدیازباالیارتفاع
بهسمتپایینوزیدنگرفتوآنشعلههایجهنمیرابهسمتخودبعثیهاپسزد.
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دقایقیگذشت.بهمحضفروکشکردنباد،شعلهافکنهابهکارمیافتادندودوبارهبا
وزشتندبادزبانههایآتشازرویارتفاعبهطرفکماندوهایپایینصخرهبرمیگشت.
همدانیبالبخندرضایتصحنهیامدادغیبیرانظارهگربودومیدانستاگرآنتندبادها
بهکمکاوونیروهایشنمیآمدند،بهاحتمالزیاددشمنمیتوانستازدیوارهباالبکشد

وارتفاعاترادوبارهتصرفکند.

ازگروه135نفرهفقطبیستنفرزندهماندهبودند.مجروحینهریکگوشهیتخته
سنگیافتادهوچشمبهراهداشتندتاازآنشرایطسخترهایییابند.یکیازبچههاچند
دانهکشمشبیننیروهاتقسیمکرد.فرماندهنمیدانستکیوچهزمانیازآنوضعیت
بحرانیبیرونمیآیند.قبلازاینکهآنهادانههایکشمشراتویدهانشانبگذارند،به
نیروهایشگفت:»برادرهاکشمشهارونخورین.بذارینرویزبونهاتون.بااینکاربزاق

دهنتونترشحمیکنه.اینجوریعطشتونهمکممیشه.«

نیروهایباقیماندهاغلببهدستوپاوبدنهاشانترکشخوردهبود،امابیشترین
چیزیکهعذابشانمیداد،بیخوابیشدیدیبودکهدیگرنمیتوانستندتحملشکنند.سه
شبانهروزمیگذشتکهخواببهچشمشاننیامدهبود.درآنساعاتپرفشارمبارزههیچ
کداماندکفرصتیبرایاستراحتنداشتند.همانطورکهمیجنگیدند،ازهمحاللیت
میطلبیدندوهمهیحواسهاجمعضدحملههایبیاماندشمنوفرودگلولههایتانک
درجایجایصخرههابود.درقرارگاهسنبلهبرادرانبروجردیوصیادشیرازیازنتیجهی
عملیاتراضیبودندووقتآنرسیدهبودکهنیروهارابهعقببخوانند.برادرشهبازیاز

پشتبیسیمخبرتازهایبهفرماندهداد.

ـهرچهسریعتربچههاروبرگردونعقب.



1۶۹ زندگی نامه ی شهید محسن حاجی بابا

همدانیرضایتنمیداد.

ـشماقراربودبرایمانیروبفرستین.ماروارتفاعمیمونیم.

ـحسینبهحرفمگوشکن.بایدبرگردیعقب.اومدی،بهتتوضیحمیدم.

نیروهاازسهطرفدرمحاصرهیدشمنبودندوتنهاراهبرگشتمیدانمینبودکهاز
سراضطراربایدازآنمیگذشتند.همدانیبههریکازنیروهافرماندادهنگامپایین
آمدنازارتفاعمجروحیراهمراهخودببردوخودشنیزیکیاززخمیهارارویکولش

گذاشتوبهطرفسراشیبیتنگهحرکتکرد.

باالخرهعملیاتبهپایانرسید.دشمنبااعزامنیروهایشبهتنگکورکعماًلفشار
اینترتیبدرسایهیتدبیرمحسنو به بودو برداشته ازمنطقهیشیاکوه را خود
همکارانشخطرشهادتهزاراننیرویدرمحاصرهمنتفیشدهوهمگیدرسالمت

کاملبهعقبجبهههابازگشتند.

شناسایی در خون 

توی میکرد. تعویض تازهنفس نیروهای با را پدافندی نیروهای مرتب محسن
گردانهایبسیجوسپاهعدهایحاضرنبودندپسازتمامشدنمأموریتسهماههی
خودبهشهرهاشانبازگردند.تقاضابرایعملیاتهایشناساییوشهادتطلبانهبهشدت
باالگرفتهبود.برادربنیاحمدیازنیروهایسپاهیوازدوستانحاجیبابازمستانراآمده
بودمنطقه.محسنباشناختیکهازتواناییهایشداشتمصممبودمسئولیتمهمیرا

بهاوواگذارکند.

ـجاییهگروهعملیاتچریکیتومنطقهکمه.حاضرینیروهاییروکهنمیخوان
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برگردن،آموزشبدی؟

بنیاحمدیباروحیهیشجاعتوقاطعیتمحسنکاماًلآشناییداشت.یکلحظهیاد
حملهایافتادکهدرآنبهبنبسترسیدهبودند.سحربود.بهاتفاقنیروهاازخطمقدمبه
طرفعقببرمیگشتند.ماشینیازراهرسید.حاجیباباازآنپیادهشدوباتعجبپرسید:

»آقایانکجامیرن؟«

ـبهبنبستخوردیمحاجی؟داریمبرمیگردیمعقب.

محسنماشینراخاموشکردوبدوننگاهکردنبهچپوراستمستقیمبهطرف
خطمقدمبهراهافتاد.

ـهیچکسعقبنمیره.همگیدنبالمنراهبیفتین...

حاجیباباهمچنانمنتظرجوابازطرفاوبود.احساسخوبیداشتبارضایتبه
چهرهاشنگاهکردوگفت:»روچشممحاجی.ازبچههاکیمیتونهکمکمکنه؟«

ـپیشنهادشازطرفبرادرمرندیبود.ایشونخبرهیکارشناساییتومنطقهست.
انشاءاهللهرچهسریعترمقرمشخصبشهوفرمهاروبدینچاپکنن.

بهزودیپایگاهگردانالقارعهدرشهرککشاورزیکهبهعلتجنگمتروکهماندهبود،
راهاندازیشد.مقر،ساختمانمناسبیبوددردوطبقهوسالنبزرگینیزداشتکهبه
کارشانمیآمد.بنیاحمدیطبقهیباالرابرایکارتشکیالتگردانوطبقهیپایینرا

بهعنواناتاقتمرین،ورزشوآموزشدرنظرگرفت.

بچههامشغولچسباندناطالعیههایجذبنیروبهدرودیوارخانههایسنگیومحکم
شهرکشدند.رویورقههایآگهینوشتهشدهبود»اینگردانتعدادیشهادتطلبرا

جهتعملیاتهایویژهآموزشمیدهد.«
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درهمانچندروزاولپانزدهنفرخودشانرابهمقرالقارعهمعرفیکردند.آنهارزمندههایی
ازاصفهان،نجفآباد،مشهد،لرستان،گیالنوچندشهردیگربودند.مسئوالنپایگاه
بهزودیثبتنامرسمیراشروعکردندوخیلیسریعتعدادافرادشهادتطلببه27نفر
رسید.قرارشدکارهایعملیاتیبهعهدهیمرندیواگذارشودوکارهایعقیدتیو

سازماندهیراخودبنیاحمدیانجامبدهد.

جلسهیتوجیهیپسازتکمیلثبتنامهاصورتگرفتوبهنیروهایداوطلبگفته
شد:»گروهماقرارهدرعملیاتهایبدونبازگشتشرکتکنه.مامیخواهیمفعالیت
خارجازعملیاتجاریدرجبهههاراداشتهباشیم.اینعملیاتاحتیاجبهبچههاییداره
کهشهادتطلبباشنومابهافرادینیازداریمکهوقتیرفتپشتدشمننترسهوبتونه
نیازهایاطالعاتیماروبرآوردهکنه.«بعدازجلسههر27نفرداوطلبفرمهاراکهبا
چندجملهیکوتاهنوشتهشدهبود،امضاکردند.مضمونفرماینبود:»ماباپایخودبه
اینگردانآمدهایموتامرزشهادتپیشمیرویموبرایانجامهرگونهفعالیتسخت
حاظریم.«مرندیباحیرتبهفرمهایامضاشدهوصورتهایشادتکتکبچههانگاه
کرد.بغضشگرفتهبود.میدانستآنچهرههایمعصومومصممدرحقیقتمسیرصد

سالهیعشقرایکشبهطیکردهاند.

بهزودیآموزشهاشروعشد.نیروهاراصبحزوددرمحیطبازساختمانبراینرمش
وورزشبیدارمیکردندوپسازآنکارباسالحهایمختلفرابهآنهایادمیدادند.
بعدازچندروزبچههاحرکتدرتاریکیشب،نزدیکشدنبهروستاها،بدوناینکه
حتیسگهایمحافظمتوجهشوند،راهرفتنتویصخرهوشیاردرسیاهیمطلق،
مینبرداریومینگذاریدرشبراباتمرینوتکرارآموختند.تمرینهابراینیروهای
القارعهسختنبودوحتیجهتپیشرفتکاربعضیازآنهاپیشنهادهایجدیدینیز
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میدادند.

دریکیازشناساییهاششنفرازبچههایخبرهواردمحدودهیتحتتصرفنیروهای
عراقیشدند.منطقهپربودازمینهایپراکنده.ناگهانصدایچندینانفجارزمینرابه
لرزهدرآورد.بچههایگروههرکدامبهشکلیزمینگیرشدهبودند.کمیآنطرفتربرادر
پرویزلرستانیویکیازدوستانشدرحالیکهبهشدتازناحیهیپاجراحتبرداشته
بودند،سینهخیزبهحرکتشانادامهدادندتاخودشانرابهاولینمقربرسانندواطالعات

بهدستآمدهراانتقالبدهند.

مرندیدرمقرهمچناننگرانودلواپسبچههایالقارعهبود.اززمانبازگشتشان
مدتیمیگذشت.بهناچارهمراهچندنفردرجهتمسیرشانحرکتکرد.گروهشناسایی
ازمیدانمینحدودیککیلومتردورشدهبودندورّدخونیاززیربدنهاشانرویزمین
دیدهمیشد.مهدیخودشرارساندباالیسرپرویز.تمامسروصورتشازخاکو
خاشاکپوشیدهشدهبودوجسدشجلوترازپنجنفردیگربهگونهیتأسفباریروی

زمینبهچشممیخورد.

***

یکیازمشکالتگروهشناساییوجودسگهایتعلیمدیدهبودکهدرخطپدافندی
دشمنبویآدمهایغریبهراتشخیصمیدادندوپارسمیکردند.برایرفعاینمعضل
فکریبهذهنمرندیرسیدهبودومیخواستمحسنرادرجریاننقشهاشقراردهد.

ـحاجیمیشهازپونههایوحشیکوهاستفادهکرد.

ـچطوری؟چیتوفکرتهمهدی؟

ـاینگیاهخیلیبویتندیدارهمیگیریممیجوشونیممثلیهالیهخمیرمیمالیمبه
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تنبچهها.

ـدرستهمشکلبوحلمیشه،امااگهشماروببیننچی؟بازممکنهپارسکنن.

ـراهچارهاینیست.بایدیهطوریحرکتکنیمکهدیدهنشیم.

ازبدنبچههایشناساییبویتندپونهیوحشیبهمشاممیرسید.ازارتفاعاتباال
کشیدهبودندورسیدهبودندبهخطدشمن.بایدباکمالاحتیاطکارشناساییرابهپایان
میرساندندوبهسرعتبرمیگشتندپایگاه.بویگیاهباعثشدهبودسگهاعکسالعملی
درمقابلنزدیکشدنآنهانداشتهباشند.حرکتدرونشیارهاوازمیانصخرههای
سختبیشازاندازهبچههاراتشنهکردهبود.تانکرآبیراازفاصلهیدوردیدند.جهرمی
پیشنهادکردبروندازتانکرآبقمقمههاشانراپرکنندودوبارهبهموقعیتقبلیشان
برگردند.هوابهشدتگرمبود.بااحتیاطکاملبهاطرافنگاهکردند.خبریازنیروهای
عراقینبود.بهتانکرآبرسیدندوقبلازپرکردنقمقههامتوجهشدندکمیآنطرفتر
یکنفربعثیباچهرهایوحشتزدهچشمدوختهبهآنها.چندثانیهنگذشتکهبا
دادوسروصداسعیکرددوستانشراخبردارکند.گروهشناساییچارهاینداشتجز
اینکهبهسرعتازرویسنگهاوشیارهافرارکنندومجبورشدندازباالیصخرهبا
کمربندخودشانراآویزاننگهدارندتاازدیددشمنپهانبمانند.آفتابمستقیمروی
سرشانمیتابیدودهانهاشانازعطشبازماندهبود.سرگروهدرهمانحالبهاطراف
نگاهیانداخت.سوراختنگغاریتوجهشراجلبکرد.هیچچیزدرآنشرایطبحرانی
نمیتوانستبهاندازهیاینغارامناورابهَوجدبیاورد.بهدوستانشاشارهکردوهمگی
بایکحرکتسریعدستهاشانرابهلبهیسنگهاگرفتهوشتابزدهبهداخلغارپناه

بردندوتاشبمنتظرماندند،بلکهشرایطبازگشتبهپایگاهبرایشانفراهمشود.
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***

مهدیساعت5صبحخودشرارساندبهپادگانابوذر.دیماهبودوهواسوززیادی
داشت.ازپلههاباالرفتووارداتاقحاجیباباشد.

ـحاجیازاطالعاتیکهبهدستاومده،قرارهبهماحملهبشه؟

محسنباتعجبپرسید:»چی؟«

ـقرارهسهروزدیگهبهماحملهکنن.

ـتوازکجامیدونی؟

ـازساعتدونصفهشبداریمازهمونپناهندهعراقیهبازجوییمیکنیم.

حاجیباباکموبیشدرجریاناسارتیکافسرعراقیدرمنطقهیریجابقرارداشت
ومیدانستمهدیاورابرایتخلیهیاطالعاتیازحاجطهماسبیتحویلگرفتهاست.

ـتومقرریجابحسابیبهشرسیدهبودنگفتهبودپناهندهستاونهاهمبردهبودنش
حموموپذیراییمفصلازشکردهبودنمنومهدیخندانورشداشتیمآوردیممقر

خودمون.

ـبنیاحمدیازشبازجوییکرد؟

ـآرهاولشخیلیترسیدهبود،اماباالخرهبهحرفاومد.

ـنتیجهچیشد؟

ـهماهنگشدهبودباشخصیبهاسماهللنظریازطایفهیقلخانیهابههمراههشتصد
نفرازضدانقالبهاودوگردانعراقیبهریجابحملهکنن.

ـبااینحساباگهحملهکننجادهیسرپلبهکرمانشاهقطعمیشه.
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حاجیبابابادقتبهحرفهایمهدیگوشمیداد.بلندشدهبودوتویاتاققدممیزد.

ـمهدیبگودقیقاًکیمیخوانحملهکنن.

ـسهروزدیگه.

ـبایدبابروجردیتماسبگیرمنیروبرامونبفرستهارتشهماگهپشتیبانیکنهاز
پسشونبرمیآیم.بچههایالقارعهروهمخبرمیکنم.

ازجبههیچپسرپلذهابرزمندههاینجفآبادوازارتفاعاتقراویزبچههایهمدان
اعالمآمادگیکردندوقرارشدتیپ3زرهیلشکر81ارتشنیزیکدستهسوارزرهی

ویکآتشبارتوپخانهبرایکمکبهحاجیبابابفرستند.

حملهیضدانقالبوبعثیهاازرویارتفاعاتآشیوبادقیقاًسهروزبعدشروعشد.
دشمنباتصرفارتفاعکاماًلبرنیروهایحاجیبابامسلطشدهبودوبهزودیازآشیوبابه

طرفبابایادگارکهازمکانهایمقدسقلخانیهابودحرکتکردند.

مردمریجابوحشتزدهبهخیابانهاریختهبودندوفکرمیکردندشهرشانسقوط
کردهاست.مهدیخودشرارساندبهبرادرطهماسبیمسئولسپاهریجاب.

ـشمافقطبومیهایخودتونروازمهاجمهامشخصکنیندشمنهملباسکردی
تنشهنمیشهتشخیصدادکیباماستکیبااونها.

درگیریبهسرعتباالگرفت.بالگردهارویمنطقهچرخمیزدندومواضعدشمن
توسطموشکهاگلولهبارانمیشد.نفربرهاوپیامپیامهابههمراهنیروهایپیاده
بهطرفدشمندرحالپیشرویبودند.دشمنتکنیکخاصیبرایجنگیدننداشت
ونیروهایشازتاکتیکرزمیاستفادهنمیکردند.حاجیباباباتدارکبهموقعنیروها
ومهماتعماًلازموضعقدرتوبرترینظامیدرحالپیشرویبودوبیشترازنصف



بلندی های  آفتاب  17۶

روزطولنکشیدکهعرصهبهدشمنتنگآمد.درگرماگرممبارزهنیروهایاهللنظرو
گردانهایعراقیوحشتزدهبهدنبالراهخروجازصحنهیدرگیریبهاطرافشاننگاه
میکردند.تعدادکشتههابیشازحدانتظارشانبود.مجروحینهریکبهشکلدلخراشی
رویتختهسنگهاوریگهایمنطقهفروافتادهبودندوبانالهودرخواستکمکانتظار
میکشیدندکسیبیایدوآنهارااززیربارانگلولهوترکشبهجایامنیانتقالدهد.
راهیبرایدشمنجزعقبنشینینماندهبود.طرفهایغروبکمکمصدایانفجارها
فروکشکرد.دشمنازساعتیپیشبهصورتنامحسوسنیروهایشرابهطرفارتفاع
آشیوبافراخواندهبود.پسازپایاننبردمردمریجاببرایقدردانیبهسنگررزمندهها
هجومآوردندوشیرینیوشکالتپخشکردندوبااطمینانازحضورنیروهایاسالم
درشهرشبامنوآرامیرابعدازپشتسرگذاشتنروزیپردلهرهبهصبحرساندند.

***

محسنپشتوانتتویوتانشستهبودوبابرادرترکاشوندازجادهیکناریشهرکرند
میگذشتند.محسنداشتآیاتسورهییاسینرازیرلبزمزمهمیکرد.

ـبرادرمحسنماشاءاهللسورهییاسینروحفظین؟

چندصدمترآنطرفترمردیدستشراباالگرفتهبودتاسوارماشینآنهاشود.
محسننگاهیبهاوانداختوبهترکاشوندگفت:»نه.سبیلشبدجوریبلندهسوارش

نمیکنم.

کمیجلوتریکدفعهزدرویترمزوچندبارزیرلبگفت:»استغفراهلل.«

ترکاشوندهمانطورهاجوواجبهحرکاتحاجیبابانگاهمیکرد.میدانستبیشتر
مردماینشهرعقایدعجیبوغریبیدارندوبرداشتشانازدیناسالمدرستنیست.
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بااینحالحاجیهمیشهغذایاینآوارگانپایکوهراکهتویچادرزندگیمیکردند
بهدستشانمیرساندونمیگذاشتگرسنگیبکشند.یادشآمدشبهایعیدمحسن
ازسهمیهیرزمندگانسهمیبرایآنهانیزدرنظرمیگرفتوباکمکهایشدلمردم
کرندراشادمیکردوکاریبهعقایدنادرستشاننداشت.هنوزازترمزبیموقعمحسندر

تعجببود.پرسید:»چیشدوایستادی؟

ـمیخوامسوارشکنم.

دندهعقبگرفتوکمیجلوترازمردایستادوروکردبهترکاشوند.

ـپیادهشوبهشبگوبیادجلوپیشخودمون.

ـعقبوانتکهخالیه؟

ـنهبگذاربیادجلونمیدونمچراحالمیهطوریشدبایدازشدلجوییکنم.

مردکرندیکنارمحسننشستوباخوشروییبهاحوالپرسیهایاوپاسخداد.محسن
دوبارهنگاهشبهسبیلهایبلندمردافتادکهبدجوریتویذوقشمیزد.فکرکردشاید
علیاللهیباشدباالخرهطاقتنیاوردوپرسید:»برادرمنچرااینقدرسبیلهاتبلنده؟«

مرددستیبهصورتشکشیدوباتواضعگفت:»خوبعادتمانه.«

ـآخهواسهوضوگرفتناشکالدارهمگهنمازنمیخونی؟

ـراستشنهمانمازنمیخوانیم.

ـچرا؟مسلمونجماعتاهلنمازه.

ـشخصیهستهرچهبخوادبهاومیدیمتاجایمانمازبخوانه.

محسن. منطقی حرفهای به بود سپرده گوش بگوید چیزی بیاینکه ترکاشوند
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میدانستاینفرماندهمؤمنچقدرروینمازباحضورقلبوخالصانهتأکیددارد.او
تعریفحاالتعجیبوغریبعبادتهایشرازیادازبچههایمقرشنیدهبود.یکیاز
شبهاوقتیازراهرسیدهبودبچههاگفتهبودندکهدوبارهحاجیتویاتاقشخلوتکرده
است.رفتهبودپشتدراتاقشوایستادهبودوصدایرازونیازونمازشراشنیدهبود.
دوستانشبهاوگفتهبودنددوربینترابرداروبروازنمازخواندنفرماندهفیلمبگیر.او
همدوربینشراروشنکردهبودوچسباندهبودبهسوراخکلیدولحظاتیازخلوتشرابا

خداثبتکردهبود.

حاجیباباباسؤالهایشازمردکردبحثوگفتگورارساندبههدفیکهمدنظرداشتـ
برادرعزیزمشماکهبهحضرتعلی)ع(اقتدامیکنینمگهنمیدونینخودحضرتسر

نمازشهیدشده؟

مردبهنیمرخحاجینگاهمیکردوبادقیقبهحرفهایشگوشمیداد.محسنبرایش
دربارهینمازواطاعتخداوقواعددیناسالمحرفهایزیادیزدهبود.اکنوناحساس
میکردصحبتهایدلنشیناوتویجانودلشنفوذکردهاست.محسنهمفهمیده

بودکهمردازعقایدهمشهریهایشدلخوشینداردوقلباًمخالفآنهاست.

ـفرمایشاتشماصحیح...واهللکاکمحسنشماکهغریبهنیستینخودمهممیدانم
کهاعتقاداتمانبااسالمسازگارینداره.

ـخوببرادرمنهجرتکنبرویهشهردیگه.یهجاییکهمردمشعلیاللهینباشن.

مردنگاهغمگینشرادوختبهصورتمحسن.

ـنمیتانیم...شمااینجماعترونمیشناسین.هرجابریمپیدامانمیکنن.

حاجیباباخندید.
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ـخوبفوقششهیدمیشیاینکهبدنیست.

ـنمیشهداشیمنزنوبچهدارم.

صحبتمحسنبامردکرندیبهدرازاکشیدهبود.بادمالیمیازپنجرههایماشین
میآمدتوچکاوکهاالبهالیدرختهایسبزپستهیوحشیسروصدامیکردند
وبوتههایگونوریواسدراطرافمسیرخاکیبهصورتپراکندهزمینراپوشانده
بود.چندکیلومترپیشرفتهبودندوحاالمحسنبااشارهیمردبایدازسرعتماشین
میکاستتااوراپیادهکند.دستشرابهگرمیفشردوباآرزویسالمتیوموفقیتاز

مسافرکردجادهخداحافظیکردوبهطرفمقربهراهافتاد.

***

بعدازبرمالشدنتوطئهیسوءقصدبهامامتوسطصادققطبزادهبرادرداورزنیاز
طرفپادگانامامحسینبااعضایحفاظتبیتامامجلسهداشت.بینجلسهیکیاز

برادرانپاسداربیتاجازهیورودخواست:

ـیهبرادراومدهالتماسمیکنهمیگهمنفرماندهغربهستممیخوامامامروببینم

داورزنیبهطرفپاسداررفت.

ـاسمشچیه؟پرسیدین؟

ـبلهگفتمنحاجیباباهستم.

داورزنیبالفاصلهبیرونرفت.محسنتنهاایستادهبودوباچهرهایتکیدهپشتدر
ورودیساختمانانتظارمیکشید.تااورادیدبغلشکرد.

ـمومناینجاچهکارمیکنی؟
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ـاومدمامامروببینم.

ـآخهشماکهوقتمالقاتنداری.اینجامقرراتخودشرودارهاخوی.

ـهمهیحرفهاییروکهمیزنیمیدونممنتاامامرونبینمازاینجاتکوننمیخورم.

داورزنیازفشاربیامانیکهبردوشاوبوداطالعدقیقوکاملیداشت.یادشآمد
بارهادرشرایطبحرانیوکمبودمحسندراتاقشراقفلمیکردوپتورامیکشیدروی
سرشوسیراشکمیریختومیگفت:»بگذارباخداحرفبزنم...وبعدازچنددقیقه

حاالآرومشدممیتونیمبهکارمونادامهبدیم. حالشسرجامیآمدـ

ـهمینجاوایساببینممیتونمیهکاریبراتانجامبدمیانه.

بهطرفمسئولمالقاتهایبیترفت.قرارشدآقایتوسلیبرودوهماهنگیالزم
رابرایدیدارانجامدهد.انتظارکشندهایمحسنراآزارمیداد.فشارهایزیادیدرجبهه
بررویاوبود.ارتشباسپاههمکاریالزمرانداشتوبرایعملیاتامکاناتکافی
دراختیارشنمیگذاشتند.آقایتوسلیازاتاقامامخارجشدوگفت:»آقایحاجیبابا

تشریفبیارینتواماممنتظرشماهستن.

قبلازورودبهاتاقاماماشکرویصورتمحسنجاریشدهبود.قلبشتندتندمیزد
وحالعجیبیداشت.داورزنیوهمکارانشهمموفقشدهبودندبرایدستبوسیخدمت
رهبربرسند.امامازدیدنچهرهیفرماندهانسپاهتبسمکرد.محسننزدیکصندلی
ایشاندوزانونشستوازغربتنیروهایشدرجبهههاینبردگفت.بایادآوریمظلومیت
شهداورزمندگانهمهبهگریهافتادهبودندوصداینالههاشانبلندشدهبود.امامروی
سرحاجیبابادستکشیدوگفت:»مندعامیکنمبرایشما،شماپیروزهستینشما

موفقمیشین.
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محسنازپشتپردهیاشکنگاهیبهچشمهاینافذرهبرشانداخت.احساسیغیر
قابلتوصیفوجودشرافراگرفتهبود.آنحرفهایدلگرمکنندهبهکلیآرامشرابهاو
بازگرداند.دستامامرابهصورتشمالیدوبرآنبوسهزدواجازهیمرخصیخواست.

داورزنیبهدنبالشازاتاقخارجشدـچیشدحاجی؟راضیشدی؟

محسنهنوزگریهمیکرد.امااینگریهیشوقبودکهازچشمهایشمیجوشیدـامام
دلمروآرومکردباخودمقسمخوردهبودمدیگهبرنگردممنطقه،ازبسکهفشاررومزیاد
بودحاالانگاربااینچندکلمهحرفتمومامکاناتدنیاروبهمدادندیگهگلهایندارم
دیگههیچکیازمنشکوهوشکایتنمیشنوهدیگهکمکاریهیچمسئولیاعصابمرو

بهمنمیریزه...

***

برایحملهبهقصرشیرینشناساییهایمتعددیالزمبودوجهتدقتدرعملیات
احتیاجبودنیروهاتانزدیکیسنگرهاومقرهایدشمننفوذکنند.

محسنبهاتفاقبرادرانمرندیوحسینجعفرزادهوحسینچنگیزیمسئولطرحو
عملیاتآنمحور،راهیشناساییشدندجادهباریکبودواززیرارتفاعاتشاهنشین
دشتذهابمیگذشتوازهرطرفدرمحاصرهیکوهقرارداشت.داخلتویوتاجا
براینفسکشیدننبود.باهمتبادلنظرمیکردندوبیشترحرفهاحولمحورعملیات
میچرخید.فرماندهدرحینرانندگیاهدافشناساییراباردیگرموردبررسیقراردادو

گفت:»بایدمطمئنبشیممیشهاونجاسکویتانکزدیانه.«

ماشینزیرتیرمستقیمبعثیهاقرارگرفتهبودوهرچندلحظهیکبارگلولهایاطراف
تویوتارویزمینمیخوردوتودهایازسنگریزهوخاکجلودیدمحسنرامیگرفت.
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ساعتیازگشتبچههادرمنطقهمیگذشت.هریکازنیروهاوظیفهیخودراانجام
دادهوبااحتیاطبهطرفماشینبهراهافتادهبودند.هنوزمسیرزیادیطینشدهبودکه
آتشدشمنشدیدشد.زمینسنگالخوصخرهایبودوحرکتماشینباسختیوکندی
صورتمیگرفت.صدایمهیبانفجارهاارتفاعاترابهلرزهدرآوردهبود.محسنبرای
گریزازترکشگلولههافرمانرابهسرعتبهچپوراستمیچرخاند.هنوزدرتیررس
خمپارههابودند.بهیکبارهماشینپهلودادوباانحرافازجادهواژگونشد.هرچهارنفر
بهتکاپوافتادهوبهسرعتتوانستندشیشههایماشینراپایینبکشندوازکابینتنگ
خودشانرابیرونبیاندازند.دشمنبیوقفهمحلرامیکوبید.ناگهانصدایانفجارمهیبی
پردهیگوشهاشانرالرزاند.همهرویزمینشیرجهرفتند.لحظاتیبعدمحسنبهسراغ
دوستانشرفت.صدایضعیفحسینجعفرزادهراازچندمترآنطرفترشنید.بهسرعت
دویدطرفشومتوجهشدترکشبهپایینکمرشخوردهوزخمشدرحالخونریزی
است.هریکازبچههاپشتسنگیپناهگرفتهبودندومدتیدرهمانحالماندندتا
حجمآتشعراقیهاکمترشد.حاجیباباحسینرارویکولگرفتوبهطرفماشین
حرکتکرد.بچههاتویوتایچپشدهرابهکمکهمبرگرداندند.چهارچرخشسالمبود.
محسنبهاینفکرمیکرداگرماشینروشننشودباداشتنمجروحچگونهمیتوانندزیر
آنآتشبیاماندوامبیاورندوهمهیراهراپیادهبهسویمقربرگردند.بسماهللگفت
وسوئیچرابهآرامیچرخاند.صدایخوشموتورتویوتابلندشدهبودوباشنیدنآنصدا
باردیگرخندهبهلبهایمحسنویارانشبازگشت.مجروحراپشتوانتخواباندندو

بهسرعتزیربارانیازگلولهوترکشازمنطقهخارجشدند.

***

دریکیازشناساییهامرندیبهاتفاقبرادرحسینراحتفرماندهمحورسومارتوانسته
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بودتانزدیکیشهرَمندلیعراقپیشبرود.مرندیگزارششناساییراداددستمحسن
وگفت:»خیلیراحتبود.اصاًلعراقتواینمنطقهنیرویزیادیندارهمیشهعملیات

داشتهباشیم.«

محسنگزارشاترابادقتنگاهکردـبایدبهبرادربروجردیاینمسئلهرواطالعداد.

حاجیباباومرندیبرایارائهیگزارشاتوطرحپیشنهادحملهازآنمحوربابرادر
بروجردیدیدارکردند.اوگزارشاترابهطورکاملمطالعهنمود.نگاهیبهآندونفر
انداختوگفت:»امکاناتمنزیادنیستولیاگهآمادگیداشتهباشینحاضریمازیه

لشکرارتشهمکمکبگیریمویهتَککوچکدراونجاانجامبدیم.

مرندیگفت:»نیتمااینهکهانشاءاهللعملیاتخوبیانجامبشهچونمنطقهکاماًل
بکرودستنخوردهس

بروجردیپرسید:»پسمحورقصرشیرینچی؟قرارعملیاتتواونجاچیمیشه؟

محسندرجوابشگفت:»شناساییهایماهنوزتکمیلنشدهداریمتومنطقهکار
میکنیم.

ـباشهموفقباشینمنمنتظرهردوتاگزارشمیمونم.

***

حاجیبابابهاتفاقمسئوالنسپاهبرایبررسیوضعیتعملیاتآیندهدورهمجمعشده
بودندوهریکازمعاونانگزارشکاملیازپیشرفتکارهاارائهدادند.حسینخدابخش
گفت:»تومنطقهیبابایادگارهمکارپشتیبانیتمومشد...الحمداهللهمهیوسایلو

ادواتبهطورکاملبهمرکزتدارکاتمحورهاانتقالپیداکرده.«

بااستفادهازیکترفندنظامیطی3-4ماهستونتدارکاتمحورهاباچراغروشن
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بهمحلهایتخلیهرفتهوباچراغهایخاموشهمانمسیرهارابرگشتهبودند.بهاین
ترتیبباایجادکمترینحساسیتدرنیروهایعراقیکلیهیتدارکاتعملیاتبهانبارهای
گفت: توضیحاتش ادامهی در خدابخش بود. شده داده انتقال کوه داخل صخرهای
»دیدهبانهایعراقیورودستونهارومیدیدنولینمیتونستنخروجماشینهارو
گزارشکننبهخواستخداآخرینکارهاهمینطورکهدلمونمیخواستانجامگرفت.

چهرهیمحسنازهمیشهشادابتروخوشحالتربودـازهمهیبرادرهاممنونم...من
کهنمیتونماززحمتهایشبانهروزیشماقدردانیکنمخودخداانشاءاهللاجرتونبده...
انشاءاهللمنوبرادرمرندیفردامیریمکرمانشاهگزارشکاملاینجلسهروبهشون

میدیموهماهنگیهایالزمباسپاهمنطقه7همانجاممیگیره.

محسنبهفضایاتاقشنگاهیانداخت.عکسشهداهمچنانرویدیوارهامیدرخشید.
احساسکردشهدابانگاههایامیدوارشانآنجمعصمیمیوصادقرابدرقهمیکنند.

چشمهایشرادوختبهعکسشهیدپیچک.مکثیکردوسرشراپایینانداخت

ـبرادرهابرینبهامانخدا...فقطبهحقامامزمانشرمندهیرویشهداموننباشیم.

دوستانازاتاقخارجشدهبودندواکنونصحنههایدردآوریازعملیاتهایگذشته
پیشچشمهایمحسنرنگمیگرفت.ذهنشپربودازآواهاوصداهاوتصویرها.پیکر
بیسرشهیدلَکراتویگودالمیدیدکهنیزارهایبلنداطرافشراپوشاندهواستخوان
دستهاازآستینلباسشبهشکلدلهرهآوریزدهبودبیرون.یکلحظهاحساسکرد
صدایحاجیبابا،حاجیباباکجاییقدرتکلهپاییرابهوضوحمیشنود.همانجوانی
کهاززندگیخستهبودومیخواستخودشرابرساندعراق.امابهخواهشاودرکنار
رزمندههاماندهبودوشدهبودیکیازمریدانپروپاقرصش.پابهپایرزمندههابهدشمن
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حملهکردهبودوهمانروزهایاولعملیاتبازیدرازالبهالیصخرههایسختارتفاع
مجروحشدهبودودیدنهیچکسآراَمشنمیکردبهغیرازدیدنرویفرمانده.محسن
آنشبازسنگرنیروهایشبازدیدکردهوجایخالیشرادیدهبودودلشبهیکبارهاز

جاکندهشدهبود.

ـمهدیقدرتکجاست؟بینبچههاندیدمش...نکنه؟

مهدیچندروزپیشازیکیازبچههاینجفآبادچیزهاییدربارهاشمیدانست.
میدانستهیچکاریبرایآنرزمندهیزخمیازدستکسیساختهنیست.حاجی
توسنگرهایسمتراستمحورافتادهبچههاصداینالهشروشنیدنتاصبحمرتب
میگفتهحاجیباباکجایی؟بایدصبرکنیمدوبارهاونقسمتدستبچههایخودمون

بیفته...

واوبعدازچندهفتهوقتیپیدایشکردهبودکهحیواناتوحشیکوهستانقسمتهایی
ازبدنشراخوردهبودند.

صعود از دامنه

حاجیباباباوسایلاندکیکههمراهداشت،ازپلههایساختمانستادپایینآمد.دوستان
بهانتظارشایستادهبودند.چهرهییارقدیمیاشحسینرادیدوباصورتیخیساز

گریهبهطرفشرفت.

ـداشحسینبرامدعاکن...دعاکنبهعنوانیهفرماندهباترکشوتیرشهیدنشم...
ازخدابرامتوپبخواه.نمیخوامشرمندهیبچههاباشم...دعاکنیهتوپبزرگنصیبم

بشه.
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خدابخشاشکهایمحسنراازرویصورتشپاککرد.

ـحاجباباچیداریمیگی؟االناصاًلموقعشنیستبرادرمن...بروبهسالمت...سه
چهارماههداریمزحمتمیکشیم،بایدنتیجهاشروباهمببینیم...دعامیکنمبریوبه

سالمتبرگردی.حاالوقتاینحرفهانیستحاجی.

محسندهقدمبهطرفماشینتویوتارفتودوبارهبرگشتودرحالیکههمچنان
گریهمیکرد،خدابخشراچسباندبهسینهاش.

ـحاجحسینازخداخواستمبسوزم،یهطوریبسوزمکهشناسایینشم.

مهدیمرندیوسایلراتویکولهگذاشتهبودوبهسرعتازپلههایستادپایینآمد
وخودشرارساندبهماشین.چیزیازصحنهیوداعمحسنباگروهیکهاورابدرقه
کردند،ندیدهبود.سوارماشینشدونگاهیبهچهرهیشادابفرماندهانداختکهبهآرامی

ازدراصلیپادگانفاصلهمیگرفت.

ـحاجییهکمگازبده،غروبنشدهبایدبرسیم...منتظرماهستن.

محسنآخریننگاههایشرابهزمینسرسبزاطرافپایگاهانداخت.بادمالیمیمیوزید
وگلهایوحشیزردرنگاطرافجادهزیرنرمهیخاکیکهازعقبماشینبههوا

برمیخاستآهستهآهستهناپیدامیشدند.

***

ساعتیازحضورشاندراتاقفرماندهیمنطقهی7سپاهکرمانشاهمیگذشت.محسن
کلیهیاطالعاتالزمرادربارهیطرحوبرنامهیعملیاتآزادسازیقصرشیریندر
اختیاربرادربروجردیوفرماندهطرحوعملیاتشبرادرافروزقراردادهبود.درآخرین
صحبتهاوهماهنگیهابهایننتیجهرسیدهبودندکهبهعلتحساسیتموضوعفعاًل



187 زندگی نامه ی شهید محسن حاجی بابا

جزخودشانکسیازتصمیمهایجلسهیامروزنبایداطالعپیداکند.محسنهمانطور
کهازساختمانسپاهخارجمیشد،بهفکرصحبتهایساعتپیشافتادکهقبلازورود
بهجلسهتویاتاقبرادرافروزبااومطرحشدهبود.افروزخیلیجدیازاوسؤالکردهبود
چراازدواجنمیکندومرندیهمبالفاصلهگفتهبودبایدحاجیرابفرستمتهران.مثل

اینکهخانوادهبرایشخوابهاییدیدهاند.

غروبشدهبود.برادرافروزقبلازاینکهدرماشینشرابازکند،روکردبهحاجیبابا.

ـمیگمآقامحسنتوکرمانشاهیهسلمونیهستخیلیکارشخوبه،واقعاًقشنگ
موهاروکوتاهمیکنه.

محسنیکلحظهمکثکردوباآرامشخاصیگفت:»اتفاقاًمیخوامازدواجکنم.
همینحاالببرمجاییکهمیگیکارشخوبه...میخواممنروآرایشدامادیکنه.«
افروزماشینشراجلویآرایشگاهیکهروبهرویاستانداریبود،نگهداشتوبهچهرهی

خستهیحاجیباباکهداشتازماشینتویوتایشپیادهمیشد،نگاهکرد.

ـبفرما.اینهمیهسلمونی،مخصوصرزمندههاییکهمیخواندامادبشن.

وقتیمحسنازرویصندلیآرایشگاهبلندشد،دستیبهموهایمرتبشدهاشکشید.

ـخوبهبرادرافروز؟بهنظرتقشنگشدم؟

ـآرهعالیه...کاماًلمدلدامادهادرستتکرده.

ـشانسبیاریمبریمویهتوپبخورهبهموشهیدبشم.

مرندیتویماشیننشستهبودوذهنشدرگیرصحبتهایمحسندربارهیمخالفتش
بامأموریتاوبود.بهمحضاینکهمحسنپشتفرماننشست،پرسید:»کسیچیزی

بهتگفته؟مگهقرارماایننشدکهمنبرمشناسایی؟«
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ـخبآره.

ـپسحاجیلطفاًتوبرگردپادگانوبعدهمبروسومارواسهسرکشی.

ـنه...منخودممیخواماینشناساییروبرم.

مرندیازاصرارمحسنکالفهوعصبیبود،اماحریفاونمیشد.صدایشراکمیباال
بردوبهحالتاعتراضگفت:»اینمأموریتمنه،خودمهمبایدبرم.«

ـتوبروسرپل،بعدهمبروسومار.اونجاخالیه،کسینیست.

ـنهحاجی.واسهچیبرم؟آقاجونتوجلسهقرارگذاشتیمبندهبرمارتفاعاتبموواسه
شناساییآخر،همینکارروهمبایدبکنم.

ـمنهممیگمفرماندهتوهستم،دارمبهتحکممیکنم.توبایدحرفمروگوشکنی.

ـحاجیاونجاناامنه.نبایدبری.اینکارهاکارفرماندهنیست.

مرندینگاهیبهصورتمحسنانداخت.مثلهمیشهجدیوآرامبود.چارهایجز
تسلیمشدننداشت.ماشینازخیابانهایتاریککرمانشاهبهطرفسپاهحرکتمیکرد.
افروزجلوترازآنهارسیدهبودمقر.آخریننشستبابچههایسپاهمنطقهیهفتبه
پایانرسیدهبود.ازاینلحظهراهمحسنومهدیازهمجدامیشد.مهدیکروکیها
ووسایلشناساییاشراتحویلفرماندهدادودستهایاورابهآرامیفشرد.دلش
نمیخواستازاوجداشود.احساسیناشناسوپرزوروویرانگرهموارهقلبشراچنگ

میزد.

ـحاجیخیلیمواظبخودتباش...معجونپونهروگذاشتمتهکوله،یادتنره.حتمًا
بمالیبهلباسهات.خودتدیدیکهنامردهاهمهجایکوهسگبستن.
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محسنمهدیرادرآغوشگرفت.

ـحاللمکنداداش...

اشکتویچشمهایشحلقهزدهبود.میخواستدوبارهبگویدبرایشدعاکندشهید
و تنهاییها باوفای یار و قدیمی رفیق این وداع، لحظات در احساسکرد اما شود،

سختیهایشتحملشنیدنچنیندرخواستیراازاونخواهدداشت.

***

مدتیازرفتنمحسنمیگذشت.مهدیتویپادگانمنتظربرگشتناوازارتفاعاتبمو
بود.بیقراریمیکردونمیتوانستبیشترازاینانتظاربکشد.یکیازبچههاراصدازد
وستادسرپلرابهدستاوسپردباعجلهپشتفرماننشستوخودشرارساندبهمقر
ریجاب.مهدیخندانمسئولریجاببهاستقبالشآمد.فضابهنظرشسنگینبودو

نوعیسکوترمزآلودتویمقرموجمیزد.بیمقدمهپرسید:»حاجباباکجاست؟«

ـرفتهشناسایی.

ـازکی؟

ـقبلازاذانصبح.

مهدیدرحالیکهازدرپایگاهبهطرفماشینشمیرفت،گفت:»باشه.مندوباره
شببرمیگردماینجا.«

همهیساعاتیراکهدرمقرسرکرد،دلهرهواضطراببهجانشافتادهبود.تاغروب
منتظرماندوازبرگشتنمحسنخبرینشد.بهدوستانشگفت:»منمیرمریجاب.
اگهحاجیبابابرگشت،سریعاطالعبدین.«مسیرپادگانراتامقرریجاببهسرعتطی
کرد.بهمحضاینکهوارداتاقفرماندهیشد،مهدیخندانوحسیناسکندرلووبیات
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صحبتشانراقطعکردند.نگاهیبهاطرافکرد.کنارآنهانشستوپرسید:»ازحاجیبابا
چهخبر؟«

ـخبرنداریم.

کمکمداشتعصبیمیشد.

ـیعنیچی؟هنوزنیومده؟

یکلحظهافکارمنفیآمدسراغش.تویآنارتفاعاتسختوصخرهایآبنبودو
بیشازیکروزنمیشدآنجادوامآورد.بهشتابرفتطرفاتاقاطالعاتـعملیات.
برادرحمیدغفوریبادیدناوسرشراپایینانداخت.بهصورتشخیرهشدوپرسید:
»حاجباباکجاست؟یکییهحرفیبزنه.«حمیدآبدهانشراقورتدادوآهستهگفت:
»هنوزنیومده.«مهدیکنارشنشستوپرسید:»اقاًلتوراستبگو.چیبهسرحاجیبابا

اومده؟«حمیدبلندشدوبهطرفدررفت.مهدیازرفتارشتعجبکردهبود.

ـکجاداریمیری؟چهخبرهاینجا؟

حمیدسرشرابرگرداندنگاهیبهاوکردوگفت:»االنبرمیگردم.«نفهمیدچقدراز
رفتنحمیدگذشت.سرشراتویدستهایشگرفتهبودویکلحظهازفکرمحسنرها
نمیشد.خندانوصادقیازدراتاقواردشدند.چشمهایفرماندهریجابازگریهسرخ
شدهبود.نگاهیبهصورتنگرانمرندیانداخت.سعیمیکردخودشراکنترلکند.

کنارشنشستوباصدایآرامیگفت:»ناراحتنمیشیآقامهدی؟«

ـتاحاالبااینپنهونکاریهاتونمنروکشتین،تازهمیپرسینناراحتنمیشم...
بگینببینمزخمیشده؟

ـنه.
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راضیبودهرخبریرابشنود،امابهاونگویندکهیارباوفایششهیدشدهاست.سعی
میکردخودشراکنترلکند.سرشراانداختهبودپایینوانگشتدستهایشرابههم
قفلکردهبود.همهچیزحکایتازشهادتمحسنمیکرد.درزمانکوتاهیبچههای
پایگاهجمعشدنددورش.خندانحاالدیگرچیزیبرایپنهانکردننداشت.درحالیکه
بهشدتگریهمیکرد،آخرینکروکیشناساییهایمحسنرانشانشدادوگفت:»اینها
روآورددادبهماودوبارهبرگشت.«بعدازآخرینگفتوگوهادرکرمانشاه،حاجیبابا
همانشبرفتهبودمنطقهیشناسایی.ازدشتوسیعتازهآبادگذشتهبودوارتفاعات
گاریراردکردهبودورسیدهبودبهدامنههایکوهبمو.یکروزتمامبینسنگرهای
دشمنگشتهبودوآمارانواعسالحوزاغهیمهماتومحلهایتجمعوسنگرهای
اجتماعیوفردیبعثیهارایادداشتکردهبود.تویگزارشخودشاشارهکردهبودبه
قسمتهاییازارتفاعاتکهقابلیتبیشتریبراینفوذداردونوشتهبودسنگرتوپخانهها
وخمپارهاندازهاودیدهبانهایعراقدقیقاًکجایبموواقعشدهاست.مهدیهیچمیلی
بهخواندنگزارششناساییمحسننداشت.بغضیسنگینراهگلویشرابستهبود.
نمیخواستپیشهمرزمانشگریهکند.درآنلحظاتطاقتفرساازخداطلبکردبهاو
صبروآرامشبدهدورفتارشبهعنوانیکفرماندهروحیهیرزمندههاراتضعیفنکند.

دوبارهزلزدبهچشمهایسرخرنگمسئولمقر.

ـآقایخنداناصلماجراروبرامتعریفکن.کجازدنش؟

ـبعدازاینکهگزارشهاروداد،گفتهنوزشناساییهاشکاملنیست،دوبارهبرگشت.
کارکهتمومشد،بابلدچی،روستایگاریروپیادهاومدن.احمدبیابانیوعباسشنوندی
ماشینروآوردهبودنالیتپهماهورهاواستتارکردهبودنتاحاجبابااومد،سوارشکنن
برگردنمقر...ماشینبچههایجوانرودهمجلوبوده...یکدفعهمنطقهرومیگیرنزیر
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آتیش...

ـازکجاماشینروزدن؟باچی؟

ـاحتمااًلتانکهایکمینعراقازپایینارتفاعبمورازدهاست.ظاهراًآقایافروزهم
توچنارهمنتظربودهبیاد.ازاونفاصلهمیبینهکهیهماشیندارهدودازشبلندمیشه.با
چندنفردیگهمیرننزدیک.خودشجزواولیننفرهاییبودهکهرسیدهباالیسرشون.

***

مهدیخندانچندنفرازبچههارااعزامکردهبودبروندمنطقهیگاری.ازپادگانابوذر
همماشینیحرکتکردهبودتاشهدارااززیرآتشعراقیهابکشندعقب.هرازچندگاهی
صدایانفجارهایپراکندهسکوتشبانهیریجابرامیشکست.مرندیپشتپنجرهی
ساختمانمقرایستادهبودوچشمهارادوختهبودبهتاریکیفضایبیرون.میخواست
زودترازهمهبهاستقبالمحسنبرود.یادشآمداوایلماهگذشتهتویمقرابوذراز
گریههاوبیتابیهایشفیلمگرفتهبود.شبیکهباهمازیکپناهندهیعراقیبازجویی
کردهبودندواواطالعاتباارزشیدراختیارشانگذاشتهبود.وقتیپناهندهدربارهیشهید
تندگویان،وزیرنفتکهروزهایاولجنگدرجنوببهاسارتشاندرآمدهبود،حرفهایی
زد،ناگهانحالوهوایمحسنبهکلیتغییرکرد.بعدازاینکهاسیرراازاتاقبردندبیرون،
اوبایکدلتنگیعجیبیشروعکردهبودبهخواندنغزلیاتژولیده.مرتبشعرخوانده
بودواشکریختهبود.مهدیهمانطورکهازاوفیلممیگرفت،پرسیدهبود:»چت
شدهمحسن؟چرااینقدربیتابیمیکنی؟«میدانستحاجیبابادربرابرشهدااحساس
شرمندگیعجیبیمیکند.چندعملیاتسنگینراپشتسرگذاشتهبودندودیدنآن
همهجواندرخونغلتیده،بیقراریاشرادوچندانکردهبود.میدانستمحسنآن
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روزهاازاینکهزندهاستوهنوزنفسمیکشد،بهشدترنجمیبََرد.

ـمهدیدلممیخوادشهیدبشم...یهطوریبسوزمکهبدنمروشناسایینکنن...

هنوزنمیدانستدقیقاًچهبالییسرمحسنآمدهاست.خاطراتاویکیپسازدیگری
جلویچشمهایشظاهرمیشد.آیهایراکههمیشهزمزمهمیکرد،بهیادآورد.

ـشهداهللانماانالالهاالاهلل.

یادنمازشبهایشافتادهبودوذکرقنوتیکهشمردهشمردهوباتأملمیخواند.

ـاللهمطهرقلبیمنالنفاق...اللهمالرزقناتوفیقالشهادهفیسبیلک...

فکرکرددیشبمحسنتنهادرتاریکیارتفاعاتسختبمووتویدلدشمنباچه
شوروعشقیآخرینشبزندگیاشراپشتسرگذاشتهوباچهزبانیازخدادرخواست
کردهکهشهیدبشود.مهدیآرامآرامگریهمیکردوگوشهاراتیزکردهبودتاصدای
ماشینهایستادرابشنود.صدایحرکتماشینهاراازپشتدرختهایاطرافمقر
شنید.بهشتابازپایگاهبیرونآمد.قلبشبهشدتمیزدوزانوهایشتحملوزنشرا
نداشت.دقایقیبعدسهجنازهیسوختهجلویچشمهایشتویسالنمقررویزمینقرار
گرفتهبود.ماتوحیرانبهبدنهایزغالشدهنگاهکرد.بچههادورشهداجمعشدهبودند
وباصدایبلندگریهمیکردند.کسینمیتوانستجسدهاراازهمشناساییکند.کنار
شهدازانوزدوچشمهارادوختبهبدنهایسوخته.اکنونهیچکسرادوروبرخود
نمیدیدوهیچصدایینمیشنید.دقیقشدهبودرویپیکرها.بایداینتواناییراداشتکه
محسنراازدوشهیددیگرتشخیصبدهد.احساسمیکردسالهاازاودوربوده.دلش
میخواستباهمهیوجودحاجیبابارادرآغوشبگیردوبابوسیدنصورتشزارزاربرای
روزهایغربتاودرجبهههاگریهکند.نگاهشراگرداندرویبدنهایمطهر.دنبال
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یکنشانیمیگشت.دنبالچیزیکهبتوانددوستشهیدشراازدوپیکرسوختهی
دیگربازشناسد.نگاهشرویدستیکهبهصورتخمیدهمقدارکمیازیکیازجسدها
فاصلهداشتودرهواخشکشدهبود،خیرهماند.برقانگشترعقیقمحسنبراییک
لحظهچشمهایشرانوازشکرد.بیاختیارصورتشراچسباندبهدستسوختهوبرآن
بارهاوبارهابوسهزد.اکنونآرامشیبینظیرراازدرونتجربهمیکرد.بیصداازجمع
فاصلهگرفتوبهدیوارسردسالنتکیهزد.میدانستمحسنبهشدتنسبتبهدنیاو
ظواهرشاحساسبینیازیمیکرد.باآندستودلبازیوآنهمهبیمیلیبهمادیاتدر
مقابلدرخواستهایمکرربچههاهیچگاهانگشتریادگاریمادرراازخودشجدانکرده
وبهکسینبخشیدهبود...اینکرمزنبخشیدنانگشتررابهوضوحادراکمیکرد.باید
آنانگشترتویانگشتبیجانشباقیمیماندتاچوناوییکهعاشقانهدوستشداشت،
بتواندپیکرپاکرفیقشبهایغربتوفشاروتنهاییجنگراازشهدایدیگرشناسایی

کندوآنرامثلهدیهایارزشمندونایاببهدستپدرپیرشبسپارد.
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متن کامل وصیت نامه ی شهید محسن حاجی بابا

بسم رب الشهدا و الصدیقین

اینوصیتنامهیبندهیسرپاتقصیرمحسنحاجیبابااست.امیداستکلیهیبرادران
وخواهرانوپدرانومادرانمسلمانمواردیکهامامامتبهعنواناتمامحجتوشهدا
برایامتبازگومیکنند،موبهموبهاجرادرآورند.منآگاهانهدراینراهقدمگذاشتمو
فقطبرایپیروزیاسالموقرآندرجبههحاضرشدم.ازعمومبرادرانتقاضامندماین
بندهیعاجزراحاللکنندوازامامامتمیخواهمکهبرایقبولشهادتمنبهدرگاه

خداوندتبارکوتعالیدعاکند.

بهخداقسممنشرمندهیاینهمهشهیدومجروحانقالبوجنگتحمیلیهستم.






