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به جای مقدمه
دوران دفاع مقدس پر افتخارترين برهه از تاريخ معاصر ايران اسالمي است؛ الگويی 
به ياد ماندني از حیات طیبه انقالب اسالمي توأم با خلق صحنه هاي بسیار زيبايي از 
رشادت ها و از جان گذشتگي هاي آحاد ملت ايران در راه مبارزه با طاغوت هاي زمان و 
تحقق آرمان هاي بلند يک ملت ظلم ستیز؛ اين گونه بود كه هشت سال دفاع مقدس سر 
بلندي اين مردم شريف در پیشگاه تاريخ و ذلت ابر قدرت هاي شرق و غرب را به ارمغان 
آورد و در بزرگ ترين آوردگاه تاريخي ايران زمین، نه تنها وجبي از خاک عزيز ايران اسالمی 

از دست نرفت، بلکه جهانیان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نموديم.
در اين میان نقش دانشجويان مجاهد و دالور ستودني و مثال زدني است ، آنان كه با 
حضور در جبهه ی علم و دانش بنا داشتند فردايي روشن را براي میهن خود رقم بزنند، با 
آغازحمله ی جنود شیطان، جبهه اي مهم را پیش روي خود ديدند و براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ايران اسالمي رخت جهاد بر تن كرده و دوشادوش و پیشاپیش ديگر مجاهدان 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل افتخار آفريدند. حضور قشر فاخر دانشجو در جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل جلوه ی بديع از سیر الي اهلل جوانان خداجوي اين سرزمین بود و دانشجويان 
را در شمار نقش آفرينان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جايي كه بسیاري از تأثیرگذاران و 

فرماندهان جبهه توحید از میان ايشان انتخاب شدند...
اين افتخاری بس بزرگ و جهادی بس عظیم بود كه به حق شهدای گرانقدر آن را نیز 

بايد شهیدان سرآمد عرصه علم و ايثار به حساب آورد...
به نّیت پاسداشت رشادت و عزتی كه اين سرآمدان از خود به يادگار نهادند، مجموعه ی 
حاضر به زيور طبع آراسته شده و در قالب كنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمايت 

سازمان بسیج و دستگاه های دانشگاهی تألیف و تدوين گرديده است.

سازمان بسیج دانشجویی و سایر دستگاه ها
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مرداد 1344
چهار روز از ماه مرداد گذشته بود. خورشید، پر انرژی می تابید. اشعه هايش از البه الی 
شاخ وبرگ درختان خانه رد می شد و زمین را داغ و سوزان می كرد. فاطمه، مهین و 
صادق، پر سروصدا با هم توی حیاط بازی می كردند. محترم خانم، راه می رفت و گاه به 

بّچه ها نگاه می كرد و گاهی به در حیاط.
ـ مهین جان مادر، نگاه كن تو كوچه ببین بابا داره میاد؟

مهین لحظه ای ايستاد و به صورت درهم فرورفته ی او نگاه كرد و بعد به طرف در رفت 
و آن را باز كرد. سرش را به اين طرف و آن طرف كوچه چرخاند. محترم خانم چشم از او 
بر نمی داشت. وقتی مهین از چهارچوب در بیرون آمد و به طرِف او چرخید، شانه هايش 

را باال انداخت و با صدای بلند گفت »نه، نمی بینمش.«
محترم خانم به طرف شیر آب رفت و وضو گرفت. بعد، به اتاق رفت. بقچه ای را كه 
از قبل آماده كرده بود، از كمد بیرون آورد و كنارش، روی زمین گذاشت. لباس های 
نوزادی سفیدرنگی كه روی هم چیده شده بود را زيرورو كرد و از میان آن ها، قنداق 
و زيرپوش و روسری تتروِن سفیِد سه گوش و... را جدا كرد. بقچه را بست و در كمد 
گذاشت. زير لب صلوات فرستاد و سرش را به طرف آسمان بلند كرد و با صدای آهسته 
گفت »خدايا! توكل به تو.« بعد يک دست را به ديوار تکیه داد و كِف دست ديگر را روی 
زمین گذاشت. »يا علی« گفت و از جا بلند شد. عضالت صورتش باز در هم فرو رفت.

ـ يا بانوی پهلو شکسته! كنارم باش.
به كنار پنجره رفت. به خوشه های انگور كه از شاخه ها آويزان بودند، نگاه كرد و لبخند 
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زد. نُه ماه به سرعِت برق و باد گذشته بود. به جزئی ترين مواردی كه می توانست روی 
رفتار بّچه تأثیر بگذارد، توجه كرده بود. وقتی كه برای انجام كاری از خانه بیرون می رفت، 
اگر سر راه، متوجه شاخه ی پرمیوه ای می شد كه هوس انگیز از ديوار باغی بیرون زده، 

سرش را پايین می انداخت و قدم هايش را تند می كرد و از آن جا دور می شد.
و  بود  زندگی شان  دارايی های  فکر حساب وكتاِب  در  آقا محمدحسن،  كه  آخر سال 
می خواست خمس و زكات اموالش را بپردازد، او نیز وسايلش را زيرورو كرده بود كه 

چیزی از قلم نیفتد.
از اتاق بیرون رفت. روی اولین پله ايستاد و دستش را به كمر گذاشت...

ـ فاطمه خانم! يه نگاه به بیرون بنداز.
فاطمه سرش را از الی در به طرِف كوچه خم كرد. ناگهان با صدای جیغ گفت »دارن 

میان.« لبخند زد و نفس عمیقی كشید.
آقا محمدحسن صبح كه آماده می شد سر كار برود، همین كه حال بد محترم خانم 
را ديد، دنبال قابله رفت. آن ها خیلی زود به خانه رسیدند. قابله خونسرد به محترم خانم 

نگاهی انداخت و شروع كرد به دستور دادن...
ـ آب گرم كنین.

محترم خانم چراغ خوراک پزی را روشن كرد و تشت را روی آن گذاشت و توی آن 
لباريز آب ريخت. بّچه ها كه در حیاط، زير سايه ی درخت های انجیر و هلو و انار بازی 
می كردند، به اتاق آمدند و دوروبرش چرخیدند. او دستش را روی سر صادق كشید 
نَدويید. خدای نکرده می افتین و دست وپاتون داغون  اين ور اون ور  و گفت »اين قدر 
می شه.« بعد رو به فاطمه ادامه داد »فاطمه خانم! تو كه از همه بزرگ تر و خانوم تری، 

مواظب خواهروبرادرت باش.«
ـ آخه صادق...
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ـ آخه نداره مادر، ببین پسر به اين خوبی، همین اآلن با شما میاد تو حیاط.
نگاِه مادر از روی فاطمه به طرف صادق چهارساله چرخید. صادق پايش را به زمین 

كوبید...
ـ می خوام تو اتاق بازی كنم. دوست دارم پیش مامانم باشم.

صدای آقا محمدحسن از بیرون اتاق بلند شد...
ـ صادق جان! بیا بابا، كاِرت دارم.

او توی حیاط بود و داشت قدم می زد. بّچه ها به طرفش رفتند. آقا محمدحسن دعا 
می خواند و دست هايش را به طرف آسمان بلند كرده بود...

ـ خدايا به خاطر همه ی داده ها و نداده هات همیشه شاكرت بودم. اين بار هم ياری ام 
كن. ازت می خوام به م فرزندی صالح عطا كنی.

بّچه ها دوباره شروع كردند به دويدن. تنه شان به درخت های انار می خورد و انارهای 
كوچک روی درخت، مثل زنگوله تکان تکان می خوردند.

از  همگی  رسید.  گوش  به  اتاق  داخل  از  نوزاد  گريه ی  صدای  لحظه  همین  در 
جنب وجوش افتادند.

ـ داداشی.
ـ نه خیرم، آبجی.

صدای قابله بلند شد...
ـ مژده بدين، پسِر، تاِج سر.

آقا محمدحسن صلوات فرستاد و سرش را دوباره به طرِف آسمان بلند كرد.
شب كه شد، تعدادی از اقوام نزديک، در منزلشان دور هم جمع شدند.

ـ وای خدا، چه پسری! مثل فرشته هاست.
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ـ چقدر شبیه صادِق.
ـ چشم هاش عینهو، آقا محمدحسِن، تو رو خدا نگاه كن.

هر كدام چیزی می گفتند. جد پدری، در گوش نوزاد اذان گفت و اسمش را كوروش 
گذاشت.

***
ـ چه زود بّچه ها بزرگ می شن. انگار همین ديروز بود كه براش لباس نوزادی خريدی، 

اآلن مانده بودم كه چه اندازه براش لباس بگیرم كه بتونه مّدتی بپوشدش.
اين را آقا محمدحسن وقتی كه سوغاتی های بّچه ها را از توی ساک بیرون می آورد، 
گفت. محترم خانم به بّچه ها نگاه كرد كه داشتند با خوشحالی كاغذ كادوِی هديه هايشان 
را پاره می كردند. بعد نگاهش را از روی آن ها برداشت و به طرف آقا محمدحسن چرخاند 

و گفت »چقدر سوغاتی خريدی؟«
آقا محمدحسن، محمدمهدی را روی پايش نشاند و گفت »خدا رو شکر، چند وقته كه 
خوب اضافه كاری به پستم می خوره. همش هم می فرستنم مأموريت. دقت كردی از 
وقتی كه اين بچه به دنیا اومده، روزِی زندگی مون زياد شده. با اومدنش، خیر و بركت 

به خونه آورده.«
ـ خدا رو صدهزار مرتبه شکر. ماشاءاهلل پسرم خیلی خوش قدم بود.

آقا محمدحسن، محمدمهدی را بوسید و روی زمین گذاشت و گفت »من دارم می رم 
بیرون، چیزی الزم نداری؟«

ـ نه، فقط يادم رفت بگم كه امروز، خانم نانوا و كمکش میان برای پختِن نان. می خوام 
تنور رو آماده كنم.

ـ اگه كاری با من نداری، هیزم ها رو كنار تنور می ذارم و می رم.
ـ نه، خودم به كارها می رسم. فقط بايد به فاطمه سفارش كنم كه مواظِب محمدمهدی 
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باشه كه طرف تنور نیاد. ماشاءاهلل يک جا نمی شینه اين بچه.
محترم خانم محمدمهدی را به فاطمه سپرد و وسايل پختِن نان را آماده كرد. سر گونی 
را باز كرد وآرد را در تشت ريخت و بعد به طرِف اتاق رفت. محمدمهدی كه بغل فاطمه 
بود، دائم خود را به طرف زمین خم می كرد و بهانه می گرفت. فاطمه او را روی زمین 
گذاشت. به طرف تنور رفت و سرش را كمی خم كرد و داخل آن را نگاه كرد. وقتی 
صدای جیغ و خنده ی او راشنید، به خود آمد. به طرف جايی كه روی زمین گذاشته 
از تعجب  نبود. سرش را چرخاند. چشم هايش  بودش، نگاه كرد. خشکش زد. آن جا 
درشت شد. او توی تشت نشسته بود و آردها را اين طرف و آن طرف می ريخت. سر تا 
پايش، سفید شده بود، درست مثِل آدم برفی. فاطمه از ديدِن او در اين وضع خنده اش 
گرفت. دستش را روی دلش گذاشت و شروع كرد به خنديدن. اما با شنیدِن صدای مادر 
كه از داخل اتاق داد می زد »فاطمه جان! بّچه به آرد ها دست نزنه.« خنده روی لب هايش 
خشکید. محمدمهدی را بغل كرد. روی شانه هايش شکل انگشت های كوچک او نقش 
بست. تقاّل می كرد خودش را از بغل خواهرش بیرون بکشد، اما فاطمه او را محکم به 

خود چسباند و به طرف شیر آب رفت.
***

محترم خانم كنار شیر آب ايستاد و آستین های پیراهنش را باال داد. محمدمهدی به 
طرفش آمد و پره ی دامنش را كشید و گفت »منم، آب.« او لبخند زد و مسح پاهايش را 
كشید و زير لب صلوات فرستاد. محمدمهدی هنوز دامنش را می كشید و آب آب می گفت.

ـ باشه مادر، كشتی منو، اآلن بلندت می كنم.
او را در بغل گرفت و به شیر آب نزديک كرد. محمدمهدی دهانش را زير شیر برد و 
كمی آب نوشید. محترم خانم خواست روی زمین بگذاردش، اما خودش را به طرف شیر 

هل داد و نق زد.
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ـ باز می خوای خودتو خیس كنی.
محمدمهدی دست های كوچکش را زير آب برد و روی صورتش كشید، بعد خودش 
را هل داد به طرف زمین. محترم خانم او را روی زمین گذاشت. محمدمهدی خم شد 
و دستش را روی انگشت پايش كشید. مهین كه به او نگاه می كرد، گفت »حتماً وضو 
گرفته، می خواد نماز بخونه، ديروز هم كنار بابا ايستاد و سرش رو هی روی مهر او 

گذاشت.«
محترم خانم به طرف اتاق رفت و گفت »حواست به ش باشه، نیاد تو دست و پام.«

ـ خودت می دونی كه میاد، نگاه كن، زودتر از ما دويد و رفت توی اتاق.
محترم خانم وقتی به اتاق رسید، محمدمهدی را ديد كه كنار جانماز او نشسته است.

ـ مادر جان! وقتی نماز می خونم، تو دست وپام نیا، حواسم به ت نیست، لِه می شی. بیا 
اين مهر واسه تو، برو با بابا نماز بخون.

محمدمهدی گاهی می ايستاد كنار پدر و زيرچشمی او را نگاه می كرد. وقتی كه آقا 
محمدحسن به ركوع می رفت، او هم خم می شد. گاهی وسط نماز كودكانه اش به سراغ 
بازی می رفت. وقتی كه آقا محمدحسن قرآن می خواند، كنار او می نشست و سعی 
می كرد صوت عربی او را تقلید كند. بیشتر اوقات همراه مادر به مسجد و مجالس 

مذهبی می رفت.
ـ خدا حفظش كنه محترم خانم، چه خوب يک جا می شینه. از اول روضه حواسم به 

اوست.
اين را زن ها در مراسم روضه به او می گفتند.

ـ اين جا رو نبینین، به موقع شیطنت هم داره. كلی از دست كارهاش می خنديم. اما خدا 
رو شکر، تو مجالس روضه، منو از فیض نمی ندازه.

ـ چقدر هم با دقت گوش می ده. چندبار ديدمش كه با صادق جان و حاج آقا می رفت 
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مسجد.
ـ گاهی با پدرش می ره، گاهی هم با من.

بعدها كه محمدمهدی كمی بزرگ تر شد، با پدر و بچه های فامیل به مسجد می رفت. 
او با دقت به حرف های روحانی مسجد گوش می داد. خیلی دوست داشت كه حرف ها و 
حکايت های پیش نماز را برای ديگران تعريف كند و روضه هايش را بخواند. گاهی لحاف 

و تشک ها را روی هم می گذاشت و باالی آن می رفت.
ـ همه جمع بشین، می خوام براتون روضه بخونم.

همه دور تا دور اتاق می نشستند. او با يک چادر، عمامه درست می كرد و روی سرش 
آرام آرام روی رختخواب ها  را روی دوشش می انداخت و  می گذاشت و چادری ديگر 
می رفت و شروع می كرد به خواندِن روضه هايی كه ياد گرفته بود. بعضی از حرف های 

روحانی مسجد را هم كه يادش مانده بود، برايشان تعريف می كرد.
عصر روزهای تابستان، كوچه شان غوغا بود.

ـ زود باش توپ رو شوت كن تو دروازه.
ـ يداهلل حواست باشه، اين بار گل بخوريم، كارمون تمومه.

ـ حسین چرا اين دست و آن دست می كنی؟
محمدمهدی كمی كه بزرگ تر شد، گاهی با بّچه های محل كه اغلب از فامیل بودند، 
در كوچه يا حیاط خانه بازی می كرد و گاه خود را با حیوانات كوچک و بزرگی كه می ديد، 

سرگرم می كرد.
ـ محمدمهدی باز چی پیدا كردی؟

ـ كرِم، بیا ببین چه قشنگ رو زمین می خزه.
ـ پسر تو چقدر به حیوانات عالقه داری.
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ـ اِ... نگاه كن، بابات داره میاد. چی تو دستشه؟
ـ وای خدا... اين ديگه كجا بود، بدينش به من.
آن ها پشت سر آقا محمدحسن، به خانه رفتند.

تو بغلش آهو بود. او آهو را روی زمین گذاشت و گفت »موقع برگشت از سر كار به 
خونه، توجه ام به چیزی كه روی زمین افتاده بود و تکان تکان می خورد، جلب شد. به ش 
نزديک شدم، اين بّچه آهو رو ديدم كه بی رمق اون جا افتاده بود، آروم خم شدم وكنارش 
نشستم و با دّقت به حیوان نگاه كردم. بلند شدم و به اطراف سر چرخاندم. آهوی مادر رو 
نديدم. شکارچی ها اون  رو شکار كرده بودن. دوباره خم شدم و بچه آهو كه توان ايستادن 
روی پاهاش رو نداشت، بغل كردم و با خودم آوردم خونه.« حرفش كه تمام شد، بّچه ها 
با خوشحالی كنار بّچه آهو نشستند. نوازشش كردند. پدر برايش شیر خريد. آن ها روی 

يک شیشه، سرپستانک گذاشتند و با آن به حیوان شیر دادند.
محمدمهدی با مهربانی او را نوازش می كرد و بیشتر اوقات مراقبش بود و شیشه را در 
دهانش نگه می داشت. بچه آهو با ولع پستانک شیشه را می مکید و گاه به دندان می گرفت. 

قطره های شیر از كنار دهانش، شّره می كرد. او همیشه با حوصله تمیزش می كرد.
خیلی زود، بچه آهو شروع كرد به دويدن. محمدمهدی و مهین و صادق، پا به پای او 
می دويدند. بچه های فامیل كه می آمدند، موقع بازی سروصدايشان به هوا می رفت. بّچه 

آهو می دويد و آن ها با جیغ وداد دنبالش می دويدند.
يک روز آقا محمدحسن به بّچه آهو كه ديگر حالش خوب شده بود و تندتند به 

اين طرف و آن طرف می دويد، نگاه كرد و گفت »ديگه بايد ببرمش.«
بّچه ها غر زدند و بهانه گرفتند.

ـ تو رو خدا نبرش، می خوايم باهاش بازی كنیم.
آقا محمدحسن بّچه آهو را به بغل گرفت و گفت »جای اين حیوون تو خونه نیست.«
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را  او  برای آخرين بار  بود. محمدمهدی  به دوردست ها خیره  چشم های درشت آهو 
نوازش كرد و آرام و بی صدا، رفتنشان را تماشا كرد.

چند وقت كه گذشت، او همراه خانواده، برای زيارت امام رضا)ع( به مشهد رفت. 
پابه پای پدر راه می رفت و با دقت به همه جا نگاه می كرد؛ به جمعیتی كه با شور و شوق 
به زيارت آمده بودند، به كبوترهايی كه تندتند دانه می خوردند و در پناه آن معصوم، 
بی دغدغه پرواز می كردند و به كاسه های فلزی ای كه زّوار آن ها را از آب سقاخانه پر 

می كردند و هورت می كشیدند.
بعد از زيارت، خانواده به بازار رفتند. محمدمهدی جلوی پرنده فروشی ای ايستاد و چشم 
دوخت به پرنده ها. پدر صدايش كرد كه از آن ها جا نماند. محمدمهدی غرق حركات 
پرنده ها بود و تکان نمی خورد. بعضی از آن ها به پهلو نشسته بودند و به او زل زده بودند 
و بعضی بی اعتنا به حضورش، توی قفس پرواز می كردند و به دروديوار فلزی قفس 
می خوردند. پدر كه به مغازه نزديک شد، او طوطی  سبز رنگی را نشانش داد و گفت »اين 

طوطی رو برام می خری؟« پدر ابتدا با درخواست او مخالفت كرد.
ـ وقت گیر آوردی بّچه. اين همه راه، قفس بگیريم دستمون كه چی؟

ـ خواهش می كنم.
آقا محمدحسن، وقتی كه اصرار محمدمهدی را ديد، باألخره راضی شد كه آن طوطی 

را بخرد.
پس از زيارت و سیاحت، به سمنان برگشتند. محمدمهدی بیشتر اوقات كنار قفس 
طوطی می نشست و ساعت ها برايش حرف می زد و نمی گذاشت كسی اذيتش كند. 

همیشه برايش غذا می گذاشت.
ـ بیا اين تخمه ها رو بخور، دستمو گاز نگیری ها.

از توی ظرف غذايش به نوک می گرفت و مغزشان را  طوطی تندتند، تخمه ها را 
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تمیز  را  با حوصله قفس  را كِف قفس می ريخت. محمدمهدی  می خورد و پوستش 
می كرد و آن را از شاخه ی درخت آويزان می كرد. اما يک روز كه دِر قفس باز مانده بود، 
طوطی از آن بیرون آمد و پرواز كرد و رفت و ديگر برنگشت. او از رفتن طوطی ناراحت 
بود و غّصه می خورد. اما چند وقتی كه گذشت، كم كم آرام گرفت و با بّچه ها مشغول 
شد. يک روز كه تعدادی از فامیل در خانه شان مهمان بودند، بّچه ها از صبح توی حیاط 
فوتبال بازی كردند. ظهر برای خوردن ناهار كنار بزرگ ترها، سر سفره نشستند. بعد از 
خوردن غذا، خانم ها مشغول شستِن ظرف ها بودند كه سروصدای آن ها دوباره بلند شد.

ـ سروصداشان بلند شده، حتماً باز دارن كشتی می گیرن. زودتر ظرف ها رو بشوريم و 
بريم تماشا.

ـ ماشاءاهلل چه انرژی ای دارن اين پسرها.
بازی با كشتی دو نفر شروع شده بود و برنده با نفر بعدی مبارزه می كرد.

ـ احمدرضا بجنب، زير يه خمش رو بگیر، ببین ماشاءاهلل پسرعموت چه فرزه.
ـ ای بابا، حاال نزنین ما رو شل وپل كنین.

آقا محمدحسن و برادرش احمدآقا، تندتند اونا رو تشويق می كردن و برای برنده دست 
می زدن.

ـ ای بال، ببین، با اون هیکل كوچیکش، ماشاءاهلل چقدر زبر و زرنگه.
معمواًل محمدمهدی برنده ی اين كشتی ها بود. او فرز و چابک زير دست ديگران 
می لغزيد. عصر كه بّچه های محل در كوچه مشغول بازی بودند، با آب و تاب، از فرزی 

و چابکی محمدمهدی در موقع كشتی گرفتن صحبت می كردند.
ـ كوچکی ش رو نبین، مثل فرفره می مونه. يه جور زير يه خِم آدم رو می گیره كه انگار 

حرفه ايه.
ـ پس چرا تو كوچه با كسی كشتی نمی گیره؟
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محمدمهدی كه تا آن موقع ساكت بود، جواب داد »تو خونه برای سرگرمی كشتی 
می گیريم، بیرون خطرناكه، بابام اجازه نمی ده.«

مهمان همسايه كه چند روزی آن جا بود، به طرف آقا محمدحسن كه دم در خانه شان 
ايستاده بود، رفت و گفت »می خوام با پسرتون كشتی بگیرم.«

ـ باشه سر فرصت. يه روز بیا خونه ی ما، اون جا كشتی بگیرين، اينجا خطرناكه.
او به ديگران نگاه كرد و گفت »منم خوب كشتی می گیرم، بّچه ها دوست دارن كشتی 

ما رو ببینن.«
محمدمهدی كه حرف های پسر را شنید، از پدر خواست كه موافقت كند. باألخره پدر 

راضی شد.
ـ زود باش، بیا جلو.

اين را پسر گفت و سینه ستبر كرد و به طرف محمدمهدی آمد. بّچه ها به آن دو نگاه 
می كردند. پسر با چابکی به طرف محمدمهدی حمله كرد، او خم شد و اجازه نداد پسر 
كمرش را بگیرد. گاه پسر دست هايش را دور كمر محمدمهدی می گرفت و به طرف 
زمین خم می كرد و گاهی محمدمهدی، خیز برمی داشت به طرف پسر. او كه انتظار اين 
حركات را از محمدمهدی نداشت، عرقش در آمده بود و به نفس نفس افتاده بود. كشتی 

آن ها خیلی زود تمام شد و محمدمهدی كمر او را به زمین چسباند و به خانه رفت.
چند شب بعد كه عمو و خانواده از خانه ی آن ها رفتند، آقا محمدحسن كنار محمدمهدی 

نشست و گفت »بابا جون ديگه بايد به مدرسه بری.«
محترم خانم سفره ی شام را پهن كرد و گفت »اسمش رو تو همین مدرسه ی مهرگان 

می نويسی؟«
ـ آره، شناسنامه ش رو دم دست بذار.

محمدمهدی با لبخند به پدر و مادر نگاه می كرد.
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روز اول مهر، محمدمهدی با شور و شوق، لباس ها و كفش نويی را كه پدر برايش 
خريده بود، پوشید. آستین ها تا نیمه ی دستش پايین آمده بود و لباس كمی برايش گشاد 
بود. با هیجان با آن لباس ها باال و پايین پريد و خوشحالی كرد. صادق به لباس هايش 
نگاه كرد و گفت »اينا از تنم بزرگ ترن. كاش عوضشون كنین.« آقا محمدحسن به 
سرتاپای او نگاه كرد و گفت »همین امروز كه نمی خوای بپوشی و بذاريش كنار، يه 
سال بايد تنت باشه. اين اندازه خوبه.« نگاه آقا محمدحسن از روی صادق به طرف 

محمدمهدی چرخید، او هنوز داشت با خوشحالی باال و پايین می پريد.
بّچه ها با شورو شوق، آن روز به مدرسه رفتند.

چند وقتی كه از شروع سال گذشت و كالس اولی ها، با حروف الفبای فارسی آشنا 
شدند، معلم به آن ها ديکته گفت و زنگ آخر، دفترهای دانش آموزان را تصحیح كرد 
و به آنان برگرداند. محمدمهدی با لبخند به نقطه ای كه او زير دفترش كشیده بود و 
خط های فاصله دو طرف آن گذاشته بود، نگاه كرد و منتظر ماند كه زنگ مدرسه به صدا 
دربیايد تا هرچه زودتر به خانه برود و نمره اش را به مادر نشان بدهد. صدای دينگ دينگ 
زنگ مدرسه به گوشش رسید. تندتند وسايلش را جمع كرد و داخل كیفش گذاشت و با 
خوشحالی به طرِف خانه دويد. وقتی مادر، در را به رويش باز كرد، با شادی و هیجان، 
دفتر را از كیفش بیرون آورد و صفحه ای كه در آن ديکته نوشته بود را باز كرد و جلوی 
مادر و پدر گرفت. او كه نگاهش به نمره اش بود، سرش را بلند كرد و با هیجان گفت 
»ببین نمره م رو.« صدايی نشنید، سرش را به طرف محترم خانم چرخاند، اخم او را كه 
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ديد، آرام گفت »اين نمره ی خوبی نیست؟« محترم خانم سرش را تکان داد و گفت 
»اين بدترين نمره ايه كه می تونستی بگیری. بايد بیشتر دّقت كنی.« محمدمهدی آن را 

با ناراحتی پاره پاره كرد و درون چاه انداخت.
چند روز بعد از اين ماجرا، محمدمهدی وقتی از مدرسه به خانه آمد، نمره اش را به 
محترم خانم نشان داد. او با لبخند به آقا محمدحسن نگاه كرد و گفت »خدا رو شکر، 

نمره ش عالیه.«
آقا محمدحسن خنديد و گفت »معلّمش هم خیلی از او تعريف می كرد. می گفت كه 

هم از نظر درسی از او راضیه، هم از نظر اخالقی.«
شب محترم خانم به محمدمهدی كه در حال نماز خواندن بود نگاه كرد و بعد به طرِف 
آقا محمدحسن چرخید و گفت »می بینی هرچی كه بزرگ تر می شه، عالقه ش به مسائل 
دينی، بیشتر و بیشتر می شه. از من خواسته كه امشب برای سحر بیدارش كنم. هرچی 

گفتم هنوز به سن تکلیف نرسیدی و روزه به ت واجب نیست، قبول نکرد كه نکرد.«
آقا محمدحسن جانماز را از روی طاقچه برداشت و گفت »خب از بچگی، تو فامیل، 
همین ها رو ديده. پدرم، پدرت، همه اهل قرآن و مسجد بودن. رفتار اونا هم روی او 
تأثیر گذاشته. حاال پاشو به فکر درست كردِن غذا باش كه سحر گرسنه نمونیم. حتمًا 
يادمون باشه كه بیدارش كنیم. به بّچه ها بگو زود بخوابن كه سحر راحت تر بیدار بشن.«

محترم خانم درحالی كه به آشپزخانه می رفت، گفت »محمدمهدی گفته كه به بابا بگو 
بعد از افطار منم همراهش به مسجد می رم.«

ـ ان شاءاهلل.
خانه  به  جامع  مسجد  از  داشت  كه  روز  يک  می رفت.  مسجد  به  اوقات  بیشتر  او 
برمی گشت، چشمش به مردی افتاد كه در پیاده رو نشسته بود و سرش را به ديوار تکیه 
داده بود. چشم های مرد در میان صورت كثیفش می درخشید. لباس هايش كهنه بود و 
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سر زانوهايش سايیده شده بود. همان طور كه به مرد نگاه می كرد، ديد كه او در هنگام 
حركت، خودش را روی زمین می كشد. رهگذران بی اعتنا به او، از كنارش رد می شدند. 

محمدمهدی آهی كشید و تندتند به خانه رفت.
ـ مامان! يک وعده غذا به من می دی؟

محترم خانم با تعجب به او نگاه كرد و گفت »خب بیا سر سفره.« محمدمهدی سرش 
را به او نزديک كرد و گفت »اين غذا رو برای فقیر می خوام.« محترم خانم كمی غذا 
در ظرفی ريخت و به دست او داد. صادق و او غذا را برای مرد فقیر بردند. هنوز آن جا 
بود. دست هايش از سرما نای حركت نداشتند. محمدمهدی با قاشق در دهان او غذا 
گذاشت. از آن به بعد، آن ها هر وقت كه فرصت پیدا می كردند، برای آن مرد فقیر غذا 

و میوه می بردند.
يک روز كه محمدمهدی داشت میوه را پوست می گرفت كه به او بدهد، صادق گفت 
»زود باش برگرديم خونه، مامان داره وسايِل خونه رو بسته بندی می كنه.« محمدمهدی 
آن را به دست مرد فقیر داد و گفت »همین امروز اسباب كشی داريم؟« صادق شانه هايش 

را باال انداخت. آن دو با هم در طول راه در مورد خانه ی جديد صحبت كردند.
ـ تمیزش كردن؟

ـ مامان كه می گه همه ی كارها رو انجام داده.
محمدمهدی تندتند قدم برداشت و گفت »زود باش، بايد به اونا كمک كنیم.«

خیلی زود وسايل بسته بندی شده را بار ماشین كردند و به طرف خانه ی جديد به راه 
افتادند. بعضی از افراد فامیل، زودتر از آن ها به اين محل اسباب كشی كرده بودند. باز 

جمعشان جور شده بود. آن ها در حیاط خانه ی جديد، مدت ها با هم بازی می كردند.
ـ زود باش توپ رو پاس بده.
ـ ای بابا، باز كه شل شدی؟
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ـ خب گرسنه م.
ـ منم بدجور گرسنه م.

ـ چیزی برای خوردن داری؟
ـ نه بابا، پول توجیبی م رو خرج كردم، تو چی؟

ـ من و صادق، صبح، آالسکا خورديم.
ـ بايد فکری كنیم.

گوشه ای از حیاط نشستند كه برای رفع گرسنگی، فکری كنند. مرغ و جوجه ها جلوی 
پايشان پس و پیش می رفتند. خروس با چنگال هايش سنگ ريزه ها را به اين طرف و 
آن طرف پخش می كرد و نوكش را روی زمین می زد. جوجه ها هم به دنبالش به زمین 
نوک می زدند و جیک جیک می كردند. يکی از بچه ها داد زد »پیداش كردم.« همه به 
جايی كه او نگاه می كرد، سر چرخاندند و بدوبدو به سراغ النه ی مرغ ها رفتند و كمی به 

اين طرف و آن طرف نگاه كردند.
ـ زود باش تا كسی نیومده.

ـ اون دفعه كه همه ی تخم مرغ ها رو نیمرو كرديم، مامان با تعجب به ماهی تابه نگاه 
می كرد. روم نشد چیزی به ش بگم.

ـ خب اين دفعه، خام می خوريمشان.
ـ سرش رو سوراخ كن و سر بکش، خیلی خوشمزه س.

آن ها چند تخم مرغ را از النه برداشتند.
محترم خانم كه برای درست كردِن غذا به تخم مرغ احتیاج داشت، از آشپزخانه بیرون 
بقیه ی  و  نکرد. محمدمهدی و صادق  پیدا  آمد. هر چه گشت، در النه، تخم مرغی 
بچه ها، وقتی مادر را متعّجب و كالفه ديدند، از خجالت گوشه ای پنهان شدند و با 
شرمندگی به او نگاه كردند كه با دست های خالی به طرِف آشپزخانه می رفت و غر 
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می زد. محمدمهدی به طرفش رفت.
ـ خواستم بگم كه ما...

مادر سرش را تکان داد و گفت »خودم فهمیدم، نوش جانتان.«
خیلی زود اين كارشان را از ياد بردند و همراه عموها به باغ پدربزرگ كه در منطقه ی 
محالت سمنان قرار داشت، رفتند. گندم ها زير نور آفتاب می درخشیدند و غروب ها كه 
باد می وزيد، ساقه های طاليی گندم خود را به دست باد می سپردند و با هم می رقصیدند. 
آن ها صبح زود از خواب بیدار می شدند و سوار بر دو چرخه، مسیِر پنج، شش كیلومتری 
را ركاب می زدند و به طرِف امامزاده مدرک حركت می كردند و پس از زيارت، به سر 
زمین برمی گشتند و به دروی گندم ها مشغول می شدند. پیش ترها اين راه را پیاده طی 

می كردند.
يک روز صادق درحالی كه تندتند گندم های درو شده را در گوشه ای روی هم می چید، 
به محمدمهدی نگاه كرد و گفت »زود باش محمدمهدی! بايد زودتر كارمون رو تموم 
كنیم و به خونه برگرديم.« محمدمهدی كه به رفتار برادرش و بچه های فامیل مشکوک 
شده بود، چشم هايش را ريز كرد و گفت »چقدر عجله داری؟ اين جا كه بهمون خوش 

می گذره.«
ـ يه كارايی دارم كه بايد انجام بدم.

ـ پس برای چیدن میوه برمی گرديم؟
ـ ان شاءاهلل.

از  بیشتر  به خانه برگشتند. محمدمهدی  را درو كردند و  آن ها خیلی زود، گندم ها 
پیش در حركات پسرها دقیق شده بود. گاهی خسرو با عجله به خانه ی آن ها می آمد 
و درحالی كه به اين طرف و آن طرف نگاه می كرد، ورقه هايی را از زير لباسش بیرون 
می آورد و به دسِت صادق می داد. رفت وآمد مهدی هم كه با عجله می آمد و كتاب های 
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همراهش را در جايی از خانه پنهان می كرد، خیلی بیشتر از گذشته شده بود.
ـ اين كتاب ها رو چرا قايم می كنی؟

اين را محمدمهدی به صادق گفته بود.
ـ به كسی چیزی نگی ها. اين كتاب ها، مذهبی و ضدرژيم هستن. خوندن اينا ممنوعه. 

اگه مأمورها بفهمن، هم برای ما بد می شه، هم برای بابا كه كارمند دولته.
ـ قول می دم به كسی چیزی نگم. بذارين منم به شما كمک كنم.

باألخره محمدمهدی هم وارد فعالیت های ضدرژيم شد. او كوچک ترين عضو خانواده 
در گروه بود. آن ها اعالمیه های امام خمینی را در خانه پنهان می كردند و در زمان 

راهپیمايی و موقعیت های ديگر، با احتیاط، در میان مردم پخش می كردند.
يک روز كه پسرها دور هم نشسته بودند و با هم صحبت می كردند، محمدمهدی كه 
در فکر فرو رفته بود، سرش را به طرف آن ها چرخاند و گفت »كی می شه ما هم بزرگ 
بشیم.« احمدرضا خنديد و گفت »خب ما هم يه روز بزرگ می شیم، حاال چرا اين قدر 
عجله داری؟« محمدمهدی آه كشید و گفت »كاش زودتر بزرگ بشیم و بريم با شاه 

بجنگیم.«
ـ خب حاال هم كه بیکار نیستیم.

صادق به آن دو نگاه كرد.
ـ راستی بزرگ تر ها قرار گذاشتن كه چند وقت ديگه برای زيارت به مقبره ی پیغمبران 
برن. موقعیت خوبی پیش اومده. يادتون باشه كه زغال و ماژيک و... با خودمان ببريم 

كه روی صخره های اطراف امامزاده شعار بنويسیم.
ـ مواظب باشید كه كسی به اين موضوع پی نبره. فکر كنم به همین زودی راه بیفتن، 

پس زودتر به كارها برسیم.
چند روز بعد، بزرگ ترها مقّدمات سفر را آماده كردند. توی مینی بوس، غوغايی به پا 
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بود. خانم ها با هم می گفتند و می خنديدند. پسرها كنار هم نشسته بودند. خسرو سرش 
را به حسن و حسین و مصطفی كه در كنار هم نشسته بودند، نزديک كرد و گفت »چه 
خوب كه تصمیم گرفتن به زيارت برن.« مرتضی و عباس به هم نگاه كردند و خنديدند.

وقتی به پای كوهی كه مقبره روی آن قرار داشت رسیدند، وسايل همراهشان را روی 
قاطرها گذاشتند و خودشان پای پیاده حركت كردند. در طول راه، بچه ها گاه با هم 
می گفتند و می خنديدند و در مورد نقشه شان برای نوشتن شعار روی صخره های اطراف 

امامزاده صحبت می كردند.
ـ اگه مأمورها بفهمن چی؟

ـ بی گدار كه به آب نمی زنیم. با احتیاط كارمون رو انجام می ديم.
وقتی به امامزاده رسیدند، زيارت كردند و مشغول خواندن نماز و عبادت شدند. نیمه های 

شب كه همه ی زّوار خواب بودند، آن ها با احتیاط از جا بلند شدند.
ـ مراقب باشید، سروصدا راه نندازيد كه اگه بفهمن، كارمون ساخته ست.

پاورچین پاورچین، از صحن امامزاده خارج شدند و به اطراف رفتند و در سیاهی شب 
روی سنگ ها و صخره های كوه، شعار نوشتند و همان طور كه بی سروصدا رفته بودند، 
برگشتند و كنار والدين خود، خوابیدند. صبح كه زّوار كم كم از خواب بیدار شدند، شعارها 
را روی صخره های اطراف ديدند. همه در تعّجب بودند. بّچه ها خوشحال از كاری كه 

كرده بودند، با لبخند به آن ها نگاه می كردند.
آن روز با خوبی و خوشی به پايان رسید و آن ها با شادی به خانه برگشتندو تا چند روز 

پس از زيارت، در مورد كار آن روزشان صحبت می كردند.
ـ بايد فعالیتمون رو بیشتر كنیم.

محمدمهدی كه به حرف های پسرها گوش می داد، گفت »بايد سعی كنیم كه بیشتر 
كتاب بخونیم و مطالعه كنیم و از اين به بعد از همه جا خبر بگیريم تا آگاهیمون بیشتر 
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بشه.« او بلند شد و ادامه داد »اگه با من كار ندارين، می خوام يه سر به كتاب فروشی 
بزنم.«

به طرف كتاب فروشی رفت و روبه روی ويترين ايستاد.
ـ محمدمهدی جان، بیا تو كارت دارم.

آقای رجبی بود كه از پشت پیشخوان مغازه ی كتاب فروشی، خم شده بود و محمدمهدی 
را كه داشت به كتاب ها نگاه می كرد، صدا كرد.

وقتی محمدمهدی وارد مغازه شد، او به بیرون نگاه كرد و با صدای آهسته گفت 
»پسرم، يک سری اطالعات گیر آوردم. اين ها رو به خونه ببر و از روشون بخون و 
صدات رو روی ضبط صوت پر كن. هر چی فکر كردم، كسی دقیق تر و منظم تر از تو 
پیدا نکردم.« بعد خم شد و از زير میز، كاغذهايی را بیرون آورد و باز به در نگاه كرد و 
ادامه داد »زودی قايمشون كن. اين اطالعات رو برای برادرم كه كانادا است، می فرستم. 

خیلی دوست داره از اخبار انقالب ايران باخبر بشه.«
محمدمهدی برگه ها را از آقای رجبی گرفت و زير لباسش پنهان كرد و گفت »چشم. 

اگه خبر جديدی شد، خودم اونو ضبط می كنم.«
او هر وقت خبر جديدی می شنید، آن را برای برادر آقای رجبی، روی نوار كاست، پر 

می كرد.
پسرهای فامیل هر چند روز يک بار دور هم جمع می شدند و در مورد فعالیت هايشان 

صحبت می كردند.
ـ مبارزات مردم روزبه روز علنی تر می شه.

ـ حاال ديگه صدای شعارهاشون وقت و بی وقت از هر طرف به گوش می رسه.
ـ فقط بايد مراقب باشیم كه كسی ما رو نشناسه، برای بابام بد می شه.

آن ها بیشتر از گذشته مراقب بودند كه كسی متوجه فعالیت هايشان نشود.
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در يکی از روزها كه محترم خانم در گوشه ای از اتاق نشسته بود، ديد محمدمهدی 
با چند پالستیک توی دستش، با عجله وارد خانه شد. آن ها را داخل كمد گذاشت. 
همان طور كه به پسرش نگاه می كرد، گفت »اينا چی بودن؟« محمدمهدی در كمد را 
بست و گفت »كمی بیسکوئیت و گالب گرفتم.« محترم خانم لب هايش را جمع كرد و 
گفت »اين همه بیسکوئیت و گالب می خوای چی كار كنی؟« او با خنده گفت »می خوام 

شب اونا را بین تظاهركننده ها پخش كنم.«
شب ها خوراكی هايی كه آماده كرده بود را برمی داشت و برای پذيرايی از تظاهركننده ها، 
به خیابان می رفت. كالهی روی سرش می گذاشت و آن را تا روی پیشانی پايین می آورد 

تا كسی او را نشناسد. اما يکی از همسايه ها او را شناخته بود.
ـ حاج خانم! ماشاءاهلل به پسرت، نمی دونی شب ها چه طور تندتند از تظاهركننده ها 
پذيرايی می كنه. البته بّچه كاله می ذاره و سرش رو بلند نمی كنه كه شناخته نشه، ولی 

من شناختمش.
مادر با لبخند به حرف های زن همسايه گوش داد و گفت »بّچه م نگرانه كه مبادا 

مأمورها اونو بشناسن و برای پدرش دردسر درست كنن.«
ـ خدا عمرش بده، خوب جنب وجوش داره.

ـ آره بّچه م. با اون سن كمش نه تنها خودش تو فعالیت های سیاسی شركت می كنه، 
بلکه دوستان و هم شاگردی هاش رو هم به مبارزه تشويق می كنه.

خانم همسايه سرش را تکان داد و درحالی كه به طرف خانه می رفت، گفت »خدا 
حفظش كنه.«
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زمستان 1357
ـ وای بچه ها، داريم به آرزومون می رسیم. ديگه آخر كاره.

ـ با اون كه انقالب پیروزی شده، اما هنوز نیروهای وابسته به رژيم تو شهر رفت وآمد 
دارن و خیلی سخت در حركات مردم دقیق هستن. تو اين شرايط بايد خیلی مراقب 

باشیم. بايد بدون آن كه جلب توجه كنیم، خودمون رو به میدان شاه برسونیم.
محمدمهدی، با دوستانش به طرف میدان رفت. عده ی زيادی از مردم در آن جا جمع 
شده بودند. همه در جنب وجوش بودند. هر كس، كاری می كرد. يکی طناب آورده بود 
و ديگری تیشه. چند نفری از سکويی كه مجسمه روی آن قرار داشت باال رفتند و به 
كمک همديگر، مجسمه ی شاه را از باال به پايین انداختند. آن ها با آمدن مأمورها، متفرق 

شدند.
ـ خدا رو شکر، انقالب پیروز شد.

اين جمله در 22بهمن ماه بر زبان ها بود.
محمدمهدی پس از پیروزی انقالب، بیشتر از گذشته به مسجد می رفت. آن جا اذان 
می گفت. با تشکیل بسیج در اولین فرصت در مسجد نوابیه عضو شد و در كالس های 
ايدئولوژی و اسالم شناسی شركت كرد. بعضی شب ها از طرف بسیج در محله ها نگهبانی 
می داد. او با دوستانش شب تا صبح بیدار می ماندند تا از فعالیت های منافقین، جلوگیری 
كنند. اول صبح، در كوچه های اطراف مسجد می دويدند و نرمش می كردند. وقتی به 
پايگاه منافقین، كه در اطراف مسجد بود، می رسیدند، با صدای بلند شعار می دادند و بعد 
سرحال و خوشحال به مدرسه می رفتند. محمدمهدی وقتی به خانه برمی گشت، تندتند 



وعده30

تکالیف مدرسه اش را انجام می داد تا زودتر به پايگاه بسیج برود.
ـ خوش به حالش با آن كه سیزده سال بیشتر نداره، خوب درس می خونه. هم بسیج 
می ره، هم اين قدر كتاب های علمی و ادبی و مذهبی مطالعه می كنه كه وقتی متنی 
می نويسه، آدم كیف می كنه اون رو بخونه. من كه دبیرستانی هستم، از انشا هاش لذت 

می برم.
فاطمه هر موقع كه می خواست انشا بنويسد، دائم اين جمله را تکرار می كرد. همیشه 
روزهايی كه فردای آن انشا داشت، با خجالت از محمدمهدی می خواست كه به او كمک 
كند تا متنی در مورد موضوع انشا فردا برايش آماده كند؛ اما آن روز كه ديد محمدمهدی 
خیلی سرش شلوغ است و دارد آماده می شود كه به مسجد برود، نتوانست مستقیم به 
او چیزی بگويد، زير چشمی نگاهش كرد و با صدای آهسته گفت »حاضرم تو آب سرد 
بخوابم، اما انشا ننويسم.« اين را گفت و به جای نوشتن انشا، خودكار را روی دست هايش 

لغزاند و پوستش را خط خطی كرد.
ـ باز می خوای انشا بنويسی كه اين طور ماتم گرفتی؟

ـ آره داداش، چی كار كنم. اصاًل نمی دونم چی بنويسم.
ـ خب به حرف های معلمت گوش بده.

ـ اون فقط بلده به آدم متلک بگه و بّچه ها رو تحقیر كنه. بارها خواستم نفرينش كنم، 
اما زبانم نچرخیده. هر چقدر هم دعادعا می كنم چیزی به ذهنم بیاد، نمیاد كه نمیاد.

ـ مظلومانه نگاه می كنی. همه ی دستت رو هم كه سیاه كردی. حتماً می خوای من 
برات انشا بنويسم؟

محمدمهدی درحالی كه داشت پیراهنش را می پوشید، اين را به او گفت. فاطمه سرش 
را پايین انداخت و گوشه ی ناخن هايش را كند و گفت »چی كار كنم، دست خودم كه 
نیست. از بس معلممون بد اخالقه، موقع نوشتن هیچی به مغزم نمیاد. سر كالس هم 
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چیزی يادمون نمی ده.«
محمدمهدی دفتر را از او گرفت.

ـ اين بار هم انشات رو می نويسم، اما فقط گفته باشم موقع امتحان اذيت می شی.
فاطمه خنديد و گفت »اون بار كه سر امتحان از ده موضوع برام انشا نوشتی، هنوز 
نگه شون داشتم. نمره ی انشام تو ثلث اول ۱8 شده. اين بار هم متن ها رو حفظ می كنم، 

باألخره يکی از همون موضوع ها سر امتحان میاد.«
محمدمهدی دفتر را به او داد و گفت »امروز خیلی كار دارم، آقای مدير از من خواسته 
كه صدای صوت قرآنم رو روی نوار كاست پر كنم.« فاطمه لبخند زد و به او نگاه كرد 

كه داشت از خانه بیرون می رفت.
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اواخر 1358
يک روز وقتی كه محمدمهدی با صادق و تعداد ديگری از دوستانش به پايگاه بسیج 
بیايین ما هم عضو حزب جمهوری اسالمی  از آن ها گفت »بچه ها  می رفتند، يکی 
بشیم. خیلی از شخصیت ها تو اين حزبن، مثل آيت اهلل خامنه ای، آيت اهلل بهشتی و 
حجت االسالم باهنر و... اونا با همکاری تعدادی از نیروهای انقالبی، فعالیت های مهم 
زيادی انجام می دن.« صادق به محمدمهدی گفت »يادت باشه مدارک مربوط به ثبت نام 
رو شب آماده كنیم كه فردا مشکلی پیش نیاد. خیلی از بچه ها هم تا حاال عضو شدن.«

فعالیت های محمدمهدی با عضويت در حزب بیشتر از گذشته شد. آن ها، نوارهای 
مذهبی مربوط به حزب و علمای مذهبی مانند شهید مطهری و شهید بهشتی را تکثیر 
می كردند و در اختیار مردم قرار می دادند. صادق و خسرو به همراه هم به قم می رفتند 
و از آن جا كتاب های مذهبی می خريدند و به سمنان می آوردند. محمدمهدی و يداهلل، 
كتاب ها را در پیاده رو خیابان، در نزديکی مسجد امام می چیدند و با تخفیف آن ها را 
می فروختند. منافقین و فدائیان خلق هم با فاصله ی كمی از آن ها، كتاب های حزب 

خود را می فروختند.
محمدمهدی و يداهلل، پر انرژی، با آن ها رقابت می كردند و كتاب هايشان را با تبلیغ هر 
چه بیشتر در اختیار مردم قرار می دادند. در ماه رمضان، با زبان روزه باز هم به كارشان 
ادامه می دادند. آن قدر كتاب ها را تبلیغ می كردند كه گلويشان خشک می شد. گاهی هم 

به اردوهای مختلف علمی، مذهبی می رفتند.
ـ قراره از طرف حزب به اردوی فرهنگی، در اطراف كرج بريم. فکر كنم يه هفته طول 
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بکشه، لباس بردار.
صادق اين را به محمدمهدی گفت و ادامه داد »چندتا از بچه ها می خوان بیاين، خسرو 

و میالنی و... هم گفتن كه دارن آماده می شن.«
در طول يک هفته ای كه در اردوگاه اطراف كرج بودند، محمدمهدی با شور و عالقه 
به سخنرانی شهید بهشتی و شهید كچويی، گوش می داد. در هنگام برگشت، خوشحال 

و پر انرژی در مورد صحبت های سخنران ها حرف می زد.
ـ ديدی چند نفر اون جا جمع شده بودن؟ دويست نفری می شديم ها. چقدر هم خوش 

آب وهوا بود. خیلی چیزها تو اين سفر ياد گرفتم.
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تیرماه 1360
صدای زنگ كه بلند شد، صادق نفس زنان به خانه آمد. روبه روی محمدمهدی ايستاد و 
گفت »خبر رو شنیدی؟« محمدمهدی شانه هايش را باال انداخت و گفت »چه خبری؟«

ـ دفتر مركزی حزب جمهوری رو تو سرچشمه ی تهران منفجر كردن. آيت اهلل بهشتی 
و تعدادی از يارانش شهید شدن. جنگ كم بود...

هنوز حرف صادق تمام نشده بود كه محمدمهدی، با حال بد از خانه بیرون رفت. او به 
ديوار تکیه داد و به خیابان خیره شد. بّچه ی يکی از همسايه ها در كنار مادرش ايستاده بود 
و ظرف پر از نقلی را در دست گرفته بود و آن را با خوشحالی بین مردم پخش می كرد. 
تا او را ديد، با عصبانیت به طرفش رفت و دو سیلی به صورتش زد. زن همسايه دست 

بچه اش را گرفت و به خانه رفت. او تا چند روز از شهادت آيت اهلل بهشتی ناراحت بود.
محمدمهدی از هر زمانی برای تحقیق و يادگیری استفاده می كرد. يک روز كه مثل 
همیشه، بّچه های فامیل در حیاط خانه دور هم جمع شده بودند، با صدای محمدمهدی، 

سرهايشان به طرف او چرخید...
ـ بّچه ها، بیايین اين رو ببینین.

همه به طرف او كه كنار حوض ايستاده بود، رفتند. گنجشک مرده ای در دستش گرفته 
بود و شکمش را شکافته بود.

ـ باز داری تشريح می كنی؟ باألخره يا دكتر می شی يا جانورشناس.
او اجزای داخلی بدن گنجشک را بیرون آورد. به قلب كه رسید، آن را در دستش نگه 

داشت و با دّقت به آن نگاه كرد.
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و  پرندگان  خزندگان،  قلب  خونه.  گردِش  دستگاِه  مركزی  تلمبه ی  عضو،  اين  ـ 
پستانداران از چهار حفره، دو دهلیز در باال و دو بطن در پايین، ساخته شده...

او تندتند در مورد قسمت های مختلف قلب توضیح می داد و ديگران با تعّجب نگاهش 
می كردند. اين مرتبه ی اول نبود كه اين كار را انجام می داد؛ اجزا و جوارح چند جانور 
ديگر را هم تشرح كرده بود. چند روز قبل هم، با گرفتن ذره بین بر روی اعضای بدن 
قورباغه، قسمت های مختلف بدن او را با دقت نگاه می كرد و آن را به برادرش صادق 
هم نشان می داد. مادر كه از بعضی حیوانات می ترسید، با احتیاط از كنارش رد می شد، تا 

متوّجه او نشود و باز از سِر شوخی، با حیوان تو دستش به دنبالش ندود.
كم كم در فامیل پیچید كه محمدمهدی يا دكتر و محقق می شود يا جانورشناس.

يک روز كه داشت قرآن می خواند، محترم خانم از او پرسید »تو دبیرستان هم قرآن 
می خونی؟« محمدمهدی سرش را به طرف زمین تکان داد. از آن به بعد، بعضی روزها 
صبح زود از خانه بیرون می رفت و پشت ديوارهای دبیرستان كوروش كبیر می ايستاد تا 
صدای صوت قرآن محمدمهدی را بشنود. يک روز وقتی كه از مدرسه به خانه آمد، با 
ذوق به آقا محمدحسن گفت »مرحبا به پسرم. صداش آرومم می كنه.« و بعد چادرش 
را روی جالباسی آويزان كرد و ادامه داد »روزبه روز كه بزرگتر می شه، ماشاءاهلل عاقل تر 
می شه. فقط دلم شور سالمتیش رو می زنه. همیشه يه كاری برای انجام دادن داره، يا 
داره درس می خونه، يا به فعالیت های مسجد و بسیج می رسه. موقع درس خوندن هم 

اين قدر تند راه می ره كه پاهاش درد می گیره.«
آقا محمدحسن كه آماده می شد سِر كار برود، با لبخند به محترم خانم نگاه كرد و گفت 
»چند روز پیش رفتم مدرسه ش. مدير تا من رو ديد، به طرفم آمد و با خوشحالی گفت، 
محمدمهدی مايه ی افتخار اين مدرسه ست. ما به شما برای تربیت چنین فرزندی تبريک 
می گیم. چندتا از معلم هاش هم همین رو گفتن.« وقتی آقا محمدحسن كفش هايش 
را می پوشید، محترم خانم به طرف آشپزخانه حركت كرد و گفت »برم به كارام برسم 
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و خونه رو تمیز كنم كه امروز هم، محمدمهدی و دوستاش دور هم جمعن. ديدی؟ باز 
چندتا كتاب خريده كه به بّچه ها هديه بده. غريبه و آشنا هم براش فرقی ندارن.« آقا 

محمدحسن لبخند زد و از خانه بیرون رفت.
***

يک روز محمدمهدی، همان طور كه به عکس امام خمینی كه روبه رويش بود، نگاه 
می كرد، قلم را روی كاغذ به حركت درآورد.

ـ وای، چه قشنگ كشیدی.
ـ بده به منم ببینمش.

نقاشی او در بین خانواده دست به دست شد. همه با تعجب به تصوير امام خمینی كه 
او بر روی كاغذ كشیده بود، نگاه می كردند. زير تصوير امام، قطعه شعری هم نوشت.

آن روز برای خواندن نماز به مسجد رفت. وقتی برگشت، گوشه ای نشست و به فکر 
فرو رفت. فاطمه در كنارش نشست و گفت »چی شده، تو فکری؟«

محمدمهدی به او نگاه كرد و گفت »می دونی صورت های نورانی آدم ها تو روز قیامت 
چه شکلیه؟« خواهرش شانه هايش را باال انداخت و گفت »نه.« او گفت »من امروز 
فهمیدم كه روز قیامت، تعداد زيادی چهره های نورانی می بینیم. بعضی ها صورت هاشون 
مثل ماه می درخشه، بعضی مثل ستاره. بعضی ها هم مانند خورشید درخشانند. اونايی كه 
مثل ماه می درخشن، موقع اذان به مسجد می رن و اونايی كه مثل ستاره ها می درخشن، 
بعد از اذان به مسجد می رن.« بعد ساكت شد و به زمین خیره ماند و لحظه ای بعد، 
نگاهش را از زمین برداشت و به طرف فاطمه چرخاند و پرسید »می تونی بگی كه چه 
كسايی صورت هاشون مثل خورشید می درخشه؟« فاطمه كمی فکر كرد و گفت »خب 
همه يا موقع اذان به مسجد می رن يا بعد از اذان.« او لبخند زد و گفت »اما يک عّده ن 
كه قبل از اذان به مسجد می رن. اونا همونايی هستن كه صورت هاشون تو روز قیامت 
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مانند خورشید می درخشه.« بعد ادامه داد »البته همان طور كه خواندن نماز و انجام اعمال 
دينی واجبه، مطالعه كردن و رسیدن به مرتبه ی علمی باال در اين شرايط كه كشورمون 

برای پیشرفت به اون احتیاج داره هم ضروريه.«
 خانه ی آن ها همیشه پر رفت وآمد بود. گاهی كه او را نمی ديدند، همه جای خانه 
درس  دارد  و  است  نشسته  حمام  در  می شدند  متوجه  باألخره  تا  می گشتند  دنبالش 
می خواند. شب ها تا ديروقت بیدار می ماند و پتو روی خود نمی انداخت كه مبادا ازگرما 
خوابش ببرد. ماه ها بود كه از شروع حمله ی عراق به مرزهای جنوبی می گذشت. همیشه 

در خانه صحبت از جنگ بود.
ـ بابا مگه شوخیه. عراق روزبه روز بیشتر به شهرهامون حمله می كنه.
ـ عراقی ها همین طور با تانک و هواپیما دارن خوزستان رو می كوبن.

ـ بايد ما هم برای كمک به جنوب بريم.
صادق به پدر نگاه كرد و اين را گفت.

محمدمهدی با آن كه درس می خواند، اما حواسش به آن ها بود. برق كه قطع شد، 
كتاب هايش را جمع كرد و گفت »تا چند ساعت ديگه برق نمیاد. من می رم خونه ی 
آبجی مهین.« خانه ی خواهرش مهین كه در همان نزديکی ها بود، زيرزمینی دنج و 
بزرگ داشت. او بیشتر اوقات در آن جا درس می خواند. گاهی كه صدای صوت قرآنش 
بلند می شد، خواهر و شوهرخواهرش حسین آقا به هم نگاه می كردند و لبخند می زدند. 
آن ها با شنیدن اين صوت می فهمیدند كه محمدمهدی دارد استراحت می كند و برايش 

چای و خوراكی می بردند.
آن ها وقتی به خانه ی آقا محمدحسن می رفتند، شروع می كردند به تعريف كردن از 
كارهای محمدمهدی. آقا محمدحسن هم با لبخند به حرف های آن ها گوش می داد 
و می گفت »من همه ی بچه هام رو دوست دارم، چون اونا به من و مادرشون احترام 
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می ذارن، اما محمدمهدی، با رفتارش، زنگار قلبم رو پاک می كنه.«
ـ تا حاال متوجه شدين كه او گاهی به آسمان خیره می شه و به فکر فرو می ره؟

ـ آره، بارها ديدم.
ـ راستی اآلن كجاست؟ خونه ی ما هم نبود.

ـ رفته مسجد صاحب االمر. هر روز برامون تعريف می كنه كه تعداد زيادی از هم شهری ها 
و بّچه های محل رو می بینه كه برای دفاع از كشور، داوطلبانه به جبهه می رن.

ـ چند روز پیش هم می گفت »بابا و صادق و... به جبهه می رن، منم دلم می خواد 
همراشون برم.«

ـ اون كه عاشق درس و مدرسه ست.
ـ منم به او همین رو گفتم، اما در جوابم می گه كه حاال وقت دفاع از كشوِر. منم بايد 

به فکر باشم.
صدای زنگ كه بلند شد، مهین به طرف در رفت و در را باز كرد. محمدمهدی سالم 
گفت و وارد خانه شد. مهین به سرتا پای او نگاه كرد و گفت »حالت خوب نیست؟« او 

آه كشید و گفت »چرا خوبم.«
ـ پس چرا ناراحتی؟

محمدمهدی در كنار جمع نشست و رو به پدر گفت »امروز تو مدرسه همه داشتن در 
مورد جنگ حرف می زدن. خیلی از بّچه ها می خوان به جبهه برن. می شه به منم مثل 

صادق، اجازه بدين كه با اونا برم؟«
ـ آخه چرا اين همه اصرار می كنی؟ درس و مشقت چی می شه؟ صادق از تو بزرگ تره 

و شرايط تو رو نداره.
ـ بّچه های ديگه چی؟ دايی علیرضا هم همیشه جبهه ست. همه ی فامیل می رن 
جبهه، به من كه می رسین، می گین نمی شه. قول می دم، هم با بعثی ها بجنگم، هم 
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خوب درس بخونم و سر موقع بیام و امتحان بدم و با معدل باال قبول بشم. شنیدم 
عراقی ها هر روز دارن، شهرهای خوزستان رو بیشتر و بیشتر ويران می كنن. اگه بعد از 

خونین شهر جاهای ديگه رو بگیرن چی؟
ـ نمی گم نرو، امتحانت رو دادی، در زمان تعطیالت، بدون هیچ فکر اضافه، تو هم 

به جبهه برو.
ـ آخه می گن كه برای آزادسازی خونین شهر به همه ی نیروها احتیاج داريم. اآلن زمان 

دفاعه. امام از ما خواسته كه به جبهه ها هجوم ببريم.
باألخره آقا محمدحسن، با رفتن او موافقت كرد. محمدمهدی با خوشحالی، باال و پايین 
پريد و با شوق، دست پدر را كه برای امضا كردن رضايت نامه به طرف كاغذ می رفت، 

بوسید.
ـ ممنونم بابا جان. قول می دم كه وقتی برگشتم، بهتر از گذشته درس بخونم. اصاًل، 

وقتی كه اونجا بیکار بودم، به درسم هم می رسم.
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با شور و اشتیاق، كوله بارش را جمع كرد.

ـ مامان جان! به نظرت چندتا لباس كاموايی بردارم؟
ـ هوای اونجا اين قدر گرمه كه بايد با زيرپوش راه بری. بعدشم، چرا اين قدر عجله 

داری؟ هنوز كو تا دهم.
ـ از اآلن آماده باشم بهتره، هول هولکی كه نمی شه كار كرد. شايد چیزی جا بمونه.

ـ چیزی جا نمی ذاری، پاشو پاشو، خودم چیزهای الزم رو برات كنار می ذارم.
ـ پس من می رم بسیج، امروز كلی كار رو سرمون ريخته.

ـ زود بیا كه باز مجبور نشی برای درس خوندن تا صبح بیدار بمونی.
محمدمهدی درحالی كه بند كتانی اش را می بست، گفت »شايد يه سر به خونه ی چند 

تا از فامیل ها بزنم. ممکنه روزهای آخر فرصت نکنم ازشون خداحافظی كنم.«
مادر كه از تو اتاق او را نگاه می كرد، خنديد و گفت »خونه ی بعضی از فامیل اون سِر 

شهِر، من خودم از طرِف تو ازشون خداحافظی می كنم.«
ـ نه، خودم برم، بهتره. به اين بهانه صله ی رحم می كنم.

محمدمهدی لباس پوشید و از خانه بیرون رفت.
ـ من نبودم، تمرين رو فراموش نکنی ها. وقتی برگشتم، بايد روان تر قرآن بخونی.

اين را به پسر همسايه كه توی كوچه به دنبال توپ می دويد، گفت و به راه خود ادامه داد.
در فرصت باقی مانده، به مطالعه ی درس هايش مشغول شد. خیلی زود، وقت رفتن 
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رسید. سوزوسرمای اسفندماه، روی تن می نشست. مادر دستپاچه به دنبال او از اين اتاق 
به آن اتاق می رفت.

ـ ديگه نمی گم نرو، برو خدا پشت وپناهت، ولی خیلی مواظب باش.
ـ قول می دم كه خیلی مراقب خودم باشم. ما بايد راه كربال رو باز كنیم.

اين را گفت و ساكش را برداشت و به طرف در رفت. به چشم های مادر كه با كاسه ی آب 
و كالم اهلل مجید، در چهارچوب در ايستاده بود، نگاه نکرد. چندبار قرآن را بوسید و از زير آن 
رد شد. مهین با خنده گفت »نری اونجا بمونی ها، زود برگرد.« فاطمه چهارقل خواند. آقا 
محمدحسن كه می خواست او را همراهی كند، دستش را دراز كرد كه ساک را از او بگیرد.

ـ بده به من پسرم، بذار همه ببینن كه با رفتن تو موافقم.
اما محمدمهدی آن را روی دوشش گذاشت و گفت »ممنون، خودم میارم، شما اذيت 
می شین. تا مسجد كلی راه مونده.« آن ها به راه افتادند. پدر گفت »اول می ريم مسجد؟« 
محمدمهدی بند ساک را در روی شانه اش جابه جا كرد و گفت »نه، اول می ريم پايگاه 

بسیج. همه ی بّچه ها اونجا جمع می شن.«
آن دو به راه افتادند. مجید چند قدمی به دنبالشان رفت. محترم خانم پشت سرشان آب 
ريخت و دست مجید را گرفت و به خانه برد. وقتی به پايگاه بسیج رسیدند، محمدمهدی 
با تعجب به جمعیتی كه در آن جا جمع شده بودند، نگاه كرد. بعد رو كرد به پدر و گفت 
»چقدر آدم. همه حاال كه ديدن كشورشون تو خطره، با هم متحد شدن.« پدر كه چشم از 
جمعیت برنمی داشت، گفت »به قول تو، در چنین مواقعیه كه اسالم بُعد جنگ و جهادش 

رو نشون می ده.« لحظه ای آن جا ايستادند و دوباره با جمعیت به حركت درآمدند.
ـ اهلل اكبر...

ـ ما اهل كوفه نیستیم، امام تنها بماند.
آن ها درحالی كه شعار می دادند، به طرف مسجد امام خمینی حركت كردند. محمدمهدی 
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با كنجکاوی سرش را به اين طرف و آن طرف می چرخاند. در پیاده رو خیابان هم تعداد 
زيادی از مردم به تماشای آن ها ايستاده بودند. هر كسی چیزی می گفت...

ـ مرحبا به شما سربازان رشید.
ـ ان شاءاهلل با دست پر بیايین.

سوز سرما، صورت ها را سرخ كرده بود، اما باز لحظه به لحظه مردم بیشتری به استقبال 
آن ها می آمدند. وقتی كه يک لحظه بی حركت ماندند، محمدمهدی در كنار مرد میانسالی 
كه در پیاده رو بود و لبخند به لب داشت، ايستاد. مرد نگاهش را از جمعیت برداشت و به 
طرف دوستش كه كنارش ايستاده بود، چرخاند و با هیجان گفت »برادر! اينا می خوان 
برن كربال رو فتح كنن. ان شاءاهلل كه صدام رو سرنگون كنن...« محمدمهدی با لبخند 
به او نگاه كرد و به راه خود ادامه داد. حال وهوای مردم شهر مثل هر روز نبود. حتا 
بّچه های كوچک هم در بین جمعیت بودند و با صدای بلند، شعارها را تکرار می كردند. 

از هر طرف اين جمله شنیده می شد »فتح و پیروزی نزديک است.«
سرانجام پس از پیمودِن مسافتی، به مسجد امام خمینی رسیدند. عده ی ديگری از 

مردم در آن جا تجمع كرده بودند.
ـ آدم ياد جهادهای پیغمبر می افته.

ـ آدم لذت می بره چهره ی اين سربازان اسالم رو می بینه.
هر كس چیزی می گفت. همه ی اعزامی ها در مسجد نشستند. محمدمهدی كه سر 
از پا نمی شناخت، در چند قدمی تريبون نشست. ساكی كه به پهلويش آويزان بود را از 
گردنش بیرون آورد و نفس راحتی كشید. تمام راه آن ساک را با خود حمل كرده بود و 
شانه اش خسته شده بود. گردنش را كه آزاد و سبک شده بود، به چپ و راست چرخاند. 

چشمش به آقا محمدحسن افتاد كه سمت چپش ايستاده بود.
همان طور كه به اين طرف و آن طرف نگاه می كرد، تعدادی از هم شاگردی هايش را ديد 
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كه در بین جمعیت ايستاده بودند. برايش دست تکان دادند. با سروصدايی كه از بلندگو 
پخش شد، نگاهش از آن ها كنده شد و به روبه رو ثابت ماند.

پس از برگزاری سخنرانی های كوتاه، فرماندهان بسیجی مردم را به سکوت دعوت 
كردند تا بهتر بتوانند به سخنان آقای شاهچراغی گوش بدهند. پس از خاموش شدن 
كرد.  سخنرانی  به  شروع  و  گرفت  قرار  تريبون  پشت  شاهچراغی  آقای  همهمه ها، 

محمدمهدی خیره شده بود به لب های او.
ـ پسر من هم مانند شما به جبهه می رود و اين سعادتی برای او است. من متأسفم از 

اين كه خود چنین سعادتی ندارم. پسرم در اين كار از من پیشی گرفته است.
آقای شاهچراغی از جبهه و جنگ و جهاد می گفت. محمدمهدی چشم از او برنمی داشت. 
پس از پايان سخنرانی آقای شاهچراغی، آقامصطفی، پشت تريبون قرار گرفت و پیامی را 
قرائت كرد. با شنیدِن سخنان او، شور و هیجان جمعیت چند برابر شد. دوباره همهمه ی 

مردم بلند شد.
برنامه های داخل مسجد كه تمام شد، به اعزامی ها گفته شد كه به طرف مجمع 
ابوالفضل حركت كنند. اما تعداد مردم آن قدر زياد بود كه هیچ كس نمی توانست حركت 
كند. غلغله ای به پا شده بود. كسانی كه برای بدرقه آمده بودند، به طرِف اعزامی ها 

می آمدند و آن ها را بغل می كردند.
محمدمهدی، ساكش را روی دوش گذاشت و به اطراف سر چرخاند. برادر كوچکش 
مجید، مادر، خواهرانش،  خواهرزاده اش زهرا و بقیه ی بستگان را ديد. به طرفشان رفت 
و در آغوششان گرفت. با آن ها خداحافظی كرد و به طرف هم شاگردی هايش رفت. 

دوستانش دوره اش كردند و يکی يکی او را در بغل گرفتند.
ـ خدا می دونه، اما شايد اين آخرين وداع من باشه.

يکی از دوستانش با شوخی گفت »يه وقت هوس نکنی كه بری و برنگردی.«
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ـ اين آرزومه كه به پابوس معشوقم برم.
پس از خداحافظی مردم از رزمندگان، آن ها به طرِف مجمع ابوالفضل به راه افتادند. در 
آن جا، اتوبوس ها به رديف پارک شده بودند. بّچه های اعزامی برای آخرين بار با آشنايان 
و نزديکان خداحافظی كردند. محمدمهدی كمی از تب وتاب افتاده بود. در بین اعزامی ها 

تعداد زيادی هم سن وسال او بودند.
ـ پشیمانی، خداحافظی سخت است، نه.

ـ خداحافظی سخته، اما پشیمان نیستم، خودم رو برای همه ی سختی ها آماده كردم.
همه سوار اتوبوس ها شدند. ماشین ها، يکی يکی با صدای صلوات سرنشینان، به طرف 
تهران به حركت درآمدند. چند نفر از بّچه ها نوحه خوان بودند. عبدالحسین نژادلو، برادر 
اوست عبدل هم كه نوحه خوان بود، خواند و با بلند كردن دست خود به باال، بّچه ها را 

به جواب دادن تشويق كرد. آن ها قطعه را با هم تکرار می كردند...
واويال... واويال... واويال... واويال...

كاروان حسین می رود كربال
رهبر كاروان می دهد اين ندا

خیلی زود سرخه را رد كردند. محمدمهدی از شیشه به مردم نگاه می كرد كه به 
بدرقه شان آمده بودند و برايشان دست تکان می دادند. او هم برايشان دست تکان می داد 
و می گفت »ان شاءاهلل در كربال همديگه رو می بینیم.« سر راهشان، به هر شهر يا آبادی 
كه می رسیدند، مردم در دو طرف خیابان ايستاده بودند و با گفتن اهلل اكبر و... آن ها را 
بدرقه می كردند. كم كم، هوا تاريک شد و زمین در سیاهی فرو می رفت. آن ها، پس 
از طی كردن مسافتی در حدود 22۰ كیلومتر، به تهران رسیدند. اتوبوس ها در ساعت 
هشت ونیم در پادگان امام حسن)ع( كه دارای محوطه ای وسیع بود، از حركت افتادند و 
كمی بعد، صدای اگزوزهايشان ديگر به گوش نرسید و فقط همهمه ی رزمنده ها شنیده 
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می شد كه يکی يکی از ماشین ها پیاده می شدند. داخل پادگان به خط شدند و با نظم، سر 
جای خود ايستادند. گوش به فرمان ماندند تا از فرمانده ها، كسب تکلیف كنند.

نگاه بّچه های گروه دوروبر محوطه ی پادگان می چرخید و باز روی فرمانده ثابت می ماند.
محمدمهدی در كنار رضا ساالر ايستاده بود و به ساختمان پادگان نگاه می كرد.

ـ اون ساختمان رو می بینی؟ اونجا پر از رزمنده ست. قباًلها میدان اسب دوانی بود، اما 
حاال ببین چه استفاده ای ازش می كنن.

اين را درحالی كه با دست به ساختماِن روبه رو اشاره می كرد، گفت.
افراد، بعد از طی كردن مسافتی، وارد ساختمان شدند. آن جا پر بود از نیروهای بسیج 
و سپاه. گروه گروه در قسمت های مختلف ساختمان مستقر شده بودند. هر كدام مشغول 
انجام كاری بودند. اعزامی های سمنان نیز بعد از جست وجو در قسمت های مختلف 
ساختمان، جايی برای خود در طبقه ی سوم پیدا كردند و وسايلشان را درگوشه ای گذاشتند 
و استراحت كردند. محمدمهدی پس از كمی خستگی در كردن، به راه افتاد و ساختمان را 
باال و پايین كرد. او با دقت به همه جا نگاه می كرد. آن شب، افراد مستقر در پادگان كنار 
هم نشستند و با سوزوگداز، دعای توسل خواندند. دست ها رو به آسمان بلند شده بود... »يا 
َوجیهاً ِعنَداهلل اِشَفع لَنا ِعنَداهلل...« »ای آبرومند نزد خدا، شفاعت كن برای من نزد خدا...«

آن ها سه شب را در آن پادگان گذراندند. شب سوم، هیجان خاصی در تک تک بچه ها 
ديده می شد. به همه خبر داده بودند كه فردا صبح، عازم مناطق جنگی جنوب خواهند شد. 
هر كس مشغول كاری بود. وسايلشان را جمع وجور كردند و همگی آماده ی رفتن شدند.

باألخره بّچه های اعزامی هر طور كه بود، شبی پرهیجان را پشت سر گذاشتند، بعضی 
چشم روی چشم نگذاشته بودند. صبح زود از خواب بیدار شدند. پس از صرف صبحانه، 
به طرف راه آهن رفتند. در میان راه، باز با هم شعار دادند و برای مردمی كه برای بدرقه 

آمده بودند، دست تکان دادند. خیلی زود به ايستگاه راه آهن رسیدند.
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ـ با نظم حركت كنید، زود باشید، جا نمانید.
با راهنمايی های فرمانده، به داخل واگن ها رفتند. قطار كه به راه افتاد، كم كم از صداها 

كم شد و هر كس سر جای خود نشست.
قطار در قم از حركت ايستاد و بّچه های اعزامی، از آن پیاده شدند و نمازشان را در 
آن جا خواندند. بعد از خواندن نماز، دوباره به قطار برگشتند و در جاهای خود نشستند و 
به سفر طوالنی شان ادامه دادند. آن ها حدود يک روز و نیم در راه بودند. هر چه كه به 
مناطق جنوبی نزديک می شدند، از حجم لباس هايشان كم می شد. اواخر راه، گرمای 

جنوب، عرقشان را درآورده بود.
ـ ای بابا، شنیده بودم كه هوای جنوب گرمه، اما فکر نمی كردم تا اين حد باشه.

ـ حاال خوبه كه فصل سرماست، تابستونش حتماً آتیش می باره.
آن ها با هم حرف می زدند كه ناگهان با ديدن آثار حمله های وحشیانه ی عراق، برای 
لحظه ای ساكت شدند و به منظره ی بیرون نگاه كردند. هر چه كه به مقصد نزديک تر 

می شدند، آثار و نشانه های جنگ تحمیلی بیشتر و بیشتر می شد.
ـ خدای من.

آن هايی كه برای بار اول آمده بودند، با دهان باز از پنجره بیرون را نگاه می كردند و 
نچ نچ كنان، سرشان را تکان می دادند.

ـ به روستاها هم رحم نکردن، آخه گناه اين مردم بی دفاع چی بوده كه اين بال رو 
سرشون آوردن.

ـ بیچاره ها معلوم نیست چند نفرشون زنده باشن.
ـ وای... قطار رو ببینین.

ـ نگاه، نامردها چی كار كردن. هواپیماهاشون نتونستن تأسیسات رو بزنن، بمب هاشون 
رو روی اين ريختن.
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قطار از آن محل رد می شد و آن ها هنوز نگاهشان به واگن های وارونه شده بود، 
آن قدر از آن جا دور شدند كه ديگر اثری از قطار ديده نشد. هرچه به جلو می رفتند، تعداد 
خانه های ويران شده ی روستايیان بیشتر می شد. بعضی از درخت ها به جای برگ های 

سبز چتری، به شکل نیزه ای خاكستری در آمده بودند.
در انديمشک از قطار پیاده شدند. كمی در خیابان ها و كوچه های شهر راه رفتند.

ـ چه به روز اين جا آوردن.
ـ ظالم ها، زورشون به مردم بی دفاع می رسه.

ـ با اين همه ويرانی، خوبه كه هنوز مردم دارن به زندگی شون می رسن.
آن ها از كنار خانه های ويران، كه فقط مشتی آجر از آن ها باقی مانده بود، رد شدند و 

اين حرف ها را زدند.
ـ وقت نداريم، برگردين به قطار. بايد زودتر به اهواز برسیم.

با دستور فرمانده، همه به ايستگاه برگشتند. قطار خیلی زود به حركت درآمد و پس 
از طی مسافتی، در ايستگاه اهواز متوقف شد. نیمه ی اسفندماه بود. بّچه ها از قطار پیاده 

شدند. محمدمهدی با تعجب به دور و برش نگاه می كرد.
ـ چقدر وحشیانه همه جا رو ويران كردن.

مدتی كه گذشت، آن ها را سوار اتوبوس كردند. اتوبوس، به طرف پادگان منتظران 
شهادت به راه افتاد و بعد از طی مسافتی به آن جا رسید. اين پادگان بر روی كوه قرار 
داشت و از همه طرف با سیم خاردار، حصار شده بود. آن ها مّدت زمان كمی در آن جا 

ماندند و دوباره سوار ماشین شدند.
ـ دارن ما رو كجا می برن؟

محمدمهدی در جواب رضا ساالر، شانه هايش را باال انداخت و گفت »چه می دونم.« او 
با دقت به مناطقی كه از آن رد می شدند، نگاه می كرد. از روی پل های كوچک و بزرگ 
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كه بر روی رودخانه ها ساخته شده بودند، عبور كردند. ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه آن ها از روی 
پل كارون گذشتند. محمدمهدی به آب رودخانه ی خروشان نگاه كرد و به حرف های 

ديگران كه در مورد آن می گفتند، گوش داد.
تا  كردن  حمله  پل  اين  به  عراقی  هواپیماهای  چندين بار  بزرگه.  چقدر  می بینی  ـ 
منهدمش كنن، اما خدا رو شکر با تیزبینی و شجاعت نیروهای خودی و ياری خداوند، 

به مقصودشون نرسیدن.
ـ خدا رو شکر.

شب شده بود. اتوبوس هنوز در حال حركت بود و آن ها به جای مشخصی نرسیده 
بودند. محمدمهدی،كش وقوسی به بدنش داد و به رضا ساالر گفت »دارم تو ماشین 

كالفه می شم. فکر كنم امشب ما مهمان بیابونیم.«
بعضی از بچه ها در ماشین خوابشان برد. گاهی سر يک نفر روی شانه ی ديگری 
می افتاد و گاه صدای خروپفی از يک قسمت ماشین به گوش می رسید. پس از پنج، 

شش ساعت، به پادگان امیديه رسیدند.
وقتی به ساختمان بزرگی كه در آن پادگان قرار داشت رفتند، فهمیدند كه بايد در 
آن جا استقرار پیدا كنند. همه خسته بودند. ساكشان را روی دوش گذاشتند و از پله ها باال 
رفتند و با پس و پیش رفتن در ساختمان، اتاق خود را پیدا كردند. آن جا را مرتب كردند 
و وسايلشان را در گوشه ای از اتاق، جا دادند. محمدمهدی هوای درون سینه اش را پر 
صدا بیرون داد و گفت »آخیش، يه نفس راحت بکشیم.« بعد به محمدحسین صبور گفت 
»بیا برادر، بیا يه فکری برای خوابمون كنیم.« اسداهلل خردمند و حسن حمزه و اسماعیل 

پیوندی، كنار هم نشستند.
ـ عباس جان! با آن قد بلندت به چک وچانه ی ما نزنی، نصف شبی ما رو از خواب 

بیندازی، خسته ايم ها.
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ـ بايد از فضل اهلل ترسید، بدن ورزشکاريش به تنمون بخوره، افتاديم.
محمدمهدی سر جای خود نشست و گفت »راستی حسن جان! از برادرت كه اسیر 

عراقی ها بود چه خبر؟«
ـ فعاًل خبری ازش ندارم.

آن ها خیلی زود به خواب رفتند. خستگی راه كم كم از بدنشان بیرون رفت. صبح 
زود، برنامه ی صبحگاهی آن ها با راهنمايی حسن حمزه شروع شد. او نرمش می كرد و 
بّچه ها حركاتش را تکرار می كردند. پس از ورزش، آن ها به كارهايشان رسیدگی كردند. 
فرمانده برايشان صحبت كرد. محمدمهدی با شورواشتیاق به حرف هايش گوش می داد. 
او در ساعت بیکاری، گوشه ای می نشست و كاغذ و خودكار به دست می گرفت و شروع 

می كرد به نوشتن...

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»شهید. شهید«

در اين دريای تاريک زمان                                      من چراغ روشنی هستم
مثال قطره ی باران كه بارد بر زمین خشک          مثال چشمه ای در بیشه ای بی آب
مثال گوهری رخشان                                            در دل خاكم، در دل خاكم
بدون هیچ زنگاری، بمانم پاک، بمانم پاک           آری اينچنینم، اينچنینم، اينچنینم
تو گر خواهی شوی چون من      حجابت پاره كن، بنگر كه در پشتش خبرهايی ست
محمدمهدی امین، پادگان امیديه، 6۰/۱2/۱6

پس از دو روز اقامت در آن جا، آن ها به طرف پادگان دوكوهه حركت كردند. قبل از 
ظهر به آن جا رسیدند. قسمت های مختلف پادگان، ضدهوايی كار گذاشته بودند. بّچه ها 
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شب را در آن جا خوابیدند. فردای آن شب، آن ها را به گروه های كوچک تر تقسیم كردند. 
محمدمهدی و محمدحسین، جزء تک تیراندازها انتخاب شدند و رضا ساالر، به عنوان 
كمک آرپی جی زن. بعد از تقسیم بندی و مشخص شدن مسئولیت ها، ديگر هر كدامشان 

به وظیفه و تکلیف خود، آشنا شده بودند.
بّچه ها هر روز با برنامه ی مشخص شده از خواب بیدار می شدند. آن ها با هم نماز 
صبح می خواندند. بعد از نماز برای انجام ورزش به صف می شدند. پر انرژی ورزششان 
را با دويدن در دور میدان، شروع می كردند. پوتین هايشان محکم و پرصالبت به زمین 
می خورد و صدايش، همراه با شعارهايشان در محوطه ی پادگان می پیچید. بعد از ورزش 
آموزشی شان  آن كالس های  از  پس  می رسید.  خوردن صبحانه  به  نوبت  نرمش،  و 
شروع می شد. كارهای گروهی كه تمام می شد، محمدمهدی باز فرصت می كرد كه در 
محوطه ی پادگان دوری بزند. گشت و گذارش كه به پايان می رسید، به طرف غذاخوری 

می رفت تا با ديگر بّچه ها ناهار بخورد.
او در اين چند روز بیشتر و بیشتر با اجزای مختلف اسلحه و كار با آن آشنا شد. به 
حرف های مربی ها و حركاتشان دقیق می شد. دو روز كه از اقامت بّچه ها و آموزش 
تئوری شان در آن پادگان گذشت و كاماًل با وظايف خود آشنا شدند و همه چیز را در 

مورد اسلحه و اجزای آن دانستند، به آن ها اسلحه دادند.
صبح زود روز سوم، وقتی كه همه يک  جا جمع شده بودند، فرمانده اعالم كرد كه 
برای بررسی و شناخت مناطق مختلف جبهه و آشنايی با موقعیت سوق الجیشی منطقه، 
آماده ی حركت شوند. همه برای انجام اين مأموريت مهم آماده شدند. همگی سوار 
ماشین ها شدند. با محمدمهدی، 22نفر در يک ماشین جا گرفتند. بچه ها به طرف دزفول 
راه افتادند، درحالی كه با صدای بلند شعار می دادند و نوحه می خواندند. در مسیر راه، مردم 
كه جنب وجوش آن ها را می ديدند، به هیجان آمده و دو انگشتشان را به نشانه ی پیروزی 

باال می بردند.
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با همه ی زجری كه  بود، گفت »اونا  به صلواتی كه كنارش نشسته  محمدمهدی 
كشیدن، باز يقین دارن كه شهرهاشون از نفوذ بیگانه ها بیرون میاد و اوضاع مثل روز 
اولش می شه.« صلواتی گفت »چه روحیه ای دارن؛ با آن كه شهرشون رو بعثی ها با 
موشک داغون كردن، بازم زادگاهشون رو ترک نکردن.« همه جای شهر بوی دود و 

باروت و خاكستر می داد.
ماشین ها از دزفول دور شدند. محمدمهدی به منظره ی سوخته و ويران شهر نگاه 
می كرد كه هر لحظه از ديد او دورتر و دورتر می شد، تا جايی كه ديگر هیچ نشانی از آن 
ديده نشد. آن ها رسیده بودند به دشتی كه گورستان تانک ها بود. تانک هايی كه سوخته 

شده بودند و از بعضی از آن ها فقط الشه ای باقی مانده بود.
هنوز محو تماشای اين منظره بودند كه ماشین ها از حركت ايستادند. رزمنده ها پیاده 
شدند و پس از پیمودن مسافتی، به پل كرخه رسیدند. يکی از بّچه ها گفت »مردم 
غیور خوزستان چقدر شجاعانه از اين منطقه دفاع كردن، اگه عراقی ها از پل كرخه رد 
می شدن، همه ی شهرهای جنوب رو می گرفتن. مردم با آن كه اسلحه ی درست وحسابی 
نداشتن، بازم جلوی توپ و تانک اونا ايستادن.« بسیاری از تانک های ارتش عراق در 
اطراف پل كرخه گیر كرده بودند. سنگرهای نیروهای ارتش ايران در همان اطراف ديده 

می شد. تعداد زيادی از اين سنگرها بر روی تپه درست شده بودند.
ـ در اين تپه ها، زاغه های مهمات قرار داره.

اين را بّچه های قديمی تر گفتند. نیروهای رزمنده پس از عبور از پل كرخه و طی 
كردن مسافتی، به نزديکی مسجدی رسیدند. پس از كمی گشت وگذار در اطراف آن 
مسجد، سنگری برای استقرار در نظر گرفتند. وسايلشان را در سنگر جا دادند و به اوضاع 
آن جا سروسامان دادند و پس از تمام شدن كارشان، به بیرون سنگر رفتند و جلوی آن 
به خط شدند. به صحبت های فرمانده در مورد وظايف و كارهای مربوط به خود، خوب 
گوش دادند. بالفاصله افراد تمرين های نظامی را شروع كردند. آرپی جی زن ها به طرف 
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تپه ی سرسبز روبه رو شلیک كردند. وقتی آخرين گلوله ی آرپی جی را اوست عبدل نژادلو 
شلیک كرد، محمدمهدی به طرف او رفت و گفت »شکری، خوب نشانه می گیری ها.« 

او فقط لبخند زد.
پس از آموزش تیراندازی با »ژ۳« و »آرپی جی هفت«، برای تحويل گرفتن مهمات، 
به طرف زاغه ی شمالی حركت كردند. در آن جا، به رزمندگان مهمات داده شد. گروهی 

از بّچه ها، كه محمدمهدی هم در میان آن ها بود، عازم خط مقدم جبهه شدند.
آن ها حدود يک ساعت در راه بودند. هر چه از مقرشان دور می شدند و به خط مقدم 
جبهه نزديک تر، صدای خمپاره و انفجار، بیشتر و بیشتر می شد، اما انفجارها پشت سر 
هم نبود و آن ها مجبور نمی شدند سینه خیز راه بروند و عادی به راه خود ادامه می دادند.

رزمنده ها، وقتی پس از يک ساعت به مقّر جديدشان رسیدند، در سنگرها مستقر شدند. 
محمدمهدی و محمدحسین پابه پای هم به سنگرها سركشی كردند.

ـ با هم باشیم بهتره.
ـ فعاًل كه نمکی جان، همه ی سنگرها فقط يک جا دارن.

آن دو تصمیم داشتند با هم در يک سنگر باشند، اما چون سنگرها از قبل پر شده بود 
و هر كدام فقط برای يک نفر جا داشت، جايی را گیر نیاوردند و تکی هم درون هیچ 

سنگری نرفتند. زير تپه در گوشه ای نشستند و گرم صحبت شدند.
ـ باألخره يک جا برای ما دو نفر پیدا می كنن.

بعضی از رزمنده ها در جنب وجوش بودند و بعضی ديگر در جاهايشان نشسته بودند. هنوز 
يک ربع نگذشته بود كه فرمانده گروهان، آقای آژنگ و فرمانده دسته آقای شاهچراغی 

به طرف آن ها رفتند و سنگری را نشانشان دادند كه هر دو بتوانند با هم در آن باشند.
ـ بلند شويد و زود به آن سنگر بريد، بّچه ها رو جابه جا كرديم.

آن دو با خوشحالی به طرف سنگری كه فرمانده اشاره كرده بود، رفتند. وقتی وارد آن 
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شدند، متوجه شدند كه يکی از هم سنگری هايشان طلبه است. محمدمهدی با لبخند به 
آن طلبه نگاه كرد. پس از سالم و احوالپرسی با هم سنگری هايش، گفت »چقدر خوب، 
نماز جماعت رو به امامت ايشان می خونیم.« غیر از رزمنده ی طلبه، كه اصفهانی بود، 
سه هم سنگر ديگرشان اهل مازندران بودند. با محمدمهدی و محمدحسین، تعداد افراد 

داخل سنگر شش نفر می شدند.
آن ها اطالع دقیقی از اوضاع و احوال آن منطقه نداشتند و با خیالی آسوده به اين طرف 
و آن طرف می رفتند و به همه جا سرک می كشیدند. منطقه ظاهری آرام داشت و از آن 

زمان كه آن ها رسیده بودند، درگیری و انفجار شديدی رخ نداده بود.
در عصر همان روز، اوست عبدل، محمدمهدی و محمدحسین را برای شناسايی 
منطقه به اطراف مقر برد. محمدمهدی با دقت و كنجکاوی به اطراف نگاه می كرد. 

چشمش به تونلی افتاد.
ـ خدای من، چه تونلی درست كردن.

ـ اين تونل رو برای اين درست كردن تا در زمان حمله و درگیری، وقتی كه گلوله ها 
از زمین و آسمان و از چپ و راست باريدن می گیرن، جای امنی برای رفت وآمد داشته 

باشن و مجبور نشن از روی مین های بعثی ها حركت كنن.
اوست عبدل اين را به آن ها گفت و ادامه داد »درهرصورت با عبور از اين تونل، تلفات 

كمتر می شه و عملیات پربارتر انجام می گیره.«
وقتی آن ها با موقعیت سوق الجیشی منطقه آشنا شدند، به مقرشان برگشتند. حدود 

ساعت ۱۰ شب، صدای پاس بخش بلند شد.
ـ امین بیا نوبت تِو كه نگهبانی بدی. صبور رو هم صدا كن.

محمدمهدی و محمدحسین، بعد از آماده شدن و بستِن تجهیزات به خود و گرفتِن 
اسلحه ی كالشینکف، به طرف سنگِر ديده بانی رفتند و در آن جا پناه گرفتند. آن سنگر 
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باالی سکويی قرار داشت و كالیبر پنجاهی در آن مکان، جاساز شده بود. گلوله ها پشت 
سر هم از باالی سرشان رد می شدند و تا آن جا كه بردشان بود و به چیزی برخورد 
نمی كردند، مسیر را ادامه می دادند. گاهی خمپاره فضا را می شکافت و در جايی به زمین 

می خورد و تركش هايش به اطراف پخش می شد.
باالی سِر آن دو، غوغايی به پا بود.

ـ انگار گلوله ها با هم در حال اجرای موسیقی هستن.
ـ صداش تو سرم تلنبار شده.

آن قدر بارِش گلوله ها پشِت سِر هم بود كه نمی شد حتا برای لحظه ای سر را بلند كرد. 
گلوله های رسام، تندتند، فضا را می شکافتند. نگاه محمدمهدی با حركت بعضی از آن 
گلوله های سرخ به دنبالشان كشیده می شد. هر بار صدای تیربارهای خودی بلند می شد. 

آن دو دلگرمی می گرفتند و خوشحال می شدند.
ـ برادرهای خودی حواسشان به همه چیز هست. اونا دارن مواضع عراقی ها رو پشت 

سر هم می كوبن. حاال كه مهمان گلوله هايیم، بیا دعا بخونیم.
محمدحسین با استفاده از نور مهتاب، شمرده شمرده دعای كمیل خواند و محمدمهدی 
كه با دقت به صدای او گوش می داد، كلمات را همراهش زمزمه كرد... »اَللُهمَّ اِنِّی 
ُب اِلَیک بِِذكِرک...« »خدايا من به سوی تو نزديک می شوم، به وسیله ی ذكر تو...« اَتََقرَّ

آن ها هر چند لحظه يک بار با احتیاط به دور و بر نگاهی می انداختند و اوضاع منطقه 
را بررسی می كردند.

محمدمهدی كه چهره ی خواب آلود و خسته ی محمدحسین را ديد، حواسش دائم به 
او بود كه خوابش نبرد. چندين بار كه سر او به گردنش آويزان شد، با دست، ضربه ای 
آهسته به پشتش زد كه خواب از سرش بپرد. سرانجام ساعت نگهبانی آن دو تمام شد. 

پاس بخش به سنگر آمد و دو نفر ديگر را جايگزينشان كرد.
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محمدمهدی و محمدحسین، با سرعت به طرف سنگر خود حركت كردند. هنوز در 
تیررس دشمن قرار داشتند.

ـ مواظب باش نمکی.
بقیه ی شب را در سنگر خود خوابیدند و صبح فردا آماده شدند كه به انجام مأموريت يک 
روزه بروند. وقتی كه به محل مأموريت رسیدند، به روبه روی سنگرها رفتند. آن محوطه 
با سیم خاردار محصور شده بود. فرمانده خضری سوار ماشین جیپ به سرعت به طرف 
آن ها آمد. وظايف هر كدام از رزمنده ها مشخص شد و آگاهی های الزم به آن ها داده شد.

انتخاب شدند، تعدادی هم به عنوان كمک  تعدادی از بچه ها به عنوان آرپی جی زن 
آرپی جی زن. آن ها گلوله های آرپی جی را به طرف بشکه ای كه در فاصله ی سیصد متری 
قرار داشت، نشانه گرفتند. گلوله ها كه شلیک می شدند، صدای مهیبی در فضا می پیچید.

به ترتیب، هر كدام از آرپی جی زن ها به تمرين ادامه دادند. با هر شلیکی كه انجام 
می دادند، فرمانده داد می زد »خوب نشانه گیری كنید. از تمام مهارت و توانايی خودتون 
استفاده كنید.« بعد از تمرين های آرپی جی زن ها، نوبت به تیربارچی ها رسید. هر كدام از 

بّچه های تیربارچی در سر جای خود ايستادند و بشکه را نشانه گرفتند و شلیک كردند.
يکی از تیربارچی ها كه هیکل چاق و تپلی داشت، وقتی كه خواست در حال حركت 
تیراندازی كند، نتوانست خوب بدود. او آن قدر آهسته حركت كرد كه كمک هايش از او 
جلو افتادند. فرمانده كه اين وضع را ديد، با لحنی محکم و جدی به آن ها گفت »بايد 
دوباره تمرينتون رو تکرار كنین. اگه اين بار هم درست انجام نشد، مجبوريد باز هم اين 

كار رو ادامه بديد.«
آن ها برای لحظه ای دست از تمرين كشیدند.

فرمانده خضری به آن ها دستور داد كه همه به طرف خاكريزی كه در آن منطقه قرار 
داشت بروند.
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ـ من دشمن فرضی هستم و به طرف شما حمله می كنم. اين جا ديگه به عنوان يه 
فرمانده به من نگاه نکنید و هر كاری كه بايد در زمان رودررويی با دشمن بکنید رو انجام 
بدين. بايد با تمام شرايطی كه ممکنه در زمان حمله روی بده، آشنا بشین و عکس العمل 
به موقع انجام بدين.« رزمندگان در جلوی خاكريز مستقر شدند و فرمانده خضری به 

باالی خاكريز رفت و از آن جا شروع به شلیک كرد. آن ها به او نگاه می كردند.
در همین بین، فرمانده خضری دستش را به طرف خودش برد و گفت »به طرف 
دشمن حمله ور شويد.« با اين حرِف او، آن ها از خاكريز باال رفتند. تیربار هنوز داشت 
شلیک می كرد. محمدمهدی، مثل بقیه ی دوستانش خود را روی زمین انداخت، اما با 

فرياد فرمانده پندار همه از جا كنده شدند.
ـ بلند بشین و به طرفش حمله ور شید.

دوباره آن ها به طرف فرمانده خضری حركت كردند. ُسبوحی كه اهل سرخه بود، با هر 
زحمتی كه بود، نزديک تیربار رفت و خود را روی هیکل دشمن فرضی انداخت و او را به 

كناری پرت كرد. با دور كردن او، تیراندازی قطع شد و بّچه ها پیروز شدند.
ـ با آن كه اين حمله آزمايشی بود و دشمِن روبه رو فرضی، اما همه اين را در خود ديديد 
كه در آينده ی نزديک، در حمله ی سراسری به سوی دشمن، چگونه بتازيد و او را نابود 

كنید و ان شاءاهلل پیروز شويد.
اين را فرمانده به بچه ها گفت. بعد از آن عملیات آموزشی، گروه به مقر خود منتقل 
شدند. فردای آن روز، دوباره بّچه ها را به خط كردند تا برای شناسايی و آمادگی بیشتر به 
مأموريت يک روزه به خط مقدم جبهه در كرخه كور ببرند. محمدمهدی، با دقت و توجه 

به حرف های فرمانده گوش می داد.
ـ اين مأموريت های آموزشی باعث می شه كه نیروها با آمادگی كامل و تسلط بهتر بر 

منطقه، برای حمله ی نهايی آماده بشن.
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سبوحی  رسیدند،  آن جا  به  وقتی  رفتند.  كرخه كور  به  و  شدند  ماشین  سوار  آن ها 
به محمدمهدی رو كرد و گفت »ما با دايی رضا قباًل اين جا بوديم.« محمدمهدی و 
همرزمانش به داخل اولین سنگر رفتند، اما چون تعدادشان زياد بود، در آن جا نشدند. 
آن ها را به سنگر بعدی بردند، همان سنگری كه دايی رضا قباًل در آن جا مستقر بود. اين 
را هم، سبوحی به او گفت و يادآور شد كه سنگر تعمیر شده و خیلی بهتر از آن موقع است.

ـ در اين مدت خیلی ها آمده اند، يا شهید شده اند يا در جاهای ديگر مشغول دفاعند 
و يا به كار و زندگی خودشان می رسند. اما سنگرها هنوز هستند، گرچه تعمیر شده اند.

هوا ابری بود و تندتند باران می باريد. از بارِش شديِد باران، همه جا گل و الی شده 
بود. رفت وآمد در آن شرايط سخت بود. لباس ها و پوتین هايشان خیس و گلی می شد. 
نیروهای بعث عراق هم دقیقه به دقیقه آن محل را گلوله باران می كردند. روز قبل از 
ورود آن ها به آن جا، چند نفر از نیروها زخمی شده بودند. منطقه ناآرام بود، حتا رفتن به 
توالت هم در آن شرايط، سخت و خطرناک بود. دو سه متری آن دائم زير آتِش خمپاره ی 

دشمن قرار داشت.
محمدمهدی درحالی كه به سبزه های اطراِف سنگر نگاه می كرد، گفت »ما به محلی 
اومديم كه از خون شهیداش، الله رويیده. آدم به ياد شهیدان گلگون كفنی می افته كه با 

خون خود آن منطقه رو آبیاری كردن.«
ـ امشب همه بايد آماده باشید و با پوتین بخوابید.

اين جمله كه دستور فرمانده بود، دهان به دهان چرخید. با شنیدن اين حرف، بچه ها 
آماده در سنگر، استراحت كردند و در انتظار فرمان ماندند.

افراد به نوبت برای نگهبانی انتخاب شدند. ساعِت نگهبانی محمدمهدی از 24 نیمه شب 
تا 2 بامداد بود. بّچه های رزمنده پس از خواندن نماز و دعا و مناجات، در سنگر خوابیدند.

ـ پاشو نوبت ماست كه نگهبانی بديم.
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صدای سُبوحی بود كه در گوِش محمدمهدی می پیچید. او زودی از جا بلند شد و 
تجهیزات را به خود بست، چون از قبل آماده خوابیده بود، زياد طول نکشید كه از سنگر 
بیرون برود. آن دو به طرف سنگر ديده بانی به راه افتادند. در منطقه غوغايی برپا بود. 
نیروهای عراقی پشت سِر هم آن جا را گلوله باران می كردند. آن ها با سرعت خود را به 
باالی خاكريز رساندند. محمدمهدی و رزمنده ی مازندرانی در يک سنگر بودند. حتا برای 
يک لحظه هم، بارِش گلوله های تیربار و خمپاره و... قطع نمی شد، اما باوجوداين شرايط، 
آن ها بايد هر طور كه بود، اوضاع و احوال منطقه را زير نظر می گرفتند و هر حركِت 

مشکوک را گزارش می دادند.
آن ها نوبتی اين كار را انجام می دادند. وقتی كه نوبِت محمدمهدی رسید تا اوضاع را 
بررسی كند، سرش را با احتیاط باال برد و با دقت همه جا را نگاه كرد. ناگهان چشمش به 
دو سیاهی افتاد. زودی سرش را پايین آورد. قلبش تندتند به قفسه ی سینه اش می كوبید. 
دوباره نگاه كرد. سیاهی ها هنوز آن جا بودند. او نشست و اسلحه را مسلح كرد و بالفاصله 

بلند شد و تندتند به طرف آن ها شلیک كرد.
ـ چی شده پسر؟

ـ فکر كنم عراقی ها بودن.
محمدمهدی با قدرت هوا را بلعید و نفس بلندی كشید.

ـ كاش زودتر هوا روشن بشه تا ببینمشون.
ـ يه كم از پر و پا بیفت، اآلن هوا روشن می شه.

سرانجام در تاريک روشن هوا، دوباره به روبه رو نگاه كرد. دو سیاهی ای كه او در 
تاريکی لت وپارشان كرده بود، فقط دو بوته بودند كه باد آن ها را تکان داده بود. پس از 
دو ساعت نگهبانی، آن ها به سنگر خود برگشتند. محمدمهدی پوتین هايش را درآورد، 
اما همین كه خواست بنشیند، صدايی را شنید كه داد می زد »زود باشید، زود باشید، برويد 
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پشت خاكريز مستقر شويد كه نیروهای عراقی می خوان حمله كنن.« محمدمهدی با 
سرعت اسلحه را برداشت و همراه ديگران به طرف خاكريز حركت كرد. گاه تنه ای 
به تنه ی ديگری می خورد. گاهی هم يکی پايش به چیزی گیر می كرد و روی زمین 
می افتاد. هر طور كه بود، آن ها پشت خاكريز مستقر شدند. همه اسلحه را محکم در 
دست گرفته بودند و منتظر دستور ماندند. ده دقیقه ای با اين حال وهوا طی شد. پس از 
آن به آن ها اعالم شد كه خبری از حمله ی دشمن نیست و می توانند به سنگر خودشان 

برگردند. هر كس چیزی می گفت.
ـ چی فکر می كردم، چی شد. گفتم، هنوز نیامده، بعثی ها رو لت وپار می كنم.

ـ جنگ كه شوخی بردار نیست و هر لحظه ممکنه، همچین واقعه ای پیش بیاد.
پس از آن همه دلهره، افراد گروه در سنگر خوابیدند. صبح، آن ها را به محل استقرار 
قبلی شان بردند. رفقا و همرزمان ديگرشان هم از مأموريت برگشته بودند. محمدمهدی 
به طرف دوستانش رفت و آن ها را در آغوش گرفت. روز بعد به خط مقدم جبهه در 
كرخه كور برگشتند. گاه در منطقه سکوت برقرار بود و گاه سروصدای پشت سر هم 

شلیک گلوله ها.
هوا تاريک بود كه وارد منطقه شدند. محمدمهدی و محمدحسین برای پیدا كردن جا، به 
اين سنگر و آن سنگر سركشی كردند، سرانجام سنگری را انتخاب كردند و همراه يک نفر 
ديگر در آن مستقر شدند. وسايلشان را گوشه ای جمع وجور كردند و آن شب را به راحتی 
گذراندند. با آن خواب راحت و آسوده، آن ها صبح زود پرانرژی از خواب بیدار شدند. شرايط 
آن روِز منطقه طوری بود كه رزمندگان درگیری خاصی نداشتند و وقتشان آزاد بود. آن ها 
به باالی بلندی های پشت سنگرها رفتند و در آن جا نشستند و شروع كردند به شعار دادن.

ـ الموت الّصدام
ـ الهی الهی حتی الظهورالمهدی، اَحفظ لنا الخمینی.
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آن ها با شور و هیجان شعار دادند و بعد از كمی استراحت، به تکاپو افتادند.
ـ بهتر است به كارهای شخصی خودمان برسیم.

هر كدام از آن ها مشغول كاری شد. محمدمهدی در گوشه ای، روبه روی سنگر نشست 
و مشغول شستِن لباس هايش شد. او تندتند به لباس ها چنگ می زد و روی آن ها آب 
می ريخت، ناگهان همراه با بلند شدن صدايی مهیب، زمین لرزيد. او به سرعت از جا 
بلند شد و خود را به درون سنگر پرت كرد. صدای انفجار خمپاره ی ۱2۰ دشمن بعثی 
بود كه مواضع نیروهای ايرانی در آن منطقه را هدف قرار داده بود. دوباره منطقه آماج 
گلوله های خمپاره قرار گرفته بود. گلوله پشت گلوله و انفجار پس از انفجار. آن ها با 

چشم های درشت شده به هم نگاه كردند.
ـ خدا رحم كرد، چه صدای مهیبی داشت.

ـ چه خوب كه خودمون رو تو سنگر پرت كرديم، وااّل حاال تیکه بزرگه مان، گوشمان بود.
بچه ها داشتند با هم حرف می زدند كه از پرت شدِن چیزهايی به داخِل سنگر جا 
خوردند. محمدمهدی، داشت آن ها را كه افراد گروه بودند، نگاه می كرد و چهره هايشان 
را از نظر می گذراند كه صدای انفجار چند خمپاره در نزديکی سنگر بلند شد. خاک روی 
سروصورتشان ريخت. او با لبخند به برادراِن نژادلو و الهی پناه و پهلوان نگاه كرد و گفت 
»با عکس العمل به موقع، خطر از بیخ گوشتان گذشت.« يکی ديگر از بّچه ها گفت »خدا 

رو شکر كه كسی صدمه نديد.«
اوضاع منطقه تا مدتی آرام بود و خبری از توپ و خمپاره ی دشمن نبود. محمدمهدی 
در كنار دوستان همرزمش، هر شب كشیک می داد و هر وقت كه بیکار می شد، به 
رازونیاز با خدا مشغول می شد. يک شب محمدمهدی و اوست عبدل در كانالی كه در 
نزديکی های نیروهای عراقی بود، كشیک می دادند كه ناگهان منطقه گلوله باران شد. 
گلوله ها از پِس يکديگر می آمدند و فضا را می شکافتند. فشنگ های رسام تندتند شلیک 
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می شدند و منورها، هوا را روشن می كردند. همه جا پر شده بود از بوی خاک و باروت. 
بارِش شديد توپ و خمپاره ساعتی ادامه داشت و سرانجام پس از مدتی، پايان يافت 
و نیروهای دشمن دست از حمله برداشتند و منطقه كمی آرام شد. آن شب هم با هر 

شرايطی كه بود، سپری شد.
صبح، محمدمهدی، گوشه ای از سنگر نشست. گاه در فکر فرو می رفت و با چشم های 
ريز شده به جايی خیره می شد و گاه، با خودكار روی كاغذ چیزی می نوشت. با شنیدن 

صدايی، دست از نوشتن كشید.
ـ به بّچه های توی سنگر بگو كه تجهیزاتشون رو جمع وجور كنن و آماده باشن كه هر 

لحظه امکاِن تک دشمن وجود داره.
اين جمله بر روی زبان ها چرخید و همه آماده، منتظر نشستند. اما آن شب خبری از 

تک دشمن نشد.
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يا ُمَقلَّب الُقلُوِب َوااَلبصار...يا ُمدبَّراللیِل َوالّنهار...ياُمَحّوَل الحوِل َو ااَلحوال... َحِوّل حالَنا 

اِلی اَحَسِن الحال.
دعای تحويل سال نو را رزمندگان در حالی خواندند كه هر لحظه منتظر بودند تا دستور 

حمله به آن ها داده شود.
ساعت سه بامداد روز دوشنبه، دوم فروردين، با شنیدِن رمز »بِسِم اهلل الّرحمِن الّرحیم، 
بِسم اهلل القاِصِم الَجّبارين َو يا زهرا« حمله ی رزمندگان در جبهه ی جنوبی و منطقه ی 

غرب شوش و دزفول شروع شد.
خوش خوش به معراج لقای دوست رفتم     آن جا كه جای عاشقان اوست رفتم

***
محمدمهدی لباس های خاكی اش را كمی تکاند. موهايش را مرتب كرد. دستش را 
روی زنگ خانه گذاشت و آن را فشار داد. لحظه ای، بی حركت ايستاد. صدايی از خانه به 
گوش نرسید. دوباره زنگ زد. هرچه منتظر ماند، كسی در را به رويش باز نکرد. به دور و 
بر نگاه كرد. همه جا تاريک بود. به خانه ی خواهرش، مهین رفت. آن جا هم كسی نبود. 
كمی  ايستاد و بعد به طرف خانه ی خاله ی مادرش كه در همان نزديکی بود، به راه افتاد. 

آهسته در زد. زن عمويش در را باز كرد.
ـ سالم زن عمو، شما اينجايید؟ ببخشید بیدارتون كردم.

ـ خدای من! محمدمهدی جان كی آمدی؟ چرا اين شکلی شدی؟ بیا تو.
ـ چیزی نیست، يک زخِم ساده ست.
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زن عمو به چشم های سرخ و لکه های خون روی شلوارش نگاه كرد و از چهارچوب در 
كنار رفت و گفت »بیا تو عزيزم، بیا استراحت كن.«

ـ ممنون. مزاحم نمی شم، خواستم بپرسم كه خاله از خونه ی ما خبر داره؟ چرا كسی 
در رو باز نمی كنه؟

ـ رفتن بیمارستان.
ـ بیمارستان واسه چی؟

ـ باز داری دايی می شی.
محمدمهدی خنديد و گفت »خدا رو شکر.«

ـ خب بیا تو، حاال.
ـ آخه بنده خداها خواب هستن، اذيت می شن.

به  و  كن  استراحت  يه كم  می ری،  حال  از  داری  كنی؟  چی كار  می خوای  مگه  ـ 
سرووضعت برس. صبح سرحال برو پیششون.

محمدمهدی بی صدا وارد خانه شد و در گوشه ای از اتاق خوابید. صبح زود كه از خواب 
بیدار شد، خاله ی مادرش به طرف او آمد و گفت »پسرم، نمی دونی كه چقدر از ديدنت، 
خوشحالم. ديشب كه به اتاق اومدم، وقتی يه نفر رو ديدم كه با لباس های خاكی و خونی 
گوشه ی اتاق خوابیده، ترسیدم. خوب نگاه كردم. شناختمت. آرام خوابیده بودی. خیالم 
راحت شد. بیا، بیا خاله جان صبحانه بخور و كمی به ظاهرت برس و برو به ديدن مادرت 

كه بنده خدا رو خوشحال كنی.«
محمدمهدی بعد از خوردن صبحانه، لباسش را تمیز كرد و به خانه ی خواهرش رفت 
و روی پله ها نشست و به در چشم دوخت. وقتی در باز شد، به طرف خانواده اش رفت و 

يکی يکی آن ها را در آغوش گرفت.
محترم خانم به سرتاپای او نگاه كرد و گفت »خوبی مادر؟ نمی دونی كه چقدر نگرانت 
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شدم. شنیدم خونین شهرآزاد شده؟« محمدمهدی به نوزاد نگاه كرد، لبخند زد و گفت 
»ديگه چیزی نمونده. خیلی از قسمت های اشغالی آزاد شده. حالم كه بهتر شد، منم 

برمی گردم منطقه. بايد كار رو تموم كنیم.«
ـ مگه حالت بده؟

ـ نه يه زخم كوچک بود، آن ها بزرگش كردن.
همان طور با نگاه به نوزاد ادامه داد »اسمش رو چی می ذاری؟« مهین خنديد و گفت 
»سمانه.« محمدمهدی نوزاد را بوسید و گفت »برم خونه يه كم استراحت كنم. اگه خدا 

بخواد، تا چند روز ديگه بازم به جبهه می رم.«
***

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َو ال تَقُولُوا لَمن فی َسبیِل اهلل اَمواتاً بِل اَحیا ِعنَد َربِّهم يرِزقُون

با گذری بر تاريخ، گاهی به نبردها و حماسه هايی برمی خوريم كه حاكی از دالوری و 
شجاعت و شهامِت يک قوم و يا طرفداران يک مسلک بوده است. ولی در میان تمامی 
اين حماسه ها، قومی نشو و نمو می كند كه صفحات تاريخ را از خون ياران خويش، 
گلگون نمايد. آری اين قوم، قوم محمد رسول اهلل هستند كه كوله بار رسالت خداوندی 
را از آدم تا خاتم و از خاتم تا خمینی به دوش كشیده اند و درفش سرخ خويش را كه 
الاله االاهلل بر آن نوشته شده است، همواره بر بلندای ممالک خويش، گسترانده اند. به 

راستی اينان حماسه ساز تاريخند.
»از نوشته های شهید محمدمهدی امین در تاريخ ۱۳6۱/2/۱9«
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در جبهه های جنوب، غوغايی بر پا بود. بوی خون و باروت همه جا را پر كرده بود. 
محمدمهدی با تیپ ۱7 گردان موسی بن جعفر سپاه سمنان باز هم به جبهه ی جنوب 
آمده بود. او و تعداد زيادی از رزمندگان پس از سه ساعت و نیم پیاده روی، بدون احساس 
خستگی در خط مقدم جبهه استقرار يافتند و برای آغاز حمله، آماده شدند. آن ها يکديگر 

را در آغوش گرفتند. هر كدام از آن ها چیزی می گفت.
ـ صورت ها رو نگاه كن، چقدر نورانی شده.

ـ برادر حاللم كن.
ـ اگه شهید شدی، تو بهشت برای منم يه جا بگیر.

با هر صدای خش خشی كه از بی سیم بلند می شد، همه ی نگاه ها به طرفش كشیده 
شده و روی آن خیره می ماند. دل ها در تب وتاب دستور آغاز حمله می تپید.

»اهلل اكبر«
ـ بسم اهلل القاصم الجبارين، و يا علی بن ابی طالب)ع(.

سرانجام با شنیدن رمز، عملیات آغاز شد.
رزمنده ها دسته دسته، خود را از پشت خاكريز به جلو پرت كردند و به طرِف دشمن 
ديگر  اهلل اكبر  فرياد  می رسید،  به شهادت  بچه ها  از  يکی  كه  بار  هر  شدند.  حمله ور 
همرزمانش در منطقه بلند می شد. آن ها با بغض دست هايشان را روی اسلحه می فشردند 

و تندتند به جلو می رفتند و داد می زدند.
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ـ نگذاريد خون دوستتان، هدر بره.
ـ بايد كربال رو فتح كنیم.

پابه پای  سرعت  به  و  بود  بسته  خود  كمر  به  ژ-۳،  تیربار  نوار  يک  محمدمهدی، 
همرزمانش در آن تاريکی از میان گلوله ها می گذشت و به جلو می رفت. هر لحظه 
شلیک گلوله بیشتر و بیشتر می شد و امکان برخورد يکی از آن ها به بدنشان بیشتر. اما 

رزمندگان با زمزمه ی نام خدا و خواندن دعا به طرف دشمن هجوم می بردند.
ـ در اين لحظات، حضرت مهدی در كنارتان حضور داره، يقین داشته باشین.

اين جمله نیروی رزمندگان را چند برابر می كرد. محمدمهدی و صبوحی به عنوان 
كمک تیربارچی انتخاب شده بودند و شاهی تیربارچی بود. آن ها با هم حركت می كردند. 
اما در يک لحظه در میان آن همه هیاهو، محمدمهدی و صبوحی از تیربارچی جدا 
ماندند. آن دو در كنار هم باز به جلو پیشروی كردند و برای پیدا كردن شاهی، به همه جا 
سر گرداندند. همان طور كه با سرعت پیش می رفتند، پاهايشان در گل و الی فرو می رفت 
و از سرعتشان كم می شد. اما آن دو از پای نمی نشستند و بدون خستگی به راه خود 

ادامه می دادند. گاه پايشان حركت نمی كرد و سکندری می خوردند.
رزمندگان بی توجه به سختی ها به جلو می رفتند كه ناگهان متوجه شدند به میدان مین 

رسیده اند. نیروهای عراقی مسیر را تله گذاری كرده بودند.
ـ نگاه كنین، میدان مین. هر حركتی باعث انفجارشان می شه.

ـ چاره ای نداريم، بايد به راهمون ادامه بديم.
آن ها با دقت قدم به منطقه ی مین گذاری شده گذاشتند.

ـ يا علی بگو و برو جلو.
پس از ساعتی، به سالمت به انتهای میدان مین رسیدند. بعد از آن همه جنب وجوش، 
يک سر نوار تیربار، از كمر محمدمهدی باز شد. او آن سرنوار را در دست گرفت و 
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می كرد.  بلند  زمین  روی  از  زحمت  با  را  پاهايش  داد.  ادامه  حركت  به  كشان كشان 
پیشروی ادامه داشت، محمدمهدی كه به تپه ای رسیده بود، همراه با پنج شش نفر ديگر 

در پشت آن مخفی شدند.
ـ هر لحظه امکان داره كه دشمن با گلوله ی تانک و آرپی جی، تپه رو هدف بگیره. بايد 

عده ای از ما، به جای ديگه ای بريم.
از  هم  صبوحی  رفتند.  ديگری  جای  به  بچه ها  از  تعدادی  جمله،  اين  شنیدن  با 
محمدمهدی جدا شد و با آن ها رفت. در پشت تپه، محمدمهدی ماند و معاون فرمانده 

كه بچه ی تهران بود.
آن ها با احتیاط به همه جا نگاه كردند تا اثری از ديگر افراد گروه پیدا كنند. در همان 
اوضاع واحوال، محمدمهدی، همرزم های ديگر خود را ديد. آن ها در صد متری شان به جلو 
می رفتند. او با سرعت و چابکی به طرِف آن ها خیز برداشت و همراهشان به طرف خاكريز 

دشمن حركت كرد. معاون فرمانده نیز از يک طرف ديگر به آن خاكريز نزديک شد.
همگی به خاكريز رسیدند. محمدمهدی نفس نفس می زد. ايستاد، عراقی ای را ديد كه 
به طرفش می آيد. فرياد كشید »بکشیدش، بکشیدش.« هنوز صدايش قطع نشده بود كه 
رگبار مسلسل يکی از رزمنده ها، سینه ی او را سوراخ سوراخ كرد. او بی جان به زمین افتاد.

در طول درگیری ها، نیروهای عراقی با دادن تلفات زياد، شروع به عقب نشینی كردند. 
شدند.  ماشین  سوار  هم  عده ای  كردند.  فرار  و  شدند  نفربرها  و  تانک ها  سوار  آن ها 
رزمندگان با شلیک آرپی جی به طرفشان، چند تانک را منفجر كردند. بعثی ها از ماشین 

پیاده شدند و از آن دور شدند.
ـ تا اونجا كه می تونید، برای خودتون جان پناه درست كنید. عراقی ها بیکار نمی شینن.

محمدمهدی و تعداد ديگری از بچه ها، زودی دست به كار شدند و در همان قسمت، 
با سرعت شروع به سنگرسازی كردند. آن ها پس از ساختِن سنگر در پشت خاكريز 
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عراقی ها، داخل آن مستقر شدند. رزمندگان با سرعت به طرف ماشین عراقی ها رفتند و 
برای حمل مجروحان، از آن استفاده كردند.

ـ خوب از پس كار برآمديم. حاال ديگه عراقی ها حساب كارشون رو می كنن.
ـ بازم خاک شلمچه از خون شهیدا سیراب شد.

ـ خدا رو شکر كه خونشون هدر نرفت.
***

بیان كامل حماسه ها و دالوری ها و  نمايم، هیچ گاه  بازگو  را كه می خواهم  آن چه 
شجاعت ها و... رزمندگان نمی تواند باشد. هر چه كه توان خود را به كار می برم، گويی 
در مقابل ذكر حركات و دقايق زندگی رزمندگان بسیار عاجزم. چند روزی به خود فشار 
می آورم و تمركز حواس می كنم، ولی باز قدرِت نوشتن ندارم. آری واقعاً عاجزم تا به 
ذكر بلندپروازی های رزمندگان اسالم بپردازم. آن چه را كه می نويسم، نه آن است كه 
اتفاق افتاده است، بلکه آن قدری است كه عقل عاجزم نای تفکر در آن را داشته است.

نور صحبت  از  فرا گرفته است،  را  تاريکی همه جا  اتاق، در زمانی كه  در گوشه ی 
می كنم؛ از عشق سخن می گويم، بااين حال كه: 

قلم را آن زبان نبود كه سّر عشق گويد باز     ورای حد تقرير است، شرح آرزومندی
» از نوشته های شهید محمدمهدی امین«

***
هوا گرم و سوزان بود. محمدمهدی، در زير آن آفتاب، در كنار خاكريزی در پشت خط 
مقدم جبهه، با ديگر بچه های گرداِن مطّهری به صف شده بود تا همگی با مجهز شدن 
به نارنجک و فشنگ و ديگر اسلحه های جنگی، به قسمت های خط مقدم جبهه بروند.

همان طور كه آن ها مشغول آماده شدن بودند، هواپیماهای بعثی در آسمان پیدايشان 
شد. آن ها سرگردان منطقه را پس و پیش می كردند تا آن جا را ناامن كنند. اما وقتی 
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ضدهوايی ها، به غّرش درآمدند و به طرفشان شلیک كردند، هواپیماها فرار كردند و از 
راه آمده برگشتند.

رزمندگان، قمقمه هايشان را از آب پر كردند. آن ها خود را برای حمله آماده می كردند 
و هر كدام چیزی می گفتند.

ـ ان شاءاهلل اين دفعه ديگه راه رسیدن به كربال برايمان مهیا بشه.
ـ امام زمان پشتیبانیمون می كنه.

ـ خوش به حال شهدا كه ساالر شهیدان، تو اون دنیا شفیعشونه.
ـ با قطره قطره ی خونمان خونین شهر رو آزاد می كنیم.

همه ی افراد گردان، پس از آماده شدن، سوار ماشین شدند. پس از طی مسافتی، 
جنب وجوش در قسمتی از منطقه نگاه ها را به سوی خود كشاند.

ـ رسیديم.
آن ها وقتی به خط مقدم جبهه رسیدند، تعداد زيادی رزمنده را ديدند كه همگی در 
پشِت خاكريز مستقر شده بودند. از ماشین ها پیاده شدند و به دنبال پیدا كردن جا در 
سنگرها به اين طرف و آن طرف رفتند و توی هر سنگری، سرک كشیدند. محمدمهدی 

و دوستانش، كمی در آن منطقه پس و پیش رفتند.
ـ بیا خودمون سنگر بسازيم.

ـ پس حاال كه اين طوره، آن را بزرگ تر درست كنیم كه شش نفرمون توش  جا بشیم.
گونی ها روی هم قرار گرفت.

ـ شحنه جان، برو سر اون گونی رو كه صبوحی و برادر نجم الدين گرفتن، بگیر.
ـ مال كاظمی، عجله كن ديگه برادر.

ـ برادر شاهی، زود باش كه عملیات شروع شد.
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پس از درست كردن سنگر، وسايلشان را در گوشه ای از آن  جای دادند. شب شد و 
پهنه ی دشت در تاريکی فرو رفت. جنب وجوش بچه ها كم شده بود. بیشتر آن ها در 

سنگرهايشان نشسته بودند. كم كم صدای انفجار از هر طرف به گوش رسید.
ـ امشب، يکی از پرغوغاترين شب هاست.

 صدای غّرش گلوله های تانک و خمپاره های عراقی ها، بیداد می كرد.
ـ انگار عراقی ها ديوونه شدن.

ـ نه بابا، حتماً بو بردن كه ما می خوايم تارومارشان كنیم.
كاظمی و شحنه، برای نگهبانی در باالی خاكريز، آماده شدند.

ـ خیلی مراقب باشید، آتش گلوله هاشون وحشتناكه.
آن دو در باالی خاكريز مستقر شدند. آن ها كه سنگری نداشتند، به ناچار، مجبور بودند 
روی خاكريز دراز بکشند. هر گاه صدای سوت خمپاره بلند می شد، خود را داخِل سنگر 

می انداختند.
ـ شما هم بیدارين؟

محمدمهدی كه مچاله شده بود، گفت »مگه می شه تو اين همه سروصدا و سرما 
خوابید.« آن شب هوا خیلی سرد بود. آن ها بدوِن پتو و روانداز دراز كشیده بودند. سنگر 

سقف نداشت و سرما به راحتی در آن نفوذ می كرد.
ـ محمدمهدی، داری چی كار می كنی؟

محمدمهدی كمی به اين طرف و آن طرف، نگاه كرد و گفت »معلوم نیست كی خوابم 
برد. داشتم تو خواب، پتو می انداختم روم. حاال هم كه نه از پتو خبريه نه از سرما كم شده.«

ـ پاشو كه صبح شد.
ـ اين شب هم با همه ی دردسرهاش گذشت. بايد به فکر صبحانه باشیم.



73 اردیبهشت  1361

قوری را از چند سنگر آن طرف تر تهیه كردند. يک نفر چای قرض گرفت و يکی با 
مشتی قند به داخل سنگر آمد. هر طور كه بود، بساط صبحانه آماده شد، آن ها بعد از 

صرِف صبحانه، بیکار كنار هم نشستند و مات و مبهوت به يکديگر ُزل زدند.
آدم  برمی دارن،  بازی  آتش  از  دست  هم  عراقی  مزدورهای  كه  وقتی  می بینی،  ـ 

حوصله ش سر می ره.
ـ از سنگر بغلی چه خبر؟

ـ هیچی. احسانی و ابراهیمی و صفا هم تو سنگرشون نشستن.
محمدمهدی كمی سرش را به اين طرف و آن طرف چرخاند و گفت »يک پیشنهاد 

دارم. بیا همگی از اين بیکاری استفاده كنیم و وصیت نامه بنويسیم.«
ـ بد فکری نیست.

همه خودكار و ورقی از كوله ها بیرون آوردند.
ـ يک ورق هم به من بده.

بعد از لحظاتی، درحالی كه خودكار و كاغذ در دست گرفته بودند، مشغوِل نوشتن شدند. 
آن ها گاه می نوشتند و گاه به گوشه ای خیره می شدند. مالكاظمی و شحنه روبه روی 
محمدمهدی نشسته بودند. مالكاظمی، سرش خم بود و خودكار را تندتند روی ورق 
می سراند. شحنه، يک نگاه به نوشته هايش انداخت و بعد به كنار محمدمهدی رفت. 
ورقه اش را به طرف او گرفت و گفت »اگه مايلی، نگاهی به وصیتنامه م بنداز، اشکالی 
ديدی، اصالحش كن.« محمدمهدی وصیت نامه را از دست او گرفت و شروع به خواندن 
كرد. جمالت را خواند و سرش را به نشانه ی تأيید تکان تکان داد. چشم هايش تندتند، 
روی كلمات حركت می كرد. نگاهش روی جمله ای از حركت ايستاد. خیره به كلمات، 
به فکر فرو رفت. صورتش سرخ شد. كمی نم در چشم هايش جمع شد. دوباره جمله را 
خواند... »اگر من، محمدرضا شحنه، شهید شدم، جلوی دِر خانه ی ما و شکراهلل شحنه، 
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پسرعمويم را چراغانی كنید.«
محمدمهدی از سنگر بیرون رفت. آن روز به پايان رسید و با غروب خورشید همه جا 

تاريک شد. منطقه كمی آرام بود.
ـ برادرها، آماده ی حمله باشید.

می رفت،  كه  سنگری  هر  به  او  می كرد.  سركشی  سنگر ها  تک تک  به  فرمانده 
به  بّچه ها  او،  با صحبت های  را می داد.  نويِد شروع حمله  آن،  داخل  رزمنده های  به 

جنب وجوش افتادند و خود را برای حمله آماده كردند.
ـ محمدمهدی زودباش، همه آماده ن.

ـ همه هستن؟
ـ فعاًل كه زادخیر، ابراهیمی و میرحاج و خّدامی و همتی و... رو ديدم، بقیه هم دارن 

آماده می شن. نمی دونی كه چقدر صورت هاشون نورانی شده.
محمدمهدی، تجهیزات را به خود بست و از سنگر بیرون رفت. پس از صحبت های 
كه كمک تیربارچی  و صبوحی  محمدمهدی  درآمدند.  به حركت  رزمندگان  فرمانده، 
بودند، پابه پای شاهی كه تیربارچی بود، حركت كردند. در میان راه، آن ها گاه گوشه ای 
می نشستند و پس از كمی استراحت، دوباره به راه می افتادند. رزمندگان، ساعت ها پیاده 

به جلو حركت كردند. پاها كم كم از رمق افتاد. آن ها به سختی قدم برمی داشتند.
ـ پس چرا نمی رسیم؟ سه چهار ساعته كه راه افتاديم؟

ـ آره به گمانم.
و  نارنجک  دو  و  كالشینکف  و ۱2۰فشنگ  ژ-۳  تیربار  2۵۰فشنگ  محمدمهدی 
يک اسلحه ی كالشینکف را با خود حمل می كرد. تجهیزات همراهش، سنگین بود. 
چشم هايش سرخ شده بود. هر جا كه می نشست، پلک هايش سنگین می شد و خوابش 
می گرفت. رزمندگان وقتی كه به حركت می افتادند، همرزم كناری اش او را بیدار می كرد.
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ـ پاشو، پاشو برادر كه جا نمونی. همه وضع تو رو دارن. بايد تحمل كنیم. داريم به 
مقصد نزديک می شیم.

سرانجام به محل شروع حمله رسیدند. مقر عراقی ها در همان نزديکی بود. همه ساكت 
بودند كه ناگهان فرمانده با صدای بلند آيه ی »اِذا جاَء نَصُراهللِ َوالَفتح« را تالوت كرد. 
او دستور داد كه همه خود را برای حمله آماده كنند. توجه همه ی گوش ها به صدای 
خش خش بی سیم بود. لحظات با هیجان سپری می شد. با بلند شدن صدای اهلل اكبر از 

بی سیم، فرمان حمله داده شد.
ـ باهوشیاری به پیش بريد.

آن ها يکديگر را در آغوش فشردند و با هم خداحافظی كردند.
ـ حاللم كن برادر. شايد اين آخرين ديدار ما باشه.

اين جمله بر زبان همه ی آن ها جاری بود. آن ها با خاک شلمچه تیمم كردند.
ـ محمدمهدی اين جايی؟

محمدمهدی به طرف شحنه كه در كنارش ايستاده بود، چرخید. شحنه كاغذی را به 
طرف او گرفت و گفت »اين وصیت نامه ی منه، اگه شهید شدم، اون رو به هر صورتی 
كه می تونی اصالح كن و به خانواده م برسون.« محمدمهدی شانه هايش را باال انداخت 
و گفت »اصاًل از كجا معلوم، شايد من از تو زودتر شهید شم. البته اگه شايسته باشم.« 

با صدای فرمانده، آن دو همديگر را در آغوش گرفتند.
ـ زود باشید برادرها، معطل نکنید. بايد برای گرفتن خاكريز دشمن، مسافتی در حدود 

شش كیلومتر رو طی كنین.
شاهی، به جلو حركت كرد و محمدمهدی و صبوحی به دنبالش. صدای تیراندازی از 
طرِف بعضی از رزمنده ها، بلند شد. آن ها بدون دستور تیراندازی را شروع كرده بودند. 

بعضی از آن ها با صدای بلند، اهلل اكبر می گفتند.
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ـ نظم داشته باشید. دشمن رو با سروصدا حساس نکنید.
اما عراقی ها حساس شده بودند. آن ها با شنیدن سروصدا متوجه حمله شدند. آسمان 
باالی سِر رزمندگاِن ايرانی از شلیک پی در پی گلوله ها روشن شد. صدای مهیب انفجار 
از هر طرف به گوش می رسید. گاه رزمنده ای مورد اصابت گلوله قرار می گرفت. صدای 
انفجار گلوله های توپ و خمپاره و... هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. محمدمهدی در 
كنار پنج شش نفر ديگر از بّچه ها به جلو می رفتند. زمین زير پايشان سست بود و آن ها با 
هر قدمی كه برمی داشتند، در گل و الی فرو می رفتند. نمی ايستادند و با قدم های آهسته 
جلو می رفتند و پايشان را با زحمت از گل و الی بیرون می كشیدند. لب هايشان از شدت 

تشنگی به هم چسبیده بود.
قمقمه ها را به طرف دهان می بردند و با قطره های آب، لب هايشان را تر می كردند. 

عراقی ها دست از تیراندازی برنمی داشتند.
محمدمهدی داد می زد »بّچه ها در كنار هم تجمع نکنید.« او آن قدر داد زد و جمله اش 
را تکرار كرد كه ديگر به خوبی صدا از گلويش درنمی آمد. در حدود دو كیلومتر با چنین 

وضعی به حركت خود ادامه دادند.
ـ يا امام حسین... به میدان مین رسیديم. مراقب باشید. اين جا تله كار گذاشتن.

اين را شاهجويی كه ده متری جلوتر از ديگران بود، گفت. با صدای فريادش همه از 
حركت ايستادند.

ـ اما چاره ای نداريم و بايد به راه خود ادامه بديم. با دقت و حوصله به پیش بريد.
آن ها با دقت از زمین های مین گذاری شده حركت كردند.

بايد گذشتن از دنیا به آسانی          بايد مهیا شد از بهر قربانی
با چهره ی خونین سوی حسین رفتن          زيبا بود اين سان معراج انسانی

رزمندگان با نیروی بیشتر به راه خود ادامه دادند. گلوله ها بی امان از روبه رو به طرفشان 
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می آمدند، آن قدر زياد بودند كه به خوبی ديده می شدند.
تانک های عراقی ها از باالی خاكريز، تندتند در آن دشت وسیع، شلیک می كردند. 
ضدهوايی ها پشت سر هم همه جا را می كوبیدند. تیربارها كه به فاصله ی ده متری از 
هم در طول خاكريز مستقر شده بودند، برای لحظه ای خاموش نمی شدند، اما رزمنده ها، 
همان طور به جلو می رفتند تا آن كه به پانصد متری سنگرهای دشمن رسیدند. آن ها 
هنوز مقاومت می كردند. آرپی جی زن ها با نشانه گیری، تانک های عراقی و شلیک گلوله 

به طرفشان، چندتايی از آن ها را منهدم كردند.
ـ عراقی ها ترسیدن، از پا نشینید.

در گوشه ی غربی خاكريز، میر حاج ابراهیمی و تعدادی ديگر از رزمندگان به شهادت 
رسیده بودند. در آن قسمت، رزمندگان هر طور كه بود، خود را به خاكريز دشمن رساندند. 
زادخیر و يک عده ديگر از بچه ها، به طرف دشمن حمله ور شدند و بعثی ها را از آن ناحیه 

بیرون كردند.
عراقی ها تانک هايشان را برداشتند و از منطقه فرار كردند، ولی همان طور در حال فرار 

با كالیبر پنچاه كه بر روی تانک سوار شده بود، خاكريز را پشت سر هم نشانه رفتند.
زادخیر، برای شناسايی محِل استقرار تانک های دشمن، يک لحظه سر خود را از پشت 
خاكريز باال آورد تا محل درست آن ها را به آرپی جی زن ها اطالع دهد، اما گلوله ای به 
سرش خورد. او گیج دستش را روی سر خود مالید و با لمس داغی خون كه سرودستش 

را خیس كرده بود، داد زد »خون، خون« يکی از رزمندگان خود را به او رساند.
ـ چیزی نیست برادر، كمی مجروح شدی.

او را در آغوش گرفت، سر زادخیر به طرف زمین كشیده می شد. همرزمش او را روی 
زمین گذاشت. با گفتِن يامهدی و اهلل اكبر، ديگر كلمه ای از دهانش بیرون نیامد. او به 

شهادت رسیده بود.
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محمدمهدی و عده ای ديگر از نیروها، در قسمت میانی خاكريز بودند. پس از مدتی 
درگیری با عراقی ها، باألخره آن قسمت از خاكريز هم سقوط كرد. با سقوط آن قسمت، 
بّچه ها روحیه گرفتند و با قدرت بیشتر شروع به پیشروی كردند. آن ها در پشت چندين 
تپه پناه گرفتند. دشمن تا متوجه استقرار آن ها در پشت تپه ها شد، با شلیک گلوله های 

تانک آن جا را كوبید.
محمدمهدی و صبوحی و معاون فرمانده و چند نفر ديگر در پشت تپه ای مستقر 
را  آن  پشت سر هم  و  كرده  را شناسايی  تپه  آن  كه دشمن  ديدند  وقتی  اما  بودند. 
می كوبد، تصمیم گرفتند كه از پشت آن خارج شوند و به جلو پیشروی كنند. همه رفتند. 
محمدمهدی كه هنوز در كنار معاون فرمانده دسته نشسته بود، به او نگاه كرد و گفت 
»من هم می روم، شما میايین؟« او نگاهی به اطراف انداخت و گفت »تو برو، من از 
طرف ديگر میام.« محمدمهدی با سرعت به طرف همرزمانش حركت كرد. او خود را 

به ديگران رساند. آن ها با تمام نیرو به طرف خاكريز، حمله ور شدند.
ـ توانشان داره به تحلیل می ره.

رزمندگان به جلو رفتند. عراقی ها با ديدن آن ها، باز به فرار ادامه دادند. تعداد زيادی از 
آن ها خود را تسلیم نیروهای ايرانی كردند.

ـ عراقی ها ساكت نمی مونن، پس در فکر جان پناه باشید. از تو سنگرهاشون هر چه بیل 
و كلنگه، برداريد و از آن ها برای كندن زمین استفاده كنید.

رزمندگان شروع به كندِن سنگر كردند. آن ها از وسايل و تجهیزاتی كه عراقی ها در 
آن منطقه رها كرده بودند، استفاده كردند و زمین را كندند. اما به دلیل كم بودن وسیله، 

مجبور بودند از هر وسیله ای كه به دستشان می رسید، استفاده كنند.
ـ خوشحالم كه سالمی.

محمدمهدی سرش را بلند كرد و گفت »اِ... معماريان، تويی.« معماريان لبخند زد و در 
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كنار او نشست و شروع كرد به كندن زمین. خون روی لباس او شتک زده بود. دستش 
كه زخمی شده بود، داشت خونريزی می كرد. محمدمهدی وقتی به چهره ی او كه گاه 
از شدت درد در هم فرو می رفت، نگاه می كرد، تندتر به كار خود ادامه می داد. يکی از 
تانک های منهدم شده ی دشمن، در پنج شش متری سنگری كه آن ها مشغول كندن 

آن بودند، قرا داشت. تانک هنوز در حال سوختن بود.
ـ بايد حواسمون به اين تانک باشه. هر موقع صدايی شنیدی، به عقب بدو.

هر چند لحظه يک بار مهمات داخل تانک منفجر می شد. آن دو زودی پا به فرار 
ادامه  خود  كار  به  و  برمی گشتند  دوباره  خاموش می شد،  كه  و سروصدا  می گذاشتند 
می دادند. گريزشان چندين بار ادامه پیدا كرد. گرمای تانک در حال سوختن، بدنشان را داغ 
كرده بود. كندن سنگر با هر زحمتی كه بود، تمام شد. محمدمهدی و معماريان به داخل 
آن پناه بردند و از شدت خستگی و بی حالی، زودی به خواب رفتند. وقتی كه آمبوالنس 
برای بردِن مجروحین به منطقه آمد، معماريان به علت خونريزی دستش، برای مداوا به 

پشت جبهه انتقال داده شد. او كه رفت، صبوحی به طرف سنگر محمدمهدی آمد.
ـ بیا اين جا پیش من. برادر معماريان رو برای درمان به پشت خط مقدم بردن.

آن دو، سقف سنگر را پوشاندند.
ـ حاال ديگه جامون گرم و راحته.

محمدمهدی به صبوحی نگاه كرد و گفت »خوبه يادت موند بدون من شهید نشی. 
خیلی به ت و دوستان ديگه عادت كرده م.« صبوحی خنديد.

ـ خیلی برام عزيزی.
آن دو توی سنگر نشستند.
ـ سروصداها از كجاست؟

ـ عراقی ها پاتک زدن، آماده باشید.
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هنوز يکی دو ساعت از پايان عملیات نگذشته بود كه نیروهای عراقی دست به پاتک 
زدند. آن ها با تمامی تجهیزات به طرف نیروهای ايرانی حمله ور شدند. تانک ها هر لحظه 

نزديک تر می شدند. خاكريز را بی امان می كوبیدند.
ـ آرپی جی زن ها، امانشون نديد.

آرپی جی زن ها تندتند شلیک كردند. تانک ها يکی يکی، منفجر می شدند. خیلی زود 
تانک های باقی مانده عقب نشینی كردند.

دوباره منطقه كمی آرام شد و بّچه ها در سنگرها استراحت كردند. وظايف و ساعات 
نگهبانی آن ها مشخص شد. قرار شد كه محمدمهدی و صبوحی از 24 نیمه شب تا 2 
صبح در باالی سنگرشان كشیک بدهند. هنوز خوب نخوابیده بودند كه بیدارشان كردند.

ـ برادر امین و صبوحی، نوبت نگهبانی شماست.
صبوحی با بستن تجهیزات، به طرف سنگر نگهبانی راه افتاد. محمدمهدی هم كه 

اسلحه اش را آماده كرده بود، به دنبال او به حركت درآمد.
ـ خیلی مواظب باشید، امکان داره گشتی های عراقی به طرف ما بیان و دوباره بهمون 

حمله كنن.
آن دو چند نارنجک را آماده در جلوی خود گذاشتند.

ـ اين جوری بهتر شد، با اين كار سرعت عملمون باال می ره.
آن شب منطقه آرام بود و نگهبانی آن ها بدون درگیری دو گروه، تمام شد. خورشید كه 
طلوع كرد و همه جا روشن شد، تانک های سوخته و خون های شتک زده بر روی خاک، 

در روشنايی نمايان تر شدند. بّچه ها به كمک هم به اوضاع رسیدگی كردند.
ـ شوخی نیست، داريم به اهدافمون نزديک تر می شیم. فتح خونین شهر، چیز كمی 

نیست.
آن روز با جمع وجور كردن تجهیزات و رسیدگی به اوضاع منطقه و بررسی، برنامه های 
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بعدی به پايان رسید.
ـ اهلل اكبر...

هوا تاريک شده بود كه صدای اهلل اكبر تعدادی از رزمنده های ايرانی بلند شد.
ـ واسه چی اهلل اكبر می گن؟

ـ راديو اعالم كرده كه مردم برای تحسین تالش ها و پیروزی های به دست آمده، به 
پشت بام ها بروند و اهلل اكبر بگويند.

ـ اين كار خطرناكه. مزدورهای عراقی رو حساس می كنه.
ناگهان منطقه زير آتِش خمسه خمسه ی خمپاره قرار گرفت. هر بار كه خمپاره ای به 
زمین می خورد، مقدار زيادی از خاک باالی سنگر، روی سروصورت رزمندگان می ريخت.

ـ حتماً فکر كردن كه ما می خوايم بهشون حمله كنیم.
ـ فقط خدا می تونه به فريادمون برسه.

ـ يا خدا... يا مهدی... كمکمون كن، دوباره سربازهای عراقی وحشی شدن.
لب ها تندتند با ذكر دعا و صلوات تکان می خورد. گاه با هم يک صدا می گفتند »يا 
مهدی ادركنی.« شب با آن همه ناامنی و اضطراب به پايان رسید. صبح همه ی نیرو ها 

را كنار هم جمع كردند. هر كس يک چیزی می گفت.
ـ خواست خدا بود كه زير آتش سنگین دشمن هیچ كس زخمی نشد.

ـ عملیات مهمه، نبايد بی گدار به آب زد.
كم كم، نیروها را به پشت جبهه انتقال دادند.

***
نزديکی های صبح، فرمانده، بّچه ها را از خواب بیدار كرد. به آن ها خبر داد كه دوباره 
حمله ای در پیش است. رزمندگان نماز صبح را خواندند و پس از آن تجهیزات را آماده 
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كردند. با توجه به وظیفه شان در خط مقدم جبهه، تجهیزات به آن ها داده شده بود. 
محمودی تیربارچی بود.

ـ باألخره خونین شهر رو آزاد می كنیم.
ـ زود و سريع سوار ماشین ها شويد.

محمدمهدی و میرزايی و صبوحی و محمودی و تعدادی ديگر از بّچه ها با هم در يک 
ماشین سوارشدند و پس از طی كردن مسافتی، به جاده ی اهواز - خرمشهر رسیدند و 
با گذشتن از اين  جاده، به مقصد نزديک و نزديک تر شدند. همه جا آثار درگیری و جنگ 
ديده می شد. تانک های سوخته، بوی باروت و خاكسترهايی كه هنوز از آن دود بلند 

می شد و خاكريزهايی كه در بعضی جاها به چشم می خورد.
ـ خدا رو شکر كه اين قسمت ها باألخره از چنگ عراقی ها بیرون اومد.

ـ خدا می دونه كه چه خون های بی گناه بر روی اين زمین ها ريخته شده.
ـ تا چند روز پیش پشت اين خاكريزها چه غوغايی بر پا بوده.

محو تماشای مناظر بودند و هر كدام چیزی می گفتند.
ـ خدای من، پادگان حمید رو ببینید.

همه ی نگاه ها به ساختمان نیمه ويرانه كشیده شد.
ـ بی رحم ها چی كار كردن.

ـ پادگان حمیِد؟ هیچی ازش باقی نمونده.
بچه ها با چشم های درشت شده به ويرانه ها نگاه می كردند.

ـ انگار از آجرهايش هم می ترسیدند. خدا لعنتشان كند. فکر كردند كه با منفجر كردن 
اين جا همه ی ايران را به دست خواهند گرفت.

پس از طی مسافتی، ماشین از جاده خارج شد و در دل دشت به پیش رفت. راننده 
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ماشین را به جلو می راند، اما با چشم های نگران به زمین نگاه می كرد و می گفت »برادر، 
نکنه اين جا مین كار گذاشته شده باشه و روی آن بريم.« هر طور كه بود، ماشین به 

سالمت از حركت ايستاد.
دشت وسیع بود و سوزان. رزمندگان كه از ماشین پیاده شده بودند، در كنار هم جای گرفتند 
و منتظر كسب تکلیف شدند. آفتاب گرم، بر بدن هايشان می تابید و عرقشان را درمی آورد. 
از شدت گرما، احساس تشنگی می كردند. محمدمهدی قمقه اش را تکان تکان داد. صدای 

شاالپ شولوپ آب درون آن بلند شد. او آن را به طرف دهان برد، آب را هورت كشید.
ـ اَه. آب چقدر گرمه.

او به میرزايی، صبوحی و محمودی نگاه كرد، هر كدام كه قمقمه را به طرف دهان 
می برد، آب نخورده، آن را از خود دور می كرد.

ـ خیلی داغه.
ـ تشنه تر شدم.

قمقمه ها دست نخورده از فانسقه ها آويزان شد.
مدتی كه گذشت، آن ها به خط شدند و در يک صف منظم آرايش گرفتند و برای 
حركِت دوباره، آماده شدند. بعد از طی كردِن مسافتی طوالنی در آن دشت، به محلی 

رسیدند كه در آن جا تعداد زيادی چادر برپا كرده بودند.
ـ اين چادرها، آدم رو به ياد خیمه های امام حسین در كربال می ندازه.

ـ در اين دشت هم، گرما مثل كربال بیداد می كنه.
میرزايی، صبوحی،  و  افراد گروه در چادرهای مختلف، مستقر شدند. محمدمهدی 

محمودی و شاهی، يکی يکی رفتند زير يک چادر. دورتا دور چادرها باز بود.
ـ اين چادر ها، فقط يک سايبان هستن. خوابیدن در شب زير آن ديدنیه.

محمدمهدی گاه به میرزايی نگاه می كرد و به حرف او گوش می داد و گاه به صبوحی. 
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آن ها وقتی كه با هم تنها می شدند و فرصت پیدا می كردند، كلی برای هم درددل 
می كردند. شب را در همان چادر ها سپری كردند. توالت در فاصله ی طوالنی از محل 
استقرار آن ها قرار داشت. شب آن ها برای رفت وآمد به آن جا با كلی دردسر روبه رو شدند. 

هوا تاريک بود و وقت حركت، جلوی پای خود را نمی ديدند.
ـ حاال چطور بريم توالت؟

ـ میرزايی تو يه چیزی بگو.
ـ كبريت برداريم.

ـ تا اونجا چند بسته كبريت الزمه؟
ـ چقدر شلوغ كردين، بیايین با اين چراغ قوه بريد.

ـ ای بابا، چرا به فکر خودم نرسید.
ـ روشنش كن، راه بیفتیم.

ـ اين هم كه نور ندارد.
ـ حتماً باطری ش ضعیفه، اما از هیچی كه بهتره.

ـ دور دور ها رو نگیر، بگیر زير پامون.
هر طور كه بود، با همان نور كم توانستند به توالت بروند. نزديکی های صبح، آقای 

ذوالقدر كه معاون فرمانده بود، به تک تک چادرها سر زد و شروع حمله را خبر داد.
ـ بلند شید كه پیروزی نزديکه. بايد هر چه زودتر خونین شهر رو از اسارت بیرون بیاريم.

در میان بّچه ها همهمه بلند شد.
ـ انتقام خون همشهری هامون رو می گیريم.

ـ يک كاری می كنیم كه ديگه هوس نکنن پاشون رو از گلیمشون درازتر كنن.
در  آماده ی حركت شدند.  تجهیزات  بستن  با  رزمندگان  پنیر،  و  نان  از خوردن  بعد 
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اين عملیات، آن ها با نیروهای ارتشی ادغام می شدند. محمدمهدی در كنار میرزايی و 
همرزمان ديگر به راه افتاد. وقتی به نیروهای ارتشی رسیدند، در میان آن ها آقای يداهلل 
شهاب و يکی ديگر از افراِد سمنانی كه در تیپ 2۱ حمزه خدمت می كردند را ديدند. آن ها 
با خوشحالی همديگر را در بغل گرفتند و روبوسی كردند. محمدمهدی هم به طرف آقای 
شهاب رفت و با او احوالپرسی كرد. شهاب به عنوان فرمانده ی يکی از گروه ها انتخاب شد.

بعد از كامل كردن تجهیزات، به ترتیب سوار ماشین ها شدند كه به قسمت های عملیاتی 
بروند. محمدمهدی و تعدادی ديگر از بچه ها سوار ماشینی شدند كه سروصدايش از هر 

طرفش بلند بود. 
ـ هیچ اطمینانی به اين ماشین نیست.

ـ همه جای اين ماشین كه داره می ريزه.
ـ حاال تو اين دشت ما رو جا نذاره. 

ماشین با صدای لِق و لوق به راه افتاد.
ـ بشین برادر جا هست. 

اين طوری  برادر،  و گفت »ممنون  نگاه كرد  ماشین  داغان  به صندلی  محمدمهدی 
راحت ترم.« بعد میله را چسبید. با هر صدا كه از ماشین بلند می شد، میله را محکم تر 

می چسبید. 
چند نفر ديگر هم در وسط ماشین ايستاده بودند. هر چند لحظه يک بار، بّچه ها با 

تکان های شديد ماشین، محکم به جلو و عقب كشیده می شدند.
ـ اين قراضه می تونه ما رو سالم برسونه؟

ـ موتورش انگار داره زوزه می كشه.
حدود نیم ساعت از زمانی كه آن ها راه افتاده بودند، گذشت. ماشین كاماًل از حركت افتاد.

ـ آقای راننده، چی شد؟
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ـ خراب شد، خراب.
همه پیاده شدند. سرگردانی در آن بیابان كالفه كننده بود. پس از تعمیر آن، خود را به 

نزديک ترين مقر رساندند.
ـ يه كم ديگه تحمل كنین، با ماشین ديگه ای شما رو به مقصد می رسونیم.

آن ها را سوار چند تويوتا كردند. اين بار با سرعت زياد به حركت درآمدند و در مسیر 
بیابانی به جلو رفتند.

ـ خدايا راحت شديم. نه به آن، نه به اين.
بعد از طی كردِن مسیری تقريباً طوالنی، به محل اصلی رسیدند. محمدمهدی و 
صبوحی، میرزايی و محمودی با كمک هم سنگر ساختند و در آن مستقر شدند. فاصله ی 
آن ها با خط مقدم يک خاكريز بود. آن خاكريز در روبه رويشان قرار داشت و بعد از آن 

نیروهای دشمن مستقر بودند. 
در هنگام ظهر، موقعی كه خورشید با شدت هر چه تمام تر بر سر آن ها می تابید و با 
گرمايش آن ها را كالفه می كرد، بعضی از بچه ها پیشنهاد دادند كه در آبراه بزرگی كه 

در پشت خاكريز بود، شنا كنند. 
محمدمهدی به همراه میرزايی به طرف آبراه به راه افتاد.

ـ مطمئنی كه تو اين آب می شه شنا كرد. 
ـ از هیچی كه بهتره. يه كم تو اين گرما خنک می شیم. ماشین كالفه مون كرد.

توی آب رفتند و مشغول شنا كردن شدند. نیروهای عراقی هم در كنارشان، خمپاره 
می انداختند. آن ها كه از شر گرما نجات پیدا كرده بودند، به آن گلوله ها اعتنا نمی كردند 

و در آبراه پايین و باال می رفتند. آب گل آلود بود.
ـ اين هم از حمام كردنمان.

میرزايی كف دو دستش را از آب پر كرد و گفت »با شنا كردن در اين آب، به جای 
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اين كه تمیز بشیم، بیشتر كثیف شديم.«
ـ حداقل يه كم خنک شديم. داشتم از گرما می پختم.

بعد از مدتی شنا كردن در آب، همگی از آبراه بیرون آمدند و خود را خشک كردند و 
به داخل سنگرهايشان رفتند.

ـ چرت بعد از شنا به تن می چسبد.
محمدمهدی در گوشه ای از سنگر دراز كشید و پلک هايش را روی هم گذاشت. وقتی 

چشم هايش را باز كرد، نگاه های متعجب دوستانش را ديد كه به او خیره مانده بودند.
ـ تو چقدر می خوابی. 

او به ساعت نگاه كرد و چشم هايش را مالید و گفت »چقدر خوابیدم؟«
باألخره خورشید در پشت نخل های اطراف خرمشهر غروب كرد. آن شب به رزمندگان 

خبر دادند كه آماده ی حركت شوند.
ـ امشب شب حمله است، هرچه زودتر آماده ی حركت شويد.

بعد از جمع وجور كردن وسايل و آماده شدن همه ی رزمندگان، آن ها به صف شدند. 
دستوراِت الزم داده شد. گاه گاهی غّرش گلوله ی خمپاره به گوش می رسید. در آن 
لحظه مجبور می شدند برای آن كه تركش به آن ها نخورد و آسیب نبینند، روی زمین 
خیز بردارند. عده ای از بّچه ها، قرآن در دست گرفته بودند و يکی يکی رزمندگان را از زير 
آن رد می كردند. عده ای هم بین بچه ها شیرينی و شکالت پخش می كردند. محمودی، 
در جلو و محمدمهدی و صبوحی بعد از او به حركت درآمدند. همان طور كه مسیر را طی 

می كردند، شهیدی، به كنار محمدمهدی آمد و پابه پای او حركت كرد. 
ـ بّچه ی كجايی؟ 

ـ سمنان. 
ـ منم اهل قزوينم. از حمله ی فتح المبین تا حاال در تمام حمله ها شركت كردم. يکی 
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دو بار هم زخمی  شدم و پس از درمان دوباره به جبهه آمدم. شهادت خیلی ها رو ديدم.
او آه كشید و سرش را به طرف آسمان بلند كرد و ادامه داد »خدايا می شه امشب منم 

شهید شم. يعنی من اين سعادت رو دارم؟« 
محمدمهدی به او نگاه كرد و گفت »ان شاءاهلل خدا شهادت رو نصیبمون می كنه.« 

شهیدی با جست وجو در میان گروه، كتاب دعايی پیدا كرد و شروع به خواندن دعای 
توسل كرد. همه با او هم صدا شدند. آن ها می خواندند و به طرِف محل حمله می رفتند. 
لحظه به لحظه به خط مقدم جبهه نزدک و نزديک تر می شدند. هوا كم كم تاريک شد. 
ديگر نوشته های كتاب دعا، به سختی ديده می شد. هر چه كه می گذشت، هم آوايی 
بچه ها كمتر می شد، تا آن جا كه فقط صدای تالوِت پرسوزوگداز شهیدی شنیده می شد. 
سرانجام پس از كلی راهپیمايی، از حركت ايستادند و با احتیاط، روی خاكريز نشستند. 

میرزايی روبه روی محمدمهدی نشسته بود.
ـ ذبیح بیا اين جا. 

میرزايی بلند شد و به طرف او رفت و كنارش نشست. محمدمهدی كمی به او نگاه 
كرد و گفت »می خواستم بگم كه هر بدی و رنجشی كه از من ديدی، حاللم كنی.« 
میرزايی لبخند زد و گفـت »بابا چه بدی، ما هر چه كه ديديم از شما، خوبی بوده.« 
محمدمهدی كمی به بّچه های رزمنده كه هر كدام در يک جا نشسته بودند، نگاه كرد 
و باز گفت »ذبیح، اگه شهید شدی، شفاعتم كن.« میرزايی كمی سکوت كرد و بعد با 
گفتِن جمله های خنده آور، او را خنداند. با دستور فرمانده دوباره به راه افتادند. پاها روی 
زمین كشیده می شد. دور لب ها سفیدک زده بود و از هم باز نمی شد. آن ها هر جا فالسک 
آب می ديدند، تندتند به طرفش می رفتند، اما گاهی توی فالسک آبی پیدا نمی كردند. 
بچه ها همان طور از پشت خاكريز به پیش رفتند. باألخره به جايی رسیدند كه خاكريز 
قطع می شد. به ناچار از شیار رد شدند و با زمزمه ی »يا مهدی« و »يا اهلل« به جلو رفتند.
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هر قدمی كه برمی داشتند، به دشمن نزديک تر می شدند. در حال حركت به چند بركه 
برخوردند. به اولین بركه كه رسیدند، محمدمهدی با خوشحالی گفت »بّچه ها آب.« 
دستش را در بركه فرو برد و مشتی آب برداشت و به دهان نزديک كرد، كمی از آن 

خورد، هنوز آب را مزه مزه نکرده بود كه آن را تف كرد.
ـ چقدر بدمزه ست. 

گاه گاه صدای مرغابی ها كه در اطراف بركه نشسته بودند، شنیده می شد. آن ها پس از 
طی مسافتی به جايی رسیدند كه با سیم خاردار محصور شده بود و پشت سیم خاردارها 

میدان مین قرار داشت. 
ـ عراقی ها برای جلوگیری از پیشروی نیروهای ما هر كاری می كنن.

بّچه های تخريب چی قدم به قدم، مین ها را خنثی كردند و رزمندگان در آن منطقه ی 
پاكسازی شده كم كم به پیش رفتند و منتظر ماندند كه باز راه پاک سازی شود. در هنگام 
پیشروی، محمودی در جلو و صبوحی پشت سر محمدمهدی حركت می كردند. تیربار 
كالشینکف بینشان دست به دست می شد. آن ها در حس و حال خود بودند كه خمپاره ی 
نیروهای ايرانی به تانک عراقی ها كه در پشت خاكريز مستقر بود، اصابت كرد و تانک 
منفجر شد. هیاهوی زيادی در منطقه بر پا شد. عراقی ها به تکاپو افتادند. سروصدايشان 
بلند شده بود. محمدمهدی به فرمانده نگاه كرد و گفت »آقا اينا كی هستن كه عربی 
صحبت می كنن؟« فرمانده با صدای آهسته گفت »اينا عراقی هستن، سکوت كنید و 

بی سروصدا به حركت ادامه بديد تا متوجه ما نشن.« 
آن ها با احتیاط به جلو می رفتند. هنوز سروصداهای عراقی ها كه از ترس انفجار تانک 
بلند شده بود، خاموش نشده بود، كه صدای انفجار مهیبی توجه همه را به خود جلب 
كرد. يکی از بچه های تخريب چی در هنگام خنثی كردن مین به روی آن رفته بود. با 
منفجر شدِن مین، عراقی ها متوجه حضور نیروهای ايرانی در اطراف خاكريز شدند. در يک 
لحظه، تمام بیابان زير گلوله های خمپاره و كاتیوشا قرار گرفت. بچه ها از هم متفرق شدند. 
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محمدمهدی دوستانش را گم كرد. هرچه چشم چرخاند، آن ها را نديد. به جلو حركت 
كرد. كمی كه رفت، به كاشیان رسید. در كنار او، بر روی خاكريز دراز كشید. گلوله های 
ضدهوايی پشت سر هم شلیک می شدند. محمدرضا شحنه خود را به آن ها رساند. در میان 
آن همه هیاهو و سروصدا، صدای ذوالقدر شنیده شد كه با صدای بلند داد می زد »پیشروی 
كنید، امام زمان با شماست. او همراه شما با مزدوران بعثی می جنگه.« با شنیدِن صدای 
پر امید او، همه جان دوباره گرفتند و از جا بلند شدند و به طرف عراقی ها حمله كردند. 

صدای ناله ی زخمی ها از هر طرف به گوش می رسید.
در حال هجوم به طرف دشمن، به جايی رسیدند كه خاكريز تمام می شد. آن جا قتلگاه 

بود. عراقی ها بی وقفه به طرف رزمندگان خمپاره شلیک می كردند.
ـ انگار جهنمی به پا شده.

پس از مدتی، منطقه كمی آرام شد. آن ها كه سالم مانده بودند، به كمک زخمی ها 
رفتند. محمدمهدی و يک نفر ديگر زير بغل مجروحی را گرفتند و او را از روی زمین 
بلند كردند تا به پشت خط مقدم جبهه برسانند. وقتی كه عراقی ها به طرف آن ها شلیک 

می كردند، او چهار دست وپا روی زمین می خزيد.
ـ خواهش می كنم، منو همین جا بذاريد و بريد.

با وجود آن شرايط سخت، هر طور كه بود، آن دو مجروح را از خط مقدم جبهه دور 
مّشاتان كه  از كنار  او  به كمک زخمی های ديگر رفت.  دوباره  كردند. محمدمهدی 
فرمانده ی گردان بود، رد شد. او داشت به زخمی ها كمک می كرد. محمدمهدی به هر 
زخمی ای كه می رسید، دستش را برای كمک به طرف او دراز می كرد، اما آن مجروح 

دستش را پس می زد و می گفت »به ديگران كمک كن، حال من خوبه.« 
مدتی گذشت و هوا روشن شد. او كه در طول خاكريز حركت می كرد، هر لحظه به 

شهادت يکی از همرزمانش پی می برد. دستش را گذاشت روی سینه اش...
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ـ خدای من، اين جا مثل كربالست.
با ديدِن پیکر بی جان شهیدی، ذوالقدر و... در چشمش اشک جمع شد. خاكريز داشت 
تمام می شد كه او به پیکر بی جان محمدرضا شحنه برخورد. صورتش سرخ شد. كنارش 

نشست. به پاهای له شده ی او نگاه كرد.
ـ خدايا چی بگم، همه رفتن.

باز هم به اطراف نگاه كرد. میرزايی هم شهید شده بود. محمدمهدی داد زد »خدايا 
او هم به ديدار تو آمد. در نبودن آن ها من چه كنم. بهترين دوستانم را از دست دادم.«
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خرداد 1361
ـ خونین شهر آزاد شد.

 اين خبر در شهرها و روستا های ايران، دهان به دهان چرخید. همه اين پیروزی را جشن 
گرفتند. محمدمهدی پس از پايان عملیات بیت المقدس به خانه برگشت. او خاطرات 

زمان حمله را برای خانواده تعريف می كرد و اخبار مربوط به عملیات را می خواند.
ـ حمالت از نقاط مختلف بر روی ارتش عراق صورت گرفته بود و آن ها را كالفه كرده 
بود. مرحله ی آخر عملیات كه در ساعت 22:۳۰ دقیقه اول خردادماه شروع شد، خیلی 

پرشور بود. تالش بّچه ها برای آزادِی خونین شهر بیشتر شده بود.
 رزمندگان با زمزمه ی رمز »بسم اهلل القاسم الجبارين يا محمدبن عبداهلل« عملیات 
برابر اين حمله، دچار ترس و سرگردانی شده بودند و  را شروع كردند. عراقی ها در 
نتوانستند واكنش درست و به موقع انجام بدهند. ارتباط يکان های دشمن از همديگر 
قطع شد و آنها از هم متفرق شدند. هر كه می توانست فرار می كرد. در روز دوم خرداد، 
نتیجه ی حمله عالی بود. بچه ها خرمشهر را كاماًل احاطه كردند و تعداد زيادی از نفرات 
و تجهیزات دشمن تجاوزگر را نابود كردند. هواپیما های نیروی هوايی ارتش در پشتیبانی 
از رزمندگان، حضوری چشم گیر داشتند و با بمباران پل شناور عراقی ها بر روی اروندرود 

و قرارگاه هايشان، صدمات فراوانی به آن ها وارد كردند. 
در آخرين ساعت های روز دوم خرداد، پس از بررسی آخرين وضعیت ها، تصمیم گرفته 
شد كه نیرو ها به داخل شهر پیشروی كنند. در صبح زود سوم خردادماه، واحدهايی از 

رزمندگان به آن سوی رودخانه وارد شدند. 
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تعدادی از عراقی ها با استفاده از تاريکی فرار را بر قرار ترجیح دادند. آن ها سوار قايق ها 
شدند كه تعدادی از اين قايق ها به وسیله ی نیرو های دريايی هدف قرار گرفتند و غرق شدند. 
نیروهای عراقی هم بیکار نماندند و چندبار دست به پاتک زدند، اما نیروهای ايرانی 

محکم جلويشان ايستادند.
در صبح روز سوم خرداد، درگیری ها بین نیروهای رزمنده ی ايرانی و نیروهای بعث 
عراق شديد شد. تعدادی از رزمندگان، از قسمت غرب و خیابان كشتارگاه وارد شهر 
شدند. در ساعت ۱2 هم تعدادی از بچه ها از طرف شمال و شرق وارد شهر شدند و بعد 

از 24ساعت محاصره ی دشمن، آن ها را شکست دادند. 
در ساعت ۱4 بعدازظهر، خرمشهر به طور كامل آزاد شد. پرچم سرفراز كشور از مسجد 

جامع و پل تخريب شده ی خرمشهر برافراشته شد. 
ـ چقدر اين خبر رو می خونی؟

ـ مامان جان نمی دونی كه چقدر از آزادی خرمشهر خوشحالم.
ـ  همه ی ما هم مثل توايم مادر. بیا عزيزم، بیا سر سفره غذات رو بخور. 

محمدمهدی به ساعت نگاه كرد و گفت »آخ، نماز نخوندم. ببخشید، نمازم رو می خونم، 
بعد غذا می خورم.«

اين را گفت و به طرف شیر آب رفت و وضو گرفت و به نماز ايستاد.
محترم خانم به آقا محمدحسن نگاه كرد و با صدای آهسته گفت »وقتی به او نگاه می كنم، 

كیف می كنم. بچه م از روزی كه به جبهه رفت و برگشت، ايمانش هم قوی تر شده.« 
آقا محمدحسن بشقاب غذا را جلويش گذاشت و گفت »درست می گی، جبهه او رو مرد 
كرده. كارهاش بزرگ تر از سنش است. اين قدر رفتارش باادب است كه آدم رو به تعجب 
می ندازه. حاج آقا فامیلی می گه، وقتی در پايگاه بسیج نماز می خونه، اين قدر عبادتش 

باصفاست كه آدم دوست داره كناری بشینه و فقط نگاش كنه.«
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ـ ديشب هم تا نزديکی های سحر بیدار موند و نماز خوند. دلم می خواست... 
محمدمهدی كه به اتاق آمد، محترم خانم حرفش را قطع كرد و توی بشقاب برنج 
ريخت و نگاه به او گفت »بیا مادر، بیا غذا بخور كه جان بگیری.« محمدمهدی كنار 
سفره نشست و گفت »كم بريزيد، میل ندارم.« محترم با تعجب نگاهش كرد و گفت 

»مگه اين غذا رو دوست نداری؟«
ـ چرا حاج خانم، مگه می شه كه غذای شما رو دوست نداشته باشم، من امروز اشتها 
ندارم، نمی دونم چرا دلم گرفته، دوباره ياد دوستانم افتادم. شهادتشون خیلی مظلومانه بود.

آقا محمدحسن در لیوان آب ريخت و گفت »در عوض پرافتخار بود.« 
محمدمهدی نفس عمیق كشید و گفت »گاهی سر سفره می نشستیم، غذا بخوريم كه 
يکهو صدای انفجار بلند می شد و همان موقع، تکه گوشت شهیدی سر سفره می افتاد. 

گاهی هم دست جدا شده ی همرزمم توی سنگر پرت می شد.«
ـ عزيز دلم در عوض حاال آن ها جاشون در بهشته. خودت اين رو بهتر از من می دونی.

ـ همین آرومم می كنه.
محترم خانم ظرف ها را از روی سفره جمع كرد و گفت »راستی زهرا خانم می گفت 
كه به دايی بگید، نمره هام عالی شده، جايزه م يادش نره.« محمدمهدی درحالی كه از 
اتاق بیرون می رفت گفت »با بّچه ها قرار گذاشتم كه اشکاالت درسی شون رو برطرف 
كنم، زود برمی گردم. جايزه ی زهرا خانم هم يادم نرفته.« آقا محمدحسن دست برد توی 

جیبش و گفت »پسرم پول الزم نداری؟«
ـ نه، ممنون. 

محترم خانم سفره را جمع كرد و به آقا محمدحسن نگاه كرد و گفت »تمام فکرش 
تو منطقه ست. ديروز می گفت، اگه مدرسه نداشتم، همیشه در جبهه می موندم. آن جا 
حال وهوای خاصی به آدم می ده. من اين جا روی تشک نرم می خوابم، ولی در آن جا روی 
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سنگ می خوابیدم. حالت های آن جا روحانی بود.« آقا محمدحسن سرش را چندين بار 
تکان داد و گفت »هر كه پايش به جبهه می رسه، حال وهوای ديگه ای پیدا می كنه. از اين 
به بعد، بايد بیشتر به فکر درس و مشقش باشه كه ان شاءاهلل در دانشگاه هم قبول بشه.«
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خرداد 1362
ـ مادر يه كم به فکر سالمتت هم باش. بی خوابی زياد هم خوب نیست.

ـ چشم، هر وقت خوابم گرفت، به زور بیدار نمی مونم. 
محترم خانم به رختخواب رفت و محمدمهدی كتابش را در دست گرفت و شروع 
كرد به راه رفتن. نیمه های شب او در گوشه ای از اتاق نشست و سرش را به ديوار 
تکیه داد و باز چشم دوخت به كلمات كتاب. كم كم پلک هايش روی هم رفت. كتاب از 
دستش افتاد. او چشم هايش را باز كرد و دوباره كتاب را در دست گرفت، اما باز خوابش 
بلند شد و در كنارش نشست. چشم های  بود،  او  به  برد. محترم خانم كه حواسش 
محمدمهدی بسته بود. او تشکی كنارش پهن كرد و دستش را زير سِر آويزان شده ی 
او قرار داد و با دست ديگر كمرش را گرفت تا روی تشک بخواباندش. محمدمهدی از 
خواب پريد. نگاهی به مادر و تشکی كه كنارش پهن شده بود، انداخت و گفت »پس 
می خواستی كه من بخوابم، چه خوب بیدارم كرديد، حاال تا صبح بیدار می مونم و درس 

می خونم.« او بلند شد و شروع كرد به راه رفتن. 
روزهای امتحان، يکی پس از ديگری به پايان رسیدند. چند روز پس از تمام شدن 
امتحانات، آقا محمدحسن برای گرفتن كارنامه به مدرسه رفت. او با خوشحالی به خانه 

برگشت.
ـ كارنامه ت رو گرفتم، مرحبا پسرم. معدلت ۱8/۵ شده. همه می گفتند با وجود آن كه 
بیشتر اوقات جبهه بوده، نمره هايش عالیه. سعی كن از امتحان كنکور هم سربلند بیرون 

بیايی. 
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ـ برنامه ريزی كردم كه از امشب بیشتر درس بخونم. 
مادر گفت »حتماً باز می خوای پاهات رو در تشت آب سرد بذاری كه خوابت نبره يا 

خودت رو تو حموم حبس كنی؟« محمدمهدی خنديد.
شب ها برق های خانه يکی يکی خاموش می شد، غیر از اتاقی كه محمدمهدی در 
آن بود. او توی اتاق راه می رفت و جمالت كتاب را با خود تکرار می كرد. محترم خانم 
گاهی از خواب بیدار می شد و توی اتاق را نگاه می كرد. هر بار كه سرک می كشید، 
محمدمهدی را می ديد كه هنوز در حال راه رفتن بود. محترم خانم درحالی كه چشمش 

به او بود، دوباره خوابش می برد. 
يک روز كه او برای خواندن نماز صبح از خواب بیدار شد، ديد كه برق اتاق روشن 

است. به طرف اتاق رفت. محمدمهدی داشت سالم نماز را می خواند. 
ـ مادر جان يه كم استراحت كن.
ـ چشم، ديگه می خوام بخوابم. 

محترم خانم به آسمان خیره شد. هوا گرگ ومیش بود و داشت كم كم روشن می شد. 
هنوز ساعتی از خواب محمدمهدی نگذشته بود كه او از رختخواب بلند شد و دوباره 
شروع كرد به درس خواندن. وقتی كه صبحانه می خوردند، زيرچشمی به پسرش نگاه 

كرد كه پايش را هی پس و پیش می برد. 
ـ درد می كنه؟ 

چیزی نیست، يه كم زبر شده. 
ـ پس چرا وقتی كه پات رو تکون می دی، خودت رو جمع می كنی؟ 

ـ يه كم درد داره، خیلی كمه. 
آن روز را هم محمدمهدی تا شب راه رفت و درس خواند. محترم خانم موقعی كه 

می خواست بخوابد، روغن را برداشت و به طرف او رفت.
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ـ بذار كمی پات را چرب كنم.
محمدمهدی روی زمین نشست. مادر با روغن پای او را چرب كرد و آن را مالید. بعد 
با دستمال پايش را بست و از اتاق بیرون رفت. وقتی برگشت، ديد كه محمدمهدی با 

پاهای بسته شده دارد راه می رود و درس می خواند.



وعده100



101 تابستان  1362

تابستان 1362
ـ خدا رو شکر، پس از اين همه تالش، نتیجه ی خوبی گرفتی. ان شاءاهلل در مرحله ی 

بعدی هم قبول می شی.
اين را خانواده، وقتی كه نتايج آزمون اعالم شد، به محمدمهدی می گفتند. او باز به 
تالشش ادامه داد. در شهريورماه، همراه پدر به تهران رفت كه در مرحله ی دوم كنکور 
شركت كند. شب قبل از امتحان آن ها به خانه ی عمه اش رفتند. آن شب تا صبح، تندتند 

راه رفت و درس خواند. شوهرعمه اش با تعجب به او نگاه می كرد.
ـ چه انگیزه ای داره اين بّچه. آدم از درس خوندنش، خوشش میاد، خسته نمی شه. 

ـ سال هاست كه ما به كارهاش عادت كرديم.
او فردای آن شب، به حوزه ی امتحانی رفت. وقتی از جلسه ی امتحان بیرون آمد، به 
طرف پدر كه در پشت در منتظرش بود، رفت و تا به او رسید، گفت »بابا می خوام چیزی 
به شما بگم. ولی اين موضوع بین خودمون باشه.« و بعد با خوشحالی سرش را به او 
نزديک كرد و ادامه داد »من در رشته ی پزشکی قبول می شم.« آقا محمدحسن لبخند 
زد و گفت »ان شاءاهلل.« آن دو به ترمینال رفتند و به طرِف سمنان به راه افتادند. هنوز 
به سمنان نرسیده بودند كه محمدمهدی به پدر گفت »تصمیم گرفتم تا مشخص شدن 

نتايج و روشن شدن تکلیف، دوباره به جبهه برم.«
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اواسط شهریور 1362
رزمندگان با دستور فرمانده از مقّرشان در نزديکی مريوان به طرف بلندی های منطقه ی 

پنجوين حركت كردند. 
ـ حواستان باشه، اين منطقه در تیررس دشمن قرار داره. عراقی ها به منطقه اشراف 
دارن. ما مجبوريم كه از نیروی رزمی پیاده استفاده كنیم. هر حركتی باعث تحريک 

اونا می شه. 
هجوم  مورد  طرف  يک  از  مناطق،  اين  كه  اينه  »بدبختی  گفت  بّچه ها  از  يکی 
عراقی هاست و از طرف ديگر، راه نفوذ ضد انقالب.« يکی ديگر گفت »با اين عملیات، 
هم راه نفوذ ضدانقالب رو می بنديم، هم ان شاءاهلل اگر ارتفاعات رو بگیريم، خط دفاعی 
جبهه ی ما در دشت شیلر كوتاه می شه و نیروی كمتری در دفاع از منطقه به كار گرفته 
می شه. به امید خدا مريوان از ديد و تیررس دشمن خارج می شه.« باألخره پس از 
ساعت ها پیاده روی، لشکر ۱7علی بن ابی طالب سمنان به ارتفاعات پنجوين رسیدند و 
روی يالی مستقر شدند. آن ها با هر چیزی كه دم دستشان بود، سنگر درست كردند. 
بعضی گونی های شن را روی هم گذاشتند و عده ای ديگر با سنگ های روی كوه و 
شاخه های درخت ها سنگر درست كردند. آن ها پس از تمام شدِن كارشان هر چه چشم 

گرداندند و به اين طرف و آن طرف رفتند، چشمه و رودی پیدا نکردند.
ـ كی می خواد برامون آب و آذوقه بیاره؟

ـ كاش حداقل رودی، چشمه ای، چاهی اين جا بود.
ـ همان اول كه گفتن، هر روز با قاطر، آب و غذامون می رسه. 
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هر روز، آب و آذوقه و تجهیزات بهداشتی و جنگی به وسیله ی قاطرها به آن ها می رسید. 
نیرو و تجهیزات نظامی ارتش عراق در سطح باالتری از نیروهای ايرانی قرار داشتند 
و با هواپیما و هلی كوپتر آن جا را ناامن می كردند. گاهی كه در منطقه سروصدای شلیک 
تیربارشان بلند می شد، قاطرها رم می كردند و تحويل آب و خوراكی به رزمندگان عقب 

می افتاد.
وقتی ساعت ها از قاطرها خبری نمی شد، آن ها با خواندن دعا و مناجات با خدا خود 
از هر دری صحبت می كردند و  يا دور هم جمع می شدند و  را سرگرم می كردند و 

می خنديدند تا تشنگی يادشان برود. اما گاهی بی آبی طوالنی می شد.
ـ حتماً باز از سروصدای اين هلی كوپتر لعنتی رم كردن.

يکی از رزمنده ها خنديد و گفت »ديگه به حضور هر روزه ی اين هلی كوپتر عادت 
كرديم. اگه يه روز نیاد و منطقه رو گلوله باران نکنه، دلمون براش تنگ می شه.«

ـ برادر نخند، چاک گوشه ی لبت، خونابه جمع شده. دست ها و صورت من هم از 
بی آبی خشک و زبر شده است. 

هلی كوپتر هر روز در منطقه پیدا می شد. باالی سرشان پس و پیش می رفت و بی امان 
به طرف آن ها شلیک می كرد. صدای برخورد موشک و تیربار به صخره ها، در كوهستان 

می پیچید و سنگ ها را به لرزه درمی آورد. 
سیدجمال كه مدتی از بّچه های سمنان جدا شده بود و جزو گردان امداد و اعزام بود، 
چند روزی بود كه به آن ها ملحق شده بود. يک روز كه هلی كوپتر به منطقه آمد، او 
كالشینکف را برداشت و كمی دورتر از بّچه ها در پشت درختی پنهان شد و از آن جا به 
طرف هلی كوپتر شلیک كرد. گلوله ها به قسمت زيرين بدنه ی آن برخورد می كرد، اما 

اثری روی آن نداشت.
ـ بارها امتحان كرده ايم، اما فايده ندارد.
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 تجهیزات رزمندگان برای از بین بردن هلی كوپتر كافی نبود. انتظار فرمان حمله در 
آن شرايط، داشت طوالنی می شد. 

ـ شب جمعه است، بلند شويد، بايد كمی نیرو بگیريم. 
 شب های جمعه، دسته جمعی و يک صدا، دعای كمیل را با سوزوگداز، زمزمه می كردند... 
رِّی َو ُفکنی ِمن َشدِّ َوثاقی...« »پس ای خدای من،  »اَللُهّم َفا قَبل ُعذری َو ارَحم ِشّده ُضّ
عذرم را بپذير و بر حال سخت پريشانم رحم كن و از بند سخت گناهم رهايی ام ده...« 

محمدمهدی كنارشان ذكرها را نجوا می كرد. 
ـ اين قدر اين دعا زيبا و عمیقه كه خستگی و رخوت رو از تن بیرون می كنه و نیرو و 

انرژی جايگزينش می شه.
يک روز كه باران شديدی می باريد، حاج آقا فامیلی به داخل سنگر رفت. چشمش افتاد 
به محمدمهدی و حمید عبدوس و يداهلل جديدی كه لباس هايشان كاماًل خیس شده 
بود. آن ها گوشه ای چمپاتمه زده بودند، كتابی روبه رويشان باز بود. حاج آقا خنديد و گفت 

»مثل موش آبکشیده شدين. اين جا هم درس؟«
ـ حاال كه خبری نیست، موقع جنگ، جنگ و وقتی كه اينجا هستیم و فرصت داريم، 

درس و مطالعه.
حاج آقا فامیلی لبخند زد و از سنگر بیرون رفت. صدای هواپیما به گوش می رسید.

ـ هواپیما... 
 هواپیماهای نیروهای عراق، بی معطلی، با تیربار آن جا را گلوله باران می كردند.

ـ پناه بگیريد. 
بچه ها خود را توی سنگر پرت می كردند و يا پشت صخره ای پناه می گرفتند و يا حتا 
در پشت درختی بی حركت می ماندند. باألخره هواپیما می رفت، اما قاطرها كه رم كرده 

بودند را نمی توانستند باال بیاوردند.
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ـ اگر منتظر بمانیم، نمازمان قضا می شود. وقت تنگ است. 
ـ بهتر است طبق معمول تیمم كنیم.
 تیمم می كردند و به نماز می ايستادند.

ـ ديديد كه غصه نداشت. 
 بعد از نماز كنار هم می نشستند و با شوخی و حرف های خنده آور، وقت می گذراندند.

محمدمهدی بعضی روزها كه فرصت می كرد، درددل هايش را روی كاغذ می نوشت و 
آن را با صدای آهسته می خواند... »شهادت بر فرزندان آدم به مانند گردنبندی بر گردن 
دختر جوانی است. )امام حسین)ع(( قلب ها از عشق به خداوند سرشار است و عاشقان 
لقای يار منتظرند تا هر چه زودتر رسالت هزاران شهید را از بدو خلقت تاكنون به انجام 
رسانند، برآنند تا پرچم خونین عباس، علمدار كربال را كه میراث حسینیان كربالست، 
باری ديگر در كربالی غرب به دوش كشند و يزيديان را نابود سازند، برآنند به سوی 
كربال و از آن جا به مکه و سپس به بیت المقدس تازند و به امامت امام بزرگوارشان، 
منجی مستضعفان، نماز شکر گذارند. خداوندا ما را در اين شب نور كه حمله ی عظیمی 
در پیش است، پیروز بگردان.« گاهی صدای انفجاِر گلوله های كاتیوشا كه به صخره ها 

برخورد می كرد، در فضا می پیچید و پژواک آن صدا چندين بار تکرار می شد.
ـ ساكتی برادر، حاال كه عراقی ها صداشان درنمیاد، همه ساكت شديد؟

ـ دقت كردی سکوت هم دلشوره میاره؟
ـ هنر اونه كه از اين سکوت استفاده كنی و به خدا نزديک تر شوی.

ـ راستی فکر كنم خبری شده.
ـ آره، منم شنیدم، فرمانده می گفت بايد به بچه ها بگم كه آماده باشن.

آن ها كم كم برای رفتن به محل استقرار دشمن آماده شدند. بعد از خواندِن دعا و 
مناجات، يکديگر را در آغوش گرفتند. 
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ـ التماس دعا برادر. 
ـ با توجه به نداشتِن شناخت كافی از معابر منطقه و كوهستانی بودِن آن و مهم تر از 
همه كم بودِن افراد آشنا و راه بلد، حواستان باشد كه در پیچ وخِم كوه، گم نشید. پشت 

سر هم حركت كنید.
در فرصِت باقی مانده تا زمان حركت، بّچه ها با هم عکس گرفتند و برای خانواده و 
بستگان نامه نوشتند. هوا تاريک بود و نیمه ابری. رزمندگان به يک ستون شدند و از يال 
به طرِف سرازيری حركت كردند تا به ارتفاعاِت روبه رو كه نیروهای عراقی در آن مستقر 
بودند بروند و آن منطقه را به تصّرِف خود درآورند. آن ها پشت سر هم حركت می كردند و 
روی قدم های جلويی پا می گذاشتند و درحالی كه زير لب ذكر می گفتند، به جلو می رفتند. 

گاهی ابر كاماًل جلوی ماه را می گرفت و مسیر حركت تاريک می شد.
ـ  ترس به دل راه نديد. بايد اشغالگران رو از مرزها بیرون كنیم، با توكل به خداوند 

يکتا به جلو بريد. 
هوای  آن  در  رزمندگان  می رفتند.  جلو  به  و  می فشردند  دست  در  را  اسلحه  آن ها 
ابری پیش می رفتند و توجه خاصی به چیزی نداشتند، مگر به قدم های نفر جلويی. 
رديِف درختانی كه تقريباً هم شکل بودند، مسیر را يکنواخت كرده بود. رزمندگان با 

راهنمايی های راه بلدهای گروه، پشت سر هم به جلو می رفتند.
سر يک پیچ، هنگامی كه می خواستند تغییر مسیر بدهند، سیدجمال سرش را بلند 
كرد و نگاهی به منظره ی باال انداخت. در آن لحظه، ابری روی ماه را نپوشانده بود. در 
زير روشنايی مهتاب، توجه او به درختی جلب شد كه ظاهرش با درخت های ديگر فرق 
داشت. آن درخت، دو شاخه شده بود و با توجه به اين تفاوت، خودنمايی می كرد. او پس 
از كمی مکث، دوباره به راهش ادامه داد. گاه صدای پراكنده ی انفجاِر گلوله ی تانک و 

خمپاره، از اطراف به گوش می رسید. 
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ـ بّچه ها با احتیاط پشت سر هم به جلو بريد.
سرانجام بعد از طی كردِن مسافتی، به مقر نیروهای عراقی نزديک شدند. رزمندگان 
با دقت و احتیاط، آرايش گرفتند و با هدايت فرمانده گردان، در گروه ها و دسته های 

مختلف، تقسیم شدند و در جاهايی كه امکان داشت، سنگر گرفتند، درست پای كوه.
با صدور فرمان حمله، آنان با نجوا كردن، جمله ی، يا اهلل...يا اهلل...يا اهلل... برای تصرف 
ارتفاعات از دست نیروهای اشغالگر، حمله را شروع كردند. نیروهای عراق كه در باالی 
كوه مستقر بودند، وقتی متوجه حضور رزمندگان شدند، با استفاده از تمام نیرو و تجهیزات، 
گلوله ها را به طرف نیروهای ايرانی نشانه گرفتند و با شلیک دوشکا، منطقه را بی رحمانه 
به گلوله بستند. بچه ها به دسته های كوچک تقسیم شدند و به طرف محلی كه دوشکا 
در آن جا قرار داشت رفتند تا با از كار انداختنش، جلوی تلفات سنگین را بگیرند و كار 
گروه را راحت تر كنند. اما با توجه به باال بودن محل استقرار دوشکا و احاطه ی كاملش 
به نیروهای ايرانی در پايین كوه، دسترسی و در اختیار گرفتِن آن مشکل بود. شلیک آن 
بی رحمانه به سمت بّچه های رزمنده ادامه داشت. تعدادی از آن ها مجروح و شهید شدند.

ـ از پا ننشینید، بی باكانه به پیش بريد.
منطقه از انفجار توپ و خمپاره و... روشن شده بود. گلوله ها فضا را می شکافت. گاه به 
صخره می خورد و گاه بر جسم يک عراقی و گاهی به تِن يک رزمنده ی ايرانی. نیروهای 
عراقی با وجود داشتِن موقعیت برتر و تجهیزات بیشتر، باز تلفات داده و گیج مانده بودند 
و تندتند با شلیک دوشکا، سعی می كردند جلوی پیشروی ايرانی ها را بگیرند. تعداد 
مجروحین لحظه به لحظه زيادتر می شد. سیدجمال قیچی و باند به دست به اين طرف و 
آن طرف می رفت و تندتند به حال زخمی ها رسیدگی می كرد. با پانسماِن زخم هايشان تا 
حد امکان جلوی خونريزی را می گرفت. ناگهان با انفجار گلوله ی تانک در نزديکی اش 
از جا كنده شد و كمی به سمت باال پرتاب شد و دوباره به زمین برگشت. جراحِت خاصی 
نديده بود، او زود از زمین بلند شد. تلوتلو خورد. ايستاد و چندبار نفس عمیق كشید و بعد 
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به طرِف مجروحان رفت. وقتی خواست پاچه ی شلوار مجروحی را ببرد، تازه متوجه شد 
كه موقع حادثه قیچی از دستش افتاده است. هر چقدر اطراف را گشت، آن را پیدا نکرد. 
قیچی زير برگ های انباشته شده روی زمین گم شده بود. او كه ناله و شیون مجروحین 
را می شنید، تندتند با زور ناخن و دندان، باند و لباس قسمت صدمه ديده را، پاره می كرد 

و به مداوای سطحی می پرداخت.
لحظه های عملیات سخت و سخت تر می شد. دوشکا هنوز از كار نیفتاده بود و بی 
بیشتر  می ديد، حضور  نامناسب  را  كه وضع  گردان  فرمانده  می كرد.  معطلی شلیک 

رزمنده ها را در آن منطقه جايز ندانست و دستور عقب نشینی داد.
ـ برگرديد عقب، آن هايی كه سالم هستن، به مجروحان كمک كننن و مجروحانی كه 

می تونن راه برن، سريع تر همراه ما به عقب برگردن.
سیدجمال كه داشت زخم پسری كوتاه قد كه روی كمر پسر عموی قدبلندش تکیه 
داده بود را می بست، تندتند كارش را انجام داد و به اطراف نگاه كرد، تعداد زيادی از 
بّچه ها منطقه را ترک كرده بودند. پسر قوی هیکل كمک كرد تا پسر عموی زخمی اش 
را به عقب ببرد. سیدجمال، به مسیر حركِت تعدادی از رزمندگان نگاه كرد. داد زد »فکر 
كنم اين راه اشتباهه.« اما آن ها به همان سمت رفتند. او ديگر چیزی نگفت، لب هايش 
را جمع كرد و آهسته با خود زمزمه كرد »شايد هم درست می رن.« بعد نگاه كرد به 
بّچه های باقی مانده و گفت »پیدا كردِن راه درست خیلی مشکل شده، از يک طرف 
بچه ها از هم پراكنده شدن و از يک طرف همان تعداد معدود راه بلد، زخمی و مجروحند، 

خیلی احتیاط كنید.«
منطقه كمی آرام شده بود، مجروحان با وجود زخم دردناک و خونريزی های زياد، 
بی صدا به عقب برمی گشتند. تنها مجروحی كه تركش به شکمش خورده بود و با 
دست روی آن را گرفته بود، گه گاه با صدای بلند دادوبیداد می كرد. سیدجمال سرش 
داد كشید »ساكت شو، وضع تو كه بدتر از ديگران نیست. يه كم صبوری كن. پس چرا 
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برنمی گردی عقب؟« بعد دستش را به روبه رو دراز كرد و ادامه داد »فعاًل از اين راه برو 
تا بچه ها رو پیدا كنی.« هنوز صدايش قطع نشده بود كه باز عراقی ها شروع كردند به 
تیراندازی. سیدجمال كمی به اطراف نگاه كرد، زخمی ها به عقب برگشته بودند. اسلحه 
را روی دوشش گذاشت كه به عقب برگردد، اما هنوز چند قدمی برنداشته بود كه متوجه 
حركت يک نفر در پشت تخت سنگی شد. به طرف او رفت. محمدمهدی بود كه به 
تخته سنگی تکیه داده بود و زير لب ذكر می گفت. سیدجمال با تعجب به او نگاه كرد و 
گفت »پس چرا صدات درنمیاد، پاشو، پاشو زود برگرديم عقب.« محمدمهدی با صدای 
آهسته گفت »پام زخمی شده، نمی تونم راه برم.« سیدجمال كنار او نشست و به پايش 
كه خونريزی داشت نگاه كرد و آن را بست و گفت »تکیه ت رو به من بده و بلند شو.« 
محمدمهدی با خجالت سرش را به طرف پايین خم كرد و گفت »لطفاً به مجروح های 
ديگه كمک كنید، من باعث زحمت شما می شم.« سیدجمال درحالی كه زير بغل او را 
می گرفت، گفت »پاشو مرد، پاشو، همه رفتن عقب.« محمدمهدی يا علی گفت و با 
كمک سیدجمال از جا بلند شد. عضالت صورتش از شدت درد در هم فرو رفت، اما 

صدايش درنیامد.
هنوز هوا تاريک بود. آن دو آهسته آهسته قدم برمی داشتند. پای چپ محمدمهدی 

تحت كنترلش نبود.
ـ نمی توانم حركتش دهم.

ـ به من تکیه بده. مسیر سربااليیه. بايد به كمک هم حركت كنیم. 
اسلحه را روی دوش جابه جا كرد و به حركت ادامه داد. گاه پاهايشان روی مسیر 

سنگالخی سر می خورد. 
ـ چی گفتی؟

سیدجمال جوابی نشنید. به صورت محمدمهدی نگاه كرد و ديد كه لب هايش دارد 
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تکان می خورد، خوب كه گوش داد، صدای ذكر گفتنش را شنید.
ـ فکر كردم كه از درد داری ناله می كنی. آفرين پسر. سنگینی ت رو به من بده تا بهتر 
بتونی راه بری. هر كدام از بّچه های گروه از قسمتی رفته اند. بايد حواسمون رو جمع 

كنیم. 
وقتی كه به شیار رسیدند، سیدجمال به اطراف نگاه كرد و گفت »به نظرم از اين شیار 
باال بريم، بهتر باشه. خیلی سخته، اما چاره ای نداريم، می ترسم مسیر رو اشتباه بريم و 
به چنگ عراقی ها بیفتیم. بعد سرش را به طرف شیار باال گرفت و ادامه داد »منو سفت 
بگیر. سعی مون رو می كنیم.« آن ها با سختی چند قدم به طرف باال برداشتند، اما هنوز 
كمی باال نرفته بودند كه پاهايشان روی برگ ها سر خورد و دوباره به سِر جای اولشان 

برگشتند. 
ـ يه بار ديگه امتحان كنیم. 

باز چند قدم برنداشته، به جای اول سر خوردند. سیدجمال به صورت رنگ پريده ی 
كنیم.«  انتخاب  ديگه ای  راه  بايد  نداره،  فايده  »نه،  گفت  و  كرد  نگاه  محمدمهدی 
محمدمهدی با چشم های نیمه باز او را نگاه كرد و گفت »خواهش می كنم، منو همین جا 

بذار و برو.«
سیدجمال به او لبخند زد و به راهش ادامه داد. اما لحظه به لحظه حال محمدمهدی 
بدتر می شد. گاه سرش شل شده و روی گردنش می افتاد. سیدجمال با صدای بلند او 

را صدا می كرد.
ـ قوی باش مرد. چشمات رو باز كن. بايد خودمون رو به مقر برسونیم، ديگه راهی 

نمونده.
صدای بی حال محمدمهدی از دهانش بیرون آمد.

ـ منو بذار و برو.
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سیدجمال درخت روبه رويشان را نشانش داد و گفت »تحمل كن، به آن درخت برسیم، 
تمام شده.« محمدمهدی تمام نیرويش را جمع كرد و با سختی به راهش ادامه داد. پای 
چپش، ول بود و روی زمین كشیده می شد. به نزديکی درخت كه رسیدند، سیدجمال 

درخت بعدی را نشانش داد و همان حرف را تکرار كرد.
ـ چیزی نمانده، نگاه كن. آن درخت رو می گم. 

كم كم خورشید داشت طلوع می كرد. سیدجمال به چهره ی بی رنگ محمدمهدی نگاه 
كرد.

ـ شک دارم كه بتونی نماز بخونی، اما باز سعی ت رو بکن.
محمدمهدی سرش را به طرف پايین تکان داد و با صدای آرام گفت »حتماً.« آن دو 

تیمم كردند و با لباس و پوتین، شروع به خواندن نماز كردند. 
بعد از خواندِن نماز، سیدجمال، به محمدمهدی كه بی حال به صخره ای تکیه داده بود، 
نگاه كرد و گفت »منم خستم، اما نبايد فرصت رو از دست بديم. با تمام نیرو خودت 
رو به جلو بکش. بايد از ته دل به خدا توكل كنیم. جز او كسی نمی تونه ما رو از اين 
وضع نجات بده.« سیدجمال سرش را به طرف آسمان بلند كرد و زير لب گفت »خدايا 
دستمان رو بگیر.« او اين را گفت و به راهش ادامه داد. چند قدمی كه برداشت، دوباره 
سرش را رو به آسمان بلند كرد. چشمش به درخت دوشاخه ای افتاد كه وقت رفتن به 
طرف خط مقدم عراقی ها، توجه اش به آن جلب شده بود. او ايستاد و دوباره به درخت 
نگاه كرد و با خوشحالی داد زد »اين بار ديگه واقعاً رسیديم، بايد دوام بیاری، چیزی 

نمونده. ما نجات پیدا كرديم.«
به جلو  را كشان كشان  باقی مانده  راه  زد. سیدجمال  لبخند  با زحمت  محمدمهدی 
رفت. حاِل محمدمهدی لحظه به لحظه بدتر می شد. سیدجمال هم تلوتلو می خورد و راه 
می رفت. مسافتی را كه طی كردند، هر دو بی حال روی زمین افتادند. از دور صداهايی 
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به گوش می رسید. صداها نزديک و نزديک تر می شد. آن ها، سايه هايی را می ديدند كه 
باالی سرشان حركت می كردند.

***
ـ زود باشید، بیايید، كمک. از بّچه های خودمون هستن.

ـ چقدر خون از پاش رفته. زود اون رو به مقر برسونید. بايد هرچه زودتر مداوا شه.
گروه امداد، محمدمهدی و سیدجمال را تحت مداوای اولیه قرار دادند. سیدجمال به 

مقر برگشت.
ـ با توجه به اوضاع وخیم پاش، او را برای درمان با هواپیما به شهرهای ديگر بفرستین 

تا در اونجا تحت مراقبت بیشتر و بهتر باشه و آسیب ديدگی پاش درمان بشه. 
با هواپیما به مشهد فرستادند و در  از مجروحین،  با تعداد ديگری  محمدمهدی را 
بیمارستان قائم، بستری كردند. تعداد آن ها زياد بود. از هر طرف صدای ناله به گوش 
می رسید. محمدمهدی، وقتی كه حالش بهتر شد، از آن جا به خانه تلفن زد تا خبر 

سالمتی اش را به خانواده بدهد و آن ها را از نگرانی دربیاورد.
ـ مادر خیالتون راحت باشه، من حالم خوبه. 

محمدمهدی از پشت تلفن، سرحال و پرانرژی با مادر صحبت می كرد. 
محترم خانم وقتی صدای او را شنید، با بغض گفت »خدا رو شکر كه صدات رو 
می شنوم. شنیده م كه مجروح شدی، حقیقت داره؟« او كمی مکث كرد و بعد در جوابش 
گفت »بله، اما چیز مهمی نیست. زخمم سطحیه. من رو با هواپیما به مشهد آوردن و 
حاال در بیمارستان قائم بستری هستم. حالم خوبه و تا چند روز ديگه مرخص می شم، 
به مالقاتم نیايید. شما الزم نیست خود رو به زحمت بندازيد، تا خوب شدم، خودم رو 

می رسونم.«
محترم خانم گوشی را گذاشت و فوراً به سر كاِر آقا محمدحسن در شهربانی زنگ زد 
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و موضوع بستری شدن محمدمهدی در بیمارستان را به او گفت.
ـ محمدمهدی سفارش كرده كه به عیادتش نريم. صداش بی حال نبود، اما دلم شور 

می زنه. 
آقا محمدحسن گوشی را گذاشت. خواست به كارهايش برسد، اما دست و دلش به 
كار نمی رفت. او مرخصی گرفت و به خانه رفت. آقا محمدحسن و محترم خانم به 
طرف مشهد به راه افتادند و با عجله خود را به بیمارستان قائم رساندند. به اطالعات 
بیمارستان، نام و نشانی محمدمهدی را گفتند و به طرف اتاقی كه او بستری بود رفتند. 
محترم خانم، با نگرانی به همه ی اتاق ها سرک كشید و به مجروحانی كه روی تخت 
دراز كشیده بودند، نگاه كرد و گفت »دل تو دلم نیست. خدا كنه پاش آسیب جدی 
نديده باشه.« باألخره به اتاق محمدمهدی رسیدند. او روی تخت خوابیده بود و وزنه ای 
از پايش آويزان بود. آقا محمدحسن با تعجب به پای او نگاه كرد و بعد صورتش را 
بوسید و گفت »بابا شما كه گفته بودی چیزيت نیست، پس اين وزنه چرا از پات آويزونه. 
حتماً آسیب ديدگی ت جديه.« محمدمهدی با لبخند به آن ها نگاه كرد و گفت »اآلن هم 
می گم كه چیزيم نیست، چرا خودتون رو به زحمت انداختید، خواهش می كنم برگرديد 

سمنان. اين جا همه ی مجروحان بدون همراه هستن.«
پس از چند روز، محمدمهدی از بیمارستان مرخص شد و به سمنان برگشت. 

ـ آسیب ديدگی ساق پا و زانوی چپش جّديه و عصب آن قسمت از پا قطع شده و هنوز 
به مداوا و مراقبت احتیاج داره. بايد به همین زودی او را به تهران ببريم.

اين را آقا محمدحسن به افراد خانواده گفت كه از او حال محمدمهدی را پرسیده بودند.
نتايج نهايِی كنکور اعالم شد. محمدمهدی در رشته ی پزشکی دانشگاه شیراز قبول 
شده بود. همه ی خانواده خوشحال و هیجان زده، قبولی اش را به او تبريک گفتند. بايد 
هرچه زودتر برای ثبت نام به شیراز می رفتند. آقا محمدحسن كه ديد راه رفتن برای او 
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سخت است و با پای گچ گرفته در راه اذيت می شود، به سپاه رفت تا از آن جا نامه ای 
بگیرد كه خود، كارهای ثبت نام پسرش را انجام دهد تا او با آن شرايط به شیراز نرود. 
ناچار  به  اجباری است.  ثبت نام  او گفته شد كه حضور محمدمهدی در زمان  به  اما 
محمدمهدی همراه پدر به شیراز رفت. آن ها با اتوبوس به راه افتادند. اتوبوس در بین راه 
چندين بار برای استراحت متوقف شد. سوار و پیاده شدن از ماشین، برای او با آن عصايی 

كه زير بغل داشت، سخت بود. 
دستشويی های بین راه خیلی شلوغ بود. در يکی از اين استراحتگاه ها، آقا محمدحسن 
و محمدمهدی كه می خواستند به دستشويی بروند و برای خواندن نماز آماده بشوند، از 
دور عده ی زيادی را ديدند كه جلوی در آن ايستاده بودند. آقا محمدحسن، به عصای 
زير بغل پسرش نگاه كرد و گفت »من جلوتر می رم كه از اونا بخوام اجازه بدن تو 
زودتركارت رو انجام بدی.« اما محمدمهدی به او گفت »پدر من می ايستم، بهتره نوبت 

رو رعايت كنیم.« 
آن ها پس از استراحت و خوردن غذا و خواندن نماز از رستوران به طرف شیراز حركت 
كردند. وقتی رسیدند، در مسافرخانه ای اتاق گرفتند و پس از كمی استراحت، برای 

ثبت نام به دانشگاه رفتند. 
تعداد زيادی از بّچه ها، مدارک به دست، پشت در دفتر دانشگاه ايستاده بودند. بعضی 
از آن ها كه به پای گچ گرفته ی محمدمهدی نگاه می كردند، گفتند »از نظر ما اشکال 
ندارد، شما بدون نوبت به كارهايتان برسید.« اما محمدمهدی قبول نکرد و سر نوبت 
خودش، كارهای ثبت نام را انجام داد. آقا محمدحسن با صدای آهسته به او گفت »پس 

چرا قبول نکردی؟«
ـ هر كدام از آن ها هم كاری دارند، نبايد مزاحمشان بشوم. 

پس از تمام شدِن كارهای مربوط به ثبت نام او در دانشگاه، آن دو با هم به آرامگاه 
سعدی رفتند. عکاسی، گوشه ای ايستاده بود و عکس فوری می انداخت.
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ـ حاج آقا برای يادگاری يک عکس با منظره ی اين جا بگیريد.
آقا محمدحسن به محمدمهدی نگاه كرد و گفت »بیا اين جا يک عکس با هم بگیريم 
تا وقتی كه دكتر شدی، يک يادگاری از من داشته باشی.« آن دو درحالی كه لبخند به 

لب داشتند، كنار هم ايستادند و عکس گرفتند. 
پدر و پسر پس از تمام شدن كارهای ثبت نام، به سمنان برگشتند. پاهای محمدمهدی 
هنوز خوب نشده بود و در موقع راه رفتن اذيت می شد. برای ادامه ی درمان به تهران 
رفتند. دكتر گوشه پس از معاينه، او را در بیمارستان ۵۰۱ ارتش بستری كرد. در آن جا 
آزمايشات الزم روی او انجام شد. پس از مدتی پايش را عمل كردند. او در بیمارستان 
شهدای تجريش هم تحت درمان قرار گرفت. پس از عمل، به سمنان رفت. يک روز كه 
جلوی مسجد صاحب االمر ايستاده بود، دوستش سعدالدين از دور او را ديد. كمی  ايستاد 
و به سر تا پايش نگاه كرد، بعد درحالی كه لبخند بر لب داشت، به طرفش رفت. آن ها 
يکديگر را بغل كردند. پس از احوال پرسی، آقای سعدالدين به پاهای گچ گرفته ی او نگاه 
كرد و گفت »تو، دانشکده ی پزشکی قبول شده بودی كه دكتر بشی و به داد مجروحان 

برسی و اونا رو درمان كنی، ولی اآلن خودت مجروح شدی؟« 
محمدمهدی به او كه هنوز داشت لبخند می زد نگاه كرد و بعد پای گچ گرفته اش را 
كمی جابه جا كرد و گفت »خدا اين طور اراده كرده. او خواسته كه من مجروح بشم و درد 
مجروحان رو حس كنم و بعد اگه توفیقی حاصل شد و در خدمت آن ها بودم، به نحو 

احسن وظیفه م رو انجام بدم.«
در بهمن ماه، ترم اول دانشگاه شروع می شد. او بايد به شیراز می رفت. خانواده مقدمات 
سفر را آماده كردند. او با بدرقه ی آنان، به شیراز رفت. با جديت درس می خواند و بدون 
وقفه مطالعه می كرد. كمتر فرصت می كرد كه به كارهای متفرقه بپردازد. دانشجويان دو 
خوابگاه داشتند. ساختمان ها نزديک به هم بود. بیشتر وقت ها برق محله ها نوبتی قطع 
می شد، اما معمواًل يکی از آن دو خوابگاه، برق داشت. محمدمهدی كه با نظم و عالقه 
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درس می خواند، در صورت قطع برق خوابگاهش، به خوابگاه ديگر می رفت تا وقتش 
بیخود هدر نرود و برنامه اش به هم نريزد. او در فرصت هايی كه به دست می آورد، به 
سمنان می رفت. آن جا هم برای لحظه ای بیکار نمی ماند و دائم مشغول درس خواندن بود.

اما در روز عاشورا كه از همه طرف صدای نوحه بلند بود، كتابش را بست و برای شركت 
در مراسم عزاداری امام حسین)ع( به هیئت رفت. در صف عزاداران ايستاد و شروع به 
سینه زنی كرد. ساعتی كه گذشت، به خانه برگشت و مشغول مطالعه شد. پسرعمه اش 
حمید، از قم به سمنان آمده بود تا در مراسم عزاداری در كنار فامیل باشد. هرچه چشم 

انداخت، محمدمهدی را نديد.
ـ محمدمهدی رو نديدی؟ 

او از فامیل سراغ او را گرفت.
ـ اول مراسم ديدمش، ولی اآلن نمی دونم كجاست.

پس از تمام شدن مراسم عزاداری، او به خانه ی آن ها رفت. زنگ زد. محمدمهدی در 
را باز كرد.

ـ سالم، حالت خوبه؟ تو هیئت نديدمت، دلواپست شدم. تو خونه چی كار می كنی؟ 
محمدمهدی به كتابش كه گوشه ی اتاق بود اشاره كرد و گفت »درس می خوندم.«

ـ در روز عاشورا به جای عزاداری آقا امام حسین)ع( داری درس می خونی؟ 
محمدمهدی كتاب را از روی زمین برداشت و گفت »برای شركت در مراسم، از خانه 
بیرون رفتم و به همراه دسته های عزاداری حركت كردم، يک آن به خود آمدم و فکر 
كردم كه امروز مملکت ما برای سازندگی و پیشرفت به آدم های تحصیل كرده احتیاج 

داره، برای همین به خانه برگشتم و شروع كردم به مطالعه.«
محمدمهدی در تمام روزهايی كه در سمنان بود، هم خودش مطالعه می كرد و هم به 
ديگران تأكید می كرد كه خوب درس بخوانند. در مهمانی ها، بّچه ها را دور خود جمع 
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می كرد و برايشان صحبت می كرد.
ـ زهرا خانم! آموختن علم تکلیف است. دايی جان پیامبر به ما سفارش كرده كه به دنبال 

علم بريم. من به مادرت هم گفته م كه به احاديث خوب گوش بده و به اونا عمل كنه.
او همراه دايی علیرضا برای انجام كاری از خانه بیرون رفت. در خیابان قدم می زدند و 
از هر دری صحبت می كردند. او تندتند در مورد درس ها و هدف هايش در آينده حرف 
می زد. دايی علیرضا كه به حرف های او گوش می داد، با شوخی گفت »خب عزيزم، 
وضع تو كه خوبه. درس می خونی و پزشک می شی. ماشینی و دم و دستگاهی به هم 
می زنی. ديگه بهتر از اين؟« عضالت صورت محمدمهدی در هم فرو رفت. او با ناراحتی 
گفت »دايی جان جداً فکر می كنی هدف من از درس خوندن، جمع آوری مال و ثروته؟ 
خدا می دونه كه اصاًل راضی به مال اندوزی و داشتن زندگی مرفه نبودم.« دايی علیرضا 
كه با لبخند نگاهش می كرد، به شانه های او زد و گفت »دايی جان شوخی كردم، من 

تو رو به خوبی می شناسم. تو همیشه به هدفت اعتقاد داشتی.«
محمدمهدی پس از تمام شدن تعطیالت آماده شد كه به شیراز برگردد. ساكش را 
می بست كه محترم خانم را باالی سرش ديد. خوراكی ها را از دست او گرفت و در ساک 

گذاشت.
ـ هر موقع كه دلت تنگ شد و نتونستی به سمنان بیايی، زنگ بزن بابا يا صادق 

پیشت بیان.
ـ نه مادر جان، الزم نیست كسی به دردسر بیفته.

محترم خانم كنار او نشست و خاک روی ساكش را پاک كرد و گفت »می خواستم در 
مورد چیزی با تو صحبت كنم.« محمدمهدی زيپ ساكش را بست و به او نگاه كرد. 
محترم خانم دستش را روی گل های قالی كشید و ادامه داد »راستش می خواستم بگم 
كه كم كم بايد به فکر زن گرفتن باشی.« محمدمهدی همان طور كه سرش پايین 



119 اواسط شهریور  1362

بود، گفت »چشم، ازدواج سنت پیامبِر. بذاريد كمی سرم خلوت بشه، با هم تصمیم 
می گیريم.«

محترم خانم لبخند زد و گفت »سرت كه خلوت نمی شه. پس بهتره هر چه زودتر 
تصمیم بگیری. فريبا چه طوره؟ من كه خیلی دوستش دارم. دخترعموت هم كه هست. 

خوب همديگر رو می شناسین.«
محمدمهدی لبخند زد. صورتش سرخ شد. سرش را به طرف پايین خم كرد و گفت 

»هرچه خدا بخواد.« او خداحافظی كرد و به طرف ترمینال به راه افتاد.
توی راه گاه كتاب را باز می كرد و چند خطی می خواند و گاه چشم هايش را می بست. 
اتوبوس كه در ترمینال شیراز از حركت افتاد، او از ماشین پیاده شد و به طرف خیابان رفت.

ـ دانشگاه.
چند ماشین از كنارش رد شدند و ترمز نکردند. باألخره يک ماشین كه صندلی های 
عقبش پر بود، ايستاد. او در صندلی جلو نشست. ماشین كمی كه جلوتر رفت. راننده به 
خانمی كه كنار پیاده رو ايستاده بود، نگاه كرد و دستش را روی بوق گذاشت. محمدمهدی 
سرش را به طرف راننده چرخاند و گفت »آقا می شه اين خانم رو سوار نکنید؟« راننده 
سیبیل هايش را خاراند و گفت »بايد خرج اين لگن رو دربیارم يا نه.« محمدمهدی گفت 
»خب مسافر مرد سوار كن.« راننده جلوی پای زن ترمز كرد و گفت »همین اآلن مسافر 
مرد از كجا گیر...« هنوز حرفش تمام نشده بود كه زن دِر ماشین را باز كرد. پايش را كه 
توی ماشین گذاشت، محمدمهدی گفت »عذر می خوام خانم، من می خوام پیاده بشم.« 

زن كنار رفت و او پیاده شد. بقیه ی راه را تا دانشگاه پیاده رفت.
وقتی رسید، كتاب هايش را جلويش گذاشت و شروع كرد به درس خواندن. همیشه تا 
نیمه های شب بیدار می ماند و به تکالیفش می رسید. چند روزی كه گذشت، به خانواده 

تلفن كرد.



وعده120

ـ خوبی مادر؟ چه خبر؟ چرا زنگ نمی زنی، دلواپس شديم. چند وقته كه خبری از 
خودت به ما نمی دی.

ـ همیشه به فکرتون هستم، حجم درس هام زياده، خیلی وقتم رو می گیره.
ـ بابات و عمو احمد تصمیم دارن چند وقت ديگه به ديدنت بیان. قبلش بابات می ره 

قم. شايد يه حرف هايی رو هم در مورد تو و فريبا با آن ها در میان بذاره.
ـ زود نیست؟

ـ نه مادر، ديگه وقتشه.
***

ـ مامان، می خواستم يه چیزی از شما بپرسم، اما روم نمی شه.
ـ رو شدن نداره مادر جان، چی شده عزيزم؟

ـ احساس می كنم نگاه عمو به من يه طوری شده. فکر می كنم كه او و بابا وقتی با 
هم صحبت می كنن، توجه شون به منه. 

ساره خاتون لبخند زد و گفت »خب برادرزاده ش هستی، دوِست داره. چند روز بیشتر 
كه مهماِن ما نیست. می خواد خوب ببیندت. حاال برو روپوشت رو در بیار و بیا آشپزخونه 
يه كم  كمک.« فريبا ابروهايش را باال انداخت و به اتاق رفت. از تو اتاق داد زد »اآلن 

كجا هستن؟«
ـ صبح كه تو رفتی مدرسه، آن ها هم رفتن زيارت حضرت معصومه، همین حاالست 

كه برگردن.
فريبا روپوش مدرسه اش را از چوب لباسی آويزان كرد و به آشپزخانه رفت.

ـ بابا نرفته مدرسه؟
ـ امروز بابا دو زنگ آخر كالس نداره.
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ـ  درسته، حواسم نبود.
ـ حواست كجاست خانم. 

فريبا در قابلمه را برداشت و گفت »راستی داداش احمدرضا كی از جبهه برمی گرده؟« 
ساره خاتون به بخاری كه از توی قابلمه بیرون می زد، نگاه كرد و گفت »با خداست.«

صدای زنگ خانه بلند شد. 
ـ اومدن.

فريبا در را به رويشان باز كرد. آقا محمدحسن و احمدآقا به اتاق آمدند.
ـ سالم... زيارت قبول.

آقا محمدحسن با لبخند به او نگاه كرد و گفت »سالم دختر عزيزم.«
سفره ی ناهار كه پهن شد، همه كنار هم نشستند. بعد از خوردِن غذا، فريبا سفره را 
جمع كرد و به اتاق رفت. از الی در كه نیمه باز بود، به عمو نگاه كرد كه داشت با صدای 

آهسته با پدر حرف می زد. 
پدر استکان چای را از روی زمین برداشت و به دهان نزديک كرد و گفت »به مادرش 

می گم كه موضوع رو با فريبا در میان بذاره و نظرش رو بپرسه.« 
آقا محمدحسن استکان خالی را روی نعلبکی گذاشت و گفت »هر دوتاشون برام 

عزيزن. پس وقتی جواب داد، ما رو بی خبر نذار.«
ـ حاال برادر، چه عجله ای داريد برای رفتن. 

آقا محمدحسن بلند شد و گفت »بايد برگردم. مرخصی ندارم. حتماً بّچه ها رو بیاری 
سمنان.« او بّچه ها را بوسید و به طرف در رفت. احمدآقا همراهش از خانه بیرون رفت. 

ساره خاتون پشت سرشان آب ريخت. در را بست به طرف فريبا چرخید.
ـ خب خانم مباركه.
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فريبا با تعجب به او نگاه كرد و گفت »چی مباركه؟« ساره خاتون خنديد و گفت »عمو 
تو رو برای محمدمهدی خواستگاری كرده.« فريبا صورتش سرخ شد. سرش را پايین 

انداخت و به طرف اتاق رفت. مادر هم پشت سر او رفت. 
ـ هر دختری بايد يه روز به فکر ازدواج باشه.

فريبا از تو كیفش كتابی درآورد و شروع كرد به ورق زدِن آن. ساره خاتون كنارش 
نشست.

رو  او  اخالقی  نظر  از  نداره. هم  ايرادی  بابات، محمدمهدی، هیچ  و  نظر من  از  ـ 
می شناسیم و به ايمان و اعتقادش، يقین داريم و هم می دانیم حاال كه پزشکی قبول 
شده، آينده ی خوبی داره. آن قدر هم تو جبهه بوده كه حاال برای خودش مردی قوی و 

خودساخته شده. می ماند نظر تو. 
فريبا كتاب را ورق زد و نگاهش روی آن خیره ماند. ساره خاتون از كنار او بلند شد و 

درحالی كه از اتاق بیرون می رفت، آهسته گفت »سکوت عالمت رضاست.«
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بهار سال 1364
آقا محمدحسن به احمدآقا نگاه كرد و گفت »ما بزرگ تر ها كه ديگه حرفی برای 
گفتن نداريم، حرف هايمان را روز خواستگاری زديم. بهتره بّچه ها قبل از عقد، با هم 

حرف هايشان را بزنند.«
ـ هرچه شما بفرمايید برادر. 

آقا محمدحسن چشم هايش را روی هم گذاشت و بلند گفت »بر جمال پاک محمد 
صلوات.«

صدای صلوات در خانه پیچید. فريبا چادرش را روی پیشانی اش كشید. ساره خاتون 
صورتش را به او نزديک كرد و گفت »بلند شو برو تو اتاق، اگه هر حرفی داری به 
محمدمهدی بزن.« فريبا با صدای آهسته گفت »من كه گفتم، هر چی بزرگ تر ها 

بگن.«
ـ برای شروع زندگی، خودتان بايد تصمیم بگیريد. بزرگ ترها راهنمايی تان می كنن. 

فريبا و محمدمهدی به اتاق بغل رفتند. هر دو سرشان پايین بود و به گل های قالی نگاه 
می كردند. بعد از مدتی محمدمهدی گفت »خوب فکرهايتان را كرديد؟« فريبا همان طور 
كه سرش پايین بود، گفت »روز خواستگاری فکرهايم را كردم. قباًل به مادرم هم گفتم، 
ايمان و اعتقاد فرد برای من در ازدواج مهمه.« محمدمهدی لبخند زد و گفت »من هم 
به ازدواج به عنوان سنت پیامبر نگاه می كنم. وقتی كه پدر و مادر از من خواستن كه 
به فکر تشکیل خانواده باشم و شما رو پیشنهاد كردن، من از اين انتخابشان خوشحال 
شدم.« فريبا چیزی نگفت. محمدمهدی ادامه داد »حاال كه دارم درس می خوانم، اما به 
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امید خدا كم كم زندگی آبرومندی را مهیا می كنم. فقط اين را همین اول بگويم كه تا 
وقتی كه دشمن در خاک كشورم باشد، ساكت نمی مانم و برای بیرون كردنش به جبهه 
می روم.« فريبا پره ی چادرش را صاف كرد و گفت »من مخالفتی با جبهه رفتن شما 

ندارم.« محمدمهدی دستش را روی قالی كشید.
ـ من به خواهرام گفته م و به شما هم می گم كه در تمام مراحل زندگی، حضرت زينب 
و ائمه اطهار را سرمشق خود قرار دهید. خواندن نماز جماعت و رسیدگی به واجبات دين 

برای من خیلی مهمه.
فريبا لبخند زد و گفت »من هم آرزو دارم كه همیشه در راه رضای خدا قدم بردارم. 
من به اين ازدواج راضی ام تا ببینیم كه خدا چی صالح می داند. فقط قبل از عقد يک 

استخاره باز كنیم.«
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پاییز 1364
علی آقا پرده ی آويزان از شیشه ی اتوبوس را كنار زد. به درخت های نخل نگاه كرد. 
شیشه را باز كرد. با صدای تِرق ترق پرده كه با جريان باد، پس و پیش می رفت و به 
صورتش می خورد، خودش را كنار كشید و شیشه را بست. به محمدمهدی كه كنارش 
نشسته بود نگاه كرد و گفت »ببخشید، دستم خورد به شما؟« محمدمهدی سرش را به 

طرف باال تکان داد و گفت »نه برادر.«
ـ هوای جنوب رو می بینی؟ انگار نه انگار كه داره زمستان از راه می رسه.

محمدمهدی به او لبخند زد. علی آقا لحظه ای به دهان محمدمهدی نگاه كرد و ادامه 
داد »شما هم دانشجوی تربیت معلم هستید؟« محمدمهدی به طرف او چرخید و گفت 

»نه، دانشجوی سال سوم پزشکی ام.«
ـ مرحبا... من هم دانشجوی تربیت معلم شهید مطهری شیراز هستم. در رشته ی 

الهیات و معارف اسالمی و دينی و عربی درس می خوانم.
ـ چه خوب.

ـ بّچه ی كجايی؟
ـ سمنان.

ـ پس چرا از سپاه شهرتان عازم نشدی؟
ـ راستش سه روز رفته بودم قم، خانه ی عموم كه پدرخانمِم. وقتی برگشتم شیراز، 
زمانی كه از اتوبوس پیاده شدم، چشمم افتاد به گروهی كه با شور و اشتیاق سوار ماشین 
می شدند تا به جبهه بروند. احساس كردم كه عشق امام حسین )ع( مرا به طرف خود 
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می كشه. زودی به اولین پايگاه رفتم و برای اعزام به جبهه اقدام كردم.
ـ اين روزها همه اين حس رو دارن، اما شما كه در اين رشته بهتر می توانید به مردم 

كمک كنید.
ـ اآلن جبهه بیشتر به نیروی رزمنده احتیاج داره.

ـ راست می گی، منم همین حس رو دارم. 
اتوبوس در پادگان معاد، از حركت ايستاد. همهمه ی رزمنده ها بلند شد. آن ها از ماشین 
پیاده شدند. در همان روزهای اول، آن ها را به دسته ها و گروه های كوچک تر تقسیم 

كردند. 
ـ آقا محمدمهدی شما هم با ما در يک دسته ايد؟ 

محمدمهدی لبخند زد و گفت »فکر كنم.«
ـ اين برادرها هم دانشجويان تربیت معلم هستن، معرفی می كنم.

ـ علی آقا، دستش را به طرف رزمندگانی كه روبه روی آن ها كنار هم ايستاده بودند، 
دراز كرد...

ـ برادر امیر صولت قهرمانی، برادر عبداللطیف پناهی و برادر الیاس مواج. 
آن ها دست هايشان را به نوبت به طرف محمدمهدی دراز كردند. علی آقا ادامه داد »برادر 

امین هم دانشجوی پزشکی است.« آن ها به محمدمهدی نگاه كردند و لبخند زدند.
***

ـ اين جور كه معلومه، عملیات مهمی در پیش است.
ـ گفتن كه افراد گردان ها بايد آموزش ببینن. از آموزش های آبی خاكی گرفته تا 

امدادی و حفاظتی.
ـ من كه ماسک رو هم می بینم، احساس خفگی می كنم، چه برسه به اين كه در موقع 
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حمالت شیمیايی آن را به صورتم بزنم، اما غواصی رو دوست دارم. فکر كنم ببرنمون 
تهران.

محمدمهدی با لبخند به آن ها نگاه كرد.
ـ بچه ها بیايین تا شب نشده، يه عکس يادگاری بگیريم تا بعد ببینیم چی پیش میاد. 
الیاس درحالی كه دوربین را روبه روی صورتش گرفته بود و دستش را روی دكمه فشار 

می داد، اين را گفت. 
محمدمهدی از جمع جدا شد و به طرف سنگر رفت. الیاس خنديد و گفت »باألخره 

شد ما اين آقا را غافلگیر كنیم.« 
ـ خب چی كار كند بنده خدا، دوست نداره عکس بگیره، بیا از من بگیر.

ـ نیست تا حاال كم عکس گرفتی. 
محمدمهدی و تعدادی ديگر از بّچه ها برای آموزش غواصی به تهران رفتند و پس از 
حدود دو هفته به منطقه برگشتند. پس از برگشت به منطقه، يک روز غروب، بّچه های 

رزمنده كنار هم نشستند. فرمانده از حمله و شروع عملیات برايشان صحبت می كرد.
ـ حاال كه همه ی آموزش های الزم را گذرانده ايد، بايد مسئله ی مهمی را به شما 
بگويم. البته تا حاال همه تان حدس زده ايد كه عملیات در پیش است. بايد بیشتر با شرايط 
محیطی منطقه آشنا شويد. چیز زيادی در مورد كی و كجا بودن عملیات نمی دانیم. تا 

حاال شما آموزش های الزم را ديده ايد. از آموزش غواصی گرفته تا آموزش های ديگر.
آقای قنبری، فرمانده گردان و آقای جعفر عباسی، فرمانده گروهان، كنار هم ايستاده 
بودند. علی آقا به محمدمهدی نگاه كرد و گفت »ما همه جزو گردان خط شکن هستیم. 
ما اولین سنگرهای دشمن را فتح می كنیم. از اين بابت خوشحالم، فقط نمی دانم چرا 
دلشوره دارم.« آقای عباسی، با آن چشم های سبز و صورت گندمگون، گاه به بّچه ها 

نگاه می كرد و گاه به كاغذهای توی دستش. 
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ـ حاال كه همه به وظايف خود آشنا شديد، بايد با استفاده از تمام نیرو به دشمن حمله ور 
شويد. بايد انتقام خون هايی كه بی گناه بر خاک ريخته شده است را بگیريد.

ـ شما سربازان امام زمان هستید. خداوند پشت وپناهتان است. ممکنه در اين راه شهید 
يا مجروح شويد، اما همه چیز به انتخاب خودتان بوده، اجرتان با سرور شهیدان. 

اشک در چشم های رزمنده ها جمع شد. پس از صحبت های فرمانده ها، بچه ها چند نفر، 
چند نفر كنار هم نشستند. علی آقا كه در كنار محمدمهدی بود، گفت »تو رو به عنوان 

امدادگر انتخاب كردن؟«
ـ بله امدادگرم، البته يک اسلحه ی كالش هم دادن كه در مواقع ضروری ازش استفاده 

كنم.
ـ من هم به عنوان نارنجک انداز انتخاب شدم. يک اسلحه ی كالش هم به من دادن. 

راستی قباًل هم كه می رفتی جبهه امدادگر بودی؟
ـ اوايل نه، اين آخری ها به عنوان امدادگر تو جبهه در كنار بّچه ها بودم و خدمت 

می كردم.
علی آقا الله ی گوشش را گرفت و گفت »يادت هست آن روز در مورد ساختمان گوش 
صحبت كردی؟ از آن روز تو اين فکر هستم تو كه اين قدر با استعدادی، چرا به درست 
ادامه نمی دی؟ امروز، وجود شماهايی كه در اين رشته درس می خونید، خیلی به نفع 

ملته.«
محمدمهدی همان طور كه سرش به طرف زمین خم بود، گفت »حضور من در جبهه 

واجب تره.« 
ـ خوشم می آيد كه مؤمن و مخلصی. بريم كمی استراحت كنیم كه امشب هم بايد به 

رزم شبانه برويم. تا اذان صبح بیداريم. 
ـ اين طور كه معلومه، امشب يه چیزی مهم تر از رزم شبانه در پیشه.
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صدای فرمانده بلند شد. 
ـ بچه ها آماده باشید. بايد هرچه سريع تر سوار اين كمپرسی ها بشید.

محمدمهدی و علی آقا از جا بلند شدند. وسايلشان را جمع وجور كردند. پس از آماده 
شدن، بچه ها به صف ايستادند و يکی يکی، سوار كمپرسی هايی كه استتارشان كرده 
بودند، شدند. هوا تاريک بود. كمپرسی ها بی چراغ مسیر را طی می كردند تا آن كه باألخره 

از حركت ايستادند. 
ـ اين جا روستای خضر است. 

آن ها در قسمتی از روستا مستقر شدند. چند روزی گذشت، اما خبری از حمله نشد.
ـ چند روزی است كه در اين روستايیم، پس چرا خبری از عملیات نیست.

ـ خود فرمانده ها هم چیزی از شروع حمله نمی دونن. 
ـ اصاًل معلوم نیست كه عملیات از كجا و كی شروع می شه.

بّچه ها دور هم نشسته بودند و در مورد عملیاتی كه در پیش داشتند، صحبت می كردند. 
علی آقا گاه به آن ها نگاه می كرد و گاهی به نخلستان روبه رو. او بی صدا از جا بلند شد و 
وضو گرفت و به طرف نخلستان رفت. رو به قبله ايستاد و نماز خواند. بعد دستش را به 

طرف آسمان بلند كرد...
ـ خدايا دلم گرفته بود، آمده ام تا با تو درد دل كنم. خودت خوب می دانی كه همیشه 
راضی بوده ام به رضای تو. با آن كه دوست دارم معلم بشوم، اما شهادت آرزوی من است.

چشمانش خیس شد. صدايش لرزيد.
ـ خدايا پدر و مادرم در انتظار من هستند. بهشان صبر بده. هر چه كه خودت صالح 

می دانی، خوب است. اما يک كاری كن كه من به دست عراقی ها اسیر نشوم. 
او نمازش را خواند و به طرف مقرشان به راه افتاد. نرسیده به سنگرها، صدای پر 

سوزوگدازی به گوشش رسید. 
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ـ اِلهی ال تَکلنی ااِّل نَفسی َطرفه عین اَبَدا
صدا برايش آشنا بود. او نزديک تر رفت. محمدمهدی را ديد كه دست هايش به طرف 

آسمان بلند بود. او به عقب برگشت و از آن جا دور شد.
شب بعد، وقتی كه نیمه های شب از خواب بیدار شد، كمی به اين طرف و آن طرف نگاه 
كرد. تعدادی از بچه ها توی سنگر نبودند. او از جا بلند شد و از سنگر بیرون رفت. يکی 
از بچه ها داشت توالت را تمیز می كرد، ديگری لباس رزمنده ها را می شست و يکی ديگر 
در پشت سنگر نشسته بود و پوتین ها را واكس می زد. آهسته آهسته از سنگر دور شد. 

محمدمهدی را ديد كه در گوشه ای نشسته بود و داشت نماز می خواند. 
فردای آن شب، در مقر شور و غوغايی به پا بود. بعد از خواندن نماز، شام خوردند. مثل 
شب های گذشته روحانی برای آن ها سخنرانی كرد. صدای آهنگران از همه جا شنیده 

می شد. بچه ها به هم نگاه كردند. 
ـ بوی عملیات میاد. 

ـ به امید خدا تارومارشان می كنیم. 
ـ اگه شهید شدی ما رو هم شفاعت كن.

فرمانده نقشه ی حمله را پیش روی بچه ها گذاشت و در مورد نحوه ی رفتن و برخورد با 
سنگرهای دشمن توضیح داد. پس از توضیحات او، بچه ها يکديگر را در آغوش گرفتند. 

وصیت نامه ها به معاون گروهان تحويل داده شد. 
ـ بیا برادر، بیا عکس يادگاری بگیريم، شايد اين آخرين عکس ما روی زمین باشد. 

وسايل غیرضروری را تحويل دادند و همه منظم، منتظر دستور ماندند. دستور حركت 
داده شد. علی آقا سر گرداند. محمدمهدی را نديد. سوار قايق شد. دو نفر از بّچه های 
يزد، سکان دار قايق بودند. امیر صولت و پناهی و حسین علی زارع، معاون دسته در قايق 
نشسته بودند. او دوباره با دقت به اين طرف و آن طرف نگاه كرد، محمدمهدی را ديد كه 
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در قايق جلويی نشسته بود. 
هوا ابری بود. نم نم باران می باريد. قايق ها آب های اروند را می شکافتند و به جلو 

می رفتند. 
***

محترم خانم مالفه ی سفید شسته شده را روی زمین پهن كرد. لحاف را روی آن 
گذاشت و دورتادور مالفه را تا زد. مهین به مادر نگاه كرد و گفت »يک ماه ديگه بايد 
خانه تکانی عید می كرديم، تو اين سرما داری تندتند خونه رو تمیز می كنی، خب مريض 
می شی.« محترم خانم سوزن را توی لحاف فرو برد و گفت »نمی دونم چرا دلم قرار 
نداره، دائم فکر می كنم كه می خواد برامون مهمان بیاد. راستی مادر يادم بنداز كه به 
پدرت بگم كه چند كیلو قند و چايی بخره. احساس می كنم كه محمدمهدی هم همین 
روزها به خانه میاد.« مجید باال و پايین پريد و گفت »آخ جان، داداش محمدمهدی 

می خواد برگرده.«
دِر خانه باز شد و آقاصادق تندتند وارد اتاق شد.

ـ سالم مادر.
ـ سالم پسرم، چرا رنگ وروت پريده؟

ـ نه، واسه چی رنگ وروم بپره. كمک نمی خوای؟
ـ نه مادر جان.

ـ راستی مادر می خواستم چیزی بگم، فقط...
ـ چی شده مادر؟
ـ چیزی نیست.

صادق به حیاط رفت. محترم خانم لبش را جمع كرد و از جا بلند شد و به دنبالش به 
حیاط رفت.
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ـ خبری شده مادر؟ با اين حالت منو نگران می كنی.
ـ راستش...

ـ راستش چی؟
ـ خودتون كه بهتر می دونید، همه بايد در اين دوران قوی باشن. 

ـ چه اتفاقی افتاده مادر؟ من كه نصف جان شدم. 
ـ راستش، غالم رضا ساالر و حمید مظاهری شهید شدن.

صورت مادر سرخ شد.
ـ خدا صبرشان بده. حاال خانم آقا غالمرضا با چهار تا بچه ی قدونیم قد چه كنه؟ عمه 

خبر داره؟ خاله چه طور؟ خانواده ی ساالر رو بگو كه همین يه پسر رو داشتن.
ـ هنوز كسی چیزی به خانواده ش نگفته.

ـ باألخره كه چی. راستی مادر از محمدمهدی چه خبر؟ پنج شش ماهه كه بّچه م رو 
نديدم. همرزم هات نديدنش؟ آقای كی بود؟ 

ـ آقای فتحیان. آن بنده خدا تو بیمارستان منطقه محمدمهدی را ديده بود. به شما كه 
گفتم حالش خوب بود و آمده بود ديدن من.

ـ پس چرا لباساش خاكی بود؟
ـ تو جبهه لباسای همه خاكی و ِگلیه. فتحیان تعريف كرد كه برادرت آن شب حمام 

كرد و تا نیمه های شب بیدار ماند و نماز خواند. كاش بودم و می ديدمش.
محترم خانم خیسی كنار چشمش را پاک كرد و به اتاق رفت.
ـ بايد به چند جا زنگ بزنم ببینم می تونم خبری ازش بگیرم. 

اين را آقاصادق به حسین آقا كه تندتند به طرف او می آمد، گفت. حسین آقا با صدای 
آهسته گفت »خبری نشد؟« او سرش را به طرف باال تکان داد. آن دو به چند جا زنگ 
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زدند. 
ـ اين جا هم از او خبری نداشت.

ـ  خب به ستاد معراج تهران زنگ بزن.
ـ ستاد معراج تهران. خسته نباشید. از سمنان تماس می گیرم. می خواستم از حال 

برادرم كه از شیراز به جبهه ی جنوب رفته، خبر بگیرم. 
برای لحظه ای آقا صادق بی حركت ماند و بعد لب هايش آهسته تکان خورد. 

ـ اِنّا هلل و آِنّا اِلیه راِجعون. 
بعد رو كرد به آقاحسین و گفت »محمدمهدی شهید شده، توی قايق، رو اروندرود.«

***
ـ مامان از خیاِط لباسم خبری نداری؟ 

ـ چقدر عجله داری مادر. خب حاضر می كندش.
ـ اگه تا عید آماده ش نکنه چی؟ 

ـ حاال كو تا عید، حاضر می شه. اگه هم نشه، يه لباس ديگه می پوشی. 
ـ آخه رنگش به من می آمد. چادرم كه آماده ست خدا رو شکر؟

ـ مادر جان به جای اين حرف ها، بگو ببینم از درس هات چه خبر؟
ـ خبر های عالی، مامان خوب شد كه تصمیم گرفتم تو حوزه درس بخونم. هم خودم 
اين درس ها رو دوست دارم، هم آقا محمدمهدی خیلی از اين كارم خوشحال و راضی بود.

ـ اين پسر آن قدر آقاست كه همیشه راضی و خوشحال است.
ـ دفعه ی آخر كه از اين جا رفت شیراز، باز نصیحتم می كرد كه خوب درس بخونم. 

كاشکی می شد باهاش تماس بگیريم.
ـ ديدی كه تو تهران به عمه چی گفته بود. حق داره، بچه او هم دل داره. اگه چشم 
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به چشم تو و مادرش بشه پاهاش راه نمی ره كه ازتون جدا شه. 
فريبا سرش را به طرف زمین خم كرد و گفت »گاهی از كارهاش خجالت می كشم. هر 
موقع كه می رم تو اتاقی كه او نشسته، زودی از جاش بلند می شه.« ساره خاتون خنديد و 
گفت »فاطمه تعريف می كرد كه وقتی اسم خواستگاری فريبا به میان آمد، اول، سرخ و 
سفید شد، اما بعدش كه برای روز خواستگاری آماده می شد، با خوشحالی می گفت، دقت 
كرديد كه من كوچک ترين داماد فامیلم. كی گفته ازدواج فامیلی خوب نیست. ائمه هم 
دختر عمو، پسر عمو ازدواج كردن. اصاًل عقد دخترعمو، پسرعمو تو آسمان هاست. امام 

سجاد)ع( با دختر امام حسن)ع( ازدواج كرده.«
صدای زنگ خانه كه بلند شد، فريبا در را باز كرد و گفت »باباست.«

احمدآقا سراسیمه به اتاق آمد و گفت »آماده بشید بايد بريم سمنان. آقاصادق گفته 
فريبا هم بیاد.« ساره خاتون از جا بلند شد و گفت »چی شده؟«

ـ چیزی نشده.
ـ اگه چیزی نشده، چرا بايد به سمنان بريم؟ خودشون كه بهتر می دونن تا چند وقت 

ديگه برای عروسی بچه ها بايد آماده بشیم. تو رو به خدا راستش رو بگو.
ـ راستش.

ساره خاتون دست هايش را به هم مالید و گفت »راستش چی؟«
ـ راستش، آقا غالمرضا و حمید مظاهری شهید شدن.

ساره خاتون نفس عمیقی كشید و گفت »خدا صبرشون بده.«
آن ها لباس هايشان را توی ساک گذاشتند و به طرف سمنان حركت كردند. توی راه 
فريبا آرام و بی صدا به زمین های پوشیده از برف كنار جاده نگاه می كرد. ساره خاتون گاه 
زير لب صلوات می فرستاد و گاهی با احمدآقا صحبت می كرد. وقتی به سمنان رسیدند، 
احمدآقا گفت »بريم خونه ی شهید غالمرضا.« ماشین دم در خانه كه از حركت ايستاد، 
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فريبا نگاهی به در انداخت و گفت »پس چرا خبری نیست؟«
احمدآقا ماشین را خاموش كرد و گفت »زودتر بريم خونه شون ببینیم چه خبره.« وقتی 

وارد خانه شدند، دخترعمه يکی يکی آن ها را در بغل گرفت و گفت »خوش آمديد.«
عمه به طرفشان آمد. ساره خاتون يک نگاه به او انداخت و بعد به احمدآقا. آن ها 
يکديگر را در آغوش گرفتند. عمه گفت »امروز چندتا شهید آوردن. اين طور كه حرفش 

هست، حمید مظاهری هم جزو شهداست. اما ما از آقاغالمرضا خبر نداريم.«
نگاه احمدآقا بین او و ساره خاتون چرخید. 

ـ پس ما يه سر به خونه ی داداش می زنیم. 
آن ها از خانه بیرون آمدند.

ـ بنده خداها، بی خبر بودن هنوز. خوب شد ما چیزی به آن ها نگفتیم. ولی معلوم بود 
كه يه بويی بردن. بنده خدا مادرش رو بگو كه ساكت يه گوشه نشسته بود. خواهراش 

هم آرام و قرار نداشتن.
احمدآقا گفت »بريم خونه ی برادرم ببینیم چه خبره.«

به طرف خانه ی آقا محمدحسن به راه افتادند. نزديک خانه كه رسیدند، فريبا سرش 
را به شیشه ی ماشین چسباند و گفت »اين جا چه خبر...« هنوز حرفش تمام نشده بود 
كه چشمش به حجله افتاد. از ماشین پیاده شد و نگاه به حجله به طرف خانه رفت. او 
آهسته آهسته قدم برمی داشت. چادرش روی زمین كشیده می شد. دايی عباس و دايی 

حسین به طرفش آمدند و او را در آغوش گرفتند و به خانه بردند. 
دايی حسین وقتی بی تابی فريبا را ديد، او را به وادی السالم برد. تعداد ديگری از 
خانواده های شهدا در آن جا رفت وآمد می كردند. فريبا جلوی در ايستاد و به شهدا نگاه 
كرد. آن ها را با همان لباس های خاكی و خون آلود جبهه كنار هم خوابانده بودند. نگاه 

فريبا مابین آن ها چرخید و روی محمدمهدی ثابت ماند. 
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ـ چقدر آرام خوابیده.
دايی حسین دست او را گرفت و به خانه برد.

شب همه ی شهدا را از وادی السالم به مجمع ابوالفضل بردند. آن جا غوغا بود. صدای 
صوت قرآن در میان همهمه ی آهسته ی جمعیت به گوش می رسید. تابوت ها به رديف 
خانم  محترم  بود.  نشسته  خانواده اش  تابوت،  هر  كنار  بودند.  شده  گذاشته  هم  كنار 

گوشه ای نشسته بود و با پسرش درد دل می كرد.
ـ چقدر زود خوابم تعبیر شد. كنار دريا نشسته بودم كه ناگهان از میان امواج خروشان 
آن سه پرچم سبز باال آمد كه روی آن ها ذكر يا حسین نوشته شده بود. نگو كه می خوان 

شهادت شما سه نفر رو به من خبر بدن.
فريبا چادرش را از صورت آويزان كرد و سرش را روی تابوت گذاشت و آهسته گفت 
»قرار ما اين نبود. اصاًل قرار نبود كه رفیق نیمه راه بشی.« آقا صادق از كنار تابوت بلند 
شد و بیرون رفت. فريبا سرش را مدتی روی تابوت گذاشت و با صدای آهسته، صحبت 
كرد. عمه حلیمه به طرف تابوت آمد و كنار آن نشست. آقا صادق به طرف آن ها برگشت 
و پاكت سرپوشیده ای را به فريبا داد و گفت »اين را به من دادن و گفتن حتماً به دست 

همسرش برسونم.«
فريبا پاكت را باز كرد و نامه را بیرون آورد. چشم هايش سرخ شد. نامه را خواند. باز 
سرش را روی تابوت گذاشت. مهین كنارش نشست. فريبا سرش را بلند كرد و به مهین 

نگاه كرد.
ـ يادت هست خوابت را برايم نصفه تعريف كردی؟ 

ـ كدام خواب؟ 
ـ خواب آقا امام رضا)ع(. 

مهین سرش را چندين بار تکان داد. فريبا گفت »می شود خواب را كامل تعريف 
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كنی؟«
مهین چشم هايش را بست و دوباره باز كرد و گفت »از اول.«

ـ بله اگه می شه از همان اول بگو.
مهین نگاه به تابوت گفت »يک روز صبح، نزديک روزی كه می خواست برود، وقتی از 
خواب بیدار شدم، ديدم محمدمهدی با خودش دارد می خندد. با تعجب گفتم، چی شده 
سر صبحی خوشحالی؟ به طرفم آمد و گفت: ديشب خواب امام رضا)ع( را ديدم، توی 

خواب صورت امام نورانی بود. او به من وعده ی شهادت داده است.«
فريبا خیسِی كنار چشمش را پاک كرد. لبخند زد وگفت »چه خوب آن معصوم به 

وعده اش عمل كرد.«
كم كم هوا روشن شد.

ـ ديگه آماده باشید كه شهدا را به امامزاده يحیی ببريم.
همه از جا بلند شدند. عمه حلیمه پارچه ی روی تابوت را كنار زد و گفت »من تا او را 
نبوسم، آرام نمی شوم.« او صورتش را به محمدمهدی نزديک كرد. لب هايش را روی 

گونه ی او گذاشت. سرش را خیلی زود بلند كرد و گفت »به خدا او به من لبخند زد.«
صدای صلوات در فضا پیچید. همه از جا بلند شدند و مردها زير تابوت ها را گرفتند و 

برای خاكسپاری شهدا به طرف امامزاده يحیی به راه افتادند. 
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توضیحات
*ناِم شهید محمدمهدی را در زمان تولد، كوروش نهادند. پس از انقالب، ايشان با 

راهنمايی خانواده، نامش را از كوروش به محمدمهدی تغییر داد. 
*دوستان شهید محمدمهدی در منزل قديمشان كه در خیابان شهناز قديم )حکیم 
الهی فعلی( قرار داشت، بیشتر از فامیل بودند. پسرعمه هايشان )آقا مرتضی و مصطفی 
ذوالفقاری( و برادران صبوری، آقايان )حمید، رضا، حسین، داوود( و پسرخاله هايشان، 
شهید يداهلل جديدی و ماشاءاهلل جديدی و حاج آقا خسرو و حاج آقا حسین و پسرعمويشان 

حاج آقا احمدرضا )داماد خانواده( و برادران مواليی بودند. 
*دكتر خسرو جديدی، پسرخاله شهید محمدمهدی.

*شهید مهدی عبدوس، پسرعمه شهید محمدمهدی.
*بقعه ی پیغمبران در ۱8 كیلومتری شمال شرقی سمنان بر فراز كوه مرتفعی قرار دارد. 
برای رفتن به آن، بعد از پیمودن چند كیلومتر راه با اتومبیل، راه صعب العبور شمال كه 
مالرو است، آغاز می شود. طبق اعتقادات مردم، صاحبان بقعه از فرزندان نوح پیغمبرند كه 
به نام های سام النبی و الم النبی مشهورند. مردم سمنان اعتقاد خاصی به اين مکان دارند.

*میدان امام فعلی.
*حاج آقا حسین جديدی، داماد شهید محمدمهدی. 

*سیدجمال علی الحسینی همرزم شهید محمدمهدی در والفجر4 كه او را با شرايط 
سخت به عقب برگرداند. 

*دكتر سعدالدين، دوست شهید محمدمهدی.
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*شهید حمید عبدوس، پسرعمه شهید محمدمهدی. 
*آقای علی میرزاوند، همرزم شهید محمدمهدی در والفجر 8.

*سردار فتحیان )فرمانده بهداری ستاد كل نیروهای مسلح( كه قبل از عملیات والفجر 
8 در بیمارستان شهید بقايی مشغول به خدمت بود.

نامه ی شهید محمدمهدی امین در تاریخ 62/8/7

امام محمد باقر فرمود: برای عرض تسلیت و مصیبت در عزای حسین )ع( بگويید: 
اعظم اهلل اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السالم و جعلنا واياكم من الطالبین بثاره مع ولیه 

االمام المهدی من آل محمد علیه السالم.
 خداوند اجر و پاداش ما را در مصیبت هايمان بر حسین )ع( بزرگ گرداند و ما و شما را 
از خونخواهان حضرتش همراه با ولی اش امام مهدی آل محمد علیهم السالم قرار دهد.

السالم علیک يا اباعبداهلل
به سر اگر تو را بود هوای او              گذر نما دمی به كربالی او
هنوز می رود به سوی آسمان             فغان العطش ز نینوای او

ز دشت بی كسی به گوش دل رسد          فغان زينبی و وای وای او
با سالم و درود بر پیشوا و سید رسوالن حضرت محمد)ص( و ائمه هدی و با سالم به 
پیشگاه بقیة اهلل االعظم امام زمان و نائب برحقش خمینی بت شکن و با درود بر رزمندگان 
كفرستیز اسالم كه هر لحظه حماسه می آفرينند و با خون خويش بر صفحات تاريخ حک 
می نمايند كه تا آخرين قطره ی خون با كفر می ستیزند و نابودش می سازند و با درود بر 
شما امت قهرمان و دالور اسالمی مان، سالم گرم و خالصانه خود را به خانواده ی عزيز 
و گرامی ام می رسانم و از خداوند طلب صبر و استقامت در قبال مصائب را برای شما 
می نمايم، ان شاء اهلل از اين ماه خون و شهادت و ماهی كه امام مظلومان حسین )ع( 
مظلومانه در دشت كربال به شهادت رسید، بهره برداری كامل را بنمايید و وجود خويش 
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را از محرمات منزه سازيد و زمینه های تقوا را در خود ايجاد نمايید. باشد كه خداوند از ما 
خشنود گردد و رحمت و بركاتش را بر ما بیفزايد و رزمندگان دين اسالم را در صحنه های 

پیکار با باطل پیروز گرداند.         
حسین گونه بر آنها بتازيم گر چه خونمان بر زمین ريزد و بدن های ما قطعه قطعه شود، 

چرا كه ما ترجیح می دهیم شهادت را بر ذاللت.
یف اََحبُّ اِلَی ِمن َمیَته َعلی ِفراش، اگر هزار  حضرت علی )ع( می فرمايد: أَلَلُف َضربَه بِالصَّ
ضربت بر فرق من كوفته شود، بهتر است از اين كه به صورت طبیعی در بستر بمیرم. پس 
آفرين بر كسانی كه عاشقانه در سبیل خدا گام می نهند و عارفانه قله های رفیع شهادت را 
می پیمايند و به لقاء اهلل می رسند، نظاره كنید عزم آهنینشان را كه چگونه پیش می تازند و 
ندای ياا... ياا... خويش را سر می دهند و چنین حماسه هايی را ايجاد می نمايند، خداوندا به 
ما ايمانی عطا كنی كه خالصانه و فقط به خاطر رضای تو قدم گذاريم و لحظه لحظه های 
وجودمان در راه خدمت به اسالم سپری شود. پروردگارا اگر لیاقت شهادت در راه تو را 
داريم، ما را به اين فیض عظیم برسان و اگر قرار بر اين است كه بمانیم، آنچنان زندگی 
كنیم كه رضای تو در آن است و اگر چنین نیستیم و وجودمان مضر به اسالم و مسلمین 
است، ما را نابود گردان، خداوندا تو شاهدی كه اين عزيزان رزمنده جز به خاطر رضای تو 
وجود خويش را بر كف ننهاده اند، پس كمک ها و امدادهای غیبی خويش را بر آنان بیفزا.

ای حسین مظلوم، ای موال و سرور مظلومان، بنگر به مظلومیت يارانت كه چسان 
راه تو را می پیمايند، ای موال جان اگر آن روز در طريق كربال چنین می سرودی كه 
اگرچه خانه ی دنیايی زيباست، ولی خانه ی آخرت و الهی بسیار زيباتر است اين روز نیز 
رزمندگان اسالم از ماديات و ارزش های دنیايی دست كشیده اند و خود را برای هرگونه 
خطری آماده ساخته اند. حسین جان اگر آن روز چنین می سرودی كه اگر قرار است اين 
اموال دنیايی را بگذاريم و راهی ديار ديگری شويم، پس چه زيباست آن را در راه خدا 
انفاق كنیم، اين روز عزيزان امت ما از تمامی اموال مادی خويش می گذرند، رزمندگان 
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اگر آن روز چنین فرمودی  از جانشان می گذرند،  بلکه  از مالشان،  نه تنها  جان بركف 
عاَده َو الَحیاةَ َمَع الّظالِمین ااِّل بََرما )من مرگ را جز سعادت و  كه ال اََری الُموت ااِّل سَّ
زندگی با ظالمان را جز ننگ نمی دانم( اين روز رزمندگان، اين عاشقان لقای يار بی مهابا 
سنگر های كفر را در هم می شکنند و به شهادت می رسند و ننگ زندگی با ستمگران و 

مستکبران و استثمارگران را نمی پذيرند.
نیا َو االِخَرة )خدايا قرار ده مرا  الم ِفی الدُّ اَلّلُهمَّ الجَعلنی ِعنَدک َوجیهاً بِالُحَسین َعلَیِه السَّ

نزد خود آبرومند به وسیله ی حسین علیه السالم در دنیا و آخرت(.
پدر و مادر عزيز ان شاءاهلل خداوند به شما اجر بسیار عطا فرمايد كه مرا ياری نموديد و مرا 
به راه اسالم هدايت نموديد تا مرا خدا چنین سعادتی داد تا در نبرد حق با باطل حضور رسانم. 
برادر صادق، ان شاءاهلل خداوند توفیق خدمت به اسالم و مسلمین را به شما عطا فرمايد 
تا با پشتکار هر چه بیشتر در راه اسالم قدم گذاريد، برادر عزيزم مجید، سعی كن درس 
خود را با تالش هر چه بیشتر بخوانی و هر چه بیشتر در راه فراگیری قرآن بکوش 
تا رضای خداوند را طلب نمايی، خواهرزاده عزيزم زهرا خانم، درست را خوب بخوان، 
مشقت را با دقت انجام بده تا نمرات خوبی بگیری تا ان شاءاهلل اگر خداوند توفیقی داد 
و توانستم به سمنان بیايم، نمرات خوب تو و مجید را ببینم، خواهران عزيز )فاطمه و 
مهین( اوقات خويش را تلف ننمايید و هر چه بیشتر در راه فراگیری علوم و احکام 
اسالمی بکوشید. امام حسین)ع( می فرمايد: ناِفُسوا ِفی الَمکاِرم َو سارُعوا ِفی الَمغانِم )در 
بزرگواری ها پیشی بگیريد و برای بهره برداری از فرصت ها شتاب كنید(، ضمناً سالم 
خود را به داماد عزيزم حسین آقا می رسانم و توفیق پیمودن راه شهدا و خدمت به اسالم 
را برای ايشان می نمايم، سالم خود را به دايی عزيزم منصور می رسانم، دايی عزيزم 
)منصور( به راستی شما سربازان واقعی امام زمانید. ما را نیز دعا كنید تا از سربازان اسالم 
و امام زمان باشیم، سالمم را به بابابزرگ و بی بی برسانید، بابابزرگ محالتی را سالم 
برسانید، جعفر، جواد و مهدی را بلند بلند سالم برسانید. به تمامی فامیل ها سالم برسانید. 
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الّسالُم َعلیک يا ُحسین بن علی و علی االرواح الّتی حلّت بِفنائک، علیکم مّنی جمیعًا 

سالم اهلل ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار...
سالم بر تو ای حسین بن علی و بر ارواحی كه در آستانت خفتند بر همه ی شما از 

طرف من درود خدا تا ابد، تا هستم و تا هست، شب و روز.
با سالم و درود بر امام مهدی و نائب بر حقش خمینی بت شکن و امت قهرمان 
اسالمی ايران، سالم خويش را به خانواده ی گرامم می رسانم. ان شاءاهلل با توفیق خدا 
و رهنمودهای رهبر كبیر انقالب، افتخار و سرافرازی در جهت ايجاد زندگی ايده آل و 
اسالمی بکوشید. بر شما سالم می رسانم. درحالی كه نسیم عطر حرم حسینی را به 
مشاممان می رساند و مژده فتح و ظفر را به رزمندگان اسالم می دهد، امید است، هر چه 
زودتر در حرم حسینی، گرد آيیم و به امامت روح خدا، نماز شکر گذاريم. رزمندگان با 
عزم راسخ و اراده ی پوالدين، می رزمند و با ايمانی راسخ و با شهامت پیش می تازند. فقط 
به قوه و نیروی الهی توان می گیرند و فقط خالصانه از خدای خويش كمک می گیرند؛ 
چرا كه ال حوِل َو ال ُقّوة ااّل با اهلل و خدا نیز به ياری شان می شتابد. آری خانواده ی 
عزيزم، اين جا حال وهوای ديگری دارد. اين جا عارفانی را می بینی كه شامگاهان فرياد 
يااهلل و يااهلل آن ها آسمان را می شکافد و صبح ظفر مژده می دهد و فجر صادق را از 
پس پرده ی ظلمانی هوا و هوس و ماديات آشکار می سازند و به نور و روشنايی عرفان 
و هدايت چشم می دوزند و از چشمه ی جوشان احديت سیراب می گرداند. در جبهه ای 
ديگر در مقابل جبهه ی اسالم، جبهه ی كفر است. آن ها هیچ ندارند. آن ها نه مأوايی 
دارند و نه مرجعی. نه ايمان دارند و نه اراده. چون بتانی چوبی و سنگی اند كه با وزش 
نسیمی متزلزل می شوند و نابود می گردند. ولی ما حقیم. ايمان داريم به خدا. مرجع داريم 
و به ناچار و الزاماً ما پیروزيم. خالصه سخن را كوتاه می كنم. خدا را شاهد می گیرم كه 
هیچ گاه نخواهم توانست اين مکان مقدس را برای شما توجیه نمايم. خدا به شما اجر 
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و پاداش جزيل و جمیل عنايت فرمايد. دقت كنید و بدانید كه خدا به شما توجه دارد 
و شما را عزيز می داند كه فرزندانتان را به جبهه فرستاديد. اين جا خانواده هايی هستند 
كه دو شهید داده اند. ولی باز فرزند ديگرشان به جبهه آمده است. از آن ها پند و اندرز 
گیريد. از آن ها عبرت بگیريد كه واقعاً اينان امید اسالمند. مبادا در شما خللی ايجاد شود. 
مبادا چنین انديشه ای در شما ايجاد گردد كه چرا فالن كس به جبهه نمی رود. اين را 
بدانید، هر كس به جبهه برود، اين افتخار و سعادتی بسیار بزرگ است. ولی كسانی كه 
به جبهه نمی روند، در آخرت پشیمان خواهند شد. به گفته ی پیامبر گرامی اسالم، عاقبت 
با نوعی نفاق از زمین خواهند رفت. در مقابل سختی ها صبر پیشه سازيد. شهادت های 
عزيزان رزمنده شما را سست نگرداند، بلکه چون پوالد استوار باشید كه خدا با شماست. 
اين جا ما بسیار در آسايش هستیم و شايد از شهر خودمان نیز، برايمان گرامی تر است 
و از اين لحاظ هیچ گونه نگرانی نداشته باشید. من وقتی اين سخنان را می گويم و اين 
چنین می نويسم خويش می گويم. شما بايد هیچ گاه به فکر اين نباشید كه فرزندتان در 
آسايش باشد و خطری او را تهديد نکند، بلکه به فکر كلیه ی رزمندگان اسالم باشید 
كه در سخت ترين شرايط مقاومت می كنند و همواره پرچم پرافتخار اسالم را در اهتزاز 
نگاه می دارند. ان شاءاهلل خداوند به تمامی امت مسلمان صبر در مقابل مصائب و اطاعت 
و بندگی خداوند عنايت فرمايد. به فکر رزمندگان اسالم باشید و برای پیروزی شان دعا 
كنید، برای طول عمر رهبر عزيزمان دعا كنید، تا به امید خداوند هر چه زودتر راه كربال 
به دست پرتوان رزمندگان اسالم گشوده گردد و ندای رزمندگان در پاسخ به فرياد هل 
من ناصر حسینی بر مناره های كربال، به گوش جهانیان رسد. خداوندا فرج امام عصر، 
امام زمان را هرچه زودتر بگردان و رهبر كبیر انقالب را تا انقالب حضرت مهدی )عج( 

در پناه خويش حفظ فرما. 
سالم خود را به پدر و مادر عزيزم می رسانم و از خداوند قادر متعال خواستار سالمتی 
ايشان می باشم. به برادر صادق عزيز سالم می رسانم. به برادر مجیدآقا و خواهرزاده هايم 
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بلند بلند سالم می رسانم ان شاءاهلل با باز شدن مدارس درس خويش را با تالش هر چه 
بیشتر بخوانند تا خداوند از آنان خشنود گردد... 

حمید نیز همراه ماست و قدرت و توانش از ما بیشتر است و با شور و عالقه بسیار زياد 
به امید فتح كربالست... 

برادر علیرضا نیز سالم می رساند، امید است كه هر چه زودتر، كربال و قدس را از لوث 
كفار منزه سازيم. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
محرم ماه خون ماه شهادت 

قال رسول اهلل: اِّن الُحسین مصباُح الهدی و سفینة النجاة، به درستی كه حسین چراغ 
هدايت و كشتی نجات است.

سالم بر تو ای موال و سرور مظلومان. ای اباعبداهلل. بزرگ است سوگت و سترگ است 
مصیبت تو، بر همه مسلمانان و بزرگ و سترگ است مصیبت تو در آسمان ها بر همه ی 
اهل آسمان. پس لعنت كند خدا امتی را كه بنیاد كردند ستم و بیداد را بر شما خاندان 

رسول اهلل و لعنت كند خدا امتی را كه مظلومانه شما را به شهادت رسانیدند. 
ای موالی مظلومان، هم اكنون ياران و سربازان تو چون ستارگان آسمان می درخشند 
و ندای مظلومیت را سر می دهند و به راستی اينان منتقمان خون تو و يارانت هستند. 
ای ابا عبداهلل، بنگر كه چگونه سرهاشان را بريدند. زنده زنده آن ها را سوزاندند. بدن های 
مطهرشان را قطعه قطعه نمودند، ولی باز هم، چون ياوران كرباليت، فرياد كردند كه 
اگر هفتادبار ما را بسوزانید و زنده كنید، باز هم دست از مواليمان حسین برنخواهیم 
داشت. آری، اگر خورشید واليت )امام حسین( آن روز در كربال به خون نشست، اينک 
خورشید دگر، حسینی دگر، به پا خاسته و روح شهادت و شهامت را در حسینیان امروز 
دمیده است. اين پیر جماران و اين عاشق شهادت، نائب صاحب الزمان، خمینی، دست 
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عطوفت بر سر رزمندگان خويش می كشد و آنان را راهیان كربال و قدس قرار می دهد. 
خانواده ی عزيز اين ماه خون را، اين محرم را گرامی بداريد؛ چرا كه حسین آن روز تنها 

بود، اين روز را نظری افکند و فوج فوج يارانش را ببیند كه همگی در غم او شريکند. 
ای عزيزان، از شما خواستارم كه بر اين افتخار كنید كه فرزندتان ندای لبیک يا اباعبداهلل 

سر می دهد و امام حسین را تنها نمی گذارد. برای فرج امام زمان )عج( دعا نمايید. 
از خداوند خواستار طول عمر امام باشید. رزمندگان را از ياد نبريد و همواره دعای 

خیرتان را نثارشان كنید. 
سالمم را به پدر و مادر عزيزم می رسانم. سالمم را به برادرم صادق و مجید می رسانم. 
ان شاءاهلل مجید هر چه بیشتر در راه يادگیری قرآن بکوشد تا اگر خداوند توفیقی داد و 

به سمنان آمدم، صدای صوت قرآنش را بشنوم... 
به امید پیروزی حق علیه باطل

محمدمهدی امین 

امام حسین علیه السالم می فرمايد: بُکاُء الُعیون َخشیُة الُقُلوب ِمن رَحمَة ا...
گريه ی چشم ها و ترس دل ها، نشانه های رحمت خداوند است.

سالم و درود بر يگانه منجی عالم بشريت، امام زمان و نايب برحقش خمینی كبیر و 
ياران و دوستداران و دلسوختگان آقا امام حسین)ع(.

عاشقان حرم حسینی، فوج فوج با قدم هايی استوار و پوالدين بر پهنه ی زمین های 
غريب كه يادآور كربالی حسین هستند قدم می گذارند، در دل هاشان عشق و ايمان 
به حق تعالی، در دست هاشان سالح ايمان، نظر دوخته به حرم حسینی و بیت المقدس 
پیش می تازند تا هرچه زودتر فرياد حق طلبانه ی خويش را به گوش جهانیان برسانند، 

ای آفرين بر رزمتان، قدومتان بر خطه ی خون رنگ جبهه ها مبارک باد.
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سالم گرم و خالصانه ی خويش را به خانواده ی گرام و عزيز می رسانم، امیدوارم در پناه 
باری تعالی به فکر خدمت به اسالم و مسلمین باشید، آری عزيزان، بسیار خوشوقتم از 
اين كه در جمع ياران صالح خداوند حضور رسانده ام تا اگر چه اين حقیر از كاروان عشق و 
ايمان بازمانده است، اين راهیان حرم قدس حسینی را دستاويز قرار داده و بتوانم موجبات 

رضای خداوند را فراهم نمايم.
خانواده ی عزيز و دلبندم، اينجا به راستی جای حق جويان و عاشقان خدا و محیط قرين 
با صفا و مهر و محبت است. ان شاء اهلل خداوند به همگی ما توفیق سربازی آقا امام زمان 
را عنايت فرمايد و در آخرت ما را در نزد اولیاء خداوند سرافراز گرداند تا محشور ياران 

حقیقی اسالم باشیم.
ديگر عرضی ندارم و همه ی شما را به خداوند بزرگ می سپارم، سالمم را به همگی 
فامیل ها برسانید. سالمم را به برادر عزيزم صادق و مجید و خواهران عزيز و خواهرزاده های 
گرامم )سمانه و زهرا( برسانید، امیدوارم مجید و زهرا در درس خواندن كوشا باشند تا در 
آينده خدمتگذار اسالم و مسلمین باشند، سالمم را به پسرعموی عزيز احمدرضا و به 
دايی های عزيز برسانید. از همگی شما التماس دعا دارم، خدانگه دار شما، ضمناً هم اكنون 

ما در اهواز مستقر هستیم.
 خدايا خدايا تا انقالب مهدی، حتا كنار مهدی، خمینی را نگه دار.
64/9/۱6

وصیت نامه ی شهید محمدمهدی امین در تاریخ 64/11/11

بسم رب الشهدا و الصديقین 
ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدين منکم و الصابرين ونبلوا اخباركم فال تهبوا و تدعوا الی 

السلم و انتم االعلون و اهلل معکم و ان يدركم اعمالکم.
و البته ما شما را در مقام امتحان می آوريم تا آنکه در راه خدا مجاهده و كوشش دارد و 
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)به رنج آن( صبر می كند، مقامش معلوم سازيم و اخبار و اظهارات شما را هم بیازمايیم 
و از ترس جنگ كافران را دعوت به صلح مکنید كه شما بر كفار غالب و بلند مقام تر 

خواهید بود و خدا با شما است و از اعمال شما هیچ نمی كاهد.
مواليم، سرورم، ای منتقم خون حسین، مهدی جان، سالمم بر تو باد، سالمی از عمق 

دل، از سراسر وجود، سالم بر نائب برحقت، عارف وارسته، خمینی بت شکن.
معبودا، ای موالی بی پناهان، سرور و ملجأ گنهکاران، مدتی را در غفلت و خموشی به 
سر بردم، در دنیای ظلمانی به دور از عشق، به دور از ايمان حقیقی، يا ارحم الراحمین و يا 
غفارالذنوب، دست عنايتت را بر اين پیکر نحیف آلوده در گناه كشیدی، عشق حسین را در 
دل سیاهم جايگزين ساختی و اين نعمت بزرگ را كه همانا هماهنگی با قافله ساالر راهیان 
كربالست، عطايم نمودی. حسین جان، گرچه به خوبی می دانم لیاقت همراهی با كاروان 
عاشقان تو را ندارم و از كاروانیانت به دور مانده ام، اما با تمام وجودم حاضرم افتان و خیزان، 
لنگان لنگان در مسیر كاروانت قرار بگیرم، وای بر من كه از كاروانت باز بمانم، وای بر من 
كه بر خون يارانت قدم گذارم و ساكت مانم. »انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم.«

عزيزان، بدانید، دنیا دنیای وداع است، دنیا ارزش ماندن و دل بستن را ندارد، بگذار 
اين سدها، اين بدن ها به خاطر رضای خدا پاره پاره گردند و در راه محبوب فدا شوند. 
اين روز ها گويی سیمای رزمندگان تأللو نور مقدس وجود مبارک آقا ابا عبداهلل... است، 
جبهه ها حال وهوای ديگری دارد، چرا كه بقیه اهلل االعظم، موال و سرورمان در سوگ 

بی بی عالم، صديقه كبری، زهرا)س( به سر می برد.
خداوندا، چگونه از وجود بنالم. هر چه بنالم، اگر چه چشمه اشکم خشک گردد، هرگز 
نمی تواند مظلومیت زهرای اطهر را بازگو كند. از چه بگويم، از قبر مفقود زهرا، از قبر 
بی زائرش، آه علی جان، شبانگاه پیکر اطهر زهرا را به خاک سپردی، شامگان دست 
حسین را می گرفتی و بر سر قبر مادرش زهرا حاضر می نمودی، آقا حسین قبر مادرش 
را در آغوش می كشید و ندای غريبی سر می داد، زهرا جان تو رفتی درحالی كه علی را 
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تنها گذاردی. علی جان دنیا را وداع گفتی، زمانه گذشت، پیکر اطهر حسینت را سر جدا 
به زير سم اسبان، بردند.

»يا لیتنی كنا معکم فنفوزا فوزاً عظیما.« معبودا، تو كه در حساس ترين لحظه های 
عمرم مرا از باليا محفوظ داشتی، تو را به حق مظلومیت حسین، به حق پهلوی شکسته 

زهرا )س( توفیق ده كه با آغوش باز به استقبال شهادت روم.  
آری عزيزانم، از خدا بخواهیم كه ما را به راه خويش هدايت فرمايد و زندگی سعادتمندانه 
و مرگ شرافتمندانه را عطا نمايد. ای مواليم، در آخرت چه دارم كه عرضه كنم، وای 
بر من كه سنگینی گناهان كمر مرا شکسته است. امیدوارم كه با ريختن خونم در راه 

رضای تو ان شاء اهلل در حضورت سرافراز باشم. 
اللهم ارنی الصلله الرشیده و العزه الجمیله و اكمل نائری بنظره منی الیه و عجل فرجه 

و سهل مخرجه.
خداوندا، مرا آن چهره ی زيبای رشید را )مهدی صاحب زمان( بنمای و از پرده غیب 
آشکار كن و ديده ام را روشن ساز و فرج آن حضرت را نزديک و خروجش را آسان فرما.

پدر و مادر عزيزم: می دانم هرگز حق بزرگی را كه بر دوش من گذاشتید، بجا نیاوردم 
)فرصت بجا آوردن نبود( چرا كه حسین مرا فرا می خواند. زندگی ام سراسر قصور و 
كوتاهی نسبت به شما بزرگواران بود، مرا به بزرگواری خويش ببخشايید، افتخار كنید كه 

چنین هديه ای را به پیشگاه خداوند متعال هديه نموده ايد.
همسرم: می دانم آنچنان كه شايسته بود، نتوانستم به عنوان يک همسر وظیفه ای كه 
بر دوشم بود، بجا آورم، ولی خوب است كه نظری به سرداران اسالم بیندازيد، الحق 
كه ايشان در شرايط بسیار نامساعدتر از ما زندگی نمودند. بدان كه چنین زندگی ای 
سعادتمندانه است و موجبات رضای خداوند را فراهم می نمايد. همسر عزيزم، امیدوارم 
در نماز شبت مرا دعا نمايی تا خداوند اين وجود آلوده در گناه را پاک و مطهر از دنیا برد. 
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دعا كنید، عاشقانه دعا كنید، از دل بگويید كه خداوندا، بارالها، همسرم عشق به تو و 
حسین تو را در دل داشت، او را همواره در اين عشق ثابت قدم بدار. 

برادر عزيزم صادق جان: راه خدا را بپويید كه پیمودن راه حق بزرگترين نعمت و 
سعادت است، ان شاء اهلل در پیشگاه خداوند روسپید و سرافراز باشید. صادق جان، در 
صورت شهادتم، شب های جمعه برايم از خداوند طلب مغفرت نمايید و اگر امکان داشت 

خیراتی به اين مناسبت بدهید. 
مجید جان: آنچنان زندگی كن كه خداوند از تو راضی و خشنود باشد. سعی نما در آينده 
آراسته به علم و ايمان در خدمت مستضعفین باشید و همراه با ايمان در فراگیری علم و 

دانش پیشی بگیريد تا در فرصتی مناسب زكات علم را بدهید. 
الگوی زندگی خويش قرار دهید و فرزندان  را  نمايید زينب )س(  خواهرانم: سعی 
صالحی را به جامعه ی اسالمی هديه نمايید. سعی كنید در نماز های جماعت شركت 
را در سر فرصت بخوانید. در صورت  نماز  و  نماز های جمعه شركت كنید  كنید، در 

شهادتم، روحیه ی زينب گونه ی خود را حفظ نمايید. 
خواهرزاده های عزيزم: زهرا و سمانه دلبندم، همیشه تالش كنید كه در راه رضای 
خداوند قدم برداريد، تالش كنید كه با درس گرفتن از زينب )س( زندگی كنید. علم 

همراه با ايمان را بیاموزيد و زكات آن را نیز بپردازيد.
داماد های عزيزم: حسین جان و احمدرضا جان، در پیمودن راه خدا ثابت قدم باشید، 

بدانید كار و تالش برای رضای خدا خستگی ندارد.
عمو و زن عموی عزيزم: دوست دارم در فراقم غمگین نباشید، به هر كه رسیديد، 

بگويید محمدمهدی عشق حسین داشت و رسیدن به شهادت آرزويش بود. 
محمد جان، دوست دارم در راه رضای خدا قدم برداريد. درس خود را خوب بخوانید، 

شما بايد خود را برای سربازی آقا امام زمان آماده كنید. 
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عزيزانم، بستگان دلبندم، همگی شما را به خدا می سپارم. اگر خداوند توفیق شهادت 
حقیقی و خالصانه را عطا نمود، كنار حوض كوثر منتظر شما هستم.

عزيزان دانشجو، مالک فراگیری علم را رضای خداوند قرار دهید. بدانید اين انقالب 
از خون هزاران عاشق به خون غلتیده به ثمر رسیده، علم خود را با ايمان هم آواز كنید 
و با جان ودل به خدمت محرومان و مستضعفان بپردازيد، باشد كه موجبات خشنودی 
خداوند را فراهم آوريد. ما برای رضای خدا به جبهه رفتیم. حزب اهلل دانشگاه مجال به 

منافقین و منحرفان ندهید.
قلم را آن زبان نبود كه سّر عشق گويد باز            ورای حد تقدير است شرح آرزومندی 
والسالم
64/۱۱/۱۱  محمدمهدی امین

دومین وصیت نامه ی شهید محمدمهدی امین
بسم اهلل الرحمن الرحیم
رجال ال تلهیهم تجارة و ال بیع عن زكرا...  )نور/۳8(

ای صبا از من به اسماعیل قربانی بگو         زنده برگشتن زكوی دوست رسم عشق نیست 
خداوندا: حدود بیست سال از عمرم می گذرد، از وقتی خودم را شناختم، خواستم در 
راه تو حركت كنم. همیشه عقیده داشتم كه يکی از بندگان مطیع و مخلص تو باشم و 
در راهت قدم بردارم و به كمال واقعی كه تو در ابتدای خلقتت برای انسان ها مشخص 

نمودی كه همان لقاء توست، برسم.
خداوندا، عزيزا، حبیبا، شاهدی كه وصیت نامه ام را برای اينکه مثاًل مردم بخوانند و بعد 
از من بگويند چقدر مخلص و خوب بود، نمی نويسم، اينها درد دلم است كه رو كاغذ 
میارمشون تا بلکه از عقده ام كاسته بشه. هر بار كه حركت می كردم و مقداری هم به طرف 
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تو میومدم، باز اين نفس سركش خطايی می كرد و باعث دور شدن من از تو می شد. اآلن 
كه اين وصیت نامه را می نويسم، ظاهراً لحظات آخر عمرم رو می گذرونم. خدايا دلم می خواد 
اين دفعه ديگه پسم نزنی و دست ردت رو تو سینم نزنی. خدا، اين دفعه ديگه قبولمون كن. 
خدايا اون هايی كه شب عاشورا از سپاه كفر بنا به روايتی )حر ابن رياحی( به سپاه حسین 
پیوستن، قبولشون كردی، خدا اآلن مدت زيادی است كه تو سپاه حسینیم ما رو رد می كنی 

البته شايد فقط جسممون اينجا بوده. از كرم تو ای كريم ترين كريمان، خیلی دوره.
حضور محترم خانواده گرامی امید است كه همواره در تمامی مسائل زندگی خود صبر پیشه 
كنید و مصائب نتواند شما را از خداوند دور كند، شايد خداوند به خاطر همین صبر ها اجری به 
شما بده كه از خود شهید مقامتون باالتر بره. به قول قرآن كه می گه )كل نفس ذائقه الموت، 
هر نفسی از بشريت مرگ را خواهد چشید( چه حاال چه ده سال چه پنجاه سال ديگه، چرا 
ما تو راهی بريم كه اختیار خودمون است، حالتی نباشه كه ما رو بگیرند و به زور از اين دنیا 

ببرند. ما ساخته شديم برا اون دنیا شکوفايی ما تو اون دنیا است، اين زندگی فناست. 
كل من علیها فان و يبقی وجه ربک ذو الجالل و االكرام 

پدر و مادر عزيز، اين دفعه كه اومدم مرخصی به شما گفتم كه اگر برگشتم میام عروسی 
می كنم، از طرف من، شما همگی زندگی عمومی خودتون رو ادامه بديد، فقط خدا رو 
فراموش نکنید. از طرف حقیر از كسانی كه از ما ناراحتند، حاللیت بطلبید، پدرم حتمًا 
حقیر رو حالل كن. خواهران عزيز خالصه و حتماً ما رو حالل كنید. بريد پیش شهدا 
خوش باشید. اصاًل گريه برای چی، خالصه اگر گريه كرديد، ناراحت می شم از دستتون. 
ديگه عرضی ندارم جز دوری. تنها امید است به اين زودی زود ديدار ها تازه گردد، ولی 
اين ديدار يک طرفه است شايد هم تازه همین هم تازه نگرديد، يعنی اصاًل دلم نخواست 

بیام نیومدم والسالم.                                
                                                   خدايا خدايا، تا انقالب مهدی، خمینی را نگه دار.
شهید محمدمهدی امین 64/۱۱/۱2


