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کــه�دائم�جلوی�چشــم�آدم�ها� تــوی�زندگــی�حســرت�هایی�هســت�
هست. �هرجا�که�نگاه�می�کنند�آن�ها�را�می�بینند. �کنار�سفره�هفت�سین،
گوشۀ�یک�قاب�عکس،�پشت�در�اتاق�زایمان، وسط�مجلس�عروسی،�
دم�در�مدرســه،�در�صــف�نمــاز�جماعــت،�وســط�دعــوای�بچه�هــا،�تــوی�
جشــن�تولــد،�تــوی�مهمانی�هــا،�تــوی�شــادی�ها�و�تــوی�غم�هــا،�همه�جــا�

همراه�آدم�هستند. 

این�حسرت�ها�جای�خالی�بعضی�از�آدم�ها�هستند. �جای�خالی�یک�
که�آرزو�می�کنیم� فرزند،�یک�پدر،�یک�دوست�یا�یک�همسر. �آدم�هایی�
باشــند؛�ولــی�نیســتند�و�کم�کــم�بــه�نبودنشــان�عــادت�می�کنیم. �عادت�
می�کنیم؛�اما�دوست�داریم�راجع�به�آن�ها�حرف�بزنیم. �از�لحظه�هایی�

که�بودند�و�خاطره�ها�را�برای�ما�ساختند. 

کتــاب،�خاطــره��آن�هایــی�اســت�که�جای�خالــی�یک�مرد�را�در� ایــن�
کوه�اســتوار�بود،�مثل� که�مثل�یک� زندگی�شــان�حس�می�کنند. �مردی�

یک�رود�خروشان�و�مثل�یک�درخِت�پربار�سربه�زیر. 



س�دار �ه�� �اج ا��ا��ـــ� ���ــــ�زاده
فرمانــــــده�تیـــــــــــپ��18الغدیــــــــــر�یـــــــــــزد
تولـــــــــــد:�1339/11/22،�اصــــــــفهـــــــــان
شهادت:�1363/12/22،�عملیات�بدر
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قایــق�آرام�آرام�در�میــان�آبــراه�بــه�پیش�می�رفت. �توی�
کســی�حرفی�نمی�زد. �فقط�صدای�باد�بود� تاریکی�شــب�
گوشــۀ�قایق�نشســته�بود�و� که�در�هور�می�پیچید. �حاجی�
گر� داشــت�زیــر�لــب�ذکــر�می�گفــت. �به�ایــن�فکر�می�کرد�که�ا
همه�چیز�خوب�پیش�برود�بچه�های�تیپ�تا�ساعتی�دیگر�
بــه�خــط�دشــمن�می�زننــد�و�پیــش�از�طلــوع�آفتــاب�پشــت�
رودخانه�ســنگر�می�گیرند. �آســتین�بادگیر�را�از�روی�دســت�
چپــش�کنــار�زد�و�ســاعتش�را�زیــر�نــور�کــم�رمــق�ماه�گرفت. 
کــرد. �ســاعت�نزدیــک�به�ده�بود.  بــه�عقربه�هــای�آن�نــگاه�
دم�آخر�یادش�رفته�بود�ساعت�خودش�را�بردارد. �مجبور�

شد�لب�شط�آن�را�از�بچه�ها�امانت�بگیرد. 

نرمــه�بــاد�خنکــی�وزیــد�و�نیــزار�را�بــه�حرکــت�درآورد. 
حاجــی�لبــه�اورکتــش�را�بــاال�کشــید�و�تــوی�خــودش�جمع�



12

که� شد. �لحظه�ای�بعد�نگاهش�را�باال�آورد�و�به�آن�هایی�
همراهش�توی�قایق�نشسته�بودند�نگاه�کرد. �بیسیم�چی�
سرش�را�به�لبه�قایق�گذاشته�بود�و�خوابیده�بود. �تا�نگاه�
حاجی�به�او�افتاد�از�جایش�بلند�شد�و�به�طرفش�رفت. 
قایــق�تــکان�مایمــی�خــورد. �حاجی�اورکتش�را�درآورد�و�
آن�را�روی�دوش�بیسیم�چی�انداخت. �چشم�ها�یکدیگر�
را�نمی�دیدنــد؛�امــا�حاجــی�تــوی�آن�تاریکی�می�توانســت�
ســنگینی�نــگاه�مبهــم�ســکانچی�قایــق�و�پیــک�ســتاد�را�
احساس�کند. �به�آرامی�سرجایش�برگشت�و�در�خودش�
فــرو�رفــت؛�یعنــی�فــردا�و�روزهــای�بعــد�از�آن�چــه�اتفاقــی�

می�افتاد؟

غروب�روز�دوم�عملیات�بود. �حاجی�شده�بود�مثل�
اسفند�روی�آتش. �باال�و�پایین�می�رفت�و�پشت�بیسیم�
نیروهــا�را�صــدا�مــی�زد. �می�گفــت:�»نمی�دانم�چرا�بچه�ها�
به�بن�بســت�خورده�اند؟!«�دشــمن�تانک�هایش�را�جلو�
آورده�بود. �باید�خودش�می�رفت�توی�خط�و�همه�چیز�

را�از�نزدیک�می�دید. 

آبراه�شلوغ�بود. �قایق�ها�لب�به�لب�شهید�و�زخمی�به�
عقب�می�آوردند. �یوسف�داشت�به�عقب�برمی�گشت�که�
قایق�حاجی�را�سر�آخرین�پیچ�آبراه�دید. �آنجا�آبراه�تمام�
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گلوله�و�خون�می�افتاد.  می�شد�و�هور�به�سرازیری�آتش�و�

کنــار�قایــق�حاجی�نگه�داشــت�و� یوســف�قایقــش�را�
پرســید:�»حاجــی�جــان!�کجــا�داری�مــی�روی؟�عملیات�
تمام�شده. �همه�دارند�برمی�گردند. «�حاجی�جواب�داد:�
»دارم�می�روم�پیش�بچه�هام. «�خورشید�رنگ�قرمزش�را�

روی�هور�پاشــیده�بود. �یوســف�نفهمید�ســرخی�صورت�
حاجی�از�پرتو�خورشید�است�یا�از�خونی�که�زیر�پوست�او�
گفت:� که�می�شد�التماس�را�در�آن�دید� دویده. �با�لحنی�
گفت:�»نمیشــه. �نیروهایم�دارند� »میشــه�نری!«�حاجی�

شهید�می�شوند. �باید�بروم�جلو. «�یوسف�دلش�طاقت�
گر�بروی�دیگر�برنمی�گردی�ها!� گفت:�»حاجی!�ا نیاورد. �
نگــذار�داغــت�روی�دل�مــا�بمانــد!«�حاجی�دیگر�جوابی�
نداد. �دستی�برای�یوسف�تکان�داد�و�از�پیچ�آبراه�گذشت. 

گر�دیر�به�آن�طرف� آرام�و�قرار�نداشــت. �می�ترســید�ا
که�نباید� هور�برسد�آنچه�نباید،�اتفاق�بیفتد. �اتفاق�هایی�
می�افتــاد�تــوی�زندگــی�او�کــم�نبودنــد. �اتفاق�های�خوب��
که�سر�و�شکل�شان��داستان�و� هم�همینطور. �ماجرا�هایی�
حکایت�بود؛�اما�توی�دلشان�یک�کتاب�حرف�از�حکمت�
کــه�نــه�از�جوانی� و�خواســت�خــدا�داشــتند. �اتفاق�هایــی�

کودکی�او�آغاز�می�شدند.  که�از�همان�دوران� حاجی�
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�هنــوز�ســردِر�اداره�هــای�دولتــی�شــهر�از�ســر�تولــد�شــاهزاده�چراغانــی�
بــود�و�بــاد�اینجــا�و�آنجــا�پارچه�هــای�تبریــک�و�تهنیــت�بــه�پیشــگاه�
کوچــک� ــاه�تیترهــای� ــه�م ــکان�مــی�داد. �بعــد�از�ُن ــکان�ت شاهنشــاه�را�ت
ــه�دنیــا� ــاژ�روزنامه�هــا�از�حــال�شــهبانو،�باالخــره�ولیعهــد�ب ــزرگ�و�رپرت و�ب
آمــده�بــود�و�ایرانیــان�وارث�تــاج�و�تخــت�شاهنشــاهی�را�می�شــناختند. 

کی�داشــت. �بــرف� آن�ســال�اصفهــان�زمســتان�ســرد�و�ســوزنا
کــرده�بــود. �همــَدم،��مــاه�آخــر� بهمن�مــاه�تمــام�شــهر�را�ســفیدپوش�
بــارداری�اش�را�می�گذرانــد�و�هــر�روز�منتظــر�بــه�دنیــا�آمــدن�فرزنــدش�بــود؛�
امــا�بچــه،�تــوی�دلــش�تــکان�نمی�خــورد�و�معلــوم�نبــود�زنــده�اســت�یــا�
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کــرده�بــود. �ایــن�را�زن�هــای�همســایه� مــرده. �از�ســرما�تــوی�دلــش�قولنــج�
و�فامیــل�می�گفتنــد. 

کــن!�ببیــن�چقــدر�شــکمت�ســفت�شــده!�بچــه�ات�پســره؛� -نــگاه�
امــا�نگــه�داشــتنش�دیگــه�فایــده�ای�نــداره. 

کــه�بــاور� همــدم�حرفشــان�را�بــاور�نمی�کــرد؛�یعنــی�نمی�خواســت�
کنــد. �ســه�بــار�پیــش�از�آن�بچه�هایــش�مــرده�بــه�دنیــا�آمــده�بودنــد. �ایــن�
بــار�دیگــر�تحملــش�را�نداشــت�یــک�بچــه�مــرده�دیگــر�بــه�دنیــا�بیــاورد. 

گرفتنــد�و�بــا�ابوالقاســم�بــه�مطــب�او�رفتنــد.  یــک�روز�از�دکتــر�وقــت�
کــرد.  دکتــر�بعــد�از�معاینــه�همــدم�همــان�حــرف�زن�هــا�را�تکــرار�

-این�بچه�مرده. �زیاد�به�ش�دل�نبندید!
دل�شکســته�و�ناامیــد�بــه�خانــه�برگشــتند. �در�تمــام�مســیر�برگشــت�

کــرد.  گریــه� همــدم�یک�ریــز�
کــردم ایــن یکــی زنــده بمانــد و ســالم بــه دنیــا  خیلــی نــذر و نیــاز 

بیایــد.  پــای ســجاده می نشســتم و قــرآن می خوانــدم.  دعــا 

گریــه می کــردم و خــدا را بــه اهــل بیــت پیامبــرش  می کــردم.  

ــی دادم.  ــم م قس

نهــم�بهمــن�ســال��1339نوبــت�زایمــان�همــدم�بــود. �آن�روز�وقتــی�
بچــه�بــه�دنیــا�آمــد�تمــام�ســر�و�تنــش�ســیاه�بــود. �انــگار�خفــه�شــده�بــود. 
گفتنــد:�»ایــن� گریــه�می�کــرد. �تــوی�بیمارســتان� نــه�دســت�و�پــا�مــی�زد�و�نــه�
بچــه�مــرده. «�حتــی�لبــاس�هــم�تنــش�نکردنــد؛�امــا�همــدم�و�ابوالقاســم�
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گوششــان�بــه�ایــن�حرف�هــا�بدهــکار�نبــود. �بچــه�را�برداشــتند�و�بــه�
خانــه�بردنــد. 

بچــه را برداشــتیم و بــه خانــه آوردیــم.  ابوالقاســم تــوی اتــاق 

کرســی تــا  گذاشــتیم زیــر  گذاشــت.  بچــه را بــدون لبــاس  کرســی 

کلــی دعــا و توســل  گــرم شــود.  ســه روز و ســه شــب آن زیــر بــود.  

گریــه اش بلنــد شــد.  رنــگ  کردیــم.  باالخــره روز ســوم صــدای 

گرفتمــش تــوی بغــل و فشــردمش.   آمــده بــود تــوی صورتــش.  

خــدا آن بچــه را بــه مــا بخشــیده بــود. 

ــوزاد�همــۀ�فامیــل� ــد�ن کــه�هفتمیــن�روز�تول رســم�اصفهانی�هاســت�
تــوی�خانــه�پــدر�و�مــادر�بچــه�جمــع�شــوند. �مهمان�هــا�قنــداق�بچــه�را�
دســت�بــه�دســت�می�کننــد�و�نــوزاد�را�می�بیننــد. �دســت�آخــر�آن�را�بــه�
گــوش�بچــه�اذان�و� دســت�پــدر�یــا�پدربزرگــش�می�دهنــد. �او�هــم�در�
کــرده�اســت� کــه�بــرای�نــوزاد�انتخــاب� اقامــه�می�گویــد�و�بعــد�اســمی�را�

گــوش�او�زمزمــه�می�کنــد.  در�

گذاشــته بود.  نام خودش عزیزاهلل  پدرم اســم من را ابوالقاســم 

بــود.  اســم پــدرش هــم جعفــر.  پــدر بزرگــش رضــا و جــد بزرگ مــان 

کبر.  یکی پس از دیگری اسم هایمان نام ائمه و انبیاء  هم علی ا

کــه وقتــی خواســتم اســمی روی او بگــذارم نــام  بــود.  همیــن شــد 

کردم.  »ابراهیم« را انتخاب 

ــد. �همــه�جمــع� ــا�خودشــان�چشم�روشــنی�آورده�بودن مهمان�هــا�ب
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شــده�بودنــد�خانــۀ�ابوالقاســم�و�همــدم�تــا�قــدم�نورســیده�را�بــه�آن�هــا�
کردند.  شادباش�بگویند. �قبل�از�پذیرایی،�بین�مهمان�ها�قرآن�پخش�

آن�روز�مجلــس�مهمانــی�تبدیــل�شــد�بــه�جلســۀ�قــرآن. 

بعد از ابراهیم خدا هشت بچه دیگر به ما داد.  سکینه، مرضیه،

عبــداهلل، حبیــب اهلل، حســین، طیبــه، شــهربانو و محمدرضــا.  بعــد 

از تولــد هــر کــدام دور هــم جمــع می شــدیم و قــرآن می خواندیــم. 

کم کــم  کشــید و  بعدهــا ایــن جلســه بــه مناســبت های دیگــر هــم 

تــوی خانــه مــا رواج پیــدا کــرد.  وقتــی هــم کــه خان� مــان را عــوض 

کردیم و از محل� خواجو به محله امامزاده زید آمدیم همیشــه 

جلســ� قــرآن و دعــا تــوی خان� مــان برپــا بــود. 

تمــام�بچه�هــای�همــدم�و�ابوالقاســم�در�همیــن�جلســه�های�قــرآن�
کــه�از�همــه�بزرگ�تــر� �ابراهیــم�

ً
کردنــد. �مخصوصــا بــزرگ�شــدند�و�رشــد�

بــود�و�خیلــی�زود�پایــش�بــه�جلســه�های�قــرآن�»حاج�آقــا�ضیــاء«�بــاز�شــد. 

که�توی�مسجد� حاج�آقا�ضیاء�روحانی�باصفای�محله�خواجو�بود�
بــه�بچه�هــای�محلــه�قــرآن�یــاد�مــی�داد. �ابراهیــم�پنــج�شــش�ســاله�بــود�
کــه�ابوالقاســم�او�را�فرســتاد�پیشــش. �ابراهیــم�خیلــی�زود�قــرآن�خوانــدن�
کــه� ــرود. �بعدهــا� ــه�مدرســه�ب ــر�از�آن�کــه�ب گرفــت. �خیلــی�پیش�ت ــاد� را�ی
بزرگ�تــر�شــد�مرّبــی�قــرآن�خواهرهــا�و�برادرهایــش�شــد. �در�طبقــۀ�بــاالی�
خانۀ�شــان�هــم�بــرای�دوســت�هایش�و�بچه�هــای�محلــۀ�امــام�زاده�زیــد�

کاس�قــرآن�می�گذاشــت. 
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ابراهیــم�جنــب�و�جــوش�زیــادی�داشــت. �بارهــا�تــا�پــای�مــرگ�رفــت�
کوچــۀ�شــاه�ســید�علــی�می�گذشــت� کــه�بــا�همــدم�از� و�برگشــت. �یــک�بــار�
گاری�را�می�کشــید. همــدم� کــه�دنبالــش�یــک� پریــد�جلــوی�یــک�اســب�
کــه�زیــر�دســت�و� کــرد�اآلن�اســت� زد�تــوی�صورتــش. �بــا�خــودش�فکــر�
کــه�یــک� گاری�لــه�شــود. خواســت�خــدا�بــود� پــای�اســب�و�چرخ�هــای�
نفــر��آن�وســط�پیــدا�شــود�و�او�را�از�آن�زیــر�نجــات�داد. �مــرد�ابراهیــم�را�

گفــت: بــه�دســت�همــدم�داد�و�

-حاج�خانــم!�حواســتان�بــه�بچۀ�تــان�باشــه. �ایــن�بچــه�را�خــدا�
دوبــاره�بــه�شــما�بخشــیده. 

ــرده� ک ــدا� ــک�فشــنگ�پی ــه�ی ک ــۀ�عمــه�اش� ــوی�خان ــار�هــم�ت ــک�ب ی
بــود�آن�را�بــه�لــب�ایــوان�خانــه�بــرد�و�بــا�یــک�تکــه�آجــر�روی�آن�ضربــه�
زد. �فشــنگ�در�رفــت�و�خــورد�بــه�پیشــانی�اش. �بــا�هــزار�دردســر�همــدم�

خــون�پیشــانی�اش�را�بنــد�آورد. 
ـ|    |    |ـ ـــــــــــ ـــــــــــ

ابوالقاســم�اســتاد�بّنــا�بــود. �هــر�صبــح�پیــش�از�طلــوع�آفتــاب�بــا�
گوشــه�ای�از�شــهر�می�رفــت. �بــه� دوچرخــه�بــه�ســر�ســاختمانی�در�
کار�می�کــرد�تــا�لقمــه�ای�حــال�ســر�ســفره�زن�و�فرزندانــش�ببــرد.   ســختی�
کــه�ابراهیــم�دســت�چــپ�و�راســتش�را�شــناخت،�او�را�بــا� از�وقتــی�هــم�
کاری�از�دســت�ابراهیــم�برنمی�آمــد. �تــا� کار�بــرد. �آنجــا� خــودش�بــه�ســر�
ک�و�ماســه�ها�بــازی�می�کــرد.   کنــار�دســت�پــدر�می�ایســتاد�و�بــا�خــا ظهــر�
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کشــیدن�و�عــرق� کار�می�خواســت�ابراهیــم�زحمــت� ــا�ایــن� ابوالقاســم�ب
ریختــن�او�را�ببینــد�و�مثــل�خــودش�زحمتکــش�و�حال�خــور�بــار�بیایــد. 
کمکــی�از�دســتش�برمی�آمــد� گاهــی� ابراهیــم�هــم�البــه�الی�بازی�هایــش�
انجــام�مــی�داد. �آجــری�جابه�جــا�می�کــرد�یــا�لیــوان�آبــی�بــه�دســت�پــدر�

گرد�های�او�می�رســاند.  و�شــا

کار�به�دفتر�مهندس�ســاختمان�ســر�می�زد� ابوالقاســم�هر�روز�بعد�از�
کار�آن�روزش�را�بــه�مهنــدس�بدهــد. �دوره�بی�حجابــی� گــزارش� تــا�
کوتــاه�و�مینــی�ژوپ�از�خانــه�بیــرون�می�آمدنــد.  بــود. �خانم�هــا�بــا�دامــن�
ابوالقاســم�دلــش�نمی�خواســت�چشــمان�ابراهیــم�بــه�زن�هــای�تــوی�
خیابــان�بیفتــد. �ابراهیــم�را�جلــوی�دوچرخــه�می�نشــاند�و�بــه�او�می�گفــت�
کوچکــش�را�محکــم�بــه�فرمــان�دوچرخــه�بگیــرد�تــا�نیفتــد.  دســت�های�

کنــد.  هــر�دفعــه�بــه�او�چیــزی�می�گفــت�تــا�جــوری�حواســش�را�پــرت�

کن!�اون�تابلو�رو�ببین! کبوتره�را�نگاه� -این�

قبــل از رفتــن بــه دفتــر مهنــدس دوچرخــه را بــه دیــوار تکیــه 

مــی دادم و بــه ابراهیــم می گفتــم: »پشــتت رو بکــن بــه خیابــان و 

رو بــه دوچرخــه بایســت.  حواســت باشــه رویــت را برنگردانــی. 

وگرنــه دزد میــاد و دوچرخــه را می بــرد. « وقتــی برمی گشــتم 

می دیــدم ابراهیــم از جایــش تــکان نخــورده اســت.  طفلکــی 

زل زده بــود بــه دوچرخــه.  مطمئــن می شــدم نــگاه بچــه ام بــه 

آن زن هــا نیفتــاده اســت. 
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کــه�ابوالقاســم�از�دفتــر�مهنــدس�بــه�خانــه�برمی�گشــت�ســر�راه� ظهرهــا�
عبــداهلل�تــوی�میــدان�نقــش�جهــان�می�رفــت. �نمــاز�ظهــر�

ّ
بــه�مســجد�ما

و�عصــرش�را�ســر�وقــت�همانجــا�می�خوانــد. �تــوی�مســجد،�یــک�مهــر�هــم�
کنارش�توی� جلوی�ابراهیم�می�گذاشت. روزهای�اول�ابراهیم�می�ایستاد�
صــف�و�بــا�مهــر�بــازی�می�کــرد. �روزهــای�بعــد�فقــط�خــم��و�راســت�می�شــد�و�
کــه� گرفــت� کنــار�پــدر�یــاد� کم�کــم�در� ادای�خوانــدن�نمــاز�را�در�مــی�آورد. �

چطــوری�نمــاز�بخوانــد. 
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دو

حــاال�ابراهیــم�شــش�ســالش�شــده�بــود�و�می�بایســت�بــه�مدرســه�
می�رفــت. �ابوالقاســم�برایــش�فکرهایــی�داشــت. �دوســت�داشــت�
کســی�بشــود. �او�و�همدم�مثل� ابراهیم�درس�بخواند�و�برای�خودش�
بقیه�پدرمادر�ها�و�مادرها�نبودند�که�درس�و�مشق�بچه�ها�برایشان�مهم�
کار�می�بایســت� کنــار� کار�بخواهنــد. �بچه�هــا�در� نباشــد�و�فقــط�از�آن�هــا�

درس�شان�را�هم�خوب�می�خواندند. 

ابوالقاسـم�اسـم�ابراهیم�را�در�دبسـتان�شـیخ�بهایی�نوشـت. �بعد�از�
آن�ابراهیم�صبح�ها�به�مدرسـه�می�رفت�و�عصرها�به�همراه�آقاجانش�
کار�می�کـرد. �وقتـش�را�هـدر� کار. �هـم�درس�می�خوانـد�و�هـم� بـه�سـر�
گرفـت. �اینکـه�چطـور� کنـار�ابوالقاسـم�بّنایـی�را�یـاد� کم�کـم�در� نمـی�داد. �
کنـد،�چطـور�آجـر�بچینـد�و�چطـور�دیـوار�بـاال�ببـرد. �چنـد� مـات�درسـت�
کارهـا�بـه� گذشـت�بـرای�خـودش�یـک�پـا�اسـتاد�بّنـا�شـد�و�در� کـه� وقـت�

کمـک�می�کـرد.  پـدر�

ابراهیم�فقط�عصای�دســت�پدر�نبود. �توی�خانه�به�مادرش�هم�
کمــک�می�کــرد. �بــه�خواهرهــا�هــم�ســفارش�می�کــرد�در�کارهــا�به�همدم�

کنند.  کمک�

پدرمان استاد بّنا بود.  مادرمان هم خانه دار.  پدر هر روز برای 
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کار به ســر ســاختمان می رفت و مادر توی خانه قالی می بافت.  

کمک می کردند و ما دخترها توی  پسرها بیرون از خانه به پدر 

خانه به مادر؛ اما ابراهیم که از همه ما بزرگ تر بود عصای دست 

هر دو نفر آن ها بود. 

ابراهیم�عصای�دست�همدم�و�ابوالقاسم�بود؛�اما�این�علت�نمی�شد�
که�توی�مدرسه�برای�آن�ها�دردسر�درست�نکند. �نه�دردسرهای�بچگانه؛�
که�خیلی�زود�مرد�می�شــوند�و� بلکه�دردســرهایی�از�جنس�بچه�هایی�

اتفاق�های�دور�و�برشان�را�درک�می�کنند. 

هنوز�دانش�آموز�دبستان�بود�که�صدایش�درآمد:�»چرا�برای�شاهزاده�
توی�مدرســه�چنین�جشــن�تولدی�می�گیرند؟«�هر�ســال�هفته�اول�آبان�
که�از�راه�می�رسید�مدرسه�را�چراغانی�می�کردند�و�به�مناسب�تولد�شاه�و�
که�ابراهیم�این�حرف� ولیعهد�جشن�های�مختلفی�برگزار�می�شد. �یکبار�

کوره�در�رفت.  را�توی�خانه�زد�همدم�حسابی�از�توی�

گــر�بشــنوند� کــه�می�زنــی؟!�نمی�دانــی�ا -بچــه!�ایــن�حرف�هــا�چیــه�
می�آیند�و�می�گیرنت؟!

-غلط�می�کنند!�مگه�شــازده�چه�فرقی�با�ما�داره؟�من�و�اون�توی�
که�برای�اون�باید�توی�مدرسه�جشن� یک�سال�به�دنیا�آمدیم. �چطوره�

تولد�بگیرند؟!

عاقبــت�یــک�روز�از�مدرســه�بــه�خانــه�تلفــن�زدنــد�و�ابوالقاســم�و�
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همدم�را�خواســتند. �وقتی�به�مدرســه�رســیدند�آقای�مدیر�با�ســردی�با�
ابوالقاسم�حرف�زد. 

-آقای�جعفرزاده!�شــما�آدم�زحمتکشــی�هســتید. �فکر�نمی�کنم�به�
این�بچه�لقمه�حروم�داده�باشید!

کرده؟ کار� -مگه�چی�شده�آقای�مدیر؟!�بچه�ام�چی�

کاری�نکرده؟�از�دیوار�کاس�رفته�باال�و�قاب�عکس� -بپرسید�چه�
اعلی�حضرت�و�علیاحضرت�را�به�زمین�زده. 

کلمه با او حرف زدم.  کشیدم و چند  کناری  آن روز ابراهیم را به 

با لحنی که بفهمد به او گفتم که مملکت شاهی دارد که صاحب 

که دلش بخواهد به آدم هایش می گوید  کار  کشــور اســت و هر 

کارها  که دیگر از آن  کردم  انجام دهند.  بعد هم او را نصیحت 

نکند.  چند روز بعدش دوباره از مدرسه ما را خواستند.  آقای 

مدیــر گفــت: »چــرا جلــوی بچ� تان را نمی گیریــد؟« گفتم: »آخه 

کردند  کارش می توانم بکنم؟« پس فردایش هم ما را خبر  چه 

کــه ابراهیــم را بــه کانتــری برده انــد.  دوباره قاب عکس شــاه را 

زده بود زمین. 

که�دیگر�آن�اتفاق� گرفتند� کانتری�از�ابوالقاســم�تعهد� آن�روز�توی�
تکرار�نشود�و�بعد�اجازه�دادند�ابراهیم�را�با�خودش�ببرد. 
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سه

دبســتان�و�راهنمایی�تمام�شــد�و�ابراهیم�پا�به�دبیرســتان�گذاشــت.  
که�مثل�ابراهیم�سر�پرشوری� »دبیرستان�نشاط«�پر�بود�از�دانش�آموزانی�

داشتند. �بچه�هایی�مثل�جواد�قاسم�پیوندی،�حمید�حفیظی،�حسین�
حمزه�زاده،�محمود�بکتاشیان،�عباس�صادقی،�علی�جّوی�و�عبدالرضا�
عامری�زاده. �ابراهیم�با�آن�ها�یک�تیم�بزرگ�بیست�سی�نفره�تشکیل�داد.  
که� توی�تیم�هرکس�مسئولیتی�داشت. �جواد�جانشین�تیم�بود،�عباس�
روحیۀ�داش�مشتی�و�لوطی�گری�داشت�نیروی�عملیاتی،�حمید�مسئول�
گرد�ممتاز�و�بچه�درس�خوان� که�شا فرهنگی�و�دعاخوان�تیم�و�علی�هم�
که�مانند�نخ� مدرســه�بود�مســئول�آموزش�تیم�شــد. �خود�ابراهیم�هم�

کرده�بود�رهبر�تیم�شد.  تسبیح�همه�آن�بچه�ها�را�دور�هم�جمع�

کارهــای�تیــم�ابراهیــم�بــا�هــم�انجــام�می�شــد. �بــا�هــم�درس� همــه�
می�خواندنــد،�بــا�هــم�بــه�حیاط�مدرســه�می�رفتنــد�و�عصرها�با�هم�توی�
کــی�محلــه�فوتبــال�بــازی�می�کردند. �آخــر�هر�هفته�هم�به� زمین�هــای�خا
کوه�های�اطراف�اصفهان�مثل�کوه�صّفه�و�کاه�قاضی�و�شالران�می�رفتند. 

کتاب و دفتر بود و بچه درس خوان مدرسه  کله ام همیشه توی 

کم بنیه تر بودم.  توی  گروه ابراهیم هم  بودم.  از همه بچه های 

که می رسیدیم  کم می آوردم.  به جاهای سخت  کوه پیمایی ها 
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بچه ها پای من صبر نمی کردند.  ســر به ســرم می گذاشــتند و از 

کنارم عبور می کردند؛ اما ابراهیم هم پای من راه می آمد.  خسته 

که می شدم دستم را می گرفت و من را باال می کشید. 

کــوه�نمــاز�جماعــت�می�خواندنــد. �ابراهیم�یا�جواد�یا� همانجــا�تــوی�
محمود�جلو�می�ایستادند�و�بقیه�به�او�اقتدا�می�کردند. �بعضی�وقت�ها�
کوه�چادر�می�زدند�و�شــب�را�همانجا�می�ماندند. �شــب�های� هم�توی�
جمعــه�ابراهیــم�بچه�هــا�را�جمــع�می�کــرد�و�با�هم�تــوی�کوه�دعای�کمیل�
می�خواندند. �بعضی�از�آن�بچه�ها�که�تازه�جذب�گروه�شده�بودند�برای�

کمیل�می�خواندند.  که�در�عمرشان�دعای� اولین�بار�بود�

در�دبیرستان�همه�ابراهیم�را�دوست�داشتند�و�دلشان�می�خواست�
تــوی�تیــم�او�باشــند. �اصــًا�خــود�ابراهیــم�تــوی�مدرســه�می�گشــت�و�
دانش�آموزهــا�را�جــذب�تیمــش�می�کــرد. �یکــی�از�آن�هــا�عبدالرضــا�

عامری�زاده�بود. 

بچ� حساس و زودرنجی بودم.  توی مدرسه هرکس هر حرفی 

می زد سریع ناراحت می شدم.  بع�ی وقت ها هم سر یک حرف 

کوچــک دعــوا درســت می کــردم.  بــرای همیــن هیچ کس با من 

دوست نمی شد و بچه ها من را توی تیم شان راه نمی دادند.  تا 

اینکه ابراهیم آمد سراغم و من را به تیمش دعوت کرد.  زودرنجی 

که عوض نشــد و هرچه دوســت های جدیدم می گفتند به  من 

گر  مــن برمی خــورد؛ امــا ابراهیــم آن قــدر خوش اخــاق بود که ا
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چیزی می گفت یا تذکری به من می داد سریع از او قبول می کردم. 

ابراهیــم�از�همــان�نوجوانــی�بــرای�هم�ســن�و�ســال�هایش�مثــل�یک�
کــه�با�برادرها� معلــم�یــا�مرّبــی�بــود. �عصرهــا�یــا�توی�تعطیات�تابســتان�
و�پســرهای�فامیــل�پیــش�ابوالقاســم�بّنایــی�می�کرد�موقع�اســتراحت�به�
کار�هم�با� بچه�ها�شــعرها�و�ســرودهای�مذهبی�یاد�می�داد؛�حتی�موقع�

صدای�بلند�برای�آن�ها�سرود�می�خواند. 
اعجــاِز�نبــوت�اســت�قرآن/آیــات�هدایت�اســت�قرآن
قرآن�که�پیام�آسمانی�است/روشنگر�راه�زندگانی�است

بقیــۀ�روزهــای�ســال�هــم�بچه�هــای�محلــه�را�توی�امــام�زاده�زید�که�
ســر�کوچه�شــان�بود�جمع�می�کرد�و�برایشــان�کاس�می�گذاشــت. �حاال�
کاس� که�می�توانست�برای�بچه�ها� سن�ابراهیم�به�جایی�رسیده�بود�

کند.  احکام�و�مسائل�اعتقادی�برگزار�

هم مذهبی بود و هم روشنفکر.  اهل نماز و مسجد بود؛ اما علت 

نمی شد شیک پوش نباشد.  روی مد آن روزها لباس می پوشید: 

شلوار لی پاچه بیتلی و تی شرت.  خشک و ُدگم نبود. 

�بــه�
ً
ابراهیــم�حواســش�بــه�بچه�هــای�خانــه�هــم�بــود. �مخصوصــا

کــه�خیلــی�آن�هــا�را�دوســت�داشــت. �مرضیــه�و�طیبــه�و� خواهرهایــش�
شهربانو�را�ترک�موتورش�سوار�می�کرد�و�آن�ها�را�به�پارک�می�برد. �همان�
که�وقتی�وارد�دبیرستان�شد�ابوالقاسم�برایش�خرید. �یکی�دو� موتوری�
ســاعت�بــا�خواهرهایــش�تــوی�پــارک�بازی�می�کــرد�و�بعد�با�هم�به�خانه�
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برمی�گشــتند. �در�مســیر�برگشــت�روی�موتور�برایشــان�قرآن�می�خواند�و�
که�برای� کاری� به�آن�ها�سرودهای�مذهبی�یاد�می�داد. �درست�همان�

برادرها�و�بچه�های�فامیل�می�کرد. 

طبقــۀ�دوم�خانــه�دربســت�در�اختیــار�ابراهیــم�بــود�و�هیچکــدام�از�
بچه�ها�حق�ورود�به�آنجا�را�نداشــتند. �به�هر�جهت�ابراهیم�پســر�بزرگ�
خانه�بود. �شب�های�امتحان�بچه�های�مدرسه�را�جمع�می�کرد�آن�باال�
که�در�درس�ضعیف� �بچه�هایی�

ً
و�با�هم�درس�می�خواندند. �مخصوصا

بودنــد. �از�علــی�جــّوی�هــم�می�خواســت�بیایــد�و�بــه�آن�ها�درس�بدهد. 
درس�خودش�هم�خوب�بود�و�به�چند�نفری�درس�یاد�می�داد. 

در درس جبر نمره ام باالتر از 8 نمی شد.  ریاضی و فیزیک هم به 

زور ۹ می آوردم.  درسم خوب نبود.  شب های امتحان ابراهیم 

کمک می کرد؛ اما فایده ای نداشت.  دست آخر مجبور  به من 

شــد تــوی امتحانــات خردادمــاه بــه مــن تقلب برســاند تا قبول 

شوم.  آن سال خبرش مثل توپ توی مدرسه صدا کرد: »عباس 

صادقی هندسه ۱۷ شده!«

گر� دیــوار�اتــاق�ابراهیــم�پــر�بــود�از�یادداشــت�های�کوچک�و�بزرگ. �ا
که�برایش�جالب�بود�یا�دوست� کتاب�یا�مجله�ای�مطلبی�می�خواند� در�
داشــت�آن�مطلب�همیشــه�مقابل�چشــمش�باشــد�آن�را�با�مداد�روی�
دیوار�می�نوشــت. �بعد�از�مدتی�تمام�دیوار�پر�شــده�بود�از�نوشــته�های�
کــه�نوشــته�بــود�جملــه�ای�از�وصیت�نامــه� ابراهیــم. �یکــی�از�چیزهایــی�
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اسکندر�مقدونی�بود. 

-دست�هایم�را�از�تابوت�بیرون�بگذارید�تا�همگان�ببینند�که�اسکندر�
چیزی�با�خود�به�آن�دنیا�نبرده�است. 

کتاب�ها� کتابخانه�داشت. �همۀ�آن� ابراهیم�آن�باال�برای�خودش�
را�خوانده�بود�و�به�بچه�های�خانه�هم�سفارش�می�کرد�آن�ها�را�بخوانند.  
یکی�از�کتاب�ها�انجیل�بود. �تمامش�را�خوانده�بود. �به�بچه�ها�می�گفت:�
کتاب�را�بخوانید�تا�بفهمید�در�ادیان�دیگر�چه�خبر�است.   »شما�هم�این�

آن�وقت�قدر�دین�خودمان�را�بیشتر�می�دانید. «

به�گوشــش�رســیده�بود�تعدادی�از�دانش�آموزان�دبیرســتان�بهایی�
کتابی�خوانده�باشند�و�از�روی�مطالعه�این� شده�اند. �آن�هم�نه�اینکه�
کرده�باشند. �بیشترشان�از�روی�فقر�و�نداری�و�مظلوم�نمایی�چند� کار�را�
که�در�مدرسه�تبلیغ�بهاییت�می�کردند�بهایی�شده� دانش�آموز�تازه�وارد�
کم�کم� بودند. �ابراهیم�می�رفت�سراغشــان. �با�آنها�دوســت�می�شــد�و�
آن�ها�را�به�اسام�برمی�گرداند. �از�آن�طرف�هم�با�مبلغان�بهائیت�بحث�
کار�از�یکی�از�معلم�های�دبیرستان�به�نام�آقای�جواد� می�کرد. �برای�این�

کمک�می�گرفت.  عّشاقی�

ســال دوم دبیرســتان معلمــش بــودم.  ریاضــی جدیــد درس 

مــی دادم.  تــوی مدرســه چنــد بهایی بودنــد که ذهن بچه های 

مردم را خراب می کردند.  ابراهیم با آن ها بحث می کرد.  خبرش 

را داشــتم.  بــرای اینکــه مشــتش تــوی مناظــره  بــا آن ها پر باشــد، 
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که از قم برایم می آمد به او می دادم.  کتاب های ضدبهاییت را 

کاس�دوم�ریاضی�دبیرستان�نشاط�،�کاس�یک�دست�و�هماهنگی�
بــود. �همــه�دانش�آمــوزان�مثــل�ابراهیــم�مذهبــی�و�مســجدی�بودند. �از�
که�تمام�می�شد�با�خیال� کار�آقای�عشاقی�جلو�بود. �درسش� این�بابت�
کشــور�می�گفت�و�آن�ها�را� راحت�با�بچه�ها�صحبت�می�کرد. �از�اوضاع�

روشن�می�کرد. 

آقای�عشاقی�از�پامنبری�های�آیت�اهلل�فوالدوند�بود. �هر�جمعه�شب�
پای�درس�اخاق�آیت�اهلل�می�نشســت�و�هر�چه�را��از�او�یاد�می�گرفت�
کاس�برای�ابراهیم�و�همکاسی�هایش�تعریف�می�کرد.  فردایش�توی�
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چهار

انقاب�از�اواســط�ســال��1356در�ایران�شــروع�شــد. �بعد�از�قیام�
مردم�قم،�مردم�در�شهرهای�دیگر�مثل�تبریز�و�تهران�و�یزد�به�پاخاستند.  

در�اصفهان�هم�مردم�با�مأموران�رژیم�درگیر�شدند. 

فعالیت�هــای�انقابــی�ابراهیــم�از�همــان�روزهــا�شــروع�شــد. �اوایل�
با�حمید�حفیظی�و�چند�نفر�دیگر�از�دوســتانش�اعامیه�توزیع�می�کرد.  
شب�ها�با�هم�به�خارج�از�شهر�می�رفتند�و�روی�تابلوها�و�تیرهای�چراغ�

برق�اعامیه�می�چسباندند. �شعارنویسی�هم�می�کردند. 

ک�پــر�از�اعامیــه�و�نوار�بــه�خانه�آمد. �همدم�تا� یــک�روز�بــا�یــک�ســا
ک�را�ندیده�بود.  آن�روز�آن�سا

-این�چیه�ابراهیم!

-تعدادی�اعامیه�و�نوار�آقا�هست. 

-خاک�به�سرم. �این�ها�را�برای�چی�به�خانه�آوردی؟!�ببر����یه�جای�دیگه!

کجا؟ -مثًا�

-... �مثًا�ِبَبر�مبارکه. 

کــرده�بودنــد�و� همــدم�و�ابواقاســم�چندســالی�در�مبارکــه�زندگــی�
که�دید�آنجا�امن�نیست� خانۀ�شان�در�مبارکه�را�هنوز�داشتند. �ابراهیم�
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کرد. �نوارها�را�هم� کاه�های�توی�انبار�قایم� ک�را�به�مبارکه�برد�و�زیر� ســا
کند.  به�همسایۀ�شان�داد�تا�زیر�لحاف�و�تشک�های�خانه�اش�پنهان�

گرفتن�اعتراض�ها�ابراهیم�جسورتر�شد. �جواد�قاسم�پیوندی� با�باال�
کــرد�و�آنجــا�به� و�بچه�هــای�مدرســه�را�در�طبقــۀ�بــاالی�خانۀ�شــان�جمــع�
کمک�آن�ها�اعامیه�های�امام�را�دست�نویس�می�کرد. �مدتی�بعد�هم�
کلیــد�خانــه�قبلی�شــان�در�محلــه�خواجــو�را�از�آقاجانــش�گرفت�و�آنجا�را�

کرد.  کارهای�انقابی�شان�تبدیل� به�خانه�امنی�برای�

کردن اعامیه بود.  یک  کارمان دســت نویس  شــب ها تا صبح 

روز که به خان� شــان رفتم دیدم یک دســتگاه پلی کپی گذاشــته 

که ما را از  گیر آورده.  همین  کجا  گوشه اتاق.  نپرسیدم آن را از 

کافی بود.  کردن اعامیه ها نجات داده بود برایم  دست نویس 

سال��1357اسم�همدم�و�ابوالقاسم�برای�زیارت�خانه�خدا�درآمد. 
و��

ّ
گفت:�»اال کفش�و� کرد�توی�یک� قبل�از�رفتن�شان�ابراهیم�پایش�را�

بایــد�برایــم�یــک�ماشــین�بخرید�وگرنــه�نمی�گذارم�بروید�حج. «�هر�چقدر�
گفتند�خرید�ماشین�بماند�برای�بعد�از�برگشتشان� کردند�و� آن�دو�اصرار�
از�ســفر�یا�اینکه�االن�پولش�را�ندارند�حریفش�نشــدند؛�حتی�نگذاشــته�
کند. �به�ناچار� بود�هجده�سالش�تمام�بشود�و�بعد�درخواست�ماشین�
ابوالقاسم�برایش�یک�وانت�نیسان�خرید. �از�فردایش�با�همان�نیسان�
به�شهرها�و�روستاهای�اطراف�اصفهان�می�رفت�و�نوارها�و�اعامیه�های�

امام�را�به�آنجا�می�برد�و�پخش�می�کرد. 
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یــک�روز�ابراهیــم�بــه�دوســتانش�در�مدرســه�گفــت:�»حــاال�وقتشــه�
عکس�شــاه�را�از�دیوار�ســالن�مدرســه�بیاوریم�پایین. «�قاب�عکس�در�
باالترین�نقطۀ�سالن�نصب�شده�بود. �آن�روز�چند�نفر�از�بچه�ها�کشیک�
کفشش�را�درآورد�و� دادند�تا�مدیر�و�معاون�از�راه�نرسند. �ابراهیم�لنگ�
کفش�قاب�عکس�از�آن� گرفت. �با�اولین�پرتاب� قاب�عکس�را�نشانه�
باال�به�پایین�افتاد�و�شکست. �بعد�از�این�اتفاق�مدیر�دبیرستان�دیگر�
کابوس�او� کاس�های�نوبت�عصر�به� کند. � نتوانست�مدرسه�را�جمع�
که�به�مدرسه�می�آمدند� و�معاون��دبیرستان�تبدیل�شده�بود. �هر�صبح�
کنده�شده�است.   کاس�ها� می�دیدند�قاب�های�عکس�از�روی�دیوار�
از�طرف�دیگر�هم�هر�روز�بچه�های�انقابی�دبیرستان�کاس�ها�را�شلوغ�
می�کردند. �می�خواستند�مدرسه�را�تعطیل�کنند�و�به�صف�تظاهرکنندگان�

در�خیابان�بپیوندند. 

کاس�ســوم�ریاضی�دبیرســتان�نشــاط�از�بقیۀ� صدای�انقاب�در�
کاس�هــا�بلندتــر�بــود. �دانش�آمــوزان�کاس�با�فرســتادن�صلوات�مانع�
گفت:� تدریس�دبیر�می�شدند. �باالخره�آقای�دبیر�هم�عصبانی�شد�و�
کاس�من�برود�بیرون. «�اول� کس�می�خواهد�صلوات�بفرستد�از� »هر�

از�همه�ابراهیم�از�پشت�نیمکت�بلند�شد. �پشت�سرش�حمید�حفیظی�
کاس�بیــرون�رفتنــد. �بعــد�یــک�دفعــه�همــه� و�محمــود�بکتاشــیان�از�
کاس�را� دانش�آموزان�ســوم�ریاضی�از�جایشــان�بلند�شــدند. �باالخره�
کردند. �بعد�همگی�پشت�سر�ابراهیم�راه�افتادند�توی�مدرسه� تعطیل�
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کردند. �نیم�ساعت�بعد�همۀ�دانش�آموزان� کاس�ها�را�تعطیل� و�بقیه�
دبیرســتان�نشــاط�توی�حیاط�مدرســه�جمع�شــدند�و�یک�صدا�شــعار�

»مرگ�بر�شاه،�درود�بر�خمینی«�سر�دادند. 

از بیرون کاس صداهایی به گوش مان می رسید.  معلم مشغول 

گهــان دیدیــم ابراهیــم خــودش را پرت کرد  تدریــس بــود کــه نا

گــردد. « وســط کاس و فریــاد زد: »پــرورش، پــرورش، آزاد بایــد 

همکاســی های ابراهیم هم پشــت ســرش وارد کاس شــدند و 

کاس را تعطیل کردند.  همه دانش آموزان ریختند توی حیاط و 

از در مدرسه بیرون رفتند.  من نه استاد پرورش را می شناختم و 

که بازداشت شده؛ اما ابراهیم او را از خیلی قبلتر  نه خبر داشتم 

می شناخت و حاال که بازداشت شده بود با جوان های انقابی 

خــارج از مدرســه هماهنــگ کــرده بــود تا مدرســه را تعطیل کند 

و دانش آمــوزان را بــرای تظاهــرات بــه خیابان بیاورد.  فردای آن 

کند.  ک مجبور شد استاد پرورش را آزاد  روز ساوا

از�نیمــه�آبــان�ســال��1357کاس�هــای�دبیرســتان�نشــاط�تــق�و�لق�
شــد. �بقیۀ�مدارس�شــهر�هم�همین�وضعیت�را�داشــتند. �انگار�هدف�
گروهی� دانش�آموزان�از�آمدن�به�مدرسه�فقط�تجمع�در�آنجا�و�حرکت�
بــه�طــرف�خیابان�هــای�شــهر�و�پیوســتن�بــه�راهپیمایــی�سراســری�بــود. 
که�تا�به�اقیانوســی�بزرگ�نمی�ریختند� آن�ها�مثل�رود�خروشــانی�بودند�

آرام�نمی�گرفتند. 
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کار�به�درگیری�با�مأموران� در�یکی�از�راهپیمایی�های�دانش�آموزی�
کشید. �مردم�هم�برای�حمایت�از�دانش�آموزان�به�خیابان�آمده� رژیم�
کردنــد.   بودنــد. �در�خیابــان�نشــاط�مأمــوران�بــه�طــرف�مــردم�شــلیک�
تیــر�بــه�ســر�یکــی�از�دانش�آمــوزان�»دبیرســتان�صارمّیه«�خــورد�و�مغزش�
کنار�او�بود. �می�دید�چگونه�خون�او�مثل� کف�خیابان. �ابراهیم� ریخت�
هاله�ای�سرخ�دور�سر�او�بزرگ�و�بزرگ�تر�می�شود�و�لحظه�به�لحظه�روی�
کنار�همکاســی�شــهیدش�و� آســفالت�خیابان�پیش�می�رود. �نشســت�
گرمــای�خــون�را�در�دســتانش� دســت�هایش�را�تــوی�خــون�او�زد. �حــاال�
احســاس�می�کرد. �کاســۀ�چشــم�هایش�پر�از�اشــک�شــده�بود. �بغضش�
کرد�و�فریاد�زد:� ترکید. �ایســتاد�و�دســتان�خونی�اش�را�رو�به�مردم�بلند�
کردند�و� »این�سند�جنایت�پهلوی�است. «�مردم�جنازه�شهید�را�بلند�

کردند:�»این�سند�جنایت�پهلوی�است. « یک�صدا�با�ابراهیم�تکرار�

گوشــه�ای�از� روز�به��روز�آتش�انقاب�شــعله�ورتر�می�شــد. �هر�روز�در�
شــهر�تظاهرات�و�راهپیمایی�برگزار�می�شــد. �یک�روز�روبه�روی�مســجد�
ســید،�فردایــش�مقابــل�تخــت�فــوالد�و�روز�بعــدش�وســط�میدان�نقش�
جهان. �هر�جا�هم�تظاهرت�بود�ابراهیم�آنجا�حضور�داشت. �از�صبح�

که�از�خواب�بیدار�می�شد�تا�شب�توی�خیابان�بود. 

توی�خیابان�بزرگمهر�روبه�روی�مسجد�الکریم�تظاهرات�شده�بود.  
گهان�مأموران� جمعیت�زیادی�به�خیابان�آمده�بود�و�شعار�می�داد. �نا
کنار� کردند. �یک�نفر�تیر�خورد�و�افتاد�توی�جوی� به�طرف�آن�ها�حمله�
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خیابــان. �همــه�بــه�طــرف�کوچــه�پس�کوچه�هــای�خیابــان�دویدند�تا�در�
تیــررس�مأمــوران�نباشــند. �ابراهیــم�هــم�خــودش�را�بــه�یــک�ســاختمان�
گرفت؛�اما�وقتی�چشمش�به�جوان�زخمی� نیمه�ساز�رساند�و�آنجا�پناه�
کنــار�ســاختمان�فرغــون�را�برداشــت�و�خمیده� تــوی�جــوی�آب�افتــاد�از�
خمیــده�بــه�طرفــش�رفــت. �بــا�کمــک�یک�نفر�دیگر�آن�زخمی�را�از�جوی�

گذاشت�توی�فرغون�و�به�عقب�برد.  آب�درآورد�و�

رژیم�دیگر�نمی�توانست�به�آسانی�مردم�را�به�خانه�هایشان�برگرداند. 
برای�همین�بعد�از�مدتی�در�اصفهان�و�شهرهای�بزرگ�اعام�حکومت�
کــرد؛�یعنــی�در�طــول�روز�اجتمــاع�بیــش�از�دو�نفر�قدغن�بود�و�از� نظامــی�
ساعتی�مشخص�دیگر�هیچکس�حق�نداشت�پایش�را�از�در�خانه�بیرون�
بگذارد؛�اما�گوش�جوان�هایی�مثل�ابراهیم�به�این�حرف�ها�بدهکار�نبود. 

که�ابراهیم�از�آقاجانش�حساب�می�برد�از�مأموران�رژیم� آن�قدری�
حساب�نمی�برد. �یک�شب�پنهان�از�چشم�ابوالقاسم�ماشین�را�برداشت�
و�از�خانه�بیرون�رفت. �تا�دیر�وقت�هم�برنگشت. �همدم�دلشوره�اش�

کرد.  گرفته�بود. �با�خودش�هزار�جور�فکر�و�خیال� را�

گرفته�باشندش! -شاید�

-شاید�هم�با�تیر�بچه�ام�را�زده�اند!

گریه�می�کند� زن�همسایه�آمد�دِر�خانۀ�شان. �وقتی�دید�همدم�دارد�
گریه�می�کنی؟!�پاشو�با�هم�برویم�دنبالش. �یا� پرسید:�»حاج�خانم!�چرا�
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سالم�پیداش�می�کنیم�یا�ما�هم�مثل�اون�شهید�می�شیم. «�از�خانه�بیرون�
آمدند�و�با�ترس�و�لرز�خودشان�را�به�خیابان�رساندند. 

گشــتیم دیدیم دارد با ماشــین  که توی خیابان ها  بعد از مدتی 

می آید.  انگار دنیا را به من داده بودند.  وقتی به خانه رسیدیم 

بــه مــن گفــت: »مامــان! هیچوقت پشــت ســر مــن راه نیفت که 

گر از من می شنوید  خواسته باشی من را به خانه برگردانی.  تازه ا

شماها هم توی خانه نمانید و توی راهپیمایی ها شرکت کنید. «

کار�هر�شب�ابراهیم�شده�بود. �یک�کاه�پشمی� بیرون�رفتن�از�خانه�
که�شــب�ها�وقتی�برای�پخش�اعامیه�یا�شعارنویســی�از�خانه� داشــت�

بیرون�می�رفت�آن�را�روی�سرش�می�کشید�تا�شناخته�نشود. 

یــک�شــب�دیگــر�بــاز�ابراهیــم�بــه�خانــه�برنگشــت�و�همــدم�دوبــاره�
دلشــوره�او�را�گرفــت. چنــد�بــار�تــا�ســر�خیابــان�رفــت�و�برگشــت. �بار�آخر�
گریه. �به� که�به�ســر�خیابان�آمد�روبه�روی�امام�زاده�زید�ایســتاد�و�زد�زیر�
گنبد�امام�زاده�نگاه�می�کرد�و�توی�دلش�از�آقا�می�خواست�اتفاقی�برای�
گهان�نگاهش�به� او�نیفتــاده�باشــد. �داشــت�زیــر�لــب�دعــا�می�کرد�کــه�نا
ابراهیم�افتاد. �داشت�نفس�زنان�از�انتهای�خیابان�به�طرفش�می�آمد. 

-کجا�بودی�تا�حاال�مادر؟

-همین�اطراف. حاال�بیا�برویم�خانه. 

کجا�بودی�نمی�آیم.  -تا�نگویی�
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کردم.  -از�دست�مأمورها�فرار�

کردی�مگه؟ کار� ک�به�سرم�چه� -خا

کردند. من�هم�به�حسابشان�رسیدم.  -دو�تا�مأمور�دنبالم�

کشید�و�به�همدم� بعد�ابراهیم�از�زیر�لباسش�زنجیر�بزرگی�را�بیرون�
نشان�داد. 
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��� دوم
��

که�ابراهیم� انقاب�اســامی�پیروز�شــد. �درســت�در�همان�ماهی�
هجــده�ســاله�می�شــد. �در�روزهــای�آخــر�کــه�جوان�هــا�بــه�کانتری�هــا�و�
پاســگاه�ها�حملــه�می�کردنــد،�ابراهیــم�هــم�یک�تفنگ�به�دســت�آورد�و�
بــا�عــده�ای�از�دوســتانش�کانتــری�مبارکــه�را�تســخیر�کردنــد. �بعد�از�آن�
کوچه�ها�و� کمیتۀ�انقاب�اســامی�در�مبارکه�شــد. �شــبانه�روز�از� عضو�
محله�هــا�و�اداره�هــای�دولتــی�شــهر�نگهبانــی�می�دادنــد�تــا�ضدانقاب�

نتواند�ضربه�ای�بزند. 

اول�اسفند�مدرسه�ها�بعد�از�چهار�ماه�تعطیلی�دوباره�باز�شد. �کارهای�
که�تا�ابراهیم�و�همکاســی�هایش�خواســتند� انقاب�آن�قدر�زیاد�بود�
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بــه�ســر�کاس�برونــد�امتحانــات�ثلــث�ســوم�از�راه�رســیده�بــود. �آخرین�
کــرد�بــه�طرف�بچه�ها�و�پرســید:� کــه�دادنــد�ابراهیــم�رو� امتحــان�ثلــث�را�
کار�کنیم؟«�تابستان�های�آن�ها�به�بازی�فوتبال� »خب�بچه�ها!�حاال�چه�

کوه�نوردی�و�تفریح�در�ییاقات�اصفهان� کی�محله�و� در�زمین�های�خا
می�گذشــت؛�اما�تابســتان�آن�ســال�با�ســال�های�قبل�فرق�می�کرد. �آخر�

کنند.  که�برای�سازندگی�ایران�جهاد� امام�به�جوانان�پیام�داده�بود�

کنیــم. « کار�جهــادی� گفــت:�»بــه�روســتاها�برویــم�و� یکــی�از�بچه�هــا�
پیشــنهاد�خوبــی�بــود. �همــه�بــا�آن�موافــق�بودنــد. �قــرار�شــد�بــه�یکــی�از�
کاری�از�دستشــان� روســتاهای�محــروم�شهرســتان�َفریــدن�برونــد�و�هــر�
بر�می�آیــد�انجــام�دهنــد. �هــر�کــدام�از�آن�ها�کاری�بلد�بودند. �لوله�کشــی،

کارهای�دیگر. �خود�ابراهیم�هم�بّنایی�بلد�بود.  کشاورزی�و� راه�سازی،�
کارهای�فرهنگی�هم�یک�روحانی�به�همراه�خودشان�بردند. �یک� برای�
ماشین�لندرور�از�آموزش�و�پرورش�فریدن�گرفتند�تا�برای�رفت�وآمد�از�آن�
استفاده�کنند. �همان�روز�اول�حاج�آقا�نشست�پشت�فرمان�و�ماشین�را�
چپ�کرد. �همه�برنامه�ها�به�هم�خورد. �بچه�ها�حسابی�ناراحت�شدند. 

-همه�اش�تقصیر�حاج�آقا�شد. 

گر�او�ماشین�را�چپ�نکرده�بود�برنامه�ما�به�هم�نمی�خورد.  -ا

بعضی�از�بچه�ها�حتی�توی�روی�حاجی�هم�ایستادند؛�اما�ابراهیم�از�
کاری�است� همه�آرام�تر�بود. �به�بقیه�دلداری�می�داد�و�می�گفت:�»حاال�
کنید�دیگر�فایده�ای�ندارد. « که�شده. �هرچه�غصه�بخورید�و�بی�تابی�
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گر�موفق�به� که�ا کار�ریز�و�درشــت�داشــت� کلی� واقعیتش�انقاب�
کار�روی�زمین�مانده� انجام�یکی�از�آن�ها�نمی�شدند�عوضش�هزار�جور�
کارها�تربیت�نوجوان�ها�بود.   که�بخواهند�انجام�بدهند. �یکی�از�آن� بود�

ابراهیم�هم�این�موضوع�را�خوب�می�دانست. 

ابراهیم�هر�روز�برای�نوجوان�ها�توی�امامزاده�زید�کاس�می�گذاشت.  
گاهی� کاس�محدود�نمی�شد. � برنامه�های�تربیتی�او�فقط�به�برگزاری�
کــوه�رفته�بودند�با� کــوه�می�بــرد. �یــک�روز�که�به� آن�هــا�را�بــرای�تفریــح�بــه�
گروه�بچه�های�مســجد�صدر�به�هم�رســیدند. �آن�ها�هم� کبر�ایرانپور�و� ا

کوه�نوردی�به�آنجا�برده�بودند.  بچه�های�مسجدشان�را�برای�

کوه  کوه صّفه.  تازه به پای  با بچه های مسجد صدر رفته بودم 

کوه صدا می پیچد.  یک عالمه  که دیدیم توی  رســیده بودیم 

کوه پایین می آمدند.  بچه داشتند سرود می خواندند و از 

اهلل، حسبی رّبی جّل اهلل، ما فی قلبی غیراهلل. 
ّ

الاله اال

بــه هــم کــه رســیدیم دیــدم ابراهیــم جلوتــر از همــه آن هاســت.  

برادرهایش عبداهلل و حبیب اهلل و سی چهل تا بچه قد و نیم قد 

کبر! تو اینجا چه  هم پشت سرش بودند.  تا من را دید پرسید: »ا

کار می کنــی؟« گفتــم: »خــودت اینجــا چــه کار می کنی؟« گفت: 

کوه نوردی. « معلوم بود صبح زود  »بچه های مســجد رو آوردم 

که آن موقع داشتند به شهر برمی گشتند.  به راه افتاده اند 
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در�همــان�روزهــا�ابراهیــم�کتابخانــه�اش�را�از�خانــه�بــه�امــام�زاده�زید�
منتقل�کرد. �این�جوری�همه�بچه�های�محله�می�توانستند�از�آن�کتاب�ها�
استفاده�کنند. �یکی�از�اتاق�های�امام�زاده�را�گرفت�و�کتاب�هایش�را�چید�
کاغذی� کتاب� کتاب�ها�را�امانت�می�داد. �پشت�هر� توی�آن. �خودش�
چســبانده�بــود�و�از�کســی�کــه�کتــاب�را�امانــت�می�گرفــت�می�خواســت�
کتاب�را�در�آن�بنویسد. �خاصه�ها�را�خودش�می�خواند�و�به� خاصۀ�

بهترین�آن�ها�جایزه�می�داد. 

یــک�کتابخانــه�هــم�در�مبارکــه�بــه�راه�انداخت. �کتاب�هایش�را�هم�
گرفت.  از�حسین�حمزه�زاده�و�بقیه�دوستانش�

کتابخانه برای خودم دارم.  در جریان مطالعه  خبر داشت یک 

و کتاب هایــی کــه می خوانــدم هــم بــود.  یــک روز آمد در خانه 

مــا و گفــت: »حســین! چنــد تــا از کتاب هایــت را بــه مــن قــرض 

می دهی؟« گفتم: »کتاب را که قرض نمی دهند!« بعد پرسیدم: 

»حــاال کتاب هــا را بــرای چی می خواهــی؟« گفت: »توی مبارکه 

کتاب جمع می کنم. « کتابخانه راه انداختم.  دارم براش  یک 

آن روز ابراهیــم صــد تــا کتــاب از مــن امانــت گرفــت و بــرد.  قرار 

کارش با آن ها تمام شــد برگرداند؛ اما هیچوقت آن  شــد وقتی 

کتاب ها را برنگرداند.  من هم به خاطر او از خیر کتاب ها گذشتم. 
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دو

روزها�و�ماه�های�بعد�از�انقاب�روزهای�پر�التهابی�بود. �طرفداران�
گوشــه�ای�از�شــهر�جمــع� کــدام�در� گروه�هــای�سیاســی�هــر� احــزاب�و�
می�شــدند�و�بــا�هــم�مناظــره�می�کردنــد. �کتاب�هــا�و�جزوه�هایشــان�را�به�
که�به�آنجا� نمایش�می�گذاشــتند�و�ســعی�می�کردند�از�بین�جوان�هایی�

کنند.  می�آمدند�عضوگیری�

ابراهیــم�عصرهــای�پنج�شــنبه�بــه�خیابــان�چهاربــاغ�می�رفت. �آنجا�
پاتوق�گروه�های�چپ�از�جمله�سازمان�مجاهدین�خلق�بود. �کتاب�های�
مجاهدین�را�خوانده�بود�و�خیلی�خوب�آن�ها�را�می�شناخت. �از�نفاق�
و�انحراف�آن�ها�خبر�داشــت. �می�دانســت�چند�ســال�پیش�از�پیروزی�
انقاب�ایدئولوژی�شان�را�تغییر�داده�اند�و�مارکسیست�شده�اند. �سرش�
درد�می�کــرد�بــرای�بحــث�بــا�آن�هــا. �گاهی�بحث�هــا�که�باال�می�گرفت�با�
آن�ها�درگیر�می�شــد. �یک�روز�عباس�صادقی�را�توی�خیابان�چهارباغ�
دیــد. �عبــاس�بــا�اینکــه�در�مدرســه�تــوی�تیــم�آن�ها�بــود؛�اما�اهل�حرف�
و�بحث�های�سیاســی�نبود. �عشــقش�فقط�موتورســواری�و�تک�چرخ�

زدن�بود. 

یکی از دوستانم موتور کراس داشت.  با موتورش رفتیم چهارباغ 

کنجکاو شده بودم بفهمم این میلیشیا  ببینیم چه خبر است؟  
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کسانی هستند؟ که می گویند چه 

 چپ هــا کنــار پیاده روهــای خیابــان جزوه ها و کتاب هاشــان را 

پهن کرده بودند.  خودشان هم مشغول بحث و مناظره با مردم 

بودند.  آن وسط ابراهیم را دیدم.  داشت با یکی از سمپات های 

سازمان بحث می کرد.  حواسم به ابراهیم بود که رفیقم پرسید: 

»عبــاس! دلــت می خواهــد ایــن چپ ها را چپ و چوله کنیم؟«

گفتم: »چطوری؟« گفت: »محکم بشین تا بهت بگم. « بعد موتور 

کراسش را انداخت توی پیاده رو و تا آخر خیابان یک دور روی 

کتاب و جزوه چپ ها رد شد.  تمام بساطشان را به هم ریخت. 

گفت:  فردایش ابراهیم من را توی مدرســه دید.  با خنده بهم 

»عبــاس! عجــب رفیــق باحالــی داری! بــه ش بگو هــر هفته بیاد 

چهارباغ.  آخه این چپ ها که حرف حســاب توی گوش شــان 

نمی رود.  باید با موتور رفت توی سینه شان. «

خــرداد�ســال��1359تحصیــل�ابراهیــم�و�دوســتانش�در�دبیرســتان�
کنکور�بدهند�و�وارد�دانشــگاه�بشــوند؛� نشــاط�تمام�شــد. �وقتش�بود�
اما�از�بخت�آن�ها�انقاب�فرهنگی�در�دانشــگاه�ها�را�بســته�بود. �از�آن�
طــرف�هــم�جنــگ�بــا�ضدانقــاب�در�کردســتان�بــاال�گرفته�بــود. �زمزمه�
گوش�می�رسید�و�روزنامه�ها�هر�روز� کم�کم�به� حمله�عراق�به�ایران�هم�
از�تجاوز�زمینی�و�هوایی�ارتش�عراق�به�مرزها�خبر�می�دادند. �انگار�بعد�
کارها�برای�ابراهیم�و�بچه�های�تیمش�از�قبل�ردیف�شده� از�دیپلم�همه�
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بود�و�دستی�آن�ها�را�به�طرف�میدان�جنگ�هل�می�داد. 

که� گوش�نمی�رسید. �ضدانقاب� کردستان�خبرهای�خوبی�به� از�
از�دو�سال�پیش�علم�جدایی�و�خودمختاری�را�برافراشته�بود�و�موفق�
گر�دستش� نشده�بود،�حاال�دق�دلش�را�سر�مردم�عادی�خالی�می�کرد�و�ا
که�با� به�پاســدارها�و�ارتشــی�ها�می�رســید�آن�ها�را�ُمثله�می�کرد. �یک�روز�
جواد�قاسم�پیوندی�و�بچه�های�دیگر�دور�هم�جمع�شده�بودند�حرف�ها�
که�ســری�به� گفت�وگوها�آن�شــد� کردســتان. �نتیجه� کشــید�به�اتفاقات�

آنجا�بزنند�و�ببینند�چه�خبر�است. 

پیــش از پیــروزی انقــاب یــک بار بــرای عیادت از تبعیدی ها به 

کردستان رفته بودیم؛ اما این بار رفتن مان فرق می کرد.  می رفتیم 

کیپ خودمان  که می گویند چیست.  با ا کردستان  ببینیم غائله 

راه افتادیم به طرف سنندج.  در پادگان لشکر 28 ، رحیم صفوی 

را دیدیم.  از همان ابتدای غائله بخشی از پاسدارهای اصفهان 

را بــا خــود بــه کردســتان بــرده بــود.  مــا را کــه دید گفــت: »اینجا 

گــر می خواهید بــرای انقاب کاری  خیلــی بــه نیــرو نیــاز داریــم.  ا

بکنید همین جا بمانید. « قرار نبود بمانیم.  همگی به اصفهان 

که آنجا ماند و به ســفارش آقارحیم به  برگشــتیم به جز ابراهیم 

سردشت رفت. 

کــه�ابراهیــم�از�سردشــت�بــه�اصفهــان�برگشــت�جنگ�عراق� وقتــی�
�آغــاز�شــده�بــود. �اتفــاق�دیگــری�که�آن�روزهــا�در�زندگی�

ً
بــا�ایــران�رســما
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کــه�تصمیــم�بــزرگ�زندگی�اش�را�گرفــت. �اینکه� ابراهیــم�افتــاد�ایــن�بــود�
کند. �با�جواد�قاسم�پیوندی�و�تعدادی� پاسدار�شود�و�از�انقاب�دفاع�

کردند.  دیگر�از�بچه�های�مدرسه�به�سپاه�اصفهان�رفتند�و�ثبت�نام�

برای�ورود�به�سپاه�پاسداران�ابتدا�می�بایست�آموزش�می�دید. �تا�
آن�موقع�در�اصفهان�یازده�دوره�آموزِش�پاسداری�برگزار�شده�بود�و�قرار�
بود�دوره�دوازدهم�از�اول�مهر�ماه�در�پادگان�غدیر�اصفهان�آغاز�شود. 
کارهای�پذیرش�شــان�در�ســپاه�را�انجام�دادند�تا� او�و�جواد�به�ســرعت�

به�دوره�دوازدهم�برسند. 

آمــوزش مــا ســه مــاه طــول کشــید.  مهــر تا دی ماه ســال ۱۳۵۹. 

آموزش که تمام شــد ما را به همراه پاســدارهای دوره ســیزدهم 

کردستان فرستادند.  در واقع دوره سیزده ای ها را به دست  به 

ما سپرده بودند. 

در�اوج�سوز�و�سرمای�زمستان�آن�سال�ابراهیم�و�همرزمانش�پا�به�
کردستان�گذاشتند. �تمام�جبهه�غرب�رخت�سفید�پوشیده�بود. �ارتفاع�

گاهی�به�نه�متر�هم�می�رسید.  برف�روی�قله�های�آنجا�

در�پادگان�سنندج�نیروهای�تازه�اعزام�شده�از�سپاه�اصفهان�را�در�
چند�تیم�تقسیم�کردند. �مسئول�تیم�ها�از�میان�پاسداران�دوره�دوازدهم�
کدام�مسئول�یک�تیم�شدند�و� انتخاب�می�شدند. �ابراهیم�و�جواد�هر�
قرار�شد�با�چند�تیم�دیگر�امنیت�جاده�سنندج�-�کامیاران�را�تأمین�کنند. 
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ضدانقــاب�جاده�هــای�منطقــه�را�ناامــن�می�کــرد. �آنجــا�منطقه�ای�
کوتاه�بود. �ضدانقاب�البه�الی� کوهستانی�و�پر�از�درخت�های�بلند�و�
کمین�می�کرد�و�به�طرف�ماشــین�های� آن�درخت�ها�و�پشــت�صخره�ها�

عبوری�شلیک�می�کرد. 

کامیاران�پنج�پاســگاه�وجود� برای�برقراری�امنیت�مســیر�ســنندج�تا�
کیلومتر��از�هم. �جواد�مســئول� کدام�به�فاصله�ده�دوازه� داشــت. �هر�
که�به�پاســگاه� پاســگاه�پنج�جاده�شــد�و�ابراهیم�مســئول�پاســگاه�ســه�

سه�راهی�قروه�معروف�بود. 
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سه

در�نزدیکــی�ســه�راهی�قــروه�روســتای�زیبایــی�بــود�بــه�نام�نشــَور؛�اما�
محلی�ها�به�آن�روستای�»حاج�میکائیل«�می�گفتند. �حاج�میکائیل،�بزرگ�
که�محمد� ُکرد�مســلمان�بود. �همان�ســازمانی� روســتا�و�از�پیشــمرگان�
بروجــردی�فرمانــده�ســپاه�غــرب�کشــور�از�کردهــای�وفــادار�بــه�انقاب�
کردســتان� اســامی�تشــکیل�داده�بود. �حاج�میکائیل�از�ابتدای�غائلۀ�
کرده�بود�و�به�خدمت�انقاب�در� پسران�و�مردان�طایفه�اش�را�مسلح�
آورده�بود�و�بارها�در�عملیات�های�مختلف�با�ضدانقاب�جنگیده�بود. 

که�ابراهیم�فرمانده�آن�بود�درســت�روبه�روی�روســتای� پاســگاهی�
حاج�میکائیل�قرار�داشــت. �همان�روز�اول�ابراهیم�به�روســتا�رفت�و�با�
کرد�و�از� حاج�میکائیل�آشــنا�شــد. �حاج�میکائیل�او�را�مهمان�خانه�اش�
کرد. �با�یکی�دو�جلسه�نشست�و�برخاست�حاج�میکائیل� او�پذیرایی�
کرد� شیفته�اخاق�ابراهیم�شد. �برای�همین�مردان�روستایش�را�بسیج�
کمک�ابراهیم�و�پاسداران�انقاب�بروند. �آن�ها�در� تا�در�عملیات�ها�به�
کوهستانی�و�پر�فراز�و�فرود� عملیات�ها�بلدچی�نیروها�بودند�و�راه�های�

منطقه�را�به�آن�ها�نشان�می�دادند. 

کــه�نیروهــای�ژاندارمــری�در� همــان�روزهــا�بــه�پاســگاه�خبــر�رســید�
گیر�افتاده�اند. �ابراهیم�به�همراه�نیروهای�پاسگاه�و� کمین�ضدانقاب�
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پیشمرگان�کرد�به�کمک�آن�ها�رفت. �باالخره�بعد�از�چند�ساعت�جنگ�
کمین�نجات� گذاشــتند�و�ژاندارم�ها�از� و�درگیری�ضدانقاب�پا�به�فرار�
کوه� کردها�شیب�برفگیر� کردند. �در�آن�عملیات�ابراهیم�پا�به�پای� پیدا�
را�باال�و�پایین�رفته�بود�و�جنگیده�بود. �بعد�از�عملیات�حاج�میکائیل، 
کرد.   ابراهیم�و�نیروهای�پاسگاه�را�برای�استراحت�به�روستایش�دعوت�
که�از�رزم�ابراهیم�خوشش�آمده�بود�توی�جمع� آن�شب�حاج�میکائیل�
ک�ابراهیــم!�خیلــی�زرنگــی!�فکــرش�نمی�کــردم�بتوانــی� بــه�او�گفــت:�»کا
کوه�باال�بیایی. �با�خودم�می�گفتم�این�بچۀ�شهر�است�و�از� همراه�ما�از�

کار�بر�نمی�آید. « پس�این�

کرده�بود. �در� ابراهیم�روی�ارتباط�پاسگاه�ها�با�یکدیگر�حساب�باز�
جلسه�با�فرماندهان�پاسگاه�ها�به�آن�ها�می�گفت:�»بیایید�هر�روز�به�هم�
کار�نیروها�بیشتر�با�هم�صمیمی� که�با�این� سر�بزنیم. «�حرفش�این�بود�
گــر�ضدانقــاب� می�شــوند�و�احســاس�غربــت�و�تنهایــی�نمی�کننــد�و�ا
کــرد�امیــد�به�رســیدن�کمک�از�پاســگاه�های�دیگر� بــه�پاســگاهی�حملــه�
مقاومت�نیروها�را�بیشــتر�می�کند. �در�همین�رفت�و�آمدها�رضا�بمانی�
و�غام�رضا�زارعی�با�ابراهیم�آشــنا�شــدند. �هرچند�غام�رضا�پیشــتر�از�
آن،�وقتی�به�مرخصی�بر�می�گشتند�ابراهیم�را�توی�اتوبوس�دیده�بود�و�

از�همان�روز�جذب�اخاق�او�شده�بود. 

نشســته بودیم توی اتوبوس و داشــتیم به اصفهان برمی گشــتیم.  

که وســط اتوبوس ایســتاده بود و  نگاهم به پاســدار جوانی بود 
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که می دیدمش.  چهره  گرفته بود.  اولین بار بود  گرم  با بچه ها 

نورانی و معصومی داشت.  از اول حرکت حواسم به او بود.  هر 

جور بود سر صحبت را با بچه ها باز می کرد.  انگار می خواست 

کی هایمان را  که خورا گفت  خســتگی ســفر را احســاس نکنند.  

ک بیرون بیاوریم و با هم بخوریم.  از پاسگاه دو تا پرتقال  از سا

همراهم آورده بودم.  پرتقال ها را از دستم گرفت و پوست کرد و 

کرد.  نفهمیدم به  بعد آن را بین تمام بچه های اتوبوس تقسیم 

خودش رسید یا نه؛ اما فهمیدم همان لحظه حسابی عاشقش 

شده ام.  از آن روز دیگر هر جا می رفت همراهش بودم. 
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چهار

کردستان�به�اصفهان�برگشت�غائله�دیگری�شروع� وقتی�ابراهیم�از�
شده�بود؛�اما�این�بار�نه�تنها�در�کردستان؛�بلکه�در�سراسر�کشور. �غائله�ای�
که�با�عزل�بنی�صدر�از�ریاست�جمهوری�و�شورش�مسلحانه�طرفداران�

سازمان�مجاهدین�خلق�در�حمایت�از�او�به�اوج�خودش�رسید. 

در�بهــار�ســال��1360ابراهیــم�از�ســپاه�اصفهــان�بــه�دادگاه�انقــاب�
کارش�بررســی�شــکایت�ها�و�بازجویی�از�متهمان� اســامی�مأمور�شــد. �
بود. �صبح�زود�که�از�خانه�بیرون�می�رفت�دیگر�معلوم�نبود�کی�به�خانه�
برمی�گردد. �صبحانه�و�ناهار�و�شامش�یکی�بود�که�آن�را�هم�بیرون�از�خانه�
می�خورد. �شب�ها�هم�یک�در�میان�برای�خواب�به�خانه�برمی�گشت.  
که�خواب� گاهی�همدم�و�ابولقاسم�تا�چند�روز�او�را�نمی�دیدند. �صبح�
که�آن�ها�خوابیده�بودند.  بودند�می�رفت�و�شب�هم�زمانی�برمی�گشت�

یک شب با یک زیرانداز که از بازار خریده بود به خانه برگشت.  

پرسیدم: »این دیگه چیه؟« گفت: »زیرانداز.  می خواهم با خودم 

گفتم: »مگه آنجا  کنم. «  کار موقع نماز زیر پام پهن  ببرمش سر 

فــرش نــدارد؟!« گفــت: »فرش های آنجا همه اش غصبیه.  این 

سرمایه دارها با پول مردم این وسایل را خریده ا ند.  دادگاه هم 

کرده تا به مردم برگرداند. « آن ها را مصادره 
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ابراهیــم�بنابــر�وظیفــه�اش�بعضــی�از�روزهــا�بــه�زنــدان�اصفهــان�ســر�
گردی�های� مــی�زد. �در�یکــی�از�بازدیدهایــش�از�زنــدان�یکــی�از�هم�شــا
قدیمــی�اش�را�گوشــه�بنــد�دیــد. �پســر�خــوب�و�بــی�آزاری�بــود؛�اما�بعد�از�
گروهک�های�مارکسیستی�شده�بود. �ابراهیم�تا�او�را� دبیرستان�جذب�
که�بچه�مســجدی�و�مســلمان�بودی. �چی�شــد� گفت:�»احمد!�تو� دید�
کلی� رفتی�قاطی�مارکسیست�ها؟!«�خیلی�دلش�به�حال�او��سوخت. �
گفت:� کند. �به�او� کرد. �به�هر�دری�زد�تا�بتواند�او�را�آزاد� او�را�نصیحت�
گر�از�گذشته�ات�پشیمانی�توبه�نامه�بنویس�و�خودت�را�خاص�کن!« »ا
بعــد�هــم�خــودش�ضامنــش�شــد�تــا�او�را�آزاد�کننــد. �احمد�بعد�از�آزادی�
کمی�بعد�در�یکی�از�عملیات�ها�شــهید�شــد. �ابراهیم� به�جبهه�رفت�و�
که� وقتی�خبر�شــهادت�او�را�شــنید�خیلی�غصه�خورد؛�اما�می�دانســت�

احمد�عاقبت�به�خیر�شده�است. 
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��� س�م
��

کند. �هر� سکینه�دختر�بزرگ�خانه�بود�و�وقتش�رسیده�بود�ازدواج�
کردنش�پیش�می�آمد�به� بار�برای�او�خواســتگار�می�آمد�و�بحث�شــوهر�
طبقه�باال�می�رفت�و�با�ابراهیم�مشورت�می�کرد. �ابراهیم�عاوه�بر�برادر،

مشاور�خوبی�هم�بود. 

-این�خواستگار�به�دردت�نمی�خورد. 

گر�دوستش�نداری�قاطعانه�بگو�نه.  -تصمیم�با�خودت�است. �ا

که�با�تقوا�و�خداترس�باشد! کن� کسی�ازدواج� -با�

که�حال�و� کســی�داری�بله�می�گویی!�مطمئن�شــو� -ببین�به�چه�
حرام�سرش�می�شود. 
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َمحــرم اســرارم بــود.  همیشــه حــرف دلــم را بــا او مــی زدم.  پدر و 

مادرم بزرگ ترم بودند؛ اما همه مشورت های من با ابراهیم بود. 

محمدعلی�با�خواستگارهای�قبلی�فرق�می�کرد. �او�هم�مثل�ابراهیم�
پاســدار�بود. �مهرش�به�دل�ســکینه�افتاده�بود؛�اما�دلش�می�خواســت�

قبل�از�آن�که�حرفی�بزند�نظر�ابراهیم�را�هم�بداند. 

کـه تمـام شـد دنبـال فرصـت بـودم تـا نظـر  جلسـه خواسـتگاری 

ابراهیـم را راجـع بـه محمدعلـی ب�رسـم.  نظـرش مثبـت بـود.  مـن 

هم جواب مثبت دادم.  خانواده ها قول و قرارهایشان را با هم 

گذاشـتند و قـرار شـد مـن و محمدعلـی ششـم تیـر سـال ۱۳۶۰ بـا 

کنیم؛ اما ابراهیم چند روز قبلش اعزام شد جبهه و  هم عروسی 

نماند تا خواهرش را توی لباس عروسی ببیند.  آن روز حسابی 

کجا قرار اسـت  کی و  از دسـتش دلخور شـدم؛ اما نمی دانسـتم 

ایـن دلخـوری ام را بـه او بگویـم. 

جبهه�دارخوین�در�تابســتان�ســال��1360شــاهد�حضور�ابراهیم�در�
واحد�اطاعات�و�عملیات�بود. �همانجا�با�حسین�حمزه�زاده�و�غام�رضا�
که�می�روند�با�هم� زارعی�و�رضا�بمانی�به�هم�رســیدند. �قرار�شــد�هرجا�
باشند. �برای�همین�اسفند�همان�سال�وقتی�با�هم�به�پادگان�گلف�اهواز�
گرفتند�وارد�یگان�زرهی�سپاه�شوند. �پیشنهاد�را� اعزام�شدند�تصمیم�

حسین�حمزه�زاده�به�بچه�ها�داد. 

گرفتیم وارد یگان زرهی شویم.  بعدها  گلف تصمیم  در پادگان 
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هر بار ابراهیم من را می دید به شوخی می گفت: »حسین! خدا 

بــه زمیــن گرمــت بزنــد.  تــو مــن را انداختــی توی ایــن هچل. « از 

کار زرهی سخت بود این حرف ها را می زد.  بس 

�آن�موقع�تیپ�ها�و�لشکرهای�سپاه�تازه�داشت�پا�می�گرفت. �عملیات�
طریق�القدس�تازه�تمام�شده�بود�و�قرار�بود�سپاه�برای�عملیات�بعدی�
که�بتواند�در�عملیات�پیش�رو�از� یک�تیپ�زرهی�داشــته�باشــد. �تیپی�
پس�تانک�های�عراقی�بر�بیاید. �فتح�اهلل�جعفری�از�پاسدارهای�قدیمی�
که�آن�موقع�تشکیل�نشد؛�اما�با� اصفهان�دنبال�تشکیل�تیپ�بود. �تیپ�
چند�دستگاه�تانک�و�نفربر�که�در�عملیات�قبل�از�عراقی�ها�غنیمت�گرفته�
بودند�توانست�یک�گردان�زرهی�تشکیل�دهد. �نیروهای�یگان�زرهی�را�
هم�از�میان�پاسدارهایی�که�به�پادگان�گلف�اهواز�آمده�بودند�تأمین�کرد.  
آموزش�ها�فشــرده�و�شــبانه�روزی�بود. �بعد�از�آموزش،�فتح�اهلل�جعفری�
کرد.   گروهان�یک�فرمانده�تعیین� گروهان�تشکیل�داد�و�برای�هر� چهار�
اصغر�الوی،�علی�جان�نثاری،�سیدمحسن�غرضی�و�ابراهیم�جعفرزاده. 

گروهان�را� گروهان�شــده�بود�و�می�بایســت� حــاال�ابراهیــم�فرمانــده�
هرچه�زودتر�برای�عملیات�آماده�می�کرد. �بیشتر�نیروهای�گروهان�کسانی�
مثل�حسین�حمزه�زاده�و�از�دوستان�قدیمی�و�هم�سن�و�سال�خودش�
که�می�خواســتند�وســط�آموزش�مثل�روزهای�مدرســه�شــوخی�و� بودند�
کار�ســختی� کنترل�هیجان�جوان�هایی�مثل�آن�ها� خنده�راه�بیندازند. �
کــه�تــوی� بــود؛�امــا�ابراهیــم�از�پســش�برآمــد. �همــان�روز�اول�نشــان�داد�
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کار�آمد�دستشــان� فرماندهی�اش�جدی�اســت. �بچه�ها�هم�حســاب�
که�نمی�شود�وسط�آموزش�شوخی�و�مسخره�بازی�درآورد. 

در�عملیــات�فتح�المبیــن�گروهــان�ابراهیــم�آن�قــدر�تانــک�و�نفربــر�از�
گروهان�آن�ها�تبدیل� که�بعد�از�عملیات،� گرفت� عراقی�ها�به�غنیمت�
بــه�گــردان�شــد. �ابراهیــم�فرمانــده�همیــن�گردان�بــود�که�توی�عملیات�

بیت�المقدس�مجروح�شد. 

وســط�عملیــات�ترکــش�خمپــاره�خــورده�بــود�تــوی�پایــش. �خون�از�
پاچه�هــای�گترکــرده�شــلوارش�بیــرون�می�زد. �حســین�حمــزه�زاده�تا�او�را�
دید�گفت:�»پس�چرا�معطلی؟�بیا�برسانمت�اورژانس. «�ابراهیم�گفت:�
»خــط�را�کــه�نمی�شــود�ول�کــرد. «�حســین�گفــت:�»امــا�ایــن�جور�هم�که�

کــن�ببیــن�چقــدر�خون�ازت�رفتــه!«�زیر�بغلش�را� تلــف�می�شــوی. �نــگاه�
گرفت�و�او�را�نشاند�توی�جیپ�فرماندهی�که�در�اختیار�خود�ابراهیم�بود. 

پشت جاده اهواز-خرمشهر دنبال سنگر اورژانس می گشتم.  زیر 

که به هوا بلند شده بود  ک و دودی  گرد و خا آتش عراقی ها و 

ا�ری از سنگر نبود.  پشت خط هم اورژانس را پیدا نکردم.  به ش 

که برســانمت اهواز. « اما ابراهیم آن  گفتم: »راهش این هســت 

قدر خون ازش رفته بود که نفهمید چه گفته ام.  غروب رسیدیم 

اهواز.  توی یکی از بیمارستان های شهر بستری اش کردم.  آنجا 

گرفتند.  کردند و جلوی خون ریزی اش را  یک سرم به ش وصل 

آخر شب که سرم تمام شد از روی تخت بلند شد و گفت: »یااهلل 
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حسین! باید برگردیم به خط. «

بعــد�از�عملیــات�بیت�المقــدس�بــا�چهــار�گردانی�که�تشــکیل�شــده�
گرفت. �اسم�تیپ�تازه�تأسیس�را�به� بود�عمًا�تیپ�زرهی�سپاه�شکل�
مناسبت�ماهی�که�تیپ�در�آن�شکل�گرفته�بود�تیپ��30رمضان�گذاشتند.  
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دو

اسمش�برای�حج�درآمده�بود؛�اما�خودش�جبهه�بود�و�خبر�نداشت. 
کشاندش�پای�تلفن.  کرد�و� ابوالقاسم�هر�طور�بود�ابراهیم��را�پیدا�

گفته�اند�هرچه�زودتر�پول�را� گرفته�اند�و� -از�ســپاه�اصفهان�تماس�
کنید�وگرنه�سهمیه�تان�می�سوزد.  واریز�

که�پولش�را�ندارم.  -آخه�بابا�من�

-فکــرش�رو�نکــن!�پولــش�بــا�مــن. �تــو�زودتــر�خــودت�را�برســان�بــه�
اصفهان. 

ابراهیــم�چنــد�روز�بعــد�بــه�اصفهان�رســید. �باورش�نمی�شــد�زیارت�
کارها�برای�اعزامش�ردیف�شده� خانه�خدا�نصیبش�شده�باشد. �همه�
بــود؛�امــا�روز�قبــل�از�رفتنــش�یــک�بــاره�نظرش�عوض�شــد�و�به�همدم�و�
ابوالقاســم�گفــت:�»مــن�نمــی�روم�حــج. �عملیــات�نزدیکــه�و�نمی�توانــم�
کرد�فایده�ای� دوستانم�را�توی�جبهه�تنها�بگذارم. «�همدم�هرچه�اصرار�
نداشت. �ابراهیم�راضی�به�رفتن�نمی�شد. �می�گفت:�»غام�زارعی�را�

جای�من�بفرستید�برود. «

دم غروب چادرم را کشیدم روی سرم و رفتم تخت فوالد.  توی 

گلزار شهدا فاتحه خواندم و رفتم پایین قبر آیت اهلل شمس آبادی 
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کردم.  وقتی برگشــتم دیدم ابراهیم از این رو به  گریه  نشســتم و 

آن رو شــده.  تــا مــن را دیــد پرســید: »مــادر! کجــا رفتی؟ چی کار 

کردی؟« که من را راضی به رفتن  کردی 

باالخره�ابراهیم�راهی�شد. �توی�فرودگاه�موقع�خداحافظی�صورت�
که�دارم�می�روم؛�اما�راضی� گفت:�»من� گوشش� همدم�را�بوسید�و�در�
نیســتم�وقتــی�برگشــتم�ســردر�خانــه�پارچــه�تبریک�بزنید�یــا�قربانی�کنید.  

کسی�بفهمد�من�حاجی�شده�ام. « اسرافه. �اصًا�نمی�خواهم�

روزی�که�راهپیمایی�برائت�از�مشرکان�در�مکه�برگزار�می�شد�ابراهیم�
جلوی�جمعیت�راه�می�رفت�و�شعار�می�داد. �شرطه�های�سعودی�برای�
مقابلــه�بــا�تظاهــرات�حاجی�هــا�را�بــا�باتوم�می�زدند. �یکی�از�آن�ها�بدتر�از�
بقیه�مردم�را�می�زد. �ابراهیم�هم�به�حسابش�رسید. �گوشه�خیابان�یک�
کرد. �توی�شلوغی�جمعیت�خودش�را�به�مأمور�سعودی� یخ�شکن�پیدا�
رساند�و�از�پشت�با�یخ�شکن�به�پای�او�ضربه�زد. �مأمور�سعودی�نقش�
زمین�شده�بود. �ابراهیم�بافاصله�خودش�را�البه�الی�جمعیت�گم�کرد؛�
امــا�شــرطه�هایی�کــه�او�را�دیــده�بودنــد�تــا�چنــد�روز�بعد�از�حادثه�در�بین�
کنند.  حاجی�ها�دنبال�او�می�گشتند. �آخرش�هم�نتوانستند�او�را�پیدا�

کــه�برگشــت�آدم�دیگــری�شــده�بــود. �نه�فقــط�اینکه�ابتدای� از�حــج�
اســمش�یک�حاجی�اضافه�شــده�باشــد�و�بقیه�حاج�ابراهیم�صدایش�

کنند؛�بلکه�یک�تحول�معنوی�در�او�رخ�داده�بود. 

کن تا جوان هستی   هرکس به دیدنش می آمد می گفت: »دعا 
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زیــارت خانــه خــدا نصیبــت شــود.  آن وقــت می فهمــی من چه 

می گویم. «

از�وقتــی�حــاج�ابراهیــم�از�حــج�برگشــت�حــرف�ازدواجــش�افتــاد�
تــوی�خانــه. �روزهــای�اول�همــدم�بــا�گوشــه�و�کنایه�بــا�او�حرف�می�زد�تا�
مــزه�دهانــش�را�بفهمــد. �اینکــه�می�خواهــد�زن�بگیــرد�یــا�نــه. �هر�بار�از�او�
می�پرســید:�»ابراهیــم!�نمی�خواهــی�بــرات�آســتین�باال�بزنیــم؟«�جواب�
می�داد:�»حاال�ببینیم�سرنوشــت�این�جنگ�چی�میشــه. «�یا�می�گفت:�
که�بخواهم�زن�بگیرم. �من�دارم�برمی�گردم�جبهه.  که�اصًا�نیستم� »من�

«�وقتی�هم�همدم�ازش�می�پرســید:�»حاال�چه�جور�زنی�می�خواهی؟«
کند� که�بتواند�با�خود�شماها�زندگی� جواب�می�داد:�»یک�نفر�را�بگیرید�
کنم�و�مثًا� که�نیستم�بخواهم�باهاش�زندگی� و�سازگار�باشد،�وگرنه�من�

توی�زندگی�حرف�و�بحث�و�دعوامان�بشود. «

که�ســکینه�و�محمدعلی�به�خانۀ�شــان��آمدند�همدم�از�آن�ها� یکبار�
�خواســت�با�حاج�ابراهیم�حرف�بزنند. �می�بایســت�دســت�می�جنباند�
وگرنــه�مــرغ�از�قفــس�می�پریــد�و�حــاج�ابراهیــم�به�جبهــه�می�رفت�و�حاال�

حاالها�برنمی�گشت. 

سکینه�از�پله�ها�باال�رفت�و�خودش�را�به�پشت�در�اتاق�ابراهیم�رساند. 

-حاج�ابراهیم!�اجازه�هست؟!

کنید.  -مگر�قرار�نشد�همان�ابراهیم�صدام�
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-ایــن�همــه�پــول�خــرج�ســفر�حــج�کردی�الاقل�بگــذار�دوبار�حاجی�
کنیم.  صدات�

کتاب�ازت�بگیرم.  -آمدم�یک�

کنار�رفت�تا�سکینه�وارد�اتاق� حاج�ابراهیم�لبخند�زد�و�از�جلوی�در�
کتابخانه�برداشت�و�گوشه�اتاق�نشست.   کتابی�از�قفسه� شود. �سکینه�
کتاب�فهمید�سکینه�چیزی�نمی�خواند� حاج�ابراهیم�از�شکل�ورق�زدن�

کرده�تا�بیاید�باال�و�با�او�حرف�بزند.  کتاب�را�بهانه� و�

کتاب�بهانه�است. �پس�برو�سر�اصل� که�می�دانی� -آبجی!�خودت�
مطلب. �چیزی�می�خواهی�به�من�بگی؟

کرد. �الی� سکینه�لبخندی�زد�و�توی�چشم�های�حاج�ابراهیم�نگاه�
کتابخانه�برگرداند. �حاال�وقتش�بود� کتاب�را�بســت�و�آن�را�به�قفســه�

گذاشته�بود�انجام�دهد.  که�همدم�بر�دوش�او� مإموریتی�را�

کرده  یکی از همکاسی های توی مدرسه را برای ابراهیم نشان 

گر  بودم.  از آن دخترهای نجیب و باوقار بود.  با خودم می گفتم ا

ابراهیم قرار بر ازدواج داشته باشد همکاس ام را به او پیشنهاد 

می کنــم.  آن روز وقتــی از اخــاق و رفتــار طلعــت تــوی مدرســه و 

کرد برایش برویم خواستگاری.  گفتم قبول  کاس 

از�آقــای�هــادی�پــدر�دختــر�وقــت�گرفتنــد�و�یک�شــب�چهارتایی�به�
خانه�آن�ها�رفتند. �همدم،�سکینه،�محمدعلی�و�حاج�ابراهیم. 
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آن�شب�ابراهیم�همان�لباس��ساده�همیشگی�اش�را�پوشیده�بود،
یک�پیراهن�سفید�جیب�دار�که�روی�شلوار�انداخته�بود؛�اما�محمدعلی�

حسابی�به�خودش�رسیده�بود. 

گر دسته گل دستش  آن قدر ابراهیم ساده لباس پوشیده بود که ا

نبود خانواده عروس فکر می کردند شوهر من خواستگار است. 

طلعت�وقتی�مقابل�ابراهیم�نشست�فکرش�را�هم�نمی�کرد�آقاجانش�
گفته�است�پاسدار�و�رزمنده�است�موافقت� که� با�ازدواج�او�با�این�مرد�
کــه�پــا�بــه�خانــه�آن�ها� کنــد. �تــا�قبــل�از�آن�شــب،��جــواب�هــر�خواســتگار�
»نه. «�بازاری�ها�را�طلعت�رد�می�کرد� کلمه�بود.  می�گذاشت�فقط�یک�

و�بسیجی�ها�و�رزمنده�ها�را�آقای�هادی. 

بــه قــول آقاجانــم ســر پرشــوری داشــتم.  فکر می کــردم چون زن 

گــر شــوهرم رزمنــده نباشــد  هســتم و نمی توانــم بــه جبهــه بــروم ا

بــه خــون شــهدا و انقــاب خیانــت کرده ام.  آقاجانــم به مادرم 

می گفــت: »بــه ایــن رزمنده هــا اعتمادی نیســت.  معلوم نیســت 

گرفته اند کف دستشــان.  کی هســتند، کی نیســتند.  جانشــان را 

کی بسپارم!« دلواپسم بچه ام را دست 

ابراهیم�سر�به�زیر�مقابلش�نشسته�بود�و�به�گل�های�قالی�نگاه�می�کرد. 
گوش� طلعت�هم�سرش�را�پایین�انداخته�بود�و�به�حرف�های�ابراهیم�
مــی�داد. �همــان�ابتــدای�جلســه�طلعــت�حــرف�اصلــی�اش�را�زده�بود�و�
دیگــر�چیــزی�نگفتــه�بــود. �تنها�شــرطش�ادامه�تحصیلــش�بود. �ابراهیم�
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کرده�بود. �بقیه�جلسه�را�ابراهیم�حرف�زد.   هم�بی�هیچ�بهانه�ای�قبول�
اینکه�شــغل�اصلی�اش�بّنایی�اســت�و�پاســداری�در�ســپاه�بنابر�تکلیفی�
اســت�که�امام�و�انقاب�بر�دوشــش�گذاشــته�اســت. �از�نداشــتن�خانه�
گفت�و�اینکه�همســر� کمش�در�ســپاه� مســتقل�برای�خودش�و�حقوق�
کند. �دست� آینده�اش�باید�خودش�را�برای�زندگی�در�این�شرایط�آماده�
گفت�تا�وقتی�جنگ�ادامه�داشته�باشد�در�جبهه�حضور�دارد� آخر�هم�

و�معلوم�نیست�آن�وسط�شهید�یا�جانباز�یا�اسیر�بشود. 

که�بیرون�آمدند�توی�مســیر�برگشــت�یک�باره� از�خانه�آقای�هادی�
کــرد�بــه�طــرف�همدم�و�گفت:�»می�خواهم�یک�حرفی�بزنم.  ابراهیــم�رو�
کــرد�البــد�مثل�رفتنش�به�ســفر�حج�که�یکباره� «�همــدم�بــا�خــودش�فکــر�

نظرش�عوض�شد�تغییر�نظر�داده�است. 

-مامــان!�مــن�ایــن�زن�را�بــرای�خــودم�نمی�گیــرم��ها. �من�اصًا�توی�
که�پا�بند�زن�و�زندگی�بشوم.  کسی�نیستم� خط�این�چیزها�نیستم. �من�

-می�دانم�حاج�ابراهیم. 

-مــن�ایــن�زن�را�بــه�خاطــر�اینکــه�امام�گفته�جوان�ها�ازدواج�کنند�و�
به�خاطر�حرف�شما�و�بابا�می�گیرم. 

همدم�سرش�را�تکان�داد�و�لبخند�زد. 

کرده�ام.  -می�دانم�پسرم. �من�خودم�بزرگت�

آن شب بعد از رفتن آن ها به یاد حرف های آقا جانم افتادم. 
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ایــن مــردی نیســت کــه هــر شــب تــوی خانه کنــار زن و بچه اش 

بمانــد.  معلــوم نیســت چقــدر بتوانــی بــا او زندگی کنــی.  دو روز،

 . دو ماه، دو سال... 

حــرف�جمیلــه�خانــم�مــادر�طلعــت�هم�همین�بود. �انگار�همه�چیز�و�
همــه�کــس�می�خواســتند�جلــوی�طلعــت�را�بگیرند؛�امــا�او�تصمیمش�را�
گرفته�بود�و�می�خواست�تا�ته�جاده�سرنوشت�برود. �با�خودش�می�گفت:�

کمترین�سهم�من�در�این�جنگ�است. « »این�

آقــای�هــادی�بــا�اینکــه�بــا�ازدواج�طلعت�با�این�جوان�رزمنده�که�به�
خواســتگاری�دختــرش�آمــده�بــود�مخالــف�بــود؛�امــا�مهــر�او�توی�دلش�
کــه�معنویــت�از�ســر�و�صورتــش�می�باریــد� نشســته�بــود. �از�ایــن�جــوان�
کند. �دو�دل�بود.  خوشش�آمده�بود�و�نمی�خواست�بی�دلیل�او�را�رد�

یــک�روز�پیــش�روحانــی�مســجد�محلــه�رفــت�تا�با�او�مشــورت�کند. 
بعد�از�نماز�از�او�خواســت�برایش�اســتخاره�بگیرد. �حاج�آقا�الی�قرآن�را�
گفت:�»جواب�اســتخاره�شــما�خوب�اســت.  کرد�و�به�آقای�هادی� باز�
هــر�کــس�هســت�ردش�نکنیــد. �ایــن�فــرد�هــم�برایتــان�عصــای�موســی�
می�شــود�و�هــم�یــد�بیضــا. «�دیگــر�خیــال�آقــای�هــادی�و�جمیلــه�خانــم�
گذاشــتند�بر�اســتخاره�و�توکل�بر�خدا�و�جواب� راحت�شــد. �بنایشــان�را�

خانواده�جعفرزاده�را�دادند. 

روز�خواستگاری�قرار�عقد�را�گذاشتند. �قرار�شد�چند�ماه�بعد�مراسم�
عقــد�و�عروســی��را�یکجــا�برگــزار�کننــد. �تــا�آن�موقــع،�هم�برای�خریدهای�
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عروسی�وقت�بود�و�هم�ابراهیم�فرصت�داشت�اتاق�طبقه�باال�را�برای�
کند.  زندگی�مشترکشان�آماده�

روز�بعد�از�خواســتگاری�ابراهیم�به�جبهه�رفت. �آن�وســط�هر�چند�
وقت�یک�بار�مرخصی�می�گرفت�و�به�اصفهان�برمی�گشت. �آن�وقت�

همدم�و�جمیله�با�هم�قرارهایشان�را�برای�خرید�می�گذاشتند. 

گفــت�اول�بایــد� کــه�بــرای�خریــد�بــه�بــازار�رفتنــد،�ابراهیــم� روز�اولــی�
خطبــه�محرمیــت�بخواننــد. �هنــوز�بــا�طلعــت�َمحــرم�نشــده�بود�و�دلش�
نمی�خواســت�بــا�نامحــرم�حــرف�بزنــد. �خــودش�برای�یکی�دو�ســاعت�
حــرف�زدن�خطبــه�عقــد�موقــت�را��خوانــد. �مهریــه�طلعــت�را�هم�همان�
موقــع�از�بــازار��خریــد. �یــک�جلــد�کتــاب. �بیشــتِر�مهریه�هایی�که�ابراهیم�
بــرای�او�می�خریــد�کتــاب�بــود. �یــک�بــار�که�به�بازار�رفته�بودند�هم،�یک�

کافی�برای�او�خرید.  دوره�اصول�

کفش، دو  خرید عروســی مان ســاده و مختصر بود.  یک جفت 

دســت لباس، حلقه ازدواج، گردنبند ســاده و آیینه و شــمعدان.  

کفش و لباس و حلقه خریدیم.  ما هم برای ابراهیم 

چنـد�بـار�قـرار�عقـد�و�عروسی�شـان�عـوض�شـد. �از�دفتـر�امـام�وقـت�
گرفتـه�بودنـد�تـا�خطبـه�عقـد�آن�هـا�را�امـام�بخوانـد. �می�بایسـت�بـه�
تهـران�می�رفتنـد؛�امـا�هیچوقـت�جـور�نمی�شـد�و�قـرار�بـه�هـم�می�خـورد.  
کاری�پیـش�می�آمـد�و�نمی�توانسـت� هـر�بـار�بـرای�ابراهیـم�تـوی�جبهـه�

بـه�اصفهـان�برگـردد. 
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آن�روزهــا�ابراهیــم�از�تیــپ�زرهــی�بیــرون�آمــده�بود�و�به�درخواســت�
رحیــم�صفــوی�بــه�قــرارگاه�مرکزی�ســپاه�در�پــادگان�گلف�اهواز�رفته�بود. 
کردســتان� کــه�در� آقارحیــم�فرمانــده�قــرارگاه�بــود�و�ابراهیــم�را�از�زمانــی�
بود�می�شــناخت. �شــرط�ابراهیم�برای�رفتن�به�قرارگاه�اجازه�حضور�در�
عملیات�بود. �توی�قرارگاه�آقارحیم،�ابراهیم�را�به�حسین�عائی�معاون�

کرد.  قرارگاه�معرفی�

آن موقع معاون طرح و عملیات قرارگاه مرکزی سپاه بودم.  دنبال 

یــک نیــروی فعــال و پای کار می گشــتم تا توی کارهای معاونت 

که  گفت: »اونی  کرد و  به دردم بخورد.  یک روز آقارحیم خبرم 

کردم. « بعد هم ابراهیم جعفرزاده را  می خواستی را برایت پیدا 

کرد.  با خودش حرف زدم.  فهمیدم عاقه اش  به من معرفی 

بیشتر از طرح ریزی به عملیات است.  برای همین او را به اصغر 

کردم.  کاظمی معرفی 

کاظمی�معاون�عائی،�در�قرارگاه�و�مسئول�واحد�عملیات�معاونت�
بود. �او�هم�اصفهانی�بود�و�همشهری�و�هم�لهجه�حاج�ابراهیم. �به�نظر�

کنند.  کار� کنار�هم�به�خوبی�می�توانستند� عائی�آن�دو�در�

از�آن�روز�ابراهیم�معاون�کاظمی�در�واحد�عملیات�شد. �به�سفارش�
کردستان�با�هم�بودند�هم�از�تیپ� که�از� او�رضا�بمانی�و�غام�رضا�زارعی�
�30رمضان�جدا�شــدند�و�به�قرارگاه�آمدند. �قرار�شــد�آن�دو�به�همراه�

کنند.  کار� بقیه�نیروهای�واحد�عملیات�زیر�نظر�ابراهیم�
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سه

کشور�زیاد�شده�بود. �عاوه� کاال�و�مواد�مخدر�در� آن�روزها�قاچاق�
بر�آن�مسئوالن�عالی�نظام�و�فرماندهان�جنگ�این�احتمال�را�می�دادند�
که�شــوروی�بخواهد�از�مرزهای�شــرقی�کشــور�و�از�ســمت�افغانستان�به�
کرده�بود� کند. �پیش�از�آن�شــوروی�به�افغانســتان�حمله� ایران�حمله�
کرده�بود. �مســئوالن�احســاس�خطر� ک�آن�را�اشــغال� و�بخشــی�از�خا
گزارش�جامعی�از�مرزهای�شرقی�و�تحرکات�پشت� می�کردند�و�الزم�بود�

آن�تهیه�شود�و�برای�آن�یک�طرح�پدافندی�آماده�می�شد. 

بعــد�از�عملیــات�والفجــر��1آقارحیــم،�حــاج�ابراهیــم�را�مأمــور�این�کار�
کــرد. �ابراهیــم�از�بیــن�نیروهــای�واحــد�عملیــات�رضــا�بمانی�و�غام�رضا�
کــرد�تــا�در�این�مأموریــت�همراهش� زارعــی�و�ســه�نفــر�دیگــر�را�انتخــاب�
کردند. �طی� کشور�را�باال�و�پایین� باشند. �یک�ماِه�تمام�مرزهای�شرق�
کرد.   آن�مدت�ابراهیم�همه�ضعف�و�قوت�مرزهای�شرقی�را�مشخص�
نتیجه�آن�هم�یک�زونکن�گزارش�بود. �روزی�که�ابراهیم�گزارش�سفرش�
را�بــه�آقارحیــم��داد�تــا�بــه�جلســه�مســئوالن�نظــام�ببــرد�طــرح�پدافندی�
کرد. �توی�طرحش�آورده�بود� گزارشش� پیشنهادی�اش�را�هم�ضمیمه�
کارهایی�باید�بشود. �آقارحیم� که�در�نقطه�به�نقطه�مرزهای�شرقی�چه�
گزارش�و�طرح�ابراهیم�را�به�جلسه�مسئوالن�نظام�برد�و�چند�سال�بعد�
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کشور�شد.  همان�طرح�مبنای�تمام�فعالیت�ها�در�شرق�

توی�جبهه�یا�قرارگاه�ابراهیم�هیچوقت�لباس�فرم�سپاه�را�نمی�پوشید�
و�عوضش�همیشه�لباس�نیروهای�بسیجی�به�تنش�بود. �بیشتر�دوست�
داشــت�شــبیه�بســیجی�ها�باشــد�تا�پاســدارها. �غام�رضا�زارعی�هم�که�
همیشه�و�همه�جا�همراه�حاج�ابراهیم�بود�به�تقلید�از�او�لباس�بسیجی�

می�پوشید. 

من هم یاد گرفته بودم مثل او لباس بسیجی ب�وشم.  اوایلی که 

کسی چیزی نمی گفت؛ اما بعد از مدتی  به قرارگاه آمده بودیم 

تذکرهای آقارحیم شروع شد.  مدام اشکال می گرفت چرا فرم 

کارت  که فشار آورد حاج ابراهیم یک  سپاه نمی پوشیم.  خیلی 

آرم ســپاه به جیب روی ســینه اش چســباند.  من هم به تقلید از 

او آرم سپاه را روی سینه ام زدم. 

که�ابراهیم�از�جبهه�به�اصفهان�برگشــت،�همدم�و� باالخره�این�بار�
کردند�تا�این�بار�ابراهیم� جمیله�با�عجله�بســاط�عقد�و�عروســی�را�جور�
و�طلعت�را�پای�سفره�عقد�بنشانند�و�آن�ها�را�به�خانه�بخت�بفرستند. 

کشــیدند�و�دســت�زدند.  ِکل� که�وارد�اتاق�عقد�شــد�زن�ها� ابراهیم�
کنار�طلعت�نشســت. �توی� ابراهیم�ســر�به�زیر�از�میان�زن�ها�رد�شــد�و�
که�قرآن�را�روی�دامن�سفیدش� آینۀ�وسط�سفره�عقد�طلعت�را�می�دید�

گذاشته�و�می�خواند. 
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کرد. �یک�پیراهن� طلعت�با�یک�نگاه،�سر�تا�پای�ابراهیم�را�برانداز�
کی�رنگ�پوشــیده�بود.   و�شــلوار�ســاده�و�رویش�یک�اورکت�بســیجی�خا
طلعــت�نگاهــش�را�از�ابراهیــم�گرفــت�و�بــه�آیه�هــای�قــرآن�دوخــت؛�اما�

که�چه�دارد�می�خواند.  صدای�پچ�پچ�زن�ها�نمی�گذاشت�بفهمد�

که�رسمش�نیست! که�باشد!�این� -پاسدار�هست�

-کی�دیده�داماد�با�دمپایی�بیاید�سر�سفره�عقد؟!

-به�حق�چیزهای�ندیده!

نگاه�طلعت�چرخید�به�طرف�پاهای�ابراهیم. �وقتی�چشــم�هایش�
کرد�یک�سطل�آب�یخ�روی�سرش�خالی� به�دمپایی�ها�افتاد�احساس�
کرده�انــد. �ابراهیــم�حتــی�جــوراب�هم�نپوشــیده�بــود. �صورت�طلعت�از�
خجالت�قرمز�شــد؛�اما�نه�می�توانســت�چیزی�بگوید�و�نه�می�توانســت�
که�عاقد� کاری�بکند. �نگاهش�را�به�آیه�های�قرآن�دوخت�و�تنها�وقتی�

از�او�پرسید:�»آیا�وکیلم؟«�سرش�را�باال�آورد�و�جواب�داد�»بله. «

بعــد�از�مراســم�عقــد،�طلعــت�را�بــه�خانــه�ابراهیــم�بردنــد. �ابراهیم�با�
برادرهایــش�عبــداهلل�و�حبیــب�اهلل�طبقــه�بــاالی�خانۀ�شــان�را�تــر�و�تمیــز�
کرده�بودند� کمک� کرده�بود�و�سکینه�و�مرضیه�خواهرهای�حاجی�هم�

تا�جهیزیه�طلعت�را�آن�باال�بچینند. 

ابراهیم�تا�چشــمش�به�جهیزیه�افتاد�ســکینه�و�مرضیه�را�صدا�زد�و�
گفت:�»این�ها�دیگه�چیه�خانه�را�باهاش�پر�کردید؟!�من�نمی�خواهم�این�
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کوچک�و�بزرگ�توی�خانه�ام�باشد. «�بعد�به�خواهرهایش� همه�وسیله�
گفت�تا�آن�وسایل�را�جمع�نکنند�پایش�را�توی�خانه�نمی�گذارد. �آن�ها�
کارتن�هایشــان� هم�مجبور�شــدند�همه�آن�وســایل�را�مثل�روز�اولش�به�
که�ابراهیم�رفت�دوباره�همه�آن�وسایل� برگردانند؛�اما�فردایش�همین�

را�درآوردند�و�سر�جایشان�چیدند. 

کش�را�بست�تا�به�جبهه�برگردد.  دو�روز�بعد�از�عروسی�ابراهیم�سا
کش�را�آماده�می�کرد.  این�بار�طلعت�به�جای�همدم�سا

کردم.  شده بودم  موقع خداحافظی توی آیینه به خودم نگاه 

تازه عروسی با لب و لوچه آویزان.  تا دم در پشت سرش رفتم. 

که رد شد لبخند زد و این آیه را برایم خواند:  از زیر آیینه و قرآن 

»و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. « بعد قرآن را بوسید و رفت.  با 

لحنی که ابراهیم آن آیه را برایم خوانده بود دلم قرص شده بود. 

کــه�ابراهیم�را�تــوی�قرارگاه� اصغــر�کاظمــی�و�حســین�عائــی�همیــن�
کردند.  دیدند�تعجب�

-حاجی!�تو�مگر�تازه�ازدواج�نکرده�بودی. �برای�چی�زن�و�زندگی�ات�
گذاشته�ای�و�آمده�ای�جبهه.  را�

باالخره�بعد�از�یک�ماه�ابراهیم�راضی�شد�به�اصفهان�برگردد. �یک�
هفته�به�او�مرخصی�دادند�و�با�ماشین�قرارگاه�به�زور�او�را�راهی�اصفهان�
که�خسته� گاهی� کردند. �در�مسیر�برگشت�علی�جّوی�رانندگی�می�کرد�و�
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می�شد�ابراهیم�به�جای�او�پشت�فرمان�می�نشست. 

خوابم گرفته بود.  حاج ابراهیم پشت فرمان نشست.  نیم ساعت 

بعد با صدای حاج ابراهیم از خواب بیدار شــدم.  چشــم هایم 

بسته بود؛ اما صدایش را می شنیدم.  زیر لب داشت با خودش 

حرف می زد. 

ای خــدا مــن رو ببخــش! حــاال رفیعــی میگه من شــهید شــدم و 

گرفتی.  نیلی میگه من شهید شدم و تو رفتی سراغ  تو رفتی زن 

گریه  زندگیت.... یکی یکی اسم دوستان شهیدش را می آورد و 

می کرد. 

کــه�ابراهیم�بــرای�اولین�بار� نــوروز�ســال��1362تــازه�تمــام�شــده�بــود�
بعــد�از�ازدواجــش�بــه�مرخصــی�برگشــت. �هــر�بــار�کــه�از�جبهــه�بــه�خانه�
برمی�گشت�بچه�ها�از�خوشحالی�توی�خانه�جشن�می�گرفتند. �طیبه�و�
کولش�باال�می�رفتند�و�حسین�و�محمدرضا�توی�حیاط� شهربانو�از�سر�و�

کند.  خانه�می�دویدند�و�از�او�می�خواستند�با�آن�ها�بازی�

همان�روز�اول�با�هم�به�خانه�پدر�طلعت�رفتند. �آقای�هادی�همین�
گلش�شکفت. �ابراهیم� گل�از� کرد�و�ابراهیم�و�طلعت�را�دید� که�در�را�باز�
گرفــت�تــوی�بغلــش�و�پیشــانی�اش�را�بوســید. �از�همــان�دم�در�خانــه� را�
جمیلــه�خانــم�را�صــدا�زد�و�گفــت:�»حــاج�خانــم!�بیــا�ببیــن�کــی�آمده؟« 
جمیله�خانم�هم�آمد�توی�حیاط. �مدام�صلوات�می�فرســتاد�و�خدا�را�

که�ابراهیم�سالم�از�جبهه�برگشته�است.  شکر�می�کرد�
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کنار�حوض�وسط�حیاط� طلعت�چادرش�را�از�سرش�برداشت�و�به�
که�دور�آن�حوض�می�چرخید�و� کودکی�اش�افتاد� رفت. �به�یاد�روزهای�
کنار�آن�حوض�ایستاده� بازی�می�کرد. �حاال�با�ابراهیم�توی�آن�حیاط�و�
بود. �آن�موقع�احساس�می�کرد�چقدر�در�کنار�ابراهیم�خوشبخت�است.   

گرفتند.  چند�روز�بعد�طلعت�و�ابراهیم�اولین�مهمانی�خانۀ�شان�را�
مهمان�هــا�تــا�دیــر�وقــت�تــوی�خانۀ�شــان�بودنــد. �بعد�از�رفتنشــان�کلی�
کاســه�و�بشــقاب�تــوی�ظرفشــویی�جمــع�شــده�بــود. �طلعــت�خســته�و�
بی�رمــق�بلنــد�شــد�تــا�بــه�ســراغ�ظرف�هــا�بــرود؛�امــا�همین�که�خواســت�
وارد�آشــپزخانه�شــود�ابراهیم�توی�چهارچوب�در�جلوی�رویش�ایســتاد�
و�گفت:�»شســتن�ظرف�ها�باشــه�برای�فردا. �امشــب�خیلی�خســته�ای. 
گفت:�»پس�باشد�برای�فردا� کشید�و� برو�بخواب. «�طلعت�خمیازه�ای�
که�بیدار�شد�و�به�آشپزخانه�رفت�دید�تمام�ظرف�ها� صبح. «�اما�صبح�
گذاشته�است.  را�ابراهیم�همان�دیشب�شسته�و�آن�ها�را�سر�جایشان�

آخرین�روزی�بود�که�ابراهیم�پیشش�بود. �فردایش�دوباره�به�جبهه�
گلزار�شــهدا�رفتند. �بین�قبرها�قدم� برمی�گشــت. �دم�غروب�با�هم�به�
می�زدند�و�فاتحه�می�خواندند؛�اما�طلعت�هر�چه�می�کرد�نمی�توانست�
کنارش�بایستد�و� به�قدم�های�ابراهیم�برسد. �تا�می�آمد�پایین�قبری�در�

فاتحه�ای�بخواند�ابراهیم�رفته�بود�سراغ�مزار�شهید�دیگری. 

می گفــت: »اینجــا نمیشــه کنــار هــم راه برویــم و بــا هــم بخندیم. 

اینجا مادرهای شهدا نشسته اند. ما را می بینند و داغشان تازه 
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می شود.  یک وقتی هم دلشان می شکند. «

کرده� دوباره�ابراهیم�داشــت�به�جبهه�برمی�گشــت. �طلعت�بغض�
کنــد؛�امــا�جلوی�خــودش�را�گرفته�بود� گریــه� بــود�و�دلــش�می�خواســت�
تا�اشــک�هایش�ســرازیر�نشــود. �تازه�داشــت�می�فهمید�بودن�یا�نبودن�
ابراهیــم�چقــدر�در�زندگــی�اش�فــرق�می�کند. �موقــع�خداحافظی�برایش�
کــرد. �ابوالقاســم�و�همــدم�و�همــه�بچه�هــا�بــرای� آیینــه�و�قــرآن�درســت�
خداحافظــی�آمــده�بودنــد�تــوی�حیاط. �پشــت�در�خانۀ�ابراهیم�قرآن�را�
کــرد. �ســوره�انشــراح�آمــد. �آن�را�از� گرفــت�و�آن�را�بــاز� از�دســت�طلعــت�
که�رســید�توی�چشــم�های� حفظ�خواند. �به�آیه�»إّن�مع�العســر�یســری«�
کرد. �لبخند�به�روی�لبان� کرد�و�چند�بار�آن�را�تکرار� خیس�طلعت�نگاه�
که�دید�قرآن�را�بوســید�و�به� طلعت�نشســت. �ابراهیم�خنده�طلعت�را�
کش�را�انداخت�روی�دوشش�و�از�در�خانه�بیرون� او�برگرداند. �بعد�سا
زد. �همدم�و�ابوالقاسم�به�اتاق�برگشتند�و�بچه�ها�توی�حیاط�مشغول�
بــازی�شــدند. �طلعــت�همانجــا�بــه�در�خانــه�تکیــه�داد�و�بــا�خودش�فکر�
کرد:�»یعنی�این�بار�سالم�برمی�گردد. �اصًا�ممکن�است�برگردد. «�قرآن�
کم�کم� کرد. � را�توی�سینه�اش�فشرد�و�چند�بار�همان�آیه�را�زیر�لب�تکرار�

گرفت.  دلش�آرام�
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چهار

عملیــات�والفجــر��2در�منطقــه�غــرب�پیرانشــهر�شــروع�شــده�بــود. 
آقارحیــم،�حــاج�ابراهیــم�و�تیمــش�را�از�قــرارگاه�بــه�»تنگــه�دربنــد«�فرســتاده�
کاظمــی�در�هدایــت�نیروهــای�لشــکر��8نجــف�اشــرف� بــود�تــا�بــه�احمــد�
کنند. �درگیری�در�آن�محور�شدید�بود. �عراقی�ها�آتش�به�آتش� کمک�
گلولــه�تــوپ�و�خمپــاره�شــلیک�می�کردنــد. �حاج�ابراهیــم�و�غام�رضــا�
زارعی�از�یک�طرف�خط�به�طرف�دیگر�می�دویدند�و�نیروها�را�هدایت�
می�کردنــد. �وســط�عملیــات�یــک�خمپــاره�در�نزدیکــی�حــاج�ابراهیــم�و�
غام�رضا�به�زمین�خورد. �غام�رضا�طوریش�نشده�بود. �از�روی�زمین�
بلنــد�شــد�و�خــودش�را�تکانــد؛�امــا�دیــد�ابراهیــم�هنــوز�روی�زمیــن�دراز�
کشــیده�اســت. �وقتــی�بــاالی�ســرش�رفــت�دیــد�ترکــش�پهلــوی�ابراهیــم�
گوشــش�خــورده�بــود�و� را�شــکافته�اســت. �یــک�ترکــش�دیگــر�هــم�بــاالی�
مخــاط�زرد�رنگــی�از�ســر�ابراهیــم�بیــرون�زده�بــود. �غام�رضــا�بــا�خــودش�

فکــر�می�کــرد�البــد�مغــزش�اســت. 

رســاندمش اورژانــس.  تــوی اورژانــس فهمیــدم آن مخــاِط 

زردرنگ ســینوس هایش هســت. با این حال خون زیادی ازش 

گفــت: »غــام!  رفتــه بــود.  داشــت از دســت می رفــت.  بــه  مــن 
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بــرام قــرآن بخــوان. « پرســیدم: »چــی بخوانــم؟« گفــت: »والفجــر. 

کاری نمی کــردم شــهید می شــد.  بیســیم زدم بــه قــرارگاه.   گــر  « ا

گفتــم حاج ابراهیــم بــه شــدت مجــروح شــده.  آقــا  بــه آقارحیــم 

کنیــد پیرانشــهر. « خــودش  گفــت: »بــه ســرعت منتقلــش  رحیــم 

هــم دســتور داد یــک هلی کوپتــر در پیرانشــهر منتظــر باشــد تــا بــه 

کننــد.  محــض رســیدن آمبوالنــس او را بــه ارومیــه منتقــل 

کــه�ابراهیــم�هیــچ�تماســی�بــا�خانــه�نگرفتــه�بــود� چنــد�هفتــه�ای�بــود�
و�همــه�دل�نگرانــش�بودنــد. �بچه�هــا�مقابــل�تلویزیــون�نشســته�بودنــد�
گاهــی�صــدای�خنده�شــان� و�برنامــه�دیدنی�هــا�را�تماشــا�می�کردنــد. �
گوشــه�اتــاق�زانوهایــش�را� بلنــد�می�شــد�و�در�اتــاق�می�پیچیــد. �طلعــت�
گوشــه�دیگــر� گرفتــه�بــود�و�بــه�بچه�هــا�نــگاه�می�کــرد. همــدم�هــم�در� بغــل�
اتــاق�بــه�زمیــن�خیــره�شــده�بــود. �ابوالقاســم�معنــی�ایــن�خیــره�شــدن�های�
همــدم�را�می�فهمیــد. �بلنــد�شــد�و�بــه�طــرف�تلویزیــون�رفــت. �همیــن�
کــرد�صــدای�عبــداهلل�و�حبیــب�اهلل�بلنــد� کانــال�تلویزیــون�را�عــوض� کــه�
کانــال�باشــه�ببینیــم� گفــت:�»بگذاریــد�ایــن� شــد. �ابوالقاســم�بــا�ناراحتــی�
کت�شــدند. �بعــد� حــاج�ابراهیــم�را�نشــان�می�دهــد�یــا�نــه؟!«�بچه�هــا�ســا
از�هــر�عملیــات�شــب�ها�تلویزیــون�تصاویــری�از�جبهــه��نشــان�مــی�داد.  
کــه�بــا�دو�انگشــت�عامــت� چشــم�های�ابوالقاســم�در�میــان�رزمندگانــی�
پیــروزی�را�بــه�دوربیــن�نشــان�می�دادنــد�دنبــال�ابراهیــم�می�گشــت.  
کــرد�بیــن�آن�همــه�رزمنــده�چطــور�می�شــود� طلعــت�بــا�خــودش�فکــر�
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که�صدای� کرد؟�داشــت�از�پای�تلویزیون�بلند�می�شــد� ابراهیم�را�پیدا�
جیــغ�بچه�هــا�بلنــد�شــد. �می�گفتنــد�ابراهیــم�را�دیده�انــد. �طلعــت�خیــره�
گرفتــه�بودنــد� شــد�بــه�صفحــه�تلویزیــون. �چهــار�نفــر�ســر�یــک�برانــکارد�را�
و�داشــتند�یــک�مجــروح�را�ســوار�هلی�کوپتــر�می�کردنــد. �پاهــای�طلعــت�
سســت�شــد�و�نشســت�روی�زمین. �صورت�مجروح�را�درســت�ندیده�

گواهــی�مــی�داد�بــرای�ابراهیــم�اتفاقــی�افتــاده�اســت.  بــود؛�امــا�دلــش�

همــدم�و�طلعــت�تــا�صبــح�نخوابیدنــد. �رو�بــه�قبلــه�نشســتند�و�نمــاز�
کردنــد. �موقــع�اذان�صبــح�صــدای�در�خانــه�بلنــد�شــد.  خواندنــد�و�دعــا�
کــه�حــاج� کــرد. �بچه�هــای�ســپاه�بودنــد. �خبــر�دادنــد� عبــداهلل�در�را�بــاز�
ــه�بیمارســتان�شــریعتی�اصفهــان� ابراهیــم�زخمــی�شــده�اســت�و�او�را�ب

کرده�انــد. �طلعــت�دیگــر�حــال�خــودش�را�نمی�فهمیــد.  منتقــل�

کــه رســیدم هنــوز بی هــوش بــود.  همان جــا  بــاالی تختــش 

کــرده بودنــد و فرســتاده بودنــدش  تــوی جبهــه ســرپایی عملــش 

اصفهــان.  زیــر لــب داشــت چیــزی می گفــت.  انــگار داشــت رجــز 

کــرده بــود.  کــه تلویزیــون بارهــا آن را پخــش  می خوانــد.  شــعری بــود 

وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم
دل بر عبور از سّد خار و خاره بندیم

کــه گذشــت کم کــم بــه هــوش آمــد و چشــم هایش  چنــد ســاعتی 

کــرد.  را بــاز 

کــرده� دکتــر�بیمارســتان،�رادیــو�و�تلویزیــون�را�بــرای�ابراهیــم�قدغــن�
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بــود. �می�گفــت�خبرهــای�جبهــه�او�را�احساســی�می�کنــد�و�برایــش�خــوب�
نیســت؛�امــا�ابراهیــم�مــدام�ســراغ�رادیــواش�را�از�همــدم�و�ابوالقاســم�
ــو�را� ــم�شــدند�و�رادی می�گرفــت. �دســت�آخــر�هــم�آن�هــا�تســلیم�ابراهی

برایــش�آوردنــد. 

بیشــتر�روزهــا�طلعــت�پــادار�ابراهیــم�بــود�و�بقیــه�روزهــا�همــدم�یــا�
کنــار�تخــت�ابراهیــم�روی� کمکــش�می�آمدنــد. �طلعــت� ســکینه�بــه�
صندلــی�نشســته�بــود. �ابراهیــم�بــه�بالشــتش�تکیــه�داده�بــود�و�بــا�پیــچ�
رادیــواش�ورمی�رفــت. �مــدام�موج�هایــش�را�عــوض�می�کــرد. �طلعــت�
گذاشــت�و�پرســید:�»چی�شــده�حاجی؟� دســتش�را�روی�شــانه�ابراهیم�
گــر�هــم�می�خواســت� کــرده�بــود. �ا چــرا�اینقــدر�بی�تابــی؟«�ابراهیــم�بغــض�
گوشــه�ای�و�پرســید:� نمی�توانســت�حرفــی�بزنــد. �رادیــواش�را�انداخــت�
»مصطفــی�شــهید�شــد؟«�خبــر�مجروحیــت�ردانی�پــور�را�شــنیده�بــود؛�امــا�

کــه�شــهید�شــده�اســت. �خیلــی�دلــش�می�خواســت�بــرای� نمی�دانســت�
گلــزار�شــهدا�بــرود؛�امــا�خیلــی�دیــر�شــده�بــود.   تشــییع�پیکــر�مصطفــی�بــه�

ابراهیــم�بعــد�از�مجروحیتــش�زیــاد�تــوی�بیمارســتان�نمانــد. �چنــد�
گذشــت�صدایــش�درآمــد.  کــه� روزی�

کنیــد�ببریــد�خانــه. �نمی�خواهــم�تــوی� -یــااهلل!�مــن�را�مرخــص�
بیمارســتان�باشــم. 

کــه�چنــد�روزی�بمانــد�بــه�خرجــش� هرچــه�همــدم�و�ابوالقاســم��گفتنــد�
کردنش�نمی�رفت. �ابراهیم� نرفت. �از�آن�طرف�دکتر�هم�زیر�بار�مرخص�
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کــرد�تــا�باالخــره�دکتــرش�رضایــت� آن�قــدر�تــوی�بیمارســتان�داد�و�فریــاد�
که�عواقبش�را�خودش�باید�بپذیرد.  گفت� داد�مرخص�شــود؛�اما�

که� بعد�از�مرخصی�ابراهیم�دو�روز�بیشتر�در�اصفهان�نماند. �همین�
کش�را�بســت�و�راهی�جبهه� ســر�پا�شــد�و�توانســت�تنهایی�راه�برود�ســا
شد. �اصرارهای�طلعت�و�همدم�و�ابوالقاسم�هم�فایده�ای�نداشت. 
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پنج

که� عملیات�والفجر��4در�مهر�ماه�سال��1362در�حالی�آغاز�می�شد�
جنگ�وارد�چهارمین�سال�خود�شده�بود. �نیروها�به�باالی�»تپه�سید« 
رســیده�بودنــد؛�امــا�تک�تیراندازهــای�عراقــی�آن�هــا�را�روی�تپه�زمین�گیر�
کرده�بودند. �ابراهیم�و�غام�رضا�زارعی�و�رضا�بمانی�پایین�تپه�بودند�و�
نمی�توانستند�زیر�دید�تک�تیراندازها�خودشان�را�به�باال�برسانند. �چند�
روز�هیچ�تدارکاتی�به�باال�نرســیده�بود. �جیره�جنگی�آن�ها�هم�داشــت�
تمام�می�شــد. �غام�رضا�می�خواســت�هر�طور�شــده�خودش�را�به�آن�

باال�برساند�و�برای�نیروها�آب�ببرد؛�اما�ابراهیم�اجازه�نمی�داد. 

کــه آدم خجالــت  ک و معصــوم بــود  آن قــدر چشــم هایش پــا

می کشــید تــوی آن چشــم ها نــگاه کند و بــه حرف هایش گوش 

نکند.  همیشــه ســرم را می انداختم پایین و با او حرف می زدم.  

این بار هم سرم را انداختم پایین.  توی چشم هایش هم نگاه 

گالن آب برداشــتم و دویدم به طرف تپه.  هرچه  نکردم.  یک 

گوش ندادم.  ابراهیم از پشت سر صدایم زد 

ابراهیم�فریاد�می��زد:�»غام!�برگرد!�حق�نداری�بروی!«�اما�غام�رضا�
کی�از�گلوله�هایی� بی�توجه�به�التماس�های�او�از�بلندی�باال�می�رفت�و�با
که� کنارش�رد�می�شــد�نداشــت. �هنوز�به�باالی�تپه�نرســیده�بود� که�از�
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گهان�پشت�سرش�دو�سه�خمپاره�به�زمین�خورد. �غام�رضا�در�دود� نا
که�به��آســمان�بلند�شــده�بود�محو�شــد. �تا�شــب�ابراهیم� کســتری� و�خا
هیچ�خبری�از�او�نداشت. �با�خودش�حساب�کرد�وقتی�که�هوا�حسابی�
تاریک�شــد�بچه�ها�را�بفرســتد�تا�هر�طور�شــده�جنازه�او�را�برگردانند؛�اما�
که�شــبیه�قد�و� که�هوا�تاریک�شــد�ابراهیم�از�دور�هیکلی�را�دید� شــب�
گهان�صورت� کم�کم�به�او�نزدیک�شد�و�نا هیکل�غام�رضا�بود. �سایه�

گرفته�غام�رضا�در�برابر�او�ظاهر�شد.  ک� خا

تــا مــن را دیــد دویــد بــه طرفــم.  من را توی بغلش فشــرد و گفت: 

»تــو زنــده ای؟ پــس کجــا بــودی تا حاال؟!« بعد هم به من گفت: 

»غــام! تــازه می فهمــم چقــدر دوســتت دارم. « فکــر می کــرد من 

شهید شده ام. 

کرد. �رفت�پیشش� وسط�عملیات�آقارحیم�او�را�به�قرارگاه�احضار�
و�بــا�یــک�برگــه�برگشــت�پیــش�بچه�هــا. �ســنگر�آن�هــا�روی�»ارتفاعــات�
که�وارد�ســنگر�شــد�برگه�را�به�بچه�ها�نشــان�داد.  خرنکدار«�بود. �همین�
گفت:� رضا�بمانی�پرسید:�»این�چیه�حاجی؟!«�ابراهیم�لبخندی�زد�و�

که�قراره�بشه�یک�تیپ. « »این�یک�برگه�است�

-یعنی�چی�حاجی؟!�درست�حرف�بزن�ببینیم�چی�می�گی!�آقارحیم�
کار�باهات�داشت؟ چه�

گفته بود باید یک تیپ زرهی تشکیل بدهد.  رحیم صفوی به او 

بــه جــز یــک برگــه حکــم، چیــز دیگری هم بــه او نداده بود.  به او 
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گفته بود خودش باید برود دنبال تجهیزات زرهی. 

کار�بود� گرفته�بود. �نه�پادگانی�برای�آموزش�در� بچه�ها�خنده�شان�
که�بشود�با�آن�تیپ�را�تشکیل�داد. �حداقلش�این�بود� و�نه�تجهیزاتی�
کــه�وقتــی�بــه�او�حکــم�فرماندهــی�می�دادنــد�کادر�اولیــه�تیــپ�را�برایش�

تأمین�می�کردند. 

که�تمام�شد�به�بچه�ها�گفت:�»پاشید�برویم�اندیمشک!«  عملیات�
دنبــال�جایــی�بــه�عنــوان�پــادگان�تیپ�بود. �تنها�چیزی�که�داشــت�یک�
گذاشــته� که�وقتی�وارد�قرارگاه�شــده�بود�در�اختیارش� جیپ�میول�بود�
بودنــد. �یــک�چــادر�انداخــت�عقــب�ماشــین�و�همــراه�بــا�رضــا�بمانــی�و�
غام�رضا�زارعی�و�حسین�حمزه�زاده�راه�افتاد�به�طرف�اندیمشک. �آن�
گشتند.   روز�از�صبح�تا�شب�در�زمین�های�اطراف�اندیمشک�دنبال�جا�
کنار�جاده�اندیمشک-�اهواز�پیدا�کردند. �تعدادی� دست�آخر�زمینی�را�
که�می�گفتند�خانه�های�ســازمانی� ســاختمان�نیمه�کاره�و�خالی�آنجا�بود�
�
ً
اداره�آب�و�فاضاب�اندیمشک�است. �جای�خوبی�بود. �مخصوصا
اینکــه�در�نزدیکــی�اش�چنــد�ردیــف�تپــه�شــنی�بــود�و�می�شــد�تانک�ها�و�

کرد.  نفربرها�را�الی�شیار�تپه�ها�پنهان�

ابراهیم�چادر�را�از�عقب�جیپ�بیرون�کشید�و�با�کمک�بچه�ها�چادر�
کردند� کرد. �همگی�نشستند�توی�چادر�و�شروع� فرماندهی�تیپ�را�علم�
که�مشــخص�شــد�فقط�یک�ســئوال� کارها� کارها. �وظایف�و� به�تقســیم�

برای�آن�ها�باقی�مانده�بود:�»اسم�تیپ�را�چه�بگذاریم؟«
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نــگاه�بچه�هــا�چرخیــد�بــه�طــرف�ابراهیــم. ��ابراهیــم�سررســیدی�کــه�
کارهایــش�را�یادداشــت�می�کــرد�بــاز�کرد. �دنبال�مناســبتی�بود� تــوی�آن�
کند. �روزهای�آخر�ماه�صفر�بود.  تا�بر�اســاس�آن�نام�تیپ�را�مشــخص�
ابراهیم�الی�سررسید�را�بست�و�گفت:�»چند�روز�دیگر��28صفر�و�سالروز�
رحلت�حضرت�رســول؟ص؟�اســت. �اســم�تیپ�را�می�گذاریم��28صفر. «

صدای�صلوات�بچه�ها�توی�چادر�پیچید. 

که�ابراهیم�برایش�تعیین� کاری� از�فردای�آن�روز�هرکس�افتاد�دنبال�
کاظمی�تا�از�او�چند� کرده�بود. �خود�ابراهیم�هم�رفت�سراغ�حاج�احمد�

تانک�و�نفربر�بگیرد. 

بچه�های�سپاه�معروف�بودند�به�اطاعت�پذیری�از�مافوق. �طوری�
گر�فرمانده�ای�شب�عملیات�به�نیرویش�می�گفت:�»بپر�روی�مین!« که�ا
کــه� نیــرو�بــدون�هیــچ�درنگــی�ایــن�کار�را�می�کــرد. �چــون�ایمــان�داشــت�
فرمانــده�از�روی�هــوا�و�هــوس�و�بــدون�دلیــل�حــرف�نمی�زند؛�اما�همین�
کسی�را� که�می�شد�نه�فرمان� نیروها�موقع�دادن�امکانات�و�تجهیزات�

گوش�می�کردند.  می�پذیرفتند�و�نه�به�توصیه�ای�

در�بیــن�همــه�فرماندهــان�حاج�احمــد�کاظمــی�در�دادن�تجهیزات�
کســی. �ابراهیم� ســختگیرتر�بود. �حاال�ابراهیم�آمده�بود�ســراغ�همچون�

کردن�او�را�بلد�بود.  با�احمد�همشهری�بود�و�زبان�راضی�

آن�روز�بعــد�از�آن�کــه�ابراهیــم�داســتان�حکــم�آقارحیــم�و�مأموریــت�
کــرد�حاج�احمــد�به�او� تشــکیل�تیــپ�زرهــی�را�بــرای�حاج�احمــد�تعریــف�
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گــر�خــود�بــرادر�محســن�هــم�می�آمد�پیش� گفــت:�»می�دانــی�ابراهیــم!�ا
کسی�رو� که�آن�ها� کنم� من�محال�بود�یک�تانک�به�ش�بدهم؛�اما�چه�
کــه�نــه�نمی�توانم�به�ش�بگــم. «�ابراهیم�زمانی�که� فرســتادن�پیــش�مــن�
در�قرارگاه�بود�ارتباط�زیادی�با�حاج�احمد�داشت. �توی�چند�عملیات�
کرده�بود�و�حاال�وقتش�بود�حاج�احمد� کمک� مثل�معاون�لشکر�به�او�

کند.  کمک� به�او�

که�ابراهیم�به� کاظمی�نوبت�حاج�حسین�خرازی�بود� بعد�از�احمد�
ســراغش�برود؛�اما�این�بار�رضا�بمانی�به�جای�ابراهیم�به�ســتاد�لشــکر�

امام�حسین؟ع؟�رفت. 

توی جلســه تا اســم حاج ابراهیم را آوردم حاج حســین به من 

گر کس دیگری به جز حاج ابراهیم بود یک پیچ تانک  گفت: »ا

هم به ش نمی دادم. «

گرفت�احمد� ابراهیم�بعد�از�آن�که�قول�تحویل�تانک�ها�و�نفربرها�را�
کرد�به�اصفهان�برود�و�از�بین�پاسدارها�برای�تیپ�نیرو� پدران�را�مأمور�
جــذب�کنــد. �نیروهایــی�کــه�قبــًا�در�یــگان�زرهــی�کار�کرده�انــد�و�تجربه�
دارند. �خودش�هم�مدام�بین�منطقه�و�اصفهان�در�رفت�و�آمد�بود�تا�
هرچه�زودتر�تیپ�را�تشکیل�دهد. �از�قرارگاه�به�او�اطاع�داده�بودند�تا�
که�منتظرش�بودند�انجام�می�شــود�و�برای� پایان�ســال�عملیات�بزرگی�

کرده�اند.  این�عملیات�روی�تیپ�او�حساب�باز�

پاییــز�ســال��1362بــه�پایــان�نرســیده�بود�که�باالخــره�کادر�تیپ�28 
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صفــر�بســته�شــد:�حــاج�ابراهیم�جعفــرزاده،�فرمانده�تیــپ؛�اصغر�الوی،
جانشــین�تیپ؛�حســین�بیات،�مســئول�ســتاد؛�یوســف�رجبی،�معاون�
عملیات؛�رضا�بمانی،�معاون�اطاعات؛�غام�رضا�زارعی،�معاون�طرح�
و�برنامه؛�احمد�پدران،�مسئول�نیروی�انسانی�و�جواد�صادقی،�مسئول�
آموزش. �رســول�قضاوی�و�محمدرضا�ابراهیمی�و�حبیب�ســنایی�هم�

گردان�تیپ�شدند.  فرماندهان�سه�

حاال�نوبت�جواد�صادقی�بود�تا�نیروهای�جذب�شــده�را��آموزش�
بدهد؛�اما�هنوز�تانکی�از�راه�نرسیده�بود. �نمی�دانست�چه�کار�باید�بکند�
و�حیران�مانده�بود. �باالخره�یک�روز�ابراهیم�خدمه�های�تانک�را�توی�

کرد.  کرد�و�برایشان�سخنرانی� زمین�صبحگاه�پادگان�جمع�

کــه�تانــک�و�تجهیــزات�نرســیده؛�امــا�مــا� -برادرهــا!�درســت�اســت�
کــه�نبایــد�دســت�روی�دســت�بگذاریــم�و�بنشــینیم�تــوی�چادرهایمان. 
که�ما�تا�حاال�با�دست�خالی� می�خواهم�به�شما�نشان�بدهم�همانطور�

جنگیده�ایم�با�دست�خالی�هم�می�توانیم�آموزش�ببینیم. 

بعد�نیروها�را�با�فاصله�توی�زمین�صبحگاه�چید. �خودش�هم�آمد�
کرد�به�آموزش�دادن.  در�میانشان�و�شروع�

کنید�پشت�تانک�نشسته�اید. �اول�آرایش�پله�به�راست�را� -فرض�
تمرین�می�کنیم. �بعد�هم�آرایش�پله�به�چپ. 

کــرد. �آن�هم�بدون� کار� تــا�ظهــر�بــه�همیــن�شــکل�بــا�خدمه�تانک�ها�
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آن�که�تانکی�آن�وسط�باشد. �باالخره�بعد�از�یک�هفته�تانک�ها�و�نفربرها�
از�راه�رسید. �در�اولین�مانور�تیپ�وقتی�راننده�ها�پشت�فرمان�نشستند�
گر� کســی�ا کار�می�کنند. � که�تازه�با�آن�تانک�ها�دارند� اصًا�معلوم�نبود�
خبــر�نداشــت�فکــر�می�کــرد�آن�هــا�ماه�هــا�قبــل�از�مانور�بــا�آن�تانک�ها�کار�

کرده�اند�و�آموزش�دیده�اند. 

کمتر�از�ســه�ماه�تیپ�از�هیچ�ســاخته�شــد. �حاج�ابراهیم�می�رفت، 
می�آمد،�جلسه�می�گذاشت،�نیرو�جذب�می�کرد،�آن�ها�را�آموزش�می�داد�
کمتر�از� و�مانور�برگزار�می�کرد. �خیلی�انگیزه�داشت. �در�شبانه�روز�شاید�
چهار�ساعت�می�خوابید. �همه�فکر�و�ذهنش�شده�بود�تیپ. �باالخره�
کرد�نیروهایش�آماده�شده�اند�به�قرارگاه�رفت� که�احساس� زمانی�هم�

کرد.  و�برای�عملیات�پیش�رو�اعام�آمادگی�
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��� چهارم
��

عید�نوروز�ســال��1362نزدیک�بود�و�در�شــهرها�مردم�خودشــان�را�
بــرای�تحویــل�ســال�آمــاده�می�کردنــد. �بازارهــا�مملــو�از�جمعیتی�بود�که�
کشور�می�گذشت�برای�خرید� فارغ�از�آنچه�در�مرزهای�غرب�و�جنوب�

شب�عید�از�خانه�بیرون�آمده�بودند. 

که� در�خانه�ابوالقاســم�همه�فامیل�جمع�شــده�بودند�تا�ابراهیم�را�
تــازه�از�جبهــه�برگشــته�بــود�ببیننــد. �فرصتــی�شــده�بود�تــا�ابراهیم�قبل�از�
عملیات�َسری�به�اصفهان�بزند. �با�خودش�فکر�می�کرد�معلوم�نیست�
کار�باشد�یا�نه. �تا�وقت�داشت� که�به�جبهه�می�رود�برگشتنی�در� این�بار�
می�توانست�یک�دل�سیر،�پدر�و�مادر�و�خواهرها�و�برادرهایش�را�ببیند. 
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کــه�جنــگ�تمــام�بشــود�و�او�و�طلعت�بی�دردســر� یعنــی�روزی�می�رســید�
زندگی�شان�را�بکنند؟!

گوشــه�ای�نشســتند�و� بعــد�از�شــام�بــا�برادرهــا�و�پســرعمه�هایش�
گفت�با�هم�شــدند. �وقتی�حرف�ها�به�جنگ�و�جبهه� گپ�و� مشــغول�
کاره�ای!� که�نفهمیدیم�تو�چه� کبر�ایران�پور�پرسید:�»ابراهیم!�ما� کشید�ا
پاسداری؟!�سربازی؟!�ارتشی�هستی؟�چه�جوری�هست�که�همه�اش�

به�جبهه�می�روی؟!«

گر سرباز هم بودی تا حاال دو سال خدمتت تمام  به ش گفتم: »ا

کبر!  کاره ای؟« جواب داد: »ا شده بود.  آخه تو توی جبهه چه 

مــن رو کــه می بینــی بیــکارم.  حــاال هــم از روی بیــکاری می روم 

جبهــه. « هیچوقــت حرفــی از کارش تــوی جبهــه نمــی زد.  هر بار 

یــک جــوری مــا را دســت بــه ســر می کرد.  ما کــه فامیلش بودیم 

کاره اســت تا چه برســد به در و همســایه ها؛  نمی دانســتیم چه 

حتی پدر و مادرش هم نمی دانستند ابراهیم توی جبهه فرمانده 

تیپ است. 

شب�قبل�از�برگشت�به�منطقه�او�و�طلعت�شام�را�مهمان�ابوالقاسم�
که�ابراهیم� و�همدم�بودند. �همدم�دم�در�آشپزخانه�منتظر�بود�تا�همین�
کند. �حبیب�اهلل�هم�هنوز�به�خانه� به�خانه�برگشت�سفره�شام�را�پهن�
برنگشته�بود�و�معلوم�نبود�کجاست. �نگاه�همدم�به�عقربه�های�ساعت�
که�صدای�زنگ�در�خانه�بلند�شــد. �طلعت�در�را� روی�دیوار�حال�بود�
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کرد. �ابراهیم�و�حبیب�اهلل�بودند. �ابراهیم�ســام�طلعت�را�زیر�لب� باز�
جواب�داد�و�وارد�حیاط�شــد؛�اما�حبیب�اهلل�بیرون�چارچوب�در�مثل�
مجسمه،�سر�به�زیر�ایستاده�بود. �ابراهیم�اورکتش�را�به�دست�طلعت�
گره� کمر�ایســتاد�وســط�حیاط�خانه. �طلعت�ابروهای� داد�و�دســت�به�

که�دید�حدس�زد�باید�اتفاقی�افتاده�باشد.  خورده�ابراهیم�را�

-اتفاقی�افتاده�ابراهیم؟!

گهان�ابراهیم�منفجر�شد.  نا

-من�نمی�دانم�یک�حرف�را�چند�بار�باید�به�بچه�آدم�زد. 

کرد� که�هنوز�بیرون�خانه�ایستاده�بود�اشاره� با�دست�به�حبیب�اهلل�
و�بــا�پوزخنــد�گفــت:�»آقــا�فــردا�امتحــان�دارد؛�امــا�معلوم�نیســت�تا�این�
کار�می�کند؟!«�با�فریادهای�ابراهیم�همدم� موقع�شب�توی�بسیج�چه�

هم�آمد�توی�حیاط. �چاره�ای�جز�پادرمیانی�او�نبود. 

-حاال�می�رود�ســراغ�درس�و�مشــقش. �قول�می�دهد. �این�دفعه�
را�ببخشش. 

کشید�توی�حیاط�و�در� بعد�به�طرف�در�خانه�رفت�و�حبیب�اهلل�را�
که� کش�را�چرخاند�به�طرف�حبیب�اهلل� را�بســت. �ابراهیم�نگاه�غضبنا

گرفته�بود.  کت�و�سر�به�زیر�پشت�سر�همدم�و�طلعت�پناه� سا

بعد�از�شام�ابراهیم�و�طلعت�به�طبقه�باال�برگشتند. �طلعت�می�دید�
ابراهیم�توی�خودش�هست�و�حرفی�نمی�زند. �معلوم�بود�هنوز�از�اتفاقی�
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که�قبل�شام�افتاده�اعصابش�خرد�است. �طلعت�پرسید:�»توی�فکری؟«
ابراهیم�جواب�داد:�»فکر�حبیبم. �امشب�بد�جوری�سرش�داد�کشیدم. 
گفت:� گفت:�»اما�چاره�ای�هم�نبود. «�طلعت� «�نفسش�را�بیرون�داد�و�
گرفته�بود. «�ابراهیم�آهی� »طفلک�از�ترس�پشت�من�و�خانم�جان�پناه�

گفت:�»دلم�براش�می�ســوزد؛�اما�نمی�دانم�چطور�به�درس�و� کشــید�و�
کنم. « مشق�دلگرمش�

فــردای�آن�روز�موقــع�خداحافظــی�همــه�بچه�هــا�دور�ابراهیــم�را�
کنــار�حــوض� کمــی�آن�طرف�تــر� کــه� گرفتــه�بودنــد�بــه�جــز�حبیــب�اهلل�
ایســتاده�بــود. �ابراهیــم�یکــی�یکــی�خواهرهــا�و�برادرهایــش�را�بوســید. 
گرفــت�و�محکــم�تــوی� بعــد�بــه�طــرف�حبیــب�اهلل�رفــت�و�او�را�در�آغــوش�

ســینه�اش�فشــرد. 

وقتــی می رفــت ســفارش خواهرهــا و برادرهایــش را بــه من کرد 

و گفــت: »حواســت بــه بچه هــا باشــد.  مخصوصــًا بــه این دو تا. 

« منظورش عبداهلل و حبیب اهلل بود.  خبر نداشــت برادرهایش 

هوایــی شــده اند و بــرای اعــزام بــه جبهه در پایگاه بســی� محله 

کرده اند.  �بت نام 

که�رفت�چند�روز�بعدش�عبداهلل�و�حبیب�اهلل�هم�راهی�منطقه� او�
کار� کم�بود�و�اعزامش�نمی�کردند؛�اما�باالخره� شــدند. �ســن�حبیب�اهلل�
کــرد. �کپــی�شناســنامه�عبــداهلل�را�بــه�مســجد�محلــه�برد�و�با� خــودش�را�

کرد.  همان�برای�اعزام�ثبت�نام�
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با�رفتن�حبیب�اهلل،��حاال�از�بین�مردهای�خانواده،��چهار�نفر�توی�
جبهه�بودند. �محمدعلی�شوهر�سکینه�هم�خودش�را�به�جبهه�رسانده�
بــود�تــا�در�عملیــات�شــرکت�کنــد. �حــاال�ســکینه�نمی�دانســت�دلواپس�
کدامشــان�باشــد. �دلواپــس�برادرهایــش�یــا�دلواپــس�محمدعلی�که�به�

تازگی�پدر�شده�بود. 
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دو

که از جبهه زنگ می زد می پرسید: »خبری نیست؟ هنوز  هر بار 

مامان نشده ای؟«

یــک روز رفتــم بیمارســتان.  برگــه آزمایــش را بــه دســتم دادنــد و 

گفتنــد: »مبــارک باشــد! تــو راهــی داری. « از آن روز بیشــتر تــوی 

خانــه می مانــدم و منتظــر بــودم تا حاجی دوبــاره تماس بگیرد و 

همان سئوال را ازم ب�رسد. 

صدای�حاج�ابراهیم�پشت�خط�تلفن�نامفهوم�بود�و�با�ِخش�ِخش�
گوش�می�رسید.  به�

-خــودم... �می�دانســَت...م... �خــود...م�از�امــام�رضــا�خواســَت...م. 
هدیه�خود�آقا...ست. 

طلعت�گوشی�تلفن�را�گرفته�بود�توی�دستش�و�به�حرف�های�ابراهیم�
گذاشت. �مثل� گوش�می�داد. �پشت�دست�دیگرش�را�روی�صورتش�
گرفته� ُگر� که�ساعت�ها�زیر�آفتاب�ایستاده�است. �لپ�هایش� این�بود�
که�لبخند�تمام�صورتش� بود. �توی�ذهنش�ابراهیم�را�مجســم�می�کرد�
کرده�است. �ابراهیم�حتی�با�چشم�هایش�هم�می�خندید. �همان� را�پر�

که�طلعت�عاشق�شان�بود.  چشم�های�زیبا�و�معصوم�
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که�ابراهیم�به�مرخصی��آمد�با�دفعه�های�قبل�فرق�می�کرد.   این�بار�
حــاال�احســاس�می�کــرد�تکلیــف�ســنگین�تری�بــر�دوش�دارد. �می�آمــد�و�
کی�می�کرد. �از�وقتی�طلعت� می�رفت�و�یخچال�خانه�را�پر�از�میوه�و�خورا
حامله�شــده�بود�حســابی�هوایش�را�داشــت. �همیشــه�به�او�می�گفت:�
»مواظــب�خــودت�بــاش!�مواظــب�این�بچه�هــم�باش!�آخه�این�هدیه�

امام�رضاست. «�موقع�برگشتن�به�جبهه�سفارش�طلعت�را�هم�به�همدم�
گر�هوس�خوردن�چیزی�کردی� می�کرد. �به�خود�طلعت�هم�می�گفت:�»ا
گرفتی�بگو�برایت�بگیرند. �مبادا�از�دست�هرکسی�و�از�هر� یا�ویار�چیزی�

جایی�چیزی�بخوری!«
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هرچه�زمان�عملیات�نزدیک�تر�می�شــد،�جلســه�های�قرارگاه�بیشــتر�
و�فشــرده�تر�می�شــد. �در�آخرین�جلســه�قرارگاه،��آقامحســن�زمان�و�روز�

کرد.  قطعی�انجام�عملیات�را�اعام�

-برادرها!�زمان�دقیق�عملیات،��نیمه�شب�سوم�اسفند�است. 

چند�روز�بعد، �از�قرارگاه�ابراهیم�را�خواستند. �آن�روزهای�آخر،�مسئوالن�
قرارگاه�با�تک�تک�فرماندهان�تیپ�ها�و�لشکرها�جلسه�می�گذاشتند�و�برای�
آخرین�بار�مأموریت�آن�ها�در�عملیات�را�با�هم�مرور�می�کردند. �ابراهیم�هم�

به�قرارگاه�رفته�بود�تا�مأموریت�تیپ�را�دریافت�کند. 

غام�رضــا�زارعــی�تــوی�چــادر�فرماندهــی�نشســته�بــود�که�صدای�
کش�دار�ترمز�ماشین�را�پشت�در�چادر�شنید. �لحظه�ای�بعد�پرده�جلو�
کنــار�رفــت�و�حاج�ابراهیــم�وارد�شــد. �بــدون�اینکــه�پوتین�هایش� چــادر�
کالک�و�نقشــه�روی�دیوار�چادر.  را�درآورد�یک�راســت�رفت�به�طرف�
کرده�بود�نشــنید. �ابراهیم�یک�دســتش� که�ســام� صدای�غام�رضا�را�
گرفته�بود�و�با�انگشت�دست�دیگرش�روی� کمرش� را�به�فانسقه�دور�
کوبید�وســط� کالک�دنبال�جایی�می�گشــت. �بعد�یک�دفعه�با�مشــت�
کــه�تــا�آن�لحظــه�چیــزی�نگفته�بــود�به�طرف�ابراهیم� کالــک. �غام�رضــا�

رفت�و�پرسید:�»چیزی�شده�حاجی؟�چرا�اینقدر�عصبانی�هستی؟«
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-دارند�حرف�زور�می�زنند�غام. �حرف�زور. 

توی قرارگاه به حاجی گفته بودند هر طور شده باید تانک هایش 

را وارد جزایر مجنون کند.  یک دفعه ای این حرف را زده بودند 

و ابراهیــم آمادگــی اش را نداشــت.  کار ســختی بــود.  مــن و رضــا 

بمانی را فرستاد برای شناسایی تا ببینیم چطوری می شود تانک ها 

را به جزیره رساند.  دست آخر شبانه سه چهار تا تانک را سوار 

کمرشــکن کردیــم و بــه لــب هــور بردیم.  عملیات هم که شــروع 

گذاشتیم روی پل های شناور و  شد با هزار مکافات تانک ها را 

کردیم.  آن ها را وارد جزیره 

��شب�دوم�عملیات�خیبر،��بخش�اخبار�فارسی�رادیو�بی�بی�سی�اعام�
کــه�تانک�هــای�ایرانــی�وارد�جزایر�مجنون�شــده�اند�و�این�می�تواند� کــرد�
معادلــه�نبــرد�در�جزایــر�را�بــه�نفــع�ایران�عوض�کند؛�اما�در�این�عملیات�
ایران�به�آنچه�نیتش�را�داشــت�نرســید�و�تنها�توانســت�جزایر�مجنون�را�
کند. �قرار�بود�تیپ�ها�و�لشــکرهای�ســپاه�جاده�العماره-بصره� تصرف�
گره� کار�در�هور� کنند؛�اما� را�در�دست�بگیرند�و�به�طرف�بصره�پیشروی�
خــورده�بــود. �عراقی�هــا�بــا�تمــام�قــوا�بــه�میدان�آمــده�بودند. �مهمات�و�
کرده�بود.   کار�را�سخت� تدارکات�به�سختی�به�جزیره�می�رسید�و�همین�
پیکر�شــهدا�و�زخمی�ها�روی�زمین�افتاده�بود�و�امکان�انتقال�آن�ها�به�
کار�به�جایی�رســیده� خشــکی�نبود. �وضع�هر�لحظه�دشــوارتر�می�شــد. �
گرفته� بود�که�حتی�فرماندهان�لشکرها�هم�تفنگ�و�آرپی�جی�به�دست�
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بودنــد�و�در�جزایــر�تــن�بــه�تــن�می�جنگیدنــد. �امام�به�فرمانده�کل�ســپاه�
که�هست�جزایر�باید�حفظ�شود.  پیام�داده�بود�هر�طور�

کــه�خبــر�شــهادت� هنــوز�عملیــات�خیبــر�در�جزایــر�ادامــه�داشــت�
گــوش�ابراهیــم�رســید. �درســت�همــان� کــری�بــه� حــاج�همــت�و�حمیــد�با
کــه�وقتــی�خبــر�شــهادت�حســن�باقــری�را�پیــش� احساســی�را�داشــت�
کنــد؛�امــا�بغــض�راه� گریــه� از�والفجــر�مقدماتــی�شــنید. �نمی�خواســت�
گرفتــه�بــود�و�نمی�توانســت�نفســش�را�بیــرون�بدهــد. �از� گلویــش�را�
غصــه�داشــت�می�ترکیــد. �احســاس�می�کــرد�از�دوســتان�و�هم�رزمانــش�

عقــب�افتــاده�اســت. 

که�برایش�خبر�دیگری�آوردند.  هنوز�عملیات�خیبر�تمام�نشده�بود�
محمدعلــِی�زمانــی�هــم�شــهید�شــده�بــود. �شــوهر�ســکینه�را�می�گفتنــد. 
دلش�به�حال�سکینه�می�سوخت،�به�حال�جواد،��پسر�دو�ساله�آن�ها�
که�توی�شکم�سکینه�هنوز�به�دنیا�نیامده،�یتیم�شده� و�بچه�ُنه�ماهه�ای�
بود. �نمی�دانســت�وقتی�ســکینه�خبر�شــهادت�محمدعلی�را�می�شــنود�
کاش�پیشش�بود�و�می�توانست� کار�می�کند؟� چه�حالی�می�شود؟�چه�
گاه�به�یاد�طلعت�و�بچه�ای� مثل�همیشــه�دلداری�اش�بدهد. �ناخودآ
گر�خودش�شهید�شود� که�ا که�توی�راه�داشت�افتاد. �به�این�فکر�افتاد�
بر�سر�آن�ها�چه�می�آید؟�یعنی�توی�این�جنگ�آن�قدر�زنده�می�ماند�تا�

تولد�بچه�اش�را�ببیند؟

روزهای�عملیات�خیبر�روزهای�تلخی�بود. �گویی�آن�روزها،��غصه�ها�
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اراده�ای�برای�تمام�شــدن�نداشــتند. �غم�پشــت�غم�و�داغ�پشــت�داغ�
کوره�پز� که�از�راه�می�رسید. �وسط�عملیات�رضا�سنایی�فر�و�حسین� بود�

از�رزمنده�های�تیپ��28صفر�به�سراغش�آمدند. 

خبر داشــتیم شــوهر خواهرش شــهید شــده اســت، برای همین 

حیران مانده بودیم چطور این یکی خبر را به او بدهیم.  دست 

دست می کردیم و هر کدام کار را به گردن دیگری می انداختیم.  

باالخره دوتایی رفتیم پیشش.  حاج ابراهیم ایستاده بود پشت 

یک تانک.  خودم خبر را به ش دادم.  دلم را به دریا زدم و گفتم: 

»حاج ابراهیم! میگن حبیب اهلل شهید شده است. «

که�یک�دفعه�او�را�انداخته�باشند�وسط�آب�های�سرد� مثل�آن�بود�
هــور. �تمــام�تنــش�یکبــاره�یــخ�زد. �لحظــه�ای�گیج�و�منگ�به�چشــم�های�
کرد. �معنی�حرف�آن�ها�چه�بود؟�یعنی�حبیب�آمده� رضا�و�حسین�نگاه�
است�جبهه؟�مگر�االن�نوبت�امتحان�های�ثلث�دوم�مدرسه�اش�نبود؟�
پــس�او�آنجــا�چــه�کار�می�کــرده؟!�یعنــی�این�پســر�باالخــره�کار�خودش�را�

کرده�است؟!

ابراهیم�تا�آن�موقع�نمی�دانست�که�حبیب�اهلل�به�جبهه�آمده�است.  
که�نمی�دانســت�عبداهلل�توی�عملیات�زخمی�شــده�و�او�را� همان�طور�
بــه�بیمارســتانی�در�مشــهد�منتقــل�کرده�انــد. �وقتــی�رضــا�ســنایی�فر�خبر�
که�شــوکه�شــده�باشــند� شــهادت�حبیب�اهلل�را�به�او�داد�مثل�آدم�هایی�
گفت:�»انا�هلل�و�انا�الیه� کرد�به�طرف�آسمان�و� هیچ�حرفی�نزد. �فقط�رو�
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راجعــون. «�بعــد�برگشــت�پشــت�تانــک. �آن�موقــع�رضــا�و�حســین�فقط�
گریه�او�را�از�پشت�تانک�شنیدند.  صدای�

ـ|    |    ـ|ـــــــــــ ـــــــــــ

عملیــات�خیبــر�هنــوز�در�جزایــر�ادامــه�داشــت�و�ابراهیــم�و�نیروهای�
تیپش�درگیر�نبرد�بودند. �جنازه�محمدعلی�را�برای�تشییع�و�تدفین�به�
اصفهــان�بــرده�بودنــد؛�امــا�خبــری�از�جنازه�حبیب�اهلل�نشــده�بود. �توی�

خانه�همه�منتظر�آمدن�خود�حبیب�اهلل�بودند�نه�جنازه�اش. 

ک می کردیم؛ هیچکدامشــان توی  روزی کــه محمدعلــی را خــا

مراســم نبودنــد.  نــه حبیــب اهلل، نــه عبداهلل و نــه ابراهیم.  خبری 

ازشان نداشتیم.  دلمان به شور افتاده بود. 

همــان روز ابراهیــم از جبهــه تلفــن زد.  می خواســت بفهمــد خبر 

شــهادت محمدعلی به ما رســیده یا نه.  خانه مان شــلو� بود. 

پرسید: »چه خبره؟ چرا اینقدر صدا می آید؟!« گفتم: »می پرسی 

گفتــم: »عــزای همــان  چــه خبــره؟« از دســتش دلخــور بــودم.  

که روز دامادی اش نبودی.  حاال هم جنازه اش  کســی هســت 

گایه ام را به او می گفتم.  را آورده اند. « بعد از دو ســال داشــتم 

گایه اینکه چرا روز عروسی من و محمدعلی عازم جبهه شد.  از 

گفت: »اینجوری نگو خواهر!« کنایه و طعنه خوشش نمی آمد.  

باالخــره�بعــد�از�بیســت�روز�نبــرد�ســخت�و�نفســگیر�در�جزایــر�مجنــون،
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عملیــات�خیبــر�تمــام�شــد. �تــا�آن�موقــع�خبر�شــهادت�حبیب�اهلل�هم�به�
که�ابراهیم�به�اصفهان�برگشت� ابوالقاسم�و�همدم�رسیده�بود. �روزی�
مراســم�هفتــم�محمدعلــی�برگــزار�می�شــد. �همه�منتظــر�بودند�تا�ابراهیم�
ک�او�را�با�خودش�آورد. �همدم� خبری�از�حبیب�اهلل�بیاورد؛�اما�او�فقط�سا
بی�تابی�می�کرد. �باورش�نمی�شد�حبیب�اهلل�شهید�شده�باشد. �هر�چه�
ابراهیــم�تــاش�می�کــرد�بــه�همــدم�بفهماند�که�حبیب�اهلل�شــهید�شــده�
فایده�ای�نداشت. �وصیت�نامه�او�را�برای�همدم�می�خواند�و�می�گفت:�
»ببین�مادر!�ببین�حبیب�به�همه�ما�درس�داد. �با�شهادتش�به�همه�ما�
کار�باید�بکنیم. «�خود�ابراهیم�توی�خلوت�هایش�اشک� که�چه� گفت�
می�ریخت؛�اما�جلوی�همدم�و�ابوالقاسم�که�می�رسید�خودش�را�محکم�
ک�حبیب�اهلل� نشان�می�داد. �یک�بار�توی�ایوان�طبقه�باال�نشست�و�سا
ک�درآورد�و�شروع�به�خواندن� گذاشت�جلوی�رویش. �برگه�ای�از�سا را�
که�دارد� کرد. �اشک�دویده�بود�توی�چشم�هایش. �تا�طلعت�را�دید� آن�
کرد.  ک� گوشه�چشم�هایش�را�با�سر�آستینش�پا از�اتاق�بیرون�می�آید�

اولیــن بــار بــود کــه گریــه اش را می دیــدم.  داشــت وصیت نامــه 

کنارش.  از همان  حبیب را می خواند و اشک می ریخت.  رفتم 

آیه هایی که خودش همیشه برایم می خواند برایش خواندم؛ اما 

آرام نگرفت.  بغض کرده بود.  دلش می سوخت که چرا دو سه 

بار برای حبیب رو ترش کرده است.  می گفت: »حبیب چند ماه 

بیشتر توی جبهه نبود؛ اما توی همین مدت کوتاه بار خودش را 
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بست و شهید شد. « خودش را با حبیب مقایسه می کرد.  اینکه 

گذشت چندین سال  گرد راه نرسیده شهید شده؛ اما او با با  از 

از رفتنــش بــه جبهــه هنــوز زنده اســت.  بعد هم می گفت: »خدا 

کی نوبت من می شود. « که  می داند 

تمام�نوروز�سال��1363چشمان�همدم�به�در�خانه�بود�تا�حبیب�اهلل�
که�تمام�شد�به�شنیدن�خبری�از�او�رضایت�داد. �اینکه� برگردد. �نوروز�
که�حبیب�اهلل� کم�کم�باورش�شد� که�نرسید� شاید�اسیر�شده�باشد. �خبر�
دیگر�برنمی�گردد؛�اما�حاال�بهانه�جنازه�او�را�می�گرفت. �می�نشست�گوشه�
ایوان�و�به�پهنای�صورتش�اشک�می�ریخت. �مادر�که�گریه�می�کند�تمام�
خانه�در�غصه�و�غم�فرو�می�رود. �ابراهیم�کنارش�می�نشست�و�می�گفت:�
گریه�می�کنی؟�االن�حبیب�توی�به�شت�از�غصه� »مادر�جان!�برای�چی�

گریه�همدم�شدیدتر�می�شد�و�جواب�می�داد:� شما�غصه�می�خورد. «�
گرفته.  کنم؟!�من�مادرم. �دلم�بهانه�بچه�ام�را� »می�دانم�مادر؛�اما�چه�

کاش�جنازه�اش�را�برایم�می�آوردند�تا�دلم�آرام�می�گرفت. �الاقل�می�رفتم�
گذشت� که� کنار�قبرش�می�نشستم�و�خودم�را�خالی�می�کردم. «�مدتی�
کنار�آمد. �اینکه�مادر�شهید�مفقوداالثر�باشد.  همدم�با�این�قضیه�هم�
گوشه�ایوان�نشسته�بود�و�چشم�به�در�خانه� که�مثل�همیشه� یک�روز�
دوختــه�بــود�ابراهیــم�بــه�ســراغش�رفــت�و�به�او�گفت:�»مادِر�من!�شــما�
که� کسی�می�برید�هیچوقت�منتظر�نمی�مانید� وقتی�غذای�نذری�برای�
ظرفش�را�به�شما�پس�بدهند. �شما�اصل�بچه�تان�را�در�راه�خدا�تقدیم�
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کرده�ایــد،�حــاال�منتظــر�چی�هســتید؟!�اینکه�جنــازه�اش�برگردد؟«�بعد�از�
آن�همدم�آرام�تر�شــد. �دیگر�منتظر�برگشــتن�جنازه�حبیب�اهلل�هم�نبود.  
کرد�و�برد�توی�خلوت�های� گوشه�ایوان�خانه�جمع� گریه�هایش�را�هم�از�
کــه�اینجــا�و�آنجــا�روضه�هــای� خــودش. �بعــد�از�آن�فقــط�وقت�هایــی�
�وقتی�روضه�

ً
گریه�می�کرد. �مخصوصا خانگی�برپا�می�شد�یک�دل�سیر�

کبر؟ع؟�را�می�خواندند.  علی�ا



102

چهار

کبــر�زجاجــی�فرمانده�و�جانشــین�لشــکر��27محمد� حــاج�همــت�و�ا
کری�جانشــین�لشــکر��31عاشــورا،�حسن�غازی� رســول�اهلل؟ص؟،�حمید�با
فرمانــده�توپخانــه�قــرارگاه�کربــا،�بهــروز�غامــی�فرمانــده�تیــپ��15امام�
گردان�های�تیپ�ها�و�لشــکرهای� حســن؟ع؟�و�هفت�نفر�از�فرماندهان�
ســپاه�همگــی�در�عملیــات�خیبــر�شــهید�شــده�بودند. �بعــد�از�عملیات،
آقامحســن�بــه�دنبــال�افــراد�الیقــی�در�بیــن�رزمنــدگان�بــرای�جایگزینــی�
فرماندهــان�شــهید�بــود�تــا�هرچــه�ســریعتر،��تیپ�هــا�و�لشــکرها�را�بــرای�

کنند.  عملیات�بعدی�آماده�

در�همــان�اســفند�ســال��1362حــاج�عبــاس�کریمــی�بــه�فرماندهی�
لشــکر�محمــد�رســول�اهلل؟ص؟�انتخــاب�شــد. �میرحجــت�کبیــری�هــم�به�
کری�جانشین�لشکر��31عاشورا�شد؛�اما�انتخاب� جای�شهید�حمید�با
فرمانده�جدید�برای�تیپ��18الغدیر�یزد�تا�اواســط�اردیبه�شــت�ســال�

کشید. بعد�طول�

کشور� با�شروع�جنگ�تحمیلی�نیروهای�داوطلب�مردمی�از�سراسر�
عازم�جبهه�ها�می�شدند. �بعد�از�مدتی�اعزام�ها�سر�و�سامان�گرفت. �در�
کربا� سال�های�ابتدایی�جنگ،�رزمندگان�استان�یزد�در�لشکرهای��25
یا��8نجف�اشرف�سازماندهی�می�شدند؛�اما�آن�ها�همیشه�آرزوی�این�
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که�با�یک�تیپ�مستقل�به�جبهه�ها�اعزام�شوند. �آرزوی�آن�ها� را�داشتند�
کش�عملیات�والفجر�4و�همزمان�با� کشا باالخره�در�مهر�ماه��1362در�
عید�غدیر�به�واقعیت�پیوست. �به�مناسبت��18ذی�الحجه�و�عید�غدیر�
اســم�تیپ، �18الغدیر�شــد. �اولین�فرمانده�تیپ،�ذبیح�اهلل�عاصی�زاده�
معاون�سابق�اطاعات�و�عملیات�لشکر��8نجف�بود؛�اما�عاصی�زاده�
در�همان�نبرد�والفجر�4به�شهادت�رسید�و�فرماندهی�تیپ�به�یکی�از�

پاسدارهای�قدیمی�به�نام�محمدکاظم�میرحسینی�رسید. 

میرحســینی�در�والفجــر�یــک�بــه�شــدت�مجــروح�شــد. �بــا�این�حال�
کرد. �بعد�از�عملیات�خیبر� تیپ�را�در�مأموریت�های�بعدی�فرماندهی�
کشور�اعزام�شود.   فرصتی�دست�داد�تا�برای�ادامه�درمان�به�خارج�از�
کادر�تیپ�و�فرماندهان� صحبت�رفتنش�به�آلمان�در�میان�بود�و�برای�
کــه�در�نبــود�او�چه�بایــد�کرد. �درمانش�چندین�ماه� قــرارگاه�ســئوال�بــود�
که�بشــود�او� گونه�ای�نبود� طول�می�کشــید�و�شــرایط�جبهه�و�جنگ�به�
فرمانده�تیپ�بماند�و�سیدحســین�فیض�یا�ســیدخلیل�آواره�به�عنوان�
کنند. �بعد�از�مدتی�محمود�اشــجع� کارها�رســیدگی� جانشــین�تیپ�به�
فرمانده�سپاه�منطقه��6کشور�که�مسئولیت�هماهنگی�سپاه�استان�های�
جنوب�شرق�کشور�از�جمله�یزد�را�برعهده�داشت،��تصمیم�گرفت�کسی�
کنــد. �در�ایــن�بــاره�از�فرماندهان� را�جایگزیــن��محمدکاظــم�میرحســینی�
لشــکرها�مثل�احمد�کاظمی�و�حســین�خرازی�مشــورت�گرفت. �اشــجع�
در�نظر�داشت�از�میان�فرماندهان�سپاه،�نیروی�عملیاتی�خوبی�را�برای�
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کند�و�هم�تیپ�را� فرماندهی�تیپ��18الغدیر�بیابد�تا�هم�خود�او�رشــد�
که�رسید�ابراهیم� گزینه�ای� برای�عملیات�بعدی�باال�ببرد. �در�نهایت�به�

جعفرزاده�فرمانده�تیپ��28صفر�بود. 

ـ|    |    ـ|ـــــــــــ ـــــــــــ

خبر�وقتی�به�گوش�رزمندگان�تیپ�الغدیر�رسید،�عده�ای�از�اعضای�
شورای�فرماندهی�تیپ�از�همان�اول�بنا�را�بر�مخالفت�با�تصمیم�قرارگاه�
گذاشــتند. �در�رأس�مخالفان�ســیدخلیل�آواره�جانشــین�تیپ،�مهدی�
گردان�حضرت�رســول؟ص؟�و�محمد�رفیعیان� فرهنگ�دوســت�فرمانده�
مســئول�آماد�و�پشــتیبانی�تیپ�قرار�داشــتند. �مهدی�فرهنگ�دوســت�
گــر�یــک�اصفهانــی�فرمانــده�تیپ�شــود� کــه�ا از�دوســتانش�شــنیده�بــود�
همــان�اختافاتــی�کــه�در�اصفهــان�اســت�را�بــه�تیپ�می�آورد. �آن�موقع�
گروه� گروه�طرفدار�آیت�اهلل�طاهری�و� گروه�بودند:�یک� در�اصفهان�دو�
دیگــر�طرفــدار�آیــت�اهلل�خادمــی. �اختافات�این�دو�گروه�حتی�به�میان�

کشیده�شده�بود.  رزمندگان�لشکر�نجف�اشرف�هم�

باالخــره�یــک�روز�محمــود�اشــجع�بــه�همــراه�دیگــر�مســئوالن�ســپاه������
منطقــه�6از�جملــه�احمدیــان،�مســئول�ســتاد�و�نیل�فروشــان�مســئول�
تــدارکات�و�ولــی�اهلل�چراغچــی،�مســئول�طــرح�و�عملیــات�بــه�موقعیت�
کــه�عقبــه�تیــپ�در�منطقــه�بــود�آمدنــد�تــا�فرمانده�جدیــد�را�به� رحمــت�
کنند. �در�این�جلســه�خود�حاج�ابراهیم�حضور� رزمندگان�تیپ�معرفی�
گذاشــت�و�جعفرزاده�را�معرفی� کادر�تیپ�جلســه� نداشــت. �اشــجع�با�
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کرد؛�اما�مخالفان�قبول�نکردند. �برای�انتصاب�فرمانده�برای�هر�یگان�
موافقــت�کادر�یــگان�الزم�بــود؛�وگرنــه�حکم�فرماندهی�صادر�نمی�شــد.  
این�بار�عزیز�جعفری�راهی�مقر�شــد. �او�حامل�پیغام�محســن�رضایی�
فرمانده�کل�ســپاه�برای�آن�ها�بود. �او�هم�موفق�به�جلب�نظر�مخالفان�
نشد؛�حتی�تاش�آیت�اهلل�خاتمی�هم�برای�قانع�کردن�آن�عده�فایده�ای�
نداشت. �آن�ها�تا�آن�روز�حتی�ابراهیم�را�هم�ندیده�بودند�و�تا�آن�اندازه�

با�او�مخالفت�می�کردند. 

در�یکی�از�همان�روزها�مهدی�فرهنگ�دوست�به�سید�خلیل�آواره�
کی�باشد؟!«�بعد� که�می�گوییم�جعفرزاده�نباشد،�پس� گفت:�»حاال�ما�
کاظمی� هم�به�پیشنهاد�فرهنگ�دوست�قرار�شد�به�دیدن�حاج�احمد�
کنند. �حاج�احمد�پیش�از�آن�که�تیپ� بروند�و�در�این�باره�با�او�مشورت�
�18الغدیر�تشکیل�شود�فرمانده�رزمندگان�یزدی�بود�و�آن�ها�به�او�اعتماد�
داشتند. �ضمن�آن�که�او�اصفهانی�بود�و�جعفرزاده�را�خوب�می�شناخت. 

یک روز به پیشــنهاد من با ســید خلیل و جواد حاجی زینلی به 

قرارگاه بعثت رفتیم.  جلسه مسئوالن قرارگاه با فرماندهان تیپ ها 

کری  کاظمی و مهدی با و لشــکرها تازه تمام شــده بود.  احمد 

و ولی اهلل چراغچی با هم از جلســه بیرون آمدند.  به طرفشــان 

رفتیم.  به حاج احمد گفتم: »فان برادری را که اصفهانی است 

می خواهنــد بگذارنــد فرمانــده تیــپ ما.  می شناســیش؟ نظرت 

چیه؟... « حاج احمد نگذاشــت حرف ما تمام شــود.  جواب 
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که من از برادر جعفرزاده سراغ دارم، مطمئنم  داد: »با اخاصی 

توی اولین عملیاِت تیپ شهید می شود. «

کــرد�و� کــری�هــم�تعریف�هــای�دیگــری�راجــع�بــه�ابراهیــم� مهــدی�با
کــرد. �بــا�ایــن�حرف�هــا�تــه�دل�مهدی� حرف�هــای�حــاج�احمــد�را�تکــرار�
کــه�بــرای�پرس�وجــو،��راجــع�به�فرمانده� فرهنگ�دوســت�و�دوســتانش�
جدیــد�بــه�قــرارگاه�آمــده�بودنــد�قرص�شــد؛�اما�هنوز�عــده�ای�در�تیپ�با�
فرماندهی�یک�غیربومی�مخالف�بودند. �حرف�آن�ها�این�بود:�»وقتی�
ما�می�توانیم�از�بین�خودمان�فرمانده�داشته�باشیم�چرا�یک�اصفهانی�

باید�فرمانده�ما�باشد. «

بــا�وجــود�مخالفــت�آن�عــده،�باالخره�جلســه�معارفه�حــاج�ابراهیم�
بــه�عنــوان�فرمانــده�تیــپ��18الغدیــر�یــزد�در�موقعیــت�رحمــت�برگــزار�
شــد. �آن�روز�باز�ابراهیم�در�جلســه�معارفه�حضور�نداشــت؛�اما�از�میان�
فرماندهان�سپاه،�عزیز�جعفری�به�نمایندگی�از�محسن�رضایی�و�چند�
کادر�تیپ� کربا�به�موقعیت�رحمت�آمده�بودند. �از� نفر�دیگر�از�قرارگاه�
هم�سیدخلیل�آواره�جانشین�تیپ،�سیدمحمد�ابراهیمی�مسئول�واحد�
کمالی�مسئول�واحد�اطاعات�عملیات،�خلیل� طرح�و�عملیات،�جواد�
حسن�بیگی�مسئول�تدارکات،�اصغر�باقری�مسئول�واحد�تخریب،�مهدی�
گردان�ها�حضور� فرهنگ�دوســت�و�حســن�انتظاری�و�بقیه�فرماندهان�
داشــتند. �آیت�اهلل�خاتمی�نماینده�امام�در�اســتان�هم�از�یزد�به�جبهه�

کند.  آمده�بود�تا�در�مراسم�معارفه�شرکت�
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کار�سخت�ابراهیم�از�فردای�آن�روز�در�تیپ�الغدیر�آغاز�شد. �تا�قبل�
که�او�را� کار�داشــت؛�اما�حاال�در�جمعی�بود� با�همشــهری�هایش�ســر�و�
نمی�شناختند�و�حتی�بعضی�از�آن�ها�با�فرماندهی�او�مخالف�بودند. �با�
کار�برمی�آید�یا�نه؟!�با�مخالف�هایش� خودش�فکر�می�کرد�آیا�از�پس�آن�
گر�او�را�قبول�نمی�کردند�و�توی�رویش�می�ا�یســتادند� چه�باید�می�کرد؟�ا

چه�باید�می�کرد؟

که�می�بایست�همه� کارهای�زیادی�را�جلوی�روی�خودش�می�دید�
کادر�تیــپ. �تصمیــم� کمــک�همــان� آن�هــا�را�انجــام�مــی�داد؛�آن�هــم�بــا�
کسی�را�از�تیپ��28صفر�با�خودش�به�تیپ�الغدیر�بیاورد. �نه� نداشت�
یزدی�هــا�زیــر�بــار�ایــن�تصمیــم�می�رفتنــد�و�نه�خــودش�اعتقادی�به�این�
که�در�یگان�های�دیگر�حتی�وقتی�یک� کارها�داشت. �در�صورتی� جور�
فرمانــده�گــردان�یــا�گروهــان�عوض�می�شــد�به�یکباره�تمام�کادر�گردان�

گروهان�تغییر�می�کرد.  و�

برای�اولین�بار،�ســرجمع�داری�را�در�تیپ�به�راه�انداخت. �از�آن�به�
بعــد�بــرای�شــمارش�و�پخــش�هدایــای�مردمــی�و�چیزهــای�دیگــر�آمار�و�
کار�بود. �بعد�دستور�داد�برای�اموال�تیپ�برچسب� کتاب�در� حساب�و�
و�شــماره�کاال�درســت�شــود. �به�مســئول�ســتاد�تیپ�گفت�بررســی�های�
ستادی�مثل�برآورد�اطاعات،�برآورد�عملیات�و�برآورد�آماد�و�پشتیبانی�
را�در�تیپ�به�راه�بیندازد. �بعد�هم�به�سراغ�سازمان�تیپ�رفت�و�دستور�

کنند.  داد�تمام�واحدها�چارت�تشکیاتی�شان�را�آماده�
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کرد�و�به�آن�ها� یک�روز�پاسدارهای�تیپ�را�گوشه�ای�از�پادگان�جمع�
گفت:�»ما�اینجا�پاسدارهایی�را�می�خواهیم�که�هم�خودشان�توی�جبهه�
باشــند�و�هم�دل�شــان�اینجا�باشــد. �نه�اینکه�خودشــان�اینجا�باشــند�و�
دل�شان�پشت�جبهه�باشد. «�آن�روزها�این�جمله�حاج�ابراهیم�در�بین�
پاسدارهای�تیپ�حرف�معروفی�شد. �آن�ها�وقتی�اخاق�و�صمیمیت�
که� حاج�ابراهیم�را��دیدند�همگی�عاشــق�او�شــدند؛�حتی�همان�هایی�

با�آمدن�او�به�تیپ�مخالف�بودند. 
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��� پن��
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بعــد�از�عملیــات�خیبــر�تــا�اواســط�اردیبه�شــت�ســال�1363،��تیــپ�
الغدیــر�در�خــط�پدافنــدی�طائیــه�مســتقر�بــود. �ابراهیــم�بافاصله�بعد�
گذاشــت�و� کربا�جلســه� از�فرماندهی�تیپ�الغدیر�با�مســئوالن�قرارگاه�
کند�و�برای�تجدید�قوا�به�پادگان� توانســت�تیپ�را�از�خط�طائیه�آزاد�

شهید�عاصی�زاده�در�اهواز�برگرداند. 

اولین�مأموریت�تیپ�بعد�از�خط�طائیه�حضور�در�پد�غربی�جزیره�
مجنون�بود. �در�این�مأموریت�حاج�ابراهیم،�مهدی�فرهنگ�دوست�را�
کرد�و�خودش�هم�به�همراه�نیروها� به�عنوان�مسئول�محور�تیپ�معرفی�
عازم�جزیره�مجنون�شد. �این�مأموریت�هفده�روز�بیشتر�طول�نکشید. 
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بعــد�از�بازگشــت�از�مجنــون�همــه�در�تیــپ�منتظــر�بودنــد�تــا�ببیننــد�
مأموریــت�بعــدی�تیــپ�چیســت. �باالخــره�در��30خــرداد��1363احمــد�
که�طی�چند� کربا�به�حاج�ابراهیم�دستور�داد� غامپور�فرمانده�قرارگاه�
کرمانشاه�تحویل�بگیرد�و�تیپ� روز�آینده�خط�زید�را�از�تیپ��3لشکر��81

کند.  الغدیر�را�در�آن�خط�مستقر�

که�پیش�از�شروع�جنگ�در�نوار�صفر�مرزی� زید�نام�پاسگاهی�بود�
کیلومتر�25«�در�نوار�مرزی� عراق�قرار�داشت،�درست�روبه�روی�»پاسگاه�
ایران. �به�دلیل�وجود�پاســگاه��زید�به�تمام�آن�محدوده�»منطقه�زید«
می�گفتنــد. �از�ســه�راهی�حســینیه�در�جــاده�اهواز-خرمشــهر�،�جــاده�ای�
که�به�ســمت�مرز�می�رفت�و�پس�از�عبور�از�پاســگاه� منشــعب�می�شــد�
ک�عــراق�امتــداد�می�یافت. �این�همان�جاده�ای� زیــد�کیلومترهــا�در�خــا
که�عراق�در��31شهریور�سال��1359آن�را�یکی�از�مسیرهای�تهاجم� بود�
ک�ایران�قرار�داده�بود�و�به�راحتی�خود�را�به�جاده�اهواز- خود�به�خا

خرمشهر�رساند. 

ابراهیم�دلش�می�خواست�به�بهترین�شکل�این�مأموریت�را�انجام�
کــه�می�دانســت�نگهــداری�از�خط�زیــد�در�واقع�نگهداری�از� دهــد. �چــرا�
که�در�عملیات�رمضان�به�دست�رزمندگان�افتاده� تمام�مناطقی�است�
بود. �ضمن�آن�که�با�حفظ�این�خط،��تهدید�ایران�برای�حرکت�به�سمت�

بصره�همچنان�حفظ�می�شد. 

شــب�چهــارم،��تیرمــاه�مهــدی�فرهنگ�دوســت�نیروهــای�گردانش�
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را�بــه�ُبنــه�زیــد�کــه�دســت�ارتشــی�ها�بــود�بــرد�و�از�آنجــا�نیروها�را�به�طرف�
خط�به�راه�انداخت. �آن�ها�پس�از�عبور�از�دژ�مرزی�ایران�به�سیم�های�
کــه�عــراق�در�هجــوم�ابتدای�جنــگ�آن�را�جمع� خــاردار�مــرزی�رســیدند�
کمین� کرده�بود. �قبل�از�دِژ�عراق�میدان�مین�بود. �بعد�هم�سنگرهای�
کانال� که�در�عملیات�رمضان�فتح�شــده�بود. �جلوتر�یک� دشــمن�بود�
کردند. �صد�متر�بعد�از�آن�به�دژ�مرزی�عراق� که�از�آن�عبور� عمیق�بود�
و�پاسگاه�زید�رسیدند؛�اما�هنوز�هم�باید�به�جلوتر�می�رفتند. �در�جایی�
کــه�به�موازات� کریزی�بود� کــه�نیروهــا�می�بایســت�مســتقر�می�شــدند�خا
که�به�شــکل�ابرو� دژ�مرزی�عراق،�امتداد�داشــت�و�در�نهایت�با�خمی�
که�نیروهای� کریز�هالی�بود� بود�به�دژ�متصل�می�شــد. �این�همان�خا
ک� خــودی�در�عملیــات�رمضــان�زده�بودنــد�و�از�دژ�مرزی�ایران�وارد�خا
کریز�هالی� عــراق�شــده�بودنــد. �عراقی�هــا�هــم�در�مقابل�آن�هــا�یک�خا
کرده� کنار�هم�خطی�به�شکل�ابرو�ایجاد� دیگر�داشتند. �این�دو�هال�در�
بودند�و�برای�همین�به�آن�»خط�ابروئی�زید«�می�گفتند. �این�وضعیت�
بعد�از�عملیات�رمضان�تا�آن�روز�ادامه�داشت�و�یکی�از�مهمترین�نقاط�
کــه�نیروهای�خودی� منطقــه�محســوب�می�شــد. �ســمت�چــپ�دژ�هــم�
که�به�دلیل�نزدیکی�به�مواضع� مستقر�بودند�نقطه�حساسی�بود. �چرا�
کوچکتریــن�تحرکــی�در�آن� گرفتــه�بــود�و� گــرای�آن�را� عراقی�هــا�دشــمن�
گلوله�خمپاره�جواب�می�داد. �برای�همین،�نیروها�اسم�آن� منطقه�را�با�

گذاشته�بودند.  نقطه�را�»پیچ�مرگ«�
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که�هنگام� کرده�بود� کید� حاج�ابراهیم�به�مهدی�فرهنگ�دوست�تأ
کند.  جابه�جایی�نیروها�حسابی�حواسش�را�جمع�

که جابه جایی  کرد  شب قبل از حرکت حاجی به من سفارش 

نیروها در خط حتی االمکان در شب و با احتیاط کامل انجام شود. 

گــر مواظب نمی بودیم دشــمن از جابه جایی نیروها بو  چــرا کــه ا

می برد و در همان روز اول تلفات سنگینی از ما می گرفت.  حرف 

حاجی درست بود.  همان روز اول آتش پرحجم عراقی ها شروع 

گفتم: »تا من دستور ندادم  گردان  کرد.  به بچه های  به باریدن 

تیراندازی نکنید و مثل ارتشی ها توی سنگرهایتان بمانید. «

شب�بعد�نیروهای�گردان�امام�علی؟ع؟�به�فرماندهی�علی�اردکانی�
هم�با�احتیاط�وارد�خط�شــدند�و�در�پیچ�مرگ�مســتقر�شــدند. �هرچه�
کریــز�خــودی�بــه�ســمت�چپ�منطقه�می�رفــت�فاصله�بین�نیروهای� خا
کیلومتر�هم�می�رســید؛�اما�در� خودی�و�دشــمن�بیشــتر�می�شــد�و�به�یک�
که�قسمتی�از�دِژ�عراق�دست�خود�عراقی�ها�بود�فاصله� سمت�راست�
بین�سنگر�کمین�نیروهای�خودی�و�سنگر�کمین�دشمن�کمتر�از�پنجاه�متر�
که�می�توانستند�صدای� بود. �نیروها�آن�قدر�به�عراقی�ها�نزدیک�بودند�

تخمه�شکستن�و�حرف�زدن�آن�ها�را�به�راحتی�بشنوند. 

در�عملیات�رمضان،��دشمن�از�ترس�حمله�نیروهای�ایرانی�آب�دجله�
کرده�بود�تا�مانع�پیشروی� کانال�ماهی�را�در�منطقه�زید�پمپاژ� و�فرات�و�
بیشــتر�آن�ها�شــود. �برای�همین�ســمت�راســت�منطقه�آب�گرفتگی�بود؛�
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کریز�خودی�تا�خط�دشــمن�آبی�وجود�نداشــت�و� ولی�هنوز�جلوی�خا
خشک�بود. �در�روزهای�بعد�با�شناسایی�نیروهای�اطاعات�عملیات�
که�واحد�دیده�بانی�از�باالی�دکل�می�داد�مشخص�شد� گزارش�هایی� و�
که�آب�در�حال�پیشروی�به�طرف�خط�هست�و�این�یعنی�عراق�در�این�

منطقه�دوباره�»جنگ�آب«�به�راه�انداخته�است. 

که�ممکن�بود�عراقی�ها� کریزها�خیلی�مهم�بود. �چرا� مراقبت�از�خا
کریــز�طــرف�ایرانــی�را�بشــکنند. �در�ایــن� بخواهنــد�بــا�رهاســازی�آب،�خا
صــورت�آب�بــه�ایــن�طــرف�خــط�نفوذ�می�کرد�و�نیروهــای�ایرانی�مجبور�

کنند.  می�شدند�تا�پشت�جاده�اهواز-خرمشهر�عقب�نشینی�

در�همان�روزهای�ابتدایی�به�دستور�حاج�ابراهیم،�واحد�مهندسی�
کریز�مقطع�و�با�فاصله�از�هم�بین�خط�خودی�تا�دژ�عراق� رزمی،�سه�خا
که�هر�لحظه�به� کرد. �به�این�ترتیب�سّدی�محکم�در�برابر�آبی� احداث�
کریزها�به� منطقــه�نزدیــک�می�شــد�ایجــاد�شــد. �بــا�این�حال�نیاز�بــود�خا

صورت�پیوسته�تقویت�شوند. 

در�یکی�از�شب�های�ابتدایی�حضور�تیپ�در�خط�زید،��محمدحسین�
عیوقی�مسئول�واحد�مهندسی�به�همراه�حسن�زارع�و�حسن�امیدوار�
که�لودرچی�و�بلدوزرچی�واحد�بودند�به�پیچ�مرگ�رفتند�تا�در�آن�نقطه�
کریــز�را�حــاج�ابراهیــم�داده�بــود. �آن� کریــز�بزننــد. �دســتور�احــداث�خا خا
کار�شدند�عراقی�ها�آن�نقطه�از�خط�را� که�آن�ها�دست�به� شب�همین�
کردند. �زارع�و�امیدوار�شهید�شدند�و�عیوقی�زخمی�شد.  خمپاره�باران�
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بــا�مجروحیــت�و�انتقــال�حســین�عیوقــی�به�عقــب،�حاج�ابراهیم�به�
کند. �هر�لحظه�ممکن� کسی�را�باید�جایگزین�او� که�چه� این�فکر�می�کرد�
کامل� کریز�را�بشکند�و�نمی�توانست�تا�بهبودی� گوشه�ای�از�خا بود�آب�

کند.  عیوقی�صبر�

سنگر�فرماندهی�تیپ�در�خط�دوم�بود. �یک�روز�که�اصغر�باقری�برای�
گفت�وگو�با�ابراهیم�به�خط�دوم�آمده�بود�صحبت�شان�به�مجروحیت�

کشید.  کسی�برای�سرپرستی�واحد�مهندسی� عیوقی�و�نبودن�

کردیم  که صحبت  کردم حاجی نگران است.  با هم  احساس 

گر به موقع  کریز شکسته و او نگران است ا فهمیدم جایی از خا

کریز ترمیم نشود آب عقبه منطقه را فرابگیرد.  یک هفته قبل  خا

از آن مسئول واحد مهندسی رزمی مجروح شده بود و از طرفی 

کار  کرده بود.  برای این  دشمن هم آب بیشتری در منطقه رها 

اعام آمادگی کردم و به جایی که لودر مشغول کار بود رفتم.  با 

اینکه از سنگر کمین دشمن رگباری به طرف راننده لودر شلیک 

کار نکشید.  می کردند باز او دست از 

که�حالت� کمین،�منطقه�باریکی�بود� ســمت�راســت�دژ�در�نزدیکی�
گــر�آب�از�آنجــا�عبــور�می�کــرد�دیگر�کســی�قادر�به�مهار� ثــی�داشــت�و�ا

ّ
مثل

آن�نبود�و�منطقه�وســیعی�را�به�زیر�خود�می�برد؛�اما�با�تاش�آن�شــب�
اصغر�باقری�این�اتفاق�ختم�به�خیر�شد. 

بعد�از�این�ماجرا�یک�شب�حاج�ابراهیم�توی�سنگر�فرماندهی�اش�با�
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گردانی� کادر�دو� گردان�ها�و�مسئوالن�خط�جلسه�داشت. � فرماندهان�
کــه�از�لشــکر��25کربــا�بــه�تیــپ�مأمــور�شــده�بودند�هم�حضور�داشــتند.  
گفت:�»از�این�به�بعد�آقای�باقری�به�عنوان� وسط�جلسه�حاج�ابراهیم�
مسئول�واحد�مهندسی��رزمی�در�تیپ�خدمت�می�کنند. «�اصغر�باقری�
که�او�نمی�شناسدش�و� کدام�باقری�است� که�این� کرد� با�خودش�فکر�
گر�قرار�بود�او� کرده�اســت؟!�به�خودش�می�گفت�ا حاجی�او�را�معرفی�
�حاجــی�قبلــش�بــا�او�هماهنگ�می�کــرد. �برای�همین�بعد�از�

ً
باشــد�حتمــا

جلسه�رفت�پیش�حاج�ابراهیم. 

از حاج ابراهیم پرسیدم: »این باقری که گفتید مسئول مهندسی  

گفتم: »ای  گفت: »خود تو. « با تعجب  کیســت؟«  رزمی باشــد 

کلمه به من می گفتید تا من هم نظرم را  بابا! الاقل قبلش یک 

که قبول می کنم یا نه. « حاجی جواب داد: »دیگه تمام  بگویم 

شد.  باید بروی واحد مهندسی. «

کریز�دو�طرف� باالخره�دشمن�کار�خودش�را�کرد�و�موفق�شد�بین�خا
کیلومتر�خطی�که�تیپ�پشت�آن�مستقر�بود�را�آب� آب�رها�کند. �تمام��14
کار�مهندسی�رزمی�چند�برابر�شد. �حاال�عاوه�بر� گرفت. �بعد�از�آن� فرا
که� کریزهای�موجود�را�تقویت�می�کرد،�می�بایست�هر�بار� اینکه�باید�خا

کریز�می�شکست�بافاصله�ترمیم�می�کرد.  جایی�از�خا

شــب�ها�به�محض�اینکه�صدای�لودرها�و�بلدوزرها�بلند�می�شــد، 
عراقی�ها�شروع�به�ریختن�آتش�روی�دستگاه�های�در�حال�کار�می�کردند.  



116

گلوله�ســرخ�تانک�از�یکی�دو�متری�دســتگاه�عبور�می�کرد،�دیوار� وقتی�
گلولــه� کــه� صوتــی�می�شکســت�و�راننده�هــا�موجــی�می�شــدند. �زمانــی�
خمپــاره�کنــار�دســتگاه�فــرود�می�آمــد�و�ترکش�هــای�آن�به�هر�ســو�پرتاب�
می�شد�راننده�ها�هم�از�این�ترکش�ها�بی�نصیب�نمی�ماندند. �آن�زمان�
کند�در�فاصله�شصت�هفتاد�متری� که�مرد�می�خواست�تا�جرأت� بود�

کریز�بزند.  کمین�دشمن�پشت�فرمان�دستگاه�بنشیند�و�خا از�

بعضــی�از�روزهــا�خــود�حاج�ابراهیــم�برای�بازدیــد�عملیات�احداث�
کنار�لودرچی�هــا�و�بلدوزرچی�ها� کریــز�بــه�خــط�ســر�مــی�زد. �گاهی�بــه� خا
می�رفــت�و�بــا�آن�هــا�حــرف�مــی�زد. �بدون�اینکــه�آن�ها�بدانند�آن�جوان�
گلوله� که�لبخند�حتی�در�سخت�ترین�لحظه�ها�و�زیر�آتش� خوش�سیما�

و�خمپاره�از�لبش�محو�نمی�شود�فرمانده�تیپ�آن�هاست. 

کریز  گر خا کریز را شکسته بود.  ا توی خط زید آب تکه ای از خا

ترمیــم نمی شــد ممکــن بــود بــه پشــت خط نفوذ کنــد و تا جاده 

اهواز-خرمشهر را به زیر خود ببرد.  یک لودر خبر کردیم تا بیاید و 

ک بریزد.  راننده که دید با تیر مستقیم به طرفش  توی شکاف خا

شلیک می کنند از ادامه کار انصراف داد.  حاج ابراهیم که ترس 

را توی چشم های لودرچی دید از رکاب دستگاه باال رفت و کنار 

دســت او نشســت.  بعد هم با همان لهجه اصفهانی اش شــروع 

کرد به دلداری دادن به او. 

 بــرادر! خــدا اجــرت بــده.  نمی دانــی چه کار مهمی داری می کنی... 
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! چند وقته که آمدی جبهه؟ اینجا این چیزها عادی هست...  . 

گرفتــه بــود.  او هــم بــا  حاجــی حســابی لودرچــی را بــه حــرف 

حرف هــای او روحیــه گرفتــه بــود.  آن روز حاجــی وقتــی از لــودر 

کریز تمام شــد و دیگر آب به این طرف  که ترمیم خا پایین آمد 

کریز نفوذ نمی کرد.  رفتم سراغ لودرچی و از او پرسیدم: »کسی  خا

کنارت نشسته بود را شناختی؟« جواب داد: »نه! البد یکی  که 

از همین بسیجی های تیپ بود. «



118

دو

یک�ماه�و�نیم�از�آمدن�تیپ�الغدیر�به�خط�زید�می�گذشت. �در�یکی�
که�در� از�روزهای�پایانی�مرداد�ماه�نامه�ای�به�دست�حاج�ابراهیم�رسید�
گر�نیروهای� آن�فرمانده�عملیات�ســپاه�پاســداران�از�او�خواســته�بود�تا�ا
تیپ�الغدیر�آمادگی�دارند،�در�منطقه�زید�یک�عملیات�محدود�انجام�
دهند. �رحیم�صفوی�پیش�از�آن�چند�باری�توی�جلسه�قرارگاه�راجع�به�
کــرده�بــود�و�حــاال�در�نامه�اش� ایــن�موضــوع�بــا�حاج�ابراهیــم�گفت�وگــو�
کــه�چــون�بعــد�از�عملیات�خیبر�تــا�آن�موقع�عملیاتی�انجام� نوشــته�بــود�
نشــده،�الزم�اســت�با�انجام�یک�عملیات�از�وضعیت�عراق�در�منطقه�
گر� که�تیپ�ا کرد. �فرماندهان�سپاه�توقع�داشتند� کسب� زید�اطاعاتی�
می�تواند�حتی�منطقه�ای�را�هم�تصرف�کند�و�تعدادی�را�هم�اسیر�بگیرد. 

فــردای�آن�روز�ابراهیــم�در�بنــه�زیــد�تشــکیل�جلســه�داد. �از�بیــن�
کبر�فتوحی�جانشــین�تیپ،�ســید�محمد�ابراهیمی�مســئول� کادر�تیپ�ا
کمالــی� طــرح�و�عملیــات،�حســن�انتظــاری�فرمانــده�محــور�و�جــواد�
مســئول�اطاعات�عملیــات�تیــپ�در�جلســه�حضــور�داشــتند. �مهدی�
که�به�تازگی�معاون�ســید�محمد�در�واحد�طرح�و� فرهنگ�دوســت�هم�

عملیات�شده�بود�به�جلسه�آمده�بود. 

حاج ابراهیــم مــا را صــدا زد و گفــت: »آقارحیــم از مــن خواســته 
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کنیــم. « فردایــش بــا هــم بــرای بازدیــد از منطقــه وارد  عملیــات 

کردیم.  عراق تمام  خط شدیم و منطقه را برای عملیات بررسی 

منطقــه را آب انداختــه بــود و دســت مــا را بــرای هرگونه فعالیتی 

بســته بــود.  تنهــا مســیر خشــکی بیــن مــا و آن ها همــان دژ مرزی 

عــراق بــود.  بهتریــن کاری کــه همگــی روی انجــام آن بــه توافــق 

کار می توانســتیم  کندن تونل در وســط دژ بود.  با این  رســیدیم 

به پشت عراقی ها برسیم. 

کمالــی�بــه� کنــدن�تونــل�را�چنــد�روز�پیــش�از�آن�جــواد� فکــر�اولیــه�
حاج�ابراهیــم�پیشــنهاد�داده�بــود. �جــواد�کــه�می�دیــد�تلفات�نیروهایی�
کمین�می�شوند�روز�به�روز�افزایش�می�یابد�پیشنهاد�داد� که�وارد�سنگر�
کانال�رو�باز،�مســیری�از� کمین�به�جای�عبور�از� برای�رســیدن�به�ســنگر�

کنده�شود.  کمین� دل�زمین�به�طرف�

حاج ابراهیم پیشنهاد را قبول کرد و مدتی بعد طرح کندن تونل 

را بــه قــرارگاه بــرد.  فرماندهــان قــرارگاه کربــا هــم کــه بــه دنبال 

گفتند: »کار خوبی است.  حتمًا این  عملیات در آن خط بودند 

کنده شود. « تونل 

بعد�از�بازدید�کادر�تیپ�از�خط،�حاج�ابراهیم�واحد�مهندسی�را�مأمور�
که�واحد�مهندسی�در�همان� کرد؛�اما�با�چند�شهید�و�مجروحی� کار� این�
روز�اول�داد�عمًا�کندن�تونل�شروع�نشده�تعطیل�شد. �بچه�های�واحد�
که� مهندســی�از�این�مأموریت�انصراف�دادند�و�به�ســراغ�وظیفه�شــان�
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گردان�های�رزمی�توی� کریزها�بود�رفتند. �این�بار�ابراهیم�از� تقویت�خا
گرم�پدافند�در�خط� گردان�ها� که�تونل�را�بکنند؛�اما�ســر� خط�خواســت�
بــود�و�از�عهــده�آن�برنمی�آمدنــد. �عاقبــت�یــک�روز�حاج�ابراهیــم�جــواد�
کاِر�بچه�هــای� کار،� گفــت:�»جــواد�آقــا!�ایــن� کمالــی�را�خواســت�و�بــه�او�
اطاعات�عملیــات�اســت. �تــو�پیشــنهادش�را�داده�ای،�خــودت�هــم�

باید�انجامش�بدهی. «

چون دستور فرماندهی بود قبول کردم.  کندن تونل و استفاده 

کار جدیــدی نبــود؛ بــا ایــن حــال بچه هــای  از آن در عملیــات 

اطاعات عملیات تجربه ای در آن نداشتند.  برای همین از سپاه 

کند.  یزد خواستم چند مقنی را به جبهه اعزام 

تعــدادی�مقنــی�از�محلــه�نعیم�آبــاد�یــزد�و�میبد�و�اردکان�به�خط�زید�
آمدند؛�اما�وقتی�حجم�آتش�دشمن�را�دیدند�فقط�سه�نفر�از�آن�ها�در�
خط�باقی�ماندند. �یکی�از�آن�ها�حسین�میرجهانی�مقنی�اردکانی�بود. 
میرجهانی�با�اینکه�پنجاه�ساله�بود؛�اما�موقع�کار�مثل�جوان�های�بیست�
که� گرفته�بود� کار�می�کرد. �او�آن�قدر�زود�با�بچه�های�جبهه�انس� ساله�
که�بزرگ�تر�از�آن�ها�بود�»عمو�حسین«�می�گفتند. �تجربه�ای� بچه�ها�به�او�
که�صدای�آب�را� گونه�ای�بود� که�عمو�حسین�در�حفر�قنات�داشت�به�
کجا�را�چه�مقدار�بکند�به�آب� در�زیر�زمین�حس�می�کرد�و�می�دانست�
می�رسد. �عمو�حسین�قبًا�تجربه�حفر�تونل�در�جبهه�آبادان�را�داشت�

کار�بود.  گزینه�مناسبی�برای�این� و�برای�همین�
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کار�روی�دوش�بچه�های�اطاعات�افتاد.   با�رفتن�مقنی�ها�دوباره�
کرد�و�به� کمالی�آن�ها�را�در�ســه�شــیفت�هشــت�ســاعته�تقســیم� جواد�
گذاشــت. �حاج�ابراهیم�به� صورت�شــبانه�روزی�در�اختیار�عمو�حســین�
جواد�کمالی�سفارش�کرده�بود�که�هیچکس�حتی�نیروهای�گردان�های�
کامًا�محرمانه�پیش�برود.  کار� توی�خط�از�جریان�تونل�خبردار�نشوند�و�

کار�به�سختی�پیش�می�رفت. �روزی�چهار�پنج� دژ�مستحکم�بود�و�
�کــه�بعــد�از�مدتــی�هوا�بــه�ته�تونل�

ً
متــر�بیشــتر�نمی�شــد�کنــد. �مخصوصــا

نمی�رسید�و�نفس�بچه�ها�تنگ�می�شد. �حاج�ابراهیم�به�همه�واحدها�
کمالی�و�واحد�زیر�نظرش�نیاز�دارد�به� دســتور�داده�بود�هرچه�را�جواد�
کندن�تونل�برای�ابراهیم�حیاتی�شــده� ســرعت�در�اختیارش�بگذارند. �
گــزارش�می�گرفت.   بــود. �هــر�روز�از�کمالــی�بــه�صــورت�مکتــوب�و�دقیق�
کار�تونل�تمام�شــود�تا�آمادگی�تیپ�را� دلش�می�خواســت�هرچه�زودتر�
گاه�و�بی�گاه� برای�انجام�عملیات�به�اطاع�قرارگاه�برساند. �برای�همین�
به�خط�سر�می�زد. �هر�بار�هم�که�می�آمد�به�سراغ�عموحسین�و�بچه�هایی�
کم�کم�حرف�هایی� کار�می�کردند�می�رفت. �همین�توجه�ها� که�توی�تونل�
را�توی�تیپ�پیش�آورد. �بعضی�از�مسئوالن�واحدها�به�هم�می�گفتند:�
»حاجــی�بــه�واحــد�اطاعات�بیشــتر�از�بقیه�واحدهــا�اهمیت�می�دهد.  

کاش�ما�مسئول�اطاعات�بودیم...  . «�شنیدن�این�حرف�ها�جواد�کمالی�
گرفت� را�ناراحت�و�دلسرد�می�کرد. �یک�روز�هم�باالخره�تصمیمش�را�
کار� کند�و�هم�از�ادامه� گایه� تا�برود�پیش�فرمانده�تیپ�و�پیش�او�هم�
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که�جواد�وارد�مقر�فرماندهی�شــد�چشــمش�به� انصراف�بدهد. �وقتی�
کــه�تک�و�تنها�باالی�ســنگر�فرماندهی�اش�نشســته� حاج�ابراهیــم�افتــاد�
کرده�بود�و�داشت�قرآن�می�خواند.  بود. �سجاده�اش�را�رو�به�قبله�پهن�

کرد.  جواد�جلو�رفت�و�به�حاجی�سام�

انگار داشت توی آسمان ها سیر می کرد.  تا نگاهش به صورت 

من افتاد فهمید که ناراحتم.  قرآن را بست و گفت: »بفرما آقای 

کمالــی!« مــن هــم شــروع بــه درد دل کــردم.  تمام مدت حاجی 

که روی لبش بود به حرف های من  کرد و با لبخندی  ســکوت 

گوش داد.  حسابی که خودم را خالی کردم حاج ابراهیم پرسید: 

»حرف هایــت را زدی؟ تمــام شــد؟« گفتــم: »بله. « حاج ابراهیم 

کشور هست!  کمالی! ببین چقدر مشکات توی  گفت: »آقای 

جنگ داریم، این همه بچه ها شهید می شوند، هر روز یک توطئه 

علیــه ایــران می شــود؛ امــا هیچوقت دیده ای امام با این ســن و 

ســالی کــه دارد بیایــد تــوی تلویزیون یا جــای دیگری بگوید که 

من خسته شده ام و از رهبری انصراف می دهم.  می دانی چرا؟ 

چــون امــام دارد بــرای خــدا کار می کنــد.  کار بــرای خــدا هم نه 

خستگی دارد و نه دلسردی.  تو هم برو و دیگر از این حرف ها 

نزن. « با حرف هایی که از حاجی شنیدم از خودم و گایه هایم 

کشیدم.  پیش او حسابی خجالت 

گفت:�»بیا�با�هم�به� ابراهیم�بلند�شــد�و�روی�جواد�را�بوســید. �بعد�
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بچه�های�اطاعات�سر�بزنیم�و�ببینیم�کندن�تونل�به�کجا�رسیده�است؟« 
هر�دو�سوار�ماشین�جواد�شدند�و�به�طرف�خط�به�راه�افتادند. �زمانی�
کار� که�ابراهیم�وارد�خط�شد�عموحسین�و�بچه�های�اطاعات�مشغول�
کار�بودند� که�مشغول�به� بودند. �ابراهیم�وارد�تونل�شد�و�با�نیروهایی�
احوال�پرســی�و�روبوســی�کــرد. �بــوی�دم�و�عــرق�تــا�انتهــای�تونــل�جریان�
داشــت. �ابراهیــم�آن�بدن�هــای�خیــس�و�خســته�را�در�آغــوش��گرفــت�و�
کلنگ�را�از� به�آن�ها�خدا�قوت��گفت. �وقتی�هم�به�انتهای�تونل�رسید�

کندن�تونل�شد.  گرفت�و�خودش�مشغول� یکی�از�بچه�ها�

کرده بودم خودش  گایه  چون از خستگی و دلسردی بچه ها 

کی نشود  کند.  لباسش را درآورد تا خا کمک  گرفت تا  کلنگ را 

کــه بچه هــا مشــغول اســتراحت بودند مشــغول  و یــک ســاعتی 

که می خواســت برود حســابی از بچه ها  کلنگ زنی شــد.  وقتی 

تشکر کرد.  قبل از رفتن از او خواستیم با ما عکس یادگاری بگیرد.  

گرفت.  با هم ته تونل نشستیم و یکی از بچه ها از ما عکس 

کنــدن�تونــل�گرم�تر�از�قبل�شــد.   بعــد�از�آن�بازدیــد�دل�بچه�هــا�بــرای�
کمیــن�خــودی�رســید�و�از�آن�بــه�بعــد�نیروهــا� مدتــی�بعــد�تونــل�بــه�زیــر�
کمین�برسانند؛�با�این�حال� می�توانستند�خودشان�را�از�زیر�دژ�به�سنگر�
کانال�باالی�دژ�هم�تردد� گاهی�از� حاج�ابراهیم�دستور�داد�نیروها�هر�از�
کنند. �مدتی�بعد�هم�تونل� کنند�تا�مبادا�عراقی�ها�به�وجود�تونل�شک�
کندن�را�ادامه�بدهند� گر� که�نیروها�دیگر�می�ترسیدند�ا به�جایی�رسید�
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کنند�ســرباز�عراقی�به�داخل�آن�بیفتد�و�تونل�لو� و�ســقف�آن�را�ســوراخ�
کندن�را�داد.  که�رســید�ابراهیم�دســتور�توقف� کار�به�این�مرحله� برود. �
طی�آن�مدت�سیدمحمد�ابراهیمی�و�مهدی�فرهنگ�دوست�طرحی�را�
کرده�بودند�و�با�آماده�شدن�تونل�همه�چیز�برای� برای�عملیات�حاضر�

انجام�عملیات�مهّیا�شده�بود. 

ـ|    |    ـ|ـــــــــــ ـــــــــــ

کریزها�دیگر�توان�نگهداری�حجم�انبوه�آب�را�نداشتند. �هر�روز� خا
گوشــه�ای�از�خط�شکســته�اســت.  کریز�در� و�هر�شــب�خبر�می�رســید�خا
گــر�بــه�اهــواز�یــا�قرارگاه�نرفته�بود�به�ســرعت�خودش�را�به� ابراهیــم�هــم�ا
گلوله�و�خمپاره�عراقی�ها�وارد�خط� خط�می�رساند. �یک�شب�زیر�آتش�
که�یک�خمپاره��60خورد�پشت�سرش� شد. �مشغول�بازدید�از�خط�بود�
و�ترکش�خمپاره�توی�پاشــنه�پایش�فرو�رفت. �بچه�ها�او�را�به�اورژانس�
کرد�نتوانست� کردند. �پزشکیاِر�توی�اورژانس�هرچه� پشت�خط�منتقل�
که�او� کردند� ترکش�را�از�پای�او�بیرون�بکشــد. �هرچه�به�ابراهیم�اصرار�
را�بــه�اهــواز�یــا�بیمارســتان�صحرایــی�پشــت�خــط�برســانند�قبــول�نکرد. 

که�چیزی�نیست. « می�گفت:�»این�

آخرش هم راضی نشــد برود عقب؛ اما خودمان شــاهد بودیم 

کــه ترکــِش تــوی پایــش خیلــی اذیتش می کنــد.  یک جفت عصا 

زده بود زیر بغل و روی یک پا حرکت می کرد.  شــب ها می آمد 

دنبــال مــن و می گفــت: »آقــای کمالــی! موتور را بردار برویم توی 
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خط. « با همان پای مجروح و عصای زیر بغل می آمد توی خط. 

محمدحسین�عیوقی�دو�ماه�و�نیم�بعد�از�مجروحیتش�از�مرخصی�
برگشت. �آن�موقع�تیپ�خط�زید�را�تحویل�داده�بود�و�به�پادگان�برگشته�
بــود. �همــان�روز�بــه�اتــاق�فرماندهــی�تیــپ�رفت�تــا�آمدنش�را�به�اطاع�

فرمانده�برساند. 

بعــد از مرخصــی بــا عصــا به پادگان تیپ برگشــتم.  حاج ابراهیم 

که فقط پایش ترکش  کسی  تا من را دید پرسید: »آقای عیوقی! 

خــورده، دو مــاه و نیــم مــی رود خانــه؟!« گفتــم: »مجبــور بــودم.  

پایم داشــت عفونت می کرد. « همان موقع دیدم خودش هم 

عصا زیر بغلش هست.  بعد از مجروحیت من ترکش به پایش 

خورده بود؛ اما به مرخصی نرفته بود. 
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ابراهیم�دیر�به�دیر�برای�مرخصی�به�اصفهان�برمی�گشت. �از�وقتی�
گذاشته�بود�روی� که�فرمانده�تیپ�الغدیر�شده�بود�و�همه�تمرکزش�را�
جنــگ�و�کارهــای�تیــپ،�دیگــر�وقتــی�بــرای�رفتن�به�مرخصی�نداشــت. 
کــه�تــوی�یــزد�یــا�تهران�جلســه�یــا�کاری�پیــش�می�آمد�بین� فقــط�زمانــی�
راه،�ســری�هم�به�اصفهان�می�زد؛�وگرنه�بیشــتر�اوقات�از�همان�جبهه�
به�خانه��تلفن�می�زد�و�احوال�طلعت�و�بچه�اش�را�می�پرســید. �طلعت�
گوشی�به�او�می�گفت�روزهای�آخر�بارداری�اش�است�و�دوست� پشت�

کنارش�باشد.  دارد�ابراهیم�موقع�زایمان�

تهران جلســه داشــت.  توی مســیرش ســری هم به ما زد.  شــب 

ک می بارید.  چشم هایش  بود که از راه رسید.  از سر و رویش خا

که چند شب است یک  کاسه خون شده بود.  معلوم بود  مثل 

خواب راحت نکرده است؛ اما لبخند روی لب هایش بود.  دیدم 

پاهایش را درست روی زمین نمی گذارد.  دوباره چه بایی سر 

خودش آورده بود خدا می دانست.  بعد از شام دیگر دلم تاب 

نیــاورد.  ازش پرســیدم: »ابراهیــم! پایــت چــی شــده؟ ســوغاتی 

گفت: »عیدی امام رضاست. « می خندید  جدیده؟« خندید و 

و تعریــف می کــرد کــه روز میــاد امام رضا؟ع؟ توی خط به پایش 
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ترکش خورده است. 

ســر�زدن�هــای�ابراهیــم�بــا�عجلــه�و�هول�هولکــی�بــود. �فرصتی�برای�
حــرف�زدن�بــا�طلعــت�برایــش�نمی�مانــد. �وقتــی�که�می�آمــد�دوتایی�به�
فامیل�هــا�ســر�می�زدنــد. �بقیــه�وقت�شــان�هــم�یــا�در�خانــه�ابوالقاســم�و�

همدم�می�گذشت�یا�در�خانه�پدر�و�مادر�طلعت. 

وقتی�از�خانه�بیرون�می�رفتند�ابراهیم�با�فاصله�راه�می�رفت. �منافقین�
فرماندهان�سپاه�را�شناسایی�و�ترور�می�کردند. �می�ترسید�به�سراغش�
کنارش�باشد�و�او�هم�آسیب�ببیند؛�اما�طلعت� بیایند�و�آن�موقع�طلعت�
گوشــش�به�این�حرف�ها�بدهکار�نبود. �با�آن�که�حامله�بود�تند�تند�راه�
می�رفت�و�خودش�را�به�ابراهیم�می�رســاند. �ســر�صحبت�را�با�ابراهیم�

باز�می�کرد�و�می�پرسید:�»دوست�داری�بچه�مان�چطوری�باشد؟«

می پرســیدم: »دوســت داری بچه مان چطوری باشــد؟« جواب 

می داد: »می خواهم مرد باشد، قوی و بزرگ منش.  مثل امیرکبیر. 

« از تــه دل می خندیــدم و می پرســیدم: »مثــل امیرکبیــر؟! از کجا 

معلوم دختر نباشــد؟!« لبخندی می زد و می گفت: »حتمًا پســر 

هست.  اسمش را هم می گذارم علی رضا.  هدیه امام رضاست، 

اسم خود آقا را هم باید داشته باشد. «

طلعــت�از�اینکــه�ابراهیــم�بــه�مرخصــی�آمــده�و�آن�روزهــای�آخــر�در�
کنارش�بود�خوشحال�بود؛�اما�نمی�دانست�این�دلخوشی�تا�روز�زایمانش�
ادامه�پیدا�می�کند�یا�نه. �هر�لحظه�ممکن�بود�ابراهیم�بخواهد�به�جبهه�
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کاش�بماند�و�تولد�بچه�اش�را�ببیند!�با�خودش� برگردد. �آرزو�می�کرد�ای�
که�برود�زنده�برمی�گردد�یا�نه.  فکر�می�کرد�معلوم�نیست�این�بار�

دوباره داشت می رفت.  این بار با همیشه فرق می کرد.  دوست 

داشتم بماند و موقع به دنیا آمدن بچه کنارم باشد.  انگار که حرف 

دلم را خوانده باشــد دم در خانه بهم گفت: »دلم می خواســت 

پیشــت باشــم.  این دو ســه روز هم برای همین ماندم؛ اما ... «

کرد توی چشم هایم و از زیر آیینه  حرفش نیمه کاره ماند.  نگاه 

و قرآن رد شد.  فردا صبحش بچه به دنیا آمد.  انگار منتظر رفتن 

ابراهیم بود. 

گفتـه�بـود�نـوزاد،�پسـر�بـود. �همـه�بـه�تکاپـو� کـه�ابراهیـم� همانطـور�
افتـاده�بودنـد�تـا�خبـر�تولـد�را�بـه�ابراهیـم�برسـانند؛�امـا�ابراهیـم�را�پیـدا�
نمی�کردنـد. �ابوالقاسـم�بـه�مقـر�تیـپ�در�اهـواز�تلفـن�زد؛�ولـی�ابراهیـم�
تـوی�پـادگان�شـهید�عاصـی�زاده�نبـود. �چنـد�جـای�دیگـر�هـم�تلفـن�زد؛�

امـا�او�را�پیـدا�نکـرد. 

فــردای�آن�روز�طلعــت�و�بچــه�را�از�بیمارســتان�مرخــص�کردنــد�و�به�
خانــه�آوردنــد. �همــدم�می�گفــت�بایــد�هرچــه�زودتر�شناســنامه�بچه�را�از�
ثبت�احوال�بگیرند. �می�خواست�اسم�بچه�را�»اسماعیل«�بگذارد. �توی�
خانه�می�گفت:�»بچه�ام�اســمش�ابراهیم�اســت،�اســم�پســرش�هم�باید�
کند. �به�یاد�حرف�های� کار� اســماعیل�باشــد. «�طلعت�مانده�بود�چه�
که�می�گفت�این�بچه�هدیه�امام�رضاســت�و�می�خواهد� ابراهیم�افتاد�
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گر�حرفی�نزند�وقتی�ابراهیم� اســمش�را�علیرضا�بگذارد. �می�دانســت�ا
برگردد�حسابی�از�دستش�دلخور�می�شود. �باالخره�دلش�را�به�دریا�زد�
کنید�تا�خودش� گفته�اسم�پسرش�علیرضاست. �صبر� گفت:�»حاجی� و�

بیاید�و�شناسنامه�بچه�را�بگیرد. «

کبــر�توکلــی�را�تــوی�اصفهان�دید�و�احوال� همــان�روزهــا�ابوالقاســم،�ا
کبر�همشــهری�آن�ها�بود�و�قبل�از�ابراهیم�وارد� ابراهیم�را�از�او�پرســید. �ا
تیــپ�شــده�بــود. ��او�هــم�گفــت�از�حاجــی�خبــری�ندارد؛�اما�قول�داد�هر�
که�هرچه�زودتر�خودش�را�به�اصفهان� کند�و�بگوید� طور�شده�او�را�پیدا�

برساند. 

که به او خوش خبری می دهد.   می خواســتم اولین نفری باشــم 

گفتم:  کشاندمش پای تلفن.   کردم.  باالخره  به چند جا تلفن 

»حاجی! مژدگانی بده! پسرت به دنیا آمده. « خیلی خوشحال 

شد.  گفت: »ممنونم.  من همین فردا خودم را می رسانم اصفهان. 

« تا خودش را به اصفهان برساند بچه اش دو ماهش شده بود.  

با آن همه شوق و ذوقی که برای دیدن پسرش داشت، باز جبهه 

را دو روز ول نکرد تا برگردد اصفهان. 

که�توی� بعد�از�دو�ماه�باالخره�ابراهیم�از�جبهه�برگشت. �علیرضا�را�
گوش� کرد. �خودش�توی� گذاشــتند�از�دیدنش�حســابی�ذوق� بغلش�
راســت�و�چپــش�اذان�و�اقامــه�گفــت�و�بعــد�زل�زد�بــه�صــورت�کوچــک�
که�فرصت�دارد�آن� علیرضا. �دلش�می�خواست�توی�این�سه�چهار�روز�
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که�هر�وقت�توی�جبهه�دلش�برایش� کند� قدر�به�صورت�علیرضا�نگاه�
تنگ�می�شود�خوب�چهره�اش�را�به�خاطر�بیاورد. �اصًا�چرا�برای�این�
کار�با�طلعت�نمی�رفتند�عکاسی�و�عکس�نمی�انداختند؛�حتی�می�شد�
تــوی�خانــه�بــا�دوربیــن�خودشــان�هم�عکس�بگیرند. �شــهربانو�دوربین�
کــه� کنــار�دیــوار�اتــاق�جایــی� را�آورد. �ابراهیــم�صندلــی�تاشــوی�فلــزی�را�
کنار�صندلی.  گذاشــت. �خودش�ایســتاد� عکس�امام�روی�تاقچه�بود�
کرد. �طلعت� ســینه�اش�را�جلو�داد�و�دســت�ها�را�پشــت�ســرش�قاب�
هم�چادر�مشکی�اش�را�روی�سرش�انداخت�و�نشست�روی�صندلی. 
کرد�و�با�دست�دیگر�علیرضا� با�یک�دست�چادر�را�روی�چانه�اش�جمع�
را�روی�پایش�نگه�داشــت. �شــهربانو�پشــت�لنز�دوربین�ســه،�دو،�یک�

گفت�و�دکمه�را�زد. 

گرفتن�شناسنامه�علیرضا�به�ثبت�احوال� که�ابراهیم�برای� روز�بعد�
می�رفت،�نگاتیوها�را�هم�به�عکاســی�برد. �عکس�های�قشــنگی�از�آب�
درآمــده�بودنــد. �بــه�عــکاس�گفــت�یک�نســخه�دیگــر�از�عکس�علیرضا�
کند. �دلش�می�خواست�وقتی�به�جبهه�برمی�گردد،�عکس�او� را�چاپ�

را�با�خودش�ببرد. 

ـ|    |    ـ|ـــــــــــ ـــــــــــ

گرفته�بود. �تحرکات� گوشه�ای�از�خط�شلمچه�را�تحویل� تیپ�الغدیر�
عراق�در�آن�خط�مشکوک�بود. �یک�روز�محمدعلی�دهستانی�فرمانده�
گردان�توی�خط�با�ابراهیم�تماس�گرفت�و�از�او�خواست�سری�به�آن�ها�بزند. 
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حاجــی آمــد تــوی خــط.  دو ســه دســتور داد و برگشــت پشــت 

خــط.  وقتــی می رفــت گفــت: »خواســتید بــا مــن تمــاس بگیرید 

فقط بگویید علیرضا. « تازه بچه دار شده بود.  اسم پسرش رمز 

مکالمه ما شده بود. 

که�ابراهیم�زن�و�بچه�دارد. �فکر� نیروهای�عادی�تیپ�نمی�دانستند�
می�کردنــد�مجــرد�اســت. �در�بیــن�کادر�فرماندهــی�تیــپ�هــم�فقط�چند�
که�اوضاع�جبهه�ها�حساس� نفری�از�زندگی�اش�خبر�داشتند. �یک�بار�
شــده�بــود�ابراهیــم�دســتور�داد�تمامــی�مرخصی�هــا�را�لغــو�کنند. �یکی�از�
مسئوالن�تیپ�از�این�تصمیم�خیلی�نارحت�شده�بود. �به�گایه�می�گفت:�
که�زن�و�بچه�ندارد�تا�مشــکل�ما�متأهل�ها�را�بفهمد.  »آقای�جعفرزاده�
�
ً
«�بعضی�هــا�هــم�تــوی�تیــپ�اصــًا�خــود�او�را�نمی�شــناختند. �مخصوصا
بسیجی�ها�و�سربازپاسدارها�که�کمتر�کارشان�به�دفتر�فرماندهی�می�افتاد.  
که�آن�ها�ابراهیم�را�نشناخته�بودند�یا�با�دیگری�اشتباه� بارها�شده�بود�
گرفته�بودند. �آن�ها�هم�تقصیری�نداشتند�وقتی�ابراهیم�لباس�سپاه�را�

نمی�پوشید�و�خودش�را�معرفی�نمی�کرد. 

کسی�در�تیپ� کمتر� کی�رنگ�می�پوشید. � ابراهیم�همیشه�لباس�خا
او�را�با�لباس�سپاه�دیده�بود. �یک�بار�یکی�از�سربازپاسدارهای�تیپ�از�
گــر�پارتــی�دارد�یکی� کــی�را�از�کجــا�آورده�و�ا او�پرســیده�بــود�آن�لبــاس�خا
هــم�بــرای�او�بگیــرد. �او�تــازه�ســرباز�تیــپ�شــده�بــود�و�از�همــه�جا�بی�خبر�
که� بود. �فکر�می�کرد�ابراهیم�هم�مثل�خودش�ســرباز�اســت. �فردایش�
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ابراهیــم�را�در�جایــگاه�مراســم�صبحــگاه�پــادگان�دیــده�بود�تازه�فهمیده�
که�او�فرمانده�تیپ�است.  بود�

بار�دیگر�هم�سرباز�دژبانی�پادگان�جلوی�او�را�گرفته�بود�و�به�او�اجازه�
ورود�نمی�داد. �ســرباز�می�گفت�باید�مجوز�ورود�داشــته�باشــد�یا�اینکه�
تلفن�بزند�و�آشــنایی�به�دنبالش�بیاید�و�او�را�با�خودش�به�داخل�ببرد. 
کرده�بود�تا�بچه�ها�به�دنبالش�بیایند.  ابراهیم�چیزی�نگفته�بود�و�صبر�
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چهار

که�قرارگاه�از�حاج�ابراهیم�خواســته� همه�چیز�برای�انجام�عملیاتی�
گردان�محمد�رسول�اهلل؟ص؟  که�نیروهای� بود�آماده�بود. �قرار�بود�وقتی�
تکمیل�شدند�به�فرماندهی�مهدی�فرهنگ�دوست�از�باال�و�پایین�دژ�به�
گردان�به�فرماندهی� گروهان�های� کنند؛�اما�هنوز�یکی�از� دشمن�حمله�
گــردکار�داشــت�در�خــط�دوم،��نیروهــای�تــازه�اعــزام�شــده�را� محمــود�پا

آموزش�می�داد�و�آماده�می�کرد. 

صبــح�بیســت�و�پنجــم�مهــر�ماه��1363برخــاف�روند�آرام�روزهای�
قبــل،�یکبــاره�آتــش�تهیــه�توپخانــه�عراق�روی�منطقه�ســرازیر�شــد. �حاج�
ابراهیــم�تــوی�خــط�نبــود�و�بــرای�شــرکت�در�جلســه�به�قــرارگاه�رفته�بود.  
گردان�حضرت�رسول؟ص؟  گروهان�از� تنها�نیروهای�مستقر�توی�خط�دو�
بودنــد. �حــاج�مهــدی�فرهنگ�دوســت�فکــر�می�کــرد�شــاید�آتش�بــازی�
عراقی�ها�مثل�چند�روز�گذشــته�یکی�دو�ســاعت�ادامه�داشــته�باشــد�و�
گروهان�های�توی�خط�دســتور� ظهر�نشــده�تمام�شــود. �برای�همین�به�
داد�تا�آتش�عراقی�ها�تمام�نشــده�اســت�توی�ســنگرها�پناه�بگیرند؛�اما�
تا�ظهر�آتش�سنگین�عراقی�ها�ادامه�داشت. �انگار�می�خواستند�زمین�
منطقه�را�شــخم�بزنند. �بعد�از�آن�که�آتش�عراقی�ها�تمام�شــد�نیروهای�
که�از�آن�طرف� کمین،�عده�ای�را�با�چفیه�و�لباس�بسیجی�دیدند� توی�
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که�خیلی� به�پیش�می�آمدند؛�اما�موقعی�فهمیدند�آن�ها�عراقی�هستند�
دیر�شــده�بود. �نیروهای�پیاده�دشــمن�از�روی�دژ�شــروع�به�پیشــروی�
کرده�بودند. �با�جلو�آمدن�عراقی�ها�گردان�حضرت�رسول؟ص؟�مجبور�به�
عقب�نشینی�شد. �مهدی�فرهنگ�دوست�به�فرماندهان�گروهان�های�
گفت�تا�به�سرعت�نیروهایشان�را�از�توی�سنگرها�صدا�بزنند� توی�خط�
که� و�به�طرف�پیچ�مرگ،��عقب�بروند؛�اما�وقتی�به�آنجا�رسیدند�دیدند�
عراقی�هــا�می�خواهنــد�آن�هــا�را�دور�بزننــد. �فرهنگ�دوســت�فهمیــد�که�
که�از�روی�دژ�جلو�بروند�و�بعد�دژ�را�بشکنند�و� هدف�آن�ها�این�است�

کنند.  آب�را�به�این�طرف�روانه�

صبــح�آن�روز�اصغــر�باقــری�تــازه�از�مرخصــی�برگشــته�بــود�و�در�بنــه�
که�آتش�عراقی�ها�را� تدارکاتی�تیپ�آماده�برگشتن�به�خط�بود. �همین�
دید�به�طرف�سنگر�فرماندهی�رفت؛�اما�حاج�ابراهیم�آنجا�نبود. �وقتی�

گفتند�به�قرارگاه�رفته�است.  گرفت� سراغش�را�

بــه مخابــرات گفتــم ســریع بــا قرارگاه تماس بگیــرد و ق�یه را به 

حاجــی اطــاع بدهــد.  خــودم هــم بــا موتور راه افتــادم به طرف 

کریــزی رفتم کــه مدتی آنجا آب را مهار  خــط.  ابتــدا بــه ســراغ خا

کرده بودیم.  به ذهنم رسید شاید دشمن بخواهد از این طرف 

کند و عقبه ما را ببندد؛ اما خبری نبود.  خودم را  با قایق حمله 

به سنگر فرماندهی داخل خط رساندم.  دیدم حاج ابراهیم آنجا 

نشســته اســت.  تعجب کردم چطور خودش را به آن ســرعت از 
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اهواز به خط رسانده است؛ حتی توی سنگرش توی بنه تدارکاتی 

هم بند نشده بود و آمده بود توی خط. 

کرد� که�توی�خط�بودند�را�گوشه�ای�جمع� حاج�ابراهیم�فرماندهانی�
که�خط�را�پس�بگیریم. �خدا� گفت:�»برادرها!�تکلیف�ما�اینه� و�به�آن�ها�
به�ما�قدرت�دفاع�داده�و�خودش�هم�توان�ما�را�زیاد�می�کند. «�بعد�هم�
که�عقب�بود�به� گروهان�احتیاطی�تیپ�را�هم� به�هر�نفر�مأموریتی�داد. �
کمین�برود. �ارتباط� که�به�طرف� خط�فرستاد. �به�اصغر�باقری�هم�گفت�
بیســیمی�بیــن�حاج�ابراهیــم�و�فرهنگ�دوســت�کــه�توی�خــط�بود�برقرار�
نشده�بود. �قرار�شد�اصغر�پیام�حاجی�را�به�فرهنگ�دوست�برساند�و�
کمین�خودی�اســت�جلوتر� که�طرف� کریزی� بگوید�دشــمن�نباید�از�خا
بیاید؛�اما�مهدی�فرهنگ�دوست�و�نیروهای�توی�خط�نتوانستند�خط�
کامًا�به�دست� را�نگه�دارند�و�مجبور�به�عقب�نشینی�شدند. �حاال�خط�
عراقی�ها�افتاده�بود؛�اما�هنوز�از�وجود�تونل�بو�نبرده�بودند�و�تعدادی�
از�نیروهــا�تــه�تونــل�منتظــر�بودنــد�تا�ببینند�سرنوشت�شــان�چه�می�شــود.  
مهدی�فرهنگ�دوست�وقتی�به�عقب�آمد�باالخره�توانست�با�بیسیم�

با�حاج�ابراهیم�حرف�بزند. 

که دســت نیروهای تیپ الغدیر بود  کیلومتر خطی  توی بیســت 

فقــط یــک گــردان نیــرو مســتقر بــود.  آن هــم گــردان من.  شــاید 

عراقی هــا هــم متوجــه ایــن موضــوع شــده بودنــد و بــا یک تیپ 

زرهــی پیشــروی کردنــد.  بچه هــای تــوی کمین را شــهید کردند 
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و تعدادی را هم اســیر گرفتند.  پشــت خط شــایعه شــده بود که 

عراقی هــا مــن را هــم اســیر کرده انــد.  خودم وقتی متوجه شــدم 

که بیسیم به دستم رسید. 

بــه حاج ابراهیــم گفتــم: »شــرمنده! نتوانســتم خــط را نگــه دارم. 

مجبــور شــدیم برگردیــم عقــب. « حاجــی نــه اعتراضــی کرد و نه 

ســرکوفتی زد.  فقــط گفــت: »بایــد برگــردی خــط و تا وقتی نیروی 

کمکی می رسد جلوی عراقی ها را بگیری.

بــه�محــض�اطــاع�قــرارگاه�از�تــک�دشــمن�فرماندهــان�ســپاه�از�
گــردان�از�لشــکرش�را�بــه�خــط�زیــد� مهــدی�زین�الدیــن�خواســتند�چنــد�
گذاشت�تا�نیروهای�لشکر�17 برساند؛�اما�نمی�شد�دست�روی�دست�
گــردکار�آمــاده� گروهــان�محمــود�پا علی�ابن�ابیطالــب؟ع؟�از�راه�برســند. �
شــده�بــود. �حــاج�ابراهیــم�آن�هــا�را�بــه�کمک�فرهنگ�دوســت�فرســتاد. 
باقری�هم�خودش�را�به�مهدی�رسانده�بود. �حاال�آن�دو�با�هم�نیروها�
گذاشتند�باقری�از�روی�دژ�شروع�به�پیشروی� را�هدایت�می�کردند. �قرار�
کنار�دژ�نیروهایش�را�به�جلو�ببرد؛� کند�و�فرهنگ�دوست�هم�از�خشکی�
گهــان�فریاد�یکی�از�بچه�ها�بلند� کــه�به�پیش�می�رفتند�نا امــا�بــا�هــر�قــدم�
کاش� می�شد�و�بعد�روی�زمین�می�افتاد. �عراقی�ها�با�قناصه�و�تیربار�و�
گردکار� که�محمود�پا ســر�و�قلب�آن�ها�را�نشــانه�می�گرفتند. �یک�بار�هم�
کند�قناصه�چی� کانال�بلند�شــد�تا�موشــک�آرپی�جی�را�شــلیک� از�توی�

عراقی�او�را�زد�و�محمود�شهید�شد. 
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کــه�یکــی�بــرای�شــلیک� فرهنگ�دوســت�می�دیــد�دشــمن�همیــن�
آرپی�جی�بلند�می�شــود�او�را�می�زند. �مانده�بود�برای�چه�دشــمن�این�
قدر�مقاومت�می�کند. �فکر�می�کرد�با�این�وضعیت�بهتر�است�به�عقب�

برگردند. 

بــه پشــت ســرم کــه نــگاه می کــردم می دیدم بچه هــا یکی بعد از 

دیگری شهید می شوند.  توی دلم می گفتم: »این جوری که بچه ها 

شهید می شوند نیرویی برای پس گرفتن خط باقی نمی ماند. « اما 

که نگاه می کردم و می دیدم مدام نیرو  از راه می رسد  به عقب 

روحیه می گرفتم و به جلو حرکت می کردم.  با این حال مانده 

کجا می آورد.  بودم حاج ابراهیم این همه نیروی تازه نفس را از 

هــر�چقــدر�باقــری�و�فرهنگ�دوســت�جلو�می�رفتنــد�نیروها�هم�پا�به�
پایشان�می�آمدند؛�حتی�از�آن�ها�هم�جلوتر�می�زدند؛�اما�کمی�بعد�دوباره�
که�برایش� همه�زمین�گیر�شــدند. �این�بار�فرهنگ�دوســت�از�نیروهایی�
کنند.   کانال�بلند�شوند�و�شلیک� مانده�بود�خواست�همه�با�هم�از�توی�
در�یــک�لحظــه�همــه�بــا�هــم�ســرها�را�از�کانــال�بیــرون�آوردند. �آن�لحظه�
فرهنگ�دوســت�فکر�می�کرد�عراقی�ها�بچه�ها�را�به�رگبار�بســته�باشــند؛�
امــا�وقتــی�نگاهــش�را�برگردانــد�دیــد�همگی�ســالم�هســتند�و�با�کاش�و�
کرد� که�به�جلو�نگاه� آرپی�جی�به�طرف�دشمن�شلیک�می�کنند. �این�بار�
عراقی�ها�را�دید�که�پوتین�هایشان�را�درآورده�اند�و�پا�به�فرار�گذاشته�اند.  
بعضی�هایشان�هم�خودشان�را�به�آب�زده�بودند�تا�به�عقب�برگردند؛�
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کــه�بــه�ســنگر�کمین�خودی� امــا�چــاره�ای�جــز�تســلیم�نداشــتند. �نیروهــا�
رسیدند�خبرش�به�ابراهیم�رسید. �او�هم�دستور�داد�بچه�ها�جلوتر�نروند�
کنند. �خورشــید�به�ســمت�غرب�منطقه�مایل�شــده� و�درگیری�را�تمام�
که�نیروهای�لشکر��17علی�بن�ابیطالب؟ع؟�از�راه�رسیدند؛�اما�دیگر� بود�
احتیاجــی�بــه�ورود�آن�هــا�بــه�خــط�نبود. �نیروهای�تیپ�الغدیر�توانســته�
کنند.  بودند�به�فرماندهی�حاج�ابراهیم�تک�زید�را�در�یک�نیم�روز�دفع�

اول�آبان�ســال��1363شــهدای�پاتک�زید�در�یزد�تشــییع�و�تدفین�
شــدند. �از�محســن�رفیق�دوســت�وزیــر�ســپاه�بــرای�حضــور�در�مراســم�
دعوت�شــده�بود. �رفیق�دوســت�توی�ســخنرانی�آن�روزش�از�اهمیت�
کرد�و�تیپ�الغدیر�را�»تیپ� کرده�بود�صحبت� که�تیپ�در�خط�زید� کاری�

پیروز�الغدیر«�نامید. 
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بعــد�از�پاتــک�زیــد�مأموریــت�تیــپ�الغدیر�در�خط�پاســگاه�زید�تمام�
شــد. �حــاج�ابراهیــم�خــط�را�تحویــل�داد�و�نیروهــا�را�بــه�پــادگان�شــهید�
عاصــی�زاده�برگردانــد. �تــا�دو�مــاه�تیــپ�در�هیــچ�خــط�پدافنــدی�حضور�
نداشــت. �طی�آن�مدت�ابراهیم�مرتب�به�قرارگاه�می�رفت�تا�راجع�به�
کند. �از� عملیات�بعدی�و�مأموریت�تیپ�با�مسئوالن�قرارگاه�صحبت�
کادر�تیپ�جلســه� که�برمی�گشــت�بافاصله�توی�اتاقش�با� قرارگاه�هم�

می�گذاشت�و�با�آن�ها�مشورت�می�کرد. 

که� دفتر�فرماندهی�ابراهیم�در�پادگان،�یک�اتاق�شش�در�چهار�بود�
که� کار�پشت�میز�کوچکی� کرده�بودند. �ابراهیم�هنگام� کف�آن�را�موکت�
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گزارش�هایش�را�می�نوشت.  داشت�روی�زمین�می�نشست�و�نامه�ها�و�
کادر� محل�خواب�و�استراحتش�هم�همان�اتاق�بود. �جلسه�هایش�با�
که�فرصت� تیپ�اغلب�توی�آن�اتاق�برگزار�می�شد. �بعضی�وقت�ها�هم�
رفتــن�بــه�مســجد�پــادگان�نبــود�خــودش�جلو�می�ایســتاد�و�همانجا�نماز�
جماعــت�می�خواندنــد. �ناهــار�و�شام�شــان�را�هــم�همانجا�می�خوردند. 
کــرده�بود�و� ابراهیــم�بــاالی�ســرش،�روی�دیــوار�اتــاق�یــک�تابلــو�نصــب�
کــه�افــراد�را�بــرای�نماز� روی�آن�نوشــته�بــود:�»در�ایــن�اتــاق�رســم�اســت�
گر�ناراحت�می�شوید�اینجا�نخوابید. «�یک�شب� شب�بیدار�می�کنند؛�ا
کادر�تیپ�تمام�شــد�مهدی�فرهنگ�دوســت�همانجا�توی� که�جلســه�با�

اتاق�ابراهیم�خوابید. 

به خودم می گفتم: »این ها همه اش حرف و شعار است.  همین طور 

یک چیزی برای خودش نوشته و تابلو کرده؛ وگرنه اینجا کسی از 

این کارها نمی کند. « یک شب توی اتاقش خوابیدم.  نیمه های 

شب دیدم یکی دارد شانه هایم را تکان می دهد.  چشم هایم 

گفت: »وقت نماز  کردم حاج  ابراهیم را دیدم.  به من  که باز  را 

شب است. « گفتم: »حاجی! حاال نمی شود نماز شب نخوانم؟«

گفت: »نه.  مگه تابلو را ندیدی؟ نمی خواهی نماز شب بخوانی 

باید از اینجا بروی بیرون. « آدم خوش برخوردی بود؛ اما باورم 

نمی شد سر آن موضوع آن قدر جدی باشد. 

گر�فرصت�و�فراغتی�پیش�می�آمد،�نمی�گذاشت�به�بچه�ها�سخت� ا
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که�بخواهد�در�جمع�آن�ها�همیشــه�آداب�نظامی� بگذرد. �جوری�نبود�
که� کادر�فرماندهی�تیپ� و�دیســیپلین�فرماندهی�نگه�دارد. �جلســه�با�
کشــتی� تمام�می�شــد�به�آن�ها�می�گفت:�»یااهلل�بچه�ها!�پا�شــوید�با�هم�
بگیریم. «�بعد�هم�دو�به�دو�بچه�ها�را�مشخص�می�کرد�تا�با�هم�مسابقه�
کشــتی�می�گرفتنــد�و� کارش�بچه�هــا�بــا�هــم� بدهنــد. �تــوی�همــان�اتــاق�
قهرمان�مشــخص�می�شــد. �یک�بار�قرعه�مســابقه�به�اســم�او�و�مهدی�
فرهنگ�دوست�درآمد. �از�همان�ابتدای�مسابقه�معلوم�بود�که�ابراهیم�

از�پس�هیکل�مهدی�بر�نمی�آید�و�ضربه�فنی�می�شود. 

ـ|    |    |ـ ـــــــــــ ـــــــــــ

با�فرا�رســیدن�زمســتان�ســال��1363حاج�ابراهیم�بخشــی�از�تیپ�
کمالی�نیروهایش�را� کرد. �ابتدا�جواد� الغدیر�را�در�خط�شلمچه�مستقر�
به�خط�برد. �بعد�از�آن�گردان�فاطمه�الزهرا؟س؟�به�فرماندهی�محمدعلی�
که�به�تیپ�مأمور�شده� گردان�از�استان�فارس� دهستانی�به�همراه�یک�
گردان�های�تیپ�هم�به�دستور�حاج�ابراهیم�از� بود�به�آنجا�رفتند. �بقیه�
پادگان�بیرون�رفتند�و�در�موقعیتی�ناشناس�در�فکه�چادر�زدند. �آن�ها�
کجا� کی�و� که�نمی�دانستند� خودشان�را�برای�عملیاتی�آماده�می�کردند�
که�عملیات�بعدی� قرار�است�انجام�شود. �همین�قدر�اطاع�داشتند�
که�در�تیپ�از�همه�چیز�اطاع�داشــت� کســی� کی�اســت. �تنها� آبی-�خا
گردان�ها� که� ابراهیم�بود. �مرتب�بین�قرارگاه�و�خط�شلمچه�و�موقعیتی�
در�فکــه�مســتقر�بودنــد�در�حــال�رفــت�و�آمــد�بــود. �در�ایــن�مــدت�اصغر�



142

باقری�بیشتر�از�قبل�همراه�حاج�ابراهیم�بود. 

گفت:  که آزاد شــدم خود حاج ابراهیم به من  از واحد تخریب 

»مدتــی همــراه مــن بــاش. « همــه جــا همــراه و راننــده او بــودم. 

که با آن در منطقه رفت  یک تویوتا استیشــن در اختیارش بود 

کنــار جــاده  کــه بســیجی ها را  و آمــد می کــرد.  در مســیر همیــن 

می دید می گفت: »نگه دار، ســوار شــوند. « معمواًل ماشــین های 

فرماندهــی ســر راه نمی ایســتادند.  از آن طــرف بســیجی ها هــم 

توقعی نداشــتند استیشــن فرماندهی جلوی پایشــان ترمز بزند. 

کافی بود.  که یک وانت تویوتا از راه می رســید برایشــان  همین 

بــا ایــن حــال حاج ابراهیــم می گفت: »عیبی ندارد.  هر چقدر که 

کن. « جا دارد سوار 

گرفتــه�بــود� کــه�تیــپ�الغدیــر�از�ارتــش�در�شــلمچه�تحویــل� خطــی�
گل�و�الی�بود. �جاده�منتهی� سنگرســازی�مناســبی�نداشــت. �همه�جا�
کمالی�و�سید�محمد�ابراهیمی� به�خط�هم�پر�از�دست�انداز�بود. �جواد�
که�همه�بار�تیپ�الغدیر�خطی�را�تحویل�می�گرفت� افسوس�می�خوردند�
کــه��ســر�و�ســامان�چندانــی�نداشــت�و�همیــن�که�از�بی�نظمــی�در�می�آمد�
مجبور�بودند�آن�را�به�یگان�دیگری�تحویل�دهند. �حاال�هم�می�دیدند�
کار�می�شدند�تا�خط�شکل�و�روی� که�دوباره�آنجا�می�بایست�دست�به�
خودش�را�بگیرد. �چند�روز�بعد�از�حضور�نیروهای�تیپ�در�خط�شلمچه،�
دشمن�که�متوجه�تغییر�و�تحول�در�خط�شده�بود�حجم�آتش�را�بیشتر�کرد. 
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کمالی�خواســته�بود�شناســایی�در�شــلمچه�را� حاج�ابراهیم�از�جواد�
جدی�بگیرد. �دی�ماه�بود�و�خوزستان�شب�های�سرد�و�استخوان�سوزی�
داشت. �بچه�های�اطاعات�مجبور�بودند�در�آن�سرمای�شب�با�بدن�
کار�نبــود.   لخــت�بــرای�شناســایی�بــه�آب�بزننــد. �لبــاس�غواصــی�ای�در�
گرفته�بودند� پیش�از�آن�چند�لباس�الســتیکی�از�نیروی�دریایی�ارتش�
کار�را� کــه�آن�هــم�بــه�درد�نمی�خــورد. �آب�درون�آن�هــا�نفــوذ�می�کــرد�و�

سخت�تر�می�کرد. 

یــک روز حاج ابراهیــم بــرای بازدیــد بــه خــط شــلمچه آمد.  بعد 

از نمــاز مغــرب و عشــا بــه تیم هــای شناســایی گفتم برای حرکت 

آمــاده شــوند.  حاج ابراهیــم بــه مــن گفــت: »مــن هــم می آیم تا 

کریز ایستادیم.   کار می کنند. « با هم روی خا ببینم نیروها چطور 

باد ســردی از ســمت آب گرفتگی بین ما و عراقی ها به طرف ما 

می وزید.  حاج ابراهیم زیپ اورکتش را تا باالی یقه اش بست و 

گهان بچه ها با تن لخت  کشید روی سرش.  نا کاه اورکتش را 

و بــا پــای برهنــه از تــوی ســنگرها بیــرون آمدنــد و بــه طــرف آب 

رفتند.  تا چشــم های حاج ابراهیم به آن ها افتاد از من پرســید: 

»آقــای کمالــی! بچه هــا اینجــوری وارد آب می شــوند؟« جــواب 

دادم: »پــس چــه جــوری بروند تــوی آب؟!« گفت: »یعنی واقعًا 

تــا صبــح ایــن جــوری توی آب می ماننــد؟!« بغض راه گلویش را 

گرفــت.  همــان طــور کــه به بچه ها نگاه می کرد اشــک از گوشــه 
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چشمش سرازیر شد. 

گفت:�»باید�یک�فکری�برای� کمالی� آن�شب�حاج�ابراهیم�به�جواد�
که�می�شود�برای� کرد. �خودت�می�گردی�و�بهترین�لباسی�را� این�بچه�ها�
آن�هــا�پیــدا�می�کنــی.«�خــودش�هــم�از�پشــتیبانی�جبهــه�و�جنــِگ�جهاد�
گوشــت�بّره�و�روغن� ســازندگی�یزد�خواســت�برای�بچه�های�اطاعات�
گوسفند�بفرستند. �به�آماد�تیپ�هم�دستور�داد�حق�ندارد�آن�گوشت�ها�
گوشت�های�قورمه�و�روغن� را�به�واحد�دیگری�بدهد. �از�آن�روز�به�بعد�
گوســفند�به�دســت�نیروهای�اطاعات�می�رســید�تا�بخورند�و�بدنشــان�
برای�تحمل�آن�سرما�قوی�تر�شود. �حاج�ابراهیم�از�مردم�محلی�منطقه�
که�مالیدن�روغن�به�بدن�جلوی�سرما�را�می�گیرد. �باز�دستور� هم�شنید�
داد�از�اهواز�روغن�خوب�بخرند�و�برای�بچه�های�اطاعات�بفرستند. 

گــردان�فاطمــه�الزهرا؟س؟�در�خط�شــلمچه�به�ســرعت� روزهــا�بــرای�
می�گذشت�و�هر�ساعت�و�دقیقه�از�آن�همراه�با�یک�ماجرای�تازه�بود. 
که�باران�می�آمد�خط�مثل�باتاق�می�شد. �نیروها�از�راه�رفتن�توی� وقتی�
گایه�ها� کافه�می�شدند. �تدارکات�به�موقع�نمی�رسید�و� گل�و�الی� آن�
که�ابراهیم�به�خط�ســر�نزده�بود.  هر�روز�بیشــتر�می�شــد. �مدتی�هم�بود�
کنند؛� گایه�و�شکایت� همه�آماده�بودند�تا�وقتی�آمد�حسابی�از�شرایط�
اما�وقتی�که�وارد�خط�شد�و�بچه�ها�چهره�خندان�و�معصوم�فرمانده�شان�
که�با�آن�ها�حرف�زد� را�دیدند�همه�مشکات�یادشان�رفت. �بعد�هم�
که�دیگر�نتوانســتند�حرفی�بزنند. �آن� بچه�ها�چنان�مجذوبش�شــدند�
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گــردان�بــا�اصــرار�حاج�ابراهیم�را�راضی�کردند�که�زودتر�به� روز�بچه�هــای�
پادگان�برگردد. �آخر�نمی�خواســتند�فرمانده�دوست�داشتنی�شــان�توی�

خط�و�در�تیررس�دشمن�باشد. 

یــک�روز�محمدعلــی�دهســتانی�از�خــط�شــلمچه�بــا�حاج�ابراهیــم�
گرفت�و�گفت:�»گردان�بچه�های�فارس�می�خواهند�خط�را�ترک� تماس�
کنند. �می�گویند�مأموریت�شان�تمام�شده�و�حاضر�به�ماندن�نیستند. « 
کرده�بود؛�اما�راضی�به�ماندن� گردان�صحبت� خودش�با�فرمانده�آن�

که�خود�ابراهیم�با�آن�ها�حرف�بزند.  نشده�بودند. �راه�چاره�آن�بود�

خود حاج ابراهیم به خط شلمچه آمد.  توی سنگر فرمانده محور، 

کادر گــردان را خواســت.  چنــد جملــه ای کــه بــا آن ها حرف زد، 

میان ماندن و رفتن دو دل شــدند.  بین آن ها اختاف افتاده 

گفت:  بود.  ابراهیم تا دید میانشــان حرف و بحث پیش آمده 

»اصًا مشکلی نیست.  مأموریت شماها تمام شده و می توانید 

بروید و تسویه بگیرید. « جلسه تمام شد و از سنگر بیرون آمدیم.  

گر این ها بروند، پس چه کسی  گفتم: »حاجی! ا به حاج ابراهیم 

خط را نگه می دارد؟!« حاج ابراهیم سرش را به آسمان بلند کرد و 

گفت: »خط مال هرکس هست خودش هم آن را نگه می دارد. «
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دو

وقتی�به�اصفهان�برمی�گشت�خانه�غرق�در�شادی�می�شد. �وقتی�
هــم�کــه�می�رفــت�انــگار�شــادی�بــا�او�از�خانــه�می�رفــت. �ابراهیــم�جــای�
خالــی�همــه�چیــز�را�در�خانــه�پــر�می�کــرد. �جای�خالــی�حبیب�اهلل�را�برای�
ابوالقاســم�و�همدم،�جای�خالی�بابا�و�محبت�پدری�را�برای�بچه�های�
که�طلعت�هر�لحظه�منتظر�آمدنش�بود.  سکینه�و�جای�خالی�مردی�را�

دِر خانه را که باز کردم شوکه شدم.  انتظار آمدنش را نداشتم.  با 

کی و خسته توی چارچوب در ایستاده بود.  همان سر و وضع خا

بچه های خواهرش دویدند به طرف دایی شــان و توی بغلش 

گرفتند.  بعد از شهادت محمدعلی، سکینه همراه بچه اش  جا 

بــه خانــه پــدر حاجــی آمــده بود.  بچــه دومش را هم همانجا به 

دنیــا آورد.  علیرضــا تــوی بغلــم دســت و پــا می زد.  دســت آخر به 

گریه افتاد.  مادر حاجی بچه های سکینه را از بغل حاجی جدا 

کن!« ابراهیم  خندید و  گفت: »بی انصاف! بچه ام را بغل  کرد و 

 گفت: »مگر من را می شناسد؟! مگر چند بار بابا دیده که برایش 

دست و پا بزند؟!« چند دقیقه بعد علیرضا توی بغل حاجی آرام 

گرفت.  همیشه حواسش بود جلوی چشم بچه های خواهرش، 

علیرضا را بغل نکند.  یتیم بودند و دلشان می شکست. 
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علیرضا�بزرگ�تر�شده�بود�و�دیگر�ابراهیم�را�می�شناخت. �ابراهیم�هم�
که�به�مرخصی�می�آمد�یک�لحظه�او�را�از� دلبسته�اش�شده�بود. �وقتی�
توی�بغلش�پایین�نمی�گذاشت. �علیرضا�را�در�آغوش�می�گرفت�و�دور�
کــه�روی�تاقچــه�اتاق�بود�به�علیرضا� اتــاق�می�چرخانــد. �عکــس�امــام�را�
گوشــش�می�گفت:�»عزیز� نشــان�می�داد�و�با�صدای�بچگانه�و�آرام�در�
بابا!�دلم�می�خواهد�همیشه�پیرو�این�آقا�باشی. �باشه�بابا!«�علیرضا�هم�
جلوی�عکس�امام�ذوق�می�کرد�و�می�خندید. �ابراهیم�هم�از�خنده�او�
خنده�اش�می�گرفت�و�او�را�توی�بغلش�می�فشرد. �به�طلعت�می�گفت:�

»دلم�می�خواهد�باشم�و�بزرگ�شدنش�را�ببینم. «

کار تو ســخت اســت؛ اما بعد از من  که زنده ام  می گفت: »حاال 

کارها سخت تر می شود.  باید خودت را آماده کنی.  حواست به 

کنار خودت  علیرضا باشد.  دوست دارم خودت تربیتش کنی.  

بزرگ بشود خیالم راحت تر است. « خنده ام می گرفت.  می گفتم: 

کی قراره علیرضا را از من بگیرد؟!« »حاال 

کنار هم  حرف شــهادتش همیشــه توی خانه بود.  می نشســتیم 

و ســاعت ها دربــاره شــهادتش و اینکــه بعــد از او چــه بایــد بکنم 

کنم  حرف می زدیم.  با این حال دلم نمی خواست به این فکر 

که یک روز می آید که ابراهیم دیگر در کنار من و علیرضا نیست. 

که�ابراهیم�به�خواستگاری�اش�آمده�بود.   طلعت�به�یاد�روزی�افتاد�
که�...  . «�اما�او�تصمیمش� گفته�بود:�»این�مردی�نیست� آقاجان�به�او�
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گرفته�بود�و�حاال�با�ابراهیم�در�میان�جاده�سرنوشــت�ایســتاده�بود.  را�
کمترین�سهم�من�در�این�جنگ�است. « گفت:�»این� زیر�لب�دوباره�

کــه�رفتی�ما�هــم�همراهت� گفــت:�»ایــن�بــار� یــک�بــار�طلعــت�بــه�او�
که�نمی�شــود�تو�آنجا�باشــی�و�ما�اینجا. �اســم�این�را� می�آییم. �این�جور�
که�نمی�شود�گذاشت�زندگی!«�ابراهیم�پرسید:�»چی؟!�کجا؟!«�طلعت�
جواب�داد:�»شنیدم�زن�و�بچه�بعضی�ها�همراه�آن�ها�به�منطقه�رفته�اند. 
کردند�ما�هم�می�کنیم. «�ابراهیم�حرفی� ما�هم�مثل�بقیه. �هرکاری�آن�ها�
کنند�تا�دفعه� گفت�اثاث�خانه�را�جمع� کرد. � برای�زدن�نداشت. �قبول�
که�به�مرخصی�آمد�آن�ها�را�هم�با�خودش�ببرد. �تمام�اثاث�خانه� بعد�
که�ابراهیم�به�مرخصی� ابراهیم�توی�یک�وانت�جمع�می�شد. �این�بار�
آمــد�اثاث�هــا�را�جمــع�کردنــد؛�امــا�دیگر�حرف�از�رفتــن�به�همراه�او�نبود. 
کــرده�و�مــدام�می�زنــد.  ابراهیــم�می�گفــت:�»دشــمن�آنجــا�را�شناســایی�
بچه�هــا�می�گوینــد�امنیــت�نــدارد. �جــای�زندگی�نیســت. �هرکس�هم�که�
بــه�آنجــا�رفتــه،��دارد�بــه�شــهر�خــودش�برمی�گــردد. «�طلعــت�ابراهیــم�را�
قبــول�داشــت. �بــا�حرف�هایــش�راضــی�به�ماندن�شــد؛�امــا�گفت�دیگر�
آنجا�نمی�ماند.�می�گفت:�»ســکینه�و�بچه�هایش�توی�این�خانه�باشــند�
خیــال�همــه�راحت�تــر�اســت. �برویــم�جــای�دیگــر. «�حــاال�نوبت�ابراهیم�
کســی�تویش� که� کوتاه�بیاید. �ابوالقاســم�خانه�دیگری�داشــت� که� بود�
زندگــی�نمی�کــرد. �همــان�خانــه�محله�خواجو�که�قبل�از�انقاب�ابراهیم�
و�دوســتانش�در�آنجا�اعامیه�های�امام�را�تک�یر�می�کردند. �با�عبداهلل�
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کشــیدند�و�اثاثیه�را�درونش�چیدند. �خانه� دســتی�به�ســر�و�روی�خانه�
قدیمــی�بــود�و�دور. �هــم�از�خانــه�پــدر�و�مــادر�ابراهیــم�و�هــم�از�خانــواده�
طلعت. �آنجا�طلعت�دلش�بیشتر�برای�ابراهیم�می�گرفت؛�اما�به�همین�
که�می�آمد� که�ســایه�او�باالی�ســر�او�و�علیرضا�باشــد�راضی�بود. �وقتی�
کنارش�باشــد�دیگر�هیچ� گر�ابراهیم�آنجا�پیشــش�بماند�و� فکر�می�کرد�ا
غمــی�تــوی�زندگــی�اش�نــدارد. �بــا�بودنش�همــه�چیز�دارد�و�می�تواند�به�
کنــد�و�شــب�ها�بــا�خیال�راحت�چشــم�روی�هم�بگذارد.   بودنــش�تکیــه�
که�می�رفت�شب�ها�تا�صبح�دلهره�او�را�رها�نمی�کرد. �ابراهیم� وقتی�هم�
که�نیســت�یک�نفر�شــب�ها� هم�ماجرا�را�فهمیده�بود. �قرار�شــد�وقتی�

کوچکتر�ابراهیم.  آنجا�بماند؛�خواهر�خود�طلعت�یا�خواهر�

چند�ماهی�از�رفتن�ابراهیم�به�جبهه�می�گذشت�و�علیرضا�به�تازگی�
کنار� کــه�روی�پاهایــش�بنشــیند. �طلعــت�او�را�گذاشــت� گرفتــه�بــود� یــاد�
اتاق�و�ســربند�»عاشــقان�اهلل«�را�به�پیشــانی�اش�بســت. �بعد�دوربین�را�
آورد�و�از�او�عکــس�گرفــت. �همــان�عکــس�را�بــا�یــک�نامــه�برای�ابراهیم�
به�جبهه�فرستاد. �وقتی�نامه�به�دست�ابراهیم�رسید�آن�قدر�از�دیدن�
عکــس�علیرضــا�ذوق�کــرد�کــه�همــان�موقــع�دســت�به�قلم�شــد�و�برای�

علیرضای�چهار�ماهه�نامه�نوشت. 

فرزندم�علیرضا،�سام

کــه�حالتــان�خــوب�اســت؛�زیرا�حال�خوب�به�ســامتی� ...می�دانــم�
که�عاشقان�اهلل�را�از�صف� ظاهری�نیست. �به�پیشانی�بند�سبزی�است�
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گرگان�دون�صفت�جدا�می�سازد....

نزدیک�به�یک�سال�از�عملیات�خیبر�می�گذشت. �آن�مدت�صدای�
مارش�عملیات�از�رادیو�و�تلویزیون�بلند�نشــده�بود�و�در�شــهرها�مردم�
خبری�از�جبهه�ها�نداشتند. �پشت�جبهه�ها�زمزمه�صلح�شنیده�می�شد. 
ابوالقاســم�هرچــه�را�تــوی�کوچــه�و�بــازار�می�شــنید�بــه�خاطر�می�ســپرد�تا�
کــه�ابراهیــم�از�جبهــه�برمی�گشــت�یــک�جا�از�او�بپرســد. �حاال�هم� وقتــی�

ابراهیم�از�جبهه�برگشته�بود. 

پرســیدم: »پــس شــماها چــه کار می کنید تــوی جبهه؟ چرا هیچ 

خبری از عملیات نیست؟« مانده بود چه جوری جوابم را بدهد 

گفت: »صدام جلوی روی ما آب انداخته.  که بفهمم.  باالخره 

برای همین نمی توانیم پیشروی کنیم. « با تعجب پرسیدم: »این 

چه جور آبی هســت که با این همه پاســدار و بســیجی و ارتشــی 

گفت: »بابا!  نمی توانید از آن رد شــوید؟!« خندید و به شــوخی 

ک بریز  آب هســت دیگر.  اصًا شــما بیا و  خودت یک بیل خا

جلــوی ایــن آب. « معنــی حرفــش را نفهمیــدم.  بعــد از آن کــه به 

جبهه برگشت با خودم گفتم: »شاید منظورش این بوده که من 

هم با او به جبهه بروم. «

ابراهیــم�قبــل�از�رفتــن�ســفارش�طلعــت�و�علیرضــا�را�بــه�ابوالقاســم�
گر�کار�مهمی� کــرد. �شــماره�ای�در�اهــواز�را�هــم�بــه�او�داد�و�گفــت:�»بابــا!�ا
پیــش�آمــد�بــه�ایــن�شــماره�زنگ�بزنید.«�چنــد�هفته�بعد�از�رفتن�ابراهیم�
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یــک�روز�ابوالقاســم�بــه�همــان�شــماره�زنــگ�زد. �خــود�ابراهیــم�تلفــن�را�
که�می�خواهد�به�جبهه�بیاید�و�او�را� گفت� برداشــت. �ابوالقاســم�به�او�
کســی�را�بفرســتد�دنبالش�تا�او�را�بیاورد. �چند� ببیند. �قرار�شــد�ابراهیم�
کبــر�توکلــی�راهــی�اهواز�شــد. �نیمه�های�شــب�به� روز�بعــد�ابوالقاســم�بــا�ا
کبر�توکلی� پــادگان�شــهید�عاصــی�زاده�رســیدند. �همــه�خــواب�بودنــد. �ا
او�را�از�میــان�ســاختمان�های�پــادگان�عبــور�داد�تــا�به�اتاقی�رســیدند�که�
کبر�به�در�اتاق�اشــاره� ســردر�آن�نوشــته�شــده�بود:�»اتاق�فرماندهی. «�ا
کرد�و�گفت:�»بفرمایید�داخل!�اینجا�اتاق�حاج�ابراهیم�هست. �خودش�
کرد:�»یعنی� هم�االن�می�آید. «�ابوالقاسم�با�دیدن�تابلو�با�خودش�فکر�
که�به�اتاق�فرماندهی�رفت�و�آمد�دارد. «�تا� کار�ابراهیم�اینجا�چیســت�
که�ابراهیم�آمد�و�همه�چیز�را�از�خودش�شــنید�باورش�نمی�شــد� وقتی�
که�پسرش�آنجا�فرمانده�است. �پیش�از�آن�هر�بار�او�و�همدم�از�ابراهیم�
می�پرسیدند�که�کارش�توی�جبهه�چیست�جواب�نمی�داد. �می�دیدند�
هر�بار�که�می�آید�همراه�با�ماشین�و�راننده�است�و�بعد�هم�که�می�خواهد�
برگــردد�بــه�دنبالــش�می�آینــد؛�امــا�حدس�نمی�زدند�کــه�او�فرمانده�یکی�

از�تیپ�های�سپاه�باشد. 

از اذان صبــح کــه بــرای نمــاز بیــدار شــد تــا غــروب آفتــاب آن روز 

ندیدمش.  صبح که می رفت به من گفت: »آقاجان! من جلسه 

گفتم حتمًا تا ظهر  دارم.  شــما اینجا باشــید تا برگردم. « با خودم 

برمی گــردد؛ امــا نیامــد.  تــا عصــر حوصلــه ام ســر رفــت.  غروب که 
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آمــد بــه ش گفتــم: »مــن از فــردا اینجــا نمی مانــم.  هرجــا که رفتی 

همراهت می آیم. «

که�ابراهیم�می�رفت�ابوالقاسم�هم�همراه�او� از�فردای�آن�روز�هرکجا�
کنار�دست�او�توی�ماشین�فرماندهی�می�نشست�و�با�او�توی� می�رفت. �
منطقه�چرخ�می�زد. �بچه�های�تیپ�او�را�با�یک�پیرمرد�بسیجی�می�دیدند؛�
کیست�و�چه�نسبتی�با�فرمانده�دارد.  که�آن�پیرمرد� اما�نمی�دانستند�

جمعه�آن�هفته�ابوالقاسم�و�ابراهیم�با�هم�به�نمازجمعه�شهر�اهواز�
کبر�فتوحی�را�دیدند.  رفتند. �آنجا�ا

بــا حاج ابراهیــم بــه پــادگان برگشــتم.  همــراه او پیرمردی بود که 

حاجی خیلی به او احترام می گذاشت.  موقعی که می خواست 

سوار ماشین شود در ماشین را برای او باز کرد و بعد خودش پشت 

گفتم: »البد همشهری یا هم محله ای  فرمان نشست.  با خودم 

گفت:  حاجی اســت. « بین راه جلوی یک رســتوران ایســتاد و 

»امــروز می خواهیــم اینجــا یــک ناهار مفصــل بخوریم. « تعجب 

کردم.  حاجی اهل آن کارها نبود.  بعد از ناهار هم که به پادگان 

برگشتیم حاج ابراهیم آن پیرمرد را به اتاق خودش برد.  حسابی 

کنجکاو شده بودم بفهمم او کیست؟ یک بار که پیرمرد از اتاق 

کیه  بیرون رفت از حاج ابراهیم پرســیدم: »حاجی! این پیرمرد 

کــه از صبــح همــراه شماســت؟« حاجــی خندید و گفــت: »بابام 

هست.  چند روزی آمده جبهه تا من را ببیند. «
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کم�کم�با�بچه�های�تیپ�و�دوستان�ابراهیم�در�جبهه�آشنا� ابوالقاسم�
کادر�تیپ�در�اتاق�فرماندهی�جمع�شده�بودند� که� می�شد. �یک�بار�هم�
تــا�دربــاره�عملیــات�پیــش�رو�بــا�هم�حرف�بزنند�خود�ابراهیم�همه�آن�ها�
کبر�فتوحی،�حسن�انتظاری،�اصغر�باقری،  کرد. �ا را�به�ابوالقاسم�معرفی�
سیدمحمد�ابراهیمی،�مهدی�فرهنگ�دوست،�خلیل�حسن�بیگی�و�...  
گفت:�»آقاجان!�تا�ما�جلســه�مان�تمام�می�شــود� . �بعد�هم�به�پدرش�
کرد�البد� گشتی�توی�پادگان�بزنید. «�ابوالقاسم�با�خودش�فکر� شما�هم�
که�یادش�می�آمد� که�او�نباید�بشــنود. �تا�آنجا� حرف�محرمانه�ای�دارد�
کارهای�سّری�و�پنهانی�بود. �چه�قبل�از�انقاب� ابراهیم�همیشه�دنبال�
کــه�بــا�همکاســی�هایش�در�دبیرســتان�کارهــای�انقابــی�می�کــرد�و�چه�
که�شــب�ها�به�خانه�نمی�آمد�و�احوالش�را�می�بایســت� بعد�از�انقاب�
کســی�به�او� کمیته�و�بســیج�و�ســپاه�می�پرســید. �هر�بار�هم� از�بچه�های�

که�پسرش�فان�مسئولیتی�دارد�باورش�نمی�شد.  می�گفت�

تعدادی از نیروهای تیپ در شــلمچه بودند.  باید به آن ها ســر 

می زد.  همراهش شــدم.  نیمه های شــب به شــلمچه رســیدیم.  

توی سنگر فرماندهی خط، نیروها بیخ در بیخ کنار هم خوابیده 

کرد؛ اما دیگر جایی  بودند.  گوشه ای از سنگر برای من جا پیدا 

کی و ِگلی توی راهرو  برای خوابیدن خودش نبود.  یک پتوی خا

ســنگر افتــاده بــود.  همــان را برداشــت و کشــید روی خــودش و 

همانجا توی راهرو خوابید. 
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خانــه�و�اتــاق�هــر�دو�کوچک�تــر�از�آن�چیــزی�بــود�که�ابراهیم�فکرش�
کف�اتاق� گلیم� را�می�کرد. �همه�چیز�آن�خانه�بوی�سادگی�را�می�داد،�از�

کشیده�بودند.  که�رویش�ملحفه�سفید� کاناپه�ای� گرفته�تا�

کاناپه�نشســته�بودند�و� کنار� آقا�محســن�و�ســرهنگ�صیاد�شــیرازی�
که�حاج�احمدآقا�ایستاده� نگاهشان�به�در�اتاق�بود. �درست�همانجا�
بود. �بقیه�فرماندهان�سپاه�و�ارتش�دورتادور�اتاق�نشسته�بودند. �یکی�
قرآن�جیبی�اش�را�درآورده�بود�و�می�خواند،�دیگری�توی�دستش�تسبیح�

می�چرخاند. �چند�نفری�هم�آرام�با�هم�حرف�می�زدند. 

یک�دفعه�در�اتاق�باز�شد�و�امام�بدون�عبا�و�عمامه�در�چارچوب�
در�ظاهر�شد. �روی�سرش�عرقگیر�داشت�و�چادرشب�سفیدرنگی�روی�
شانه�اش�انداخته�بود. �همه�از�جا�برخاستند�و�صدای�صلوات�در�اتاق�
کرد� کند�سام� پیچید. �امام�بدون�آن�که�به�صورت�آن�جوان�ها�نگاه�

کاناپه�رفت.  و�از�میان�آن�ها�به�طرف�

قبــل�از�عملیــات�فرماندهــان�را�بــه�جمــاران�آورده�بودنــد�تــا�با�امام�
کــه�پا�به� دیــدار�کننــد. �ابراهیــم�جذبــه�و�ابهــت�امــام�را�از�همــان�لحظــه�
که�خودش� گذاشته�بود�حس�می�کرد�و�حاال� کوچک� حیاط�آن�خانه�
که�در�تاریکی� را�در�نزدیکی�امام�می�دید�احساس�پروانه�ای�را�داشت�
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شــب�شــعله�شــمعی�را�پیدا�کرده�و�نزدیک�اســت�از�اشتیاق�بال�هایش�
بسوزد. �دوست�داشت�از�جایش�برخیزد�و�به�طرف�کاناپه�برود. �همانجا�
جلــوی�امــام�بنشــیند. �دســت�های�او�را�بگیــرد. �بــو�کنــد�و�لب�هایــش�را�
که�حاج�احمدآقا� روی�رگ�های�سبز�پشت�دست�او�بگذارد؛�اما�حیف�

از�آن�ها�خواسته�بود�رعایت�حال�امام�را�بکنند. 

کرد. �بعد�هم�سرهنگ�صیاد�حرف� گزارشش�را�شروع� آقامحسن�
زد؛�امــا�ابراهیــم�تمــام�وقــت�بــه�امام�نگاه�می�کــرد؛�انگار�حس�گوش�ها�
را�هم�به�چشم�هایش�قرض�داده�بود�تا�با�تمام�حواسش�امام�را�یک�

دل�سیر�ببیند. 

حرف�های�آقامحسن�و�صیاد�که�راجع�به�جبهه�و�عملیات�تمام�شد�
گفت. �اتاق�در�ســکوت� کرد�و�به�آن�دو،�طیب�اهلل� امام�ســرش�را�بلند�
کند. �نگاهش�را�دور� فرورفت. �حاال�نوبت�او�بود�تا�برای�آن�ها�صحبت�
که�به�ســختی� تا�دور�چرخاند. �روبه�رویش�جوان�هایی�نشســته�بودند�
سن�شــان�به�بیســت�و�ســه�چهار�ســال�می�رســید. �در�میان�آن�ها�فقط�
که�بزرگ�تر�از�همه� محسن�رضایی�و�سرهنگ�صیاد�و�چند�نفر�دیگر�را�
بودند�به�اســم�می�شــناخت. �بقیه�را�توی�دیدارهای�قبلی�دیده�بود�و�
فقط�چهره�آن�ها�را�به�یاد�می�آورد؛�اما�چند�نفر�از�آن�ها�را�داشت�برای�
�آن�جوان�خوش�سیما�که�کاه�آبی�بافتنی�

ً
اولین�بار�می�دید. �مخصوصا

روی�سرش�بود�و�چشم�از�او�برنمی�داشت. 

بعــد�از�جلســه،�فرماندهــان�بــا�امــام�عکس�یــادگاری�گرفتند. �موقع�
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خداحافظــی�ابراهیــم�پیــش�از�همــه�بــه�طــرف�امام�رفت�و�دســت�او�را�
کشید�و�پیشانی�او�را�بوسید.  بوسید. �امام�هم�دستی�به�سر�ابراهیم�

کرده�بود. �مهدی� کلی�فرق� بعد�از�جلسه�حال�و�هوای�ابراهیم�به�
کری�هم�همینطور. �هرکس�آن�ها�را�بعد�از�دیدار�با�امام�می�دید�متوجه� با
آن�می�شد. �محسن�رفیق�دوست�حواسش�به�آن�دو�بود. �همان�موقع�

که�آن�دو�در�همین�عملیات�شهید�می�شوند.  به�دلش�افتاد�

ابراهیــم�در�مســیر�رفتــن�بــه�اهــواز�ســری�هم�بــه�اصفهان�زد. �دلش�
می�خواســت�قبــل�از�عملیــات�یــک�دل�ســیر�همــه�را�ببینــد. �تــوی�خانه�
مــدام�از�امــام�و�دیــدارش�بــا�او�حــرف�مــی�زد. �طلعــت�می�دیــد�ابراهیــم�

روی�پای�خودش�بند�نیست. 

 ازش پرسیدم: »چی شده ابراهیم؟ خیلی خوشحال هستی؟«

جواب داد: »آخر می دانم که دیگر مال این دنیا نیستم. « تازه از 

دیدار با امام برگشته بود.  انگار حس خوبی آمده باشد سراغش 

گفت: »طلعت! وقتی امام پیشــانی ام را بوســید احســاس کردم 

دارم تا عرش باال می روم. «

به�طلعت�می�گفت:�»زندگی�مان�باید�ســاده�باشــد. �مثل�امام. �تا�
به�خانه�امام�نرفته��باشــی�و�از�نزدیک�آنجا�را�ندیده�باشــی�نمی�فهمی�

چه�می�گویم. «�طلعت�هم�با�حرف�هایش�موافق�بود. 

همیشــه�عکس�علیرضا�توی�جیب�پیراهنش�بود. �هر�وقت�توی�
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جبهه�یا�توی�خط�دلش�برای�او�تنگ�می�شد�عکس�را�از�جیبش�بیرون�
می�آورد�و�به�صورتش�نگاه�می�کرد. �توی�صورت�علیرضا�هم�خودش�
را�می�دیــد�و�هــم�طلعــت�را. �یــک�بــاره�تمــام�خاطره�هــای�زندگــی�اش�با�
طلعت�جلوی�چشم�هایش�می�آمد. �به�عکس�علیرضا�نگاه�می�کرد�و�
بــا�خــودش�فکــر�می�کــرد�توی�این�هفت�ماه،�شــاید�بــه�اندازه�هفت�روز�

او�را�ندیده�است؛�یعنی�این�بچه�پدر�نمی�خواهد؟!

عکــس�علیرضــا�را�از�جیــب�پیراهنــش�بیــرون�آورد�و�گذاشــت�توی�
کمد. �دوباره�داشت�به�جبهه�برمی�گشت. �طلعت�پرسید:�»چرا�عکس�
گفت:�»توی�جبهه�یا�جای�من�هست� کمد؟«�ابراهیم� گذاشتی�توی� را�

یا�جای�این�عکس. «

از حرفــش جــا خــوردم.  زدم زیــر گریــه.  تا اشــک مرا دید گفت: 

گذاشت توی  کمد.  عکس را  »باشه.  باشه. « برگشت به طرف 

جیبش و گفت: »عکس را با خودم می برم.  تو فقط گریه نکن!«

گفت:�»اینجا�نمان!�برو�خانه�پدرم. «�نگران� دم�در�خانه�به�طلعت�
گفت:� کرد�و� تنها�ماندن�او�بود. �طلعت�توی�چشم�های�ابراهیم�نگاه�
»نمــی�روم. �همیــن�جــا،�تــوی�همیــن�خانــه�می�مانم�تا�برگردی. «�ابراهیم�
نگاهــش�را�دور�تــا�دور�خانــه�چرخانــد�و�گفــت:�»ایــن�بــار�بــا�پای�خودم�
برنمی�گردم. �یا�مجروح�می�شــوم�یا�...  . «�طلعت�نگذاشــت�حرفش�را�
کند. �دوســت�نداشــت�ابراهیم�وقت�رفتن�از�این�حرف�ها�بزند.   تمام�
ابراهیــم�علیرضــا�را�از�بغــل�طلعــت�گرفــت�و�به�او�گفت:�»مراقب�مامان�
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کرد�و�خندید.  هستی�بابا؟«�علیرضا�ذوق�

کرد. �ابراهیم�از�آن� طلعت�سینی�آیینه�و�قرآن�را�روی�دستش�بلند�
مرت«�آمد. �به�

ُ
کما�ا کرد. �آیه�»فاستقم� زیر�رد�شد. �بعد�الی�قرآن�را�باز�

طلعــت�گفــت:�»ســفارش�ایــن�آیــه�فقــط�برای�من�نیســت. �برای�تو�هم�
هست. «�بعد�قرآن�را�بوسید�و�آن�را�برگرداند�توی�سینی. 
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کـه�عملیـات�سـختی�در�پیـش�رو� همـه�چیـز�نشـان�از�آن�داشـت�
کـرده�بـود:�»برویـد�بـا� گردان�هـا�اعـام� اسـت. �ابراهیـم�بـه�فرماندهـان�
کامـًا�آمـاده�هسـتند�را�بـرای� کـه� نیروهایتـان�حـرف�بزنیـد�و�آن�هایـی�
قبـول�مسـئولیت�بـه�عملیـات�بیاوریـد. «�نوبـت�بـه�توجیـه�منطقـه�
عملیاتـی�رسـیده�بـود. �یـک�شـب�حاج�ابراهیـم�بـه�موقعیـت�فکـه�آمـد�
و�به�مهدی�فرهنگ�دوسـت�و�حسـن�انتظاری�و�خلیل�حسـن�بیگی�و�
گفـت�آمـاده�باشـند�تـا�همـراه�او�بـه�جایـی� کادر�تیـپ� تعـدادی�دیگـر�از�
برونـد. �بـا�دو�تویوتـا�از�موقعیـت�بیـرون�آمدنـد. �سـاعت�دوازده�شـب�
کـه�هیچکـدام�از�بچه�هـای�تیـپ�تـا�پیـش�از�آن� بـه�قرارگاهـی�رسـیدند�
حتـی�اسـمش�را�هـم�نشـنیده�بودنـد�تـا�چـه�برسـد�بـه�اینکـه�مکانـش�
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کـه�آنجـا�قـرارگاه�سـّری� گفـت� کجاسـت. �ابراهیـم�بـه�آن�هـا� را�بداننـد�
نصـرت�اسـت. �مدتـی�پشـت�در�اتـاق�جلسـات�منتظـر�ماندنـد�تـا�اینکـه�
گوشـه�اتاق،�آقامحسـن�نشسـته�بود.  که�وارد�شـوند. � نوبت�آن�ها�شـد�
تـا�حاج�ابراهیـم�وارد�اتـاق�شـد�آقامحسـن�از�جایـش�بلنـد�شـد�و�او�را�در�
گرفـت. �بـه�جـز�آقامحسـن�تعـداد�دیگـری�هـم�در�آن�اتـاق�بودنـد� بغـل�
کـه�فقـط�حاج�ابراهیـم�آن�هـا�را�می�شـناخت؛�وگرنـه�بچه�هـای�تیـپ�برای�
کسـانی�مثل�علی�هاشـمی� اولین�بار�داشـتند�با�آن�ها�آشـنا�می�شـدند. �

گر�معـاون�اطاعـات�قـرارگاه.  فرمانـده�قـرارگاه�و�احمـد�سـودا

کنار�هم�روبه�روی�یک�پرده�سفید�نشستند.  آقا�محسن�و�ابراهیم�
با�اشــاره�آقا�محســن�پاســداری�که�پشــت�دســتگاه�آپارات�نشســته�بود�
دکمه�دســتگاه�را�زد�و�نور�روی�پرده�مقابل�افتاد. �چشــم�های�ابراهیم�
حرکت�لرزان�دوربین�را�که�بین�نیزارها�و�آبراه�ها�می�چرخید�دنبال�می�کرد�
کنار�دستگاه�آپارات�درباره� که�از� و�گوشش�به�صدای�علی�هاشمی�بود�
کمین�عراقی�ها�در�وسط�هور�حرف�می�زد. �بچه�های�تیپ�از�دیدن�آن�
که�فیلم�تمام�شد� کرده�بودند. �نیم�ساعت�بعد�وقتی� تصاویر�تعجب�
که�تیپ�الغدیر�باید�در�آن� کرد. �محوری� آقامحسن�شروع�به�صحبت�
کالک�و�نقشه�به�ابراهیم�نشان�داد. �قرار�بود� عملیات�می�کرد�را�روی�
کند�و�وارد�آبراه� تیپ�از�اســکله�شــط�علی�در�ســاحل�هورالهویزه�حرکت�
تبوک�شــود. �بعد�از�آن�منتظر�بماند�تا�لشــکر��14امام�حســین؟ع؟�خط�
دشمن�را�بشکند. �بعد�از�شکستن�خط�به�طرف�روستای�البیضه�حرکت�
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کند�و� کند�و�در�صورت�امکان�از�پل�العزیر�بر�روی�رودخانه�دجله�عبور�
گر�عملیات�در�تمام�محورها� خود�را�به�جاده�بصره-العماره�برساند. �ا
خوب�پیش�می�رفت�در�همان�صبح�عملیات�ارتباط�اســتان�بصره�از�
باقی�عراق�قطع�می�شد�و�این�یعنی�یک�شکست�بزرگ�برای�صدام. 

حرف�هــای�آقامحســن�کــه�تمــام�شــد�از�بچه�هــای�تیــپ�خواســت�
گر�ســئوالی�دارند�بپرســند. �حاج�ابراهیم�حســابی�در�فکر�فرو�رفته�بود.   ا
چند�سئوال�از�آقامحسن�و�علی�هاشمی�پرسید�و�جواب�های�آن�ها�را�
گفت:�»برادر� شــنید. �موقع�رفتن�آقامحســن�حاج�ابراهیم�را�صدا�زد�و�

جعفرزاده!�شما�بمانید. �می�خواهم�خصوصی�با�شما�حرف�بزنم. «

بیرون�از�قرارگاه�همگی�توی�ماشــین�منتظر�حاج�ابراهیم�نشســتند.  
که�تب� کسی�بود� که�آمد�مثل� کشید�تا�بیاید. �وقتی� نیم�ساعت�طول�
کرد� کرده�اســت. �به�خودش�می�لرزید. �فرهنگ�دوســت�تعجب� و�لرز�
که�چرا�یک�دفعه�حال�حاج�ابراهیم�آن�قدر�بد�شــده�اســت. �پتویی�را�

از�عقب�ماشین�برداشت�و�دور�شانه�او�انداخت. 

مدام می گفت: »سردم هست. « عرق روی پیشانی اش نشسته 

بود.  هیچوقت نفهمیدم توی آن جلســه خصوصی چه حرفی 

کــه آن طــور بــه خــودش می لرزیــد.  بعــد از  از آقامحســن شــنید 

آن جلســه حاجــی دیگــر آدم قبلــی نبــود.  چهــره و حرف زدنش 

کامًا عوض شــده بود.  احســاس می کردم دلیلش به عملیات 

که آقامحسن به او داده بود ربط داشت.  و مأموریتی 
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بعــد�از�جلســه�قــرارگاه،�حاج�ابراهیــم�تمــام�فرماندهــان�گردان�هــا�و�
کرد�و�از�دشواری�عملیات�با�آن�ها�حرف� گروهان�ها�و�واحدها�را�جمع�
که�از�ساحل�هور�تا�رسیدن�به�خط�مقدم�دشمن�می�بایست� زد. �گفت�
کنند�و�چاره�ای�هم� کیلومتر�را�با�قایق�طی� مســافتی�حدود�ســی�و�پنج�

جز�مقاومت�نیست. 

گردان�امام�علی؟ع؟�خط� قرار�شــد�ابتدا�حســن�انتظاری�به�همراه�
گردان�امام�حسن؟ع؟�را� را�بشکند�و�بعد�از�شکستن�خط�رضا�هدایتی�
گر�آن�دو�موفق�می�شدند�آن�موقع�نوبت� به�رودخانه�دجله�برساند. �ا
کــه�به� گــردان�حضــرت�رســول؟ص؟�را� کــه� مهــدی�فرهنگ�دوســت�بــود�
عنوان�احتیاط�بود�از�پل�العزیر�عبور�دهد�و�آن�طرف�دجله�از�دشمن�
گر�هم�موفق�به�عبور�از�پل�نمی�شــد�می�بایســت�پل�را� ســرپل�بگیرد. �ا

منفجر�می�کرد�و�پشت�دجله�مستقر�می�شد. 

کسی�در�تیپ�مأمور�شد�نیروهای�خودش�را�برای� بعد�از�جلسه�هر�
کند. �ابراهیم�هم�سوار�استیشن�شد�تا�سری�به� عملیات�آماده�و�توجیه�
خط�شــلمچه�بزند�و�چند�نفر�از�نیروهای�زبده�تیپ�را�برای�عملیات�با�
خــود�بیــاورد. �یکــی�از�آن�هــا�فتحعلــی�فاح�فرمانده�محور�تیپ�در�خط�
شلمچه�بود. �ابراهیم�شب�پیش�از�آن�دو�نفر�را�دنبال�او�فرستاده�بود؛�
که�مســئولیت�خط�شــلمچه�بر�عهده�اش� اما�فتحعلی�بهانه�آورده�بود�
اســت�و�نمی�تواند�نیروهای�آنجا�را�تنها�بگذارد. �ابراهیم�می�خواســت�
کند؛� توی�جلسه�فتحعلی�را�به�عنوان�فرمانده�واحد�عملیات�معرفی�
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گرفت�خودش�به� که�او�به�جلسه�نیامده�است�تصمیم� اما�وقتی�دید�
دنبالش�برود. 

کــه می گویــی  گفــت: »یعنــی چــی  خــودش آمــد دنبــال مــن.  

گفتــم:  نمی آیــم؟! همــه فرمانده گردان هــا منتظــر تــو هســتند. « 

»مگر الکی هست؟! تازه دو شب مانده به عملیات من را خبر 

گردان ها را آماده  کرده ایم.  نه  کرده اید.  نه منطقه را شناسایی 

گفت: »ما احتیاط لشــکر امام حســین؟ع؟ هســتیم.   کرده ایم. « 

کرده اند. « حرفش را قبول نکردم.   آن ها شناســایی های الزم را 

گفتــم: »دیگــر بدتــر. « کاغــذی را از جیبــش بیــرون آورد و گفت: 

»ببیــن فــاح! فکــر نکــن کوتاهی از ما بوده و دیر عمل کرده ایم.  

خدا شاهده هنوز یک هفته نیست که آقامحسن این مأموریت 

را بــه مــن ابــاغ کــرده. « هرچــه اصــرار کرد قبــول نکردم.  دم در 

ســنگر تیــر آخــرش را رهــا کــرد.  گفــت: »نمی آیــی؟« گفتم: »نه. « 

حســرت تــوی صورتــش مــوج مــی زد.  گفــت: »فــاح! دیــدار ما 

می افتــد بــه قیامــت  هــا!« حــرف آخــرش به دلم آتــش زد.  دیگر 

نتوانستم به او نه بگویم. 

گــردان�فاطمه�الزهــرا؟س؟�فهمیده�بودند�که�حاج�ابراهیم� نیروهــای�
برای�چه�به�خط�شــلمچه�آمده�اســت. �برای�همین�اصرار�می�کردند�تا�
آن�هــا�را�هــم�بــرای�عملیــات�ببــرد. �ابراهیــم�کــه�اصــرار�آن�هــا�را�دید�کنار�
کروکــی� ســنگر�فرماندهــی�محــور�روی�زمیــن�نشســت�و�بــا�ســر�ســوئیچ،�
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ک�کشــید. �بعــد�بــه�آن�هــا�گفــت:�»برادرهــا!�مانــدن� منطقــه�را�روی�خــا
کمتر�از�بودن�در�عملیات�نیســت. «�چند� شــما�توی�این�خط�ارزشــش�
کــرد�و�گفت:�»مطمئن�باشــید�تــا�هفته�آینده� پیــکان�بــه�کروکــی�اضافــه�
دشــمن�از�این�محور�پاتک�می�کند. �چون�می�خواهد�شکســتش�توی�
که�جلویش�را�بگیرید. « کند. �آن�وقت�نوبت�شماســت� هور�را�جبران�
حــدس�فرمانــده�درســت�بــود. �چــون�درســت�بعــد�از�عملیات�در�هور،

کرد.  عراق�در�محور�شلمچه�پاتک�سنگینش�را�شروع�
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دو

چند�باری�ابراهیم�به�طلعت�گفته�بود:�»خانم�های�بچه�ها�برایشان�
سجاده�گلدوزی�می�کنند. �تو�برای�من�نمی�دوزی؟«�طلعت�می�دانست�
ابراهیــم�ایــن�حرف�هــا�را�بــرای�ســرگرم�شــدن�او�می�زنــد. �برای�اینکه�در�

کمتر�فکر�و�خیال�به�سراغ�او�بیاید.  نبودنش�

گریه�می�افتاد�طلعت�بیشتر�دلتنگ�ابراهیم�می�شد.   که�به� علیرضا�
ابوالقاسم�و�همدم�مرتب�به�آن�ها�سر�می�زدند. �هر�چقدر�به�او�می�گفتند�
آنجا�تنها�نماند�و�برای�همه�بهتر�است�موقع�بمباران�شهر�کنار�هم�باشند�
گفت:� طلعت�قبول�نمی�کرد. �یک�بار�ابوالقاسم�پشت�تلفن�به�ابراهیم�
کنیم�بیاید�خانه�ما. «  »ما�هرچه�دنبال�آن�ها�رفتیم�نتوانستیم�قانعش�

ابراهیم�خودش�به�طلعت�زنگ�زد. �تلفن�نداشتند. �همیشه�به�خانه�
عمه�اش�زنگ�می�زد�و�آن�ها�طلعت�را�خبر�می�کردند. �ابراهیم�پشــت�
تلفــن�بــه�طلعــت�گفــت:�»ایــن�بار�پدرم�آمد�دنبالتــان�خانه�نمانید. �برو�
ک�لباس� آنجا. �نه�نگو. «�طلعت�روی�حرفش�حرف�نمی�زد. �یک�سا

برداشت�و�به�خانه�پدر�ابراهیم�رفت. 

بار�آخری�که�طلعت�می�خواست�برای�ابراهیم�نامه�بنویسد�نزدیک�
سالگرد�ازدواج�شان�بود. �تصمیم�گرفت�همراه�نامه�یک�جانماز�بدوزد�
کرد�و�همراه�نامه�برای� گلدوزی� و�برای�او�بفرستد. �روی�جانماز�»اهلل«�را�
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ابراهیم�به�اهواز�فرستاد. 

نامــه�و�جانمــاز�صبــح�عملیــات�بــه�دســت�ابراهیم�رســید. �درســت�
وقتی�که�تمام�گردان�ها�برای�شرکت�در�عملیات�به�موقعیت�پشت�هور�
کم� که�بسیجی� آمده�بودند. �ابراهیم�توی�چادر�فرماندهی�نشسته�بود�
کت�نامه�را�به�دستش�داد. �ابراهیم� سن�وسال�واحد�تعاون�وارد�شد�و�پا
کرد�و�نگاهش�به�جانماز�و�دست�خط�طلعت�افتاد� وقتی�در�بسته�را�باز�
کرد�و�صورت� چشم�هایش�پر�از�اشک�شد. �جانماز�را�روی�زمین�پهن�
گذاشت. �بوی�دست�های�طلعت�را�می�داد.  و�پیشانی�اش�را�روی�آن�
معلوم�بود�چقدر�برای�دوختن�آن�زحمت�کشیده�است. �نزدیک�اذان�
گرفت�و�برگشــت�توی�چادر.  ظهر�بود. �بیرون�چادر�زیر�منبع�آب�وضو�

کرد�و�به�نماز�ایستاد.  جانماز�طلعت�را�رو�به�قبله�پهن�

ـ|    |    ـ|ـــــــــــ ـــــــــــ

خورشید�هنوز�در�پشت�هور�فرو�نرفته�بود�و�پرتو�طایی�اش�را�بر�روی�
نیزارها�می�پاشید�که�ابراهیم�به�شط�علی�آمد. �در�طرحی�که�قرارگاه�اعام�
کرده�بود�اسکله�شط�علی�نقطه�رهایی�نیروهای�تیپ��18الغدیر�یزد�و�
لشکر��14امام�حسین؟ع؟�اصفهان�تعیین�شده�بود. �اسکله�شط�علی�
کرده�بودند�و�آماده�بودند�تا�به� شلوغ�بود. �نیروها�تفنگ�ها�را�حمایل�
کنند. �همگی�با�دیدن�فرمانده�تیپ�در�نقطه� سمت�خط�مقدم�حرکت�
که�حاج�ابراهیم�را�می�شناختند�به� رهایی�خوشحال�شدند. �آن�هایی�

طرفش�می�آمدند�و�با�او�روبوسی�می�کردند�و�حالیت�می�طلبیدند. 
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پیش�از�غروب�آفتاب�ستون�قایق�ها�آماده�بودند�تا�حسن�انتظاری�
گردان�امام�علی؟ع؟�را�به�طرف�خط�مقدم�ببرند. �توی�شط� و�نیروهای�
غوغایی�به�پا�بود. �نیروها�می�آمدند�و�می�رفتند. �سکانچی�ها�قایق�ها�
را�روشن�می�کردند�و�به�این�طرف�و�آن�طرف�می�رفتند. �آب�به�هر�سو�
کبر�فتوحی�از�سنگر�فرماندهی�نزدیک�هور� می�پاشید. �حاج�ابراهیم�و�ا
بیــرون�آمــده�بودنــد�و�از�کنــار�شــط�بــه�رفــت�و�آمد�نیروها�و�قایق�ها�نگاه�

می�کردند. 

ســکانچی�یکــی�از�قایق�هــا�دســته�گاز�را�تــا�تــه�گرفتــه�بــود�و�صــدای�
موتور�قایق�در�تمام�شــط�می�پیچید. �حاج�ابراهیم�به�طرف�ســکانچی�

رفت�و�با�همان�لهجه�اصفهانی�اش�او�را�صدا�زد. 

-برادر!�این�قدر�به�موتور�گاز�نده!�صدای�قایق�تمام�هور�را�برداشته!

که�یکی�از�بسیجی�های�تیپ�جلوی� هنوز�حرفش�تمام�نشده�بود�
که�دخالت� گفت:�»وایسا�ببینم!�اصًا�به�تو�چه�ربط�دارد� گرفت�و� او�را�
می�کنی؟�اینجا�برای�تیپ�الغدیر�هست�نه�لشکر�امام�حسین. «�همین�
کــه�حاج�ابراهیــم�دوبــاره�از�ســکانچی�خواســت�ســروصدا�راه�نینــدازد، 

گوش�حاجی�سیلی�زد.  بسیجی�دستش�را�باال�برد�و�توی�

-مگر�با�تو�نیستم�می�گویم�دخالت�نکن!

نگاه�ها�برگشت�به�طرف�آن�ها. �تمام�نیروهایی�که�روی�اسکله�بودند�
یک�لحظه�خشکشان�زد. �تا�بفهمند�چه�اتفاقی�افتاده�حاج�ابراهیم�را�
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گرفتــه�و�بدون�آن�که�حرفی�بزند�راه� کــه�دســتش�را�بــه�صورتش� دیدنــد�
که�حاجی�را�می�شــناختند� افتاده�اســت�به�طرف�ســنگرش. �نیروهایی�
که�چه�اتفاقی�افتاده�است. �چند�نفر�دوان�دوان� حیران�مانده�بودند�

به�طرف�بسیجی�رفتند. 

کی� گوش� کردی؟!�فهمیدی�توی� که� کاری�بود� -اخوی!�این�چه�
سیلی�زدی؟

-چه�فرقی�می�کند؟�البد�یکی�از�همین�نیروهای�لشکر�امام�حسین�
که�به�ش�ربط�ندارد�دخالت�نکند.  کاری� بود. �حاال�فهمید�دیگر�توی�

گوشش�زدی�فرمانده�تیپ�خودمان�بود.  که�توی� کسی� -آن�

بســیجی�هــاج�و�واج�مانــده�بــود�کــه�بقیــه�چــه�می�گوینــد؟�یعنی�آن�
کــه�هیچوقت�فرمانده� جــوان�اصفهانــی�فرمانــده�تیپ�بود؟!�خودش�
گــر�او�فرمانــده�تیــپ�بــود�پس�چــرا�هیچ�کاری� تیــپ�را�ندیــده�بــود؛�امــا�ا

نکرد؟!�چرا�هیچ�حرفی�نزد؟!

کنــار� مهــدی�فرهنگ�دوســت�بی�خبــر�از�همــه�جــا�تــوی�ســنگر�
که�حاج�ابراهیم�وارد�سنگر�شد. �پشت�سر�او� حاج�ابراهیم�نشسته�بود�

هم�بسیجی�وارد�سنگر�شد. 

آمده بود برای عذرخواهی.  می گفت: »حاجی! من را ببخشید. 

نفهمیدم طرفم شــما هســتید. « حاج ابراهیم جواب داد: »من 

کسی. « گوش  که بخشیدمت؛ اما تو هم حق نداری بزنی توی 
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کم�کم�خورشید�داشت�نور�سرخش�را�از�روی�هور�و�نیزار�برمی�چید.  
قایق�هــا�یکــی�یکــی�اســکله�را�تــرک�می�کردنــد�و�بــه�طــرف�آبراهی�که�به�
ســمت�عــراق�می�رفــت�بــه�راه�می�افتادنــد. �ابراهیــم�ســوار�یــک�قایــق�
که�رویش�بیســیم�بســته�بودند. �پشــت�دســتش�را�نگاه� ذوالفقار�شــد�
کاری�بکند. �توی� کرد. �ساعت�نبسته�بود. �بدون�ساعت�نمی�توانست�
کمالی�نشسته�بودند. �خودش�را� قایق�جلویی�حسن�انتظاری�و�جواد�
کمالی�دســتش� که�ســاعت�می�خواهد. �جواد� گفت� به�آن�ها�رســاند�و�
کــرد�و�ســاعت�خــودش�را�بــه�او�داد. �ابراهیــم�ســاعت�را�پشــت� را�دراز�
که�به�طرف�خط�به�راه�بیفتد.  کرد� دستش�بست�و�به�سکانچی�اشاره�
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سه

گـردان� گذشـته�بـود؛�امـا�هنـوز�قایق�هـای� سـاعت�از�چهـار�صبـح�
امـام�علـی؟ع؟�در�میـان�آبراه�هـای�هـور�سـرگردان�بودنـد. �نزدیـک�بـه�
کـه� گـردان�از�اسـکله�می�گذشـت�و�آن�هایـی� سـیزده�سـاعت�از�حرکـت�
گرفتـه�بودنـد. �قـرار�بـود� بـه�تاطـم�قایـق�عـادت�نداشـتند�حالـت�تهـوع�
غواص�هـای�لشـکر�امـام�حسـین؟ع؟�همـان�سـر�شـب�خـط�دشـمن�را�
بشـکنند�تـا�عملیـات�بـه�روز�نکشـد؛�امـا�معلـوم�نبـود�چـرا�کار�آنقـدر�کـش�

کـرده�اسـت.  پیـدا�

کمالی�به�قایق�مســئول�واحد� کمی�جلوتر�حســن�انتظاری�و�جواد�
اطاعات�لشکر�امام�حسین؟ع؟�رسیدند. �از�دیدن�سید�احمد�موسوی�
که�از�جلو�چه�خبر�دارد. �موسوی�هم� خوشحال�شدند. �از�او�پرسیدند�
گــره�خــورده�اســت�و�غواص�های�آن�ها�شــهید� گفــت�کار�تــوی�آن�آبــراه�
که�پشت� کمالی�پرسید:�»حاال�ما�با�سیصد�نفر�نیرویی� شده�اند. �جواد�
سرمان�هست�چه�کار�باید�بکنیم؟«�موسوی�پیشنهاد�داد�خود�گردان�
کمین� وارد�عمل�شود�و�چند�تیربارچی�و�آرپی�جی�زن�با�قایق�به�طرف�
که� کنند. �حســن�انتظاری�قبول�نکرد. �می�گفت�همین� دشــمن�حمله�
بچه�هــا�تــکان�بخورنــد�دشــمن�قایق�شــان�را�به�رگبــار�می�بندد�و�همه�را�
کیلومتر�جلوتر�یک�آبراه�باز� گفت:�»ســه�چهار� شــهید�می�کند. �موســوی�
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شــده. �از�آن�آبــراه�وارد�خشــکی�شــوید�و�بــه�ســمت�الصخــره�برویــد. « 
کافه�می�شد.   کند. �داشت� که�چه� حسن�انتظاری�حیران�مانده�بود�
گوشــی�بیســیم�را�گرفــت�و�بــا�حاج�ابراهیــم�تمــاس�گرفــت. �ابراهیــم�مقر�
کمی�عقب�تر�با�آن�ها�حرف� فرماندهی�اش�را�آورده�بود�وسط�هور�و�از�

گفت.  می�زد. �انتظاری�وضعیت�را�به�او�

کنیم؟�همین�جا�بمانیم�تا�آبراه�باز�شود� کار� -حاجی!�می�گویی�چه�
یا�برویم�به�طرف�الصخره؟

گر�انتظاری�روحیه�اش�را�ببازد�تمام�گردان�هم� ابراهیم�می�دانست�ا
گردان�هم�یعنی�شکست�در�عملیات. �بهتر� ناامید�می�شود. �ناامیدی�

از�هر�چیز�امید�دادن�به�او�بود. 

-بــرادر�انتظــاری!�توکلــت�بــه�خــدا�باشــد. �با�جواد�کمالی�مشــورت�
کن!�چون�شما�دو�تا�توی�منطقه�هستید،�بهتر�می�توانید�تصمیم�بگیرید. 

تــوی بــد مخمصــه ای گیــر افتاده بودیم.  هوا هم داشــت کم کم 

کی شده بود.  با حاج ابراهیم  روشن می شد.  حسن حسابی شا

کنــد.  حاجــی پشــت بیســیم  گرفــت تــا کســب تکلیــف  تمــاس 

دلــداری اش مــی داد.  چنــد جملــه ای کــه بیــن او و حســن رد و 

گفت: »برادر  بدل شــد شــکایت حســن هم تمام شــد.  به من 

کمالــی! حاجــی گفــت تصمیــم بــا خودمــان.  راه بیفت به طرف 

الصخره.  ما هم پشت سرت حرکت می کنیم. «
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که� کرد. �از�آبراهی� کمالی�هدایت� حسن�قایق�ها�را�پشت�سر�جواد�
گذشــتند. �محور�باز�شــده�بود؛�اما�فقط� گفته�بود� ســید�احمد�موســوی�

به�اندازه�عبور�یک�قایق�از�بین�سیم�های�خاردار.

گردان�به�دژ�دشمن�رسید. �نیروها�تازه�داشتند�از�قایق�ها� باالخره�
که�علی�قوچانی�مسئول�محور�لشکر�امام�حسین؟ع؟ پیاده�می�شدند�
گفت�محور�الصخره�باز�شده�و�تیپ�الغدیر�باید�از�همان� از�راه�رسید�و�
گرفت.  محور�خودش�وارد�شود. �دوباره�حسن�با�حاج�ابراهیم�تماس�
گفت:�»حاج�حسین�خرازی�می�گوید�آن�مسیر�باز� ابراهیم�پشت�بیسیم�

شده�است. �بهتر�است�شما�از�مسیر�اصلی�خودتان�بروید. «

که�از�آن�آمده� نیروها�دوباره�ســوار�قایق�شــدند�و�به�طرف�آبراهی�
بودنــد�برگشــتند؛�امــا�وقتــی�بــه�آنجــا�رســیدند�فهمیدنــد�محــور�هنوز�باز�
نشــده�اســت. �حســن�انتظاری�حســابی�ناراحت�و�عصبانی�شــده�بود. 

گفتند�مسیر�باز�شده�است؟!« می�گفت:�»پس�چطور�

کامًا�هوشــیار�شــده�بود�و�با�توپ�و� با�باال�آمدن�خورشــید�دشــمن�
خمپاره�نیزار�را�می�زد. �هواپیماهای�عراقی�هم�مدام�از�باالی�هور�عبور�
کت�شــلیک�می�کردند. �همه�منتظر�باز� می�کردند�و�به�طرف�قایق�ها�را
کت�به�کنار�قایــق�کاظم�دهقان�خورد.  کــه�یــک�را شــدن�محــور�بودنــد�
گروهانش�همانجا�شهید�شدند. �ترکش� کاظم�و�هفت�نفر�از�نیروهای�
کــت�تعــداد�دیگــری�را�هــم�مجــروح�کرد. �حســن�دیگر�طاقت�نیاورد.  را
فریاد�زد:�»جواد!�راه�بیفت�تا�بچه�ها�لت�و�پار�نشده�اند. «�همان�لحظه�
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گردان�توانست�خودش�را�به�خشکی�برساند. �خط�اول� محور�باز�شد�و�
کســازی�شــده�بود�و�نیروهای�لشــکر�امام�حســین؟ع؟�توی�خط�دوم� پا
درگیر�بودند. �وقتی�حســن�به�خط�دوم�رســید�دید�تانک�های�دشــمن�
کار�به�بن�بست�رسیده�بود.   از�راه�رسیده�اند�و�دارند�آرایش�می�گیرند. �

کرده�بود.  عراق�با�تمام�توان�پاتکش�را�در�شرق�دجله�شروع�

آن�ســوی�هــور�مهــدی�فرهنگ�دوســت�مرتــب�از�ســنگرش�بیــرون�
کبر�فتوحی�احوال�حاج�ابراهیم�و� که�می�رسید�از�ا می�آمد�و�به�لب�شط�
که�می�شنید�محورها�باز�نشده� حسن�انتظاری�را�می�پرسید. �وقتی�هم�
گره�خورده�است�دلش�بیشتر�برای�ابراهیم�و�حسن�شور� کار� و�آن�جلو�
کی�باید�وارد�عملیات�می�شد. �هر� گردان�او� می�زد. �هنوز�معلوم�نبود�
بار�حرفی�می�شنید:�»تا�ظهر،�تا�همین�امشب،�شاید�فردا�صبح. «�یک�
کــه�بــه�لــب�هــور�آمد�تا�از�جلو�خبر�بگیرد�شــنید�حســن�انتظاری� بــار�هــم�
به�همراه�جانشــینش�حســین�رحمانی�شــهید�شــده�اســت. �به�دنبالش�
هم�گفتند�جواد�شــابلی�مســئول�توپخانه�تیپ�هم�شــهید�شــده�اســت.  

گوار�یکی�بعد�از�دیگری�از�راه�می�رسید.  خبرهای�نا

که�به�ابراهیم�رسید�دیگر�آرام�و� خبر�شهادت�حسن�و�بقیه�بچه�ها�
قرار�نداشــت. �شــده�بود�مثل�اســفند�روی�آتش. �باال�و�پایین�می�رفت�
کبــر�فتوحی� و�پشــت�بیســیم�نیروهایــش�را�صــدا�مــی�زد. �بیســیم�زد�بــه�ا
گروهان�هــای�حــزب�اهلل�و�جنــداهلل� گفــت:�»مــن�دارم�مــی�روم�جلــو. � و�
را�بفرســت�جلــو�و�دستشــان�را�بگــذار�تــوی�دســت�فتحعلــی. «�بعــد�بــه�
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گفت�قایق�را�به�آن�طرف�هور�برساند.  سکانچی�اش�

غــروب�روز�دوم�عملیــات�بــود. �آبــراه�از�تــردد�قایق�هایی�که�لب�به�
لب�شهید�و�زخمی�به�عقب�می�آوردند�بند�آمده�بود. �نیروهای�لشکر�
که� امام�حسین؟ع؟�در�حال�عقب�نشینی�بودند. �ابراهیم�به�هر�قایقی�
می�رســید�می�شــنید:�»عملیــات�تمــام�شــده... �جلــو�نرویــد... !�بقیــه�هم�

» . دارند�برمی�گردند�عقب... 

یوســف�رجبی�قایق�حاجی�را�ســر�آخرین�پیچ�آبراه�دید. �آنجا�آبراه�
گلوله�و�خون�می�افتاد. �یوسف� تمام�می�شد�و�هور�به�سرازیری�آتش�و�
کــرد.  کنــار�قایــق�حاجــی�نگــه�داشــت�و�بــا�او�حــال�و�احــوال� قایقــش�را�
که�ابراهیم�از�تیپ� که�او�را�ندیده�بود. �از�وقتی� �یک�سال�می�شد�

ً
تقریبا

کجا�داری�می�روی؟� �28صفر�رفت. �یوســف�پرســید:�»حاجی�جان!�
عملیات�تمام�شده. �همه�دارند�برمی�گردند. «�حاجی�جواب�داد:�»دارم�
می�روم�پیش�بچه�هام. «�خورشــید�رنگ�قرمزش�را�روی�هور�پاشــیده�
بود. �یوســف�نفهمید�ســرخی�صورت�حاجی�از�پرتو�خورشــید�اســت�یا�
کــه�زیــر�پوســت�او�دویــده. �بــا�لحنــی�که�می�شــد�التماس�را�در� از�خونــی�
گفت:�»حاجی!�میشــه�نروی!«�ابراهیم�جواب�داد:�»نمیشــه.  آن�دید�
نیروهایم�دارند�شهید�می�شوند. �باید�بروم�جلو. «�یوسف�دلش�طاقت�
گر�بروی�دیگر�برنمی�گردی�ها!�نگذار�داغت� گفت:�»حاجی!�ا نیاورد. �
روی�دل�مــا�بمانــد!«�حاجــی�دیگــر�جوابــی�نداد. �دســتی�برای�یوســف�

گذشت.  تکان�داد�و�از�پیچ�آبراه�
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که�از�راه�می�رسیدند� آن�طرف�هور�حسین�صادقیان�قایق�هایی�را�
گردان�دریایی�تیپ�بود. �قایق�ها�با� هدایت�می�کرد. �صادقیان�مسئول�
خودشان�مهمات�می�آوردند�و�شهدا�و�مجروحان�را�به�عقب�می�بردند.  
کـه�از�دور�چشـمش�بـه�قایـق�حاج�ابراهیـم�افتـاد�جلـو� صادقیـان�همیـن�
رفـت�و�گفـت:�»حاجـی�جـان!�شـما�بـرای�چـه�آمده�ایـد�اینجـا!«�ابراهیـم�
از�قایـق�بیـرون�پریـد�و�نگاهـش�را�بـه�اطـراف�چرخانـد. �اسـکله�پـر�بـود�از�
کـه�بـه�ردیـف�روی�برانـکارد�خوابیـده�بودنـد.   پیکـر�شـهدا�و�مجروحانـی�
همگی�منتظر�رسیدن�قایق��بودند�تا�آن�ها�را�به�عقب�برگرداند. �ابراهیم�
خجالـت�می�کشـید�بـا�مجروحـان�چشـم�تـوی�چشـم�شـود. �بـه�پیـک�
گفت�از�قایق�پیاده�شوند�و�شهدا�و�مجروحان� ستاد�و�بیسیمچی�اش�
گفـت�بـه�عقـب�برگـردد.   کننـد. �بعـد�بـه�سـکانچی�اش� را�سـوار�ذوالفقـار�
کار�می�خواهـد�بکنـد. �از�او� حسـین�صادقیـان�نمی�فهمیـد�ابراهیـم�چـه�
پرسـید:�»حاجـی�جـان!�چـرا�گفتیـد�قایق�تـان�برگـردد؟!«�ابراهیـم�بـدون�

کجاست؟« آن�که�جواب�صادقیان�را�بدهد�پرسید:�»حاج�فتحعلی�

گفتم: »حاجی جان! شــما فرمانده تیپ هســتی.  اینجا  دوباره 

گر اسیر  ک است.  نباید می آمدی.  خدای نکرده ا خیلی خطرنا

کریز و ردیف تانک های دشمن  بشوی یا ...  . « بردمش باالی خا

گر پشتیبانی آتش داشتیم این جنگل  گفتم: »ا را نشانش دادم.  

تانــک اینجــا نبــود. « افســوس می خــورد.  گفت: »نمی دانم چرا 

کریــز کــه پایین آمدیم  بچه هــا بــه بن بســت خورده انــد؟« از خا



176

گفتم: »حاجی! تا همین جا بس است.  دیگه جلوتر نرو!«

کرد�به�عقب�برگردد� هر�چقدر�حســین�صادقیان�به�ابراهیم�اصرار�
فایــده�ای�نداشــت. �ابراهیــم�گفــت:�»آمــده�ام�حاج�فتحعلــی�را�ببینــم�و�
برگــردم. �از�اوضــاع�کــه�بــا�خبــر�شــدم�برمی�گــردم�قــرارگاه�تــا�راه�چــاره�ای�
کرد�و�بعد�یک� کنم. «�ســفارش�شــهدا�و�زخمی�ها�را�به�صادقیان� پیدا�

کاشینکف�روی�دوشش�انداخت�و�راه�افتاد�به�طرف�جلو. 

که�به�ابراهیم�رسید�پیک� خبر�عقب�نشینی�لشکر�امام�حسین؟ع؟�
ســتاد�را�به�جلو�فرســتاد�تا�به�فتحعلی�فاح�بگوید:�»عقب�نشــینی�در�

کند. « کار�نیست. �تیپ�الغدیر�باید�تا�آخر�مقاومت�

وسط عملیات خبر رسید لشکر امام حسین؟ع؟ سمت چپ ما 

را خالــی کــرده اســت.  همــان موقــع حاج ابراهیم پیک ســتاد را 

پیش من فرستاد.  توی یک سنگر عراقی نشسته بودم که عباس 

زینلــی آمــد و گفــت: »حاج ابراهیــم دســتور داده مقاومت کنید. 

کار نیســت. « بافاصله خود حاج ابراهیم  گفته عقب نشــینی در 

بیســیم زد و گفــت دارد بــه جلــو می آیــد.  بــه ش گفتم: »حاجی! 

بــرای چــی می خواهــی بیایــی جلو! برو عقب به قرارگاه خبر بده 

ســمت چــپ مــا خالــی شــده. « امــا گــوش نکــرد.  آن قدر اصرار 

که مجبور به قبول شدم.  فاصله زیادی با من نداشت؛ اما  کرد 

کوتاه مجبور شد ده بیست بار خیز بردارد.  از  در همان فاصله 

که به من رسید  گلوله و ترکش می بارید.  همین  زمین و آسمان 
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کرد توی سنگر.  خودش را پرت 

کــه�بــه�ســنگر�فتحعلی�رســید�احــوال�گروهان�های� ابراهیــم�همیــن�
گفــت:�»بــه�حــزب�اهلل�جنــداهلل� حــزب�اهلل�و�جنــداهلل�را�از�او�پرســید�و�
گردن� بگو�بیایند�دمار�دشــمن�را�دربیاورند. «�بعد�هم�دوربینش�را�به�
فتحعلــی�انداخــت�و�گفــت:�»بــرادر�فــاح!�این�دوربین�پیش�تو�باشــد�
بهتر�است. «�فتحعلی�می�خواست�راجع�به�آرایش�دشمن�و�وضعیت�
نیروهــای�خــودی�و�کاری�کــه�بایــد�بکنــن�حرف�بزند. �توقع�هم�داشــت�
ابراهیــم�مثــل�خــودش�ملتهب�و�سراســیمه�باشــد؛�امــا�آن�لحظه�چنان�
که�فتحعلی�تا�قبل�ندیده�بود.   آرامشی�در�چشم�های�ابراهیم�پیدا�بود�
گیرودار�انگار�خودش�توی�سنگر�بود�و�جانش�جای�دیگری�سیر� در�آن�

می�کرد. �آن�آرامش�ابراهیم�حرص�فتحعلی�را�در�می�آورد. 

که توی این عالم و وسط  دیدم دارد می خندد.  انگار نه انگار 

میدان جنگ است.  داشتم از دستش حرص می خوردم.  آن از 

اصرار به آمدنش و این هم از خنده های بی وقت و بی دلیلش.  

کرده اند و داریم  می خواستم به او بگویم: »نیروها عقب نشینی 

گهان  کــه نا محاصــره می شــویم.  ایــن کجایــش خنــده دارد؟« 

گلوله تانک به سر دژ خورد. 

کمــی�طــول�کشــید�تــا�فتحعلــی�از�گیجــی�و�منگی�بیرون�بیاید. �موج�
که�خوابید�سرش� ک�سنگر� گرد�و�خا گرفته�بود. � انفجار�تمام�بدنش�را�
کرد�یک�نفر�به� کرد�تا�ببیند�چه�اتفاقی�افتاده�است. �احساس� را�بلند�
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شــانه�او�تکیــه�داده�اســت. �درد�در�تمــام�تنــش�می�پیچیــد. �همیــن�کــه�
به�خودش�تکان�داد�سر�حاج�ابراهیم�از�باالی�شانه�اش�به�روی�سینه�
که�ترکش�به�سر�ابراهیم�خورده�است�و� او�افتاد. �تازه�آن�موقع�فهمید�

کرده�است�به�روی�شانه�و�سینه�اش.  خون�از�پیشانی�او�شره�

کردم.  بی رمق داشت به من  سر حاجی را از روی شانه ام بلند 

نگاه می کرد.  با سر انگشتش به خط اشاره کرد.  فهمیدم دلواپس 

کردم چفیه ام را دور ســرش ب�یچم؛ اما  عملیات اســت.  ســعی 

که نمی شد به سادگی بست.  ترکش به جایی خورده بود 

فتحعلــی�از�ســنگر�بیــرون�دویــد�و�بچه�هــا�را�صــدا�زد�تــا�بــه�کمکش�
بیایند. �عباس�زینلی�و�یک�نفر�دیگر�ابراهیم�را�از�ســنگر�بیرون�آوردند. 
کرد. �ابراهیم�هنوز� فتحعلی�هم�با�تکه�های�الوار�یک�برانکارد�درســت�
به�هوش�بود�و�صدای�یا�حسین�و�یا�زهرای�او�یک�لحظه�قطع�نمی�شد. 
پیکر�حاج�ابراهیم�را�روی�برانکارد�گذاشتند. �فتحعلی�پتویی�را�از�گوشه�
سنگر�برداشت�و�روی�صورت�حاجی�انداخت. �دو�نفر�سر�برانکارد�را�

گرفتند�و�به�طرف�قایق�ها�دویدند. 

حسین�صادقیان�کنار�اسکله�ایستاده�بود. �از�دور�پیِک�حاج�ابراهیم�
گرفته�است�و�به�طرف�اسکله�می�آید.  که�یک�طرف�برانکارد�را� را�دید�
صادقیــان�بــا�خــودش�فکــر�کــرد�او�کــه�موقــع�رفتن�بــا�حاج�ابراهیم�بود؛�
کجا�بود؟� پس�چرا�حاال�داشــت�تنها�برمی�گشــت؟�اصًا�حاج�ابراهیم�
که� که�فکر�نمی�کرد�این�بود� آن�لحظه�حسین�صادقیان�به�تنها�چیزی�
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زیر�آن�پتو�پیکر�نیمه�جان�حاج�ابراهیم�خوابیده�باشد. 

عبــاس زینلــی بــا چنــد نفــر دیگر دو ســر یک پتــو را گرفته بودند و 

می خواســتند بــدون نوبــت یــک مجــروح را ســوار قایق کنند.  تا 

گوشــم آورد و به من گفت: »کســی  جلو رفتم زینلی ســرش را در 

کرد.  چشمم به حاج ابراهیم  چیزی نفهمد. « بعد الی پتو را باز 

افتاد که وسط پتو دراز کشیده بود.  ترکش فرق سرش را شکافته 

بــود.  چنــد جــای بدنــش هــم ترکــش خــورده بــود.  زینلی از من 

یک قایق خواســت.  خیلی از ســکانچی ها شــهید شــده بودند.  

نمی توانستم به هرکسی اعتماد کنم.  ممکن بود توی آبراه ها گم 

شــود و نصف روز طول بکشــد تا بخواهد حاجی را به اورژانس 

برساند.  یک باره حسین وطن خواه را دیدم.  تازه از راه رسیده 

بود و داشت بار مهمات قایقش را خالی می کرد. 

صادقیــان،�وطن�خــواه�را�بــه�کنــاری�بــرد�و�بــه�او�گفت:�»یک�امانتی�
که�می�خواهم�هرچه�ســریعتر�آن�را�به�عقب�ببری. «�بعد�الی�پتو� دارم�
کنار�زد�و�حاج�ابراهیم�را�به�او�نشان�داد. �صادقیان�نم�اشک�را�توی� را�

چشم�های�وطن�خواه�دید. 

آفتاب�غروب�کرده�بود�که�پیکر�حاج�ابراهیم�را�درون�قایق�گذاشتند.  
وطن�خــواه�ســّکان�قایــق�را�چرخانــد�و�بــه�طــرف�آبــراه�پشــت�ســر�به�راه�
افتاد. �ســاعتی�بعد�چادر�شــب�آســمان�هور�را�پوشــاند�و�وطن�خواه�در�
کند. �بی�هدف�در�آبراه�قایق�را�به� آن�تاریکی�نمی�توانست�آبراه�را�پیدا�
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پیش�می�برد. �یک�باره�خودش�را�جلوی�اورژانس�محور�دید. �با�پزشک�
اورژانس�ابراهیم�را�به�داخل�بردند. �خون�از�سر�و�روی�ابراهیم�می�بارید. 
که� گفت� کرد�و�به�وطن�خواه� پزشک�اورژانس�سر�ابراهیم�را�باندپیچی�
کار�دیگری�از�دستش�برنمی�آید�و�باید�او�را�به�سرعت�به�عقب�برساند. 

قایق�دوباره�در�آبراه�به�راه�افتاد. �نســیم�خنکی�در�هور�می�پیچید�
کــرد� و�نیــزار�را�بــه�حرکــت�درمــی�آورد. �لحظــه�ای�وطن�خــواه�احســاس�
ابراهیــم�زیــر�لــب�چیــزی�می�گویــد. �ســکان�قایــق�را�بــه�همراهــش�داد�و�
کرد؛� گوشــش�را�به�دهان�ابراهیم�نزدیک� باالی�ســر�ابراهیم�نشســت. �

اما�از�زمزمه�های�او�چیزی�نفهمید. 

قایــق�بــه�انتهــای�آن�آبــراه�رســیده�بــود. �از�آنجــا�چند�آبراه�کوچک�و�
بزرگ�جدا�می�شد�و�فقط�یکی�از�آن�ها�به�عقبه�تیپ�و�اسکله�شط�علی�
می�رسید. �وطن�خواه�حیران�مانده�بود�که�وارد�کدام�یک�از�آن�ها�بشود. 
کرد؛�اما� دلواپس�امانتی�حسین�صادقیان�بود. �قایق�را�وارد�آبراه�اول�
کرد. �باز�هم� که�جلو�رفت�به�بن�بست�خورد. �آبراه�دوم�را�امتحان� کمی�
کرده�است.  گم� که�راه�را� جلوی�رویش�نیزار�سبز�شد. �باید�می�پذیرفت�

کنم.  به  ناامید شده بودم.  شب بود و نمی توانستم راه را پیدا 

حاج ابراهیــم نــگاه کــردم.  نفس هایــش بــه شــماره افتــاده بود. 

امانت بچه ها داشــت از دســتم می رفت.  به ح�رت زهرا؟س؟

متوســل شــدم.  چند لحظه ســرم را روی دســته سّکان گذاشتم. 

کردم در انتهای یکی از آبراه ها نور یک چراغ  وقتی سرم را بلند 
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کســی داشــت راه را به من نشــان می داد؛ اما در  را دیدم.  انگار 

کار بود و نه آدمی.  ســر قایق را به طرف  واقعیت نه چراغی در 

آن آبراه برگرداندم و یک ساعت بعد به اسکله رسیدم. 

وقتی�حسین�وطن�خواه�وارد�اورژانس�عقبه�شد�ابراهیم�هنوز�نفس�
می�کشید؛�حتی�وقتی�او�را�روی�تخت�اورژانس�خواباند�هم�داشت�زیر�
لب�چیزی�را�زمزمه�می�کرد؛�اما�ده�دقیقه�بعد�لرزش�لب�های�ابراهیم�هم�
تمام�شد. �وطن�خواه�تا�آن�موقع�پشت�در�اتاق�عمل�منتظر�ایستاده�بود.  
وقتی�صدای�ناله�و�زجه�بچه�های�اورژانس�بلند�شــد�فهمید�فرمانده�

بااخاص�آن�ها�شهید�شده�است. 

از قرارگاه صدایش می زدند:

کر جعفرزاده، جعفرزاده، شا

کر جعفرزاده، جعفرزاده، شا

بیســیم چی حاجــی مانــده بــود چــه جوابــی بدهد.  گوشــی را از 

کر! فاح هستم.  جعفرزاده دستش  بیسیمچی گرفتم و گفتم: »شا

گذاشت توی دست عاصی زاده.  تمام. « را 
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چهار

طلعت�روبه�روی�امام�ایســتاده�بود�و�خیره�خیره�به�او�نگاه�می�کرد. 
امــام�لبخنــدی�بــه�او�زد�و�گفــت:�»بگیــر!«�طلعت�باورش�نمی�شــد�خود�
کم�نزدیک�او�ایســتاده�باشــد. �قد�و�قامت� امام�باشــد�و�در�آن�فاصله�
امــام�بلندتــر�از�آن�بــود�کــه�تــا�آن�وقــت�دیــده�بــود. �امــام�به�او�نگاه�کرد�و�
گفت:�»بگیر�دخترم!�بگیر!«�روی�دستش�پارچه�سیاه�رنگی�بود.  دوباره�
طلعــت�گفــت:�»نمی�خواهــم. �نمی�گیــرم. «�امــام�گفــت:�»بگیر!�این�مال�
تــو�هســت. «�طلعــت�جلوتــر�رفــت�و�پارچــه�را�گرفت. �پارچه�ســیاه�رنگ�
که�به�چادر�شــبیه�بود؛�اما�روی�دســتش�ســنگینی�می�کرد.  زیبایی�بود�

انگار�دستش�بی�حس�شده�بود. 

طلعــت�روی�دنــده�اش�چرخیــد�و�چشــم�هایش�را�بــاز�کرد. �علیرضا�
روی�دستش�خواب�رفته�بود�و�توی�خواب�ناله�می�کرد. 

کردم.  حدود سه بعدازظهر بود.  علیرضا هم با  به ساعت نگاه 

مــن از خــواب پریــده بــود و گریــه می کرد.  طوری گریه می کرد که 

کرد.  علیرضا  تا آن روز سابقه نداشت.  پدر حاجی را هم بیدار 

کردم آرام نشد.  پدر  کار  کردم و دور اتاق چرخاندم.  هر  را بغل 

حاجی آمد طبقه باال و علیرضا را پایین برد تا دور حیاط بچرخاند. 

آرام نمی شد.  یاد خوابی افتادم که دیده بودم.  دلم می خواست 
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کنم؛ اما انگار همه چیز و همه کس می خواست  خوب تعبیرش 

که ابراهیم رفته و دیگر برنمی گردد.  به من بفهماند 

چند�روز�قبل�از�آن�هم�طلعت�خواب�دیگری�دیده�بود. �در�خواب�
ابراهیم�به�خانه�آمده�بود؛�اما�برای�رفتن�خیلی�عجله�داشت. �از�طلعت�
گذرنامه�اش�را�می�خواست. �طلعت�هرچه�دنبالش�می�گشت�پیدایش�
گذرنامه�اش�را�از�طلعت� کرد. �ابراهیم� نمی�کرد. �دســت�آخر�آن�را�پیدا�
گرفت�و�به�سرعت�رفت. �فردای�آن�روز�طلعت�خواب�را�برای�یکی�از�
کرد. �دوســتش�وقتی�خواب�را�شــنید�توی�فکر�فرو� دوســتانش�تعریف�
رفــت. �طلعــت�پرســید:�»چــی�شــد؟�توی�خودت�رفتــی؟«�جواب�داد:�

کن�به�سامتی�برگردد. « که�خیر�است. �دعا� »نه!�ان�شاءاهلل�

کــرد. �فــردای�آن�روز�خبــر�آوردنــد� آن�روز�تــا�شــب�علیرضــا�بی�تابــی�
غام�رضا�آقاخانی�شهید�شده�است. �طلعت�تا�خبر�را�شنید�علیرضا�را�
بغل�کرد�و�به�خانه�شهید�رفت�تا�به�آن�ها�سر�سامتی�بدهد. �خانۀ�شان�
نزدیک�خانه�پدر�ابراهیم�بود. �وقتی�رسید،�خانه�شلوغ�بود. �زن�ها�شیون�
و�زاری�می�کردند. �طلعت�جلوتر�رفت�تا�مادر�شهید�را�ببیند. �مادر�شهید�
گریه�اش�شدیدتر� داشت�مویه�می�کرد؛�اما�تا�طلعت�را�بچه�به�بغل�دید�
گفت:�»بمیرم!�الهی� کرد�و� شد. �دست�هایش�را�به�طرف�طلعت�بلند�
بمیرم!«�با�این�حال�طلعت�فکر�بدی�نکرد. �رفت�و�گوشه�اتاق�نشست.  
گذاشــه�بود�صدای�همهمه�زن�ها�آنجا�را�پر� از�وقتی�پایش�را�توی�اتاق�
کرده�بود. �انگار�همه�پشــت�ســرش�پچ�پچ�می�کردند. �یک�باره�شــنید:�
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کســی�خبر�دارد�شــهید�جعفرزاده�را� »شــهید�آقاخانی�را�دارند�می�آورند. �

هم�آورده�اند�یا�نه؟«

احســاس کردم ســرم داغ شــده اســت.  ســینه ام تنگی می کرد.  از 

خودم پرســیدم: »شــهید جعفرزاده!...  یعنی چه؟ نکند اتفاقی 

برای ابراهیم افتاده اســت؟!« علیرضا را برداشــتم و سراســیمه به 

خانه پدر حاجی برگشتم. 

با�حال�آشــفته�به�خانه�رســید. �ابوالقاســم�و�همدم�علت�آشــفتگی�
طلعت�را�نمی�فهمیدند. �هر�چه�از�او�هم�سئوال�می�کردند�طلعت�جواب�
گوشی�تلفن�را�برداشت�و�با�عجله�شماره�ای� درستی�به�آن�ها�نمی�داد. �
کــه�ابراهیــم�بــه�او�داده�بــود�گرفــت. �آن�شــماره�را�برای�مواقع�ضروری� را�
داده�بود. �پیش�شماره�تهران�بود؛�اما�به�جبهه�و�دفتر�فرماندهی�وصل�
گرفته�بود. �هر�بار�هم�خود� می�شد. �قبًا�یکی�دو�بار�با�آن�شماره�تماس�
ابراهیــم�گوشــی�را�برمی�داشــت�یــا�صدایــش�می�کردنــد�و�فــوری�می�آمد�
پای�تلفن؛�اما�این�بار�کســی�که�گوشــی�را�برداشــته�بود�شــوکه�شــده�بود. 
گوشــی�را�به�یک� کار�دارید؟«�دســت�آخر�هم� کی� مدام�می�پرســید:�»با�
نفــر�دیگــر�داد. �طلعــت�داشــت�می�گفــت:�»بــا�آقای�جعفــرزاده�کار�دارم. 
«�کــه�نفــر�بعــد�گوشــی�را�گرفــت�و�بــا�تنــدی�از�او�پرســید:�»کی�این�شــماره�
کی�هســتید؟«�وقتی�طلعت�خودش�را� را�به�شــما�داده؟... �اصًا�شــما�
گفت�خود�حاج�ابراهیم�آن�شماره�را�به�او�داده�است�آن� کرد�و� معرفی�
کت�شــد. �یــک�بــاره�لحنــش�عوض�شــد. �دســت�و�پایش� مــرد�هــم�ســا
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که�آقای�جعفرزاده�نیســتند. �شــما�قطع� گفت:�»حاال� کرده�بود. � گم� را�
گذاشــت�و� گوشــی�را� کنید. �خودمان�با�شــما�تماس�می�گیریم. «�طلعت�
کنار�تلفن�نشست. �ابوالقاسم�و�همدم�مدام�از�او�می�پرسیدند� همانجا�
چه�اتفاقی�افتاده�است�و�خبری�از�ابراهیم�دارد�یا�نه؟�همگی�دلشوره�

گرفته�بودند.  ابراهیم�را�

چند�دقیقه�بعد�تلفن�به�صدا�درآمد. �از�آن�طرف�خط�یک�شماره�
گفتند�با�آن�شماره�تماس�بگیرد. �طلعت�احساس� را�به�طلعت�دادند�و�
می�کرد�دلش�دارد�زیر�و�رو�می�شود. �با�آن�شماره�که�تماس�گرفت�گفتند�

گوشی�را�به�ابوالقاسم�داد.  پدر�حاجی�بیاید�پشت�تلفن. �طلعت�

گوشی را گرفتم.  یک نفر از آن طرف خط به من گفت حاج ابراهیم 

زخمی شده است و حالش خوب نیست.  بعد هم گفت: »یک 

ماشین می فرستیم دنبالتان بیایید یزد.  حاج ابراهیم اینجاست. «

از�اصفهان�تا�یزد�طلعت�توی�ماشین�هرچه�ذکر�بلد�بود�خواند. �از�
خدا�می�خواست�حال�ابراهیم�وخیم�نباشد. �آن�قدر�ذکر�گفت�که�وقتی�
به�دفتر�آیت�اهلل�خاتمی�رســید�احســاس�می�کرد�دهانش�خشــک�شــده�
اســت. �همگی�وارد�دفتر�آیت�اهلل�خاتمی�شــدند�و�دور�اتاق�نشســتند.  
چند�لحظه�بعد�حاج�آقا�به�اتاق�آمد�و�سر�صحبت�را�با�ابوالقاسم�و�بقیه�
کرد. �طلعت�احســاس��کرد�حرف�های�او�بیشــتر�شــبیه�حرف�هایی� باز�
کرد� که�در�مراسم�شهدا�می�زنند. �حاج�آقا�ابتدا�از�ابراهیم�تعریف� است�
و�اینکه�چقدر�در�جنگ�خدمت�کرده�است. �از�محبوبیت�ابراهیم�پیش�
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رزمندگان�تیپ�و�اخاص�او�در�جبهه�ها�گفت. �همه�منتظر�بودند�تا�خود�
ابراهیم�را�ببینند؛�اما�خبری�از�او�نشد. �تمام�مدت�ابوالقاسم�سرش�را�به�
زیر�انداخته�بود�و�همدم�آرام�آرام�اشک�می�ریخت؛�اما�طلعت�بهت�زده�
به�حاج�آقا�نگاه�می�کرد. �اتاق�دور�سرش�می�چرخید. �نفسش�تنگ�شده�
کرد�خواب�دیده�باشــد؛�اما�اشــک� بود. �چشــم�هایش�را�بســت�و�دعا�
که�خواب�نیست.  گونه�هایش�می�غلتید�نشان�می�داد� که�روی� داغی�

گفت:�»می�خواهیم�شهید�را�همینجا� آیت�اهلل�خاتمی�به�ابوالقاسم�
توی�یزد�دفن�کنیم. �اعام�کرده�ایم�فردا�تشییع�جنازه�است. �خواستیم�

گرفته�باشیم. « از�شما�هم�اجازه�

هرچقــدر حاج آقــا اصــرار کــرد قبــول نکردم.  می گفــت مردم یزد 

عاشــق فرمانــده تیپ شــان هســتند.  یــک پــا ایســتادم کــه پیکــر 

گفت: »پس  حاجی را با خودمان به اصفهان می بریم.  حاج آقا 

کنیم؟« کار  با مراسم فردا چه 

کردند.  آن قدر  فردای آن روز یک تابوت خالی را در یزد تشییع 

مردم یزد دلبســته حاجی بودند که مســئوالن شــهر نتوانستند به 

آن ها بگویند پیکر حاجی برای تدفین به اصفهان منتقل شــده 

است. 

روز�تشییع�در�اصفهان�ابراهیم�تنها�نبود. �غام�رضا�آقاخانی�و�بقیه�
گلزار� شهدای�عملیات�بدر�را�همراه�با�او�در�اصفهان�تشییع�می�کردند. �
گلزار�رســاند.  شــهدا�غوغا�بود. �طلعت�جلوتر�از�جمعیت�خودش�را�به�
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ک� می�خواست�جای�دفن�ابراهیم�را�ببیند. �می�خواست�وقتی�او�را�خا
می�کننــد�بــرای�آخریــن�بــار�تــوی�صورتش�نگاه�کند؛�اما�دور�تا�دور�آنجا�را�
کســی�وارد�محوطه� کشــیده�بودند�و�ســربازها�اجازه�نمی�دادند� حصار�
شــود. �طلعــت�جلوتــر�رفــت. �پیرمــردی�جلــو�آمــد�و�از�او�پرســید:�»چیزی�
شده�دخترم؟«�طلعت�گفت:�»آمده�ام�جای�شوهرم�را�ببینم. �با�شهدای�
امروز�تشییع�اش�کرده�اند. «�پیرمرد�پرسید:�»کدام�شهید؟«�طلعت�جواب�
داد:�»حاج�ابراهیــم�جعفــرزاده. «�پیرمــرد�بــه�نزدیک�یکی�از�گودال�هایی�

کنده�بودند�رفت�و�قبر�را�نشانش�داد.  که�

-اینجــا�دختــرم!�اینجــا�بــرای�شــهید�جعفــرزاده�اســت. �آن�یکی�هم�
برای�شهید�آقاخانی. 

که با ابراهیم توی  نفسم به شماره افتاد.  به یاد روزهایی افتادم 

گلزار قدیم می زدیم و برای شهدا فاتحه می خواندیم.  آنجا همان 

کنارش می گذشــتیم ابراهیم می ایســتاد و  که هر بار از  جایی بود 

کارش ســر در  کش نشــان می گذاشــت.  آن موقع از  با پا روی خا

کارش چه بود.  نمی آوردم؛ اما حاال می فهمیدم معنی آن 

که�برگرداند�آن�پیرمرد�را�ندید. �می�خواســت�با�او� طلعت�ســرش�را�
کسی�نمی�شناختش.   گرفت� از�ابراهیم�بگوید؛�اما�از�هرکس�سراغش�را�

کسی�پیرمرد�را�ندیده�بود.  انگار�غیر�از�او�

کاره� که�او�در�جنگ�چه� تا�روز�تشییِع�ابراهیم�خیلی�ها�نمی�دانستند�
اســت؛�حتی�همســایه�ها�و�مردم�محله�شــان�هم�خبر�نداشــتند. �تازه�روز�
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که�ابراهیم�فرمانده� تشــییع�وقتی�تابلوها�و�پوســترها�را�دیدند�فهمیدند�
تیپ�الغدیر�یزد�بوده�است. 

کلی�زحمت�و�مشقت�تهیه�شده�بود�و�به�مراسم� آن�پوسترها�هم�با�
که�از�خودش�در� تشــییع�رســیده�بود. �ابراهیم�آن�قدر�اخاص�داشــت�
واحد�تبلیغات�تیپ�هیچ�عکسی�باقی�نگذاشته�بود. �این�کار�را�از�مهدی�
گرفته�بود. �در�میان�فرماندهان�ســپاه�ابراهیم�با�مهدی� زین�الدین�یاد�
زین�الدین�رفاقت�صمیمانه�تری�داشت. �وقتی�آقا�مهدی�در�سردشت�
شــهید�شــد�ابراهیم�خیلی�غصه�خورد. �ســابقه�دوســتی�آن�ها�به�قرارگاه�
نصر�می�رسید. �بعد�از�شهادت�زین�الدین�یک�بار�ابراهیم�برای�مهدی�
که�آقامهدی�قبل�از�شهادتش�به�واحد� فرهنگ�دوست�تعریف�می�کرد�
گرفته�و�از� تبلیغات�لشــکر�رفته�اســت�و�هرچه�عکس�و�فیلم�داشــته�را�

بین�برده�است. 

قبل از شهادتش مسئول واحد تبلیغات را صدا زد و گفت هرچه 

که تحویل  فیلم و عکس از او توی تیپ هست را بیاورد.  همه را 

گرفــت بــرد گوشــه ای از پــادگان و آتــش زد.  ایــن کار را از شــهید 

که شد هیچ عکس مناسبی از  گرفته بود.  شهید  زین الدین یاد 

کنیم.  که پوسترش  او با لباس پاسداری توی تبلیغات تیپ نبود 

کردیم.  آن را  دست آخر یک عکس پرسنلی معمولی از او پیدا 

بــا عکــس یکــی از فرماندهان که از مجله پیام انقاب برداشــته 

بودیم یکی کردیم و روی صورت حاجی را رنگ زدیم.  با همان 
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خاطرات ســــــــــــردار شـــهــیــــــد
حــاج ابــــراهیـــــــم جـعــفـــرزاده

کردیم.  عکس، اطاعیه شهادت حاجی و پوسترش را چاپ 

بعــد�از�شــهادتش�خیلی�هــا�پیــام�تســلیت�دادنــد. �آیت�اهلل�خاتمی، 
آیــت�اهلل�طاهــری،�محســن�رضایــی�و�خیلی�هــای�دیگر. �یکی�از�کســانی�

که�پیام�تسلیت�داده�بود�محسن�رضایی�بود. 

که همه فرماندهان  هیچگاه از یادم نمی رود، در آن جلســه ای 

ارتــش و ســپاه، قدیمــی و جدیــد جمــع بودنــد و جعفرزاده شــرح 

عملیات آینده را می داد.  از چپ و راست از او سئوال می کردند.  

جعفــرزاده بــا تبســم، قاطــع و منطقــی جــواب همــه را می داد.  آن 

که لذت آن هیچگاه فراموشم  چنان نشاطی به من دست داد 

نخواهد شد. 

تا�قبل�از�شهادت�حاج�ابراهیم�خیلی�از�بچه�های�تیپ�نمی�دانستند�
کلمه�ای�در�این�باره�با� که�او�برادر�شهید�است. �خودش�هم�هیچوقت�
که�برای�دیدن�ابراهیم� کسی�حرفی�نزده�بود. �بچه�های�تیپ��28صفر�
به�تیپ�الغدیر�می�آمدند�قضیه�را�لو�دادند. �وقتی�بچه�های�تیپ�الغدیر�
که�به�جز� برای�مراســم�هفتم�حاج�ابراهیم�به�اصفهان�آمدند�فهمیدند�

برادر�حاج�ابراهیم�شوهرخواهرش�هم�شهید�شده�است.  

مراســم�هفتــم�حاجــی�بــود؛�امــا�هیچکــس�از�عبداهلل�خبر�نداشــت.  
که�پیکر�محمدعلی�را�آوردند�و�او�نبود�تا�زیر�تابوت� درست�مثل�وقتی�
را�بگیــرد. �هرچــه�ابوالقاســم�بــه�ایــن�طــرف�و�آنطرف�زنگ�زد�خبری�از�او�
نشد. �فکر�می�کرد�شاید�دوباره�زخمی�شده�باشد؛�اما�اسمش�توی�هیچ�



190

که�گذشت�باالخره�خبر�شهادت� بیمارستانی�ثبت�نشده�بود. �چند�روز�
عبداهلل�را�هم�برای�ابوالقاسم�آوردند. 

می خواستیم مراسم هفتم حاج ابراهیم را بگیریم. منتظر بودیم عبداهلل 

برگردد که برنگشت.  هرکس چیزی می گفت.  یک عده می گفتند 

اسیر شده.  عده ای هم می گفتند شهید شده است.  بچه های تیپ 

الغدیر می گفتند عبداهلل توی عملیات بدر از آن ها سراغ ابراهیم را 

گرفته است و آن ها هم خبر شهادت ابراهیم را به او داده اند. بعد 

کســی او را ندید.  دوســت هایش می گفتند تیر به  از عملیات دیگر 

پایش خورد و موقع عقب نشینی نتوانست برگردد.  می گفتیم شاید 

اسیر شده باشد؛ اما مدتی که گذشت شهادت عبداهلل را هم باور 

کردیم.  هرچند هیچوقت پیکرش را برای ما نیاوردند. 

بعد�از�شهادت�حاج�ابراهیم�خیلی�ها�خواب�او�را��دیدند. �طلعت،
همدم،�ابوالقاسم،�سکینه�و�خیلی�از�دوستان�و�همرزمان�حاجی. �شیخ�
که�همکاس�سال�های�دبیرستان�ابراهیم�بود�بعد� محمود�بکتاشیان�

از�شهادت�خواب�او�را�دید. 

که شهید شده است.  خوابش را دیدم.  توی خواب یادم نبود 

فقط می دانستم خیلی وقت است که او را ندیده ام.  به او گفتم: 

»ابراهیم! کجایی که خبری ازت نیست؟« حرفی نزد.  دیدم توی 

دســتش قرآن اســت.  قرآن را باز کرد و انگشــتش را گذاشــت زیر 

کلمه »اهلل. «
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شهید�جعفرزاده�در�سال�های�تحصیل�
در�دبیرستان�

از�چپ�به�راست:�سردار�
کبر� کبر�توکلی،�سردار�ا ا
فتوحی،�ســردار�شهید�
جعفرزاده، ابـــراهـــیـــم�
ســــــــردار�شــهــیــد�ســیــد�

محمد�ابراهیمی
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خاطرات�ســــــــــــردار�شـــهــیــــــد
�ــاج ا�ــــ�ا��ـــــــ��ـ�ــ�ـــ�زاده

شهید�جعفرزاده�در�جمع�رزمندگان�تیپ�زرهی��28صفر

شهید�جعفرزاده�در�جمع�رزمندگان�تیپ��18الغدیر�یزد
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شهید�جعفرزاده�در�جمع�رزمندگان�تیپ��18الغدیر�یزد

شهید�جعفرزاده�در�میان�فرماندهان�سپاه�و�ارتش
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خاطرات�ســــــــــــردار�شـــهــیــــــد
�ــاج ا�ــــ�ا��ـــــــ��ـ�ــ�ـــ�زاده

شهید�جعفرزاده�در�میان�فرماندهان�سپاه�و�ارتش
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بازدید�از�تونل�خط�
کــنــار�جــواد� زیـــد�در�
رزمندگان� و� کمالی�
ــات� ــاعـ واحــــــد�اطـ

تیپ��18الغدیر

کنار�همسر�و�فرزند�(علیرضا) در�
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خاطرات�ســــــــــــردار�شـــهــیــــــد
�ــاج ا�ــــ�ا��ـــــــ��ـ�ــ�ـــ�زاده
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خاطرات�ســــــــــــردار�شـــهــیــــــد
�ــاج ا�ــــ�ا��ـــــــ��ـ�ــ�ـــ�زاده

:::�شهیدان:
حبیب�اهلل�جعفرزاده
�عـبــــداهلل�جـعفـرزاده
�محمدعـلــی�زمـــانــی
�ابـــراهـیــم�جعفـرزاده
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