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 یرهو بابک
داستان ارتش .  کهنه سرباز، داستان جبهه های جنگ ایران و عراق است

ارتشی که با کمترین امکانات، بیشترین تلفات را از .  و ارتشیان ایران

 ...را نجات داد نیرادشمن عراقی گرفت و ا
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 مقدمه؛

کردم که در عملیات آنرا منتشر  ۲روز از  ۰۱ فعال فقطو  این خاطرات جنگ من است

خوانندگان عزیزم تقاضا دارم که به دیده اغماض شما  از. گذرد اینجا از نظر شما می

سال از  ۰۱اکنون حدود بزرگترین دلیل این تقاضا اینکه،   .به این خاطرات نگاه کنید

کمرنگ شده   و به هر صورت عکس ها در ذهن من کمی گذشتهاطرات این خ روی

ها و افراد را  ها، روزها، مکان کردم که ساعت  تا آنجا که توانستم سعی  ولی ند، ا

و وظیفه خود را به فقط به عنوان راوی و یک دوربین حساس، انجام  صحیح نام ببرم

 .دهم

  .نیستم قهرمانمن  ،اما داشتم ها شرکت  من خودم شخصاً در تمامی این ماجرا 

خواست  دیدم که چگونه جوانان ما به دلیل اینکه خمینی میمن فقط بودم و 

، رضایی و دیگر کسانیکه   یافسنجانی، خامنه رو  اش را با صدام صاف کند کینه

میخواستند جیبهای  ،ها و مقامات رسیده اند امروز صاحب جنگ شده اند و به پول

و بیش از یک میلیون شهید و معلول  سال تمام به طول انجامید ۸ خود را پر کنند،

 .برای ما بر جا گذاشت

همیشه  .و ویرانی  به جز خرابی ،برای ایران   بدون هیچ نتیجه ی ، سال جنگ ۸ 

و امروز جوابش اینست که  ،ماندم  سوال من از خودم این بود که چرا نمردم و باقی

  بگویم که خود دیگر نیستند ولیایران زمین  پاک ارتشیاناز شجاعت  راوی باشم و

 .ایران به لطف آنها هست

وجود دارد که  یو انشائ ییامال یکتاب غلط ها نیمن، مسلما در ا زانیعز

که  ستیاور ادیالزم به  . طلبمیبه خاطر آنها پوزش م نانمیاز شما نازن شیشاپیپ

ها را  یکاست نیو ا دیف کننکردم و نخواهم کرد، پس لط یسندگینو یادعا چگاهیه

 .دیخودتان ببخش  یبه بزرگ

 پاینده ایران

 بابک هروی

 ، و ما که با نجات دادن جان من  کسی  ،داود محمدی شاملو دیشه تقدیم به روان پاک

 ...خود را به جان آفرین تسلیم کردپاک  جان
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  ۲ والفجر اتیعمل 
که داستان  دانست ینم  یکس  .۲والفجر  اتیقبل از عمل یاواخر خرداد بود و روزها

ضّد  یتوپخانه اصفهان آنهم واحدها یها از واحد یآمدن تعداد  فقطو  ستیچ

 نیا. کردیچرخ که بار آنها تابوت بود جلب توجه م ۰۸ یهایلی، به اضافه تر ییهوا

 نیدو طرف ا یپادگان پارک کرده بودن و تمام یاصل ابانیدر دو سمت خ هایلیتر

که   ینیبب یتوانستیشمارش ساده م کیبا .  را اشغال کرده بودند  یطوالن ابانیخ

که  کردیمبدل م نیقیکه شک ما را به  یگریمطلب د.  اند تابوت آورده ۰۱،۱۱۱اقالً 

نه   یعنیبود  رونیبا ب پیرانشهرارتباطات  یقطع تمام, در راه است  یاتفاق بزرگ

بر  دیهم که مز یزیچ گرید.  دندفعال نبو چکدامیتلفنخانٔه شهر و نه مال پادگان ه

بود    رانیا گرید یو چه به شهر ها پیرانشهرها چه به  یعلت بود، لغو  تمام مرخص

  یکه قصد حمله وجود دارد اما کس یکه متوجه شو شدیباعث م نهایو همٔه ا

 .که چه موقع، چطور و از کجا دانست ینم

 

 تینفر هدا ۰صبح بود که من و  ۸ساعت 

به ستاد گردان  یبیرا سرگرد غ گریآتش د

 گریما هم که د. و اتاق خودش فراخواند

به اتاق  ستیچ هیقضکه  میدانست یم

 ادیّ در آن اتاق، سرهنگ ص. میسرگرد رفت

و  یبی، سرگرد غیی، محسن رضایرازیش

معاونش حضور داشتند که ما هم به آنها 

 یپس از ورود به اتاق و ادا . میاضافه شد

که جلب توجه  یزیچ نیلاو ینظاماحترام 

بود با  زیدو م یرو ریوجود دو تختٔه ت کردیم

آنها،  یهدف به روو سوزن  یتعداد

 . شده نییتع شیاز پ یهدفها
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اهداف را به نسبت  نیا ریمختصات ت خواهم یم; سرگرد سخن را آغاز کرد و گفت

و  دیدهبه دقت محاسبه کرده و به من ب یمحل توپخانه خود  یعنیزرد  یسوزنها

با . دیفرمودیکرد و گفت جناب سرهنگ م ادیّ جمله رو به سرهنگ ص نیبعد از گفتن ا

زرد بالفاصله متوجه شدم که محل در داخل  یبه نقشه و محل سوزنها  ینگاه

حمله   ی نقطه نیهدف متوجه شدم که اول نیخاک عراق است و با مشاهدٔه اول

ها با در دست  یعراق.  داشتخود  که عراق آنرا در تصرفاست  ۲۱۰۲ارتفاع ما، 

خود و  از پشت  متریلیم ۰۰۱،  با توپخانه یو تپه آزاد نیداشتن ارتفاعات تمرچ

، پادگان و خواستندیداشتند و هر گاه که م ریت ریو پادگان را ز پیرانشهر، کوه نیهم

 شدم که ۰۰۱۱متوجه ارتفاع  قتریدق یقدر  یبا نگاه. کردندیشهر را گلوله باران م

و  کردیمسلط معراق  یما را در صورت تصرف آن، به شهر و پادگان چومان مصطف

 .کردیها خارج م یاتش عراق ریو پادگان را از ز رنشهریپ

 

گردان  ۰ی, ادهیپ پیت ۲حدود   ،یعنیدر منطقه  ها یبا توجه به استعداد عراق

آتشبار ، ادهیپ پیت کیو  میمستق یاتیعمل روىی، به عنوان نزهیمکان پیت کی، زرهى

کار  نیا ،عیسر یبانیپشت یروهاین به عنوانآنها،   ی، و گردان مهندسمختلف یها

به  یانتحار  یخود عمل یبخود

تنفس در  حتی .  امدینظر م

 ایمتر از سطح در ۰۰۱۱ارتفاع 

چه رسد بود حال   یمشکلکار 

 ۲۱تا  ۲۱با  میبخواه نکهیبه ا

تفنگ،   یعنیبار مبنا،  لویک

، غذا و مهمات فشنگ، آب

 میحمله کن یاضافه به خطوط

ها  یکه مدتها در تصرف عراق

شده و  یگذار نیتماماً مبوده و 

 یقابل نفوذ ریبه صورت دژ غ

افکار بودم  نیدر هم  .درآمده

شادروان  یکه نگاه صدا

من را به خود  ادیّ سرهنگ ص

 ییآورد که به محسن رضا

و چون , ماه کامل است, که چرا ستیکار در روز چهارم خودکش نیا گفتیم

 کیبا گذاشتن  حتیکه  توانندیهستند،  م یدر ارتفاع باالتر و موضع دفاع ها یعراق

 .به ما وارد کنند  را ینیسنگ اریدر وقت حمله تلفات بس رباریت
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گفت در حال حاضر، ما به هر  ییرضا  .بود گریاکنون حواسم کامال به سمت د گرید

دستور شخص حاج آقا  نیا .و هر چه زودتر بهتر میدار جایاحت یروزیپ کیبه  متیق

باز , میریرا هم بگ ۲۱۰۲اگر  یادامه داد که تازه حت ادیّ ص  !ستینیخم  یعنیامام، 

آن به صورت حتم قتلگاه  یشده، باال ریها ثبت ت یعراق لهٔ یارتفاع به وس نیچون ا

 ۰۰۱۱دور زده اول به را  ۲۱۰۲ دیبا ای دهمیمن اجازه نم.  سربازان من خواهد شد

هر کار  ایو  میحمله کن ۲۱۰۲و بعد به  میتا از عقب دشمن را قطع کن میحمله کن

کفش کرده بود که  کیرا در  شیهر دو پا ییرضا . ستیدر ماه کامل خودکش یگرید

کم کم صداها باالتر و باالتر رفت و به .  دیگو یکه او م  موقعیبشود و در  دیکار با نیا

به  روندیم شوندیم دیم که کشته شوند، شه... زد به  ادیفر ییکه رضا دیرس  ییجا

, دهمیگفت اجازه نم دیرسیکه کامأل برافروخته به نظر م ادیّ سرهنگ ص.  بهشت

  نیفرماندٔه ارتش من هستم و من به شما ا

، دیکن یکه سربازان من را قربان دهمیاجازه را نم

 .خواهد بود نیسنگ اریتلفات بس

 

 گریکه اکنون د ییرضا, لحظه نیر همدرست د

 شیدست برده و کلت کمر, کامال سرخ شده بود

حاال اتاق . نشانه رفت ادیّ و به طرف ص دیرا کش

در سکوت کامل فرو رفته بود و همٔه ما منتظر 

کس  چیدر آن اتاق ه. شودیچه م مینیتا بب میبود

 ییو محسن رضا یرازیش ادیبه جز سرهنگ ص

 ادیّ سرهنگ ص لیکه داشت خود را حا یبا ابهت یبیسرگرد غ   .اسلحه نداشتند

هم  ریو آن هفت ت ستیکارها ن نیا یجا نجایغالفش کن ا ییرضا یکرد و گفت آقا

کرده  کاریبود چه کثافت  دهیکه فهم ییرضا . مال دشمن است و نه فرماندٔه ارتش

 نییو تع زنمیپس من به امام زنگ م ،اسلحه را در غالفش گذشت و گفت یبه آرام

 یجمله و انگار نه انگار که اصال اتفاق نیپس از گفتن ا ییرضا. کنم یم فیتکل

به درون اتاق آمد و  به  یپاسدار قهیرفت و پس از چند دق رونیافتاده، از اتاق ب

  یمدت.  خواهد یتلفن م یرا پا شانیاحمد آقا ا دیگفت که س ادیّ سرهنگ ص

  .و متاثر نیبود و صورتش خشمگ نییسرش پا .گذشت تا سرهنگ به اتاق بازگشت

و از اتاق  میکن یبود به سرگرد گفت چهارم حمله م نییدر همان حالت که سرش پا

 .رفت رونیب
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 ایسبزوار و  ینفر را که بخاطر آقا ۸۱۱گردان به استعداد  کیوقت آن نگاه و  چیه

خاکستر  یه آزادتپّ  یو در باال,  ۰۰۳۲در روز چهارم مرداد سال ,  ییمحسن رضا

 ...گفتندیجناب سرهنگ راست م.    نخواهم برد ادیشدند را از 
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شب اول -   ۲عملیات والفجر 
   

 
بسیج دانشگاه پلیس هم به پادگان آمده بود و همه چیز از نزدیک بودن ساعت 

ناگهان در . موعود خبر میداد
پادگان چو افتاد که آهنگران در 

دگان است و محرز شد مسجد پا
که تعدادی از واحدها همانشب 

از اسایشگاه . حرکت خواهند کرد
به واحد خودمان که باز  ۰۲۸

میگاشتم باید از جلوی مسجد رد 
به نزدیکی مسجد که . شدم می

 رسیدم این صدا به گوشم رسید،

 گذشت بهر آزادی قدس از کربال باید 

  از کنار مرقد آن سر جدا باید گذشت 

ها را به هیجان آورد  دش بود آهنگران که داشت شعر جدیدش را میخواند تا بچهخو 
 .و بعد هم خودش به تهران باز گردد

میلیمیتری را به  ۰۱۱عراده توپ  ۳به جلوی واحد خودمان که رسیدم دیدم که  
من هم به داخل رفتم و وسائلم . اند و تقریبا همه آمادٔه حرکت ها بسته پشت ریو

یسه سربازیم را، به ک  یعنی
اضافٔه تفنگ، مهّمات و وسایل 
هدایت آتش را برداشتم و در 

 از کامیونها پریدم  پشت یکی

. 
کاروان ما  ،ای چند پس از لحظه

شروع به حرکت کرد و آن هم به 
. مرز عراق  ، یعنیپیرانشهرطرف 
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نفرات  یک تیربار در وسط کامیون و بقیه. روکش کامیونها باز بود و همه در سکوت
دچار کمین شدیم قادر به راه های آمادٔه شلیک تا اگر در  هم رو به بیرون با تفنگ

رفتیم هوا خنکتر میشد و از وزش باد به صورتم لذت  هر چه جلوتر می. دفاع باشیم
دانستم  دچار کمین شده بودم و می قبالمیبردم اما همه چشم و گوش بودم چون 

 . فتد که چه سریع اتفاق میا

این اولین . در سینهایمان میتپید  از نیم ساعت به نقط صفر مرزی رسیدیم و دل پس
آنهم بدون پاسپورت به عبارتی اولین  میشدیمباری بود که از مرز ایران خارج 
سال جنگ به خاک عراق حمله میکردیم و دیگر  ۰واحدهایی بودیم که پس از 

ندن داروی خودشان به صحبت از دفاع نبود بلکه قصد تصرف خاک عراق و چشا
 .خودشان بود
و کامیونها با فشار در سرباالیی حرکت میکردند آنهم با  گذاشتیماز نقط صفر 

ماه در آسمان در کمال غرور میدرخشید و راهمان را روشن . های خاموش چراغ
یک جیپ  ،فرعییک از  ،رسیدیم که  حدود چند کیلومتر به جایی  پس از طی. میکرد

کاروان ما به آن فرعی که پشت تپٔه بلندی بود پیچید سرعت به . میزد برایمان چراغ
از ماشینها پایین پریدیم و من در یک نظر جناب سرهنگ . یمو چراغها را روشن کرد

را  ۳۶گوهرفر، فرماندٔه توپخانه لشگر 
همه به دور او جمع . تشخیص دادم

شدیم تا ببینیم که برنامه چیست و 
  .قدم بعدی کجا

 
خسته و ناراحت   نگ با صورتیسره

ایستاده بود و پس از اینکه همه جمع 
شدند، با صدایی خشک و سرد 

گفت، مقصد بعدی پایگاه حاج عمران 
است و به آنجا که رسیدید موضع 

ساعت روی  ۰۲به مدت . میزنید
که دارید حساب کنید که   غذایی

همانا یک بسته جیره جنگی شامل 
قوطی دو قوطی کنسرو لوبیا، یک 

بسیار کوچک شیر و عسل نستله و 
تعدادی بیسکویت خشک باشد و بس، چون معلوم نیست که چه موقع بتوانیم 

بعد نگاهی به ما کرده و پرسید . بسته به نتیجٔه عملیات به شما غذا برسانیم
من پرسیدم، جناب سرهنگ آیا در جلو لودر یا بلدوزر هست    ؟سٔوالی ندارد  کسی

 ها استفاده کنید،  ع بزنیم و او گفت نه از همان سنگرهای عراقیکه بتوانیم موض
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آن   سپس من در جوابش گفتم ولی
سنگرها مطمئنا به وسیلٔه آنها یا مین 

 ثبت تیر کهاقل گذاری شده و یا حِد 
سرهنگ از جا در رفت و فریاد ناگهان 

و سکوت کوه  ،"همین که گفتم" ،زد
 .را در بر گرفت

 
ره سوار کامیونها پس از این دوبا

شدیم و به طرف پایگاه مذکور حرکت 
انستم که تا  د حال دیگر نمی. کردیم

صبح چیزی از ما خواهد ماند یا نه 
پس از یک ساعت به حدود پایگاه که . شدیم چون با پای خود داشتیم وارد تله می

ب کرد و پیشاهنگ را انتخا   رسیدیم از کامیونها پیاده شدیم و فرماندٔه ما دسته ی
قرار شد بقیه راه را پیاده ادامه بدهیم تا اگر مانعی بر سر راه مانده باشد را پاک 

که خود راهپیمایی  ،رفتیم اکسیژن کمتر هوا سردتر میشد و هر چه باالتر می. کنیم
 . کیلو بار سخت تر میکرد ۲۱را با حدود 

حاال . منتظرمان بودند به نزدیکی پایگاه که رسیدیم انگار که همه چیز خاموش بود و
جلوتر که رفتیم دو دسته شدیم و یک . دیگر میتوانستی صدای قلب خود را بشنوی

از جلوتر صدای . دسته از شرق و دیگری از غرب پایگاه شروع به پیشروی کردیم
دور پایگاه تماماً . درگیری ادامه داشت  آمد و در جایی تیراندازی با اسلحه سبک می

محسوب   ن گذاری بود پس تنها راه ورود سریع، ورودی اصلیسیم خاردار و می
  .میشد

 
رسیدیم، تصمیم بر این   متری ورودی اصلی ۰۱که در پناه گیاهان و درختان به   وقتی

 حتیشد که هر دو دسته از همان ورودی حمله کنیم چون انگار پایگاه مرده بود و 
م و فقط صدای نفسهای خسته آرام آرام به ورودی نزدیک شدی. نگهبانی هم نبود

با گروه اول وارد شدیم و فقط مواظب بودیم که پایمان . شب به گوش میرسید  در دل
به سیم یا چیز دیگری گیر نکند که باعث انفجار 

 .مین یا تله انفجاری بشویم

به محض ورود به صحن پایگاه از دو سنگر به  
طرف ما تیراندازی شد که سریع به روی زمین 

هزاران سوال در ذهنم موج میزد آیا . دیمخوابی
 هستند آنهایی یاو  هستنداینها نیروهای کامل 

جوابشان را . ما را معطل کنند تا اند مانده که
 . دادیم و تیراندازی ادامه پیدا کرد
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به طرفمان شلیک دیگری که مقاومت میکردند و از جای بودند فقط دو سنگر 
با سرعت از  . آن دو سنگر حرکت کردیم دو دسته شدیم و به طرف  .شد نمی
یک نارنجک   ها نزدیک شدیم و به محض رسیدن به سنگرها یکی ها به سنگر جناح

 .به درونشان انداختیم و پس از سه ثانیه صدای انفجار و پس از آن سکوت مطلق
 

حاال   . نبود  کسی. سنگرها کردیم  از جا بر خواستیم و شروع به چک کردن باقی
االن فرار  نیهم انستیم که آیا اینها میدانستند که عقب کشیده بودند و یاد نمی

ای که هنوز  با رسیدن به سنگر آشپزخانه و پیدا کردن تخم مرغ نیمرو شده. کرده اند
بالفاصله شروع به بازرسی و . اند ها میدانستند و تازه رفته داغ بود فهمیدیم که این

خنثی که بودند های انفجاری  تلهسنگرها اکثر در .  پاکسازی بقیه سنگرها کردیم
 .شدند

هوا دیگر گرگ و میش شده بود ، حال دیگر با کامیونها تماس گرفتیم و گفتیم که   
تا آمدن آنها روی خاک دراز کشیدم و کاله آهنی . موضع حاضر است و میتوانند بیایند

تیراندازی و غرش  با وجود صدای . خود را زیر سرم گذاشتم تا قدری استراحت کنم
 .عمیق فرو رفتم  به خوابیتوپهای عراقی 
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صبح روز اول-  ۲عملیات والفجر
 

 
با . کرد داریبانگار تمام عمرم را خوابیده بودم که صدای ترمز کامیون مرا از خواب 

دقیقه خوابیده بودم و چه خواب  ۲۱سرعت برخاستم و به ساعتم نگاه کردم، حدود 
به   دستیجناب سروان  سریع از جا برخاستم و به طرف فرمانده رفتم، .  شیرینی

به رفتم  ،نیپس از ا.  تعریف کردم شیبرا قضیه گرفتن پایگاه را و من هم  ام زد شانه
ها و صفر کردنشان به وسیلٔه زاویه  سراغ نصب توپ
 .یاب فرماندهی

 
تنگ بود  خورشید هنوز باال نیامده بود و وقت بسیار 

منتظر  دیبان به محض روشن شدن هوا چو
محل پایگاه در . میبود یمهای عراقی  هواپیما

قرار داشت و در پایین   جاده اصلی یی در باالی  تپه
میلیلتری از توپخانه اصفهان  ۲۰جاده یک توپ 

 ها یک توپ   در همین حال عراقی. مستقر شده بود
ZPU-۶ ۶  هم  میلیمتری ۰۰لول و یک توپ تک لول

به جا گذشته بودند که توپ چهار لول سوار ما  یابر
بدون نیروی   چرخ داشت ولی ۶هم  بود و توپ دیگر ZILبر یک دستگاه کامیون 

 .کشنده
 

خراسان مشغول زدن  ۰۰لشگر پیروز  یها ادهیپدر حدود یک کیلومتر جلوتر از ما 
پایین   موضع موقتی بودند و کمی

تعدادی از نیروهای سپاه هم  تر
که کارم تمام   وقتی  .سیجو ب

شد دیگر صبح شده بود و هر 
چه به دور و بر نگاه کردم 

پر نمانده بود که   یباق سنگری
که   یمیابراه با علی . نباشد

 تنها سنگربه بچه مشهد بود 
که سنگر دستشویی  ماندهیباق

 .پناه بردیم ,ها بود عراقی
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زدن پایگاه   رده بودم اتفاق افتاد یعنیک  ل به ناگاه آنچه را که پیش بینیادر همین ح
 . میلیمتری عراق ۰۰۱به وسیلٔه توپخانه 

 
،  یآوریب رونیبنمیتونستی سرت را از سنگر  حتیشدت گلوله باران به حدی بود که 
مشغول  یمتریلیم ۰۰۱ اتشبار  ۰تا  ۲انگار که . چون همان یک لحظه بود و ترکش
 .آمد گلوله باران بند نمی  زدن این یک نقطه بودند و ثانیه ای

 
ها بود و آنها هم با ضرب هر  درست حدس زده بودم و تمام منطقه ثبت تیر عراقی 

و هدف  امدندیمها نزدیکتر و نزدیکتر  کم کم گلوله. چه تمامتر ادامه میدادند
نیز  ۰۰های لشگر  در همین حال واحد اصفهان و پیاده. گیریشان دقیقتر میشد

 .ها قرار داشتند اقیبشدت زیر آتش عر
 

گرفت و خاک و سنگ بود که به هوا  پس از دیگری هدف قرار می  ها یکی سنگر
انفجار خفه  کیاول به صورت  ,صدای گلولٔه توپ.  واقعیجهنم بود، جهنم . رفتیم

این اعالم . شده بودتوپ خارج دهانه که از گلوله از بود   موقعی  نیو اشنیده میشد 
حال در   ای صدای غرش هواپیمایی پس از چند لحظه. در راه استکه گلوله بود  ان

به میلیمتری  ۰۰۱ترکش توپ . و پس از آن انفجاری مهیب یدیشنیمنشستن را 
 ۱این ترکش به قطر  ,به دلیل نوع انفجار. رسد یمسانتیمتر  ۰۱تا گاهی و  ۱طول 

ردش با هر قسمت از و برخو ،در کنارها تیز تیز است  سانتیمتر و به حالت اره یعنی
 .کند قطع میکامال  آن قسمت را ,بدن

 
 چگونهیهگلوله باران ما همچنان ادامه داشت و ما نیز به دلیل غافلگیری امکان  

که به  توانستیم میخود  ۰۱۱عراده توپ  ۳با ما  وگر نه ،پاسخگویی نداشتیم
 ۲الت به مدت حدود این ح. کمتر کنیمحداقل خفه و یا به کل  آتش آنها را یا  یراحت

بدون وقفه ادامه پیدا کرد و چیزی که در آن لحظه برای ما نمانده بود و  ساعت
 . طاقت ماندن در سنگر بود و بخصوص سنگر من و علی

 
پس از این مدت به ناگاه آتش 

ها متوقف شد و ما به سرعت  ۰۰۱
 ۱۱بیرون پریده و مسلسل کالیبر 

 حال نیهمدر  . را در زمین کوبیدیم
هایمان را هم در  دو قبضه از توپ

. زمین کاشتیم و صفر کردیم
خاکریزی مختصر فقط برای خدمه 

آن دو توپ با کیسه شنهای عراقی 
ساختیم و دو قبضه توپ ما آماده 

 .شد
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در این موقع دیگر خورشید در آسمان بود و ما متوجه شدیم که از آسمان صدای  
میلیمتری اصفهان بود که از ما  ۲۰ما و توپ  ۱۱ هواپیما میاید و این بار نوبت کالیبر

آن دو قبضه با  ،ها برسند تا قبل از اینکه هواپیما ،ل همادر همین ح . دفاع کنند
چون  ،میکردعراق  ۰۰۱شروع به تیراندازی به طرف توپخانه  ،که کاشته بودیم  توپی

 .همانگونه که گفته بودم قبال مختصات آنها را داشتیم
 

و دیگری  ۲۰میگ   دو نوع هواپیما را تشخیص دادیم، یکی ،دندیا که رسه مایهواپ
. اینها اول و قبل از رسیدن به منطقه ارتفاع گرفتند و بعد شیرجه زدند . ۲۱سوخوی 

ها  شان و کار سوخو ها ریختن بمب ناپالم بود و استفاده از مسلسل کار اصلی میگ
متری از روی  ۰۱ها تا ارتفاع  در و مادرپ  این بی .  و سنگر هابه موشک بستن نفرات 

 ۲۰ جاده پرواز میکردند که اگر توپ 
خطا زد مارا بزند و اگر ما  یمتریلیم

 .را یمتریلیم ۲۰خطا زدیم توپ 
 
بعد از شیرجٔه اول تمام منطقه و  

سوخت و دود  ها در آتش می تپه
غلیظی هوا را گرفته بود که 
برای باال خوشبختانه دید را از ارتفاع 
ر الزم بود که اآنها مشکل میکرد و این ب

ها شیرجٔه دوم را که زدند برای دید بهتر پایین  هواپیما  .برای زدن ما پایین تر بیایند
هم و شماره بدنٔه هواپیما را   حاال دیگر خلبان را هم میتونستی ببینی.  تر آمدند
 .بخوانی

 
یک  ،دالور آذری واحد ماسمخانی قادر دور دوم که از مقابل ما رد شدند استوار  

با بدنٔه میگ  ۱۱کالیبر  های گلولهرا از پهلو به گلوله بست و صدای برخورد  ۲۰ میگ
را با فشار به   ، انگار که دارند میخ های بزرگیلذت بخش بود یصدائ .را شنیدیم

بدنه هواپیما 
میگ    .میکوبند

قدری جلوتر رفت 
و از پشت و 
پهلوی آن به 

د ناگاه دو
سیاهی به بیرون 

 .زد
 
  

  میگ سعی . به هواهم  های ما میگ مورد اصابت قرار گرفته بود و فریاد شادی بچه
را  نکاریقدرت ا گریآن د یزخم یانگار که موتور ها کرد خود را به باال بکشد ولی
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در ارتفاع ادامه داد و سپس  جهینت  یتالش ب نیبه ا یقدر یزخم گیم.  نداشتند
 .به بیرون پرید گیمخلبان  ،دیانفجار شد نیپس از ا.  مفجر شدناگهان به  نییپا
 
 توپ دیگر ۲بالفاصله یک واحد پیاده برای دستگیری خلبان رفت و در همین حل نیز  

بقیه هوا پیماها به خاطر دید   .میداشتل آتش اتوپ در ح ۶و بودند  صفر شدههم 
پا به فرار گذشتند و در اینجا  ،قشاناز دست دادن رفی ،از  ی، ناشکم و روحیه خراب

 . بود که موضع ما تثبیت شد
ندٔه اها با نیمه در صندلی باقیم گشتی  پس از مدتی

در  "جاسم"بود، نصف   یجالب  صحنه. بازگشتندخلبان 
 . پودر شده بودصندلی بود و نیمه دیگرش در هواپیما 

 
.  پس از تمامی اینها رفتیم به دنبال سرشماری

خدمه توپ را از دست  ۰ ،حمله نیانه در طول امتاسف
حدود نیم ساعت . باد  داده بودیم که یادشان گرامی

  دیگر در تن  دیگر هر شش توپ آمادٔه شلیک بود ولی
رفتم که از آفتاب   بگوشه ای. جانی نمانده بود  کسی

مرداد ماه در کوه در امان باشم و سیگاری روشن 
میدادند سیگار زرّ بود یا  تنها سیگاری که به ما. کردم

شیراز  -شیراز که بچها به شوخی آنرا تهران 
قدری به تپٔه پشتم تکیه دادم تا خودم را . میخواندند

تنها فکری که در سرم بود این بود که آیا به شب خواهم . برای بقیه روز آماده کنم
 رسید یا نه؟
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 روز اول شبِ  - ۲عملیات والفجر 
 

هر شده بود و آتش متقابل های ظ طرف
بین ما و توپخانه عراق در جریان بود در 

دقیقه یک بار  ۰۱تا  ۰۱عین حال هر 
آمدند و مواضع  هواپیماهای عراقی می

آنهم فقط با  دما را بمباران میکردن
پالم و موشک اما دریغ از یک ان

انگار . هواپیمای خودی یا یک داگ فایت
بود و فقط که خدا هم ما را از یاد برده 

بود که  وشایباران بمب و موشک و کات
ما هم با چنگ و دندان پاسخ . میامد

و  ۰۱۱، خودمان و یها ۰۱۱میدادیم، با 
 .مستقر در پادگان های 

 
در همین میان بود که به ناگاه فرماندٔه ما را عوض   

کردند و جناب سروان احمدی را برداشته و یک افسر 
 ,م جناب سروان حسین نشاطاز توپخانه اصفهان به نا

یا همان جناب سرهنگ نشاط امروز، نویسندٔه کتاب 
را بجایش  ,ساعت مچی که خاطرات همان روز هاست

 .شتنداگذ
 
فرماندٔه جدید ریشی داشت و به نظر ایدئولوژیک  

دانید ارتش جای  میامد و همانطور که در آن زمان، می
ر آن خدمت ها نبود و اخراجیهایی چون ما د ایدئولوژیک

بودند و یا   در آن دوران کسانیکه یا مذهبی. میکردند
فرصت طلب بیشتر از طریق بسیج میامدند چون هم 

ها  بسیجی  .جزو دورٔه خدمتشان حساب میشد و هم اینکه انضباط ارتش در آن نبود
 .ما مثل سنگ ته جوب ماندگار بودیم  رفتند ولی میامدند و می
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  گشتند ولی به محل کار، دانشگاه و یا خانوادهایشان باز می آنها پس از هر عملیات
روز آنهم در رفت و برگشت خالصه  ۲ده روز مرخصی که   برای ما به جز سه ماهی

  .آزارمان میداد  که این خیلی مینداشت یگریدمیشد چیزی 
 

چون شب به عنوان دیده بان باید  ،قرار آن روز این بود که من قدری استراحت کنم
  .میکردیمحمله  ۲۱۰۲به تپٔه   پیروز خراسان و تعدادی بسیجی ۰۰به همراه لشگر 

دشمن به   قبال در منطقٔه کردستان عملیات زیاد رفته بودم ولی.  توی دلم نبود  دل
از قوطیهای لوبیا را   باری، یکی. این قدرت نبود و گستردگی عملیات به این صورت

یا سال تولد  ۰۰۶۰تاریخ روی قوطی ساله . تر خودمباز کرده و با لذتی هر چه تمام 
 .بعد از آن هم یک سیگار زر. چسبید  من بود ولی

 
نشسته بودم که گفتند جناب سروان  

با . خواهد احمدی قبل از رفتن تو را می
عجله به طرف سنگرش رفتم و پس از 

از من   بدی، خوبی"احترام نظامی گفت، 
ز فردا ل کن چون ا دیدی ببخش و حال

، من هم حاللیت "واحد را تحویل میدهم
طلبیدم و رو بوسی کردیم، بعد از ایشان 

پرسیدم که قرار امشب سر جایش 
 ۸ساعت  . هست یا نه و فرمودند بله

شب راه پیمایی شروع میشود و پس از 
از آن  پس از آن باید . خواهید رسید ۲۱۰۲ارتفاع کیلومتر به پای  ۰۱پیمودن حدودأ 

 ? پرسیدم که میدان مین چه میشود  .تصرف کنید  ها را و پایگاه عراقیرده صعود ک
که شما را تا صد باشند با پرچم زرد باز معبر  ۰تا  ۲باید  ،فرمودند که تا شما برسید

کار خطرناکی . از همانجا باید باز شود  و در صورت درگیری باقیبرسانند متری پایگاه 
و حواست   در ارتفاع پایینتر بخواهی مین پاک کنیزیر آتش دشمن آنهم   بود یعنی

 .کنندیم یراندازیکه از باال به تو ت  یآنهم وقت باشد که پایت به چیزی گیر نکند
 

از سنگر که بیرون آمدم، به 
ای رفتم و وصیتی نوشتم  گوشه

چون دیگر الزم بود و آنرا به دوستم 
اردشیر دادم که برایم نگهدارد، کار 

 تیوصاردشیر   بود  بسیار معمولی
که در   گرفت و آنرا در حالینامه را  

داداش "گذشت گفت  جیبش می
برگردی میبینمت، قیافت مردنی 

و با لبخندی از هم سوا  ،"نیست
 .شدیم
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رسید و من هم با یک تفنگ، صد تیر  ۰۰بود که جیپ لشگر  ۰۲ :۰۱حدود ساعت 
. سوار شدم ،بودشده بود  بسته فشنگ،  قطب نما،  نقشه و  بیسیم که به پشتم

 .دقیقه به ستاد لشگر رسیدیم و داخل سنگر فرماندهی رفتیم ۱پس از 
 
طبق معمول رادیو عراق باز بود اما دیدن قوری و کتری و آنهم با چای آماده هوش از  

جناب سرگردی که در سنگر بود   شد سوال کنم ولی رویم نمی حتی. سرم پراند
 .خودش بفرمای طالیی را زد و من هم از خدا خواسته پرسی پس از سالم و احوال

 
سورتی پرواز روی منطقٔه عملیات  ۰۳۱رادیو عراق داشت میگفت که آنروز آنها  

. از دست من هم در رفته بود یحت ،گفت چون شماره اند و بیراه هم نمی داشته
چای جناب سرگرد گفت خوب پس امشب تو با ما   پس از نوشیدن جرعه ای

یی؟ گفتم بله، گفت پس حواست جمع باشد که آتش خودی به سرمان نریزد آ می
چشم  ,عرض کردم  .داشته باشیم ۲۱۰۲و حد اقل یک ساعت آتش تهیه روی 

آتش توپخانه باید به  ۰۰ها اعالم کردم که از ساعت  قربان و با بیسیم اینرا به اتشبار
 ۰۲شروع  شده و در ساعت   میکرده بود ریمختصاتی که قبال داشتیم و قبال  ثبت ت

 .رسیدن حدودی ما به قله قطع شود  یعنی
 

از سرگرد خداحافظی کردم و خود را به . بود و وقت شروع راهپیمایی ۸دیگر ساعت 
هم قطع شده بود چون در شب معموال    هوا خنک بود و بمباران هوایی. ستون زدم

  دقیقه ای ۰۱تا  ۱ه آنهم هر فقط آتش توپخانه ادامه داشت ک. کردند بمباران  نمی
یک بار گلوله ای در کنارمان به زمین 

میخورد که میخوابیدیم و بعد هم بلند 
. شده، خود را میتکاندیم و ادامه میدادیم

 .آمد ماه هم کم کم داشت باال می
 
ذهن مرا   در حین راهپیمایی نکته ای 

مشغول کرده بود و آن اینکه رادیو ایران تا 
چ چیز از عملیات هنوز اعالم آن لحظه هی

که ما در خاک   در حالیآنهم  نکرده بود
  تا همان روز مقدار خوبی . دشمن بودیم

پیشروی کرده بودیم پس این سکوت برای 
 چه بود؟ 

 
ها و بوی باروت آدم را  صدای جیرجیرک

هر هم  کالفه میکرد و صد البته اکسیژن
 .کم تر و کمتر میشدلحظه 
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بود که آرام  ۰۱حدود ساعت  
در  .باش دادند و قدری نشستیم

همین حال فرمانده توضیح داد 
که حمله در دو موج انجام 

گردان اول و   خواهد شد، یعنی
پس از درگیری گردان دوم وارد 

من بر طبق   .کارزار خواهد شد
.  ام جزو گردان اول بودم وظیفه

پس از یک ساعت دیگر 
راهپیمایی حال دیگر قله با تمام 

ظمتش در دید بود و گلوله باران ع
زدند انگار که یا دیدبان نداشتند و یا  کور می  بیشتر شده بود ولیهم  ها عراقی

دیگر ماه به طور کامل در آسمان بود و وقت آتش بازی توپخانٔه .  اینکه بلد نبودند
های پادگان   یمتریلیم ۲۱۰خودی فرا رسیده بود اما از آن خبری نبود و فقط 

 .دندز می
 
و  ۰۱۱فرمانده از من خواست که با  

هم تماس بگیرم و درخواست  ۰۱۱
آتش تهیه کنم که پس از تماس 

ها هنوز نرسیده  کشمش"گفتند که 
و این به آن معنا بود که گلوله " اند

توپ ندارند و هنوز از پادگان 
و یا جلدیان که انبار  پیرانشهر

ها را  آنجا بود گلوله  مهمات اصلی
 .نده اندنرسا

 
 ,ها  ۲۱۰ گذشت ما به تپه نزدیک تر میشدیم و هنوز به جز که می  هر لحظه ای

در بین راه و در پایین . آتش تهیٔه انبوهی نبود که این خطر را بسیار افزایش میداد
از آنها هم   معبر تا نصف باز شده و یکی ۰رسیدیم که گفتند   تپّه به واحد مهندسی

پس از گذشتن از این عزیزان شروع به باال رفتن از تپّه . ح بودبازو مجرو   از ناحیه
نفسمان دیگر . داشت  عظمتیکه کردیم 

که ها  ۰۱۱و  ۰۱۱باال نمیامد و هنوز از 
انبوه ما  را داشتند  هیته نقش اتش

  .نبود  یخبر
 
همینطور که به باالی تپه نزدیکتر  

های عراقی میامد  میشدیم صدای تیر بار
 . که ما در آن بودیم  ر جهتینه د  ولی
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اوضاع کم کم داشت خطرناک تر میشد چون بدون آتش تهیه به آن باال رسیدن 

گرفتم و  دقیقه یک بار تماس می ۲من هر .   توانست مساوی با مرگ باشد می
پرچمهای زرد را  کم کم به نزدیکی باالی تپه رسیده بودیم و. جواب همان بود که بود

 .دید یشدم از فاصلٔه دور
 
  
 
فرمانده با سکوت فرمان ایست داد و همه نشستیم که هم اوضاع را بسنجیم و  

با . متر آخر را داشته باشیم ۰۱۱هم نفسی تازه کنیم که قدرت دویدن و نبرد در 
به فرمانده گفتم و او در کامل ناامیدی و . توپخانه تماس گرفتم و باز جواب همان

 .....نشده حمله کنیم ۰۲ای نیست باید تا  ت چارهعصبانیت فحشی نثار کرد و گف
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   ۲۱۵۲  هب  حمله – ۲عملیات والفجر 

شده بود و ما به صد متری یه پایگاه رسیده بودم و دیگر به قول  ۰۲ساعت 
هر گام را پاید از روی زمین تماماً   ها موقع یه شتر پا رفتن بود یعنی ارتشی

هم که درخواست کرده بودم   از آتش تهیه ای. و به جلو میگذاشتی یداشت یبرم
تماس گرفتم و  ۲۱۰ خبری نبود و فقط قبل از شروع حمله به آرامی با توپهای

کیلو وزن دارد که برای خودش  ۰۱۱، ۲۱۰هر گلولٔه . گلولٔه پیاپی کردم ۱درخواست 
آخر اقالً کاری انجام دهد  گلولهٔ  ۱امید من این بود که این . کند می جهنمی به پا

بودیم که آتش خودی از خودمان تلفات   چون پس از آن ما دیگر در نقطه ای
 .نقطه تماس  گرفت یعنی می

 
ها  صدای خفه از پشت کوه ۶ای  پس از لحظه 

. را میدادها گلوله  ۶شنیده شد که خبر آمدن 
 !!!که درخواست کرده بودم  تایی ۱و نه  ۶

ک بودیم که باید پناه میگرفتیم دیگر آنقدر نزدی
صورتمان را  حتیبه زمین میخوابیدیم و   یعنی

بردیم و در همین حالت  در خاک سرد فرو می
. دو دستمان را پشت گردنمان میگذاشتیم

ای صدای غرش نشستن  پس از چند لحظه
 ۶۱۱ها به گوش رسید و با زمین خوردن  گلوله
در لرزشی در زمین و آتشی چنان  TNTکیلو 

 حتی. نوک قله روشن شد که انگار روز شده
احساس   متری به راحتی ۰۱۱گرمایش را از 

 . میکردیم
 

که سرم روی زمین بود متوجه شدم  یحالدر 
دقیقه است که آتش  ۲۱حدود در  که چیزی

چون  . که نکند برایمان تله گذاشته باشند ،دلم ریخت .  توپخانه عراق قطع شده
خود در  فیعمال کث لهیبه وسستون پنجم یا مجاهدین  آمد که پیش می  خیلی

نیز که ها   یعراقمیکردند و از آمدن ما باخبر  ها را  قبال عراقی ،یا ارتشو دستگاه 
 .نشستند و بعد حمله میکردند منتظرمان بودند عقب می
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دیگر دیر  ،به آرامی گفتو او   به سرعت به فرمانده گفتم که چنین چیزی میبینم
بعد از اینکه بلند شدیم دستٔه  . دستٔه اول حتما باید برود خدا به همراهتاناست 

دیدبان بود  ۰و   بسیجی ۲۱۱حدودأ  ،پیاده ۰۱۱اول که شامل یک گردان به استعداد 
  .خواستیمپا به 
 

 مرگ هم مزه دارد و آن هم گس و تلخ  در دهانم مزه مرگ میامد، شاید ندانید ولی
آیا  ,در مغزم این سوال کهو  TNTپر از بوی باروت بود و انفجار ام  تمام بینی. است

در چشم . همه آرام بودند  آرام بودم، یعنی  به طرز عجیبی  زنده میمانم یا نه ولی
دیدی، انگار که آماده بودند تا مهمترین کار  یک نفر از این دالوران ترس نمی

نداشت که بمانند یا   فرقی زندگیشان را به انجام برسانند و برای هیچ کدامشان
حرف میزد و نه   نه کسی .  انگار که همه یک ذهن مشترک بودیم  .بروند

دستٔه دوم عقب . همه آماده بودند   .ها به جز غرور بود در چشم  احساسی
یا هللا از بیسیم گردان پیاده رمز  شب با اعالم ۰۲نشست و درست در ساعت 

 .حرکت کردیم
 
قط از میان پرچمها حرکت گامها سریع و ف  

یک دسته جلوتر از ما داشت   .میکردیم
باقیماندٔه معبر را به سرعت جستجو میکرد 

گامها سریع تر و   .نمانده باشد  که مین باقی
دیگر به فکر مین هم  حتیسریعتر میشد و 

تنها چیزی که میخواستیم رسیدن  .  نبودیم
به نفس نفس افتاده . قله بود و بسنوک  به
متر  ۱۱این دیگر .  ودیم که بدو رو شروع شدب

 .آخر بود و در این موقع هر که با هر چه داشت به طرف نوک تپّه شروع به آتش کرد
 
  تصورش هم برایم ممکن نیست چه رسد به گفتنش که چه غوغائی میشود وقتی 

تفنگ با هم شلیک  ۰۱۱۱که 
منطقه را پر کرده   دود باروت  .میکنند

نم به سوختن افتاده چشماو بود 
  فقط دویدن بود و بس یعنی   .  بود

ایستادی به وسیلٔه نفرات   اگر می
تنها . رفتی پشتت زیر دست و پا می

چیزی که در ذهنم بود سرود ای 
 .  ایران بود و بس

 
 
 
 



 سرباز کهنه
 

21 
 

پایان، برای خرمشهر، آبادان، دزفول،   خشمی بیه داشتم،  ک یتنها حس
ها مرده  های این کثافت و کودکانی که در بمباران سوسنگرد، قصر شیرین، ایالم

دیگر به ده متری رسیده بودیم و همه فریاد  . ، بود و بس، حس انتقامبودند
 .ها هم عقب مانده بودند مین پاک کن حتی. زدند می

 
  آمد ولی نفسم دیگر باال نمی. به خاکریز دور پایگاه رسیدیم و روی آن خوابیدیم 

رفتیم چون هدف پایگاه بود که در وسط  و باید از خاکریز باال می وقت وا دادن نبود
به سرعت شروع به باال رفتن از  .قله و قدری متمایل به خاک دشمن واقع شده بود
 های ، یا همان مسلسلها  خاکریز کردیم و در این هنگام بود که صدای دوشکا

 .ها برخواست عراقی  سنگین،
 
های منوّر عراقی  وع به زمین ریختن کردند و گلولهشر گلهای  بچه ها مثل برگ  

چنان دود باروت صحنه را تاریک کرده بود . امدندیمپس از دیگری باال   که یکیبودند 
. مسلسلهای عراقی خون میطلبیدند و بس .  شد دید نمی گرید ماه را نیز حتیکه 

مرگبار،  صدای خوردن گلوله در گوشت چیز غریبیست، صداییست خفه، ترسناک و
رود و مثل صفحه سوزن خورده  صداییست که اگر یک بار بشنوی هرگز از یادت نمی

 .در مغزت تکرار و تکرار میشود
 
های  شروع به هدف قرار دادن سنگر ،جنگیدند و دستٔه بعد از ما ها دلیرانه می بچه 

ند پس از دیگری شروع به منفجر شدن کرد  ها یکی سنگر . کرد  RPGبا را  مسلسل
  توپ ضّد هوایی کیچیزی در حدود ده مسلسل و   .و غریو شادی پس از هر انفجار

و از رفتند ، نارنجک و سالح سبک از بین  PRGبه وسیلٔه ، رفتندیم  نشانهرا  که ما
شنیدیم که با عجله مشغول ترک تپه و  ها را می دور صدای امشی امشی عراقی

 .عقب نشستن بودند
 
رفته بود و از هر گوشه صدایی برمیخاست، صدایی که خودی بوی خون هوا را گ 

این حالت در حدود یک دقیقه ادامه داشت و همه فکر . بود و احتیاج به کمک داشت
ای نزدیک صدای شلیک  میکردند که تپه به تصرف در آمده که به ناگاه از فاصله

که   ییها کیشل.  به گوش رسید وشایکات
ترها فریاد  قدیمی  . نداشتندتمامی انگار  
دیر   ولی ،زدند که پناه بگیرید، پناه بگیرید می

 .بود چون این یک تله بود و بس
 
با یک حساب سر انگشتی تا لحظاتی دیگر  

این قله را تبدیل  وشایگلولٔه کات ۰۱۱حد اقل 
  . کرد یم  به قتلگاه جوانان ایرانی
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 ،شکاف موجود روی کوه برسانموقت محاسبه نبود و من تا بتوانم خود را به اولین 
دیگر . پس از دیگری  آن هم یکیکردند و های عراقی شروع به زمین نشستن  گلوله

انگار فشاری من را با نیرویی باور نکردنی به جلو پرتاب کرد   ولیندارم درست به یاد 
بزرگ و دیگر   پایین تر روی تخت سنگی و من درست به لب پرتگاه افتادم، غلت زدم 

  .زی به یاد ندارمچی
 

. ها به گوشم رسید که نمیدانم چقدر بود صدایی از دور دست  پس از گذشت مدتی
  کردم بجنبم ولی  سعی. صداهای مبهم مثل حرف زدن، صدای گلوله و جیرجیرک ها

کند و  در خواب دنبالت می  که کسی  یموقعانگار کرخت شده بودم، درست مثل آن 
سرمای بدی در پای چپم احساس   .بدوی  وانیکه نمیت  تو احساس میکنی

کردم سرم را تکان بدهم اما سخت   سعی. باالی زانویم انگار خیس بود   کردم و می
 .بیسیم را روی پشتم احساس نمیکردم  ینیدیگر سنگ. بود و درد میکرد

 
االن دیگر صداها قویتر شده  . ای فکر کردم که مردم و در برزخ هستم برای لحظه 

با لهجه کردی اما  یبه زبان  فارس و دیگری  به زبان عربی  و صدای دو مرد یکی بود
زیر نور ماه سایٔه و  دورتر  چشم چپم را گشودم و یالبه هر زحمتی بود  . را شنیدم

این دو باال سر . با لباس نظامی و دیگری با شلوار کردی  یکی  .دو مرد را دیدم
کسیکه شلوار کردی پایش بود به فارسی از آن  رفتند و های ما می اجساد پاک بچه

افسر عراقی   و اگر آن دالور جواب میداد،" ؟ آب میخواهی  ،خوبی"پرسید  عزیز می
 .شلیک میکرد رانیا نیآن فرزند راست به سر یگلوله آ

 
تازه فهمیدم که وقت تیر خالص فرا رسیده و با   

وضعیتی که من داشتم به هیچ وجه امکان تکان 
لحظات . چه رسد به فرارحال  ردن نداشتمخو

کردم  سختی بود فقط گرمای اشک را احساس می
دلم برای  . چشمانم به پایین میامید  که از گوشه

اختیاری خودم و از اینکه   ها گرفته بود از بی این بچه
این دو کثافت   .دیگر هیچ گاه عزیزانم را نخواهم دید

را فریاد   آمدند و در آن شب سرد کسی ر میزدند و جلوت میخآلص همینطور تیر 
 .رسی نبود

 
تمام زندگیم مثل یک فیلم داشت از جلوی  

کردم که کجا  گذشت و فکر می چشمانم می
مادرم، . توانستم عوض کنم که نکردم را می

برادرم و دیگر عزیزانم را میدیدم که به من 
من را   ناگهان صدای گلوله ای. لبخند میزنند

 . دیگر نفر دوم در صف بودم. وردبه خود آ
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شروع به راز و نیز با خدا کردم و از او خواستم که من را به خاطر گناهانی که کردم 
به باالی  گری، حال داین دو اشقال  .ببخشد و بپذیرد چون دیگر قطع امید کرده بودم

 . بودند دهیرسبودم آن  یرو که من  تخت سنگی
 
ای  بود نه دغدغه  خالی  ذهنم خالی. م و چشمانم بستمبه قضا داد  به آرامی تن   

از پشت کوه شنیدم، صدایی مانند صدای    صدای خفه یناگاه به . و نه فکری
توانست که خودش  آیا می ؟  گلولٔه پنجم، همانی که هیچوقت نیامد. شلیک توپ 

رشش اگر میخورد بعد چه میشد؟ در همین افکار بودم که به ناگه صدای غ باشد؟ 
گلوله   .ای نزدیک بین ما به زمین نشست را در آسمان شنیدم و آن گلوله در فاصله

درست جلوی این دو کثافت به زمین نشست و قبل از اینکه این دو جرثومه بتوانند 
به هم  و موج انفجار من را ،شدنداتش انفجار آن گلوله محو  انی، در مکنند  حرکتی
فرصت ل آن دو کثافت خاکستر شده بودند و تنها اح . متر پایین تر پرت کرد ۰۱شاید 

 ؟اما چگونه . فرار برای من بود
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  صبح روز دوم  -  ۲عملیات والفجر 
اختیار شروع به غلت زدن کردم و آنهم   بعد از پرتابی که شدم به طرف پایین تپّه بی

م انگار که از شوک بیرون آمده که از حرکت ایستاد  وقتی. درست روی میدان مین
آستین دست چپ پیراهنم داشت دود میکرد و بازویم هم قدری . نشستم ،باشم

درست . کردم که بلند شوم اما پای چپم خم شد و دوباره افتادم  سعی. سوخته بود
ام  تشنه. که نگاه کردم دیدم زانوی چپم ترکش خورده و خون از آن سرازیر است

آستین چپم را کندم و با هر دردی که داشت روی زانوی چپم . دمتشنه بو  خیلی بود
 .بستم که جلوی خون ریزی را بگیرم

 
نمیتوانستم فریاد بزنم چون معلوم نبود که اوضاع از چه  حتیخیلی درد داشت و  

دیدم با پارچه نمیتوانم که جلوی خون . قرار است هر چه بود سکوت بود و سکوت
پیدا کردم و از باالتر از زانو پارچه را بسته و چوب را در   ایریزی را بگیرم پس شاخه 

  این کار نتیجه داد و خونریزی خیلی. میانش قرار دادم و شروع به پیچاندن کردم
 .سردم بود، خیلی سردم بود چون هوا شب در کوهستان سرد است. کمتر شد

 
خزان خزان و با احتیاط جلوتر رفتم و  

از آن دم که چوب کلفت تری پیدا کر
به عنوان عصا استفاده کنم و بتوانم 
به هر زحمت و دردی بود . برخیزم

با  . باالخره بلند شدم و ایستادم
احتیاط و آرام شروع به پایین رفتن از 

در همین جا کم کم شروع . تپّه کردم
. به یاد آوری حوادث دیشب کردم

های  های مسلسل صدای گلوله
 مثل برگ ها را روسی که بچه

صدای  . ریخت به زمین میگل ٔ یهأ
بغض داشتم، تمام  . ام گرفته بود گریه. های خالص های پیاپی و صدای تک تیر انفجار

دانستم که از آن هزار نفر نباید چیز  ها را جلوی چشمانم میدیدم و می صورتهای بچه
 اییهای روسی و توپ ضّد هو مانده باشد چون دستٔه اول که با دوشکا  زیادی باقی

های  رفتند و دستٔه دوم هم که با کاتیوشا های روسی و تیر خالص  چهار لول
 .عراقی
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کردم که به آرامی در حال پایین آمدن  گرمای اشکهایم را روی صورتم احساس می 
مین  کی توانست زیر پایم بود که در هر قدم می نبودمبه فکر تنها چیزی که . بود

و افتادم ُکرد ها از مترجم  بیاد آخرین خواست بچهتشنه بودم و   .عمل کندباشد و 
گرفته بچه ها بودم که   یصداها ادی؟ فقط به خواهد نمیآب  ،پرسید که می  موقعی

 .آب ،فقط مظلومانه میگفتند
 
ساعت بود که چیزی نخورده بودم و  ۶۸  

ام بیشتر و بیشتر تحلیل میرفت  انرژی
ن قصد کرده بودم که خود را به پایی  ولی

ناگهان فکری از سرم رد . تپّه برسانم
در  شد، آیا در جهت درست میروم یا نه؟ 

  جیبهایم گشتم و قطب نما را یافتم ولی
دید و نه درست  هایش را نه میشد عقربه

با خود گفتم خدایی . کار میکردانگار  اینکه
که تا اینجا تو را آورده اسیرت نخواهد کرد 

دیگر  هوا  ،ساعت راهپیمایی ۲پس از . راه افتادم دوباره به  و به همین دلگرمی
 .گرگ و میش شده بود که به مردابی رسیدم

 
پس از آن . اولین کارم امتحان آب بود، قدری چشیدم و طعم بدی احساس نکردم 

اول قدری آب خوردم که چقدر هم لذت داشت و سپس قدری به صورتم زدم تا دود 
از   دم و لنگان لنگان وارد مرداب شدم چون راهیبلند ش. باروت و خونها را بشویم

به ناگاه دردی . و بس اطرافش نبود که بتوان آنرا دور زد و تنها راه از میانش بود
  چاره ای. دیوانه کننده تمام وجودم را فرا گرفت، یادم رفته بود که پایم زخمیست

  ییچاره   یول کردیم ام وانهی، دگرفت درد داشت جانم را می . نبود و باید رد میشدم
چون آب سرد بود و  ،کردندیمدر پایم فرو را  در هر قدم انگار که دوباره ترکشی. نبود

حاال دیگر در پایین . مرداب را گذراندم و به آن طرف رسیدم ،به هر زحمتی بود. گزنده
 .تپّه بودم و دوباره روی زمین پهن شدم و از حال رفتم

 
باره به دو  پس از شاید نیم ساعتی 

هوش آمدم، تمام تنم از خیسی 
دیگر . لرزید و سوزن سوزن میشد می

دوباره به هر  .آفتاب باال آمده بود
زحمتی و دردی که بود به پا خاستم و 

خود را از  مقصد  دنباله راهپیمایی بی
این بار بیاد آتش تهیه   .سر گرفتم

نوک ما افتادم و آنکه اگر تمام توپخانه 
چنین چیزی اتفاق ، قله را زده بود

ها نمیتوانستند  چون عراقی ،افتاد نمی
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های خود را حفظ کنند و یا انقدر روحیه نداشتند که ما چنین تلفاتی  که سنگر
 .بدهیم

 
به و  بودمشده  حاال دیگر عصبی 

از دست  . زمین و زمان فحش میدادم
یک گلولٔه  حتیتوپخانه خودی که 

 یتا عراق شلیک نکرد ۰۱۱یا  ۰۱۱
را  رانیفرزندان ا نینامرد که بهتر یها

. کشته بودند یشرم  یبه آن ب
این و  داشتم دیوانه میشدم که چرا

 حتی نهایا کهبود  چه برنامه ریزی
ها  به بچه  نتوانستند گلولٔه کافی

توانستیم قله را  آخر ما که می . خشم تمام وجودم را گرفته بود که چرا. برسانند
، پس پس چرا هیچ کاری نکرده بودند ،م مختصات را داشتیمبزنیم، آخر ما که تما

 الزم را به ما ندادند؟ هیچرا اتش ته
 
تا . صدای ماشین بود. در همین افکار بودم که صدایی از دور مرا به خود آورد 

کردم   سعی. ها پنهان کردم خود را در میان علفبه سرعت  میتوانستم خم شدم و
 ،اطیو با احت یبه آرام .صدا دیگر رفته بود  دهم ولیکه جهت آمدن صدا را تشخیص 

آیا ماشین خودی بود؟ نکند که از طرف غلط تپه . با هزاران فکر در سرو  بلند شدم
امیدی تمام وجودم را فرا اها باشم؟ ن به پایین آمده باشم و االن پشت خط عراقی

 .نیست  رگشتیدانستم که اگر در طرف اشتباه باشم دیگر امکان ب گرفت چون می
قدرت راه رفتن را هم داشتم از دست  یحت گرید با این انرژی باقیمانده کم کم

 .میدادم
 

که که حدس   باری به طرف جایی 
میزدم جاده باشد جلو رفتم و هر 

داشتم حاال دیگر به  که برمی  قدمی
هم به آن   درد روحی  جز درد جسمی
بالخره به لب جادّه . اضافه شده بود

ها روی زمین  م و در پشت علفرسید
منتظر بودم ببینم ماشین . خوابیدم
ها  لحظه. میاید و کیست  کی ،بعدی

گذشت و چشمان من  به کندی می
 .هم تار و تار تر میشد
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از   از دور که نگاه کردم دیدم یکی. ناگهان صدای ماشینی دیگر مرا به خود آورد 
به هیچ عنوان نمیتوانم . ه من داده باشندانگار که دنیا را ب. های خودمان است جیپ

 با سرعت هر چه تمام تر. انگار که مرا از جا کندند. بگویم که چقدر خوشحال شدم
صدای . لنگان لنگان خود را به وسط جاده رساندم و ایستادم تا جیپ به من رسیدو  

 .ما دهیشنام  که در زندگیکه تا امروز  ترمز آن جیپ خوش آهنگترین صدایی بود
 
جیپ . بودند ۰۰های لشگر  بچه 

. ایستاد و دو نفر به پایین پریدند
هایم را  از بغل  هر کدام زیر یکی

گرفتند و بسیار با احتیاط من را در 
یکی از . پشت جیپ دراز کردند

ها پتویی زیر سرم قرار داد و  بچه
پرسید چه شده از باال   آن یکی

آیی؟ راننده گفت ببین آب  می
 و ،ری آب بهش بدهداریم قد

را  پر از آب سرد  قمقمه ای یگرید
که مراقب من  دومی . با عالمت سر تشکر کردم و قدری آب نوشیدم. به دستم داد

اوضاع پایت خوب به نظر نمیرسد و خون زیادی از تو نخور چون که گفت زیاد   بود
. پس دادمتشکر کردم و قمقمه را . کمتر بخوری بهتر استکه   ی، اگر بتوانرفته

روشن کرد و را  از آنها یک نخ سیگار آزادی  یکی ؟ ها سیگار دارید هپرسیدم بچ
 .گذاشت کنار لبم

 
از این دو فرشتٔه نجات خود 

گفتند  ؟ روید پرسیدم تا کجا می
که ترا به بیمارستان پادگان 

در راه به من گفتند . خواهیم برد
از   حال کسیبه  که دیشب تا 
نیروی   لیو ،باال برنگشته

 ۰۲۸ یگردان ها  یعنی پشتیبانی
حاال را که  ۲۱۰۲، ارتفاع ۰۳۶و 

را داشت دیگر تپه آزادی نام 
 .کردهتصرّف 

 
جریان را برایشان تعریف کردم و  
حملٔه کموله  ریز ها در توپموضع گفتند که دیشب راه جلدیان به پادگان و پادگان به 

باز   ولی کرده بودند،منطقه با عقب را قطع راه تدرکاتی  ها، زیهمه چ  یو آن ببوده 
و یا  ،چون در هر صورت یا باید فکر اینکار را هم میکردند ،هم برای من قابل قبول نبود

 .همان میشد که شد  دست خالی
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که  گذشت و در هر دست اندازی ها می جیپ با سرعت به پیش میرفت و از پیچ 
از موضع در سر راه به پادگان،  . یکردندانگار که کاردی به پای من فرو م ،فتادیم

چشمانم دوباره   .پیرانشهرخودمان هم رد شدیم و با سرعت به طرف پادگان 
انگار که  . و دست و پایم هم سردتر و سردتر میشدبودند شروع به تار شدن کرده 

 .ند بودیخ زده  تمام، نوک انگشتانم  .میلرزیدم  تب داشتم ولی
 
گرفتم و بچها  سراغ سیگاری دیگر 

وارد شهر که  هم محبت کردند تا
از   ساعت را پرسیدم و یکی. شدیم
درست   یعنی، ۰گفت  دالور، این دو

به این دو   .گردانوقت صبحگاه 
به  ،اگر ممکن استکه  جوانمرد گفتم

گردان  عوض بیمارستان مرا به صبحگاه
این دو چنان همدیگر را  . ببریدتوپخانه 

. اند گار دیوانه دیدهنگاه کردند که ان
از آنها با نهایت محبت گفت آخه   یکی

خرابه تو   عزیزم تو که حالت خیلی
خوای بری سالم بدی یا با این پات رژه بری؟ بهشان نگفتم  صبحگاه چیکار داری می
و گفتم که اگر  فقط لبخندی زدم  گذرد و چه قصدی دارم که در سر و دلم چه می

 !شومیممنون م دیمحبت کن
 
داخل    سریع بهما  رسیدیم و جیپدرب جبهه  ای دژبانیدرب پس از چند دقیقه به  

پادگان به دست چپ رفته و در کنار   پس از گذشتن از خیابان اصلی. پادگان پیچید
این دو عزیز پیاده شدند و به من هم کمک   .متوقف شد نیماش میدان صبحگاه

کردند که از ماشین پیاده شوم و روی 
بعد هر کدام زیر یک . خود بایستمپای 

که به تا  بغلم را گرفته و کمکم کردند
 .میدان بروم   سوی

 
همه به خط بودند البته پادگانی ها و 

منتظر بودم که سرهنگ  . ستادیها
به جای . آنجا نبود  گوهرفر را ببینم ولی
با .  شناختم  او سرهنگی که نمی

  لباس روشن تر از لباس کار معمولی
هایم را از دست دو عزیز  به آرامی و با محبت بغل، میتر که شد کینزد . تاده بودایس

طرف سرهنگ  لنگان لنگان بهو  رها کردم و با هر چه که در من مانده بود ۰۰لشگر 
   .راه افتادملباس روشن به 
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به طرف من برگشت و درست هم  به نیمه راه که رسیدم دیدم که آن سرهنگ 
 !شروع به نگاه کردن به من کرد باشد، دهیدترین چیز زندگیش را  مثل این که عجیب

کردم پا جلوی پای دیگر بگذارم و به طرفش  می  سعی ،بودکه  یو درد به هر زحمت
 ،م ا او آمده دنید بود که برایاحساس کرده  ای سرهنگ که انگار  پس از لحظه. بروم

 .با عجله و تقریبا دوان دوان به طرفم آمد
 
م که رسیدیم با همان وضعیت دستم را به عنوان احترام نظامی باال بردم و با به ه 

  ۰۱۳، گردان کیاتشبار  ی، جمعیهرو کمیسرباز  ،بغض گفتم جناب سرهنگ
حدقه ، از سرهنگ که چشمهایش داشت از تعجب. م ا هستم و برای گزارش آمده

 .شده بود خکوبیم انگار که  .کردیو فقط داشت مرا نگاه م در میامد ساکت بود
 
خواستم  ادامه دادم، جناب سرهنگ فقط می 

 حیصحعدم برنامه ریزی علت بگویم به که به 
دیشب ما  مناسب، و نداشتن آتش تهیه

نفر از بهترین سربازان این کشور را در  ۰۱۱۱
با  .  از دست دادیم ۲۱۰۲ارتفاع  باالی

خواستم تقاضا کنم که مسبب  می احترام،
هر چه زودتر پیدا شده و به سزای  ،این جریان

ها مردانه ایستادگی  این بچه .  عملش برسد
باید مسبب قتل عام   کردند و مردانه رفتند ولی
قاتل در میان   .کنم دیشب را پیدا کنید و من در همینجا این را به شما گزارش می

دند، این را نفر زنده بو ۰۱۱۱االن این  ،خود ما بود چون اگر دیشب آتش تهیه داشتیم
 .گفتم و از هوش رفتم
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صبح روز دوم   - ۲عملیات والفجر 
 

های ظهر بود که با صدای بلندگوی مسجد پادگان در بیمارستان پادگان به  طرف
پای چپم درد میکرد و بعد . یم به هم چسبیده ها دهانم تلخ بود و لب! هوش آمدم

قدری فکر  . که داشت تمام میشد هم سرمی بودراستم  که نگاه کردم توی دست
چون انقدر مرده به  ،هستم پیرانشهردر بیمارستان پادگان که انگار  کردم و دیدم

بیشتر به ذهنم فشار آوردم و به یاد   کمی. نظر میرسید که معلوم بود خودش است
خالصه  ؟ آوردم که ما در این بیمارستان دکتر نداریم پس این سرم از کجا آمده بود

 دهیفا  یبدیدم   کردم بلند شوم ولی  سعی. جواب کی یحت م سوال بودم و بدونتما
 .شود تخت را به دنبال کشید سرم از تخت آویزان است و نمیاست چرا که، 

 
دادم به سقف خیره   خالصه به قضا تن

ها شروع به رژه رفتن  تمام صحنه. شدم
پایان   غمی بی.  چشمانم کردندجلوی 

در . رفت که آخر چراوجودم را فرا گ
همین افکار بودم که دیدم در سالنی 

یک نفر با  که من در آن بودم باز شد و 
سریع نیم . لباس سفید به داخل آمد

خیز شدم و بعد از سالمی پرسیدم که 
. تمام میشود  چه شده و سرم من کی

  با بیخیالی گفت مگه عجله داری جایی
و گوشتو پاره کرده و چیزی پوست ه پات زخمیه، فقط شانس آوردی ک" ؟  یبر

پرسیدم که آیا بعد هم  گفتم که هم گرسنه هستم و هم تشنه و  ."داخلش نرفته
رو به همان بیخیالی با  دیمرد لباس سفاینجا چیزی برای خوردن پیدا میشود یا نه؟ 

 !نه ،کشید گفت که داشت سوزن را از بازویم بیرون می  و در حالیمن کرد  
 

هایم باالی سرم است و صبر کردم تا از  ه درآورد دیدم باقیماندٔه لباسسوزن را ک
بعد از اینکه رفت روی تخت نشستم و به وارسی زخم پایم . اتاق خارج شود

روی زخم را به طرزی بسیار ناشیانه بسته بودند و تمام باند روی زخم پر  . پرداختم
بود سر که  به هر زحمتی . بودم قبال دورٔه این کار را دیده . از خون خشک شده بود

تنها  . چیز زیادی در آن نبود . و خود را به قفسٔه مواد زخم بندی رساندم ستادمیاپا 
   .بیوتیک پیدا کردم چسب و یک پودر آنتی  یک گاز، یک لوله باند، کمی
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پس از گشودن بانداژ دیدم  . نوی خود کردمابه آرامی شروع به باز کردن بانداژ روی ز
از خود  . استسانتیمتر و بدون بخیه در زیر آن نمایان  ۰۱ حدودأبه طول  ه زخمیک

آخر این که روی زانو جوش نخواهد  ؟ یک بخیه هم به این نزدند حتیپرسیدم که 
 !خورد

 
بیوتیک پوشاندم و بعد گاز را به حالت درست رویش  به هر صورت زخم را با پودر آنتی

با خود گفتم،  . محکم روی آنرا بستمرا هم  باند همه که حاضر شد،.  قرار دادم
به آرامی به سمت صندلی کنار تختم رفتم و آرام  سپس،!  یزیچ کیشد  نیخوب ا

باقیماندٔه  یها پس از پوشیدن لباس  .کردم میلباسهاآرام شروع به عوض کردن 
 یک لحظهحال ناگهان  نیدر هم . بیوتیک، و چسب را در جیبم گذشتم پودر آنتی
وحشت کردم، تمام صورتم سوخته   .چشمم به قیافه خودم افتاد ،شوییوجلوی ر

به چشم خودم شاید به   .که به مدت چندین روز حمام آفتاب گرفته بودمانگار بود، 
قدری بیشتر نگاه کردم   .روز پیش صورتم نصف شده بود و الغر شده بودم ۰نسبت 
خالصه قیافه  .  آستین چپ هم نداشتهم  چون لباس تنم ،ام گرفت بار خنده و این

 .مضحکی پیدا کرده بودم
 

آن را نیز  .  توّجهم را جلب کرد  ییکنار اتاق عصا
سر و صدا از بیمارستان بیرون   برداشتم و بی

  شگاهیاسادانستم که از بیمارستان تا  می  .آمدم
  .دقیقه بیشتر راه نیست ۱ در پادگان، واحد ما

ضعف و  لی، اما به دلافتادم آرام آرام به راهپس 
در  قهیدق ۱۱در حدود  یزیچ قهیدق ۱ نیدرد پا ا

 یهر بدبخت پس از اینکه به  .دینظرم طول کش
عباسپور رفیقم را  ،آسایشگاه رسیدمکه بود به 

از .  با مرام یآدمهابچه رشت بود و از آن  . دیدم
 شهیهم میخندند و  که در هر حالیکه  ییآنها
، با خودم گفتم . شان هستندبه فکر شکمهم 

 .خدا رساند ،افتمی
 

تا مرا دید فریادی زد و با همان گویش شیرین گیلکی گفت بابا تو کجایی همه غالم 
سپس عقب عقب رفته و گفت  . ای فکر میکنند شهید شدی، خدا را شکر که زنده

ستینت آ  پس!!  فهیوظ مساری، تیشدشبیه این گداهای دم مسجد هم که     به    به
را برایش گفتم و از او پرسیدم   ای از ماجرا خالصه  کو برار فروختی یا اهدایی دادی؟

من هم به طرف  . گفت باش االن میام و رفت که چیزی برای خوردن هست یا نه؟ 
خدایا چقدر دلم یک نخ   .و رویش نشستمرفتم تخت خودم توی اکیپ خودمان 

 .خواست سیگار می
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عباسپور با یک   ه ایبعد از یک ده دقیق
برنج و گوشت آمد و دیدن آن  ،ماهیتابه

قاشقی  . صحنه جانی دوباره به من داد
برایم آورد و لیوانی آب و گفت بخور برآر 

غذای   .انگار که از سال قحطی آمدی
پادگان معموال قابل خوردن نیست چون 

و یا داشتند  یپارتسربازانی که حاال یا 
خط در خدمت در  از زیرکه  خواستندیم

معموالن خودشان را به آشپزی  ، بروند
و دیگر خودتان میتوانید حدس بزنید  زدندیم

با تمام این وجود شاید آن غذا بهترین غذایی   ولی ،که محصول دست اینها چه بود
روز بود که  ۲چون درست تا آن ساعت چیزی در حدود  ،بود که در عمرم خوردم

ام  که معدهتا  که کردم این بود که آرام آرام بخورم یالشتتنها   .چیزی نخورده بودم
پس از خوردن آن غذا دیدم غالم، آخر اسم کوچکش غالمرضا بود، یک  . از کار نیفتد

انستم که چطور از او تشکر کنم و  د دیگر نمی . چای و یک سیگار هم جلویم گذشت
سال  ۰۱از  شیبذشت بعد از گو سر بند آن محبت هم  هنوز، بینید همینطور که می

 .در ذهنم هستآن به طور کامل  اتییتمام جز ،شاهانه افتیآن ضاز  تمام
 

لبخندی زد و . به پایگاه میرود  پس از روشن کردن سیگار پرسیدم که ماشین کی
؟  خوای بشی آخه با این پای زخمی کجا می ،برار  گفت تو درست بشو نیستی

قل ابروند و من حد ۰۰۱۱ه سراغ ارتفاع ها ب گفتم طبق برنامه امشب باید بچه
من االن نباشم   شود رفت ولی حاال دیدگاه نمی . نم باشماتو هدایت آتش که می

ای اندیشید و گفت برار  کشد؟ لحظه می  احمدی، دیگر هدایت اتشمان، تنها تا کی
م بعد ببینتا  بذار با بیسیم به واحد اول بگم که عزراییل پست داده ،تو روت زیاده

 .و رفت ،ماشین هست یا نه
 

کردم و در این فکر که این همان  نشسته بودم و داشتم به دور آسایشگاه نگاه می
. حاال نگاه کن انگار که به خانه باز گشته ام . جاییست که روز اول انقدر غریب بود

ای،  ها خوشحال شدن که زنده در همین افکار بودم که عباسپور برگشت و گفت بچه
بعد ادامه داد و گفت که با جناب  !!  کنهکم مونده بود پستش که  هم گفت اردشیر

 .فرستد که مرا به پایگاه ببرد سروان صحبت کرده و جناب سروان گفته که جیپ می
 

گفت  ؟ از او پرسیدم که غالم جان پیراهن کار اضافی نداری که با این قیافه نرم باال
خواد، چرا بشین تا برات بیارم منتها مال  یرو میدی آستر م . دیگه روتو زیاد نکن

شما بفرمائید   گفتم چشم هر چی . پس میدیو مثل آدم  شوری ها، می  نکنی
ای کرد و رفت درون اسبابش پیراهن کاری نو پیدا کرد و برایم  خنده  .جناب شلوار

ت معلوم بود که اوضاع خراب اس. آماده بودهم  پیراهنم را که عوض کردم جیپ. آورد
 .و به نفر احتیاج دارند
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انگار که  . مرا در آغوش کشیدو اول  فردوس، رانندٔه جیپ فرماندهی به داخل آمد

و گفت که از آن شب که نیامدی همه فکر کردند که تو  برادری گمشده را پیدا کرده
ها  ها شهید شدی و بعد از اینکه غالم با ما تماس گرفت بچه هم با آن بچه

ده و اآخوند ز، الهآفند با هم  االن  .من هم هر چه سریعتر آمدم . خوشحال شدند
 .ها هم منتظر جات حاضره و بچه . احمدی برات سنگر زدیم

 
توی راه   میحرکت کن گاهیتا به طرف پا و سوار شدیمکردم خدا حافظی عباسپور با 

یدم پرس. او گفت که از حاج عمران جلوتر . از فردوس پرسیدم که االن کجا هستیم
گفتم این چه داستانیست االن بیشتر از  . که رادیو اعالم کرده یا نه، گفت هنوز نه

ل این گفتگو بودیم ادر ح. گویند ساعت از حمله گذشته پس اینها چرا چیزی نمی ۶۸
فردوس  . درست کنار جاده  به زمین خورد یعنی  که به ناگاه در کنار جیپ خمپاره ای

دیدبان عراقی ما را  . ها شروع به آمدن کردند اد و خمپارهتا ته پدال گاز را فشار د
فردوس هم گرگ   ولی ،ماشین را بزنندکه  خواستند دیده بود و به هر صورت می

 یزیچ زیو گر این تعقیب  .در کنار کوهآنهم  ،با تمام سرعت میرفتبود و  باران دیده
دیده بان خارج شدیم  ،ا از دیدمکه   یوقت گلولٔه خمپاره ادامه پیدا کرد تا ۰۱حدود در 

 .و آتش متوقف شد
 

کشیدیم و پرسیدم   نفسی به راحتی
بینند  مگر از کجا دارند این جاده را می
و  ،۰۰۱۱گفت ارتفاعات قندیل یا همان 

کمتر ماشینیست که از اینجا جاِن سالم 
های بزرگتر هم که  ماشین. به در ببرد

 بدتر چون آرام تر حرکت میکنند خوراک
تازه فهمیدم که چرا باید  . اینها هستند

قندیل را هر چه سریعتر گرفت چون اگر 
این اتفاق نیفتد تپه آزادی یا همان 

 .خواهد بودهم از دست رفته  ۲۱۰۲
 

سختگیر است و   ، گفت خیلی از فردوس پرسیدم که با فرماندٔه جدید چه میکنی
  .نگرش ببرم که همین هم شدنیامده به همه گیر داده، گفته نرسیده تو را به س

ی فرعی در سمت راست پیچید و از ا الخره پس از یک ساعت به جادهابما  نیماش
فردوس   .پس از پیمودن مقداری راه جلوی یک سنگر متوقف شدو  کوه باال رفت

چون  ،برو اول جناب سروان را ببین و بعد هر کار داری ،گفت به پایگاه خوش آمدی
سختی از جیپ فردوس،  با  بوسی باورتشکر و  پس از  .ش منگفته اول بیاید پی

لنگان لنگان به طرف سنگر فرماندهی به راه خودم   پیاده شدم و با عصای غنیمتی
 .افتادم
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شب روز سوم ۲عملیات والفجر 
  

  .طرف سنگر رفتم و پس از به زحمتی در آوردن پوتینهایم با اجازه وارد شدم به
 روشنآنرا  متر به زیر زمین رفته بود، تاریک بود و فانوسی ۲داخل سنگر که حدود 

در  میتا که بتوان میدیخریکه از شهر شمع م دیوگرنه با میآنهم اگر نفت داشت کردیم
 .میکن  یزندگ ریآن ز

 
 یبرا .ساختیم که کاری بسیار طاقت فرسا بود سنگرهای ما را باید خودمان می  

آمد و به ترتیب سوراخهایی در  اگر پیدا میکردیم، میاول بولدوزر آنهم   نکاریانجام ا
باید خاک کنده  یدسته کوتاه سرباز بعد ما به وسیلٔه بیل. کرد داخل تپّه ایجاد می

این   .که به ما میدادند پر میکردیم  هایی داخل کیسه شده از تپّه را خورد کرده و
آرد  تا کیسه  گرفته ییلویک ۲۱ و از کیسه برنجنبودند یکسان  ،ییاهدا یها کیسه
و ما باید پس از پر کردن این  آنها بود، انیدر م در هم و مخلوط، کیلویی ۰۱۱

 نیاز ا بعد .  ندنها آنها را طوری میچیدیم که حداقل جلوی سنگر را حفاظت ک کیسه
و پس  میزدیمسقف را ساخته را  میسنگر ن روی آن ،نازک های با  نبشی دیبا ،کار
 .شدیساخته مرا سنگر  های حلبی نازک سقف اول دادن ورقهقرار آن با  از
 
میپوشاندیم و خاک های  آنرا با کیسه یرو پس از درست کردن سقف اول دوباره 

قبل از ما  یادم رفت بگویم که  یراست  .متر خاک میریختیمتا دو  رویش را هم یک
تیک و نایلون را با مقداری پالسآنرا  یرو ،قرار دادن کیسه شنها روی سقف اول

 .میپوشاندیم که مثال ضّد آب شود
 
را و از جلو  ۳۱خمپارٔه درجه  ۲۱ ریت جلویاز باال  توانست چنین سنگری نهایتا می 

  ، اما اگر از بخت بد. تفنگ به داخل سنگر شود ترکش توپ و گلولهمانع ورود هم 
ود و همه زنده به کار تمام ب گرید به سقف اصابت میکرد ۳۱گلولیی بزرگتر از خمپار 

 .شدیم گور می
 
های شن از پیش پر  داشت که کیسه  از آن طرف ارتش عراق بخش مهندسی 

و برای دور سنگر هم از  ،با میلگرد و آهن کلفت برای سقف ،شده و یک اندازه را
در مقابل گلولٔه توپ  حتیها  کیسه شن و سنگ استفاده میکردند که این سنگر

ها بود و  زدن این سنگرارتش عراق   مهندسیواحد  کار  .دهم استقامت نشان میدا
 .دخالتی در این کار نداشتند یرزم سربازان واحد
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ژنراتور برق هم داشت و سربازان  ۲۱۹چیزی در حدود   اکثر سنگرهای عراقی یعنی 
آنها از تلویزیون و وسایل تهویه هوا برای گرما و سرما در سنگر استفاده میکردند اما 

لور کوچک بود که اکثرا او یک چراغ و  یک چراغ فانوس فتیله ایفقط  ما نهایتا برای
هم  غیر از این همیشه تعدادی پتوی سربازی کهنه . شد پیدا نمی شانیبرانفت 

اوریم که بتوان جود های نمناک سنگر بکوبیم و فضایی بو داشتیم که به کف و دیوار
 .قل در آن خوابیداحد 

 
روزانه را، آن   یغذاکه  میداشتظرف بزرگ هم  کیکه گفتم معموال  به عالؤه اینها 

.  هم فرهنگ خودش را داشت هیباد ایظرف  نیا.  هم اگر داشتیم، در آن میگرفتیم
نشستیم و  همه بدورش می، میگرفتیظرف م نیروزانه سنگر را در ا یکه غذا  یوقت

را هم  ر هم که احتیاج بودبقیه وسأیل و یا هر چه دیگ. از همان یک ظرف میخوردیم
نمیداد و این خود تحمیلی   میخریدیم چون ارتش چیزی به کسیبا پول خودمان  باید

آن موقع حقوق یک سرباز با مزایای منطقه جنگی به در .  که نداشتیم  بود به پولی
پول تمام  نیحال سرباز مجبور بود که با هم نیدر هم.  دیرسینمتومان هم  ۰۱۱۱

، ظرف و ملزومات سنگر و تا یبهداشت لیرا از جمله پول حمام، وسامخارج خود 
 یآنهم به شرطو البته  کند نیتام زیرا نخود  یرفت و برگشت مرخص طیپول بل حتی
 !!!بفروشندو به سرباز هم باشد  طیکه بل

 
خود به جا آورده و   احترام نظامی ،سنگر فرماندهی شدموارد  نکهی، پس از امیبگذر

باالی سنگر نشسته بود و از من دعوت کرد که که  جناب سروان  .کردم  را معرفی
پای چپم جراحت  لیبه دل کردم که  به سختی نشستم و عذر خواهی . بنشینیم

لبخندی زد و گفت اشکال ندارد جناب سروان  .دراز کنم چون زخمیستکه آنرا  باید
، راحت شدم،  م شدمجداً پس از شنیدن زنگ و لحن صدایش آرا . پسرم راحت باش

از من پرسید که چند ماه خدمت . گفتیبا فرزند خود سخن م یانگار که پدر  یعنی
 . گرفتتو را   ماه و او هم با لبخندی گفت پس نحسی سیزده ۰۰دارم و گفتم 
اش را دیدم که در هم  را برایش تعریف کردم و چهره ۲۱۰۲قله ارتفاع  داستان باالی

چشمانش دیدم که اشک در  ،دمیرسبه آخر قصّٔه که   یقتو و ،و در هم تر میرود
سری به هم  گفت به این حساب خواست خدا بود که ماندی و من  .حلقه زده

 .عالمت تایید تکان دادم
 

آیا دکتر  ؟  پایت چطور استپسرم  گفتجناب سروان که حال با من اخت شده بود 
جناب  . دیده باشد ک بهیار فقط ی دیشا دیده یا نه، گفتم با حساب من که نه و

گفتم نه  ؟  باال مرخصی میخواهی  پرسید خوب با این پا چرا دوباره برگشتیسروان 
حمله کنند  ،یا قندیل ۰۰۱۱،ها قرار است به  دانم که امشب بچه می ،جناب سروان

در خواستم که هم  دلیل نیهمو من هم در اصل مٔامور هدایت آتش هستم و به 
  . از دستم ساخته باشد  شاید کمکی باشم تا گاهیپا
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کردی پسرم منتها   سری به عالمت تحسین تکان داد و گفت کار بسیار خوبیاو 
که اگر پایت بدتر شد به من بگویی تا تو را به بیمارستان لشگر   باید قول بدهی

 .کرد  شود شوخی بفرستم چون با این پا و در این منطقه نمی
 
حاال هم گفتم جناب سروان همین  

مقداری باند و چسب و بقیه ملزومات 
و کرده ام را از بیمارستان پادگان قرض 

 ۰۱۱۹در اسباب خودم هم اگر بگردم 
بیوتیک دارم که بتوانم جلوی  قرص آنتی

عفونت را بگیرم، فقط میماند تکان 
سری به   .ندادنش و راه نرفتن غیر الزم

از   عالمت تایید تکان داد و گفت یکی
را میگذارم که کمکت باشد چون  ها بچه

 . تو هم اینجا آمدی که به ما کمک کنی
 
چایی کرده بودم،  دایکه حاال به او عالقه پ دیصحبت، جناب سروان جد نیپس از ا 

تعارف کرد که نخوردن نداشت و به من گفت بعد از اینکه هم  یعطرتازه و خوش 
آنجاست و تا شب میخوابی چون در  اینرا خوردی به سنگر باالتر میروی که وسایلت

 .شب باید با هم پای تخته تیر بنشینیم
 
گیری که میگفتند یا اینکه من شانس  برایم عجیب بود، این بود آن افسر سخت 

خودش بلند . به هر صورت چای خود را خوردم و اجازٔه مرخصی گرفتم. آورده بودم
به دم درب که  . ر با من آمدشد و زیر بغلم را گرفت تا ایستادم و بعد هم تا دم د
دیگر داشتم از خجاتت  !!!  رسیدیم دوال شد و کمک کرد تا پوتینهایم را بپوشم

گویم که یه جفت  می ، انبار دار اتشبار،میمردم، و به من گفت به قاسم خانی
با کمال خجالت   .از این پوتینها راحت شویفعال کفش کتانی برایت جور کند که 

از پشت  رفتمیکه م نطوریهم . و به طرف سنگرم حرکت کردم سالم نظامی دادم
ها را  از بچه  صدایش را شنیدم که یکی

 !!!صدا کرد تا زیر بغل من را بگیرد
 

نرفته بودم که دیدم   یهنوز چند قدم
ی لندکروزر جلویم ایستاد و یک تویوتا

حسین میر   .پشت آن میرجعفری بود
ی ها از بهترین دیده بان  جعفری یکی

به چالکی از ماشین  نیحس. گردان ما
پایین جست و مرا در آغوش گرفت، 

  ای برادر؟  گفت زنده
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  .نذر کرده بودم که برگردی حاال باید ادا کنم
  

بعد از حاجی مفتخور   میر جعفری تقریبا رئیس سیاسی ایدئولوژی پادگان بود یعنی
های سرخی داشت  شموها و ری. میرفت  میر جعفری بود و بس، خرش هم خیلی
 .کردم و او هم مرا طاغوتی برای همین من مو سرخه صداش می

 
من داوطلب شدم که امشب  ،گفت تو زرتت قمصور شد ؟ پرسیدم کجا زین کردی 

  گفتم با کی . گرفتم  عجیبی  ناگهان حالم طور بدی شد و دلشورهٔ  . را با بچه ها برم
خود را کوتاه برایش تعریف کردم که  داستان  .۰۳۰و  ۰۰های  گفت با بچه  هستی
گفت نگران من نباش هر چه قسمت باشد فقط هوای ما را آن باال . ای باشد تجربه

برایت   گفتم نگران نباش هر طور شده هر چه گلوله خواستی. داشته باش
 .میفرستم اصال برای همین برگشتم

 
به هر صورت پس از چند دقیقه  

و همدیگر را در آغوش گرفتیم 
روبوسی و بعد هم میر جعفری رفت و 

حس . چشم من هم به دنبال تویوتا
  غریبی داشتم، مثل یک دلشورٔه بی

فقط دعایش کردم و از خدا   پایان ولی
. خواستم که سالم به ما برش گرداند

به راه افتادم و پس لنگان لنگان  دوباره
ای چند وارد سنگر خودمان  از لحظه

هوا رفت ا به ه که شدم صدای بچه
 .غریو یاشاسین یاشاسین بلند شد

 
 ۸محبت کنید که من را ساعت فقط  ،خوابم با همه روبوسی کردم و گفتم من می 

 ۱۱۱بیوتیک  قبل از خواب به سراغ وسایلم رفتم و دو قرص آنتی. شب بیدار کنید
انگار گذاشتم تا سرم را  . بعد به داخل کیسه خواب رفتمو  هم خوردم یگرم میلی

 ۸ها بیدارم کرد و گفت ساعت  از بچه  چند یکی  پس از ساعتی. هوش شدم  بی که
بلند  . توی پایم ذوغ ذوغ میکرد اما اهمیتی ندادم  .خوابی یا کاری داری است می

ها گفت امروز  یکی از بچه پرسیدم چیزی برای خوردن داریم؟  . شدم و نشستم
به همان نان و . و کره یا کنسرو لوبیاماند که یا نان  ماشین غذا نیامده پس فقط می

بعد از . کره ساختم چون دیگر از دیدن قوطی سبز لوبیای ارتش حالم به هم میخورد
از   های یکی سپس دمپایی . شوم داریکه از خواب ب آن هم یک چای و یک سیگار زر

  . ها را پوشیدم و به طرف سنگر فرماندهی به راه افتادم بچه
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ملس بود و در این فکر بودم که حمله چه   لذت میبردم چون خیلی از هوای بیرون
در همین افکار بودم که به جلوی سنگر فرماندهی  . آغاز خواهد شد  ساعتی
نفر از  ۶این بار سرگروهبان، جناب سروان و   .گرفتم و وارد شدم  ایاجازه . رسیدم

 .ها بودند فرمانده توپ
 

با اجازٔه جناب سروان از فرمانده   .ه کار کردیمبشروع پرسی  پس از سالم و احوال
چند گلوله دارد که آنها هم با تلفن صحرایی از   ها سوال کردم که هر توپی توپ
سه دسته  . ها را نوشتم گلولهو نوع  تعداد دقیقهم  ها استعالم کردند و من توپ

می، دستٔه دوم های رز دستٔه اول گلوله . توانست به کار بیاید گلوله داشتیم که می
ها  تعداد رزمی . روشن کنندد یا منوّر های گلولهو دستٔه سوم   های زمانی گلوله

کم   روشن کنند خیلی  هم بد نبود ولی  یا زمانی  خوب بود، تعداد ماسوره ای
 نیرا به ا نیا. شد هدر کرد تیر که آنرا برای شب نمی ۰۱در کّل   یعنی ، داشتیم

ای ترسو ه عراقیگفتم که   لیلد
ترین صدا و یا حرکت  برای کوچک

پرتاب روشن کننده  خودشان
گلوله   یکم نیبا ا میکردند پس

 .نیازی به ما نبود گرید
 
های ما مال زمان جنگ کره  توپ  

میالدی در  ۱۱بود و از دهه 
این به آن معنا بود که باید . خدمت

فقط تخته   قلق گیری میشد یعنی
صحیح  تیر و بادبزن با گرا گیری

ها  باید به توپ   .چارٔه کار نبود
عادت میکردی و حدود خطا زدن 

از آنطرف هم دلگرم  . حاال یا به عقب و جلو و یا به چپ و راست را حس میکردی
 .باالی ارتفاع داریم  بودم که دیده بان خوبی

 
آن  و دسته ارتفاع را دور زده و از دو طرف بهدصبح  ۰قرار بر این بود که در ساعت  

ها ساعت حمله  شروع میکردیم که عراقی ۰۲پس باید آتش تهیه را از . حمله کنند
آنشب هم بیسیمچی بودم و هم هدایت آتش و قرار بود که . را نتوانند حدس بزنند

ترتیب چای پرقدرت و سیگار زرّ خشک شده را منظور  نیبه هم  . تا صبح بنشینم
رین بخش صحبت اینجا بود که چرا پس از مهمت  .کردم  دادم و شروع به گمانه زنی

 .گوید گرفته و چیزی نمیخوان روز از انجام حمله رادیو ایران هنوز خفه  ۰
 
به هر صورت ساعت حمله داشت فرا میرسید و ما هم مشغول آماده کردن مجدد  

 .بودیم که آتش تهیه باید روی آن شروع میشد  ها و محاسبه مجدد نقاط مهمی توپ
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شب روز سوم   - ۲الفجرعملیات و 
 

در آنجا جناب سروان، سرگروهبان و   . به سنگر فرماندهی برگشتم ۸:۰۱ساعت 
سالمی   .عقب افتاده بودند یاتشبار نسسته بودند و مشغول انجام کار ها  منشی

سرگروهبان قدری از احوالم و   .کردم و با اجازه به محل بیسیم و تخت تیرم رفتم
ناراحت شد در   طفلک خیلی  .رسید و داستان را گفتمپ ۲۱۰۲اول  اوضاع شب

های صحرایی که  همین حال هم مشغول مرتب کردن وسایلم و چک کردن تلفن
 .ها داشتیم شدم که در وسط عملیات هیچ اشکالی پیش نیاید برای توپ

 
یک دیده بان روی تپّه آزادی مستقر بود 

توانست ارتفاع قندیل را با  که می
از جناب سروان . ببینددوربین خوب 

برای   اجازه گرفتم که چند گلوله ای
بفرستم که او هم موافقت  ریثبت ت
در اختیار داشتیم و  ۰۱۱توپ  ۳. کرد

من توپ میانی را برگزیدم چون 
 توانستمیمهمیشه به نسبت آن بعدا 

ها  توپ  زاویه تیر و سمت را برای باقی
بارها این کار را در عملیات . بزنمحدس 

 پیرانشهر -کسازی جادٔه سردشت پا
  بودم و احساس خوبیانجام داده 

دانستم که امشب  داشتم چون می
 .ها را حمایت خواهم کرد پیاده

 
مثل تانک یا نفربر   کار هدایت آتش را دوست داشتم و هیچ چیز از زدن هدفی

به  . درست مانند این بود که جایزٔه بزرگ را برده باشم . دشمن خوشحالترم نمیکرد
ای بین من  قرار نا نوشته  .را گرفتم و دستور آماده باش دادم ۰هر صورت تلفن توپ 

که گلولٔه اول از دهانٔه توپ   این که اگر از زمان تلفن تا زمانیو آن  ا بودهو خدمه توپ
هم نداشت که شب باشد   فرقیالبته  ، وطول بکشدخارج شود بیش از یک دقیقه 

گرفتند و برای اینکه دچار گرفتاری  آتش را میحجم  بیشترینیا روز، خدمه آن توپ 
 .واقعا سریع عمل میکردند زانیعز نی، امن نشوند
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به جرات میتوانم بگویم که مدت 
گرفت  که اتشبار ما می  زمانی

که اولین گلوله را بزند نصف 
به هر . های دیگر بود اتشبار

صورت سمت و زاویه تیر اول را 
ان آتش و دادم و سپس فرم

گلوله از دهانٔه توپ سفیر 
پس از  . کشان خارج شد

که صدای انفجار چند  ای لحظه
با میر جعفری تماس  ،را شنیدم

گفت . گرفتم و پرسیدم چطور بود
روی تخته محاسبه کردم و مختصات جدید را به توپ   .متر به چپ ۰۱متر باال و  ۱۱
اینبار صدای فریاد میر   .شان رفتثانیه گلولٔه دیگری سفیر ک ۲۱دادم و پس از  ۰

 داند که چه شادی با جعفری را شنیدم که گفت هدف دستت درد نکند و خدا می
 .این جمله به من دست داد دنیشن

ای از زیر چشم نگاه کردم دیدم که جناب سروان با دقت  در همین حال لحظه 
باش دادم و حاال آرام  ۰چیزی نگفتم و به توپ . مشغول نگاه کردن به کار من است

دقیقه انجام  ۰۱کّل این کار چیزی در حدود شاید . ها شدم مشغول تنظیم بقیه توپ
 . ها برای آتش تهیه، یا آتش قبل از حملٔه پیاده ها، حاضر بودند شد و االن دیگر توپ

 
ها که  سپس از رئیس توپ

ن یکم و یا ااکثرا گروهب
استوار دوم بودند درخواست 

برای هر  کردم که حد اقل
گلوله با  ۱۱  توپی

مشخصاتی که دادم آماده 
کنند و پای توپ بگذارند که 
همه چیز مثل یک میهمانی 

میهمانی   .آماده باشد
چون نمیخواستم که ، ۰۰۱۱
که سر خودم و آن   بالیی

 ادهیپ  . دیایب های امشب هم سر پیادهبر  نباریا عزیزان دیگر در شب قبل آمده بود
 نیاز بهتر، که دوستانم رضا و مهدی هم در میانشان بودند ۰۳۶و  ۰۲۸گردان  یها

 .بودند ۳۶لشگر  یگردان ها
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ها جناب سروان گفت که میبینم  ها و آماده کردن گلوله باری پس از هدف گیری توپ
جواب دادم بلی قربان مار گزیده از ریسماِن .  حساب همه جای کار را هم کرده ای

شده بود و وقت آن بود که چیزی  ۲دیگر کم کم ساعت . ترسد سیاه و سفید می
کردیم و با داغ چراغ والر  یرومقدار نان سربازی، که از چرم محکمتر بود، را . بخوریم

 .ردیموکه در این سه روز باقیمانده بود را با اشتها خ  تنها چیزهایی  پیاز یعنی
 
گردان هنوز موفق نشده بود که آب و غذا  

پس از آن خدمتکار جناب . دبرایمان بیاور
چای عراقی به نام بابل هم  کسروان ی

جلوی من گذشت که به جرأت خوش 
چای را با   .ترین چاِی جهان است طعم
  با قند خوردم و حال دوباره ایتمام و  لذتی

بعد هم طبق رسم ارتش سیگار . پیدا کردم
باز هم   .زر و گوش دادن به رادیوی خودی

م که رادیو ایران از با کمال تعجب دیدی
زند و سکوت مطلق  نمی  عملیات هیچ حرفی

سورتی پرواز روزانه اش را  ۰۱۱کماکان برجاست اما از آن طرف رادیو عراق پز باالی 
 .میداد و تلفات اعالم میکرد

 
کوپتر و هواپیمای ایرانی به نیروها یا هوپیماهای  هلی کی حتی تا آن ساعت 

فکر  حتیهیچوقت  . داشت ادیفر یجا گرید نیا و عراقی حمله نکرده بودند
روز ندهد  ۰نمیکردم که رادیو ایران اینگونه باشد و خبر این حمله را پس از تقریباً 

گذشت و ما همه منتظر ساعت  زمان به کندی می  .این داشت اتفاق میفتاد  ولی
ار است که معموالن در این اوقات دو ک  .بودیم تا آتش بازی خود را شروع کنیم ۰۲

یا پوچ گلخاطره گفتن و دیگری   یکی ،کند انتظار حفظ می هینیسنگ یک سنگر را از
 .بگذردزودتر  وقتکه  تا میانجام دادکه یک بازی قدیمیه ایرانیست و ما هر دو کار را 

 
را  که چای و سیگار دوم کارش کردیمو خواب داشت بهمان غلبه   قدری خستگی 

 . شده بود و وقت آتش بازی ما فرا رسیده بود ۰۲ساعت دیگر   پس از مدتی. کرد
 

های اول  دقیقه گوله کها فراخواندم و پس از ی را پای توپ ۳تا  ۰با تلفن خدمه توپ 

 .شلیک شدند و با به زمین خوردنشان صدای هللا اکبر دیده بان به هوا رفت



 سرباز کهنه
 

42 
 

گفتم با همین . درست سرِ تپه را زده بودیم
ها  یک گلوله و غرش توپثانیه  ۰۱مختصات هر 

ها  در پای توپ. سکوت شب را در هم ریخت
گلوله  گلوله گذاری و شلیک  غوغایی بود، یعنی

صدای دیده بان هم  . پس از دیگری  یکیها 
 .گرما بخش وجودمان

 
تا نیم ساعت این کار را ادامه دادیم و آتش بس 

به صورت   گلولٔه دیگر ولی ۱۱حاال .  دادم 
. تا شش و دوباره توپ یک ۳آخر تا توپ   بعدا و الی ۲اول توپ  ۰توپ   نی، یع ردیفی

 یسالح هامهمات،  یها سنگر  آتش انبوه که  زده بودم یعنی  دور اول را تخریبی
تک   یعنی ، و دور دوم مکن بیتخردر حداکثر ممکن را  های نفرات و سنگر  نیسنگ
 .گلولٔه کمترمصرف در عین حال آن و   روانی  جنبهبه خاطر  بیشتر را  ،توپی

 
داشت یک از خواب دشمن جلوگیری میکرد که به محض رسیدن   این کار دو خوبی  

عراقیها را   سربازان ما، سربازان آنها هم تازه نفس نباشند و دوم اینکه از نظر روانی
یادم رفت که اینرا   .حمله در راه استکه  در فشار میگذاشت که هر لحظه فکر کنند

شروع به حمله به ما کرد اما به ما  نیز بگویم که توپخانه عراق هم پس از دور اول
از   گرفتند که به کسی های اطراف را هدف می لطف خدا دقیق نمیزدند و بیشتر کوه

 .شد نفرات ما آسیبی وارد نمی
 

ها پس از  آنها باید با جهت نور، و شمارش ثانیه  ما جای دقیق آنها را داشتیم ولی
زدند که از قرار برایشان کار  شنیدن صدای شلیک محل تقریبی ما را گمانه می

به هر صورت به همین روند ادامه دادیم و در عین حال محل تقریبی  . مشکلی بود
 .توپخانه آنها را هم از طریق همان روش شمارش و با کمک دیده بانمان ثبت کردیم

 
بعد از  ۲ایان رسیده بود و ساعت حوالی تقریبا به پ  یا تک گلوله  دوم یعنیدور  

گلولٔه دیگر آماده کردیم و اینبار هم به نوبت نیم ساعت  ۱۱دوباره  . نیمه شب بود
کیلو وزن دارد  ۲۱، ۰۱۱گلولٔه توپ  . روش اول و نیم ساعت روش دوم ادامه دادیم

د حدس ل دیگر خودتان میتوانیاکیلو میشود ح ۰۱که با خرج پرتاب و پوکه نزیک به 
یک مسئلٔه دیگر هم برای ما وجود   .ها چقدر خسته بودند بزنید که خدمه توپ

 .ها بودند داشت و آن خود توپ
 
.  بیشتر از یک مدت زمان خاص نمیتوان آتش مداوم داشت ،یمتریلیم ۰۱۱با توپ  

ها در  چون لوله توپو  شودیداغ م یمتریلیم ۰۱۱متداوم، لوله توپ  کیدر صورت شل
 .  خطر انفجار آنها هم وجود داشت شدند رارت سرخ میاثر ح
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میشد هم  در روشنایی روز حتیو سرخیشان را ما داغ شده بودند  یاکنون توپ ها
این سرخی لوله به معنای آن بود که توپ در خطر . دید چه برسد به آن موقع شب

 .واهند رفتخاز بین آن  تمام خدمه یاتفاقچنین وقوع در صورت و  قرار داردانفجار 
 
هم  ۰فقط تک و توک شلیک میکردیم و ساعت  ،۰دقیقه به ساعت  ۰۱ما باید   

خسته بودم و   خیلی  .کنداتش  یتقاضادیگر نباید شلیک میکردیم تا دیده بان 
هم داشت مرا  میپادیگر درد   بیخوابی بد جور به من فشار آورده بود از طرفی

نفر از  ای نبود جان هزاران چاره  میکشت ولی
عزیزترین فرزندان میهن روی خط بود و به 

 .شد ریسک کرد هیچ عنوان نمی
 

بالخره ساعت موعود رسید و ما آتش را قطع 
بود و میبایست  ۰ساعت دیگر . کردیم

ها راحت  به توپ. درگیری شروع شده باشد
باش دادم و گفتم هر چه میتوانید بخوابید 

نیاز  دقیقه دیگر باز هم ۰۱چون ممکن است 
 . به تیراندازی داشته باشیم

 
از . صدای اسلحه سبک بلند بود و انگار هزاران تفنگ با هم شلیک میکردند

میشد  ،به هوا میرفت  دو تا هم نبودند و هر ثانیه یکی  های عراقی که یکی منوّر
تمام منطقه را بوی دود باروت و خرج توپ فرا گرفته . فهمید که درگیری شدید است

ای  از جناب سروان اجأزه گرفتم و لحظه  .نفس کشیدکه  میشد یبه سخت بود و 
 .همانطور که سرم روی گوشی بیسیم بود به خواب رفتم

 
که نفهمیدم چقدر بود ناگهان با صدای دیده بان بیدار شدم، میر   پس از مدتی  

تا  ۲بالفاصله در همان حالت خواب و بیدار نشستم، . جعفری بود و داشت گرا میداد
که   ها را آماده باش دادم و خودم هم مشغول گرفتن مختصات نقطه ای از توپ

شد  اینجا دیگر نمی. میرسانند، شدم  های عراقی دارند نیروی کمکی میگفت نفربر
  .ها باالی تپه بودند و ما باید جادٔه پشت تپّه را میزدیم پرت زد چون خودی

و گرسنگی و پا دردی که من   کار مشکلی بود بخصوص در شرایط خستگی  
متر  ۰۱میر جعفری گفت   .تمام حواسم را جمع کردم و یک گلوله فرستادم. داشتم

بکش عقب، خوشحال شدم چون از تپه عبور کرده بودم و گلوله را پشت تپه 
ها  از نفربر  با گلولٔه دوم و اصالحاتی که کرده بودم به لطف خدا یکی . نشانده بودم

آمد و میر جعفری فقط میگفت همان جا  غریو شادی از آنطرف بیسیم می  .را زدیم
گلوله به همان سمت بفرستند  ۰۱گفتم هر کدام  ۲بود به این   توپ کافی ۲  .را بریز

و پس از ان صدای شاد میر جعفری را شنیدم که فریاد میزد قندیل را گرفتیم قندیل 
 .را گرفتیم

` 
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صبح روز چهارم  ۲یات والفجر عمل 
 

ها تلفن  به توپ. غریو شادی سنگر ما را پر کرده بود و همه به هم تبریک میگفتند
زدم و خسته نباشید گفتم در ضمن به اطألیشان هم رساندم که ارتفاع قندیل یا 

  حدود نیم ساعتی. کلّه اسبی را گرفتیم و االن دیگر میتوانند استراحت کنند
و کلّٔه اولین ماشین غذا هم پیدا شد که خود برکتی بود برای یک نگذشت که سر

 .مشت آدم گرسنه
 

ماشین حاوی مقداری به اصطالح نان بربری سربازی بود که تماماً ماشینی تهیه 
هم بود که البته  پنیرو  مقداری کرهبه عالوه نان ها، .  میشد و حالت چرم داشت

از هر . ن گرسنگی این هم خود دنیایی بوددر آ  ولی ، خیال بیرا هم  قند و شکر
سنگری یک نفر رفت که سهمیه سنگر را بگیرد و دور ماشین غذا شلوغ بود که 

 .های عراقی باز آمدند هواپیما
 

ها سنگر گرفتند و  بالفاصله بچه
ها با هر چه که  تیراندازی به هواپیما
دو تا نبودند،   یکی. داشتیم شروع شد

فروند از انواع  ۸شاید چیزی در حدود 
شروع به به شدت  وبودند مختلف 

که   اولین جایی . کوبیدن منطقه کردند
های ضّد هوایی  رفتند به سراغ توپ می

اصفهان بود که آنها هم به معنای 
 یماهایهواپدلیرانه با  کلمه، مطلق

در بین این . شدند درگیر میدشمن 
های دیگر فرصت داشتند  ددرگیری واح

ها بعد از دور اول حمله و به دلیل  که این هوا پیما  موقعییا تیربار،  ۱۱ر که با کالیب
 .آمدند آنها را هدف قرار دهند پایین تر می  عدم دید کافی

 
در همین حال متوجه شدیم که شب قبل که ما مشغول ریختن آتش بر سر 

ها را هم  یها بوده ایم سپاه آمده و آن دو توپ ضّد هوایی به جا ماندٔه عراق عراقی
بچها از آنها هم فکر نکرده بودند که  حتیآنها  . داند برده و حاال کجا دیگر خدا می

 . استفاده میکردند و به همین دلیل امروز کار سخت تر بود و حجم آتش ما کمتر
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های عراقی از آن باال به هر کس و هر چیز که بود حمله میکردند و انگار که  الشخور
فقط صدای و  لحظات سخت و هراس آوری بود  .اتشان تمام شودقرار نبود که مهم

دقیقه  ۰۱درگیری چیزی حدود . گذاشتند ها که از بغلت می انفجار و سوت ترکش
تا از  ۲فقط این وسط  .  پیمایی را ساقط کنیماادامه پیدا کرد و ما نتوانستیم هو

که زخمهایشان  نفر هم زخمی شدند ۱ها را از دست دادیم و چیزی در حدود  بچه
 .سطحی بود

 

سکوت همه جا را فرا گرفته بود  

و بعد از اینکه فهمیدیم دو نفر را 
از دست داده ایم همه چیز در 

. تر فرو رفت عمیق یحتسکوتی 
ها تا دیشب اعضای فامیل  این

ما بودن و امروز انگار برادری را از 
  خیلی.  دست داده باشی

  ولی ،سخت بود پذیرفتنش
نه به این هم عادت کرده متاسفا

بودیم و پس از چند دقیقه آرام 
 .سنگین همه چیز به جای خودش بازگشت  آرام ولی

 
. و پتویی به روی هر کدام کشیدیم گذاشتیمها را با دقت در پشت وانتی  جنازه 

های  انقدر جلوی سنگر ایستادیم تا وانت پایگاه را ترک کرد و ما در سکوت به سنگر
توجه کنید، "در سنگر فرماندهی رادیو روشن بود و به ناگاه صدای . یمخود باز گشت

روز حمله و بیش از سر جمع  ۶بالخره بعد از  بله،  .آن مرا به خود آورد" توجه کنید
. رادیو داشت عملیات را اعالم میکرد و سرود فتح میزد ،نفر کشته ۰۱،۱۱۱بیش از 

کنیم و تازه  می  ما در جهنم زندگی روز است که ۶توی دلم گفتم دروغ گوها االن 
 االن یادتان افتاده؟

 
دراز کشیدیم   صرف شد و ما هم هر کدام از طرفی  به هر صورت که بود صبحانه ای

 ۰۱۱کوبید و  را داشت می ۰۰۱۱توپخانه عراق سر تپه . کرده باشیم  تا استراحتی
در  . آنها را میدادندو داشتند جواب  دما که دیگر امنیت داشتند جلوتر آمده بودن

توانست تا  هم از پادگان آورده بودند که آنهم می ۲۱۱حال یک قبضه توپ  نیهم
از زیر برد به صورت کامل  دگانشاو پ پیرانشهر  پادگان چومان مصطفی را بزند یعنی

 .بودندتوپخانٔه ارتش عراق خارج شده 
 
ند میزان آتش گلوله در دقیقه با ما داشت ۲۱۱و  ۰۱۱  ها یعنی که این توپ  تنها فرقی 

 . آنهم به دلیل مراحل گلوله گذاری تا آتش بودکه  باالتر بود،  بود که میزان ما خیلی
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اتشبار دیگر . سیم همچنان زیر گوشم روشن بود و به خواب فرو رفته بودم  بی
در آن لحظه ما در راحت باش بودیم و   گردان ما هم مشغول آتش کردن بود یعنی

کم کم به خواب خوب و عمیقی فرو رفتم و چون چندین . اید عوض میکردیمظهر ب
 .شب میشد که از خواب خبری نبود

 
یک بار   دقیقه تا نیم ساعتی ۲۱بمباران دشمن در تمام صبح ادامه داشت و هر  

میکردیم به   هم ما و هم ارتفاعات تسخیر شده را بمباران میکردند و ما هم سعی
به هر صورت با صدای ماشین . یم تا ظهر که دوباره وقت کار ما بودروی خودمان نیاور

 .غذا بیدار شدیم و بادیه به دست بیرون رفته و در گرمای مرداد غذای خود را گرفتیم
 
ها این بود  روش غذا خوردن در سنگر 

که بادیه را در میان میگذاشتیم و هر 
کس با قاشقی که داشت از یک طرف 

به   میکرد یعنی آن شروع به خوردن
عبارت مطلق کلمه نزدیکترین نوع غذا 

پس از صرف غذا مشغول   .خوردن
خوردن چای بودیم که صدای بیسیم 

فریاد میزد   .بلند شد و میر جعفری بود
. دارند پاتک میزنند دارن پاتک میزنند

ای همه خشکیدیم و بعد  لحظه
. توپ آماده باش دادم ۳بالفاصله به هر 
ای خودی آن هچون نیرو کار مشکل بود

بیشتری اطالعات باال بودند و باید اول 
 .بدست میاوردم تا ببینیم چه میشود کرد

 
فتد و او گفت که  از میر جعفری خواستم تا آرامتر بگوید که چه اتفاقی دارد میا 

هم  ل حاضراآیند و در ح بیند که از دور دارند می ستون زرهی آنها را می
. شان نوک تپّه را محاصره کردند و دارند با تمام قوا میکوبندهای توپدار هیکوپتر

از چیزی که دیدم تیرٔه پشتم . دوربین به دست به بیرون دویدم و به ارتفاع نگاه کردم
های توپ دار عراقی محاصره کرده بودند و مشغول  کوپتر لرزید، دور تا دور تپه را هلی

 .زدن آن با موشک و توپ بودند
 
، گفت  داخل باز گشتم و در بیسیم گفتم که در پایین تپه چه میبینی بهسرعت با  

تمام ارتفاع را محاصره کردند و نیروهای سپاه که مسول نگهداری از جنوب تپه بودند 
دیگر اوضاع بدتر شد، رو به جناب سروان کردم و گفتم چه دستور  . ند ارا عقب زده 

 . میفرمایید
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آنها در آن   مسالٔه اصلی  اصره کننده را بکوبیم ولیجناب سروان گفت باید قوای مح
در میان   ها هستند که ارتفاع را مانند حلقه ای کوپتر باال محدود بودن مهمات و هلی

 .اند گرفته
 

آمد که بتوانیم به آنهایی که در  ترسیده بودم چون در ظاهر کاری از دستمان بر نمی
پای بیسیم مرتب و با هیجان میگفت  میر جعفری هم. باالی تپه هستند کمک کنیم

انقدر   ناگاه چیزی به خاطرم رسید ولی  .ها دارند همه را قتل عام میکنند هلیکوپتر
گفتم جناب سروان  . بر زبان آورمآنرا  یکه حتدور از واقعیت بود که شک داشتم 

دهید انجامش دهیم یا  گویم ببینید اجازه می من یک طرحی دارم، برای شما می
العاده گفت  با نا آرامی فوقنداشت   یحال خوب گریجناب سروانهم که حاال د.  نه
 .بگو

 
ماسوره دارد که   گفتم گلولٔه زمانی 

بتوان زمان انفجار را تعیین کرد، گفت 
 ؟ دارد  این چه ربطی  درست ولی

را ما معموال  گفتم این ماسورٔه زمانی
 میو با زمان باال تنظ ریتاخ یبرا
درست مثل یک    یعنی،  میکن یم

زد گفت   چشمانش برقی !!!  تایمر
گویی و سکوت کرد، گفتم  می  یعنی

گویم گلوله را اگر بتوانیم در  بله می
هوا منفجر کنیم و درست سمت بگیریم این احتمال هست که بتوانیم با ترکش یا 

 .ها را بیندازیم موج انفجار هلیکوپتر
 
جناب سروان که اکنون به .  انجام شدنی  ولی جناب سروان گفت دور از عقل است 

تا این ، گفت که یدیناام  یفکر کردن و با کم  ییشده بود، بعد از لحظه  جیشدت ته
گفتم شما اجازه بدهید . ثانیه یک چنین کاری در توپخانه انجام نشده و اختراعیست

میتواند به گلوله در هوا منفجر شود  تازه اگر ،گفتجناب سروان  .  امتحان کنیم
آن  کوپتر توپ دار که االن دارند یک سر هلی ۸گفتم از  .  نفرات خودمان لطمه بزند
اگر کار که  اما تجسم کنید ، نیستخطرناک تر میزنند که باال را با توپ پ موشک 
ای اندیشید و گفت اول  لحظه  .حفظ کنیمتپه   یدر باال ها را  کند شاید بتوانیم بچه

مطمئن باش که دیده بان نگاه    . ن آنهم امتحانی و با فاصلٔه زیادفقط یک گلوله بز
 .کند می

 
آوردند   گفتم یک ماسورٔه زمانی. ۰با هیجان گفتم چشم و با سرعت رفتم پای توپ  

تا  کنم میکه آنرا تنظ توانمیم  یو به راحتام  به آن دیدم که درست گفته  و با نگاهی
   . که در هوا منفجر شود
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 هیثان ۰تیر و سمت را گفتم و به احتساب سرعت گلوله و مسافت زمان را به  زاویه
بعد از خروج گلوله از لوله، و حال هر کجا ثانیه  ۰۰این گلوله باید  یعنی . تغییر دادم

 ۲۱در فاصله  ستیبایکه کرده بودم، گلوله م  یبا حساب  .که باشد منفجر شود
که   ییجا  یعنی  .منفجر شودنوک تپه  از  یمتر ۱۱در حدود  یزیتپه و چ یمتر

 .ها بزند کوپتریهله ب یصدمه جد توانستیترکش و موج انفجار آن م
 

گفتم یک گلوله . با عجله به سنگر فرماندهی برگشتم و میر جعفری را گرفتم
ها بگو پناه بگیرند و خودت به  به بچه. میفرستم که باالی زمین منفجر خواهد شد

قدری تردید در صدایش شنیدم که . قیقا در کجا منفجر شدمن بگو که گلوله د
گفتم توکل به خدا همه چیز شدنیست بگذار ببینیم که این   پرسید شدنیست؟ می
ها بده که  کوپتر چه میشود فقط بعد از این مختصات نقط بعدی را پشت هلی  یکی

گفت   ؟آماده ۰با هزار ترس در گوشی تلفن گفتم توپ   .روی سر خودتان نیاید
گذشت و ترسیده بودم  ها قرن می ثانیه  .گفتم آتش و توپ سه گفت در راه. آماده

ها بیشتر  جان بچه  را برداشته بودم ولی  که اگر نشد چه مسئولیت بسیار سنگینی
 .میرزید

 
نیه اث ۲صدای انفجار آمد و پس از  

صدای میرجعفری که فریاد میزد 
به  ۲۱عقب  ۱۱میشود میشود 

ریع مختصات را اصالح کردم س . چپ
گفتم ده گلولٔه دیگر با همان زمان 

 . بندی و خرج پرتاب آماده کنند
گلولٔه دوم را شلیک کردیم و پس از 

به  ۲۱ثانیه دیگر میر جعفری گفت  ۲
بالفاصله گلولٔه سوم را  . چپ

فرستادیم و ناگهان صدای فریاد میر 
  .جعفری را شنیدم که میگفت زدی زدی

 
همه همدیگر را بغل کردیم چون این اولین باری   شد یعنی  نگر ما غلغل ایدر س  

 . میلیمتری سرنگون میشد ۰۱۱بود که یک هلیکوپتر به وسیلٔه گلولٔه توپ 
کار   دیگر پر کردند و ما هم مشغول زدن ولی  بالفاصله عراقیها جایش را با یکی

ش را بیرون بیاورد و توانست سر نمی حتیبود چون دیده بان   بسیار مشکلی
ها هم که اوضاع را پس دیده بودند شروع به هلیبورد یا پیاده کردن سربازان  عراقی

 .باالی تپه کرده بودنددر  گارد ریاست جمهوری کثیف خود
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ها که آخرین هلیکوپتری که  اوضاع بد و بدتر میشد و ما هم مشغول زدن هلیکوپتر
نفر در آن جزغاله شدند و به درک  ۳۱ه اقال زدیم مال سربازان گارد صدام بود ک

صدای میر جعفری دیگر امیدی نداشت . این آخرین و چهارمین بود که میزدیم . رفتند
 .سیم به گوش میرسید  و صدای شلیک اسلحه سبک از پشت بی

 
میر جعفری که انگار قضیه را فهمیده بود با صدایی محکم گفت انگار وقت  

ها ما را از هر طرف محاصره کردند و دارند جلو  ثافتخداحافظیست چون این ک
ام سر بزن و این  به خانواده  گفتم امیدت را از دست نده، گفت نه ولی. آیند می

بغض راه نفسم را بسته بود به معنای مطلق کلمه بیچاره . داستانو براشون بگو
 .بودم چون هر کار که میشد کرده بودم و فقط زمان بود و بس

 

میای پایین میریم حاجی را با هم  گفتم 
میبینیم گفت نه از اینجا فکر نمیکنم بیرون 

براشون بگو پسرشون تا کجا   بیام ولی
اشکهایم داشت آرام آرام پایین . وایساد

گفت . میامد، گفتم چشم به همه میگم
بدی هم از من دیدی ببخش، دیگر   خوبی

که  نبودممتوجه  حتیگریه امانم نمیداد و 
تا آمدم . در سنگر دارند اشک میریزندهمه 

بگویم که میای پایین و میبینمت ناگهان 
را از داخل بیسیم شنیدم و مکالمه قطع شد و فقط صدای خش  GPRصدای شلیک 

 . خش در گوشی بیسیم
 

 گریحاال د. میر جعفری به آسمان پرّ کشید. مکالمه قطع شد و برای همیشه
 .دراورده بوندرا به تصرف خود  ۰۰۱۱های کثیف نیمی از ارتفاع  عراقی
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عملیات والفجر ۲ ظهر روز چهارم 
 

بود که در تمام طول   این اولین دیده بانی. انگار که زمان در سنگر متوقف شده بود
میر جعفری با آن مو و  .  هم نبود  مدت خدمتم از دست میدادم و هر دیده بانی

پایان، با آن صدای مهربان و با آن قلب   ر بیریش سرخ، با آن لب خندان، با آن مه
داد از خودم بدم آمده بود از دنیا متنفر بودم و از اینکه  اشک امانم نمی. پاک

.نتوانسته بودم که جانش را نجات دهم  
 

برای تک تک گلهایی  .سوخت یک گردان محاصره شده و از بین رفته می دلم برای 
آخر مگر باید هلیکوپتر را   .کانات و نیرو پرّ پرّ شدندکه باالی آن تپه به دلیل کمبود ام

  ؟ند شدمگر ما هلیکوپتر نداریم، ما که این همه کبرا داشتیم پس چه   با توپ زد؟
شد  مگر نمی  توانست عقب ننشیند و به باالی تپه کمک برساند؟ مگر سپاه نمی

 مایهواپ کی یحترا ؟  چبود ما کجا  ییهوا یرویپس ن زد؟ RPGها را با  این کثافت
ها و  مایبمباران هواپ ریکس ز  یمنطقه پرواز نمکند و چرا ما انقدر ب نیا یرو
 ؟میرا از دست بده زمانیعز یبچه ها دیبا یعراق یها کوپتریهل
 

نمیدانم همه سوال بودم و   
امان و جوابی   اشک بی
در سنگر همه  . نداشتم

ریش  حتیگریه میکردند و 
یس بود، جناب سروان هم خ

بد تلفاتی در آن ظهر 
عاشورای حاج عمران داده 

کشته ها  بودیم و حسین
های گارد ریاست جمهوری مشغول دست زدن به  االن آن باال کثافت  .بودندشده 

به جناب سروان کردم، نمیدانم چه ما را   نگاهی . های ما بودند پیکرهای مطهر بچه
دلش   که همان باعث فاصله میشد ولی اللهی بود به هم پیوند میداد، ظاهرش حزب

تا االن اصال در کار من   .پیش وطن بود و شاید همین بود که دوستش داشتم
توانست باشد، خودش  اطالعی نمی  دخالت نکرده بود و برایم عجیب بود چون از بی

 .افسر توپخانه بود
 
گفت بله و بعد  .دهید که باالی تپه را بکوبیم با صدای خفیی پرسیدم که اجازه می  

 . رو به سر گروهبان کرد و گفت بفرستید دنبال مهمات
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 . دانستم خسته هستند من هم به هر شش توپ آمده باش دادم با با اینکه می
زمان آتش ، هم هر شش توپ همو  گفتم که نوک تپه را با هر چه دارند بکوبند، 

و ملت ایران را بر سر  ۰۰۱۱های عزیزان از دست رفته در  جهنم و خشم ما، خانواده
  .های کثافت فرود آوردند عراقی

 
 

این . نه تماماً   از دست رفته بود ولی ۰۰۱۱
به بود که دو قله را   ارتفاع به صورت خطی
کلّه اسبی و   هم وسط میکرد، یعنی

از این دو ارتفاع   ها فقط یکی این. را قندیل
را گرفته بودن و ارتفاع دیگر دست گردان 

دو   دٔه ما بود که رضا و مهدی یعنیپیا ۰۲۸
هایم  دوست زمان آموزشی و از عزیزترین

آن قسمت از ارتفاع   .حاال آن باال بودند
هنوز دست ما بود و به هر قیمت بود باید 

این بار اردشیر به   .داشتیم نگاهش می
نده من هم نخوا  .عنوان دیده بان رفت باال و قبل از رفتنش آمد و کاغذی به من داد

پست میدم، به پست کردنش و  گردی آنرا در جیبم چپاندم و به او گفتم برمی
خشم بود و  یدیدیذره ترس در چشمانش نبود و آنچه م کی حتی  .رسم نمی

 .تاسف، انتقام بود و نفرت
 
پس از دیده بوسی اردشیر هم رفت و چشم من   

از غبار که ماشین به دنبال خود   به دنبال خطی
ها در حال آتش بودند و من به  توپ  .کشید می

پایم بهتر شده بود و دیگر درد  . سنگر باز گشتم
را هنوز داشت که   نداشت اما احساس ناراحتی

به خاطر   .شد کاری کرد خوب آنرا نمی
که از منزل با خودم آورده بودم به   هایی بیوتیک آنتی

ورد که هنوز تا امروز لطف خدا زخم چرک نکرده بود و داشت بدون بخیه جوش میخ
توپ را مرخص  ۰بود که  ۰ساعت حدود   .سانتیمتری از آن باقیست ۱یک جای 

های  توپ دیگر را آمده باش نگاه داشتم تا ماشین ۰کردم تا استراحت کنند و 
خودم هم نشسته بودم منتظر تا اردشیر خبر رسید خودش را . مهمات برسند

 .بدهد
 
دانستم که به این پاتک کار  و نگران بودم چون میبد جوری دلم آن باال بود   

 . بعدی بود یپاتک ها ها تمام نخواهد شد و به هر صورت باید به زودی منتظر عراقی
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گذاشتند و دائم مشغول بمباران  راحتمان نمی  های دشمن هم ثانیه ای هواپیما
ا در این دو سه شان ر های پرنده فروند از اشقال ۲پس از، اینکه   منطقه بودند ولی

. روز از دست داده بودند دیگر از ارتفاع باال بمباران میکردند که دقت آنچنانی نداشت
 .های اطراف ما سوخته و سیاه بود به خاطر همین مساله تمام تپّه

 
در همین حیث و بیص سرگروهبان مسعودی آمد، او بچه مشهد و مسول مخابرات 

های صحرایی و هر چه  تلفن  تا سیم کشی از رسیدگی به بیسیمها  ما بود یعنی
با هم دوست بودیم و . مربوط به او و گروه او بود ،دیگر که به مخابرات ربط داشت

دائم مشغول پیدا کردن و دور و بر گشتن بود که ببیند . مثل سنجاب پر تحرک بود
 .کجاست و چه چیزی را کجا میتوان یافت  چی

 

 که آمد توی سنگر، پس از  وقتی 

پرسی با همه آمد و  سالم و احوال
به آرامی زیر . پیش من نشست

  گفتم چی ! گوشم گفت پیدا کردم
پیدا کردی، گفت باید بیایی خودت 

، گفتم سرگروهبان وضع پام رو  ببینی
کنم  ، گفت کمکت می که میبینی

دیدم به هیچ عنوان  .  باید بیایی  ولی
ول کن نیست و به هر قیمت 

دیدش را نشانم خواهد کشف ج می
از جناب سروان . دهد که البته از توی سنگر نشستن و غصّه خوردن هم بهتر بود

تا نیم ساعت دیگه برگرد معلوم نیست چه خبر بشه بعد   اجازه گرفتم و گفت ولی
 .رو به مسعودی کرد و گفت مواظبش باش اوضاع پاش خوب نیست

 
ده از باال یک نقطٔه را نشانم داد خالصه با هم آمدیم بیرون و مسعودی هم هیجان ز 

کردی به دلیل استتار و میزان خاکی که رویش ریخته بودند اصال  که اگر دقت نمی
متر خاک بود و  ۲یک ساختمان بود که رویش چیزی در حدود  . قابل تشخیص نبود

از مسعودی  . حاال دیگر کنجکاوی من هم تحریک شده بود . زیر هم تمام بتون آرمه
کردم که تفنگم را هم از داخل سنگر بیاورد و مال خودش را هم بردارد که خواهش 
 .نباشیم و چه عجب که او هم گوش کرد  آنجا بود دست خالی  اگر کسی

 
چیزی در حدود . عزیزم را روی شانه انداختم و آرام آرام براه افتادیم ۰خالصه تفنگ ژ 

حاال دیگر کنجکاوی داشت   ولی دقیقه راه بود که به پایم هم فشار وارد میکرد ۰۱
 . من را هم خفه میکرد
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در مورد ساختمان بودیم و هر کدام چیزی   رفتیم مشغول گمانه زنی توی راه که می
 .به نزدیک در ساختمان رسیدیم  بالخره پس از مدتی. گفتیم می

 
 متر مانده به ساختمان ناگهان صدایی بسیار متفاوت نظرمان را ۲۱چیزی در حدود 

توپولوف عراقی را   بمب افکن  یک ، رو به آسمان که کردم . آمد از باال می . جلب کرد
از   .بودندتقریبا باالی سرمان  گریو حاال د اسکورتش میکردند ۲۰سه میگ که  دمید

چون شاید بزرگترین هواپیمایی بود که در  ،بزرگی این هواپیما وحشت کردم
آدم را   دل  میداد که فقط صدایش به تنهاییچنان صدایی  . ام دیده بودم زندگی
سیاه رنگ بود و بالهایی داشت که هر کدام خود به اندازٔه یک هواپیما . میلرزاند

   .بودند
 

انگار که از بزرگی هواپیما 

 حتیمسخ شده بودم و 
. توانستم حرکت کنم نمی

مرا کشید،   ناگهان دستی
  مسعودی بود که با صورتی

باید به وحشت زده میگفت 
ساختمان برسیم تنها 

با پای خراب من تند رفتن  . جاییست که میتونیم پناه بگیریم و درست میگفت
که بود خود را به در ساختمان رساندیم و خودمان را   به هر صورتی  مشکل بود ولی

زمین زیر پایمان   .در همین حال انگار که دنیا بهم ریخت  .پرت کردیم به درون آن
 . به لرزیدن، درست مثل زلزله و با قدرتشروع کرد 

 
لرزید و از سقف بتونی آن که  تمام ساختمان می. توپولوف بمبهایش را ریخته بود

انگار که یک دفعه . ریخت های بتون به زمین می متر قطرش بود خاک و تکه ۰حداقل 
متر درجه گر ۰۱ده بخاری را با هم روشن کرده باشند، به طور ناگهانی، هوا شاید 

همانطور که روی زمین افتاده بودم مسعودی را  . شد و زلزله شدید تر و شدید تر
و من بدون اینکه  ، دیدم که داد میزند دستت را بده به من، دستت را بده به من

 .فکر کنم چرا، دستم را به طرفش دراز کردم حتی
 ،دش کشیددستم را گرفت و همانطور که به زمین افتاده بودم من را به طرف خو 

من را هم کشید بود  یبتیبه هر مص الخرهاب. در پناه گرفته بود کیکه زیر چهار چوب 
های سقف خاک و بتون ریزش میکرد و هر ثانیه  از تمام بخش . درب زیر چهار چوب

انگار که تمامی نداشت و زمین و زمان جلوی . امکان داشت زنده بگور شویم
 .قص مرگچشمان ما به رقص در آمده بودن، ر

 
 
 



 سرباز کهنه
 

54 
 

. دستانم را از روی سرم برداشتم. خنک تر یقدر کم کم زمین لرزه آرام تر شد و هوا
دیدم . آمد به نظر من یک عمر می  انستم چقدر زمان گذشته ولی د هیچ نمی

شه این  ؟ گفتم بهتر از این نمی مسعودی هم همینکار را کرده و از من پرسید خوبی
 یحتبمباران، گفتم عجب   بود؟ گفت هیچی  ین چیمنو آوردی ا  چه خراب شده ای

؟ پس از وارسی دیدم  ، گفت خوبی که گفتی  تونستم حدسشو بزنم مرسی نمی
های خون را  که خوبم اما پایم خون ریزی کرده و از روی شلوار کار هم میشد لکّه

تا   گفت بذار کمکت کنم بلند شی. گفتم پام خرابه دوباره زخمش باز شده. دید
 .پیدا کردم  شونت بدم چین
 
 گریبار داین   آمد و صدای بمباران ولی می  های ضّد هوایی از بیرون هنوز صدای توپ 
مسعودی بلند شد و . های ما درگیر شده بودند  ها بودند که با ضّد هوایی میگ نیا

حاال دیگر پایم در . من هم با گرفتن دستش و حایل کردن تفنگم دوباره برخاستم
 .کنیم خواستم فقط بدانم که ما آنجا چه غلطی می اشکال نداشت می  ولی میکرد

 
در قسمت ورودی ساختمان بودیم و  

لنگان لنگان به طرف . ربرویمان یک راهرو
درست مثل یک ساختمان  .  راهرو رفتم
  هایی در هر دو طرف راهرو اتاق. اداری بود

مسعودی گفت این  . بود با درهای بسته
خدای . در یک اتاق را باز کرد هم بهشت و

ای که ربرویم قرار داشت  من از دیدن صحنه
اتاق تا سقف پر بود از  . خشکم زد

 حتی  .های گوشت مال آلمان کنسرو
بهترین   توانستم باور کنم یعنی نمی

 . های گوشت پخته و آماده خوردن کنسرو
در اطاقی دیگر  ام دستم را کشید و گفت بیا و مسعودی دید که من میخکوب شده

   .شیر خشک نستله  کیلویی ۱را گشود که تمام تا سقف پر بود از قوطیهای 
 

در  میزدها از شیر مرغ تا جان آد دردسرتان ندهم این انبار غذای عراقیها بود و بهترین
از . ها با چه زنده هستند و ما با چه ام شد که این بود که غصّه  به اندازه ای. آن بود

حلوا ارده در آن بود که برای ما  یحتهای آماده تا  پوت ها، کنسرو ها، غذابهترین کم
 .بدیل  بی  بود گنجینه ای

 
 
 
کوچک را باز کردم و مثل از سال قحطی   از قوطیهای سوسیس  همانجا یکی 

از این  گرید از بعد از انقالب.   چه طعمی چه مزه ای  .ها شروع به خوردن کردم آمده
  . خالصه آنقدر از این و آن خوردم که دیگر یارای راه رفتن نبود. ودمچیزها ندیده ب
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که شب کامیون بیاوریم و همه را بار بزنیم بعد هم میان  گذاشتیمبا مسعودی قرار 
چون اگر سیاسی ایدئولوژی  ،بفهمد تقسیم کنیم  واحدهای دیگر بدون اینکه کسی

این مزخرفات این گنجینه را که فهمید ممکن بود که به بهانه حالل و حرام و  می
 .واقعا همه به آن احتیاج داشتند را از بین ببرد
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شب روز چهارم   - ۲عملیات والفجر
 

  مٔو به تن  ای مواجه شدم که به راستی از ساختمان که بیرون آمدیم با منظره
ه سوخت و گودالهایی ب تمام بیرون ساختمان هنوز داشت می. انسان راست میکرد

 .در دورادور ساختمان بوجود آمده بودو  متر در زمین ۰تا  ۰.۱ عمق 
تمام علفهای خشک باقیمانده در حال سوختن بود و دود غلیظی تمام فضا را فرا 

انگار که آمده بودند که ساختمان را بزنند چون اکثر گودالها در اطراف آن   .گرفته بود
متر  ۱ان به زمین خورده بود و اگر متری ساختم ۱نزدیکترین بمب شاید در . بود

 .آنطرفتر به زمین آمده بود دیگر منی وجود نداشت که امروز این قصّٔه را تعریف کند
 
از من نداشت و   مسعودی هم دسته کمی 

فقط بهت زده به عمق معجزه و فاجعه 
ای به  باری پس از لحظه  .همزمان نگاه میکرد

ا شب خود آمدیم و گفتم ببین سرگروهبان ت
نشده باید ترتیب اینجا را بدهیم چون از قرار اینها دنبالش هستند و دوباره باز 

چند با  ورمیدارم و AFIاالن که برگشتیم یه دونه   گفت راست میگی . خواهند گشت
چون تا  ، یاست که گفت نیهمگفتم بهترین فکر   .کنیم ها و تخلیش می تا از بچه
هم  دو بار دیگر  ها هنوز وقت دارند که یکی وانهو این دی، مانده  ساعتی ۲غروب 
 . نداشته باشیمرا  بار دیگر چنین شانسی این دیشود شا نیچن نیاگر ا . برگردند

 
بازی بعدا  را  ناگفته نماند که همین کشف و تصمیم ما در همان شب چنان نقشی

سوخت  میبشدت  پایم گریحاال د   .کرد که شاید هیچ چیز دیگر جایش را نمیگرفت
و این بار مجبور شدم دستم را روی شانٔه مسعودی بگذارم که بتوانیم به سنگر 

های بوجود آمده برگشتن مشکل شده بود و از آن طرف هم صدای  با چاله  .برگردیم
آن  جهینت که مطمئعناً برای عکس برداری از میدیشن یمهواپیمایی در ارتفاع باال را 
 . بمباران وحشتناک آمده بود

 
ها میخواهند نتیجٔه بمباران  این خود نشان میداد که ساختمان باید از بین برود و این

هم با  یو من و مسعود ببینند که هنوز سر جایش مانده  را بررسی کنند و وقتی
وقت   .دوباره خواهند آمد ی، مسلما و بزودمیآمدن از آن هست رونیلبخند در حال ب

بالخره چیزی بعد از حدود نیم ساعت به سنگر . متنگ بود و به سرعت مان افزودی
برگشتیم و به محض نزدیک شدن، جناب سروان را دیدم که نگران دم در ایستاده و 

 .چشم به راه است
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 .  از اینکه چشم براهمان بود خوشم آمد  شویم ولی ترسیدم که االن توبیخ می 
ناب سروان با همان به محض رسیدن ج. فهمیدم که به جان نفراتش اهمیت میدهد

گفت، خدا را شکر که سالمید،نگرانتان بودم، مسعودی چقدر   آرامش همیشگی
مسعودی چیزی  . نبر، این که با این پا نمیتواند راه برود  گفتم این بچه را جایی

با احترام نظامی   ؟ نگفت و جناب سروان رویش را کرد به من و پرسید، پسرم خوبی
امروز  ،ایت که چنین چیزی را نشان نمیدهد، برو توی سنگرگفتم بله قربان، گفت پ

 .ام از پادگان هم وسایل زخم بندی و هم دارو برایت بیاورند داده
 
به این مرد   چه احساسی  توانم که بگویم در دل نمی 

صاحب و   دانستم که پس از یک سالی داشتم فقط می
به سرعت . ساالر دارم و کسیکه مواظب من هم هست

ای را که میگفت را  درون سنگر رفتم و دیدم که بسته به
با یک کمپوت هلو در کنار جای من قرار داده، خدای من 

 .چقدر مهربان بود این مرد
 

به زحمت پاچٔه شلوار کارم را باال زدم و دیدم که زخم 
درون  . انگار که بند آمده  شدیدا خون ریزی کرده ولی

بیوتیک، چسب و تعدادی  بسته گاز تمیز، باند، پودر آنتی
زخم را که باز   . چه گنجینه ای !!!استامنوفین کدیین بود

کردم دیدم خونریزی از گوشه آن است و بقیه آن خوب 
خوشحال شدم و به سرعت روی زخم را عوض کردم و آنرا   .است و بسته شده

  .ردمانداختم باال و سیگاری روشن کهم  مسکّن  تایی ۲ ،بعد از آن . محکم بستم
یک  داد، رخوت و نئشگی قرص ها، شکم پر از غذای درجه یک و   عجب کیفی
انگار که در بهشت بودم و از ذره ذره آرامش    بهتر از این هم میشد؟  سیگار، یعنی

توی فکر مادرم بودم، حداقل . ها به من داده بود داشتم لذت میبردم کاذبی که قرص
من االن بخصوص بعد از شنیدن خبر حمله از  بود که ندیده بودمش و خدای  ماهی ۰

 .داشت  رادیو چه حالی
 
دلم  . دانستم که به زنگ در و تلفن جواب نمیدهد آنهم از ترس خبر مرگ من می 

یک عمر دست تنها زحمت کشیده بود و  . دلم برایش تنگ شده بود  گرفت، خیلی
ه گفتم دفترچٔه اعزام به ک  وقتیآمد که یادم  . پسر بزرگ کرده بود و آخرش هم این

خود از یک خانوادٔه   دانستم ناراحت است ولی می . ام هیچ نگفت خدمت گرفته
های پدرش در زمان  های مختلف و مأموریت ارتشی بود و تمام کودکیش را در بیابان

  .رضا شاه گذرانده بود
 
ور داند که باید رفت و این را هم میدیدم که چط دانستم از یک طرف می می 

 . چشمانش متاثر است
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های من یا به خارج رفته بودند و یا در ایران با پول و پارتی معافی  اکثر هم مدرسه
همشاگردی خود من فقط چون . داشتند و میدیدم که بین این دو مطلب گیر کرده

های پستٔه رفسنجانی بود، االن معافی داشت و با یک کاماروی  پدرش پیشکار باغ
مادرم  یبرا اما،  کردیم یو دختر باز جوالن میدادتهران  یها باننو داشت توی خیا

پدر   پسری که از سّن ده سالگی بی  .پسر او باید میرفتنبود چرا که  نیا تیواقع
 .برسد  به جایی دیکه شا بزرگ کرده بود و شبانه روز زحمت کشیده بود تا

 
در همین افکار بودم که ناگهان صدای   

پسرم "به خود آورد، جناب سروان مرا 
، گفتم بله قربان، پرسید چند "؟ خوبی

،  وقت است که به مرخصی نرفته ای
گفتم بیشتر از سه ماه میشود، گفت 

فهممت، به امید خدا عملیات که  می
 .فرستمت تموم شد می

 
اش در گوشم بسان  صدایش و جمله 
. ترین آهنگ دنیا شروع به نواختن کرد زیبا

گفت کارت را دو روز است که دارم نگاه . نون جناب سروانبا لبخندی گفتم مم
ام چون زدن  گفت برایت تقاضای تشویقی کرده. هستم  کنم و بسیار هم راضی می

گفتم . ها با توپ نو آوری بود و فرماندٔه گردان هم بسیار راضیست آن هلیکوپتر
دارید و  دعتمااممنون جناب سروان لطف دارید، شما همینقدر که به من اینهمه 

سری به عالمت رضایت تکان داد و  . دهید بزرگترین پاداش است مجال کار می
گفت مسعودی داستان ساختمان را برایم تعریف کرد و من هم همین . نشست

توی پایگاه هم یک سنگر  . ام که آنرا تخلیه کنند تا کامیون با سرباز فرستاده ۲االن 
با لبخندی   .را آنجا بگذارند تا تقسیم کنیمکنند که غذاها   مهمات را دادم خالی

گفتم، جناب سروان یک گنجینه است برای خودش، سری به عالمت تایید تکان داد 
 .و گفت این نعمت را خدا رسانده ما هم باید شکر گذار باشیم

 
میرفت و   دیگر هوا داشت رو به تاریکی

در همین حال . فانوس را روشن کردیم
ساختمان را تخلیه کرده  ها که صدای کامیون

بودند آمد و دیگر در دلم خیالم از گرسنه 
دیگه احتیاج داشت   کی . ماندن راحت شد

 !اشقال آشپزخونٔه پادگان رو بخوره
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 .   بلند شدپشت بیسیم از  صدای اردشیرو احوال بودم که  در همین حال
 
 

. یریه و دوباره پاتک زدندبابک بابک، اردشیر، گفتم اینجام بگو، گفت پایین تپه درگ
به سرعت فکر کردم و دیدم که . تمام تنم سرد شد، خدای من حاال چه کار باید کرد

فقط تانک و نفر   یکیها در تار ی، و عراقندهام  به تاریکی گریدشاید نیم ساعت 
دو بزرگترین نقطه   این بدان معنا بود که هلیکوپتر و هواپیما، یعنی  .خواهند داشت

قدری خیالم راحت شد و از اردشیر  . ی ما، در این پاتک شرکت ندارندضعفها
 ahaaqa ra، گفت در پایین ارتفاع ریاردش  .دهدبیشتر توضیح را  پرسیدم که وضعیت

 . ارتفاع را محاصره کنندتا که   کنندیم  یدارند سعو اند  شدهبا بسیج درگیر 
 

بالفاصله حدس زدم که آن  تیموقع نیا دنیبا شن
که نیروی بسیج را از است قصدشان این الشخور ها 

فردا که  ارتفاع را محاصره کنند تاو  منطقه عقب بزنند
سر بر را که   همون بالیی شانیها کوپتریهلصبح با 

 .بیاورندهم   سر قلّه دومحاال بر قلّه اول آورده بودند 
از اردشیر خواستم که مختصات نبود پس   زیدرنگ جا

 . بدهدمختصات تدارکات میگیرند را ها از انکه   هایی راه
این کار به که  شد زد در وسط پاتک منطقٔه نبرد را نمی

اما با قطع کردن خطوط  داشته باشد  توانست تلفات خودی در پی می  راحتی
  یبرد و هم به راحت نیآن الشخوران را از ب هیکه هم روح شدیدشمن م یتدارکات

 .کشتارشان کرد
 
خوب   یهمان که گفتگفت  ؟ میفرمایید  روان گفتم، جناب دستور چیبه جناب س 

را هم عقبشان های  راه پیادهکه  ببینو  تماس بگیرهم  با دیده بان  ولیاست 
اردشیر را صدا کردم و دستور را گفتم، گفت فاصلٔه   ؟نه ایبدهد مختصات  تواندیم

ا جابجا تک تیرانداز هم ه ناموس  بی نیا متر هم نیست و ۲۱من و دیدبان عراقی 
  .کنم بگذار ببینم چه می ،دارند

 
  اردشیر بچه نارمک بود و عاشق وطن، کسی 

زرنگ  . فهمید بود که معنای کلمٔه ترس را نمی
دانستم که  می  .زرنگ  ، خیلیو با هوش بود

  ها راهی با آن وضعیت و حجم آتش عراقی حتی
هترین از ب  او به جرأت یکی . پیدا خواهد کرد

بود که در تمام طول مدت خدمتم   هایی دیدبان
 .دیدم
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های عراقی که منطقه را گلوله  هوا دیگر تاریک شده بود و فقط صدای غرش توپ
منتظر پاسخ اردشیر و در بین صحبت بودیم که ناگهان . آمد و بس باران میکردند می

تری بود که میلیم ۳۱صدای سوت همیشه مال خمپاره   .صدای سوتی شنیده شد
با یک نفر هم نوع خمپاره اننداز را،  نیا.  ترین نوع خمپاره انداز هم هست سبک

 .میشود اداره کرد
 
 بایپس از آن و تقر .به ناگاه صدای انفجار از فاصلٔه خیلی نزدیک به گوش رسید 

از فشار   .درست روی سنگر ما نشست  یا و گلوله یبعدصدای سوت بالفاصله 
. خاموش شد و ناگهان هر کس که در سنگر بود با سرعت بیرون رفت انفجار فانوس

هایم انگار که پاره شده بود و سرم از درد  ی گوش پرده . دید چشمانم درست نمی
از سقف سنگر مقدار زیادی خاک به پایین ریخته بود و غبار تمام   .داشت میترکید

 .سنگر را فرا گرفته بود
 
بود  یبه هر زحمت ل کور مال کبریتم را پیدا کردم وبه هر زحمتی که بود کور ما 

که زیر نور کبریت دیدم   ای  از دیدن صحنه . از درون جعبه دراوردم و اتش زدم یتیکبر
  فقط من باقیدر آن بودند، حاال  نفر آدم ۸یا  ۰در سنگری که در آن   .خشکم زد

   (.جناب سرهنگ نشاط امروز)مانده بودم و جناب سروان نشاط 
 
 
آمد  پس از دیگری داشت می  یکی ۳۱خمپاره  های گلوله.  فانوس را روشن کردم 

ناگهان پردٔه حال  نیدر هم. بودندهای مهمات  هدف هم سنگر فرماندهی و سنگر
را به دست  تفنگشکه   یدر حالقاسمخانی سنگر به کناری رفت و سرگروهبان 

کموله است که دارد ما را  گفت جناب سروان،  یقاسمخان. داشت وارد سنگر شد
با تعجب به او کرد و   جناب سروان نگاهی ! شان دنبال رومیممیزند، من با اجازه 

دقیقٔه دیگه قطع نشد هر  ۱گفت بله جناب سروان اگر تا   قاسمخانی   گفت تنها؟
 .خواستید بگید  چی

 
q   به جرأت قاسمخانی سر گروهبان

امروز در بود که من تا به   ترین آدمی نترس
 ،او که مال تیپ نوهد بود. م ا ام دیده زندگی

بعد . اهل آذربایجان مقدس بودو  تکاور چترباز
از انقالب و فرو پاشاندن ارتش او را به واحد 

خودش همیشه  . بودندما منتقل کرده 
  میگفت من مثل گرگ هستم چون در زمانی

 . م ا آیند به دنیا آمده ها به دنیا می که گرگ
ه جناب سروان فقط گفت به امید خدا خالص

دقیقٔه دیگر این  ۱و مواظب خودت باش اگر تا 
 .سر گروهبان احترامی گذاشت و رفت. میفرستم  ادامه داشت کمکی
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پسرم . من که هاج و واج مانده بودم به ناگاه با سوال جناب سروان به خودم آمدم 

کجا فرار کنم قربان از مرگ که  ،گفتمجا خوردم اما محکم   یکم تو چرا فرار نکردی؟
کس  دمیکه د من هم . با لبخندی بسیار مهربان تاییدم کرد  .نمیتوان فرار کرد

 . گفت بگو  .سٔوالی بکنمکه  اجازه دارممن هم  گفتم آیا ستیدر سنگر ن یگرید
و   گفت به دو دلیل، اول همان که تو گفتی  گفتم جناب سروان شما چرا نرفتید؟

تشکر   با لبخندی از ته دل. دانستم تو هم اینجایی و پایت زخمیست میدوم اینکه 
 .کنم کردم و گفتم به امید خدا جبران می

 
فقط رفتن در آن . در این میان ناگاه متوجه شدیم که شلیک خمپاره قطع شده 

چه رسد به تنها رفتن و از حال خواست، جنگل تاریک در آن موقع شب جگر شیر می
قاسمخانی حاال فقط منتظر   میشد؟  یعنی. خمپاره انداز و نفرات آنکار انداختند 
 .بودیم و بس
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 عملیات ولفجر۲ -  صبح روز پنجم 
در همین افکار بودیم که نگاه پردٔه سنگر عقب رفت و سر گروهبان قاسمخانی با 

جناب   .الم نظامی دادلباسی که لکه های خون روی آن بود وارد شد و با دست س
با همان  قاسمخانی سروان که شادی در چشمانش برق میزد پرسید چه شد؟ 

جناب سروان دو نفر بودند تمامشان کردم، خمپاره انداز "لهجٔه شیرین آذری گفت 
 .هم پشت در است

 

را نگاه میکردیم و در دلمان احساس غرور و  قاسمخانیهمٔه ما با دهان باز  
آخر کدام شیرین عقلی یک همچین   .با ماست  دیم که چنین شخصیاطمینان میکر

در ارتش یاد گرفته بودم که   ولی ،مردانگی را انبار دار کرده بود معلوم نبود جسارت و
گروهبان  . چیزها و اشخاص سر جای خودشان نیستند و ارتش نیز چرا ندارد  خیلی

دران چتر باز تیپ نیروی همان طور که گفتم از ورزیده ترین درجه  قاسمخانی
مخصوص یا نوهد بود و گاهی که در زمستان غذا به ما نمیرسید من و او با هم به 

، کال، تیراندازی کار مشکلیست، چون مثل توپ 3با تفنگ ژ. رفتیم شکار خرگوش می
  که گلوله اش بوجود میاورد لگد بدی هم دارد یعنی  میماند و عالوه بر خرابی  دستی
تفنگ با قدرت به عقب فشار میاورد و همین یک مقدار   شلیک میکنیکه   وقتی

 .کند هدفگیری دقیق را مشکل می

 

بار مرخصی در زمان آموزشی جایزه  2من خودم  
  گرفتم و برای هدف گیری دقیق با این تفنگ ولی

خرگوش زدن آنهم در حال حرکت و روی برف 
ن رفتیم شاید م با هم که می. داستان دیگری بود

سر گروهبان   شانسی یک خرگوش میزدم ولی
خرگوش در حال   او . گلوله اش خطا نمیرفت

دویدن را با یک تیر میزد بعد هم به من میخندید و 
 میگفت به تو هم میگن تیر انداز؟
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با دو نفر در شب تاریک، بدون هیچ وسیلٔه دید در شب،  قاسمخانیبگذریم آنشب 
ر دو را از پا درمیاورد و بعد هم خمپاره اندازشان را دست تنها درگیر میشود و ه

ی بود و مثالی ا این بابک خرمدین آذربایجان اعجوبه . گیرد زیر بغل و برمیگردد می
  . بود از دالور مردان خطٔه آذرابادگان، قلب تپندٔه ایران

 جناب سروان از او خواست تا بنشیند و یک استکان چای با ما گفتگو، نیاز ا بعد
اضطراب داشت،   صدایش کمی . در همین حال اردشیر آمد پای بیسیم . بخورد

گفت بابک این ها دارند از پایین تپه عقب میکشند و اگر این بسیجیها نتوانند این 
 .پایین را نگاه دارند و عقب بکشند فردا خراب میشویم

  
لحظه ای سکوت در سنگر برقرار شد و ناگهان جناب 

سال  33وری داد که هنوز بعد از سروان نشاط دست
بگو توپ  4و  3او گفت به توپ . کنم به او افتخار می

هایشان را درست در وسط جاده بکوبند و تا گلولٔه آخر 
ما عقب نخواهیم  .  امشب خواهیم زد را را که داریم
از یک فرمانده   تا آن روز چنان جربزه یی . نشست

او واقعا   یعنی درست میشنیدم؟   ندیده بودم، یعنی
خواست جلوی عقب نشینی سپاه و بسیج را  می

را برداشتم و دستور جناب   وقت فکر کردن نبود بالفاصله تلفن غورباغه یی  بگیرد؟
 .سروان نشاط را اعالم کردم

 

ند گوشی را به رئیس توپ ها دادند و من  تلفنچی ها که انگار درست نشنیده ا 
آنها پرسید میخواهیم عقب نشینی کنیم؟ سوالش را  از  یکی. دستور را تکرار کردم

خواهیم ما  آخرین واحدباشد برای جناب سروان تکرار کردم و گفت اگر هم اینطور 
  . بود

 

خواست  این به معنی اسارت یا مرگ بود و بس چون حرکت دادن واحد ما وقت می
  بلکه کلی ،برویم و ما مثل یک واحد پیاده نبودیم که که فقط تفنگمان را برداریم و

ل جناب سروان رو ادر همین ح  .تجهیزات داشتیم که نباید به دست دشمن میفتاد
از   دیگر از درجه داران کرد و گفت آمار بگیر و ببین بچه ها نوشیدنی  به یکی

نفر سرباز مسلح بردار و برو جاده را  5همه را با  . ند ساختمان عراقی چه آورده ا
  . ببند
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ایفا  1   .یک دانه بهشان بدهید  یکیو  جمع کنید یرا در کنار که پیاده آمدهر کس 
داشت هوش از سرم میپرید   .ریو را هم آماده کنید که اینها را به خط باز گرداند 1و 

توانستند جناب  چون این کار درگیری مستقیم با سپاه و بسیج بود و حتی فردا می
به   مرد اصفهانی و نوادٔه شاه اسماعیل صفویاین جوان . کنند  سروان را دادگاهی

همه در سنگر به حالت یخ زده   .واقع مسئولیتی را پذیرفته بود که کار هر کس نبود
همدیگر را نگاه میکردند تا اینکه صدای فریاد جناب سروان همه را به خود اود که 

 .میگفت، بجنبید وقت نیست

 

 
اری از درجه دران برای سرشم  بالفاصله یکی

ها رفت و دیگری هم   و جمع کردن نوشیدنی
دنبال نفر که جاده را ببندند در همین حال 

به میان جاده رسیده  4و  3هم توپ های 
دیگر هیچ ماشینی نمیتوانست   بودند یعنی

 .که از جاده عبور کند

 

همه در بهت فرو   بود یعنی  وضعیت عجیبی 
جناب سروان هم به من گفت تا . رفته بودند

انجام شود همه چیز از دست رفته   اگر این عقب نشینی . گلولٔه آخر را میزنی
من همیشه یک تیر فشنگ سر لولٔه تفنگم داشتم که با پایه نوار فشنگ تیر  . است

گفتم این  میپرسید جریان این چیست، می  هر وقت کسی  .بار درست کرده بودم
از  نکهیا ی، آنهم برامال خودم این هم آخریشو  صد تا فشنگ که دارم مال دشمن

به توپ ها . به آن گلوله انداختم و تلفن را برداشتم  گاهی ن. اسارت نفرت داشتم
 .آماده باش دادم و گفتم همه پای توپ ها

 

آره   با اردشیر تماس گرفتم و گفتم مختصات را داری گفت پدرم در اومد ولی 
گفتم به پیاده ها هم بگو پناه  مختصات پشتیبانی دشمن را داد و به او  .بنویس

گفتم چرا، فقط محکم بشین، گفت برو  ،گفت نه . بگیرن میخواییم اتش بازی کنیم
در همین حال شروع کردم به   .دقیقه بعد شروع کن تا من برم باال نگاه کنم 2بریم 

بخش عراقی   یعنیرا بزنند،  سر قلهتا  بخشی را گذاشتم که  .نشان گیری توپ ها
 .که عقب و تدارکات را بهم بریزندتا  گذاشتمهم  بزنند و بخش دیگر را ها را
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ساعت و بعد از  ۱تا  ۶  گلوله داشت این یعنی ۸۱۱تا  ۰۱۱هر توپ چیزی در حدود 
از   یکی حتیچیزی که برایم عجیب بود این بود که  . آن یا اینوری میشد و یا انوری

خسته و شکم های  یتن هادر این   الییو چنان روحیٔه بانکرد اعتراض هم  بچه ها
میدانستند که آخرین واحد خواهیم بود و در بهترین   .گرسنه بود که باور نکردنی بود

انگار نه انگار بلکه با قدرت و جرات بیشتر   شکل ممکن اسیر خواهیم شد ولی
 .خدای من نگهدارشان باد. شروع به کار کردند

 
خدای من   ع به اتش مداوم و انبوه کردند،توپ همزمان شرو ۳دقیقه  ۲پس از 

  در تاریکی شب اتش دهانٔه توپ ها غرور و قدرت خاصی  . یدنید صحنه ای بود
بچه ها با زیر پیراهنی و کفش کتانی پشت توپ ها و به سرعت، گلولها  . داشتند

و بعد با افتخار  گذاشتندیم توپلوله  را درست میکردند، خرج میگذاشتند، در دون
شلیک   یعنیکه  "در راه" xc،۰ناب را میکشیدند و در گوشی فریاد میزدند توپ ط

 .شد

 

با دیدن این صحنه ها از ایرانی بودن به  
خود میبالیدم و هیچ حسی نداشتم به 

در عمق شب میتوانستی . جز پیروزی
اتش گلوله ها را که در کنار و دامنه تپه 

.  و چه احساسی  مینشستند را ببینی
بسیجی هایی که پیاده هم  یروندر ب

و قدری   بعد از صرف نوشیدنی ،میامدند
و به  استراحت سوار کامیونها میشدند

لند کروز ها هم   .گشتندیطرف خط باز م
هیبت جناب سروان را که آن و  پس از این که به توپ ها و جادٔه بسته میرسیدند

به جاده نشانه رفته که  ،مسلحشکنار، با آن ستاره ها روی دوشش و سربازان 
تعدادی از پس از سوار کردن  سر و ته میکردند وخود همانجا، را میدیدند،  ،بودند

 .گشتندیخط بازم یبه سو پیاده هایشان

 

صدای اردشیر را   .نقشه جناب سروان گرفته بود و توپ ها هم در حال شلیک 
به عقب  3033میداد و میگفت که تانک ها دارند در دشت پشت  حاتیتصشنیدم که 

  خدای من، چه ذوقی داشتم و با سرعت و دقتی  .مینشینند بزنید این نامرد ها را
کردم و آنها  که حتی در خودم سراغ نداشتم فقط مختصات را برای توپ ها اعالم می

 .هم میزدند
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دیگر حاال  حاال دیگر تانک پس تانک بود که به هوا میرفت و به عوض پیاده های ما 
سیگاری روشن کردم و یک لحظه به بیرون  . ی عراقی در حال فرار بودندپیاده ها

لولهای توپ ها سرخ شده . از منظریی که دیدم خشکم زد . سنگر سرک کشیدم
نوری که از آنها متصأعد میشد را   بود و در آن تاریکی شب میتوانستی به راحتی

ین جرات چون در این بنازم به ا . یک توپچی شکایت نکرده بود حتی  ولی  ببینی
مرحله اگر توپ زیاد داغ شود در محل منفجر خواهد شد و تمام خدمٔه خود را خواهد 

 .خواهد برد نیاز ب

 

به  . نداشت  اوضاع خوبیهم  ۱از همه بدتر بود و شمارٔه  ۲درست نگاه کردم توپ  
گفت   ؟ دید بزنی  گفتم میتونی  .سرعت به داخل برگشتم و با اردشیر تماس گرفتم

از   گفتم خوب یکی  .تونم، مثل موش تو سنگرن با این اتش بازی معلومه که می
فقط جهت   همان که داری با آن تانک میزنی  خوام عوض کنم یعنی توپ ها را می
بال   .گفت خوب و رفت باال  .هیچ چیز هم نپرس ،را تنظیم کنم  بده تا این یکی

شروع به هدف گیری تانک ها کردم که شکر  ۱اباندم و با توپ ورا خ ۲فاصله توپ 
 .دوباره شروع شد  دو گلوله تانک زنی  خدا پس از یکی

 
یک شمارش مهمات  موقعدر این 

خواستم و دیدم یه کم از نصف 
به توپ ها گفتم   .بیشتر زده ایم

حاال دیگر دقیقه ای یک گلوله به جز 
  .بود  که در حال تانک زنی ۱توپ 
تونم فشار را از  خواستم تا می می

روی لوله های گداختٔه توپ ها 
 .بردارم تا سرد شوند

گفت  .  اردشیر پرسیدمحال  از 
پایین تپه نیروهای خودی دارند 

تواند به جلو بیاورد و  چون عراق نیروی تازه نفس نمی ،برمیگردند و دست برگشته
الی از زور خوشح  .تانک ها و نفر برهایش هم در حال عقب نشینی هستند

 .نمیدانستم چه کنم، یک خسته نباشید به اردشیر گفتم و رفتم بیرون

 

خودم را لنگ لنگان به پای جاده رساندم و . صبح بود و همه خسته 3ساعت حدود  
  .مرا که دید طفلک تمام قیافه اش سوال بود  .جناب سروان نشاط را پیدا کردم

عراقی ها و  طرحتون کار کرد ،سروان نشاط رفتم جلو و با صدایی رسا گفتم، جناب
جناب . نابه سر موضع شبرگشتند سپاه و بسیج هم .   نندینشیمعقب دارند 

 .پاتک عراقی ها شکست خوردسروان 
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انگار که خدا دنیا را به این مرد داده باشد، رو به آسمان کرد و شکری گفت که  
گل پسرم  آمد جلو مرا در آغوش گرفت و گفت . شاید دیگر مثلش را نشنیدم

گفتم جناب سروان دست   .برای همٔه واحد تقاضای تشویقی خواهم کرد ،کاشتی
پر مهر به من کرد و به   نگاهی  .بچه ها درد نکنه منکه با این پای شلم کاری نکردم

بدو نمیکنه برو سر   با لحنی تند گفت سرباز آدم با افسر مافوق یکی  شوخی
 !!پستت

 

مشغول زدن  توپ ها هنوز. و به طرف سنگر باز گشتم با لبخندی جوابش را دادم 
گداختگیشان رفته بود و صدایشان زیبا ترین آهنگ در   ولیبودند،  فیکث یها یعراق

 .پاتک عراقی ها در هم شکسته بود. گوش من
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 صبح روز پنجم  - ۲عملیات ولفجر 
خسته و کوفتٔه به به سنگر تقریبا سپیدٔه صبح زده بود که جناب سروان نشاط 

روز کار مداوم بدون خواب و غذا و هم از  ۱بازگشت و من هم از او خرابتر چون هم 
روی دوشم را بسته بودم،  شانیچشم ها دست دادن عزیزانی در این پنج روز

درد هنوز بود که وقت نشست و   اوعضای پایم بهتر بود ولی . میکرد  سنگینی
 .نشان میدادشکل  نیبدتر د رابرخواست و راه رفتن خو

گفتم از احمدی خواستم که  . جناب سروان گفت، برو به سنگرت یک ذره بخواب  
دهید برای اینکه مزاحم خواب  زه میااینجا باشد تا بتوانم بروم پس اگر اج ۱ساعت 

سری به علالمت  . شما نشوم بیسیم را بیرون ببرم و قدری بنشینم تا او بیاید
داد و من بیسیم، بسته سیگار زر و دفترچٔه مختصات هدف را با خود  موافقت تکان

 .بردشتم و آمدم بیرون

سپیده کم کم داشت میزد و هوا   
اردشیر را گرفتم دیدم او  . خنک بود

های گردان  هم خوب است و بچه
خوبند که بسیار   هم همگی ۰۲۸

اردشیر  . شدمن  مایه خوشحالی
تانک  میگفت که تا چشم کار میکرد

که اولین   موقعیبود و تانک و 
بزدالن سر و  تانکشان به هوا رفت، 

ته کرده بودند و پشت به دشمن و 
او  . رو به میهن گریخته بودند

میگفت در حین فرار اقال چیزی در 
تانک سوخته و از کار  ۲۱حدود 

م با محسوب میشد آنه  افتاده، بر جا مانده بود که این به خودِی خود رکورد خوبی
 .میلیمتری ۰۱۱توپ 

تر از آن بودم که این پاتک دفع شده بود چون   چیز خوشحال تر و راضی از همه  
پاتک   دیدند دیگر تا یک چند وقتی که اینگونه سنبه را پر زور می  موقعیها  عراقی

را در اختیار  ۰۰۱۱و نیمی از ارتفاعات  ۲۱۰۲بود که ما   نمیزدند و این در حالی
لرزید و نه  االن شهر چومان مصطفی عراق بود که باید تنش می داشتیم و
 . پیرانشهر
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که   ها نبود و تا جایی در اینجا الزم به ذکر است که توپ خانٔه ما اهل زدن شهر 
این یک دستور نبود  . میکردیم که به مردم عادی آزاری نرسانیم  ممکن بود سعی

آدمکش نداشتیم بلکه ما  تش ایراندر ار  بلکه یک اخالق و رروش کار بود یعنی
ها آدم کش بودند و به هیچ کس و هیچ چیز رحمی  عراقی  سرباز داشتیم ولی

  .  کردند نمی

های مستمر  چنانکه در بمباران
از بارها و بارها  اینرا پیرانشهرشهر 

یکی نبود  . خود نشان داده بودند
به این جانوران بگوید که آخر با 

دارید و اینها به مردم عادی چه کار 
آنها نیز   اند ولی شما چه کرده

 .همان بودند که بودند

همانطور که در این افکار بودم، 
مان آمد و قبل از اینکه برود   منشی

دیروز نامه داشتی و   گفت راستی
ای محتوی چند نامه را در کنارم گذاشت و  بعد بسته . من هم برایت نگه داشتم

ی را با تیر بزنم چون نامه در جبهه چیزی بسیار لوکس خواست کوفت دلم می . رفت
نامه را معموال در   و ارزشمندی بود و فرق نداشت در کجا و یا در چه حال باشی

های مرا از دیروز نگاه  اولین فرصت به دست دارنده میرساندند اما این دیوانه نامه
 .داشته بود

  م نیست وال االن یه پایینگاه بدی به او کردم و گفتم حیف که تفنگم پیش  
با بیم و امید چشمم را  . کرد و رفت  رفتی، که او هم به خود نگرفت، خنده ای می

  از آنها به دلیل پاکت مجلسیش خیلی  سه نامه بود که یکی . به بسته دوختم
. دیگر شبیه عالمت سوال شده بودم که چه میتواند باشد . جلب توجه میکرد

و دیدم که کارت عروسی دوست دخترم با یک نفر در  الخره آنرا گشودماب 
نبود بگوید آخر دخترٔه ابله آخر   یکی . قدری خشکم زد و ناراحت شدم   .امریکاست

که آدم در میان این بیابان چه   این چه نوع اطالع دادن است، بعد هم تو فکر نمیکنی
 !!!یکااز همه بدتر ازدواج وکالتی با یک نفر در آمر میشود؟   حالی

که چه ما اینجا داریم از جان شما   ناراحت شدم و غصّه خوردم که آخر یعنی  خیلی  
جانمان، مایه گذشته ایم، و   کنیم، از عزیزترین چیزی که داریم، یعنی محافظت می

  بعد این؟ 
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نمیدانست که من زنده برگردم یا توی قوطی این را به او حق میدادم، اما   بله کسی
هم نبود که من فکر کنم یک بابایی در آمریکا ارزشش فقط   این آزار روانی به  دلیلی

است و چون مردن و ماندن من هم مشخص نیست از من  به صرف آنجا بودن بیشتر
که   ها سرت را بخورد دیگر چرا برای من کارت میدهی حاال همٔه این . پس باید رفت

 س نیستم؟بیشتر بسوزم و احساس کنم که چون اینجا هستم پ

مادر  . حالم گرفته شد و نامٔه بعدی را باز کردم که مال مادرم بود  بگذریم کلی  
هایش میگفت  او همیشه در نام . میکرد قربان صدقٔه پسرش برود  همیشه سعی

میگفت  . کند ام و به من افتخار می که بهترین راه را که دفاع از وطن بوده را برگزیده
گردم  داند که باز می د و نبود انسان دست خداست و میکه نگران نباشم چون بو

  دانستم که در پس آنهمه امید دو چشم گریان این نامه را نوشته، گاهی اما من می
 . اشک را هم روی آن ببینی  میتوانستی جای قطرهٔ  حتی

از روزی که آمده بودم فقط پشتیبانی و   
نوید داده بود و اینکه در شهر خبری 

تنگ نشود و دست آخر اینکه  نیست دلت
هیچوقت نبود که  . اینهم خواهد گذشت

نامٔه مادر را بخوانم و اشک در چشمانم 
. حلقه نزند و بغض راه نفسم را نگیرد

از دوستانم بود و   نامٔه دیگر هم مال یکی 
ها و اینکه چقدر جای من   از خوشگذرانی

همٔه اینها قبل از  . خالیست میگفت
شده بود و خدا عملیات نوشته 

دارد و دارای کجای نقشه ایران و عراق را نگاه   دانست که مادر االن چه حالی می
  در این حال خراب بودم که احمدی آمد و با دیدن چهره من گفت خیلی . کند می

 . اوراقی برو یک ذره بخواب

دم بلند شدم، پس از دست و روبوسی، جریان عملیات و نقاط تیر را برایش شرح دا 
و گفتم که اگر سٔوالی داشتی مرا بیدار کن در ضمن یک نفر را بفرست تا مرا بیدار 

 .باشدی گفت و از هم جدا شدیم . ظهر تو را عوض کنم ۰۲کند که ساعت 

  آمد که بی های عراقی می متر میلی ۰۰۱ هوا گرگ و میش بود و تازه و فقط صدای
رمضا نپور را منصور  در بین راه . کوه و دشت بودند هدف مشغول هدف قرار دادن

بچه بسیار مهربان و پرکاری بود . چند ماه از من جدیدتر بود و اهل شمال . دیدم
سالم و  .  هر وقت که اوضاع تنگ میشد میتوانستی رویش حساب کنی  یعنی
صدای  ،به دم سنگر خواب که رسیدم  .گذاشتیمپرسی کردیم و از هم  احوال

سرم را باال کردم و لکّٔه سیاهی به  . ید که انگار جت نبودهواپیمایی به گوشم رس
 .خیالی نبود . روی آسمان دیدم
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ها به آرامی در کیسه  بقیه بچه . هایم را کندم و به آرامی داخل سنگر شدم پوتین  
در . من هم به آرامی به درون کیسه خواب خود خزیدم . های خود خواب بودند خواب

. بمبی به گوش رسید و متعاقب آن انفجاری صورت نگرفتهمین حال صدای افتادن 
با خود گفتم لعنت به جّد و ابادتان که هنوز پس از این همه سال یک بمب انداختن  

بویی مثل بوی چمن   درون کیسسه خواب رفتم ولی . را یاد نگرفتید حیف نان ها
 .کم  اما خیلی ،آمد می

ناگهان در سنگر باز شد و   
س نفس زنان و با رمضانپور نف

وحشت زده به داخل   صورتی
سنگر آمد و فریاد زد شیمیایی، 

به ناگه همه از جا   ....شیمیایی
جستیم و دست به ماسک ضّد 

هر که ماسک  . گاز بردیم
خودش را زد و یک ماسک هم به 

و  زدیمصورت ماه رمضانپور 
ترس در دلم موج  . نشستیم

ماه در خط  ۰۸ چون بعد از میزد
اولین باری بود که این اتفاق این 

 .ای نداشت میفتاد و هیچ کس تجربه

 . رمضانپور صورتش را میان دستهایش گرفته بود و به عقب و جلو خّم میشد  
که به ما داده   هایی در ماسک . سکوت و ترس تمام فضای سنگر را پر کرده بود

گذشت و  به کندی می ها لحظه   .بودند میبایستی آمپول آتروپین هم میبود که نبود
رمضانپور هم   .بعد چه باید کردکه  که بداند خواست یهر کس م.  هیچ کس نبود

 . آرام تر  کماکان تکان میخورد ولی

های دیگر به سنگر آمد و گفت تمام شد میتوانید  از بچه  یکی  پس از چند وقتی 
م به سراغ رمضانپور هایتان را بردارید و ما هم همین کار را کردیم و اول رفتی ماسک

 .تا ماسک او را نیز برداریم

به   حرکت است، قدری ترسیدم ولی  اول من جلو رفتم و دیدم که او تقریبا بی  
 انگار که از    کردم ماسک را از روی صورتش بردارم ولی  سعی . روی خودم نیاوردم

سوا او  صورت به آرامی ماسک را از  . بودند چسبیدهبه پوست ماسک  یلبه ها
 .برداشتم اطیرا با احت ها آنرا کردم و بعد از شل کردن کش
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صورت رمضان پور . خود را دیدم  زندگی  ترین صحنه ترین و درد آور به جرأت وحشتناک
به بزرگی یک بادکنک شده بود و از آن دو چشم بزرگ سیاه به جز دو خط بر جا 

دردی که در  نمیتوانم  . آمد یین میخونابه به پاهم  نمانده بود که از کنار آن دو خط
دانستم برای رسیدن به سنگر، رمضانپور  آن لحظه داشتم را توصیف کنم چون می

خود و از وسط توده گاز که هنوز به صورت مایع بوده عبور کند تا که  مجبور شده بود
او   .داده بودجان همقطارهایش را نجات او با عبور از توده گاز .  را به سنگر برساند

نفر دیگر نجات پیدا کنند و  ۰ به عوض فرار و نجات خود، خودش را قربانی کرده بود تا
به همین دلیل مجبور شده بود از میان گاز در حال تبخیر با صورت باز رد شود تا خود 

 .را به سنگر برساند و ما را آگاه کند

 
دیگر   دوس و یکیبا هر وضعی بود رمضانپور را داخل جیپ فرماندهی گذاشتیم و فر

نمیدانم چرا  . از بچه محل هایش، همدورٔه من پاشاکی، او را به شهر بردند
رمضانپور از  . باز هم به خودم امید میدادم  کردم این دوایی ندارد ولی احساس می

داشت به بزرگی   دلیاو  . ها بود از توپ  من خدمتش کمتر بود و جزو خدمه یکی
میکرد و در سنگر هم   ما را باال نگاه دارد با همه شوخی عالم و برای اینکه روحیه

اگر شب نشینی داشتیم یک دهان گیلکی همه را مهمان میکرد و الحق هم که 
 .داشت  صدای خوبی

پدرش  . بچه الهیجان بود و چای  
همین یک پسر را داشت و او هم 

هر  . داوطلبانه به خدمت آمده بود
ید در وقت نامه از الهیجان داشت با

بیابان پیدایش میکردی چون بدجوری 
خود را   ریخت و جای خالی بهم می

  برای کشاورزی کوچک پدر خالی
االن تمام کارها دیگر به دوش  . میدید

هر وقت نامه داشت  . پدر بود و بس
کردم و فقط  و پیدایش می میرفتم 

های  های . شدم و بس شانه می
های خانه  مرغ و خروس حتیمادر و تا  میگریست و دلش تنگ میشد، برای پدر،

  بی  فقط یک دنیا فقر و سادگی و صفا بود و بس و حاال رفته بود، رفتی . شان
 .بازگشت
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شنیدیم که در راه شهر تمام کرده بود و تنها خواستش اینکه در الهیجان بعدها 
ید و نفر از رفقایش را خر ۰شهید حسین رمضانپور قهرمانی که جان  . دفن شود

پریده بود و جناب سروان بود که  دیگر خواب از سر همه  . آنهم به بهای جان خودش
ها به سختی  ساعت . او هم با جیپ دیگر به دنبال فردوس و رمضانپور رفت

تا عاقبت جناب سروان  ،همه منتظر که ببینند چه شد . گذشت و خبری نبود می
 .بر شهادت حسین را اعالم کردآمد و همه را به خط کرد و با بغضی در گلو خ

  همانجا نشستم و به تلخی . خدایا زانوانم دیگر توان کشیدن من را نداشت  
های گریستم و عجیب آنکه اشکم با همیشه فرق داشت و این بار  های گریستم، 

 .سوزاند صورت خودم را نیز می
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 اول شب پیرانشهر - سردشت جاده عملیات
 به مٔامور را ما واحد بودم شده اعزام منطقه به که  دومی هفتهٔ  در که میاید یادم

 ینکه ا گذاشت یم یرانشهرروز از آمدن من به پادگان پ ۰۰فقط  . کردند سردشت
به  یهستانجاده کو یک، پیرانشهر سردشت جاده . به واحد ما ابالغ شد یتمامور
 و کومله خلق، مزاحمینخلق  یاو  ینمجاهد اشغال دردر انروز  یلومترک ۰۱۱طول 

از محور سقز بوکان و بانه که  یدبا به سردشت یدنرس یبرا یدو با بود دمکرات
  .کشید یروز طول م ۶تا  ۰در حدود  یزیما چ یها یونکه خود آن با کام گذاشتیمیم
که در آنموقع   ییو جاده ها، روستاها شهر ها یاز تمام یدراه ما با ینا یمودنپ یبرا

 .بود بس خطرناک و سخت یدر تصرف دشمن بود رد میشدیم که خود کار
 

سفر ما که آنرا بعدا در داستان  
خواهم کرد،  یفتعر  ییجداگانه 

 بهو ما  یدرس یانباالخره به پا
 و بود غروب دم . رسیدیم سردشت

 به خان گردنهٔ  از چون ،خسته همه
 سردشت، به کیلومتر ۰۱۱  یعنی بعد
 کاله گروهان یک که همنجایی یاو 

 آمادهٔ  بودند، کرده عام قتل را سبز
 بهها   یونکم یتو از و بودیم مردن
گردنه خان . بودیم گرفته موضع بیرون

بود بخصوص  یخطرناک یاربس یجا
ما که همه کم  یها یونماک یبرا

دف ه ینسرعت بودند و در صورت کم
دارم که در  یادبه   .ساده یاربس  ییها

 در کیلومتر ۱۱ اکثر حد سرعت باآنهم  ما و یایفا یونکام که  ای دنده هر ،آن روز
 .بکوبند مغزمان در بود پتکی مثل میکرد عوض ساعت

 
 و گذاشتیم میدان یک و خیابان یک همان  یعنی شهر از سردشت به رسیدن از پس
 .رفتیم پیرانشهر جاده  مدخل و شهر بیرون طرف به
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هم  جلویش و ،بود سردشت بهداریراست ما  دست در ,رفت باال تپّه از که ماشین
  پارچه بارا  شده قطعه قطعه های جنازه زیادی تعداد . نکردنی باورو  یعفج ای صحنه
 خونهم  نقاط  بعضی در ،شده قصابی یبدن ها این و ،بودند شده پوشانده سفید

 چنانمنظره  ینا یدند ،شهریور آخر سرد غروب آن درکه  بودند داده پس پارچه به
 .نیست یفتوص قابل که مینداخت یآدم بدن به ای لرزه

 
از  موضع به تا باالترو باز هم  باالتر باال،.  سمت باال eb رفتیم و پیچیدیم جاده از
 مانز ۰۱۱ توپ قبضه دو با AFI ۰ و REG ۰  .رسیدیمشده خودمان  یینتع یشپ

 .سرباز و دار درجه افسر، نفر ۰۱ حدود و کره جنگ
 
 که دیدیم رسیدیم که تپه باالی به 

 زدن مشغولبالفاصله  و هست یزیخاکر
 برای  جایی نشده شب تا که شدیم چادر
 بودند گرسنه همه  .باشیم داشته خواب

 چیز همه از چادر زدن  ولی خسته و
 چادر مشغول که همانطور  .بود مهمتر

 ابرهای را آسمان که دیدیم بودیم نزد
 بود آن نشانهٔ  این  .میپوشاند دارد سیاه

 . بگیرد بارانکه  یتوانستم لحظه هر که
 انگار اما افزودیم، خود سرعت به پس

 باران و بود بیشتر ما از طبیعت سرعت
 .شد شروع

 
 به کهتند  باد با همراهو  سرد بارانی

 را معاونش سرگروهبان و فرمانده دوم ستوان لحظه همین در  .میافزود آن سرمای
 بودیم کوبیده هاون در آب انگار که هم ما . رفتند و شدند جیپ سوار که دیدم

 قابل دیگر زمین نه وداشتند  را باران آن تحمل ما های چادر نه چون ،باران زیر ماندیم
 پوتینحتا  و بود شده گلاسا،  یلباران تند و س یندر اثر ا ینزم.  بود زدن چادر
 .یکردندم گیرگل سرخ و چسبنده  آن درهم  یمانها
 
 شدن خیس باحاال  سرما چون ،میشد بدتر لحظه به لحظه داشت وضعیت. 

 در شب یگرحاال د .میکرد نفوذهم  استخوانمان مغز درون در داشت ،هایمان لباس
 فرمانده دونب بودیم، مانده ما یگرد. بود شده تاریککم کم  دیگرهوا هم  و بود پیش

 .سرپناهبدون  و
 

 فرو خاکریز لبهٔ  بر ۳۱ خمپاره یک و شد شنیده سوتی صدای لحظه همین در
   .کرد فروگل  توی صورت با را همه هایش ترکش و دود و نشست
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 پادگان در که کردی افسر همان . است عباسی سرگرد گفتند ها قدیمی سرباز
 مجهز بود مرزی پادگان یک درکه  چهآن هر هب را آنها و گشود کومله روی به را مهاباد

  چشیدم، را شصتش ضرب بعدا هم دیگر بار یک  که عباسی خائن سرگرد. کرد
 باید پس  .بزند میتواند را چیزی هر ۳۱ خمپاره گلولهٔ  سه حداکثر با که بود معروف
 .یعو آنهم سر میکردیم کاری

 
گل  روی و دویدیم ریزها کخا طرف به هایمان سرباز کهنه فرمان بهو  سرعت به

 در را بار تیر دو  .یانداز یرو آماده ت کردیم روی نشانه تپّه پایین طرف به . خوابیدیم
 مصیبتی هر بههم آنرا  که داشتیم هم ۱۱ کالیبر یک . شتیماگذ تپّه نوک سمت دو
ن آن نگاه داشت  ییگل توانا ناما ا . کوبیدیم درگل را هایش پایه و کردیم سوار بودکه 

اول خم شدند و در گل فرو  یکها پس از شل یهرا نداشت و پا ینمسلسل سنگ
 ۲ و نشست تپّه وسطهم  ۳۱ خمپاره سوم گلولهٔ که  یماحوال بود همین در  .رفتند

 .کرد زخمی را ها بچه از تا
 
 
 

 هر به کردیم بستن رگبار به شروع 
  .ترس از و کوربه صورت  آنهم و سو
 آتش ،بس آتش زد یادفر ها بچه از  یکی
 گفت او  .شد متوقف ما آتش و ،بس

 را همین که نکنید حرام را هایتان گلوله
االن نه معلوم است که  . بس و داریم
و نه معلوم است که  یستچ یانجر

 یافترا چه موقع در یمهمات بعد
 یدکه دار ینهم یکرد، پس رو یمخواه

ترس  یو از رو یخودیو ب یدحساب کن
 .یدبه هدر نده گلوله ها را

 
 گرفته فرا را تپه باالی مرگبار سکوتی

 و بارانو  بود باد صدای فقط و بود
 به تپّه باالی از شد قرار . شب تاریکی

 تخته زیر را زخمیها  .یرو آنهم نه رگبار بلکه تک ت کنیم شلیک یدجمب که چیز هر
 محفوظ که دیمدا جا ،بود پوشانده را تپه از ای گوشه کوچکی طاق مثل که  سنگی

 مینهم  را تپه طرف چهار آتش پشتیبانی با که شد قرار حال عین در و ،باشند تر
 .شد انجام که بگذاریم تلویزیونی
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 لحظه هم سرما و شد نمی قطع داب وزش و باران بارش  ولی بودیم بهتر قدری حاال
من در شدن هوا و حضور دش یکتار یلحال به دل یندر ع . یشدم بیشتر لحظه به
 و کومله به بود عالمتی خود که کنیم روشن نمیتوانستیم هم آتش، یکیماننزد

 .بزنند بهتر را ما که مزاحمین
 

 داشت دشمن انگار  ولی بودیم حمله منتظر لحظه هر و گذشت می کندی به زمان
 مثل هایمان سرباز کهنه  .کند کش دق را ما اول خواست می و میکرد  روانی جنگ
 یادم اینرا  .دادند می روحیه و میرفتند دیگر پستی به پستی از میدهخ ،بخش پاس
 قرار ها زخمی کنار هم را ها فشنگ و ها غذا همهٔ  حال همین در بگویم که رفت
 .همه پخش شوند ینتا که به صورت عادالنه و ب دادیم

 
 فشنگ صندوق ۰۱ حدود چیزی آن بر عالوهو  داشتیم باخود فشنگ ۰۱۱ نفری 

 ما کدام هر به سقز پادگان از حرکت از قبل چون هیچ تقریبا هم غذا نظر از  .اضافه
 موقع آندر  که لوبیا و گوشت قوطی ۲ کراکر، عدد ۰۱ بر مشتمل جنگی جیره یک
 در . نستله، داده بودند عسل و شیر کوچک بسیار قوطی یک وبودند  من سنّ  هم

 به که کردیم انبار هم را آنها که داشتند خانه سرباز نان هم مقداری ها بچه ضمن
له منتظر ماندیم و ،برسد یکسان همه  .حم
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 ۲ -اول شب پیرانشهر - سردشت جاده عملیات
 غلبه هم گرسنگی . برید می امان سرما و باران و بود شده صبح ۲ ساعت حدود
تعداد   لحظه آن تا  .بردارد غذا از چیزی که میشد رویش انسان مگر  ولی بود کرده

 تیر تک باو  روبرو ارتفاع از هم را یکی کهبود،  یدهما به چهار نفر رس یها زخمی
 .بودند زده
 

 بشکنیم  روانی نظر از که بودند منتظر و بودند کرده محاصره را ما دور شانوفر وطن
 تیر کنارتدر  عزیزت  که وقتی که نمیدانستند اما کنیم تر ساده برایشان را کار و

 رفته من از ترس .  میخواهی را قاتلش خون و میشوی جری  روانی نظر از تازه بخورد
 مثل آماده و بودم چشم و گوش همه.  بود داده دقت و خشم به را جایش و بود

 .ها بچه بقیه
 

 ، ۳۱ خمپاره نه اینبار منتها ،شد بلند خمپاره صدای باز ساعت نیم گذشت از پس
 به خوشبختانه،  .کردند تپّه سر زدن به شروعدوباره  و ییلیمترم ۰۲۱خمپاره  بلکه
 نعمت خود این که نمیکرد عمل شانهای  گلوله بیشتر زمین، بودن گل و خیس دلیل
 .میداد را نامردان اینالوقوع  یبقر حملهٔ  از خبر و بود تهیه آتش این . بس و بود خدا

 
 یکاز نزد نامفهومی های صداهم  حال همین در 

 زدند، می حرف هم با که کسانی .  میشد شنیده
 تا تپه نوک از  .پا صدای و ماشین موتور صدای
در کوه،  یدگیبر یاجاده و  یناول  یعنیآن  پایین
 ما  .  بود تند سراشیب متر ۰۱۱ حدود در چیزی

 تلویزیونی های مین ریز خاک از متر ۱۱ فاصلهٔ  در
 فجاران آمادهٔ آنها را  و بودیم گذشته کار راخود 

وطن فروش به  ینامرد ها ینتا اگر ا یمکرده بود
از آنها   یبه خوب یمما برسند، بتوان  یکینزد
 .یمکن  یراییپذ
 

 که انگار و یشدندم نزدیکترو  نزدیکتر پاها صدای
 که بودیم کرده عهد هم با . بود رسیده فرا وقتش

 یک فقط و بود امتمکار  آمد  می تو هم  یکی حتی اگر چون ،نشوند رد خاکریز از
 یکسرهما را  هکار هم که بود  کافی داشتیم که  توپی های گلوله میان در نارنجک

  . یمتآنهم به هر ق میشد رد ریز خاک از نباید نفر یک حتی پس . کند
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 برای بیشتر یا متر ۰۱ حدودأ نفر هر به که بود دایره متر ۰۱۱ حدود در چیزی تپّه دور

و جنگ تن به تن  یمبرخورد مستق یمقدار فضا آنهم برا ینا. رسید می نگهبانی
باران بود  و باد ،یکردمسخت تر  که کار را  یگریمساله د  .بود یادز یاربس  یاحتمال
 بغل نفر نمیتوانستی حتی شرایطدر آن   یعنی.   یکردکم م یارما را بس یدکه د

 که هم ریدیگ گرفتاری  . حال چه برسد به دشمن ببینی درستهم  را دستت
 طرف کدام از اینها که نمیدانستیم  یعنی ،بود منطقه ازما  شناخت عدم داشتیم
بتوانند  کهتا  ایزاییست جناح کدام و کرد خواهند متمرکزآغاز و  را خود حملهٔ 

 .و حلقه مقاومت ما را بشکنند کنند پخش را ما نیروهای
 

 دادم می فحش زمان و زمین هب دیگرحال  . شد برف به تبدیل باران بارش بین این در
 این که تا بزند  یکی هم ما کدام هر به کهتا  مانده کم برق و رعد یک فقط که

 دیگرحاال  و یشدندم نزدیکترو  نزدیکتر پاها صدای  .شود کامل را یعتطب مهمانی
 پا زیر یا و میخوردند تکان یا که بشنوی هم را ها شاخه صدای وضوح به میتوانستی
 .میشدیم دهاآم باید دیگر .میشکستند

 
 از مادرم، از بود، سرم در فکر هزاران 

 اما مرگ از و دخترم دوست دوستانم،
 آرام درونم  یعنی داشتم سکون حالت
 اذیتم لعنتی سرمای و برف فقط و بود

 روی ها تفنگ که بود اینما  قرار  .میکرد
 اینکه از پس بار تیر دو و باشند تیر  تک

 که شد مشخص و دندکر آتش ها تفنگ
 بد  .بکوبند را آنها کجاست دشمن
که در باال عرض کردم   یلیبه دل بختانه

 و کرد استفاده شد نمی ۱۱هم  کالیبر از
  . بود نزده قائم تیر با آنها ساعت آن تا  کسی چون خوردند نمی دردمان به هم ها توپ

 
 دفاع برای فقط وشود  کیشل درجه ۸۱ تا ۸۱ بین تیر زاویه با که تیریست قائم تیر
 خطرناک بسیار کاریقائم  یرحال زدن ت یندر ع . بس و است خودش اطراف از توپ

 یکاز دهنه لوله شل درجه ۲۱ تقریبا زاویه با گلوله چونچرا که  یرودمهم به حساب 
 ینا خورد، می زمین بهتوپ  خود متری ۰۱ درآمدن  ییندر موقع پا و میرود باالشده و 
اشتباه به خود توپ و خدمه آن  ینوجود دارد که در صورت کوچکتر یشههم احتمال

 و بودیممانده  ما فقط حساب ها و در آن لحظه، یناتمام  با. وارد کند یجد یبآس
 .سبک سالح
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 و گرفتیم تماس هم سردشت پادگان با ما که بگویم، که کردم فراموش هم اینرا
 کمک از صبح تا! جاده تامین نبود لدلی به که گفتند  ولی کردیم کمک درخواست

 هم کادر ۲گروهبان دو که کنم اضافه باید هم را این حال عین در . بود نخواهد خبری
 گلّه یک و کجا نفر ۰۱ هم باز  ولی بود قلب قوت  خیلی خودش که بودند مانده ما با

 .کجا گرگ
 
  ای لحظهٔ  چند  .بود حمله زمان رسیدن معنای به این و شد قطع ها خمپاره آتش  

 و بار تیر با آنهم و شد شروع متری ۰۱۱ فاصلهٔ  از تیراندازی صدای که نگذشت
 هم ما  .میپاچیدند ما صورت و سر به آنرا و میخوردند گل در ها گلوله  .۱۱ کالیبر

 ۰ هر از بعد و تیر  تک .  کردیممتقابل  ییگو پاسخ به شروع بود قرار که همانطور
 شب در تفنگمان دهان آتش روی از که راست یا و چپ سمت به یا غلت یک شلیک
 .نکنند پیدا را جایمان

 
تبادل  و بود گرفته باروت بوی را فضا تمام
 ادامهبه شدت  طرف دو هر ازاتش 
 آمد می که فریادی صدای از فقط. داشت

 یا  ای زده را  کسی بفهمی میتوانستی
 رگبار و داشتند کالش بیشتر . نه

 مثل چون  ینکهنهم به خاطر اآ بستند می
 همین در . نبودند فشنگ مضیقه در ما

 پایگاه راست دست مین که ،بودیم حال
 چنان شب سیاهی آن در و شد منفجر
 لحظهٔ  برای تپه تمام که افروخت نوری

ما  متری  ۰۱، ۳۱ در که دیدم را خائنین این صورتهای لحظه یک آن در  .شد روشن
 .دارند قرار

 
 صدای حال همین در و کردم شلیک نیمدایره یک و گذاشتم رگبار ویر را تفنگ
 نیرویشان اکثر که بود شده مشخص دیگر حاال. شنیدم را سنگین جسم چند افتادن

 سرعت به . یگاهپا شمال  یعنی ،بودم من که  است سمتی در و راست طرف در
 دراز و نددوید ما سمت به جنوب سمت های بچه از نفر دو  یکی و خواستم کمک
 .شدند کش

 
 آتش صدای . بستیم رگبار به و کردیم تقویت هم را راست سمت دیگر طرف از

   .نشستند می عقب داشتند انگار و بود شده دورتر دشمن
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 ،دادیم می نشان بودیم که آنچه از بیشتر را خود باید و داد وا شد نمی هنوز  ولی
 بهو  شرق و شمال سمت ازما  اکثر و کردیم  خالی را دیگر طرفهای تقریبا پس

 بغل نفر که بود لحظه همین در  .افتادیم جانشان بهو تفنگ  بار تیر با ،متمرکز صورت
 ازمرد او را ان تیرانداز  تک  .نکرد پیدا هم گفتن آخ فرصت حتی و غلتید من  دستی
   .بود دادهاتش خود قرار  هدف مجاور ارتفاع

 
 ماه ۰۸ فالحی رضا داشتنی، دوست و بود تهران بچهٔ  بودیم، شده آشنا هم با تازه

 و بود آمده بند زبانم . ایستاد  می داشت ناراحتی و خشم زور از قلبم . خدمت
 باز حرکت از هم زمان و بود شده ساکت جا همه انگار . کنم چکار دانستم نمی

 . شتمندا بدی احساس هیچ  ولی میدیدم که بود شهیدی اولین این  .بود ایستاده
به   یکه فقط دارد به راحت یزیدر کنار عز یاو  ام نشسته گلی بوتهٔ  کنار در که انگار

 روی که سوراخی از خون و میکرد نگاه را آسمان چشمانش  .کند یآسمان نگاه م
 در هیچ  .آمد می پایین به آرام آرام دنیا های رز زیباترین رنگ به و بود پیشانیش
   .باشد رفته مهمانی به که انگار نبود درد یا و ترس صورتش

 
 چشمانش و گرفتم آغوشش در آرام
 آسوده گفتم دلم توی . بستم را

 مصیبت این حداقل رفیق بخواب
 بود، گرم صورتم . شد تمام برایت
 گرم گرم صورتم بوران و برف آن توی
 کشیدم صورتم به که را دستم . بود
 پاک را اشک و خون از مخلوطی و

 پهلوی خواباندم را رضا . کردم
 مراقبش میخواستم که انگار ،خودم
 .باشم

 
 که آورد، خود به مرا فریادی ناگاه

 میان از و است آسمان در ای کننده روشن گلولهٔ  دیدم برگرداندم که را سرم! بزن
 حاال.  ببینم را روبرو ارتفاع توانستم می دیگر حاال  .کرده روشن را زمین ابرها
 به پشت داشتند که روشنی، به آنهم و ببینم مجاور تپهٔ  روی را خائنین توانستم می
 خون و برف آب اشک، از که چشمانی با و گرفتم دست سر را تفنگم  .میدویدند ما

 .رفتم نشانهبودند،  خیس
 
 آن از  یکی . لرزیدند ینم سرما از دیگر دستانم . شد حبس سینه در نفسم  

  . رفتم نشانه فرار حال در را بود زده را رضا کهرا  ها کثافت
 

دادم و  یرونو در کمال آرامش، باز دم خود را ب  یبه راحت.  کردم محاسبه را سرعتش
گلوله که  یکشل یصدا .کشیدم را ماشه  یبه نرم که بازدم من تمام شد،  یوقت
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 که انگار . زد خودش دور به دوریبلند شد، وطنفروش مقابل من، به شدت 
 و گشت خودشبدور  دور دو   .مرگ رقص میخواستم، من که رقصی آن رقصید می
  .افتاد زمین به
 
 دراو  یدنغلط و او رقص محو من  ولی ،زدیش زدیش ،میزد فریاد دستیم بغل 

 دشمن . را آنها از  یکی یا و ام زده را رضا قاتل که دانستم می  .بودم جهنم سرازیری
 .بود خورده شکست اولش حملهٔ  در و بود نشسته عقب
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 دوم  روز پیرانشهر - سردشت جاده عملیات
 را جا همه دیشب برف . میشدند باز کمک کم هم ابرها و بود شده صبح به نزدیک

 جا همه میکردی نگاه که باال آن از. بود شده قطع برف بارش  ولی بود پوشانده
 کندهاف سایه منطقه و ما تمامی بر که مرگبار سکوتی سکوت، فقط و بود سفید

 لحظه آن تا  وضعیت؟ این و نرسیده هنوز مسافرت روز ۰ از پس.  بودیم خسته. بود
 خوابانده سنگ  یطاق همان زیر را اینها که کاری زخمی ۲ و بودیمداده  شهید ۲

 از را خود روحیه ما اینکه منتظر . بود منتظر هم دشمن که انگار  .منتظر و بودیم
 وضعیت و بود شده مصرف ها فشنگ ومس یک حدود گذشته شب. بدهیم دست
 .اصال خوب نبود مهمات

 
 پادگان باهم  یگرد بار چند فاصله این در

  هر بار ولی یمگرفت تماس سردشت
 چون کنید مقاومت باید که گفتند می
 نمیشود و ،ناامن و است بسته جاده
 مهمات و غذا تقاضای  .فرستاد نفر که

و سرد  یلم  یب یلیخ کردیمهم که 
 خواهیم کوپتر هلی با برایتانکه  فتندگ

 جانبخش نور های اشعه اولین  .فرستاد
 آرامتر قدری گرفت تابیدن که خورشید
 جرأت روز در ها شغال این چون شدیم
 های جعبه بالفاصله پس . نداشتند حمله

 آتش آن گرمای لذت توصیف . یمبرافروخت جانبخش آتشی و کرده خرد را مهّمات
 آتشی چنان یک برفی و خواب  بی  شبی از پس چون است مشکل برایم هم هنوز

 .بس و بود  زندگی
 

 شرکت ما دفاع در و بودند مجروحین مراقب دیشب که ها بچه از تا ۲ حال همین در
 نفر دو هر به   . شدند داشتیم که آنچه البته غذا، پخش مشغول نداشتند، مسلّح

 کنار در که رسید  قدیمی نان نصف یک و ebtseb عسل و شیر  گرمی ۱۱ قوطی یک
 بودیم نخورده غذا که میشد ساعت ۲۶  .بود ممکن خوراک بخشترین لذت اتش آن
 نگهبانی بار یک ساعت ۰ هر شد قرار  .یافت پایان ثانیه چند در لذت این تمام و

 انجام دوباره یزاز خاکر یدو بازد پایگاه اطراف گذاری مین باید آن از قبل اما بدهیم
 ازکه  چه هر را پایگاه دور تا دور و شدیم قسمت مختلف های گروه به پس  .یشدم

 .یمکن پنهان ونصب  را بود مانده  باقی مان تلویزیونی مینهای
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 ینانفجار م یلکه به دل یزاز خاکر یبخش یرو تعم دوباره گذاری مین انجام از پس

 خودمان کردن رمگ مشغول و برگشتیم تپّه باالی بهشده بود،  یبتخر یشبد
 .یمشد

با آن  همزمان و یدیماز شن هلیکوپتری صدایکه  یشدیمگرم م یمکم کم داشت
 چند از پس . است راه در خشک، جیره البته غذا، که کرد اعالمهم  بیسیم
 و بزرگ سبدی بابود  elbe  ۲۰۶ فروند یک . شد پیدا آسمان در هلیکوپتر ای لحظه
 .آویزان زیرش در آهنی

 
 ۱۱ کالیبر صدای شد نزدیک هلیکوپتر کههمین 
 بودند ها شغال. شد بلند تپّه پایین از دوشکا و

 دید . میکردند تیراندازی هلیکوپتر طرف به که
 دود و بخار فقط و نداشتیم ها این به مستقیم

 که  جاییآنهم  بود پیدا تپه پایین از شان باروت
  .رسید نمی آن بههم  ما های تفنگ برد حتی

 سریع بسیار گردشی هلیکوپتر لحظه مینه در
 یعنی تپّه پایین بهو  شده رها آن از سبد و کرد

 مانده کم یگرد. افتاد دشمنبه دست   درست
 یزی، چ یسنگ به عصبانیت از را سرمکه  بود

 داشت حاال بود ما مال که غذاییچرا که  بکوبم
 و زد دوری بود شده شرایط متوجه انگار کههم  خلبان  .میکرد کمک دشمن به

 .گرسنگی و ماندیم ما و برگشت
 
خود و در  خیس های خواب کیسهدر هم  باقی و شد شروع نگهبانی های شیفت 

 ما که نگذارد که داشت قصد دشمن انگار اما.  رفتند فرو عمیقی خواب به آتشکنار 
امن  اتشکنار  دیگر و شد شروع دوباره ۸۱ و ۳۱ های خمپاره شلیک پس بخوابیم

که هم  برویم طاقی زیر یا و ریز خاک پشت به یا باید میحال  . ماند شد نمیود و نب
 دشمن و داریم  یی بها گران بسیار محمولهٔ  ما که بود معلوم . بود و هم سرد یسخ
 .بس و ماست توپ قبضه ۲ آوردن دست به خواهان قیمت هر به
 
 برایمان تا میکنند بار را دیگری محمولهٔ  دارند گفتند و گرفتیم تماس پادگان با دوباره 

 یگررا د ینبارتا که ا دادیم را آنهاخود را به  یگاهخود و پا دقیق جهت هم ما و بفرستند
اسلحه  یاو  توپبود که اگر  ینا یدادن مختصات خودمان هم برا.  نکنند یخراب کار
 بهده از آن ، دوستان ما در پادگان بتوانند با استفاهست پادگان در   یگریدور برد د

 .الزم را به عمل آورند یبانیو از موضع ما پشت کند کمک ما
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کم کم وقت غذا خوردن هم  . بود شده ظهر دیگر و گذشت می سرعت به زمان
 یک نفر ۲ هر به . کردند یمغذا را تقس یقهپس از چند دق.  یرسیدداشت فرا م

 خوردن . صبح نان دیگر نصفه و یدرس ۰۰۱۱ سال در شده کنسرو رنگ سبز قوطی
 و گوشت خوردن هم و بودند شده تر سخت ها نان هم چون بود سخت  یکی این

  ولی، بود مشکلی بسیار کار ماسیده و زده یخ صورت به آنهم پیش ساله ۲۱ لوبیای
 .خورد می هم سنگ گرسنه آدم کهاند  گفته قدیم از
 
 و بود ظهر . شد رفص  خمپارهترکش  و باروت دود مقداری با هم وعده این پس  

 این و میشد چیره داشت  خستگی  .بزنیم بودیم نتوانسته هم چرت یک هنوز
 موضع در و شویم نفر دو نفر دو گرفتیم تصمیم  .شد نمی قطع هم ۳۱ های خمپاره

 بغل و نیاورد تاب  اولی که  جایی تادهد   ینگهبان دیگری و بخوابد  یکی خود
 !!!!یانتحار یهباننگ  یعنی، کند بیدار را دستیش

 
 را غذا بار این و است راه در دیگری کوپتر هلی گفتند که بودیم احوال همین در

 داشتند دوباره هم ابرها که بگویم کردم فراموش نیز را ایندر ضمن،  . رساند خواهد
 هشیار دوباره  .میکرد بیشتر را سرما کهگرفته بود  یدنوز هم شدید باد و میآمدند
 ما و شد شنیده کوپتر هلی صدای دقیقه چند از پس  .کوپتر هلی رمنتظ و شدیم

 .آماده دوباره هم
 

  یعنی اول برنامهٔ  همان دوباره 
 ها دوشکا و ۱۱ کالیبر صدای
 خلبان اینبار اما شد بلند

 و نکرد گردش شجاع
 تپّه نوک طرف به مستقیم

 قرار که  کسی اما ،آمد پیش
 بار این ،کند رها را سبد بود
 از پس سبد و کرد رها دزو

 خراب و ،خاکریز به برخورد
 به شروع آن از بخشی کردن

 . کرد تپّه پایین به غلتیدن
 ،خودم خواستم می اینبار دیگر

  روانی داشتیمهمه  دیگر حاال  یعنی بزنم تیر با رارا که سبد را رها کرد  ینفر
 .بود  قسمتی چه این آخر دشمن برای غذا بار هر با  سعی بار دو  .میشدیم

 
 آرام آرام باران هم حال همین در و کردیم خاکریز تعمیر به شروع شده قطع امید با

   .میشدند بزرگتر و بزرگتر  هی هایش دانه که بارانی. کرد بارش به شروع
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در عوض حداقل  اما یمشده بود کشیده آب موش به تبدیل دوباره دقیقه چند از پس
 .دشده بو قطع ها خمپاره شلیک

 
 و استراحت هیچگونه ما و میشد نزدیک داشت شب و بود غروب طرف دیگر االن 

 که گرفت می را خواب جلوی سرما اما میسوخت هایم چشم . بودیم نکرده  خوابی
 پادگان از و میشد تاریک کم کم داشت هوا . بود بدبختی این در  بزرگی نعمت خود
 غذایی کمک منتظر امروز جوی یتوضع دلیل به دیگر که دادند اطالع ما به هم

 به دیگر  تن ۲ ثانیه این تا . کنید مقاومت بود،  یکی فقطآخر هم  حرف و نباشیم
 .بودند رفته تحلیل  خیلی هم ها بچه و بودند شده اضافه زخمیهایمان
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  دوم شب پیرانشهر - سردشت جاده عملیات
 یک معمول طبق باز. بود بریده امان هم باران و دمیش نزدیک دوباره داشت شب

هم  غذا دیگرحال  که بود اینجا گرفتاری اما نفر دو به نان نصفه یک و جیره قوطی
 آب  .بود نمانده  باقی چیز هیچ این از دیگر وعده یک جز به شاید و بود شده تمام
 .بود کرده زدن یخ به شروع ،بودیم کرده جمعکه  هم را یباران

 
 پخش ها تیربار بین بیشترش که بود مانده  باقی نیم و قوطی ۲ فقط مهّمات نظر از 

 از میتوانستیم فقطحاال  .  شد ما های خشابهم صرف پر کردن  یماندهباق و شد
 تا دو روز طول در بود، بدی اوضاع . میاوردیم کم مهمات وگرنه کنیم استفاده تیر  تک
 و پا  یهاز ناح  از آنها یکی چون اما بودند وردهخ خمپاره ترکش هم ها بچه از دیگر

در  .باز گشته بودند خط بهخود به صورت دوطلبانه  عزیز دو اینبودند،   شانه دیگری
 که انگار .گشت خواهند باز یو به زود دوباره که بودیم مطمئن مورد دشمن هم،

، بشنویتپه  یینپااز  هم را کبابشان بوی میتوانستی حتی و بودند نرفته را روز تمام
 .یفزودهم م گرسنگیمان به بدتر کهکه  ییهمان بو

 
 یگل سرخ طور و بود شده غروب

 پا که بود شدهسفت و چسبنده 
  سعیهم  اگر .  میکرد گیر آن در

 بکشی بیرون را پایت که میکردی
 اثر در که آبی گل در پوتینت
 بود آماده وجود به بارش اینهمه

 سرما. اندیمم  یو باق میکرد گیر
 و سوزاند می را استخوانمان

 چون نبود کار در دیگر هم آتشی
 راحت دشمن برای را گیری هدف

 .میکرد تر
 
 از  یکی از و نبود خوب زخمیها حال 

 بودیم توانسته فقط بودیم کرده کار هرتا آن ساعت هم، .  بود رفته زیادی خون آنها
، امکان یمکه ما در آن باال داشت  ییلبا وسا ولی کنیم کمتر یقدر را ریزی خون که

 بکشد، را صبح تاما  عزیز این که میکردند دعا دل در همه که میدانم  . توقف آن نبود
 مقابل را اش نتیجه که نشویم خلقی قصابان این اسیر و بکشیم را صبح تا خودمان
 .بودیم دیده ورود روز در سردشت بهداری
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 تا که داشتیم  کمی شانس شرائط بندی جمع با  یعنی نبود باال  خیلی مان روحیه 

زنده  که بود چیزی تنهاروشن  صبح به امید ،تاریک آنشب در  ولی بکشیم را فردا
 .بس و بود داشته نگرمان

 
 در اقالً  که گفتیم و گرفتیم تماس پادگان با

و  کننده روشن های گلوله با امکان صورت
 کنند حمایت را ماآنهم در صورت لزوم 

 کننده روشن گلوله تعداد متٔاسفانه  یول
 نیم حتی که عدد ۱ شاید بود کم هم

  .نمیکرد کفایت هوا آن در را ما ساعت
 های توپ و نابرابر بود جنگی صورت هر به
که به هر  ها شغال که خوراکی هم ما
 .میخواستاندآنها را   یمتق
 
 اورکتم کاله زیر را صورتم که همانگونه 

 و سنگین چشمانم بودم کرده پنهان
 را داریوش شقایق آهنگ صدای خواب در  ولی خوابیدم چقدر نمیدانم . شد سنگینتر
 اینکه تا است من خواب از بخشی این یا و میبینم خواب دارم کردم می فکر . شنیدم
 را ما روحیه اینکه برای ها شغال این بلکه نیست خواب در آهنگ این شدم متوجه

 .بودند گذشته را زمان آن معروف ایه آهنگ برایمان بشکنند
 
 کهرا  یگرید چیز هر و مادرمو  خانه یاد به. گرفت دلم جور بد و آوردم باال را سرم 

 با صدایی بین همین در  .نشست دلم به دنیا غم و افتادم ،بدهم دست از بود قرار
 باور .  "بمانید زنده تا شوید تسلیم" که میگفت لهجه بدون فارسی به بلندگو یک

 جنگ دیگر این چون ،باشند پست جنگ در اندازه این تا جانوران این که نمیکردم
 اغراق بدون . شدم آن کردن تیز مشغول و کشیدم غالف از را خود سرنیزه  . نبود
 مشغول هم باقیمانده های بچه دیدم آوردم باال که را سرم ای لحظه از پس گویم می

 آخر منزل تا ینکهداشت و آن ا  یمعن یکما فقط همٔه  یبرا این.  بودند کار همین
 .نشویم تسلیماما  بمیریم حاضریم و یما یستادها
 

 در صدای آن و داشت ادامه مایه همین در دیگر های آهنگ و آور عذاب آهنگ این
 شما برای. بروید اروپا به میتوانید شوید تسلیم اگر که میکرد تکرار دائم هم بلندگو

 کنید تحصیل نمیخواهید مگر میفرستیم اروپا به را شما گرفت خواهیم پناهندگی
 .گفتن بد حکومت از میکرد شروع هم بعد و کنید می تحصیل و روید می خوب
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 بزودی حمله و هست مقدمه فقط این که دانستیم می چون بودیم آماده همه
 زیر طوالنی مدت بههم  ما های تفنگ که بود این ما دیگر اشکال. شد خواهد شروع
  زندگی در چیز هیچ  .میشد زیادتر و زیاد آنها کردن گیر امکان و بود مانده برف و باران

 مرگ از انتظار  یعنی ،الموت من اشد االنتظار گویند می چنانکه نیست بدتر انتظار از
 درگیری زودتر که میکردیم خدا خدا که بودیم رسیده  جایی به. است تر سخت
 .دهیم خاتمه شد که طرف هر حال قضیه این به بتوانیم صورت هر به و شود شروع

 
 که بودیم احوال همین در

و  شد بلند دوشکا صدای
 این . غلطیلد ها بچه از  یکی
 باالتر را هایشان تیربار بار

سمت  از و بودند آورده
ما  دوبارهو به شدت  شرق

 ما . اتش گرفته بودند یررا ز
 .  کردیم شروع را پاسخ هم
 تپّه پایین از حال همین در

 خمپاره لوله آتشهم 
که  میشد دیده اندازشان

 .به طرف ما بود یکمشغول شل
 چه چه صدای  .کشید را ماشه و رفت هدف را دوشکا ما  های یچتیرباراز   یکی 

 قرار بلندی در ما چون و بود گرفته هدف را دوشکا ما دالور . کرد پر را فضا ما بار تیر
داشته  شب در بهتری دید به نسبت دشمن، که بود این زمانامتیا تنها داشتیم

 و کرد خفه را دوشکا گلوله ۲۱حدود  یکشل از پس دالور ما،   یبارچ یرت .یمباش
 .برود باالتر همه روحیه که شد باعث همین

 
شغال  ین، چرا که ابود می جمع حواسمان هم روبرو تپه های تیرانداز  تک به بایدحال 

، درست محل آن را مورد هدف هر گلوله اتش لوله پس از شلیک نیدها به محض د
 جا یک از را گلوله ۲ نمیتوانیم حتی امشب معنا بود که  ینبه ا ین، و ایدادندقرار م
 یکپس از هر آنهم  یراندازیت یمساله عوض کردن جا ینتنها راه چاره ا  .بزنیم

  .مجدد یکو بعد شل راست به غلت یک یا و چپ به غلت یک  یعنی ،گلوله بود و بس
 .یزدندم را ما اول آتش محل بالفاصلهاراذل  ینا چون

 
اول  مینبود که  گذشت آنها های رگبار و ما های تیر تک مقابلهٔ از  ساعت نیم حدود 

 متر ۲۱ فاصلهو با  یفبه دو رد را طرف هر روز طول در  .کرد عمل شمالی قسمت
 ۲۱ ،انها بود که  ینا یاول به معنا ینم.  بود اول مین این و بودیم کرده گذاری مین
 االن که ما فرمانده بالفاصله . داشتند فاصله خاکریز با دیگر متر ۲۱ و دوم مین با متر

 .شمال طرف به عباسپور جعفری، هروی، زد فریاد بود ها قدیمی سرباز از  یکی
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 مرگ با ساویم هم ایستادن و بود شده حس  بی نشستن و سرما آنهمه از زنوانم
 هر سرعت با آمد، کجا ازآن  یکه انرژ نمیدانم حتیو  که بود زوری هر به پس . بود
 ۱ و کردم یشمال یزخاکر طرف به دویدن به شروعدوال  حالت به آنهمو  تمامتر چه
بخورم و به لبه  یزگل ل یرو تاکردم که  پرت زمین روی را خودم ،به آن مانده متر

 . برسم یزخاک ر
 

 دیدن نظر ازکار من را  بود  باقی هنوزو سوختن بوته ها  مین انفجار ازکه   کمی آتش
 به را زخمیهایشان دارند که  ینمبب یتوانستمحال م . یکردراحت م یاربس دشمن
  تک فکر حتی دیگر  .میکنند تیراندازیهم  ریز خاک به حال عین در و میکشند عقب

 و خاکریز به رو تیراندازان ،دادن قرار هدف به وعشر تیر  تک با و نبودم هم ها تیرانداز
 بقیه بزنم را جانور یک باید تیر هر با که بود این من قصد . کردم مجروحشان تخلیه
 از بیجان و زده یخ دستان با کار این  ولی داشتند را احساس همین هم ها بچه

 .بود یمشکل بسیارکار  گرسنگی
 

 ،هدف ، نشانه"، کردیم شروع پس 
 هدف، ،نهنشا" افتاد،  اولی و "تشآ

 توانستیم تاو ... افتاد  یو دوم "آتش
 که  جایی تا . دادیم قرارشان هدف
 که دیدند پس را هوا انقدر

 گذاشتند جا بههم  را مجروحینشان
 همین در  .فرار به پاو خودشان، 

 ها تیرانداز  تک غلطید، جعفری لحظه
 به را ما االن که بودیم برده یاد از را

 .بودند بسته رگبار
 

 همین در . کشیدیم دراز زمین روی
  یشرق خاکریزبا  متر ۲۱ فقط  حاال  یعنی شد منفجر  شرقی متری ۲۱ مین لحظه
 هم خمپاره وبودند  نزدیک  خیلی چون نبود الزم دستور دیگر بار این . داشتند  فاصله
 .نشست می زمین به پایگاه وسطبود که  خمپارهاز  پس

 
 میتوانستی دیگر حال و دویدیم  شرقی ریز خاک سمت به سرعت مانه با

 و رگبار به تیر  تک از پس . میدویدند و زدند می فریاد که  ببینی هم را هایشان صورت
 از  یکی بار این فقط . کردیم بستن رگبار به شروع تیرندازان تک به توجه بدون باز

 یک و بود ارتش یک نفر هر انگار  .باشد ما حامی که میزد را روبرو تپهٔ  ما های تیربار
 .دهند نجات را  باقیتا  میخواستند همه و فرمانده

 
 رگبارجوابشان  در هم ما و میکردند آتش ما به و میدویدندشغال ها به طرف ما 

، انگار نه میاید خمپاره که انگار نه انگاربود که  یطور. میکردیم تقدیمشان را ۰ژ آتش
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 را بینیم تمام باروت بوی و بشنوم نمیتوانستم دیگر.  ها هستند اندازیرانگار که تک ت
 بودند اینها باز حاال و نداشتند را مقاومتی ینچن یک انتظار بود چه هر  .بود کرده پر
داده بودند   سنگینی تلفاتشرق  یزخاکر در  .کرده بودند نشینی عقب به شروع که
 .ینشستندم عقب ،سرعتداشتند به  حاال   و
 
 موج  .گذاشتند جا به را همه و ببربد را هایشان زخمی که نکردند  سعی حتی اینبار 

 را کس هر نام کس هر . افتادیم زمین بر ناتوان و خسته ما و بود گذشته حمله دوم
 بدی حالت . نه یا است زنده هنوز همقطارش ببیند تا میکرد صدا را میشناخت که
 ام، خسته که کردم می احساس. نبود صدایی  گاهی و آمد می صدا  گاهی بود

 شد نمی اصالدشمن  تیرندازن تک ینسنگ آتش زیر  ولی تشنه و هستم گرسنه
 .آوردن آب رفت یبرا شد یحتا نم  یعنی کرد حرکت
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  سوم روز پیرانشهر - سردشت جاده عملیات
 تیرندازان تک از  یکی یا و هخمپار صدای گاه گاه و بود شده صبح ۶ حدود ساعت
 به قادر فشنگ شدید کمبود دلیل به ما اما شکست می را سکوت دشمن

 که خاکریز بغل همه اما ،بود افتاده ای گوشه در کس هر  .نبودیم پاسخگویی
 ما کوچک خانوادهٔ  متأسفانه  ولی بود داده سختی تلفات دشمن  .نشویم غافلگیر

 رمقی دیگر اما ،بودند مانده  یباق ما از نفر ۲۱ ودحد شاید  .بود شده کوچکتر هم
 .بود نمانده  یکس باق یچه یبرا aa حرکت برای

 
 که عزیزی همان یعنی زخمیهایمان از  یکی اینکه تر کننده ناراحت اینها همهٔ  از 

.   یمداده بود دست از یانم یندر ا هم را کنیم متوقف را ریزیش خون نمیتوانستیم
 بیشتر  یکی ین، ابودیم داده دست از که یگرید های بچه همهٔ  زا چرا نمیدانم
 بود مرده من در امید که انگار و داشتم که بود امیدی خاطر به شاید  .میکرد ناراحتم

و او را زنده نگاه  بگیریم کمک برایش حداقل بتوانیم که بود این امیدم تمام چون
 .نشد که یمدار
 

 را ما چرا، اینکه یگرد جالب کتهٔ ن 
 نیروی حفاظت بدون تپه آن در

 چونبودند؟   گذاشته پیاده
 کردم ذکر بارها که همانطور

 دندان بسیار گوشت ما های توپ
 و بود ها شغال این برای گیری
 این در که میشد باعث همین

 که دیگری نکتهٔ  . باشیم وضعیت
 یار پزشک وجود عدم میکرد آزارم

  کافی اندازه به باند همساده   بندی زخم یک ایبر حتی ما چون بود واحد با دارو و
 .نداشتیم

 
 گل چه هر و نشست زمین به نزدیکم در  ای خمپاره گلولهٔ  که بودم افکار همین در  
 کرد روشن را اطراف ای لحظه انفجار بدتر همه از و پاچید صورتم توی را بود خاک و

 به سرعت به. دهند قرار هدف ار ما جای روبرو تیرندازان  تک تا بود  کافی همان که
 ریز خاک توی من  قبلی جای در گلوله چهار سه، بالفاصله و گشتم چپ سمت

 .نشست
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 شروع دوبارهبود که  غریبمش من ننه های آهنگ و داریوش نحس صدای ینحاال ا
 شده آغاز دوباره  روانی جنگ. یرفتاعصابمان م یرو یاره برق مانندشده بود و به 

  ولی یبندهو فر یرینش های وعده همان  .میرفت اعصابمان روی بلندگو صدای و بود
 هم را "گرم اش"  خودشان قول به، چون نداریم هم غذا که بودند فهمیده اینبار انگار

 تسلیم تا که، یگفتاعصاب خرد کن مرتبا م یآن بلندگو.  بودند کرده صحبت قاطی
 .است انتظارتان در خشک اسلب و( غذا به محلی اصطالح) اش، گرم آتش ،شوید

 
 آراز کرد، خواندن به شروع رسایش صدای با آذری های بچه از  یکی لحظه همین در 

 هایی بچه بقیه .  دادند ما به را دنیاکه  انگار و.... آراز خان آراز سلطان آراز خان آراز
 گرمی ناگاه به بود،  عجیبی صحنه. کردند خواندن به شروع بودند بلد آذری که هم 

 بود گشته باز امید ،میشدم قوی داشتم . کردم احساس صورتم روی را هایم اشک
 این صدای شنیدن داشت لذتی چه که وای. آب بر نقشهم  دشمن کثیف نقشه و

 دست و بود برگشته دوباره امید انگار. خواندند می را آهنگ این آذری به که قهرمانان
 .کردم می حس را پایم و
 

 به شروع همه شد تمام که آهنگ این 
مرز پر گوهر  یا ایران ای سرود  خواندن

 با . شدند همراه همه دیگر اینجا که یمکرد
 احساس توانستم میاما  دیدم نمی اینکه
 اشکهمه  باقیمانده نفر ۰۰ همهٔ  که کنم

 از تا دو یکیحال هم  یندر هم . میریختند
 باقیمانده صندوق دو به را خود نیمخیز ها بچه
مهمات  پخش به شروع و رساندند اتمهمّ 

 تا و بود خواهد آخر نبرد این که انگار . کردند
 .ایستاد خواهیم آخر فشنگ

 
 و رسید ها تیربار به بیشترین معمول طبق
 در. ما به باقیمانده فشنگ ۸۱ تا ۰۱ هم شاید

 این با باالخره که کردیم تخلیه هم را شهدا های هارنست و ها تفنگ حال همین
 سرود. میشدیم بعد حملهٔ  امادهٔ  باید  .رسیدیم صد به و شدیم تامین اضافه گفشن
 در. حمله زمان جز به نمیکردم فکر چیز هیچ به دیگر و میزد زنگ مغزم در ایران ای

 صدایی شان لعنتی گوی بلند آن دیگر و بود بریده هم دشمن صدای حال همین
 .داد نمی
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 ببریم در به سالم جان  یکی این از اگر که دانستیم یم و شدند می آماده داشتند باز
 بود شده قطع هم بارش چون برساند کمک ما به بتواند پادگان که هست امید دیگر

 میتوانستیم که بود این شرطش تنها فقط .  باشد فردایی دیگر که بود امید این و
 ها، توپ هم یمبتوان که بود امید دیگر آنوقت چون کنیم دفع هم را حمله موج این
 . دهیم نجات را خودمان هم و ها زخمی هم

 
 را این . بود فرج ستون آن به ستون این از فقط که بودیم رسیده  جایی به

 و عام قتل را همه و آمد خواهند باال شود تمام هایمان فشنگ اگر که دانستیم می
 در و بودیم دهز آنها به  سنگینی تلفات هم آنجا تا چون ، کرد خواهند قطعه قطعه
 در  خوبی عاقبت مسلّماً  ،افتادن قصابان و آدمخواران این چنگ به زنده صورت

 .نبود انتظارمان
 
 هر االن دیگر . میشد روشن هوا دیگر ساعت یک چون و بود پنج حدود ساعت 

 و بودیم چشم همه هم،  همین برای وکنند  شروع دوبارهکه  داشت امکان لحظه
 .گوش

 
 شکستن صدایدوباره 
 دشمنان های گام زیر ،ها شاخه

 نزدیکتر متوجهبلند شد و ما را 
 را این اگر  .کرد آنها شدن

 نمیتوانستیم دیگر، یباختیمم
 .  ببینیم را هایمان خانواده
 و کردم مجروحینمان به  نگاهی

 . شد ریش آنها حال به دلم
 دفاع قدرت حتی آنها من خدای

 فاصلهٔ   .نداشتند هم را خود از
 و بیشتر تپه دورمدافعان  بین

البته  .  بود شده بیشتر
 اما بود که بود همان مساحت

 . کنید بازی نفرات نصف با که فوتبال مسابقه مثل درست. بود شده کم ما تعداد
 تمام از، خیز نیم صورت بهو  یدنابوو نخ نخوردن غذاساعت  ۰۲وجود  با باید  حاال

  . میکردیمدفاع  خاکریز
 
 
 
 
 



 سرباز کهنه
 

96 
 

 نفر برایکه  یاتفاق هر ،که بود این بر ما قرار . میشد نزدیکتر و نزدیکتر پاها یصدا
به   ،بزنی مستقیم تیر با  که مهاجم او را نمیتوانیکه تو   یدر صورت ، افتادتو  یبقل
 یک ورود با حتی که بود آنوقت چون ،  یحرکت کن خود جای ازکه  یدعنوان نبا یچه

 .بود رفته دست از چیز همه که بود حالت این در و میخورد بهم خاکریز نظم تمام نفر
 
 از بلکه ترس از نه میکوفت سختی به قلبم و میشد نزدیکتر و نزدیکتر صداها 

 بال و کردم آتش موقعیت آن به که شنیدم متری ۰۱ فاصلهٔ  از صدایی ناگهان. هیجان
 آتش قبلی جای تیر ۰ را ۲ دوباره و دزدیدم را سرم. رگبار آنهم متقابل آتش فاصله
 بلند دوباره و نیاوردم کم هم باز اما ،داد خراش را گوشم  ای گلوله بالفاصله اما زدم

 نقاط گرید از ما های تفنگ آتش که شدم متوجه حال همین در. کردم آتش و شدم
 .شده بلند هم خاکریز

 
 من متری ۰۱ حدود در سنگها پشت که دیدم را وطنفروش ۱ یا ۶ آتش، تبادل این در

  یعنی نبود  شوخی دیگر حاال . دارند "حرکت و آتش" در  سعی و اند گرفته سنگر
 تا شاید آنها، حرکت و آتش و من تیر تک با چون ،بود شده هیچ یا همه به تبدیل

 گرفتن قرار نقطه انها به من برتری تنها . رسیدند می من به دیگر دقیقه ۰۱حداکثر 
 این بتواند که نبود یچندان مزیت هم این  ولی بودم شده واقع باالتر که بود من

 .داردعقب نگاه  نگاه مدت درازبه صورت  را ها شغال
 

 آنها گذشت و ها ثانیه میتوانستی حالت آن در
 دشمن و بود تنگ وقت .  کنی احساس را

  .۰ به ۱ قلاحد برتری باآنهم  نزدیک بسیار
 هک دانستم می. نبود اندیشیدان برای  زمانی

 پشت در یا و ما بینکه  یدبا تلویزیونی مین یک
 گذاشته کارش خودم چونکه  ، باشد باید آنها
قرار گرفتن آنرا  یهم جا حدودأ ،بودم

، اما بود نکرده عمل چرا نمیدانم   .یدانستمم
 دیدم این در را باقیمانده راه تنها صورت هر به
و آماده زدن  بگذارم رگبار روی را خود تفنگ که
 .شوم ینم آن
 این با و بود  باقی خشاب در فشنگ ۰۱ حدود 

 پس نبود کردن عوض خشاب وقت هم  نزدیکی
 یامدبه حساب م من تالش آخرینرسما  این

   .هیچ یا و همه یا  یعنی
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، نه اگر  ولی میماندم زنده، شاهد که میخورد مین به گلوله ۰۱ این از  یکی حتی اگر
 بهندارد تا که  زهااج  کسیکه   یدانستمم چون ،بود تمام من برای یزهمه چ یگرد

 . بیاید من کمک
 

.  شد انجام ،گذشت قرنی که ،ثانیه ۱ شاید در محاسبات و افکار این تمام
از  یعحرکت سر یک با   .باشد آماده که کوبیدم خاکریز در و کشیدم را ام سرنیزه

 به را مین  یاحتمال لمح ،خشاب در باقیمانده فشنگ ۰۱خود بلند شدم و با  یجا
 چه آنهمو  شد منفجر لحظه چند از پس مینکه   ایران خدای شکر و بستم رگبار

صدها   .  مین درون آهنین های گلوله از شد پر زمان و زمین ناگاه به  .انفجاری
عمل  ینبله م .رفت طرف هر بهاز انفجار   یو اتش و موج ناش گداخته یفوالد گلولهٔ 

 .کرده بود
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  سوم روز پیرانشهر - سردشت جاده عملیات
 سمت به را من آن موج چون بس و است انفجار همان مانده یادم به که چیزی تنها
 که بودم حال آن در چقدر نمیدانم. افتادم زمین روی به پشت از و کرد پرت چپ

 را چشمانم خود غریزه با فقط  .پریده من روی به  کسی که کردم احساس ناگهان
. میاورد بیرون غالف از را کاردی دارد و نشسته من روی که دیدم را مردی و کردم باز

 فحش و میزد فریاد یشها یهاز ته ر . جثه قوی بسیارو   بود من برابر دو شاید
 .میداد

  سعی و گرفتم چپم دست با را بود آن در کارد که را ش راست دست سرعت به 
 دور به را چپش دست بالفاصله هم او و ازمبیند پایینش به راست دست با که کردم
 آهنین  ای گیره مانند چپش دست  .دادن فشار به کرد شروع و کرد حلقه من گلوی
حال هم   یندر هم . میشد یمها یهبه ر هوا رسیدن از مانع و میداد فشار را گلویم
 .میاورد پایینبه سمت  من سینهٔ  طرف به آرامی به را چاقو، راستش دست

 
 ام سینه به لحظه هر قوچا 

 دست هم چون میشد نزدیکتر
 قویتر من چپ دست از او راست

 حداقل اینکه هم و بود
  .بکشد نفس توانست می

 به ها ثانیه و بود بدی لحظات
 . گذشتند می سرعت

که  استقرار   که دانستم می
 چون ،نیاید من کمک به  کسی
رفته  همه یگراست که د آنوقت

 های صحنه یتمام انگار . ند ا
رژه  چشمانم جلوی از ام زندگی

 را خود که روزی از ،یرفتندم
در آن لحظات حساس،  و تلخ و گس مثل چیزی دارد، طعم مرگ . بودم شناخته

 . کردم می احساس دهانم در آنرا طعم
 

   .کند تمام را کار که تا آمده و است خشم از پر که میدیدم را مهاجم چشمان
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 دستش روی نیز را خود وزن حتی هم نامرد آن و بود رسیده ام ینهس به تقریبا چاقو
 تسلیم که انگار  .بود تمام کار دیگر دقیقهٔ  یک از کمتر تا شاید  یعنی بود انداخته
 . شوم غرق استخر در بود نزدیک کودکی در که افتادم  اولی روز یاد به . بودم شده

. داشتم ذوقی چه و بودم رفته  ملی بانک باشگاه استخر به بار اولین برای روز آن
 .داشتم نجات الستیک  اما نبودم بلد شنا

 
هم  یدشا یاو  بود سالم ۶حدود  . کردم بازی به شروع و رفتم آب توی آرامی به 

و جلوتر  یزدمخود دست و پا م یباد یککه داشتم با الست  یدر حال.  یشترب  یکم
 من که شد باعث این و پریدند استخر داخل به ها بزرگتر از تعدادی، به ناگاه، یرفتمم

 .بروم آب زیر به و بدهم دست از را خودم تعادل
 

آب، شروع به تالش  یرچند در ز  ییپس از لحظه .  بودم یدهآب که رفتم ترس یربه ز
 و میخوردم لیز استخر کف پله روی  ولی کردم تا که خود را به سطح آب برسانم،

  سعی این بار ینچند  .یگشتماستخر بازم یققسمت عم  یعنی اولم جای به دوباره
را از  یقکه بخش عم  یپله ا یرو  یعنیهمان بود  یجههر بار هم نت  کردمتکرار  را

.   یگشتمباز م یقو دوباره به بخش عم یخوردمم یز، لیکردبخش کم عمق سوا م
 بدون آرام  یلیخهم  بعدخسته شدم و  یگررا کردم، د ینکاربار ا ینچند ینکهپس از ا

 کاریکه  چون و تن به غذا دادم، نشستم پلّه روی باشم داشته  ترسی اینکه
هم  یمآن پله نشسته بودم و هوا یکه رو  یوقت  .آمد نمی بر دستم از یشترب

 .آرام بودم  یلیخ، یشدداشت تمام م
 
 مرا، آمد او . کند می شنا طرفم به دارد که دیدم را  یکس سایهٔ  لحظه چند از پس 

 نکرده احساس  ترسی هیچ که بود اینجا برایم جالب اما ،برد آب سطح به و گرفت
 بغلش در مرا و ریخت می اشک کهدارم  یاد به را مادرم فقطاالن هم   و بودم

به  داردمهاجم حاال  یچاقو نوک که دیدم و آمدم خود بهاز درد  ناگاه به. فشرد یم
 .گرفته خون انگار هم را مهاجم چشمان و شکافد می را ام سینه پوست یآرام

 
 در  .افتادم بودم کوبیده حمله از قبل و خاکریز خاک در که ام سرنیزه یاد به ناگاه به 

 دیگر و بود شده حس  بی خود به خود بیجانی از من راست دست فاصله این
 استختر پله روی که آرامشی همان  یعنی آرامی به  .نبود من های ریه در هوایی
 خود سرنیزه دنبال به گشتن و زمین کردن لمس به شروع راست دست با داشتم،

 چاقوی دیگر حاال . خورد سرنیزه دستهٔ  به من دست که نکشید طولی . کردم
را در  یزهدسته سرن . بودفرو رفته  من بدن دروندر  سانت نیم اقل حد مهاجم

به ناگاه  .  ردمک جمع را داشتم خودم در نیرو چه هرو  شردمدست راستم ف
 زیر بهمانده بود   یکه در من باق  یبا تمام قدرت و کشیدم بیرون خاک از را سرنیزه
 . کردم فرو مهاجم گلوی
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 تعجب خشم جای به اینبار و گرم  خیلی شد، گرم راستم دست که کردم احساس
 یزهسرن. بود نشسته هدف به سرنیزه . دیدم مهاجم مرد چشمان در را تأسف یا و
 احساس  .بود زده بیرون به گردنش پشت از و بود رفته مهاجم مرد گلوی زیر ازن م

 یمها یهبه درون ر را تازه یهوا یروصف ناپذ یبا ولع و شده شل دستانش که کردم
 آن بود شیرین چه و کشد می نفس بار اولین برای که کودکی مثل درست  .یدمکش

 .سرد هوای
 
 صورتم ثانیه چند از پس . بود رفته فرو آن در قدری کارد چون میسوخت ام سینه 

 از قبلو  توان آخرین با. میپاشید صورتم روی به که بود مرد آن خون شد، گرم هم
 خودم روی از و افکندم سویی به را او کند سقوط من روی کاردش با مهاجم اینکه

 .انداختم پایین به
 
 یا باشم شاد باید که دانستم نمی و میلرزید اکسیژن و انرژی کمبود از تنم تمام 

  یعنی بودم کشته  واقعی معنای به ام زندگی در من که بود  آدمی اولین این . ناراحت
 کالم با آنرا توصیف قدرت وجه هیچ به که بود غریبی احساس . و رو در رو نفر به نفر

 ود؟ب ممکن  یعنی بودم، زنده  ولی میسوخت هم ام سینه و میکرد درد گلویم. ندارم
 
 پس ،شتاد را شتاد الزم که چه هر مهاجم  یعنی . بود می تمام کارم باید من 

 عاشقش که همانی من، از باالتر و بزرگتر  قدرتی بود، داشته نگاه مرا دیگری قدرت
 این بدن لرزش مگر  ولی ،کنم جور وجمع  را خودم کردم  سعی . من خدای بودم،

 موج از هم گفتم که همانطور فقط هستم زنده دش نمی باورم هنوز  میداد؟ را زهااج
 .نداشتم سالم جای دیگر درگیری، این از هم و انفجار

 
 با االن که انداختم مهاجم به  نگاهی . نشستم و شدم بلند بود زحمتی هر به 

 یرونب گردنش پشت از که را سرنیزه دیگر سر میتوانستی و بود زمین روی صورت
 مرده من در احساس گونه هرکه  انگار  ولی بود دلخراشی هصحن.  ببینی را بود آمده
 که بود معلوم. داشتمبه او  دیگری حس هیچ نه و آمد می بدم او از نه چون ،بود

 .بود برده در به سالم جان مین انفجار از که نفریست آخرین
 
 که جور هر لرزان دستان با و کردم اپید را تفنگم کورمال کورمال بود زحمتی هر به 

  یعنی ،خاکریز از خودم بخش به کشان کشان را خود . کردم عوض را خشاب میشد
 تمام . بود  عجیبی صحنه  .رساندم بود مانده  باقیاز آن  انفجار از بعد که چیزی
 افتاده زمین روی بههم  مهاجمین اجساد کنارشان در و میسوختند داشتند ها بوته
داشند عقب  ینمهاجم یگرود که حاال دب ینقسمت آن ا ینبهترالبته   .بودند

 . ینشستندم
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 گرم آمد، می پایین صورتم روی شتاد که کردم احساس را خودم اشک گرمای اینبار
 درونم در مختلف احساسات انقدر چون ،چرا که دانستم نمی هیچ . بخش لذت و

 که شادی بزرگترین . بودشده  ممکن غیر تقریبا دیگر یک از آنها تشخیص که بود
 از نفر چندین کردم نگاه که برم و دور به  .بود هایمان زخمی جان نجات داشتم

 میشناختم، را جواد  .بودند غلتیدهخودشان  خون در که دیدم را خودمان های بچه
 و بود خوانده آواز برایمان ماشین توی بانه به سقز از را راه تمام که بود عزیزی همان

 خدمت دوم هفتهٔ  و بودم جدید واحد آن در نچو . شتاد هم  قشنگی صدای چه
 . میشناختم دورادور فقط را  باقی بود رزمیم

 
 شده اعزام مأموریت این به بالفاصله و بودند آمده پسوه مأموریت از توپ دو این

 شده روشن تقریبا هوا. بودم نشده قاطی ها بچه با هنوز من دلیل همین به و بودند
 که بودم حال همین در. بیاید بیرون دوباره بخش  زندگی ابآفت که بود لحظه هر و بود

 طرف یک از گلوله. بود شده زخمی که بود داود. میزند صدا مرا پشت از  کسی دیدم
 بسته آنرا روی کثیف ای پارچه با و ،خارج دیگر طرف از و بود شده داخل پایش عضلهٔ 

 و میزد لبخند. ردمک نگاهش فقط و برگشتم. بگیرد را ریزی خون جلوی که بود
. بود محبت از پر  ببینی خورشید نور زیبای شعاع در میتوانستی حاال که چشمانش

 . نبودم آنجا یا و بودم مسخ که یانگار هنوز
 

 روی را سرم آرامی به هم من. گرفت آغوش در مرا و نشست کنارم آرامی به
 هم من و دنشستن عقب شد، تمام گفت چند ای لحظه از پس. گذشتم اش  شانه
 در دست . میکرد درد گردنم و گلو هنوز چون دادم تکان آرامی به را سرم فقط

 .  داد من بهدراورد و  خشک ننا تکه یک و عسل و شیر قوطی یک و کرد جیبش
 یو برا تو جایزه هم این به من کرد و گفت، یمهربان یادن یکبا   یپس از آن نگاه

 و کردم می نگاهت مدت تمام در داد و گفت، داود سپس ادامه . ماندی زنده ینکها
 نمیتوانستم حرف که انگار کردم، تشکر چشمهایم با  .بمانی زنده که کردم می دعا
 را نصفش و شکستم را نان هم من و من جلوی گذاشت و کرد باز را قوطی در. بزنم
 فتمیر پایین که  ای لقمه هر. کردیم خوردن به شروع سکوت در و دادم او دست به

 .بود شده کمتر بدنم لرزش  ولی گرفت می درد گلویم
 
  یعنی بودیم مانده  باقی زخمی ۶ و دار درجه یک سرباز ۰۱ حدود چیزی لحظه آن تا

 از قطارانشان هم نجات و وطن راه در را خود جان کسانیکه شهید، ۰۱ و نفر ۰۱ کال
هم  مینهاو  بود اندهنم  باقی صورت آن به هم فشنگی یگرحاال د . بودند داده دست
 آخر تا اگربدان معنا بود که  ینا.  نداشتیم دیگر هم مین و بودند کرده عملهمه 
 . میشدیم عام قتل همه یگر، درسید نمی کمک شب

 
 و شد مصرف هم باشد عسل و شیر همان که هم جیره آخرین بگویم که رفت یادم
 . نداشتیم  باقی چیز هیچ دیگر
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 هم را خود شانس آخرین و بود مانده  باقی باتریهایش از  یکی فقط ما بیسیم
 بیسیم با زدنحرف  برای رمز جنگ ابتدای در موقع آن . بودیم کرده آزمایش
 استفاده آن از بتواند باشد هم رمزی اگر حتی که نداشتیم هم را  کسی و نداشتیم

 پادگان هب را خود  واقعی وضعیت که نبودیم قادر حتی اینها تمام اساس بر. کند
 arra ebt aah بازگشت امکان ،دشمن شنود صورت در که چرا بدهیم گزارش

da aaz eiiz.  آنها نام به و کنیم بهانه را مجروحین که گرفتیم تصمیم هم با پس 
 . کنیم فوری کمک درخواست

 
 میروند بین از دارند ها بچه که گفتیم و گرفتیم تماس پادگان با طرح همین اساس بر
 ما وضعیت بودند کرده احساس که هم پادگان نیروهای  .هرگز یا و مروزا یا و

 قابل  خیلی خوب که بفرستند کمک نشده شب تا که دادند قول بار این چیست
 اما گشتیم باز هایمان پست سر به بود زحمتی هر به  .بهتر هیچ از اما نبود اعتماد

گذشت هم پس از  هنوز هک چنان نمیگذاشت تنها مرا مرد آن نگاه و دیشب فکرِ 
 چارهٔ  که کردم می قانع  را خودم فقط . است من با هنوز هم سال ۰۱از  یشب

 کاری ترین مشکل شاید دیگر  انسانی کشتن وگرنه بس و همین نداشتم دیگری
 . هست دنیا در که باشد
 خواب در. افتاد هم روی چشمهایم کم کم  ولی بودم دوخته دشت به به را نگاهم
 این بار ۰ ،۲ شاید . پریدم خواب از و دیدم خشمگین نگاه آن با را مرد مانه صورت
 درد گردن و میشدیم ظهر به نزدیک  .همان نتیجه دفعه هر و افتاد اتفاق مطلب
 این با شود شب اگر که بودم فکرِ  در  .میکرد آزارم بد گلویم سوختن و شدید

 . کرد میتوان چه مجروحین
 

 خوابشان آفتاب گرمای آن در کاله سایبان زیر یا و فکرِ  در همه هم دیگر های بچه
 حقیقت آیا . شنوم می ماشین موتور صدای که کردم احساس ناگهان . بود برده

 پس ببندم واهی امید چیز هیچ به دیگر نمیخواستم  بود؟ رسیده کمک آیا  شت؟اد
دم که جدال با خود بو یندر هم .  شنود می  عوضی گوشتکه  گفتم خودم به

 . شد پایگاه وارد ،بود سوار آن رویهم  ۰۱۳ تفنگ یک که ارتشی جیپ یک ناگهان
 

 سه، یپج سر پشت. بودیم کرده پیدا نجات کنم، گریه یا بخندم دانستم نمی
 ها کامیون از که سربازان. آخر در هم خودمان فرمانده جیپ و بودند هم AFI کامیون
 از بود پر جا همه .  مینگریستندخود  افاطر به ها گرفته برق مثل شدند پیاده

 . بودند مانده  باقی که نفری ۰۱ آن و فشنگ های پوکه زخمیها، شهدا،
 

و هوا  وزید می سردی باد. کردند کامیون سوار را ما هم کمک با و آمدند عزیزان این
 مابود که  ینا کردم یکه فکر م یزیبه تنها چ. گذاشته بود یدوباره رو به خراب

  ؟  قیمتی چه به اما ،تنها دست آنهم بودیم داده نجات را ها توپ
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 . زد نمی  حرفی کس هیچ و بودیم ساکت همه ،کرد حرکت به شروع کهما  کامیون
  نگاهی بود مشترک ما بین که چیزی تنها  .بود حرف ها کتاب سکوت آن در که انگار
 داده دست از آن باالی در را انعزیزانم از نفر ۰۱ که یی تپه  .میکردیم تپّه به که بود

 .ما تپهٔ  . یشدما دورتر و دورتر م از کامیون های تکان با و بودیم
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کار شباهن   ۵ –ش
 

. بود و ما ده کیلومتر بعد از پادگان حاج عمران موضع زده بودیم 22زمستان سال 
در . س افتاده بود و همه منتظر بهار بودیم تا دوباره درگیر شویمحال دیگر جنگ از نف

این مدت هم ما بیکار نمینشستیم و به فرمان قرارگاه لشگر باید به ماموریت های 
محل انجام این . رفتیم شناسائی و نقشه برداری به پشت خطوط دشمن می

تر بودند و همیشه این ماموریت ها معموالً ده، پانزده کیلومتر راه پیمایی از ما دور
 .شب آغاز میشد که تا صبح فرصت باز گشت داشته باشیم 9ماموریت ها ساعت 
سرباز به این ماموریت میرفتند که یک هدایت اتش و یا دیده  9معموالً یک گروه و یا 

سرباز زبده که بتوانند در صورت وقوع  0بان، یک بیسیمچی و مسول مخابرات و 
متد دیگر راه فرار تیم را به منطقه خودی باز   البته برخیخطر با اتش و حرکت و 

نفره میبایست که ماه ها با هم تمرین میداشتند و  9نگفته نماند که این تیم . کنند
این گروه یک سر گروه . معموالً از خدمه یک سنگر و یا یک توپ انتخاب میشدند

بود که موظف بود که تیم  داشت که معموالً باالترین درجه در جمع بود و این سرگروه
 .خود را سالم برده و سالم نیز باز گرداند

از این گروه ها بودم و همزمان به   من به دلیل هدایت اتش و دیده بان بودن در یکی
از من میتوانید   دلیل سرباز یک بودن هم فرمانده گروه که خود با کمتر شناختی

ماه بود که به این ماموریت  4دود گروه ما ح!!! حدس بزنیند که آن گروه چه میشد
بیسیمچی ما از بهترین بچه های . ها میرفت و همیشه هم سالم باز گشته بود

بچه ها هم از آذری های پارس آباد که در صورت   باقی. مخابرات و اهل اصفهان بود
  .به دشمن داشته باشند  هر گونه درگیری بتوانند که اقالً برتری فیزیکی

همه . هستند انهم سنگین وزن  فرنگی  ر انگار که یک تیم کشتییاد همشان بخی
همه از سرباز های   که من جلویشان مثل جوجه بودم ولی  قد ها بلند و چهار شانه

کار آمد، چابک و درجه یک البته به جز یکیشان که طفلک تبعیدی به این واحد بود و 
  هر یک و یا دو هفته یی به هر صورت این تیم. اصال دوست نداشت که با ما باشد

یک بار مامور بود که به پشت خط عراقی ها برود و آخرین نقل و انتقاالت آنها را ثبت 
بله ارتش حسین قلی خانی که میگفتند همین بود . کرده و به ستاد گزارش دهد

 !!!سرباز توپخانه باید کار شناسائی میکرد  یعنی
را جمع کرده و آماده کنم که شب به در آن روز به من اطالع دادند که بچه ها 

 . ماموریت خواهیم رفت
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کار دلپذیری نبود چرا که همیشه نق نق بچه ها اول بلند میشد که خود حق هم 
درجه در آن کوه پر برف و شب تاریک توی  ۲۱داشتند چرا که باید در سرمای زیر 

روط شروع دهان دشمن میرفتند و سالم هم بیرون میامدند، و بعد هم شرط و ش
میشد که چقدر مرخصی بعد از این ماموریت هست که انهم معموال منوط به نوع 

شد که به خانه رفت و باز  نمی  ساعت هم تجاوز نمیکرد یعنی 44اطالعات بود و از 
. گشت بلکه فقط میشد به ارومیه رفت و یک شب مثل انسان خورد و خوابید

شب  4ه اطالع دادم و گفتم که ساعت بگذریم به هر ترتیبی بود به بچه های گرو
من معموال عادت داشتم که قبل از هر گشت . برای کنترل تجهیزات خواهم آمد

امکان داشت که   شبانه تجهیزات و تفنگ های همه را چک کنم چرا که هر نقصی
الزم به ذکر است که من همیشه . به قیمت مرگ و یا اسارت تمام گروه تمام شود

ه ها اطالع میدادم که امکان درز کردن موضوع حتا به ناخواست شب به بچ 0حدود 
 .هم از طریق خودمان هم امکان پذیر نباشد

طبق معمول اول بازدید . بود و با بیسیمچی به سنگر بچه های دیگر رفتیم 4ساعت 
تفنگ ها، بعد خشاب ها و البته فنر آنها و دست آخر هم چک کردن بار مبنا که هر 

. بعد از این نوبت به لباس ها رسید. بیشتر با خود نداشته باشد سرباز صد فشنگ
اول تمام پاچه شلوار ها و آستین ها را چک کردم که با سیم مخابرات بسته شده 

گیر نکنند و دست آخر هم نوبت به   باشند و در صورت عبور از الی بوته ها به جایی
 .کفش ها و راکت ها رسید

ا در شب و بیراه حرکت میکردیم، در سر راه ما برف الزم به گفتن است که چون م
یخ زده بود که با پوتین و یا چکمه روی آن نمیتوانستی که راه بروی، چرا که 

این مساله هم راه پیمایی را بسیار کند میکرد و هم . میشکست و به پایین میرفت
پس . سر و صدائی به راه میینداخت که انگار یک گله گوزن در حال حرکت هستند

را حمل میکرد   به منظور جلوگیری از تمام اینها، تیم ما همیشه با خود راکت هایی
که به شکل برگ زنبق گرد و پهن بودند و پا را که در آن میکردی دیگر پایت در برف 

  .فرو نمیرفت
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کار  ۲ - شباهن ش
 

 کم و نه به بود مانده ربعی یک دیگر ساعت چیز همه بودن کامل از اطمینان از پس
,  راه دادن توضیح به مشغول و کردم پهن را نقشه.  میرسید فرا داشت وقت کم

 نوبتی و زمان هر در که گذاشتیم قرار.  شدم برگشت و رفت راه و شناسائی محل
 گیاهان  فراوانی و بودن بیراهه دلیل به نیز  باقی و باشیم داشته پیشاهنگ 2

 تقریبا هم و باشیم داشته هم به بهتری دید هم که بگیریم لوزی آرایش خشک
 این بر قرار شد داده هم دیگر توضیحات اینکه از پس.  کنیم حرکت هم سر پشت
 دره در دقیقا ماموریت محل که چرا گردیم باز هم صدا  بی و رفته صدا  بی که شد
 آن بر مشرف سنگین و سبک های اسلحه با عراقی پایگاه 4 که داشت قرار  ای
 هر  یعنی بود هم کرد قاچاقچیان مسیر این که است ذکر به ألزم هم آخر در.  ندبود

 هر به.  شویم روبرو, بودند مسلح دندان تا که هم, آنها با که داشت امکان لحظه
 همه ها ماموریت این در.  برخاستیم جای از و خوردیم هم را آخری نان لقمه صورت

 که چرا است قدغن خوردن آب ماموریت پایان زمان تا اعالم زمان از که میدانستند
 !!!نبود رفتن  دستشویی برای محلی و  وقتی

 
 پایگاه بغل تپه از و زدیم بیرون سنگر از که بود شب 9 ساعت صورت هر به

 هر برای مبنا بار کیلو ده حداقل با انهم کردیم آغاز را خود کیلومتری 15 راهپیمایی
 رد  حرفی که بود قرار هم اگر و میشد انجام کامل سکوت در ها راهپیمایی این.  نفر
 داشت امکان صدائی هر ایجاد صورت در چون بود دست حرکات با همه شود بدل و

 کاله و ها قرمز کاله یا و برساند خدمتمان" طالبانی جالل برادر" های کرد یا که
 بودند؟ که ها سیاه کاله و ها قرمز کاله این حال.  عراقی های سیاه

 
 داد دست از را 3033 و 2519 ارتفاعات و خورد که سختی شکست از پس صدام  

 فاز در هم بعد و بود منطقه فرمانده اعدام کرد که کاری اولین.  شد عصبانی بدجور
 ها قرمز کاله این.  ها قرمز کاله به موسوم عراقی مخصوص نیروهای فرستادن اول
 بسیار تلفاتی تحمل با ام، کرده ذکر هم بکتا در و زدند 2519 ارتفاع به که پاتکی در

 نبردند، پیش از کاری هم هایش قرمز کاله دید که صدام و نشستند عقب سنگین
 ریاست گارد همان یا و ها سیاه کاله به موسوم خود نیروهای ترین زبده اینبار

 .فرستاد را خود جمهوری
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.  بودند تر وحشی همه از و میشدند انتخاب ها قرمز کاله بین از ها سیاه کاله این
 جرارترین ، جرات به میگرفتند، قرار موقع ان شوروی در تعلیمات تحت دوباره که اینها

 کاالشنیکف همان اینها سازمانی سالح.  بودند عراقی های نیرو ترین خطرناک و
 خودمان 3ژ حد در چیزی  یعنی داشت گردان خان و بیشتر برد که  خاصی نوع اما بود

 و بودند صدام فداییان ها سیاه کاله این.  مساوی بردی و کمتر بسیار وزن با منتها
 این.  میشدند انتخاب قرمز کاله های نیرو ترین فناتیک و ترین وحشی بین از

 درگیری خالصه میشدند انتخاب ها قویترین و ها بزرگترین از هم جثه نظر از جانوران
 همه و بودند کادر همه اینها که چرا نبود برابری درگیری اینها با ما وظیفه سربازان

 .دیده تعلیم
 

 منطقه به تازگی به که جانوارن این موضع از که بود این ما آنشب ماموریت باری
 توپخانه اتش با را آنجا بعد روز صبح که بتوانیم که تا کنیم برداری نقشه, بودند آمده

 از را محافظت بهترین اینها نچو نبود  ای ساده کار خود خودی به این.  بکوبیم خودی
 که بود گفته ما به هم ما پنجم ستون که بگویم باید ضمن در. میکردند خودشان

 میزدم، که  یی گمانه و نقشه طبق بر من پس.  ند ا گرفته موضع تپه یک باالی اینها
 بعد و میرسیدیم نظر مورد محل به راهپیمایی ساعت 5 حدود چیزی از پس باید ما

 هم آخر دست و  یابی جهت و بود نما قطب  باقی که چرا نداشتیم زیادی کار دیگر
 .میزد شور  کمی دلم اینها همه با اما بازگشت، و نتیجه ثبت

 
 قرار لوزی نوک در هم خودم و دادم قرار پیشاهنگ را ها بچه از تا 2 اول ساعت در

 پیشاهنگان  .باشم داشته بصری تماس امکان حد در پیشاهنگانم با که تا گرفتم
 میکردند حرکت ما از جلوتر متر 133 بود خوب دید که مواردی در و 53 حدود در چیزی

 تقسیم همه بین تناسب به خطر که تا میکردیم عوض هم  ساعتی یک هر البته و
 صدا  بی قدری و دادم استراحتی پیمایی راه ساعت 3 حدود در چیزی از پس.  شود

 به را یخزده برف, هم کوه گزنده باد و بود سرد  یلیخ, نه بود، سرد هوا.  نشستیم
 و سر همه.  بود دردناک و دهنده آزار بسیار که میپاشید چشماننمان در خاک مانند
 را یخی های قندیل میتوانستی کم نور آن در و بودیم پوشانده شال با را خود صورت

 داری خنده و اکدردن صحنه.   ببینی را بود شده درست ها بچه گردن شال روی که
 .بودیم شده یخمک شبیه همه که چرا بود
 

 و کشیدم برف روی را ساعت یک انگشتم نوک با بودیم نشسته که همانطور
 به 2 ساعت حدود که بود معنا این به آن و دادم نشان آن روی را 2 یک ساعت
 هدف از کیلومتر یک شعاع به  ای دائره قرمز منطقه.  رسید خواهیم قرمز منطقه
 بیشترین آن در که باید و, میشد محسوب منطقه ترین خطرناک که بود نهایی
   کشیدم؟ ساعت چرا حال.  میکردیم را احتیاط
 را ساعت همه اما بودند سواد  بی و صفر سرباز بودند ما با که ها بچه از  بعضی

 مبودی ما که  ای محدوده در چون بود ارتباط راه ترین راحت نقاشی پس میدانستند
 .باشد ما قتل حکم که میتوانست صدائی هر



 سرباز کهنه
 

109 
 

 
 ماهری بسیار تیرانداز که دیگر های بچه از  یکی و خودم اینبار و شد تمام استراحت

 بود  ای عالقه روی از بلکه نبود دالوری و قهرمانی روی از این.  شدیم پیشاهنگ بود
 جدی خطر رضمع در را آنها عنوان هیچ به که نمیخواستم و داشتم نفراتم به که
 بچه که تا باشم جلو که کردم می  سعی مواقع این در همیشه خودم پس دهم قرار

 دوست و من اینبار و کردیم حرکت به شروع دوباره باری.  بمانند محفوظ هایم
 .  میکردیم حرکت گروه جلوی در دیگرمان

 
  یا رودخانه به داشتیم که چرا میشد کمتر و کمتر داشت  گیاهی پوشش کم کم
 هم بعد.  میشدیم نزدیک بود شده واقع عراقی های پایگاه از بعد, ما سمت از, که
 شالق سورتمان به قبل از بدتر و بیشتر باد,  گیاهی پوشش بودن کمتر دلیل به

 چون خوشبختانه  ولی, بود تر دهنده آزار آنزمان در دیگری چیز هر از باد شاید.  میزد
 از باد چرا.  میکرد هم حمایت میداد آزار را ما که همانطور بود، ما مخالف جهت در

 دید شدن کمتر حال عین در و دشمن به ما صدای نرسیدن باعث مخالف جهت
 .میشد دشمن

 
 نزدیکتر نظرمان مورد نقطه به داشتیم دیگر اندی و ساعت یک حدود چیزی از پس

 یا بود ترس.  بود افتاده طپش به قلبم هم و بودم خسته هم دیگر و میشدیم
 گام داشتم سکوت و آرامی به.   هم با دو هر هم شاید  ولی نمیدانم را هیجان
 به که چرا بودم کشیده پایین به هم را خود شال دیگر حاال و میگذاشتم گام پشت
 را کار همین دقیقا هم من بغلی نفر.  داشتم احتیاج درصد صد انهم حواسم تمام
 از اینکه از پس و بعد دقیقه 23 حدود.  گوش و بودیم چشم همه هردو، و بود کرده
 یک نور، بله.  کرد جلب را نظرم چیزی ناگه به پیچیدیم، باال سمت به  یی تپه پشت

 به االن ما که چرا میبود نمیباید که  جایی دقیقا و, ما متری 533 شاید فاصله در نور
 ؟بود چه نور این پس بودیم پستی در عراقی بلند های پایگاه نسبت
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کار  ۳ - شباهن ش
 

 دشمن های گشتی با که بود ممکن آن هر که چرا کردم می فکر باید سرعت به
 که چرا نبود رفتن جلوتر راه دیگر االن و نباید که بودند  جایی دقیقا آنها.  شویم روبرو
 که نبود معلوم نمیشدیم درگیر هم اگر و داشتیم کمتری شانس میشدیم درگیر اگر
 را چپم دست سرعت به.  نشویم درگیری به مجبور همنجا یا و برگشت راه در

 با و متر 5 که هم دیگر پیشاهنگ حاال.  زدم زانو خودم و بردم باال کرده مشت
 من کنجکاوش چشمان با داشت و بود نشسته میکرد حرکت من سر پشت احتیاط

 و کند متوقف را تیم و برگردد عقب به که دادم عالمتی دست با او به.  میکرد نگاه را
 تعیین میتوانستند که بود ها ثانیه دیگر االن که چرا رفت سرعت با و صدا  بی هم او

 .باشند کننده
 در که اینها که چرا بود بدی وضعیت  شکارچی؟ یا هستیم شکار که نمیدانستم

 جلب را من توجه که بود اتش نور این و بودند کرده روشن اتش، بودند ما روی پیش
 اتش ها پایگاه بین پست زمین در جراتی چه با  بودند؟ که اینها  یعنی.  بود ردهک

 و شدم مسلط خودم به بود که صورت هر به  میکردند؟ چه آنجا و بودند کرده روشن
 کمی شیب.  کردم میزدیم دور داشتیم که  ای تپه از رفتن باال به شروع آرام آرام

 دیگر برسانم، باال آن به را خود که میتوانستم راگ اما نبود زیاد هم ارتفاش و داشت
 .باشم داشته رویمان پیش دشمن از درست تصویری که میتوانستم

 اینها که میفهمیدم باید و نبود  یی چاره  ولی بود سخت هم رفتن باال و بودم خسته
 یعنی بود سردم.  خوابیدم برف روی رسیدم که تپه باالی به.  نفر چند و هستند که
 دیگر حاال.  میکرد بدتر را احساس این هم برف سرمای و رطوبت و بود سردم  لیخی

 بودند کرده روشن اتش جلویش که بود فرماندهی کانکس یک.  ببینم که میتوانستم
 داد، ای.  میخوردند مشروب که انگار و بودند نشسته اتش دور سیاه کاله تعدادی و

 لحظه همان در.  سرما آن در خصوص به و بودم کرده هوس بدجور  مشروب؟
 مشروب االن بود آمده دنیا به آنجا در هم اسالم پیامبر اگر که کردم می فکر داشتم
 !!!نه یا بود حالل
 دهانم در هم برف مشتی خوابیدم زمین روی اینکه محض به بگویم، که رفت یادم

 میتوانست اینکه ضمن دهانم بخار که چرا نباشد، معلوم من دهان بخار که تپاندم
 .  میکرد خراب هم را من دید حال همین در بدهد، لو را من جای

 دهانم در برف مشت یک و آمده در حدقه از چشمان با بود، داری خنده صحنه
 هم هایم دندان از  یکی هم بیص و حیث این در.  بودم ها عراقی زدن دید مشغول
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 خودم  یعنی.  کرد کردن ذوق ذوق به شروع دهانم توی برف دلیل به بود خراب که
 انجام اینها همهٔ  اگر که کرد میشد چه اما بود، گرفته ام خنده بدبختی اینهمه از هم

 .نداشتیم هم چندانی شانس و بودیم اینها شکار که بودیم ما این شد نمی
  کمی یا و متر 153 حدود در چیزی که سنجیدم تپه باالی از را فاصله صورت هر به

 نفرات تخمینی تعداد.  چپ به قدری و بود من مخالف هم باد تجه.  میشد بیشتر
 اینها اگر و، درگیری صورت در که بود نفر 25 تا 23 حدود در میدیدم که دشمن
 برای سیاه کاله 3.  میرسید سیاه کاله 3 ما از کدام هر به تقریبا  ، نداشتند نگهبان

 از فکری ناگاه به اما.  میرسید نظر به ممکن غیر تقریبا و بد بسیار که ما نفر یک هر
، بودند آنجا در که کروزر لند چند و کامیون یک دیدن با، اینکه آن و گذشت سرم

!  هستند صفا مشغول اینجا و ند ا شده جدا خود  اصلی واحد از اینها که شدم متوجه
 مشروب قرار از اینها که چرا بود کرده پیدا افزایش  کمی ما شانس حاال خوب

 شاید بودند، کرده که صفایی و حال آن با هم ساعت آن در و بودند خورده  حسابی
 .  نداشتند را جنگ آمادگی که

 به شروع کامل سکوت در.  رفتم پایین به و خوردم لیز تپه از آرامی به و زدم لبخندی
.  دهم توضیح برایشان را تصمیمم و شوم ملحق خود تیم به که تا کردم رفتن عقب

 افتاد زمین به پایم جلوی که دیدم را برفی گلوله ناگاه به میرفتم که ها بوته بین در
 زانو به پس هستند جا همان ها بچه که فهمیدم.  بود خودی دعوت معنای به این و

 طرفش به آرامی به هم من و داد نشان را خودش ها بچه از  یکی که تا نشستم
 عقب به که را دیگر پیشاهنگ بودم، تپه باالی من که  حالی در که دیدم.  رفتم

 تخت پناه در و ها بوته با هم اینها و کرده تعریف اختصار به را جریان فرستادم
 چرا کردم افتخار تیم های بچه به واقعا.  ند ا ساخته کوچک پناهگاهی بزرگ  سنگی

 .بود نگذاشته  باقی ایراد هیچ جای که بودند کرده عمل  یی حرفه انقدر که
 آرامی بسیار صدای با پس بودند، سوال ها چشم همه شدم، ملحق هک ها بچه به
 میتوانیم ما من، نظر به که گفتم و کردم تعریف برایشان را جریان نجوا حد در انهم و

 که زمانی را زدن کمین قبال.  بزنیم کمین جانورن این به و کنیم غافلگیر را اینها که
 آبشناسان حسن تیمسار اوید،ج شهید از بودم، لشگر قدس گردان به مامور

 بسیار های کمین کمله برای خودشان معیت و ایشان واحد در بارها و بودم آموخته
.  بدهم پس درس استادم به که بود آن وقت که انگار حاال.  بودیم گذاشته  موفقی
 نبود اجباری اینکار که چرا هستند موافق نفر چند که پرسیدم و کردم مطرح را فکرم

 .کنیم ابورت را ماموریت و برگردیم آمدیم که راه همان از که توانستیممی ما و
 در را خود راست دست همه سپس و کردند نگاه هم به و کردند فکر قدری ها بچه
 لحظه آن در که بگویم نمیتوانم.  بود من با بودن  معنی به که گذاشتند وسط دائره
 خودم تیم به  بزرگی حقشناسی هچ و بود گرفته فرا را من پای تا سر افتخاری چه

 .  کردم می احساس
 شد نمی و نبود ها اینکار جای  ولی ببوسم و کنم بغل را تکشان تک که خواستم می
 به و گذشتم همه دست روی را دستم آرامی به و لبخندی با.  کرد صدا و سر که

 لحظه حال، همین در.  هستم عزیزانم شما همهٔ  مرده  یعنی که دادم فشار پایین
 که دیدم و کردم نگاه بودند گرفته قرار برادری عالمت به هم روی که دستانی به  یی



 سرباز کهنه
 

112 
 

 را ها دستکش این از کدام هر و ند ا آورده خانه از ها بچه را ها دستکش تمام
 چیز همه احتمال بعد به این از که چرا بود سختی لحظه.  بافته اینها برای عزیزی

 بس و باشم من رفت اول  کسی اگر که کردم شرط خودم خدای و خودم با و بود
 .بودم ها بچه این مسئول من که چرا
 نفره سه و، دو تیم 3 به را ها بچه و کشیدم برف روی را تپه نقشه سرعت به

 کنار در نفره سه تیم دو و بودم من که همانجا  یعنی تپه باالی دونفر.  کردم تقسیم
 و نکند شرکت عملیات جریان در که شد رقرا هم آخر نفر.  تپه راست و چپ های
 را  هایی کمین تمام دیگر حاال.  نخوریم کمین پشت از که باشد داشته را ما عقب
 را اول تیر باید که را تپه سر.  بودند چشمانم جلوی آبشناسان جناب و، بودم زده که

 هم دیگر های بچه.  بیاید من با که شد داوطلب هم بیسیمچی و گرفتم خودم میزد
 در کانکس که تر پایین ارتفاع از را من راست و چپ که شد قرار گفتم که همانطور

 آن از پس و زد خواهم من را اول تیر که گفتم ها بچه به.  باشند داشته را، بود دید
 و داشتیم کم فشنگ که چرا ببندید" تیر دو" به را خورد تکان که را چه هر دقت با

 .دهیم قرار هدف را دشمن یرت دو با که میتوانستیم فقط
 از پس که گذاشتیم قرار. رسید جزئیات  باقی به نوبت شد تمام که جایگیری نقشه

 هم ها بچه ضمن در.  جلو به  رو حرکت و اتش و کنیم عوض خشاب اول فشنگ 23
 نفر از ثانیه 3 حداقل فاصله با باید کدام هر، اندازی تیر اینگونه در که میدانستند

 خشاب دیگر نفر دو میرسید پایان به که آخر نفر شلیک که چرا کنند شلیک دیگر
 دادم توضیح برایشان هم آخر دست.  شد نمی قطع اندازی تیر و بودند کرده عوض

 این کل و بردارند را کردند پیدا کاغذ و نقشه از چه هر رسیدیم که کانکس به که
 محض به که میدانستم که چرا، بکشد طول به دقیقه یک باالی نباید هم مطلب
 خواهند بیدار بودند، خواب که سرمان باال های پایگاه اندازی، تیر صدای شدن بلند
 که چرا.  ممکن وضع بدترین به انهم افتاد خواهند جانمان به دارند چه هر با و شد
 به بیفتد گیر خط پشت که  کسی با معموالً  و بودیم دشمن خط پشت االن ما

 .یکنندم رفتار نحو بدترین
 ها کار همه اینکه از پس که دادم توضیح هم خودمان موضع به بازگشت مورد در

 کرده استراحت آن در که  ای نقطه سمت به ،"رو بدو" و هم با نفر دو هر شد انجام
 خود نجات و هم از نگهداری مسول فقط و فقط نفری دو هر و رفت خواهند، بودیم

 دنبال به پیاده نفر ها عراقی ما، کمین از پس که میدانستم هم اینرا.  بود خواهند
  خواهند ما
 
 

 طول آنها برای دقیقه 15 تا 13 حدود در چیزی من محاسبت طبق انهم که فرستاد
 رسیدید که استراحت محل به که؛ گفتم ها بچه به دلیل همین به پس، کشید می
 نیامد  کسی اگر و کنیم پیدا را همدیگر تا کنید می صبر و استراحت دقیقه 5 فقط

 فاصله ممکن حد تا که بدوید باید دارید بدن در جان که  جایی تا و نمیشوید منتظر
 تک گونه به را خود یخزده دست بعد. کنید بیشتر کننده تعقیب های نیرو با را خود
 شویم ناگهانی کمین این آماده که تا شدیم بلند و کشیدم ها بچه تک
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کار  ۴ - شباهن ش
 
 چه هر که بودم این فکر در فقط و میزد سرعت به قلبم شدیم، سوا که هم از

 که تپه باالی به.  نپرد قفس از مرغ که برسانیم تپه باالی به را خودمان سریعتر
 تمام از ما اینکه آن و ام کرده فراموش را مهم بسیار مطلبی انگار که دیدم رسیدیم
 اولین از پس که چرا نبود خوب اصال این خوب.  هستیم خطر در سر باالی از و جهات
 پایگاه از را جایمان میشد  راحتی به دیگر, میکردیم اتش تپه باالی از ما که  ای گلوله
 گلوله به طرف هر از را ما که مشد باعث این.  داد تشخیص سرعت به و باالتر های

 بچه و برمیگشتم باید یا دیگر حاال  .نبود ما برای نجات شانس دیگر آنوقت که ببندند
 هدف خطر که باید یا و میکرد ایجاد بیشتری خطر خودش که کردم می جمع را ها
 .بود  خودکشی  نوعی خودش که میخریدم جان به تپه آن باالی در را گرفتن قرار

 بر و دور به و نگفتم,  مینامیم نادر را او بعد به این از که, مان بیسیمچی به را قضیه
 از سنگ آن اما گرفت پناه آن پشت میشد که بود  سنگی تپه بغل در.  کردم نگاه
 که هم را سنگ خوب و بود دور میکردیم اتش به شروع آن از باید ما که  ای لبه

 که گفتم نادر به سریع با.   رسید سرم به فکری بالفاصله!!!   داد تکان شد نمی
 به چپ جهت از و رفته تپه پایین به لاو شلیک محض به و بگیرد پناه سنگ پشت
 بر و بر, بود دیده حمام در خرس انگار که نادر.  شود ملحق کننده عمل های بچه
 که را آنچه که گفتم او به.  ام شده دیوانه انگار که طوری انهم و میکرد نگاه را من

 خورب تکان جایش از انگار که دیدم اما نباشد حرف و دهد انجام سریعآ  را گفتم
 آن در  ولی بکشم فریاد سرش که میخواستم و بود گرفته لجم دیگر حاال.  نیست
 .بود مرگ با برابر فریاد شب موقع

 "!!!!کن درست برف گلوله  میتوانی چه هر" گفتم آرامی به و کردم او به  نگاهی
.  میکرد نگاه دیوانه یک به که انگار و بود شده گرد هایش چشم واقعا دیگر حاال
 خودش حال به پس نمیرسد  جایی به نادرمان آقا این با کارمان ما انگار نه که دمدی

 آرامی به و خزیدم داشتم آنرا از اتش تصمیم که محلی  نزدیکی به کردم، ولش
 یخ دستان با داشتم که همینطور.  شدم برفی های گلوله کردن درست به شروع

 از بدتر مرا دارد و من کنار آمده هم نادر که دیدم ناگاه به کردم می گلوله برف زده
 ..بکوبم دیوار به را سرم که خواستم می دیگر خدایا.  کند می نگاه قبل

 اینجا؟ آمدی چرا برو گفتم و کردم او به  نگاهی
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 برف امدی داد، ادامه و... نه که میبینم  ولی نه یا  خوبی ببینم خواستم خوب گفت
 بازی؟
 به دست با بدهد کشتنمان به میتوانست بیخود صدای یک که  جایی درست خدایا

 را نصفش کردم، درست برفی گلوله چند  اینکه از پس".  ساکت" که کردم اشاره او
 و کردم نگاه او به پس میکرد نگاهم بدجور داشت جدأ  دیگر حاال.  دادم قرار او جلوی

 از پس . بود من به کردن نگاه مشغول میخ هنوز.  برداشتم را برف گلوله یک
 داخل طرف به و گذشتم خودم تفنگ لوله سر آرامی به آنرا برف گلوله برداشتن

 پرسید آرامی به و نیاورد طاقت دیگر دیده جن انگار که ما نادر آقا حاال.  دادم فشار
  خوبه؟ حالت
 .تفنگت لوله سر بده فشار و بردار  یکی هم تو نشو معطل آره گفتم
 ... آخه گفتا
 !!!دستوره گفتم و کردم نگاهش بد

 به آرامی به.  کرد تکرار را من کار عین سوالی هیچ بدون و نکرد معطل هم نادر حاال
 بعد برف اول نره یادت.  شلیک بعد و برف گلوله یک شلیک هر از قبل ببین گفتم، او

 مطلب فهمیدن عالمت به سریع کند می نگاه دیوانه یک به انگار که هم او.  شلیک
 تیر تک با هم تو بعد و میزنم من را  اولی که گفتم او به سپس.  داد تکان را سرش

 بیاید باال که عراقی منور اولین تا را کار این و بزن را توانستی که را که هر باال این از
 ؟ چی بعد بله گفت  ؟ گرفتی نره یادت تیر هر از قبل برف اما داد، خواهیم ادامه
 در که ببینیم تا کنیم می حرکت و اتش ها بچه اب و پایین میرویم چیز، هیچ گفتم

 .   نه یا کنیم می پیدا چیزی کانکس
 تپه باالی به که  وقتی که است توضیح به الزم اینجا در اما بود شده وقتش دیگر

  بی برای را کار حداقل که گرفتم تصمیم نداریم، پناهی که دیدم من و رسیدیم
 خواهد لو را ما جای چیز چه که کردم فکر همین برای.  کنم مشکل عراقی صفتان

 که کردم فکر سپس.  بس و است هایمان تفنگ لوله اتش همان که دیدم و داد
 اتش پوشاندن راه تنها که دیدم و کنیم خاموش یا و کم را اتش این میتوانیم چگونه
 همین برای پس.  است موجود آنجا در برف صورت به انهم که است آب تفنگ شعله
 .کنم استفاده برفی گلوله از که گرفتم تصمیم

 پس.  افتاد خواهد اتفاقی چه عمل در که نمیدانستم و بودم نکرده را اینکار آنروز تا
 2 از بیش با گلوله که میدانستم.  شدم سرم در طرح این کردن پایین باال به شروع
 که کند می ایجاد زیادی قدرت سرعت این و میشود خارج لوله از صوت سرعت برابر
 گلوله همین که میزدم حدس حال عین در.  نیست چیزی آن مقابل در برفی گلوله
  یعنی پوشاند خواهد را شعله و شد خواهد آب اتش حین در زیاد احتمال به برفی

 صورت هر به.  بس و بود خواهد دود فقط بلکه داشت نخواهد اتش من، شلیک
 ...باد بادا چه هر که گفتم خودم با  ولی بود نشده که بود کاری

 
  

 اشاره هم نادر به و کردم دهانم در برف دیگر  یی گلوله پس بودیم آماده دیگر حاال
 سرمان باالی های نگهبان خطر متوجه هم حاال دیگر که او.  کند دنبال مرا که کردم
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 نبود مطمئن حتا اینکه با و بود جور هر  ولی نداشت  خوشی حال  خیلی بود شده
 آرام و گذاشته خودش دهان در برفی گلوله هم او باشد من سر رد عقلی که

 .کردیم ارتفاع لبه سمت به خزیدن به شروع
.  دید خوب را صفتها  بی آن, خودشان اتش نور در که میشد  خوبی به دیگر حاال
 به اوصاف این با.  میکردند را خدمتش همه و بود نشسته مجلس سر در  یکی

 پس و نشسته آنجا که اوست خود ها لجن آن فرمانده که زد حدس میشد  راحتی
 کردم نگاه نادر به پس زد شد نمی حرف دیگر حاال!!!!  باال میرود دارد هم پس هم،
 زده یخ که انگار هم زبانم و بود کرده تر زیاد را دندانم درد برف گلوله.  باشد آماده که
 مسلح خفیفی صدای با و گذشتم تیر تک روی را تفنگ صدا  بی و آرامی به.  بود
 .شد
 قدس گردان با که ها تر قدیم که چرا میشدم  یکی سالحم با که باید دیگر حاال

 اما.   میشدم  یکی تفنگم با که انگار میرفتم تیراندازی تک ماموریت به و بودم لشگر
.  بود انداخته لرزه به را هایم فک, هم دهانم درون برف و بود سرد بیرحمانه هوا
  ولی کنند مشکل و تار را دید و بزنند یخ هایم مژه که تا میشد باعث بینیم مبازد
 حرکت هر مرحله این در که چرا کرد پاک را ها چشم که شد نمی و نبود  یی چاره

 .بدهد دستمان کار و کند جلب خود به را دشمن توجه که میتوانست اضافی

 داود یاد به.  بودم نزدیکتر او به ههمیش از شاید.  کردم نیاز و راز خدا با قلبم در  
 جوشیدن به شروع خونم و بود شده شهید عراقی تیرانداز تک گلوله با که افتادم
 فاصله.  میشدیم  یکی که انگار و میشدم نزدیکتر و نزدیکتر تفنگم به حاال.  کرد

  . نداشت هدف تا گلوله افت در زیادی تاثیر که بود متر 153 تا 133 حدود در چیزی
 خود خودی به که بود باالتر آنها به نسبت به هم ما گرفتن قرار محل که حال عین در
 حرامی سر پشت را مگسک نوک پس میکرد جبران را گلوله افت مساله عمل در و

 .کردم شروع را تنفسم و گرفتم
,  هستند مختلف افراد روحیات و بدنها که چرا, دارد خود به خاص عآداتی تیرانداز هر
 آن، بازدم در و عمیق تنفس یک از پس که باید انداز تیر تک نامه، آیین طبق بر اما

 صبر کوتاه لحظه یک شد، خارج اش ریه از اکسیژن ذره آخرین که  موقعی درست
 فقط و است محض سکون در بدن لحظه این در که چرا بکشد را ماشه بعد، و کند
.  باشند شده  یکی هم با باید که هستند تیرانداز سبابه انگشت اول بند و مغز

 دهان در برف گلوله با و سرد آنشب در اما بود تنفس سه یا و دو من عادت همیشه
 .بود شده مشکل هم تنفسم

 دم، باز و اول نفس.  شد شروع تنفسم کردم، تکرار ذهنم در را خدا نام آنکه از پس
 اما بود اشهم کشیدن وقت دیگر حاال بازدم، و سوم نفس دم، باز و دوم نفس

 پایین به آرامی به را سرم پس.  بودند زده یخ هم هایم مژه و نمیدیدند چشمانم
 .  شوند آزاد هایم مژه که تا کند کمک شاید که تا کشیدم اورکتم استیم روی و آوردم
 مضطرب اگر که چرا بود فرصت آخرین این و میشدم مضطرب داشتم دیگر حاال

 نام فرصت آخرین این در پس بزنم، را هدف توانمب که نداشت امکان دیگر میشدم
 نفس اول، نفس.  کردم شروع دوباره را تنفسم و کردم تکرار ذهنم در دوباره را داوود
 دنیا این در دیگر و بودم شده سبک که انگار حاال.  سوم بازدم و سوم نفس, دوم
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 ناگاه به و شیدمک عقب به را ماشه است، من مال دنیا که انگار و آرامی به.  نبودم
 .آورد خود به را من گلوله شلیک صدای

.  بود نیامده بیرون لوله از هم اتشی هیچ و بود شده خارج تفنگ دهنه از گلوله بله
 انتقام تا میرود.  میشکافد را هوا و میرود پیش که میدیدم را گلوله که انگار حاال
  کسانی و رفت هوا به وسط نفر هکال که دیدم ناگاه به.  بگیرد نامردان این از را ملتم
 ایستاده خود جای در همه باشند شده شده مسخ که انگار بودند برش و دور که
 در.  افتاد دیگر  یکی و دوم، تیر و دوم برف گلوله سرعت به و  حرکتی هیچ بدون.  ند ا

 ومد گلوله از پس که چرا  باشی ریخته ها مورچه میان به آب که انگار دیگر اتش کنار
 به یا که بودند ها عراقی این حاال و بودند کرده اتش به شروع هم تیم  باقی من،
 .میریختند زمین به درخت برگ مثل یا و میرفتند پناه دنبال
 پیدا را ما محل ما، سر باالی های نگهبان هنوز و بود رفته پیش  عالی اینجا تا خوب
 میشدیم ملحق گروه  باقی به و میکردیم حرکت سرعت به که باید پس بودند نکرده
 نادر به و زدم راست سمت به غلطی سرعت به. نبود ماندن جای دیگر باال آن چون
 را خود که تا کردیم تپه از رفتن پایین به شروع سرعت به هم با و!  حرکت گفتم هم
 نفر دو اقالً  اینکه از خوشحال.  مضطرب و بودم خوشحال.  برسانیم ها بچه کمک به
 ما که آنچه آیا و شد خواهد چه حاال اینکه از مضطرب و بودم زده خودم دید در را

 نه؟ یا بود اراذل این  واقعی استعداد بودیم دیده
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کار  ۱ - شباهن ش
 

 دویدن به شروع برفها روی تر تمام چه هر سرعت با رسیدیم که تپه پایین به
 انگار هایم چشم و گوشهایم که حالتی !! بود برگشته حالت آن دیگر حاال.  کردیم
 به اینکه محض به.  خون بوی و نبرد جنگ، حالت.  میبینند و میشنوند را چیز همه
 وقت دادم، ادامه خود حرکت به جلو سمت به و نکردم توقف دیگر رسیدیم ها بچه
 به شروع و رسیدم کانکس نزدیک به ها بچه اتش سایه در.  زیاد دشمن و بود تنگ
 که هم دیگر های بچه.  شود کمتر نور که تا کردم ها ماشین چراغ دادن قرار هدف

  بی و مست های عراقی طرف دو در ما با حاال, بودند کرده پیشروی دیگر سمت از
 اسلحه یا و بود دستشان دم اسلحه که ها سیاه کاله از تنی چند.  بودند صفت
 انگیزه این جنگ در که چرا نبود باکی  ولی میگفتند پاسخ ما اتش به داشتند کمری
 .بود بیشتر ها مزدور آن از بسیار ما انگیزه و میزند را اول حرف که هست

  باقی چندانی مقاومت دیگر و بودیم رسیده کانکس های  نزدیکی به دیگر حاال
.  بودند کرده فرار یا و بودند شده کشته صدام های سیاه کاله یا  یعنی بود، نمانده

 را اتش رسید کانکس به که  کسی اولین که گفتم خودم سمت های بچه به
.  بود ما دشمن نور بعد به اینجا از که چرا نماند  باقی نوری دیگر که تا کند خاموش

 نکشیده طول هم دقیقا 5 کال شاید که معرکه این در که کنم اضافه باید هم اینرا
 آگاه از خبر خود این که دیممیشنی را برف در ها گلوله نشستن صدای دیگر حاال, بود

 فکر حتی باال آن از ها احمق.  میداد سرمان باالی نگهبانی های پست شدن
 تیراندازی ترس از فقط و بزنند تیر با را خودشان نفرات که است ممکن که کردند نمی

 .میکردند
 را آن,  آن روی برف ریختن با و رسید گود وسط اتش به ها بچه از  یکی باالخره

,  تاریکی آن در دیگر که چرا شد قطع سرمان باالی اتش کار این با که کرد وشخام
 ثانیه و بود کم  خیلی وقت دیگر.   ببینند نمیتوانستند پایین در را چیز هیچ ها  باالیی

 اجساد وارسی به شروع ها بچه تمامتر چه هر سرعت با.  میشد حساب هم ها
.  شد آوری جمع بود  اطالتی گونه هر ویحا که چه هر و کردند کانکس و ها عراقی

 ها شکار از یادگاری برداشتن کار آخرین بود که آنچه و اطالعات آوری جمع از پس
 .  داشت رواج ما بین در  ولی عجیبیست عادت که بود
 کلکسیون به و برمیداشت را چیزی خودش شکار از کس هر که بود معنا آن به این

 البته.  بودم زده اول که رفتم  کسی سر باالی رعتس به من.  میکرد اضافه خودش
 .  سر مانده  باقی کنم، عرض چه که سر
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 من  دستی توپ گلوله که انگار نداشت، هم سر و بود افتاده زمین روی جسدش
 به که دیدم را کالهش و انداختم بر و دور به  نگاهی پس.  بود برده را سرش
 آنها که افتاد او اورکت روی های درجه به چشمم بعد و گذاشتم جیبم توی سرعت

 یک بین این در که کنم اضافه باید هم را این.  دادم جا کاله بغل و دراوردم هم را
 غنیمت به اجازه با که بود افتاده برفها الیه و زمین روی هم ویسکی کوچک بطری
 به هک بود ممکن حال هر به و سرد و بود طوالنی رویمان پیش راه که چرا شد گرفته
 .بخورد درد
.  داشت وجود چیز هر امکان میماندیم بیشتر اگر که چرا بود بازگشت وقت دیگر حاال

 پارس بچه که دادم ها بچه از  یکی دست به را دیدم مهمتر همه از که را اسنادی
 سرعت با را راه تمام که گفتم او به.  تر آماده  جسمی نظر از ما همهٔ  از و بود آباد
 او همراه هم را هایش همشهری از دیگر  یکی و باشند مهم ها این شاید که بدو

 دو های دسته به بود قرار که همانطور هم  باقی.  باشد مواظبش که کردم روانه
 انهم و کردیم برفها روی دویدن به شروع  جهتی از کدام هر و شدیم تقسیم نفری

 تقریبا راهمان سر رد عراقی های گشتی وجود امکان دیگر که چرا سکوت کمال در
 .بود درصد صد

 آسمان در ها عراقی منور گلوله اولین که بودیم نکرده دویدن به شروع درست هنوز
 حاال که چرا نبود ایستادن جای دیگر. کرد روشن روز مثل را منطقه و شد پیدا

 خمپاره از داشت که چه هر با و دره به مشرف پایگاه چهار هر از صفت  بی دشمن
.  میکرد داغ سرب با دره کردن فرش به شروع دوشکا تا گرفته یمتریمیل شصت
 و میگذاشتند کنارمان از کشان سفیر ها گلوله که چرا بود وحشتناکی و بد وضعیت

 هم تمامی و باشد گرفته داغ سرب باران ناگهان که انگار.  مینشستند برف در
 هر از هم ها گلوله و ممیدویدی نادر با تر تمام چه هر سرعت با.   باشد نداشته

 ها بچه از  یکی اگر حتی  یعنی بود مرگ با برابر توقف.  میریختند سرمان بر طرف
 های منور کم کم.  نمیکرد پیدا را برخواستن فرصت دیگر میخورد هم لیز, برف روی
 هم سرمان پشت از.   میکردند روشن روز مثل را محوطه و میامدند باال هم دیگر

  ۰۰۱ توپ های گلوله آمدن از خبر آینه هر که میشنیدیدم را ها توپ غرش صدای
 .میدادند را میلیمتری

 و بودیم زده که کمینی خاطر به خوشحال.  ناراحت هم و بودم خوشحال هم
 یا برد خواهند در به سالم جان سرب و گلوله باران این از ها بچه آیا اینکه از ناراحت

 زمین به ما متری 53 شاید در  توپی گلوله انناگه که بودم افکار همین در  نه؟
 نفس آخرین با.  کردم احساس آنرا گرمای و انفجار موج  راحتی به که نشست
 . نبود ساخته ما از کاری این جز به که چرا میدویدیم

 بد بسیار  سالمند؟ آیا هستند، حال چه در آنها که بودم دیگر های دسته فکر به
 را زمین که بودند میلیمتری  سی و صد های گلوله حاال که چرا بود وضعیتی

 .  میگذاشتند جا به خود از متر یک عمق به  هایی گودال و میشکافتند
 گرمای سبابه انگشت ناحیه از چپم دست که کردم احساس میدویدیم که همینطور
 !!  دارد مطبوعی
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 مورد ستان،زم سرد روز یک در که پیرانشهر - سردشت جاده و افتادم قدیم یاد به
 خورده آنروز در که را جنگم ترکش اولین و بودیم،  گرفته قرار شصت خمپاره کمین
 گرما همین هم آنروز که چرا انداخت آنروز یاد به دقیقا را من  دستم گرمای.   بودم

 آن در دستم روی به که بود من خود خون گرمای گرما، این و بودم کرده حس را
 .میشد جاری سرما

 که نبود شجاعت از.  شدم ناراحت هم  خیلی و شدم ناراحت اما ندادم اهمیتی
 چیز هر تازه نبود وارسی و ایستادن وقت که چرا بود ضرورت از بلکه ندادم اهمیت

 به, هم را سر, آنکه مگر کرد کاری که شد نمی سرب باران آن در بود شده که هم
, باشند نشده قطع انگشتانم یا و دستم که, بودم ترسیده قدری.  گذاشت آن دنبال
 از  هایی ترکش.  میگذشتند کنارمان از کشان زوزه که بود ترکش جا همه که چرا
 چند از هم ها ترکش این ضخامت.  بلندتر هم شاید و سانتیمتر 53 تا سانتیمتر یک

 و دنده دنده همه انهم میشد، ختم سانتیمتر 5 به شاید و میشد شروع میلیمتر
 درجه هزار باالی حدود در چیزی اصابت وقت ها ترکش این.  اره بهل مثل درست, تیز

 آنرا حتی که بود شدتی و سرعت به  گاهی آنها برخورد و داشتند حرارت سانتیگراد
 . کنی حس را بخصوص گرمای آن اینکه تا نمیکردی هم احساس
 در ودمب خونریزی میزان و عضو قطع نگران فقط که چرا بود  ای کننده ناراحت وضعیت

 اما, کردم می کاری باید پس میداد لو هم را ما مسیر من خون که حال عین
 حتی آنکه بدون بود که صورت هر به.  ببرم پی جراحت میزان به که میترسیدم

, دویدن حال همان در و باشم داشته دادنش تکان در  سعی یا و کنم لمس را دستم
 خون و بپوشاند را دستم روی که کشیدم تر پایین را خودم آستین دیگرم دست با

 که کار این.  بگیرد زمین روی هم را آن ریختن جلوی که بشود من اورکت تویی جذب
 ...نبود دستم که انگار!!!  نکردم حس چیز هیچ که چرا ترسیدام بیشتر شد تمام

 از ام روحیه اگر که چرا کنم دستم قربانی را ام روحیه که نمیتوانستم عنوان هیچ به
 بشمارم یک به صد از که کردم  سعی پس,  بودم رفته بین از هم خودم میرفت نبی
 خودم سریعتر چه هر دویدن با که بتوانم و کنم دور محل آن از  روانی نظر از را خود تا
 دیگر االن و بود شده تر انبوه ثانیه به ثانیه دشمن آتش.  دهم نجات مهلکه آن از را

 .  بودند افتاده سوزش به باروت و جارانف دود از من گلوی و چشمان
  , نباشی آنجا متولد اگر, عادی حالت در و ارتفاعات آن در که چرا بود بدی اوضای
 به حاال,  بس و است اکسیژن کمبود دلیل به انهم که میشود سخت برایت تنفس

 انگار و بودند شده اضافه هم مکرر های انفجار دود و من دویدن اکسیژن کمبود این
 صدای که بودم شمردن حال در.  بیایند بیرون گلویم از تا میخواستند هایم ریه که

 که کردم فکر لحظه یک.  آورد خود به را من روبرو کوه پشت از aa خودمان توپخانه
  باقی نجاتی راه دیگر میشد اینطور اگر که بشویم هم خودی اتش گرفتار نکند

 دالور های بچه که شدم متوجه خوشحالی لکما با و لحظه چند از پس اما, نمیماند
 چطور؟ اما میدهند را عراق توپخانه شلیک جواب دارند ما
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 که نمیدانست کس هیچ گفتم که همانطور و بودند سری  کلی به ما های ماموریت
 باز مسیری چه از و موقع چه و کنیم می حرکت صورت چه به و کجا از وقت چه ما

 نقشه و شناسائی های واحد چنین که میدانستند ما های بچه اما, میگردیم
 .  میروند ها عراقی خط پشت به که دارند وجود  شبانه برداری

 ;میکرد تعریف که شنیدم  علی وقت بان دیده از ها بعد
  وقتی.  کرد بیدارم عراقی های خمپاره و توپخانه اتش صدای ناگهان و بودم خواب"

 مواضع دارند و ند ا شده دیوانه ها عراقی انگار که دیدم رفتم دیدگاه باالی به که
 ماموریت به ها بچه میدانستم که من" داد، ادامه  علی".  میکوبند را خودشان

 رفته لو ماموریت و باشد آمده پیش گرفتاری باید که زدم حدس میروند شناسائی
 ستنده خودمان های بچه عمل در این پس, میکنند را کار این دارند اینها که باشد

 از شدم موضوع این متوجه که  وقتی" گفت  علی".  هستند ها عراقی اتش زیر که
 خاموش را ها عراقی خانه توپ حداقل تا که کردم گلوله درخواست ها بار اتش
 ".کنیم

 که چرا خرید را  ما جان عبارتی به که بود  علی شجاعانه و جا به اقدام همین و
 مجالی ما به همین و کرد خفه را عراق توپخانه ، ایرانی های اتشبار موقع به اتش
 .  بگریزیم مهلکه آن از بتوانیم که داد
 و سبک های سالح فقط این بود شده کمتر عراقی های توپ اتش دیگر که حاال

 هیچ عراقی های میلیمتری 133 مقابل در آنها اما, میزدند که بودند ها خمپاره
 دقیقه 13 حدود شاید چیزی و بودیم شده دورتر ها پایگاه و دره از دیگر.   نبودند
  خیلی و شدم ضعیف که کردم می احساس.  داشتیم فاصله گاه استراحت با دیگر
 درد به شروع آرنج و مچ ناحیه در کم کم هم دستم که حال عین در.  ندارم جان
 مدست پنجه خود که چرا کننده نگران هم و بود دهنده آزار هم که دردی.   بود کرده

 .  نمیکردم حس را

 اگر که گفتم او به اما داشت، هم حق که شده خسته که گفت نادر حال همین در
 چیز هیچ او به دستم از.  رفت خواهیم دو هر بعد و ایستاد خواهم هم من  بایستی

 به که ما کدام هر و بود مهم من روحیه اندازه به هم او روحیه که چرا بودم نگفته
 ما به دیگر ها عراقی اتش.  کشید می خود با هم را دیگری میشد کشیده پایین

 هر با که بودم مطمئن درصد صد اما کنیم آرام قدری که میتوانستیم پس نمیرسید
 .هستند دنبالمان به دارند چه
 رفتن راه اما, میرویم تر آرام قدری اینجا از که گفتم نادر به دقیقه چند گذشته از پس

 در.  بود خسته هم  خیلی و بود خسته که چرا شد الخوشح  کلی طفلک.  ممنوع
 قرارگاه با رسیدیم، گاه استراحت به که  وقتی که خواستم او از رفتیم می که راه

 یک داشتیم قرار اضطراری، گونه هر بروز صورت در که،  ای نقطه در و بگیرد تماس
 برای اگر اما نه گفتم  شده؟ چیزی مگر  پرسید نادر حال همان در.  بفرستند کامیون
   میاید؟ بدت سواری کامیون از مگر آخر دست و  چی باشد افتاده اتفاقی   کسی
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 من.  بگو شده چیزی اگر ها  نگی دروغ گفت  داشت، هم تپه سر که ناباوریی با
 دیگر.  جان نادر شدی خیاالتی امشب هم تو گفتم و راه ان به زدم را خودم کال هم
 هستند آنجا ها بچه آیا که نبود دلم توی دل و بودیم رسیده هگا استراحت نزدیک به
 ..نه یا

 که تا کردیم عادی رفتن راه به شروع دیگر استراحتگاه به رسیدن از قبل  اندکی
 جلوتر را نادر نبودم مطمئن دستم وضعیت از که من.  بیاید جا به قدری نفسمان
 از پس.  رفت هم او و نباشد منتظرمان دشمن که بزند دید را محل که تا فرستادم

 به هم من پس نیست خطری که کرد اشاره من به دور از و برگشت  ای لحظه چند
 .  رفتم قرار سمت

 در هم ها بچه از دیگر تا دو   ند ا رسیده همه هم ها بچه که دیدم رسیدن محض به
 انبرایش میشد اما ند بود کوچک و سطحی خوشبختانه که بودند رده خو ترکش راه

 که شدم خوشحال محل آن در همه دیدن از قدری به.  گرفت" صف از خارج" حداقل
 از  یکی از و نشستم برف روی پس.  دادند من به را دنیا که انگار  یعنی نداشت حد
 که کردم خواهش, داشت خودش با زخمبندی وسایل قدری همیشه که ها بچه

 .اشتمند را دلش خودم که چرا بزند من دست به هم دیدی
 یخ و الود خون آستین کردن جدا به شروع آرامی به و کرد محبت هم ما دوست این
 دارویی یاد بالفاصله.  چیست درد معنای فهمیدم تازه که کرد من دست از زده

 به را دوستمان این  یی بهانه به.   بودم گرفته غنیمت به ها عراقی از که افتادم
 کشیده بیرون را غنیمت و کردم دست رفت او که تا و فرستادم سیاه نخود دنبال
 که نوشیدم اسا معجزه داروی آن از جرعه چند تو، امید به الهی.    کردم باز را درش
 به هم بخش جان رخوتی هیچ، که کرد روشن را ام معده تا دهان از الواقع  فی

 .  کنم توصیف آنرا امروز که نمیتوانم واقعا که ریخت درونم
 نشسته آنجا ابدیت پهنای به لبخندی با من برگشت ما دوست هک  وقتی خالصه
 به ما دوست این.  ام آمده بیرون جهنم خود از االن همین که انگار نه انگار و بودم

 به که بود من دستکش آن زیر در و کرد باز زخمی دست دور از را من آستین آرامی
 را ها انگشت که  هایی مفصل باالی در هم سوخته شکافی و بود درامده قرمز رنگ
 من به را دنیا که انگار اینجا تا خوب.  میکرد  نمایی خود آنجا در میکنند وصل پنجه به

 .  بودند جایشان سر ها انگشت همه که چرا دادند
 درون در که دستکش کردن جدا به شروع اینبار آرامی به ما دوست این سپس
.  نداشت درد  هم خیلی جادویی ویدار لطف به که کرد بود رفته فرو سوخته گوشت

 زخمی.  بود ان زیر در سوخته زخمی شد سوا دست از هم دستکش اینکه از پس
 .عمق سانتیمتر یک و طول سانتیمتر پنج حدود در

 آسیب هم ها استخوان به حتی ترکش که چرا برقصم که بود مانده کم دیگر
 شکل اطرافش ختگیسو و داشت که عمیقی شکاف خاطر به فقط و بود نرسانده

 باند با آنرا روی که خستم او از پس.  نبود خیالی هم آنرا که داشت  یی دهنده آزار
 احسن نحو به هم او که بگیرند قرار همدیگر کنار در زخم های لبه که ببندد طوری

 .  داد انجام را خودش کار
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 که مه دیگرمان همگروه دو به من از قبل ما دوست همین بگویم که رفت یادم
 حرکت آماده ما گروه دیگر حاال و بود کرده را الزم های رسیدگی بودند شده زخمی

 .بود خودمان پایگاه سوی به
 
 

 تند بسیار رفتن راه و دویدن بین حالتی به و آمدن وقت آرایش همان با باز اینبار
 هب هوا روشنی از قبل باید و بود نمانده سحر به چیزی.  کردیم رفتن عقب به شروع
 به منطقه آن در عراقی های هلیکوپتر شد نمی این اگر که چرا میرسیدیم قرار محل

 وسیله برای پایگاه با آیا که کردم سوال هم نادر از.  میکردند شکار را ما  راحتی
 دیگر ساعت یک حداقل تا و شده انجام هم کار آن دیدم که نه یا گرفته تماس نقلیه
 .   باشد ما منتظر باید بار تیر یک با کامیون یک
 هنوز  ولی ضعیف قدری خونریزی علت به هم من خود و بودند خسته همه دیگر
 اگر کثیف های عراقی که میدانستم که چرا رفت تر آرام و کرد ریسک که شد نمی

 آنها به مضاعف  یی انگیزه این که شد خواهند اعدام بعد روز خودشان نگیرند را ما
 قرار محل  نزدیکی به باالخره.  باشند ما دنبال به رنددا که چه هر با که میداد

 شده سخت هم رفتن راه دیگر که آنچنان بودند خسته همه حاال دیگر و رسیدیم
 چه هر تفنگ خود و تفنگ درون های خشاب جز به که گفتم ها بچه به پس بود

 داشته را راه  باقی  طی توان که تا بریزند همانجا را دارند همراه به که را دیگر
 .باشند
 را خانی قاسم سرکار کامیون میش و گرگ هوای در و راه  کمی مقدار  طی از پس
 در دیگری ماشین هر از دیدنش که تنی نیم و دو  قدیمی ریوی یک.  دیدم دور از

 از تا دو با خانی قاسم سرکار رسیدیم ریو به که  وقتی.  بود تر بخش لذت جهان
 که میگفت خانی قاسم.  تبریک و بود  بوسی دیده دیگر .  بودند منتظرمان ها بچه

 و میزنند توپ با را خودشان مواضع دارند ها عراقی که دیدیم صبح سه های نزدیک
 بچه کنار در من و شدیم سوار صورت هر به.  چیست قضیه که بودند مانده همه
 حرکت به کامیون و داشت،  حالی انهم که نشستم، کامیون عقب خودم های
 .  درامد
.  میکردیم نگاه را همدیگر فقط و نداشتیم هم زدن حرف جان هیچکدام دیگر حاال

  ای نقشه که دیدم و کردم جمع را بودیم گرفته غنیمت به قبل شب که را مدارکی
 میدهد، نشان را عراقی های پایگاه جدید استقرار دقیق محل که آنهاست جزو هم
 با و این از پس.  بودیم داده انجام نحو بهترین به هم را ماموریتمان که  یعنی این و

 آن در کامیون های تکان با و کردم روشن سیگاری  دستی یک بود، که زحمتی هر
 .گذاشتم هم روی را هایم چشم سرما
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 مرخصی به سپس و بیمارستان به بالفاصله من گشتیم باز ماموریت از که  وقتی
 نظر از, ما قرارگاه فرمانده گفته به, بودیم کرده پیدا که  هایی نقشه.  شدم اعزام

 کاله منتظره غیر پاتک جلوی که شدند باعث و داشتند را ارزش بیشترین اطالعاتی
 این تمام در.  زدم آنشب در و تیر با من که نفری اولین از اما.  شود گرفته ها سیاه
 چند میبردم قاره به قاره و کشور به کشور از خودم با که را  هایی چیز تنها سالها
 .نشدم آنها دادن دست از به  راضی هیچگاه که بودند جنگیم های غنیمت و عکس

    
 شدم متوجه تازه آمد وجود به اینترنت که  وقتی و جنگ از بعد سال 23 حدود از پس
 سیاه کاله سرتیپ یک من  یعنی.  عراقیست سرتیپ یک به متعلق ها درجه این که
 این باالخره تحقیق سالها از پس که چرا داشت حقیقت بله  بودم؟ دهز تیر با را

 همان این.  بینید می عکس در که کردم پیدا را شده فرستاده جهنم به سرتیپ
 با و عراق عمران حاج منطقه در تاریخ همان حدود در که فهمیست اکرم سرتیپ
 کمین جریان در  تیراح به ما آنشب در.  شد واصل درک به  ایرانی سربازان گلوله
 را بودند دار درجه و افسر همه که را صدام سیاه کاله ۰۱ تا ۲۱ حدود در چیزی خود

 پر ارتش اینکه باره در هیچ ایران تلویزیون و رادیو معمول طبق اما کردیم جهنم  راهی
 اینکه از غافل نیاورد میان به  صحبتی رسانده انجام به را  مهمی چنین ایران افتخار
 .نمیماند ابر پشت ماه گاههیچ
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به  
 ......درک واصل شدند
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 یبه درک واصل شده عراق یمسارت یدرجه ها ینهما
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 ین ی عابد
 کی  یگاه از چند هر ارتش، یدئولوژیا یاسیس جنگ، بحبوحه در و زمان آن رد

 که زیم ریز انهم و کردیم مامور ما واحد به را بود سه ستوان معموال که را افسر
 از  یکی . رندیبگ را آنها قهی بعد و ستندین امامشان خط جهت در  یکسان چه ندیبن
 به نیقزو لشگر از را او ظاهرا که ینیعابد نام به بود  یی سه ستوان ,ها آنتن نیا

 !بودند کرده منتقل ما واحد

 باز ما سنگر به شیپا امدهین داشت هم  یبزرگ وحشتناک شکم که سه ستوان نیا
. گرفتندیم روزه نه و خواندندیم نماز نه که بود  ییها بچه محل ما، سنگر که چرا شد

 چراغ معمول طبق و امدیم سنگرما به ینینش شب بهانه به شبها بابا نیا 
 شب از  یکی در . پوچ ای گل یباز مشغول ها بچه هم آن نور ریز در و بود یفانوس

 انهم و شد زاتیتجه کردن گم از صحبت , بود آمده ما سنگر به عابدینی که  ییها
 همان که ربط ده تصرف در را خود خشاب کی هنگام آن در من خود . اتیعمل نیب در

 ریز ده آن قبرستان در که  ییموقع انهم بودم داده دست از بود کومله خانه قصاب
 ها ده خوردیم نیزم به که  یی گلوله هر با و میبود کرده ریگ دشمن خمپاره باران

 !!شدیم پرتاب هوا به استخوان

 من یبرا بله که کردم فیتعر یعاد  یلیخ را  ماجرا من سنگر در و آنشب در میبگذر
 را  یاتم یانرژ انگار که ینیعابد ، ماجرا گفتن از پس . افتاده یاتفاق نیچن هم

 که گفت مابانه فرمانده یصدائ با ناگهان و شکفت گلشنش از گل کرده کشف
  یسادگ به نبودم یفکر چیه به که هم من . یدار کم خشاب کی تو پس عجب
 در را پدرت کنم، یم تیدادگاه گفت و رفت باال شیصدا ناگهان به که ,بله گفتم

 که گفتم بودم مانده واج و حاج یقدر هنوز که من ! کنم یم گزارش فردا و اورمیم
 بودم فرمانده من اگر که گفت بلندتر یصدائ با او و دیکن یم  یشوخ سروان جناب
 ما فرمانده که ،یزیعز سروان جناب با فردا  یول ببرند را تو که دادمیم االن نیهم
 مشغول بر و بر هم ما و رفت و گفت نرایا . میکن یم گزارش و کنمیم صحبت بود،
 .بود  یروان چه نیا که میشد هم به کردن نگاه

 شاخ خر به اشتباها خداوند را نباریا انگار و نداشت  یروان ریغ و  یروان گرید حاال
 دادند ینظر کدام هر بودند آنجا که ها بچه . میکردیم یکار عایسر دیبا ما و بود داده
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 نیا اما . بگذار خودت خشاب یجا به را ما یها خشاب از  یکی و ایب که گفتند حتا و
 هم را ها بچه  یباق زاتیتجه که توانستیم جانور نیا آنوقت که چرا نبود یشدن هم

 نگاه میبود فکر مشغول که نطوریهم . ردیبگ مرا دوستان از گرید  یکی قهی و بگردد
 از بود پر باال آن رفتمیم دگاهید به که وقت هر که آمد ادمی . زد سرم به یفکر

 ...کجا دگاهید و کجا ما خوب اما . رفته فرو گل در و شده رها یها خشاب

 بچه که او . گرفتم تماس بود هم خوبم اریبس دوست که بانمان دهید با سرعت به
  ماجرا هم من و شده چه که دیپرس یلکیگ نیریش لهجه و ییخشرو با بود رشت

 ایآ که دمیپرس و کردم فیتعر بفهمد خودش که یطور و خالصه اریبس طور به را
! نه که چرا گفت، و کرد صبر  یی لحظه  ؟ یبرسان من به خشاب کی که  یتوانیم
 که دیبا و رفت شد ینم ادهیپ را ما موضع تا دگاهید از چون میبگو چه که بودم مانده 
 .کردم یم فراهم یخشاب شدیم داریب  "شکم جناب" که صبح فردا تا

 ؟ یبرسان من به را جنس که  یخواهیم چطور خوب که دمیپرس بان دهید از

   چرا؟ تو گفت  

  مگه؟ چطور گفتم

   ؟ یی نبوده باال نیا خودت مگر تو گفت

 ادتی اگر چون شده خراب حواست پس خوب داد ادامه بان دهید و ... چرا خوب گفتم
 به دگاهید از بازگشت راه در سپس و اوردیم را دگاهید یغذا اول غذا نیماش باشد
 گفت هم او و طلبت  یکی که گفتم و شد باز بناگوش تا شمین .  دهدیم غذا موضع

 .میرفت هیاروم به یمرخص که  یوقت ,دار نگاه بعد یبرا که

 

 ابانیب در شتریب ای ماه 2 که یگدار گاه ما  بود؟ چه هیاروم به یمرخص داستان حال
 دینام شهر آنرا شدیم که یشهر نیکترینزد به و میشدیم جمع هم با میبود مانده

 نهایا و یدتیعق ما که بفهمد تا میپختیم را یسوار راننده راه یتو اول . میرفت یم
 که یانگور مزارع از  یکی در راه سر در که میکردیم خواهش او از بعد و میستین
 معمول یها روش از  یکی یدرمان خود بله . میبخر شراب ما تا کند توقف شناسدیم
 نباریا که گفتیم ما دوست نیا پس . خدمت سر نه اما بود جبهه در نشدن وانهید

 .ستین یزیچ نکهیا بخواه جان تو گفتم که من با شراب

 یطرفها . نشستم داریب هم آنشب و بودم کیکش شهیهم که صبح تا صورت هر به
 یبرا غذا نیماش از قبل یکوفت ینیعابد نیا نکند گفتم خودم با شد، که صبح

 به فقط کچل حسن نیا که کردم فکر خودم با بعد  د؟یایب یساز پرونده و یسرکش
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 بلند یبرا  یی زهیانگ بابا نیا امدهین غذا نیماش تا پس شودیم داریب غذا عشق
 صبح گرید که بودم مشغول افکار نیا با خالصه . ندارد هم را خود یجا از شدن
 همانجا که جاده سر نشستم رفتم و رونیب زدم سنگر از هم من پس بود شده

 .رمیبگ لیتحو را محموله

 شکل به که دمید را غذا نیماش یها چرخ خاک ناگهان نشستم، منتظر که یقدر
 را خشاب که بودم حاضر گرید حاال خوب . دیکش یم خود دنبال به جاده در طناب کی

دیده  نکند که کردم یم فکر هم خودم با اما کنم رها دردسر از هم را خودم و رمیبگ
 و دیرس انیپا به انتظار باالخره !!! باشد مانده خواب ای و باشد رفته ادشی ما بان

 مسول که کارگر . ستادیا دار صدا یترمز با و دیرس گاهیپا نییپا جاده به غذا نیماش
 بچه . من از کمتر خدمت زمان مدت با و بود مشهد اهل بود، ما واحد در غذا پخش
 یآرام به کارگر ستادیا که نیماش . گذاشتیم احترام هم ها ارشد به و بود  یخوب

 ؟یآورد را خواستم که را یزیچ اما بله گفتم  ؟یآمد خودت که نمیبیم خوب گفت،
  یراست ایآ نکردم باور گفت را انیجر من به بان دهید که باال آن  یول بله گفت 

 هم داستان تیبرا بعد بده را جنس اول نکن عیضا جان رگراک گفتم  است؟ نطوریهم
 .گفت خواهم

 دهید دوست نیا من یخدا !!! وردادر را بزرگ  یی سهیک و رفت گید پشت به کارگر
 فکر  یچ نیا گفتم و دیپر سرم از برق . بود داده خشاب تا پنجاه حدود یزیچ ما ناب

 سنگر یجلو از را نهایا یجور چه حاال . کنمینم اسلحه قاچاق که من ,کرده
 به بده را  یکی نیبب گفتم، کارگر به  ببرم؟ خودمون سنگر به و کنم رد یفرمانده

 نمیبب هست ما واحد در وانیح نیا تا که سنگر دم اریب عصر یغذا با را  یباق و من
 غر غر  یکم با هم کارگر . بدم بهشون دارند کم خشاب اگر هم ها بچه  یباق که
 .بود من دست در خشاب گرید حاال و کرد را کار نیهم

  .خودمان سنگر طرف به بر انیم از هم من و رفت ما تپه یباال طرف به غذا نیماش  
 چیه که دمید و کردم یوارس را خشاب اول دمیرس سنگر داخل به نکهیا محض به
 پر به نشستم هم بعد و شد مرتب یکار زیتم قهیدق چند از پس . رداند یبیع

 یها خشاب بیج در آنرا هم بعد و گذشتم داخلش را فشنگ ستیب . کردنش
 منتظر و بودم توپ توپ گرید حاال خوب . بودند متصل هارنستم بند به که خودم
 که همانطور . کردند حاضر  یی صبحانه و شدند داریب کم کم ها بچه . سروان جناب

 سروان جناب و ینیعابد و رفت یکنار به سنگر پرده ناگه به میبود خوردن مشغول
 .آمدند داخل به ,شده شکنجه انگار که یزیعز

 و بود اطالع با من خدمت نحوه از که چرا داشت دوست را من یزیعز سروان جناب
 به را سرش ینیعابد ,ورود از پس . داشت را من یهوا کارم خاطر به هم شهیهم

 و دارد کم خشاب کی یهرو سروان، جناب گفت و کرد یزیعز سروان جناب طرف
 بود ناراحت مشخصا که یزیعز سروان جناب . کنم گزارش که خواستمیم نجایا من
 با هم من . میکن یوارس هم با که اوریب را زاتتیتجه یهرو گفت، یمهربان با
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 رفته، سنگر در خودم گوشه طرف به و سروان جناب چشم که دادم پاسخ یلبخند
 یزیعز سروان جناب یجلو احترام با و گرفتم باز خیم از را خودم هارنست و تفنگ

 .نشستم انتظار به ساکت گرید گوشه در خود و گذاشتم

 هم چقدر و کردم را کار نیا راحت چقدر من بود دهید که هم یزیعز سروان جناب
 تمام حوصله با پس ستین  یمشکل که بود دهیفهم گرید حاال ,نشستم راحت
 ینیعابد نیا حاال . دیچ هم کنار و کرد  یبرس کی به کی را ها خشاب و زاتیتجه
 حال . بود افتاده من و من به و بودند شده گرد دزده گربه مثل چشمانش که بود
 هستند چشمانش یجلو سالم و پر من خشاب پنج هر که دیدیم چشمانش یجلو

 که گفت سروان جناب به بود شده یعصبان گرید  . دیبگو چه که دانستینم گرید و
 خشاب از حتما که داد ادامه سپس و ,نجایهم ,شبید گفت، من به خودش نیا

 .گذاشته خودش مال یجا سنگر در گرید یها بچه

 چکار  یخواهیم خوب گفت بود شده حوصله  یب گرید حاال که یزیعز سروان جناب
 نه گفت بله، دیبگو که دیکش یم خجالت که ینیعابد  بگردم؟ را همه زاتیتجه کنم

  یول باشد گفت هم یزیعز سروان جناب و بگردم من که دیبد اجازه سروان جناب
.  یبده غذا رونیب از را سنگر تمام که دیبا بعد ییگویم شما که نبود نطوریا اگر
 ها بچه زاتیتجه جان به گرسنه گرگ مثل بود آورده جوش بد حاال که ینیعابد 

 شده سرخ یتافتون صورت آن گرید حاال . افتی کمتر گشت، شتریب چه هر و افتاد
  . بود دهیپر دام از یهرو بله . یبشنو  یراحت به یتوانستیم را رشینف یصدا و بود

 ,است کامل زیچ همه که دید و ,کرد تمام که هم را آخر نفر زاتیتجه صورت، هر به
 سروان جناب و میبود مانده ما حال . رفت رونیب سنگر از و داد یآذر زبان به یفحش

. کردیم افتخار ما به که انگار . اش مردانه و شجاع صورت بر بایز یلبخند با یزیعز
 دست هیال فرستمشیم یزود به دیباش داشته صبر گفت و داد تکان عیسر 
 ینیعابد حساب به فردوس که گمیم هم فردا یبرا که داد ادامه سپس و سشیرئ

 .رفت و رهیبگ دهیکوب پادگان افسران باشگاه از براتون

 هم کباب چلو کی چیه که میا زده را آنتن دهان که میبود خوشحال همه گرید حاال
 لذت کمال با را خودمان کباب چلو هم ما و آمد فردا . خورد میخواه ها مدت از پس
 که میریبگ یکوچک انتقام هم ینیعابد از که میگرفت میتصم آن از پس اما میخورد
 بازگو گرید  یداستان در آنرا و آمد شیپ ییطال فرصت که نگذشت  یلیخ البته

 .کرد خواهم
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قسمت دوم - عابدینی
 

 

از محاکمه سنگری من نگذشته بود که باالخره فرصت مناسب برای   ماهی ۲حدود 

با گربه  یک روز داشتم جلوی سنگر. انتقام از ستوان سوم عابدینی دست داد

به . کردم که دیدم شکم عابدینی از دور پیدا شد عراقی خودم، اسدلی، بازی می

سرعت اسدلی را توی سنگر انداختم تا که او را نبیند و خودم را مشغول به نگاه 

پایگاه ما سرباالیی بود و برای آن شکم عظیم قدری . کردن به آسمان نشان دادم

که رسید انگار   وقتی. الترین روی تپّه بود برسدطول کشید تا که به سنگر ما که با

  که برای گردش آماده و اتفاقی مرا دیده، یک دفعه گفت،

 

 هروی تو هنوز اینجائی؟

 

ای بود و مانده بودم که چه جواب بدهم؟ بگویم که تازه از پاریس  سوال مسخره

. هستم ام و یا اینکه به صورت داوطلب مشغول گذراندن اضافه خدمت خود رسیده

قدری من و . باالخره خودم را جمع کردم و گفتم بله جناب سروان و ساکت شدم

  چون به باقی  من کرد و گفت ببین یک مأموریت هست که خودت باید اجرا کنی

ای سوالی به خود گرفتم و  من که حاال کنجکاو شده بودم، قیافه. اعتماد ندارم

 پرسیدم،

 

 چه شده جناب سروان؟

 

ای صاف کرد و گفت حاج آقا دستور فرموده اند که مقداری گلوله  سینهحاال دیگر 

تازه دو زاریم افتاد که دستش زیر ! ها بریزیم اعالمیه پخش کن روی موضع عراقی

، بسیار کم ۰۱۱چرا که گلوله اعالمیه پخش کن برای توپ . سنگ است که آمده

عدد که با توجه به  ۶۱ثر در کّل منطقه ارومیه تا جلدیان شاید حداک  داشتیم یعنی

تعداد محدود، امکان به هدر دادن آنها برای ثبت تیر و زمان بندی ماسوره نبود و 
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بداند و   را به خوبی  این آتش را اجراأ میکرد که کار با ماسوره زمانی  حتما باید کسی

  .قبال تجربه کرده باشد

 

ر زدن من را با گلوله زمانی افسران و درجه داران داستان هلیکوپت  عابدینی از باقی

بیشتر از من نه با ماسوره   دانست که شاید در کّل تیپ کسی شنیده بود و می

اینرا هم باید اضافه کنم . ها آشناست کار کرده و نه با شلیک این گونه گلوله  زمانی

نوع گلوله در اختیار داشتیم که رزمی، روشن کننده و از قرار اعالمیه پخش  ۰که ما 

این هم قابل ذکر است که در آن . بودند که تا آنروز از وجودش اطالع هم نداشتمکن 

انفجاری هم  ۰۱۱های روشن کننده ما به صفر رسیده بود گلوله  دوره تعداد گلوله

یک گلوله   گلوله، یعنی ۳جیره بندی بدان معنا بود که ما فقط باید . جیرهبندی بودند

آنهم دردسری بود برای خودش چرا که اگر ما به به ازای هر توپ شلیک میکردیم که 

کردیم آنها هم در آن دوره فرسایشی جنگ نان و ماست  ها شلیک نمی عراقی

گلوله لعنتی را بزنیم تا آنها هم از  ۳بود که این   خوردند اما کافی خودشان را می

 .صبح تا شب با هر چه دارند بر سرمان بکوبند

 

؟ مگر نیرو هوائی  بودم که اعالمیه پخش کن برای چیحاال دیگر خودم کنجکاو شده 

های نکبت  خواهد بر سر عراقی نداریم که از آن باال هر چه اشقال تبلیغاتی می

بریزد که حاال ما باید با گلوله توپ این کار را بکنیم؟ اینجا بود که فهمیدم داستان 

برای پاچه  خوش رقصی عابدینی برای حاجئ سیاسی ایدئولوژیست و او رفته و

کمی لجم گرفته بود چون اوال از عابدینی خوشم ... خواری از خودش طرح در کرده

دشمن شماره یک سیاسی ایدئولوژی بودم چرا که تا آنروز دنیا   نمیامد و در ثانی

با خودم گفتم که االن وقت کشتن هر دو تای . گرفتاری برای من درست کرده بودند

پس به عابدینی گفتم که اصال نگران نباشد و خودم این مگسها با یک ضربه است، 

حتما از پس اینکار بر خواهم آمد، اما به زمان و محدوده تیراندازی نیاز دارم تا که 

 .محاسبات الزم را انجام دهم

 

عابدینی که حاال مشخصا شنگول شده بود گفت، باشه باشه االن میرم ترتیبش را 

از   در همین احوال بودم که علی. به پایین رفت میدم، با سپس قل قل خوران از تپّه

داخل سنگر سرش را درآورد و گفت حاال دیگه با این بشکه دوست شدی؟ چشمم 

، یک خفه  به شوخی"...  روشن فردا هم حتما میخوای بری سنگر اینا نماز بخونی

ال حاال دیگر قضیه جالب شده بود چرا که او. شو به او گفتم و به داخل سنگر رفتم

 ۰۱۱  فرصت ایجاد شده بود که حال عابدینی را بگیرم و ثانیا اینکه گلوله زمانی

به داخل سنگر که . کند ببینم، چون برایم عجیب بود که یاد بگیرم که چگونه کار می
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رفتم مقداری کاغذ روزنامه کهنه برداشتم و مشغول به سابیدن شیشه فانوسمان 

همینطور که . ین غذا و روشن کردن فانوسشدم چون دیگر نزدیک غروب بود و ماش

ای داخل سنگرمان  کردم دیدم که تلفن قورباغه داشتم شیشه فانوس را پاک می

خورد و شماره سنگر فرماندهی روشن است پس گوشی را برداشتم و  زنگ می

های اعالمیه پخش کن را  دوباره عابدینی بود که به من میگفت که فردا صبح گلوله

ها را به  عراقی  پایگاه اصلی ۲و بهتر است که امشب مختصات تیر خواهند آورد 

چشم جناب سروانی گفتم و گوشی را گذاشتم و به طرف تخته تیر . دست آوری

 .رفتم

 

مرد . ۰۱۳استوار یکم هدایت آتش کّل گردان . یادش بخیر، سرگروهبان رحیمی

. و آگاه  ا واقعینازنینی بود، بسیار مهربان و محکم و یک انسان به تمام معن

بود که در اصل به جای یک افسر خدمت میکرد، چون   سرگروهبان رحیمی کسی

که   هایی ها و پاک سازی پست سازمانی او پست یک افسر بود اما به دلیل کشتار

نمانده بود که بتواند این پست   رژیم در ارتش انجام داده بود آنروز دیگر افسری باقی

ر رحیمی ما از هر افسری بهتر، کّل هدایت آتش گردان را را احراز کند پس استوا

نظارت میکرد و در عین حال دیده بان و هدایت آتش هم تعلیم میداد که خود من 

که از   یادم نمیرود که وقتی. هم، با کمال افتخار از شاگردان آن بزرگمرد بودم

، به دستور ۰۰۳۰در اواخر زمستان   مأموریت سردشت به پادگان بازگشتم، یعنی

بانی و هدایت آتش را نزد استوار یکم رحیمی به  فرمانده گردان سرگرد خدایی، دیده

و هدایت آتش را   ای بود و دیده بانی درجه دار بسیار با تجربه. تمام و کمال آموختم

با آن لهجه شیرین آذری، هر وقت که به سنگرش برای . تدریس میکرد  به خوبی

 . وشامد میگفت و پشت بندش هم یک چای حسابیآموزش میرفتم اول یک خ

 

های الزم را تهیه کرده بودم و  حدود نیمه شب بود که تمام مختصات و زمان بندی

پس از اینکه کارم تمام شد، . بخش کار من برای اجرای این آتش انجام شده بود

خش انموقع پاس ب. ها سرکشی کنم فانوس را پایین کشیدم و رفتم تا به که نگهبان

ها خالصه میشد که خوب بود،  ام در سرکشی و عوض کردن نگهبان بودم و وظیفه

ساعت نگهبانی، پدر آدم  ۰چرا که در یک دراز مدت نگهبانی شب شبه، یا هر شب 

یک . کردم به بابا زاده رسیدم ها را عوض می که داشتم نگهبان  وقتی. را درمیاورد

هر وقت سراغش . حد ما منتقل شده بودجوان شاعر پیشه آذری که به تازگی به وا

عالوه با این طبع شعر !!! میرفتم یا داشت شعر میگفت و یا با خودش شعر میخواند

دقیقه با او صحبت کنم تا  ۲بود که بیش از   کافی  نیمبند اهل فلسفه هم بود یعنی

ن شب که به بابا رسیدم دیدم که سخت سر در گریبا آن. تمام روز بعد را میخ باشم
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  تا رسیدم پرسید، هروی آیا خدا انسان را دوست دارد یا نه؟ ای. فلسفه است

حال داشت در آن موقع شب و در آن بیابان خدا از این فکرها   زکی، حال چه کسی

بکند؟ پس از قدری تامل به او گفتم اگر هم دوست داشته باشد شامل حال من و 

بابا هم که . کنیم موردش صحبت میشود که االن توی این برهوت داریم در  تو نمی

انگار برق گرفته باشدش یک فصل تمام در مورد خشم و محبت خدا برایم صحبت 

با هر زحمتی بود گریبانم را از ... کرد که دیگر کم مانده بود که خودم او را با تیر بزنم

بله ! دست بابا خالص کردم و به راه افتادم که به ناگاه چیزی در ذهنم جرقه زد

 ...دانستم که چگونه فردا از عابدینی انتقام خواهم گرفت حال می... یافتم
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 قسمت آخر - عابدینی
شب را پس از عوض کردن نگهبانان به سنگر رفتم و در کیسه خواب ارشدی و  آن

باالخره صبح روز بعد فرا رسید و طرفهای .  خودم به خواب فرو رفتم  آمریکایی

گوشی را برداشتم و عابدینی .  خورد د که دیدم تلفن سنگر زنگ میساعت ده بو

حاال .  ها را ببین بیا و گلوله ۲توپ  پایپس از سالم و علیکی، گفت که به .  بود

به سرعت دفتر مختصات خودم را .  دیگر ساعت خوش انتقام فرارسیده بود

گلوله خاکستری با  به آنجا که رسیدم دیدم تعدادی.  برداشتم و به پای توپ رفتم

من که تا آنروز گلوله اعالمیه پخش کن ندیده .  منتظر من هستند"  پی"عالمت 

 .ها رفتم بودم بالفاصله به سراغ گلوله

وزن آنها از گلوله رزمی کمتر بود چرا که خرج .  ها جالب بود کار اعالمیه پخش کن

مثل یک قفل عمل انفجاری بسیار کمتری داشتند و در عمل این ماسوره بود که 

که گلوله در هوا عمل میکرد، ماسوره باعث   بود که وقتی  این بدان معنی.  میکرد

هم تی ان تی   ها میشد و مقدار بسیار کمی جدا شدن دریچه ورود و خروج اعالمیه

که در صورت سقوط  ,میشد که در درون گلوله بود باعث خورد شدن پوسته آن

برایم   نحوه کارش خیلی.  و جانی ایجاد نشود  مالیبخشی از پوسته گلوله، تلفات 

جالب بود و چون حتی در آموزشی اسمی هم از آن نشنیده بودم، الزم بود که 

 .با آن ور بروم که اصل مطلب به دستم بیاید  کمی

ها بودم که به ناگاه داد عابدینی به هوا رفت و با فریاد به من  در حال بازبین گلوله

 "!!!ها دست نزن آن گلولهبه  یشکا. "گفت

بودم گفتم خوب جناب سروان اگر دست نزنم چطور میتوانم که خورده جا  من که

ماسوره را تنظیم کنم؟  عابدینی که انگار خودش هم به این مطلب فکر نکرده بود 

من هم که حاال از دستش به کّل .  ساکت شد و روی خود را به سوی دیگر کرد

به   میم انتقام راسخ شده بودم و میخواستم که یک حالیعصبانی بودم دیگر در تص

 .و فحش ندهد او بدهم تا که دوباره بیخود سر سرباز داد نزند
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ها هم  ها باید باید تنظیم شوند و اعالمیه ها را که نگاه کردم، دیدم که ماسوره گلوله

جار آن از تنظیم ماسوره گلوله و زمان انف.  از قبل در درون آنها جا سازی شده اند

لحظه شلیک مهمترین نقش را داشت، چرا که اگر این گلوله در ارتفاع مناسب و با 

شدند که  ها خوراک گوسفندان آواره می سرعت مناسب عمل نمیکرد، تمام اعالمیه

 .ربط هم نبود  البته بی

ماخ برای یک  ۰.۱حدودا متر در ثانیه، و یا  ۶۱۱، چیزی در حدود ۰۱۱گلوله توپ 

ی جنگی، سرعت دارد که این کار را برای اعالمیه پخش کردن مشکل هوپیما

اوج قوس گلوله و یا از شروع ارتفاع کم   کند چرا که اگر در آن سرعت یعنی می

که ذکر شد   به دلیلی.  ها به هدر میروند کردن آن پوسته منفجر شود، تمام اعالمیه

در عمل تپه را رد کند و در  کردم که گلوله در آنروز میباید طوری نشانه گیری می

و در اسمان  ها متری مانده به پایگاه عراقی ۰۱۱قوس صعودی و چیزی در حدود 

متر آخر گرفته شده و به پایین  ۰۱۱تا  ۱۱ها در  عمل کند تا که سرعت اعالمیه

بیایند و در عین حل پوسته و قطعات بدنه گلوله هم با همان سرعتی که دارند از 

گلوله روی  ۲۱ای نبود و فقط  کار ساده.  ر کنند و به پشت آن بیفتندباالی تپّه عبو

دانستم  در عین حال هم می.  زمین بود که امکان هر گونه آزمایش را از من میگرفت

امکان خطا نبود و هر گونه   هم مستقیم به ستاد گزارش میدهد یعنی دید بانکه 

 .شد زد خطای هدایت آتش قابل دید بود پس خطا نمی

ها را که تمام کردم به خدمه میزان خرج، سمت و زاویه تیر  کار زمان بندی گلوله

پایگاه مورد  ۲در همین حال هم به دلیل متفاوت بودن مکان .  ها را هم دادم گلوله

گلوله اعالمیه پخش کن  ۰۱نظر توپ کناری را هم فعال کردم و قرار شد که هر توپ 

که حاال دیگر  ,رفتم ا لبخندی بزرگ پیش عابدینیها ب پس از انجام این کار.  بزند

 .و ایستادم, شبیه خود ناپلئون شده بود

جناب سروان عجب   ولی" ,ها کار خرج گذاری را شروع کنند به او گفتم تا بچه

این بهترین چیزیست که من تا به امروز در طول خدمتم   دادید یعنی  پیشنهاد خوبی

ار این نطق را از من نداشت، لبخندی زد و بادی به عابدینی که انتظ!!!  "م ا دیده

های تشویقی را جلوی چشمانش باال و  او که حاال داشت درجه.  غبغب انداخت

 پایین میکرد گفت،

ها باید مهر  آره هروی، خوب باالخره یک نفر باید اینکار را میکرد چرا که این عراقی"

من که فرصت را ".  ان آغوش گشودهاسالم را ببینند و بدانند که اسالم عزیز برایش

این طرح هوشمند   مناسب دیدم گفتم عجب فکر بکری کردید جناب سروان ولی

 .شما فقط یک چیز کم دارد
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توی پوزش خورده بود و از آنطرف هم طمع درجه   عابدینی که حاال هم کمی

 تشویقی داشت جانش را میخورد، با اکراه گفت،

 "چه؟  چه کم دارد؟"

 االن وقت بستن زنگوله به گردن گربست پس با احتیاط گفتم،دیدم که 

 "...خشم اسالم عزیز"

چه؟  من   حاال دیگر عابدینی شبیه عالمت سوال شده بود و مشتاقانه پرسید یعنی

، گفتم که بله جناب سروان، اسالم هم مهر دارد و ییستطالهم که دیدم فرصت 

هم هست پس اگر  ینالجبار مهمان خدایی که رحیم هست قاس  هم خشم، یعنی

حاال عابدینی در .  این دو را با هم و در کنار هم بگذاریم، بهترین نتیجه را خواهد داد

من هم که متوجه اوضاع .  سکوت فرو رفته بود و قدری هم مظنون مرا نگاه میکرد

ن های روی زمی و داشتم با نوک پوتینم با سنگریزهآن راه  بودم خودم را زده بودم به 

 :ای که گذشت، عابدینی گفت چند لحظه.  کردم بازی می

 "ها نشان دهیم؟ خوب حاال اگر بخواهیم، این خشم را چگونه به این عراقی"

دیدم که زنگوله به گردن گربه بسته شده و االن وقت محکم کردن انست پس 

گفتم، ببینید جناب سروان، ما اگر بیاییم و فقط اعالمیٔه پخش کن بزنیم این 

ها  ارتش اسالم ضعیف شده و دارد این بازی یندبگوها حتی ممکن است که  عراقی

انفجاری / اما اگر بیاییم و در کنار هر یک اعالمیه پخش کن یک رزمی  ,را در میاورد

هایش برق میزد گفت بد  عابدینی که حاال چشم.  ایم  هم بزنیم پیام درست را داده

کرده بودم و تصمیم داشتم که پس از این  من خودم فکرش را  هم نمیگویی یعنی

ها بگو تا برای هر  گویی بهتر است پس به بچه ها رزمی بزنیم اما اینکه می اعالمیه

 .توپ ده گلوله رزمی هم آماده کنند

گنجیدم، با حفظ آرامش ظاهری، یک  توی پوستم هم نمی  من که حاال از خوشی

مختصات چند نقطه دیگر را هم در از دیشب .  ها رفتم چشم گفته و به پای توپ

ها گفتم تا که برای  ها محاسبه کرده بودم و حاضر داشتم، پس به بچه همان پایگاه

در میان اعالمیه   گلوله رزمی و با ماسوره تاخیری حاضر کنند و یکی ۰۱هر توپ 

 ...پخش کن و رزمی بزنند
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مان انفجار آنها را های تاخیری پس از اصابت به زمین منفجر نمیشدند و ز گلوله

با حساب من حداکثر تاخیر .  همان ماسوره زمانی که روی آنها بود تعیین میکرد

.  ثانیه از اصابت گلوله رزمی به زمین ۰۲۱  توانست بهترین نتیجه را بدهد، یعنی می

که سر از سنگر به در آورده اند ترسشان   هایی این موجب میشد که آن عراقی

ثانیه انفجار گلوله رزمی هم  ۰۲۱ند و بیرون آمدن همانا و پس از بریزد و بیرون بیای

 .بود  تله خوبی.  همان

ها را حاضر کردند و در  ها هم که به من اعتماد داشتند به سرعت گلوله خدمه توپ

بود، در کنار هر توپ ده گلوله خاکستری و ده گلوله   صحنه دیدنی.   کنار هم چیدند

و رزمی آن باید چیزی در   پردم که فاصله شلیک هر زمانیها س به خدمه توپ.  سبز

  یعنی.  های دشمن ایجاد کنیم ثانیه باشد که کمال هرج و مرج را در پایگاه ۰۱حدود 

زمان بندی طوری باشد که آخرین گلوله اعالمیه پخش کن که عمل کرد، اولین 

د و من هم به حاال دیگر همه چیز آماده بو.   گلوله تاخیری رزمی هم عمل کند

   به او که رسیدم با صدائی محکم گفتم،.  باالی خاکریز و پیش عابدینی رفتم

 "جناب سروان، همه چیز برای اجرای آتش آماده است"

عابدینی که حاال درست مثل ناپلئون شده بود، با کمال غرور بادی دوباره به غبغب 

اول یک آیه قرآن   الم کرد یعنیانداخت و از همان باال فرمان آتش را به هر دو توپ اع

آتش گفتن او ".  آتش"گفت  و سپسخواند  که هیچکدام از ما از آن سر در نیاوردیم

اعالمیه پخش کن شروع  اتشباری با گلوله.  های ما هم همان همان و غریدن توپ

 .ثانیه پس از آن یک گلوله رزمی با تاخیر دو دقیقه ۰۱شد و درست 

به گفته .  ت و حاال این دیدبان بود که دستمریزاد میگفتها ادامه داش غرش توپ

ها در نقطه درست و با سرعت مناسب عمل کرده  ، تمام اعالمیه پخش کندیدبان

مهر اسالم "ریخت که همان  بودند و حال این اعالمیه بود که از آسمان به زمین می

اه صدای انفجار اولین تقریبا گلوله آخر رزمی را هم که زدیم، به ناگ.  باشد" عابدینی

خوشحالی تمام میگفت دارند به زمین با  بود که دیدبانگلوله تاخیری بلند شد و 

  .میریزند و اینبار صحبت از اعالمیه نبود بلکه نفرات عراقی را میگفت

ثانیه عمل کنند و  ۰۱ثانیه به  ۰۱های رزمی بود که هر  حاال دیگر نوبت گلوله

من که دیدم نقشه گرفته، آرام آرام و در آن هیاهو به .  زندها را روی زمین بری عراقی

حداقل انتقامی که گرفته بودم، گند .  عقب رفتم و به سمت سنگرمان به راه افتادم

عابدینی بود، اما هنوز از حد   زدن به پاچه خواری این آنتن سیاسی ایدئولوژی، یعنی

 .اکثرش خبر نداشتم
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جناب سروان عزیزی هم باالی خاکریز رفته او دارد  از همان دور شاهد بودم که حاال

عابدینی هم همینطور که .  دوستانه  آنهم نه خیلی ,کند با عابدینی صحبت می

به   میگردد چون هی  مشغول جواب دادن است انگار که آن باال به دنبال کسی

 .کند اینطرف و آن طرف نگاه می

گذشته بود که به ناگهان، یک جیپ دقیقه  ۰۱از این مکالمه چیزی در حدود شاید 

من که دیگر خودم هم ترسیده بودم مشغول حاضر کردن   .به درون پایگاه پیچید

جیپ باالتر و باالتر آامد و در کنار عابدینی و جناب سروان .  شدمجواب در ذهنم 

 .عزیزی ایستاد

و  کند یم که با شخصی در درون جیپ گفتگو دیدمرا  عابدینی یستادکه ا یپج

حاجی ناگاه ای چند ادامه پیدا نکرد که به  این گفتگو لحظه.  هم موش شده یقدر

.  نفر دیگر از آن پیاده شدند که هر سه هم مسلّح بودند ۲سیاسی ایدئولوژی و 

حاال جناب سروان عزیزی داشت با آنها صحبت میکرد و پس از آن رو به عابدینی کرد 

ها سرش را به زیر انداخت و به درون  یتیم و عابدینی هم مثل کره خر و چیزی گفت

و چیزی را که میدیدم را  ند دیامماز حدقه در داشتند هایم  دیگر چشم.  جیپ رفت

ها  عین برق گرفته.  باور نمیکردم، بله عابدینی را بردند و آنهم حاجئ حاجئ مکّه

 .کردم ها را نگاه می شده بودم و میخکوب داشتم این صحنه

چه بعد  زیاد شده بود، و حاال فقط مانده بودم که  ام کمی ت نقشهانگار که بارو

را   با جناب سروان عزیزی داشتم و کّل ماجرا  صحبتی دنباله آن روز در .  خواهد شد

گفتم و او هم  ام دروغ نمی آنطور که بود برایش تعریف کردم، چرا که به فرمانده

ای برای من  اینکه مساله روز بعد جناب سروان برای.  دانست خودش خوب می

روز نوبت مرخصی من را جلو انداخت و من را به مرخصی فرستاد  ۰۱ایجاد نشود، 

 .تا که در دسترس نباشم

اند و آن  منتقل کرده ۲۲از مرخصی که برگشتم، شنیدم که عابدینی را به لشکر 

ا در آن ه داشته و تعداد زیادی از عراقی هم  اتشباری هم که ما کردیم تلفات خوبی

اند که جای شکر داشت اما مهمتر از  اعالمیه باران مسخره به درک واصل شده

همه برای من این بود که یک آنتن را از سر واحدمان  باز کرده بودم، انتقام آزار او را 

سربازان را گرفته بودم و دست آخر هم تعداد زیادی عراقی را هم   به خودم و باقی

 .روانه جهنم کرده بودم
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 کواته یداستان اه
 

  یساق 
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 ساقی
دم غروب بود که اتوبوس حامل ما آن هم   شمسی ۰۰۳۰شهریور سال  ۲۲روز 

 پیرانشهرپادگان  به لطف کوموله، و با چند سرباز زخمی بهشده و  راخسوراخ سو
 یک حتی, همه گرسنه، تشنه و ترسیده بودیم چون این اتوبوس پر از سرباز . رسید
بعد از گذشتن از پادگان .  به همراه نداشت که از آن دفاع کندهم  مسلحسرباز 

شاورز، اتوبوس ما را به رگبار و چند نفر به ظاهر ک جلدیان به ما کمین زده بودند
ای جمع  گوشهدر  ما را ،بعد از این که زخمیها را پیاده کردیم . گلوله بسته بودند

کرد و تبریک گفت که جنگ   نطق کوتاهی  .کردند و فرماندٔه پادگان به سراغمان آمد
 .برایمان شروع شده و پس از آن به واحدهای خود منتقل شدیم

 

هم   سالمی  کسی حتینیست و   به کسی  دم دیدم کسیوارد آسایشگاه که ش
بتوانم  حتیتر از آن بودم که   خالی. ام را روی زمین گذشتم و ایستادم کیسه. نکرد

ناگهان جوانکی را دیدم با قد بلند، موهای روشن و لبخندی  . از قدم بردارم  قدمی
و گفت اردشیر  آمد جلوی من و من را در آغوش کشید . زرین که به طرفم میامد

دست مرا گرفت و گفت  . اش را بوسیدم من هم بغلش کردم و صورت . هستم
گفت بیا به   .سری به عالمت تائید تکان دادم . گرسنهو هم    حتما هم خسته ای

قوطی جیره سربازی مال سال  کیای برد و  اکیپ ما خوش آمدی و مرا به گوشه
که بود تا  پیکه در وسط اک یکوچکالور برایم باز کرد و گذاشت روی چراغ و ۰۰۶۱

 .گرم شود

  صورت خوشی . پیرانشهراین بود اولین دیدار ما و اولین دوست و برادر من در 
صدایش   من و اردشیر که از این لحظه ساقی . داشت و مثل کلینت ایستوود بود

یشتر های مختلف و در پادگان ب در مأموریت. با هم رفیق شدیم  خیلی ،خواهیم کرد
گاه . ترین دیده بان ها و خالص کلّه  از بهترین و بی, بچه نارمک بود. با هم بودیم

تنها   .نبودمگداری هم سیگار علفی چاق میکرد و به همه تعارف که من اهلش 
به پاکی   چیزی که برایش بعد از شش ماه مانده بود همین بود و بس و البته دلی

ت همین بود و بس چون تحمل آن محیط برایش که داش   تنها نکته ای . اقیانوس
 .سخت بود و حق هم داشت
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که داشت این بود که هر چه داشت مّجانی به همه تعارف میکرد و میداد و   اخالقی
یک روز که در اکیپ خود در آسایشگاه . برای همین بچها ساقی صدایش میکردند

ژبان ریختند توی نشسته بودیم به ناگاه در باز شد و سیاسی ایدئولوژی و د
 . آسایشگاه و درست آمدند به طرف جایی که ما بودیم

به ما گفتند که از جایمان بلند شده و به . انگار میدانستند که چه میخواهند و از کجا
شروع به بازرسی . ای جز گوش کردن نداشتیم دیوار بچسبیم که ما هم چاره

از آنها گفت، حاج آقا پیدا   ی یکیکردند و بعد از مدت کوتاه  اسباب و اثاثیٔه ساقی
تنم . در دستانش است  که برگشت دیدم که کیسه علف ساقی  موقعی. کردم
کثافتی که کیسه در دستش بود آنرا به حاجی داد و حاجی هم دستور داد . لرزید

 .از جای خود نجنبید  را بگیرند و نگاهی هم به همه کرد که یعنی  ساقی

اند و قرار است که  اش کرده طریق بود فهمیدیم که محاکمه ساقی را بردند، و به هر
که   به جز کسانیبودند   همه عصبانی . هفتٔه دیگر در میدان پادگان شالق بخورد

باالخره روز موعود  . بود و فقط حرف از او  جایش خالی . ساقی را لو داده بودند
میدان پادگان به وسط را  رسید و طرف ظهر بود که یک تخت فنری بدون تشک

 . آوردند

کم کم اجتماع  .  روز بعد راهی ۲و خود ما هم بودند ها در مأموریت  اکثر سرباز
ُپِر ُپر میدان  دیگر که ساقی را آوردند ۰۲سربازان در میدان شروع شد و تا ساعت 

نزدیک که . ، طفلکی انگار یک شبه ده سال پیر شده بودآوردندرا   ساقی . شده بود
پاسخم را   م اردشیر من اینجام، سرش را باال آورد و با لبخند کم رنگیشد داد زد

آمده بود برای وطنش جانش را بدهد و حاال این  . طفلک خجالت کشیده بود . داد
 .بساط

ها بعد دستان و  حرامزاده. پیراهن ساقی را کندند و او را روی تخت خواباندند
آنتن که  . پادگان و حاجی هم آمدند ترین آنتن معروف . پاهایش را به تخت بستند

آمد کنار تخت   .یک فانوسقه دستش بود طوری راه میرفت که انگار فتح خییبر کرده
در جنگ علف نکشیده   ایستاد و حاجی شروع به خواندن حکم کرد که چون علی

 . را باید شالق زد آن هم با فانوسقٔه سگک دار  بوده پس ساقی

 

حاجی فکر همه جا را کرده بود و چند نفر تفنگدار . رخیدچ دنیا داشت دور سرم می
قران را در دست چپ و شالق را در دست  ،باالخره آنتن. هم با خود آورده بود
به شرع خودشان هم غلط بود چون قران باید زیر بغلی  حتیراست گرفت، که 

 .کند باشه که با آن دست مجری حکم را اجرا می
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آن فانوشقٔه لعنتی بر پشت ساقی نشست و با  دست کثیف مجری رفت باال به
  کمتر کسی. صدایی نداد  ساقی  خود بخشی از پوست و گوشت را سوا کرد ولی

جالد ضربٔه دوم و سوم را زد و . بود که در آن میدان باشد و بغض در گلویش نباشد
مزه اشغال برای بر چهارم باال رود زآن  قبل از آنکه دست. همان عکس العمل را دید
جالد  . و بلندتر و بلندتر شد ..ساقی ..ساقی ..ساقی . یی در میدان شروع شد

جالد ... ساقی ..ساقی ..ها بلندتر شدند ساقی دست را باال برد و دوباره زد و فریاد
و دست  شد یمفریادها خشمگینتر  زد یمای که  ضربهپدر و مادر حاال با هر   یب

قاضی اجرای  .  که دیگر میدان یک پارچه فریاد بودتا ضربٔه پانزدهم . جالد ضعیف تر
 . حکم را متوقف کرد

قاضی خواست حرف بزند ... فریادها بلند تر و بلندتر میشد ساقی ساقی ساقی
هایش  قاضی رو به جالد و تفنگدار. ها خشمگین است و فریادها بلند دید چهره  ولی

بتوانند به ساقی دست بزنند  حتیکرد و گفت برویم بس است و قبل از اینکه آنها 
شوق  . گریه میکرد نه از درد بلکه از شوق. همه ریختیم و از تخت بازش کردیم

از تخت بازش کردیم و شروع به . اینکه این همه دوست و برادر او را احاطه کرده اند
 .میاو کرد یمداوا

. طفلک جای آن چند ضربه هنوز بر بدنش بود . آن روز گذشت و ساقی خوب شد
لباس ارتش تنم بود و  . ترخیص شد، با او تا لب جاده رفتم  روزی که ساقی

در تمام راه با هم حرف نزدیم و هر دو بغضمان  . توانستم ماشینها را متوقف کنم می
اش را توی صندوق عقب  که ماشین برایش نگاه داشتم و کیسه  وقتی . را خوردیم
در گوش من گفت  . ت مثل روِز اولهمدیگر را در آغوش گرفتیم درس . جا دادم

من هم به او گفتم  . سالم بیا و هر وقت آمدی اول بیا پیشم خیالم را راحت کن
اش تمام شد راحت شدی فقط جان من دیگر دست اینها  همه  تمام شد ساقی

باران در چشماِن من چون   ماشین که حرکت کرد آسمان ابری بود ولی. نیفت
 .ساقی رفته بود
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 آینه
 بود شده پیر.  بودمش ندیده که بود وقت  خیلی و میشناختمش که بود وقت  خیلی

 و بود نامرتب و ژولیده بلندش موهای و ریشها.  کرده  زندگی بار ۰ انگار خسته، و
 توی میخواست که انگار میزد سیگار به که پکی هر.  میکرد روشن سیگار هم پس

 که انگار درست سخت، های سرفه آن از پس و کند  مخفی کند غرق را خود دودش
 .  میکوبیدند سندان به پتک با
 

 گیتاریست خواستی می روزی یه که تو افتادی، روز این به چرا شده،  چی گفتم
 خودت برای خواستی می که تو ، بزنی مردم برای صحنه رو و خارج بری ، بشی
 ؟اکج اینجا اکج اونجا شد  چی پس  بشی  آدمی

 
 این مال یا دونی نمی اینکه مثل" گفت بود سنگین که  نگاهی با و باال آورد را سرش
 ".؟ نیستی سیّاره

 
 .باشه دنیا آخر نباید باشه که  چی هر  ولی میدونم  هایی چیز یک چرا گفتم

 
 نه و" ؟ میدونی هیچ  کجاست؟ دنیا آخر دنیا؟ آخر" پرسید، آمیز تمسخر لحنی با

 .نمیدونستم
 

 دوری، ادمها از انقدر چرا و  میکنی چیکار  هستی  کی بگو، خودت از ذره یک گفتم
 تو کنه، فتح را دنیا میخواست و بود  زندگی اونهمه که  جوونی اون که شد  چی آخه

 .ری نمی بیرون هم خونه ازهم  ماه به ماه االن حتی
 

 ،"دوری  ولی  نزدیکی" گفت،
 

 ؟ چی  یعنی بگو گفتم میگه،  چی نفهمیدم
 
 نمیشناسی؟ منو هم تو که شده  چی حاال اما بودی نزدیکتر من به همه از فتگ
 

 ،و گفت کرد قطعم بالفاصله و  خواستی خودت  ولی چرا گفتم
 
 آره رفتن، خودشون  برن؟ که خواستم من مگه  برن؟ همه  ؟ چی که خواستم"

 ".بهانه یک به هم کس هر و رفتند و گرفتند را راهشون
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 هم تأسف ،نبود خشمتنها  نه میزد، موج چشمهاش و صداش تو خشم دیگه حاال
 .سرخوردگی و انتظار عدم همه از بیشتر شاید و بود هم دلسردی بود،

 
 باید چرا خوب... بمونه که نخواستم هم  کسی از  ولی برو، نگفتم  کسی به من"

 جز به  داره؟  چی سر درد جز به بریهاش و دور برای من مثل  آدمی یک بمونن،
 و میکنند را زندگیشون دارن همه  داره؟  چی وجدان عذاب جز به  داره؟  چی مشکل
.  شد جنگ کشور این تو روز یک که کنند فراموش میخوان کنند، فراموش میخوان
 !!! هیچی که دادیم را موناه جوون بهترین از میلیون یک که بره یادشون میخوان

 
 بها سال ۸ اون تو که اونهایی دسته یک د،هستن دسته دو ادمها  چیه؟  میدونی  

 با یا و خارج رفتن در یا.  برف زیر کردند را سرشون که اونهایی دیگه دسته و دادند
 من و بیاد یادشون نراند دوست ادمها آره.  رسیدند نوایی به و ساختند دستگاه

 میارم، درد را وجدانشون میندازم، یادشون خواست ان یا و خواست به متأسفانه هم
 .میکنه را کار این بودنم فقط بلکه بخوام اینکه نه  ولی

 
 اولش بخوای را راستش.  نمیخوری دنیا این درد به تو گفت بهم نفر یک روز یک

 بیراه هم پری دیدم کردم فکر که بعد  ولی شدم آزار اومد، دردم اومد، بدم  خیلی
 این باالنس که کنم می  هایی کار و میزنم حرف  هایی چیز به راجع دارم من.  نمیگه

 ."میزنه هم به را ها آدم
 

 دنیا این درد به آیا چیه خودت نظر حاال پرسیدم، ازش و رفتم فرو فکر به قدری
 نه؟ یا خوری می

 
 ".نه" گفت و پایین انداخت را سرش

 
 به باید چرا بوده همه کمک که  کسی آخه گذاشتند، روش باری که انگار گرفت دلم
  نه؟  میگی چرا گفتم، بهش  نمیخوره؟ دنیا درد به که کنه فکر باید چرا  سه؟بر اینجا

 چرا؟ پس بلدی هم ها کار  خیلی و نداری  سنی هنوز که تو
 

 ".هستم آینه مثل  یعنی دارم بزرگ بدی یک من... ؟ چی  میدونی" گفت،
 

 .نیست بد خود خودی به که آینه بده توضیح بیشتر خوب  چی  یعنی گفتم،
 

 به را تو  آگاهی بدون حتی و تدبیر بدون تقصیر، بدون چون" بده" اما خوبه آینه" گفت
 "میده نشون خودت
 کجاست؟ اشکالش این خوب گفتم
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 و نمیاد خوششون بینند می که چیزی از ها  خیلی من، عزیز" گفت و زد خواندی تلخ
  سعی اول نه،  کنند؟ درست را خودشون  چیه؟ میکنند که کاری اولین  میکنی فکر

 و میکنند راستت و کج رن، می ور باهات ذره یک اول.  کنند درست را آینه که میکنند
 را خودشون وجود واقعیت که تا میشکنند، را تو آره میشکننت، نشد که هم بعد

 ."نبینند
 

 میکنند  سعی اول بشکننت نتونن هم اگر" داد، ادامه و کرد روشن دیگر سیگاری
 من فهمیدی حاال.  نیست اتاق این تو جاش آینه این اصال میگن هم بعد و نبیننت

 نمیدونم خداییش.  نیست اینجا آخرش دست جام چون  زیادیم؟ دنیا این تو چرا
 "نیست اینجا هست که جا هر  ولی کجاست

 
 سر از و ناامیدی سر از درد، سر از فریادی میمانست، فریاد به صدایش حال

 عراقیه، ترکش از پر تنم و جنگ رفتم سال دو" داد، ادامه.  ودب آمده او بر که فشاری
.  نمیدونم هم را چراش حتی و ایستادم هنوز اما افتاده کار از تقریبا ام ریه یک

 و بودم احتیاج روز همه برای کنم می احساس بگم، برات بذار  بدونی؟ میخوای
 هست ذغالی مثل ره،میا دردم  نبود، کس هیچ که انگار داشتم نیاز من که روزی
 و مرگم، حال در مادر با بودن تنها روز ۱ برای که نامردم برادر اون.   بزارن تنم رو که
 نامه وکالت یک با آنهم ،دادم بهشست و من هم اخو را ارثیم  تمام من، نکردن آزار

 سهم مادرم فوت از پس تا میده آزار را من داره که نمیکردم باور حتی.  امضا سفید
 به که مادرم فوت از بعد  یعنی بعدش سال یک و کرد را کار این  ولی بگیره را من

 راه را منهم  بود شده اون مال انروز که خودم پدری خونه تو حتی هم رفتم ایران
 بگم؟  کی به را دردم برم آخه نداد،

 
 رابطه باهاشون تا کردم پاره مدت همه این را خودم هه،  هام، دایی دختر از اون
 ۶ بخاطر زدم زنگ دور راه از که شب یک اما باشم داشته فامیل باشم، اشتهد

 مهمون گفت  گفت؟  چی  میدونی.  کرد قطع را تلفن داشت که دیزی دسته مهمان
 یطفلک حت.  میزنم زنگ دارم کوچه سر از که انگار.  ببخشید برم باید دارم
 ازهم  اون.  خشمبب کهنمونده  من برای هم چیزی حتی دیگهکه  یدونستنم

 زحمت حتی دیگه بره خواستم ازش و زد بهم را زندگیم دخترش  وقتی که خواهرم
 را من دخترت بابا بگم بهش تا  چرا؟ داداش بپرسه و بزنه زنگ یه خودش به نداد

 با کشور این به نیامده هنوز و کرد پول یک  سکه خودم خونه تو و پسرهام جلوی
 .  رفتند!!! ایرانیش تاکسی راننده دوست

 ۶۱ از پس که  دوستی  هست؟ انتظاری چه ها دور از باشن هام نزدیک که ها این
 بود  کسی اولین ،گذاشتم را زندگیم تمام خاطرش بهکه  دفعه دوو   دوستی سال
 غافل و زد مدیره هیأت تو را من آب زیر کردم، استخدامش خودم شرکت تو  وقتی که
 خودش خواص  آدمی هر  یعنی نمیشه، من که اون منباش هم من اگر حتی اینکه از
 ."را خودش کرد کار و داره را خودش شخصیت داره، را
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 انقدر که کردم پرخاش کرد، روشن دیگر سیگاری خسته، و بود شده عرق خیس
 :گفت و زد خندی زهر بار این و نکوب، تابوتت به میخ

 
 االن  میکنی فکر بود خودم تدس اگر  کاری؟ کجای کشید، باید می ناز هم مرگ از"

 بودم، رفته االن عزیز نه  میدادم؟ گوش تو غاز یه تا صد حرفهای به و بودم نشسته
 حساس، نگه بهم  کسی دیگه تا هام، پایه هم و هام همقطار هام، دوست پیش
 و کشیدم  چی خلقش از میدونه خدا فقط بسمه، دیگه نه آنتیک نگه موجی، نگه
 مال اگه و اجباری باشه نرفته اگه مرخصی، باشه نرفته اگه اشه،ب اگه هم اون تازه
 فقیه  ولی زندان تواالن ننشسته باشه  ینهم یا و باشند نبریده را سرش داعش و
 ."ننویسه نامه توبهو 
 

 هاش دوش روی دنیا که انگار.  تر خسته و بود شده تر خمیده کردم، نگاهش
 داد، ادامه آرام لحنی با.  نبود ادنی این توی که انگار میکرد،  سنگینی

 
 بودم کرده چه من مگه  چرا؟ بپرسم ازش خوام می فقط ببینم را خدا روز یک اگه"

 را خودش های داستان هم االن البته نمیگم، را االن  باشم؟  زندگی این مستحق که
 داشتم، خوش ساعت یک بوده ممکن زندگیم تو من  چرا؟  میگم، کّل در  ولی داره،

 خوش روز یک هیچوقت و هیچوقت  ولی داشتم خوش ساعت سه حتی یا و ود
 .  نداشتم

 
 سال ۰ و رفت پدرم شناختم که را خودم مادر، و پدر دعوای گرفتار که بودم بچه تا

 نمیاد یادم نه... هیچ دیگر ها کمونیست این قول به و  جنگ، و انقالب هم بعد
 اتاق در  کشی جارو و سوئد مان،آل ترکیه، مرز انقالب، دادسرای هم بعدش

 " رسمی و اسم با کار عجب سوئد، بازرگانی
 

 ها سال و بودیم هم با که بود ها سال.  آمد نمی دلم اما شم جدا او از خواستم می
 او من گاه و بود دریافته مرا او گاهی.  بودیم کشیده هم دنبال به را یکدیگر که بود
 بود رسیده که هر.  بودند کرده رهایش همه چون کنم رهایش آمد نمی دلم.  را

 جای.  من جز به کس هیچ نداشت، را کس هیچ او و بود رفته و بود کرده استفاده
 دیدی می و دیدی می رویش بوضوح را عزیزان و روزگار، های سنگ بزرگ یزخم ها
 ؟ جرمی چه به و نشسته کجا امروز بود  کسی خودش برای روزی که  کسی

 حرف حال که انگار بود، ساکت او و بودم شده کالفه   صداقت؟ و محبت خدمت،  
.  میکرد بازی بود دشتش توی که  ای اسلحه باداشت  و نداشت دیگر هم زدن

  ایرانی و ایران چون سود چه اما بمیرد  ایرانی و ایران راه در هنوز که بود این آرزویش
 تنها که بود شده موجودی او و نداشت احتیاج دیگر  یعنی نداشت، احتیاج او مثل به

 .بس و بودم من همدمش
 .منخود ......... بود من آینه او
 کانتی اورنج, ۲۱۰۶ آگوست ۸


