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اشاره
فرمانده عاشورايي! تو را همه ايران تا دورترين سرزمينم ،نديده ميشناسند و نخوانده بارها
نامت را شنيدهاند و از حكايت احوال شگفت تو دل لرزاندهاند!
تو را چه حاجت كه نامت را ببريم و برايت ورق سياه كنيم كه تو خود شهره همه دلهاي
عاشقي و خبر يافته از عالم ديگري!اين دلهاي عطش گرفته و بيخبر از نور ماست كه
با مصلحتانديشي و دنياگزينيهايمان سياه شده است و نيازمند مدد يافتن از يك جرعه
آن سپيدههاي زالل روح و روان تو ،چشم بر آسمان دارد و در تمناي پاكيزگيست.
چه كند دلي كه يك گوشه از چندين كرشمه ُحسنت را شنيده و در حيرت ،ناباورانه
مانده اس��ت كه اين قصه حماسهگون عاشورايي توس��ت يا خون فوارهزن نورچشمي
پيامبرمان(ص) حسين(ع) است كه در رگهاي خاكنشيني پاكيزه چون تو در جريان
است.
قصه با ُغ ّصه ظهر عاشورا...
شباهت غريبي است بين اين ّ
و چه توفيق مباركي اس��ت اين كه هرازگاهي گرد و غبار دلمان را با ياد چونان تويي،
نوراني و دست نيافتني ،همه معرفت و ادب ،بروبيم و بتكانيم.
حال اگر چه در حيرتم از معماي پيچيده آفرينشت! اما من و اين دل ناتوان را ببخشاي
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اگر در خيل اين همه عاشق ،پا به پاي روايتهاي خوانده و شنيده شده ،قلم به نام تو
گرفتم و در پي افشاي آن همه مالحت و ُحسن تو آمدم.
ببخشاي و مدد برسان كه اينها همه بغضهاي نشكفته چشمهايي باران نخوردهاند كه در
حسرت زاللي و آفتاب شدن به شهيدستان معطر تو پناه آوردهاند تا باشد از گذر روايت
عاشقيهاي تو با پروردگار ،دلي از خوف نديدن يار ابدي بلرزد و نگاهي به شوق لقايش
نم بگيرد و مط ّهر شود.
تو يادآور شكوه مردان با صالبت صدر اسالمي و در اين روزگار غريبي مردان خدا ،برازنده
توست نام «تنهاترين سردار»!...
ياريام كن تا در سايه يد بيضاي پروردگار ،برگ زرد تكيده واژههايم را به گلستان
قدسي روحت بنمايانم.
و قبول كن اين خوان گشوده از نور و معرفت را.
سردار! سوگند به حقيقت تو كه در نگارش اين دفتر سوداي سود و هواي شهرت نداشتم،
اما ميبايس��ت مقدمهاي مينوشتم و نام خود را در جريده پاكبازان عاشورايي تو ثبت
ميكردم ،لكن در تدوين اين اثر تنها نبودم و از خيل عاشقان تو تني چند ياريام كردند.
آقاي دكتر فائز دينپرست رئيس دانشگاه پيام نور نقده بود كه دغدغه تهيه اين رساله را
بر جان من نهاد و برادر گرامي رحيم نيكبخت معاون مركز اسناد انقالب اسالمي؛ كه با
پيگيريهاي شبانهروز مرا به تكميل اين دفتر تشويق كرد.
و سرانجام ش��ريك باصفاي زندگيام؛ محمد طاهري خسروشاهي ـ كه از دوستداران
شماست ـ ويرايش نوشتههاي پراكنده مرا درباره شما بر عهده گرفت و اين مجموعه به
سامان شد...
باشد كه در آستان حضرت شما مقبول بيفتد
يلدارنجبرخراساني
اسفند  86ـ تبريز

ــــــــــفصلاول

ــــــــــــــــــــچشمبگشاكهآفتابآمدهاست
و نامت را چه بگذارند كه بزرگي الهامات شگفت روزهاي آغازين تولّدت را شايسته باشد .فروردين
است و سرآغاز رويش تازههاي پروردگار و اين روزها فريادهاي تازهاي از انتظار به گوش ميرسد.
پس چه نامي برگزيدهتر از نام موالي چشم انتظارمان مهدي(عج).
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براي زخم تو مرهم نشد ترانه من
چقدر در تقالي آمدني ،صبر كن غنچه وا نش��ده ،هنوز تا ثانيههاي دوازدهم عيد
چندي راه مانده اس��ت و وقت آن نرس��يده كه دقيقههاي خاك خورده زمين را با
چش��م گشودنت سبز كني ،در آن بهشت پنهان دل مادر ،كدام سروش در گوشت
پيغامها خوانده كه اين چنين پا در ركاب انداختهاي و براي آمدن دست و پا ميزني.
بگذار چند روزي از فروردين  1333بگذرد و آفتاب كمي داغتر بتابد ،اين روزهاي سرد
و گزنده را كه گرمايي نيست مگر تو هلهله و آفتاب بريزاني و عيد امسالمان را در واهمه
اين همه سياهي و تلخي پهلوي مبارك كني.
 ...خدا را سپاس كه ثانيههاي چشم گشودنت به سر رسيده ،پدر دست به سوي آسمانها
«ر ّب هبلي منالصالحين» ،بار پروردگارا اين نورسيده كوچك را بنده با سپاسي
گرفته َ
از شايستگان خودت قرار بده ،همه آمين ميگويند و در شهرك كارخانه قند مياندوآب
صداي شادماني است كه ميآيد.
سرماي گزنده زمستان از تن فروردين رفته است .تو پلك ميزني و همه بيخبرند كه
از مياندوآب ،از كوهس��تان غيور آذربايجان تا ش��رق و آن سوي جنوب آن دورهاي مه
شداد ،دجله چشم به آفرينش تو گشوده است و با هر پلك زدن تو موج
گرفته از ظلم ّ
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برميدارد و حزين جريان دارد .چه كسي باور ميكند اين گل تازهشكفته ،اين كودك ناز،
حكايتها دارد و روزي نامش و عطر گلبرگهاي تنش را همه خاك ايران آرزو ميكنند
و تا دورهاي سرزمينش ياد خواهد شد.
اما نه انگار اين مهربان مادر كه ديري نميپايد كه چش��م از جهان و جان ش��يرينش،
اين پسر نازدانهاش ،برميگيرد .رازهايي نخوانده را از پس چشمان درخشان و سياهش
ميخواند كه گاه به گاه دلش فشرده ميشود و آرزو ميكند كه نوگلش تنها نماند و الاقل
عمر مادر به دنيا باشد و حضرت پروردگار يك ياور و يك برادر مهربان برايش ببخشد.
ي سبزپوش ميبيني بر باالي سر مادر كه هلهله
مادر دعا ميكند و تو فوج فوج فرشتهها 
ميريزند و بشارت ميدهند كه «فبشرنا ُه بغال ٍم حليم» ،مژده باد تو را به پسري بردبار و
صبور .به «حميد» كه تكيهگاه هميشه نو رسيده تو خواهد بود ....تو از استجابت اين دعا،
ناز ناز ميخندي و مادر چه حظي ميبرد از گلخندههاي شيرينت ،انگار كه به دلش برات
آمده باشد دلش روشن ميشود و تو را ميبويد و ميبوسد.
و پدر «فيضاللـه» اگرچه يك نازنين پسر به نام «علي» از خداوند به امانت دارد اما اين
بار گويي چشمهاي فوران زده در جانش ميجوشد و به راستي كه فيض خود اللـه را در
تمام روحش حس ميكند و گويي كه غريبانه اميدي صدايش ميكند كه فيضاللـه،
چشم بگشا كه آفتاب آمده است چشمانت روشن باد! كه اين كودك پاكيزه ،توشه امروز
و آخرت تو خواهد بود و در آن روز كه نه مال و نه هيچ فرزندي س��ودي به حال هيچ
كس ندارد تو از ره توشه فرزندت كولهبار شفاعت پر ميكني و تا ابد روزي كه حضرت
خداوندگار از تو حق بندگياش را بطلبد سرشار روشنايي خواهي بود ،ببال به خود از
ن لقمهها بزرگش كن.
هديهاي چنين پربها و ثمين و تا هميشه با حاللتري 
غمي شيرين دل پدر را ميلرزاند ،اين روياي صادقانه است يا خواب اميدواري ،هر كدام
كه باشد دل پدر چيزهايي را كه نبايد شنيده و حاال دارد ميتپد از پروراندن امانتي چون
تو!
نامت را چه بگذارد كه بزرگي اين الهامات شگفت روزهاي آغازين تولدت را شايسته باشد،
االن فروردين است و سرآغاز رويش تازههاي پروردگار و اين روزها فريادهاي تازهاي از
انتظار به گوش ميرسد ،چه نامي برگزيدهتر از موالي چشم انتظارمان «مهدي» ،همنام
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موالي آخرين حجت به حق ،همان كه تا هميشه با بركت نامش جانها را به اميد دنيايي
پاكيزه سبز ميكند و ميروياند و از پرتو حضرت عرشالعظيم هدايت شده است و هدايت
ميكند« ،مهدي» اليق هدايت موالي صاحبالزمانش است و ميشود.
گرچه با صدا كردن نامت هوايي تازه در جان پدر ميدود اما حتي اين نس��يم دلكش
محبت فرزندي هم نميتواند پژمردگي و رخوت سالهاي پيشرويش را طراوت ببخشد،
هر طرف كه چشم ميگذارد خفقان است و ترس ،نه بهاري نه گلي ،چقدر دعا كنند و
تم ّنا كنند كه نوري بتابد و مسلماني فراموش شده رحمتللعالمين از نام به دل بيايد و
گرد و غبار نامسلماني از جان سالطين جور برود.
دلش گرفته است اما نوري در كورسوي نااميديهايش سوسو ميزند كه توكل كن حتمًا
ميآيد روزي كه رها و مشتاق تا هر كجاي ايران نام و ياد اللـهاكبر خواهد پيچيد و خدا
خودش انتقام خواهد گرفت.
و تو قد ميكش��ي و با هر قد كشيدن تو «والوترالموتور» به جريان ميافتد و چشمان
ريحانه خوشبوي پيامبرمان نمناك ميشود ،قربان چشمهاي پرپرت بروم بانو! ميدانم هر
شامگاه و سپيدهدم كه دلت ،دل به خون تپيده از جفاي تو آرام ميگيرد و شادمانه خيس
اشك ميشوي حتمًا خبر آفريدن منتقمي از خونخواهان حسينت را ميشنوي كه يك
سرباز ديگر به لشكر عاشورايي نورچشم به نيزه فتادهات ،حسينت اضافه شده است و
يك ياور تازهنفس به «هل من ناصر ينصرني» عصاره جان و دلت ،پاسخ داده است ،تو از
باليدن «مهدي» ميبالي و اين را هنوز فقط تو ميداني و حسينت و علمدارش...
واي اگ��ر اين مادران ش��هيدپرورده ،اين صبورهاي خون به دل ميدانس��تند كه اين
نازدانههاي دامانش��ان روزي منتقم خون حسين فاطمه ميش��وند ،چهها ميشدند!
چهها ميكردند! از بوسيدن و بوئيدن فرزندانشان سير نميشدند و لحظهاي چشم از
آنها برنميداشتند تا مبادا ترك به قلب تپيده در عشق و والي جان پارههاي حضرت
اميرالمؤمنين ،بيفتد و تا هميشه عمر ،با العطش پر پر شدههاي اهل بيت تشنه ميماندند
و هاي هاي ميگريستند.
واي اگر مادران ش��هدا فقط يك اشاره از هزار كرشمه حضرت خداوندگار را در چين و
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محرمي كه در سوگ بيياوري
شكن ابروان فرزندانشان مييافتند چه حالي داشتند آن ّ
دردانه پيامبرشان و نور چشم حضرت فاطمه مظلومشان ميگريستند و با واگويههاي
يا ليتني ،اي كاش ،در آرزوي ياري رساندن به مواليشان بودند و ندبه ميكردند در آن
حال حزين ،سروشي پرده از اسرار تقديرها برميداشت و مژده ميداد كه اين نورسيده
دامانتان ،روزي ياور رسالت حسين ميشود چهها ميشدند.
اشك ميريختند اين بار نه از ماتم بيياوري موال و مقتدايشان كه از پيوستن يك جان
به مقتلگاه حسين و ياوري حسين .اشك اميد ميريختند و چه احساس غرور ميكردند.
اگر ميدانستند با قد كش��يدن فرزندانشان دل حضرت خيرالنساي عالمين به تپش
ميافت��د و ثانيهها را تا روز خونخواهي و ديدار ميش��مرد ،چهها ميكردند ...حال كه
ميدانند باز هم دير نشده است و عنايت يافته خود پروردگارند و چه حظي ميبرند از
انصارالحسينند.
اين كه مادر شهيدند و پرورشدهندههاي
ُ
اين راز س��ر به مهر را نه هر خاكنشين كه بيترديد باالنشينان ملكوت هم تا روز
يوم عظيم كه پردههاي اس��رار ميافتد از قدر و منزلت اين به خون خفتگان هنوز
بيخبرند و تا آخر خط را نخواندهاند و نميدانند...
و حاال تو هنوز يك سالگيات را تمام نكردهاي كه مادر دعايش مستجاب ميشود و همان
فرشتههاي سبزپوش پا به پاي مادرت روزها را ميشمارند تا پاييز بيايد و تو را از تنهايي
و بعدها از بيياوري تا آخرين روزهاي گذرت در اين خاكدان ،دربياورد ،تو در دامان پر از
تبسم يكي از همين فرشتههاي
تالوت ُشكر و صلوات مادر به ناز غنودهاي و هرازگاهي به ّ
تمامًا سبزبال ميخندي و دل مادر را ميبري.
دل ببر از مادر ،از اين شهيد نوشانده از شيره جانش ،كه ديري نميگذرد و براي هميشه
در اين دنيا از تو چشم ميگيرد.
پاييز كه رس��يد همقدم هميش��ه زندگانيت «حميد» برادرت پا ب��ه خاكدان پر از بال
ميگذارد و مادر دلآسوده از آمدنش ،شادمان از با هم بودنتان ،چندي نفس ميكشد
عليين
و باقي عمرش را به بقاي جان شما ميبخشد و ميرود كه تا هميشه در اعلي ّ
پروردگارش به اين كه به تو و برادرت «حميد» از شيره جانش شير محبت رسولاللـه و
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تزده كائنات بگويد.
اهل بيتش را داده فخر كند و پروردگارش مداوم در برابر چشم حير 
«واشربوا هنياء» ،بياشام  اين بهشت گوارا را ،نوشت باد كه با ذكر قرآن مبین من ،به امانت
من ،به فرزندانت ،شير نوشاندي.
و باز تو يك ساله شدي و «حميد» برادرت هنوز يكساله نشده از دامان پرمهر مادر
نااميد ش��د« .حميد» همان كه تا هميش��ه خواهد گفت« :عمر مفيد من از زماني
شروع شد كه رفتم پهلوي مهدي» .رفيق روزهاي سخت تو ميشود و با هم ميباليد
و قد ميكشيد تا روز موعود! سرخي لبخند بر لبان بيبي مهربان دوعالم بنشانيد.
با هم اخت ميش��ويد .در ظاهر يك سال فاصله داريد و در اصل بيهيچ فاصلهاي دل
به هم داديد آن قدر كه ديگر خيال خواهرهايت راحت ميش��ود «هر وقت دنبالش��ان
ميگشتيم كافي بود يكيشان را ببينيم تا مطمئن باشيم دوتاييشان را پيدا كرديم».
چه كسي باور ميكند حتي خواهرهاي مهربانت كه عطر مادرانه نوازشهاي گرم دارند
هم در خيالشان نميگنجيد كه اين دو كودك معصوم ،اين نورچشميهاي مياندوآبي
آذربايجان ،سالها بعد قصه آمدن و رفتنشان شهر به شهر ،دهان به دهان روايت خواهد
شد و در و ديوارها و كتابها از حك شدن نام حسينيشان به خود خواهد باليد.
براي چه و به خاطر كدام عمل صالح ،اين چنين قصه آفرينشتان تكرار ميشود و هر
بار يك گره نگشوده از هزار توي شگفتيهايتان ،واميشود و حيرت است كه ميآيد و
انگشت به دهان ميماند.
س��ر بلند كن س��رباز كوچك امامحس��ين(ع) ،خرداد  45هم گذش��ت و تو ديپلم
گرفتهاي ،ديگر آنقدر قد كش��يدهاي كه پنجرههاي بس��ته و ب��ي نور مياندوآب را
ببيني و دلت ميخواهد تا دل قلههاي سترگ آذربايجان بروي و خورشيد را براي
مردمانت بياوري ،اما نميتواني ،تو هنوز كوچكي و ناتوان تا خورش��يد ،سالها بايد
در دل دامنهها جان بسوزاني و از سوختن نترسي و هيچگاه واهمه نداشته باشي از
اين همه گزمه لميده بر سر كوهها!
اين درس و مش��قهاي تكراري اين آموختنهاي بيهدف هم اگرچه اميدي به دلت
نميدهد ،اما صبر كن ،اين سياهيها روزي كنار ميرود و تو آن روز به آرزويت ميرسي،
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تو قد بكش ببال كه چشم شيطان كه به تقدير آسماني تو شك كرده است بسوزد ،بگذار
بسوزد كه خيلي وقت است كه دل كندنت را از دنيا و رنگ و لعابهاي مردارش ديده
است و از مراقبين احوال تو وصفها شنيده كه دلش ميلرزد ،چقدر سعي كند ديگر از
نگاههاي شما دو برادر بوي زمينگير شدن به خاك نميآيد.
حال مرا كجا توان در واژه گنجاندن مظلومي غريب چون تو هست.
سرت سالمت دانشجوي دانشگاه شجاعت حسين ،رخت از اروميه به تبريز كشاندي
تا علم هدفمند را تا ثريا بيابي از امروز ديگر آرامش زميني از تو گرفته خواهد ش��د و
«فانزلالسكينه» حضرت جانان بر ذره ذره جسم و روان تو نزول خواهد كرد وقاري باور
نكردني و اطميناني سست نشدني! وقت آن رسيده كه با ادامه تحصيل بار سنگين روي
دوشت را سبكتر كني ،شايد كمي دلت آرام شود.
سال  52آمده است ،ميهمان تبريز تب چشيده از اغيار ميشوي و حاال دانشجوي
دانش��گاه تبريزي و بايد كه تب آزادگي و عزتخواهي در جانت باشد كه اينجا هم
ببالي و قد بكش��ي تا روز موعود! اما نه ،تو نظر كرده فرشتههاي سبزپوشي و انگار
باز هم ندايي ش��نيدهاي و به فتحي قريب اميدواري كه بوي «واثابهم فتحًا قريبًا»
ميدهي و هركه را كه اليق بوييدن اين ذكر آس��ماني اس��ت هوشيار ميكني و در
تدارك اندوختن يك لش��كري كه با نام عاش��ورايي مقتدايت حسين دل به معركه
دشمن ببرد و دلباخته به حضرت يار ابدي برگردد.
مدتهاستكهميشنويسيديازتباررحمتاللعالمينبهخورشيديكهتوميخواستي
دس��ت پيدا كرده و حاال جان ميخواهد كه خورش��يد را به ظلمات مردم ببرد و اگر از
حرارتش ،از آتش فورانش سوخت ،دم نزند و فدايي روشنايي بخشيدن به مردم سياه
روزش بشود.
تو هنوز تا فارغالتحصيل ش��دن راه زيادي داري و س��وختن برايت زود است ،بمان تا
سيد نوراني پاسخ بده و آن وقت دينت را
مهندس مكانيك قابلي كه شدي به نداي اين ّ
ادا كن ،ميخواهي مثل برادرت «علي» به تيرباران غضب شاه مردمكش مبتال بشوي و...
نه اين انديش��ههاي تلخ و روح مرده را كجا توان مقابله كردن با روح پاكيزه توست ،تو
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«مهدي» هستي و هدايت شده خود حضرت قائمي(عج) تو بايد به روحاللـه خورشيد
يافته ،كه نائب بر حق مقتدايت هست لبيك بگويي و بايد كه جان به معركهاش ببري،
برخيز كه حضرت پروردگار ازلي با همه فرشتههاي سبزپوش آسمانش ،رفتنت را نظاره
ميكنند.
ميروي كوي به كوي و آن قدر دل برده داري و دل ميبري كه سالها بعد پرپر شدنت
خ حضرت معشوق ،فرزان ه يار روحاللـه ،سيد باوفاي انقالبمان «حضرت آيتاللـه
در مسل 
خامنهاي» هم در يادش آن چشمهاي پرشور و زبان آتشين مانده است كه براي پيش
بردن كارهاي مبارزه و نهضت نورخواهي به محضرشان ميروي و صاحب لطف ميشوي،
چقدر بلندبختي كه «حضرت آقا» به يادت زمزمهها دارند« :فكر مبارزه و نهضت در او
«شهيد باكري» يك فكر عميق و نافذ بود و شما ميدانيد ايشان بخصوص اين شهيد،
ورودش در خط امام و اس��تقامتش در خط امام و رسيدنش به مرحله يك سردار خط
ام��ام ،امتياز ويژهاي دارد ـ  از بعضي اين انتظار بود از امثال ايش��ان يك خورده كمتر
انتظار بود ،ليكن در عين حال اينها وارد ميدان شدند ـ  خودش آمد ،برادرش را آورد و
بلكه خانوادهي خودش را كشاند ،اينها خيلي ارزش دارد خيلي اهميت دارد ،اينها جان
خودشان را هستي خودشان را وهم شخصيت مادي و معنوي خودشان را در دو دست
گرفتن��د و تقديم كردند به اين انقالب» .تو آن قدر جان خالص به ميدان فتحاس�لام
آوردهاي كه س��يد فرزانهمان با همه اين اوصاف دلش نميآيد حرف آخر را نزند و حق
همه سر سپردگيهايت به مردممان را ادا نكند كه باز واژه را به نام تو برميگرداند« :لذا
اگر ما ميخواهيم اين انقالب تر و تازه و با طراوت بماند و با همين استحكامي كه تا حاال
بوده پيش برود بايد اينها را زنده بداريم ،اينها علمند .اعالمالهدي و منارالتقي اينهايند».
و حال ما ورق به نام و ياد همه دلواپسيهاي هميشه تو براي فتح و نصرت انقالبمان ،پر
كنيم تا طراوتي بر گلستان اسالم حسينيمان انداخته باشيم و كمي به خود بياييم و
از پروردگار هميشه مهربان مدد بخواهيم كه دلمان تكان بخورد و هواي خوب شدن و
پاكيزه ماندن كند.
و انصافًا كه چه جان سختي مهندس مؤمن ،انگار فارغالتحصيل رشته ايمان و توكلي
كه اين همه تاب ميآوري و از اميد نميافتي ،در اين فضاي مسموم دانشگاه كه فراوان
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آلوده است ،نفس كشيدن در اين بيهوايي ،جان و روح آدم را مچاله ميكند .هر كدام با
يك رنگ و لعاب و چند دسته تفكر ،خيليها بيتفاوتند و فقط براي رسيدن به پست و
احدالناس و خير و شري ندارند،
منصبي به مدرکگاه آمدهاند و اصلًا كاري به كار هيچ ٌ
به آنها چه كه خون همسايهشان سنگفرش خيابانها شده است و اصلًا به ما چه كه چه
ش��ده است و براي چه ش��ده است ،يكي با دار و دستهاش هر روز معركه ميگيرد كه،
هرچي گفتند بگو چشم ،سرت را بينداز پايين آرام برو و بيا كه شاه گلولهبارانت نكند ،و
از همه بيشتر اين نگاههاي راحتطلب بيمغز است كه تو را اذيت ميكند و هر كجا كه
ميروي تو را ميپايد.
اصلًا بگذار بپايند و بگذار قدم به قدم ر ّد كارهايت را داشته باشند و گزارش بدهند .آخرش
كه تو فدايي امام حسيني و قول دادهاي سرباز عاشوراي حسيني بشوي چه باك ،تا كي،
چقدر بايد تو و از جان دست شستههايي مانند تو تالش كنيد و يك سال مقاومت نشان
بدهيد تا در سرزمين مثلًا سكه زده شده به نام اسالم ،در دانشگاهش يك اتاق كوچك
براي نماز خواندن پيدا كنيد و حرف بشنويد و تحمل كنيد تا شايد در اين بيغوله تنگ
نمازتان را بدون دغدغه بخوانيد و مسلمانيتان زير سئوال نرود.
خاكا بر سر آن تختنشينان روزيخور از نام مسلماني ،اينها را كه ميبيني دلت براي
غربت اس�لام ميسوزد و واژه واژه كه اين حكايتها روايت ميشود حيرت است كه بر
روح و جان مينشيند ،تو اما تا سال  56كه روزهايي چند از آن رفته است بر سر حرفت
ماندهاي كه «دل كندن از حال مقدمهايست براي دست شستن از جان» هر كجا ر ّدي
از آزادهخواهي است نام تو در غوغاست .از تظاهرات دانشجويي  16آذر تا  15خردادهاي
صف به صف گلگون پوشيده و پرپر افتاده ،رنگ و بوي تو پيدا است ،نزديك است «اذا
جاء نصراللـ ه والفتح» بيايد و كام دل خون ريختههاي خدا را بدهد ،تو حاال نهتنها يك
مهندس مكانيك اليق شدهاي كه به روايت دوستانت ،كاملتر از قبل ،فهميده و متينتر
در تعقيب كارهاي بس بزرگتري هستي.
همه جا صداي اللـهاكبر و لبيك است و فعلًا در اين دقيقههاي سرنوشتساز ،آينده كار
براي تو فقط انتخاب ماندن در دانشگاه يا ادامه تحصيل در دوره فوقليسانس نيست.
تو آرزوي بزرگتري بر دل داري و چقدر دوست داري كه اين بار هم فرشتههاي سبزپوش

تنهاترينسردار

23

آسمان بشارت بياورند و بتواني در اولين فرصت از كشور خارج شوي و به زيارت سيد
نائب به حق حضرت موعود ،به ديدار روحاللـه عزيزت در نجف بشتابي و در ايوان طاليي
حيدر خيبرشكن عهد و پيمان خودت را تا پاي جان محكم كني.
به  راستي كه وفادار به انقالبي ،آن روزها كه در دانشگاه همه جزو اموات بودند و از دلها
جز تلي از خاكستر سكوت نمانده بود تو در پي نفس دادن به اين چراغ نيممرده بودي
و الحق كه دانشگاه رنگ و بوي دين و مسلماني دوباره را از تو گرفت چه جان سختي
مهندس مؤمن« ،هوالذي انزلالسكينه فيقلوبالمؤمنين ليزدادوا ايمانًا ،»،براي توست
اين آيه براي همنفساني مانند توست ،پروردگار ،خودش شما را شايسته يافت تا برايمان
«البرالرحيم» است و قدرشناس بندگان زالل است ،اين جان
و توكلتان افزوده شود كه او ّ
مملو از بشارت قرآني ،شايسته گداخته شدن در كوره حضرت نبياللـه است و بايد كه
بماند تا روز موعود!
پاييز  57رس��يد دوباره ميبالي و باز قد ميكشي با صلوات و دود اسپند خانواده راهي
س��ربازي ميش��وي اگر چه در لباس خدمت به مزدوري بيريشه روزها را ميشماري
تعبد و توجه به برنامههاي انسانساز ابرمردي پاكيزه از نسل مواليت
اما شبهايت را در ّ
حسين(ع) سر ميكني.
دانش��گاه چ��ه زود فارغالتحصيلت كرد ،هنوز درسهاي زي��ادي از ايثار داري كه
نخواندهاي و بايد بخواني .اين پير جوان ش��ده از بركت اسالم ،اين روحاللـه كبير ،چه
ولولهاي در جان اين غنيمت گرفتههاي اميد بر تختگاه انداخته ،همه خوشيهايشان به
هم خورده و هر شب در كابوس آمدنش ،گلوله هدر ميدهند و نميدانند كه آتش اين
گلولهها شود سبب خير اگر خدا خواهد.
شهریور سال  57است و اين روزها واقعه روز هفدهم خونين تو را منقلبتر كرده است.
آن قدر حضور فعاالنهات در اين قيام ،تكاندهنده بود كه هر آن بيم پر كشيدنت ميرفت
و تو آن روز در نظر دوس��تان جزو ش��هدا بودي و گمان نميكردند جان سالم به دنيا
برگرداني .اما نه! تو بايد ميماندي و مأموريت عاشورائيت را به پايان ميرساندي و بايد
شمع وجودت در میان آتش وآب كه در دل فرات ذره ذره می سوخت و آب ميشد و با
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العطش نازدانههاي حسين به ديدار يار ميرفتي.
دجله ،اين هورالعظيم جاري ،چه غصهها كه در دلش دارد از شرمندگي اين همه خنكاي
لطيف كه نتوانس��ت ،ظهر عطش گرفته عاشورا را نميببخشد و نازگلوي ششماهه
علياصغر را ،سيراب كند.
سرباز بيقرار! در پادگان كفر طاقت ماندن نداري و روزها در آستانه آفتابي شدن انقالبي
مبارك است .مقتدايت فرمان عمومي ميدهد كه سربازها بايد كه پادگانهاي كفر را
ترك كنند و به مردم بپيوندند مگر ميتواني از حكمي چنين فرض و نافذ چشم بگيري
و دلخوش به خدمت باشي ،چه خدمتي؟ در سايه كدام پرچم عدالتخواهي و استقالل
بايد ماند؟
دل به دريا كه ميزني سربازي را در پادگان كفر رها ميكني و پا به پاي مردم رنجيده
وطنت به پا ميخيزي.
تو مشت گره ميكني و مردارخوران جيرهبگير اجنبي چش م تيز ميكنند تا مشت پر از
قوت و صبوري تو را و امثال تو را واكنند اما زهي خيال باطل ،هيهات كه بتوانند ذرهاي
از ارادت و اعتقاد شما را به آنچه كه در دل داريد از شما بگيرند.
بگذار از زبان اسناد و سندهاي عاشقي تو بگوئيم ،اين غنيمت خوردههاي هميشه طماع
از جلسات شما واهمه كرده و كس فرستادهاند تا راز مگوي شما را به خيال خودشان
كشف و ضبط كنند ،آگاه باش! «جلساتي براي مطالعه تشكيل شده و مطالعه خود را با
قرآن و نهجالبالغه و شايد كتابهاي ديگر شروع و بنا به پيشنهاد مهدي باكري ،قرار بر
اين شده كه بعد از خواندن و بحث و تبادل نظر در همان جلسه در منزل به طور انفرادي
مطالب جديد با نظريات ديگري كه به نظر افراد ميرسد و همچنين چكيدهاي از مطالب
گفته شده را نوشته و براي بحث بيشتر در جلسه مطرح گردد»...
دس��ت مريزاد سرباز شجاع! عجب آب داغي بر النه اين مورچگان ريزهخوار پهلوي
ريختي! اين جلس��ات ،آغاز آش��فتگي روحي و ترس از مسند افتادن شداد است .و
اينها خود مقدمه يك حماسه ديگر است.
تو به مطالعه قرآن و تشويق دوستانت به بهرهبرداري از قرآن متهم هستي و حال كه
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چند صباحي است از دانشگاه هم رخصت يافتهاي و ترك پادگان خدمت كردهاي ،ديگر
چه جاي آسودگي است؟ بايد براي تو فكري بكنند و نگذارند بيش از اين مخل شيريني
خوابهايشان بشوي ،از سازمان اطالعات و امنيت ،خيلي محرمانه! فرمان صادر ميشود
كه «با توجه به اين كه مشاراليه داراي فعاليتهاي ضدامنيتي هنگام تحصيل در دانشگاه
بوده و ارتباطات مشكوكي با دانشجويان سابقهدار دانشگاه آذرآبادگان داشته» و ...كلي از
اصل و نسب طاغوت گريز تو ميگويند و بعد اخطار ميدهند« ...لذا ضرورت دارد اعمال
و رفتار ياد شده از طريق سازمان رضائيه تحت مراقبت و كنترل قرار گيرد و»...
و تو اگرچه ميداني و به حتم ميبيني چشمهايي را كه آشكار و پنهاني ر ّد تو را ميگيرند
و ميپايند و گلوله نشانت ميدهند ،با اين همه ،بيخيال اين  كفار نامسلماني ،و هنوز
دل به رسالت پيامبرت بستهاي و تا هر لحظه كه اراده كند ،جان در راهش ميدهي و از
اين همه گزمه چه باك كه تو تكليف خود را با جسم و روحت معلوم كردهاي «تكليف،
حسينوار جنگيدن و شهيد شدن در راه رسالت حسين است».
و بهار انقالب جوانه زد در زمستانترين سياهيها ...،همه جا هلهل ه اللـهاكبر و نور است.
ق االصباح! اين صبح شكافنده همه تاريكيها از كجاست؟ اين فرشتههاي سبزپوش
يا فال 
عليين باز به كدام بشارت ،نور و درود بر سر مردمان وطنم ميريزند« .اني َجزيت ُه ُماليوم
ّ
بما صبروا» اين كدام يوم پيروز است كه جزاي همه صبوريها و مقاومت هاست «انهم
ت اسالم است و آغاز
همالفائزون» ،اين يوم س��عادتمندي و رستگاريست ،يوماللـه نصر 
دوباره حكومت رسولاللـه است «انا فتحنا لك فتحًا مبينا»ي ايران است .ايران ويران
ش��ده از ظلم و چپاول است كه با هدايت سيدي كبير و با تكبير و پشتيباني امت ،بر
طاغوت غلبه كرده است و رهبرش پيام فرستاده كه «بايد اين پيروزي را ،اين  22بهمن
را بزرگ بشمارند و حفظ كنند روزي را كه خداي تبارك و تعالي به ملت ما م ّنت گذاشت
كه اين ملت را يكپارچه كرد و ملت را غلبه داد».
همه جوانهها به شجره طيبه اسالم تبديل شدهاند و ديگر سياهي و قحطي نيست و همه
جا منتظر آباداني است و باز باليدهتر شدهاي و به تقديرت تا روز موعود چيزي نمانده!
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س��پاه تازهنفس پاس��داران انقالب نوپا ،به تو احتياج دارد .به تو و به آرمانهاي بادرايت
تو محتاج است تا قوي شود و مثل روح تو باليده جان بگيرد ،چه جاي تأخير كه تو از
هميشه عمرت سرباخته در اين ميدانها بودي و اكنون با عضويت در سپاه پاسداران
ميتواني در س��اماندهي اين نهاد در آذربايجان غيورت دس��تي داشته باشي و سهمي
به يادگار در توش��ه عمرت بيندوزي و س��ري به دادستان دادگاه انقالب اروميه بزني تا
اگر همتي در بازو داري به ورطه كار صادقانه بياوري و باز مثل هميشه همه را حيران
خوبيهايت كني ،فعاليتهاي ش��بانهروزي تو در اين سالها در اين  58تازه روييده از
طراوت ،گاهي به  20ساعت كار ميرسد اما خستگي نميشناسي و همه چيز را حتي
عبادت را با «نظم» به آغاز و انجام ميرساني...
هنوز يك دل سير ،از اين يك سال رها شده لذت نبردهايد كه مهرماه سال  58دمكراتها
به غارت اروميه ميآيند و تو محال است كه بنشيني و بگذاري به چپاول بيايند و غنيمت
ببرند.
براي مدتي عضو هيئت مديره آب مش��روب اروميه ميش��وي دل و جان را در طبق
اخ�لاص براي خدمت كردن به مردمت ميگذاري و هم��ه را حيران بزرگي و ادبت
ميكني.

ــــــــــفصلدوم

ــــــــــــــــــــشهرداريچنين،همه ُحسن
آن بنز صفر كيلومتر شهرداري در حسرت تو ماند كه سوارش شوي و به همراه كارمندان كوچههاي
اروميه را چرخ بزني .تا اين كه يك روز دستور دادي آن بنز خوشقدم را براي عروسي يكي از
دختران بيسرپرست پرورشگاه ،گل روبان بزنند تا...
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شب در لباس معرفت و روز در قبا...
در تقديرت هنوز آزمودنهاي بسيار است و كارها بايد بكني ...براي  9ماه شهردار
اروميه ميشوي آن قدر فروتن و متواضع ميآيي و ميروي كه اولش هيچكس حتي
خود كارمندان شهرداري هم در حيرت و ترديد ميمانند و باورشان نميشود كه تو
شهردار جديدي! مگر ميشود شهردار باشي و خاكي و افتاده راه بروي.
همه منتظرند تا شهردار با كت و شلوار شيك و عصا قورت داده بيايد و دست به كمر
دستور بدهد اما مگر ميشود؟! يك نفر با لباس خيلي معمولي را ميبينند كه به جمع
كارگران منتظر ميپيوندد و ميگويد شماها را امروز فرستادهاند و آنها چون فكر ميكنند
از خودشان هستي ،بيل و كلنگ را دستت ميدهند تا مشغول كار شوي و تو شهردار
تازه منصوب شده اروميه ،به روي خودت هم نميآوري و مشغولي ،تا ميآيند بفهمند
كه تو شهردارش��ان هس��تي بيل و كلنگ را با كلي شرمندگي و شايد ترس از اين كه
بعدها توبيخشان كني از تو ميگيرند و نميدانند تو چقدر صفا در اندرون آن سادگيات
داري و حتي شرمنده ميشوي كه« :شماها خيلي زحمت ميكشيد من افتخار ميكنم
بيل دستم بگيرم ،اين طوري حس ميكنم با هم هيچ فرقي نداريم شهر شما شهر من
هم هس��ت بنابراين كار شما هم كار من است» .تو زالل زالل شرمنده شهردار بودنت
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ميشوي و كارگران شهردار ديده سالهاي طاغوت ،هاج و واج ميمانند كه مگر در اين
خاكدان هم ميشود شهردار مهرباندلي ديد كه همكاسه رعيتش بشود و دل بسوزاند،
تو اما همه اينها را از چشمان پر از ترديدشان ميخواني و چقدر سرشار نفسهاي تازهاي
كه توانستهاي دلي به دست آوري و لبخند كريمانه حضرت خداوندگار را در پس اين
تواضعها ميبيني و ّ
حظ ميبري.
صبحها هنوز ساعت   7/5نشده بود كه در شهرداري حي و حاضر آماده به خدمت بودي
و نماز مغرب را هم كه در مس��جد شهرداري ميخواندي و ناگهان غيبت ميزد كجا؟
ياران و همدمان دقيقههاي همراه خدمت تو از شگفتيهاي اين دوران تو بسيار گفتهاند،
اين كه حتمًا در هفته دو سه روز ميرفتي پرورشگاه و بچههاي دلتنگ اصلًا خانوادة گرم
نديده را از صميم قلبت بغل ميگرفتي و آنچنان با آنها ُگل ميگفتي و ميشكفتي كه
گويي فرزندان نداشته ات هستند و بايد كه دلشان را شاد كني.
اين ابراز محبت تو باعث حيرت ناظران ميشد ،آن شهردار جدي و آرام كه خندههاي
بلندش را هيچ كس نشنيده بود چنان با بچههاي يتيم از خنده پر ميشود كه انگار پاره
تن خودش را ميخواهد از غصه بيرون بياورد.
آن قدر با محبت و صفا در آغوشش��ان ميگرفتي كه يك بار دل يكي از همراهانت را
كمي لرزانده بودي ان چنانکه  چندشش شده بود و رويش نميشد كه بگويد ،شهردار
اين قدر بچهها را بغل نگير شايد مرضي و علتي دارند ،از اين چهرههاي زردشان مبادا
بيماري به تو سرايت كند ،اما تو آنقدر فارغ از دنياي تكبر و افادههاي آنچناني بودي و دل
به رضايت پروردگارت بسته بودي كه حتي همراهانت جرأت ابراز اين كلمهها را نداشتند
چون ميدانستند تو باصفاتر و پاكيزهتر از اين حرفهايي كه اصلًا ذرهاي به اين گونه موارد
هيچ  ،دل بگرداني.
به راستي كه هركجا رد پايي از تو افتاده ،همهاش خدمت است و سادگي و صفا ،چطور
ميشود تحليل كرد آن روح بزرگ تو را ،آن دل بلندنظر تو را كه از حقوق شهردار شدن
خودت براي همين بچه هاي بيسرپرست پرورشگاه مربي مخصوص استخدام ميكني
و لحظه به لحظه تيماردار حالشان ميشوي.
بنز صفر كيلومتر شهرداري در حسرت ماند و هيچ كس نديد كه تو سوار بر آن همراه
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كارمندانت در كوچهها بچرخي تا آن روز كه امر كردي بنز خوشقدم را براي عروسي
يكي از همين دختران بيسرپرست پرورشگاه ،گل ُروبان بزنند تا ماشين عروسيشان
بشود و شادمانيشان مضاعفتر شود.
چقدر غريبانه،منش باصفايي داشتي ،حتي به فكر سرخ شدن لبخند يتيمان بودي و
هميشه روزها ،لبانت به تبسم و مهر باز ميشد .كسي نديد كه بر سر كارمند متخلفي داد
بزني و تهديدش كني ،تازه چقدر شرمنده ميشدند وقتي محجوب و دوست داشتني ،با
آن لحن شيرينت تذكر مشفقانه ميدادي و آنها دوست داشتند از خجالت كمكاريشان
زمين بروند و تو از آنها دلخور نشوي و دلخور نميشدي و نديده بودند كه عصباني بشوي،
با همه ساده بودن و تواضعت ،ابهتي داشتي كه وقتي نگاه ميكردي برق چشمهايت دل
همه را ميبرد و همه را در اطاعت مهر خودت ميآوردي.
و آن روز كه از شهرداري استعفا دادي تا در سپاه مفيدتر باشي و بيشتر خدمترسان
ش��وي تازه آن موقع بود كه همه فهميدند چه گوهر گرانبهايي را در ش��هرداري از
دست دادهاند ،تازه آن روز بود كه آه از دلشان برآمد از اين همه خالصانههاي كردار
تو كه حقوق ماهيانهات را كه كلش هفتهزار تومان بود به چهار قس��مت تقس��يم
كرده بودي تا هر ماه س��ه س��هم براي مرداني عائلهمند كه براي استخدام پيش تو
آمده بودند و تو دلت نيامد كارگران خانوادهدار را دست خالي برگرداني ميدادي و
تنها يك سهم براي خودت از آن پول برميداشتي.
ش��گفتا كه جور نبودن كار براي نيازمندان را هم خودت ميكش��يدي حال آن كه در
س��الها نهچندان دور در همين مس��ند و پشت همين ميزهاي شهرداري ،عصاقورت
دادههاي دستگاه پهلوي با آن همه خدم و حشم اموالشان حتي دلشان نميآمد ارزني
در دامان گرسنهاي بيندازند .تو نادرترين انسان پاكيزه اين خاكدان پرباليي ،اگرچه فقط
براي  9ماه  شهردار شدي اما براي هميشه به شهرداران فرداهاي وطنت ،به مسئوالن
مسندنشين ،خدمت كردن بيمنت و صادقانه بودن با مردم را ياد دادي.
و حال ،آنانكه حكايت انسان بودنهاي تو را شنيدهاند و يا ديدهاند ،در حسرت تو ماندهاند
و چشم ميگردانند تا مردي از ميان پشت ميزنشينها را ببينند كه به منش و رفتار تو راه
ميرود و ميپوشد و تبسم ميكند و همه را از اين همه كار و خدمت بيمنت به تعجب
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ِناللـه يامر بالعدل واالحسان» را اين گونه با جان آميخت.
واميدارد ،مگر ميشود؟ «ا َّ
آه از اين وجدانهاي خواب رفته ما ...،ما كجا و ذره ذره خدمت تو براي خلق خدا كجا...
اين تارهاي س��فيد در پس انبوه موهاي س��ياهت حكايت ديگري است .فرمانده
آذربايجان! شهرداري را كه سامان دادي و جهاد سازندگي آذربايجان را با درايتت
آباد كردي و باز در سپاه معركه راه انداختي و فرماندهي تار و مار كردن منافقين
نور نديده را به سالمتي از سر گذراندي.
ميآيي و ميروي از اين كار به آن خدمت ،خس��تگي را اصلًا نميشناس��ي؟ كمي
آرام بگير و به خودت هم اجازه نفس كشيدن بده ،داري كم كم پير ميشوي مرد
پيروز ،پس كي ميخواهي آستينهاي خدمت در خانواده را با ازدواجت باال بزني
و باز الگو بس��ازي و همه را حيران كني ،همه نشس��تهاند تا ببينند اين كريمانه
دلنجيب ،اين سر به زيرخاكي ،چگونه با همه اين مشغلههاي خدمتش با اهل و
عيال ميسازد و آيا باز هم ُگل از ُگلش ميشكفد و هميشه متبسم است.
تا تو به دل خودت برس��ي ،باز طوفان بالست كه ميوزد و انگار كه هنوز كابوس شوم
طاغوت تمامي ندارد و ميآيد ،هنوز گرماي تابستان از دست نرفته كه آتش بر سر و جان
مردمان وطنت ميريزند و اعالن جنگ ميكنند.
تب» اين ابي لهب
خداوند لعنت كند صدام غارت چش��يده را« ،تبت يدا اب��ي لَ َهب و ّ
دس��تانش قطع باد كه معاهده صلح و دوس��تي را پاره كرد و كينه و دشمني را در دل
ت رها
مش��تي كوفيان ناس��پاس بعثي ريخت تا به غارت ايران مظلوم تازه از قفس ذل 
شدةمان بيايند و به خيال خودشان ،تا انقالبمان قوت نگرفته فتحش كنند و غنيمتي از
آن خودشان سازند.
چه كور خوانده بودنند قصه مقاومت اين مردم را ،نفهميده بودند و نديده بودنند مشتهاي
گره خورده اتحاد و يكي بودن ملت ايران را.
اين طوفان بالي جنگ است كه ميآيد يا بوي عاشوراي حسين است كه علمهاي عزت
و شايستگي را برافراشته تا عاشقانش به دوش بگيرند ،انگار كه مشامت در تازگي عطري
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غريب و روحنواز ،نوازش ميشود و نهتنها حواست كه همه جان و روحت مشغول اين
تهاجم نابرابر دشمن است .اين جنگ تحميل شده به اين جهاد حتمي كه مطمئني
عنايتي ديگر از حضرت جانان است خاطرخواهان وصالش را بيازمايد و بار ديگر محك
بزند تا در غربالترين صافيها ،بهترينش��ان را براي مقرب شدن به درگاهش بپذيرد و
بخواند و تالوت «ا ِّناالنسان لفي خسر» را بر جانت نقش ميبندي تا هر لحظه به ياد
بياوري كه هر دقيقه عمرت را در زيان و خسراني و حال چه ثانيههاي بهتر از اين روزها،
از اين اعالم جهاد رسولاللـه براي پاسداري از اسالمش ،اسالمي كه چه رنج ها بر سر آن
كشيد و چه نوازشها و «التحزن»ها از حضرت نور علينور عالميان چشيد تا پايدارش
كند الگوي تو و صراطالمستقيم پاك باختگاني مانند تو از كدام منشاء آسماني قوت
ميگرفت كه سالهاست بعد پرپرشدنتان هم در حسرت يك نگاه ياعلي ريزتان هستيم.
صداي شيرينت را از پس اين واژهها ميشنويم كه «الگوهاي ما ائمه اطهار هستند كه
همه يا در ميدان جنگ شهيد شدند يا توسط توطئه خائنين مسموم و شهيد شدند ،اين
به خاطر حركت آنها در خط راست و مستقيم اسالم بود و عدم سازشپذيري و مسالمت
با جنايتكاران بشريت ...زنده ماندن اصل نيست به تكليف عمل كردن اصل است حال
چه زنده بمانيم و چه شهيد شويم بايد به تكليف عمل كنيم ،ما اين شهداء را براي چه
ميدهيم ،براي همين اسالم».
يهايت چه دلها كه ميبرد و چه شورها كه نميانداخت،
وه كه حالوت آسماني سخنران 
فانزلالسكينه بر روانت جاري است ،تكليف تو همه تبسم و نور است كه تمامي ندارد و
ميرود تا روز موعود!

ــــــــــفصلسوم

ــــــــــــــــــــمثلكوهپشتسرتايستادهاست!
صداي در نگراني تو را بيشتر ميكند و حق با توست.
هنوز حرفهايت با صفيه گل نينداخته كه
ِ
مبادا دير كني ،كه دنبالت آمدهاند؛ بايد بروي .براي جبهه نيرو ميخواهند ...برو و راحت باش سردار
تازهداماد!
صفيه تمام دلش را اقيانوس كرده كه دوري تو را تاب بياورد .او مثل كوه پشت سرت ايستاده است!
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عشق هم يعني كسي مانند تو...
با چشمهاي نجيب تو چه تماشا دارد اين برگ ريز طاليي پاييز ،بوي تن درختان خيس
خورده در انتظار بهار ديدني است حتي اگر صداي اين همه آژير خطر و مسلسل گلولهها
هم كه بيايد باز هم بايد با طراوت بود و تا جان سرپاس��ت روييد و ش��كوفه داد ...،حاال
وقتش رسيده و اصلًا از موعدش گذشته تا كي بايد جور بيهمدمي و بيمونسي تو را
دل بيتاب بكشد و همه خستگيهاي اين روزهاي پرالتهاب جنگ را بشنود و نشكند.
مگر نه اين است كه تو تپيده در روح و روان رسالت حضرت مصطفای برگزيدهاي ،پس
چه شده است حاال كه از قافله سنت رحمتللعالمين كه ازدواج است غافل شدهاي نكند
جنگ تو را از تصميم انداخته؟ تو! ميداني كه جهاد و ازدواج هر دو واجبند تو كه همه
گونه كاملي نخواه كه هيچ نقصي در پرونده بندگي تو در مقابل حضرت احديت باشد.
اما چه كني به هر كس و هر دل كه نميش��ود راز دل گفت و س��اخت ،تو مرد سپر و
كنج عافيتنشين كه نيستي پس حتي اگر جنگ هم تمام بشود باز تو دائمًا در گذر و
گذار از اين دنيايي و به حتم نخواهي توانست يعني بلد نيستي و نميتواني براي همدم و
رفيق روزهاي زندگيت لحظههايي پر از ناز و تنعم بسازي پس بايد چه كني دعا كني و
ملتمسانه از درگاه حضرت «ح ّنان محبت خواه»! بخواهي كه يك دل بزرگ و بزرگ پيدا
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كني تا هر چقدر هم كه سنگ و گلولههاي سختيها و مرارتها بهش خورد تاب بياورد
و تا آخرين نفس تا خود خط آخر با هم بودنتان ،از ته دل تاب بياورد و از همه مهمتر
دلش اصلًا از نبودنهايي كه مطمئني و قرار است در كنارش نباشي آزردهخاطر نشود.
مگر ميش��ود ...چرا نش��ود مرد فاتح ميدانها! تو اگر چه پر از شمشيري و اندازه همه
كوههاي بلند آذربايجان سترگ و رفيعي ،اما خودت ميداني كه در پس اين دل محكم
تو ،تپيدنهايي زالل و صاف هست كه اصلًا نميخواهي به همسرت «تو» بگويي و دلت
نميآيد كه سر سوزن ،اندوهي بر رويش بنشيند ،تو صميميترين و باوقارترين همدمي
خواهي شد كه همراه زندگيت تا هميشه به تو خواهد باليد ،حضرت پروردگار ودود چه
با حكمت و مهربانانه فرموده كه« :طيبان پاكيزه من شايسته طيبهاي پاك هستند و
خوبان را جز همنشيني با خوبان اليقي نيست».
ل نگران مدار كه پروردگارت بيشتر از اينها دوستت دارد و از سويي
در انديشه مباش و د 
مادرت از وراي خاكها از آن سوي دنياي وعده داده شده ،وساطت تو را به مواليش كرده
و تو مستجابالدعوه ميشوي ،خود حضرت ح ّنان فرشته طينتي مهربان برايت برگزيده
كه راه به راه قربان صدقه مهر و وفاي تو بشود و هيچ از نيامدنهاي خداييات ،اذيتت
نكند و مالمت نشنوي تا تو سرنوشت شگفت آفرينشت را در صحيفه بزرگ پروردگار تا
روز موعود حسيني به آخر برساني ،خداوند خودش كاردان است و ميداند چه كسي را
براي بنده باسپاسش برگزيند.
اي��ن برگريز طاليي پاييز  59نهالهاي نهفت��ه روح و جانت را بارور خواهد
ساخت ديري نميگذرد كه با صداي خش خش برگها كسي را بيابي كه بيمنت و از
روي جان بخواهد سنگيني روزهاي جهاد را بر دوشش بگذاري و صدايت را هر آنچه كه
باشد بنوشد و سيراب نشود از صداي مهربان تو....
دلت چه ميتپد .نامش «صفيه» اس��ت اگر چه هنوز رويش نديدهاي اما به دلت برات
بشارت آمده است و باز مثل هميشه روزهاي آسماني ،فرشتههاي سبزپوش را ميبيني
كه بال در بال به تو تبسم ميكنند و از نظر ميروند.
يتو َك ّل علياللـه ...صفيه اما دلش را در گرو شاهزادهاي نجيب كه ميگويند مسجدي و
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معنوي و خيلي اهل مراعات و البته بسيار آقاست باخته است و انگار كه از هميشه عمرش
منتظر چنين كسي بوده ،مگر چه كم دارد ،همه متفقالقول ميگويند« :مهدي از بهترين
بچههاي اروميه است و نميشود رويش هيچ ايرادي گذاشت» خواهرش اما ،چشمش
آب نميخورد و ميگويد« :قبول نكن صفيه ،زندگي با آقامهدي خيلي سخت است اون
يكند ،ميگويند اصلًا ميوه نميخورد ،لباس
با همه آدمهايي كه توي ذهنت است فرق م 
درست حسابي نميپوشد و ...اذيت ميشويها» ...صفيه اما فكر همه جايش را كرده است
بو
او از اول يك آدم متفاوت ميخواست ،هميشه دلش ميخواست يك زندگي پرجن 
جوش داشته باشد ،يكي زندگي چريكي ،آنقدر كه هميشه قبل از انقالب دوست داشت
همسرش دانشجو باشد و با هم عليه رژيم بجنگند ،حاال چه همراهي بهتر از اين كه همه
اروميه خاطرش را ميخواهند ،من هم يكي از اين خاطرخواهانش.
محكم و قرص پاي حرفش ميايس��تد و تازه به پيام ش��اهزاده نجيبش كه پيغام
فرس��تاده براي خري��د بروند ميگويد« :خريد نميخواه��م ،هيچ چيز نميخواهم.
دوست دارم همه چيز ساده و بدون تشريفات باشد».
«صفيه» مهربان و دلنازك است .نميخواهد به خرج بيفتي و اول زندگي اذيت بشوي،
تو اما دلت رضا نميدهد و با اصرار از اولين مغازه يك حلقه ساده ميگيري ،يك نشان
محبت ديرينه تا پاي جان و رو به شريك تازهرسيده به زندگيت ميپرسي نظرتون درباره
مهريه چيه؟ صفيهات اما معصومانه و چاالك قلبت را تمام ميدزدد و ميگويد« :هرچي
ش��ما بگيد» و تو بيمعطلي و ش��ادمان ميگويي« :يك جلد قرآن مجيد با يك كلت
كمري! »...سكوت و نگاه ماليم صفيه را كه ميخواني انگار خودت هم باورت نميشود
كه رضايتش را حس ميكني و داري آب شدن قند دل صفيهات را در كامت ميچشي و
صفيه هم با تعجب به دلش نهيب ميزند كه اين همه وقت كه به كسي نگفته بود دوست
دارد مهرش چه باشد حاال «مهدي» از كجا ميدانست به اين دقيقي!
باورت نميش��ود انگار از اول به دنيا آمدن در اين خاكدان قول و قرارهايتان را گذاشته
بوديد و براي هم ساخته شده بوديد ميرويد كه براي هميشه محرم قصههاي هم باشيد...
موعد وصل فرا رسيده است يازدهم آبانماه  1359سرفصل يكي ديگر از حماسههاي
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توس��ت ،آمدهاي با همان كت و ش��لوار آماده به خدمت ،همان اوركت سبز سپاهي و
پوتينهاي نيمدار داماد بشوي انگار دلت نميآيد حتي در شادمانترين لحظههاي ماندني
زندگانيت هم بيگدار به آب بزني و دل از اعتقاداتت برداري ،بيگمان دلنگراني كه شايد
همين لحظه براي جبهه نيرو بخواهند و تو آماده به خدمت نباشي ،روحت ستارهباران باد
شاهزاده قابل! اين همه لطف و صفاي تو به آرامش مردمان وطنت شنيدني است .اينكه
حتي از لحظههاي پيوند خودت به نفع جهاد در برابر دشمنان كشورت چشم بپوشاني.
چه سخت به نظر ميآيد براي ما كه در زمان بعد از جنگ و پايداري هستيم و ناماليمات
نچشيديم.
دلت غرق توكل و نور است عروست كه بله را ميگويد بوي پاييزي شكوفههاي آبانماه
درخت انار حياط ،در جان و روانت ميدود انگار كه همه شكوفهها به انار نشستهاند و نم
سرخ سرخ.
نم ترك برميدارند ِ
يكي مثل س��اقدوش دورت ميگردد و ماحصل و وليمه پيوندتان را ميآورد ،يك آينه
مستطيلي دورفلزي كوچك و دو جعبه سيب زرد كه مال باغ خودتان است.
چشم ميگرداني كه برادرت «حميد» است پشت و پناه روزهاي رفته و اميد روزهاي
نااميدي توست ،يك معاون و يك سردار باوفاي تمام كه اگرچه كهين برادر توست ،اما
زودتر از تو به س ّنت دينش عمل كرده و با پاكيزه دلي به نام «فاطمه» پيوند بسته است،
«حميد» هميشه همين طور بوده ،حي و حاضر براي تو ،براي همه ،تا آنجا كه براي رفتن
به ديدار يار ابدي هم از تو جلو ميزند و تو را چشم به اشك ميگذارد تا در فراق هر دو
يار بگريي تا پروردگار دلش بتپد و تو را زودتر به وصالش برساند.
دلت از محبت برادر باوفايي مثل «حميد» پر از شكر ميشود و منتظري تا اول همسرت
لب واكند و سخن به مهر بگويد و بعد تو اتمام محبت مهرت را كرده باشي.
«صفيه» اما از عطر حضور س��ر به زير تو تمامًا مس��رور است و ساكت ،دل به مهرش
ميده��ي و حلقه پيوندتان را مقابلش ميگذاري «از ام��روز ما يك روحيم در دو بدن
اصلًا ازدواج يعني همين من و تو حاال شدهايم يك ،يه يك قوي» هنوز حرفهايت گل
نينداخته كه صداي در نگراني تو را بيش��تر ميكند حدست درست است ،تو رزمنده
صالحي هستي و لحظههاي نياز را ميبيني و جانت در تالطم است كه نكند دير برسي،
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آرام نميشوي ،به دنبالت آمدهاند بايد بروي ،براي جبهه نيرو ميخواهند.
زاده ابوسفيان اگر بشنود تو در حجله داماديت نشستي ،خوشحال ميشود ،حتي يك
نفر هم براي دشمن يك لشكر است چه برسد به تو كه نامت دل صدام را ميلرزاند ،بايد
بروي به چشمان بغض گرفته «صفيه» فكر نكن ،غصه اين چشمها و گره افتاده به ابروان
تازهعروست را نخور كه اين نم و گره نه از ناكامي و ناراحتي رفتن تو به ميدان كارزار است
كه فقط كرشمه دلبرانه فراق است كه عروست را دلتنگ كرده است برو ،تو از امروز سردار
سرباختهترينهاي عاشق ميشوي و بايد كه بروي ،برو راحت باش سردار تازهداماد كه
«صفيه» تمام دلش را نه دريا كه اقيانوس كرده تا دوريت را تاب بياورد و دم نزند ،هنوز
اول راهست و صفيه مثل كوه پشت سرت ايستاده است و صدايت را پاسخ ميدهد ،برو
سردار صبور من ،برو.
و تو رها و سبكبال از اين همه آرامش و صفاي «صفيه» مهربانت ميروي و در دل
چه نورها و چه ش��وقها كه احساس ميكني ،به راستي اگر اين صفيههاي صبور،
يتوقع و تسكيندهنده روزهاي جنگ نبودند ،چه ميشد ،چه بر سر
اين همدمان ب 
مهدي و مهديهاي ما ميافتاد و اصلًا در جنگ چه باليي بر سر وطنمان ميريخت.
چقدر عاشقانه در مسلخ يار در تالشي تا شايد پذيرفته قرباني شدن حضرت معشوق
ابدي بشوي و اصلًا يادت نرفته كه قريب به سه ماه است كه دل از دلدار تازهعروس
گرفتهاي و به ديدنش نرفتهاي ،ميدانم همه فكر و ذهنت به يادش هس��ت گاهي
غص��هاش را ميخوري كه عروس تازهات تنها ش��ده ،اما چ��ه كني! بايد كه تا آخر
اين خط با اين ش��يوه بسازي و بس��ازد ،صفيه مطمئنًا دلش قرص و محكم است
و اصلًا مالمتت نميكند ،اما دوس��تان نزديكت كه نميگذارند و نميدانند كه چه
همسر صبوري داري ،سر به سرت ميگذارند كه «دختر مردم را تازه عقد كردي و
گذاشتي يك راست آمدي جبهه ،الاقل برو دست زنت را بگير و ببر خونه خودت»
دلت بدجوري ميتپد ،راست ميگويند ،نكند صفيه از اين بالتكليفي ناراحت باشد،
دلواپس ميش��وي و زنگ ميزني و پشت تلفن مدام ميپرسي صفيه حالت خوبه؟
مطمئن باشم؟ مشكلي نيست؟ من بيايم».
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صفيه اما قرص و محكم اميدوارت ميكند كه تا هر موقع كه خدمت واجبي نداشتي آن
موقع بيايي و او را به خانه آرزوهايش ببري و تو ميآيي ،يك بعدازظهري خوشبخت،
سبك و كمخرج به يكي از اتاقهاي منزل پدري اسباب ميبريد و زندگاني مشتركتان
آغاز ميشود.
در قدم اول ،قبل روش��ن ش��دن چراغ زندگاني مشتركتان به مزار شهدا ميرويد تا از
ارواح پاكيزه ياران رفته به خدمت رفيق ابدي مدد بگيريد و توفيق بخواهيد تا واسطه
بشوند و چقدر دلت ميخواهد شهيد بشوي ،شهيد ميداني بشوي كه خداوند اليزال در
فر ميخواند كه در جوار پروردگارشان روزي
قرآن كريمش آنها را زندگاني باسعادت و ّ
ميخورند و از لقاي يارشان شادمانند ،كدام روز ميرسد كه از اين روزي تو هم سهمي
ببري.يتوكلعلياللـه...
يك ژيان سبزرنگ كه از يك دوست به امانت گرفتهايد شما را به زيارت اين ارواح مقدس
ميبرد از مونس لحظههاي تازهات ميپرسي :شما رانندگي بلديد؟! و صفيه شرمگين
ميشود كه نه! يعني انتظار چنين سئوالي را از سردار شجاعش از مرد زندگياش ندارد
چرا اول نپرسيد آشپزي بلديد! وقتي تأكيد ميكني كه «بايد حتمًا رانندگي ياد بگيري
الزمه» چشمهاي صفيه از تعجب ميسوزد.
س��ردار يكهتازه جبهه ،صفيه تو اگر در شگفت ماند جاي تعجب نيست در آن اوضاع،
در آن احوالي كه ش��ايد هنوز رانندگي براي يك زن شايسته نبود تو رانندگي را الزمه
صفيهات ميداني و زن را در صدف نجابتش همپاي مرد به ميدان ميآوري صفيه ديده
و شنيده بود كه مردها دوست دارند فقط زنشان كدبانو و آشپز ماهر باشد ،اما حاال ...تازه
احساس ميكند كه اصلًا تو را نميشناسد.
سردار باصفا ،خوش به سعادت صفيه ،خوش به اقبال زني چنين كه در سايه باگذشت
و صفاي س��رداري چون تو عمر ميگذارند و ح��ق دارد كه بعد تو بعد آن همه غربت  
فراقت خوبيهايت را بشمارد و اصلًا گاهي اوقات دلتنگ بشود و بگويدت كه كاش اين
همه خوب نبودي تا من اين همه اشك فراق نميريختم ،اين صفيه است كه هر روز در
محبت تو ميسوزد و مينالد كه خدائيش هيچ وقت به غذاي صفيه ايراد نگرفتي حتي
نميگفتي چه غذايي را دوست داري تا در تنگنا نيفتد ...آنقدر دنيا را دست كم ميگرفتي
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كه اگر روزي دل سير از خوردنيهايت لذت ميبردي فردايش حتمًا به كفاره اين لذت
دنيايي روزه ميگرفتي تا مبادا لقمهگير اين فناكده بيمهر بشوي ،چقدر تا كجا سردار،
ش در
اين همه دل كندن از اين دنيا براي چه بود! كدام نور خاموش نشده از ملكوت عر 
هزار توي آن دل مهربان و بسيار قاطع تو تابيده بود كه چنين اگر چه فروتن و معصوم
اما تمامًا صخره و سنگي مقاوم بودي.
هنوز قصههاي شگفت همسرداري تو در دل صفيه مانده است .همسر صبور تو تا هنوز
آن كاغذي را كه برنامه خودس��ازي رهبر امت ،همان كه دل به فرمانش بسته بودي و
نجات اين ملت روشنايي نديده را در يد بيضاي او ميدانستي به ياد ميآورد كه چطور
از هفته دوم زندگي مشتركتان برنامه خودسازي شروع شد ،پرنفس و شاد هر سپيده
پنجرهه��اي اتاق را باز ميك��ردي و دور اتاق با هم ورزش ميكرديد آنقدر كه باطراوت
ميشديد و حس بندگيتان در نماز شكوفا ميشد.
هر هفته دوشنبه و پنجشنبهها را روزه ميگرفتيد و كتابهاي شهيد مطهري را با هم
مطالعه ميكرديد و به ديگران هم قرض ميداديد كه بخوانند و تنها شما فيض نبريد.
نبايد شك كرد تو به راستي سرباز انقالب حضرت موعود بودي كه حتي دلت نميآمد
حقوقت را تمام و كمال صرف زندگي دونفره خودتان بكني ،مخصوصًا از وقتي كه شهردار
شده بودي خانوادههاي نيازمند و چشم به راه نان را شناخته بودي و حاال لقمه سير از
گلويت پايين نميرفت و بايد كه يك لقمه هم در دهان آنها ميگذاشتي ،صفيه رضايت
داشت و چقدر باصفا شده بود و دلش را به قول خودش دريا كرده بود و كمك ميكرد
تا براي نيازمندان آنچه را كه بود و ميتوانستي مايحتاج بخري ...،تو نهتنها در ميدان نبرد
همتا نداش��تي و هزار هزار خاطرخواه ديدار داشتي كه در خانواده هم بهترينها بودي
آنچنان كه مصداق كالم مبارك حضرت محمدمصطفي(ص) شده بودي كه فرمودهاند
«من بهترين شما براي خانوادهام هستم».
آن همه مش��غله ،آن همه دلهره از روز حمله ،آن دلواپس��يهاي نقش��ه و نيرنگ
دشمن مخصوصًا غصه نامرد مرداني كه اوايل انقالب در زير نقاب توحيدي اسالم،
جاهالنه ريش��ه به شجره محمدي مردمان ملت خودشان ميزدند ،همه اين دردها
و خستگيها مگر ميگذارد يك مرد براي خانوادهاش اين همه مهربان و آرام باشد

44

تنهاترينسردار

و به خانه كه ميرس��د ش��كرخند و آرامش بياورد .تو نشان دادي كه يك مرد اگر
منش زندگانياش مثل تو ايمان و توكل به پروردگارش باشد و پيرو پيامبرش باشد،
ميشود و كاري ندارد كه زندگياش پر از لذت عشق باشد.
ش��گفتا از حسنات كريم تو ،آنقدر باحوصله و دقيق به امور زندگي آسماني كه قولش
را ب��ه صفيه و به خداي صفيه داده بودي پايبند بودي و ميرس��يدي كه حتي گاهي
اوقات صفيه از اين همه اراده و توكل محكم تو شگفتزده ميماند ...نه اشتباه نشود! اين
ثمره هميشه بودنهاي تو در خانه نيست .هر آن كه قصه شنيدني زندگي تو را دنبال
كند و بشنود ميداند كه تو آنقدرها به خانه نميآمدي كه دلت بند شود و نتواني دل
از خوش��يهايش ببري و آسوده بروي ،تو يا اصلًا به خانه نميآمدي و يا وقتي به خانه
ميرسيدي مخصوصًا بعد عملياتها آنقدر خسته بودي كه از خستگي نميتوانستي
بنشيني و چشمانت روي هم ميافتادند.
صفيه كم ديد ش��بهايي را كه چشمانت از زور خستگي ميدان جنگ آرام به خواب
بيفتد .يا يك شب بنشينيد و تا دل سپيده فردا حرفهاي خودتان را بزنيد.
صفيه با همه اينها از تو و زندگيش راضي بود و عش��ق ميكرد كه ميديد با همه اين
خستگيها و دلهرهها ،همين كه ميرسي مهربانانه نگاهش ميكني و مدام مراقب خودت
هستي كه نكند دست از پا خطايي بكني و دل برنجاني ،تازه اين اول راه پرنشيب است،
هنوز در به دريها و خانه به دوش��يهايتان مانده اس��ت و روزي چند به ديدن هم دل
خوش داريد كه روزهاي فراق نزديك است.
بعد از شهادت فرمانده عمليات سپاه شهيد اميني ،تو ديگر اين چند روزه ديدارها را هم از
شريك زندگيت گرفتي و رسمًا وارد سپاه شدي و آن روز كه با لباس رسمي به ديدنش
رفتني حتمًا لرزش دل صفيهات را ديدي و اشك ته چشمانش را كه در پس مژگانش
مكدر ش��ود ...،تو اما ديدي و حرف دلش را
پنهان ش��ده بودند تا مبادا تو ببيني و دلت ّ
خواندي ،صفيه ميدانست تو تنها دوست داشتي اين دنيايي كه خدا بيشتر دوستت دارد
و يك روز  همين روزهاي زود نزديك ،تو را به پيش خودش ميبرد ...،صفيه بوي فراق
تو را ميشنيد اما دم برنميآورد ،ميدانست كه مرد زندگياش ،شاه مرد ميدان اللـهاكبر
است و كلي عاشق است ،تو بايد ميرفتي و ذره ذره جسمت در ايران جاري ميشد تا

تنهاترينسردار

45

به يادت بيفتند و ُحسن رفتار و سلوك انسانگونه تو را حفظ كنند ،همسرت قول داده
است و مثل كوه پشت سرت ايستاده است تا تو راحت به فرمان امامت سر فرود بياوري.
واي اگر صفيه و صفيههاي پشت جبهههايمان بهانه ميگرفتند و بدقلقي ميكردند تو
ميرفتي؟ مطمئنًا ميرفتي! اما دلت در وسط كارزار بيسر و سامان همسرت ميشد و
ل و واجبتر است باز ته دلت ميگرفت كه كاش مالمتم
هرچند ميدانستي جهاد افض 
نميكرد و اذيتم نميكرد و آن وقت بود كه نميتوانستي و نميتوانستيد ازپس نيرنگ و
نامردي كفار ،ايمان سالم به محضر خداوند ببري.
اگر نبود صبوري و محبت مادران و همسران رزمندهها ،اينقدر عاشق شهادت پيدا
نميشد ،آن همه شيدا كه دل از دست داده ،خانه و خانمان اهل و عيال را به امانت
به دست خداوندگارشان بس��پارند و آسوده بروند .رزمندههاي ما خيالشان از بابت
خانواده راحت بود كه خدايي شدند و در ّ
شط خون داوطلبانه غلطيدند.
 ...گرد و غبار گلوله و خاك تو را در جبهه ماندني كرده اس��ت ،ديگر حس��اب و كتاب
زندگيت از دست خارج شده ،يادت نيست چند وقت است كه همسرت را نديدهاي و اصلًا
از هم خبر نداريد ،در دل آرزو ميكني كه اين تابستان داغ را كاش به باغشان ميرفت
و تنها نميماند دلنگران ندار كه صفيهات هم صداي دلت را از اروميه تا دورهاي جنوب
وطنت كه تو مجنون پاسداري از خاكش هستي را شنيده است و به انگور چيني آمده
است ،اما انگار هر حبه انگوري كه برميدارد به دهانش مزه نميدهد ،چه آفتاب دلگيري
است كنارش نيستي و تو را مدتهاست كه چشم به راه است.
هنوز شيره پزون باغ انگور تمام نشده است كه حس ميكند آفتاب چقدر روحبخش
ميتابد ،چشمهايش را به آفتاب ميگيرد تا از حرارت ماليمش سرزنده شود كه در يك
ناگهان خوشوقت ،تو را در وسط باغ ميبيند ،آنقدر دلتنگ تو شده است كه يك آن
دلش هول برميدارد كه نكند آمدهاي باز يك نيمروز كمتر ،بماني و به تالفياش چند
ماه بروي و نيايي...
تو اما آمدهاي تا اين بار هم با هم برويد تا دل جبهه تا دل ّ
شط خون دل به درياي يار
بزنيد اگر صفيه راضي باش��د ،مرد ّد ميگويي :ما ميخواهيم به جنوب برويم تو با من
ميآيي اهواز؟
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همس��رت محكم و خوش��حال ترديد تو را ميش��كند كه تو هر جا كه بروي من با تو
ميآيم چه اهواز و جنوب ،چه آن ور دنيا و تو چقدر خداوند را سپاس ميگويي به خاطر
همراهي اين فرشته درياسرش��ت كه ميداند همراهي با تو تا دل شهرهاي جنگزده
يعني آغاز خانه به دوشي و هر روز دلهره داشتن ،يعني لحظه به لحظه منتظر شنيدن
خبر فراق بودن و سوختن و اصلًا ه م دم برنياوردن و ...حاال دو هفته است كه از رفتن
دوباره تو گذشته است و خبر دادهاي تا شريك روزهاي نيازت به همراهي مهربان برادرت
«حميد» ،معاون باوفايت ،به اهواز بيايند.
آنقدر برف باريده اس��ت كه كوالكش جاده را بسته و تا رسيدن همسرت به اهواز بايد
كلي انتظار كشيد ،چندي نميكشد كه چشمان نجيب و هميشه سر به زيرت كه اين
روزها فرمانده لشكري بزرگ به نام عاشورا شده است در كرمانشاه روشن ميشود و انيس
و مونست از راه ميرسد تا تو فار غ بال به مصاف دشمن بروي و مثل حاال كه با آمدن
همسرت هم دلنگران جبههاي و دلتنگي كه زود صفيه را در منزل جديد به خداوندگار
غربت پناه بسپاري و دل به غزوه ببري.
حكايت اين همه دلباختگي تو را به حضور در جبهه كه هجي ميكنند حتي بچهها هم
ميفهمند كه تو چقدر اليق و عاشق بودي ،اين همه فوران شور و عطش به ذوب شدن
در انقالب مهدي موعود ،از هميشه تكيدهترت كرده سردار!
صفيه را كه در خانه اجارهاي اهواز س��ر و س��امان ميدهي دلت آرام ميش��ود و اول
كتابهايت را در يك جعبه مهمات كه از ميدان جنگ به يادگار آوردهاي ميچيني و
سفارش اكيد ميكني كه تنهايي و دلتنگيهايت را در اين شهر غريب كتاب بخوان و
مخصوصًا از «المعجم» آيات ايثار و شهادت و جهاد و هجرت را دربياور تا من هم اگر چه
وقت خواندن اين گنجينهها را ندارم ،از گلچين بهترينهايش سود ببرم ،دو روز ميماني و
تا بيست روز خبري از تو نميشود و كم كم يك روز و بعد نيم روز هم كه نشده ميروي
و تا ماهها فقط عطر و بويت هست كه در غربت به همسرت اميد ميدهد.
چندي نميگذرد و خانواده حميد با پس��ر كوچكش��ان «احس��ان» و مسافر هنوز
نرسيدهش��ان «آسيه» به همس��رت ميپيوندند .و صفيهات از تنهايي و بيكسي به
درميآيد و در عوضش تو ميروي و اصلًا پيدايت نيست فقط وقتي مجروح ميشوي
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ميآيي تا همسرت پرستاريت كند و باز خوب نشده ميروي كه نيايي ،مثل آن روز
عمليات فتحالمبين كه ميآيي و پيشاني خون گرفتهات را محكم بستهاي كه مبادا
صفيه نگذارد بروي.
صفيه دلش هزار راه ميرود و ميميرد و تو باز ميروي و اين بار عمليات فتحالمبين
چشمانت را نشانه ميگيرد و اين بار نميتواني محكم ببنديشان ...هنوز پلكهايت
ت در خانه نشس��تن ن��داري و باز ميروي كه
كاملًا زخمي و متورم اس��ت كه طاق 
نگذاري نخلستانهاي خرم خرمشهر ،را دشمن به غارت بگيرد و هر چه كه غنيمت
گرفته است را پس ميگيريد و به فتح بيتالمقدس ميرويد ،در اين عمليات هم در
فاصله چند ماه زخمي ميش��وي و چه خوب كه تير ك ّفار كمرت را نشانه ميگيرد
و جانت را هنوز تا مدتي هرچند كم هم كه باش��د براي «صفيه» ميگذارد ،ازبس
خون از تنت رفته كه رنگ و رخساري نداري و تمامًا برگ تكيده زردي شدهاي كه
همسرت صبورانه تيماردار احوالت ميشود و ميداند اين بار هم مرهم اثر نكرده با
همان كمر آس��يبديده و زخمي ميروي و تا كي دوباره مجروح ميآيي كه صفيه
تو را ببيند و دلش ضعف برود.
حق دارد صفيه ،آن سردار باابهت متواضع كه ك م گوي و گزيده گوي متواضع است با
همه زخمهاي جهادش باز به همسرش كه ميرسد ُگل از ُگلش ميشكفد و هر طور
شده راضياش ميكند تا نرنجد .بارها شده بود كه بعضي از اقوام از همسرت ميپرسيدند،
اصلًا آقامهدي شما حرف هم ميزنند؟! و چقدر لذت ميبرد صفيهات از اين كه ميديد
آن فرمانده باشكوه كه همه در حسرت لب گشودنش هستند به او كه ميرسد ،سراپا
شكرخند و خوشطبعي است.
واقعًا اگر همه مردان خانوادهها ،مثل تو رفتار ميكردند چه ميشد! آن وقت بهشتي
كه خداوند پر از آرامشش خوانده در دل همسر و فرزندان ميجوشيد ،مثل بهشت
آرامي كه در روح و روان همس��ر تو جاري ش��ده اس��ت و با همه نيامدنهاي تو و
گرفتاريهاي تو ،باز بش��اش است و ميخندد كه حتمًا امروز و فردا ميآيي و قوت
زندگي كردن را به دلش ميريزي و اين بار هم كه بعد مدتها از عمليات رمضان
ميآيي ،بوي شلمچه و خون ميدهي و سينه شكاف برداشتهات را كه هنوز خوب
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جوش نخورده از همسرت پنهان ميكني.
تير كالش كه به سينهات خورد دكترها اجازه مرخصي را از تو مطلقًا گرفتند و تو مگر
طاقت داشتي ،حاال كه نيروهايت پيشروي خوبي داشتند اينجا روي تخت بيمارستان
بماني و آنها بيفرمانده باشند .به همراهي يكي از رزمندهها ،پنهاني يك روپوش پزشكي
پوشيدي و شتابان به جبهه رفتي .حتي خون بند نيامده سينهات و اصرار رزمندهها هم
تو را به بيمارستان برنگرداند و رفتي كه مرحله دوم عمليات را تمام كني و دل دشمن
را بسوزاني و چه دلشاد بودي كه اين بار همسرت مجروح بودن تو را نفهميد و آن وقت
شنيد كه كار از كار گذشته بود.
روزهاي سختي در پيش روست ،اهواز ،دزفول ،اين اواخر اسالمآباد؛ چه دلهرههايي كه
در دل خانوادههاي شهيدان انداخته است .عمليات پشت عمليات و خبر شهادت است
كه ميآيد و جان ميبرد ،والفجرها كه به چهار ميرسد ،خبر عمليات كارساز خيبر ،دل
مادران و همسران خيبرشكن را ميلرزاند .نكند اين بار خبر بياورند .نزديك است كه خبر
فراق بيايد ،تا روز موعود چند صباحي بيش نمانده است!

ــــــــــفصلچهارم

ــــــــــــــــــــتنهاترینسردار

سردار! تو آن چناني كه گويي يادت رفته كه فرمانده لشكر عاشورايي ...در اين دل شب ،بشقاب و
قاشق به دست چه شده كه از اين سنگر به آن سنگر ميروي ...در اين نصف شبي تو را با ظرفهاي
ناشسته رزمندگان چه كار؟! تو دوست داشتنيترين فرمانده هستي و خاكيترين آسماني!
توتنهاترينسرداري...
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روزگاري شد و كس مرد ر ِه عشق نديد...
اين روزها در تمناي شهادتي و همه حيران در اين همه معرفت و بصيرت تو درماندهاند
كه تو چه كردهاي كه اين چنين اسطوره دست نيافتني و دوست داشتني دل مردمت
شدهاي و اصلًا شنيدههاي زندگاني با قدر تو ،در ذهنمان نميگنجد و سخت است باور
كنيم كه اين همه در مقام خوف از پروردگارت بودي« .ذل َ
ِك لِمن َ
خاف مقامي» در همه
ذرات جان تو در حركت بود و از وعده قهر و عتاب حضرت محبوبت ابا داشتي و در تالوت
«وخاف وعيد» عشق ميكردي.
شگفتيهاي تو بسيار است و اوج همه اينها در صحنههاي ميدان كارزار تو با ك ّفار شكل
ميگيرد .فرمانده با درايت يك لشكري و چنان بيغل و غش و دقيق مانند يك رزمنده
معمولي ميآيي و ميروي و كار ميكني كه حتي كسي باورش نميشود كه توي افتاده و
مهربان ،مهندس مكانيك هستي و با كلي تحصيالت عاليه آمدهاي تا از كيان وطنت دفاع
كني ،هرچقدر هم كه قدم تند كنيم و به هواي گرفتن يك نفس از معرفت و بصيرت تو
بدويم باز هم كم ميآوريم و به گرد پاي تو نميرسيم.
تو آن قدر بلندنظر هس��تي كه حتي نگرش و اعتقاد تو به حضور در جبهه و جنگ با
همه فرق دارد و همه را شوريده ميكند ،به راستي در نگاه اول جنگ براي بسياري از
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ما چه ميتواند باشد ،يك تكليف شرعي و الهي كه به خاطر اداي اين دين واجب بايد
به ميدان برويم ،اما تو چشم و دلت به جاي ديگر از اين آسمان رفيع بند است و از خود
ت واالرض» فرمان ميگيري كه ميگويي« :خدا خيلي به ما لطف كرده
«فاطرالسموا 
است و دوستمان دارد كه به ما اجازه داده تا بياييم و بايد از خداوند به خاطر گشودن
اين در به روي ما ممنون باشيم ».تو بينظيري سردار ،اين زبان شكرريز آسماني تو بود
كه رزمندهها را به شور و نوا واميداشت تا خستگي خاك و خاكستر و گلوله جبههها بر
جانشانننشيند.
مخصوصًا روزهاي اول جنگ كه هنوز دو س��ال نش��ده بود كه مردم وطنت از تاريكي
بيغولههاي وحشت و ظلم چشمانشان به روشنايي نور ايمان باز شده بود و هنوز از پس
آن همه درد و رنج تازه داشتند به درمان ميرسيدند و در فكر ساختن مرهم بودند كه
دشمني تازهنفس از دودمان بنياميه نگذاشت و به خيال خودش ملت ما را نفس بريده و
بيدفاع حساب كرده بود كه چنين خوشباور و بيمعطلي اعالن جنگ كرد.
صدام بخت از اقبال برگش��ته ،خبر نداشت و نميدانست كه در پس پرده چهها اتفاق
خواهد افتاد و سرانجام كه رسوا خواهد شد .نميدانست كه آن قدر خاطرخواه يك ذره
بوييدن كربالي حس��ين در ايران هست كه براي اعزام به جبهه عاشورائيش بايد بين
داوطلبين رسالتش قرعهكشي كنند و تازه صدخيل عاشق در عطش مانده از حسرت
خط مقدم ،دل آويخته منتظر باشند تا كي خداوندگارشان نگاهشانكند و ياراي صال
دادن به «هل من ناصر ينصرني» امامشان را پيدا كنند .خداوند هم مانند تو ،عشق باز
فدايي حسيني چون تو را دوست دارد كه از همان آغازين ثانيههاي اين غزوه مبارك
دوشادوش رسالت حضرت مصطفي برگزيده(ص) رحمتللعالمين سختي كشيده براي
اسالم ،ايستادي و نقل كالمهاي از دل برآمدهات را به كا م رزمندگان ميريختي كه «...
اكنون بعد از  1400سال در سرزمين كربال هستيم ،خداوند بر ما منت گذاشت و با امام
خميني بر طاغوت چيره شديم ولي اين اولين قدم بود نه همه كار ،مسئوليت من و تو اي
برادر و خواهر مسلمانم[ ،چيست؟] ما كه ميگوييم مكتب ما اسالم است .اين است كه
ديگر وقت گفتن نيست .بايستي آن طور كه مكتب اسالم ميخواهد تسليم خدا باشيم
نه تسليم هواي نفس خود و شياطين و طاغوتها ،بايد ببريم از قيود غيراللـه و مقيد به
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حدود الهي باشيم ،صيقل دهيم وجود خود را و بسازيم خويش را و آن طور كه قرآن
ميگويد پيرو امام باشيم ،آن هم نه در حرف بلكه در عمل ،چگونه زيستن و چگونه فكر
كردن و چگونه شدن را از امام كه ساخته شده مكتب اسالم است بياموزيم ...بعد از آن
است كه ما سرباز واقعي اسالم و سرباز امامخميني خواهيم بود .پس بايد حسينوار در
مقابليزيدياناستقامتكنيد».
پيامت انگار كه خون تازه در رگان خسته رزمندهها بدواند همه را به شور و نوا انداخته بود
با آن چهره صميمي و گيراي محجوبت ،محبت را تمام معنا كردي و نه فقط مسئوليت
مسلماني را ادا كردي كه عاشق كردي و با حرفهاي تو ديگر از عملياتهاي پشت سر
هم و كمبود مهمات ،كسي خم به ابرو نميآورد مگر ميشد مهر ريحانه پرپر پيامبرمان
را در دلمان داشته باشيم و به ياوري نورچشمي عمرش به رسالت حسينش(ع) نشتابيم.
امام(ره) سيد شجاعي از بني هاشميان است كه فرمان استقامت داده و بايد كه گوش
به فرمان باشيم.
معجزهحرفهاي توبرايرزمندهها،چوننفس از آياتقرآني ميگرفتحتينميگذاشت
داغ رفتن ياران بر دلهايشان سنگيني كند؛ آنگاه كه در معركه بيبازگشت تيرهايشان
تمام ميش��د و چيزي در بساط نداش��تند ياد حرفهاي اميددهنده تو ميافتادند كه
خداوند پرده بر چشمان كفار مياندازد و ميديدند كه در يك ناگهان نوراني ،دستي از
غيب از مخمصه رهايشان ميكرد و دشمن هالك ميشد.
وقتي آن رفتار و كالم بامحبت تو را ميشنويم كه در مقابل رزمندهاي كه دلزده شده و
خستگي روحي ،قوت جهاد را از دلش گرفته بود پيش تو ميآيد تا با وجدانش و جبهه
تسويهحساب كند ،تو چنان با حوصله و مهربان پاسخش ميدهي كه «عيبي ندارد االن
يك تسويهحساب براي شما و يكي هم براي خودم مينويسم جبهه را هم به هر كسي
كه ميخواهي ميسپارم و ميرويم خانههايمان» .تو لب ميبندي و آن رزمنده از اين
ت تو شرمنده ميشود و خود ما هم يك آن كه بينديشيم
همه زاللي و احساس مسئولي 
شرمنده ميشويم از اين همه وجدان بيدار تو و اين همه خوابآلودگي جان و روحمان.
اما تو بلندطبعتر از آني كه شرمندگي همراهت را بخواهي ببيني.
بارها روايت شده است كه وقتي كسي كاري را برخالف انتظار شما و يا اصلًا كاري را كه
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نبايد انجام داده بود .مشفقانه يادآور ميشدي و سعي ميكردي مستقيمًا به رويش نگاه
نكني تا اشتباهش را راحتتر بپذيرد و لطف و گذشت را هم ياد بگيرد ،به حق كه تو اليق
فرماندهي لشكر عاشورا هستي و اين خون ثاراللـه است كه در جانت فوران زده است.
ميدان رزم براي تو فقط ش��كار و اس��لحه و گلوله نيست تو نهتنها به همرزمانت كه تا
حال نيز از وراي سالهاي نبودت به ما درس انسان بودن و انسانيت را مقدم از هر چيز
ميآموزي.
زندگيت از آغاز تا س��رانجام سراسر بركت است و خير ،عمليات كه تمام ميشد عقب
برميگشتي و به شهرهاي مختلف آذربايجان به خانوادههاي شهدا سر ميزدي و اگر
برايت مقدور ميش��د به ديدار مجروحان جنگ و جانب��ازان هم ميرفتي تا گرهاي از
كارشان بگشايي و تس ّ
اليي براي دردهايشان باشي آن گونه كه گويا اين هم يك وظيفه
حتمي است ،تا كجا دلت دريا شده بود كه حتي دلواپس خانوادههايشان بودي و برايشان
مينوشتي كه « ...قلم و بيان من چگونه ميتواند از عظمت و بزرگي و تقرب و عشق و
ش��هامت و شجاعت و ...اين عزيزان (چيزي) بيان كند.... .خواستم براي شما اي مادرم
تبريك و تس��ليت بگويم ولي چگونه ميتوان به زينبكبري تسليت گفت و شما هم
زينبي هستيد كه از شهادت عزيزانش افتخار كرد ...هيهات كه نميتوانم عظمت و بزرگي
آنها را درك كنم .آخر مگر ميش��ود عظمتي را كه خداوند به عشاقش بخشيده تصور
كرد.»....
َوه چه حالوتي دارد اين شيرين دلنامههاي تو ،به يقين دل مادران و همسران شهيد
داده از تكلم اين همه زيبايي و ش��ور آرام ش��ده اس��ت و به اين كه خطابشان كردهاي
«افتحار يافتيد كه فرزندتان افتخارآفرين جبهه اسالم شد و مدال شهادتطلبي به حد
بينهايت را بر س��ينه رشيد خود آويخت» چه سرافرازشان كردهاي انگار كه هزار هزار
فرزند دوباره در جانشان روياندي.
تو هميشه خبرگير احوال رزمندهها بودي و دلواپس خانوادههاي چشم به راه ميشدي و
حال آن كه يك ذره دلواپس جان خودت نبودي و زندگيت را ،همسرت را ،برادرت را و
خانوادهات را ،دست خود پروردگار سپرده بودي.
با آن تكيه كالم نمكين «اللـه بندهسي» لحن شيرين آذري ،دلها را ميربودي ،بارها
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ديده بودنند كه با آن كه خستگي در سيماي نوراني و مهربان تو معلوم بود و ناي ايستادن
نداش��تي اما با حوصله و دقت تمام حرف دل رزمندهها را ميشنيدي و مهربان جواب
ميدادي ،صحبت كردن با تو غنيمتي بود براي ياران و همرزمانت .كيست كه يكي بودن
حرف و عمل تو را به عينه ببيند و عاشقت نشود و نخواهد هر روز در ركابت باشد.
«الم نش��رح لك صدرك» بر سينهات حك ش��ده بود .با همه اين شيرين گفتههايت
باز هركه دل به شناخت تو داده بود ميفهميد كه بيشتر با آن چشمان نجيب سر
به زير سكوت ميكني و كمتر از آنچه كه بايد حرف ميزني .مگر نه اين است كه
عارفان اهل سلوك قرنهاست كه ميخوانند				 :
هر كه را اسـرار حـق آموختند
مهر كردند و دهانش دوختند
نفس لَ ّما عليها
از دل ش��ب ساعتهاست كه گذشته است و تو هنوز بيداري «ان ُكل ٍ
حافظ» ،به راستي كه ما براي هر نفسي و هر كسي نگهباني و مراقبي قرار دادهايم .به
حاالت تو دقيق كه ميشويم ميبينيم كه در تالوت آيههاي قرآنمبین نفس ميزني
و چقدر مراقبت داري از احوال خودت تا مبادا فرمانده بودن تو ،گزندي به بندگيات
بزند ،اين دل شب ،بشقاب و قاشق به دست چه شده كه از اين سنگر به آن سنگر
سركش��ي ميكني ،اين نصفه شبي چه كار داري با اين ظروف نشسته رزمندهها....
من باورم نميشود نگو كه تو مهدي باكري همان فرمانده دالور لشكر عاشورايي كه
نامت زلزله به جان س��پاه كفر مياندازد و حاال آرام و بيس��ر و صدا آن هم پنهاني
ظرف و بش��قابهاي نشسته همرزمانت را با آب تانكر ميشويي و مراقبي كه زياد
سر و صدا نكني تا مبادا كه بيدار شوند و چشمهاي خسته از عمليات برگشتهشان
بدخواب بشود.
تو دوست داشتنيترين و وصفناشدنيترين فرمانده هستي ،تو مطمئنًا نوري از غيب
بر جانت تابيده است كه اين چنين فروتنانه و مادرانه دل به حال سربازان خسته خود
ميسوزاندي و حتي نميخواستي با يك ظرف شستن خستگيهايشان مضاعف شود.
تو بينظيري سردار ،همه جا همه وقت پا در ركابي و برايت فرقي نميكند شب است يا
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روز ،گلولهباران است و يا آتش ،آن حس الهي را كه بيابي و بداني كه خدا ميخواهدش
و ميپسندش نشانه ميگيري و به هدف ميزني و چقدر دل شب را دوست داري براي
لبخند زدن خداوند ،دوست داري هيچ كس و هيچ جنبنده تو را نبيند كه براي رضايت
معشوق ابديت چه ميكني .مثل وقتي كه در اطراف چادرهاي گردان ،نگران به اين طرف
و آن طرف ميدوي تا مبادا ،باد چادري را كنده باشد و چادرها را محكم ميكني و گاهًا
طنابهايشان را ميبريدي تا پاره نشوند.
تو آنقدر حواس��ت به كار و جلب رضايت خداوند است كه كسي را نميبيني و متوجه
نميشوي كه همرزمانت تو را هرازگاهي وقتي كه غيبت ميزند ،ميبينند كه در كند
و كاوي و حاال ديگر تو را خوب شناختهاند و مطمئن هستند كه تو حتمًا در تدارك به
انجام رساندن كاري براي ديگران هستي...
فرمان��ده! چه فرماندهي با ابه��ت و فروتن ،فرمانده كه كانال نميكن��د؛ اما مگر تو از
فرماندههاي آن چناني و اين چناني نه! به ملكوت خود پروردگار سوگند! تو عطر سربازان
صدر اسالم را داري و سيرت تو خشنودكننده دل همه شهيدان است ،تو روي شهيدان
را سپيدهريز كردي و سفيد.
هر كجا ميروند ،ردپايي از تو مانده .از قرارگاه تاكتيكي تا زيرپاي دشمن ،پا به پاي
بچهها تا مناطق شناسايي ميروي و حتي تا وقتي كه آبراهههاي شناسايي را خودت
با چشم خودت بررسي نكني دلت راحت نميشود.
تاب خدمت براي خدا ،اين همه پرپر زدن در تمناي شهادت از كجاست،
اين همه بي ِ
تو عصاره كدام محبت تمام نشده اهل بيت محمدمصطفي(ص) را نوشيدهاي كه چنين
كريمانه و نستوه مثل مواليت حسين(ع) رفتار ميكني و عمر را پرفايده به سر ميبري.
عجيب است همه شنيدنيهايي كه از تو مانده ،تو به راستي از سالله پاكيزهترينهاي
پروردگاري و تنهاتريني سردار ،وقتي از عمليات خسته و گرسنه برميگشتيد به همان
نان خش��ك و پنير موجود در سنگر قناعت ميكردي و به رزمندهها ميگفتي« :شما
بخوريد از هرچه دوست داريد و راحت باشيد ،من با شما فرق دارم .من فرمانده لشكرم،
احتمال دارد رزمندهاي االن در جايي باش��د كه به همين نان خش��ك و آب گرم هم
دسترسی نداشته باشد .من در برابر او مسئولم».
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سبحاناللـه از اين همه حفظ نفس و تواضع و بندگي در وقت قدرت و بر مسند فرماندهي
بودن.
گاهي اصلًا س��ر سفره دلت نميآيد غذا بخوري و ميگويي اگر نياز نبود انرژي داشته
باشم ،وقت خودم را صرف غذا خوردن نميكردم ،ميرفتم سراغ كار بچهها ...در مقابل
ي و انسان بودن حقيقي تو چه ميتوانيم بگوييم .احسنالخالقين خوب
اين همه خوب 
مخلوقي براي وصلش آفريده و ما اگر اليق باشيم بايد تو را و همه خوبيهاي تو را تبليغ
كنيم ،از قد س��راپا سادگي و تواضع تو الگو بگيريم و به همه جا صادر كنيم و به خود
بباليم كه تو در خاك ايران زاده شدهاي و به عشق عزت و سربلندي ايران دل به ديار
بال بردهاي.
هر خط بازگو شده از كردار تو صدها صراط مستقيم است براي ما ،براي همه مردم ما،
براي ملت ما ،دولتمردان ما ،اگر گردونههاي زندگاني دنياييمان در دست فرماندهاني
چون تو ميچرخيد چه روزها كه سرخي لبخند پروردگارمان را ميديديم و ميچشيديم.
مواليمان حيدر خيبرگش��ا چقدر به تو فخر خواهد كرد كه تو ش��يعه مخلص اويي و
مدد از كرامات او ميگيري ،اين تواضع ،اين بينشان شدن در اوج آوازه ،دلي به وسعت
زالليهاي ناب ميطلبد.
در همه فنون مكتب حضرت ختميمرتبت(ص) همه فنحريف بودي اگرچه هميشه
گرد و غبار جبهه زينت رويت بود و آن قدر لباسهاي سبز سپاهيات را در اين چند سال
پوشيده بودي كه ديگر وارفته و خاك خورده شده بودند؛ اما اين نشان از بيتوجهي تو
به آراستگي و نظافت نبود .تو به تميزي و پاكيزه بودن خيلي بيشتر از آنچه كه آن روزها
در جبهه ميشد پيدا كرد اهميت ميدادي ،در گوشه سنگرها ،پادگانها و ...كافي بود كه
نظرت به زبالههاي تلنبار شده بيفتد ،بيمعطلي اول خودت دست به كار ميشدي ،جمع
ميكردي تا ديگران ببينند كه يك فرمانده هم زبالههاي اطرافش را تميز ميكند و آن
وقت چه خجالتها كه ميكشيدند .آستينها را باال ميزدند و به كمكت ميآمدند و گاه
با زور ميخواستند تو بروي و فقط فرمان بدهي و تو دلت نميآمد خودت را از آنها نداني
و در كنارشان نباشي ،زبالهها را جمع ميكردي و زير لب زمزمهكنان طوري كه ديگران
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هم بشنوند ميگفتي« :النظافه منااليمان»...،
ت��و پاكيزهتري��ن فرمانده ايراني ،نه دبدب��هاي ،نه كبكبهاي ،نه ب��رو و بيايي و نه چادر
مخصوصي .آن چناني انگار كه يادت رفته تو فرمانده كلي لشكري با همان لباس ساده
بسيجي فرمان ميدهي و فرمان ميبري ،ميگويي با اين لباس به بچهها نزديكترم آنها
هم اين طوري بيشتر دوست دارند .آنقدر خاكي و افتاده ميروي و ميآيي كه يك بار
انباردار مدرسه شهيد براتي تو را با زور ميخواست نيروي مخصوصش كند! آخر كيف
ميكرد وقتي ميديد با آن بدن تكيده بيهيچ اخم و تخمي ،گونيها را نه يكي يكي كه
دو تا دوتا ميبري انبار ،آخرسر هم كه فهميد اين نيروي جوانمرد ،فرمانده خودش است
به دستبوسي و عذرخواهي پيش تو آمد و تو چه بزرگانه گفتياش« :وظيفه بود .خودم
خواستم .ناراحت نباش.»...
به حتم ،اين گونه روح و جسمت را بيهيچ چشمداشتي فداكردن ،آرزوي قلبي تو بوده و
احساس خوشي داشتي از اين كه خشنودي پروردگارت را در پس اين كارها ميديدي.
عليين و
«يتبغون فضلًا مناللـه و رضوانًا» را به دعا از خدا خواسته بودي ،در آن مراتب ّ
در آن ج ّنت نعيم از پروردگارت بخواه ،اين دعا و آرزو را از فرماندهان امروز ما هم مگيرد.
و ما هم مشتاق باشيم به فضلاللـه.
امروز كه اين قدر راحت سر به بالين ميگذاريم و تا صبح عليالطلوع بر خودمان و جانمان
بيمناك نيستيم همه را مديون تو و ياران گلگونكفن تو از دورترينهاي جنوب تا دل
اروندرود و دجله و ش��لمچه هستيم ،بايد بفهميم و بفهمانيم كه خواب به چشمانتان
نبود .اگر بود كه ما االن اين گونه آسوده پلك نميگذاشتيم و غمي از اصحابالجحيم
در دلمان بود.
در آن بهش��ت پررزق آسوده بخواب! خواب ابدي تا صبحگاه رستاخيز دوباره آفرينش
گوارايت باد سردار و گوارايتان باد .راحت بخوابيد كه به مدد خونهاي زالل شما ،ما هم
راحتيم .تو عطر و بوي «انَّ ُه من عبادناالمؤمنين» را داري و از صابرين پروردگاري.
همچنان كار ميكني و ازبس كه صبور و مهربان جاني ،از شدت بيخوابي پلكهايت
روي هم ميافتد و بايد كه بيدار بماني و براي عمليات فردا همه چيز را آماده كني
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اين جسم تحليل رفته و تكيده تو از نفس افتاده كمي هم بخواب سردار ،رزمندهها
به تو احتياج دارند .باور كن اگر تو اس��تراحت كني انگار كه هم ه لش��كر استراحت
ميكنند .اين را همه اعتراف كردهاند كه مواظب بودند تا وقتي كه لحظهاي چشم
روي هم ميگذاري كاري نكنند كه تو اذيت شوي و شايد ثانيهاي پلك ببندي .اين
روزها چقدر ش��بيه اين كالم موالي مظلوممان حضرت اميرالمؤمنين(ع) شدهاي
«نيازشان اندك و بدنهاشان الغر است .عابدان شب و شيران روز».
تو قوت گرفته از اس��داللـه ابوترابي .س��ردار! در گرماي  40درجه تابستان جنوب هم
دستبردار از خدمت نيستي چه لذتي ميبري وقتي اين قوطي و كنسروهاي زباله شده
اطراف چادرها را با وس��واس دقيق جمع ميكني و در چالهاي در پش��ت خاكريز دفن
ميكني ،تو فقط امر كن كه نه يك نيرو كه همه لشكر ميآيند و اينجا را مثل ُگل پاكيزه
ميكنند.
اين همه خاكبازانه كردار داشتن ،اين همه ع ّزتنفس از كجاست .بسيجي مخلص! ما
كه ميشنويم از خودمان بدمان ميآيد كه حتي كار خودمان را هم به ديگري محول
ميكنيم تا چه رسد به اين كه بخواهيم كار ديگران را سر و سامان بدهيم ،از روح بلندت
براي ما هم مدد بفرست سردار!
چ��ه كنيم با اين همه بزرگ��واري تو كه هر دم خ��ودت را در محك بندگي پروردگار
«والتصعر َخ َّدك للناس» و هرگز به سبب فرمانده بودنت روي از رزمندهها
ميآزمايي
ُ
برنميتابي و اصلًا هركجا هم كه بروي لزومي نميبيني خودت را معرفي كني تا پي ببرند
ك��ه تو فرماندهاي و خيل��ي اوقات از بردن نامت طفره ميروي تا به نام اين كه فرمانده
هس��تي از خدمت كردن بيشتر نماني ،با اين همه هميشه اقبال به كامت نميشود و
گاهي ميشود كه ميفهميدند تو فرماندهاي و دورهات ميكردند و هر كس تالش ميكرد
بهترين خوردني و خوراكياش را برايت بياورد و ناز آمدنت را بكشد .كه تو فرماندهاي و
اليق اين همه بروبيايي ،اما تو نميخوردي و ميگفتي مطمئن نيستي كه همه بچههاي
لشكر از اين خوراكها خورده باشند.
هيهات كه ما بتوانيم مثل تو بشويم در اين وانفساي تلخي كه هر كسي در تالش است
تا خودش را مطرح كند و از خوردنگاه مقام و منصبش توبرهاي به دوش ببرد ،تو آنقدر
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افتاده و آقا هستي كه با همه فرمانده بودنهايت از يك بسيجي معمولي اجازه دوش
گرفتن ميخواهي و در صف حمام صحرايي ميماني .اين برابري و عدالت را از قاموس
موالي عادلمان حضرت اميرالمؤمنين به ياد داري كه چنين به اسم و رسم فرمانده بودن
خودت پشيزي ارزش قايل نيستي انگار كه اين علي همان حيدر كرار و باوفاي پيامبر
است كه واگويه دارد« :به خدا سوگند اين دنياي شما در نظر من از استخوان خوكي كه
در دست شخص جذامي ميباشد پستتر است».
سردار! اين همه دنياگريزي تو هم از محبت تو به آلعلي ريشه گرفته است و مقتداي تو
آن ابوتراب مرتضي است كه مقام و منصب را از لنگه كفش پاره بيارزشتر ميدانست.
فرمانده دالور! تو مقام اختيار داري ،تو را نرس��د كه پا به پاي نيروهايت به دل دشمن
بتازي تو در اقامتگاه خودت بنش��ين و فقط فرمان صادر كن و هدايت كن ...باور كن
بعضيها وقتي ميديدند كه هميشه در وسط معركهاي و يك دم در سنگرت نميماني،
عصباني ميش��دند كه «فرمانده لشكر بودن و اين همه متواضع ماندن!» آن روزها اگر
در خيال نميگنجيد كه يك فرمانده ميتواند همپاي لشكرش به دل خطر بيايد ،امروز
اما چه س��خت است يافتن فرماندهاي كه كسي نشناسدش و سرزده در دل معركه به
مشكلگشاييآمدهباشد.
تو اما مثل هيچ كدام از بسيار آدمهاي زمين نيستي .تو برگزيده مجموعه خوبيها هستي.
در همه عملياتها اگر هم جلوتر از بس��يجيها نباشي الاقل كنارشان هستي و آنقدر
درايت و ذكاوت داري كه اختالف سليقهها را به گونهاي هماهنگ حل ميكني كه خللي
به جهاد و رزمشان نيفتد.
حتي در فنون نظامي هم صاحب فكري و نگاه روشني داري و عمده مشكالت عملياتها
را ميتواني حدس بزني .همه اين مهارتها و دانستنها نه از علم بيشتر توست كه از
توكل فراوان تو به پروردگارت است .در ايمان زالل تو به حقانيت اسالم است كه قبول
كردهاي و ميداني خداوند تا ابد روزگار پابرجايش ميدارد و حافظش است.
و تو همه اين رازها را بارها و بارها در جمع رزمندهها ميگفتي و به يادشان ميآوردي كه
ك رزمندگان اسالم كه در عرض سه سال به دست آوردهاند
«باالترين و باارزشترين تاكتي 
و همه [دشمنان] متحيرند از اين كه چطور اين كارها را ميكنند و اغلب عملياتها هم
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در ش��ب صورت ميگيرد ،ريشه در ايمان رزمندگان دارد .فرماندهي اين همه نيرو آن
هم در شبهاي ظلماني كار آساني نيست .تدابير مسئولين به سبب ايمانشان كه خود،
الهام خداوندي است راهگشاي راه رزمندگان است .اين تجربه را تمام رزمندگان به دست
آوردهاند ...تاكتيكهاي ما فقط مخصوص مسلمين «باايمان» است.
اين تاكتيكهاي باارزش كه براي دنيا خيلي سخت است؛ اگر در دست كشورهاي ديگر
بود جزو اسرار نظامي حساب ميشد ولي ما اسرار نظامي را به آن صورت نداريم چرا؟
براي اين كه در مسايل ما ايمان است و امدادهايي هست كه اگر خود اين اسرار نظامي
را هم ببرند نميتوانند از آن به خوبي استفاده كنند چرا؟ براي اين كه از اين تاكتيكها
و از اين تجارب استفاده كننده ها بايد مومن معتقد باشند كه همراه با ايمان خود از اينها
استفاده كنند وا ّال اصلًا قابل استفاده نيست.»...
ش��گفتا كه بعد س��الها ،اين تجارب عميق پنهان در سخنان تو به بار نشسته است و
ك خاصي بوده باشد كه با همه اين كمبود مهمات
دشمن اعتراف ميكند كه بايد تاكتي 
و تجهيزات و آشفتگي اقتصادي كشورشان ،هيچ خللي به روحيه سربازان ايران وارد نشد
و براي اعزام مجدد به جبهه جنگ ،سر و دست ميشكستند و تا نوجوان سيزدهسالهشان
هم براي فدا شدن آمده بود.
تو درست ميگفتي «اين جبهه ،جبهه امام زمان است» و به قول امام  «با مناجات شبانه
رزمندگان عطرآگين ميشود ،جبهه جبهه اباعبداللـه است از اين جبهه عطر كربالء به
مشام ميرسد در اين جبههها دعا و نماز شب و مناجات ،پاكباختگان را به اعال درجه
يرساند و ايثار از اين مناجاتها برميخيزد ،اين جوانان چنان ساخته شدهاند كه
تقرب م 
به اين جبههها ،به بيان ديگر ميتوان گفت دانشگاه معنويت ،كه به سادگي از كنار اين
دستاوردها نميتوان گذشت ...مقتداي همه ،واقعه كربالست».
روح��ت معطر از گلهاي محمدي حضرت رس��ولاللـه(ص) باد ك��ه اگر چون تو
پاكبازان و دلباختگان مهر حضرت پروردگار در جنگ نبود امروز ما در اسارت اغيار
در اطاعت بوديم و سرزمينهايمان از دست ميرفت.
ت حسنات تو پرده برداريم از اين كه نامت در شيريني
و باز از يك گوشه حكايت شگف 
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و آقايي محبوب دل همه جبههايها شده بود و آن قدر بچههاي رزمنده ديده و نديده
خاطرت را ميخواستند كه گاه با نام تو و اين كه از بچههاي لشكر مهدي هستيم كارشان
راه ميافتاد و آشپزهاي سختگير تا نامت را ميشنيدند قابلمهها را زودتر پر ميكردند.
تو كه از فرمانده بودنت خيري از اين ارزاق نبردي و آنها هم كه با نام تو كيسهشان را
پر ميكنند نه از ترس و آقاباالسري اسم و رسمت هست كه از ره صفا و صلح است و
همهاش به خاطر اخالق پسنديده و آدابدان توست كه همه را مجذوب ميكرد.
تو از اين برو بيايي و كارگش��ايي نامت خبر نداش��تي و اما چقدر دوست داشتي كه تو
را ن��ه به عن��وان فرمانده كه به نام يك همرزم قابل بخواهند و ميدانس��تي كه چقدر
ميخواهندت و چه عشق ميكردند كه در لشكر تو سرباز بودند ،چرا كه ديده بودند كه
در شبهاي بعد عمليات خودت در كنار آتش تا صبح عليالطلوع نگهباني ميدهي و
باز دلت نميآيد سرباز خسته عمليات را مسئول نگهباني كني ،هيچ كس هم نديد كه
وقتي از عمليات برميگردي آن قدر خسته باشي كه بخواهي برايت آب بياورند و
فرمان بدهي كه فالن كنند و فالن بياورند ،و چقدر اين اخالق غريبانه مهربان تو،
همه را ش��رمگين ميكرد .تو آن قدر باصفا و بزرگمنش رفتار ميكردي كه همه
ميخواس��تند دورت بگردند ،تو اما فكر كوچكترين كار به چش��م نيامده جنگ را
ميكردي و براي هر چيز و هر كس كه براي س��ر و س��امان دادن يك گوشه اين
جنگ آمده بود و يا كاري انجام داده بود ،احترام قائل بودي و آن را ميستودي.
آن قدر كه وقتي آن روز نقاشيهاي دانشآموزان يكي از مدرسههاي تبريز را كه
به عشق رزمندگان كشيده بودند ديدي ،با چسب و مقوا چنان ماهرانه و باحوصله
اين نقاش��يها را به صورت روزنامه دي��واري درآوردي كه همه مبهوت بودند كه
اين فرمانده باابهت لش��كر را چه ش��ده است كه اين همه وقت باارزش خودش را
براي اين نقاش��يهاي بچگانه صرف ميكند ،اما نميدانستند كه تو در وراي اين
نقاش��يها پيامهاي تأثيرگذارش��ان را ميديدي و انگار كه با تو حرف ميزنند كه
گفتي« :شايد شما قدر اينها را ندانيد در حالي كه خيلي ارزش دارند اين نقاشيها
ب��ا ما حرف ميزنند و براي همه ما پيام دارند ».درس��ت ه��م ميگفتي فرمانده
باكفايت! بارها ش��ده ب��ود كه رزمندهها ميگفتند با ديدن يك نقاش��ي و يا نامه
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سراس��ر محبت يك دانشآموز ،قوت قلبشان بيشتر شده بود و تا مدتها از گذر
همين هديههاي كودكانه روحيه ميگرفتند.
تو خارقالعادهاي س��ردار! به حق كه شايسته حماس��ه شدني و حاال كه گوشه گوشه
مالحت ُحسن تو افشا ميشود بايد گفت ،تأمل كردن در كردار تو انسان را شرمنده همه
غفلتهاي خودش ميكند .تو در همه ابعاد مثال زدني هستي.
تنهاترين سردار! چگونه باور كنيم كه تو در همين زمين خودمان ،در ايران خودمان ،در
دل آذربايجان خودمان بزرگ شدي و حاال اين همه آسمانيترينها حسرت ديدارت را
ميكشند.
تو همه كارهايت محض خشنودي دل خداوند بود وگرنه چه دليل داشت كه در آن هول
و والي جبهه در زير آن همه رگبار و مسلسل كه هر روحيهاي را خسته ميكرد اين همه
شاداب و بانشاط باشي و از همه مهمتر حليم و بردبار بيايي و بروي.
آن روز كه يك سرباز دلتنگ و خسته از دوري خانواده بر سرت داد كشيد كه «چرا به
من مرخصي نميدهي ...چنان و چنينت ميكنم» ،تو همچنان صبور و مهربان دركش
كردي و لبخند زدي كه «مرخصي هم ميدهم برايت عزيزجان» و صورتش را بوسيدي
تا همه خستگي روزهاي جبهه را فراموش كند و هم يادش برود كه چه كرد و خلقش
بيشتر از اين تنگ نشود.
ل ائمه
در قب��ال اين رفتارها چه ميتوان گفت جز اين كه ت��و به يقين از اقيانوس زال 
معصومین از هر كدامشان يك مرواريد ناب صيد دلت كردي و بيگمان اين حلم و كاظم
بودن از مواليت امامكاظم(ع) به تو عنايت شده است .اي كاش صبوريها و گذشتهاي
تو را ،آن هم در اوج آن همه درگيري و آش��فتگي ،بزرگانمان ،پدران و مادرانمان حتي
فرزندانمان ميديدند و باورشان ميشد كه ميشود خسته بود و داد نزد ،ميشود در دل
نااميدي ،توكل كرد و ميشود قدرت داشت و متواضع بود ،ميشود انسان بود و از مالئكه
مقرب هم جلو زد!
آنقدر دلواپس احترام و حرمت كردن به رزمندهها هستي كه نكند خسته بشوند و چيزي
بگويي دلشان بشكند و سفارش ميكني كه حتي با همين سرباز از كوره دررفته بدزبان
هم خوش و خرم برخورد كنند و كسي به او بياحترامي نكند.
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زبان واژهها از وصف بلنداي انسانيت تو قاصر است و احوال حسن تو همه دلبران را به
رشك انداخته است .مطمئنًا در آن سرا وروضه رضوان ،نورچشمي پيامبراني و سوگلي
چشم همه ،براي تهيدستان برنج و
دل اميرالمؤمناني كه مثل مواليت پنهاني و دور از ِ
روغن و شكر ميبري و وقتي كه يكي از همراهانت به اين راز سالها مگوي تو پي ميبرد
دلت فشرده ميشود و تمنا ميكني «مبادا به كسي چيزي بگويي  ...اين حرفها به بازگو
كردنشان نيست ،به پوشيده ماندهشان است».
س��بحاناللـه! از اين همه راستي و درستي ،اين همه در انديشه خوب بودن و پاك
ماندن ،چه باور نكردني،س��ت اين حكايتها ،ان��گار كه از دل قصههاي هزار و يك
شب ،خوبترينهايش را گلچين كردهاي و ميخواني.
سردار همه دل پر از رضا! بايد از تو الگو گرفت و زندگي كرد بايد جزء به جزء شايستگيهاي
تو را تبليغ كرد و از آن فرهنگ ناب ساخت .بايد تو را و شگفتيهاي روح بلند تو را تبليغ
ك��رد و به درون خانه و خانواده ب��رد و در كوچه و بازار اعالن كرد .بايد در متن جامعه
كردارهاي اسالمي و پروردگارپسند تو را وارد كرد تا با نشاط شد و با قوت و توكل زندگي
كرد.
اما طي كردن صراطالمستقيم تو را بايد كه با روش مخصوص خودت آموزش داد و ياد
گرفت ،آرام و با طمانينه ،با يك دل صاف و ساده كه با «اال بذكراللـه تطمئنالقلوب»
ميتپد ،نه حيلهاي ،نه نيرنگي هر چه هست همه سادگي و صفاست كه همه چيز را
براي خاطر خداي ميخواهد و از هر چه بال كه بر سرت بيايد خوشي و صبور« ،اناللـه
معالصابرين» و خداوند صابران را دوست دارد.
و باز اين تويي كه بهان ه براي خوبي كردن ميخواهي ،تواناييهاي پنهان رزمندهها را پيدا
ميكني و گاه ميانسالي تجربه ديده را به فوقليسانسي باسواد براي مسئول تداركات
شدن ترجيح ميدهي.
شم شگفت تو ،امكانپذير بود .از هيچ كاري براي خوش كردن
اين شناس��ايي فقط از ّ
دل رزمندههاي خسته دريغ نداشتي .گاهي يك شيشه عطر ت 
يُرز و يك دفتر يادداشت
هديهشان ميكردي و خودت با دستخط خودت محبتنامهاي بر سر دفترش مينوشتي
تا دلش��ان الكي هم كه ش��ده خوش شود به اين سوغاتهاي فرماندهشان و بدانند كه
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فرمانده چقدر به يادشان است و مهرشان را به دل دارد.
آنهايي كه تا االن عطر تيرز تو را به يادگار در مش��ام جانهايشان نگه داشتهاند هنوز
كه هنوز اس��ت از يادآوري اين خاطرهها سرش��ارند و دلتنگ تو ش��دهاند .هميشه در
يادداشتهايت خوبيها و بايدهاي شايسته را مينوشتي تا در وقتش به يادها و ذهنهاي
رزمندهها بسپاري ،فرمان تو نه فقط آتش بود كه قبل از فرمان آتش ،نيتها را غربال
ميكردي و صافترين آنها را به ميدان ميفرستادي و همه سكنات تو قرب ه الياللـه بود.
بر آمادگي تأكيد ميكردي «آن آمادگي كه اول معنوي باشد و بعد آموزشي و نظامي.
مراقبتها مهمترين توصيه تو بودند .مراقبت اول روح بود از توجه به معنا و يقين آوردن
ب��ه امداد خداون��د و خود را از نظر روحي آماده كامل كردن براي پذيرايي از همه گونه
مشكالت و سختيها و مراقبت .دوم از توجه دقيق به آموزشهاي نظامي و مغرور نشدن
به آنچه كه ميدانيد و [داريد] و سومين مراقبت هميشگي خدا را هر لحظه ناظر ديدن
بود و پذيرفتن واليت و تبعيت از فرماندهي ،داش��تن نظم و پرهيز از خودسريها ،به
گونهاي رفتار كردن كه در شأن سرباز اليق امامزمان(عج) بودن و رعايت اخالق و رفتار
يك رزمنده مسلمان ،حتي ترك سيگار و پرهيز از وقتگذراني بيهوده ،اسراف نكردن و
نگهداري اموال؛ از سالح و لباس گرفته تا كمارزشترين آنها مثل نان خشك و آب.»...
اين منشور ،گزيدهاي از گلستان پررونق توست كه همه چيز در آن سر جاي خودش قرار
گرفته و سراسر منش پاكيزگي است و نوراني شدن.
از اين گلچينتر و باطراوتتر هم در گلستان تو ميرويد و تو ميخواهي از عطر دلپذيرشان
همه مشام پر كنند و صفا يابند ،بُخل در آموزش خوبيها ،در وجود تو نبود و در عوض
رضايت خداوند را كه ميخواستي ،آرزو ميكردي .كاش همه اين گونه به محتواي پر
از صميميت و پاكي اسالم پي ببرند و سر مقدمه دلشان تأسي گرفتن از فرقان المبين
پروردگار باشد و زندگانيشان دچار ديدگاه طاغوتي نشود.
بهترين زندگاني از نظر تو «در بينش اسالمي پيدا ميشود و انسان تمامًا به دنبال جلب
رضايت خداوند متعال است و فكر ميكند به سعادت دنيا و اخروي خود ،زندگانياي كه تؤام
با جهاد در راه خداوند متعال است ،مثل زندگاني حضرت پيامبراكرم(ص) ».گلچين همه
دفترهاي خوبي و ُحسن در روح و روان تو جاري بود و تو همه شعرهاي يكتايي را ازبر بودي.

ــــــــــفصلپنجم

ــــــــــــــــــــنگهبان بيتالمال
لب جادة اهواز ـ دزفول سبزي بخري ،صفيه بيخيال از آنچه
و آن روز كه خواستي از كشاورز ِ
ميرود ،دست به خودكار برد و تو چنان بر سرش داد زدي كه« :اون خودكار را سر جايش بگذار كه
مال بيتالمال است ...از خودكار خودمان استفاده كن»...
ِ
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دنيا همه زندان خردمندان است...
زندگيات همه ،جاري رودهاي كرامت و خوبي است كه ميشنويم و سيراب نميشويم،
آنقدر كه گاه شگفت زده ،روايت ُحسن تو را يكبار ديگر مرور ميكنيم مبادا اشتباه خوانده
باشيم...،
اما نه س��ردار بزرگ ،همه اين ذكرهاي ش��گفتي تو درس��ت است و اصلًا نقل مجالس
رزمندههاي ديروز و امروز است.
مگر ميش��ود يادشان برود كه تو به جزئيات حيف و ميل نشدن امكانات ،به خصوص
بيتالمال اهميت شايان ميدادي و يارانت را از «مالالبيت» كردن «بيتالمال» برحذر
ميداش��تي و وقتي نبود كه از اهميت درست مصرف كردن بيتالمال سخن به ميان
نياوري ،حتي در اوج غرش گلولههاي دشمن به يارانت ميسپاري مواظب وسايلهايشان
باشند ،نشكنند و حتي از نان خشك هم نگذرند .حيف است نگاهشان دارند تا در وقتش
به درد خواهد خورد.
اصلًا شبيه به قصههاست اين كه تو حتي براي خريد منزل اگر از ماشين جبهه استفاده
ميكردي پول بنزينش را حتمًا سر وقت ميدادي .چرا؟! مگر اهل منزلت به خاطر تو و
جهاد تو ،به زير آتش دشمن كوچ نكردهاند و پا به پاي تو ،دچار دلهره و اضطراب نشدند.
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پس اين همه سختگيري براي چيست ،همه چيز و همه كارهاي تو حساب و كتاب
دارد ،خودت را مؤظف كردهاي كه جواب پس بدهي ،دائمًا مواظب و مراقبي كه حقي
پايمال نشود .حتي اگر به نام و براي جبهه باشد تا جايي كه از پيرمرد بقالي در اهواز
كه اجناس خود را به عش��ق محبت شما ارزانتر ميفروخت راضي نميشوي و پيغام
ميفرس��تي «يا اجناس خود را به همان قيمت عادالنه بده و ضرر و زيان را به خود و
خانوادهات نزن يا كه اصلًا از تو خريد نميكنيم».
پيرمرد بيچاره چه ميتوانست بكند از اين همه عدالت دقيق تو ،اين همه توجه عميق
كه به جزييترين مسايل نشان ميدادي و هيچ  نبود كه از چشم دوربين تو پنهان بماند.
چقدر دل گرفته و اذيت ميشدي وقتي ميديدي گاه در جبهه ،اموال را هدر ميدهند.
مثل آن روزها كه در البهالي زبالههايي كه تميز ميكني به ناگاه بسته خرماي نصفه
ـ نيمه رها ش��دهاي را ميبيني و يك قالب صابون سالم پيدا ميكني ،آن قدر ناراحت
ميش��وي كه تذكر ميدهي «اگر ما بدانيم كه اين مواد غذايي را چطوري به دست ما
ميرس��انند ،اگر بدانيم بيوهزنها ،مادران و فرزندان شهدا ،روزي خود را براي جبههها
ميفرستند اين طوري نميكرديم».
آن قدر حقوق بيتالمال را رعايت ميكني كه همس��رت ،ش��ريك زندگيت تو را فقط
هنگامي عصباني و دلخور ديده است كه به نظرش آمده با خودكار بيتالمال مينويسي.
آن روز كه خواس��تي از كش��اورز لب جاده اهواز ـ دزفول س��بزي بخري و صفيه
هم بيخيال از آنچه كه ميآمد خودكار تو را برداش��ت تا اس��م س��بزيها را برايت
يادداش��ت كند ،هنوز چيزي ننوش��ته بود كه تو چنان براي اولين بار بر سرش داد
زدي كه صفيه مبهوت مانده بود كه چه شده است؛ مهدي مهربانش يك دفعه اين
همه برزخي ش��ده!؟ گفتي اون خودكار را س��ر جايش بگذار و از خودكار خودمان
استفاده كن .اون مال بيتالمال است .همسرت دلخور گفت چقدر سخت ميگيري،
بعضيها آنقدر چنان و چنين ميكنند  ...و تو آرامتر س��فارش كردي كه با كس��ي
ديگر كار نداشته باش .ما بايد ببينيم حضرت علي و امام چطور زندگي ميكنند.
دل همسرت از اين همه فكر و خيال تو براي اين همه مراقبت از اموال ملت ،به گونهاي
ديگر لرزيده است .ياد حرفهاي مادربزرگتان ميافتد كه هميشه وقتي اين مراقبتها
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و س��ختگيريهاي تو را و برادرت را ميديد ميگفت« :ش��ما دوتا برادر ش��ورش را
درآوردهايد ».ميگفت« :برويد ببينيد بعضي از همين پاسدارها به كجاها رسيدهاند،
چه دم و دس��تگاهي به هم زدهاند» .راس��ت هم ميگفت تو در فكر مصرف كردن
چند ليتر بنزين هستي كه با ماشين دولتي به خريد منزلت رفتهاي و ميروي كه
پولش را بدهي و آن وقت كجايي كه ببيني خيليها پول بنزين خريدهايش��ان را
كه نميدهند هيچ ،با ماشين دولت ،تعطيالت را تا شمال و دل جنگلها ميروند و
اصلًا ماشين مال خودشان ميشود و گاه براي ماهعسل بستگان هم كرايه ميدهند!
و ميبرندش ،حاال تو كجايي ،آن همه بزرگي طبع ،آن همه ترس از خداوند دنياي
ديگرست و احوالي ديگر سردار.
تو دلت ميخواهد امكانات براي همه رزمندگان فراهم بشود و همه بتوانند از بيتالمال
استفادهكنند.
در گرماي تفتيده جنوب امر ميكني داخل ماشينها كولر روشن نكنند تا مبادا احساس
خنكي كنند و ياد عرقريزان همرزمانشان در جبههها نباشند و رزمندهها چقدر به خاطر
همه صفا و صداقت تو گوش به فرمان تو بودند و سختگيريهاي تو را قبول ميكردند
و سرعت مجازشان را از هشتاد باالتر نميبردند تا دل تو نشكند و غصه نخوري كه بنزين
زياد مصرف شده است.
تو يكي يكدانه همه خوبيها هستي سردار.

ــــــــــفصلششم

ــــــــــــــــــــدل باخته بر نماز
سردار بگو راز آن همه بندگي پر از نياز تو در همه آن دقايق خسته و خاك خورده چه بود؟!
كدام اسم اعظم حضرت جانان را ذكر ميگفتي كه دلت نميآمد نمازت را چند لحظه قضا كني و تا
نماز شب نميخواندي آرام نميشدي .وااَسفا بر ما!
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حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد...
از كدام جلوه شگفت تو از كدام نكته نگفته هزار هزار معرفت و بصيرت تو ياد كنيم از
«اال بذكراللـه تطمئنالقلوب» كه مثل خون در رگهايت در ذره ذره جانت در جريان
بود و همه را به آن سفارش ميكردي يا از آن همه منش و اخالق نيكو .آن قدر باادب و
ت هستي كه روايتها هم از بردن نام تو ّ
حظ ميبرند و ذهنها از بزرگي روح تو
پرمعرف 
ناباورانه به فكر ميافتند كه چقدر از قافل ه بندگان شايسته خداوند دوريم.
ت از
دلباختگي عجيب تو به خواندن نماز و س��جده بر آستان پروردگار ،حديثي شگف 
دفتر عمر توست كه تنها وااَسفا بر ما ميگذارد كه به خود بياييم و كاري براي بندگيمان
پيشببريم.
نمازهاي ش��بانه ات اصلًا قضا نميشود و هميش��ه قنوت كردنهايت در گوشهاي دنج
از پادگانها از ياد همرزمانت نميرود .آن اش��كهاي ندبهريز ،كه ما االن در س��ايه آن
تمناهاي پاك در سايهسار امنيت و آسودگي هستيم؛ حال ما چه كنيم با اين همه زنگ
زدگي روحمان.
ناللـه! از اين همه تكريم روح ،از اين همه بندگي و عبوديت ،آن هم در زير خرواري
سبحا 
از آتش و گلوله و خستگي ،نخوابيدنهاي هميشه.
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تو را چه ميش��ود سردار! ما را چه شده است سردار! چگونه الف نماز خواندنهاي
خودمان را بزنيم كه در مقابل روح تو كه شاهد است ،دروغ نتوانيم و از بلنداي عرش
ما را ميبيني و دلت به حالمان ميس��وزد .غمگين ميش��وي كه ميبيني االن در
سايه لطف خونهاي گلگون شما كه مايه امنيت و آرامش جانهاي ما شده است،
حتي نماز خواندن س��ر وقت واجب خودم��ان را از ياد بردهايم و فكر نميكنيم كه
چق��در از فضيلت خواندن نماز اول وقت بيبهرهايم و توجه به اين لحظات ملكوتي
چقدر روحمان را صاف ميكند و آوازهاي عرش به گوشمان ميرسد ،اما چه كنيم
در محضر خداوند هم شرمندهايم كه از صداي دلكش اذان سهمي نميبريم.
وااَسفا بر ما كه اگر نماز صبحمان قضا شد ،آب از آب دلمان تكان نميخورد و اصلًا  براي
بعضي از ما مگر مهم است كه نماز بخوانيم...
تو عاشورايي هستي و يقينًا از انصارالحسيني كه چنين همراهانت را در همه حال به
نم��از دعوت ميكردي و ميگفتي امام فرمودهاند «اما اصلًا براي نماز ميجنگيم» امام
رحمتاللـهعليه چقدر شگفتيهاي آسماني داشتند ،چه ُحسن اتفاق مليحي است اين
سخن با كردارهاي بندگي تو!
مگر نه اين است كه ساالر شهيدان ،براي برپايي نماز ،سر به سجده اللـه گذاشت و نه
فقط خودش را كه همه نازدانههاي شيرينش را به مسلخ حضرت ابدي فرستاد و چقدر
سبكبال و خشنود بود آنگاه كه بر سر نيزه شمشير ،باز هم دست از بندگي پروردگارش
برنداشت و قرآنالمبينش را تالوت كرد.
سبحاناللـه از اين همه شباهت گفتار و عمل ،به موال شگفتا! مگر قرار نيست كه ما از
درياي اين همه منش و خوبي تو ،صيدي كنيم و روح و جانمان را به نان و نوايي ديگر
برسانيم ،پس چه شده است ما را كه هنوز غفلت داريم و دلمان تكان نخورده است ،تو
پاكيزهترين باصفاي پروردگاري ،آنقدر دلباخته صحبت كردن با معبودت هس��تي كه
ميخواهي از آن لذت ببرند و به لذتي كه تو داري برسند.
ديدهبانها هنوز ياد دارند آن هنگامههاي ملكوتي اذان را كه به باالي دكل ميرفتي و
بيآنكه كسي تو را بشناسد اذان ميگفتي.
چه دل بزرگي داشتي سردار مهربان .تو مژده وصل يار را صال ميزدي ،نه! سردار تو اهل
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تظاهر نبودي و اين صفير آسماني را پنهاني به انجام ميرساندي و اگر ميبيني از وراي
حس شگفت
سالها اين راز سرسپردگي تو به جانان از پرده برون افتاده است به خاطر ّ
غريبانه آمدن و ناشناسانه اذان گفتن تو بود.
هميشه معتقد بودي كه بچههاي رزمنده تنها با آموزش و اسلحه و تجهيزات نميتوانند
همه كارآيي را پيدا كنند« ،حرف آخر را ايمان ميزند .رزمندهها را به ايمان مجهز كنيد،
ما مديون خون شهدا هستيم فردا چه جوابي به آنها بدهيم ».تو با تمام جان ايمان داشتي
كه «خط مقدم هر انساني از خط نفس شروع ميشود ».و بايد كه اول با نفس جنگيد.
و راس��ت و درس��ت هم ميگفتي ،در زير آن همه آتش و رگبار همه ميديدند كه چه
آرامش و طمانينه عجيبي در تو حلول ميكند .انگار كه «اال بذكراللـه تطمئنالقلوب» در
تمام ذره ذره جسم و روح تو حك شده بود و تو دليلي نميديدي در ميدان خدا به غير
از خدا بترسي و واهمه داشته باشي.
اصلًا هيچ وقت نديده بودند نام و تالوت ياد حضرت پروردگار را نبري ،در بدرقه رزمندگان
خالصانه ميگفتي« ،اللـ ه بندهلري ،به خدا س��پردمتان ،خدا پش��ت و پناهتان» .دعا
ميكردي و مدام سفارش ميكردي «دعا كنيد و ذكر بگوييد مخصوصًا «الحول وال قوه
اال بااللـه را هرگز از زبان بيرون نكنيد و به هر معركه سخت كه رسيديد توكل كنيد و
باز ذكر بگوييد».
چه شيرين است بندگي خدا را اين گونه زالل و از سر جان انجام دادن اين عشق
اي��ن جان را به بال انداختن .بايد هم كه امامحس��ين ميگفت «هيهات مناالذله»،
محال بود كه آن همه شور و وجد نماز در روحش بيقرار باشد و تن به ذلت بدهد،
همه اين شگفتيهاي حماسه كربال از توجه و قدر گذاشتن به نماز بود و هست.
فرمانده باخدا! تو هم جنگ را هدايت ميكردي و هم جانها را صيقل ميدادي «وقتي
به سوي دشمن تير مياندازيد حمد خدا را بگوييد و با ّنيت قرب ه الياللـه شليك كنيد».
با همه تواضع و عبوديتت ،هيچگاه غرور بر تو چيره نشده بود كه تو بهترين نمازگزاراني،
اين را وقتي با ديدن پيرمردي كشاورز كه با دستهاي پينه بستهاش در قنوت پروردگار
غرق شده بود و با هر سجده تركهاي پايش را ميديدي ،شنيدند و روايت كردند كه تو
بسيار منقلب شدي و گفتي :اينها كشاورزي و زندگيشان را رها كردهاند و در اين سن و
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سال به جبهه ميآيند .ارزش خيلي زيادي دارد و آنگاه روبه پروردگار خود العفو خواستي
كه «بارالها در مقابل اينها كه با دس��ت و پاي ترك خورده در راه تو به عبادت و جهاد
مشغولند ما را نيز عفو بفرما».
ظن تو ،بر اين معرفت بيني و ادب تو .آن قدر به نماز اهميت ميدهي
مرحبا بر اين حسن ّ
كه  دلت نميآيد كه كسي از فيض آن ديرتر محروم باشد و وقت مالقات به پروردگارش
را به تأخير بياندازد.
امر به معروف و نهي از منكر را در رابطه با نماز ،چنان زيركانه و مخلصانه انجام ميدادي
كه امر شونده خودش حس نميكرد امر شده اما معنا را ميفهميد و شرمنده ميشد.
آنج��ا ك��ه در اروميه با يكي از دوس��تان ميهمان عزيزي بوديد ،وقتي متوجه ش��دي
صاحبخانه براي نماز صبح بيدار نشده ،براي اين كه مستقيمًا متوجه منظور شما و امر
به نماز خواندن نشود ،قرار گذاشتيد كه موقع صبحانه نمايشي با هم دعوا كنيد كه چرا
نمازت را اول وقت نميخواني ،طوري كه صاحبخانه بداند خواندن نماز اول صبح ،چه
اهميت و لطفي دارد.
بيگم��ان يكي ديگ��ر از عنايتهاي اهميت دادن تو به نم��از و از رموز طمأنينه تو در
گشايش گلوله و آتش دشمن توكل تو بر حضرت اليزالي بود .صدايت هنوز در گوش
يادگاران جنگ آشناست «اللـه بندهلري! ترسي به دلتان راه ندهيد ،هر كدام از شماها به
صد تا تانك ميارزيد ،بلند شويد و برويد بزنيدشان از هيچي و هيچ كس نترسيد تا توكل
مصمم و قاطع و با توكل به خداوند تمام برادران تصميم بگيرند وگرنه خداي
هست! «ّ ....
نكرده مر ّدد و متزلزل ميشويم»....
خ��وش ب��ه آفرين��ش ت��و ،ب��ه اين هم��ه صف��ا و بندگ��ي ،اي��ن خاك جس��م تو
چق��در ب��ه خ��ود ميبال��د ك��ه ت��و را در كالب��د گرفته اس��ت ،ت��و را كه مش��تاق
س��جده ك��ردن ب��ر خال��ق صم��د و اليزال��ي و ت��اب قض��ا ك��ردن نماز دي��دارش
را نداري.
همسرت صفيه هميشه به ياد دارد كه چگونه آرام و شمرده و با مكث نماز ميخواندي
و او لذت ميبرد از گوش سپردن به صداي تم ّناي تو با پروردگار و چقدر تو را ناراحت
و پژمرده مييافت وقتي ميديد نمازت را سر وقت نخواندهاي و ساعتي گذشته است.
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دقت در عبادت و انس با قرآن و نماز براي تو يك امر جدي بود و محال بود كه در اول سر
فصل زندگيت جا نداشته باشد .هنوز همسرت به احوال بيقراريهاي تو براي خواندن
نماز س��ر وقت رش��ك ميبرد و از تو تأسي  می جوید .صفيه مطمئن است كه همين
شيداييها و سجودهاي خالص تو بود كه تو را به آسمانها و عليين بينشان پر داد و يك
مشت حسرت ديدار بر جاي گذاشت.
آن س��فرهاي طوالني كه همهاش در بيابان بود و جادههاي برهوت  و ناگهان هنگامه
اذان ميرسيد و تو را ،دلپريشتر ميكرد مثل آن بار كه آن قدر جوش زدي و بيقراري
كردي كه آخرش راننده مجبور شد ماشين را براي مدتي اندك در وسط بيابان نگه دارد
و تو كتت را پشت و رو كردي تا همسرت بر آن آرام بگيرد و اذيت نشود و خودت در آن
برهوت هنوز سپيده سر نزده ،روي خاكها دل به نماز يار سپردي و خوش بودي كه اين
بار هم وعده مالقاتش را سر موعد به جا آوردي و دلت ناسپاسي نكرد.
واي بر ما سردار باصفا ،واي بر ما كه مصداق «ويلللمصلين» هستيم .آنهايي كه وقت نماز
از يادشان ميرود و از معاني غريب آن بيبهرهاند.
يا اصلًا نه س��ردار ،ما نماز ميخوانيم و فتنه هم ميس��ازيم و هي ريا و خودپرس��تي و
دنياگزيني جلوي دلمان را ميگيرد و مصلحتانديش ميشويم ،كه حاال اين كار را هم
انجام بدهيم ،چه ميشود به كجاي اين هفت آسمان باعظمت برميخورد ...با دروغ هي
تالش ميكنيم تا شب نشده زندگيمان را رو به راه كنيم ،به كسي كه ضرر نميرساند
الاقل به ما كه سود ميرساند...
ما نماز نميخوانيم .ما طوطيوار «اهدنا صراطالمستقيم» را نميفهميم و از جان صدايش
نميكنيم كه هدايت شويم .شايد تنها آن ذره اشكهايي كه از حل شدن مشكالتمان بر
سجده ميريزيم ،دلمان را صفا بدهد ،نه التماسي براي صاف شدن دل داريم و نه العفوي
برايناسپاسيهايمان.
نماز ،نور چشم رحمتللعالمين مهربانمان است و دغدغ ه دل همه خوبان برگزيده عالم
است و فقط همين نماز است كه بازدارنده از فحشا و منكرات است.
اگر در زمانه طاغوت ،نماز ركن تپنده بود ،آن همه فس��اد و تباهي نبود« .اناالنس��ان
لفيخسر» .انسان هميشه در زيان و خسارت است ،چه امنيتي بهتر از پناه بردن به نماز،
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آن قدر حضرت پروردگار در ذكر الحقش ،قرآن عظيمش از خير و بركت نماز عنايتها
گفته كه واي ماست اگر نماز را و آن همه خوبيهايش را به خانواده و جامعهمان نبريم
يهايمان،
و برنامه سازندهاي براي تبليغ اين الهام معجزهآور نكنيم .و دل نتكانيم از سياه 
ت تجری معشوق ازلي
دلمان چقدر بيخيال شده است! سردار تو بگو ،تو كه االن در جنا 
ميهماني ،تو بگو كه راز آن همه بندگي پر از نياز تو در همه آن دقايق خسته و خاك
خورده چه بود؟! كدام اسماعظم حضرت جانان را ذكر ميگفتي كه دلت نميآمد نمازتان
را چند لحظه قضا كني و تا نماز شب نميخواندي آرام نميشدي وااَسفا برما! اگر حكايت
اين همه شوريدگي و عاشقانههاي نماز تو را بدانيم و يك آن به خود نياييم و به نماز
مراقبت نشان ندهيم.

ــــــــــفصلهفتم

ــــــــــــــــــــدر حسرت برادر خيبرگشا
به افق جزاير مجنون چشم دوختهاي كه پيكر برادرت را گرفت و پس نداد ...بعد از شهادت حميد
چنان دگرگون شدي كه بچههاي رزمنده تصميم گرفتند ،بسيجيان «حميد نام» را با اسم كوچك
صدا نكنند تا مبادا كه دل فرماندهشان آزردهخاطر شود.
يك بار ناخودآگاه ،رزمندهاي دسته گل به آب داد و...
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قديكي قارداش اؤلومي بوكدي ،دوزلمز...
بير ّ
ب��از خطر در پيش اس��ت و تو پيشآهنگ خط��ري و اصلًا ردپاي ت��و جز در كوي
خطركنندگان پيدا نيست روزهاي پيش رويت همه عمليات است و شهادت و تو چه
تم ّنايي داري براي شهادت و چه لحظ هها كه ميشمري.
س��يد فرزانه انقالبمان حضرت آيتاللـه خامنهاي چه خوش وصف حال تو را و ياران
خدايي تو را به تصوير كشيده است« .شهداي ما با شهادت ،مثل عاشقي كه به معشوق
برسند ،روبهرو شدند ،مسئله ،مسئله رسيدن به يك هدف واال و يك مطلوب عزيز بود،
قضيه اين نبود كه يك كسي يك جايي گير بكند و تسليم مرگ بشود ،در موارد متعدد،
اين جوانهاي فداكار ما اين دلهاي عاش��ق ،اين انس��انهاي سر از پا نشناخته ،پرواز
ميكردند به سوي شهادت ،كساني را كه خداي متعال در معرض امتحان الهي قرار داد،
قبل از شهادت ،نور خود را در وجود آنان تابانيد ،من خودم ديدم كساني را كه قبل از
شهادت ،انسان وقتي به چهره آنها نگاه ميكرد ،آشكارا ميديد كه چهره آنها ميدرخشيد
و هر كه در جنگ بوده است آنهايي كه در ميدان اين امتحان الهي درست وارد شدهاند،
اين را ديدهاند [و] خداي متعال پاداش ميدهد».
حضرت معش��وق ابدي صدايتان كرده بود كه جناتالنعيم اجرالمؤمنين گوارايتان
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شد ،عشق به قرباني شدن در مسلخ پروردگار و شهيد حضرت شاهد شدن هميشه
بر س��ر و زبانت در غليان بود و نعمتش را از خداوند طلب ميكردي .بارها ش��نيده
بودند كه ميگويي« :اگر ش��هادت موجب تسريع تكامل انسان به سوي حق بشود
خوب اس��ت وگرنه بخواهي با ش��هادت از سختيها راحت بشوي نوعي جان به در
ت است».
بردن از مسئولي 
و تو از جان پذيرفته بودي كه «انسان در صحنه آزمايش است و «امرنا لنسلم لربالعالمين»
مأموريتش است و ما مأموريم كه تسليم فرمان خداي جهان باشيم.
اين بوي اس��فندماه جزاير مجنون است و نم نم رويش بهار ،تا عيد  63چيزي نمانده،
فرمان رسيده كه دروازههاي خيبر هنوز باز نشدهاند و رسولاللـه خيبرشكن ميطلبد و
حيدردلي كه دل به وسط ك ّفار ببرد ،اين بار خيبر در جزاير مجنون است و دجله و فرات
از دلش ميجوشد و طالئيه دارد و اگر دروازه گشوده شود تا كربال راهي نيست.
لشكر تمامًا گوش شده است تا سردارشان اتمام حجت كند و راه و نشان هر كسي را
يادآور شود و تو در دل بيابان (توزآباد) جنوب كه از شدت گرد و خاك راه افتاده از
شنها و رملها گاهي چشم چشم را خوب نميبيند معاونان خود را معرفي ميكني
«اولي حميد باكري اس��ت همان كه س��رش را از ته تراش��يده و ديگري مرتضي
ياغچيان است كه همه بهتر او را ميشناسيد .يادتان بماند كه بعدًا در عمليات اگر
دس��توري دادند متوجه باشيد« ».حميد» در اين روزها چهرهاش ُگل انداخته بود،
انگار عطر بهشت ميداد .خودت هم ميدانستي كه حرف «حميد» مطاع همه بود
و حميد هميشه در مطاع تو بود تو امر ميكردي و او فرمانبر بود.
اين عمليات با عملياتهاي ديگر فرق ميكرد ،حساس بود و سخت ،به رزمندهها كه
دقيق ميش��دي ميديدي از نگاه پرشور معنيدارشان بوي شهادت ميآيد و در نم نم
رويش اسفندماه  بدرقهشان كه ميكردي انگار نوري تابيده شده از رفتنشان تا آسمان
كشيدهبودند.
به معاون اولت به برادرت حميد كه ميرس��ي در چشمهايش فراق ديگري ميبيني و
از ره محبت ميخواهي چند كمپوت به كولهپشتياش بگذاري كه حميد نميگذارد و
اصرارت به جايي نميرسد ،سفارشهاي آخرينت را زمزمه ميكني و محكم در آغوش
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ميكشياش تا براي آخرينبار صداي تپيدن قلبش را بشنوي و وداعش كني.
حميد با يك گروهان  90نفري دل به آتش دش��من ميكش��اند و تا شش كيلومتري
درياچه پيشروي كرده است و هنوز خبري از موقعيتشان نيامده.
دلنگران با چشمهاي خيست به رفتن گرداني ديگر از رزمندههاي خيبرگشا مينگري.
اين بار عطر مقتلگاه غريب ثاراللـه از جزاير مجنون ميآيد و رزمندهها مجنون اين جزاير
شدهاند تا كي خداوند اراده كند و فتحش كنند .دلت قرص است كه حميد و مرتضي
ياغچيان بچهها را همراهي ميكنند.
خبر ميرسد كه پلهاي جزيره جنوبي را بستهاند و دشمن در تله افتادهاست و حتي
ي��ك عراقي نميتواند از جزاير فرار كند ،همه خبرها حاكي از نصرت اس��ت پس اين
دلواپسي و فشردگي قلبت از چيست؟
خداوند خودش حافظ حميدت است ،خودش «واللـه من ورائهم محيط» است؛ ميبيند
همه افعال و احوالش را ،دلنگران ندار كه حميد دلنگران نيست و چشمهاي نگرانش را
از كاسه دنيا درآورده و حاال در بصيرت چشمهايي عظيم است« ،فاطمه» شريك باصفاي
عمرش را با پارههاي جانش «احسان» و «آسيه» را به نظرگاه حق سپرده تا خدا خودش
نگهدارشانباشد.
حميد روزها و ماهها در تالوت اين ذكرالمبين ميلرزيد «آنها كه ميگويند ما را محافظت
اهل بيت و اموالمان از آمدن در ركابت [در جهاد] بازداشت ،بگو اگر خدا اراده كند ضرري
به آنها برسد تو محافظت نتواني كرد» حميد با زمزمه اين ذكرهاي رستگاري ،تمنا كرده
بود بار خدايا مرا در اين مرحله سخت از مغضوبين نگاهت قرار نده و «كنتم قومًا بورًا» را
بر صحيفه جزاي ما ننويس ،نكند كه به خاطر دل نكندن از خانوادههايمان ،قومي اهل
هالكت و در خور قهر تو باشيم.
حميد تو اتمام حجتش را با خودش تمام كرده و حاال در اين دنيا چيزي ندارد كه دلش
بخواهد زود بيايد و هنوز تا تمام شدن عمليات كار بسيار دارد.
دلت مملو از اطمينان است و توكل است كه در جاي جاي جانت جاي ميگيرد و آرامت
ميكند.
بيسيمچي پيام ميفرستد عمليات سختتر شده و دشمن آتش است كه ميريزد اما

86

تنهاترينسردار

حميد همچنان بر روي پل جان بر دست گرفته نميگذارد دشمن از پل برود.
حفظ اين جزاير جان ميخواهد و اميد؛ و حميد چه دالورانه تير مياندازد ،انگار يداللـه
خداست ،دستهاي خود پروردگار است كه از غيب تير ميافكند و دشمن را هراسزده
ميدارد.
هنگامه نماز است ،حميد بر باالي حوضچه نمك هنوز مقاومت ميكند ...فرمان ازلي
مهمان شدن بندهاي ديگر و عاشقي ديگر از حضرت معشوق ابدي صادر ميشود ...هيچ
كس از رزمندهها هنوز اين خبر را نش��نيدهاند تنها مهدي است كه آن سوتر از حميد
متبسم را ميبيند كه براي بشارت آمدهاند و فوج فوج به سوي
فرشتههاي تمامًا سبزبال ّ
جزاير مجنون بال ميگيرند ...پيك يار ميرسد و خمپاره يك شقي ،عاشق را به معشوق
ميرساند و سعيدش ميكند .حميد متبرك و با سعادت ذره ذره به آبها ميپيوندد تا
همه سرزمينها را از عطر تنش سبز كند «والذين قتلوا فيسبيلاللـه َفلَن يُ َّ
ضل اعمالَ ُهم»
اين خداوند است كه ندا ميدهد ،اين كشته راه من است ،اين آراسته با خضاب خون،
عاشق من است و من خودم تاوان خونش را ميدهم و آنچه را كه وعده دادهام ميپردازم
ياش را خودم سر و سامان ميدهم ،آنجا همه نور
صلح بال ُهم» و امور ابد 
و «سيهديهم و يُ ُ
است و صلح ،همه خوشدلي و لبخند...
 ...حميد هم رفت و يك دعوتنامه ديگر در راه است اين بار نوبت مرتضي ياغچيان است
كه حضرت يار صدايش كند و قرباني شود ،به دلت نهيب ميزني كه چه بيتوفيقي و
عنايت نچشيدهاي كه از اين عمليات هم نتوانستي راهي به كوي يار بزني و هنوز پشت
كوههاي سترگ فراقش ماندهاي.
ياران رفتند و جزاير مجنون از دست نرفت ،دل قوي دار تا روز آمدن دعوتنامهاي ديگر،
ليل و نهاري بيش نمانده است يوم موعود تو نيز در راه است ...فرات و دجله چشم به راه
تواند ....تعجيل نكن...
آسمان دلت باراني است درست است كه خبر شهادت «حميد» كمرت را خم كرد
اما تو دلت باز قرص بود و اندوه رفتنش را تاب ميآوردي كه «ف ّان معال ُعسر يسرا»
پس با هرچه سختي است البته همه آساني هست.
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حاال چه ش��ده اس��ت كه بوي سوختن از قلبت ميآيد و ميس��وزي ،از وقتي حميد
خاكس��ترش را در آبها ريخت و تو خبر بينش��انياش را به همسرش دادي اين گونه
دلپريش��ان ش��دهاي ،مگر «فاطمه» همدم برادرت چه گفت كه دلت تير ميكشد و
بيطاقتي.
زمزمه كن تا بشنويم تنهاترين سردار.همسرش ميگفت «آقامهدي ،يادتان هست كه
فرزند آقاي دستغيب ميگفت كه من پدرم را در خواب ميبينم كه ناراحت است ،چون
هنگام انفجار قسمتي از بدن او دفن نشده در گوشهاي باقي مانده است حاال من چند
روزي اس��ت كه حميد را در خواب ميبينم كه ناراحت اس��ت ،به گمانم جنازه او دفن
نشده است».
دلت اگر چه همه خون شده است اما بايد صبورترش كني «مگر جنازه ،سرور شهيدان
دفن شد مگر تا چند روز آن سرنيزهداران شقاوت جان ،آن همه خورشيد تا ابد پرفروغ را،
دفن كردند ...،نگران دفن شدن حميد نباش ،حميد خوشحال است و ناراحتياش از غصه
چشمهاي اشكبار توست ،همدم برادرم! تمام ايران هر كجايش كه بروي ،مقبره حميد
آنجاست همه جا از آسمان بوي عطر گل محمدي تنش ميآيد و در زمين از شرق تا
غرب و خود جنوب و همه جا ر ّد پايش پيداست ،اين جسم كه قابل ندارد ،روحش بلند
باد كه هماينك در جوار حضرت «سميعالبصير»ش آرام گرفته و روزي دارد ...آرام بگير
كه «اللـه موليالذين آمنوا» ،خداست كه يار و موالي مؤمنان است و «اَ َّنالكافرين المولي
لهم» ،اين فقط كافران سيهدل هستند كه يار و ياوري از جانب خداوندشان ندارند.
 ...حميد جنازه ندارد ...ميتوانست داشته باشد ،ميتوانست برادر فرمانده باشد و حاال در
خاك دفن شود ...اما تو نگذاشتي يعني نميتوانستي در زير آتش و گلوله كه هر آن بيم
ش روي دشمن بود فقط اجازه بدهي جنازه حميد را بياورند ،گفتي اول جنازه بقيه
پي 
شهدا بعد حميد.
«حميد» كه رفت حاال چش��م هر دو خانواده فقط به تو نظر دارد كه نكند تو هم
مثل حميد بروي و نش��اني نياوري ،تو بايد بماني و سرپرس��تي غصهها و جانهاي
اندوهدارشان را به دوش بكشي و حافظشان باشي...
نفس
نه! تو سردار شگفتيهايي و دلشده خود پروردگاري ،از تو دور است كه «ان ُك ُل ٍ
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ّلما عليها حافظ» را نخوانده باشي و نداني كه خداوند خودش نگهبان اهل بيتت است و
ترك جهاد و پا سست كردن گناهي بزرگ است .تو خود مشتاق شهادتي و بارها كالم
خداوند را براي رزمندهها و خانوادههاي منتظرشان تالوت كردهاي كه ...« :آنهايي كه از
تو رخصت معافيت از جنگ ميطلبند و خوش دارند كه چون زنان و كودكان در خانه
بنشينند ،خدا در دل آنها نقش كفر و ظلمت زده كه هيچ از حقايق درك نكنند ،پروردگار
خوش ندارد كه حتي ذرهاي جز به رسيدن تا لقاياللـه بينديشم و «يعتذرون اليكم»،
عذرتراشيهاي ما را نخواهد پذيرفت ،او مهربان «سريعالحساب» است و خودش حافظ
بندگانشاست.
اما چه كني كه دل شهيد دادهها هميشه در خون است و بيتاب و بايد كه تس ّ
اليشان
بدهي ...،و هميشه تس ّ
ال ميدادي به مادران و پدران ُگل از گلستان جدا شده مغموم و
برايشان مينوشتي كه «افتخار كنيد كه فرزندتان شهيد شده است و اين نعمت الهي
را صبورانه قبول كنيد و بپذيريد تا طاقت بياوريد »...و طاقت ميآوردند حاال بايد براي
خانواده ش��هيد پروريده خودت هم نامهاي مينوشتي تا دلشان را آرام كني ،نامهاي از
ستايش ُحسن باوفايي برادر ،در دفاع از اسالم و ...داغ حسرت از شهيد نشدن خودت...
دل به عش��ق پروردگار ميسپاري و مينويسي «سالم بر خانوادهاي كه سرباز متقي و
رشيد و شجاع ،شهادتطلب و متواضع و صبور ،با توكل و هميشه حاضر در سختترين
صحنههاي نبرد با ك ّفار ،مقلد خالص روحاللـه ،بريده از دنيا ،منتظر با ش��وق ،صابر در
سختيها ،عاشق امام حسين و گريان بر مظلوميتش ،زاهد شب و شير خروشنده در
صحنههاي نبرد را در دامن پاكش پرورده و تقديم به ربالعالمين نمود.
من بنا به وصيت و آرزوي حميد كه باز كردن راه كربال ميباشد همچنان در جبههها
ميمانم و به خواس��ته و راه شهيد ادامه ميدهم تا اسالم پيروز شود .والسالم ...مهدي
باكري».
اين نامه ،خبر رفتن عنقريب تو كنار حميد را ميدهد و ديگر همه خانواده ميدانند كه
ربك فارغب» و به سوي خداي
تو هم رفتني هستي و فراقي ديگر در راه است و «الي َ
خودتمشتاقي.
و عجيب است كه در اين چند كالم اندك ،اين معطرنامه زيبا ،كه مجموعه همه خوب
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بودنها و انسان زيستنهاي برادرت را ميگنجاني ،روحي زالل در جريان است ،انگار كه
حميد است كه براي تو مينويسد و تو را شرح ميدهد انگار كه همان فرشتگان سبزپوش
هميشگياند كه تو را صدا ميزنند ،اي سرباز متقي شهادتطلب متواضع ،صبور و هميشه
متوكل به خدا ،هميشه حاضر ،بريده از دنيا با شوق ،عاشق امامحسين(ع) ،زاهد شب و
شيرروز ...ديري نميشود كه تو هم به آرزويت ميرسي.
ت نعيم پروردگار ،تو را چشم در راه است و همه شهيدان اول صدر اسالم
«حميد» در جنا 
تا خود جناب سيدالشهداء منتظرند تا عطر پاكيزگي تو را ببويند و ببوسند.
و تو ديگر فقط چشم به عمليات بدر داري كه تمنايت را بگيري و تا بدر هنوز يك سال
بايد در فراق بگريي و چلهها بشكني تا خدا به اين زودي قبولت كند.
«صفيه» همسر خوبت هنوز گريههاي زياد تو را بعد از پر كشيدن حميد به ياد دارد آنقدر
درگير جبهه و جنگ بودي كه حتي براي مراسم برادرت به اروميه نرفتي آخر تو كه فقط
وقتي اسم امامحسين(ع) ميآمد شانههايت ميلرزيد و فقط براي مواليت هايهاي با
صداي بلند گريه ميكردي حاال اين چه مصيبتي است؟ از فراق حميد ماتم داري يا از
اين كه تنها رفت و تو را در خيل زمين ماندهها جا گذاشت غص ه داري.
اصلًا عوض ش��دهاي مرد! عكس حميد و ديگر دوس��تان به وصال رسيدهات را به ديوار
اتاقت زدهاي و روي كاغذي اسمهايش��ان را اريبي نوش��تهاي ...واي بر من...؛ بعد از اين
نقطهچينها هم كه اسم خودت را نوشتي ،صفيهات دلش خون شده ،ميداند تو رفتني
هستي ولي چرا اينقدر زود ،هنوز خداوند تازه حميد را برده ،الاقل تو مدتي بيشتر بمان...،
و ت��و هيچ وقت از ش��هادت برايش نميگفتي يعني از ش��هادت خودت نميگفتي و
ميدانستي كه همسرت دلنازك است و ناراحت ميشود و بيتابياش زودتر سر ميرسد،
پس حاال اين چه حكايتي است .به يقين ،اين روزها خبري شنيدهاي كه دلت كم آورده
و ديگر طاقت ماندن در اين خاكدان را نداري و ميخواهي هنوز پر نكشيده ،صفيهات را
آماده وداع كني تا عادت كند به نبود هميشه تو .اين طور كه غرق ياد شهيدان ميشوي
چشمانت پُر ميشود و تو نميخواهي اشكهاي به وصال نرسيدهات را صفيه ببيند .در
كنار او چشمانت را محكم نگه ميداري تا مبادا ببارد و رسوا شوي.
رو به روي عكسها زانوهايت را بغل ميگيري و خيره ميشوي به نگاه دلنشين دوستان
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شهيدت كه با تو حرف ميزنند آنقدر منتظر ميماني تا صفيه پي كاري بيرون برود و تو
بغض گلوگيرت را بشكني و هاي هاي اشك بريزي و ...نميداني كه صفيه مهربان تو اين
روزها صداي گريه تو را بارها پنهاني شنيده و حاال راز اين همه غصه و اشك تو را ميداند
و صبورتر از هميشه شده است.
صفيه از همان روزي كه به تو بله گفت ،ميدانست بايد صبور باشد و بارها شنيده بود
كه در گوشش زمزمه كرده بودي «المال والبنون زينه الحيوه الدنيا» و بايد كه به خاطر
خداوند از زينتها و خواستنيها دل كند و رفت كه اگر شايسته رفتن باشي ،زود ميشود
ت تجری من تحتهااالنهار».
كه در رستاخير دوباره پروردگار با هم باشيد در «جنا 
اما چه ميتوانست بكند همسر تو ،حاال از فكر اين كه عطر غريبنواز بوي تو را حس نكند
و سرت را روي متكاي هميشگي نبيند چه كند و تو ...همه اينها را ميتواني از چشمان
تتلخي ميكند.
اين روزها پژمرده همسرت ببيني ،انگار غم عالم نشسته روي دلش و اوقا 
اين بدقلقيها كه سابقه نداشت ،اگر االن ميبيني همسرت بهانهگير شده است فقط به
خاطر آن همه نازنيني اخالق و رفتار تو و آن شخصيت يگانه توست ،مگر ميشود كه
كس��ي تو را ببيند و بشناسد و آن وقت عاشق زارت نشود آن هم شريك زندگيت كه
آنقدر هوايش را داشتي كه حتي نميگذاشتي مخصوصًا ماه رمضان كه حلول ميكرد
لباسهايت را بشويد و كار كند ،ميگفتي روزه ميگيري خسته ميشوي و ...خاطرش را
ميخواهي و براي زن بودنش به او احترام ميكني تا همه ياد بگيرند مثل آن رزمندهاي
كه سرزده به ميهماني سفره دو نفريتان آمد و صفيه بساط ناهار ساده خودماني را كه
پهن كرد تو حداقل بيست بار از همسرت در مقابل رزمنده تشكر كردي ،تا ياد بگيرد كه
بايد از همسر قدرداني كرد و اين هم خودش يك رضايت و يك جهاد خداونديست و
رزمنده مبهوت اين همه بزرگواري دل صافت بود.
مجنون ...به افق طاليي جنوبي جزيره چشم دوختهاي به آن فراسوي نامعلومي كه جنازه
ب��رادرت را گرف��ت و پس نداد و چقدر صدايت كرد كه بيا اين الله به خاك فتاده برادر
توست ،بيا و سرش را به دامن بگير و تو نتوانستي ،چطور ميتوانستي پيكر بقيه شهدا
را بگذاري و حميدت را بياوري آن وقت در آن يوم عظيم كه چشمها به هم ميرسيد
چه جوابي داشتي به شهداي ديگر بدهي و چگونه ميتوانستي نگاهشان كني ...حميد
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خودش راضي بود و حاال هم خش��نود اس��ت كه ذره ذره اين زمين را اجازه داده است
كه با عطر حسينياش خوشبو كنند ...داغ رفتن حميد دگرگونت كرده همه رزمندهها
ميدانند و هر كس به طريقي ميخواهد ،دلت را به دست بياورد و آرامت كند آنقدر كه
تصميم ميگيرند از اين به بعد رزمندههاي حميد نام را به اسم كوچكشان صدا نزنند تا
مكدر نشود همه مواظب هستند
دل فرماندهشان به ياد برادرش حميد نيفتد و حالش ّ
كه دست از پا خط نكنند ولي غفلتًا همرزمي دسته گل به آب ميدهد و نام يكي از ياران
حميد نام را با صداي بلند تكرار ميكند و بعد دلش ميگيرد كه چه بد كرد و حتمًا االن
فرمانده محبوبش به ياد حميدش اندوهگين شده است.
به عذرخواهي پيش تو ميآيد كه تو ببخشياش كه ناراحتش كردي و تو معصومانه با
آن تبسم پاكيزه هميشگيات دست بر شان ههايش ميگذاري كه« :اللـه بندهسي ،متوجه
ش��دهام كه رعايت حال من را ميكنيد ولي هر كدام از ش��ماها براي من مانند حميد
هستيد و بوي او را ميدهيد ...حميد سربازي بيش براي اسالم و امام نبود دعا كنيد پيرو
راهي باشيم كه حميد به خاطر آن و حفظ ارزشهاي آن شهيد شد».
شكر ريختي و باز مثل هميشه همه را مبهوت اين همه بزرگي روح و روانت كردي و
ديگر هيچكس نديد كه تو بعد حميد به پشت جبهه بروي اما همه ميديدند كه رفته
رفته ذوب ميشوي و نور بر رخسارت به گونهاي ديگر ميدرخشد .اما نديدند آه بكشي و
باللـه» بود كه زمزمه لبهايت شده بود.
فقط ذكر «الحو 
ل وال قوه ا ّال ّ
چنان ورزيده و قاطع حال دشمن را ميگيري كه رزمندهها از تو حس و حال ميگيرند و
به پيش ميروند ،اصلًا محال است دشمن در تيررس تير تو باشد و تو به جهنم نفرستياش،
اما به اسفلالسافلين هم كه رسيده باشد باز روي جنازههاي متعفنشان پا نميگذاري و
كسي را نميگذاري پا روي جسدهاي دشمنان بگذارد ،چندين بار شده است كه بايد از
كانال پر از جسد دشمن ميرفتيد اما تو دلت رضا نميداد و به رزمندههايت ميگفتي:
«هر كدام از اينها عزيز يك خانوادهاند ،خدا ميداند خانوادههايشان در چه حالياند ،من
نميدانم اين جوان سني است يا شيعه ،بصرهيي يا كرباليي است ،فقط ميدانم آدم است
و حاال مرده ،ما بايد به مردهاش احترام بگذاريم ،چه حالي ميشوند وقتي خانوادههايشان
بفهمند كه ما داريم روي جسدهاي عزيزانشان راه ميرويم».
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تو ميگفتي و باز مثل هميشه رزمندهها حيرت ميكردند از اين همه پاكيزگي روح تو،
اصلًا گاهي اوقات مرد ّد ميشدند كه شايد اين فرمانده زميني نباشد و از آسمان آمده
است كه اينقدر انديشهها و عقيدههايش بلند است و با همه فرق دارد.
به راستي تو فرق داشتي و متفاوتتر از همه بودي تو تنهاترين سردار بودي ،اگر نبود
ش��گفتيهاي كردار تو ،اين واژهها حماس��هات نميكردند و تو الگوي دس��ت نيافتني
مردمماننميشدي!
هنوز يك ماه از شهادت حميد نگذشته است ،ديروز كه يامقلبالقلوب واالبصار ،دقيقههاي
تمام ش��ده س��ال  62فراق را به  63پيوند زد ،چقدر دلتنگ حميد بودي و آرزومند پر
كشيدن تا جاي حميد ،با هر چه ندبه و التماس بود حضرت باري تعالي مهربانت را ،تمنا
كردي تا سال ديگر عيد يامقلبالقلوب را در اين خاكدان نباشي و به حضرتش رسيده
باشي.
حاال دوم عيد است و شوق پرپر شدن در چشمخانه يار ،چونان خون در رگهايت به
جريان افتاده است و اين صداي سلولهاي عاشق توست كه يارب ،يارب ميگويد و از
مقتدايششفاعتميخواهد.
 ...ديگر طاقت ماندن نداري بايد تا سپيده فردا سرنزده وصيتنامهات را تمام كني و آنچه
را كه بر دلت سنگيني انداخته سبكش كني و بنويسياش...،
بنويس كه در حالوت كالم آخرين تو همه خاكيان منتظرند تا شهد بهشتي تو را
بنوشند و به جان بخرند...
نالرحيم
بس ماللـ هالرحم 
يا اللـه يا محمد ،ياعلي ،يافاطمهزهرا ،ياحسين ،ياحسن ،يامهدي(عج) و تو اي وليمان يا
روحاللـه و شما اي پيروان صادق شهيدان.
خدايا چگونه وصيتنامه بنويس��م در حالي كه س��راپا گناه و معصيت ،سراپا تقصير و
نافرمانيام .گرچه از رحمت و بخشش تو نااميد نيستم ولي ترسم از اين است كه نيامرزيده
از دنيا بروم .ميترسم رفتنم خالص نباشد و پذيرفته درگاهت نشوم.
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ياربالعفو ،خدايا نميرم در حالي كه از من راضي نباشي ،اي واي كه سيهروز خواهم بود.
خدايا كه چقدر دوست داشتني و پرستيدني هستي ،هيهات كه نفهميدم .خون بايد
ميشد و در رگهايم جريان مييافت و سلولهايم يارب يارب ميگفت ،خدايا قبولم كن!
يا اباعبداللـه شفاعت! .آه ،چقدر لذتبخش است انسان آماده باشد براي ديدارش ،ولي
چه كنم كه تهيدستم .خدايا قبولم كن!
سالم بر روح خدا ،نجاتدهنده ما از منجالب عصر حاضر ،عصر ظلم و ستم ،عصر
كفر و الحاد ،عصر مظلوميت اس�لام و پيروان واقعياش ،عزيزانم اگر ما ش��بانهروز
شكرگذار خدا باشيم كه نعمت اسالم و امام را به ما عنايت فرموده ،باز كم است.
آگاه باشيم كه سرباز صادق و راستين اين س ّنت شويم .خود وسوسههاي دروني و
دنيافريبي را شناخته و برحذر باشيم كه صدق ّنيت و خلوص در عمل تنها چارهساز
ماست.
اي عاشقان اباعبداللـه! بايستي شهادت را در آغوش گرفت ،گونهها بايستي از حرارت
و شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند .بايستي محتواي قوانين امام را درك و
عمل نماييم تا بلكه تكليف خود را در شكرگزاري بجا آورده باشيم.
وصي��ت به مادرم و خواهران و برادران و فاميلهايم كه بدانيد اس�لام تنها راه نجات و
سعادت ماست هميشه به ياد خدا باشيد و قوانين خدا را عمل كنيد پشتيبان و از ته قلب
مقلد امام باشيد .اهميت زياد به نماز و دعاها و مجالس ياد اباعبداللـه و شهدا بدهيد كه
راه سعادت و توشه آخرت است.
همواره تربيت حسيني و زينبي بيابيد و رسالت آنها را رسالت خود بدانيد و فرزندان
خود را نيز همانگونه تربيت بدهيد كه سربازان باايمان و عاشق شهادت و علمداران
صالح وارث حضرت ابوالفضل براي اسالم بيايند .از همه كساني كه از من رنجيدهاند
و حق بر گردنم دارند طلب بخشش دارم و اميدوارم خداوند ،مرا با گناههاي بسيار،
بيامرزد.
خدايا مرا پاكيزه بپذير  .
 1363/1/2مهدي باكري
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 ...چ��ه وصيتنامه بامحبتي ،همه غليان عش��ق پروردگار اس��ت و توصيه به نور و
راس��تي ،تا اين اندازه كه بيطاقت شهادتي ،ميترسم زودتر از روز موعود به ديدار
يار بروي...
تاب بياور كه تا روز يوم عظيم راهي نمانده تا شهادت را در آغوش بگيري...

ــــــــــفصلهشتم

ــــــــــــــــــــآسوده بخواب بر دل دجله...
و ياران پيكر در خون تپيده تو را ـ تا برگردانند ـ بر زورقي نهادهاند؛ اما قايق را خبري ديگر شده كه
دل بر ميانه امواج خروشان دجله داده است.
قايق بر فرمان سكاندار نيست و ميرود هر جا كه خاطرخواه اوست.
در آسمان هلهلهاي از اسپند و درود است...
خداوند پاكيزه قبولت كرده است سردار!
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اي زندگي و مرگ تو آموختني...
عمليات بدر در پيش اس��ت ،چهرهات تكيدهتر از هميشه شده و انگار كه سالهاست
نخوابيدهاي ،بر تو اين روزها چه گذشته است كه اين سان معصوميت نگاهت با طراوتتر
شده است و نور ميريزد.
 ...بچههاي لشكر همه جمع شدهاند تا تو باز هم برايشان اتمام حجت كني اما اين بار
فرق ميكند و تو نفست آتش گرفته ميآيد و به جمع ،گرماي ديگري ميدهد آنچنان
پرشور كه همه مبهوت تو شدهاند .لحن صدايت به تيزي شمشير ميماند كه فرود ميآيد
« ...برادران ،عمليات ،عمليات سختي خواهد بود ،بايد بدانيم اگر در اين عمليات موفق
نشديم ،عمليات بعدي ما سختتر خواهد بود؛ چون خداوند بندگان مؤمن خود را هرچه
ميگذرد با آزمايشي ديگر ميآزمايد».
«همه برادران بايستي تصميم قطعي بگيرند ،تمام عاليقي كه در ده و در شهر داريد را
كنار بگذاريد وگرنه خداي ناكرده مردد و متزلزل ميشويم و ترديد و ابهام حتي به اندازه
نوك سوزن مانع امداد الهي است.
هر برادر كه شب عمليات ميخواهد جلو برود بايد تصميم خود را گرفته باشد خداي
ناكرده اگر برادري روحيهاش ضعيف است نبايد جلو بيايد ،هر كس نميتواند تصميم
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بگيرد ،همراه ما نيايد وگرنه خداي ناكرده به ما صدمه خواهد زد»...
دل جمعيت به تپش افتاده است ،انگار كه شب عاشوراست و مواليشان حسين سرانجام
جنگ را نشانشان ميدهد و ياري ميخواهد ...همه از تاريكي شب به نفع دنياخواهي
خودشان سود بردهاند و تا صبح نشده بسياري از آن همه لشكر پرا ّدعا گريختهاند چه
بيوفا بودنند اين كوفيان ناسپاس ،چطور دلشان آمد نورچشمي پيامبرشان را در دل يك
جنگ نابرابر اين گونه بيخيال رها كنند ...همه رفتهاند و فقط هفتاد و دو سرباز باوفاست
كه دل حسين فاطمه(س) را پرپرانه نگه داشته است...
و حاال اين صداي دلنواز فرماندهشان مهدي باكري است يا ترنّم ياوري موالست كه از
پس قرنها دوباره به جريان افتاده است و پاك ميبارد.
و تو فرمانده به چشمهايشان كه چشم ميگرداني شوق محبت حسين را ميبيني ولي
حجت را تمام كني« ...همه برادران تصميم خود را گرفتهاند ،ولي من به خاطر
باز بايد ّ
سختي عمليات تأكيد ميكنم شما بايد مثل حضرت ابراهيم(ع) باشيد كه رحمت خدا
شامل حالش شد ،مثل او در آتش برويد خداوند اگر مصلحت بداند به صفوف دشمن
رخنه خواهيد كرد.
بايد در حد نهايي از س�لاح مقاومت استفاده كنيم ،خداوند مقاومت ما را ديد ،رحمت
خود را شامل حال ما ميگرداند اگر از يك دسته  22نفري يك نفر بماند بايد نفر نفر
مقاومت كند ،حتي اگر فرمانده شما شهيد شد نگوييد فرمانده نداريم و سست شويد كه
اين وسوسه شيطان است ،فرمانده اصلي ما خدا و امام زمان است ،اصل آنها هستند و
ما موقت هستيم ،ما وسيلهاي هستيم براي بردن شما به ميدان جنگ ،وقتي ما شهيد
شديم ،خودتان فرماندهايد ».نفس در سينهات خيال افتادن ندارد و حس ميكني كه
اين كالمهاي نانوشته را به سرعت باد فرشتههايي سبزپوش بر زبانت جاري ميكنند و
تو مأموري كه براي رزمندههايت بخواني« ...وظيفه ما مقاومت تا آخرين نفس و اطاعت
از فرماندهي است تا موقعي كه دستور حمله داده نشده كسي تيراندازي نكند ،حتي اگر
مجروح شود بايد دستمال در دهانش بگذارد و دندانها را بفشارد و فرياد نكند ،فرياد
نشانه ضعف شماست.
با هر رگبار سبحاناللـه بگوييد ،در عمليات خسته نشويد ،بعد از درگيري و عمليات،
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شهداء و مجروحين را تخليه كنيد و بقيه سازماندهي شده و كار را ادامه دهيد».
س��ردار تنهاترين مرد ميدان! تو لب ميگشايي و از حالوت سخنهاي تو ،بوي عاشورا
هوش از س��ر دلدادگانش ربوده ...،لب مگير از گش��ودن اين همه عطر ،آنچه را كه بايد
بگويي بگو كه همه س��راپا گوشند و شوق «با عرض معذرت مسئلهاي كه اميدوارم به
برادران جس��ارت نشود و انشاءاللـه كه از قلبهاي پاك شما به دور است ولي شيطان
دستبردار نيست .شيطان بعضي وقت ها آرامتر و با وجهه شرعي جلو ميآيد بنابراين در
پيروزي مغرور نشويد ...حداكثر استفاده را از وسايل بكنيد اگر اين پارو بشكند به جاي
آن پاروي ديگري وجود ندارد ،با همين قايقها بايد عمليات بكنيم ،لباسهاي غواصي را
خوب نگهداري كنيد يك سال است كه به دنبال اين امكانات هستيم».
باز نفس در س��ينهها حبس ش��ده است و ناگهان لبخند بر لبها مينشيند بعضي از
رزمندهها با هم شرط بسته بودند كه امكان ندارد در اين سخنراني هم سفارش استفاده
بهينه از امكانات را نكني ،حتي اگر اشاره نميكردي باز همه رزمندهها آويزه گوششان
شده بود كه خوب استفاده كردن بجا و حيف و ميل نكردن اموال يك جهاد است و ثواب
شهادت را دارد .پس دلنگراني ندارد و اتمام حجت را تمام كن« .هر كسي كه ممكن
است در ميدان رزم دستش بلرزد و زانوهايش سست شود و قلبش تپش شديد پيدا كند
بهتر است در عمليات شركت نكند و از همين جا برگردد.
ش��ركت در اين عمليات نياز به شهامت ،ايمان و گذشت از سر و جان دارد ،به كساني
كه قلبشان ماالمال از ايمان باشد و آماده فدا كردن هستي خود در راه خدا باشند ،عينًا
مثل همراهان حسين در صحراي كربالء» هنوز كالمت به آخر نرسيده است كه سيل
اشك و بغض است كه در چشمان رزمندهها نشسته است ،آخرين قصه پرشور ،چيزي
جز سرباختن نيست بايد بپذيرند و يا اگر نميتوانند ...نيايند ...فرمانده خودش امر كرده
و اجباري در اين قمار عاشقانه نيست ،يا ميآيي و همه جان و دلت و اهل و عيالت را
فدايي ديدن حضرت يار ابدي ميكني ،يا ميماني و در حسرت تا يوم عظيم برانگيختن
ميس��وزي و اگر هم كه پرده بصيرت از چش��مانت بيفتد كه ديگر تا هميشه بيخبر
ميماني!...
نه امكان ندارد اين سيل رزمندهها كه به جايگاه سخنراني تو ريختهاند و از سر و دوش تو
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بوسه ميگيرند ،نميتوانند عاشق نباشند ،تو يك گوشه از صالي ياوري امامحسين(ع) را
نشانشان دادي و آنها انگار كه بوي مرقد ششگوشه حضرت ثاراللـه را از عطر سخنهاي
تو بوييدهاند كه حاال به سويت ميشتابند تا تو را هم ببويند و بگريند از اين همه بيوفايي
نااهالن...،
شايد فقط اندكي از اين جمعيت پرشور و گوش به فرمان تو ،ميدانند كه اين آخرين
سخنراني توست و اين آخرين شكرپاشي پارههاي جانت است كه كامها را حالوت داده و
قرار است تا آخر عمليات زير زبانشان ذكر عاشقانههاي تو باشد ،آنقدر متبركانه به تو تم ّنا
دارند كه تو مثل هميشه شرمنده ميشوي و در ميان هلهله شوق و شهادت بسيجيها
گم شدهاي اين حكايتي ديگر است و اين قصه ناتمام غزوه بدر ،ميرود تا روز موعود به
سرانجامبرسد.
وقت تنگ اس��ت ،حاال بايد بروي و شهادتنامه ديگري بخواني ،اين بار فرماندهان
گردانهاي خطشكن بدر ،از گردان امامحسين(ع) تا سيدالشهداء منتظرند تا فرمان
هيهات من ّ
الذله را از تو بگيرند و تو آمادهشان كني.
همه چشم به لبهايت دوختهاند و با حيرت ر ّد نوري شگفت را در نگاهت ميبينند كه
با گرمي سفارشهاي آخرت ،چون گلستان نور شده است «[عزيزان من] ،عاشورا را به
ياد بچهها بيندازيد بيعت را از روي دوششان برداريد ،بگوييد هر كس نميخواهد بيايد
بماند توي چادرها ،بگوييد هر كس هم كه ميخواهد بيايد نبايد به فكر برگشتن باشد.
عزيزان بگذاريد رك و پوس��تكنده بگويم اين عمليات از خيبر هم سختتر است هر
كس ميخواهد با ما بيايد ،يا مجروح ميشود يا شهيد ،راه سومي ندارد اگر روحيه آمدن
داريد كه ميدانم داريد ،ما هم مخلص همهتان ميشويم پا به پايتان ميآييم تنهايتان
نميگذاريم...ياعلي».
ياعلي كه ميگويي همصدايي فرياد و غوغاي رزمندهها گرمت ميكند «فرمانده آزاده
آمادهايم آماده!»
خداوند را ،حضرت معشوق بالخواه را سپاس ميگويي از اين همه نعمت وافر اين همه
اشتياق پر كشيدن تا لقاي يار و ميروي تا آماده ظهر عاشورا شوند.
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حرم عاش��ورايي سررس��يده است رزمند هها
و حال آن موعد وعده داده ش��ده آن ُم ّ
را ميبين��ي ك��ه تند تن��د در تدارك رفتن اين س��و و آن س��و ميروند يكي وضو
ميگي��رد تا به محضر ي��ار ابدياش پاكيزهترين پاك برود ،يكي هم در گوش��هاي
نشسته وصيتنامهاش را مينويسد تا به يكباره دل از دنيايش و هر آنچه كه دلش
را بند كرده اس��ت ببرد و ...تو مس��رور از اين صحنههاي تماش��ايي شوق شهادت،
طاقت نميآوري و ميروي با تك تكشان گرم حرف ميزني ،وسايلشان را وارسي
ميكني تا نكند تجهيزات الزمش��ان ناقص باش��د ،همه چيز را كه کنترل كردي،
ميبوسيش��ان و با دعاي خير از زير قرآن بدرقهش��ان ميكني و دس��ت حضرت
فالقاالصباح ميسپاريشان.
همه كارها انجام گرفته و همه مأموريتها تقس��يم ش��ده است ،برايت پاسگاهي كنار
نيروهايت درست كردهاند تا از آنجا عمليات را هدايت كني و نكند كه دل به وسط معركه
بياوري كه ديگر رزمندهها طاقت از دست دادن فرماندهي چون تو را ندارند و راست هم
ميگفتند تو را ميشناختند...
عمليات آغاز شده است دلت در غليان است و ميجوشد .كمينها را شكستهاند و پيش
رفتهاند اما تو هنوز بيتابي و نميتواني همانجا در پاسگاه بماني از فرصت پيش آمده سود
ميبري و صبح سرنزده با قايق خودت ميروي تا ببيني رزمندهها چه كردهاند و دشمن
چه نيرنگي زده است «انهم يكيدون كيدًا» تا توانستهاند دشمنان مكر و حيله آوردهاند و
اكيد كيدًا و ما هم در مقابل مكرشان
تو فقط توكل كردهاي كه خداوند خودش فرموده و ُ
مكر خواهيم كرد ،مكري باور نكردني...
ميان رزمندهها كه ميروي غواصهاي رزمنده تو را ميبينند كه آمدهاي و آن پاسگاه
كذايي هم كاري از پيش نبرده و كسي نتوانسته جلويت را بگيرد با اين همه ملتمسانه
از تو ميخواهند برگردي ،تو را به خدا قسم ميدهند كه جاي شما در سنگر است ،شما
بايد فقط دس��تور بدهيد و ما با جان و دل انجام بدهيم ،هيچ كس راضي نيست شما
جلوتر بياييد و...
ميدانستندكهبيهودهميگويندونميتوانستندازپسآنهمهشوروشوق شهادتطلبي
تو بربيايند آن هم با آن برافروختگي معصومانه نگاهت كه تسليمشان كردي ،به ناچار
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ميپذيرند و تو هدايتشان ميكني كه« :بچهها را جمع و جور كنيد ،االن بهترين وقت
است كه عمليات را ادامه بدهيم و برسيم كنار رود دجله ،آنجا بهترين جاست براي پدافند
كردن ما» «وللـه جنودالسموات واالرض» ،ترس به دل راه ندهيد كه همه سپاه زمين و
آسمان لشكر خداست و همه پيروزيها ،در يد بيضاي اوست.
لشكر عاشورا پيش به سوي دجله به راه افتاده است كه قافلهساالري كاروان عاشورا را به
دست ميگيري و بقيه نيروها پشت سرت گوش به فرمان ميآيند «ضاحكه ُمستبشره»
آنقدر شادمان و متبسمند كه انگار دارند به پابوسي ضريح ششگوشه كربال ميروند...،
دجله صدايتان ميزند و شما صداي العطش رقيه سه ساله پرپر حسين(ع) را ميشنويد
كه از عمويش عباس آب ميخواهد و اين شيهه اسب عملدار كربالست كه بر لب دجله
رس��يده است ،از يك سو چهرههايي همه «يومئذ عليها غبره»گردآلود و خائن ،كمان
گرفته به دست و از يك سو چك چك مشك افتاده از دستان مهربان ابوالفضلالعباس
است كه در جانهايتان غوغاست.
طاقت نميآوري اين روضه اندوهدار تقدير فرزندان رسولاللـه را ،اين تلخي تا هميشه
ُ
مصيبتك فيالسمواتواالرض» را و ميگويي« :حاال بهترين
دنيا غريب را ،اين «عظمت
وقتي است كه همهمان به آرزوي چندين و چند ساله خودمان و پدر و مادرهامان برسيم.
بياييم با آب دجله و فرات وضو بگيريم و به ياد عاشورا نماز شكر بخوانيم».
همه با زمزمه «السالم عليك يا اباعبداللـه» پيش ميآيند و با ُخنكاي شرمگين فرات،
وضوي عش��ق به حسين و رسالتش را ميگيرند ،وضو ميگيرند و دجله چهها كه در
دلش نميگذرد ،كشتگان افتاده بر جاري تا ابد العطشش را نگاه ميكند و هر لحظ هها
را ميشمارد تا كي به وصالشان برسد و به وصال برساندشان! تعدادي از بچههاي لشكر
هم به جمع شما پيوستهاند و تو به فرمانده گردانها ،نحوه چگونه گذشتن از دجله را
توضيح ميدهي كه چند نفري هم دلشان آشوب ميشود و توي دجله ميپرند تا با شنا
از آب بگذرند.
آن سوي دجله و فرات مقتلگاهي است كه از  1400سال پيش بوي خونهاي فوارهزنش
ميآيد و در آنجا جز سر به نيزه خورده ،متاعي نميخرند و عاشقان را راهي جز عبور از
اين قتلگاه نيست.
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قرار ش��د گردانها با هماهنگي هم بروند آن طرف دجله و يك ضربه كاري به دشمن
بزنند اما انگار وقتش نرسيده و يگانهاي همجوار هنوز نتوانستهاند با هم الحاق بشوند.
چه ميشود كرد ،بهترين لحظات شب هم دارد از دستتان ميرود ،راهي جز ادامه دادن
نداري ،به همرزم شجاع و باصفايت «احمد كاظمي» ميسپاري كه« :احمد بايد خودمان
برويم اين دو تا گردان را دست به دست بدهيم .با بيسيم من و تو كاري از پيش نميرود،
اگر هوا روشن شود كارمان خيلي مشكل ميشود».
«احمد كاظمي» همان يار ديرين تو ،بيچون و چرا در اطاعت فرمان تيزبين تو بود و
هست ،آن چهره معصوم و دوستداشتنياش هميشه تو را اميدوار ميكرد و هميشه
احمد كاظمي را صالبت آن همه مقاومت و صبوري تو حيران ميكرد براي همين بود
كه عاشقت شده بود و دلباخته سكنات تو بود و هميشه بعد تو در فراق ميسوخت و
چقدر آرزو كرد و با تمنا گريست تا باالخره حضرت معشوق ح ّنان ،قبولش كرد و اجازه
داد تا در شهر تو ،در زادگاه چشم به دنيا گشودن تو در اروميه به آسمانها عروج كند.
به يقين تو سفارشش را مخصوص به حضرت يار كرده بودي كه در اين وانفساي شهادت
و شور ،اين گونه سبكباالنه از كوي تو به سوي پروردگار آمد.
حاال هم دربست در اختيار توست و از ديدن يكديگر روحيه ميگيريد مخصوصًا حاال كه
هوا به روشني افتاده است و دشمن از زمين و آسمان آتش ميريزد.
كار سختتر شده است تو هم بايد كاري كني سردار دالور! اين مهمات پيشرفته دشمن
هرچقدر هم كه آتش بيندازند در عوض شما هم مهماتي داريد كه آنها ندارند.
برو و برايشان از مهمات داشته و نداشته دشمن بگو ،برو دوباره حديث عشقاللـه را در
مكرر كن تا در جان و روح تشنه شهادتشان ولوله بيفتد
دلشان بريز و  داستان عشق را ّ
و جمال نقاب برانداخته پروردگارشان را ببينند.
رزمندهها داخل كانال نشس��تهاند و به حرارت كالم تو كه اميدوارشان ميكني گوش
ميكنند .انگار آتش است كه ميريزد و اين آتش ،آتشي ديگر از نوع ابراهيمي است چون
گلستان خجسته و ُخنك است و سوزشي ندارد« ...برادران! من ميدانم كه پي در پي در
عمليات شركت كردهايد بعضي از دوستانتان شهيد و مجروح شدهاند و شايد روحيهاي
براي جنگيدن و عمليات نداشته باشيد .شما در اين مدت به تكليف خود خوب عمل
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كردهايد ،وفاداري خود را به امام و انقالب نشان داديد ،ولي براي حفظ اسالم و انقالب
الزم است دوباره امشب به دشمنان خدا يورش ببريم ،اگر ما به سوي آنها هجوم نكنيم
آنها به ما حمله خواهند كرد.
 ...من به هيچ كس تكليف نميكنم و هيچ كس را مجبور نميكنم ،هر كس داوطلب
اس��ت و ميخواهد امشب در عمليات ش��ركت كند با ما بيايد و هر كس نميتواند يا
استراحت كند و يا برگردد ...فردا روز عاشوراست و نبايد حسين زمان را تنها گذاشت،
بايد فردا نشان دهيم كه ما اهل عاشوراييم».
چند لحظه ميماني تا صداي تپيدن قلبهايشان را بشنوي و حال خوش بگيري و چه
خرسندي كه صدا فقط ،صداي قلب عاشق است كه ميتپد و تو براي اين كه پرشورشان
كني ميگويي «عاشورايياني كه آماده شهادتند به آرامي صلوات بفرستند و براي عمليات
آماده شوند».
غريو صلوات بلند رزمندهها ،آتشت ميزند و ميداني كه ديگر روحشان بيقرار ،بيقرار
شده است و آمادهاند ،آن قدر كه دلشان ميخواهد شب دشوار عمليات زودتر برسد و
جانهايشان را بعد اين همه خستگي يك دل سير به مهماني پروردگارشان ببرند آنجا
همه «روح و ريحان» است و جنات نعيم پس «يا ايتهاالنفسالمطمئنه ارجعي الي ربك
راضيه مرضيه» ،اي نفس قدس��ي من! باوقار و دل آرام با ياد خدا به سوي پروردگارت
پيش بيا كه حضرت محبوبت از تو راضي و خش��نود است «وادخلي ج ّنتي» ،بيا ،قدم
بردار و به فردوس وعده داده شده پر از آسودگي ابد ،چشم روشن بدار كه همه اين جنت
عدن را براي تو آراستهاند.
و تو چه سرشاري كه اين عمليات ،اين بدر حماسهآفرين قرار است تو را به سرمنزلگاه
هميشگيببرد.
پلكهايت از زور خستگي مدام ميپرد و نميتواني ببنديشان ،به فردا به بيست و چهارم
اسفندماه كه قرار است به طرف اتوبان العماره و بصره دشمن پيشروي كنيد ميانديشي،
اين عمليات بدر ،كم از جنگ بدر صدر اس�لام نيس��ت ،جنگ بدر سرنوشتسازترين
جنگ اس�لام بود كه در ابتداي دين ،مسلمين را در يك آزمايش جدي محك زد .اگر
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چه مشركين  950جنگجو بودند و مسلمانان از  314نفر بيشتر نبودند اما صدها نفر از
اصحاب پيامبر در اين جنگ جانشان مملو از ايمان بود و آماده شهادت بودند ،ايمان و
كرار! و حمزه شيرگير باوفا! نصرتدهنده جنگ
توكل اصحاب با وجود حيدر هميشه فاتح ّ
بود ،اين پيروزي بدر بود كه پايه اوليه حكومت نوپاي اسالم را ثابت كرد و نيروي اگرچه
اندك اما توانمند مسلمانان را براي جزيره العرب با قدرت نشان داد.
و حاال يارس��ولاللـه! اين لشكر  31عاشوراي توست كه به عشق برپايي انقالب نوپاي
اس�لامي تو به راه افتاده است تا بدر فاتح صدراالسالم تو را يك بار ديگر بيافريند و به
دشمن غاصب نشان دهد كه اگرچه از صدها كشور خائن ،مهمات و امكانات پيشرفته
ميگيريد و ما هميشه درگير كمبود مهماتيم و از هر سو تحريم اقتصادي شدهايم ،اما
ايمان و عشق ما به فرمان نائب صاحبالزمانمان بسي برندهتر از سالح شماست و مهم
اين كه از طرف پروردگارمان تحريم نشدهايم و او خودش ما را به سوي خويش ميخواند
و دشمن هنوز از اسرار اين تاكتيك شگفتآور شما بيخبر است.
ت دارند تا پل اتوبان العماره و بصره را يا تصرفش كنند
گردانها به راه افتادهاند و مأموري 
يا اگر نتوانستند ،حتمًا منفجرش نمايند كه نيروي كمكي دشمن نتواند از العماره آتش
بريزد.
كار ،سخت باال گرفته است و همه لشكرها نميتوانند عبور كنند ،فقط لشكر عاشوراست
كه از دجله عبور ميكند و بقيه زير پاتكهاي مسلسلوار دشمن ميمانند تا مقاومت
كنند.
پل ،با شجاعتي تمام تصرف ميشود و عراق فشارش را بيشتر ميكند و تير است كه از
آسمان و زمين ميريزد ،از تخريبچيها هم خبري نشده ،بيسيمچي خبر شهادت راه
بلدشان ،اصغر قصاب را ميدهد كه به شهدا پيوسته و شيرازهشان از هم پاشيده است،
دلت فشردهتر ميشود «الحول وال قوه اال بااللـه»« .اصغر قصاب» از ياران باصفايت هم
به ديار يار رفت و هنوز تو ماندهاي...
دش��من نزديكتر شده اس��ت ،پل را هم كه نميش��ود منفجر كرد از هر طرف خبر
گلگون ش��دن يارانت هم ،دل و جان از تو برده اس��ت ،ياران باوفايت «علي تج ّ
اليي» و
«رستمخاني» هم دعوتنامه گرفتند و رفتند ،اين سنگيني دوري از ياران است كه كار را
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بيشتر بر تو سخت كرده است ،همه به قتلگاه حضرت جانان سر ارادت گذاشتهاند و فقط
همرزمت «جمشيد نظمي» برايت مانده كه دلآزرده ميگويد همه فرماندهان گردانها
شهيد شدهاند و ...تو اما ،اميدوارش ميكني كه فقط تو باشي كافي است  و خودت يك
لشكري...
مصمم به حفظ غرب دجله هستي و دستبردار نيستي،
در محاصره افتادهايد و هنوز ّ
بچهها را آرام ميكني كه اگر بتوانيم اينجا را تا شب حفظ كنيم ،همان شب از كناره
ساحل به طرف پل ميرويم و منفجرش ميكنيم.
ميماني با چند لشكر شهيد و گرداني زخمي و از دست رفته و تني خسته ،دشمن هم
پا به پاي تو با چندين لشكر زرهپوش هر چه كه توان رزمي داشته به معركه آورده است
و تازه آن قدر ترسيده است كه در اين منطقه ،كه بيش از دو گردان قدرت مانور ندارد
ي را وارد عمل كرده است تا تو و رزمندههايت را از پا بيندازد.
چندين تيپ زره 
اين دو سه روز بدر كه نتوانست و تو با نيروي اندك اتوبانشان را تهديد ميكردي و حاال
در ساحل غربي دجله همچنان مقاومت ميكني و مطمئني كه اتوبان شاهرگ حياتي
دشمن است و بايد با دست خالي هم كه شده حفظ بشود.
ت شما ،غزوه بدر رسولاللـه آغاز شده است،
حراميها ديوانه ش��دهاند از اين همه هيب 
 950حرامي جنگجو در مقابل  314مسلمانان عاشق كه دلشان مملو از توكل و اعتماد
به نصرت پروردگار است ،مهمات نداريد ،بچهها در هول و وال هستند و تو باوقار و آرام
متوكالنه با بيسيم پيام ميفرستي «موشك بياوريد ،مهمات بياوريد ما جايمان خوب
است روستا را داريم پاكسازي ميكنيم ،اتوبان در دست بچههاست شما فقط مهمات
برسانيد».
آنقدر سرسخت و باايمان پيام دادي كه همه فرماندهان ديگر يگانها هم جاني و روحي
دوباره گرفتند و يأس دستهاي خاليشان پر از توكل به حضرت فتحالمبين شد.
هر چه كه ميگذرد از مهمات خبري نيست ،از سه طرف راه بسته شده و سر و ساماني
در كار نيست دشمن مدام پاتك ميزند و تانكهايشان به رديف پيش ميآيند مجبور
ميشويد در سيلبند دجله پناه بگيرد با نيروي اندك و همه شهيد شده ،خودت آرپيجي
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را به دست ميگيري و از دم تيغت حرامي است كه بر زمين ميافتد و از آن سو پيام
پشت پيام است كه برايت ميآيد تا عقب بكشي و برگردي ،يك تنه نميشود مقابل اين
همه حرامي ايستاد ،همه به تالش افتادهاند تا راهي بيابند و تو را به اين سوي آبهاي
دجله بياورند و تو دلت نميآيد به تنهايي اين بهشت تازه رخ نموده را بچيني و همه را
به  آن سوي دجله فرا ميخواني و ميخواهي تا قلب بغداد بتازي و كربالي حسينت را
فتح كني.
همرزمانت اما دس��تبردار نيس��تند و تو پيام ميدهي كه «تكليف من اين است كه با
بسيجيها در خط باشم و اين ماندن تكليف است» اما قانع كه نميشوند هيچ ،به يار
ديرينت «احمد كاظمي» متوسل ميشوند تا شايد توسط احمد راهي به دلت باز كنند
و تو را برگردانند.
همه آن سوي آب در دلهره و نگرانياند ،نكند احمد هم نتواند راضيت كند ،احمد آن
ش��يرين لقاي جبهه ،آن رفيق دلداده ،جايش چقدر اينجا خالي اس��ت ،چقدر آرزوي
شهادت در رگ و جانش موج ميزد ،كجايي احمد كه بيايي و اين فرشتههاي متبسم
سبزپوش را ببيني كه به ياريمان آمدهاند...
ياد احمد ميكني و از آن سوي بيسيم صدايش ميآيد« :آقامهدي! تصميمات جديدي
گرفته ش��ده است ،شما آنجا چكار ميكني؟ بايد برگردي و »...احمد دلنگران توست
همه دلنگران تواند تو بايد بماني و لشكرهاي بعدي كشورت را هدايت كني هنوز مردم
ايران همه احوال پاكيزه تو را نشناختهاند و به تو محتاجند ،برگرد سردار هنوز تا شهادت
وقت زياد است تو اما التماسهاي برگشتن به آن سوي آب را نميشنوي و فقط حالوت
انگبين است كه بر لب داري و قطره قطره بر كام جان و روح احمد مينشاني ،حيفت
ميآيد اين عطر نجيب و بهشتي را تنها ببويي و ببوسي «احمد پاشو بيا اينجا ،اين طرف
من چيزهايي ميبينم كه شما نميبينيد ،اگر بداني اينجا چه عالمي است ،اگر تو هم
اينجا بودي هميشه با هم بوديم ،بيا اين طرف تا براي هميشه با هم باشيم ...احمد»...
صدا قطع ميشود و احمد هنوز دلش با يادآوري حرفهايت ميلرزد و آرام و قرار ندارد،
اما نميشود كه به آرامش برسد ،به اين زوديها نميشود كه يار باوفاي تو بيايد ،يعني
راهي نمانده كه از آن بگذرد.
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در يك فاصله هفتصد متري در محاصره آتش و گلوله مانده اس��ت و تا رس��يدن به تو
چندين سال بايد فراق بكشد ،فراق بكشد و بسوزد ،چقدر التماست كرد و تو را قسم داد
و تو تمنا كردي كه بيايد و تماشاكده آن سوي ساحل را ببيند ،نشد كه نشد.
دلهرهاش بيش��تر شده است دوباره تماس ميگيرد ،تا شايد آنچه را كه گفتني است و
نگفته ،به تو بگويد و براي آخرين بار هم كه شده عطر بهشتي تو را از پشت بيسيم ببويد
و ببويد اما مگر جواب ميدهي فقط صداي تيرهاي كالش است كه بيامان از آن سوي
آب ميآيد و جان از احمد تو گويي گرفته شده است ،آنقدر تماس ميگيرد و سماجت
ميكند تا باالخره بيس��يمچيات گوشي را برميدارد و دلتنگ ميگويد :تو« ،فرمانده
سلحشور بدر» نميخواهي حرف بزني ،يعني اصلًا نميتواني كالمي لب بگشايي ...،خون
از فرق شكافتهات در فوران است و نگاهت بر راه آتش افتاده كربال مانده است« ،السالم
عليك يا اباعبداللـه السالم عليك يا ثاراللـه و علياالرواحالتي َحلّت بفنائك عليكم جميعًا
بقيت بقيالليل والنهار»...
سال ُماللـه ابدًا ما ُ
چشم بگشا ببين اين عقيله بنيهاشميان ،زينب داغديده مهربان است كه بر بالين تو به
بشارت و دلداري آمده است تا پيام شفاعت سرور و ساالر شهيدان دو عالم را به گوشت
زمزمه كند تا آرام پلك ببندي.
هنوز پلكهايت پرپرانه ميپرد و تو در نازكاي تس ّ
الي حضرت زينبكبري مشغول ذكري
و جان خاكي تو در تقالي رفتن اس��ت ،چه اشتياق عجيبي است اين تقال ،اين جواب
دادن به صداي يار ،چه كنند اين لشكر ،بيسر و ساماني بعد تو را سردار ،چشم نبند ،دل
نگران اين گلولههاي بيامان دشمن نباش ،رزمندهها هنوز سراپا ايستادهاند...
خون از س��رت جاري است و چارهاي نيست اگر توان بلند شدن داشتي با همين فرق
شكافته به ميدان دشمن ميرفتي اما دريغ ...،همه دست و پايشان يخ كرده است و ناي
حركت ندارند اسفندماه جنوب كه اين همه سرما نداشت اين گزندگي لحظههاي رفتن
توست كه يارانت را فسرده و دلسرد به دست و پا انداخته است ،حاال چه كنند ،چه كنند
اين پيكر گلگون پاكيزه را ،چارهاي ندارند بايد مقاوم باش��ند و پا سست نكنند خودت
بارها يادشان دادي كه اگر فرماندهتان هم شهيد شد باز مقاومت كنيد آنها هم مقاومت
ميكنند و بر روي دست ،پيكر اللهگون تو را سوار قايق ميكنند تا كنار ساحل بياورند.
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قايق اما خبر ديگري شنيده است و دل به وسط آبها ميكشاند ،تن خسته جانت در
كنج قايق صبورانه افتاده است و همراه بهشتيات «عليرضا تندرو» سكاندار قايق وصل
تو به حضرت يار اس��ت و جان ميكند تا جان بدهد و از ميان فوج فوج گلوله و آتش
دشمن ،تو را سالمت به ساحل برساند تا الاقل پيكر پاكت را توتياي چشمهاي منتظر
رزمندگانكند.
وه كه خبر ندارد كه دقيقههايي چند ،به همراه فرماندهاش ،توتياي چش��م آسمانيان
ميش��ود گوئيا ظهر عاش��ورا پايان گرفته است و آفتاب خجل از سرهاي به نيزه مانده
آفتابان عرش ،خس��ته و بيفروغ ميتابد و مينالد ،بيگمان اين شعاع كمرنگ آفتاب
اسفندماه ،كه بر روي تو تابيده است از همان آسمان مقتلگاه هست كه چنين ندبهريز و
خسته براي متبرك كردن خودش به تو روي آورده است و طاليي ميتابد.
لبهايت هنوز غرق روضه ثاراللـه است و ترانه وصال اللـه واللـه ،الحمداللـه اللـه واللـه
والحمداللـه ...آسمان فرات همه گوش شده است تا اشتياق پر كشيدن تو را به چشم و
گوشببيند...،
سكاندار قايق را در ولوله چندين انفجار ،خوب هدايت كرده است و حاال چه شده است
كه قايق به فرمان او سربرميتابد ،نميداند! قايق از روي سيلبند به گلوگاه ميرسد و
دشمن بعثي چه لذتي ميبرد از ديدن يك قايق تنها در امواج آن همه آب ،دسته دسته
غنيمت ديده ،سوي سيلبند ريختهاند و دلشان را خوش كردهاند كه صيدت ميكنند و
بعد آن همه تلفاتي كه تو به دامنشان ريختي ،دلشان را خنك ميكنند ،آرپيجيزنهاي
دشمن براي هدف گرفتن قايق تو از هم پيشي گرفتهاند و نميدانند يعني چشمهاي
پردهگرفتهشان نميبيند كه آنجا بر باالي قايق هم ،صف به صف فرشتگان تمامًا سبزبال
عليين پروردگار ،از هم پيشي ميگيرند
بهشتي براي بردن تو و بر دوش گرفتن تو به اعلي ّ
و چقدر متبسم و رخ برافروختهاند.
سالمش��ان ميدهي و نام اعظم پروردگارت را ،محبوب خواستني خود را صدا ميزني،
اللـهواللـهوالحمداللـه...
ب دجل ه هالهاي از آتش و انفجار است
در آسمان هلهله درود و اسپند است و بر روي آ 
و الشه نيمسوخته قايقي كه تو را شتابان بر چشم نشانده ميبرد تا «وادخلي جنتي»...
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در يك ناگهان غريب آن روز وعده داده ش��ده آن يوم موعود ميآيد و نام دلشده تو در
ذكرالمبين پروردگارت اجازه تالوت شدن مييابد و يك ش ّقي هرگز رحمت نچشيده!
نامش در كنار ذيالجوشن پليد نوشته ميشود و به «لبئسالمسیر» كه بد منزلگاهي
ي ع ّزه شقاق».
است پرت ميشود «بلالذين كفروا ف 
حاال ديگر غروب غروب ش��ده اس��ت و خود عصر عاش��ورا است كه بر لب فرات تجلي
يافته اس��ت ،نواي روضه بابالحوائج ميآيد كه با مشك دندان گرفته ،دستهاي باوفا
و توانمندش را ميگريد كه از ياري مواليش واماندهاند و اين چنين غريبانه بر لب آب
افتادهاند ،چه كند با لبهاي ترك خورده نازدانههاي حسينش ،هنوز جان بر بدن دارد و
بايد كه برود اما نرفته مشك پاره ميكنند و ميافتد كنار دستهايش.
اين فرياد واويالست اين صداي كمرم شكست از حنجره زخمي حسين است كه بر بالين
برادر آمده است ...تو س ّقاي مهربان حرم مني ،تو برادر باوفاي مني ...و هاي هاي ميگريد،
حسين چه كند بيياوري بعد تو را عباس ...،برخيز و با تن قطعه قطعه شدهات فقط اشاره
كن تا حسين نشكند و ستون لشكرش از هم نپاشد ...حسين به بالين علمدارش بر سر
دجله آمده است و از آن روز تا هميشه به بالين علمدارانش ميآيد و تو چه خوشاقبال
و سپيدهطالعي كه هر دو برادر هر دو آبروي دو جهان به بالين تو آمدهاند ...سرت را بر
متبسم گذاشتهاند و بال در بال با تو ،مسرور تا
نازكاي بالهاي سبز مالئكه سبزپوش و ّ
«سعي ُكم َمشكورًاُ ،
ي رحمه» تو در يك آن به
يدخ ِل من يشاء ف 
جنا 
ت تجری ميآيند َ
روز موعود ميرسي و همه «فروح و ريحان» است و سالم ،تو پاكيزهترين دلشده پذيرفته
شده پروردگاري! به چشم بوسيات همه شهيدان تاريخ صف بستهاند و تو را چشم در
راهند.
و در آن سو ،پايينتر از آسمانها ،قايقي در ولوله آتش و دود گم شده است و اين سو،
همه از اين اتفاق شگرف به تكاپو افتادهاند و چشمهايشان را از گريه نميتوانند پس
بگيرند.
به آب ميزنند تا الاقل ر ّدي و نيم نشاني از تو بيابند و حتي اگر شده تكهاي از گوشه
آن لباس چند سال پوشيده سبز سپاهي تو ،به يادگار بياورند و دل ماتم زدهشان را جال
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بدهند.
نگاه زخميش��ان از البهالي نيزارها تا هر س��ياهي روي آب كه نمايان ميشود آب
را ميكاود و ميكاود ،اما دريغ گلبرگي از باغ مص ّفاي تو نصيبش��ان نميشود ،حاال
باورشان به يقين رسيده است كه سردار مهربان و سرشار از معرفت عاشوراييشان،
همان كه هميش��ه از بيخوابي و خس��تگي جنگ ،پلكهايش پر م��يزد ،در دل
اقيانوسها آرام خوابيده است و براي اولين بار در تقدير آفرينشش قدري كه نه! تا
ابد دل آسوده ،چشم بسته است.
بخواب س��ردار حماسههاي ش��گفت ،بخواب همه معرفت و ادب ،همه مهر و گذشت،
ُسمي سلسبيلًا» گوارايت در آن يوم «ك ّ
ال الوزر» ،در آن
خوابت پر از فردوس برين باد و «ت ّ
مفري براي هيچ جنبنده نيست ،راه را نشانمان بده و شفاعتمان كن...،
هنگامه كه هرگز ّ
تنهاترين سردار حسين! با الي الي غريبانه حضرت فاطمه پرپر(ع) ،دلآسوده بخواب در
لنگران العطش نازدانههاي مواليت نباش كه علمدار ،همه فرات را بر دوش
دل فرات ،د 
كشيده و به ُخنكاي زالل كوثر رسيده است و همه منتظر تواند...
خداوند ،پاكيزه قبولت كرده سردار!
ياحق

