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سردار شهيد علي يار شول
سردار شهید علي یار شول تابستان سال 133۷ در روستاي امیرآباد سیرجان متولد 
شد. سال 1356 به خدمت مقّدس سربازي اعزام شد و بعد از فرمان امام مبني بر ترک 
پادگانها، خدمت را ترک کرد. پس از پیروزي انقالب، به نیروهاي سپاه پاسداران 
پیوست. در اوایل خدمت براي پایان دادن به غائله ي کردستان عازم آن منطقه شد. 
سال 1360 با دختر عمه اش شوکت شول ازدواج کرد. دو سال در شهرستان فهرج به 
عنوان فرمانده ي سپاه و یک سال دیگر به عنوان فرمانده ي سپاه شهرستان رابر انجام 

وظیفه کرد.
از سال 1359 تا سال 1365 به طور جّدي و مداوم در جبهه حضور داشت و از 
کربالي یک تا کربالي پنج، یعني حدود هفت ماه بعد از شهادت دایي خود شهید 
احمد شول، فرمانده ي گردان 416عاشورا از لشکر 41 ثارا... بود. در سال هاي 1364 
و 1365 در چندین عملیات شرکت داشت و شهادت ایشان در بهمن ماه 1365 در 
عملیات کربالي پنج در شلمچه بوده است. پیکر مطهر شهید پس از نه سال یعني در 
تیر ماه 13۷4 تحویل خانواده اش گردید و در گلزار شهداي سیرجان به خاک سپرده 

شد. از شهید علي یار شول چهار فرزند )دو پسر و دو دختر( به یادگار مانده است.
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در صبحگاه خورشيد
از خاطرات مادر شهيد

قبل از این که علي یار به دنیا بیاید، خیلي مریض بودم. حالم خیلي بد بود. به 
قدري که هیچ کس فکر نمي کرد زنده بمانم. فقط یک راه را مي دانستم. یک نفر 
را مي شناختم که مي گفتند جواب همه را مي دهد. امام رضا)ع( را. بلند شدم. رفتم 
تا شفا بگیرم، بعد که شفایم را گرفتم علي یار هم پا به وجود من گذاشت. همان 
روزها توي ده کنارمان شبیه خواني بود براي امام حسین. خیلي دلم مي خواست 
بروم، ولي پیاده نمي توانستم، وسیله اي هم نبود. خیلي دلم شکست. از چادر خودمان 
آمدم بیرون و براه افتادم. یادم نیست از کدام طرف صداي یا حسین مي آمد، ولي یادم 
هست که سه بار صداي یا حسین بگوشم خورد. برگشتم به چادرمان. چیزي نداشتم 
براي نذري عاشورا بدهم بیرون. شربتي درست کردم و به یاد بچه هاي امام حسین، 
به یاد علي اصغر، دادم به بچه هاي همسایه مان. یک زن نزدیکمان بود به او مي گفتیم 
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کربالیي. گفت کام این بچه را من باید بردارم. من تربت کربال دارم. کامش را با 
همان برمي دارم. وقتي لباس بچه را پوشاندند قابله اذان را به گوش راستش گفت و 
اقامه را به گوش چپش. بعد بچه را به من داد و گفت بچه ات خیلي خوشگل و عزیز 
است. باید مواظبش باشي که کسي چشمش نزند. وقتي توي صورت علي یار نگاه 
کردم، دیدم ظاهرش خیلي با بچه هاي دیگر فرق دارد. صورتش خیلي روشن بود. 
چشم هایش درشت و شفاف بود. جثه ي درشتي هم داشت. با خودم گفتم: خدایا، 
تو که پسري مثل علي اکبر امام حسین به من دادي، لیاقت بزرگ کردن او را هم به 

من بده.
سه روز بود که بچه ام به دنیا آمده بود. زن ها به رسم ایل به من لباس نو پوشانده 
بودند و خودشان رفته بودند. غیر از من و بچه کسي توي چادرمان نبود. بین خواب 
و بیداري بودم. دیدم جواني بلند و رشید با صورت زیبا و نوراني جلوي چشمم ظاهر 
شد. قدرت هیچ کاري نداشتم. نمي توانستم حرف بزنم. مات شده بودم. تا آمدم 
همسایه ها را صدا بزنم، دیدم کسي نیست. شاید علي یار به همین خاطر این قدر امام 
حسیني بود. شاید به همین خاطر با بقیه ي بچه هایم فرق داشت. نه مثل آن ها بي تابي و 
بي قراري مي کرد، نه مریض مي شد، نه بي خواب و ناآرام بود. اصالً وقتي علي یار به 

دنیا آمد، زندگي ما از این رو به آن رو شد. وضعمان بهتر شد.
تو تابستان 1337 را يادت نمي آيد و يادت نمي آيد كه اولين بار چشم هايت را در 
آن چادر نيمه روشن به روي چه و كه گشودي. شور و هلهله ي زنان و مژده ي پسر 
بودنت را هم به ياد نداري و يادت نمي آيد چه كسي كامت را با تربت كربال و به نام 
عشق برداشت و چه كساني تو را كرباليي و حسيني ديده بودند. نوراني و معصوم، 
حرف هاي مادرت را هم به ياد نداري كه مي گفت نه بي خوابي دارد، نه بي آرامي، نه 
بيماري. گويي اين ها تجربه هاي سال هاي بعد زندگي تو بودند. انگار آرامش كودكيت 

ذخيره ي سال هاي بي قراري و اضطراب جنگ بود.
تو خودت هم نمي دانستي كه عشق و خدا را به سادگي پدر و مادرت هديه مي دهي 

و ستاره ي وجودت روشناي ايل و تبارت خواهد شد.
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بیشتر وقت ها تنها بازي مي کرد. چوبي برمي داشت و نخي به آن مي بست که مثاًل 
تفنگي دارد. گاهي هم کنار من مي نشست و به قالي بافتن من نگاه مي کرد. چهار 
پنج سالش هم که شد هیچ وقت ندیدم با بچه هاي دیگر سر چیزي دعوایش بشود. 
خیلي آرام بود. موقع مدرسه رفتنش ما دیگر چادرنشیني را کنار گذاشتیم. از زندگي 

عشایري مان جدا شدیم و به روستا رفتیم.
بچه ي باهوش و زرنگي بود. نمره هاي خیلي خوب داشت. اصاًل در همه کاري 
استعداد داشت. سر صبحگاه مدرسه همیشه علي یار قرآن مي خواند. هر وقت معلمي 
نبود، علي یار کارش را انجام مي داد. حتي یک بار مي خواستند نان و خرما به بچه ها 
بدهند، نمي دانستند چه کار بکنند که به همه ي بچه ها به طور مساوي برسد، معلم ها 
گفته بودند بروید علي یار را بیاورید. وقتي فکر مي کنم مي بینم او را هم سن و سالهاي 
خودش خیلي فرق  داشت یک روز برایم تعریف مي کرد چند تا از بچه ها در مدرسه 
دعوایشان شده بود و او رفته بود طرف آن یکي که یتیم بود و پدر نداشت. یادم 
هست یک بار هم با هم رفته بودیم شهر. من انتظار داشتم مثل بچه هاي دیگر دنبال 
اسباب بازي باشد، به او گفتم هرچه مي خواهي بخر، اما او فقط یک قرآن خرید و 
گفت فقط همین به درد من مي خورد. هیچ وقت نشد که او از کار خسته شود. به 
محض اینکه از مدرسه برمي گشت، کیفش را مي انداخت، مي رفت کمک پدرش. 

شب هم که مي آمد چیزي مي خورد یا نمي خورد، مي رفت سراغ درس و مشقش.
بچه هامان  بودند  برده  بیرون  کار  براي  را  فانوسمان  شب  یک  مي آید  یادم 
نمي توانستند مشقشان را بنویسند. علي یار چند مشت خاک آورد ریخت گوشه ي 
اتاق و نفت ریخت رویشان و آتش زد و گفت حاال بیایید بنویسیم. دوست داشت 
همه ي کارهایش را خودش انجام دهد. یک بار توي بازي پیراهنش پاره شد. هرچه 
گفتم بده برایت بدوزم، گفت: نه، سوزن و نخ بدهید، خودم مي خواهم یاد بگیرم. 
از خرید خانه بگیرید تا رسیدگي به گوسفندها و جاروزدن و ظرف شستن همه را به 
عهده مي گرفت و کمکمان مي داد. حتي در نان پختن. هیچ وسیله اي در خانه نبود 
که از دستش در امان باشد. بازشان مي کرد و پیچ و مهره شان را به هم مي ریخت. 
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مي گفت مي خواهم از کارشان سردربیاورم.
شايد به ياد داشته باشي وقتي كه شش بهار از زندگيت در دامنه هاي سبز آرامش 
گذشت، صداي زنگ مدرسه غفلت  آبي كودكانه ات را برآشفت و تو الله ها و پرنده هاي 
دشت را وانهادي و با سارا و داراي قصه ي زندگي همراه شدي و الفباي زندگي را هجي 
كردي. و مشق هاي آب و باران را نوشتي و انگشتان كوچكت ماه و ستاره را رونويسي 
كرد تا خورشيد ديگري در قلبت طلوع كند. شايد به يادت مانده باشد وقتي فانوس 
آن اتاق كوچك نبود، مشتي خاك را به سياهي نفت مي آلودي تا تكليف زندگيت 
را كج ننويسي و هيچ پرسشي را بي جواب نگذاري تا فردا روشن ترين و آگاه ترين 
دانش آموخته ي كالس آفتاب باشي و كامل تر از تو كسي به آن جواب نگويد. حتمًا 
به ياد داري تو تنها كسي بودي كه مي توانستي هر روز قرآن را در صبح گاه خوزشيد 
تالوت كني و وقتي عشق را مي خواندي، صداها تكرار تو بودند و تنها فرشتگان، شفيع 
استجابت دعاي تو و مناديان كوچك مدرسه مي شدند. شايد تو خود نداني كه معلم 
بزرگي بودي كه كوچكتر ها را به قرائت گل و بهشت و خدا وامي داشتي تا آواي مناجات 
و نيايش در هزار توي تاريك زمين گم نشود و دعوت آسمان بي جواب نماند. شايد 
فراموش كرده باشي تو تنها كسي بودي كه مي توانستي با تقسيم عادالنه ي نان و 
عشق، دل كوچك همكالسي هايت را با معني مهرباني و عدالت آشنا كني و به همه 
سفارش كني هواي قلب همشاگردي يتيمت را داشته باشند تا درد بي پدري و بي پناهي 
روحش را آوار نكند. اما شايد به يادت مانده باشد روزي را كه دست در دست مادر براي 
اولين بار به شهر مي رفتي و در برابر پرسش و خواهش مادر براي خريد چيزي، قرآن 
را انتخاب كردي، و در حالي كه همساالنت به زمين و توپ هاي رنگي چشم داشتند، 

تو آسمان را خريدي.
تو ده خودمان مدرسه نبود و بچه ها مجبور بودند به امیرآباد بروند. کالس دوم 
ابتدائي بود. معلم بهشان گفته بود کاردستي بیاورید. علي یار با عجله بدون این که 
وقت تلف بکند، نهارش را خورد. با آب و گل چیزهایي درست کرد و برد. منظورم 

این است که هیچ وقت بهانه نمي گرفت چه بکنم چه نکنم.
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کارهاي او هیچ وقت فراموشم نمي شود. یک روز دیدم کفش هایش را به دست 
گرفته و پابرهنه دارد مي رود. گفتم چرا پا برهنه؟ گفت من نمي توانم از راه دیگري به 
شما کمک کنم. اقاًل پابرهنه مي روم که کفش هایم دیرتر پاره شود. از همان روزها 
جور دیگري فکر مي کرد. خیلي بزرگ تر از خودش بود. یک بار به پدرش گفت: 
این همه که براي ارباب ده کار مي کني، چه قدر به تو مزد مي دهد. و قلم و کاغذ 
آورد و گفت کم به تو مزد مي دهد. پیش ارباب رفت و به او گفت تو به پدرم به 
اندازه ي بچه ها مزد مي دهي. پدرم بي سواد است و تو حقش را ضایع مي کني. من اگر 

از او دفاع نکنم، کي دفاع بکند؟
ده  یازده ساله بود و ما رفتیم سیرجان او را در مدرسه ي راهنمایي ثبت نام کردیم 
معلم ها خیلي دوستش داشتند. تشویقش مي کردند و به او امید داشتند اما یکباره 
تصمیم گرفت ترک تحصیل کند روزي به من گفت: نمي خواهم درس بخوانم. 
خجالت مي کشم سربار شما باشم. به هر حال، هر چه معلم هایش   گفتند، هر چه 
ما گفتیم، قانع نشد. کارگري کرد و بعد بنّاي خیلي خوبي شد. همان روزهایي که 
شاگرد بنا بود از روي داربست افتاد پائین. هیچ کس باورش نمي شد که حتي یک 
زخم کوچک بر دست و پایش نباشد. بعضي وقت ها هم مي رفت پسته چیني آن قدر 
خوب کار مي کرد که مثل مردهاي کامل مزدش را مي دادند. همان قدر که به نماز 
و روزه اش اهمیّت مي داد، به عزاداري امام حسین هم اهمیـّت مي داد. توي مراسم 
تاسوعا و عاشورا همیشه حاضر بود و خدمت مي کرد.  گاهي وقت ها فانوس به دست 

براي شرکت در مراسم عزاداري به روستاي دیگري مي  رفت.
شايد سنگيني بار زندگي را بر شانه هاي كوچك ده سالگي ات فراموش كرده باشي. 
شايد به ياد نداشته باشي كه براي ادامه ي درس آفتاب فاصله ي دو روستا را پا برهنه 
و عاشقانه مي رفتي و كفش هايت را به دست مي گرفتي تا سنگالخ زندگي فقط پاهاي 
پدر و مادرت را زخمي نكند، اما حتماً سيزده سالگي ات را به ياد داري كه پروانه ها 
را ال  به الي كتاب هاي مدرسه در جا كتابي چوبي كالس جا گذاشتي تا خانواده ات 
در راه پر نشيب و فراز زندگي  تنها نمانند. شايد آن روز  كه از بلندي چوب بست 
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به زمين افتادي، بي جراحت كوچكي، نشان دادي كه آسماني هستي و هرگز سقوط 
نمي كني و باد و خاك و زمين، قلبت را در پناه خود دارند. شايد چهارده سالگي ات را 
در كنار مردان پسته چين باغ هاي ديروز به خاطر نداشته باشي و مرارت دست هاي 
زخمي و پاهاي خسته ات را به چيزي نگيري، اما چشم هاي زمانه گواه مبارزه ي سخت 
و عاشقانه ي تو با رنجهاي زندگي بود. تو كه پيروزي  را جز در شكستن و گسستن 
نمي دانستي تو روزه داشتن و ختم قرآن كردن را، روزهاي آغاز بهشت را، روزهاي 
نوحه و عزاي حسين و سينه زدن ها و  ا شك ريختن را از ياد نبرده اي. چرا كه همه  ي 

سال هاي زندگيت، تداوم زندگي همان قافله ساالر عشق بود.
موقع خدمت سربازیش که رسید، یعني سال 1356 وارد خدمت شد. بعد که 
امام دستور دادند پادگان ها را ترک کنید، علي یار هم بیرون امد. آن سالي را هم 
که خدمت مي کرد. وقتي به خانه مي آمد، لباس سربازیش را عوض مي کرد، کاله 
کشي روي سرش مي کشید و مي رفت توي تظاهرات. وقتي که سپاه تشکیل شد علي 
یار هم لباس پاسداري پوشید. در کارهایش هم خیلي مّوفق بود. بعد رفت کردستان 
و برگشت و گفت من مي خواهم دختر عمه ام را بگیرم که  نجیب و با ایمان است. 
عروسي شان خیلي ساده بود. بعد هم زنش را  آورد خانه ي خودمان. حدود یک 
ماه بعد عراق حمله کرد و آماده شد که برود جبهه. من گفتم تو که مي خواستي 
دائم به جنگ و جهاد بروي، براي چه دختر  مردم را گرفتي؟ عاقبت کارت هم که 
معلوم نیست. گفت وظیفه ام حکم مي کند که بروم. من که نمي توانم جبهه را فداي 
خانواده ام  بکنم. شما مواظب همسرم باشید. او خیلي برایم عزیز است. وقتي که بچه ا 
ش ده روزه بود، دو سال رفت مأموریت به فهرج و یک سال هم رابر بود. یک بار 
که به دیدنم آمده بود، پسرش را روي زانوهایش نشانده بود. گفت این هم فرزند 
شهید آینده. من خیلي ناراحت شدم. گفتم این چه حرفي است که مي زني. گفت 
مادر نکند مي خواهي من با ننگ و خواري بمیرم. مي گفت اگر خدا به ما توفیق داده 
در صف لشکر اسالم باشیم، از شایستگي خودمان نیست، به خاطر زحمت هاي شما 
پدر و مادر با ایماني است که با روزي حالل ما را بزرگ کردید. من هر قدم خیري 
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که بر مي دارم اثر رنج و تربیت شما را در آن مي بینیم هیچ وقت جلوي من از جنگ 
و جبهه و کارهایي که آن جا مي کرد، حرف نمي زد. فقط یک بار ا ز ال به الي 
حر ف هایش فهیمدم که چهار ساعت روي آب مي جنگیده اند. یک بار به او گفتم 
دیگر به جبهه نرو. تو کارت را انجام داده اي. حاال دیگر نوبت دیگران است. گفت 
اگر از این خانه ها تا اهواز جلوي پایم سکه ي طال مي ریختند، یک ساعت بودن با 
پسرم و خانواده ام را با آن سکه ها عوض نمي کردم، ولي چه کنم که براي خداست. 
یک روز چیزهایي را که از جبهه آورده بود، نشانم داد و گفت این ها یادگاري 
جبهه اند. نگه دارید، وقتي بچه هایم بزرگ شدند نشانشان بدهید که یادشان بیاید 

جنگ چه بود و ما براي ایران و مردم چه کردیم.
آن روزهاي آشوب كه باد معبر آهوان را پر خطر مي كرد و دّره ها از صداي مرگ 
پر مي شد، ما بيهوده دل نگران تو بوديم. بايد مي دانستيم خدا تو را براي زخم هاي 
مقدس تري آفريده. تو بايد رنج هاي بزرگتر و عميق تري را تحمل كني. تو مي بايست 
رتبه هاي بلند عشق را بگيري. مي بايست مرگ را درهم بريزي و آغازي شوي براي 
ريشه  بايد سبز مي ماندي. جوانه مي زدي،  تو  باغ ها مي پژمردند،  كه  وقتي  زندگي. 
مي دواندي تا جنگل ادامه پيدا كند. بايد مي خواندي تا زندگي سروده شود و آوازهاي 
سرخ عشق در متن تاريك زمانه جاري بماند. چه كسي مي  توانست نيمه ي پيكرش را 
در خاك جا بگذارد، نيمه ي روحش را ميان اضطراب لحظه ها رها كند و نيمه ي ديگرش 
را به خدا ببخشد؟ چه كسي مي توانست آن روزهاي آبي سعادت را با سال هاي آشوب 
جنگ عوض كند و سر از پاي نشناخته به ميدان عاشقي برود؟ چه ديواري مي توانست 
جلوي استواري گام هايت سد شود؟ چه طوفاني مي توانست جلوي اشتياق پروازت را 
بگيرد؟ كه مي دانستي اگر بماني، آسمان اوج نمي گيرد و اگر خاموش بنشيني، كسي 
ِگّله هاي عشق را بدهد. اگر دست هاي تو باغ را برايمان به يادگار  نمي تواند جواب 
گم  در دل دشت هاي جنوب  و سجاده  و تسبيج  و فشنگ ها  پوكه ها  نمي گذاشت، 

مي شد و درختان جوان عاشقيت را فراموش مي كردند.
من مي دانستم او شهید مي شود. اصاًل هر وقت او را در لباس پاسداري مي دیدم، 
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اختیار اشکهایم را نداشتم. در کربالي یک که پایش زخمي شده بود، وقتي برادرش 
بهادر از جبهه آمد، گفت علي یار مجروح شده، خیلي نگران شدم. وقتي دیدمش، 
بوسیدمش و گفتم زخم  پایت را نشانم بده. گفت این که چیزي نیست، این که 
زخمي نیست، مادر تو که دعایت مستجاب مي شود، دعا کن من شهید بشوم. من 
نمي توانم دلم را به این دنیا خوش کنم. دنیا همین است که هست. یعني من فقط 

لیاقت این دنیا را دارم؟
یادم هست وقتي ده یازده سالش بود، یک روز به من گفت امروز بعد از نماز 
صبح خواب بدي دیدم. وقتي بیدار شدم، خیلي گریه کردم. خواب دیدم توي بیاباني 
هستم و سفره ي نان سنگیني به دستم داده اند. بیابان خیلي وسیع بود. بعد یک مشت 
وحشي که فقط ظاهر آدم ها را داشتند، مثل حیوان به من حمله کردند. نان ها را 
گرفتند و مرا به جلو هل دادند و روي زمین کشاندند. بعدها این خوابش واقعاً تعبیر 
شد. نیروهایش در جنگ شهید شدند، زخمي شدند و خودش غریب و بي کس، 

اسیر و شهید شد.
جبهه  از  بود،  شده  مجروح  که  اسماعیل  برادرش  وقتي  پنج  کربالي  از  بعد 
برگشت، از او پرسیدم علي یار کجاست؟ گفت چند روز دیگر مي آید. ولي نیامد. 
خیلي ناراحت بودم. نمي دانستم اسیر شده، شهید شده یا مجروح است. یک روز قبل 
از نماز صبح، خواب دیدم در بهشت زهرا هستم و علي یار قرآن به دست، دارد از 
روبه رو مي آید و مي رود به طرف قبر دائي اش شهید احمد شول. بعد از اینکه قبر او 
را زیارت کرد، رو کرد به من و گفت مادر! همه ي شهدا سه چهارسال پیش آمدند، 
ولي ما ماندیم. دیگر برایم معلوم شد که او شهید شده و باید به شهادتش راضي باشم. 

این خواب من هم تعبیر شد و پیکر علي یار نه سال توي منطقه ي جنگي ماند.
تو سبز مي رفتي و سرخ مي آمدي و نمي خواستي كسي از رمز گلگلونگي قلبت 
با خبر شود. نمي گذاشتي كسي زخم هايت را ببيند. مي دانستي كه جراحت پايت را 
بايد ناديده بگيري و دوباره راه هاي خطر را طي كني و براي زخم هاي عاشقانه ي ديگر 
آماده شوي. تو مي دانستي زخم سرت نمي تواند به تنهايي تاوان عاشقيت را بدهد. 
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بايد همه ي پيكرت الله الله شود. بايد پاره پاره هاي وجودت را بادها با خود ببرند. بايد 
آنقدر در دشت هاي عشق منتظر بماني تا از دل عاشقت شقايق ها سربزنند. تو خواب 
زندگي ات را ديده بودي و مي دانستي گمانه زني هاي دلت ردخور ندارد.  مي دانستي بايد 
براي تعبير شدنت صبر كني. مي دانستي باالخره يك روز در متن بيابان زندگي بي در 
و پيكر، سرخ سرخ تعبير مي شوی و آالله ها قلب خونينت را معنا مي كنند؛ مي دانستي 
گرگ هاي مرگ پشت تّپه هاي نوراني زندگيت كمين مي كنند. اما دست هاي پليدشان 
كوتاه تر از آن بود كه به قّله ي تابناك تو دست يابند. توسياهي را نااميد گذاشتي و از 

پشت ماه طلوع كردي تا صبح آغاز شود.
بعد از چند سال انتظار و سردرگمي، دوازده تا اسم داده بودند که این ها شهید 
شده اند، برایشان مراسم بگیرید. گفتیم ما هیچ نشانه اي از او نداریم، چه طور مراسم 
بگیریم. بعد از یک سال به ما خبر دادند پیکر شهیدتان تا حاال شلمچه بوده و حاال 
پیدا شده و مي توانید آن را تحویل بگیرید. من گفتم چه طور بدانم که آن پیکر علي 
یار است. برادرش گفت مادر مطمئن باش. چون قبل از شهادتش توي همان عملیّات 
قسمت راست سرش مجروح شد که همان جا پانسمان کردند و فوري برگشت. حاال 
به خواست خدا تکه اي از باند و چند تّکه از موهاي سرش زیر همان باند باقي مانده 
است. این باند، این جاي ترکش و این هم پالکش. به هر حا ل تشییعش کردیم. 
مراسم خیلي خیلي شلوغ بود. همه ي دوستان و همرزمانش و بیشتر مسئولین و مردم، 
از هر طبقه اي آمده بودند. وقتي مي خواستند پیکرش را  دفن کنند، همان جا نشستم و 
گفتم مي خواهم آخرین وداعم را بکنم. گلویم خشک شده بود. برایم آب آوردند. 
آن لحظه یاد حضرت زینب افتادم که کسي نبود همراهش شود  و کاري برایش 
بکند. وقتي که تابوتش را زیارت مي کردم، صدایش توي گوشم مي پیچید که 
مي گفت: بعد از جنگ همه ي تاریخ نویس ها باید در مورد رزمنده ها و جانبازان 

و شهدا بنویسند تا نسل آینده بداند که آن ها چه طور براي خدا و میهن جنگیدند.
چه طور مي شد تكه هاي روشن عشق را از هم جدا كرد؟ چه طور مي شد ّرد تو را 
بين آن همه ستاره پيدا كرد؟ چطور مي توانستيم آن همه دل هاي خاكستر شده را 
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روي پالك ها پيدا كنيم. با اين همه دست هايتان را بر فراز ابرها ديديم. چشمهايتان را 
در طلوع خورشيد باز شناختيم. رد خونتان را گرفتيم و به آفتاب رسيديم. مگر مي شود 
به نام بلندتان اقتدا كنيم و سرو را نبينم. مگر مي شود شما را در لحظه هاي كبوتر نديد؟ 
مگر شما در قلب زمين نمي تپيد؟ مگر پيراهن هايتان را درختان نپوشيده اند؟ مگر 
آسمان سربندهاي سرختان را نبسته است؟ مگر چفيه ي شما بر دوش  ابرها نيست؟ 
چگونه مي شود پرنده اي شما را نخواند؟ چگونه مي توانيم شما را گم كنيم، مگر اينكه 

از بلنداي شما به دره هاي مرگ و فراموشي خود سقوط كنيم.

* * * * * *
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در اوايل بهشت سيب و درخت و پرنده شدی
از خاطرات همسر شهيد

در کربالي یک بعد از این که پاي ایشان مجروح شد و دیگر نمي توانست 
بجنگد، مجبور شد به خانه برگردد. یک روز شهید صادقي زنگ زد و گفت خیلي 
از بّچه ها در عملیّات مهران شهید شده اند، از جمله احمد و  عطا و ماشاء اهلل شول. 
علي یار خیلي ناراحت شد. با همان پاي مجروح برخاست و گفت مي روم ببینم 
چه بر سر بّچه ها آمده . گفتم بااین پاي زخمي کجا مي روي؟ چه طور مي خواهي 
بروي؟ گفت باالخره مي روم وقتي شهید صادقي آمد به احوالپرسي اش گفتم  علي 
یار نیست. گفت کجاست؟ گفتم: برگشته. گفت با این پا برگشته اهواز؟ زخم پایش 
خیلي خراب است. عفونت و خونریزي مي کند. گفتم من که نتوانستم جلویش را 
بگیرم. شهید صادقي با عجله راه افتاد و باالخره به هر شکلي که بود، علي یار از 

نزدیکي پلیس راه برگرداند به خانه...
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چگونه  بود؟  آويزان  درد  اي  رشته  به  پاهايتان  كه  وقتي  رفتيد،   مي  طور  چه 
مي جنگيديد، وقتي كه دست هاي تناورتان را تند بادها مي شكستند؟ چگونه شب را 
هدف گرفتيد، وقتي كه سرهاي خونين جلوي چشمتان به آسمان مي پريد؟ يادمان 
باشد چه اندازه از شما كم شد تا ما بلند شديم. چه قدر از چشم هايتان به ما بخشيديد 
تا بينا شويم. يادمان بماند چه رازهايي در صحراها خاكستر شده تا دل هايمان شعله 
ور بماند. يادمان باشد نگذاريم در تاريكي فراموشيمان گم شويد و يادگار هاي سبزتان 

از حافظه ي درخت ها پاك شود.
    وقتي از جبهه برمي گشت، هیچ وقت توي خانه نمي نشست که به دیدنش بیایند 
خودش پیشقدم مي شد اول به دیدن پدر و مادر خودش و پدر و مادر من و بعد به 
دیدن بقیه ي اقوام مي رفت. یک بار همسر برادرم گفت: هر وقت علي یار را مي بینم 
خجالت مي کشم. از جبهه آمده و خسته و کوفته است. به جاي اینکه ما به دیدنش 
برویم، مي آید دیدن ما. او جواب داد من ده روز بیشتر وقت ندارم و این ده روز باید 

به کارهاي شخصي و اداري برسم و دوباره برگردم.
    آخرین باري که به جبهه رفت، مي گفت دوست دارم تا آخر جنگ آنجا 
باشم. وقتي مي آیم و خانواده ي شهدا را مي بینم، شرمنده مي شوم. نمي توانم توي 
صورتشان نگاه کنم. من تا آخر جنگ آنجا مي مانم. اگر ماندم که مي آیم و اگر 

تقدیرم شهادت باشد که هیچ.
     در اوایل زندگي مان اتاقي در شهر سیرجان اجاره کردیم که قبالً انباري 
بود. شهید با زحمت زیاد آن را تمیز و تعمیر کرد. در یک طرف آن وسایلمان را 
مي گذاشتیم و درطرف دیگرش مي نشستیم. بعد با یکي از دوستان متأهلش به نام 
حسین ایزدآبادي هم خانه شدیم. سال اولي که شهید براي مأموریت به فهرج رفت، 
این همه راه را مي  آمد به ما سر مي زد و برمي گشت. بعد از یک سال من و بچه ي 
ده روزه مان را هم به آن جا برد. آنجا هم مجبور شدیم دو سه خانه جابه جا شویم. 
فهرج امکانات چنداني نداشت. مغازه و از این چیزها نبود، ما بیشتر وقت ها خرما 
مي خوردیم و گاهي وقت ها که فرصت بیشتري داشت، 60 کیلومتر راه بین بم و 
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فهرج را با ماشین خودش مي رفت و از بم وسایل و مواد غذایي مورد نیازمان را 
مي خرید. بعد از چند سال توانستیم در سیرجان فقط دو اتاق بسازیم و بقیه ي خانه را 
کم کم ساختیم. شهید روزها که فرصت نداشت، شبها من برایش فانوس مي گرفتم 

و او بنّایي مي کرد.
در اوايل بهار چلچله اي نبود و تو آوازش را مي خواندي. در شروع بهشت تو سيب و 
درخت و پرنده مي شدي. در آغاز باغ سپيداري مي شدي سبز. در اوايل زندگي سقفي 
نبود و تو پّله پّله آسمان را مي ساختي. گاهي در كوير ناداري باران مي شدي و گاهي 
از دارايي خورشيد چيزي نصيبت نمي شد. گاهي در چشم هايت خبري بود و گاهي در 
بهت خالي سپري مي شدي. كدام روز بود كه جاي لبخندت در زندگي خالي باشد؟ 

كدام روز بود كه آسمان از نگاهت نريزد؟
یکي از خاطرات شیریني که برایم مانده، این است که یک بار که از فهرج براي 
دیدن اقواممان به سیرجان مي رفتیم، به بم که رسیدیم، خیلي خسته بودیم. علي یار 
گفت برویم خانه ي شهید احمدي و استراحت کنیم و فردا صبح حرکت کنیم. وقتي 
رفتیم، دیدم خانه نیستند. علي یار گفت ما با احمدي این حرف ها را نداریم و چاره اي 
نیست. من از دیوار باال مي روم و در را باز مي کنم. به هر حال، همین کار را کرد و 
وارد خانه شان شدیم. خوشبختانه غذا هم در یخچال داشتند گرم کردیم و خوردیم. 
بعد از مدتي شهید احمدي با نگراني و احتیاط به تنهایي وارد شد. در همین وقت علي 
یار با کلتي که به کمرش داشت، به طرف در رفت و آن را جلوي شهید احمدي 

گرفت و گفت دستها باال!
یادم هست موقعي که در فهرج بودیم و شهید آپاندیسش را عمل کرده بود، 
دکتر گفت حتماً باید استراحت کني. ناگهان متوجه شدم راهي سیرجان است. گفتم 
مگر نشنیدي دکتر چي گفت؟ جواب داد مادرم مریض است. خواب مرا دیده و 
خیلي نگران است و حتماً باید برویم. به هر شکل با همان حال تا سیرجان رانندگي 
کرد. یک روز هم وقتي مي خواستیم برویم سیرجان، توي خیابان یکي از بّچه هاي 
سپاه بافت را دیدیم. احوالپرسي کردیم و ایشان گفتند بّچه ام خیلي مریض است و 
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نمي دانم چه طور تنها ببرمش بیمارستان. شهید به ما گفت حاال که این طور است، 
شما توي ماشین خودمان بمانید تا من برگردم. ما حدود دو سه ساعت توي ماشین 
منتظر بودیم، به طوري که خوابمان برد. علي یار هم بعد از اینکه بچه را بستري کرده 

بودند، دارویش را گرفته بود و وقتي خیالش راحت شد، برگشت.
از هر جا كه مي گذشتم، تو را مي  ديدم.  از هر كوچه ا ي كه عبور كردم، ياد تو 
مي وزيد. هر خانه اي نشاني از دست هاي تو داشت. همه لبخند تو را قاب گرفته بودند 
و عكس مهربانيت روي زندگي شقايق ها باقي مانده بود. هيچ نقطه اي نبود كه تو آن 
را به هيچ انگاشته باشي. چيزي نبود كه از چشم تو افتاده باشد. هيچ دلي را بي جواب 
نگذاشته بودي. صحرا صحرا نشان الله بودنت. آهو آهو رّد چشم هاي تو. گل به گل 
گواه عاشقي ات. با تبار كدامين بهار نسبت داشتي كه انديشه ي سبزت پاسخ همه ي 

برهوت زمين بود.
آن روزها ما هنوز، دو پسر و یک دختر، داشتیم. )دختر دیگرمان مریم بعد 
از شهادت ایشان به دنیا آمد(. شهید خیلي خیلي دوستشان داشت. وقتي از جبهه 
برمي گشت، کولشان مي گرفت و همبازي شان مي شد. آنها را به گردش و این طرف 
و آن طرف مي برد.  به بّچه ها سفارش مي کرد که با من خوب و مهربان باشند. آرزو 
داشت بچه هایش با ایمان و نمازخوان بشوند و براي مردم خدمت کنند. وقتي به او 
مي گفتیم بیشتر پیشمان بماند،  مي گفت این حرف را نزنید، مگر امام حسین )ع( 
خانواده نداشت. مگر علي اکبر جوان نبود. وظیفه ي ماست که بجنگیم براي پیروزي 
ایران و اسالم. من که خودم به خانواده ي رزمنده ها مي گویم خودشان را باید براي 
همه چیز آماده کنند: شهادت، اسارت و مجروح شدن؛ چه طور خودم اینجا بمانم؟ 
آخرین باري که مي خواست به جبهه برود، آرم سپاه را به من داد و از من خواست 

آن را جلوي لباس پسر بزرگمان هادي وصل کنم.
از خاطراتي که از جبهه برایمان تعریف مي کرد، این دو تا خوب به یادم مانده؛ 
مي گفت یک بار که با همه ي بّچه ها خسته و گرسنه برگشته بودیم، برایمان حلیم 
آورده بودند. ما همه آماده ي خوردن شده بودیم که ناگهان خمپاره نزدیکمان منفجر 



مرد نا تمام قصه
24

شد، خوشبختانه نه خودمان طوري شدیم نه ظرف حلیم.
خاطره ي بعدیش مال وقتي بود که کردستان بودند. مي گفت وقتي که با دشمن 
درگیر بودیم، عّده اي از بّچه ها شهید شدند. از صبح زود تا چهار عصر پیکر بچه ها را 
از محل درگیري بیرون آوردیم. ساعت چهار که کارشان تمام شد یکي از رزمنده ها 
تا مرا دید به طرفم آمد و مرا به بغل گرفت و گفت خدا را شکر که زنده اي. من 
یک شهید را دیدم که سر و رویش خیلي خوني بود. درست هم قد وقیافه ي تو 
وفکر کردم که شهید شده اي. من هم او را در آغوش گرفتم و گفتم تا زنده ام آنقدر 
از جنازه ي دشمن روي زمین بریزم که خدا بداند. تو مي خواستي به همین زودي 

جنازه ي مرا توي آمبوالنس بگذاري؟
خیلي مهربان و با گذشت بود. یادم مي آمد یک بار وام گرفته بود، ده هزار 
تومانش را به خواهرش داده بود تا خرج زندگي شان بکند. خود خواهرش تعریف 
کرد که آخرین باري که آمده بود مرخصي، این پول را به من داده، مي گفت یک 
بار هم حواله ي ماشین لباسشویي راکه از طرف بنیاد 15 خرداد به او داده بودند، به من 
داد و گفت خواهر، تو بچه هاي بیشتري داري و امکاناتت از ما کمتر است و بیشتر به 

ماشین نیاز داري.
گرفتن  روزه  و  مي برد  خوابم  موقع سحر  وقت ها  گاهي  مي گفت  خواهرش 
برایم خیلي سخت مي شد. علي یار یک روز خنده کنان آمد و گفت بیا این ساعت 
زنگ دار را بگیر و با خیال راحت بخواب. به موقع بیدارت مي کند. خیلي روي نماز 

و روزه حّساس بود.

* * * * * *
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گذر از خواب درختها
از خاطرات برادران شهيد

قبل از عملیات والفجر هشت در نمازخانه ي گردان که متشکل از چند چادر 
بود، مراسمي برگزار شد. شهید به نمایندگي از گردان خودش صحبت کرد. ایشان 
به رزمنده ها گفتند در این عملیّات باید خودمان را سپر بالي برادرانمان بکنیم و در 
برابر دشمن بایستیم و تا پاي جان پایداري کنیم. همانطور که امام حسین فرمودند: 
اگر دین ّجدم جز با کشته شدن من پابرجا نمي ماند، پس اي شمشیرها مرا دریابید؛ 
من هم مي گویم اگر قرار است که من تّکه تّکه شوم تا صداي انقالب در جهان طنین 
افکن شود، پس اي خمپاره ها و اي تیرهاي بال مرا دریابید و گوشت و استخوانم را 
قطعه قطعه کنید. من حاضرم و راضي هستم که کوچکترین اثري از من نماند، اما نور 

انقالب جهان را روشن کند.
قبل از عملیّات کربالي پنج براي باال بردن توان رزمي نیروها مانوري در نزدیکي 
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سد دز انجام شده بود. باران شدیدي آن جا باریده بود و بچه ها با پوتین ها و لباس هاي 
گلي بعد از آموزش به سنگر برگشته بودند و از فرط خستگي تا شب همگي به 
خواب رفتند. شهید لباس هاي یکایک این رزمنده ها را شسته و پهن کرده بود. وقتي 
بچه ها بیدار شدند، خیلي اظهار شرمندگي کرده بودند و گفته بودند شما هم به 
اندازه ي ما خسته بودید. شهید گفته بود من فقط وظیفه ام را انجام دادم تا شما هم به 

وظیفه تان بهتر و کامل تر عمل کنید.
باران مي باريد و كسي خيس از عشق از خواب درخت ها گذر مي كرد و آب از 
دست هاي روشن و بخشنده اش روي غفلت ما مي ريخت. كسي كه جراحت بال ها را 
مي شناخت و با حسي عاشقانه خستگي را از دوش پرستوها برمي داشت. بار را از 
ابرها مي ستاند و بر زمين مي گذاشت. غربت اندوهناك سنگرها را با دريچه هاي مكرر 
رنگ آفتاب مي زد و خودش را نثار حاشيه هاي زندگي خشك ما مي كرد. كسي كه 
خندق هاي وهم ناك تنهايي را از بال ها و آوازها پر مي كرد و آنقدر آبي و بلند بود كه از 

اوج مهربانيش شعور و ستاره بر حضور مكرر ما مي ريخت.
قبل از عملیّات کربالي پنج یعني همان عملیاتي که در آن به شهادت رسید، 
یکي از اقواممان به شهید گفت خوب بود شما اقاًل 6 ماه در جبهه بودید و 6 ماه 
به خانواده تان مي رسیدید و در خانه بودید. شهید در جواب گفت: عجب حرفي 
مي زنید، من حتي ده روز هم نمي توانم در منزل باشم، من اگر نروم یک گردان 

نمي رود.
كسي كه به آغاز گل نزديك است، زمستان را نمي شناسد. پايان را نمي شناسد. آن 
كس كه با جريان آب آشناست، در سكون نمي ماند و آن كه ضربان سحر را حس كند، 
در شب نمي ايستد. پرواز را كه انتخاب كني، از زمين فاصله مي گيري. خدا از دسترس 
نگاهت دور نيست، مي تواني آسمان را بچيني. مي تواني ماه را ببويي چگونه  مي تواني 
بگذاري خاك دامن گيرت كند، وقتي كه مي تواني ستاره ها را داشته باشي؟ بي سبب 
نبود كه هميشه در رفتن بودي. در حركت و نوسان. وقتي كه اين گونه برگزيده بودي، 
چگونه مي توانستي به ما خو كني؟ تو كه در هوا ريشه داشتي و نسبتت به كاج ها و 
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افراها مي رسيد و با دريچه هاي آفتاب و حقيقت رابطه داشتي.
هیچ وقت نشد که برادرمان شهید علي یار از کارها و کمک هاي خودش به 
دیگران چیزي بگوید، گاهي دیگران در این باره به ما چیزهایي مي گفتند. بعد از 
اینکه ایشان مفقوداالثر شدند، زني که در همان روستاي خودمان )روستاي ملک 
 آباد( ساکن بود، به ما گفت من شوهر نابینایي داشتم، با اینکه خودم پسري هم داشتم، 
شهید با ماشین تمام مایحتاج ضروري ما را از قند و چاي و شکر و روغن به خانه مان 

آوردند و با عجله رفتند.
هیچ گاه نشد که ببینم عدالت را نادیده گرفته باشد. یادم مي آید یک بار ایشان 
تصادف کوچکي کرد. مأمور راهنمایي که احتماالً ایشان را مي شناخت، برخورد 
محترمانه اي داشت. ایشان به من گفتند اگر این مأمور بخواهد جانب مرا به خاطر 
لباس پاسداریم بگیرد، او را به دادگاه مي کشانم. مي گفتند ما نباید دلمان به این خوش 
باشد که مردم به لباس  ما احترام مي گذارند، بلکه باید به عملکرد و ارزش هایمان نگاه 

کنیم. باید نیت در سپاه ما خداپسندانه باشد.
ایشان  عالوه بر اینکه مسئولیت زیادي در سپاه داشت، مسئول سازمان دهي و اعزام 
نیروها نیز بود. مداوم هم به جبهه مي رفت. به خاطر دارم وقتي که ایشان مي خواست 
خانه اش را بسازد، با اینکه خودش بنّاي ماهري بود، ساخت و ساز خانه اش را به 
دیگري واگذار کرد. من به ایشان گفتم سرعت و دقّت کار خودتان خیلي خوب 
است، چرا دست به کار نمي شوید. گفتند مشغله ام در سپاه زیاد است و در برابر 
وظیفه ام مسئولیت دارم. شاید من مجبور باشم به خاطر کار بنّایي دیرتر به محل کارم 
بروم و یا زودتر از آن جا بیایم و این با طبع من سازگار نیست. من هیچوقت ندیدم که 
ایشان براي جا به جایي مصالح ساختماني یا بقیه ي کارهاي خانه شان از ماشین سپاه 

استفاده کنند یا حتّي از تلفن محل کارشان براي امور شخصي بهره بگیرند.
كبوتران كي به فراغت خاك راضي مي شوند؟ راهيان كي از سپردن راه خسته 
مي شوند؟ كه ديده است كه روز از رفتن بايستد؟ مگر دريا جز خروش مي شناسد؟ 
تو از ما جدا بودي. نرده ي مهتاب بين ما و تو فاصله انداخته بود و تو در آستانه ي خدا 



مرد نا تمام قصه
28

از دست هايت براي رهايي مان پل مي ساختي. تو كه ميان شعله و باد  پيش  مي رفتي 
و نمي خواستي ميان لحظه هاي پوچ سرگردان و بي هدف بماني. تو كه نمي خواستي 
دير برسي. نمي خواستي از مشغله ي نورانيت دور شوي. نمي خواستي از عشق فاصله 
بگيري. روي غم راه مي رفتي. تلخي ها را شيرين مي  كردي، خارها را گل. تو  با همه ي 
رنگ هاي زندگي هماهنگ مي شدي و قلبت را با زير و بم روزگار ميزان مي كردي تا ما  
چندان احساس حقارت نكنيم. تو نيامده بودي كه بميري، آمده بودي كه باال بروي، كه 

بخواني، جدا شوي  و به رازها بپيوندي.
ایشان در مردم د اري و همدردي با آن ها نمونه نداشتند. تا حد توان در رفع 
مشکالت مردم مي کوشیدند. در کارهایي از قبیل ساخت و ساز، بنّایي، برق کشي، 
لوله کشي و سایر خدمات همیشه دیگران را بر خود ترجیح مي دادند و براي افراد 
مستضعف و ناتوان بدون کوچکترین چشم داشتي کار مي کردند. قدرت فراواني 
در جذب نیروهاي بسیجي داشتند. به خاطر اینکه بین مردم محبوب بودند، هیچ 
کس درخواستشان را رد نمي کرد. هفته اي یک بار جلسه اي در پایگاه بسیج تشکیل 
مي دادند و با افراد پایگاه در مورد همرنگي و همراهي با مردم مفّصل حرف مي زدند. 
به خاطر دارم در یکي ا ز این جلسات که در روستاي مجاور ملک آباد تشکیل داده 
بودند، مي  گفتند: قدر این جلسات ساده را بدانید. شما در همین جلسات مي توانید 

تصمیمات کاخ سرخ و کاخ سفید را خنثي کنید.
بیشتر وقت ایشان در جبهه سپري مي شد. وقتي هم که به مرخصي مي آمدند، 
هر چند فرصت چنداني نداشتند، به تمام اقوام و آشنایان سر مي زدند و اول به دیدار 
و عیادت مجروحین و جانبازان مي رفتند و از خانواده ي شهدا دلجویي مي کردند. 
هر کس هر جا در مي ماند، به شهید رو مي کرد. حتي مسافران غریب فقط او را 
مي شناختند و از او کمک مي خواستند . ایشان عالوه بر تأکید بر انجام واجبات و 
همکاري در امور خانه، احترام به همسر و فرزندان را کاري واجب مي شمردند و 
بر مسئله  ي صله ي رحم و مشورت با د یگران خیلي تأکید داشتند. نسبت به مسئله ي 
تقوا و کمال انسان ها هم حساس بودند و همیشه مي گفتند مؤمن نباید دیروزش مثل 
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امروزش باشد.
از اطالعات عمومي و هوش باالیي برخوردار بودند. در هر زمینه نظرات مثبت 
و سازنده اي داشتند. به طوري که همه را تابع نظرات خود مي کردند، اگر چه از 
به مطالعه و ورزش فوتبال خیلي  بودند.  از آن ها  جوانتر و کم تجربه تر  بسیاري 
عالقه داشتند و وقتشان راهیچ وقت بیهوده هدر نمي دادند. شرکت در نماز جمعه 
را از وظایف اصلي خودشان مي داشتند. روزه هاي مستحب را به جا مي آوردند و از 
خواندن قرآن و زیارت عاشورا  هیچ وقت غافل نبودند. در جبهه خواندن نماز و دعا 

را بیشتر توصیه مي کرد.
هر کاري را که به عهده مي گرفتند، به بهترین نحو انجام مي دادند. همیشه حدیثي 
در رابطه با کاري که در حال انجام دادنش بودیم، براي ما مي خواندند. از کمک به 
خانواده و همسر گرفته تا عملیّات سخت جنگي. ما هیچ وقت ایشان را بیکار ندیدیم 
حتّي در روزهاي استراحت و تعطیل به کمک والدینش مي شتافت. دوستان ایشان 
افراد با تقوا و ایثارگري بودند. ا کثر آن ها به درجه ي شهادت  نایل شدند، از جمله 
شهید علیمراد صادقي، شهید اصغر ایران نژاد، شهید حسین تاجیک، شهید  احمدي، 

شهید سید غضنفر حسیني، شهید عبدالعظیم خواجویي، شهید احمد شول و ...

* * * * * *
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بيدی،باغی در همه ی سالها
از خاطرات خواهر شهيد

یکي از خواهرزاده هایم مریض بود. قرار بود براي معالجه ببریمش شیراز. مثل 
همیشه علي یار آماده شد براي بردن او. رفتیم شیراز و بچه را بستري کردیم. یک 
روز که براي عیادت مریضمان وارد بیمارستان شدیم، دیدیم کودک بیماري روي 
تخت خوابیده و مادرش به سختي گریه مي کند. و شکوه و ناله سرداده که این  جا 
غریبم و بي کس. بچه ام نیاز به خون دارد و من چاره اي ندارم. شهید جلو رفت و 
گروه خونش را پرسید. بعد رفت انتقال خون، خون خودش را داد و جاي آن براي 
بچه خون گرفت و آمد. دکتر متعجب گفت: نیازي نبود شما برا این بچه ي در حال 
مرگ خون بدهید علي یار گفت شاید نجات پیدا کند. شاید او یک جوان شایسته و 
مفید و فّعال بشود، شما که از آینده خبر ندارید. دکتر گفت هیچ وقت این کار شما 

و حرفتان را فراموش نمي کنم. این ها براي من درس خوبي بود.
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مي گفتند تو بهار را براي روزهاي خشكسالي ذخيره مي كردي. مي گفتند تو خونت 
را براي ريشه ها نثار مي كردي. توهستي ات را مي بخشيدي، سبزي و طراوت وجودت 
را، به اين اميد كه شايد بوته اي جان بگيرد، بزرگ شود، پر ثمر شود، بيدي، باغي. در 
همه ي روزهايي كه خورشيد گم مي شد و ابرهاي تكه تكه سياه تر مي شدند، تو پيدا 
مي شدي كه بتابي، كه بخندي. تو شيريني روزهاي اندكت را با مرارت هاي تيره ي ما 
تلخ مي كردي و روح نورانيت از تاريكي غمناك ما در هم مي شد. چقدر در چشم هاي 
ماه بزرگ مي شدي وقتي كه آسمان آسمان روشني از دست هايت روي شب هاي 
ما مي پاشيد. چقدر خدا حس مي شد وقتي كه از بلنداي خودت در دّره هاي عميق 

دردهايمان فرو مي ريختي تا دل هايمان شفا پيدا كند.
وقتي براي مأموریت به فهرج رفته بود، یک بار که براي دیدن ما به سیرجان 
آمد، به ما گفت بیایید برویم محل زندگي ما را ببینید. حرکت کردیم . به ماهان که 
رسیدیم ماشین بنزین تمام  کرد. برق جایگاه هم قطع شده بود و ماشین ها به ردیف 
منتظر بودند. شهید پیاده شد و با فاز متر و چراغ قوه رفت سراغ سیمها و بعد از مدتي 
کلنجار رفتن برق وصل شد. همه ي راننده ها دعاي خیر کردند و گفتند اگر شما 

نبودید، خدا مي داند چند ساعت دیگر معّطل مي ماندیم.
در روستاي خودمان خانواده اي بودند که وضع مالي مناسبي نداشتند. به علي یار 
گفته بودند بیا سقف اتاق ما را بزن. علي یار رفته بود نصف سقف را که زده بود، هوا 
تاریک شده بود. علي یار گفته بود فردا معلوم نیست که کارگر گیرمان بیاید یا نه؛ 
عالوه بر این مزد فرداي کارگرها هم مي افتد روي دستتان.چراغي روشن کنید تا من 

همین امشب سقفتان را کامل بزنم.
فانوس در دست هاي تو بود، وقتي كه تاريكي مي آمد و شب روياهاي ما را احاطه 
مي كرد. تو كه با ترفندهاي روشنت بي چراغ به راه مي افتادي تا محاصره ي تيرگي 
را بشكني. ما به آگاهي سبز تو غبطه مي خورديم و د ستهاي بي  دانشمان، كرامتت 
را ستايش مي كرد. عشق از دانايي تابناك تو به خودش مي باليد، وقتي كه گره هاي 

تاريكي را مي گشودي و دل ها يك به يك دعا گوي فرداي سبزت مي شدند.



مرد نا تمام قصه
32

تا تو بودي كسي معّطل آفتاب نمي ماند. شب روي شانه هاي درختان سنگيني  
نمي كرد. ياس ها براي طلوع، لحظه ها را نمي شمردند. پنجره ها منتظر معجزه اي نبودند، 
وقتي كه روشني بي دريغت از هر روزنه ي كوچكي مي تابيد و دري به روي نوميدي 

ژرفمان گشوده مي شد.
بودند. خاله ام خیلي  از پسرهایش جبهه  تا  شوهر خاله ام سرطان داشت و دو 
ناراحت و ناامید بود. علي یار دلداریش مي داد و مي گفت: ناراحتي شما ناراحتي 
ماست، نگران نباش، من خودم مي برمشان شیراز براي معالجه و نیازي نیست تو بیایي. 
صبح زود رفته بود مریض را برداشته بود برده بود شیراز. به دوستانش گفته بود هر 
کدام مي توانید، خون بدهید و به هر حال 1500 واحد خون آماده کرده بود. یک ماه 
شیراز مانده بود براي معالجه شوهر خاله ام و هیچ هزینه اي را از خاله ام قبول نکرده 
بود. وقتي هم که مي خواستند. بیایند سیرجان، همه ي اقوام را جمع کرده بود براي 

استقبال از مریض، با اینکه مي دانست شوهر خاله ام زنده نمي ماند.

* * * * * *
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دست های بارانت را می آوردی
از خاطرات احمدهادي بحریني/ همكار در سپاه فهرج

زیر  به  برویم که مي گفتند  خیلي  فردي  براي دستگیري  بود  قرار  فهرج  در 
دستانش ظلم مي کند. من و شهید احمدي و شهید ایران نژاد از جمله ي کساني بودیم 
که به فرماندهي شهید شول به این مأموریت مي رفتیم. دشمن ما در کوهستان کمین 
کرده بود و چون از همه طرف بر ما تسلّط داشت، دستگیریش مشکل بود. ما به شهید 
شول گفتیم شما با این منطقه آشنا نیستید، بگذارید ما جلو برویم؛ ولي ایشان قبول 
نکردند و بدون هیچ تردید و واهمه اي براي دستگیري او پیشقدم شدند و با طرح و 
نقشه ي ایشان توانستیم خودمان را به باالي کوه برسانیم. بعد از هالکت آنها به سرعت 
برگشتیم و به سپاه رفتیم. هیچ کس باور نمي کرد شهید شول به این زودي مّوفق به 
این کار شده باشد. فردا دوباره به محل مورد نظر رفتیم و جنازه ها را به سختي و با 
شتر به پایین حمل کردیم. در همین عملیّات چوپاني راکه براي آنها کار مي کرد، 
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با خود به شهر آوردیم. جالب بود که این فرد زندگي بسیار ساده اي داشت، بدون 
کمترین  امکاناتي. حتي از پیروزي انقالب هم بي خبر بود. به هر حال، شهید شول 
بعد از انتقال او و خانواده اش به شهر، بّچه هاي مریضش را به بیمارستان برد و همه ي 
وسایل زندگي را از پتو و چراغ گرفته تا لوازم ضروري دیگر در اختیارشان گذاشت.

یادم مي آید وقتي که ایشان مسئول سپاه فهرج بوددند و من هم در همان منطقه 
پاسدار بودم، یک روز به خانه ي من آمدند، وقتي دیدند ما دو اتاق کاه گلي داریم، 
گفتند گچ بخرید من اتاق ها را گچ کاري کنم. من آن روزها واقعاً توان مالي نداشتم 
و ایشان هر وقت مرا مي دیدند. مي گفتند گچ خریدي؟ عاقبت هم این کار تمام نشد 
و شهید از آن جا منتقل شدند. هر چه از ایشان به یادم مانده خوبي و محبت است. 
خیلي مردمي بود. در اخالق و رفتارش ایرادي نمي دیدم. هیچ وقت نمي شد از کسي 
حرفي بزنند. یادم مي آید یک روز که با یکي دو تا از بّچه ها با شهید شول همراه 
بودیم، یکي از بّچه ها غیبت مي کرد، شهید گفتند صلوات بفرستید و به این ترتیب 

نگذاشتند حرفش را ادامه دهد.
به همه ي مردم و به همه ي برادران سپاه محبت داشت و سعي مي کرد مشکالت 
آن ها را در حد امکان حل کند. در امور معنوي و مذهبي و اجتماعي کسي را بهتر 
از او سراغ ندارم. همه از ایشان به خوبي یاد مي کنند. هر هفته جلسه اي در سپاه 
مي گذاشت و در مورد مسائل مختلف، اعم از مبارزه با اشرار یا نقشه هاي عملیاتي، 
با زیر دستان خود مشورت مي کرد. براي نظرات آنها احترام خاصي قائل مي شد. 
همیشه تأکید مي کرد که به مردم احترام بگذارید زیرا همین مردم هستند که به ما 

روحیّه مي دهند و ما را پشتیباني مي کنند؛ ما از مردمیم و مردم از ما.
را  تو مثل خورشيد مهربانيت  از سالله ي پاك درخت.  بودي.  از قبيله  آالله   تو 
مي بخشيدي و دست هايت را كه سخاوت باران بود مي آوردي با كوله باري روشن و 
لبريز از نور در كوچه هاي ساكت مغموم جاري مي شدي و در خانه هاي تنهايي عشق 
مي وزيدي. آبي هاي دلت را ميان بركه ها تقسيم مي كردي و عشق را به اميدهاي مرده 
مي بخشيدي و سهم بال ها را از آسمان مي دادي. تو هرگز براي فراغت پر و بالت فرصت 
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نداشتي. آن قدر پروانه بودي كه در همه ي شعله ها مي سوختي.  تو جواب همه ي 
معّماهاي ناگفته بودي. پاسخ همه ي درهاي ناگشوده، گره هاي كور بسته ي دل ها را به 
لبخند اميدي مي گشودي و قصه هاي نيمه تمام رنج را با سرودي به آخر مي رساندي. 
تو سرانجام خوش آوازهاي ناخوانده بودي. پايان سبز انتظار فصل ها. فرجام زيباي 

زندگي و مرگ.

* * * * * *
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نه در پناه سنگی ،نه در احاطه ی ابری
از خاطرات علي شعبان زاده همرزم شهيد 

در سال 1363 که ایشان فرمانده ي سپاه فهرج بودند و من هم عضو سپاه بودم، 
با هم براي پاکسازي رودخانه  ي دشتوک که منطقه  اي اشرار خیز بود، مي رفتیم. ما 
اصرار داشتیم که اجازه بدهید ما جلو برویم، اما ایشان اصرار داشتند که خودشان 
جلو ما حرکت کند. یادم مي آید که آرپي جي یکي از برادران سپاه جیرفت )محمد 
میرزایي( را گرفتند و گفتند اگر قرار است اتّفاقي بیفتد، بگذارید براي من بیفتد و 

حدود صد متر از بّچه ها فاصله داشتند و جلوتر بودند.
در عملیّات بعدي پاکسازي )کوه هاي جبلي( که آن هم اشرار خیز بود، حدود 
150 متر جلو ستون حرکت کردند. ما حدوداً هشت یا نه درگیري در این دو منطقه 
داشتیم که در همه ي آن ها با طرح و نقشه ي شهید مّوفق بودیم و فقط در عملیّات 

دشتوک سه نفر شهید دادیم.
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از آفتاب مي پرسم كه چگونه با ستاره هايت شب را خط مي زدي. از مهتاب كه 
بين تو و خدا حايل بود. از عشق  كه بي وقفه بر تو مي تابيد تا از آسمان تهي نماني. در 
بحبوحه ي خطر. در هنگامه اي كه صحرا از صداي وحشت پُر بود و دلهره ها روي دشت 
خيمه زده بودند و تو پيش قراول رديف سروهايي بودي كه به بلنديت اقتدا مي كردند. 
نه در پناه سنگي، صخره اي، نه در احاطه ي ابري، پوششي. دلت را عاشقانه بر سر دست 
گرفته بودي و پيش پيش گام بر مي داشتي تا روز رفتنت را جلو بيندازي. در مسير 
نا شناخته ي شن ها و طوفان ها، بي حفاظ چون تيغ برنده اي هراس را مي شكستي و 

سراب هاي خوف بيابان را به آرامش و اعتماد بدل مي كردي.
در منطقه ي فهرج که فقر فرهنگي بیداد مي کرد، در مدت کوتاهي توانستند 
با نظرات مفید و مثبت خود تحّولي در منطقه به وجود بیاورند و در رفع نواقص و 

ناامني هاي آن جا  کوشش کردند تا نظم و امنیّت ثبات پیدا کرد.
وقتي  و  مي دانستند  از خودشان  را  ایشان  مردم  بودند که  مرام  آن قدر خوش 
براي کمک به جبهه چیزي طلب مي کردند، مردم مخلصانه مي پرداختند. اخالق 
اسالمي و دیدگاه هاي او در مسائل اعتقادي و نظامي تأثیر مهّمي در عملکرد و منش 
پاسداران داشت. حتي در سخت ترین شرایط تأکید داشتند اول نماز، بعد حرکت. و 

این حرفشان آویزه ي گوش ما شده بود.

* * * * * *
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مرد رودخانه دشتوک
از خاطرات اصغر احسان زاده همرزم شهيد

تنها کسي که توانست در منطقه هاي اشرارخیز کرمان مّوفق باشد، شهید شول 
بود؛ زیرا بسیار کاردان و مدبّر و مدیر بود و بي باکانه وارد عمل مي شد. به خاطر دارم 
روزي که به رودخانه ي دشتوک براي پاکسازي اشرار مي رفتیم، من با خودم گفتم 
امروز همه ي ما شهید مي شویم، ولي حضور ایشان چنان وحشتي در دل اشرار انداخته 

بود که جرأت کوچکترین عکس  العملي نداشتند.
سردار شهید علي یار شول نقل مي کرد در سال 1356 زماني که در پادگان زرهي 
شیراز مشغول خدمت سربازي بودم، مأموریت داشتم به اتفاق چهار سرباز و درجه دار 
با جیپ در مسیر راهپیمایي مردم حرکت کرده و از راهپیمایي آنها جلوگیري کنیم. 
وقتي به سمت شهر حرکت مي کردیم، عکس کوچکي از امام را که در خارج 
از پادگان نگهداري مي شد جلوي جیپ قرار داده و به طرف مردمي که در حال 
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راهپیمایي بودند مي رفتیم و آنها به خوبي از ما استقبال مي کردند و هنگام برگشتن 
عکس امام را مخفي کرده و وارد پادگان مي شدیم. دوستان شهید نقل مي کنند در 
همین دوران سربازي، روزي با شهید شول در نزدیکي پادگان مشغول قدم زدن 
بودیم که صداي گوسفندي را از درون چاهي شنیدیم . به وسیلة طناب گوسفند را 
بیرون آوردیم و در این فکر بودیم که چگونه آن را صاحبش برگردانیم. باالخره 
مجبور شدیم گوسفند را به پادگان ببریم. درجه داران مافوق از شهید شول خواستند 
که گوسفند را سر ببرد و کبابي راه بیندازد . اما شهید موافقت نکرد و اصرار درجه 
داران بر این امر بي نتیجه ماند. شهید شول به مدت سه روز در محل عبور گله ها در 
جستجوي صاحب گوسفند بود تا باالخره با گرفتن نشانه هاي گوسفند، آن را به 

صاحبش برگرداند.
چه سوالی از امتداد ساکتی که در رودبارهای خشک جریان داشت؟چه پرسشی 
از شرابهای فریب یکنواخت؟از خاک؟شن و صحراهای گسترده نا امید.بیابان در 
بیابان  وهم و انتظاری که پایانش به آبها نمی رسید.با بوته هایی که ریشه هایشان به 
سکوت خاک گره می خورد.خشونت بی برگ و بار صحرا بی رّد پای آب ،بی 
آنکه صدایی در تنهایی بیابان بپیچد ،خطوط ممتد تشنگی شنها،لهیبی از آتش،ناله ای 
از باد،اینگونه بود تکرار بی پایان کویر تا اینکه گامهایتان خستگی های دشت را در 
نوردید و صدایتان در پهنای خوابناک دشت طنین انداخت.چه شکوهی از درخشش 
نامتان بامهای بی ستاره گرفت،چه رودهای جواب کرده ای به دریا پیوست،چه تکه 
های جدا افتاده ای از آسمان به غرور خود متصل شد.بگذار نسل های مداوم درخت 
برگهایش را به نامتان تکرار کند.بگذار غربت خاکستری آسمان از پرها رنگی بگیرد 

و نشانه های عبور در متن خالی زندگی پیدا شود.

* * * * * *
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تا فرصت بهار
از خاطرات شهيد علي یار شول از عمليات والفجر 8- 1364

هنگامي که قرار بود جنگل هاي اطراف پادگان قشله را در شهر فاو پاکسازي 
کنیم. پاکسازي آن دشوار به نظر مي رسید زیرا نیروهاي عراقي به فاو کاماًل آشنایي 
داشته و تمام راه ها مسیرها و ساختمان ها را به خوبي مي شناختند و چنانچه منطقه 
درست پاکسازي نمي شد سربازان عراقي مي توانستند در مخفي گاه ها پنهان شوند و 
هنگام پیشروي نیروهاي ما، از ال به الي درخت  ها و نیزارها بیرون آمده و راه هاي 
عقب جبهه ما را سد کنند و نیروهاي پشتیبان عملیات والفجر ۸ با مشکل مواجه 
شود.  به همین دلیل تالش مي کردیم که جنگل کاماًل پاکسازي شود و اثري از 
نیروهاي عراقي در آن جا باقي نماند و این البته کار آساني نبود. در حین پاکسازي 
از شگردهاي مختلفي استفاده کردیم و مّوفق شدیم هفت یا هشت سرباز  عراقي را 
دستگیر کنیم. در بین نیروهاي ما یک سرباز خرمشهري بود از او خواستیم به زبان 
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عربي از آنها بپرسد تعداد سربازان عراقي چند تا است و کجا مخفي شده اند؟ سرباز 
عراقي جواب داد که تعداد  40 نفر از سربازان ما در جنگلها و نیزارها مخفي شده اند 
و آماده ي حمله به نیروهاي ایراني هستند و این تیراندازي ها از جانب  آنهاست. وقتي 
سرباز عراقي این اطالعات را در اختیار ما گذاشت از او خواستیم نزد نیروهایشان 
برگردد و به آنها بگوید که ایراني ها از وضعیت ما باخبرند، اگر خودمان را تسلیم را 
نکنیم همه کشته مي شویم سرباز عراقي هم قبول کرد. همرزمانم با دلهره و اضطراب 
از من خواستند که او را نزد سایر سربازان عراقي نفرستم زیرا بر این باور بودند که 
سرباز عراقي  محل اختفاي ما را لو داده و موجب دردسر خواهد شد اما من به آنها 
اطمینان دادم که اتّفاقي نمي افتد به شرط اینکه صبور باشند و خونسردي خود را 
حفظ کنند. پس از مدتي سرباز عراقي در حالي که چهل سرباز دیگر پشت سرش 
حرکت مي کردند نزد ما برگشت. همه ي آنها تسلیم شدند و ما با این ترفند جنگل را 

به راحتي پاکسازي کردیم.
هفت هفت . چهل چهل . چه حقارت ناچيزي در برابر اراده ي تو كه مي توانستي 
هزار هزار را به فرماني  كه از چشم هايت صادر مي شود به اسارت خورشيد در آوري. 
تدبير تو دسته دسته زاغان را در پائيزهاي  جنگل سرگردان مي كرد تا فرصت بهار با 
كوچ پرستوها برگردد. در بيم سرمايي كه نفس جنگل را حبس كرده بود و نيزارها در 
خشاخش خوف مي شكستند نخل ها به معجزة لبخندت دل بسته بودند. در تاريكي 
گرگ ها وقتي افراها در اضطراب از پا افتادن بودند و بوته ها لگد كوب كمين مي شدند، 
دست هايي به انتظار اشارتت مانده بود تا انديشة تصرف سبزينگي از مخّيلة ناپاكي 
زدوده شود و چشم ها به اميدي كه از زاويه هاي روحت، آينه ها تا محدودة سال هاي 

مامنعكس شوند.
در ساية ايثارت، دشتها آرام، گذرگاه آهوان آرام، زمان بي ترديد از غروبي كه 
نمي تواند بر ما سايه بيندازد و جاي تو چه اندازه در وسعت زندگي خالي است وقتي رّد 

پاهايت بر فصل ها و سال ها باقي مانده و مهرباني آرامت در لحظه هايمان جاري است.
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تقسيم نور و دريچه
از خاطرات غالمرضا شول – همرزم شهيد

شهید همیشه مي گفت: نگویید ما از انقالب چه دیدیم، بگویید ما براي انقالب 
چه کردیم. با آن هایي که اهل عمل، یعني کمک به جبهه یا رفتن به جبهه نبودند، 
میانه ي خوبي نداشت، زیرا زباني شعار مي دادند، ولي در عمل همراه او نبودند. در 
مناسبت های مختلف مردم را از امیر آباد و ملک آباد جمع مي کرد و مي برد براي 
راهپیمایي به سیرجان. خاطرم هست یک بار که در امیر آباد سیل آمده بود، شهید 
مرتّب به خانه ي رزمنده هایي که جبهه بودند، سر مي زد تا وضعیت خانه و زندگي شان 

را از نزدیک ببیند و مشکل شان را برطرف کند.
بعد از عملیّات کربالي چهار با تعدادي از بّچه ها درجنگل چادر زده بودیم 
روحیّه مان به هم ریخته بود و به خاطر شهادت بعضي از رزمنده ها همگي کسل 
بودیم. شهید شول سعي مي کرد به هر شکلي هست، بّچه ها را خوشحال کند. بعد از 
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شام به آن ها گفت باید دو تا دو تا کشتي بگیرید. خودش داوري کرد و کلّي همه 
را خنداند.

وقتي كه زمستان مي رسيد و پرنده هاي انزوا در باغ هاي كسالت مي چرخيدند، 
تو شوق را به بال هاي خسته مي بخشيدي و در محفل عزاي آينه ها و اجتماع سوگوار 
سروها، صبور و سنگين از دردها عبور مي كردي. وقتي تو مي خواستي، ديگر كسي 
در نبود بنفشه ها بي قراري نمي كرد. وقتي كه آينه ها به لبخند تو دل خوش بودند، 
داغ ها  آزارشان نمي داد. تو بودي كه دريچه ها را ميان ديوارها  تقسيم مي كردي تا 
سايه هاي غم گم شوند و رنگ روشن شادماني بر لحظه هاي سنگيني اندوه بتابد. تو 
در تاريك ترين روزها روشن ترين بودي، در تلخ ترين حادثه ها شيرين كارتر مي شدي. 
بي آنكه از سنگيني داغ ها چيزي بگويي، براي تسكين دل هاي مضطرب مي كوشيدي 
و به لبخندي كوه غم را مي شكستي. تو بار فقدان صنوبرها را بر شانه داشتي. فراق 
آالله ها دلت را مي فشرد، اما چشم هاي روشنت هميشه مي خنديد. هرگز نشد كه كسي 
خطي بر پيشاني بلند تو ببيند.هيچ گاه نشد كه غبار كدورت چهره ات را در هم كند، 
زيرا خوب مي دانستتي كه پاييز اندوه تو بهارهاي شوق را نااميد و غمناك مي كند و 

ديگر كسي دلش حوصله ي عاشقي را ندارد.

* * * * * *
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سقفی تا ماه و آسمان
از خاطرات حسين خواجویي همرزم شهيد

هنوز شهید به جبهه نرفته بود؛ یعني قبل از این که جنگ شروع شود و هنوز 
پاسدار سپاه سیرجان بود، به او مأموریت دادند که خانه ي یک قاچاقچي را بازرسي 
کند. با هم رفتیم براي مأموریت . یادم مي آید که ده نفر توي آن خانه بودند و همگي 
در یک اتاق جمع شده بودند. یکي  از آن ها به محض این که ما را دید، شیشه را 
شکست و به طرف ما حمله کرد. شهید علي یار به من گفت این اسلحه نمي گذارد 
من کارم را انجام دهم، بیا این را بگیر. بعد اسلحه اش را به من داد و خودش دست 
خالي به طرف آن ها رفت. من کمي ترسیده بودم و نگران حالش بودم ولي دیدم 
خیلي بي اعتنا و با چابکي هر ده نفرشان را گوشه ي اتاق جا داد و به ما گفت تمام شد. 

شما بروید سوار ماشین شوید و بعد هم خودش آمد.
معموالً وقتي براي بازرسي به محلّي یا خانه اي مي رفت اول اسلحه اش را مخفي 
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مي کرد که صاحب خانه هول نکند. بعد در مي زد و با اجازه وارد مي شد. سالم و 
احوالپرسي هم هیچ وقت از یادش نمي رفت.

شايد خودت نمي دانستي با بقيه متفاوتي، ولي همه مي گفتند تو از آن آدم هايي 
هستي كه  خدا وقتش  را براي او بيهوده صرف نكرده است. مي گفتند بزرگ بوده اي، 
ولي هر وقت اراده مي كردي، خودت را به اندازه ي پروانه ها كوچك مي كردي. مي گفتند 
بلند بوده اي، ولي تا مي توانستي كوتاه مي آمدي تا هم اندازه ي درخت ها مي شدي. تو 
روشن تر از آن بودي كه بخواهي غباري روي آيينه ها بنشيند. چشم هايت مهربان تر از 
آن بودند كه بخواهي نگاهي را ابري ببيني. تو مثل آب ها صاف و زالل بودي، مثل همه ي 
رازهاي آبي خدا. حاال از آسمان خاطره ها گذشته اي، اما بي آن كه خودت بخواهي، رّد 

پاي خوبي هايت روي زمان هميشه باقي مانده است.
وقتي براي گردان غذا مي آوردند، همیشه هواي بسیجي ها را داشت. مي گفت 
اول  آن ها، بعد دیگران. هیچ وقت نمي شد که غذایش را در سنگر فرماندهان بخورد. 
همیشه غذایش را همراه بّچه هاي بسیجي توي سنگر آن ها مي خورد. اصاًل بدادا و 
بدغذا نبود. کنسرو و کمپوت و پلو و یا هر چه که بود، همه را قاطي مي کرد و با اشتها 
مي خورد. گاهي وقت ها باقیمیانده ي غذاي بچه ها را توي ظرف خودش مي ریخت 

و دسري از خنده و شوخي مي ساخت.
وقتي فرمانده گردان 416 عاشورا شده بود، دائم توصیه مي کرد هواي رزمنده هاي 
ضعیف تر را داشته باشیم. توي گردان مان بودند بچه هایي  که از لحاظ قدرت بدني 
ضعیف بوده و از قافله عقب مي افتادند. شهید همیشه دلداري شان مي داد و مي گفت: 
پنج انگشت مثل هم نیستند. توانایي شما هم کم نیست، فقط خودتان را دست کم 
مي گیرید. اگر هم فکر مي کنید توان کمتري دارید،  ناراحت نباشید، چون کاري که 
به عهده ي شما واگذار مي کنم، به اندازه ي توان خودتان است نه بیشتر. خالصه آن 

قدر با بّچه ها صحبت مي کرد که روزهاي بعد  جلوتر از همه حرکت مي کردند.
بي آنكه خودت بخواهي فرمانده ي دل هاي آفتابي مي شدي. چشم هايت بهاري از 
عاطفه بود كه رنگ هاي سبز اميد را جا به جا مي پاشيد و نگاهت سايه باني بود كه دل ها 
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در پناهش آرام مي گر فتند. وقتي كه دست هايت درخت ها را تقسيم مي كرد، دلت 
هواي بوته ها را داشت. مي ترسيدي پاييز تنهايي زردشان كند. وقتي كه بهار صدايت 
مي زد، مي توانستي پرنده هاي كوچك را نبيني، اما مي ترسيدي آسمان بي كبوتر بماند. 
وقتي دست هايت را از عشق پر مي كردي، و روي صورت هاي بي اميد مي پاشيدي، خدا 

دل مهتابي ات را مي ديد كه گوشه اي از آسمان را به نامت كرده است.
من و شهید هر دو پاسدار بودیم. من با خانواده ام 6 نفر مي شدیم و فقط یک اتاق 
4×3 داشتیم. اگر برایمان مهمان مي آ مد،  مجبور بودیم بعد از شام راهي اش کنیم 
برود چون جایي براي خواب او نداشتیم. من نمي توانستم با هر کسي  درد دل کنم. 
از طرفي خجالت مي کشیدم از کسي پولي قرض بگیرم. به هر حال یک روز دلم 
را به دریا زدم و به علي یار وضعیتم را گفتم. شهید با اینکه مسئولیت زیادي داشت 
و فراغت چنداني برایش نبود، به من قول داد که مشکلم را حل کند. یک روز آمد 
و گفت فردا مي آییم برایت کار مي کنیم. با استادي و چاالکي یک روز هجده متر 
سقف براي من زد و گفت بیا کارگرها را راضي کنیم که امشب هم کار کنیم و 
دورچیني سه اتاق را هم تمام کنیم. بهر حال با آن ها صحبت کرد و تقریباً کار را 
تمام کرد، چون روزها اصال فرصت نداشت. برایم خیلي عجیب بود که شهید با آن 
همه گرفتاري این قدر گذشت و فداکاري داشته باشد و این طور با من همدلي و 

همراهي کند.
با آب و خاك و گل زود آشنا شدي. پيش از آنكه ستون هاي زمين پاي بندت كنند، 
سقف مي زدي تا به آسمان و ستاره ها نزديك تر شوي. سنگ روي سنگ مي نهادي، دل 
روي دل مي گذاشتي تا هيچ خانه اي بي سقف نماند. آن قدر لحظه هاي شوريدگي دلت 
را مشغول كرده بود كه فرصت نمي كردي به روزهاي كار بيانديشي، اما تعّهد عاشقي 
مجبورت مي كرد تا شب ها خستگي دست هايت را با خنكاي التيام زخمي، آرامش دهي 
و لبخندي روح آبي ات را روشن تر كند. تو با بلندي ايوان ها زمين را به آسمان پيوند 

مي زدي و بام ها را براي پرنده ها آماده مي كردي تا در آرامش آبي آن ها خانه بسازند.
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در پايان فصل های ستاره
از خاطرات محمد خواجویي- همرزم شهيد

من بیش از دو سال با شهید شول همراه بودم و خاطرات زیادي از ایشان دارم در 
این مدت از ایشان هم درس اخالق و معنویت و عرفان گرفتم و هم درس زندگي. 
در فنون و تکنیک هاي نظامي و رزمي نیز ایشان مربي من بودند. من در عملیات هاي  
جنگي متعددي در سالهاي 1363 و 1364 با شهید همراه بودم که یکي از آن ها خط 
پدافندي هورالعظیم بود. این  خط پدافندي توسط گردان 416 عاشورا در عمق آب 
هور که حدود پنجاه کیلومتر بود تشکیل شده بود. ما به وسیله پل هاي شناور در 
دل نیزارهاي بلند، به صورت پیوسته خط پدافندي تشکیل داده بودیم و روي پل ها 
به وسیلة گوني هاي شني که با قایق از فاصلة پنجاه کیلومتري عقب جبهه برایمان 

مي آوردند سنگر ساخته بودیم.
براي خواب و استراحت نیروها چادر گروهي بر پا کرده و هر کدام از چادرها 
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ما خط  قرار مي گرفت. روبروي  استفاده  نفر مورد  تا دوازده  استراحت ده   براي 
عراقي ها قرار داشت. که روي خشکي بود ولي سنگرهاي تأمین آن ها که از خط 
اصلي شان 200 تا 300 متر فاصله داشت روي آب بود.  سنگرهاي ما وظیفه داشتند 
اخبار دشمن را به خط اصلي مخابره کنند و در صورت حمله حرکت دشمن را 
به تأخیر انداخته و کند نمایند. براي رفت و آمدها از قایق و بلم استفاده مي شد از 
قایق هاي موتوري براي فواصل دورتر و از بلم ها براي رفتن به فواصل نزدیکتر و با 
تعداد حداکثر دو نفر استفاده مي کردیم. حاال شما تصور کنید که روي آب بدون 
هیچگونه حفاظتي چگونه مي شود از این خط در مقابل حمله ي دشمن دفاع کرد. 
به  هر حال کمک خداوند، اراده ي نیروهاي مؤمن مومن و تدبیر فرماندهان عزیزي 
چون علي یار بود که مي  توانستیم در سخت ترین شرایط از کشور عزیز اسالمي مان 
دفاع کنیم و نگذاریم حتي یک وجب از خاک ایران اسالمي به تصرف بیگانگان 

در آید.
گلوله هاي ما و عراقي ها مرتب رد و بدل مي شد  گاهي اوقات گلوله هاي خمپاره 
زیر پل هاي شناوري که روي آن ها چادر یا سنگر ایجاد کرده بودیم منفجر مي شد 
و گاهي تیرهاي تیربارها از داخل چادر عبور مي کرد. اگر کسي مجروح مي شد 

مي بایست به وسیله ي قایق به عقب جبهه منتقل شود.
آب  تأمین  نداشت.  خوبي  وضعیت  بهداشت  و  حمام  جنگ  شرایط  به  بنا 
آشامیدني از پشت جبهه انجام مي شد و گاهي هم آبي به ما نمي رسید. حشرات 
و جانوران موذي در هور همیشه برایمان مشکل به وجود مي آوردند. و اگر ما را 

مي گزیدند راه درماني نبود.
تأمین سوخت براي چراغ هاي خوراک پزي و سوخت قایق ها و انتقال غذا 
براي خط از 50 کیلومتر آن طرف تر به وسیله قایق و به صورت روزانه کار دشوار و 
وقت گیري بود. تأمین مهمات مورد نیاز گردان و نگهداري آن در داخل سنگرها و 

چادرهاي روي آب هم دشوار تر از آن.
با همه ي این مسائل و مشکالت، گردان ما 45 روز در آن جا، مسئولیت دفاع از 
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خط را عهده دار بود. ما ماه محرم در هورالعظیم بودیم. یادم هست که در روز تاسوعا 
عراقي ها به خط ما حمله کردند، آتش زیادي روي سنگرهاي ما ریختند ، تعدادي 
شهید دادیم و تعداد زیادي مجروح شدند و 4۸  ساعت خط هور را به تصرف 
خودشان در آوردند. همان طور که گفتم موضع دفاعي ما به گونه اي نبود که بتوانیم 
روي آن ایستادگي و آن طور که مي خواهیم مقاومت کنیم . موضع ما شناور بود و 
دشمن با مواضعي کاماًل مستحکم در خشکي بود وبه همین سبب برتري با آن ها بود.

در هورالعظیم از جایي که خاکي بود، سوار قایق ها مي شدیم. حدود 4 تا 5 ساعت 
طول مي کشید تا به سنگرهایمان برسیم و از  آن جا  به بعد خطر شروع مي شد. 
آبراه ها خیلي گمراه کننده بودند، به طوري که هم بّچه هاي ما و هم نیروهاي عراقي 
را سردرگم مي کردند. ما دو آبراه داشتیم که به سنگرهاي اصلي مان وصل مي شدند، 
ولي عراقي ها هر دو تا را شناسایي  کرده بودند. شهید شول که فرمانده ي  گردان بود، 
جلسه اي تشکیل داد و اصرار داشت ما یک آبراه دیگر بین آن دو آبراه به عنوان 
آبراه فرعي ایجاد کنیم، بدون اینکه عراقي ها متوجه کار ما شوند و بتوانند آن آبراه 
را هم شناسایي کنند. با سختي زیاد آن را درست کردیم که خیلي کمکمان کرد، به 
طوري که در آن تاسوعا وقتي عراق پاتک زد و بسیاري از سنگرهاي ما لو رفت، آن 
سنگر محفوظ ماند  و ما شب عاشورا را از همان آبراه رفتیم و بّچه ها را حفظ کردیم 
و بعد از همان  آبراه عقب آمدیم و از همان آبراه هم توانستیم شهدایمان را با احتیاط 

زیاد و به سختي بیاوریم.
پس از 4۸ ساعت با تدبیر سنجیدۀ شهید شول مجدداً گردان ما حمله کرد و خط 
را از اشغال عراقی ها در آورد و ما سنگر ها ،پلهای شناور و چادرها را باز سازی 

کردیم و ماموریت گردان ادامه یافت.
ما پشت ناباوري ها ايستاده بوديم و شما را تو در توي نيزارها مي ديديم. در گمراهي  
آبراه هايي كه نمي دانستيم به زندگي ختم مي شوند يا به مرگ. اما شما روشن تر از 
همه ي ستاره ها در شب راهي مي شديد. در غروب هاي دور و سايه هاي و هم انگيز 
نوميدي ميان آب و آفتاب جاري  بوديد. ميان شما و سنگرها و زندگي فاصله اي بود كه 
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با عشق پر شده بود. در مرزهاي ناشناخته ي آب ها خطي روشن ادامه داشت كه شما  
را به آسمان مي رساند و شما روي رنگين كمان، سنگرهايي از جنس عشق ساختيد. 
ما تاريكتر از آن بوديم كه راه آسمان را پيدا كنيم. خالي تر از آن بوديم كه راز سرشار 

دل ها و دستهايتان را گمان بزنيم.
اگر قرار بود پیاده روي انجام شود یا مانوري یا حرکتي، ایشان تا آخر مي ایستاد. 
هر حرکتي که قرار بود انجام شود، اول خودش انجام مي داد، از سینه خیز گرفته تا 
بقیه ي حرکتها آن قدر ابهت داشت که در هر ساعتي از شب هم که بیدار باش مي داد، 
دستورش بي برو برگرد انجام شود، اگر در حین برنامه ها اوضاع طور دیگري مي شد، 
با هوشیاري و ذکاوتي که داشت، بهترین تصمیم را مي گرفت و بهترین طرح و نقشه 

را پیاده مي کرد؛ بدون اینکه منتظر تصمیم افراد ما فوق بماند.
كه  بوده اي  آفتاب  و  ماه  قلمرو  چراي  و  بي چون  فرمانده ي  تو  بگويم  مي توانم 
با فرمان چشم هايت ستاره ها طلوع مي كردند. چه رازي در صداي تو بود كه غفلت 
بوته ها را خط مي زد و يك به يك سبز و سپيدار در صبح گاه آفتاب پيدا مي شدند. چه 
سّري در چشمهايت بود كه خورشيد  را به تعظيم نگاهت وا مي داشت؟ چه شوري در 
قلبت داشتي كه غوغاي پرندگان را برمي  انگيختي. چه رمزي در دست هاي تو پنهان 
بود كه در لحظه هاي سردرگم تاريك، نقشه هاي صبح را ترسيم مي كردي؟ چگونه 
به جادوي سبز درختان راه برده بودي كه دشت هاي بي حا صل از بركت دستهايت 
به بار مي نشست و بهار لبخندت طلسم زمستان را مي شكست و خورشيد از پشت 

لحظه هاي خاكستري به باغ هاي باور سرك مي كشيد.
مي گفت خود فرمانده ها باید همیشه جلودار و پیشتاز باشند. اگر قرار باشد ما در 
سنگر بمانیم، از نیروها هم نباید انتظار پیشروي داشته باشیم. ما که با مناطق جنگي 
و تدابیر نظامي آشنا تریم، باید جلو برویم تا اگر اتفاق غیر منتظره اي افتاد، بتوانیم 

خودمان را نجات بدهیم و پناه بگیریم.
 نیروي بسیجي که از  60 کیلومتري سراسیمه مي آید، چطور مي تواند روي دو 
پل مقاومت کند و چه طور خطوط جبهه را حفظ کند. حفظ کردن یک منطقه واقعاً 



خاطرات سردار شهید علی یار شول
51

مشکل تر از حمله کردن است.
وقتي که در ذلیجان بودیم، بّچه ها براي وضو گرفتن مشکل داشتند، آب یک 
جا مي ریخت، و جمع مي شد. شهید شول گفت به محض این که فارغ تر شدم وضو 
خانه ا ي درست مي کنم و یک روز صبح شروع کرد به درست کردن وضو خانه. 
در همین موقع، سردار قاسم سلیماني که فرمانده ي لشکر بود، داشت براي سرکشي 
به طرفمان مي آمد. من گفتم بلند شوید دست هایتان را بشویید، االن فرمانده ي لشکر 
مي آید. شهید گفت خوب بیایند. احترامشان واجب. ولي من باید این جا را براي نماز 
آماده کنم. سردار سلیماني آمدند جلو و بعد از احوالپرسي گفتند شما چرا این کار 
را مي کنید، مي گفتید دیگران انجام دهند. شهید گفت من خودم به بنّایي واردم و  

خودم از همه بهتر اینجا را درست مي کنم.
خدا به فرشته ها نگفت چراغ را بردارند و زمين را براي پيدا كردن تو جستجو 
كنند. مي دانست تو اليق پروانه شدن هستي. افق هاي آبي را براي تو از قبل مهيا كرده 
بود. مي دانست تو ستاره اي هستي كه از آبي هاي دور، روي خاك افتاده اي و گوشه ي 
آسمان بدون تو خالي است. مي دانست اگر تو را وا بگذارد، آواز عشق ناتمام مي ماند 
و كسي نيست خدا را ادامه دهد. مي دانست اگر تو به زمين خو بگيري، راه آسمان گم 
مي شود و كبوترها از پرواز وا مي مانند. مي دانست تو امتداد نور و سپيده اي، و پروانه ها 
بي تو در تيرگي ابرهاي بال گم مي شوند. بي جهت نبود كه تو را جلو دار ستاره ها كرد. 
بي دليل نبود كه از پشت نورها تنها تو را صدا زد تا راز آسمان را براي پرستوها بازگو 

كني.
شهید اعتقاد داشت که ما در طراحي نقشه هاي عملیّات جنگي و فرماندهي نظامي 
از فرمانده هان و کارشناسان عراقي جلوتریم. مي گفت ما در عملیّات جنگي باید 
مّوفق تر عمل کنیم، چون در وجود بچه هاي ما یک نیروي معنوي و خدایي هست 

که در نیروهاي عراقي  نیست. پس هدفمان از جنگ هم با هدف آن ها فرق دارد.
اگر چه شهادت را باالترین درجه مي دانست، اما معتقد بود باید خوب بجنگیم و 
کمتر تلفات بدهیم. همیشه مي گفت ما اگر شهید بشویم، پیروزیم و اگر عقب نشیني 
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هم بکنیم، پیروزیم؛ چون به تکلیف الهي خود عمل کرده ایم. شهید به ما سفارش 
مي کرد که ما نیامده ایم که شهید بشویم. آمده ایم بجنگیم.

تو خون را مي شناختي و رنگ سرخ را كه باالترين رنگ هاست و الله ها را كه از 
ميان خار و خس ها به آفتاب رو كرده بودند و عشق را كه سرآغاز طغيان است و 
سرآغاز تسليم. تو مي دانستي كه پروانه ها براي پرواز بي قراري مي كنند و مي دانستي 
پايان هر كبوتر آغاز پروازي ديگر بود، و مي دانستي كه ميان سپيدارها كسي نبود كه 
هياهوي باد را به چيزي بگيرد. با اين همه، در تعبير و تفسير عشق كوتاهي نمي كردي. 
تو خود را مسئول پرهاي شاپرك ها مي دانستي. دلواپس اين بودي كه مبادا ستاره اي 

بي سبب از آسمان به خاك بيفتد و بي جهت داغي بر سينه ي شقايقي بنشيند.
همیشه با لباس نظامي و پوتین او را مي دیدیم. هنگامي که براي مأموریت به 
فهرج رفته بود، حتي در خانه و موقع استراحت با لباس نظامي بود. بیشتر وقت ها یک 
کالش به دستش بود و خودش در همه ي عملیات پیشتاز بود. او عالوه بر این که از 
لحاظ اعتقادي و معنوي یک انسان کامل بود، قدرت تصمیم گیري، مبارزه، طراحي 
نظامي و ... را نیز با هم داشت. از نظر تخصص، درک و آشنایي به امور و فنون نظامي 
یک سر و گردن از ژنرال هاي عراقي باالتر بود. آگاهي بسیار، شجاعت خارق العاده 
و اطالع از همه ي حوزه هاي جنگي و نقشه ها  از او یک فرمانده ي منحصر به فرد 

ساخته بود.
امکان نداشت که اسرار نظامي را حتي به نزدیکترین دوست رزمنده اش بگوید. 
به ما سفارش مي کرد رزمنده هم باید تاکتیک هاي رزمي را یاد بگیرد، هم از لحاظ 
معنوي خود را بسازد. معتقد بود که خداوند از انسان مي خواهد دین را داشته باشد و 
در دنیا هم از امکانات و نیروهاي خدادادي براي رسیدن به اهداف خیر کمک بگیرد 

تا احساس کمبود و ضعف نکند.
نمي شد فهمید  خستگي کي به سراغش مي آید. قدرت بدني و جسماني خوبي 
داشت. خودشان تعریف مي کردند و مي گفتند وقتي که در بندرعباس کار مي کردم، 
هیچ کارگري حاضر نمي شد با من کار کند. یعني یک روز که مي آمد، توانش تمام 
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مي شد و من مجبور بودم مبلغ بیشتري عالوه بر دستمزد روزانه به آن کارگر بپردازم 
تا حاضر شود با من کار کند.

قد و قامت بلند، قدرت بدني زیاد و تجربه هاي کارگري که از قبل داشت، خیلي 
به ایشان کمک مي کرد. خیلي وقت ها مي شد که گوني هاي پر از خاک و شن را 
که بّچه ها دو تا دو به سختي حمل مي کردند، به راحتي روي هم مي چید، بدون این 

که خم به ابرو بیاورد.
در همه ي سال ها به ياد ندارم كه به جسم خود فرصت آسودگي داده باشي و دلت 
را مجاب كني كه به عشق نينديشد. در تمام فصل هاي آفتاب و برف قلبت حضور 
داشت. پاهايت خارها و صخره ها را براي عبور تا آسمان هموار مي  كرد و دست هايت در 
لحظه هاي آرامش براي شب، نور و ستاره مي بافت. بي آنكه به زمان بيانديشي، شب را با 
تكليف هاي ناتمام به روز پيوند مي زدي. انگار مي دانستي براي پروانه  ها فرصت چنداني 

نيست و بايد گل هاي ناتمام را دوره كني.
وقتي  با شهید احمد شول در مورد تصمیمات و عملیّات جنگي با بي سیم  صحبت 
مي کرد، طوري کلمات را تلفظ مي کرد که هیچ کس نمي توانست از حرف هایش 
سردر بیاورد. به قول خودمان شاید به زبان زرگري و رمزي حرف مي زد. شوخ طبعي 
و مزاح کردن راهیچ وقت فراموش نمي کرد. مواقع استراحت بّچه ها  با آن ها صمیمي 
بود، جک مي گفت و آن ها را مي خنداند. هیچ کس باور نمي کرد این فرد همان 

فرمانده ي سختگیر و پرتالش چند ساعت قبل باشد.
هميشه روشن بودي. هيچ چيز از عاشقي، چهره ات را در هم نمي كرد. آسمان دلت 
هيچ وقتت ابري نبود. انگار آفتاب انعكاسش را درچشمان تو جستجو مي كرد. انگار 
صبح آغازش را درچهره ي تو مي كاويد. انگار خدا خودش را در سينه ي  تو به امانت 
گذاشته بود تا غربت زده ها را  با او  آشتي بدهي. انگار تو آمده بودي، رنگ هاي زرد 
تنهايي را از روي آينه ها پاك كني و به بي همدلي و بي همزباني پنجره ها پايان بدهي. 
تو با همه ي بهار خو داشتي. با همه ي پاييز انس مي گرفتي. تو به هر زباني خدا را تالوت 
مي كردي و به هر سازي عشق را مي خواندي تا آسماني ها در لحظه هاي تلخ فراق تنها 
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نمانند.
شهید معتقد بود که هر کس بهتر و اصولي تر کار مي کند باید مسئول باشد. 
مي گفت اصاًل بحث نظامي گري مطرح نیست. بحث پست و مقام مطرح نیست. 
اصاًل جبهه جاي این حرف ها نیست. در  مرام ما شخص و درجه ي نظامي چندان 
اهمیتي ندارد، بلکه کارکرد و عملکرد مهم است. ما باید بدانیم انگیزه و هدف ما 
از جنگ چیست. باید با خوب جنگیدن، نیروهایمان را حفظ کنیم و از کمترین 
امکانات بیشترین استفاده را ببریم. درجنگ باید از تجربه ها استفاده کرد. آن قدر که 
تجربه و هوشیاري در جنگ کارساز است، آموزش هاي کالسي نیست. باید بدانیم 

که در هر موقعیتي چه عکس العملي نشان بدهیم.
آيا بلندتر از نام شما بر پيشاني آسمان چيزي نقش بسته است؟ آيا فرشته ها به 
بلندي جايگاه آبي تان رشك نمي برند؟ آيا هيچ پروانه اي درجة شهادت گرفته است؟ 
آيا سرخ تر از زخم هاي عاشقي تان نشاني نمايان شده است. شما كه مي توانستيد به 
آفتاب رخصت حضور بدهيد و بي اجازه ي شما ماه طلوع نمي كرد و بي اذن لبخندتان 
هيچ گلي نمي شكفت و درختان زمستان  در سايه ي  نگاهتان سبز و شكوفا مي شدند.

و  تمام سالح ها  با  بود.  داده  قرار  فوق العاده اي  استعداد  ایشان  در وجود  خدا 
کارکرد آن ها آشنا بود و ما با هر سالحي که مشکل داشتیم، ایشان را صدا مي زدیم. 
از تیربار  گرفته تا خمپاره. یک کارشناس نظامي و یک متخّصص و یک کارشناس 
رزمي بود. هم در مسائل توپخانه وارد بود، هم در امور انفجاري. وقتي هم که فراغتي 
پیدا مي کرد، یا با توپ 106 ور مي رفت یا با خمپاره یا ژ ث را باز مي کرد  یا تیربار و 

یا سالح  هاي به غنیمت گرفته شده را.
تفنگ و باد و شن را مثل كف دست هاي روشنت مي شناختي. داس و تير و تبر را با 

شقايق ها يك جا جمع مي كردي. آهن و فوالد رادر جوار الله ها معطر مي كردي.
بي آنكه از فصل ها چيزي بپرسي، دل  گل ها را به هم مي ريختي تابه اصل بهار 
پي ببري. تا راز برگ ها را نمي فهميدي، از پاييز نمي گذشتي. تا به دانش درخت پي 
نمي بردي، باغ را رها نمي كردي. تا از فلسفه ي ماه چيزي سر در نمي آوردي، شب را وا 
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نمي گذاشتي. آيا آن هنگام كه پرنده ها در سينه ات به غوغا برخاسته بودند و فرشته ها 
پيش چشمانت پرواز مي كردند، مي دانستي به راز و رمز هستي و حيات هم پي برده اي؟

***
یکي از خاطرات دیگري که از سردار شهید علي یار شول دارم از عملیات والفجر 
۸ است که عبور ما از رودخانه اروند منجر به تصرف شهر فاو عراق گردید. محور 
عملیاتي ما پادگان قشله بود. هنگامي که گردان ما وارد عملیات شد سربازان عراقي 
در نخلستان هاي اطراف پادگان قشله پراکنده شده بودند و تیراندازي مي کردند. 
گردان ما در حال پاکسازي و پیشروي بطرف پادگان بود که  با یک سنگر تیربار 
نیمه سنگین )دوشکا( روبرو شد. این سنگر بتوني بسیار مستحکم بود و مسیر حرکت 
نیروهاي ما را سد کرده و کار را بر ما مشکل مي کرد. شهید شول به یکي از آرپي 
جي زنها دستور داد سنگر تیربار دوشکاي عراقي را با موشک آرپي جي منهدم کند. 
وقتي که آرپي جي زن قصد داشت سنگر تیربار را بزند خودش هدف قرار گرفت 
و مجروح شد شهید شول به رزمنده ي دیگري گفت شما سنگر را بزن. او نیز بر اثر 
اصابت تیر همان تیربار زخمي شد و روي زمین افتاد. الزم است توضیح دهم که  این 
عملیات در روز انجام مي شد و ما مي توانستم سنگر تیربار و خدمه ي آن را که یک 
عراقي تنو مند بود بخوبي ببنیم، وقتي علي یار متوجه شد دو آرپي جي زن نتوانستند 
تیربار عراقي را خاموش کنند و ممکن است دردسر بیشتري براي گردان ایجاد شود 
دستور داد که دو نفر با تیربار و کالش سنگر تیربار عراقي را هدف قرار دهند و به 
ما گفت شما  خدمه را سرگرم کنید تا من راه چاره اي پیدا کنم. ما مرتب به سوي 
سنگر عراقي تیراندازي مي کردیم و علي یار از ما جدا و از پشت  وارد سنگر  تیربار 
دوشکاي عراقي ها شد. سپس با دست هاي قوي خود گردن سرباز عراقي را گرفت و 
در حالي که گردنش را فشار مي داد او را از پشت تیربار عقب کشید و از سنگر بیرون 
آورد. سرباز عراقي شوکه شده و چشمانش از حدقه بیرون زده بود و مرتب تکرار 
مي کرد انا مسلم، الدخیل الخمیني، علي یار او را روبروي گردان قرار داد و گوشش 
را با دست خود گرفت و آن قدر باال کشید تا پاهاي او از زمین بلند شد و بچه ها در 
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این لحظه فریاد ا... اکبر سردادند.
در پايان فصل ها در انتظار بهار مانده بوديم. پشت  درهاي بسته در انتظار كليددار 
صبح بوديم كه نوميدي هايمان را به روشناي پيروزي پيوند بزند. در شبي كه ستاره ها 
يكي يكي غروب مي كردند، چشم به راه ترفند سپيده بوديم. ايستاده بوديم، تفنگ ها 
بوديم كه كي  مانده  نه؟ سرگردان  يا  بكنند  پاره  تكه  را  فرماني كه شب  انتظار  در 
سپيده اي از وراي دلهايمان تاريكي را مي شكافد؟ غافل بوديم از اينكه خدا در سينه ي 

تو پنهان است و در دستهايت سحري است كه جادوگران را به خاك مي نشاند.
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سنگر هايی روی رنگين کمان
از خاطرات سرهنگ جمالي

را مطرح کند. هرگز  بخواهد خودش  نبود که  هایي  از آن دسته آدم  شهید 
نمي گفت در فالن عملیّات چنین و چنان کردم و خیلي  وقت ها رشادت ها و کارهاي 
بزرگش حتي از چشم افراد مافوقش مخفي مي ماند. خیلي خشوع و خضوع داشت. 
بیشتر وقت ها سعي داشت بّچه ها را شاد و سرحال نگه دارد. یادم مي آید یک روز 
توي چادر ما داشت نماز مي خواند. بّچه ها هر کدام به کاري سرگرم بودند و کسي 
حواسش به او نبود. بعد از این که نمازش را تمام  کرد. دوباره پیشانیش را روي مهر 
گذاشت در همان  حال، با دستش سیبي را برداشت و به طرف بّچه ها پرتاب کرد. 
همه شان یکه خورده بودند و نمي دانستند سیب از کجا آمده  که یکدفعه  صداي 

خنده ي علي یار بلند شد.
با خوشي و راحتي خو نداشت. همیشه مي گفت تا سختي نکشیم، راه به جایي 



مرد نا تمام قصه
58

نمي بریم. بهشت را آسان به کسي نمي دهند. هیچ وقت ندیدم او نگران عملیّات باشد. 
نه این که نگران نباشد منتها هرگز بروز نمي داد. در تصمیمش قاطع بود و حرفش 
یکي. هرگز نمي شد که به خاطر دلهره و تشویش جنگ تصمیمش را عوض کند و 
این نشان مي داد او از آن دسته آدم هایي است که توانسته ترس را در خود بکشد. در 
زندگي او فقط یک چیز حضور داشت، یک چیز نمود داشت و آن خدا بود. اگر 
توي هور مي رفت به خاطر خدا مي رفت، اگر مي گفت به خاطر خدا مي گفت. اگر 
مي خندید به خاطر او بود. اصال هیچکدام از کارهایش غیر خدایي نبود. علي یار در 

هر صورت شهید بود، اگر چه ظاهراً همه جا پیدا بود.
شايد همه نمي دانستند كه اگر باغ ها از پرنده خالي شوند، سبز نمي مانند و ستاره ها 
هرگز نمي توانند جاي ماه را در آسمان بگيرند تا آسمان روشن بماند. اما خودت خوب 
مي دانستتي اگر به خودت شك كني و دلت ترديد رفتن يا نرفتن را داشته باشد، 
هرگز به دريا نمي رسي. مي دانستي اگر سايه هاي ترس راه آفتابي ات را تاريك كنند، 
خورشيد از چشمهايت جدا مي شود و شايد خودت را بين راه گم كني. مي دانستي نمي 
تواني به خاك دل ببندي و خدا را بخواهي. نمي شود زميني بماني و آسمان را داشته 
باشي. خدا هم مي دانست همه ي درخت هايش صنوبر نمي شوند. از هزار پرنده يكي 
كبوتر مي شود. الله ها توي هر دشتي سبز نمي شوند. هر سينه اي جاي شقايق نيست. 

مي دانست اگر بخواهد آسمان تنها نباشد، تو بايد ستاره  شوي.
در اهواز از محل اسکله تا آخرین خطي که نیروهایمان آن جا بودند حداقل 
شصت کیلومتر راه بود. یعني 60 کیلومتر توي آب مي رفتیم، تازه مي رسیدیم به خط 
آبي. ما کنار هر نهري که فکر مي کردیم دشمن نزدیک آن است، سنگر درست 
کرده بودیم. یعني پل زده بودیم و روي هر پل یک سنگر. سنگرمان به اندازه ي 
یک اتاق 3×2 بودو یک اتاقک کوچک به عنوان دستشویي و شش نفر شب و 
روز توي هر سنگر بود. این شش نفر پایشان با خشکي تماس پیدا نمي کرد تا چشم 
کار مي کرد، آب بود.  من و شهید با هم بودیم و هر دو آماده ي حمله. کوچکترین 
حرکت نابجا و نادرستي کاردستمان مي داد. از  همه بدتر این که کسي نمي  توانست 



خاطرات سردار شهید علی یار شول
59

برایمان اسلحه بیاورد. یعني آورددنش به این منطقه خیلي مشکل بود.
خیلي باید حواسمان را جمع مي کردیم که فشنگ هایمان را بیهوده هدر ندهیم. 
روي هر فشنگي که داشتیم، باید حساب مي کردیم. غذایمان هم به ناچار کنسرو بود. 
حاال ببینید چه حالي داشتیم. چهل و پنج روز روي آب معلق، شش نفر توي یک 

اتاق کوچک در گرماي اهواز و جلوي دید دشمن.
آن قدر دريا دل بوديد كه مرداب هاي خطر را نمي شناختيد. آن قدر موج ها  در 
سينه تان غوغا داشتند كه صداي طوفان ها را نمي شنيديد. آن قدر بال هايتان آسماني 
بود كه پاهايتان با زمين خو نمي گرفت . دلتان را ميان آب و آسمان به عشق بسته 
بوديد و ماه را در تاريكي لحظه هايتان دست به دست مي گردانديد. در غروب هاي 
عبوس ردپاي خورشيد را مي گرفتيد و چشمانتان در افق هاي بي پرنده خط پرواز را 
دنبال مي كرد. در هجوم سرگرداني و خستگي،  عشق روي  تنهائي تان مي نشست. 
آبي ها تاريكي هايتان را رنگ مي زدند و شما بي واهمه از اندوه فردا روي ديروزهايتان 
خط مي كشيدند، و مي دانستيد خدايي كه روي دشت هاي آفتاب  هوايتان را داشت، 

روي گسترده ي آب ها هم دلشوره ي شما را دارد.
شهید مطابق با نیازي که بود ، نیرو را آموزش مي داد؛ مثاًل  در نظر مي گرفت 
عملیّات آبي است یا زمیني و خاکي، و بسته به نوع عملیّات آموزش هاي الزم  را 
به نیروها مي داد. عالوه بر  این، محل انجام عملیّات را هم در نظر داشت؛  مثال اگر 
قرار بود عملیات در خوزستان انجام شود، از نیروهایي استفاده مي کرد که در کرمان 
آموزش دیده بودند، براي این که بتوانند در آب و هوا و شرایط و موقعیت خوزستان 
مفید باشند. به این ترتیب از وجود نیروي بسیجي که تنها سه ماه  تحت نظر او بود، 

نهایت استفاده را مي برد.
جايي نبود كه نشناسي و نداني. كوهي نبود كه نتواني بلندايش را گمان بزني. 
دشتي را سراغ نداشتم كه نتوانسته باشي دلش را بخواني. هيچ رودي نبود كه تو 
آوازش را نفهميده باشي و هيچ بياباني كه تو صداي تشنگي اش را نشنيده باشي. 
طوفان كه بر مي خاست، صحرا مي شدي و گسترده ي آفتابيت را با الله هاي عشق آذين 
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مي بستي. دريا مي شدي و موج هايت را به تپش وا مي داشتي و مي خروشيدي. كوه 
مي شدي و زرد بادها را واپس مي زدي. رود مي شدي، مي خواندي و مي رفتي تا به آواز 
دريا بپيوندي. حاال مي توانم بفهمم چرا آب و آفتاب و آتش از آن شماست. چرا تّپه ها و 
دّره ها شما را مي سرايند. حاال مي دانم اين باد نيست كه بر دشت ها و بيابانها مي گذرد، 

خون شماست كه بر فراز قله ها و سينه ي صحراها در اهتزاز است.

* * * * * *
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بی پروا از پيچک های هراس
از خاطرات کمال آبادي همرزم شهيد

قبل از عملیّات کربالي یک در قصر شیرین بودیم. حاج قاسم سلیماني دستور 
دادند که تپّه هاي مهران را که در دست عراقي ها بود، آزاد کنیم تا بتوانیم پس از آن 
عملیّات کربالي یک را انجام دهیم. این مأموریت حدود ساعت هشت صبح به شهید 
شول داده شد. شهید به من گفت برویم روي تپّه ها تا ببینیم اوضاع از چه قرار است. 
عراقي ها از چپ و راست خمپاره مي زدند. من حسابي از اصابت خمپاره ها ترسیده 
بودم. اما شهید شول بدون کوچک ترین ترس و واهمه اي جلو مي رفتند و با اطمینان 
خاّصي مي گفتند ما همین امشب کارمان را شروع خواهیم کرد و تا فردا صبح 
ساعت 9 این منطقه را آزاد مي کنیم. همین طور هم شد. شهید دو گروه از  نیروها را 
آماده کردند و در روز روشن تپّه ها را آزاد کردند. بدون این که از بّچه هایمان کسي 

شهید  بشود. فکر کنم فقط چهار نفر از بّچه ها زخمي شدند.
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در عملیّات کربالي یک همه ي گردان ها یک مرحله عملیّات داشتند به غیر از 
گردان ما )416(. شهید علي یار و شهید احمد شول به خاطر این که روحیّه ي دشمن 

را ضعیف کنند، عملیاتشان را در دو مرحله انجام دادند.
دورتر از ما و من نزديك سحر ايستاده بودي. دور از اضطراب زمين. دور از دلهره ي 
زمان. بي آن كه از دسيسه ي مرگ بهراسي، از سنگ  خاره ها مي گذشتي. وقتي كه  
فاجعه بيداد مي كرد. وقتي كه طوفان مي وزيد. در روزهاي تاريك ابر. چنان آرام در 
از پيچك هاي هراس دور مي شدي كه درختان بر عاشقانگي ات  صحنه هاي آشوب 
رشك مي بردند. در قلبت چنان آرامشي بود كه به دست يابي ماه يقين داشتي. چگونه 
پرده  پرده ي تاريكي را كنار مي زدي و پله پله تا مهتاب باال مي رفتي، وقتي كه از حضور 
خطر آگاه بودي؟ چگونه به اشاره ي لبخندي طلسم سياه ديو را مي شكستي تا خاك 
خدا را آزاد كني؟ كوه زير پاي تو ايستاده بود، وقتي كه شب در سراشيب انهدام خود 

بود، و تو بر تّپه هاي سپيده به قله ي نور نگاه مي كردي.

* * * * * *
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از تبار سبز های تناور
از خاطرات عيسي صادقي همرزم شهيد

شهید به نماز سروقت خیلي اهمیّت مي داد. هیچ وقت نماز شب او قطع نمي شد. 
سفارش مي کرد قران بخوانید و به آن عمل کنید ما هر چه داریم، از قرآن و مکتب 

خود داریم.
زماني که در اهواز بودیم، چون نمي توانستند همه ي نیروها را باهم به نماز جمعه ي 
اهواز ببرند، آن ها را دو قسمت کردند. تعدادي را یک هفته و بقیه را هفته ي بعد به 
نماز جمعه بردند. اطاعت از مافوق را یک امر واجب مي دانستند. در رفتارشان با زیر 
دستان سعي مي کردند هرگز تفاوتي بین آن ها قائل نشوند. هر گونه رفتاري که با 

جانشین گروهان داشتند یا با فرماندهان گروهان، با افراد دیگر هم همان گونه بودند.
قبل از عملیّات کربالي یک قرار شد چند تپّه را پاک سازي کنیم. ما به همت  و با 
طرح شهید شول در مدت سه ساعت، یعني از 2 تا 5 عصر،منطقه را پاک سازي کردیم 
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و کلیّه ي تجهیزات و امکانات دشمن را در این تپّه ها به غنیمت گرفتیم.
یکي از خاطراتي که به یاد دارم، این است که شهید شول به من دستور داد که 
روي تپّه ي 34۷ مستقر شوید. من اطاعت کردم، ولي از شّدت خستگي خوابم برد. 
بي سیم چي هم گوشه ي دیگر به خواب رفته بود. ایشان هر چه تماس گرفته بودند، 
جوابي نگرفته بودند، نگران آمدند داخل سنگر که ببینند چه اتّفاقي افتاده. من وقتي 
بیدار شدم، ایشان را باالي سر خودم دیدم خیلي دستپاچه و شرمنده شده بودم،  ولي 
ایشان به قدري مهربان و با گذشت بودند که این کار ما را نادیده گرفتند و فقط به ما 

تذکر دادند که حواسمان بیشتر به کارمان باشد.
تو را عشق صدا زده بود كه جز عاشقي نمي دانستي. جز مهرباني كاري از تو ساخته 
نبود. چشم هاي تو جز نور و روشني نمي ديد و در قلبت جز لطافت و گل نمي روييد. آن  
قدرآبي بودي كه جز ماه چيزي را منعكس نمي  كردي. آن قدر زالل كه جز روشني 
باز نمي تاباندي. تو از تبار برگ ها و باغ ها بودي. از تبار سبزهاي تناور. آن قدر بلند 
بودي كه كوتاهي درخت ها را ناديده مي گرفتي. آن قدر بزرگ بودي كه قصور عاشقان 
را به دل هاي آبي شان مي بخشيدي. در لحظه هاي آرامش هم دلواپسي ُگل ها آرامت 
نمي گذاشت، حتي آن زمان كه خواب چشم هاي خسته را به روياي نيلوفرها مي برد، 

بيداريت باغ را مي پاييد تا در شبيخون پاييز ويران نشود.
در عملیّات کربالي یک در منطقه ي قالویزان عراق، شهید به وسیله ي موتور 
سیکلت نیروهاي گروهان اول را هدایت مي کرد و در همین حال، سفارشات الزم را به 
گروهان دوم مي داد درحین همین رفت و برگشت ها مورد اصابت گلوله واقع شد و از 

ناحیه ي پا به سختي مجروح شد.
یک بار براي جمع آوري غنایم رفته بودیم. شهید غنایمي را که توسط ارتش به 
دست آمده بود،  به خودشان واگذار کردند و فقط غنایمي را که بّچه هاي سپاه گرفته 
بودند آوردند. همیشه به ما توصیه مي کردند که عدالت و انصاف را در همه جا باید 
رعایت کنیم. امکان نداشت از وسیله اي که دولت در اختیارش گذاشته بود، استفاده ي 
شخصي کند. یادم هست یک بار یکي از فرزندانش سخت مریض بود. من پیشنهاد 

دادم که بیایید با ماشین سپاه او را به اهواز ببریم اما او قبول نکرد.
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گلهايی در تصرف لبخند
از خاطرات محمود نور محمدي همرزم شهيد

شهید شول از فرمانده هان برجسته بود، در جذب نیرو و در بازسازي یگان خود 
کاماًل مّوفق بود. به خاطر دارم بعد  از کربالي 5 نیروهایش خسته و مجروح بودند. 
ایشان درخواست نیروي تازه نفس کرد. وقتي نیروها را در اختیارش گذاشتند،  آنها 
را ظرف دو روز سازماندهي کرد و آموزش داد. نقشه هاي عملیاتي را بسیار عالي 
طراحي مي کرد. در همین عملیّات با خالقیّت و دالوري ایشان حمله ي تانک هاي 
دشمن خنثي شد. خیلي صبور و پرتحمل بود. در همین کربالي 5 که گردان 416 
تقریباً شش شبانه روز وارد عملیّات  شده بود، هر چه مي گفتیم بّچه ها روحیه شان 
نشیني حرفي  از عقب  و  فقط سرتکان مي دادند  ایشان  ضعیف شده و خسته اند. 

نمي زدند.
دست هايت  اما  پوچ،  غوغاي  در  كالغان  انبوه  و  بودند  آلود  مه  آسمان  بام هاي 
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صبور   مي رماند.  درختان  سبز  خلوت  از  را  كاستي  و  زردي  كوچك  جادوهاي 
مي ايستادي  در لحظه هاي داغ  بي آن كه مخاطره ي شكست آزارت دهد. در تجربه هاي 
غليظ، تاريكي ذهن روشنت بر سطح ظلمت روان مي شد تا رمز پيروزي را پيدا كند. 
در خاكي ترين شب ها چلچراغي از اميد بر فراز تيرگي ها مي آويختي تا ستاره هايت را 
گم نكني. در شب هاي بلند خستگي، در روزهاي سخت مقاومت، هرگز نديده بودم كه 
برگي از درخت هايت فرو بريزد و فاصله اي بين صف هاي سپيدار بيفتد. با دست هاي 
مجروح، با تني خسته، آزاد و بي تشويش تا بهار ادامه مي دادي و به اشاره اي گل ها را 
به تصرف لبخندت در مي آوردي. اقاقي ها را به نيم روزي مي پرداختي و باغ را از نو 
مي ساختي و مي آراستي تاشاخه هاي جوانت خم نياورند و از وراي پرده ها شكفتن و 

شگفتي  آغاز شود.
     در جبهه و در پشت جبهه فعالیّت هاي مذهبي بسیاري داشتند و سخنراني هاي 
زیادي مي کردند، در هر شرایطي که قرار مي گرفتند دعاي توسل، کمیل و زیارت 
عاشورا را مي خواندند. همیشه مي گفتند ما هر چه داریم از این دعاها داریم و اگر 
نیّت مان پاک باشد، تأثیر دعا از سالح بیشتر است. ایشان در مدت مسئولیتش بر 
نحوه ي عملکرد نیروهایش  خیلي تأکید داشت و کار و  فعالیّت آن ها را مرتّب زیر 
نظر مي گرفت. اگر متّوجه مي شد یکي از نیروها به عمد غیبت کرده، او را طبق قانون 
بازخواست مي کرد، در غیر این صورت پي گیري مي کرد تا مشکل فرد غایب را 

برطرف کند.

* * * * * *
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جانهای روشن با ِگل و الی عشق
از خاطرات محمد علي تاج آبادي، رزمنده

یک روز که مانور سختي  داشتیم و مسافت زیادي راه رفته بودیم. همگي حسابي  
خسته و کوفته و گرسنه بودیم. در بین راه به کانال آبي رسیدیم که پر از گل و لجن 
بود. فرمانده سپاه گفت بپرید توي آب هاي سرد کانال. من شخصاً خیلي عصباني 
شده بودم و بچه ها هم از این کار طفره مي رفتند. در همین موقع شهید شول تکبیري 
گفت و بدون معطلي پرید وسط آب هاي سرد. بعد هم همگي ما به دنبال ایشان 

پریدیم توي کانال.
از راه هاي دور مي آمديد با جان هاي سوخته در عطش عشق. با تن هاي كوفته ي 
بي رمق. با پاهايي كه ساعت ها در ميدان عاشقي دويده بود. با دست هاي كه بي وقفه 
تمرين عشق كرده بودند. با شانه هاي خسته با كوله بارهايي از زخم و خاطره و خورشيد 
نه توان ناله اي. نه ناي لبخندي. نه روبرويتان آب گوارايي. نه تازگي ناني. نه آرامش 
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جايي نه سايه ي نشستني. اما شما سيراب تر از آن بوديد كه به هر عطشي بپژمريد. 
بيدتر از آن بوديد كه به هر بادي بلرزيد. سبزتر از آن بوديد كه به هر هرم آفتابي زرد 
و خشكيده شويد. صخره ها و خاره ها و بيابان ها را به آخر مي برديد و در عوض خواب 
و آرام مرارت ديگري را به جان مي خريديد. جان هاي روشنتان را به گل و الي عشق 
آغشته مي كرديد و در آب هاي يخ زده تطهير مي شديد تا ايثارتان درسي تازه شود. تا 

كتابي شويد كه لحظه لحظه ي زندگي تان آبي و خواندني باشد.
هر وقت براي نماز شب بیدار مي شدیم و به نماز خانه مي رفتیم، شهید شول را 
مي دیدیم که زودتر از همه آمده و مشغول دعا و زاري است. همیشه حتي بعد از 
مانور که معموالً همه مان خسته و کوفته بودیم، زودتر از همه براي مراسم دعاي 
توسل پیشقدم مي شد و به نمازخانه مي رفت. با اینکه ایشان آموزش نظامي دیده 
بودند، آن هم به شکل کامل؛ و به همه ي فوت و فن هاي جنگ و سالح ها آشنایي 
داشتند ولي گاهي اوقات که وقت داشتند در کالس هاي آموزش نظامي همراه ما 

حاضر مي شدند و تا پایان جلسه مي نشستند.

* * * * * *
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دکمه های صبح روی پيراهنش
از خاطرات محمدرضا حلوایي همرزم شهيد

مسئول  انواع سالح ها،  با  آشنایي  دلیل  به  پیوست،  سپاه  به  شهید شول  وقتي 
اسحله خانه ي سپاه شد که پست خیلي مهمي بود، بعد هم مسئولیت پاس بخشي که 
آن هم از بخش هاي حساس سپاه بود، به وي واگذار شد و بعد مسئول عملیات 
سپاه شد که هم شهامت و شجاعت مي خواست، هم توانایي و استعداد. یادم مي آید 
وقتي قرار بود براي سرکوبي دشمن برویم کردستان، فرمانده ي سپاه آن زمان حاج 
آقا آتشي، شهید شول را به عنوان فرمانده ي گروه انتخاب کردند. البته خود شهید 
اولین کسي بود که براي اعزام به کردستان داوطلب شد. شهید به خاطر قد و باالي 
بلند و هیکل ساخته و پرداخته و هم به خاطر این که آشنایي کامل به سالح هاي نیمه 
سنگین داشت، مسئولیت تیربار کالیبر 50 را به عهده گرفت و نوار فشنگ را دور شانه 

و کمرش پیچید و با شور و شوق فراواني آماده رفتن شد.
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فصل هاي تازه به تازه را تجربه مي كردي. بخش هاي حساس افق و آسمان به تو 
واگذار مي شد. مسئوليت سنگين خطوط پرواز با تو بود. سالح هاي سبك و سنگين 
زندگي و مرگ را مي شناختي. همه ي پست هاي زمان را داشتي مي توانستي به آرامش 
روياها خشنود باشي، اما وقتي كه كوه هاي دور صدايت زدند، نوارهاي طاليي آفتاب را 
دور شانه هايت پيچيدي و دگمه هاي صبح روي پيراهنت را بستي و به شتاب از خواب 
ما گذشتي تا به ارتفاع لحظه هاي شوق بروي. وقتي از سمت ما جدا شدي، به هّويت 
بهار پي برده بودي و مي رفتي كه به تولد گلي ديگر لبخند بزني. به چشم برهم زدني، 
رازهاي صحرا را خواندي و دانا از مفهوم بيابان گذشتي تا به رمز سرافرازي قله ها پي 

ببري و با دست پر از بلندي ماه به حيرت ما بازگردي.
سال 1361 قرار بود براي عملیّات رمضان در قسمت زرهي یک آموزش کوتاه 
مدت ببینیم. بعد از آشنایي و اطالعات کافي، هر کداممان یک تانک تحویل گرفتیم. 
مسئولیت قسمت زرهي آن موقع با برادر عرب نژاد بود که کالً پنج تانک از لشکر 
30 زرهي به ایشان تحویل داده شد. شهید شول توپچي یکي از آن پنج تانک شد. 
کار بسیار سختي بود قدرت بدني زیادي مي خواست و تخصص کافي الزم داشت. 
بچه ها بعضي از خط ها را شکسته بودند. مسافتي جلو رفتیم که تانک شهید شول 
صفحه کالچ سوخت. بچه ها به صورت پراکنده این طرف و آن طرف مي رفتند که 
در صورت امکان یازده کیلومتر را زیر پوشش آتش داشته باشند. شهید نزد ما آمد 
و گفت: حلوایي تانک من خراب شده بیا همین جا نگه دار تا تعدادي گلوله شلیک 
کنیم، چون بچه ها به امید ما رفتند براي عملیات، و این ها که جلوي آتشند، نیاز به 
حمایت دارند. به هر حال تانک را روي یک خاکریز نگه داشتیم و شهید بیست و 
چهار، بیست و پنج گلوله شلیک کرد. من فکر مي کنم هرکس جاي ایشان بود 
وقتي مي دید تانکش خراب شده، برمي گشت خط عقب یا خودش را جایي سرگرم 

مي کرد ولي ایشان حتي یک لحظه از یاد بچه ها و وظیفه اش غافل نبود.
كساني كه مرگ را آسمان مي بينند آن قدر فرشته مي شوند كه عشق را به شك 
مي اندازند. چگونه زمين مي تواند چون تويي را از آن خود بداند كه گستردگي بال هايت 
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پرنده ها را به رشك وا مي داشت؟ كدام ميدان بود كه تو پيروز از آن برنگشته بودي؟ 
كدام آزمون بود كه تو برنده ي آن نباشي؟ كدام كوه آواز تو را نشنيده؟ تو در كوچ 
پروانه ها كي همراه نبوده اي؟ در جمع كبوترها كي ديده نشده اي؟ در خيل عاشقان 
چه وقت جاي تو خالي بوده است؟ هرجا لبخندي بود، تو آن را مي چيدي. هرجا خاري 
بود بر پاي تو مي نشست؟ هرجا زخمي بود، تو آن را بر جان خود داشتي. هر جا دردي 
بود، درمانش نگاه تو بود. هرجا گرهي بود، به لبخند تو گشوده مي شود. آيا افسونگري 

عاشقانه ات آسمان را به شگفتي وا نمي دارد؟

* * * * * *
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نفس باد به شماره افتاد
از خاطرات ایران نژاد همرزم شهيد

عملیات کربالي یک بود. تیرماه و منطقه ي مهران. گرما همه مان را کالفه کرده 
بود. فاصله مان با دشمن کم نبود. مي بایست فاصله ي زیادي را طي کنیم تا با دشمن 
روبه رو شویم. همه از شدت عطش مي نالیدیم. عرق مي ریختیم و پیراهن هاي خیس 
به پشتمان چسبیده بود. نم آبي در قمقمه هایمان نبود. با این همه حس مي کردیم 
کوله پشتي هایمان از همیشه سنگین  ترند. گرما زیاد، مسافت زیاد و تشنگي زیادتر.  
از شدت تشنگي شهید شدند. شهید شول سعي  از بچه ها  نبود. تعدادي  چاره اي 
مي کرد کنایه ها را تحمل کند. خیلي ناراحت و متأثر بود. شهادت بچه ها از یک 
طرف و نادیده گرفتند زحمات و شنیدن بعضي حرف ها از طرف دیگر حسابي 
ناراحتش کرده بود. این مسائل براي شهید که تازه فرماندهي گردان را قبول کرده 

بود بسیار سخت و ناامید کننده بود.
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يقين دارم تو تشنه ترين سردار آن قافله بودي. عطش عاشقي جانت را مي سوخت. 
دلت ناگفتني هاي بسيار داشت. اما نمي توانستني و نمي خواستي دردهايت را هجي 
كني. كسي نبود لب هايت را بخواند. آن قدر كه آتش بي همدلي جانت را مي سوخت، 
هرم آفتاب آزارت نمي داد. كسي نمي دانست با دردهايي كه سينه ات را گل به گل 
گواراي  وبا  مي بردي،  جلو  را  عاشق  زخمي هاي  و  زده ها  گرما  چگونه  كرده،  زخمي 
حرف هايت عطش الله ها را فرو مي نشاندي. آيا آفتاب »مهران« از اشك هاي پنهاني 
تو سوزان تر بود؟ آيا هيچكس نبود در چشم هاي خورشيد زده ات دل آتش گرفته  اي 

ببيند؟ با اين همه من مي دانم، تو هرگز پرچم دار تنهايي نبوده اي.
در عملیات دارلک که بیست و چهارم فروردین سال شصت بود، من به همراه 
علي یار و غالمحسین عزت آبادي شرکت داشتیم. با وجود رشادت رزمنده ها، حسن 
مکي آبادي و انجم شعاع و چند نفر از بچه هاي دیگر شهید شدند. ما با سختي و 
مکافات بسیار پیکر شهدایمان ار از مزارع و باغهاي گلي به قرارگاه منتقل کردیم. 
درگیري تا عصر طول کشید تا حدود ساعت چهار. از ارومیه و نقده هم کمک هایي 

به ما رسید و با توان بیشتري به دشمن تلفاني وارد کردیم.
وقتي كه راهي مي شديد، گرماي دشت هاي جنوب را با خود به سرماي مرزهاي 
كوهستان مي برديد. درست مي گفتند شما »شيرهاي سيرجاني« بوديد. شيرهاي از 
قفس رها شده، نه آتش را مي شناختيد نه باد و طوفان را. نه مرز جنون را مي شناختيد 
نه حّد دلدادگي را. بي هراس از سيم ها و خارها و ديوارها دل را به آب و آتش مي زديد و 
آن قدر مي جنگيديد تا گرداب ها خسته مي شدند و نفس باد به شماره مي افتاد. آنقدر 
روي آفتاب پافشاري مي كرديد كه شب بساطش را جمع مي كرد و مي رفت. آن وقت 
با سبدهاي خالي به باغ هاي آيينه مي رفتيد تا ستاره هاي سوخته را از روي تكه هاي 
روشن چمن برداريد. خودتان هم خوب مي دانستيد كه نمي شد دست خالي به پيشگاه 

عشق برويد.
گردان 416 همیشه به عنوان گردان پیشتاز و عمل کننده شناخته شده بود و شهید 
همیشه سعي مي کرد این گردان را در نهایت آمادگي جسماني و رواني نگه دارد. 
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شکر خدا با تالش ایشان و موفقیت هایي که حاصل شده بود، شایستگي گردان به 
اثبات رسیده بود. اگرچه این گردان بیشترین فرماندهان شهید را داده بود و ایشان 
مجبور بودند افراد شایسته اي را جایگزین کنند، اما از آن جا که این جایگزیني خوب 
و اصولي انجام مي گرفت، هرگز نمي شد که خللي در نظم و انسجام نیروها به وجود 
بیاید. همیشه به فرمانده ها توصیه مي کرد که همه ي ما باید مثل رزمنده ها وظیفه ي 
خود را به بهترین نحو انجام دهیم و اگر خداي نکرده در مرحله اي شکست خوردیم، 

افسرده و نومید نشویم.
به صف  را  آفتاب  لشكر  و  ايستاده اي  گرماي سوزان  زير  در  كه  را مي ديدم  تو 
كرده اي. مي ديدم كه در سرماي فصل هاي سفيد، سپاهت را به كوه و تّپه مي خواندي تا 

هرگز در برف و كوالك كارزار از پا نيفتند.
نمي دانم با چه ترفندي درخت ها را مي چيدي و آرايش مي دادي و آن ها را در بهار 
جلو مي بردي. نمي گذاشتي حتي يكي از صنوبرهاي باغ كم شود. به من بگو وقتي 
الله ها پرپر مي شدند، چگونه تكه هاي خالي دشت را با شقايق هاي سرخ مي پوشاندي و 
نمي گذاشتي بادها آرامش آبي پروانه ها را به هم بزنند و دلشوره ي بي پر و بالي به جان 

عاشقشان بيفتد؟
با اینکه بسیار با ابهت و با صالبت بود، اما بسیار خاکي و متواضع بود. همیشه 
به رزمنده ها مي گفت من فرمانده ي شما نیستم، دوست و همراه شمایم و این باعث 
مي شد رزمنده ها همه ي مشکالت و حتي مسائل خصوصي و خانوادگي خود را با 

ایشان در میان بگذارند.
توپا به پاي سپاهت مي دويدي و مي ايستادي. با آن ها مي خنديدي و در گريه هايشان 
شريك مي شدي. تو آسمان و زمين را يكسان مي ديدي و لبخند تو بر گل ها و خارها 
يكسان مي باريد. تو صنوبرها را به اندازه ي بوته ها تحويل مي گرفتي و قلبت آن قدر 
وسيع بود كه در آن براي همه ي پروانه ها جا پيدا مي شد. تو به اندازه ي سروها بلند 
بودي. اما چشم هايت هميشه نگران گل بوته هايي بود كه مي ترسيدي غرور نداشته ات 

لگدمالشان كند.
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از آن دسته  فرماندهاني نبود که از یک جناج خاص و یا گروه خاص نیرو داشته 
باشد، بلکه از همه ي قشرها در سپاه او پیدا مي شد. مي گفت موضع من موضع محمد 
رسول اهلل است و خطم خط اسالم. هیچ وقت نشد که خط و خط بازي ها بتواند او را 
از مسیر خود منحرف کند و تغییري در منش و مرام او ایجاد کند و یا کسي بتواند از 

راه و خط مشي او ایراد بگیرد.
شايد كسي هم بود كه به تو بگويد گل هاي باغ را تو به تو بچيني، اما تو رنگ ها 
را نديده مي گرفتي. تو تنها به بوي ياس ها دل نمي بستي، بلكه اطلسي ها را هم خوب 
معياري  ستاره ها  چيدن  براي  تو  مي شناختي.  خوب  را  شقايق ها  دل  و  مي ديدي 
نمي گذاشتي و هرگز دست به گزينش الله ها نمي زدي. بي مرزي و بي حدي مرام تو بود. 
تو از ميان بي رنگي ها مي گذشتي تا قلبت را به خدا پيوند بدهي. تو راه آسمان را خوب 

مي شناختي و مي دانستي تنها راه رسيدن به خورشيد همان راه است.

* * * * * *
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آغوش گشودی بر خنجر و آتش
از خاطرات یكي از همرزمان ناشناخته ي شهيد

در مرحله ي اول کربالي پنج که شهید علي یار شول فرمانده ي ما بودند، ما 
براي دفع پاتک دشمن توي یک کانال بودیم. شهید هم براي روحیه دادن به بچه  ها 
و هم براي دفع پاتک از گوشه و کنار این کانال به طرف تانک هاي دشمن آرپي 
جي شلیک مي کرد. در همین موقع از رده ي مافوق به ما خبر دادند که بیست تانک 
دشمن دارند به طرفتان مي آیند، آماده ي مبارزه باشید. شهید با خونسردي خاّصي 
گفتند 20 تانک که عددي نیست، حتي اگر 200 تانک بیاید، به تنهایي نابودشان 

مي کنیم. حتي با دست خالي هم برابر آن ها مي ایستیم.
از كربالها سرزديد. در تاريخ روييديد و در برگ برگ زمانه ماندگار شديد. تصويرتان 
در سينه ي بيابان باقي است، در سراب هاي تشنگي. در روشناي آب، در بي تابي موج ها، 
در كوه ها و ستيغ ها. در هرچه. در هرجا. شما كه آغوش تان گشوده بر خنجر و آتش 
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بود و دست هايتان گره هاي تاريكي و مرگ را يك به يك باز مي كرد.  شب در هم 
مي پيچيد، لحظه ها روشن مي شد و لبخند به فراتر مي رفت. شما كه از نهفته ترين 
باغ ها خبر مي داديد و دست هايتان سرشار از بشارت بود. زمان به تماشاي شكوهتان 
مي نشست آنگاه كه سايه هاي آهني كالغ ها را در هم مي شكستند و سياهي سهمگين 
تانك ها بازيچه ي نگاه روشنتان مي شد. نه يك، نه هزارها به حسابتان نمي آمد و نه 
از بي اندازه ي جادو پروايي داشتيد. آه از دست هايتان چه شورهايي كه تراوا نبود، از 

نام هايتان چه تابش هايي كه فرو نمي ريخت.
به دور  به جبهه برود یک دور کامل  بار  براي آخرین  وقتي که مي خواست 

خانه اش زد و گفت این طواف وداع است.

* * * * * *
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آرام در لحظه های گيجی ماه
از خاطرات عباس ابراهيمي همرزم شهيد

شهید علي یار شول در سخت ترین شرایط و بحران ها روحیّه ي ما و خودش را 
حفظ مي کرد. خیلي صبور و پرتحمل بود. یادم مي آید ما در یکي از عملیات ها 
بیست و هشت ساعت محاصره بودیم. شهید در این مورد چیزي به کسي بازگو 

نکرد، حتي خود ما هم نمي دانستیم محاصره هستیم.
از روي تاريكي مي گذشتي. از روي تاريكي ذهن سنگ ها چون جرقه ي روشن 
عبور مي كردي. آبي و آرام و مطمئن. در روزهاي منقلب. در لحظه هاي گيجي ماه. در 
سردرگمي ستاره ها. انگار مي دانستي كه شب كوتاه است. تنها مي گذشتي با انبوه 
دردهايت. بي آنكه بخواهي سهمي از دلواپسي هايت را به باد بسپاري. شايد كسي 
با تو بود. كساني با تو بودند كه مي دانستيد از بركه هاي تاريك شب هم مي توانيد 
ستاره چيني كنيد. مي دانستيد كه از پشت اين سياهي ناچيز به سپيده دم رهايي 
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مي توان رسيد. آرام و صبور مي گذشتيد، بي دلهره ي عقربه هايي كه مرگ با آن ها صدا 
مي كرد. بي سقوطي در مرداب هاي شب. بي هراس از وهم نيستي. مي گذشتيد و در 
تپش دل هايتان ماه مي شكفت و با طنين گام هايتان تاريكي فرو مي ريخت تا درختان 

در نفوذ سياهي از وحشت پريشان نشوند.

* * * * * *
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باران و بی دريغ چون ابر و آسمان
از خاطرات ميرعلي ميرزاحسيني

به خاطر دارم یک بار با شهید شول رفته بودیم براي سرکشي از خانواده ي یکي 
از مجروحین جنگي. آن رزمنده ي مجروح گفت برف زیادي پشت بام خانه ي ما 
جمع شده و نمي توانم از کسي کمک بگیرم. شهید به من گفتند بیا برویم برف ها را 

پارو کنیم که خیال ایشان راحت باشد.
همیشه توصیه مي کردند از سالح نباید به عنوان ابزار قدرت استفاده کرد، بلکه 
باید براي حفظ وطن و انقالب به کار گرفته شود. یادم هست یک بار با شهید رفته 
بودیم براي دستگیري یک قاچاقچي. بعد از اینکه دستگیرش کردیم، رو به شهید 
کرد و گفت من منتظر بودم مرا شکنجه کنید و کتک بزنید. شهید جواب دادند ما 
بدون اجازه و دستور از باال دست با شما کاري نداریم. چنانچه جرم شما سنگین باشد 
و به ما بگویند باید اعدام شوید، این کار را مي کنیم، ولي بدون اجازه و بي جهت 
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هرگز کسي را آزار و اذیت نمي کنیم.
يك پنجره چشم براي ديدن شما كافي نيست. يك آسمان پرنده اگر شما را 
بخواند، كم است. شما را عشق به زيبا زيستن و زيبا حّس كردن متعّهد كرده بود. 
شما كه به باغ و به برگ و درخت تعّهد سبز داده بوديد. شما كه به روان هاي پاك 
التزام داده بوديد. شما كه صداي خواهش هاي شفاف را مي شناختيد و دست هاي پاك 
تمنا را مي ديديد. وقتي غربت چشمي را، تنهايي دستي را حس مي كرديد، چشم ها 
و دست هايتان را مي بخشيديد. شما كه در فصل هاي خشك و زرد بي ياوري باران 
مي شديد. بي دريغ چون ابر و آسمان. شما كه عاشقان و از پا افتادگان عشق را به عزت 
و غرورشان دستگيري مي كرديد. بي آنكه از ارتفاع بلندتان چيزي كم شود. چگونه 
مي توانيم به مفهوم آبي دلهايتان پي ببريم، ما كه در محدوده ي كوچكمان اضطراب 

زندگي خالي خود را داريم؟

* * * * * *
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روييده بر فراز دلها و درختها
از خاطرات همرزم شهيد عبدالرسول شاهمرادي-همرزم شهيد

در اواخر سال پنجاه و نه من و چند تا از برادران به فرماندهي شهید علي یار شول 
به شهرستان مهاباد اعزام شدیم آن هم در یک وضعیت خاص و بحراني؛ یعني زماني 
که شهر به طور کامل در اختیار دشمن بود و برادران سپاه قباًل به هنگام درگیري با 
آنها شهید هم داده بودند و عده اي هم اسیر آنها بودند. ما به فرماندهي شهید مدت 
بیست روز در آن تپّه مستقر شدیم و در تمام مراحلي که از سوي دشمن حمله مي شد، 
آن را دفع مي کردیم و بعد از ضربات سنگین توانستیم تپّه را به تصرف خودمان در 
آوریم و امنیت را در شهر برقرار کنیم. مأموریت بعدیمان در دخانیات شهر مهاباد بود 
که منطقه ي بسیار حساسي به شمار مي رفت و محل فعالیت دشمن بود. ما مهره هاي 
آنها را شناسایي کرده و فرماندهان آنها را دستگیر کردیم و عده اي هم به هالکت 
ایثار و از خودگذشتگي  با  رسیدند. حدود سه ماهي که آنجا مأموریت داشتیم، 
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بچه هاي سیرجان گروه هاي ضداسالم و انقالب منهدم شدند.
من به هیچ وجه ندیدم که ایشان از چیزي احساس نارضایتي بکند یا روحیه اش 
خسته و ضعیف شود. یادم مي آید در همان عملیّات دخانیات و در اوج درگیري در 
حالي که ما چند زخمي داده بودیم و من اصاًل  روحیه ي مساعدي نداشتم، ایشان 
با من تماس گرفتند و گفتند ساعت چند است؟ من گفتم ساعت 12 شب. گفتند 
برو بخواب. من خودم باالي پشت بام هستم و اگر نیاز باشد، بیدارت مي کنم و من 
مطمئنم ایشان از من خسته تر و کوفته تر بود، ولي وقتي روحیه ي ضعیف و خستگي 

مرا دید، از روي جوانمردي و فداکاري کار مرا هم دنبال کرد.
شما در خواب هاي ما ظهور كرديد، چون حقيقتي نوراني كه چشم هاي ما توان 
ادراك آن را نداشت. در عمق خشكسالي باورهايمان ريشه دوانديد با قامتي فراتر 
از بلنداي افراها. اي گل هايي كه بر فراز تپه ها و دل ها و آسمان روييديد تا به نامتان، 
هستي رنگ بگيرد. اي غرور بلند كوه ها كه به اوج زندگي پيوند خورديد تا غارهاي 
بي منفذ خاك را به آسمان متصل كنيد. اي خون هاي مقدسي كه جاري شديد تا زمان 
آبرو بگيرد و عشق سربلند شود. اي حماسه هاي ناسروده ي بي پايان، آيا توان آن را 
داريم كه از آشفتگي خود دور شويم و سايه هاي وهم را درهم بشكنيم تا زنجيرها پاره 
شود، تا به دل هاي آفتابيتان ايمان بياوريم و به خلوص عارفانه ي قلب هايتان تعظيم 

كنيم.
شهید شول خیلي با گذشت و مهربان بود. یادم هست که روزي یکي از افراد 
دشمن را دستگیر کرده بودیم. با اینکه این شخص یکي از بچه هاي سپاه ار شهید 
کرده بود، شهید علي یار با نرمي و مهرباني با او رفتار کردند و طوري ایشان را ارشاد 

و راهنمایي کردند که به نیروهاي ما پیوست.
همیشه به رزمنده ها مي گفتند شما وظیفه تان را به نحو احسن انجام دهید و خوب 
بجنگید، اگر خواست خدا بود و شهید شدید، افتخار است و اگر هم نشدید، خواست 
اوست. شما در هر صورت پیروزید، حتي اگر خداي ناکرده دشمن ظاهراً بر شما 
غلبه کند. ایشان حساسیت زیادي روي استفاده ي به جا و به موقع از مهّمات داشتند. 
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مثاًل اگر یکي از برادران بدون هدف و بدون دلیل فشنگي شلیک یا نارنجکي پرتاب 
مي کرد، خیلي ناراحت مي شدند و مي گفتند همین فشنگ و یا نارنجک مي تواند 

یکي از دشمنان را نابود کند.
به جان  را خالصانه  و دردهايمان  پيش تر مي دانست  از خودش  را  ما  مي گفتند 
مي گرفت. مي گفتند در نثار پاره هاي وجودش كوتاهي نمي كرد. بخشش و سخاوت 
محض بود، اما در بازي هاي بيهوده ي بچه گانه مان، عاشقانگي اش را كنار مي گذاشت 
و اين تنها وقتي بود كه روي پيشاني گشاده اش خط مي افتاد. اين تنها وقتي بود كه 
به قانون درخت پاي بند نمي شد و براي اسراف اندوخته هاي فردا، لب به سرزنشمان 
مي گشود. مي گفتند با اينكه به فلسفه ي دست و دلبازي خورشيد آشناست، اين جا 
مثل آسمان قدر ستاره ها را خوب مي داند و دلواپس اين است كه مبادا شبي از روشني 
زياد بيايد و گويهاي نور كفاف صحنه ي تاريكي را ندهد. مي ترسيد در ريخت و پاش 
بي جا نارنج ها به هدر بروند و دست هايمان در پيكار روزهاي ديگر خالي بماند و شب 

مجال جوالن پيدا كند.

* * * * * *
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آن همه تلخی و اين شيرينکاری
از خاطرات احدي همرزم شهيد

در عملیّات والفجر هشت بعد از مقاومت زیاد بچه ها و تسلیم عراقي ها، داخل 
سنگر عراقي ها شدیم. یک رادیو، یک تلویزیون و یک تسبیح آنجا بود. تسبیح 
را من برداشتم شهید رادیو را به برادر رسولي دادند و گفتند تلویزیون باشد براي 
گردان. مدتي که آن جا بودیم، مثل عراقي ها حمام مي کردیم. یعني بشکه اي را آب 
مي کردیم  و زیرش آتش. یادم مي آید یک بار صابون هاي سربازان عراقي را به سر 
و بدنمان مالیدیم. اما هرچه کردیم صابون هاي که توي سرمان ماسیده بودند، اصاًل 
پاک نشدند. شهید مي خندید و مي گفت این چه کاري بود ما کردیم. آب هاي شور 

و این صابون ها. به هر حال چند روزي به همین وضع و حال ماندیم.
شهید خوب مي دانستند که از چه راهي وارد شوند که بتوانند بسیجیان را جذب 
کنند و واقعاً همیشه مّوفق بودند. در مسائل نظامي، پختگي و تبحر خاّصي داشتند 
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پیش از یکي از عملیات ها به من گفتند آرپي چي بزن و من زدم. ایشان گفتند خوب 
زدي، اما به سرعت باد توجه نکردي.

از شجاعت و شهامت ایشان هرچه بگویم، کم است. اصاًل ترس را نمي شناختند. 
وقتي هم که آتش دشمن سنگین بود و مي گفتند بروید توي آتش، هیچ کس 
سرپیچي نمي کرد. در سخت ترین شرایط آرامش خاّصي داشتند با آنکه فرمانده ي 
گردان بودند، احترام همه را نگه مي داشتند. حتي اگر کسي به ایشان ایراد مي گرفت، 

هیچوقت عکس العملي نشان نمي دادند.
آيا هنوز اين صدا از وراي تنهايي ما مي وزد آب هاي شور و اين صابون ها؟ آيا هنوز 
امواج خنده هايتان سكوت خالي ما را شيرين مي كند؟ آب هاي شور و اين تشنگي؟ 
آفتاب و اين برهنگي؟ عطش و اين همه عشق؟ اين همه راه را بي پا رفتن؟ عاشقي را بي 
سر دويدن؟ اين همه پروانگي را بي بال و پركردن؟ آن همه زخم و اين شور و شيدايي؟ 
آن راز ناپيدا و اين همه جنون؟ آن گم شدن ها و اين همه پيدا؟ آن همه تلخ و اين همه 
شيرين؟ آن همه تلخي و اين شيرين كاري؟ شما و شهادت و آسمان. ما و زمين و مرگ. 

شما و ادراك ماه و آفتاب. ما و غفلت تاريك و خاك.
در عملیات کربالي 5  شبانه چند تا از تانک هاي عراقي را زدیم و برگشتیم. من 
با شهید علي یارو شهید تهامي همراه بودم. فردا صبح عراقي ها شروع کردند به زدن 
گلوله ي توپ. فرمانده مان )شهید علي یار شول( دستور داد از خاک  ریز بیرون بیاییم 
و با تعدادي از آرپي جي زن ها جلو جلو برویم. دشت دیگر کاماًل صاف شده بود و 
آتش روي سرمان. آن طرف آب هم پشتیبان نداشتیم. با شهید امان اهلل گوئیني جلوتر 
رفتیم، در حالي که دیگر دست از جانمان شسته بودیم. در همین موقع برادر سلیماني 
که از رزمنده هاي بردسیر بود و کنار من حرکت مي کرد، جلوي چشمانم شهید شد. 
بعد هم شهید امان اهلل گوئیني و تعدادي از بچه هاي دیگر. خدا مي داند چه حال و 
وضعي داشتم. وقتي دور و برم را نگاه کردم، دیدم کسي نمانده است. شهید شول، 
شهید احساني را فرستادند جلو. من به شهید احساني گفتم روي سر عراقي ها آتش 
بریز تا من بروم و ببینم اوضاع چه طور است. وقتي رفتم، دیدم بیشتر بچه ها یا مجروح 
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شده اند یا شهید. تا آمدم به خودم بجنبم و روي زمین دراز بکشم گلوله به من اصابت 
کرد و دستم زخم شد. آقاي یوسفي که رئیس اداره ي قند و شکر بردسیر بودند، به 
سرعت آمدند و از من براي پانسمان زخم هاي امان اهلل گوئیني کمک خواستند. 
زخم هایشان خیلي خونریزي داشت، تا  آمدیم با آقاي یوسفي زخم ها را ببندیم، 

ایشان به شهادت رسیدند.
در کربالي یک گردان 416 به یک باره فرمانده ي خود شهید احمد شول را از 
دست داد. جانشین فرمانده یعني علي یار هم زخمي شد و معاون گردان یعني برادر 
احساني هم آن جا مجروح شد. شرایط برایمان خیلي سخت شده بود، هم از لحاظ 

روحي و هم از نظر عملیات سختي که پیش رو داشتیم.
بي سیم ها را هم موج گرفته بود و از کار افتاده بودند. فقط خدا بود که به دادمان 

مي رسید.
شما با لبخندي از صبح، آن سوتر از من، در مهتاب ايستاده بوديد و روبرويتان 
دشت هاي شقايق و چلچله هايي كه از طوفان گذشته بودند و آرامش دّره هاي شگفت. 
آبي هاي بي نهايت و من زوزه ي گرگ ها را مي شنيدم. وقتي كه خلوت دّره ها مي آشفت 
و مي دانستم فاجعه تازه تازه تكرار مي شود. مي ديدم كه مرگ از ميان فاصله هاي من و 
باغ گذر مي كند و سارها آوازشان در گلو خفه مي شود. مي ديدم ستاره ها دور مي شوند. 
در انتظار دستي بودم كه پنجره اي را بگشايد و شب را ببندد. كسي نبود از رازهاي 
سرخ چيزي به من بگويد. كسي آبي ها را حكايت نمي كرد. كسي نبود رنگ هاي سبز را 
باز بگويد. من از خون هايي كه در يك قدمي روح من در اهتزار بودند، بي خبر ماندم. 
از الله هايي كه كمي دورتر از دل من سنگ ها را رنگ مي زدند، از آوازهاي نخوانده ي 
عشق. در برگردان سكوت خود غرق شدم و ندانستم عاشقي را چگونه خوانديد. 
ندانستم چگونه مرا از تاريكي جدا كرديد و بر بلنداي آفتاب نشانديد، بي آنكه لكه اي 

از آن همه روشني بر من بيفتد.

* * * * * *
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توقف در ايستگاه خورشيد
از خاطرات علي نيریزي همرزم شهيد

عازم مهاباد بودیم. جاده اي که مهاباد و میاندوآب را به هم وصل مي کرد، به 
دست گروهک هاي محارب بود. مي بایست دریاچه ي  ارومیه را دور بزنیم تا به 
مهاباد برسیم. این کار خیلي وقتمان را مي گرفت. جاده هم که بسیار ناامن بود. به 
ما گفتند ستون رفته و به هیچ وجه نمي توانیم با این وضعیت شما را  اعزام کنیم. 
باید چند روزي بمانید. شهید شول به بّچه ها گفت این درست نیست ما چند روز 
از بیت المال استفاده کنیم و استراحت داشته باشیم. و هیچ کاري انجام ندهیم. من 
مسئوالن را متقاعد مي کنم. آیا شماها حاضرید به مهاباد برویم؟ بّچه ها گفتند ما براي 
سرکوبي دشمن آمده ایم و االن به وجودمان نیاز است. به هر حال شهید شول موافقت 
مسئولین را گرفت و ما پس از سه چهار ساعت به ستون رسیدیم. ستون متعلق به 
یکي از تیپ هاي ارتش لشکر 64  مهاباد بود و در قرارگاهي در 15 کیلومتري مهاباد 
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توقف کرد. همگي عقیده داشتند که صالح نیست جلوتر برویم و باید فردا صبح با 
سپاه مهاباد هماهنگي کنیم و بعد شما ها را بفرستیم. دوباره شول با فرمانده ي تیپ 
صحبت کردند و  گفتند ما باید حتماً  امشب خودمان را به مهاباد برسانیم. و گروه ما 

با مسئولیت خودشان حرکت کرد و غروب به مهاباد رسید.
از دور دست صداي تفرقه مي آمد. صداي فاصله. صداي جدايي ماه و خورشيد. 
صداي غربت و شما به هنگام غوغاي آفتاب از نيم روزهاي داغ كوير گذشتيد و تا 
قّله هاي برفي نور تا  مرزهاي سپيد جلو رفتيد. در جاده هاي خطر راه مي سپرديد و 
راه هاي مه آلود مشكوك پشت سرتان جا مي ماند. نمي توانستيد منتظر زمان شويد. در 
التهاب دير رسيدن و اضطراب دير شدن به روز پا به پا مي شديد. نمي خواستيد در بند  
قانون هاي مشخص باشيد انگار مي دانستيد كه بايد فقط در ايستگاه خورشيد توقف 
كنيد. شما كه عاشقانه و پر شتاب از ما و من عبور كرديد تا  نگذاريد ابرهاي ناشناس 

روي آسمان مان سايه بيندازند و دست هاي بيگانه، سرنوشت باغ را رقم بزنند.
شما كه بي واهمه از شيب هاي تند تاريخ گذشتيد تا فردا خورشيد نظاره   گر اوج 
نگاهتان باشد. شايد فراموشي سال ها نتواند خط عبور شما را محو كند. شايد رد آن 
قافله ي نور تا ابد بر سينه ي صحرا باقي بماند و ما بدانيم كه هيچ كس با چشم بسته 

تقدير آفتاب را نمي نويسد.
آن روزها مأموریت کردستان از پانزده روز تا یک ماه گاهي 40 تا 45 روز بود. 
شهید شول به بّچه ها گفت شماها حاضرید اینجا سه ماه مأموریت داشته باشید؟ براي 
خودمان هم تعجب آورد بود این همه جسارت و شهامت گروه و این همه جذبه و 
جّدیت شهید شول. به هر حال ما تقسیم شدیم. شهید شول هم به عنوان فرمانده ي 
مقر بانک سپه شهرستان مهاباد که وسط شهر قرار داشت، ا نتخاب شد. جمعیّت شهر 
آن روزها هفتاد هشتاد هزار نفر بود و ارتباط تلفني به طور کلي قطع بود. بنابراین 
فرماندهي آن مقر به دلیل شهامت و بي باکي و قدرت تصمیم گیري شهید شول 
به ایشان واگذار شد. ایشان هر چند روز یک بار از تپّه ها یا مقرهاي دیگر سرکشي 
مي کردند، حال و احوالي از بّچه ها مي پرسیدند و دوباره به مقر خودشان بر مي گشتند 
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تا زمان پاکسازي روستاي دارلک.
قرار بود برویم براي پاکسازي روستاي دارلک به فرماندهي شهید شول. قباًل به 
  ً ما خبر داده بودند که حدود صد و پنجاه نفر در این روستا کمین کرده اند، ولي بعدا
متوجه  شدیم که حدود نهصد نفرند، در حالي که ما فقط صد و پنجاه نفر بودیم. 
به هر حال ما آماده شدیم و با تمام توان جنگیدیم تا توانسیتم منطقه را پاکسازي 
کنیم. از بّچه هاي ما در این عملیّات برادر انجم شعاع و برادر حسین شکاري و چند 
رزمنده ي دیگر شهید شدند و و چند نفر هم زخمي، چون درگیري بیشتر در مزارع 
و باغ ها بود و زمین ها هم خیس و گلي انتقال شهدا و زخمي ها، خیلي مشکل بود.  و 
هر کسي حاضر نمي شد پیشقدم شود براي این کار. باالخره این بار هم شهید شول از 
همه پیشي گرفت و داوطلب شد. من و چهار تا از بّچه هاي دیگر با او همراه شدیم تا 

توانستیم شهدایمان را انتقال دهیم.
وقتي شما اين گونه سبز بوده ايد، چه كسي مي تواند به درختان شك كند؟ چه 
كسي مي تواند بگويد برگ ها در ريزش خود با خاك يكسان شده اند و كسي به  گل ها 
اعتنايي نداشته است؟  چه كسي مي تواند بگويد الله در  انزواي خود پژمرده اند و باغ 

از گل هاي سرخ تهي بوده است؟
چگونه مي شود حّس روييدن شاخه ها را انكار كرد، وقتي شما اين گونه شگفت و 
سرشار بوده ايد؟ اين گونه كه شما عاشقي را ادا كرده ايد، نمي شود گفت كه خدا تنها 
مانده است  و اين گونه كه به تفسير آالله ها پرداخته ايد نمي شود گفت در  حق عشق 
كوتاهي شده. چگونه مي توانيم آن قدر كوچك باشيم كه بلندي شما را در نيابيم و آن 

قدر زرد مانده باشيم كه به حّس ارغواني دل هايتان پي نبريم.

* * * * * *
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در پايگاه تنهايی خود
از خاطرات آتش پور همرزم شهيد

یادم مي آید چند بار با بّچه ها به میدان تیر رفتیم. شهید فرمانده ي خط میدان تیر 
بود. بعد از ظهر آمدم توي سپاه دیدم تمام بچه هایي را که از تیر اندازي برگشته 
بودند، به ردیف نشانده و وادارشان کرده که اسلحه را باز و تمیز کنند و ببندند. گفتم 
براي چه این بسیجي ها را روي زمین نشانده اي و تفنگ دستشان داده اي؟ آن ها االن 
از میدان تیر برگشته اند، خودت هم حسابي خسته اي. گفت اسلحه باید براي میدان 

بعد آماده باشد، کار این گروه تمام شده، کار دیگران که تمام نشده است.
گفتي بگذار تفنگ ها  را  روبراه كنند و آن ها را صيقلي دهند براي دست ها و 
مشق هاي بعدي. تو دلشوره ي فردا را هم داشتي. براي نيامده ها هم تعهد داده بودي. 
نمي خواستي زمان زيادي براي تمرين عشق كردن از دست برود و وقت عاشقي ها هدر 
شود. مي ترسيدي براي به خدا رسيدن دير شود و پرنده هاي ديگري از تو سبقت بگيرند.
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وقتي پاس بخش بود با مدیریت او هیچ کاري نقص نداشت. به همه ي بچه ها 
سر مي زد و آن ها را زیرنظر داشت و از آن ها مي خواست که سرپست هایشان باشند 
و حواس شان جمع باشد. بیدارخوابي تأثیري در روحیه اش نداشت. سختي ها را به 
چیزي نمي گرفت. حتي اگر شب تا صبح گشت زده بود و در سپاه جلسه داشت، به 

موقع و متبّسم وارد مي شد.
و من مي ديدم شب را در جستجوي خورشيد به صبح مي رساندي. ستاره ها را به 
آسمان مي سپردي و تا روز قدم مي زدي. از پله هاي شب باال و پايين مي رفتي و روي 
برج هاي روشنايي سرك مي كشيدي. پاهايت روي زمين بند نبود، انگار روي نوارهايي 
از نور در حركت بودي.دست هايت خستگي نداشت. خواب را نمي شناختي. آفتاب در 
پيشانيت زودتر از همه طلوع مي كرد و چشم هايت زودتر از همه به خورشيد صبح به 

خير مي گفت.
تپّه  یک  نوک  در  که  پایگاههایي  از  یکي  در  مي کرد  تعریف  شهید  خود 
داشتیم، با یکي از بچه ها همراه بودم. همرزم من براي کاري به شهررفت و دیگر 
نتوانست برگردد. شب شد و دشمن از دو سه طرف آتش روي پایگاه مي ریخت. نه 
مي توانستم آن جا را ترک کنم، نه بمانم. با خودم مي گفتم اگر بروم، آنها پایگاه را 
به راحتي مي گیرند و اگر بمانم چه طور به تنهایي با آنها بجنگم. به خدا توکل کردم 
و گفتم نارنجک هاي باقي مانده را یکي یکي پرتاب مي کنم. گفتم خدایا هر کدام 
از این نارنجک ها را با یک صلوات پرتاب مي کنم. تو خودت آنها را به هدف بزن. 
به هر حال نارنجک ها را به جهت هایي که مي دانستم در مسیر آتش دشمن است، 
مي انداختم که دشمن فکر نکند پایگاه خالي است. باالخره هوا روشن و از شّدت 
آتش هم کم شد. صبح که نیروها براي بررسي وضعیت آمدند، متوجه شدند که 
حتي یک عراقي هم آن جا نمانده و همگي فرار کرده اند و چند جسد هم این طرف 

و آن طرف افتاده است.
به يقين هيچكس نمي دانست كه سينه ي تو از نوري روشن بود كه شعله هاي كينه 
را فرو مي نشاند. در دست هايت خورشيدي مي درخشيد كه شب را به چيزي نمي گرفت 
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و كسي نمي دانست كه در پايگاه تنهايي خود، خدايي به بزرگي قلبت داري كه نه تنها 
زمين حتي آسمان را هم مي تواند برايت به غنيمت بگيرد و فرشتگاني كه گوش به 
فرمان او به همياري و همراهي تو برخاسته اند تا غروب تنهايي بر روشنايي دلت سايه 

نيندازد و خورشيد از ميان لحظه هاي تاريك نوميدي طلوع كند.

* * * * * *
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لبخندی که بين پاييزها پخش می شد
از خاطرات احمد حاجتمند همرزم شهيد

مي خواستیم شمال مهران را آزاد کنیم. پشت سر شهید از کانال باال رفتیم. ایشان 
اول نارنجکي را توي سنگر عراقي ها انداختند و دو عراقي را کشتند. رفتیم باالي 
سنگر. مي خواستم گلوله ي آرپي چي را شلیک کنم، گفتند نه من خودم این کار 
را مي کنم، اگر گلوله اي آمد و من زخمي شدم، بدانید که هنوز عراقي ها هستند و 
وضعیت دشمن مشخص مي شود. بعد چند گلوله آرپي چي شلیک کردند و هیچ 
جوابي نیامد. بعد به ما گفتند سرتان را پایین بگیرید و بیایید و خودشان بدون هیچ 

واهمه اي رفتند روي تپه ي بعدي.
وقتي از ميان كانال هاي شب مي گذشتي، نارنجك خورشيد در دست هاي روشنت 
مي كردي.  كمين  و  مي گرفتي  سنگر  آفتاب  ستون هاي  پشت  وقت  آن  بود.  پنهان 
پروانه ها را هم عادت داده بودي كه از آتش نترسند. مي گفتي موقع گذشتن از ميان 
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عاشقانه  و  قدر سبز  آن  نمانده.  راهي  باغ  تا  ديگر  باشيد.  بال هايتان  مواظب  بادها 
مي خواندي تا از درختان جواز ورود را براي همه ي شاپرك ها مي گرفتي.

در سرپل ذهاب به تپّه هاي قالویزان مي رفتیم. موقع رفت و برگشت و سرزدن 
به سنگرهاي کمین، بعضي صبح ها هنوز هوا تاریک بود، که مي بایست برگردیم. 
ما گاهي اوقات نمازمان را مي خواندیم و گاهي نخوانده مي آمدیم. شهید همیشه 
مي گفت حتماً نمازتان را در سنگر بخوانید و بعد راه بیفتید شاید بین راه آفتاب طلوع 

کرد یا اتّفاقي افتاد که نتوانستید نمازتان را سروقت بخوانید.
تو مي توانستي فصل گل را بداني و چيزي نگويي. مي توانستي از حّس آغاز شدن 
حرفي بزني، اگر مي خواستي. مي توانستي خاموش بنشيني و لحظه هاي عاشقي را 
بين خودت و خدا تقسيم كني. اما مي ترسيدي پرستوها به موقع بال هايشان را به 
پرواز نگيرند. مي  ترسيدي وقت معراج دل هايشان بگذرد و زمينگير بشوند و در غفلت 

لحظه ها پر بريزند.
تو مي خواستي سهمي از آسمان به  آن ها هم بدهي و صبح در افق آبي دل هايتان 

با هم طلوع كند و درخت ها و پرنده ها را با هم تالوت كنيد.
شهید شول همیشه قبل از عملیّات به چادرها سر مي زد. مي گفت و مي خندید. 
پاي  مي نشست  ساعت ها  گاهي  کند.  عوض  را  بچه ها  روحیّه ي  مي کرد  سعي 
حرف هاي رزمنده ها. گاهي وقت ها از آنها مي خواست اگر مطلب یا نوشته اي دارند، 
بخوانند. و بچه ها هم استقبال مي کردند. با بچه ها رفیق و صمیمي بود و نمي خواست 
به هیچ قیمتي بین خودش و آن ها فاصله بیندازد. یادم مي آید روزي یکي از برادران 
ارتشي که فرمانده ي گروهان هم بود، از من پرسید فرمانده ي شما کیست؟ من به 
خاطر مسائل امنیتي گفتم یکي از همین برادرها. گفت در میان بسیجي ها هیچ وقت 
معلوم نمي شود کي فرمانده است. من شهید شول را که مشغول وضو گرفتن بود، نشان 
دادم و گفتم او. خیلي تعّجب کرد. فکر مي کرد فرمانده باید حتماً سنگر مخصوص 
و محافظ داشته باشد. در حالي که فرمانده ما غیر از لباس ساده ي بسیجي اش چیزي 

نداشت.
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آن قدر صدايت ساده بود كه نمي شد فهميد كدامي و كجايي؟ بي رنگي محض 
بودي. مي نشستي و خودت را ميان قلب ها تقسيم مي كردي و لبخندت بين پاييزها 
پخش مي شد. من آن طرف تر در غروب بيگانگي ايستاده بودم و نمي توانستم تو را 
از درخت ها تشخيص بدهم. به هرچه نگاه مي كردم سبز بود. آبي بود. فاصله به فاصله 
آسمان. اما نه ستاره اي نه نشاني. نمي د انستم زخم هايتان نشان عاشقي اند و سروها را 

بايد از روي بلندي و رعنايي شان بشناسم.
هنگام عملیات کربالي یک اول صبح که مي بایست گردان 416 وارد عمل 
شود، قرار بود ما پشت تانک ها حدوداً دو سه کیلومتر به جلو حرکت کنیم. از روبه 
رو مرتّب گلوله مي آمد و چند تا از بچه ها زخمي شدند. شهید سفارش مي کردند 
سرتان را پایین بگیرید و جلو بیایید، تا اینکه به رودخانه اي رسیدیم، به ما گفتند 
بنشینید. پناه بگیرید تا نیروهاي تخریب راه را باز کنند. این در حالي بود که خود 
تا  این طرف و آن طرف و جلو وعقب ستون مي رفت  بر موتور  بي واهمه سوار 
وضیعت و موقعیت را شناسایي کند. در همان هنگامي که ما را به حرکت و پیشروي 
تشویق مي کرد خودش مجروح شد. من متّوجه شدم کنار پاي شهید و کفشش خوني 
است، پرسیدم: زخمي شده اید. گفتند نه. موقعي که زخمي ها را جابه جا مي کردم، 
لباسم خوني شده، اما وقتي که پارگي لباسش را دیدم، فهمیدم که از ناحیه ي پا به 

سختي مجروح شده و فقط به خاطر حفظ روحیّه ي ما چیزي نمي گوید.
نه ظهر بود نه كربال. نه آفتاب بود نه عاشورا. صبح بود و كربال بود. قبيله ات راهي 
شده بود و تو جلودار قافله اي بودي كه تا عشق و عاشورا ادامه داشت، تو پيشاپيش 
آفتاب شب را مي شكستي و پيش مي رفتي و گاهي رد خون راهيان روي دشت ها 
الله  مي كاشت. تو در دلشوره ي عاشقي، دردهايت را فراموش كرده بودي. بي آنكه 
زخم هايت را به چيزي بگيري. دلت اضطراب قافله را داشت. دلواپس پرستوها بودي. 

مي ترسيدي زمستان نگذارد هجرتشان به بهار بكشد.

* * * * * *
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سپاه روشن در دّره های غروب
از خاطرات علي شيخ مرادي همرزم شهيد

شهید شول خیلي فداکار و از جان گذشته بود. شجاعت و فداکاریش زبانزد 
همه بود. هرکس هرجا در مي ماند، از او کمک مي خواست. یادم مي آید در دشت 
مهران ، مأموریت را به گردان 416 عاشورا یعني گردان شهید شول دادند. ایشان با 
گردانش تا صبح جلوي دّره به تنهایي در مقابل دشمن مقاومت کرد و همه جا را زیر 

نظر داشت تا از پیشروي دشمن جلوگیري شود.
تا  را پشت سر مي گذاشت  دّره هاي غروب  آنگاه كه سپاه روشنت  بوديم،  كجا 
دشت هاي خالي را با روشنايي گل ها آذين ببندد. در كجاي شب ايستاده بوديم، آنگاه 
كه از فصل هاي تنهايي سكوت مي گذشتيد تا زماني را به ماه و پرنده پيوند بزنيد. 
چگونه از آفتاب بي خبر مي مانديم و پشت به خورشيد در تنهايي تاريك خود قدم 
مي زديم تا شما از فتح آسمان برگرديد. شما آن قدر آفتابي بوديد كه ناسپاسي ما را با 
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سبدهاي لبخند و سپيده جبران مي كرديد.
از لحاظ قدرت نظامي ضمن اینکه فرمانده ي گردان بود، یک فرمانده ي لشکر 
هم به حساب مي آمد، واقعاً توان او از حّد یک فرمانده ي گردان باالتر بود. فراتر از 
وظیفه و مسئولیت خود عمل مي کرد و هرجا الزم بود، وارد عمل مي شد. برخالف 
بعضي ها که براي آموزش به کالس هاي عالي جنگ رفته بودند ولي فقط در حیطه ي 

خودشان انجام وظیفه مي کردند.
او خط  از  و  مي نشيني  خدا  با  خود  خلوت  لحظه هاي  در  مي دانست  كسي  چه 
مي گيري. كسي چه مي دانست آسمان برايت تعيين تكليف مي كند و براي نبرد با 
سياهي ها از صبح اجازه مي گيري؟ تو دانش آموخته ي كدام مكتب بودي كه در مرامت 
مرزهاي ايثار پاياني نداشت و جوانمردي بي انتها بود؟ تو دست پرورده ي كدام مدرسه 

بودي كه بي چشم داشت لبخندي، عشق را بر زردها نثار مي كردي؟
در مكتب تو آفتاب از ديوارهاي محدوديت فراتر رفت تا روي سايه  ها رنگ بپاشد 

و شب را بردارد.
ذره اي غرور و تکبّر نداشت. افراد مافوقش برایش احترام زیادي قائل بودند، براي 
مثال هرگاه سردار قاسم سلیماني او را مي دید، دست مي انداخت به گردنش و او را 
مي بوسید، حتي اگر روز قبل او را دیده بود. یعني همان قدر که بچه ها او را دوست 
داشتند و براي آنها یک تکیه گاه به حساب مي آمد، براي افراد مافوق هم اهمیّت و 

ارزش داشت و تکیه گاه آنها بود.
بچه ها که  از  یادم مي آید در یکز عملیات ، یکي  بود.  باال  استقامتش  توان و 
جثّه ي بزرگ و سنگیني داشت مجروح شده بود. طوري که هیچ کدام از بچه ها 
نمي توانستند او را عقب بیاورند. شهید اسلحه اش را به یکي از بچه ها تحویل داد و 

مجروح را حدود دو سه کیلومتر عقب برد و به آمبوالنس رساند.

* * * * * *
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تعمير بالهای شکسته
از خاطرات محمدرضا کریميان همرزم شهيد

وقتي شهید خط را در هورالعظیم تحویل گرفت، آقاي نجیب زاده به ما گفتند 
بروید سنگرها را پیدا کنید. هور منطقه اي بود که اطرافش  آب بود و پیدا کردن 
سنگرها میان نیزارها بدون هیچ نشانه اي  کار بسیار سختي بود. به هر حال من و شهید 
شول و شهید صادقي و شهید حسن سکوداني و چند تا از بچه ها حرکت کردیم. 
آب راه ها خیلي گمراه کننده بود و امکان این که اسیر عراقي ها شویم، خیلي زیاد 
بود. مي خواستیم دور بزنیم که قایق به جلبک ها گیر کرد و موتور قایق خاموش شد. 
شهید شول خیلي خونسرد و بدون اینکه ترسي به خودش راه دهد، شروع کرد به 
تعمیر موتور و تمیز کردن پروانه. آن موقع ما واقعاً جانمان در خطر بود، ولي سعي 
مي کردیم که خونسرد و آرام باشیم تا موتور تعمیر شود. به هر حال بعد از راه اندازي 
قایق حرکت کردیم. کمي که جلو آمدیم، قایق بنزین تمام کرد. با پارو قایق را راه 
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انداختیم و به سختي دویست و سیصدمتر جلو آمدیم تا شهید زندي را دیدیم که 
مي خواست براي گرفتن ثبت تیر به منطقه برود. گفت من یک بیست لیتري بنزین در 
قایق دارم بگیریدش. به هر حال ما یکي یکي سنگرها را پیدا کردیم. پنج شش سنگر 

بودند که تویشان نیرو چیدیم.
در سايه  ي خود نشسته بودم و پروانه ها در غفلت من مي پريدند، اما چشم هايم 
هنوز آن قدر باز بود كه بتوانم پروازشان را دنبال كنم. هنوز آنقدر خشك نشده بودم 
كه نتوانم احساس درخت را جدي بگيرم و نتوانم رازهاي جنگل را بفهم. آن روزها 
مي توانستم شما را ببينم كه در سايه ي سنگين شب به ترسيم مهتاب مشغول شده ايد 
تا راه سحر را باز شناسيد. مي ديدمتان كه به تعمير بال هاي شكسته نشسته ايد تا 
رهسپار روشناي نور شويد. شما را مي ديدم كه فاصله ي زمين و آسمان را به چشم 
برهم زدني طي مي كرديد تا سنگرهاي آفتاب بي سنگربان نمانند. خدا مي دانست كه 
شما براي تسخير ابرها هم قسم شده ايد كه شما را در گروه سبز فرشتگان قرار داده 

بود. مي دانست تا ماه را از دست هاي شب درنياوريد، آرام نمي گيريد.

* * * * * *
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مارپيچ پّله های مهتاب
از خاطرات حشمت اهلل عطایي همرزم شهيد

در عملیّات والفجر هشت ما به خاکریز عراق رسیده بودیم و کارمان پاکسازي 
نیروهایي بود که توي جنگل باقي مانده بودند. آن موقع شهید احمد شول فرمانده ي 
گردان بود. چند عراقي توي جنگل پناه گرفته بودند و ما را زیر نظر داشتند. شهید 
احمد شول در دو سه مرحله چند تا از نیروهایمان را فرستاد براي دستگیري عراقي ها، 
اما دستگیریشان آسان نبود. نوبت به پي سیم چي ایشان رسید. آدم الیق و مؤمني بود. 
شهید احمد شول خیلي به او عالقه داشت. با این همه مجبور بودند که او را بفرستند 
برود جلو. متأسفانه گلوله ي دشمن به پیشاني او اصابت کرد و ایشان هم به شهادت 
رسیدند. شهید احمد شول خیلي ناراحت و متأثر شد و باالخره علي یار شول را 
فرستادند براي دستگیري عراقي ها. علي یار نیروهایش را به دو گروه تقسیم کرد و 
توانست با رشادت چند عراقي را دستگیر کند. در انتهاي جنگل اتاقي بود که هنوز 
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چند عراقي در آن پناه گرفته بودند و مرتب روي سرمان آتش مي ریختند. علي یار 
این دفعه بچه ها را به سه گروه تقسیم کرد و گفت سه نفرتان از سمت راست حرکت 
کنید، سه نفر از سمت چپ و خودش و شهید گوئیني درست در مقابل دید دشمن 
شروع به حرکت کردند. به نیروهاي چپ و راست دستور داد مرتّب شلیک کنند و 
آتش بریزند تا حواس عراقي ها متوجه آنها بشود. بعد خودش با چابکي و چاالکي و 
به سرعت از پلّه ها باال رفت و مچ دست عراقي را در حالي که دستش روي ماشه ي 
تیربار قرار داشت گرفت. سپس اسلحه ي هر دو گروه عراقي را گرفت و آنها را سوار 

جیپي کرد که مال خودشان بود و به عقب فرستاد.
انگار همين ديروز بود كه بند پوتين هايت را محكم بستي و گفتي: » مي خواهم بروم. 
گفتي نمي توانم اين جا بمانم. اين جا احساس آزادي و آرامش نمي كنم. من نمي توانم به 

جبهه فكر نكنم. و وطنم را فداي خانه و خانواده ام كنم«.
اما من كوچكتر از آن بودم كه بتوانم بزرگي هاي تو را باور كنم. نمي دانستم تو 
روزي فرمانده  ي گروه آفتاب مي شوي و ترفندهايت شب را مي تاراند و بي چاره مي كند 
و نمي دانستم در دست هايت نقشه هاي بهاري پنهان است كه پاييز را بي وقفه به هدر 
مي دهد. نمي دانستم كه ستاره ها با اشاره ي انگشتت شب را محاصره مي كند و تو از 
مارپيچ پله هاي مهتاب باال مي روي و بر دست هاي مرگ دستنبد مي زني و حتي آن قدر 

قد مي كشي كه آسمان هم برايت كوچك مي شود.
شهید هیچ گاه احساس خستگي نمي کرد. هیچ وقت او را بي کار نمي دیدیم. 
حتي روزهاي تعطیل و وقت استراحتش. یا مشغول دعا و قرآن خواندن بود یا سرگرم 
باز و بسته کردن و تعمیر اسلحه. گاهي وقت ها هم موقع تعطیلي به کمک والدین 
خودش مي رفت. از کودکي با مشکالت دست و پنجه نرم کرده، و کار، ساخته و 
پرداخته اش کرده بود. قدرت جسماني خوبي داشت. با آن قد و قواره ي بلند، با آن 
ابهت و جذبه هرگز نمي دیدي خودش را از رزمنده ها جدا بداند. هرکس مشکلي 
داشت، او را مي شناخت. واقعاً مهرباني و رئوفتش کمتر از شجاعت و شهامتش نبود.
و من نبودم كه بگويم تو نمي تواني بنشيني و ايستاده نباشي. نمي تواني خاموش 
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باشي و نخواني. نمي تواني دلت را لحظه اي به كار نگيري. نبودم كه بگويم روزهايت 
هيچ وقت مردابي نبوده اند و هميشه مثل موج بي آرام و بي قرار بوده اي. تو هميشه آغاز 
روزها بوده اي. روزهايي كه هرگز تسليم جمعه ها نمي شدند. تو از جنس ديگري بودي. 
شايد از جنس پرنده ها. انگار خدا فقط بال هايت را پيش خودش به امانت گرفته بود. 

انگار تو را براي اين زميني كرده بود كه آسمان را معني كني و برگردي.
شهید نسبت به مسائل حفاظتي بسیار حساسیّت داشتند و تأکید مي کردند که در 
حمل  و نقل و جابه جایي نیروها مسائل حفاظتي در نظر گرفته شود. اگر کسي در این 
مورد کوتاهي مي کرد، مورد سرزنش سخت شهید قرار مي گرفت. قدرت  جاذبه اش 
خیلي زیاد بود. سعي مي کرد از بهترین راه سپاهش را حفظ و تقویت کند. بین بّچه ها 
همیشه در رفت و آمد بود تا ببیند نقطه ي ضعف یا قوت افراد در کجاست و اگر 
ضعفي مشاهده مي کرد، سعي داشت آن ضعف تاکتیکي یا معنوي را به بهترین نحو 

برطرف کند.
یکي از خاطره هایي که از آن زمان دارم این است که قبل ا ز عملیّات والفجر 
هشت، شهید شول گفتند که شهید تاجیک همراه جلسه ي توجیهي مراسم دعاي 
توسل را هم با گردانش برگزار کرده، خوب است که ما هم چنین کاري بکنیم. به 
هر حال، شهید احمد شول و شهید علي یار شول مراسم دعا را خیلي پر شور و حال 
برگزار کردند و آخر جلسه در مورد خداحافظي امام حسین )ع( با یارانشان صحبت 
کردند و گفتند حاال ما هم چراغ ها را خاموش نگه مي داریم تا هر کدام از شما که 

مي خواهید بروید، راحت باشید. البتّه هیچکدام از بّچه ها از جایشان تکان نخوردند.
در شب هاي خون و حماسه، در ناآرامي و بي قراري وصل، در اضطراب پيوستن، 
در لحظه هاي ملتهب جنگ هم از عاشورا غافل نبودند. در هر خيمه اي كرباليي بر 
پا علقمه اي در شور. دل هايي در گداز. همهمه اي در سقف هاي كبوتر. واژه ها التهاب 
حرف ها اشك. دل به دل آتش. جنون بي نهايت. مجنون بي اندازه. آالله ها تنگاتنگ. 
عاشقان گوش تا گوش. نقطه به نقطه عشق. بغض هايي كه مي شكستند. چهره هايي كه 
مي شكفتند. دل هايي كه شقايق مي شدند. كسي نبود دنبال خودش بگردد. جاي هيچ 
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دلي خالي نبود. كسي نمي خواست از شعله دور شود. در تاب لحظه هاي گزينش، در 
آزمون ماندن و رفتن، در امتحان عاشقي، شما سرافراز و پيروز بوديد كه اعتبار زندگي 

و عشق در بال هاي خونينتان خالصه مي شد.

* * * * * *
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در انتهای فرصت خود با پوتين های عاشقانه جنگ
از خاطرات ایوبي همرزم شهيد

زماني که در اهواز بودیم و بعد از تمرین عملیّات نظامي حسابي خسته شده 
بودیم، یکي از فرماندهي لشکر آمده بود براي اعالم حرکت به ما. من و شهید شول 
خیلي احساس ضعف و گرسنگي مي کردیم. چیزي هم نبود که بخوریم. گفت بیا 
برویم. بنشین ترک موتور. بین راه از چادر تدارکات چیزي مي گیریم و مي خوریم. 
بعد جیب هایش را گشت و یک  تکه نان خشک پیدا کرد و گفت فعاًل همین را 
مي خوریم. در بین راه به من گفت اگر االن بگویند بروید منطقه براي شناسایي، 
مي روي؟ گفتم بله، چه دلیلي دارد که نروم. گفت آفرین. اگر غیر از این جوابي به 

من مي دادي، شما را نمي بردم.
مي گفتند وقتي كه دلي براي عاشقي باشد، خارها به لطافت گل مي شوند؛ صخره ها، 
حرير نور. شما فراتر از عاشقي بوديد، به دلباختگي كبوتر. سرخ تر از الله. شقايق تر 
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ازعشق. سبك بار چون نسيم از سينه ي صحراهاي عطش مي گذشتيد بي شكوه از 
هرم تابستان. بي شكايت از راه جانسوز خستگي. با داغ تشنگي، بر لب هايتتان ترنم 
باران بود. با دست هاي خالي دامن دامن شقايق داشتيد. دريا دريا عشق. قدم به قدم 
باغ. دشت ها  به اندوخته ي عاشقي تان غبطه مي خوردند. جنگل ها به سبزي دل هايتان 
رشك مي بردند . درياها به صدف هاي سپيد آرامشتان. با اين همه هر كدام به آوازي 

جاودانگي تان را مي سرايند.
در عملیّات کربالي پنج در غروب پنجم بهمن شصت و پنج ترکش به پایم 
خورد. شهید شول و شهید تاجیک مرا عقب آوردند. بعد شهید شول گفت: بلند شو 
راه برو. گفتم نمي توانم. گفت بلند شو، اما وقتي دید نمي توانم سرپا بایستم، گفت 
دیگر وظیفه و مسئولیتي نداري. این آخرین دیدار من با شهید شول بود. من در همان 
لحظه به ایشان گفتم اگر شهید شدید، مرا هم شفاعت کنید. شهید احساني و بي سیم 

چي ایشان شهید علمدار هم در همین عملیّات به دیدار حق رفتند.
ما در چه فاصله اي از شما هستيم؟ چه اندازه از سقف زندگي ما باالتر رفته ايد؟ 
دل هايتان را با چه معياري مي شود سنجيد؟ آينه ها را چگونه مي شود معنا كرد؟ شما 
كه مرگ را سرخ سرخ سروديد تا به زندگي آبرو ببخشيد. شما كه در طول تاريكي، 
جنگ ميان تنهائي تان شعله كشيد و دل هاي آتش گرفته تان را نثار غفلت ما كرديد. 
وقتي كه مرگ مي وزيد، در بطن زندگي جاري شديد تا دنياي حقير مان را كابوسي 
نياشوبد و آن گاه كه شب مكرر مي شد، چشمان بسته ي ما را به صبح پنجره ها دعوت 
مي كرديد. شما كه در طوفان زرد فاجعه سبز سبز ايستاديد و هستي تان را به نام ما 

كرديد تا به بودنمان رنگ آبي زندگي بزنيد.
یک بار با شهید در مورد جنگ صحبت مي کردم. ایشان مي گفتند به نظر من 
جنگ یک پدیده ي خطرناک و رعب انگیز نیست، بلکه اگر از دیدگاه صحیح به 
جنگ نگاه کنیم. جنگ یک کارخانه ي آدم سازي است. او زندگي را هم نوعي 
جنگ مي دانست و معتقد بود انسان در بحران هاي سخت زندگي باید با مشکالت 

مقابله کند تا پیروز شود.
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با اینکه گاهي ایجاب مي کرد شهید با خطا کاران رفتار خشني داشته باشد، اما 
ما هرگز چنین حرکتي از ایشان ندیدیم. هرگز نشد که او کسي را تحویل مقامات 
قضایي بدهد، بلکه همیشه سعي مي کرد با نرمش و مهرباني و زبان خوش او را 

راهنمایي و هدایت کند.
همان قدر که در جذب نیرو مّوفق بود، در حفظ آن هم مي کوشید، به طوري که 
اگر رزمنده اي به گردان ما مي پیوست، دیگر محال بود که بخواهد جدا شود. ایشان 
قبل از هر عملیاتي شخصاً منطقه  را شناسائي و حتي االمکان از آن بازدید مي کرد که 
در حین انجام عملیّات اشتباهي رخ ندهد. همیشه مي گفت من خیلي باید حواسم جمع 
باشد، مسئولیت زندگي جمعي از زرمنده ها با من است و این مسئله ي کوچکي نیست.

تو در كنار جويبارهاي مهربان جاري بودي و بيدها به سويت خم مي شدند و هيچ 
فاصله اي بين تو و برگ هاي جوان نبود. تو از ياس ها نسبت مي بردي. از چراغ هاي 
مهربان. از دست هاي عاطفه. آن قدر آبي بودي كه با پنجره هاي بسته هم حرف مي زدي 
و در شيشه هاي غبار گرفته منعكس مي شدي. تو منظومه اي از آفتاب بودي كه سياّره ها 
گرداگرد اليتناهي ات مي چرخيدند. چگونه شب جرأت پيدا مي كرد روي رؤياي روشن 

بيداريت سياهي بيندازد، وقتي كه تو با خدا و خورشيد همدست مي شدي.
هیچ وقت آرزو نمي کرد که مثاًل به جاه و مقام دنیوي دست یابد و یا از امکانات 
مادي و مالي بهره مند شود. حتي آرزوي شهادت را هم بر زبان نمي آورد. فقط برایش 
اداي وظیفه به بهترین نحو اهمیّت داشت. معتقد بود که اگر وظیفه شناس و مسئول 
باشیم، یاري خداوند حتماً ما را پیروز مي کند. بزرگترین آرزویش این بود که اعمال 

و رفتارش مورد قبول حق تعالي باشد.
همیشه حساب شده و دقیق و با آمادگي قبلي وارد هر جریاني مي شد. معتقد بود 
انجام مانور و نرمش هاي صبحگاهي و رزم هاي شبانه  قبل از عملیّات، براي آماده نگه 
داشتن بّچه ها بسیار ضروري است . خود ایشان همیشه پا به پاي برادران بسیجي در 
عملیّات تاکتیکي شرکت مي کرد. قبل از عملیّات مسئولیت ها و وظایف هر کدام از 
معاونین گروهان ها را مشخص مي کرد. حتي افراد جانشین هم وظیفه و مسئولیتشان 
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معلوم بود تا اگر معاوني به شهادت رسید، خللي در کار بّچه ها به وجود نیاید.
شهید اعتقاد داشت که آموزش به تنهایي کارساز نیست. تیزهوشي و خالقیّت 
در عملیّات خیلي مهم است. مي گفت ممکن است ما هزار نقشه ي عملیاتي بکشیم 
اما دشمن نگذارد هیچ کدام عملي شوند، ا ما یک بسیجي مخلص و خدایي با یک 
طرح و نقشه ي نو و ابتکاري مّوفق عمل کند . ما نباید چنین افرادي را دست کم 

بگیریم، بلکه باید از شیوه و نقشه ي آنها استفاده کنیم.
شهید شول تا روز ششم بهمن ماه  سال شصت و پنج گردان را هدایت مي کرد 
و مّوفقیت هاي خوبي هم کسب مي کند، اما در روز هفتم بهمن ماه  که درگیري به 
اوج رسیده بود، گردان ها به جایي مي رسند که صعب العبور بوده است. در همین 
موقع ترکش به سر ایشان اصابت مي کند. هر چه به ایشان اصرار مي کنند باید عقب 
بروید، شاید زخمتان برایتان خطر داشته باشد، شهید حاضر نمي شود به عقب برگردد 
همان جا سرشان را پانسمان مي کنند و ایشان با رزمنده هایشان همراه مي شوند. بعد به 
بي سیم چي مي گویند شما داخل کانال بمان تا من از خط دشمن یک دید و بازدید 
دیگر بکنم. در همین  موقع گلوله ي دشمن به ایشان اصابت مي کند. ایشان مجروح 
مي شوند، ولي دیگر امکان جابه جایي و انتقال ایشان به پشت خط نبوده است. در 
هیچ جاي دنیا سراغ نداریم که یک فرمانده ي مجروح در زیر آتش سنگین دشمن 
بعد از هدایت گردان خودش گردان دیگري )گردان شهید تاجیک( را هم هدایت 

کند و غریبانه و تنها به شهادت برسد.
تو در انتهاي فرصت خود ایستاده بودي با تمام سرافرازیت. با تمام کودکي و 
خاطره هایت. با تمام جواني و خون خود و تفنگ و پوتین هاي عاشقانه ي جنگ . 
وقتي ستاره ها را به سوي نور کوچاندي و فوج فوج کبوتران به آخرین میعادگاه خود 

رسیدند، تو به نقطه ي تالقي با خورشید رسیدي.
* * * * * *
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رقصی عاشقانه با مرگ
اسماعيل شول برادر شهيد

عملیات کربالی پنج مرحله یکم
برگشت از کانال پرورش ماهي )خط مقدم جبهه(

سال 1365
تقریبا موقع اذان مغرب بود که گردان ما )416( خط کانال ماهي را پس از 6 روز 
عملیات و دفع پاتک هاي سنگین عراق تحویل گردان دیگري داد و نیروهاي جدید 
سرتاسر خط مستقر شدند. نیروهاي گردان ما از انتهاي کانال یکي یکي به سمت  
ورودي کانال آمدند و ما به وسیله فرمانده هان گروهان و کادرهاي دیگر، یکي یکي 
آن ها را از کانال خارج و به سمت عقب جبهه براي سوار شدن قایق ها روانه کردیم. 
تا ساحل چندین کیلومتر بود که این فاصله را مي بایست با سرعت روي یک پد به 
عقب مي رفتیم تا از تیر رس آتش خمپاره و توپ هاي دشمن دور باشیم وقتي همه ي 
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گردان از کانال خارج شد جانشین فرمانده ي گردان )احساني( جلوي گردان قرار 
گرفت وآن را به سمت عقب هدایت کرد. من و فرمانده ي گردان علي یار  شول 
و اصغر ایران نژاد و حاجي و دونفر از نیروهاي تدارکات مانده بودیم که  تا آخرین 
نفر نیروها را بفرستیم و بعد خودمان حرکت کنیم. تعداد زیادي اسحله از شهدا و 
مجروحین مانده بود که مي بایست آن ها را با خود ببریم. هر کدام از ما یکي دو تا 
اسلحه آرپي جي و تیربار و کالش  را که مربوط به شهدا بود برداشتیم و دو نفر از 
نیروهاي تدارکات جلو حرکت کردند بعد حاجي و ایران نژاد و سپس من و پشت 
سر من علي یار شول فرمانده ي گردان بود. از سه راه مرگ که تقریباً 200 متر پشت 
سر ما بود عبور کردیم. آتش دشمن شروع شد. حدود200 تا 300 متر زیر آتش در 

حالي که اسلحه هاي سنگین را نیز حمل مي کردیم جلو رفتیم. 
از كانال هاي مرگ، مردان مخاطره را عبور مي داديد، دلواپس خيس شدن كوله هايي 
آفتاب مي درخشيد.  و موهايي كه جواني شان در  بود  پر  از روياي زندگي  كه هنوز 
نگران از غرق شدن دل هايي كه نمي توانستيد در آب پيدايشان كنيد. چه لحظه هاي 
مضطربي بر پيشاني بند شما عرق مي ريخت در ثانيه هايي كه قرن مي شدند تا يك يك 
قايق ها در آن سوي سرنوشت بر خشكي بنشينند با سرنشيناني كه گسترة درياها در 
نگاهشان بركه اي كوچك بود و شما مي مانديد تا با روحي تازه تر از آب و دست هايي 
گشوده تر  از دريا،آتش را بغل بزنيد. تفنگ هاي سرافرازي را كه هنوز از شليك هاي 
نگفته سنگين بود. كالشهايي كه تازه از دست هاي مردانگي جدا شده بود به دوش مي 
كشيدند بار سنگين  فراق را. بارهاي بزرگ اندوهي را كه در عروج آسماني يارانتان بر 
زمين جا مانده بود. در رگبار آتش در هجوم مرگ با شعله هاي پي در پي، چين به ابروي 
مردانگي تان  نيفتاد و كمر همتتان خم نشد تا درخت ماندن كمترين آموزة پايداريتان 

باشد.
در حال دویدن بودیم که گلوله اي نزدیک ما خورد و یکي از بچه هاي تدارکات 
مجروح شد، یک ترکش کوچک هم به گوش حاجي اصابت کرد. ماشیني عبور 
نمي کرد که به عقب برگردیم. مجروح را به کناره ي راه کشاندیم و به سه نفر دیگر 
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گفتیم شما معطل نشوید به راهتان ادامه دهید که زودتر از تیررس خارج شوید. آتش 
هم چنان شدید مي شد شهید شول با بي سیم به شخصي به نام د هقان که از دوستان او 
بود گفت با ماشین بیا جلو وقتي آمد در تاریکي شب شهید شول را صدا زد و خسته 
نباشید گفت. شهید شول تشکر کرد و گفت شما بروید جلوتر یک نفر مجروح شده 
او را ببرید عقب دهقان هر چه اصرار کرد علي یار سوار ماشین نشد او هم به طرف 
مجروح رفت. حاال دیگر من بودم و علي یار. کس دیگري با ما نبود. آتش دشمن 
ظرف چند دقیقه به کلي فرق کرد. به قدري شدید شد که ما نمي توانستیم به حرکت 
ادامه بدهیم. چاره اي نبود یا مي بایست برویم عقب یا مي بایست برگردیم توي خط 
مقدم. توي جاده اصال نه جان پناهي بود نه سنگري و نه هیچ کس دیگر. فقط ما دو 
نفر بودیم و یک جاده شني به عرض 6 متر. دو طرف جاده هم آب بود. گلوله هاي 
کاتیوشا و توپخانه ي سنگین دشمن توي آب چنان انفجاري داشتند که گوش را کر 
مي کرد و صداي ترکش ها چنان بود که هر لحظه انتظار مي رفت نصف بدن مان 
را ببرد هر چند ثانیه ده ها گلوله کاتیوشا به زمین مي خورد. آتش انفجارها را توي 
آب مي دیدیم. ما چند ثانیه یک بار دراز  مي کشیدیم و دوباره بلند مي شدیم و با 
سرعت مي دویدیم. به علي یار گفتم چه باید بکنیم؟ گفت فقط باید بدویم. گفتیم 
هر چه مي دویم آتش این لعنتي ها تمام شدني نیست. هر کدام از این کلمات را با 
یک بار دراز کشیدن روي زمین و بلند شدن و پس از این که مطمئن مي شدم علي 
یار شهید نشده مي زدم چون وقتي گلوله مي آمد، بعد از دراز کش فکر مي کردم او 
بلند نخواهد شد و او هم تصور مي کرد من دیگر بلند نمي شوم. ولي وقتي دو نفرمان 
بلند مي شدیم در همان مدت کوتاه درباره وضعیت مان حرف مي زدیم. جلوتر که 
آمدیم متوجه شدیم چند ماشین در حال حرکت گلوله خورده و راننده ها پشت 
ماشین  شهید شده اند و تعدادي هم روي زمین افتاده و به شهادت رسیده اند. فکر 
مي کنم دهقان هم که با جیپ رفته بود مجروح را بیاورد گلوله خورده بود. چون اگر 
برگشته بود ما او را مي دیدیم جلوتر که آمدیم مشاهده کردیم یک گردان از لشکر 
25 کربالي مازندران بر اثر شدت آتش و گلوله باران  در حالي که به سمت خط 
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مقدم در حال حرکت بوده زمین گیر شده است. طبق برنامه قرار بود توسط تعدادي 
از گردان هاي لشکر 25 کربال عملیاتي علیه عراقي ها شروع شود امّا دشمن از ماجرا 
با خبر شده و آتش را شدیدتر کرده بود و باالخره با سختي به اسکله رسیدیم و به 

عقب جبهه برگشتیم.
مي دويدند وقتي كه رسيدن دور دست نبود. مي دويدند كه زمان را خسته كنيد. 
زمان كه شماره هايش در آمار نفس هاي شيدايي تان به حساب نمي آمد و تونل هاي تو 
در تو و ناپيدا و همناكش در آهنگ پوتين هايتان طي مي شد. خالصه اي مي شد ناچيز 

از بودن.
چه مي گفتيد در افتان و خيزان مرگ و زندگي، د ر ايستادن نشستن هايي كه 
هر دم با تصور خاك و خون عجين بود. چه تدبير مي كرديد در ثانيه هاي صفير مرگ 
كه بي آنكه پاهايتان را از خاك وا بكنيد، دستهايتان براي رهايي ما، بال مي شد. چه 
مي سروديد بر جراحت هاي سرخي كه دنده ها و چرخ ها و جاّده ها را با شكوه خون آذين 
بسته بود. دريغا از آن خوانش و چنين رقصي عاشقانه با مرگ كه هرگز تعادل خوابمان 

را بر هم نزد.
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روشنای روح تو برفراز کبوتر ها
شهادت عليار شول از زبان برادر اسماعيل شول

عملیات کربالي 5 مرحله دوم )منطقه ي نهر جاسم عراق(
در تاریخ 1365/11/6 گردان ما مأموریت داشت در جبهه ي نهر جاسم خط 
دشمن را بشکند و پس از عبور از نون شکل دوم و سوم به عملیات گردان 415 
به فرماندهي حسین تاجیک کمک نماید. عملیات منطقه ي نهر جاسم در آخرین 
روزهاي عملیات بزرگ کربالي 5 بود و قبل از اینکه گردان ما در این منطقه وارد 
عمل شود، در جبهه ي کانال پرورش ماهي شش شبانه روز با عراقي ها نبرد بي امان 
داشت. در واقع گردان ما به فرماندهي شهید علي یار شول یک بار در اولین روزهاي 
عملیات کربال 5 وارد عمل شد یعني در تاریخ 1365/10/19 و یک بار هم در آخرین 

روزهاي عملیات یعني: 1365/11/6.
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ما ابتدا به شهرک دوئیجي عراق رفتیم. پس از هماهنگي هاي الزم ساعت 19 
حرکت کرده و ساعت 21 به خط رسیدیم. قرار شد اول گروهان عبدالرضا ملک 
قاسمي و شهید کیومرث احساني عملیات را شروع کنند. پس از لحظاتي متوجه شدیم 
عملیات آنها شروع نمي شود. قرار بود پس از آغاز حمله ي گروهان اول، گروهان 
دیگري که نزد ما بود عملیات را ادامه دهد و من و علي یار شول نیز مي بایست همین 
گروهان دوم را همراهي کنیم. وقتي که احساني تماس گرفت و از زمین گیر شدن 
گروهان اول خبر داد، فرمانده ي گردان با تأکید فراوان به او گفت باید هر طور شده 
خط را بشکنید. اما او مجدداً تماس گرفت و اطالع داد که نیروها زمین گیرند و کار 
ما با مشکل مواجه شده است. این صحبت ها به وسیله ي بي سیم در حالي رد و بدل 
مي شد که آتش دشمن لحظه اي قطع نمي شد و چون شب هاي گذشته نیز در این 
منطقه علیه عراقي ها حمله هایي صورت گرفته بود، دشمن کاماًل هوشیار و لحظه اي 
آتش بي امان خودش را  متوقف نمي کرد. باالخره تأکید فرمانده ي گردان براي 
شروع حمله نتیجه اي نداد و فرمانده دستور داد که گروهان به عقب برگردد. و هر 
دو گروهان طوري جمع شوند که صحبت هاي او را بشنوند ما در حالي که از شدت 
آتش  دشمن به ستوه آمده بودیم و علي رغم میل باطني خودمان امر او را اطاعت 
کردیم. باید بگویم فاصله ي نقطه اي که ما در آن قرار داشتیم، با اولین سنگر عراقي ها 
و تانکهاي آنان حداکثر 200متر بود. فرمانده ي گردان با قامتي بلند و مردانه باالي 
خاکریز رفت و گفت: »بسم ا... الرحمن الرحیم برادران جبهه ي ما امشب همانند 
شب عاشوراي حسین )ع( است.  در این طرف خاکریز یاران خمیني و در طرف 
دیگر آن صدامیان ملعون. آیا شما حاضرید امشب خمیني را یاري دهید؟ آیا شما 
حاضرید نداي هل من ناصر خمیني را پاسخ دهید؟ ما براي رسیدن به اینجا شهداي 
زیادي تقدیم کرده ا یم. امشب با یورش مردانه  ي خودتان به دشمن زبون انتقام شهدا 
را از آنان بگیرید و طوري بجنگید که قلب امام از شما شاد و خداوند متعال از شما 
راضي شود. جهاد در راه خدا پاداشي بس بزرگ دارد و این وعده ي قرآن است.« او 
در سخناني کوتاه و آتشین چنان اراده اي در نیروهایش زنده کرد که همان گروهان 
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ناموفق مجدداً حمله را به بهترین نحو شروع کرد. پس از فرمان حمله، موشک هاي  
آرپي جي یکي پس از دیگري به  تانک هاي دشمن اصابت کرد. تعداد 3  تانک 
دشمن در آتش سوخت و یک تانک از ما فاصله گرفت و دور شد و تانک دیگر 
را عراقي ها روشن رها کرده و رفتند. پس از لحظاتي گروهان دوم وارد خط شد. 
کانال هایي که عراقي ها براي دفاع از خودشان حفر کرده بودند مملو از جنازه بود. 
محل عبور ما هم از یکي از این کانال ها بود. ارتفاع کانال 2 متر بود ولي چون جنازه ي 
سربازان عراقي در آن ریخته شده بود، ارتفاع آن به یک متر هم نمي رسید. جنگ و 
درگیري شدت گرفت. نیروهاي ما از چپ و راست امان عراقي ها را گرفته بودند البته 
عراقي ها هم در این جبهه براي جنگ انگیزه اي دو چنان داشتند چرا که اوالً  احساس 
مي کردند اگر کوتاهي کنند بصره را از دست خواهند داد؛ ثانیاً جوخه هاي اعدام 
صدام در پشت جبهه منتظر نافرماني آنها بود بنابراین ترجیح مي دادند که سرسختانه 

بجنگند.
بعضي از سربازان عراقي در تاریکي شب طوري نزدیک شده بودند که فکر 
مي کردیم از نیروهاي خودي هستند. به طوري که من در داخل کانال وقتي که منور 
باال رفت و هوا روشن شد، شخصي را دیدم که پهلوي من نشسته و احساس کردم 
که غریبه است. پرسیدم کي هستي؟ نیروي کدام منطقه اي؟ گفت انا مسلم الدخیل 
الخمیني! موضوع را به علي یار گفتم و قرار شد بچه ها سرباز عراقي را به عقب خط 
ببرند. با علي یار جلوتر رفتیم. سربازي وسط دشت در زیر باران گلوله ایستاده بود 
و هیچ حرکتي نمي کرد. از علي یار پرسیدم  کي  آنجا ایستاده؟ گفت یک سرباز 
عراقي که موج انفجار او را گرفته است. بعد نارنجک را برداشت و پرتاب کرد به 
سمت سرباز و او کشته شد. وضع جبهه ي ما تا ساعت 24 خوب بود. تا آن موقع  
ما فقط یک تیربار مزاحم داشتیم که اجازه پیشروي به گروهان دوم را نمي داد و 
حرکت ما را تقریباً کند کرده بود. من دنبال آرپي جي زني بودم که بتواند سنگر 
تیربار را خاموش کند؛ اما پیدا نکردم. به علي یار گفتم من مي روم سنگر تیربار را 
خاموش کنم. سعي من بر این بود که خودم را طوري به سنگر نزدیک کنم که بتوانم 
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بوسیله ي نارنجک آن را خاموش کنم. سنگر تیربار، بتني بود و بجز آرپي جي چیز 
دیگري نمي توانست به آن کارگر باشد من حرکت کردم و 10 متر مانده به سنگر از 
ناحیه ي کتف مجروح شدم و به سختي خودم را به علي یار رساندم. او اسلحه ي مرا 
گرفت و گفت خودت را به پست امداد برسان. یکي از دوستان بنام محسن بختیاري 
کمک کرد و من به پست امداد رسیدم. در تاریکي شب در سنگر پست امداد که 
فاصله اي حدود 300 متر با محل درگیري داشت جراحت کتف مرا پانسمان کردند 
و مرا بوسیله ي یکي از خودروهاي نیروهاي گردان 415 به عقب فرستادند. وقتي 
که دو امدادگر در روشنایي کم سوي چراغ فانوس در حال پانسمان کردن زخم 
کتف من بودند، محسن بختیاري وارد سنگر پست امداد شد و خبر داد که علي یار 
با ترکش خمپاره مجروح شده است. پرسیدم مجروح شده یا شهید؟ گفت با چشم 
خودم دیدم که از ناحیه ي سر مجروح شده است و او را روي برانکارد آورردند 
خودش از روي برانکارد بلند و سوار آمبوالنس شد. حرفش را باور نکردم چرا که 
علي یار نمي توانست با جراحت سر با پاي خودش به عقب جبهه برود. با خود گفتم 
احتمال دارد بختیاري در تاریکي شب فرد دیگري را با علي یار شول اشتباه گرفته 
باشد از یک طرف هم احتمال مجروح شدن او را مي دادم. به هر حال من با وضعیتي 
که داشتم از علي یار جدا شده بودم و نمي توانستم از حال او با خبر شوم. من و دو 
مجروح دیگر را به وسیله ي یکي از خودروهاي وانت تویوتا که گردان 415 را به 
خط منتقل کرده بودند  جابه جا کردند. هوا تاریک بود و ماشین مي بایست با چراغ 
خاموش حرکت کند. هرچه جلوتر مي رفتیم به آتش عراقي ها نزدیکتر مي شدیم به 
راننده گفتم من فکر مي کنم اشتباه مي روید. آیا راه را بلد هستي؟ گفت: نه خوب 
آشنا نیستم. در همین لحظه چند آرپي جي و گلوله هاي دیگري اطراف ماشین باریدن 
گرفت. راننده ي ماشین که سرباز بود هول شد و نتوانست ماشین را کنترل کند ماشین 
منحرف و واژگون شد. گلوله هاي عراقي ها به سمت ما بیشتر و بیشتر شلیک مي شد. 
راننده مرا از ماشین بیرون کشید و به همراه دو نفر مجروحي که در قسمت بار سوار 
شده بودند در پناه خاکریز قرار داد. اوضاع بدتر شده بود: ماشین واژگون، سه نفر 
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مجروح در تاریکي و آتش گلوله هاي شدید دشمن بدون اینکه کسي تردد کند.
بعد از چند دقیقه ماشیني آمد. راننده ي ما پرسید راه را بلدي؟ جواب دادنه. 
ما. راننده ي  ماشینش را روشن وسط جاده رها کر د و آمد پشت خاکریز کنار 
ما هم چند دقیقه بعد نشست پشت ماشیني که روشن رها شده بود وسط جاده و 
رفت. راننده اش ماند پیش ما و ماشیني که واژگون بود و هرچه فریاد زد ماشین مرا 
کجا مي بري. فایده اي نداشت. چند دقیقه بعدسوار ماشین دیگري شدیم. راننده اش 
راه اصلي را پیدا کرد و به عقب برگشتیم. ساعت 4 بامداد به بیمارستان رسیدیم. 
مجروحین را پشت سرهم به بیمارستان مي آوردند. ساعت هفت و سي دقیقه ي صبح 
متوجه شدم بعضي از این مجروحین از بچه هاي گردان خودمان هستند. از یکي دو 
نفر آنها سؤال کردم آیا خبري از علي یار دارید؟ یکي گفت اسیر شده است و 
دیگري که جهان آبادي بود گفت علي یار مجروح شد و ماند و نتوانستیم او را عقب 

بیاوریم.
من اسامي کساني را که در مورد زخمي شدن علي یار چیزهایي مي گفتند به 
خاطر ندارم. فقط یادم هست که دو نفر از آنها که بسیجي بودند اطالع دادند وضع 
گردان خودمان تا ساعت 6 صبح خوب بود و مشکل خاصي نداشتیم. علي یار هم تا 
ساعتي که هوا روشن شد حالش خوب بود و مرتب مي جنگید ولي هوا که روشن 
شد عراقیها پاتک زدند علي یار نیروها را هدایت و فرماندهي مي کرد. تعدادي شهید 
شدند و ما هم مجروح شدیم. علي یار مرتب از خاکریزها جدا مي شد و تا نزدیک 
تانک هاي عراقي مي رفت و خودش آرپي جي شلیک مي کرد و برمي گشت چند 
تا از تانک هاي عراقي را با آرپي جي زد. عراقي ها در حال پیشروي بودند در یکي از 
مرحله ها بعد از زدن آرپي چي و قبل از برگشتن به کانال، خمپاره جلوي پایش خورد 
و علي یار سخت مجروح شد و دیگر نمي دانیم چه برایش پیش آمده است. وقتي 
خبرهاي ضد و نقیضي در مورد او از نیروهایي که از خط به بیمارستان مي آمدند 
شنیدم، تصمیم گرفتم خودم را به قرارگاه لشکر که در شهرک نورد اهواز و مقر 
اصلي گردان ما بود برسانم تا از وضعیت علي یار با خبر شوم. پاسخي که آن دو 



مرد نا تمام قصه
118

بسیجي به من دادند حاکي از آن بود که علي یار در حالي که سرش باندپیچي شده 
بوده گردان را فرماندهي مي کرده  است و او را در صحنه درگیري ها دیده اند. مسئله ي 
جراحت سرش و باندپیچي آن را در صبح روز عملیات بعدها افرادي دیگري هم 
تأیید کردند. شواهد نشان مي داد که گفته ي محسن بختیاري هم درست یوده است. 
من مجروح بودم. مي دانستم بیمارستان موافقت نمي کند که قبل از درمان کامل از 
آنجا خارج شوم تصمیم گرفتم بدون مجوز، بیمارستان را ترک کرده و به قرارگاه 
لشکر در اهواز بروم. با میني بوسي که راهي اهواز بود خودم را به شهر و سپس به 
قرارگاه رساندم. روي صندلي جلو میني بوس نشسته بودم. از در اصلي قرارگاه وارد 
شدیم و خیاباني را که به قسمت فرماندهي منتهي مي شد طي کردیم ناگهان چشمم 
به دیوار روبه رویمان افتاد به پارچه اي که رویش نوشته شده بود: شهادت سردار 
رشید اسالم شهید علي یار شول فرمانده ي دالور گردان 416 را تبریک و تسلیت 
مي گوییم. بدنم شروع به لرزیدن کرد و اختیار اشک هایم را نداشتم. فوراً از ماشین 
پیاده شدم کتف و دست راستم مجروح و بسته بود. با خودرویي خودم را به جنگلي 
رساندم که محل اردوگاه گردان ما بود و چند کیلومتر با قرارگاه فاصله داشت. هنوز 
به اردوگاه نرسیده بودم که ماشین فرماندهي گردان را دیدم. قباًل علي یار همیشه 
راننده ي این ماشین بود یا پهلوي راننده نشسته بود. من و علي یار با همین ماشین به 
عملیات رفته بودیم حاال خدارحم صادقي راننده بود و اصغر ایران نژاد بغل دست او. 
تا چشمشان به من افتاد ماشین را نگه داشتند. چشمانشان پر از اشک بود و مرا محترمانه 
به طرف ماشین هدایت کردند و از مسیر خودشان برگشته باهم به اردوگاه گردان 
رفتیم. بچه هاي مجروح و کساني که سالم از عملیات برگشته بودند و کادر گردان در 
محوطه، مشغول امور ضروري بودند و برخي دیگر مثل بچه هاي یتیم چشمشان که 
به من افتاد اشکهاشان جاري شد. من به چادر فرماندهي رفتم. بچه ها سعي مي کردند 
که مرا از رفتن به چادر فرماندهي منصرف کنند مي گفتند بچه ها همه اینجا هستند، 
شما با این حال و روز کجا مي روي؟ اما من براي لحظه اي وارد چادر علي یار شدم 
و فوراً برگشتم. درون چادرش فرش نبود. وسایلش را جمع کرده بودند. علي یار 
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نبود و دیگر صدایش به گوش نمي رسید؛ اما گرمي نفس او بعد از 24 ساعت هنوز 
در چادر حس مي شد. مسئولین باقیمانده ي گردان در حال تسویه حساب نیروهاي 
بسیجي بودند که مأموریتشان تمام شده بود و مي بایست به شهرشان برگردند. در این 
عملیات من، علي یار، دایي، پسردایي و پسرخاله  ام حضور داشتیم. چون از فامیل ما 
علي یار شهید شده و جنازه اش در خاک عراق مانده بود و در واقع مفقوداالثر بود، 
اطالع دادن به خانواده امري بسیار سخت و دشوار بود. با فرماندهي لشکر راجع به 
علي یار و اینکه جنازه اش در خاک عراق مانده صحبت کردیم او گفت: ما چند روز 
آینده در همان منطقه، عملیاتي انجام خواهیم داد چون پیکر تعداد زیادي از شهدا در 
آنجا مانده و باید آنها را عقب آورده و خانواده هایشان را از چشم انتظاري درآوریم. 
بدون شک پیکر علي یار هم پیدا خواهد شد. ولي در حال حاضر باید صبر کنید. ما 
ناچار به شهرستان سیرجان مراجعه کردیم. چون گردان براي مرخصي مي بایست به 
شهرستان برود. در بین راه من، دایي، پسردایي و پسرخاله ام با هم قرار گذاشتیم که 
همگي به خانواده بگوییم علي یار در اهواز کار داشته و تا هفته ي دیگر مي آید. وقتي 
به سیرجان رسیدیم همه چشم انتظار ما بودند به محض این که ما را دیدند فوراً سراغ 
علي یار را گرفتند و ما یک زبان جواب دادیم او براي انجام کارهایش مانده است 
و ۷ تا 10 روز آینده مي آید. آنها باور کردند اما مادرم فردا صبح   شروع کرد به 
گریه کردن. بدون اینکه بفهمم رفته بود پیش برادر بزرگترم بهادر و گفته بود بچه ها 
دروغ مي گویند براي علي یار اتفاقي افتاده است. بهادر هم دلداریش داده بود و 
گفته بود چیزي نشده مگر اسماعیل نمي گوید به خاطر کارهایش مانده است. مادرم 
جواب داده بود: پسرم! من مادرم، قلبم گواهي مي دهد که اتفاق بدي افتاده. دیشب 
تا دیروقت خوابم نبرد بعد که خواب رفتم علي یار را خواب دیدم گفتم مادر حالت 
چطوره؟ گفت مادر شهداي چند سال پیش را آوردند ولي من ماندم. علي یار شهید 

شده و جنازه اش مانده توي خاک عراق.
شواهد نشان مي دهد که صبح روز عملیات یعني 1365/11/۷ عراقي ها پاتک 
شدیدي را شروع کرده بودند. تاجیک فرمانده ي گردا ن415 شهید شده بود علي یار 
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گردانهاي 415 و 416 را فرماندهي مي کرده است. عراقي ها فشار زیادي آورده بودند 
تا خاکریزهایي را که شب گذشته از دست داده بودند مجدداً بدست آورند. جنگ 
در محدوده اي کوچک اما از لحاظ آتش بسیار پرحجم بوده است. تعداد زیادي از 
کادرها و فرمانده هان گروهان و دسته ها شهید و مجروح شده بودند. علي یار شخصاً  
آرپي جي به دست گرفته و مي جنگیده است. عراقي ها قدم به قدم به پیشروي خود 
ادامه مي داده و تانک هاي عراقي خاکریزها را با گلوله صاف کرده بودند. جنازه هاي 
بوده  فرا گرفته  را  مانده و دود و آتش و گردوخاک همه جا  زیادي در صحنه 
است. تعداد زیادي از نیروها مجبور به عقب نشیني شده بودند. علي یار همچنانکه 
پیشاني اش زخم بوده مي جنگیده است. در همین لحظه فرمانده ي لشکر حاج قاسم 
سلیماني تماس گرفته و مي گوید: بیا عقب و علي یار جواب داده: نمي آیم. فرمانده 
گفته است: بیا کسي نیست. که پشتیباني ات کند. با تانک محاصره مي شوي. بیا عقب. 
و او جواب داده بود اینها دوازده تا تانک بیشتر نیستند مي خواهم آنها را بخورم . در 
آخر فرمانده ي لشکر گفته است: علي یار تو را به شیر مادرت بیا عقب. اما دیگر 
صدایي از بي سیم علي یار نیامد که نیامد. محمدعلي ایران نژاد که در همسایگي 
علي یار در سیرجان بسر مي برد و در روز عملیات هم در قرارگاه، همراه فرمانده ي 
لشکر بوده است گفتگوي علي یار و فرمانده  ي لشکر را به صورت زیبایي نوشته و 
قاب گرفته و به خانواده ي شهید اهداء نموده که هم اکنون موجود است. نوار کاست 
گفتگویي که اشاره کردم در آرشیو جنگ وجود دارد و چند شاهد عیني که ماجرا 
را از نزدیک دیده بودند این گفتگو را تأیید مي کنند. بدون شک بي دلیل نبود که 
حاج قاسم سلیماني پس از این که جنازه ي علي یار در سال 13۷4 پیدا و در سیرجان 
تشییع شد، در جمع مردم سیرجان سخنراني کرد و گفت: مردم سیرجان، بالتشبیه 
وقتي که مالک اشتر نخعي شهید شد، امیرالمؤمنین )ع( باالي منبر رفت و گفت: 
مالک و ما مالک! مالک اما چه مالکي! و من امروز به شما مردم سیرجان مي گویم: 

»شول اما چه شولي!«
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کــس چون  تـو طریق پاکبازي نگرفت      
بــا زخـــم نشـــان سرفرازي نگرفت

زین پیش دالورا کسي چون تو شگفت       
حیثیـــت مـــرگ را به بازي نگرفت
علي يار، من همه جا برادر كوچك تو بودم. در بازيهاي كودكانه مان، در آرامش و 
اضطراب ايل، در دشت ها، در كوچه باغها، در مدرسه، همه جا اسم كوچكم در كنار نام 
تو بزرگ مي شد. تا قد كشيدم. تا جبهه قد كشيدم با سحرهاي خون آلودش، با روزهاي 
تفتيده و غروبهاي سنگين و تنهايش. در خطها و خاكها و خاكريزها با تو بودم. با تو 
در كانال هاي هراس، بر پل هاي نامتعادل رودهاي ناتمام. از تو خط مي گرفتم. از نگاه تو 
فرمان مي بردم. چشم هايت جواب همه ي پرسشهاي من بود. به اطمينان شانه هايت 
تكيه مي زدم. انگار نامت زندگي مرا ضمانت مي كرد. در هر نفس با من بودي، در هر 
قدم. در هرجا كه مرگ مي و زيد. در هر خط. در هر ميداني كه فواره هاي خون پايين 
مي ريخت. كجا از تو جدا شدم. چه شد كه در فتح آسمان از تو واماندم؟ كي راه را گم 
كردم تا در اضطراب مسيرهاي سردرگم غريب و بي ياور بمانم. بي تو. تنهاتر از همه ي 
سنگرهاي يتيم. دنبال تو گشتم همه ي راههايي را كه با تو رفته بودم. همه ي لحظه هاي 
سرخي را كه گواه همراهي مان بودند. همه ي خطوط سرگردان را. من به جنگلي رفتم 
كه قرارگاه ما بود و از درخت خالي مانده بود. به اردوگاهمان كه انگار سربازان سرهاي 
بي كالهشان را با خود نياورده بودند و من چيزي نمي ديدم جز چشم هاي خيسي كه 
به ناباوري مرگ تو خيره بودند. چيزي نمي ديدم جز ماشين خالي فرمانده اي كه پشت  
فرمان عشق از من هزاران سال فاصله گرفته بود. جز چادري كه زندگي در آن به هم 
پيچيده شده بود. خاموش. بي طنين صداي فرمانده اش. جهان از تو خالي بود. من از 
خودم خالي بودم. انگار مرگ من در قرن هاي 65/11/7 رقم خورده بود وقتي روشناي 
روح تو از فراز كبوترها پايين مي ريخت و خونت سبز و سفيد و سرخ در اهتزاز بود بر 
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بلنداي تاريخي كه تو آغازش بودي.
» چگونه ايستادم تا زمين از تكيه گاه خالي شود. با اين كه پي

 برده بودم هيچ نيمه اي  اين نيمه را كامل نمي كند. سرد بود و بادها خطوط تو را 
قطع كردند. شايد پرنده بود كه ميان باد و درختان مي ناليد و يا من كه در برابر بن بست 
قلب خود چون موجي از تأسف و شرم باال مي آمدم و ديدم كه دود در روشناي سپيده 

تحليل مي رود و يك صدا كه در افق دور فرياد زد خداحافظ.«
* * * * * *
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کرامات شهداء
یکي از روزهاي پنج شنبه که خواهرم به بهشت زهرا رفته بود خانمي را مي بیند که 
در حال فاتحه خواندن بر سر قبر شهید است. مي پرسد  شما این شهید را مي شناسید؟ 
خواهرم مي گوید بله چطور؟ این شهید برادرم است. چرا سؤال مي کنید؟ او مي گوید 
من اهل شهرستان بردسیر هستم و این شهید را اصال نمي شناختم. مشکالتي در 
زندگي داشتم یک شب وقتي خواستم بخوابم خدا را قسم دادم به آبروي شهدا گفتم 
خدایا به آبروي شهدا که همه مي گویند آبرومندند مشکل مرا حل کن. شب در عالم 
خواب دیدم شخصي جلوي من ظاهر شد . گفتم شما کي هستید گفت: من علي یار 
شول هستم مشکل شما انشاء ا... بزودي حل مي شود. فردا از خواب بلند شدم. خوابم 
را براي خانواده ام تعریف کردم همه گفتند ما اینطور شخصي را نمي شناسیم. مشکل 
من بزودي حل شد  و بعد از خدا خواستم که خدایا تو که حاجت مرا به آبروي این 
شهیدان برآورده نمودي. این شهید را براي من بشناسان که حداقل به زیارت قبرش 
بروم و فاتحه بخوانم. باالخره بعد از پرس و جو شخصي گفت این شهید از شهداي 
سیرجان است و من او را مي شناسم. من هم امروز از بردسیر آمده ام به زیارت قبر این 

شهید بزرگوار.
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 نامه شهيد شول به خانواده
درود بر شهیدان به خون خفته ي کربالي خوزستان ایران و شهیدان صدر اسالم 
و درود به رزمندگاني که با رزم خود براي ملت ایران افتخار آفریدند و درود به رهبر 

کبیر انقالب اسالمي ایران امام خمیني.
است که حالتان  امید  مادرجان سالم  باشید.  امیدوارم سالمت  پدرجان سالم 
خوب باشد. خواهران و برادرانم سالم بر شما، سالمي که سرچشمه اش از عمق قلبم 
مي باشد. اگر احوال اینجانب علي یار شول را خواسته باشید الحمداهلل تا این ساعت 
حالم خوب است و بسیار خوشحالم که در جبهه هستم و شما هم باید خوشحال 
باشید که فرزندتان در جبهه است و هیچ نگران من نباشید از قول من خدمت همه ي 
اقوام و خویشان سالم برسانید و احوالشان را بپرسید. ضمناً مادرم از بابت من هیچ 
نگران نباش و هرچه خدا خواست همان است و هیچ رضایي بر رضاي خدا مقدم 
نیست. اکنون به لطف خداي تبارک و تعالي دشمن ذلیل شده و هر روز در حال 
عقب نششیني است. جبهه ما هم الحمداله خوب است. امام را دعا کنید رزمندگان را 

دعا کنید، بر شهیدان سالم بفرستید.
علي یار شول، جبهه کوشک 1361/3/۷ 
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قسمتي از وصيت نامه شهيد علي يار شول 1365/4/8
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمداهلل الذي هدانا لهذا و ماکنا لنهتدي لوال ان هدانا اهلل و التحسبن الذین قتلوا 
في سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

پس از عرض سالم به پیشگاه حضرت صاحب الزمان )عج( و نائب بر حقش امام 
خیمني و همه ي اولیاء و انبیاء و محبان درگاه خدا.

مي کنم.  تقدیم  بازماندگان  حضور  به  نامه  وصیت  عنوان  به  را  سطري  چند 
بازماندگان عزیز، دوستان و برادران، اکنون که این جریده را مي خوانید من در بین 
شما نیستم و از روي علم و اطالع کامل به جبهه آمدم و به این راه راضي بودم و این 
بزرگترین آرزوي من بود. همان طور که براي همه ي اولیاء آرزو بود. براي پیامبران 
براي حضرت علي )ع(، امام حسن)ع(، امام حسین )ع( و تمام ائمه. نام شهدا پیوسته 
در صفحه ي تاریخ مي درخشد و در طول تاریخ حامل پیام است و دیگران مسئول 
هستند که راه آنان را ادامه دهند. اکنون که خداوند این لیاقت را عطا فرموده امیدوارم 
که مورد قبول واقع شود و از همه مي خواهم که برایم دعا کنند تا با شهدا محشور 
شوم. مي خواستم چند سفارش بکنم، اگرچه ممکن است برایتان تکراري باشد ولي 
من به نوبه ي خودم به همه ي بازماندگان سفارش مي کنم که در مقابل جنگ اسالم 
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و کفر جدیت نشان دهند که این جنگ به معناي واقعي اش براي تحکیم پایه هاي 
حکومت اهلل مفید و براي حکومت هاي غیر خدایي بسیار خطرناک و درهم کوبنده 
است. چیزي که خدا مي خواهد این است که اسالم و مسلمین با عزت و افتخار 
زندگي کند و دشمنان اسالم خوار و ذلیل گردند. رهبري انقالب به معناي واقعي 
والیت فقیه باید مورد قبول باشد و در عمل ثابت شود. زیرا اصل والیت فقیه است 
که در حکومت اسالمي متضمن احکام الهي است. همه ي مسلمانان بایستي در مورد 
رهبري محکم و استوار باشند و آن چه را این مرد خدا مي گوید بپذیرند و براي طول 

عمر این بزرگوار دعا کنند.

* * * * * *
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جبهه مهران، علي يار شول 1365/4/8
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اشرف الموت قتل الشهاده. پیامبر اکرم) ص( شرافتمندانه ترین مرگ شهادت 
است.

اکنون که این جریده را میخوانید من در بین شما نیستم بلکه به دست دشمنان 
خدا به شهادت رسیدم و این منتهاي آرزوي من بود به این شهادت افتخار مي کنم و 
از همه ي بستگان مي خواهم که دعا کنند خداوند تبارک و تعالي شهادتم را مورد 
قبول واقع گرداند )مادر عزیزم( سالم مرا بپذیر و حاللم کن. همسرم سالم بر تو. مرا 
ببخش که همسر خوبي براي تو نبودم. برادرم سالم مرا بپذیر و دوریم را تحمل کن. 
پدرم پیرم سالم بر تو که فرزندت را در راه خدا دادي و چه خوب مرا تربیت کردي، 
دستت را مي بوسم. اي خواهرم تو همچون زینب باش و در راه خدا مبارزه کن و در 
فقدانم گریه مکن. گریه بر شهید مفهومي ندارد، زیرا او به آرزویش رسیده است و 
به گفته ي پیامبر اکرم )ص(شهادت باالترین و بهترین مرگ است. سفارشي که براي 
شما دارم این است که: در همه حال دین خدا را یاري کنید و برادرانم را از شرکت 
در جبهه منع نکنید. از فرزندم هادي بخواهید پس از این که به سن بلوغ رسید در راه 
خدا جهاد کند و راهم را ادامه دهد. مبادا او را منع کنید که جهاد نکند. باید مجاهد 
شود. شما نیز همگي در همه حال به یاد خدا باشید و امام خمیني را دعا کنید چون 
که این امام چراغ راه مسلمین جهان است و جز با رهبري او به ساحل نجات نخواهیم 

رسید. اما را دعا کنید. به امید پیروزي حق بر باطل.
پیروز باد اسالم به رهبري امام خمیني

نابود باد کفر جهاني به سرکردگي آمریکا
      علي یار شول

* * * * * *


