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  مقدمه
علت پيشرفت ملت ها متوجه سرمايه هاي معنوي و مـادي آنهاسـت و              
آنجايي كه ثروت معنوي بكارگيري شـود مـسير بهـره گيـري از ثروتهـاي             

ترديـدي نيـست كـه    . مادي هم بـه طريـق سـالمت و ثـواب خواهـد بـود       
ه ي آزادگـان جهـان انقـالب        بزرگترين ثرومت معنوي ايران عزيز بلكه هم      

انقالبي كه موجـب مجـد و عظمـت اسـالم درقـرن معاصـر               . اسالمي است 
  .  گرديد

اين نبود مگر به يمن رهبري حكيمانه انقالب اسالمي و فهم و بصيرت             
امتي كه از سر انگيزه هاي پاك و مطهر دينـي تالشـي را آغـاز نمـود كـه            

وج ايثـارگري هـا و كمـاالت        در قله و ا   . براي همه ي جهانيان الگوساز شد     
 انقالبي شهيدان ايستاده اند همانانكه حـساسيت زمـان و اهميـت             –ديني  

حفظ انقالب و دستاوردهاي آن را به درستي درك كردنـد و گرانبهـاترين              
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سرمايه ي زندگي يعني جان شـيرين شـان را بـه سـاحت اسـالم تقـديم                  
ـ        ه حماسـه هـاي   نمودند و بدينسان زرين ترين برگ تاريخ ايـران بـزرگ ب

انتقال و انعكـاس سـيره، روش و        . هشت سال دفاع مقدس اختصاص يافت     
منطق شهيدان رسالتي است كه عين حفظ مفاخر ارزشي اسالم را تفـسير             
مي نمايد لذا اصحاب قلم جهادي مقدس را پيش رو ديده و با الهـام از آن                 

ي راست قامتان به نگارش حماسه هاي سترگ پرداختند يكي رمان نويـس           
را پيشه نمود و ديگري عرصه ي شعر را گزيد، آن يكي بـه داسـتان هـاي                  

  . كودك و نوجوان روي آورد و ديگري به خاطره نويسي همت گماشت
آنچه مسلم است در كلمه كلمـه و در بيـت بيـت نورانيـت و معنويـت                  

بـر خـود الزم     . شهيدان جلوه گري است و اين مهم به مدد الهي مسر شد           
 جهادگران اين ميدان بزرگ تقدير و بـه پيـشگاه همـه ي              مي دانم از همه   

شـهيد خطـه ي واليتمـدار       14600شهيدان واالمقام به ويـژه سـرداران و         
فارس وشيراز كه سومين حرم اهل بيت عليهم الـسالم در ايـران سـربلند               

همواره مستدام  ) ره(باشد كه نوراني امام خميني      . است ، عرض ادب نمايم    
از پيش براي رهبري فرزانه انقالب مشيت حتمـي   و عزت وسربلندي بيش     

  . پروردگار سبحان قرار گيرد
  

   شهيد استان فارس14600دبير كل كنگره سرداران و 
  سرتيپ پاسدار غالمحسين غيب پرور
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  سخن اول
ه راويـان               واگويي خاطرات صنفي از جمله كارهايي اسـت كـه توجـ

آنجا كه در گوشه اي تخريبچـي در       . جنگ را آنگونه كه بايد به خود نديده       
               چــشمها را بــسته و بــا دلهــره  كــار گذاشــته، تــي، -ان -پــل روبــرو ، تــي

 يـا گوشـه اي ديگـر خلبـاني كـه بـا             ... هزار و يك، هـزار و دو      : مي شمارد 
مناظر پايين پـايش را نگـاه        مي كند،  شست ، دكمه پرتاب بمب را لمس        

وقتي نمي پـريم     يد ما اصالً مال زمين نيستيم ،      و حاال مي گو   ... مي كند و  
يه گوشه ديگر غواصي چند متريِ مواضع دشـمن، در           ... نباشيم بهتر است  

حال شناسايي است و چاره ندارد سرِ دوست تازه تير خورده زير آب كنـد               
  ...تا ناله اش در نيايد، تا همه تلف نشوند، تا اطالعات به عقب برسد، تا

ات صنفي جنگ با ادبيات و واژگان خاص خـود،          شرح و طرح خاطر   
از طرفي نگاهي است ذره بيني و از طرفي نگاهي عميق اسـت بـه كلّيـت                 
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انداختن سنگريزه اي است به رودخانة تاريخ جنگ كه در ابتدا اگر             جنگ؛
چه دايرة كوچكي مي آيد و مخاطب با جزييات يك گـروه خـاص آشـنا و                 

گرداب بيشتر و بيـشتر مـي آينـد تـا بـه             محفوظ مي شود، اما دايره هاي       
كناره ها بخورند؛ يعني به سبب ارتباط حتمي آن گـروه بـا ديگـر عوامـل                 

  ... جنگ ، به مخاطب اجازه داده مي شود به كلّيت جنگ هم بنگرد
تالشـي اسـت در همـين راه كـه سـعي دارد       آسمان زير آب و اما   

. نگ غواصـان باشـد    راوي لحظاتي و تنها لحظاتي از زندگي وحشتناك قش        
  .چند و چون اين تالش بهتر است به خود متن وانهاده شود

 19لـشكر   در اين متن از روايـات غواصـان    : و نكته اي كه مي ماند     
اكبر توانا، جليل عابديني، احمـد شـيخ حـسيني، محـسن             -فجـر 

 كه بـه همـت      –... مهدي خيمه دوز، مهدي توكلي، جاللي و       رياضت،
به جهت اينكه عمدة روايت و خط سـير         . استفاده شده نويسنده گرد آمده،    

  .داستاني حول اكبر توانا شكل مي گرفت، كل روايت از زبان او نقل شده
  

       كميتة تأليف و تدوين
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1  
. اين همه خون داشته باشند هيچ وقت فكر نمي كردم دو نفر آدم،... 

.  پر از آب و خون بودكف قايق.چشمم ديد منور را كه هوا فرستادند،
هيچ پناهگاهي جز آبِ دريا . همين طور گلوله بود كه به طرفمان مي آمد

  .نداشتيم
چه . همين طور كه پارو مي زدم، انگار كسي كمرم را لگد كوفت

تازه . شكمم كه شكافت، مطمئن شدم تير ديگري خورده ام! ضربي داشت
مي شد يك . ن زدهاحساس كردم تيري به كمرم خورده و از شكمم بيرو
تير از كمر سيب . لحظه ياد عكس آن روزهاي كتاب علوم مدرسه افتاد

سيب . وارد شده بود و همراه با بخار آب سيب از شكم آن بيرون زده بود
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دل . بخار شوري، زير دماغم خورد. را روي يك پوكة فشنگ گذاشته بودند
  ...بدنم پر از تير شده بود. و روده ام دوباره جا گرفت

توي . آن طرف قايق افتاده بود. را نمي ديدم)) محمدرضا الهي((
صداي . سياهي، تير خوردن و صداي خشك استخوانش را حس كردم

  ...آه: خفه اش به گوشم خورد
فكر كردم صدا، صداي . مغزش متالشي شده: گفتم .دلم ريخت

 كينة هر چه قنّاصه و دوربين ديد در شب بود، .شكستن جمجمه اش بوده
 به گوشم "الهي"صداي . همين طور شليك مي كردند. به دلم نشست

گلولة توپ كه كنار قايق منفجر شد، كوهي از . نا اميد شدم. نمي خورد
. قلة كوه آب كه پايين رسيد، دهانم پر آبِ شورِ دريا بود. آب به هوا رفت

 البد مي خواستند ببينند. پشت سرمان اسلحه ها چند لحظه آرام گرفتند
  ... توپ، قايق را منفجر كرده يا نه
منتظر شليك دوباره بودم كه صداي الهي . چند لحظه دريا آرام شد

  ...محمد، محمد: داد زدم. هنوز زنده بود. ر مي كردرخُداشت خُ. آمد
نمي توانست درست . خون راه گلويش رابسته بود. ر جوابم دادرخُبا خُ

. منوري در هوا روشن شد. فكر كردم گلويش تير خورده. نفس بكشد
تير از پشت به . فكش از جا كنده شده و آويزان بود. گردن الهي سالم بود
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صورتش يكپارچه سرخ خون . اتصال فكش خورده بود و جدايش كرده بود
  !)) محمد(( :فرياد كشيدم. دستش را روي سرش گذاشته بود. بود

. دي بيرون دادخيره شده در سينه اش را با صداي نامفهوم سرذهواي 
 .منور هنوز توي هوا داشت مي سوخت... داشت خون غرغره مي كرد

 انگار كه قايق را سالم ديده باشند، عربده كشيدند و هوار هوار  هاعراقي
  .راه انداختند و دوباره شروع به تيراندازي كردند

همين طور گلوله . نالة دريا هم درآمده بود... اين همه گلوله... واويال
آنقدر تيراندازي شد كه حس كردم، .  كه تن دريا و قايق را مي شكافتبود

مگر گلوله چه بود، . آب اطراف قايق دارد به جوش مي آيد و بخار مي كند
انگار كه وسط دايره آتش بودم و هيچ راهي جز سوختن . جز آهن سرخ

جگرم داشت آتش . از شكمم داشت خون مي رفت. تشنه بودم. نداشتم
چه خوب كه لباس غواسي تنم را محكم جمع كرده بود، وگرنه . مي گرفت

 سرش را طرف آب "الهي". تير موقع بيرون آمدن، شكمم را باز مي كرد
       خونش توي آب دريا . سر و صورتش سرخ بود. دريا خم كرده بود

اگر كوسه ها بوي خون را . دلم ريخت. ياد كوسه ها افتادم. مي ريخت
چيزهاي عجيبي از اول ديدن اروند، دربارة كوسه ها .. .تعقيب كرده باشند

  . شنيده بودم
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اينجا محل زاد و ولد كوسه اس، مي دوني يعني چه؟ يعني هر -
  .اينجا خونة كوسه اس. كوسه اي زاييده، يك بار به ارون اومده

. پايين پات كوسه ها دارن توي هم مي لولن. آهاي مواظب باش-
  . ه كه خبر دار نمي شياينقدر سريع تو رو مي زن

اگه دو . هر كي دست و پاش زخميه يا خون آلوده، توي آب نياد-
  . قطره خون بريزه توي آب يه عالمه كوسه مي ريزن دور و برمون

. وقتي كوسه ها خيلي گرسنه مي شن مي افتن به جون خودشون -
  . همديگه رو تيكه پاره مي كنن

 آب هستي، يه دفعه تو رو همين طور كه روي .آره ديگه ترس داره-
چند شب اول، به خصوص اون شب . مي كشه پايين، سالخي ت مي كنه

كه رفتيم نزديك كشتي وسط اروند، توي راه چند بار دست زدم به پاهام 
نكنه يه موقع  و فين غواصي ام، مي خواستم ببينم پاهام هستن يا نه،

   .       كوسه پاهام رو زده باشه و من نفهميده باشم
م محمد سرت را داخل قايق بگير، كه توپ ديگري شآمدم فرياد بك....

  .جلوي قايق خورد و همه جا را به هم ريخت
با خودم گفتم كوسه بايد رويين تن باشد تا ميان اين همه تير و توپ 

  .قصد آدم خوردن بكند، حتماً خودش تكه تكه مي شود
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پشت سرم نگاه به . دلم مي خواست ببينم اسلكه در چه وضعي است
. شده بوديم سيبل نشانه گيري. نمي كردم، مبادا تير توي صورتم بخورد

ما دو نفر بوديم و خدا و سيصد و چهار صد كالش كه تيرشان گرسنة 
حاال كه اسم سيبل آمد، بگذاريد جرياني را از اولين . گوشتمان بودند

  ...روزي كه به ميدان تير اندازي رفتيم تعريف كنم و بعد 
ن همان بچه بسيجي تازه تفنگ دست گرفته بودم كه شانه هايم از م

لگدهاي تفنگ كالش كوفته شده بود و پر از درد بود؛ آنقدر دست و پايم 
   را گم كرده بودم كه وقتي به خودم آمدم ديدم دارم به سيبل بغل 

 . كه تمام شد، دويدم طرف سيبل هاتيراندازي. دستي ام تير مي زنم
ندازي مان كه دور سوراخهاي سيبل كنار ام با قلم قرمز خط مربي تير ا

شما  كه  ! آسيد  جواد« :مي كشيد، نگاهي به جواد كرد و تعجب زده گفت
  »                       ور چهارده تا تير زديد توي سيبل؟ده تا تير بيشتر نداشتيد، چط

آقاي  .حواسم پرت شد... معذرت مي خوام آقاي زارع،كار من بود -
توي منطقه اگه حواست  دفعة ديگه،: ((زارع لبخند معني داري زد و گفت

يك بار ديگ هم پشت ...)) پرت شد، خودي ها رو به كشتن مي دي
           ويترين يك مغازة لوكس، يك تابلوي نقاشي ديدم كه يك سيبل 
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 چند جاي آن انگار گلوله خورده بود، سوراخ. نشانه گيري نقاشي شده بود
  ... شده و از سوراخهاي آن، خون به پايين ريخته بود

حاال توي توي قايق نشسته بودم و منتظر بودم يكي از همين تيرها 
  ...درست وسط هدف صد امتيازي بخورد و مغزم را پخش كند

كار بايد . اگر عراقي ها ما را نديده بودند، حاال داشتيم برمي گشتيم
لعنتي عراقي ها بود، وگرنه قايق كار همان دوربين هاي ديد در شب 

توي راه هم مرتب قايق را . آنقدر كوچك بود كه رادار آن را نمي گرفت
كاش . خيس مي كرديم تا رادار آن را به عنوان قايق تشخيص ندهد

  . حداقل خودمان را بيشتر استتار مي كرديم
شهيد ((ياد . شايد اگر رنگ متاليك استفاده مي كرديم، بهتر بود

چطور توي آموزش غواصي كنار آب، صداش رو . به خير))  رضاييعباس
... برادرا، اول يه صلوات بفرستند: ((صاف كرد و شروع به صحبت كرد

اين رنگ توي غواصي خيلي مهمه و . آموزش اين ساعت، رنگ متاليكه
قرار بود، بچه هاي تداركات، چند تا بشكة . جون خيلي ها رو نجات مي ده

  ...ك بيارن تا به همه برسه، منتهي تداركاته ديگهبزرگ رنگ متالي
نمي تونيم  ماشين هنوز نرسيده و ما هم چون آموزش خيلي مهمه،

اين آموزش مربوط به . بنابراين آموزش رو شروع مي كنيم. معطل بشيم
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حاال بياين نزديك آب . استتاره و شيوة كار در اين آموزش دو نفره است
اصالً اسم تداركات رو . حيف كه برس ها نرسيده. ..ها ماشااهللا. ..جكع بشيد

ن آموزش ، يبراي ياد گرفتن ا... بگذريم. بايد عوض كنيم بذاريم نداركات
شيوة درست كردن رنگ هم . اول بايد رنگ درست كردن رو ياد بگيريم

اين جوريه كه دست رو از آب پر مي كنيم، مي ريزيم روي گل تا شُل 
يكي از برادرا بياد جلو داوطلبانه كمك . كي بشهنه خيلي شُل كه آب. بشه

خيلي ممنون برادر، شما بيا، براي سالمتيش يه صلوات ... كنه، مدل بشه
بعد از . خوب گل رو به هم مي زنيم تا رنگ آماده بشه... محمدي بفرستيد

اين . طرف مقابلتون عذر خواهي مي كنيد تا خدا نكرده دلخور نشه
بعد از سر شروع مي كنيد . ام، آموزشه و قصه قربتهبرادر شرمنده : جوري

چرا ... چي شد برادر؟... اين جوري. و گل رو مي ريزيد روي سر نفر مقابل
نترس، چشماتو ببند كه گل نره توي چشمات، ها ماشااهللا،  ترسيدي؟

خالصه قسمت تميز روي بدن نَمونه، مخصوصاً قسمت سر كه از آب 
برادرا  ...؟ خيلي خوب حاال خودتون شروع كنيدديدي چقدر راحته. بيرونه

 گل ريختن رو سر، با اين كه ...چيه؟ چرا شرم مي كنيد؟ خجالت نداره
مي گن خاك بر سرت خيلي تفاوت داره، اين كجا و اون كجا ؟ اولي مال 

نترسيد عاقبت خاك گلِ كوزه  ...بهشتي هاست، دومي مال جهنمي ها
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شروع . بعد از سر نوبت لباس غواصيه ،...يهبسيجي خاك. گران خواهيم شد
  ...)) كنيد

اون وقت بود كه ديد كُلي آدم جلوش نشستند و يه نگاه به اون مي 
و يه نگاه به نفر . كنند و يه نگاه به بسيجي كنارش كه غرق گل شده 
  .روبروشون مي كنند كه قرار طبق مدل ُشل مالي بشه

ند تا از بچه هاي شيطون كه حتي چ. بچه ها از شرم سرخ شده بودند
بهش برخورده بود، چند لحظه فكر . چيزي به اسم خجالت نمي شناختند

  .كرد و نفس گرفت و مثل معركه گيرها دوباره دم گرفت
ها كاكو، چيه؟ مي ترسي صورتت رو گل مالي كني؟ نترس صورتت ((

وده اي رو شُل بِمال تا سيرتت برق بندازه، مگه نديدي وقتي قابلمة سياه د
چقدر برق مي افته؟ مي ترسي غرورت رو گل مالي  رو با گل مي مالند،

  ...))كني؟ مي ترسي نامزدت ببينه؟ حاال كه اين جوره
چشماش رو بسته بود؛ مثل اينكه از سخنراني خودش خوشش اومده 

يست سي تا آدم گلي روبروش ديد بچشماش رو كه باز كرد، صد و . بود
چند . طرف روبروشون رو گل مالي مي كردندكه داشتن خودشون و 

              دقيقه بعد شهيد عباس رضايي بود كه ايستاده بود وسط و فرياد 
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بابا بسه، به خدا خوبه، بياين اينجا باهاتون كار دارم، گوش : ((مي كشيد
  ...))با شماهام... كنيد ببينيد چي مي گم
              يادم نمي رود . دندتازه بچه ها گرم شده بو .گوش شنوايي نبود

بچه ها با دست هاي پر از گل دنبال هم گذاشته بودند و گل به سر و 
)) محسن رياضت((شهيد عباس رضايي و برادر . روي همديگر مي ماليدند

و چند نفر ديگر از مربي ها هم ايستاده بودند و به بازار شامي كه راه 
  ...افتاده بود مي خنديدند

گذشت و آن كالس توسط بچه ها  به اسمهايي از قبيل آن روز 
به خاطر بيت (آموزش حنابندان، كالس ضد غرور، كالس حافظ شناسي

، آموزش صافكاري و )معروف عاقبت خاك گل كوزه گران خواهي شد
  ...كالس گل آرايي معروف شد

حتماً هنوز داشتند با دوربين ديد در . تير اندازي هنوز ادامه داشت
يكي از دوربين هاي غنيمتي را با خودمان آورده . ا را ديد مي زدندشب م

               اگر نبود توي شب تار نمي دانم، چطور اسكله را اين قدر . وديمب
بچه ها وقتي غنيمت جالبي به دستشان مي افتاد، از آن . مي ديديم

 بعثي ببين برادران: ((نگاههاي معني دار نثار هم مي كردند و مي گفتند
  ...))براي اينكه ما راحت باشيم، چه ها كه نساخته اند
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بچه هاي غواص شناسايي خيلي خوشحال بودند كه مشكل زنگ زدن 
بعد از چند هفته . و يا عمل نكردن اسلحة آنها در آب حل شده است

ديدم بر و بچه هاي غواص شناسايي دارن با : محسن رياضت مي گفت
از يكي از بچه ها پرسيدم چه . خندنهمديگه پچ پچ مي كنند و مي 

  خبره؟
  ...تو نمي دوني چي شده -
  حاال ما غريبه ايم؟ حفاظتيه؟ گفتن نگين؟ -
  .نه جون تو، برات مي گم -
  ...خب بگو -
و  توي چوالنها كه راه مي رفتيم، با بر از شناسايي كه برمي گشتيم،-

نيم چه جوريه، بچه ها گفتيم با يوزي هاي ضد آب يه تيري بندازيم، ببي
  ...مي دوني؟ خدا خيلي بچه ها رو دوست داره

  چطور مگه؟ -
  ...آخه تفنگ ها عمل نكرد -
  ...خوب گلنگدن مي كشيديد -
  ...تكون نخورد... كشيديم -
  چرا؟ -
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  !آخه دل و جيگر اسلحه ها همه ش زنگ زده -
- مگه ضد آب نبود؟... ا  
بار كه از آب اومدين چرا، حاال اومديم سؤال كرديم، مي گن هر  -

               بيرون بايد روغن كاريش مي كرديد، بيست و چهار ساعت 
  ...حاال نگاه كن... ش توي گازوييلنمي خوابوندي

رياضت مي گفت خشاب اسلحه رو كه بيرون كشيد، توي شكم 
 دو تا از . بدنة داخلي اسلحه كامل زنگ زده بود. اسلحه، قرمزِ قرمز بود

بيست دقيقه با رنگ  ه ها هم براي تست كردن دو تا از نارنجكها، بعد ازبچ
فقط . داخل نارنجكها هم زنگ زده بود و عمل نمي كرد. پريده برگشتند

خدا مي دانست، اگر حين شناسايي، درگيري راه مي افتاد و احتياج به 
            چند تا غواص با ... تيراندازي مي شد، چه قيامتي به راه مي افتاد

  ...اسلحه هاي زنگ زده و نارنجكهايي كه عمل نمي كردند
با خودم فكر كردم چه  دستم كه به نارنجكهاي كنار قايق خورد،

هنوز قايق و آب .  آورديم، نو بودندانخوب كه نارنجكهايي كه با خودم
. الهي به يك طرف خم شده بود. اطراف آن لحظه به لحظه آبكش مي شد

آمدم خودم را به طرف مخالف الهي خم كنم تا قايق . دقايق كج شده بو
. ياد مظلوميت غواصها افتادم. زانويم تير خورده بود. نتوانستم صاف شود،
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مي گفت غواص ها مظلوم شهيد مي شن، )) امير فرهاديان فرد((شهيد
          اگه خيلي خوش شانس باشه . سنگر غواص هيچ چي غير آب نيست

فته، وقتي گلوله طرفش مياد يا وقتي تير مي خوره، ني زار جلوش رو گر
 تازه اون وقته كه بايد دندونهاشو روي هم فشار بده تا ناله هم نكنه، نه 

  ...مي تونه پناه بگيره، نه مي تونه دفاع كنه، نه مي تونه فرار كنه
  :احمد شيخ حسيني دربارة شهادت امير مي گفت

وقتي . و شهيد عباس رضاييمن بودم و شهيد امير فرهاديان فرد ((
فكر كردم . يه كُندة بزرگ نخل بود قد. خورد به تنه ام، به خودم اومدم

. هيچي نگفتم، دم باالييش توي تاريكي از آب بيرون زده بود تنة درخته،
  .گفتم همه چيز تموم شد

  !))امير، كوسه: ((آروم گفتم 
  ...دارم مي بينمش!... هيس: گفت

همين طور داشت . من هم شروع كردم. نهديدم داره ذكر مي خو
اگه كوچكترين صدايي در مي آمد با تير عراقي ها سوراخ  .حركت مي كرد

سوراخ مي شديم و اگه كاري نمي كرديم با دندون هاي كوسه تيكه تيكه 
  .مي شديم
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گفتم حتماً . خوشحال شدم. كوسه به ما پشت كرد و مقداري دور شد
  .گرسنه نيست

  ...يرام: آروم گفتم 
  !...هيس: گفت 

كوسه دوباره به ما رو كرد، برگشت و نزديك . شروع كرد به ذكر گفتن
با خودم . نزديك تر شد. امير ذكر مي گفت؛ من هم. و نزديك تر شد

كوسه شروع كرد ... يا شروع كن، يا برو، انگار گرسنه نيستي! گفتم لعنتي
           دور شكارش مي گفتن كوسه قبل از حمله دو دور، . دورمون چرخيد

  .مي چرخه، بعد حمله مي كنه و ديگه تمومه
چه سرعتي  .من اشهدم رو خونده بودم. دور اول دورمون زده بود

: دور دوم رو كه زد، با همه چيز و همه كس خدا حافظي كردم .داشت
  ...غواصها خانواده ام، بر و بچه هاي شناسايي،

م بلند شد، صداش هيچ وقت نزديك نزديك كه رسيد، صداي امير آرو
  :يادم نمي ره

  ...يا مادر، يا فاطمة زهرا، خودت كمكمون كن -
ديگه با ما . كوسه داشت همين طور نزديك و نزديك تر مي شد

به خودم گفتم . گفتم دست به اسلحه يا نارنجك ببرم. فاصله اي نداشت
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نصرف م. شايد يه نفرمون رو كوسه بزنه، دو نفر ديگه رو عراقيا بكشن
  . شدم

صداي امير بار ديگر به . اون طرف تر ايستاد .كوسه از كنارمون رد شد
  :گوشم رسيد 

  ...يا مادر-
  .امير توي آب گريه اش گرفت. كوسه از ما دور شد و رفت

پاش به خاك كه رسيد، مرغ . باورمون نمي شد كه هنوز زنده هستيم
كه انگار يه نفر اينقدر منقلب شده بود . عجيب عوض شده بود. هوا شد

پيداش كه مي كردن يه پناهي پيدا . بيشتر وقتها غيبش مي زد.ديگه اس
اين . كرده بود، چشماش خيس بود و قرآن زيپي كوچكش دستش بود

توي اين مدت اگه .  افتاده بود8اتفاق هفت شب قبل از عمليات والفجر 
  . امير اسم حضرت فاطمة زهرا رو مي شنيد،گريه امونش نمي داد

  ...امير آقا نوراني شدي -
  ...امير آقا حاال تنها تنها حال مي كني -
آيا بود كه چشمكي به ما  ...آنان كه كوسه را به نظر كيميا كنند -
  ...بزنند؟
  ...امير آقا دست راستت زير سرِ ما-
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  ...چرا غذا نمي خوري امير؟ مرگ من بيا، فقط يه لقمه -
خواب ديده . ن وحشت كردماون سحر همچنين از خواب پريد كه م

  .بود؛ نگفت چه خوابي
  كجا امير؟: زد بيرون، گفتم

  ...رو ببينم)) طُرُف((مي خوام بِرَم براي آخرين بار نهر : گفت
  ...بذار همراهت بيام. ما هميشه با هم مي رفتيم اونجا -
  ...نه، بذار تنها برم، خواهش مي كنم -
  ...تو هم براي ما رفيق نشدي، برو بابا -

پريدم . اصالً صداي خمپاره كه از نزديك طُرُف اومد، دلم گواهي داد
  ...ترك موتور

              فقط يه تركش كوچولو توي  باالي سرش كه رسيدم، فقط و
  .شقيقه اش خورده بود و چشماش براي هميشه خواب رفته بود

دلم مي خواست جان مي گرفتم و . پاروي الهي توي آب افتاده بود
دلم از اين مي سوخت كه .  مي زدم تا جايي كه هيچ تيري به ما نرسدپارو

  ...چقدر به اسكله نزديك شده بوديم. شناسايي كامل بود
دلم مي خواست اگر هم قرار است شهيد شوم بعد از رساندن 

سنگر ها، گوني هاي . حيفم مي آمد. اطالعات به واحد، سعادت پيدا كنم
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بار، انفرادي، اجتماعي، تأسيسات،  تك لول، سنگر تير57شن، توپ 
و همه را توي ذهنم ثبت كرده ... نردبانهاي ورودي حتي پد هلي كوپتر و

چقدر اين اطالعات . نقشة سه بعدي اسكله در ذهنم ثبت شده بود. بودم
  ...مهم بودند

)) رضا ذاكر عباسعلي((يادش به خير شهيد. دلم مي خواست نذر كنم
بود به اهواز كه رفتيم، سه روز از اهواز كله پاچه نذر كرده . حاجتي داشت

  .بخرد و براي بچه ها به پادگان شهيد دستغيب بياورد
)) محمد دريساوي.((اصالً بچه ها نذرشان حال و هواي ديگري داشت

مي خواست به خودش سختي . نذر كرده بود ديگر بالش زير سرش نگذارد
از آن طرف هم شهيد .  شدآنقدر بالش زير سرش نگذاشت تا شهيد. بدهد

فرهاديان فرد كه هيچ وقت روزگار، لب به چاي نمي زد، نذر كرده بود در 
جشن چاي .  پيروز كه شديم، يك ليوان چاي بخورد8عمليات والفجر 

خوران شهيد فرهاديان فرد يكي از دلچسب ترين جشنهايي بود كه در آن 
د اطراف به راه چه قشقرقي توي واحد و چند واح. شركت كرده بودم

بچه ها بياين، امير فرهاديان فرد مديونه، نذر داره، مي خواد : افتاده بود كه
  ...يه ليوان چاي بخوره



  
  

مان
 آس

 
آب

ير 
 ز

 

 
25

    بچه ها كُلي گشتند تا توانستند بزرگترين ليوان موجود را برايش 
ناصر نوروزي در سرماي زمستان براي اينكه به خودش . انتخاب كنند

د از آب اروند كه بيرون مي آيد و يا حتي از سختي بدهد، نذر كرده بو
هنوز هم ناصر . حمام كه بيرون مي آيد، هيچ وقت از حوله استفاده نكند

  . هيچ وقت از حوله استفاده نمي كند
 كه پيروز شديم، 8شهيد دريساوي نذر كرده بود توي عمليات والفجر 

ل اروند از باالي كشتي بزرگي كه وسط اروند به گل نشسته بود، داخ
جايي كه معلوم نبود عمق آب چقدر است و تازه معلوم نبود . شيرجه بزند

خالصه معلوم نبود بعد از شيرجه ... ته آن شن روان است يه سنگ و يا
باال مي آيد يا نه؟ جالب اينجا بود كه بچه ها كلي سالم و صلوات نذر 

  .كرده بودند تا اون بدون هيچ مشكلي نذرش را ادا كرد
فرهاديان فرد نذر كرده بود و يك هفته نظافت دستشويي را به شهيد 

  .عهده گرفته بود
جاي . نذر كرده بود و شش ماه به خانه نرفته بود)) عباس كريمپور((

  . ديگري شنيدم حقوق يك ماهش را به مسجد محل كمك كرده بود
  .يكي از بچه ها نذر كرده بود و هفت شب لباس بچه ها را شسته بود
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نذر كرده بود و سيزده ماه رنگ خانه را نديده  ))د مظاهريمحمو((
  .بود

ركورد دار نرفتن به مرخصي شهيد عباس كريمپور بود كه شانزده ماه 
  . توي لشكر چنين سابقه اي نبود. به خانه نرفته بود

شهيد كه  بچه ها نذر كردم شهيد بشم،: يكي از بچه ها هم مي گفت
  !!تون رو مي شورمشدم خودم هر شب جورابهاي همه 

مشهد رفتن بچه ها هم يكي از حكايت هاي جالب بود كه همه اش 
بوس امام رضا كرده بودند و از همان بچه ها هوس پا .با نذر پا گرفته بود

لحظه همة ضروريات اين سفر، بسته به فراخور بچه ها با نذر آنها فراهم 
  .شده بود

  .كراية ميني بوس با من-
  .ي بوس از اول تا آخر با من پول گازوييل مين-
  . من هم از روز اول تا آخر غذا درست مي كنم-
  . پول حمام همة بچه ها هم توي راه با من-
  ... من هم سر همه رو كُنار مي زنم-

حمام رفتن بچه هاي جبهه هم . حاال حمام رفتن هم چه حمامي
  : مي گفت)) سيروس دستان. ((براي خودش آداب و رسومي داشت
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 .ش به اين بود كه صدا توي حمام مي پيچيدنگي اقش((
مي رفتيم، آنچنان آنجا را روي سرمان مي گذاشتيم كه  كه  آنجا 

  .نگو و نپرس
جواد (( بود و شهيد)) مسعود اصالحي((اكيپ حمامي شهيد

ها كه مقدي مثل. حمام رفتن ما هم آدابي داشت .و من)) سليماني
من . روبراه بود  حمامبساط كاهو و سكنجبين و لُنگ و دالك

جواد سليماني بچه  شهيد. آرايشگر گروه سه نفري خودمان بودم
مي كرد و شهيد مسعود  ها را در كيسه كشيدن و شستن كمك

          اصالحي هم به قول خودش بچه ها را نرمش و مشت و مال 
  .خودمان منتهي هر كدام به سبك و سياق. مي داد

عينك  في داشت و بدون شهيد مسعود اصالحي ديد ضعي
آرايش  يك بار چنان سر شهيد اصالحي را . قادر به ديدن نبود

از روي  كردم كه وقتي آينه را جلو صورتش گرفتم، عينك را
           يادم .چشمش برداشتم تا نبيند چه دسته گلي به آب داده ام

: لبخند زد و گفت. نمي رود انگار فهميد چه خرابكاري كرده ام
حاال سرم را . خيلي خوب شده !درد نكنه مشتي سيروسدستت 

  .اين از آرايشگري من... ته بتراش از
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شهيد جواد سليماني هم كه استخوانبندي رشيد و دست 
هزار ماشااهللا شنيده بود مستحب است هنگام سالم  .بزرگي داشت

چنان موقع . و عليك دست هم را بفشاريد تا كينه از دل شما برود
دست طرف مقابل را فشار مي داد كه چرَق و چوروق چاق سالمتي 

بچه ها مي گفتند قبل از . استخوانهاي طرف مقابل را در مي آورد
چاق سالمتي با جواد بايد دستت را نرمش بدهي يا يواشكي يه 

  .سوزن ته گرد بگيري كف دستت
خالصه توي حمام با اين دستهاي قوي چنان كيسه را به 

ه اگه داد و هوار به راه نمي انداختند و او پشت بچه ها مي كشيد ك
                را قسم نمي دادند يا در نمي رفتند، حسابي زخم و زيلي 

  . مي شدند
بعد از همه نوبت شهيد اصالحي بود تا با مشت و مال، حال 

خالصه ترق و توروق استخوانها را در . بقيه را حسابي جا بياورد
گاهي وقتها هم به . م نمي گذشتمي آورد و از سر يك مفصل ه

شوخي دست بچه ها رو از پشت مي چرخاند كه طرف به التماس 
بعد، شهيد اصالحي با بچه ها شروع مي كرد شوخي و . مي افتاد
يادتون نره غسل شهادت بكنيد، ايشا اهللا چند شب : خنده كه
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            ديگه يكي از همون شبهايي كه شام كتلت يا مرغه عمليات 
ي شه، از اون عملياتهاي باحال نه اينجوري، عمليات بايد م

همچين باشه كه خمپاره قدم به قدم يكي به يكي بزنه و خمپاره 
 پشت سر هم گاپ گاپ كنه و تو سوار موتور باشي از اون موتور 60

وحشي ها كه تا يه سنگريزه مي ره زير چرخ اش پرِش مي كنه 
خط حركت مي كني، يكي از مي ره تا عرش؛ بعد وقتي داري توي 

اون خمپاره ها مستقيم به موتورت بخوره و پخش و پال بشي، يه 
گوني داشته باشي، تيكه تيكه هاي خودتو جمع كني، برگردي، 

خمپاره گاپ گاپ مي كنه، قدم به قدم و بعد  !حاال چه جوري؟
شروع مي كرد به صداي خمپاره و توپ و مسلسل و هلي كوپتر در 

  .آوردن
وي دكه حسابي ماهر بود و صدا هم كه هزار ماشااهللا تمسعو

اگه يه نفر از بيرون به صداي مسعود گوش مي . حمام مي پيچيد
  ...كرد، فكر مي كرد توي حمام، خط مقدم عملياته

از نفس ... سيروس... آق... واي: خسته كه مي شد، مي گفت
  ...افتادم، قربونت يه كم ما رو مشت و مال بده
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ركش مسعود اصالحي رو فقط من مي تونستم تن پر از ت
اگه كسي بي گدار به آب مي زد، نالة سرد و دردناك . ماساژ بدم

تن اون بنده خدا پر از . ولي آروم شهيد اصالحي بلند مي شد
. تركش بود و به قول بچه ها از اونهايي بود كه آهن بدنش زياده

فقط . محين ماساژ دادن مسعود دقيق مواظب تركشهاي تنش بود
         من جاي دقيق تركشها رو مي دونستم و دستم رو روي اونها 

  .نمي كشيدم
يه بار كه مي تونستم همراه با بچه ها بيام حمام، براي 
شوخي، كروكي يه آدم رو روي مقواي شيريني هاي اهدايي 

بعد پشت و روي مقوا، . كشيدم و دورش رو با قيچي چيدم
صالحي بود، عالمت گذاشتم و به تركشهايي كه روي تن شهيد ا

 بيا، من نيستم كه مسعود رو مشت و: شهيد سليماني دادم و گفتم
مال بدم، اگه تونستي اين كار رو انجام بدي، مواظب اين عالمتها 

  ... باش، عراقي ها محلهاي عالمت رو تركش كار گذاشتن
  ... خالصه بچه ها توي حمام كلي خنديده بودند

كه تمام مي شد، غسل شهادت و بعد مشت و مال مسعود 
  ...حمام تمام مي شد
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بك ماه بعد، من بودم و حاج اسدي و آقاي بنايي و يك 
يد اصالحي و شهيد سليماني و گوني كه در آن بدن تكه تكة شه

درست همان طور كه شهيد . بود )پيك گردان( انصاريشهيد 
سوارش آنها كه خمپارة مستقيم به موتوري . اصالحي خواسته بود

بدن آنها را بعد از عمليات از منطقه جمع آوري . بودند، خورده بود
  .كرده بودند

مرا براي . چهرة اين سه شهيد قابل شناسايي نبود
شناسايي و جداسازي تكه هاي بدن اين شهيدان خبر كرده 

چون هم شهيد اصالحي را مي شناختم، هم شهيد سليماني .بودند
شهيد اصالحي آشنايي داشتم، هم با هم با محلهاي تركش بدن . را

بقية اعضاء مالِ . قامت رشيد و دستهاي بزرگ شهيد سليماني
  ...))شهيد انصاري بود

  
قايق دوباره تير  .با صداي شكستن چوب قايق، دوباره به خودم آمدم

اگر . نمي دانستم الستيكهاي تعادل دو طرف قايق سالم بودند يا نه. خورد
  .دو نفر ما االن روي آب بوديمتير خورده بودند، هر 
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نمي دانستم چه . آمدم نذر كنم تا بتوانم اطالعات را به واحد برسانيم
دلم مي خواست بزرگترين عدد . نذري بايد بكنم تا حق مطلب ادا شود

             دلم . تا مي توانستم به اندازة آنها صلوات نذر كنم. دنيا را بلد بودم
  ...  نماز مستحبي بخوانممي خواست تا مي توانستم

 كه به طرفمان مي آمد، به 57توي فكر نذر بودم كه صداي توپ 
رخورد كند، فكر نذر از سرم پريد و بگوشم رسيد و قبل از اينكه به جايي 

  :فقط به فكرم رسيد كه دست و پا شكسته زمزمه كنم
  ...الهي رضاً به رضائك و تسليماً
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2  
           . ا خودكارم، كاغذ روي ميز را خط خطي مي كردمداشتم ب... 

چشمم كه به محمد رضا الهي خورد . حوصله ام حسابي سر رفته بود
موضوع از چه قرار : او هم با نگاهش سؤال كرد. نگاهمان در هم قفل شد

  است؟
  !شانه هايم را باال انداختم، يعني كه نمي دانم

ك به سه ساعت بود كه ما در نزدي. او هم مثل من گيج شده بود
نيمه هاي جلسه، ديگر داشت باورم مي شد كه اشتباهي به . جلسه بوديم

جلسه دعوت شده ام، چون در تصميم هاي آن جلسه هيچ سهمي 
  .نداشتم
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صحبت از يك پروژة بزرگ بود و يك عمليات عظيم كه براي انجام 
 كه ما در اين فكر اين. آن احتياج به انجام كارهاي جانبي زيادي بود

  .عمليات سهمي نداريم، آزارم مي داد
فكر كردم . در اين بين،كلمه اي شنيدم كه ناگهان سرم سوت كشيد

  ))اروند ((:دليل شركت من و الهي در اين جلسه را فهميدم
لرزش، صداي به  دوباره آب، عمق، فينِ غواصي، سرما،. تنم سرد شد

 سوزش آفتاب روي پوست بدن هم خوردن دندان ها، قايق عاشورا، گرما،
  .و صداي باال كشيدن زيپِ لباسِ غواصي

               اروند، اسمي بود كه شنيدنش هر غواص جنگ ديده اي را هوايي 
بار ديگر تمام ديده ها و دانسته هايم دربارة اروند در ذهنم شروع . مي كرد

  .به رژه كردند
 شده از آبهاي سه اروند رودخانه اي است بسيار عظيم كه تشكيل

اين رودخانه در دهانة فاو به خليج فارس . كشور ايران، عراق و تركيه است
نكتة جالب در مورد امواج اين رودخانه اين است كه روي . ملحق مي شود

سطح اروند جريان صاف، ساكت و آرام است، اما در عمق آن غوغايي به 
 به طوري كه اگر .پاست و خروش و طغيان واقعي رودخانه زير آب است

لنگر كشتي كه در اروند لنگر مي اندازد ضعيف باشد، جريان رود، كشتي 
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اين رودخانه در . يا يدك كش را از لنگر جدا مي كند و با خود مي برد
  .طول بيست و چهار ساعت، چهار بار جزر و مد را به خود مي بيند

وحشي ترين حالت اروند، آخر . شش ساعت جزر و شش ساعت مد
آخرِ : احمد شيخ حسيني از بچه هاي اطالعات عمليات مي گفت. زر بودج

مرد مي خواد كه بتونه با آب بجنگه، اين جور وقتها  جزر، توي اين غوغا،
يكي جنگ با آبه . دو تا جنگ داري كه بايد باهاش دست و پنجه نرم كني

و دومي جنگ با دشمن، اگه در جنگ با آب پيروز شدي، تازه مي رسي 
  . جنگ با دشمنبه 

. اروند، اين رودخانة عظيم، براي كل دنيا عجيب و ناشناخته است
هنوز محققان كل دنيا نتوانسته اند، جزر و مد اين رودخانه را به طور 

يادم مي آيد زماني كه براي شناسايي . كالسيك تجزيه و تحليل كنند
رهايي از  كار مي كرديم، بروشو8موقعيت جزر و مد اروند براي والفجر 

مؤسسة ژئوفيزيك لندن به دستمان رسيد كه تمام اطالعات جغرافيايي و 
            طبيعي زمين را به عنوان يك مرجع مطمئن، به طور مداوم منتشر 

  . مي كرد
در اين برشورها اطالعات مربوط به آب، هوا، درياها، رودخانه، و 

ات مربوط به سردي و كانالهاي بزرگ مثل كانال سوئز و عقبه و يا اطالع
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گرمي هوا، غلظت نمك آب، و حتي جانوران آن آب، از قبيل ماهي ها و 
جالب اينجا بود كه وقتي . كوسه ها و يا وضعيت هالل ماه ذكر مي شد

اين برشورها به دستمان رسيد، پس از ترجمه متوجه شديم كه مطالب 
 اگر در آنها به طور مثال. برشورها هيچ مطابقتي با وضعيت اروند نداشت

 نيمه شب اروند جزر است، همان ساعت اروند مد 12ذكر شده بود ساعت 
  ... كامل بود

چقدر بچه ها سختي كشيدند تا زبان اين رودخانه را فهميدند و آن را 
 انجام 8شناخت اروند حدود نه ماه قبل از عمليات والفجر . رام كردند

بردي ندارد و دست به گرفت و فهميديم كه تكنولوژي ديگر اينجا كار
  . دامن تجربه و تمرين شديم

شناخت اروند به طريقه اي كامالً سنتي انجام گرفت و در اين راه 
دست به دامن افرادي شديم كه قبالً با اين رودخانه سر و كار داشتند 
مثل ناخداها، لنج داران آن زمان، ماهيگيرها، مردمان بومي، ساكنين شهر 

  . ند كه تجربة آنها ما را در اين كار ياري دادكساني بود... قصر و 
)) حنّاوي((يكي از شهدايي كه ما در راه شناخت اروند داديم، شهيد 

 براي 62اواخر سال. بود؛ يكي از اولين شهداي پيشرو در شنا و غواصي
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شناسايي منطقة آبادان هنوز مسئلة غواصي به اين شكل مطرح نشده بود، 
  .ها از اروند عبور كنندقرار شد دو نفر از بچه 

شهيد حنّاوي كه آن موقع كه در تعاون لشكر كار مي كرد، يكي از 
جانباز بود و چند تا از انگشتهاي . افرادي بود كه براي اين كار انتخاب شد

اهل همان حوالي بود و قبالً در اروند شنا كرده . دستش قطع شده بود
  . بود

بعد از اعالم آمادگي . زبده بودنفر بعد طهمورثي بود كه در شنا خيلي 
توسط دو نفر، قرار شد عمليات به خاطر جريان بسيار تند اروند به طور 
. آزمايشي در بهمنشير انجام شود و شب بعد عبور از اروند صورت پذيرد

شب بسيار سردي بود و سرماي جنوب تا مغز استخوان ما را كه با لباس 
وقتي به شهيد حنّاوي و . اندكنار بهمنشير ايستاده بوديم، مي سوز

           طهمورثي نگاه مي كردم كه قرار بود در اين هوا در آب بروند، لرزم 
  . مي گرفت

كار خيلي ضرب االجلي بود؛ حتي براي همراهي بچه ها قايق هم 
آن دو حركت كردند و چشمهاي نگران بچه ها آن . پيش بيني نشده بود
ز ساحل جلو رفتند، عضالت پاي شهيد مقداري كه ا. ها را همراهي كرد

طهمورثي نگران حناوي شد و رفت . حنّاوي گرفت و حركتش كند شد
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. تو حركت كن، چيزي نيست: حناوي به طهمورثي گفته بود. طرفش
وقتي به آن طرف بهمنشير رسيد، حنّاوي . طهمورثي حركت كرد

حركتش در آب متوقف شد و فهميديم كه حنّاوي دچار مشكل جدي 
  . ده استش

، ...طهمورثي: هر چه انرژي داشتم، جمع كردم و فرياد كشيدم
  ...، حناوي...برگرد... حناوي

  ...همه فرياد كشيدند؛ حاج مجتبي مينايي، مشفق، محسن رياضت
آن هيد حناوي وسط بهمنشير و طهمورثي ما كنار بهمنشير بوديم، ش

 شهيد شده وقتي طهمورثي به حنّاوي رسيد، حنّاوي،. طرف بهمنشير
حس . صداي تپش قلب خودم را مي شنيدم. تنم گرم شده بود... بود

چند لحظه بعد در جلسه عنوان شد كه . كردم دارم عرق مي كنم
و محسن الهي كامالً محرمانه است و توجيه آن ) اكبر توانا(مأموريت من 

به طور خصوصي و در جلسة ديگري انجام خواهد شد و براي آمادگي بايد 
. ه سريع تر خود را به پادگان شهيد دستغيب، واقع در اهواز برسانيمهر چ

در اين گير و دار، فقط مكان مأموريت ما نام برده شد كه باعث تعجب 
  !مكان مأموريت ما، خليج فارس بود. بيشتر من و محمد رضا الهي شد
□            □             □  



  
  

مان
 آس

 
آب

ير 
 ز

 

 
39

 نيمكتهاي محوطة باز دو روز بعد من و الهي، كالفه و منتظر، روي
          پادگان شهيد دستغيب نشسته بوديم و كنجكاوانه،گذر زمان را نظاره 

: خنديدم و گفتم. الهي آهي كشيد كه تا تَه دلش را خواندم. مي كرديم
دير كه نكردن، گفتن امروز ميان ... چه خبره محمد آقا؟ طاقت داشته باش

  ... دنبالمون
ميشگي اش، فقط لبخندي زد و سرش را پايين الهي با نگاه متواضع ه

. خوبيش اينه كه مأموريت، و حداقل اونجا گراز نداره: گفتم. انداخت
  ... خوب، كوسه كه داره: خنديد و گفت

راست مي گي، مي گن آدم كم اقبال رو توي بيابون هم كوسه  :گفتم
  ردي؟ مگه تو هم از گرازها تنه خو: الهي زد زير خنده و گفت... مي زنه

از بچه هاي واحد كسي رو مي شناسي كه توي چوالنهاي اروند : گفتم
  راه رفته باشه و تنه نخورده باشه؟

  !... معلومه خيلي بهشون عالقه داري: گفت
              اسمشون كه ... چه جور هم . آره، خيلي دوستشون دارم: گفتم

با اون هيكل .. .مي دوني؟ يه جوري هستن. مي ياد، حالم به هم مي خوره
بزرگ و قوي، گردن كوتاه و اون پوزة بلند، موهاي سيخ سيخي و نوك 

اصالً ميدوني چرا نمي تونن گردنشون رو به چپ و راست خم كنند؟ ... تيز
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. در عوض خيلي گردنشون قطور و قويه چون گردنشون خيلي كوتاهه،
  .براي اينكه چيزي رو ببينند، هي بايد به چپ و راست بچرخند

اگه يكي از بچه ها سرِ يه گراز، . بعضي وقتها خيلي خنده دار مي شد
ضربه مي خورد، گرازه براي اينكه ببينه به كي تنه زده، بايد دور مي زد و 

اون وقت همون شخص از ته گراز هم ضربه . فرد مقابل را نگاه مي كرد
  در حاال كاشكي فقط ضربه مي زد و... مثل تير دو زمانه بود. مي خورد
بعضي وقتها با اون صداي نخراشيده اش و پاي كوتاهش، آدم رو . مي رفت

حاال توي اون . دنبال مي كردكه حسابي حال بر و بچه ها رو جا مي آورد
موقعيت، نه مي توني اونو فراري بدي، نه سر و صدا راه بندازي، نه شليك 

  .كني، فقط بايد دو تا پا قرض كني و فرار كني
ا كنار اروند توي چوالنها پناه گرفته بودند تا موقعيت آب يه بار بچه ه

مناسب بشه و برن اون طرف اروند براي شناسايي، يه خانواده گراز بهشون 
بچه ها اگه بلند مي شدن، ديده مي شدن و لو مي رفتن، . حمله مي كنه

توي وضعيت نامناسب جزر و مد . هر چي تقيه مي كنن، افاقه نمي كنه
با هزار تا مشكل مي رسن اون طرف اروند ولي يه . زنن به آباروند مي 

  . جاي ناشناس
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دنبال منطقه كه مي گردن، يه جاي جديد پيدا مي كنن كه تا حاال 
اونجا رو نديده بودن و اون منطقة جديد، شناسايي اش براي عملياتي كه 

خالصه شناسايي اون شب خيلي پربار شده . در راه بوده، خيلي مهم بوده
  . گرازها، وسيلة امداد غيبي شده بودند: بوده و بچه ها مي گفتن

  ...شنيدم خيلي جون سخت هستن ،جالبه: گفت
يه بار يه گراز گنده اومده بود توي سنگر و . چه جور هم... آره: گفتم

هر كاري . حمله كرده بود به بچه ها، مي گفتن خيلي قوي و خطرناك بود
جليل . ((مه جا رو به هم مي زنهمي كنن بره بيرون، نمي ره و ه

از بچه هاي اطالعات عمليات سي تا تير به گراز مي زنه، گراز )) عابديني
تازه يه . آخرش تا تير به سرش نمي خوره،  نمي ميره. هنوز نمرده بوده
  ...چيزي برات بگم

  چي؟: گفت
تا حاال، هيچ دربارة گاوهاي موجي كه اونجا بودن شنيدي؟ : گفتم
نگ مي گفتن چند تا گاو توي نيزارهاي منطقه بودن كه از موج اولهاي ج

اگه كسي رو مي ديدن مي گذاشتن دنبالش و  .خمپاره موجي شده بودن
  ... حسابي حالش رو جا مي آوردن

  . صداي يكي از بچه هاي مقر رو كه شنيديم به خودمون اومديم
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ه پادگان، به به، شماها اينجاييد؟ بابا يه نفر به اسم حسيني اومد -
داريد  داره تمام پادگان رو دنبالتون مي گرده، شماها اينجا نشستيد،

  شاهنامه مي خونيد؟
حسيني رو كه ديديم، از چهرة آفتاب سوخته اش فهميديم كه 

خودش رو معرفي كرد و گفت كه بايد به طرف سد دز . هميشه كنار آبه
  .  ماستمنتظر ) 1( ))حاج عبداهللا رودكي((حركت كنيم، اونجا 

در جلسه اي كه ما و حاج عبداهللا رودكي داشتيم، حاج عبداهللا شروع 
مأموريت شما شناسايي كامل اسكلة نفتي : به توجيه عمليات كرد و گفت

  .االمية عراق است و قرار است دست دشمن از اين اسكله كوتاه شود
  اين اسكله كجاست؟  محل: الهي سؤال كرد

روي ميز پهن كرد و با نوك خودكار، حاج عبداهللا نقشة نظامي را 
اين اسكله بين : اسكله را كه عالمتگذاري شده بود، به ما نشان داد و گفت

دهانة اروند و خود عبداهللا قرار دارد و براي رسيدن به آن چند مشكل 
 كيلومتر مسافت براي رسيدن به 25اولين مشكل پيمودن . وجود دارد

                                                 
 در جريان يك 79از سرداران سپاه و پيشكسوتان جنگ بود كه در حين نگارش اين مجموعه دربهار  ١

  .درگيري محلي به شهادت رسيد
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بسيار قوي اسكله است كه به راحتي دومين مشكل رادارهاي . اسكله است
سومين مشكل ناوچه هاي . قابل به شناسايي قايقهاي معمولي است

است و از لحاظ مانوري )) اوزا(( نام آنها  مستقر در پاي اسكله هستند كه
داراي شدت بسيار بااليي هستند ولي براي شليك تير محدوديت فاصله 

 ده كيلومتر با هدف فاصله داشته دارند و براي تيراندازي دقيق حتماً بايد
آخرين . باشند ولي اين ناوچه ها به راحتي قادر به تعقيب هدف هستند

          مشكل، انفجاراتي است هر از گاه روي سطح آب حوالي اسكله صورت 
شدت اين انفجارات به حدي است كه اسكله را روشن مي كند . مي گيرد

  با چه مادة منفجره اي صورت و هنوز مشخص نيست كه اين انفجارات
  . مي گيرد

        حاج عبداهللا وقتي چهرة ما دو نفر را ديد كه كنجكاوانه او را نگاه 
روي اين عمليات . نگران نباشيد: لبخندي زد و ادامه داد مي كنيم،

شناسايي، تحقيقات مفصلي شده و سعي شده يك سري از اين مشكالت، 
 كيلومتر براي 29د مشكل اول كه طي مسير در مور. از ميان برداشته بشه

رسيدن به اسكله هست، راههاي مختلفي عنوان شده كه يكي از آنها 
كيلومتر دوم با شنا و لباس 5/14 اول با قايق و پيمودن 5/14 پيمودن

  . غواصي است
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الهي گفت مگر رادارها قايق را شناسايي نمي كنند؟ پس چطور در 
  ه مي شود؟ ي از قايق استفادياين شناسا

در اين عمليات شناسايي شما از يك قايق : حاج عبداهللا گفت
 را )) كانو((نمي دانم تا حاال اسم قايق . مخصوص استفاده مي كنيد

شنيده ايد يا نه؟ قايق كانو، قايقي است كه از برزنت، هفده قطعه چوب و 
دو تيوپ براي حفظ تعادل قايق در طرفين آن ساخته شده و بعد از سر 

  . سانتيمتر عرض پيدا مي كنند70هم بندي، هفت متر طول و 
  ارتفاعش چقدر است؟: الهي پرسيد

ارتفاع كم و خوابيده بودن اين . سؤال خوبي كردي: حاج عبداهللا گفت
قايق باعث شد كه ما آن را براي اين كار انتخاب كنيم و اگر حين حركت 

ا كوچك تر از حد و شناسايي، قايق مرتب با آب خيس شود، رادار آن ر
مرين شما، پس اولين مرحلة ت. معمول مي گيرد و اعالم خطر نمي كند

كيلومتر مسير در آب شيرين اين سد، همراه با 14تمرين براي پيمودن 
روز طول 15تا 10لباس و فينِ غواصي است كه از لحاظ زماني بايد حدود

ا براي اين البته مي دانم كه كار ساده اي نيست، ولي انتخاب شم. بكشد
عمليات بدون دليل صورت نگرفته، بقية مطالب در جلسه هاي بعدي 

  سؤالي نيست؟. مطرح مي شود
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از فردا صبح پس از خوردن صبحانه با الهي به آب مي زديم و تا 
آب سد، شيرين و سنگين . ساعت سه يا چهار بعداز ظهر شنا مي كرديم

ت زمان تمرين ها را با گذش. متر مي رسيد200 تا2بود و عمق آب از 
كيلومتر 15دن به مسافت سنگين تر و نفس گيرتر مي كرديم، تا شنا كر

مرحلة . در آب دريا و مقابله با موجهاي سنگين آن برايمان ساده تر شود
سختي بود و تمرين ها به حدي خسته كننده بود كه پس رسيدن به 

  .خشكي ديگر ناي حركت نداشتيم
دن باعث شد تا د يك هفته تمرين پارو زبعد از تمرين هاي شنا حدو

           . كيلومتر را در مدت سي دقيقه طي كنيم14موفق شويم مسافت 
تمرين هاي سنگين و مداوم باعث شده بود كه به قول بر و بچه هاي آنجا 
حسابي هيكلها ورزشكاري شود و روي فرم بيايد؛ اين مسئله به قدري 

 رودكي براي چك كردن تمرين ها به محسوس بود كه وقتي حاج عبداهللا
ها ماشااهللا، دو تن مرد جنگي، به از : سد آمد، تا ما را ديد، خنديد و گفت

  چه خبر؟... صد هزار
خسته نباشيد، : و بعد از ديدن پيشرفت شنا و پارو كشي ما گفت

  .واقعاً خسته نباشيد، حاال بايد بريم منطقه
  براي شناسايي؟: پرسيدم
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بايد بريم سراغ اروند . نه، براي تمرين هاي تكميلي: فتحاج عبداهللا گ
يه چيزهايي ... و نهرهاي منشعب از اون مثل بهمنشير، قاسميه وقميچه

با هم مي ريم . بار و بنديل رو جمع كنيد. است كه بايد با هم تجربه كنيم
  .اونجا

  □            □             □  
            ين چيز آشنايي كه نظرم به منطقه كه رسيديم، كنار اروند، اول

را جلب كرد، كشتي بزرگ زنگ زده اي بود كه داخل اروند، نزديك 
               نوك اين كشتي به سمت عراق بود . ساحل عراق به گل نشسته بود

اين كشتي، شاخص بسيار مهمي در شناسايي . و ته آن به ساحل ايران بود
 عكسهاي هوايي، اين كشتي به وضوح حتي در. و جهت بندي اروند بود

  .مشخص بود
           اين كشتي موقع بارگيري به گل نشسته بود و روي آن با خط 

 و به همين خاطر به كشتي  No smoking: بزرگي نوشته شده بود
))No  smoking (( معروف شد و ضمناً چون اين كشتي روبروي نهر

روف بود كه فاصله اش تا ساحل هم مع)) نهر ابوعقاب((عقاب، به كشتي
  .  متر بود200عراق حدود 
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اولين . همة بر و بچه هاي غواص از اين كشتي خاطرة مشترك دارند
شب داخل شدن به اروند، عبور از اين رود خروشان، آن قدر دست 
نيافتني و مشكل بود كه بچه ها همان شب اول بنا را بر عبور كامل از 

 كه بچه ها تا كشتي به گل نشسته بروند و اروند نگذاشتند و قرار شد
بعد از چند ماه محاسبه و تمرين بچه ها بسم اهللا گفتند و وارد . برگردند

يكي از اعضاء اولين اكيپ، شهيد دريساوي بود كه بعدها در . اروند شدند
باالخره با هزار زحمت وقتي بچه ها وارد كشتي . كربالي پنج شهيد شد
 در كشتي جشن گرفته بودند و آنجا زيارت عاشورا شده بودند، آن شب را

  .خوانده بودند
           شب دوم كه بچه ها وارد آب شدند، شهيد عباس رضايي، شهيد 
امير فرهاديان فرد و حاج احمد شيخ حسيني وارد اروند شدند كه آنها هم 

شب بعد بچه هاي غواص اطالعات . تا كشتي رفته بودند و برگشته بودند
ات بعد از رسيدن به كشتي وارد خاك دشمن شده بودند كه آن شب عملي

               شيريني آن . هم از شبهاي شيرين زندگي بر و بچه هاي غواص بود
 بچه ها دو سال بود كه آن طرف اروند را فقط .شب، البته براي همه نبود

د و همة آنها آرزو داشتند كه آن طرف اروند برون. با دوربين مي ديدند
  ...سيم خاردارها، هشت پرهاي ضد هاوركرافت و: موانع را لمس كنند
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خالصه مثل اينكه طي طريق، شب اول تا كشتي و شب بعد تا خاك 
دشمن آن قدر مرسوم شده بود، كه هر تازه وارد غواصي بايد اين كار را 

  .انجام مي داد
ود طريقة رسيدن به آن طرف اروند هم به اين طريق محاسبه شده ب

كه اگر آب جزر بود، بچه ها به طرف آبادان حركت مي كردند و در محل 
مشخصي به آب مي زدند و خودشان را به جريان آب مي سپردند و با 
فين غواصي پا مي زدند تا اينكه، دو كيلومتر آن طرف تر، حوالي كشتي 
به گل نشسته به ساحل دشمن مي رسيدند و اگر دريا مد بود، طرف 

ليج فارس مي رفتند و دو كيلومتر آن طرف تر به خاك دشمن دهانة خ
  .مي رسيدند

مثالً يك . بعضي شبها هم خاطرات جالبي در اين بين پيش مي آمد
شب محسن رياضت از بچه هاي اطالعات عمليات قرار بوده يك سري از 

)) No smoking((بچه ها را براي توجيه منطقة اروند تا كشتي 
بنابراين اكيپ به  .آن موقع آب جزر بوده. خود برگرداندراهنمايي كند و با 

 تا 20.طرف آبادان حركت مي كنند و به آب مي زنند و به آب مي زنند
          متر كه به كشتي مانده، به آخر جزر كه تخليه با سرعت هر چه 30



  
  

مان
 آس

 
آب

ير 
 ز

 

 
49

تمام تر انجام مي گيرد، بر مي خورند و متوجه مي شوند كه باسرعت 
  .بچه ها از هم متفرق مي شوند. نزديك مي شوند زيادي به كشتي

همين كه به كشتي نزديك شديم، ديدم : ((  خود رياضت مي گفت
بچه ها پاهاتون  :فقط آروم گفتم. روي عرشة كشتي پر از ميله و لوله است

همين كه به كشتي . رو جمع كنيد تا ميله ها توي شكمتون فرو نره
از يك . و آخ و واخ بچه ها باال رفترسيديم، صداي دامب و دومب كشتي 

آن شب قرار بود تا كشتي . طرف كشتي وارد شديم و از طرف ديگر خارج
برويم ولي ديدم جريان داره با سرعت هر چه تمام تر ما را به طرف ساحل 

اون . گفتم حاال كه اين طوره با يك تير دو نشون مي زنيم. دشمن مي بره
  .))  و هم به خاك دشمنشب بچه ها هم به كشتي رسيدند

و حاج احمد شيخ حسيني و شهيد )) ناصر برايي((يك بار ديگر هم 
عباس رضايي براي شناسايي رفته بودند و قرار بود كه در كشتي توقفي 

وضعيت كشتي در آب طوري بوده كه بر خورد آب به بدنة . داشته باشند
ر خودش كشتي تشكيل گرداب قوي مي داده، آن قدر كه هر كسي را د

 تا 20آن شب نوبت اين سه بندة خدا بوده كه دقيقاً حدود . فرو مي برده
  . دقيقه در گرداب گير كنند و با آن مبارزه كنند25
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به قول حاج احمد شيخ حسيني شده بوديم مثل هندوانه اي كه 
گرداب گير كرده و هي مي چرخه و زير آب مي ره و به سنگ مي خوره و 

  .ي برخورد بدنم با بدنة كشتي تو گوشمههنوز صدا.مياد باال
من و شهيد ناصر رضايي بعد از تقالي فراوان خودمون رو به باالي 

. مقداري صبر كرديم، خبري نشد. كشتي رسونديم و ناصر برايي غيبش زد
زديم به آب، ولي ناصر برايي رو . گفتيم شايد به ساحل دشمن رفته

توي كشتي هم .  كشتي باشهتوي راه برگشتن گفتم شايد توي. نديديم
نگران و منتظر بوديم و دلمون براي ناصر برايي كه . برگشتيم ساحل. نبود

از بر و بچه هاي خيلي خوب اطالعات عمليات بود شور مي زد، تا اينكه 
بچه ها، فردا ظهر آن روز بنده خدا رو خسته و كوفته توي نهر عليشير 

تيم دور و برِش كه چي شده؟ وقتي آوردنش واحد، ريخ. پيدا كرده بودن
  :فقط تونست بريده بريده بگه. بنده خدا جونِ حرف زدن نداشت

اينقدر توي گرداب، آب منو دور خودم چرخوند و به كشتي كوفت ((
وقتي تونستم خودم رو از گرداب خالص . كه قيد توي كشتي رفتن رو زدم

. ناختمكنم، اينقدر چرخيده بودم كه ديگه مشرق و مغرب رو نمي ش
شروع كردم به پا زدن و شنا كردن تا به . ستاره ها هم معلوم نبودن

اينقدر شنا كردم تا حدود چهار صبح، پام خورد . ساحل خودمون برسيم
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از هشت . دلم مي خواست همون جا بگيرم از خستگي بخوابم. به خشكي
ن اومدم بنشينم، ديدم اي داد بيداد، زمي. شب تا چهار صبح توي آب بودم

همون جا دوباره زدم . پر از سيم خارداره فهميدم توي خاك عراقيا هستم
 .وسطهاي اروند بودم. داشت هوا روشن مي شد. به آب و سر و ته كردم

داشت هوا . خالصه نمازم رو روي آب خوندم. ديدم نمازم قضا مي شه
ساحل كه رسيدم ديگه هوا . خدا خدا مي كردم منو نبينن .روشن مي شد

  . روشن بودروشنِ
جلوي روم . گفتم حاال ديگه حتماً عراقيا بيدار شدن و منو مي بينند

مجبور شدم همة دو كيلومتر . هم حدود دو كيلومتر باتالق و چوالن بود
  ...))رو هم سينه خيز بيام

خيلي مي خواست . همة بچه ها براي سالمتي اش صلوات بفرستند
 كند و دست و پا بزند، بعد هم يك نفر حدود يازده ساعت با اروند مبارزه

  . صبح هم توي باتالقها سينه خيز رود11 تا 6از ساعت 
مجموع اين اعمال بود كه ديگر اروند براي بچه هاي غواص حكم 

  .اسباب بازي پيدا كرده بود
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ديگر از لحاظ زمانبندي مي دانستيم كه وقتي بچه ها به آب مي زنند 
ند بيست دقيقه و اگر بخواهند به اگر بخواهند مسير را با سرعت طي كن

  طور عادي شنا كنند، 
بيست و پنج تا سي دقيقه بعد در خاك دشمن هستند و برگشت آنها 

  .هم چيزي حدود سي دقيقه طول مي كشد
               اوايل كار بچه ها براي داخل شدن به اروند،تمركز بسيار زيادي 

ي زيپي لباس هاي غواصي را مي خواست ولي اين اواخر وقت رفتن جيبها
جالب . از شكالت و جيرة جنگي پر مي كردند و در آب آنها را مي خوردند

اينجاست، يكي از مشكالتي كه با توجه به سردي بسيار زياد آب و مدت 
زمان هشت ساعتة كار بچه ها در آب آنها را اذيت مي كرد، دستشويي 

اين راهكار چيزي . ل كردندرفتن بچه ها بود كه با ابتكار جالبي آن را ح
جز استفاده از دستشويي صحرايي عراقي ها نبود؛ آن هم با آن زيپ 

  !! يكسره و بلند لباسهاي غواصي
ديگر شناسايي رفتن بچه هاي غواص آنقدر ادامه پيدا كرده بود كه 

 فجر دو محور عملياتي 19مثالً لشكر . حتي نگهبانها را هم مي شناختند
اين نهر، دو . عراق بود)) الجويدي((ين معبرها نهر داشت كه يكي از ا

. كمين داشت كه يكي از آنها سمت چپ و ديگري سمت راست نهر بود
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بچه ها از بين اين دو كمين وارد قلب عراقي ها مي شدند و از پشت سر 
      .                                             عراقي ها كه نخلستان بود، سر در مي آوردند

الغر  يكي از اين معبرها معموالً دو نگهبان داشت كه يكي از آنها پسر
             سياهي بود كه خيلي فرز و هوشيار بود و با كوچكترين صدايي، 

               . ت زدن مي كرداسلحه اش را از ضامن خارج مي كرد و شروع به گش
  .گذاشته بودند)) جاسم((بچه ها اسم اين نگهبان را 

         نگهبان ديگر، پيرمردي پنجاه تا شصت ساله بود كه آنقدر سيگار 
بود، از ته )) بغداد((مي كشيد كه بچه ها اسم سيگارش را كه سيگار 

            كه سيگار اين نگهبان هر وقت . سيگارهايش شناسايي كرده بودند
نمي كشيد، يا چرت مي زد يا به عربي زمزمه مي كرد و اغلب اين شعر را 

چه مي خواهي : مي خواند كه ترجمة فارسي اش همچه مضموني مي شد
  از دلِ من كه مي پرسي رنگ من؟
شبي كه جاسم . گذاشته بودند)) عبود((بچه ها اسم اين نگهبان را 

كردند، خيلي با احتياط عمل كنند يا ساعت نگهبان، بچه ها سعي مي 
چون اغلب . شناسايي را طوري تغيير دهند كه به نگهباني جاسم نخورد

  . نگهباني مي داد و عبود از ساعت يك تا سه5 تا 3جاسم از ساعت 
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اگر زمان نگهباني عبود بود، بچه ها كامالً راحت بودند، حتي بعضي از 
مئن ترين جا كنار خود او بود، يك متري او رد مي شدند و چون مط

              زماني كه احتياج به وقت گذراني بود، همان جا در چند متري او 
ديگر وقتي بچه ها به هم مي گفتند . مي نشستند تا وقت سپري شود

سن، قيافه و مشخصات . امشب كريم، نعيم، جاسم يا عبود نگهبان است
         چه ها حساب كار خودشان را رفتاري هر كدام از آنها مشخص بود و ب

يك شب، بچه ها با اين گمان كه عبود مشغول نگهباني است، . مي كردند
براي شناسايي رفته بودند و زماني فهميده بودند اشتباه كرده اند كه 

  ... جاسم متوجه صدا شده بوده و دنبال بچه ها مي گشته
يي و حاج احمد آن شب، شهيد امير فرهاديان فرد، شهيد عباس رضا

تا جاسم : ((حاج احمد مي گفت. رفته بودندشيخ حسيني براي شناسايي 
حدس مي زنم، فكر كرد صدا، صداي گراز . را ديديم در گل فرو رفتيم

بود، چون بعد از مدتي جستجو، بي خيال آمد و روي ديوارة روبروي ما كه 
 شهيد .من نيم متري سمت راست پايش بودم. كنار اروند بود نشست

عباس رضايي نيم متري سمت چپ پايش بود و شهيد امير فرهاديان فرد 
ما او را روبرويمان در افق مي ديديم و منتظر . يك متري روبرويش بود

جاسم داشت از باال، . بوديم تا اگر متوجه ما شود، زود دست به كار شويم
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شروع كرد به . پايين را نگاه مي كرد و ما را كه در تاريكي بوديم، نمي ديد
پايش از يك وجبي سر من رد مي شد . آواز خواندن و پايش را تكان دادن

و هر لحظه ممكن بود محكم بخورد توي سرم، منتظر بوديم كه آنجا را 
جاسم هم كه تازه فكش از آواز خواندن گرم شده بود، دست به . ترك كند

ردن و جيب بود و مشتش را پر از تخمك كرد و شروع كرد به تخمه خو
  .آواز خواندن و پوست تخمه ها را روي سرِ ما ريختن

 دقيقه 45اين وضعيت . هيچ كاري نمي توانستيم بكنيم جز تحمل
فكر كرديم . وقتي بلند شد و ايستاد، انگار دنيا را به ما دادند. طول كشيد

مي خواهد برود، ولي وقتي دست برد و زيپ جلو شلوارش را پايين كشيد، 
  ...حسابي اشتباه كرده ايم وفهميديم كه 

در آن موقعيت ما در حالي كه خيس مي شديم، هيچ راهي نداشتيم 
  .جز اينكه صبر كنيم تا بعد از عمليات، پدرشان را در بياوريم

. ، دوباره باالي سرمان نشستبعد از اينكه جاسم كارش تمام شد
و  دقيقه بعد كه پاسبخش جاسم را صدا كرد، جاسم بلند شد 40حدود

  ...دنبال صدا رفت و ما هم از فرصت استفاده كرديم و فرار كرديم
                                  □            □             □  
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 .من و الهي فكر نمي كرديم، عمليات شناسايي اين قدر پيچيده باشد
اروند، وقتي كنار ساحلش هستي، فكر مي كني رود در . خيلي عجيب بود

 است، ولي وقتي وسط اروند مي روي، مي بيني تازه رودخانه حالت جزر
  . در حالت مد است

از بوية شمارة هشت كه در دريا بود و چراغ فانوس دريايي داشت، تا 
قرار شد آزمايش كنيم، قايق را به . سكوي االميه ده كيلومتر فاصله بود

يم، بعد لنگر قايق عاشورا مجهز كنيم، با قايق تا بوية شمارة هشت برو
لنگر را در آب بيندازيم، با غواصي به طرف سكو برويم و بعد از شناسايي 

براي آزمايش، اين كار را اول در بهمنشير انجام . به طرف قايق برگرديم
. نتيجه اي كه به دست آمد، براي خود ما هم غير قابل تصور بود. داديم

براي همين محل محيط و جريان بهمنشير، تقريباً شبيه به اروند بود و 
بعد از يك مبارزة كامالً خسته كننده، توانستيم . آزمايش انتخاب شده بود

در مدت زمان يك ساعت و نيم، خالف جريان آب، فقط صد متر را طي 
  . كنيم

همان شب جلسة مشتركي گرفته شد و تصميم گرفته شد كه از 
  ! رفتن با جريان آب و برگشتن با طناب. طناب استفاده شود
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خودم را كه به جريان وحشي . داي آن روز من و الهي به آب زديمفر
رفتن با جريان آب خيلي . بهمنشير سپردم، ياد شهيد حنّاوي افتادم

راحت بود ولي در جريان برگشتن با طناب، آب چنان به سينه مان كوفت 
وقتي به ساحل رسيديم قيافة هر دو . كه راحتيِ رفتن را فراموش كرديم

بعد از انجام اين . كم كم داشتيم نگران مي شديم. دني شده بودنفرِ ما دي
همه تمرين و گذشت زمان، فكر اينكه عمليات شناسايي انجام نشود يا 

  .اينكه به مخاطره بيفتد، آزارمان مي داد
فرداي آن روز مسئله اي مشخص شد همة ما را به فكر فرو برد و آن 

، بهمنشير )) سد خورِ عبداهللا((نكته اين بود كه درست در محل سكو، آبِ 
و اروند به هم مي پيوندند و در آن منطقه جريان شديدي ايجاد مي كند 

  .و هر جنبنده اي را در آب، دچار قيامتي مي كند
آب فكر كرديم، تصميم خودمان را در وقتي به جريان چرخشي 

قرار شد لباس غواصي بپوشيم و تمام مسير را با . جلسة نهايي گرفتيم
چند روز گذشت تا مجموعة شرايط اروند و آب و هوا و . قايق طي كنيم

شب چهاردهم . وضعيت نور ماه براي انجام عمليات شناسايي مناسب شد
 لَگَني غنيمتي براي رفتن تا بود و مهتاب كامل، حدود عصر با سه قايق

.  و دو قايق پارويي كانو براي رفتن تا اسكله وارد نهر قميچه شديم8بوية
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براي خانواده ام، براي تمام بر . وارد نهر كه شديم، دلم براي همه تنگ شد
من و الهي در . انگار سالهاي سال آنها را نديده بودم... و بچه ها، غواصها

 هم نزديك شده بوديم كه با كمك حس ششم اين همه مدت آن قدر به
حتي حركتهاي جزيي همديگر پيش بيني مي كرديم و خالصه روز به روز 

  .عالقة ما نسبت به همديگر بيشتر و شديدتر مي شد
 بلند شد و آرامش 23در همين فكر بودم كه صداي دوشيكا و توپ 

ر قميچه به اين صدا مربوط به ورود بچه ها از نه. منطقه را به هم كوفت
  . اروند بود كه شنيدن جريان آن خالي از لطف نيست

بيشه مستقر كرده بودند كه  در قصر 23ه توپ عراقيها يك قبض
  .خطري جدي بود براي هر قايق يا جنبنده اي در مسير حركت مي كرد

طريقة رها شدن از دست اين توپ مزاحم را براي اولين بار در آنجا 
ي سالم و سرحال را روي يك قايق تندروي سر بچه ها يك دوشيكا. ديدم

حال تر كار مي گذاشتند؛ قايق حوالي توپ مي چرخيد و رو به نيزارها و 
توپ تيراندازي مي كرد تا اينكه توپ به غرش مي افتاد و رد پاي قايق را 

  .مي زد
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خدمة قايق مشغول به سرگرم كردن توپ مي شدند و زمان مناسبي 
ق يا قايقهايي از گذرگاه قصر عبور مي كردند، به به وجود مي آمد تا قاي

  . اين بازي بخندند و از معبر رد شوند
شب چهاردهم بود و دريا به . از اروند كه رد شديم به دريا رسيديم

هيچ انساني نيست كه : پدرم مي گفت. نهايت زيبايي خودش رسيده بود
  .  عجز نكنددريا را ببيند و در مقابل اين همه عظمت و زيبايي احساس

اينجا نقطه اي بود . كه رسيديم، توقف كرديم) 8بوية(به چراغ دريايي 
كه مي بايست، قايقهاي كانو سرهم بندي مي شدند و از آنجا حركت 

  . اصلي به سمت اسكله شروع مي شد
الهي را كه در . بعد از سرهم بندي قايقها نوبت خداحافظي رسيد

  ...خيس شدآغوش گرفتم، گردنم از اشك چشم او 
يك قايق كانو را من و الهي هدايت مي كرديم و قايق ديگر را شهيد 
. خرّمي از بچه هاي گچساران و عقيل زاده بچة ماهشهر هدايت مي كردند

اين بچه ها از ناو تيپ كوثر آمده بودند و قرار بود در اين عمليات همديگر 
  . را همراهي كنيم

سعي كرديم توانمان را ذخيره . يمباالخره بسم اهللا گفتيم و راه افتاد
كنيم تا در برگشت انرژي كم نياوريم؛ به ويژه اينكه در برگشت بايد با 
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. جريان چرخشي سد خور عبداهللا، بهمنشير و اروند هم مبارزه مي كرديم
همين طور كه پارو مي زديم، هجوم فكرها و خاطره هاي مختلف به ذهن 

ا در مقابل اين همه تجهيزات و به اين فكر مي كردم كه م. شروع شد
فقط در صورتي صحيح و سالم بر . رادارها و امكانات، كامالً بي دفاع بوديم

وگرنه ما كجا و . مي گشتيم كه از چنگ رادارها جان سالم به در ببريم
ناوچة اوزا مي تونه اصالً حركت : به قول يكي از بچه ها! كجا)) اوزا((ناوچة 

اسايي رو كامل كنيد و خداحافظي كنيد و وقتي نكنه و بذاره تا شما شن
سر و ته كرديد و بعد از اينكه ده كيلومتر دور شديد، با يه شليك توپ، 

  ...الفاتحه
چند سال پيش كه تازه اومده بودم اطالعات عمليات، يكي از بچه ها 

  فالني خودت اومدي اطالعات عمليات يا فرستادنت؟: بهم گفت
  .م اومدمخود: گفتم. خجالت كشيدم

  عاشقي يا ديوونه؟: گفت
  يعني چي؟ : گفتم
كسي كه مي ياد اطالعات عمليات، يا ديوونة شهادته، يا عاشق : گفت
  تو كدومش؟ . حسين
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جلوي در . اون واحد يه جور ديگه بود. راست مي گفت. هيچي نگفتم
  : ورودي اون جا روي يه مقواي بزرگ نوشته شده بود

  .)) پا و سر كردممن از امروز، ترك دست و ((
               وقتي رفتم قسمت غواصها، يك بار كه با يكي از بچه ها راه 

  .مي رفتيم، ديدم پشت يه تپه ، يك قبر كنده شده
  اين قبر مالِ كيه؟: گفتم
  .مالِ همه: گفت

  همه يعني كيا؟  -
  .همة بچه هاي اطالعات عمليات، غواصها، حتي خودت -
  يعني چه؟ -
اد توي اين واحد، درست مثل اينه كه از همون روز اول هر كي مي -

بچه ها . هر روز ممكنه شهيد بشي. قبر خودش رو با دست خودش كنده
شب كه مي شه، آخر وقتها مي رن مي خوابن توي قبر و با خودشون 

  ...خلوت مي كنند
   حاال اين قبر رو كي كنده؟-

 اول براي .پيشقدم اين كار شد)) مرتضي حقيقي((يادش بخير، 
  .بعد ها بچه ها هم ازش استفاده مي كردن. خودش بود
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يواشكي رفتم يه متر زمين خريدم؛ چه : بنده خدا به شوخي مي گفت
زميني، يه زمين بود چه جايي، مساحتش يك در دو، چهار نبش، 

رفتن . بچه ها اينو هم نتونستن ببينن... مسكوني، در از سقف، زيرزمين
واهللا زمين  .يكه زمين رو هم نتونستن ازمون ببينناين يه ت. غصبش كردن

  ... غصبي نماز نداره
   حاال كجا هست؟-
  ...از اين واحد رفته يه جاي ديگه-

اون جا، توي اون واحد، سورة واقعه، سورة حشر و سورة قدر معناي 
دلم براي . اصالً نماز اون جا يه مراسم ديگه اي داشت. ديگه اي مي داد
آخر نتونستم با اون جوون سبزه اي كه حاال ديگه .  شدهمة بچه ها تنگ

اون يكي از بچه هاي جنگ بود . اسمش هم يادم نمانده، خداحافظي كنم
كسي . كه با بقية بچه ها فرق مي كرد و تفاوتش در گوشه گير بودنش بود

نمي دانست كه او دقيقاً چه مدت در جبهه ماندگار شده ولي از اينجا و 
اوايل كه به واحد ما آمد . م كه او در جبهه بزرگ شدهاون جا مي شنيد

او هيچ وقت از كاغذ نامه هايي كه براي نوشتن . متوجه مسئله اي شدم
        نامه به بچه هاي جبهه داده مي شد، استفاده نمي كرد و و آنها را به 

بچه ها خيلي دوست داشتند در آن كاغذها كه رنگ و . بچه ها مي بخشيد
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تا اين كاغذ ها .  مي داد، براي خانواده هايشان نامه بنويسندبوي جبهه
بين بچه ها پخش مي شد، بچه ها دور و برش را مي گرفتند و با شوخي 

هش و تمنا كاغذهاي او را براي يا چاپلوسي يا بعضي وقتها هم با خوا
من آرام آرام كنجكاو شدم تا اينكه از گوشه و كنار . دشان مي گرفتندخو

خيلي . ه او تمام خانواده اش را از دست داده و كسي را نداردشنيدم ك
 سعي كردم با او هم صحبت بشوم؛ به خصوص عصرهاي جمعه كه 

عصرهاي جمعه دلم : عصر جمعه اي بهش گفتم. دلتنگ تر نشان مي داد
  . خيلي مي گيره

  همة عصرهاي جمعه دلگير هستن مي دوني چرا؟ : گفت
  چرا؟: گفتم

تبعيد آدم از بهشت به زمين توي يه عصر بعضي ها مي گن  -
مي گن همة آدمها توي عصرهاي جمعه دلشون براي ... جمعه اتفاق افتاده

  .بهشت تنگ مي شه و دلتنگي مي كنن
يك عصر . بعداز ظهرهاي جمعه سعي مي كردم او را تنها نگذارم

حسابي دنبال او گشتم تا اينكه ديدم، . جمعه اي كه او را گم كرده بودم
آنجا رسم بود : (يااهللا گفتم. خودش بود. ك نفر پشت تانكر آب كز كردهي

وقتي مي خواهند خلوت كسي را بشكنند يا اهللا بگويند و به آن شخص 
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فرصت بدهند تا اگر بخواهد، قرآن يا دعايش را مخفي كند يا اشكهايش را 
  .)با چفيه اش پاك كند

  .نزديكش كه رسيدم، چشمهايش سرخِ سرخ بود
  مي دوني چقدر دنبالت گشتم؟ هيچ معلوم هست كجايي؟: مگفت

  .دلم براي يك نفر تنگ شده: گفت
حتماً مي خواد دربارة دوستي، آشنايي، كسي : گفتم. خوشحال شدم(

حقيقتش خيلي دربارة اينكه كسي را دارد يا نه كنجكاو شده . صحبت كنه
  .)بودم

  دلت تنگ شده ؟ براي كي ؟: من هم پرسيدم
  ...خودم هم نمي دونم... دونمنمي: گفت

پارو زدن حسابي عرقم را در آورده . دريا آرام بود و من تشنه بودم
. الهي هم مثل من بود. نمي دانم چند ساعت بود كه روي آب بوديم. بود

دلم مي خواست آب دريا . صداي نفس نفس زدنش به گوشم مي رسيد
  . پ مي خوردمشيرين بود و سرم را در آب دريا مي كردم و قلپ قل

روزهايي كه . از مربيان خوب آموزش غواصي بود .ياد خيمه دوز افتادم
از ساعت هشت صبح تا چهار يا پنج بعداز ظهر توي آب بوديم، وقت براي 
ناهار خوردن نبود؛ موقع ناهار، قايق ها راه مي افتادند و مربيان غواصي، 
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. ذا مي دادندبچه هاي اكيپ خودشان را يكي يكي مثل ماهي در آب غ
آن روز ظهر كه حسابي تشنه بودم، دست خيمه دوز جلو . يادم نمي رود

خرما را يك . دهانم آمد و با مهرباني چند كلة خرما در دهانم گذاشت
  .تشنه ام، آب مي خوام: طرف دهانم گذاشتم و گفتم

           مگه توي آب نيستي؟ آب خوردنيه، : خيمه دوز خنديد و گفت
  ...!بسم اهللا

سنگيني تنم را دادم پايين و با سر رفتم توي عمق . خنده ام گرفت
چشمام رو كه باز كردم، . چرخ زدم و افقي توي عمق آب قرار گرفتم. آب

چند فوج پاي غواصي توي آب داشتن لول مي خوردن و  پره هاي قايق 
               موتوري داشت حركت مي كرد و قايق موتوري را اطراف بچه ها 

  . مي چرخاند
ياد تشنگي ام . نور خورشيد را از زير آب بهتر مي شد حس مي كرد

تا اينكه نفسم . چرخ زدم و قلپ قلپ آب خوردم. دهانم را باز كردم. افتادم
  ...به سطح آب كه رسيدم، مثل بشكه شده بودم. تمام شد

تاول روزهاي قبل هم . دستهايم از بس پارو زده بودم، تاول زده بود
. وي هم تلنبار شده بود و كف دستم پينه بسته بود و خشن شده بودر

قبل از اينكه توي دريا پارو بزنم، حس مي كردم با اين قايق به اين 
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ولي اين طور . كوچكي، در درياي به اين بزرگي، احساس وحشت مي كنم
حدس مي زنم . چقدر ديگر تا سكو مانده بود؟ اينهمه پارو زده بوديم. نبود
به . هنوز تشنه بودم. قطب نما پيش الهي بود. ة زيادي نمانده باشدفاصل

  ... نگهدار، تشنه ام: الهي گفتم
قايق آرام با جريان آب به راهش ادامه . الهي پارو زدن را متوقف كرد

ياد جريان . حس كردم جرياني قايق را به طرف خودش مي كشد. داد
.  اسكله نزدك هستممطمئن شدم كه به. چرخشي نزديك اسكله افتادم

. سر قمقمه را كه باز كردم آب بخورم، ناگهان جلوي رويمان روشن شد
به نور كه قطع . طرف نور كه نگاه كردم، صداي انفجار تازه به گوشم رسيد

پايه هاي اسكله و تجهيزات آن را مي شد . و وصل مي شد، دقيق شدم
  .ديد

         اي سطح آب چه حاال فهميدم حاج عبداهللا رودكي دربارة انفجاره
خيلي دلم مي خواست بفهمم چرا سطح آب روشن و شعله ور  .مي گفت
  .مي شد

. ناوچه هاي اوزا را با آن شكلهاي عجيب و غريبشان كنار اسكله ديدم
محمد : مكث نكردم و از رمز بين خودم و الهي استفاده كردم و گفتم

  ... بزن بريم! اوضاع كچله
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شهيد خرمي و عقيل زاده هم سر . ه كردنشروع كرديم به سر و ت
  . قايق را كج كردند و با قدرت تمام شروع به پارو زدن كرديم

حتماً . دلواپسي ام دربارة ناوچة اوزا بود. نمي دانستم چه اتفاقي افتاده
حتماً رادارهاي لعنتي ما را . منتظر بود دور بشويم تا شليك را شروع كند

   ...  در راه مرتب خيس كرده بوديمگرفته بودند، ما كه قايق را
اينكه هر لحظه ممكن . خيلي حس بدي داشتم. حدود نيمه شب بود

است، اول صداي سوتي به گوش برسد و بعد در يك لحظه قايق از هم 
  .جدا متالشي شود، اصالً احساس دلچسبي نبود

 كه فانوس 8 تا توانستسم پارو زديم، تا هر چه زودتر به بوية شمارة 
مرتب به قطب نما نگاه . هنوز فانوس را نديده بوديم. ايي داشت، برسيمدري

  . خرمي و عقيل زاده هم همراه ما پارو مي زدند. مي كرديم
پانزده كيلومتر پارو زده بوديم تا به حوالي اسكله برسيم و حاال بايد 

  . پانزده كيلومتر را بر مي گشتيم
گر از وجود ما مطمئن شده ا. خيالم از ناوچه هاي اوزا راحت شده بود

! بودند، يا ما را تعقيب كرده بودند يا شروع به تيراندازي كرده بودند؟
وقتي چند بار تغيير جهت داديم و دنبال فانوس . حسابي خسته شده بودم
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پيدا كردن يك سكو در . به چپ و راست گشتيم، فهميدم كه گم شده ايم
  .  بزرگ در اروند استدريا، خيلي مشكل تر از پيدا كردن يك كشتي

اگر تا صبح بچه هاي . اين مشكل را ديگر پيش بيني نكرده بودم
. خودي را پيدا نمي كرديم، معلوم نبود چه باليي بر سرمان مي آمد
  .احتمال ديگري كه من مي دادم، خاموش بودن چراغ فانوس دريايي بود

  چيكار كنيم محمد؟: گفتم
  !توكلت علي اهللا: گفت

فكر نمي كردم دريا اين طور با ما .  مي كرد سياهي بودتا چشم كار
ترسم از . چپ و راست مي رفتيم تا سكو را پيدا كنيم. شوخي كند

نگاهي به پشت . وحشت دريا بود كه مي گفتند هوش از سر آدم مي برد
  . چهرة بچه ها را درست نمي ديدم. سرم انداختم

  ...دريا به اين بزرگي، بي هيچ نشانه و عالمتي
صدا داشت با .كم كم صداهايي در گوشم شروع به شكل گرفتن كرد

اول جمله ها تك . اين حرفها را قبالً جايي شنيده بودم.من حرف مي زد
  ...تك گفته مي شد و بعد، آرام و روان پشت سر هم رديف شدند

  :مرتب اين جمله ها توي ذهنم شكل مي گرفت
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ي داري مي ري وقتي نمي دون... وقتي وسط دريا گيج مي شي
وقتي جاي ستاره ها عوض مي شه و قطب نما از ... يا بر مي گردي

تو هستي و . كار مي افته، اون وقته كه مي فهمي چقدر تنهايي
خيال كردي بوي كباب مي ياد، توي دريا كباب ... ها ...خدا و دريا
 وسط دريا كه رفتي مي بيني دارن به تن آدم داغ ... مي دن؟ نه
دريا حسوده، يه باليي به سر آدم مي ياره كه آدم .. .مي چسبونن

دگيت، توي اين مو به اندازة تمام روزهاي زن... از آدميت مي افته
، شب رو به روز رسوندم، ولي بعضي وقتها، دريا روز رو به شب

توي همين دريا، يه باليي  به سرم مياد كه يادم مي ره شير ننه ام 
  ...رو كي ترك كردم

 چهرة ناخدا. آمد كه اين جمله ها را چه كسي گفته بودتازه يادم 
روزهايي . آن روزها زياد پيش او مي رفتيم .جلوي چشمانم آمد ))زاير((

 8كه مي خواستيم، با وضعيت اروند و جزر و مد آن براي عمليات والفجر 
هميشه قليانش به راه بود و هميشه بچه ها را با خوشرويي . آشنا بشويم
سن زياد و دنيا ديده بودنش باعث مي شد كه تا با كالم . رفتتمام مي پذي

. شيرين و لهجة جنوبي اش ما را كامل مجذوب صحبتهاي خودش بكند
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حاال كه در دريا گم شده بوديم، حتي جمله هايي از او را كه فراموش 
  :كرده بودم، حاال داشت به خوبي با صداي خود او در گوشم نجوا مي شد

ت نسازه كه اين جور سرت بياد، ولي من خدا هيچ وقت برا
مرده و تو زنده ببين كي سرت مياد؟ اين موقع ها اگه يه كم روغن 

         اون وقت يه نون . جيگر كوسه بخوري، شايد يه كم بهتر بشي
دريا رو اين جور نبين، . مي خورم و صد سجده شكر مي كنم

يگير رو سير درسته كه از خونش اين همه ماه... درسته كه مادره
دلخوشي دريا به ... ولي دلخوشي ماهيگير كه به ماهيه... مي كنه

  ..         چيه؟ دريا يه مادر بي شوهره كه بعضي وقتها دلش سر ميره
شبهاي چهارده كه ماه كامل شد، شير ماهي مياد روي آب ، 

تماشاي ماه . اون وقته كه تور مي اندازن و مي گيرنش .تماشاي ماه
  ...جونش تمام مي شهبه قيمت 
... يه چيزهايي توي توي همين دريا ديدم كه نگو... هي

ماهيه، آخرش دو تا خال داره، . خروس ماهي ديدم، اين هوا
دستت باالي قايقه، داري تور مي كشي باال،يه دفعه مي پره بيرون 

  ...آب ، دستت رو  مي كَنه و مي خوره
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شم خودم، اينقدر يه بار، مار ماهي يه جاشو رو زد، جلوي چ
  ... جون داد تا مرد

مي گن دريا پري . كسي باور نمي كنه، ولي مو برات مي گم
         اين پري همه چيز مي شه، زن مي شه، قايق ... داره، مو ديدم

يه بار پشت سكان ... لنج مي شه . يه بار يه چيز ديگه اس مي شه،
. ه روي آببودم، ديدم در خونه ام توي چهارچوب سيخ ايستاد

  ...كار، كار پري بود
تا حاال باد رفته توي تنت لونه كنه؟ تا حاال برات مجلس زار 
. گرفتن؟ هو گُل ديدم، ماهي پرنده، مثل گنجشك پرواز مي كرد
  ماهي وقتي توي تور گير مي كنه، صداي كبوتر مي ده، شنيدي؟ 

! اهللا اكبر. يه جاشو داشتم، اسمش نايب بود، چه پسري بود
يا كه روغني و آروم مي شد، قيلون برام چاق مي كرد و دست در

وقتي صداي ني اَمونه روي آب حركت كنه و . مي برد به ني اَمونه
  . باز به آدم برسه، غوغا تو دل آدم به پا مي شه

                االن كه لنجمون رو عراقيا داغون كردن، روي خشكي 
  ... كي مي ميرهمرد دريا توي خش... بي مصرف افتادم
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             نه ... اصالً فكر مي كني چند سالمه كه بهم مي گي بوا؟
اون زمون مرد كه دريا ... كاكا، دريا آدم رو اين طوري پير مي كنه

بندرعباس، هرمز، قشم، هنگام، خارك،گنگ، بمبئي . زير پام بود
و، كلكته، جده، خليج، بحرعمان، تنگه عدن، چابهار، كنارك، بيشان

  ... هي، اون زمون مرد ...تنگ خوران،
                  اگه آوارة دريا بودم، مالِ اين بود كه توي خشكي دلم 

ديدي چطور آتيش به ... مي گرفت، حاال چه كنم؟ الهي خير نبينن
ديدي چطور لنجم رو عراقيا به آتيش .خرمن مردم انداختن

ته، ظرف برداشتم كشيدن؟ اون هفته گفتن زاير حسين كوسه گرف
وقتي روغن كوسه . ببرم بدم زاير حسين  برام روغن كوسه پر كنه

مي ماليدم به تن لنج، جون مي گرفت و تازه مي شد و سرعتش 
به خودم گفتم ناخدا، تو كه لنجت سوخته، روغن . زياد مي شد

  . كوسه مي خواي چه كني؟ نشستم يه دل سير گريه كردم
دادم كه ايشااهللا جنگ زود تموم بعد آروم به خودم دلداري 

  . شينيمزرگه، ما هم آخرش روي يه لنج مي مي شه، خدا ب
رفتم لب ساحل، پيش زاير حسين، ديدم كوسه آورده، به چه 

. كاريت نباشه، پرِش مي كنم: ظرف دادم، زاير گفت! بزرگي



  
  

مان
 آس

 
آب

ير 
 ز

 

 
73

برگشتم، ديدم زاير گريه . برگشتم، ديدم لب ساحل قيومت شد
تو . ريه مي كنه، ناصر، زبيدو، همه گريه مي كننمي كنه، عيدو گ

  سر مي زدن، مي فهمي چه خبر بود؟ 
. از تو شكم كوسه، پالك شناسايي يه غواص در آورده بودن

دانشجو . شهيد حسيني زاده بوده. ديروز اسمشو از تهرون آوردن
... يحيي غواص بوده، اون شهيد هم غواص بوده... هي خدا... بوده

اين كجا ... اون بندة خدا هم... ر دنبال مرواي مي گردهيحيي يه عم
  ...و او كجا

داشت صبح مي شد و ما چهار نفر هنوز به مستقيم و چپ و راست 
تصميم گرفتيم تا جايي كه مي توانيم به خاك ايران نزديك تر . مي رفتيم

ديگر مچ دستم قدرت . بشويم تا حداقل احتمال اسير شدنمان كمتر شود
 قتي ديدم شهيد خرمي و عقيل زاده دارند آرام با هم صحبت و .نداشت

آنها خيلي كم صحبت بودند و تا ضرورتي پيش . مي كنند، دلم شور افتاد
وقتي صداي نامفهوم . هوا گرگ و ميش بود. نمي آمد صحبت نمي كردند

            يك قايق را شنيدم، فهميدم چرا عقيل زاده و خرمي با هم صحبت 
  .مي كنند

  شما هم مي شنويد؟: شهيد خرمي گفت
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  .آره صداي قايق مي ياد: الهي گفت
عقيل زاده دست برد و . آره، از صداش معلومه تندرو هست: گفتم

  اگر عراقي باشه؟ : و گفت اسلحه اش را برداشت
  .عراقيا معموالً با چند تا قايق مي يان براي گشت: الهي گفت

  .  در گير مي شيماگه عراقي بود باهاش: شهيد خرمي گفت
. ديدم داره ضامن نارنجك صاف مي كنه .من به الهي نگاه كردم

اگر . توكل به خدا: ((نگاهم كه توي نگاهش افتاد، لبخند آرامي زد و گفت
يا اونها كشته مي شن، يا . قايق عراقي بود، نارنجك مي اندازيم توي قايق

اسلحه را مسلح . ديدم بهترين راه، همين است.)) با هم كشته مي شيم
كردم و نارنجك ها را دم دست گذاشتم و چشم گرداندم تا شايد قايق را 

وقتي از دور آن را ديدم، . قايق تندرو بود. درست حدس زده بودم. ببينم
نوك قايق، قايقهاي ما را نشانه گرفته . فقط پره هاي عقب آن در آب بود

د نفر سوار قايق نمي شد تشخيص داد، چن .بود و با سرعت جلو مي آمد
سكاندار . جهت قايق كه كمي تغيير كرد، با قايق ديد زديم. هستند

 قايق داشت به ما نزديك و نزديك تر . صورتش را با چفيه پوشانده بود
آماده بودم تا سكاندار دست از پا، كوچكترين خطايي كرد، دقِ . مي شد

 كه انگار سكاندار قايق تندرو هم. دلي گم شدنمان را سرش خالي كنم
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فهميد قضيه از چه قرار است، نزديك قايق كه رسيد، قايق خودش را 
  . خيلي دلم مي خواست صورتش را مي ديدم. متوقف كرد

چفيه را كه از  .اسلحه را گرفتم طرفش. دستش را طرف صورتش برد
شما هيچ معلوم هست : صورتش پس مي زد، شروع به صحبت كرد

همه دلواپس شما  چرا شما اينجاييد؟ ؟كجاييد؟ بابا قرارمون كجا بود
  . شدن

  تو هستي؟ ))! محمد رياحي: ((الهي گفت
پس فكر كردي كيه؟ مي دوني چقدر : چفيه را كنار زد و گفت

  دنبالتون گشتم؟
  اينجا كجاست؟ : عقيل زاده گفت

هيچ مي دونيد از ديروز بعدازظهر تا حاال  :رياحي خنديد و گفت
حدود بيست .  نزديك خود بهمنشير هستيدچقدر پارو زديد؟ شما االن

از ديروز عصر تا حاال حدود پنجاه كيلومتر . كيلومتر از چهارپايه دور شديد
همه . حاال قايقها رو سوار كنيد، با هم بريم پيش بچه ها. پارو زديد

مي خوام از بچه ها مژدگوني بگيرم كه پيداتون . دلواپس شما هستن
  . كردم
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 بعد حدود غروب همة اكيپ قبلي، توي دريا، كنار بوية شمارة دو روز

قرار بود يك با ديگر با تمهيداتي جديدتر براي شناسايي اسكلة .  بوديم8
              موج، قايق را . دريا آن شب، عجيب وحشي شده بود. االميه برويم

موج،  .نمازمان را بايد همان جا بايد مي خوانديم. مي كوبيد به چهارپايه
دريا . چنان قايق را تكان مي داد كه نماز خواندن ايستاده ممكن نبود

با دست دو . چنان ناآرام بود كه حتي نشستن كف قايق هم مشكل بود
موقع ركوع و سجود بعضي . طرف قايق را گرفته بوديم و نماز مي خوانديم

يم با وقتها، چنان تعادلمان به هم مي خورد، كه براي حفظ آن مجبور بود
برايم عجيب بود كه چقدر نماز، آن هم . كف دست به كف قايق بكوبيم
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نمازي كه ممكن بود آخرين نمازمان باشد، آن هم در آن شرايط ناآرام و 
 به 8هر بار جدا شدن ما از بوية شمارة . متالطم، بتواند دلمان را آرام كند
  . معناي رفتن و ديگر برنگشتن بود

ز در آغوش گرفتم، حس كردم آخرين باري الهي را كه بعد از نما
جور با قايقهاي ما دريا و موجها بد. و نزديك مي شوماست كه اين قدر به ا

         با شهيد خرمي و . غريبي مي كردند و بايد سريع تر راه مي افتاديم
اين بار با خودمان . عقيل زاده هم خدا حافظي كرديم و باهم راه افتاديم

بوديم و قرار شده بود شهيد خرمي و عقيل زاده، پنج بي سيم هم برده 
كيلومتر مانده به سكو، به عنوان تأمين همان جا بمانند و من و الهي به 

به اين ترتيب امكان لو رفتن و گرفته شدن ما توسط . طرف سكو برويم
  . رادارهاي اسكله، كمتر مي شد

اين بار . شروع به پارو زدن كرديم .حدود ساعت هفت بعدازظهر بود
هم مثل دفعة گذشته بايد حدود پنج ساعت پارو مي زديم تا به اسكله 

ديگر تركيدن تاولهاي كف دستمان و خون آلود شدن كف . برسيم
رنگ پارو در جايي . دستمان براي خودمان امري كامالً طبيعي شده بود

هر پارويي كه مي زدم و . كه آن را در دست مي گرفتيم، تغيير كرده بود



آب
ير 

ن ز
سما

  آ
  

  

 
78

ه اسكله نزديك تر مي شدم، حس مي كردم كه تعلقات و وابستگي هايم ب
  . الهي توي راه ذكر مي خواند. را دارم در آب مي ريزم

نمي دانم چرا وقتي بيشتر از دو ساعت پارو مي زدم، اينهمه احساس 
سرم به پارو زدن گرم بود كه شهيد خرّمي ما را صدا . عطش مي كردم

به اسكله مانده بود و قايق دوم بايد به عنوان حدود پنج كيلومتر . كرد
  . تأمين در جاي خود مي ماند
دريا آرام و آرام تر شده بود و چون قبالً اين . ما به حركت ادامه داديم

  .مسير را آمده بوديم، طي مسير كمي راحت تر شده بود
دريا آن قدر آرام و . حدود يك ساعت بعد ما صد متري اسكله بوديم

چه ها صابوني يا روغني شده بود كه حس مي كردم اگر صداي به قول ب
          نفس نفس زدنم كمي بلند تر شود، نگهبانهاي اسكله صدايمان را 

  .اسكله را تا توانسته بودند، تاريك نگه داشته بودند. مي شنوند
دوربين . چه خوب كه دوربين ديد در شب را همراهمان آورده بوديم

  . شت همه جا را ديد مي زددست الهي بود و دا
  ...محمد بده من هم نگاه كنم: گفتم

  ...گفت هيس
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اندارة ! ... شروع كردم بدون دوربين به شناسايي كردن، چه اسكله اي
 تك لول، سنگر 57اين همه سنگر، گوني، توپ . يه لشكر تجهيزات داشت

تيربار، سنگرانفرادي، سنگر هاي اجتماعي، اينهمه تأسيسات، حتي پد 
سكو، وسط دريا، چيزي نزديك به يك كيلومتر طول داشت ... هلي كوپتر

  . و ما درست وسط اسكله ايستاده بوديم
چه شبهايي كه خواب  .چقدر زحمت كشيديم تا به اينجا رسيديم

ناوچه هاي اوزا آن طرف . شكستن طلسم اين سكوي لعنتي رو ديديم
هيچ نفري ديده هيچ صدايي به گوش نمي رسيد، . اسكله خواب بودند

  . نمي شد
. داشت با دوربين ديد در شب همه جا را مي ديد! خوش به حال الهي

سعي مي كردم تا جايي كه ممكن است مشخصات اسكله را به خاطر 
بين . چيزي كه هنوز پيدا نكرده بودم راههاي ورودي به اسكله بود. بسپارم

ستم راههاي اين همه ستون فلزي و در آن تاريكي هر چه گشتم نتوان
  . ورودي را پيدا كنم

ترسيدم از اينكه آب اطراف اسكله . يادم به انفجارهاي سطح آب افتاد
توي همين فكر بودم كه يك لحظه . مثل آن شب پر از آتش و انفجار شود
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دلم پايين . متوجه نور چراغ قوه شدم كه از سمت راست عالمت زد
  .ريخت

  ...لو رفتيم! محمد، اونجا رو : گفتم
  كو؟ : گفت
  ...اونجا، سمت راست، كنار اون تانكر بزرگه: گفتم

چيزي : گفت. سريع با دوربين به جايي كه اشاره كردم نگاه كرد
  . نيست

  .يه نور چراغ قوه داشت عالمت مي داد. خودم ديدم: گفتم
خودم . كمي گذشت. الهي به آن نقطه چشم دوختيم دوباره من و

آمدم حرفي را كه زده بودم،  .رده امكه اشتباه ك داشت باورم مي شد
فراموش كنم كه ناگهان صداي دويدن چند نفر روي تورهاي كف اسكله 

  . به گوشم خورد كه از سمت راست به سمت چپ مي دويدند
وقتي صداي پوتينهاي چند نفر ديگر را از چند جاي اسكله شنيدم، 

كله شده اند مطمئن شدم كه عراقيها از دور، متوجه نزديك شدن ما به اس
عكس العملي نشان نداده اند تا ما با  قايقهاي بي دفاع پارويي  ولي هيچ

  .نزديك بشويم خودمان كامالً  به آنها
                                □            □             □  
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هنوز صداي تق تق پوتينهاي آنها روي كف . همة اسكله به هم ريخت
قتي مطمئن شدم حسابي كار از كار گذشته و. اسكله توي گوشم است

بين عربده كشيدن . است كه صداي آژير خطر اسكله در دريا پيچيد
  محمد، چيكار كنيم؟ : گفتم. عراقيها، صداي قلب خودم را مي شنيدم

  زير اسكله چطوره؟ : گفت
  ... خوبه، بزن بريم: گفتم

بين .  پايه داشت400 تا 300هوا تاريك بود و اسكله چيزي حدود 
  .پايه ها، محل مناسبي براي مخفي شدن بود

  ...از اين طرف مي ريم و از اون طرف بيرون مي يايم: گفت
آره، خوبه، از زير اسكله كه رد مي شيم، راههاي ورودي رو هم  :گفتم

  ... پيدا مي كنيم
وتر كه جل. صداي آژير ته دل آدم را خالي مي كرد. رفتيم زير اسكله

اين محل تقريباً وسط تأسيسات اسكله و . 57ر توپ رفتيم، رسيديم زي
  . نسبت به محلهاي ديگر، محل تاريك تري بود

ما فكر يك مسئله را نكرده بوديم و آن پايه هاي افقي بودند كه رابط 
اين . ستونهاي عمودي سكو بودند و كمي پايين تر از سطح آب بودند

همين طور كه پارو . مستونها چون زير آب بودند، متوجه آنها نشده بودي
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يكي . مي زديم ، يك لحظه متوجه شدم كه كف قايق به چيزي گير كرد
  . از ستونها كف قايق گير كرده بود و مانع از حركت قايق مي شد

سه متر و نيم قايق يك طرف سكو بود، سه متر و . قايق هفت متر بود
  .قايق شده مثل االكلنگ. نيم ديگر قايق، طرف ديگر سكو

   محمد چيكار كنيم؟:گفتم
  ... شناسايي: گفت

. حس كردم محمد هم ذكر مي خواند .شروع كرديم به ذكر خواندن
هنوز دقيقاً راههاي ورودي را نديده بوديم و اين يكي از مهمترين 

دنبال راه فرار و راه ورود به اسكله مي گشتم . قسمتهاي شناسايي ما بود
 كه پشت ستونهاي مشخصي بود، كه در تاريكي زير اسكله، از نردبانهايي

ما در تاريك ترين قسمت . عراقيها پايين مي آمدند و دنبال ما مي گشتند
فرصت مناسبي . زير اسكله گير افتاده بوديم و پيدا كردنمان مشكل بود

الهي داشت با دوربين . پيش آمده بود تا راههاي ورود را شناسايي كنيم
اليِ سر ما ، روي اسكله، همه مجهز با. ديد در شب اطراف را نگاه مي كرد

يك آن ، باالي سرم را نگاه كردم، هفت، هشت عراقي را ديدم . شده بودند
منتظر شليك بودم  .گفتم االن ما را مي بينند. كه پايين را نگاه مي كردند

شروع كردم به زمزمه . خودم هم باورم نمي شد. كه آنجا را ترك كردند
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            م سداً و من خلفهم سداً فاغشيناهم فهم وجعلنا من بين ايديه: كردن
   ...ال يبصرون

اينها كر و كور هستند و خداوند در پشت سر و جلوي رويشان (
  .) ديواري قرار مي دهد كه نمي بينند و نمي فهمند

همين طور در قايق نشسته بوديم كه يك دفعه صداي انفجاري از 
كه انفجارهاي سطح آبِ اطراف تازه متوجه شدم . عمق آب به هوا خاست

اسكله، نارنجكهاي ضد غواصي هستند كه هفتاد تا هشتاد سانتيمتر در 
 عمق آب فرو مي رود و بعد منفجر مي شود و عمق آب را پر از تركش 

  . مي كند
اگر با لباس غواصي . چه خوب شد كه ما با قايق به آنجا آمده بوديم

  .  بودزير سكو بوديم، تنمان پر از تركش شده
نارنجك بود كه با يك صداي قلپ در آب مي افتاد و يكي دو ثانيه 

  . بعد، كوهي از آب را به هوا مي فرستاد
صداي برخورد يكي از نارنجكها را با تن قايق شنيدم، گفتم قايق االن 

نارنجك قسمت عقب قايق افتاد و چون قايق قوس . متالشي مي شود
د، آنقدر آب به هوا پاشيد كه درون وقتي منفجر ش. داشت، در آب افتاد

  . قايق و سر و روي ما دو نفر پر از آب شد
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گوشم صداها .  نارنجك اطراف اسكله منفجر شد200چيزي حدود 
عراقيها كنار اسكله راه . درست نمي شنيد؛ از صداي انفجار پر شده بود

 بعد از اينهمه. مي رفتند و هر چند قدم، نارنجك درون آب مي انداختند
. حدسم درست بود. منتظرشان بودم تا پايين بيايند. نارنجك، آب آرام شد

يك نفر با اسلحه و چراغ قوه از يك راه پله كه دور يك ستون ساخته 
راه پلة گردون را . شده بود، پايين آمد و با چراغ قوه شروع به جستجو كرد

  . دراه خيلي خوبي براي ورود به اين دژ فوالدي بو. به خاطر سپردم
من توي خودم كز كرده بودم و دايرة نور را كه اين طرف و آن طرف 

. نور چراغ قوه براي آن محيط خيلي كم بود. مي شد، نگاه مي كردم
صداي دويدنها، داد و . باالي سكو قيامتي به پا بود. عراقي از پله باال رفت
  ... فرياد عراقيها به عربي

 هم دستور مي دادن و به. انگار مي خواستند كار خاصي بكنند
  ... مي گفتند)) ياسيدي، ياسيدي((

وقتي نورافكن به آن بزرگي و پرنوري را به پايين اسكله آوردند و 
الي در       شروع به جستجوي پايين اسكله كردند، فهميدم چه خي

  . سرشان بود
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. از حواليِ خود پلة گردان شروع كرد. دايرة نور حركتش را شروع كرد
حدود يك . آن طرف، زيرپله ها، هنوز به تيربار نرسيده بودنداين طرف، 

يك آن . دقيقه گذشت و دايرة نور همه جا نور انداخته بود جز زير توپ
دايرة نور دقيق داشت . ديدم دايرة نور دارد نزديك و نزديك تر مي شود

هوار . به سمت ما حركت مي كرد كه ناگهان متوقف و بعد خاموش شد
فكر مي كنم فرماندة آنها بود، هوا رفت و همه ساكت يك عراقي كه 

  . كاش عربي بلد بودم. شدند
           باورم . مسئول پرژكتور نورافكن را همان جا گذاشت و باال رفت

يعني ما را نديدند؟ يعني دست از سرمان برداشتند؟ يعني اين . نمي شد
  همه اطالعات سالم به دست بچه ها مي رسيد؟ 

              افكن حاال باال رسيده بود و همه داشتند سر او فرياد مسئول نور
  ...نعم يا سيدي، نعم يا سيدي: مي زدند و او مرتب مي گفت

  . من هيچ چيزي نتوانستم بگويم
يك بار ديگر . نورافكن دوباره روشن شد و دوباره دنبال ما گشت

          يا جسد ما بين ستونهاي پايه و آب دنبال ما . همين قضيه تكرار شد
چند دقيقه اي به همين منوال گذشت تا اينكه احساس كردم . مي گشت
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در كمتر از يك ثانيه تنم از تابش نور نورافكن گرم شد و نور از روي قايق 
  .ما رد شد و دورتر رفت و دوباره برگشت

  ...ياسيدي، ياسيدي: هوار عراقيها هوا رفت 
ديگر جاي احتياط . شكار شده بودندباالي اسكله همه مسلح و آمادة 

  .صداي من ميان صداي عراقيها گم مي شد. و سكوت نبود
  ...يا علي، پارو بزن! محمد: داد زدم

قايق از . با پارو به ميله فشار آورديم.  آب باال آمده بود و قايق باالتر
حدود يك ساعت مي شد كه زير . ر خورد روي آبس. روي ميله رها شد

  . افتاده بوديماسكله گير 
  . كنار سكو راهمون رو ادامه بديم: محمد گفت

  ...جلومون ايستادن و منتظرن: گفتم
فهميديم . نگاه هر دومان برگشت طرف ساحل. ديد درست مي گويم

  . چه چيزي در دل هر دو نفرمان است
هرچي قوت داشتيم، .روي پِدال سمت چپِ هدايت قايق فشار آوردم

. رفتيم طرف چپ و از اسكله دور شديم . رو زديمريختيم توي بازو و پا
             . پنج شش متر كه دورتر شديم، عراقيها انگار دستور آتش گرفتند

تير بود . آب دريا آبكش شد. نمي دانم چند گلوله به طرفمان شليك شد
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. كه مي رفت توي آب و نالة آب را در مي آورد و بخار به هوا مي فرستاد
وسط خرمن آتش توي . طراف قايق دارد به جوش مي آيدحس كردم آب ا

سرم . قايق نشسته بوديم و هيچ كاري جز پارو زدن نمي توانستيم بكنيم
. گوشم پر از صداي تير بود. همه جا پر از گلوله بود. داشت مي سوخت

گلولة توپ نزديك ما به آب خورد و .  به هوا رفت57صداي شليك توپ 
چون دو . بعد كمانه كرد و دوباره رفت هوا. ي هوايك عالمه آب فرستاد تو

حس كردم تمام بدنم و لباس غواصي ام . زمانه بود، توي هوا منفجر شد
  . دارد جزغاله مي شود

صداي شكستن چوب قايق كه به گوشم رسيد، سردي مور مور كنندة 
قايق تير خورده بود و آب به كف قايق راه پيدا . آب به پاهايم آشنا شد

        چه خوب كه چوب قايق، جيوه اسفنجي بود و زود زيرِ آب .  بودكرده
  . نمي رفت

توي سد كه تمرين مي كرديم، يك قوطي شير خشك هميشه توي 
قوطي حاال توي قايق . قايق بود كه با او آب را از قايق بيرون مي ريختيم

نگي تا نارنجك و بي سيم و جيرة ج توي قايق دو تا كالش بود؛ چند. نبود
  ... و قمقمه
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تير بود . خدا كنه دو تا تيوپ تعادل دو طرف قايق، تير نخورده باشد
  . كه به طرفمان مي آمد

  محمد چطوري؟: گفتم
  چي؟ تو. هنوز خوبم: گفت

آمدم بگويم من هم خوبم كه صدايي مثل صداي شكستن جمجمه 
انگار مغزش متالشي . پارو از دستش توي آب افتاد. توي گوشم نشست

گلولة توپ . آمدم طرفش خم بشوم. صداي خُرخُرش دلم را لرزاند. شد
  ...محمد هنوز نشسته بود. كنارمان توي آب خورد و رفت هوا

الهي . يك گلوله توي زانويم نشست و يكي توي رانم... اين همه گلوله
تير از . منور كه هوا كرد، ديدم الهي فكش آويزان شده. خُرخُر مي كرد

            شده بوديم سيبل . ه و آن را از جا كنده بودپشت به فكش خورد
دوست نداشتم تير توي صورتم . پشت سرم را نگاه نمي كردم. نشانه گيري

آمدم طرف محمد خم . زانويم كه تير خورده بود، زِق زِق مي كرد. بخورد
بالفاصله شكمم كه شكافت، . بشوم، انگار كسي كمرم را لگد كوفت

گري خورده ام، به شكمم خورده بود و از كمرم بيرون مطمئن شدم تير دي
. دل و روده ام كه جا گرفت، بخار و بوي خونم زير دماغم خورد. زده بود

هيچ وقت فكر نمي كردم، دو نفر آدم اين همه . بدنم پر از تير شده بود
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منور كه هوا را روشن كرد، ديدم كف قايق پر از آب و . خون داشته باشند
دو تا تيوپ . سكان قايق كنده شده بود. يق تير خورده بودقا. خون است

منور بعدي كه هوا رفت خودم . تعادل دو طرف قايق سالمِ سالم مانده بود
  . را روي قايق انداختم كه يعني تمام كرده ام

اميدي به سالم ماندنش . منور كه خاموش شد، سراغ بي سيم رفتم
مي خواست از خوشحالي فرياد صداي بي سيم را در آوردم، دلم . نداشتم
رفتم روي . ديگر تيري شليك نمي شد. از شكمم خون مي رفت. بكشم

  . صدايشان را مي شنيدم. خط واحد شناسايي
مسئول واحد شناسايي و مرتضي، مسئول شناسايي ناو )) تنگسيري((

. آمدم حرف بزنم، احساس خطر كردم. تيپ كوثر پشت خط منتظر بودند
ا گرفته باشند يا با كمك منافقها شنود روي خط اگر عراقيها گر
  ... كارگذاشته باشند

  ...شروع كردم به رمزي حرف زدن
آمدم صحبت كنم كه محمد . صداي تنگسيري را به خوبي شناختم

  . رياحي گوشي را از تنگسيري گرفت
  اكبر، اكبر تويي؟: گفت
  ... به گوشم... ها: گفتم
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  ين؟كجا هست. چي شده؟ دارم ميام: گفت
  مي دوني كجا؟. همون جايي كه قرار بود باشيم: گفتم
  ...گرا بده. آره: گفت
   180حدود : گفتم

االن ! محمد: بهش گفتم. داشت خُرخُر مي كرد. نالة الهي به هوا رفت
  .. بچه ها مي رسن

               حس كردم . انگار مي خواست چيزي بگويد. دوباره ناله كرد
  . ماند پارو بزن تا بچه ها به اسكله نزديك نشوندمي خواهد به من بفه

االن آب . محمد جون بدنم پر از تيره نمي تونم پارو بزنم: آرام گفتم
اگه باز هم طول بكشه، آب ما رو برمي گردونه طرف اسكله، . مد مي شه

  ... ماه در مي ياد، هوا روشن مي شه، گير مي افتيم
ا نمي فهمم، دوباره بي حال الهي كه انگار متوجه شد من منظورش ر

  . فتاداروي قايق 
اين بار . رسيدمد رياحي كجا بود كه به اين زودي نمي دانم مح

  . قايقش بود روي 150دو تا موتور. صداي قايقش را خيلي خوب شناختم
تازه فهميدم كه گرا . ديدم قايق رياحي، مسير را دارد اشتباه مي رود

مي خواستم سراغ بي سيم بروم كه . امرا به محمد رياحي اشتباه گفته 
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ياد دوربين هاي . حس كردم صداي قايق نزديك و نزديك تر مي شود
. قايقش حسابي مجهز بود. حتماً رياحي هم داشت. ديد در شب افتادم

همين طور كه نشسته بودم كمك كردم تا . وقتي رسيد، دو نفر بودند
خودم هم نمي توانم سوار بعد فهميدم كه . محمد الهي را سوار قايق كنند

رياحي و همراهش بهم كمك كردن . قايق بشوم و حسابي زخمي شده ام
  . رياحي طناب قايق ما را هم به قايق خودش بست. تا سوار قايق بشوم

  . عراقيها، چندتا تير شليك كردند، يك منور هم به هوا فرستادند
  ! محمد، تو رو جان عزيزت راه بيفت: گفتم
  ... يقمون پرواز مي كنه، نترساالن قا: گفت

صداي توپ و تفنگ . اين را گفت و قايق را روشن كرد و راه افتاد
چند لحظه بعد سرعت قايق آنقدر زياد شده بود كه فقط . عراقيها بلند شد

پرة عقب قايق موتوري توي آب بود، قايق مي رفت هوا، بعد مي خورد 
.  كف قايق خوابيده بودالهي. من و الهي پرتاب مي شديم هوا. كف موج

صورتش را با دست گرفته بود و با تكانهاي قايق اين طرف و آن طرف 
  . پرتاب مي شد
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از تيررس اسكله كه دور شديم، ناله كردم كه رياحي يواش برو، مگه 
: رياحي خنديد و گفت. نمي بيني چه حال و روزي داريم، الهي داغون شد

  ... بفرما... رو چشام، هر چي بگي قبوله،
يكي از بچه ها كه توي قايق بود، با . سرعت قايق كمتر وكمتر شد

بعد به . جعبة كمكهاي اوليه رفت سراغ محمد الهي و كارش رو شروع كرد
  . سراغ من آمد

. تنها ترسي كه داشتم از ناوچة اوزا بود و گلوگاه ورودي نهر قميچه
از . ذيرايي كند خبر داده بودند تا از ما پ23حتماً با بي سيم به توپ 

دستش . شكمم، رانم و زانويم فواره مي زد؛ محمد الهي هم همين طور
ما : يادم افتاد به حرفش كه قبل از حركت گفته بود. توي دستهاي من بود

با هم روي اين پروژه كار كرديم، يا با هم مي ريم و بر مي گرديم، يا با هم 
  ...شهيد مي شيم

            ه نمي بيني از الهي داره خون خوب محمد تندتر برو، مگ: گفتم
  مي ره؟ 

          تند : رياحي كه سكان را  محكم گرفته بود، با خنده فرياد كشيد
مي رم مي گي يواش برو، يواش مي رم مي گي تند برو، تكليف ما رو 

  ... بفرما! چشم ... شُل كن، سفت كن، در نيار. روشن كن
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د دقيقه كه گذشت، حس كردم دارم چن. سرعت قايق دوباره زياد شد
دريا . تشنه و تشنه تر مي شدم. بدنم داشت سرد مي شد. ضعف مي كنم

پلكهايم داشت سنگين و . گوشم سنگين شد. داشت دور سرم مي چرخيد
محمد رياحي برگشت و . قايق داشت حركت مي كرد. سنگين تر مي شد

قايق . ن شده بودمي خواستم چيزي بگويم، زبانم سنگي. به من نگاه كرد
محمد رياحي، به طرف من . آب به هوا پاشيده شد .خورد كف يك موج

پلك . صدايش را نمي شنيدم. برمي گشت و با فرياد صحبت مي كرد
انگار يك پردة آبي روشن . چشمهايم كه افتاد، ديگر هيچ چيزي نفهميدم

. پشت پرده صداي بچه ها را مي شنيدم. جلوي رويم كشيده شده بود
  .پشت پرده هم صداي قايق موتوري مي آمد. داها همه آشنا بودندص

 انگار همة اين صداها و . انگار جمعيت زيادي پشت پرده بودند
، هر كي جليقه نجات نداره:  داد زديكي. همهمه ها را قبالً شنيده بودم

  .بياد بگيره
صداي گرية يك نوجوان به گوشم مي رسيد، داشت مثل بچه ها گريه 

احساس . بدنم درد نداشت. صداي گريه اش را قبالً شنيده بودم. دمي كر
. از پشت پرده صداي گلنگدن كشيدن به گوشم رسيد. بي وزني مي كردم

بلند كه شدم، . حس كردم مي توانم راه بروم. نوجوان هنوز گريه مي كرد
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از خون خبري . لباسم سوراخ نشده بود. فهميدم لباس غواصي تنم است
  . نبود

قبالً اين صحنه ها رو . ي پرده را كنار زدم، ديدم كنار اروند هستموقت
  . دنبال صاحب صداي گريه مي گشتم. ديده بودم
قبل از . را كه ديدم، همه چيز يادم آمد)) طالب الريان((شهيد

  . بچه ها داشتند براي عمليات آماده مي شدند.  بود8عمليات والفجر
.  اين عمليات شركت كرده بودطالب از نوجوانان غواصي بود كه در

اين نوجوان در كربال دنيا آمده بود و ضمناً پدرش هم در جنگ شهيد 
  . به همين دو علّت بچه ها خيلي الريان را دوست داشتند .شده بود

آن شب كه لباسهاي غواصي را براي عمليات آورده بودند، لباسي 
 كُره اي بودند و لباسهاي غواصي. براي تن الغر و كوچك او پيدا نمي شد

طالب وقتي ديده بود بقيه دارند براي رفتن آماده مي شوند، بناي . بزرگ
مگر من اين همه آموزش : مي گفت. داد و هوار و گريه گذاشته بود

نديدم؟ مگه خود شما نگفتيد حتماً تو رو همراه خودمون مي بريم؟ چرا 
  به من دروغ گفتين؟ 

كه به آن قسمت آمده بود، متوجه كار كه باال گرفت، فرماندة لشكر 
آخه عزيزم، اين لباسها بزرگه، : آن قسمت شد و به طالب الريان گفت
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         چطور . نمي توني باهاش شنا كني، اصالً نمي توني باهاش مانور كني
  مي خواي غواصي كني؟

وقتي شنيد يك لباس در واحد ديگري پيدا شده كه اندازه اش 
وقتي برگشت، شاد و شنگول . ت دنبال لباسگذاشت و رف متوسط است،

هنوز لباس برايش گشاد بود و . بود و توي لباس غواصي گم شده بود
 همه اش . خودش را به آن راه زده بود كه يعني لباس اندازه اش هست

  . آخرش هم رفت. مي خوام برم پيش بابام: مي گفت
. مي شدندداشتند آماده . همه بودند.يك جا اسفند دود كرده بودند

         دو تا از بچه ها داشتند لباس غواصي خودشان را چرب  آن طرف تر
  .مي كردند

  داريد لباسها را براي چي چرب مي كنيد؟: پرسيدم
آخه، وقتي لباس چرب مي شد، توي آب : يكي از اونها گفت
  ...زودتر مي رسيم... سرعتمون بيشتر مي شه

االن آب، يك :  مي دادناون طرف تر داشتن براي بچه ها توضيح
اگه . يعني موج صدا رو با خودش مي بره. موج داره) سي سانتيمتر(فلوس 

خواستي سرفه كني، سرت رو بكن زير . آب رفت توي گلوت، سرفه نكني
               اگه خدا نكرده اتفاقي افتاد، تير خوردي دست و پات رو گم . آب
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خودت رو مي سپاري به . اندازينمي كني، شاالپ و شولوپ هم راه نمي 
. آب دهنة نهر عليشير، قايق نجات ايستاده، بچه ها رو جمع مي كنه

  ...امشب شب خيلي مهمي هست
: يكي از بچه ها كه نارنجك به كمرش مي بست، خنديد و گفت

بايد با سه تا جونور عجيب و غريب . خالصه اينكه عجب شبي يه امشب
ي اين طرف گرازها، توي آب كوسه ها، دست و پنچه نرم كنيم، توي خشك

  ...اون طرف اروند، عراقيا
. حاج محمود رجايي را كه ديدم، خشكم زد. من هم خنده ام گرفت

: بهش گفتم. حاجي يك چشم و يك پايش را در جنگ از دست داده بود
  سالم حاجي، شما ماشااهللا ديگه چرا؟

  ...د عموتهچطور مگه؟ مگه پير شدم؟ پيرمر: زد زير خنده و گفت
بچه هاي تخريبچي حرفه اي، چهار زانو نشسته بودند و داشتند موانع 

  .را بين خودشان براي منفجر كردن تقسيم مي كردند
. الزم نبود همة آنها را بشناسيم تا بفهميم همة آنها تخريبچي هستند

بيشتر آنها . دقيق كه شدم، ديدم دستهايشان را روي نقشه مي گذارند
اين يكي از عالمتهاي مشخصة تخريبچي ها . نگشت ندارنديكي دو سه ا

  .بود
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چه گلهاي . به غواصهاي عمليات كه نگاه مي كردم، دلم مي گرفت
از بين نهصد نفر آموزشي ميناب بعد از اين همه سختي . سر سبدي بودند

  .و آموزش فقط هشتاد و پنج نفر غواص براي عمليات انتخاب شده بودند
اون : بعدها مهدي توكلي به من گفت. ب بودشام آن شب چلو كبا

شب عمليات، توي يه حالتي قرار گرفتم كه در آب حس كردم، شامي كه 
  ...خوردم، داره از معده ام بيرون مي زنه

           داشتند با هم صحبت » شهيد شيرواني«احمد شيخ حسيني و 
ا در شيخ حسيني، شهيد شيرواني ر. هر دو گريه مي كردند. مي كردند

: بعد فهميدم كه شهيد شيرواني به شيخ حسيني گفته بود. آغوش گرفت
خواب ديدم داشتند اسم سربازهاي امام زمان رو مي خوندن، اسم من نفر 

  .اول بود
اولين گلوله اي كه از طرف عراقيها به سمت بچه ها شليك شد، 

  .شهيد شيرواني شهيد شد
         فت يا هشت نفر، گو شه اي ديگر، بچه هاي غواص داشتند هر ه

مچ هاي دستشان را با طناب به هم مي بستند تا جريان آب آنها را از هم 
  .دور نكند و جمع آنها را از هم پراكنده نكند
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قرار بود بچه ها از اين طرف . كار غواصها اول از همه شروع مي شد
آب اروند به آن طرف رود بروند؛ زير تمام موانع و هشت پرهايي كه توي 

كار گذاشته شده بود، مواد منفجره كار بگذارند؛ بعد به طرف ساحل 
عراقيها بروند و زير تمام سنگرها، نارنجك به دست بنشينند تا موقع 
عالمت، سنگرها و كمين ها را خفه كنند تا ديگر نيروها بتوانند با قايق به 

  .اين طرف بيايند
ولي .  ها به آب بزنندموقع آن بود كه بچه. همه آماده و منتظر بودند

پيش بيني بچه ها در مورد وضعيت جزر و مد آب كامال اشتباه از آب در 
آمده بود وضعيت جزرو مد آب و امواج آن براي به آب زدن و رسيدن به 
محل مناسب عمليات مناسب نبود و ممكن بود نتيجة معكوس به دست 

  . بيايد
لين محور صحبت يكي از مسئو» سلطان آبادي«خيمه دوز داشت با 

من : سلطان آبادي پايش را توي يك كفش كرده بود و مي گفت. مي كرد
عمليات امشب بايد انجام بشه، آب مي خواد . اين حرفها سرم نمي شه

جزر باشه يا مد باشه فرقي نمي كنه، خدا رو به روح همين شهيد عباس 
 رضايي كه چند روز پيش شهيد شد قسم بده، خود خدا همه چيز رو

  ...درست مي كنه، خودش وسيله سازه



  
  

مان
 آس

 
آب

ير 
 ز

 

 
99

            با اسلحه يا آرپي جي به آن سنگيني شنا . بچه ها به آب زدند
مواد منفجره و ديگر وسايل را هم در پوشش ضد آب، داخل . مي كردند

گوني گذاشته بودند و داخل گوني هم جليقة نجات گذاشته بودند تا گوني 
  . شان روي آب مي كشيدندبعد آن را با خود. زير آب نرود

من هم به آب زدم، مثل همان شب . لباس غواصي ام تنم بود
  ...با همان بچه ها. عمليات

. هر چيزي را كه روي آب مي شد، با خودش مي برد. آب مي غريد
ناصر . آب غوغا مي كرد. كشتي به گل نشستة اروند را هنوز نديده بودم

 گوش بچه هايي كه اطرافشون خيمه دوز توي محسن روزيطلب ونوروزي،
... بچه ها، سعي كنيد خالف جريان آب پارو بزنيد: بودن زمزمه مي كردند

  ...خالف جريان آب
از بس خالف جريان آب شنا كردن مشكل بود، شهيد ملك پور از 

آب خورده بود، مي خواست سرفه كند، سرش را فرو كرد . رمق افتاده بود
  ...قلپ... قلپ:  زدحباب هوا از آب بيرون. زير آب

محسن رياضت توي آب آرام . آب داشت بچه ها را با خودش مي برد
و بچه ها پا مي زدند تا بتوانند خالف جريان ... ماشااهللا: دم گرفته بود

  ...اروند شنا كنند ولي آب بچه ها را با خودش مي برد
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هنوز فاصلة زيادي با . كشتي را كه ديدم، ديگر پاك نااميد شدم
 داشتيم و معلوم نبود كه جريان آب چه باليي به سر بچه ها و ساحل

نمي دانستم . داشتيم از كشتي دور مي شديم. عمليات امشب مي آورد
در اين رود همزمان سه جريان جزر و مد وجود داشت. آب جزر بود يا مد .

. جهت حركت بچه ها عوض شد. حدود پانصد متر ازكشتي دور شديم
يا جزر و مد آب عوض شده بود يا . اقي افتاده بودنمي دانستم چه اتف

  .اينكه ما توي يك جريان ديگر اروند افتاده بوديم
تعجب همه وقتي به يقين تبديل شد كه آب . بچه ها پا مي زدند

دوباره همة بچه ها را برگرداند طرف كشتي و بعد از مدتي همان جايي 
  .كه مد نظرشان بود به ساحل رساند

اگه يه نم بارون ... سقف سنگر عراقيا پليت آهنيه: خيمه دوز گفت
بزنه، گوش عراقيا پر از صداي تق تق بارون مي شه و اگه بيرون صدايي 

  .بياد متوجه نمي شوند
چند دقيقه بعد كنار ساحل، نم نم باران را كه روي صورتم احساس 

بـاران كـه تندتر شـد، صداي خـوردن . كردم، ياد خيـمه دوز افـتادم
  .  قـطراتش بـه سـقف سنگر عراقي ها را مي شد از دور شنيد
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عراقيها كنار ساحل را پر از چوب هاي . چه قدر باران به موقع بود
نازك خشك كرده بودند تا اگركسي روي آنها قدم بردارد، صداي شكستن 

با آمدن باران چوبهاي خشك . چوب بيايد و نگهبان ها متوجه خطر بشوند
  .طر شدندهمه خيس و بي خ

روزيطلب يكـي از مربيان غواصي، . من رفتم سراغ محسن رياضت
شعري ياد بچه ها داده بود و گفته بود وقتي زير سنگرهاي دشمن، آمادة 

  :حمله نشسته ايد، اين شعر را بخوانيد
  ...زير شمشير غمت رقص كنان خواهم رفت

سمت چپ . بچه هاي غواص تخريبچي كارشان را شروع كرده بودند
محسن رياضت و سه بسيجي غواص . ما، لشكر ثاراهللا داشت درگير مي شد

اسمش . فقط يكي از آنها را مي شناختم. ديگر داشتند كار مي كردند
هنوز به آنها نزديك نشده بودم كه . رفتم به آنها كمك كنم. بود» فرود«

سينة فرود پر از تركش شد و بقية . كنار آنها خمپاره اي به زمين خورد
: رياضت داشت مي گفت. ه ها هم حتي خود رياضت تركش خوردبچ

آتيش زنه كجاست؟ فرود . محور داره لو مي ره، انفجارها رو بايد بزنيم
    آتش زنه وسيله اي بود كه باعث انفجار مواد منفجره (آتيش زنه كو؟ 

  .) مي شد
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تا مي خواست حرف بزند، خون توي . فرود روي زمين افتاده بود
  ...رفت و صداهاي نامفهومي از گلويش خارج مي شدحلقش مي 

كار داره مي خوابه، مواد يه جوري بايد منفجر بشه، : رياضت مي گفت
  آتيش زنه همراه كيه؟ 

چرا منفجر نمي شه؟ : سيد علي مؤمن، طرف بچه ها دويد و گفت
  مشكل چيه؟

فقط يه راه داره، يه نارنجك بذاريم روي : وقتي قضيه را فهميد، گفت
منفجر كه شد، همة مواد منفجره، . آخرين مانع، ضامنش رو بكشيم

  .منفجر مي شن
زمان زيادي طول مي كشيد تا يك نفر . موانع داخل آب بودند

نارنجك را روي موانع بگذارد و بتواند از آن دور بشود و ضمناً زمان 
  .محدود نارنجك اين اجازه را به شخص نمي داد و منفجر مي شد

اگه اين كار رو بكني، نارنجك منفجر مي شه، ! سيد: رياضت گفت
يكي . سيد علي مؤمن نارنجك برداشت كه سراغ موانع برود. پودرمي شي

چه خبره؟ چرا موانع منفجر نمي شن؟ : از بچه ها طرف ما آمد و گفت
  مشكل چيه؟

  .آتيش زنه نداريم: رياضت گفت
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  ...ايناهاش، توي كوله پشتيه. من دارم: گفت
 انفجار زده شد، چنان نور سفيدي به هوا پاشيده شد كه همين كه

زمين لرزيد و تكه هاي هشت پرها و موانع در . گاهي فراموش نمي كنم
راه . همة موانع تكه تكه شدند و به هوا پاشيده شدند. نور مشخص بودند

  ...فرود شهيد شد. قايقها از آن طرف، حركتشان شروع شد. باز شد
راقي، عراقي هاي توي سنگر به هم ريخته رفتم سراغ يك سنگر ع
عراقي ها . يك نارنجك توي سنگر انداختم. بودند و داد و فرياد مي كردند

منتظر بودم، نارنجك منفجر . نارنجك را ديدند و داد و هوار راه انداختند
تا نارنجك را ديدم، ياد كارتونهاي . شود، نارنجك را بيرون پرتاپ كردند

منتظر . يع نارنجك را دوباره توي سنگر پرتاپ كردمسر. بچه ها افتادم
بودم تا آن را بيرون بيندازند كه نارنجك منفجر شد و طوفاني از بوي 

  . باروت و گوشت و خون از سنگر بيرون زد
بچه ها جاتون رو عوض كنيد و تيراندازي «:خيمه دوز داد مي زد

ر نيستيم، واويال كنيد تا معلوم نشه كم هستيم،اگه فهميدن چند نفر بيشت
  ....مي شه

  .بي سيم، يه بي سيم به من برسونيد: رياضت داد مي زد
  رسول بي سيم رو چيكار كردي؟: رسول ايزدي راكه ديد، فرياد كشيد
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آب رفته بود توش، . با تيوپ آب بندي شده بود: رسول گفت
. خورده بود» حسن خليلي« يك تيركاليبر به دست. انداختمش توي اروند

رياضت رفت سراغ . بي سيم اينجاست: ناله مي كرد. قايق افتاده بودتوي 
! حاج قاسم! حاج قاسم: رياضت مي گفت. توي بي سيم غوغا بود. بي سيم

منم رياضت، اينجا محور باز شده، قايقها مشكل دارن، دستور برگشت 
  ....ندارن؛ ساحل، ترافيك قايقه

حين رو برگردونن، بگو مجرو: حاج قاسم ازآن طرف بي سيم مي گفت
  .نزديك نهر قصر، چراغ گذاشتيم، بگو مجروحين روببرن اونجا

به من گفته بود، فالني اگه . مهدي فروغي داشت آرپي جي مي زد
  ...شهيد شدم راديوي دوموجم مالِ تو

منو به  يه خمپاره افتاد توي آب و: سيدمحمد انجوي نژاد مي گفت
گلوي پارة همراهم   توي آب افتادم،آب پرتاب كرد، وقتي دوباره بيرون از
  ....را ديدم

يكي از بسيجي ها كوله پشتي اش آتش . يك قايق، خمپاره خورد
  ...پريد توي آب. گرفت

  ...چند قايق بي سرنشين روي آب رها بودند
  ....اروند، قيامت بود
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□      □      □  
يم صداي قرِچ قرِچ قيچي را كه شنيدم، نمي دانستم چه اتفاقي برا

مي بريد و باال . نوك قيچي راروي شكمم احساس مي كردم. افتاده است
هر چه . من كجا بودم؟ دلم مي خواست چشمهايم راباز كنم. مي آمد

             قدرت داشتم، جمع كردم تاچشمهايم را باز كنم، هيچ وقت فكر 
  .نمي كردم باز كردن چشم اين همه مشكل باشد

صداي قيچي، دلم راريش ريش .... ستم يااصالً نمي دانستم زنده ه
تنم آنقدر درد داشت كه نمي فهميدم قيچي تنم را مي برد يا . مي كرد

. شايد اسير شده بوديم، بقيه كجا بودند؟ قيچي همين طور مي بريد. نه
  ....حاال باال رسيده بود و كنار گوشم جير جير مي كرد ومي بريد

چي، صداي بريدنِ گوشت دقيق كه شدم، فهميدم صداي بريدن قي
اين همه . حتماً كار از كار گذشته بود. ياد لباس غواصي ام افتادم. نيست

همان لباس رزم، به خاك نمي سپارند؟  با مگر شهيدها را... اطالعات
داشتم فكر مي كردم تا يادم بيايد از بين بچه ها آيا كسي از آنها را با 

اشت قسمت پشت گردنم را نه؟ قيچي د لباس غواصي دفن كرده اند يا
نمي فهميدم ... نمي فهميدم گوشت گردنم بود يا لباس تنم... مي بريد

  ...قيچي ايراني بود يا عراقي
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□       □      □  
لولة . چشمانم را كه باز كردم، كيسة خون اولين چيزي بود كه ديدم

لباس غواصي . من توي اورژانس ساحلي بودم. قرمز آن وصل بود به تنم
محمد ريـاحي بود، . قيچي كار خودش راكـرده بـود. ر تنم نبودديگ

  .همه لبـخند مي زدند. تنگسيري بـود، همه بودند
چطوري دالور، شماها همه رو شاد كردين، خدا : تنگسيري گفت

  ....قوت
  ...محمد: انرژي ام را جمع كردم وگفتم

فرستاديمش اون طرف، فكش تيرخورده خوب ميشه، نگران : گفت
  خودت چطوري؟ مي توني حرف بزني؟! شنبا

  !نقشه؟: گفتم. دوباره نقشة سه بعدي اسكله در ذهنم جا گرفت
شروع به صحبت . روبرويم گذاشتند روي تخته پهن كردند و نقشه را

  .انگشتم را كه گذاشتم روي محل راه پلة گردان، انگشتم خوني بود. كردم
  ...راه پله خوني شد

ا نردبانه، اينجا يه توپه، مواظبش باشيد خيلي ـ اينجا راه پله س، اينج
  ......اين طرف از.... خطرناكه
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4  
 ترو خدا نگاه كن ببين چطور دستم رويني الهي؟ مي بيني؟ مي ب

              . كه يه روزي به اين دست يه آدم وصل بوده انگار نه انگار! بريدن
راي همين امروز كه ب. نمي دوني چقدر وقتي خودم ديدم جا خوردم

  .اومديم اينجا، آوردمت اينو بهت نشون بدم
آستين لباس غواصي هم . هيچ شكي ندارم! مي بيني؟ دست خودمه

  ....داره چقدر هم دقيق اون روبريدن
ماشاءاهللا به اين همه انصاف، ديگه اين دست رو نمي تونستن كاريش 

  .يدنهم مي بر چون دور گردنش بوده، وگرنه اون رو. بكنند
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حاال يادت اومد؟ چرا اين جوري بهم نيگا مي كني بابا؟ رسول 
... تو داشتي اسلحه ات رو روغنكاري مي كردي... يادت اومد؟ آها... ايزدي

اكبر بيا امروز يه عكس با من بگير، مي خوام امشب : اومد به من گفت
  ...شهيد بشم، يه عكس يادگاري باهام بگير

شما كه گاهي جلو دوربين ! آق رسول: تو خنديدي و گفتي!... آخي
  .عكاسي يا فيلمبرداري تشريف نمي آوردين، مي ترسيدين ريا بشه

.... امشب شب آخـره ديگه، يـك شب هم هزار شب نـمي شه: گفت
دلم براي تو مي سوزه، مي خوام فردا يه . حاال اكبر آقـا مي ياي يا نه

  .يد عكس گرفتيمدرك داشته باشي كه به جبهه اومدي و با يه شه
عكس تو رو مي خوام چيكار؟ مي خوام بزنم ... خوبه، خوبه: من گفتم

  رو قندون؟
  .)دوربين را داد دست تو... (بيا، اين دم آخر هم غنيمت جنگيه: گفت

دستم رو انداختم گردنش .  همين لباس غواصيِ توي عكس تنش بود
اين و اون عكس بيا بابا، تنمون ساييده شد از بس افتخاري با : و گفتم
  ....آخرش رو بكش... حاال بگو خمپاره.... گرفتيم

قاه قاه زد زير خنده و . داره سعيد نتونست خودش رو نگه!... يادته؟
  .خمپاره بخوري ايشااهللا، درست وايسا، عين آدم عكس بگيريم: گفت
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  چه جوري؟ :گفتم
  ...اين جوري: صاف ايستاد و گفت

رپي جي قورت دادم كه اين طور صاف برو بابا انگار قبضة آ: گفتم
  . وايسم

. دست من هنوز دور گردنش بود. دوباره صداي خنده اش رفت هوا
  .چيليك: صداي دوربين بلند شد

چرا حاال گرفتي؟ من آماده : خندة رسول قطع شد و هوارش باال رفت
  ...نبودم بي معرفت

  ....دلم نيومد نگيرم. خنده ات خيلي قشنگ بود: تو گفتي
با قيچي منو از كنارش . ال همين عكس رو زدن باالي مزارشحا

دستم رو كه دور گردنش بود، نتونستن كاري كنن، . بريدن و دور كردن
از بين . مي بيني محمد؟ رسول ايزدي هم شهيد شده .اونو باقي گذاشتن

سالم ترين . اون همه غواص االن شايد فقط بيس نفرشون هم زنده نباشن
. شدي%70تو هم كه اين طوري قطع نخاع و جانباز... اشماونها شايد من ب

  .داره تاريك مي شه
آها، نياد پايين ... بذار اين پتو رو بندازم روي پاهات كه سردت نشه

يه بار توي تاريكي اومد . داشتم مي گفتم... بريم. بره الي چرخ ويلچرت
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. هميدماكبر من تازه معني اسم رودخونة اروند رو ف: خزيد كنارم و گفت
  مي دوني اروند يعني چي؟

  نه، يعني چي؟: گفتم
  ....اروند يعني وحشي: گفت

  


