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ای بود که شکل و شمایل سنگر را هم بفهمی
خاطرات حمید داوود آبــادی ،یکی از رزمندگان
نفهمی عوض کنیم.اگر جا داشت ،کف سنگر
سال های جنگ تحمیلی که امروز در عرصه ادبیات
را بیشتر گود می کردیم؛ تا کمرمان از خمیده
و هنر دستی دارد ،درباره فضای حاکم بر روزهای
رفتن ،درد نگیرد .در دیواره سنگی هم جایی
ســال نو در جبهه و حــال و هــوای رزمندگان در
به عنوان طاقچه می کندیم و مهرها ،جانمازها
آغــاز ســال نو خواندنی اســت؛ «نامه هایی که به
و قرآن ها را آن جا می گذاشتیم .این طوری
مناسبت دهه فجر و نوروز از پشت جبهه برای مان
دیگر مجبور نبودیم موقع خوابیدن ،مثل ماهی
می آوردند ،از خاطرات فراموش نشدنی و جالب
کنسرو ،به همدیگر بچسبیم.پتوها را از کف نم
بودند .هر وقت مسئول تدارکات بــرای گرفتن
گرفته سنگر بیرون می بردیم و در رودخانه آن
نامه های خانواده ها به بنیاد شهید شهر می رفت،
سوی تپه می شستیم.
تعدادی از آن نامه ها را هم با خود می آورد .بچه ها
آب گرم رودخانه ،تنمان را هم صفا می داد.
بیش از این که منتظر آمدن نامه از خانواده های
از صبح تا غــروب ،کسی داخــل سنگر نمی
شان باشند ،برای برنامه های مردمی انتظار می
شد؛ فقط یک نفر آن را جارو می کرد و منتظر
کشیدند که به «نامه های امت حزب ا »...معروف
میماندیم تا نم آن خشک شود.پر کردن سوراخ
بودند و غالب ًا بچه ها این نامه ها را برای هم می
موش ها هم وظیفه ای مهم بود؛ نه گچ داشتیم
خواندند .گاهی هم اتفاقی فرستنده نامه هم محلی
و نه سیمان و مجبور بودیم یک تکه سنگ با لبه
یکی از بچه ها بود که در آن صورت ،او جواب نامه را
های تیز را در دهانه النه شان فرو کنیم ،ولی آن
می نوشت .تا چند روز پس از آمدن نامه های امت
ها هم بی کار نمی نشستند؛ پاتک می زدند و
حزب ا ،...سرمان گرم پاسخ دادن به آن ها بود.
در کمتر از یکی دو روز ،از جایی دیگر که اصالً
در این میان ،محمود معظمی نژاد ،گوی سبقت
احتمالش را نمی دادیم ،کانال می زدند و راه
را از بقیه می ربــود .او همیشه در جیب اش چند
باز می کردند .این جور مواقع ،کار و کاسبی
تایی از آن نامه ها داشت و به بچه ها می گفت برای
تله موش های چوبی کوچک که جزو واجبات
کسی که او جواب نامه اش را داده است ،آن ها هم
هر سنگر بود ،سکه می شد.یک گوشه از اتاق
نامه بنویسند .بیشتر نامه ها از دانش آموزانی
بود خاطرات حمید داوود آبادی از حال و هوای سال نو در جبهه ها
بزرگ تدارکات در شهر گیالن غرب ،پر بود
که با قلم شیرین خود ،پیامشان را برای رزمنده
از این تله موش ها .بعضی ها آکبند بودند و
ها می نوشتند.یکی از آن نامه ها که جذابیت
بعضی ها قسمتی از بدن موش ها در دیواره
خاصی داشت ،از یک دختر نوجوان مسیحی بود
شان مانده بود! همه آن ها بو می دادند؛ ولی هر
که به مناسبت عید نوروز کارت پستالی فرستاده
چه که بودند ،دست کمی از عراقی ها نداشتند
بود که حضرت مسیح را بر صلیب نشان می داد
و دشمن محسوب می شدند.کاسه و بشقاب
و در پشت آن ،نامه ای به این مضمون نوشته بود:
ها از دست شان امان نداشت .اگر تنبلی می
«من به عنوان یک هموطن مسیحی ،فرارسیدن
کردی و ظرف غذا را نمی شستی ،نیمه های
ســال نو را به تمام شما رزمندگان که در جبهه
شب با صداهای شلپ شلوپ بیدار می شدی
ها از میهن ما دفاع می کنید ،تبریک عرض می
کنم».اص ً
و می دیدی موش ها با زبان خود کاسه ها را
ال احتیاج نبود به تقویم نگاه کنیم .نسیم
خوشی که در کانال ها و شیارها می وزید ،حکایت از بهار داشت .پرنده این حرف ها را نداشت و با وجود این که سن و سالی نداشتیم ،خودمان برق انداخته اند! پاتک زدنشان هم دست کمی از عراقی ها نداشت.
نورس شده بودیم صاحب خانه.گودالی کوچک در سینه سخت کوره های گاهی نصف شب فریادت به هوا می رفت و یکی شان انگشت پایت
های خو شخوانی که روی تخته سنگ ها و میان سبزه های َ
میپریدند و آواز سر می دادند ،خبر از نو شدن سال می دادند .خیلی سنگی کندیم و اطراف آن را با گونی های پر از خاک ،محصور و ورقه را گاز می گرفت و دیگری دست ات را و دیگری هم می پرید روی
قشنگ بود! ناخواسته سر و صدای خمپاره و تیراندازی هم کم شده ای فلزی را سقف آن کردیم و چند گونی و کمی خاک هم به جای صورتت.سنگر که تمیز می شد ،حال و هوای دیگری داشت .فقط
بود .انگار عراقی ها هم به سال نوی شمسی اعتقاد داشتند!رسم آسفالت بام روی ورقه فلزی ریختیم و یک الیه کلفت پالستیک هم روی شانس آوردیم که پنجره های  40در  30سانتی متری ،هیچ شیشه
خانه تکانی یکی از برنامه های جالب سال نو بود که من یکی در تهران آن گذاشتیم.باید خانه تکانی می کردیم .کسی هم دستور نمی داد و ای نداشتند که مجبور باشی به دستور مادرت ،آن ها را برق بیندازی!
هم که بودم ،همواره از آن می گریختم و هر چه مادرم می گفت به او خودمان می دانستیم .هر چند که در همه جبهه ها نظافت سنگر ،حکم یک تکه گونی زمخت ،بهتر از هزار شیشه ،نقش بازی می کرد؛ فقط
کمک کنم و فرش و پرده ها و ...را بشویم ،به بهانه ای از خانه بیرون اجباری پیدا کرده بود ،ولی خانه تکانی سال نو ،فرق می کرد و بهانه کافی بود آن را باال بزنی تا کلی نسیم به داخل سنگر هجوم بیاورد و
وجودت را صفا بدهد.شب چهارشنبه سوری ،کلی تیر و آر.پی.جی
می زدم .همیشه احساس کودکانه ام این بود که
طرف عراقی ها زدیم.
پدر و مادرم صاحب خانه هستند و من اوالدشان
بیچاره ها هول برشان داشت که نکند ما قصد حمله داریم .پتویی سیاه
پس وظیفه خانه تکانی با آن هاست.از عید هم که
هر چند که در همه جبهه ها
روی سرم انداختم و در حالی که با قاشق به پشت کاسه می زدم ،جلوی
فقط آجیل خوردن و خود را با شیرینی خفه کردن
نظافت سنگر ،حکم اجباری پیدا
سنگر بچه ها رفتم تا مث ً
ال سنت «قاشق زنی» را هم احیا کرده باشم .از
و بازی با بچه های فامیل را بلد بودم و دست آخر هم
شانس بدم ،برادر نوروزی – مسئول محور – در سنگر بچه ها بود .پتو
عیدی گرفتن که از همه شیرین تر بود .برای گرفتن
کرده بود ،ولی خانه تکانی سال
را که زد کنار ،کلی کنف شدم .بچه ها هم از خدا خواسته ،زدند زیر
عیدی بود که هنوز نرفته به خانه فامیل ،به پدرمان
نو ،فرق می کرد...
خنده .حسین که یک مشت فشنگ ریخته بود توی کاسه ام ،پرید و
می گفتیم که زود بلند شود برویم؛ ولی جبهه دیگر
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کاسه را از دست ام قاپید و در رفت.شنبه شب ،یکم فروردین ،1361
بر خالف دوران کودکی ،حال و حوصله سال تحویل را نداشتم .رفتم
و گوشه سنگر خوابیدم .یکی از بچه ها کتری بزرگی را که صبح با کلی
زحمت ،با خاک و گونی شسته بود ،تا شاید کمی از سیاهی آن کم
شود ،روی «چراغ والور» گذاشت.
بوی تند نفت آن و شعله زردش ،حال همه را گرفته بود؛ ولی چه می
شد کرد؟در عالم خواب ،خود را داخل سنگر دیدم ،درست در لحظه
تحویل سال .خواب بودم یا بیدار ،نمی دانم .فقط یادم هست که یک
باره دیدم کف پایم شعله ور شده و می سوزد .سریع از خواب پریدم.
غالم بود؛ از بچه های تبریز .سر شب به من تذکر داده بود که اگر موقع
تحویل سال بخوابم ،ناجور بیدارم خواهد کرد ولی باور نمی کردم این
جوری! فندک نفتی را زیر جورابم گرفته بود و در نتیجه ،جورابی که
کلی به آن دل بسته بودم  -که تا آخر دوره سه ماهه مأموریت با خود
داشته باشم  -آتش گرفت و پای بنده هم بعله!بدتر از من ،بالیی بود که
سر رضا آوردند؛ او دیگر جوراب پایش نبود ،یک تکه خرج اشتعالی توپ
الی انگشتان پایش گذاشتند و با یک کبریت ،کاری کردند که طفلکی
کم مانده بود با سرعت صد کیلومتر در ساعت ،به جای تانکر آب ،برود
طرف عراقی ها.با همه این ها ،کسی اخم نکرد و همه می خندیدند.
از خنده بچه ها ،خنده ام گرفت.
حق داشتند .باید برمی خواستم تا پس از خواندن دعای تحویل سال،
چند آیه قرآن بخوانیم ،سپس روی یکدیگر را ببوسیم و رسیدن سال
نو را تبریک بگوییم .این ها که سنت بدی نبود.صبح روز بعد ،هوا
طراوت خاصی داشت .انگار یک شبه همه گیاهان سبز شده بودند.
تپه ها پر شده بود از پروانه های بازی گوشی که بی توجه به جنگ و
این حرف ها ،میان گل های سفید تازه شکفته ،چرخ می خوردند و
دنبال هم میپریدند .عطر شبنم سبزه های خیس خورده و بوی تند
باروت نم کشیده که از خمپاره تازه منفجر شده بلند بود ،شامه را
پر می کرد .عیددیدنی و رفتن به سنگر بچه ها و عطر زدن به لباس
های شسته که زیر پتوی کف سنگر اتو خورده بودند ،این ها حکایت
از نخستین روز سال نو داشت .داخل هر سنگر ،عکس شاد و خندانی
از امام به دیوار بود.دیده بوسی ،صلوات ،ذکر حدیث و تالوت قرآن و
سرانجام بسته های کوچکی که تدارکات فرستاده بود ،فضای جبهه
را عیدی می کرد .نامه بچه های کوچک از کیلومترها آن طرف تر و از
شهرهای مختلف آمده بود و کودکان و نوجوانان خوش سلیقه ،کارت
های تبریک نقاشی شده ،مقداری شکالت و آجیل ،یک خودکار ،یک
دفترچه سفید و نامه ای را در این بسته ها گذاشته و برای ما فرستاده
بودند.یکی از این بسته ها به من رسید .با شور و شوق فراوان ،کیسه را
باز کردم .در صفحه نخست دفترچه نوشته بود« :سالم ای برادر عزیز
رزمنده که با رشادت و از خودگذشتگی خود ،میهن عزیز ما را از چنگال
شیطان های خون خوار جهانی ،مانند صدام در آورده اید و با صدامیان
مبارزه و ستیز می کنید.این جانب جواد مهرعلیان ،خواستار پیروزی
و سالمت تو و دیگر رزمندگان می باشم و پیام من برای شما عزیزان
و دالوران این کشور و ملت ،این است که با رشادت هر چه بیشتر با
صدامیان بجنگید و آنان را از خاک میهن ما بیرون کنید و ایمان خود
را ازدست ندهید.باشد که ما نیز بتوانیم در پشت جبهه و در مدارس،
با ابرقدرت ها و شیاطین آن ها بجنگیم.خواهشمندم اگر پیامی برای
ما دارید ،به این نشانی بفرستید :اصفهان ،خیابان آتشگان ،مدرسه
حسین محمدی ،ناحیه  ،1کالس سوم .متشکرم».
پی نوشت :حمید داوود آبادی ،از معراج برگشتگان.

سردار باقرزاده :باید پیکر4هزار
شهید دیگر را درخاک عراق
تفحص کنیم

ســردار سید محمد بــاقــرزاده ،فرمانده کمیته جستوجوی
مفقودین ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به این که برای پیدا
کردن پیکر چهار هزار شهید دیگر هنوز باید در خاک عراق کاوش
کنیم  ،از کشف پیکر شهدای دفاع مقدس در این مناطق خبر
داد .به گزارش تسنیم ،سردار سید محمد باقرزاده ،فرمانده
کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ،با
اشاره به کاوش پیکرهای مطهر شهدا گفت :اکنون در منطقه
بوارین کنار پیکر طیبه شهدایی هستیم که طی چند روز اخیر
در مناطق باتالقی جزیره پیدا شد هاند .این شهدا متعلق به
تک ایذایی والفجر 8و عملیات کربالی 4هستند .وی افزود:
بچههای تفحص موفق شدند در همین چند روز  65شهید را
فقط در محدوده باتالقی پیدا کنند که این شهدا از جمله چند
غواص شهید بهصورت دستهجمعی دفن شده بودند .سردار
باقرزاده با اشاره به نیاز عملیات تفحص به امکانات پیشرفتهتر
گفت :مسئوالن ،خیران و هر کسی از هرجایی از کشور که نسبت
به شهدا احساس وظیفه و دین میکنند ،بدانند که امکانات و
دستگاههای ما در حدی نیست که بتواند در زمین باتالقی پاسخ
گو باشد .بیلهای مکانیکی در زمین باتالق فرو میروند و خروج
اینها از محل دشواریهایی را بههمراه دارد.وی تصریح کرد:
من دست یاری بهسوی همه عزیزان و هر کسی که بخواهد کمکی
کند ،دراز میکنم .کسانی که بیل باتالقرو یا امکانات و بودجهای
در اختیار دارند ،آزاد کنند .چهار هزار شهید دیگر را باید در خاک
عراقکاوشکنیم.فرماندهکمیتهجستوجویمفقودینبا اشاره
به مراسم ورود پیکر شهدا به کشور گفت :امروز پنج شنبه 24
اسفند  96با حضور مردم عشایر ایل بختیاری پیکرهای شهدا از
مرزشلمچهواردکشورمیشوند.تااینلحظهپیکر 115شهیددر
محورهای کاوششده کتیبه و زبیدات پیدا شدهاند .تعداد نهایی
شهداییکه وارد کشورمیشوند بعد ًا اعالم خواهدشد.ویافزود:
تعدادی از این شهدا بعد از ورود به کشور به ایذه میروند و تعدادی
ازآنهابهخصوصشهداییکهمشهدیهستندبرایسالتحویل
به مشهد مقدس منتقل خواهند شد تا در لحظه تحویل سال کنار
امام هشتم علیه السالم حضور داشته باشند.
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