
وادي كتاب 

ماجراهاي »مهرنجون« زنده و پوياست
  نرگس انصاري

كتاب »مهرنجون« خاطرات خودنوشت 
محمد محمودي نورآبادي از دفاع مقدس 
است. عنواني كه البته با زادگاه نويسنده 
نيز همراه است. روستايي زاگرس نشين 
در ش�مال شهرس�تان نورآباد ممسني 
كه حال و هواي خاص خودش را دارد. از 
18شهيد دفاع مقدس تا خيل جانبازان 
و چه�ار آزاده و ۳۲۵ رزمن�ده اي ك�ه 
در ط�ول دفاع مق�دس راه�ي جبهه ها 
ش�دند تا ش�هيد ش�اخص مدافع حرم 
اين روس�تا يعني س�ردار ش�هيد ستار 
محمودي فرمانده پدافند هوايي منطقه 
پنجم نيروي دريايي سپاه كه در 1۶ آذر 
۹۴ در جنوب حلب به ش�هادت رس�يد. 
اتفاقًا نويسنده »مهرنجون« در پيشاني 
كتاب آن را به برادرش س�تار محمودي 
تقديم ك�رده كه در دف�اع از حرم آل اهلل 
به شهادت رسيده است. با هم نگاهي به 
داشته هاي كتاب »مهرنجون« مي اندازيم. 
»مهرنجون« حال و هواي دفاع مقدس��ي 
دارد. جنگ همانطور ك��ه پايش را به دامن 
خرمشهر، سوس��نگرد و هويزه مي كشاند، 
گويي وارد دنياي مهرنجوني ها نيز مي شود. 
به تعبير ديگر گوي��ي مهرنجوني ها خود را 

قطع��ه اي از خوزستان،كردس��تان، ايالم و 
كرمانش��اه مي بينند كه از هم��ان روزهاي 
آغازين جن��گ، مرداني از اي��ن ديار راهي 

جبهه هاي جنگ مي شوند. 
آنچ��ه رواي��ت »مهرنج��ون« را خواندني 
مي كند، رقص قلم نويس��نده اش در بومي 
زيبا و دلفريب اس��ت. دلبري هاي طبيعت 
روستا و شيرين كاري هاي نوجواناني چون 
حمزه،نعمت،زبير، مرتضي و... و بذله گويي 
مو سپيد هايي چون مشهدي منوچهر،كرم 
ايزدمن��د و كرم كوهكن داس��تان جنگ را 
در مهرنجون شيرين و خواندني كرده است. 
محمد محمودي نورآبادي، نويسنده و راوي 
اثر در كنار پيرها و نوجوانان، نقش طنازانه 
خود را حفظ كرده اس��ت. از گفت وگوها و 
كل كل كردن هايش ب��ا خواهرش ريحانه 

گرفته ت��ا خيالبافي هاي خ��ودش و زبير و 
ش��خصيت خيالي خرس و همراهي همراه 
با تقابل ب��ا كرم ها، صحنه ه��اي جنگ را با 
همه تلخي هايش شيرين و خواندني كرده 
است. مثاًل آنجا كه مس��ئول ثبت نام بسيج 
به مشهدي منوچهر گير مي دهد كه پيرمرد 
تو دندان نداري چطور مي خواهي به جبهه 
بروي! پيرمرد بالفاصله با پاسخي طنز كام 
خوانن��ده را ش��يرين مي كن��د: »آخه مرد 
حسابي مگه ميخوام برم عراقيا را گاز بگيرم 
كه ايراد دن��دان ميگيري��د؟« )صفحه ۱۵ 
كتاب( يا آنجا كه معلم حرفه و فن سر به سر 
جا مانده هاي از اعزام مي گذارد و مي گويد: 

»سالمتي شرمندگان اسالم صلوات.«
و قبل از آن شمس علي خدمتگزار مدرسه 
به آنها مي گويد: »خدا به داد عراقيا رس��يد 
كه ش��ماها نرفتيد جبهه... واي چه مي شد 
اگه رفته بودين؟)صفح��ه ۵۳ كتاب(« اين 
رويكرد طنزآميز كه شايد متأثر از شخصيت 
راوي و نويس��نده كت��اب باش��د، حتي در 
لحظه هاي درگيري و اوج خش��ونت جنگ 
نيز بين راوي و دوستش زبير جريان دارد. 
مثاًل وقتي ستون در كانال تازه تصرف شده 
عراقي ها در حال پيش��روي است و مرتضي 
در تاريكي سنگر عراقي پايش روي چيزي 
مي رود و فكر مي كند پا روي جسد گذاشته 
است و با آن هول و وال خودش را به كانال و 
دوستانش محمد و زبير مي رساند و سپس 
بنا مي شود به اتفاق به تماشاي جسد افتاده 
در كف سنگر تاريك بروند، خنده و خشونت 
تداخ��ل عجيب��ي دارد. خاص��ه وقتي يك 
موقعيت طنز ني��ز ايجاد و مرتض��ي ناچار 
مي ش��ود از ترس خنده هاي زبير، سنگر را 
ترك كند. )صفحه ۲۲۰ كت��اب(. برخورد 
راوي و دوس��تانش زبير با مجروح بي دست 
و پاي عراقي نيز ناخواس��ته موقعيت طنز 

ايجاد مي كند.
زبير نوك مگسك اس��لحه را بيخ گوشش 
گذاش��ت و گفت: »الموت صدام.« ستوان 
نگاهي ب��ه قد و ق��واره زبير ك��رد و با همه 
ناتواني اش خنديد. زبير كه از كوره در رفت 
و سرش تشر زد، ستوان هم عصباني شد و 
ُگر گرفت. نفهميدي��م چه فحش هايي نثار 
جد و آباد زبير كرد. )صفحه۲۲۲(يا آنجايي 
كه حمزه مقيمي رجز مي خواند و نصيحت 
معاون زخمي گروهان مي كند كه به خاطر 
يك زخم داد و بيداد نك��ن و روحيه افراد را 
به هم نريز، تيري بر باسن خودش مي نشيند 
و دادش را به هوا مي ب��رد... واكنش زبير در 
اين صحنه جالب است!- بگو توبه... نصيحت 

مردم مي كني؟)صفحه ۲۳۱ كتاب(
به هر حال »مهرنجون« را هم مي توان نقش 
يك روس��تا در جنگ ديد و هم مي شود از 
نگاه يك نوجوان ۱۵ساله به جنگ نگريست 
و هم اينكه مي ش��ود باور كرد ملت ايران با 
چنين منش و فرهنگي شكست ناپذير شده 
اس��ت. به عبارتي »مهرنجون« كلكسيوني 
از ماجراه��ا و معناه��اي متف��اوت اس��ت. 
قهرمان هايش در س��ن و سال هاي مختلف 
هس��تند. آدم هايش خودماني، ملموس و 
باورپذيرند. ماجراهايش زنده و پويا هستند 
و گويي حوادث همين حاال و مقابل چشم 

مخاطب اتفاق مي افتد. 
اين اثر را انتشارات س��وره مهر در سال ۹۵ 
در تيراژ ۲۵۰۰ نس��خه و به قيمت هر جلد 
۲۰هزار تومان منتش��ر كرده اس��ت. اثري 
خواندني از محمد محمودي نورآبادي كه با 
همه خاطره بودنش، از تعليق هاي پر كشش 

و جذابي برخوردار است. 
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محمد محمودي نورآبادي، نويسنده 
و راوي اثر در كنار پيرها و نوجوانان، 
نقش طنازان�ه خود را حف�ظ كرده 
اس�ت. از گفت وگوه�ا و كل كل 
كردن هاي�ش با خواه�رش ريحانه 
گرفته تا خيالبافي هاي خودش و زبير 
و شخصيت خيالي خرس و همراهي 
همراه با تقابل با كرم ها، صحنه هاي 
جن�گ را ب�ا هم�ه تلخي هاي�ش 
ش�يرين و خواندن�ي كرده اس�ت

تأملي بر دوران رزمندگي سردار شهيد حسن تاجوك، فرمانده عمليات لشكر انصارالحسين با نگاهي به كتاب »عزيزكرده«

شهادت آخرين مأموريت حاج حسن در جنگ بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا ۹ را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 آرمان شريف
شهيد حاج حسن تاجوك از دوستان ديرين 
شهيد حس�ين همداني در دفاع مقدس بود. 
فرمانده اي بن�ام و ش�جاع كه با چش�م باز و 
تحليل روشن وارد دفاع مقدس شد و تا لحظه 
شهادت حضوري پررنگ و تأثيرگذار در مناطق 
عملياتي داشت. براي نيروهاي ماليري شهيد 
تاجوك بيشتر از يک فرمانده بود. او مثل يک 
پدر در مقاطعي كه در منطقه حضور داشتند 
يا در مواقعي كه پش�ت جبهه ه�ا بودند تمام 
حواسش به نيروهايش بود. دوران رزمندگي 
و فرماندهي شهيد تاجوك ناگفته هاي زيادي 
دارد. خس�تگي ناپذيري، غي�رت، مردانگي 
و روحيه ايثارگري اش ب�راي رزمندگان يک 
الگو به ش�مار مي رفت. كتاب »عزيزكرده« به 
قلم مرضيه نظرلو به زندگي اين سردار شهيد 
مي پردازد و نكات بيش�تري از زندگي شهيد 
تاجوك را برايمان بازگو مي كند. »عزيزكرده« 
كه زندگينامه  اي مستند از شهيد تاجوك است 
سال گذشته توسط انتشارات صرير منتشر شد. 

 پيروزي انقالب و مبارزه با ضدانقالب
نخس��تين جرقه هاي آش��نايي با انق��الب امام 
خميني را آيت اهلل مدني در وجود حسن روشن 
كرد. او در روزهاي انقالب جواني ۱7س��اله بود و 
وجودش از عشق به اسالم و امام زبانه مي كشيد. 
پيروزي انقالب اس��المي تحولي سراس��ري در 
وجود اقشار مختلف مردم به وجود آورد. حسن 
همراه دوس��تانش كمر همت جه��ت آبادكردن 
مناطق محروم برداشتند و به صورت خودجوش 
به مناطق روستايي مالير  رفتند و به دنبال آبادي 
و آباداني بودند.  هنوز زمان زيادي از سرپا شدن 
انقالب اسالمي نگذشته بود كه خبر درگيري هاي 
ضدانقالب در كردستان به گوش رسيد. پاوه در 
خطر بود و ضدانقالب فشار مي آورد. حاج احمد 
متوسليان مي گفت: »روستاي شمشيري ورودي 
پاوه است؛ اگه س��قوط كنه محاصره پاوه كامل 
ميشه و كارش تمومه.« قرار شد بچه هاي مالير 

اوِل روستاي شمشيري مستقر شوند. 
 اولين جانبازي

پس از آرام شدن اوضاع در كردستان آخر تابستان 
۱۳۵۹ هجوم سراس��ري دش��من متجاوز آتش 
جنگي سراسري را روش��ن كرد. حاال مأموريتي 
بزرگ روي شانه هاي حسن و دوستانش احساس 
مي شد. شهيد تاجوك اين بار هم خودش را خيلي 
زود به جبهه ها رساند و در جبهه ذوالفقاري مستقر 
شد. روزهايي سخت زير توپ تانك و گلوله  بعثي ها 
شروع شده بود. روزهاي س��خت تجاوز دشمن 
بعثي با مانور ضدانقالب در شهرها همزمان شده 
بود و اين كار رزمندگان را س��خت مي كرد. آنها 
بايد در چند جبهه مي جنگيدن��د. زماني كه در 
منطقه عملياتي بودند ارتش بعث عراق را پيش 
رويشان داش��تند و هنگامي كه به شهرهايشان 
بازمي گش��تند بايد توطئه و نفاق ضدانقالب را 

خاموش مي كردند. 
يك سال پس از ش��روع جنگ، در شهريور سال 
6۰ گروه��ي از رزمندگان ماليري ب��راي خارج 
كردن رزمندگان از محاصره در ش��ياكوه اعالم 
آمادگي  كردند. در جريان انجام عمليات شهيد 
تاجوك و چند رزمنده ديگر به س��ختي مجروح 
 شدند. جانبازي حسن باعث ش��د  او را به تهران 
ببرند. دكترها گفته بودند يكي از تركش ها خيلي 
خطرناك اس��ت  و داخل ريه رفته و مثل چشمه 

خون از آن بيرون مي زده است. 
 آرامش رزمندگان

با معرفي »قدير نظامي«  به عنوان فرمانده سپاه 
مالير چينش نيروها تغيير كرد. او رسول حيدري 

را به عنوان مسئول اطالعات و حسن تاجوك را به 
عنوان فرمانده عمليات معرفي كرد. انتخاب حسن 
به بچه مسلمان ها آرامش داد و خيالشان را راحت  
كرد كه يك فرمانده معتقد و دلير پشت شان است.  
قرار بود عمليات ث��اراهلل در نيمه مرداد ۱۳6۱ به 
صورت مشترك بين س��پاه و ارتش انجام شود. 
تعدادي از نيروهاي س��پاه مالير براي شركت در 
عمليات عازم قصرشيرين و سرپل ذهاب شدند. 
در اين عمليات شش نفر از بچه هاي مالير شهيد 
ش��دند. در پادگان ابوذر حاج حس��ين همداني 
به شهيد حس��ن تاجوك چنين گفت: »از برادر 
محس��ن مجوز تش��كيل تيپ گرفتم. ان شاءاهلل 
كمك كنيد و همه دست به دست هم بدهيم تا 

تيپ استان همدان تشكيل شود.«
تابستان سال ۱۳6۲ تيپ انصار به صورت مستقل 
طرح عملياتي در منطقه داالهو را طراحي مي كند 
و در همي��ن زمان حتي ش��هيد تاجوك فرصت 
نمي كند به خانه س��ر بزند. ۱۰ روزي مي شد كه 
دخترش به دنيا آمده  و به خانه اش ش��ور و حال 
بخشيده بود. مسئوليت هاي حسن در جبهه زياد 
بود و فرصت ماندنش در خان��ه اندك. دخترش 
سمانه در حالي كه ۱۲ روزه بود پدر دوباره خودش 
را به پادگان ابوذر رساند. ماه هاي پيش رو ماه هاي 
حساسي براي جبهه بود و رزمندگان بايد خودشان 
را براي عمليات هاي بزرگ و سرنوشت سازي آماده 

مي كردند. 
 معجزه

جانبازي ديگري براي شهيد تاجوك در راه بود. 
در جريان شناسايي روي ارتفاع ۱۹۱ كه مسلط 
به خاك عراق بود، حاج حسن به سختي مجروح 
 شد. شهيد همداني به محض ديدن پيكر خون آلود 
رفيقش خودش را باالي سرش رساند و هنگامي 
كه گوشش را كنار دهان حاج حسن گذاشت و از 
نفس كشيدنش مطمئن شد، لبخندي زد و گفت: 
»خوبه ديگه پياده اومدي، حاال ميخواي س��واره 
بري؟« از تمام بدن شهيد تاجوك خون مي رفت و 
دستش مثل گوشتي كه با چاقو بريده باشند پاره 
پاره شده بود. رد تير خالصي كه كنار سرش زده 
بودند مشخص بود و بعيد بود در چنين وضعيتي 

زنده بماند. 
شهيد تاجوك را در بيمارستان مهر بستري  كردند. 
اوضاع خوبي نداشت و تمام بدنش گلوله خورده و 
باندپيچي شده بود. پس از دو هفته از بيمارستان 
مرخص شد و در خانه استراحت كرد. قرار شد سه 
ماه در خانه اس��تراحت كند تا زخم هاي بدنش 
خوب ش��ود، اما س��ه ماه براي فرمان��ده اي مثل 

حسن زمان زيادي بود. او طاقت سه ماه استراحت 
كردن را نداش��ت و بايد هرچه زودت��ر خود را به 
صف رزمندگان مي رس��اند. عمليات فاو يكي از 
س��خت ترين مراحل جنگ بود. پس از چند ماه 
آموزش فش��رده آبي- خاكي نيروها براي انجام 
عمليات آماده مي شدند.  با شروع عمليات شدت 
آتش عراقي ها زمين و زمان را به هم مي ريخت. 
عراقي ها روي سطح جاده دوشكا گذاشته بودند 
و تيغ تراش لحظه اي قطع نمي شد. آتش دشمن 
سنگين بود و با اين حال نيروها تسليم نمي شدند. 
تعداد شهدا زياد بود. قاس��م زماني، رسول كرد، 
حسن رضاحاتمي، حسن يونسي و تعداد زيادي 
از بسيجي ها شهيد شده بودند و اين اولين تلفات 

سنگين گردان مسلم بن عقيل بود. 
 سال سخت

سال ۱۳6۵سال س��ختي براي شهيد تاجوك و 

نيروهايش بود. اواسط تابستان پدافندي جزيره 
جنوبي را به گردان داده بودند و نوك كمين ۵۰متر 
با عراقي ها فاصله داشت. عراق دنبال چاه هاي نفت 
جزاير جنوبي بود و منطقه را زيرآتش داشت. در 
اين س��ال چند يار و دوس��ت حاج حسن شهيد 
ش��دند. عبداهلل عابديني يكي از همين رفقا بود. 
در اين ايام فرزند دوم ش��هيد تاجوك نيز به دنيا 
آمده بود ولي اين شادي نمي توانست غم شهادت 

دوستانش را كم كند. 
در همين سال عمليات كربالي4 نيز انجام شد. 
يك عمليات سخت و سنگين ديگر كه رزمندگان 
براي عبور از موانع دش��من بايد از جانشان مايه 
مي گذاش��تند. حاج حس��ن ي��ك ب��ار ديگر در 
اين عمليات مجروح  ش��د. او را به بيمارس��تاني 
در مالير انتق��ال دادند. روده هايش از ش��كمش 
بيرون ريخته بود و نياز به جراحي داشت. دوري از 

جبهه باز فرمانده را دلتنگ نيروهايش كرده بود. 
نمي توانست پشت جبهه بماند و بايد خيلي سريع 

خودش را به منطقه مي رساند. 
پس از عمليات ناموفق كربالي4 فرماندهان طرح 
عمليات جديدي را در منطقه اي محدودتر داده 
بودند تا از اصل غافلگيري استفاده كنند. شب اول 
عمليات با وجود آمادگي نيروهاي مالير نوبت به 
آنها نرسيد و وارد عمليات نشدند. حاج حسن به هر 
طريقي خودش را به نيروهايش رسانده بود. نيروها 
چند روز بعد وارد عمل ش��دند و چندين شهيد 
دادند. كربالي۵ عمليات سختي با نتايجي بزرگ 
بود. بعد از كربالي۵ خطوط بايد تثبيت مي شد. 
سهم بچه هاي گردان مسلم پدافندي شلمچه و 

درياچه ماهي بود. 
 اجابت دعا

سال ۱۳66سال ديوانه بازي هاي صدام بود. او كه 
از نتايج عمليات كربالي۵ خشمگين بود ديوانه وار 
بر سر مردم غيرنظامي بمب و موشك مي ريخت. 
روي مردم بي دفاع حلبچه بمب شيميايي ريخت و 
گرد مرگ را در تمام شهر پخش كرد. هواپيماهاي 
بعثي س��پس زادگاه ش��هيد تاجوك را بمباران 
كردند. سه هواپيما باالي س��ر مالير چرخ زدند 
و بمب هايش��ان را در ميدان زنديه، شمس آباد و 
برق باال رها كردند. چندين نفر به شهادت رسيدند.   
عملي��ات بيت المق��دس۲ در ۲۵ دي 66 براي 
آزادسازي ارتفاعات غرب شهر ماووت عراق انجام 
شد و گردان مسلم حضوري پررنگ در عمليات 
داشت. اواخر اسفند گردان مسلم منطقه عملياتي 
بيت المقدس۲ را به گردان ۱۵۲ تحويل داد و به 

عقب برگشت. 
آخرين سال جنگ سال اجابت دعاها و رسيدن به 
خواسته هاي قلبي حاج حسن بود. در نيمه خرداد 
از لشكر به گردان دستور داده شد تا جهت دفع 
تك عراق در ارتفاعات گرده رش هرچه سريع تر 
به منطقه برون��د. آن روزها خبره��اي خوبي از 
جبهه جنوب نمي رس��يد. فاو از دس��ت رفته و 
عراق دوب��اره به مناطق جنوبي حمله ور ش��ده 
بود. براي اين عمليات حاجي از همه نيروهايش 

حالليت گرفت. 
فشار عراق روي منطقه بسيار زياد بود. حاج حسن 
و نيروهايش با چنگ و دندان مقاومت مي كردند. 
در همين حين خمپاره اي وسط سنگر فرماندهي 
منفجر شد. حاج حسن نقش زمين شد. تعدادي 
از نيروهاي در س��نگر شهيد ش��دند و تعدادي 
مجروح. لحظاتي گذشت تا نيروها متوجه حال 
فرمانده شان شدند. رزمندگان وقتي به حاج حسن 
رسيدند ديگر جاني در بدن نداشت. تركش پشت 
سرش را برده و در دم شهيد شده بود. اين سردار 
بزرگ اول تيرماه 67 نماز عشق را در محراب خون 
سالم گفت و به ديار معبود شتافت. خبر به شهر 
كه رسيد،  همه را مشكي پوش كرد. حاج حسن را 
كه تشييع كردند و در خاك گذاشتند جان از تن 
شهر رفت. حاجي اميد بچه هاي مالير و حضورش 

قوت قلب خانواده شهدا بود. 

آخرين سال جنگ سال اجابت دعاها 
و رسيدن به خواس�ته هاي قلبي حاج 
حس�ن بود. در نيمه خرداد از لش�كر 
به گردان دس�تور داده ش�د تا جهت 
دفع تک عراق در ارتفاعات گرده رش 
هرچه سريع تر به منطقه بروند.  حاجي 
از هم�ه نيروهاي�ش حاللي�ت گرفت 
و در اين عمليات به ش�هادت رس�يد
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ُيحبُّوه و ُيحبُّوَنه...
وصيتنامه شهيد تاجوك اوج عشق ايشان به شهادت و ارادتش به همرزمانش را نشان مي دهد: 
»من از قافله عقب مانده ام و علت هم اين است كه من هنوز ساخته نشده ام، ولي خدايا! تو خود 
مي داني كه چقدر من با خودم صحبت مي كنم و خ��ود را دلداري مي دهم و مي گويم خداوند 
كريم و رحيم است و حتماً شهادت را نصيب من مي كند. خدايا! دوستان همه رفتند رفقا همه 
رفتند، ديگر از دوس��تانم باقي نمانده است، عابديني ها، س��لطاني ها، اسالمجو، تركاشوندها، 
حاتمي، فراهاني و تمامي عزيزان رفتند و من خجالت مي كشم از منطقه سالم برگردم، خدايا تو 
خود مي داني كه من اين راه را آگاهانه انتخاب كرده ام و كوركورانه نيست و مي دانم كه به راهي 

كه همان لقاي تو است مي روم. 
خدايا! تو خودت كمك كن، الهي من با تمام وجود ادراكت مي كنم و اين سخن زيبايت را خوب 
درك مي كنم كه »يُحبُّ��وه و يُحبُّونَه«. خدايا! تو خود مي داني كه اين بنده حقير به تو عش��ق 
مي ورزد و هميش��ه به ياد تو بوده و هس��تم، زيرا اميد من و تكيه گاه من تويي و غير از تو كس 

ديگري ندارم...«
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