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پاسداشت هجدهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی درگفتوگو با امیر سرتیپ سید ناصر حسینی

ستارههای درخشان روی دوش فرمانده خاکیپوش
علی محمدی

شهید صیاد شیرازی نمونه ای از مردان خود ساخته و خود اتکا بود که در دوره
ای پرتالطم و سخت وارد صحنه شد و در راه دفاع از آرمانهای بلند سینه سپر
کرد و راست قامت و نســـتوه به تکلیف سربازی خود در راه پاسداری از مرزهای
ایمان و ایران قیام نمود .راهنمای او چراغ ایمان بود و همین ایمان باشکوه در
مدت زمانی کوتاه او را در قله شرف و افتخار جای داد.در سالگرد شهادتش به
دســـت کوردالن منافق ،گفت و گویی انجام داده ایم با امیر سرتیپ بازنشسته
سید ناصر حسینی جانشـــین اســـبق فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی که پیش رویتان قرار دارد.

عکس :سایت خبری تحلیلی تابناک

ëëنقشویژهشهیدصیادشیرازیدرهشت
سالدفاعمقدسچهبود؟
شـــخصیت شـــهید بزرگـــوار صیـــاد
شـــیرازی بهعنـــوان یـــک فـــرد نظامی،
رزمنده ،فرمانـــده و مدافع حریم و کیان
کشور عزیزمان ایران ویژگیهای بسیاری
دارد کـــه به نظرم تاکنـــون بهطور تمام و
کمال کمتر به آن پرداخته شـــده اســـت.
امروز پس از گذشـــت نزدیک به  18سال
از شـــهادت آن بزرگمـــرد ،وقتی به دقت
به تحلیل شـــخصیت او مینشـــینیم به
ایـــن نتیجـــه میرســـیم کـــه در مجموع
دوران زندگی او  55ســـال بود که  20سال
اولیه آن به کودکی و نوجوانی گذشـــت و
پس از ســـپری کـــردن دوران تحصیالت
ابتدایی و متوســـطه دقیقاً در  20سالگی
یعنی در عنفوان جوانی به ارتش پیوست
و وارد دانشـــکده افســـری شـــد و تا پایان
عمر ،نظامی بود یعنی بواقع  35ســـال
نظامی گـــری کـــرد 15 .ســـال از این 35
ســـال مربوط میشـــود به قبل از انقالب
که او در دانشکده افسری ارتش تحصیل
کرده ،آموزش دیـــده و تربیت نظامی را
فراگرفته و همچنین دوران افســـری جزء
یعنی تـــا درجه ســـروانی را در یگانهای
مختلف نیروی زمینی مشغول خدمت
و فراگیری فنـــون نظامی بوده اســـت .از
آنجـــا کـــه وی در یـــک خانـــواده اصیل و
مذهبی متولد شده بود لذا به مبانی دینی
معتقد و عامل به فرائض و وظایف دینی
بود لـــذا در کوران انقالب اســـامی نیز با
انقالبیون همراه بود و با افراد معتقد به
اسالم و انقالب و انقالبیون در ارتش نیز
حشر و نشر داشـــت و خلقیات او طوری

بود که براحتی با مردم و دوستان ارتباط
برقرار میکرد و دیگران نیز از مصاحبت
بـــا او بهـــره میبردند و در طـــول زندگی
و خدمت و حتـــی در دوران مســـئولیت
و فرماندهی بســـیار به اصطالح ســـهل
الوصول بود .بنابراین مبـــارزات او صرفاً
در دفـــاع مقـــدس خالصـــه نمیشـــود.
صیاد شـــیرازی فردی است که در ابتدای
انقالب در اصفهـــان همراه انقالبیون به
حفـــظ پادگانهـــا و نظم و امنیت شـــهر
همت گماشت و همزمان با فعال شدن
تهدیـــد ضدانقالبیون و تجزیه طلبان در
کردستان که از ســـوی قدرتهای بیگانه
حمایت میشدند و در آن منطقه ایجاد
ناامنی میکردند بهطـــور داوطلبانه وارد
منطقه آشوب زده کردستان و آذربایجان
غربی شـــد .الزم است به این نکته توجه
کنیم که خدمات نظامی و فعالیتهای
او در منطقـــه کردســـتان متناســـب بـــا
ضرورتهای محیطی به حدی بود که از
سوی مسئوالن عالی وقت کشور بهعنوان
فرمانده منطقه غرب منصوب شد .او در
زمان فرماندهی بر منطقه غرب کشـــور
به مدت  18ماه تمامی شـــهرهای آلوده
به حضور ضدانقالب را پاکســـازی نمود.
بنابراین شـــخصیت متدیـــن ،متعهد و
متخصص شهید صیاد شـــیرازی با این
مقدمـــات در زمـــان جنگ ظهـــور کرد و
همه مسئوالن درجه یک نظام او را به نام
میشناختند .اگرچه صحنههای جنگی
با ضـــد انقالب در غرب کشـــور بـــا آماج
حمـــات ارتش بعثی عـــراق در غرب و
جنوب از نظر شـــیوه متفاوت بود ولی او
در یـــک دوره انتزاع از فرماندهی منطقه

غرب بهدلیل اختالف با رئیس جمهوری
و فرمانـــده کل قـــوای وقـــت (بنیصدر)
بـــه نوعی بـــا صحنههـــای عملیـــات در
جنوب نیز آشنا شده بود و برای طراحی
برخی عملیاتها به منطقـــه رفته بود.
دیگر ویژگی شـــهید صیاد که او را از سایر
همنوعان خود متمایز میکند روحیات
انقالبـــی و خلقیـــات مردمـــی او بود که
باعث شـــد بدون توجه به دانش نظامی
خود با سایر رزمندگان که شوق شهادت و
دفاع از کشور در آنها موج میزد بسرعت
ارتباط برقرار کند و با آنها همراه شـــده تا
آنجا که آنها را در ردههای تصمیمسازی
و تصمیمگیـــری شـــریک نمایـــد .ایـــن
روحیات باعث شـــد که برادران سپاهی
در کردســـتان او را بهعنوان فرمانده خود
بپذیرنـــد لذا همیـــن رفاقـــت و نزدیکی
عاملی بود که پس از ســـقوط هواپیمای
سی  130حامل فرماندهان در عملیات
ثامـــن االئمه و شـــهادت آنان ،از ســـوی
شورای عالی دفاع ،شهید صیاد بهعنوان
فرمانده جدید نیروی زمینی معرفی و از

ســـوی حضرت امام (ره) به این ســـمت
منصوبشود.
ëëآیـــا ایشـــان در طراحـــی عملیـــات ها
مشارکتداشتند؟
بـــا ورود صیاد به صحنـــه فرماندهی
جنـــگ ایران و عـــراق دالیلی کـــه باعث
میشـــد غیر نظامیـــان کمتـــر در جنگ
مشارکت داشـــته باشند برداشـــته شد و
هجـــوم نیروهـــای احتیـــاط (مردمی) به
جنـــگ عاملی شـــد کـــه ماشـــین جنگی

نیم نگاه

ایـــران با ســـرعت بیشـــتری بـــه حرکت
ادامه دهد لذا وقتی تاریخ جنگ هشـــت
ســـاله را مـــرور میکنیـــم میبینیـــم از
زمانـــی که صیاد بـــه فرماندهـــی نیروی
زمینی منصوب شـــد تا فتح خرمشهر در
عملیات بیت المقـــدس یعنی در کمتر
از  9مـــاه بوســـیله عملیاتهایی کـــه او و
تیم ارتشـــی و ســـپاهی همراه او طراحی
کردند ،غالب سرزمینهای اشغالی آزاد
میشود .این موضوع امروزه مورد اتفاق

ëëخلقیات شهید صیاد شیرازی طوری بود که براحتی با مردم و دوستان
ارتباط برقرار میکرد و دیگران نیز از مصاحبت با او بهره میبردند و در
طول زندگی و خدمت و حتی در دوران مســـئولیت و فرماندهی بسیار
به اصطالح سهل الوصول بود
ëëوقتی تاریخ جنگ هشـــت ســـاله را مرور میکنیم مشاهده میکنیم
از زمانـــی که صیاد بـــه فرماندهی نیـــروی زمینی منصوب شـــد تا فتح
خرمشـــهر در عملیات بیت المقـــدس یعنی در کمتر از  9ماه بوســـیله
عملیاتهایی که او و تیم ارتشـــی و ســـپاهی همراه او طراحی میکنند،
غالب سرزمینهای اشغالی آزاد میشود

نظـــر غالب کارشناســـان دفـــاع مقدس
اعم از ارتشـــی و سپاهی است که سرعت
در عملیات و انجام عملیاتهای پی در
پـــی طریقالقدس ،فتـــح المبین و بیت
المقـــدس که منجر به آزادســـازی قریب
 10هـــزار کیلومتر مربع از ســـرزمینهای
اشغالی شد بواسطه وجود صیاد و شیوه
فرماندهی او بود که توانست ارتش و سپاه
را بهصورت ترکیبی و ادغامی بهکار گیرد.
او با این راهبرد (همکاری ارتش و ســـپاه)
کاســـتیهای روحی و روانی ارتشیها را و
همچنینکاستیهایتخصصیپاسداران
را جبران کرد و به تعبیر خود او با «ترکیب
مقدس ارتش و ســـپاه ،ارتشـــی و سپاهی
یک لشـــکر الهـــی» به جنگ متجـــاوزان
بعثی رفت و به لطف الهی نتیجه گرفت.
اگرچه در ادامه جنگ این همکاری موفق
و به نفـــع او نبود ولی در آن مقطع زمانی
ایـــن تدبیر توانســـت کشـــور را از اشـــغال
دشمن آزاد کند و آنچه برای شهید صیاد
شـــیرازی مهم بود «آزادی سرزمینهای
اشغالی» بود که خوشبختانه به آن دست
یافت .او صرفاً به منافع ملی کشور فکر و
همواره از حاشـــیههای ایجاد شده پرهیز
میکرد.
ëëاینکه گفته میشود شهید صیاد شیرازی
هویـــت ارتـــش را در شـــیوههای جنـــگ
نمایندگیمیکردتاچهحدصحتدارد؟
هویت ارتشـــی یا فرهنگ ســـازمانی
ارتش چیزی اســـت که قاطبه ارتشـــیان
بعد از یـــک دوره خدمـــت در ارتش آن
را فـــرا میگیرند که شـــامل آموزشهای
نظامـــی ،رفتارهـــا ،ســـلوک و اخـــاق
نظامی گری اســـت که شـــهید صیاد نیز
در مورد فرهنگ نظامی گری از سایرین
مستثنی نبود اگرچه بهدلیل هوشمندی
بموقـــع و شناســـایی مقتضیـــات زمان،
وی توانســـت در آن زمان با غیر ارتشیان
نیز پیوند خـــورده و کار کند؛ چیزی که در
ابتدای جنگ بســـیار مشـــکل مینمود
ولی به نظرم آنچه مورد نظر شماســـت
تخصـــص نظامی گـــری اوســـت که آن
شهید سخاوتمندانه دانستههای خود را
در اختیار ســـایرین قرار میداد و بسیاری
از رزمندگان در ابتـــدای انقالب و جنگ

ایـــران و عـــراق ،شـــیوههای جنگیـــدن و
نظامیگری را از او آموختند.
ëëنقشایشاندرعملیاتهایبزرگبویژه
مرصادراتوضیحدهید.
در عملیات مرصاد و حمله منافقین
بـــه داخـــل کشـــور کـــه پـــس از پذیرش
قطعنامـــه صورت گرفت ،شـــهید صیاد
ســـمت فرماندهی نداشـــت و بـــا عنوان
نماینده امام در شـــورای عالـــی دفاع در
جبههها حضـــور پیدا میکـــرد و غالباً به
دلیل اعتمـــادی که رزمندگان ارتشـــی و
سپاهی به وی داشتند بهطور غیررسمی
نقش ایفـــا میکرد .لذا بـــه همین دلیل
بود که وقتی فرماندهان جنگ در قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) احساس کردند که کار
برای آنها مشـــکل شـــده از او درخواست
کردند که به منطقه بیاید و به آنها کمک
کند .الزم اســـت عرض کنم که شـــرایط
پس از پذیرش قطعنامه بســـیار سخت
شـــده بود به این ترتیب کـــه ایران تحت
فشارهای داخلی و خارجی (عراق و سایر
عوامل بینالمللی) مجبـــور به پذیرش
قطعنامه شده و آتش بس را پذیرفته بود
ولی صدام قطعنامه را قبول نکرده و به
حمالت خود به جبهههـــای ایران ادامه
میداد لـــذا نیروهای ما اعـــم از ارتش و
سپاه در مناطق مختلف غرب و جنوب در
وضعیت مناسبی قرار نداشتند و آمادگی
الزم بـــرای مقابله با یـــک نیروی دیگری
به نام منافقین را نداشـــتند لذا منافقین
تا اســـام آبـــاد و حتی تـــا  50کیلومتری
کرمانشـــاه آمـــده بودند .در این شـــرایط
بود که شـــهید صیاد به میـــدان آمد و با
سرمایه اجتماعی و اعتمادی که در بین
رزمندگان ارتش و ســـپاه داشـــت دست
به کار شـــد و ً
عمـــا فرماندهی صحنه را
برعهـــده گرفـــت و با بهکارگیـــری نیروی
هوایی ،هوانیروز ،بســـیج ،نیروی زمینی
ارتش و ســـپاه ،حداکثر ظرف مدت ســـه
روز یعنـــی از چهارم تا ششـــم مردادماه
سال  67نیروهای فریب خورده منافقین
را منهدم نمود و با ایـــن کار پیروزی را به
جبهههای جنگ بازگرداند و عاملی شد
تا مجدداً انســـجام به نیروهـــای خودی
بازگردد.

خاطرات بسیجی جانباز مهدی صالحی از عملیات خیبر

آن روز که جستیم از خطر!

رضا احمدی
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عملیات خیبر بود و محور عملیاتی لشکر
 27حضرت رسـ ــول .ضرب االجل بود که
بـ ــه خط دشـ ــمن بزنیم و میبایسـ ــت راه
عبور از میدان مین را باز کنیـ ــم .از اردوگاه
شـ ــهدای تخریب به همراه داود پاکنژاد
و عبـ ــاس عبادی و حسـ ــن صادقآبادی و
مهـ ــدی آزادی و چند نفر دیگـ ــر مأمور باز
کـ ــردن معبر شـ ــدیم .تجهیزات مرسـ ــوم
تخریب چیها را داشـ ــتیم ،سـ ــیم چین و
سرنیزه و یک دوربین دید در شب .عباس
عبادی همـ ــان روز از تهران رسـ ــیده بود و
لباس رسمی سـ ــپاه بر تنش بود و زیرش
هم پیراهن سـ ــفید دامادیش .تازه ازدواج
کرده بود.
نیروی اطالعات و عملیات که قرار بود
ما را به منطقـ ــه ببرد انگار خودش خیلی
وارد نبـ ــود و نگران بودیم بـ ــا نابلدی او با
مشکل روبهرو بشویم .همین هم شد و او
براحتی نتوانست ما را پشت میدان مین
برساند .به هر حال رسیدیم و مشغول به
کار شـ ــدیم .دونفر از بچهها کار زدن معبر
را شـ ــروع کردند و بقیه هم پشـ ــت میدان
منتظر ماندیم .هنوز کار تمام نشده بود که
نیروی اطالعات و عملیات به عقب رفت
تا گردان عملیاتی را برای پیشروی بیاورد.
یک ساعتی گذشت اما خبری نشد .تقریباً
مطمئن بودیم کـ ــه راه را گم کرده یا هرگز
پیش بقیه نرسـ ــیده یـ ــا راه آوردن نیروها
به معبر را گم کرده اسـ ــت .قرار شد من و
عباس عبادی به عقب برویم و نیروهای
پیاده را بیاوریم و بقیه بچهها هم معبر را
تمامکنند.

نه قطـ ــب نما داشـ ــتیم و نـ ــه راه را بلد
بودیم .همان یک باری بود که با والذاریاتی
به میدان مین رسیده بودیم .راه افتادیم اما
گم شدیم .مدتی بود میرفتیم و به جایی
نمیرسیدیم .تاریکی مطلق بود و چشم،
چشـ ــم را نمیدید .هاج و واج دور خودمان
میگشتیم که صدایی شنیدم .خوب که به
جهت صدا نگاه کردم و اطـ ــراف را پاییدم
متوجـ ــه شـ ــدم وارد میدان مین شـ ــدهایم.
راهـ ــی بـ ــاز کردیـ ــم و از میدان میـ ــن خارج
شـ ــدیم .نخسـ ــتین کاری که قرار شد انجام
بدهیم این بود که عباس لباس فرم سپاه را
در آورد و آن را دفن کند که اگر اسـ ــیر شدیم
دچاردردسرمضاعفنشویم.
از میدان مین خارج شدیم و تصادفی
جهتـ ــی را انتخـ ــاب کردیـ ــم و راه افتادیم.
خمپارههـ ــای منـ ــور کمـ ــک میکردنـ ــد
اطرافمـ ــان را ببینیم .تیـ ــر و ترکش و توپ
هم که از هر طرف میبارید .نمیدانستیم
کجا میرویم اما نمیتوانستیم توقف هم
بکنیـ ــم .ترکیبـ ــی از هیجان و تـ ــرس از گم
شـ ــدن و اسـ ــارت همه وجودمـ ــان را گرفته
بود .در همین وانفسا بود که ناگهان صدای
انفجار و فریاد و ضجه نیروهای خودی به
گوشمان رسـ ــید .فریاد سـ ــوختم سوختم
نیروهـ ــای پیاده بـ ــود که میآمـ ــد .معلوم
بود به اشـ ــتباه وارد میدان مین شـ ــدهاند و
تعدادی از آنها روی مین رفتهاند .دردناک
بود .از یک طرف نگران نیروهایی بودیم که
وارد میدان مین شده بودند و از طرف دیگر
نمیدانستیم چگونه باید به آنها برسیم و
کمکشانکنیم.

عقـ ــل هایمـ ــان را روی هـ ــم ریختیم و
مسـ ــیری را انتخاب کردیم .کمی که رفتیم
به یـ ــک چاله کاتیوشـ ــا رسـ ــیدیم .وارد آن
شـ ــدیم که قـ ــدری اسـ ــتراحت کنیم وبعد
تصمیم بگیریم چه بکنیم و از کدام جهت
برویم .به عبـ ــاس گفتم اگر بتوانیم «هور»
را پیـ ــدا کنیم بقی ـ ـهاش احتمـ ــاالً راحتتر
خواهد بـ ــود .روز قبلش بـ ــا علی عاصمی
و مالک عباسـ ــی و دیگـ ــران در منطقه هور
کار کرده بودیم و با آن جا آشـ ــنایی داشتم
و میدانستم اگر به هور برسیم میتوانیم
راه برگشت به خطوط خودی را پیدا کنیم.
عباس با دوربین دید در شـ ــبی که داشـ ــت
نگاهی بـ ــه اطـ ــراف انداخـ ــت و دید آنچه
نباید میدید .اطراف ما پر بود از سنگرهای
کمیـ ــن عراقی .انگار به جـ ــای عقب رفتن
پیشـ ــروی کـ ــرده بودیم و پشـ ــت عراقیها
افتـ ــاده بودیم .معلوم نبود این آتشـ ــی که
از آسـ ــمان میباریـ ــد مال عراقیهـ ــا بود یا
نیروهای خودمان .دوربین را گرفتم و نگاه
کردم و دیدم انگار خیلی که شانس بیاوریم
اسیر میشویم .همه آنچه را درباره اسارت
و چگونگی برخـ ــورد با دشـ ــمن در هنگام
اسـ ــارت و آمادگی برای مواجهه با سربازان
دشـ ــمن شـ ــنیده بودیم هم در ذهنمان و
هم با یکدیگر مرور کردیم .خودمان را برای
بدتریناتفاقممکنآمادهکردیم.
با دوربین دیـ ــدم انگار نیروهای عراقی
بیهیچهراسونگرانیوبیآنکهگلولهای
شلیک کنند مستقیم به طرف ما میآیند.
گفتیم حتماً میآیند ما را اسـ ــیر کنند .یک
نفر بود که راسـ ــت راسـ ــت حرکت میکرد
و بـ ــه ما نزدیک میشـ ــد .تنها سـ ــاحی که
داشتیم همان سرنیزه بود .عباس نقشهای
ریخـ ــت .قرار شـ ــد او دسـ ــتش را در حالتی
بگیرد که مثالً اسـ ــلحه در دسـ ــت دارد و به
محض رسیدن دشمن فریاد «قف ،دخیل
الخمینی» سر بدهد و من هم فوراًاز پشت
به او حمله کرده و با سرنیزه کارش را تمام
کنم .سـ ــیاهی نزدیک و نزدیکتر شد تا به
ما رسـ ــید .عبـ ــاس از جا پریـ ــد و همانطور
که دسـ ــتانش را شـ ــکل نگه داشتن اسلحه
گرفته بود قف قف دخیل الخمینی را فریاد

میزد .من به طرف سـ ــیاهی رفتم .همین
که سرنیزه را بلند کردم که بر سر و گردنش
فرود آورم منوری روشـ ــن شـ ــد و در نور آن
دیدم این سـ ــیاهی مهدی آزادی خودمان
است .همه این ماجرا در عرض چند ثانیه
اتفاق افتاد .سرنیزه در دستم خشک شده
بود .گفتـ ــم مهدی تو اینجا چـ ــه میکنی؟
نزدیک بـ ــود تو را بکشـ ــم .او هم متعجب
و حیران میپرسـ ــید شـ ــما برای چه اینجا
هستید؟ به خیر گذشت و هرسه نفر ما از بال
جستیم.مهدیکهدیدهبودمدتیگذشتهو
ما برنگشتهایم به دنبال ما راه افتاده بود که
ما را پیدا کند اما خودش هم گم شده بود.
دونفـ ــر بودیم کـ ــه گم شـ ــده بودیم که
حاال سـ ــه نفر شدیم .شـ ــانس آورده بودیم
عراقیها نه ما را دیده و نه سـ ــر و صدایمان
را شنیده بودند .بعد از کلی این طرف و آن
طرف را پاییدن جهتـ ــی را انتخاب کردیم.
بوی نـ ــم و آب از آن سـ ــمت میآمد و فکر
میکردیم باید همان طرف هور باشد .انگار
درسـ ــت رفته بودیم و به منطقهای رسیده
بودیم که آشـ ــنا به نظر میرسید .به کانالی
که شـ ــب قبلش آنجـ ــا بودیـ ــم برخوردیم.
وارد کانـ ــال شـ ــدیم تا نفسـ ــی تـ ــازه کنیم.
دم دمـ ــای صبح بود و هوا رو به روشـ ــنایی
گذاشتهبود.نهموقعیتعراقیهارادرست

میدانستیم و نه موقعیت نیروهای خودی
را .تصمیـ ــم گرفتیـ ــم روز را در همـ ــان جـ ــا
پنهان شـ ــویم تا غروب که هوا تاریک شد از
مسیری که فکر میکردیم راه درست است
بـ ــه عقب برگردیـ ــم .تیمم کردیـ ــم و نماز
صبح را به نوبت در همان کانال خواندیم.
سعی میکردیم آرام باشـ ــیم ،اما دلهره و
نگرانـ ــی گاهی امان نمیداد .سـ ــاعت هم
به کندی پیش میرفت .کانالـ ــی که در آن
بودیـ ــم به کانالهای دیگر راه نداشـ ــت .در
انتهای آن پناه گرفتـ ــه بودیم .صداهایی از
اطرافمان میآمد که خیلی مفهوم نبودند.
سـ ــعی میکردیم بفهمیم خودی هستند
یا عراقی .به آهسـ ــتگی و در گوشـ ــی با هم
حرف میزدیم تا مبادا صدایمان به گوش
دیگرانی که نمیدانستیم کی و کجا هستند
نرسد .گرسنه و تشـ ــنه هم بودیم .غیر یک
تکه شکالت جیره جنگی هیچ چیز دیگری
نداشتیموالبتهآنراهمجرأتنمیکردیم
بخوریم .نمیدانستیم تا کی آواره خواهیم
بود .نصف شکالت را سه نفری خوردیم و
مابقی را برای روز مبادا نگه داشتیم .عباس
گفـ ــت م ـ ـیرود آن سـ ــر دیگر کانـ ــال ببیند
میتواند بفهمد دنیا دست کیست و ما کجا
هستیم .من که حسابی خسـ ــته و بیرمق
شده بودم ،پتویی را که پیدا کرده بودم روی
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سرم کشیدم که چرتی بزنم.
هنوز چشمهایم گرم نشده بود که دیدم
مهـ ــدی آزادی آهسـ ــته صدایـ ــم میکند و
تکانم میدهـ ــم .چشـ ــمانم را بازنکرده با
نگرانی پرسـ ــیدم عراقیهـ ــا آمدهاند؟ فکر
کردم لو رفتهایم و االن اسـ ــت که یا رگباری
به طرفمان ببندند یا بیایند اسیرمان کنند.
ما که هیچ چیزی غیر از سرنیزه برای دفاع
از خودمان نداشتیم .مهدی همانطور که
با تعجـ ــب به من نگاه میکـ ــرد گفت :چرا
خوابیـ ــده ای؟ اصالً االن چـ ــه وقت خواب
اسـ ــت؟ گفتم کاری که از دسـ ــتمان برنمی
آیـ ــد ،اقـ ــا اسـ ــتراحتی کنیم تا برای شـ ــب
آماده باشـ ــیم .مهدی که حسابی عصبانی
بود با همان صدای آرام و خفته شـ ــروع به
اعتراض کـ ــرد خجالت بکش ،ما اینجا گیر
افتادهایم و تو انگار متوجه نیسـ ــتی .هرچه
میگفتم آخر ما که کاری نمیتوانیم بکنیم
و باید منتظر باشـ ــیم تا هوا تاریک بشود به
خرج او نمیرفت .گفت اقال بلند شـ ــو دعا
و قرآن بخوان .مهدی کتاب دعایی همراه
خودش داشـ ــت .گفـ ــت من این کتـ ــاب را
تا حـ ــاال دومرتبه از اول تا آخـ ــر خواندهام و
هـ ــر چه از قـ ــرآن و ادعیه دیگـ ــر در خاطرم
هست خواندهام آن وقت تو با خیال راحت
خوابیده ای .حسابی مضطرب و نگران بود
و البته حق هم داشت .انگار من دنده پهن
بودم یا نمیفهمیـ ــدم در چه مخمصهای
گیر افتادهایم .هرچه من میگفتم مهدی
جـ ــان دعـ ــای کمیـ ــل و سـ ــمات و ندبه که
در این کتاب اسـ ــت مناسـ ــبت خودشان را
دارند به کار این جا نمیآید او گوشـ ــش به
حرفهـ ــای من بدهکار نبـ ــود .میگفت من
کلی زاری و ندبه کـ ــردهام که خدایا این چه
امتحانی اسـ ــت از ما میکنی؟ اگر گناهی یا
خطایی کردهایم ببخش ،غلط کردیم .راه
را نشانمان بده و از این حرفها که پشت سر
هممیگفت.منکهحسابیخندهامگرفته
بود به هر جان کندنـ ــی بود خودم را کنترل
کردم که بیشتر باعث ناراحتی او نشوم .به
هرصورتباکمکعباستوانستیممهدی
را قدری آرام کنیم وبه خیر گذشت.
نزدیک غروب شـ ــد .قرار گذاشتیم به

محض آنکـ ــه تاریکی غلبه کـ ــرد از کانال
خارج شـ ــویم و از راهی که فکر میکردیم
راه برگشت باشد به طرف خط خودمان
برویم .شـ ــفق سـ ــرخ خوش رنگـ ــی بود و
نورش آسـ ــمان را گرفته بـ ــود .همین که
خورشید در آن سـ ــوی زمین فرونشست
از لبه کانال سـ ــرازیر شـ ــدیم .هنوز دو سه
قدمـ ــی نرفته بودیـ ــم که آتـ ــش خمپاره
و تـ ــوپ و تانـ ــک زمیـ ــن و زمـ ــان را به هم
دوخـ ــت .قیامتی شـ ــده بود .سـ ــنگرهای
کمین عراقیها پشت سـ ــرمان بودند که
ما نمیدانستیم .معبر و سیمهای خاردار
پاره شـ ــده میدان میـ ــن را دیـ ــدم و یادم
آمد همان منطقهای اسـ ــت که دو شـ ــب
پیش آنجا بودیم و معبـ ــر زده بودیم .به
بچههـ ــا گفتم که راه را درسـ ــت میرویم.
از شـ ــدت انفجـ ــار تـ ــوپ و خمپـ ــاره هیچ
نقطه مسطحی روی زمین نمانده بود .از
آسمان هم که آتش میبارید .میدویدیم
و زمیـ ــن میخوردیم و بلند میشـ ــدیم و
میدویدیم .از آن مخمصه رها شـ ــدیم و
وارد کانال دیگری شـ ــدیم .کانالی بود که
شبهای گذشته نیروهای خودمان آنجا
بودنـ ــد .مقداری آب و غذا پیـ ــدا کردیم و
جانی گرفتیم .صداهایی را شـ ــنیدیم که
به نظـ ــر میآمد از سـ ــمت خـ ــط خودی
باشـ ــد .اگرچه مطمئن نبودیم که شـ ــب
قبل چه اتفاقـ ــی افتاده بـ ــود و وضعیت
خطوط ما و دشـ ــمن چگونه اسـ ــت .قرار
شد کمی بیشتر در آن کانال بمانیم تا هوا
کامالً تاریک بشود بعد حرکت کنیم .کنار
هم در کانال بودیم که صدایی از سـ ــمت
خـ ــط خـ ــودی شـ ــنیدیم .نمیدانسـ ــتیم
عراقی اسـ ــت یـ ــا ایرانی .اسـ ــلحهای پیدا
نکرده بودیم و همان سرنیزه را داشتیم.
گفتیم همـ ــان ترفند عبـ ــاس را برای این
یکی هم بهکار میبندیـ ــم .صدا نزدیکتر
که شـ ــد دیدیم انگار خودی است .یکی از
بچههای تخریب خودمـ ــان بود .صدای
زنگ دار علی قنبری را که شـ ــنیدیم انگار
دنیا را به ما دادهاند .به لطف خدا از خطر
جسته بودیم و بعد از  24ساعت گم شدن
بچهها را پیدا کرده بودیم.

