نيروهاي گردان حركت كنيم و ميبايد براي رهايي
از كش��ته شدن و يا اس��ارت به دست دشمن راهي
براي نجات پيدا ميكرديم.
در آن شرايط سخت و دشوار كاري از دستمان
برنميآم��د و براي آنكه از تركش��هاي خمپاره در
امان بمانيم و آسيبي نبينيم تنها راه نجات باال رفتن
از ׳׳ارتفاع قاميش׳׳ بود.
׳׳كوه قاميش׳׳ يكي از بلندترين ارتفاعات منطقه
بود و رس��يدن به باالي قله و عبور از ميان صخرهها
و كنار درهها كار آس��اني نب��ود ،اما تنها راه مطمئن
براي زنده ماندن ،گذشتن از اين ارتفاع سر به فلك
كش��يده و صعب العبور و رس��يدن به شهر ماووت
عراق بود.
از راه مالرو كه به س��مت باالي ارتفاع ميرفت،
ش��روع به حرك��ت كرديم و هر چ��ه از جاده دور
ميش��ديم ،انفج��ار گلوله هاي ت��وپ و خمپاره در
اطرافمان كمتر ميش��د و به اميد پيدا كردن راهي
براي نجات حتي به پشت سر خود نگاه نميكرديم
و فقط ميكوش��يديم از اين راه سخت و دشوار خود
را به باالي ارتفاع برسانيم.
نفس زنان از ميان صخرهها و البالي تخته سنگها
عب��ور كرديم و به س��نگرهاي واحد ادوات لش��كر
عاشورا رسيديم ،اما نيرويي در آنجا نبود و با حمله و
پيشروي دشمن آنها هم عقب نشيني كرده بودند.
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ميشل فوکو

م��ن در جلو س��تون كه ح��دود  30رزمنده در
پش��ت س��ر هم و در يك رديف قرار گرفته بودند،
از داخل ش��يار و راه باريك��ي كه به طرف پايين تپه
به راه افتاديم.
نزديك��ي مقر گردان حض��رت ابوالفضل (ع) با
ديدن آتش و دود كه از سنگرها به هوا بلند ميشد،
با نگراني ايس��تاديم و از نيروها خواس��تم در ميان
تخته سنگها پناه بگيرند.
اس��لحهام را محكم در دس��ت گرفته بودم و به
تصور آنكه نيروهاي دش��من س��نگرها را به آتش
كشيده اند ،به تنهايي و با احتياط به سنگرها نزديك
ميشدم .نه صدايي شنيده ميشد و نه حركت و نه
جنب و جوش مشكوكي در ميان و اطراف سنگرها
ميديدي��م و با اطمينان از خالي بودن س��نگرها به
جستجوي اطراف مشغول شدم.
گوي��ي نيروهاي ׳׳ گردان حض��رت ابوالفضل
(ع)׳׳ ساعتها قبل عقب نشيني كرده بودند و براي
آنكه تجهيزات و مهماتش��ان به دست نيروهاي
ارت��ش صدام نيفتد ،با نارنج��ك و مواد انفجاري
سنگرها را منهدم و به آتش كشيده بودند.
دوباره ب��ه حركت ادام��ه داديم و از ׳׳حس��ن
جمادي׳׳خواس��تم در آخ��ر س��تون حركت كند و
مواظب باشد ،در طول مسير نيروها پراكنده نشوند
و اگر اتفاقي رخ داد به من اطالع دهد.
بعد از رسيدن به سه راهي با صحنه دلخراش
و دردناك��ي روبرو ش��ديم .پيكر غ��رق در خون
׳׳اسماعيل هاش��ميان ׳׳ روي زمين افتاده بود و با
غم و اندوه و بدون آنكه بتوانيم كاري انجام دهيم
ناگزير ب��ه راهمان ادامه دادي��م و به جاده اصلي
رس��يديم.روي جاده ش��روع به حركت به طرف
مقر آزمايش كرديم ،اما نيروهاي دش��من كه در
باالي ارتفاع االغلو مس��تقر بودند و جاده در ديد و
تيررس آنها بود ،با گلوله باران توپخانه ما را هدف
گرفته بودند.
كمي جلوتر از ما س��توني از رزمندگان ׳׳لش��كر
 5نصر׳׳ بودندكه پش��ت س��ر هم و در يك رديف
دوان دوان ميكوش��يدند خ��ود را ب��ه مقرش��ان
درپشت جبهه برس��انند.گلولههاي توپ و خمپاره
يك��ي پ��س از ديگري در ميان ج��اده و اطراف آن
ف��رود ميآمد و در ميان دود و گ��رد و غبار و بوي
باروت ميكوشيديم تا هرچه زودتر خود را از آتش
و گلولههاي دشمن نجات دهيم.
دو سه كيلومتري با سختي زياد در زير باراني از
گلوله و انفجار كه تركشها زوزه كشان در اطرافمان
عبور ميكردند ،در جاده به راهمان ادامه داديم.
همچنان در جلوي س��تون براي رهايي و نجات
جان نيروها پيش ميرفتم كه ناگهان سر و صداهايي
از آخر ستون شنيده شد .ايستادم و به سرعت خود
را به انتهاي س��تون رساندم .׳׳حسن جمادي׳׳ روي
زمين نشس��ته بود و دس��تانش را روي ش��كمش
گذاش��ته و از درد به خود ميپيچيد .گويي خستگي

و تش��نگي با خ��وردن آب داغ در تپه اصغري كار
دس��ت او داده بود و نميتوانست به حركت ادامه
دهد و با اصرار از من ميخواست او را رها كنم و به
راهمان ادامه دهيم.
نيروها خس��ته بودن��د و هرچه زودت��ر بايد از
جهنمي كه دش��من با آت��ش توپخانه اطراف جاده
به راه انداخته بود نجات پيدا ميكرديم .با اصرار و
التماس از جمادي ميخواستم به حركت ادامه دهد
و با سختي زير بغل او را كه درد امانش را بريده بود،
گرفتم و آرام و آهسته شروع به حركت كرديم.
در ميان��ه راه خبره��اي تلخ و ناگ��واري به گوش
ميرس��يد ك��ه حكايت از تصرف س��ه راهي در جاده
اصل��ي و موقعيت آزمايش به دس��ت نيروهاي بعثي
ميكرد كه راه اصلي رسيدن ما به پشت جبهه بود.
در زير حمالت ش��ديد توپخان��ه ارتش صدام
نه ميتوانس��تيم در آنجا بماني��م و نه به طرف مقر

خس��ته با وجود تش��نگي و گرس��نگي به دنبال
چي��زي براي خ��وردن بوديم و داخل س��نگرها را
جستجو ميكرديم و به اطراف سرك ميكشيديم.
درون يكي از س��نگرها با ديدن چندگوني آب
ميوه و بيس��كوييت نور اميدي در دلهايمان زنده
ش��د و همچون قحطي زدگان به آنها هجوم برديم
و دلي از ع��زا درآورديم .كمي كه حالمان جا آمد
به جستجوي اطراف س��نگرهاي ادوات مشغول
شديم و با چهار قاطر كه با طناب به درختي بسته
شده بودند ،روبرو شديم .باقيمانده مواد خوراكي
را داخل دو گون��ي ريخته و آن را محكم با طناب
روي پاالن يكي از قاطرها بستيم و براي استراحت
دور هم و روي زمين نشستيم.
تصميم گرفتن براي ادامه راه در آن ش��رايط
س��خت و دش��وار بود و با وجودمسيري طوالني و
صعب العبور براي رس��يدن به باالي قله ،عدهاي
از بازگش��ت و حركت در جاده س��خن ميگفتند
و تعدادي ديگر رفتن به س��مت ب��االي ارتفاع را
پيش��نهاد ميدادن��د تا با گذش��تن از قله قاميش
بتوانيم به ش��هر ماووت برس��يم .يكي دو باري به
پايي��ن ارتفاع و به طرف ج��اده رفتيم ،اما باديدن
خودروها و نفربرهاي زرهي دشمن كه با سرعت
روي جاده به س��مت مقر آزماي��ش ميرفتند ،از
تصميم خود پشيمان شديم.
׳׳ن��ادر نيرومند فياض׳׳ از آخرين رزمندگاني
بود كه از تپه اصغري عقب نشيني كرده و در ميانه
راه به ما پيوسته بود.
او در راه بازگش��ت از رزمندگان اهل خراسان
ش��نيده بود ،مقر رزمندگان در پش��ت ارتفاعات
گوجار به تصرف نيروهاي دشمن درآمده است.
در اي��ن ميان همچنان كه م��ن و ديگر نيروها
س��رگرم گفتوگو و بحث درباره مسير بازگشت
بوديم و بدون آنكه متوجه شويم ،نادر براي رهايي
از اسارت با چند رزمنده ديگر همراه با قاطري كه
گونيهاي خوراكي روي آن بود به راه افتادند و به
طرف باالي ارتفاع قاميش حركت كرده بودند.
من و دوس��تان كه به خود آمديم اثري از نادر
و چن��د رزمنده ديگر نبود و داد و فريادهايمان كه
نامش��ان را ميبرديم در كوه ميپيچيد و بيفايده
بود و نشان يا اثري از آنها نبود.
بعدها ش��نيدم كه قاطر و خوراكيها نه به آنها
و ن��ه به ما وف��ا نكرده بود و آنه��ا در ميانه راه در
نزديك��ي غروب آفت��اب به ميدان مين رس��يده
بودن��د و ناگزير ميبايد تا روش��ن ش��دن هوا در
پش��ت ميدان مين ميماندند .با تاريك شدن هوا
نادر و دوس��تانش از خس��تگي بدون آنكه طناب
قاط��ر را به جايي ببندند به خ��واب رفته بودند و
حيوان زبان بسته در تاريكي شب وارد ميدان مين
ش��ده بود و همراه با گونيه��اي خوراكي با انفجار
مين از بين رفته بود.
ادامه دارد

