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امام صادق (ع)

بعد هم با خش��ك شدن آبي كه نيروهاي بعثي در
س��اخته نبود .با اين غم و ان��دوه در خانههاي گلي در سكوت مينها و تجهيزاتمان را در دست گرفتيم
منطق��ه انداخته بودند و همچني��ن ايجاد فاصله ميان
روس��تا هم كه به استراحت مش��غول ميشديم ،از و آرام آرام شروع به بازگشت كرديم.
ميرزاي��ي بع��د از مدتي بر س��رعت گامهايش م��ا و آنها از نيروهاي تخريب خواس��تند براي كمك
نيش پشههاي سمج آسايش نداشتيم.
ب��ه انتقال پيكر ش��هدا راهي خط مقدم ش��ويم .ما هم
گويا آنها هم با نيروهاي بعثي دست به يكي كرده افزود و ما به دنبال او ميدويديم.
بودند و به محض ديدن ما با هجوم همه جانبه نيش
اما برخورد مينهاي بزرگ با وس��ايل و سرنيزه همراه با تع��دادي از نيروهاي اطالع��ات و عمليات
خ��ود را در بدنمان فرو ميكردند و اغراق نيس��ت هايمان س��ر و صدايي در منطقه به راه انداخته بود و تع��دادي امدادگر به راه افتاديم تا اگر پيكر ش��هدا
كه اگر بگويم پش��هها با ديدن رزمندگان به يكباره و تاريكي و س��كوت ش��ب را ميشكست و كمي كه توسط نيروهاي بعثي تله گذاري شده بود ،آن را خنثي
دس��ته جمعي حمله ور ميش��دند و ديگر لباسهاي دور ش��ديم ناگهان رگبار گلوله بود كه زوزه كشان كنيم.روزه��ا با احتياط و ني��م خيز پيش ميرفتيم و با
ما هم براي جلوگيري از نيش آنها كارس��از
توجه به فاصلهاي كه با عقب كشيدن دشمن
نب��ود .با همه اين س��ختيها همچنان در خط
ميان مواضع رزمندگان و آنها ايجاد شده بود،
مقدم به شناس��ايي مش��غول بوديم تا شايد
در داخل دش��ت و تپه ماهور براي پيدا كردن
بتوانيم مس��يرهاي نفوذ تانكهاي دش��من را
پيكر شهدا به جستجو مشغول بوديم اما ماندن
با كار گذاش��تن مينهاي ضدتانك مس��دود
پيكر ش��هدا در زير آفتاب و آب باعث ش��ده
كنيم.تا اينكه يكي از روزها مرتضي تيموري
بود با صحنههاي دلخراش و غمانگيزي روبرو
از نيروه��ا خواس��ت آم��اده حرك��ت براي
شويم و با غم و اندوه وقتي از نبود تله انفجاري
پيش��روي به سوي مواضع دش��من شوند تا
مطمئن ميشديم  ،از امدادگران ميخواستيم
مينهاي ضدتانك را در مسيري كه شناسايي
به آرام��ي و با احتياط پيك��ر عزيزان را روي
كرده بودي��م كار بگذاريم.او همراه با مهدي
برانكارد بگذارند و به عقب انتقال دهند.
نفر جلو ،مرتضي سقط فروش و ديگر همرزمان در حال كار گذاشتن مين ضد تانك
روزهاي س��خت و دردناكي بود و هنوز
ميرزايي نقش��ه نظامي را روي زمين انداخته
هم خاطرات تلخ ديدن پيكر شهدا در آن وضعيت
بود و با دقت طول مسير و خطوط مقدم دشمن را كه از باالي سر و اطرافمان ميگذشت.
ما هم بدون آنكه پش��ت سر خود را نگاه كنيم ،را نتوانستهام از ياد ببرم .روزهايي كه در زير گلوله
عالمتگذاري شده بود بررسي ميكردند.
نماز شكر
فقط ميدويديم تا هرچه زودتر به خاكريز نيروهاي تك تيراندازان دشمن شهدا را به خاكريز نيروهاي
سرانجام آن روزي كه مدتها در انتظارش بودم خودي برس��يم و از اي��ن جهنم آتش و گلوله نجات خودي انتقال داديم ،تا مرهمي باش��د بر دل خونين
از راه رسيد و در يك بعدازظهر با وسايل و تجهيزات پيدا كنيم .باالخره به خاكريز رس��يديم و با سرعت خانوادههاي چش��م انتظار كه در حس��رت ديدار
راه��ي خط مقدم ش��ديم و هوا كه تاريك ش��د از از آن باال رفتيم و خود را به پش��ت خاكريز پرتاب فرزندشان بودند.
روزه��اي بعد هم پيكر دوس��ت و همرزم خود
خط مق��دم نيروهاي خودي عبور كنيم و درس��ت كردي��م .ديگر نفس��مان بند آمده بود و خس��ته و
׳׳جواد حق ش��ناس׳׳ را به معراج ش��هدا برديم،اما
روبروي مواضع و به م��وازات خاكريز رزمندگان ،درمانده روي زمين دراز كشيديم.
مينه��اي ضدتان��ك را كار بگذاري��م .بعد از وصل
كمي كه حالمان جا آمد ،نفس��ي ت��ازه كرديم .هرچه جس��تجو كرديم اث��ري از ׳׳محمدرضا علم
كردن چاش��ني مينهاي ضدتان��ك آمريكايي ،هر جمال ش��هبازي از دوس��تان نجيب و باحياي واحد جميل��ي׳׳ پيدا نكرديم و اين كار را برايمان س��خت
كرد و بارها در زير گلولههاي دشمن ميان دشت به
يك از نيروها دو مين بزرگ و س��نگين را در دست تخريب به خواندن نماز شكر مشغول شد.
گرفتند و در تاريكي ش��ب به طرف مواضع دشمن
او هميش��ه اهل نماز و عبادت بود و ميدانستيم جستجو مشغول ش��ديم ،اما اثري نبود كه نبود و با
ب��ه راه افتاديم.حاال مهدي ميرزايي در جلو و ديگر كه هر گاه با مش��كلي روبرو شويم و جان سالم به در ياس و نااميدي ناگزير به دارخوين و مقر نيروها در
دوس��تان و من پشت س��ر او در يك ستون بوديم و ببريم به س��رعت نماز شكر به جا ميآورد.تيموري انرژي اتمي بازگشتيم.
ح��اال اما نيروه��اي تخريب خود را س��رزنش
تيموري براي آنكه نيرويي جا نماند ،در آخر ستون از تاريكي وظلمات شب ميگفت كه باعث شده بود
حرك��ت ميكرد.ب��ا احتياط و به آرامي پيش��روي كمي از مسير اصلي منحرف شويم و به همين دليل ميكردند كه چرا نتوانس��تند خانواده چشم به راه
كردي��م تا اينكه ب��ه محلي رس��يديم و ميرزايي از به اش��تباه به تپهاي رسيديم كه در باالي آن سنگر ش��هيد جميلي را با رس��اندن پيكر پاكش از نگراني
نيروها خواس��ت توقف كنند و با دست به مسيري كمين دشمن بود ،ولي به لطف خدا با آنكه مشغول درآورند ك��ه ناگهان خبري در ميان نيروها پيچيد
اشاره كرد كه ميبايس��ت مينهاي ضدتانك را در كار گذاش��تن مين بوديم ،ميرزايي از حضور سنگر و خنده را بر چهره غمزده رزمندگان واحدتخريب
آنجا كار ميگذاشتيم.
كمين آگاه شده و نيروها را به سرعت به طرف خط نمايان كرد.
صداي׳׳محمدرضا علم جميلي׳׳ از راديو عراق
ما هم به سرعت اما در سكوت و آرامش دست مقدم رزمندگان بازگردانده بود.
به كار ش��ديم و من با كنار زدن خاكها اولين مين را
ب��ه مقر واحدتخريب در روس��تا بازگش��تيم و شنيده شده بود و فهميديم او بعد از زخمي شدن ،به
كه كار گذاشتم ناگهان توجهم به ميرزايي جلب شد همچنان ب��ه كار خود ادامه داديم تا آنكه نيروهاي اس��ارت نيروهاي دشمن درآمده و در پيامش همه
كه دوال دوال خود را به تك تك نيروها ميرس��اند و ارتش بعث با انداختن آب و هدايت آن از رودخانه ما را خوشحال كرد.
به آرامي در گوششان چيزي ميگفت.
حاال رزمندگان واحدتخريب با اطمينان از زنده
درجل��وي مواضع خ��ود و رزمن��دگان كارمان را
او از ما ميخواست بدون آنكه سر و صدايي در با مش��كل تازهاي روبرو كردن��د و حاال كاري از ما بودن جميلي اشك ميريختند و جمال شهبازي هم
منطقه ايجاد ش��ود ،به آرامي و آهسته دست از كار س��اخته نبود و ميبايس��ت به مقر انرژي اتمي در آماده ميشد تا نماز شكر ديگري به جا آورد.
بكش��يم و هرچه زودتر به ط��رف مواضع نيروهاي دارخوين بازميگشتيم.
خوانندگان محترم صفحه روزهاي ماندگار
خودي حركت كنيم.
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