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پيامبر اكرم (ص)

ميجنگيم؟! حمداهلل درحاليكه لبخندي بر لب
داشت به طعنه گفت :׳׳پس ميخواستي با االغ
بجنگيم!׳׳
راستش را بخواهيد از حاضر جوابي او كمي
به فكر فرو رفتم و البته ميدانستم حق با اوست
چرا كه همه لوازم و تجهيزات باقيمانده داراي
عالمت ساخت كشورهاي گوناگون بودند و فقط
جنازههاي باقيمانده متعلق به ارتش عراق بود.
شايد اغراق نباشدكه بگويم ما از نظر امكانات با
ارتش عراق قابل مقايسه نبوديم.
روزها وشبها را در خط مقدم به نگهباني
مشغول بوديم ودر آنسوي رودخانه كارون كه
حدود  50متر با مواضع ما فاصله داشت ،سنگرها
و استحكامات دشمن قرار گرفته بود .روزها با
دوربين رفت و آمد نيروهاي دشمن را در پشت
جبهه آنها زير نظر ميگرفتم ،درحاليكه با چشم
غيرمسلح هم ميشد از وضعيت تحركات دشمن
در روي خاكريز ،در اين فاصله نزديك باخبر
شد.يكي از روزها كه با دوربين مشغول بررسي
وضعيت سنگرهاي دشمن بودم و همچنان غرق
درافكارخودميكوشيدمكوچكترينحركاتآنها
را زير نظر بگيرم ناگهان درست در مقابلم يكي از
نيروهاي دشمن را ديدم كه در جلوي من ايستاده
بود.دلم هري فرو ريخت! دست دراز ميكرد
ميتوانست گلويم را بگيرد .ترس همه وجودم را
فرا گرفته بود كه به يكباره به خودم آمدم .به ياد
آوردمبادوربينبهديدنمواضعدشمنپرداختهام
كه با سرعت دوربين را پايين آوردم.
در ميان ترس و دلهرهاي كه وجودم
را فرا گرفته بود به خنده افتادم.
نيروي دشمن در آنسوي رودخانه
قرار داشت و من با ديدن او توسط
دوربين فكر ميكردم درجلوي سنگر
ايستاده است!در اينجا بايد يادآور
شوم در جبهههاي نبرد مشكالت ما
فقط به حضور نيروهاي دشمن مربوط
نبود بلكه گرماي روز و سوز سرماي
شبهاي خوزستان و بارانهاي شديد
آزارمان ميداد .بارانهايي كه بيامان
و شالقي ميباريدند و زمين منطقه را
گل و الي چسبنده دربرميگرفت كه
ایستاده از راست :حمید جهانبخش و نشسته؛ شهید حمداهلل جهانبخش
راه رفتن را بسيار سخت و دشوار و بر
كه گويا همه مردانگي و دالوري دنيا رادر آن جثه
شدت سختيهايمان اضافه ميكرد.در اين ميان
كوچكش جا داده بود .بدون آنكه احساس خستگي
وجود گرازهاي وحشي در منطقه كه با تاريك
كند يا لب به گاليه بگشايد هميشه آماده انجام
شدن هوا به كنار رودخانه ميآمدند ،كار نگهباني
ماموريتهايي بود كه به او واگذار ميكردند.
را سخت و پيچيده ميكرد .با وجود آزار و اذيتهايي
يادم ميآيد در يكي از همين شبها كه به
كه از حضور گرازها در منطقه به وجود آمده بود،
عنوان پاس بخش به سركشي از نگهبانها مشغول
رزمندگان نام خط پدافندي را خانه گراز گذاشته
بودم ،به سنگر حمداهلل رسيدم .يكه و تنها با دقت
بودند .حركت گرازها در سياهي و تاريكي شب
اطرافش را زير نظر گرفته بود .لحظاتي در كنارش
و نزديك شدن به سنگرهاي نگهباني ما را دچار
ايستادم .بعد از كمي گفتوگو با او در حاليكه
سردرگمي كرده بود .از يك سو ترس از نزديك
شدن نيروهاي دشمن بود و از سوي ديگر دلمان
ميسوخت كه ندانسته به سوي گرازها شليك
كنيم.
با شروع بارانهاي شديد نگهبانها به شدت آزار
و اذيت ميشدند و به همين دليل بود كه يكي
از شبهاي باراني تصميم گرفتم همراه با فرج اهلل
فصيحي رامندي كمي عقب تر از خط مقدم به
سوي سنگرهاي رزمندگان ارتش حركت كنيم تا
چند دست باراني براي نگهباني بگيريم.در حاليكه
رگبار شديد باران بر سر و رويمان ميباريد و قدم
برداشتن در ميان گل و الي چسبنده كار سخت
و دشواري بود ،به سنگرهاي نيروهاي ارتش
رسيديم .رزمندگان ارتش با مهرباني پذيرايمان
شدند و بعد ازگرفتن چند پانچو از آنها بود كه به
سوي خط مقدم حركت كرديم .در اين رفت و آمد
و زير آن باران شديد حسابي خيس شده بوديم،
حتي مدارك و كاغذهايي كه در جيبمان بود هم
خيس شده بودند .با خوشحالي پانچوها را در ميان
سنگرهاي نگهباني تقسيم كردم كه به سنگري
رسيدم كه حمداهلل جهانبخش در آن به نگهباني
مشغول بود .حمداهلل با آن قد و قواره كوچك ،اما
با بزرگ منشي با ديدن وضعيت من كه خيس
آب شده بودم ،تشكر و قدرداني كرد و خنداخند
گفت :׳׳اي كاش خودت را به زحمت نميانداختي.
مگر نميداني ما براي شهادت در راه خدا به جبهه
آمدهايم و خيس شدن نميتواند مشكلي برايمان
ايجاد كند.׳׳ او از رزمندههاي شجاع و نترس بود

ميخواستم سنگر را ترك كنم نميدانم به چه
دليل از او پرسيدم ،به تنهايي در اين تاريكي كه هر
لحظه امكان آمدن نيروهاي دشمن وجود دارد،
نميترسي؟ لحظهاي مكث كرد و بعد با همان
لهجه شيرين محلي گفت :׳׳مگر بچه ننهام كه
بترسم!׳׳ ديگر با اين جواب او حرفي براي گفتن
نداشتم و از سوال كردنم به شدت پشيمان شده
بودم .چند متري كه از سنگر فاصله گرفتم ناگهان
صداي انفجاري مرا به خود آورد .به سرعت پشت
سر خود را با دقت بررسي كردم ،اما چيزي نديدم
و نشنيدم كه بتواند ذهنم را درگير كند كه دوباره
به راهم ادامه دادم .حدود نيم ساعتي طول كشيد
تا به ديگر سنگرها سركشي كردم و دوباره به سنگر
حمداهلل بازگشتم .لحظاتي كنارش ايستادم ،اما
حرفي نميزد .فكر ميكردم از سوال من ناراحت
شده است .بنابراين با شوخي و خنده كوشيدم از
ناراحتياش كم كنم و خنداخند گفتم:
׳׳چرا مثل چوب خشك شدي؟!׳׳
به آرامي نگاهي به من انداخت و با گفتن ׳׳نه!׳׳
دوباره سكوت كرد .به دقت در تاريكي شب به او
خيره شدم كه فهميدم صورتش سياه شده .نگران
و مضطرب شروع به پرس و جو كردم و فهميدم
صداي انفجاري كه هنگام دور شدن از سنگر او
شنيده بودم حاصل فرود خمپاره شصت در جلوي
سنگر بود .تركشهاي ريز و كوچك خمپاره همه
سر و صورت او را زخمی كرده بود .به سرعت
او را روي دوش خود انداختم و دوان دوان به
داخل سنگر محل استراحتمان بردم،
همه صورتش مانند شبكههاي الك
سوراخ سوراخ شده بود .چند تركش
را كه روي صورتش خودنمايي ميكرد
با دست بيرون كشيدم .هوا كه روشن
شد او را داخل آمبوالنس گذاشتيم تا به
بيمارستان منتقل شود و وقتي او رفت
تمام روز را با نگراني به سر بردم كه
هنگام غروب آفتاب ديدم حمداهلل
جهانبخش با سر و صورتي باندپيچي
شده به خط مقدم برگشت و در جواب
اعتراضهاي من و ديگر دوستان براي
ماندن در بيمارستان و ادامه درمان
گفت :׳׳به خاطر چهار تا ساچمه و
تركش كه به اندازه يك ارزن بودند،
انتظار نداشتيد كه جبهه را ول كنم .ما به جبهه
آمدهايم و تا آخرين قطره خون از كشور و انقالب
دفاع خواهيم كرد.׳׳...بايد يادآور شوم كه حمداهلل
جهانبخش اين فرزند شجاع ايران با وجودي كه
بارها مجروح شده بود اما بعد از بهبودي دوباره به
جبهههاي نبرد بازگشت و سرانجام در عمليات
׳׳كربالي هفت׳׳ همانگونه كه هميشه آرزويش
بود به شهادت رسيد و روح بلندش به آسمان پر
			
كشيد.
ادامه دارد...

