
   گلوله هاي رسام
اروند زير آتش بود. از نخلس��تان هاي ام الرصاص، موج 
گلوله مثل مواد مذاب صفير مي كش��يد و به طرفمان 
مي آمد. تق و تق گلوله ه��اي دولول ضدهوايي، مماس 
با امواج رودخان��ه به لبه قاي��ق مي خوردن��د و كمانه 
مي كردن��د. حاج س��تار ابراهيم��ي، فرمان��ده گردان 
علي اصغر)ع(، دس��تور داده بود كف قايق دراز بكشيم 
و خودش براي هدايت حس��ين زاده مسئول آموزشي 
گردان كه سكان را در دست داشت، وسط قايق ايستاده 
بود. از باالي س��رم گلوله هاي رسام، س��ياهي شب را 
مي شكافتند و پيش مي رفتند. گلوله وقتي مرئي باشد، 
ترسش بيشتر است، اما در چهره حاج ستار تنها چيزي 

كه ديده نمي شد، ترس بود. 
   جزر و مد

به احتمال قوي عمليات لو رفته بود. آن از غواص ها كه 
خبري ازش��ان نبود و اين از اروند كه ش��ده بود مهلكه 
نيروي آبي- خاكي. غواص ها موقع مد رفتند و جزر آب 
به ما رسيدند. اروند وحشي شده بود، مثل ظرف آبي كه 
يكهو خالي اش كني، آب رودخانه با سرعت به طرف دريا 
كشيده مي شد. قايق ها به موازات خط خودي و دشمن، 
موافق جريان آب حركت مي كردند. امواج زور مي زدند 
و قايق ها را به س��احل خودي مي راندند. قايق ما دو بار 
در گل و الي كنار رودخانه گير كرد و هر بار با دو چوب 
بلندي كه همراه م��ان آورده بوديم، خودمان را خالص 
كرديم. موج انفجار، چپ و راست قايق را تكان مي داد و 
آب رودخانه با شدت به سر و صورت مان مي پاشيد. سرد 

بود، اما زورش به گرماي درگيري نمي رسيد. 
   كشتي شكسته

موقع حركت س��كاندارمان يك پاسدار وظيفه بود كه تا 
چشمش به رسام ها افتاد، جا زد و جايش را به حسين زاده 
داد. حسين زاده سفت سكان را چس��بيده بود و با امواج 
مي جنگيد. يك جايي از مسير شنيدم كه حاج ستار به او 
گفت: »سرعتت رو كم نكن، كنار كشتي شكسته بكوب 
به سيم خاردارها.« كشتي شكس��ته از چند سال پيش 
در س��احل اروند جا خوش كرده بود. بچه هاي اطالعات 
عمليات بارها داخل همين كش��تي مخفي ش��ده و به 

شناسايي خطوط دشمن پرداخته بودند.
س��رم را بلند كردم. دود منورهاي عراقي كف رودخانه 
را به ارتف��اع يك متر گرفته بود. رو ب��ه رو چيزي ديده 
نمي ش��د، اما از حركات حس��ين زاده مش��خص بود، 
خودش را آم��اده اتفاق��ي مي كند. يك نف��ر فرياد زد: 
»اهلل اكبر« و قايق با تكان ش��ديدي از حركت ايستاد. 
به ساحل دش��من رس��يده بوديم. لبه قايق را گرفتم و 
بيرون پريدم. پوتين هايم تا مچ در گل و الي ساحل فرو 
رفت. حاج س��تار كنارم بود، گفت: »يا حسين! بچه ها 

قتل عام شدند.«

نگاه��ش ب��ه دو قايق خ��ودي ب��ود كه كنار س��احل 
مي سوختند. نفهميدم از بچه هاي گردان مان بودند يا 
واحد هاي ديگر. فرصت فكركردن نبود. تيربار دشمن 
از سمت راست يك نفس شليك مي كرد؛ وز وز... هووي 
هووي... رس��ام ها طوري از كنارمان رد مي ش��دند كه 
احس��اس مي كردم عن قريب يكي شان پيش��اني ام را 

بشكافد. 
   ساحل شني

از روي كانال، باريكه نوري روش��ن و خاموش مي شد. 
عالمت با چراغ قوه قرارمان با غواص ها بود. روي ساحلي 
شني كه با انبوه س��يم خاردار فرش شده بود، به طرف 
كانال دويديم. لباس هايم قرش و ق��رش به موانع گير 
مي كرد و پاره مي ش��د. امان از خورشيدي ها! نوكشان 
مثل خنجر تيز بود. حلقوي ها بدت��ر از همه، اگر پاچه 
كسي را مي گرفتند به اين راحتي رهايش نمي كردند. 

موانع را كه رد كرديم، حدود 20متر سطح شيب دار را 
روي خاكريز دويديم. نفهميدم چطور خودم را به كانال 
رساندم. ارتفاع ديوارهايش به يك و نيم متر مي رسيد، 
از همانجا برگشتم و به اروند نگاه كردم؛ آب، آتش، موج، 
انفجار و گلوله درهم آميخته بودند، هر كس��ي اين باال 

مي ايستاد كاماًل به رودخانه اشراف داشت. 
زير پايم هيكل هايي ديده مي شدند كه انگار آدم بودند. 
خم شدم. جسد سربازهاي عراقي دمر و طاق باز، روي 
هم افتاده بودن��د. چند نفر ديگ��ر از بچه ها نفس نفس 
زنان خودش��ان را ب��ه كانال رس��اندند. با چش��م آمار 
گرفتم، از قايق حاج س��تار من بودم، خيراهلل درويشي 
بلدچي گردان، حميد تاج دوزي��ان ديده بان، علي اكبر 
قاسمي بيسيمچي، فرهاد ترك ديده بان، عقيل نجاري 
بيسيمچي و حسين زاده مسئول آموزشي و كمكي حاج 
س��تار. چند متر آن طرف تر هم چند غواص و رزمنده 
ناآشنا رو به نخلستان شليك مي كردند. وقتي گفتند »يا 
مهدي« متوجه شديم از بچه هاي لشكر المهدي شيراز 
هس��تند. ما هم رمزمان را كه »ياحسين« بود گفتيم و 

با هم الحاق شديم. 
   قايق حاج ستار

موقع حركت گردان ما با 17قايق به آب زد، اما انگار فقط 
قايق ما سالم به مقصد رسيده بود. جز گروه همراه حاج 
ستار، هيچ كدام از بچه هاي گردان را در كانال نمي ديدم 
يا قايق هاي شان غرق شده بود يا برگشته بودند. چشم 
چرخاندم و دنبال حاجي گشتم. خبري از او و برادرش 
صمد نبود. از بچه ها سراغ شان را گرفتم. يك نفر گفت 

كه حاجي را ديده وارد سنگرهاي كمين شده است. 
كانال پيچ و تاب داش��ت و كسي از س��نگر مجاور خبر 
نداشت. منطقه كاماًل پاكسازي نشده بود. حسين زاده 
دستم را گرفت و گفت: »اون سنگر تيربار رو مي بيني؟ 
بايد خفش كني��م.« منظورش تيرب��ار دولولي بود كه 

روي اروند موي دماغ مان شده بود. يك قبضه آرپي جي 
برداشت و يكي هم به من داد. خدا بركت بده، عراقي ها 
كلي گلوله آرپي جي در سنگرهاي ش��ان جا گذاش��ته 

بودند. 
آتشبار دش��من يك نفس به س��مت رودخانه شليك 
مي كرد. آرپي جي را مسلح كردم و نشانه رفتم و زدم. آب 
از آب تكان نخورد! چند بار ديگر شليك كردم و تيربار 
آخ نگفت. چند ت��ا از بچه هاي المه��دي رفتند از روي 

ساحل و زير پاي سنگر به طرفش شليك كردند. باز هم 
از كار نيفتاد. س��نگر تيربار به قدري محكم بود كه زور 

موشك هاي آرپي جي ها به تنه بتني اش نمي رسيد. 
   تكليف چه بود؟

تا يكي دو س��اعت عراقي ه��ا متوجه رخن��ه ما به خط 
اول شان نشده بودند، شايد هم ش��ده بودند و كاري به 
كارمان نداش��تند. منطقه را هرج و مرج برداشته بود. 
حتي نمي دانس��تيم در كانالي كه مستقر هستيم چند 
سرباز عراقي هنوز زنده هس��تند! گاهي كه ديده بان ها 
گراي دش��من را مي دادند، توپخانه خودي به اش��تباه 
خودمان را مي زد. دور و بر كانال پوشيده بود از نخلستان 
و كسي نمي دانست پشت هر كدام از اين نخل ها، چند 

تك تيرانداز دشمن كمين گرفته اند. 
براي چندمين ب��ار آرپي جي را به طرف س��نگر تيربار 
نشانه رفتم و تا آمدم شليك كنم، گوشم سوت كشيد و 
روي زمين افتادم. آرپي جي زن خودش شكار آرپي جي 
زن هاي دشمن شده بود. دستي به سر و رويم كشيدم 
و در تاريكي چيزي مش��خص نبود. مچ دس��ت راستم 
كمي كرخت ش��ده بود، ان شاءاهلل كه از س��رما بود! به 
روي خودم نياوردم و به هر زحمتي بود از جا بلند شدم. 
آرپي جي را كه انگار وزنش بيشتر شده بود، روي دوشم 

گذاشتم و شليك كردم. 
سرم گيج مي رفت. براي چند لحظه كف سنگر نشستم و 
سعي كردم فكرم را متمركز كنم. چرا خبري از غواص ها 
نشد؟ تا كي بايد اينجا مي مانديم؟ اگر موج بعدي نيروها 

از راه نمي رسيدند، تكليف خط شكن ها چه بود؟
   غصه برادر

در فكر بودم كه كس��ي صدايم كرد. خيراهلل درويشي 
بود، ب��ه طرفش رفتم. ح��ال نزاري داش��ت، مي گفت 
نارنجك دشمن كنارش منفجر شده و از كمر به پايين 
فلج شده است! در تاريكي سنگر يكي از پاهايش را كه 
فكر مي كرد، بيش��تر از جاهاي ديگ��ر خونريزي دارد 
با چفيه خودش از باالي ران بس��تم. س��نگري كه در 
آن قرار داش��تيم، امن نبود. كمكش كردم به موقعيت 
بهتري بروي��م. موقع حرك��ت حاج س��تار را ديدم كه 
مجروحي به دوش داشت. از هيكل مجروح حدس زدم 
صمد برادر كوچك ترش اس��ت. صمد پيك گردان بود 
و انس و عالقه اين دو برادر نس��بت به هم، زبانزد بود. 
جلوتر رفتم. حال و روز صمد نش��ان مي داد، چيزي به 
شهادت نمانده است. حاج ستار غصه دار بود، اما به روي 
خودش نمي آورد. صمد را در پناه سنگري گذاشت، يك 
آرپي جي برداشت و به طرف نخلستان آن سوي كانال 
رفت. رو به نخلستان ها، چند غواص لشكر المهدي جنب 
و جوش مي كردند. حاج س��تار به آنها ملحق شد. وقت 
نشستن نبود، از جا بلند شدم و آرپي جي ام را برداشتم. 

تيربار عراقي بايد خفه مي شد. 

   تك تيراندازها
اگر عرصه جنگ در روز عاش��ورا بعد از نماز ظهر تنگ 
شد، ما هم بعد از نماز صبح اوضاع مان وخيم شد. هرچه 
هوا روشن تر مي شد، حجم آتش دشمن بيشتر مي شد. 
تك تيراندازهاي دش��من پش��ت نخل ها مخفي شده 
بودند و هر جنبنده اي را مي زدند. نماز صبح را با تيمم 
در حال اضطرار خواندم. بعد از نماز كاله خودم را روي 
كانال گذاشتم تا دقت تك تيرانداز عراقي را محك بزنم. 
ماهر بود! اين ط��رف و آن طرف، كاله خ��ود را هر كجا 

مي گذاشتم، به ثانيه اي نكشيده، سوراخ مي كرد. 
تك تيراندازها قدرت تح��رك را از ما گرفت��ه بودند و 
سربازهاي عراقي هر لحظه نزديك تر مي شدند. دشمن 
با هر چه دس��تش مي رس��يد، كانال را مي كوبيد. شب 
به اميد رس��يدن موج بعدي نيروها موضع مان را حفظ 
كرده بوديم و حاال كه داشت صبح مي شد، ديگر امكان 
برگشت نبود. هر لحظه يكي از بچه ها گلوله مي خورد 
و به شهادت مي رس��يد. دو نفر از بسيجي هاي كم سن 
و سال لشكر المهدي كنارم بودند و گفتم حواس شان 
باش��د سرش��ان از ارتفاع كانال باالتر نرود كه آن وقت 
كاسه سرشان مال خودشان نيست! كم تجربگي كردند و 
موقع جابه جايي ها هر دو جلوي چشمانم شهيد شدند. 

   فرهاد تُرك
كار به جايي رسيده بود كه براي رفتن از سنگري به سنگر 
ديگر اشهدمان را مي خوانديم. فرهاد ترك كه پاسدار وظيفه 
بود، جلوي چشمم گلوله خورد و آخ نگفت. روي زمين كه 
افتاد، رد باريكي از خون از فرق س��رش جاري شد. فرهاد 
خدمتش را تمام كرده بود و داوطلبانه مانده بود تا عمليات 
را از دست ندهد و حاال طاق باز روي خاك سرد ام الرصاص 
افتاده بود. سينه خيز خودم را به او رساندم و فركانس بيسيم 
روي دوشش را عوض كردم. بهانه اي بود تا براي آخرين بار 
با او وداع كنم. گلوله سيمينوف دشمن درست پيشاني اش 
را ش��كافته بود.  ديگر نه راه پس داش��تيم نه راه پيش. از 
بچه هاي خودمان علي اكبر قاس��مي، خيراهلل درويشي و 
حميد تاج دوزيان و چند نفر از غواص هاي لشكر المهدي 
هم بودند. از حاج ستار و برادرش صمد كه حدس مي زدم 
تا حاال شهيد شده باشند، خبري نبود. حسين زاده و عقيل 
نجاريان تا نزديكي هاي صبح كنارمان بودند، اما حاال هيچ 

كدام شان را نمي ديدم. 
   يك ربع به 11 صبح 

حجم آتش دشمن هر لحظه شديدتر و دقيق تر مي شد. 
ته دلم به چيزي گواهي مي داد كه جرئت فكركردن به 
آن را نداشتم. وقتي وارد عمليات شديم، خودم را براي 
هر اتفاقي آماده كرده بودم جز همان كه نمي خواستم 

اسمش را بياورم؛ يعني امكان داشت اسير بشويم؟
تمام رزمنده هاي داخل كانال مجروح بودند. مچ دست 
و پاي من هم نيمه هاي ش��ب تركش خورده و متوجه 
نشده بودم. صفحه ِگل گرفته س��اعت مچي ام را پاك 
كردم. يك ربع به يازده صبح چهارم دي 1365 بود. نه 
مهمات داشتيم و نه مجالي براي عرض اندام. حاال ديگر 
بحث اسارت بين بچه ها داغ شده بود، يكي موافق بود 
و ديگري نه. بسيجي هاي المهدي مي گفتند، حاضرند 
بميرند، اما اسير نش��وند. گفتم: »اينطور مردن، يعني 
خودكشي برادر. حاال خود دانيد!« مجروح هاي بد حال 
كه تمايل به اسارت داش��تند، هر كسي حرفي مي زد. 
عاقبت يكي از بچه هاي مجروح زير پيراهن س��فيدش 
را پاره كرد و س��ر ي��ك گلوله آرپي جي بس��ت. مقابل 
چش��م هاي بهت زده ما آن را باال برد. توي سرم چيزي 
منفجر شد. بچه ها به نوبت دست روي سر مي گذاشتند 
و از جا بلند مي شدند. نوبت به من رسيد، دنيا روي سرم 
خراب شد. دست هايم را آرام باال بردم. يك نفر به عربي 

گفت: »التحرك.«
   ماجراي آزادگي

آزاده محمد س��لطانی مهد، پس از اس��ارت به همراه 
همرزمانش به اردوگاه تازه تأسيس تكريت11 فرستاده 
مي ش��وند. آنها در اردوگاهي به سر مي بردند كه از ديد 
صليب س��رخ جهاني وجود خارجي نداش��ت! بعثي ها 
تصميم گرفته بودند، آمار اين اسرا و اردوگاه شان را در 
اختيار صليب س��رخ قرار ندهند. مقاومت و رزمندگي 
به شكل ديگري در تكريت 11 رخ نشان می داد. چهار 
س��ال بعد، پس از تبادل اس��را بين ايران و عراق، آمار 
اسراي تكريت11 نيز به صليب سرخ داده شد و محمد 
سلطانی مهد و همرزمانش جزو آخرين گروه هاي اسرا 

آزاد مي شوند. 
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   عليرضا محمدي
لحظات اسارت از تلخي هاي جنگ تحميلي به شمار مي رود؛ لحظاتي كه يك رزمنده با شور و حال دوران ماندگار 
و تاريخي دفاع مقدس قدم به ميدان جنگ مي گذاشت، اما شرايط ميدان نبرد طوري رقم مي خورد كه از سوی 
نيروهاي دشمن به اسارت درمي  آمد. اينجا بود كه بند در دست و پاي شيران جبهه هاي نبرد تضادي غريب را به 
نمايش مي گذاشت. در گفت و گو با آزاده محمد سلطانی مهد از رزمندگان لشكر انصار الحسين)ع( همدان نگاهي 
به ماجراي اس�ارت او و تعدادي از همرزمانش در عمليات كربالي4 مي اندازيم. متن زير از زبان آقاي مهد، اما در 

قالب داستاني تقديم حضورتان مي شود. 
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يك ربع به يازده صبح چهارم دي 1365 بود. نه 
مهمات داشتيم و نه مجالي براي عرض اندام. حاال 
ديگر بحث اسارت بين بچه ها داغ شده بود. يكي 
موافق بود و ديگري نه. بسيجي هاي المهدي 
مي گفتند، حاضرند بميرند، اما اسير نشوند... 

روايت داستان گونه لحظه اسارت تعدادي از رزمندگان لشكر 
انصارالحسين)ع(  در گفت و گوي »جوان« با يك آزاده دفاع مقدس
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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از روي كان�ال، باريكه نوري روش�ن و خاموش 
مي شد. عالمت با چراغ قوه قرارمان با غواص ها 
بود. روي ساحلي شني كه با انبوه سيم خاردار 
فرش شده بود، به طرف كانال دويديم. لباس هايم 
قرش و قرش به موانع گير مي كرد و پاره مي شد
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