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یکی از آنها گفت: شما؟ گفتم: اصغر نقی زاده هستم، 
تبلیغات لشکر 27.گفت: همیشــه با این ابزار تبلیغ 
می کنی؟ گفتم: باالخره هر کس ابــزاری دارد. ابزار 
شما بیسیم است و ابزار من این بوق!« نقی زاده ادامه 
می دهد: »گاهی هم با رزمندگان شــوخی می کردم 
و می خواســتم فضا تغییر کند. یادم هســت یکی از 
رزمندگان خواست از او عکس بگیرم. نمی دانم چرا 
حس و حالش را نداشتم. به او گفتم اول عطر بزن تا 
بوی خوش بگیری و بعــد در جیبت پول خرد بریز تا 
ســر و صدا کند و از تو عکس بگیرم. خالصه اینکه از 
او عکس نگرفتم. روز بعد به من گفتند برو تیپ یک 
و از حاج عباس کریمی عکس بگیر. من هم دوربین 
را برداشــتم و رفتم به تیپ یک پرسان پرسان سراغ 
حاج عباس کریمی را گرفتم تا رسیدم به همان بنده 
خدایی که از من خواســته بود عکــس او را بگیرم. 
پرســیدم حاج عباس کریمی شــمایید؟ خندید و 
گفت: بله! گفتم: آمده ام از شما عکس بگیرم. گفت: 
چی شــد؟ چرا دیروز نگرفتی؟ عذرخواهی کردم و 
خالصه از او عکس گرفتم. حاج عباس در عملیات بدر 
شهید شــد. رزمندگان می گفتند از هر کسی عکس 
می گیری شــهید می شــود. خودم هم داشت باورم 
می شد و گاهی نگران این موضوع می شدم که نکند 
واقعا همینطور است اما به هر حال جنگ بود و من هم 
در زمان عملیات عکاسی می کردم. خیلی از افرادی که 
از آنها عکس گرفته ام شهید شدند و حاال این عکس ها 
به عنوان تنها عکس های زمان حضورشان در جبهه به 

یادگار مانده اند«.

پخش فیلم در جبهه
اولین همکاری اصغر نقــی زاده با ابراهیم حاتمی کیا 
به فیلم ســینمایی »مهاجر« برمی گــردد. او با نقل 
خاطره ای برایمان می گوید که چگونه این آشــنایی 
ادامه یافت و حاتمی کیا از برخی خاطراتش در چند 
ســکانس اســتفاده کرد؛ »خاطرات جبهه را برای 

حاتمی کیا تعریف کردم. او هم در چند ســکانس از 
این خاطرات ایده گرفت. در فیلم سینمایی »آژانس 
شیشــه ای« ابراهیم حاتمی کیا از من خواســت تا 
نقش خودم را بازی کنم. من هــم با نام اصغر در این 
فیلم حضور دارم و از شــعرهای طنزی که در جبهه 
می خواندیم استفاده کردم. درفیلم »از کرخه تا راین« 
نیز از بخشــی از خاطراتم در عملیات خیبر استفاده 
کردم. در این عملیات عراقی ها بدجوری شلوغ کرده 
بودند و آتش خمپاره را روی سر ما خالی می کردند. 
یکی از رزمندگان برای اینکه به بچه ها روحیه بدهد، 
پیت حلبی را برداشــت و رفت روی خاکریز و شروع 
کرد به کوبیدن روی آن و اشعاری خواند. بچه ها تا این 
صحنه را دیدند زدند زیر خنده. وقتی این خاطره را 
برای آقای حاتمی کیا تعریف کردم، او از من خواست 
تا این نقش را در سکانسی از فیلم از کرخه تا راین بازی 
کنم. اکثر کسانی که روحیه طنز داشتند به بهانه های 
مختلف اشــعاری می ســرودند یا خاطره هایی نقل 
می کردند که باعث خنده می شد. گاهی از هر موضوعی 
برای خندیدن استفاده می کردیم. همیشه عملیات 
نبود و ما هم جوان بودیم، طبیعی بود که شــوخی 
کنیم و سربه ســر همدیگر بگذاریم. البته شوخی ها 
حالت مسخره کردن نداشــت و هدف این بود که با 
خواندن شعرهای طنز، فضای سخت جنگ را برای 
همدیگر آسان کنیم.« روز بعد از اعالم پایان جنگ، 
نقی زاده تصمیم می گیرد باز هم دست به ابتکاری بزند 
تا روحیه رزمندگان را تقویت کند؛ »29مرداد سال 
1367اعالم شــد که جنگ تمام شده است. یک روز 
بعد آپارت 16میلی متری را به جبهه بردم. در سنگر 
فرماندهی پرده  ای نصب و بلندگو وصل کردم. به این 
ترتیب شب ها فیلم سینمایی روی پرده در فضای آزاد 
پخش می کردم. فیلم با صدای زیادی پخش می شد 
که بعید نبود در آن تاریکی و سکوت جبهه صدای فیلم 

تا سمت دشمن هم رفته باشد!«

 اصغرآقای شوخ طبع جبهه
گفت وگو با اصغر نقی زاده، رزمنده، عکاس جبهه و بازیگر، که اکنون اجرای مستند جنگ دوست داشتنی را بر عهده دارد

روایت شهید سردار نیساری 
از شناسایی پیکر شهید حججی

سردار مدافع حرم  مهدی نیساری هفته گذشته در شب 21 
ماه رمضان آسمانی شد. ســردار نیساری، پایه گذار و فرمانده 
گردان زرهی تیپ 33 المهدی )عج( و تنها فرد ایرانی بود که 
برای شناسایی پیکر شهید محسن حججی به یکی از مقرهای 
داعش رفت، عملیاتی که گفته می شود حاج قاسم سلیمانی 
و سیدحســن نصراهلل از بیروت آن را رصــد می کردند و پس 
از آن سیدحســن نصراهلل به وی لقب »پهلوان مقاومت« داد. 
وی از جانبازان دوران دفاع مقدس و از مدافعان حرم به شمار 
می رفت که از حدود 4سال قبل به دلیل عوارض ناشی از سموم 

شیمیایی دوران دفاع مقدس، دچار بیماری شده بود.
در بخشی از کتاب »سربلند« به مأموریت ویژه سردار نیساری 
برای شناسایی پیکر مطهر شهید محسن حججی اشاره شده 

است. در این کتاب می خوانیم:
بعد از شــهادت حججی تا مدت ها، پیکر مطهرش در دست 
داعشی ها بود تا اینکه قرار شد حزب اهلل لبنان و داعش، تبادلی 
انجام دهند. بنا شد حزب اهلل تعدادی از اسرای داعش را آزاد 
کند. داعش هم پیکر محسن و 2 شــهید حزب اهلل را تحویل 

بدهد و یکی از اسرای حزب اهلل را آزاد کند.
به من گفتند:»می توانی بروی در مقر داعش و پیکر محســن 
را شناسایی کنی؟« می دانستم می روم در دل خطر و امکان 
دارد داعشی ها اسیرم کنند و بالیی سرم بیاورند اما آن موقع، 
محسن برایم از همه  چیز و حتی از جانم مهم تر بود. قبول کردم. 
با یکی از بچه های سوری به نام حاج سعید از مقر حزب اهلل لبنان 
حرکت کردیم و به طرف مقر داعش رفتیم. در دل دشــمن 
بودیم. یک داعشی که دشداشه ســفید و بلند پوشیده بود و 

صورتش را با چفیه قرمز پوشانده بود، با اسلحه ما را می پایید.
پیکری متالشــی و تکه تکه را نشــانمان داد و گفت: »این 
همان جسدی است که دنبالش هستید!« میخکوب شدم. 
از درون آتش گرفتم. مثل مجسمه، خشک شدم. رو کردم 
به حاج سعید و گفتم: »من چه جوری این بدن را شناسایی 
کنم؟! این بدن اربا اربا شــده، این بدن قطعه قطعه شده!« 
بی اختیار رفتم طرف داعشی. عقب رفت، اسلحه اش را مسلح 

کرد و کشید طرفم. داد زدم:

»پست فطرتا، مگه شما مسلمون نیستید؟! مگه دین ندارید؟! 
پس کو سر این جنازه؟! کو دست هاش؟!« 

حاج ســعید حرف هایم را تندتند برای آن داعشــی ترجمه 
می کرد. داعشی برای آنکه خودش را تبرئه کند، می گفت:»این 

کار ما نبوده. کار داعش عراق بوده.«
دوباره فریاد زدم: »کجای شریعت محمد آمده که اسیرتان را 

این جور قطعه قطعه کنید؟!«
داعشــی به زبان آمد و گفت: »تقصیر خودش بــود. از بس 
حرصمون رو درآورد. نه اطالعاتی بهمون داد، نه گفت اشتباه 
کرده ام و نه حتی کوچک ترین التماســی بهمون کرد که از 

خونش بگذریم. فقط لبخند می زد!«
هرچه می کردم پیکر قابل شناسایی نبود. به داعشی گفتیم: 

»ما باید این پیکر رو برای شناسایی دقیق با خودمون ببریم.«
اجازه نداد. بــا صدای کلفــت و خش دارش گفــت: »فقط 

همین جا.«
نمی دانستم چه بکنم. شــاید آن جنازه، پیکر محسن نبود و 

داعش می خواست فریب مان بدهد.
در دلم متوسل شدم به حضرت زهرا)س( گفتم: »بی بی جان! 
خودتون کمک مــون کنید، خودتون دســتمون رو بگیرید. 

خودتون یه راه چاره بهمون نشون بدید.«
یک باره چشمم افتاد به تکه استخوان کوچکی از محسن. ناگهان 
فکری توی ذهنم آمد. خودم را خم کردم روی جنازه و در یک 
چشم به هم زدن، اســتخوان را برداشتم و در جیبم گذاشتم! 
بعد هم به حاج سعید اشــاره کردم که برویم. نشستیم توی 
ماشین و سریع برگشتم سمت مقر حزب اهلل. از ته دل خدا را 
شکر کردم که توانستم بی خبر از آن داعشی، قطعه استخوانی 

را با خودم بیاورم.
وقتی برگشــتیم به مقر حزب اهلل، اســتخوان را دادم تا از آن 
آزمایش DNA بگیرند. دیگر خیلی خسته بودم. هم جسمی 
و هم روحی. واقعا به اســتراحت نیاز داشــتم. فردای آن روز 
حرکت کردم سمت دمشــق. همان روز خبر دادند که جواب 
DNA مثبت بوده و نیروهای حزب اهلل، پیکر محسن را تحویل 
گرفته اند. به دمشــق که رســیدم، رفتم حرم بی بی حضرت 
زینب)س(. وقتی داخل حرم شدم، یکی از بچه ها آمد و گفت: 
»پدر و همسر شهید حججی به سوریه آمده اند. االن هم همین 

جا هستن، توی حرم.« 
من را برد پیش پدر محســن که کنار ضریح ایستاده بود. پدر 

محسن می دانست که من برای شناسایی پسرش رفته بودم.
تا چشمش به من افتاد، جلو آمد و مرا در بغل گرفت و گفت: 
»از محسن خبر آوردی؟« نمی دانستم جوابش را چه بدهم. 
نمی دانســتم چه بگویم. بگویم یک پیکر اربــا اربا را تحویل 
داده اند؟! بگویم یک پیکر قطعه قطعه شده را تحویل داده اند؟! 

بگویم فقط مقداری استخوان را تحویل داده اند؟
گفتم: »حاج آقا، پیکر محسن مقر حزب اهلل لبنانه. برید اونجا 

خودتون ببینیدش.« 
گفت: »َقَسَمت می دم به بی بی که بگو.« التماسش کردم چیزی 
از من نپرســد. دلش خیلی شکست. دستش را انداخت میان 
شبکه های ضریح حضرت زینب)س( و گفت: »من محسنم رو 
به این بی بی هدیه دادم. همه محسنم رو. تمام محسنم رو. اگه 
بهم بگی فقط یه ناخن یا یه تار مویش رو برام آوردی، راضی ام.« 
وجودم زیر و رو شد. سرم را انداختم پایین. زبانم سنگین شده 
بود. به ســختی لب باز کردم و گفتم: »حاج آقا، سر که نداره! 
بدنش رو هم مثل علی اکبر)ع( اربا اربا کردن.« هیچ نگفت. فقط 
نگاه کرد سمت ضریح و گفت: »بی بی، این هدیه رو قبول کن.« 

کتاب کودکی های 
شهید مطهری منتشر شد

در آستانه نمایشگاه 
بین المللــی کتاب 
تهــران، تازه ترین 
اثــر از تولیــدات 
مرکز اسناد انقالب 
اســالمی در قالب 
»کتاب کــودک« 

روانه بازار نشر شد. مؤسسه فرهنگی هنری مرکز 
اسناد انقالب اســالمی اکنون با ورود به عرصه 
»کتاب کودک«، در مسیر معرفی شخصیت های 
مهم و اثرگذار انقالب اســالمی به کودکان گام 
برمی دارد. مجموعه کتاب های »ستاره دنباله دار« 
با همین هدف از سوی مؤسسه فرهنگی هنری 
مرکز اســناد انقالب اســالمی تولید شده است. 
نخســتین اثر از این مجموعه، بــا عنوان »پس 
مرتضی کــو؟« با قلم و تصویرگــری خانم »کلر 
ژوبرت« براســاس خاطره ای جــذاب از دوران 
کودکی شهید آیت اهلل مرتضی مطهری به نگارش 
درآمده است. نویسنده با اســتفاده از خاطرات 
بازمانده از اســتاد مطهری، تالش کرده اســت 
آن را به زبانی ســاده، در قالب داستانی آمیخته 
با تخیل و در فضایی مناســب کــودکان روایت 
کند. عالقه مندان می توانند با مراجعه به صفحه 
منشورات ســایت مرکز اســناد انقالب اسالمی 
برای تهیه ایــن کتاب با قیمــت 35هزار تومان 

اقدام کنند.

جوان ترین خلبان شهید 
دفاع مقدس

امیر سرلشکر خلبان 
حســین  شــهید 
مقیمــی از خلبانان 
شهید نیروی هوایی 
ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایران است 
که با شــروع جنگ 
همچون  تحمیلــی  

دیگر نیروهای نظامی و ارتشــی با پروازهای رزمی، شــجاعانه 
مهارت و دانش خود را برای دفاع از کشور به کار گرفت. حسین 
مقیمی، متولد 1322 در تهران بود و در سال 1353 در آزمون 
ورودی و معاینات دانشکده خلبانی نیروی هوایی پذیرفته شد. 
او آموزش های مقدماتی شامل دروس تئوری و پرواز های اولیه را 
در سال 1354 به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل راهی 
آمریکا شد. سال1356 با دریافت گواهینامه پرواز و نشان خلبانی 
به ایران بازگشت و برای تکمیل فن پروازی در پایگاه چهارم شکاری 
وحدتی)دزفول(، به یادگیری تخصصی فنون پرواز با جنگنده 
شکاری اف5 مشغول شد. شهید مقیمی با شروع جنگ تحمیلی 
در راستای دفاع از کشور، پرواز های رزمی و جنگی خود را آغاز 
کرد و در عملیات البرز )14۰ فروندی( در نخستین روز از مهرماه 
سال1359 شرکت کرد. 6مهرماه همان سال و درحالی که چند روز 
بیشتر از این حضور موفق نگذشته بود، هواپیمای جنگی او مورد 
اصابت پدافند هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و خلبان حسین 
مقیمی به درجه رفیع شهادت نایل شد. نام امیر سرلشکر خلبان 
شهید حسین مقیمی به عنوان جوان ترین خلبان شهید دوران 
دفاع مقدس ثبت شده است. چند سال بعد و پس از عقب نشینی 

دشمن، قسمت هایی از هواپیمایش در محل شهادت او پیدا شد.

خانه ای روی شیشه
آنهایــی کــه روزهای 
را  تحمیلــی  جنــگ 
تجربه کرده اند حتما به 
یاد دارند که بسیاری از 
مردم بــرای جلوگیری 
از فروریختن شیشــه ها 
در اثــر صــدای انفجار 
بمب و خمپاره یا غرش 
هواپیماهــای جنگــی، 

چســب های نــواری را به صــورت ضربدری به شیشــه ها 
می چسباندند. شهرام شــفیعی، برای پرداختن به موضوع 
دفاع مقدس چســب های ضربدری را دســتمایه داستان 

»خانه ای روی شیشه« قرار داده است. 
این داستان درباره عالمت سفیدی است که به صورت ضربدر 
روی شیشه ساختمان تازه سازی در یکی از شهرهای جنوبی 
کشور کشیده شده اســت. این عالمت با شروع جنگ راهی 
سفر شده و در طول مسیر تبدیل به باند سفیدرنگی می شود 
و روی دســت مجروح رزمنده ای قرار می گیرد تا زخم او را 

پانسمان کند. 
در ادامه داســتان می خوانیم که این عالمت سفید، تبدیل 
به ضربدری قرمز رنگ از خون رزمنده شــده تا نوشته های 
دشــمن روی دیوار را بپوشــاند. این باند ســفید سرانجام 
به صورت ضربدری روی شیشــه ای قرار می گیرد تا هنگام 
بمباران، مانع از خردشــدن و ریختن شیشه بر سر دیگران 
شود. این کتاب در 24صفحه نوشته شده و برای گروه های 
سنی ب و ج است. خانه ای روی شیشــه همراه با صفحات 
مصور و رنگی با تصویرگری الهام کاظمی توســط آســتان 

قدس رضوی منتشر شده است.

یاد 

معرفی کتاب

 خبر

یاد

اصغر نقی زاده را بیشتر به واسطه بازی در فیلم هایی 
با موضوع دفاع مقدس می شناسیم. او فعالیت خود 
در سینما را با فیلم سینمایی »توبه نصوح« آغاز کرد 
و بعد از آن با بازیگری در فیلم های »مهاجر«، »آژانس شیشه ای«، »خاکستر سبز« و »از کرخه تا راین« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به شهرت رسید. حضور نقی زاده در جبهه و عملیات های مختلف موجب 
شده بود تا او بتواند در فیلم هایی با موضوع مقاومت و پایداری به خوبی ایفای نقش کند. او پس از حضور در 
جبهه به دلیل آشنایی با حرفه عکاسی، از رزمندگان و عملیات ها عکاسی می کرد. نقی زاده با همان روحیه 
شوخ طبع اش می گوید: »از هر کسی عکس می گرفتم شهید می شد و همین موضوع هم سوژه خندیدن 
بچه ها در جبهه شده بود«. این روزها نقی زاده با مســتند »جنگ دوست داشتنی« میزبان رزمندگان 
برای بیان خاطرات شیرین و شنیدنی از جبهه اســت. به همین بهانه، سراغ این رزمنده و عکاس دوران 

دفاع مقدس رفتیم و با او درباره مشغله های بازیگری اش گفت وگو کردیم.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

متولد 1341است و با شروع جنگ تحمیلی از مسجد 
محل خود به جبهه اعزام و خیلی زود به عکاس جبهه 
معروف شد. او درباره آشــنایی اش با حرفه عکاسی 
می گوید: »در واحد سمعی و بصری آموزش و پرورش 
شــاغل بودم و همان جا هم با حرفه عکاســی آشنا 
شدم. با آقای گلعلی بابایی که اکنون از نویسندگان و 
پژوهشگران دفاع مقدس هستند، هم مسجدی بودیم. 
وقتی او به لشکر 27محمدرسول اهلل)ص( رفت، من و 
چند نفر دیگر از بچه های مسجد هم راهی جبهه شده 
و به این لشکر محلق شدیم. چون با حرفه عکاسی آشنا 
بودم، شروع به عکاســی کردم. معروف ترین عکسی 
که گرفتم از شهید افراسیابی است؛ همان عکسی که 
رزمنده ای را نشان می دهد که یک پایش قطع شده 
است. عکس را از پشت ســر او گرفتم و کمی بعد در 

همان مسیر به شهادت رسید«.

شوخی با رزمندگان
روحیه شــوخ طبع اصغرآقا یکــی از ویژگی های او 
در زمان عکاســی بوده اســت؛ »اوایل شروع جنگ، 
خندانــدن رزمنده هــا، آن هم هنگام عکاســی کار 
ســختی بود. به آنها می گفتم نمی شــود که شهید 
اخمو باشد! برایم فرقی نداشــت سوژه عکاسی من 
رزمنده عادی باشــد یا فرمانده. هر جور شــده آنها 
را می خنداندم. یادم هســت یکــی از بوق های قرمز 
پالســتیکی که روی دوچرخه های قدیمی بچه ها 
بود را با خودم به جبهه بــردم و از آن برای خنداندن 
رزمنده ها استفاده می کردم. در کربالی5 فرمانده ما 
گفت برو از حاج محمد کوثری عکس بگیر. وقتی به 
قرارگاه تاکتیکی لشکر27در فاصله هزار متری خط 
مقدم رفتــم، دیدم جمعی از فرماندهان در ســنگر 
فرماندهی در حال تشــریح نقشه عملیاتی هستند. 
فضای سنگینی بود. صدای بوق را درآورم و آنها هم 
برگشتند سمت من نگاه کردند. اول تعجب کردند و 
بعد زدند زیر خنده و من هم سریع عکسم را انداختم. 

 جنگ دوست داشتنی
 جنگ در هیچ کجای دنیا دوست داشــتنی نیست 
اما در مســتند تلویزیونی»جنگ دوست داشتنی« 
رزمندگانی پای دوربین می نشینند که می گویند 
حاضرند همه دارایی خود را بدهند که به آن روزها 
برگردند! نقی زاده که اجرای این برنامه تلویزیونی را 
برعهده دارد، همراه مهمانان برنامه خاطرات آن روزها 
را مرور می کند. خودش می گوید: »جنگ دوســت 
داشتنی نیست اما یاد کردن از صفا و یکدلی، یکرنگی 
و خلوص و از جان گذشــتگی رزمندگان در 8سال 
دفاع مقدس، آن روزها را برایمان دوست داشــتنی 
می کند«. جنگ دوست داشــتنی، محصول گروه 
مستند روایت فتح و به کارگردانی حسین همایون فر 
است که از شبکه نســیم پخش می شود. نقی زاده، 
درباره اهمیت به اشــتراک گذاشتن خاطرات طنز 
جبهه می گوید: »روزهــای جنگ هم مثل زندگی 
معمولی با شادی و غم همراه بود؛ هم شکست داشت 
و هم پیروزی. واقعیت این است که کسی از جنگ 
خوش اش نمی آید. جنگ بر ما تحمیل شــده بود و 
همه با تمام توان در برابر دشمن مقابله می کردیم. 
در عین حال، با هم بودن ها، دور هم بودن ها و گفتن 
و خندیدن ها در یاد همه آنها که روزهای حضور در 
جبهه را تجربه کرده اند خاطرات خوشی به یادگار 
گذاشته است. خیلی از جوان ها حتی فرزندان خودم 
هم به من می گویند مگر در جنگ هم از این اتفاقات 
می افتاد؟ مگر شوخی هم می کردید؟ پاسخ من این 
است که این جوان ها که از کره مریخ نیامده بودند. 
جوانانی از دل همین مردم و محله ها بودند که راهی 
جبهه شدند. معتقدم نباید روایت های ما از جنگ 
فقط محدود به شــب های عملیات باشد. باید این 
بخش از تاریخ دفاع مقدس را هم به جوانان معرفی 
کنیم که رزمندگان در دل جنگ با حفظ روحیه ای 

قوی در صحنه دفاع حاضر می شدند.«

گلعلی بابایی، نویسنده پیشکسوت دفاع مقدس:
روزی صد بار صلوات می فرستم برای اصغر آقا 

»اصغرآقا آکتور ســینما« مستندی به کارگردانی و نویســندگی محسن نقی زاده و 
تهیه کنندگی یاسر فریادرس است که به زندگی اصغر نقی پور از کودکی تا حضور در 
جبهه و سینما می پردازد. گلعلی بابایی، نویسنده پیشکسوت دفاع مقدس که آن 
زمان مسئول پرسنلی گردان حبیب لشکر27محمد رسول اهلل)ص( بوده در بخشی 
از این مستند می گوید: »اولین پرتره هایی که از رزمندگان گرفته شد توسط 
اصغر آقا بود. به عنوان مستندنگار جنگ، وقتی به این آرشیو مراجعه 
می کنم روزی صد بار صلوات می فرستم برای اصغر آقا که چقدر این 
عکس ها برای تدوین تاریخ جنگ مفید است. عکس های یادگاری، 

پرتره و عکس های دسته جمعی بخشی از تاریخ جنگ است«.

مکث

خاطرات طنز در جبهه

لبخند بزن رزمنده
زدم، نزدم!

وســط عملیــات  خیبر، احمــدی  خــودش  را آمــاده  کرد تا 
هلی کوپتری  را که  از روبه رو می آمــد، هدف بگیرد. هلی کوپتر 
که  به  خاکریز نزدیک  شد، احمدی  موشک  را روی  دوش  گرفت  و 
پس  از نشانه گیری  آن  را شلیک  کرد. موشک  از کنار هلی کوپتر 
رد شد. خوب  که  نگاه  کردم  دیدم  هلی کوپتر شروع  کرد به  شلیک  
موشــک . احمدی  که  دود حاصل  از شلیک  موشک ها را دید، به  
خیال  اینکه  موشــک  خودش  به  هلی کوپتر اصابت  کرده ، کف  
دست هایش  را به  هم   کوبید و توی  خاکریز باال و پایین   پرید و با 
خوشــحالی  گفت : »زدم  زدم ... زدم  زدم... « ولی  تا موشک های  
هلی کوپتر روی  خاکریز خورد و منفجر شدند، احمدی  که  دید 
بدجوری  خراب  کرده ، برای  اینکه  ضایع  نشود و خودش  را کنترل  
کند، باهمان  حال  شادی  و خنده  و درحالی که  دست  می زد ادامه  

داد: »زدم  زدم ... نزدم  نزدم ... نزدم  نزدم «
به نقل از مصطفی  عبدالرضا، منبع: سازمان بسیج دانشجویی

آبگوشت
فروردین سال1365 در مقر شهید محمد منتظری، از مقرهای 
تیپ44 قمربنی هاشــم)ع( در نزدیکی سوسنگرد، زیر حمله 
هوایی دشمن مشغول خوردن آبگوشــت بودیم. آن را در یک 
سینی بزرگی ریخته بودیم و همگی دور آن نشسته بودیم. برق 
که قطع شد، شیطنت ها شروع شد. هرکس کاری می کرد و در 
آن تاریکی سر به سر دیگری می گذاشت. باهماهنگی قبلی قرار 

شد یکی از بچه ها از حوزه استحفاظی آقای خدادادی لقمه ای را 
بردارد که ایشان با لحن خاصی گفت: لطفا غواص اعزام نفرمایید، 
منطقه در دید کامل رادار قراردارد! بــا این حرف او یک دفعه 
چادر از خنده بچه ها منفجر شــد. اینقدر فضا شاد شده بود که 

کسی به فکر حمله هوایی دشمن نبود!
به نقل از علی اکبر رئیسی، منبع: سازمان بسیج دانشجویی

ماسک ضد گاز
سرهنگ آسیایی با دیدن گوســفندان شروع به خندیدن کرد. 
آقای هداوندخانی به صورت هر دو گوســفند ماســک ضدگاز 
زده بود و زبان بســته ها شــبیه فیل شــده بودند. گوسفندان 
چهاردست   وپا باال می پریدند و پایین می آمدند و هرچه تالش 
می کردند نمی توانستند ماســک ها را از صورت خود بیندازند. 
سرهنگ آســیایی درحالی که می خندید، گفت: هداوندخانی 
چه کار کرده ای؟ و هداوندخانی در جواب گفت: قربان برای آنکه 

گوشت شان هدر نشود، به آنها ماسک ضدگاز زده ام...
کتاب »میگ و دیگ« نوشته علیرضا پوربزرگ وافی

لگد بر یزید!
بعد از نوشیدن آب، یکی یکی، لیوان خالی را به سقا می دادیم. او 
اصرار داشت عبارتی بگوییم که تا حاال کسی نگفته باشد و برای 

همه هم جالب باشد. 
یکــی می گفت: »ســالم بــر حســین)ع(، لعنت بــر یزید« 
 دیگری می گفت: »ســالم بر حســین)ع(، لعنت بــر صدام«

اما از همه بامزه تر عبارت: »سالم بر حسین)ع(، لگد بر یزید« بود 
که برای همه بسیار جالب بود.

جشن پتو
قرار گذاشــتیم بودیم هر شــب یکی از بچه های چادر رو در 

مراسم جشن پتو بزنیم. 
یه روز گفتیم: ما چرا خودمون رو می زنیم؟ واسه همین قرار 
شد یکی بره بیرون و نخستین کسی رو که دید بکشونه توی 
چادر. به همین خاطر یکی از بچه ها رفت بیرون و بعد از مدتی 
با یه حاج آقا اومــد داخل. اول جا خوردیــم. ولی خب دیگه 
نمی شــد کاریش کرد. گفتم: حاج آقا بچه ها یه سؤال دارن! 

گفت: بفرمایید و...
یه مدت گذشت. داشــتم از کنار یه چادر رد می شدم که یهو 
یکی صدام زد. تا به خــودم اومدم، هفت هشــت تا حاج آقا 

ریختن سرم و یه جشن پتوی حسابی شد.
کتاب »جشن پتو« نوشته عبدالرحیم سعیدی راد


