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در مرز واقع " به مو"مسير این فعاليت از دامنه های رشته کوه . سياست این بود که فعاليت را به مناطق کرماشان هم بکشانيم 

با مين یاب کاری . وسعت ميدان مين نامشخص بود . ایران و عراق که منطقۀ جنگی آن سالها هم بود و مين گذاری شده ،ميگذشت 

 . تنها راه ممکن برای عبور خود نفرات بود و راهنمای راه. نميشد کرد 

 . راه مين. ود رفيق فواد طيری یکی از راهنما های راه و در واقع راهنمای اصلی این راه ب

 . در ابتدای کار چند رفيق بر سر این کار جان خود را از دست دادند و یا پای خود را

هنوز ساعتی از مقر دور نشده . ، تيمی با مسئوليت فواد طيری عازم رفتن به منطقه شد  36غروب یکی از روزهای بهاری سال 

در ميدان ( ناصر حيدری)و غفلتی کوتاه ،فواد و نفر پشت سرش .( نبود در واقع راهی)،در اثر تاریکی هوا و نامشخص بودن راه 

به فاصله ای کوتاه او و ناصر در . فواد بالفاصله متوجه خطر ميشود و بقيۀ نفرات را از رفتن باز ميدارد . مين قرار ميگيرند 

 . ميدان مين قرار ميگيرند و دیگران در آن طرف ميدان

لحظاتی بعد در . ميخواهد که هيچ حرکتی نکنند تا آرام از این ميدان که ميدان مرگ است خارج شوند  فواد از ناصر و رفقای دیگر

. فواد که ميخواهد به ناصر نزدیک شود و او را نجات دهد ، مين بعدی هم از جا کنده ميشود . اثر حرکتی اولين مين منفجر ميشود 
 . ایی های ناشی از درد و تالش بی ثمرشان ،ميدان انفجار مين بيشتر ميشوددر جابج.در اثر زخمی شدن تعادلشان به هم ميخورد 

در زمانی کوتاه که هيچ کاری نميشود کرد و در مقابل دیدگان رفقای دیگر ، در آن سياهی .شب به سياهی ميزند . غروب تمام است 

بدن در اثر شدت . از ميدان خارج شوند  شب ، صدا ،صدای انفجار است و صدای دلخراش ناشی از درد و تالش و حرکاتی که

 . با آخرین نفس هایشان زندگی را تمام ميکنند. انفجار ها بشدت ناتوان شده و عصب ها در هم و از هم گسيخته و دیدگانشان نابينا 

+ + + + 

. در مقابلم ایستاده است   سخت و سنگين" به مو"گرفته و ابریست و  هوا.ميشنویم خبر دردناک واقعه را . از چادر بيرون ميایم 
 . ميدانم من به وسيلۀ مين کشته خواهم شد: فواد روزی به من گفته بود که 

. لبخندی مالیم در هنگام صحبت به لب داشت . فواد طيری ،مبارزی صميمی ،آرام ، خوش اخالق و انسانی دوست داشتنی بود 
همانند بسياری از . عمر کوتاهی کرد . ی و سوسياليسم کشيده شد از نوجوانی به ميدان مبارزه در راه آزاد. لبخند زندگی 

 . مبارزین

 . یاد فواد طيری و رفيق همراهش ناصر حيدری گرامی و راهشان بردوام باد
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