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اولینرزمنده
ما اصالتاً آذری هس��تیم و مدت هاس��ت در 
جنوب تهران زندگی مي کنیم. از همان دوران 
شاه مس��ائل مذهبی و سیاس��ی در خانواده 
پرجمعیت ما پررنگ بود. یکی از برادرهایم در 
زمان طاغوت مدتی به عنوان فعال سیاسی 
زندانی شد. شهید فتح اهلل صفی خانی برادرم 
هم که متولد سال 41 بود و زمان انقالب 14 
سال بیشتر نداشت، به قدر خودش فعالیت 
مي کرد. به نوعی مش��وق فعالیت های ما هم 
بود. با چنین روحی��ه ای وقتی انقالب پیروز 
شد و جنگ آغاز شد، همه برادرها دوشادوش 
هم در جبهه های جنگ شرکت کردیم. اول از 
همه فتح اهلل وارد سپاه شد و زودتر از همه هم 

عاقبت به خیر شد.

الگویشایسته
فتح اهلل بچه درس��خوانی بود. اخالق و رفتار 
خاصی داشت. فقط سه سال از من بزرگ تر 
بود اما مثل یک الگوی تمام عی��ار، از رفتار و 
گفتارش درس مي گرفتم. در واقع او بود که 
پای مرا به جبهه های دفاع مقدس باز کرد و 
االن افتخار دارم که جانباز شیمیایی هستم. 
فتح اهلل جمیع صفات زیبا را با هم داشت. یادم 
است به تمیزی و مرتب بودن ظاهرش اهمیت 
مي داد. نه اینکه لباس فاخر بپوشد، مرتب بود. 
همان لباس های ساده ای که داشت را تمیز نگه 

مي داشت. لباس هایش را خودش مي شست 
و چون اتو نداش��تیم، آنها را زیر رختخوابش 
مي گذاشت تا صاف شوند. از همان اول انقالب 
دغدغه حفظ نظام و کشور را داشت. جنگ که 
شروع شد، فتح اهلل را کمتر در خانه مي دیدیم. 

مرتب به جبهه مي رفت.
خاطرهراهآهن

خاطرات من از دوران جنگ تمامي  ندارد. گاه 
مي شد من و شاپور برادر بزرگ ترمان و فتح اهلل 
در جبهه رفتن از هم سبقت مي گرفتیم. یادم 
است یک بار مادرم گفت فتح اهلل با عده ای از 
همرزمانش در راه آهن هستند و مي خواهند 
اعزام شوند. ایس��تگاه راه آهن تهران خیلی 
از محل زندگی ما فاصله نداش��ت، اما چون 
همرزمان برادرم تهرانی نبودند، او نمي خواست 
تنهای شان بگذارد و به همین خاطر به خانه 
نیامده بود. من خیلی تالش کردم خودم را به 
او برسانم اما نشد. وقتی به راه آهن رسیدم که 
قطارشان رفته بود. همیشه حسرت آن روز را 
مي خورم و مي گویم کاش مي شد قبل از جبهه 

رفتن با او خداحافظی مي کردم.
یکشهید،یکاسیر

فتح اهلل و شاپور دیگر برادرم همراه با یکی از 
پس��رعموهای مان با هم در عملیات رمضان 
ش��رکت کرده بودند. ما در این عملیات اول 
خوب پی��ش رفتیم ام��ا در مراح��ل بعدی 
عملیات، دشمن پیشروی کرد و پیکر خیلی 
از بچه ها در خاک دشمن جا ماند. در همین 
عملیات دو تن از برادرهای مان مفقود شدند. 
شاپور اسیر شده بود و فتح اهلل هم به شهادت 
رسیده بود. ما تا مدتی از سرنوشت هیچ کدام 
خبر نداشتیم. البته دوس��تان فتح اهلل دیده 
بودند که او بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهید 
شده است، اما پدر و مادرم و اعضای خانواده 
نمي خواستیم این موضوع را بپذیریم. برعکس 
فکر مي کردیم شاپور شهید شده است. چون 
یک پیکر را به اسم او آوردند که دیدیم شاپور 
نیست. سال ها بعد شاپور از اسارت برگشت، اما 

فتح اهلل هیچ گاه برنگشت.
عادتانتظار

پدرم بعد از مفقودی فتح اهلل و اس��ارت شاپور 
خیلی زود از دنیا رفت. آدم توداری بود و غم و 
غصه را در خودش مي ریخت. مادرمان هم چند 
سالی مي شود که از دنیا رفته است. بنده خدا 
آن قدر به بچه هایش حساس شده بود که حتی 
اگر به مسجد مي رفتم و برمي گشتم، مي دیدم 
در حیاط خانه نشسته و چش��م انتظار است. 
مي گفت��م مادرجان من دیگر بزرگ ش��ده ام 
اما او که چش��م انتظار فتح اهلل بود، دلنگرانی 
و چش��م انتظاری جزو عادت هایش شده بود. 
حاال که 36 سال از مفقودی فتح اهلل مي گذرد، 
ما هنوز چشم به راه هستیم. من خانه پدری را 
خریدم تا چراغ این خانه روش��ن بماند. شاید 
وقتی برادرم برگش��ت، بتواند ما را پیدا کند. 

هرچند مي دانم او دیگر بازنمي گردد.
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چطورتوصیفميکنید؟

من بچه کرمانشاه هستم. زمان جنگ 24 ماه در غرب کشور از 
جمله مریوان و دره شیلر خدمت کردم. فکر مي کردم خدمتم 
تمام ش��ده که گفتند باید چهار ماه دیگر در لباس س��ربازی 
خدمت کنی. گویا س��ربازی 28 ماه شده بود. خالصه به جبهه 
جنوب اعزام مان کردند. دو ماه ه��م آنجا بودم که به تیرماه 67 
رسیدیم. شرایط جبهه ها آن موقع س��خت و دشوار بود. اواخر 
همین ماه هم ایران قطعنام��ه 598 را پذیرفت. اول تیر 1367 
بود. آن شب من به عنوان پاس��بخش پست نگهبانی نیروها را 
جابه جا مي کردم. س��اعت تقریباً 5 صبح ناگهان عراقی ها تک 
غافلگیرانه ای زدند. آنها مس��یری به مسافت 2 الی 5 کیلومتر 
را به صورت میانبر طی کرده و توانسته بودند تا انتهای زبیدات 
را که در جنوب محور عملیاتی دهلران ب��ود، بیایند و منطقه 
را قیچی کنند. گردان 771 مش��هد که من رزمنده آن بودم به 
محاصره افتاده بود. ما در شرایط محاصره و آتش شدید دشمن 
تا ساعت 9 صبح مقاومت کردیم. عاقبت دستور عقب نشینی 
صادر شد. خواستیم برگردیم که دیدیم نیروهایی از پشت سر 
به ما نزدیک مي شوند. اول فکر کردیم خودی هستند، اما بعد 
فهمیدیم عراقی هستند و ما را دور زده اند. از شدت آتش دشمن، 
گردان 370 نفره ما کاماًل از هم پاشید. آن روز شرایط سختی 
را گذراندیم. واقعاً توصیف ش��رایط آن روز کار ساده ای نیست. 
گرمای تیرماه، آتش دشمن و خستگی مفرطی که از فشردگی 
درگیری حاصل شده بود، ضعیف مان کرده بود. بدتر از همه این 
بود که منطقه حالت بیابانی داشت و بچه ها نمي توانستند استتار 
بگیرند. عراقی ها به راحتی نقطه به نقطه خط ما را گلوله باران 
مي کردند. دیدن صحنه کشتار مظلومانه بچه های گردان زجرآور 
بود. ما نمي خواستیم اسیر شویم و باید راه نجاتی پیدا مي کردیم. 
به همین خاطر به همراه دو نفر از همرزمانم که بچه تهران بودند 
از گردان جدا شدیم و به دل بیابان زدیم. حدود 12 ساعت در آن 
کویر خشک راه رفتیم اما هنوز در تیررس دشمن بودیم. ناگهان 
چشمم به جوی آبی افتاد و هر سه توانستیم گلویی تازه کنیم. 
هنوز چند قدمي  از کنار جوی آب فاصله نگرفته بودیم که یک 
گلوله خمپاره 60 کنارمان اصابت کرد. ترکش هایش به شکم 

و کمرم خورد و دچار خونریزی شدیدی شدم. سعی کردم باز 
مسافتی راه بروم که دیدم نیروهای عراقی به ما نزدیک مي شوند. 

من در مسیر خط مرزی بین العماره و پل کرخه اسیر شدم. 
سرنوشتهمرزمانتانچهشد؟

اسم یکی شان شهبازی بود. بچه محله نیاوران تهران که خانواده 
مرفهی داشت. گویا پدرش هم رئیس بانک بود. شهبازی کنار 
من اسیر شد اما کمي  بعد ما را از هم جدا کردند و تا االن خبری 
از او ندارم که زنده است یا به شهادت رس��یده است. امیدوارم 
از طریق ای��ن گفت وگو و چاپش در روزنام��ه »جوان« بتوانیم 

همدیگر را پیدا کنیم.
رفتارس�ربازهایدشمنموقعاس�ارتشماچطور

بود؟
من در زمان اسارت کامالً بی دفاع شده بودم. 12 ساعت پیاده روی 
در گرمای تیرماهی بسیار ضعیفم کرده بود. وقتی اسیر شدیم 
یکی از عراقی ها گلنگدنش را کشید و به طرف ما نشانه گرفت. 
مي خواست شلیک کند اما نمي دانم چرا منصرف شد. خواست 
خدا بود که زنده بمانیم. کمي  بعد هم که دوستم شهبازی را از 
من جدا کردند. اول ما را به محله س��وله مانندی بردند که در 
منطقه زبی��دات و داخل خاک خودمان بود. آن س��وله ها انبار 
تدارکات خودی بود که به دست دش��من افتاده بود. عراقی ها 
الستیک ماشین های سنگین ما را که به غنیمت گرفته بودند 
روی تانک های خودشان بسته بودند. ما سه روز در گرمای شدید 
و بدون آب و غذا داخل آن سوله سر کردیم. در هر سوله 80 تا 
90 نفر از بچه های ایرانی حضور داشتند. جا به قدری تنگ بود 
که حتی نمي توانستی پایت را دراز کنی. ما حتی نای حرف زدن 
با یکدیگر را نداشتیم. بعد از این مدت ما را با چشم و دست بسته 
روی تانک های شان نشاندند و به پادگان العماره بردند. هر کس 
موقع حمل و نق��ل از روی تانک ها روی زمین مي افتاد خونش 

پای خودش بود.
بازجوییبعثیهازبانزداسراست،شماراهمبازجویی

کردند؟
زیاد با سربازها کار نداشتند. اگر احساس مي کردند فرمانده یا 

درجه دار هستی حساس مي شدند اما در همان پادگانی که در 
العماره بود همه را بازجویی کردند. ب��ه دلیل اینکه آرم نیروی 
زمینی ارتش روی لباس��م بود عراقی ها فکر مي کردند نش��انه 
یا درجه خاصی اس��ت. بازجوی بعثی هم��ان اول کاری چنان 
ضربه ای به صورت��م زد که کلی از دندان هایم شکس��ت. حتی 
انگشترهایی که به دست داشتم را به زور از دستم خارج کردند. 
در میان سؤاالت شان موارد عجیبی هم بود. یادم است از بچه ها 
احوال شهید چمران را پرسیده بودند! از این سؤال شان واقعاً جا 
خوردیم چون دکتر چمران اوایل جنگ شهید شده بود. یکی از 
بچه های اهوازی که از منطقه عرب نشین بود مي گفت گویا بعضی 
از افسرهای عراقی دوره چریکی خودشان را با دکتر چمران در 

لبنان گذرانده اند برای همین احوال ایشان را مي پرسند.
بعثیهامعموالًاس�رارابینم�ردمميچرخاندندتا
نشانیبرپیروزیش�انباشد.باش�ماهماینکاررا

کردند؟
بله، از العماره که به بغداد منتقل شدیم، در عبور از خیابان های 
بغداد مردم ما را مي دیدند. آن قدر به طرف ما گوجه و سیب زمینی 
پرتاب کردند که جای سالمي  روی وسایل نقلیه مان نمانده بود. 
این چنین استقبالی در شرایطی بود که بچه های ما به مدت  چهار 
الی پنج روز مي ش��د هیچ آب و غذایی نخورده بودند. تش��نگی 
سوي چشم بعضی از اسرا را برده بود. حتی یک لحظه که ماشین 
ایستاد یکی از بچه ها خودش را انداخت و سرش را در آب فاضالب 
گذاشت. با اینکه حالم خراب بود و چشمان ما را بسته بود، حساب 
کردم تقریباً 14 الی 16 ساعت در ماشین بودیم تا اینکه به اردوگاه 
شماره 12 موصل رسیدیم. آنجا پیکر چند تا از شهدای ما قرار داده 
شده بود که آنها را در همان پشت س��یم خاردارهای برقی دفن 
کردند. خیلی وقت ها به آن شهدا فکر مي کنم که آیا مسئوالن ما 
سراغی از مکان دفن شان گرفته اند یا نه؟ آیا عراقی ها موقع تبادل 

اسرا اطالعات کامل این بچه ها را به مسئوالن ما داده اند یا نه؟
دوراناسارتراچطورگذراندید.کیآزادشدید؟

رسم بود بچه های جدیدی که به اردوگاه وارد مي شدند 10 روز 
اول حسابی کتک مي خوردند. هر روز هم در آمارگیری روزانه، 
در هواخوری روزانه حتماً باید پنج تا کابل مي خوردیم. ما باید 
از ستون سربازهای عراقی رد مي شدیم و کابل مي خوردیم ولی 
اعتقاد و باور بچه ها باعث مي شد به سختی ها غلبه کنیم و روحیه 
خودمان را حفظ کنیم. در آن ش��رایط اصاًل باورم نمي شد که 
روزی آزاد شوم. دوره اس��ارت بنده تقریباً 28 ماه طول کشید. 
هشتم آذر 69 دوران اس��ارت من به اتمام رس��ید. چون جزو 
مفقودین بودیم دیرتر ما را آزاد کردند. زمانی که دقیقاً تبادل اسرا 
اعالم شد از سوی عراقی ها  یک جلد قرآن به هر آزاده ای داده شد. 
همه بچه های اردوگاه ما جزو مفقودین اعالم شده بودند. در تمام 
این مدت خانواده  بچه ها از زنده بودن شان اطالعاتی نداشتند. 
مادر من هم فکر مي کرد که شهید شده ام. موقعی که اسم من 
در لیست اسرا از رادیو کرمانشاه اعالم مي شود، خانواده من تازه 
متوجه مي شوند که بنده زنده هستم. بعد از برگشت به ایران، سه 
روز در پادگان محمد منتظری قرنطینه بودیم که بعد از طریق 

هالل احمر کرمانشاه ما را تحویل خانواده های مان دادند.

جانبازمسعودفضلیدرگفتوگوبا»جوان«ازدوراناسارتشميگوید
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سال 65 وقتی به س��ن 15، 16 سالگی رسیدم، 
تصمیم گرفتم به جبهه بروم. در محله مان یک 
بقالی بود که خیلی وقت ها پسرش مسعود پشت 
دخل مي ایستاد. مسعود دو سال از من بزرگ تر 
بود. گهگاه با او هم صحبت مي شدم و یک بار از 
تصمیمم برای رفتن به جبهه گفتم. مسعود هم 
ابراز تمایل کرد که با من بیاید. رفتیم و در مسجد 

محله ثبت نام کردیم.
از من اج��ازه پدر و م��ادرم را خواس��تند، ولی 
مسعود که 18 سال داش��ت، خودش پای برگه 

اعزام را امضا زد. حتی مس��ئول اعزام مي گفت 
تو مي توانی پاسدار وظیفه بش��وی اما مسعود 
قبول نکرد و گفت مي خواهم اول بسیجی بروم 
و بعد به خدمت س��ربازی اعزام ش��وم. خالصه 
یک دوره آموزشی در شهر خودمان گذراندیم. 
اعزام چند روز بعد ب��ود. در فاصله این چند روز 
به خانه برگشتیم و مس��عود دوباره رفت پشت 
دخل بقالی شان. یک بار پیش او رفتم و سالم و 
احوالپرسی گرمي  کردم. خیلی تحویلم نگرفت. 
علت ناراحت��ی اش را که پرس��یدم گفت از من 
ناراحت نیست. فقط مي خواهد کاری کند که از 
رفتن به جبهه منصرف شوم. با تعجب پرسیدم: 
برای چی؟ گفت: تو هنوز بچه ای، فکر مي کنی 
جبهه حلوا خیرات مي کنن. اما نه. بنده خدا اگه 

بیای و صدای تیر و ترکش رو بشنوی جا مي زنی 
و این برات عقده مي شه.

واقعاً برایم عقده شد! البته نه فرار از جبهه بلکه 
حرف مس��عود مثل بغضی گلویم را فش��ار داد. 
هیچی به او نگفتم و به خانه برگشتم. دیگر هم 
برای خرید به بقالی شان نرفتم. موقع اعزام هر دو 

در یک اتوبوس بودیم اما جدا از هم نشستیم. ما 
را به پادگانی در حوالی کرخه بردند. از قضا کمي 
 قبل از رسیدن مان پادگان به شدت بمباران شده 
بود. بوی گوشت سوخته پیکر رزمنده ها مي آمد 
و تکه های بدن های ش��ان این طرف و آن طرف 
پخش ش��ده بود. صحنه هایی مي دیدم که فکر 

نمي کردم در خواب هم ببینم.
خالصه ما را به اه��واز برگرداندند. قرار ش��د به 
اردوگاه دیگری منتقل شویم. همان شب با فکر 
و خی��ال پیکرهایی که دیده بودم س��ر بر بالین 
گذاشتم. چش��م هایم داشت گرم خواب مي شد 
که شنیدم سر و صداهایی از بیرون مي آید. صدا 
آشنا بود. رفتم توی محوطه و دیدم دژبان دارد با 
یک نفر بحث مي کند. در تاریکی صدای مسعود 
را شنیدم که مي گفت تو رو خدا بذار برم. اینجا 
جای من نیس��ت. دژبان هم مي گفت برادر شما 
اعزامي  داوطلب هستی، سرباز نیستی که به زور 
نگهت داریم. منتها باید تا فردا صبح صبر کنی. 

آخه نصفه شبی کجا مي خوای بری...؟
به داخل آسایشگاه برگشتم و خوابیدم. صبح که 
برای نماز بیدار شدم از مسعود خبری نبود. کنار 
دستی ام با خنده به پشت س��ری اش مي گفت: 
»دیدی اون بنده چقدر ترسیده بود. صبح نشده با 
ماشین تدارکات رفت راه آهن برگرده شهرشون.« 

مسعود همان اول کاری جا زده بود.
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