
روايت

خاطره

روايتي كوتاه از زندگي شهيد لشكر زينبيون، واجد علي
آرزويش شهادت در دفاع از حرم اهل بيت)ع( بود

 صغري خيل فرهنگ
اين متن روايتي از همكالمي ما با دوس��ت شهيد 
واجد علي از ش��هداي لش��كر زينبيون است كه 
ش��مه اي از زندگي اين ش��هيد را پيش روي مان 

قرار مي دهد. 

ميرافضل اهل روستاي بغده شهر پاراچنار است. 
او مي گويد 12 سال بيش��تر نداشتم كه وهابيون 
پدرم را شهيد كردند، براي همين نتوانستم ادامه 
تحصيل بدهم و براي امرار معاش به ابوظبي رفتم. 
دو س��ال در ابوظبي ماندم تا چ��رخ زندگي خود 
و خانواده ام بچرخد، هش��ت فرزن��د دارم و واجد 
شش��مين فرزند خانه ام اس��ت كه در 12 اسفند 
79 به دنيا آمد. نام واجد را ام��ام جمعه پاراچنار 
انتخاب كرد. ميرافضل پدر شهيد  زندگي و شهادت 
فرزندش »واجد علي« را اين گونه روايت مي كند: 
واجد در پاراچنار مشغول تحصيل بود كه به يكباره 

درس را رها كرد و تصميم گرفت به ايران بيايد.

زماني كه تصميم گرفت ب��راي دفاع از حريم اهل 
بيت)ع( به سوريه برود با مادرش تماس گرفت و 
اول از ايشان اجازه خواست. مادرش ابتدا مخالفت 
كرد، اما بع��د از چند روز مج��دداً تماس گرفت و 
اجازه خواس��ت، مادر گفت برايم سخت است تو 
را به جبهه جنگ بفرس��تم، ام��ا از آن طرف هم 
اگر اجازه ندهم نمي دان��م در آخرت چه جوابي به 
حضرت زينب)س( بدهم، آن هم وقتي كه مي بينم 
هم محلي هايم فرزندانش��ان را براي دفاع از اسالم 
فرس��تاده اند. چه تفاوتي ميان آنها و فرزندان من 

وجود دارد؟ از اين رو مادر راضي شد.
شش روز بعد از جلب رضايت مادر با من تماس گرفت 
و اذن جهاد خواست، من به ايشان گفتم باعث افتخار 
است كه براي دفاع از حرم اهل بيت)ع( از من اجازه 
مي خواهي در صورتي كه اين عزم و اين اراده نياز به 
اذن من ندارد. همه اينها از لطف و كرم آنان است كه 
شما را شايسته دفاع از حرم شان مي دانند. پسرم دو  
بار به سوريه رفت، بار اولي كه رفت يك سال ماند و 
پس از آن در عيد قربان به مرخصي آمد و حدود 20 
روز كنار ما بود، در اين 20 روز، هميش��ه مفاتيح در 
دست داشت و مي خواند. قصد داشتيم براي واجد به 
خواستگاري برويم اما او به مادرش گفت من آرزوي 
شهادت در راه دفاع از حرم را دارم، اگر ازدواج كنم و 
شهيد شوم همسرم در خانه تنها مي ماند و اين درست 

نيست و دوباره عازم شد.
واجد علي سه ساعت قبل از شهادتش در روز 28 
آبان 96 با مادرش تماس گرفت و گفت عملياتي 
س��خت در پيش داريم، اگر من شهيد شدم برايم 
گريه نكنيد، نكند حضرت زينب)س( ناراحت شود، 
با بي تابي هاي تان ايش��ان را نرنجانيد. واجد علي 

همان روز در بوكمال سوريه به شهادت رسيد.

عمليات »مطلع الفجر« يكي از عمليات هايي است 
كه اوايل جنگ تحميلی انجام شد. ارتفاعات شياكوه 
يكي از مناطق اصلی اين عمليات بود كه پيكرهای 
تعدادي از شهدای س��پاه، تيپ 55 هوابرد ارتش و 
چند تيپ ديگر در آنجا مانده ب��ود. كار تفحص در 
چند مرحله در اين منطقه  انجام شد. مرحله پاياني 
تفحص را به يكي از نيروه��اي بومي منطقه به نام 
آقاي بختي گله درازي كه اهل  روستاي گورسفيد 
بود مح��ول كرديم. منزل مس��كونی خ��ودش در 
كرمانشاه بود اما خانه پدري اش همان جا بود. ايشان 
اين خاطره را كه مربوط ب��ه روزهای آخر تفحص 
است در منطقه چرميان و ش��ياكوه براي من نقل 
كرد: غروب يك روز كه سرد هم بود پيكر يك شهيد 
را تفحص  كردم و داخل آمبوالنس  گذاشتم اما چون 
خسته بودم  تصميم گرفتم شب را در منزل پدری 
نزد مادرم در روستا بمانم و فردا عازم كرمانشاه شوم. 
آمبوالنس را بيرون خانه پارک كردم. صبح كه بيدار 
شدم مادرم گفت ديشب كه آمدي شهيدي با خود 
آوردي؟ گفتم بله چطور مگه. با ناراحتی و پرخاش 
گفت: برو شهيد را داخل خانه بياور. گفتم چه شده؟ 

چيزی نگفت و تأكيد كرد برو كاری را كه گفتم انجام 
بده. آمدم شهيد را بغل كردم و به داخل خانه بردم.

در اين فاصله مادر  اتاق مهماني را آماده كرد. تمام 
كارهايی را كه برای پذيراي��ی از يك مهمان انجام 
می داد، انجام داد. پش��تی و پتو گذاش��ت و زيلو و 
جاجيم پهن كرد و خالصه هر چه رس��م بود براي 
يك مهم��ان را انجام داد. پيكر ش��هيد را با احترام 
خاصي از من گرفت و برد باالي اتاق كنار پش��تي 
گذاشت و خودش دو زانو روی زمين مقابل شهيد 
نشست و شروع به صحبت كردن با شهيد كرد. ابتدا 
از شهيد عذرخواهي كرد و بس��يار به پيكر شهيد 
احترام گذاشت. من تعجب كردم كه چرا مادر چنين 
می كند، مي دانستم خوابي ديده است. خيلي اصرار 
كردم كه بگويد چه خوابی ديده؟ مادرم گفت اين 
شهيد ديش��ب به خواب من آمد و گفت آيا سزاوار 
است كه از مهمان  اينگونه پذيرايي كنيد؟ شما در 
اين شب سرد جاي گرم و نرم داخل خانه استراحت 

كنيد و من در كوچه در آمبوالنس باشم؟
 از كرده خود ابراز پشيمانی كردم اما مادرم آن گونه 

كه بايد معرفتش را به شهدا نشان داد.
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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبريزی
بازگش�ت آزادگان ب�ه ميه�ن در 26 م�رداد 1369 موج�ی از 
ش�ادی در ايران به وجود آورد. خانواده های زيادی چش�م به 
راه عزيزش�ان بودند و اين بازگش�ت تمام كش�ور را غرق در 
شور و نش�اط كرد. آزادگان هنوز بوی ش�هدا و جبهه و جنگ 
را با خود به همراه داش�تند و حامالن فرهنگ مقاومت و ايثار 
بودند. حس�ين قاس�م زاده يكی از آزادگانی بود ك�ه در همان 
اولين س�اعات بازگش�ت آزادگان، پا به ميهن گذاشت و مورد 
اس�تقبال مردم واقع شد. قاس�م زاده با ش�روع جنگ، عازم 
جبهه ش�د و در عمليات رمضان به اسارت دش�من درآمد. او 
بيش از هشت س�ال از عمرش را در اردوگاه های دشمن بعثی 
گذراند و خاط�رات زي�ادی از آن روزه�ا دارد. قاس�م زاده در 
گفت وگو با »جوان« از س�ال های آزادگی و از تأثير انسان های 
بزرگ�ی مثل مرح�وم ابوتراب�ی ب�ر ديگ�ر آزادگان می گويد.

چطور شد كه به اسارت دشمن درآمديد؟
من سال 1359 در 19 سالگی به لشكر 92 زرهی اهواز اعزام شدم. از 
شروع جنگ تقريباً تمامی عمليات ها در جنوب كشور حضور داشتم 
تا اينكه در عمليات رمضان اسير شدم. در حالی كه من دوره توپ 
ضدتانك 106 ديده بودم ولی از همان ابتدا تالشم بر اين بود جای 
خالی نيروهای امدادی را در جبهه پركنم. در جبهه به عنوان امدادگر 
حاضر شدم و در اختيار گردان خاصی نبودم. با سپاه، ارتش و بسيج 
بودم و در تمام عمليات ها به اين ش��كل حضور پي��دا می كردم. در 
عمليات رمضان از همان ابتدا نگران محاصره شدن بودم و در مسير از 
هر دو طرف به ما تيراندازی می كردند. در يكی از رفت و برگشت هايم 
به تله دشمن افتادم كه تعداد زيادی شهيد و اسير هم داديم. در آن 
زمان باورمان بر اين بود كه بايد از آب و خاک مان  دفاع  كنيم. وقتی 
از اوايل جنگ صحنه های دردناكی را در بستان و سوسنگرد ديدم 
انگيزه هايم برای دفاع از كشور و بيرون راندن دشمن متجاوز از اين 
آب و خاک بيشتر شد. از همه اقشار و افكار در جنگ حضور داشتند و 
نقطه اتكای مان امام خمينی و رهبری ايشان بود. قاطبه جوانان باور 
عميقی به رهبری جامعه داشتند و همين انگيزه ماندن و جنگيدن را 

مضاعف می كرد. هر دو انگيزه خيلی مهم بود.
اسارت آن هم توسط دش�من بعثی چه حسی داشت؟ 

شوک آور بود؟
شوكه شدن از اين پيشامد از واكنش های طبيعی و روانی در آن سن 
و سال است. مخصوصاً اينكه ما تجربه، آموزش و مهارت روبه رو شدن 
با چنين حوادثی را نديده بوديم. در 23 ماهی كه در جنگ بودم هيچ 
وقت به ما نگفتند شايد يك روز اسير شويد و به ما آموزش ندادند 
در اسارت برخوردتان بايد چگونه باشد و چه حرف هايی بگوييد و 
خودتان را چگونه حفظ كنيد. من در عمليات بيت المقدس مجروح 
شده بودم و به فاصله 40 روز با دس��ت مجروح به عمليات رمضان 
آمدم. عمليات فتح خرمشهر از ارديبهشت سال 61 شروع شد و در 

خرداد به ثمر نشست. باورمان بر اين بود كه عمليات رمضان آخرين 
عمليات خواهد بود چراكه عمليات آزادسازی خرمشهر يك غرور 
بزرگ و ملی ايجاد كرده بود كه برای سران منطقه  حكم يك زلزله 
هشت ريشتری را داشت. ما بر اين فرض بوديم كه عمليات رمضان 
آخرين عمليات جنگ خواهد بود و كشور و مرزهای جنوبی پاكسازی 
می شود. كسی فكر نمی كرد اسير شود. اولين لحظات اسارت فشار 
روانی سنگينی داشت اما اين فش��ار خيلی زود از بين رفت و بعد از 
مدت كوتاهی نگاه حق طلبانه ای به ما آرامش داد. ما همان لحظه به 
دشمن هم می گفتيم شما در خاک ما بوديد و ما در خاک خودمان 
اسير شديم و اين نگاه حق طلبانه تا آخر باقی ماند. خستگی و درد و 
رنج های اسارت جای خود دارد اما اين نگاه، زيربنای باور بچه ها بود. 
من در اردوگاه مسئول درمانگاه و خدمات درمانی بودم و همه پيشم 
می آمدند و اين احساس را می ديدم كه ما حقانيتی داريم و از جبهه 
حق وارد جنگ شده ايم. اين موضوع در اردوگاه هم كمك مان می كرد 

و در حفظ روحيه مان مؤثر بود.
چه مسائل ديگری در اين مقاومت تأثيرگذار بود؟

رهبری اين كاروان ناخواسته اس��يران خيلی مهم بود. كسانی كه 
مركزي��ت كاروان ها را قب��ول می كردند از وجه��ه و نجابت بااليی 
برخوردار بودند كه باع��ث هم افزايی روانی بين آزادگان می ش��د. 
خيلی درد و رنج را كم می كرد. مثاًل روز اولی كه من در بصره اسير 
شدم با جمعی 600 نفره بودم كه كتك هم خورده بودند ولی كسی 
ابراز شكايت و نااميدی نمی كرد. اصالً اين تفكرات نبود. درد بود ولی 
شكايتی نبود. همه پذيرفته بوديم اين سرنوشت ماست. رهبری و 
هسته های مركزی، بچه های موجهی بودند كه تأثير زيادی در كم 
ش��دن دردها و باال رفتن روحيه آزادگان داشتند. در اردوگاه ها هم 

مرحوم ابوترابی خيلی نقش بزرگ و اساسی داشتند.
 اين ليدرها و هسته های مركزی برای حفظ روحيه چه 

كارهايی انجام می دادند؟ 
مهم ترين ويژگی شان از خودگذشتگی بود و طوری نبود كه ديگران 
را به جلو هل بدهند و خودشان پشت بايستند. خودشان خط مقدم 
همه مسائل بودند. غذای ناچيز كه بهشان داده می شد را به راحتی 
به مجروحان و بيماران اهدا می كردند و با شرايط خاصی خودشان 
را نگه می داشتند. در كمترين جا ورزش منظم می كردند و لبخند از 
روی لبان شان نمی افتاد. اين الگوها خيلی مؤثر بودند. برای همه مثل 
پدر بودند. كسی سرش درد می گرفت به فاصله كوتاهی اين بزرگان، 
جمعی از آدم ها را دور هم برای مداوا و حفظ روحيه جمع می كردند 

و برای آزادگان نعمت بزرگی بودند. 
رهبری، سيره و منش مرحوم ابوترابی را چطور ديديد؟ 

من چندين س��ال به خاطر كار درمان كنار اين استاد بزرگ بودم و 
بدون اغراق نظيرش را نديدم و پيدا كردن مشابه برای ابوترابی خيلی 
سخت اس��ت. به قدری در ورزش قوی بود كه كسی يارای رقابت با 
او را نداشت. آن قدر در رياضت قوی بود كه حتی پس از آزادی و در 
سال 70 به ما می گفت بايد بتوانيم با پوست هندوانه و خربزه خودمان 

را نگه داريم. آن قدر بزرگ بود كه افراد را بر اساس عقيده و قوميت 
قضاوت نمی كرد و فقط نوع انسان برای شان مهم بود. ما در اسارت از 
اديان و اقوام ديگر  داشتيم و ايشان همه را به يك چشم می ديد و يك 
پدر و يك بزرگ برای همه بود. حاج آقا ابوترابی به زندگی خدايی نگاه 

می كرد و دنيايی فكر نمی كرد.
سازگار شدن با شرايط و محيط جديد و شروع يک زندگی 

جديد چقدر زمان بود؟
مسئله تطبيق پذيری با محيط تازه پيچيده است كه به ويژگی های 
شخصی افراد برمی گردد. مسئله مهم اين است در اين تطبيق پذيری 
ويژگی های گروهی هم مهم است. وقتی در يك جمعی همه لبخند 
می زنند و حتی از تراژدی طنز می سازند اثر تراژدی كم می شود. برای 
ما اين تطبيق پذيری دو تا سه هفته زمان برد و دليل اين زمان هم به 
جابه جايی های مختلف برمی گشت و اگر از ابتدا يك جا می مانديم 
زودتر انطباق پيدا می كرديم. بعد از دو، سه هفته در اردوگاه موصل 
با ش��رايط جديد انطباق پيدا كرديم و هر كس مسئوليت كاری را 

قبول كرد.
برنامه های تان شامل چه موضوعاتی می شد؟

برنامه ها بستگی به مبانی اعتقادی افراد داشت. غالباً تالش بر اين 
بود معنويت و اخوت و برادری را بين هم تقسيم كنيم و از رهبران 
ياد می گرفتيم و كمك حال هم بوديم. برای نمونه در اسارت ِشكر 
موضوع خيلی مهمی بود. كسی اگر شكر داشت می  توانست از ديگران 
پذيرايی كند. مثالً در يك ليوان آب و شكر می ريخت و به مهمانش 
می داد و پذيرايی تشريفاتی می شد. اين را به بيماران هديه می كردند 
تا انرژی بگيرند. در مجموع آزادگان با كمك به افراد مجروح، كم سن 
و سال، مسن و بيمار تمرين از خودگذشتگی می كردند. عبادت و 
ورزش اولويت برنامه بچه ها بود. هنگامی كه تقسيم كار می شد همه 
كمك حال هم بودند. برخی هم  به يادگيری زبان های خارجی رو 
می آوردند و حتی به يك زبان هم بس��نده نمی كردند. گاهی افراد 
دست كم به دو زبان آشنايی داشتند. يادم هست يكی از عزيزان ُكرد 
سه زبان را به خوبی صحبت می كرد اما چون فرصت تحصيل پيدا 
نكرده بود نمی توانست فارسی بنويسد. در آخر فارسی را ياد گرفت 
و تمرين امالی فارسی می كرد. همه به يك چيزی اعتقاد داشتيم. 
اينكه به هيچ وجه مسائل منفی را بزرگ نكنيم و به داشته های مان 
اهميت دهيم. به مسائل معنوی خيلی اهميت می داديم چون نگهدار 
و محافظ ما بود. ورزش تقريباً برای 90 درصد جامعه آزادگان يك 
عبادت بود. ورزش های رزمی سنگين كه تغذيه خاص می خواست را 
با حداقل غذا انجام می داديم. بعد از يكی، دو سال اول با اصرار بچه ها 
كتاب های مختلفی به اردوگاه آمد و مطالعه كتاب ها هم شروع شد. 
از سال دوم آموزش زبان  ش��روع شد و اين روند تا س��ال 67 ادامه 
داشت. سال 67 به خاطر قطعنامه كه همه فكر می كردند سريع به 
ميهن می روند ولی باز چند سال طول كشيد يك افت روحی،  روانی 
ايجاد ش��د كه پس از مدتی وضعيت دوباره به حال قبل بازگشت. 
روحيه جمعی زيبايی حاكم بود كه هر كس هر چه داش��ت به اين 

بانك اضافه می كرد.
آن زمان پس از هشت سال به ميهن بازمی گشتيد، چه 

حال و هوايی داشتيد؟ 
همه با سرافرازی و غرور به ميهن برگشتيم و  عظمت استقبال ملی 
را مقابل مان می ديديم. اتوبوس  ما جزو اولين اتوبوس هايی بود كه از 
مرز وارد ايران شد و هموطنان كرد ما مخصوصاً خانم ها با بچه جلوی 
اتوبوس ها می ايستادند و از ما استقبال می كردند و همه غرق شادی 
بوديم. استقبال بسيار گرمی از همان ساعات اوليه در قصرشيرين 
و اسالم آباد غرب از ما شد. اين يك احساس ملی بود و خيلی به ما 
روحيه بااليی می داد. احساس ما غرور، سربلندی و افتخار بود. ما هر 
جايی به هر شهری و روس��تايی كه می رفتيم روی شانه های مردم 
بوديم. مردمی كه بدون شك با عشق به استقبال ما می آمدند. من 

خاطرات و احساسات آن روزها  را هيچ وقت فراموش نمی كنم.
آزادگان با خودشان موج به همراه آوردند و يک شور ملی 

در جامعه ايجاد شد.
كاروان آزادگان مخصوص يك ش��هر خاص و قوم خاص نبود بلكه 
تمام ايران را دربرمی گرفت. تمام روس��تاها، بخش ها و ش��هرهای 
بزرگ و كوچك نماين��ده ای در كاروان آزادگان داش��تند و همه از 
بازگشت آزادگان احساس سرور و غرور می كردند. هر آزاده ای به هر 
جا می رفت شور و شوق زيادی را به آنجا می برد و يك نماد قهرمانی 
بود. تقريباً بعد از اين همه شهيد و سختی، آزادگان با ورودشان به 

ميهن يك انقالب روحی در جامعه ايجاد كردند.

گذري كوتاه بر 96 ماه اسارت در گفت وگوی »جوان« با آزاده حسين قاسم زاده

 بازگشت آزادگان
 یک انقالب روحی در جامعه ایجاد کرد

اولين لحظات اس�ارت فش�ار روانی سنگينی 
داشت اما اين فشار خيلی زود از بين رفت و بعد 
از مدت كوتاهی نگاه حق طلبانه ای به ما آرامش 
داد. ما همان لحظه به دشمن هم می گفتيم شما 
در خاک ما بوديد و ما در خاک خودمان اس�ير 
ش�ديم و اين نگاه حق طلبانه تا آخر باقی ماند
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