
روایت

گفت وگو با 2 جانباز دفاع مقدس 
 تمام پیرمردهای روستای ما 

رزمنده بودند
   صغري خيل فرهنگ 

چندي پيش به مناسبت برگزاري یادواره 
ش�هداي دفاع مقدس در روس�تاي خور 
از توابع شهرس�تان س�اوجبالغ به این 
روس�تا رفتيم. در كنار تهيه گ�زارش از 
خانواده ش�هدا، پاي صحبت هاي دو تن 
از جانبازاني نشس�تيم كه براي برگزاري 
این یادواره در ميان حضار به روایتگری 
مي پرداختند. آنها از روزهایي مي گفتند 
كه اكنون غبار فراموشي روي آن نشسته 
است. بخشی از روایتگری این دو جانباز 
را كه در گفت وگو با »جوان« صورت گرفته 

است، پيش رو دارید.
   جانباز عبدالعلي دهقان زاده 58ساله

شوق جبهه
بسياري از اهالي روس��تاي خور چه به عنوان 
سرباز و چه به عنوان بس��يجي سابقه حضور 
در جبهه را دارند. در دوران دفاع مقدس همه 
شور و شوق جبهه داشتند. ما یک تيم فوتبال 
داش��تيم که برای حضور در جبهه دو سال آن 
را تعطيل کردیم. وقتي برادران  نژادفالح که از 
اعضای اصلی تيم بودند، شهيد شدند تيم  هم از 
یادها رفت. تيم خوبي داشتيم. بچه ها یكي بعد 
از دیگري مي رفتند. همه یكدل و یكصدا بودیم. 
بچه ها  از نظر اخالقي نمونه بودند اما شهادت 
اکثر اعضا باعث شد تيم منحل شود. از آن 12 

نفر عضو تيم 3 نفر ماندیم.
   40 ماه رزمندگی

خودم بي��ش از 40 ماه س��ابقه جبهه دارم. 
بيش��تر عمليات ه��ا را حض��ور داش��تم. از 
جبهه غ��رب گرفته تا جبه��ه جنوب. مثل 
عمليات ه��اي کرب��الي 5، والفج��ر 4 و 5، 
فتح المبين و...،  هفت ماه هم سوریه بودم و 
در آنجا بيشتر کارهاي تبليغاتي و فرهنگي 
انجام مي دادم. امروز که در ایام بزرگداشت 
دفاع مق��دس وقتی مي بين��م جوان ترها با 
شور و ش��وق یادواره شهدا برگزار مي کنند، 
یاد روزهای جنگ و بچه ه��ای جبهه  برایم 
زنده مي ش��ود. دلم هوایي مي ش��ود و یاد 
همرزمان و ش��ب هاي عمليات در من زنده 
مي ش��ود. آن روزها حال و ه��واي خاصي 
داشتيم. یادش به خير. االن ترسيم اوضاع و 
شرایط ما در جبهه ها در دوران دفاع مقدس 
خيلي سخت اس��ت. آنجا خيلي ها مرگ را 
به شوخي مي گرفتند و براي شان یک چيز 
عادي بود. بعضي مواق��ع در محاصره یا در 
شرایط خاص عملياتي روزها مي گذشت و 
غذایي نمي رسيد به ویژه در منطقه پنجوین 
که کوهستاني و برفي بود. مجبور مي شدیم 
با خرده هاي نان خودمان را سير کنيم. دیگر 

آن روزها تكرار نمي شود.

   دعای توسل
یک بار در یكي از مناطق جنگي که س��نگ ها 
و صخره هاي بزرگ داش��ت دی��دم  صدایي از 
پشت صخره ها مي آید اما کسي دیده نمي شود. 
جلوتر که رفتم دیدم یك��ی از هم محلي هایم 
به نام  ش��هيد فالح نژاد در حال قرائت دعاي 
توسل است و زار زار گریه مي کند. به قول اهالي 
جبهه سيمش وصل ش��ده بود. ایشان دو روز 

بعد شهيد شد.
  جانباز بهرام علي فالحت كار 53 ساله

در روس��تاي ما غير از تيم رگب��ار که آقای 
دهقان ماجرایش را تعریف کرد، تيم دیگری 
به نام همافران داش��تيم. ما عض��و این تيم 
بودیم. بچه ه��اي تيم همافران ه��م با آغاز 
جنگ تحميلي راهي جبهه شدند. این تيم به 
یاد همافران نيروی هوایي ارتش نامگذاري 
ش��ده بود. هم��ان اوایل جنگ تع��دادي از 
دوستان مان به ش��هادت رسيدند. شهدایي 
چون محمد زارع کار، رمضانعلي زارع کار و... 

من هم جانباز شدم.
   انگيزه انقالبي

جنگ که شروع شد خيلي ها از روستای ما به 
جبهه رفتند. اصاًل روستاي ما در اعزام نيرو به 
جبهه روستاي نمونه شد. گاهي در مراسم اعزام 
نيرو به جبهه نيروي جوان دیده نمي شد. یا کم 
بودند و تعداد افراد ميانس��ال و پير از جوان ها 

بيشتر بود. البته خيلي ها نمي توانستند اجازه 
محل کار خود را براي حضور در جبهه بگيرند 
اما روس��تاي ما هميش��ه نيروي آم��اده برای 

اعزام داشت.
   خاطره تلخ

من در عمليات ه��اي والفجر 8، ب��در، خيبر، 
کرب��الي 5 و والفجر 4 ب��ودم. از مي��ان همه 
خاطراتي ک��ه گاهي در ذهنم م��رور مي کنم 
خاطره شهادت دوست و همرزمم حضرتقلي 

زارع نژاد برایم از همه تلخ تر است.
حضرتقل��ي زارع نژاد در عملي��ات الفجر 4 در 
منطقه مری��وان و پنجوین همراه��م بود. هر 
دو  در یک س��نگر بودیم. نزدیک طلوع آفتاب 
گلوله اي به س��نگر ما اصابت کرد و حضرتقلي 
مجروح ش��د. منطقه زیر آتش دش��من بعثي 
قرار داشت. امكان انتقال ایشان به بيمارستان 
نبود. همان جا کارهاي اوليه امدادي و درمان 
را انجام دادیم به اميد اینكه هوا تاریک شود و 
بتوانيم ایش��ان را به عقب خط منتقل کنيم. 
هوا که کمي تاریک شد حضرتقلي را به باالي 
کوه بردیم. منتظر شدیم هلي کوپتر بياید و او 
را به بيمارستان برساند اما حضرتقلي به علت 
خونریزي همان جا ش��هيد ش��د. من ساعات 
آخر عمر دوس��ت عزیزم را لحظ��ه به لحظه 

شاهد بودم.
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88498481ارتباط با ما

   صغري خيل فرهنگ
از خانواده صيقلي  در شهر كومله از توابع 
شهرستان لنگرود گيالن س�ه برادر در 
هشت س�ال دفاع مقدس شهيد شدند 
و دو ب�رادر ه�م جانباز هس�تند. محمد 
اولين ش�هيد خانواده بود. بعد فریدون  
و بعد غالمرضا به شهادت رسيدند. خبر 
ش�هادت فریدون وقتي آمد ك�ه فرزند 
برادر ش�هيدش محمد صيقل�ي تازه به 
دنيا آمده بود. خواهرزاده این ش�هيدان 
در گفت وگو با ما از دایي هاي ش�هيدش 
گفت. اینکه وقتي دایي محمد شهيد شد، 
همسرش باردار بود. دایي فریدون ارتشي 
مبارز قبل از انقالب بود و دایي غالمرضا 
كه جواني شجاع بود. روایت جبهه و جهاد 
این خانواده را در گفت وگوي ما با  فاطمه 
بایرامي  خواه�رزاده ش�هيدان صيقلي 

پيش رو دارید.
   شهادت و ازدواج 

دایي هایم همه اهل درس و مدرس��ه  بودند. 
دایي محمد دیپلم ریاضي داشت، سرباز بود. 
خيلي ه��م خوش تيپ ب��ود و  قياف��ه جذابي 
داشت. قبل از پيروزي انقالب در مبارزات عليه 
رژیم طاغوت فعال بود. من هم  ارتباط خوبي 
با دایي ها داشتم و همراه آنها فعاليت انقالبي 
مي کردم. یادم هست مدیر مدرسه ما ساواکي 
از کار درآمد. اخالق بدي داشت. من و خواهر 
شهيد علوي یواشكي مي رفتيم عكس شاه را 
از روي دیوار مدرسه مي کندیم و  مي آوردیم 
خانه. در همان حال و هواي بچگي مان سعي 
مي کردیم تبليغات انقالبي  کنيم. مثاًل وقتي 
شاه براي زیارت امام رضا)ع( به مشهد مي رفت 
مردم مي گفتند شاه که آدم خوبي است، من 
مي گفتم اگر خوب است چرا با زنان مشروب 
مي خورد و با نامحرم عك��س مي اندازد؟ این 
اس��تدالل هاي من در آن دوران کودکي بود. 
من با همان صحبت هاي کودکانه دوس��تانم 
را آگاه مي کردم. کتاب هاي ش��هيد مطهري 
را پخش مي کردم. بعد از انقالب و در تعطيلي 
مدارس، کتاب و روزنامه  مي خواندیم و بعد با 

هم مي نشستيم تجزیه و تحليل مي کردیم.
وقتي جنگ  شروع شد، دایي محمد سرباز بود. 
هميشه آرزو داشت س��ربازي اش تمام شود و 
داوطلبانه و به عنوان  بسيجي در جبهه حضور 
داشته باش��د. دختري را براي ازدواج انتخاب 
کرده بود. خانواده هم به خواستگاري اش رفتند 
و مقدمات ازدواج شان فراهم شد. همسرش را 
خيلي دوست داشت. آن قدر که او را  »افسانه« 
صدا مي ک��رد. در روز عقد به عاق��د گفته بود 
همان طور که خطبه عق��د مرا مي خواني، روز 
ش��هادتم هم باید نماز بر من بخواني. خانواده 
همسر دایي محمد متدین و انقالبي بودند اما 
تعدادي از بستگان شان  این طور نبودند. تا این 
صحبت محمد را شنيدند، اعتراض کردند و به 
خانواده عروس گفتند شما دارید دخترتان را 
حيف مي کنيد، اینها )داماد( همه  اهل جنگ 
هستند. به جبهه مي روند و دخترتان بي شوهر 
مي ش��ود اما مادر عروس گفت من دامادم را 

دوست دارم، عقایدش را هم مي پسندم.
   پهلوان محمد 

کمي  بعد از ازدواج، دایي محمد به جبهه رفت. 
روز عمليات فرمانده گردان به  محمد مي گوید 
ش��ما تازه داماد هستيد از س��ربازي شما هم 
15روز بيش��تر نمانده، بهتر است شما در این 
عمليات ش��رکت نكنيد اما او پاس��خ مي دهد 
که آرزو دارم در عمليات آزادسازي خرمشهر 
حضور داشته باشم. سربازي من تمام هم شود 

باز در جبهه ه��ا حضور خواهم یاف��ت. اینكه 
مي گویيد به عمليات نيا براي من معنا ندارد. 
دایي محمد واقعاً ش��جاع بود و جذبه خاصي 

داشت. او را به عنوان پهلوان مي شناختند .
   تازه داماد شهيد

زمان ش��هادت دایي محمد، من در مدرس��ه 
بودم. مدیر مدرس��ه مرا ص��دا زد و از کالس 
بيرون آمدم. گفت برو خانه! از مدرسه تا خانه 
ما فاصله زیادي نبود، وقتي رسيدم دیدم که 
خانه شلوغ است. فاميل همه هستند. پرسيدم 
چه ش��ده؟ گفتند دایي محمد ش��هيد شده 
اس��ت. بعد فرزانه خانم همسر دایي ام آمد که 
دیگر غوغایي ش��د اما براي اینكه دشمن شاد 
نش��ویم خودمان را کنترل کردیم. منافقين 
هم در محل بودند و نباید  با گریه ما خوشحال 
مي شدند. این بود که بر خودمان مسلط شدیم 
و عمده گریه ما در شب بود. از سوي دیگر قبل 
از دایي محمد، ش��هيد محمدرض��ا رزاقي در 
همان عمليات آزادس��ازي خرمش��هر از شهر 

کومله به شهادت رسيد.
روزي که خبر شهادت دایي محمد آمد، مراسم 
هفتمين روز ش��هادتش در مس��جد برپا بود. 
جمعي از ما به همراه زن دایي به مسجد رفتيم 
و آنجا گریه کردیم. حتي سر مزار شهيد رزاقي 
رفتيم و زیارت کردیم تا نوعي تسليت براي ما 
هم باشد. واقعاً کسي نمي توانست زن دایي را 
آرام کند. حق داشت! تازه عروس بود و باردار. 
خيلي به هم عالقه داش��تند. محمد پنج ماه 
بعد از ازدواج، در جریان عمليات آزادس��ازي 
خرمش��هر در  خرداد 61 شهيد ش��د. در آن 
عمليات دیده بان بود و ب��ر اثر اصابت خمپاره 
یک طرف س��رش را از دس��ت مي ده��د و به 
شهادت مي رسد. در حالي که همسرش باردار 
بود. دایي محمد در نامه به همس��رش نوشته 

بود اگر فرزندمان پسر بود نامش را مقداد و اگر 
دختر بود نامش را سميه بگذار.

   مبارز انقالبي 
فریدون دیگر دایي ام بود ک��ه بعد از برادرش 
محمد، به ش��هادت رس��يد. او متولد 1334 
بود که دیپلم ریاضي، اس��توار دوم ارتش بود. 
قبل از انق��الب در اردبيل خدم��ت مي کرد. 
اطالع��ات مذهبي زیادي داش��ت و به عرفان 
خيلي عالقه من��د ب��ود، در دوره طاغوت هم 
روزه مستحبي مي گرفت با اینكه با مستشاران 
امریكایي کار مي کرد اما حتماً باید نوار قرآن 
گوش مي کرد، افكار خاصي داشت اگر چه از 
نظر س��ازماني موقعيت باالیي داشت اما یک 
مبارز انقالبي بود و مخفيانه عليه رژیم فعاليت 
مي کرد. بعد از انقالب ه��م مخالف بني صدر 
بود. حتي زنداني هم ش��د، هميشه مي گفت 

بني صدر آدم ناالیقي است.
   راننده تانك 

دایي فریدون مجرد بود و ه��ر چه مي گفتند 
ازدواج کن، قبول نمي کرد. تانک هم مي راند. 

گاهي 40 روز روزه مي گرفت و هر ش��ب یک 
عدد خرما مي خورد و ریاضت مي کش��يد. به 
چند زبان زن��ده دنيا مثل انگليس��ي، عربي و 
ترکي مسلط بود. بخشي از حقوقش را  هميشه 
براي نيازمندان هزینه مي کرد، مثاًل وسایلي را 
مي خرید و به مادرم مي داد تا ميان آنهایي که 
مي شناسد، توزیع کند. حتي وصيت کرده بود 
که هر چه از من مانده را به فقرا بدهيد. در زمان 
شاه به خاطر داشتن محاسن جریمه شده بود. 

بعد از انقالب هم  هميشه محاسن داشت.
دایي فریدون بسيار به اهل بيت)ع( عالقه مند 
بود. در مراسم سنتي عزاداري ها شرکت مي کرد. 
هر س��ال هر جا که بود در ده��ه اول محرم به 
کومل��ه مي آم��د و در ع��زاداري محلي حضور 
مي یافت. مداحي هم مي کرد.  دایي فریدون در 
26  بهمن 61 بر اثر اصابت ترکش به سرش به 
شهادت رسيد. خبر شهادتش در ایام تولد فرزند 
دایي محمد که قباًل شهيد شده بود به ما رسيد.

   جواني شجاع 
دایي غالمرضا متولد س��ال 1342، س��ومين 

ش��هيد خانواده ما ب��ود. او از هم��ه برادرانش 
کوچک تر بود اما  مث��ل برادرهاي بزرگ ترش 
شجاع بود. اوایل انقالب که منافقين در داخل 
کشور فعال بودند با آنها بحث و مناظره مي کرد 
و  برخي از آنان توسط وي به راه انقالب هدایت 
ش��دند. دایي غالمرضا عضو انجمن اسالمي  
کومله ب��ود و جوانان انقالبي مح��ل از او خط 
مي گرفتن��د. کتابخان��ه اي در بخ��ش کومله 
دایر کرده بود و افراد را به کتابخواني تش��ویق 
مي کرد، در اعزام نيرو به جبهه و پشتيباني از 
جبهه ها بس��يار فعال بود. بعد هم خودش به 
جبهه رفت. همرزمانش مي گفتند در سرماي 
شدید کردستان، برف را کنار مي زد و نماز شب 
مي خواند. دایي غالمرضا سوم آبان 1362  در 
پنجوین عراق به شهادت رسيد. ارتباط عاطفي 
خاصي ميان من و دایي غالمرضا وجود داشت، 
موقع ازدواج من از جبهه ب��ه مرخصي آمد و 
دوباره رفت. وقتي خبر ش��هادتش را شنيدم 
خيلي گریه کردم. همه وسایل شخصي دایي 
غالمرضا حتي آلبوم هاي عكس��ش پيش من 
بود. بسياري از عكس هاي آلبومش را دو نفري 
در آلبوم گذاش��ته بودیم، یک بار عكس پيكر 
دوست شهيدش را آورد که در آلبوم بگذارد، 
من مخالفت کردم اما گفت اتفاقاً این عكس را 
باید جایي بگذاریم که من هميشه نگاهم به آن 
بيفتد. تمام نامه هایي که از جبهه نوشته بود را 
نگه مي داش��تم. حتي نام مناطقي که حضور 
داشت یا عمليات هایي که ش��رکت مي کرد، 
همه پيش من ب��ود. مي خواهم بگویم ارتباط 
عاطفي خاصي مي��ان ما بود. خبر ش��هادت 
دای��ي غالمرضا کمرم را شكس��ت. دایي هاي 
شهيدم  هم به مادرم که خواهرشان بود خيلي 
عالقه داشتند. چون به نوعي براي آنها مادري 
مي کرد. مادربزرگم که مشغول کار کشاورزي 
مي ش��د، مادرم  نقش مادر  را براي برادرانش 
ایفا مي کرد. دایي هایم هميش��ه ب��ه خانه ما 
مي آمدند، خيلي راحت بودند و صدا مي زدند 
مثاًل ش��ام چه داري؟ عاش��ق دستپخت هاي 

مادرم بودند.
   مادري صبور 

مادرب��زرگ هن��گام خاکس��پاري فرزندانش 
ابتدا خودش داخل قبر مي ش��د، دست هاي 
فرزندانش را حنا مي بست و با دست خودش 
آنها  را داخ��ل قبر مي گذاش��ت. حتي وقتي 
سپاه مي خواس��ت خبر ش��هادت شهيدي را 
به خانواده ش��ان بدهد، مادربزرگ را به عنوان 
مادر سه شهيد با خود مي بردند. خبر شهادت 
را مادربزرگم به والدین ش��هيد مي داد، چون 
خودش مادر سه شهيد بود. موجب آرامش و 

تسلي دل خانواده ها مي شد.
   وصيت شهدا 

توصيه دایي های��م این بود که ام��ام را تنها 
نگذارید. همه عشقشان امام بود. غالمرضا به 
من سفارش مي کرد که هميشه با وضو باشم. 
من اوایل مي گفتم سخت است اما مي گفت 
کم کم عادت مي کني و برایت آسان مي شود. 
االن ه��ر چند وقت یک بار هم��ه فاميل در 
خانه مادربزرگ جمع مي ش��ویم و در مورد 
خاطرات جبهه و جنگ دایي ها و ش��هيدان 
دیگر با هم حرف مي زنيم تا ی��اد آنها زنده  
بماند و بچه ها هم با این فضا و با شهيدان و 
خانواده شهدا آشنا شوند. خاطرات آنها در 
ذهن شان بماند و در زندگي از آنها استفاده 
کنند. این دور هم جمع شدن ها باعث شده 
تا بچه ها با خاطرات شهداي خانواده بزرگ 
ش��وند. طبيعتاً در زندگي و آینده شان هم 

تأثيرگذار است.

گفت وگوي »جوان« با خواهرزاده شهيدان محمد، فریدون و غالمرضا  صيقلي 

مادربزرگم با دست هاي خود پيكر 3شهيدش را دفن كرد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط یك بار 
به كار روند.
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