
وادي کتاب

نگاهی متفاوت به جنگ با مروري به کتاب »امدادگر کجایی؟« 
رزمندگاني که به جاي اسلحه 

کوله امداد داشتند
  احمد محمدتبریزی

»در کنار هر رزمنده ای که اسلحه به دست 
می گیرد و می جنگد ی��ک امدادگر با کوله 
امداد باید باش��د تا در وق��ت نیاز، زخمش 
را پانس��مان کند، او را به دوش بکش��د و از 
مح��ل درگیری و خط��ر دور کن��د...« این 
نخستین جمالت حاج علی عچرش در کتاب 
»امدادگر کجایی؟« است. او در این کتاب 
که به قلم ش��یوای معصومه رامهرمزی به 
نگارش درآمده خاطراتش از زمان کودکی 
تا دوران حضور در دف��اع مقدس به عنوان 

یک امدادگر را روایت کرده است.
کت��اب »امدادگ��ر کجایی؟« ب��ا روزهای 
کودکی راوی در آبادان و بازی های کودکانه 
در بهمنشیر و محله کشتارگاه آغاز می شود. 
شروعی جذاب از زندگی سنتی کودکانی پر 
شر و شور که جز بازی در کنار همدیگر چیز 
دیگری بلد نبودند. بازی هایی که رفته رفته 
از آنها مرد می ساخت و آماده حضورشان در 

جامعه می کرد. 
کتاب با گذر از روزهای تلخ سینما رکس و 
روزهای شیرین پیروزی انقالب به روزهای 
پرالتهاب جنگ می رسد. عچرِش جوان در 
اورژان��س کار می کند و خب��ر حمله عراق 
به ایران ش��وکه اش کرده است: »نفهمیدم 
نماز را چطور خوان��دم، یعنی عراق این قدر 
گس��تاخ ش��ده بود که بعد از شکس��ت در 
ماجرای خلق عرب دنب��ال درگیری مرزی 

باشد؟!«)ص100(

با شروع رس��می جنگ هواپیماهای عراقی 
مرتب به آب��ادان حمله می کردند. عراقی ها 
برای پیشروی عجله داشتند و فکر می کردند 
در کمتر از یک هفته می توانند خرمش��هر 
را اش��غال کنن��د. عچرش به هم��راه دیگر 
امدادگران، مجروحان را به بیمارستان های 
خرمشهر می بردند. آرام و قرار از مردم شهر 
رفته بود و در این میان امدادگران در کنار 
نیروهای نظامی مهم ترین نقش را داشتند.

یکی از جذاب تری��ن بخش های کتاب پیدا 
کردن یک مجروح عراقی در پل نو اس��ت. 

عچرش به هم��راه امیر هوی��زاوی در حال 
انتقال مجروح عراقی روی برانکارد هستند 
که نگاه عچرش به ش��ماره پوتین س��رباز 
عراقی می افتد. شماره پای او 45 و هم اندازه 
پای عچرش بود. حاال ای��ن امدادگر ایرانی 
برای رفتن به منطقه پوتی��ن مورد نیازش 
را تأمین کرده ب��ود. مجروح عراق��ی را به 
بیمارس��تان منتقل کرده بودند و عچرش 
می دانست او دیگر به این پوتین نیاز ندارد. 

هر روز جنگ برای مردم خرمشهر و آبادان 
به اندازه صدها سال طول می کشید. دشمن 
که برنامه های��ش برای اش��غال چند روزه 
خرمشهر به هم ریخته بود با شدت بیشتری 
شهر را می کوبید: »به نظرم 22 روز از جنگ 
می گذش��ت، ولی س��رعت حوادث خیلی 
بیش��تر از این حرف ها بود. انگار سال ها از 
جنگ می گذش��ت. خرمش��هر دیگر شبیه 
یک ماه قبل نبود. از آن شهر زیبا و خرم تنها 
یک ویرانه به جا مانده بود و هر روز خرابی ها 

بیشتر می شد.«)ص141(
با اشغال خرمشهر روزهای سخت حاج علی 
عچرش و دیگر اهالی جنوب هم از راه رسید. 
آنها که مانده بودن��د و مقاومت می کردند 
مجبور به مهاجرت شدند. مردم شهر خانه 
و کاشانه شان را از دس��ت داده بودند ولی 
همچنان امید و مقاومت درونش��ان زنده 
بود. در آن روزهای س��خت، آنها که مجرد 
بودند در نهایت سادگی ازدواج می کردند 
و زندگی مشترک شان خیلی راحت شروع 
می شد. عچرش و دوس��تانش هم زندگی 
مشترکش را در همان روزهای جنگ شروع 
می کردند و خطبه عقد برخی هایش��ان را 

امام می خواند.
رفته رفته روزهای سخت پر کشید و روزهای 
فت��ح و پیروزی س��ر رس��ید. عملیات هاي 
فتح المبین و بیت المقدس نخس��تین این 
لحظات برای تم��ام مردم ای��ران و به ویژه 
مردم جنوب بود. م��ردم با م��رور زمان به 
خانه هایشان برمی گشتند و زندگی شان به 
روال قبل برمی گشت. با عملیات های بزرگ 
بعدی مث��ل والفجر 8 و کربالی5 ش��رایط 

جنگ به سمت آتش بس پیش رفت.
»امدادگ��ر کجای��ی؟« یک��ی از بهتری��ن 
نمونه های خاطره نگاری دف��اع مقدس به 
شمار می رود که از س��وی انتشارات مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده 
اس��ت. کتاب پر از جزئیات ریز و درشت از 
روزهای جنگ اس��ت که به خوبی خواننده 
را در موقعیت ه��ای مکانی و زمانی حوادث 
قرار می دهد. ما در کتاب به زیبایی با سختی 
و مصائب کار یک امدادگر در جنگ آش��نا 
می ش��نویم و تازه آنجا متوجه می ش��ویم 
امدادگران چ��ه نقش مه��م و تأثیرگذاری 
در جنگ داشته اند. کاری سخت که کمتر 
به چش��م آمده و حت��ی در روزهای جنگ 
بس��یاری متوجه اهمیت و س��ختی هایش 
نبودند. عچرش و دیگر امدادگران در کوران 
نبرد با دشمن جانباز ش��دند و بارها توسط 

دشمن مورد هدف قرار گرفتند.
رامهرمزی با وسواس و مهارت و هنرمندی 
تصویری واض��ح و روش��ن از روزهای قبل 
و بعد جنگ تصویر کرده اس��ت. »امدادگر 
کجایی؟« به خوبی دس��ت خواننده اش را 
می گیرد، از کوچه پس کوچه های آبادان رد 
می کند و همراه با یک امدادگر به خرمشهر 

و مناطق جنگی می برد.
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با اشغال خرمش�هر روزهای سخت 
حاج عل�ی عچ�رش و دیگ�ر اهالی 
جن�وب ه�م از راه رس�ید. آنها که 
مان�ده بودند و مقاوم�ت می کردند 
مجبور ب�ه مهاجرت ش�دند. مردم 
ش�هر خان�ه و کاشانه ش�ان را از 
دس�ت داده بودن�د ول�ی همچنان 
امید و مقاومت درونش�ان زنده بود

  صغري خیل فرهنگ
مهدي طحانی�ان، آزاده و جانباز دفاع مقدس 
اس�ت که در اوایل جواني به اس�ارت دش�من 
بعثي درآمد. مردم ایران او را براي مصاحبه اش 
در دوران اس�ارت ب�ا خبرنگار خان�م هندي 
مي شناسند. همان جواني که با جثه کوچکش 
مقابل چش�م مأم�وران بعثي ابت�دا خبرنگار 
بي حجاب را وادار ب�ه رعایت حجاب کرد، بعد 
هم با پاسخ هاي کوبنده خود نقشه بعثي ها را 
نقش برآب کرد. به گفته رئیس سازمان بسیج 
دانش آموزی، در راس�تاي برنامه س�االنه این 
سازمان مبني بر معرفي یک الگوي تربیتي به 
دانش آموزان، امسال طحانیان به عنوان الگوي 
تربیتي در مدارس معرفی می شود و قرار است 
خود ایشان هم به میان دانش آموزان برود و از 
خاطراتش بگوید. او اکنون بازنشسته وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. حاصل 
همکالمي  ما را با این آزاده سرافراز مي خوانید. 

نوجواني و جواني شما چگونه شکل گرفت 
که با سن کم داوطلبانه راهي جبهه شدید 

و آن گونه هم استقامت کردید؟
نوجواني و جواني ما به میمن��ت پیروزي انقالب 
اس��المي  و رهبري حضرت امام به گونه اي شکل 
گرفت که عش��ق و عالقه داش��تیم هر طور شده 
به اسالم و نظام جمهوري اسالمي  خدمت کنیم 
و در این راه به رغم داش��تن سن کم آماده هر نوع 
فداکاري و ایثار هم بودیم. همیشه دنبال این بودیم 
از هر روزنه اي که باز مي شد استفاده کنیم و کاري 
انجام دهیم، عاشق حضور در عرصه هاي اجتماعي 
و سیاسي بودیم. وقتي شجره طیبه بسیج شکل 
گرفت، ما که دلبسته اسالم و انقالب بودیم براي 
عضویت در آن اقدام کردیم و من با عالقه و عشق 
وارد بسیج شدم. همه زندگي ام وقف بسیج شد و در 
دوره هاي مختلف آموزشي آن شرکت مي کردم و 
به اردوهاي آموزشي مي رفتم. آن زمان دانش آموز 
کالس دوم راهنمایي بودم، وضعیت درسي من هم 
خوب بود اما بیش از درس به کارهاي فرهنگي و 
اجتماعي بسیج مي پرداختم. بار خیلي از کارهاي 
بسیج را به دوش مي کش��یدم و گاهي هم لطمه 
درسي مي خوردم اما مسئله اصلي و اولویت براي 
من حفظ انقالب بود و کمتر به درس و مدرسه فکر 
مي کردم. به هر حال نوجواني و جواني ما این گونه 
گذشت. براي همین وقتي جنگ تحمیلي آغاز شد 

در همان سن 14، 15 سالگي عازم جبهه شدم.
چه سالي به جبهه اعزام شدید؟

من متولد 1345 و به روایتي 1346 هستم. سال 
61 بود که براي عملیات فتح المبین اعزام شدیم.

معموالً آن زم�ان مانع اع�زام افراد در 
سن شما مي شدند. چطور با اعزام شما 

موافقت کردند؟
بله حق با شماست. افراد داراي کمتر از 18 سال 
س��ن را نمي گذاش��تند که به جبهه بروند، براي 
اعزام من هم موانعي وجود داشت و ابتدا موافقت 
نمي کردند اما من چون در بسیج فعال بودم و مرا 
مي شناختند و مي دانستند که مي توانم مثمر ثمر 
باشم، به عبارتي »ما مي توانیم« را ما همان زمان 
اثبات کرده بودیم، مسئوالن مرا امتحان کرده و 
شناخته بودند و من توانس��ته بودم آنها را مجاب 
کنم که از عهده کارهاي جبهه و فعالیت هاي مورد 

نیاز جبهه برمي آیم.
مسئولیت شما در جبهه چه بود؟

در عملیات فتح المبی��ن تک تیرانداز بودم. در آن 
عملیات گردان ما پشتیبان بود یعني خط شکن 
نبودی��م، گردان هاي دیگر عم��ل مي کردند و ما 
در صورت ض��رورت باید وارد عملی��ات آفندي 
مي شدیم. بعد از انجام عملیات فرماندهان گفتند 

عملیات دیگري هم در پیش است، هر کس دوست 
دارد، مي تواند بماند، اجباري نیست چون معموالً 
بعد از هر عملیات، نیروهاي عمل کننده به مرخصي 
مي رفتند. من هم ماندم تا در عملیات بعدي هم 
شرکت کنم. چند روزي در پادگان بودیم تا اینکه 
براي انجام عملیات در منطقه دارخوین و کارون 
مستقر شدیم و سرانجام در شب دهم اردیبهشت 
61 اولین مرحله عملیات بیت المقدس شروع شد و 
من در مرحله سوم این عملیات در 19 اردیبهشت 

به اسارت درآمدم .
نحوه اسارت شما چگونه بود؟

ما در ابتدا خوب پیش��روي داشتیم و رزمندگان 
اسالم به رغم اینکه آتش دشمن شدید بود و زمین 
و آس��مان را دربر گرفته بود و مي توانم بگویم که 
جهنمي  از سالح هاي مختلف را روي ما مي ریختند 
اما ما همچنان پیش��روي مي کردیم، اگرچه این 
شدت پیشروي نسبت به دو مرحله قبلي عملیات 
کند بود. دشمن هم تحت فشار شدید بود چون در 
دو مرحله قبلي شکست خورده بودند. این بود که 
بعثي ها هم همه توان خ��ود را براي جلوگیري از 
پیشروي نیروهاي ما به کار گرفته بودند. ما تا صبح 
مقاومت کردیم، وقتي هوا روشن شد آتش دشمن 
شدیدتر شد و عده زیادي از همرزمانم به شهادت 
رسیدند، عده کمي  باقي ماندیم. وضعیت طوري 
ش��د که من تنها ماندم. االن مجال توضیح همه 
آن وقایع نیست. من در یک منطقه به تنهایي تا 
شب به سر بردم که بعثي ها براي پاکسازي منطقه 
آمدند و من را به بصره منتق��ل کردند. آنجا یک 
اردوگاه موقت درست کرده بودند که اسرا را مدتي 
در آن نگه مي داش��تند. کتک مي زدند، بازجویي 
مي کردند، مصاحب��ه مي گرفتند، اس��تخبارات 
عراق مي آمد و گزارش تهیه مي کرد و سرانجام به 

اردوگاه هاي اصلي اسرا مي بردند.
پ�س خاط�رات تل�خ و ش�یرین زیادي 

دارید؟!
باالخره دوره اسارت پر از خاطره است. ابتدا اردوگاه 
نوجوانان و جوانان از بزرگساالن جدا نبود، بعدها 
براي بهره برداري بیشتر تبلیغاتي از اسرا، ما را به 
اردوگاه جداگانه اي بردند. ش��اید مي ترسیدند ما 
راه هاي مقاومت در برابر آنها را از بزرگس��االن یاد 
بگیریم یا فک��ر مي کردند اگر ی��ک اردوگاه ویژه 
نوجوانان و جوانان داش��ته باشند بهتر مي توانند 
از آن استفاده تبلیغاتي کنند. خدا شاهد است من 
مقاومتي که از سوي اسراي نوجوان و جوان مقابل 
دشمنان بعثي دیدم بسیار دور از انتظار و بي نظیر 
بود. گاهي اسرا براي اقامه نماز جماعت یا برگزاري 

مراسم دعا چنان مقاومت مي کردند که بعثي ها به 
ستوه مي آمدند و چاره اي جز پذیرش درخواست ما 
نداشتند. حتي نتوانستند تماشاي تلویزیون خود 
را بر ما تحمیل کنند. شاید در خیلي از اردوگاه ها 
توانستند این کار را انجام دهند اما در 9 سال اسارت 
ما، موفق نشدند تلویزیون به ما بدهند. به دلشان 
ماند که ما یک رکعت نمازمان را فرادا بخوانیم و به 
جماعت نخوانیم. ما تا آخر دوره اسارت، نمازها و 
دعاهاي جمعي خودمان را داشتیم و این به برکت 
استقامت و ایستادگي همان نوجوانان و جوانان بود. 
مجموعه خاطرات من در کتاب »سرباز کوچک 
امام« به قلم خانم فاطمه دوس��ت کامي  منتشر 
شده اس��ت که امام خامنه اي عزیز هم تقریظي 

بر آن نگاشتند.
از آن مصاحبه مع�روف با خبرنگار خانم 
بگویید ک�ه همان زم�ان بازتاب جهاني 
گس�ترده اي داش�ت و براي همیشه در 

تاریخ انقالب اسالمي  ثبت شد.
من به خاطر جثه کوچکي که داش��تم بیشتر در 
چش��م آنها بودم. باالخره دشمن طمع کرده بود 
که از ما اس��تفاده تبلیغاتي مورد نظر خودش را 
بکند، خیلي هم تدارک دیده بودند، صبح یک روز 
اسارت که از خواب بیدار شدیم دیدیم نیروهاي 
استخبارات از پیرهاي کارکش��ته بعثي آمدند و 
س��ریع ما را به محوطه اردوگاه بردند، هدف آنها 
این بود که به جهان اعالم کنند که ایران رزمنده 
ندارد، مردم ایران مخالف جنگ هستند و به جبهه 
هم نمي آیند لذا حکومت ایران کودکان را فریب 
مي دهد و آنها را به میدان جنگ مي کشاند. براي 
همین هم از خبرنگار ه��اي خارجي دعوت کرده 
بودند تا به اردوگاه ما بیاین��د و از ما که نوجوان و 
جوان بودیم در راستاي اهداف رژیم صدام فیلم و 
مصاحبه بگیرند و پخش کنند که به برکت ایمان 

و روحیه عالي رزمندگان موفق نشدند و ما اجازه 
ندادیم آنها از حضور ما سوءاستفاده کرده و خوراک 
تبلیغاتي علیه نظام اسالمي  تهیه کنند، بلکه علیه 
رژیم بعث هم تمام شد. واقعاً حرکتي غرورانگیز 
بود که با آن س��ن کم هیچ هراس��ي از نظامیان 

بعثي نداشتیم.
چطور شد شما را براي مصاحبه انتخاب 

کردند؟
اتفاقاً نیروهاي بعثي نمي خواستند خبرنگار ها با 
من مصاحبه کنند. این واقعه بعد از یک س��ال و 
چند ماه از اس��ارت من اتفاق افتاد. در این مدت 
مأموران اردوگاه مرا کامالًَ مي شناختند و از روحیه 
من باخبر بودند. مي دانس��تند به اصطالح از من 
نمي توانند آنچه مورد نظرش��ان است را بشنوند. 
براي همین به من گفتند جلوي چشم خبرنگاران 
نباشم و من در گوشه اي ایس��تاده بودم و تماشا 
مي کردم. آنها با برخي مصاحبه گرفتند و تقریباً 
پایان کارشان بود که من پیش دوستانم آمدم. آن 
خانم خبرنگار هندي تا مرا دید برگشت و اصرار 

کرد که با او مصاحبه کنم. اتفاقاً س��رهنگ بعثي 
هم مخالفت کرد اما خبرن��گار هندي اصرار کرد 
و او پذیرفت. وقتي خواست مصاحبه کند گفتم 
مسئله اي نیست اما ش��ما اول باید حجاب تان را 
درست کنید تا من با شما مصاحبه کنم بعد هم آن 
شعر را خواندم که »اي زن به تو از فاطمه این گونه 
خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب 
است.« ابتدا نمي خواست زیر بار حرف من برود اما 
وقتي اصرار و سماجت مرا دید، چاره اي ندید، یک 
ساري )روسري زنان هندي( از کیفش بیرون آورد 
و بر سر گذاشت، من هم حاضر به مصاحبه شدم. 

چه سؤالي از شما پرسید؟
ابتدا گفت صدام حسین آدم بشردوستي است و 
دلش خیلي براي ش��ما بچه ها مي سوزد و دوست 
دارد شما را آزاد کند تا سر درس و زندگي تان بروید 
اما رهبرتان آقاي خمین��ي گفته اصاًل این بچه ها 
براي ما نیس��تند و ایراني نیس��تند. از من پرسید 
نظر شما چیس��ت؟ من هم با توجه به شرایط آن 
روز و خفقاني که وجود داشت و مواردي که بارها 
به ما گوشزد کرده بودند که در مصاحبه ها باید چه 
بگویید و چه نگویید، به هر حال ما اس��یر دشمن 
بودیم اما خودم را به خدا سپردم و با خودم گفتم 
اگر جواب این سؤال را ندهم تا عمر دارم پشیمان 
خواهم شد و خودم را نمي بخشم. ابتدا به او گفتم 
اوالً این سؤال ش��ما سیاسي اس��ت و ما به سؤال 
سیاس��ي جواب نمي دهیم.  ثانیاً ایش��ان رهبر ما 
هستند، ما اطالع نداریم که امام این حرف را زده 
یا نه، اما اگر این حرف را زده باشد اصاًل مسئله اي 
نیست، او صاحب اختیار ماست، رهبر ماست و هر 
چه گفته اند حتماً درست است. بعد سؤال دیگري 
پرسید که شما با چه انگیزه اي به جبهه  آمدید و االن 
در اسارت به سر مي برید که در پاسخ گفتم انگیزه 
من حفظ اسالم بود و براي اینکه اسالم در خطر بود 
و ما وظیفه خودمان دانستیم که از اسالم خودمان 
دفاع کنیم. مجدداً س��ؤال کرد شما مي خواهید 
آتش بس یا صلح بش��ود؟ من مي دانستم که اینها 
یعني درخواس��ت آتش بس یا صلح حیله دشمن 
است که مي خواهد خود را صلح طلب معرفي کند 
براي همین گفتم ما آتش بس نمي خواهیم، ما فقط 
پیروزي حق علیه باطل را مي خواهیم. این بود که 
نه تنها به اهداف خود از این مصاحبه نرسیدند بلکه 

علیه آنها هم تمام شد.
شنیدم قرار است زندگي و سیره تربیتي 
شما امسال به دانش آموزان معرفي شود. 
چه کنیم تا فرهنگ دفاع مقدس به نسلي 
که نه انقالب را دیده است و نه دوران دفاع 

مقدس را، انتقال داده شود؟
م��ا در دوران انقالب اس��المي  هی��چ تجربه اي 
نداش��تیم و هزاران راه نرفته را رفتیم و در زمان 
جنگ هم همین طور بود. هر کدام از این مسیر ها 
امروز مي تواند چراغ راه و هدایت باشد. ما اعتقاد 
داریم »َکلَِمُة الَلِهّ ِهَي الُْعلَْیا/ ندای خداس��ت که 
مقام بلند دارد«. این آیین و اسالم ماست که برتر 
است. رزمندگان ما که ایثار کردند مرهون مکتب 
تربیتي اسالم هس��تند. ما باید از این سرمایه ها 
و از این یادگاري هاي جنگ تا هس��تند استفاده 
کنیم. ما باید با فرماندهان، رزمندگان، ایثارگران، 
جانب��ازان، آزادگان و خانواده ه��اي آنان به ویژه 
خانواده هاي شهدا که سینه هایشان مملو از خاطره 
و هزاران حرف ناگفته اس��ت همنش��ین شویم. 
باید برنامه هایي داشته باش��یم که دانش آموزان 
ما مکرر با آنها دیدار داش��ته باشند چراکه اینها 
خودشان نمونه هاي عملي و عیني ایثار و مقاومت 
هستند. بچه ها باید با آنها همراه و همنشین شوند 
تا فرهنگ دفاع مقدس را بي کم و کاست و به طور 
مستقیم از میان روایات و خاطرات آنها استخراج 

کرده و درک کنند .

گفت وگوي »جوان« با مهدي طحانیان، آزاده اي که در اسارت جهاني شد 

اسرايدانشآموزافسراناستخباراترابهستوهميآوردند

خان�م خبرن�گار هن�دي ت�ا م�را دی�د 
برگش�ت و اصرار کرد که ب�ا او مصاحبه 
کنم. اتفاقًا س�رهنگ بعثي هم مخالفت 
کرد اما خبرن�گار هندي اصرار ک�رد و او 
پذیرف�ت. وقتي خواس�ت مصاحبه کند 
گفتم مسئله اي نیس�ت اما شما اول باید 
حجاب تان را درس�ت کنید تا من با شما 
مصاحبه کنم بعد هم آن شعر را خواندم که 
اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، 
ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
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