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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگوي »جوان« با خواهر فوتباليست شهيد علي اکبر زاهد
شهرت فوتبال هم نتوانست 
مانع جبهه رفتن علي اکبر شود

  فريده موسوي
داس�تان زندگي ش�هدا با نام ش�ان آغاز 
مي ش�ود. مث�ل عن�وان کتابي ک�ه ورق 
مي زني و ماجراي اوج گيري يک انس�ان 
را به نظاره مي نش�يني. با زندگي شهيد 
علي اکبر زاهد نيز از طريق نامش آش�نا 
شديم. نامي که روي تابلوي يک خيابان 
در جنوب ش�هر تهران نقش بسته بود و 
راهنماي ما براي گفت و گو ب�ا رقيه زاهد 
خواه�ر بزرگ تر ش�هيد ش�د. علي اکبر 
جوان ورزش�كاري بود که فوتب�ال را به 
ش�كل حرفه اي در تيم دخاني�ات دنبال 
مي ک�رد، اما ب�راي او حف�ظ ارزش هايي 
چون ميهن و دين و شرف آن قدر اهميت 
داش�ت که از شهرت در مس�تطيل سبز 
فوتبال بگ�ذرد و در خاك ه�اي تفتيده 
خوزس�تان ب�ه ش�هادت برس�د. روايت 
گوش�ه هايي از زندگ�ي علي اکب�ر زاهد 
را از زب�ان خواه�رش پي�ش رو داري�د. 

 باشگاه دخانيات
تک دختر خانواده بودم و هفت برادر داشتم. 
علي اکبر ششمین نفر از آنها بود. سال 1341 
به دنیا آمد و خانه ما را ب��ه قدوم یکي دیگر 
از س��ربازان درون گهواره امام خمیني)ره( 
مزین کرد. برادرم نوجوان��ي اش را در دوران 
پهلوي سپري کرد. منطقه اي که ما زندگي 

مي کردیم، آدم خالفکار کم نداشت. بچه ها از 
سن کم شروع به بزهکاري مي کردند. خیلي 
پیش مي آمد که دوستان علي اکبر او را دعوت 
به شرب خمر یا قمار مي کردند اما برادرم هیچ 
وقت تن به این کارها نداد. خانواده اي مذهبي 
داش��تیم و ذات پاک علي اکبر باعث مي شد 
دامنش را به گناه آلوده نکند. آرام و سر به زیر 
به مدرسه مي رفت و در اوقات فراغتش ورزش 
مي کرد.  15، 16 سالگي علي اکبر مصادف با 
انقالب بود. همان زمان ها فوتبال را به صورت 
جدي دنبال مي کرد و عضو تیم فوتبال باشگاه 
دخانیات شد. برادرم در کنار درس و ورزش، 
فعالیت هاي انقالبي انجام مي داد. آن روزها 
جوان ها بزرگ تر از سن شان شده بودند. انگار 
مي دانستند که قرار اس��ت تاریخ ساز شوند. 
باالخره تالش هاي شان نتیجه داد و انقالب به 
پیروزي رسید اما هیچ کدام از آن جوان هاي 
انقالبي به زندگي عادي برنگش��تند. شجره 
انقالب بعد از پیروزي نیاز به حفظ و نگهداري 

داشت و علي اکبر این را خوب مي دانست. 
 بر سر دوراهي

سال 59 جنگ شروع ش��د. چهار سال قبل 
از آن یعني در س��ال 1354 پدرم��ان را از 
دس��ت داده بودیم و مادرمان روي تک تک 

پسرهایش حس��اب مي کرد. مثل خیلي از 
مادرها نگران بود مبادا به جبهه بروند و بالیي 
سرش��ان بیاید اما علي اکبر و دیگر برادرانم 
خوب مي دانس��تند که در ش��رایط کنوني، 
ای��ران روي جوان هایش حس��اب مي کند. 
اولین ب��رادري که به جبهه رف��ت، آخرین 
نفرش��ان بود. کوچک ترین برادرمان که از 
علي اکبر هم س��ن کمتري داشت، داوطلب 
شد و جبهه رفت. بعد علي اکبر مانده بود بر 
سر دوراهي سختي که باید یکي را انتخاب 
مي کرد. او در رشته فوتبال به موفقیت هاي 
خوبي دس��ت پیدا کرده ب��ود. حتي چند تا 
از بازي هاي تیم ش��ان را در تلویزیون نشان 
داده بودند اما برادرم راه��ي را انتخاب کرد 
که عاقبت به خیري همراه داش��ت. تصمیم 
گرفت به جبهه برود و در عملیات آزادسازي 

خرمشهر شرکت کند. 
 شوق جبهه

علي اکبر براي جبه��ه نرفتن بهانه اي غیر از 
فوتبال هم داشت. فقط س��ه ماه مانده بود 
دیپلمش را بگیرد و مادرمان مي گفت بمان و 
درست را تمام کن اما در جبهه ها اتفاق هاي 
بزرگي رخ مي داد و برادرم نمي خواس��ت از 
قافله عقب بماند. یعني خیلي از جوان ها مثل 
علي اکبر شوق جبهه رفتن داشتند. برادرم 
در کالس��ي درس مي خواند که بس��یاري 
از ش��اگردانش مث��ل او رخ��ت رزم به تن 

کردند و جبهه اي شدند. بعدها خیلي از آن 
نوجوان هاي دانش آموز در جبهه به شهادت 
رسیدند و فقط معدودي از آنها باقي ماندند. 
جاذبه عجیبي در جبهه بود که غیرت مردان 

مرد را به چالش مي کشید. 
علي اکبر در 24 اردیبهشت 1361 در اطراف 
خرمشهر آسماني ش��د. چند روز قبلش به 
ما خبر دادند علي اکبر مجروح ش��ده است. 
مادرم براي دیدن او به جنوب رفت اما چون 
حال برادرم خیلي بد بود، او را به بیمارستان 
س��یناي تهران منتقل کردن��د. آنجا چند 
روز تمام علي اکبر در کما ب��ود و عاقبت به 
شهادت رس��ید. کمي بعد از شهادتش نیز 
خرمشهر آزاد شد. هرچند برادرم نتوانست 
آزادي خونین ش��هر را ببیند اما براي او که 
روح آزاده اي داش��ت، آزادي از قف��س تن 
آن هم با شهادت، س��عادتي بود که مدت ها 
به دنبال آن مي گش��ت و اکنون به آرزویش 
مي رسید. برادرم در وصیتنامه اش به مادرم 
و من که تنها خواهرش بودم تأکید کرده بود 
مبادا در ش��هادتش گریه کنیم. مبادا کاري 
کنیم دش��من شاد ش��ود. مادر به وصیتش 
پس��رش عمل کرد و در مراس��م او قطره اي 

اشک نریخت.

  احمد محمدتبريزي
آزادگان در ط�ول دوران دف�اع مق�دس با 
تحمل ش�كنجه و س�ختي هاي ف�راوان به 
يك�ي از نمادهاي مقاومت و ايس�تادگي در 
تاريخ اي�ران تبديل ش�ده اند. ابوالقاس�م 
عيس�ي مراد يكي از همين آزادگان اس�ت 
که در عمليات کربالي 2 در س�ال 1365 به 
اسارت دش�من درآمد و به مدت چهار سال 
شاهد رفتار عراقي ها با اس�راي ايراني بود. 
عيس�ي مراد پس از بازگش�ت به ميهن در 
رش�ته روانشناس�ي باليني م�درك دکترا 
گرفت و ب�ه ص�ورت ويژه مش�غول تحليل 
روانشناختي و ش�خصيتي آزادگان شد. با 
او درباره روزهاي س�خت اسارت و تأثيرات 
ش�كنجه هاي روح�ي و روان�ي و چگونگي 
مقابله آزادگان با رخ�وت و از خودباختگي 
گفت وگو کرديم ک�ه در ادام�ه مي خوانيد. 

از منظر روانشناسي فرهنگ ايثار چه 
تعريفي دارد و اي�ن فرهنگ در دوران 
اسارت، چه تأثيري بر زندگي آزادگان 

داشت؟
 انس��ان ها ترکیبي از مثلثي هس��تند که ضلع 
اولش شناخت، باور، تفکر، اندیشه و فلسفه؛ ضلع 
دومش هیجانات، عواطف و احساس��ات و ضلع 
سومش رفتار، عملکرد و تکرار آن رفتار است که 
به آن اخالق مي گوییم که گاه رذیلت یا فضیلت 
مي شود. اگر این سه ضلع را با هم ترکیب کنیم 
رفتار آدم ها صادر و سبک زندگي ساخته مي شود. 
حاال برخي انسان ها با ویژگي هاي شخصیتي و با 
تفکرات و عمق باورهایشان در حوزه ایثار ورودي 
داشتند. آن فکر، اندیشه، فلسفه و سبک زندگي 
یک تعریفي را برایشان ایجاد مي کند که فرهنگ 
ایثارگري است. یعني هر انساني از بعد شخصیتي 
و روانشناختي به س��ادگي نمي تواند یک رفتار 
دگرخواهانه داشته باشد. ما یک فکر خودخواهانه 
و انحصاري و یک فکر دگرخواهانه داریم. بهترین 
نوع رفت��ار اجتماعي رفتار دگرخواهانه اس��ت. 
ضمن اینکه انسان خودش را مي شناسد، مي تواند 
شناخت خودش را تقویت کند و زوایاي وجودي 
خودش را ببین��د آن موقع رفت��ار دگرخواهانه 
از خودش نش��ان مي ده��د. یک��ي از رفتارهاي 
دگرخواهان��ه اي ک��ه در اوج قله ق��رار دارد و به 
شناخت، هیجان و رفتار ربط پیدا مي کند، تفکر و 
فرهنگ ایثار است. با این مقدمه مي توانیم بگوییم 
کساني که در دوران اسارت قرار گرفتند سبک 
زندگي ایثارگري را مدنظر قرار دادند. به همین 
خاطر کسي که داوطلبانه وارد عرصه اي مي شود 
در آینده قوي تر و محکم تر رفتار مي کند و همان 
به زندگي اش معنا مي دهد. بر اساس این سبک 
زندگي، آزادگان با وجود همه فش��ارها، دردها 
و نگراني ها باز احس��اس خوب ب��ودن و معنادار 
بودن مي کردند. سبک زندگي  شان با تفکر ایثار 
و دگرخواهانه باعث مي شد با افکار غلط و منفي 

مقابله کنند. 
پ�س مي ت�وان گف�ت دقيق�ًا همي�ن 
نكته، نقطه تفاوت آزادگان و اس�راي 

کشورهاي ديگر است؟ 
دقیقاً همین طور است. هدفمندي و هدفداري، 
انگیزه ها را باال مي برد. ما جنگ هاي زیادي در 
دنیا داش��تیم اما براي اسراي ش��ان این اتفاق 
نیفتاد. اگر االن یک ایثارگر را ببینید به عزت و 
فرهنگ ایثارگري اش افتخار مي کند. در جامعه 
اگر تفکرات حمایت��ي دگرخواهانه، ایثارگرانه 
و معنادار تقویت ش��ود از آن س��مت تفکرات 
انحصاري به حداقل مي رس��د. متأسفانه امروز 
در جامعه اي زندگي مي کنیم ک��ه در آن یک 

سبک زندگي به معناي واقعي انساني و اخالقي 
وجود ندارد و به نظر مي رس��د رفتارهاي ما به 
طور ناخودآگاه و مستتر به سمتي پیش مي رود 
که یک سبک زندگي متعادل و معنادار را رقم 
نمي زند و این با فرهن��گ ایثارگري که زماني 
در جبهه ها و اس��ارت اتفاق مي افت��اد، مغایر 
اس��ت. اوج تفکر دگرخواهانه را م��ا در دوران 
دفاع مقدس ش��اهد بودیم. جایي که کسي به 
جانش فکر نمي کرد و همه به اهداف باالتر فکر 
مي کردند و داش��تن همین روحیه در اسارت 
خیلي به آزادگان کمک ک��رد. رفتار و حرکات 
ما باید رفتار حمایتي و انسان گرایانه و معنادار 
باشد و این از سبک زندگي بزرگان دین و ائمه 
که  الگوهاي عملي برایمان ب��ود، الهام گرفته 
 ش��ده و یک فرهنگ غن��ي و پربار اس��ت ولي 
متأسفانه امروز به دلیل بي توجهي کم رنگ شده 
است. تفکر انحصاري وقتي جلو مي آید تفکرات 
دگرخواهانه عقب نشیني مي کند. موضوعي که 

در جامعه امروزمان مي بینیم. 
شما در دوران اسارت اوج اين رفتارهاي 

دگرخواهانه را چطور مي ديديد؟
یک نمونه از رفتار مرحوم ابوترابي را مي گویم 
تا به خوبي این رفتار درک شود. یک روز ایشان 
دید یکي از آزادگان با وضعیت جانبازي  باال در 
حال شکنجه شدن توسط عراقي ها با شلنگ و 
کابل است. حاج آقا با دیدن این صحنه به سرعت 
خودش را به شخص آزاده رساند و سپر آزاده شد 
تا شلنگ ها به بدنش نخورد. این یک نمونه رفتار 
ظاهري و فیزیکي از رفتار دگرخواهانه است که 
مرح��وم ابوترابي بدن خود را آماج ش��کنجه و 
کتک  کرد تا اسیري شکنجه نشود. موارد زیادي 
داشتیم که بچه ها داوطلب مي شدند تا جاي هم 
شکنجه شوند. ما به صورت مخفیانه کالس هایي 
داشتیم که اگر عراقي ها متوجه مي شدند منجر 
به شکنجه و کتک مي شد با این حال تعدادي 
سپربال مي ش��دند تا این کالس ها برگزار شود. 
برگزاري این کالس ها جهت باال بردن و تقویت 
اوضاع رواني و زندگي بچه ه��ا تأثیرات مثبتي 
داشت. آزادگان اگر لباس  نویي مي گرفتند آن 
را به دوستانشان مي دادند. در غذا خوردن 12 
نفر دور یک دیس غذا مي خوردند و ما متوجه 
مي شدیم کس��ي عمداً کناره گیري مي کرد تا 
دیگران یک لقمه بیشتر بخورند. این رفتارهاي 

دگرخواهانه سمبلیک را بخواهیم مقایسه کنیم 
با جامعه امروز تفاوت هاي فاحشي خواهیم دید. 
با این حال رسیدن به این فرهنگ قابل وصول 
اس��ت. این رفتار ایثارگرایانه به عنوان الگوها 
و اس��وه ها در جامعه قابل تس��ري است و باید 

بازخوردش در جامعه کنوني بازتولید شود. 
در دوران اس�ارت جدا از شكنجه هاي 
فيزيك�ي، ش�كنجه هاي روح�ي و 
رواني هم وجود داش�ت. چطور بر اين 
شكنجه ها غلبه مي کرديد و آيا پس از 
اسارت براي درمان آثار اين شكنجه ها 

کاري صورت گرفت؟
تمام ش��کنجه هاي دوران اسارت از این جنس 
بود. ش��کنجه آنها به ش��کلي بود که احساس 
تحقیر و خوار شدن به فرد دست بدهد. گاهي 
مدت ه��ا دو نف��ر را از صحبت ک��ردن ممنوع 

مي کردند. خودم مدت ه��ا ممنوع الصحبت با 
دیگران بودم. یادم است س��رمان را با تیغ هاي 
کهنه تراشیدند و زخمي کردند. همه به خاطر 
بي غذایي و شکنجه ضعیف شده بودیم و وقتي 
این حوادث را مي دیدیم ب��ه خاطر نیرویي که 
خداون��د در دلمان گذاش��ته ب��ود از آن لذت 
مي بردی��م. مي گفتیم خدای��ا مي داني که این 
براي تو است. اگر کسي عزتش را از خدا ببیند 
داستان طور دیگري مي شود. حتي ما در دوران 
اس��ارت و در اوج تحقیر و توهی��ن به عراقي ها 
بي احترامي نمي کردیم. اس��را در کنار مسائل 
معنوي و خدایي به هویت ایراني شان هم عشق 
مي ورزیدند و به ایراني بودنشان با کیف و لذت 
نگاه مي کردند. گاهي یک پرچم کوچک ایران 
را در مراسم دهه فجر نقاشي مي کردند و همه با 
عشق آن را مي بوسیدند. تمام اینها به آزادگان 
نیرو و عشق مي داد. هیچ انساني شکنجه شدن 
و گرسنگي و شکنجه شدن را دوست ندارد ولي 
وقتي مي فهمیم این ش��کنجه شدن براي یک 
هدف و آرم��ان مقدس اس��ت برایمان معناي 
مهمي پیدا مي کن��د. آن زمان مي توانس��تیم 
تشنگي و گرسنگي را تحمل کنیم مثل زماني 
که روزه مي گیریم. اگر اف��راد خود را آماج این 
حمالت قرار دهند و ایث��ار کنند نفس خود به 
خود کم رنگ مي شود. زماني که نفس کم رنگ 
شد ما جایگاه اصلي خودمان را پیدا مي کنیم. 
در دوران اس��ارت همه جور سختي  و شکنجه 
بود ولي رفت��ار دگرخواهانه به وفور مش��اهده 
مي شد و نفسانیت در حداقل بود. طرف وقتي 
لباس و غذای��ش را به آزاده دیگ��ري مي دهد 
یا داوطلب شکنجه شدن مي ش��ود یعني این 
حوادث را به جان مي خ��رد و به آن افتخار هم 
مي کند. ما گاهي هشت س��ال از شیرین ترین 
دوران جوانان و نوجوانان را به بدترین ش��کل 
فیلم مي  کنیم و در نش��ان دادن این ایثارگري 
افراط و تفریط مي کنیم. آزادگان در اس��ارت 
هزار بار شهید و زنده مي ش��دند. ما یک سري 
سرمایه هاي فکري و انگیزشي رفتاري مناسب 
سبک زندگي خودمان داریم که خیلي ساده از 

کنارش رد مي شویم. 
روي تان تأثير مخرب  داشت؟

اگر بخواهیم ن��گاه کنیم ما خودم��ان را براي 
ش��هادت و اس��ارت آماده کرده بودیم ولي باز 

بعضي شکنجه ها سخت بود و تأثیر مي گذاشت. 
مثاًل روز عاش��ورا فیلم هاي ویدئویي مسخره 
نگاه مي کردند و بچه ها را مجبور مي کردند تا 
فیلم ها را نگاه کنند. یا آزادگان را روبه روي هم 
قرار مي دادند تا به صورت هم سیلي بزنند یا به 
صورت هم آب دهان بیندازند و مي خواستند 
بچه ها را به ج��ان هم بیندازن��د. گاهي حتي 
نگاه کردن به آسمان و س��یم خاردار و چهره 
عراقي ها را ممنوع مي کردند یا مي گفتند همه 
حتي به سربازهاي عراقي احترام بگذارند و در 
غیر این صورت همه را ش��کنجه مي کردند و 
کتک مي زدند. بعضي اوقات براي شکنجه هاي 
جسماني حق انتخاب مي دادند و مي گفتند از 
میان شلنگ، تس��مه و چوب یکي را انتخاب 
کنید. یک بار براي ش��کنجه به یکي از اس��را 
گفتند مي خواهیم ت��و را اعدام کنی��م و او را 
باالي چهارپایه بردند و طناب را دور گردنش 
انداختن��د ولي در کمال تعج��ب دیدند ترس 
در وجود اس��یر ایراني نیس��ت و اصاًل عجز و 
ناله نمي کند که بعد عصباني مي ش��وند به او 
مي  گویند ما مي خواهیم تو را بترسانیم و چرا 
تو نمي ترسي؟ این خاطرات بیاید تحلیل شود 
و روایت تنها کافي نیس��ت. ما مدیون ش��هدا 
هستیم و اگر به ما بگویند بعد از ما چه کردید 

دست پشت دست نزنیم و هیچ نگوییم. 
به نظر مي رسد در طول عمر فرصت هاي 

زيادي از دست داده ايم؟
طرح این مسائل به الگوس��ازي نیاز دارد و در 
دنیا روي چنین مس��ائلي در جامعه ش��ان کار 
مي کنن��د. امریکا یک دموکراس��ي جنگي در 
ع��راق راه انداخت و بعد صده��ا مقاله از دلش 
درآورد. ما باید این فرهنگ ایثارگري را تحلیل 
کنیم و از متخصص ها استفاده کنیم تا جامعه 
به چیزهاي خوبي که نیاز دارد دست پیدا کند. 
گاهي در فضاي مجازي یا تلویزیون حرف هاي 
بي  معني گفته مي شود و اتفاقات خوب و مقدس 
تاریخ مان را فراموش مي کنیم.  کاش مي ش��د 
آسیب شناس��ي مقابله با فرهن��گ ایثار گفته 
مي شد. کساني که جنگ را ندیده اند و علمش 
را ندارند مي آین��د از جنگ صحبت مي کنند و 
هیچ جاذبه اي ایجاد نمي کن��د. رفتار ابوترابي 
یک معیار کامل اس��ت. عراقي ه��ا وقتي خبر 
رحلت ایشان را ش��نیدند گریه کردند. کساني 
که در اسارت به سر ابوترابي میخ فروکرد ه بودند 
وقتي چنین خبري را شنیدند به گریه افتادند. 
این یعني فرهن��گ ایثارگ��ري کار خودش را 
به درستي انجام داده اس��ت. مرحوم ابوترابي 
به عنوان یک نم��اد رفت��ارش قابلیت تحلیل 
روانش��ناختي دارد. باید آزادگاني که در عراق 
بودند را تحلیل روانشناختي کرد و فهمید آنها 
چه کار کردند که بهداش��ت روان شان آن قدر 
قوي بود. اگر ما تعبیر خودم��ان را پیدا کنیم 
دنیا چیز دیگري مي شود. ما در خودباختگي 
خودمان گیر کرده ایم و این مشکل ماست. باید 
موضوعات روانشناس��ي مختلف در اسارت به 
تصویر کشیده ش��ود تا زندگي مان را معنادار 
کند. ما خودمان صاحب فکر و اندیشه هستیم. 
انقالبي بودن یعني اینکه ما صاحب اندیشه هاي 
عمیقي هستیم که قدمتش به بزرگان دین و 
عرفان برمي گ��ردد. ما گاهي اینه��ا را نادیده 
مي گیریم. اس��ارت و آزادگان و فرهنگ ایثار 
بخشي از این فرهنگ اس��ت و نادیده گرفتن 
بخش برجس��ته ای��ن فکر و فرهن��گ نادیده 
گرفتن بخشي از تاریخ است که همین عامل 
بزرگ ترین آس��یب و بحران را به جامعه مان 
مي زند. باید به دور از جریانات سیاس��ي این 

فرهنگ را زنده کنیم.
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مقاومت آزادگان برگرفته از فرهنگ ايثار بود
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رفت�ار ابوتراب�ي ي�ک معي�ار کامل 
اس�ت. عراقي ها وقتي خب�ر رحلت 
ايش�ان را ش�نيدند گري�ه کردن�د. 
کساني که در اس�ارت به سر ابوترابي 
مي�خ فروک�رد ه بودند وقت�ي چنين 
خبري را ش�نيدند به گري�ه افتادند. 
اين يعن�ي فرهن�گ ايثارگ�ري کار 
خودش را به درستي انجام داده است

علي اکب�ر مان�ده ب�ود ب�ر س�ر 
دوراهي س�ختي که باي�د يكي 
را انتخ�اب مي کرد. او در رش�ته 
فوتب�ال به موفقيت ه�اي خوبي 
دس�ت پيدا کرده بود. حتي چند 
ت�ا از بازي ه�اي تيم ش�ان را در 
تلويزي�ون نش�ان داده بودند اما 
برادرم راهي را انتخ�اب کرد که 
عاقبت به خيري همراه داش�ت. 
تصمي�م گرفت ب�ه جبه�ه برود
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