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 رهبرما
 پدر ش��هيد بعد از كمي تقال و مهمان نوازي 
كنارم مي نشيند. از او مي خواهم تا از انقالب 
و فعاليت هاي آن دورانش بگويد و ايشان با 
صداي بلند مي گويد: در زمان انقالب هر جا 
كه مي توانستم و هر جا كه مي شد حضور پيدا 
مي كردم. ما اهل روستاي سيرجان هستيم 
اما همان زمان طاغوت به تهران آمديم و يك 
مغازه شيشه بري راه انداختم و در آن مشغول 
به كار شدم. وقتي انقالب شروع شد، هر جا 
الزم بود، هزينه مالي هم ك��ردم. هر چه در 
توان داشتيم صرف پيروزي انقالب كرديم. 
يادم هست مغازه ام را براي اعتصاب مي بستم. 
آقايي كه از اقليت ها بود به من نهيب مي زد 
و مي گفت براي چه اين كار را مي كني، مگر 

رهبرتان مي توان��د به تنهاي��ي حريف اين 
لشكر شاه بشود؟ مگر مي تواند جلوي توپ 
و تانك رژيم بايستاد! من هم مي گفتم: همين 
خميني )ره(  اگر خدا بخواهد مي تواند دنيا 
را بگيرد. وقتي انقالب به پيروزي رسيد آن 
بنده خدا آمد و من را در آغوش گرفت و گفت 
روح اهلل براي ما هم هست. ايشان رهبر ما هم 
هست. الحمدهلل از همان دوران تا به امروز كه 
86سال دارم، پا در ركاب واليت مانده ام و از 
ميان ش��ش فرزندم يك جانباز و يك شهيد 
تقديم انقالب كرده ام. احمد و محمود دوقلو 
بودند. احمد شهيد ش��د و محمود به افتخار 

جانبازي نائل شد. 
 جايخاليمادر

ج��اي خالي مادر ش��هيد باعث مي ش��ود تا 
سراغش را از پدر شهيد بگيرم. مي گويد: بعد 
از شهادت احمد، همس��رم دوري و دلتنگي 
پس��رش را تاب نياورد، وس��ايل مدرس��ه و 
لباس هاي شهيد را هر روز نگاه و گريه مي كرد. 
شهادت احمد براي مادرش سخت بود. بارها 
او را دكتر برديم. بعد از مدت��ي دكتر به من 
گفت همسرت افسرده شده است، براي بهتر 
ش��دنش بايد به جاي خوش آب و هوا برويد. 

براي من كه در تهران كار و كاسبي راه انداخته 
بودم، سخت بود به روستا برگردم. براي همين 
تصميم گرفتم هم��ه داراي��ي ام را در تهران 
بفروش��م و به كرج نقل مكان كنم و همانجا 
مغازه اي اجاره كنم. كم��ي اوضاع و احوالش 
بهتر ش��د تا اينكه اين اواخر ب��راي درمان و 
رسيدگي بهتر به آسايشگاه رفت و اميدوارم 
با بهتر شدن حال و روزش مجدد به خانه مان 
برگردد تا خانه مان ج��ان دوباره بگيرد. با هر 
منطقي كه حساب كنيم بايد به مادر شهيد 
حق بدهيم. بايد مادر باشيد تا بفهميد دوري 

و داغ فرزند چه معنايي مي دهد. 
 دوقلوهايمبارز

خانواده اهلل وردي دوقلوهايي داشتند كه هر 
دو اهل جهاد بودند. پ��در مي گويد: احمد و 
محمود دوقلو بودند، متول��د پنجم دي ماه 
سال 1348. با هم به مدرسه رفتند و خيلي 
با هم رفيق بودند، هواي هم را داشتند. وقتي 
جنگ تحميلي ش��روع ش��د، بچه ها فرمان 
امام خميني)ره( مبني بر حضور در جبهه را 
شنيدند و رقابت بينشان براي رفتن زياد شد. 
در نهايت توافق كردند نوبتي به جبهه بروند 
اما در آخرين اعزامشان رقابت سخت تر شد. 
پدر ش��هيد ادامه مي دهد: اسفندماه 1366 
صدام به تالف��ي شكس��ت ها در عمليات ها 
ش��هرها را بمباران مي كرد. 12 روز مانده به 
عيد سال 1367بود، خانه ما نزديك كارخانه 
برق بود براي در امان ماندن از بمباران ها به 
روستا برگش��تيم. پنجم فروردين ماه سال 
1367بود كه امام فرمودند: جبهه ها را خالي 
نگذاريد. احمد فرداي همان روز بلند شد و 
گفت: من بايد بروم جنگ. گفتم: مي خواهي 
بروي؟ گفت: بر اثر شكس��تن ديوار صوتي، 

در تهران شيش��ه خانه هاي مردم شكس��ته 
است، بروم شايد كمكي از دست من بربيايد. 
آخر ما مغازه شيش��ه بري داش��تيم. گفتم: 
هيچ كسي به شيشه احتياج ندارد اما راهي 
ش��د. ما هم دلمان تاب نياورد و سه ، چهار 
روز بعد به تهران بازگشتيم. وقتي به تهران 
رس��يديم، محمود گفت: من هم مي خواهم 
بروم. احمد گفت: محمود من پذيرفته شدم و 
مي خواهم بروم. محمود ناراحت شد و گفت 
نوبت من بود اما احم��د 15فروردين 67 به 

جبهه اعزام شد. 
 روزههايقضا

احم��د و محم��ود قب��ل از اع��زام احمد به 
بيمارس��تان ام��ام خمين��ي )ره( رفتند تا 
شيشه هاي شكسته بيمارستان را كه بر اثر 
بمباران شكس��ته بود، بيندازند. شب كه به 
خانه آمدند ديدم شيشه دست احمد را بريده 
است. پيش خودم گفتم اينطور كه مشخص 
است، ديگر احمد را اعزام نمي كنند اما فرداي 
آن روز اعزام ش��د. زمان اعزام از ما خواست 
تا به بدرق��ه اش نرويم و از هم��ان خانه از او 
خداحافظي كرديم. مادرش از زير قرآن ردش 
كرد و آب پشت س��رش ريخت. بعد از اينكه 
احمد رفت، دلم طاقت ني��اورد و خودم را به 
پايگاه مقداد در ميدان جمهوري رساندم. بعد 
به مسجد لوالگر رفتم. هر چه گشتم احمد 
را پيدا نكردم. يك جعبه ش��يريني خريده 
بودم و داش��تم بين بچه ها پخش مي كردم 
كه احمد من را ديد و از پش��ت به شانه ام زد 
و گفت: آقاجان آمدي چه كني؟ گفتم: دلم 
تاب نياورد. بعد كاپشن خودش را به من داد 
و گفت با خودت ببر. گفت��م: كجا مي روي؟ 
گفت: غرب. گفتم: هوا سرد است. گفت: نه 
ببر. من ماندم تا احمد س��وار ماشين بشود 
و بعد بروم. در همان حال و احوال رو به من 
كرد و گفت: بابا امروز 21ماه مبارك رمضان 
است من 21روز روزه گرفتم. فردا عمليات در 
پيش داريم اگر شهيد شدم، باقي روزه هايم 

را بگيريد. 
 سطرهايآبيوقرمز

چند روز بعد از اعزام احم��د، محمود گفت 
مي خواهد به مش��هد برود، گفتم تو كه تازه 
رفته اي! باز ه��م مي خواهي ب��روي؟ اصرار 
كرد كه برود. مادرش گفت: كاري نداش��ته 
باش، اجازه بده برود. خالصه ساك سفرش 
را بست. شب كه خوابيده بودم، محمود آمد 
باالي س��رم. بيدارم كرد و گفت: مي خواهم 
بروم جبهه، گفتم يعني چي؟ احمد هم كه 
رفت. كس��ي كمك حال من نيست، ما هم 
مي خواهيم برويم روس��تا براي كشاورزي، 

مغازه را نمي شود رها كرد. 
نامه احمد را كه از جبهه برايم فرستاده بود 
باز كردم و براي��ش خواندم. گفتم احمد بعد 
از سالم و احوالپرسي نوشته بود كه داداش 
اينجا به وجود تو نياز است به جبهه بيا. بعد 
به رنگ قلم هاي نامه اشاره كردم. احمد يك 
خط را با خودكار آبي و خط ديگر را با خودكار 
قرمز نوش��ته بود. گفتم: محمود جان ببين 
اين معناي خاصي دارد، برادرت احمد شهيد 
مي ش��ود. محمود گفت: نه پدر احمد براي 
قشنگي نامه اين كار را كرده است. در نهايت 
راضي شدم كه او هم برود. برادرش در نامه از 
محمود خواس��ته بود او هم به جبهه بيايد. 
محمود قباًل 9ماهي در جبه��ه بود و در اين 
مدت مجروح  و جانباز ش��يميايي شده بود 
اما هيچ گاه به دنبال تش��كيل پرونده نرفت. 
هنوز هم همينطور است، هرچه اصرار كرديم 
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كه دنبال كارهاي جانب��اري ات باش كه حداقل 
براي درمان به مشكل برنخوري نپذيرفت. فرداي 
همان روز محمود وقتي ديد من راضي هستم به 
پايگاه بسيج رفت تا كارهاي اعزامش را انجام دهد 
اما وقتي به آنجا مراجعه كرده بود اجازه اعزام به 
او نداده و گفته بودند از هر خانه يك نفر بيش��تر 

نمي تواند به جبهه برود. 
 پيكرمتالشي

پدر شهيد از بي تابي هاي مادر شهيد در روزهاي 
آخر حضور احمد در جبهه مي گويد: ماه مبارك 
رمضان س��ال 1367 كه تمام ش��د مادر احمد 
دلشوره عجيبي گرفته بود. گاهي خبر عمليات ها 
به گوش ما مي رس��يد و مي دانس��تيم عيد فطر 
بچه ها عملياتي در پيش دارند. مادر احمد بسيار 
نگران و ناراحت بود مي گفت نمي دانم چرا اينقدر 
دلشوره دارم. عصر همان روز دامادمان به خانه ما 
آمد و به من گفت براي كمك و اسباب كشي با او 
بروم. وقتي از خانه بيرون آمديم، جان پس��رش 
را قسم دادم و گفتم چيزي ش��ده است؟ گفت: 
احمد مجروح شده و بعد آرام آرام خبر شهادت را 
داد. گفت: ما چهره احمد را نشناختيم شما بايد 
به معراج شهدا برويد و او را شناسايي كنيد. قرار 

گذاشتيم كه فردا صبح به معراج برويم. 
پدر بغض مي كند و از اينجا به بعد با اندك بهانه اي 
مي شكند و اشك ها بي امان بر گونه هايش سرازير 
مي شود. از پدر مي پرس��م: چرا پيكر احمد قابل 
شناسايي نبود؟ دس��تي بر چهره اش مي كشد و 
مي گويد: براي شناس��ايي پيكر احمد به معراج 
شهدا رفتم. پيكر پس��رم را به سختي شناسايي 

كردم. پيكر احمد سوخته بود سمت چپ بدنش 
خراش هاي ب��زرگ و ناجوري برداش��ته و كمي 

متالشي شده بود. 
 قلهشيخمحمد

پدر ادامه مي دهد: بعد از شناسايي و تدفين يكي 
از دوس��تانش كه از فرماندهان بود، به منزل ما 
آمد و  از نحوه شهادت پسرم و اينكه چرا پيكرش 
به اين روز افتاده بود، گف��ت. روايت كرد: كمك 
تيربارچي احمد بعد از شهادت احمد به مقر آمد 
و گفت: » باالي قله هاي ش��يخ محمد نشس��ته 
بوديم. حين درگيري با بعثي ها احمد بلند ش��د 
تا آرپي جي بزند ناگهان مورد هدف قرار گرفت و 
تير به قلبش اصابت كرد و احمد به زمين افتاد. 
من هفت هشت متر پايين تر از احمد بودم. حجم 
آتش آنقدر زياد بود كه جرئت نمي كردم سرم را 
باال بگيرم. همانجا ماندم تا ش��ب شد و توانستم 

خودم را به مقر برسانم.«
فرمانده مي گفت: » تا متوجه موضوع ش��دم از 
بچه ها داوطلبانه خواستم به بلندي شيخ محمد 
بروند و پيكر احمد را به عقب برگردانند. چند تا از 
بچه ها با برانكارد به باالي قله رفتند و مسير شش 
كيلومتري را به س��ختي طي كردن��د تا به پيكر 

احمد رسيدند و پيكر ش را برگرداندند.« 
 موجهايخروشان

همرزم احم��د مي گفت: » مس��ير م��ا از مقر تا 
پشتيباني مسير صعب العبوري بود كه در امتداد 
رودخانه قرار داشت. ما تجهيزات و غذاي بچه ها 
را با قاطر حمل مي كرديم. براي انتقال پيكر احمد 
چاره اي جز حم��ل آن با قاطر نداش��تيم. صبح 
روز بعد، پيكر ش��هيد را روي قاطر گذاشتيم اما 

متأسفانه شدت بمباران دشمن به حدي بود كه 
قاطر تعادلش را زير آتش دشمن از دست داد و 
به داخل رودخانه پرتاب شد. بچه ها هر چه تالش 
كردند نتوانس��تند پيكر احمد را ميان موج هاي 
خروش��ان رودخانه پيدا كنند. م��ا كاماًل نااميد 
شديم. پيكرش مس��يري حدود 3۰كيلومتر را 
طي مي كند تا در نهايت پشت سدبندي كه يك 
روس��تايي در ميان رودخانه زده ب��ود از حركت 
مي ايستد. بعد يك كشاورز روستايي پيكر احمد 
را كه ديگر قابل شناس��ايي نب��ود از آب بيرون 
مي كش��د و پالك گردن احمد را كه مي بيند با 
بچه هاي سپاه تماس مي گيرد. آنها بعد از اينكه 
متوجه مي شوند اين پيكر شهيد است، آن را به 
تهران منتقل مي كنند. پيكر شهيد از روي پالك 
شناسايي مي شود اما براي شناسايي نهايي از شما 

خواستند تا در معراج شهدا حضور پيدا كنيد.«
 تکقابعكسرويديوار

از پ��در ش��هيد مي پرس��م احمد چ��ه تاريخي 
ب��ه ش��هادت رس��يد، مي گوي��د: » پس��رم در 
26ارديبهشت ماه س��ال 67 به شهادت رسيد و 

آخرين شهيد روستاي سيرجان شد.«
در آخرين لحظات گفت وگويمان از پدر ش��هيد 
مي خواه��م ك��ه وصيتنام��ه، دستنوش��ته ها و 
عكس هاي ش��هيد را برايمان بياورد. پدر شهيد 
با حسرت مي گويد: »هر بار كه از پايگاه و بنياد به 
ديدار خانواده مان آمدند عكس ها و يادگاري هاي 
ش��هيد را بردند و ديگر برنگرداندند. جز آن تك 
قاب عكس روي ديوار. عكس ديگري از شهيدم 
ندارم. اما خوب به ياد دارم در آخرين نامه اي كه 

برايمان نوشته بود بعد از س��الم و احوالپرسي با 
خانواده و همه بس��تگان، از ما خواس��ته بود آن 
9روز روزه ماه مبارك رمضان را به جايش بگيريم 
و دعا كرده بود كه خدا كند نظام اسالمي پا بر جا 
بماند. احمد براي من نوشته بود 4هزار تومان پول 
نقد دارد و يك موتوركه آن را در كارخير هزينه 
كنيم. من هم همان زمان موتورش را فروختم و با 
مبلغي كه داشت، جمعاً 1۰هزار تومان در ساخت 

مسجد روستا كمك كردم. 
 شهيدانوحيدومحمودباقري

وق��ت خداحافظي كه مي رس��د از پدر ش��هيد 
اهلل وردي سراغ تصاوير شهيدان وحيد و محمود 
باقري را مي گيرم. مي گويد: دو ش��هيد س��مت 
راست و چپ خواهرزاده هايم هستند. محمود و 
وحيد هر دو در عمليات والفجر 8 و هر دو در يك 
روز به شهادت رسيدند. همرزمانشان مي گفتند 
محمود در س��نگر نشس��ته بود كه وحيد آمد و 
گفت مي خواهم همراه چن��د تا از بچه ها به خط 
عراقي ها برويم و پيكر شهدا را به عقب برگردانيم. 
وحيد و 1۰ نفر از رزمنده ها لباس هاي عراقي به 
تن مي كنند و به ميان دش��من مي روند. موفق 
مي شوند كه پيكر 2۰ش��هيد را منتقل كنند كه 
در آخر عراقي ها متوجه مي شوند و اينها هم كه 
اسلحه اي براي دفاع نداشتند به شهادت مي رسند. 
همان شب هم خمپاره اي به سنگر محمود اصابت 
مي كند و او هم به ش��هادت مي رسد. گويي خدا 
هم نمي خواست ش��هادت باعث دوري برادرها 
از همديگر ش��ود. تصوير ميان آن دو نيز شهيد 
سعدي عفيفي اس��ت كه در 22بهمن ماه سال 

1357به شهادت رسيد. 
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 روز دوم عمليات والفجر8 پدافند هوايي تيپ 1۰ 
سيدالشهدا براي اس��تراحت از منطقه ام الرصاص 
خارج شد. در راه برگشت يكي از نيروهاي لشكر27 
محمد رسول اهلل)ص( را ديدم كه گفت نيروهايشان 
در منطقه محاصره شده و شهداي زيادي داده اند. به 
اردوگاه كوثر، جايي كه قرار بود محل استراحتمان 
باشد، رسيدم. به فرمانده گردان اطالع دادم و گفتم 
من براي كمك به فرمانده گردان لشكر27 مهدي 
كروبي مي روم. فرمانده كه ماجرا را فهميد خودش 
را به »حاج علي فضلي« رساند و او را در جريان قرار 
داد. با اينكه خودمان ق��رار بود چند روز ديگر وارد 
عمليات ش��ويم، اما اصرار كرديم كه براي كمك 
دوباره به خط برگرديم. خودمان را آماده كرده و به 
منطقه عملياتي والفجر8 در منطقه فاو رسانديم. 
نيروها توانسته بودند با ضدهوايي هاي زياد غنيمت 

بگيرند، اما نيرو نبود كه از آنها استفاده كند. 
چند نفر بوديم كه وارد قايق شديم تا به آن سمت 
اروند برويم. براي درست كردن قبضه ها چيزي جز 
چند ابزار نداش��تيم. هواپيماهاي دشمن مدام به 
قايق ها شليك مي كردند. وقتي به ساحل دشمن 
رس��يديم به آن طرف رودخانه كه خاك خودمان 
بود، نگاهي انداختيم. ديديم يك قبضه ضدهوايي 
كه از آن در سپاه چند تا بيشتر نبود، داخل آب و در 
نزديك ساحل رها شده است. مسيرمان را به سمت 
قايق تغيير داديم. قبضه صاحب نداشت، در عين 
حال چندين گلوله كنارش بود كه مي توانس��تيم 
از آن اس��تفاده كنيم. همانجا ضدهوايي را به راه 
انداختيم. دو نفر از نيروها را كنار آن گذاش��تيم و 
خودمان به سمت زمين دشمن در فاو برگشتيم. 
وارد ساحل كه شديم حجم آتش فراوان بود، چند 
خبرنگار خارج��ي كه براي پوش��ش رويدادهاي 
جنگ و عمليات والفجر8 همراه ب��ا رزمنده هاي 
ايراني به منطقه عمليات آم��ده بودند نيز در آنجا 

حضور داشتند. 
كسي زبان انگليسي بلد نبود، بنابراين سخت مي شد 
با خبرنگارها كه يكي از آنها اهل ژاپن بود، ارتباط 
برقرار كرد. من كه فقط چند كلمه اي انگليس��ي 
مي دانستم با همان زبان دست و پا شكسته با آنها 
صحبت كردم. همين چند كلمه صحبت باعث شده 
بود تا آخري كه كنارشان بوديم، ما را رها نكنند و 
مدام سؤال كنند. من هم جز همان چند كلمه چيز 

بيشتري نمي دانستم و نمي توانستم حرفي بزنم. 
ب��ه خبرنگاره��ا آبمي��وه دادن��د. همي��ن حين 
هواپيماهاي عراقي از باالي سر ما رد شدند و آتش 
ريختند. اين اتفاق چنان براي خبرنگاران سخت 
بود كه باعث شد خبرنگار ژاپني حالش بد شود و 
سكته كند. هرچه خواستيم به آنها حالي كنيم اين 
آهن پاره هايي كه از هواپيم��اي عراقي ها به زمين 
مي ريزد موشك نيست و قصدشان اين است ما را 

بترسانند، نتوانستيم. 
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