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روایتي از زندگي شهيد قنبر زارع
 که در عمليات کربالي5 به شهادت رسيد

شهيد زارع را با بدني مجروح زنده به گور كردند
  احمد محمدتبریزي

تش�ييع باش�كوه ش�هداي غواص عموم 
مردم را بيشتر از هر زمان دیگري متوجه 
مظلوميت و کار بزرگ رزمندگان در طول 
هشت س�ال دفاع مقدس کرد. در جریان 
دو عمليات ب�زرگ کرب�الي4 و 5 در کنار 
غواصان رزمندگان دیگري با بدني مجروح 
به محاصره دشمن درآمدند و دشمن بعثي 
ب�ا زنده به گور کردنش�ان خانواده ش�هدا 
را در س�ال ها بي خب�ري نگه داش�ته بود. 
شهيد قنبر زارع نيز یكي از شهدایي است 
که در جری�ان عمليات کرب�الي5 با بدني 
مجروح به محاص�ره دش�من درمي آید و 
زنده به گور مي شود. پيكر ایشان پس از 11 
سال تفحص و به خانواده اش داده مي شود. 
شهيد زارع در اولين روز فروردين 1341 در 
روس��تاي تازيان بندرعباس به دنيا آمد. پدر 
خانواده كارگر بود و با رزق حالل فرزندانش 
را بزرگ مي كرد. شهيد زارع تحصيالتش را تا 
سوم راهنمايي در روستاي محل تولدش ادامه 
داد. او از همان زمان ب��ه عنوان دانش آموزي 

فعال شناخته مي شد و بين تمام دانشجويان 
پيش نماز مي ايستاد. سال 1359 به بندرعباس 
رفت. تا زمان گرفتن مدرك ديپلم تحصيالتش 
را ادامه  داد كه بناگاه جن��گ تحميلي اتفاق 
افتاد و زندگي افراد بس��ياري را تحت الشعاع 
قرار داد.  با شروع جنگ مدارس و دانشگاه ها 
تعطيل شدند و شهيد زارع كه جواني انقالبي 
و معتقد بود به دنبال راه��ي براي خدمت به 
رزمندگان مي گشت. او در هتل حافظ براي 
كار امدادگري ثبت نام كرد و دوره كوتاه  مدتي 
را جهت آموختن الفباي امدادگري ديد و بعد 
راهي جبهه شد. تا سال 63 حضوري فعال در 
جبهه داشت و از طريق نامه با خانواده مكاتبه 

و ارتباط داشت. 
برادر شهيد در خاطره اي از شهيد مي گويد: 
»برادرم يك روز به همراه سه نفر از همرزمانش 
به خانه آمد. صبحانه را خوردند و خوابيدند. 
بعد برادرم با اشاره به كس��ي كه مشغول راز 
و نياز بود، گفت كه او حاج حس��ين خرازي، 
فرمانده لشكر 14 است و هرجا باشد مناجات 

شبانه اش قطع نمي شود. به نفر بعدي اشاره 
كرد و گفت او قاسم سليماني فرمانده لشكر 
41 ثاراهلل)ع( است. جواني با ريش پرپشت بود. 
جوان كم سن و س��ال ديگري به اسم محمد 
كويتي پور هم همراهش��ان بود كه در جبهه 

براي رزمندگان مداحي مي كرد.«
ايش��ان در جبهه مرت��ب حض��ور دارد و در 
عمليات هاي زيادي ش��ركت مي كند. سال 
1365 كربالي5 شروع شد. شهيد زارع و ديگر 
نيروها حضوري پرقدرت در جريان عمليات 
دارند. همه پشت هم و متحد هستند. شهيد 
زارع در جريان عمليات مجروح مي شود و بعد 

به شهادت مي رسد. 
به اذعان دوستان شهيد، او مردانگي، رفاقت 
و وفاداري را پيش از ش��هادت كامل مي كند. 
همرزمان شهيد مي گويند دست شهيد زارع 
در جريان عمليات مجروح مي ش��ود، سپس 
دش��من او و ديگر نفرات را محاصره و سپس 
زنده به گور مي كن��د. همرزمانش مي گويند 
شهيد فرصت به عقب رفتن را داشت ولي به 
خاطر بقيه نيروها به عق��ب نيامد و گفت اگر 
بخواهم به عقب برگردم به پ��در و مادرهاي 
اين بچه ه��ا چه مي خواهيم بگويي��م. تا آخر 
خط بايد همه با هم باش��يم.  ش��هادت قنبر 
زارع، خانواده را بي خبر از او مي گذارد. خانواده 
با فكر جانبازي و مجروحيت ش��هيد زارع به 
همه جا زنگ مي زنند و سركش��ي مي كنند. 
حتي احتمال ش��هادت را هم مي دهند و به 
س��ردخانه ها هم زنگ مي زنند ولي خبري از 
عزيزشان نمي شود. چند ماه مي گذرد و هيچ 
خبري از قنبر نمي ش��ود. پس از چند ماه به 
خانواده اطالع مي دهند كه پيكر ش��هيدتان 
پيدا ش��ده، خودتان را براي تش��ييع جنازه 
آماده كنيد. اما اين بار هم خبري نمي ش��ود 
تا اينكه پيكر شهيد پس از 11 سال و سه ماه 
در ام الرصاص و ش��لمچه پيدا مي شود. آنجا 
مشخص مي ش��ود دش��من بعثي گروهي از 

رزمندگان را زنده به گور كرده است. 
ب��رادر ش��هيد درب��اره روزي كه خب��ر پيدا 
شدن پيكر شهيد را ش��نيد مي گويد: »بنياد 
شهيد به خانه مان زنگ زد و گفت 30 شهيد 
آورده اند و اولين ش��هيد زارع اس��ت. تابوت 
ش��هدا را باز ك��ردم و اس��تخوان هاي برادرم 
را ديدم. ج��وراب و موهايش هم ب��ود. بوي 
عطري از اس��تخوان هايش به مشامم خورد. 
انگشترهايش هم بود. روي جوراب هايش آثار 
خون ديده مي ش��د. مشخص بود كه مجروح 

شده است.«
فرزندان مانده بودند چطور خبر ش��هادت را 
به مادرشان بدهند. مادر پس از شنيدن اين 
خبر، خيلي محكم و استوار برخورد مي كند 
و مي گويد مي دانسته كه يك پسرش شهيد 

مي شود.
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88498481ارتباط با ما

تاب�وت ش�هدا را ب�از ک�ردم و 
اس�تخوان هاي ب�رادرم را دی�دم. 
ج�وراب و موهای�ش هم ب�ود. بوي 
عطري از استخوان هایش به مشامم 
خورد. انگش�ترهایش هم بود. روي 
جوراب هایش آثار خون دیده مي شد. 
مشخص بود که مجروح شده است

گفت وگوي »جوان« با آزاده جانباز محمد احمدي دستجردي
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

 اشرف فصيحي دستجردي
محمد احم�دي دس�تجردي از جانبازان و 
آزادگان دفاع مقدس اس�ت ک�ه در اولين 
مرحله از آزادس�ازي خرمش�هر به اسارت 
درآم�د و هش�ت س�ال از عم�رش را در 
اردوگاه هاي دشمن سپري کرد. او که هشت 
جزء قرآن را در دوران اس�ارت حفظ کرده 
اس�ت، خاطرات جالبي از حضور در جبهه، 
مجروحيت و سپس اسارت دارد که بخشي 
آن را در گفت وگو با ما در ميان گذاشته است. 

چند س�التان بود که به جبهه رفتيد؟ 
چه انگيزه هایي باعث شد راه جهاد را 

در پيش بگيرید؟
وقت��ي ب��ه 17 س��الگي رس��يدم، عملي��ات 
فتح المبين در جريان ب��ود. آن هنگام حضرت 
امام خميني)ره( در يكي از سخنراني هايشان 
فرمودن��د جوان هايي ك��ه مي توانن��د، راهي 
جبهه ها شوند و جبهه ها را پر كنند. من دوست 
داشتم درسم را ادامه بدهم. يادم است كه زمان 
برگزاري امتحانات پايان س��ال ب��ود. با خودم 
گفتم اگر راهي جبهه شوم از درسم بازمي مانم 
و مردود مي ش��وم و اگر نروم حرف امام زمين 
مي ماند. مس��تأصل مانده بودم ك��ه چه كنم. 
به هرحال با خودم گفتم نمي توانم صداي هل 
من ناصر ينصرني امام زمانم را نش��نيده بگيرم 
بنابراين تصميم خودم را با پدر و مادرم در ميان 
گذاشتم كه آنها هم موافقت كردند. صبح روز 
بعد راهي مسجد محلمان شدم و با حدود 10 
نفر ديگ��ر از بچه ها رفتيم س��تاد منطقه 7 كه 
همان مالك اش��تر باش��د براي اعزام به جبهه 

ثبت نام كرديم. 
به عمليات فتح المبين رسيدید؟

نه؛ وقتي كه عمليات تمام شد ما را بردند خط 
مقدم. قرار شد خط نگهدار باشيم و جايگزين 
نيروهايي بشويم كه براي تجديد قوا به عقب 
برمي گش��تند. همانطور در جبه��ه مانديم تا 
اينكه عملي��ات الي  بيت المق��دس كه همان 

آزادسازي خرمشهر بود، شروع شد. 
در همان عمليات فتح خرمشهر اسير 

شدید؟ نحوه اسارتتان چطور بود؟
بله؛ در ش��روع عمليات الي بيت المقدس 40 
روزي ب��ود كه در جبه��ه بودم. ب��ا گروهي از 
رزمنده ها پيشروي كرديم تا به توپخانه دشمن 
رسيديم. آنجا گلوله اي به باالي ران پاي چپم 
برخورد كرد و مجروح ش��دم. شروع كردم به 
داد و فرياد كردن كه  واي من تير خوردم؛ يكي 
دوتا از بچه ها آمدن��د طرفم گفتند بابا چيزي 
نش��ده اينقدر س��روصدا مي كن��ي، بعضي ها 
چندتا تير مي خورند س��روصدا نمي كنند تو 
يك تير خوردي اينقدر شلوغ مي كني! بعد يك 
چفيه به باالي ران پايم بستند كه جاي زخم 
خونريزي نكند و مرا بردند در يك س��نگري 
گذاشتند تا جان پناه داشته باشم. عراقي ها هم 
از آن طرف پاتك ك��رده بودند. يكي از رفقايم 
خودش را به من رساند و گفت عراقي ها در حال 
پيشروي هستند و خواست من را با خودش به 
عقب ببرد. گفتم كه مجروح ش��ده ام و با پاي 
زخمي نمي توانم تكان بخ��ورم. رفيقم اصرار 
به ماندن داش��ت اما اصرار من بيشتر از او بود 
و توانستم راضي اش كنم كه به عقب برگردد. 
چون نمي توانستم پايم را تكان بدهم از صبح 
تا بعدازظهر پايم بي حس ش��د. بلند ش��دم و 
هرطور بود خودم را كشان كش��ان رساندم به 
يك روزنه اي كه ببينم بيرون سنگر چه خبر 
اس��ت. پيش خودم فكر كردم ش��ب كه از راه 
برسد راهي براي رفتن به عقب پيدا مي كنم، اما 

ديدم كنار هر سنگري يك تانك عراقي ايستاده 
و اصاًل راه ف��راري وجود ن��دارد. هنگام عصر 
آرام آرام پايم گرم شد و توانستم يك تكاني به 
پايم بدهم. همان زمان نيروهاي عراقي از راه 
رسيدند و اسير شدم. آن ها چشمانم را بستند 
و مرا س��وار ماش��ين كردند و در مسير حدود 
10، 20 نفر از رزمنده هايي كه اس��ير كرده و 
چشمان آنها را هم بسته بودند سوار كردند و ما 

را به بصره بردند. 
فكر اسارت را کرده بودید؟ 

راستش نه تنها اسارت كه به شهادت و جانبازي 
هم فكر نكرده بودم. حتي وصيتنامه هم ننوشته 
بودم. چون امام خميني فرمودند هر جواني كه 
مي تواند برود جبهه برود و كمك كند من هم 
راهي ش��دم. بچه ها با ايم��ان و اعتقاداتي كه 
داشتند در جبهه ها حضور داشتند و صداوسيما 
هم فقط گوشه اي از جبهه را نشان مي داد كه 
مثاًل عمليات شده و مارش عمليات را پخش 
مي كرد. ريز جزئيات جنگ را نشان نمي داد. 
در جبهه يك روز در س��نگر با بچه ها دور هم 
نشسته بوديم كه يكي از رزمنده ها رو به ما كرد 
و گفت: فالني تو شهيد مي شوي و يكي ديگر را 
گفت تو جانباز مي شوي. يكي يكي سرنوشت 
بچه ها را گفت تا نوبت به من رسيد. گفت: تو 
اسير خواهي ش��د! نيتي هم نداشت. معمولي 
اينها را گف��ت. خيلي هم س��اده و بي آاليش 
حرف ها را زد و همينطور كه حدس زده بود، 

سرنوشت ما رقم خورد. 
دوران اسارت پایاني براي رزمنده هاي 
ما بود، یا آنجا هم خ�ط مبارزه را ادامه 

دادید؟
من اغل��ب دوران اس��ارتم را در اردوگاه هاي 
موصل 3 و 4 بودم. يك مدتي ارشد آسايشگاه 
شدم. ولي بعد تصميم گرفتم بيشتر فعاليت هاي 
فرهنگي انجام بدهم و ديگر ارش��دي را قبول 
نك��ردم. بچه ه��ا در اردوگاه ه��ا ه��ركاري از 
دستش��ان برمي آمد براي اس��تفاده از اوقات 
و باال بردن توانايي هايش��ان انج��ام مي دادند. 
دايره وار مي نشس��تند و كت��اب مي خواندند و 
بعد در مورد آن كت��اب توضيحاتي مي دادند 
و اطالعاتش��ان باال مي رفت. البته زندانبان ها 
اجازه اين كارها را نمي دادند. بچه ها بي سروصدا 
به دور از چش��م عراقي ها فعالي��ت مي كردند. 
عراقي ها حتي اجازه نمي دادند نمازهايمان را 
به جماعت بخوانيم و مي گفتند هركس خودش 

به تنهايي نمازش را بخواند. اوايل اسارت كتابي 
نداشتيم كه بخوانيم فقط يك قرآن كوچكي 
داشتيم كه من بعد از نماز صبح نمي خوابيدم و 
مي نشستم مي خواندم و با قرآن بيشتر از قبل 
انس گرفته بودم و س��عي مي كردم آياتش را 
حفظ كنم و بعدازظهرها هم براي حفظ قرآن 
وقت مي گذاش��تم و بعد از مدتي موفق شدم 

هشت جزء از قرآن مجيد را حفظ كنم. 

تلخ ترین خاطره دوران اسارتتان چه 
بود؟

ش��نيدن خبر رحلت امام خميني)ره( يكي از 
تلخ ترين خاطرات من از دوران اس��ارت است. 
وقتي اين خبر را ش��نيديم بچه ه��ا مظلومانه 
و با احتياط ت��ا مدت ها ع��زاداري مي كردند و 
در فراق پير فرزانه شان مي س��وختند و اشك 
مي ريختند. در آن مدت خيلي به بچه ها سخت 
گذش��ت و جو س��نگيني در اردوگاه ها حاكم 
ش��ده بود. البته اس��ارت مملو از خاطرات تلخ 
و سخت اس��ت. اغلب مواقع بچه ها را شكنجه 
مي دادند. يك وقت هايي دِر زندان را مي بستند 
و با هرچه دستشان بود بچه ها را كتك مي زدند. 
يا دِر زندان را بازمي گذاشتند و مي گفتند برويد 
دستش��ويي. وقتي مي رفتيم بيرون مي ديديم 
دو رديف س��رباز كابل و ش��الق به دست يك 
راهرويي درست كرده اند و بچه ها بايد از ميان 
اين راهروي وحش��ت عبور مي كردند. در طي 
مسير با سيم كابل به سر و روي بچه ها مي زدند 
تا به ته خط برس��ند و مجدد كه از دستشويي 
برمي گش��تند باز هم با همان سيم و شالق ها 
بچه ها را مي زدند تا ب��ه زندان برگردند. تا چند 

ساعت بچه ها از درد به خودشان مي پيچيدند. 
يادم است يكي از سربازهاي بعثي چنان شالق 
را باشدت به چشم يكي از اسرا زد كه چشمش از 
حدقه درآمد. ما هم از اين شالق ها زياد خورديم 

اما مجبور بوديم تحمل كنيم. 
شيرین ترین خاطره تان چه بود؟

زيارت عتبات عاليات اتفاقي بود كه در آن مقطع 
نصيب ما شد و واقعاً سعادت عظيمي بود. اواخر 
دوران اسارت يك روز ما را براي زيارت نجف و 
كربال بردند. آن موقع صح��ن و رواق حرم امام 
حسين)ع( بيشتر شبيه يك مسجد بود تا حرم، 
وقتي به نزديك درِ ورودي حرم رسيديم همگي 
روي زمين خوابيديم و سينه خيز با تمام وجود 
و با اشك چش��م رفتيم تا رسيديم پاي ضريح، 
جايي كه س��ال ها انتظارش را كشيده بوديم و 
چقدر بچه هاي رزمنده در جبهه ها مي خواندند 
و سينه مي زدند و كربال كربال مي گفتند. واقعاً در 
آن لحظه ناب و بي نظير جاي همه همرزمانمان 
خالي بود و همچنين ياد ش��هيداني كه خون 
پاكشان بر زمين ريخته ش��د تا راه كربال آزاد 
شود. ما بلند ش��ديم همچون پروانه اي به گرد 
شمع وجود مواليمان گشتيم و قبر شش گوشه 
آقايمان را بوسه باران كرديم. بغض سال ها فراق 
و اس��ارت را با زيارت اماممان فراموش كرديم. 
بعد از پن��ج روز از طرف صليب س��رخ آمدند و 
مقدمات آزادي فراهم شد. ما را با اتوبوس بردند 
شهر موصل بعد با قطار به بغداد بردند و از آنجا 
هم ما را س��وار اتوبوس كردند آوردند لب مرز 
خسروي. پس از آن از گيالنغرب و كردستان به 
طرف كرمانشاه منتقل كردند و از آنجا با هواپيما 
به تهران منتقل شديم. اسارتمان با زيارت تمام 

شد و آزادي مان هم با زيارت شروع شد. 
بع�د از آزادي مگ�ر کج�ا رفتي�د که 
مي گویيد آزادي تان با زیارت ش�روع 

شد؟
بعد از اينكه به ايران برگشتيم، ما را سه روز در 
پادگان قصر فيروزه قرنطينه كردند. سپس ما 
را به ح��رم امام خميني)ره( بردن��د. آنجا هنوز 
ساخته نشده بود و فقط يك ضريح آهني داشت 
كه به شكل مربع هاي كوچك بود و فضايي بسيار 
ساده و بدون تجمالت داشت. وقتي رسيديم پاي 
ضريح سينه هايمان س��نگين از درد فراق بود. 
ما فرزندان جان بركف خميني پس از س��ال ها 
اسارت حاال بايد جاي خالي رهبر و مقتدايمان 
را مي ديديم و چشمانمان از اين داغ باراني بود 
و به پهناي صورت اش��ك مي ريختيم و دوست 
داش��تيم چش��م بازمي كرديم و يك بار ديگر 
صداي امام و صورت نوراني ايشان را مي ديديم 
و صدايشان را مي شنيديم؛ اما حيف كه چنين 
چيزي ميس��ر نبود. بعد از حرم امام و استقبال 
مردم از آزادگان م��ا را بردند ديدار رهبر معظم 
انقالب حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي. 
ايشان تازه يك سالي مي شد رهبر شده بودند. 
اين ديدار در اص��ل يك نوع تجدي��د ميثاق با 
جانشين حضرت امام خميني)ره( و آرمان هاي 
مقدس انقالب بود. واقعاً يك خاطره به يادماندني 

برايمان رقم زد. آن روزها واقعاً خدايي بود. 
وقتي من ب��ه مح��ل زندگي م��ان در خيابان 
20متري منصور تهران رسيدم، جمعيت زيادي 
آنجا به اس��تقبال آمده بودند. م��ادرم را بعد از 
سال ها در ميان جمعيت ديدم، اما نمي توانستم 
در بين آن جمعيت پيش او ب��روم و از نزديك 
ببينمش. خدا خدا مي كردم بتوانم به او برسم 
و او را در آغوش بگيرم. عاقبت آن لحظه رسيد. 
مادرم به قدري خوشحال بود كه نمي توان آن 
لحظه را وصف كرد و خدا را شاكر بود از اينكه بعد 

از هشت سال مجدد من را مي بيند.

بعد از اینكه به ایران برگشتيم، ما را  به 
حرم امام خميني)ره( بردند.  ما فرزندان 
جان برک�ف خمين�ي پس از س�ال ها 
اس�ارت حاال باید جاي خال�ي رهبر و 
مقتدایمان را مي دیدیم و چشمانمان 
از این داغ باراني بود و به پهناي صورت 
اشک مي ریختيم و دوس�ت داشتيم 
چش�م بازمي کردیم و یک ب�ار دیگر 
صداي امام و صورت نوراني ایش�ان را 
مي دیدیم و صدایشان را مي شنيدیم
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