
وادی کتاب

 نگاهي به فعاليت فرهنگي خانواده هاي شهدا 
و معرفي کتاب غريب آلواتان

از نگارش كتاب تا خانه موزه هاي ذوقي
  فريده موسوي

چندي پيش گفت وگويي با مادر ش�هيد 
محرمعل�ي مق�دم منتش�ر کردي�م. در 
آن گفت وگ�و، خواه�ر ش�هيد کتابي را 
که خ�ودش در خص�وص ش�هيد مقدم 
نوش�ته ب�ود در اختيارم�ان ق�رار داد. 
اين کت�اب بهان�ه اي ش�د ت�ا نگاهي به 
فعالي�ت فرهنگ�ي خانواده هاي ش�هدا 
در جه�ت زن�ده نگ�ه داش�تن ي�اد و 
بيندازي�م. عزيزان ش�ان  خاط�رات 

ت��اش خانواده هاي ش��هدا در جهت زنده 
نگه داش��تن ياد و خاطرات ش��هداي خود، 
بخش��ي از ادبيات دفاع مقدس خصوصاً در 
دوراني كه هنوز جنگ تحميلي ادامه داشت 

را شامل مي شد. 
در آن دوران به جهت آنكه هنوز جنگ ادامه 
داش��ت و مؤسس��ات يا نهادهاي فرهنگي 
رس��مي فرصت كافي ب��راي تدوين كتاب 
براي خيل شهدايي كه هر روز بر تعدادشان 
اضافه مي شد را نداشتند، اين فكر در ذهن 
برخي از خانواده هاي ش��هدا ش��كل گرفت 
كه خودشان دست به كار ش��وند و منتظر 
نهاده��اي فرهنگي نمانن��د. در دهه 60، با 
توجه به امكاناتي كه در آن دهه وجود داشت 
»كتاب« بهترين وس��يله براي شناساندن 

شهيد مورد نظر بود. 
در همين خصوص يك��ي از اعضاي خانواده 
شهيد دست به كار مي ش��د و در گفت وگو 
با همرزمان ش��هيد يا اطاعات��ي كه خود 
خانواده از عزيز شهيدشان داشتند، كتابي را 
ولو با ساده ترين شيوه ها و قلم ها به نگارش 

درمي آورد.
»نصيحه العارف« كتابي در خصوص شهيد 
صادق مهدي پور بود كه س��ال 1362 طي 

عمليات والفجر4 به شهادت رسيد. 
در س��ال بعد از آن، يعني در س��ال 1363، 
حاج جبرئيل مهدي پور، پدر ش��هيد، كتاب 
نصيحه الع��ارف را به رش��ته تحرير درآورد 
كه دربرگيرنده دستنوش��ته ها، خاطرات و 
روايت هاي ش��هيد مهدي پور ب��ه قلم خود 
شهيد يا از زبان همرزمان و خانواده اش بود. 
نصيحه العارف نمونه اي از كتاب هايي است 
كه در دهه 60 توس��ط خانواده هاي شهدا 

تدوين مي شد.
 اين كتاب ها هرچند س��اده و شايد ابتدايي 
بودند اما بخش��ي از فرهنگ دفاع مقدس را 
شامل مي شدند كه متأس��فانه بعدها كمتر 
مورد توجه ق��رار گرفته و بس��ياري از اين 
كتاب ها از بين رفتند.اما تاش خانواده هاي 
ش��هدا تنها معطوف تدوين كتاب نمي شد. 
در ده��ه 60 و حت��ي پ��س از آن، برخي از 
اي��ن خانواده ه��ا خانه هاي خ��ود را تبديل 
به موزه هاي��ي كردند كه اي��ن موزه ها هر از 
گاهي مورد بازديد گروه هاي دانش آموزي 

يا دانشجويي قرار مي گرفت. همچنين تزئين 
قبور و س��نگ مزار ش��هدا از ديگر كارهاي 
ذوقي و ش��ايد اعتقادي خانواده هاي شهدا 
بود كه اكنون مصداق عيني اش را در شكل و 

شمال گلزار شهداي بهشت زهرا مي بينيم.
  غريب آلواتان

غريب آلواتان كتابي اس��ت كه زينب مقدم 
خواهر ش��هيد محرمعلي مقدم به رش��ته 
تحرير درآورده است. اين كتاب كه در واقع 
جزوه اي 30 صفحه اي است، سعي كرده تا 
شمه اي از زندگي شهيد و همچنين روايت 
چگونگي اس��ارتش توس��ط ضدانقاب در 
كردستان و سپس حضورش در زندان هاي 
دوله تو و آلواتان و نهايتاً شهادتش در مرداد 

سال 60 را به خواننده معرفي كند.
ش��هيد مق��دم يك��ي از ش��هداي مظلوم 
جبهه هاي غرب است كه نسبت به شهداي 
جبهه جن��وب، در مظلوميت بيش��تري به 
س��ر مي برند. خصوصاً آنك��ه محرمعلي از 
زنداني��ان زندان هاي ذكر ش��ده دموكرات 
بود كه با وجود گذش��ت چند دهه از دفاع 
مقدس، اي��ن دو زندان و اس��رايش، كمتر 
مورد توجه نويس��ندگان و مستندس��ازان 
قرار گرفته اند. زندان دوله تو در ارديبهشت 
60 توس��ط بعثي ها و ب��ا هماهنگي حزب 
منحله دموكرات بمباران شد و سپس زندان 
آلواتان با استفاده از باقي مانده اسراي ايراني 

ساخته شد.
 اين زندان تا زمان پيش��روي رزمندگان به 
مناطق مرزي كردستان همچنان به فعاليت 

خود ادامه مي داد.
 در پايان نگاهي به بخشي از غريب آلواتان 
مي اندازيم: شهيد يزدان پناه بعد از بمباران 
دوله تو گفت: »در سرزمين كردستان بدون 
وضو راه نرويد چون اين س��رزمين به خون 

بهترين انسان ها آغشته شده است.«
 س��ال 1360 ضدانق��اب كاري ب��ا مردم 
اين مملكت كرد كه االن داعش��ي ها انجام 
مي دهن��د. بمباران زن��دان دوله ت��و، ترور 
منافقي��ن و س��اير عوامل باع��ث نااميدي 
ضدانقاب ش��د. هر لحظه مرگ در جلوي 
چشم اس��راي تحت نظر ضدانقاب مجسم 

مي شد.
 ديگر خبري از آزادي زندانيان نبود. حزب 
دموكرات دوباره به فكر س��اختن زندان در 
منطقه آلواتان افتاد. بنابراين از زندانيان به 
صورت گروهي براي ساختن زندان استفاده 
مي كرد. با شهادت آيت اهلل بهشتي و يارانش 
حزب دموكرات ه��م پنج نف��ر از زندانيان 
را به ش��هادت رساند؛ ش��هيد الهي، شهيد 
فاس��تونيه چي، ش��هيد الري زاده، ش��هيد 
مهاب��ادي و ش��هيد يزدان پناه ك��ه همگي 
از بمباران دوله تو زنده مان��ده بودند و حاال 

شهيد مي شدند.
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فرازي از زندگي شهيد سرلشكر حسين لشكري اولين اسير ايراني دفاع مقدس در گفت وگوی »جوان« با همرزمش

 لشكري مي گفت انتقام سيلي درجه دار عراقي به شهيد تندگويان را گرفتم

تاريخ به اندازه يك ارتش روي دوش »لشكري« مسئوليت نهاده بود

جدول

  صغري خيل فرهنگ
يك سال و نيم از ازدواج شان نگذشته بود که 
با ش�نيدن زمزمه هاي تجاوز بعثي ها، حسين 
لشكري پروازي به آس�مان عراق انجام داد و 
در همان عمليات برون مرزي اسير شد. وي به 
جرم توطئه عليه عراق فقط 10 سال از 18 سال 
اسارتش را در سلول هاي انفرادي سپري کرد. 
خلبان حسين لش�كري با صالبت و مقاومت 
در برابر همه شدائد و س�ختي هاي اسارت در 
نهايت در فروردين 1377 آزاد شد و به کشور 
برگشت. پير و شكسته شده بود و دندان هايش 
ريخته بود. لقب »سيداالسراي ايران« برازنده 
جانباز 70درصدي بود ک�ه با موافقت فرمانده 
کل قوا امام خامنه اي به درجه سرلشكري ارتقا 
يافت. خلبان لشكري س�رانجام در تاريخ 19 
مرداد 88 بر اثر عارضه قلبي به شهادت رسيد. 
براي آشنايي با زندگي و مرور روزهاي اسارت 
تا شهادت اولين اس�ير جنگي و آخرين آزاده 
کشورمان پاي صحبت هاي سرتيپ دوم خلبان 
حس�ين خليلي از همرزمان شهيد نشستيم.  

از آشنايي تان با شهيد حسين لشكري 
بگويي�د. اي�ن همراه�ي از کجا ش�كل 

گرفت؟
سرلشكر خلبان ش��هيد حسين لش��كري سال 
1331 در ش��هر ضياءآباد اس��تان قزوين متولد 
شد. ايشان از من ارش��دتر بود. دوره سربازي اش 
را در لشكر 77 پياده خراس��ان گذرانده و بعد به 
استخدام ارتش درآمده بود. در دوره هاي آموزشي 
كاس هاي مشترك با هم داشتيم. يك روز استاد 
از بچه هاي كاس درباره انگيزه شان براي خلباني 
پرسيد، هر كس پاس��خي داد. بچه ها به شوخي 
مي گفتند وقتي هواپيما را در آس��مان مي ديديم 
از ذوق فرياد مي زديم و ش��وق مي كرديم؛ همين 
باعث ش��د تا تصميم بگيريم كه خلبان شويم اما 
شهيد لشكري در پاسخ اين سؤال استاد گفت من 
دوره خدمت سربازي ام را در ارتش گذراندم. وقتي 
ديدم خلباني ارتش خوب اس��ت، تصميم گرفتم 
به اس��تخدام ارتش دربيايم. معلم خلباني هم به 
نام »اطهري نژاد« داش��تيم كه به شهيد لشكري 
مي گفت ش��ما در ارتش خدمت س��ربازي تان را 
سپري كرديد و باز براي استخدام به ارتش آمديد. 
اين ذوق و عاقه شما بسيار ارزشمند است. حسين 
بعد از استخدام در نيروي هوايي و فارغ التحصيلي 
به پايگاه تبريز منتقل شد و من هم بعد از ايشان به 
پايگاه تبريز اعزام شدم اما كمي بعد )بعد از انقاب( 

در سال 58 به پايگاه دزفول منتقل شد. 
چطور شد که خلبان حس�ين لشكري 
در 27 ش�هريور يعني چن�د روز قبل از 
آغاز رس�مي جنگ تحميلي به اسارت 

بعثي ها درآمد. 
پاسخ اين س��ؤال را از زبان خود حسين براي تان 
رواي��ت مي كن��م. حس��ين لش��كري در كتاب 
خاطراتش مي گويد: »ت��ازه ازدواج كرده بودم و 
هنوز دندان هاي شيري پسرم علي اكبر درنيامده 
ب��ود ك��ه در تاري��خ 27 ش��هريور 1359 به من 
مأموريت دادند به مرز مهران ب��روم. اطاع داده 
بودند كه بعثي ها به خاك مهران تجاوز كرده اند. با 
توكل به خدا راهي مأموريت شدم. وقتي بمب ها 
را رها كردم، هواپيمايم مورد اصابت قرار گرفت. 
تا فرود آمدم ديدم كه يك عده تفنگ به دس��ت 
من را محاص��ره كرده اند. با زبان عربي ش��ان من 
را مي خواندند و متوجه ش��دم عراقي هس��تند و 
فهميدم در چنگال بعثي ها هس��تم.« حس��ين 
لشكري با شروع جنگ ايران و عراق پس از انجام 

12 مأموريت، سرانجام هواپيمايش مورد اصابت 
دش��من قرار گرفت و در خاك عراق به اس��ارت 

درآمد. 
رفتار بعثي ها ب�ا اولين اس�ير جنگي 

چطور بود؟
حس��ين مي گفت: »چون من اولين اس��ير بودم 
كه در روز 27 ش��هريور در حين انجام مأموريت 
به اس��ارت درآمده بودم س��خت ترين آزمون ها 
و ش��كنجه ها را روي م��ن انج��ام دادن��د«. آنها 
مي خواس��تند بدانند حس��ين چقدر در مقابل 
ش��كنجه و س��ختي ها مقاومت مي كند. بخش 
دوم اسارت حسين بعد از پذيرش قطعنامه آغاز 
مي شود. ايشان 10 سال تمام در سلول انفرادي 
به سر برد. بدون اينكه نام و نشاني از او در صليب 

سرخ ثبت شده باشد. 
چرا بعد از پذيرش قطعنامه ايشان همراه 

با اسراي ديگر آزاد نشد؟
خود حس��ين مي گويد: »خودم را آماده كرده بودم 
كه بعد از پذيرش قطعنامه به عنوان اولين اس��ير، 
اولين آزاده باشم. وس��ايلم را هم جمع و جور كرده 
بودم اما موقع حركت به من گفتند كه ارجع يعني 
برگرد و من از سال 69 اميد داشتم كه آزاد شوم.« 
حسين چهار روز قبل از حمله سراسري بعثي ها به 
خاك كشور و آغاز رسمي جنگ به اسارت درآمده 
بود. يعني 27 شهريور 1359. دشمن مي خواست از 
اين اتفاق بهره برداري هاي خودش را بكند و به همه 
بگويد كه ايران آغاز گر جنگ بود و به ما حمله كردند. 

از حسين هم مي خواهند كه همه اينها را اقرار كند اما 
حسين با اينكه سال ها بي نام و نشان در چنگال رژيم 
بعث گرفتار بود و بدترين و سخت ترين شكنجه ها 
را تحمل كرد، تن به خواسته هاي دشمنان نداد و با 
صابت ايستادگي كرد. به قول حافظ بارها گفته ام 
و بار دگر مي گويم كه من دلشده اين ره نه به خود 
مي پويم/ در پس آينه طوطي صفتم داشته اند آن چه 
اس��تاد ازل گفت بگو مي گويم. آنه��ا اصرار كردند، 
تهديد كردند اما لشكري فقط مقاومت كرد. اگرچه 
لشكري اسير دست دش��من بود اما تاريخ به اندازه 
يك ارتش و به اندازه يك لشكر بر دوش او مسئوليت 
نهاده بود. شهيد حسين لش��كري از روز اسارت تا 
آزادي 18س��ال مقاومت كرد. ب��ه جرئت مي توان 
گفت شهيد لش��كري به اندازه  يك ارتش به تاريخ 

ما خدمت كرد. 
شهيد حسين لش�كري 6410 روز را در 
اسارت دشمن س�پري کرد اما مقاومت 
بي نظيري از خود نش�ان داد. چه چيزي 

در وجودش او را به اين جا رساند؟ 
دقيقاً همين طور اس��ت. عالي ترين تش��ويق ها، 
ش��ديدترين تنبيه ها هم خللي در اراده او ايجاد 
نكرد. هر روز ايشان را محاكمه صحرايي مي كردند. 
چش��م هايش را مي بس��تند و صبح ها به ميدان 
تي��ر مي آوردند و ب��ه جوخه آتش مي بس��تند و 
دستور شليك مي دادند اما به سمت ديگر شليك 
مي كردند. هر كسي س��مت جوخه اعدام برود، 
مانند يك مرده متحرك مي ش��ود اما حس��ين 

مقاومت مي كند. حتي سلول هاي تاريك كه تنها 
مونس تنهايي حسين يكي دو مارمولكي بودند كه 
او را از تنهايي درمي آوردند هم نتوانست كاري از 
پيش ببرد. او با مارمولك ها هم صحبت شده بود. 
حسين از آن لحظات اين گونه روايت مي كرد: شما 
نمي دانيد چقدر تنهايي سخت بود. تنها انيس و 
مونس من در آن س��لول دو مارمولكي بودند كه 
هر روز به من س��ر مي زدند. در تمام اين لحظات 
سخت و تلخ اسارت شهيد حسين لشكري از خدا 
مي خواهد كه زنده بماند ت��ا عراقي ها از جنازه او 
هم نتوانند سوءاستفاده كنند و روي عهد و وفاي 

خودش مي ماند. 
از لحظات آزادي او بعد از 18سال بگوييد. 
با توجه به ش�رايطي که ايشان داشت، 

آزادي شان چطور اتفاق افتاد؟
حس��ين مي گفت: »زمان جنگ عراق و كويت، 
ش��رايط من تغيير كرد و كمي م��ورد عزت قرار 
گرفت��م. از آنجاي��ي ك��ه پادگان ه��ا را بمباران 
مي كردند، م��ن را به خانه هاي مس��كوني آورده 
بودند تا در پناه باشم و زنده بمانم. آنجا يك استوار 
كه در ميان بعثي ها به قهرمان جنگ ايران و عراق 
هم ش��هره ش��ده بود، به نام »ابوالزم« مسئول 
حفاظت از من بود. همه افتخار ابوالزم اين بود كه 
در آبان 59 در جاده ماهشهر شهيد تندگويان را 
كه وزير نفت بود اسير كرده و يك سيلي به ايشان 
 زده بود. در اين ايام من روزها در خانه آزاد بودم و 
شب ها در انباري نگهداري مي شدم. سن و سالم 

باال رفته بود و ناراحتي كلي��ه پيدا كرده بودم. در 
يكي از اين شب ها بايد به دستشويي مي رفتم اما 
هر چه درخواس��ت كردم تا در را باز كنند، قبول 
نمي كردند. س��اعت نزديك 4 صبح بود. آن قدر 
سرو صدا كردم تا از سر و صداي من ابوالزم بيدار 
شد و دس��تور داد در را باز كنند. من به سرويس 
بهداشتي رفتم و وقتي برگشتم، چهره غضبناك 
و خش��مگين ابوالزم را ديدم. او جلو آمد و گفت 
چرا شلوغ كردي؟ آن لحظه ياد شهيد تندگويان 
افتاده بودم و به تافي س��يلی اي ك��ه ابوالزم به 
شهيد  زده بود، با زانو به قفسه سينه ابوالزم زدم و 
او پخش زمين شد. تا نيرو هايش برسند يك سيلي 
در گوش او خواباندم. غوغا شد. بازرس ها آمدند تا 
من را محاكمه و مجازات كنند. از من پرس��يدند 
چرا اين كار را كردي؟ گفتم من اسيرم! حيوان كه 
نيستم. من را مانند حيوان مي اندازيد داخل قفس 
و وقتي نياز به سرويس بهداش��تي دارم با وجود 
مش��كل كليه مي گويند همين جا كه مي خوابي 
كارت را انجام بده، مگر مي ش��ود كه اينجا كارم 
را انجام بدهم؟« حس��ين گفت بازرس ها حق را 
به من دادند و توانس��تم نجات پيدا كنم. شهيد 
لشكري بعد از 16 سال اسارت به نيروهاي صليب 
سرخ معرفي و نامش در ميان اسراي جنگي ثبت 
مي شود. بعد از ثبت نامش در صليب سرخ، خلبان 
لشكري توانست اولين نامه اش را براي همسرش 
بنويسد و دو سال بعد يعني در فروردين 1377 
به ايران بازگردد. وقتي حسين برگشت، پسرش 
علي اكبر كه قبل از اعزام به مأموريت در سال 59 
دندان هايش درنيامده بود، دانش��جوي سال اول 
دندانپزشكي ش��ده بود. همه او را »سيداالسراي 
ايران« مي ناميدند كه با موافقت فرمانده كل قوا 

امام خامنه اي به سرلشكري ارتقا درجه يافت. 
همسر شهيد لش�كري لحظات سختي 
را در اين مدت گذراند. متأسفانه ايشان 

همين سال گذشته مرحوم شدند. 
بله، خ��دا رحمت كن��د خانم لش��كري را كه در 
زمستان سال گذشته به رحمت خدا رفت. ايشان 
در كتابي به نام »انتظار بدون آينه« كه بسيار زيبا 
هم هس��ت مي گويد: من قبل از انقاب همس��ر 
يك س��توان يكم خلبان بودم، بعد همس��ر يك 
ستوان يكم مفقوداالثر ش��دم. كمي بعد از اينكه 
اولين نامه ايشان به دستم رسيد شدم همسر يك 
ستوان يكم اس��ير. بعد از اينكه حسين بازگشت 
شدم همسر سرلشكر خلبان آزاده و جانباز؛ و در 
نهايت بعد از 10 سال كه ايشان بدرود حيات گفت 
شدم همسر يك خلبان، مفقوداالثر، آزاده، جانباز 
و شهيد. ايشان آغاز زندگي اش را اين گونه روايت 
مي كند: »وقتي حسين به خواستگاري من آمد، 
دختر كوچك تر خانواده بودم و خواهر بزرگ تري 
از خودم داش��تم. از آنجا كه با هم فاميل بوديم با 
اصرار بزرگ ترها من همسري ايشان را پذيرفتم. 
زندگي خوبي را در كنار ايشان گذراندم تا اينكه 
مأموريت 27 ش��هريور پيش آمد و حس��ين به 
اسارت بعثي ها درآمد.« از اينجا داستان زندگي 
منيژه لشكري آغاز مي شود كه چگونه در تربيت 
علي اكبر مي كوش��د. ايش��ان تا 16 س��ال هيچ 
ارتباطي با همسرش نداش��ت. آزاده هايي كه به 
كشور مي آمدند خبر از اسارت همسرش مي دادند 
اما اين خبر ها رسمي نبود. همسرش مي گويد بعد 
از آمدن حسين من مي خواستم زندگي كنم اما 
ايشان گويي در اين دنيا نبود. ايشان 10 بهار هم 
اين گونه در كنار همس��رش زندگي كرد تا اينكه 
در 19 م��رداد 88 به دليل عارضه س��كته قلبي، 
قلب مهربانش براي هميش��ه از حركت ايس��تاد 

و شهيد شد. 

اگرچه لش�كري اس�ير دست دشمن 
بود اما تاريخ به اندازه يك ارتش و به 
اندازه يك لشكر بر دوش او مسئوليت 
نهاده بود. ش�هيد حس�ين لشكري 
از روز اس�ارت ت�ا آزادي 18س�ال 
مقاومت کرد. به جرئت مي توان گفت 
شهيد لش�كري به اندازه  يك ارتش 
به تاريخ ما خدمت ک�رد. عالي ترين 
تش�ويق ها، ش�ديدترين تنبيه ه�ا 
ه�م خلل�ي در اراده او ايج�اد نكرد
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