
گفتوگو

محمد جاويدنيا، يكي از نفراتي اس��ت كه 
هنگام مجروحيت جانباز جواد سربندآراني 
همراه او بود و نهايتاً مجبور مي شوند جواد 
را در س��نگري ره��ا كنند و برون��د. وي در 
خصوص اين لحظه مي گويد: وقتي از سنگر 
خارج ش��ديم، پاهايم مرا ياري نمي كردند. 
با خ��ودم مي گفتم مگر مي ش��ود دوس��ت 
و همرزم و همس��نگر خ��ود را در حالي كه 
مجروح اس��ت، در ميان دش��من تنها رها 
كنيم و برويم. انگار دنيا روي س��رم خراب 

شده بود. 
وي ادامه مي دهد: موقع حركت پاهايم ياري 
نمي كردند، قدم هايم س��نگين شده بودند. 
براي لحظه اي چهره مادر جواد را ديدم كه 
سراغ پس��رش را از ما مي گيرد، چه جوابي 
داش��تم به او بدهم؟ ولي چاره اي نداشتيم، 
بايد مي رفتيم. با هزار جور فكر و خيالي كه 
در سرمان موج مي زد، جواد را تنها گذاشتيم 

و رفتيم. 
پس از گذشت هفت روز، جواد سربندآراني 
به شكل معجزه آسايي نجات پيدا مي كند و 
همانطور كه شرحش در گفت وگو با او بيان 
شد، خودش را به نيروهاي خودي مي رساند. 

اما در اي��ن لحظات، محم��د جاويدنيا و دو 
همرزم ديگرش )حس��ين ارباب و حسين 
صفرآهنگ( اطالع��ي از سرنوش��ت جواد 
نداشتند. كمي بعد عمليات به پايان مي رسد 
و با تصرف مجدد منطق��ه اي كه جواد آنجا 
جا مانده بود، بارقه هاي اميد دوباره در دل 

محمد جوانه مي زند. 
جاويدني��ا مي گويد: يك هفت��ه از عمليات 
گذش��ته بود. نيروهاي خودي منطقه اي را 
كه ما در آن گم ش��ده بوديم  تصرف كردند. 
به ما خبر دادند هركسي همسنگري را جا 
گذاش��ته يا از محل ش��هادت دوستي خبر 
دارد، بيايد و بچه هاي ديگ��ر را براي يافتن 

آنها راهنمايي كند. 
وي مي افزايد: س��ريع دس��ت به كار شدم و 
همراه بچه هاي اطالعات عمليات و نيروهاي 

تعاون به منطقه برگشتيم.  
مسيري را بايد با ماشين مي رفتيم و باقي را 
پياده تا بلندي ط��ي مي كرديم. بين راه دعا 
مي كردم جواد هنوز آن باال باش��د. وقتي به 
ارتفاعات مورد نظر رسيديم نفهميدم چطور 

خودم را به آنجا رساندم. 
وقتي ديدم جواد در س��نگر نيست، يك آن 
دنيا مقابل چشمم تيره و تار شد. تمام منطقه 
بر اثر تبادل آتش سوخته و به شكل ديگري 
درآمده بود. با نااميدي برگشتيم و حسرت و 

پشيماني ام بيشتر شد. 
جاويدنيا در ادامه مي گويد: من با ناراحتي به 
پادگان سنندج برگشتم، در اين زمان پرونده 
عمليات والفجر۴ بس��ته ش��ده ب��ود و خبر 

مفقوداالثري جواد همه جا پيچيده بود. 
بچه ها آماده مي شدند به مرخصي بروند اما 
من پاي رفتن نداشتم. يعني جوابي نداشتم 
كه به خانواده جواد بده��م. قبل از خروج از 
پادگان، نيروهاي تازه اعزام شده شهرمان را 
ديدم كه به منطقه آمده بودند تا براي تثبيت 
اهداف تصرف ش��ده، به منطق��ه عملياتي 

بروند. 
 پيش بچه هاي همشهري رفتم تا شايد آنها 
كه به تازگي از آران برگش��ته اند، خبري از 
ش��هدا و مجروحان عمليات داشته باشند. 
توان نداشتم مستقيم درباره جواد بپرسم. 
از دوس��تان همرزم در مورد وضعيت شهدا 
پرسيدم، كس��ي نامي از جواد نياورد. يعني 
مي شد جواد جزو مجروحان باشد، نااميدانه 
از مجروحان پرس��يدم كه يك��ي از بچه ها 
گفت: اين پسر »سربندي« رو تازگي گفتن 

مجروحه و بردنش تهران بستري كردن. 
جاويدنيا با بيان اينكه از شنيدن نام جواد در 
بين مجروحان متعجب شده بود، مي افزايد: 
سريع به ش��هر برگش��تم و پيش پدر جواد 

رفتم، توي دلم غوغا بود. 
فكر مي كردم او چه رفت��اري با من خواهد 
داش��ت. اما پدر جواد تا م��ن را ديد، گفت 
محمد دستت درد نكنه. جواد چقدر از شما 
تعريف كرد. گفت اگر ش��ما نبوديد معلوم 

نبود سرنوشتش چه مي شد!
آدرس بيمارستان را گرفتم و روز بعد همراه 
حسين ارباب و حسين صفرآهنگ كه آن دو 
نيز هنگام تنها رها ك��ردن جواد همراه من 
بودند به سمت تهران حركت كرديم. وقتي 
جواد را در بيمارستان ديديم، خنده و گريه 

حاصل ديدار ما در آن لحظات بود. 
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براياولينبارچهزمانيبهجبههاعزام
شديد؟

15سالم بود كه توانستم براي اولين بار به جبهه 
بروم. پنجم مرداد ماه 1361، بعد از اينكه رضايت 
پدرم را گرفتم، به اصفه��ان رفتم و آموزش هاي 
نظامي را پشت سرگذاشتم. شهريور همان سال 
به جبهه كردستان اعزام شدم و پنج ماه در اوج 
سرماي كردستان آنجا بودم. بعد به جبهه جنوب 
رفتم و در مهر و آبان سال 62 در عمليات والفجر۴ 

شركت كردم. 
دراينعملياتگردانشماچهمأموريتي

داشت؟
ما بايد از دشت پنجوين عبور مي كرديم و روي 
ارتفاعات مشرف به شهر پنجوين عراق مستقر 
مي شديم، اما اين دش��ت بدون حفاظ طبيعي 
بود و بعثي ها با گلوله هاي مستقيم تانك ستون 
نفرات ما را زير آتش گرفتند. همزمان گلوله هاي 
خمپاره دش��من هم به طرف ما شليك مي شد 
كه باعث شد چند نفر از بچه ها مجروح و شهيد 
شوند. به رغم آتش شديد دشمن توانستيم ساعت 
حدود يك بامداد به ارتفاعات هدف برسيم. مسير 
واقعاً صعب العبور بود. نيروها مرتب از سينه كش 
ارتفاعات ُس��ر مي خوردند و پايي��ن مي افتادند. 
نهايتاً دشمن را دور زديم و از روي جاده اي كه به 
باالي ارتفاعات مي رفت، به مسيرمان ادامه داديم. 
ناگهان توپ ضد هوايي دشمن كه روبه روي جاده 
مستقر بود، بچه ها را به رگبار بست. چندين نفر 
همان لحظه به شهادت رسيدند. ستون گروهان 
از هم پاش��يد و هر كدام از بچه ها هرجايي را كه 
گير مي آوردند همانجا پناه مي گرفتند. در تمام 
اين مدت با حس��ين ارباب و محمد جاويدنيا با 

هم بوديم. 
ماج�رايمجروحيتت�انچط�وررقم
خورد،چطورش�دك�هبي�ننيروهاي

دشمنگيرافتاديد؟
بعد از درگيري با دشمن، هرچه زمان مي گذشت 
اوضاع براي گروهان ما وخيم تر مي ش��د. تقريباً 
ظهر بود كه فرمانده گروهان دس��تور داد ارتفاع 
را تخليه و به سمت پايين حركت كنيم. ما بايد 
در حالي عقب نشيني مي كرديم كه پيكر بي جان 
شهدا و بچه هاي مجروح روي زمين افتاده بودند. 
براي من كه در س��ن 16س��الگي ب��ودم، ديدن 
اين صحنه ها عجي��ب و باورنكردني بود. منطقه 
پوشيده از درختان كوهستاني بود و در پناه آنها 
مي توانستيم به عقب برگرديم. اما در يك جاي 
مسير گياهي وجود نداشت و كامالً در ديد دشمن 
بوديم. قبل از اينكه وارد اين محوطه باز ش��وم، 
ديدم تعدادي از بچه هايي كه زودتر رسيده بودند 

هدف قرار گرفتند و روي زمين افتادند. اما چاره اي 
نبود و بايد از آن معبر مرگ عبور مي كردم. تا به 
آنجا رسيدم شروع به دويدن كردم. رگبار گلوله 
بود كه به طرفم مي باريد. وقت��ي آخرين قدم را 
برداش��تم تا از ديد دشمن پنهان شوم، احساس 
كردم يك گلوله از بغل لگن چپم وارد و از باسنم 
خارج شد. انگار پشتم را به هم دوختند. چاله اي 
در اين منطقه بود كه ه��ر كس گلوله مي خورد، 
داخل آن مي افتاد. من هم روي مجروحان داخل 
اين چاله افتادم و با فشاري كه وارد شده بود، آه 
و ناله مجروح��ان داخل چاله بلند ش��د. در اين 
وضعيت، پاي چپم اص��اًل در اختيار خودم نبود. 
همان لحظه فهميدم كه با اي��ن وضعيت پايم و 
لگني كه به شدت مجروح شده بود، نمي توانم به 

راحتي خودم را از اين مهلكه نجات دهم. 
معرفيشماتوسطآقايجاويدنياصورت
گرفت،گوياايش�انه�مدرآنلحظه

متوجهمجروحيتشماشدهبودند؟
بله، اتفاقاً همان لحظه كه داشتم از بازگشت نااميد 
مي شدم، آقاي جاويدنيا را ديدم. ايشان توانسته 
بود سالم از معبر مرگ عبور كند. او را صدا كردم و 
گفتم محمد محمد من اينجا هستم. محمد آدم 
شوخي است. تا صدايم را ش��نيد گفت جواد تو 
هنوز زنده اي؟ من فكر كردم شهيد شدي. بعد از 
من خواست كه دنبالش راه بيفتم. گفتم نمي توانم 
بيايم. ابتدا ايشان زير بغلم را گرفت، مقداري راه 

آمديم. بين راه حسين صفرآهنگ و حسين ارباب 
را هم ديديم. آنها هم كمكم كردند اما يك جايي 
از مسير ديدم ديگر نمي توانم قدم از قدم بردارم. 
منطقه در محاصره دشمن بود و امكان داشت آن 
سه نفر هم همراه من به اسارت دربيايند. بعدها 
فهميدم كه آقاي جاويدنيا به بچه ها گفته بود كه 
با اين وضعيت نمي شود خودمان را از اين مهلكه 
نجات دهيم. بهتر است جواد را داخل يك سنگر 
بگذاريم. اگر ش��د كه نجاتش بدهيم وگرنه كه 
او نهايتاً تنهايي اسير مي شود. وقتي بچه ها من 
را داخل يك سنگر گذاشتند، احساس كردم از 
اينجا به بعد ديگر تنها مي مان��م. آنها مي روند و 
من يا شهيد يا اسير مي شوم، ولي ماندن بچه ها 
هم به صالح نبود. اگر آنها ه��م مي ماندند مثل 
من اس��ير مي ش��دند. وقتي بچه ها مي رفتند، 
خود را تنها دي��دم و حالت مظلوميتي در خودم 

احساس كردم. 
چندش�برادرتنهاي�يومجروحيت

گذرانديد؟
شش شب و هفت روز در تنهايي بودم. در حالي كه 
پايم به شدت آسيب ديده بود و خونريزي داشت. 
در لحظات اول تنهايي، احساس عجيبي داشتم. 
ياد دوست ش��هيدم علي محمد برادران افتادم. 
بچه مح��ل بوديم. از كودكي با هم بزرگ ش��ده 
بوديم. علي محمد تنها سه ماه قبل در عمليات 
والفجر2 به شهادت رسيده و مفقود شده بود. حاال 

من هم امكان شهادت و مفقودي ام مي رفت. همه 
اين افكار آن لحظات از ذهنم عبور مي كرد و من 
تنهاترين آدم عالم بودم. در همين حين از هوش 
رفتم و نزديك غروب به هوش آمدم. ديدن غروب 
آفتاب دلتنگي ام را بيشتر كرد. حاال معني غربت 
را بهتر مي فهميدم. تنها با ذكر و دعا سعي كردم 

روحيه ام را حفظ كنم. 
دشمنمتوجهحضورشمادرمنطقهاش

نشد؟
همان لحظات كه داشتم با ذكر و دعا دلم را آرام 
مي كردم، صداي چند نفر از نيروهاي دشمن را 
شنيدم. نگاه كردم ديدم چند سرباز عراقي دارند 
از ارتفاعات باال مي آين��د و بلند بلند با هم حرف 
مي زنند. كشان كش��ان خود را به درختاني كه 
اطراف سنگر بودند رساندم. احساس مي كردم هر 
آن من را ببينند و خودشان را باالي سرم برسانند. 
به لطف خدا متوجه حضور من نشدند، اما حاال 
مشكل ديگري داشتم. اينكه واقعاً نمي دانستم 
االن بايد كجا بروم و چه كاري انجام بدهم. اولين 
شب سرگرداني من در منطقه دشمن تازه شروع 
ش��ده بود. در طول عمرم چنين شبي را تجربه 
نكرده بودم. هيچ لباس گرمي همراه نداش��تم. 
به فكرم رسيد خود را به درختاني برسانم كه بر 
اثر انفجار آتش گرفته و هنوز در حال س��وختن 
بودند. آنها مي توانستند ولو براي دقايقي من را 
گرم كنند. چون هر دو باسنم مجروح شده بودند، 

حتي نمي توانس��تم به راحتي دراز بكشم. وقتي 
چشم روي هم گذاشتم تا بخوابم، نمي دانستم بار 
ديگر كه پلك هايم را باز مي كنم، در چه شرايطي 

هستم و چه چيزي را مي بينم. 
بدونآبوغذاچطورتوانستيدخودتان

راحفظكنيد؟
در مس��يري كه بدون هدف مي رفت��م، به يك 
چشمه آب رسيدم. روز قبل هم همراه بچه هاي 
گروهان از همين چشمه آب خورده بوديم. قمقمه 
محمد پيشم بود. آن را پر كردم و بدون اينكه به 
عواقب آب خوردن با حال مجروحم توجه كنم، 
يك دل سير آب خوردم. چند لحظه بعد احساس 
كردم پشتم دوباره خيس ش��د. انگار با خوردن 
آب، خونريزي من از نو شروع شده بود. از شدت 
خونريزي دوباره ضعف كردم و بيهوش ش��دم. 
روز بعد دوباره به همان س��نگري كه بچه ها من 
را آنجا تنها گذاشته بودند رسيدم! تازه فهميدم 
كه راه را گم كرده و به نقطه اول رسيده ام. همانجا 
انگار يكي از سربازان دشمن من را ديده بود كه 
ش��روع كرد به س��متم تيراندازي كردن. كمي 
بعد تيراندازي قطع ش��د و عجيب كه كسي هم 
سراغم نيامد. روز بعد عمليات تا حدي فروكش 
كرده بود. احساس كردم شايد اگر فرياد بزنم، از 
بچه هاي خودي كسي باش��د كه به دادم برسد. 
داد زدم اما به جاي بچه هاي خودمان، ش��نيدم 
يك نفر به عربي مي گويد تعال تعال! با شنيدن 
صداي عراقي ها، خودم را ال به الي درختان مخفي 
كردم و ديگر چيزي نگفتم. نمي خواستم به هيچ 

قيمتي اسير شوم. 
عاقبتچطورنجاتپيداكرديد؟

همانطور كه سعي مي كردم كشان كشان خود را 
از منطقه دشمن خارج كنم، به جاده اي رسيدم. 
هيچ خبري از نيروهاي خ��ودي نبود. آن طرف 
جاده نهر آبي بود. از موقعيت جاده متوجه شدم 
كه سمت عراقي ها كدام سمت است و من بايد به 
كدام سمت بروم. صبح روز هفتم ديدم در كنار 
نهر آب، يك آبگير كوچك اس��ت. داخل آبگير 
چند عدد ميوه شناور بود. از فرط گرسنگي آنها 
را گرفتم و با ولع خاصي شروع به خوردن كردم 
اما چون معده ام خالي ب��ود، حالت تهوع بر من 
غلبه كرد. دوباره خونريزي ام شروع شد. چاره اي 
نبود و دوباره بايد راه مي افتادم. در مسير به يك 
ميدان مين رسيدم. آرام آرام از ميدان مين هم 
عبور كردم. اينجا همان مي��دان ميني بود كه 
شب اول عمليات از آن گذشته بوديم. نزديك 
ظهر داخ��ل چاله اي كه كنار ج��اده بود خودم 
را مخفي كردم. ديگر تصمي��م گرفته بودم هر 
وسيله نقليه اي كه از جاده مي گذرد را چه ايراني 
يا عراقي متوج��ه خود كنم. چون ب��ر اثر چند 
روز خونريزي ديگر تواني نداش��تم و احساس 
مي كردم كه بايد براي زنده ماندن تصميم جدي 
بگيرم. بعد از يك ساعت، آمبوالنسي كه كمي 
قبل از جاده عبور كرده بود، دوباره برگشت. زير 
چشمي ديدم كه پالك آمبوالنس عراقي است. 
مي خواستم او را متوجه خودم كنم، اما چيزي 
نگفتم و خود را به خدا س��پردم. دوباره به راهم 
ادامه دادم و تا نزديكي هاي غروب به خاكريزي 
رس��يدم. از آخرين درختي كه مي توانستم در 
پناه آن خودم را به خاكريز نزديك كنم تا خود 
خاكريز، حدود 200 متر فاصله بود. اين فاصله 
را با احتياط طي ك��ردم و وقتي به قدر كافي به 
خاكريز نزديك ش��دم، شنيدم كه نيروهاي آن 
طرف خاكريز دارند فارسي صحبت مي كنند. من 

به شكل معجزه آسايي نجات پيدا كرده بودم. 
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