
گزارش

گزارش  »جوان« از تدفين 2 شهيد تازه تفحص شده 
در بوستان بهاران تهران

   فريده موسوي
پنج شنبه 16 دي ماه كه 150 شهيد تازه 
تفحص ش�ده در تهران تشييع شدند، 
براي دفن هر كدام از اين شهدا محلي در 
نظر گرفته شده بود. در اين بين پيكر دو 
نفر از شهدا سهم منطقه 17 تهران شد. 
در منطقه 17 پيش تر چند شهيد گمنام 
در بوستان شهرداري دفن شدند، اما به 
جهت اشتياق زياد مردم و همين طور پر 
شهيد بودن منطقه 17 كه به دارالشهداي 
تهران موسوم است، بار ديگر بنا بر اين 
شد دو ش�هيد ديگر اين بار در بوستان 
به�اران دف�ن ش�وند. گزارش مراس�م 
تدفين اين دو ش�هيد را پيش رو داريد. 

  
   17 دي ماه

امروز 17 دي ماه 1400 اینجا بوستان بهاران 
تهران در منطقه 17 است. از روي بنرهایي كه 
چند روزي مي شود در س��طح منطقه نصب 
شده اند، خيلي از اهالي با خبر شده اند كه قرار 
است دو شهيد گمنام در بوستان بهاران دفن 
شوند. دو گل خوشبو از ميان 150 شهيدي 
كه روز گذش��ته از دانش��گاه تهران تا معراج 

شهدا تشييع شدند. 
صبح به بوس��تان بهاران م��ي روم. از یكي از 
برادرهایي كه  بين خيل جمعيت نظم برقرار 
مي كند مي پرسم شهدا چند ساله هستند؟ در 
پاسخ مي گوید یكي 17ساله و دیگري۲4ساله 
است. به عنوان یكي از اهالي، مدت هاست به 
این بوستان مي آیم، ولي امروز پارك بهاران 
شلوغ تر از هر زمان دیگري است. تعداد زیادي 
از مردان و زنان براي مراس��م تدفين این دو 
شهيد آمده اند و تقریبا همه جاي بوستان پر از 

تشييع كنندگان است. 
   مسافت كوتاه

براي اس��تفاده معنوي هر چه بهتر و بيشتر 

مردم از مراس��م تدفين ش��هدا، مس��ئوالن 
برگزاري مراسم، یك تشييع كوتاه )به لحظات 
بعد مس��افت( در خيابان منتهي به بوستان 
ترتيب داده اند. خيابان رادمردان قرار اس��ت 
امروز مراسم تشييع این دو شهيد گمنام را در 
خود شاهد باشد. ابتداي جمعيت، مردان قرار 
دارند و در انتهاي جمعيت هم زنان و دختران 
كه تعدادشان بسيار بيشتر از جمعيت مردان 
است، صف كش��يده اند و ش��هدا را مشایعت 
مي كنند. منطقه 17 در دوران دفاع مقدس و 
دیگر حوادث انقالب 4هزار شهيد داده و شاید 
این مردم بيش از هر جاي دیگري احس��اس 

تعلق خاطر به شهدا دارند. 
   ايستگاه هاي صلواتي

یكي از كارهاي خوبي كه بسيجي هاي منطقه 
انجام داده اند، راه اندازي ایستگاه هاي صلواتي  
است تا از مردم پذیرایي كنند. ایستگاه هاي 
صلواتي یادگاري از دوران انقالب و خصوصاً 
دفاع مقدس هستند. جمعيت به نسبت یك 
منطقه جالب توجه است. خيلي از اهالي در 
حالي كه اش��ك مي ریزند، ش��اخه گل هاي 
سفيد را نثار شهدا مي كنند. تابوت شهدا كه 
پيچيده در پرچم خوشرنگ كشورمان است، 
روي دست مردم موج مي خورد و به بوستان 

نزدیك مي شود. 
  محرمعلي مقدم

بعد از نماز و دفن شهدا در محلي كه پيشتر 
براي آنها در نظر گرفته ش��ده ب��ود، مردم 
كنار مزار این دو مهمان از راه رسيده حلقه 
مي زنند و ب��ا نوحه ه��ای مداحان س��ينه 
مي زنند. اعالم مي ش��ود پنج ش��نبه هفته 
بعد ني��ز مراس��مي در همين مزار ش��هدا 
برگزار می ش��ود. در همين حي��ن متوجه 
پيرزني مي شوم كه بي قراری مي كند. براي 
گفت وگو كنارش مي روم اما اشك مي ریزد 
و نمي تواند خوب صحبت كند. در دستانش 
تصویر شهيدي قرار دارد. روي تصویر نوشته 
»محرمعلي مقدم«. از دیگ��ران پرس وجو 
مي كنم. مي گوین��د كه این ش��هيد فرزند 
حاج خانم است و سال هاست كه مفقوداالثر 
است. پيرزن آرام مي گوید سویي براي من 
نمانده و فقط چش��م انتظارم پسرم بياید و 
بتوانم بار دیگر او را در آغوش بكشم... شاید 

این دو شهيد عزیز من باشند... 
با اش��ك هاي این مادر یاد جمله اي مي افتم 
كه مي گفت اگر مي خواهيد چش��م انتظاري 
را بياموزید، سراغ مادران ش��هدا بروید. آنها 
كه سال هاست در خفا اشك مي ریزند و هنوز 

منتظرند... 
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد عبداهلل پوالدوند كه پيكرش به تازگي شناسايي و تشييع شد

عبداهلل 700 کیلومتر آمد تا به ما رسید
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از باال به پايين
  1- قفسه های آشپزخانه- قسمت دیزل قطار ۲- طول- مقابل حقيقی و واقعی- درس نخوانده 3- دشمن پنير- فلز 
سكه- این هم تيم فوتبالی در انگليس است 4- موش خرما- شهری در چرخ خياطی- در راهپيمایی سر داده می شود

5- نگارخانه- هميشگی- ش��هر توت 6- بخار دهان- قطعی- س��رمربی اسبق پرس��پوليس 7- گوشه ای در آخر 
افشاری- پيامبر زره ساز- ش��هری در بين النهرین 8- خوشبو- موسيقيدان زمان خس��روپرویز- ميمون 9- ظرف 
زباله- كلبه كوچك- سرمربی ميالن ایتاليا 10- لمس كردن- خواب خوش- صابون خياطی 11- ناشنوا- دستگاه 
تكثير سی دی- پایتخت س��ری النكا 1۲- ادیبان- همسر فرعون عصر موس��ی- از درختان جنگلی 13- از حروف 
یونانی- كارگزاران- بيماری پاركينسون 14- كرایه خانه- دستگاه خودكار- وسيله سنگين ورزشی 15- بندری در 

شمال دریای خزر- متضاد پرداخت

از راست به چپ
 1- زادگاه عطار- خدای تجارت یونانيان- نوعی ماهی كنسروی   ۲- از جاهای دیدنی نيشابور- رود مرزی 3- تيمی 
قدرتمند در فوتبال اسپانيا- پارچه ابریشمی- لحظات 4- شهر بادگيرها- ميمون خاص جزایر ماداگاسكار- رفت وآمد
 5- رمق آخر- تشكر فرانسوی- از ایالت های جنوبی امریكا 6- برخوردار شدن- مصيبت ها- برادر عرب 7- مشك- 
پایداری و ثبات در كاری- آخرین وعده عبادت  پنجگانه 8- از احزاب رژیم صهيونيستی- بندگاه ساعد و بازو- همداستان 
ویس 9- نارس- پدر عایشه- از رژه می بينند 10- رها- شهر زادگاه شهيد هوانيروز- نماینده 11- استاد خوشنویسی 
دوره صفویه- خانه كرم ابریشم- گربه عرب 1۲- بدهكار- روزها- ته نشين مایعات  13- الستيك خودرو- نوعی قایق 

مسابقه ای- از حبوبات 14- سخن تب آلود- بطری آتش زا 15- تيم فوتبالی در انگليس- مته- نام خانوادگی

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

جدول کلمات متقاطع

   صغري خيل فرهنگ
حكايت همان حكايت مفقودي يک شهيد 
و چشم انتظاري خانواده اش است. روايتي 
از تكرار روزهاي چشم به راهي والديني كه 
يكي پس از ديگري س�فر كرده و آسماني 
مي شوند و ديدار با شهداي شان مي ماند به 
جهاني ديگر. خانواده طلبه شهيد عبداهلل 
پوالدوند 39 سال چشم انتظار عزيزشان 
بودند، اما درست زماني كه برادر شهيد براي 
انجام آزمايش دي ان اي به معراج مي رود، 
در كمال ناب�اوري متوجه مي ش�ود پيكر 
عبداهلل كيلومتره�ا راه آمده و چند روزي 
است كه خودش را به معراج شهدا رسانده 
است! مصاحبه ما با ابراهيم پوالدوند برادر 
طلبه ش�هيد ت�ازه تفحص ش�ده عبداهلل 
پوالدوند را كه در عمليات والفجر مقدماتي 
ش�هيد و مفقود ش�ده بود پيش رو داريد. 

    
چند روز پي�ش بود كه خب�ر تفحص و 
شناسايي پيكر برادرتان رسانه اي شد، 
بعد از 39 سال چشم انتظاري چطور با 

اين خبر رو به رو شديد؟
نحوه ش��نيدن خبر تفحص و شناسایي برادرم 
بس��يار جالب اس��ت. عبداهلل س��ال 1361 در 
عمليات والفجر مقدماتي مفقوداالثر شد. سال ها 
بعد كه آزمایش دي ان اي وارد بحث شناس��ایي 
شهداي گمنام شد، بسياري از خانواده ها آزمایش 
دي ان اي دادند. همان ابتدا همسرم خيلي اصرار 
داشت كه من هم آزمایش دي ان اي بدهم و از این 
چشم انتظاري راحت شویم، اما توجه نمي كردم. 
كمي هم بنياد ش��هيد را مقصر مي دانس��تم و 
مي گفتم بنياد مي داند این بچه مفقوداالثر است 
و وظيفه اینهاست كه بيایند از خانواده ها آزمایش 
دي ان اي بگيرند تا در ص��ورت تفحص پيكرها 
شناسایي شوند، ولي این كار را به هردليلي كه 
نمي دانم انجام ندادند. ما هم دنبالش نرفتيم در 
نهایت بيست ویكم ماه گذشته بود كه به توصيه 
و اصرار یكي از دوس��تانم ب��راي انجام آزمایش 
دي ان اي به معراج ش��هدا رفتم. كارت ملي ام را 
به بچه هاي مع��راج دادم تا فرم م��ورد نظر را پر 
كنند. وقتي مشخصات را نوش��تند، برگه را به 
سرهنگ رنگين مس��ئول معراج شهدا تحویل 
دادند. بالفاصله ایشان نزد من آمدند. انگار دنبال 
گم شده اي بودند. ایشان به من گفتند همراه با 
سرباز بروید و آزمایش دي ان اي بدهيد و برگردید 
اینجا من كارتان دارم. من هم گفتم باش��د. بعد 
از انجام آزمایش خدمت آقاي رنگين رس��يدم. 
ایشان گفت آقاي پوالدوند برادرتان اینجاست! 
گفتم یعني چ��ه؟ آقاي رنگين گف��ت برادرت 
اینجاست مي خواهي ببيني؟! گفتم بله، دست 
مرا گرفت و برد. رفتيم داخل سالن و برد پيش 
پيكر شهيد. ملحفه را كنار زدند. استخوان هاي 
عبداهلل را مرتب چيده بودن��د. جمجمه، كتف، 
دو پا، سر و كف پوتين هایش بود. عبداهلل پالك 
هم داشت. آنها پالك را هم نشان دادند. آخرین 
شماره هاي پالك برادرم 40سالي مي شد كه در 
ذهن من حك شده بود. در تابوت كمي از وسایل 
عبداهلل بود. در ميان وسایل پيراهن عبداهلل هم 
بود كه به من نشان دادند و همين كه چشمم به 
پيراهنش افتاد حالم دگرگون ش��د. گفتم این 
قطع یقين برادر من اس��ت. این همان پيراهن 
عبداهلل است. عبداهلل 700 كيلومتر راه را آمده 
بود و ما هم چند قدمي تا مع��راج رفتيم. گویي 
برادرم به ما مي گفت این هم��ه راه من آمدم اما 
شما نمي خواهيد به استقبالم بيایيد! من مات و 
مبهوت این اتفاق بودم. بعد به خواهرها آرام آرام 

گفتم كه عبداهلل بعد از 39 سال برگشته است. 

آخرين باري كه با برادرتان وداع كرديد، 
چه زماني بود؟

زماني كه عبداهلل و بچه هاي مس��جد محل مان 
همراه با لش��كر وليعصر به منطقه آمده بودند، 
من هم در منطقه بودم. هلي كوپترهاي عراقي 
بچه هاي لش��كر7 وليعصر دزف��ول را بمباران 
مي كردند. براي همين لش��كر ظرف ۲4ساعت 
جا به جا ش��د. من كه در منطقه ب��ودم، با خود 
گفتم بروم هم عبداهلل و هم بچه هاي لش��كر را 
ببينم. چون محل استقرارشان جابه جا شده بود 
به سختي توانستم پيدایشان كنم. رفتم و هفت 
نفر از بچه هاي مسجدمان را كه داخل یك چادر 
بودند زیارت كردم. همه بچه ها پر شور و شعف 
بودند و مودت زیادي بين شان بود. دو شب بعد از 
آن دیدار، به تهران آمدم و در تهران متوجه شدم 

كه عمليات والفجر مقدماتي اجرا شده است. 
چطور ش�د پيكر برادرت�ان در منطقه 

ماند؟
بعد از عمليات با خبر شدیم كه اطالعي از مهدي 
دهقان، اميرحس��ين چلبي و برادرم در دست 
نيست. من مأموریت گرفتم و به منطقه رفتم و 
متوجه شدم لشكر 7 وليعصر دزفول در عمليات 
والفجر مقدماتي در كمين دشمن افتاده است. 
تقریباً گردان ها پراكنده و تعدادي از نيروها اسير، 
مجروح و شهيد شده بودند. برادرم عبداهلل هم 
جزو كساني بود كه هيچ اطالعي از او در دست 
نبود. نمي دانستيم شهيد ش��ده یا اسير است. 
بعد به تهران برگشتم تا ساك برادرم را تحویل 
بگيرم. همان وعده آخر كه در لشكر7 وليعصر به 
دیدارش رفته بودم، او به من گفت یك نوار صوتي 
تهيه و وصيت خود را در آن بيان كرده است. هر 
چه پيگيري كردم نتوانستم ساك برادرم را پيدا 
كنم. از طریق تعاون لشكر هم جست وجو كردم 

اما نتيجه اي نداشت. 
خبر يا نش�اني از ايش�ان به دست تان 
نرس�يد؟ چ�ه زمانی از شهادت ش�ان 

اطمينان حاصل كرديد؟
كسي از سرنوشت شان اطالعي نداشت، نه خبر 
قطعي ش��هادت را دادند و نه گفتند اسير است. 
كمي بعد از طرف صليب سرخ نامه اي آمد كه در 
آن عنوان شده بود آقاي چلبي و مهدي دهقان كه 
همرزم هاي برادرم بودند و تقریباً با داداش مفقود 
شدند، اسير دشمن هستند. ما به آنها نامه دادیم 
كه از عبداهلل چه خبر؟ آنها در جواب من نوشتند 
وقتي اسير شدیم و عراقي ها ما را به خط كردند، 
عبداهلل را ندیدیم. مجدداً برایشان نامه نوشتيم. 
هر نامه كه مي رفت و مي آمد سه تا چهار ماه طول 
مي كشيد. دوباره نوشتيم خبري از عبداهلل براي 
ما پيدا كنيد، ما دل نگران هستيم. آنها در پاسخ 
نوش��تند تحقيقاتي از بچه ه��اي دزفول كه در 
اسارت هس��تند انجام دادیم، آنها گفته اند شب 
عمليات عبداهلل را دیده اند كه روي زمين افتاده 
است. به احتمال زیاد به سختي مجروح یا شهيد 
شده است. چون ما فرصت نكردیم كه برگردیم و 
مطمئن شویم. موهاي برادرم بلوند بود. آنها گفته 
بودند ما دیدیم كه عبداهلل با این مشخصات در 
موسيان عراق روي زمين افتاده است. وقتي این 
نامه به دست ما رسيد دیگر مطمئن شدیم كه 

عبداهلل شهيد شده است. 
مادر و پدرت�ان چطور با اي�ن وضعيت 

عبداهلل كنار آمدند؟ باورشان شد؟

ما براي عبداهلل مراسم سوم، هفتم، چهلم و سال 
گرفتيم. مردم و بستگان هم در مراسم شركت 
كردند اما بعد از اینك��ه متوجه وضعيت عبداهلل 
شدم، نگراني ام این بود كه این موضوع را با پدر 
و مادرم در ميان بگذارم یا نه، باالخره پدر و مادر 
نگراني هاي خودشان را داشتند و چشم انتظار 
بودند. تصميم گرفتم موضوع را با آنها مطرح كنم 
كه طبق استعالم هاي انجام شده عبداهلل شهيد 

و جاویداالثر است. 
اما پدر و مادر قانع نمي شدند. مي گفتند ما خواب 
دیدیم كه عبداهلل پشت در خانه است. یا خواب 
دیده ایم كه عراقي ها آمده اند عبداهلل را از داخل 
حياط برده اند. براي همين خيلي اميدوار بودند 
كه عبداهلل اسير شده باشد. این طور خودشان را 

توجيه مي كردند كه عبداهلل زنده است. 
وقتي آزادي اسرا شروع شد، پدر و مادر چشم 
انتظار بودند و نيمه هاي شب بيدار و چشم به 
راه كه حتماً عبداهلل ش��ان مي آید. مادر زانو در 
بغل گرفته، غصه دار و گریان بود. مي گفتم مادر 
جان به یاد شهداي كربال و حضرت زینب )س( 
باش. مي گفت همه این روضه هایي كه ش��ما 
مي خواني بلدم. من  فرزندم گم ش��ده اس��ت. 
خودت كه بچه دار ش��وي متوجه مي ش��وي. 
بي خب��ري اذیت ش��ان مي ك��رد و بي تاب تر 
مي شدند. اس��را هم آمدند و رفتند اما خبري 
از عبداهلل نشد. پدر سال 81 و مادر سال 90 به 

رحمت خدا رفتند. 
درنهایت بعد از 39 سال چشم انتظاري عبداهلل 

برگش��ت. من و خواهرها به اس��تقبالش رفتيم 
و از چش��م به راهي مادر و پدر برایش روضه ها 
خواندیم. نبودن او براي من هم سخت بود. من 
و عبداهلل نه تنها برادر بلك��ه رفيق و همرزم هم 
بودیم. حاضر بودیم ج��ان و زندگي مان را براي 

هم بدهيم. 
كمي از عبداهلل برايمان بگوييد، چطور 

برادري براي شما و خواهرهايش بود؟
عبداهلل متولد ۲4فروردین 43 بود. من دو سالي 
از ایشان بزرگ تر بودم. ما چهار خواهر هم داریم 
كه در ی��ك خان��واده مذهبي و نس��بتاً فقير به 
دنيا آمدیم كه در یافت آب��اد زندگي مي كردیم. 
برادرم حس و ش��ور انقالبي داش��ت. 10سال 
داش��ت كه پا به مس��جد قائم گذاشت. مسجد 
قائم یك مجتمع فرهنگي به نام مجتمع انفاق 
داش��ت كه صبح هاي جمعه اس��اتيدي به آنجا 
مي آمدند و ما در جلسات شان حاضر مي شدیم 
و از كالس هاي شان استفاده مي كردیم. مأنوس 
با مس��جد بود. او بود كه دس��ت مرا گرفت و به 
مسجد برد. در بحبوحه انقالب من و داداش در 
فعاليت هاي انقالبي هم شركت مي كردیم. سن 
و سال زیادي نداشتيم اما عالقه مان به انقالب ما 
را به صفوف تظاهركنندگان مي كشيد. عبداهلل تا 
سوم دبيرستان ادامه تحصيل داد و بعد از آن به 
حوزه علميه رفت تا درس طلبگي بخواند. بعد هم 
راهي جبهه شد. عبداهلل مهربان، دلسوز و بسيار 
رئوف بود. احترام به پدر و مادر اولویت اولش بود. 
اهل عبادت، تهجد و ش��ب زنده داري و مطالعه 
كتاب غير درسي بود. تكبر نداشت. او یك جوان 
16ساله و داراي همه این خلقيات و اوصاف بود 

كه زبانزد همه شده بود. 
گفتيد شما هم همراه عبداهلل به جبهه 

مي رفتيد؟
م��ن و عب��داهلل در جبه��ه رفتن با ه��م رقابت 
مي كردیم. برادرم چون در محضر آیت اهلل معلم، 
روش��ن و جاللي تلمذ كرده بود، ب��ه خوبي به 
جایگاه ش��هدا پي برده بود. اولي��ن بار كه راهي 
جبهه شد 17سال داشت. اوایل سال 1360بود. 
من وقتي مي خواس��تم به عمليات فتح المبين 
بروم 14 الي 15 نفر از دوس��تان هم مسجدي 
همراهم بودند. به عبداهلل گفت��م من باید بروم! 
گفت خودم مي روم... كمي بح��ث كردیم و در 
نهایت من عمليات فتح المبي��ن رفتم و در این 
عمليات مجروح ش��دم. گاهي هم همزمان در 

جبهه بودیم. 

بع�د از عملي�ات ب�ا خبر ش�ديم كه 
اطالعي از مهدي دهقان، اميرحسين 
چلبي و برادرم در دس�ت نيست. من 
مأموري�ت گرفت�م و به منطق�ه رفتم 
و متوج�ه ش�دم لش�كر 7 وليعص�ر 
دزفول در عملي�ات والفجر مقدماتي 
در كمي�ن دش�من افت�اده اس�ت

وقتي آزادي اس�را شروع ش�د، پدر و 
مادر چش�م انتظار بودن�د و نيمه هاي 
ش�ب بيدار و چش�م به راه ك�ه حتمًا 
عبداهلل ش�ان مي آيد. مادر زانو در بغل 
گرفته، غصه دار و گريان بود. مي گفتم 
مادر جان به ياد شهداي كربال و حضرت 
زينب )س( ب�اش. مي گف�ت همه اين 
روضه هاي�ي كه ش�ما مي خواني بلدم

انتظار را بايد 
از مادران شهداي مفقود آموخت
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در دستانش تصوير ش�هيدي قرار 
دارد. روي تصوير نوشته »محرمعلي 
مق�دم«. از ديگ�ران پرس وج�و 
مي كن�م. مي گويند كه اين ش�هيد 
فرزند حاج خانم است و سال هاست 
كه مفقوداالثر اس�ت. پي�رزن آرام 
مي گويد س�ويي براي م�ن نمانده 
و فقط چشم انتظارم پس�رم بيايد


