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گزارش

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

صغري خيل فرهنگ
حكايت همان حكايت مفقودي يك شهيد
و چشم انتظاري خانوادهاش است .روايتي
از تكرار روزهاي چشم به راهي والديني كه
يكي پس از ديگري س�فر كرده و آسماني
ميشوند و ديدار با شهدايشان ميماند به
جهاني ديگر .خانواده طلبه شهيد عبداهلل
پوالدوند  ۳۹سال چشم انتظار عزيزشان
بودند ،اما درست زماني كه برادر شهيد براي
انجام آزمايش دياناي به معراج ميرود،
در كمال ناب�اوري متوجه ميش�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 پيشرو داريد.

عبداهلل  700کیلومترآمد تا به ما رسید

وقتي آزادي اس�را شروع ش�د ،پدر و
مادر چش�م انتظار بودن�د و نيمههاي
ش�ب بيدار و چش�م به راه ك�ه حتم ًا
عبداهللش�ان ميآيد .مادر زانو در بغل
گرفته ،غصهدار و گريان بود .ميگفتم
مادر جان به ياد شهداي كربال و حضرت
زينب (س) ب�اش .ميگف�ت همه اين
روضههاي�ي كه ش�ما ميخواني بلدم

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

انتظار را بايد
از مادران شهداي مفقود آموخت

چند روز پي�ش بود كه خب�ر تفحص و
شناسايي پيكر برادرتان رسانهاي شد،
بعد از  39سال چشم انتظاري چطور با
اين خبر روبهرو شديد؟
نحوه ش��نيدن خبر تفحص و شناسايي برادرم
بس��يار جالب اس��ت .عبداهلل س��ال  1361در
عمليات والفجر مقدماتي مفقوداالثر شد .سالها
بعد كه آزمايش دياناي وارد بحث شناس��ايي
شهداي گمنام شد ،بسياري از خانوادهها آزمايش
دياناي دادند .همان ابتدا همسرم خيلي اصرار
داشت كه من هم آزمايش دياناي بدهم و از اين
چشم انتظاري راحت شويم ،اما توجه نميكردم.
كمي هم بنياد ش��هيد را مقصر ميدانس��تم و
ميگفتم بنياد ميداند اين بچه مفقوداالثر است
و وظيفه اينهاست كه بيايند از خانوادهها آزمايش
دياناي بگيرند تا در ص��ورت تفحص پيكرها
شناسايي شوند ،ولي اين كار را به هردليلي كه
نميدانم انجام ندادند .ما هم دنبالش نرفتيم در
نهايت بيستويكم ماه گذشته بود كه به توصيه
و اصرار يكي از دوس��تانم ب��راي انجام آزمايش
دياناي به معراج ش��هدا رفتم .كارت مليام را
به بچههاي 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 تحويل
دادند .بالفاصله ايشان نزد من آمدند .انگار دنبال
گم شدهاي بودند .ايشان به من گفتند همراه با
سرباز برويد و آزمايش دياناي بدهيد و برگرديد
اينجا من كارتان دارم .من هم گفتم باش��د .بعد
از انجام آزمايش خدمت آقاي رنگين رس��يدم.
ايشان گفت آقاي پوالدوند برادرتان اينجاست!
گفتم يعني چ��ه؟ آقاي رنگين گف��ت برادرت
اينجاست ميخواهي ببيني؟! گفتم بله ،دست
مرا گرفت و برد .رفتيم داخل سالن و برد پیش
پيكر شهيد .ملحفه را كنار زدند .استخوانهاي
عبداهلل را مرتب چيده بودن��د .جمجمه ،كتف،
دو پا ،سر و كف پوتينهايش بود .عبداهلل پالك
هم داشت .آنها پالك را هم نشان دادند .آخرين
شمارههاي پالك برادرم ۴۰سالي ميشد كه در
ذهن من حك شده بود .در تابوت كمي از وسايل
عبداهلل بود .در ميان وسايل پيراهن عبداهلل هم
بود كه به من نشان دادند و همين كه چشمم به
پيراهنش افتاد حالم دگرگون ش��د .گفتم اين
قطع يقين برادر من اس��ت .اين همان پيراهن
عبداهلل است .عبداهلل  700كيلومتر راه را آمده
بود و ما هم چند قدمي تا مع��راج رفتيم .گويي
برادرم به ما ميگفت اين هم��ه راه من آمدم اما
شما نميخواهيد به استقبالم بياييد! من مات و
مبهوت اين اتفاق بودم .بعد به خواهرها آرام آرام
گفتم كه عبداهلل بعد از  39سال برگشته است.

آخرين باري كه با برادرتان وداع كرديد،
چه زماني بود؟
زماني كه عبداهلل و بچههاي مس��جد محلمان
همراه با لش��كر وليعصر به منطقه آمده بودند،
من هم در منطقه بودم .هليكوپترهاي عراقي
بچههاي لش��كر 7وليعصر دزف��ول را بمباران
ميكردند .براي همين لش��كر ظرف 24ساعت
جابهجا ش��د .من كه در منطقه ب��ودم ،با خود
گفتم بروم هم عبداهلل و هم بچههاي لش��كر را
ببينم .چون محل استقرارشان جابهجا شده بود
به سختي توانستم پيدايشان كنم .رفتم و هفت
نفر از بچههاي مسجدمان را كه داخل يك چادر
بودند زيارت كردم .همه بچهها پر شور و شعف
بودند و مودت زيادي بينشان بود .دو شب بعد از
آن ديدار ،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 شديم كه اطالعي از مهدي
دهقان ،اميرحس��ين چلبي و برادرم در دست
نيست .من مأموريت گرفتم و به منطقه رفتم و
متوجه شدم لشكر  7وليعصر دزفول در عمليات
والفجر مقدماتي در كمين دشمن افتاده است.
تقريباً گردانها 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 .نميدانستيم شهيد ش��ده يا اسير است.
بعد به تهران برگشتم تا ساك برادرم را تحويل
بگيرم .همان وعده آخر كه در لشكر 7وليعصر به
ديدارش رفته بودم ،او به من گفت يك نوار صوتي
تهيه و وصيت خود را در آن بيان كرده است .هر
چه پيگيري كردم نتوانستم ساك برادرم را پيدا
كنم .از طريق تعاون لشكر هم جستوجو كردم

اما نتيجهاي نداشت.
خبر يا نش�اني از ايش�ان به دستتان
نرس�يد؟ چ�ه زمانی از شهادتش�ان
اطمينان حاصل كرديد؟
كسي از سرنوشتشان اطالعي نداشت ،نه خبر
قطعي ش��هادت را دادند و نه گفتند اسير است.
كمي بعد از طرف صليب سرخ نامهاي آمد كه در
آن عنوان شده بود آقاي چلبي و مهدي دهقان كه
همرزمهاي برادرم بودند و تقريباً با داداش مفقود
شدند ،اسير دشمن هستند .ما به آنها نامه داديم
كه از عبداهلل چه خبر؟ آنها در جواب من نوشتند
وقتي اسير شديم و عراقيها ما را به خط كردند،
عبداهلل را نديديم .مجددا ً برايشان نامه نوشتيم.
هر نامه كه ميرفت و ميآمد سه تا چهار ماه طول
ميكشيد .دوباره نوشتيم خبري از عبداهلل براي
ما پيدا كنيد ،ما دل نگران هستيم .آنها در پاسخ
نوش��تند تحقيقاتي از بچهه��اي دزفول كه در
اسارت هس��تند انجام داديم ،آنها گفتهاند شب
عمليات عبداهلل را ديدهاند كه روي زمين افتاده
است .به احتمال زياد به سختي مجروح يا شهيد
شده است .چون ما فرصت نكرديم كه برگرديم و
مطمئن شويم .موهاي برادرم بلوند بود .آنها گفته
بودند ما ديديم كه عبداهلل با این مشخصات در
موسيان عراق روي زمين افتاده است .وقتي اين
نامه به دست ما رسيد ديگر مطمئن شديم 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 اينك��ه متوجه وضعيت عبداهلل
شدم ،نگرانيام اين بود كه اين موضوع را با پدر
و مادرم در ميان بگذارم يا نه ،باالخره پدر و مادر
نگرانيهاي خودشان را داشتند و چشم انتظار
بودند .تصميم گرفتم موضوع را با آنها مطرح كنم
كه طبق استعالمهاي انجام شده عبداهلل شهيد
و جاويداالثر است.
اما پدر و مادر قانع نميشدند .ميگفتند ما خواب
ديديم كه عبداهلل پشت در خانه است .يا خواب
ديدهايم كه عراقيها آمدهاند عبداهلل را از داخل
حياط بردهاند .براي همين خيلي اميدوار بودند
كه عبداهلل اسير شده باشد .اينطور خودشان را
توجيه ميكردند كه عبداهلل زنده است.
وقتي آزادي اسرا شروع شد ،پدر و مادر چشم
انتظار بودند و نيمههاي شب بيدار و چشم به
راه كه حتماً عبداهللش��ان ميآيد .مادر زانو در
بغل گرفته ،غصهدار و گريان بود .ميگفتم مادر
جان به ياد شهداي كربال و حضرت زينب (س)
باش .ميگفت همه اين روضههايي كه ش��ما
ميخواني بلدم .من فرزندم گم ش��ده اس��ت.
خودت كه بچهدار ش��وي متوجه ميش��وي.
بيخب��ري اذيتش��ان ميك��رد و بيتابتر
ميشدند .اس��را هم آمدند و رفتند اما خبري
از عبداهلل نشد .پدر سال  81و مادر سال  90به
رحمت خدا رفتند.
درنهايت بعد از  39سال چشم انتظاري عبداهلل

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  7وليعص�ر
دزفول در عملي�ات والفجر مقدماتي
در كمي�ن دش�من افت�اده اس�ت

فريده موسوي
پنجشنبه  16دي ماه كه  150شهيد 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  17تهران شد.
در منطقه  17پيشتر چند شهيد گمنام
در بوستان شهرداري دفن شدند ،اما به
جهت اشتياق زياد مردم و همين طور پر
شهيد بودن منطقه 17كه به دارالشهداي
تهران موسوم است ،بار ديگر بنا بر اين
شد دو ش�هيد ديگر اينبار در بوستان
به�اران دف�ن ش�وند .گزارش مراس�م
تدفين اين دو ش�هيد را پيشرو داريد.

برگش��ت .من و خواهرها به اس��تقبالش رفتيم
و از چش��م به راهي مادر و پدر برايش روضهها
خوانديم .نبودن او براي من هم سخت بود .من
و عبداهلل نه تنها برادر بلك��ه رفيق و همرزم هم
بوديم .حاضر بوديم ج��ان و زندگيمان را براي
هم بدهيم.
كمي از عبداهلل برايمان بگوييد ،چطور
برادري براي شما و خواهرهايش بود؟
عبداهلل متولد 24فروردين  43بود .من دو سالي
از ايشان بزرگتر بودم .ما چهار خواهر هم داريم
كه در ي��ك خان��واده مذهبي و نس��بتاً فقير به
دنيا آمديم كه در يافتآب��اد زندگي ميكرديم.
برادرم حس و ش��ور انقالبي داش��ت10 .سال
داش��ت كه پا به مس��جد قائم گذاشت .مسجد
قائم يك مجتمع فرهنگي به نام مجتمع انفاق
داش��ت كه صبحهاي جمعه اس��اتيدي به آنجا
ميآمدند و ما در جلساتشان حاضر ميشديم
و از كالسهايشان استفاده ميكرديم .مأنوس
با مس��جد بود .او بود كه دس��ت مرا گرفت و به
مسجد برد .در بحبوحه انقالب من و داداش در
فعاليتهاي انقالبي هم شركت ميكرديم .سن
و سال زيادي نداشتيم اما عالقهمان به انقالب ما
را به صفوف تظاهركنندگان ميكشيد .عبداهلل تا
سوم دبيرستان ادامه تحصيل داد و بعد از آن به
حوزه علمیه رفت تا درس طلبگي بخواند .بعد هم
راهي جبهه شد .عبداهلل مهربان ،دلسوز و بسيار
رئوف بود .احترام به پدر و مادر اولويت اولش بود.
اهل عبادت ،تهجد و ش��ب زندهداري و مطالعه
كتاب غير درسي بود .تكبر نداشت .او يك جوان
۱۶ساله و داراي همه اين خلقيات و اوصاف بود
كه زبانزد همه شده بود.
گفتيد شما هم همراه عبداهلل به جبهه
ميرفتيد؟
م��ن و عب��داهلل در جبه��ه رفتن با ه��م رقابت
ميكرديم .برادرم چون در محضر آيتاهلل معلم،
روش��ن و جاللي تلمذ كرده بود ،ب��ه خوبي به
جايگاه ش��هدا پي برده بود .اولي��ن بار كه راهي
جبهه شد 17سال داشت .اوايل سال 1360بود.
من وقتي ميخواس��تم به عمليات فتحالمبين
بروم  14الي  15نفر از دوس��تان هم مسجدي
همراهم بودند .به عبداهلل گفت��م من بايد بروم!
گفت خودم ميروم ...كمي بح��ث كرديم و در
نهايت من عمليات فتحالمبي��ن رفتم و در اين
عمليات مجروح ش��دم .گاهي هم همزمان در
جبهه بوديم.

مردم از مراس��م تدفين ش��هدا ،مس��ئوالن
برگزاري مراسم ،يك تشييع كوتاه (به لحظات
بعد مس��افت) در خيابان منتهي به بوستان
ترتيب دادهاند .خيابان رادمردان قرار اس��ت
امروز مراسم تشييع اين 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��يدهاند و ش��هدا را مشايعت
ميكنند .منطقه  17در دوران دفاع مقدس و
ديگر حوادث انقالب 4هزار شهيد داده و شايد
اين مردم بيش از هر جاي ديگري احس��اس
تعلق خاطر به شهدا دارند.
ايستگاههاي صلواتي
يكي از كارهاي خوبي كه بسيجيهاي منطقه
ي
انجام دادهاند ،راهاندازي ايستگاههاي صلوات 
است تا از مردم پذيرايي كنند .ايستگاههاي
صلواتي يادگاري از دوران انقالب و خصوصاً
دفاع مقدس هستند .جمعيت به نسبت يك
منطقه جالب توجه است .خيلي از اهالي در
حالي كه اش��ك ميريزند ،ش��اخه گلهاي
سفيد را نثار شهدا ميكنند .تابوت شهدا كه
پيچيده در پرچم خوشرنگ كشورمان است،
روي دست مردم موج ميخورد و به بوستان
نزديك ميشود.
محرمعلي مقدم
بعد از نماز و دفن شهدا در محلي كه پيشتر
براي آنها در نظر گرفته ش��ده ب��ود ،مردم
كنار مزار اين دو مهمان از راه رسيده حلقه
ميزنند و ب��ا نوحهه��ای مداحان س��ينه
ميزنند .اعالم ميش��ود پنجش��نبه هفته
بعد ني��ز مراس��مي در همين مزار ش��هدا
برگزار میش��ود .در همين حي��ن متوجه
پيرزني ميشوم كه بيقراری ميكند .براي
گفتوگو كنارش ميروم اما اشك ميريزد
و نميتواند خوب صحبت كند .در دستانش
تصوير شهيدي قرار دارد .روي تصوير نوشته
«محرمعلي مقدم» .از ديگ��ران پرسوجو
ميكنم .ميگوين��د كه اين ش��هيد فرزند
حاج خانم است و سالهاست كه مفقوداالثر
است .پيرزن آرام ميگويد سويي براي من
نمانده و فقط چش��م انتظارم پسرم بيايد و
بتوانم بار ديگر او را در آغوش بكشم ...شايد
اين دو شهيد عزيز من باشند...
با اش��كهاي اين مادر ياد جملهاي ميافتم
كه ميگفت اگر ميخواهيد چش��م انتظاري
را بياموزيد ،سراغ مادران ش��هدا برويد .آنها
كه سالهاست در خفا اشك ميريزند و هنوز
منتظرند...

 17دي ماه
امروز  17دي ماه  1400اینجا بوستان بهاران
تهران در منطقه  17است .از روي بنرهايي كه
چند روزي ميشود در س��طح منطقه نصب
شدهاند ،خيلي از اهالي با خبر شدهاند كه قرار
است دو شهيد گمنام در بوستان بهاران دفن
شوند .دو گل خوشبو از ميان  150شهيدي
كه روز گذش��ته از دانش��گاه تهران تا معراج
شهدا تشييع شدند.
صبح به بوس��تان بهاران م��يروم .از يكي از
برادرهايي كه بين خيل جمعيت نظم برقرار
ميكند ميپرسم شهدا چند ساله هستند؟ در
پاسخ ميگويد يكي ۱۷ساله و ديگري۲۴ساله
است .به عنوان يكي از اهالي ،مدتهاست به
اين بوستان ميآيم ،ولي امروز پارك بهاران
شلوغتر از هر زمان ديگري است .تعداد زيادي
از مردان و زنان براي مراس��م تدفين اين دو
شهيد آمدهاند و تقريبا همه جاي بوستان پر از
تشييعكنندگان است.
مسافت كوتاه
براي اس��تفاده معنوي هر چه بهتر و بيشتر

در دستانش تصوير ش�هيدي قرار
دارد .روي تصوير نوشته «محرمعلي
مق�دم» .از ديگ�ران پر سوج�و
ميكن�م .ميگويند كه اين ش�هيد
فرزند حاج خانم است و سالهاست
كه مفقوداالثر اس�ت .پي�رزن آرام
ميگويد س�ويي براي م�ن نمانده
و فقط چشم انتظارم پس�رم بيايد
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ارقام1تا 9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.
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