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 14 تيرماه 1361 سالروز ربايش حاج احمد متوسليان

حاج احمد داوطلبانه به سفري 
بي بازگشت رفت

وقتي ح��اج احم��د و ياران��ش به س��وريه رفتند، 
مثل ورود تمام رزمنده ها ب��ه جبهه هاي مختلف، 
انگيزه هاي ديگري يافتند. مس��لمانان س��وريه و 
آوارگان لبنان و فلسطين، سال ها بود كه با چنين 
رزمنده هاي��ي رو به رو نش��ده بودند. اع��راب چه با 
جمال عبدالناصر و چه غير او، بيش��تر با شعارهاي 
عربي و قوم گرايي به مصاف رژيم اش��غالگر قدس 
مي رفتند و گذشته از آنكه دستاورد مادي خاصي 
هم در جنگ هاي شان به دست نياوردند، به لحاظ 
معنوي نيز چيز زيادي نداش��تند كه به مردم رنج 
كشيده و مسلمان منطقه ارائه بدهند. رزمندگان 
ايراني اما از دل جنگي به سوريه مي رفتند كه دفاع 
مقدس ناميده مي ش��د. تقدس اين دفاع از ايمان 
رزمندگانش نشئت مي گرفت. وقتي جوانان ايراني 
به فرماندهي ش��خصي چون حاج احمد به سوريه 
اعزام ش��دند، مردم منطقه را به ياد لشكريان صدر 
اس��ام انداختند. بس��ياري از همين مردم بارها و 
بارها به رزمندگان گفته بودند: »آيا ش��ما آمده ايد 
واقعاً با اسرائيل بجنگيد يا مثل خيلي هاي ديگر فقط 
شعار مي دهيد؟« اس��تمداد مردم مظلوم منطقه، 
انگيزه حاج احمد و يارانش را براي مقابله با دشمن 
صهيونيستي دو چندان كرده بود. خود حاج احمد 
در خصوص رويارويي با اسرائيل گفته بود: »به يارى 
خدا هر شهرى را كه توس��ط اسرائيلى  ها محاصره 
شده، با در محاصره انداختن نيروهاى دشمن آزاد 
خواهيم كرد و اسرائيل را به س��قوط مى  كشانيم. 
روزى را نزدي��ك خواهيم كرد كه اس��رائيل چنان 
بترسد و در فكر اين باشد كه مبادا از لوله ساحمان، 
به جاى گلوله، پاس��دار بيرون بيايد«.  در آن روزها 
رژيم صهيونيستي و برخي رسانه هاي وابسته چنين 
القا مي كردند كه نيروهاي ايران��ي صرفاً براي يك 
حركت سمبليك به س��وريه آمده اند و واقعاً قصد 
جنگ ندارند، اما در انديشه هاي حاج احمد همان 

چيزي موج مي زد كه به زبان جاري س��اخته بود: 
»باشد كه ما شبانگاهان بر سرشان بريزيم؛ همچون 
عقابان تيزپروازى كه شب و روز برايشان معنا ندارد و 
باشد آنجايى به هم برسيم كه با گرفتن هزاران اسير 
از صهيونيست  ها به جهانيان ثابت كنيم كه ما به اتكا 

به ساح ايمانمان مى  جنگيم....«
بعد از كش وقوس هاي فراوان، زماني كه مشخص 
شد دولت وقت س��وريه آمادگي الزم براي ورود به 
يك جنگ تمام عيار را ن��دارد، اين خبر به حضرت 
امام رس��يد و آنطور كه مرحوم محتش��مي پور نيز 
در خاطراتش آورده است، امام فرموده بود: »خوف 
آن را دارم كه داس��تان ما با رژيم اسرائيل، داستان 
آن اصفهاني بش��ود كه ديد دو نف��ر اول صبح دعوا 
مي كنند؛ يك آدم شرور و مزاحم با صاحب مغازه... 
آن شخص وقتي مظلوميت صاحب مغازه را احساس 
مي كند به دف��اع از از او م��ي رود... يك مقداري كه 
درگيري ادامه پيدا مي كند، صاحب مغازه مي گويد 
آقاجان برويد دعوايتان را آن طرف بكنيد. بگذاريد 
من كاسبي ام را بكنم. شما چه تضميني داريد كه 
ما يك روزي به اينجا نرس��يم و به م��ا نگويند آقا 
دعوايتان را ببريد توي كش��ور خودتان بكنيد. در 

كشور ما نايستيد.«
با صاحديد امام و مسئوالن وقت، اعام مي شود كه 
قواي محمد بايد بازگردد. اما حاج احمد متوسليان 
به عنوان يك رزمن��ده مكتبي كه مظلوميت مردم 
لبنان و سوريه را از نزديك ديده بود، نمي توانست 
به اين راحتي ها به اي��ران برگردد. خود حاج احمد 
درخص��وص تظلم خواهي مردم لبن��ان گفته بود: 
»اآلن در لبنان مردم مدام مى  پرسند: كى مى  آييد؟ 
كى عمل مى  كنيد؟ هر لبنانى را كه مى  بينيم، اولين 
حرفش اين اس��ت كه آيا شما پاس��داران انقاب 
اسامى ايران هستيد؟ وقتى پاسخ مثبت مى  دهيم، 
بافاصله مى  پرسند: پس كى به اينجا مى  آييد؟!« 
با چنين انگيزه هايي ح��اج احمد تصميم گرفت با 
بازگش��ت نيروهايش به ايران، خودش شخصا  به 
لبنان برود و با بررس��ي اوضاع آنجا، حتى االمكان 
كاري براي م��ردم مظلوم اين كش��ور انجام بدهد. 
هر چند سفرش خيلي طول نكش��يد و نرسيده به 
بيروت توسط فاالنژها ربوده شد، اما او كاري را كه 
مي خواست انجام بدهد، انجام داده بود. كافي است 
نگاهي به قدرت ح��زب اهلل و گروه هاي مقاومت در 
منطقه بيندازيم تا بدانيم صرف حضور حاج احمد و 
يارانش در سوريه و لبنان چه با مردم منطقه كرد و 

چه دستاوردهايي داشت. 

  عليرضا محمدي 
از مريوان تا فتح المبين و الي بيت المقدس، حاج احمد چهره اي از يك رزمنده مكتبي را به 
نمايش گذاشته بود كه همراه ياران مخلصش، از ورود به هيچ آوردگاه سختي ابا نداشتند. 
بعد از اعزام به سوريه، زماني كه تصميم گرفته شد قواي محمد به ايران بازگردد، حاج احمد 
خواست كه به لبنان برود و اوضاع آنجا را بررسي كند. ظاهراً او دستوري براي انجام چنين 

كاري نداشت، اما داوطلبانه به سفري بي بازگشت رفت. 

استمداد مردم مظلوم منطقه، انگيزه حاج 
احم�د و يارانش را براي مقابله با دش�من 
صهيونيستي دو چندان كرده بود. خود حاج 
احمد در خصوص رويارويي با اسرائيل گفته 
بود: »به يارى خدا هر شهرى را كه توسط 
اسرائيلى  ها محاصره شده، با در محاصره 
انداختن نيروهاى دشمن آزاد خواهيم كرد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  زينب محمودي عالمي
دي ماه سال1344 در خيابان پنجم محله 
نيروهوايي تهران كودكي ب�ه دنيا آمد كه 
مادرش نذر كرده بود اگر پس�ر بود نامش 
را عباس بگذارند تا سقاي امام حسين)ع( 
شود و هر سال تاسوعا براي اين هديه الهي 
به مردم اطعام بدهند. پ�درش معمار و بنا 
بود. عباس بزرگ شد و با رتبه دوم كنكور 
سراس�ري در رشته مهندس�ي مكانيك 
دانشگاه تهران پذيرفته شد. عباس كه از 
17 سالگي داوطلبانه به جبهه مي رفت، پس 
از قبولي در دانش�گاه همچنان حضور در 
جبهه را ادامه داد تا اينكه بيست و يكم دي 
1365 به شهادت رسيد. تصوير اين شهيد 
در كنار شهيد علي ش�اه آبادي از تصاوير 
مشهور دفاع مقدس است. گفت وگوي ما 
را با اصغر حصيبي، ش�وهرخواهر ش�هيد 

پيش رو داريد. 
   

عكس معروفي از ش�هيدعباس حصيبي 
و شهيدعلي ش�اه آبادي وجود دارد كه دو 
شهيد مظلومانه كنار هم افتاده اند. در مورد 

اين عكس معروف بگوييد؟
اين عكس روز 21 دي ماه سال 1365 سومين 
روز عمليات كرباي5 در شلمچه توسط رضا 
احمدي با دوربين شهيد ش��اه آبادي گرفته 
ش��ده اس��ت. رزمندگان ايراني در محاصره 
نيروهاي عراقي گير افتاده بودند. گويا وقتي 
يك��ي از رزمنده ها از خط برمي گش��ته پيكر 
اين دو ش��هيد را مي بيند و تصميم مي گيرد 
آن را ماندگار كند. تير س��يمينوف عراقي به 
سرعباس خورده و سپس به شهيد شاه آبادي 
اصابت ك��رده ب��ود. در اين تصوي��ر معروف، 
سمت چپ ش��هيدعباس حصيبي است كه 
دور سرش باندپيچي ش��ده و كنارش شهيد 
علي ش��اه آبادي اس��ت كه بادگير آبي دارد. 
دوس��تانش مي گفتند عباس هنوز زنده بود 
و نفس هايش خس خ��س مي كرد كه بچه ها 
سرش را پانسمان كردند، اما چند لحظه بعد 
به شهادت رسيد. عراقي ها حمله كرده بودند 
و آتش دشمن خيلي سنگين بود. مجبور به 
عقب نشيني شدند و نتوانستند پيكر ها را به 
عقب بياورن��د. از آن گروهان 110 نفره فقط 

29 نفر زنده ماندند. 
از كودكي با شهيد مأنوس بوديد؟

شهيد عباس حصيبي، پسرعموي پدرم و برادر 
همسرم هستند. ما بچه محله صد دستگاه نيرو 
هوايي هس��تيم. آن منطقه مذهبي نشين است 
و جوانان زي��ادي از مناط��ق 13 و 14 تهران در 
پي��روزي انقاب و دفاع مقدس نقش داش��تند. 
عباس در خان��واده مذهبي متولد ش��د. بعد از 
پنج خواهر به دنيا آمد و بعد از تولدشان خواهر 
ديگرشان متولد شد. ش��هيد تنها پسر خانواده 
بود. اسمش را عباس گذاشتند و از نوزادي لباس 
سقايي تنش كردند. خانه ما به هم نزديك بود. 
من چهارس��ال از عباس بزرگ تر بودم. دستش 
را از دوسالگي به من مي دادند و با هم به مراسم 
عزاداري امام حس��ين)ع( مي رفتيم. عباس در 
درس نابغه بود. با وج��ود  محدوديت هاي بعد از 

انقاب فرهنگي با رتبه خوب دانشگاه تهران قبول 
شد. مسئول پايگاه بسيج مسجد انصارالحسين 
محله نيروهوايي بود. من از آذرماه 59 به جبهه 
رفتم. س��ال 64 با هم به مناطق غ��رب رفتيم و 

جنگيديم. عباس از زمان شروع جنگ تحميلي 
س��ال هاي مختلف در جبهه حضور داشت. در 
عمليات كرباي4 ش��ديداً مجروح شد، طوري 
كه قسمتي از جمجمه سرش از بين رفت. وقتي 
به بهبودي نسبي رسيد، به عمليات كرباي 5 
رفت و در 21 دي ماه سال 1365 در شلمچه به 

شهادت رسيد. 
زمان شهادتش ش�ما هم در همان منطقه 

بوديد؟
نه، من تا مدتي از شهادتش مطلع نبودم. بچه هاي 
مسجد محله اطاع داشتند، اما ما خبر نداشتيم. 
از مسجد س��راغم آمدند و خبر را اعام كردند. 
وقتي شنيدم حالم بد شد و زمين خوردم. مادر 
خانومم كه ديد به درون اتاق برنگشتم، پشت سرم 

آمد و متوجه شد كه پسرش شهيد شده است. 
عرض كردم كه پيكر عباس و شهيد شاه آبادي 

را نشد  برگردانند. عباس از سال 1365 تا سال 
1375 مفقود بود. من به اتف��اق دو باجناقم به 
دنبال پيكرش رفتيم، اما موفق نشديم پيكرش 
را پيدا كنيم، چون در منطق��ه اي افتاده بود كه 
دست عراقي ها بود. نهايتاً سال 1375 پيكرشان 

تفحص شد و برگشت. 
خانواده آقا عباس هم ب�ا رفتن او به جبهه 

موافق بودند؟
بله، خانواده مذهبى و انقابى بودند، پدرش��ان 
هم در جبهه بودند و مجروح شدند. از نظر مالى 
هم خانواده شان به جبهه كمك مي كردند و مادر 
ش��هيد با خانم هاي محله در س��تاد پشتيباني 
جنگ همراه خانم كونيكو يامأمورا )سبا بابايي( 
مادر ش��هيد ژاپني هم در مسجدانصارالحسين 
خيابان پنجم نيروهواي��ي براي كمك به جبهه 

فعاليت مي كردند. 
خصوصيات ب�ارز اخالقي ش�هيد چگونه 

بود؟
هيچ گاه ايش��ان را عبوس نديدم. با اينكه تك 
پس��ر بود، اما متك��ي به خودش ب��ود. خيلي 
س��خاوتمند و مهمان نواز بود. سير مطالعاتي 
دوستانش در منزل ايش��ان بود. 5 ميليون به 
پول آن زمان در حس��اب بانك��ي اش بود و با 
كمتر از اين رقم ايشان مي توانست آن موقع 
يك خانه 300 متري بخرد، اما ايش��ان پول 
جمع مي كرد به خانواده هاي بي بضاعت كمك 
مي كرد. بعد از شهادتش اين پول به نيازمندان 
رس��يد. عباس با وجود جواني و تمكن مالي 
هيچ موقع دنب��ال مد نبود و حت��ي لباس نو 
نمي پوش��يد. روي موكت مي خوابيد كه درد 

نيازمندان را درك كند. 

تصوير پيك�ر عباس و عل�ي، 21 دي 
ماه 1365 در سومين روز از عمليات 
كرب�الي5 در ش�لمچه توس�ط رضا 
احمدي با دوربين ش�هيد شاه آبادي 
گرفته ش�ده اس�ت. آن روز و در آن 
منطقه، رزمندگان ايراني در محاصره 
نيروهاي عراق�ي گير افت�اده بودند
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يك گلوله بهانه پرواز 2 همرزم شد
گفت و گوي »جوان« بايكى از اقوام و همرزمان شهيد »عباس حصيبي«

شهيد كوليوند دوست داشت خاطراتش مكتوب شود
گفت و گوي »جوان« با نويسنده كتاب »مي خواهم شبيه تو باشم«

  صغري خيل فرهنگ
چندي پيش بود كه كتاب »مي خواهم شبيه 
تو باشم« به قلم خانم مهسا حسني رونمايي 
شد. اين كتاب جلد اول از مجموعه  خاطرات 
ش�هيد محمدحس�ن كوليوند، جانشين 
گردان حضرت علي اكبر)ع( از لش�كر 1۰ 
سيدالش�هدا)ع( پس از س�ال ها تحقيق، 
پژوهش و مصاحبه از طريق انتشارات دهم، 
زير نظر لشكر 1۰ سيدالشهدا)ع( به چاپ 

رس�يده اس�ت. جلد اول اين كتاب با 4۸۰ 
صفحه در قطع رقعي تا زمان مجروحيت و 
قطع نخاع شدن اين شهيد را روايت مي كند 
و جلد دوم آن دربرگيرنده  خاطرات دوران 
جانبازي ايش�ان خواهد بود. محمدحسن 
كوليوند، جانباز 7۰ درصد و سومين شهيد 
خانواده پس از 29 سال تحمل رنج و سختي 
در 14 دي ماه 1393 به دوستان شهيدش 

پيوست. 
  

»مي خواهم شبيه تو باشم« پيشنهادي 
بود يا انتخابي؟ ايده كت�اب از كجا رقم 

خورد؟ 
وقتي تصاوير ش��هيد كوليون��د را ديدم، حس 
عجيبي نسبت به ايش��ان پيدا كردم و تصميم 
گرفتم تاريخ شفاهي برايشان كار كنم. من هيچ 
شناختي از اين شهيد نداشتم، به واسطه  يكي از 
دوستان با برادر ش��هيد، دكتر كوليوند، ارتباط 
گرفتم و جالب اينجا بود كه روز آش��نايي من با 
برادر شهيد دقيقاً سالگرد مجروحيت حاج حسن 
كوليوند در دف��اع مقدس بود! بعد از آش��نايي 
با همسر شهيد جمله اي از ايش��ان شنيدم كه 
مطمئن شدم نيرويي من را به اين سمت كشانده 

است. همسر شهيد گفتند حاج حسن هميشه 
مي گفت »اي كاش نويسنده اي بيايد و خاطرات 
من را مكتوب كند.« همين جمله انگيزه اي شد 
تا من با تمام مشكات و سختى هايى كه اين كار 
داشت با تمام توان پيش بروم و هيچ موردي سد 

را هم نشود. 
از پژوه�ش و تحقيق تا تألي�ف كتاب، 

چقدر طول كشيد؟
 سه سال صرف جمع آوري مطالب و چاپ كتاب 
شد. 480 صفحه از خاطرات شهيد در جلد اول 
آمده كه در قالب شش فصل تدوين شده است. 
خاطراتي كه با زاوي��ه  ديد اول ش��خص و دوم 
شخص به رشته  تحرير در آوردم. نام كتاب را از 
آنجا »مي خواهم شبيه تو باشم« انتخاب كردم. 
چون در مكالماتي كه با همسر شهيد و دوستان 
و نيروهايشان داش��تم، همگي عاقه مند بودند 
كه در ادوار مختلف الگوب��رداري از خصوصيات 
اخاقي و رفتاري و ورزش��ي ش��هيد و... داشته 
باشند.  اين خاطرات با حمايت انتشارات دهم كه 
زير نظر لشكر 10 سيدالشهدا)ع( است به چاپ 
رسيد. مصاحبه ها و پژوهش زمان زيادي برد و 
چون حجم كار باال بود، نگارش كتاب هم به طول 
انجاميد. با توجه به تعداد باالي راوي ها و خاطرات 

انبوهشان كتاب را به دو جلد تقسيم كردم. جلد 
اول از دوره  نوجواني شهيد تا زمان مجروحيتش 
اس��ت و جلد دوم خاطرات دوران مجروحيت و 

ويلچرنشيني حاج حسن را دربرخواهد گرفت. 
روي ك�دام بخش از كتاب حساس�يت 

بيشتري داشتيد؟
از آنجا كه اين كتاب پيش��نهاد كسي نبود و كار 
را داوطلبانه و با خواس��ت قلبي خودم ش��روع 
كرده بودم، حساس��يت خاصي روي طرح جلد 
داشتم. دوست داشتم طراح جلد كتاب را خودم 
انتخاب كنم و با طراح ارتباط بگيرم و از روحيات 
حاج حسن برايش بگويم تا طرح جلد با مطالب 
سنخيت داشته باش��د. خاطرم هست وقتي با 
جناب آق��اي عليرضا ذاكري ك��ه از طراحان به 
نام كشور هستند تماس گرفتم ايشان مطلبي 
را عنوان كردند كه باز هم من را شگفت زده كرد. 
)در حال حاضر اين مطلب و خاطره  شيرين در 
صفحه  اينستاگرام آقاي ذاكري موجود است.( 
پيشنهاد من براي طرح جلد ميوه  انار بود چون 
عاقه  حاج حس��ن به ميوه  انار كه اتفاقاً خيلي 
لطيف اس��ت برايم جالب بود. در تماسي كه با 
آقاي ذاكري داشتم ايشان گفتند: »شايد باورتان 
نشود چندماه است كه درگير عكاسي و تحقيق 

در مورد انار هس��تم و همين االن مي خواستم 
يكي از عكس ها را پست كنم« اين موضوع براي 
خودش��ان هم عجيب بود و گفتند »شهيدتان 
مي خواهد من برايش كار كنم« تمام وقت هايي 
كه اين كار انجام مي ش��د حضور حاج حسن را 
حس مي كردم و اين فقط گوش��ه اي از اتفاقاتي 
بود كه براي من افتاد، حتي س��پردن اين كار به 
انتشارات دهم هم داس��تاني دارد كه حتماً در 

فرصتي ديگر بازگو مي كنم. 
به نظر شما شاخصه مهم اين كتاب براي 

نسل جوان چه مي تواند باشد؟
كتاب حاج حسن كوليوند را در قالب رمان كار 
كردم تا حتي نوجوان ها هم از خواندن كتاب لذت 
ببرند و ابعاد عاطفي ش��خصيت ايشان برايشان 
روشن ش��ود. واقعاً بيان داس��تان هاي مناطق 
جنگ زده از حاج حسن كه چندين شاهد و سند 
معتبر داشت انسان را به وجد مي آورد از اين همه 
رشادت و ميهن پرستي ايشان. همچنين روحيه  
لطيف ايش��ان در خانواده مي تواند الگويي براي 
جوانان باشد و يادآور اين موضوع كه فرماندهان 
جنگ همچون حاج حس��ن به واس��طه  اخاق 
نيكويش��ان با اطرافيان در ذهن ه��ا ماندگارتر 

مي شوند. 
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