
چند سال داشتيد كه به جبهه رفتيد و در چه 
عملياتي به اسارت دشمن درآمديد؟

اولين باري كه به جبهه رفتم سال 64 بود. اول دبيرستان 
بودم و 15 سال داشتم. آن زمان شور و شوق زيادي بين 
هم سن و س��ال هاي من براي حضور در جبهه وجود 
داشت. ش��هادت هم محلي ها و اخبار جبهه، مزيد بر 
علت ش��د تا ما هم عزم رفتن كنيم. مسائل اعتقادي 
مثل بحث دفاع از اسالم و كش��ور هم تأثير خودش را 
داشت. من جثه كوچكي نداشتم اما تاريخ شناسنامه ام 
مانع مي شد تا بتوانم به راحتي راهي شوم. براي همين 
تاريخ شناسنامه ام را دو س��الي تغيير دادم و به عنوان 
يك رزمنده 17ساله اعزام ش��دم. فرزند اول خانواده 
بودم. خانواده ما يك خانواده معتق��د و مذهبي بود و 
مخالفتي با رفتن من نداشتند و فقط مي گفتند: براي 
تو زود است.   من هم در پاسخ شان مي گفتم: »مي روم 
و خيلي زود بر مي گردم.« الحمدهلل همراهي كردند و 
از طريق سپاه اعزام شدم. 20 ارديبهشت ماه سال 64 
بود. 40روز دوره آموزشي را در پادگان امام حسين)ع( 
اصفهان سپري كردم و 18خرداد ماه به كردستان اعزام 
شدم. در كردس��تان كارمان تأمين جاده و روستا بود. 
خيلي مشتاق بودم كه به جبهه جنوب بروم. بعد از اينكه 
از كردستان برگشتم. باز هم به سراغ درس و مشق رفتم. 
يك سال درس خواندم. سال بعد يعني 13مهر سال 65 
مجدداً با بچه هاي لشكر 8 نجف به جبهه هاي جنوب 
اعزام ش��دم. اين بار هم به خانواده گفتم همانند دوره 
قبل خيلي زود به خانه بر مي گردم. فضاي جبهه جنوب 
طور ديگري بود. حال و هواي بچه هاي جبهه، توسل ها 
و توكل ها، معنويت بچه ها و صميميتي كه بين شان بود 
را از نزديك ديدم. وقتي اينه��ا را حس كردم با خودم 
گفتم: »ديگر به خانه بر نمي گردم.« سه ماهي در منطقه 
حضور داشتم تا اينكه راهي عمليات كربالي4 در تاريخ 
4دي ماه سال 65 ش��دم. منطقه عملياتي ما جزيزه 
ام الرصاص بود كه من بعد از مجروحيت در اين عمليات 

در سن 16سالگي به اسارت دشمن درآمدم. 
دوران اسارت تلخ اما خاطره انگيز است. اين 

لحظات چطور گذشت؟
من تخريبچي دسته بودم. ما يكي دو شب در خرمشهر 
مستقر بوديم و بعد از آن در شب عمليات روي اسكله 
خرمشهر مستقر ش��ديم. قبل از ما گردان غواص ها 
به خط زده بودند و ما موج دوم بوديم كه بايد پش��ت 
سرش��ان حركت مي كرديم. براي همين در اس��كله 
منتظر می  مانديم تا دستور حركت داده شود. بعد از 
مدتي دستور حركت داده ش��د و ما با قايق ها از روي 

رودخانه اروند عبور كرديم. 
زماني كه به ساحل دشمن رس��يديم متأسفانه خط 
كامل شكسته نش��ده بود. ما در عمليات كربالي4 به 
اهداف از پيش تعيين شده نرسيديم. ابتداي ورود مان 
به ام الرصاص زماني كه از قايق  پياده شدم پيكر شهداي 
غواص را ديدم كه در كنار ارون��د افتاده بودند. جزيره 
ام الرصاص هنوز پاكسازي نشده بود. اما راه براي ما باز 

ش��د و در عرض ام الرصاص حركت كرديم. مأموريت 
اصلي ما جزي��ره ام الباقي بود. بايد آنجا را پاكس��ازي 
مي كرديم. چون هنوز كار در ام الرصاص تمام نشده بود. 
گردان ما دو قسمت شد و تعدادي از بچه ها به جزيره 
ام الباقي رفتند و ما كه حدود 50 نفر مي شديم، براي 
كمك در ام الرصاص مانديم. بعد از اتمام مأموريت مان 
در ام الرصاص ما هم به دنبال بچه ها راهي ش��ديم اما 
وقتي رسيديم، گروه اول رفته بود. خودمان را هر طور 
بود رسانديم به بچه ها. در مسير تعدادي از بچه هاي مان 
به شهادت رسيدند و با تعداد 15 نفر باقيمانده به آنها 
ملحق شديم. اما تعداد زيادي از بچه ها مجروح و شهيد 
ش��ده بودند. جمع ما و گروه قبلي ح��دود 50 نفري 
مي شد منطقه زير آتش بعثي ها بود. همه پشت يك 
خاكريز پناه گرفتيم. از همه طرف گلوله به سمت ما 
مي آمد. از پشت، راست و چپ. تا ظهر آنجا بوديم. نهايتاً 
از ميان ما هشت نفر باقيماند. تصميم گرفتيم به سمت 
عقب برگرديم كه ناگهان از پش��ت سر يك انفجاري 
اتفاق افتاد. شهيد سيد مجتبي شجاع الديني همان جا 
به شهادت رسيد من هم از ناحيه كمر و دست مجروح 
ش��دم. در همان لحظ��ات بعثي ها را دي��دم كه روي 
خاكريز ايستاده اند. فاصله ما 10متر مي شد. بچه ها با 
همان حال شروع كردند به تيراندازي به سوي بعثي ها. 
من هر چه تجهيزات داشتم از خودم جدا كردم و شروع 
كردم به حركت. كمي كه رفتم، بيهوش شدم. وقتي به 
هوش آمدم كه هوا تاريك شده بود. خواستم بشينم كه 
تركشي ديگر به كمرم اصابت كرد. باز هم از حال رفتم 

و مجدداً دوباره به گوشم تركش خورد. 
تا فردا صبح بي هوش همان جا افت��اده بودم. صبح با 
لگد دو بعثي به هوش آمدم كه من را صدا مي كردند. 
نمي توانس��تم تكان بخورم. در همان حالت خوابيده 
نگاهشان مي كردم و ساكت بودم. وقتي وضعيت من را 
ديدند، رفتند. حدود ظهر بود )زمان را از تابش آفتاب 
متوجه مي شدم( چند بعثي آمدند سرم را باند پيچي 

كردند و بعد من را روي پتو منتقل كردند. 
با 16س�ال س�ن چه احساس�ي داش�تيد؟ 

نترسيديد؟
الحمدهلل نترسيدم. تعداد زيادي از نيرو هاي بعثي با 
ما همان جا عكس گرفتند. عن��وان كتابي كه بعد ها 
از خاطرات من در اسارت منتشر شده »عكس دسته 
جمعي« اس��ت. اما. بعد من را در جي��پ فرماندهي 
خواباندند و بردند. خون زيادي از من رفته بود و براي 
همين دائم بيهوش مي شدم. من را در مقرشان بردند. 
به اتاقي كه حدود 60 نفر از بچه ها در آنجا بودند. دو، 
سه روزي در كنار بچه ها بوديم. بعثي ها با بچه هايي كه 
جراحت شان كم بود كاري نداشتند. رهايشان كرده 
بودند تا خودشان بهتر شوند. به آنهايي هم كه به شدت 
مجروح شده بودند، توجهي نمي كردند تا به شهادت 
برسند. چند نفر از بچه ها در همان اتاق كنار ما شهيد 
شدند. وضعيت من بينا بين بود. نه خيلي حالم بد بود 
كه رها شوم و نه آنقدر كه به خودي خود خوب شوم. 

در آن دو- سه روز از ما بازجويي كردند. يك بار هم سوار 
ماشين هايشان كردند و در ميان مردم شهر چرخاندند. 
عمليات كربالي4 براي بعثي ها فتح بزرگي محسوب 
مي شد. آنها تمام استفاده هاي تبليغاتي خودشان را 
از اين عمليات كردند. در بس��ياري از عمليات ها تير 
خالص به مجروحان مي زدند اما در اين عمليات اين 
كار را نكردند. همه مجروحان عمليات را جمع كردند و 
به اسارت بردند تا نشان بدهند كه ايران در اين عمليات 
شكست خورده اس��ت. يك مرتبه ما را به حياط مقر 
بردند. همه نشس��ته بوديم كه خبرن��گاران خارجي 
آمدند و از ما عكس و فيلم گرفتند. شرايط جسمي ام 
طوري بود كه من را به بيمارستان بصره منتقل كردند. 
در مدت يك هفته كه در آنجا بودم، چند عمل جراحي 
انجام دادند و بعد از آن به بيمارستاني در بغداد منتقل 
ش��دم و نهايتاً در تاريخ 19دي ماه 65 ما را به زندان 
الرشيد فرستادند. 10 سلول در اين زندان بود كه هر 
سلول حدود 9متر مي ش��د. اوايل در هر اتاق 10 نفر 
بوديم اما چون بع��د از آن عمليات كربالي 5 اجرايي 
شد، تعداد اس��را هم بيشتر ش��د و حدوداً هر سلول 
30- 35 نفر شديم. جايي براي خوابيدن نبود. همه اش 

مي نشستيم. دو ماهي در اين سلول ها بوديم تا اينكه 
5 اسفند ماه همان س��ال من را به اردوگاه تكريت11 
منتقل كردند. تا تاريخ 6 شهريور ماه سال 69 يعني سه 

سال و هشت ماه در اسارت بودم. 
روزهاي اسارت تان چطور گذشت؟ در ايام 
عزاي سيد الشهدا)ع( چطور مراسم برگزار 

مي كرديد؟
بعثي ها در ش��ش - هفت ماه ابتداي ه��ر روز صبح 
ما را با كابل، مش��ت و لگد مي زدند. ب��ه قول بچه ها 
پذيرايي عموم��ي و خصوصي بود. يعن��ي گاهي هر 
اس��ير را مي بردند و به بهانه هاي مختلف ما را تنبيه 
مي كردند. گاهي كه رزمندگان اسالم در عمليات ها 
پيروز مي شدند و اينها نمي توانستند اين فتوحات را 
تحمل كنند به سراغ اسرا مي آمدند و ما را مي زدند. يا 
بعثي ها خودشان در اردوگاه دعوا داشتند، تالفي اش 
را سر ما در مي آوردند. گاهي بچه ها را براي كارهايي 
كه در اردوگاه برگزار مي كردند، تنبيه مي كردند. مثل 
نماز جماعت، يا دعا و دورهمي هايشان... آنها به هر حال 
بهانه براي ضرب و شتم بچه ها پيدا مي كردند. در ايام 
عزاداري سيدالشهداء گاهي يكي از بچه ها مي خوابيد، 
يكي در حال گلدوزي، آن ديگري نشسته و تكيه كرده 
به ديوار و ديگري پشت به ديگران نشسته هر كسي در 
حالتي بود اما همگي در حال روضه گوش كردن و اقامه 
عزاداري براي اباعبداهلل الحسين)ع( بودند. اما بيشتر 
مراسم به صورت تبييني بود و در مورد مفاهيم عاشورا 
صحبت مي شد. مثل اين مراسمات با شور و حال و... 
نبود. البته رئيس آسايشگاه هم گاهي خيلي سخت 
مي گرفت و گاهي راحت و ما مي توانستيم برنامه ها را 
علني تر برگزار كنيم. اگر رئيس آسايشگاه همراه بود 
اوضاع ما بهتر بود. فضاي عمومي اردوگاه هم متفاوت 
بود. يك بار خود ژنرال بعثي با اسرا زندان همراه شد و 

كار ما را  راحت كرد. اردوگاه تكريت11 از سخت ترين 
اردوگاه هاي بعثي ها بود. 

قرآن را هم در چنين ش�رايط سختي حفظ 
كرديد؟

با وجود فش��ار هايي كه روي بچه ها بود، دست ازكار 
فرهنگي ب��ر نمي داش��تند. مثاًل خود من ش��روع به 
حفظ ق��رآن كردم. از بيمارس��تان بغ��داد كار حفظ 
را ش��روع كردم. همان جا وقتي مي ديديم كس��ي از 
بچه ها سوره هايي را حفظ است از او مي خواستم برايم 
بخواند و من آنها را آيه به آيه حفظ مي كردم. يكي از 
خلبان هاي كه به اسارت درآمده بود. قرآن با خودش 
داشت. بچه ها آنها را مي خواندند و در زماني كه همه 
با هم به هواخوري مي آمديم ب��راي ما مي خواندند و 
اينگونه سينه به س��ينه قرآن به ما منتقل و س��وره ها 
را حفظ كردم. بعد ها براي هر آسايش��گاه يك قرآن 
آوردند. منتظر مي ش��ديم هر بار كه ق��رآن مي آمد، 
س��وره هاي جديد را حفظ مي كرديم. همان طور كه 
گفتم، بسياري از برنامه هاي مذهبي مثل عزاداري هاي 
ماه محرم و ايام شهادت ائمه يا دعاي كميل  به صورت 
پنهاني بود. همين ه��ا را طوري اج��را مي كرديم كه 
بعثي ها شك نكنند. به شكل دورهمي هاي چند نفره 
كه وقتي مي آيند فكر كنند نشسته ايم و داريم حرف 

معمولي مي زنيم. 
خانواده تان از اسارت و شرايط عمليات كربالي4 

اطالع داشتند؟
ما در اين چهارسال زير نظر صليب سرخ نبوديم. زماني 
كه ما از اردوگاه تكريت آزاد شديم اسامي مان را اعالم 
كردند. تا اردوگاه10 اسامي ثبت ش��ده بود اما همه 
اس��را از اردوگاه 11 به بعد كه مربوط به عمليات بعد 
كربالي 4 و بعد از آن مي شد، ، مفقود و بعثي ها ليستي 
به صليب نداده بودند. خانواده ها هم از سرگذشت ما 
اطالع نداشتند و در آن مدت در چشم انتظاري بودند. 
آنهايي ك��ه مجروحيت من را ديده بودند خودش��ان 
شهيد شده و باقي همرزمان هم اسير شده بودند. با اين 
وجود كسي نبود از ما به خانواده اطالعي بدهد. من در 
6 شهريور سال 69 آزاد شدم و زماني كه براي تبادل به 

نزديك مرز آمديم آنجا اسم ما را رد كردند. 
چه زماني با خانواده تان ديدار كرديد؟

بعد از آزادي يك روزي در قرنطينه كرمانشاه بوديم و 
در آن يك روز از طريق رس��انه ها خبر آزادي ما اعالم 
شد. اسامي هم در روزنامه چاپ شده بود و هم در راديو 
اعالم شده بود. با همكاري و همراهي سپاه خانواده ها 
در جريان قرارگرفته و فضاي خانه و شهر مهياي ورود 
ما شده بود. ما هم از كرمانشاه به اصفهان و از آنجا وارد 
نطنز شديم.  يك شب نطنز مانديم تا خانواده بيايند و 
ديدار خصوصي داشته باشيم. پدر و مادرم و اطرافيان 
و برادران و بچه هاي محله به صورت خصوصي آمدند و 

ما همديگر را ديديم. 
صبح روز بعد حركت كرديم و از نطنز به شهرس��تان 
خودمان آران و بيدگل آمديم. در آنجا مورد استقبال 
همشهريان عزيزمان قرار گرفتيم. من 16 سال داشتم 
كه از خانه رفتم. حاال 20 ساله برگشتم. احساسات و 
شور و شوق زيادي در اين ديدار بود. چهارسال فراق بود 

و دوري. مادر و پدر از دلتنگي شان برايم گفتند و... 
22 س��ال داش��تم كه ازدواج كردم و حاال سه دختر 
دارم. بچه ه��ا پاي رواي��ات و خاطرات م��ن از دوران 
اسارت مي نشينند و نهايتاً همين چند سال اخير بود 
كه نويس��نده اي آمد و يك كتاب از خاطرات من هم 
جمع آوري و منتش��ر كرد. البته كاش  اي��ن اقدام در 
همان س��ال هاي ابتدايي مي افتاد. زماني كه حافظه 
ما به خوبي ياري مي كرد و مي توانستيم خيلي خوب 

خاطرات را با جزئيات بيان كنيم. 
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سردار مهدي محبي 
در گفت وگو با »جوان« از روزهاي اسارتش مي گويد

شلمچه دروازه ورودم به جبهه
 و بازگشتم از اسارت بود

   احلي من العسل
76 ماه س��ابقه حضور در جبهه دارم. بار اول از شلمچه اعزام شدم براي عمليات 
رمضان. جالب اس��ت براي اولين بار از شلمچه وارد جبهه ش��دم و بعد از اسارت 
هم از شلمچه وارد ايران ش��دم. زندگي در جبهه و دفاع مقدس شيرين تر از هر 
چيزي بود. تصورش براي آنهايي كه آن فضا را درك نكرده اند بسيار سخت است، 
خالصه كنم زندگي در بهشت بود »احلي من العس��ل« در طول دوران حضورم 
در جبهه مسئوليت هاي زيادي داشتم. معاون تيپ زرهي، معاون و رئيس ستاد 
تيپ و معاون گردان پي��اده جعفر طيار از جمله مس��ئوليت هايم در دوران دفاع 

مقدس بود. 
   اسارت 

در تاريخ 23 خرداد س��ال 67 و در عمليات بيت المقدس7 و در نوك كانال ماهي 
به اس��ارت درآمدم. 27 ماه در اردوگاه هاي 12 و 16 تكريت و اردوگاه 18 بعقوبه 
اسير بودم. اس��ارت ادامه جهاد ما بود. بايد روحيه خودمان را حفظ مي كرديم. در 
ايام شادي و عزاي اهل بيت با هر سختي و مشقتي كه بود شيريني و حلوا آماده و 
بين بچه ها تقسيم مي كرديم. در ايام محرم هم با وجود سخت گيري هاي بعثي ها 
عزاداري بر پا بود حتي براي احتياط هر چند نفر با هم زيارت عاشورا مي خوانديم. 

   تلخ ترين روزهاي اسارت  ما
ايامي بود كه عراقي ها به مقدس��ات دين و ائمه معصومين )ع( و حضرت امام )ره( 
اهانت مي كردند يا مانع نماز خواندن و عزاداري محرم مي شدند يا با وضعيت نجاست 
و عدم طهارت، رهايمان مي كردند كه اين وضعيت مانع عبادت مان مي شد. البته 
تلخ ترين روز روزي بود كه خب��ر رحلت حضرت امام را ش��نيديم. بگذريم كه در 
اردوگاه 16 تكريت بس��ياري از همرزمان مان در اثر تشنگي و گرسنگي به درجه 

رفيع شهادت نائل شدند. 
   بازگشت به ميهن 

حدود يك ماه به آزادي مان، از طريق نگهبانان عراق��ي و تلويزيون عراق، متوجه 
شديم كه از 26 مرداد تبادل شروع مي ش��ود نهايتاً هم در 24 شهريور آزاد شديم. 
ما مفقوداالثر بوديم و تحت پوشش صليب س��رخ جهاني نبوديم و هيچ ارتباطي 
با خانواده مان نداش��تيم. البته يك ماه بعد از اس��ارت مان، تعاون سپاه يك قطعه 
فيلم كوتاهي كه تلويزيون عراق از اس��ارت ما پخش كرده بود را به خانواده تحويل 
داده بود. اما اطالع ديگري از ما نداشتند تا روزي كه وارد ايران شديم. استقبال بسيار 
مفصل و با شكوهي انجام شد. اما بهترين لحظه زماني بود كه مادرم را ديدم چندين 
ساعت، در مقابل مسجد ابوذر منتظر ايستاده بود يك حلقه بزرگ گل را در دستانش 

باال گرفته بود تا به گردنم بيندازد. 

   مبينا شانلو
اصالتاً اهل شهرس�تان مياندوآب آذربايجان غربي است اما متولد تهران. 
در جواديه قد كشيده، خوب  و بد را كه تشخيص داد، حاج آقا مطلبي امام 
جماعت مسجد ابوذر راه و رسم درست زندگي را به او و هم دوره اي هايش 
آموخ�ت. مهدي محبي مث�ل تمام نوجوانان س�ال هاي دف�اع مقدس كه 
نوجواني شان با ديگر نسل ها متفاوت است، خيلي زود با فضاي جبهه آشنا 
مي شود. خودش مي گويد: »16 س�اله بودم كه به عنوان بسيجي به جبهه 
اعزام شدم و از عمليات رمضان در جبهه بودم. در همانجا به عضويت سپاه 
درآمدم و تا پايان جنگ در جبهه ها حضور داشتم. سه نفر از اعضاي خانواده 
ما در جبهه بوديم، خودم، برادر بزرگترم كه در جبهه هاي كردستان خدمت 
مي كرد، خواهرم نيز همزمان در كردستان بود. و حدود دو سال در گروه هاي 
جهادي خدمت مي ك�رد.« با مهدي محبي همكالم ش�ديم ت�ا از روزهاي 

اسارتش برايمان روايت كند. 
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پاسخ جدول شماره 6552

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6553

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ي ش ي د ن ا هـ ر ا چ  ل ي م ك 1
 ز م ر  ج ز ل  س ي ك  خ س م 2
 د س  ت و ت  ن هـ ت ر م  د د 3
 ي  ر ج ا  ا د  ا ب ر م  ي 4
  د م ر  د ن ا ر  ن د ر و ا 5
 د ا ل  ن ي د ر ب ا  ي د ا ن 6
 گ ر  ف ا ل  ي  م ا  ا م س 7
 ر  س ا پ م ا  هـ ر ك و س  ا 8
 ا ف و  ل ا  ل  و ر د  ر ن 9
 ن ر د م  ج ا و د ز ا  س ا ي 10
 د م ا س ب  ر ب م هـ  س س ع  11
 ي  ن ي م ك  ي ق  ف ا ك  ع 12
 ش و  ح ا ح ل ا  ر ت س  ب ن 13
 ا م ن  ن ا و  ب ج و  ر د ا 14
 ن ن س م  ل ح م ج ا ت ي ا ن ب 15

 
 

از باال به پايين
    1- واحد مقاومت الكتريكی- دو نعمت ناشناخته برای انس��ان و جامعه   2- ضرورت و حاجت- اغراق- از غذاهای 
سريع و ساده بين المللی   3- بدون اطالع قبلی- دهل- صبر زرد   4- زاهد- پدر ادريس نبی- برگ برنده   5-  رمق 
آخر- گشوده- شغل رسمی- نور اندك   6-  مخالف- كار انجام گرفته- كفش   7-  ايتاليای قديم- رود شمال شرقی 
ايران- بيماری غدد بناگوش   8- خودآرايی- وام ناتمام- تير پيكاندار- صفت سيب زمينی   9- از سلسله های حاكم 
بر ش��مال ايران- اس��تانی در عراق- نهی ش��اعرانه از آمدن   10- امر به آمدن- راتبه- نوعی شيرينی   11- ضمير 
اشاره- سرگشته- نيم صدای گوسفند- بنده و ش��ما   12- ضمير اجتماعی- بيماری سبزی و آب آلوده- شصت ثانيه
   13- هاتف غيبی- از حبوبات- سختی و عذاب   14- نقطه ضعفی كه با استفاده از آن می توان كسی را مطيع خود 
كرد- پيچيده ترين خلقت خدا برای انسان- درياچه ای در روسيه   15- بر اساس اين اصل قانون اساسی مجمع تشخيص 

مصلحت تشكيل می شود- گوسفند ماده

از راست به چپ
    1- از قبايل عرب جاهلی- سردار رشيد و باوفای كربال- چهار من تبريز   2- ساز چنگ- پايتخت ايرلندجنوبی- فنی 
در كشتی   3- ترازو- دعای خير- آزاد و خالص    4- درك كردن- پادگان تهران- پيامبر زره ساز   5- معاون فراری 
هيتلر- يازده- جريب- نويسنده بذله گوی ايرلندی   6- روحانی زرتشتی- باشگاه فوتبال انگليسی- رودی در چين- بهتر 
از بدتر   7- آلوی گوهی-پايتخت غنا- شهر بهارنارنج   8- اشعه فرابنفش- سخن صريح- ترك استخوان- نمايش 
همراه با ساز و آواز   9- جاويد- نام قديم مدينه- نيزار خوزستانی   10- كلمه شگفتی- رود آرام- سردار سپاه ابن زياد 
در كربال- مجازات شرعی   11- آسمان- خالص و برگزيده چيزی- حرف دهن كجی- بلندی اندام   12- گياه عشقه- 
ترشی انار- گياهی از تيره آالله   13- كاال- بخيل- خويشاوندان    14-  ميليون در صنعت برق- شيشه ايمنی- بيماری 

سگ سانان   15- خيس- واژه فرانسوی به معنای پيشتاز و پيشرو- نسخه تدوين نشده فيلم
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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

9 5 2
2 9 3

3 6 2
6 8 3

4 5
2 4

6 7
1 2 6 5

5 4

895624371
762193548
431785962
648372195
279451836
513968724
354219687
126837459
987546213

تعداد زيادي از نيرو هاي بعثي با ما همان 
جا عكس گرفتند. عنوان كتابي كه بعد ها 
از خاطرات من در اس�ارت منتشر شده 
»عكس دس�ته جمعي« اس�ت. اما. بعد 
م�ن را در جي�پ فرمانده�ي خواباندند 
و بردند. خ�ون زيادي از م�ن رفته بود و 
ب�راي همي�ن دائ�م بيهوش مي ش�دم

با وجود فش�ار هايي كه روي بچه ها بود، 
دس�ت ازكار فرهنگي بر نمي داش�تند. 
مثاًل خ�ود من ش�روع ب�ه حف�ظ قرآن 
كردم. از بيمارس�تان بغ�داد كار حفظ را 
ش�روع كردم. همان جا وقتي مي ديديم 
كس�ي از بچه ه�ا س�وره هايي را حف�ظ 
اس�ت از او مي خواس�تم براي�م بخواند

   صغري خيل فرهنگ
علي مرادزاده آراني 15س�ال داش�ت كه با تغيير تاريخ شناس�نامه اش راهي جبهه ش�د. به 
خانواده اش قول داده بود كه خيلي زود باز مي گردد، اما تقدير طور ديگري برايش رقم خورد. 
علي در 16س�الگي به اس�ارت دش�من درآمد و بعد از چهار س�ال وقتي به خانه بازگشت كه 
20 سالش تمام ش�ده بود. در اين مدت خانواده از سرگذش�تش بي اطالع بودند. حتي نام او و 
همرزمانش هم در ليست صليب سرخ ثبت نشد اما توانست در شرايط سخت اردوگاه )تكريت 
11( حافظ قرآن ش�ود. او حاال 51 س�ال دارد. با ما همكالم شده اس�ت تا از روزهاي اسارت و 

مفقودي و آزادي اش برايمان روايت كند. 

حفظ قرآن كريم
 ارمغاني از دوران اسارت بود

گفت و گوي »جوان« با آزاده علي  مرادزاده آراني
 از روزهاي اسارت،  مفقودي و بازگشت به وطن


