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شهره است به شهید زنده؛ مردی که امروز بعد 
از گذشت سی و اندی ســال بر سر مزار خودش 
قرآن می خواند. جوانی  اش همزمان شد با شروع 
جنگ تحمیلی؛ بی توجه بــه آمال و آرزوهایی 
که در ســر می پروراند راهی جبهه های جنگ 
شد بی آنکه به آرامش و آسایش خود فکر کند. 
هدفش واالتر از ایــن حرف ها بود. دفاع از دین 
و میهن اجازه نمی داد ازدواج یا کســب وکار را 
در اولویت برنامه هایش قرار دهد. او در یکی از 
درگیری ها به اسارت بعثی ها درآمد. جسارت 
و شجاعتش باعث شــد که بعثی ها چند بار او 
را به اعدام محکوم کننــد. اما به رغم همه آزار 
و اذیت آنها ، تقدیر این بود حکم اجرا نشــود 
و زنده بماند تا حوادث آن روزها را برای نســل 
امروز روایت کند. زندگی محسن فالح، جانباز و 
آزاده بیشتر به یک داستان باورنکردنی می ماند. 
نویسنده های زیادی سرگذشت او را به رشته 
تحریر درآورده اند. اما آنچه باعث شــد برای 
گفت وگو سراغ او برویم، اقدامی است که انجام 
می دهد؛ فالح هر شب جمعه بر سر مزار شهیدی 

می رود که سال ها به جای او زیارتش می کردند.

دفاعی که هنوز ادامه دارد
سن و سالی از او گذشــته و هنگام راه رفتن کمی 
پای خــود را روی زمین می کشــد. ایــن درد را از 
دوران جنگ با خود  دارد. در خانه باصفای او ردی از 
تجمالت دیده نمی شود.  هنگام نشستن و برخاستن 
آثار درد را می توان در صورت او دید. به قول خودش 
جای سالمی در بدن ندارد؛»پای راستم باال نمی آید. 
تا به حال ۱۲ بار عمل جراحی انجام داده ام. بدتر از 

آن ضعفی اســت که بر بدنم غالب می شود. طاقت 
گرسنگی ندارم.« فالح بازنشسته سپاه است و اوقات 
خود را به انجام فعالیت هــای فرهنگی می گذراند؛ 
آن هم در چند روستای شهریار. خودش می گوید: 
»دشمن جنگ خود را با ملت ما تمام نکرده است. 
با اشــاعه بی اخالقی بین جوانان می خواهد آنها را 
نسبت به امور مذهبی و دینی سست کند. اما موفق 
نمی شود«. او هم و غم خود را برای آموزش و اقدامات 
فرهنگی گذاشــته و ارتباط خوبش با بچه ها باعث 
شده پدر و مادرها تمایل داشته باشند فرزندنشان 
وقت خود را با او سپری کنند. فالح می گوید:»دوره 
ابتدایی را در روستای یوسف آباد شهریار گذراندم 
بعد برای ادامه تحصیل بــه تهران آمدم و چون این 
امر میسر نشد وارد بازار کار شدم این اتفاق همزمان 
با شروع جنگ بود. سال ۶۰ من هم مثل صدها جوان 
دیگر راهی جبهه شــدم. اوایل در پادگان دوکوهه 
مستقر و عضو گردان حمزه شــدم و بعد هم سعی 
کردم در کنار آموزش نظامی کلمات کلیدی عربی 

را هم یاد بگیرم«.

عید نوروز ۶۱
فروردین سال ۶۱. دشمن فرا رسیدن عید نوروز را 
فرصت مناسبی می دانست تا بتواند حمله کند. او به 
گمان اینکه رزمنده ها به دید و بازدید عید می روند 
و جبهه از نیرو خالی می شود، حمله کرد. اما آماده 
بــه خدمت بودن رزمنده ها باعث شــد خســارت 
سنگینی را متحمل شــود. به گونه  ای که رزمنده ها 

۹ هزار عراقی را اســیر کردند. این اتفاق بعثی ها را 
خیلی عصبانی کرده بود. بعــد از آن درگیری های 
زیــادی صورت گرفــت. به گونه  ای که دشــمن تا 
دشــت عباس هم جلو آمد. شــرایط بدی بود اگر 
نیرو کمکی نمی رسید حتما دشت عباس به دست 
دشمن می افتاد. فرمانده درخواست نیروی کمکی 
کرد تا بتواند از حریم منطقه دشت عباس دفاع کند. 
گردان حمزه اعالم آمادگی کرد و نیروهای رزمنده 
راهی آنجا شدند. درگیری چند ساعتی طول کشید 
و تعداد زیادی از رزمنده های گردان حمزه شــهید 
شــدند. تعداد اندکی باقی ماندند کــه آنها هم در 
محاصره دشمن بودند. فالح می گوید:»من و شهید 
علی آملی، فرمانده گردان پشت به پشت تیراندازی 
می کردیم تا باقی رزمنده ها بتوانند از مهلکه جان 
سالم بدر ببرند. اما علی شهید شد و تیری هم به بینی 
من اصابت کرد«. بینی  اش را نشان می دهد. همان 
جایی که تیر اصابت کرده؛ از  ظاهر بینی  می توان پی 

برد دچار حادثه شده است.
فالح ادامه می دهد:» خون صورتم را پوشانده بود. 
چشم ام جایی را نمی دید. اعتراض کردم که کافر من 
اســلحه ندارم با این حرف جری شد و سینه  ام را به 
رگبار بست. سینه  ام می سوخت. درد زیادی داشت. 
نمی دانستم در چه موقعیتی قرار گرفته ام. در خون 
خود غلت می زدم که لودری را دیدم از دور می آید.«

حکم تیربارانم را دادند
راننده لودر خــاک روی مجروحــان می ریخت تا 

مجروحان را زنده به گور کنــد. خاک بدن فالح را 
پوشــاند و فقط دســت چپش بیرون ماند. هنگام 
غروب نیروهای بعثی آمدند تا به اصطالح پاکسازی 
کنند. وقتی او از زیر خاک بیرون کشیدند و متوجه 
شدند زنده است لباسش را درآوردند. همین بعدها 
اتفاقاتی را رقم زد که به قول خودش تا االن هم ادامه 
دارد. می گوید: »ماجرای لبــاس را در آخر تعریف 
می کنم«. بعثی ها فالح را همــراه با چند نفری که 
زنده بودند ســوار ماشــین کرده و به شهر العماره 
بردند. همه را در مدرسه  ای اســکان دادند. یکی از 
عراقی ها که مسلط به زبان فارسی بود از او خواست 
که بگوید به زور به جبهه آمــده تا کتک نخورد. اما 
فالح جواب داد من به عشق رهبرم آمده ام. خودش 
تعریف می کند؛ »بدشانسی من تشابه اسم ام با یکی 
از فرمانده ها بود. مرتــب بازجویی  ام می کردند. من 
هم که اطالعاتی نداشتم. کتک می خوردم. دست 
آخر حکم تیرباران من را دادند، اما قسمت نبود این 

حکم اجرایی شود.«

چرا نمردی؟
فالح و چند نفــر دیگر را مهیای تیرباران شــدند. 
در این حین هواپیمای عراقی اشــتباها مدرسه را 
بمباران کرده و همین باعث زنــده ماندن او و باقی 
اسرا می شود. فالح می گوید:»از آنجا جان سالم به 
در بردم اما من را به پادگانی در عراق منتقل کردند. 
ســرهنگ عراقی وقتی متوجه شد قبال محکوم به 
اعدام شدم دوباره دســتور داد من را به تیرچوبی 
بسته و تیرباران کنند.« چشم بند او اجازه نمی داد 
که جایی را ببیند و فالح فقط صدای تیر را   شــنید 
تیری که به بدنش اصابت نمی کرد. سرباز دستش 
را باز کرد فرمانده نزدیک آمد و پرسید چرا نمردی؟  
او ادامه می دهد؛»زخم های تنــم زیاد بود. حاج آقا 
ابوترابی مثل پدری دلسوز از من مراقبت کرد. غذا به 

دهانم می گذاشت.«

برسرمزارخودمفاتحهمیخوانم
محسن فالح، جانباز و آزاده  ای که بعثی ها ۴ بار حکم اعدام او را صادر کردند

گفت وگو با فریبا انیسی
 نویسنده پرکار در حوزه نقش زنان در جنگ تحمیلی 

دفاع مقدس؛ گنجینه تمام نشدنی 
از سربلندی ملت ایران

در آثارش، دغدغه پرداختن به نقش 
زنان در دوره هــای مختلف تاریخ 
اســالم و معاصــر را دارد. »یاوران 
والیت« نخستین کتابی بود که سال 

1381از او به چاپ رســید و در آن به نقش زنانی که 
به نحوی از حریــم والیت و امامــت حضرت علی)ع( 
دفاع کرده اند، پرداخت. درکتاب »یاوران حرم« زنانی 
که امام حسین)ع( را یاری رساندند معرفی و در دیگر 
آثارش همچون »طاهره«، »از تبار خورشید« یا »دختری 
از تبار هدایت« زندگی خانم ها دکتر طاهره صفارزاده، 
مجتهده زهره صفاتی و شــهیده بنت الهدی صدر را 
روایت کرده است. در »کفش های جامانده در ساحل« 
خاطرات شهیدان طیبه واعظی و فاطمه جعفریان و در 
»آیین شقایق« زندگی جانباز آمنه حسینی را نوشت. 
فریبا انیسی که بیشتر به عنوان نویسنده دفاع مقدس 
شناخته می شود می گوید همچنان که بارها تأکید شده، 
دفاع مقدس گنجینه ای تمام نشــدنی از تاریخ، عزت و 
سربلندی ملت ایران اســت و زوایای مختلفی دارد که 
هنوز به آنها پرداخته نشده اســت. با او درباره آثار و 

دغدغه هایش گفت وگو کرده ایم.

شــما آثار متعددی در حوزه زنــان به ویژه 
فعالیت های زنان در دفاع مقدس دارید. این دغدغه از 
کجا ریشه می گیرد و چه شــد که سراغ تولید اینگونه 

آثار رفتید؟
من ســابقه ۲۰ســال خبرنــگاری دارم و در پی ســال ها 
تنظیم مصاحبه، مقالــه و گزارش در حــوزه زنان متوجه 
شــدم گرچه خانم ها در حــوزه تاریخ، مبــارزه و فداکاری 
در دوره هــای مختلف فعال بوده اند امــا کمتر به نقش آنها 
پرداخته شــده اســت. به طور ویــژه در دفاع مقدس زنانی 
داشته ایم که در کســوت خبرنگار، عکاس، امدادگر و حتی 
در گروه های اطالعاتی فعال بوده اند، اما هیچ جا ســخنی 
از آنها نیســت. به طور مثال در روزهایی که ســتون پنجم 
فعالیت زیادی داشــت، خواهری در اهــواز، مقر تانک های 
منافقان را شناســایی می کند. زمانی کــه ضدانقالب ها و 
اعضای گروهک ها در کردســتان فعال بودنــد، خواهران 
امدادگر، عالوه بر مراقبت از مجروحان باید مواظب بودند تا 
ضدانقالب ها آنها را در بیمارستان به شهادت نرسانند. فاطمه 
نواب صفوی و مریم کاظم زاده از بانوان عکاس و خبرنگاری 
بودند که در جبهه حضور داشــتند. همچنین خواهرانی در 
چایخانه اهــواز بودند که با شســتن لباس های رزمندگان 
آنها را برای استفاده مجدد آماده  می کردند. اینها بخشی از 
کارهای به یاد ماندنی خواهران در عرصه دفاع مقدس است 

که جای کار دارد.
 چه انگیزه ای موجب می شــد که زنان تا این 
حد شجاعانه در جبهه ها حضور داشته باشند و در پشت 

جبهه هم فعالیت کنند؟
 کالم امام خمینی)ره( در این زمینه باعث دلگرمی بانوان بود. 
خانم داعی پور، همسر شهید باقری که زمان جنگ در اهواز 
مسئولیت ستاد مقاومت خواهران پاسدار انقالب اسالمی را 
برعهده داشتند، همواره از زمانی یاد می کنند که بسیاری از 
حضور زنان در مناطق جنگی ابراز ناراحتی می کردند اما با 
دریافت استفتا از حضرت امام)ره( مبنی بر آمادگی دفاعی 
زنان و بالمانع بودن حضور آنها در مناطق جنگی، این موضوع 
به حضور و تداوم فعالیت  بانوان در طول جنگ منجر شــد. 
امام )ره( بارها تأکید می کردند که زنان در صدر اسالم نیز به 

میدان جنگ می رفتند.
 برای چاپ کتاب، اغلب گفته می شــود کار 
با حمایت نهادهای مرتبط راحت تر اســت، نظر شــما 

چیست؟
کار حمایتی یا کار سفارشی محاسن و معایبی دارد؛ حسنش 
این است که فکر توزیع و پخش را ندارید اما بزرگ ترین عیب 
آن بازگذاشتن دست ویراستار و ناشر در اصالح آن است. یک 
بار مجبور شدم کتابی را 3بار بازنویسی کامل کنم و هنوز به 
دلم مانده آن را با همان نثر اولیه به چاپ برسانم. اما وقتی 
کتابی سفارشی نباشد، اگر ناشر نپسندید، دست نویسنده 
باز است که به ناشر دیگری بسپارد اما در این راه با مشکالت 
کاغذ و چاپ روبه رو می شویم زیرا اگر خودت سرمایه گذاری 

کنید، برای توزیع و پخش دچار مشکل خواهیم شد.
 عجب؛ باالخره این کتــاب را چاپ کردید؟ 
کمی درباره آخرین اثرتان توضیح می دهید که در چه 

مرحله اي است؟
 آخرین کتابم درباره جانباز 75درصدی اســت که ســال 
گذشته چندین ماه در کما بود و هنوز ناشری برای آن پیدا 
نکرده ام، درحالی که می  ترســم کتاب بعد از شهادت ایشان 

منتشر شود.
 امیدواریم که هرچه زودتر شاهد انتشار این 
اثر باشیم. به عنوان سؤال پایانی می خواهیم بدانیم چه 
موضوعاتی در زمینه فعالیت بانوان در دفاع مقدس وجود 

دارد که دوست دارید به آنها بپردازید؟
مســئله ای که کمتر به آن پرداخته شده، زندگی زنان شهید و 
جانباز است. یک بار درکنگره زنان شهدای اهواز با زنان جانبازی 
مصاحبه می کردم که می گفتند ۱۰سال از پایان جنگ گذشته 
و من نخستین فردی هستم که با آنها گفت وگو می کنم. داستان 
زندگی آنها واقعا منحصر به فرد بود. دختری که تمام خانواده اش 
را در بمباران از دست می دهد، جانباز می شود و حاضر نیست به 
پرورشگاه برود، کنار آوارهای خانه با برادرش مواجه می شود که 

خبر شهادت او را چند روز قبل از بمباران داده بودند.
موضوع دیگر، زنان آزاده ای هستند که در اردوگاه های عراق در 
اسارت بودند. طبق آمار رسمی نام 5خانم به عنوان اسیر ثبت 
شده که چند کتاب از آنها چاپ شده اما خانم هایی هم هستند 
که با کوچ اجباری بعثی ها از شهرهای مرزی به عراق رفتند و 
چند نفر از آنها بعد از پایان جنگ به سختی به ایران برگشتند؛ 
مثل خانمی که همراه مــادر و مادربزرگش به عراق کوچ داده 
شــدند. مادر و مادربزرگش در عراق فوت کرده و خودش نیز 
یک ســال پس از ورود به ایران سال 73مرحوم شد و متأسفانه 

هیچ کس اطالعاتی از او را ثبت نکرد. 

فراخوان ششمین جشنواره 
مردمی »رسول آفتاب« 

ششمین جشــنواره مردمی »رســول آفتاب« در 
حوزه داســتان کودک )به قلم بزرگسال( با موضوع 
دفاع مقدس و ادبیات پایداری آغاز به کار کرد. براساس 
فراخوان این جشــنواره، داســتان هایی که در قالب 
کتاب به چاپ رســیده باشــند، پذیرفته نمی شوند 
اما آثار برگزیده با هــدف تبدیل به کتاب از صاحبان 
اثر خریداری خواهد شد. شــرکت کنندگان در این 
رویداد باید آثار خود را در قالب فایل word ارســال 
کنند. آخرین مهلت ارسال اثر ۱5 فروردین ماه سال 

۱۴۰۱ است. مهر

کنترل پهپادی محورهای 
منتهی به راهیان نور

محورهایی که منتهی بــه یادمان های دفاع مقدس 
می شود توسط پهپاد ها کنترل خواهند شد. سردار 
ســیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور انتظامی 
کشور با اعالم این خبر گفت: ما برای کنترل ترافیک 
در محورهای مواصالتی کشور از ۶7 بالگرد استفاده 
می کنیم. همچنین در استفاده از بالگردها با اورژانس 
و سایر بخش ها همکاری داریم. بیشترین استفاده ما 
از پهپادها در محورهای طوالنی مانند تهران_ مشهد 
است. همچنین در محورهایی که منتهی به سفرهای 
راهیان نور است از پهپاد استفاده می کنیم. دفاع پرس

نقل قول خبر

کتاب

اخبار

یاد

خط مقدم به چاپ نهم رسید
کتاب »خط مقدم« روایتی مستند از 
تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت 
زندگی دانشــمند برجسته و پارسای 
بی ادعا سردار شهید طهرانی مقدم اثر 
فائضه غفار حدادی توسط انتشارات 
شــهید کاظمی به چاپ نهم رسید. 
شهید طهرانی مقدم در سال ۱3۶۴به 
ِسمت فرماندهی موشکی نیروی هوایی 

سپاه منصوب شد و تا روز آخر عمر نیز به عنوان مسئول این سازمان 
در ایجاد یک توان علمی و دانشی پایه و زیربنایی مشغول کارهای 
علمی و تحقیقاتی بود. او در پادگان امیرالمومنین)ع( شهرستان 
مالرد درحالی که برای آزمایش موشکی آماده می شد، بر اثر انفجار 
زاغه مهمات، به یاران شهیدش )احمد کاظمی، حسن شفیع زاده، 
حسن غازی، غالمرضا یزدانی و...( پیوست. در بخشی از این کتاب 
می خوانید: جلسه با محسن رضایی با حضور حسن آقا و حاجی زاده 
و سیدمجید و سیدمهدی و ســیوندیان و چند نفر دیگر فردای 
همان روز تشکیل شد. آقامحسن چندبار سؤال خود را تکرار کرد: 
»شما مطمئنین که خودتون می تونین موشکو پرتاب کنین؟« و 
هربار حسن آقا مطمئن تر از بار قبل پاسخ مثبت داد. آقامحسن 
گفت: »به نظر من که حتی اگه شما بتونین موشک ها رو شلیک 
کنین بازم امید زیادی نیســت؛ چراکه لیبیایی ها با این روندی 
که دارن ادامه می دن بعیده که دیگه به ما موشک بدن. چند تا از 
قبلی ها مونده؟« جواب داد: »کمتر از ده تا.« آقامحسن باشوخی 
ادامه داد: »مقدم! این بچه هایی کــه دور خودت جمع کردی از 
بهترین بچه های جنگن. من االن فرمانده گردان نیاز دارم. فرمانده 
تیپ نیاز دارم. اینا رو ولشون کن بیان!« حسن آقا خنده ای کرد: 
»این چه حرفیه آقامحسن؟ یعنی االن از یه فرمانده گردان کمتر 
دارن به جنگ خدمت می کنن؟ نه؛ ما هرطور شده نمی ذاریم کار 

موشکی بخوابه«.

مژگان مهرابی گزارش
روزنامه نگار

پای صحبت های حاج کرامت اسدی،  از خیران کشوری 

اینکارهابهزندگیامخیروبرکتدادهاند
بخشــیدن از مال خویش، دل بزرگی می خواهد؛ فرقی هم 
نمی کند غنی باشی یا فقیر. همین که دلت برای دیگری بتپد 
و حل مشکل او دغدغه تو باشد یعنی دلت بزرگ است. چه 
نعمت خوبی است که آدمی دلش بزرگ باشد، دیگر بخشیدن 
و گره گشایی و دستگیری کار سختی نیست. خدا هم حواسش 
هست به بنده های گره گشایش و بی حد و اندازه برکت می ریزد 

به رزق و روزی شان.
 این حکایت زندگی خیرانی اســت که حتی در این شرایط 
اقتصادی سخت هم دســت از کار خیر نکشیده و پیشقدم 
هســتند. یکی از آنها حاج کرامت اســدی خیری است که 
در ساختن مسجد، حسینیه، مدرســه، غسالخانه و… برای 
روستاهای زادگاهش آذربایجان شــرقی کمر همت بسته 
و خودش می گوید: »از خدا خواســتم تا عمر دارم بتوانم در 
این مسیر قدمی خیر بردارم چرا که خیر و برکت این کارها 
در زندگی  ام جاری است.« با ما همراه باشید تا بخش هایی از 

گفت وگو با این خیر کشوری را مرور کنیم.

پسر کو ندارد نشان از پدر
کمی ســخت می خندد و چهره با ابهتی دارد اما پشت این ابهت 
خان ساالری  اش، قلب مهربانی دارد. مرام و اخالقش را از پدرش 
حاج صادق اســدی دمیرچی به ارث برده اســت؛ گره گشایی که 
هنوز هم بعد از سال ها از فوتش نامش بر ســر زبان هاست. حاال 
پسرانش هم برای دســتگیری و میانجیگری و کار خیر راه پدر را 

ادامه می دهند. 
حاج کرامت که از تاجران پارچه در بازار تهران است، 7۰سال پیش 
در روستاي دمیرچی از توابع شهر سراب متولد شده است. گرچه 
سال هاست به تهران و محله شریعتی مهاجرت کرده است اما هنوز 
هم هوای زادگاهش را دارد و دوست دارد به هر طریقی شده، غبار 
محرومیت را از روســتاهای محروم پاک کند. خودش می گوید: 
»آدمی نباید اصل و نســب خودش را فراموش کند؛ اینکه از کجا 
آمده و به کجا رسیده است. وقتی به زادگاه خودمان سر می زنیم، 

از نزدیک با اهالی این روستاها مراوده داشته و در جریان کمبودها 
و محرومیت های این روستاها قرار گرفته و تصمیم گرفتیم در حد 
توان در ساخت مسجد، غسالخانه و… کمک کنیم. بعد از ساخت 
اینها، موضوع سختی رفت وآمد دانش آموزان به مدرسه مطرح شد. 

دوست داشتم در ساخت این مدرسه هم سهیم باشم.«
ناگفته نماند به همت این خیر نیکــوکار و به نمایندگی از وراث 
خانواده مرحوم حاج صادق اســدی به عنوان بیســت و سومین 
پروژه در راســتای اجرای طرح آجر به آجر در ســطح اســتان 
آذربایجان شــرقی یک مدرسه ۶ کالســه در شهرستان سراب 
ساخته شد و آماده افتتاح است. پیش تر هم برای ساخت چندین 
مسجد ازجمله مسجد پنج تن آل عبا در روستای دمیرچی همت 

گماشته است.

از آزادی زندانی تا تهیه جهیزیه برای نوعروسان
کم حرف اســت و تمایل زیادی برای گفتن از اقداماتی که انجام 
داده، ندارد اما به اصــرار ما یکی از اعضای خانــواده، ده ها لوح و 
تقدیرنامه  ای که از ســازمان ها و ارگان های مختلــف به او دادند 
را از اتاق بیــرون آورده و مقابل مان قرار می دهــد؛ از فرمانداری 
و شــهرداری گرفته تا مجمع خیران. و اینها گواه این اســت که 
خیرخواهی های او به ساخت مدرســه و مسجد ختم نمی شود و 
از متن داخل تقدیرنامه ها می شــود فهمید دغدغه های کمک به 

محرومان و دستگیری از آنها سال هاســت که با این ریش سفید 
همراه بوده و هست. او در ماه های اخیر که کرونا، شرایط اقتصادی 
بســیاری از خانواده ها را بحرانی کرده، به دادشان رسیده است و 
کمک به سیل زده ها، تهیه جهیزیه و آزادسازی زندانی و… هم از 
دیگر کارهایی است که حاج کرامت، پنهان و آشکار مدت هاست 

که انجام می دهد.

خیرخواهی از تهران تا سراب
فهرســتی از ایتام هم در میان کاغذها و رســیدهای پرداخت او 
دیده می شود. نام ۶۰ کودک یتیم  است که خودش تمایل ندارد 
نه اسمی از آنها برده شــود و نه به جزییاتش بپردازیم. اما ناگفته 
می دانیم که این پدر مهربان اینجا از تهران تا سراب و شهرستان 
مهربان، دل چه کودکانی را گرم کرده است. برای گفتن از کارهای 
خیرش خیلی با احتیاط صحبت می کند تا مبادا تعریفی از خودش 
باشــد. اصال این ویژگی اوســت که در عین کم حرفی سنجیده 
صحبت می کند و در هر جمله  ای که می گوید ده ها حرف اســت؛ 
»اعتبار و آبرو، بزرگ ترین دارایی یک فرد است که خدا را شکر من 
و برادرانم به لطف داشتن پدری چون حاج صادق کسب کرده  ایم 
و حاال تالش می کنیم تا اعتبار او برای همیشه حفظ شود.« او در 
ادامه همین جمله نصیحتی می کند: »اگر هنوز نفس های پدر و 
مادرتان گرم اســت و کنار شما هســتند قدر آنها را بدانید. من و 
برادرانم زندگی و آبرویم را مدیون دعای خیر آنها هستیم. از آنها 

بخواهید تا برای شما دعا کنند.«
اســدی در بیشــتر برنامه های خیرخواهانه و گلریزان در کشور 
به عنوان حامــی حضــور دارد و خودش می گوید خوشــحال و 
سپاسگزار خداوند هســتم که چنین توفیقی به من داده است. او 
درباره اثرات این اقدامات خیرخواهانــه در زندگی  اش می گوید: 
»تمام برکت زندگی ام را متاثر از این کار می دانم. از روزی که این 
نیت را کردم تاکنون به لطف خدا، زندگی ام پربرکت شــده و من 
تمام خیر و برکت زندگی ام را مدیون این کارها می دانم. تا عمر دارم 

و نفس می کشم در این راه خدمتگزار مردم هستم.« 

چه کسی پیراهن من را پوشید؟

فالح بعد از بهبودی تصمیم گرفــت به خانواده  اش 
نامه بنویســد و آنها را از حال خود باخبر کند. این 
کار را از طریق صلیب سرخ انجام داد. اما هر چه نامه 
می فرستاد جوابی دریافت نمی کرد. تا اینکه یک بار 
برادرش نامه را خوانده و پاســخ می دهد که مگر تو 
شهید نشده ای؟ و بعد نشــانی می خواهد تا متوجه 
شود این نامه از سوی برادرش است نه منافقین. فالح 
تعریف می کند؛ »آن روز که دشمن پیراهن من را از 
تنم درآورد. پیراهن آنجا می ماند. بعد از رفتن بعثی ها، 
نیروهای رزمنده می آیند و یکی از آنها گویا لباس من 
را می پوشد. داخل پیراهنم دست نوشته  ای بود و یک 
جلد قرآن جیبی. این بنده خدا از قضا شهید می شود 
و چون شباهت زیادی به من داشته وقتی خانواده  ام 
می بینند تصور می کنند که من هستم. مراسم ختم هم 
برایم برگزار می کنند.« بعد از پایان اسارت او به ایران 
بازمی گردد. اول از همه سر مزار آن شهیدی می رود 
که به جای او در خانه ابدی خوابیده است. از آن روز تا 
االن هر هفته پنجشنبه ها به مزار شهید گمنام می رود 
و فاتحه می خواند. می گوید: »از بنیاد شهید خواستم 
که نام من را بردارند و اسم شــهید گمنام بگذارند. 
برادر شهیدم محمد هم مزارش کنار اوست. تا ۱۳سال 
مفقوداالثر بود.« فالح اشاره می کند داستان اسارت 
او در کتابی با عنوان »چه کسی لباس من را پوشید؟« 

به رشته تحریر در آمده است .
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