صفحه ویژه
ایثار و شهادت
روزنامه خراسان

۹

پنج شنبه  31خرداد  7. 1397شوال .1439شماره 19846

همکالم با علی اکبر نخعی جانباز  70درصد ،فرمانده دیروز و نویسنده امروز

ازدردهای جانبازی لذت می برم
وقتی گلوله های خالصی به طرفم شلیک شد

مهین رمضانی – امــروز دانشجوی  51ساله
مقطع دکترای زبــان شناسی اســت که چهار
فرزند هم دارد .برای مدتی ساکن تهران شده
است تا درسش را تمام کند ،می گوید«:با این که
سخت است اما من دوست دارم سطح علمی ام
را ارتقا دهم ».
خــاطــرات حــضــورش در جنگ را بــرایــم مــرور
میکند که در 16سالگی درجهاد سازندگی
فعالیت می کرده و سه ماه در منطقه مریوان و
سه سال هم درجبهه جنوب خدمت کرده است .
علی اکبر دی مــاه ســال  65و در 20سالگی
درعملیات کربالی  5منطقه شلمچه در شهرک
دوئیجی عراق از ناحیه کمر ونخاع مجروح شده
است.
وی می گوید «:جراحتم ضایعه نخاعی است.
بیشتر وقت ها درد شدیدی دارم که در سرماو
گرما تشدید می شود اما می توانم کمی راه بروم.
با درد کنار آمده ام واگروضعیتم بد باشد از ویلچر
استفاده می کنم».

▪فرمانده گردان کوثر بودم

از او می خواهم درباره زمان ونحوه جانبازی اش
بگوید« :ما در 50کیلومتری عراقی ها و منطقه
ای مسطح مشغول پیشروی بودیم به طوری که
عراقی ها کامال بر ما مسلط بودند و زمین هیچ
گونه پستی وبلندی نداشت  .ما به میدان مین
رسیدیم ،من فرمانده گــردان کوثر بودم.قبل
از مجروح شدنم در منطقه عملیاتی زمینگیر
شدیم .از یک طــرف آتــش دشمن روی ما بود
وازطــرف دیگر آتش خودی( چون ما پیشروی
کرده بودیم و به جلو رفته بودیم نیروهای خودی
متوجه نبودند وهمچنان آتش خودی هم روی
ما بود) .من با بی سیم به حاج اسماعیل اطالع
دادم که آتش را به سمت دشمن بکشند ،ما به
نقطه رهایی رسیده بودیم و دیگر نمی توانستیم
جلو برویم .سه نفر از عراقی ها شانه به شانه هم
روی خاکریز نشسته بودند وبه سوی ما شلیک
می کردند  ،گویی می خواستند گنجشک بزنند

...بعد از چند ساعت با آن
خون ریزی و با توجه به این که از
رودخانه رد وخیس شده بودیم ،
گویی تمام بدنم درکوره آتش
می سوخت وبه شدت تشنه شده
بودم
بدنم به شدت می سوخت واز
آن بخار بلند میشد .هم تشنه
بودم وهم هوا خیلی سرد بود

واگر سر بلند می کردیم می زدند.ما روی زمین
دراز کشیده بودیم و گونه هایمان روی خاک بود
واگر سر بلند می کردیم می زدند.
یکی از نیروها تنها فرزند یک شهید بود ومن با
آمدنش مخالف بــودم اما با اصــرار در عملیات
کنارمان بود که گلوله ای هم خورد.
آن لحظه فکر کردم شهید شده است ( اما شکر
خدا زنده ماند) .االن هم در مشهد ساکن است.
بادیدن این صحنه من به بچه ها گفتم این سه
نفر را با آر پی جی بزنید ،یکی از بچه ها گفت
اگر سرمان را بلند کنیم با گلوله می زنند .از او
خواستم آر پی جی را به سمت من پرتاب کند .
▪نفر وسط عراقی ها را هدف گرفتم

من اسلحه را گرفتم  ،مسلح کــردم ،بــرای یک
لحظه بلند شدم و یک «یا زهرا»ی بلند گفتم و نفر
وسط عراقی ها را هدف گرفتم که هر سه از بین
رفتند.با این قضیه گویی جنگ تمام و تا مدتی
سکوت وآرامش بر منطقه حاکم شد طوری که
بچه ها بلند شدند وشادی کردند .
▪گلوله ای از پشت به کمرم خورد

چند لحظه قبل از اصابت گلوله به پشتم تیربار
شلیک نمی کرد .من ازیکی از نیروها خواستم
خشاب تیربار را عوض کند اما تیربار به دلیل
تجمع گل والی گیرکرده بود .من برگشتم تا
تیرباررا راه بیندازم  .پشتم به عراقی ها بود و
مشغول تمیز کردن بودم که گلوله ای از پشت
به کمرم خورد.
یکی از عراقی ها بدون این که نگاه کند با کالش
رگبار زد  ،گلوله ای از پشت به من خــورد واز
جلو خارج شد .در تکاپو بودم و برای چند لحظه
متوجه نشدم  ،امــا وقتی بچه ها به طــرف من
آمدند ،متوجه درد و مجروحیتم شدم.
گفتم شما پیشروی کنید من از همین جا هدایت
می کنم .گفتند ما بدون شما نمی توانیم .فریاد
زدم و گفتم عقب بروید .من هستم ،شما بروید و
سرم را روی زمین گذاشتم ؛ بچه ها فکر کردند
من شهید شده ام...
▪جنازه ام را تکه تکه می کردند

آن موقع «سردار قاآنی» را «حاج اسماعیل» صدا
می کردیم .ایشان گفته بود جنازه نخعی را حتما
به عقب بیاورید .او با لباس پاسدار رفته است و

اگراسیر شود  ،تکه تکه اش می کنند واز جنازه
اش بهره برداری می کنند ،نمی خواهم برگ
برنده دست دشمن بیفتد.
▪بدنم درکوره آتش می سوخت

بعد از چند ساعت با آن خون ریزی و با توجه به
این که از رودخانه رد وخیس شده بودیم  ،گویی
تمام بدنم درکــوره آتش می سوخت وبه شدت
تشنه شده بودم .بدنم به شدت می سوخت واز
آن بخار بلند میشد .هم تشنه بودم وهم هوا
خیلی سرد بود.
▪وقتی گلوله هــای خالصی بــه سمت من
شلیک شد

با این که صورتم رو به آن ها بود وحتی پلک
نمی زدم که گمان کنند من شهید شده ام اما
چند گلوله خالصی به سمت من شلیک و از
کنارم رد شد.
خواست خدا بود که زنده بمانم و مصداق این
بیت شعر است که:
گر نگهدارمن آن است که من می دانم
شیشه را دربغل سنگ نگه می دارد
من خیلی آرزوی شهادت داشتم و تمام ذکرها یی
را که بلد بودم گفتم.
صحبت هایش به این جا که می رسد با خنده
میگوید «:وهمه اش منتظر بــودم به دنبالم
بیایند اما نه نیروهای خودی ،بلکه فرشته ها
اما متاسفانه مهر باطلی بر پیشانی ام خورد و
اتفاقی نیفتاد ».
او از موقعیت منطقه چنین می گوید:بعد از سال
ها جنگ در این منطقه اولین بار بود که به جای
خاکریزهای معمولی با هاللی برخورد کردیم.
خاکریزهایی که گرفتن آن بسیار سخت بود.
خاکریزهاییمثلنیمدایرهکهبههموصلبودند،
بهعبارتیشلمچهتنهامنطقهایبودکهدشمناز
تمام امکانات نظامی وابزار استفاده وحتی برق
فشار قوی به آب متصل کرده بود و ما با رمز «یا
زهرا (س)» عملیات را پیروزمندانه به پیش بردیم
وبعد از آن بود که عراق قطعنامه  598را پذیرفت
.بعد از دو ساعت بچه ها برای حمل من برانکار
آوردند .یکی از آن ها گلوله خورد و من گفتم او را
به عقب منتقل کنید .در برگشت دیگر برانکاری
نبود وروی زمین مسطح   و زیر گلوله دشمن
به حالت سینه خیز من را به عقب کشیدند تا به

منطقه دوئیجی نزدیک شدیم  .دشمن ما را با
چهار لول ضد هوایی زیر آتش گلوله گرفته بود
(دوئیجی منطقه ای در عــراق بــود که حالت
شهرک مانند داشت وخالی از سکنه بود).
من را تا پای دیوار شهرک آوردند اما نمی شد
به پشت دیوار منتقل کنند گفتم  :به محض این
که گلوله ها قطع شد وسربازعراقی خواست
خشاب را عوض کند ،من را به پشت دیوار پرت
کنید .بعد از آن به بیمارستان صحرایی منتقل
شدم وتحت عمل جراحی قرار گرفتم  .شبانه
به بیمارستانی در یزد وبعد از آن به بیمارستان
پاسارگاد تهران وبعد بیمارستان قائم مشهد
منتقل شدم .بعد ازجانبازی دیگر نتوانستم به
جبهه بروم ،دوسه سال قبل نیز برای دفاع از حرم
تقاضا دادم که دوستان موافقت نکردند...
▪ 32سال جانبازی

دی ماه امسال یعنی کمتر از هفت ماه دیگر
 32سال است که من جانبازم .بعد از چند سال
اول جانبازی به مرحله ای رسیده ام که درد
بــرای من شیرین شــده اســت.شــب ها که درد
دارم با خدا درد دل می کنم وتشکر.درد را لطف
خداوند میدانم که خلوت با معشوق تلخی درد
را به شیرینی تبدیل می کند  ،دیگر از درد رنج
نمی برم .
▪ 40کتاب نوشته و ترجمه کرده ام

من االن در مقطع دکترا درس می خوانم و14
سال سابقه تدریس دارم  .نویسنده ومترجم هم
هستم و حدود  40کتاب نوشته ام .
«افالکیان خاکی» را نوشته ام که نام آشناست
و لطف خود شهد ا بوده است که به آن ها توسل
جسته ام .زیارت عاشورا  ،دعای کمیل ،توسل،
زیــارت آل یاسین و متن زیــارت ناحیه مقدسه
رابه انگلیسی ترجمه کرده ام و در برنامه های

چمران خمینی!

مهدی عسکری-از کوره گداخته روزهــای پرمرارت
دفاع از حرم ،مدافعانی بیرون آمدند و سردارانی ساخته
شدند که شاید اگر نعمت شهادت آن ها نمیبود  ،چگونه
زیستنشان برای همیشه غریب میماند .اگر امروز به
افتخار همه مدافعان حرم تمام قد میایستیم ،اگر امروز
به تصور روزی مینشینیم که دوباره بارگاه منور حضرت
زینب را زیارت کنیم و اگر امروز این کیان مقدس هنوز
پابرجاست ،همه و همه به افتخار مردان بیادعایی است
که رفتند تا امید به زیارت این بارگاه «در آیندهای نزدیک»
همچنان در دلهای ما باقی بماند 45...سال قبل در
کشوردوستوهمسایهچشمبهجهانگشودامارنجزمانه
در شش سالگی طعم غم بزرگ بیپدری را به او چشاند.
درهمانروزهاوایامهجرانپدربههمراهعمویشبهایران
آمد .دامنه مصائب روزگار آن قدر دامن گیرش شد که
به رغم عشق فراوان به تحصیل ،مجبور به ترک تحصیل
و حضور در بازار کار شد ،با این حال به خود آموخت که
دانش و علم تنها در کتابهای یومیه و مشق و تحصیل
نیست .این بود که شخصا ساعات زیادی از ایام خود را
به مطالعه میپرداخت ،آن قدر که در بسیاری از مسائل
دینی و علمی سرآمد فامیل شد و فامیل و دوستان او را
«شیخ» صدا میزدند و پاسخ بسیاری از پرسشهای خود
را در کالم او جست وجو میکردند .در این میان قرآن،
نهجالبالغه و صحیفه سجادیه جزئی جدایی ناپذیر از
زندگی او بود .با این اوصاف و به گواه بسیاری از آشنایان،
هیچ گاه نماز اول وقتش ترک نشد  ،به پرداخت خمس و
زکات بسیار پایبند بود و از هر مالی که شبههناک بود به
شدت پرهیز میکرد .چهره با صفا و خندانش همیشه
پذیرای رنج و تألمات دیگران بود و آرامشی خاص به همه
ارزانی میکرد .با وجود سختیهای فراوان کار بنایی و
گچ کاری ،ارادتش به خاندان رسولا ...را هیچ گاه کنار
نمیگذاشت و همیشه در ایام مجالس اهل بیت ،یک
پای ثابت مجلس و منبر بود.دست اندازی تکفیریها
به سوریه که آغاز شد ،با همان سرمایه عشق به خاندان
پیامبر اســـام(ص) و ارادت ــی مثال زدنــی به حضرت
زینب(س)  ،راهی سوریه شد .آن قدر آماده عروج بود که
تنها  40روز پس از حضورش در سوریه در عملیات «تل
قرین» نزدیک مرز اسرائیل و در ایام شهادت حضرت

▪غالمرضا بنی اسدی

وقتش را بخواند  ،کاری را قبول میکرد .آن قدر به محرم
و نامحرم اعتقاد داشت که هیچ وقت حتی عروسهای
فامیل را هم به چهره نمیشناخت ،ضمن این که خیلی
مقید به غیبت نکردن بود و از این گناه کبیره به شدت
یکرد.
دوری م 
▪تولد مهدی در نیمه شعبان

همسرش میگوید :یک سال و سه ماه بعد از ازدوا 
ج
اولین فرزندمان به دنیا آمد .آن قدر امام زمانی بود که
اولین فرزندش در نیمه شعبان به دنیا آمد و نامش را
به یمن و مبارکی این روز مهدی انتخاب کرد .خودش
میگفت چون در کارت عروسیمان از امام زمان(عج)
یاد کردیم موال هم پیش خودشان نگذاشتند و در روز
تولدشان یک پسر به ما عنایت کردند.
▪دوباره هوای امام رضا(ع) کردیم

زهرا(س) به آرزوی آسمانی شدن رسید .پیکرش را به
همراه پیکر فرماندهانش شهید ابوحامد و شهید فاتح در
واپسین روزهای اسفند سال  93از مقابل مهدیه مشهد
تشییع کردند...
«ثریا نجفی» همسر ایــن شهید گــران قــدر بــاب کالم
را این گونه میگشاید :دختر عمو پسر عمو هستیم.
سالها قبل به ایران آمدیم و حاال ایران را خیلی بهتر
از افغانستان میشناسم 24 .سال قبل در حالی که
 15سال داشتم با نعمتا ...ازدواج کردم .آن زمان در
کالس سوم راهنمایی و دختری درس خوان بودم .وقتی
به خواستگاریام آمد قبول کردم اما گفتم میخواهم
درس بخوانم و او هم با روی باز قبول کرد .یک سال برای
کار به شهرستان رفت تا مخارج عروسی را تأمین کند؛
یک سالی که معنای واقعی دوری و هجران را متوجه
شدم.یادآوری یک انس عاشقانه  ،لبخندی پرمعنا به
حرفهایش داده است :عالقه بسیار زیبایی به حضرت
صاحبالزمان(عج) داشــت ،آن قــدر که روی کارت
عروسیمان نوشته بود «یا قائم آل محمد» .این انس به
ائمه اطهار آن قدر زیاد بود که نام هر چهار فرزندمان هم
از نامهای معصومان است؛ مهدی ،محمدحسین ،علی
رضا و فاطمه زهرا...
او ادامــه میدهد :همسرم دایمالوضو بود و میگفت
وقتی وضو داریم شیطان به ما نزدیک نمیشود .چون
بچه کوچک داشتیم خیلی در کارهای خانه به من
کمک میکرد.ثریا خانم می افزاید :حق الناس یکی
از بزرگ ترین خطوط قرمز زندگیاش بود تا آن جا که
برای خواندن نماز اول وقت شرط گذاشته بود و تنها با
این شرط که صاحب کار بپذیرد او چند دقیقه نماز اول

انگار خاک خراسان و هوای مشهد بدجور همه را دامن
گیرمیکندواینزوجافغانستانینیزازاینقاعدهمستثنا
نبودند .ثریا خانم در این باره میگوید :زمانی با همسرم
تصمیمگرفتیمبرویمودرافغانستانزندگیکنیم.رفتیم
و آن جا زمینی هم خریدیم و با خون دل آن را ساختیم اما
مدتی بعد دوباره هوای ایران کردیم .امام رضا(ع) ما را
به سوی خودش میکشاند .میخواستیم برگردیم اما
اول باید خانه را میفروختیم .برای خانه مشتری میآمد
و اتفاقا به قیمت باال هم میخریدند اما همسرم فقط
میخواست خانه را به کسی مثل خودش بفروشد تا این
که فردی به نام سیدرضا آمد اما پولش خیلی کمتر از
قیمت واقعی خانه بود .ما هم برای سفر به پول خانه نیاز
داشتیم .همسرم راضی شد و گفت :سید است و تحقیق
کــردهام آدم خوبی است .سپس خانه را به او فروخت و
برگشتیمپیشامامرضا(ع).ویازتصمیمهمسرشبرای
رفتن به سوریه این گونه میگوید :وقتی ماجرای سوریه
پیش آمد خیلی بیقرار رفتن شده بود .من هم بیقرار از
دست دادن او بودم و مخالفت میکردم .فاطمه زهرا
تازه به دنیا آمده بود و فقط  7-8ماه داشت .هر کار کردم
راضینشدوگفتبایدبروم.بهناچارگفتمبرواماخواهش
میکنم خط مقدم نرو .او هم فقط خندید و چیزی نگفت.
او میافزاید :در مدت  40روزی که در سوریه بود دو بار
تماس گرفت و خبر سالمتیاش راداد .چند شب قبل
از شهادت خوابش را دیدم .به خانه آمده بود .وضو گرفته
بودومیخواستنمازشببخواند.درخواب،پسرمپشت
سرپدرشرختخوابپهنکرد.مااعتقادداریمرختخواب
راه است و مسافری از راه میرسد .چند روز بعد بود که
همسرم در منطقه تل قرین به شهادت رسید.

▪خاطره ای از امام

چند ماه قبل ازعملیات که نیروهای اسرائیلی
از منطقه بازدید کرده بودند ،اذعان داشتند با
وجود انواع تله انفجاری ،وصل کردن برق فشار
قوی به آب هاللی ها و ...ایران نمی تواند در این

زیارت عاشورا  ،دعای کمیل،
توسل ،زیارت آل یاسین و
متن زیارت ناحیه مقدسه رابه
انگلیسی ترجمه کرده ام و در
برنامه های فرهنگی خارج
وداخل کشور ،سخنران زبان
انگلیسی هستم

برشهایی از زندگی شهید مدافع حرم «نعمت ا ...نجفی»

چله عشق

فرهنگی سخنران زبــان انگلیسی در خارج
وداخل کشور هستم.

منطقه عملیات انجام دهد.ما هم با گرفتن نقشه
هوایی متوجه شدیم عملیات غیر ممکن است.
برای اطمینان درخواست عکس رنگی کردیم
وبیشتر مطمئن شدیم که عملیات امکان ناپذیر
است  .این موضوع از قرارگاه به اطالع امام (ره )
رسیده بود .امام در کاغذ کوچکی با این مضمون
بــرای بچه ها نوشته بودند که من هر موقع با
مشکل سختی رو به رو می شوم  ،با استمداد از
نام مادر حضرت زهرا(س) گره باز می شود؛ رمز
عملیات را «یا فاطمه زهرا(س)» می گذارم  .با
این نوشته بچه ها خیلی روحیه گرفتند و هر
کسیمیخواستگرداناوخطشکنباشد.فکر
کنم این دستخط که دست به دست میشد در
موسسه حفظ آثار امام (ره )نگهداری میشود.
عملیات شگفت انگیز انجام شــد .من زمانی
مجروح شدم که با چشم غیر مسلح دیوارهای
بصره را می دیدم   .

مصطفی بود به معنای تام و تمام کلمه .انتخاب شده بود
تا ببینیم که جهان معرفت ،چهارده قرن بعد از ابوذر و
عمار و مالک ،باز می تواند مردانی را به میدان بفرستد که
ترجمه به روز آن مردان بزرگ باشند .آن ها پیامبر ( ص)
و علی( ع) را درک و به نماز آنان اقتدا کردند.
در محضر آنان نشستند و دیدند آن چه باید را،
آن وقت کوشیدند خود را با تربیت محمدی و
علوی  ،ساز آورند اما مصطفی با  ۱۴۰۰سال
فاصله زاده شده بود تا بفهمیم جهان هنوز از
زادن نسل عمار و مالک و مقداد و ابوذر سترون
نیست بلکه در شرق مردانی زاده می شوند از
جنس آفتاب و به گاه طلوع از غرب ،جهان را به
روشنیخبرمیکنند.مصطفیهمازاینقبیل
بود .از نادرمردانی که نام شان گره گشاست و
مرام شان افق گشا .او افق های باز را برای نسل
ابوذر گشود و تدبیر مالک را به جوانان این دیار
تعلیم کرد و با شهادت خویش ،حقانیت لشکر
خمینی را تاکیدی مجدد شد .او را به عنوان چمران
خمینی می شناختند و او در خمینی ،شکوه سربازی خدا
را می دید و خود هم به سربازی او می رفت و همگان را هم
می خواند که در این سربازی ،شکوه سرداری را تجربه
کنند .او به واقع مصطفی بود .یک انتخاب شده که خود
هم به انتخاب رسیده بود و من زیبایی این انتخاب را جایی

در کلماتی از او خواندم که شهادت را آزادی می دانست و
تاکید داشت این آزادی را به هیچ قیمتی نخواهد فروخت
حتی به قیمت حیات .او حاضر نبود از نعمت کمال یافته
آزادی که در شهادت تجلی می یابد بگذرد و حضور در
آن ساحت را بر غیبت در این جهان هزار بار ترجیح می

داد .این هم دقیقا رمز تفاوت ما با دیگران است که از
جهان بینی ما نشئت می گیرد .دنیاییان ،مرگ را پایان
می دانند و از این نقطه آخری که در خط زندگی شان
بنشیند هراسان و متنفرند اما ما آن را نه پایان که یک اوج
می دانیم که به سان نقطه سر خط ،ما را در شروعی دیگر
قرار می دهد .بر اساس این مدل نگاه است که دنیا ،پایان

جنگ را جشن می گیرد و ما آغاز جهاد را .این البته هرگز
بهمعنایجنگطلببودنمایاتقدیسجنگنیستکهما
هم جنگ را زشت و سیاه و شکننده و کشنده میدانیم اما
جهاد ،کوشش مسلحانه و مصلحانه برای صلح را  ،همت
برای دفاع را مقدس می دانیم و در دفاع مقدس است که
زندگی با شهادت و شهادت با حیات طیبه گره
می خورد و ما عاشقان ابدیت ،از زندگی این
جهانی چشم می پوشیم و در ابدیت خویش
با شهادت به مانایی می رسیم .این هم راه و
رسم مصطفی چمران بود .مردی از جنگ
گریزان که به جبر روزگار تفنگ برداشته بود
و می جنگید اما نه برای پیروزی«در» جنگ
بلکه برای پیروزی « بر» جنگ .آنان که چمران
رامیشناختندازروحیهلطیفوزندگیطلب
مردی می گویند که جز در شرایط ناگزیر حتی
بهدشمنهمشلیکنمیکردبلکهمیکوشید
تا برای دفع شر او ،راهی جز کشتن او بیابد.
ما جلوه هایی از این چمران زندگی طلب را
در فیلم« چ» دیدیم به سان شرابه ای از نور که کوچه های
ذهن را روشن می کرد .او با این نگاه بود که « چمران
خمینی» خوانده می شد نه با نقشی که تفنگ در ذهن ها
می نویسد .او مصطفی بود با رسالت برانگیختگی انسان
معاصر والحق که ماموریت خود را هم خوب انجام داد و با
شهادت آن را جاودانگی بخشید....
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