فرازهایی از زندگی سردار شهید

1

علــی نجفــی

سرشناسه  :وزیری ،طیبه،۱۳۵۸-
عنوان و نام پديدآور  :فرازهایی از زندگی سردار شهید علی نجفی/تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان
رضوی ؛ مجری طرح اداره هنری ،اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ؛ گردآوری و بازنویسی طیبه وزیری ؛ ویراستار سید
محمد آریانژاد.
مشخصات نشر   :مشهد :نشر ایمانپور.۱۳۹۸ ،
مشخصات ظاهری :۶۶ص.
فروست  :ایثارنامه(مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی)؛[ج.۴۱ ].
شابک879-226-6608-2705:
		
وضعیت فهرست نویسی   :فیپا
موضوع  :نجفی ،علی،- ۱۳۴۲ 		.۱۳۶۵
		
موضوع  :شهیدان  --ایران  --سرگذشتنامه
موضوع Martyrs -- Iran -- Biography :
موضوع  :شهیدان  --ایران  --خراسان رضوی  --بازماندگان  --خاطرات
موضوع Martyrs -- Iran -- Khorasan Razavi -- Survival -- Diaries :
		
موضوع  :سرداران  --ایران
		
موضوع Generals -- Iran :
شناسه افزوده  :آریانژاد ،سیدمحمد،- ۱۳۴۱ ،ویراستار
شناسه افزوده  :سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی .معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
شناسه افزوده  :سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی .اداره هنری ،اسناد و انتشارات
شناسه افزوده  :ایثارنامه(مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی)؛ [ج.۴۱].
رده بندی کنگره : ۱۳۹۸ج۹ ۴۱.الفDSR۸۶/
رده بندی دیویی :۹۵۵/۰۸۰۹۲۲
شماره کتابشناسی ملی  ۵۶۵۰۰۰۷:

ایثارنامه

عنوان کــتاب :ف ـ ــرازه ـ ــایی از زندگی سردار ش ـ ـ ـ ــهید علــــــــــــــــی نجـــــــــــــــــفــی
عنوان فروست :ایثارنامـــــــــه (مجمــوعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی)
تهیه و تولید  :معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی بنیاد شهـ ــید و امور ایثارگران خراسان رضوی
مجری طرح  :ادارۀ هنری ،اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
گـــــــــــــردآوری

4

و بازنویسـی :طــــــــیبه وزیـــــــــری
ویراســـــــــــتار  :سید محـمد آریانژاد

ناظــــــــر تولید  :سید مجید حسینی
مدیر تولــــــید  :حمـــــــــــید دیانی

(جلد چهل و یکم)

هماهنگی تولید  :سید محمـد آریانژاد
تطبیق اسناد  :طــــــیبه وزیــــری
مدیرهــــــنری  :عـــباس پرچــــمی

41

دستیار صفحه آرا :بهناز فهمیده اسکندری
شمــــــــــــارگان 2000 :نســــــــخه
ناشـــــــــــــــــــــــــر :نشــــــــــر ایمانپور
نوبت چـــــاپ :اول ،بهــــار 1398
شابک978-622-6608-27-5 :
قیمت 50.000 :ریال «غیر قابل فروش»
(چاپ و تک ـ ـ ـ ــثیر این ک ـ ـ ـ ـ ـ ــتاب با ذکر منب ـ ـ ـ ــــع بالمـــــــــــــــــــــانع است)
(کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطالعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید
و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است)

سخن اول
فرازهایی از زندگی سردار شهید

5

علــی نجفــی

شــهادت ،فنــا شــدن انســان اســت بــرای نیــل بــه سرچشــمه
نــور و نزدیــك شــدن بــه هســتی مطلــق .شــهادت عشــق
بــه وصــال محبــوب و معشــوق در زیباتریــن شــكل اســت.
َ
شــهادت نــه یــك مــردن ،كــه یــك انتخــاب اســتَ «:ول
ْ َ
َّ َ
َ
َُ ُ َ َُْ ُ
َ
الل أ ْمـ َـو ٌات َبــل أ ْح َیـ ٌـاء َول ِكــن
یل ِ
َّتقولــوا ِلمــن یقتــل ِفــی سـ ِـب ِ
ل َت ْشـ ُـع ُر َ
ون »(ســوره بقــره آیــه .)154
بــه عبارتــی دیگــر ،شــهادت صفتــی از «حیــات معقــول»
اســت؛ زیــرا در حیــات معمولــی ،انســان همــواره خــود و ادامه
بــی پایــان خــود را مــی خواهــد؛ لیكــن در حیات معقــول ،فرد
آن زندگــی پــاك از آلودگــی هــا كــه خــود را در یــك مجموعــه
بزرگــی بــه نــام جهــان هســتی در مســیر تكاملــی مــی بینــد
كــه پایانــش منطقــه جاذبــه الهــی اســت؛ لــذا شــهید همــواره
زنــده اســت و مــرگ او در واقــع انتقــال از حیــات جــاری در
ســطح طبیعــت بــه حیــات طیبــه پشــت پــرده آن مــی باشــد.
و چنیــن مرگــی اســت كــه بــه تعبیــر پیامبــر؟لص؟
شــر ُف ُ
شــریفترین و باالتریــن نــوع مــردن اســت َ(ا ُ
الم ًــو ِت
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َ ْ ُ َّ
الشـ َ
ـهاد ِه)و علــی؟ع؟ آن را گرامــی تریــن نــوع مــردن
قتــل
َ ْ ُ ُ ُ ً َْ ُ ْ ُ
مــی داند(.اكــرم المــو ِت القتــل)
«شــهیدان بــه مــا میگوینــد شــما خــوف و حــزن نداشــته
باشــید .دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید .نعمــت الهــی
را ،لطــف الهــی را ،بــرکات الهــی را در مقابــل چشــم مــا
نگــه میدارنــد و ایــن آن چیــزی اســت کــه مــا امــروز بــه آن
احتیــاج داریــم( ».امــام خامن ـهای؟وضر؟ )1394/7/5
َ َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ـرون ِب ّالذیــنَ
بشـ
ضلـ ِـه َو َیست ِ
(ف ِرحیـ َـن ِبمــا آتاهـ ُـم اهَّلل ِمــن ف َ ِ
ّ َ ٌ ََ
َ
َلــم َی َ
یهــم َوال ُهــم
لحقــوا ِب ِهــم ِمــن خ ِلف ِهــم أ ل خــوف عل ِ
َی َ
حزنـ َ
ـون؛ ســوره آل عمــران آیــه )170
بدیهــی اســت کــه در این ســلوک معقول ،تكریــم و تعظیم
شــهیدان ،تالشــی مقــدس اســت در برافراشــتن پرچمهــای
ســرخ اســتقالل و آزادی بشــریت ،از یــوغ ذلــت و اســارت و
گام بلنــدی اســت در راســتای احیــای ارزشهــای مكتــب
توحیــد و عدالــت؛ زیــرا كــه« ،شــهادت ،مــرگ در راه
ارزشهاســت» و هــر شــهید ،مشــعلی اســت كــه در بلنــدای
عــزت و ســرافرازی یــك ملــت ،جاودانــه میدرخشــد.
معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی
بنیاد شهـ ــید و امور ایثارگران خراسان رضوی
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تاریخ تولد         	  1343/2/12 :محلتولد :روستای ماله ،شهرستان بجنورد
تاریخ شهادت                      	                  1365/10/25 :محل شهادت :شلمچه
آخرین سمت :مســـــــؤول بهداری لشــــــگر  5نصر                 گلزار :شهدا بهشت رضا؟ع؟

گذری بر زندگی
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علــی نجفــی دوازدهــم اردیبهشــت  1343در روســتای
مالــه شهرســتان بجنــورد دیــده بــه جهــان گشــود .تــا
پایــان دورهی ابتدایــی در همــان روســتا بــه تحصیــل
پرداخــت و بعــد از آن بــرای ادامــه تحصیــل بــه بجنــورد
رفــت .بــا وجــود وضــع مالــی ضعیــف ،روزهــا کار
یکــرد و شــبانه درس مــی خوانــد .بــا نمــرات بــاال و
م 
ممتــاز موفــق بــه اخــذ دیپلــم گردیــد.
ســپس در رشــتهی بهیــاری در دانشــگاه مامایــی
و پرســتاری مشــهد بــه ادام ـهی تحصیــل پرداخــت.
ابتــدا در بیمارســتان شــهید کامیــاب مشــغول بــه
کار شــد و از مؤسســین بیمارســتان امــام حســین؟ع؟
بــود .بــرای تکمیــل دورهی بهــداری چندیــن مرتبــه بــه

فرازهایی از زندگی سردار شهید

 - 1لشکر  5نصر اولین لشکری بود که از سپاهیان استان خراسان و قبل از
عملیات والفجر مقدماتی ،سازماندهی شد .این لشکر از ترکیب سه تیپ،
تیپ  18جواداالئمه بهعنوان هسته مرکزی به فرماندهی سردار شاملو،
تیپ امام صادق؟ع؟ به فرماندهی شهید برونسی و تیپ امام موسی
کاظم؟ع؟ به فرماندهی سعید ثامنی پور در تاریخ  61/11/25تشکیل شد.

9

علــی نجفــی

دوره هــای آموزشــی رفــت و آن دوره هــا را بــا مؤفقیــت
پشــت ســر گذاشــت.
در ســال  1361بــا خانــم کبــری ُپــردل ازدواج کــرد.
حاصــل ایــن ازدواج  3فرزنــد ،دو دختــر و یــک پســر
بــود .او بــه والدینــش بســیار احتــرام مــی گذاشــت و
مقیــد بــه مســایل مذهبــی بــود .در شــهر مــرزی تایبــاد
و نیــز اصفهــان بیمارســتانی را افتتــاح کــرد .بــه لبنــان
نجــا بیمارســتان امــام را افتتــاح
اعــزام شــد تــا در آ 
کننــد.
آخریــن اعــزام او بــه عنــوان مســؤول بهــداری لشــکر
 5نصــر 1در عملیــات کربــای  5در منطقــه شــلمچه
بــود کــه در ایــن عملیــات بــر اثــر اصابــت ترکــش بــه
پهلویــش بــه درجــه رفیــع شــهادت نایــل نشــد .و پیکر
ایــن شــهید در گلــزار بهشــت رضــا؟ع؟ دفــن گردیــد.

بله برون...

ایثارنامه
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روزی بــه مــن گفــت :مــادر میخواهــم چیــزی بگویــم
ولــی خجالــت مــی کشــم .بــا کمــی تأمــل گفــت :مــادر
شــما بــه بابــا بگــو مــن میخواهــم ازدواج کنــم .گفتــم:
کســی را زیــر نظــر داری؟ گفــت :دخترخانمــی اهل تهران
هســت کــه در مشــهد درس میخوانــد .ســرم چرخیــد!
از علــی توقــع نداشــتم .پــدرش گفــت :اگــر خــودش او را
پســندیده ،خــوب اســت ،پــس بس ـماهلل.
بــا فامیــل ،دوســت و آشــنا بــه تهــران رفتــه و جــواب
بلــه را از دخترخانــم گرفتیــم .ســپس همــه را دعــوت
کردیــم .مراســم ســادهای برگــزار شــد ،عقــد کردنــد.
و بــه مشــهد آمدنــد .پــس از ازدواج بــه جبهــه رفــت و
پــس از مدتــی دختــرش بــه دنیــا آمــد.
بی بی خانم عباسی ،مادر شهید

بسیجی واقعی...
فرازهایی از زندگی سردار شهید

زلیخا نجفی ،خواهر شهید
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نکــه وارد بســیج محلــه
در زمــان تحصیــل قبــل از ای 
شــود ،پــدرم بــه خاطــر موضــوع کوچکــی بــا او دعــوا و
او را از خانــه بیــرون کــرد .علــی اول بــه فامیــل متوســل
نهــا خواهــش کردنــد ،امــا پــدر هــم چنــان اصــرار
شــد و آ 
داشــت کــه نمیتوانــد او را بــه خانــه راه دهــد .بــرادرم
در دوچرخ هســازی شــروع بــه کار نمــود .جایــی را بــرای
خــودش اجــاره کــرد هــم کار مــی کــرد و هــم درس
میخوانــد .در ایــن زمــان کوشــش بســیار کــرد ،امــا
لحظ ـهای از احتــرام بــه پــدرم فروگــذار نبــود.
یکــی از بزرگترینخواســتههای بــرادرم ،پیــروزی
و گســترش اســام از مرزهــای ایــران بــه خــارج از
مرزهــای کشــور عزیزمــان بــود؛ و بزرگتریــن آرزویــش
ایــن بــود کــه همیشــه پیــرو والیتفقیــه باشــد.

ایثارنامه
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(جلد چهل و یکم)

پیرو قرآن
فرازهایی از زندگی سردار شهید
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علــی نجفــی

بــرادرم در تمــام اوقــات مــا را نصیحــت و همیشــه مــرا
بــه درس خوانــدن تشــویق میکــرد؛ میگفــت :یــک
معلــم اخــاق بــاش و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
یــادت نــرود.
یــک روز مــن و مــادرم را  -آن زمــان مشــهد نبودیــم
در روســتا زندگــی میکردیــم -کنــار هــم نشــاند و
یکــه قــرآن در دســتش بــود گفــت :دوســت
درحال 
دارم خواهــر و برادرهایــم نمــاز اول وقــت بخواننــد و
قــرآن یــاد بگیرنــد.
قــرآن بــاز شــد و ســورهی حضــرت یوســف را آورد و
گفــت :ایــن حــرف اول قــرآن اســت :چش ـمهایتان را
از حــرام ببندیــد.

ایثارنامه

ســورهی نــور را آورد .زنــان خــود را بگوییــد کــه
روســری بــر ســر بیندازنــد .همیشــه حجــاب خــود را
رعایــت کنیــد.
اهــل معاشــرت بــا اقــوام و فامیــل بــود .هــر وقــت از
ً
مشــهد بــه روســتا یــا بــه بجنــورد میآمــد حتمــا بــرای
همــه ســوغات یــا هدیــه م ـیآورد.
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(جلد چهل و یکم)

زلیخا نجفی ،خواهر شهید

عصبانی نشو
فرازهایی از زندگی سردار شهید

ی خانم عباسی ،مادر شهید
بی ب 
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علــی نجفــی

یکــرد،
علــی آقــا در کارهــای خانــه خیلــی کمــک م 
میگفــت :مــا از روســتا آمدهایــم شــهر تــا کار کنیــم.
مــن مریــض میشــدم ،غــذا درســت میکــرد ،ســواد
نداشــتم ولــی ســواد قرآنــی را بــه مــن یــاد داد ،نمــاز را
درســت آمــوزش م ـیداد ،بــه مســجد خیلــی عالقــه
داشــت ،بــه خواهــر و بــرادرش درس خوانــدن را
میآموخــت و تأکیــد میکــرد بــا همســایهها بایــد
خــوب رفتــار کنیــد ،بــه پــدر و مــادر خودتــان ارزش
بدهیــد و دوستشــان داشــته باشــید.
وقتــی بــا بچ ههــا دعــوا میکــردم علــی آقــا خــودش
یکــرد و میگفــت:
را جلــو میانداخــت ،خواهــش م 
مادرجــان عصبانــی نشــو.

نخبهی انقالب

ایثارنامه
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(جلد چهل و یکم)

از بچگــی بــا قــرآن مأنــوس و در عمــل هــم اینطــور
نشــان م ـیداد .تســلط زیــادی بــه آیههــای قــرآن
داشــت .مادرشــان میگفــت« :شــبیه بچــه هــای
دوران خــودش نبــود .همــراه پــدرش کشــاورزی و
کار میکــرد.
هزین ـهی تحصیلــش را از دســترنجش پرداخــت
میکــرد ،در دوران تحصیــل ،جــزو بچــه هــای نــاب
و نخب ـهی همیــن انقــاب بــود».

کبری پردل ،همسر شهید

فرازهایی از زندگی سردار شهید
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علــی نجفــی

اولین آشنایی

ایثارنامه
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(جلد چهل و یکم)

خانــوادهام اهــل تهــران بودنــد .در مشــهدخالهای
داشــتم .روزی دخترخالــه ام بــا مــن تمــاس گرفــت
و گفــت :قــرار اســت آزمــون پرســتاری در مشــهد
برگــزار شــود ،حــاال کــه دانشــگاه هــا تعطیــل هســت و
نمیتوانیــد دانشــگاه برویــد ،میتوانیــد در ایــن آزمــون
شــرکت کنیــد.
گــر چــه هنــوز ســنم بــه دانشــگاه نرســیده بــود،
ولــی بــه تحصیــل در ایــن رشــته عالقــه داشــتم .بــه
مشــهد آمدم و در آزمون ورودی دانشــکده پرســتاری
شــرکت و در رشــتهی مامایــی پذیرفتــه شــدم.
آن زمــان بــه دلیــل انقــاب فرهنگــی ،دانشــگاهها
تعطیــل بــود.

فرازهایی از زندگی سردار شهید

کبری پردل ،همسر شهید
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علــی نجفــی

تنهــا دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــجو
میپذیرفــت ،آقــای نجفــی هــم وارد ایــن دانشــکده
ً
شــد .بــه دلیــل انقــاب اســامی تحولــی تقریبــا
سهــای
زیربنایــی شــروع شــده و در دانشــکده ،کال 
آقایــان از خانمهــا جــدا بــود .ولــی بــه واســطهی
کارهــای فرهنگــی کــه داشــتیم گاهــی در جلســاتی
کــه پیرامــون فعالیتهــای فرهنگــی ،دینــی و مذهبــی
انجــام مــی شــد ،همدیگــر را مــی دیدیم .مدتــی هم در
بیمارســتان قائــم مشــهد بــا هــم همــکار بودیــم .بعــد از
مدتــی از طــرف آقــای شایســته بــه مــن پیشــنهاد شــد
کــه بــرای اینکــه راحتتــر باشــم بــه بیمارســتان بنــت
الهــدی ،بخــش زنــان منتقــل شــوم و مــن هــم چــون
مقیــد بــودم ،پذیرفتــم.
بعــد از مدتــی متوجــه شــدم آقــای نجفــی از آقــای
شایســته خواســته انــد موضــوع ازدواج را بــا مــن مطــرح
کننــد .کــه ایشــان هــم از طریــق یکــی از همــکاران
خانــم ایــن موضــوع را بــه مــن اطــاع دادنــد.

ایثارنامه
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مرد زندگی
فرازهایی از زندگی سردار شهید

خانم کبری پردل ،همسر شهید
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علــی نجفــی

وقتــی بــه خواســتگاری مــن آمدنــد ،پــدرم شــرط
میگذاشــت و ایشــان قبــول میکــرد .پــدرم شــرایط
را ســخت و محكــم گرفتــه بــود تــا جایــی كه ایشــان را
منصــرف كنــد و برونــد پشــت سرشــان را نــگاه نكننــد.
همســرم هــر چــه را كــه پــدرم میگفــت ،یادداشــت
مــی کــرد و در جیبــش میگذاشــت تــا جایــی كــه
لحظ ـهی خداحافظــی و زمانــی کــه میرفتنــد ،پــدر
دوبــاره شــرط گذاشــت .علــی كاغــذ را از جیبــش
درآورد و بــاز نكتــه بــرداری كــرد.
پــدر گفــت :حــاال فهمیــدم ،مــرد میــدان و عمــل
هســتی و میخواهــی زندگــی كنــی .دنبــال هــوا و
هــوس نیســتی .پــس مؤافقــت كردنــد و ایــن وصلــت
صــورت گرفــت...

سنت پیغمبر

ایثارنامه
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(جلد چهل و یکم)

ســاعت دو نصف شــب بود .از خواب بیدار شــدم ،دیدم
آقــای نجفــی نیســت .کمــی از منافقیــن هــراس داشــتیم و
تهدیدهایی هم شــده بودیم .نگرانشــان شــدم.
ً
دنبالشــان گشــتم ولــی پیدایشــان نکــردم .تقریبــا
تــا صبــح بــا ایــن بیموهــراس منتظــر شــدم تــا بالخــره
ســاعت  6/5-7صبــح درحالــی کــه نــان ســنگک
دســتش بــود ،آمدنــد ،صبــح زود جمعــه بــود و مــا،
مهمــان هــم داشــتیم ،وقتــی آقــای نجفــی آمدنــد ،مــن
از ایشــان بــا حالــت نگرانــی پرســیدم ،کجــا بودیــد؟
چــرا اطــاع ندادیــد؟ جایــی رفتیــد؟ گفــت :مــن
فقــط حــرم رفتــه بــودم  .ولــی چهــره شــان را کــه نــگاه
کــردم متوجــه شــدم ،نبایــد هیــچ ســؤال دیگــری از

فرازهایی از زندگی سردار شهید
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علــی نجفــی

ایشــان بپرســم .آن شــب اصــرار نکــردم.
ولــی شــبی کــه خبــر شــهادت شــهید جهــان نمــا
را بــه او داده بودنــد .ایشــان از خانــه بیــرون رفــت تــا
گریــه هایــش نشــوم .بعــد از اینکــه برگشــت بــه
مــن گفــت :بیــا کارتــان دارم .کنــار ســجاده اش
نشســتم.
نکــه بــه
گفــت :یــادت هســت شــبی مــن بــدون ای 
تــو چیــزی بگویــم بیــرون رفتــم .وقتــی آمــدم شــما از من
ســؤال کردیــد .مــن چیــزی نگفتــم ،میخواهــی بدانــی
مــن کجــا بــودم؟ گفتــم :خیلــی مشــتاقم ،خودتــان
بگوییــد.
گفــت :در حقیقــت مــن زمانــی کــه شــما را در
بیمارســتان قائــم دیــدم دلــم لرزیــد ولــی چــون در
زندگــی همیشــه عاشــق شــهادت بــودم و دوســت
داشــتم شــهید بشــوم آن شــب دلــم بــا وجــود شــما
لرزیــده بــود ،احســاس کــردم کــه گنــاه بزرگــی
مرتکــب شــدهام .بــرای توبــه کــردن بــه جبهــه رفتــم.
ادامــه داد :دو مــاه جبهــه بــودم .خیلــی از دوســتانم

ایثارنامه
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شــهید شــدند ولــی شــهادت نصیــب مــن نشــد .خیلــی
ناراحــت بــودم شـبهای آخــر روی تختــه ســنگی دور
از همـهی بچــه هــا نشســته و مشــغول عبــادت بــودم،
بــه خــدا اســتغاثه مــی کــردم کــه چــرا وصــال حاصــل
نمــی شــود؟
در همیــن حــال و هــوا بــودم کــه پیرمــردی دســت
روی شــانه ام گذاشــت ،برگشــتم .نگاهــی بــه مــن
انداخــت و گفــت :جــوان بلنــد شــو ،زمــان شــهادت
شــما نرســیده اســت .شــما بایــد ســنت پیغمبــر را اجــرا
کنیــد.
همــان لحظــه کــه ایشــان گفــت :ســنت پیغمبــر،
یــک لحظــه بــه ذهنــم خواســتگاری از شــما رســید .از
جبهــه برگشــتم و همیــن کار را کــردم...

خانم کبری پردل ،همسر شهید

فرازهایی از زندگی سردار شهید
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ُحب علی

ایثارنامه
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بهــای تاریــخ اســام ،از جملــه منتخــب التواریخ،
کتا 
یکــرد .بــا
حلیــه المتقیــن ،حــق الیقیــن ،را مطالعــه م 
اهــل تســنن هــم ارتبــاط داشــت .کتابهــای اهــل
نهــا بحــث
تســنن را مطالعــه مــی کــرد تــا بتوانــد بــا آ 
کنــد .خیلــی مریــد حضــرت علــی؟ع؟ بــود! خــط
مشــی ایشــان را در زندگیــش پیــاده مــی کــرد .نهــج
البالغــه را مــی خوانــد ،دوســت داشــت ،رفتارهایــش
بــا نهــج البالغــه منطبــق باشــد.

خانم کبری پردل ،همسر شهید

دیگران واجب ترند...

- 1برگرفته از کتاب بر بال فرشتگان
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علــی نجفــی

مجــروح شــده و حالــش خیلــی بــد بــود .بــا مــن تمــاس
یکــرد،
گرفتنــد .پشــت تلفــن كــه بــا مــن صحبــت م 
ناگهــان از هــوش رفتــه بــود .مــن فكــر كــردم بــه خاطــر
ُبعــد مســافت ،تمــاس قطــعشــد اســت.
ً
بعــدا كــه بــه مشــهد آمدنــد ،فهمیــدم ایشــان
پشــت تلفــن ضعــف كــرده و قــرار بــوده كــه خــون بــه
ایشــان تزریــق كننــد .ولــی راضــی بــه تزریــق خون نشــد
و گفتــه بــود :خــون را بــه مریضهایــی بدهیــد كــه از
مــن واجبترنــد .بســیار بــه دیگــران اهمیــت مـیداد.
ً
در چندیــن نوبــت مجــروح شــدن اصــا اظهــار درد
1
نكــرده بــود ،طــوری کــه مــا متوجــه نشــدیم...

خدمت سپاه
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(جلد چهل و یکم)

ســپاه پاســداران از ایشــان بــرای همــکاری و خدمــت
دعــوت کــرده بــود .چــون جبهــه را خیلــی دوســت
داشــت ،وارد ســپاه شــد.
روزی کــه لبــاس ســپاه را گرفــت ،بــه دلیــل انــدام
الغــر و کشــیدهای کــه داشــت لبــاس ســپاه برایــش
یــک مقــدار گشــاد بــود.
لبــاس را بــه مــن داد تــا انــدازه اش کنــم .لبــاس
را درســت کــردم .گفتــم :بپــوش ،تــا ببینــم لبــاس
انــدازه شــما شــده اســت .خــدا میدانــد ،رفــت وضــو
گرفــت ،دو رکعــت نمــاز خوانــد ،صــدای دعاهایــش
را مــی شــنیدم کــه میگفــت :خدایــا لیاقــت پوشــیدن
ایــن لبــاس را بــه مــن عطــا کــن.

فرازهایی از زندگی سردار شهید

خدایــا بــه مــن توفیــق بــده در ایــن لبــاس معصیــت
نکنــم ،خدایــا ایــن لبــاس شــهدا و لبــاس اسراســت
 ...لباســی کــه متبــرک بــه خــون شــهدا اســت .قبــل
نکــه لبــاس را بپوشــد ،ایــن دعاهــا را مــی کــرد
از ای 
بعــد هــم لبــاس را از دســتم گرفــت دو زانــو روبــروی
مــن نشســت و گفــت :خانــم تــا حــاال در خدمــت
شــما و خانــواده ام بــودم ولــی از االن ،از امــروز ،مــن در
خدمــت ســپاهم.

29

علــی نجفــی
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(جلد چهل و یکم)

خلوت شبانه
فرازهایی از زندگی سردار شهید
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علــی نجفــی

تهــای شــبانه داشــت .یــک شــب بــا صــدای
عباد 
گریــه و نال ـهی ایشــان از خــواب بیــدار شــدم .موقــع
عبــادت کــردن بــه اتــاق پذیرایــی مــی رفــت در را هــم
قفــل مــی کــرد .دیــدم در را قفــل کــرده اســت.
خیلــی گریــه مــی کــرد .در زدم و خلوتــش بهــم
خــورد ،صدایــش کــردم .گفتــم :چــه خبــره؟ شــما
کــه خــودت راکشــتی؟! .چقــدر نالــه چقــدر ضجــه
میکنــی؟ مــن از بیســت ،بیســت و یــک ســالگی
شــما را میشناســم ،چــه خطایــی کــرده ای؟ چــه
کوتاهــی کــرده ای؟ کار شــما کــه هم ـهاش دیــن،
نهــا بــوده اســت
قــرآن ،تفســیر و خدمــت بــه خلــق و ای 
نقــدر ضجــه میزنــی؟ مگرچــه کــردهای؟
چــرا آ 
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(جلد چهل و یکم)

گفــت :کســی کــه مــن را بــه خــودش جــذب
میکنــد ،یــک عشــق دیگــری اســت .چــرا خلــوت
مــن را بهــم زدیــد؟ چــرا در زدیــد؟ گفتــم :باشــد
دوبــاره تکــرار نمــی کنــم .ولــی دلــم میخواهــد مــن
ً
هــم شــریک شــما باشــم .یعنــی آن لحظــه واقعــا بــه
نقــدر
حالشــان ِغبطــه میخــوردم کــه چــرا مــن آ 
کوچــک و چــرا ایشــان آنقــدر بــزرگ هســتند و مــن
لیاقــت ایــن عظمــت را نــدارم؟.
بعــد بــا آن تواضعــی کــه داشــت رو بــه مــن کــرد
و گفــت :خانــم شــما احتیــاج بــه ایــن نالههــا و ایــن
ضجــه هــا و ایــن نمــاز شــب هــا نداریــد ،چــون شـبها
کــه بیــدار میشــود ،بــا وضــو بچــه را شــیر بدهیــد و یک
نســل خوبــی را تربیــت کنیــد از تمــام ایــن عبادتهــا و
شــب زنــده داریهــای مــن بیشــتر اجــر داریــد.
خانم کبری پردل همسر شهید

محل خدمت
فرازهایی از زندگی سردار شهید
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علــی نجفــی

از دانشــکدهی پرســتاری_ مامایــی ُجرجانــی فــارغ
التحصیــل شــدیم ،تقســیم بنــدی و مشــخص شــدن
محــل خدمــت فارغالتحصیــان پرســتاری بــر اســاس
معــدل انجــام میگرفــت.
آنهاییکــه معدلشــان پایینتــر بــود ،مناطــق
مــرزی و محــروم مــی رفتنــد .آنهایــی کــه معدلشــان
باالتــر بــود و از نظــر علمــی یــک مقــدار برجســته تــر
و فعالیــت فرهنگــی و دانشــگاهی داشــتند ،بــا
مســؤولین دانشــگاه همــکاری مــی کردنــد ،جایــگاه
ً
بهتــری داشــتند .مثــا مــن هــم جــزو آن دانشــجویان
ً
بــودم کــه اصــا شهرســتان نرفتــم.
یکــی از بیمارســتانهای خــوب مشــهد مشــغول
نکــه
خدمــت شــدم .ولــی ایشــان قبــل ازای 
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تقسیمشــان کننــد ،خــودش شــهر مــرزی تایبــاد را
پیشــنهادکرد .گفتــم :چــرا شــما از همــه جاهــای ایــن
اطــراف ،دورتریــن شــهر در دورتریــن نقطــه مرزی ،شــهر
نجــا
تایبــاد را انتخــاب کردیــد؟ گفــت :چــون در آ 
خدمتــم مقبــول تــر اســت .بــا نفســم و بــا خواســته هــای
نفســانی ام مبــارزه مــی کنــم .ایــن یکــی از دالیلــش
اســت .یکــی دیگــر از دالیلــش هــم ایــن هســت کــه
مــن عاشــق و مریــد علــی؟ع؟ هســتم .میخواهــم بــا
اهــل تســنن بحــث کنــم ،شــاید بتوانــم دو نفــر ،ســه
نفــر ،پنــج نفــر را همــراه خــودم کنــم.

(جلد چهل و یکم)

خانم کبری پردل ،همسر شهید

مرید علی
فرازهایی از زندگی سردار شهید
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علــی نجفــی

یکــرد ،آن قــدر رفتــار و
زمانــی کــه در تایبــاد کار م 
عملــش بــا حرفــش یکــی بــود کــه اهــل ســنت تایبــاد
حاضــر بودنــد پشــت ســر آقــای نجفــی نمــاز بخواننــد.
کتابهــای اهــل ســنت را مطالعــه مــی کــرد.
مــی گفــت :میخواهــم بــه بینــش و آگاهــی
نهــا صحبــت
برســم و بــا آگاهــی از اعتقاداتشــان بــا آ 
نهــا علــی؟ع؟ را از دســت
کنــم .حیــف اســت کــه آ 
نهــا ایــن چنیــن اســطوره ای
بدهنــد ،افســوس کــه آ 
رو از دســت بدهنــد ،جــای تأســف اســت کــه مریــد
علــی؟ع؟ نباشــند.
یعنــی ســاده زیســتی ســرلوحه اول زندگیــش بــود.
ً
اصــا اهــل تجمــات نبــود .بــه ایتــام رســیدگی مــی
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کــرد .هیچوقــتخاطــرهای را کــه بــه خانـهی یتیمــی
رفتیــم ،از یــادم نم ـیرود .چهــار دســت و پایــی روی
زمیــن نشســت ،بچــه هــای یتیــم را پشــتش گذاشــت
و دور اتــاق مــی چرخانــد میگفــت :بیاییــد بــا هــم
بــازی کنیــم.
علــی بــا آن عظمــت ،زمانــی کــه در مجلســی
صحبــت مــی کــرد ،تمــام مجلــس نشــینان و ریــش
ســفیدان محــو صحبتهــای او مــی شــدند .جلــوی دو
تــا بچــه یتیــم خــم مــی شــد ،مــی گفــت :بیاییــد بــا هــم
اســب بــازی کنیــم .شــما پشــتم ســوار شــوید تــا مــن
ً
ســواریتان دهــم .احســاس مــی کنــم واقعــا زندگیــش
همــان زندگــی بــود کــه خــودش دوســت داشــت.
ســعی مــی کــرد روش و منــش علــی؟ع؟ را در زندگــی
داشــته باشــد.

خانم کبری پردل ،همسر شهید

معلم بزرگ...
فرازهایی از زندگی سردار شهید

سزاوار ،هم رزم شهید
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علــی نجفــی

در ســنگر مشــغول صحبــت بــا یکدیگــر بودیــم.
گفــت :بچ ههــا بخوابیــد كــه بــرای نمــاز بیــدار شــوید.
هــر كســی ســاعتی را مشــخص مــی کــرد .یکــی
میگفــت :مــن دو و نیــم بیــدار میشــوم .یكــی
یشــوم.
گفــت :ســه و نیــم بیــدار م 
علــی آقــا كســی بــود كــه اگــر میگفــت ســاعت 2
ً
یشــد .یعنــی نــه  1دقیقه كمتر نه
واقعــا ســاعت  2بیــدار م 
 1دقیقــه بیشــتر و حتــی خودش هم میگفــت :به قدری
بــا هوشــیاری میخوابــم كــه ارادهی بیــدار شــدنم در رأس
همــان زمــان بــرای خــودم هــم جالــب اســت .كــه حتی ما
بارهــا شــوخی مــا بــه او زمــان میدادیــم و او رأس همــان
یکــرد .خیلــی دقیــق و هوشــیار بــود.
زمــان ،مــا را بیــدار م 
یشــد.
کبــار تــرک نم 
حتــی نمــاز شــبش ی 
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یك پیام اخالقی ...

- 1کتاب بر بال فرشتگان

فرازهایی از زندگی سردار شهید

كاظم ادبی ،هم رزم شهید
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علــی نجفــی

یكــی از همــکاران بهــداری از لحــاظ اخالقــی كمــی
یکــرد.
منحــرف بــود .علــی خیلــی بــا او صحبــت م 
یکــه مــا بــه او میگفتیــم ،اعتنــا نداشــت.
چــون وقت 
وقتــی علــی بــا او صحبــت كــرد ،تغییــرات زیــادی در
اخــاق او بــه وجــود آمــد.
در بهــداری بــا خانوادههــا در ارتبــاط بــود ،دوســت
نداشــت كــه مشــكلی بــرای ســپاه و ارزشهــای
ســخت بــه دســت آمــدهاش ،پیــش بیایــد .بــه آبــروی
بچههــا و خانوادهشــان بســیار احتــرام میگذاشــت؛
1
و بــه ایــن مســئله حســاس بــود.

حق الناس
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هــر وقــت بــرادرم نمــاز میخوانــد ،دوســت داشــتم
نجــا باشــم و بــه نمــاز خواندنــش گــوش دهــم؛ و
آ 
اشــک بریــزم .قرائــت قرآنــش بهقــدری دلنشــین بــود
یکــرد.
کــه تمــام وجــود را تســخیر م 
در قنــوت گفتنــش تمــام آی ههــای بلنــد را
میخوانــد .بــه رعایــت حقالنــاس خیلــی تأکیــد
ً
یکــرد .میگفــت :حتمــا در ایــن دنیــا دیــن خــود
م 
یگــذرد و
را ادا کنیــد .خــدا از حــق خــودش م 
میبخشــد امــا حقالنــاس را بایــد داد.

زلیخا نجفی ،خواهر شهید

چادر مشکی
فرازهایی از زندگی سردار شهید

 - 1کتاب بر بال فرشتگان

41

علــی نجفــی

چــون خانــوادهی مــا کشــاورز بودنــد ،در روســتا
زندگــی میکردیــم .تمــام خواهــر و برادرهایــم ازدواج
کــرده و از خانــواده بودنــد .همیشــه از مشــهد برایــم
نامــه میفرســتاد و ســفارش مــی کــرد کــه درســت را
بخــوان.
یــادم میآیــد ،خیلــی دوســت داشــتم چــادر ســرم
کنــم .یــک روز کــه از مشــهد بــه روســتا آمــد مــن را دیــد
کــه بــا چــادر رنگــی مدرســه م ـیروم .خیلــی ناراحــت
شــد و یــک هفتــه بعــد ،پســتچی بســتهای بــه خانـهی ما
آورد .چــادری بــود کــه علــی برایــم خریــده بــود.
نوشــتههایش آنقــدر جــذاب بــود کــه مــن
یبــردم و بــرای بچ ههــا
نامههایــش را ســر کالس م 
میخوانــدم تــا راه هدایــت و درســت زندگــی کــردن
1
را بــه همــه نشــان بدهــم.

حاللم کن...
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هــر روز تمــاس میگرفــت و میگفــت :مــادر کــی بــه
مشــهد پیــش بچ ههــا میآیــی؟ مــن میخواهــم بــه
جبهــه بــروم؟ مــن پیــش همســر و بچههایــش بــودم و
خــودش هــم بــه جبهــه میرفــت .بعــد از دو یــا ســه مــاه
بــه مرخصــی میآمــد .وقتــی برمیگشــت مــدام از نمــاز
و عبــادت و دفــاع از مــرز و بــوم کشــور میگفــت.
کبــار گفتــم :مــادر نــرو از دســتت ناراحــت
ی 
یشــوم! گفــت :شــما نبایــد ناراحــت شــوید ،همــه
م 
بایــد بــه جبهــه برونــد .هم ـهی مــردان بایــد بــرای
نامــوس ایــن مملکــت ،بــرای آرمانهــای امــام
خمینــی؟ق؟ بجنگنــد .مــادر حاللــم کــن .دارم بــه
ســمت اهــواز م ـیروم شــاید برنگــردم.
بی بی خانم عباسی ،مادر شهید

شكست نابهنگام...
فرازهایی از زندگی سردار شهید

 - 1عملیات کربالی  ۴نام عملیات نظامی تهاجمی نیروهای ایرانی در
جنگ ایران و عراق است .این عملیات با رمز محمد رسولاهلل در محور
ابوالخصیب بهصورت گسترده در تاریخ  ۵دی  ۱۳۶۵به فرماندهی
سپاه انجام شد .لو رفتن این عملیات شکست سختی برای ایرانیها به
همراه آورد بهطوریکه آنها پس از حدود یک روز از آغاز عملیات با بهجا
گذاشتن تلفات فراوان عقبنشینی کردند.
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عملیــات کربــای  41بــا شكســت روبــرو شــد.این
عملیــات شــهید و مجــروح زیــادی داشــت .علــی بــه
دلیــل عــدم مؤفقیــت خیلــی ناراحــت و منقلــب بــود.
ســردار قلیبــاف فرماندهــی لشــکر را برعهــده داشــت.
ایشــان همــه را جمــع کــرد و دربــارهی علــل شکســت
عملیــات مســایلی را عنــوان نمــود .در مــورد موانــع ســر راه
و تــاش و همــت بــرای ادامـهی مبــارزه صحبــت کــرد.
ً
ً
هم ـهی بچ ههــا گفتنــد :ســمعا و طاعتــا .آمادهتــر از
هم ـهی گروههــا ،بچههــای بهــداری و شــهید نجفــی
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بودنــد كــه پــای کار آمدنــد؛ و حضورشــان بیتأثیــر
هــم نبــود.
یــك روز بــه پــادگان رفتــم تــا از بچ ههــای بهــداری
احــوال علــی را بــه پرســم.
گفتــم :مســؤولتان کجاســت؟ گفتنــد :در
بهــداری .رفتــم تــا از او ســری بزنــم ،زیــر ُسـ ُـرم بســتری
بــود .گفتــم :علــی جــان برایــت كمپــوت ،آبمیــوه
بیــاورم؟
گفــت :نــه ممنــون ،مــن حالــم خــوب اســت .از
جایــش بلنــد شــد ،تــا بــه برنام ههــای خــط عملیــات
رســیدگی كنــد .بــا وجــود كســالت جــدی ،از هیــچ
1
كاری فروگــذار نمیکــرد.

تشكری راد ،دوست و هم رزم شهید
- 1کتاب بر بال فرشتگان

فرازهایی از زندگی سردار شهید
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بهترین...
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شــهید نجفــی بــا ابتــكاری كــه داشــت ،منطقــه را
شناســایی كــرده و پس ـتهای امــدادی زده بــود.
یــك اورژانــس صحرایــی کوچکــی نزدیــك بــه خــط
ایجــاد کــرده بــود .وقتــی نیروهــا در عملیــات مجــروح
یکــرد
نقــدر بــا آنهــا خــوب برخــورد م 
یشــدند ،آ 
م 
و روی خــوش نشــان م ـیداد كــه همــه بــه صــورت
مخفــی وارد چــادر میشــدند.
همــه شــیفتهی اخــاص و جذابیــت اخالق ـیاش
شــده بودنــد .خیلــی بــه مســایل علمــی توجــه داشــت.
یکــرد .در مســئلهی
یمــورد دوری م 
از شــوخیهای ب 
كار بســیار دقیــق بــود .بــه مراجعیــن بســیجی خیلــی
اهمیــت م ـیداد .بــه بســیجیها و پاســدارها توصیــه
یکــرد زمانیكــه عملیــات نیســت ،اســتراحت
م 
كامــل داشــته باشــند بــه بهداشــت فــردی و اجتماعــی
خیلــی اهمیــت م ـیداد.
تشكری راد ،دوست و هم رزم شهید

آشنایی ...
فرازهایی از زندگی سردار شهید

تشكری راد ،دوست و هم رزم شهید
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در پــادگان  92اهــواز بودیــم .ایشــان بهعنــوان
مســؤول بهــداری لشــكر پنــج نصــر معرفــی شــدند .مــا
در تعــاون بودیــم و کار تعــاون انصارالمؤمنیــن ،کار
انتقــال مجروحیــن و شــهدا بــا گــردان مــا بــود ،ایشــان
ُ
در مدتزمــان كوتــاه بــا بچ ههــای بهــداری انــس
خاصــی گرفــت.
فــردی جــوان ،بــه قــول بچ ههــا ازلحــاظ جســمی
ً
نســبتا خیلــی ضعیــف بــود .در مدتزمــان كوتاهــی
كــه دیدمــش جــوان صبــور و متواضعــی بــود .مدیریــت
خوبــی از خــود نشــان داد .کارکنــان را جاب هجــا
نجــا بودیــم تــا در مــورد
یکــرد .اوقــات فراغــت آ 
م 
عملیــات صحبــت کنیــم .عملیــات كربــای  4شــروع
شــد .نیروهــای گــردان انصــار بــه ســمت خرمشــهر
انتقــال پیــدا كردنــد  ،گاراژ بزرگــی بــود كــه تمــام
نجــا آمــاده كردیــم.
نیروهــا را آ 

اهلقلم

ایثارنامه
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در حــال مطالعــه بــود .هیچوقــت دوســت نداشــت
بیــکار باشــد .همیشــه اوقــات بیــکاریاش را بــا انجــام
دادن کاری یــا خوانــدن مطالــب مهمــی از بــزرگان
یکــرد.
جنــگ و عرص ـهی علــم ،پــر م 
خیلــی اهلقلــم بــود .بیشــتر اوقــات نامــه مینوشــت
و بــرای خانــوادهاش میفرســتاد .همیشــه ســربرگ
نامههایــش آیــات قرآنــی بــود .در نام ههــای اداری
انتقــادات خــود را ذکــر میکــرد و میگفــت :قصــد
نهــا.
مــن تحــول در کار و فرایــض اســت نــه تخریــب آ 
بــه خــدا قســم هیــچ قصــوری در ایــن زمینــه نمیکنــم؛
و بعــد عذرخواهــی مینوشــت و ارســال میکــرد .از
مکاتباتــش بــا بچ ههــا در هــر مــوردی احســاس لــذت
داشــت ،چــون بیشــترین جــواب را میگرفــت.
محمود استیری ،هم رزم شهید

فرازهایی از زندگی سردار شهید
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یک انسان بزرگ...

ایثارنامه
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قســمت عمــدهی فعالیــت خــود را در جهــت
بهداشــت و درمــان نشــان م ـیداد .همــکاری خــوب
ایشــان باعــث شــد در بهــداری اســتان خدمــت
کنــد .از زمــان دانشــجویی عاشــق جبهــه بــود.
در اســفند  60یــا در فروردیــن ســال  61مقدمــات
یشــد کــه ایشــان
عملیــات فتحالمبیــن ،طرحریــزی م 
بهعنــوان اولیــن بســیجی بــرای کمــک بــه مجروحیــن
و جانبــازان ،اعــام آمادگــی کــرد.
ایــن روحیـهی رشــادت طلبــی و امیــال باطنــی شــهید
علــی نجفــی در ســپاه قابلتقدیــر بــود .متدیــن ،معتقــد،
روحی ـهی مبارزهطلبــی ،صبــور ،متواضــع .اگــر هم ـهی
یکــردی علــی
کجــا جمــع م 
ن خصوصیــات را ی 
ای ـ 
یشــد.
نجفــی م 
محمود استیری ،هم رزم شهید

از جنس آبی آسمان...
فرازهایی از زندگی سردار شهید

کبری پردل ،همسر شهید

51

علــی نجفــی

زمانــی کــه ازدواج کردیــم ،تلویزیــون نداشــتیم .مــن
میگفتــم :خــوب اســت یــک تلویزیــون تهیــه کنیــد.
ایشــان میگفــت :چــرا از مــن میخواهیــد از خــدا
یشــود از خــدا
بخواهیــد .خندیــدم و گفتــم :مگــر م 
تلویزیــون خواســت؟
تــا یــک روز همانطــور بــه شــوخی گفتــم :ای خــدای
یشــود یــک تلویزیــون بــه مــا بدهــی؟
بــزرگ ،م 
چنــد ســاعت بعــد ،در زدنــد .دیدیــم آقایــی بــا یــک
تلویزیــون وارد شــد .گفتــم :ایــن چیســت؟ گفــت:
آقــای نجفــی در یــک قرعهکشــی در تایبــاد برنــده
شــدند .ســکوت هم ـهی خانــه را فراگرفتــه بــود...

آرزوی الهی...

ایثارنامه
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در ســنگر بــا هــم صحبــت میکردیــم .گفــت:
دیشــب خــواب دیــدم ســیدی نورانــی بــه خوابــم
آمــد .بــه او گفتــم :دوســت دارم بــه شــهادت برســم.
چــه کنــم؟ فرمــود هــر وقــت از خــودت نســلی ب هجــا
گذاشــتی بــه آرزویــت میرســی.
یــادم میآیــد فقــط نگاهــی کــردم و گفتــم :خیــر
نشــاءاهلل .دو هفتــه بعــد بــه مرخصــی رفــت.
اســت ا 
بعــد شــنیدم کــه خیلــی بــا عجلـه دامــاد شــده اســت.
دو ســال از صحبتهــای مــاگذشــت ،در طــی ایــن
مــدت بــه دفعــات زیــاد بیــن جبهــه و مشــهد در رفــت
و آمــد بــود تــا زمــان شــروع عملیــات کربــای  5کــه
بــرادر نجفــی توصی ههــای شــب عملیــات را بــه بچههــا
میگفــت .هــر کــس میخواهــد در عملیــات حضــور

فرازهایی از زندگی سردار شهید

حاج محمود رضایی ،هم رزم شهید
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نداشــته باشــد ،اجبــاری در کار وجــود نــدارد .چــون
معلــوم نیســت کــه زنــده برگــردد.
تهــای داغ بــرادر
اکثریــت ماندنــد و بــه صحب 
نجفــی گــوش دادنــد .علــی آن شــب بــه ســمت
پســت امــدادی نزدیــک خــط مقــدم رفــت تــا شــرایط
را بررســی کنــد.
نیــم ســاعتی گذشــت .از بچ ههــا پرســیدم ،چــه
شــد علــی برنگشــت؟ تنهــا خبــری کــه از او بــه گــوش
رســید آن بــود کــه متوجــه شــدیم ،بــه آرزوی الهــی
دســت پیداکــرده و بــه شــهادت رســیده اســت.
یــاد خوابــش افتــادم ،متوجــه شــدم فرزنــد پســری
هــم دارد .بیشــک نســلش ادامــه خواهــد داشــت.
یــادش بــه خیــر...

قالی

ایثارنامه
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خیلــی بــه مــن اصــرار میکــرد ،میگفــت :یکــی از
قهــا خالــی اســت ،بیــا بــا همســرم برویــم و بــرای
اتا 
اتــاق قالــی بگیریــم .گفتــم :مــن میخواهــم بــه زیــارت
بــروم .گفــت :مادرجــان اول بــه حــرم میرویــم و بعــد
قالــی بخریــم .وارد صحــن کــه شــدیم همهجــا را بــه
مــن نشــان داد و گفــت مــن ایــن دفعــه بــروم دیگــر
یشــود .از او
یگــردم .ایــن پســرم جانشــین مــن م 
برنم 
مراقبــت کنیــد .دلــم لرزیــد .فــردای آن روز هــر کاری
کــردم بــه منطقــه نــرود ،حریفــش نشــدم .بــه جبهــه
رفــت و شــهید شــد .بعــد از یــک هفتــه جنــازهاش
را آوردنــد .هنــوز بــه قالــی کــه باهــم خریدیــم نــگاه
میکنــم.
بیبی فاطمه عباسی ،مادر شهید

دیدار بهقیامت ...
فرازهایی از زندگی سردار شهید

بیبی فاطمه عباسی ،مادر شهید
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یــه روز سراســیمه بــه خانــه آمــد ،مــن را در آغــوش
کشــید و گفــت :مــادر بیــا بــه روســتا پیــش پــدرم
برویــم .گفتــم :علــی آقــا حوصلــه نــدارم .گفــت :نــه
بایــد بیایــی ،بچ ههــا را هــم بــردار همــه باهــم میرویــم.
بــه همســرش گفــت :بایــد برویــم پــدرم را ببینیــم،
یگــردم.
چــون اینبــار بــه جبهــه بــروم ،دیگــر برنم 
گری ـهام گرفــت .نگاهــی بــه مــن کــرد و گفــت:
یگــردم پــس
مــادر احســاس میکنــم دیگــر برنم 
تــا دیــر نشــده بــه روســتا برویــم تــا پــدرم را ببینــم؛ چــه
راســت میگفــت .رفــت جبهــه و دیگــر هیچوقــت،
کســی خندههــای او را ندیــد.

دلهره...

ایثارنامه
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بعــد از عملیــات کربــای  4و  5گروهــی از ســوی
لشــکر ویــژهی شــهدا ،تعــاون لشــگر ویــژهی شــهداء
و خانواد ههــای لشــکر  21امــام رضــا؟ع؟ در اســتان
ایجــاد مســؤولیت اعــام خبــر شــهادت بچههــا بــه
خانواد ههــای آنــان را برعهــده بگیــرد.
وقتــی از آقــای علــوی پرســیدم بــه منــزل آقــای نجفــی
هــم رفتیــد ،ایشــان گفتنــد :بلــه .همســر علــی آقــا در را
بــاز كــرد و وقتــی مــا را بــا ایــن لبــاس و از گــرد و خــا ک
دیــد خیلــی متعجــب شــدند و گفتنــد:
فكر كردم علی از جبهه آمده است!

فرازهایی از زندگی سردار شهید

حضــور مــا بــرای همســر آقــای نجفــی یــادآور عطــر
و بــوی جبهــه ،رنــگ جنــگ ،عملیــات ،منطقــه،
موشــك ،خمپــاره ،بیســیم و رنــگ خــون ســرخ
شــهادت بــود.
علــی بــه شــهادت رســیده و چشــمان خانــم محجبــه
و محبوبــش پــر از اشــك شــده بــود .خــدا خوبــان را
گلچیــن میکنــد.

57

علــی نجفــی

تشكری راد ،دوست و هم رزم شهید

سخت ترین خبر

ایثارنامه
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یکــردم
هــر وقــت یــك ســیاهی میدیــدم ،فكــر م 
اآلن بایــد خبــر شــهادت شــوهرم را بــه مــن بدهــد.
چــون در رفتــار و زندگ ـیاش ،در منــش و اعمالــش
ً
معلــوم بــود اهــل شــهادت اســت .دقیقــا چهــل روز
بعــد از شــهادت شــوهر خواهــرم ،ایشــان از همســایه،
فامیــل ،آشــنا ،پــدر و مــادر و از همــه حاللیــت طلبیــد و
بــه جبهــه رفــت.
پشــت در بــودم ،كســی صــدا م ـیزد :حاجآقــا!
حاجآقــا! پــدر ایشــان مكــه نرفتــه بــود .گفتــم:
نجــا خانـهی علــی نجفــی اســت .اگــر كاری داریــد
ای 
بفرماییــد؟ گفتنــد :نــه .بگوییــد یــک لحظــه جلــوی
در حیــاط تشــریف بیاورنــد .همــان لحظــه فهمیــدم

فرازهایی از زندگی سردار شهید

ایشــان شــهید شــدهاند .در را بــاز كــردم ،خــودروی
ســپاه را جلــوی در دیــدم.
نهــا هــم مثــل مــن حــال بــدی داشــتند .چــون
آ 
مــردی در خانــه نداشــتیم ،آدرس یکــی از آشــنایان را
گرفتنــد و رفتنــد .مــن آدرس خانـهی خالـهام را دادم.
بعــد از مراســم ،ایــن بــرادری كــه خبــر شــهادت علــی
یخــورد
را بــه خانــوادهی خال ـهام داده بــود ،قســم م 
كــه ســختترین خبــری كــه مــن در زندگ ـیام بــه
كســی دادم همیــن خبــر شــهادت علــی بــوده اســت.
1
آن لحظــه از شــغلم بیــزار شــدم.
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کبری پردل ،همسر شهید
- 1برگرفته از کتاب بر بال فرشتگان نوشته مریم جهانگشته ناشر دانشیاران

همیشه نگران...

ایثارنامه
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فهــای
همیشــه صحبــت از شــهادت میکــرد .بــا حر 
او ،مــن همیشــه منتظــر و نگــران بــودم .یــادم هســت
یکــه در لبنــان حضــور داشــت ،آن موقــع دختــرم
زمان 
كوچــك و جلــوی در حیاط مشــغول بــازی کردن بود.
یــک لحظــه رفتــم تــا بچــه را از کوچــه بیــاورم .ناگهــان
یــک موتورســوار بــا لبــاس ســپاه چنــد پرونــده زیــر بغــل
جلــوی در خانــه ظاهــر شــد .تــا چشــمم بــه ایــن راكــب
موتــور افتــاد .فكــر كــردم خبــر شــهادت علــی را آورده
اســت ،حالــم بهــم خــورد .بــا نزدیــک شــدن آن مــرد،
حالــم بدتــر میشــد .نمیدانســتم دســتم را بــه كجــا،
در یــا دیــوار بگیــرم؟ حالتــی عجیــب بــود انتظــار هــر
خبــری داشــتم! ولــی آن مــرد از كنــار مــن عبــور کــرد.
متوجــه شــدم از طــرف دادگســتری آمــده و دنبــال
خان ـهی دیگــری اســت.با خــودم گفتــم :خیلــی زود
اســت علــی بــرود!
کبری پردل ،همسر شهید

دیگر علی نبود...
فرازهایی از زندگی سردار شهید
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مــا از تربــت اعــزام و در مشــهد مســتقر بودیــم .بــه مــا
خبــر دادنــد بــرای عملیــات آمادهباشــید .گفتنــد:
چــون آقــای نجفــی مســؤول بهــداری هســتند شــما
ً
نجــا (مشــهد) بمانیــد .ایشــان مدتــی در
فعــا هما 
منطقــه خدمــت كننــد تــا جانشــین او تعییــن شــود.
 5تــا  6مــاه در مشــهد ماندیــم .در بهــداری رزمــی
ســپاه هشــتم در کنــار برادرهــای بهــداری شــمال شــرق
خدمــت میکردیــم تــا اینكــه اعــام کردنــد در
عملیــات کربــای  4و  ، 5آقــای نجفــی شــهید شــده
و مــا ســریع خودمــان را بــه منطقــه عملیاتــی رســاندیم و
ادام ـهی عملیــات كربــای  5را انجــام دادیــم.
در عملیــات كربــای  5مــا بهــداری را تحویــل

گرفتــه و كار شــهید نجفــی را ادامــه دادیــم.
فقــط ایــن را میدانــم چنــان مدیریتــی در بهــداری
ســپاه از خــود نشــان داده بــود كــه همــه دوســت
داشــتند مطیــع دســتوراتش باشــند؛ و هیچوقــت
کوچکتریــن مســئلهای بــه وجــود نیامــد.
ایثارنامه
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محمدکاظم ادبی ،هم رزم شهید

فرازهایی از زندگی سردار شهید
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فرازی از وصیتنامه
شهید
ایثارنامه
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وقتــی انســان شــهادت را یكــی از
آرزوهایــش بدانــد و جانــش را درراه خــدا
و اســام ب ـیارزش تلقــی كنــد ،بــه نظــرم
یكــی از راههــای رهایــی از محــدوده
امنیــت و خودپرســتی اســت.
آدمــی تــا در نهــادش «مــن» در حــال
عتــر و هــر
فعالیــت باشــد ،خــود را مرج 
نچــه در افــكار دارد بهتــر و بــا ارزشتــر
آ 
میدانــد و خــود را ســربلندتر و بــا فضیلــت

فرازهایی از زندگی سردار شهید
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تــر میدانــد .گاه كــه همیــن منیــت چــه
بالهــا كــه بــر ســر آدمــی نم ـیآورد و بــه
ضعــف و زبونــی نمیکشــاند.
درآمــدن از ایــن غــرور َمــن َمــن گفتــن
بــرای هــر فــردی امــكان نــدارد؛ امــا
آنــان کــه ایــن امــر عقبماندگــی را از
خــود دور میکننــد و فضــای بــاز را بــه
چنــگ میآورنــد ،میداننــد كــه لــذت و
حــاالت روحــی معنــوی بــاال رفتــه و آدمــی
بــر تمــام هواهــای نفســانی خــود تســلط
پیــدا میکننــد؛ و چــه خــوب اســت كــه
چنیــن باشــد زندگــی بــا لذتــی و پــر از
مهــر و محبتــی كــه بــه آســمانها پــرواز
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میکنــد؛ و آدمــی عینــك خوشبینــی را
بــر چشــم زده و بــا دنیــای پــر از مهــر ،روز
را شــب و شــب را بــه صبــح میرســاند؛
و از تمــام دســتورات الهــی فرمانبــری
میکنــد و مطیــع ذات اقــدس الهــی
یشــود.
پــروردگار بــزرگ م 
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