
راهيان نور

فكه قتلگاه شقايق هاي عاشق
  آرمان شريف

يادمان فكه هن�وز عطر حض�ور ابراهيم 
هادي و حس�ن باقري را در خودش دارد. 
هنوز صف�اي بچه هاي جبه�ه را مي توان 
در ه�ر جايش مش�اهده ك�رد و فرصتي 
مغتنم ب�راي خلوت كردن با شهداس�ت. 
هنوز مي ت�وان رد خون ش�هيد آويني را 
در فكه دي�د و به ياد غربت ش�هداي فكه 
چش�م ها را با اشك شس�ت و روح را جال 
داد. حس و حال يادمان فكه را عاش�قان 
ابراهي�م ه�ادي درك مي كنن�د. آنها كه 
»سالم بر ابراهيم« را خوانده اند و شيفته 
مردانگ�ي و قهرماني هاي�ش ش�ده اند 
و ح�اال براي عاش�قي ك�ردن كيلومترها 
س�فر مي كنن�د و ب�ه فك�ه مي رون�د. 
يادمان فكه تركيبي از شهدايي با ويژگي هاي 
متفاوت است. هر ش��هيد يادآور مقطعي از 
جنگ و حتي پس از جنگ اس��ت. هر شهيد 
ش��يفتگان خ��ودش را دارد و هر س��ال در 
اردوهاي ن��ور،  زائران براي تجدي��د ديدار با 
شهيدشان به فكه مي آيند و محفلي عاشقانه 

و عارفانه را تشكيل مي دهند. 
ش��هيد ابراهيم هادي به دلي��ل ويژگي هاي 
اخالق��ي، فرمانده��ي و ش��خصيتي اي 
كه داش��ته اس��ت تاكنون به عنوان يكي از 
شهداي مفقودالجسدي ش��ناخته مي شود 

كه ش��نيدن زندگينامه او ب��راي هر جواني 
دل انگيز و هيج��ان آور اس��ت. ابراهيم اهل 
ورزش بود. با ورزش پهلوان��ي يعني ورزش 
باس��تاني ش��روع كرد و در واليبال و كشتي 
بي نظير ب��ود. هرگز در هي��چ ميداني پا پس 
نكشيد و مردانه ايستاد. مردانگي او را مي توان 
در ارتفاعات سر به فلك كشيده »بازي دراز« 
و »گيالنغرب« تا دش��ت هاي سوزان جنوب 
مشاهده كرد. حماسه هاي او در اين مناطق 
هنوز در ياد همرزمانش مي درخشد. ابراهيم 
در عمليات »والفج��ر مقدماتي«، پنج روز به 
همراه بچه هاي گردان »كميل« و »حنظله« 
در كانال هاي »فكه« مقاومت كردند و تسليم 

دشمن نشدند. 
زماني ش��هيد ه��ادي درباره ح��ال و هواي 
جبهه اي كه در آن حضور داشت، نوشته بود: 
»راس��تي اينجا به ما خيلي خوش مي گذرد 

چون رزق مؤمنين دائماً برقرار اس��ت. رزق 
مؤمن كه مي دانيد چيست؟ از همان سورهاي 
امام حسيني است كه دائم برقرار است و ما هم 
آن را توي رگ مي زنيم كه قوت بگيريم كه اگر 
با دشمن روبه رو شديم با يك مشت به درك 

واصلش كنيم. والسالم. ابراهيم هادي...«
در همين زمي��ن فكه خمپ��اره اي به زمين 
نشس��ت نابغه دفاعي ايران پركشيد و رفت. 
حاج »قاسم سليماني« درباره شهيد باقري 
چنين گفته است: »حس��ن واقعاً يك رهبر 
بود. تعبيرم اين اس��ت كه او بهشتي جنگ 
بود؛ يعني همان نقش��ي كه مرحوم بهشتي 
براي انقالب و امام داشت، حسن باقري همان 
نقش را ب��راي جنگ و جبهه داش��ت. قطعاً 
همه فرماندهان قديمي جنگ نظرشان اين 
است كه اگر حسن زنده مي ماند، در وضعيت 
جنگ قطعاً تأثير داش��ت. او پرورش دهنده 

همه ما بود.« 
شهيد باقري به همراه سرلشكر مجيد بقايي 
در فكه آسماني شد و بعدها در تفحص هايي 
كه در اين منطقه انجام شد شواهد از شهادت 
100 تا 120 نفر در اين منطقه حكايت داشت. 
رزمندگاني از تيپ سيدالشهدا )ع( كه هيچ گاه 

به مقر تيپ برنگشتند. 
فكه مكان شهادت ش��هيد آويني هم شد تا 
اين بار سيد ش��هيدان اهل قلم با شهادتش 

مظلوميت ش��هداي فك��ه را بازروايي كند. 
شهيد آويني دو روز قبل از عزيمت به منطقه 
فكه، در پاسخ به اين سؤال كه به كدام منطقه 
مي روي، گفته بود: »مي داني به كجا مي روم، 
به فكه، همان جايي كه رزمندگان ما با چشم 
خود تحويل نفوس ش��هدا توسط فرشتگان 
را مش��اهده مي كردند.« آويني يك دلداده 
واقعي بود. سيدمرتضي هم مانند همرزمانش 
سينه خود را س��پر كرد تا حقيقت را با عمق 
وجودش درك كند و به مس��افران سرزمين 
وحي مي گفت كه مكه براي شما، فكه براي 
من! بالي نمي خواهم، اين پوتين هاي كهنه 
هم مي توانند مرا به آسمان ببرند. آويني بيان 
كرده بود: »عاشقان، عاشق باليند. ُدر حيات، 
در احتجاب صدف عشق است و آن را جز در 
اقيانوس بال نمي توان يافت. در ژرفاي اقيانوس 
بال، عاشقان غواصان اين بحرند و اگر مجنون 
نباشد چگونه به دريا زنند؟« و او با دل به دريا 
زدنش همچون بلبلي خ��وش آواز نغمه هاي 

عاشقي سر داد و به افالكيان پيوست. 
فكه را كربالي ايران نام نهاده اند؛ كرباليي كه 
مردان از س��رزمين قبيله نور بدون آب، لب 
تشنه و بي ادعا بدون تسليم ش��دن در برابر 
دشمن با بانگ تكبير به ش��هادت رسيدند. 
شهداي فكه براي هميشه تاريخ ماندگارند. 
فكه قتلگاه عشاقي است كه براي هميشه در 
تاريخ زنده اند. مردم سرزمين قبيله عشق سال 
جديد خود را با ياد شهدا متبرك مي سازند و 

بار ديگر با شهدا هم عهد و پيمان مي بندند. 
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فكه را كربالي ايران ن�ام نهاده اند؛ 
كرباليي كه مردان از سرزمين قبيله 
نور بدون آب، لب تش�نه و بي ادعا 
بدون تسليم شدن در برابر دشمن 
با بانگ تكبير به شهادت رسيدند. 
ش�هداي فكه براي هميش�ه تاريخ 
ماندگارند. فكه قتلگاه عشاقي است 
كه براي هميش�ه در تاريخ زنده اند

تجربه يك دانش آموز از سفر به سرزمين هاي نور

دوست نداشتم اين سفر تمام شود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
فاطمه ايمان زاده 16 س�اله دانش آموز سال 
دهم دبيرستاني در كرج است كه در گفت وگو 
با ما از دس�تاوردها و تجربيات س�فرش به 
مناط�ق عمليات�ي دفاع مق�دس مي گويد. 

  هيچ احساسي نداشتم
آبان ماه س��ال 97 ب��ود كه يكي از مس��ئوالن 
مدرس��ه به كالس ما آمد و اعالم كرد هركس 
عالقه مند به حضور در كاروان راهيان نور است 
مي توان��د ثبت نام كن��د. بعضي ها به ش��وخي 
و جدي گفتند مگر از جانمان س��ير ش��ده ايم 
كه به مناطق جنگي برويم، اما من و س��ه نفر 
از دوس��تانم تصميم گرفتيم ثبت ن��ام كنيم. 
مي گفتيم هم يك هفته مدرسه نمي آييم و هم 
از دست اطرافيان راحت هستيم. قبل از آن هيچ 
احساسي به اين امور نداشتم. با خودم مي گفتم 
كساني كه شهيد يا جانباز شدند مي توانستند 
به جبهه نروند. با اينكه پدربزرگم شهيد شده، 
او را دوست داشتم و س��ر مزارش مي رفتم، اما 
اعتقادي به اين چيزها نداشتم. همچنين عموي 
مادرم هم شهيد اس��ت، اما هيچ وقت كنجكاو 

نشدم تا اطالعاتي از او داشته باشم. 
  نه چادر و نه لباس مدرسه

موقع حركت به ما گفتند ي��ا بايد با لباس فرم 
مدرس��ه بياييد يا اينكه حتماً چادر سر كنيد. 
ابتدا من و دوستانم اعتراض كرديم كه نه چادر 
سر مي كنيم و نه لباس فرم مدرسه را مي آوريم، 
اما هنگام س��فر چادر برداش��تيم. نمي دانم در 
طول تمام سفر چه اتفاقي افتاده بود كه چادر 
از سرمان نيفتاد. سوار اتوبوس شديم. ما چهار 
نفر در صندلي هاي جلو نشس��تيم. همان آغاز 
سفر، مربي از ما پرسيد شما با چه هدفي به اين 
سفر آمديد. هر چهار نفرمان گفتيم براي اينكه 
يك هفته راحت باشيم و خوش بگذرانيم! حال 
و هواي ديگري داشتيم. هركس براي خودش 
آهنگ گوش مي داد، ولي بچه ه��اي ديگر كه 
بعضي از آنها براي چندمين بار بود به اين سفر 
مي رفتند، حس و حالي ديگر داشتند كه زمين 

تا آسمان با ما فرق مي كرد. 

  بي خيال راوي 
ساعت 7 شب به اردوگاه شهيد كلهر انديمشك 
رسيديم. هركسي تختي انتخاب كرد و وسايلش 
را روي آن گذاشت، سپس به سالن غذاخوري 
براي شام رفتيم. كيفيت غذا خوب نبود، بچه ها 
نتوانس��تند چيز زيادي بخورند. ب��ه ما گفتند 
بايد 4 صب��ح از خواب بيدار ش��ويم. ب��ا اينكه 
خيلي خس��ته بوديم از س��روصداي تخت ها 
نمي توانس��تيم بخوابيم. با هر تكاني از خواب 
مي پريديم. س��اعت 4و نيم صبح بود كه همه 
را از خواب بيدار كردند. براي ما خيلي س��خت 
بود. چمدان هايم��ان را جمع كرديم و س��وار 
اتوبوس شديم. اولين جايي كه رفتيم پادگان 
دوكوهه بود. چند نفر به عنوان راوي داش��تيم 
كه توضيح م��ي داد اما ما گ��وش نمي كرديم 
كه چه مي گوين��د. يا با هم ح��رف مي زديم يا 
موس��يقي گوش مي داديم ي��ا در حال عكس 

گرفتن بوديم. 

  حس عجيب فكه
بعد از دوكوهه به فكه رفتيم. آنجا براي ما جالب 
بود. از زير خاك ها گلوله و تركش پيدا كرديم. 
وارد حسينيه فكه شديم. مزار چند شهيد گمنام 
در آنجا بود. سر مزارشان نشس��تيم. هم من و 
هم دوس��تانم حال عجيبي داش��تيم. آنجا بود 
كه جرقه اي در درونمان افتاد. حدود دو ساعت 
در آنجا حضور داش��تيم، اما دلم مي خواس��ت 
همچنان بمانم. احساس ش��يرين و دلنشيني 
داش��تم. بعد به دهالويه محل شهادت شهيد 
چمران رفتيم. فيلم لحظه شهادتش را ديديم. 
بعد هم به اردوگاه حاج احمد متوس��ليان اهواز 
رفتيم. بعد از شام براي تماشاي رزمايش به باالي 
كوه رفتيم. چند ساعتي طول كشيد. بعضي از 
بچه ها از صداي تيراندازي در رزمايش ترسيدند. 
با اينكه مي دانس��تيم خطري ندارد اما در يك 
لحظه تصوير كساني كه اينگونه تيراندازي ها را 

در جنگ واقعي ديدند به ذهنمان آمد. 

  شلمچه باشكوه
 روز دوم وقتي سوار اتوبوس شديم، مربي گفت 
هر چيزي ك��ه مي خواهيد به ش��هدا بگوييد و 
آنها را واس��طه بين خود و خداون��د قرار دهيد 
تا به آرزوهايتان برس��يد. همين كار را كرديم. 
بازديد از نهر خين در برنامه ما نبود، اما قسمت 
شد كه به آنجا هم برويم. به نهر كه نگاه كردم 
ياد شهداي غواص افتادم. راهي شلمچه شديم. 
دو ساعتي راه بود. وقتي از اتوبوس پياده شديم، 
حضور شهدا را حس مي كردم كه ايستاده اند و 
به ما نگاه مي كنند. آرام آرام قدم برمي داشتيم، 
شلمچه باشكوه بود، براي خودش كرباليي است.   
گفتند هركس مي خواهد برود و با خودش و خدا 
و شهدا خلوت كند. هركس به گوشه اي رفت. 
حسي كه آنجا داشتم وصف نشدني بود. بعد از 
خواندن نماز و صرف ناهار به معراج شهدا رفتيم. 
گفتند اينجا آخرين جايي است كه قرار است 
ببينيم. خيلي ناراحت ش��دم. دوست نداشتم 

اين سفر تمام شود. وارد معراج كه شديم پيكر 
چند شهيد گمنام را ديديم كه تازه آورده بودند. 
دس��ت كه روي پيكرشان مي كش��يدي آرام 
مي شدي. راوي مي گفت اينجا خانه شهدا است، 

آنها هم به شما خوشامد مي گويند. 
  تحول دائمي 

دوباره به انديمشك برگشتيم. مربي ها گفتند به 
حسينيه بياييد تا جشن اختتاميه بگيريم. من و 
دوس��تانم تمايلي به رفتن به نداشتيم. به اصرار 
مربي رفتيم. در اواسط برنامه وقتي مي خواستيم 
حسينيه را ترك كنيم، انگار چيزي مانع مي شد. 
آن شب در آن حسينيه حضور شهدا را بيشتر از 
هر چيز حس مي كردم. واقعاً انگار آنها ايس��تاده 
بودند و ما را نگاه مي كردند. ساعت 12 شب بود 
اكثر بچه ها رفته بودند و حسينيه تقريباً خالي بود. 
مربي به ما گفت نمي خواهيد برويد؟ گفتيم نه! 
اينجا كربالي ايران است. در آن لحظه تنها چيزي 
كه از شهدا خواستم اين بود اگر قرار است متحول 
شوم، لحظه اي نباشد، هميشگي باشد. خيلي زود 
صبح شد. اصاًل دلم نمي خواست برگردم. دچار 
نوعي شوك ش��ده بودم. دلم مي خواست تمام 
عمرم را آنجا بمانم. آرامشي وصف نشدني داشتم 
كه در عمرم تجربه نكرده بودم. حاال خيلي چيزها 
از شهدا مي دانس��تم.  در كرج تا از اتوبوس پياده 
شدم سريع به مزار شهداي گمنام رفتم. ما چهار 
نفر با انگيزه ديگري رفته بوديم اما نتيجه ديگري 
گرفتيم. همانجا با شهدا پيمان بستيم كه انسان 

ديگري باشيم.

 غالمحسين بهبودي
اگر ش�ما هم ولو ب�راي يك بار زائ�ر مناطق 
عملياتي دفاع مقدس ش�ده باشيد، حتمًا با 
جوان هايي رو به رو ش�ده ايد كه در كس�وت 
خادمان مناط�ق عملياتي دف�اع مقدس به 
زائران خدمت رس�اني مي كنند. چند بار كه 
با اين خادم ها به گفت وگ�و پرداختم، آنها را 
جوان هاي عاشق شهادتي يافتم كه هرچند 
دفاع مق�دس را نديده اند، اما كام�اًل با راه و 
رسم ايثار و شهادت آش�نايي دارند. جالب 
اينجاست كه بعد از ش�روع جنگ در جبهه 
مقاومت اسالمي، بس�ياري از اين خادم ها، 
به عنوان كس�اني كه پيوند معنوي خود را با 
شهداي دفاع مقدس حفظ كرده بودند، عازم 
ش�دند و تعدادي نيز به ش�هادت رسيدند. 
سيدميالد مصطفوي يكي از همين جوان ها 
بود ك�ه 12 س�ال در يادمان ه�اي عملياتي 
دفاع مقدس خادمي مي كرد تا اينكه س�ال 
94 در حل�ب س�وريه به ش�هادت رس�يد. 
سيدميالد از جوانان نسل سوم انقالب بود. متولد 
1365 در شهر بهار كه جنگ تحميلي را به چشم 
نديد و تنها شنواي خاطرات رزمنده هاي دفاع 
مقدس بود. همراهي او با نواي يادگاران جنگ 
باعث شد تا ميالد از همان كودكي دل در گرو 
مهر شهدا ببندد. كمي كه بزرگ تر شد، پاي ثابت 

اردوهاي راهيان نور شد و مرتباً به اين مناطق 
سفر مي كرد. 

پدر شهيد مي گويد: »پس��رم از 15 سالگي در 
مناطق عملياتي حاضر مي ش��د و به مدت 12 
سال خادم الش��هداي مناطق مختلف عملياتي 
در خوزس��تان بود.« هويزه، شلمچه، خرمشهر 
و... ازجمله مناطقي بود كه س��يدمصطفي در 
آنها خادمي مي كرد. او كه خود از استان همدان 
بود، عشق و عالقه عجيبي به مناطق عملياتي 
خوزستان داشت. انگار كه آنجا گمشده اي داشت 

و به دنبال گوهري مي گشت!
سيدهاشم مصطفوي پدر شهيد بيان مي دارد: 
»پسرم 12 سال عيد نوروز در كنار ما نبود. آنقدر 
به راهيان نور و حضور در مناطق عملياتي عالقه 
داشت كه نمي توانس��ت از آنجا دل بكند.« پدر 
ش��هيد اعتقاد دارد كه همين حضور مس��تمر 
در س��رزمين هاي نور بود كه باعث شد پسرش 
مدافع حرم ش��ود. وي مي گويد: »اگر بخواهيم 
ريش��ه مدافع حرم ش��دن ميالد را جست وجو 
كنيم حضورش در منطقه حلب را بايد از حضور 
در مناطق عملياتي و آش��نايي ب��ا رزمندگان 

مخلص دفاع مقدس بدانيم. او عاشق رفتن بود، 
اگر هم مي خواستم نمي توانستم مانع رفتنش 
شوم. حتي فرمانده پسرم با توجه به تنها بودن 
من مانع رفتن ميالد به سوريه مي شد كه پسرم 
با گرفتن رضايت كتب��ي از من موانع را از پيش 

پايش برداشت و مدافع حرم شد.«
سيدميالد سال 94 در اوج درگيري رزمندگان 
با تروريس��ت ها به صف مدافعان حرم پيوست 

و خيلي زود نيز برات ش��هادت گرفت. او كه از 
بسيجيان گردان 165 امام حسين)ع( بود، اوايل 
مهرماه 94 به سوريه رفت و روز 25 مهر نيز در 
سن 29 سالگي به شهادت رسيد. پدر شهيد از 
نحوه شهادت فرزندش مي گويد: »ميالد 14 روز 
پس از حضور در حلب به شهادت رسيد. پسرم با 
دو تن ديگر از شهداي مدافع حرم استان همدان 
به شهادت رسيد، اما به علت عقب ماندن پيكرش 

در مواضع داعش دوستانش تصميم مي گيرند او 
را در مكاني موقتاً پنهان كنند تا پس از تثبيت 
مواضع دوباره به محل برگشته و پيكر را انتقال 
دهند اما پس از مدتي كه براي پيدا كردن پيكر 

برمي گردند، آن را نمي يابند.«
نكته جالب درخصوص شهادت مصطفوي اين 
بود كه او س��ال ها با خادم��ي يادمان هاي دفاع 
مقدس در پي گمنامي بود و عاقبت نيز گمنامي 
نصيبش شد، اما به گفته پدر، خود ميالد تصميم 
مي گيرد از گمنامي خارج ش��ود! پدر ش��هيد 
مي گويد: »مي��الد به خواب دوس��تش آمده و 
عنوان كرده بود در مكان ديگري پيكرش مخفي 
شده است. او گفته بود مي خواستم گمنام بمانم 
اما به خاطر پدرم بازمي گردم. در نهايت پيكرش 
بدون سر و پا در كنار درختي با فاصله اي از محل 

اوليه پيدا شد.« 
سيدهاشم مصطفوي پدر ش��هيد مدافع حرم 
سيدميالد مصطفوي اعتقاد دارد كه علت توفيق 
يافتن فرزندش در كس��ب فيض ش��هادت اين 
اس��ت كه وي به عنوان خادم الش��هدا در طول 
سال هاي متمادي به زائران شهداي دفاع مقدس 
خدمت كرد و عاقبت نيز شهدا شفيع او شدند و 
سيدميالد را نزد خود بردند. ما افتخار مي كنيم 
كه فرزندمان براي دفاع از حريم عمه سادت به 

شهادت رسيد.
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12سال خادمي در راهيان  نور

خادم الشهدايي که شهيد مدافع حرم شد

مزار چند ش�هيد گمن�ام در فكه بود. 
سر مزارشان نشس�تيم. هم من و هم 
دوستانم حال عجيبي داشتيم. آنجا بود 
كه جرقه اي در درونم�ان افتاد. حدود 
دو س�اعت در آنجا حضور داش�تيم، 
اما دلم مي خواس�ت همچن�ان بمانم. 
احساس ش�يرين و دلنشيني داشتم


