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وادی کتاب

 خاطراتي از شهيد ستاري
 با نگاهي به داشته هاي کتاب »پاکباز عرصه عشق«

بهترين دوستان من کارگرند!
  غالمحسين بهبودي

شهید منصور س��تاري، فرمانده نیروي هوایي 
ارتش جمهوري اسالمي ایران بود که در تاریخ 
15 دي ماه 1373 بر اثر سانحه هوایي به شهادت 
رسید. از وي خاطرات ارزشمندي بر جاي مانده 
که در کتاب »پاکباز عرصه عشق« به چاپ رسیده 
است. در بخش ابتدایي این کتاب خاطراتي را از 
زبان خود شهید ستاري مي خوانیم که گویا تنها 
چند روز مانده به ش��هادتش آنها را بیان داشته 
اس��ت. در معرفي کتاب »پاکباز عرصه عشق« 
نگاهي به این بخش از خاطرات او مي اندازیم که 

در نوع خود جالب و خواندني است. 
»پدرم اهل س��میرم اصفهان بود. در همان جا 
دروس مکتبخانه را به اتمام رساند و در کسوت 
درویش��ان درآمد. 16ساله بود که دست به یک 
سلسله سفرهاي طوالني مي زند. او سفرهایش 
را با اس��ب یا پاي پی��اده انجام م��ي داده و اکثر 
نقاط ایران، عراق، ش��امات، مکه و مدینه را زیر 
پا گذاشته بود.«  مرحوم حاج حسن ستاري، پدر 
شهید امیرمنصور ستاري، شاعري عارف مسلک 
و مورد احترام مردم بود. آنطور که خود ش��هید 
ستاري مي گوید، پدر ایشان پس از چندین سال 
سفر و سیر و سلوک، در اطراف ورامین ساکن و از 
همین طریق، منصور در روستاي ولي آباد ورامین 

متولد مي شود. 
انتخاب بخ��ش ابتدایي کت��اب »پاکباز عرصه 

عشق« براي معرفي به خوانندگان صفحه ایثار 
و مقاوم��ت به این علت اس��ت که غالب��اً تصور 
عموم مردم از امراي ارتش، انس��ان هایي خاص 
از خانواده هایي خاص است که مسیر ورود آنها 
به نظام و موفقیت را همواره کرده اند، اما در این 
کتاب با منصور ستاري به عنوان یک کشاورز و 
حتي چوپان آشنا مي شویم. کسي که بسیاري 
از مقاطع عمر خود در کودک��ي و نوجواني را به 
دنبال گله گوسفندان س��پري و از این رهگذر 

سختي هاي بسیاري را تحمل کرده است. 
»براي گذران��دن زندگي روزمره با مش��کالت 
بس��یاري مواجه بودیم و حت��ي گاهي چیزي 

براي خوردن نداش��تیم. براي ناه��ار یک لقمه 
ناني با پیازي یا ی��ک عدد تخم م��رغ با خودم 
به مدرس��ه مي بردم... آن موق��ع مجبور بودم با 
تراکتور رانندگي کنم. کود مي پاشیدم و خالصه 
زحمت مي کشیدم تا حبوبات، غالت، هندوانه 
یا صیفي جات بار بیاید... کسي که این کارها را 
کرده اس��ت مي فهمد چه مي گویم. دامپروري، 
گله داري، چوپاني، ش��ناخت حاالت گوسفند، 
بره، بز، بزغاله و... اینها چیزهایي اس��ت که آدم 
باید با آنها زندگي کرده باشد تا بفهمد. واال آدم 

نمي فهمد این چیزها را.«
زندگي براي منصور زماني س��خت تر مي شود 
که پدرش را در سن 9سالگي از دست مي دهد. 
پس��رهاي زن اول پدرش که بزرگ بودند و زن 
داشتند، هر کدام دنبال کار خودشان مي روند و 
با تقسیم مال و اموال پدري، رفته رفته او، مادر و 
خانواده اش به فقر و تنگدستي مي افتند. منصور 
هم مجبور مي شود سخت تر از قبل کار کند، اما 
او از طبیعت چیزهایي مي آم��وزد که بعدها در 

زندگي اش از آن استفاده مي کند: 
»آرامش و س��کوت در میان تپه و دشت، انسان 
را مي س��ازد. بیابان، صحرا، ش��ب، شب هاي پر 
ستاره کویر، تاول و پینه دست، آفتاب سوزان، 
س��رمایي که از شدت آن پوس��ت دست انسان 
ترک مي خورد و زخم مي ش��ود؛ زخم هایي که 
گاه تا پنج ماه بر دست مي ماند. بله، اینهاست که 

انسان را مي سازد.« 
بعدها منصور به دانشکده افسري مي رود و وارد 
نیروي هوایي مي شود. رفته رفته ترقي مي کند 
خصوصاً بعد از پیروزي انقالب و در دوران دفاع 
مقدس به دلی��ل نب��وغ و توانایي هایش ترفیع 
مي گیرد و به فرماندهي نی��روي هوایي ارتش 
مي رس��د، اما هیچ گاه روزهاي س��خت دوران 
کودکي و کار در روس��تا، سرمزرعه و دنبال گله 
رفتن را فراموش نمي کند. از همین روست که 
تا پایان عمر خود را غمخوار و همراه کارگران و 
فرودستان مي داند.  »بهترین دوستان و رفیقان 
من در نی��روي هوایي کارگرن��د. آنهایي که آن 
پایین دارند کار مي کنند و همه این را مي دانند. 
بعضي ها مي گویند که ستاري چرا آن یکي را از 
من بیشتر دوست دارد؟ بحث فرماندهي و اینها 
نیس��ت. من اینها را به هیچ وجه از خودم جدا 
نمي دانم. من از همین ها هس��تم. من مال یک 
جاي دیگر که نیس��تم. به یاد دارم بعد از فوت 
پدرم، ما کسي را نداش��تیم. یک دایي داشتیم 
که زندگي اش را در مش��هد فروخت و به تهران 
آمد. از آن روز تا روز مرگش براي من حکم پدر را 
داشت... باور کنید تمام کساني که امروز پیرمرد 
هستند و در نیروي هوایي کار فني مي کنند، من 
هر گاه به چهره آنها نگاه مي کنم، سیماي دایي ام 
جلو چشمانم مجسم مي شود. انسان هاي پاک، 

انسان هاي مؤمن و با خدا.«

زندگي براي منصور زماني سخت تر 
مي شود که پدرش را در سن 9سالگي 
از دست مي دهد. پسرهاي زن اول 
پدرش که بزرگ بودند و زن داشتند، 
هر کدام دنبال کار خودشان مي روند 
و با تقس�يم م�ال و ام�وال پدري، 
رفته رفته او، م�ادر و خان�واده اش 
ب�ه فق�ر و تنگدس�تي مي افتن�د

روايتي از زندگي حاج اسكندر معيني که پس از 31 سال جانبازي به ياران شهيدش پيوست

پاهاي حاجی بال های پروازش تا بهشت شدند
   احمد محمدتبريزي

روزي که بندهاي پوتينش را به قصد رفتن به 
جبهه سفت مي کرد، نفسي عميق کشيد و به 
صداي ضربان قلبش گوش داد. جواني رشيد 
و قبراق ب�ود که قلبش مثل س�اعت منظم 
مي تپيد. از اينكه توانايي دفاع از کش�ور را 
داش�ت به خودش مي بالي�د. در دلش خدا 
را از بابت س�المتي و توانايي اش شكر کرد، 
کوله اش را روي شانه اش انداخت و به سوي 

مناطق عملياتي راهي شد. 
حاج اسکندر خودش را براي هر پیشامدي آماده 
و در ذهنش خطرات ای��ن راه را بارها مرور کرده 
بود. مي دانس��ت در منطقه آتش گلوله و ترکش 
اس��ت و اگر لحظه اي دیر بجنبد ش��هید خواهد 
شد. مي دانست دشمن متجاوز سنگدل تر از این 
حرف هاس��ت و اگر با آنها مواجه شود،  رحمي بر 
جواني اش نخواهند کرد. مي فهمید که جنگ است 

و کسي در جنگ با کسي شوخي ندارد. 
  دشمن زبون

اس��کندر فکر همه جا و همه چیز را ک��رده بود. 
از کس��ي باکي نداش��ت. با تمام توانش آمده بود 
تا جلوي دش��من متجاوز را بگی��رد. بارها پیش 
خودش فکر شهادت را کرده بود، ولي فکر کردن 
درباره جانبازي برایش سخت بود. با این حال فکر 
لحظه اي ک��ه گلوله اي به بدن��ش برخورد کند و 
اینکه شاید دیگر دس��ت یا پا نداشته باشد را هم 
کرده بود. در ذهنش تمام مع��ادالت را کنار هم 
چیده بود و ب��ا آگاهي تمام پا به جبهه گذاش��ته 
بود، اما آنچه اس��کندر جوان آن روزها فکرش را 
نمي کرد مواجه شدن با گازهاي شیمیایي بود. فکر 
نمي کرد دشمن آنقدر زبون و حقیر باشد که روي 
سر انسان هاي بي گناه گازهاي کشنده شیمیایي 
بریزد. فکر مي کرد اگر روزي دش��من بخواهد از 
بمب هاي شیمیایي اس��تفاده کند حتماً مجامع 
بین المللي مانعش خواهند ش��د، اما این فکر در 
واقعیت شکل دیگري گرفت. دشمن بارها و بارها 
علیه رزمندگان از بمب هاي ش��یمیایي استفاده 
کرد و مجام��ع بین المللي تنه��ا نظاره گر چنین 

جنایت هایي بودند. 
اسکندر معیني در لش��کر 14 امام حسین)ع( به 
فرماندهي شهید حس��ین خرازي حضور داشت. 
ش��هید خرازي روي آمادگي نیروهایش دقت و 
حساسیت زیادي داشت و رزمندگان لشکر باید 
همیش��ه آمادگي ش��ان را حفظ مي کردند. اول 
»اخالص« و دوم»صداقت« دو عنصري بودند که 
حاج حسین در دفاع مقدس به نیروهاي تحت امر 

خود آموخته بود. 
یک روز اسکندر یاد خاطره اي افتاده بود که دور 
تا دور نشسته بودند و آن وسط نقشه اي پهن بود. 
حاج حسین گفت: »تا یادم نرفته اینو بگم، اونجا 
که رفته بودیم براي مانور یه تیکه زمین بود. گندم 
کاش��ته بودن. یه مقدار از گندم ه��ا از بین رفته. 
بگید بچه ها ببینن چقدر از بین رفته، پولش��و به 
صاحبش بدین.« در ذهنش م��رور مي کرد مگر 
مي ش��ود فرمانده اي در آن وضعیت سخت و در 
ش��رایط جنگي آنقدر ریزبین و نکته بین باش��د. 
رعایت حق الناس جزئي جدانشدني از وجود شهید 
خرازي بود و در رفتارش اهمیت این موضوع را به 

نیروهایش هم آموزش مي داد. 
حاج اسکندر معیني در این مکتب پرورش یافته 
و وجود شهید خرازي تأثیر شگرفي در او گذاشته 
بود. شهادت فرمانده رشیدش داغ بزرگي بر دلش 
بود. هر چه بیش��تر از روزهاي جنگ مي گذشت 
دوستان بیشتري را از دست مي داد. فراق دوستان 
و تنهایي، بینش حاج اس��کندر را عمیق تر کرده 

بود. 
معیني در عملیات  زیادي شرکت کرده بود و دیگر 

شرایط جبهه و وضعیت نیروهاي خودي و دشمن 
را به خوبي مي دانست. تجربیات گرانبهاي زیادي 
از حضور در موقعیت هاي مختلف کسب کرده بود 

و این تجربیات کمک زیادي به او مي کرد. 
  حمله شيميايي

حاج اسکندر تا آخرین سال جنگ هر قساوتي را از 
بعثي ها دید و هر خطري را از بیخ گوش گذراند. دیگر 
حسابي آبدیده شده بود. سال ها حضور در شرایط 
س��خت جنگي او را آماده هر چیزي  کرده بود. فکر 
نمي کرد در آخرین سال جنگ اتفاقاتي در جبهه ها 
رقم بخورد که سرنوشت او را براي همیشه تغییر دهد. 
ارتش بعث که پس از عملیات کربالي5 در س��ال 

1365 در موضع ضعف قرار گرفته بود،  براي نشان 
دادن قدرتش اسفند سال 66 بمب هاي شیمیایي اش 

را روي سر مردم بي دفاع حلبچه ریخت. 
حمله ش��یمیایي ص��دام به حلبچ��ه در آخرین 
روزهاي سال 66 یکي از بزرگ ترین جنایت هاي 
بشري را رقم زد. جان انسان هاي زیادي گرفته شد 
و بس��یاري دیگر تا پایان عمر با عوارض گازهاي 
ش��یمیایي زندگي کردند. عوارضي ک��ه هزار بار 
بدتر از مرگ بود. گازهاي شیمیایي تا اعماق جان 
کساني که در منطقه حضور داشتند،  نفوذ مي کرد 

و اندام هاي حیاتي شان را از بین مي برد. 
حاج اسکندر یکي از قربانیان این حمله غیرانساني 
بود. او که سال هاي زیادي را در جنگ تاب آورده 
بود این بار بدنش توان تحمل گازهاي شیمیایي 
را نداشت. خیلي زود جسم نحیفش به این گازها 
واکنش نشان داد و سالمتي را از او گرفت. نفسش 
رفته رفته سنگین و پاهایش به مرور سست شد. 
احس��اس مي کرد هر روزي که مي گذرد عوارض 
شیمیایي سالمتي اش را بیشتر به خطر مي اندازد. 

  از دست رفتن پاها
پ��س از مدتي کوت��اه ای��ن رزمنده لش��کر امام 
حس��ین)ع( زمینگیر ش��د. نفس کشیدن ساده 
برایش سخت و راه رفتن برایش به کاري دردآور 
تبدیل شده بود. حال حاج اسکندر خوب نبود و هر 
روز که مي گذشت بدتر هم مي شد. پس از مدتي 
عفونت هر دو پایش را گرفت. پاهایش به ش��دت 
متورم و کبود شدند و درد در هر دو پایش پخش 
شد. حاج اسکندر پاهایش را دوست داشت. تحمل 
زندگي بدون راه رفتن و دویدن برایش سخت بود. 

او که زماني جبهه ها را زیرپایش مي گذاشت حاال 
برداشتن قدمي آزارش مي داد. حاج اسکندر با این 
پاها منطقه به منطقه در کنار رزمندگان جنگیده 
بود و دیگر پاهایش یاراي همراهي اش را نداشتند. 
این وضعیت براي او سخت بود ولي حاج اسکندر 
این را مرحله اي تازه از زندگي اش مي دانست که 

باید پذیرایش مي شد. 
تقدیر تازه حاج اسکندر جانبازي بود و او همچون 
روزهاي رزمندگي همانطور با روحیه به استقبال 
جانبازي مي رفت. عفونت و تاول پاهایش بیشتر 
مي ش��د. ش��رایط طوري ش��د که دیگر توان راه 
رفتن را از او گرفت. نفس هایش نیز به اکس��یژن 
وصل ش��ده بود و باید ط��ول روز را روي تختش 

سپري مي کرد. 
پیش دکترهاي مختلفي براي م��داوا رفت ولي 
هیچ کدام نتوانس��تند کاري براي حاج اسکندر 
انجام دهند. اوضاع پاهایش از آن چیزي که فکر 
مي کرد بدتر شد. باید قید پاهایش را مي زد. برخي 
پزشک ها براي جلوگیري از گسترش عفونت گفته 
بودند باید پاهایش را قطع کند، ولي حاج اسکندر 
حاضر به ای��ن کار نبود. پاهایش، ای��ن دو همراه 
همیشگي اش را دوست داش��ت. مي گفت یا من 
را بکشید یا پاهایم را قطع کنید. خودش تعریف 
مي کرد که دکترها گفته بودن��د این پاها دیگر پا 
نمي شوند و واقعاً هم همین ش��د، این پاها دیگر 

برایش پا نشد. 
  مصرف روزي 50 مرفين

حاج اسکندر درباره وضعیت جانبازي اش چنین 
مي گفت: » نفس ندارم، قدرت ن��دارم، پاهایم به 
حدي عفون��ت دارد که هیچ دکت��ري نمي تواند 
براي من کاري کند. مي خواس��تند پایم را قطع 
کنند، اما مخالفت کردم. 31 س��ال اس��ت که پا 
ندارم. متأسفانه هیچ دکتري نتوانست پاهایم را 
خوب کند. هر چه خدا بخواهد همان مي شود. من 
پاهایم را از دست دادم و با این کنار آمدم. از مال 
دنیا چیزي نمي خواهم. خدا را شاکرم که فرزندان 
پاک و صالحي دارم.« حاج اسکندر هیچ چیزي از 
این دنیا نخواست. »عاقبت بخیري« دعایي بود که 

همیشه روي لبش قرار داشت. 
ملحفه هاي روي پایش را کنار مي زند و به پاهاي 
متورم و کبودش نگاه مي کند. 31 سال بودن در 
چنین وضعیتي خیلي سخت است آن هم براي 
مرد فعال و پرجنب و جوشي مثل او، ولي هر چه 
بود او با جانبازي اش کنار آمد. هر دو ساعت چهار 
آمپول مي زد، یعني در شبانه روز 50 مرفین مصرف 
مي کرد. جز خودش هیچ آدم دیگري معناي این 
اعداد و ارقام و این همه درد را نمي فهمد و تحملش 
را ندارد. او با وجود این همه درد از زندگي اش راضي 
بود. همس��رش مثل کوه پشتش قرار داشت و در 
کنار مراقبت از او حواسش به بچه ها هم بود. حاج 
اسکندر این حجم از صبوري را از روزهاي جنگ 
به یادگار داشت. همنشیني با شهدا و انسان هاي 

بزرگ روح او را بزرگ تر از همیشه کرده بود. 
حاج اس��کندر کوه اس��تقامت و صبر بود. وقتي 
دردهایش شروع مي شد و در وجودش مي پیچید 
جز صبوري کار دیگري نمي کرد. زمان هاي زیادي 

یاد دوستان ش��هیدش مي افتاد و در دلش طلب 
شهادت مي کرد. یاد صفاي روزهاي جبهه و مرام و 
معرفت رزمندگان مي افتاد و دلش براي آن روزها 
تنگ مي شد. روزهایي پر از عشق و صفا که دیگر 
هیچ گاه تکرار نشد. رفقا و رفاقت هاي جبهه را دیگر 
جاي دیگري ندید. جاي آن رفاقت ها بي مهري و 
بي معرفتي زیاد دید و چش��مانش را روي عوض 
شدن آدم ها بست و امید دلش را به دیدار دوباره 

همان دوستان روشن نگه داشت. 
  ديدار با فرمانده

باالي تختش عکس بزرگي از فرمانده اش را زده 
بود. ارادت قلبي  زیادي به شهید حسین خرازي 
داشت. حاج حس��ین خرازي براي او نماد کاملي 
از انس��انیت بود. خدا از خوبي هاي عالم در وجود 
شهید خرازي گذاشته بود و دیگراني که کنارش 
نفس کشیده بودند،  از این خوبي ها بهره اي کسب 
کرده بودند. با یاد همرزمانش زنده بود و زندگي 
مي کرد. دیگ��ر هیچ وقت آن صف��ا و مردانگي را 
جاي دیگري ندید. یاد حالت ه��اي عارفانه حاج 
حسین افتاد، گوشه چشمش اشکي جاري شد و 
صفاي باطن و پاکي وجودي شهید خرازي و دیگر 
رزمندگان دلش را به سوي جبهه ها برد. ته دلش 
خوشحال بود که سعادت درک مرداني خدایي را 

داشته است. 
حاج اسکندر این روزها بیشتر از هر زمان دیگري 
دلتنگ دوستانش بود. دلش مي خواست دوباره 
بتواند جمال شهید خرازي را ببیند و بتواند دوباره 
کالمي با ش��هید رداني پور صحبت کند. حال و 
هواي امسالش از همیشه به شهادت نزدیک تر بود. 
مي دانست رفقاي قدیمش ناظر رفتار و کردارش 
هس��تند و او خیلي زود به آنها خواهد پیوس��ت. 
مي دانست درد و رنج هایش را جایي جا مي گذارد 
و سبکبال پرواز مي کند. حاج اسکندر معیني پس 
از 31 سال جانبازي در پانزدهم تیرماه به آرزوي 
دیرینه اش رسید و به دوستان شهیدش پیوست. 
شهید معیني نمادي از مقاومت، استواري و صبر 
جانبازان دفاع مقدس بود. دلش از بي مهري هایي 
که در این مدت دیده بود حرف هاي زیادي براي 
گفتن داشت، ولي او درد دل هایش را کنار دردهاي 
جانبازي اش گذاشت و لب به گالیه نگشود. شهید 
اسکندر معیني آرام و بدون سروصدا رفت و ما یکي 
دیگر از قهرمان هایمان را از دس��ت دادیم. یادش 

براي همیشه جاودانه خواهد ماند. 

پيش دکترهاي مختلف�ي براي مداوا 
رفت ولي هيچ کدام نتوانستند کاري 
براي حاج اسكندر انجام دهند. اوضاع 
پاهايش از آن چيزي که فكر مي کرد 
بدتر شد. بايد قيد پاهايش را مي زد. 
برخي پزش�ک ها ب�راي جلوگيري از 
گس�ترش عفونت گفته بودن�د بايد 
پاهايش را قطع کند، ولي حاج اسكندر 
حاضر به اين کار نبود. پاهايش، اين دو 
همراه هميشگي اش را دوست داشت


