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ارتباط با ما 88498481

نگاه

پدر و مادر نداريم
شرف كه داريم !

يتيمي که درجبهه هزاران برادرداشت

در ميان اس�امي رزمندگان بيسرپرست حاضر
در دفاعمقدس به نام دو برادر دوقلويي رسيديم.
ثاقب و ثابت شهابي نشاط ،دوقلوهايي بودند كه
سال  ۱۳۴۳داخل سبدي در كنار يك شيرخوارگاه
رهاشدند .اين دو برادر دوقلو بعدها راهي جنگ
ش�دند و بعد از مدت�ي بر اث�ر عوارض ناش�ي از
گازهاي ش�يميايي به شهادت رس�يدند .نوشتار
زير به قلم حميد داوودآبادي منتشر شده است:

«هفتم مهر  ۱۳۶۰بود كه از پادگان امام حس��ن (ع)
از تهران عازم منطقه غرب كشور شديم و فردا صبح
به پادگان اهللاكبر در شهر اسالمآباد غرب رفتيم .در
بين نيروها متوجه حضور دو برادر دوقلو شدم .وقت
تقس��يم نيرو خود اين دونفر درخواس��ت كردند به
عنوان امدادگر معرفي ش��وند ،چون قب ً
ال دورههاي
امدادگري را ديده بودند .چند روز بعد عمليات مسلم
بن عقيل در سومار شروع شد .ما را به منطقه بردند و
اين دو برادر دوقلو هم در دس��ته ما بودند .يادم است
بچههاي بسيار خوش مشرب و بانشاطي بودند .تا يك
روز بلندگوي تبليغات اعالم كرد بچههاي دسته سه
بيايند نامههايشان را بگيرند .نامههاي پدر و مادر هر
كدام ما از شهرهايمان ميرسيد دست واحد تبليغات؛
مسئول اين واحد هم يكي يكي اسامي را ميخواند و
نامهها را ميداد .همه ما دويديم ك��ه نامههايمان را
بگيريم ولي اين دو برادر نيامدند .آمديم نشس��تيم
توي چادر و با همان ذوق نوجواني نامهها را باز و شروع
كرديم به خوان��دن .مث ً
ال من ميگفت��م دمش گرم!
مادرم برايم آش پشت پا پخته! آن يكي ميگفت پدرم
فالن چيز را نوش��ته و ...من ديدم اين دو برادر بغض
كردهاند .ثابت كه ظاهرا ً كمي بزرگتر بود برادرش را
صدا كرد و دوتايي بيرون رفتند .بلند شدم و ديدم اين
دوتا سرهايشان روي ش��انه هم دور ميشوند و گريه
ميكنند .نفهميدم ماجرا چيست.

شهيد ثاقب شهابي نشاط

خاصي ميان ما وجود داشت.
شهيد به ش�ما از زندگي خاصش و اينكه
بيسرپرست بوده حرفي زده بود؟
ما زياد با هم حرف ميزديم .مث ً
ال اينكه چطور شد به
جبهه آمديم .با خانواده هم آشنا شديم .در جريان
همين گفتوگوها بود كه گفت خانم و آقايي چون
بچهدار نميشدند ،مرا از پرورشگاه آوردند و بزرگ
كردند .اواي��ل باور آن براي من س��خت بود ،اما به
من گفت حاللت نميكنم اگر قبل از شهادتم اين
موضوع را به كسي بگويي.
در چه عملياتهايي با هم بوديد؟
در منطقه مجن��ون در خط مق��دم و در عمليات
كربالي 4و 5در منطقه ش��لمچه هم با هم بوديم.
بعد از آن من به مخابرات تيپ رفتم و ايشان هم به
گردان تخريب رفت ولي با هم ارتباط داشتيم .حتي
بسياري از اوقات با هم بوديم.
خاطرهاي از اين همراهيها داريد؟
در جريان عمليات كربالي 5اتفاق جالبي افتاد .يك
روز تانكهاي عراقي قصد داشتند ما را دور بزنند و
در واقع ميخواس��تند گردان ما را محاصره كنند.
عدنان بصير با كمك شهيد غريبشاه توانستند با
شليك پياپي آرپي جي مانع عبور تانكها شوند.
خيلي ش��جاع بودند .همين دو نفر مانع محاصره
گردان از سوي بعثيها شدند.

گفتوگوي «جوان» با 2همرزم شهيد ابوالفضل غريبشاه رزمندهاي كه از پرورشگاه به فرزندي پذيرفته شده بود

صغري خيل فرهنگ

افراسياب (ابوالفضل) غريبشاه متولد س�ال  46در سمنان بود.
او كه پدر و مادر نداش�ت و بيسرپرست بود ،نزد زوج كشاورزي
كه فرزند نداش�تند بزرگ ش�د و تحصيل كرد .تا دوم راهنمايي
درس خواند و به دليل عالقه زيادش به قمر بنيهاش�م نام خود
را به ابوالفض�ل تغيي�ر داد .ارديبهش�ت س�ال  62در حالي كه
16س�ال داش�ت ،به عنوان داوطلب بس�يجي عازم جبهه شد.
حض�ور در جبهه را باره�ا و بارها تك�رار كرد .معتق�د بود بدون
دليل نبايد جبه�ه را ترك ك�رد .چون جبهه بايد هميش�ه پر از
نيروه�اي رزمنده باش�د .دي ماه س�ال  65به عضويت رس�مي
س�پاه درآمد .در عملياتهاي زي�ادي حضور پيدا ك�رد و دو بار

شهيد ثابت شهابي نشاط

دليل اشكهاي ثاقب و ثابت را بعدها متوجه شدم.
در بمباراني در س��ومار تعدادي از بچهها ش��هيد
شدند .ديدم ثاقب خيلي بيتابي ميكند .گفتم اين
بچهها پدر و مادرشان بيشتر از تو داغ ديدهاند .ديدم
گريهاش شديدتر شد .گفتم مگر حرف بدي زدم؟
گفت آخر ما پدر و مادر نداريم .شوكه شدم .پرسيدم
يعني چه؟ گفت ما پرورشگاهي هستيم .آنها حدود
 12،11نفر بودند كه با هم از پرورش��گاه به جبهه
اعزام شده بودند .با همان تعجب گفتم خب شما كه
پدر و مادر نداريد و پرورشگاهي هستيد براي چه به
جبهه آمدهايد؟ گفت «ما پدر و مادر نداريم؛ شرف
كه داريم ،غيرت كه داريم».
تا آخرين س��ال جنگ اين دو برادر ب��ا وجود اينكه
مجروح و شيميايي شده بودند ،اما در جبهه حضور
داشتند .نكته جالبي هم بود كه رد اين دو برادر را در
مناطق جنگي غرب و جنوب پي��دا ميكردم .مث ً
ال
در كرمانشاه مس��جدي بود كه به پاتوق رزمندهها
معروف بود .آنجا ديدم اعالميهاي روي ديوار اس��ت
كه آن را بارها اين طرف و آن طرف ديده بودم .عكس
كودكيهاي اين دونفر بود و باالي عكس به رسم آن
زمان نوشته شده بود« :به نام اهلل پاسدار حرمت خون
شهيدان» و چنين مضموني داش��ت« :مامان ،بابا!
شما را به خدا ،ما دنبال شما ميگرديم »...هرجا كه
ميرفتند ،هر منطقه و شهري ،اين اعالميه را به ديوار
ميچسباندند و دنبال پدر و مادرشان بودند .ثاقب در
سال  ۱۳۷۷و ثابت در سال  ۱۳۸۵بر اثر جراحتهاي
جانبازي به شهادت رسيدند».

شاخص بود ،همراه بچههاي اطالعات ميرفت.
محور ارتفاعات گوجار ه��م از نظر ارتفاع و هم
سختي مسير عبور ميطلبيد چنين نيرويي
اعزام شود .ش��هيد هم اهل شهميرزاد بود كه
كوهستاني است ،لذا ايشان را براي شناسايي
منطقه انتخاب كرده بوديم .به هر حال آشنايي
من با غريبشاه اينگونه آغاز شد.
چه خصوصيت اخالقي داشت؟
عاش��ق امام بود و پيروي از دس��تورات امام را
واجب ميدانست .اطاعتپذيري فوقالعادهاي
داشت .موقعيتشناس بود .براي همين درس را
رها و در جبهه حضور پيدا كرد .براي حفظ نظام
اسالمي و انقالب اسالمي به جد تالش ميكرد.
همه كساني كه در جبهه حضور يافتند به دليل
حفظ انقالب اس�لامي بود ،ب��راي اينكه يك
وجب از خاك وطن در اش��غال دشمن نباشد،
فداكاري ميكردند تا مردم ما خوشحال شوند.
پي��روزي در هر عملياتي موجب خوش��حالي
مردم ما ميش��د .هر وجب از خ��اك ايران كه

آزاد ميشد مردم ما شادمان ميشدند .بسيار
صبور بود .بارها در جبهه حض��ور پيدا كرد .از
سال  62تا  66كه شهيد ش��د مرتب به جبهه
ميرفت .خستگيناپذير بود .خصوصيت ديگر
ايشان اين بود كه عاشق شهادت بود .نيرويي
بود كه در عين سادگي ،بسيار زرنگ و شجاع
بود .به هيچ عنوان ترس در دلش نبود .خيلي
راحت مأموريته��ا را ميپذيرفت و به راحتي
هم انجام ميداد.
چهخاطرهايازايشاندرذهنتاننقش
بسته است؟
خودم در بيتالمقدس 2مجروح شدم .حدود
10روز از منطقه خارج شدم و به پشت جبهه
آمدم اما همان زمان ايش��ان در منطقه حضور
داشت .وقتي برگشتم ديدم در واحد تخريب
بينظميهايي وجود دارد .به هر حال ابوالفضل
جزو نيروهاي كادر ما بود و ما توقع بيشتري از
ايشان داش��تيم .از او خواستم به پشت جبهه
برگردد .گفتم نميخواهم اينجا باشي .خيلي

شهيد ابوالفضل غريبشاه نفر دوم ايستاده از سمت راست

نوراهلل بهنام
اولين بار چطور با ش�هيد غريبش�اه
آشنا شديد؟
استان س��منان تا قبل از عمليات كربالي  4و
 5لشكر يا تيپ مستقل نداش��ت .سمنانيها
معم��والً در قالب س��ه يا چه��ار گ��ردان در
لش��كرها و تيپهاي ديگر به ويژه لش��كر 17
عليبنابيطالب(ع) قم حضور داشتند .بعد از
س��ال 65تيپ  12قائم (عج) سمنان مستقل
شد .شهيد غريبش��اه قبل از تشكيل اين تيپ
به جبهه رفته ب��ود و در عملياتهاي مختلف
حضور داشت.
معموالً هم در گ��ردان موس��يبن جعفر(ع)
بود .استان س��منان دو گردان داشت يكي به
نام موس��ي بن جعفر(ع) كه شامل رزمندگان
س��مناني بود و ديگري به نام گردان كربال كه
شامل نيروهاي اعزامي از شاهرود بود .نيروهاي
اعزامي از دامغان و گرمسار هم در هر دو گردان
حضور داشتند .شهيد غريبشاه در گردان موسي
بن جعفر(ع) بود .آشنايي من با شهيد از سال
 1366صورت گرفت كه ايشان از گردان پياده
به گردان تخريب آمد .البته آن موقع ديگر عضو
رسمي سپاه شده بود .در عمليات بيتالمقدس
 3غريبشاه براي شناس��ايي يكي از محورهاي
ارتفاعات گوجار مأموريت داشت .چون معموالً
نيروهاي تخريب و اطالع��ات عمليات قبل از
هر عملياتي براي شناسايي ميرفتند .بعضي
عملياتها ت��ا هفت محور داش��ت و هر گروه
از نيروه��اي تخريب و اطالع��ات و عمليات با
همكاري هم مس��ئول يك محور ميش��دند.
ايشان چون هم از لحاظ اعتقادي ،روحي،رواني ،
رازداري و هم توان فيزيكي رزمندهاي برجسته و

هم مجروح ش�د .دوس�تانش به او لقب آدم آهن�ي داده بودند،
چون تركشه�اي زيادي در بدن داش�ت .آنق�در در جبهه ماند
تا عاقبت در  25اس�فند  66پ�س از بازگش�ت از عمليات موفق
بيتالمقدس  3بر اثر برخورد تركش ناش�ي از بمباران خوشهاي
بعثيها به شهادت رس�يد .دس�ت يافتن به مطالبي كه پيشرو
داريد كار آس�اني نبود ،چراكه خانواده اصلي ش�هيد غريبشاه
مشخص نبودند .نشاني هم از زن و مرد كشاورزي كه او را بزرگ
كردند ،پيدا نكرديم .بعد از مدتي تفحص و جستوجو توانستيم
به دو نف�ر از دوس�تان و همرزمانش دس�ت پيدا كني�م .نوراهلل
بهنام فرمانده و سيدجواد عليالحس�يني همرزم شهيد در اين
گفتوگو از زندگي ،سيره و سيرت اين شهيد سمناني ميگويند.

ناراحت شد .شنيدم كه ميگفت مگر من چه
كار بدي كردم كه فرمانده از دست من ناراحت
ش��ده و مرا از منطقه خارج كرده اس��ت .اين
دستورم برايش سنگين بود .ميگفت من براي
اين عمليات خيلي زحمت كشيدم و شناسايي
رفت��م .ناراحت بود كه نميتوان��د در عمليات
ش��ركت كند .البته من هم در نظر داشتم بعد
از چند روز دوباره برگردد .صرفاً ميخواس��تم
كمي متنبه شود .دو ،سه روز كه گذشت پيغام
داد اش��تباه كردم ،اجازه بدهيد برگردم .انگار
ميدانست در عمليات پيشرو شهيد ميشود.
ش��ب عمليات پيش من آمد و گفت ببخشيد
من كوتاهي كرده و شما را ناراحت كردم .يك
قرآن جيبي همراه خودش داش��ت .گفت من
هيچ چيزي جز اين قرآن ندارم ،آن را به ش��ما
تقديم ميكنم .واقعاً مسجل شده بود كه شهيد
ميش��ود .گفتم ميپذيرم و ق��رآن را گرفتم.
همراه ديگر رزمندگان رفت .اتفاقاً ارتفاعات هم
پر از برف بود ،اما عمليات با موفقيت انجام شد.
صبح روز بعد همه سالم و با پيروزي برگشتند.
بچهها اغلب از رزمندهه��اي باتجربه بودند و
سابقه شركت در عملياتهاي بزرگ را داشتند.
وقتي از ارتفاعات برگشتند آنها را جمع كرديم
تا در پايان آن عمليات موفقيتآميز به پشت
جبهه اعزام ش��وند .بر خالف پيشبينيهاي
انجام ش��ده بالفاصله بعثيها اقدام به بمباران
هوايي منطقه كرده و از بمبهاي خوش��هاي
استفاده كردند 300 ، 200 .نفر از رزمندگان ما
مجروح شدند .خودم هم زخمي شدم .دو سه تا
از بچههاي تخريب از جمله شهيد غريبشاه هم
مجروح شدند.
تقريباً 400نفر از رزمندگان در يك شيار بودند،
اما غريبشاه تنها رزمنده از نيروهاي تخريب بود
كه به شهادت رسيد 25.اسفند 66يعني فرداي
عمليات بيتالمقدس 3ابوالفضل زير ارتفاعات
گوجار شهيد شد.
از زندگي شخصي ش�هيد هم اطالع
داشتيد؟ گويا ايشان يتيم بودند.
يك بار به خانهش��ان رفتم و دي��دم كه پدر و
مادرش هم حضور دارند .بعد كه پرسيدم گفت
پدر و مادر واقعي او نيستند ،اما آنها او را بزرگ
كردهاند .به من گفت آرزويم اين است كه بدانم
پدر و مادر اصلي من چه كس��اني هستند .اما
تأكيد ك��رد كه تا وقتي زندهام راضي نيس��تم
كسي از اين موضوع آگاه شود.

بعد از شهادتش تكميل شد .خيلي به آنها احترام
ميگذاشت ،بهطوري كه من هم در اثر همنشيني
با او س��عي ميكردم به پدر و مادر و بزرگترهايم
بيشتر احترام بگذارم .من اين موضوع را از ايشان
ياد گرفتم .آدم وقتي به زندگي ش��هيد نگاه كند
ميبيند كه دائم مراقب بود .ح��ال عبادت خوبي
داشت .گاهي چيزي شبيه قبر درست و در آن با
خدا راز و نياز ميكرد ،اما در جمع هميشه خندهرو
بود .شادابي خاصي داشت .من حتي مزاح كردن را
هم از ايشان ياد گرفتم.
چ�ه ش�اخصههاي اخالق�ي در ايش�ان
ديديد؟
خيلي مردم دار بود .من كسي را نديدم كه از دست
ايش��ان ناراحت باش��د .اهل غيبت و تهمت نبود.
خوش بيان و ش��جاع بود .ش��جاعت شهيد باعث
شد از كمكتيربارچي ،سراغ كارهاي خطرناكتر
برود و به گردان تخريب رفت .در كارهاي تخريب،
يك ثانيه غفلت كردن ممكن است به قيمت جان
خود فرد و تعداد زيادي از رزمندگان تمام شود .در
عمليات كربالي  5سمت راست كتف و پهلوي او
تركش خورد .ديگر ايشان را نديدم .گفتند او را با
پيك ر شهيدان به پش��ت جبهه منتقل كردند .بعد
از پايان عمليات كه به س��منان بازگشتم در مركز
بسيج مهدوي بودم كه كسي به پشت گردنم زد.

برگشتم ديدم غريبشاه است اما خيلي الغر شده
بود .گفتم افراسياب(ابوالفضل)تويي؟ مگر شهيد
نشدي؟! به شوخي گفت من تا خرماي تو را نخورم
شهيد نميشوم .گفتم مگر تركش نخورده بودي؟
گفت حتي با ماژيك روي صورتم عالمت ضربدر
زده بودند( .كاري كه معموالً در جبهه روي پيكر
شهدا انجام ميدادند) اما وقتي به بيمارستان مقر
تاكتيكي رس��يديم دكترها متوجه شدند كه من
نفس ميكشم .چند عمل جراحي روي من انجام
دادند ،بهطوري كه بيش از يك ماه در كما بودم.
شايداينسؤالبرايبرخيمطرحباشدكه
چگونه ميشود كسي كه راحت ميتواند
زندگي كند و اجباري هم ب�راي رفتن به
جبهه ندارد داوطلبانه براي جهاد ميرود
و به شهادت هم ميرسد؟
استان سمنان يكي از اس��تانهاي مذهبي كشور
است .به ويژه در دوران دفاع مقدس فضاي غالب
استان ،فضاي اسالمي و انقالبي بود .جوانان استان
پايبند به اعتقادات ديني بودند .بحث جهاد و دفاع
براي مردم متدين ما بس��يار مهم بوده و هس��ت.
پدران و مادران فرزندانشان را بر مبناي دين تربيت
ميكردند .ديدگاه اكثر مردم ه��م اين بود كه در
جنگ تحميلي ،اسالم در خطر است و اين برگرفته
از فرهنگ عاش��ورايي اس��ت .در جبهه حتي نام
لش��كرها ،تيپها ،گردانها ،گروهانها و دستهها
برگرفته از نام ائمه معصومين(ع) بود ،لذا بسياري از
مردم به خصوص جوانان به اختيار راه جهاد و حضور
در جبهه را انتخاب ميكردند .هرچند طبيعي است
كه هر خانوادهاي نگران ج��ان فرزندش بود ،ولي
تفكر انقالبي و اسالمي موجب ميشد كسي مانع
حضور عزيزان خود در جبههها نشود.

در جري�ان عمليات كربلاي  5اتفاق
جالبي افتاد .يك روز تانكهاي عراقي
قصد داشتند ما را دور بزنند و در واقع
ميخواس�تند گردان م�ا را محاصره
كنن�د .عدن�ان بصير با كمك ش�هيد
غريبشاه توانس�تند با شليك پياپي
آرپي جي مانع عبور تانكها ش�وند.
خيلي شجاع بودند .همين دو نفر مانع
محاصره گردان از سوي بعثيها شدند

سيدجواد عليالحسيني
شما چطور با ش�هيد غريبشاه آشنا
شديد؟
من قبل از عمليات كربالي  4عازم جبهه شدم.
در منطقه گتوند درياچهاي بود كه براي آموزش
شنا و جنگهاي آبي  -خاكي مورد استفاده قرار
ميگرفت .آنجا من و ش��هيد غريبشاه در يك
گردان در يك گروهان و در يك دسته بوديم.
دوستي داش��تيم به نام عدنان بصير كه اصالتاً
عراقي بود و ش��هيد كم��ك تيربارچي همين
عدنان بصير بود .رزمن��دگان در جبهه خيلي
خوب و راحت با هم دوس��ت ميشدند .چون
از نظر اعتقادي ،اخالقي و رفتاري هماهنگي
زيادي ميان آنها وجود داشت .من هم سيد بودم
كه معموالً در اينگونه جمعها يك مزيت حساب
ميشد .شايد همين هم در دوستي شهيد با من
مؤثر بود .معموالً در گردانها با هم بوديم .حتي
وقتي استان سمنان صاحب تيپ مستقل شد
كه چند گردان داشت ،در تقسيم نيروها باز هر
جا كه قرار بود برويم با هم ميرفتيم .صميميت

اگر ميش�ود باز برگرديم به سؤالمان در
خص�وص خانواده ش�هيد .بعدها س�عي
نكرديد از پدر و مادرش بيشتر بدانيد؟
در جبه��ه با توجه ب��ه آيه «والتجسس��وا »...زياد
در زندگي يكديگر تجس��س نميكرديم و حتي
سؤال نميپرسيديم .در جبهه دوستي بين نيروها
مهمتر از اينگون��ه قضايا بود .اي��ن نكته براي من
خيلي جالب بود كه خانوادهاي ك��ه فرزند ندارند
سرپرس��تي يك بچه را قبول و بزرگش ميكنند،
به طور طبيعي خيلي دلبس��ته او ميشوند اما به
رغم همه دلبستگيها رضايت ميدهند او به جبهه
جنگ برود.
شهيد هم به خانم و آقايي كه او را بزرگ
كردند وابسته بود؟
بله وابسته بود .معموالً در پايان هر مأموريت اعزام
به جبهه مقدار كمي حقوق به رزمندگان ميدادند.
شهيد غريبش��اه همه پولهايش را جمع و خرج
ساختن خانه براي پدر و مادرش كرد .خانهاي كه
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