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  عليرضا محمدي
خب�ر رس�يد نجفعلي ش�هيد ش�ده و از 
سرنوش�ت قدرت اهلل و ول�ي اهلل اطالعي 
در دس�ت نيس�ت. پيكر نجفعل�ي هم در 
منطقه عملياتي خيبر جا مانده و او هم مثل 
دو برادر کوچک ترش مفقود اس�ت. خبر 
ش�هادت نجفعلي در حالي که همس�رش 
سه ماهه باردار بود، ضربه روحي سختي به 
خانواده وارد کرد، اما بالتكليفي سرنوشت 
قدرت اهلل و ولي اهلل کورسوي اميدي را در 
دل پدر و مادرش زنده نگه داشته بود. بعدها 
از نامه هاي اسراي خيبر مشخص شد هر سه 
برادر در يک روز و به فاصله چند ساعت از 
هم به شهادت رسيده اند، اما کسي جرئت 
نداش�ت از اين موض�وع حرفي ب�ه پدر و 
مادرشان بزند. سال ها از پي هم گذشتند و 
مادر هر هفته لباس هاي ولي  اهلل و قدرت اهلل 
را مي شس�ت و اتو مي زد به امي�د اين که 
وقتي دردانه هايش برگشتند، لباس تميز و 
آماده براي پوشيدن داشته باشند. سال 75 
پيكر هر سه شهيد خانواده به فاصله چند 
ماه از هم تفحص ش�دند و به زادگاه ش�ان 
روس�تاي هويه فالورجان برگشتند. تازه 
آن موقع بود که والدين ش�هيدان کريمي 
متوجه شدند س�ال 62 فقط در يک روز، 
نيمي از شش فرزند پسرش�ان را از دست 
داده اند! گفت وگوي ما با رجبعلي کريمي 
برادر ش�هيدان کريمي را پيش رو داريد. 

اواخر سال گذش�ته خبر رسيد پدر 
ش�هيدان کريمي مرحوم ش�ده اند 
ايش�ان چه کاره بودند؟ در خانواده 

چند خواهر و برادر بوديد؟
پدرمان حاج اسداهلل کريمي بهمن سال 97 
مرحوم شد. مادرمان هم سال 86 به رحمت 
خدا رفت. پدرم کش��اورز بود و در روس��تاي 
هويه فالورجان س��اکن بوديم. خانواده ما تا 
روز پنجم اسفند ماه 1362 شش فرزند پسر 
و سه فرزند دختر داشت. در همان روز  برادرم 
سردار نجفعلي کريمي به ش��هادت رسيد و 
يکي دو ساعت بعد قدرت اهلل و ولي اهلل شهيد 
ش��دند. جمعيت خانواده ما هم از 9 فرزند به 

شش فرزند کاهش يافت!
شما برادر بزرگ تر شهدا هستيد؟

من سه خواهر و دو برادر بزرگ تر از خود دارم. 
متولد سال 36 هس��تم و بعد از من نجفعلي 
سال 39 به دنيا آمد و بعد از او قدرت اهلل سال 

41 و ولي اهلل سال 44 به دنيا آمدند. 
يعني هر س�ه ش�هيد فرزندان آخر 

خانواده بودند؟
بله، هر س��ه نفر هم ب��ه اقتض��اي جواني و 
توانايي جسمي شان بيشترين سابقه جبهه 
را در خانواده ما داشتند. پشت سر هم جبهه 
مي رفتند. خصوصاً نجفعل��ي و قدرت اهلل که 
پاسدار بودند و تقريباً از اوايل جنگ تا زمان 
شهادتشان در منطقه بودند. من هم پشت بند 
آنها گاهي به جبهه مي رفتم. متأهل بودم و با 
اين وجود خدا توفيق داد که چند باري اعزام 
بگيرم. گاهي پيش مي آمد که شش، هفت ماه 
همديگر را نمي ديديم. چون وقتي اين برادر 
از جبهه مي آمد، آن يکي اعزام مي شد و کم 

پيش مي آمد دور هم جمع شويم. 
پدر و مادرت�ان با جبه�ه رفتن هاي 

پسرانشان مشكلي نداشتند؟
پدرمان آدم مذهب��ي و آگاهي ب��ود. دوران 
طاغوت اصاًل اجازه نمي داد تلويزيون تماشا 
کنيم. س��ال 54 که به حج رفت، از آنجا يک 

ضبط صوت آورد ک��ه يا با آن ق��رآن گوش 
مي داد يا نوارهاي مذهبي. ب��ا روحانيت هم 
رفت و آمد داشت. مي خواهم عرض کنم که 
خودش در خط انقالب بود و درک مي کرد که 
بايد جبهه ها خالي نمانن��د. منتها گاهي او و 
مادرمان گاليه مي کردند که حداقل بگذاريد 
برادر ديگرتان برگردد بعد شما برويد. گاليه 
بحقي هم بود. منتها ش��رايط زم��ان ايجاب 
مي کرد که احس��اس مس��ئوليت کنيم و به 

جبهه برويم. 

نجفعلي چطور برادري ب�ود؟ کمي از 
ايشان بگوييد. 

س��ردار ش��هيد نجفعلي کريمي  بع��د از من 
دنيا آمده بود. خيلي با ه��م رفيق بوديم. آدم 
ش��وخ طبعي بود و با بچه ها مي جوشيد و آنها 
هم او را دوست داشتند. نجفعلي اخالقي خوبي 
که داشت اين بود که سعي مي کرد بچه ها را با 
قرآن يا ادعيه آشنا کند. مثالً به بچه هاي فاميل 
مي گفت اگر فالن دع��ا را حفظ کنيد برايتان 
جايزه مي خرم. با خ��ود ما هم چنين مي کرد. 
خيلي وقت ها سر سفره مي گفت اول بايد سوره 
والعصر را دسته جمعي بخوانيم بعد غذا را شروع 
کنيم. اخالق خاصي داش��ت  و سعي مي کرد 
افرادي که دلش��ان با انقالب نبود را اهل کند. 
کدخدايي داش��تيم که خيلي موافق انقالب 
نبود. نجفعلي با او با احت��رام برخورد مي کرد. 
مي گفتيم چرا ب��ا فالني که انقالبي نيس��ت 
اينطور برخورد مي کني؟ مي گفت ما بايد اينها 
را جذب کنيم، نه اينکه با کم محلي و تندي آنها 
را از خط انقالب دور نماييم. طوري شده بود که 
کدخدا براي نجفعلي احترام زيادي قائل بود. 

هر وقت او را مي ديد با آن سن و سالش به پاي 
نجفعلي بلند مي شد. 

نجفعلي را سردار معرفي کرديد، چه 
سمتي در جبهه داشت؟

نجفعلي س��ال 59 که مقارن با شروع جنگ 
بود، به خدمت سربازي رفت و بالفاصله بعد از 
اتمام خدمتش به عضويت سپاه درآمد. چون 
سابقه زيادي در جبهه داشت، در تيپ 8 نجف 
به فرماندهي گردان رس��يد. مدت��ي فرمانده 
گردان ثامن االئمه)ع( بود و بعد فرمانده گردان 
اميرالمؤمنين)ع( شد. در همين کسوت هم به 

شهادت رسيد. 
قدرت اهلل چطور بچه اي بود؟

ش��وخ طبعي قدرت اهلل از نجفعلي هم بيشتر 
بود. در بسيج و مس��ائل فرهنگي و تبليغاتي 
خيلي فعاليت مي ک��رد. او هم بعد از نجفعلي 
به عضويت سپاه درآمد و زياد جبهه مي رفت. 
قدرت اهلل خصوصيت خاصي که داش��ت اين 
بود که ش��ب ها در خ��واب راه مي رفت. يک 
وقت مي ديدي س��اعت 12 شب بلند مي شد 
و به طرف مسجد مي رفت. يا يک شب ديديم 
دارد قرآن مي خواند. صبح که مي پرس��يديم 
چرا نصف شب قرآن مي خواندي، اصاًل يادش 
نمي آمد چنين کاري کرده است. جالب است 
در خواب راه رفتن هايش هم رگه هاي مذهبي 
داشت. شوخ طبعي قدرت اهلل باعث شده بود با 

همه رفيق باشد و همه او را دوست داشتند. 
ولي اهلل هنگام ش�هادتش 18 س�ال 
داش�ت، اما آنط�ور که ش�ما گفتيد 
زياد جبهه مي رفت. از چند س�الگي 

جبهه اي شده بود؟
ولي اهلل سن کمي داش��ت که به جبهه رفت. 
هنگام شهادت 18 سال داش��ت، اما رزمنده 
باتجربه اي ب��ود. جبهه رفتنش ه��م اينطور 
ش��د که يک روز برگه اي ب��راي پدرمان  آورد 
ت��ا آن را امضا کند. البته پدرمان چون س��واد 
نداش��ت پاي برگه ها را انگشت مي زد. آن روز 
پدر پرس��يده بود اين برگه چيست؟ ولي اهلل 
گفته بود از مدرس��ه داده اند و شما اول امضا 
بزن تا من بگويم چيست. پدر تا برگه را انگشت 
مي زند، ولي اهلل مي گويد اين برگه اجازه شما 
براي حض��ورم در جبهه اس��ت. پدر مي گويد 
الاقل بگذار برادرهاي ديگرت برگردند بعد تو 
برو که ولي اهلل مي گويد هر کس جاي خودش 
تکليفش را انجام مي دهد و جبهه رفتن هاي 

آنها تکليفي از گردن من ساقط نمي کند. 
خود ش�ما ه�م بس�يجي ب�ه جبهه 

مي رفتيد؟
بله، شغل من کشاورزي بود. نقاشي و لوله کشي 
هم مي کردم و بعد از مدت��ي در صنايع دفاع 
مشغول کار  شدم. زمان جنگ متأهل بودم اما 
سعي مي کردم به قدر خودم تکليفم را انجام 

بدهم و به جبهه بروم. 
از بي�ن برادره�اي ش�هيدتان فقط 

نجفعلي متأهل بود؟ 
بله، ايشان اوايل س��ال 62 ازدواج کرد و اواخر 
همان س��ال هم به شهادت رس��يد. آن موقع 
همسرش باردار بود. شش ماه بعد از شهادت 
نجفعلي در ش��هريورماه س��ال 63 پسرش به 
دنيا آمد که به ياد پدر، اس��م او را هم نجفعلي 

گذاشتند. 
ب�ه ماج�راي ش�هادت برادرهايتان 
بپردازي�م. روز پنجم اس�فند 62 چه 

اتفاقي افتاد؟
همانطور ک��ه قباًل عرض ک��ردم، نجفعلي در 
عمليات خيبر فرمانده گردان اميرالمؤمنين)ع( 
بود. چون نمي خواس��تند س��ه برادر کنار هم 

نگاه

مظفرها مثل کريمي ها... 
 غالمحسين بهبودي

در طول دفاع مقدس شهادت چند برادر يا چند 
عضو خان��واده در جبهه هاي جن��گ يا حوادث 
ناشي از بمباران، ترور و... بارها اتفاق افتاده است. 
شش برادر شهيد قادرخان زاده )از شهداي اهل 
س��نت(، چهار برادر ش��هيد جوادنيا، سه برادر 
شهيد سرمدي، سه برادر ش��هيد حسينجاني 
و... از جمله اين موارد هستند، اما کمتر در طول 
جنگ شاهد بوديم که س��ه برادر در يک روز به 

شهادت برسند. 
وقتي ب��ا ب��رادر ش��هيدان کريم��ي گفت وگو 
مي کرديم، ايش��ان اشاره اي داش��تند که شايد 
در طول جنگ تحميلي تنه��ا خانواده کريمي 
باشد که سه برادرش��ان در يک روز به شهادت 
رسيده اند. يادم آمد چند سال قبل گفت وگويي 
با حسين مظفر، وزير اس��بق آموزش و پرورش 
داش��تيم که طي آن مصاحبه عنوان ش��د سه 
برادر ايشان به نام هاي حس��ن، علي و رضا نيز 
در يک روز و به فاصله ساعتي از هم به شهادت 

رسيده اند. 
در بي��ن ب��رادران ش��هيد مظف��ر و کريم��ي 
ش��باهت هاي زيادي وج��ود دارد. مظفرها هم 
مثل ش��هيدان کريمي، ش��ش برادر بودند که 
نيمي از آنها در يک روز )شش��م مرداد 67( در 
جريان عمليات مرصاد به ش��هادت رس��يدند. 
ش��هيدان نجفعلي، قدرت اهلل و ولي اهلل کريمي 
هم سه برادر از ش��ش برادري بودند که هر سه 
روز پنجم اس��فند 62 در جريان عمليات خيبر 

شهيد شدند. 
ش��ايد آنچه برادران ش��هيد کريمي را متمايز 
مي کند، نحوه بازگشت پيکرهايشان باشد. اين 
سه برادر عالوه بر آنکه هر سه در يک روز شهيد 
شدند، هر سه نيز مفقود شدند و 13 سال بعد در 
سال 1375 پيکرهايشان شناسايي شد. البته به 
فاصله چند ماه از هم اول پيکر قدرت اهلل و ولي اهلل 

آمد و بعد پيکر نجفعلي تفحص شد. 
اگر بتوانيم تنها لحظاتي خودمان را جاي مادر 
ش��هيدان کريمي بگذاريم، مي بينيم شنيدن 
خبر شهادت يک فرزند و خبر مفقودي دو فرزند 
ديگر، چيزي نيست که بتوان به اين راحتي ها آن 
را تحمل کرد. همانطور که وقتي مادر شهيدان 
مظفر خبر شهادت سه فرزندش را يکجا شنيد، 
او هم صاح��ب تجربه اي خاص ش��د که گمان 
نمي کنم کسي بتواند ذره اي از آن را درک کند. 
بايد اي��ن واقعيت را بپذيريم ک��ه هرچند تمام 
ملت ايران در دفاع مقدس نقش آفريني کردند 
و گوش��ه اي از بار جن��گ را ب��ه دوش گرفتند، 
اما در اين بين اقش��ار و خانواده هايي بودند که 
بيشترين بار جنگ را تحمل کردند و بيشترين 
حق را به گردن ما دارند. خانواده هايي که تمام 
هستي شان را فداي ايران اسالمي کردند و حاال 
ما بايد مراقب باش��يم تا به فرموده حضرت امام 
خميني)ره( ي��اد و نام آنها در پي��چ و خم هاي 

زندگي مادي به فراموشي سپرده نشود. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيدان کريمي

3 پسر خانواده كريمي در يك روز به شهادت رسيدند

باش��ند قدرت اهلل و ولي اهلل را به گ��ردان ديگري 
فرستاده بودند. روز پنجم اسفند ماه اول نجفعلي 
به شهادت مي رسد. به عنوان فرمانده گردان چون 
آدم شاخصي بود، خبر شهادتش را به آقاي محمد 
رئيس��ي فرمانده گرداني مي دهند ک��ه دو برادر 
ديگرم جزو نيروهاي آن بودند. وقتي رئيسي خبر 
شهادت نجفعلي را مي شنود، غير ارادي گوشي 
بيس��يم از دس��تش مي افتد. رزمنده ها جوياي 
احوالش مي ش��وند و او هم مي گويد که نجفعلي 
شهيد شده است. قدرت اهلل و ولي اهلل از اين خبر 
مطلع مي شوند. مي روند و صورت نجفعلي را هم 
مي بوس��ند. ديگر رزمنده ها از آنه��ا مي خواهند 
منطقه را ترک کنند و به پش��ت جبهه بروند، اما 
آنها مي گويند نجفعلي راه خ��ودش را رفت و ما 
هم بايد راه خودمان را برويم. کمي بعد هر دوي 
آنها به ش��هادت مي رس��ند اما در منطقه اي که 
قدرت اهلل و ولي اهلل بودند، هيچ رزمنده اي س��الم 
به عقب برنمي گردد. همه يا ش��هيد مي شوند يا 
به اس��ارت درمي آيند. به همي��ن دليل تا مدتي 
کس��ي از سرنوش��ت قدرت اهلل و ولي اهلل اطالع 
دقيقي نداشت. ما مي دانس��تيم نجفعلي شهيد 
شده و پيکرش برنگشته است، اما تا يکي، دو ماه 
نمي دانستيم قدرت اهلل و ولي اهلل اسير هستند يا به 

شهادت رسيده اند. 
چطور از شهادتشان مطلع شديد؟

من س��عي کردم دنبال آنها بگردم. چون خودم 
رزمنده بودم و بچه هاي منطقه را مي ش��ناختم 
از آنها پرس و ج��و مي کردم. اما 13 اس��فند ماه 
62 تصادف ک��ردم و به ناچار پنج، ش��ش ماهي 
خانه نشين ش��دم. در همين ايام بچه ها از طريق 
نامه اسراي خيبر مطلع شده بودند که قدرت اهلل و 
ولي اهلل به شهادت رسيده اند. تقريباً دو ماه بعد از 
شهادتشان بود که من خبردار شدم هر سه برادرم 
در يک روز شهيد شده اند. به ساير اعضاي خانواده 
هم اين خبر رسيد، اما هيچ کدام موضوع شهادت 
قدرت اهلل و ولي اهلل را به پ��در و مادرمان نگفتيم. 
آن بنده خداها فکر مي کردند دو فرزندشان اسير 

هستند و يک روز برمي گردند. 
يعني تا س�ال 75 که پيكر برادرهايتان 
برگشت، والدين شما از موضوع شهادت 

آنها خبر نداشتند؟
خي��ر، خبر نداش��تند. نجفعل��ي را ک��ه مثل ما 
مي دانستند شهيد شده است و فقط پيکر ندارد، اما 
مادرمان براي بازگشت قدرت اهلل و ولي اهلل نقشه ها 

داشت. هميشه لباس هايش��ان را مي شست، اتو 
مي زد و آماده نگه مي داش��ت تا اگر برگش��تند، 
لباس مرتب براي پوشيدن داشته باشند. جايشان 
را مرتب  و همه چيز را مهياي آمدنشان مي کرد. 
البته توأمان روحيه اش را حف��ظ کرده بود. مثاًل 
کسي مي خواست او را دلداري بدهد، مي گفت ما 
خاک پاي امام حسين)ع( هم نيستيم. آقا آن همه 
مصيبت را ديد و ما هم که شيعه هستيم بايد در 

مصيبت  ها صبر کنيم. 
من يک عكس ديدم مربوط به سال 75 
که سه ش�هيد با نام فاميل کريمي روي 
دست مردم تشييع مي شوند، اول فكر 
مي کردم هر سه برادران شما هستند اما 

نام يک شهيد تفاوت داشت. 
اوايل سال 75 اول پيکر قدرت اهلل و ولي اهلل همراه 
شهيد فتح اهلل کريمي از اقوام دورمان تفحص و 
شناسايي شدند. تصويري که شما ديديد مربوط 
به تشييع پيکر قدرت اهلل و ولي اهلل و همان شهيدي 
است که عرض کردم. در روس��تاي هويه فاميل 
کريمي زياد داريم. ش��هيد فتح اهلل کريمي هم از 
اقوام دور بود. چند ماه بعد بهمن ماه سال 75 پيکر 
نجفعلي همراه شهيد قدمعلي اکبري تفحص و 

تشييع شدند. 

سال ها بعد از ش�هادت برادران کريمي، 
پدر و مادرتان وقتي متوجه شدند والدين 
سه ش�هيد هس�تند حتمًا اين موضوع 

ضربه روحي سختي به آنها وارد کرد؟
همان سال 75 هم پدرم و هم مادرم سکته کردند. 
روند بيماري و تحليل قواي جسمي شان از همان 
سال شروع شد. البته سعي مي کردند روحيه شان 
را حفظ کنند منتها از درون ضربه سختي خوردند. 
يادم اس��ت ش��ب قبل  روزي که ق��رار بود پيکر 
نجفعلي بيايد، همه در خانه پدرمان جمع بوديم. 
وقت اذان مغرب که شد، مادرم گفت فردا صبح 
قرار است پيکر نجفعلي بيايد ما االن وظيفه داريم 
نماز اول وق��ت بخوانيم. بلند ش��ويد برويد وضو 
بگيريد تا وقت نماز نگذشته است. بعد از بيماري 
پدر و م��ادرم من از صنايع دفاع اس��تعفا کردم و 
پيش آنها آمدم. خانه اي کنار خانه ش��ان ساختم 
و همان جا ماندگار شدم. مادرمان سال 86 بر اثر 
عوارض همان سکته اي که کرده بود درگذشت. 
پدرمان که روحي��ه بهتري داش��ت، حدود 11 
سال بعد بهمن ماه 97 درگذش��ت و به فرزندان 

شهيدش پيوست. 
به نظر مي رس�د منطقه شما جو انقالبي 
داش�ته و ش�هداي زيادي را هم تقديم 
کرده است. روس�تاي هويه چند شهيد 

دارد؟
شکر خدا فالورجان و روس��تاي هويه جو خوبي 
داش��ته و دارد. زمان جنگ خيل��ي از جوان ها و 
نوجوان هاي اين منطق��ه به جبه��ه رفتند و به 
شهادت رسيدند. روستاي ما در حال حاضر3هزار 
و 200 نفر جمعيت دارد. زمان جنگ جمعيتش 
کمتر بود اما 23 ش��هيد داده که دو، سه نفرشان 
همچنان مفقود هستند. 20 نفر هم جانباز داريم. 
چنين جوي باعث مي شد تا بچه ها تشويق شوند 
و هميش��ه از منطقه ما رزمنده در جبهه حضور 

داشته باشد. 

خانواده ما تا روز پنجم اسفند ماه 1362 
ش�ش فرزند پس�ر و س�ه فرزند دختر 
داش�ت. در هم�ان روز  برادرم س�ردار 
نجفعلي کريمي به ش�هادت رس�يد و 
يكي دو ساعت بعد قدرت اهلل و ولي اهلل 
شهيد شدند. جمعيت خانواده ما هم از 
9 فرزند به ش�ش فرزن�د کاهش يافت!

روز پنجم اس�فند ماه نجفعلي به ش�هادت 
مي رسد.  قدرت اهلل و ولي اهلل از اين خبر مطلع 
مي ش�وند. مي روند و صورت نجفعلي را هم 
مي بوسند. ديگر رزمنده ها از آنها مي خواهند 
منطقه را ترك کنند و به پشت جبهه بروند، 
ام�ا آنها مي گوين�د نجفعل�ي راه خودش را 
رفت و ما هم بايد راه خودمان را برويم. کمي 
بعد هر دوي آنها به ش�هادت مي رس�ند اما 
در منطقه اي که ق�درت اهلل و ولي اهلل بودند، 
هيچ رزمنده اي س�الم به عقب برنمي گردد
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