
نگاه

  عليرضا محمدي
در اغلب روستاهاي خطه آذربايجان، ورودي 
روستا به قبرستان اهالي اختصاص دارد. بعد از 
دفاع مقدس كه تقريباً تمامي نقاط كشورمان 
رزمنده داشت و شهدايي تقديم شد، اين پرچم 
سه رنگ كشورمان روي مزار شهدا بود كه پيش 
از ورود به هر روستايي، به مسافر سالم مي گفت 
و خبر از مردان مرد آن آبادي مي داد. بعدها كه 
گلزار شهدا ساماندهي ش��دند )ساماندهي با 
يكسان سازي تفاوت دارد( اين حركت ارزشمند 
به روستاها نيز كشيده شد و هر روستايي صاحب 
گلزار كوچك شهداي خود شد. متن زير گزارش 
ما از حضور در گلزار شهداي روستاي آغميون 

است كه پيش رو داريد. 

روس��تاي آغميون در 10 كيلومتري سراب، 
يكي از روستاهاي شناخته شده اين منطقه 
است. آغميون كه از حضور روحانيون سطح 
بااليي چ��ون مرحوم ميرزا عب��داهلل ذبيحي 
بهره مي برد، داراي مردماني مذهبي و آگاه به 
امور سياسي و ديني است. از همين رو، بعد از 
شروع دفاع مقدس، مردم اين روستا در كنار 
روس��تاهاي ديگري چون س��هزاب، صومعه 
زرين، عسكرآباد، قلعه جوق و... در جبهه هاي 
دفاع مقدس حضور يافتن��د. مرحوم عباس 
دوزدوزاني ك��ه در مقطع كوتاهي فرماندهي 
سپاه پاسداران را برعهده داشت، يكي از اهالي 
منطقه دوزدوزان س��راب بود كه نس��ل اول 

انقالب به حتم نام او را شنيده اند. 
هنگام ورود ما به آغمي��ون، مردادماه آخرين 
روزهاي خود را سپري مي كند. اما اين روستا 
كه در يك منطقه كوهس��تاني ق��رار دارد، از 
هوايي خنك و دلپذير آن هم در اين موقع از 
سال برخوردار است. آغميون قدمتي چندصد 
ساله دارد و بسياري از صاحبان مزار قبرستان 
اين روستا ناش��ناخته هستند. گلزار شهداي 
آغميون با 12 شهيد، نقطه عطف اين قبرستان 
به شمار مي رود كه با پرچم هاي آويخته بر بناي 

ورودي، از دور به رهگذران سالم مي دهد. 
چند وقتي است كه نماي گلزار شهدا در اين 

منطقه و البته در بسياري از مناطق كشورمان، 
با سبك و س��ياق معماري ايران تزئين شده 
است. روي بناي ورودي، تاريخ ساخت 1392 
ديده مي شود. در گلزار ش��هداي روستاهاي 
اطراف هم كه به آنها سرزديم، تقريباً چنين 

تاريخي به عنوان ساخت بنا ديده مي شود. 
هنگام حضور ما در گلزار شهداي آغميون، چند 
زائر مزار ش��هدا را زيارت مي كنند. سلطانعلي 
محمدزاده يكي از زائران است كه با تعدادي از 
اين شهدا همرزم بوده و اغلب آنها را مي شناسد. 
او از شهيد علي واقفي خاطرات خوبي دارد. گويا 
اين شهيد نسبتي هم با آيت اهلل ذبيحي داشته 
و جواني ساده و باصفا بوده كه هفتم مردادماه 
1364 در منطقه پيرانشهر به شهادت مي رسد. 
در ميان شهداي روستاي آغميون، نوجوان ها 
ح��رف اول را مي زنن��د. كوچك ترينش��ان 
صابر زماني اس��ت كه در هنگام ش��هادت در 
63/12/22 در جزيره مجنون تنها 14 س��ال 
داش��ت. صابر از ش��هداي عمليات بدر است 
كه تكي خونين به ش��مار مي رفت و شهداي 
بسياري داش��ت. بعد از او، نادر منتخب با 16 
سال س��ن، محمود فرازي 17 س��اله، مالك 
اسودي 17 س��اله، ابوالفضل يعقوب زاده 19 
ساله و س��بحان افتكاري 19 س��اله از ديگر 

شهداي نوجوان روستا هستند. 
آغميون شش ش��هيد نوجوان و شش شهيد 
ج��وان دارد. عل��ي واقفي، حمي��د كاركن، 
مراد ولي پور و صابر مهتاب��ي هر چهار نفر در 
20 س��الگي با شهادت پر كش��يدند و فيروز 
داداش زاده در 22 سالگي به شهادت رسيده 
است. نهايتاً محرم رنجبر كه درجه دار ارتش 
بود، با 24 سال سن، مسن ترين شهيد روستاي 
آغميون به شمار مي رود و نشان مي دهد كه 
دوران جنگ، اغلب جوان هاي اين روستاي نه 
چندان پرجمعيت، رهسپار جبهه هاي جنگ 
شده بودند. از سال 61 كه نادر منتخب اولين 
شهيد روس��تا نام گرفت، تا سال 67 كه صابر 
مهتابي به شهادت رسيد، تقريباً هر سال مردم 
آغميون تابوت شهيدي را به دوش مي كشيدند 
و او را به گلزار كوچك ش��هداي روستايشان 

مشايعت مي كردند. 
روس��تاي آغميون يك��ي از بكرترين مناظر 
طبيعي را دارد؛ با مزارع، درختان ميوه، باغات 
و تپه هاي سرسبز احاطه شده است. در ميان 
اين زيباي��ي خيره كننده، آنچ��ه آغميون يا 
روس��تاهاي اين خطه از كشورمان را زيباتر و 
دلنشين تر مي كند، به اهتزاز درآمدن پرچم 
خوشرنگ كش��ورمان روي مزار شهدايشان 
است؛ جواناني كه با نثار خونشان نشان دادند 
جاي جاي ايران اسالمي، بيشه شيرمرداني 
است كه فراتر از زبان و نژاد و مذهب، خود را 
فداي ميهن و اعتقاداتشان مي كنند تا حتي 
وجب��ي از خاك كش��ورمان به دس��ت هيچ 

متجاوزي آلوده نشود.
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88498481ارتباط با ما

روس�تاي آغميون يكي از بكرترين 
مناظ�ر طبيع�ي را دارد؛ با م�زارع، 
درخت�ان مي�وه، باغ�ات و تپه هاي 
سرسبز احاطه شده است. در ميان اين 
زيبايي خيره كننده، آنچه آغميون يا 
روس�تاهاي اين خطه از كش�ورمان 
را زيبات�ر و دلنش�ين تر مي كند، به 
اهت�زاز درآمدن پرچم خوش�رنگ 
كشورمان روي مزار شهدايشان است

شهيدي كه آيت اهلل حق شناس به حال و روزش غبطه مي خورد

نمازهاي شهيد نيري معراج مؤمن بود

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

   احمد محمدتبريزي
ش�هدا در زمان حيات و لحظه شهادت و پس 
از آن نش�انه هايي براي تفكر دارند. انس�ان 
هرچه در ط�ول زندگي پاك و س�الم زندگي 
كند به همان ميزان س�فر از زمين و رجعت به 
سوي پروردگار برايش شيرين و گوارا خواهد 
ب�ود. ش�هداي دفاع مق�دس از پ�اكان زمان 
خودش�ان بودند. همواره براي رضايت خالق 
ت�اش مي كردن�د و خوبي ها زندگي ش�ان را 
احاطه كرده بود. از هر لحظه زندگي شان براي 
بهتر ش�دن و نزديک ش�دن به خدا استفاده 
مي كردند و همواره به ي�اد معبود بودند. قطعًا 
چنين انسان هايي پس از حيات سر منشأ خير و 
بركات زيادي خواهند شد و نشانه اي براي تأمل 
در ذات پاك الهي مي شوند. شهيد احمدعلی 
نيری نمون�ه ای از چني�ن انس�ان هايی بود. 

   
  غبطه استاد اخاق

حالت هاي عارفان��ه احمدعلي ني��ري از دوران 
نوجواني بسيار مش��هود و پررنگ بود. او يكي از 
شاگردان خاص آيت اهلل حق شناس بود. يك بار 
حضرت آيت اهلل حق شناس نماز خواندن ايشان 
را مي بيند. آن موقع احمدعلي در سنين نوجواني 
بود. بعد به حجت االسالم حاج حسين نيري )برادر 
 احمد( مي گويد: م��ن به ح��ال و روز اين جوان 

غبطه مي خورم!
دوس��تانش مي گفتن��د احم��د خداون��د را به 
گون��ه اي ديگر مي شناس��د و بندگ��ي مي كند! 
م��ا نم��از مي خواندي��م تا رف��ع تكلي��ف كرده 
باش��يم اما دقيق��اً مي دي��دم كه احم��د از نماز 
و مناج��ات با خ��دا ل��ذت مي برد. ش��ايد لذت 
ب��ردن از نماز ب��راي يك انس��ان ع��ارف و عالم 
 طبيعي باش��د اما براي يك پس��ربچه 12 ساله 

عجيب بود. 
شهيد نيري معناي عبادت، بندگي و تواضع در 
برابر عظمت پ��روردگار را دريافت��ه بود. كيفيت 
عبادت هاي او با ديگران فرق داشت و هنگامي كه 
به نماز مي ايستاد گويي روحش عاشقانه به پرواز 
درآمده بود. استاد محمد ش��اهي در خاطره اي 
روايتگر توجه شهيد نيري به نماز خواندن می شود 
و چنين مي گوي��د: »من يك بار از خود ايش��ان 
شنيدم كه حديث: »نماز معراج مؤمن است« را 
خواند. بعد خيلي عادي گف��ت: بچه ها بايد نماز 

شما معراج داشته باشد تا حقيقت بندگي را حس 
كنيد. من آن ش��ب اصرار كردم كه احمد آقا آيا 
اين معراج براي شما اتفاق افتاده؟ معموالً در اين 
شرايط به نحوي زيركانه بحث را عوض مي كرد اما 
آن شب بعد از اصرار من سرش را به نشانه تأييد 

تكان داد.« 
  عبادت عاشقانه

يك بار ديگر اين استاد، نماز خواندن شهيد نيري و 

حالت هاي عارفانه او هنگام نماز را ديده بود: »يك 
بار وقتي احمد آقا نماز را شروع كرد به آنجا رفتم 
و در كنارش مشغول نماز شدم. دقايقي بعد از اين 
كار خودم پشيمان ش��دم! احمد آقا بعد از اينكه 
نماز را شروع كرد به ش��دت منقلب شد. بدنش 
مي لرزيد. گويي يك بنده حقي��ر در مقابل يك 
سلطان باعظمت قرار گرفته است. نماز احمدآقا 
آنگونه بود كه ما از بزرگان دين شنيده بوديم. او در 
نماز عبد ذليل در مقابل پروردگار جليل بود و اگر 
ايشان در زندگي به مراتب باالي كمال رسيد، به 

دليل همين افتادگي در پيشگاه پروردگار بود.«
دوس��تان و همرزم��ان احمدعلي خاط��رات و 
گفتني هاي زيادي از نماز خواندن او و حالت هاي 
او هنگام عبادت و تضرع دارند. يكي از دوس��تان 
شهيد خاطره اش از نماز خواندن شهيد نيري را 
چنين روايت مي كند: »يك بار برنامه بس��يج تا 
ساعت 3 بامداد ادامه داشت. بعد احمد آهسته به 
شبستان مسجد رفت و مشغول نماز شب شد. من 
از دور او را نگاه مي كردم. حالت او تغيير كرده بود. 
گويي خداوند در مقابلش ايستاده و او مانند يك 
بنده ضعيف مشغول تكلم با پروردگار است. عبادت 

عاشقانه او بسيار عجيب بود. آنچه ما از نماز بزرگان 
شنيده بوديم در وجود احمدآقا مي ديديم.«

  گريه براي خدا
شهيد احمدعلي نيري تأكيد فراواني بر نظارت 
بر اعمال خود داش��ت. از همان زمان كودكي به 
حق الناس و نماز اول وقت بسيار حساس بود. در 
مقابل معصيت و گناه واكنش نشان مي داد. همه 
مي دانس��تند كه اگر در مقابل او غيبت كسي را 

بكنند با آنها برخورد سختي خواهد كرد. 
رفتار و عملكرد احمد با بقيه فرق چنداني نداشت. 
در داخل يك جمع هميشه مثل آنها بود؛ با آنها 
مي خنديد، با آنها حرف مي زد اما بس��يار مراقب 
رفتار و كردارش بود. زندگي او مانند يك انس��ان 
عادي بود، اما اگر كسي مدتي با او رفاقت مي كرد، 
متوجه مي ش��د او يكي از بندگان خالص درگاه 
خداست. از دوس��تانش كس��ي به ياد ندارد كه 
مكروهي از او ديده باشد ديگر چه برسد به اينكه 

گناه كبيره از او سر بزند. 
هنگامي كه يكي از دوس��تان احمدعلي درباره 
رشد معنوي اش صحبت كرده بود، او خاطره اي 
را تعريف ك��رد كه در آن از دي��دن چند نامحرم 

در حالتي نامناسب چشم پوش��ي كرده و همان 
جا خدا را صدا ك��رده و گفته: »خدايا كمكم كن 
االن شيطان من را وسوسه مي كند كه نگاه كنم. 
 هيچ كس هم متوجه نمي شود اما به خاطر تو از اين 

گناه مي گذرم.« 
لحظاتي بعد اشك از چشمانش جاري مي شود و ياد 
صحبت هاي معلم اخالقش مي افتد كه مي گفت: 
»هركس براي خدا گريه كند خداوند او را خيلي 
دوست خواهد داشت.« شهيد نيري همانطور كه 
اشك مي ريخت با حالي منقلب مي گفت از اين به 

بعد فقط براي خدا گريه مي كنم.  
  شهادت رو به كربا

چند بار در س��نين 16 سالگي تصميم گرفت به 
جبهه برود اما به خاطر اينكه يك��ي از برادرانش 
شهيد شده بود موافقت نشد تا اينكه سال 1362 
تصميم خود را گرفت. براي كمك به اهداف انقالب 
و اينكه بتواند حداقل كاري انجام داده باشد وارد 
سپاه پاسداران شد. در يكي از نامه هايش خطاب 
به يكي از دوس��تانش درباره جبهه مي نويس��د: 
»جبهه آدم مي س��ازد. جبهه بسيار جاي خوبي 
است براي اهلش! يعني كس��ي كه بتواند از اين 
 موقعيت اس��تفاده كند؛ و اال براي نااهلش جاي 

خوبي نيست!«
او پ��س از ماه ه��ا مجاه��دت در جبهه هاي حق 
عليه باطل س��رانجام در تاريخ 27 بهمن 1364 
در عمليات والفجر8 در سن 19 سالگي به ياران 
شهيدش پيوس��ت. يكي از دوستانش كه شاهد 
لحظات شهادت ايشان در عمليات بود چنين نقل 
مي كند: »در لحظه شهادت تركشي به پهلويش 
اصابت كرد. وقتي به زمين افتاد از ما خواست او را 
بلند كنيم. وقتي روي پاهايش ايستاد رو به سمت 
كربال دستش را به سينه نهاد و آخرين كالم را بر 
زبان جاري كرد »الس��الم عليك يا ابا عبداهلل«. 
احمدعلي موقع خاكسپاري با اينكه شش روز از 
شهادتش مي گذشت ولي دستش هنوز به نشانه 

ادب بر سينه اش قرار داشت.«
شهادت اين ش��اگرد عارف براي استادش بسيار 
سخت بود. هنگامي كه آيت اهلل حق شناس براي 
تشييع پيكر احمدعلي به مس��جد امين الدوله 
آمده بودند كرامات و خاطرات عجيبي از اين بنده 
مخلص خدا بيان كردند و درباره ايش��ان اظهار 
داشتند: »آقا، در اين تهران بگرديد ببينيد كسي 

مانند اين احمدآقا پيدا مي شود يا نه؟«

يک بار برنامه بسيج تا ساعت 3 بامداد 
ادامه داش�ت. بع�د احمد آهس�ته به 
شبستان مس�جد رفت و مشغول نماز 
شب شد. من از دور او را نگاه مي كردم. 
حالت او تغيير كرده بود. گويي خداوند 
در مقابلش ايستاده و او مانند يک بنده 
ضعيف مشغول تكلم با پروردگار است. 
عبادت عاش�قانه او بسيار عجيب بود

   آرمان شريف
شهيد محمدرضا شفيعي يكي از خاص ترين 
شهداي دفاع مقدس است. او در دوران اسارت 
به دس�ت نيروهاي بعثي به شهادت رسيد و 
وقتي پس از سال ها پيكرش به ميهن بازگشت 
موجي عظي�م را در كش�ور به وج�ود آورد. 
ش��هيد ش��فيعي در جريان عمليات كربالي4 
به اس��ارت دش��من درآمد. او با بدني مجروح 
اسير مي ش��ود و به خاطر ش��دت جراحات او 
را در بيمارس��تان بس��تري مي كنن��د. پس از 
چند روز درحالي كه هنوز ب��دن محمدرضا از 
جراحت زخمي بود، او را ب��ه اردوگاه مي برند. 
وضعيت جسماني شهيد شفيعي مناسب نبود 
و نياز به عمل جراحي داش��ت ول��ي عراقي ها 
توجهي به سالمتي اش نداش��تند. چند روزي 
ك��ه در اردوگاه ب��ود درد زيادي كش��يد و در 
 آخر از ع��وارض جراحت در غرب��ت و تنهايي 

به شهادت رسيد. 
در مدت 11 روز از زمان اس��ارت تا شهادتش 

محمدرضا دست عراقي ها بود و بسيار شكنجه 
شد و درد كشيد. 

صليب س��رخ كه از ش��هادت محمدرضا آگاه 
مي ش��ود، مس��ئوالن بعثي را موظف مي كند 
براي او قبري در شهر كاظمين در نظر بگيرند. 
پس از 16 سال پيكر اين رزمنده قمي تفحص 
مي ش��ود و به كش��ور مي آيد. اما نكته عجيب 
اينجا بود كه پس از گذش��ت 16 س��ال پيكر 
شهيد شفيعي صحيح و س��الم از خاك بيرون 
آمده بود. محمدرضا در تاريخ 14دي ماه 136۵ 
شهيد شد و در تاريخ 4مرداد ماه 1381پيكرش 

به كشور بازگشت. 
صدام گفته بود اين جنازه نبايد به اين شكل به 
ايران برود. پيكر پاك محمدرضا را س��ه ماه در 
آفتاب گذاشتند تا شناسايي نشود، ولي جسد 
سالم مانده بود. حتي روي جسد پودر مخصوص 
تخريب جسد ريختند كه خاصيتش اين بود كه 
استخوان هاي جسد هم از بين مي رفت ولي باز 
هم جسد س��الم مانده بود. وقتي گروه تفحص 

جنازه محمدرضا را دريافت مي كردند، سرهنگ 
عراقي كه در آنجا حضور داشته گريه مي كرده 

و گفته: ما چه افرادي را كشتيم!
مادر ش��هيد، مرحومه فاطمه ن��ادري درباره 
سالمت پيكر پسرش مي گويد: »محمدرضا دو 
فرق در سرش داشت و هميشه به او مي گفتم 
محمدرضا تو دو ت��ا زن مي گيري. تا او را ديدم 
گفت��م قربانت بروم ت��و يك زن ه��م نگرفتي. 
آنجا فرق سرش كاماًل مش��خص و دندان هاي 
شكسته اش به خوبي قابل مش��اهده بود. فقط 
كبود بود. دندان هايش به اين دليل شكسته بود 
كه به او مي گويند به امام خميني فحش بده و 
او هم نمي دهد و به صدام فحش مي دهد. گفته 
بود مي دانم ش��هيد مي ش��وم پس چرا به امام 
فحش بدهم كه آنجا او را كتك مي زنند و چند تا 
از دندان هايش مي شكند. شكمش هم همانطور 

پاره بود. كفنش خونابه داشت.«
مراسم باشكوهي برايش برگزار شد و همرزمش 
حاج حس��ين كاجي پيك��ر ش��هيد را در قبر 

گذاش��ت. حاج حس��ين بعدها به مادر شهيد 
مي گويد: »ش��ما مي دانيد چرا بدن او س��الم 
اس��ت؟« مادر شهيد پاس��خ مي دهد: »از بس 
ايش��ان خوب و باخدا بود.« ولي حاج حسين 
حرف هاي مادر شهيد را اينگونه كامل مي كند: 
»راز سالم ماندن ايشان در چهار چيز است: هيچ 
وقت نماز شب ايشان ترك نمي شد؛ مداومت بر 

غسل جمعه داش��ت؛ دائماً با وضو بود و اينكه 
هر وقت زيارت عاش��ورا خوانده مي ش��د، ما با 
چفيه هايمان اش��كمان را پاك مي كرديم ولي 
ايشان با دست اش��ك هايش را مي گرفت و به 
بدنش مي ماليد و جالب اينكه جمعه وقتي براي 
ما آب مي آوردند، ايشان آب را نمي خورد و آن 

را براي غسل نگه مي داشت.«

شهيد محمدرضا شفيعي و راز سالم ماندن پيكرش پس از 16 سال

گزارش »جوان« از گلزار شهداي روستاي آغميون

حماسه آفرينان خطه آذربايجان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.
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