
گزارش

نگاهي به روحيه شهادت طلبي در خانواده شهيدان صابري
3 برادر که وجودشان لبريز از غيرت و مردانگي بود

 آرمان شريف
هنگام�ي که روحي�ه ش�هادت طلبي در 
خان�واده اي حاکم ش�ود، ف�رق نمي کند 
در چ�ه زمان�ه و دوره اي متولد ش�ويد. 
تفاوتي نمي کند در کدام جغرافيا زيست 
مي کنيد و شرايط روز جامعه  و کشورتان 
چه چيزي را طلب مي کند، با همان روحيه 
در جس�ت وجوي حقيق�ت و س�عادت 
حرکت مي کني�د و باکي از س�ختي هاي 
راه نداريد. جان را براي رسيدن به مقصود 
فدا خواهيد کرد و مطمئ�ن خواهيد بود 
آن خون س�رخي که بر زمي�ن مي ريزد، 
چ�راغ راه بس�ياري ديگ�ر مي ش�ود. 

خانواده صابري س��ه پسر به نام هاي حسن، 
حسين و عباس داشت؛ سه برادر که با فاصله 
چند س��ال از همديگر به دني��ا آمدند و هر 
کدام مثل کوه پشت يکديگر بودند. روزهاي 
انقالب، مبارزه با ضدانقالب و دفاع مقدس از 

اين سه برادر سه مرد بزرگ ساخت. 
حسن و حس��ين با هم در کردستان مبارزه 
مي کردند و حضورشان قوت قلبي براي ساير 
نيروها بود. حسين، برادر بزرگ تر براي اولين 
بار در 1362 از س��وي پايگاه شهيد بهشتي 

به کردستان اعزام شد و يک سال در مناطق 
عملياتي کردستان خدمت کرد. دومين اعزام 
وي در سال 1366 به جبهه سومار بود که به 
عنوان مسئول پشتيباني فعاليت هايي انجام 
داد. تخصص او در جبهه هاي نبرد توپخانه، 
پدافند، تک تيرانداز، تيربارچي و تخريب چي 
بود. تقدير او چنين بود تا در مناطق عملياتي 
دفاع مقدس به شهادت نرسد و سال ها بعد 
در جبهه ديگ��ري به وصال معبود برس��د. 
پس از جنگ يکي از اعض��اي گروه تفحص 
در کميته جس��ت وجوي مفقودين جنوب 
ش��د. هنوز 11 ماه از فعاليتش نگذشته بود 
که در 28 خرداد 1376 ب��ر اثر انفجار مين 
»والمري« در منطقه »فکه« اجر صابران را 

دريافت کرد و آسماني شد. 
برادر دوم، حس��ن از نيروهاي گردان عمار 

بود. س��ن زيادي نداش��ت که ع��ازم جبهه 
شد. شهيدحس��ن صابري در عمليات هاي 
کرب��الي5  و بيت المقدس2 و عمليات هاي 
منطق��ه کردس��تان)1365/2/15( فعاالنه 
حضور ياف��ت. او بيش از 15 م��اه در جبهه 
جنگيد و براي مدتي در گردان عمار لشکر 
27 محمد رسول اهلل)ص( قرار گرفت. شهيد 
صابري سرانجام در سمت بيسيم چي گردان 
در عمليات بيت المقدس2 در منطقه ماووت 

عراق عاشقانه به ديار جاويد شتافت. 
مجاهدت هاي دو ب��رادر تأثير عميقي روي 
عباس گذاش��ته بود. او نيز در 13 س��الگي 
رخت رزمندگي بر تن کرد و در سال 1364 
در عمليات آبي- خاکي در منطقه فاو عراق 
شرکت نمود و مجروح شيميايي شد. عباس 
در عمليات هاي کرب��ال5، بيت المقدس2، 
4 و 7 ش��رکت ک��رد و ولي ش��هادت براي 
او نيز همچ��ون برادرش در ج��اي ديگري 
قسمتش شد. با وجود سن کمش خود را به 
مناطق عملياتي رساند و تجربه دفاع در کنار 
رزمندگان را به دست آورد. عباس پيوسته 
دعا مي کرد تا به برادر ش��هيدش »حسن« 

بپيوندد. 
با پاي��ان جنگ،  ش��هيد عب��اس صابري به 

تفحص ش��هدا پرداخت. مي خواست باقي 
عمرش را در خدمت شهدا و خانواده شهدا 
باشد. زندگي براي عباس بدون ياد و خاطره 
ش��هدا و دف��اع مق��دس معنايي نداش��ت. 
پنجم خرداد 1375 عب��اس به همراه ديگر 
رزمن��دگان مش��غول تفح��ص در منطقه 

عملياتي والفجريک مشغول کار شدند. 
عباس در طول مس��ير مي گف��ت: امروز به 
عشق حضرت عباس کار مي کنيم و به من 
الهام شده که امروز يک شهيد پيدا مي کنيم. 
گويي او از قبل، خود را براي شهادت آماده 
کرده است. روز پنج شنبه براي غسل شهادت 
به دوکوهه مي رود و در نواري که از او باقي 
مانده نيز مي گويد: من در حمام حاج همت 
هستم و غسل ش��هادت مي کنم. عباس در 
ن��وار از حاالت خ��ود مي گويد و از ش��هدا ، 
حاج همت و حاج عباس کريمي اس��تمداد 
مي کند که ديگر به عاشوراي آن سال نکشد. 
مي گفت آرزو دارم در عاش��وراي امسال در 

محضر امام حسين)ع( باشم. 
سرانجام شهيد عباس صابري در روز هفتم 
محرم براي پيدا ک��ردن ش��هدا در کانالي 
معروف به »والمري« مش��غول به کار ش��د 
و پ��س از لحظات��ي، او همچ��ون مواليش 
ابوالفضل العباس )ع( با دست و پاهاي قطع 
شده و صورتي در داغ شقايق سوخته بر اثر 
انفجار مين در منطقه عملياتي والفجر يک 
)فکه( به وص��ال حق رس��يد و پيکرش در 
قطعه 40 بهشت زهرا)س( در جوار برادران 

شهيدش آرام گرفت. 
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عباس براي غسل شهادت به دوکوهه 
مي رود و در نواري که از او باقي مانده 
نيز مي گويد: من در حمام حاج همت 
هستم و غس�ل ش�هادت مي کنم. 
عباس در نوار از حاالت خود مي گويد 
و از شهدا ، حاج همت و حاج عباس 
کريمي استمداد مي کند که ديگر به 
عاشوراي آن سال نکشد. مي گفت 
آرزو دارم در عاش�وراي امس�ال 
در محضر امام حس�ين)ع( باش�م

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيد » محمد کالته نايبي« از شهداي امنيت

پسر شهيد مي خواهد  مثل پدرش يک پليس قهرمان شود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 احمد محمدتبريزي
يک شنبه هفتم آبان سال 1396 خبر شهادت 
س�توان يکم »محمد کالته نايبي« کام مردم 
خراس�ان جنوبي را تل�خ کرد. ش�هيد نايبي 
جه�ت تأمي�ن امني�ت در درگيري با اش�رار 
مس�لح در محدوده شهرس�تان خوس�ف به 
ش�هادت رس�يد. اين ش�هيد امنيت هنگام 
شهادت 34 سال داش�ت و يک فرزند پسر از 
او به يادگار مانده اس�ت. خواهر شهيد، »زهرا 
کالته نايب�ي« در گفت وگو با »ج�وان«  از داغ 
ب�رادر و روزهاي س�ختي ک�ه پ�در و مادرش 
گذراندند مي گوي�د که در ادام�ه مي خوانيد. 

فضاي خانوادگي ت�ان در دوران کودکي 
شهيد نايبي چگونه بود؟ برادرتان در چه 

محيطي رشد کرد؟
پدرمان کش��اورز بود و يک مغازه هم داش��ت. ما 
هفت فرزند بوديم که ش��امل چهار دختر و س��ه 
پسر مي شد. محمد شش��مين فرزند خانواده بود 
و از همان کودکي بسيار مهربان و خوش برخورد 
بود. برادرم هميش��ه در کنار پدرم حضور داشت 
و در تمام کارها دستيار و همکار پدرم بود. چون 
پسر کوچک خانواده بود از نظر عاطفي نيز بسيار 
دلسوز بود. هميش��ه همراه پدرم کار مي کرد. از 
اداره و محل کارش که برمي گشت پيش پدرمان 
مي رفت يا در مغازه مي ماند يا در کار کش��اورزي 
کمکش مي کرد. خيلي احساسي بود و همه برادرم 
را دوست داش��تند. هر کس��ي که خبر شهادت 
محمد را شنيد از فرط ناراحتي مي گفت ديگر با 
چه اميدي به مغازه پدرم بيايد. مي گفتند وقتي 
نبود محمد را در مغازه احساس مي کنيم خيلي 
ناراحت مي ش��ويم. محمد بيش��تر مراسم هاي 
مذهبي را که در طول سال برگزار مي شد، شرکت 
مي کرد. در محل کار نيز براي برگزاري مراسم هاي 
مذهبي بس��يار کمک و تالش مي کرد. خيلي با 
خلوص نيت همکاري مي کرد. گاهي در مراس��م 
عاشورا و تاسوعا و اربعين همکاري و برنامه داشت و 
مراسم هاي روضه برپا مي کرد. تمام زندگي شهيد 
براي ما خاطره است. هر چه از خوبي هايش بگويم 
کم گفته ام و اگر محمد در اين دنيا مي ماند، حيف 
بود. خدا واقعاً برادرم را دوست داشت که آنقدر زود 

او را پيش خودش برد. 
پس عصاي دست پدرتان بود؟

هميشه به پدرم مي گويم: بابا محمد در اين دنيا 
عصاي دست تو بود و آن دنيا هم حتماً شفيع شما 
خواهد شد. در اين دنيا که دست پدرم و مادرمان را 
گرفته بود و حتماً در آن دنيا هم دستشان را خواهد 
گرفت. دختر خ��ودم در دندانپزش��کي کودکان 
کار مي کن��د و مي گويد: هر زماني که مش��کل و 
کاري برايم پيش مي آيد به دايي مي گويم بعد از 
خدا تو کمکم کن و بعد از آن ام��کان ندارد کارم 

درست نشود. 
شهيد که در کنار پدرتان مشغول به کار 
بود و شغل خودش را داشت،  چرا تصميم 

گرفت وارد نيروي انتظامي شود؟
خيلي به کار نظامي و انتظامي عالقه داش��ت. ما 
به محمد گفتيم داداش اي��ن کار خطر دارد و اگر 
مي شود وارد اين کار نشو ولي خودش گفت که به 
اين کار عالقه دارد و از روي عشق و عالقه انتخاب 
کرده است. بعد از اينکه تحصيالت متوسطه را تمام 
کرد و ديپلمش را گرفت، جذب نيروي انتظامي 
شد. از نظر کاري نيز بسيار موفق بود و مورد تشويق 
فرماندهانش قرار مي گرفت. در بين همکارانش نيز 
بسيار محبوب بود و همه دوستش داشتند. در کار 
بسيار جدي و در عالم دوستي با دوستانش بسيار 
ش��وخ بود. جمع هاي خانوادگي را نيز بسيار شاد 
مي کرد و در کنارش بس��يار مي خنديديم و االن 

جاي خالي اش کاماًل احساس مي شود. 
از خطرات کارش آگاه بود؟

بله،  به خوبي از خطرات و مشکالت کارش آگاهي 
داشت ولي به قدري شغلش را دوست داشت که  
تمام اين خطرات را به جان مي خريد. گاهي اوقات 
ما به او مي گفتيم محمد جان مواظب خودت باش 
چون کار خيلي حس��اس و خطرناکي داري. در 
جواب به ما مي گفت: به خدا توکل مي کنم هر چه 
قسمتم باشد همان مي شود. مي گفت من اين شغل 
را با تمام سختي هايش قبول کرده  و پذيرفته ام و 
هر چه سرنوشتم باشد را قبول مي کنم. پسرش 
هم االن دائم مي گويد: من مي خواهم مثل پدرم 
پليس شوم. محمد يک پسر به نام اميرحسين دارد. 
من شغلم فرهنگي است و محمد خيلي دوست 
داشت پسرش شاگرد خودم شود ولي متأسفانه 
قسمت نشد تا شاهد مدرسه رفتن پسرش باشد. 
اميرحسين امسال به کالس اول مي رود و پدرش 
در کنارش حضور ندارد. پسر برادرم مي گويد: عمه 
تو بايد معلم من باش��ي و اگر من شاگرد تو نشوم 

جواب پدرم را چه مي خواهي بدهي؟ 
االن حال و هواي همسر و فرزند برادرتان 

چگونه است؟
پسرش گاهي به اتاقش مي رود و عکس هاي پدرش 
را در اتاقش مي گذارد و مي گويد: اينجا مزار پدرم 
است. مي گويم: مگر مي داني که پدرت شهيد شده 
اس��ت؟ مي گويد: آره، بابايم قهرمان شده و چون 
قهرمان شده آنقدر دور عکسش گل گذاشته اند. 
گاهي خيلي ه��واي پدرش را مي کن��د و يادش 
مي افتد. گاهي کنار پدرش نم��از مي خواند يا با 
برادرم بازي مي کرد، وقتي  يادش مي افتد،دلتنگ 
مي شود. به پدرم مي گويد: بابابزرگ ياد بابا محمد 
به خير،  بگذار م��ن هم مثل باب��ا محمد کنارت 
کار کنم. پ��درم مي گويد: تو بايد بزرگ ش��وي و 
مرد ش��وي بعد کمک��م کني. خيلي پس��ر دانا و 
دوست داشتني اي اس��ت. محمد با وجود داشتن 
بچه و همسر با جان و دل آماده رفتن به مأموريت و 

پذيرفتن هر خطري بود. 
تا به حال درباره شهادت با شما يا ديگران 

صحبت کرده بود؟
 من گاهي مي گفتم داداش جان مواظب خودت 
باش، شغل حساسي داري و حواست جمع باشد تا 
اتفاقي نيفتاد. درباره مأموريت هايش با ما صحبت 
نمي کرد ولي وقتي دير به خانه مي آمد، ما خيلي 
نگران مي ش��ديم. مادرم خيلي ه��واي محمد را 

داشت و وقتي چند ساعت از او خبري نمي شد به ما 
زنگ مي زد و احوالش را مي پرسيد. وقتي به محمد 
زنگ مي زدم و جواب تلفنمان را نمي داد، بعداً که 
کارش تمام مي ش��د و مي گفت کارم داشتيد، ما 
مي گفتيم که نگرانت شديم و محمد در جواب ما 
مي گفت نگران چيزي نباشيد. درباره مأموريت ها و 
کارهايش با ما صحبت نمي کرد. بسيار آدم توداري 
بود. چيزي نمي گفت تا ما نگرانش نشويم. من دائم 
با محمد در تماس بودم. لحظه اي که خبر شهادت 
را شنيدم، انگار دنيا روي سرم خراب شد. محمد 
را خيلي دوست داش��تم. محمد ساعت يک بعد 
از ظهر شهيد مي ش��ود و ما تا ساعت 7 شب خبر 

نداش��تيم. همه اهالي بيرجند از شهادت محمد 
باخبر شده بودند ولي خانواده نايبي هيچ خبري 
از ش��هادت محمد نداش��ت. مادرم شب مهمان 
داشت. شام درس��ت کرده بود و س��اعت 7 شب 
منتظر مهمان ها و محمد بود. محمد ساعت 10 
صبح با مادرمان صحبت کرد و گفت براي شام به 
خانه مي آيم ولي هيچ وقت آن ش��ب براي شام به 
خانه مادرم نرفت. خانواده ما قبل از محمد يک داغ 
ديگر را هم ديده بود. علي اکبر خس��روي، شوهر 
خواهرم 31 مرداد 96 حين مأموريت به تهران با 
ماشين نيروي انتظامي تصادف کرد و از دنيا رفت. 
25 کيلومتري اتوبان تهران- قم تصادف مي کند و 
از دنيا مي رود. دو فرزند يک دختر سه ساله و يک 
پسر 10 ساله داش��ت که االن يتيم شده اند و اين 
داغ هم خيلي برايمان سخت بود. با وجود اينکه 
نام مأموريت داشت ولي او را شهيد حساب نکردند. 
آقاي خسروي و محمد در ساختمان پدرم زندگي 
مي کردند. 66 روز پس از فوت شوهرخواهم برادرم 
شهيد شد. هنگام فوت شوهرخواهرم، محمد به 
خواهرم دلداري مي داد و مي گفت: من هس��تم و 
حواسم به بچه هايت هس��ت و نگرا نشان نباش و 
من آنه��ا را بزرگ مي کنم. اما خ��دا محمد را هم 
از ما گرفت و چهلم برادرم نرس��يده بود که دختر 
دايي مان در 27 سالگي از دنيا رفت. سه داغ پشت 

سر هم ديديم. مادرم طوري شده بود که پله ها را 
بوس مي کرد و مي گفت محمد اينجا قدم گذاشته 
است. حال مادرم پس از اين اتفاقات خيلي خراب 
شد. دکتر گفت سه چهارم قلب مادرمان آسيب 
ديده است. پدر و مادرم فقط صبوري مي کنند و 
شاکر خدا هستند. مي گويند اين شهيد را به امام 

زمان)عج( و اسالم هديه داديم. 
شما آن روز انتظار شهادت آقا محمد را 

نداشتيد؟
محمد روز يک ش��نبه شهيد ش��د. ما روز جمعه 
مادرم را به مشهد برديم. شب شنبه که به بيرجند 
رس��يديم برادرم خيلي پيگير رس��يدن ما بود و 
برايمان ش��ام درس��ت کرده بود. ما ش��ب شنبه 
رسيديم و برادرم يک روز بعد شهيد شد. اين خيلي 

روي روحيه مادرم تأثير گذاشت. 
شهادتشان چطور اتفاق افتاد؟

محمد در درگيري با اش��رار مس��لح در محدوده 
شهرستان خوسف به شهادت رسيد. برادرم جهت 
مأموريت به منطقه مي رود و آنجا درگيري پيش 
مي آيد که برادرم س��اعت يک بعدازظهر شهيد 

مي شود. 
لحظه شنيدن خبر شهادت برادرتان به 

پدر و مادر و خانواده شما چه گذشت؟
برايمان فوق العاده س��خت بود. لحظه ش��هادت 
هيچ کدام از ما خبر نداش��تيم که محمد شهيد 
شده اس��ت. برخي اقوام از طريق اخبار ساعت دو 
بعدازظهر متوجه ش��ده بودند يک��ي از نيروهاي 
انتظامي استان خراسان جنوبي شهيد شده است 
ولي چون اس��مي نبرده بودند نمي دانستند اين 
نيرو چه کسي است. اول ش��ب ديديم از محمد 
هيچ خبري نشد. گوش��ي اش در دسترس نبود و 
حدود ساعت 9 شب از طرف بنياد شهيد و نيروي 
انتظامي به خانه پدرم آمدند تا او را آماده شنيدن 
خبر شهادت کنند. وقتي فهميديم برادرم شهيد 
شده است، حال مادرم خيلي بد شد. روي زمين 
افتاده بود و حالش را نمي فهميد. خواهر و برادرها 
همه حالمان بد بود و هيچ  کس انتظار ش��نيدن 
چنين خبري را نداشت. هيچ وقت نمي توانيم نبود 
محمد را از ياد ببريم. نبودن محمد هنوز برايمان 
عادي نش��ده و عادي هم نخواهد شد. شهادتش 
براي همه سنگين بود. محمد از نظر اخالقي با همه 
خيلي خوش برخورد و خوش اخالق بود. اگر از هر 
کسي درباره شهيد بپرس��يد جز خوبي او چيزي 
نمي گويد. محمد از لحاظ اخالقي و رفتاري نمونه 
بود. هيچ کس حکمت خ��دا را نمي داند که چرا 

محمد را در جواني از ما گرفت. 
آيا فرزند شهيد با نبودن پدر کنار آمده 

است؟
بعضي وقت ها خيلي ناراحت و عصباني مي شود. 
مي گويد مي خواهم پيش بابا محمد بروم و دلش 
خيلي براي پدرش تنگ مي شود. گاهي به مادرش 
مي گويد چرا بابامحمد را خدا از ما گرفت. امسال 
مي خواهد به کالس اول برود و خيلي به محبت پدر 
نياز دارد. محمد با پدر و مادرم در يک ساختمان 
زندگي مي کرد و سفره شان با هم يکي بود و خيلي 
به هم نزديک بودند. وابستگي زيادي به همديگر 
داشتند. يکي از همس��ايه هاي پدرم مي گويد: از 
لحظه اي که فهميدم پس��رت شهيد شده عکس 
محمد را ب��ه دي��وار زده ام و نگاه��ش مي کنم و 
مي خواهم ما را هم دعا کند. خودم يک بار خوابش 
را ديدم که دس��تم را دور گردن��ش انداخته ام و 
گريه مي کنم و مي گويم دلم برايت تنگ ش��ده 
و او مي گويد من هميشه با ش��ما هستم. يک بار 
اميرحسين تب داش��ت و يکي از بستگان خواب 
ديده بود که محمد مي گويد بچه ام مريض شده 
است. روحش از همه چيز خبر دارد و در کنارمان 

حضور دارد. 

گاه�ي اوق�ات م�ا ب�ه او مي گفتي�م 
محمدجان مواظ�ب خودت باش چون 
کار خيلي حس�اس و خطرناکي داري. 
در جواب به م�ا مي گفت: به خدا توکل 
مي کنم هر چه قس�متم باش�د همان 
مي شود. مي گفت من اين شغل را با تمام 
سختي هايش قبول کرده  و پذيرفته ام و 
هر چه سرنوشتم باشد را قبول مي کنم
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