
يادكرد

يادكردي از پيرغالم اهل بيت جانباز شهيد مجيد نورتقي
حاج مجيد آشنايي غريب بود

 عليرضا محمدي
جانباز شهيد حاج غالمحس�ن قرباني )كه 
امروز گفت وگو با فرزندش را پيش رو داريد( 
نمونه اي از رزمندگاني اس�ت كه ايستادن 
در مس�ير انقالب را تا لحظه شهادت دنبال 
مي كنند. آنها هرچند به مقام جانبازي نائل 
آمده و س�ال ها در رنج و س�ختي هستند، 
هرگز عه�دي كه ب�ا امام و ش�هدا بس�ته 
بودند را فراموش نمي كنن�د و تا پايان عمر 
بس�يجي وار به مردم خدمت مي كنند. اگر 
خوب نگاه كنيم، امثال ش�هيد قرباني ها را 
دور و بر خودمان مي بينيم. جانباز ش�هيد 
ح�اج مجيد نورتق�ي يكي از همي�ن افراد 
اس�ت كه مقارن با اربعين س�ال 91 پس از 
تحمل سال ها عوارض جانبازي به شهادت 
رس�يد. ماه محرم و موضوع شهادت حاج 
غالمحس�ن قرباني را فرصتي دانستيم تا 
يادكردي از پيرغالم آقا سيدالش�هدا)ع( 
ش�هيد حاج مجيد نورتقي داشته باشيم. 

  آشنايي غريب
نويسنده اين مطلب افتخار دارد كه حاج مجيد 
نورتقي را از نزديك مي شناسد. نه تنها من كه 
بسياري از مردم محله جليلي )در جنوب غرب 
تهران( حاج مجيد را مي شناختند و به او ارادت 

داشتند. حاج مجيد از بسيجي هاي فعال منطقه 
ب��ود. از رزمنده هاي دفاع مق��دس كه صفاي 
دهه60 را همچنان حفظ كرده بود و به ديگران 

منتقل مي كرد. 
حاج مجيد را براي آخرين بار دو، سه سال قبل 
از شهادتش مقابل مسجد امام زمان)عج( ديدم. 
موهاي مشكي اش نشان مي داد كه نبايد خيلي 
سن و سال داشته باشد. بعدها فهميدم متولد 
سال 47 بود و در آن زمان نزديك به 40 سال 
داش��ت. چند وقتي از او بي خبر بودم تا اينكه 
خبر شهادتش را در اربعين سال 91 شنيدم. 
عكس��ي كه از او روي بنر يادبودش به عنوان 
آخرين تصوير منتشر شده بود، شوكه ام كرد! 
در عرض همين دو، سه س��ال به قدري پير و 
شكسته شده بود كه انگار پيرمردي 60 ساله 
است. عوارض جانبازي، حاج مجيد را خسته 
و فرسوده كرده بود، اما او مردي نبود كه با اين 
دردها گوشه نشين شود و دست از خدمت به 

مردم بكشد. ش��هيد نورتقي يك بسيجي به 
تمام معنا بود كه تا لحظه آخر عمرش به مردم 
خدمت مي كرد و دستگير ضعفا بود. در ظاهر 
همه او را مي شناختيم، اما هيچ كس به خوبي 
نمي دانست حاج مجيد تا چه ميزان از عوارض 
جانبازي رنج مي برد و چ��ه دردهايي دارد كه 
پشت لبخندش پنهان مي كند. شهيد نورتقي 

آشنايي غريب بود. 
  ستون پايگاه 

شهيد نورتقي ستون اصلي پايگاه بسيج شهيد 
عبدالهادي در مسجد امام زمان)عج( بود. اين 
مسجد در پيچ خيابان برادران شهيد آقاياري 
قرار دارد كه از جرم خيزترين خيابان هاي محله 
به شمار مي رود، اما وجود حاج مجيد و پايگاه 
بسيجي كه سال ها براي رشد آن تالش كرده 
بود، مانع محكمي در برابر گسترش بزهكاري 
در بين جوانان محله به شمار مي رفت. چنانچه 
بسياري از معتادها و خالفكارهاي محله هم بر 
اثر نفس گرم حاج مجيد اهل شده و به جرگه 
بسيجي هاي پايگاه شهيد عبدالهادي پيوسته 
بودند.  چند س��ال قبل، همان زمان كه حاج 
مجيد با عصايش جلوي در مسجد مي نشست و 
با بيشتر رهگذرها سالم و احوالپرسي مي كرد، 
شور و حال بسيجي هاي پايگاه ديدني بود. او 
چنان به حفظ حرمت ها در ميان بسيجي هاي 
پايگاه توجه داش��ت كه هيچ كدام از اهالي از 
شلوغ كاري هاي بس��يجي هاي غالباً نوجوان 
و جوان شكايت نداش��تند و برعكس از وجود 
آن همه بسيجي پاي كار در آن خيابان نسبتاً 
جرم خيز خوش��حال بودند و احساس امنيت 

مي كردند. 
  خيري بنام

شهيد نورتقي از خيران بنام محله بود. خودش 
چيز زيادي نداشت كه انفاق كند، اما چندين 
هيئت و يك مؤسسه خيريه تأسيس كرده بود 
كه از طريق آنها به جمع آوري كمك هاي خيران 
مي پرداخت و چندين خانواده مس��تضعف را 
تحت پوشش داشت. حاج مجيد توجه خاصي 
به ع��زاداراي حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( 
داش��ت و س��عي مي كرد با راه اندازي هيئات 
مذهبي ويژه س��نين مختلف، بس��يجي ها و 
بچه هاي محله را از هر مقطع س��ني زير بيرق 

امام حسين)ع( جمع كند. 
 هيئت عاشقان قمربني هاشم)ع( در مسجد 
امام زمان)ع��ج(، هيئت عاش��قان واليت در 
مسجد موس��ي بن جعفر)ع(، هيئت عبداهلل 
بن حسن)ع( براي مقطع س��ني نونهاالن و... 
تعدادي از هيئت هايي اس��ت كه حاج مجيد 
چراغ آنها را روشن كرد و تا خودش بود، در اين 
هيئت ها حضور مي يافت و در توسعه آنها تالش 
مي كرد. اين هيئات همگي بعد از شهادت حاج 
مجيد به حركت خود ادام��ه مي دهند و با نام 
و ياد امام حسين)ع( س��بب جذب بچه هاي 
محله به فعاليت هاي ارزش��ي چون حضور در 

بسيج مي شوند. 
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هيئت عاش�قان قمربني هاشم)ع( 
زمان)ع�ج(،  ام�ام  مس�جد  در 
هيئت عاش�قان واليت در مس�جد 
موس�ي ب�ن جعف�ر)ع(، هيئ�ت 
عبداهلل بن حس�ن)ع( ب�راي مقطع 
تع�دادي  و...  نونه�االن  س�ني 
از هيئت هاي�ي اس�ت ك�ه ح�اج 
مجيد چ�راغ آنه�ا را روش�ن كرد

گفت و گوي »جوان« با فرزند جانباز 70درصد غالمحسن قرباني به مناسبت اربعين شهادتش

مادرم شريك دردهاي جانبازي پدرم بود
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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.

جدول کلمات متقاطع

  شكوفه زماني
شهيد حاج غالمحس�ن قرباني از بسيجيان 
شهرس�تان اراك ب�ود ك�ه در دوران دفاع 
مقدس در دو مرحله ب�ه درجه جانبازي نائل 
آمد. وي يک بار در درگيري ب�ا كومله در ۲1 
دي ماه ۶۲ پاي چپ�ش را از دس�ت داد و بار 
دوم نيز اول آبان ماه 13۶3 از ناحيه هر دو پا 
مجروحيت شديد يافت و اين بار پاي راستش 
از زانو قطع ش�د. ح�اج حس�ن از جانبازان 
70 درصدي بود كه پ�س از جانبازي ازدواج 
كرد و همسرش س�ال ها ش�ريک دردهاي 
او بود. نهايت�ًا حاج غالمحس�ن قرباني روز 
دوش�نبه 14مرداد م�اه 1398 پس از تحمل 
بيش از س�ه دهه ع�وارض مجروحيت هاي 
دوران دفاع مقدس آس�ماني شد و به ياران 
شهيدش پيوس�ت. گفت وگوي ما با محسن 
قرباني تک فرزن�د حاج حس�ن را در حالي 
پي�ش رو داري�د كه مراس�م چهلمي�ن روز 
شهادتش در ۲1 شهريورماه 98 برگزار شد. 

كمي از پدرتان بگوييد، چطور ش�د به 
جبهه رفت و جانباز شد؟

پ��درم متول��د 7فروردي��ن 1340 در منطقه 
پتروشيمي ش��ازند از توابع استان مركزي بود. 
پدربزرگم كش��اورز و مادربزرگم خانه دار بود. 
خانواده پدرم چهار خواهر و س��ه ب��رادر بودند. 
پدرم فرزند پنجم خانواده بود كه در س��ن 12 
س��الگي براي كار به تهران آمده بود. يكسري 
از اقوام پدري در تهران بودند و به ايش��ان براي 
يافتن كار كمك كرده بودند. شهيد در ساختمان 
پالسكو به عنوان دستيار كار خياطي مشغول كار 
شده و تا زمان پيروزي انقالب در تهران مانده بود. 
فعاليت هاي چش��مگيري هم در روند پيروزي 
انقالب داشت. ايشان تا سال 60 در تهران مانده 
بود تا اينكه مادربزرگم تصادفي شديد مي كند. 
پدرم به اراك برمي گ��ردد تا از مادرش مراقبت 
كند. همان زمان  هم بر اي سربازي اقدام مي كند 
و به منطقه مي رود، اما چون فرمانده اش متوجه 
مي شود پدرم مراقب مادربزرگم است و در بسيج 
هم فعاليت مي كند،  براي او معافيت مي گيرد 
ولي پدر چند س��ال بعد خ��ودش داوطلبانه به 

جبهه مي رود و جانباز مي شود. 
اولين بار چه س�الي اعزام ش�ده بود؟ 
ايش�ان ب�راي ش�ما از جبه�ه تعريف 

مي كرد؟ 
پدرم اولين بار آبان ماه 62 از پادگان امام حسين 
)ع( تهران به جبهه غرب اعزام مي شود. مي گفت 
در شهر مشكالت زيادي داشتم، اما براي دفاع از 
كشورم ثبت نام كردم و رفتم. شهيد رحيم آنجفي، 
فرمانده آموزش گروهي بود كه پدرم در آن حضور 
داش��ت. پدرم مي گفت با سختگيري هاي شهيد 
آنجفي برخي شايعه كرده بودند اين سختگيري ها 
براي اين اس��ت كه جوان ها به جبه��ه نروند! اما 
بعد كه محيط جبهه را ديديم، فهميديم آنجفي 
مي خواست ما را براي محيط جنگ آماده كند و 
چقدر بچه رزمنده ها را دوست دارد. يك خاطره 
جالبي پدر تعريف مي كرد ك��ه در خاطرم مانده 
است. مي گفت همان شب هاي اول كه در منطقه 
بوديم، همه روي تخت در حال استراحت بوديم، 
من داشتم پيراهنم را عوض مي كردم كه ناگهان 
يك گلوله از بين دس��ت هايم رد ش��د و به سقف 
خورد. نگاه كردم ديدم تخت پاييني در حال تميز 
كردن تفنگش بوده كه ناخواس��ته گلوله شليك 

شده و از زير تخت عبور كرده است. 
از سختي هاي جنگ در كردستان چه 

مي گفت؟ 
يك بار تعريف مي كرد همراه همرزمانش براي 

پاكسازي چندين روس��تا در آماده باش بودند، 
ساعت يك نيمه شب حركت كردند و تا چهار 
روز در راه بودند. در پاكسازي يك روستا صداي 
جشن و پايكوبي مراسم عروسي شنيدند. هنوز 
فرماني جهت حمله نيامده بود اما ناگهان متوجه 
ش��دند ضدانقالب مي خواهد جلوي عروس و 
داماد يكي از ب��رادران س��پاهي را قرباني كند. 
ديدن اين صحنه خيلي برايش��ان زجرآور بود. 
بالفاصله دس��تور حمل��ه داده ش��د، منطقه را 
پاكسازي كردند و خدا را شكر آن برادر سپاهي 

هم نجات پيدا كرد. 
گويا ايشان در همان جبهه غرب كشور 

براي اولين بار مجروح شده بود؟
بله، بار اول در درگيري ب��ا كومله ها در 21 دي  
س��ال 62 با اصابت گلوله خمپاره دشمن، پاي 
چپش را از دس��ت مي دهد. تركش��ي هم به او 
اصابت مي كند كه موجب مي شود از ناحيه شكم 
آس��يب ببيند. با وجود مجروحيت باز به جبهه 
مي رود و براي بار دوم در روز اول آبان ماه س��ال 
63 مجدداً از ناحيه هر دو پا جانباز مي شود كه 

اين بار پاي راستش از زير زانو قطع مي گردد. 
مجروحيتش به چه نحوي بود؟

خودش تعريف مي كرد ش��ب مجروحيتش در 
هواي مه آلود حوالي بانه مشغول پست بود كه 
نيروهاي خودي از تپ��ه ديگري اعالم مي كنند 
كومله ها در حال جابه جايي هس��تند. به دليل 
همي��ن آماده باش كامل داده مي ش��ود. حدود 
س��اعت يك نيمه ش��ب پدر متوجه مي ش��ود 
كومله ها به سمت تپه س��بز مي آيند. ايشان به 
همرزمش كه پشت تيربار بود مي گويد صبر كن 
تا كامل در تيررس ما قرار بگيرند، اما تيربارچي 
كمي عجله  و ش��ليك را ش��روع مي كند. چند 

لحظه بعد پدرم پشت تيربار مي رود و يك نوار 
500 تايي خالي مي كند. وقتي جهت تعويض 
خش��اب اقدام مي كند زير پايش مي لرزد و به 
هوا پرتاب مي ش��ود. بعد از چند ساعتي كه به 
هوش مي آيد، متوجه مي ش��ود درگيري هنوز 
ادامه دارد و همرزش در فاصله دورتر از پدرم با 
بدن خونين افتاده است. همرزمش جانباز قطع 
نخاعي مي شود. پدرم پاي خودش را مي بيند كه 
در يك سمت افتاده و با انفجار خمپاره قطع شده 
است. چند تركش هم آسيب جدي به قسمت 
ش��كم و مثانه پدرم وارد كرده ب��ود. كمي بعد 
دوباره نارنجكي به سمت ايشان پرتاب مي شود 
كه اين ب��ار نخاعش آس��يب مي بيند. مي گفت 

دم دماي صبح ش��نيدم كه دو نفر از نيروهاي 
كومله باال سرم هستند. يكي از آنها مي خواست 
تير خالص بزند كه ديگري گفت نيازي نيست 
تير حرام كني با وضعيتي كه دارد تا حاال مرده 
اس��ت. يك��ي از آن دو نفر پاي��ش را روي زخم 
پدرم مي گذارد و ايش��ان آن قدر ضعف داشت 
ك��ه صداي��ش درنمي آيد و بيهوش مي ش��ود. 
پدرم بعد از هش��ت روز در بيمارستان تبريز به 

هوش مي آيد. 
پدرت�ان بع�د از جانب�ازي ازدواج 

مي كنند؟
البته ق��رار ازدواج را قبل از جانبازي گذاش��ته 
بودند. حتي پدرم 5 آذرسال 1362جهت مراسم 

عروسي مرخصي مي گيرد، اما متوجه مي شود 
منطقه حساس شده است و دلش به برگشتن 
رضايت نمي دهد. باز راهي منطقه تپه سبز بانه 
مي شود. پدرم تعريف مي كرد در راه برگشت به 
منطقه در بين راه خودرو خاموش مي ش��ود و 
هرچه راننده تالش مي كند روش��ن نمي شود. 
جهت تعمير پياده مي شوند. بعد از چند دقيقه 
نگاه يك��ي از بچه ها به مين هايي ك��ه در جاده 
كارگذاش��ته بودند مي افتد. خواس��ت خدا بود 
كه ماشين خاموش ش��ود و روي مين ها نرود. 
خالصه پدرم بعد از جانبازي به اراك برمي گردد 
و اواخر س��ال 62 با ويلچر در جشن ازدواجش 
حاضر مي ش��ود. با اينكه خيلي از اق��وام با اين 
وصلت مخالفت مي كنند اما مادرم مي گويد: »آن 
موقعي كه سالم بود من او را دوست داشتم، باز 

هم با اين وضعش برايم هيچ فرقي نمي كند.«
مجروحيت هاي پدرتان چه اثراتي روي 

سالمتي ايشان داشت؟
اوايل پدرم به مدت دو سال روي ويلچر بود و به 
خاطر مشكالتي كه داشت خيلي به بيمارستان 
تهران مراجعه مي كرد. در يكي از اين مراجعات 
پزشكان احتمال مي دهند كه مي شود تركش 
پدرم را خارج كنند تا عصب هاي بدنش دوباره 
به جريان بيفتد. خالصه ايشان را عمل مي كنند 
و با نذر و نياز، مش��كل نخاعي پ��درم برطرف 
مي ش��ود. با پاي مصنوعي روي پا مي ايستد و 
به ش��غل خياطي اش ادامه مي دهد، اما بعدها 
مشكل گوارش��ي پيدا  كرده و روده اش عفونت 
مي كند. پدرم با نداشتن مثانه و مشكل مجاري 
مجبور بود يك ماه يك ماه در بيمارستان بستري 
شود. به ناچار دوباره خياطي را كنار مي گذارد. 
از طريق بنياد يك مجوز سوپرماركت مي گيرد 
و كنار خانه مش��غول مي ش��ود، اما مشكالت 
جسمي اش باعث مي ش��ود سال 80 همان كار 
را هم كنار بگ��ذارد. اين اواخر هم با برداش��تن 
روده و قرص هاي��ي كه مص��رف مي كرد خيلي 
اذيت مي ش��د. س��ال 96 براي چندمين بار به 
علت مشكل گوارش��ي مورد عمل قرار گرفت. 
سه ماه در بيمارستان بس��تري بود. وضعيتش 
روز به روز وخيم تر مي ش��د تا اينكه در ساعت 
7صبح 14 مرداد 98 در بيمارستان به شهادت 
 رسيد و در قطعه شهداي مدافعان حرم اراك آرام 
 گرفت. پدرم سومين جانبازي بود كه در اراك به 

شهادت رسيد. 
شما تنها فرزند پدر و مادرتان هستيد، 
چه خاط�ره اي از روزهاي ب�ا هم بودن 

داريد؟
تمام روزهاي با پدر بودن خاطره اس��ت. من و 
پدرم جدا از پدر و فرزندي مانند دو دوس��ت با 
هم بوديم. بيشتر زحمات ايشان از سال 62 بر 
دوش مادرم بود. روحيه پدرم به رغم مشكالتش 
عالي بود. دوست نداش��ت به دليل بيماري اش 
كسي آزرده ش��ود. براي همين هيچ كس فكر 
نمي كرد پدرم زمينگير ش��ود و از دست برود. 
پدرم تا س��ال 82 جانباز 69 درصد بود. بعدها 
فهميدند ايشان در منطقه شيميايي هم شده 
است. چند درصدي هم به خاطر اعصاب و روان 
پدرم اضافه كردند. دكتره��ا مي گفتند درصد 
جانبازي اش بيش��تر از اين حرف هاست كه در 
نهايت همان جانباز 70درصد اعالم كردند. باز 
بچه هاي سپاه دو،سه مرتبه در سال به عيادت 
پدرم مي آمدند ولي بيش��تر گاليه بنده از بنياد 
شهيد است. 21شهريور چهلم پدرم بود. در اين 
ايام كه درگير مراسم اربعين پدرم بوديم، دريغ از 
اينكه از بنياد تماسي بگيرند. با اينكه بنده بيكار 
هستم متأسفانه در خرج هاي مراسم پدرم كمك 

حال ما نشدند. 

روحيه پ�درم ب�ه رغم مش�كالتش 
عالي بود. دوس�ت نداش�ت به دليل 
بيماري اش كسي آزرده شود.  بچه هاي 
سپاه دو،سه مرتبه در سال به عيادت 
پدرم مي آمدن�د ولي بيش�تر گاليه 
بنده از بنياد شهيد است. ۲1شهريور 
چهلم پدرم بود. در اين ايام كه درگير 
مراس�م اربعين پدرم بودي�م، دريغ 
از اينك�ه از بني�اد تماس�ي بگيرن�د

  نصراهلل اميدوار ، دوست و هم محلي شهيد قرباني
من و حاج غالمحسن از بچه هاي يك مس��جد و يك محله بوديم. بيشتر ساعات با هم بوديم 
با آنكه هر دو به كردستان اعزام شديم ولي منطقه هايمان فرق داشت. ايشان نكات بارزي در 
اخالق و منشش داشت كه باعث مي شد نس��بت به بچه هاي ديگر برجسته تر باشد. در انجام 
واجبات خيلي مقيد بود. با شنيدن اذان مي گفت دارند من را صدا مي زنند! هرطوري بود خودش 
را سريع به مسجد براي اداي فرايض ديني نماز مي رساند. به پيروي از واليت فقيه بسيار تأكيد 
داشت. در مقابل مجروحيتي كه داش��ت خيلي صبور بود و در برابر دردها استقامت مي كرد. 
روحيه خوبي از خودش نشان مي داد. حتي مي گفت جمعه ها نرويد مسافرت تا بتوانيد در نماز 
جمعه شركت كنيد. وقتي به علت مجروحيت در خانه بستري بود، با دوستان براي عيادت به 
ديدنش مي رفتيم كه به او روحيه بدهيم، برعكس از شادابي و سرحالي او ما آرامش مي گرفتيم. 
شهادت عالي ترين رتبه است و حاج غالمحسن توانست اين مقام را براي خودش كسب كند. 
كسي كه در بسيجي بودن راسخ بود. اما حرفم اين است كه ما بايد چگونه راه او و ديگر شهدا را 
ادامه دهيم؟ آيا بايد دست سازش به طرف دشمن دراز كنيم و تمام دالوري هاي اين بزرگواران 
را ناديده بگيريم؟ يا بايد در ادامه راه خودمان راسخ تر از قبل بايستيم و به واسطه حرمت خون 

شهدا بهتر از قبل در مسير انقالب حركت كنيم؟! 
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