
گفت وگو

ارديبهشت سال 1362 پاكس��ازي روستاي 
بولحسن را آغاز كرديم. در اين روستا چندين 
گروهك ضد انقالب نفوذ داشتند. اول از همه 
گروهك »خبات« در اين روس��تا خيلي نفوذ 
داش��ت. بعد نيروهاي گروه��ك دموكرات و 
بع��د منافقي��ن و مجاهدين خلق ك��رد نفوذ 
داشتند، چريك هاي فدايي خلق هم صاحب 
نفوذ بودند. ضد انقالب در اين روستا همانند 
گروه��ك ضدانقالب پژاك، زمين را س��وراخ 
سوراخ كرده و اتاق هاي بزرگي زير زمين زده 
بودند. هر كدام از گروهك ها براي خودش زير 
زمين اتاق هايي زده بودند و دم و دس��تگاهي 
براي خودشان ساخته بودند. در يكي از شب ها 
از پاسگاه روستاي زرواوس��فلي سازماندهي 
ش��ديم و نيروي كمكي بزرگي از ش��هر بانه 
براي فتح روستاي بولحس��ن اعزام شده بود. 
نيرويي حدود 500 نفر كه 70 الي 80 نفرشان 

بومي بودند. 
   مطلب پيشقراول بود

قرعه به نام گروه شهيد مطلب حسني خورد. 
گفتند شما به عنوان پيش��قراول بايد پايگاه 
گاكر را فتح كنيد. شما منطقه را بلد هستيد و 
بايد اين كار را با موفقيت انجام دهيد. با شهيد 
عبداهلل فرجي كه رزمنده اي دلير بود، همراه 
گروه خ��ودش و گروه ضربت ش��هيد مطلب 
حس��ني آماده ش��ديم، 100 نفر هم نيروي 
غيربومي بس��يجي به ما دادند. ساعت 8:30 
شب رفتيم روستاي يعقوب آباد، يك ساعت و 
نيم منتظر مانديم، دستور آمد برگرديد، ما از 
چيزي مطلع نبوديم. وقتي برگشتيم و قضيه 
را پرسيديم، گفتند عمليات لو رفته و دشمن 
قضيه را فهميده اس��ت. تمام نيرو را برگشت 
دادند به شهر بانه، كس��ي از نيروها در منطقه 
نماند. در بانه روز بعد را تا اوايل شب در پادگان 
شهر به سر برديم و شب گفتند عمليات شب 
قبل را از همين جا ادامه مي دهيم. س��اعت 8 
شب در ماشين هاي نفربر كه با برزنت پوشيده 
ش��ده بود، راه افتاديم، س��پاه و ارتش امنيت 
جاده را تأمين كرده بودند، نزديكي زرواو پياده 
شديم و با پاي پياده تا روستاي يعقوب آباد را 
طي كرديم. آنجا نيروي 500 نفره ما به شش 

دسته تقسيم شدند و ما به سمت روستاي آلى 
ماكان و مزرالن حرك��ت كرديم. حركت ما از 
بيراهه ها بود. ساعت يك ش��ب به دامنه كوه 

گاكر رسيديم. 
   مين هاي سيمي

وقتي به منطق��ه مورد نظر رس��يديم، مطلب 
خواست ببينند ضدانقالب در چه وضعي است؟ 
يك نفر به نام كريم بولحسني را فرستاد تا اوضاع 
را رصد كند. كريم رفت اما اول پايگاه به يك مين 
سيمي برخورد كرد و مين منفجر شد. مين هاي 
سيمي به هم وصل شده بودند و همه يكي بعد 
از ديگري منفجر شدند. چهار طرف دامنه كوه 
گاكر را مين گذاري كرده بودند. ضدانقالب از 
تمام اطراف، شروع به تيراندازي كرد و قيامتي 
به پا شد. نيروهاي ما برگشتند. دقايق به سختي 
سپري مي شد. سازماندهي دوباره شديم و در 
طول 200 متر با استتار كامل حركت كرديم. 
اعالم ش��د كه با بانگ اهلل اكبر حمل��ه را آغاز 
مي كنيم. همه با هم با صداي اهلل اكبر كه كوه را 
به لرزه انداخته بود، حركت كردند و ضدانقالب 
فرار را بر قرار ترجيح داد. چند نفر شهيد داديم، 
ضدانقالب به ط��رف جنوب ك��وه گاكر عقب 
كشيد. به طرف روس��تاي بولحسن، درگيري 
شديدي صورت گرفت، مقرهايشان را كه پُر از 

مهمات بود تَرك كرده و فرار كرده بودند. 
كم كم روش��نايي صبح پديدار شد. نيروهاي 
ضدانقالب با روشنايي دوباره حمله سنگيني 
انجام دادند. به فرماندهي شهيد عبداهلل فرجي 
و شهيد مطلب حسني از سه جهت كه بيشتر 
حمالت ضدانقالب از آن سه نقطه بود، حمله 
كرديم. با هرآنچه توان داش��تيم، جنگيديم. 
ساعت 7 بعدازظهر توانستيم كوه گاكر و سه 
پاي��گاه ضدانق��الب را فتح كني��م. در داخل 
روستاي بولحس��ن جنگ خانه به خانه شده 
بود، عاقبت نيروهاي ما، سپاه و ارتش توانستيم 

روستا و اطراف آن را پاكسازي كنيم. 
در اين عمليات ش��هيد مطلب حسني و گروه 
ضربتش كاري كردند كارس��تان. آنها چنان 
ضربه اي به ض��د انقالب زدند كه باعث ش��د 
كينه مطلب را هميشه در سينه داشته باشند و 

عاقبت او را به شهادت برسانند. 
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گزارش »جوان« از حضور در منزل شهيد لشكر فاطميون سيدعلي نقوي و همكالمي با مادر شهيد 

 سيدعلي كه شهيد شد، برادرش را راهي جبهه دفاع از حرم كردم

پسرم شب ۲۳ماه رمضان سرباز بي بي زينب)س( شد

جدول

   صغري خيل فرهنگ 
بلا هماهنگلي بچه هلاي هيئلت كربلالي 
بيت المهدي به ولدآباد محمدشلهر مي روم 
تا براي سلاعاتي مهمان مادري شلهيدپرور 
از لشلكر فاطميلون شلوم. ملادري كله از 
حلال و هلوا و روحيلات معنوي اش بسليار 
شلنيده ام. سليدجميله نقلوي ملادر ۶۵ 
سلاله؛ مادري كه راوي لحظله لحظه زندگي 
فرزند شلهيدش سليدعلي نقوي مي شود. 

   هديه به عمه سادات
وارد خان��ه مي ش��وم. خواهرزاده ه��اي كوچك 
شهيد و مادر شهيد س��يدعلي نقوي پذيراي ما 
مي شوند و با احترام ما را به داخل خانه مشايعت 
مي كنند. ذوق و شوق او در استقبال از ما در بدو 
ورود و چهره مهربانش نشان از همراهي و صالبت 
مادران��ه اش دارد و همين خيالم��ان را راحت تر 
مي كند كه مصاحبه خوب��ي را در پيش خواهيم 
داشت. از مادر شهيد مي خواهم كنارمان بنشيند 
و كمي از خانواده اش برايمان بگويد و او درهمان 
چند جمله ابتدايي همكالمي م��ان زينب وار با 
صداي رسايش ندا سر مي دهد و مي گويد: »من 
سيدجميله نقوي، مادر ش��هيد سيدعلي نقوي 
هستم. علي همه دار و ندار من در زندگي بود كه 
به عمه ام حضرت زين��ب)س( هديه اش كردم. 
من راضي ام به رضاي خداوند. پنج فرزند ديگرم 
هم فداي راه حضرت زينب)س( مي كنم. وجود 
خودم فداي اس��الم و راهي اس��ت كه مدافعان 
جبهه مقاومت با راهبري حاج قاس��م سليماني 
در آن قدم گذاش��تند. من امروز شرمنده ام كه 
كمترين سهم را دراين جبهه و در دفاع از حريم 
آل اهلل داشتم. بي بي حضرت زينب )س( در اين 
مس��ير س��ختي هاي زيادي را متحمل شدند و 
آنچه ما ديديم و تحمل كرديم ذره اي ناچيز در 
برابر خلق عظمت پيام بر عاشورا حضرت زينب 
)س( اس��ت. هم او كه در آن شرايط چيزي جز 
زيبايي نديد. ايش��ان مي توانست راحت زندگي 
كند اما اجازه نداد دين درخطر بيفتد. ان شاءاهلل 
همه اينها را خ��وب درك كنند. اگر امروز من به 
عنوان مادر شهيد سيدعلي نقوي در محضر شما 
ننشسته بودم، اين موضوع را به اين خوبي درك 

و باور نمي كردم.«
   هجرت به ايران

اين روايت ها نش��ان از جايگاه��ي دارد كه مادر 
ش��هدا در مكتب حض��رت زينب )س( كس��ب 
كرده اند. صبرش، ايمانش و اراده اش در اعتالي 
اسالم ستودني اس��ت. از مادر شهيد مي خواهم 
كمي به عق��ب برگردي��م و از روزهايي كه براي 
اولين بار ب��ه ايران مهاجرت ك��رده روايت كند. 
مي گويد: »ما س��ال 1372به ايران آمديم. من 
در افغانس��تان ازدواج ك��رده بودم. س��يدعلي، 
سيدحسن و سيدمحمد و زينب متولد افغانستان 
هستند. آن زمان زينب يكماهه بود كه به ايران 
آمديم. به محض ورودمان به اي��ران به گرمدره 
رفتيم و بعد از مدتي در هشتگرد ساكن شديم. 
سه سال آنجا بوديم. سيدحس��ين هشتگرد به 

دنيا آمد.« 
   نان حالل كارگري

از مادر ش��هيد مي خواهم از همسرش برايمان 
بگوي��د، از رزق حاللي كه براي گ��ذران زندگي 
و در آن شرايط س��خت به خانه مي آورد. رزقي 
كه عاقبت س��يدعلي را با ش��هادت رقم زد. اين 
مادر ش��هيد اينگونه ادامه مي دهد: »پدر بچه ها 
به رزق حالل خيلي اهميت مي داد. وقتي س��ر 
زمين كشاورزي كار زراعت مي كرديم ياد ندارم 
از محصوالت باغ ميوه اي را به دهانش بگذارد و 

از آن بخورد. حتي اگر صاحب باغ هم راضي بود 
خيلي مراعات مي كرد كه نكند حقي ناحق شود 
و حق الناس بر گردنش بيفتد. بس��يار مقيد به 
خواندن نمازهايش در اول وقت بود. بس��يار هم 
قرآن مي خواند. بيش از 13س��ال اس��ت كه به 
رحمت خدا رفته و در بين ما نيست. آن شب را 
هرگز از ياد نمي برم. ش��ب شهادت امام رضا)ع( 
مس��جد رفت. بين نماز مغرب و عشاء بود كه به 

رحمت خدا رفت.« 
   علمدار هيئت امام حسين)ع(

قطعاً پ��رورش بچه ها در اين فض��ا تأثير زيادي 
در روحيه و رش��د معنوي ش��ان داش��ته است. 
سيدجميله نقوي در اين باره مي گويد: »سيدعلي 
رهرو پدرش ب��ود. بچه هاي ديگ��رم هم خوب 
بودند، بسيار معتقد تربيت شدند اما او خاص تر 
بود. در ايام محرم علم��داري مي كرد. در هيئت 
قمر بني هاشم كه هيئت خودمان است، عزاداري 
مي كرد. هركجا ك��ه بود خودش را مي رس��اند 
و داربس��ت مي بس��ت كنار خانه و مهمان هاي 
اباعبداهلل را ميزباني مي كرد. در امورات و تداركات 
برگزاري مراسم هاي هيئت نفر اول بود و كمك 
دست من. حتي وقتي به سوريه رفته بود، از آنجا 
تماس مي گرفت و پيگير كارهاي هيئت مي شد. 
قسمتش اين بود كه دو سال متمادي ايام عاشورا 
را در س��وريه باش��د. من هم ب��راي اينكه دلش 
آرام بگيرد با گوش��ي از مراسم هاي هيئت فيلم 
مي گرفتم و براي س��يدعلي مي فرستادم. انگار 
خودش هم در كنار ما عزاداري مي كرد. سيدعلي 

شهادتش را در مسير عشق به اباعبداهلل الحسين 
)ع( گرفت و عاقبت بخير ش��د. ما همه عاش��ق 
امام حس��ين )ع( و اهل بيت هستيم. يك سال 
خيلي دلم مي خواس��ت به كربال ب��روم اما پول 
نداشتم. آن زمان در يك شركت نظافتي مشغول 
كار بودم. برادرم كه كربال رف��ت من هم خيلي 
دلم مي خواس��ت بروم. به سيدمحمد گفتم دلم 
مي خواهد زيارت بروم ولي پول ندارم، خواهرت 
هم دوس��ت دارد با من بيايد! پسرم سيدمحمد 
گفت مامان ش��ما بروي��د من براي ش��ما پول 
مي فرستم. الحمدهلل بدون هيچ دغدغه اي پول 
هم جور ش��د و به زيارت رفتيم. اميدوارم باز هم 

زيارت ارباب قسمت ما شود.« 
   خواب شهادت 

از مادر شهيد مي خواهم از روزهايي كه سيدعلي 
تصميم گرفت برود و مدافع حرم اهل بيت شود 
برايم بگويد. اينجاست كه ديگر بغض هاي مادر 
شهيد نمي تواند از ديده هايمان مخفي بماند؛ او 
پاسخ سؤالمان را با خواب شهادت سيدعلي در 
روزهاي قبل از مدافع حرم ش��دنش مي دهد و 
مي گويد: »در روزهاي��ي كه هنوز هيچ خبري از 
مدافع حرم ش��دن س��يدعلي نبود، من خواب 
ديدم كه او به شهادت رسيده است. حتي خوابم 
را هم براي او تعريف كردم اما سيدعلي گفت مادر 
جان! من ك��ه اصاًل نمي خواهم به س��وريه بروم 
كه شما خواب ديده ايد شهيد شده ام! اما گويي 
تقدير طور ديگري براي او رقم خورده بود. راهي 
شدن هاي پياپي دوستان و ش��هادت بچه هاي 
لش��كر فاطميون او را هم به اين فكر انداخت كه 
خودش را به جمع ياران و دوستانش در سوريه 
برساند. روزي كه مي خواس��ت از پادگان يزد به 
جبهه اعزام ش��ود، پيش فرمانده پادگان رفتم و 
قسمش دادم كه س��يدعلي را نبرد. گفت اگر به 
سرنوشت و قسمت اعتقاد داريد راضي باشيد به 
عاقبتي كه خدا برايش رقم زده است. در نهايت 
س��ه مرتبه از اتوبوس پياده اش كردند كه نتواند 
برود اما بار چهارم اس��م و فاميلش را عوض كرد 
تا بتواند برود. دقيقاً شب 23ماه رمضان بود كه 
رفت. بعد از 20روز از سوريه زنگ زد و گفت من 
بايد اين راه را مي رفتم. گفتم من راضي نبودم، اما 

او پنج ماهي ماند و بعد برگشت.« 
   زائر امام حسين )ع(

وقتي آمد ازدواج كرد و همسرش چهارماهه باردار 
بود كه سيدعلي دوباره اعزام شد. از فرودگاه زنگ 
زد گفت دارم مي روم، مراقب همسرم باش. به او 

گفتم من همسرت را نگه نمي دارم. اين را گفتم 
كه برگردد ولي فايده نداشت. دو ماه از رفتنش 
مي گذش��ت كه تماس گرفت و گفت اسمتان را 
نوشتم كه به س��وريه براي زيارت بياييد. باورم 
نمي شد. گفتم سيدعلي من كجا، سوريه و زيارت 
حرم حضرت زين��ب )س(كج��ا؟ خالصه من، 
خواهر و همس��رش با هم رفتيم. وقتي رسيديم 
نشس��ته بود، بلند ش��د مرا بغل كرد و گفت تو 
را از نفس��م هم بيش��تر مي خواهم. اگر تو نفس 
بكشي من هم نفس مي كش��م. همانجا قول داد 
و گفت مادر جان تا تو را به مكه نفرس��تم شهيد 
نمي شوم. گفتم از شهادت حرف نزن من طاقت 
ندارم. سه روز در سوريه مانديم و براي زيارت به 
حرم مي رفتيم. من بي تاب كه مي ش��دم، به  من 
مي گفت ب��رو حرم هر حرف��ي داري به حضرت 
زينب)س( بگو. بعد از آن با خودم مي گويم كاش 
آن ش��ب ها اصاًل نمي خوابيدم تا بيشتر پيشش 
مي ماندم. بعد از سه روز، گفتم بيا با هم برگرديم. 
گفت پول زيارت را قسطي از من گرفته اند بايد 
بمانم. بعد رو به من كرد و گفت مادر جان! شيرت 
را حاللم مي كني؟ گفت��م روزي 70 بار نه روزي 
100 بار حاللت مي كنم چون م��ن را به زيارت 
ح��رم حضرت زين��ب)س( آوردي. همس��رش 
گريه مي كرد. مي گفت چرا گري��ه مي كني، تو 
خوشبخت ترين زن دنيا هستي كه به زيارت عمه 
جان آمده اي. ما به سختي از سيدعلي جدا شديم 
اما حالم به گونه اي بود كه احساس مي كردم ديگر 
او را نمي بينم«  و شهيد شد. به لحظات شهادت 
دردانه خانه نقوي ها مي رسيم. از ايامي كه مادر، 

روضه صبوري را مرثيه كرد و اشك هايش بي امان 
فرو مي ريخت. اينجا ديگر اشك ها به جاي كلمات 
حق مطلب را ادا مي كنند: »سيد علي هميشه با 
ما در تماس بود. اما يك ماهي مي ش��د كه ديگر 
خبري از او نداشتيم. برادرش سيدحسين گفت 
مادر من مي روم تا از س��يدعلي خب��ري برايت 
بياورم. رفت و خبر ش��هادتش را برايمان آورد. 
گويي 10 روز قبل از رفتن سيدحسين، سيدعلي 
به شهادت رسيده بود. سيدحسين وقتي به ايران 
برگشته بود يك ش��بانه روز به خانه نيامد. او به 
مغازه يكي از دوستانش رفته و تمام اين ساعت به 
عشق برادرش گريه كرده بود. تاب اين را نداشت 
كه خبر شهادت برادرش را به من بدهد. آن ايام 
من ش��اغل بودم و روزها س��ركار مي رفتم. يك 
شب به من زنگ زد و گفت مادر فردا سركار نرو، 
گفتم چرا؟ گفت برو كارت ه��اي بچه ها را بگير. 
گفتم باشد. صبح بلند ش��دم. بي حال و بي جان 
بودم، رفتم بيرون ولي دوباره به خانه برگش��تم. 
خواهرم آمد خانه ديد سركار نرفتم. برادرم آمد 
ديدم حالش خوب نيست. گفتم چه شده؟ گفت 
با بچه هايم دعوا كردم ولي دخترش كه همراهش 
بود رو به من كرد و گفت عمه س��يدعلي شهيد 
شده است. با شنيدن اين خبر بي حال شدم و از 
هوش رفتم. ظهر كه چشمانم را باز كردم، ديدم 
درمانگاه هستم. خيلي سخت بود. خيلي سخت 

گذشت اما خدا را شكر مي كنم.« 
   ۱۴روز چشم انتظاري 

مادر شهيد از روزهاي چش��م انتظاري و وصال 
براي رس��يدن به پيكر ش��هيدش و از لحظات 
س��ختي كه در اين چند هفته بر او گذشته بود 
برايمان مي گوي��د: »حدود دو هفت��ه اي طول 
كش��يد تا پيكر س��يدعلي به ايران بيايد. پاييز 
بود و هوا س��رد. من هر روز پالتو به تن مي كردم 
و مي رفت��م داخل كوچه و منتظر مي نشس��تم. 
با عكس هايش درد دل مي ك��ردم. تا اينكه يك 
شب خواب عجيبى ديدم. صبح بلند شدم زنگ 
زدم س��پاه گفتم س��يدعلي من با پرواز امشب 
آمده؟گفتند كسي به شما خبر داده است؟ گفتم 

نه خودم در خواب ديدم.« 
   تيري به چشم و تيري به پهلو

روايت مادر از لحظه ش��هادت س��يدعلي همان 
س��خناني اس��ت كه همرزمانش براي او روايت 
كرده اند. سيدجميله نقوي مي گويد: »سيدعلي 
در منطقه بوكمال ش��هيد ش��د. از اف��راد يگان 
ويژه بود و معاون فرمانده. يك بار از س��وريه به 
من زنگ زد و گفت من با ماش��ين هاي سنگين 
رانندگي مي كنم، گفتم مادر مراقب باش. گفت 
نگران نباش مامان من رانندگي ام خوب اس��ت. 
گفتم م��ادر! من  بچه  جنگم، بچه افغانس��تانم. 
مي دانم راننده را مي زنند تا ماش��ين را بگيرند. 
گويا در مرحل��ه اي او و 17 نف��ر از همرزمانش 
در محاصره ق��رار مي گيرند. آنها مي توانس��تند 
عقب نش��يني كنند اما ايس��تادگي كردند. تك 
تيرانداز هاي داعش س��يدعلي را مي زنند. مثل 
حضرت ابوالفضل)ع( يك تير به چشمش و يكي 
هم به پهلويش مانند مادرش حضرت زهرا)س( 

شليك كرده بودند.« 
   ۳سال و يك ماه و ۲7 روز دوري

زندگي بدون س��يدعلي سخت اس��ت اما وقتي 
به راهي كه او رفته فكر مي كنم آرام مي ش��وم. 
بچه هاي ما با عشق به جبهه رفتند. اميد كه همه 
قدرشناس باشند. قطعاً اگر فرزندان ما و مدافعان 
حرم نمي رفتند، جنگ در ايران اتفاق مي افتاد. 
همين حاال كه با شما صحبت مي كنم، سه سال و 
يك ماه و 27 روز است كه نيست و من حتي براي 

پنج دقيقه هم فراموشش نكردم.«
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

من امروز شلرمنده ام كله كمترين 
سلهم را دراين جبهله و در دفاع از 
حريم آل اهلل داشتم. بي بي حضرت 
زينب )س( در اين مسير سختي هاي 
زيادي را متحمل شلدند و آنچه ما 
ديديم و تحمل كرديم ذره اي ناچيز 
در برابر خلق عظمت پيام بر عاشورا 
حضرت زينب )س( است. هم او كه 
در آن شرايط چيزي جز زيبايي نديد. 
ايشان مي توانست راحت زندگي كند 
اما اجلازه نداد ديلن درخطر بيفتد

حلدود دو هفته اي طول كشليد تا 
پيكر سيدعلي به ايران بيايد. پاييز 
بود و هوا سرد. من هر روز پالتو به تن 
مي كردم و مي رفتلم داخل كوچه و 
منتظر مي نشستم. با عكس هايش 
درد دل مي كردم. تا اينكه يك شب 
خواب عجيبلی ديلدم. صبح بلند 
شدم زنگ زدم سپاه گفتم سيدعلي 
من با پلرواز امشلب آمده؟گفتند 
كسلي به شلما خبلر داده اسلت؟ 
گفتم نله خلودم در خلواب ديدم

 خاطره اي از شهيد مطلب حسني 
در گفت وگوي »جوان« با همرزم شهيد

آن قدر جنگيد تا ضد انقالب را فراري داد
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   غالمحسين بهبودي
شهيد مطلب حسني از شهداي پيشمرگ كرد مسلمان است كه سال ۶0 به عضويت 
سپاه درآمد و پس از مدتي مجاهدت در سلال ۱۳۶۳ در درگيري با ضد انقالب به 
شهادت رسليد. متن زير خاطره اي از اين شلهيد بزرگوار در گفت وگوي ما با حاج 

مطلب احمديان همرزم شهيد است كه تقديم حضورتان مي كنيم. 


