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88498481ارتباط با ما

یادکرد

  مرد پرتالش
شهید کریمی متولد 1360 بود و از همان دوران 
نوجوانی به فعالیت در بس��یج عالقه  داش��ت. 
جوانی س��ختکوش، پرتالش و عاش��ق والیت 
که از بودن در جمع بسیجی   ها خسته نمی شد 
و با تمام وج��ودش خدمت می ک��رد. مرتضی 
عاشق خدمت در بسیج بود و بیشتر مواقع بعد از 
تعطیلی محل کارش، به پایگاه بسیج می رفت و 
کمتر در خانه حضور داشت. آقامرتضی ابتدا در 
معاونت فرهنگی شهرداری تهران کار می کرد و 

بعد عضو سپاه شد.
تی��پ حض��رت زه��را)س( از س��پاه محم��د 
رسول اهلل)ص( تهران بزرگ، جایی بود که شهید 
کریمی در آن مشغول کار  شد و تا زمان شهادت 
در آنجا خدمت کرد. ش��وخ طبعی و خونگرمی 
آقامرتضی باعث ش��ده بود ت��ا همکارانش او را 
خیلی دوس��ت داش��ته باش��ند. با وجود تمام 
خوشرویی شهید کریمی در کار  ها و مأموریت   ها 
بس��یار پرتالش بود و تمام وجودش را وقف کار 
می کرد. به امر به معروف تأکید داشت و جوانان 

زیادی را از این طریق جذب کرده بود. 
  شور رفتن

س��ال 1394 که جنگ داخلی س��وریه شدت 
گرفت و تروریست   ها با گستاخی بیشتری بحث 
حمله به حرم اهل بیت) ع( را پیش کش��یدند، 
دیگر ش��هید کریمی نتوانست ساکت بنشیند. 
او کسی نبود که در موضوع دفاع از حرم ساکت 
بماند و کاری نکند. خیل��ی وقت پیش قرار بود 

عازم سوریه شود منتها مش��کالتی سر راهش 
قرار گرفت که رفتنش را ب��ه تأخیر انداخت. در 
این مدت،  هرگاه پیکر ش��هیدی را از س��وریه 
می آوردند اش��تیاق مرتضی برای رفتن بیشتر   
می شد. انگار که به وجد آمده باشد و شور تازه ای 
می گرفت. شرکت در مراسم تش��ییع شهدا را 
وظیفه خود می دانست. خودش احتمال می داد 
رفتن به سوریه شاید بازگشتی نداشته باشد و در 
حرف هایش با خانواده خیلی از برگشتش حرف 
نمی زد. اما این اواخر دیگر طاقت ماندن نداشت 
و باید هر طور شده خودش را به رزمندگان جبهه 
مقاومت می رس��اند.  خانواده با دیدن حاالت و 
کارهای مرتضی به خوبی می فهمیدند که چقدر 

میل به رفتن دارد.
  شهادت در خان طومان

آن روز  ها یك س��الی از درگذشت خواهر شهید 
به خاطر تصادف می گذش��ت و مادر  به پسرش 
می گف��ت: »حداقل بمان تا س��الگرد خواهرت 
بگذرد. به نوعی می خواست با این حرف   ها مانع 
رفتن پسرش شود.«  اما آقامرتضی ماندنی نبود. 
هرچند همان روز  ها هم یك ب��ار پنهانی عازم 
سوریه شده بود ولی این بار می خواست رضایت 
مادرش را داشته باش��د. به مادرش گفت: »اگر 
نروم فردای قیامت جواب حضرت زینب)س( را 
چه می دهی؟« دل مرتضی برای رفتن می تپید 
و خودش مثل پرنده ای می خواست هرچه زودتر 

پرواز کند.
در نهایت وقت��ی در دی 1394 کارهای رفتن 
شهید کریمی جور شد، از خوشحالی نمی دانست 
چه کار کند. دو فرزند دختر داشت که بسیار به 
او وابس��ته بودند ولی مرتض��ی تصمیم بزرگی 
گرفته بود و باید آن را عملی می کرد. جبهه های 
مقاومت منتظ��ر ورودش بودن��د و خودش نیز 
برای رسیدن به قافله رزمندگان لحظه شماری 
می کرد. اما رفتن و شهادت شهید کریمی خیلی 
طول نکش��ید. او در س��وریه فرمانده گروهان 
بود و تنه��ا 11 روز پس از اع��زام مرتضی خبر 
ش��هادتش را برای خانواده آوردند. مرتضی در 
21 دی 1394 در خان طومان به شهادت رسید 
و پیکرش مدت   ها مفقوداالثر بود تا اینکه پس از 
شش سال دوری و بی خبری پیکرش در آغوش 

خانواده آرام گرفت.

گفت وگوی »جوان« با خواهر شهید علی اوغان که در 28 شهریور 1360 آسمانی شد

   صغری خیل فرهنگ 
»عفت اوغان « خواهر شهید علی اوغان 
با ما همكالم ش�د تا از روزهای زندگی تا 
ش�هادت برادرش برای مان روایت کند. 
روز هایی که با مرور عكس های به یادگار 
مانده از برادر بی تابش می کند مخصوصًا 
همان عكس�ی که هنگام ش�هادت علی 
در جیبش بود و با اصابت ترکش به قلب 
شهید ماندگار ش�د. آنچه در پی می آید 
ماحصل همكالمی ما با عفت اوغان خواهر 
شهید علی اوغان است که در 28 شهریور 
1360 در جبهه دهالویه به شهادت رسید.

    
  نان حالل کارگری 

برادرم متولد سال 1339 س��منان بود. علی 
فرزند دوم و تنها پس��ر خانواده بود. یك سال 
مان��ده به دیپل��م تحصی��ل را ر ها ک��رد و در 
کارخانه ریس��ندگی و بافندگی مش��غول کار 
شد. دوستش حس��ین پرنیا که همراه برادرم 
در کارخانه ریس��ندگی و بافندگی مش��غول 
کار شده بود، می گفت بیشتر بچه  ها از حقوق 
دریافتی ش��ان ناراضی بودند به همین خاطر 
از س��ر و ته کار می زدند. علی از همه بیشتر و 
بادقت تر کار می کرد. بچه  ها می گفتند: »این 
قدر کار می کنی، کجاست آدم قدرشناس؟« 
می گفت: »وقتی که قبول کردیم با این مقدار 
حقوق مش��غول کار ش��ویم، وظیفه داریم به 
بهتری��ن نحو کارم��ان را انجام دهی��م تا این 
پول حالل باش��د وگرنه باید برویم دنبال یك 

کار بهتر.«
  کتاب های ممنوعه علی!

شخصیت برادرم علی را مطالعه کتب مذهبی و 
رفت و آمدهای مکرر به مسجد آرام آرام شکل 
داد طوری که پیش از پیروزی انقالب در پخش 
اعالمیه های حضرت ام��ام خمینی)ره( نقش 
به س��زایی ایفا کرد. ی��ك روز خواهرم پیکان 
سفیدی را دم در دید. از مادر پرسید آنها کی 
بودن��د؟ مادر نمی دانس��ت گف��ت مادرجان! 
آمدند پدرت و عل��ی را بردند. در همین حین 
زنگ زدند. مادر چادر به سر در را باز کرد. چند 
نفر س��اواکی داخل خانه ریختند. مادر رنگ 
به چهره نداشت و از ترس می لرزید. خواهرم 
پرسید مامان اینها دیگر کی هستند؟! دنبال 
چی می گردند؟ همه  خانه زیر و رو شد. یکی از 
آنها که از همه درشت تر و قوی هیکل تر بود، از 
طبقه باال آمد و گفت: »قربان! چیزی نبود. همه 
جا را خوب گش��تیم.« کمی بعد خانه را ترک 
کردند. آن شب دل در دل مادر و خواهرهایم 
نبود. روز بعد پدر و علی صحیح و سالم به خانه 
برگشتند. پرسیدیم برا ی چی شما را گرفتند؟ 
علی گفت همه اش تقصیر من اس��ت. خدا را 

شکر که کتاب ها را پیدا نکردند!
  قبرکن!

علی از همه وقتش اس��تفاده می کرد. جوانی 
بود که کار ک��ردن برایش عیب و ع��ار نبود. 
از کارخانه ک��ه بی��رون آمد، ش��روع کرد به 
پخش ک��ردن روزنامه و نش��ریه در خانه های 
مردم. خیلی از وقت ه��ا هم در مغازه پدرم که 
میوه فروشی داشت،کمك می کرد. بعد از چند 
وقتی در کتابفروشی قائم مشغول شد. کتاب 
می خری��د و همان جا ه��م می فروخت. چند 
وقت که قبل از س��ربازی اش، بیکار بود رفت 
پیش عموی مادرم و آن ج��ا در کندن قبر به 

او کمك می کرد.
  معاف از خدمت 

علی 17 خرداد 59 برای ادای تکلیف سربازی 
راهی جبهه شد. در همان ایام یکی از بستگان 

مهمان مان ب��ود. به پدرم گفت ش��ما که یك 
پس��ر دارید خیلی راحت می توانید معافی اش 
را بگیرید. مادرم که ب��ه خاطر جنگ و ناامنی 
از این قضیه خیلی خوشحال شده بود، وقتی 
علی آمد فوراً به او گفت ولی او با ناراحتی جواب 
داد  این چه حرفی است که می زنید مادر؟ پسر 
تا سربازی نرود مرد نمی شود. مگر خون من از 

خون بقیه جوان ها قرمزتر است؟
  110 جلد کتاب اهدایی

خدمت س��ربازی اش که ش��روع ش��د، وقتی 
می آمد مرخص��ی، روز ها یا در مس��جد بود یا 
دنبال کارهای خانه. ش��ب  ها ه��م با بچه های 
بس��یج کش��یك می دادند. هر وق��ت هم که 
در خانه بود، س��رش در کتاب بود و  بیش��تر 
کتاب های شهید مطهری و شهید دستغیب را 
مطالعه می کرد؛پشت تعدادی از کتاب هایش 
را مه��ر اهدایی به مس��جد ولیعص��ر زده بود؛ 
حدود 110 جلد و بقیه اش را برا ی ما خواهر ها 

به یادگار گذاشت.
  اهل ذکر و تفكر

مسعود حیدری دوست و همرزم علی از حال و 
هوای او در جبهه تعریف می کرد که علی خیلی 
ساکت بود و از همه  بچه های سنگر خاموش تر 
و آرام تر. س��کوتش برایم هم جالب بود و هم 
سؤال برانگیز. خالصه یك روز دل را به دریا زدم 
و گفتم علی جان، داداش! تو مشکل خاصی در 
زندگی ات داری؟ گفت نه! چطور؟ گفتم آخر 
خیلی تو خودتی. خندید و گفت خیالت راحت 
باش��د. من کاًل آدم کم حرفی هستم. مشکل 
خاصی ندارم. بعد ها که بیش��تر با هم نشست 
و برخاست کردیم، متوجه شدم علی دائم در 

حال تفکر و ذکر گفتن بوده است.
  حجاب انتخابی 

وقتی علی جبهه بود م��ن در حال اتمام دوره 
راهنمایی ب��ودم. یك روز در نام��ه ای برایش 
نوش��تم تصمیم گرفتم چادری بشوم. مامان 
و بابا از مکه برایم چادر آوردند! علی در جواب 
من نوش��ت فقط به خاطر این که سوغاتی ات 
چادر است؟ در نامه بعدی برایش نوشتم معلوم 
است که نه! من خودم فهمیدم حجاب چادر از 
روسری بهتر است. علی در جوابم نوشت آفرین 
خواهرجانم! این حجاب ارزش دارد، چون تو آن 

را با فکر انتخاب کردی، نه از روی اجبار.
  مجروح یك دست

علی روی تخت لم داده بود و استراحت می کرد. 
اتاق ما روبه روی ات��اق او بود. من ازدواج کرده 
بودم ولی س��ه س��الی  می ش��د که خانه  پدرم 
زندگی  می کردیم. همیش��ه دوست داشتم تو 
اتاقش س��رک بکشم و سر به  س��رش بگذارم. 
گاهی اوقات ه��م حرف های ج��دی  بین مان 
رد و بدل  می شد که س��اعت   ها و شاید روز ها 
فکرم را مش��غول می کرد. هیچ وقت آن روز را 
یادم نمی رود. آن روز که از جبهه برگش��ت ما 
چهار تا خواهر چه الم ش��نگه ای راه انداختیم، 
وقت��ی ک��ه او را با آن ش��کل و ش��مایل توی 
حیاط دیدیم. آس��تین پیراهنی که تنش بود 
خالی بود و س��اکش در دس��ت دیگر. من که 
با دیدن این وضعیت جیغ کش��یدم و محکم 
توی س��رم کوبیدم. بقیه هم حال ش��ان بهتر 
از من نبود. گفت س��اکت! چه خبرتان است؟ 
همه  همسایه  ها باخبر شدند. گریه کنان گفتم 
مجروح ش��دی؟ کی دس��تت را قطع کردند؟ 
چرا به ما چیزی نگفتی؟ روی پله نشس��ت و 
گفت آهان! اول بپرسید، بعد الکی داد و فریاد 
کنید. دکمه های پیراهنش را باز کرد و دست 
باندپیچی شده اش را نش��ان  داد و گفت بفرما! 
این هم دس��تم. علی بعد از کم��ی بهبودی به 

همسرم گفته بود می خواهد به جبهه برگردد. 
گفتم علی جان، داداش! اگر می شود دیگر نرو! 
تو به اندازه خودت به کش��ور خدمت کردی. 
مامان خیلی ضعیف است طاقت شهید شدنت 
را ندارد. اش��ك در چشمم جمع ش��د و کنار 
تختش نشستم. نگاهم کرد و گفت چرا مامان 
طاقت ندارد؟ گفتم خب معلوم اس��ت، چون 

خیلی دوس��تت دارد. آخر یك دانه پس��رش 
هس��تی؟ گفت من هم خدا را خیلی دوس��ت 
دارم. خیلی خیلی بیشتر از مامان، می فهمی؟ 

تو چطوری به مادر حق می دهی به من نه؟!
   شهادت کوروش

دوستش کوروش ارجمندزاده شهید شده بود. 
با خط درشت و خوش نوشته بود کوروش جان 
شهادتت مبارک! از زمان شهادت دوستش، 
او را کمتر می دیدیم. از مادر کلید گرفته بود 
که آخر شب زنگ نزند و بی س��ر و صدا وارد 
خانه ش��ود. گفتم نمی خواهی خانه بیایی؟ 
همس��ایه  ها می گوین��د تو هم��ه اش دنبال 
کارهای آن جای��ی. گف��ت خواهرجان! چه 
کس��ی می گوید من کار می کنم. کار اصلی 
را آنهایی کردند که شهید شدند! من هم که 
از قافله  جا ماندم و دلم را به خانواده  ش��هدا 

خوش کردم.
   افطاری خداحافظی

برادرم عل��ی ، چند روز به رفتن��ش مانده بود، 
به مادر گفت می خواهم امش��ب ب��را ی افطار 
دوستانم را دعوت کنم. شما زحمت افطاری را 
می کشی؟ مادرم تا آمد حرفی بزند، گفت خرج 
افطاری با خودم. شما فقط زحمت پخت و پز 
را بکش! آن شب به دوس��تانش خوراک لوبیا 
داد و برای ش��ب بعد فامی��ل را دعوت کردیم 
و افطاری مرغ داد. انگار می دانس��ت که دفعه 
آخر است و بازگشتی در کار نیست. مهمان  ها 
که رفتند،گفت خدا را ش��کر! این بار قسمت  
ش��د با همه  فامیل خداحافظی کنم و ازشان 

حاللیت بگیرم.
  علی غیب گو!

از حمام آمده و حول��ه را دورش پیچیده بود. 
به م��ادرم نگاه ک��رد. دس��تش را روی قلبش 
گذاش��ت و گفت تیر به همین ج��ا می خورد، 
این جا! مادرم شروع کرد به گریه که چرا از این 
حرف ها می زند. خندید و گفت ای مامان جان! 
شما چقدر ساده ای! مگر من غیب گو هستم که 
حرف هایم را باور می کنی. با خودم می گویم او 

از کجا می دانست؟

 ...و شهادت 
محمدباقر، دوست علی بود که با هم دفترچه  
خدمت را گرفته بودند. قرار بود با یکی دو روز 
فاصله به جبهه بروند. محمدباقر تعریف می کرد 
که  اول م��ن باید می رفتم. ب��رای خداحافظی 
رفتم پیش��ش. گفت تو زودتر از من می روی، 
ولی من را زودت��ر می آورند. متوجه منظورش 
نش��دم. اتفاقاً او هم جایی افتاد که من افتاده 
بودم. هر دوی مان در تیپ هوابرد با هم بودیم 
و همدیگر را زیاد می دیدیم. داش��تم می رفتم 
مرخصی. گفتم  کاری نداری؟ پیغامی، نامه ای؟ 
چیزی نداری ببرم؟ گفت نه، سالم برسان! تو 
داری می روی اما من را می آورند. من مرخصی 
بودم که شهید شد. بعد از آوردن جنازه اش تازه 

متوجه حرف های آن روز علی شدم.
  عكس ترکش خورده

بعد از شهادتش نشستم و آلبوم عکس های مان 
را ورق می زنم. چش��مم به عکس سوراخ شده 
خودم و برادرم می افتد. قلبم می س��وزد. مثل 
قلب علی آن وق��ت که این عک��س در جیب 
بغلش بود و سوراخ شد. آقای فضل اهلل گرامی، 
همسنگر علی،  گفت روز جمعه بعد از ظهر بود. 
بعد از ظه��ر که چه عرض کنم بگ��و غروب. از 
عملیات برگشته بودیم. بچه  ها خسته و تشنه 
بودند. علی رفت آب بیاورد. هنوز چند قدمی 
نرفته بود که از روبه رو به علی تیر زدند، تیر ها 
به قلب و ش��کم علی اصابت کرد و شهید شد. 
علی در حالی که 15 ماه از خدمتش گذش��ته 
بود که در 28 شهریور 1360 در جبهه دهالویه 

شهید شد.
  در و دیوار و عكس های علی

بعد از آوردن پیکر علی او را در اول مهر 1360 
در امامزاده یحیی)ع( سمنان به خاک سپردیم. 
وقت خاکس��پاری ی��اد آن عکس های آخری 
افتادم که از خودش گرفته بود. به علی گفتم 
عکس هایت خیلی قشنگند! ولی چرا این قدر 
زیادند؟! گفت ش��اید الزم بشود. حق داشت، 
الزم شد. خیلی زود... روی حجله، سر مزار، بر 

درو دیوار خانه، فامیل...
   دستنوشته شهید

با آنکه چهره هایشان زرد بود و چشم های شان 
به گ��ودی نشس��ته ب��ود؛ دست های ش��ان 
بی رم��ق ب��ود، از س��نگر دور بودن��د. تفنگ 
در دست ش��ان نبود اما ش��جاعت و ایمان در 
تك تك آن چهره  ها نمایان و عش��ق شهادت 
در دل های ش��ان بود. وقتی ک��ه آن برادران 
پاسدار مجروح را دیدم که برای دفاع از قرآن، 
دفاع از اس��الم و دف��اع از ای��ران چنین جان 
بر ک��ف و با خل��وص نیت به اس��تقبال مرگ 
سرخ می شتابند، برایم ثابت شد که به راستی 
الگوی شان حسین)ع( است و در مکتب اسالم 
درس ش��هادت آموخته ان��د. نمی توانس��تم 
بیندیش��م که سنگرهایش��ان خالی اس��ت و 
تفنگ های ش��ان تنها اما می دانس��تم و باید 
بدانند که اس��الم جانبازان بی ش��مار دارد و 

سنگری خالی و دستی بی تفنگ نمی ماند.

فرمانده می دانست 
رفتنش بازگشتی نخواهد داشت

علی از حمام آمده و حوله را دورش 
پیچی�ده بود. به م�ادرم ن�گاه کرد. 
دس�تش را روی قلب�ش گذاش�ت و 
گفت تی�ر به همی�ن ج�ا می خورد، 
اینجا! مادرم شروع کرد به گریه که 
چرا از این حرف ه�ا می زند. خندید 
و گف�ت ای مامان جان! ش�ما چقدر 
س�اده ای! مگر من غیب گو هس�تم 
ک�ه حرف هایم را ب�اور می کن�ی. با 
خودم می گویم او از کجا می دانست؟

بعد از شهادت برادرم علی نشستم و 
آلبوم عكس های مان را ورق می زدم. 
چشمم به عكس سوراخ شده خودم 
و ب�رادرم می افتد. قلبم می س�وزد. 
مثل قلب علی آن وقت که این عكس 
در جیب بغلش بود و س�وراخ ش�د

عکسهایترکشخوردهعلیقلبمانرامیسوزاند

  آرمان شریف
س�رانجام پ�س از س�ال   ها چش�م انتظاری پیك�ر ش�هید مداف�ع ح�رم مرتضی 
کریمی به میهن بازگش�ت تا خانواده و دوس�تداران ش�هید وداعی با این ش�هید 
مدافع حرم داش�ته باش�ند. پیكر ش�هید کریمی چن�د روز پیش پس از س�ال  ها 
به میهن بازگش�ت و در بهش�ت زهرا)ع( در کن�ار دیگر همرزمان�ش آرام گرفت. 
ش�هید کریم�ی در س�ال 13۹۴ در منطق�ه خان طومان ب�ه دس�ت تكفیری   ها به 
ش�هادت رس�ید و در تفح�ص و کاوش   های�ی ک�ه در منطقه ص�ورت گرف�ت، از 
طریق آزمای�ش DNA شناس�ایی ش�د و چن�د روز پیش به کش�ور بازگش�ت.

به یاد شهید مدافع حرم مرتضی کریمی
 از شهدای جبهه خان طومان
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خیلی وقت پی�ش قرار ب�ود عازم 
سوریه ش�ود منتها مشكالتی سر 
راهش ق�رار گرفت ک�ه رفتنش را 
به تأخی�ر انداخت. در ای�ن مدت،  
هرگاه پیكر ش�هیدی را از سوریه 
می آوردند اش�تیاق مرتضی برای 
رفتن بیش�تر   می ش�د. انگار که به 
وجد آمده باش�د و ش�ور ت�ازه ای 
می گرفت. شرکت در مراسم تشییع 
ش�هدا را وظیفه خود می دانس�ت
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به کار روند.
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