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طالی ناب

روایت محمد پارسا در منطقه عملیاتی خیبر
تهیه و تنظیم :سید محمد طباطبایی

*

شناسنامه روایت

الف) مشخصات راوی

نام و نام خانوادگی :محمد پارسا 35 ،ساله
از رزمندگان لشکر 10سیدالشهدا(ع) تهران
ب) زمان و مکان روایتگری

دوشنبه1393/12/25،
طالییه -سهراهی شهادت
ج) مشخصات کاروان

کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه شهید عباسپور تهران
تعداد افراد کاروان :تقریباً  80نفر

مقدمه
راوی این روایت آقای حمید پارسا که از رزمندگان لشکر10
سیدالشهدا(ع) در دوران دفاع مقدس است ،در ابتدا هدف سفر
راهیان نور را تشریح کرد و گفت :این سفر معنوی توفیقی است
که نصیب شما شده است و باید کمال بهره را ببرید و همگی
شکرگزار دعوت شهدا باشیم .وی همچنین در بیان ماهیت سفر
راهیان نور با برشمردن آیاتی از قرآن ،لزوم پرداختن به سفر
را عبرت و درسآموزی از گذشتگان عنوان کرد .وی در این
زمینه با اشاره به آیه  44سوره فاطر این نکته را بیان کرد که

همهچیز تحت اراده الهی است و در جنگ تحمیلی هشتساله
همه ابرقدرتها درمقابل ما گردنکشی کردند ،اما امروز هیچ
اثری از صدام نیست .در ادامه روای با اشاره به واقعیات و
سختیهای جنگ و برشمردن پارهای از مشکالت جنگ و جهاد
مثل مجروحیت ،تشنگی ،اسارت و  ...تأکید کرد که مقاومت
با سختی عجین است ،ولی پایان این سختیها با حالوت و
شیرینی همراه است که رزمندگان اسالم این سختیها را با
جان خریدند .بیان سیره عملی شهدا محور دیگر روایت روای
بود .آقای پارسا در ادامه روایتگری با مطرحکردن نمونههایی
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از رفتار رزمندگان و شهدا به بررسی جنبههای مختلف سیره
فکری و عملی شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس
پرداخت؛ جنبههایی مثل اخالص ،عشق ،حماسه ،ایثار ،صبر،
مقاومت ،تکلیفگرایی و والیتمداری ،که همگی بهزیبایی در
قالب خاطرات دلنشین از شهدا برای دانشجویان بیان شد .محور
دیگر روایت راوی برقراری پیوند میان عاشورا و دفاع مقدس بود.
راوی در این روایت بهزیبایی پیوندی معنوی بین هشت سال
دفاع مقدس و حرکت عاشورای امام حسین(ع) برقرار و با بیان
خاطراتی از رشادت رزمندگان اسالم در طالئیه ،صحنههای
عاشورایی دفاع مقدس را بیان کرد .موضوع بعدی که در این
روایت به آن پرداخته شد ،تشریح جغرافیای منطقه بود .آقای
پارسا در حین روایتگری با تشریح جغرافیای منطقه عمومی
عملیات خیبر ،هدف از این عملیات را تهدید بندر استراتژیک
بصره عراق دانست.
متن روایت
توفیق سفر معنوی راهیان نور
«رفقا ،شرایط همهجوره مهیاست؛ روزهای پایانی سال،
ایام فاطمیه ...همین اآلن خیلی از مردم در شهرها
دارند خانهتکانی میکنند و البته شما آمدهاید در
این مناطق برای سال جدید ،دلهایتان را خانهتکانی
کنید؛ دلهایی که قرار است برای عزاداری خوب
در ایام فاطمیه آماده شود .خوب جایی را انتخاب
کردید .مگر عید نزدیک نیست؟ بازار خرید شب
عیدتان چی شد؟ چرا همهچیز را رها کردید و آمدید
اینجا؟ اینهمه جا برای مسافرت؛ شیراز ،اصفهان ،نه
اص ً
ال مشهد ،زیارت آقا علیبنموسیالرضا .بچهها،
فکر میکنید خودتان آمدید؟ بهخدا ،نمیخواهم
بازارگرمی کنم ،اما باور کنید دعوت شدید .خیلیها
میخواستند بیایند ،ولی نتوانستند .بهخدا دوستتان
داشتند و اسمتان را برای این سفر انتخاب کردند.
البته که آن دست قشنگ ،شب قدر هم بهزیبایی
برایتان نوشت و چه زیبا نوشت که بگذارید این بنده
ما برود آنجایی که الزم است ،تا ببیند و نور بگیرد.
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ماهیت سفر راهیان نور
 12آیه در قرآن کریم به ما امر میکند که در روی
زمین سیر و سفر کنیم .آیه  137سوره آلعمران
میفرماید" :سیروا فیاالرض" .قطعاً در گذشته
فرهنگ و آیینی بوده ،پس در زمین سیر و سفر کنید
تا عاقبت تکذیبکنندگان را ببینید.
"اولم یسیروا فیاالرض"...؛ آیا نمیخواهید روی
زمین سیر کنید تا ببینید در گذشته کسانی بودند
که در اوج قله قدرت بودند (ابرقدرت بودند) و اکنون
هیچ اثری از آنها در آسمان و زمین نیست!
رفقـا ،خـدا من و شـما را آورده اینجا کـه ببینیم
دشـمنانمان را کـه بـا تمـام قـدرت و تـوان در اینجا
بـا مـا جنگیدنـد ،امـروز کجـا هسـتند .بیـش از 30
کشـور در ایـن جنـگ تحمیلـی نابرابـر بـه عـراق
علیـه مـا کمـک کردنـد؛ یعنـی یـک جنـگ جهانی
تمامعیـار علیـه یـک کشـور انقالبـی مسـلمان .ولی
اراده خداونـد چیـز دیگـری بـود .امـروز از آن قدرت
هیـچ اثـری نمانـده اسـت .درواقـع ،خداونـد در آیـه
 44سـوره فاطـر بـه مـا گوشـزد میکنـد کـه هیـچ
قـدرت و ارادهای توان ایسـتادگی دربرابـر اراده الهی
را نـدارد.
صدام حسین امروز کجاست؟ حزب بعث
کجاست؟ صدام کسی بود که بیش از  30سال در
عراق برای حفظ قدرت تالش کرد و چه تعداد از
شیعیان و بزرگان عراق را کشت.
امسـال در پیـادهروی اربعیـن در مسـیر نجـف تا
کربلا جـای همه شـما خالی ـ تصاویر علمای شـیعه
که بهدسـت صدام شـهید شـده بودنـد ،همگی نقش
بسـته بـود و تصاویـر حضـرت امـام و آقـا .بهراسـتی
چـه شـد کـه یـک کشـور و دولـت بعـث کـه خـود
را دشـمن ایـران و ایرانـی میدانسـت ،بـه چنیـن
وضعیتـی درآمـد و تبدیـل بـه یـک کشـور دوسـت
شـد؟ ایـن همـان اراده الهـی اسـت؛ ایـن همگـی به
برکـت شـهدای انقلاب مـا بوده اسـت.
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روایت محمد پارسا در یادمان طالییه-اسفند 1393

هشت سال دفاع مقدس؛ امتداد حرکت
(ع)
عاشورای امام حسین
در هشت سال دفاع مقدس ما ،صدام و جبهه کفر و
استکبار همه توان خود را گذاشتند تا پرچم اسالم و
انقالب اسالمی را ساقط کنند ،ولی عاقبت چه شد؟
دشمن در کربال در عاشورای سال  61هجری هم با تمام
توان به صحنه آمد ،ولی آقا اباعبداهلل فقط با  72نفر ـ که
یکیشان هم علیاصغر ششماهه است ـ همگی مردانه
در مقابل کافران و دشمنان ایستادند .خدا با این صحنه
کربال ،چه میخواهد به من و شما بگوید؟ بله ،اراده خدا
برتر از همه ارادههاست و حق پیروز است.
اولین درس؛ اخالص و مقاومت
ببینیـد بچههـا ،اینکـه اآلن در آفتـاب داغ ،روی زمین
خاکـی نشسـتهاید ،اوالً مـن عـذر میخواهـم ،ولـی
سـفر کربال سـختی دارد .کربالرفتن خـون میخواهد.
باالخـره در ایـن سـفر عاشـورایی بایـد گوشـههایی
از سـختیها را بکشـیم و بچشـیم دیگـر .بچههـای
رزمنـده در عملیـات رمضـان ،زیـر آفتـاب ،در دل
تابسـتان سـال  61فاصلـه بیـن  21تیـر تا  7مـرداد،

میجنگیدنـد و مجروح میشـدند و از شـدت جراحات
بـر زمین کوشـک و زید و شـلمچه میافتادنـد و البته
اولیـن حالتـی که پـس از خونریـزی بر انسـان عارض
میشـود ،تشـنگی و عطـش زیـاد اسـت .بچههـا،
جـدا ً لذتـی داشـت .چـه بـود ایـن لـذت؟ شـهدای ما
چـه چیـزی را دیـده بودنـد کـه اینطـور مشـتاقانه و
عاشـقانه میرفتند؟ مثل شـهید همـت ـ که همینجا
در خیبـر شـهید شـد ـ کـه میگفـت ای خدا دوسـت
دارم مثل موالیم حسـین بیسـر وارد بهشـت شـوم .و
همینطـور هم شـد؛ چون وقتی شـهید شـد ،از اینجا
[اشـاره راوی به ابروها و پیشـانی] سـرش را خمپاره با
خـود برد .اساسـاً شـرط ماندگاری ،اخلاص و مقاومت
اسـت کـه در عاشـورا هم  72نفـر در اوج اخالص برای
خـدا بندگـی کردند و برای حفظ دین خدا ایسـتادگی
کردنـد .و البتـه در دوران دفـاع مقـدس مـا هـم کـه
جلـوهای از عاشـورای امام حسـین بود ،بچههـای ما با
دسـت خالی ،مخلصانه دربرابر دشـمن مقاومت کردند
و امـروز نام شـهدای مـا و امام عزیزمـان در همه تاریخ
بهزیبایـی یـاد میشـود و البتـه اینجـا طالئیـه ،قطعه
قطعهاش کربالسـت.
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عشق به شهادت در داستان عموحسن
عموحسن یک پیرمرد باصفاست از لشکر 27محمد
رسولاهلل(ص) که از سال  59در کردستان حضور داشت
و خالصه همهجا بود تا عملیات والفجر 8در فاو .این
عموحسن ،هر عملیاتی که میشد شب قبل از عملیات
حنا درست میکرد و به بچهها میداد تا حنا ببندند.
البته عموحسن هیچوقت خودش حنا نمیبست .بچهها
سربهسرش میگذاشتند و با او شوخی میکردند که
عموحسن چرا خودت حنا نمیبندی؟ میخواهی همه
را شهید کنی و آن وقت خودت...
خالصه ،عموحسن همیشه
با خندهای سر تکان میداد
و معموالً از جوابدادن طفره
میرفت .تا اینکه شب عملیات
در عملیات خیبر منابع عراقی
والفجر 8فرارسید .طبق معمول
داشت به بچهها حنا میداد که
عنوان کردند که در طول
شوخیهای بچهها دوباره شروع
یک هفته 800 ،هزار گلوله بر
شد .اما اینبار زبان عموحسن
سر بچههای ما در این منطقه
به راز مگو باز شد و جواب داد.
عموحسن با دل گرفته و صدای
شلیک شده است.
بغضآلود شروع به صحبت کرد" :
 ...روزی که پا گذاشتم در جبهه،
به خداگفتم آی خدا! دیگر حنا
نمیبندم ،دیگر موی سفید و
محاسنم را حنا نمیبندم ،چون
دوست دارم خودت هروقت پسندیدی ،توی همین
جبههها محاسن سفیدم را به خون سرم خضاب کنی".
سر خودش برای بچهها پرده
و باالخره عموحسن از ّ
برداشت .صبح عملیات والفجر 8همه فهمیدند که
چرا دیشب زبان عموحسن باز شده بود .عموحسن در
درگیری شدید در فاو ،ترکش به سرش اصابت میکند
و از خون سرش ،محاسن سفید صورتش خضاب
میشود .چقدر این عموحسن باصفا بود .معلوم میشود
با دل گفته بود .کاشکی ما هم اینقدر خالص بودیم.
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وقتی برای خدا خالص میشوی ،خدا هم اینجوری
تحویلت میگیرد دیگر.
بچهها ،رفقا ،شهدای ما اینطوری بودند .خوب نگاه
کردند ،خوب دیدند و خوب پسندیدند.
میدانید چی میخوام بگم؟ اگر خوب نگاه نکنی،
اگر خوب نپسندی ،مثل من یک روز پشیمان میشوی.
شب عملیات که میشد ،اینقدر اینپا و اونپا کردیم،
اینقدر استخاره کردیم تا جنگ تمام شد و هنوز
درست نشدیم.
بچهها ،یک ضررکردة درستوحسابی در مقابل
شماست .خوب نگاه کنید؛ به روزگار ،به اطرافیانتان،
به موقعیتها؛ اینکه کجا هستید ،چکار باید بکنید و
وظیفهتان چیست؟
شـهدای مـا آگاهانـه فهمیدنـد کـه بایـد بـا تمام
وجـود از دیـن خـدا دفـاع کننـد و جـان عزیزشـان
را دادنـد تـا ایـن دیـن بمانـد؛ دقیقـاً همـان هـدف و
آرمانـی کـه سیدالشـهدا در کربال داشـت .شـهدای ما
هـم نگاهشـان بـه عاشـورا بود.
تشریح عملیات خیبر و جغرافیای منطقه طالئیه
بعـد از عملیـات بیتالمقـدس ،دشـمن بـرای
گسـترش اسـتحکامات دفاعـی و ایجـاد موانع بسـیار
تلاش کـرده؛ کـه ایـن امـر ،کار مـا را در خطـوط
عملیاتـی بـا مشـکالت بسـیاری مواجـه کـرده بـود.
بهدنبـال چنیـن وضعیتـی ،فرماندهـان عالـی جنـگ
در جسـتوجوی یافتـن منطقه جدیـد عملیاتی برای
ادامـه جنـگ بودنـد .درنهایـت ،بـا تشـکیل قـرارگاه
نصـرت ،مقدمـات برای عملیـات خیبر فراهـم گردید.
مأموریـت قـرارگاه نصرت به فرماندهی سـردار شـهید
علـی هاشـمی ،شناسـایی گسـترده و دقیـق بهمنظور
بررسـی چگونگی نفوذ در خاک عراق از مسـیر نشـوه
و رودخانـه دجلـه بـود؛ چراکـه بصـره بهعنـوان هدف
اسـتراتژیک ایـن عملیـات در منتهاالیـه غربـی ایـن
مسـیر قرار داشـت.
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هدف عملیات خیبر؛ تسلط بر شهر بصره و جاده
استراتژیک العماره ـ بصره
عمده هدف عملیاتهای ما در جنوب ،تهدید بصره و
تسلط بر جاده استراتژیک العماره ـ بصره بود .باالخره
مقدمات عملیات مهیا شد و در سوم اسفند ،1363
عملیات خیبر شروع شد .در همان ساعات نخست،
رزمندگان اسالم با بلم (قایق ساده با پاروی دستی)
به آب زدند و با عبور از هور ،خود را به جزایر جنوبی
و شمالی مجنون رساندند و این جزایر خیلی سریع
تصرف شدند .دشمن بعثی هم بالفاصله قویترین
یگانهای خود را در این منطقه مستقر کرد .سپاه
سوم ،ششم و هفتم عراق در این منطقه جلو ما
قرار گرفتند .فرماندهی سپاه سوم و هفتم عراق را
عدنان خیراهلل که وزیر دفاع عراق هم بود ،بر عهده
داشت .فرماندهی سپاه ششم را هم ماهر عبدالرشید
بر عهده داشت که در ارتش عراق معروف به پاطالیی
بود .باالخره با هر زحمتی بود ،رزمندگان اسالم تا
رودخانه دجله پیشروی کردند.

تاریکی شـب اینچنیـن برای بچههای لشـکر صحبت
کـرد" :رفقـا ،بـرادرا ،میدانیـد کجـا داریـم میریـم؟
دشـمن خیلی فشـار آورده .معلوم نیسـت برگشتی در
کار مـا باشـد .هرکسـی فکـر میکنـد نمیتوانـد و کار
دارد ،نیایـد؛ چون واقعاً معلوم نیسـت بتانیم برگردیم".
صـدای هقهـق گریه بچههـای لشـکر در آن نیمههای
شـب بلنـد شـد .هرکسـی بـا خـود رجـزی میخواند.
البـد همـه بـه یـاد یـاران اباعبـداهلل در شـب عاشـورا
افتادهانـد .ولـی اینبـار هم یاران عاشـورایی حسـین به
نـدای "هل من ناصـر ینصرنی"
حسـین لبیـک گفتند .شـدت
آتـش دشـمن لحظهبهلحظـه
بیشـتر میشـد ،ولـی بچههای
لشکر امام حسـین(ع) حتی یک
در تفحص شهدا در طالئیه
قدم عقـب نرفتند و عاشـورایی
ایسـتادند .رفقا ،بـرادران عزیزم،
در حاشیه همین دژ ،بیش از
اینگونـه بـود کـه یـک شـب
 400شهید پیدا شد که عمدت ًا
عاشـورای دیگـر در تاریخ تکرار
دستهایشان را با سیم تلفن به
شـد .اینجـا همـه ایسـتادند.
شـهید حجتاالسلام میثمـی
هم بسته بودند.
کـه بعدهـا در کربالی 5شـهید
شـد ،بعد از عملیـات خیبر این
جملـه معـروف را بیـان کـرد:
"آنهایی که در طالئیه ایسـتادند،
اگر در کربال هـم بودند ،درکنار
امـام حسـین مردانـه تا آخـر میایسـتادند".

رزمندگان لشکر 27محمد رسولاهلل(ص)؛ خطشکن
در عملیات خیبر
نیروهای خطشکن در عملیات خیبر در منطقه طالئیه
بچههای مخلص لشکر 27حضرت رسول بودند که باهمه
فداکاریها نتوانستند توفیقی به دست بیاورند .علت عدم
موفقیت بچههای لشکر 27فشار شدید و حجم آتش
سنگین دشمن و همچنین عدمالحاق بهموقع توسط
نیروهای تازهنفس بود .خیلی اینجا بر رزمندگان اسالم
سخت گذشت .همان موقع ،منابع عراقی عنوان کردند طالی ناب
که در طول یک هفته 800 ،هزار گلوله بر سر بچههای در تفحص شهدا در طالئیه در حاشیه همین دژ  ،بیش
از  400شهید پیدا شد که عمدتاً دستهایشان را با سیم
ما در این منطقه شلیک شده است.
تلفن به هم بسته بودند .میدانید این یعنی چی؟ یعنی
ابتکار معنوی فرمانده دلیر لشکر 14امام حسین(ع) اینها همگی زنده بودند و زندهزنده خاک شدند.
اینجا طالئیه است ،طالی ناب ناب ،بهخدا قطعهای
در طالئیه
همینجا حاج حسین نیروهایش را جمع کرد و در از کربالست .علمدار کربال یک رجز جانسوز دارد؛ روز
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عاشورا وقتی دشمن دست حضرت اباالفضل را قطع
میکند ،علمدار فریاد میزند "واهلل ان قطعتموا یمینی
انی احامی ابدا ً عن دینی"؛ بهخدا اگر دست دیگرم
را هم قطع کنید ،دست از یاری دینم برنمیدارم.
و چون هیچ جوری حریف علمدار نشدند ،با عمود
آهنین ضربه آخر را زدند و علمدار نقش بر زمین شد.
آهای کسی که میروی برای اباالفضل سینه میزنی و
خودت را سینهچاک علمدار میدانی ،حواست هست
که چطوری مثل علمدار پای دین خدا بایستی؟ بچه
شیعه باید بداند که چطور تمامعیار ایستادگی کند.
ادای تکلیف بدون چشمداشت و سهمخواهی
رفقا ،حاج حسین خرازی فرمانده دلیر لشکر 14امام
حسین ،در همین منطقه دست راستش قطع شد.
حاج حسین هیچوقت نگفت خب دیگر دستم قطع
شد و دینم را به انقالب ادا کردم و سهم خودم را
دادم و حاال بروم دنبال کار خودم .نه ،حاج حسین
باهمان یک دست دوباره به جبهه آمد و در کربالی5
در شلمچه ،مزد اخالص و بندگی خودش را گرفت
و شهید شد.
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یادی از فرمانده دالور تیپ حبیببنمظاهر
در این محور ،پس از لشکر ،14نیروهای مخلص تیپ
حبیببنمظاهر کرج به فرماندهی حمید گلکار به خط
زدند .گلکار جوانی  24 ،23ساله بود که دو روز قبل از
عملیات در اهواز ،خبر دختردارشدنش را شنید.
در همین منطقه ،تیپ حبیب در محاصره دشمن
افتاد .حمید گلکار بهکمک  40 ،30نفر از نیروهای
زبده تیپ ،شجاعانه محاصره را شکستند و تعداد زیادی
از نیروها را به عقب برگرداندند .در آن درگیریهای
شدید کسی نفهمید که حمید چه شد ،تا سال 1378
که بچههای تفحص جسد حمید را شناسایی کردند.
داخل جیب پیراهن حمید یک جلد قرآن کوچک
بود که تیر مستقیم خورده بود به این قرآن و بعد به
قلب حمید نشسته بود .شهدای ما چقدر با قرآن انس
داشتند .سال  ،78دختر حمید  14 ،13ساله بود که
استخوانهای بابا را به آغوش گرفت.
حمید تنها مانده بود و بهتنهایی و یکتنه چند
ساعت مردانه دشمن را معطل نگه داشته بود تا
نیروهای خودی به عقب برگردند .حمید گلکار تازه
پدر شده بود .بچهها میدانید یک پدر چقدر دوست

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت
دارد دختر تازهمتولدشدهاش را ببیند؟ حمید قصه ما
از دیدن عزیز دلش چشم پوشید .راستی ماها از چه
چیزهایی برای انقالب و اسالم حاضریم چشم بپوشیم؟
پارتیبازی ممنوع
این سرزمین قصههای قشنگی دارد .باکریها سه
برادرند که هر سه شهید شدند .علی باکری که ساواک
قبل از انقالب شهیدش کرد و جنازهاش را تحویل
نداد .در همین منطقه وقتی در عملیات خیبر فشار
دشمن زیاد شد ،امام عزیزمان یک پیام دادند که
جزایر آبروی اسالم هستند ،به فرزندانم بگویید جزایر
را حفظ کنند .حمید باکری با شنیدن فرمان امام،
دوباره به خط اول بازگشت و آنقدر شجاعانه ایستاد
تا شهید شد .بعد از شهادت حمید ،از پشت بیسیم
به آقا مهدی باکری اعالم میکنند که هرطوری
هست جسد حمید را به عقب برگردانید .ولی آقا
مهدی پیام میدهد چون بقیه شهدا را نمیتوانیم
برگردانیم ،بگذارید حمید هم پیش شهدا بماند .آقا
مهدی باکری ،برادرش را کنار رفقای شهیدش جا
گذاشت و برگشت .بچهها ،ماها چقدر از خودمان
برای انقالب و اسالم مایه گذاشتیم؟ و درنهایت ،خود
آقا مهدی باکری هم در عملیات بدر در همین حوالی
با اصابت گلوله مستقیم آر.پی.جی به قایقشان شهید
شد و هیچ اثری از خودش نگذاشت .بچهها میدانید
آقا مهدی باکری در وصیتنامه خودش چی گفته؟ "
...خدایا دوست ندارم پس از مرگم حتی یک وجب از
خاک زمین را هم اشغال کرده باشم ".و خدا هم چه
قشنگ دعای این بنده مخلص خود را اجابت کرد.
نکته پایانی؛ شهدا شرمندهایم
حسن خلیلی و علی خلیلی ،دو برادر هستند .در
مسیر عقبنشینی در خیبر ،حسن زخمی میشود.
علی بزرگتر بود؛ حسن را میگیرد به دوش خودش
که برگردند عقب .آتش دشمن خیلی سنگین شده

بود .در این شرایط سخت ،حسن برادرش علی را قسم
میدهد که من را رها کن و برو .علی که خودش هم
زخمی شده ،بعد از قسمهای فراوان برادر ،با عجله
و بهتنهایی برومیگردد عقب تا کمک بیاورد .علی
بههمراه تعدادی از رفقایش وقتی برومیگردند سراغ
حسن ،میبینند که عراقیها دارند تیر خالصی به
زخمیها میزنند .جلو چشمان علی ،برادرش حسن
را شهید میکنند .علی اصرار داشت که همچنان برود
بهسمت عراقیها که برادرش حسن را نجات بدهد،
ولی بچهها نگذاشتند؛ چراکه کار از کار گذشته بود.
بله بچهها ،علی هم برادرش را جا گذاشت و برگشت.
ولی رفقا حاجآقا خلیلی پدر شهید ،چی میگفت؟
میگفت ما این خاطره شهادت حسن را از رفقای
علی و حسن شنیدیم .علی هیچوقت دراینباره چیزی
نمیگفت .هروقت علی از جبهه میآمد مرخصی ،جلو
من و مادرش ،همیشه سرش پایین بود .میدانید چرا؟
رفقا شرمندگی خیلی بده .میدانید مثل کی؟ مثل آقا
اباالفضل که در علقمه تنها ماند .آقا اباالفضل در لحظات
آخر دوتا خواسته از آقا امام حسین داشت؛ اول اینکه
آقاجان با دستهایتان خون صورتم را پاک کنید تا
روی شما را ببینم؛ بعدش ای موالی من ،مرا بهسمت
خیمهها نبروید ،آخه من به بچهها قول داده بودم آب
بیاورم ،حسین جان خجالت میکشم .آخه سخته سقا
نتانه کار خودش را تمام بکند .رفقا بهخدا شرمندگی
سخته .کاری نکنیم یک وقتی پیش شهدایمان شرمنده
باشیم .چطور زندگی کنیم که وقتی با شهدا مواجه
میشویم سرمان باال باشد .یک دعا میکنم با این حال
قشنگتان آمین بگویید؛ خدایا ،خدایا ،به شرمندگی آقا
اباالفضل العباس ،ما را شرمنده شهدا قرار نده».
نقد و بررسی روایت
تشریح فضای روایت بهلحاظ شکلی
کاروان صدنفره بسیج دانشجویی دانشگاه شهید
عباسپور تهران در روز دوشنبه مورخ 1393/12/25
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ساعت  10صبح ،مهمان شهدای گمنام طالئیهاند.
دانشجویان پس از راهنمایی مسئوالن کاروان برای
تجدید وضو اقدام میکنند .بعد از حدود بیست دقیقه،
همه بچهها در محوطه یادمان طالئیه به دور دانشجویی
که علمدار کاروان است و پرچم بزرگ سرخ "لبیک
یا حسین" را در محوطه یادمان بهزیبایی بر دوش
گرفته و میچرخاند ،جمع شدهاند و علمدار زیر لب با
نوای حاج میثم مطیعی که از بلندگوی یادمان پخش
میشود ،همنوا میشود .هوا نسبتاً گرم است و البته
حالوهوای اهالی این کاروان هم گرم است .کاروان
از روی دژ طالئیه بهسمت سهراهی شهادت حرکت
میکند .علمدار کاروان آرام شده است .صدای صوت
مداحی یادمان ،همه را آرام و البته بیقرار کرده است.
برخی از دانشجویان ادب کردهاند و با پای برهنه قدم
برومیدارند .نمیتوانی سریع حرکت کنی .جو سنگینی
حاکم است .فضا سراسر از ذکر و یاد شهیدان عطرآگین
است .بغض تعدادی از دانشجویان ترکیده است .کاروان
حال خوشی دارد .راوی کاروان هم کار خود را از همین
جا آغاز کرده و از حال خوش بچهها استفاده میکند و
برایشان از غربت و مظلومیت شهدا میگوید؛ شهیدانی
که تشنه و خسته ولی با اراده تا آخر ایستادند؛
شهیدانی که دستبسته در پشت دژ طالئیه در اسارت
دشمن ،مظلومانه جان دادند .دانشجویان به مسیر ادامه
میدهند و باالخره کاروان با راهنمایی یکی از خادمان
یادمان روی یک پد در ضلع غربی سهراهی شهادت جا
خوش میکند .بچهها با تذکر راوی کاروان ،پشت به
آفتاب روی زمین طالئیه مینشینند و آماده شنیدن
درسهای دفاع مقدس در کالس طالئیه میشوند.
شروع روایت با ذکر و یاد ساالر شهیدان حضرت
اباعبداهلل است .و چه زیبا راوی ،روایت عطش و تشنگی
کربال را به عطش و تشنگی طالئیه پیوند میدهد.

متولـد سـال  1342و حـدود  52س�اله میباشـد.
لیسـانس جغرافیـا دارد و حضـور در جنـگ را بـا
رزمنـدگان لشـکر 10سیدالشـهدا تجربه کرده اسـت.
حـدود  60مـاه از عمـر خـود را در لبـاس جهـاد
و حماسـه ،داوطلبانـه در معرکـه نبـرد گذرانـده و
هماکنـون مفتخـر بـه لباس جانبـازی اسـت .در کرج
سـکونت دارد و دوره روایتگری راهیان نور را بهصورت
فشـرده در سـپاه کرج سپری کرده اسـت .وی امروز با
تنی خسـته و رنجور از درد سـالهای دفاع و حماسـه
امـا بـا قلبـی آرام و پـردرد آمـده اسـت تـا بگویـد که
بـر آنهـا در ایـن سـرزمین چـه گذشـته اسـت؛ آمـده
اسـت بـرای روایـت مظلومیـت همرزمـان شـهیدش.
چفی�های تمی�ز و زیبا بر دوش�ش جلوهگ�ری میکند.
چفیـه نمـاد مبـارزه و جهـاد بـوده و هسـت .شـاید با
ای�ن چفی�ه ب�ه م�ا نس�ل س�ومیها میخواهـد بگوید
کـه جهـاد همچنـان ادامـه دارد .شـور و حماسـه در
بی�ان او مـوج میزنـد و حیـن روایتگـری آنجایـی که
از رفق�ای ش�هیدش ن�ام میب�رد ،با نش�اندادن تمثال
آنان ،سراس�ر عش�ق و احس�اس میشـود و نشـانه این
عش�ق ،قطرات اشـکی اس�ت که گه�گاه از گونههایش
میچکـد.

محورهای محتوایی روایت
الف) نقاط قوت روایت
 .1راوی در این روایت ،به خوبی میان مباحث
اعتقادی و تاریخی شیعه با دفاع مقدس ارتباط
برقرار کرده است؛ ازجمله برقراری پیوند حماسی
میان عاشورا ،امام حسین و دفاع مقدس .وی تالش
کرده پیوندی معنوی بین هشت سال دفاع مقدس و
حرکت عاشورای امام حسین(ع) برقرار کند ،از همین
رو ،خاطراتی از رشادت رزمندگان اسالم در طالئیه،
وقایع عاشورا ذکر کرده است .در این روایت اوج این
ارتباط حماسی آنجایی است که در یکی از شبهای
معرفی راوی
حمید پارسـا از رزمندگان هشـت سـال دفاع مقدس ،عملیات خیبر و در شرایط سخت مقاومت ،حاج
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مقاالت
حسین خرازی به تأسی از اباعبداهلل الحسین(ع) در
شب عاشورا ،یاران و همرزمان خود در لشکر 14امام
حسین(ع) را به دور خود جمع و آنها را در رفتن یا
ماندن مخیر میکند.
 .2راوی از آیات نورانی قرآن برای تبیین مسائل و
مطالب بهره گرفته است؛ بهویژه در ابتدای روایت که
به اهمیت سفر پرداخته و توصیفی قرآنی از لزوم سفر
بیان کرده است.
 .3راوی با بیان خاطراتی از جنبههای مختلف
زندگی شهدا ،به تبیین روش و سیره شهدا پرداخته
و کوشیده است تا الگویی مناسب برای سبک
زندگی اسالمی که متکی بر فرهنگ دفاع مقدس
باشد ،ارائه کند .درسهای اخالص ،مقاومت ،ایثار،
تکلیفگرایی ،والیتمداری ،محبتورزی و عشق به
شهادت ،ازجمله مؤلفههای سبک زندگی اسالمی
در این روایت میباشد که راوی از البهالی خاطرات
شهدا بیان کرده است .برای مثال ،راوی درس مهم
تکلیفگرایی و ادای دین را بهعنوان یکی از مؤلفههای
اساسی سبک زندگی اسالمی و انقالبی ،با اشاره به
قطع دست راست حاج حسین خرازی در عملیات
خیبر در منطقه طالئیه و اصرار وی برای ماندن در
جبهه در عملیاتهای بعدی تا کربالی 5و شهادت در
شلمچه ،برای مخاطبان جوان خود بیان کرده است.
 .4راوی حین روایت و بیان خاطرات شهدا ،از تصاویر
رنگی مربوط به همان شهدا هم استفاده کرده که
این روش در تأثیرگذاری بیشتر روایت نقش ویژهای
داشته و در نوع خود ،ابتکار جالبی بوده است.
 .5نکته قابل توجه در سبک روایتگری راوی لحن و
صدای وی میباشد .راوی در قسمتهایی از روایت
که میخواهد تذکر ویژهای به مخاطب بدهد یا آنها
را متوجه نکته خاصی کند ،بلند صحبت میکند تا
توجه مخاطب را بیشتر جلب کند و البته این نکته
از لوازم خطابه هم میباشد که راوی از آن برخوردار
بوده است.

ب) بایدها و نبایدهای روایت (نقد محتوایی
روایت)
 .1راوی در این روایت ،بیشتر به نکات بصیرتی و
سیره شهدا پرداخته و کمتر به جغرافیای منطقه
و جزئیات عملیات خیبر و بدر در منطقه طالئیه
اشاره کرده و به ذکر کلیات در این زمینه بسنده
کرده است؛ درصورتیکه اهداف عملیات خیبر و بدر،
جای بررسی و تحلیل بیشتری دارد .راوی در این
روایت بیشتر بر موضوعات معنوی و حماسی متمرکز
شده و کمتر به تاریخ جنگ
و جغرافیای منطقه اشاره
کرده است .راوی به جغرافیای
منطقه کام ً
ال مسلط میباشد،
اما فقدان نقشه و کالک ،در کار
این راوی ،زمان شهادت حمید
روایتگری او نقص ایجاد کرده
باکری در عملیات خیبر را در
است .وی میکوشید به تشریح
پی فرمان مهم امام برای حفظ
جغرافیای منطقه بپردازد ،ولی
کمبود نقشه یا ماکت عملیات،
جزایر اعالم کرده است .در
این کار را برای او سخت کرده
حالی که شهادت این فرمانده
بود .این کار زمانی سختتر
قبل از فرمان امام است.
میشود که مخاطب این روایت
جوانانی باشند که جنگ را
فقط شنیدهاند و تصوری کلی
از آن دارند.
 .2راوی در روایت خود چندان
از آمار و ارقام استفاده نکرده و فقط در دو مورد به
بیان آمار پرداخته که در صحت و سقم آنها جای
تردید است .وقتی در روایت ،آماری ارائه میشود
بایستی دقیق باشد و منبع آن ذکر شود .آنجایی
که راوی از قول منابع عراقی عنوان میکند که در
طول یک هفته  800هزار گلوله در این منطقه بر سر
بچههای ما شلیک شده است ،مسلماً تعداد زیادی
از این اعداد و ارقام بهصورت تخمینی بیان شدهاند
که باید با احتیاط بیشتر مالحظه شوند .در جایی
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دیگر هم به نقل از سردار باقرزاده مسئول کمیته
جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،
تعداد شهدای تفحصشده در دژ طالئیه 400 ،شهید
عنوان میشود که به گفته دیگر راویان ـ طبق نقل
مشهور ـ تعداد  700شهید صحیح است.
 .3راوی بهدلیل فضای حاکم بر روایت و تعجیل
در بیان کلمات و جمالت ،بعضاً برخی نقلقولهای
مربوط به شخصیتها و افراد خاص را که در تاریخ
جنگ ثبت شده ،ناقص بیان کرده است؛ برای مثال،
جمله معروف حضرت امام که «جزایر باید حفظ
شوند» را اینگونه نقل کرده که «جزایر آبروی اسالم
هستند؛ به فرزندانم بگویید جزایر را حفظ کنند».
 .4راوی در آن بخش از روایت که درباره برادران
شهید باکری مطالبی بیان کرده ،زمان شهادت
حمید باکری را بهاشتباه ،در دوره مقاومت جزایر
درپی فرمان مهم امام برای حفظ جزایر اعالم کرده
که درواقع اینگونه نیست و شهادت ایشان به زمان
قبل از فرمان امام در عملیات خیبر برومیگردد .در
پایان همین بخش ،راوی با اشاره به وصیتنامه شهید
مهدی باکری ،مطلبی را از وصیتنامه ایشان ذکر
میکند که در وصیتنامه مکتوب شهید ،هرگز چنین
مطلبی نیامده آنجایی که راوی به نقل از وصیتنامه
شهید باکری میگوید که شهید آرزو داشته که حتی
پس از مرگ هم یک وجب از خاک زمین را اشغال
نکند .البته احتماالً این جمله را دوستان و همرزمان
شهید از ایشان شنیده و بهصورت شفاهی نقل
کردهاند ،ولی در وصیتنامه ایشان به چنین مطلبی
اشارهای نشده است.
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 .5این روایت کمتر با مبالغه همراه بوده ،اما در یک
مورد اغراقی جدی مطرح شده است؛ راوی میگوید:
«همه شهدای تفحصشده در دژ طالئیه ،دستبسته
بودهاند و زندهزنده توسط بعثیها زیر خاک شدهاند».
که این ادعا مبالغهآمیز است .طبق شواهد ،تعداد
زیادی از شهدا حین درگیری و تعدادی نیز با تیر
خالص به شهادت رسیدند و تعداد معدودی هم
دستبسته و زنده بودهاند که همگی را باهم زیر
خاک دفن کردهاند .اینکه عنوان شود همه شهدا در
آن صحنه زنده و دستبسته بودهاند ،بهنظر غیرواقعی
میرسد .بهراستی راوی ،چگونه و بر چه مبنایی
چنین نتیجهای گرفته است که در این ماجرا ،همه
شهدا قبل از شهادت و دفنشدن در زیر خاک ،زنده
بودهاند؟ این موضوع ،جای تعجب و سؤال است و
مسلماً با مبالغه همراه بوده و این خود از آفتهای
روایت مستند و صحیح میباشد.
نتیجه
راوی در این روایت ،با مطرحکردن واقعیات و بخشی از
سختیهای جنگ تحمیلی ،تحلیلی کلی و درسآموز
از مقاومت مردمی دربرابر دشمن ارائه کرده و چنین
نتیجه گرفته است که این مقاومت ،عزت و سربلندی
ایران و مملکت شیعی را به همراه آورد .این روایت
ازنظر پیوستگی مطالب و تناسب روایت با مخاطبان
دارای اثربخشی و جذابیت است و درمجموع ،صبغه
معنوی ،حماسی و تحلیلی دارد .واقعگرایی ،انصاف و
عمدتاً دوری از مبالغه ،از دیگر ویژگیهای این روایت
میباشد.

