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 كارگركارخانهچرم
خانواده ما عاشق اهل بيت)ع(  است. يكي از 
داليل راهي شدن برادرم ابراهيم براي دفاع 
از حرم هم همين عش��ق و عالقه اش به ائمه 
معصومين )ع( است. ابراهيم چهار سال پيش 
به ايران آمد، يك س��الي به كار و تالش براي 
گذران زندگي مش��غول بود تا اينكه متوجه 
اعزام رفقايش به منطقه شد. من و ابراهيم با 

هم در كارخانه چرم كار مي كرديم.
 دعايشهادت

برادرم وقتي پاي صحبت دوستانش از جبهه 
مقاومت مي نشست بيش��تر عزمش را جزم 
مي ك��رد كه راهي جه��اد ش��ود و در نهايت 
تصميم��ش را عملي كرد. ب��ه من مي گفت 
داداش من م��ي روم و تو براي��م دعا كن كه 
ش��هادت نصيبم ش��ود. در مدت س��ه سال 
حضورش در جبهه مقاومت سه بار اعزام شد. 
قبل از رفتن از مادر و پدرم كه در افغانستان 
هستند اجازه گرفت. آنها هم مخالفتي نكردند 

اما نگران برادرم بودند .
 يكدوستخوب

ابراهيم مزد مجاهدت هايش را در 10 بهمن 
96 با شهادت گرفت. نحوه شهادتش را از زبان 
دوستانش شنيديم كه گفتند بعد از عمليات 
در حلب بر اثر اصابت تير به پيش��اني اش به 
ش��دت مجروح ش��د و بعد از اينكه 10 روز 

در كما بود، به ش��هادت رسيد. من و ابراهيم 
رابطه خوبي ب��ا هم داش��تيم، منهاي رابطه 
برادري، رفقاي خوبي براي هم بوديم. وقتي 
از تصميمش براي مدافع حرم ش��دن برايم 
گفت، خواستم نرود، نپذيرفت. مي گفت دعا 
كن كه بي بي دست من را در اين مسير بگيرد. 
ابراهيم خيلي خوب بود. اخالق خوبي داشت. 
مهربان بود. احترام بزرگ تر از خودش را نگه 
مي داشت. خبر شهادتش را هم از طرف سپاه 
شنيدم. با من تماس گرفتند و گفتند پرونده 
برادرتان ناقص اس��ت و براي تكميل پرونده 
بايد حضوري به دفت��ر مراجعه كنيد. وقتي 
خدمت شان رسيدم گفتند ابراهيم به شهادت 
رسيده اس��ت. با ش��نيدن خبر شوكه شدم. 
نمي دانستم چگونه بايد خبر را به خانواده ام در 
افغانستان اطالع بدهم. كمي سخت بود. اين 
روزها در نبودش دلتنگش مي شوم. من هم 
برادر و هم يك دوست خوب را از دست دادم.

 روستايآبباريك
16اس��فند 96 در نبود والدينم، برادرم را در 
گلزار ش��هداي روس��تاي آب باريك ورامين 
به خاك س��پرديم. خب��ر ش��هادت را كه به 
مادرم دادم بسيار ناراحت ش��د و گريه كرد. 
برايش سخت بود. از ابراهيم چهار سال پيش 
خداحافظي كرده بود اما قسمتش اين بود و 
برادرم راهش را انتخاب كرده بود. ش��هادت، 
مرگ انس��ان هاي زي��رك اس��ت. ابراهيم با 

بهترين شكل با خدا مالقات كرد.
ابراهيم در 19س��الگي رداي شهادت به تن 
كرد. مرد غيور خانواده ما افتخار شهيد مدافع 
حرم بودن را از آن خود كرد. تنها چيزي كه در 
صحبت هاي دو نفره از من مي خواست اين بود 
كه دعا كن شهيد شوم. دعا كن كه به كاروان ابا 
عبداهلل الحسين )ع( برسم. دعا كن بي بي، من 
را به عنوان شهيد دفاع از حرم بپذيرد. ابراهيم 
عاشقانه راهش را انتخاب كرد و عاشقانه هم به 
ديدار خدا رفت. اميدوارم بتوانيم ادامه دهنده 
راه شهيدمان باشيم و اجازه ندهيم دشمنان 
قسم خورده اسالم به خواسته هاي شان دست 

پيدا كنند.
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همينطوراست؟
راوی ها خالص��ه اش را گفته اند. اج��ازه بدهيد 
من كمي  مفصل تر بيان كن��م. خواهرم مژگان 
متولد سال 1344 بود. پاييز سال 59 كه متوجه 
شديم مبتال به س��رطان اس��تخوان است، 15 
سال بيشتر نداشت. بيماری اش با شروع جنگ 
مصادف شد و با ش��عله ور ش��دن آن پيشرفت 
كرد. فروردين س��ال 60 او را برای ادامه درمان 
به انگلس��تان اعزام كرديم. بيس��تم همين ماه 
پدرم به خواست خودش از فرماندهی لشكر 88 
زهدان به فرماندهی لشكر 92 زرهی اهواز منتقل 
ش��د و به ميدان جنگ رفت. نتوانس��ت همراه 
مژگان به لن��دن برود و دايی م��ان همراهی اش 
كرد. سه هفته بعد مشخص شد از دست پزشكان 
انگليسی هم كاری ساخته نيست. مژگان به ايران 
برگش��ت تا دم آخری پيش خانواده اش باش��د. 
ابتدا در بيمارس��تان 501 ارتش بستری شد و 
سپس به بيمارستان طالقانی منتقلش كردند. 
بابا همه اين م��دت در منطقه جنگی بود. گاهی 
اگر فرصتی پيش مي آمد، شبانه به تهران مي آمد 
و دو س��اعت با مژگان در بيمارس��تان مالقات 
مي كرد و دوباره برمي گشت اما از 15 روز مانده 
به فوت خواهرم، ديگر نتوانست بيايد. عمليات 
پشت عمليات در جبهه ها رخ مي داد و سرهنگ 
نياكی درگير آنها ب��ود. حتی چن��د روز قبل از 
فوت خواهرم كه مادرمان تلگراف زد »مس��عود 
خودت را به تهران برسان دكترها اميدی به زنده 
ماندن مژگان ندارند« پدر روی تپه های اهلل اكبر 
اين تلگراف را دريافت كرد و در جواب نوش��ت: 
»همس��ر عزيزم مي دانی كه نمي توانم سربازانم 
را كه چون فرزندانم مي دانم شان در اين بحبوحه 
جنگ و لحظات پرخطر جبهه تنها بگذارم. به تو 
ايمان دارم كه در كنار فرزندان مان از هيچ كاری 
فروگذار نخواهی كرد.« پدر وقتی توانست به خانه 

برگردد كه 40 روز از فوت دخترش مي گذشت.
دركشراحتنيس�ت.چطورميش�ود
يكپدرخودشراازآخرينديداردختر
نوجوانشمحرومكن�د،رابطهاينپدرو

دخترچطوربود؟
پدرم يك ارتشی رسمي  و منضبط بود، اما در عين 
حال از احساس��ات و عواطف قوی برخوردار بود. 

خصوصاً با مژگان كه يك دختر شاداب، باهوش 
و نخبه بود. ارتباط احساسی عميقی داشتند. كاًل 
بابا سه دخترش الدن، مژگان و مژده را بيشتر از دو 
پسرش ابراهيم و رضا لوس مي كرد. به ما پسرها 
كمي  س��خت مي گرفت تا مرد بار بياييم اما برای 
دخترها در ابراز محبت هيچ حد و مرزی قائل نبود. 
عرض كردم كه چند صد كيلومت��ر راه را زمينی 
از خوزس��تان تا تهران مي آمد تا فقط دو ساعت 

دخترش را در بيمارستان ببيند و دوباره برگردد.
آخرينديداراينپدرودختركیبود؟

آخرين ديدارشان تقريباً دو يا سه هفته قبل از فوت 
مژگان بود. پدرم دستنوشته ای در همين خصوص 
دارد. در آن نوش��ته: اطمينان داشتم اين آخرين 
ديدارمان است، پيش خودم فكر مي كردم اين بار 
كه از در اتاقش بيرون ب��روم، ديگر او را نمي بينم. 
وقتی به چش��م های مژگان نگاه مي كردم، حس 
مي كردم كه او هم چنين برداشتی داشت. موقع 
خداحافظی گفتم دخترم ب��از مي آيم و همديگر 
را مي بينيم. بغلم كرد و گفت: »بابا مراقب خودت 
باش. بعيد مي دانم دوباره ت��و را ببينم!« وقتی از 
در اتاق بيرون مي رفتم، ب��رق نگاه مژگان خيلی 

حرف ها داشت.
پسش�هيدنياكیباعلمبراينكهديگر
دخترشرانميبيندبهجبههبرگشت؟

دكترها قطع اميد كرده بودند و مسجل شده بود 
كه فقط يك معجزه مي تواند مژگان را شفا بدهد. 
خواهرم در اواخ��ر عمرش ديگر ت��وان راه رفتن 
نداش��ت. همان دفعات آخر به پ��درم گفته بود 
دوست دارم تو را از تلويزيون ببينم اما نمي توانم تا 
راهروی بخش بروم و تلويزيون تماشا كنم. بابا هم 
رفت و برای او يك تلويزيون 14 اينچ از نظام آباد 
خريد و توی اتاق مژگان گذاشت. به او گفته بود 
دخترم اگر تلويزيون من را هم نشان ندهد، ديگر 

رزمنده ها را كه ببينی انگار من را ديده ای.
خواهرتاندرروزهایآخ�ربهانهبابارا

نميگرفت؟
تا چند روز قبل از فوت، مادرم س��عی مي كرد با 
ستاد لشكر 92 زرهی تماس بگيرد تا حداقل اين 
پدر و دختر با هم تلفنی صحبت كنند. تلفن های 
اف ايكس بود كه بدون پيش ش��ماره مي ش��د با 
اهواز تماس گرفت. معموالً بابا در خط مقدم بود 
و آجودانش پيام ها را مي نوش��ت و بابا ش��ب دير 
وقت يا روز بع��دش تماس مي گرف��ت. روزهای 

آخر حال خواهرم آن قدر بد ش��ده بود كه از درد 
فرياد مي كشيد و با مسكن های قوی تسكينش 
مي دادند. مادرم ديگر اجازه نداد ما به بيمارستان 
برويم اما برای مان تعريف كرد كه مژگان سراغ بابا 
را مي گرفت و مي خواس��ت او را ببيند. در همين 
ش��رايط مادر به بابا تلگرام مي زند كه برگرد و آن 

پاسخ را دريافت مي كند.
وخبرفوتمژگانهمنتوانستسرهنگ
نياك�یراازت�رکوظايف�شدرجبهه

بازبدارد؟
همين طور است. خود بابا بعدها تعريف مي كرد 
در منطقه عملياتی بودم كه از ستاد بی سيم زدند 
و گفتند برای پدربزرگ )اسم مستعار پدرم( يك 
پيام شخصی داريم. فهميدم قرار است خبر فوت 
دخترم را بشنوم. روی يال های اهلل اكبر بودم كه رو 
به آسمان كردم و گفتم خدايا چرا بايد من با اين 
سنم بمانم و دخترم در 16 سالگی پرپر بشود؟ با 

خدا درد دل كردم و اشك ريختم... رستگاری بابا 
روی يال های اهلل اكبر بود.

پدرتانبع�دازچهلمدخت�رشبهخانه
برگشت،آنروزرابهخاطرداريد؟

بابا تا به خانه رسيد يكراست به اتاق مشترك الدن 
و مژگان رفت. شايد يك ساعتی آنجا ماند و گريه 
كرد. كمي  بعد مادرم به او ملحق ش��د. يادم است 
مامان مي گفت توی اين 40 روز چشم هايم خشك 
شده و اشكی برايم باقی نمانده است. نمي دانی در 
نبودت با غم مژگان چه ها كشيدم. بابا دلداری اش 
مي داد و مي گفت مي دانم كه تو شيرزن هستی و 
مي توانی از عهده مديريت بچه ها بربيايی. من هم 
وظايفی داشتم و نمي شد كه حين عمليات چشم 

به مسئوليت هايم ببندم و برگردم.
واقعاًهمسهممادرتاندرروبهروشدنبا

اينمشكلكمترازپدرتاننيست.
مادرمان سختی های زيادی كش��يد. يادم است 
مي گفت وقتی در بيمارستان مژگان از درد فرياد 
مي كشيد، قلبم ريش ريش مي شد. دوست داشتم 
پدرتان كنارم باشد اما او نمي توانست بيايد و بايد 
به تنهايی تحم��ل مي كردم. بعده��ا از خاطرات 
مادرم كتاب��ی كم حجم چاپ ش��د تحت عنوان 
»رجعت به فطرت«. نام اين كتاب بر اساس فرموده 
حضرت امام در خصوص پدرمان است. شهيد صياد 
ش��يرازی مي گويد يك بار در جبهه دعای توسل 
برگزار كرديم. در تاريكی يك نفر به شدت گريه 
مي كرد. چراغ ها كه روشن شد ديديم نياكی است. 
بعدها ماجرای آن شب را در ديدار با امام تعريف 
كردم كه چطور يك ارتشی 26 سال در دوره شاه 
خدمت مي كند اما اين ط��ور دل در گرو مهر اهل 
بيت دارد. امام هم فرموده بودند رجعت انسان به 

فطرت همين است.
اسمشهيدصيادشيرازیپيشآمد.گويا
ايشاندوس�تیعميقیباشهيدنياكی

داشتند؟
قبل از انقالب مدتی پدرم در كرمانشاه به عنوان 
جانشين تيپ سوم لشكر 81 زرهی مسئول شهيد 
صياد شيرازی بودند. فرمانده تيپ به دليل روحيات 
مذهبی صياد ايشان را اذيت مي كردند. يك بار كه 
فرمانده تي��پ به تهران مي رود، پ��درم از فرصت 
استفاده مي كند و صياد شيرازی را منتقل مي كند 
تا اذيت نش��ود. همين ماجرا باعث شده بود آقای 
صيادشيرازی ارادت خاصی به پدرم داشته باشد. 

اتفاقاًَ وقتی مژگان در بيمارس��تان بس��تری بود، 
شهيد صياد شيرازی هم در كردستان مجروح شده 
بود و به همان بيمارستان منتقلش مي كنند، مادرم 
مي گفت شهيد صياد شيرازی با ويلچر به عيادت 
خواهرم مي رفت و شرايط جبهه و وظايف پدرم را 

به او توضيح مي داد و از مژگان دلجويی مي كرد.
يكروايتمشهورهماس�تكهوقتی
صيادش�يرازیفرماندهني�رویزمينی
ميش�ود،بعضیازافس�رانقديميتر
مخالفتميكننداماشهيدنياكیازصياد

حمايتميكند.
اين ماجرا را خود ش��هيد صياد ش��يرازی برايم 
تعريف كرد. ايش��ان مي گفت وقتی خبر رس��يد 
فرمانده نيروی زمينی شده ام، از كردستان با همان 
لباس های خاكی رزم به ستاد فرماندهی لويزان 
آمدم. فرماندهان لش��كر را هم خبر كرده بودند. 
يكی، دو نفری آمدند و با توجه به سابقه خدمتی و 
مسائلی از اين دست، گفتند نمي توانند با من كار 
كنند. منتظر بودم ببينم منفرد نياكی چه واكنشی 
نشان مي دهد. وقتی ايشان جلو آمد، چنان احترام 
نظامي  گذاشت كه خجالت كشيدم. گفتم نيازی 
به اين كار نيس��ت اما ش��هيد نياكی گفت بحث 
سابقه و اين چيزها برای شرايط غيرجنگی است. 
در موقع جنگ ما بايد گوش به فرمان باشيم. االن 
اگر حضرت امام يك استوار را فرمانده بكند، از او 

اطاعت مي كنم.
شدهبودش�هيدنياكیحسرتنديدن
دخترشدرآنشرايطخاصرابكشد؟

با اينكه پدرم داغ مژگان را تا آخر عمر داش��ت اما 
هيچ وقت ش��كايت نكرد. وقتی در جمع فاميل 
بحث جبهه پيش مي آم��د، مي گفت ما يك عمر 
از بيت المال گرفته ايم تا روزی به درد اين مملكت 
بخوريم. اگر قرار باش��د در زمان جنگ هم كاری 
انجام ندهي��م از اول نبايد لباس نظ��ام را به تن 
مي كرديم. بابا عكس های مژگان را بريده بود و در 
كانكسش در ستاد لشكر 92 به آينه چسبانده بود 
تا هميشه تصوير جگرگوشه اش جلوی چشمش 

باشد.
شش�ممرداد64منفردنياكیطیيك
مانوردركرجشهيدشد،مردیكهاليق

شهادتبود.
پدرم بايد سال 61 بازنشسته مي شد اما خدمتش 
را تمديد كردند تا اينكه سال 63 بازنشستگی اش 
اعالم شد. بابا طی نامه ای به فرمانده ارتش مي گويد 
تا هر زمان كه نياز بود، ايشان حاضر به ادامه حضور 
در جبهه ها است. نامه خدمت رئيس جمهور وقت 
كه حضرت آقا بودند مي رس��د، ايش��ان هم ذيل 
آن مي نويس��ند ضمن تقدير از س��ال ها خدمت 
آقای نياكی در جبهه های جنگ، از وجود ايشان 
در ستاد مشترك استفاده ش��ود. آخرين سمت 
پدرم جانشين اداره س��وم ارتش بود. آن موقع ما 
در ك��رج زندگی مي كرديم. وقتی قرار مي ش��ود 
لشكر58 ذوالفقار در سد كرج مانور انجام بدهد، 
امير سهرابی رئيس ستاد مشترك ارتش به پدرم 
مي گويد شما نزديك سد كرج هستيد جای من 
روی مانور نظارت داشته باشيد. بابا مي رود و چون 
يك روحانی در ميدان حضور داش��ت، از ايشان 
مي خواهد در رأس قرار بگيرد. همين جابه جايی 
باعث مي ش��ود وقتی گلوله خمپاره نزديك آنها 
منفجر مي شود، يكی از تركش هايش پدرم را به 
شهادت برس��اند. در نگاه اول اين جابه جايی يك 
اتفاق بود، اما اگر خوب نگاه كني��م، بهانه ای بود 
تا روح مسعود منفرد نياكی با شهادت از اين دنيا 
عروج كند. اميری كه از امتحانی بزرگ س��ربلند 

بيرون آمده بود لياقتش جز شهادت نبود.

گفتوگوی»جوان«بافرزنداميرشهيدمسعودمنفردنياكیكهمرداد64آسمانیشد
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رستگاری بابا روی یال های اهلل اکبر بود

بااينكهپدرمداغمژگانراتاآخرعمر
داش�تاماهيچوقتش�كايتنكرد.
وقت�یدرجم�عفاميلبح�ثجبهه
پيشميآمد،ميگف�تمايكعمراز
بيتالم�الگرفتهايمت�اروزیبهدرد
اينمملكتبخوريم.اگرقرارباشددر
زمانجنگه�مكاریانجامندهيماز
اولنبايدلباسنظامرابهتنميكرديم
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اصالحيه
در تاري��خ 18 م��رداد 97 در همين 
صفحه مطلبي از ش��هيد مدافع حرم 
فاطميون سيدهادي علوي با تصوير 
منتشر شد كه به جهت تشابه اسمي 
ايشان با شهيد سيدهادي علوي نسب 
كه از شهداي ايراني مدافع حرم بودند، 
به اشتباه عكس ش��هيد علوي نسب 
منتشر ش��د كه به اين وسيله اصالح 
مي ش��ود. عكس ش��هيد سيدهادي 
علوي از شهداي فاطميون را مشاهده 

مي كنيد.


