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نجف برده و طواف دهند و بعد در بهشت زهرا)س( 
دفن کنند تا خانواده  به راحتی بتوانند سر مزارش 

بیایند. همینطور هم شد.

هدیه متفاوت روز مادر 
برای عوض کردن حال وهوای خانه گریزی به خاطرات 
زیبا و به یادماندنی مادر و علی اصغر می زنیم. مادر هم 
با شــوق و ذوق فراوان از آن روزهای خوب می گوید: 
»همیشه روز مادر زنگ می زد و تبریک می گفت و من 
می گفتم اول پیش مادرهمسرت برو و بعد پیش من بیا. 
چون پدرش اهل قوچان بود، وقتی پیش من می آمد 
می گفت می خواهی قوچانی برایت برقصم. برای من 
محلی می رقصید و شادم می کرد.« او ادامه می دهد: 
»گفته بودم هر مکان زیارتی مثل کاظمین، کربال و 
نجف رفتی از طرف من هم زیارت کن. از همان جا زنگ 
می زد و می گفت: مامان از طرف تو هم زیارت کردم. 
خیلی مهربان و دلسوز بود؛ پسری سربه زیر و متین که 
هر چه بگویم کم گفته ام. عالقه زیادی به امامزاده صالح 
داشت. هر وقت دلش می گرفت زنگ می زد و می گفت 
مامان دلم گرفته، می خواهم به امامزاده صالح متوسل 

شوم. حاضر شو بیایم دنبالت و به زیارت برویم.«

رفت تا آرامش بماند
مادر شهید مدافع حرم »علی اصغر کریمی« از روزهای دلتنگی اش می گوید

خاطرات یک رزمنده و نامه های عاشقانه به همسرش که از جبهه ارسال می شد
برسد به دست خانم ف

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

روی پاکت نامه هایی که برای همسرش می فرستاد با خط خوش 
می نوشت: »برسد به دست خانم ف« تا خیالش راحت باشد که 
نامه ها مستقیم به دست همسرش می رسد و فقط او نامه ها را باز 
می کند. سیداحمد نبوی در نامه ها با خط خوش برای همسرش 
»فتانه ژیان پناه« از جبهه می نوشت. نامه ها بازبانی ساده از سوی 
رزمنده ای دور از خانواده برای همسرش نوشته شده بود و همین 
ویژگی کافی بود تا انگیزه نوشتن کتابی با نام »برسد به دست خانم 
ف« برای راحله صبوری بیشتر شود. این کتاب توسط انتشارات 
سوره مهر به چاپ رســیده و در ادامه نویسنده از جزئیات این 

کتاب می گوید.

راحله صبوری، نویسنده کتاب درباره این اثر خود می گوید: »نامه ها 
نشانه های روشنی داشت که نمی توانســتم از آن چشم بپوشم. آن 
سطرها و کلمات، جهان بینی صوفیانه، آدم های زمان خود را حکایت 
می کرد و روشن، ســاده و به دور از تعصب، از عشق سخن می گفت و 
بی پرده، حکایت از جوهره محبت و عشق داشت؛ ویژگی اي که انسان را 
از دیگر موجودات عالم متمایز می کند. این نامه های عاشقانه بین راوی 
و همسرش، زشتی جنگ را در نگاه انسان به زیبایی و زیبندگی زندگی 
سوق می دهد و پیام آن برای مردمان این دیار، همیشه آشنا بوده است 
که  ای جنگ تو نه تنها زندگــی را از ما نگرفتی بلکه در تو به حقیقت 
زندگی دست یافتیم و از نو متولد شدیم با کیمیای عشق و انسانیت. 
چون نامه ها یکی از محورهای اصلی نوشتن این کتاب بوده، نام کتاب 
را از آن گرفتیم. معتقدم نامه نگاری های سیداحمد نبوی با همسرش 
در جنگ، به صورت صادقانه عشق واقعی را به مخاطب نشان می دهد.«

صبوری درباره آشــنایی با خاطرات ســیداحمدی نبوی می گوید: 

»تابستان ســال۱۳۹۲، پیاده شده چند نوار کاســت قدیمی که از 
سال ۱۳۶۷ باقی مانده بود، مرا با حرف ها و خاطرات سیداحمد نبوی 
آشنا کرد و خیلی زود دست سرنوشــت، من و آن نوارهای کاست را 
۳سال مثل ۲دوســت صمیمی همراه کرد. خاطرات ابتدا انبوهی از 
اطالعات نظامی را پیش رویم گذاشت. این خاطرات در نگاه اول، غیر 
از جذابیت های نظامی و تاریخی جنگ، ویژگی دیگری نداشــت اما 
همان ها هم کهربایی در دل خود داشت که باعث شد بیشتر در زندگی 
راوی و روایت هایش دقیق شــوم و با خانواده و دوســتان و نزدیکان 
ســیداحمد نبوی، مصاحبه هایی انجام دهم تا شناخت دقیق تری از 

او پیدا کنم.« 

زندگی با هیبت عشق
ســید احمد نبوی یکی از جانبازان و فرماندهان قدیمی و کهنه کار 
گردان انصارالرسول در جبهه های جنگ تحمیلی است. خواندن کتاب 
برسد به دست خانم ف شما را با خاطرات کودکی، نوجوانی و مبارزات 
انقالب، اعزام به جبهه و شرکت در عملیات مختلف، مجروحیت های 
متعدد، رنج مجروحیت و مصدومیت و صحنه های جانفشانی و شهادت 
دوستان و همرزمان سیداحمد آشنا می کند. صحنه هایی بی همتا از 

رفاقت، شجاعت، وفاداری و صمیمیت بین رزمندگان، 
رویارویی و جنگ تن به تن رزمندگان با لشکریان متجاوز 

دشمن از بخش های مختلف این کتاب است.
 به گفته صبوری، در زمان انجام مصاحبه های تکمیلی 
با راوی، نامه ها و اســناد زیادی از این رزمنده به دســت 
نویسنده  رسید و نامه ها مسیر تدوین کتاب را به کلی تغییر 
داد؛ »جمع آوری عکس ها و اسناد و چینش آنها بخش 
مهم و پر فراز و نشیب هر مستندی است که در حوزه تاریخ 
شفاهی مکتوب می شود. بزرگ ترین چالش من در تدوین 
این کتاب ترکیب و تطابق نامه ها و دست نوشته های زمان 

جنگ با روایت های زمان حال بود که بعد از ساعت ها گفت وگو و بارها 
ویرایش، سرانجام به درستی کنار هم قرار گرفت و یکدیگر را کامل کرد 
و روایت به شکل و شمایل دلخواهم رسید. معتقدم نامه های عاشقانه 
نبوی به همسر و نامه های او به خانواده و دوستان از جذابیت های این 

کتاب است که روح زندگی را در بطن روایت دمیده است.«
مهم ترین ویژگی این کتاب، روایت تقابل مرگ و زندگی است که در 
کل روایت جاری و ملموس است. صبوری در این باره می گوید: »مرگ 
با هیبت جنگ و زندگی با هیبت عشق در سرتاسر داستان در تقابل 
هستند. در نهایت این عشــق و زندگی است که پیروز میدان است و 
اگر شهادتی بوده اســت در ستایش زندگی و عشق 
اتفاق افتاده است. آقای نبوی و همسرشان به خوبی 
داستان این عشق ماندگار را روایت کرده اند. من بارها 
به مخاطبان جوان و عالقه منــد توصیه کرده ام اگر 
می خواهند معنی واقعی عشق و وفاداری را بدانند، 
این کتاب را حتما مطالعه کنند که در عین سادگی 
درس های بزرگی در دل خود دارد. اگر نســل امروز 
می خواهد معنــی فداکاری، ایثــار و معنای واقعی 
عشق را درک کند توصیه می کنم این کتاب را حتما 

بخوانند.«
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 به مناسبت روز »پدافند هوایی« 
و مروری بر عملکرد مدافعان آسمان ایران 

چتر دفاعی در برابر تهدیدات 
نگاهی به جنگ های اخیر و مطالعه تهدید ها نشان می دهد که 
جنگ های امروزی با تهاجم هوایی همراه است و این تهاجم 
ممکن است به وسیله هواپیما های با سرنشین و بدون سرنشین 

و انواع موشک های کروز و بالستیک باشد.
 در دوران دفاع مقدس و با پی بردن به نقش بسیار مهم پدافند 
هوایی در موفقیت عملیات ها و دفاع از اماکن ارزشمند، حساس 
و راهبردی در سال ۱۳۶۴ ســتادی تحت عنوان پدافند کل 
کشور تشکیل شد و با توجه به موفقیت این ستاد، پس از جنگ 
با فرمان فرماندهی معظم کل قوا، قرارگاه پدافند هوایی با هدف 
انسجام و یکپارچگی همه نیروهایی که تجهیزات پدافندی در 

اختیار داشتند اعم از ارتش، سپاه و فراجا شکل گرفت.
 اما تشــکیل قرارگاه پدافنــد هوایی به این معنــی نبود که 
سامانه های پدافندی از یگان های اصلی جدا شوند، بلکه منظور 
این است که همه سامانه های دفاع هوایی در نیروهای مسلح، 
تحت کنترل عملیاتی شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی 
قرار گیرند تا تدبیری واحد برای دفاع از آسمان کشور وجود 

داشته باشد.
 قرارگاه پدافند هوایی وظیفــه دارد با بهره گیری از تجهیزات 
پدافندی و همکاری نیروها و سازمان هایی که در زمینه پدافند 
هوایی مسئولیت هایی برعهده دارند وظایفی ازجمله مراقبت 
هوایی و اعــالم خبر و خطر هوایی، تقویت شــبکه یکپارچه 
پدافند هوایی کشور، شناسایی و تعیین نقاط حساس و حیاتی 
و تأمین پدافند مناســب برای حفظ امنیت و دفاع هوایی از 
آســمان، تعیین مناطق ممنوعه پروازی و تهیه برآوردهای 
اطالعاتی از تجهیزات و نیرو های آفندی دشمن را انجام دهد.

پدافند هوایی؛ نخستین نقطه برخورد با دشمن 
 به طور کلی مأموریت قــرارگاه پدافند هوایی چهار مأموریت 
اصلی دارد که عبارت است از: کشف اهداف هوایی، شناسایی 
اهداف)اعم از دوست یا دشمن(، رهگیری اهدافی که دوست 
شناســایی نمی شــوند و درگیری و انهدام برای اهدافی که 

متخاصم تشخیص داده می شوند.
 شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مجموعه ای است که برای 
فرماندهی و کنترل بر عملیات تمام یگان ها و تجهیزات پدافند 
هوایی طراحی شده اســت و وظایف هر یک از نیروهایی که 
به نحوی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی مسئولیت هایی دارند 
مشخص شده است و فلسفه وجودی این شبکه ایجاد هماهنگی 
در سطح تمام نیروهاست تا منسجم عمل کرده و از دستورات 

شبکه پیروی کنند.
 هدایت و پایش ســامانه های پدافندی شامل هواپیماهای 
رهگیر شکاری، مجموعه های راداری، سامانه های جمع آوری 
اطالعات، سامانه های موشکی، آتشبارها و جنگ افزارهای 
مختلف پدافندی که برای مقابله با حمالت هوایی استفاده 
خواهند شد نیازمند هماهنگی بسیار دقیقی تحت نظارت 
و فرماندهی شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور است؛ 
شبکه ای که در آن تمام فعالیت های پدافند هوایی یکنواخت 
می شود و از این راه برای هواپیماهای خودی و مجاز امنیت 
ایجاد می کند و هوا فضای کشور را برای هواگردهای بیگانه 

و متجاوز ناامن می کند.
در این میان همه نیروهایی که دارای ســاختار و تجهیزات 
پدافندی هستند مســئولیت دارند تا همه اقدامات خود را 
به صورت دقیق و ســریع با شــبکه یکپارچه پدافند هوایی 

هماهنگ کرده تا تصمیم نهایی توسط شبکه اخذ شود.
شــبکه یکپارچه پدافند هوایی ســازوکاری است که همه 
اطالعات مربوط بــه هوا و فضای کشــور ازجمله اطالعات 
به دست آمده از ســایت های راداری، ســامانه های شنود 
الکترونیکی، شبکه پست های دیدبانی، گزارش های مردمی، 
اطالعات پــروازی هواپیماهــای کشــوری وکریدورهای 
)داالن های( مجاز پروازی تجاری و مسافربری را در اختیار 
دارد و از این طریق می تواند بهترین تصمیم را در شــرایط 
حساس اخذ و در شــبکه انتخاب کند تا چه اقدام تاکتیکی 

علیه اهداف متخاصم انجام شود.
به همین خاطر دستورالعمل هایی در پدافند هوایی وجود دارد 
که همه نیرو های پدافندی را ملزم می کند تا هرگونه جابه جایی 
در سامانه های پدافندی قبل از اقدام به سرعت به اطالع شبکه 
رسانده شود و هر ســامانه پدافندی به صورت فوری ارتباط 
خود را از طریق الیه های متنوع ارتباطی با شبکه برقرار کند و 
درصورت عدم امکان برقراری ارتباط مجاز به انجام ماموریت 

و اقدامی نیست.
هرگونه عدم هماهنگی با شبکه گسترده پدافند هوایی کشور و 
به اصطالح عملکرد جزیره ای در حوزه پدافند هوایی می تواند 

باعث خسارات جبران ناپذیری برای کشور باشد.
همه مواردی که به آنها اشاره شد نشــان می دهد که پدافند 
هوایی ماموریتی گسترده، پیچیده و چند بعدی است که در 
آن آمادگی و آموزش کافی نیروی انسانی، تجهیزات به روز و 
متنوع، سرعت عمل و دقت نقشــی عمده دارد و هماهنگی 
هرچه بیشتر عناصر پدافندی با شبکه یکپارچه پدافند هوایی 
کشور می تواند باعث ایجاد چتر دفاعی منسجم و مستحکم در 

برابر تهدیدات باشد.

چهل و دومین سال دفاع مقدس نزدیک است
 برگزاري مسابقه فرهنگی 

»روایت چهل  و دوم« 
مســابقه فرهنگی »روایت چهل ودوم« به مناسبت 
چهل ودومین سال دفاع مقدس و به همت اداره کل 
امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به صورت مجازی در سراسر کشور برگزار می شود. این 
مسابقه فرهنگی به صورت مجازی در پایگاه خبری 
نوید شاهد و در بازه زمانی یکم شهریور تا دهم مهرماه 
۱۴0۱برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم آزاد 
است. اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید 
و امور ایثارگران در شــانزدهم مهرماه ۱۴0۱از بین 
شرکت کنندگانی که پاسخ های خود را صحیح ثبت 
کردند، ۴۲نفر را به قید قرعه انتخاب و به هر نفر مبلغ 
500هزار تومان به عنوان هدیه تقدیم می کنند. نتایج 
این مســابقه در روز ۱8مهرماه در سایت نوید شاهد 
اعالم می شود. عالقه مندان می توانند برای نام نویسی 
و شرکت در مسابقه فرهنگی »روایت چهل و دوم« به 

سایت نوید شاهد مراجعه کنند.

مادر 5شهید آسمانی شد
حاجیه خانم خوش طال لطفی افصح، مادر شهیدان 
حاجیه، لیال، جالل، مهدی و سلیمان حیدری دعوت 
حق را لبیک گفت. اعضای این خانواده در بمباران 
هوایی ۲5 فروردین ۱۳۶۷ شــهرک فرهنگیان از 

سوی رژیم صدام به شهادت رسیدند. 

یادواره شهید مدافع حرم همراه با 
آزادسازی ۲جوان زندانی

پنجمین یادواره نخستین شهید مدافع حرم شهرستان زرند در 
استان کرمان درحالی با حضور مسئوالن محلی و اقشار مختلف 
مردمی برگزار شــد که به همت این خانواده شهید، ۲ زندانی 
جرائم غیرعمد نیز آزاد شــدند و به کانون خانواده برگشتند. 
شهید علی عظیمی برای دفاع از حرم آل اهلل به سوریه اعزام شده 
بود که روز جمعه ۲0 مردادماه ۱۳۹۶ در منطقه عمومی تدمر 
با داعشیان درگیر شد و سپس به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 
پیکر مطهر این شهید هنوز برنگشته و اعضای خانواده شهید 

چشم انتظار پیکر فرزندشان هستند.
فرمانده قرارگاه مدینه نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در این یادواره گفت: »ترویج فرهنگ شــهادت از 
مهم ترین نقاط قوت نظام اسالمی است. افتخار مردم شهرستان 
زرند این اســت که شــهدایی همچون قربانزاده، رشــیدی، 
کاربخش، تهامی و شــهید مدافع حرم شهید علی عظیمی 
دارد.« سردار محمد مارانی در ادامه با تشریح افتخار آفرینی 
رزمندگان لشکر خط شــکن ۴۱ ثاراهلل به فرماندهی شهید 
حاج قاسم سلیمانی یاد و خاطر شهدای دفاع مقدس و مدافع 
را گرامی داشت. همچنین سیدرضا حسینی، فرماندار زرند از 
این اقدام خداپسندانه خانواده شهید تجلیل به عمل آورد و آن 

را مایه ترویج این اقدامات خیرخواهانه دانست.
یکی از جوانان زندانی که به همت خانواده شهید مدافع حرم 
آزاد شده نیز در جریان این مراسم با بیان اینکه به علت مشکالت 
مالی در زندان به سر می برده گفت: »وقتی مطلع شدم با اقدام 
خانواده شهید آزاد شده ام، خدا را شــکر کردم.« جوان دیگر 
رهایی یافته از زندان نیز با تشــکر از فداکاری خانواده شهید 
گفت: »من پدرم را از دســت دادم و بنیه مالی برای پرداخت 

بدهی نداشتیم. تا آخر عمر مدیون خانواده شهید هستیم.«

 کشف پیکر ۲شهید دفاع مقدس 
در شرق دجله عراق

گروه هــای تفحــص پیکــر مطهر شــهدا جمعــه، چهارم 
شــهریورماه۱۴0۱ پیکر مطهر ۲شــهید دوران دفاع مقدس 
را کشــف کردند. پیکر مطهر این شــهدا در عملیات تفحص 
برون مرزی در منطقه شرق دجله عراق توسط اعضای کمیته 
جست وجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح پیدا شد. همراه 
پیکر این شــهدا که همزمان با ایام عزاداری ماه محرم کاوش 
شدند، سربندهای »یا ثاراهلل« و »راهیان کربال« نیز پیدا شده 
است. دست های یکی از شهدا با سیم به هم بسته شده که نشان 

از آن دارد دشمن بعد از اسارت او را به شهادت رسانده است.
سردار ســیدمحمدباقرزاده، فرمانده کمیته جست وجوی 
مفقودان ســتاد کل نیروهای مســلح، کــه در جریان این 
کاوش حضور داشت، با اشاره به شباهت سرنوشت شهدای 
دفاع مقدس و شــهدای کربال گفت: »حکایت خانواده های 
این شــهدا وقتی که با آنها مواجه می شوند مشابه حکایت 
حضــرت زینب)س( اســت وقتی ســر مبــارک حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( را باالی نیزه دید، گفت: »ای پاره دلم 
فکر نمی کردم سرنوشت ما اینگونه رقم بخورد.« خانواده این 
شهدا هم روزی که می خواستند آنها را به جبهه بفرستند، 
امید داشتند یک روز برگردند ولی امروز آنها را به این شکل 
می بینیم. به امید خدا این شهدا هم شناسایی شده و خانواده 

عزیزشان آنها را در آغوش خواهند گرفت.«
تا کنون در عملیات های تفحص متعدد در مناطق داخلی و 
برون مرزی )در کشــور عراق(، پیکر بیش از ۴5هزار شهید 
مفقوداالثر دفاع مقدس پیدا شده که هویت قریب به ۳5هزار 
نفر از آنان تاکنون شناســایی شده اســت. با کاوش حدود 
۲۶00شهید دیگر کار تفحص پیکر شهدای دفاع مقدس به 

اتمام خواهد رسید.

خـبر

 خـبر

 خبر

سعید تیبا؛ کارشناس نظامییـادداشت

علی اصغر به روایت برادرش
اگه اینجا مقابل دشمن نجنگم...

محمد کریمی، تنها برادر شــهید علی اصغر کریمی است. گرچه برای مکث
تحصیل در رشته پزشکی به آلمان سفر کرده اما دلش اینجا و پیش مادر 
و خانواده اش گیر اســت. این را می توان از پیگیری ها و احوالپرسی های 
مرتب او از مادر فهمید. به گفته خانواده او و برادرش ارتباطی صمیمی با هم 
داشتند، شاید به همین خاطر بود که علی اصغر به دوستانش سفارش کرده 

بود بعد از شهادتش با برادرش محمد تماس بگیرند. 
محمد در کنار تمام دغدغه های زندگی و تحصیل، این روزها، دلخوشی 
دیگری هم برای خودش دست و پا کرده و آن هم جمع آوری اسناد، تصاویر 
و خاطرات رزم و شهادت برادرش است؛ کاری که از آن طرف مرزها به عهده 
گرفته و دوست دارد تا جان در بدن دارد راه برادرش را ادامه دهد. او در 

این باره می گوید: »علی اصغر برای من هنوز زنده است. آخرین بار قول داده 
بود تا مداوای کامل به جنگ نرود ولی حاضر به تنها گذاشتن همرزمانش 
نشد. با لحن قهرآمیزی گفتم: تا شهید نشوی بیخیال نمی شوی داداش؟ 
جوابش به قدری محکم و قابل قبول بود که راهی جز تأییدش نداشتم. 
گفت: آخر داداش کوچولوی من! من اگر اینجا هســتم نگران تو هستم. 
اگر من اینجا مقابل دشــمن نجنگم ایران هم می شود کشورهایی که یا 
کامیون های داعشی از روی مردم رد می شوند یا بمب هایشان جان مردم 
بیگناه را می گیرد. وقتی داعشی ها تا قلب اروپا پیش می روند و هر جای 
دنیا، هر خرابکاری ای که دوست دارند انجام می دهند، فکر  می کنی ایران را 

فراموش می کنند؟ اینها را باید از ریشه خشک کرد.«

»تو زندگی و همسرداری، بمان!« این آخرین خواسته مادر از علی اصغر بود تا او را از رفتن به جنگ منصرف کند. اما 

مهناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

پسرش جوابی داد که مادر خودش راضی شــد و بدرقه اش کرد. گفت: »مادر! اگر من نروم، همین خواهرم ملیکا 
نمی تواند راحت در خانه و در امنیت زندگی کند. من راهم را انتخاب کرده ام... .« شهید علی اصغر کریمی راهش را 
انتخاب کرد و داوطلبانه برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( راهی سوریه و بعد عراق شد. او بعد از ماه ها رشادت در سن 35سالگی در اسفندماه سال1395درجریان 
آزادسازی شهر موصل به دست تروریست های تکفیری به شهادت رسید. وقتی پیکر بی سر و دست علی اصغرش را به تهران آوردند تنها نشانه ای که مادر را مطمئن 
کرده بود که علی اصغرش برگشته، خال مشکی پشت کمرش بود و زخم روی زانوی او. آخر علی اصغر در نخستین اعزامش از ناحیه پا مجروح شده و با همان پای 

زخمی برای بار دوم و آخر راهی می شود. 6سال بعد از شهادت علی اصغر، حاجیه خانم زهره تبریزی، مادر شهید از خاطرات و دلتنگی هایش برایمان می گوید.

شهادت در راه آزادسازی مدرسه 
علی اصغر بسیجی فعال گردان امام حسین)ع( بود 
و در تیراندازی مهارت داشــت. دارای گواهینامه 
و پایان دوره های مهمی از لشکر۲۷ســپاه محمد 
رسول اهلل و لشکر۲۳خاتم االنبیا بود. به همین دلیل 
هم به نیروهای مردمی عــراق آموزش تیراندازی 
می داد. در دومین اعزامش هــم علی اصغر برای 
آموزش و شناســایی نظامی به عراق اعزام شده 
بود. البته به مادر گفته بود فقط آموزش می دهم 
و در خط مقدم نیســتم. آنطور که از همرزمانش 
شنیده ایم او و دوســتانش در دیدبانی مشغول به 
فعالیت بودند و رد داعشی ها را دنبال می کردند. 
در این شناســایی به یک مدرســه می رســند و 

بر اثر تلــه انفجــاری در این مکان به شــهادت 
می رســد. به گونه ای که پیکرش تکه تکه می شود 
و بزرگ ترین بخش پیکرش که تنه بدون ســر و 
۲دســت و یک پا بود، به آغوش مادر بازمی گردد 
و در قطعه 50بهشت زهرا)س( آرام می گیرد. بعد 
از پاکسازی مدرسه از دست داعشیان، قطعه های 
دیگر بدنش پیدا می شــود و پس از غسل دادن با 
گالب در روســتایی در نزدیکی موصل به خاک 
سپرده می شود. خبرها حاکی از این است که بعد 
از شهادت مظلومانه علی اصغر در این مدرسه، این 
مرکز آموزشی به نام »مدرســه شهید علی اصغر 
کریمی« نامگذاری شــده اســت. شهید کریمی 
وصیت کرده بود که بعد از شــهادت، پیکر او را به 

در خانه، هر طرف که نگاهــی می کنی، عکس های 
علی اصغر چیده شده و گویا با نگاه همیشه خندانش، 
خوشــامد می گوید. بی مقدمه از انتخاب نام زیبای 
علی اصغر از مادر می پرسیم و می گوید: »راستش را 
بخواهید پسرم این نام زیبا را از عمویش به ارث برده 
است؛ عمویی که در جوانی حین خدمت در اداره برق 
به رحمت خدا رفت و مادر همسرم این نام را پیشنهاد 
داد و ما هم قبول کردیم. البته مــن گاهی او را علی 
صدا می کردم. اما همین چنــد وقت پیش به خواب 
خواهرم آمده و گفته بود، به مادرم بگویید نام مرا کامل 
صدا بزند، یعنی علی اصغر.«  مادر است دیگر، دوست 
دارد عزیزکرده اش همیشه کنارش باشد و از خطر و 
بال دور بماند. همین موضوع باعث شده بود تا گاهی 
مادر از سردلتنگی از علی اصغرش بخواهد تا قید سفر 
به سوریه و عراق را بزند اما او مثل همیشه با زبان نرم 
مادر را توجیه می کرد: »یک روز همین جا کنار من 
و خواهرش نشســته بود. به او گفتم: مادر برای چه 
می روی؟ تو زندگی و همسر داری، بمان! گفت: مادر! 
اگر من نروم، همین خواهرم ملیکا نمی تواند راحت در 
خانه و در امنیت زندگی کند. بعد یک لبخند ملیح  زد و 
سرش را پایین  انداخت و  گفت: راهم را انتخاب کرده ام. 
گفتم: پس مراقب خودت بــاش. گفت: مامان به هر 
حال جنگ است و خطرهای خودش را دارد. همیشه 
با خنده حرف مــی زد. مثل همین خنده هایی که در 

عکس هایش می بینید.« 


