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به راس��تي فرزندان اسالم، خواهران و برادران ايثارگر با عضويت در اين نهاد 
انقالبي، با فداكاري بي نظير خود در دش��وارترين ش��رايط زندگي و سخت ترين 
مناطق جغرافيايي كشور توانستند در مدتي كوتاه اين همه آثار ارزنده را در تمام 

ابعاد براي مردم ستمديده ي ايران به ارمغان آورند.
كم نيس��تند جهادگراني ك��ه در راه بهبود زندگي مردم محروم و مس��تمند ما 
ش��هيد و يا معلول گرديده اند. خواهران و برادراني كه در بدترين شرايط، دست 
به اقدامات فرهنگي و عمراني زدند و به بدترين شكل به دست گروهك هاي از 
خدا بي خبر و منافقان دنياپرس��ت ش��هيد گرديدند. چرا كه اين از خدا بي خبران 
خوب فهميدند كه اين جوانان جهادگرند؛ كه بذر انقالب را در دل هر روستايي 

مي كارند.
حضرت امام خميني)ره( � صحيفه ي نور، ج 16، ص 203



يكي از برجس��ته ترين كارهاي جهادس��ازندگي، همين نقش آن در جبهه هاي 
جنگ بود؛ كه شما به آن اشاره كرديد و من مطمئنم كه مردم ما، درست نمي دانند 
جهاد در جبهه هاي جنگ چه كرده و لذا انتظار دارند كه اينها هم در جبهه، مثل 
نيروهاي مسلح ارتش، مثل سپاه و بسيج و بقيه ي نيروهاي مسلح كار كرده باشند؛ 
و اي��ن جهاد، آن جا چه كاري مي كند، اين را مردم درس��ت نمي دانند. اما مردم 
بايد بدانند؛ جوان هايشان كه در جهاد كار مي كنند، چه خدماتي انجام مي دهند؛ 

تا خوشحال شوند.
حضور در ميدان جنگ و در صحنه ي جهاد و مبارزه، تفنگ به دس��ت گرفتن 
و تيراندازي كردن، چيزهاي پرهيجان قضيه است... اين برادران مي توانستند اين 
كار را بكنند؛ اما، سراغ چه كاري رفتند؟ به سراغ كم هيجان ترين كارها! هيچ كس 
هم خبردار نمي ش��ه... كمي بايد ايمان داش��ته باش��د؛ تا بتواند اين كار را انجام 

بدهد؛ برادرهاي جهاد اين كار را كردند.
مقام معظم رهبري در مصاحبه با گروه تلويزيوني جهادسازندگي





مقدمه
در واپس��ین روزهاي گرم تابس��تان س��ال 1359 زخم زنجیرهاي تانك ها، بر تن 
خشك میهن از غرب تا جنوب نشست كه با خیال دوباره فتح قادسیه، با جنگي سه 

روزه طومار بزرگترين انقالب مردمي قرن را به هم بپیچد.
در اولین گام جبهه رذالت تلخ تجاوز را بر ذائقه دش��ت هاي قصرشیرين نشاند و 
بعد خرمي را از خرمشهر ستاند و آبادي را از آبادان. نخلها تشنه ماندند و سر بريده و 
در غربت اسارت غريو ايستادگي سردادند، و در فراق مرداني كه جهان آرايي سنتشان 

بود گیسو بريدند.
پیر حماسه و جهاد با دست موسايی خود كه، نگار غبار گرفته جبهه مظلومیت و 
عدالت را به بیکران افقی داللت كرد كه قرارگاه عند ربهم يرزقون مي رسید، آنجا كه 
واصل شدگان در قهقه مستانه اشان عند ربهم يرزقون اند. فرياد او فرياد قرآن در عصر 

قحطي ايمان و نماد پاكي در دوران جاهلیت مدرن بود.
اُذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اهلل علي نصرهم لقدير.

با اش��ارت پیر روش��ن ضمیر جانها بي قرار و شیدا و تش��نه ارتزاق از كوثر زالل 
عاش��ورا با روح جهاد گره خوردند، و مردان عرصه حماس��ه و جنگ، انس��ان هايي 
تکلیف پذير شدند كه منظومه انديشه و عملشان رضايت خالق بود و در مدار اشارات 

خورشید امامت مي چرخید.
دل پاك و بي زنگار آن رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه، آئینه اي شد كه انديشه هاي 
بديع و خالقیت هاي طرفه را اشراق مي كرد. تا در شب تاريك تهاجم ، انوار آن ستیغ 
قله هاي ملخ خور و بازي دراز، تا دست هاي تشنه شلمچه را زير گام هاي شب شکنان 
روش��ن كند. بدين س��ان، جوهره مردان مرد در كش��اكش ابتالئات دفاع هشت ساله 

هويدا گرديد.
اين مجموعه مي خواهد گوش��ه اي از زندگاني بیست و يك نفر از اين ستاره هاي 
درخش��ان تاريخ معاصر را كه فرمان آن پیر روش��ن ضمیر را لبیك گفتند و دست از 
جان شستند و دل به دلدار دادند را به روايتي داستاني بیان كند و امید است اين قلیل 



فتح بابي باشد كه ابعاد ديگري از زندگي و سلوك اين رادمردان و پیام آوران آفتاب 
مورد توجه قرارگیرد.

سازمان دامپزشکي كشور برخورد بي بالد كه در اين حماسه بزرگ سهمي داشته و 
اسوه هايي را براي ادامه راه تقديم آستان دولت نموده تا همیشه تاريخ راه را بنمايانند.
امی��دآن ك��ه در آثار ديگر ي��اد و خاطره 348 نفر جانباز واالمق��ام و 70 نفر آزاده 
بزرگوار و 1622 رزمنده عزيز سازمان دامپزشکی كشور را نیز كه زندگی پر ثمر هر 
يك خود كتابی جداگانه است گرامی داشته و برای خاندان معظم شهدا و ايثارگران 
شاغل در اين سازمان شامل والدين، فرزندان و همسران محترم كه بالغ بر 650 عضو 

می باشند آرزوی توفیق و طول عمر  می نمايیم.
در پايان از همه آنان كه در تهیه و تدوين اين كتاب از سال 1388 تا كنون همکاری 
داشته اند بويژه خانواده محترم شهدای واالمقام و همچنین آقايان دكتر سید محسن 
دس��تور رئیس سازمان دامپزش��کی كش��ور ، دكتر خالد خداويردی معاون اداری و 
پش��تیبانی ، علی اكبر رضايی ن��ژاد   مديركل ام��ور اداری ، براتعلی چوپانی رئیس 
اداره رفاه و تعاون و پرويز داداش��ی نژاد كارشناس اداره رفاه و تعاون و مديران كل 
دامپزشکی    استان ها قدردانی می شود . الزم است از آقای هدايت اله نواب مشاور 
محترم وزير و مديركل امور ايثارگران جهاد كش��اورزی و همکارانشان كه به چاپ 

اين مجموعه اهتمام ورزيدند سپاسگذاری شود .
از زحمات آقای دكتر مجتبی نوروزی رئیس س��ابق س��ازمان دامپزشکی كشور و 
آقای قاس��م يل مديركل س��ابق امور اداری كه به انتشار اين مجموعه تاكید داشته و 

متقبل زحماتی شده بودند تشکر می شود .
امید است خصال و رفتار شهدای گرانقدر و عزيز راهنمای عملی ما قرار گرفته و 
اين مجموعه در نظر خدای شهیدان ، امام عصر )عج( و امام شهیدان )ره( و تمامی 

شهیدان از صدر تا كنون مورد قبول واقع گردد .
سازمان دامپزشكی كشور
بهمن 1389



شهيد يداهلل احمدي
استان زنجان شهرستان ابهر

هر روز چادرش را سر مي كرد و مي آمد سر كوچه، چند دقیقه پائین و بعد باالي 
كوچه را نگاه مي كرد و دوباره برمي گشت خانه. ساعتي مي نشست و روز از نو روزي 
از نو. زنگ خانه كه به صدا درمي آمد، مي دويد جلو در. كلون در را مي كش��ید. بعد 
ناامید جواب مي داد، يا مهربان تعارف مي كرد كه بیايند داخل و بنش��ینند. گاهي هم 
به خانه پس��رش مي رفت. هر روز مي رفت خبر مي گرفت. اكرم و فريبا و محمد را 
مي بوسید و فاطمه را روي پايش مي نشاند و كمي مي نشست و دوباره مثل آدم هاي 

بي قرار، بلند مي شد برمي گشت خانه اشان. 
پ��ادرد و ناراحتي چش��م امان��ش را بريده بود. كم حرف م��ي زد و زل مي زد يك 
نقط��ه و گريه مي كرد. بعد خودش را دل��داري مي داد و يازينب مي گفت و صلوات 
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مي فرستاد. نذر كرده بود مشهد برود. آنجا قرباني كند. بارها از دوستانش سراغ او را 
گرفته بود. ولي باز دلش آرام نمي گرفت. آنقدر سپاه و بنیادشهید رفته بود كه همه او 
را مي شناختند. فاطمه را كه مي ديد، داغ دلش بیشتر مي شد. طفلکي بابايش را نديده 

بود. بعد خودش را امید مي داد كه انشاءاهلل پدرش را مي بیند.
كنار عروسش مي نشیند. هرچند وقت يك بار مي آيد و با هم خاطراتشان را مرور 
مي كنند. گويي مي خواهند يك جا گزارش بدهند. مي خواهند زندگي يداهلل را بخاطر 

بسپارند.
باال بانو از خواس��تگاري حج��ت اهلل مي گويد كه وقتي هنوز بچه ب��ود، آمده بود 
خواستگاريش و پدرش او را به عقد حجت اله درآورد. خدا به آنها دو پسر داد. بعد 
حجت اهلل آمد ابهر و يك مغازه كوچك بلورفروش��ي باز كرد. از باال و پائین زندگي 
مي گويد. از آن ش��بي كه خدا يداهلل را به آنها داد. از خوابهاي پريش��ان و عجیب و 
غريب��ش و از عالقه حجت اهلل به يداهلل و از محبت يداهلل به پدر و مادرش. س��اكت 
مي نش��یند. يادش مي آيد كه چقدر مهربان و دلس��وز و چق��در منظم و مؤدب بود. 
اولین روزي كه مدرسه رفت را به خاطر مي آورد. لبخند گوشه لبش مي نشیند. كت 
و ش��لواري كه حجت اهلل برايش خريده بود، آنقدر بزرگ بود كه مجبور شده بودند 
پاچه هاي ش��لوارش را تو بزنند و كتش را كه گويي به تنش مي خنديد. آن ش��ب كه 
صبحش رفت مدرسه اصاًل نخوابید و ظهر كه از مدرسه آمد، مثل مردها آمد و يك 

گوشه نشست. آن قیافه و حالت چقدر بهش مي آمد.
با آنکه باالبانو بي س��واد است، اما يادش مي آيد كه يداهلل چقدر درس خوان بود و 
مش��ق هايش را خوب مي نوشت. اصاًل يادش نمي آيد حتي براي يك بار هم او را از 
مدرسه صدا زده باشند و از دست يداهلل شکايتي داشته باشند. احساس مي كند دوباره 
همان روزگار اس��ت و االن قرار است از مدرسه بیايد. مي نشیند كنار عروسش و از 
گذش��ته مي گويد. از رفتن يداهلل به مدرس��ه راهنمايي و بعد دبیرستان. اينکه چقدر 

دوستان خوبي داشت و با دوستانش جلسات قرآن راه اندازي كرده بود. 
توي مدرس��ه و مس��جد محل جمعي بودند كه با هم برنامه گذاشته بودند، قرآن 
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بخوانند و به آن عمل كنند. يادش مي آيد، كه وقتي يداهلل از مدرسه مي آمد، درس هايش 
را كه مي خواند، آماده مي شد و مي رفت مسجد. با آنکه جوان بود، میان اعضاي هیأت 
امناي مسجد اعتباري داشت. جوان بود ولي خیلي سنجیده و جاافتاده بود. گاهي هم 
مي رفت مغازه حجت اهلل و به او كمك مي كرد و حساب و كتابش را مرتب مي كرد. 
نگاه��ي به ع��روس جوان و چهار بچه قد و نیم قدش مي ان��دازد. محمد كه انگار 
بچه گي هاي يداهلل اس��ت را در بغل مي گیرد. چش��م به گلهاي قالي مي دوزد. يادش 
مي آيد وقتي را كه يداهلل خبر آورد. دانش��گاه قبول ش��ده اس��ت و بايد برود تهران، 
رشته دامپزشکي و تکنسین بشود. آن دو سال چقدر سخت تمام شد. چقدر دوريش 
سخت بود، و يداهلل چقدر خوشحال بود كه دانشگاه قبول شده است. و باالبانو چقدر 
پیش زنهاي همس��ايه و خواهرهايش پز مي داد. از دانش��گاه كه آمد، رفت سربازي. 
مي خواس��تند دامادش كنند كه استخدام اداره دامپزشکي شد و رفت طارم. آنقدر به 
كارش عالقه نش��ان داده بود و جذب كارش ش��ده بود كه تمام فکر و ذكرش شده 
بود خدمت به روستائیان. درد و مشکالت مردم او را آزار مي داد. 27 ساله شده بود 
و كارمند اداره دامپزش��کي بود. هر وقت به ابهر مي آمد، توي مس��جد بود و عضو 

هیأت امناء. متدين و سربزير و كاري بود و مطمئن.
***

... پدرم او را ديده بود و از او خوشش آمده بود. از قرار كسي خانواده ما را به او 
معرفي كرده بود و يا در مس��جد با پدرم آش��نا شده بود. واسطه خیري پیدا شده بود 
پیش پدرم از حس��نات يداهلل و پیش ي��داهلل از خانواده و اصالت ما گفته بود. تقريبًا 
حرف هايش��ان را زده بودند كه يك روز باالبانو آمد و با مادرم حرف زد. از نگاهش 
فهمیدم كه خبري است. بچه بودم 13 سال بیشتر نداشتم. هنوز حس و هواي بچه گي 
و بازي داش��تم. يك سال نامزد بوديم و بعد 14 سالم كه شد عقد كرديم. مي گفت از 
خدا خواسته كه داماد حضرت زهرا شود. وقتي پدرم را ديده بود و فهمیده بود سید 
هس��تیم، تصمیمش را گرفته بود. مراسم عروس��ي را هم آبرومندانه و سنتي برگزار 

كردند و به خانه پدرش آمديم. دو اتاق به ما دادند و به خانه بخت رفتیم.
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باالبانو روي س��کوي جلوي خانه ايس��تاده بود و ظرف اسپند را تو دستش گرفته 
بود و اس��پند دود مي كرد و روي س��ر عروس و داماد نقل مي پاش��ید. حجت اهلل هم 
گوسفندي را جلو پاي عروس و داماد قرباني كرد. همه چیز خوش و خوب بود. هر 
چیز س��رجاي خودش قرار داشت. يکي دو هفته يداهلل ابهر ماند و بعد بايد مي رفت 
طارم س��ر كارش. هر دو هفته يکبار مي آمد. يک��ي دو روز مي ماند و مي رفت. يك 
سال بود ازدواج كرده بوديم كه اكرم دنیا آمد. باز يداهلل مجبور بود برود طارم و بیايد. 
آنقدر مهربان بود و دلس��وز كه وقتي مي آمد، نبودش را جبران مي كرد. س��ال ها مثل 
ثانیه مي گذشت. فريبا و محمد هم كه دنیا آمدند هنوز طارم كار مي كرد. كلي باال و 

پائین زد كه منتقلش كردند ابهر. 
باالبانو ياد حجت اهلل مي افتد. خدا را ش��کر پیرمرد حس��رت به دل نمرد. دامادي 
پس��رش را ديد و مرد. چقدر خوش ش��انس بود پیرمرد كه اين روزهاي حسرت و 

چشم انتظاري را نديد.
... وقتي هم كه منتقل ش��د و آمد ابهر، باز كار بود و مأموريت. كارش را دوس��ت 
داش��ت. خدمت به روس��تائیان بود و درمان حیوانات اهلي بي گناه. گاهي چند روز 
براي بازديد دامداري ها و قرنطینه ها و سم پاش��ي و تیم��ار حیوانات مي رفت. وقتي 
خسته از راه و كار مي آمد، با بچه ها خوش رفتار بود. اصاًل اهل صبر بود. آنقدر صبور 

بود كه آدم به خودش اجازه نمي داد بازخواستش كند و اعتراض داشته باشد.
درد و غم روستائیان را مي دانست. خودش محرومیت را درك كرده بود و با چشم 
خود فقر و محرومیت را ديده بود. وقتي به شهر مي آمد، از هر فرصتي براي كمك به 
روستائیان استفاده مي كرد. اهل خیر و مورد اعتماد مردم بود. براي روستائیان نیازمند 
كمك جمع مي كرد. حل مشکالت آنان را بدوش مي كشید. سنگ صبور آنها شده بود. 
از وضعیت اقتصادي كشور و از بي توجهي حکومت به اسالم عذاب مي كشید. اهل 

عزاداري براي سیدالشهداء بود و محب اهل بیت عصمت و طهارت بود.
س��ال 56و57 با التهابات و اعتراضات مردمي نس��بت به حکومت فرارسیده بود. 
يداهلل هم به جمع انقالبیون پیوست و در فضاي مسجد و تهیه و تکثیر اعالمیه هاي 
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حضرت امام فعال بود.
بهمن شروع يك زندگي نوين بود.

... او را كم مي ديديم. اول زندگي كه ما ابهر بوديم و او طارم. وقتي به ابهر مي آمد 
آنق��در كار داش��ت و مأموريت و بعد حضور در مس��جد و هی��أت امناء كه باز هم 
نمي ديديمش. انقالب كه شد حضور در بسیج و حفظ حراست از انقالب هم اضافه 

شده بود. همه خاطره من از او مأموريت هاي اوست.
***

... كم كم وضع مردم داشت سامان مي گرفت و يداهلل فرصت بیشتري داشت تا به 
خانواده اش برسد. اخبار متناقضي از مرزها به گوش مي رسید. تحركات ضدانقالب 
در منطقه كردس��تان، ايجاد رعب وحشت در میان مردم، ترورهاي نیروهاي مذهبي 
در شهرها و تحريم هاي اقتصادي از سوي ديگر، همه اذهان را به خود معطوف كرده 
بود كه خبر ش��روع جنگ مثل رعد و برق همه را به خود آورد. ارتش عراق ظرف 
چند روز، بخش عظیمي از خاك میهنمان را تس��خیر كرده بود. هواپیماهاي دشمن 

اكثر مناطق اقتصادي كشور را بمباران كرد.
آدم ماندن، نبود. بايد مي رفت. چندبار رفت چند ماهي مي ماند و برمي گشت. وقتي 
هم برمي گش��ت، باز دنبال جمع آوري كمك ه��اي مردمي براي جبهه بود. در آزادي 
خرمش��هر هم حضور داش��ت. از فتح المبین تا فتح خرمشهر جبهه مانده بود. هرجا 
كه نیاز داش��تند حضور داش��ت. امدادگر بود و مسئول رسیدگي به مجروحین حین 

عملیات، چند هفته اي برگشت ابهر و دوباره اعزام شد.
***

...هراسان از خواب بیدار شد. خواب ديده بود كه يداهلل لباس سفیدي پوشیده و او 
را نگاه مي كند. هرچه سعي كرده بود به او نرسیده بود. نگران يداهلل بود.

ماه رمضان بود و بیدار ش��ده بود كه براي خودش و بچه ها و باالبانو كه مهمانش 
بود، س��حري درست كند. ديده بود باالبانو وضو گرفته و روي سجاده اش نشسته و 
دارد اشك مي ريزد. خواست خوابش را تعريف كند كه ترسید. احساس كرد باالبانو 
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هم مي خواهد چیزي بگويد كه حرفش را خورد.
حاال 13 سال از آن روز مي گذرد. هر روز مي آيد سر كوچه و پائین و باالي كوچه 
را ورانداز مي كند و بعد مي آيد خانه كنار عروس��ش مي نشیند و از گذشته مي گويد. 
از دنیا آمدنش تا آمدن فاطمه اي كه پدرش را هیچ وقت نديده، و از انتظار و انتظار.

... س��عي كردم براي بچه ها هم پدر باشم و هم مادر. مي خواستم وقتي كه مي آيد 
شرمنده اش نباشم. بچه ها همه مدرسه رفته بودند و درس مي خواندند. بهشان مي گفتم 
كه بابايش��ان هم اهل درس بود. گاهي مي گفتم كه او واقعاً يك معلم و يك قهرمان 

بود.
اسفند سال 72 از بنیادشهید تماس گرفته بودند كه مي خواهند به خانه امان بیايند. 
م��ن هم به باالبانو گفتم كه بیايد. وقتي آمدند، خب��ر آمدن يداهلل را دادند. پايان يك 
انتظار 13 س��اله، با كوله باري سبك. چند تکه استخوان كه 13 سال مهمان خاكهاي 
خوزس��تان بود. مي گفتند كه در عملیات رمضان س��ال 61 در اطراف پاسگاه زيد به 
شهادت رسیده است و حاال كه آبها خشك شده پیدايش كردند. رفتیم و يداهلل را بعد 

از 13 سال ديديم و فاطمه پدرش را براي اولین بار ديد.
باالبانو كه يداهلل را ديد، نفس عمیقي كش��ید و بغض كرد. كمي به جنازه او نگاه 

كرد. طوري به استخوان ها دست مي كشید كه گويي جنازه سالم است.
حاال هر روز باالبانو مي رفت گلزار شهدا، تا كه او هم در كنار يداهلل آرام گرفت.

راويان خاطرات و حكايات : 
مادر : باالبانو  پدر : حجت اله   

فرزندان : اكرم ، فريبا ، محمد ، فاطمه همسر : سیده زيور نبئی  
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شهيد سيدرسول ازهر
استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه

س��یدجعفر آرام و قرار ندارد. نگران اس��ت و دل تو دلش نیست. نگران همسر و 
فرزند توراهیش��ان است. دل به خدا سپرده است و زير لب صلوات مي گويد و آرام 

آيت الکرسي مي خواند.
يادش مي آيد م��ادرش به او محترم، دخترعمويش را كه، خانم و كدبانو، مؤمن و 

قانع بود را معرفي كرد و چقدر خوشحال بود از اين وصلت.
سیدجعفر قدم هايش را تندتند برمي دارد، و گاهي به ديوار خانه تکیه مي زند و به 

آسمان نگاه مي كند.
كاسب است، و صبح زود براي درآمد حالل از خانه بیرون مي رود  و معتقد است 

كه كاسب حبیب خداست.

تاريخ تولد: 1324

 محل تولد: كرمانشاه

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی استان كرمانشاه

تاريخ شهادت: 1365/10/1

محل شهادت: اسالم آباد غرب 

نحوه شهادت:اصابت گلوله به نخاع و مغز 

مزار: قم / باغ فردوس 



به محترم گفته بود كه تمام س��عي و تالش��ش را خواهد كرد كه فرزندشان درس 
بخواند و براي خودش و مردمش كس��ي ش��ود. محترم هم با يك لبخند جوابش را 

داده بود.
در خیالش با كودك خود بازي مي كرد و او را در آغوش مي فش��رد. گاهي هم به 
س��اعتش نگاه��ي مي انداخت. صداي مؤذن او را به خ��ود آورد. نماز اول وقت را با 
حضور قلب بیشتري خواند. دست هايش را به دعا برداشت و با خالق خود نجوا كرد. 

شايد او را نذر كرد. نذر عزاداري اباعبداهلل. و نذر اباعبداهلل.
از كنار س��جاده بلند نش��ده بود كه خواهرهايش دورش را گرفتند. از او مژدگاني 
مي خواس��تند. سرش گیج رفت. نمي دانست شاديش را چطور كنترل كند. نگاهي به 
آس��مان انداخت و با لبخند رضايت و اش��ك گوشه چشم، از خدايش سپاسگذاري 
كرد... اس��مش را سیدرسول گذاشت. سیدرس��ول ازهر � فرزند سیدجعفر � متولد 

.1336
***

بچه كه بود چند تا جوجه و مرغ برايش خريده بوديم. با آنها سرگرم بود. به فوتبال 
و والیبال هم عالقه داشت. توي كوچه همیشه يا كاپیتان بود يا بازي كن اصلي،... 

سیدجعفر همة اينها را در خواب ديده بود و به محترم السادات هم گفته بود. حاال 
قنداقه سیدرس��ول را توي بغلش گرفته س��رش را به كنار گوش راست سیدرسول 
نزديك كرد و اذان را با صداي آرام نجوا كرد. قنداقه را برگرداند و سرش را نزديك 

گوش چپ نوزادش آورد و اقامه را خواند.
اشك در میان چشمانش حلقه زد. مقداري از آب فرات كه از كربال سفارش داده 
بود، خواست و با تربت سیدالشهدا در كام سیدرسول گذاشت. شايد ياد كربال افتاده 

بود و تشنگي علي اصغر.
»اگر به من رحم نمي كنید، به اين طفل رحم كنید و آبش بدهید...«

چش��مانش را بست و چند قطره اشك از چشمانش به روي گونه هاي سیدرسول 
ريخت. 
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هفت س��اله بود كه رفت مدرسه اسالمیه. و تا پايان سیکل اول آنجا درس خواند. 
آيت اهلل زنجاني هم مي آمد آنجا و نماز را به جماعت مي خواند. سیدرس��ول عاش��ق 
ايش��ان بود و در نماز ايشان ش��ركت مي كرد. گاهي هم مکبر بود و تکبیر مي گفت. 
چندبار هم كه آيت اهلل زنجاني نیامد، دوس��تانش او را جلو فرس��تادند و به او اقتدا 

كردند...
لبخند به گوشه لبان سیدجعفر مي نشیند. خدا به او يك دختر و دو پسر ديگر داده 
بود. هادي و علي و الهه، خوشحال بود كه سیدرسول براي آنها هم مربي است و هم 

برادر. شانه هايش احساس سبکي داشت و محترم السادات هم خدا را شکر مي كرد.
***

دست هاي ما را مي گرفت و با خودش به مسجد مي برد و با دوست هاي مسجديش 
آش��نايمان مي كرد. تنها برايمان برادر نبود، دوس��ت بود و مربي. توي مدرس��ه هم 
هوايمان را داش��ت. مواظبمان بود كه خوب باش��یم و با خوبها دوست باشیم. لبخند 
گوش��ه لبش برايمان جذاب بود، دوستش داشتیم. آنقدر كه از او حساب مي برديم. 

اگر اخم مي كرد برايمان بزرگترين تنبیه بود...
***

دهه چهل بود و فضاي سیاس��ي كش��ور ملتهب. آشوب بود و خفقان. دل ها پر از 
آتش بود و غم. فضا پر از ترس و وحش��ت. اسمي از دين بود و ديگر هیچ. مدرسه 
اس��المیه شده بود كانون جوانان مبارز و منتقد و متدين. سیدرسول هم با دوستانش 

حلقه اي بودند گرد وجود علماي بزرگ شهر، از جمله آيت اهلل زنجاني.
***

� تاب و تحمل همین مدرسه را هم نداشتند و تعطیلش كردند. ما مانديم و افسوس 
آن همه درس��تي و صمیمیت و معنويت مدرس��ه؛ اما راه معلوم بود. بايد قدم هايمان 
را محکم تر برمي داش��تیم. رفتم در دبیرس��تان هدايت رشته كشاورزي ثبت نام كردم. 
جمع دوس��تان را از دس��ت نداديم. جمع مي ش��ديم و از قرآن مدد مي گرفتیم و با 
ذكر اهل بیت و روضه سیدالش��هداء خودمان را آماده مي كرديم. ارتباطمان با آيت اهلل 
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زنجاني و ديگر روحانیون ش��هر برقرار بود. هويدا نخست وزير بود. مي گفتند كه او 
بهايي اس��ت. تفکرات بهايي گري بعد از صد س��ال دوباره داشت زنده مي شد. میان 
مذهبي ه��ا نگراني هايي بوجود آمده بود. عده اي هم جمع ش��ده بودند تحت عنوان 

انجمن ضد بهايي يا همان انجمن حجتیه، گاهي هم به جلسات آنها مي رفتم.
جش��ن هاي 2500 ساله بهانه اي ش��ده بود تا دوباره طبل عناد با مذهب زده شود. 
ب��ه تاريخ هج��ري هم رحم نکردند. تاريخ اس��المي را برداش��تند و بجايش تاريخ 

شاهنشاهي گذاشتند...
***

سیدرس��ول معتقد بود بايد كاري كرد. خانه را ك��رده بود پايگاه و هفته اي يك بار 
جوان ه��اي مؤمن را جمع مي كرد خانه پدرم. هم قرآن مي خواندند و هم برنامه هاي 
انقالبیشان را هماهنگ مي كردند. خبرهاي اين جلسه به ساواك هم رسیده بود. گاهي 

افراد غريبه هم مي آمدند كه خبر ببرند.
اصالحات ارضي ضربه زيادي به كش��اورزي كش��ور زده بود. نظام چندصدساله 
زمی��ن و زمی��ن داري را بهم ريخته ب��ود. خیانت بزرگي در میان ي��ك چهره ي زيبا 
شکل گرفته بود. رسول مي دانست كه او وظیفه اي بزرگ به دوش دارد. سال چهارم 
دبیرستان رشته كشاورزي را انتخاب كرد. همان سال كنکور شركت كرد و در همدان 
رشته كشاورزي پذيرفته شد. اول بخاطر فعالیت سیاسي ردش كردند. رفت تهران و 

سال 50 در رشته دامپزشکي دانشگاه تهران پذيرفته شد.
دانشگاه فرصت خوبي بود تا جريان هاي انقالبي را بهتر بشناسد. هر از چندگاهي 
هم فرصت را غنیمت مي ش��مرد و تا قم مي رفت. حرم كريمه اهل بیت... هم صفاي 
دل بود و هم جالي باطن. از دانشگاه هنوز فارغ التحصیل نشده بود كه جذب اداره 

دامپزشکي كرمانشاه شد. از تهران كه آمد، رفت اداره دامپزشکي مشغول كار شد.
خدا مي خواس��ت فرصت ها را برايش مهیا كند. حاال مي توانست به روستاها برود 
و به مردم خدمت كند. با آنها بنشیند و درد دلشان را بشنود. اختالف حرف تا عمل 

حکومت را ببیند و براي مردم از ظلم و جور و تبعیض آنها بگويد.
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خدا مي خواست او براي درد مردم بي پناه روستاهاي محروم مرحم، و براي انقالب 
سفیر باشد.

... شب و روز نمي شناخت. صبح از خانه بیرون مي رفت و تا ديروقت سركار بود. 
از اين روستا به آن روستا، مأموريت پشت مأموريت. ... اداره هم كه بود، پیگیر حل 
مش��کل مردم بود، و اگر فرصتي داش��ت با همکارهايش بحث و گفتگو مي كرد؛ تا 

شايد بتواند ياري براي انقالب جذب كند.
معروف ش��ده بود و انگار دس��تگاه هاي امنیتي مراقبش بودند. اگر فرصتي برايش 
پیش مي آمد وتوان داش��ت، راهي قم مي ش��د و با كريمه اهل بیت راز و نیاز مي كرد. 

آرام مي شد و مي آمد تا باري از دوش مردم بردارد.
در جريان انقالب س��ر از پا نمي شناخت. خدمت به مردم و حضور در تظاهرات 
هم برنامه اش شده بود. روز و شب نداشت. مي نوشت و شعار مي داد و با مردم بود.
با پیروزي انقالب، زندگي جديد سیدرسول شروع شد. كار مهم خدمت به روستاها 
و جهادس��ازندگي و حمايت و حراس��ت از دستاوردهاي انقالب. ديگر شبها هم به 

منزل نمي آمد. در مسجد و كمیته و سپاه و جهادسازندگي حضور فعالي داشت.
س��ن و سالي از او گذشته بود. بهانه هايش هم ديگر براي محترم السادات تکراري 
شده بود. برايش خانم معلمي را زير سر گذاشته بود؛ اما رسول زير بار نمي رفت. او 

خودش را براي مردم مي دانست نه براي دلش.
راضي ش��د تا خواس��تگاري بروند. رفت و  پسنديد و قرار و مدارها را بستند. در 

همان جلسه اول از میزان عشقش به سید و 
ساالر شهیدان و از دل بستگي اش به آستانه مقدسه كريم اهل بیت گفته بود. 

***
...مراس��م ازدواج ما خیلي ساده بود. همان اول ازدواج رفتیم قم. چند روزي آنجا 
بوديم در حرم كريم اهل بیت و او مش��غول زيارت و راز و نیاز با معبود ش��د. همان 
س��فر اول بود كه از من خواس��ت اگر برايش اتفاقي افتاد، او را در قم، مهمان آستان 

مقدس حضرت معصومه كنیم.
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زندگي را س��اده ش��روع كرديم. با من و خانواده ام مهربان بود. روزها كه نبود دلم 
برايش تنگ مي شد. خدا را شکر كه درس كالس و معلمي بود كه سرگرم شوم.

جنگ شده بود و هر روز كرمانشاه و اسالم آباد در معرض حمله عراقي ها بود...
***

س��یدجعفر حاال پیر شده است. گوش��ه اي نشسته و به سیدرس��ول فکر مي كند. 
كودكي هايش و مدرس��ه و زندگي او را از مقابل چشمانش مي گذراند. به اضطراب 
و نگراني و بي قراري سیدرس��ول نگاه مي كند و خاطرات آن روز كه سیدرس��ول به 
دنیا آمد زنده مي شود. خبر تولد اولین نوه اش را مي شنود. به سیدرسول نگاه مي كند. 

سیدرسول از شرم سرش را پايین مي اندازد. اسمش را محمدرضا گذاشتند.
***

سیدرس��ول صبح زود مي رفت اس��الم آباد غرب و تا ديروق��ت آنجا بود. آن روز 
اس��الم آباد را به شدت بمباران كرده بودند. از او خواستم كه چند روزي از كرمانشاه 
بیرون برويم. وقتي برگش��ته بود از ش��دت بمباران لباس هايش پاره پاره شده بود، و 
ماشینشان هم آسیب ديده بود. هرچه التماسش كردم، گفت نبايد شهر را خالي كنیم.
س��ید محمدرضا را بغل گرفته بود، دلش براي حرم حضرت معصومه تنگ ش��ده 
بود. اگر اوضاع آرام بود، حتماً با همسر و فرزندش راهي قم مي شدند. حال و هواي 

زيارت داشت. سیدمحمد را از روي سینه اش جدا كرد.
... اي��ن چند روز ديرتر به خانه مي آمد و بیش��تر وقتش را س��ر كار بود. خانه كه 
مي آمد، انگار خس��تگي را جا مي گذاش��ت. همه كار انجام مي داد از رسیدگي به گل 
و گیاه تا كمك در شس��تن ظرفها. ديروز كرمانش��اه به شدت بمباران شده بود، شهر 
اوضاع عادي نداش��ت، اول زمستان 65 بود صبح كه مي خواست برود دل توي دلم 
نب��ود. وقتي كه رفت، نگاهش هنوز به راه رفتن و بازي س��یدمحمدرضا بود. رفت 
جلوي در و برگشت. سیدمحمدرضا را بوسید و او را به من سپرد. گفت؛ بعد از خدا 

او را به تو مي سپارم.
... از صبح ش��هر ملتهب بود. صداي آژير و اعالم خطر توس��ط راديو، اضطراب 
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را چندبرابر كرده بود. چندباري كرمانش��اه توس��ط هواپیماهاي دشمن بمباران شد. 
راديو همیش��ه روشن بود و صداي آن جزء الينفك زندگي آن روزمان بود. خبر مرا 
میخکوب كرد. اسالم آبادغرب توسط هواپیماهاي دشمن بمباران شد. حدود 15 بار 
اسالم آباد و كرمانشاه آن روز بمباران شد. خبرهاي تلخ، پشت سرهم از راديو پخش 

مي شد. خشکم زد. انگار نام سیدرسول مرا هم در میان شهدا اعالم كردند.
... وقتي همس��ر برادرم با من تماس گرفت، با اولین وس��یله خودم را به اسالم آباد 
رس��اندم كه به ويرانه اي تبديل ش��ده بود. صداي آژي��ر آمبوالنس ها لحظه اي قطع 
نمي ش��د. تعداد زياد ش��هدا و مجروحین و حجم خرابي ها، قدرت تصمیم گیري را 
از مس��ئولین سلب كرده بود. مردم هم هاج و واج مانده بودند. امداد و كمك رساني 
با توجه به حجم بمباران ها با مش��کل مواجه شده بود. اداره كشاورزي و دامپزشکي 
اسالم آباد هم مورد اصابت بمب و راكت دشمن قرارگرفته بود و تعدادي از كاركنان 

آنجا شهید و مجروح شده بودند.
به بیمارس��تان اس��الم آباد مراجعه كرديم؛ ول��ي او را آنجا پی��دا نکرديم. نه میان 

مجروحین و نه میان شهدا.
ت��رس و امید در دلم لحظه لحظه جا عوض مي كردند. از عکس العمل پدر و مادر 
پیرش در مقابل شنیدن خبر شهادت سیدرسول مي ترسیدم. از طرفي هم امیدوار بودم 
كه او زنده است. به كرمانشاه آمدم. چند بیمارستان كرمانشاه را هم با همسر برادرم 

گشتیم. اثري از سیدرسول نبود.
برادرم پزشك بود و در يکي از بیمارستان هاي كرمانشاه كار مي كرد. او هم به كمك 
من و برادرهاي سیدرس��ول آمد. يك هفته تمام بیمارستان هاي كرمانشاه و همدان و 
چند بیمارس��تان تهران را گش��تیم؛ ولي سیدرسول را پیدا نکرديم. به قرارگاه نجف، 

معراج الشهدا و... هم مراجعه كرديم. آنجا هم نبود!
خب��ر دادن��د كه يك جنازه مفقوداالث��ر را مي خواهند در باغ ف��ردوس دفن كنند. 
خودمان را به آنجا رسانیديم. سیدرسول بود. در حالیکه صورت و بدنش سالم بود. 
يك تركش ريز به پشت سرش اصابت كرده بود. انگار كه سالهاست خوابیده است.
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مادرش، مثل كوه ايستاده بود. من صبر را در چشم هايش ديدم.
... ب��ه م��ن وصیت كرده بود كه اگر برايم اتفاقي افت��اد مرا در قم دفن كنید. دل به 
دريا زدم و به مادرش گفتم. براي خودم هم س��خت بود. براي او هم؛ اما سیدرسول 
خواس��ته بود مادر گفت: ما هديه اش كرديم به حضرت معصومه. امیدوارم كه قبول 

كند. 
جنازه را به قم برديم و در باغ بهشت دفنش كرديم. آنجا كه خودش مي خواست 

و آنطور كه آرزو داشت، میهمان سفره كريمه اهل بیت شد.

راويان خاطرات و حكايات : 
مادر : محترم سادات پدر : سید جعفر  

فرزندان : سید محمد رضا ، رضوان السادات همسر : مريم آگهی  
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شهيد عوض اكراميان
استان آذربايجان غربي شهرستان مياندوآب

س��ال 1341 هنوز هیجده سالم تمام نشده بود، كه پدر و مادرم به فاصله چند ماه 
از دنیا رفتند، توي همون روستاي داش آتان مراغه، برادر بزرگم كه چندسالي از من 

بزرگتر بود و زن و بچه داشت شد سرپرست من و عمه شان عظیمه.
پدرم كش��اورز بود، و روي زمین م��ردم كار مي كرد، و خودمان هم يك كم زمین 
داشتیم روزگارمان به سختي مي گذشت. اما بابا آدم با آبرو و غیرتمند و مسلماني بود، 
من تا سیکل اول رو توي همان داش آتان و مراغه خواندم، درس رو رها كردم و رفتم 

كمك بابا، حاال هم كه بابا از دنیا رفته بود، كمك كار داداش شدم.
بايد مي رفتم سربازي، اما مش��کالت زندگي واقعاً عذابم مي داد، خان داداش تمام 
سعیش اين بود كه ما احساس كمبودي نداشته باشیم، واقعاً زحمت مي كشید، رفتم 

تاريخ تولد: 1340

 محل تولد: اراک

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی استان  اراک

محل شهادت: شلمچه 

نحوه شهادت:اصابت تركش به ناحيه قلب 

مزار: امامزاده سلطان سيد هارون روستای طراز ناهيد 



س��ربازي و دو سال سربازي همه اش به فکر خانه و زندگي و كار بودم. از سربازي 
كه برگشتم دوباره آمدم دم دست خان داداش. 

مثل اينکه خواس��ت خدا چیز ديگري بود، داداش هم بر اثر يك حادثه و بیماري 
از دنی��ا رف��ت، با 6 تا بچ��ه قد و نیم قد، من مانده بودم كه چ��ه كار بايد كنم، واقعًا 
تصمیم گیري س��خت بود، يکي دو سال همون روستا ماندم و روي زمین كوچکمان 

كار مي كردم ولي واقعاً جوابگو نبود.
خب سیکل داشتم و رانندگي هم بلد بودم، به خدا توكل كردم و آمدم میاندوآب. 
بیست و چهار سالم بود، سال 1347. از خدا خواستم كه كمکم كند، يك سالي توي 

میاندوآب چند كاري را تجربه كردم. امیدم را از دست ندادم. 
شنیدم اداره كشاورزي راننده استخدام مي كند، رفتم و فرم پر كردم و از خدا كمك 
خواس��تم، الحمد هلل چند وقت بعد خبر دادند كه پذيرفته ش��دم و سال 1348 شدم 

كارمند رسمي اداره كشاورزي میاندوآب.
***

... چندب��ار اين داس��تان را ب��راي بچه ها تعريف كرده بود و هرب��ار كه ياد  پدر و 
مادر و برادرش مي افتاد از بچه ها مي خواست كه براي آنها دعا كنند، يادشان مي آيد، 
آن روزه��ا بابا هر هفت��ه مي رفت داش آتان و به بچه هاي برادر رس��یدگي مي كرد و 

احوالشان را مي پرسید.
گاهي هم عمه عظیمه كه بعد از فوت برادرش با بچه هاي برادرش زندگي مي كرد 

را با خودش مي آورد میاندوآب.
***

آم��ده بود توي كوچه خانه ما يك اتاق اجاره ك��رده بود. من نديده بودمش، ولي 
شنیده بودم كه يك جوان تنها آمده و مستأجر خانه يکي از همسايه ها است، مي گفتند 

كارمند و راننده اداره كشاورزي است.
ت��ا اينک��ه يك روز آمده بود جلوي خانه و با م��ادرم صحبت كرده بود. تنها آمده 
ب��ود و به م��ادرم گفته بود كه پدر و مادرش از دنیا رفته اند و كس��ي را ندارد، و مرا 
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خواستگاري كرده بود. مادرم به پدرم گفته بود، پدرم او را مي شناخت چندباري توي 
كوچه و مسجد محل و هیأت او را ديده بود.

چند روز بعد با عمه عظیمه آمدند و قرار و مدارها را گذاشتند، سال 51 بود كه ما 
عقد كرديم. سر سفره عقد ما چند كلمه با هم حرف زديم.

مي خندد و مي گويد: »اون موقع ها رسم و رسوم اينطور بود«.
مي گف��ت: يک��ي دو بار مرا توي كوچه ديده بود و دل به دريا زد ه بود و آمده بود 
به مادرم گفته بود. از اخالقش خوش آمد، با دلي محکم آمدم سر سفره عقد نشستم، 
مراسم عقد خیلي ساده و توي خانه خودمان برگزار شد. چند ماهي نامزد بوديم بعد 
يك مراسم گرفتیم و من را آورد تو خانه اي كه توي كوچه بابا اينها اجاره كرده بود 

و زندگي مان را شروع كرديم. 
از مش��کالتش براي��م گفته بود ، اما خیلي صبور بود و ت��ودار... هر هفته مي رفت 

روستا و سري به خواهرش مي زد و فرزندان برادرش، مهربان بود و دلسوز.
به كارش هم عالقه مند بود. مي گفت كه اين كار لطف خداست كه نصیب ما شده 
و عاش��قانه به مردم خدمت مي كرد،  خودش روس��تا زاده بود و مش��کالت مردم را 

خوب مي فهمید.
***

... من بچه بودم، و خیلي آن روزها به يادم نمي آيد، اما يادم مي آيد كه بابا هر شب 
ساعت 10و11 شب خانه مي آمد، وقتي هم كه مي رسید ، اگر ما بیدار بوديم كلي با 
ما بازي مي كرد، ما 5 دختر بوديم قد و نیم قد. خواهر بزرگم معصومه، متولد سال 52 
بود و بعد فاطمه كه متولد سال 53 است و مريم كه متولد سال 56 من هم خديجه 
كه متولد س��ال 59 هس��تم و سمیه كه متولد سال 61 است، خانه مي آمد، مي ريختیم 
سرش و هركدام چیزي ازش مي خواستیم و چیزي مي پرسیديم، ما را ساكت مي كرد 

و بعد جوابمان را مي داد.
گاهي وقت ها هم خواهرهايم؛ كه به س��ن تکلیف رس��یده بودند را صبحها بیدار 
مي كرد و با هم نمازجماعت مي خواندند. يك نمازجماعت جمع و جور پدر و مادرم 
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و معصومه و فاطمه، گاهي وقت ها هم ما مي آمديم كنارشان مي ايستاديم به نماز.
***

كوچه مملو از برف است و هوا بسیار سرد، پیرمرد دست به ديوار گرفته و از كوچه 
رد مي ش��ود،  و زير لب دعا مي كند، خدا عاقبت به خیرت كند جوان، خدا پدرت را 
بیامرزد، كه هر روز صبح مي آيي و راه باز       مي كني و نمك مي پاشي، و عوض 

كنار ديوار ايستاده بود و براي سالمتي پیرمرد و مردم دعا مي كرد.
***

اهل نمازجماعت بود و با روحانیون شهر ارتباط داشت، يك بار هم خانه آمده بود 
و به شدت ناراحت بود، مي گفت كه يکي از دوستانش را دستگیر كرده اند، و بعدها 

مي نشست و براي علي باكري گريه مي كرد.
مي گف��ت: كه در حالیکه مش��غول شعارنويس��ي روي ديوار بود. توس��ط يکي از 
مأمورين تعقیب و دس��تگیر مي شود، اما از قراري مأمور از همسايه ها بوده و بعد از 

شناختن او با كلي توپ و تشر و تهديد آزادش مي كند.
مي گفت تلويزيون مروج فساد است، اما روز 11 بهمن بود كه رفته بود و تلويزيون 
خريده بود تا مراس��م 12 بهمن را ببینیم، عاش��ق امام بود و سر از پا نمي شناخت با 

ديدن امام بارها اشك شوق از چشمانش سرازير شد .
با پیروزي انقالب و تش��کیل جهادس��ازندگي، او كه عاش��ق م��ردم بود و از قبل 
از انقالب روحیه جهادي داش��ت، ديگر ش��ب و روز نمي شناخت، خیلي كم خانه 
مي آمد و بیشتر مأموريت مي رفت، با توجه به اينکه استان آذربايجان غربي هم درگیر 
ضدانقالب بود و هم با عراق درگیري مستقیم داشت. بارها براي اعزام به جبهه اقدام 

كرد، اما حجم مشکالت 
اس��تان و كمبود نیرو، اجازه اعزام به او ندادند، ولي بارها به صورت مأموريت به 

مناطق جنگی اعزام شد، يك بار هم دو ماه به منطقه حاج عمران اعزام شد.
همکار پدرم كه همسايه ما هم بود، رفته بود مأموريت و خانواده اش را به ما سپرد. 
روز دوازده بهمن سال 65 بود، از صبح چندبار هواپیماهاي دشمن آمده بودند، میان 
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دوآب، ولي با پدافند هوايي مواجه شده بودند و فرار كرده بودند، چندبار هم ديوار 
صوتي را شکس��تند، خیلي از مردم ش��هر را ترك كرده بودند و به اطراف ش��هر پناه 
برده بودند، چندباري وضعیت قرمز ش��ده بود، پ��درم آمده بود خانه و مادرم اصرار 
داش��ت كه ما هم به بیرون شهر برويم، رفتیم و از خانواده همکار پدرم خواستیم كه 
با ما به بیرون از شهر بیايند، آنها تعارف كردند و نیامدند، بابا برگشت اداره، ساعت 
2 بعدازظهر ش��هر شديداً بمباران شد، يکي از راكت ها به سر كوچه ما خرده بود كه 

خواهرهاي بزرگم به علت موج و خرابی، مجروح شدند.
خبرها می آمد كه س��ازمان دامپزشکي هم بمباران شده بود و در اين بمباران پدرم 
از ناحیه س��ر مجروح ش��د و به شهادت رسید. حاال مادرم مانده بود پنج دختر قد و 
نیم قد و پس��ري كه 40 روز بعد به دنیا آمد، اسمش را اسماعیل گذاشتیم، اسماعیلي 

كه پدرش را نديد.
حاال معصومه پزشك و متخصص بیماري هاي عفوني است، و فاطمه فوق لیسانس 
جامعه شناس��ي اس��ت و كارمند تأمین اجتماعي � مريم دندانپزشك است و خديجه 
كارش��ناس باغباني است و كارمند اداره كشاورزي، س��میه دانشجو و اسماعیل هم 

ديپلم دارد.
و همه مديون دعاي پدر و همت مادريم.

راويان خاطرات و حكايات :
مادر : سکینه  پدر : حسین   
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شهيد علي باقري تيرتاش
استان مازندران ، شهرستان بهشهر

تا صبح چندبار از خواب بیدار شده بود، و مادرش را از خواب بیدار كرد. مي ترسید 
كه دير شود و از بچه ها جا بماند. باجي هم با مهرباني، بوسه اي به گونه اش زده بود. 
گفته بود كه راحت بخوابد كه فردا، بايد سرحال و سرزنده باشد. قول داده بود كه به 
موقع بیدارش كند. صبح كه بیدار شد، حسین و باجي و خواهرش سر سفره منتظرش 
بودند. صبحانه را كه خورد، باجي لباس هاي نواش را تنش كرد و كیفش را انداخت 
دوشش و سپردش به حسین. سر از پا نمي شناخت. رفت مدرسه. روستاي لمراسك. 

از توابع تیرتاش بهشهر.
***

... هم مرتب بود و هم اهل بازي و ورزش. خیلي زود با هم دوس��ت شديم. پنج 
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سال ابتدايي و سیکل را همین روستا و تیرتاش خواند. همیشه شاگرد ممتاز كالس 
بود.

عالقه زيادي به ورزش و ُكش��تي داشت. توي روستا و میان هم سن و سال هايش 
پهلوان بود. حسین هم كه عالقه پسرش را ديده بود يك اتاق با تجهیزات الزم آماده 

كرده بود. تا علي و دوستاش از آن استفاده كنند. 
دو سال اول دبیرستان را به اصفهان رفت و آنجا هم درس مي خواند و هم باشگاه 

مي رفت. سال دوم دبیرستان، آمد تهران و در دارالفنون پذيرفته شد.
... خمیرمايه مذهبي داش��ت. خیلي شجاع و نترس بود. براي بسیاري از بچه هاي 
مذهبي در دارالفنون محور شده بود. يادم مي آيد سر كالس ادبیات كتاب مرد نامتناهي 
آيت اهلل محمدباقرصدر  را كه در رابطه با امیرالمؤمنین است، آورده بود براي بچه ها 

مي خواند. 
... تهران هم كه بوديم، مي رفت باشگاه و كشتي مي گرفت. خوش اخالق و متدين 

بود. خیلي زود مورد توجه قرارگرفت. مدتي هم شاگرد مرحوم تختي بود.
***

... از ماشین كه پیاده شد، اولین نفر كه ديدش كدخدا بود، خوب به چهره مهماني 
كه همراه علي به روستا آمده بود، خیره شد. چشم هايش را گرد كرد. باورش نمي شد. 

میهمان كه متوجه تعجب پیرمرد شده بود، لبخندي زد و جلو رفت و سالم كرد.
� با لکنت جوابش را داد. دس��تان میهمان براي احوال پرسي به طرف پیرمرد دراز 
ش��د. تا به خودش آمد دست هايش میان دستان بزرگ و قدرت مند میهمان گم شده 

بود.
دوباره با ش��وق به میهمان سالم كرد. نگاهي تند به علي انداخت و با تشر گفت: 
چ��را بي خبر جوان؟ بايد خبر مي دادي كه مردم مي آمدند اس��تقباِل جهان پهلوان. از 

میهمان عذرخواهي كرد و كلي تعارف كه بايد میهمان او باشد.
خبر مثل توپ توي روس��تا تركید. تا علي و میهمانان رسیدند جلوي خانه، مردم 

جمع شده بودند و جلو پاي میهمان چند قرباني سر بريدند.
***
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...طي مدتي كه در تهران بود، اگر مي ش��نید از اهالي تیرتاش كس��ي به تهران آمده 
و برايش مشکلي پیش آمده با تمام وجود به مشکالت آنها رسیدگي مي كرد. عالوه 
بر آن با توجه به اينکه هم خودش كار مي كرد و هم خانواده هوايش را داش��تند، به 

خانواده هاي محروم رسیدگي مي كرد.
ديپلمش را كه گرفت، رفت سربازي. فساد در رژيم و حضور مستشاران خارجي 
عذاب��ش مي داد. طي مدتي كه در تهران بود، با بس��یاري از جريانات مذهبي ارتباط 
داش��ت. و همین ارتباط در سربازي هم ادامه داش��ت. براي سربازهاي مذهبي يك 
محور و براي بسیاري از محرومین كمك كار بود. بعد از سربازي، سال 1347 رشته 
دامپزش��کي دانش��گاه تهران پذيرفته شد. دانش��گاه برايش فرصتي شد تا بعضي از 
جريانات التقاطي را شناس��ايي كند. بعد از فارغ التحصیلي هم در اداره دامپزش��کي 
رش��ت استخدام شد. خدمت به روس��تايیان برايش مايه افتخار بود. بعد از مدتي به 

ساري آمد و در اداره دامپزشکي آنجا مشغول شد و بعد هم به بهشهر منتقل شد.
... حاال علي هم در شبکة دامپزشکي بهشهر و هم در تیرتاش فعالیت مي كرد. يك 
دفتر براي رس��یدگي به مشکالت دام دارها و رس��یدگي به وضعیت دام هاي آنها باز 

كرده بود.
27 س��اله شده بود و باجي و حس��ین مي خواستند پسرشان را داماد كنند. خانواده 
حاج آقا باقرزادگان از افراد معتمد و اصیل منطقه را انتخاب كردند. باجي رفته بود و 

با خانم آقاي باقرزادگان صحبت كرده بود.
... پدرم وقتي ش��نید، گفته بود كه علي پس��ر اليقي اس��ت. اص��اًل توي محله به 
جوانمردي و ايمان معروف بود. مادرم با من صحبت كرد. من سکوت كردم و قرار 
خواستگاري گذاشته شد. همان جلسه كه قرار شد علي آقا با من صحبت كند، متوجه 

ايمان و تدين او شدم.
� تأكید به حجاب و رعايت مسائل ديني خواسته مهم ايشان بود.

مراسم عروسي طبق آداب و رسوم سنتي روستا و در خانه پدرش در روستاي لمراسك 
برگزار شد. حاصل اين پیوند سه دختر بود و يك پسر نعیم و عالیه، محمد، عٌلیه.
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� بعد از ازدواج چون محل كارش رش��ت بود، رفتیم رش��ت و هر هفته روزهاي 
جمعه به ديدار پدر و مادرش مي رفتیم. مقید بود كه حتماً هفته اي يك بار را از شهر 
به روستا بیائیم و ضمن ديد و بازديد از پدر و مادر، به ساير اقوام هم توجه داشت.

با روحانیت مبارز در رش��ت، ساري و بهش��هر ارتباط خوبي داشت. و در مراسم 
عزاداري سیدالشهدا با تمام وجود حضور داشت. بسیار مؤمن و معتقد بود.

با پیروزي انقالب، گويي دوباره متولد ش��ده اس��ت. با پیوستن امور دام روستايي 
وزارت كشاورزي به جهادسازندگي او هم به جهاد منتقل شد، و در ايفاي نقش خود 

سر از پا نمي شناخت.
***

باهوش بود و مس��ائل سیاس��ي را خوب مي ش��ناخت. يادم هست بعد از انتخاب 
بني ص��در به عن��وان رئیس جمهور، از اولین كس��اني بود كه با ايش��ان مخالف بود. 
مي گف��ت او با امام و واليت فقیه مخالف اس��ت. يك بار ه��م كه روي عکس او ِگل 
پاشید. با بیان شیوا و منطقي كه داشت، در روشنگري اعضاي فامیل و نزديکان نقش 

زيادي داشت.
... با اعضاي بسیج در محله نواب صفوي بهشهر جلسات قرآن تشکیل داده بودند 
و كلي از جوان هاي محل را جذب كرده بودند. جلسات قرآن آنها همراه شده بود با 
تفسیر و استفاده از روحانیون جوان و مبارز. فضاي بد سیاسي و با حضور جريان هاي 

معاند اين جلسات خیلي مفید بود.
با شروع جنگ تحمیلي، از طرف اداره به او مأموريت دادند و به منطقه اعزام شد.
به جهادي خاموش، رس��یدگي به دام هاي مردم آسیب ديده از جنگ، اما او به اين 
وظیفه به تنهايي قانع نمي شد و در مواقع مختلف به منطقه و خط اول مي رفت و در 

كنار گروه هاي رزمي در عملیات ها و درگیري ها حضور پیدا مي كرد.
رفته بود زيارت حضرت دانیال نبي در شوش، وضعیت خادم آنها بسیار نگرانش 
كرده بود، و مقداري به او كمك كرده بود. وقتي آمد خانه ش��ب نمي توانس��ت روي 
رختخواب بخوابد. مي گفت بچه ها روي زمین مي خوابند. س��زاوار نیست ما زندگي 
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راحتي داش��ته باشیم. وقتي برگشت يه دست رخت خواب با خودش برداشت و بار 
ماش��ین كرد. مي گفت مي خواهد براي خادم حرم حضرت دانیال ببرد. از بهش��هر تا 

شوش.
جبهه ها در آتش صدامیان مي سوخت و پشت جبهه عده اي در حال تضعیف نظام 
بودند. علي وظیفه خودش مي ديد ضمن روشنگري مردم، نسبت به جذب نیرو براي 
جبهه ه��ا هم اقدام كند. اخالق خوب او در اين اق��دام مؤثر بود و هربار تعدادي از 
همکاران را با خود به مناطق جنگي مي برد، تا ضمن رس��یدگي به امورات مردم در 

مناطق جنگ زده، با فضاي جبهه و جنگ و نیازهاي آنها اشنا شوند.
***

... تابستان سال 61 بود. تازه از جبهه برگشته بود. مي گفت دلش براي حرم امام رضا 
تنگ ش��ده است. دست ما و بچه ها را گرفت و به مشهد رفتیم. توي راه از شهادت 
مي گفت. از ما مي خواست براي شهادتش دعا كنیم. حتي با بچه ها هم از اين حرفها 
مي زد. چندبار ناراحت شدم و به او گفتم كه سفر را برايمان تلخ نکن، اما او حالوت 
ش��هادت را درك كرده بود. آرام و با لبخند به ما مي گفت؛ كه دعا كنید و اگر ش��هید 
ش��دم راهم را ادامه بدهی��د. محمد كوچك بود او را روي پايش مي نش��اند و از او 

مي خواست كه برايش دعا كند.
... صحن انقالب روبروي گنبد نشسته بود. توي حجره هاي روبروي پنجره فوالد، 
اش��ك از گوشه چشمانش س��رازير شده بود. روحش مثل يك پرنده سبك بار شده 
بود. گويي ديگر تعلقي به اين دنیا نداشت. چند روزي مشهد بوديم به بچه ها خیلي 

خوش گذشت. علي هم احساس سبکي مي كرد.
توي راه با او صحبت كردم كه مردم به خدمات او بیشتر احتیاج دارند. هنوز مردم 
از محرومیت رنج مي برند. به او گفتم كه چقدر همت او در ساخت حمام و كشیدن 
جاده اهمیت داش��ت. باعث راحتي مردم شده است. چقدر بیماراني كه بخاطر نبود 

جاده تلف مي شدند و حاال به راحتي به شهر مي آيند و مداوا مي شوند.
با لبخند روي لبش جواب حرف هايم را گرفته بودم. او براي خودش در اين همه 
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خدمت جايي نمي ديد. همه را از لطف امام و انقالب مي دانست. 
رفته بود اداره تا دوباره اجازه اعزام بگیرد. رئیس اداره به او اجازه نداده بود. گفته 
بود كه به وجودش احتیاج دارند. حتي مس��ئولیت به او پیش��نهاد داده بودند. اصرار 
علي نتیجه نداشت. موافقت نمي كردند. رفته بود ساري و از مديركل سازمان اجازه 

گرفته بود.
... به همه فامیل سر زده بود، و از همه به نحوي حاللیت گرفته بود. خواهرانش را 

به صبر و حجاب دعوت كرده بود. گويي مي دانست كه اين سفر آخر اوست.
... براي سركشي به وضعیت دام هاي مردم جنگ زده يکي از روستاهاي دهلران يك 
اكیپ از دامپزشکي هماهنگ كرده بود. رفته بودند تا به وضعیت دامها رسیدگي كنند. 
نزديکي هاي مرز، در راه بازگش��ت وسیله آنها مورد اصابت خمپاره هاي دشمن قرار 
مي گیرد و پس از واژگوني ماشین هر 5 نفر در تاريخ 61/6/12 به شهادت مي رسند.

***
... زنگ خانه به صدا درآمد. نرگس در را باز مي كند. همکار و دوست علي است 
- آقاي س��بحان مس��تخدمین - با خودش مي گويد او كه مي داند علي به جبهه رفته 
است. دعوتش مي كند كه داخل بیايد. از نگاه او احساس مي كند اتفاقي افتاده است. 

گريه امانش نمي دهد.
باجي و حس��ین هم كه خبردار مي ش��وند مي آيند بهش��هر بعد از چند روز پیکر 
مطهرش از س��اختمان جهادسازندگي تشیع مي كنند. سپس پیکر علي را به تیرتاش 
منتقل كردند و پس از تش��یع توسط مردم منطقه در گلزار شهداي امام زاده هاشم به 

خاك سپردند. چندماه بعد سبحان مستخدمین نیز به جوار شهدا پیوست.

راويان حكايات و خاطرات :
مادر : باجی پدر : حسین    

فرزندان : نعیمه ، عالیه ، محمد ، عّلیه همسر : نرگس باقرزادگان  
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شهيد شهروز پاكباز
استان كهكيلويه و بويراحمد ، شهرستان سي سخت

اهلل اكبر اهلل اكبر 
اهلل اكبر اهلل اكبر.

صداي مؤذن از مأذنه مسجد روستاي عباسي كه بلند شد، جان بي بي آستین هايش 
را باال زد و آمد به صحن حیاط خانه وضو گرفت. چادرنمازش را سرش كرد و روي 

سجاده نشست و نمازش را خواند. 
هر روز صبح اين كارش شده بود، مي نشست و با صداي مؤذن اشك از چشمانش 

مي ريخت و با گوشه چارقدر و چادرنمازش، اشك چشمش را پاك مي كرد.
يادش مي آيد آن صبح هايي كه با ش��نیدن صداي مؤذن، گل از لبانش باز مي ش��د 
و با غرور به احمد مي گفت، احمد آقا، نتیجه ش��یرپاك اس��ت؛ و احمد با ش��وخي 
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ج��واب مي داد؛ البته لقم��ه حالل هم بي تأثیر نبوده و هر دو به نماز مي ايس��تادند تا 
جگرگوشه شان بیايد.

حاال، جان بي بي نشس��ته است روي پله هاي حیاط، به صورت احمد كه او هم هر 
روز مي آيد و كنار جان بي بي مي نشیند و از گذشته مي گويد و مي شنود، نگاه مي كند.
... پش��ت در اتاق قرار نداش��تم، تا خبر تولدش را آوردند و گفتند دوتايي س��الم 

هستید، هزاربار ُمردم و زنده شدم.
تا خبر دنیا آمدنش را دادند برايش مقداري تربت كربال آوردم تا كامش را با تربت 
كربال بردارند، يادت مي آيد همان شب بردمش پیش حاج آقا پیش نماز تا اذان و اقامه 
در گوش��ش بگويد، چقدر خوش��حال بودند خواهرهايش، خدا بهشان برادر داده و 

براي نیرومند برادرش هم برادر. راستي يادت مي آيد كه چه بركتي داشت آمدنش.
جان بي بي، اش��ك هاي دانه دانه اش را از روي گونه هاي��ش پاك كرد، حرفي براي 

گفتن نداشت، قرآني را كه يادگار شهروز بود را برداشت و بر چشمان گذاشت؛ 
� تابس��تان س��ال 43 بود كه شهروز بدنیا آمد و تا س��ال 64 همه اش و هر روزش 
خاطره بود، براي هر روزش مي توانست، براي احمد ساعت ها حرف بزند، از اينکه 
سعي كرده بود، با وضو و با ذكر امام حسین و روضه هايش شیرش بدهد. از بازي هاي 

كودكانه اش و مدرسه رفتنش. 
هفت س��اله بود كه با چه ش��ور و ش��وقي او را فرستادند مدرس��ه عباس آباد كه 
نزديك ترين روس��تا بود به سي سخت، هیچ وقت گله اي از معلم هايش نشنید و هیچ 
روز او را گريان نديد كه از مدرس��ه بیايد. تا مي آمد اول درس هايش را مي خواند و 

بعد كمي بازي مي كرد و مي رفت مسجد كالس قرآن،...
***

... پدرش آوردش مسجد تا قرآن ياد بگیرد، بهانه ي خوبي شد تا جلسه قرآني براي 
بچه های روستا تش��کیل بدهیم، و شهروز شد مبلغ اين كالس، تعدادي از بچه هاي 
هم سن و سالش آمدند و عده اي هم بزرگتر، كالس راه افتاد، شهروز چقدر زود ياد 
گرفت و با صداي قش��نگش مش��وق بچه ها بود، خوشحال بود كه مي تواند، روان و 
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زيبا قرآن بخواند... 
بیش��تر اوقات فراغتش را با قرائت قرآن مي گذراند و بهترين دوس��تش شده بود 
قرآن، بعد از مدرس��ه، اول مي رفت خانه و بعد مسجد، گاهي هم با بچه هاي روستا 

فوتبال بازي مي كرد و بازي هاي محلي.
دوره ابتداي��ي را كه تمام كرد، رفت مدرس��ه داريوش همان روس��تاي عباس آباد، 
نوجوان بود و مؤدب و درس خوان، حاال مکبر مسجد هم شده بود، و گاهي وقت ها 
ت��وي مجالس مختلف قرآن مي خواند با صوت زيبايش، مواقع بیکاري هم مي رفت 

باغ و به بابايش كمك مي كرد.
... جزء معدود دانش آموزاني بود كه ارتباط مستمر با كتابخانه مدرسه داشت، خیلي 
منظم بود و اهل حس��اب كتاب؛ به شعر و داس��تان عالقه مند بود، راهنمايي را تمام 
كرده بود، براي دبیرس��تان سي سخت، سال 56 همزمان بود با جريان انقالب، فضاي 
شهر سي سخت هم تحت تأثیر روحانیون و معلمین بود، شهروز هم خیلي زود جذب 
افکار انقالبي آنان قرارگرفت، روحیه مذهبیش او را به جلسات قرآني و نهج البالغه 

شهر كشاند، و صداي خوبش در خواندن قرآن و دعا او را محبوب دلها كرده بود.
بي بي جان يادش مي آيد؛ شهروز كوچکش چقدر مهربان بود، در همان كودكي به 
همس��ايه ها كمك مي كرد، براي آنهايي كه پسر نداشتند كارهاي خريدشان را انجام 

مي داد.
صورت زيبايش را به ياد مي آورد كه گاهي دست پیرمردي را گرفته و يا بار پیرزني 

را مي كشد... 
حاال رفته سي س��خت و درس مي خواند، ش��ب ها كه مي آمد باز مي رفت مسجد 
و آنچه در جلس��ات مذهبي شهر از جور و ستم ش��اه و افکار امام شنیده بود؛ براي 

دوستانش و مردم روستا، نقل مي كرد. 
بي بي جان به خاطر مي آورد كه چندبار مأمورين پاسگاه ژاندارمري به او تذكر داده 
بودن��د، هم به او هم به احمد و احمد چندب��ار نگراني بي بي جان و نگراني خودش 
را به ش��هروز گفته بود، و جواب مؤدبانه شهروز را مثل همیشه، كه: »مگر براي امام 
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حس��ین )علیه السالم( قدم برداشتن و براي احیاء اسالم حرف زدن جرمه، مگر قرآن 
و دعاخواندن دسته جمعي جرمه، كه اينها ناراحت مي شوند«.

بي بي جان و احمد خوش��حال بودند كه پسرشان مرد شده است، اما مادر بودند و 
پدر... 

حاال بي بي جان توي حیاط نشس��ته و سجاده اش را پهن كرده است، يادش مي آيد 
شور و شوق آن شب شهروز را كه تا صبح نخوابید. هي به او مي گفت كه فردا قبل 
از اذان بايد بیدار ش��ود. س��اعت را هم كوك كرده بود و به احمد هم گفته بود. اما 

خودش قبل از اذان بیدار شد؛ وضو گرفت و دويد، رفت مسجد. 
بي بي جان آس��تینش را باال زده بود كه وضو بگیرد، كه صداي زيباي اذان س��ر جا 
میخکوبش كرد. شهروز بود كه آن قدر زيبا اذان مي گفت. احمد را بیدار كرد و دوتايي 

توي حیاط نشستند و لذت بردند.
حاال بي بي جان نشس��ته اس��ت كنار احمد و آن روز را براي هم يادآوري مي كنند. 
آن وقتي را كه ش��هروز خوشحال از مسجد برگشت. از نگاه خوشحال آن دو كه به 
او افتخار مي كردند، به او هم احس��اس شادي دس��ت داده بود، و از آن روز شهروز 

شد مؤذن مسجد...
***

درس��هايش را به خوبي مي خواند و از دانش آموزان خوب مدرس��ه بود. دبیرستان 
در ش��هر كوچك سي س��خت از جاهاي تأثیرگذار ش��هر بود و شهروز هم شده بود 
ش��وق و مؤثر در میان عده اي از دانش آموزان براي حركت هاي روش��نگري. گاهي 
وقت ها به كوچکترين بهانه بعضي از كالس ها را تحريم و تعطیل مي كردند و اهلل اكبر 

مي گفتند،... گاهي شهروز مي شد مسئول شعار و خواندن قطعنامه.
انقالب به همه بخش هاي كش��ور كشیده شده بود، بي بي جان يادش مي آيد، جر و 
بحث هاي احمد و شهروز را كه؛ »پسر بیشتر مواظب خودت باش« و اصرار شهروز 
براي دعوت پدر و برادر و خواهرش براي ش��ركت در راهپیمايي، و آن روزي همه 
اعضاي خانواده با هم رفتند سي سخت راهپیمايي... و شهروز را ديده بودند كه چقدر 

یادنامه شهدای سازمان دامپزشکی کشور40



فعال است.
انق��الب ك��ه پیروز ش��د، بس��یاري از جوانها رفتند و عضو بس��یج ش��دند يا با 
جهادس��ازندگي همکاري كردند. و او با دوستانش پايگاه مسجد عباس آباد را فعال 
كردند بخش تبلیغات پايگاه هم با ش��هروز بود، اولین جلسه دعاي كمیل در مسجد 

روستاي عباس آباد ديدني بود، شهروز بود كه همه كارهايش را انجام داده بود.
وقتي دعا توسط شهروز خوانده شد، بي بي جان يادش مي آيد كه زنان روستا چقدر 

گريه كردند و خودش چقدر خدا را شکر گفت و به پسرش افتخار كرد.
بي بي جان كنار احمد نشس��ته اس��ت. يادش مي آيد كه چندباري ديده بود شهروز 
صبح ها قبل از اينکه برود مسجد در تاريکي اتاقش نماز مي خواند و از قنوتهاي كه 
با يك دس��ت مي گرفت، فهمیده بود  كه دارد نمازشب مي خواند. گاهي هم صداي 

گريه اش را شنیده بود وقت نماز شبش.
وقتي جنگ شروع شد شهروز اول دبیرستان بود. هرچه سعي كرد اعزامش نکردند. 
16 س��الش بود و هنوز گروه هاي مردمي شکل منسجمي به خود نگرفته بودند. مثل 
اسپند روي آتش باال و پايین مي رفت، اما نشد. درسش را با همت خواند. از شاگردان 

خوب بود، و سعي مي كرد از دانش آموزان خوب كالس باشد.
بي بي جان نگاهي به احمد مي اندازد چقدر پیر و شکسته شده است. مرد از سکوتش 
مي فهمد كه بیاد شهروز است؛ خودش به ياد مي آورد وقتي كه آمد از او اجازه بگیرد 
كه برود جبهه اجازه نداد. اما اصرار شهروز كار خودش را كرد. رضايت نامه را گرفت 
و درست سومین روز از مهر سال 61، رفت جبهه و سه ماه آنجا بود. چقدر سخت 

بود دوري جوان 18 ساله اش.
وقتي آمد، نشست و درس هايش را خواند. همان سال ديپلمش را گرفت و رفت 
سربازي. بي بي جان يك كاسه آب آورد و احمد هم قرآن و آئینه را؛ رفت و دو سال 

تمام منطقه بود.
نامه هاي��ش را هن��وز نگ��ه داش��ته بود و چن��د عکس را ك��ه موقع س��ربازي با 

هم دوره اي هايش انداخته بود.
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از س��ربازي كه آمد بي بي جان پاپي اش ش��ده بود كه ازدواج كند. چند دختر هم 
برايش كانديد كرده بود؛ ولي هربار شهروز به يك بهانه از اين پیشنهادها فرار مي كرد. 

بهانه كرده بود كه بي كار است.
� از طريق دوس��تانش رفت اداره دامپزشکي سي سخت و استخدام شد؛ به عنوان 
كمك كارشناس دامپزشکي. تیرماه سال 64 بود. ديگر بي بي جان خودش را مهیا كرده 
بود كه لباس دامادي را به تن پس��رعزيزش ببیند؛ اما ش��هروز دلش هواي جبهه را 

داشت. تا موافقت مسئولین اداره را جذب كرد، چهار ماه طول كشید.
آبان ماه سال 64 شهروز خود را آماده رفتن مي كرد؛ و بي بي جان كه دل توي دلش 

نبود.
� پسرجان من حسرت بدل مي میرم، مي خواهم تا هستم خودم دامادت كنم. فعاًل 

جبهه و جنگ هست. حاال روي من رو زمین ننداز.
اما ش��هروز بود و هواي كربال. دس��ت مادرش را بوس��ید و راضیش كرد تا برود. 
بي بي جان هم ساكش را بست. برايش مقدار آلوخشك و تنقالت هم گذاشت و لباس 
گرم زمس��تاني. وقتي هم كه مي خواست برود، باز احمد بود و بي بي جان. كاسه آب 
دس��ت بي بي جان و آئینه و قرآن توي س��یني دست احمد، وقتي از زير قرآن رد شد 
و بي بي جان آب را پشت س��رش ريخت، انگارش دلش ريخت، اشك از چشمانش 
سرازير شد. شهروز برگشت و به بي بي جان نگاه كرد، يك لبخند زد و رفت. احمد 

هم نشست كنار ديوار و رفتن پسرش را نگاه كرد.
بازوي بي بي جان را گرفت و به خانه رفتند. بي بي جان پشت در ايستاد. تا آنجا كه 

مي شد، شهروزش را بدرقه كرد.
حاال جان بي بي و احمد نشس��ته اند كنار پنجره و صداي مؤذن آنها را بیاد آن روز 
مي اندازد. بهمن س��ال 64 درس��ت چهارماه است كه ش��هروز رفته. زمستان است و 
هواي عباس آباد سرد. برف همه روستا را پوشانده است. بي بي جان كرسي را هر روز 
گرم مي كند و از صبح مي نشیند تا شايد نامه اي از شهروز برسد و به بچه هايش بدهد 

تا برايش بخوانند.
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صداي مارش عملیات راديو، لحظه اي قطع نمي ش��ود. خبر پشت خبر. مي گويند 
عملیات بسیار بزرگي در جبهه ها شده و شهر فاو را گرفته اند. تلويزيون هم تصاوير 
عملیات را پخش مي كند، و بي بي جان كارش ش��ده بود كه زل بزند به تلويزيون تا 
شايد در میان رزمنده ها شهروزش را ببیند. دل و دماغ هیچ كاري را نداشت. چاي را 
دم كرده بود و منتظر احمد بود كه بیايد. آمد، و بي صدا رفت و تکیه زد به پش��تي و 

زيركرسي لم داد؛ بي آنکه چیزي بگويد، خوابید.
بي بي جان س��المش كرد؛ ولي احمد نمي توانس��ت جواب��ش را بدهد. يك چاي 
ريخت. توي سیني كوچکي گذاشت و قندان را هم كنارش. آورد و گفت پاشو ببینم 

چي شده؟ چرا اينطوري شدي.
� زن سردم شده. لرز دارم بذار يك كم گرم بشم.

دل ج��ان بي بي هري ريخت. صداي احمد با بغضي همراه بود. بازوهاي احمد را 
گرفت و گفت:

� بلند شو ببینم چي شده؟ پاشو مرد. اين وقت صبح چه وقت خوابه؟
� احمد نشس��ت. س��رخي چش��مانش حکايت از گريه هايش مي كرد. خودش را 
جمع جور كرد و چاي را از توي سیني برداشت. توي نعلبکي ريخت و قند را توي 

چاي زد و چاي را خورد. جان بي بي پرسید:
� شهروز چیزي شده؟ چرا حرف نمي زني مرد؟ يك چیزي بگو.

� نمي دانم زن چرا نفوس بد مي زني.
� پس چرا گريه كردي؟ چرا اينطور هستي؟ حرف بزن. تو را به خدا حرف بزن.

� مي گويند زخمي شده و بیمارستان سي سخت است.
جان بي بي يکه خورد. ياد خوابهاي پريش��ان چند ش��بش افتاد. خواب كبوتري كه 
از جان ش��هروز بیرون پريده بود و لبخند شهروز. پاهايش بي رمق شد. نشست كنار 

احمد. به چشمان او خیره شد و دو تائیشان هاي هاي گريه كردند.
آماده شدند و رفتند سردخانه تا با شهروز خداحافظي كنند. تیر، مستقیم به سرش 

اصابت كرده بود.
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جان بي بي و احمد خواستند چند دقیقه اي با پسرشان تنها باشند.
و بعد پیکر شهروز را به میان جمعیت آوردند. خواهرهايش در میان جمعیت بودند 
و گريه مي كردند. نیرومند، تنها برادرش هم زير شانه هاي جان بي بي را گرفته بود و به 
داخل جمعیت آمدند. او را با شکوه به گلزار شهدا بردند. در آنجا وصیت نامه شهروز 

را نیرومند كه معلم بود، براي جمعیت خواند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والتقولوا لمن يقتل في سبیل اهلل اموات بل احیاء و لکن التشعرون.
آن كسی را كه در راه خدا كشته شده  مرده نپنداريد. بلکه او زنده است. ولیکن همة 

شما اين حقیقت را در نخواهید يافت. )آية بقره 153(.
بنام خداي مهربان، رئوف و بخش��نده اي كه در دري��اي بیکران كرامت و لطفش، 
بندة گناهکاري چون من را رخصت مي دهد تا خود را از بار گناهاني كه بر دوش��م 

سنگیني مي كند، بشويم.
و با درود و سالم خالصانه بر امام زمان)عج( روحي له الفداء و نايب بر حقش اين 
اس��وه مبارزه و مقاومت، حامي مستضعفان بر ضد مستکبران، ياري دهندة مظلومان، 
حس��ین زمان، پیرجماران يعني امام خمیني و درود و سالم بر رزمندگان جبهه هاي 
نور علیه ظلمت، اين ش��اهدان شب و شیران روز و سالم مجدد بر شهداي راه حق 
و فضیلت و ش��ما امت ش��هیدپرور و مقاوم ايران و باالخره س��الم بر شما پدران و 
مادراني كه با رفتار و اخالق خداپسندانة خويش، چنین فرزنداني توسط خداوند ببار 
مي آوريد و درود بر جانبازان و معلولین و مجروحین و خانواده هاي محترمش��ان، از 
آنجا كه وظیفه خود دانستم كه وصیت بنويسم تا پیامي باشد براي ديگر همنوعان و 
هموطنان و همرزمانم. وصیت نامة خود را شروع مي كنم و اين وصیت نامه را زماني 
مي نويسم كه چند روزي بیشتر به عملیات باقي نمانده. قبل از هر چیز خدمت شماها 
سالم عرض مي كنم. سالم و علیکم! ما وظیفه خود )را( خوب دانستیم كه به میدان 
رزم بیايیم و بر دش��منان اس��الم، پیکار و مبارزه كنیم. همانطوري كه امام عزيزمان 
مي فرمايد، تا زماني كه جبهه ها احتیاج به نیرو دارند، رفتن به جبهه ها واجب كفائي 
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و رضايت والدين ش��رط نیس��ت. پ��س اي برادراني كه توانايي رزم��ي را داريد، به 
جبهه هاي جنگ حق علیه باطل بشتابید و نگذاريد اسلحة برادران شهیدتان به زمین 
افتد و راه ش��هیدان را ادامه بدهید. هدف و انگیزه )ما از رفتن( به جبهه و جنگیدن، 
نه شهادت است نه پیروزي. بلکه هدف اصلي ما انجام وظیفه و اداي تکلیف است.

ما تکلیف خود را خوب مي دانیم كه نبرد كنیم و در اين میان يا ش��هادت است يا 
پیروزي. ما دفاع از اس��الم را يك وظیفه مي دانیم. در اين راه اگر دشمن را شکست 

دهیم، پیروزيم و اگر به ظاهر شکست بخوريم و كشته شويم، باز هم پیروزيم.
و بارها بعد از نماز از خدا مي خواستم كه اگر بندة حقیر آن لیاقت كشته شدن در 
راهش را دارم و اين قطرة خون ناچیز من اگر باعث مي شود كه اسالم كمي پیشرفت 
نمايد، پس خونم را بخاطر اسالم بريزد. و بارها دست بدعا بسوي خدا دراز مي كردم 
و از خداي خويش مي خواستم كه اگر من در راه تو مي خواهم كشته شوم، بگذار آن 
وظیفه ام را كه همانا تا آخرين نفس بر دشمن يورش ببرم و آنها را به قتل برسانم و 
بعداً مثل امام حس��ین)ع( كه بدنش بخاطر اسالم قطعه قطعه شد، ما را هم همانطور 
بدنمان را به خاطر اسالم قطعه قطعه نمايند و اي امت شهیدپرور ايران! به پیروي از 
واليت فقیه كه در اين زمان امام امت مي باشد، گوش فرا دهید. مبادا گوش به حرف 
عده اي از خدا بي خبر و رياست طلب دهید و اين عده از خدا بي خبرها نمي دانند كه 
اين انقالب را خدا هدايت مي كند و اگر خدا دست لطف بر سر اين امت نمي كشید، 
همان اوايل اين انقالب شکست مي خورد. پس اي مردم فقط پیرو واليت فقیه باشید 

و پیرويتان از واليت فقه بخاطر خدا باشد، نه بخاطر خود.
دوم به نماز و دعا اهمیت زيادي بدهید كه همانا پیامبراكرم)ص( مي فرمايد الدعاء 
س��الح المؤمن و عمودالدين و نورالس��موات و االرض و به نمازجمعه و جماعات 

اهمیت زياد دهید و حتماً در نمازهاي جمعه و جماعات شركت نمائید.
و معبودا چگونه شکر اين نعمت را گذارم كه به من لطف و مرحمت فرمود ي كه 

در اين قافله، سرباز خمیني باشم و در ركاب او با دشمنان دينت پیکار كنم.
اله��م اجعلني من جندك خدايا! به من قدرت ب��ده؛ بازوانم را پرتوان كن و رزمم 
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را پرخروش گردان تا در راه تو، تا آخرين قطرة خون خود، اگر لیاقت داشته باشم، 
اسالم را آبیاري و تا آخرين نفس خود با دشمنان اسالم ستیز كنم.

اي ب��رادران و خواهران ح��زب اهلل! پیروي از خط ام��ام و روحانیت كنید. غیر از 
خط امام و روحانیت، خط ديگري را در پیش نگیريد. و اين خط صراط المس��تقیم 
كه همانا خدا ش��ما را هدايت مي كند، در پیش بگیريد و با خط هاي منحرف ديگر 
مبارزه نمائید. پیامي دارم براي پدر و مادر و برادران و خواهرانم. از اينکه شماها حق 
بزرگي بر گردن من داريد و نتوانستم جبران نمايم مرا ببخشید. و ما همه در هركجا 
كه هستیم مورد امتحان و آزمايش الهي قرار مي گیريم و امیدوارم كه از اين آزمايش 

الهي موفق شويم.
اي پدر و مادر عزيز و مهربانم مرگ حق است؛ چه بهتر است كه مرگ در راه خدا 

باشد. در خود نمي بینم كه لیاقت داشته باشم كه كلمة شهید براي خود بکار ببرم.
البت��ه مي دانم كه رس��یدن به اين مقام، مختص افراد متقي و پرهیزگاران اس��ت و 
گنهکاران را در اين مقام راهي نیست. پدر و مادرم از اينکه نتوانستم فرزند شايسته اي 
براي شماها باشم معذرت مي خواهم و من نتوانستم حقي كه شما به گردن من داريد 
اداء كنم. از شما طلب عفو مي كنم. من را حالل كنید و چنانچه خدا اين فوز عظیم 
را شامل حال من كرد و آن شهادت خالص در راه خودش را نصیب من كرد. اصاًل 
گريه و زاري نکنید و ناراحت نباشید و اظهار ضعف نکنید و فقط صبر و استقامت 

كنید و به ياد خدا باشید كه قرآن مي فرمايد.
»االبذكراهلل تطمئن القلوب« همانا به ياد خدا بودن دلها آرامش پیدا مي كند.

اما خدمت دوس��تان و آش��نايان چند تذكراتي دارم و آن اين است كه خداوند هر 
لحظه انسان هاي روي زمین را مورد آزمايش قرار مي دهد. خوشا به حال آنهائي كه 
از اين امتحان الهي موفق بیرون بیايند كه اين جنگ يکي از همان امتحانات است و 
تنها چیزي كه نمي گذارد آدمي به خداي خود برس��د، غفلت است و با كمي فکر به 

خودمان پي مي بريم و از خودشناسي است كه به خداشناسي پي مي بريم.
و پیامي براي خواهرانم دارم. اي خواهران عزيزم در حفظ حجاب خود بکوش��ید 
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و زين��ب وار زندگي كنید و مثل فاطمة زهرا)س( الگو و نمونة و اس��وه براي ديگر 
خواهران باشید و حجاب شما و درست تربیت كردن فرزندان خود و تحويل آن به 

جامعه ثواب و اجر زيادي دارد.
و در پايان، سالم مرا به تمامي دوستان و آشنايان، پدر و مادر و خواهران و برادرانم 
و دو پسر برادرانم به نام هاي محسن و محمد برسانید و از همگي شما التماس دعا 

دارم.
از شما عاجزانه تقاضا مي كنم كه بعد از نمازهايتان حتماً ما را دعا كنید كه خداوند 
از گناهانمان درگذرد و ما را بیامرزد. انشاءاهلل و از همه شما طلب عفو و بخشش و 

حاللیت مي طلبم. من را حالل كنید.
به امید پیروزي لشکريان كفرستیز اسالم و به امید باز شدن راه كربال.

خدايا خدايا تا انقالب مهدي خمیني را نگه دار والسالم.
تاريخ: 1364/11/17

برادر كوچك شما: شهروز پاكباز
و شهروز هم كنار ساير شهداي سي سخت آرام گرفت.

حاال تنها مجموعه ورزشي سي سخت را به نام شهروز پاكباز گذاشته اند، او كه هم 
اخالقش نمونه بود و هم ورزشکاري متواضع بود.

درود بر پدرش احمد و مادرش جان بی بی 
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شهيد رضا جعفري پيكاني
استان اصفهان شهرستان پيكان جرقويه

حسینعلي نگران میان حیاط خانه ايستاده است و دست هايش را پشت كمر گذاشته 
و قدم مي زند. گاهي به كنار در اتاق مي آيد و سؤال مي كند و با نگراني عقب مي كشد. 
توي ذهنش، قنداقه پسرش را در آغوش مي گیرد و او را به بغل مي فشارد. دست هاي 
كوچکش را توي دس��تش مي گذارد و با دس��ت ديگر آن را ناز مي كند. همان چند 
دقیقه تصور مي كند، كه پسرش دست به ديوار مي گیرد و بلند مي شود و وسايل روي 
طاقچه پائیني اتاق كوچکشان را به زمین مي اندازد. لبخندي گوشه لبانش مي نشیند. 
دوباره چندقدم مي زند. افکارش او را رها نمي كند. دو دست پسر را مي گیرد و آهسته 

آهسته او را راه مي برد. خنده هاي كودكانه پسرش تمام ذهنش را پر كرده است.
به فکرهاي خودش مي خندد. سرش را تکان مي دهد كه از اين فکرها بیرون بیايد. 

تاريخ تولد: 1332

 محل تولد:پيكان جرقويه

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی  استان اصفهان 

تاريخ شهادت: 1366/02/11

محل شهادت: غرب كشور ، كربالی 4 و 5 

نحوه شهادت: در مسير جبهه های غرب كشور  

مزار: گلزار شهدايپيكان جرقويه 



دوباره به پشت در اتاق مي رود. اضطراب را از صورت خواهر و مادرش مي خواند. 
مي ترس��د س��ؤال كند. آنها هم فقط صلوات مي فرس��تند و از حسینعلي مي خواهند 
كه دعا كند و س��ريع دنبال قابله يا دكتر ديگري برود. دلش هري مي ريزد. نمي داند 
پاهايش رمق دويدن ندارند. از خانه بیرون مي رود به طرف خانه بهداشت، دكتر آنجا 
نیس��ت. برمي گردد خانه. نمي داند چه كند. دوباره توي ذهنش پس��رش را مي بیند. 
بي تاب و بي قرار است. با خداي خودش عهد مي بندد اگر فرزند سالم بدنیا بیايد اگر 
پس��ر بود اس��مش را رضا بگذارد و به زيارت علي ابن موسي الرضا ببردش. اشك از 

گوشه چشمانش سرازير مي شود.
صداي گريه بچه به گوشش مي رسد. پاهايش سست مي شود و به زمین مي نشیند. 
صورتش را به طرف آسمان بلند مي كند. بي اختیار سجده مي كند و با احترام مي گويد 

»السالم علیك يا علي ابن موسي الرضا«. 
***

برايش يك پیراهن بلند س��فید دوخته است. با يك پارچه سه گوش كه بصورت 
روسري سرش گذاشته با يك روبند مشکي. از صبح صداي بلندگو همراه با صداي 
طبل و ني و س��نج و مداحي مداحان اهل بیت فضاي روستا را گرفته است. خديجه 
دس��ت كبري را گرفته اس��ت و حس��ینعلي رضا را در آغوش گرفته و كنار دس��ته 

عزاداري ايستاده اند.
از آب هم مضايقه كردند كوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان كربال
بودند ديو و دد همه سیراب و مي مکید

خاتم ز قحط آب سلیمان كربال
اش��ك حسین علي روي صورت پسر مي چکد. قنداقه را روي دستش بلند مي كند 
و به دس��ت مداح مي دهد. صداي ش��یون زن و مرد بلند مي ش��ود. »اگر به من رحم 

نمي كنید، به اين طفل رحم كنید«. 
قنداقه را پس مي گیرد و از خدا مي خواهد كه پسرش اهل و عاشق امام حسین)ع( باشد.

***
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خدا به ما يك دختر داده بود و خرداد سال 32 هم كه رضا بدنیا آمد. من و پدرش 
نذر كرده بوديم كه اگر سالم دنیا بیايد اسمش را به عشق امام رضا)ع( ، رضا بگذاريم. 
قدمش با بركت بود. پدرش توي همین روس��تاي پیکان جرقويه اصفهان يك مغازه 
كوچك داش��ت كارش گیوه دوزي بود. با آمدن رضا دست و بال مان باز شد. خدا را 
شکر، زندگي ما زندگي حاللي بود. بعد هم كه خدا به ما غالم حسین را داد و بعدش 

هم حمیدرضا و علیرضا.
س��ه چهار س��اله بود كه گاهي مي رفت مغازه بابا و كنار دس��تش مي ايستاد و اگر 
حسینعلي كاري به او مي گفت انجام مي داد. خیلي زود احساس كرد كه پسر بزرگ 
است. خیلي شر و شوري هم سن و سالهايش را نداشت. پسر بزرگ بود و بعدش كه 

غالمحسین آمد، حسابي احساس مسئولیت مي كرد.
برايش كیف و كفش مدرسه خريده بوديم. فرستاديمش همان مدرسه روستا. منظم 
ب��ود و مرتب. خانه كه مي آمد، لباس��ش را در م��ي آورد و لباس خانگي و بازيش را 

مي پوشید. با بچه هاي كوچه كمي بازي مي كرد. و بعد مي آمد سر درس و مشقش.
***

سه چهار سالي از رضا كوچك تر بودم. يادم مي آيد طوري بود كه از همان بچه گي 
احساس مي كردم برادر بزرگم است. با ما مهربان بود. البته دعواهاي بچه گانه و بگو 
و مگوها سرجايش بود. وقتي كه رفتم مدرسه كالس چهارم بود. خیلي توي مدرسه 

مواظبم بود و توي خانه هم به درسم مي رسید.
***

خانواده مذهبي هستند. هنوز هم هستند. ريشه اي و اصیل، مشهدي حسین علي كه 
از كاس��ب هاي خوب روستا بود، با آنکه وضع مالیشان تعريفي نداشت ولي با آبرو 
و اهل خیر بودند. مش��هدي حس��ینعلي همیش��ه توي نماز و جلسات عزاداري امام 
حسین )ع( از موفقین بود، و بچه هايش هم همراهش بودند. از بچه گي توي مسجد 
و جلس��ات قرآن بودند. رضا 12 سال بیشتر نداشت كه بچه هاي هم سن و سالش را 

جمع كرده بود و جلسه قرآن تشکیل داده بود.
***

51 پیام آوران آفتاب



براي ثبت نام دبیرس��تان رفته بود اصفهان و در دبیرس��تان سعدي و رشته رياضي 
ثبت نام كرده بود.

خیلي زود جاي خودش را می��ان دانش آموزان باز كرد. درس خوان و مؤدب بود. 
معلم ها هم دوس��تش داشتند. اهل كمك بود، و س��عي مي كرد براي بچه هايي كه از 

لحاظ درس ضعیف هستند، حل تمرين و كالس داشته باشد.
براي تأمین بخش��ي از هزينه هاي تحصیل��ي كار پیدا كرده بود. بعضي از روزهاي 

تعطیل هم بساط مي كرد و دست فروشي مي كرد.
فضاي اصفهان و بودن معلم ها با عقايد مختلف، روح كنجکاو و مذهبي رضا را به 

سمت تحکیم مباني اعتقاديش كشاند.
توي دبیرستان، مورد توجه دانش آموزان مذهبي قرارگرفت، و پايش به جلسات و 

هیأت هاي مذهبي باز شد.
***

چند نوار س��خنراني آورده بود خانه، و دور از چش��م ما به آنها گوش مي كرد. با 
كنجکاوي كنارش رفتم و خواس��تم اجازه بدهد كه كنارش بنش��ینم. سخنراني آقاي 
مطهري بود و دكتر شريعتي... بعدها هم به جلسات سخنراني آقاي پرورش مي رفت.
س��ال 52-53 بود كه ديپلم رياضي اش را گرفت. همان س��ال مي خواس��ت برود 
دانشگاه كه پذيرفته نشد. رفت سربازي، دو سال سرباز بود. وقتي برگشت، استخدام 
اداره دامپزشکي اصفهان شد. برايش فرصت خوبي بود تا مشکالت مردم را بشناسد. 
س��ربازي كه بود س��عي كرده بود خوب متون نظامي را ياد بگیرد و خوب خودش 
را با مش��کالت وفق بدهد. گويي مي دانس��ت روزگار سختي را پیش رو دارد. وقتي 
برگشت، ارتباط خودش را با جلسات مذهبي بیشتر كرد. فساد رژيم را احساس كرده 
بود. وابس��تگي كش��ور عذابش مي داد. فرزند روستا بود. مي دانست كه كشاورزي و 

اقتصاد روستاها در چه وضعیتي قرار دارد. 
فضاي كشور هم آماده شکل گیري يك اتفاق بزرگ بود.

روحیات ابراهیم جعفريان او را جذب خودش كرده بود. متانت و درايت او برايش 

یادنامه شهدای سازمان دامپزشکی کشور52



مثال زدني شده بود. دوستي با ابراهیم جعفريان زندگي او را دگرگون كرد. 
... ديرت��ر به خانه مي آم��د و وقتي هم مي آمد مي رفت توي ات��اق زير فرش ها و 
پشت كمد چیزي را مخفي مي كرد. بعضي وقتها هم آخر شب از خانه مي زد بیرون. 
رفتارش توي خانه مشکوك بود. من هم كه ديگر حاال جوان بودم و پرشور، دوست 
داشتم از كارهايش سر در بیاورم. خیلي كم حرف مي زد و يك جوري ابهت خاصي 
داشت. س��خت مي شد ازش چیزي را پرسید كه نمي خواست ديگران بدانند. دل به 
دريا زدم و بهش گفتم؛ مي دانستم كه با آقاي پرورش و جوانان انقالبي كه رژيم روي 
آنها حساس است، ارتباط دارد. من هم دوست داشتم همراهش باشم. گفت: دوست 
دارد كه همراهش باشم. ولي از خطرات راه مي ترسد. از نگراني هاي مادر و پدرم و 
از آينده من مي ترسید. برايم مشکلي پیش بیايد. اصرار كه كردم، گفت كه جوابم را 

مي دهد. چند روز بعد، من هم با ابراهیم مواجه شدم.
مي گفتند سازمان مجاهدين از اهدافش منحرف شده و نگاه التقاطي به اسالم دارد. 
وابستگي به رژيم و فساد و اركان سازمان را گرفته است. و به همین خاطر از سازمان 
منشعب شده بودند و گروه مهديون را راه انداخته بودند. اول هم كه شهید شاه كرمي 
گروه را رهبري مي كرد. ايش��ان كه شهید شد، مسئولیت گروه به ابراهیم محول شد. 
ابراهیم و همس��رش طیبه جعفريان دخترعمو و پسرعمو بودند. از قراري دخترخاله 
پس��رخاله هم بودند. برادر طیبه هم با خواهر ابراهیم ازدواج كرده بود. هر چهار نفر 

جزء گروه مهديون بودند. بعد از رضا من هم با گروه ارتباط گرفتم.
فعالیت هاي ما غالباً فرهنگي و پخش و توزيع اعالمیه و تهیه شب نامه بود. گاهي 

هم كه الزم مي شد فعالیت مسلحانه داشتیم.
رضا كارمند اداره كشاورزي بود؛ ولي خیلي فعال و هوشمند بود. برادر و خواهر 
ابراهیم و طیبه توي اصفهان دستگیر شده بودند، و توسط ساواك به شهادت رسیده 

بودند. بعد از آن ابراهیم و طیبه فراري شدند و رفتند تبريز....
س��ازمان گروه از هم پاشیده ش��ده بود؛ ولي رضا و حاج بابا و چند نفر از دوستان 
ديگر تقريباً كارها را هدايت مي كردند. ساواك دنبال اعضاي گروه بود. خبر شهادت 
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مظلومانه ابراهیم و طیبه كه در تبريز به شهادت رسیده بودند؛ موجي از غم و اندوه 
را میان اعضاي گروه ايجاد كرده بود.

ح��وادث انق��الب مثل برق يک��ي پس از ديگ��ري در حال وقوع بود. ش��هادت 
آقامصطفي فرزند امام، بهانه اي ش��د ب��راي حضور مردم در خیابان ها. حجم حضور 
مردم، باعث شده بود به نحوي حساسیت ساواك به افراد و گروه ها كمتر شود. گروه 
مهديون هم كه به نوبه خود فعالیت هايي درخصوص روش��نگري مردم داش��ت؛ تا 
اينکه امام تش��ريف آوردند و انقالب پیروز شد. رضا سر از پا نمي شناخت. اعضاي 
مركزي س��ازمان خدمت امام رس��یدند و براي ادامه كار از امام نظر خواسته بودند، 
امام فرموده بودند؛ برويد توي روستاها و به مردم خدمت كنید. با نظر حضرت امام، 
گروه انسجامش را از دست داد. البته اعضاي گروه هنوز همديگر را مي شناسند و در 

جاهاي مختلف مشغولند.
ب��ا پیروزي انق��الب و نظر امام مبني ب��ر خدمت به روس��تائیان، رضا كه كارمند 
دامپزشکي بود، شب و روز نداشت. بعد از مدتي هم به عنوان معاون اداره دامپزشکي 
اصفهان منصوب شد. مدتي هم رفت حراست كل كشور و آنجا مشغول به خدمت 

شد و از مديران ارشد سازمان حراست كل كشور و نخست وزيري بود.
حسینعلي و خديجه مي خواستند پسرشان را داماد كنند. رضا 26 ساله بود و معاون 

اداره دامپزشکي اصفهان بود. تمام وقتش را هم توي روستاها در حال خدمت بود.
***

... فامیل دور ما بودند. گاهي هم رفت آمد خانوادگي داشتیم. پدرم كارمند شهرداري 
خوراسگان بود. يك روز خديجه خانم و دخترش كبري آمدند خوراسگان خانه ما، 
پدرم خانه نبود. چند س��اعتي خانه ما نشس��تند و با مادرم صحبت كردند، و رفتند. 
شب كه پدرم آمد، مادرم با پدرم صحبت كرد و از قراري پدرم قبول كرده بود. مادرم 
قضی��ه را ب��ه من گفت: فردا صبح دوباره خديجه و كبري خانم آمدند و قرار و مدار 

خواستگاري را گذاشتند.
خیلي مقید بود. از اعتقاداتش كوتاه نمي آمد. همان روز خواستگاري گفته بود كه 
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برايش انقالب و امام چقدر مهم است و حاضر است براي انقالب جانفشاني كند. از 
اعتقاداتش و میزان پايبندي اش گفته بود و خواسته بود.

ارديبهش��ت سال 58 مراسم س��اده اي گرفتیم و رفتیم مسافرت. چند روزي قم و 
تهران و شیراز و مشهد و آمديم اصفهان سر زندگي مان.

... مهربان و خوش اخالق بود. لبخند از روي لبش گم نمي شد.
توي گروه مهديون، يك جوان مذهبي بود به اسم جالل الدين، كه به خاطر عشق به 
روحانیت درس دانشگاه را رها كرده و طلبه شده بود. اهل عبادت بود و بندگي خدا 
� رضا به او خیلي عالقه داشت. پسرمان كه دنیا آمد اسمش را جالل الدين گذاشت.
... دشمن به مرزهاي جنوب و غرب كشور حمله و شهرها را هم به شدت بمباران 
كرده بود. حجم حمالت دش��من به حدي بود كه بخش زيادي از خاك كش��ورمان 
را تس��خیر كرده بودند. ضدانقالب داخلي هم جّري ش��ده بودند و فضاي كردستان 
و سیس��تان را ناامن كرده بودند. حجم بمب گذاري ها در تهران و ش��هرهاي بزرگ 

حکايت از حمله حساب شده استکبار جهاني به نظام نوپاي اسالمي را داشت.
رضا بارها به كردستان رفته بود و چندبار هم به مناطق جنگي اعزام شده بود.

تمام نظام در خطر بود. توانس��ته بود موافقت مس��ئولین جهاد استان را جلب كند 
اوايل سال 60 به منطقه اعزام شد.

خديجه و حسینعلي نگران حال فرزندشان هستند. همسرش فرزند يك ساله اش را 
در آغوش گرفته و ساك كوچك رضا را كنارش گذاشته است.

... بايد بروم. امام از ما انتظار دارد.
اش��ك چش��مان مادرش را پاك كرد، و بوس��ه اي به پاهاي پدر زد و با همس��ر و 
فرزن��دش وداع كرد و رفت منطقه. مدت 6 ماه به صورت داوطلب در يگان پدافند 
هوايي ارتش جمهوري اس��المي در انديمشك و سومار و... حضور داشت. اختالف 
میان نیروهاي نظامي و عدم اعتماد بني صدر به نیروهاي انقالب بزرگترين مش��کل 

ماه هاي اول جنگ بود.
حدود ش��ش ماه در منطقه ماند. وقتي برگش��ت تمام سعي اش را كرد تا موافقت 
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مسئولین وزارت جهاد را اخذ كند و به سپاه منتقل شود.
***

... س��عي مي كرد تعلقات خانوادگي مانع رفتنش نش��ود. گاه��ي وقت ها باالخره 
دلبس��تگي هايي كه هس��ت، آدم را محروم مي كند. ولي ايشان موفق شدند و پس از 

انتقال به سپاه از سال 60 تا موقع شهادت در تمامي جبهه ها حضور فعال داشت.
***

... بچه دوممان كه مي خواس��ت به دنیا بیايد، گفته بود از ش��خصیت طیبه همسر 
ابراهیم خیلي خوش��ش آمده اس��ت. گفته بود كه اس��م دخترش را طیبه مي خواهد 

بگذارد. طیبه كه دنیا آمد چند روز بعدش رفت منطقه.
كارمان شده بود انتظار، يا انتظار نامه و يا خودش.

... رض��ا كه رفت غالمحس��ین و حمید، را هم با خودش ب��رد منطقه. رفته بودند 
قرارگاه نجف اشرف و شده بود مسئول حفاظت اطالعات قرارگاه. حمید را هم كنار 

خود نگه داشت.
... تصمیم گرفته بود كه اسم پسر دومش را بگذارد جواد به احترام جواداالئمه)ع(. 
چون روز تولد امیرالمؤمنین)ع( بود، تصمیم گرفتند اسمش را در شناسنامه بگذارند 

جواد و صدايش كنند محمدعلي.
جواد هنوز چهل روزش نشده بود كه...

***
... به من خبر دادند كه پسرت مجروح شده و در قم بستري است. تا خواستم راه 

بیفتم و بروم قم خبر دادند كه دو پسر ديگرم شهید شده اند و االن مسجد هستند.
***

... وقتي برادرهايم به شهادت رسیدند، من مجروح بودم. سه نفري با هم به جبهه 
رفت��ه بوديم. منتها آنها ت��وي حفاظت اطالعات بودند و من در واحدهاي رزم بودم. 
بعد از مجرحیت انتقالم داده بودند بیمارستان قم. به بیمارستان اطالع داده بودند، كه 
برادرهايم شهید شده اند؛ اما به من خبر نداده بودند. به بهانه اينکه مي خواهند پزشك 
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معالجم را عوض كنند و امکانات بیش��تر بیمارستان اصفهان از قم به اصفهان منتقل 
مي نمايند، توي راه خبر شهادت برادرهايم را دادند. نگران حال مادرم شدم.

مادرم كم صبر و عاطفي بود. با خود مي گفتم كه داغ دو پسرش را هم زمان چطور 
تحمل مي كند. وقتي رسیدم و مرا ديد خیلي تعجب كردم. بجاي اينکه گريه كند مرا 
دلداري مي داد. مي گفت به من خبر داده اند كه تو هم شهید شده اي! الحمداهلل كه تو 

هستي و خدا را شکر كه آنها به آرزويشان رسیدند.
گويي ارديبهش��ت، ماه سرنوش��ت رضا بود. اين بار هم يازدهم ارديبهش��ت سال 
1366 رضا و حاج بابا به منظور بازديد از مناطق جنگي از قرارگاه خارج مي ش��وند. 
رانندگي ماش��ین را حمیدرضا بعهده داشت كه پس از يك سانحه رانندگي، ماشین 

چپ و هر سه نفر به شهادت مي رسند.
***

اي اهل حرم میر و علمدار نیامد � علمدار نیامد
سقاي حسین سید و ساالر نیامد علمدار نیامد     
دس��ته هاي عزاداري نوبت به نوبت از میان كوچه هاي روستاي پیکان جرقويه رد 
مي ش��دند و هر دس��ته در مقابل خانه شهداي روس��تا چند دقیقه توقف مي كردندو 
روضه اي مي خواندند و مي رفتند، خديجه و حس��ینعلي هم به رس��م اين چند ساله 
و نذر رضا و حمید، ش��ربتي درس��ت كرده بودند و از هیأت هاي عزاداري پذيرايي 
مي كردند. هیأت آخري وارد حیاط خانه آنها شد. ظهر بود. ظهر عاشورا، دلها آشوب 
حماس��ه بزرگ حسین)ع(. قاب عکس رضا و حمید كه در قطعي بزرگ چاپ شده 
بود. در كنار منبر كوچکي كه توي حیاط خانه گذاشته بودند جا خوش كرده بود، و 
گويي آنها هم براي ارباب شهیدشان عزا گرفته بودند. تمام صحن حیاط را پارچه ها 
سیاه پوشانده. حسینعلي جلوي در ايستاده و با دستمال ابريشمي اشك هايش را پاك 

مي كند و به میهمانان خیرمقدم مي گويد.
و حسینعلي چشم در چشم عکس فرزندانش دوخته و گريه مي كند.

خديجه نگاهي به چش��مان حس��ینعلي مي اندازد. گويي دنیاي خاطرات از مقابل 
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چشمانش عبور مي كند.
سپه كوفه و شاه استاده / به تماشاي شه و شه زاده

شه روي نقش علي افتاده / همه گويند حسین جان داده
غالمحس��ین كنار پدر ايستاده و اش��ك مي ريزد، كه سنگیني پدر را روي دوشش 
احساس مي كند. حسینعلي در آغوش غالمحسین افتاد. غالمحسین سر پدر را روي 
پايش مي گذارد، حسینعلي سرش به طرف عکس فرزندانش را چرخاند. چند قطره 
اش��ك از چشمانش سرازير شد. به س��رعت او را به خانه بهداشت روستا بردند. اما 

دكتر براي عزاداري به روستاي ديگري رفته است.
***

پدر را س��ريع پیش دكتر برديم، توي هیأت نشسته بود يك اتاق را آماده كردند و 
پدر را معاينه كرد و در حال مداوا بود، صداي مداح به گوش مي رس��ید. ما دگر بابا 

نداريم عمه جان زينب
حسینعلي دستي به سینه آشنا مي كند و ذكري بر لب، گويي سال هاست آرام گرفته 

است.
او را در كنار تربت دو فرزندش / در پیکان جرقويه به خاك سپردند. 

راوی حكايت : خديجه مادر شهید
ياد می كنیم از حسین علی ، پدر شهید 

همسر زهرا فاتحی 
و فرزندان ، محمد ، جالل الدين و طیب
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شهيد جالل حائري
استان مازندران، شهرستان نوشهر

فاطم��ه نگران و مضطرب، فرزندش را در آغوش گرفته بود. تا عبدالعلي رس��ید، 
گريه كنان بچه را به او سپرد و دويد طرف در، چادرش را به دور كمر بسته بود و با 
التماس از عبدالعلي مي خواست كه فکري براي جگرگوشه اش بکند. عبدالعلي مانده 
بود كه چه ش��ده اس��ت. او هم دنبال فاطمه دويد و سر خیابان سوار ماشین عبوري 

شدند، و با التماس خواستند زودتر آنها را به بیمارستان برساند.
اش��ك در چشمان عبدالعلي حلقه زده بود. مي خواست خود را آرام نشان بدهد و 
فاطمه را هم آرام كند؛ اما چهره مظلوم جالل كه بي حال روي دس��ت او افتاده بود، 

دلش را ريش كرده بود. فاطمه بي قراري مي كرد و عبدالعلي او را آرامش مي داد.
- زن، خدا بزرگ است. انشاءاهلل خوب مي شود. االن مي رسیم بیمارستان.

تاريخ تولد: 1333

 محل تولد:تهران

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی  استان مازندران 

تاريخ شهادت: 1365/10/4

محل شهادت: ام الرساس ،عمليات كربالی 4  

نحوه شهادت: اصابت تركش خمپاره به سر  

مزار: گلزار شهدای نوشهر 



دوباره نگاهي به صورت جالل انداخت كه نفس هايش به شماره افتاده بود.
� آقاي راننده خواهش مي كنم كمي تندتر برو! بچه از دست رفت.

وارد بیمارستان كه شدند، پزشکان سريع بچه را تحت مراقبت قرار دادند. عبدالعلي 
ناامیدي را در صورت آنها ديد. نمي دانست چکار بکند. دلش به هر طرف مي رفت.  
مي خواست بچه اش را به بیمارستان ديگري ببرد؛ اما فرقي نداشت. جالل بي حال بود 

و پزشك هاي بیمارستان هم مشغول درمان او.
مانده بود چه بکند، يکباره دلش راهي كربال ش��د. نگراني حضرت سیدالشهدا در 
عصر عاش��ورا را براي خود ترس��یم كرد. هنگامي كه حرمله گلوي مبارك حضرت 
علي اصغر )ع( را هدف قرار داده بود و حضرت، قنداقه غرق خون فرزند را زير عبا 
مخفي كرد تا در پشت خیمه ها دفنش كند، بدور از چشمان رباب. مانده بود چطور 
فاطمه را آرام كند. دلش را به آستان ارباب سپرد و توسل كرد. گريه امانش را بريده 
بود و كادر پزش��کي هم ناامید از دوا و درمان. از بیمارستان بیرون آمد. سوار ماشین 
شد و حركت كرد. فاطمه مانده بود و تنهايي و بیمارستان. نمي دانست عبدالعلي چرا 

او و جالل را تنها گذاشته است.
غم سنگیني به دلش نشسته بود. گريه ديگر مجالش نمي داد. اشك تمام صورتش 
را پوشانده بود. كنار تخت فرزند كوچکش نشسته بود. مي دانست ديگر امیدي به غیر 

خدا نیست. مي دانست بايد از او بخواهد. مي دانست تنها امید اوست.
� تربت كربالست و آب فرات. از علي اصغر سیدالشهدا او را مي گیريم و نذر امام 

حسینش مي كنیم.
***

بهمن ماه سال 1333 در محله نازي آباد تهران متولد شد. فرزند چهارم خانواده بود. 
اسمش را جالل گذاشتند و بعدها شد نذر عزاداري امام حسین.

***
... بچه گي هايش هم آرام بود. مثل هم سن و سالهايش شلوغ نمي كرد. بیشتر وقت ها 
در فکر بود. بازي هايش هم متفاوت بود. دوست داشت چیزي را درست كند كه مال 
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خودش باش��د. معموالً چند تکه چوب و آهن را تهیه مي كرد. مي خواست با سرهم 
كردن آنها وسیله اي براي بازي خودش درست كند.

عبدالعلي دست جالل و برادرهايش را مي گرفت و با خود به مسجد و هیأت هاي 
عزاداري مي ب��رد. محله نازي آباد تهران، پايگاه نیروه��اي انقالبي جواني بود كه در 

سايه سار روحانیت مبارز، با افکار امام آشنا شده بودند.
... شش ساله بود كه به مدرسه صبوحي نازي آباد رفت. جاي خودش را توي دل 
معلمین و بچه ها باز كرده بود. درس خوان و منظم بود. ابتدايي را كه تمام كرد و رفت 
براي سیکل دوم دبیرستان عدل. سعي مي كرد در كنار درس خواندن، كار هم بکند و 
هزينه هاي تحصیلش را جبران كند. مهربان بود. بیشتر از همه با مادرش مي جوشید 

و برادر كوچکترش.
براي كار رفته بود صحافي كتاب. فرصت خوبي بود كه هم كار كند و درآمد داشته 
باشد و هم به بهانه صحافي برخي از كتابها را هم بخواند. روحیه مذهبي و عالقه اش 

به مطالعه باعث شد كه از اين فرصت خیلي استفاده بکند.
كم كم به جلس��ات نهج البالغه و تفسیر قرآن كه در مسجد محل برگزار مي شد و 
محل خوبي براي حضور جوانان بود، پايش باز شد. و پاي ثابت جلسات شده بود.

فض��اي روزگار را با تعالیم نهج البالغه و قرآن كه مح��ك مي زد، دلش مي لرزيد. 
اختالف اقتصادي ش��مال و جنوب ش��هر را هم اس��المي نمي ديد. فضاي بس��ته و 
ضدمذهبي؛ روحیه مذهبي او را مي آزرد. خیلي زود جذب حلقه هاي جوانان مذهبي 

جنوب شهر شد. پاتوقشان هم مسجد محل و جلسات قرآن خانگي بود.
گاهي اعالمیه هاي حضرت امام و علما را مي گرفتند و توزيع مي كردند.

***
� جالل واقعاً روحیه حماسي داشت. شبها كه توي اون خفقان تصمیم مي گرفتیم 
شعارنويسي كنیم، اين جالل بود كه اسپري رنگ را دست مي گرفت و روي ديوارها 

شعار مي نوشت. ساواك هم روي او حساس شده بود.
دبیرس��تان عدل را س��ال 52 با اخذ ديپلم رياضي سپري كرد. همان سال دانشگاه 
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تهران در رشته دامپزشکي قبول شد. درست ايامي كه فضاي دانشگاه ها آماده انقالب 
بود و وجود آيت اهلل بهش��تي و آيت اهلل مفتح و آيت اهلل مطهري ها و دكتر شريعتي ها 
توي دانش��گاه ها فرصتي بود كه دانش��جويان مذهبي خودش��ان را آماده كنند براي 

پذيرش مسئولیت بزرگ يك انقالب.
دوران دانش��جويي برايش فرصتي بود كه ه��م درس بخواند و هم ارتباطش را با 

كانون هاي انقالبي محکم تر كند.
با انجمن اس��المي دانش��جويان دانش��گاه هاي تهران ارتباط داشت و اگر فرصتي 
برايش پیش مي آمد، در جلسات مناديان انقالب حضور پیدا مي كرد. شخصیت دكتر 
فخرالدين حجازي با آن خطابه هاي آتش��ین و روحیه مبارزش، روي او خیلي تأثیر 
گذاشته بود. فارغ التحصیل شده بود مي خواست برود هندوستان براي ادامه تحصیل؛ 

اما فضاي انقالب در كشور و حضورش در جريان انقالب او را منصرف كرد.
درس��ش كه تمام شد، جذب اداره دامپزش��کي و وزارت كشاورزي شد. فرصت 
خوبي بود. حاال او خود از مناديان انقالب بود. با مراجعه به روستاهاي اطراف تهران 
و ك��رج و ديدن رنج و درد مردم، از ام��ام مي گفت و از حکومتي كه در نهج البالغه 

امیرالمؤمنین وعده آن و مشخصات آن ترسیم شده است.
كم كم جريان انقالب به خیابانها كشیده شد. شهادت فرزند امام، - حاج مصطفي - 
بهانه اين حضور مردمي شد. رژيم به غلط فکر مي كرد با سركوب قیام پانزده خرداد 
و بس��تن فضاي تبلیغي و انتقادي مردم و پركردن زندانها از رهبران انقالب و تبعید 
آنها و زدن انگ اجنبي پرستي به بزرگان انقالب، مي تواند افکار عمومي را اقناع كند. 
غافل بود كه اينجا ايران است و حافظه تاريخي مردم ايران، به بلنداي تمدن توحیدي 

بشر است.
جرقه اي الزم بود تا اين آتش ش��عله ور شود. انقالب همه جاي كشور را فراگرفته 

بود و جالل هم ذره اي بود از درياي بي كران ملت.
در مأموريت هاي اداري كه به روستاها مي رفت، با تمام وجود در خدمت روستائیان 
بود. اگر كس��ي با مشکلي مواجه مي شد، گويي كه مش��کل خود بود. ساعتها وقت 
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صرف مي كرد تا مشکل روستايي دامدار را برطرف كند و خنده بر لبانش بنشاند.
نذر اباعبداهلل بود. شنیده بود كه اربابش گفته كه حوايج مردم نعمت هاي خداي به 

سوي شماست. 
كش��تي انقالب به ساحل نشس��ت. امام آمده بود. روز 21 بهمن و شب 22 بهمن 
لحظات تاريخ سازي بود. جالل ده روز در اطراف مدرسه رفاه اطراق كرده و جانش 

را آماده كرده بود تا سپر بالي رهبرش باشد.
ح��اال وظیفه دوچندان ش��ده بود. بايد بیش��تر كار كرد بايد گ��رد محرومیت را از 
روس��تاها گرفت. بايد كاس��تي ها را جبران كرد و از طرفي انقالب نیاز به حراس��ت 
دارد. دشمن طمع كرده است. ارتش از هم پاشیده است. دشمنان خارجي و داخلي 
آماده اند. بچه هاي مسجد جمع شدند و كمیته هاي حراست از انقالب را تشکیل دادند 

و جالل هم بود تا دينش را به انقالب ادا كند.
با تشکیل جهاد به جهادسازندگي منتقل شد. بیشتر وقتش شده بود خدمت رساني 
به روستاها، اما حوادث انقالب را رها نکردند. درگیري هاي خیاباني از طرفي و بحران 
كردس��تان و گنبد و سیستان از طرف ديگر. جالل هم بارها به صورت مأموريت به 

اين مناطق رفت.
فاطمه دوس��ت داش��ت پس��رش را در لباس دامادي ببیند و عبدالعلي هم نگران 
فرزندش بود. خواهرش كه ش��مال زندگي مي كرد، يکي از دوستانش را معرفي كرد 

كه هم معلم بود و هم مؤمن.
***

... از ب��رادرش برايم گفته بود. از هم��ت و ايمانش. يك بار هم او را ديده بودم. با 
مادرم هم صحبت كرد. اجازه دادند بیايند و زود آمدند. با هم كه صحبت كرديم، زود 
به تفاهم رسیديم. مثل اينکه گمشده من بود. خیلي زود سور و سات عقد و عروسي 
محیا ش��د و 20 ش��هريور سال پنجاه و نه در خانه خواهرش كه دوست من هم بود، 

مراسم ساده و معنوي برگزار شد و رفتیم سر خانه و زندگیمان.
خ��ودش را منتقل كرد به نوش��هر. مرد زندگیم بود و م��رد كار و ايمان. زود جاي 
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خودش را تو دل بچه هاي مذهبي ش��هر باز كرد. براي شروع زندگي رفتیم مشهد و 
اصفهان و شیراز و چقدر خوش گذشت. عتبه بوسي آستان مقدس حضرت علي ابن 
موسي الرضا و شاه چراغ و گشت گذار اصفهان - نرسیده به نوشهر، جنگ شروع شده 

بود و عراق شهرها بمباران كرد.
حاال جالل بود و كار و خانه و جبهه.

در همان س��فر به همسرش گفته بود كه دوست دارد كربال را ببیند و زيارت كند. 
چقدر آن روزها از حس��ین)ع( گفت و از حماسه كربال، چقدر آرزو داشت كه حاال 

كه نايب امام زمان را ديده است، لذت حضور حضرتش را درك كند.
***

...همان چند روز اول فهمیدم كه چقدر خوشبخت هستم. متانت و صبر و اخالقش، 
مرا شیفتة خود كرده بود. حاصل اين عشق و زندگي دو دختر بود. مريم و معصومه 

و يك پسر بنام محمد. 
همان ماه هاي اول دل كند و رفت جبهه. مدتي بود و برگشت. وقتي برگشت، باز 
هم كار بود و خدمت به روستائیان. با بسیج هم همکاري داشت. وقتي مي آمد، سعي 
مي كرد جبران روزهايي را كه نبود بکند. با بچه ها دوس��ت بود و با من يار و همسر 
و هم��راه... از مش��کالت جبهه ها و از عدم همکاري بني ص��در و نبود وحدت بین 

نیروهاي نظامي غصه مي خورد. خیلي دعا مي كرد.
6 ماه احتیاط داوطلب را در توپخانه لشکر قزوين سپري كرد. اول اسفند پنجاه و 
نه رفت تا شهريور سال 60، شهادت پسرعمويش تأثیر عجیبي روي او داشت. ديگر 
جالل، جمال دوست را مي خواست و وصال سیدالشهدا را. بني صدر كه عزل شد و 
فرار كرد، باز هم او در جبهه بود. حاال ديگر ورق برگش��ته بود. عملیات هاي پیروز 
رزمندگان اسالم. در عملیات طريق القدس و فتح بستان حضور داشت. مي آمد مدتي 

مي ماند و مي رفت. گاهي هم خاطراتش را هم مي نوشت.
***

... االن س��اعت 3/5 بعدازظهر است. برادران در حال بستن وسايل و جمع كردن 

یادنامه شهدای سازمان دامپزشکی کشور64



فشنگ و درست كردن لباس غواصي هستند. بنده در اين ساعت وقتي پیدا كردم كه 
چند جمله بنويسم. ... امروز ناهار ساعت 12 دادند.

بچه ها با خنده تمام و خوش��حالي غذا را خوردند و نمازجماعت را خوانديم. ... 
ناگهان پیك گروهان سردار رشید اسالم ابوالفضل)علیه السالم( كه اينجانب عضو آن 
مي باشم رسید و فرمود؛ كه از امام خمیني پیام رسیده؛ كه بايد عملیات شروع شود. 
دقايق به س��رعت مي گذرد. همه شروع به بستن وسايل ]خود[ كردند و فشنگ ها را 
داخل خشاب گذاشتند، و نارنجك گرفتند و براي عملیات آماده مي شدند. بعضي ها 
فین هاي)كفش غواصی( خود را درست مي كردند. در همین اثنا هواپیماهاي دشمن 
ناگهان ظاهر شدند و بمب خوشه اي ريختند. ... بعضي ها غسل شهادت كردند. خدايا 
اين عمل را قبول فرما. � اين عمل را ما از خدا خواستیم كه بر دشمنان قرآن بتازيم 
امروز � روز امتحان اش��خاص اس��ت خدايا مرا از اين امتحان روسفید بیرون بیاور. 

مهدي را بفرياد ما برسان. ما را همانطور از دشمنان بگذران.
خدايا مرا ببخشن � فرزندانم را به راه راست هدايت كن...

آخرين نوشته هايش در عصر روز 1365/10/3 منطقه ام الرصاص كربالي چهار. ... 
***

مارش عملیات لحظه اي قطع نمي شد، آرام و قرار نداشتم. مي خواستم براي بچه ها 
غذا درست كنم. دست و دلم به كار نمي رفت. چند روزي بود كه دل شوره داشتم و 
نگران بودم. خودم را دل داري مي دادم، زنگ خانه كه به صدا آمد، سراسیمه خودم را 

به دم در رساندم خواهرم بود.
او را س��ؤال پیچ كردم او هم نمي دانس��ت چه بگويد. مي خواس��ت آرام بگیرد اما 

نمي توانست. 
آقا عبداهلل باران چش��م، ش��وهرخواهرش، كه آمد تا س��اك جالل را كه ديد، هر 

دويشان گريه كردن و او آرام شد. 
... ساك را باز كرد. يك پاكت ديد كه رويش نوشته شده بود: - وصیت نامه - دل 
و دماغ نداش��ت. پرسید كه جنازه را كي مي آورند. از آقا عبداهلل شنید كه امروز پیکر  
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جالل را آورده اند و االن س��ردخانه بیمارس��تان است. همه فامیل آمده بودند و خانه 
مملو از جمعیت بود، صداي قرآن لحظه اي قطع نمي ش��د. فردايش در مراسم تشیع 

جنازه كه با حضور پرشور مردم برگزار شد.
وصیت نامه اش را كه خواندم، فهمیدم كه امام چه مي گويد.

كه دربارة وصیت نامه ش��هدا فرموده بود: »هفتاد سال عبادت كردي اما گاهي يك 
خط از اين وصیت نامه ها انسان را متحول مي كند«.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آيا مردم چنین پنداشتند كه بصرف اينکه گفتند ما ايمان به خدا آورده ايم، رهايشان 

كنند و به اين دعوي هیچ امتحانشان نکنند. )سوره مباركه عنکبوت آيه 1(
بازماندگان عزيزم: دنیا گذرگاهي بي انتهاست. در اين گذرگاه انسان هاي بي شماري 
آمدند و رفتند و هركس پس از طي مراحل رش��د، به منصب و پس��ت و مسئولیتي 
رسیدند، و خداوند ايشان را طبق آيه فوق در اين گذرگاه با راه هاي مختلف امتحان 
و آزمايش مي كند تا معلوم ش��ود حق و ناحق كیست و در اين برهه از زمان امتحان 
و آزمايش ما ش��روع شده و فعاًل رهبر عظیم الشأن ما امام خمیني جنگ را به فرمان 
خداوند بر ما تکلیف فرموده و اين امتحان اس��ت و چه بهتر كه در اين امتحان الهي 
س��رافراز و پیروز بیرون بیائیم. اين امتحان نیز دو چهره دارد يکي اينکه ش��هید زنده 
باش��یم و ديگر اينکه با تیر خصم ش��هید ش��ويم. در هرحال بايد امتحان خود را با 

اخالص تمام داده باشیم.
آن وقت اس��ت كه آيه هاي جهاد و ش��هادت درباره ما واقعیت پیدا مي كند و بس. 
پس اي مؤمنین، حزب اهلل، جنداهلل عاشقان خون حسیني، شهادت طلبان، جهادگران و 
اي پیروان از نوح تا محمد)ص(، بشتابید كه االن هنگام ياري رساندن به حسین )ع( 
اس��ت. بشتابید اسلحه مظلومیت ما را برگیريد و با شدت هرچه بیشتر بر سر خصم 
ف��رود آوريد كه اين زيبنده امت حزب اهلل ماس��ت. بدانید هركس خدا را ياري كند، 
خداوند او را نصرت مي دهد. امت ش��هیدپرور! انگیزه اي كه باعث شد مرا دوباره به 
جبهه نور علیه ظلمت بکشاند، بي عدالتي در سطح جهاني كه در رأس آنها آمريکا و 
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شوروي و بطوركلي استکبار جهاني شركت دارند و ظلم هاي بي حدي كه علیه همه 
توده هاي مستضعف جهان روا مي دارند مي باشد.

و هم اكنون اين نیروهاي پرتوان جمهوري اسالمي ايران است، كه پرچم پرافتخار 
اس��الم را بر دوش مي كشند تا در كفرس��تان غرب و شرق، به اهتزاز دربیاورند. من 
ب��ه عنوان قطره اي از اين درياي بي كران امت اس��المي، از نمايندگان متعهد مجلس 
ش��وراي اس��المي خواهان تهیه و تصويب هرچه زودتر قوانیني كه باعث رش��د و 
شکوفائي و خودكفائي اقتصاد ما مي شود مي باشم. و از امت شهیدپرور به عنوان يك 
ش��هید مي خواهم همانطور كه در اول انقالب ندا داديد اس��تقالل، آزادي، جمهوري 
اس��المي و اين نیز يك عهدنامه بود، تا آنجا كه در توان داريد بروي اين عهد خود 
باشید. امام را تنها نگذاريد كه كالم او راهنما بوده و همیشه چراغي فرا راه ما در اين 

دنیاي ظلماتي و پر از جور و ستم مي باشد.
پدر عزيزم: تو دوران زيادي ]را[ در عمر خود ديده اي، س��فرهاي زيادي كردي به 
حج و كربال و غیره بنگر، بنگر كه جوانت چگونه زندگي مي كند، چگونه مي رزمد و 
چگونه به ش��هادت مي رسد، و اين را نیز به جمع تاريخ خاطراتت بسپار، و بر خود 
ببال كه اينگونه فرزند داش��تي كه خونش را به اسالم عزيز هديه كرد. خداوند به تو 
صبر جزيل عطا كند و تو را در راهش پايدار و موفق و پابرجا بدارد. پدر عزيز دنیا 
س��راي زودگذر اس��ت، بايد رفت. پس چه بهتر كه پا در راه ح��ق نهیم و خود راه 
خوي��ش را انتخاب كنیم كه بهترين راهها راه خ��دا و پیامبر)ص( و امام زمان )عج( 
و نائبش خمیني اس��ت. پدر عزيز انش��اءاهلل كه مرا بخشیده و حالل كرده اي. من نیز 
آن راهي را رفته ام كه تو به آن ايمان داري، پس بايد هیچ غم نخوري، چون اس��الم 
و ق��رآن محمد)ص( را داري و رهبري بزرگ چون خمیني. مادر عزيزم حاج خانم 
س��الم و درود بر تو كه ش��یره جانت، میوه عمرت به هدر نرفته و توانسته سدي در 
راه دشمنان دين و قرآن و امام باشد. تو را به فاطمه كه اسمت فاطمه است، سوگند 
مي دهم؛ كه برايم اشك و زاري مکني و دل د شمنان دين را خشنود نسازي. تو نیز 
بايد صبور و شکیبا باشي چنانکه در سال هاي پیش آن وقت ها كه در تالطم زندگي 
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س��کان دار تو بودي. مثل ام البنین مادر ابوالفضل باش كه وقتي قافله س��االر كربال را 
مي بیند به او مي گويد حسینم چه شد. شما نیز جز از خمیني سئوالي نکن. شما بپرس 
آيا فرزندم توانسته آبرويم را حفظ كند يا نه. آيا توانسته به پیام خمیني كه حفظ اسالم 
است لبیك بگويد. كمر خودت را راست بگیر و زينب گونه بر سر منافقان و كافران 
فرياد برآور و بگو؛ خمیني را به هیچ وجه تنها نمي گذاريم. ش��یرت را بر من حالل 
كن و مرا ببخش زيرا كه باعث زجر و اذيت تو بس��یار ش��دم و نتوانستم در ازاي آن 

خدمات ارزنده تو كوچکترين خدمتي بنمايم.
برادران و خواهران من شما را به خدا، از آن روزي كه من توسط تیر دشمن كشته 
شده ام، نکند ناگهان عنان از كف بدهید و ناراحتي بکنید. اين راهي بود كه من خود 
انتخاب كردم. ش��ما نیز جز دعا هیچ عملي انجام ندهید كه باعث بش��ود خون من 
هدر رود و گريه و زاري نکنید كه موجب خش��نودي دشمنان دين مي شود. شما را 
به نماز و دعا به درگاه حق س��فارش مي كنم و به بچه هاي خود، راه حس��ین )ع( را 

يادآوري كنید.
همس��ر گرامیم، دنیا مزرعه آخرت اس��ت، يعني هرچه افش��اندي در آخرت درو 
مي كني و نمايانگر زحمت و رنج ماس��ت، تو نیز در اين برهه از زمان دو مسئولیت 
بزرگ داري. يکي كارهاي آموزشي؛ و ديگري پروراندن دو عزيز ما، مريم و معصومه. 
خداوند در اين دو مسئولیت بزرگ يار و ياور تو باشد. همسرم زماني به خواستگاري 
تو آمدم كه تولد امام حس��ین)ع( بود چه روز نیکوئي. انگار ش��روع زندگي من بنام 
حسین و پايانش به عشق او بود. در طي چند سال زندگي كه با تو داشتم جزء خوبي، 
و جز اينکه مي خواس��تي زندگي سالمي برايم بوجود بیاوري مقصودي نداشتي، من 
نیز بس��یار از تو راضي هس��تم و اكنون كه به جبهه آمده ام، اول خدا بعد به امید شما 
بچه ها را گذاشته و به اينجا آمده ام و اين را موقعي مي خواني كه خون من منتقم شده 
و دست ستمگران تاريخ را بسته است. تو نیز برايم استغفار كن و مرا ببخش. شايد 
خداوند بخاطر دعاهاي ش��ما خانواده عزيزم مرا از آتش معاف كند. زندگي شیريني 
داشتیم ولي آنجا كه حکم خداست، هم تو و هم من بايد گردن نهیم. بايد تو بي شوهر 
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شوي و من نیز به حکم و خواست الهي تسلیم، كه اين فقط طريق حق است. مريم و 
معصومه عزيزم را كه نور چشم هاي من هستند، با عشق به خدا و قرآن بزرگ كن. و 
خداوند انشاءاهلل آنها را عاقبت بخیر كند، آنها بي بابا نیستند، باباي آنها خمیني است، 
و امام زمان را دارند. نگران زندگي آنها نباش كه خداوند يارتان باشد. همسرم بدان 

كه تو نیز در اين جهاد في سبیل اهلل شريك هستي.
خدايا خدايا تا انقالب مهدي خمیني را نگهدار
جالل حائري

راويان حكايات و خاطرات : 
مادر : فاطمه پدر : عبدالعلی   

فرزندان : مريم ، معصومه و محمد  همسر : عفت غضنفريان  
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جانباز شهيد محمدحسين حسيني
استان زنجان شهرستان زنجان

از پله هاي بیمارستان امیرالمؤمنین تهران كه باال مي آمد، دل توي دلش نبود، بي قرار 
بود و زير لب صلوات مي فرس��تاد و ياحسین ياحس��ین مي گفت. بعد از چند هفته 
بي خبري از جگرگوشه اش حاال خبر او را آورده اند. از روستا تا زنجان و از زنجان تا 
تهران، هزار نذر و نیاز كرده كه براي محمدحسین اتفاق خاصي نیفتاده باشد و او را 
سالم ببیند. گاهي چیزهايي به فکرش مي رسید كه نگرانش مي كرد و سريع با صلوات 

و ياد خدا خودش را دلداري مي داد.
ثانیه ه��ا هم قصد نداش��تند به او كمك كنند، راه روس��تا تا زنج��ان، چندين برابر 
دفعه هاي قبل برايش گذش��ت هرچه همس��رش قدرت، س��عي داشت آرامش كند 

فايده اي نداشت. حاال پشت در اتاق عمل منتظر ديدن پسرش ايستاده است.

تاريخ تولد: 1345

 محل تولد:شهرستان زنجان

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی استان زنجان 

تاريخ شهادت: 1382/03/21

محل شهادت: بدليل مجروحيت در بيمارستان زنجان به شهادت رسيد  

نحوه شهادت: بر اثرجانبازی بعد از 18 سال  

مزار: گلزار شهدای زنجان 



همین چندماه پیش بود كه رفته بود كه داوطلبانه برود سربازي، و از طرف پاسگاه 
بخاطر صافي زير پايش گفته بودند كه معافي پزشکي دارد. و وقتي ديده بود اصرارش 
براي اعزام بي فايده است، آمده بود از طريق سپاه براي سربازيش اقدام كرده بود. بهار 

سال 64 رفته بود آموزش و بعد هم اعزام شده بود  منطقه حاج عمران.
بعد از 9 ماه خبر آورده اند، او زخمي شده است و حاال هم كه توي اتاق عمل است 

و نساء و قدرت و برادرايش منتظر.
انگار برای نس��اء زمان توقف كرده بود و وقت نمي گذشت، آن چند ساعت چند 
سال گذش��ت. حاال كه محمدحسین را روي تخت بیمارستان مي بیند، نفس راحتي 
مي كش��د و خدا را ش��کر مي كند. گفته بودند كه نخاعش توسط تركش دشمن قطع 

شده است.
نس��اء كنار تخت محمدحسین نشسته است، يادش مي آيد كه وقتي محمدحسین 
دنیا آمد برايش جش��ن گرفته بودند. چند نف��ري غريبه هم آمده بودند توي مجلس 
جشن تولد او، مي گفتند كه از اهالي روستاهاي اطراف هستند، معلوم بود كه آدم هاي 
مؤمن��ي هس��تند، قنداقه بچه را گرفتند و توي گوش��ش اذان و اقامه گفتند و اس��م 

محمدحسین را برايش انتخاب كردند.
***

...بچه گي هايش بسیار پرجنب و جوش بود و شلوغ و سعي مي كرد به هر نحوي 
كه شده حرفش را به كرسي بنشاند، هفت ساله بود كه در همین روستاي گلجه امام 
به مدرسه رفت، همیشه يك شاگرد متوسط بود و با نمره هاي متوسط قبول مي شد، 

توي مدرسه هم يك دانش آموز فعال بود و اهل بازي و ورزش.
نس��اء يادش مي آيد وقت��ي بچه بود، يك تکه چوب برمي داش��ت و آن را برايش 
مي تراش��یدند تا ش��کل تفنگ شود، بعد محمدحسین مي ش��د پلیس و دنبال دزدها 

مي رفت تا آنها دستگیر كند يا بکشد. 
حاال روي تخت بیمارس��تان خوابیده است. اول فکر مي كرد كه شايد زود خوب 
شود و دوباره بیايد گلجه امام و جلو دست قدرت باشد و كمك كار او، برايش هزار 
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آرزو داش��ت و امید، بارها توي ذهن و فکر و خیالش برايش جشن عروسي گرفته 
بود روي سر عروسش نقل ريخته بود و اشرفي.

***
... از همان بچگي خیلي نترس بود، يادم هس��ت يك روز از روزهاي تابس��تان كه 
هوا خیلي گرم بود، محمدحسین با چند نفر از بچه هاي روستا، دنبال گله رفته بودند 
صحرا، طرفهاي عصر بود كه محمدحس��ین برگشت در حالي كه از میان خورجین 
يك مار زنده بسیار بزرگ بیرون آورد كه در صحرا شکارش كرده بود. وقتي مار را 

بیرون آورد و خیلی ها ترسیدند و فرار كردند.
دوران ابتدايي و راهنمايي را در همان روس��تا ثبت نام كرد و گذراند، ولي به علت 
مش��کالت اقتصادي حاضر به ادامه تحصیل و مهاجرت به شهر نشد. هفته اي يکي 
دوبار صبح مي رفت زنجان و عصر برمي گش��ت، گاهي حال و روزش چنان بد بود 
و نگران، كه برايمان س��ؤال بود كه او چه مي كند، مي گفت مي رم تفريح و دنبال كار 

مي گردم.
حاج جهانگی��ر ش��کوري كه از ش��هر آمد بود ب��ه قدرت گفته ب��ود؛ »كه مواظب 

محمدحسین باشند كه برايش اتفاقي نیفتد«.
� مگر چه شده است حاج آقا.

� هیچ توي تظاهرات بر علیه رژيم ديده شده، مي ترسم برايش اتفاقي بیفتد.
با پیروزي انقالب، در حالیکه 12 س��ال بیش��تر از عمرش نمي گذشت بطور فعال 
با بس��یج روستا ارتباط داشت، با شروع جنگ تحمیلي چندين بار قصد كرد به جبهه 
اعزام ش��ود كه موفق نشده بود. باالخره سال 1364 به عنوان سرباز پاسدار به جبهه 

اعزام مي شود.
رفته بود پاس��گاه تا دفترچه اعزام به خدمت را بگیرد، مسئول امور سربازها بهش 

گفته بود:
� مبارك باشد پسرم از قراري تو به علت صافي كف پا در خدمت معاف شده اي.
� چه مباركي جناب سروان من قصد دارم كه حتماً سربازي بروم و به جبهه اعزام 
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شوم. 
� بهرحال ما نمي توانیم براي تو كاري بکنیم و شما از خدمت معاف هستید.

چیزي به قدرت و نس��اء و برادرها نگفته بود، دفترچه را تحويل نداده بود و آمد 
سپاه و خودش را معرفي و خواهش كرده بود او را به سربازي اعزام كنند.

� مادر انشاءاهلل چند روز بعد مي روم سربازي.
� خدا پشت و پناه تو و همه سربازها و بسیجي ها باشد.

در تاريخ 64/2/1 به آموزش اعزام شد و بعد از پايان آموزش به منطقه حاج عمران.
حاال نساء 18 سال است، كنار تخت او نشسته است، پیر و گیسوانش سفید شده 

است.
***

دو س��الي در همان بیمارستان امیرالمؤ منین تهران او را بستري كرده اند، چندباري 
هم او را آورده اند زنجان چند ماهي ماند و دوباره يك سالي در آسايشگاه جانبازان او 
را بستري كردند، و دوباره آمد زنجان و سه سال توي آسايشگاه جانبازان زنجان بود.
روحی��ه اش خیلي عالي ب��ود، با آنکه نخاعش قطع بود ولي همان س��رزندگي را 
داش��ت، خوش خنده بود و ش��وخ طبع، نگران حال مادر بود و اينکه مزاحم ديگران 

است. 
مسئول بنیاد جانبازان آمده بود منزلشان گفته بود؛ يك خانم مؤمنه اعالم كرده كه 
مي خواه��د با يك جانباز قطع نخاع ازدواج كند، و از كماالت و ديانت او گفته بود، 
محمدحسین زيربار نمي رفت، مي گفت؛ »نمي خواهم كسي پابند من باشد«. با اصرار 
رئیس بنیاد و خانواده، رفته بودند خواستگاري، ايثار و بزرگواري دختر آنها را مبهوت 

كرده بود، و همه چیز به سادگي و با رعايت اصول شرعي انجام شد.
***

از خدا خواسته بودم كه برايم فرصتي محیا كند كه بتوانم دينم را به شهدا و انقالب 
ادا كنم.

با مادرم هم مشورت كردم، آنها هم وقتي روحیه و عزم مرا ديدند و مشکالت اين 
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انتخاب را برايم توضیح دادند قبول كردند. سال 74 ازدواج كرديم.
بعد از ازدواج مان در اداره دامپزشکي زنجان استخدام شد. و با توجه به مشکالت 

خاصي بدني، در امور دفتري و اداري آنجا خدمت مي كرد.
***

تازه او را از بیمارس��تان آورده بودند خانه، روي ويلچر نشس��ته بود، مؤذن اذان را 
ك��ه گفت، آمد و وضو گرفت، زينب كنارش ايس��تاده ب��ود و كمکش مي كرد، نگاه 
محمدحس��ین در نگاه زينب گره خورد، لبخند گوش��ه ی لب زينب به دلش آرامش 
داد به روی همان ويلچر نماز نشسته بود، و زينب میز نمازش را برايش محیا كرده 
بود، هنوز سالم نماز اول را نداده بود كه، سرفه هايش شروع شد، با زحمت اور ا از 
روي ويلچرش برداش��ت و تو رختخوابش خواباند. دويد داود و س��لمان برادرهاي 

محمدحسین و قدرت و نساء را صدا زد.
حاال نس��اء كنار تختخواب محمدحسین نشسته است، بیمارستان زنجان، 18 سال 
اس��ت كه نگران حال محمدحسین اس��ت و محمدحسین 18 سال است، منتظر اين 
لحظه، چشم هايش را مي چرخاند، نساء و قدرت را كه مي بیند، از گوشه چشمانش 
قطره اي اشك مي چکد، و به روي همسرش لبخندي مي زند، لحظه اي بعد چشم هايش 

را مي بندد.
گوشه لب چیزي مي گويد، داود و سلمان سرشان را كنار دهانش مي آورد.

اشهد ان علیاً ولي اهلل 
امروز 82/3/21 است، بیمارستان زنجان، گويي 18 سال است كه او خوابیده است. 
پیکرش را با حضور امام جمعه زنجان آيت اهلل موسوي زنجاني و مردم استان تشیع 

و در گلزار شهداي زنجان به خاك مي سپارند.
راويان خاطرات و حكايات : 

پدر : قدرت    مادر: نساء
همسر : زينب كبری كرمی  
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شهيد غالمحسن رحماني
استان تهران ، شهرستان تهران

عاش��ورا سال 1327، دست دخترم سکینه را گرفتم و غالمحسن را كه هشت ماه 
بیشتر از عمرش نگذشته بود با خودم بردم روضه، توي حسینه ی محلمان، از طرفي 
نگران، همس��رم غالمحس��ین بودم. روز عاش��ورا بود، دلم پر از غم و ماتم، از صبح 
نمي دانس��تم چرا � حال خوشی ندارم. غالمحسین هر سال روز عاشورا قمه مي زد، 
واقعاً عاش��ق بود، سر تا پايش عش��ق به امام حسین بود، گاهي با كوچکترين اشاره 
به مصیبت هاي سیدالشهدا و اهل بیت منقلب و اشك از چشم هايش سرازير مي شد. 

كشاورز بود  و توي باغ هاي مردم آبیاري مي كرد. 
چند ماه قبل از قراري س��رش عفونت كرده بود و دكترها بهش گفته بودند امسال 
قمه نزند، من مي دانستم روز عاشورا غالمحسین مال خودش نیست، اصرار من هم 

تاريخ تولد: 1356

 محل تولد:تاكستان

محل اشتغال: سازمان دامپزشكی كشور  
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محل شهادت:   مفقود الجسد

نحوه شهادت: هنگام اسارت   
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فايده اي نداش��ت. اصاًل آدمي نبود كه از قبل برنامه اي براي قمه زدن داش��ته باش��د. 
حالش روز عاشورا منقلب بود و توي اون حال قمه هم مي زد. 

توي روضه نشس��ته بودم و داش��تم گريه مي كردم، كه يکي از همسايه ها گفت كه 
بیرون حس��ینه با من كار دارند، دلم هري ريخت. بي اختیار يا ابوالفضل گفتم آمدم 
بیرون. پدر ش��وهرم و برادرهاي غالمحس��ین بودند، مشکي پوش و منقلب، فهمیدم 

براي غالمحسین اتفاقي افتاده است. 
تا رس��یديم بیمارس��تان، كار از كار گذش��ته بود، و غالمحسین روز عاشورا وقت 

عزاداري و قمه زدن از دنیا رفته بود. 
خوش به س��عادتش، خدا بیامرز آدم مهربان و مؤمني بود و همیشه ما را سفارش 
توجه به اهل بیت مي كرد. چند س��الي كه با هم زندگي كرديم، همه اش خاطره هاي 

قشنگ و زيباست.
با اونکه وضع مالي خوبي نداشتیم، ولي غني بوديم و خوش.

غالمحس��ین كه از دنیا رفت، پدر ش��وهرم اجازه نداد از خانه اشان بیرون بروم، به 
بچه ها عالقه عجیبي داش��تند و نوع مرگ غالمحسین توي عزاداري سیدالشهدا هم 
دلیلي ديگر بود براي اوج محبتشان. خدابیامرز پدرشوهرم، توي باغ مردم كار مي كرد 

و خودش هم يك قطعه زمین كوچك داشت. زندگیشان به سختي مي گذشت.
بعد از مدتي، برادر كوچکتر غالمحس��ین، محمدحسین از من خواستگاري كرد، 
واقعاً به بچه ها محبت مي كرد و با محبت بود. مثل غالمحسین مؤمن و خداترس و 

عاشق امام حسین)ع(.
ُخ��ب برايم خیلي س��خت بود، ول��ي اصرار پدرش��وهرم و با موافق��ت پدرم با 

محمدحسین ازدواج كردم.
***

معصومه، بارها اين خاطره را براي س��عیده و مهدي و پونه تعريف كرده است. و 
آنها مشتاقانه نشسته اند و گوش كرده اند.

... محمدحسین واقعاً هواي بچه ها را داشت، و تمام سعیش راحتي بچه ها بود، كه 
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خداي نکرده جاي خالي پدرشان را احساس نکنند، خب بچه ها هم كوچك بودند، 
اولها س��کینه، بهانه مي گرفت ولي بعدها باورش ش��ده بود كه محمدحسین پدرشه، 
غالمحس��ن هم كه بچه بود، و چیزي از پدرش به يادش نمي آمد، بعد خدا به ما دو 
تا بچه ديگر هم داد يك پسر و يك دختر، محمدحسین خیلي مواظب بود، كه حتي 

من احساس نکنم بین بچه ها فرقي مي گذارد و واقعاً نمي گذاشت.
غالمحسن كه هفت سالش شد، فرستادش مدرسه تا درس بخواند، ذوق و شوق 
اون روز غالمحسن و نگاه هاي بهت زده محمدحسین كه توي گوشم مي گفت، جاي 
داداش��م خالي كه همچنین روزي را ببیند را فراموش نمي كنم، لبخند لبش و اش��ك 

گوشه ی چشمش.
محمدحسین هم روي زمین مردم كار مي كرد و كارش آبیاري تاكستانها بود، گاهي 

وقت ها شب ها تا صبح آبیاری مي كرد و روزها هم بیل برمي داشت و كار مي كرد.
***

... آهي از س��ینه مي كشد، گويي تمام خاطراتش مثل يك فیلم از مقابل چشمانش 
حركت مي كنند، نگاهي به بچه هاي غالمحسین مي اندازد، ماشاءاهلل هر كدامشان براي 

خودشان كسي شده اند و قد كشیده اند.
دلش طاقت نمي آورد، دوس��ت دارد ب��از هم براي بچه ها تعريف كند، مي داند كه 
اينطور كمتر غصه مي خورد، 21 سال است كه هر روز اين خاطرات را براي خودش 
تکرار مي كند، هر روز عکس غالمحس��ن را از روي طاغچه برمي دارد و گردگیري 

مي كند، برايش تعريف مي كند.
... با آنکه محمدحسین وضع خوبي نداشت، ولي تمام سعیش تحصیل بچه ها بود. 
غالمحسن هم نشان داده بود بچه درس خوان و باهوشي است، هر روز تکلیف هايش 
را به موقع انجام مي داد، البته س��کینه هم كه چهارس��ال ازش بزرگتر بود، به درس 
و مش��ق غالمحسن كمك مي كرد. شاگرد ممتاز كالس بود، البته اهل بازي و شلوغ 
هم بود، پسربچه بود و مورد عالقه خانواده، پدربزرگ و مادربزرگ عاشقش بودند. 
غالمحس��ن، هم قدر محبت ها مي دانس��ت و هم درس مي خوان��د و هم اهل بازي 
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بود. هم مؤدب و عاشق فوتبال، يك توپ پالستیکي داشت وقتي از مدرسه مي آمد 
لباس هاي��ش را كه درم��ي آورد و مي رفت توپ بازی تا نهارش رو مي خورد و كمي 

درس مي خواند.
بعدها هم كه بزرگ شد، توي تیم مدرسه عضو بود. ششم ابتدايي اش را كه گرفت، 
بعضي فامیلها به محمدحسین گفته بودند كه خرج سیکل دوم و دبیرستان باالست، 
شايد از عهده ی مخارج تحصیل چهار محصل برنیايي. بچه را بفرست سر يك كار � 
حداقل بیايند كنار خودت و كمك خودت. اما محمدحسین گفته بود كه من هرچي 
دارم خرج تحصیل بچه ها مي كنم و كمي هم از دست فامیل رنجیده بود، نمره باالي 
قبولي غالمحسن توي سیکل اول، باعث شد كه با راحتي و اطمینان توي دبیرستان 

رشته تجربي را انتخاب كند و پذيرفته شد.
دوران دبیرس��تان را هم با س��ربلندي و موفقیت تمام كرد. حاال براي خودش يك 

فوتبالیست محبوب بود توي هم سن و سال هايش و توي تیم شهر هم عضو بود.
ديپلمش را كه گرفت، دانشکده افسري نیرو هوايي پذيرفته شد. اما محمدحسین 
تحمل دوريش را نداشت و اجازه نداد كه برود. چند جاي ديگر هم توي آزمونهايش 
قبول شد، اما اجازه نداد كه برود. توي آزمون دامپزشکي دانشگاه تهران، با رتبه باال 
قبول ش��د، سريع هم او را بورس دامپزشکي مي كردند، براي محمدحسین دوري از 
بچه ها سخت بود، واقعاً عاطفي بود، اما چاره اي نبود با اكراه قبول كرد و آمد تهران، 

هم درس مي خواند و هم كار مي كرد.
***

... پ��درم عموي بزرگش بود و چند س��ال قبل آمده بوديم ته��ران و توي منطقه 
نازي آباد زندگي مي كرديم، دانش��گاه كه قبول شد، بعضي از شب ها مي آمد خانه ما. 
خیلي آرام و دلس��وز و مهربان بود، از همان بچه گي كه ما گاهي تاكس��تان مي رفتیم، 
او نمازخوان بود خانه ی ما هم كه مي آمد، شبها مي رفت مسجد و بعد مي آمد خانه. 
خوش اخالق بود، اگر بچه ها مش��کل درسي داشتند كمکشان مي كرد، خوب درس 
خوانده بود و خوب درس مي داد، ش��بها كه ما مي رفتیم استراحت كنیم، مي آمد زير 
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نور چراغ برق توي كوچه درس مي خواند، و سعي مي كرد مزاحم كسي نباشد.
***

... مي رفتم خیاطي پیش دخترعموش كه همسايه مان بودند و با هم دوست بوديم، 
خانواده خوب و محترمي بودند، چندباري از پسرعموش كه از تاكستان آمده تهران 
و تکنس��ین دامپزش��کي بود گفته بود از اخالق و مهرباني و دلسوزي ايمانش برايم 

تعريف كرده بود.
چند وقت بعد، هم بهم گفت كه اگر پدر و مادرت اجازه بدهند مي خواهیم بیائیم 
خواس��تگاري، مثل اينکه اول عمو و زن عمويش با پدر و مادرم، صحبت كردند، و 
بعد هم مادرش آمد و پدرش آقا محمدحسین. من متولد سال 1330 بودم و او متولد 

1326 چهار سال از من بزرگتر بود.
پدرم كه خانواده عموي غالمحسین را مي شناخت با ديدن غالمحسن متوجه شده 
بود كه مرد خوب و س��المي است، و اهل كار، قبول كرد و خیلي زود سور و سات 
عقد و عروسی فراهم شد، اوايل ارديبهشت سال 52 بود كه توي خانه پدرم مراسم 

ساده اي گرفتیم، و تعدادي از فامیل هاي ما بودند و تعدادي از اقوام غالمحسن.
***

در محل��ه نازي آب��اد، يکي دو اتاق اج��اره كردند جهازيه مادرت��ان را كه چیديم، 
ما برگش��تیم تاكستان، محمدحس��ین مثل اينکه باري از دوش��ش برداشته باشد هم 
خوشحال بود و هم نگران، ديگر مطمئن شده بود كه غالمحسن ماندگار تهران شده؛ 

من هم برايم خیلي سخت بود...
همان جمعه هاي اول ازدواجش��ان بود كه ديديم زنگ خانه زده ش��د، غالمحسن 

آمده بود با مادرتان كبري، چقدر محمدحسین خوشحال بود و شاد.
***

...يك سال بعد خدا به ما يك دختر داد، از شادي توي پوست خودش نمي گنجید، 
از سر كار كه مي رسید شروع مي كرد به بازي كردن با دخترش.

كارش، سركش��ي به دامداري ها و كش��تارگاه هاي شهر و اطراف تهران بود، خیلي 
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مأموريت مي رفت اما وقتي برمي گش��ت، خس��تگي را مي گذاشت بیرون و سرحال 
مي آمد خانه،...

س��ال 54و55 كم كم جذب گروه هاي مذهبي شده بود و با توجه به اينکه رجايي 
اهل قزوين بودند، با شهید رجايي ارتباط داشت. 

با پس��ردايي اش گاهي اعالمیه هاي امام را تهیه مي كردند و تا ديروقت رونويس و 
تکثیر مي كردند و در شهر تاكستان و روستاهاي اطرافش توزيع مي كردند. گاه گاهي 
هم مي رفتند، جلسات سخنراني حجت االسالم باهنر و ديگر شخصیت هاي انقالبي. 
بعد از سال 56 كه اعتراضات و تظاهرات ها علني شد، دست ما را مي گرفت و با 

خودش مي برد تظاهرات.
بچه بودم ش��ايد سه يا چهارساله، روي كول بابا سوار مي شدم و مامان هم مهدي 
را ك��ه تازه دنیا آمده ب��ود بغل مي گرفت و مي رفتیم تظاهرات. البته بعدها فهمیدم با 
آن جمعی��ت زيادي توي خیابان جمع مي ش��وند و با هم ش��عار مي دهند مي گويند 

تظاهرات.
كار هر روزش��ان ش��ده بود. يکي دو بار هم يادم مي آيد كه اوضاع ش��لوغ شد و 

تیراندازي كردند، و تعداد ي از مردم زخمي شهید شدند.
ب��ا پیروزي انقالب، غالمحس��ن خودش را در خدمت انق��الب و مردم مي ديد و 
گاهي وقت ها چندين ش��ب به خانه نمي آمد، و در روستاها به خدمت گزاري مردم 
مش��غول بود. وقتي هم كه برمي گش��ت مي آمد مس��جد محل و در كمیته مسجد كه 

بعدها به بسیج تبديل شد، حضور پیدا مي كرد.
***

اكث��راً مأموري��ت بود، و خیلي ك��م مي ديديمش، وقتي مي آمد، مرا س��وار كولش 
مي كرد، مي بردمان پارك، با هم آب بازي مي كرديم، با مهدي هم كشتي مي گرفت.

عمويم از تاكس��تان آمده بود، تهران خانه ما درس مي خواند، بابا هم وقتي كه بود 
توي درس هايش كمکش مي كرد، خیلي مهربان بود.

آتش حوادث در گوشه و كنار كشور انقالب را تهديد مي كرد، و غالمحسن، خود 
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را آماده كرده بود تا هركجا كه انقالب به او نیاز دارد حضور داش��ته باشد، عضويت 
در كمیته و بسیج و فعالیت هاي جهادسازندگي.

داوطلبانه با دوستانش براي مبارزه با ضدانقالب به كردستان اعزام شده بود. حدود 
دو ماه كردستان بود كه جنگ شروع شد به همراه تعدادي از همکارانش روز 14 مهر 

سال 59 به جبهه اعزام شد.
از ته��ران رفتی��م آب��ادان، روز 15 مهر ب��ود، آنجا به س��تاد نیروه��اي مردمي و 
جهادسازندگي مراجعه كرديم. ما را به دهالويه فرستادند، توي جاده بطرف دهالويه 
كه حركت كرديم، جاده حالت طبیعي نداشت، ماشین هاي مردم به سرعت به طرف 
آبادان حركت مي كردند، مردم آواره توي جاده به چشم مي خوردند، كمي كه جلوتر 
رفتیم، از هر طرف به سوي ما تیراندازي مي شد، معلوم نبود دشمن كدام طرف است، 
تعدادي نیروي نظامي را ديديم، رفتیم از آنها سؤال كنیم كه متوجه شديم، آنها عراقي 

هستند و ما محاصره شده ايم من فرار كردم، ولي دوستانم اسیر شدند.
اينها حرف هاي آقاي محمدخان بود كه با غالمحس��ن دوس��تانش به منطقه اعزام 

شده بود.
بعد از چندوقت از آقاي لواس��اني هم نامه آمد كه به جريان اسارتشان اشاره كرده 
بود، گاهي خبرهاي امیدواركننده اي به ما مي رس��ید، كه بعدها متوجه مي شديم آنها 

پايه و اساسي ندارند تا اينکه آقاي لواساني آزاد شد.
***

وقتي ما را اس��یر كردند به ش��دت ب��ا ما برخورد كردند و چن��د روز مرتب ما را 
مي زدند، من راننده بودم و مي گفتم من راننده هس��تم، ولي دوستان ديگرم مقاومت 

مي كردند. چند روز بعد آنها را جدا كردند و ديگر از آنها خبري نداشتم.
***

محمدحس��ین و معصومه، كه خبر را شنیدند، به يك باره پشتشان لرزيد، هر شب 
كارشان شده بود، اخبار را پیگیري كنند، سپاه و بنیادشهید، حتي برادر غالمحسن تا 

جبهه هم رفت اما هرچه گشتند كمتر پیدا كردند.
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چشم هاي محمدحسین تا تیرماه 68 منتظر بود و به انتظار غالمحسن بسته شد، و 
چند سال بعد، يعني سال 71 معصومه هم از دنیا رفت.

من مطمئن بودم كه غالمحس��ن و دوستانش شهید شده اند، تا اينکه سال 84 بعد 
از س��قوط صدام بنیادشهید اعالم كرده تمامي مفقودين شهید هستند و ديگر اسیري 

در عراق نداريم.

مادر : معصومه پدر : غالمحسین   
فرزندان : سعیده ، مهدی ، پونه همسر : كبری سیفی آزاد  
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شهيد حسين زنگي آبادي
استان كرمان شهرستان زنگي آباد

تو حسین مني نور عین مني        همه جا كربال همه جا نینوا 
دسته هاي عزاداري از كوچه هاي زنگي آباد مي گذرد و صداي نوحه خواني مداحان 
و عزاداري عزاداران، همه جاي روستا را گرفته است. دسته هاي سینه زني و زنجیرزني، 
از پي هم حركت مي كنند، عده اي جوان هم علم هاي عزاداري را بلند كرده اند و در 
مقابل دس��ته هاي عزاداري حركت مي دهند. دود عنبر و اس��پند همه جا را فرا گرفته، 

عده اي با سیني هاي شربت و آب از عزاداران پذيرايي مي كنند.
روي زمین رد خون چندين قرباني كه جلو هر دسته، سر بريده شده و قرار است 
خرج اطعام دس��ته هاي عزاداري ظهر عاش��ورا شود ديده مي ش��د. رضا هم در میان 
جمعیت حركت مي كرد، میان دس��ته س��ینه زن ها، به سر و س��ینه مي كوبید. كشاورز 
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بود و روي زمین هاي اربابي كار مي كرد. چند س��الي بود كه با فاطمه كه دختر باحیا 
و آبرويي از اقوامش��ان بود، ازدواج كرده بود. ارباب زنگي آباد خانه كوچکي به آنها 
داده بود. ثمره اين ازدواج يك دختر بود. نگاهي به انتهاي دس��ته عزاداري انداخت. 
تعدادي پس��ربچه انتهاي دسته راه افتاده بودند و س��ینه مي زدند، و يکي دو نفر هم 
وس��ط دس��ته آنها را نظم مي دادند. خیلي دلش مي خواس��ت، كاش پسري داشت و 
او ه��م در میان عزاداران بود. دس��تش را مي گرفت و كنار خودش راه مي برد. كاش 
پسري داشت كه براي امام حسین)ع( روضه بخواند و مداحي كند، دسته عزاداري به 
حس��ینیه زنگي آباد رسیده بود و ديگ هاي غذا هم بخارشان فضاي حسینیه را گرفته 
بود. رفت يك گوشه حسینیه ايستاد و مداح نوحه خواني مي كرد و جمعیت به سر و 

سینه خود مي زدند.
كربال غوغاست امروز ظهر عاشوراست امروز  
عمو به فري��ادم برس افت���اده ام من از فرس 

رضا هم مانند ساير مردم به سینه مي زد و از مصائب جانسوز عاشورا گريه مي كرد. 
نمازظهر را كه خواندند و سر سفره نذري كه نشست، نذر كرد اگر خدا به او فرزند 

پسري بدهد اسمش را حسین بگذارد و نذر مجلس اباعبداهلل اش كند.
***

قنداقه بچه را بغلش گرفته بود و آوردش مسجد زنگي آباد تا روحاني مسجد توي 
گوش��ش اذان و اقام��ه بگويد. كمي تربت هم پیدا كرد و ب��ا آب فرات در كام بچه 

ريخت. شادي و خوشحالي در چشمانش برق مي زد.
عاش��ورا كه شد، قنداقه محمدحسین را بدست مداح داد تا موقع روضه حضرت 
علي اصغر روي دس��ت هايش بلند كند. لباس س��فید سقايي به تنش كرده بود و يك 

شال سیاه روي سرش انداخته بود.
***

...محمدحس��ین كه دنیا آمد، بركت هم با خودش آورد. كم كم دست و بالمان باز 
شد. توانستیم توي همین زنگي آباد يك خانه كوچك براي خودمان درست كنیم و از 
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خانه اربابي آمديم بیرون. چند تا گوسفند هم براي خودمان خريديم و پروار كرديم. 
روي زمی��ن ارباب هم كار مي كردم. ارب��اب زنگي آباد آدم خوبي بود. حالل و حرام 

سرش مي شد.
***

... از همان بچه گي جاي خودش را توي خانواده باز كرده بود. اهل جنب و جوش 
بود. باهوش و شیرين زبان بود. پنج سال بیشتر نداشت كه فرستاديم برود مکتب خانه 
قرآن ياد بگیرد. از هم سن و سال هايش و حتي بزرگترها جلو زده بود. هم روخواني 
ق��رآن را زود ياد گرفت و ق��رآن را خوب با قرائت مي خواند و هم ديوان حافظ را. 

خیلي از شعرهاي ديوان حافظ را حفظ بود.
هفت س��اله كه ش��د و قرار ش��د برود مدرسه، مسئولین مدرس��ه ديدند كه او از 
همکالس��ي هايش سر است و خواندن و نوش��تن مي داند. براي همین از او امتحان 
گرفتن��د و يك راس��ت رف��ت كالس دوم. قد و هیکلش از بقیه همکالس��ي هايش 
كوچك تر بود؛ اما خیلي تیز و باهوش، س��اعت ورزش كه مي ش��د، بچه ها دوست 

داشتند محمدحسین توي تیم آنها باشد. بعدها هم كه شد كاپیتان تیم كالسشان. 
حاال محمدحس��ین مايه افتخار رضا و فاطمه شده بود. رضا شب ها كه به مسجد 

مي رفت، دستش را مي گرفت، گاهي حسین مي شد مکبر و مؤذن مسجد. 
دوران ابتدايي را كه س��پري كرد، زنگي آباد مدرس��ه راهنمايي نداش��ت. رضا كه 
دوست داشت تنها پسرش به جايي برسد، آمد كرمان و حسین را به برادرخانمش كه 

روحاني بود و به محمدحسین خیلي عالقه داشت سپرد.
دوري محمدحس��ین خیلي س��خت بود. پسربچه 9 س��اله كه حاال بايد از او دور 

مي شدند. چاره اي نبود مدرسه راهنمايي ثبت نامش كردند.
***

... درس خوان بود. سه سالي كه پیش ما بود، كمترين اذيتي براي ما نداشت. حتي 
توي كارهاي خانه كمك كار من هم بود. يك جوري فضاي رقابت توي خانه بوجود 
آمده بود و همه حس��رت درس خواندن او را داش��تند. شبها با من به مسجد مي آمد. 
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قران را بي غلط مي خواند و خیلي مؤدب بود. گاهي هم مؤذن مسجد بود.
***

جمعه ها برمي گش��ت زنگي آباد. تا مي رسید مي رفت كمك پدرش و يا كمك كار 
من بود توي كارِ � خانه. با خواهرهايش هم مهربان بود. از پول توجیبي و هفتگي اش 

را كه خیلي هم نبود، معموالً چیزي براي خواهرهايش سوغاتي مي خريد.
هنوز هم مثل بچه گي هايش به مرغ و خروس عالقه داش��ت. مي رفت النه آنها را 
تمیز مي كرد و برايش��ان آب دانه مي گذاش��ت. سري هم به دوستان دوران مدرسه و 
بچه هاي محل مي زد. گاهي با آنها فوتبال بازي مي كرد و يا از مدرسه و شهر تعريف 

مي كرد.
تابس��تان ها هم كه مي آمد، مثل يك مرد غیرتي كنار دست پدر كشاورزي مي كرد. 
يك سال هم كه رضا او را سپرد، به يکي از اقوام زنگي آبادي كه در شهر مغازه فرش 

فروشي داشت تا تابستان را پیش او كار كند.
راهنماي��ي را كه تمام كرد، تصمیم گرفت برود مركز آموزش كش��اورزي كه 10 
كیلومتري جاده زرند به كرمان بود. هنرس��تان ش��بانه روزي كه ع��الوه بر خوابگاه، 

فضايي براي كار كشاورزي هم داشت. به راحتي پذيرفته شد.
بودن منزل دايي در كرمان و تأثیر اخالقي و معنوي او بر روحیات محمدحس��ین، 

باعث شده بود او از هر فرصتي براي مطالعه و كوشش استفاده كند.
... در طول مدت تحصیلش، هیچ وقت ش��کايتي از مسئولین مدرسه و معلم هايش 

نشنیديم. او همیشه به عنوان يك دانش آموز خوب مطرح بود.
... فاطمه سیني شربت را جلو دسته هاي عزاداري گرفته است. دسته هاي عزاداري 
از كوچه ه��اي زنگي آباد حركت مي كند. رضا هم در میان دس��ته س��ینه زني حركت 

مي كند.
اين كشته فتاده به هامون حسین توست 

اين صید دست و پا زده در خون حسین توست
اش��ك از چشمان رضا سرازير ش��ده. نگاهي به محمدحسین مي اندازد كه دارد با 
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س��وز و حالتي گريان مداحي مي كند، خدا را شکر مي كند از اين عنايت و لطفي كه 
به او شده است.

چهار س��ال هنرس��تان را هم با موفقیت پشت س��ر مي گذارد. شوق ادامه تحصیل 
و خدمت به مردم باعث مي ش��ود، علیرغم مش��کالت مالي در كنکور شركت كند. 
در س��ال 1353 در آزمون سراسري در دانش��گاه تهران، كارداني دامپزشکي پذيرفته 

مي شود.
فضاي تهران و دانشگاه تهران ملتهب جريانات سیاسي و مذهبي مختلف بود. براي 
محمدحسین كه سالها در كرمان از طريق دايي اش كه از روحانیون مبارز كرمان بود؛ 
با جنايات رژيم آش��نا ش��ده بود، موقعیت جديدي را بوجود آورده بود. خیلي زود 
جريانات مذهبي و مسلمان دانشگاه را شناخت و با آنها ارتباط برقرار كرد. حضور در 
جلسات سخنراني دكتر شريعتي و آيت اهلل مطهري و همچنین بهره گیري از جلسات 
تفسیر نهج البالغه آيت اهلل طالقاني، جزء برنامه هاي محمدحسین شده بود. با توجه به 
روحیه مذهبي كه داشت، خیلي زود خط خود را از گروه هاي ماركسیستي جدا كرد.

***
... درس خوان بود و فعالیت هاي سیاس��ي و مذهبي اش مانع از مطالعه او نمي شد. 
توي خوابگاه هم از دانشجويان تأثیرگذار بود. با اطالعات خوبي كه از اسالم داشت، 
معموالً در بحث ها بین نیروهاي مذهبي و ماركسیس��ت ب��رگ برنده با او بوده. هم 

گروه هاي ضدانقالب و هم جريانات ضدمذهب از او كینه بدل داشتند.
***

... تجربه دوران دانشگاه، برايم فرصت خوبي شده بود، كه خودم را هم محك بزنم 
و ببینم تا چه حد مي توانم روي اعتقاداتم حس��اب كنم، كه به لطف خدا امیدوارتر 

شدم.
***

دو سال دانشگاه سپري شد. محمدحسین به عنوان كارمند اداره كشاورزي كرمان 
استخدام شد. كارش را دوست داشت و خدمت به مردم را عبادت مي دانست. 
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هنوز يك س��ال از استخدامش نگذشته بود كه با توجه به توانايي و پشت كارش، 
به عنوان مسئول دامپزشکي كرمان و كوهپايه منصوب شد. اين فرصتي بود براي او 

كه بتواند با روستائیان اطراف كرمان ارتباط برقرار كند.
ديگر انقالب فراگیر شده بود. اتفاقات نیمه دوم سال 56 از شهادت فرزند حضرت 
امام حاج آقا مصطفي تا بهمن 57 به سرعت فضاي كشور را تحت الشعاع خود قرار 

داده بود.
محمدحسین از هر فرصتي براي نشر افکار حضرت امام استفاده مي كرد. با توجه 
به ارتباط خوبي كه با گروه هاي مذهبي كرمان از طريق دايي اش  داشت و همچنین 

ارتباط با جوانان مبارز در تهران، اعالمیه هاي حضرت امام را تهیه و توزيع مي كرد.
***

... نفس زنان خودش را داخل خانه انداخت و از باالي پشت بام فرار كرد. چند دقیقه 
بیشتر طول نکشید كه صداي كوبیدن در بلند شد. وقتي در را باز كردم دو نفر هولم 
دادند داخل و بدون اجازه وارد خانه شدند. فحش مي دادند و سراغ محمدحسین را 
مي گرفتند. همه خانه را بهم ريختند. حتي زير فرش ها و توي ظرف ها را گش��تند. � 
چیزي پیدا نکردند. كلي تهديد كردند كه باالخره دس��تگیرش مي كنیم و حسابش را 
مي رسیم و رفتند. بعدها گفت؛ كه آن شب در حال توزيع عکس امام بوده است كه 

مأمورين پاسگاه متوجه او مي شوند و از دست آنها فرار مي كند.
يك ب��ار ه��م كه طرفداران رژيم، توي روس��تا او را دوره مي كنند و با تهديد از او 

مي خواهند كه شعار جاويدشاه بدهد.
... 22 بهمن 57 ش��روع زندگي جديدي براي محمدحس��ین ش��د. حاال فرصتي 
پیش آمده بود تا بر علیه فقر و تبعیض كار كند. روز و ش��بش را صرف خدمت به 
مردم مي كرد. گويي خستگي نداشت. از روستا كه برمي گشت، مي رفت مسجد و با 
كمیته هاي انقالب همکاري مي كرد. شب ها و روزهاي جمعه را هم گذاشته بود، كه 
براي جوانها كالس قرآن بگذارد و جلسات عقیدتي تشکیل بدهد. از دايي اش كه از 
روحانی��ون مبارز زنگي آبادي مقیم كرمان بود، نهايت بهره را مي برد. مردم زنگي آباد 
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و روستاهاي اطراف محمدحسین را نماينده نظام مي دانستند و محمدحسین خود را 
خدمت گذار آنان.

با ش��کل گیري جهادس��ازندگي و انتقال بخش دام از اداره كش��اورزي به جهاد، 
محمدحس��ین هم به جهادسازندگي منتقل ش��د. پس از مدتي به عنوان عضو اصلي 
هیأت هفت نفره واگذاري زمین كه زيرنظر علما به دنبال مصادره اموال و زمین هايي 
بودند، كه بواس��طه ظلم حکومت توسط خان ها تصاحب شده بود و تقسیم آن میان 

مردم كشاورز، درآمد.
هر روز خبر توطئه اي بر علیه انقالب ش��نیده مي ش��د. يك روز حادثه كردستان و 
روز ديگر حادثه آمل و تركمن صحرا و سیس��تان. فضاي رعب و وحش��ت و ترور 
هم در سراسر كشور توسط ضدانقالب به راه افتاده بود. اعزام نیروهاي مردمي براي 
مبارزه با ضدانقالب توس��ط سپاه و جهاد به ندرت صورت مي گرفت. محمدحسین 
چندبار توس��ط جهاد به منطقه كردس��تان اعزام گرديد و هربار مدتي را در كردستان 

ماند.
تا اينکه در ش��هريور س��ال 59 رژيم بعثي عراق از زمین و هوا به خاك كشورمان 

حمله كرد و رسماً جنگ آغاز شد.
چندبار محمدحسین قصد اعزام به جبهه را داشت؛ ولیکن هنوز يگان هاي مردمي 
شکل نگرفته بود و از طرفي حجم مشکالت مردم و سازمان نداشتن اعزام از طرف 

ديگر مانع او شده بود.
هر روز خبري از منطقه مي رس��ید. رژيم بعثي عراق بخش��ي از خاك كش��ورمان 
را تصاحب كرده بود. روح محمدحس��ین ديگ��ر در قالب جان جاي نمي گرفت. از 
خودش ش��رمنده ب��ود. از طرفي اتفاقات بدي در كش��ور در ح��ال روي دادن بود. 
اختالفات بني صدر و حمايت او از جريانات ضدانقالب. و فرصت ندادن به نیروهاي 
مردم��ي براي دفاع از كیان كش��ور. تبلیغات منفي دش��من و تخريب چهره بزرگان 
انقالب، باعث بوجود آمدن مش��کالت بزرگي ش��ده بود. محمدحسین وظیفه خود 
مي دانست تا آنجا كه ممکن است نسبت به جواب دادن به سؤاالت مردم اقدام نمايد 
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و مشکالت كاري مردم را برطرف نمايد.
فاطمه دوست داشت محمدحسین را در لباس دامادي ببیند، اما محمدحسین هربار 
به بهانه اي شانه از زير ازدواج خالي مي كرد. از همان زنگي آباد دختر مؤمني را به او 

پیشنهاد دادند و او پسنديد و 25 بهمن سال 59 ازدواج نمودند.
***

... مادرش چندبار آمده بود با مادرم صحبت كرده بود. من او را ديده بودم. با هم 
فامیل هم بوديم. وقتي مادرم نظر من را خواس��ت س��رم را پايین انداختم و جواب 
ندادم. پدرم كه فهمید محمدحس��ین خواستگار من است. خدا را شکر كرد. مراسم 

عقد و عروسي خیلي زود و ساده برگزار شد.
براي رفتن به جبهه لحظه ش��ماري مي كرد. اولین ش��هید زنگي آباد را كه آوردند، 
ديگر محمدحس��ین آرام و قرار نداش��ت. هر روز عصر ساعتي را در كنار قبر شهید 

مي گذراند.
بي قراريش را احساس مي كردم، و غم درونش را مي خواندم. مي دانستم كه ماندن 
برايش س��خت است. مي دانس��تم كه برايش دل كندن از دنیا راحت است، و مال اين 

دنیا نیست.
... چند ماهي كه با او بودم، همه اش خاطره است. رفتارش صادقانه و مهربان بود، 
در برخوردهايش جاي س��ؤال باقي نمي گذاشت. عشق و عالقه اش هم از اعتقادش 

سرچشمه مي گرفت. آرامش وجودش را در خانه مي شد احساس كرد.
چندماهي بیشتر با هم نبوديم، مصطفي هنوز به دنیا نیامده بود. تابستان سال 60- 
چند روزي بود كه به مرخصي آمده بود. سفره را انداختم، كنارم نشست، موقع غذا 
با ش��وخي خوردن، گفت اين آخرين نهاريس��ت كه كنار هم هستیم. تا ديد كه من 
ناراحت شدم گفت من كجا و شهادت كجا؟ ولي مطمئن باش اگر شهید شدم قول 

مي دهم تو را شفاعت كنم.
... بیس��تم ش��هريور بود كه رفت آبادان. قباًل آموزش نظامي دي��ده بود. عملیات 
شکست حصرآبادان نزديك بود و امام فرموده بود كه حصر آبادان بايد شکسته شود. 
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در میان نیروهاي كرماني سازماندهي شده بود و آرپي جي زن گروه بود. كنار رودخانه 
بهمن ش��یر، براي تانك هاي دش��من كمین گذاشته بودند كه توس��ط تك تیراندازان 
دش��من مورد اصابت تیر س��مینوف قرار مي گیرد و در تاريخ 60/7/6 به ش��هادت 

مي رسد.
... رادي��و گزارش لحظه به لحظ��ه عملیات را مي داد. بتول آم��ده بود خانه. مادر 
محمدحسین - فاطمه - براي عروس چاي آورده بود و كنار هم نشسته بودند. گويي 
غم دوري محمدحسین رمق از آنها گرفته بود. رضا كه از راه رسید، سريع رفت راديو 
را برداش��ت و خاموش كرد و رفت توي اتاق. فاطمه كه از رفتار رضا متعجب شده 

بود، رفت توي اتاق و ديد كه رضا يك گوشه نشسته و گريه مي كند.
***

... خبر ش��هادت حسین را اول به برادرم عباس دادند. البته آن روزها راديو اسامي 
ش��هدا را هم اعالم مي كرد. چند روز بعد جنازه محمدحسین را آوردند و با حضور 
مردم زنگي آباد و مسئولین شهر تشییع شد. محمدحسین اولین شهید بسیجي زنگي آباد 

بود. وصیت نامه اش را هنگام دفنش خواندند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

من يخرج من بینه مهاجرا الي اهلل ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علي اهلل
هركس از خانه خويش به مقصد هجرت به سوي خدا حركت كند و بیرون آيد و 

در اين میان او را مرگ فرا رسد. اجر و پاداش وي در اين هنگام با خداست.
الحمداهلل رب العالمین و خالق سماوات و االرضین و ما فرهن و بینهن و رب العرش 

العظیم.
درود ب��ر محمدمصطفي)ص( و اهل بیت طاهرينش و س��الم به امام عصر)عج( و 
درود بر نائب بر حقش امام روح اهلل الموس��وي خمیني و درود بر ش��هداي راه خدا 
و جانبازان حزب اهلل و درود بر همه رزمندگان اس��الم، پدر مهربان و مادر گرامي و 
همسر عزيزم و فرزند كوچکم، سالم درود و سالمي ]همراه[ با اخالص و از صمیم 

قلب
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... سالم و درود به همه اقوام و خويشان و بازماندگان و همه حق داران و دوستان 
به همه مؤمنین. انسان با قدرت خداي متعال به دنیا مي آيد و با خواست او هم از دنیا 
مي رود. و چند روزي در اين دنیا اس��ت، دنیايي كه پر از نیرنگ  وفريب و دورويي 
و خودخواهي ها و ش��هوات فريبنده اس��ت. اما با اين همه وقتي داراي ارزش بزرگ 
مي شود و با آن دنیاي بزرگ و جاودان ]قابل معامله است[ كه خالص از هرگونه ريا 
بدس��ت آورد اما با تحمل مش��کالت و پشت پا زدن به همه قید و بندهاي شوتي و 
خودبیني و تجمالت و هر آنچه انس��ان را از حقیقت بیني و حقیقت خواهي باز دارد 
البته در خط خدا و رس��ولش و قرآن و خلیفه اش و مناديش. قرآن به همه ما درس 
زندگي مي آموزد كه چگونه زندگي كنیم و چگونه از دنیا برويم تا يك زندگي عالي 
و مرگي عالي د اش��ته باش��یم. زندگي در جهت خدا و مرگ هم در راه خدا. همه را 
ب��ه صبر و تقوا و ايثار و انجام فرائض و ترك محرمات و به تفکر توصیه مي كنم به 
صبر، تا در مقابل مشکالت و مصائب به زانو درنیائیم و چون كوه استوار باشیم و به 
تقواي تا اينکه رها شويم از قید و بندهاي مادي دست و پاگیر. انجام فرائض تا اوج 
بگیريم و نزديك شويم به خدا، و به ترك محرمات تا اينکه برتر شويم از آلودگي هاي 
روحي و جسمي، و تفکر تا اينکه راه انتخاب كنیم راه اولیاء، و نفس ها را تزكیه كنیم 
و سرانجام شايد كه رستگار شويم. حال كه انسان را از مردن ها چاره اي نیست پس 
چه بهتر كه انس��ان ش��هادت در راه خدا را انتخاب كند، تا س��عادت و سربلندي دو 

جهان براي او باشد. 
پدر و مادر و آش��نايان ما كه پیرو قرآنیم، و پیش��واياني چون حضرت علي)ع( و 
حسین)ع( و رهبري چون خمیني داريم، امروز دولت اسالمي است، و قوانین خدا و 
قرآن مي خواهد برقرار شود و استبداد و ظلم و كفر از اين سرزمین بیرون رفته است 
و اين يك نعمت بزرگي اس��ت كه مس��تکبران و سركشان را سركوب و مستضعفان 
عزت و سربلندي داده است. پس به گفته رهبر، حفظ آن براي همه ما واجب است. 
پس براي حفظ اين مکتب از جان هم بايد ]گذشت[ كه خدا ما را در صف شهیدان 
قرار دهد. ش��ما نگوئید كه اگر جبهه نمي رفت كش��ته نمي شد، نه اينطور نبايد فکر 
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كنید، آدمي هركجا كه باش��د و وقتي كه عمر به آخر رس��ید مي رود، چه بهتر اگر در 
اين راه به اتمام است در جبهه تمام شود و اگر كه همه ما اين لیاقت را نداريم تا در 
راه خدا كشته شويم اي خدا مي خواهیم كه اين لیاقت را به ما بدهد. خدايا اگر قرار 
اس��ت كه شیطان در مزرعه عمرم چرا كند چنین عمري را نمي خواهم. امیدوارم كه 
خداوند من اين بنده حقیر را به راه درس��ت هدايت بکند و ديگر در آخر س��خن با 
مادرم؛ اي مادر در مرگ من ش��یون مکن و عمرم به پايان رس��یده بود؛ هیچ ناراحت 

نشو ]و[ نبايد... هیچ غم و اندوهي به دل راه ندهید.
و ش��ما كه در پش��ت جبهه ها هس��تید؛ دعاها و نمازها را از ياد نبريد، خصوصًا 
دعاهاي كمیل، دعاي توسل و نمازجمعه و ديگر مجالس مذهبي، حتماً كه در اينگونه 
مجالس شركت مي كنید زيرا همین دعاها بود كه اسالم را به پیروزي كشانید و شما 
اضافه بر آن ]كه[ مي رويد ديگران را هم تشويق كنید كه بروند در مجالس و بي اجر 
نمي ماند. به امید پیروزي اسالم بر كفر، در هركدام از اين مجالس مي رويد دعا كنید 
كه خدا امام زمان را به فرياد امت مس��لمان برساند... اي خدا امام زمان را بفرست و 
ديگر دعاها. طول عمر امام عزيز اين قلب تپنده امت هست و امید مستضعفان جهان 
و پیروزي رزمندگان اس��الم و شفاي مجروحین جنگ تحمیلي، ديگر عرضي ندارم 

بجز سالمتي شما. خدا يار و نگهدار.
اي قوم دمي غافل از آن شاه نباشید  

شايد كه نگاهي كند، آگاه نباشید     
***

خیلي دوست داشتم بدانم همسرم چطور شهید شده است، و االن در چه وضعیتي 
اس��ت، يك ماه بعد از ش��هادتش خوابش را ديدم، با همان لباس كه براي آخرين بار 
از خانه خارج ش��ده بود، روي ايوان خانه پدري اش نشسته است. از او سؤال كردم: 

چطور شد كه آمدي خانه؟ گفت: بخاطر اينکه من افضل بودم. )خدا اجازه داد(
پرسیدم؛ كه تیر خوردي يا تركش؟ 

گف��ت: تیر خوردم و با دس��ت نش��ان داد كه تیر از پیش��انیش عبور ك��رده و از 
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پشت س��رش خارج ش��ده. از او پرسیدم؛ موقع ش��هادت ياد كدام يك از ما بودي؟ 
گفت: ياد هیچ كدام فقط خوشحال بودم كه شهادت نصیب من شده.

... امروز مصطفي كه پدرش را نديده اس��ت و خاطرات شیرين محمدحسین تنها 
يادگار اوست. راهش پر رهرو باد.

راويان خاطرات و حكايات :
پدر : رضا    مادر : فاطمه 

همسر: بتول
تنها يادگارش: مصطفی  
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شهيد سيدابوالفضل سبط احمدي
استان مركزي شهرستان ساوه

زودتر از مدرسه خودش را به خانه رساند، و رفت توي آشپزخانه و غذايي براي 
بچه ها آماده كرد. سیدحسن و سیدحسین را كنارش نشاند و غذايشان را توي بشقاب 
كش��ید. بابا مهرباني گاهي كمکشان مي كرد كه غذايشان را خوب بخورند. كمي كه 
استراحت كرد، كتاب هايش را باز كرد و كمي مطالعه كرد. بعد دست بچه ها را گرفت 
و بیرون آمدند، كمي خريد كنند و بچه ها هوايي عوض كنند. نزديکي هاي مغرب هم 

كه شد، رفت مسجد مقدس زاده.
***

سیدعباس، معلم ابتدايي بود. عالم عامل و روحاني اهل زهد و تقوي بود و مدت ها 
توي ساوه پیش نماز مسجد مقدس زاده. همه مردم او را به ديانت و تقوا مي شناختند. 

تاريخ تولد: 1325

 محل تولد:ساوه

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی استان مركزی 

تاريخ شهادت: 1361/08/11

محل شهادت: جاده دهلران  

نحوه شهادت:  اصابت گلوله  

مزار: گلزار شهدای امامزاده سيد علی اصغر 



چند وقتي بود كه همسرش از دنیا رفته بود و دو پسرش سیدحسن و سیدحسین را 
خودش تر و خشك مي كرد. مناعت طبعش اجازه نمي داد كه از كسي كمك بگیرد.

� توي فامیل همه س��ید را به بزرگي و فضل مي ش��ناختند و پیش��نهادهايي براي 
تجديد فراش به او مي كردند. س��یده سکینه كه دختر پسرعمويش بود دختر مؤمني 
و باس��وادي بود. اخالقش هم با بچه ها مهربان بود. خواستگاري كه رفتند، گفته بود 
افتخار مي كنم خادم بچه هاي حضرت زهرا باشم و خیلي ساده آمد خانه سیدعباس.

***
� براي ما مثل مادر بود. با آمدنش احس��اس كمبود نمي كرديم. حتي يك بار هم با 
م��ا ترش رويي نکرد. براي خدمت ب��ه پدرم و بچه هاي پدرم با اعتقاد بود. مهربان و 

كدبانو.
خانه صفاي ديگري گرفته بود. س��یدعباس ديگر خیالش راحت ش��ده بود. هم به 

درس و بحثش مي رسید و هم به امورات مسجد، و حل مشکالت مردم.
� برف روي زمین نشسته و خیابان هاي شهر را پوشانده است. باد سردي با سرعت 
مي وزد. بجز چند ماش��ین عبوري كه گاه از خیابان مي گذرد، ترددي در ش��هر ديده 
نمي شود. سیدعباس عبايش را روي سرش انداخته و كنار خیابان منتظر يك ماشین 
است. يك سواري كنارش توقف مي كند. سیدعباس چیزي مي گويد و سوار ماشین 
مي شود. كنار خانه سیدعباس توقف مي كند. چند دقیقه بعد در حالیکه زير شانه ها و 
دستهاي همسرش را گرفته است، او را سوار صندلي عقب ماشین مي كند، و از راننده 

مي خواهد كه سريع او را به بیمارستان شهر برساند.
آرام و ق��رار ندارد. قرآن كوچك جیبیش را باز ك��رده و روي صندلي هاي راهرو 
بیمارس��تان مي نشیند و س��وره مريم را مي خواند. به خدا امیدوار است و گاهي هم 
ذكري زير لب نجوا مي كند. ياد همس��ر اولش و زحمات درد و رنج او مي افتد. باز 
با ذكر خدا دلش را آرام مي كند. به صحن بیمارس��تان مي آيد و چند قدمي در هواي 

سرد بیرون راه مي رود.
مي آيد و خبر مي گیرد. لبخند روي لبانش مي نش��یند. ساعتي بعد قنداقه فرزندش 
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را ك��ه در كنار مادر خوابیده مي بیند. به كنار قنداقه مي آيد و مقداري تربت كربال به 
داخل دهان نوزاد گذاشته و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه مي گويد.

***
ب��ا آنکه خدا به او فرزند داده بود، حتي يك لحظه هم از ما غافل نبود. واقعاً ما را 
فرزند خودش مي دانس��ت. ما هم از اينکه خدا به ما يك برادر كوچك داده كه با او 

بازي كنیم خوشحال بوديم.
نام��ش را ابوالفضل گذاش��ت. كنار قنداقه اش مي نشس��ت و ب��ا او بازي مي كرد. 
دس��ت هاي كوچکش را در دست هايش مي گرفت و به آن ها بوسه مي زد. گاهي هم 

برايش روضه علمدار كربال را مي خواند.
***

راه كه افتاد گاهي با حسن و حسین او را به مسجد مي برد. بعدها هم كاظم و باقر 
و مهدي و خواهرهايش هم دنیا آمدند.

لب��اس و كفش نو برايش خريده بوديم و آماده ش��ده بود به مدرس��ه برود. همان 
مدرس��ه اي كه پدرش معلم بود و حس��ن و حس��ین درس مي خواندند، ثبت نامش 
كرديم. قباًل پدرش به او روخواني قرآن ياد داده بود. تا صبح از شوق رفتن به مدرسه 
نخوابید. صبح كه با پدرش رفت، پشت سرش آيت الکرسي و چند قل هواهلل خواندم. 
همان روز اول، معلم كالسشان گفته بود كه تو بیشتر مي داني و ولي با بچه ها همراه 
باش. شیرين بود و زبر و زرنگ. ظهر كه آمد خانه در پوست خودش نمي گنجید. با 
آنکه چند ساعت بیشتر مدرسه نرفته بود، تا موقع خواب خاطره تعريف مي كرد و با 

حوصله گوش مي كردم.
توي بازي هم سعي مي كرد هواي ديگران را داشته باشد. اهل جرزني و از زير كار 
در رفتن نبود. با آنکه كوچولو و ريزه بود بچه ها را به كار مي گرفت. توپ پالستیکي 
كه مي افتاد وس��ط زمین، همه دوست داش��تند ابوالفضل توي تیمشان باشد و برنده 
بیرون بیايند. حس��ابي براي خودش كاپیتان ب��ود. هم توي محله هم توي بازي هاي 

كالس.
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هم درس��ش خوب بود، هم اخالقش. همه معلمها و مس��ئولین مدرسه دوستش 
داشتند. مسجد هم كه مي آمد، گاهي اذان مي گفت و گاهي مکبر بود. سیدعباس هم 

دوستش داشت.
ابتدايي و راهنمايي را كه تمام كرد، رفت دبیرستان، رشته تجربي. حاال نوجوان بود. 
پس��ر حجت االسالم سیدعباس سبط احمدي و اين موضوع با جريانات انجمن هاي 
ايالتي و واليتي و مخالفت روحانیون و مراجع با اين اليحه هم زمان ش��ده بود. توي 
ساوه با توجه به اينکه نزديك قم بود و روحانیون مبارز زياد بودند، فضا ملتهب بود. 
مسجد مقدس زاده هم كانوني شده بود براي بحث هاي سیاسي و انقالبي. سیدحسن 
حاال خودش هم يك طلبه جوان مبارز بود. گاهي حکم رابط را بین قم و ساوه ايفا 

مي كرد.
خیلي زود توي دبیرستان محور بچه هاي مذهبي شد. هم درسش خوب بود و هم 
خوش اخالق بود. فوتبال و ورزش��ش هم كه حرف نداشت.  به بهانه هاي مختلف با 
بچه ها صحبت مي كرد و از امام و 15 خرداد مي گفت. مدير مدرس��ه چندباري او را 
خواس��ته بود و به او تذكر داده بود؛ ولي ابوالفضل خیلي عادي جواب داده بود كه 
من بجز كار، درس و دعوت بچه ها به مسجد و قرآن كاري نمي كنم كه آن هم فکر 

نکنم ممنوع باشد.
به سیدعباس هم گفته بودند مواظب ابوالفضل باشد.

ديپلمش را كه گرفت، رفت سربازي.
سیده سکینه، ساك لباسهايش را آماده مي كند و برايش مقداري تنقالت مي گذارد. 
س��یني و آب آينه و قرآن را س��یدعباس مي گیرد و ابوالفضل از زير آن رد مي ش��ود. 

مي رود و سکینه، آيت اله الکرسي مي خواند و پشتش كاسه آب را مي ريزد.
فضاي پادگان و ارتش، او را متوجه عمق وابستگي و فساد رژيم كرد. دلش آشوب 
ب��ود. و نگران فس��اد فرماندهان ارتش و از طرفي بي اختیار ب��ودن آنها بود. حضور 
مستشاران نظامي خارجي برايش فرصتي شده بود تا خود را آماده تر كند. ارتباطش را 
با سربازان متدين بیشتر كرده بود. سنگ صبور خیلي ها شده بود. بعضي وقت ها هم 
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توي عاشورا و محرم باني جلسات مذهبي مي شد. منظم و مؤدب بود و سعي مي كرد 
آموزش ها را به خوبي ياد بگیرد. بهانه دست آنها نمي داد كه مچش را بگیرند. گويي 

مي دانست يك روز اين آموزش ها بکارش مي آيد.
سیدعباس بچه هايش را اهل دين و ديانت تربیت كرده و سکینه شیره جانش را با 

محبت اهل بیت در دهان بچه گذاشته بود.
از سربازي كه برگشت، در بانك ملي ساوه استخدام شد، نیمه هاي دوم دهه چهل، 
رژيم پايه هاي خود را براساس مخالفت با دستورات شرع مقدس گذاشته بود. فتواي 
آيت اهلل گلپايگاني براي تحريم معامله با بانك ها بخاطر عملیات ربوي آن، كافي بود 

كه ابوالفضل از بانك استعفا بدهد و بیرون بیايد.
***

مدتي نشس��تم و درس��هايم را مرور كردم. تصمیم گرفتم كه ادامه تحصیل بدهم. 
به خدمت در روس��تاها عالقه داش��تم. احس��اس مي كردم نوعي تکلیف دارم كه به 
روستائیان خدمت كنم. رشته دامپزشکي دانشگاه اهواز، جزء اولويت هاي انتخابم بود. 

سال 49 در رشته كارداني دامپزشکي دانشگاه اهواز پذيرفته شدم.
***

فضاي دانشگاه از طرفي و فضاي عمومي استان كه محل تبعید بسیاري از علما و 
فعالین سیاسي بود، براي ابوالفضل كه حاال در كوره حوادث آبديده شده بود، فرصت 

مغتنمي بود.
با توجه به ارتباطات سیدحس��ن و نفوذ پدرش، با علما و روحانیون اهواز ارتباط 

برقرار كرد و در جذب و روشنگري میان دانشجويان فعال بود.
باهوش بود و اتفاقات اطرافش را بخوبي متوجه بود. در فضاي دانش��گاه آن روز 

خودش يك محور بود و جذب هیچ گروه و دسته سیاسي نشد.
سال 51 با پايان درس، در سازمان دامپزشکي كشور استخدام شد و به چهارمحال 
بختیاري رفت. س��کینه آرزو داش��ت كه براي پسرش عروس��ي بگیرد. حاال هم كه 

شرايط مهیا شده بود و ابوالفضل هم كار داشت و هم درآمد. 
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س��یدعباس هم نگران حال فرزندش بود. حس��ن كه تحت تعقیب ساواك بود و 
حسین هم كه كارمند اداره ثبت ساوه شده بود. در ساوه بر علیه رژيم فعالیت مي كرد.
پدرم كارمند اداره ثبت بود، بس��یار متدين و خانواده دوست بود. ما هفت خواهر 

بوديم و من دختر هفتم. دو تا برادر هم داشتم كه از من كوچکتر بودند.
پدرم با سیدعباس پسرعمو بودند و هم سن سال و صمیمي، ما هم با خانواده آنها 
رفت و آمد داشتیم. البته همسر اول سیدعباس عمه من بود كه عمرش به دنیا نبود و 

رفت. خانم با مادرم دوست و فامیل بود.
چند ماهي بود كه ديپلمم را گرفته بودم. پدرم حس��اس بود كه دوس��ت داش��ت 
دخترهاي��ش با آدم هاي متدي��ن ازدواج كنند. خانم به مادرم گفته بود و مادرم به بابا 

گفته بود بابا خواسته بود كه نظر مرا هم بپرسند.
***

...صورتش سرخ شده بود و سرش را پائین انداخته بود. مادر فهمیده بود كه موافق 
است. فردا سیدحسن و سیدحسین با سکینه خانم براي خواستگاري آمدند. بعدش 
هم كه دوباره س��یدابوالفضل با سیدحس��ن و سیدحس��ین آمد. قرارها گذاشته شد. 
تعدادي اعالمیه در س��طح شهر توزيع شده بود و سیدحسین و سیدحسن در توزيع 
اعالمیه ها نقش اساس��ي داشتند. ساواك از فرصت استفاده كرده بود و سیدحسین و 
سیدحس��ن را گرفته بود. از قراري در حالیکه اعالمیه امام توزيع مي كردند، دستگیر 
شده بودند. سیدابوالفضل هم جانشین آن دو شده بود. گفته بود تا آنها آزاد نشوند، 

عقد نمي كنیم.
نفس زنان به خانه ما آمده بود. مادرم وحش��ت كرد و بابايم پرس��یده بود: چه خبر 
است؟ زير لباسش تعدادي اعالمیه بود. رنگ از صورت پدرم پريد. رفت زيرزمین و 
خودش را مخفي كرد. از ما خواست كه تمام المپ هاي خانه را خاموش كنیم و اگر 

كسي زنگ زد در را باز نکنیم.
با مش��ت و لگد به در خانه حمله كرده بودند. از همسايه ها هم كه پرسیده بودند، 
همس��ايه ها چیزي نگفتند. تقريباً آخرهاي ش��ب بود كه از باالي پشت بام خانه فرار 
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كرد و رفت.
سیدحس��ین و سیدحس��ن بعد از يك س��ال حبس و ش��کنجه، آزاد شدند، و باز 
فعالیت هاي سیاس��ي آنها ادامه داشت. هر از گاهي هم، سیدابوالفضل از چهارمحال 
مي آمد و با آنها همکاري مي كرد. ش��هرباني و س��اواك روي آنها حساس شده بود. 
البته ابوالفضل خیلي زرنگ بود و دم به تله نمي داد. هربار با ترفندي از دس��ت آنها 
فرار مي كرد. يك بار هم تعدادي اعالمیه را توي آفتابه مس��ي جاس��ازي كرده بود و 
به راحتي از كنار آنها رد كرده بود. تابس��تان س��ال 52 مراسم عروسي ما بسیار ساده 
و س��نتي برگذار شد. يك سالي به چهارمحال رفتیم و بعد سیدابوالفضل خودش را 

منتقل كرد و آمديم ساوه.
يك س��ال از ازدواجش��ان گذشته بود كه خدا به آنها يك پس��ر داد. ابوالفضل كه 
خود را شاگرد مکتب پدر مي دانست، هنوز شهركرد زندگي مي كردند. سیده خديجه 
هم خوشحال از شادماني شوهرش، با صلوات بر محمد و آل محمد كام فرزند را با 
مقداري تربت كربال باز كرد و در گوش��ش اذان و اقامه گفت و نامش را سیدمحمد 

گذاشت.
انقالب علني ش��ده بود و مسجد مقدس زاده س��اوه به يکي از پايگاه هاي جوانان 
انقالبي تبديل ش��ده بود. حس��ن و حسین و ابوالفضل و س��یدكاظم و سیدجعفر و 

سیدباقر هم در سازماندهي حركت هاي انقالب نقش فعالي داشتند.
سکینه الس��ادات، مثل يك ش��یرزن بچه هايش را براي مبارزه با ظلم و فساد رژيم، 
تربی��ت كرده بود. گاهي وقت ها كه در روحیه بچه ها خللي مي ديد، آنها را تش��ويق 

مي كرد. مثل اينکه در كالم امام تولد و حیات مجدد اسالم را ديده بود.
خبر آمدن امام، روح امید را در دلها زنده كرده بود. پايه هاي رژيم ترك برداش��ته 

بود. مردم استوار پشت سر امام ايستاده بودند.
آمده بودند تهران تا در استقبال امام حضور داشته باشند. سکینه لحظه اي از راديو 

كه اخبار ورود امام را لحظه به لحظه گزارش مي كرد، جدا نمي شد.
حاال ديگر شکوفه هاي امید باز شده بود و ده روز بعد انقالب پیروز شد.
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س��یدابوالفضل مي دانس��ت كه انقالب كار و مجاهدت مي خواه��د. بايد به مردم 
خدم��ت مي كرد و بايد با برنامه ريزي دقیق براي رفع محرومیت از روس��تا حركت 

مي كرد.
سال 58 خداوند به ما يك دختر مرحمت فرمود كه نامش را زينب گذاشتیم. احمد 

هم سال 59 به دنیا آمد.
آتش جنگ ش��عله مي كشید. � سیدحس��ن و سیدحسین از روزهاي اول جنگ به 
جبهه اعزام شدند. سیدكاظم و سیدمهدي و سیدباقر و سیدجعفر هم همگي به نوبت 
به جبهه ها اعزام مي شدند. حجم فعالیت خدمت رساني و ضرورت حضور در ساوه 
از طرفي و داش��تن س��ه بچه قد و نیم قد مانع اعزام س��یدابوالفضل به منطقه مي شد. 
شبها تا ديروقت و بدون هیچ چشمداشتي در روستاها مي ماند و به مشکالت مردم 
رسیدگي مي كرد. طبس كه زلزله آمد يك ماه رفت آنجا و به زلزله زدگان خدمت كرد.
پايان س��ال 60 و شروع سال 61 ماههاي سرنوشت س��از جنگ بود. سه عملیات 
ب��زرگ ثامن االئمه، طريق الق��دس و فتح المبین، در اين س��الها صورت گرفت. يك 
س��ال از جنگ ناجوانمردانه ي، كه صدام شروع كرده بود و بخش عمده اي از خاك 
ايران اس��المي را به تص��رف خود درآورده بود، مي گذش��ت. ش��رايط اول جنگ، 
عدم س��ازماندهي نیروهاي خودي و فرماندهي پر اش��تباه بني صدر سپري شده بود. 
سیدحس��ین و سیدحسن به همراه سیدكاظم و س��یدمهدي در جبهه هاي جنوب و 

سیدجعفر هم در كردستان حضور مستمر داشتند.
سیدكاظم مجروح شده بود و در بیمارستان بستري بود. شروع عملیات بیت المقدس 
در تاريخ 61/2/12 موجي از ش��ادي در كشور ايجاد كرده بود. مردم منتظر باز شدن 
دروازه هاي خرمشهر بودند. سیده سکینه مثل يك شیرزن اخبار جبهه را دنبال مي كرد 
و به جوان مجروحش رسیدگي مي كرد. سیدعباس از مسجد آمده بود خانه؛ اما غمي 
سنگین در صورتش معلوم بود. سیده سکینه برايش چاي آورد و عبايش را گرفت و 

روي چوب لباسي آويزان كرد. سیدعباس سرش را پايین انداخته بود.
س��کینه دوزانو كنار ش��وهرش نشس��ت. گويي از همه چیز خبر دارد. بي مقدمه از 
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حضرت علي اكبر گفت و حماس��ه كربال و از صبر سیدالش��هداء. اشك از چشمان 
سیدعباس سرازير شد. فقط توانست نام حمید را بر زبان بیاورد.

س��کینه مثل كوه ايس��تاده ب��ود. حدود 20 روز ب��ود كه جن��ازه اش را پیدا نکرده 
بودند. در عملیات بیت المقدس، س��اوه حدود 30 شهید داده بود. وقتي كه جنازه را 
آوردند صورتش س��وخته بود. تشیع جنازه باش��کوهي داشت. لحظه هاي آخر خود 

سکینه السادات داخل قبر رفت و فرزندش را به سیدالشهدا سپرد.
س��یدابوالفضل ديگر آرام قرار نداشت. مي گفت بچه ها از آب و گل درآمده اند و 
بزرگ ش��ده اند. محمد 8 س��اله شده و احمد 2 ساله و زينب سه ساله و نیم. ما را به 
خدا س��پرد و س��فارش ما را به مادر كرد. س��کینه هم او را به سیدالشهدا سپرد او را 

راهي كرد.
اول مهر سال 61 بود كه اعزام شد. اول مهر سال 61

»خ��واب ديده بود كه مهدي و يك عده از ش��هدا دارن��د فوتبال بازي مي كنند. به 
ابوالفضل هم مي گويند تو هم بیا بازي. گفته بود كه من بازي بلد نیستم. آنها توپ را 
برايش پرت كرده بودند. مي گفت بعد از بازي رفتیم سر يك سفره خیلي بزرگ كه 

عدة زيادي در آن نشسته بودند، و من هم با آنها غذا خوردم«.
چهل روز بود كه رفته بود جبهه. سر و كله زدن با سه بچه قد و نیم قد، برايم سخت 
بود. خانه نشس��ته بودم كه زنگ زدند بروم خانه پدرش��وهرم. گفته بودند كه حالش 
خوب نیست. رفتم، فضاي خانه پر از غم بود. خواهرهاي ابوالفضل گريه مي كردند. 
مادرش��وهرم هم به يك گوشه اي نگاه مي كرد و اش��ك هايش از چشم روان بود. تا 
رس��یدم خودش را جمع كرد و از من استقبال كرد. پدرشوهرم كه آمد، متوجه شدم 

كه براي ابوالفضل اتفاقي افتاده است.
بي حال شده بودم. بغض گلويم را گرفته بود. احساس مي كردم كه تحمل دوريش 
را ندارم و حاال با بچه هايش چه كار كنم. باز سکینه خانم آمد كنارم نشست. لیواني 
آب بدس��تم داد و گفت: بايد خدا را ش��کر كني. بايد زينب گونه باشي. � چادرت را 
سفت دور كمرت ببند و افتخار كن. خدا به من و تو لطف كرده است. اگر در حین 
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كار تص��ادف مي كرد و يا به مرگ طبیعي مي مرد، بايد ناراحت مي ش��ديم. مي گفت: 
بچه هاي تو بچه يتیم نیستند. اينها بچه شهیدند. شهید.

جن��ازه ابوالفضل را در حالیکه در حین عملیات محرم و در تاريخ 61/8/10 مورد 
اصابت تیر مس��تقیم گلوله قرارگرفته بود به س��اوه آوردند و در كنار س��اير شهدا و 

برادرش مهدي به خاك سپردند.
س��اير برادرهاي ابوالفضل تا پايان جنگ به طور متناوب در جبهه بودند. حس��ین 
كه تمام مدت جنگ را در جبهه حضور داش��ت، در عملیات مرصاد فرزند جوانش 
محمدعلي را تقديم آستان سیدالشهدا كرد. مي گفت ما 8 سال نتوانستیم در معامله با 

خدا فروشنده جانمان باشیم. ولي خدا چقدر زود خريدار محمدعلي شد.

مادر : سیده سکینه پدر : سید عباس   
فرزندان : سید محمد ، سید احمد ، سیده زينب همسر : سیده خديجه  
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شهيد عباسعلي صادقي
استان تهران ، شهرستان تهران

روي تخت خوابیده اس��ت. به عکس قاب ش��ده روي طاقچه خانه پس��رش نگاه 
مي كند. گويي مثل يك س��یب از وس��ط دونیم ش��ده مي ماند با پدرش گاهي سرفه 
مي زند و گاهي از دردپا مي نالد. چند داغ براي او كه هنوز بايد س��رزنده مي بود و با 

همسر و بچه هايش زندگي مي كرد، خیلي زود پیرش كرده.
چشم هايش را مي بندد و دوباره به چشم هاي عکس قاب شده روي طاقچه، نگاه 
مي كن��د و يادش مي آيد كوچه باغ هاي زيباي محالت و دار و درخت و گل و بلبل 
خان��ه پ��در، كه چقدر باصفا بود و پ��در كه چقدر مهربان بود. مغ��ازه كبابي پدر را 
بیاد مي آورد. روس��ري گل گلي مادرش را مي بیند. هنوز هم بوي عطر سجاده اش را 

احساس مي كند و شیريني بوسه هاي او بر گونه هايش را.

تاريخ تولد: 1353

 محل تولد:محالت
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ص��داي زن��گ خانه را دوباره مي ش��نود، وقتي كه زهرا بیگم خان��م كه چند خانه 
آن طرف تر همسايه اش��ان بود، به در خانه ش��ان آمد. وقتي ك��ه در را باز كرد، چقدر 
مهربان به صورتش نگاه كرد و گفته بود: دختر نازم بگو مادرت بیايد. مادرش كه آمد 

جلوي در، هرچه خواست بشنود كه چه 
مي گويند، نشد. فقط نگاه مادرش را طور ديگري ديد. كمي خجالت كشید و رفت 
س��راغ كارهاي خانه. باز هم س��رش را پايین مي اندازد. گره روسري اش را سفت تر 

مي كند. مي نشیند و باز به قاب عکس روي طاقچه نگاه مي كند.
يادش مي آيد كه چند شب بعد، آقاجان، زهرابیگم و عباسعلي به خانه آنها آمده اند. 
مادرش به او گفته بود كه امشب خواستگار مي آيد و او از پشت پنجره عباسعلي كه 

جواني رعنا بود را ديده بود. سربزير و با حیا...
مادرش به او گفته بود كه درس دين خوانده و االن خیاطي مي كند. به او گفته بود 

كه مرد زندگي به نظر مي آيد و دين دار است.
پدرش پرس و جوهايش را كرده بود، و رضايت داده بود كه بیايند خواس��تگاري 
دخترش. قرارها گذاش��ته شد. لبخند به گوشه لبانش مي نشیند. يادش مي آيد مراسم 

ساده عروسي را و خانه ساده بختش را كه با بودن عباسعلي چقدر زيبا شده بود.
عباس��علي حدود سي س��الش بود و زهرا چند سالي از او كوچکتر. مرد زندگي و 
خوش رفتار بود. با آنکه درآمدش آن چنان نبود كه تأمین باشند، ولي اخالق خوبش 

جبران همه كاستي ها بود. هم كار مي كرد و هم در خانه كمك كارش بود. 
... دستمال را برمي دارد و قاب عکس را گردگیري مي كند و با گوشه روسري اش 

اشك هايش را پاك مي كند. هنوز نمي خواهد بچه هايش اشك او را ببینند.
ي��اد بچه هاي��ش مي افتد. وحید و فهمیه كه جوان از دس��ت رفتند. داغ آنها بدلش 
نشس��ت و االن حمید مانده كه دست مثل يك سیب است كه با پدرش از وسط دو 

نیم شده.
عباس��علي دلش پر بود از محبت اهل بیت. اهل مسجد بود و عبادت. درس حوزه 
را هم در تهران خوانده بود. مدرسه شاه چراغي. مقلد امام بود و همیشه اسم حاج آقا 
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روح اهلل را با احترام ياد مي كرد.
گاه��ي هم اعالمیه هاي امام را مي آورد خانه و او بین خانم ها و جلس��ات خانم ها 

تقسیم مي كرد. عباسعلي هم مساجد و جلسات مذهبي آقايون را پوشش مي داد.
ش��یريني آن همه شجاعت مردش را كه مردانه در مقابل ظلم و فساد ايستاده بود، 
هنوز احساس مي كند. دوباره با عکس حرف مي زند. 30 سال است كه منتظر آمدنش 

است.
سال 55 بود كه به استخدام اداره دامپزشکي محالت درآمد. برايش فرصت مناسبي 
بود تا هم كار كند و هم به فعالیت هاي انقالبیش بپردازد. روستا برود و با مردم آنجا 

حرف بزند و امام را بشناساند.
خود كشاورز بود و كشاورززاده. درد روستائیان را مي دانست. با گوشت و پوستش 
احساس كرده بود كه به اسم اصالحات ارضي، چه باليي سر كشاورزي و كشاورزان 

آوردند.
به كارش عالقه نشان مي داد و از اينکه مي توانست خدمتي به مردم محروم بکند و 
كاري مستمر داشته باشد؛ خوشحال بود. انقالب كه پیروز شد، آرام و قرار نداشت. 
شب و روزش شده بود كار و فعالیت. بچه ها كمتر مي ديدنش و بايد هم براي بچه ها 
پ��دري مي كرد و هم مادري و چقدر ش��یرين بود وقتي ك��ه با لبهاي خندان و روي 
گشاده، وارد منزل مي شد. او بچه ها را در آغوش مي گرفت. حمید و وحید و فهمیه 

را. آه وحید و فهیمه، دلش مي سوزد، داغ روي داغ.
جنگ كه ش��روع ش��د، چندباري رفت جبهه. همان ماه هاي اول، داوطلب رفت. 
راحت دل از دنیا كند و رفت. بدون هیچ تعلقي. گويي مال اين دنیا نبود. اصاًل مال 
اين دنیا نبود. مي گفتند كه اس��یر شده اس��ت؛ ولي او آزاده تر از اين بود كه در قالب 

اسارت بیايد. هنوز هم منتظر آمدنش هستم.

مادر : زهرا بیگم  پدر : آجان  
فرزندان : حمید ، وحید ، فهیمه همسر : زهرا رضائیان 
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شهيد ناصر صالحي
استان مركزي شهرستان ساوه

زمین خاكي وسط روستاي طراز ناهید را براي فوتبال انتخاب كردند. با گچ زمین 
را خط كش��ي كرده بودند و مثل زمین هاي رسمي فوتبال، بجاي دروازه اول دو تیکه 
س��نگ گذاشته بودند. بعدها هم كه توانستند پیرمردهاي روستا را راضي كنند، دو تا 
چاله كندند و دو تا چوب دو طرف زمین كاشتند و شد چوب دروازه، بدون تور و 
پرچم كرنر و نورافکن براي روش��ن كردن زمین. عصرها جمع مي شدند و تیم بندي 
مي كردند، و بازي مي كردند. براي خودش��ان قانون درست مي كردند. دو تا ده دقیقه، 
قانون گل طاليي و تك گل. تیمي كه مي برد توي زمین مي ماند تا با تیم ديگر بازي 

كند.
اعضاي تیم هم كه حس��اب و كتاب نداش��ت. از دو تیم پنج نفره شروع مي شد تا 
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همان ده يازده نفر. يکي از بچه هاي تیم قبلي يا بعدي هم داور مي ش��د. گاهي با دو 
انگش��تش سوت مي زد و گاهي هم يك س��وت مي خريدند و سوت داوري مي شد. 
اگر تیمي گل مي خورد و يا داور تصمیمي مي گرفت جرزني ها شروع مي شد. اصاًل 

خوشي بازي به همین جرزني هاي اول و آخر بازي بود.
از مدرس��ه كه مي آمد و كتاب هايش را مي گذاش��ت، لباس ع��وض كرده، نکرده 
مي دويد كنار زمین فوتبال روس��تا. توپ پالس��تیکش را هم برمي داشت و مي رفت. 
خس��ته و كوفته مي آمد خانه و يك چرت مي زد. مي نشست و درس هاي فردايش را 

مي خواند.
بچه ها دوس��ت داشتند يا ناصر در تیم آنها باشد يا آنها در تیم ناصر باشند. خوب 
بازي مي كرد و اهل شوخي و بذله گويي بود. از هر فرصتي استفاده مي كرد كه كمي 

بخندد و شاد باشد.
***

... ب��رادر بزرگ خانواده بود. يك برادر و يك خواهر داش��ت. پدرش قطعه زمین 
كوچکي توي روس��تاي طراز ناهید ساوه داش��ت. به سختي زندگیشان مي گذشت. 
ناصر هم تا مي توانست كمك پدر بود. تابستان ها و فصل درو كنار پدر و دم دستش 
بود. زندگیش��ان تعريفي نداشت. پدرش مشهدي حس��ین روي زمین كار مي كرد و 
س��کینه خانم گاهي قالي مي بافت و گاهي هم كمك كار همس��رش بود. چند مرغ و 
خروس هم توي حیاط نگه مي داشتند كه اسباب بازي هاي ناصر و برادر و خواهرش 

بودند.
س��ال چهل و هفت، هفت س��الش بود كه در همان طراز ناهید به مدرسه ابتدايي 
رفت. تا صبح از ذوق نخوابید. صبح كیفش را برداش��ت و لباس مدرسه اش را تنش 
كرد و رفت مدرس��ه، ي��ك معلم مجبور بود توي ي��ك كالس چند مقطع را درس 
بدهد. توي كالسش��ان، پسر مشهدي حبیب و دختر كرباليي خلیل هم بودند. معلم 
هم مجبور بود وقت كالس را به س��ه قس��مت تقس��یم كند و در هر قسمت به دو 
گروه ديگر فرجه بدهد كه بیرون بروند يا درس بخوانند تا او بتواند به درس كالس 
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بااليي ها يا پايیني ها برسد.
واقعاً هم درس خواندن و درس دادن س��خت بود. ولي ناصر مي خواس��ت درس 
بخواند. چشم دوخته بود به معلم كه از شهر آمده بود. پنج سال ابتدايي را در همان 

مدرسه گذراند و هر سال دانش آموز خوب مدرسه بود.
حسین و سکینه هم شاد بودند از اينکه پسر بزرگشان درس مي خواند. به امید اينکه 
كاره اي شود و شايد از اين سختي زندگي نجات پیدا كند، تمام همتشان را گذاشتند 

تا در مدرسه راهنمايي روستا ثبت نامش كنند.
س��ه س��ال راهنمايي را كه با موفقیت و س��ربلندي تمام كرد، مايه افتخار سکینه 
پیش در و همس��ايه ش��ده بود. خود ناصر هم كمك درس همکالسي هايش بود كه 
تابستانهايش��ان خراب تجديد ش��ده بودند. و گاهي دو سال را بايد مي ماندند تا يك 

سال را طي كنند.
تابس��تان هاي ناصر صرف كار و كمك كردن به پدرش مي ش��د. كه تمام سرمايه 
زندگیش يك تکه زمین كشاورزي و چند رأس دام بود كه با آنها هم خرج خانواده 

را مي داد و هم خرج تحصیل ناصر و برادر و خواهرش را.
ناصر مانده بود چه كار كند. دبیرستان در روستا نبود و بايد براي ادامه تحصیل به 
ش��هر مي رفت. هزينه تحصیل در شهر براي پدرش بسیار سنگین بود، اما حسین و 
سکینه مي خواستند پسرشان درس بخواند. ناصر را راضي كردند و فرستادنش شهر و 
در دبیرستان ثبت نام كرد. خانة يکي از اقوام اتاقي برايش اجاره كردند و او را سپردند 
و برگش��تند روستا. هنوز پانزده سالش نشده بود كه بايد براي درس از خانه و مادر 
دور مي شد. در دبیرستان هم دانش آموز درس خواني بود و خیلي زود جاي خودش 

را میان بچه هاي مدرسه باز كرد.
ت��وي فوتب��ال از بهترين ه��ا بود و از لح��اظ درس هم خوب بود. ش��وخ مزاج و 
حاضرجواب، محبوب بچه ها شده بود. معلم ها هم دوستش داشتند. مؤدب و منظم 

و اهل نماز و عبادت بود.
سالهاي 55و56 شهر ساوه هم يکي از كانون هاي انقالب شده بود. وجود روحانیت 
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پیشرو مثل حجت االسالم موحدي ساوجي و آقاي مطهري و موسوي همداني براي 
جوانان فرصتي بود تا با افکار امام آشنا شوند. ناصر هم كه بچه مسجد بود، ناخواسته 
به جريانات انقالب كشیده شد. خیلي زود راهش را انتخاب كرد، و يکي از جوانان 

فعال شد. هم در توزيع اعالمیه هاي حضرت امام هم شركت در تظاهرات.
... تأمین مخارج تحصیل ناصر براي حسین سخت بود. با آنکه هیچ وقت به روي 
ناصر نیاورد اما ناصر از اين موضوع نگران بود. لذا ساعت هاي بیکاري را دنبال كار 
بود. از ش��اگردي فروش��ندگي تا كارهاي فني. تا شايد كمك خرج پدر باشد و الاقل 

هزينه هاي تحصیل خود را فراهم كند.
س��ال 57 كه مصادف با پیروزي انقالب ش��د، به علت فعالیت هاي گس��ترده اش 
نتوانس��ت ديپلم خود را بگیرد و رفت س��ربازي. خوب آموزشها را ياد گرفت. اكثر 
مدت س��ربازيش را در كردس��تان بود و درگیري ها و مبارزه با ضدانقالب، در كوره 

حوادث آبديده شده بود. 
وقتي از س��ربازي برگش��ت به اس��تخدام اداره دام پزش��کي درآمد. كارمند بخش 
دامپزش��کي اداره كش��اورزي س��اوه بود. فرصتي برايش بود تا هم سر و ساماني به 
زندگي پدر و مادرش بدهد و هم خودش سروساماني بگیرد، كه جنگ شروع شد.

***
... روح ناصر تاب ماندن نداش��ت. نمي توانست لحظه اي آرام و قرار داشته باشد. 
رفت و چندماهي در منطقه بود. هربار كه مي آمد حسین و سکینه از او مي خواستند 
كه آس��تین باال بزند و ازدواج كند. با لبخند و ش��وخي از كنار موضوع مي گذش��ت. 

موقعي هم كه ساوه بود، لحظه اي از فعالیت فارغ نبود. دست و دل باز بود.
... ناصر سرباز بود، كه من هم براي سربازي بايد اعزام مي شدم. آن موقع قانون دو 
برادر سرباز هم زمان نبود. دزفول آموزش بودم كه خودش را رساند دزفول تا به من 
سر بزند. ماه رمضان بود. چند ساعتي پیش من ماند و رفت. وقتي الي دفترچه ام را 

باز كردم ديدم مقداري برايم پول گذاشته است.
... وقتي كه ناصر به خانه مي آمد، گاه گاهي كه كیفم را نگاه مي كردم، مي ديديم كه 
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مقداري پول برايم گذاشته است. 
***

سکینه چادرش را به دور كمرش بسته و دارد حیاط را جارو مي كند. صداي مؤذن 
بلند مي ش��ود. يادش مي آيد وقتي ناصر دنیا آمد اولین صدايي كه به گوشش رسید، 
صداي اهلل اكبر مؤذن بود. جارو را كناري مي گذارد مي رود براي نماز آماده مي ش��ود. 
سجاده اش را پهن مي كند. همان سجاده اي را كه ناصر، با مهر و تسبیح و يك شیشه 
عطر كوچك برايش از زيارت آورده بود. سر سجاده مي نشیند. نمازش را مي خواند 
و باز مي نشیند به دعا كردن براي ناصرش كه چندماهي است براي چندمین بار رفته 

است جبهه با خودش مي گويد. هربار كه مي آيد، زيباتر و جاافتاده تر مي شود.
ب��ا خودش تصمیم مي گیرد؛ كه اين بار حتماً مجبورش مي كنم كه بماند و دامادش 
مي كن��م. برادر كوچکترش داماد ش��ده ولي هربار ناصر بهان��ه اي مي آورد. در خیال 
خود لباس دامادي را به تن پس��رش ورانداز مي كند. لبخندي گوشه لبش مي نشیند، 
و صلوات��ي بر محمد و آل محمد مي فرس��تد. جانمازش را جم��ع مي كند. حیاط را 
آب جارو مي كند و چاي آماده مي كند كه مشهدي حسین بیايد. نگاهش را به ساعت 
مي اندازد. س��اعت از 2 بعدازظهر گذشته و هنوز حسین نیامده است. دلشوره دارد. 
ب��ه دم در خانه مي رود. خبري نیس��ت. برمي گردد و مي نش��یند و در افکارش غرق 
مي ش��ود. يادش مي آيد كه ناصر از مدرسه آمده بود و ناهارش را خورده و رفته بود 
بازي فوتبال. مشهدي حسین برايش يك جفت كفش نو خريده بود كه توي مدرسه 
بپوشد. آن روز آنقدر بازي كرده بود كه كف كفش باز شده بود. لباس هايش هم كلي 

خاكي و گلي شده بودند، و چقدر از ناراحتي مشهدي حسین مي ترسید.
مي نشیند و مي رود سر صندوقچه. آلبوم عکس را مي آورد و اولین عکس ناصر را 
كه براي مدرسه گرفته بودند، نگاه مي كند. سرش را تراشیده بودند بعد هم عکس هاي 

سربازي و جبهه را مي بیند.
اش��ك و دلش��وره امانش را بريده است. باز به در خانه مي آيد. از مشهدي حسین 
خبري نیست. تسبیح را بدست مي گیرد شروع مي كند به صلوات فرستادن. نمي داند 
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چرا اينقدر نگران اس��ت. حس��ین با خسرو پس��رش مي آيد به چشم هايش كه نگاه 
مي كند مي پرسد چه شده كه گريه كرده ايد؟

� گريه، چرا بايد گريه كنیم.
توي اتاق كنار چراغ والور و دور كرسي مي نشیند. هوا سرد است. غروب شب هاي 

بهمن، چند روزي است كه خشکي و سردي هوا آزاردهنده است.
حس��ین و خسرو ساكتند. گاهي با گوشه آستینشان چشم هايشان را پاك مي كنند. 

ثانیه ها براي سکینه به سختي مي گذرد.
� مرد چي شد؟ چرا اينقدر توي خودتي؟ خسرو چي شده تورو خدا؟

� حس��ین گريه مي كند و خس��رو خبر مجروحیت ناصر را مي دهد. مي گويد او را 
آورده اند بیمارستان ساوه.

� پاهايش سست شده است. همان وسط اتاق مي نشیند. بغضي گلويش را مي گیرد. 
ياد فکر و خیال ظهرش مي افتد. مثل اينکه تمام آنچه را كه بافته رش��ته ش��ده باشد. 
نمي تواند گريه كند. ملتمسانه نگاهي به حسین مي اندازد. نگاهشان كه به هم تالقي 

مي كند، بغضشان مي تركد، و هاي هاي گريه مي كنند.
همس��ايه ها هم خبردار ش��ده اند. توي خانه كوچکشان جاي نشستن نیست، همه 

آمده اند تا سکینه را تسلي دهند، و سکینه رفته است تا ناصرش را ببیند.
وقتي آمبوالنس ناصر را آورد، سکینه يادش آمد كه ناصر او را دعوت به صبر كرده 
است، اما نمي دانست چه بايد بکند. چندبار ياحسین گفت. مردم با صداي ياحسین 

او گريه مي كردند.
... همراه جنازه ناصر چند نفر از دوستانش بودند، و شرح فراق مي كردند.

***
عملیات كربالي پنج در بهمن ماه س��ال 65، منطقه ش��لمچه انجام شد. دشمن در 
منطقه آب رها كرده بود و منطقه را باتالقي كرده بود. تنها راه عبور ما يك پل بود كه 
بايد آنجا را تصرف مي كرديم. اين پل براي دشمن بسیار حیاتي بود. به شدت روي 
ما آتش توپخانه مي ريخت. امکان هرگونه جابجايي را از ما گرفته بود. اطراف پل هم 
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نخلستان و نیزار بود. ناصر و چند نفر از رزمندگان براي پوشش دادن به نیروها جلو 
رفتند تا دشمن را مشغول خودشان كنند، كه پايش زخمي شد. شدت آتش به حدي 

بود كه امکان عقب آمدن يا آوردن آنها نبود. 
خود را به س��نگري رس��انده بود و زخم را با چفیه بس��ته بود. چون فردايش كه 
نیروهاي امدادگر رس��یدند او هنوز زنده بود. سريع او را به پشت جبهه و از آنجا به 

تبريز منتقل كردند كه در بین راه به شهادت رسید.
جاي زخم روي دس��ت و س��ینه اش حکايت از شدت خوني داشت كه از او رفته 
ب��ود. حاال آمده ب��ود كه در طراز ناهید آرام بگیرد. او را در صحن امام زاده س��لطان 

هارون بخاك سپردند. 
راهش پررهرو باد

مادر : سکینه پدر : حسن   
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شهيد صمصام طور سنكسركی
استان مازندران شهرستان قائم شهر

هادي، قنداقه نوزاد را از س��یاره گرفت، بوسه اي به پیشاني طفل زد و لبخندي به 
صورت همسرش، قنداقه آورد و به دست پدرش داد، كه توي گوشش اذان و اقامه 
بگويد و اس��مش را بگذارد. پدربزرگ بچه را گرفت و س��رش كنار گوش راستش 
گرفت و اذان گفت و قنداقه را برگرداند و توي گوش چپش اقامه، صلواتي فرستاد، 
و اس��م پسر را صمصام گذاش��ت. يعني شمشیر برنده. كه از القاب حضرت حجت 

هم هست.
هادي، در سنکس��رك قائم ش��هر كش��اورزي مختصري داش��ت. با مناعت طبع و 

آبروداري زندگي مي كرد و همسرش سیاره هم زني مؤمن بود و كوشا.
صمصام سال 1332 به دنیا آمد فرزند دوم خانواده بود. سه خواهر داشت و چهار 

تاريخ تولد: 1332

 محل تولد:قائم شهر

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی استان مازندران 

تاريخ شهادت: 1367/03/03

محل شهادت: شلمچه  

نحوه شهادت:  رگبار مسلسل و قطع سر توسط بعثی ها  

مزار:كياكال  



برادر، يك تفنگ چوبي برايش درست كرده بودند و با آن مي شد پلیس، كه معموالً 
با دزدان درگیر مي شد و مي جنگید، براي خودش چند نیروي خیالي درست مي كرد 
و فرمانده آنها بود، از بازي خسته نمي شد، خیلي خوش صحبت بود و شیرين زبان، 

خیلي راحت حرفش را مي فهماند.
بهار و تابس��تان ها هم مي رفت سوادكوه پیش پدربزرگش و با گوسفندها مي رفت 

صحرا. 
هنوز هفت س��الش نشده بود كه سیاره فرستادش مکتب خانه مسجد جامع كیاكال 

تا روخواني قرآن ياد بگیرد.
ابتدايي و سیکلش را در همان روستاي كیاكال گذراند و هر سال دانش آموز ممتاز 
كالس مي شد. به فوتبال و شنا هم عالقه مند بود، و معموالً توي بازي بچه ها او را به 

عنوان كاپیتان تیم انتخاب مي كردند.
بعضي وقت ها زمین میدان روس��تا را با كمي گچ خط كش��ي مي كردند و مي ش��د 
اس��تاديوم روستا، تیم درست مي كردند و آنجا مسابقه مي داند. صمصام همیشه يك 

پاي اين مسابقات بود.
عمويش كارمند راه آهن ايستگاه فیروز بود، پس از پايان دوره راهنمايي � با توجه 
به مشکالت اقتصادي و نبودن دبیرستان در كیاكال، صمصام سال اول دبیرستان را به 

خانه عمويش آمد و در فیروزكوه درس خواند.
س��ال بعد در دبیرس��تان سینا قائم ش��هر ثبت نام كرد، احمد كشوري هم در همین 
دبیرستان بود و صمصام و احمد با هم دو دوست صمیمي و رقیب تحصیلي بودند.
با توجه به وضعیت درسي و اخالق خوبش، بچه ها او را به عنوان نماينده ی كالس 
انتخاب كردند و او تمام س��عي خودش را براي كمك به دانش آموزان ضعیف بکار 

بست.
در تیم فوتبال منتخب ش��هر عضو بود و به عنوان يکي از بازي كنان خوب مطرح 
بود. تابس��تان ها هم عالوه بر تدريس به دانش آموزاني كه تجديد آورده بودند، براي 

تأمین مخارج تحصیلش كارگري مي كرد.
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اه��ل مطالعه بود و از اوقات فراغت و اس��تراحتش ب��راي مطالعه كتب تاريخي و 
مذهب استفاده مي كرد. 

اي��ام تحصیلش مصادف بود با س��الهاي پس از خرداد 42 و خفقان ش��ديد رژيم 
و س��ركوب انقالبیون، صمصام كه داراي خمیرمايه مذهبي بود توانسته بود، اعتماد 

برخي از انقالبیون را بدست بیاورد و گاه گاهي در جلسات انها حضور پیدا كند.
***

اس��م خمیني را كه شنید، دلش آرام شد، گويي تمام آمال و آرزوهايش را در اين 
اسم جستجو مي كرد، و با خواندن اعالمیه ها و گاهي شنیدن نوار سخنراني هايش كه 

توزيع و نگهداري آن معادل آزادي و جان او بود، روحش پر مي گرفت.
خ��ود درد محرومیت را احس��اس كرده بود، ثمره فس��اد و تبعیض طبقاتي را در 
جامعه ديده بود، انجمن اسالمي دانش آموزان راه اندازي كرده بودند و در حوزه هاي 

مذهبي و سیاسي فعالیت داشت.
پس از پايان دوره دبیرستان، همان سال در رشته شیمي دانشگاه تهران پذيرفته شد، 
اما مش��کالت اقتصادي و عدم توان تأمین مخارج آن، باعث شد كه انصراف داده و 

به سربازي برود.
از سربازي نهايت استفاده را كرد و در آموزش هاي مختلف دوره سربازي از همه 

پیشي گرفت. 
دو سال خدمت سربازيش كه تمام شد، در اداره كشاورزي چالوس امتحان ورودي 
داد و قبول ش��د. جهت گذراندن دوره به تهران رفت و حدود يك س��ال در تهران 
آموزش و دوره ديد، سپس به عنوان تکنسین دامپزشکي در منطقه كالردشت چالوس 
مشغول به كار شد، پس از مدتي به اداره دامپزشکي استان منتقل شد به عنوان مسئول 

نظارت در امور دارويي استان منصوب و انجام وظیفه نمود.
با علني ش��دن جريان انقالب، و تظاهرات مردم، صمصام خود را جزئي از خیل 
مردم مبارز مي دانس��ت و در س��ازماندهي، و روشنگري نسل جوان، پخش و توزيع 
اعالمیه هاي حضرت امام، و تهیه اشعار حماسی و متون قطعنامه ها فعال بود. گاهي 
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نیز با توجه به قدرت بیان خوبش، در مجامع مختلف سخنراني مي كرد.
مسجد جامع كیاكال، مركز فعالیت هاي قرآني چند ساله صمصام بود، كه از كودكي 
در جلس��ات عزاداري اباعبداهلل ش��ركت داش��ت و بعدها از بانیان و برگزاركنندگان 
اين مراس��م بود. عاشوراي س��ال پنجاه و هفت، يادآور حضور پررنگ صمصام در 
بهره گیري از اين روز براي راه اندازي يك تظاهرات بزرگ بر علیه رژيم ستمش��اهي 

است.
با پیروزي انقالب، صمصام ديگر شب روز نداشت. تمام زندگیش را وقف خدمت 
ك��رد، با تأكیدات امام مبني بر رفتن به روس��تاها و خدمت ب��ه آنها، همتش را جزم 
كرده بود تا ش��ايد بتواند به نوبه خود يك اتفاق را در حوزه رفاه مردم كلید بزند، با 
شروع درگیري هاي كردستان ابتدا از طريق جهادسازندگي و سپس از طرف سپاه و 

با عضويت بسیج اعزام شد، و تا پايان جنگ در جبهه ها حضوري متناوب داشت. 
***

� با توجه به اينکه دوره س��ربازي را گذرانده بود و در دوره هاي آموزش��ي سپاه، 
خوش درخشید به عنوان فرمانده دسته انتخاب شد. با توجه به رشادتي كه از خود 
در عملیات مختلف بروز داد به عنوان فرمانده گروهان و س��پس جانش��ین گردان و 

فرمانده گردان ايفاي نقش كرد.
� او در جبهه فرهنگي و عقیدتي هم پیشتاز بود، با مطالعه عمیق كتاب هاي اسالمي 
و مراجعه به قرآن و نهج البالغه و ارائه خوب و ش��یواي آن در ارتقاء بینش عقیدتي 

همرزمانش كوشا بود.
***

لبخند روي لبش هیچ وقت ترك نمي شد، و اين همراه بود با جديت و صالبت او 
در فرماندهي »قرن 14 است كه پدران و نیاكانمان فرياد برآورده اند يا لیتنا كنا معکم. 
اي حسین، كاش ما نیز با تو بوديم، برادران اكنون زمان اثبات اين مدعاست، هركسي 

مهیاي مردن و بي جسد ماندن است بماند...«
صمصام در قله هاي پربرف كردستان مسئولیت گردان روح اهلل را به عهده داشت، 
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نیروهاي او در مرز مريوان مستقر بودند.
جنگ در كردس��تان يك جنگ عقیدتي، نظامي بود، بايد به مردم محروم و مظلوم 
كردس��تان كه مورد ظلم و ستم س��الیان حکومتها قرارگرفته بودند و امروز هم ضد 
انقالب از اين مظلومیت سوءاستفاده مي كرد، پیام رحماني و انساني انقالب را رساند، 
و از طرف��ي اج��ازه نداد تا ضدانقالب دنبال تجزيه كردس��تان باش��د. او براي مردم 

كردستان يار و براي نیروهايش دوست و براي ضدانقالب يك دشمن بود.
با شروع جنگ تحمیلي و تجاوز نیروهاي بعثي به خاك جمهوري اسالمي، صمصام 
نیز به جبهه ها شتافت و در عملیات هاي مختلف در غرب و جنوب حضور داشت.

***
...زمس��تان س��ال 60 در منطقه عملیاتي مريوان، فرمانده گ��ردان روح اهلل از تیپ 
مالك اشتر بود، پس از سازماندهي نیروها، جهت پاكسازي منطقه از صبح تا پاسي از 
ش��ب در منطقه پیاده روي كرده بوديم، معاون گردان او بودم از او خواس��تم كه براي 
استراحت، خوب است كه به يکي از روستاها برويم و در مقر بخوابیم و استراحت 
كنیم. صمصام با نگاهي معنادار به من گفت: كجا بخوابیم؟! گفتم: »اعزام نیرو«، با تشر 
به من گفت؛ � كه نه ما هم بايد پیش بچه ها بخوابیم، و به خطرناك ترين نقطه كه قله 

بود و دشمن حتي يك لحظه هم آتشش را از آنجا قطع نمي كرد رفت.
س��الها حض��ور در منطقه از او ش��یرمردي س��اخته بود  كه طوفان ه��ا و حوادث 
نمي توانس��ت كوچکتري��ن خللي در اراده او بوجود بیاورد. خ��ود را آماده همه نوع 

خطر كرده بود، مردي در میان مردان الهي.
***

در عملیات كربالي پنج � فرمانده گروهان ش��هید يونس��ي بود و برادر بلباس��ي 
فرماندهي گردان را به عهده داشت.

دي ماه سال شصت و پنج، حدود ساعت 18:30 عملیات شروع شده بود، گروهان 
تحت امر صمصام، مأموريت گرفتن پل جاده استراتژيك فاو بصره را به عهده داشت، 
دش��من از خالء ايجاد شده در س��مت چپ استفاده كرده بود و با آرايش و حركت 
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تانك ها، نیروهاي گروهان صمصام را محاصره كرده بود. و با نورافکن هاي قوي به 
طرف نیروهاي بسیجي كه در قسمت راست كانال ماهي مستقر بوديم، موقعیت ما را 
روشن مي كردند، هر لحظه محاصره تنگ تر مي شد نیاز بود، چند نفر داوطلب، براي 

شکار تانك به جلو بروند. 
صمص��ام براي باالبردن روحیه نیروهاي بس��یجي، آرپي جي را بدس��ت گرفت و 
جلوتر از همه نیروها با دش��من درگیر ش��د. خط اول دش��من تا ساعت شش صبح 
مقاومت كرد. چندين تانك دشمن مورد هدف قرارگرفت، محاصره دشمن شکسته 
شده بود و خبر شهادت صمصام به نیروها رسید. ولي صبح ديديم او با آرپي جي از 
خط مي آيد. در عقبه گردان كه در اسکله بود، چهره اش خسته بود ولي چهره اش از 

نور ايمان مي رخشید، بچه ها وقتي ديدند او زنده است همه خوشحال شدند.
***

... »س��رهاي خودمان را به خدا عاريه داده ايم، شهادت راه انقالب اسالمي است، 
مبارزه امروز ما چراغ راهي براي آيندگان است...«

میدان صبحگاه گردان امام محمدباقر)ع(؛ شاهد آخرين صحبت هاي فرمانده دالور 
گردان با نیروهاي آماده ش��هادت خود است، سالهاست با هم عهد مودت بسته اند و 

جان در گروه ارادتشان به اسالم و امام گذاشته اند.
حدود س��اعت 10 صبح 67/3/4 او به همراه دو دس��تگاه تويوتا، نیروهايش را به 
سوي خط مقدم شلمچه حركت مي دهد، دشمن بعثي در منطقه دست به عملیات زده 
بود، پس از سازماندهي نیروها خود آرپي چي بدست مي گیرد و به شکار تانك هاي 
دشمن مي رود. پس از شلیك چند موشك آرپي چي از ناحیه دست مجروح مي شود، 
سالح انفراديش را به دست مي گیرد كه توسط اسلحه های كالیبر باالي تانك دشمن 

پاي چپ او هم مجروح مي شود.
در لحظ��ات آخر؛ پیك او مي خواهد او را به عقب بی��اورد؛ با كمال آرامش به او 

مي گويد، شما برويد و بخاطر من خود را به خطر نیندازيد...
*** 
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...چند روزي اس��ت كه فاطمه آرام و قرار ندارد، س��یاره هم مثل يك مرغ پركنده، 
گاهي خانه خودش است و گاهي خانه صمصام، هر دو خوابهايي ديده اند و نگرانند، 

اما سعي مي كنند كه همديگر را دلداري بدهند. 
فاطمه بچه هاي قد و نیم قدش را تر و خش��ك مي كند و مي رود آشپزخانه. گويي 

مي داند، امروز مهمان دارد... 
ص��داي زنگ خانه كه مي آيد، مي رود در را باز مي كند. چند نفر از برادران س��پاه 
به همراه يك خانم از تعاون س��پاه پش��ت در بودند، فاطمه دعوتشان مي كند داخل، 
مي آيند و پس از خوردن چاي خبر مجروحیت و سپس شهادت صمصام را مي دهند.
... بعد از 4 ماه جسد مطهر شهید، كه در منطقه شلمچه به جاي مانده بود، سالم، در 
حالیکه هنوز خون گردن او تازه بود پیدا مي شود، در حالیکه به سید و ساالر شهیدان 

اقتدا كرده بود و سر در بدن نداشت.
جس��د مطهر شهید پس از تشیع در قائم ش��هر در كیاكال با حضور خیل كثیري از 

مردم شهر روستا در گلزار شهدا به خاك سپرده شد.

وصيت نامه شهيد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والعصر* ان االنسان لفي خسر*، االلذين امنوا و عملوالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
س��پاس بیکران خداوند منان را كه با نعمت انقالب اسالمي، و رهبري پیامبرگونه 
حضرت امام، ما را كه عرق شده در آرزوهاي استعمارساخته ی دنیاخواهي و رفاه طلبي 

بوديم، بدنیاي انسانیّت و دردمند بودن و سوز داشتن و عشق و ايثار هدايت كرد.
شکر بي پايان خداوند بزرگ را كه به ما توفیق درك عصر انقالب اسالمي عنايت 
فرمود، و ما را از شام تن پرستي و خودخواهي به صبح ايثار و فداكاري و خداپرستي 

هدايت فرمود. 
ب��ا درود به فرماندة كل جبهه هاي نبرد حق علیه باطل در سراس��ر جهان، آقا امام 

زمان)عج( و نائب بزرگوار آن حضرت امام امت، قلب و روح و جان ما.
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و با سالم و صلوات به ارواح طیبه و طاهرة پرندگان مهاجر، شهداي گلگون كفن 
كه گمنام و بي توقع در خون تپیدند تا اسالم زنده بماند و قرآن حاكم باشد.

با درود به همة رزمندگان جان بركف، فداكاراني كه درد شهیدان را در سینه و زخم 
آنها را بر پشت و شور آنها را بر سر و تفنگ آنها را در دست و دعايشان را بر لب، 

ايمان آنها را در جان دارند.
اگرچه ش��کرگزاري اين همه نعمت عطا ش��ده از جانب خداوند متعال از عهدة 
زبان الکن و قلم قاصر خارج اس��ت، اما از اينکه توفیق اين حال و فرصت حضور 
در جبهه ها نصیب اين حقیر شد؛ اين عنايت خداوند منان را بي نهايت سپاس گذارم.

مادر : سیاره پدر : هادی  
فرزندان : مصطفی ، مرتضی ، معصومه همسر : فاطمه رضايی  
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شهيد تقي فدايي اسالم
استان تهران، شهرستان تهران

تقي پرس��یده بود؛ چرا فامیل ما فدايي اس��الم اس��ت، كرباليي كريم بوس��ه اي به 
صورتش زد و گفت: »وقتي آمده بودند كه به مردم شناسنامه بدهند، برادرم مالرحیم 
كه آدم باس��واد و دين داري بود، اهل علم و عمل و ب��ا مناعت طبع بود، ديده بود كه 
رضاخان با دين مردم س��ر جنگ دارد و دنبال كشف حجاب است و تعطیلي روضه 
سیدالش��هدا، به اعتراض و اعالم وفاداري به اس��الم، فامیلي فدايي اس��الم را براي 
خودش انتخاب كرده بود، ما هم ديديم چه خوب است و فامیل ما شد فدايي اسالم«.
كربالي كريم، مغازه كوچکي داشت و كفاش بود، مهربان بود و اهل خیر، زندگیش 
از راه همان كفاشي مي گذشت، عیال وار بود، توي فامیل همه قبولش داشتند و روي 
حرفش حرف نمي زدند. باسواد بود و قرآن خوان و اهل مسئله، مردم و همسايه ها هم 

تاريخ تولد: 1321

 محل تولد:سمنان

محل اشتغال: سازمان دامپزشكی كشور 

تاريخ شهادت: 1359/08/19
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نحوه شهادت:  در اسارت شهيد شده  
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برايش احترام قائل بودند، اهل محل توي اختالفات سراغ كرباليي كريم مي آمدند و 
كرباليي كريم به عدالت نظر مي داد.

پنج دختر داشت و پنج پسر، باحیاء و مؤمن، تقي آخرين بچه كرباليي كريم بود. 
بي بي خانم هم خانم مهرباني بود، مؤمن و خانه دار و باس��لیقه، بي شیله پیله و ساده، 

كه سواد قرآني هم داشت.
***

... آمده بود سمنان، چند سالي بود كه پدرم از دنیا رفته، پدرش عموي پدرم بود، 
از وقتي عمو كرباليي كريم از دنیا رفته بود، مش��هدي عباس توي مغازه پدرش كار 
مي كرد، و تقی و برادرهايش هم چندس��الي بود رفته بودند تهران و دس��ت زن عمو 

بي بي خانم را هم گرفته بودند و باخودشان برده بودند تهران.
آمده بود، سري به فامیل بزند، خانه ی ما هم آمده بود، بعد از عمو كرباليي كريم 

و رفتنشان به تهران خیلي با ما ارتباطي نداشتند.
ش��نیده بودم كه توي تهران بنا اس��ت، حدود 38 سال داش��ت سن و سالي ازش 
گذشته بود، كه برادرش حاج عباس مرا به او معرفي كرده بود، مادرم را ديده بود و 
از من پرسیده بود و از تقي هم تعريف كرده بود، 16 سالم بود، درس خوانده بودم، 
دختر خانه بودم و دم دست مادرم، مادرم يك شیرزن بود، بعد بابا، هم برايمان پدر 
بود و هم مادر، تقي را كه ديده بود، فهمیده بود اهل كار است و غیرت و مرد زندگي، 

كه جوانیش شده كار براي راحتي مادرش.
با من حرفي نزده بود، من هم نديده بودمش، مادرم كه گفت، نمي دانستم چه بايد 
بگم. هفته بعد زن عمو بي بي خانم و برادرش مش��هدي عب��اس آمدند خانه ما براي 
خواستگاري، تابحال يکي دوبار بیشتر زن عمو را نديده بودم. از عمو كرباليي كريم 
همه چیزي يادم نمي آمد. و فکر كنم همان س��الي كه من دنیا آمدم از دنیا رفته بود، 

پس هنوز تعريفش توي فامیل بود به بزرگي و ديانت.
قرار و مدار عروس��ي را گذاش��تند، آخراي تابستان سال 1350، عقدمان را سمنان 

برگزار كرديم، خیلي ساده و بي سروصدا و بعد هم قرار شد بیائیم تهران.
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عروسي را هم توي تهران گرفتیم، يك خانه گرفته بودند توي خیابان رباط كريم، 
سه برادر با مادرشان زن عمو بي بي خانم، هركدام توي يك اتاق. توي همان خانه يك 
اتاق را هم دادند به ما، وقتي قرار ش��د عروس را بیاورند يك تاكس��ي گرفت و مرا 

بي سر و صدا آورد خانه خودمان.
� خب چرا اينجوري كردي آقاتقي.

� دوس��ت ندارم اگر جواني براي ازدواجش مشکل داره حسرت بخوره يا مزاحم 
كسي باشیم.

صبح از خانه مي رفت بیرون، اهل كار بود و صادقانه كار مي كرد.
مث��ل اينکه چندماه��ي بود كه صاح��ب كار و پیمان كارش بدحس��ابي مي كرد و 
دس��تمزدش را نمي داد، زمستان سال 50 دنبال كار ديگري بود كه يکي از آشناها كه 
كارگر كش��تارگاه دامپزشکي بود، خبر داده بود كه دامپزشکي مي خواهد چند راننده 
اس��تخدام كند، آقاتقي هم كه تا ششم قديم درس خوانده بود و هم گواهي نامه پايه 

يك داشت، رفت و به عنوان راننده استخدام شد.
اولین حقوقي كه گرفت، 450 تومان بود. 250 تومانش را داد به من و بقیه اش را 
صرف امور خیر مي كرد. اين روال تا آخرين حقوقي كه گرفت ادامه داش��ت، بدون 

اينکه حتي ما بدانیم كه به چه كساني كمك مي كرد.
گوش��ت و خوراكي و بعضي وقت ها لباس مي خريد و بین افراد مس��تمند تقسیم 

مي كرد.
***

تا ششم قديم درس خوانده بود، برادر كوچکمان بود، اول كه مشهدي عباس بود و 
بعد من و بعد علي اصغر و بعدش هم تقي. البته يك برادر بین اصغر و تقي داشتیم به 
نام حس��ین كه از پشت بام افتاد و در همان سنین خردسالي از دنیا رفت، سال 1333 
كه پدرم از دنیا رفته بود، من سرباز بودم قبل از سربازي آمدم تهران براي كار، يادم 
مي آيد، كه مردم ريختند توي خیابان و داد مي زدند، »ش��اه فراري ش��ده سوار گاري 

شده« و عصرش داد مي زدند »بقلي بقو مصدق زير پتو...«
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مش��هدي عباس برادر بزرگ بود و بعد از بابا توي مغازه بابا كار مي كرد و همون 
ش��غل كفاشي را ادامه داد، تقي هم شاگردش بود، عباس حق پدري گردن ما داشت 
و جاي پدر را برايمان پر كرده بود، تقي جوان شده بود و كفاشي هم درآمد آنچناني 
نداشت و عباس هم بايد سر و سامان مي گرفت، تقی آمد تهران كمي كار ساختماني 
بلد بود، جوان بود و پركار، ش��د ش��اگرد بنا و بعد هم شد اوستا تقي بنا، باسواد بود 
و باسلیقه، كارش گرفت. بعد مادر را هم آورد تهران، يك خانه گرفتیم توي خیابان 
رباط كريم، سال 41 من ازدواج كردم و بعدش هم اصغر آقا ازدواج كرد. تقي و مادر 
هم توي يکي از اتاق هاي اين خانه سه اتاقه زندگي مي كردند، يك اتاق من خانواده، 

يك اتاق اصغر و زن و بچه اش يك اتاقم تقي و مادرم.
15 خ��رداد 42 ب��ود. تق��ي آمد و خبر داد كه آق��ا را گرفته ان��د، اون وقتها به امام 
مي گفتند، حاج آقا روح اهلل. با هم آمديم چهارراه سیروس و بعد میدان ارگ، جمعیت 
ريخته بود توي خیابان و داد مي زد »يا مرگ يا خمیني«، عده اي چوب دستشان بود 
و عده اي هم با هیأت و علم عزاداري آمده بودند توي خیابان، میدان ارگ شلوغ بود. 
يکي داشت براي مردم حرف مي زد، من مأمورها را كه ديدم، به تقي گفتم: »مثل اينکه 
اوضاع خطرناكه بهتر بريم يك جايي پناه بگیريم«، اما تقي گفت: »بايد باشیم و از آقا 
حمايت كنیم«، اون روز خیلي از مردم به شهادت رسیدند و واقعاً محشري شده بود.

***
... مقلد امام بود و حادثه 15 خرداد توي ذهنش نقش بس��ته بود ، با آنکه ش��غلش 
بنايي بود ولي مس��ائل روز را پیگیري مي ك��رد و با هیأت هاي مذهبي ارتباط خوبي 
داش��ت، بارها براي من خاطره 15 خرداد را تعريف كرده بود، يکس��الي بود ازدواج 

كرده بوديم، كه خدا به ما مجید را داد. 
تقي و برادرش علي اصغر با هم آمدند خاني آبادنو يك خانه كوچك خريدند و از 
حسن آقا و آقاعباس جدا شدند. زن عمو بي بي خانم هم آمد پیش ما، واقعاً برادري و 
مودت و احترام بین اين چهار برادر مثال زدني بود، هركدام مؤمن تر از ديگري، ولي 

همه آقا تقي را دوست داشتند.
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عصرها كه مي آمد، خس��تگي را مي گذاش��ت جلو در و ب��ا مهرباني مي آمد خانه، 
محبتش بي حد و اندازه بود ، همکارهايش هم دوستش داشتند. گاهي وقت ها متوجه 
مي ش��دم كه اعالمیه هاي امام را تهیه مي كند و در توزيع انها فعال بود. تا اينکه سال 

56 خبر آمد كه حاج آقا مصطفي شهید شده است.
خانه آمد و واقعاً ناراحت بود. اشك امانش نمي داد. تصمیم گرفت توي خانه براي 
حاج آقا مصطفي مجلس بگیرد، خیلي مخفي تعدادي از دوستانش و مردم را دعوت 

كرد و توي خانه مجلس ختم و عزاداري گرفت.
با شروع اعتراضات مردمي و تظاهرات، با تمام وجود در اكثر آنها حضور داشت. 
گاهي هم مي آمد و با ماشین ما را به نزديکي هاي تظاهرات مي برد، بعد سويیچ ماشین 
را به دس��ت من مي داد و با هم مي رفتیم توي تظاهرات، مجید 5 ساله و عباس چند 
ماهه بود، دست مجید را مي گرفت و من عباس را توي بغل داشتم، مي گفت اگر من 

شهید شدم خودت را به خانه برسان.
خبر آمدن امام به كشور براي تقي كه 15 سال بود آرزوي اين لحظات را مي كشید، 
ي��ك آرزو بود. رفته بود و در س��تاد اس��تقبال از امام فعالیت مي ك��رد. با آنکه خانه 
كوچکي داشتیم، چند نفر از روحانیون و مبارزيني كه از قم براي استقبال از حضرت 
ام��ام آم��ده بودند را به خان��ه آورده بود و از آنها پذيرايي مي ك��رد، اين ده روز تقي 

لحظه اي از محل اقامت امام غافل نشد.
با پیروزي انقالب، جزء اولین افرادي بود كه نس��بت به تشکیل كمیته هاي انقالب 
در مس��جد محل اقدام كرد. البته در محل كار و كش��تارگاه هم فعال بود، مي دانست 
عده اي ش��ايد براي رفاه مردم مش��کل ايجاد كنند، توي مسجد تعاوني تشکیل شده 
بود و تقي سعي داشت كه شأن مردم حفظ و كمتر صف تشکیل شود تا دشمن هاي 

انقالب نتوانند سوءاستفاده كنند.
حوادث و طمع دش��من، لحظه اي مردم را آرام نگذاش��ت، ترورها و آشوب ها در 

تهران و كردستان و آمل و سیستان...
داوطلبانه رفته بود كردس��تان و يك ماه كردستان با ضدانقالب جنگیده بود، وقتي 
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برگشت، تهران و چند شهر ديگر توسط دشمن بعثي بمباران شده بود. تقي احساس 
مي كرد بايد كاري كند، توي اداره س��عي كرده بود با عده اي را كه س��ربازي رفته اند 
داوطلبانه به جبهه اعزام شوند. 14 مهر 59 بود كه از تهران اعزام شدند، درست يك 
دو هفته بعد از شروع جنگ توسط دشمن بعثي، يك میني بوس با 25 نفر از همکاران 
و دوس��تانش، رفته بودن��د اهواز و بعد آبادان، از آنجا به آنه��ا گفته بودند كه بروند 
دارخوئین. دش��من بعثي هیچ مانعي را در مقاب��ل خود نمي ديد و تا كیلومترها وارد 
خاك جمهوري اس��المي شده بود، در تاريخ 59/7/21، يعني يك هفته پس از اعزام 

آنها را به اسارت مي گیرد.
***

زهرا و زن عمو بي بي خانم توي خانه نشسته اند، مدتي است كه تقي رفته است و از 
او خبري ندارند، زهرا خواب ديده بود، »كه خانمي با چادر مشکي كنار قبر سفیدي 
نشس��ته، دقت كرده بود ديده بود كه رويش نوش��ته ش��هید تقي فدايي اسالم«. قبر 
سفید بود و نوراني مي دانست كه براي همسرش اتفاقي افتاده. بي قرار بود و نگران. 
يادش مي آيد وقتي كه تقي مي خواست برود به زن عمو بي بي خانم، گفته بود كه من 
مي خواهم بروم جبهه و زن عمو گفته بود كه برود و او را به خدا سپرده بود. گفته بود 
»كه شايد شهید شود«، و زن عمو دعا كرده بود  كه انشاءاهلل سالم برمي گردي ولي اگر 

شهید شدي فداي علي اكبر حسین.
***

اصاًل حس��اب و كتابي نبود، به ما گفته بودند خودمان را به داخوئین برس��انیم، به 
مقر نیروهاي مردمي، يك میني بوس بوديم و 25 نفر مس��افر، من راننده بودم و بقیه 
همکارها هم نشس��ته بودند، وضعیت جاده غیرعادي بود اصاًل معلوم نبود كه كدام 
طرف نیروهاي ما هس��تند و كدام طرف نیروهاي عراقي، از هر طرف گلوله مي آمد، 
يك وقت متوجه ش��ديم كه به محاصره نیروه��اي عراقي كه بي محابا وارد خاك ما 
شده اند درآمده ايم، من سريع گفتم كه من راننده هستم ولي همکارهاي ديگر مقاومت 
كردند و ما را بردند به مقرشان فکر كنم توي يك مدرسه و يا يك اداره بود و 6 روز 
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ما را وحشیانه كتك زدند و بعد بقیه را از من جدا كردند، آنها را بردند و ما را هم به 
اسارت گرفتند و يکی دو نفر از دوستان هم از جمله آقای محمدخان فرار كردند.

***
آقاي محمدخان كه آمده بود يك نامه كوتاه از تقي براي ما آورده بود و ديگر از او 
خبري نشد، سال 84 كه رژيم صدام سقوط كرد، اعالم كردند تمامي مفقودين شهید 
هستند، حاال يك قبر سفید توي گلزار شهداي امام زاده يحیي سمنان است كه روي 

آن نوشته »شهید گمنام تقي فدايي اسالم«.

مادر : بی بی پدر :كريم    
فرزندان : مجید و عباس همسر : زهرا فدايی اسالم  
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شهيد عبدالرضا كريم آزاد
استان بوشهر شهرستان برازجان

ربنا التزغ قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.
بار خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست و توان آنرا ده كه بتوانم آنچه را كه در 

اندرونم هست، بر روي صفحه كاغذ آورم.
... انسان هرچه به مرگ نزديکتر مي شود، رابطه اش با دنیا قطع گشته و بیشتر متوجه 
ذات احديت مي ش��ود. زيرا در مصائب اس��ت كه انسان خود را محتاج تر از همیشه 
مي بايد و اين از فضائل اهل دنیاس��ت، ولي آن��ان كه پا در محدود جبهه مي گذارند 
بناچار هم كه ش��ده بايستي خود را با اين محیط وفق دهند و از خداوند مي خواهم 
كه مرا از آن دس��ته قرار دهد كه همیش��ه بیاد او هستند و تنها او را مي ستايند و از او 

كمك مي طلبند...

تاريخ تولد: 1337

 محل تولد:آبادان

محل اشتغال: اداره كل كشاورزی استان بوشهر 

تاريخ شهادت: 1364/11/27

محل شهادت: ام القصر ، عمليات والفجر 8  

نحوه شهادت:  اصابت تركش به ناحيه قلب  

مزار: گلزار شهدای برازجان ، بهشت سجاد 



علیرغم هواي س��رد و سوز و سرماي زمستان جمعیت، ساكت ايستاده و مجري، 
وصیت نامه عبدالرضا را مي خواند، مبهوت از اين اوج بندگي � بندگي و صالبت در 

ايمان.
فاطمه كه فرزندانش دور او را گرفته اند، در كنار قبر فرزند ايس��تاده و س��رش را 
بلند گرفته اس��ت، و او هم در دل ش��کر خدا را مي گويد، هرچند غم از دست دادن 

عبدالرضا، در چشم ها و صورتش فرياد مي زند.
... چش��مش به چشم هاي حس��ن پیوند مي خورد، گويي هر دو دارند به موضوع 
واحدي فکر مي كنند، دو قطره اش��ك همزمان از چشم هايشان فرو مي ريزد... ثانیه ها 

توقف مي كنند.
پااليش��گاه آبادان و نزديکي آن به اسکله هاي تجاري باعث شده بود، رونق كار و 
كاسبي در آبادان روبراه تر از ساير شهرهاي جنوب باشد، آبادان زندگي مي كردند، و 
زندگیشان مي گذشت، صبح ها با توكل به خدا از خانه مي زد بیرون، و شب شرمسار 

بچه هاي قد و نیم قدش نبود، 6 پسر و دختر قد و نیم قد. 
رفته بود سركار كه بهش خبر داده بودند كه زودتر بیايد خانه، تا رسید، ديد فاطمه 

را برده بودند بیمارستان، دل نگران بود.
***

... چند باري خواب ديده بود كه خدا بهش هديه و تحفه اي مي دهد، خواب پسردار 
شدنش را هم ديده بود، با صداي گريه بچه، و صلوات اطرافیان، خیالش راحت شد، 
و رف��ت وضو گرفت و دو ركعت نماز ش��کر خواند، تا بچه را قنداق پیچش كردند 
و فاطمه كمي س��رحال آمد، حس��ن آمد و بوسه اي به پیشاني پسر كوچکش زد و با 

لبخند از فاطمه تشکر كرد.
... و عاجزانه تقاضا دارم، مرا جزء آن دسته قرار دهد كه در فرداي محشر با شهداء 
كربالی اباعبداهلل و يارانش محشور مي شوند و با فضل و كرمش مرا مورد حسابرسي 

قرار دهد.
فاطمه دوباره چش��م هايش را باال مي گیرد و به چشمان حسن نگاه مي كند، اشك 
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بي اختیار از چشمانشان سرازير است.
... رفت��ه بود و كم��ي تربت كربال و مقداري آب فرات آماده كرده بود، كمي را در 
ده��ان فاطمه ريخته ب��ود و كام بچه را هم با تربت و آب فرات باز كردند. قنداقه را 
به بغل گرفت و توي گوش راس��تش اذان گف��ت و توي گوش چپش اقامه، بعد به 
صورتش نگاه كرد و با احترام گفته بود؛ السالم علیکم يا اهل بیت النبوه، السالم علیك 
يا رسول اهلل السالم علیك يا امیرالمؤمنین و اسم چهارده معصوم را با سالم و تهیت 

گفته بود، چشم از چشم كودك برنمي داشت.
حاال 27 س��ال از آن روز مي گذرد، انگار ثانیه ها ايستاده اند، اشك امانش نمي دهد، 

به زمین چشم دوخته است.
***

... رفته بود توي حیاط خانه و با خواهرها و برادرهايش بازي كند و افتاده بود توي 
باغچه كوچك خانه و لباس هايش گلي شده بود، مي ترسید كه دعوايش كند، از نگاه 
معصومانه اش شرم كرده بود و صورتش را بوسیده بود، لباس هايش را كه عوض كرد 
باز هم دويد و رفت توي حیاط، از توپ بازي و فوتبال خسته نمي شد، دل بازي را 

هم داشت، شیرين بود و خوش زبان.
مث��ل برق خاطرات از جلو چش��مان فاطمه حركت مي كن��د، بي اختیار لبخند به 
گوش��ه ی لبانش مي نشیند، حاال آمده بودند برازجان، استان بوشهر، حسن اينجا كار 

پیدا كرده بود و سركار مي رفت.
***

تا صبح خواب به چش��مانش نمي رفت. چندباري از خواب بیدار شده بود و رفته 
بود س��ري به كفش نو و تازه اش زده بود، كیفش را هم كه گذاش��ته بود كنار بالش 
كوچولويش مثل اينکه ذوق زده شده بود، صبح زودتر از همه بیدار شد و مي ترسید 
ديرش شده باشد. لباس هايش را مرتب به تنش كرده بود و آمد كنار سفره ی صبحانه، 

كارهايش براي برادر و خواهرهايش شیرين بود و براي حسن و فاطمه قشنگ.
از مدرسه كه برگشته بود، خوشحالي از چشمانش برق مي زد، آمده بود اول مادر 
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مرا بوس��ید و بعد رفته بود لباس هايش را عوض كرده بود، احساس مي كرد كه مرد 
شده است، يك مرد كوچك! خودش را پیدا مي كند، در میان جمعیت، گلزار شهدای 

برازجان انگار ثانیه ها ايستاده است. صداي عبدالرضا را مي شنود.
... اگر شهادت كه متنها آرزوي عارفان و سالکان درگاه الهي مي باشد، نصیبم شد، 

چند تقاضا دارم كه خوب است به آنها عمل شود.
نفس در س��ینه فاطمه حبس مي ش��ود، يادش مي آيد؛ وقتي او گريه مي كرد و در 
آغوشش مي گرفت و با الاليي هاي كربالئي اش او را مي خواباند و به او شیر مي داد، 

با ذكر و ياد حسین...
نگاهي با حسرت و التماس به حسن مي اندازد، گويي مي خواهد با او حرف بزند، 
عبدالرضا دارد حرف مي زند، باد در گلزار ش��هدا مي وزد، گرد و غبار هوا را گرفته 

است. 
...از هیأت برگش��ته بود، چش��م هايش هنوز س��رخ بود و موهايش آشفته، حسن 
دس��تش را گرفته بود و آورده بودش خانه، گوشه خانه كز كرده بود؛ دنبال بهانه بود 

كه اشك از چشم هايش سرازير شود.
گويي صداي عبدالرضا را مي شنود...

... از خانواده ام مي خواهم كه با شنیدن اين خبر خداوند را شکر گفته و براي بقاي 
ام��ام دعا كنن��د و از خداوند بخواهند كه به آنها صبر عنايت فرمايد. و همین افتخار 
براي آنها بس كه جزء خانواده ش��هدا قلمداد مي ش��وند، كه امام آن گونه درباره آنها 

صحبت نموده اند، و دل قوي دارند و از ياد خدا غافل نشوند.
باد پرچم هاي روي گلزار شهدا را تکان مي دهد، انگار ثانیه ها ايستاده اند، فاطمه به 
صورت بچه هايش نگاه مي كند، گويي دنیايي حرف در چشمان آنها موج مي زند، با 

بهت خاطرات شان را مرور مي كنند و اشك مي ريزند.
هربار كه مي خواس��ت برود، به همه فامیل سركشی مي كرد، خواهرها را دلجويي 
مي داد، برازجان و بوش��هر و كنگان، لبخند صورتش فراموش نش��دني است، يادش 
مي آيد از كنگان آمده بود برازجان، همین چند هفته پیش، مادر تا او را ديد، خوشحال 
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گفته بود كه چقدر قدمت س��بك اس��ت، عبدالرضا آمده اس��ت چند روز مرخصي! 
عبدالرحم��ان و كري��م و ديگر برادرها هم جبهه بودند خوش��حال بود كه عبدالرضا 
آمده و نگران پس��ران ديگرش، و رفتن دوباره عبدالرضا. داشتند حرف مي زدند، كه 
عبدالرضا آمد، تا او را ديد با خوشحالي گفته: »به به چه عجب خوش آمدي! چه قدر 

كار خوبي كردي با وقت كمي كه داشتم مي خواستم امروز بیايم پیشت.«
مادر گفته بود »كه رضا مي خواهد برود«

به او گفته بود، چقدر مي روي جبهه، تو بارها مجروح شده اي و در اكثر عملیات ها 
هم حضور داش��تي، حاال كه بقیه برادرها هم جبهه هس��تند، بمان كه مادر و بابا تنها 

هستند. ما هم آرزوی دامادی تو را داريم! 
لبخند روي لبش را فراموش نمي كند.

***
زل زد توي چش��مام و با لبخند گفت. »دوست نداري بجاي خواهر داماد، خواهر 

شهید باشي«.
يکه خوردم بعد كمي جدي تر گفته بود.

»دوست داري ببیني بعثي ها بیان توي شهرها و جنايت كنند، آدما را به دو ماشین 
ببندند و به جهت مخالف حركت كنند.«

از حرفش جا خوردم،  كمي هم ترسیدم؛ دوباره لبخند به گوشة لبش نشست.
� بايد منو تو لباس بسیجي توي حجله تابوت ببیني...

ل��رزه به تنم افتاده ب��ود، دلم هري ريخت � همان طور آرام كنار ديوار آش��پزخانه 
نشستم.

... داش��ت تابوتش را ن��گاه مي كرد، ثانیه ها حركت نمي كردن��د، و باد پرچم ها را 
حركت مي داد، دست هاي رضا روي شانه اش احساس كرد.

� ببخشید اصاًل دست خودم نبود، معذرت مي خوام، بابا ما كجا و شهادت كجا! 
سرش را پائین مي اندازد، قامت رضا را در مقابلش مي بیند با همان لبخند همیشگي، 
باد هنوز پرچم ها را تکان مي دهد، ثانیه ها ايس��تاده اس��ت، زمان توقف كرده است، 
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لبخندش را مي بیند احس��اس مي كند كه مي گويد: »ديدي به قولم عمل كردم و زود 
برگشتم«.

� مگر نمي بیني من هر دفعه س��الم تر و س��رحال تر از همیشه از جبهه برمي گردم، 
خاطرت جمع اين دفعه زودتر از همیشه برمي گردم.

پرچم ها حركت مي كند، ثانیه ها حركت مي كند.
از برادرانم مي خواهم كه همچون گذش��ته، رفتن به جبهه را سرلوحه كار خويش 
قرار دهند و همیشه با توكل به خداوند در خط انقالب و امام باشند و معیار و میزان 

نزد ايشان گفتار و كردار امام باشد.
صداي زوزه باد در گلزار ش��هدا مي پیچد. فاطمه نگاهي به چهار پسرش مي كند. 
هنوز گرد و خاك جبهه از صورتش��ان پاك نشده است، مي خواهد دست هايشان را 
بگیرد و فرياد بزند كه اينها هم فداي حس��ین. آرام مي گیرد، عبدالرحمان را مي بیند 
كه پائین پاي عبدالرضا نشس��ته و آرام اشك مي ريزد و عبدالحمید و عبدالکريم كه 

دوطرف پدر ايستاده اند.
و مجري دارد وصیت نامه عبدالرضا را مي خواند، نه عبدالرضا دارد حرف مي زند.

و از خواهرانم مي خواهم كه از اين پس بیشتر به مسائل عبادي و شعار اسالمي كه 
نمود آن، يکي حجاب است، توجه داشته باشند.

... صداي زوزه باد در صداي گريه خواهرانش مي پیچید احساس مي كنند عبدالرضا 
آمده و باز با آن لبخند همیشگي اش با آنها درددل مي كند، يادشان مي آيد هركس را 
كانديد مي كردند تا شايد دل عبدالرضا را ببرد، از حجابش مي پرسید و دينشان، تازه 

مي گفت انشاءاهلل بعد از جنگ، اگر حجله برايم سر كوچه نگذاشتید. 
فاطمه دوباره به چشمان حسن نگاهي مي اندازد...

»از پدر و مادرم كه برايم بس��یار عزيز هس��تند و زحمات فراواني برايم كشیده اند 
عاجزانه تقاضاي عفو و گذشت دارم، همه ی امیدم به دعاي خیر و استقامت آنهاست 

و طلب بخشش دارم از آنها بخاطر جسارت هايي كه در محضر آنها كرده ام.«
� نمي داند چرا ديگر پاهايش تاب ايس��تاده ندارند، سس��ت مي شود و مي نشیند، 
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مي نشیند كنار تابوت رضا و نگاه مي كند به تابوتش، مي خواهد كه پرچم را كنار بزند 
تا جگرگوش��ه اش را ببیند، حسن دس��تش را مي گیرد. دوباره به چشمان حسن نگاه 
مي كند. پنج س��ال ابتدايي را در همان مدرس��ه فرخي گذراند، و هرسال دانش آموز 
خوب كالس بود. معلم هايش همیشه از او راضي بودند. يادش مي آيد، كه حتي براي 
يك بار معلم ها از او شکايت نکرده بودند تا برود مدرسه، بعد هم كه ثبت نامش كردند 
براي مدرسه مس��اوات. درسش خوب بود.  گاهي براي هم كالس هايش كالس هاي 
تقويتي مي گذاشت و حل مشکل مي كرد. اول دبیرستانش را رفت مدرسه 25 شهريور 
عضو تیم فوتبال ش��هر هم بود. حاال عبدالرضا در میان تابوتي كه رويش را با پرچم 

سه رنگ جمهوري اسالمي پوشانده اند آرمیده است.
نگاه��ي به حس��ن مي اندازد � هر دو ب��ه تابوت عبدالرضا ن��گاه مي كنند. ثانیه ها 
ايستاده اند، و باد پرچم هاي توي گلزار شهدا را تکان مي دهد، جمعیت در كنار گلزار 

شهدا تجمع كرده اند. 
ت��ازه از مرخصي آمده بود، گويي منتظر چیزي بود و براي كاري آمده بود، س��پاه 
برازجان مانوري برگزار كرد و يکي از دوس��تان عبدالرضا، در حین اجراي مانور به 
شهادت مي رسد، عبدالرضا در تمام مراسم، از كفن و دفن و تشیع شهید حاضر بود، 
ش��هید را آورده بودند و مي خواس��تند در كنار قبر پسرعمويش ابراهیم دفن كنند، از 

برادر و مادر شهید خواسته بود كه يك قبر آن طرف تر شهیدشان را دفن كنند.
براي خانواده ش��هید سخت بود قبول اين خواهش، به او گفته بودند: »مگر فرزند 
ما شهید نشده كه نمي گذاريد كنار بقیه شهدا او را به خاك بسپاريم، يا به اين خاطر 

كه او در برازجان به شهادت رسیده اين تقاضا را مي كني«
اشك در چشمان عبدالرضا جمع شده بود، و گفته بود:

»اين طور نیس��ت، شهید شما نور چشم ماست. ولي يك نفر كنار قبر ابراهیم براي 
خودش جا گرفته، ش��ايد جايگاه شهید شما از او باالتر باشد، ولي خواهش مي كنم 

كه يك قبر فاصله بگیرد...«
حاال عبدالرضا آمده بود، ش��هید محمود بهبهاني و ابراهیم همس��ايگان عبدالرضا 
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هستند. شیرم حاللت مادر، آروم جانت مادر.
مادر محمود آمده بود فاطمه را دلداري مي داد. اشك امانشان را بريده بود.

... من نمي دانس��تم اين ج��ا را براي خودت گرفته اي، ش��هادت روات مادر، جانم 
فدات مادر...

پرچم ها حركت مي كنند، ثانیه ها حركت مي كنند، عبدالرحمان و كريم و دوستانش 
كنار عبدالرضا، نشسته اند...

و اما دوستان! سفارش موكد دارم در مسیر اسالم و خط امام همچنان حركت كنید، 
و ناماليمات، ش��ما را از صحنه بدر نکند و اما برادران بسیجي ام. شماها امید امام و 
انقالب هستید، پس سعي كنید، با اين ارج و منزلتي كه براي شما قائل هستند، بتوانید 

نماينده واقعي اسالم و انقالب باشید...
جوان بود و هر شب مي رفت نمازجماعت، پشت سر حاج آقا اعتصامي، با دوستانش 
جلسه قرآن تشکیل داده بودند، گاهي هم حرف هاي سیاسي مي زدند، يك هیأت راه 
انداخته بودند و گاهي جلس��ات و مراسمشان هم مي افتاد خانه آنها... فاطمه يادش 

مي آيد عبدالرضا شده بود پايه اين جلسات.
س��ال 55-56 بود كه ديپلمش را گرفت و رفت س��ربازي، ولي هنوز با دوستانش 
ارتباط داشت، حاال نگاهي به تابوت عبدالرضا مي اندازد و دوستانش را مي بیند... كه 

گرد تابوتش جمع شده اند، جايي تعدادشان خالي است.
می داند هنوز عبدالرضا دل نگران آنهاست...

برادران س��عي كنید كه تمام اعمال و رفتار و كردارتان، فقط براي خدا باش��د، از 
حركاتي كه باعث لکه دار كردن اين قداس��ت، جداً پرهیز كنید و در تمام كارها امام 
را مدنظر داشته باشید، سعي كنید تمام سخنان امام را با تمام وجود درك كنید بدان 

عمل نمائید.
از س��ربازي كه برگش��ت توي كوران انقالب بود، ظلم و س��تم ستم شاهي را در 
سربازي حس كرده بود، و ديده بود كه حتي نظامیان كه بايد نمونه هاي اقتدار كشور 
باشند، در مقابل مستشاران امريکايي و خارجي چقدر ذلیل هستند، يك پارچه آتش 
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شده بود برعلیه رژيم در تمام تظاهرات حضور داشت...
فاطمه يادش مي آيد وقتي انقالب پیروز شد، عبدالرضا بیست ساله بود، و هر شب 
تا ديروقت توي بسیج بود و كمیته، يك برگه كوچك روي ديوار اتاقش زده بود كه 

رويش نوشته بود توصیه های اخالقي امام به جوانان.
حاال گاهي دوشنبه ها و پنج شنبه ها او روزه بود، يادش مي آيد كه همان سالها رفته 
بود اداره كشاورزي و درخواست استخدام داده بود، فرستاده بودنش يك دوره ديده 

بود و به عنوان تکنسین دامپزشکي استخدام شد.
از اينکه توانسته اس��ت كاري پیدا كند كه خدمت به روستاهاست خوشحال بود. 
خیلي زود شده بود محبوب روستائیاِن دامدار، درد و غم آنان را خوب مي فهمید و 

رضايت امام را در خدمت به آنها مي ديد.
جنگ كه شروع شد، ديگر ماندن را صالح نمي ديد. چندباري سعي كرده بود برود 
جبهه، اما با او مخالفت كرده بودند. فاطمه يادش مي آيد، كه ش��ب و روز عبدالرضا 
ش��ده بود كار و فعالیت، از روستاها هم كه مي آمد مي رفت و با منافقین درگیر بود، 
و ب��راي بچه ها كالس مي گذاش��ت. يك ش��ب به او حمله كرده بودن��د و كتابها و 
نوش��ته هايش را از او گرفته بودند. بعد از درگیري و تهديد او، عبدالرضا در مبارزه 
مصمم تر ش��ده بود. بهار س��ال 61 با اصرار به جبهه اعزام ش��د. در عملیات آزادي 

خرمشهر در قالب تیپ المهدي حضور داشت.
***

چن��د ماهي بود ك��ه رفته بود و چند هفته اي بود كه از او خبر نداش��تیم، از جبهه 
كه برگش��ت، آمده بود خانه ما، كنگان، مي خواس��ت كه برگ��ردد برازجان، از او كه 
خداحافظي كردم، دس��تم به بازويش خورد، احس��اس كردم درد مي كشد، چیزي به 

ما نگفته بود حتي مادرم، اصرار كه كردم گفت »لطف خداست و مجروح شده ام«.
***

گرد و خاك هوا نشس��ته، ولي هنوز پرچم ها تکان مي خورد، جمعیت گرد تابوت 
عبدالرضا حلقه زده اند، ثانیه ها حركت مي كند.
***
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... مسائل عبادي را بسیار مهم بدانید، حضور در نمازجماعت و جمعه باعث رشد 
خودتان و حضور دائمي نیروهاي معتقد متدين اس��ت. پس با ارج گذاش��تن به اين 
مسائل مشت محکمي به دهان ياوه گويان بزنید. و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال 

خود بدانید و فقط رضاي خداوند را طلب كنید.
***

... از نوجواني به مس��جد مي آمد و فعال بود، پس��ري باهوش و با محبت، گاهي 
مي آمد سؤالهايي مي پرسید، كه مي فهمیدم در اين خصوص مطالعه داشته است، طرح 
مي داد و اگر چیزي مي گفتیم، اجرا مي كرد، عشق و عالقه  اش به امام مثال زدني بود، 
از جبهه كه برمي گشت حتماً به من هم سر مي زد، گاهي بعد از نمازجمعه مي آمد و 
از وضعیت جبهه گزارش مي داد، روحش شاد  عبدالرضا يك جوان عاشورايي بود.

***
... برادرم از نوجواني بطور مستمر در جلسات قرآن حاج آقا شیخ اعتصامي حضور 
داش��ت و توي جمع دوستانش محور بود، خوش رفتار بود خوش چهره و پايبند به 

دستورات شرع.
***

همین دو هفته قبل آمده بود اداره، آمده بود دوباره اجازه بگیرد كه برود جبهه، به او 
گفتم كه تو تازه برگشتي و ما واقعاً اينجا با كمبود نیرو مواجه هستیم و به حضورت 

احتیاج داريم، اينجا هم خدمت است.
به من گفت »من مي دانم االن جبهه به نیرو نیاز دارد و احساس تکلیف مي كنم كه 
بروم«. به او اجازه ندادم، از يك طرف مي دانس��تم برادرهايش جبهه هستند و او هم 

مجروح است، از طرف ديگر كمبود نیرو داشتیم.
چند دقیقه بعد برگه مرخصي نوش��ته بود و آمد تا مرخصیش را امضاء كنم، گفته 
بود كه از حق مرخصیم اس��تفاده مي كنم و نمي خواهم با نارضايتي شما بروم، برگه 

مأموريتش را امضاء كردم و رفت.
***
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... اما خواهشي كه از شما دارم، برايم دعا كنید و از خداوند طلب مغفرت كنید و 
همیشه پايگاه را سنگر تبلیغ و ترويج اسالم و مبارزه با مظاهر ضد خدا قرار دهید.

***
فاطمه نگاهي به دخترش كه تازه از راه رس��یده اس��ت مي اندازد، گويي يك دنیا 

حرف هست و صد دنیا حسرت.
... تازه از تشیع جنازه يکي از شهدا برگشته بودم خانه، كه همسرم به همراه چند 
نفر از دوس��تانش آمدند خانه، از چشم هايش فهمیدم كه اتفاقي افتاده، از او پرسیدم 

كه چي شده، گفت: »چیزي نیست بايد برويم برازجان«.
� براي رضا اتفاقي افتاده � شهید شده.

� اين چه حرفیه مي زني زن.
س��وار ماشین شديم در راه به مالقات آخرمان فکر مي كردم، دلم لرزيد، او را كنار 
خودم احس��اس مي كردم با همان لبخند همیش��گي، »اگر خواهر داماد باشي بهتره يا 
خواهر شهید« حاال او آمده بود و زودتر از همیشه، سرحال تر و بهتر، شهید آمده بود.
خبر ش��هادتش را دوستانش از س��پاه و بنیادشهید شهرس��تان آورده بودند، آقاي 

حسیني كه خودش پدر دو شهید است هم آمده بود. 
پرچم ها هم حركت نمي كنند، با صداي ياحس��ین، ياحسین جمعیت، عبدالرضا را 

در كنار ساير شهدا و پسرعمويش ابراهیم بخاك مي سپارند.
حاال فاطمه آمده است كنار قبر عبدالرضا، تا عبدالرحمان اش را كه ديگر بعد از او 
قرار نداشت را به او بسپارد، شنیده بود، در آخرين ديدارش با محمد بیاتي كه گفت: 
ب��ا چند نفر از بچه هاي تخريب به س��مت منطقه چوبده ق��رارگاه تاكتیکي عملیات 
والفجر8 مي رفتیم. بین بچه ها بحث شد كه در اين عملیات چه كسي شهید مي شود، 
كه عبدالرضا گفته بود، »بچه ها بیائیم عهد ببنديم و به هم قول بدهیم، كه هركس��ي 
شهید شد فرداي قیامت بقیه دوستان را هم شفاعت كند.« از آن جمع 12 نفره 10 نفر 

شهید شده بودند و عبدالرضا مانده بود، مانده بود با كوله باري از غم و غصه.
از محمد بیاتي ش��نیده بود كه براي شناس��ايي وضعیت نیروهاي دشمن به اتفاق 
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مس��ئول طرح و عملیات لشکر حاج علي اكبر رحمانیان و مسئول اطالعات لشکر و 
يوسف بني هاشمي كه االن جانباز است به جلو رفته بودند. موشك خمپاره مستقیمًا 
به روي حاج علي اكبر رحمانیان اصابت مي كند با تركش هاي همان خمپاره عبدالرضا 

هم به شهادت مي رسد.
فاطم��ه از ح��اج محمود ترك زاده ش��نیده بود كه: آخرين لحظ��ه قبل از حركت 
براي توجیه منطقه عملیاتي، رضا دس��ت روي شانه محمود گذاشته بود و گفته بود، 

»محمودجان نوبت ما هم رسید، حاللم كن.«
حاج محمود را گريان ديده بود، كه مي گفت: من فکر كردم كه به او مي رس��م، به 
او گفتم »تو برو ما هم مي آئیم.« ولي او رفت و با حاج علي اكبر رحمانیان آس��ماني 

شد و ما هنوز هستیم.
حاال فاطمه آمده اس��ت، تا س��فارش عبدالرحمان را به عبدالرضا كند، كه او هم 

آسماني شده است.

راويان خاطرات و حكايت ها:
مادر : فاطمه پدر : حسین   
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شهيد محمدعلي گنجعلي
استان مركزي شهرستان محالت

توي حیاط خانه نشس��ته بود. با عکس مادرش كه چند س��الي بود از دست داده 
بود حرف مي زد. شب خوابش را ديده بود كه آمد و يك روسري سفید سرش كرد. 

لبخند زد و نوازشش كرد و رفت. 
ش��یريني آغوش��ش را هنوز حس مي كرد. مي خواست با او كمي حرف بزند، ولي 
نمي شد. چشم هايش را به چشم هاي او دوخته بود و لبخند مي زد. با خود مي گويد: 
نمي دانم چرا نتوانستم چیزي بگويم. وقتي كه رفت، زدم زير گريه و از صداي گريه 

خودم بیدار شدم. 
نمازش را خواند و صبحانه را براي پدر و زن بابايش كه زن مهرباني بود، آماده كرد. 
حاال هم نشس��ته است توي حیاط، روي پله هاي ايوان خانه، عکس كوچك مادرش 

تاريخ تولد: 1330

 محل تولد:محالت

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی استان مركزی  

تاريخ شهادت: 1381/08/08

محل شهادت: تهران ، بيمارستان ساسان

نحوه شهادت:  در اثر شيميايی  

مزار: محالت ، گلزار شهدا 



را كه همیشه توي كیف كوچکش همراه دارد، توي دستش گرفته و به خواب ديشب 
فکر مي كند. هنوز 12 سال بیشتر ندارد و اين همه تنهايي.

زنگ خانه را كه زدند، زن بابايش رفت در خانه را باز كرد. صغرا خانم بود. صغرا 
خانم بعد فوت استاد خلیل، رفته بودند تهران و آنجا زندگي مي كردند. با نامادري اش 
كم��ي خوش و بش ك��رد و آمد توي خانه. با چش��م هايش او را برانداز كرد. رباب 
سالمش كرد و با مهرباني جوابش را داد. رفت توي اتاق نشست. رباب رفت برايشان 

چاي آورد.
***

شب كه پدرم آمد، احساس كردم آنها درباره من حرف مي زنند. بابا مي گفت: »آخه 
او هنوز بچه س، 12 سالش كه بیشتر نیست. زوده! شوهرداري و بچه داري براش. 

نامادري ام هم مخالف بود. صبح كه صغرا خانم آمد، و با هم حرف زدند، مخالفت 
بابا را گفت؛ ولي باز هم آنها اصرار كردند. قرار ش��د نامادريم اجازه بگیرد كه صغرا 

خانم و برادرش بیايند و با پدرم حرف بزنند.
فرداش��ب كه آمدند، پدرم همان حرف ها زد. گفت: دخترم هنوز بچه اس��ت؛ ولي 
باز هم آنها اصرار كردند. قرار ش��د پدرم به آنها جواب بدهد. رفتند ولي خیلي زود 

خبر مي خواستند. 
� پدر درباره محمدعلي پرس وجو كرده بود. ش��نیده بود بعد از فوت اس��تاخلیل، 
محمدعلي ش��ده بود نان آور خانواده. با آنکه جوان بود و تهران زندگي مي كرد، ولي 

همه از او به خوبي ياد مي كردند.
پدر خواسته بود محمدعلي را ببیند و با او حرف بزند؛ بعد از آن اجازه داد بیايند. 
با من هم نامادريم صحبت كرده بود و از نگراني خودش و بابا گفته بود؛ من راضي 

شدم و بابا هم بعد از شناخت محمدعلي راضي شد. 
زود مراس��م، عقد و عروس��ي را راه انداختن��د و ما آمديم تهران. س��ال 52 بود. 
محمدعلي يك مغازه كوچك داشت، تعمیرات موتور. حول و حوش خیابان گرگان. 
 با انصاف بود و وارد به كار. به همین خاطر، دستش به دهنش مي رسید. اهل ورزش 
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بود. با جوانان محل يك تیم فوتبال داشتند كه هم با آنها بازي مي كرد و هم مربي گري 
آنها را به عهده داشت.

معتقد بود و اهل نماز و روزه، س��عي مي كرد نمازهايش را به جماعت در مسجد 
بخواند و مس��جد امام حس��ین پايگاهي بود براي حضور محمدعلي. آنجا بود كه با 
بس��یاري از روحانیون و جوانان مبارز آش��نا ش��د و هم همراه آنان فعالیت داشت. 
حضورش در جلسات سخنراني و اعتراضات به رژيم پهلوي پررنگ بود. گاهي هم 
با دوس��تانش در توزيع اعالمیه هاي حضرت امام و روحانیت مبارز فعالیت مي كرد. 
تا اينکه ش��هادت حاج مصطفي فرزند ارش��د امام، بهانه اي شد براي حضور مردم در 

خیابان ها. 
زندگي مان با دنیا آمدن حمید و مريم و سعید، صفايي ديگر يافته بود، سه بچه قد 
و نیم قد و پش��ت س��رهم، گاهي دست ما را هم مي گرفت. علیرغم خطر زياد ما هم 
در راهپیمايي ها شركت مي كرديم. شیريني و هیجان آن ايام هنوز ذائقه مان را شیرين 

مي كند.
انقالب كه پیروز شد، محمدعلي تصمیم گرفت برگرديم محالت و روي زمین هاي 
كشاورزيمان كار كنیم. امیدوار شده بود و احساس تکلیف مي كرد كه بايد بیشتر كار 
كرد و تولید را باال برد. به محالت كه آمديم، س��ريع به عضويت بس��یج درآمد و در 
حفظ و حراست از دستاوردهاي انقالب فعالیت مي كرد. با آنکه سه بچه قد و نیم قد 
داشت، گاهي شبها را هم در بسیج مي ماند. در مسجد روستا جلسات قرآن داير كرد. 
از روحانیون ش��هر دعوت مي كرد تا براي مردم از دين بگويند و از اهداف انقالب. 
تعمیرگاه كوچکي هم زده بود كه كمك خرج زندگیمان باش��د. تا اينکه اوايل س��ال 
59 به عضويت جهادسازندگي درآمد و در امور دارويي جهاد شهر فعالیت مي كرد. 
كش��ور در التهاب درگیري هاي خوزس��تان و كردستان مي سوخت و محمدعلي هم 

گاهي مأموريتي به اين مناطق مي رفت و برمي گشت.
***

... جنگ كه ش��روع ش��د ما محالت بوديم و محمدعلي هم در جهاد كار مي كرد. 
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روز و شبش را وقف مردم كرده بود. هر كاري كه از دستش برمي آمد، و هركاري كه 
به او محول مي كردند؛ اما ديگر در محالت قرار نداشت. همان ماه هاي اول، داوطلب 
رفت و چند ماهي ماند. وقتي برگشت مرخصي، دوباره رفت سر كارش. روز از نو 

روزي از نو.
گويي ديگر براي خودش نبود. مي دانست كه بايد كاري كند. از هر فرصتي استفاده 
مي ك��رد، براي جذب نیرو براي جبهه. از وضعیت جبهه و نحوه فرماندهي بني صدر 

هم نگران بود. مي دانست كه دشمن كمر همت به نابودي انقالب بسته.
... چند وقتي را كه به مرخصي مي آمد، تمام سعیش در اين بود كه وضعیت خانه را 
مرتب كند. به بچه ها و درسشان توجه بیشتري داشت؛ اما دلش تاب ماندن نداشت. 
رف��ت و دوباره رفت. هربار كه مي رفت، چند ماهي مي ماند و چند وقتي هم مي آمد 
مرخصي، از كردستان تا جنوب را بارها رفته بود. در عملیات طريق القدس و آزادي 
بس��تان هم شركت داش��ت. چند روزي آمد و براي عیدي من و بچه ها وسايل تهیه 
كرد و دوباره رفت. مي گفت دشمن زخم خورده و ديگر نبايد رهايش كرد. حاال بايد 
ضربه اي مهلك به او وارد مي كردند. بهار 61 بود و در جبهه ها غوغايي بود. عملیاتي 
به بزرگي فتح المبین در منطقه عمومي شوش انجام شد. خبرهاي پیروزي رزمندگان، 
موجي از ش��ادي در دلها ايجاد كرده بود. خبر آزادي بخش وس��یعي از خاك میهن 

اسالمي كه ماه ها در اشغال دشمن بعثي بود.
... هر روز خبرهاي مختلفي را مي شنیديم. از اينکه زخمي شده و يا شهید، بي خبر 
بودي��م. از همه جا خبر گرفتیم. اثري از او نبود. صغ��را خانم هم آمده بود محالت. 
برادرش يوسف حتي به اهواز و دزفول و هرجا كه مي شد رفت و خبر گرفت. هرچه 

مي گشتیم، فقط خبرهاي متناقض مي شنیديم.
***

... روزهاي آخر عملیات، ما بیشتر از نیروهاي ديگر به داخل نیروهاي دشمن نفوذ 
كرده بوديم، و به محاصره دش��من افتاديم. خیلي از بچه ها و رزمندگان ش��هید شده 
بودند. آتش دشمن شديد بود. من هم از ناحیه دست و سینه مجروح شده بودم. توي 
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يك سنگر كه چاله خمپاره يا توپ دشمن بود، پناه گرفته بودم. امیدي براي بازگشت 
نبود. هر لحظه منتظر حادثه اي بودم؛ كه نیروهاي عراقي روي سرم آمدند و من را با 

خودشان بردند.
چهارماه از او بي خبر بوديم. ديگر ناامید ش��ده بوديم. از ش��ايعه ها هم خسته، كه 
از هالل احم��ر آمدند و گفتند كه از عراق نام��ه آمده و نامه اش را آوردند. چند خط 
نوشته بود. روي برگه هايي كه دو قسمت بودند. كاش نگهشان مي داشتیم.پايین برگه 
جوابش را نوش��تیم و فرس��تاديم. حاال ديگر هرچند ماه منتظر بوديم شايد كه خبر 
جديدي از او برسد. چندبار ديگر هم نامه نوشت و تو هركدام از نامه ها ما را به صبر 

دعوت مي كرد. حتي آنجا هم نگران تربیت بچه ها بود.
يك ش��ب خواب ديدم ك��ه دارم دنبالش مي گردم. يك چهاردي��واري بود كه به 
من گفتند ش��وهرت اينجاس��ت. من رفتم ديدم آنجاست. گفتم: بیا باال. گفت: دستم 

نمي رسد. دنبال نردبان گشتم ولي چیزي پیدا نکردم.
صبح نامه اش آمد. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدمت همسر محترم

سالم علیکم
پس از تقديم عرض س��الم، امید اس��ت كه در س��ايه حق تعالي از صحت كامل 
برخوردار باش��ي و در پیمودن راه و طريقت اسالم كوشا باشي و از رهروان راستین 
حضرت فاطمه باش��ي. آنچه كه قابل ذكر مي باش��د اين اس��ت كه مسئولیت بسیار 
سنگین، همراه با ارزش و اهمیت واال بر دوش داري و آن تربیت درست و صحیح 
فرزندان اس��ت؛ زيرا كه بهترين افراد جامعه در دام��ن زنان متعهد پرورش يافته اند. 
موقعي كه پايه هاي... يك فردي در خانواده به نحو درست پايه ريزي شود و بر روي 
آن از كانال صحیح كار ش��ود، آن فرد مي تواند در جامعه مؤثر و مفید واقع گردد و 
انتظار من هم از شما همین است. باري اگر از حال من هم بخواهي، بحمداهلل سالم 
و تندرس��ت هس��تم. ماللي در كار نیس��ت... بچه ها را ديده بوس��م و مادرم را سالم 
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مي رس��انم. خواهران، برادرانت، برادرم و اقوام و خويش��ان و همس��ايگان را سالم 
مي رسانم، به امید ديدار خدانگهدار شما محمدعلي گنجعلي. 62/7/11

بعد از چند ماه انتظار، وقتي نامه هايش بدس��تمان مي رس��ید، از روحیه اش روحیه 
مي گرفتیم. مشکالت برايمان ساده مي شد.

مادر محمدعلي از تهران به قم آمده و در آنجا ساكن شده بود. سعید پسرم پاهايش 
سوخته بود. آمده بودم قم هم زيارت و هم سري به مادرشوهرم بزنم. وارد كوچه شان 
كه شدم، ديدم سر از پا نمي شناسد و شاد است. همسايه ها هم آمده بودند خانه اشان، 
تا مرا ديد در آغوش��م گرفت و غرق بوس��ه ام كرد. هاج واج مانده بودم كه چه شده 
اس��ت. با تمام ناباوري خب��ر آزادي محمدعلي را داد. از قراري تعدادي از اس��راي 
مجروح و معلول را مبادله كرده بودند و محمدعلي هم جزء آنها بود. نمي دانم چطور 
خودم را كنترل كردم. 20 ماه چشم انتظاري و سركله زدن با چهار بچه قد و نیم قد. 
آوردندش قم و زيارت حضرت معصومه. چند روزي قم بوديم و بعد آمد محالت 

و بعد روستا،...
چند روزي استراحت كرد. دستش به شدت مجروح شده بود و طي اين دو سال 
كمترين مداوايي روي آن انجام نش��ده بود. ريه اش هم مجروح بود و عفونت كرده 
بود. اما محمدعلي آدمي نبود كه آرام بنشیند. دوباره رفت جهاد و از آنجا رفت واحد 
دامپزشکي،... گاهي نگرانش مي شديم و ازش مي خواستیم كه به خودش بیشتر توجه 

داشته باشد. چند باري هم كه تصمیم گرفت به جبهه برود ولي به او اجازه ندادند.
عفونت ريه اش عود كرده بود ودستش هم اذيتش مي كرد.

توي اسارت خواب ديده بود كه رفته است مشهد و يکي از خادم ها به او گفته بود 
كه گوشه فرش را بگیرد. گفته بود كه دستم تکان نمي خوره و نمي توانم. خادم گفته 
بود كه مي تواني بگیر. او هم گوشه فرش را گرفته بود و تکان داده بود. رفت مشهد 

زيارت وقتي كه آمد، بعد از مدتي دستش را مي توانست تکان بدهد.
... بعد از اينکه آزاد شد، دوباره خواب ديد كه رفته است مشهد؛ ولي چون حالش 
خیلي بد بود، نتوانس��ت. ما هم يك گوسفند نذر كرده بوديم كه با هم بريم زيارت؛ 
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ول��ي هركاري كرديم نیام��د. موقع رفتن كه فیلم برداري كردي��م، گفت: اين فیلم را 
نگهداريد به كارتان مي آيد.

كمي كه حالش بهتر ش��د، مي رفت روستاها و به امور دامداري رسیدگي مي كرد. 
حتي به او گاهي مأموريت مي دادند كه در سم پاشي واحدهاي دامداري حضور داشته 

باشد. با آنکه انجام اين كار برايش سخت بود ولي با عشق و عالقه انجام مي د اد.
سرفه هايش ديگر توان از او بريده بود. با آنکه تمام سعي اش اين بود كه با بچه ها 
خوب باشد و تحملش مثال زدني بود؛ ولي ديگر صبر از كف داده بود. واقعاً زندگي 
برايش س��خت شده بود. چندباري در بیمارستان اراك تحت مداوا قرارگرفت؛ ولي 
حالش روز به روز بدتر مي ش��د. آمديم تهران و بیمارس��تان ساس��ان بس��تري شد. 
چندباري آمد مجالت؛ ولي روز به روز عفونت ريه اش بیش��تر مي ش��د. س��ال آخر 
زندگي برايش سخت شده بود؛ اما باز صبر بود و روحیه. تا اينکه باالخره هشتم آبان 

سال 81 در بیمارستان ساسان به شهادت رسید.
جنازه اش را به محالت آورديم و با حضور مسئولین شهر و مردم تشیع با شکوهي 

انجام شد و در گلزار شهداي محالت به خاك سپرده شد.
يك س��ال بعد هم مادرش كه از ش��نیدن خبر شهادت پسر يکه خورده بود از دنیا 

رفت،  و من ماندم و پنج يادگار از محمدعلي.

مادر : صغری  پدر : خلیل   
فرزندان : حمید ، سعید ، مريم ، معصومه ، فاطمه همسر : ربابه رجبی 

153 پیام آوران آفتاب





شهيد حسين مؤمن نژاد
استان مازندران شهرستان بابل

راه روهاي بیمارستان را يکي بعد از ديگري با عجله رد مي شوم. به بخش مجروحین 
جنگي مي رس��م. از پش��ت شیش��ه هاي بخش، به صورت مجروح و بدن باندپیچي 
ش��ده اش و به دستگاه هايي كه به او تنفس مي دهند و مانیتوري كه خط هاي زندگي 
را با ضربان قلبش نش��ان مي دهد، نگاه مي كنم. چشم هايم را مي بندم و به گذشته اي 
زيباي با او بودن فکر مي كنم. »هنوز 16 سالم تمام نشده بود كه مادرش در خانه ما 
را زد و در گوش��ي با مادرم حرف هايي زد. از نگاه مادرم، تمام صورتم س��رخ شد. 
رفتم يك گوشه اتاق و با نقش و نگار قالي ها بازي كردم. پسرخاله ام بود. پسر شاطر 

علي اكبر. سربزير و كاري بود؛ اما هم من بچه بودم و هم او خیلي جوان بود.
مادرم كه ش��نید، جا خورد؛ ولي وقتي اصرار خاله و حس��ین را ديد، اس��تخاره اي 
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گرف��ت جواب خوب آمد، قبول كرد كه ما به س��ر خانه و زندگي خودمان برويم و 
من بشوم خانم خانه...

اشك گوشه چش��مانش مي نشیند. مادرش كه بعد از فوت بابا، مدتها بود تنها بار 
بزرگ كردن چهار دختر را بدوش مي كش��ید، آس��تین باال زد و جهیزيه اش را آماده 
كرد. و س��رافراز او را به خانه بخت فرستاد و شاطر علي اكبر هم براي پسر بزرگش 

جشن مفصلي گرفت.
حاال مثل اينکه تقدير مادر، تقدير دختر هم شده است.

نگاهي به تخت بیمارس��تان مي كند. دلش مي خواهد كه براي چند ساعتي دوباره 
كنار او بنشیند و از گذشته بگويند. از وقتي كه صبح ها قبل از نمازصبح بیدار مي شد 
و همراه پدر به نانوايي مي رفت و خمیر مي گرفت و چانه هاي خمیر را آماده مي كرد؛ 

تا مشتري هاي اول صبح، نان تازه سر سفره صبحانه ي شان ببرند.
و خس��تگي حس��ین كه هنوز جوان بود و بايد مس��ئولیت يك زندگي را بدوش 
مي كشید. با هم از سادگي زندگي خوششان بگويند. از نگاه هاي كودكانه شان به هم 

كه چقدر زود، معناي زندگي به خود گرفت.
خانه كوچکش��ان، محله احمد كال بابلسر، خیلي زود با صداي گريه و خنده هاي 
ابوالقاسم رونق گرفت، و حسین زود بابا شد. بعدها خدا به آنها ابوالقاسم و مرضیه 

را داد. 
ش��اطر علي اكبر مجبور بود نانوايي را رها كند و دنبال يك كار ديگر برود. حسین 
هم كه حاال بار زندگي روي دوشش بود و خوب سرد و گرم روزگار را چشیده بود. 

بايد فکري مي كرد.
سال 53 شاطر علي اكبر راهي تهران شد و توسط يکي از اقوام در شهرداري انباردار 
ش��د. حسین هم رفت كش��تارگاه تهران استخدام شد. خانه كوچکي را هم در محله 

خزانه اجاره كردند. 
حسین دل در گرو محبت اباعبداهلل داشت و با روضه سیدالشهدا مأنوس بود. تهران 
بود و حال هواي انقالب. خیلي زود با گروه هاي مس��لمان انقالبي، ارتباط گرفت و 
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شد يك جوان انقالبي فعال.
از شركت در راهپیمايي و تظاهرات گرفته تا پخش و توزيع اعالمیه هاي حضرت 
امام. احس��اس مي كرد تازه متولد ش��ده اس��ت. احس��اس مي كرد در مسیر كاروان 
عاشوراس��ت و ارباب دو عالم نگاه به او دارد. در حادثه 17 ش��هريور، حس��ین در 
كمك رس��اني به مجروحین لحظه اي آرام نداشت، بي قرار قرارگرفتن كشتي انقالب 
بود و آن وقت كه به ساحل نشست، او هم به ساري آمد و در اداره دامپزشکي ساري 

مشغول به كار شد.
بلند مي ش��ود و چند قدم راه مي رود. بیادش مي آيد علیرضا كه دنیا آمد، هنوز در 
تهران در همان خانه كوچك در فلکه چهارم خزانه زندگي مي كردند. حسین چقدر 

خوشحال و شکرگذار بود.
***

او كه به سركار مي رفت، كارم شده بود تر و خشك كردن بچه ها و خريد خانه و 
آشپزي، گاهي هم به خانه خاله جان و شاطر علي اكبر كه حاال انباردار شهرداري بود، 

سري مي زدم و حالي مي پرسیدم.
نگاهي به حیاط بیمارس��تان مي اندازد. ش��اطر علي اكبر را مي بیند كه همسرش را 

دل داري مي دهد.
***

به ساري كه برگشتیم، آمديم منطقه سیدجالل بابل خانه اي كوچکي گرفتیم. آنجا 
خدا به ما پسري داد كه حسین به عشق امام اسمش را گذاشت روح اهلل و بعد هم كه 

فاطمه آمد، شديم 7 نفر.
انقالب بود و كار، كار بود و س��ختي و مش��کالت مردم. حسین بود و يك عالمه 
آرزو. حاال در س��احل آرزوها نشسته بود و مي خواس��ت براي انقالب از جان مايه 

بگذارد كه گذاشت.
روزها كار بود و شبها بسیج و سپاه. دشمن هم كه آرام ننشسته بود. يك روز حادثه 
گنبد را بوجود مي آورد و روز بعد آمل. ش��هر هم از دست آنها آرامش نداشت. بايد 
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كاري مي كرد. با تشکیل جهادسازندگي به آنجا رفت و در پشتیباني و خدمت رساني 
به مردم فعال بود.

آهي از س��ینه اش مي كشد. دوباره نگاهي به خاله پیرش مي اندازد كه اشك امانش 
را بريده است. سه هفته است كه هر روز به پشت اين پنجره مي آيد تا شايد حسین 
چند كلمه اي با آنها حرف بزند. حاال فقط امیدشان به اين است كه چشم هايش را باز 

كند. آنها را ببیند كه آرام و قرار ندارند. 
***

ما برگش��ته بوديم مازندران، ولي ش��اطر علي اكبر و خاله ج��ان هنوز تهران مانده 
بودند. همان محله خزانه. حاال هر روز مي آمدند بیمارستان امیرالمؤمنین و پشت در 
اتاق حسین، از پشت پنجره او را - نه باندهاي صورت او را - و صفحه مانیتور كه 

تپش قلبش را نشان مي داد را نگاه مي كردند.
***

...جنگ كه ش��روع شد، حسین س��ر از پا نمي شناخت. راننده جهاد بود. هربار كه 
قصد مي كرد به جبهه برود، مخالفت مي كردند و از او مي خواس��تند كمك كارش��ان 
باشد، در بازسازي روستاها و حل مشکل مردم، يکي دوبار هم كمك هاي مردمي را 
براي جبهه ها برد و برگشت. اما دلش آنجا بود. پیش آنهايي كه ديگر دلي نداشتند و 

دلداده بودند به آستان دوست.
***

... خان��ه نشس��ته بود دل تنگ. بچه ه��ا هم بودند. بايد آنه��ا را آرام مي كرد. منتظر 
آمدن حس��ین بود. با صداي زنگ سرآسیمه خود را به در رساند كه شايد حسین را 
ببین��د كه چند هفته اي بود رفته بود. دوس��تانش بودند. تعجب كرد! آنها كه مي دانند 
حسین هنوز نیامده! چادرش را محکم مي گیرد و دعوتشان مي كند داخل. بهم نگاهي 
مي اندازند. باالخره يکي دل به دريا مي زند و با مقدمه چیني خبر مي دهد كه حس��ین 

را به بیمارستان امیرالمؤمنین تهران منتقل كرده اند.
س��رش گیج رفته بود و همانجا روي زمین نشس��ت. نمي دانست گريه كند يا داد 
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بکش��د. بچه ها كه حال مادر را ديده بودند رفته بودند به خاله ش��ان خبر داده بودند. 
همان روز با خواهرش و شوهرخواهرش خودشان را رسانده بودند تهران باالي سر 
حسین. حاال سه هفته است كه از پشت پنجره و صفحه مانیتوري كه خط هاي كج و 

معوجش نشان از حیات او داده، او را مي بیند.
يك ماه پیش، از طرف جهادسازندگي به جبهه اعزام شده بود و در ستاد پشتیباني 
جنگ اس��تان ايالم، مشغول ش��ده بود، گاهي زنگ مي زد و توصیه به صبر مي كرد. 
آخرين نامه اش كه رسید، يك برگه هم تا كرده بود و رويش نوشته بود وصیت نامه:

بازش مي كند و آن را مي خواند:
اينجانب حس��ین مؤمني نژاد امین فرزند علي اكبر متولد 1330 به شماره شناسنامه 

337 صادره از بابل. وصیت نامه خويش را به شرح زير آغاز مي كنم.
ب��ا س��الم و درود ف��راوان خدمت آقا ام��ام زمان)ع��ج( و نايب ب��ر حقش امام 

خمیني)رضوان اهلل تعالي( و با سالم خدمت تمام پويندگان راه حسین)ع(.
اينجانب با میل و عالقه خودم راهي جبهه ها ش��دم تا جان ناقابل خويش را فداي 

میهن عزيزم كنم. 
از خداوند بزرگ خواستارم تا سعادت پرواز بسوي او را به بنده حقیر عطا نمايد.

به پدر و مادر خوب و مهربانم س��الم عرض مي كن��م و آنها مي خواهم كه فرزند 
خود را مورد عفو و بخشش )قرار( بدهند و اگر قصور و غفلتي در كارهايم نسبت 

به ايشان كرده ام بنده را به بزرگواري خويش ببخشند. 
به همسر صبور و فداكارم سالم عرض مي كنم و از او مي خواهم كه فرزندانمان را 
به ش��یوة ائمه اطهار تربیت نمايد. پسرانم را حسین وارانه و دخترانم را زينب وارانه و 
خود فاطمه گونه، الگوي آنان باشد. و همیشه در هنگام بروز مشکالت صبر و تحمل 

معصومین را الگوي خود قرار بدهد.
در پايان سخني باقي نمانده جز آرزوي بقاي عمر امام عزيزمان و پیروزي ملت ايران در 
اين جنگ تحمیلي و از خداوند مي خواهم تا انقالب مهدي)عج( اين انقالب را حفظ نمايد.
والسالم علیکم رحمه اهلل بركاته / حسین مؤمني نژاد / دهلران دشت عباس 
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صداي حسین را دوباره در گوشش مي شنود.
به همسرم مي گويم: دخترانم را زينب وار و پسرانم را حسین وار تربیت كند و خود 

فاطمه گونه باشد. 
ب��ه او گفت��ه بودند كه كامیون آنه��ا در تاريخ 61/6/12 در منطق��ه دهلران هنگام 
مأموريت، مورد اصابت گلوله هاي توپخانه دشمن قرارگرفته و او االن 22 روز است 

كه در حالت بیهوشي در بیمارستان بسر مي برد.
دلش ش��ور مي زند. دوباره خود را به پش��ت شیش��ه هاي اتاق حسین مي رساند، 
چشم هاي حسین او را نگاه مي كند و صفحه مانیتور يك خط صاف را نشان مي دهد. 

و تقويم 61/7/2

مادر : طاهره  پدر : علی اكبر  
فرزندان : ابوالقاسم،مرضیه،علیرضا،فاطمه، روح اله  همسر : بیچی نبات 
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شهيد محمدحسين نجابت
استان فارس شهرستان شيراز

»مرحوم ش��هید محمدحس��ین نجابت از هنگامي كه ممیّز ش��د طالب حقیقت و 
درستکاري بود و با پدر و مادرش بیش از افراد  عادي الفت و تواضع داشت و بسیار 
مهمان دوس��ت باالخص نس��بت به ارحام خودش. و پس از بلوغ، مسلمان، با تمام 
ابعاد تسلیم خداوند و خاتم انبیاء)ص( و احکام قرآن بود، و با جان و قلب مذهب 
جعفري را مي ش��ناخت و عمل مي نمود. ابتدا تقلید مرحوم آيت اهلل میرزا عبدالهادي 
ش��یرازي را نمود. پس از وفات ايش��ان تقلید آقاي خوئي را مي نمود، لکن دو سال 

بیشتر مقّلد ايشان نبود و از ايشان عدول به حضرت امام خمیني نمود.
ش��هید محمدحسین سه سال آخر عمرش روح اجتهادش از قّوه به فعلیت رسیده 

بود و درس معالم و لمعه را نزد بنده خواند.
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ذهن بس��یار نقاد و روشني پیدا نموده بود. لهذا رغبت فوق العاده پیدا كرده بود كه 
در احکام اس��الم مجتهد شود. لهذا تمام هم درس هاي ايشان از افسردگي به واسطة 
نقاديت ذهن ايش��ان و خوش فهمیش و س��رعت انتقالش خارج مي شدند و ابتهاج 

علمي براي همه نصیب مي شد.
از اوصاف بارز ش��هید محمدحسین؛ الفت و دوستي و وصل و صلة رحم وجود 
و بخش��ش و ايثار ايش��ان بود. هرگاه در منزل وارد مي شد، بزرگ و كوچك مسرور 
مي شدند از مالقات ايشان. در خانه چراغ پرنوري بود و به واسلطة الفتي كه با همه 

داشت، تمام افراد نزدش محترم بودند، باالخص اهل علم و سادات.
در صلة رحم به نحوي بود كه همة ارحام را متوجه به حضرت امام خمیني مي نمود. 
زيرا وجهه پیدا نمودن به امام را افضل تمام قربات مي دانست. علوم اسالمي، صرف 
و نحو و منطق را به مقدار الزم تمام نمود و به فقه و اصول و تفسیر پرداخت. با اينکه 
ايش��ان معّمم نبود، ولي براي تجلیل امام خمیني عمامه پوشید. خودش با برادران و 
دوستانش پانزده روز در تهران با عمامه باقي ماند، تا شوكت و عظمت امام خمیني 

در قلوب بیشتر گردد و دو روز پس از ورود امام به شیراز مراجعت نمود. 
او مي گفت: هنگامي كه داخل جمعیت بودم، براي ديدار امام در فکر بودم كه دستم 
به امام برسد. هنگامي كه امام را زيارت كردم و چشم شريف ايشان مواجه چشم من 
شد، به قدري سرور و فرح روحاني نصیبم گرديد، كه چنین سرور و فرحي در مّدت 

عمرم سابقه نداشت و معناي »النظر في وجه العالم عباده« را يافتم.
با آغاز جنگ تحمیلي؛ از دامپزشکي به جهادسازندگي وارد شد و بوسیلة ورودش 
در جهاد مشغول سنگر ساختن در خط مقدم جبهه شد. ولي پس از فرمان امام مبني 
بر شکس��تن حصار آبادان و مس��امحه نمودن رئیس جمهور معزول خائن، ايشان و 
دوستانش همت گماشتند كه به هر قیمتي است طرح شکستن حصار را ايجاد نمايند 
و فرمان امام به زمین نخورد. لهذا بواس��طة اين همت عالي خداوند حبیب مشّرفش 
نموده، به محبت اهل بیت خاتم انبیاء)ع(؛ حش��رش را با حضرت ابي عبداهلل حسین 

خواهد فرمود، بلطفه و كرمه و فضله. 
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اما جود و كرمش طوري بود كه تمام روستا و صحرانشینان كه از دامپزشکي ايشان 
بهره مند مي شدند، عالوه بر دلسوزي نسبت به دواب و طیور آنها، نسبت به افراد فقیر 
آنها دلجويي مي نمود. به نحوي كه عالوه بر اصالح امور آنها، پول نقد از جیبش به 
آنها مي پرداخت. هرگز فقیر و محتاج را محروم نمي نمود و حسن خلق ايشان طوري 

بود كه هرگز صداي خودش را در مقابل رفیقش بلند نمي نمود. 
هرگز با مادر يا پدر يا اهل بیت و برادر و خواهر و س��اير ارحام نس��بي و س��ببي 
خش��ونت نداش��ت و هرگز بي تحصیل رضايت والدين و اهل بی��ت از خانه بیرون 
نمي رفت. و نیز هرگز براي ش��خص پولدار تواضع نمي نمود. بواسطة حسن خلقش 
معاصرين وي غبطة حس��ن خلق او را مي ورزيدند. به نمازجماعت رغبت فوق العاده 

داشت و آن را جزء شعار مسلمین و رونق جمهوري اسالمي مي دانست. 
هنگام خداحافظي به بنده فرمود: پدر: به بچه هايم رسیدگي نما و معلوم بود صرفًا 
ب��ه طرف ُقرب خداوند قدم برداش��ته و جّداً لقاء وجه كري��م خداوند را بر ديگران 
ترجیح داده. امید به خداوند دارم كه حشرش با حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( باشد، 
زيرا نس��بت به عزاء حضرت اباعبداهلل الحس��ین)ع( از بذل مال و وقت و رنج دريغ 

نمي نمود.
اواخر عمر ايش��ان كاماًل آشکار بود كه جبهه را محترم تر از مسجد مي داند. مکّرر 
ايشان اشاره مي نمود كه بركات خداوند در جبهه عیان است و حضرات معصومین)ع( 

نظر شريفشان در جبهه فوق العاده است.
با اينکه بنده، در حقوق پدري ايشان بسیار مقصر و قاصر بودم، ولي نمي گذاشت 
قصور و تقصیراتم ظاهر گردد، همیشه با لطف و مدارا با من معامله مي كرد. به همین 

نسبت بود رفتار وي با مادر و خانواده اش«.
شايد بهتر از جمالت باال كه معرفی فرزند از زبان پدر است نمی شد او را معرفی 

كرد، همه چیز را پدر عارف گفته.
***

مرحوم شهید محمدحسین نجابت، مؤمن كامل، عالم عامل، تشنه اي بي قرار، طالبي 
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سخت كوش، رفیقي همراه، مونسي دلنشین، مورد احترام و در دل همه جاي داشت. 
از اوان كودك��ي مورد عالقة خاص پدر بزرگوارش حضرت آيت اهلل العظمي نجابت 
بود و دروس سطح را نزد ايشان خواند، به حّدي كه در ابواب فقه صاحب نظر بود. 
)ش��خص اگر توانس��ت خود را از عالم حیوانیت بیرون آورد و به مرتبه ی انسانیت 
رس��اند بدين معنا كه جهت ازالة حیوانیت، خود را تحت احکام الهي و نظر خاص 
ائمة طاهرين)ع( درآورد يعني بتواند احکام خدا را تا حد مقدور در خود ملکه كند 

اين شخص ديگر روحاني است، حیواني نیست.(
مرحوم شهید محمدحسین نجابت تحت نظر خاص حضرت آيت اهلل العظمي حاج 
ش��یخ حسنعلي نجابت شیرازي والد مکّرم خودشان مراتب سلوك را طي كرده و از 
عالم حیوانیت خارج و به عالم روحانیت نائل شده بود، و أصدق مصاديق اين معني، 
ايجاد انقالب ايشان در هر مجلسي كه حضور مي يافت بود. يعني امکان نداشت در 
مجلس��ي ايشان وارد ش��ود و اهل مجلس را متوجه خدا نکند. اين فقط از ناحیه ی 
روح بلند و روحانیت ايش��ان بود. جذابیت و روحانیت و متانت و صداقت ايش��ان 
اثر خودش را مي گذاش��ت و مجلس را منقلب مي كرد. اين به خوبي براي دوس��تان 

واضح بود.
»والذين آمنوا و عملو الصالحات طوبي لهم و حسن مآب«

خوش��ا به حال چنین افرادي كه با خداي خود معامله كردند و فاني في اهلل شدند. 
چ��ون عمل صالح بجا آوردند. چه عم��ل صالحي بهتر از اينکه دائم خود و مردم را 
به خدا متوجه كردن و اين صفت در مرحوم شهید محمدحسین نجابت روشن بود.

»لکّل عمل نور«
اگر محبت اس��ت، كرم است، رفاقت است، صداقت است...، اين از ناحیه ی عمل 
ايش��ان است. چون عالم عامل است. اين نورانیت يك مالك براي مؤمن مي باشد و 
چون مؤمن اس��ت نور دارد و با اين نور م��ردم را به خدا متوجه مي كند. اين چنین 
شخصي با اين معلومات و عشق، با ديد باز، با قلب روشن دعوت حق را لبیك گفت 

و شربت طهور را نوشید و به ديگران هم فهماند.
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� والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا. �
ش��هید محمدحسین نجابت، در سال 1329 در ش��یراز متولد شد. بعد از دريافت 
ديپلم به دانش��گاه رفت و همراه با آن مقدمات دروس حوزوي را نیز تحت نظر پدر 
بزرگوارشان فرا مي گرفت. شهید محمدحسین از جمله شهدايي بود كه مورد عنايت 
خاّصه ی حضرت حق بود، زيرا عالوه بر بهره مند ش��دن از نعمت عظماي شهادت، 
خداوند كريم اين لطف و مرحمت را به ايش��ان عطا فرمود و وي را تربیت يافته ی 
يک��ي از اولیاء خاّص خ��ود قرار داد. او كه از اوان كودكي مورد لطف و عنايت پدر 
بزرگوارش بود، علماً و عماًل آش��نا به مباني اعتقادي معّظم له گرديد و نس��یم عطر 

روح بخش توحید از همان ابتداء زندگي، با وجود ايشان در جانش وزيدن نمود. 
يکي از خصیصه هاي منحصر به فرد مرحوم حضرت آيت اهلل نجابت كه نشأت گرفته 
از مکتب اهلبیت عصمت و طهارت)ع( بود، روح محبت و دوس��تي تاّم ايش��ان با 
دوس��تان خويش بود. مرحوم ش��هید محمدحس��ین نجابت به راستي از اين صفت 

بهره ی وافر برد تا بدانجا كه تمام اقوام و آشنايان مقهور اخالق او مي گرديدند. 
در برخورد با دوستان چنان چهرة بّشاشي از خود نشان مي داد كه مجذوب محبت 
او مي شدند. خصیصه ی ديگر محمدحسین نجابت تعبّد ايشان نسبت به اوامر مرحوم 
پدر بزرگوارش بود. آن زمان كه صحبت از درس خواندن مي شد پاي درس حاضر 
بود. با وجود همه ی مش��کالت و گرفتاري هايي كه داش��ت تا آنجا كه بیاد داريم با 
عالقه ی زيادي كه به درس خواندن داشت. هم خود پیش پدر درس مي خواند و هم 

آنچه را خوانده بود تدريس مي كرد. 
گذش��ته از اينها ايش��ان روح نّقادي بسیار قوي داش��ت. بارها مشاهده مي كرديم؛ 
شبها مرحوم آيت اهلل العظمي نجابت يك درس لمعه اي مي گفتند و ايشان هم در اين 
درس شركت مي كرد. با تعدادي از دوستان و نوعاً با استاد خود به مباحثه و مذاكره 
مي پرداخت و اش��کال هاي فراواني مي كرد. روي همین جهت هم مرحوم والد س��ر 

درس عنايت خاصي به ايشان داشتند. 
از آنجا كه مرحوم حضرت آيت اهلل العظمي نجابت عالقه ی بسیار زيادي به مرحوم 
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امام)ره( داشتند و در هر مجلس و محفي تبلیغ ايشان را مي كردند و همچنین دوستان 
و آش��نايان خود را موّظف به پیروي و تقلید از ايش��ان مي نمودند، مرحوم ش��هید 
محمدحس��ین نجابت هم عالق��ة خاّصي به حضرت امام)ره( اب��راز مي نمود و اين 
محبت را در عمل نش��ان مي داد در زمانی كه مرحوم امام)ره( بخاطر مسائلي تفسیر 
س��ورة حمد خويش را ادامه ندادند، مرحوم ش��هید محمدحس��ین نجابت از جمله 
كس��اني بود كه خواهان ادامه ی تفس��یر امام)ره( بودند. به همین منظور پارچه اي را 
آم��اده كرد و به نمازجمعه كه در آن ايام مرحوم ش��هید مح��راب حضرت آيت اهلل 
دس��تغیب در حافظیه اقامه مي نمودند بُرد و در آنج��ا از مردم امضاء مي گرفت و به 

محضر امام فرستاد. 
***

بعد از پیروزي انقالب اسالمي وارد تشکیالت جهادسازندگي شد و خدمات خود 
را در اين ارگان انقالبي پي گرفت. شهید محمدحسین نجابت در تمام مدت خدمتش 
در جهادس��ازندگي در تمام صحنه ها حضوري فعال داش��ت. با آغاز جنگ تحمیلي 
به فرمان حضرت امام)ره( و تشويق و ترغیب پدر گرامیشان به جبهه هاي نبرد حق 
علیه باطل ش��تافت. و در جبهه ها خدمات شاياني را در واحدهاي محل خدمتش به 
انجام رساند. شهید محمدحسین نجابت در ادارة دامپزشکي خدمت مي كرد و قبل از 
انقالب در رسیدگي به طبقات مستضعف روستايي جّديت فراواني داشت و بخاطر 
عالقه و اش��تیاق زائدالوصفي كه با خامس آل عبا حضرت سیدالشهداء)ع( داشت در 
هرجايي كه حضور داش��ت در ماه محرم و صفر به تعزيت و س��وگواري حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( مي پرداخت.
در جبهه ها نیز در برپايي مراس��م تعزيت و سوگواري حضرت سیدالشهداء)ع( از 
هیچ كوششي فروگذار نبود. شهید محمدحسین نجابت در رسیدگي به خانواده هاي 
ش��هیدان به ويژه شهیدان مستضعف در روستاها، نهايت جّديت را مبذول مي داشت 
و همکاري و فعالیت وي در اين امر زبانزد خاص و عام بود. عالقه و اش��تیاق او به 
حض��ور در جبهه ها قابل توصیف نبود و به كّرات در جبهه حضور پیدا مي كرد، آن 
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هم نه تنها، بلکه هرگاه به جبهه مي رفت عده اي از دوستان را هم با خود مي برد و به 
فرمان حضرت امام)ره( در مورد شکسته شدن حصر آبادان در عملیات »ثامن األئمه« 
شركت نمود و سرانجام در روز اول ارديبهشت سال 1360 در عملیات ثامن األئمه به 

فیض شهادت نايل شد و جان خود را در راه اعتالي كلمة حق تقديم جانان نمود.
***

ش��هید محمدحس��ین نجابت از جوانان با تقوي و موّحد و با اخالص بود كه در 
هم��ه ی لحظات به ذكر خداوند قلبش من��ّور و زبانش متبّرك بود و به اداي فرائض 
و نوافل. به مستحبّات شديداً مقیّد بود و تالوت قرآن مجید از اعمال هر روز و هر 

شبش بود.
توصیف ش��هید بیان توحید اس��ت. حکايت گل تمجید باغبان اس��ت. از شهداء 
حوزه گفتن بیان سیره ی امام صادق)ع( است. شهید محمدحسین نجابت شخصیت 
پدر ايش��ان مرحوم حضرت آيت اهلل العظمي حاج شیخ حسنعلي نجابت، آيت حق، 
حبل المتین اس��ت و اگر نام شهیدي از اين حوزه بدون ذكر ايشان تصّور شود باطل 
است. اگر تصور شود كه چون پسربزرگ آيت اهلل نجابت بود به اين صفت نامیده شد. 
خیالي باطل اس��ت كه هر گوهر به قدر تالش و كوش��ش و زحماتش ارزش گزاري 
مي ش��ود. محمدحس��ین حامل نتیجه ی هّمت پدر بود. كه يك پارچه محبت بود و 
ديگران را بر فرزند خود مقدم مي داش��ت و خوب اس��ت بدانیم كه در بیان نکات 
اخالقي و اندرز و تدبیر، فرزند خود را نش��انه مي گرفت. به زبان س��اده در تحمل 
سختي ها خود و خانواده و در عطاي نیکي ها دوستان مقّدم بودند. لذا شهید بزرگوار 
ما از نکته سنجي و دقت و سختگیري پدر بیش از ديگران بهره داشت. در ترك اولي 
به شدت تنبیه، در بازي و گذراندن اوقات شديداً محاكمه و در بخشش هاي ظاهري 

آخرين فرد بود كه از اقیانوس محبت استاد و پیر و مراد سیراب مي شد.
***

س��ال هاي حکومت پهلوي براي نس��ل جوان آن روز لغزش��گاهي خطرناك بود. 
دانش��گاه مركز تالقي تفکر روش��نفکري و دين س��تیزي بود. با اين اوضاع ش��هید 
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محمدحسین به سال 1354 بعنوان دانشجوي دامپزشکي وارد  دانشگاه تهران شد كه 
اين زمان بهترين دورة آزمايش الهي بود كه بس��یار موفق و سربلند و خستگي ناپذير 
جلوه نمود. چون با ايشان هم اطاق بودم ياد ندارم كه نمازجماعتي از او فوت شده 
باش��د. امر به معروف و مبارزي حق گو و تالوت كنندة قرآن و حامل س��رور و زائل 
كننده ی غم دوس��تان بود. در بي نظمي ه��اي او نظمي زيبا نهفته بود. صله ی رحم را 
بسیار پاس مي داشت و از بذله گويي دريغ نداشت. در محکوم كردن رژيم ستمشاهي 
بس��یار صريح اللهجه بود. ماه هاي اول ورود ايش��ان به تهران و اسکان در اين خاك 
پرجاذبه، حضرت اس��تاد آيت اهلل نجابت به تهران تش��ريف آوردند. علت مسافرت 
معظم ل��ه را بیاد ندارم، ولي بدون نظر به وضع فرزن��د هم نبود. زمان ورود به منزل 
بعد از مالطفت با اهل منزل از والده )كه از محارم ايشان هستند( سراغ محمدحسین 
را گرفتند و از حال او و چگونگي آن س��ؤال كردند. والده در بیان خود خاطرنش��ان 
كرد كه نماز سر وقت ايشان ترك نمي شود و هم اكنون هم براي اقامه ی جماعت به 
مس��جد محل رفته است، مرحوم آقا به محض ش��نیدن اين كلمات در وسط راهرو 
بروي زمین به س��جده افتادند و خدا را بس��یار ش��کر ك��رده و فرمودند »الحمداهلل، 

الحمداهلل، خیالم راحت شد«.
***

روزه��اي پیروزي انقالب بود كه در ش��هر تهران به هم��راه مردم در فعالیت هاي 
انقالبي در خدمت محمدحس��ین نجابت ب��ودم. جناب آيت اهلل خمیني)ره( قرار بود 
كه همین روزها به تهران وارد ش��وند. فرودگاه بس��ته بود و بختیار لجوج بدعهدي 
مي كرد. روز موعود فرا رس��ید و امام در بهش��ت زهرا حاضر شدند و با مردم ديدار 
كردند و در مدرسه ی علوي ساكن شدند. در اولین ديدار عمومي با مردم در خدمت 
ش��هید محمدحسین چش��مم به زيارت امام روشن شد و خبر اين ديدار را در جمع 
حضرت آيت اهلل نجابت و آيت اهلل دستغیب )شهید محراب( به اطالع آن بزرگواران 
رسانديم. شهید دستغیب با شور و شوق بسیاري سؤال كردند: »خود شما هم موفق 
به ديدار امام امت شديد؟« وقتي جواب مثبت داده شد، با لحن بسیار مشتاقانه گفتند: 

یادنامه شهدای سازمان دامپزشکی کشور168



»آيا مي شود من هم ايشان را زيارت كنم؟« قرار شد عصر به مدرسه ی علوي برويم. 
آيت اهلل دستغیب حاضر نبود در جلو ماشین سوار شود كه ديگران در سرما در عقب 
وانت باشند. به پیشنهاد شهید محمدحسین قرار شد ديگران با وسیله ديگري بروند و 
آيت اهلل دستغیب در قسمت جلو اتومبیل سوار شوند. همین كار هم صورت گرفت و 
در طول راه دوستان يکي يکي در پشت وانت سوار شدند در نیمه هاي راه كه شهید 
دستغیب از سر و صداي دوستان متوجه حضور آنان در عقب وانت شده بود؛ رو كرد 

به شهید محمدحسین و فرمود: »قرار نبود كلك بزنید« و ايشان لبخندی زده بودند.
بعد از رس��یدن به مدرس��ه بخاطر اينکه آيت اهلل دستغیب از فشار جمعیت مصون 
باشند، دو نفري در كنار حیاط مدرسه با دست دور آقا را گرفته و منتظر امام شديم. 
به محض ديدن امام در پنجره و حركت دس��ت ايش��ان و گرداندن چش��م در روي 
جمعیت، وقتي نظر امام به كنار حیاط مدرس��ه افتاد از حركت باز ايس��تاد و دس��تها 
بدون حركت ماند، امام آرام از مقابل پنجره به س��مت درب حیاط از پله ها پائین و 
وارد جمعیت شدند و از آن طرف هم آقاي دستغیب خود را به امام نزديك تر مي كرد. 
در پاي پله ها دو بزرگوار به هم رس��یدند و آنچنان يکديگر را در آغوش گرفتند كه 
دوئیت نماند. گوئي دو مرد الهي يکي شده اند، همچنان در آغوش امام از پله ها باال 
رفتند و ما دو نفر شادي ديدار خصوصي را به خود وعده مي داديم. به محض وارد 
شدن آن دو به داخل ساختمان در بسته شد و ما در جمعیت حل شديم و ديگر امام 
به كنار پنجره بازنگش��ت و ما دست خالي به خانه برگشتیم. شهید محمدحسین در 
جواب سؤال پدر از رها كردن آقاي دستغیب و همراه نیاوردن ايشان، با لحن جالبي 
گفت: آقا، ايش��ان رفیق نیمه راه شدند. بگذار ايش��ان را ببینم خواهم گفت: اين بود 
رس��م رفاقت و چنین شد كه به آيت اهلل دس��تغیب گفت: آقا قرار نبود رفیق نیمه راه 
باشید كه ما را با خود به داخل منزل نبريد. اما آيت اهلل دستغیب فرمود: به خدا قسم 
هیچ اختیاري نداش��تم. به جان آقايت دس��تم نمي رسید و يك لحظه هم از فکر شما 

غافل نبودم.

169 پیام آوران آفتاب



يکي از دوستان نقل مي كند:
»در خدمت مرحوم حضرت آيت اهلل العظمي نجابت با عده اي از دوستان به استقبال 
حضرت امام)ره( رفته بوديم؛ در روز سیزده بهمن 57 با دوستان به مدرسه رفاه رفتیم 
و حضرت امام)ره( را زيارت كرديم. ش��هید محمدحسین صبح موفق به ديدار امام 
نشد. لهذا بعد ازظهر حركت كرد و به مدرسه رفاه رفت. شب كه خدمت مرحوم آقا 
رسید عرض كرد عصر تا نزديك مغرب در مدرسه رفاه ازدحام بود و نتوانستیم اصاًل 
جلو برويم و ديگر وقت نماز نزديك مي شد. از خدا خواستم كه خدايا تو حاضري 
و ناظري، دلم مي خواهد كه ايش��ان يك نظر به من كنند. يکدفعه در میان اين همه 
جمعیت چش��مم در چشمان امام افتاد و چش��م امام)ره( در چشم من افتاد. ناگهان 
وضع حالم منقلب ش��د و مثل اينکه به آسمان س��یر كردم و داشتم عروج مي كردم. 
مرح��وم آقا كاماًل تأيید كردن��د و فرمودند: »آقاي خمین��ي آن قدر متوجه حاضرين 
مي باش��ند كه مي فهمند چه كسي از حاضرين در جمع با ايشان صحبت دارد. لذا از 

همین جهت متوجه آقا محمدحسین شدند«.
يکي از دوستان نقل مي كند:

»اولین بار كه خواس��تم دروس حوزوي را ش��روع كن��م، حضرت آيت اهلل نجابت 
به محمدحس��ین فرمودند: به ايش��ان درس بدهید. ايشان وقتي براي تدريس حاضر 
مي شد، چنان روح پاكي داشت كه الزم نبود درس را براي من بخواند و اشکاالت مرا 
به راحتي رفع مي كرد. يکروز با ايش��ان در جبهه ی آبادان در حال زدن سنگر بوديم. 
نیمه هاي شب بین خّط ايران و عراق بوديم. جاي بسیار خطرناكي بود. مرحوم شهید 
مي گفت: فالني، يك كیلومتر به سنگر عراقي ها فاصله داريم. چون لدر و بلدوزرها 
بايد جلوتر از خّط مقدم مي رفتند و سنگر تهیه مي كردند، گلوله ی خمپاره مانند نقل 
و نبات بر سر ما مي ريخت. طوري فاصله ی گلوله ها به ما نزديك بود كه سرخي آن 
را مي ديديم. شهید محمدحسین گفت: فالني، بهشت را مي بیني؟ گفتم: خدا پدرت 
را بیامرزد، كجا ما را آورده اي؟ من فقط گلوله مي بینم. همین اآلن است كه لت و پار 

شويم. او گفت: خداوند حافظ است.
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بس��یار لطافت روحي داشت. بس��یار مي ديدم اش��خاصي را كه نمي شناختم يا با 
آنها همس��نگر نبوديم، وی همان ش��ب كه مي خواستند ش��هید بشوند مرحوم شهید 
محمدحسین آنها را بسیار اكرام مي كرد و احترام مي گذاشت. فردا خبر مي د ادند كه 

او هم شهید شده است.
***

همیش��ه اواخر هفته با حضرت آقا به دارالرحم��ه مي رفتیم. يك روز به آقا گفتم: 
آقا، سر قبر مرحوم محمدحسین زياد مي نشینید. ايشان فرمودند: »زيرا خیلي مرحوم 
شهید فعال است، با من حرف مي زند. حتي روز ديگر كه رفتیم به من فرمودند )بدون 
مقدمه(: مي بیني چطوري با من صحبت مي كند؟ خیلي باهوش اس��ت. هركس س��ر 
قبر او مي آيد سريع متوجه مي ش��ود و مي فهمد«. علت را پرسیدم، فرمودند: آنهايي 
كه مانند محمدحسین مؤمن و به يقین رسیده بودند و در زندگي تقوي داشتند بعد 
از مرگش��ان همه ی مطالب كه در زندگي آنها اتفاق مي افتد، مي بینند. به زن و بچه و 

اقوامشان سر مي زنند.
ش��هید محمدحسین نجابت مظهر محبت و رفاقت همراه با صدق و صفا بود. در 
مدت عمر پربركتش جز به خداي عزيز عش��ق نورزيد. لذا هرجا بود، غیرس��وز بود 
و چنان جمعیت حواسي د اشت كه به دام احدي نمي افتاد، بلکه بر هم زننده ی دام 
بود. سعیشان بر اينکه دوستان را از دام غیر برهاند. برادري سخت كوش و مجاهدي 
زيرك و نس��بت به والد بزرگوارشان حضرت آيت اهلل العظمي نجابت با تمام وجود 

مؤدب و خاضع بود. 
پدر بزرگوارش��ان كه به همه ی دوستان عنايت و الطاف الهي را ظاهر مي فرمودند 
نسبت به اين بزرگوار به انحاء مختلف نظر داشتند. شايد 12 سال بیشتر نداشت كه، 
والد بزرگوارش��ان به زيارت حضرت رضا)ع( مش��رف شده بودند، نامه اي به ايشان 
نوشته  بودند كه در آن تذكري براي همه بود و آن اينکه نماز اول وقت»رضوان اهلل« 
و آخر وقت »غفران اهلل« است. لذا تا بنده ياد دارم ايشان مقیّد بود، بیش از 20 سال 
چه در س��فر و چه در حضر نم��از را در اول وقت بخوانند. دائماً با طهارت و قرآن 

171 پیام آوران آفتاب



خواندن ايش��ان چه در س��فر و چه در حضر ترك نمي شد. عاشقي بیقرار و با سوز 
و حس��ن بشاشت همه را شیفته ی رفاقت و مصاحبت خود مي نمود. با بچه ها چنان 
مهربان بود كه مانند پروانه به دورش حلقه مي زدند. در كارگشايي و راحتي رساندن 

به دل دوستان كم نظیر بود.
از آغاز نهضت امام در س��ال چهل و دو به اش��اره ی والد بزرگوارشان براي عزت 
اس��الم و نصرت امام به س��ر مي دويد و آخراالمر اين سالك بي طاقت در حالي كه 
بیش از يکماه از تولد فرزند سومشان نگذشته بود براي چندمین بار در جبهه حضور 
يافت، تا بیني خصم را به خاك مالد و زمینه ی شکستن حصر آبادان را فراهم نمايند 
ك��ه ضمن حصول اين ه��دف به مقصد غايي خود كه لقاءاهلل بود نائل آمد«. يکي از 

دوستان نقل مي كند:
»در خدمت شهید محمدحسین نجابت به امر حضرت آيت اهلل نجابت براي چاپ 
اعالمیه به میدان انقالب مجاور دانشگاه تهران رفته بوديم، در شلوغي میدان، آيت اهلل 
دس��تغیب را در اتومبیل پیکاني مش��اهده كرديم. روزه��اي اوج انقالب و مصادف 
با آزادش��دن ايش��ان از زندان رژيم بود. پس از س��الم با حضرت آقاي دستغیب و 
احوال پرس��ي متعارف، شهید محمدحسین از آقا دعوت كرد كه مهمان ما باشید. آقا 
امتناع كردند. اصرار كرديم، بهانه آوردند و فرمودند: »كه خدمت س��رهنگ دستغیب 
و در منزل ايش��ان مهمانم مرا معاف داريد.« هرچه آقا انکار مي كرد، محمدحسین بر 
اصرار خود مي افزود و باالخره آيت اهلل دس��تغیب حرف دلش را زد: »دلم مي خواهد 
با شما بیايم، اما چه كنم كه برايم مأمور گمارده اند و منزل سرهنگ، بعلت نسبت با 
ما ش��ناخته شده است. اما خوش ندارم كه دوستان ديگر در تهران شناسايي شوند.« 
ايش��ان خاطرنشان كردند كه س��اواك مرا با آن سیّد در يك بند قرار داده با همديگر 
هم آزاد كرده اند. سید مرا رها نخواهد كرد )اين سید يکي از روحانیون شیراز بود(. 
خالصه در كمال يأس از همراه بردن ش��هید، در حالي كه ايشان سوار اتومبیل شده 
بودند، محمدحس��ین آخرين تیر تركش محبت را پرتاب كرد و با صداي آرام خود 
به آيت اهلل گفت: »آقا هم هستند«. آن روزها، حضرت آيت اهلل نجابت، جهت استقبال 
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از امام خمیني، در تهران تش��ريف داش��تند. جناب شهید دستغیب به محض شنیدن 
خبر حضور آقا در تهران س��ر از پا نشناخته، از اتومبیلي كه سوار بودند پیاده شده و 
در وس��ط خیابان با لحن بسیار مشتاق مي فرمود: »كو؟ كجا؟ كو، كجاست؟« و انگار 
نه انگار كه همراه كس��ي بوده اند و آن همه انکاره��ا هم كه همگي گفتم: »آقا دنبال 
چه مي گرديد؟« ايش��ان فرمود: »ماشین كجاست تا برويم؟« و لحظه ی ورود آيت اهلل 
دس��تغیب در منزل ابوي و نحوة د يدار آقا با شهید بسیار ديدني و به يادماندني بود 
و من و محمدحس��ین مس��رور از غنیمتي كه به همراه داشتیم دو دوست را در كنار 

يکديگر با لّذت تماشا مي كرديم. 
***

محمدحس��ین از س��ال 1356 كه تقريباً انقالب ايران شّدت گرفت در صف مقدم 
بود. در تمام تظاهرات ها ش��ركت فعال داش��ت. اعالمیه هاي امام را چاپ مي كرد و 
مرتب به كازرون مي آورد و از آنجا به س��اير ش��هرها مانند برازجان، بوشهر، گناوه 

فرستاده مي شد. در ماجراي مسجد حبیب شیراز حضور داشت.
او همچنانک��ه قبل از انقالب در صف مقدم نهضت قرار داش��ت. بعد از انقالب 
نیز با شروع جنگ تحمیلي، وارد جهادسازندگي شد و به جبهه رفت و مشکل ترين 
مس��ؤولیت ها را بعهده گرفت. دائماً در جبهه حضور داش��ت و مّدت كمي به شیراز 
مي آمد. اما در اين مدت كم عجیب فعال بود و بر س��ر درس حاضر مي ش��د؛ چون 
احاطه ی كامل به درس داش��ت اشکاالت و ايرادات صحیح مي گرفت و واقعاً باعث 
انبساط و آرامش خاطر و تساّلي قلب حضرت آقا بود. اين اواخر هرچه مي گذشت 

احترام و ادب او به پدر بزرگوارش بیشتر مي شد.
زمان خداحافظي و جدايي كه فرا مي رس��ید در حال��ي كه تمام وجودش محو و 
مجذوب و ش��یفته ی پدر بزرگوار خود ش��ده بود، با نهايت تواضع و خش��وع خم 
مي شد و دست پدر بزرگوارش را مي بوسید. حضرت آقا با بوسه اي پدرانه محبت او 
را پاس��خ مي دادند. در مدت كمي كه به مرخصي مي آمد، سعي مي كرد تمام دوستان 
و آشنايان خود را ببیند و از آنها دلجويي كند و در حّد امکان در رفع گرفتاري آنها 
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بکوشد.
ش��هید محمدحسین نجابت در جبهه ها اقدامات بايس��ته و شايسته اي را به انجام 
رس��انید. از جمله در امور مهندس��ی جنگ مانند ايجاد خاكريز، دل ش��یر داشت كه 
نیمه هاي ش��ب در حالي كه با س��ربازان عراقي بیش از 50 متر فاصله نداشت و هر 
لحظه بیم آن مي رفت كه مورد اصابت آتشبار عراقي ها قرارگیرد و بدنش قطعه قطعه 
ش��ود، با جّديت و تالش براي رزمندگان اسالم پناهگاه ايجاد مي كرد. در اين اواخر 
بعض��ي اوقات اگ��ر راننده اي نبود كه بولدوزر را براند او خ��ودش اين كار را انجام 
مي داد و با نهايت بي باكي و ش��هامت خاكريز ايجاد مي كرد، تا اينکه در ش��مار »عند 
ربهم يرزقون« قرار گرفت و شهید شد. در هنگام شهادتش روزه بود. آرام و مطمئن، 
بدون اينکه جراحتي داش��ته باش��د و خمپاره فقط به اندازه ی يك نخود پشت گوش 
او را ش��کافته بود. ش��ايد هم تشبیه درستي نباش��د. اما هر زمان كه به ياد او مي افتم 
بي اختیار ياد حضرت علي اكبر در خاطرم زنده مي شود. يکي از دوستان نقل مي كند:
»ش��هید محمدحس��ین نجابت با ما درس معالم مي خواند. با وجودي كه هر روز 
»خفر« )محل كارش اداره دامپزش��کي( مي رفت و ش��ب برمي گش��ت و با وجودي 
كه پیش مطالعه نداش��ت، همین كه س��ر درس معالم كه ش��بها در منزل آقا برگزار 
مي شد. »ان قلت«هايي را كه صاحب معالم بعداً مطرح مي كرد، از قبل در ذهن ايشان 
مي آمد و در وس��ط درس مطرح مي كرد و مکّرر اين جريان پیش مي آمد كه مرحوم 
آقا مي فرمودند: اين اش��کال ش��ما را صاحب معالم خودش بعداً مي گويد و توضیح 

مي دهد. در درس لمعه هم چنین بود«.
وصيت نامه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و م��ا ه��ذه الحیاُه الدنیا اال له��و و لعب و إّن الداَر اآلخره لهي الحیوان«. يا واس��َع 

المغفره إغفر لي. 
سالم و درود فراوان بر رهبر كبیر و عزيزمان امام خمیني و سالم و درود بر شهیدان 
اس��الم و شهیدان كربال و شهداي انقالب اس��المي ايران كه با خون خويش اسالم 
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محمدي را دوباره زنده نمودند. و سالم بر پدر بزرگوارم كه از كوچکي درس تقوي 
و خداشناسي، ايثار و باالخره راه انبیاء و ائمة اطهار و اولیاء اهلل را به من آموخت. و 
سالم بر مادر مهربانم كه با محبت و آغوش گرم خود، مفهوم محبت الهي را به من 
چش��انید، و سرانجام سالم بر همسرم كه تا آخرين لحظه يار و غمخوار و مددكارم 
بود و امیدوارم كه پس از مرگم مرا فراموش نکند و د ر تربیت فرزندانم نهايت سعي 

و كوشش را بنمايد  كه همانا خدمتگذار اسالم و ملت اسالمي باشند.
اكنون كه اين وصیتنامه را مي نويس��م حالم خوب و از همه چیز قطع امید كردم، 
جز خداي بزرگ امید وافق دارم به بركت امام حسین)ع( كه با همین حال به لقاءاهلل 

بشتابم. در خاتمه چند نکته قابل يادآوري است:
1.هرگز خدا را فراموش نکنید و جز براي رضاي او كاري انجام ندهید.

2.قرآن زياد بخوانید و سعي در يادگیري و تفسیر آن بنمايید و هرچه بیشتر درس 
عربي را دنبال كنید.

3.كلیه ی اموالم را پس از اينکه ش��ما مهرية خود را برداش��تید در اختیار سادات و 
بي بضاعت قرار دهید.

4.حداقل سالي يکبار بیاد من عزاداري، جهت امام حسین)ع( يا حضرت زهرا)ع( 
بپا داريد تا شايد به شفاعت اين بزرگان راه نجاتي پیدا كنم.

والسالم علي من اتبع الهدي

مادر : بتول پدر : حسین علی  
فرزندان: ريحانه ، راضیه ، زكیه همسر : محبوبه فاطمی جهرمی 
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شهيد اردشير نوحي
استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه

علي و محترم تصمیم گرفته بودند تا سربازيش تمام شد، برايش بروند خواستگاري 
و دس��تش را بند كنند، علی دوست داش��ت هوشنگ بیايد كنار دست خودش توي 
نجاري كار كند، كار و بارش توي كرمانش��اه گرفته بود، و يك كارگاه زده بود، چند 
تا دستگاه اره برقي و دستگاه پرس هم سفارش داده بود برايش آورده بودند كه هنوز 

تو كرمانشاه خیلي رسم نشده بود.
چند ماهي بود كه از هوشنگ خبر نداشتند گاهي خبرهاي از اختالفات مرزي بین 
ايران و عراق مي آمد. از وقتي كه حزب بعث توي عراق به سركار آمده بود، هرازگاهي 
خبرهاي بدي از عراق مي رسید. گاهي راه عتبات بسته مي شد، گاهي ايراني ها اخراج 

مي كردند و گاهي چیزي را بهانه مي كردند و به مرزها حمله مي كردند.

تاريخ تولد: 1334

 محل تولد:كرمانشاه

محل اشتغال: اداره كل دامپزشكی استان كرمانشاه  

تاريخ شهادت: 1365/10/01

محل شهادت: اسالم آباد غرب

نحوه شهادت:  اصابت تركش

مزار: كرمانشاه ،قطعه شهدای باغ فردوس 



ماه های آخر س��ربازي هوشنگ بود، اواخر سال 49 و اوايل سال 50 حسن البکر؛ 
رئیس جمهور عراق باز هم ادعا كرده بود پاس��گاه خان لیلي مال ماست و به سومار 

حمله كرده بود. 
محترم نگران بود و علي دل واپس، شنیده بودند كه در حمله عراقي ها چند نفر از 
نظامیان ايراني به شهادت رسیده اند، يك افسر و چند سرباز. و وقتي جنازه هوشنگ 

را تحويلشان دادند، كاخ آرزوهاي محترم فرو ريخت.
***

خدا به ما 8 پسر داد و 2 دختر، علي از اقوام دور ما بود، خانواده هايمان همديگر 
را مي شناختند، آن قديم ها، ازدواج ها آسان بود، و خیلي مثل االن نبود، مرتضي پسر 
بزرگم بود و اردش��یر يك پس��ر به آخر، هوشنگ هم كه س��ال 50-49 توي جنگ 
يك روزه با عراقي ها، وقتي كه س��رباز بود، ش��هید ش��د. جنازه اش را كه به ما نشان 
ندادند، فقط خبر كشته شدنش را دادند و بعد او را طي مراسمي دفن كرديم، داغش 

به دلم ماند. برايش برنامه هايي داشتیم.
خدا را ش��کر پس��رها و دخترها، هم درس خوان بودند و ه��م با عرضه، علي كه 
نجار بود و يك كارگاه داشت، پسرها وقت هاي بي كاري و تابستان ها مي رفتند كنار 
دستش كار مي كردند، توي كار و شغل پدر صاحب فن شده بودند و خوب هم كار 

مي كردند.
علي آقا توي كرمانشاه معروف شده بود به اوستا علي نجار.

اردش��یر � س��ال 1334 همین جا كرمانشاه به دنیا آمد، بچه ی آرامي بود البته خب، 
پسربچه بود و بچه ها پشت سر هم بودند، اما اذيتي نداشتند. هفت ساله بود كه رفت 

مدرسه، تا سال دوازده كه خواند، هر سال خرداد قبول مي شد.
ديپلمش را كه گرفت، براي سربازي جذب سپاه دانش شده بود و براي سوادآموزي 

و معلمي فرستاده بودندش يکي از روستاهاي بخش ملك شاهي ايالم.
جاده ايالم، كرمانش��اه االن هم گردنه هاي خیلي خطرناكي دارد، آن وقت ها گاهي 
با بارش مقداري برف، جاده بس��ته مي شد، تازه خیلي از روستاها هم راه هاي خوبي 
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نداشتند.
6 ماه بود ازش خبر نداش��تیم، وقتي آمد، اول نش��ناختیمش، موي س��ر و ريشش 
خیلي بلند ش��ده بود، مي گفت كه مردم روس��تاها چقدر مشکل دارند و از وضعیت 
روستاها مي نالید. سربازيش كه تمام شد، دوباره آمد كرمانشاه مدتي كنار دست علي 

بود توي مغازه. 
در آزمون ورودي دانشگاه و دادگستري شركت كرد در هر دو قبول شد، قید كار 

در دادگستري را زد و رفت تهران و در دانشگاه دامپزشکي تهران تحصیل كرد.
***

خانواده مذهبي داش��ت، اهل نماز و روزه، دوران سربازي و سپاهي دانش برايش 
فرصتي بود كه محرومیت و اختالف طبقاتي را بشناس��د و ببیند، دوران دانشگاهش 
همزمان ش��ده بود با تب و تاب انقالب، دانش��گاه هم مركز اين فعالیت ها، با آنکه 
روحیه آرامي داش��ت، و خانواده داغ دار بودند، ولي در اكثر فعالیت هاي دانشجويان 

حضور داشت.
سال 59 از دانشگاه فارغ التحصیل شد و آمد كرمانشاه، بعد از چندوقت در اول مهر 
سال پنجاه و نه، همزمان با شروع جنگ تحمیلي به استخدام اداره دامپزشکي استان 
كرمانشاه درآمد و با توجه به رشته تحصیلي و تخصصش كه بهداشت گوشت و دام 

بود، به عنوان مسئول بهداشت گوشت، به روانسر رفت.
***

جنگ بود و كرمانشاه استان مرزي، روانسر هم عالوه بر حضور ضدانقالب، درگیر 
جنگ با عراق.

كار بود كار، و وظیفه بسیار سنگین، روستاهايي كه بمباران مي شدند و دام داري هاي 
كه هدف دش��من قرار مي گرفتند؛ يك سال در روانسر خدمت كرد و بعد منتقل شد 

به اسالم آبادغرب.
***

همسايه ما بودند، اوايل سال 59 آمده بودند خانه كناري ما را خريده بودند، علي 

179 پیام آوران آفتاب



آق��ا نجار بود و عیال دار، محترم خانم هم خانم بود و خانه دار، يك دختر توي خانه 
داشتند و سه تا پسر مجرد، اما مثل اينکه يك داماد داشتند و پنج عروس، خانواده با 

آبرو محترمي بودند.
برادرم كارمند دادگس��تري بود و دختر علي آقا نوحي كه دوست من هم بود، توي 

دادگستري كار مي كرد. با دخترشان دوست شده بودم.
خواهرش مرا به اردشیر كه حاال كارمند دامپزشکي اسالم آبادغرب شده بود معرفي 

كرد. مادرش با مادرم صحبت كرد.
تابستان سال 61 بود و كرمانشاه هر روز بمباران مي شد، حال و هواي جنگ بود، 
ولي زندگي هم جريان داشت، مردم با مشکالت جنگ كنار آمده بودند، با آژيرهاي 

قرمز و سفید با اعزام ها و با شهادت...
برادرانش از تهران و تبريز آمده بودند كرمانشاه، خانواده ها همديگر را مي شناختند 
آمدند خواس��تگاری و قرار و مدارها را گذاش��تند و سور و سات عروسی زود آماده 

شد.
اردش��یر رفته بود دنبال خانه، براي اينکه مس��تقل زندگیمان را شروع كنیم، مادرم 
محترم خانم را ديده بود و گفته بود، كه من دوست دارم دخترم نزديك خودم باشه، 
خانه علي آقا بزرگ بود و دو طبقه، طبقه باال را خالي كردند و مرداد سال 61 بود كه 

ما رفتیم سر خانه و زندگیمان.
محترم خانم زن مؤمني بود، س��واد مکتبي داشت و حافظ بخش هاي از قرآن بود، 
خانه شان كالس قرآن برپا مي كرد و من هم تجويد را پیش ايشان ياد گرفتم. مهربان 

بود و عاطفي بچه هايش را هم مهربان و عاطفي و مؤمن بار آورده بود.
اردش��یر صبح بیدار مي شد و مي رفت اس��الم آباد، مسئول بهداشت گوشت بود و 
بايد س��المت دامها را بعد از ذبح تأئید مي كرد. عالوه بر گوشت شهر اسالم آباد بايد 
بخش��ي از گوشت موردنیاز جبهه ها را هم تأمین مي كردند، از طرفي اوضاع بحراني 
بود و گاهي عده اي دام هاي مريض يا تلف شده را مي خواستند در بازار عرضه كنند، 

كه بايد جلو آنها گرفته مي شد. كار سختي داشت.
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اما مقید بود كه به خانواده اش هم نهايت توجه را داشته باشد، بجز ايام مأموريت، 
برنامه اش منظم بود و معموالً عصرها حدود ساعت 3 بعدازظهر كرمانشاه بود و خانه. 
بهمن سال 62 خدا به ما يك پسر داد، اسمش را گذاشتیم محمدرضا كه شده بود 
عش��ق اردش��یر، عصرها كه مي آمد، با آنکه اوضاع ش��هر بحراني بود اما دست ما را 
مي گرفت و مي برد به پارك و نقاط ديدني كرمانشاه، با محبت بود و با حوصله، انگار 

وقتي به خانه مي رسید، خستگي كار را فراموش مي كرد.
ما همچنان خانه پدري اردش��یر زندگي مي كردي��م، من يك قطعه زمین از قبل از 
ازدواج خريده بودم، تصمیم گرفتیم آن را بس��ازيم، من معلم بودم و اردشیر كارمند، 

باب سلیقه خودمان و آرام، آرام طوري كه به زندگیمان فشار نیايد.
زمس��تان سال 64 استا علي نجار از دنیا رفت، مرگ پدرشوهرم براي محترم خانم 
و بچه ها خیلي س��خت بود، اردشیر كه واقعًا  عاطفي بود و به پدر و مادرش وابسته، 

خیلي نگران بود و گريه كرد.
جنگ شهرها تشديد شده بود، صدام به هر بهانه و در جواب هر شکستش، شهرها 

را بمباران مي كرد و كرمانشاه هم در تمامي اين بمباران ها بي نصیب نبود.
محمدرضا داشت بزرگ مي شد و برادر اردشیر هم قصد داشت ازدواج كند، خانه 

ما هم تقريباً آمده شده بود كه برويم و آنجا زندگي كنیم.
اس��باب و اثاثیه را از خانه مادرش��وهرم جمع و جور كرديم و بار زديم كه بیائیم 
خانه خودمان، خیلي ها از شهر داشتند فرار مي كردند و مي آمدند شهرهاي مركزي و 
شرقي ايران، اما اردشیر معتقد بود كه بايد بود و زندگي كرد، به كارش ايمان داشت 

و برايش سالمت مردم مهم بود.
اواخر آذر س��ال 65 بود، وس��ايل خانه را چیدم، و رفتی��م خانه خودمان. تصمیم 
گرفتیم شب يلدا، فامیل را دعوت كنیم خانه، هم دور هم باشیم و هم چشم روشني 

خانه تازه.
رفته بودم مدرس��ه، معموالً ساعت 12 كه مدرسه تعطیل مي شد مي آمدم خانه، دو 
سه ساعت بعد هم اردشیر از اسالم آباد مي آمد، آنروز به خانه كه آمدم ديدم اردشیر 
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زودتر از من رسیده است. گفت امشب مهمان داريم و بريم خريد، محمدرضا برديم 
و گذاشتیم خانه مادرشوهرم، رفتیم بازار و براي خريد، كه هواپیماهاي عراقي آمدند، 
نمي دانس��تیم چکار كنیم، هركس يك جايي ف��رار مي كرد. دل توي دلم نبود، نگران 
ب��ودم هم نگران خودمان هم نگران محمدرضا، رفتیم زير يك زيرپله اي خودمان را 
مخفي كرديم، بمباران يك ساعت و نیم طول كشید، وقتي كه بمباران تمام شد؛ منظره 
واقعاً وحش��تناكي بود، چقدر مردم بي گناه كشته شده بودند، همین طور آمبوالنس ها 
مي آمدند تا مجروحین را تخلیه كنند، اما حجم تلفات بس��یار باال بود، ماشین مان را 
توي خیابان پارك كرده بوديم، خود را به ماش��ین كه رس��انديم ديديم كه ماشین در 
حال آتش گرفتن اس��ت، مورد اصابت يکي از بمب ها قرارگرفته بود و ديگر چیزي 

ازش باقي نمانده بود.
كاري نمي توانستیم انجام بدهیم، تا خانه مادرشوهرم دويديم، شیشه خورده ها خانه 
مردم و مصالح ساختماني هايي كه تخريب شده بود، فضاي خیابان ها را پوشانده بود، 

وقتي رسیديم، الحمدهلل آنها سالم بودند و نگران حال ما.
شب كلي مهمان آمد خانه ما، براي چشم روشني و هم براي اينکه از آن حادثه جان 

سالم بدر برده بوديم.
صبح بچه را برديم خانه مادرش��وهرم، خودم رفتم مدرس��ه و اردشیر مي خواست 
برود اس��الم آباد، از او خواستم كه نرود ولي گفت؛ بايد بروم، اوضاع خیلي خراِب، 
ش��ايد عده اي سود جو، دام هايي كه در بمب باران تلف شده اند را سربريده و بیارند 
براي معاينه، بايد خودم حضور داشته باشم، بعد مهر را تحويل يکي از افراد معتمد 

بدهم و برگردم. 
دل ش��وره داش��تم، گفتم، تورو خدا چند روز مرخصي بگیر، من هم از مدرس��ه 

مرخصي مي گیرم، از كرمانشاه چند روز دور باشیم. 
رفتم مدرس��ه ولي كسي نیامده بود. اين چند س��ال وضع مدرسه همین طور بود، 
روزي چندبار كه وضعیت قرمز مي ش��د ما مجب��ور بوديم 600 دانش آموز را بیاريم 
جاي امن... صبح كه رفتم مدرسه وضعیت دوباره قرمز شد، مدير مدرسه كه حسابي 
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ترسیده بود، گفت امروز مدرسه تعطیله و بچه ها را فرستاد خانه، ساعت 11 بود كه 
رس��یدم خانه مادرش��وهرم، خیلي دل واپس بود مرتب آژير قرمز كشیده مي شد و ما 

دائم توي پناهگاه داخل حیاط خانه بوديم.
اخبار اعالم كرد كه اس��الم آباد چندبار م��ورد تهاجم هواپیماهاي بعثي قرارگرفته. 
نمي دانس��تم چکار كنم و از كجا خبر بگیرم، تلف��ن اداره جواب نمي داد. زنگ زدم 
خانه ی خواهرم كه توي اس��الم آباد آشنا داشت، آنها هم خبري نداشتند، فقط گفتند 

كه شنیده اند كه اسالم آباد شلوغ است و بمباران شده است.
قرار بود قبل از ظهر كرمانشاه باشه. ساعت 2 بود هنوز نیامده بود. دلواپس بودم، 

حدود ساعت 10 اسالم آباد بمباران شده بود.
نمي دانس��تم چ��ه كار كنم. برادر بزرگش آمد و گفت كه خبر داده اند كه اردش��یر 
زخمي ش��ده است، دلم هري ريخت مطمئن شدم كه او شهید شده است، به همراه 
م��ادرش راه افتادي��م به طرف اس��الم آباد، مردم آواره بیابانها ش��ده بودند، و اوضاع 
واقعاً تأس��ف بار بود. هركس را می ديديم مي گفت؛ اس��الم آباد خون خالیه و اوضاع 
وحشتناكه، و كسي را توي شهر راه نمي دهند، به اسالم آباد كه رسیديم يکي از آشناها 
آنجا منتظر بود. آنها هم خبر داش��تند كه اردش��یر شهید شده است اما به من چیزي 
نگفتند، رفتیم بیمارستان برادرم و برادر اردشیر رفتند توي سرد خانه پیدايش كردند، 
رم، توي انبوه جنازه ها اردشیر را  وقتی به ما خبر دادند بي هوش ش��دم و رفتم زير ُسِ
پیدا كردند، مس��ئولین بیمارستان گفته بودند؛ خودمان جنازه را مي فرستیم كرمانشاه. 
اما برادرم و برادرش قبول نکردند و جنازه را برده بودند سردخانه پزشك قانوني تا 

بعد به كرمانشاه منتقل كنند. 
فردا موقع تش��یع جنازه تعداد زيادي جمع شده بودند و عده از فامیل از شهرهاي 
اطراف آمدند، اوضاع بحراني بود و دوباره كرمانش��اه بمباران شد، از مردم خواستیم 

كه متفرق شوند و از میهمانها عذرخواهي كرديم.
بعد هم عده اي از فامیل آمدند و اردشیر را در گلزار شهداي كرمانشاه دفن كردند. 
ديگر امکان زندگي در كرمانش��اه نبود، هر روز ش��هر بمباران مي ش��د، ما هم رفتیم 
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تبريز آنجا خانه ب��رادر بزرگش آقا مرتضي مجلس ختم گرفتیم، خانواده پدريم هم 
رفتن��د تهران؛ بعد از 10 روز ما هم آمديم ته��ران، چند روزي تهران ماندم، اما بايد 
زندگي مي كردم و مي رفتم سر كار، برگشتم كرمانشاه و يك معرفي نامه گرفتم و رفتم 
چالوس، مراسم چهلم اردشیر را چالوس با حضور خانواده اش برگزار كرديم. وقت 

هم نکردم كه به خانه بروم، شهر، آشوب بود، دل و دماغ خانه رفتن را نداشتم.
هر روز خبر مي رسید كه كرمانشاه بمباران شده است. روز بعد از چهلم اردشیر بود 
كه خبر دادند خانه ما را در كرمانشاه بمباران كرده اند، وقتي به كرمانشاه رسیدم، ديدم 
خانه خراب شده و همه وسايلمان زير آوار مانده و من مانده ام همان لباس هايي كه 
چهل روز است از آنها استفاده مي كنم. شرح زندگي پس از شهید مثنوي 70 من بر 
كاغذ است كه بماند. همان سالها خودم را به تهران منتقل كردم. سال 75 مادرش هم 
از دنیا رفت، االن محمدرضا تنها يادگار شهید دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي 

عمران است.

مادر : محترم پدر : علی   
فرزند : محمد رضا همسر : مهری پوركلری 
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شهيد ماشاءاهلل يوسف زاده
استان كرمان شهرستان ماهان 

سیکلش را كه گرفت از ماهان براي ادامه تحصیل به كرمان آمد. در رشته تجربي 
ثبت نام كرد. دانش آموز با اس��تعدادي بود. چهارسال دبیرستان را بدون مشکل تمام 
كرد و ديپلمش را گرفت. هزينه هاي دانشگاه برايش مشکل بود. علیرغم میل باطنیش، 
برگش��ته بود ماهان، كنار پدر و مادرش. مش��هدي علي يك باغ كوچك داش��ت، كه 
ام��ورات زندگي را با عايدات همان باغ مي گذراند؛ صغري خانم هم خانه دار بود و 
كدبانوي خانه، ماشاءاهلل هم عصاي دست بابا شده بود. موعد سربازيش كه شد رفت 
س��ربازي. صغري از زير آينه و قران ردش كرد و كاسه ي آب پشت سرش ريخت و 

مشهدي علي تا كرمان همراهیش كرد. 
***

تاريخ تولد: 1329

 محل تولد:ماهان

محل اشتغال: اداره دامپزشكی  

تاريخ شهادت: 1367/03/23

محل شهادت: شلمچه

مزار: كران 



دو سال سربازيش را كه گذراند، برگشته بود ماهان. يکي دو هفته ماند و براي پیدا 
كردن كار رفته بود كرمان. چند روزي بعد توس��ط يکي از آش��نايان توي ذوب آهن 

كاري دست پا كرد و كارگر ذوب آهن شد.
***

ما هم ماهاني هستیم. مادرم اصالتاً ماهاني است و پدرم اهل كرمان است. نه خواهر 
و برادريم. 7 خواهر و دو برادر كه من خواهر هفتم هس��تم و برادرها بعد از من به 

دنیا آمده اند.
تا 7 سالگي ماهان زندگي مي كرديم؛ اما بعد پدرم آمد كرمان و بعد از چند ماهي 

خانه امان را هم آورديم كرمان.
اسمش ماشاءاهلل بود. اما محمود هم صدايش مي كردند. از دوران دبیرستان با برادرم 
دوس��ت و صمیمي بود. گاهي وقت ها هم مي آمد خانه ما. پدرم با پدرش دوس��ت 
قديمي بودند. اگر به كرمان مي آمدند، گاهي سري به ما مي زدند و ما هم كه مي رفتیم 

ماهان، يك وعده غذا خانه اشان مهمان بوديم. 
تازه ديپلم گرفته بودم و جذب س��پاه دانش ش��ده بودم. س��پاه دانش تقريباً همان 
وظیفه نهضت س��وادآموزي امروز را به عهده داش��ت. بايد براي معلمي به روستاها 
مي رفتیم. البته س��پاهیان دانش در س��اير امورات روس��تاها هم دخالت مي كردند و 

معموالً براي كدخدا مشاور و مهمان بودند.
از برادرم مرا خواستگاري كرده بود. پدرش هم با پدرم صحبت كرده بود. خانواده ها 
قبول كردند، با هم صحبت كرديم و قرار ش��د كه مدتي صبر كنیم تا من طرحم در 
آموزش و پرورش تمام شود. البته يکي از اقوام مان هم تازگي مرحوم شده بود، طبق 

رسم بايد مدتي عقد و عروسي را عقب مي انداختیم.
او هم رفته بود اداره كش��اورزي و درخواست استخدام داده بود. پذيرفته شده بود 
و بايد مي رفت كرج يك دوره يك ساله مي ديد تا به عنوان تکنسین دامپزشکي بیايد 

و مشغول كار شود.
س��ال 1352، ماشاءاهلل 23 ساله بود كه عقد كرديم و رفتیم سر خانه زندگیمان. به 
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اصول شرعي و حالل حرام خدا خیلي مقید بود. مراسم عروسیمان را سنتي و ساده 
برگذار كرديم. اجازه بعضي از كارها را حتي در عروسي مان نداد.

***
چند ماهي از ازدواجش��ان نگذش��ته بود كه مشهدي علي بیمار شد و از دنیا رفت. 
حاال ماش��اءاهلل بايد سرپرستي مادر و برادر و ش��ش خواهرش را بدوش مي كشید. 

زندگیش شده بود كار و تالش و باز هم كار.
***

آمده بوديم ماهان تا بتواند به مادر و خواهرها و تنها برادرش رسیدگي كند.
... مشکالت و مسئولیتي كه در ابتداي زندگي به دوشش افتاده بود، مردانه پذيرفته 

بود. تمام سعي و تالشش را براي راحتي آنها بکار بسته بود.
لحظ��ه اي از احترام به مادر و خدمت به خواهرانش و تنها برادرش كوتاهي نکرد. 
يك سال بعد از ازدواجمان خدا به ما يك پسر داد كه اسمش را گذاشتیم علیرضا و 

بعدش هم رضوان به دنیا آمد. 
س��الهاي 56 و 57 س��الهاي بیداري مردم بر علیه نظام ستم ش��اهي بود. درد و غم 
روس��تائیان و مش��کالت آنان و فاصله طبقاتي بین غني و فقیر از طرفي و روحیات 

مذهبي و ديني اش او را نیز وارد جريان انقالب كرد.
با ش��روع تظاهرات مردمي، در تمامي تظاهراتي ك��ه در كرمان و يا ماهان برگزار 
مي ش��د ش��ركت مي كرد. وقتي هم كه انقالب پیروز ش��د، خود را شبانه روز وقف 

انقالب كرده بود.
درد روس��تائیان را مي دانس��ت و خدم��ت جهادي در جهادس��ازندگي براي رفع 
مشکالت مردم را وظیفه خود. اوقات بیکاري و استراحتش را هم در خدمت بسیج 

بود. 
بس��یار متواضع و كاري بود. از هیچ مأموريت س��ختي ش��انه خال��ي نمي كرد. با 
روس��تائیان مهربان بود و گاهي به دوس��تان مي گفت كه؛ ما نمايندگان امام خمیني 

هستیم. مردم بايد اين تفاوت را حس كنند. 
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با ش��روع جنگ، ديگر آرام قرار نداشت. گويي مرغ وجودش در قالب تنش جاي 
نمي گرف��ت. باب جهاد را باز مي ديد. همان روزهاي اول جنگ در حالیکه دخترش 
چندماه بیش��تر از دنیا آمدنش نگذش��ته بود، به صورت داوطلب راهي جبهه شد، و 
چندماهي را در منطقه ماند. س��ختي روزهاي اول جنگ و ددمنشي دشمن بعثي كه 
داغي بر دل هر ايراني غیرت مند بود او را كه مرد میدان مشکالت بود، آبديده كرده 

بود.
وقتي برمي گش��ت، شادابي و س��رزندگي را هم با خودش مي آورد. محمدرضا و 
رض��وان و مهديه را روي كولش س��وار مي كرد و با آنها ب��ازي مي كرد. حتي از اين 
فرصت هم اس��تفاده مي كرد و مي رفت جهادسازندگي و روستاها براي رسیدگي به 

مشکالت دام هاي مردم. اهل خیر بود و دنبال حل مشکالت مردم.
وقتي كه مي آمد، مثل آدم هايي بود كه چیزي گم كرده اند. معلوم بود كه دلش جاي 

ديگري است. از دنیا دل كنده بود.
***

خواب مي ديديم كه ش��هید شده و برايش سر كوچه حجله گذاشته اند. هراسان از 
خواب بیدار مي ش��دم و باز هم خواب هاي پريشان مي ديدم. چندماهي بود كه ازش 
خبري نداشتیم. مادر و خواهرهايش هم نگران بودند. از سپاه و بنیادشهید هم كه خبر 
مي گرفتیم، اطالع زيادي نداش��تند. تا اينکه پس��ر يکي از همسايه ها كه مجروح بود. 
و تازه از بیمارس��تان مرخص ش��ده بود، خبر مجروحیت محمود را به ما داد. تهران 
بستري بود. با پدرم ماشین گرفتیم و رفتیم تهران. ما را كه در بیمارستان ديد، تعجب 
كرد. نمي خواست ما را ناراحت كند. مجروحیتش را از ما مخفي كرده بود. دست و 
پايش به شدت آسیب ديده بودند. يك هفته تهران ماندم. بعد اصرار كرد كه برگردم 
كرمان چون هم بچه ها تنها بودند و هم مادر و خواهرهايش. قول داد كه با بهبودي 

نسبي برگردد و مدتي بماند.
چند روز بعد آمد؛ در حالي كه دس��ت و پايش كاماًل باندپیچي بود، و به س��ختي 

راه مي رفت.
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محمدرضا هم به جمع ما اضافه شده بود. دو پسر داشتیم و دو دختر قد و نیم قد. 
مادرش به او گفته بود كه كمي هم به بچه ها فکر كند و كمك كار همسرش باشد و 
ياور خواهرانش؛ اما دست مادر را بوسیده بود و برايش از امام حسین گفته بود. آنقدر 

كه مادر گفته بود كه راضي هستم به رضاي خدا.
... يك ماه ماند و مانند پرستوي مهاجر برگشت. ساكش را برداشت و رفت. بارها 
ازش پرس��یده بودم كه توي جبهه چه كاره هستي؟ گفته بود كه هیچي، يك نیروي 

ساده توي آشپزخانه! بي ادعا بود. و اهل خودنمايي نبود.
سال 65 براي حج انتخاب كه شد، كه مصادف بود با مجروحیتش و فضاي ملتهب 
جبهه ها، رفتن به جبهه را ترجیح داد. س��ال بعد هماهنگ ش��د كه برود زيارت خانه 

خدا.
***

تا چش��م كار مي كرد جمعیت بود. از مس��جد جن تا قبرس��تان ابوطالب. انتهاي 
جمعیت هم تا نزديکي هاي مس��جدالحرام كشیده ش��ده بود. فرياد الموت االمريکا 
و الموت االس��رائیل جمعی��ت، در و ديوار خانه ها اط��راف را مي لرزاند؛ اما اوضاع 
مش��کوك و بسیار نگران كننده به نظر مي رسید. پلیس ضدشورش و تجهیزات كامل 
در اطراف جمعیت حضور داشتند. جمعیت در حال منسجم تر شدن و شعارها تندتر 

شده بود كه نیروهاي پلیس به طرف مردم شلیك كردند.
روز عجیبي بود. حرمت خانه خدا را شکس��ته بودند و در حريم امن خدا حدود 
200 نفر به ش��هادت رس��یدند. و تعداد زيادي مجروح و مضرب ش��دند. وقتي كه 
برگشت هنوز آثار ضرب و شتم روي بدنش ديده مي شد. حسابي كتك خورده بود.

***
از حج كه برگش��ت چند روزي بیشتر ماهان نماند. ساكش را بست و عازم جبهه 

شد.
مسئولیت نگهداري از چهار بچه قد و نیم قد، برايم سخت بود. اضطراب و نگراني 
و دلهره هم از خبرهاي مختلفي كه گاهي از جبهه مي رس��ید هم به آن اضافه ش��ده 
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بود. هربار كه مي رفت با خودم مي گفتم: دفعه بعد جلويش را مي گیرم و نمي گذارم 
برگردد. توي ذهنم نقش��ه ها مي كش��یدم كه چه كنم. توي اين مدت بیش��تر از چهار 
سال و نیم را جبهه بود. بقیه اش را هم يا مجروح بود و بیمارستان، و يا مي آمد براي 

سركشي به روستاها و خدمت به مردم به جهاد مي رفت.
... فاطمه هنوز به دنیا نیامده بود. چندماهي بود كه منطقه بود. و بهار سال 67، آمد. 
در حالیکه دس��تهايش مجروح و لبش خندان بود. وقت��ي كه در خانه را برويش باز 
كردم، آنقدر خوش برخورد بود و مهربان كه اول دس��تش را نديدم. مي آمد غصه ها 

را فراموش مي كرد.
... س��فر آخري كه آمد، دستش مجروح بود. چند روزي ماند. توي اين چند روز 
كرمان رفتیم و به همه فامیل توي كرمان سر زديم. ماهان هم كه برگشتیم، خانه اكثر 
اقوام رفتیم و ديداري تازه كرديم. من نگران ش��ده بودم. احس��اس مي كردم اتفاقي 
مي خواهد بیفتد. گاهي مي نشس��ت و س��فارش هايي به ما مي كرد و بعد با خنده با 
بچه ها بازي مي كرد. مادر و خواهرانش را هم خیلي دلداري مي داد و سفارش آنها را 

به برادر كوچکترش داشت.
مثل اينکه مي دانس��ت. آمده بود، تا موانع سفرش را برطرف كند. او دل كنده بود. 
پرنده اي بود كه در قفس را برايش باز كرده بودند. به قفس تعلقي نداشت؛ اما قفس 
به او تعلق داشت. رسم عشق را مي دانست، و درد فراق را هم. طناب ها را بريده بود. 

حلقه بندگي را به گردن انداخته بود.
وقتي كه رفت، دس��ت مادرش را بوس��ید. س��فارش بچه ها را به همسرش مهري 
خانم كرد و صورت بچه ها را تك تك بوس��ید و نوازش كرد. سفارش مهم  ديگري 
داشت. فرزند نديده و در راهش را هم سالم رساند و رفت. در حالیکه مهري حتي 
نتوانسته بود اعتراض كند. آنقدر آرام و مهربان بود كه جايي براي حرف هاي دنیايي 

نگذاشته بود.
***

� صداي مارش عملیات از راديو پخش مي ش��د و گوينده با صداي حماس��ي اش 
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خبرهاي پی��روزي رزمندگان در عملیات بیت المقدس 7 را مي دادند. منطقه عمومي 
ش��لمچه. تا نام شلمچه را ش��نید دلش ريخت. ياد خواب هاي پريشان شبش افتاد. 
توي خانه آرام و قرار نداش��ت. دست بچه را گرفت و رفتند خانه مادر محمود، ننه 
صغري. نگاهشان كه به هم افتاد، گويي حرفهايي داشتند كه نمي شد به زبان بیاورند. 
ننه صغري نوه هايش را بوسید، و براي عروسش چاي گرمي آورد. كمي عروسش را 

دلداري داد اما دل خودش...
***

... خودش آماده مان كرده بود، براي شنیدن خبر شهادتش. آمدند و گفتند مجروح 
شده است.

مي خواستند فضا را آماده كنند. ننه صغري پرسید: االن كجاست؟ مي گفت: محمودم 
فداي علي اكبر حسین.

با خواهرها و تنها برادرش، آمديم معراج ش��هدا. جنازه اش را در حالیکه لبخندي 
به لب داش��ت ديديم. در حین عملیات و در تاريخ 67/3/23 در منطقه ش��لمچه به 
ش��هادت رس��یده و 67/3/27 او را در كرمان تشیع كردند و در گلزار شهداي كرمان 

به خاك سپردند.
***

...در يك مأموريت اداري به روستاي احمدآباد رفته بودم. يك پیرمرد و پیرزن از 
ما و همکارانمان دعوت كردند كه به خانه اشان برويم و چاي بخوريم. قبول كرديم 
و رفتی��م داخل. پی��رزن چاي را كه تعارف كرد، به چش��م هايم نگاهي كرد و رو به 
همس��رش كرد و گفت: اين جوان چقدر شبیه شهید يوسف زاده است. بچه ها گفتند 
كه پس��ر ش��هید است. اشك از چشمان پیرمرد و پیرزن س��رازير شد. دوستان علت 
پرسیدند، و آنها گفتند: چند سال پیش كه شهید براي مأموريت و سركشي به دام ها 
به روستا آمده بود، وضعیت زندگي ما را كه ديد، 2 اتاق براي ما ساخت و به زندگي 

ما سر و سامان داد. حاال بعد از 22 سال اين راز براي ما فاش شده بود.
... دوستانش مي گفتند: با آنکه فرمانده دسته بود آنقدر متواضع بود كه حتي شبها 
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كه خواب بوديم كفش هاي مان را هم واكس مي زد.
***

...علیرضا بعد از پايان تحصیالتش، به اس��تخدام اداره دامپزش��کي درآمد و شغل 
پدر را انتخاب كرد. رضوان پزش��ك اس��ت و مهديه دانشجوي دكتراي روان شناسي 

مي باشد. محمدرضا خلبان و فاطمه دانشجوي رشته عکاسي است.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

مادر : صغری  پدر : علی    
فرزندان : رضوان ، مهديه ، فاطمه ، محمدرضا ، علیرضا همسر : مهری اسماعیل پور 
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