كه مزارشان زيارتگاه اهل يقين است
شجره طیبه دانشگاه علوم پزشکی مجید نجفی

ناههایعجیب
از يک شهيد که
 ۳۰سال پس
از شهادت
به خانوادهاش
رســـــيد !

شهيد ميرؼفاری روز  ۱۴دیماه  ۱۳۶۵در جريان عمليات کربالی پنج به درجه رفيع شهادت نائل شد
و پيکر مطهرش در قطعه  ۲۶بهشت زهرا آرام گرفت.
اما  ۳۰سال پس از شهادت وی ،همسرش در بين وسايل قديمی خانواده و در الی يک کتاب
نامهای از او پيدا میکند که دراين نامه موضوعات عجيبی از شهيد بيان شده است.

بسم هللا الرحمن الرحيم
سالم بر قلب تپنده امت اسالم پير جماران ،سالم بر
ملت ...سالم بر پاکدالن شهيد اين آب و خاک و سالم
بر شهادت ،سالم بر خوابگاه سرور آزادگان که خونين
شهرها و دشت عباسها و مجنونها ،فاوها و
شلمچهها را سر راه امتحان ياران خود قرار داده ،چه
امتحانی ،هللا اکبر هللا اکبر ،شهادت ،باز شهيد ديگر،
باز لبتشنه ديگر ،باز صيدی ديگر.

هللا اکبر چه پروانههای زيبايی دور شمع کربوبال جمع
شدهاند .هللا اکبر ،آری مادر ،تو شهيد دادهای آن هم چه
شهيدی ،همرزم حسين مظلوم ،سرور آزادگان ،سيد
اوالد پيامبر ،مادر شهيد! ای شيرزن! و ای پاکدل!
جگرگوشه تو ،مجتبای تو چه میگويد؟ همسر باوفای
شهيد! ببين عزيز تو چه میگويد ،چه زيبا گفته اين
پاک سرشت.
خانواده عزيزم سالم .مادر نور چشمم! منم مجتبی.
بيا مادر ،بيا مادر ،حاللم کن ،امام را کردهام ياری
که وقت شهادت آمده ز تو خواهش چنين دارم ،مکن از
بهر من زاری

هللا اکبر هللا اکبر ،مادر و همسرم سخن دارم ،آری سخن
دارم ،وقتی در شلمچه با دشمن نبرد میکردم به خودم
آمدم احساس کردم نسيمی از سوی کربال میآيد،
وقتی درون اين احساس بودم يکدفعه صدای ملکوتی را
احساس کردم ،در همين لحظه ،مالئکهای مرا به آؼوش
کشيد ،وقتی چشم باز کردم خود را در صحن اباعبدهللا
الحسين در کنار سرور شهيدان يافتم ،آری مادر ،آری
مادر شهيد مجتبی و ای مادران و همسران شهدا ،اين
است مقام شهيدان.
هللا اکبر هللا اکبر ،مادر گوش کن ببين جگرگوشه تو چه
زيبا گفته است :مادر ماها پشت سر سرور شهيدان نماز
میخوانيم ،هنوز باور ندارم چه میبينم ،خوابم يا بيدار،
خدايا بچههای فالح به من خوشآمد میگويند ،همه
بچهها اينجا هستند ،وقتی به مقصد رسيدم بچهها جويای
حال خانوادهشان بودند.
هللا اکبر هللا اکبر .گوش کن ،بشنو ،عزيزان چه
میگويند ،مادر حال میفهمم من اينجا زنده هستم ،در
آنجا بیجانی بيش نبودهام.

هللا اکبر هللا اکبر ،ای همسر شهید! گوش کن! بشنو که عزیز تو چهها گفته
است ..آری چه خوب گفته است .همسر مهربانم سالم مرا پذیرا باش ،چی
شده؟ سرت را باال کن و شجاع باش! من همیشه در کنار تو و پسرم حسین
هستم .من زندهام و همیشه در کنار خانوادهام هستم ،شهادت ،زندهشدن است
نه مردن .امیدوارم مشکالت زندگی تو را در راهت مقاومتر سازد و حسین
کوچولو را مصممتر از همیشه میپرورانی.
همسر مهربانم! من افتخار میورزم که توانستم برای چند مدتی اسم تو را
در شناسنامه خودم ثبت گردانم و نوشکفتهای چون حسین که رهرو من
خواهد بود برجای بگذارم و من به چنین زنانی فخر میورزم و امیدوارم
که خداوند تو را صبر دهد و مرا هم بیامرزد و امیدوارم مرا ببخشید .مادر
من! تمام این مقام واال را از تو آموختم .اگر شهید شدم بزرگترین افتخارم
این است که رهبر روحهللا و پدر و مادرم و همسرم معلمین شهادتم بودند و
دیگرافتخارم این بود که در عصر امام خمینی زیستم .درود بر رهبر
اسالمی ایران ،امام خمینی ،مرگ بر تمامی منافقین و مخالفین
اسالم اعم از کفار و مشرکین.
خدا حافظِ ملت شهیدپرور ایران باشد .به امید پیروزی انقالب اسالمی ایران
تا گستردگی بر تمام جهان .خداحافظ.
خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی ،خمینی را نگه دار.
منبع :فارس

وصيت عجيب يک شهيد که
از آينده خبر میداد!
شب عمليات کربالی  ۴بود تمام بچهها دور هم
نشسته بودند و با هم صحبت ميکردند که فرمانده
دالور ،جان محمد جاری گفت :بچهها ميخواهم وصيت
بنويسم قدری مرا به حال خودم بگذاريد.

بسم هللا الرحمن الرحیم ،سالم پدر بزرگوارم ...که در
این حال باز بچهها با شوخی مزاحم نوشتنش شدند.
اما او که گویی از غیب الهام گرفته بود ،گفت :ببینید
دارید مزاحم نوشتن وصیتنامهام میشوید ،ولی بدانید که
من تا دو ساعت دیگر شهید میشوم.
در این هنگام تمام بچهها به چهره مصمم و نورانی او
نگاه کردند .محمد ادامه داد :این سفارش را از من
بپذیرید که وقتی با همدیگر وارد آب شدیم ،اولین گره
طناب را آزاد میگذاریم تا آقا و موالیمان امام زمان
(عج) خودش بیاید و ستون غواصها
را به مقصد برساند.
(گروههای ؼواص وقتی وارد آب میشدند به وسيله يک طناب که
هر يک متر به يک متر گره داشت و هر نيرو يک گره را
میگرفت ،در آب پشت سر همديگر حرکت میکردند تا با هم به
مقصد برسند و گم نشوند).

شانهها تکان میخورد
بعد از دستور فرماندهی ،تمام
ؼواصها لباسهايشان را پوشيدند.
وقت وداع رسيده بود .عجب صحنهای
بود .قابل توصيؾ نيست :سکوت بود،
ولی شانهها تکان میخورد .شميم
دوست مرا سمت کربال میبرد ...واقعا ً
آن شب در آن مکان ملکوتی اگر اندکی
تأمل میکردی صدای بال فرشتگان را
میشنيدی که بر اين شور و حال ؼبطه
میخوردند.
هر کسی با رفيقی رازهای ناگفته را در
ميان میگذاشت .آن شب گويی که شب
عاشورا بود و آن اتاق گلی ،خيمه آقا
امام حسين (ع) و آن بچه بسيجیها
ياران باوفای امام بودند .هر کسی
دوست خودش را در آؼوش گرفته بود
و صيؽه اخوت میخواند و با گريه و
زاری ازهمديگر میخواستند که هر
کدام شهيد شدند ديگری را شفاعت
کنند و از همديگر حالليت میطلبيدند.
من هم سراغ دوست صميمی خودم که
در دسته دو بود رفتم و او را پيدا کردم.

باهنروبوسیکردینوحاللیتطلبیذین.اوشهیذشهرامکیخواهبودکهدر
هوینعولیاتکربالی۴بهشهادترسیذ.سپسبهسراغشهیذهسعود
روهیپوررفتنواورادرآغوشگرفتنوبااوخذاحافظیکردم.هسعوددر
عولیاتبیتالوقذس۷بهشهادترسیذ.آخرسرهنسراغفرهانذهدالور
شهیذعلیوحوذطاهریرفتنوازاوهنحاللیتطلبیذم.
طاهریدرعولیاتکربالی۵بهشهادترسیذ.

بعد از وداع با دستور فرمانده به سمت
اروند خروشان حرکت کرديم.
در اين وقت اروند در حال جزر بود
و سرعت آب بالػ بر  ۷۰کيلومتر بر
ساعت بود .در راه به سنگری که در
آن عدهای به مداحی برادر آهنگران
دعای توسل میخواندند ،رسيديم.
موقع رسيدن ما مداح قسمتی از دعای
توسل را که مربوط به بیبی دو عالم
خانم فاطمه زهرا (س) بود ،میخواند.
ما هم اين را به فال نيک گرفتيم و به
راهمان ادامه داديم.
***
کنار اروند آسمان زير نورماه
خودنمايی میکرد.
***
وارد چوالنهای کنار رود شديم و
فينهای ؼواصی را به پا کرديم.
طبق وصيت فرمانده دالور جان محمد
جاری اولين گره طناب را آزاد گذاشتيم
تا آقا و سرور و صاحب اصلی اين
انقالب و مملکت ،امام زمان(عج)
هدايتمان کند.

آب سرد
آب خيلی سرد بود و جريان آب به حدی شديد بود که ستون به سختی خودش
را در يک خط نگه میداشت .هدؾ ما تصرؾ جزيره سهيل بود .بعد از پيمودن
عرض اروندرود به خط دشمن رسيديم .بعثیها متوجه ما نشده بودند .فينهای
ؼواصی را از پا درآورديم و به سيمهای خاردار متصل کرديم .بعد نيروهای
تخريبچی شروع به باز کردن معبر و بريدن سيمهای خاردار کردند .در آن
موقع حالت عجيبی به من دست داد ،چون در آن سکوت وحشتناک فقط صدای
بريدن سيمهای خاردار به گوش میرسيد و من در آن زمان بدون هيچ ارادهای
شروع به خواندن آيه شريفه «وجعلنا» کردم

بعد از باز کردن معبر دو نفر از نيروها که مسلح به
نارنجک تفنگی بودند در دو طرؾ معبر برای تأمين
مستقر شدند .ستون شروع به حرکت در معبر کرد.
وقتی به ابتدای معبر رسيدم ديدم که بـرادر جاری د
ر کنار معبر ايستاده و نيروها را يـکی بعد
از ديـگری راهنمـايـی میکند.
ابتدای معبر موانع خورشيدی بود و بعد از آن چند اليه
سيم خاردار و در البهالی سيمهای خاردار
بشکههای فوگاز تعبيه شده بود.

***
جاری شهيد شد
چند متر بيشتر به خاکريز نمانده بود که متوجه شدم برادر
جاری از ما سبقت گرفت و رفت زير خاکريز مستقر شد .در
اين حين عراقیها متوجه ما شدند و معبر لو رفت .شليک
گلوله و نارنجک فضای منطقه را در بر گرفت.

در همان اولين درگيری فرمانده دالور جان محمد
جاری بعد از کشتن چند عراقی همانطور که گفته بود
درست پس از دو ساعت به درجه رفيع شهادت نائل
آمد .بعد از عبور از خاکريز طبق برنامه دسته يک
میبايست سرپل را میگرفت و يک يا دو سنگر را
سمت راست و همينطور سمت چپ معبر پاکسازی
میکرد تا دسته دو به فرماندهی شهيد عليمحمد
طاهری به سمت چپ و دسته سه به فرماندهی شهيد
ماشاهللا ابراهيمی به سمت راست معبر بروند
وشروع به پاکسازی سنگرها کنند.

صورت نورانی شهرام
من هم طبق برنامه به همراه یکی دو نفر از
نیروهای دسته یک که سالم بودند (چون اکثر
نیروهای دسته یک مجروح یا شهید شده بودند)
اولین و دومین سنگر سمت چپ و راست
را پاکسازی کردیم.
بعد به کمک نیروهای دسته دو رفتم.
دیدم شهرام کیخواه روی زمین افتاده است .خم
شدم و گفتم :شهرام تیر خوردی؟
نالهای کرد .دستش را بلند کرد و گفت:
تو به فکر من نباش بیسیم را از دستم بگیر
و برو جلو! شهرام از ناحیه پهلوی چپ چند
تیر خورده بود .بعد از پاکسازی منطقه باز
سراغ بهرام را گرفتم و به سمت سنگری که
تقریبا ً مقر فرماندهی گروهان ما شده بود راه
افتادم .همین که به سنگر رسیدم دیدم یک
جنازه را از سنگر بیرون آوردند.
جنازه درون یک پانچوی عراقی بود.
آن را کنار زدم .صورت نورانی شهرام را
دیدم .نشستم و سرش را از روی زمین بلند
کردم .اشک در چشمهایم حلقه زده بود.
به شهرام گفتم:

تو داداش من بودی .شهرام من و تو با هم لباس ؼواصی
میپوشيديم .با هم به نمازخانه گردان میرفتيم .با هم سجده بعد از
نماز را به جا میآورديم و با هم گريه میکرديم!
قرار نبود که تو تنها بروی و من را در اين
دنيا تک و تنها بگذاری.
شهرام تو در سجده بعد از نمازت به موال چه گفتی که اينچنين تو
را قبول کرد .چگونه گريه کردی که اشکهای تو مقبول افتاد،
ولی اشکهای من نه؟ حاال پيش شهيدان حسينزاده ،اکبری و...
میروی .شهرام يادت میآيد که به من گفتی اگر شهيد شدی مرا
هم شفاعت کن ،ولی حاال تو شهيد شدی و من ماندهام!

ماجرای شهادت دانشجوی
رتبه يک کنکور
احمدرضا احدی  ۱۳۴۵در شهرستان مالير
استان همدان به دنيا آمد.
پدرش درجهدار ارتش و مادر وی خانه دار
بود .در  ۶سالگی وارد دبستان شد و مراحل
تحصيل ابتدايی را با موفقيت کامل و
احراز رتبههای اول طی کرد.
دوره راهنمايی را هم با معدلهای ۱۹
و  ۲۰گذراند.
در اين هنگام با آؼاز جنگ تحميلی همراه
خانواده به زادگاه پدر و مادر خويش
(مالير) بازگشت و تحصيالت متوسطه را در
رشته علوم تجربی در دبيرستان دکتر
شريعتی پی گرفت و سرانجام در سال ۶۳
موفق به کسب ديپلم شد.
سال  ۶۴در کنکور سراسری دانشگاهها با
استفاده از سهميه رزمندگان رتبه نخست را
در کل کشور و در همه رشتههای انتخابی
بدست آورد و از اين پس در رشته پزشکی
دانشگاه شهيد بهشتی تهران به ادامه
تحصيل پرداخت

احمدرضا که نوجوانی و بلوغ جسمانی خويش را در ميدانهای
جنگ آؼاز کرده بود در مقام معرفت و سلوک علمی مدارج روحانی
را در مقام انقطاع از دنيا و اتصال به مبدأ اعلی در مینورديد و
چنين بود که بسيجی مرد ميدانهای جنگ سرانجام پس از شرکت
فعال در عمليات «کربالی  ،»۵در شب دوازدهم اسفند ماه سال ۶۵
همراه تنی چند از همرزمانش از آن جمله مجيد اکبری در درگيری با
کمينهای دشمن بعثی به شهادت رسيد و به لقاءهللا پيوست و پس از
 ۱۵روز که پيکر خونينش ميهمان آفتاب بود بازگردانيده و
درآرامگاه عاشورای مالير به آؼوش خاک سپرده شد.

داستان شهيدی که سر بی تنش سخن می گفت
داستان شهادت برای ما تکراری اما جذاب است و زیباتر از آن داستانی به بلندای
تاریخ است ،داستانی که همه ی ما شنیده ایم ،داستان سری که بر نیزه ها قرآن خواند
و حاال تاریخ تکرار شده است… سربازان خمینی در شور دلدادگی قتیل العبرات به
دنبال شهادتی همچون امام حسین (ع) هستند .شهید علی اکبر دهقان از رزمندگان
دفاع مقدس بود بود که عشق به امام حسین علیه السالم کار او را بدانجا رساند که
آرزویش شهادتی همچون موالیش سیدالشهدا بود .حاج آقا سرایانی :وقتی شهید دهقان
و عده ای از برادران رزمنده در جاده بصره  -شلمچه در حال حرکت بودند ،در پی
انفجار های پياپی دشمن ،شهيد علی اکبر دهقان از پشت مورد اصابت گلوله قرار
گرفت ،در همان لحظه همرزمانش که می خواستند به سرعت از منطقه دور شوند
متوجه می شوند ،در حاليکه بدن اين بزرگوار بدون سر می دود ،سرش چند دقيقه
ای يا حسين گويان روی زمين می ؼلتيد .تمام ده يا پانزده نفری که آنجا بودند ديگر
يارای جمع آوری پيکر را نداشتند ...همه داشتند گريه ميکردند…
به پيشنهاد يکی از رزمنده ها کوله پشتی اش را باز کردند
و وصيت نامه ی اين بزرگوار را گشودند.

ألسالم علی الرأس المرفوع
خدايا من شنيده ام که امام حسين (ع ) با لب تشنه شهيد شده  ،من هم دوست دارم
اين گونه شهيد بشم… خداياشنيده ام که سر امام حسين (ع ) را از پشت بريده اند،
من هم دوست دارم سرم ازپشت بريده بشه… خدايا شنيده ام سر امام حسين (ع )
باالی نیزه قرآن خونده ،من که مثل امام اسرار قرآن را نمی دونم که بتونم با اون
انس بگیرم و بتونم بعد مرگم قرآن بخونم ،ولی به امام حسین (ع ) خیلی عشق دارم…
دوست دارم وقتی شهید میشم سر بریده ام به ذکر یاحسین یاحسین باشه…
عاشقان را سر شوريده به پيکر عجب است
دادن سر نه عجب ،داشتن سر عجب است

پيکر شهيد بعد از  ۱۶سال
در حالی کشؾ شد که سالم بود
***
محمد رضا شفيعی در شب عمليات کربالی  ۴با اصابت
تير به ناحيه شکم مجروح میشود و چون هم رزمش
نتوانسته بود او را به عقب برگرداند ،به دست عراقی ها
اسير میشود .يازده روز در اسارت بوده و در نهايت به
دليل جراحتش در زندان به شهادت رسيده و
همانجا در کربال دفنش میکنند.
***
فردا صبح ما را توسط يک اتوبوس (آمبوالنس) به
زندانی در يک پادگان نزديک شهر بؽداد بردند که فکر
میکنم پادگان نيروی هوايی بود ،چون دائما صدای بلند
شدن و فرود هواپيماهای جنگی میآمد.
همان شب اول محمد رضا از درد بی تاب شده بود ،من
و هم سلولی هايمان با داد و فرياد سرباز عراقی را
صدا میکرديم تا کمک کنند و بعد از کلی داد و فرياد يک
سرباز که روپوش سفيد در دستش بود آمد و از
پشت همان ميله ها يک مسکن زد و رفت.
محمدرضا لباس کمی داشت و تمام شکمش رد بخيه بود.
فکر میکنم که تمام معده و روده هايش به هم پيچيده
بود ...باز هم در زندان حرؾ های قبلی را تکرار کرد
و داشت مشخصات خودش را میگفت

فردای آن روز ما را به محوطه زندان بردند .محمد
رضا چون توان حرکت نداشت در همان پتوی که از
بيمارستان حمل شده بود ،داخل سلول بود که چند نفر
او را بلند کردند و بيرون آوردند .محمد رضا در
محوطه لباس نداشت و سرمای هوا او را اذيت
میکرد ،ولی ناله محمد برای سرما نبود ...درد
جراحاتش بود .او احتياج به عمل جراحی داشت
و مراقبت های پزشکی.

( قربان تو شوم ،تو رفتی تا من بمانم  ،ما بمانيم
و مردانگی بماند و شرؾ و )...

بعد از شانزده سال پيکر محمد رضا را سالم از خاک در
آورده بودند .صدام گفته بود اين جنازه نبايد به اين شکل به
ايران برود .پيکر پاک محمد رضا را سه ماه در آفتاب
گذاشتند تا شناسايی نشود ،ولی جسد سالم مانده بود .حتی
روی جسد پودر مخصوص تخريب جسد ريختند که
خاصيتش اين بود که استخوان های جسد هم از بين میرفت
ولی باز هم جسد سالم مانده بود .وقتی گروه تفحص جنازه
محمد رضا را دريافت میکردند ،سرهنگ عراقی که
در آنجا حضور داشته گريه میکرده و گفته:
ما چه افرادی را کشتيم!
مادر شهيد می گويد موقع دفن محمد رضا ،حاج حسين
کاجی به من گفت« :شما میدانيد چرا بدن او سالم است؟»
گفتم« :از بس ايشان خوب و با خدا بود ».ولی حاج حسين
گفت« :راز سالم ماندن ايشان در چهار چيز است:
هيچ وقت نماز شب ايشان ترک نمیشد؛
مداومت بر ؼسل جمعه داشت؛ دائما با وضو بود
و اينکه هر وقت زيارت عاشورا خوانده میشد ،ما با
چفيه هايمان اشکمان را پاک میکرديم ولی ايشان
با دست اشکهايش را میگرفت و به بدنش میماليد
و جالب اينکه جمعه وقتی برای ما آب میآوردند،
ايشان آب را نمیخورد و آن را برای
ؼسل نگه میداشت»
شهيد شفيعی در سال  8۱در گلزار شهدای قم
به خاک سپرده شد.

شهيد احمد صداقتی
متولد سال  ۱۳۳۹در شهر اصفهان است .او که
توسط لشکر  ۱۴امام حسين(ع) به جبهههای جنگ
اعزام شده بود ،در نخستين عمليات بعد از عزل بنی
صدر يعنی عمليات «فرمانده کل قوا ،خمينی روح
خدا» ،يکی از دستهايش را از دست داد .در اين
عمليات يک دستش قطع شد و عصب دست ديگرش
آسيب ديد و فقط دو انگشت آن قادر به حرکت بود.
بعد از گذشت چند ماه در تهران يک دست مصنوعی
به جای دست قطع
شدهاش گذاشتند.

***
خواهر شهيد «احمد صداقتی» میگويد:
دست راست احمد قطع شده بود و مجبور بود با دست
چپ بنويسد؛ يادم هست که قلم را بين دو انگشت سالم
دست چپش قرار میداد و خيلی تالش میکرد تا
بنويسد ،خيلی هم بدخط مینوشت.

***
هرچند ديگر به خاطر جانبازیهايی که کسب
کرده بود توان گذشته را نداشت اما دلش نيز در
خانه آرام و قرار نمیگرفت .به همين دليل
دوباره راهی ميدان جنگ شد.
***

ایه تصویز متعلق به عملیات تفحصی مزبوط به دو
سال پیش است که طی آن پیکز مطهز شهید احمد
صداقتی بعد اس گذشت  30سال اس شهادتش کشف شد.

اين بزرگ مردان در راه دفاع از ميهن و اعتقاد و دين،
همه چيز دادند و مدعی هم نبودند .حد اقل ،ما به
احترامشان مقام شهدا را ارج نهيم

احمد صداقتی بیسيمچی فرمــــــــانده لشکر
 ۱۴امام حســـــــين(ع) شد.
او در عمليات محــــــرم فرمانده گردان
امام جعفر صادق(ع) بود.
********
تا اينکه شنيده شد در همين عمليات در سال  ۶۱به شهادت
رسيده است .حاجحسين خرازی شهادت او را تاييد کرد و گفت:
«پيکرش در خط آتش بود و نتوانستيم او را بياوريم».
و به اين ترتيب پيکر او در شمار پيکر شهدای
مفقود الجسد جای گرفت.
پدر شهيد میگويد :احمد هميشه میگفت:
«بابا ،اگر من شهيد شدم از من بت نسازيد،
همينی که هستم را بگوييد»؛ او میگفت:
«دوست دارم ،پيکرم هم برنگردد
و شهادتم ريا نباشد».

شهيدی که با چهره ی سالم
بعد از سالها پيدا شد
بخشی از وصيت نامه شهيد:
ای پروردگار رحمان عاقبت مارا
ختم به خير بگردان و ما را از
لؽزشها نجات ده  .مازنده به آنيم
که آرام نگيريم موجيم آسودگی
ماعدم ماست  .همچنانکه ما
ديگران را در تعرض امور
نصيحت می کنيم خود ما نيز بايد
عامل به عمل باشيم چنانکه
خداوند تبارک و تعاؼلی در قرآن
مجيد می فرمايد  :ای کسانی که
ايمان آورده ايد  .چرا ميگويند
آنچه را که عمل نميکنيد هر کسی
که سنگ اسالم را به سينه ميزند
بايد حتما با جان ومال جهاد کند،
زيرا در ؼير اين صورت حرفی
بيش نيست  .در مسلح عشق جز
نکو را نکشند روبه صفتان زشت
خود را نکشند اگر عاشق صادقی
ز مردن مهراس مردار بود هر
آنکه او را نکشند بله بايد به
عرض برسانم که من

اگر راحتی ميخواستم ماندن در خانه بهتر بود  ،آمده ا م تا در راه خدا فدا شوم
و آمده ام که خدا مرا پاک کند و آمده ام به بهشت برين راه پيدا کنم و با اولياء خدا
محشور شوم البته اگر خدای متعال مرا بيامرزد و اگر شهيد يا الاقل
صواب شهيد را ببرم مرا حالل کنيد
زمانی که در تفحس با چهره سالم پيدا شد سرلشگر عراقی را
متعجب کرد و اورا شهيد حقيقی خطاب کرد.
می گويند اين شهيد همواره قايل به
نماز شب وؼسل جمعه بود

کرامات و معجزات شهدا
چند سال قبل اتوبوسی از دانشجويان دختر يکی از دانشگاههای بزرگ کشور آمده بودند جنوب.
چشمتان روز بد نبيند ...آنقدر سانتال مانتال و عجيب و ؼريب بودند که هيچ کدام از راويان ،تحمل نيم ساعت نشستن در آن اتوبوس را نداشتند.
************
وضع ظاهرشان فوقالعاده خراب بود .آرايش آنچنانی ،مانتوی تنگ و روسری هم که ديگر روسری نبود ،شال گردن شده بود.
اخالقشان را هم که نپرس ...حتی اجازه يک کلمه حرؾ زدن به راوی را نمیدادند،
فقط میخنديدند و مسخره میکردند و آوازهای آنچنانی بود که ...از هر دری خواستم وارد شوم،
نشد که نشد؛ يعنی نگذاشتند که بشود...
ديدم فايدهای ندارد! گوش اين جماعت اناث ،بدهکار خاطره و روايت نيست که نيست!
بايد از راه ديگری وارد میشدم ...ناگهان فکری به ذهنم رسيد ...اما ...سخت بود و فقط از شهدا برمیآمد...
سپردم به خودشان و شروع کردم .گفتم :بياييد با هم شرط ببنديم! خنديدند و گفتندِ :ا ِا ِا  ...حاج آقا و شرط!!! شما هم آره حاج آقا؟؟؟
گفتم :آره!!! گفتند :حاال چه شرطی؟ گفتم :من شما را به يکی از مناطق جنگی میبرم و معجزهای نشانتان میدهم،
اگر به معجزه بودنش اطمينان پيدا کرديد ،قول بدهيد راهتان را تؽيير دهيد و به دستورات اسالم عمل کنيد.
گفتند :اگر نتوانستی معجزه کنی ،چه؟ گفتم :هرچه شما بگوييد .گفتند :با همين چفيهای که به گردنت انداختهای ،ميايی وسط اتوبوس و شروع میکنی به
رقصيدن!!! اول انگار دچار برقگرفتگی شده باشم ،شوکه شدم ،اما چند لحظه بعد ياد اعتقادم به شهدا افتادم و دوباره کار را به آنها سپردم و قبول کردم.
دوباره همهشون زدند زير خنده که چه شود!!! حاج آقا با چفيه بياد وسط اين همه دختر و...
در طول مسير هم از جلؾبازیهای اين جماعت حرص میخوردم و هم نگران بودم که نکند شهدا حرفم را زمين بيندازند؟
نکند مجبور شوم !...دائم در ذکر و توسل بودم و از شهدا کمک میخواستم ...میدانستم در اثر يک حادثه ،يادمان شهدای طالئيه سوخته و قبرهای آنها
بیحفاظ است ...از طرفی میدانستم آنها اگر بخواهند ،قيامت هم برپا میکنند ،چه رسد به معجزه!!!
به طالئيه که رسيديم ،همهشان را جمع کردم و راه افتاديم  ...اما آنها که دستبردار نبودند! حتی يک لحظه هم از شوخیهای جلؾ و سبک و خواندن
اشعار مبتذل و خندههای بلند دست برنمیداشتند و دائم هم مرا مسخره میکردند .کنار قبور مطهر شهدای طالئيه که رسيديم ،يک نفر از بين جمعيت گفت:
پس کو اين معجزه حاج آقا! ما که اينجا جز خاک و چند تا سنگ قبر چيز ديگهای نمیبينيم! به دنبال حرؾ او بقيه هم شروع کردند:
حاج آقا بايد ...برای آخرين بار دل سپردم .يا اباالفضل گفتم و از يکی از بچهها خواستم يک ليوان آب بدهد.
آب را روی قبور مطهر پاشيدم و ...تمام فضای طالئيه پر از شميم مطهر و معطر بهشت شد ...عطری که هيچ جای دنيا مثل آن پيدا نمیشود! همه اون
دخترای بیحجاب و قرتی ،مست شده بودند از شميم عطری که طالئيه را پر کرده بود .طالئيه آن روز بوی بهشت میداد...همهشان روی خاک افتادند و
ؼرق اشک شدند! سر روی قبرها گذاشته بودند و مثل مادرهای فرزند از دست داده ضجه میزدند  ...شهدا خودی نشان داده بودند و دست همهشان را
گرفته بودند .چشمهاشان رنگ خون گرفته بود و صدای محزونشان به سختی شنيده میشد .هرچه کردم نتوانستم آنها را از روی قبرها بلند کنم.
قصد کرده بودند آنجا بمانند .باالخره با کلی اصرار و التماس آنها را از بهشتیترين خاک دنيا بلند کردم ...
به اتوبوس که رسيديم ،خواستم بگويم :من به قولم عمل کردم ،حاال نوبت شماست ،که ديدم روسریها کامال سر را پوشاندهاند و چفيهها روی گردنشان
خودنمايی میکند .هنوز بیقرار بودند ...چند دقيقهای گذشت ...همه دور هم جمع شده بودند و مشورت میکردند ...پرسيدم :به کجا رسيديد؟
چيزی نگفتند .سال بعد که برای رفتن به اردو با من تماس گرفتند ،فهميدم دانشگاه را رها کردهاند و به جامعهالزهرای قم رفتهاند ...
آری آنان سر قولشان به شهدا مانده بودند ..

يك شب در عالم رويا پسر من محمد با لباس سپاه ويك
اتومبيل زيبا به ديدار من آمد.با هم به بهشت زهرابر سر
مزار حسين پسر ديگرم رفتيم.آنجا خيلي خلوت بود.همين
كه به مزارحسين رسيديم يكدفعه جمعيت زيادي در كنار ما
جمع شده اند.آنها به من ومحمد سالم كردند .فهميدم آنها
شهدا هستند.بعد محمد من را به خانه رساند.
واشاره اي به قلب من نمود.
يكدفعه از خواب پريدم.پزشك معالج هم باورش نمي شد
.هيچ اثري از ناراحتي قلبي بجا نمانده بود.قلب من ديگر
هيچ مشكلي پيدا نكرد.از آن روز هم پسرم مرتب به من سر
ميزد.آخرين بار روز عاشورا بود.دي ماه سال .88وقتي در
ؼروب عاشورا صحنه هاي هتك حرمت به اين روز عزيز
از تلويزيون پخش شد فقط اشك مي ريختم .
همان شب باز پسرم به ديدن من آمد با هم به باغ زيبايي
رفتيم در گوشه باغ نهر آبي بودكه اطراؾ آن را درختان
وچمن پوشانده بود.يكدفعه حضرت امام را ديدم .با همان
هيبت زمان حيات.پيراهن بلند سفيد بر تنشان بود مشؽول
وضو بودند.جلو رفتم وسالم كردم .
حضرت امام با خوشرويي جواب دادند  .بي مقدمه گفتم :آقا
اين چه وضعي كه به وجود آمده!چرا بعضي اين كارها را
ميكنند؟!حضرت امام لبخندي زدوفرمود:دلتان قرص باشد
هيچ اتفاقي نمي افتد! و....

راوی :مادر شهیدان محمد وحسیه دهلوی
منبع:کتاب شهید گمنام

ل
یك شب  ،رد عا م رویا
شجزه طیبه

علی بلورچی يکی از  ۵شهيد باهوش دبيرستان
مفيد است که همه در يک شب و در کنار هم در
شلمچه شهيد میشوند .اين شهيد که داستان
زندگیاش ممکن است خيلی متفاوت از زندگی
ديگر شهدا باشد ،با مشکالت خانوادگی
بزرگ شده است ،اما آن قدر رشد میکند
که رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی
شريؾ را میگذارد و برای دفاع
از اسالم و فقط برای خدا به
جبهه میرود…
نمیخواستمش ،پا به پای بچهها ،از ما جلو زد،
ؼذای فراموش نشدنی ،جمع مفيدیها ،آبروی
جبههایها ،شجاع دل ،من اخراجش کردم ،فشار
قبر ،عطر گل يخ ،به خاطر امام ،يک ترکش ريز و
اينها زندهاند عنوان تعدادی از خاطرات کتاب است.
اين کتاب شامل يک صفحه نوشته و در مقابلش يک
عکس تمام صفحه از آلبوم شهيد علی بلورچی است
و خواننده میتواند با ورق زدن کتاب هم نگاهی
به کودکیهای شهيد بيندازد و هم برومند شدنش
را تا زمان شهادت و در کنار ديگر رزمندهها
بودنش را دنبال کند

من به روضه رفته بودم که به ياد محمدحسين افتادم.
از خدا خواستم محافظ او در آن کشور ؼريب باشد.
اما بعد پيش خودم فکر کردم اگر پسرم را دوست دارم،
بايد بهترين ها را برايش بخواهم!
***
با اينکه يک مادر نمی تواند حتی کوچک ترين آسيبی را
در وجود فرزندش ببيند به خداوند عرض کردم:
« محمدحسين عاشق شهادت است و من هم می دانم که شهادت
بهترين چيزی است که می شود نصيب عزيزم شود.
پس خدايا بهترين را نصيب او کن».
يکی دو روز بعد از آن ،پسرم به شهادت رسيد.
دوستانش می گفتند :روز دوم محرم سال  ۱۳۹۲قصد بازگشت
به کشور را داشت که با شنيدن خبر نزديک شدن تکفيری ها به
حرم حضرت زينب (ع) باز می گردد و همان شب را تا صبح
در حرم بی بی به دعا و راز و نياز مشؽول می شود.
صبح روز بعد به اتفاق يکی از همرزمانش ،سالحی را در پشت
بام يکی از خانه اهای مجاور حرم نصب و محل تجمع دشمن را
منهدم می کند اما در همين حين گلوله ای به کتفش اصابت
می کند که منجر به جراحت سختی می شود.
***
بعد از اين جراحت محمد حسين همچنان اصرار به ايستادگی
می کند که گلوله ای ديگر به زير قلب و ناحيه ی کبد و کليه اش
اصابت می کند .مجروحيت او شديد می شود و روز
هفتم محرم به شهادت می رسد.

شهید محمد حسین مرادی

شهيد ،سال  ۱۳۶۰در تهران به دنيا آمد و آبان
 ۱۳۹۲در چند متری حرم حضرت زينب کبری
(ع) هدؾ گلوله ی تکفيری ها قرار گرفت
و چند روز بعد به شهادت رسيد.
معرفت بااليی می خواهد که از دنيا و منافع خود،
در مسير رضای خدا بگذری
فنای الی هللا شدن و بقای جاودانی يافتن

توسل
در قسمتی از ارتفاع ،فقط يک
راه برای عبور بود.
محمود کاوه را بردم همان جا ،گفتم:
ديشب تيربار چی دشمن مسلسلش را
روی همين نقطه قفل کرده بود،هيچ کس
نتونست از اين جا رد بشه".
گفت :بريم جلوتر ببينيم چه کاری
می تونيم انجام بديم.
***
رفتيم تا نزديک سنگر تيربارچی.
محمود دور و بر سنگر را خوب نگاه
کرد.آهسته گفتم ":اول بايد اين تيربار را خفه
کنيم ،بعد نيروها را از دو طرؾ
آرايش داده و بزنيم به خط".
جور خاصی پرسيد:
ديگه چه کاری بايد بکنيم !
***
گفتم" :چيز ديگه ای به ذهنم نمی رسه".
گفت ":يک کار ديگه هم بايد انجام داد".
گفتم ":چه کاری؟"

با حال عجيبی جواب داد توسل؛ اگه توسل
نکنيم ،به هيچ جا نمی رسيم".

شما اس آنچه بز دل مادران شهید
گذشته است خبز دارید؟

بچههای تفحص دنبال  ۳شهيد بودند که بعد از يک هفته جستجو آنها را
پيدا کرديم؛ داخل پارچههای سفيد گذاشتيم و آورديم مقر تا شناسايی
شوند؛ به پدر و مادرهايشان اطالع داده بودند که فرزندانشان شناسايی
شدهاند .مادری آمده بود و بسيار گريه می کرد؛ دخترش میگفت «مادرم
از  ۲۵سال گذشته که فرزندش مفقود شده ،حالش همين طور است»؛
ناگهان رفت داخل اتاق ،مقابل  ۳شهيد ايستاد؛ ناگهان ،اين مادر ،يکی
از شهدا را که در پارچه ای پيچيده شده بود ،بؽل کرد و دويد سمت
مسجد؛ به بچهها گفتم «بگذاريد ببرد».
هنوز ما اطالع دقيقی از هويت  ۳شهيد نداشتيم؛ برای شهيد نماز خواند
و شروع کرد با او به صحبت کردن؛ دلتنگیهای  ۲۵سالهاش را به او
گفت؛ از تنهايیهای خودش؛ از اينکه پدرش فوت کرده؛ خواهر
و برادرانش ازدواج کرده اند و از اينکه چه سختیهايی که نکشيدند
و  ....اين مادر بعد از  ۶ساعت شهيدش را آورد و گفت اين مال شما...
به او گفتم «مادر چطوری فهميديد ،اين بچه شماست؟» او گفت «همان
موقعی که رفتم و در را باز کردم ،ديدم پسرم در مقابلم با همان چهره
 ۲۵سال پيش که به منطقه فرستادمش ،با همان تيپ ،با همان وضعيت
بلند شد و به من سالم کرد و گفت مادر منتظرت بودم».
صبح روز بعد ،وقت نماز بود که مادر شهيد به رحمت خدا رفت؛ زمانی
که ما بعد از فوت مادرش رفتيم کار شناسايی را انجام داديم .پالکش را
در قفسه سينهاش پيدا کرديم و تا اطالعات را وارد رايانه
کرديم ديديم مادر درست گفته بود

مهدی زين الدين
******
شاگرد مؽازه ی کتاب
فروشی بودم .حاج آقا گفت
می خواهيم بريم سفر.
تو شب بيا خونه مون بخواب.
بد زمستانی بود .سرد بود .زود
خوابيدم .ساعت حدود دو بود.
در زدند .فکر کردم خياالتی شده
ام .در را که باز کردم ،ديدم آقا
مهدی و چند تا از دوستانش از
جبهه آمده اند .آن قدر خسته
بودند که نرسيده خوابشان برد.
هوا هنوز تاريک بود که باز
صدايی شنيدم .انگار کسی ناله
می کرد .از پنجره که نگاه
کردم ،ديدم آقا مهدی توی آن
دم صبح ،سجاده انداخته
سرمای ِ
توی ايوان و رفته به سجده.
شجزه طیبه

گم
ا
شهیدا ن نام د اگشنه

شهید گمنام مه ،ای زعزی زبرگوار  ،ای یاری گر دیه و اهل بیت با کرامت،
جس
نم
ی دانم کدامیه سزسمیه و کدامیه خاک ،پذریای م پاکت بود ،پدر و ماردان
ایه سزسمیه هچ فرسندان ربومند و پاکی را تقدیم انقالب کرده اند .

ماجرای دختر بدحجابی که به
دیدار شهدا میرود

وقتی کنار مزار يکی از شهدا می
نشيند و شروع ميکند به گالب
پاشيدن و زمزمه کردن با شهيد،
آنقدر اين صحنه ناهمگون و عجيب
به نظر می رسد که بی اختيار به
سمتش می روم ،دختر بدحجابی که
می گويد اين برنامه هر پنجشنبه
شب او است.
آرام آرام راه می آيد و يکی يکی
مزار شهدا را از نظر می گذراند،
همين که عطر دلنشين گالب ريخته شده به روی سنگ برمی خيزد ،او نيز زير لب شروع به
کنار يکی از سنگهايی که نام شهيد
زمزمه می کند ،نمی شنوم چه می گويد ،آنقدر اين صحنه برايم ناهمگون و عجيب است که
روی آن حک شده می نشيند و
بی اختيار به سمتش می روم ،دوربينم را که می بيند ،شروع به جمع و جور کردن لباسهايش
شروع به بازکردن درب شيشه
می کند ،به او اطمينان خاطر می دهم که بدون اجازه او کاری نمی کنم .می پرسم با شهيد
گالب ميکند.
نسبت داری؟ می گويد :نه ،اين کار هر پنجشنبه من است که به گلزار شهدا می آيم و به روی

ماجرای دختر بدحجاب کرجی که
هر پنجشنبه با گل و گالب به ديدار
شهدا می رود  /پنجشنبه ای دوست
داشتنی با شهدا

مزار يکی از شهدا گالب می ريزم و گل ميگذارم .علتش را جويا می شوم؟! جواب می دهد:
يک بار که از مشکلی رنج ميبردم ،گذارم به اين سمت افتاد و پس از کمی درددل با يکی از
شهيدان حس خوبی پيدا کردم ،البته مشکلم نيز چند روز بعد حل شد و اين عادت شيرين برايم
ماند و اگر هفته ای نشود که بيايم حالم دگرگون ميشود .به او ميگويم :فکر نمی کنی اگر نوع
پوششت عوض شود شهدا خوشحال می شوند ،زيرا رعايت پوشش اسالمی زنان جامعه ،يکی
از سفارشهای همگی آنان بوده است! تنها نگاهم می کند و به فکر فرو ميرود.

