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

فرمانده آرپی چی زنهای گردان عمار لشکر  27محمد رسول هللا ،همان شهيدی است که مزار عطرآگينش
مورد توجه بسياری از افراد بوده و زيارتگاه مراجعه کنندگان به گلزار شهدای تهران شده است .نام اصلی
اين شهيد بزرگوار «منوچهر پالرک» است که نزد بيشتر افراد به «سيد احمد پالرک» شهرت دارد .وی در 7
ارديبهشت  1344ديده به جهان گشود و اصالتی تبريزی داشت.

شهيد پالرک در يکی از
پايگاه های شلمچه،
نظافت سنگرها را
عهده دار شده بود.
در سال  66در يک
حمله هوايی هنگامی که
او در حال نظافت بود،
موشکی به آنجا
برخورد کرده و او
شهيد و در زير آوار
مدفون می شود.
پس از اين اتفاق
هنگامی که امدادگران
در حال جمع آوری
زخمی ها و شهيدان
بودند ،متوجه بوی
شديد گالب از زير آوار
می شوند ،پس آوار را
کنار زده و با پيکر پاک
اين شهيد که غرق در
بوی گالب بود؛ مواجه
می شوند.

آخرين مسئوليت شهيد پالرک،
فرماندگی دسته بود.
در والفجر  8از ناحيه دست و شکم
مجروح شد ،اما کمتر کسی میدانست که
او مجروح شده است.
اگر کسی درباره حضورش در جبهه سوال
میکرد؛ طفره میرفت و چيزی نمیگفت.
يکدفعه در منطقه خواستيم از يک
رودخانه رد شويم ،زمستان بود و هوا به
شدت سرد.
شهيد پالرک رو به بقيه کرد و گفت« :اگر
يک نفر مريض بشود ،بهتر از اين است
که همه مريض شوند».
يکی يکی بچهها را به دوش کشيد و به
طرف ديگر رودخانه برد.
آخر کار متوجه شلوار او شديم که يخ زده
و پاهايش خونی شده بود.

قسمتی از وصيتنامه شهيد
سيد احمد پالرک:
«مادر!
توجه کن!
اگر من به زيارت امام رضا (ع)
می رفتم ،مگر شما نگران
بوديد ،بلکه خوشحال بوديد که
به زيارت و پابوس امام
خويش رفتم.

حال شما اصال نبايد نگران
باشيد ،چراکه من به زيارت
خدايم و خالق و معشوقم
می روم.
پس همچون مادران شهيدپرور،
استوار و محکم باش و هر کس
خواست کار خالفی بر ضد انقالب
انجام دهد ،جلويش بايست.
حتی اگر از نزديکترين کسان
باشند».
ظهر عاشورا65/6/24 -1406

بخشی از وصيت نامه شهيد:
بسم ا ...الرحمن الرحيم
ستايش خدای را که ما را به دين خود هدايت نمود و اگر ما را
هدايت نمی کردما هدايت نمی شديم السالم عليک يا ثارا...
ای چراغ هدايت و کشتی نجات  ،ای رهبر آزادگان  ،ای آموزگار
شهادت بر حران ای که زنده کردی اسالم را با خونت و با خون
انصار و اصحاب باوفايت ای که اسالم را تا ابد پايدار و بيمه کرديد
( يا حسين دخيلم )آقا جانم وقتی که ما به جبهه می رويم به اين
نيت می رويم که انتقام آن سيلی که آن نامردان برروی مادر
شيعيان زده برای انتقام آن بازوی ورم کرده ميرويم برای گرفتن
انتقام آن سينه سوراخ شده می رويم  .سخت است شنيدن اين
مصيبتها خدايا به ما نيرويی و توانی عنايت کن تا بتوانيم برای
ياری دينت بکار ببنديم  .خدايا به ما توفيق اطاعت و فرمانبرداری
به اين رهبر و انقالب عنايت بفرما  .خدايا توفيق شناخت خودت
آنطور که شهداء شناختند به ما عطا فرما و شهداء را از ما راضی
بفرما و ما را به آنها ملحق بفرما .
خدايا عملی ندارم که بخواهم به آن ببالم  ،جز معصيت چيزی ندارم
و ا ...اگر تو کمک نمی کردی و تو ياريم نمی کردی به اينجا نمی
آمدم و اگر تو ستارالعيوبی را بر می داشتی ميدانم که هيچ کدام از
مردم پيش من نمی آمدند  ،هيچ بلکه از من فرار می کردند حتی
پدر و مادرم  .خدايا به کرمت و مهربانيت ببخش آن گناهانيکه
مانع از رسيدن بنده به تو می شود  .الهی العفو...
بر روی قبرم فقط و فقط بنويسيد ( امام دوستت دارم و التماس دعا
دارم ) که ميدانم بر سر قبرم می آيد.

ديگر بر نمی گردم
آخرين باری که احمد می خواست جبهه برود ،به مادرم گفت:
«مادرجان! من ديگر بر نمی گردم.
کارهايت را انجام بده ،قندی می خواهی بشکن ،خانه و زندگی را مرتب کن ،اين دفعه ديگر برنمی گردم.

من جوابم را از آقا امام رضا گرفتم ».او چند وقت قبل به زيارت امام رضا عليه السالم رفته بود.
بعد ادامه داد« :مادر! من برای تو هيچ کاری نکرده ام ،ولی آن قدر تو را باال می برم کهم همه چيز را جبران کنم».
درست است که  18-17سال از شهادت او می گذرد ،ولی من اصال نمی توانم باور کنم که احمد رفته .فکر می کنم هنوز
خواهر شهيد
زنده است .احساس می کنم پيش خودم هست و هميشه با من حرف می زند.

شفاعت شهيد
يکی از آشنايان خواب شهيد «احمد پالرک» را می بيند .او از شهيد تقاضای شفاعت می کند .شهيد پالرک در جواب می
گويد« :من نمی توانم شما را شفاعت کنم .تنها وقتی می توانم شما را شفاعت کنم که شما نماز بخوانيد و به آن توجه و
عنايت داشته باشيد ،هم چنين زبان هايتان را نگه داريد .در غير اين صورت ،هيچ کاری از دست من بر نمی آيد».

شجره طیبه

خودسازی حقيقی
می گفت« :از اين که تمام وقت خود را صرف رسيدگی به کارهای دسته و نيروها کرده ام و وقتی برای
خودسازی و خودشناسی خودم ندارم ،خيلی ناراحتم .تصميم گرفتم به گردان ديگری بروم که کسی مرا نشناسد و در
آنجا بتوانم کمی به خودم برسم ».رفت و تدارکات چی يکی از دسته ها در گردان ديگری شد.

ربنا افرغ علينا صبرا
ربنا افرغ علينا صبرا و
ثبت اقدامنا و انصرنا علی
القوم الکافرين».
واقعا صبر داشتن و صبور
بودم در مقابل مسائل،
سخت و مشکل است و
برای همين ،خداوند اجر
عظيمی برايش قرار داده
است .وقتی که به شهدا
فکر می کنم ،آن قدر فشار
بهم می آيد که نزديک است
ديوانه شوم .می روم سراغ
قرآن و يا با خدای خودم
خلوت می کنم و يا با
دوستانم ياد بچه ها را
می کنيم.
خدايا! ما را با ناماليمات و
فشارها آدم کن .پاکمان کن
و ببر و در اين راه صبر را
به ما عطا بفرما.
از دست نوشته های شهيد

شجره طیبه

شب عاشورا
شب عاشورا بود.
احمد تعدادی از بچه ها را جمع کرد و گفت:
«حُر در شب عاشورا توبه کرد و امام حسین هم او را بخشید و به جمع خودشان راه داد.

بياييد ما هم امشب همين کار را بکنيم».
نیمه شب وقتی بچه ها از خواب بیدار شدند ،سید احمد گفت:
«پوتین هایتان را دربیاورید ».سپس همه بند پوتین ها را به هم گره زد و داخل آن را پر از خاک کرد و روی دوش ها
انداخت.
بعد ،چند ساعتی را در بيابان های «کوزران» در حين پياده روی ،گريه و عزاداری کرديم.
هر کس زير لب چيزی زمزمه می کرد ،ولی احمد چيزهايی بر زبان جاری می ساخت
که تا به حال نشنیده بودم.

ارادت به حضرت زهرا عليه السالم
سيداحمد هميشه در همه عمليات ها،
يک شال مشکی به سر و گردنش
می بست.
هيأت گردان عمار لشکر  27حضرت
رسول صلی هللا عليه و آله ،هيأت
متوسلين به حضرت زهرا عليه السالم
نام داشت.
هر روز بعد از نماز جماعت صبح،
زيارت عاشورا خوانده می شد.
پالرک يکی از مشتريان پر و پا قرص
اين مراسم بود ،اما حال او با حال
بقيه خيلی فرق داشت .هيچ وقت يادم
نمی رود ،به محض اين که نام خانم
فاطمه زهرا عليه السالم می آمد ،خيلی
شديد گريه می کرد و حال عجيبی
می گرفت.
ارادت خاصی به حضرت زهرا عليه
السالم داشت

