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از تبارآسمان

از کجا باید آغاز کرد!؟ از چه باید گفت؟ نمي دانم. واقعًا چقدر سخت است!
مي خواهیم از کسی بگوییم که در روی زمین بود ولی آسمانی زندگی کرد؛ 

کسی که بین ما بود ولی از اهالی این زندان خاکی نشد!
به راستی کسی باید از او سخن بگوید که سنخیت یا تشابهی با او داشته باشد. 

یا الاقل کمی در مسیر او قدم زده باشد. اما ما کجا و سید؟!
به راستی سید مجتبی علمدار که بود؟! چه کرد؟! چگونه زندگی كرد که 
این گونه منشأ تأثیر شد. چگونه است که در همة ایران اسالمی ما او را مي شناسند. 
چرا هر جا مي رویم و در جمع دلسوختگان هر دیار که قرار مي گیریم یادی از 

او به میان مي آید؟!
یا زمانی که به سراغ فضای مجازی مي رویم، صدها سایت مذهبی، مطالب 

خود را با خاطرات سید آراسته اند؟!
مگر او سردار یا فرمانده بود؟ مگر مسئولیتی داشت؟ یا اینکه فتح مهمی انجام 

داده بود!؟
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خیر، باالترین سمت ظاهری سید مجتبی، فرماندهی گروهان در آخرین سال 
دفاع مقدس بود. 

او حتی در سال های پس از دفاع مقدس مسئولیت خاصی نداشت. سید با 
درجة سروانی به امور ورزشی کارکنان سپاه مي پرداخت! 

اما درجاتی که خداوند برای بندگان برگزیده اش قرار مي دهد با رتبه های 
دنیایی ما بسیار متفاوت است!؟

٭٭٭
اما به راستی او چه کرد؟! چگونه قلوب را تسخیر كرد؟ چگونه بر دل های 

جوانان فرماندهی مي کرد؟ 
او چه کرد که آن روزها صدها جوان عاشق و شیفته و همراهش بودند و این 

روزها پروانه وار برِگرد مزارش.
سید عزیز ما چه کرد که بیشترین زائران مزارش، از شهرهای دیگر راهی 
ساری مي شوند؟ مگر او بین ما نبود؟ مگر مثل ما در همین کوچه و خیابان ها 
زندگی نمي کرد؟ مگر هشت سال پس از جنگ را تجربه نکرد؛ روزگاری که 

معنویت، مثل دوران جنگ همه گیر نبود. 
روزگاری که برخی از رزمندگان به خلوت تنهایی خود رفتند و یا همرنگ 

جماعت شدند!
اما سؤال این است که سید در این دوران چگونه زندگی کرد؟! چه کرد که 
از میان ما خداوند او را انتخاب کرد. چگونه است که این جواِن به خدا رسیده، 

هنوز مشعل دار هدایت انسان هاست!
کم نیستند انسان هایی که راه هدایت را از کنار مزار سید مجتبی یافتند. آن ها                                         
با عنایت مادر بزرگوار سید، حضرت زهرا3، مسیر صحیح را یافتند و اکنون 
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الگویی برای دیگران شده اند.
به راستی سّر این مطلب در کجاست؟ سید چگونه چنین قابلیتی یافت. چه 

کرد که برای صدها نفر دلیل راه شد!
پاسخ این سؤاالت را باید در زندگی سید یافت. باید در اعمال و رفتار او 

جستجو کرد. 
سید مجتبی، علمدار مبارزه با نفس بود. او جهاد اکبر را در سال های جهاد 

اصغر آغاز کرد. و تفاوت او با دیگران در همین نکته است! 
پایان دوران جنگ، پایان جهاد او نبود. جهاد نفس سید تا لحظة شهادتش 

ادامه یافت. 
و کتاب قانون1 او شاهدی است بر این ادعا! او مثل ما در دنیا زندگی کرد اما 

اهل دنیا نشد! 
گذرگاه دنیا او را فریب نداد. فهمیده بود که همه ما مسافرانی بیش نیستیم. و 

باید روزی از این دیار سفر كنیم.
فهمیده بود اینجا جای دلبستن نیست. و در این راه با توکل به خدا و توسل به 

ائمه معصومین: راه را مي توان پیدا کرده و به سوی نور حرکت كرد. 
آری، خودسازی او در کالمش تأثیر گذاشته بود. مردم شیفتة مرام و رفتارش 

شده بودند.
سید مجتبی برای خدا کار مي کرد و زحمت مي کشید. در این راه بارها اذیت 

و آزار شد اما خسته نه!
او خالصانه برای خدا کار کرد. تا رمق در بدن داشت برای هدایت انسان ها 

تالش و آن ها را هدایت كرد. 
1. مجموعه قوانینی که سید برای تهذیب نفس خود وضع کرد ه بود. در انتهای کتاب برخی صفحات آن قرار دارد.
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آری، او هر چه کرد برای رضای خدا بود و این است سّر ماندگاری مردان 
خدا.

در اینجا از زحمات همه دوستانی که برای جمع آوری این مجموعه تالش 
كردند تشکر و قدردانی مي کنیم. 

در   او  همراهان  و  یاران  همچنین  و  شهید  دوستان  و  خانواده  خصوص  به 
مجموعة هیئت رهروان، آن ها که با تالش بسیار و با جمع آوری مجموعه علمدار 

عشق، سهم زیادی در معرفی سید داشتند.



سید مجتبی علمدار، فرزند سید رمضان، در سحرگاه بیست و یک ماه رمضان 
و در یازدهم دی  ماه سال 1345 در شهر والیتمدار ساری و در خانه ای که با عشق 

به اهل بیت: مزین شده بود، دیده به جهان گشود.
به رزق حالل  همه چیز  از  بیش  بود که  متّدینی  و  ساده دل  پدرش کفاش 

اهمیت مي داد. 
سید مجتبی دوران تحصیل را در مدارس زادگاهش سپری کرد. سال 1362 
و در ایام هنرستان، که هفده سال بیشتر نداشت، به ندای هل من ناصر حسین7 

زمان، خمینی کبیر;، لبیک گفت و راهی جبهه شد.
از کوه های سر به فلک کشیده غرب تا دشت های تفدیدة جنوب، در همة 

عملیات ها حضور او برای فرماندهان و رزمندگان نعمت بود.
قدرت بدنی باال، شجاعت، ایمان و تقوی و برخورد صحیح از او انسان کاملی 

ساخته بود.
 رفاقت و همراهی با انسان های وارسته ای نظیر شهیدان مردانشاهی و حسین 

طالبی نتاج و ... بسیار در او تأثیرگذار بود.
از گردان مسلم لشکر 25 کربال  به فرماندهی گروهان سلمان  سال 1366  

زندگینامه
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منصوب شد. و این در حالی بود که تا این تاریخ چندین بار به شدت مجروح 
شده بود.

بعد از آن نیز به شدت مجروح و شیمیایی شد. به طوری که طحال و قسمتی 
از روده هایش را برداشتند. اما این اتفاقات باعث نشد از جمع با صفای رزمندگان 

جدا شود.
پس از پایان جنگ تا دو سال در واحد طرح و عملیات تیپ سوم لشکر در 

همان مناطق ماند. سید طی این دوران از لحاظ معنوی بسیار رشد کرد.
سال 1369 به ساری بازگشت و ازدواج كرد. سید با مسئولیت امور ورزش 
در لشکر 25 کربال مشغول شد. اما او انسانی نبود که به زندگی و شغلی آسوده 

آرام بگیرد.
٭٭٭

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم         موجیم که آسودگی ما عدم ماست
هیئت بنی فاطمه3 با تالش او راه اندازی شد. جلسات هیئت در منازل شهدا 

برگزار مي شد. 
بعد از آن هیئت رهروان امام خمینی; و راه اندازی بیت الزهرا3 نتیجة 

تالش های خستگی ناپذیر او و دوستانش بود. 
تالش سید در جذب و هدایت جوانان به این هیئت ثمر داد. شیوة هیئت داری 

او بسیار جذاب و جدید بود. 
هیئت سید جوانانی را که به دنبال معارف ناب اهل بیت: بودند سیراب 

مي کرد.
 سوز درونی، اخالص و سیمای ملکوتی سید همه را جذب مي کرد. 

سال 1374 به طرز عجیبی به مهمانی خانة خدا دعوت شد! و این سفر بسیار 
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در حال درونی او تأثیرگذار بود. 
مي گفت انسانی که از سفر معنوی حج برگشت، نباید در این دنیا بماند! 

سید در جواب دوستان، که از اوضاع اقتصادی گله مي کردند، گفت: »این 
سی ساله عمر ارزش این حرف ها را ندارد! بارها از عبارت سی سال عمر برای 

خودش استفاده مي كرد. «
شب یازدهم شعبان سال 1375 در جمع دوستان به زیبایی نغمه سرایی کرد. 

سپس از غیبتش در شب نیمه شعبان صحبت به میان آورد! 
در مراسم نیمه شعبان همه منتظر نغمه سرایی سید بودند. اما خبری از او نشد. 

سید بر روی تخت بیمارستان بود. عوارض شیمیایی به سراغش آمده بود.
چند روز بعد و درست در روز یازدهم دی ماه و در سی امین سالگرد میالدش، 

پرندة روح سید از عالم خاک پرکشید و به یاران شهیدش پیوست.
تشییع پیکر او یکی از بزرگ ترین اجتماعات مردم ساری بود. طول جمعیت 

به کیلومترها مي رسید. سید در کنار دوستانش در گلزار شهدا آرمید.
اما از آن روز وظیفة دیگر او آغاز شد. و یقینًا تا آینده ادامه خواهد داشت! 
سید در دوران حیات به دنبال هدایت مردم بود. خداوند هم در قرآن شهدا را 

زنده مي خواند و ...
سید هنوز مشغول هدایت است. او به دنبال ماست تا راه را کج نرویم. ان شاءاهلل



چه روزگاری بود. زندگی ها مثل حاال راحت و بی  دردسر نبود. برای به دست 
آوردن یه لقمه نان حالل، باید صبح تا شب کار مي  کردیم.

زن ها هم توی خانه صبح تا شب مشغول بودند. همه در تالش بودند تا چرخ 
زندگی بچرخد. 

از آن دوران  شصت سال گذشته است. آن موقع من جوان بودم  و ُمجرد. و 
سخت مشغول کار. صبح زود وسایلم را برمي داشتم و مي رفتم سمت مغازه. تا 

شب مشغول کفاشی بودم.
مدتی که گذشت از محله دروازه بابل به محله بخش هشت ساری نقل مکان 

کردیم. آن موقع بود که خانة نسبتًا بزرگی خریدیم.
پدرم، آقا سید علی اکبر، را همه مي شناختند؛ پیرمردی که مهم ترین کارش 

عمل به دستورات خدا بود. همه احترام او را داشتند.
ندیده بودیم عمل خالفی از او سر بزند. همیشه با فرزندانش با محبت بود. به 

همراه هم مسجد و ... مي رفتیم. 
فرزندانش  به  را  بیت:  اهل  و  راه خدا  پدرم  ما صحبت مي کرد.   برای 

مي آموخت و آنان را با عشق آقا ابا عبداهلل7 بزرگ مي کرد.

حسینیه
سید رمضان علمدار)پدر شهید(
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محلة بخش هشت ساری)خیابان پیروزی فعلی( شرایط امروزی را نداشت. 
مردم تشنة معارف اهل بیت : بودند. اما مراکز مذهبی بسیار کم بود.

محرم نزدیک بود. پدرم مشغول به کار شد! یکی از اتاق های بزرگ خانة 
ما  را در محلة  اولین حسینیه  پاک خود  نیت  با  پیرمرد،  را سیاهپوش کرد!  ما 

راه اندازی کرد.
شرایط به خوبی مهیا شد. حاال برای محرم مکانی بود که مردم از آن استفاده 

کنند. 
حسینیه شده بود مرکز فرهنگی برای اهل محل. روزها خانم ها مي آمدند و 

جلسه داشتند. احکام، قرآن و ... 
شب ها هم جلسات آقایان برقرار بود؛ سخنرانی، عزاداری و ... ایام ویژه، مثل 

محرم و فاطمیه، هم که جای خود را داشت.
خانة ما سه اتاق نسبتًا بزرگ داشت که یکی شده بود حسینیه. همة اهالی 

حرمت آنجا را داشتند. در حسینیه نماز و قرآن و دعا مي خواندیم.
مرحوم پدرم، آقا سید علی اکبر، حق بزرگی گردن همة فامیل و اهل محل 

داشت. 
را  محله  بزرگ  و  کوچک  دست  مي کرد.  کار  خدا  برای  اخالص  با  او 
با خدا و اهل بیت: آشنا مي كرد. خیلی ها در همان  مي گرفت و آن ها را 

حسینیه و جلسات هفتگی مسیر زندگی شان تغییر یافت.



تازه ازدواج کرده بودم. در یکی از اتاق های همان خانه پدری، با همسرم 
زندگی مي کردم. آن روزها مردم اهل تجمل و ... نبودند. جوان ها همین که اتاق 

و شغلی برایشان مهیا مي شد ازدواج مي کردند.
خیلی از فسادهای امروزی در بین آن ها دیده نمي شد. آن ها مردمی ساده و 

قانع بودند. از همه مهم تر اینکه شکرگزار خدا بودند.
صبح ها، بعد از نماز، وسایلم را برمي داشتم. مي رفتم سمت امامزاده یحیی7. 
مغازه کفاشی من روبه روی امامزاده بود. از صبح تا شب مشغول بودم. وسایل 

همیشگی من واکس و سوزن و نخ و میخ و چکش بود. 
خسته مي شدم. اما خوشحال بودم. خوشحال از اینکه رزق حالل به خانه مي برم. 
بارها از منبری ها شنیده بودم که اهل بیت: در بارة روزی حالل تأکید كرده اند.
ما  از  او  را مي خواند و خودش عمل مي کرد.  احادیث  این  بارها  نیز  پدرم 

مي خواست که به حالل و حرام خیلی دقت داشته باشیم.
٭٭٭

فرزند اول من در همان خانه به دنیا آمد. او دختری بود که به همراه خودش 
خیر و برکت را به خانه ما آورد. 

فرزند اذان
 سید رمضان علمدار
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دو سال بعد همسرم باردار شد. این بار دقت نظر همسرم و خودم بیشتر شده 
بود. همسرم همیشه سعی مي کرد با وضو باشد. به خواندن قرآن و زیارت عاشورا 

مداومت داشت. من هم سعی مي کردم در کارهای خانه او را کمک کنم.
بارداری همسرم ادامه داشت تا اینکه ماه رمضان از راه رسید. 

در احادیث آمده که مقدرات انسان در شب های قدر تعیین مي شود. من هم 
در آن شب ها دست به سوی آسمان بلند مي کردم. با سوز درونی برای همسر و 

فرزندی که در راه داشتم دعا مي کردم.
نیمه های شب بیست و یکم ماه رمضان بود. حال همسرم هر لحظه بدتر مي شد. 

خیلی نگران بودم. با کمک همسایه ها قابله خبر کردیم. 
کمی سحری خوردم. در حیاط خانه با ناراحتی قدم مي زدم. یک دفعه صدایی 
بلند شد؛ کالمی که آرامش را برای من به همراه داشت. صدایی آشنا و همیشگی.

اهلل اکبر    اهلل اکبر
صدای اهلل اکبر اذان با صدایی دیگر درآمیخت! همزمان با اذان صبح، صدای 
گریه نوزاد بلند شد. لبخند شادی بر لبانم نقش بست. یکی از خانم ها بیرون آمد 

و گفت: »مژده، پسر است!«
عجب تقارن زیبایی. اذان صبح و تولد فرزند. عجیب اینکه فرزندم در همان 

حسینیه به دنیا آمد. 
این پسر فرزند اذان1 بود. در بهترین ساعات و بهترین ماه و در بهترین مکان 

قدم به این دنیا نهاد؛ در حسینیه ای که جز ذکرخدا در آن گفته نمي شد.

1. سید مجتبی موقع اذان صبح به دنیا آمد. موقع اذان مغرب به شهادت رسید و موقع اذان ظهر به خاک سپرده شد.



سید مجتبی پسر اول خانواده بود. خدا بعد از او دو پسر دیگر به نام های حسن 
و حسین و دو دختر به خانوادة ما عطا كرد.

اما جایگاه مجتبی در خانواده اهمیت خاصی داشت. او پسری قوی و در عین 
حال مهربان بود. 

در ایام تعطیلی به مغازة کفاشی مي رفت و کمک پدر بود. هر زمان کسی 
کاری داشت به اوکمک مي کرد.

یک بار در حین بازی به زمین خورد. یک تکه شیشة تیز پشت کتف او را 
برید. خون به شدت جاری شد. 

بچه ها همه ترسیدند و فرار کردند. اما مجتبی خم به ابرو نیاورد. از همان موقع 
مشخص بود که پسر خیلی تو داری است.

از دوران بچگی با چند نوجوان خوب در محل رفیق شده بود. همیشه با آن ها 
بود. با هم مسجد مي رفتند، بازی مي کردند و ...

دبستان را در مدرسة حشمت داوری)شهدای بخش هشت( گذراند. راهنمایی 
را به مدرسه مرداویج)شهید دانش( رفت. 

این ایام مصادف با درگیری های انقالب بود. پدر نگران بود که دوستان ناباب 

نوجوانی
خانوادة شهید
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فرزندش  با  مانند یک دوست  او همیشه  نکنند.  ایجاد  فرزندش مشکلی  برای 
صحبت مي کرد. 

مي گفت: »پسرم دوست واقعی کسی نیست که همیشه تو را مي خنداند، بلکه 
دوست خوب باید مانند آیینه باشد. عیب و مشکالت تو را نیز به تو نشان دهد.«

قدرت بدنی، اخالق و درس خوب باعث شده بود که دوستان زیادی در 
اطراف او جمع شوند. 

مجتبی  مي رویم،  تجن  رودخانه  به  هم  با  »وقتی  مي گفتند:  محل  بچه های 
یک باره به زیر آب مي رود و بعد از چند لحظه با یک ماهی زنده برمي گردد! 

واقعًا هیچ  کس جرئت و قدرت مجتبی را ندارد.«
ایام انقالب بود. در بسیاری از جوانان محل نیز انقالب درونی صورت گرفت. 
مجتبی با اینکه فقط دوازده سال داشت اما همراه دوست همیشگی خود یحیی 

کاکویی در همه اجتماعات و تظاهرات شرکت مي کرد. 
او ریشه  در وجود  اهل بیت:  ایام کودکی و نوجوانی محبت  از همان 

دوانده بود.
 با پدر و یا دوستان در جلسات مختلفی که در سطح شهر تشکیل مي شد 

شرکت مي کرد. 
مجتبی بسیار اهل شوخی و مزاح بود. یکی از دالیلی که باعث مي شد بچه های 

محل و حتی بچه های فامیل جذب او شوند همین بود.



کسی حریفش نمي شد! وقتی پا به توپ مي شد دیگر هیچ  کس نمي توانست 
توپ را پس بگیرد. همه را دریبل مي کرد. آن قدر خوب و راحت بازی مي کرد 

که همه تعجب مي کردند.
موقع بازی توی محل، سر مجتبی دعوا بود! همه مي خواستند در تیم مجتبی 

باشند. با مجتبی بودن یعنی برنده شدن!
فوتبال محبوب ترین رشته ای بود که مجتبی به آن مسلط شد. همه دوستانش 
نیز به یاد دارند. قدرت بدنی باال و دریبل های ریز مجتبی هرگز از یاد دوستان 

نخواهد رفت. 
رفقایش مي گفتند که مجتبی در آینده حتمًا وارد تیم ملی خواهد شد! آن ها 
در سال های بعد وقتی بازی های علی کریمی را در تیم ملی مي دیدند خاطرة 

بازی های سید مجتبی برایشان زنده مي شد.
البته عالقة او به ورزش، فقط اختصاص به فوتبال نداشت. سید در والیبال و 
بسکتبال هم حریف نداشت. اصلًا همه فن حریف بود. به قول یکی از دوستانش 
سید مجتبی، یا یک ورزش را یاد نمي گرفت، یا اینکه خیلی خوب پیش مي رفت 

و سنگ تمام مي گذاشت؛ مثلًا، چند بار با هم پینگ پنگ بازی کردیم. 

ورزش
دوستان شهید
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یک  بار هم مجتبی را در مدرسه دیدم که به بازی پینگ پنگ بچه ها خیره 
شده بود. آن ها خیلی خوب بازی مي کردند. مجتبی هم مي خواست این ورزش 

را خوب یاد بگیرد. 
بعد از مدتی دیگر کسی حریف مجتبی نبود! آن چنان به این ورزش مسلط 

شده بود که گویی کاری غیر از این ندارد. 
یکی از جوانان محل، که استاد پینگ پنگ بود، با مجتبی بازی کرد. ابتدا با 
حالت تمسخر شروع به بازی کرد. سرویس های حرفه ای مي زد تا قدرت خود 
را به رخ مجتبی بکشد. اما بعد از چند دقیقه دید که عقب افتاده! با اینکه خیلی 

تالش کرد اما با اختالف زیاد بازی را باخت.
در مناطق جنگی هم برنامة ورزشی مجتبی ترک نمي شد. نیروهای گروهانی، 
که مجتبی فرماندهی آن را بر عهده داشت، در ساعاتی از روز حتمًا مشغول 
ورزش مي شدند. بیشتر مواقع فوتبال بازی مي کردند و فرماندة محبوب آن ها 

ستارة بازی ها بود! 
در فاو تیم فوتبالي تشکیل داد. با نیروهایش در مسابقات شرکت کرد. کسی 
حریف تیم سید نبود. همیشه زمانی که تیم او مسابقه داشت بچه های زیادی برای 

تماشا مي آمدند. این کارهای سید باعث روحیه دادن به نیروها شده بود.
رشته های ورزشی که مجتبی در آن ها مسلط بود محدود به همین چند رشته 
نمي شد. مجتبی در شنا و بعدها در غواصی هم بسیار مسلط بود. او دورة چتربازی 

را هم سپری کرد. 
در ورزش های رزمی هم مدتی کار کرد. در نوجوانی در کشتی و بوکس 
مسلط شده بود. اما شرایط انقالب و جنگ باعث شد که این رشته ها را ادامه 

ندهد. آخرین مسئولیت سید نیز در محل کار، مسئولیت امور ورزشی بود.



سه سال از پیروزی انقالب گذشته بود. مجتبی برای ادامه تحصیل به سراغ 
رشته  در  مقدم  خیری  شهید  هنرستان  در   1361 سال  رفت.  فنی  رشته های 

اتومکانیک مشغول به تحصیل شد. 
از همان روزهای اوِل تحصیل تالش  كرد تا به جبهه اعزام شود. اما هر بار که 

مراجعه مي کرد بی نتیجه بود. 
سن و سال مجتبی کم بود. برای همین موافقت نمي کردند. من در همان محله 

بخش هشت و در مسجد دهقان زاده با او آشنا شدم. 
جوانی پر شور و نشاط و بسیار دوست داشتنی بود. بعد از مدتی به همراه چند 

نفر از رفقا تصمیم گرفتیم برای اعزام به جبهه اقدام کنیم. 
یک روز بعد از ساعت آموزشی مدرسه، رفتیم محل اعزام نیرو و ثبت نام 

کردیم.
فتوكپي  براي همین  بود.  مجتبی كم  و  نبود. سن من  راحتی ها  این  به  البته 

شناسنامه را دست كاري کردیم! 
یكي دو سال آن را بزرگ تر كردیم. آن زمان عالوه بر كم بودن سن، قد و 

قامت ما هم كوتاه بود. ریش هاي ما هم سبز نشده بود! 

اعزام
رضا علیپور
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البته وضعیت مجتبی بهتر از من بود. به هر حال کار ثبت نام ما تمام شد. سوار 
ماشین و راهی پادگان آموزشی منجیل شدیم. 

اما به ما گفتند: »همة شما قبول نمي شوید. آن هایی را که سن و سال کمتری 
دارند، برمي گردانند.«

نزدیك غروب بود كه رسیدیم به پادگان آموزشي منجیل. یكي از برادران 
پاسدار آمد و لیست  را گرفت. شروع كرد اسم ها را خواندن. 

به دلیل كوتاه بودن قد و نوجوان بودنشان قبول نكرد. براي  چند نفري را 
همین خیلی نگران شدیم. 

رفته رفته به اسم ما نزدیك مي شد. یكي از دوستان، كه جّثة درشتي داشت، 
كنارم نشسته بود. اوركت او را گرفتم و روي اوركت خودم پوشیدم. 

روي زمین شن و سنگ ریزه زیاد بود. من و مجتبی همین  طور كه نشسته  بودیم 
شروع كردیم به جمع كردن آن ها! در مقابل خودمان تپه کوچکي درست كردیم!
تا اسم مرا خواند بلند شدم. رفتم باالي تپه اي كه ساخته بودم! سینه ام را جلو 

دادم و گفتم: »بله.« 
آن بندة خدا مرا برانداز كرد و گفت: »بنشین خوبه، بنشین.« 

سر از پا نمي شناختم، خیلي خوشحال شدم. مجتبی هم همین کار را کرد. او 
هم انتخاب شد و در پادگان ماندیم. این چنین توانستیم به آرزوي بزرگمان كه 

حضور در جبهه ها بود برسیم. 
٭٭٭

پدر مجتبی از روز اعزام او مي گوید: یکی از روزهای پاییز بود. غروب آن 
نیامد. از هر كه سراغ سید مجتبي را مي گرفتیم خبر  روز هر چه منتظر شدیم 

نداشت. 



علمدار 26

باالخره فهمیدیم كه او به همراه چند نفر از بچه هاي همسایه و خواهرزاده ام، 
بعد از مدرسه به عنوان بسیجي به آموزشی جبهه اعزام شدند. بعد از پرس وجو 

فهمیدیم به پادگان منجیل رفته اند. 
و  رفتند  پادگان  به  شدند.  ناراحت  فهمیدند  وقتي  همسایه ها  از  نفر  چند 

فرزندانشان را برگرداندند! 
داشتند.  هم  حق  شاید  ببینند!«  آسیب  بچه هایمان  »نمي خواهیم  مي گفتند 

بچه های آن ها مثل سید مجتبي شانزده هفده سال بیشتر نداشتند. 
اما ما سید را در اختیار انقالب گذاشته بودیم. اجازه دادیم سید در راه امام 
و اسالم قدم بردارد. بعدها همان همسایه ها از حرف ها و برخوردشان شرمنده 

شدند. 



روزهای دوران آموزشی بسیار سخت بود. تعداد نفرات شرکت کننده بیشتر 
از ظرفیت دوره بود. بنابراین تدارکات بسیار ضعیف عمل مي کرد. غذا کم بود. 

حتی نان هم به سختی پیدا مي شد!
در مدت دوره آموزشی منجیل، حسرت یک روز غذای سیر به دل ما مانده 

بود! با این حال شوق حضور در جبهه همه مشکالت را برطرف مي کرد.
بعد از پایان دوره آموزشی، نیروها برای اعزام به جبهه تقسیم شدند. بسیاری 

از نیروها عالقه داشتند که به جبهة جنوب بروند.
 تشکیل تیپ 25 کربال شامل بسیجیان استان های شمالی عالقه بچه ها را برای 

حضور در جنوب بیشتر کرده بود. 
بیا ما به  مجتبی به من گفت: »حاال که همه دوست دارند به جنوب بروند 

کردستان برویم!«
 باالخره راهی کردستان شدیم. آن ایام مصادف بود با آغاز زمستان و پایان 

عملیات والفجر 4 بر روی ارتفاعات منطقة پنجوین. 
سپس  شدند.  مستقر  مریوان  جنداهلل  یگان  در  منجیل  از  اعزامی  نیروهای 

تعدادی از آن ها به پایگاه ساوجی در پنجوین منتقل شدند. 

کردستان
رضا علیپور
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اعزام شده  منطقه  به  بار  اولین  برای  ما  بود.  بسیار عجیب  شرایط کردستان 
بودیم. بیشتر نیروهای ما شانزده یا هفده ساله بودند. ما باید مدتی بسیار طوالنی 

در پاسگاه های مرزی یا بر روی ارتفاعات مي ماندیم.
وقتی به پاسگاه مي رفتیم تا حدود یک ماه به هیچ چیزی دسترسی نداشتیم. 

حتی رادیو هم آنجا نبود. 
وقتی کسی مجروح یا مریض مي شد تا چند روز وسیله ای برای انتقال او نبود.

٭٭٭
جاده ای در مسیر مریوان داشتیم که به محور جانوران معروف بود! البته نام 

این مسیر بعدها تغییر کرد. 
و  مي دادند  انجام  را  جاده1  تأمین  ارتش  نیروهای  صبح  ُنه  ساعت  روز  هر 
ساعت پنج عصر تأمین جاده جمع مي شد. و تا صبح فردا هیچ  کس جرئت تردد 

در جاده نداشت.
چند نفر از بچه ها با یک خودرو از مریوان به سمت پایگاه در حرکت بودند. 
نزدیکی پایگاه خودروی آن ها پنچر مي شود. همزمان با فرا رسیدن ساعت پنج، 

تأمین جاده جمع شد. ما هم از آن ها خبری نداشتیم.
روز بعد وقتی سراغ جاده رفتیم. با یک خودروی سوخته مواجه شدیم! عصر 
روز قبل، وقتی ساعت پنج فرا رسید و تأمین جاده جمع شد، با شلیک یک گلوله 

آرپی جی خودرو منهدم شده بود.  
منتقل  قرارگاه  به  را  بود. که آن ها  مانده  پیکر سوخته در داخل ماشین  دو 

کردیم.
آری، وضعیت امنیت کردستان به این صورت بود. در چنین شرایط امنیتی 

1. به قرار دادن نگهبان در طی مسیر تأمین جاده مي گفتند.
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سید مجتبی یکی از بهترین نیروهای پایگاه ما بود. روحیه مدیریتی سید از همان 
روزها به خوبی مشخص بود. 

وقتی به اطراف پایگاه مي رفتیم منطقه را به خوبی برای ما تشریح مي کرد. 
نقاطی که ممکن بود دشمن از آن طریق نفوذ کند مشخص مي کرد و ...

حضور ما در کردستان تا اوایل سال 1363 به طول انجامید. در آن مقطع بود 
که به جنوب اعزام شدیم و به لشکر 25 کربال رفتیم.

سید مجتبی مدتی در گردان یا رسول9 و سپس به گردان امام حسین7 
و بعد به گردان مسلم رفت و تا پایان جنگ در همین گردان ماند.



سید مجتبی در موقع کار بسیار جدی بود. اما زمانی که پای شوخی به میان 
همه  برای  را  سید  دافعه،  و  جاذبه  همین  بود.  شوخ طبعی  بسیار  انسان  مي آمد 

دوست داشتنی کرده بود. 
شوخی های سید فقط برای خنده نبود، بلکه همه کارهایش هدفمند بود. 

مادرش مي گفت: »در خانه نشسته بودم. مثل هر روز چشم انتظار سید بودم؛ 
چشم انتظار لحظه ای که از جبهه برگردد و زنگ خانه را بزند و به استقبالش 

بروم. 
ناخودآگاه در همان لحظه صدای زنگ خانه آمد. با عجله رفتم و در را باز 

کردم. 
پشت در پسر عموی سید، آقا سید مصطفی1، بود. دیدم چهره اش درهم و 
ناراحت است! بعد از احوال پرسی گفت: “زن عمو موضوعی پیش آمده، اما شما 

نباید ناراحت شوید.” 
دل توی دلم نبود. با ناراحتی پرسیدم: “چی شده!؟” 

1. جانباز سرافراز، سید مصطفی علمدار، از نزدیک ترین دوستان مجتبی بود که در عملیات والفجر 10 قطع نخاع 
شد. خداوند همه جانبازان عزیز را شفا عنایت کند.

شوخ طبعی
راوی مادر و دوستان سید
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گفت: “یکی از برادرهای پاسدار آمده و با شما کار دارد.”
 برای لحظاتی از خود بی خود شدم. خدایا یعنی چه خبری برایم آورده اند. 

ترسی عجیب وجودم را فراگرفت.  نكند سید مجتبی ...
سید مصطفی به سمت چپ نگاه کرد. به آرامی قدمی به جلو گذاشتم و از 
منزل خارج شدم تا آن پاسدار را ببینم. در این چند لحظه کوتاه چه فکرها که 

از سرم نگذشت!
تا صورتم را برگرداندم صدای سالم شنیدم. چهره نورانی پسرم، سید مجتبی، 

در مقابلم بود.
گفتم: “مجتبی خدا خفه ات نکند این چه کاری بود که با من کردی تو که 

من را کشتی!” 
پسرم را در آغوش گرفتم. بعد در حالی که مي خندیدیم، به داخل خانه رفتیم. 
مجتبی رو به من کرد و بعد از معذرت خواهی گفت: “مادر جان خیلی شما را 
دوست دارم. اما مي دانی جنگ است هر لحظه امکان دارد خبر شهادت مرا برای 

شما بیاورند. مي خواستم آماده باشی.”«
٭٭٭

قرار  آنجا  در  زاللی  بودیم. چشمة  مستقر  ارتفاعات  روی  بر  کردستان  در 
داشت. بچه ها با کمک یک لوله، آب را به قسمت های پایین منتقل کرده بودند. 
آب دائم در جریان بود. بقیه نیروها از سنگرهایشان برای بردن آب به کنار 

سنگر ما مي آمدند. دبة آب را پر مي کردند و مي رفتند. 
با دبة آب جلو آمد و  بود کنار سنگر. یک بسیجی  یک روز سید نشسته 
مشغول پر کردن دبه شد. در حال برگشتن بود که سید گفت: »برادر، نشنیدی 

اسراف حرام است! چرا شیر آب را نبستی!؟«
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»ببخشید، حواسم  و گفت:  برگشت  سریع  کرد.  معذرت خواهی  بندة خدا 
نبود.« 

بعد دنبال شیر آب گشت. هر چه به اطراف نگاه كرد شیر آب نبود!  وقتی به 
مسیر لوله نگاه کرد خندید و برگشت!

٭٭٭
از  یکی  مي گذراندیم،  را  غواصی  آموزش  دورة  فاو  منطقة  در  که  زمانی 
کارهای ما این بود که بعد از مدتی شنا کردن، با لباس غواصی به درون یک 

کشتی، که در دوران جنگ صدمه دیده بود، مي رفتیم وآنجا مستقر مي شدیم.
سید به دلیل آمادگی جسمانی باالیی که داشت، معمولًا جزء اولین نفرات 
بود. او زودتر از بقیه وارد کشتی مي شد. به محض ورود طناب کشتی را باز 

مي کرد!
پرتاب  به درون آب  بامزه ای  به حالت  بود  آویزان  طناب  به  هر کسی که 

مي شد. این کار سید موجب شور و نشاط بچه ها مي شد. 
همه سختی هایش  با  آموزشی  دوره  مي شد که  باعث  سید  شوخ طبعی هاي 

برای ما شیرین شود.



اوایل سال 1363 بود. بعد از اتمام حضور در منطقه کردستان به خوزستان 
آمدیم. از جادة  اندیمشک به سمت اهواز رفتیم. در میانة راه به سمت چپ دور 

زدیم تا اینکه به اردوگاهی به نام هفت تپه رسیدیم.
هفت تپه منطقة بسیار وسیعی که با تپه های کوتاه پوشیده شده، در مقابل ما 
بود. چادرهای گردان ها با فاصلة زیادی از هم ایجاد شده بود. ما با تعجب به 

اطراف نگاه مي کردیم.
آن روز ما به همراه سید پا در سرزمینی نهادیم که تا پایان جنگ خلوتگه 

عاشقان خدا شده بود. 
آری، هفت تپه در قیامت شهادت خواهد داد که بسیجیان مظلومش چگونه 
در نماز شب ها و خلوت عاشقانه از خوف خدا اشک مي ریختند و نالة غربت 

سر مي دادند. 
ما وارد زمینی شدیم که برای بسیجیان لشکر 25 کربال آماده شده بود. تا 

دل های آن ها را کربالیی کند و بند تعلقات از پای آنان بگشاید.
٭٭٭

سید مجتبی پس از مقطع کوتاهی به گردان امام حسین7 وارد شد. در 

حضور در جنوب
جمعی از دوستان شهید
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این گردان به سمت تیربارچی مشغول انجام فعالیت شد. فرمانده این گردان 
سردار شجاعی به نام صمد اسودی1 از دالوران خطة گلستان بود.

سید مجتبی در سال 1363 در چندین منطقة پدافندی و عملیاتی به همراه این 
را سپری کرد.  گردان حضور داشت. در سال 1364 دورة آموزشی غواصی 
گردان های لشکر همگی خود را برای حضوری مقتدرانه در عملیات آبی خاکی 

والفجر 8 آماده مي کردند.
گردان امام حسین7 طی عملیات و در مراحل پدافندی مدت زیادی را 
در منطقة فاو مستقر بود. بسیجیان دالور این گردان رشادت های فراوانی از خود 

نشان دادند تا این منطقه تثبیت شود.
یکی از بسیجیان این گردان، که سید خیلی به او عالقه داشت، حمیدرضا 

مردانشاهی بود. 
او از همسایگان سید و از دوستان هم مسجدی او به شمار مي رفت. از کودکی 
با هم بودند. هر بار که عازم جبهه مي شدند در کنار هم بودند و ... او کسی بود 
که تأثیر به سزایی در اخالق و رفتار سید داشت. از روز اول آموزش و کردستان 

و ... نیز با هم بودند. 
سال 1365 حمیدرضا در کنکور دانشگاه شرکت کرد. هوش و استعداد او 
فوق العاده بود. او توانست در رشتة مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته 

شود اما حضور در جبهه را به دانشگاه ترجیح داد. 
اشغال شدة  شهر  فتح  شد.  آغاز  سال 1365  تابستان  در   1 کربالی  عملیات 

مهران هدف این عملیات بود. 
ارتفاعات  بر  پا  که  بودند  نیروهایی  اولین  از  کربال   25 لشکر  رزمندگان 

1. سردار شهید صمد اسودی از فرماندهان دالور لشکر 25 کربال بود.
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قالویزان نهادند و شهر مهران را به محاصرة کامل درآوردند.
حمیدرضا در یکی از مراحل این عملیات و در حین پیشروی به عمق مواضع 

دشمن به شهادت رسید. 
  



بسیار  همه  برای  مردانشاهی  حمیدرضا  شهادت  مهران  آزادي  عملیات  در 
سخت بود. 

عشق و عالقه سید مجتبی به او باعث شد که شبانه به میان نیروهای دشمن 
برود! او با نفوذ به میان نیروهای دشمن پیکر استاد معنوی خود را به عقب منتقل 

كرد. 
بعد از این عملیات و در اواسط سال 1365 سید مجتبی به گردان مسلم ابن 

عقیل پیوست.
 لشکر 25 کربال حدود ده گردان داشت. در میان این گردان ها، برخی بودند 

که فرماندهان لشکر بیشتر از بقیه روی آ ن ها حساب مي کردند. 
و  بصیر؛  حسین  حاج  شهید  سردار  فرماندهی  به  رسول9،   یا  گردان 
گردان های امام حسین7 و مسلم ابن عقیل،  به فرماندهي شهید صمد اسودي؛ 
و مالک اشتر، به فرماندهی سردار شهید نوبخت؛ از محوری ترین گردان ها بودند. 
در مراحل حساس عملیات ها و نقاط مهم پدافندی از این گردان ها استفاده 

مي شد.
از  بعد  مجتبی  سید  سلمان شد.  وارد گروهان  به گردان  ورود  از  بعد  سید 

گردان مسلم
جمعی از دوستان شهید
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شهادت مردانشاهی خیلی تنها شده بود. کمتر صحبت مي کرد. در خلوت تنهایی 
خودش بود تا اینکه خدا دوست صمیمی دیگری در مسیر زندگی او قرار داد. 

حسین طالبِی نتاج یکی از انسان های وارسته ای بود که با سید مجتبی آشنا 
شد. حسین مسئول دسته بود. یک فرمانده منظم و در عین حال خودساخته؛ 

شخصی که در پیشرفت معنوی سید بسیار تأثیرگزار بود.
برنامه های گروهان سلمان بسیار منظم تر از بقیة گروهان  بود. مقررات و نظم 

در این مجموعه بیشتر رعایت مي شد. 
جّو بسیار صمیمی و خوبی بین نیروها برقرار شده بود. برنامه های معنوی نیز 

بیشتر از بقیه واحدها بود.
 زیارت عاشورا و رفته رفته نماز شب نیروها ترک نمي شد. روحیة معنوی و 

اخالص بچه ها هر روز بیشتر مي شد.
بعد از مدتی حسین طالبی نتاج فرمانده گروهان و سید جانشین گروهان شد. 
مسابقات فوتبال، برنامه های فرهنگی، آموزش نظامی، رزم شبانه و ... باعث شد 

که نیروها آماده عملیات در منطقة شلمچه شوند. 



منطقة  در  مسلم  گردان  نیروهای  همراه  به  بود.   1365 دی ماه  روز  اولین 
صیداویه، اطراف آبادان، مستقر بودیم. نخل های بلند این روستا حال و هوای 

کوفه و غربت امیرالمؤمنین7 را در ذهن تداعی مي کرد. 
هر روز با نیروهای گروهان جمع مي شدیم و زیارت عاشورا مي خواندیم. 

اولین باری که سید مجتبی برای ما مداحی کرد در کنار همین نخل ها بود.
آرزوی شهادت در میان همه بچه ها موج مي زد. غروب روز چهارم دی ماه 
عملیات کربالی 4 آغاز شد. نیروهای چندین لشکر به خط دشمن نفوذ کردند. 

گردان ما هم تا پای قایق ها رفت و همچنان منتظر دستور حرکت ماند. 
جزایر عراق در ساحل اروند و خط نیروهای دشمن در شلمچه مورد حمله 

قرار گرفت. اما دشمن، توسط منافقین از همه مراحل عملیات مطلع بود!
دستور عقب نشینی صادر شد. با بازگشت نیروها عملیات به پایان رسید. اما 
گردان ما همچنان در صیداویه ماند. شب هایی که در این منطقه مستقر بودیم از 
معنوی ترین ایام زندگی ما بود. نماز شب بچه ها در کنار نخل ها هیچ گاه از خاطر 

ما نمي رود.
دو هفته پس از عملیات کربالی 4 در همان منطقة صیداویه حضور داشتیم. روزها 

کربالی شلمچه
جمعی از دوستان شهید
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و شب های خاطره انگیزی بود. تا اینکه فرماندهان لشکر به محل اردوی گردان آمدند 
و گفتند: »عملیات جدیدی آغاز مي شود. امشب آمادة حرکت باشید.« 

رضا علیپور از شب بیستم دی ماه 1365 این گونه مي گوید: شور و شعف در 
چهرة بچه ها موج مي زد. نیروهای گردان به شلمچه منتقل شدند. این اولین باری 

بود که ما قدم به این سرزمین مي گذاشتیم.
دشمن با منحرف کردن آب رودخانه، آب گرفتگی بزرگی در مقابل ما ایجاد 
کرده بود. حاج آقا ایزد، فرمانده گردان، در تاریکی شب آخرین تذکرات را 

داد و سوار قایق ها شدیم. 
به همراه مجتبی و حسین طالبی نتاج سوار  قایق شدیم. قایق تا نزدیکی ساحل 
دشمن رفت. از آنجا به دلیل حجم آتش دشمن مجبور شدیم به داخل آب برویم.
صدای انفجار، بوی باروت، منّور و ... خبر از یک عملیات گسترده مي داد. 
نیروهای گردان مسلم تا پل دریاچه ماهی جلو رفتند. از آنجا کار اصلی گردان 

آغاز شد. 
گردان های  نیز  عراق  همزمان  کردیم.  پیشروی  به  شروع  تاریکی شب  در 

رزمی خود را برای جلوگیری از پیشروی ایران به این منطقه اعزام کرد.
فراموش نمي کنم؛ حسین طالبی نتاج از بچه ها جدا شد و به میان نی زار رفت. 
وقتی ستون نیروهای عراقی نزدیک مي شد یک باره از جا بلند شد و آن ها را به 

رگبار بست! حسین این کار را چند بار تکرار کرد.
نیروهای  مي شد  باعث  او  کار  مي خواست.  شجاعت  خیلی  کار  این  واقعًا 
دشمن جرئت نزدیکی به مواضع ما را نداشته باشند. نزدیک صبح مجتبی را 

دیدم. خیلی ناراحت بود!
پرسیدم: »چی شده؟!«
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گفت: »حسین رو توی نی زار زدند. مي خوام برم بیارمش.«
گفتم: »ببین دشمن چطور آتیش مي ریزه؟! مطمئن باش فرمانده گردان اجازه 

نمي ده. صبر کن شرایط که بهتر شد با هم مي ریم.«
٭٭٭

هوا روشن شده بود. ما در منطقه ای جلوتر از سه راه شهادت، در شلمچه، 
مستقر بودیم. فرمانده گردان کمی به این طرف و آن طرف رفت. صدای ُغّرش 

توپخانه و حرکت تانک های دشمن هر لحظه نزدیک تر مي شد.
رفتم پیش حاجی داشت با بی سیم صحبت مي کرد. به من گفت: »بچه ها رو 
جمع کن، یه خط باید بریم عقب. لشکر سمت چپ ما جلو نیامده. االن همه ما 

محاصره مي شیم!«
به سرعت همة بچه ها را جمع کردیم. یک خط به عقب آمدیم. مجتبی با 

ناراحتی به نیزار خیره شده بود. رفیق صمیمی اش آنجا مانده بود و حاال1 ... 
این بار در خود سه راه و اطراف آن مستقر شدیم. دستور فرماندهی این بود که 

هر طور شده از این سه راه محافظت کنید. 
ساعتی بعد تانک های دشمن در مقابل سه راه موضع گرفتند. حالت منطقه 
طوری بود که دشمن بر این سه راه اشراف داشت. شلیک بی امان تانک ها آغاز 

شد. کم کم خاکریز ما در حال محو شدن بود!
هر بار که تانک های دشمن قصد پیشروی داشتند بچه ها قد علم مي کردند. 
من و چند نفر دیگر از بچه ها آن قدر آرپی جی زدیم تا جایی که گوش های ما 
تقریبًا هیچ صدایی را نمي شنید. اما با یاری خدا توانستیم تا زمان تاریک شدن 

هوا خط را نگه داریم.
1. پیکر شهید حسین طالبی نتاج در مرحلة بعدی عملیات به عقب منتقل شد.



جنگ و گریز، تک و پاتک، حمله و دفاِع منطقة شلمچه بسیاری از نیروهای 
ما را ورزیده کرده بود. صدام، که مغرور از پیروزی کربالی 4 مشغول جشن و 

شادمانی بود، با شروع کربالی 5 خواب از سرش پرید. 
در ادامه این عملیات و در اسفند ماه، عملیات تکمیلی کربالی 5 آغاز شد. در 

این مرحله نیز ضربات سختی به پیکره دشمن وارد شد. 
عملیات  شد؛  آغاز  شلمچه  در  دیگری  عملیات   1366 فروردین  هجدهم 

کربالی 8 در همان محور عملیات قبلی. 
گردان مسلم، که پس از مرخصی و بازسازی مجدد به شلمچه برگشته بود، 

خط شکن عملیات بود. 
طی این عملیات حماسة سید مجتبی دیدنی بود. او جدای از فرماندهی و 

کمک به نیروها، در اوقات استراحت به کارهای دیگر نیز مي پرداخت. 
بارها دیده بودیم که در تاریکی شب با شجاعت به سمت خط دشمن مي رفت. 
پیکر شهدایی را که در مرحله اول عملیات جا مانده بودند به عقب منتقل 

مي کرد. مي گفت: »خانوادة این ها چشم انتظارند.«
مي گفت: »فقط آدرس بدهید که شهدا یا مجروحان کجا هستند! آن وقت 

کربالی 8
خاطرات سید مجتبی و رضا علیپور
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با شجاعت حرکت مي کرد و مي رفت.
با  نبود.  انتقال مجروحان  امکان  قرار داشتیم  زمانی که در محور شمشیری 
مجتبی  اما  مي کردند.  استراحت  خستگی  فرط  از  بچه ها  بیشتر  شب  تاریکی 
مشغول انتقال مجروحان مي شد. از نوک شمشیری آن ها را به عقبه و جایی که 

آمبوالنس قرار داشت، مي رساند و برمي گشت.
٭٭٭

باالخره راضی شد بگوید! هر بار که در خانه از او مي خواستیم از جبهه خاطره 
بگوید حرفی نمي زد یا اینکه خاطرات دیگران را نقل مي کرد.

اما این بار خاطره از خود سید بود. مي گفت: »توی شلمچه، عملیات کربالی 
رفتیم.  بچه ها خیلی خوب جلو  با  تاریک.  همه جا  و  بود  8 شروع شد. شب 
رسیدیم به پشت یک خاکریز. نارنجک توی دستم بود. ضامن را کشیدم و رفتم 

باالی خاکریز. مي خواستم موقعیت دشمن را ببینم.
یک دفعه و همزمان یک افسر عراقی از آن طرف خاکریز باال آمد! صحنة 
عجیبی بود. فاصلة ما با هم حدود یک متر بود. ناخودآگاه نگاه ما به هم افتاد. هر 

دوي ما ترسیدیم! از ترس داد زدیم و آمدیم پایین. 
اما خدا لطف کردکه من نارنجک داشتم. همان لحظه انداختم و افسر بعثی 

به درک واصل شد.  
در ادامه عملیات در پشت همان خاکریز مستقر شدیم. هوا روشن شده بود. 
تکان  نمي توانست  هیچ کس  بود.  بریده  را  ما  امان  تیربار  رگبار یک  صدای 

بخورد. به یکی از آرپی جی زن ها گفتم: “برو خاموشش کن.” 
پیشانی اش خورد و  برد گلوله ای توی  باال  از خاکریز  همین که سرش را 
باید  فرمانده  که  بود  دستور  اما  شوم.  بلند  خودم  مي خواستم  افتاد!  زمین  به 
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فرماندهی کند نه اینکه مشغول جنگ شود. 
به دومین نفر گفتم: “تو برو.” 

او هم بلند شد و هدف گیری کرد. قبل از شلیک او گلولة قناسه دشمن به 
صورتش خورد و او هم شهید شد. 

دیگر کسی نبود. حاال نوبت خودم بود. باید آرپی جی به دست مي گرفتم. 
خوشحال شدم. گفتم: “لحظه شهادت فرا رسیده.”

اشهدم را گفتم. بعد در ذهنم تصور کردم که االن به حسین و حمیدرضا و 
دیگر رفقای شهیدم ملحق مي شوم.

آرپی جی را برداشتم و رفتم روی خاکریز و شلیک کردم. همزمان گلولة 
قناسه دشمن شلیک شد و خورد به من!

پرت شدم پشت خاکریز. چشمانم را بستم و شهادتین را گفتم. سرم شدید 
درد مي کرد. توی ذهنم گفتم: “االن دیگه مالئکة خدا مي یان و من هم مي رم 

بهشت و ...”
باز کردم. دیدم هنوز حس دارد. دست و  انگشتان دستم را جمع کردم و 
پاهایم را تکان دادم، دیدم هیچ مشکلی ندارد. چشم هایم را باز کردم. نشستم 

روی زمین.
 هنوز در حال و هوای شهادت بودم اما ...

کاله را از روی سرم برداشتم. دیدم تک تیرانداز عراقی درست زده توی کاله 
آهنی من! بعد هم گلوله منحرف شده و کمی خراش در سرم ایجاد کرده ولی 

آسیب جدی به من وارد نشده!
بلند شدم و با خودم گفتم: “شهادت لیاقت مي خواد.”«



عملیات کربالی 8 به پایان رسید. در پایان عملیات سید و چند نفر از دوستانش 
بر اثر انفجار خمپاره به شدت مجروح شدند. ترکش به بازوی سید خورده بود. 
بعد از بهبودی نسبی، به همراه دیگر نیروهای گردان مسلم راهی غرب کشور 

شدند. 
نیروهای لشکر 25 در منطقه بانه مستقر شدند. عملیات کربالی 10 آغاز شد. 
گردان های لشکر، که مدتی قبل در کربالی 8 حماسه آفریده بودند، حاال بر 

فراز ارتفاعات منطقة خط شکن عملیات بودند.
سید از این عملیات و حوادث آن چیزی تعریف نکرد. اما حماسة آن ها در 

تصرف ارتفاعات و پاسگاه های دشمن زبانزد نیروهای لشکر بود. 
شدند.  جنوب  عازم  دوباره  لشکر  نیروهای  کربالی10  عملیات  پایان  با 
هنوز مدتی نگذشته بود که سید مجتبی در تیرماه 1366 به توصیة دوستان و 

فرماندهانش به عضویت رسمی سپاه درآمد. 
تاریخ  روز  عنوان حساس ترین  به  روز  این  از  دفتر خاطرات خود  در  سید 

زندگی خود یاد مي کند. 
در مرداد ماه همان سال، سید به عنوان فرمانده گروهان سلمان از گردان مسلم 

سال 1366
جمعی از دوستان سید
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انتخاب شد؛ گروهانی که یادگار بسیاری از شهدای مظلوم بود.
 عالقه بچه ها به سید باعث شد بیشتر نیروها تقاضای حضور در این گروهان 

را داشته باشند.
٭٭٭

رودخانه  در حاشیة  و  اطراف خرمشهر  مناطق  از  یکی  در  سلمان  گروهان 
بهمنشیر مستقر بود. 

یك روز سید فرغونی به دست گرفت! بعد به بچه های گروهان گفت: »هر 
کس لباس کثیف برای شستشو داره داخل فرغون بریزه!«

کلی لباس جمع شد. البته بچه ها سید را تنها نگذاشتند. همراه سید برای شستن 
لباس ها به راه افتادیم. مسافت نسبتًا زیادی راه رفتیم. وقتی به کنار تانکر آب 

رسیدیم، سید هر کدام از بچه ها را مسئول انجام کاری کرد؛ 
تا  تانکر را در ظرف حلبی مي ریخت  یکی آتش درست کرد، یکی آب 
آب را گرم کند. یکی هم آب گرم را به شخص شوینده، که خود سید بود، 

مي رساند. 
هر کاری کردیم قبول نکرد. خودش شروع به شستن لباس ها کرد.

چند نفر هم کمک او لباس ها را آب مي کشیدند. در نهایت یکی از بچه ها 
که هیکل ورزشکاری داشت لباس ها را مي چالند و در لگن قرار مي داد تا آن ها 

را پهن کنند. 
سید آن زمان فرمانده گروهان سلمان بود. آن روز بیش از هشتاد قطعه لباس 
را شست. این کار زمان زیادی هم طول کشید. این نحوة برخورد و این افتادگی 

او بود که سید را محبوب قلب ها کرده بود.



بزرگواری  و  بودند. سعه صدر  بچه های ساری  از  نیروهای گروهان  اغلب 
با بچه ها موجب شد که برخی از دوستان فضای تشکیالتی  و صمیمیت سید 

سازمان نظامی را فراموش کنند! 
اغلب نیروها در صبحگاه و یا کال س های آموزشی حضور به موقع نداشتند! 
این مسئله باعث نگرانی سید مجتبی شد. چند بار به ُطرق گوناگون به بچه ها 

تذکر داد. اما گوش شنوایی در کار نبود!
تا اینکه یک شب همه بچه های گروهان را بعد از نماز در زمین فوتبال گردان 

مسلم جمع کرد. 
 نگاهی به همه کرد و با این دو بیت صحبت های خودش را آغاز کرد:

هرکس به طریقی دل ما مي شکند        بیگانه جدا، دوست جدا مي شکند
بیگانه اگر مي شکند حرفی نیست       از دوست بپرسید چرا مي شکند

بعد مکثی کرد و دربارة نیت و هدف ما از حضور در جبهه صحبت کرد. در 
ادامه به این نکته که شهدا بر گردن ما حق دارند، اشاره کرد و مطالب مفصلی 

در این زمینه گفت. بعد هم از اهمیت نظم و ...
حرف های سید خیلی روی بچه ها اثر گذاشت؛ همان بچه هایی که نظم و 

گروهان سلمان
یکی از نیروهای گروهان
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انضباط را جدی نمي گرفتند منقلب شده بودند. 
بود سخت  ناراحتی سید شده  باعث  بودند که  داده  انجام  اعمالی  اینکه  از 

پشیمان شدند.
یادم است وقتی سید صحبت مي کرد صدای گریة نیروها فضا را پرکرده بود. 
یکی از بچه ها، که سید را خیلی ناراحت کرده بود، جلو آمد و در حالی که 

به شدت اشک مي ریخت، او را در آغوش گرفت.
آن شب در زمین بازی گردان مجلس عجیبي شده بود. بعد از رفتن سید، 

هرکدام از نیروها به یک طرف رفتند و تا ساعت ها گریه و ناله مي کردند. 
با کمک یکی از بچه ها به سراغ آن ها رفتیم و تک تک آن ها را آرام کردیم 

و به چادرها برگرداندیم.             
آن شب به نفوذ کالم سید به عنوان شخصی که با حال درونی حرف مي زد 

پی بردم. این هم نتیجة ایمان درونی او بود. 
سید بر قلب بچه ها فرماندهی مي کرد. با تدبیر او گروهان سلمان دوباره متحد 

و هماهنگ شد.         



سر سفره شام نشسته بودیم. دو تا از بچه ها را، كه با هم مشكل داشتند، به چادر 
فرماندهي گروهان مسلم آوردند.

 آن ها با هم درگیر شده بودند و ... سید غذایش را نیمه كاره رها كرد و از 
چادر خارج شد!

به  را  نفر  دو  آن  شد.  چادر  وارد  خاصي  آرامش  با  سید  گذشت.  دقایقي 
گوشه  اي برد و با آن ها شروع به صحبت كرد. 

در آخر هم آن دو نفر با یكدیگر آشتي كردند. همدیگر را بوسیدند. بعد هم 
با خوشحالی رفتند.

طرز برخورد سید آن قدر با متانت و بزرگواری بود که این اتفاقات طبیعی 
بود. اما برای من سؤال پیش آمد؛ علت خروج سید از چادر چه بود!؟ 

پیگیری کردم. باالخره متوجه شدم كه سید بعد از آنكه از چادر خارج شده 
در محوطة گردان وضو گرفته و در مسجد گردان دو ركعت نماز خوانده است. 
بعد از آن به چادر برگشته است. سید مصداق واقعی آیات قرآن بود آن گاه 

که مي فرماید: »از صبر و نماز استعانت)کمک و یاری( بگیرید.1«
1. سوره بقره، آیه 45.

فرمانده واقعي
یکی از نیروهای گروهان
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توسط واحد پرسنلي گردان مسلم  بن عقیل به گروهان سلمان، كه در شلمچه 
مستقر بود، معرفي شدم. به سنگر فرماندهي رفتیم تا ما را تقسیم كنند.

آقا سید به هر یك از بچه ها نامه اي  داد تا به مسئول دسته ها معرفي شوند. در 
انتها همه رفتند و فقط من ماندم. 

گفتم:  »پس من چي؟«
 آقا سید گفت: »بلند شو و تجهیزاتت را بردار و دنبالم بیا.«

كوله  پشتي، كاله آهني و اسلحه ام را برداشتم و دنبال آقا سید راه افتادم. در راه 
با خودم فكر مي كردم، حتمًا مي خواهد خودش مرا به یكي از دسته ها معرفي كند. 
پشت یكي از سنگرها كه رسیدیم رو كرد به من و گفت:  »این مسیر را باید با 

تجهیزات در زماني كه برایت تعیین مي كنم بروي و برگردي.« 
بدون آنكه چیزي بگویم. كاري را كه از من خواسته بود چند بار با موفقیت 

انجام دادم.
روز بعد فهمیدم كه آقا سید مجتبي مي خواسته توان من را بسنجد؛ چون من 

را به عنوان پیك گروهان برگزیده بود.
٭٭٭

خاک شلمچه و هفت تپه، شاهد بودند كه آقا سید به عنوان یك فرمانده، 
بسیار متواضعانه با نیروهاي گروهان سلمان رفتار مي كرد.

او با الهام از جّده اش حضرت زهرا3 تقوا را سرلوحة كارهایش قرار داده 
بود. برخورد او در سخت ترین شرایط روحیة نیروها را مضاعف مي كرد. 

شبي با آقا سید براي شناسایي محور عملیاتي همراه شدیم. هوا خیلي سرد 
بود. باد از بین نخل ها زوزه كشان مثل شالق بر سر و صورت ما مي خورد و ما 

را آزار مي داد. 
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به علت سردي هوا چند نفري كه در پشت تویوتا بودیم به یكدیگر چسبیدیم. 
ناگهان در آن سرماي استخوان سوز، صدایي آشنا به گوشمان خورد كه با آهنگ 

دل نشیني مي خواند:
 »كجایید اي شهیدان خدایي،     بالجویان دشت كربالیي ...«

با صاحب صدا هم نوا  تاریكي شب،  دادیم. در آن  به خود  تكاني  همگي 
شدیم. 

نمي كردیم. آري، آن  دیگر سرمایي حس  همه عوض شد.  هوای  و  حال 
صداي گرم نوای آقا سید محتبي علمدار بود. 



در هفت تپه مستقر بودیم. براي آمادگي كامل نیروها آموزش هاي سخت را 
شروع کردیم. مانورهاي عملیاتی نیز آغاز شد. 

یكي از این مانورها پنج مرحله داشت. قرار بود نیروهاي گروهان سلمان به 
فرماندهي آقا سید کار را آغاز کنند. در آن مانور من مسئولیت كوچكي را زیر 

نظر آقا سید بر عهده داشتم. 
بعد از انجام مانور متوجه شدم، آقا سید با من صحبت نمي كند! تا چند روز 

همین  طور بود. 
دل به دریا زدم و به چادر فرماندهي گروهان رفتم. گفتم: »آقا سید، چند 
روزي هست كه با من صحبت نمي كنید! آیا خطایي از من سرزده یا در كارم 

كوتاهي كرده ام؟« 
نگاه دوست داشتني سید به من خیره شد. بعد از چند لحظه سکوت گفت: 

»این چند روز منتظر ماندم كه خودت متوجه شوي كه كجا اشتباه كردي.« 
گفتم: »آقا سید نمي دانم! اما فكر مي كنم به دلیل این باشد كه من ساعتي قبل 
از مانور و زمانی که مشغول منظم كردن نیروها بودم به علت بي نظمي یكي از 

نیروها، به صورت او سیلي زدم.«

سرباز امام زمان)عج(
حسین تقوي 
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از آنجا كه مي دانستم آقا سید به بچه هاي بسیجي عشق مي ورزد و براي آن ها 
احترام خاصي قائل است، بالفاصله ادامه دادم: »البته آقا سید! آن هم به خاطر 
این كار در هنگام  با  از فرماندة دسته اش اطاعت نكرده و  خودش بود؛ چون 

عملیات مي توانست جان خودش و نیروهاي دیگر را به خطر بیندازد.« 
در این لحظه آقا سید گفت: »تو ضمانت جان كسي را كرده اي!؟ مگر تو او 
را آورده اي؟ او را امام زمان)عج( آورده. او سرباز امام زمان)عج( است. ضمانت 

جان او و دیگران با خداست. 
اینكه  به  بكنیم. چه رسد  بي احترامي  به آن ها كوچك ترین  نداریم  ما حق 

خداي نكرده به آن ها سیلي هم بزنیم.« 
سید مكثي كرد و ادامه داد: »مي داني آن سیلي را به چه كسي زده اي؟« 

ناخودآگاه اشك در چشمان زیبای سید حلقه زد. من نیز از این حالت سید 
متأثر شدم. فهمیدم كه منظورش چیست. خواستم حرفي بزنم اما بغض راه گلویم 

را بسته بود. 
سید دستانش را به صورتش گرفت و گفت: »تا دیر نشده برو و دل آن جوان 

را به دست بیاور. شاید فردا خیلي دیر باشد.« 
من هم فورًا رفتم و به گفتة سید عمل كردم. بعد از مدتي آن برادر رزمنده در 

منطقة شلمچه به شهادت رسید. 
آن موقع بود كه فهمیدم چرا آن روز آقا سید صورتش را گرفت و گفت: 

»شاید فردا دیر باشد.« 



سید از یاران شهیدش چنین یاد مي كرد: 
یك عده به توفیق شهادت نائل آمدند. از صدر اسالم همین  طور بوده، از 
جنگ بدر گرفته تا جنگ احد تا حماسة روز عاشورا كه اصحاب یك به یك 

جلوي چشم ابي  عبداهلل7 جان دادند و شهید شدند و ... 
این واقعه براي ما هم بوده. در عملیاتی، شهید احمد باغ پرور، و بعد از آن علي 
 آقا رمضان پور و چند نفر دیگر از دوستان افتادند. به سر همة آن ها تیر سمینوف 

خورده بود. 
من باالي سر شهید باغ پرور رفتم؛ تیر یك طرف سرش را متالشي كرده  بود. 
فكر كردم مي توانم به او روحیه دهم. گفتم: »احمد جان شهادتین بگو، تسبیح بگو.« 
اما زبانش كار نمي كرد. مغزش فرمان نمي داد. دست هایش را گرفتم و گفتم: 

»اگر مي خواهي من برایت شهادتین را بگویم، دستانم را فشار بده.« 
دیدم آرام از گوشة چشمانش اشك جاري شد. 

گفتم: »بگو یا صاحب الزمان)عج(.«
 احساس كردم كه دستم را فشار مي دهد. بعد شهادتین را برایش گفتم و او 

آرام چشمانش را بست.

یاران شهید
نوار مصاحبه با شهید 
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تقریبًا، یك ساعت بعد، علي  رمضان پور تیر خورد. وقتي در حال باال رفتن از 
خاكریز بود به او گفتم: »علي آقا كجا مي ري؟« 

گفت: »دارم مي روم كربال.« 
گفتم: »زیاد باال نرو، آن طرف آرپي  جي زن ها و نیروهاي كماندویي عراق 

هستند،  با سمینوف مي زنند.« 
در حالي كه آرپي جي دستش بود با لبخند گفت: »مي خواهم بروم تانك بزنم.«

 و رفت. 
مشغول كارهایمان بودیم كه یكي از بچه ها آمد و گفت: »علي آقا تیر خورده 

و آوردنش پایین خاكریز.« 
كم سن  و سال ها كه این صحنه ها را تا آن زمان ندیده بودند؛ داشتند گریه 

مي كردند. آن ها را فرستادیم رفتند. 
بعد كنار پیكر علي آقا نشستیم و خیلي حرف ها با او زدیم. هر كس مي آمد 
باالي سر او اولین چیزي كه مي گفت این بود: »علي  جان ما را فراموش نكني، ما 

را هم شفاعت كن. كنار حوض كوثر ما را فراموش نكني.«
٭٭٭

سید در جایی دیگر دربارة یاران شهید و دفاع مقدس مي گوید: »اگر كسي 
مدعي شده كه مي تواند لحظه اي از حاالت یك رزمنده و حال و هواي جبهه و 

جنگ را توصیف كند، فكر مي كنم حرف گزافي گفته باشد. 
هیچ كسي نمي تواند ادعا كند كه یك بچه رزمنده در هنگام عملیات، در 
شلمچه و مهران و تمام خطوط ما چه حالتي داشته، در دلش چه بوده، در سرش 

چه مي گذشته، زیرا مانند آن ها دیگر پیدا نمي شود. 
براي ما دفاع مقدس گنجي بود كه خیلي زود به پایان رسید. جنگ ما جنگ 
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نور علیه ظلمت بود و در آن هیچ شكي نیست. و براي درك صحیح این موضوع 
زماني به یقین مي رسیم كه در آنجا بوده  باشیم. 

این جنِگ حق علیه باطل،  ایمان كامل علیه كفر كامل بود. كافي بود یك 
بسیجي به دلیلي به جبهه برود. شاید اولین بار با دید وسیع و هدف كامل نرفته 
باشد. ولي بعد وقتي مي ماند، آن وقت به قولي پاي بست جبهه ها مي شد. و هرگز 

دوست نداشت كه برگردد. 
تأثیر  بچه ها  روي  واقعًا  است”  دانشگاه  “جبهه  فرمودند:  امام;  حضرت 

داشت؛ در حاالت، در نماز شب ها، روحیات و نورانیت ها و ...
جبهه  مانند مادري بود كه انسان سازي مي كرد. ما در جبهه خودمان را شناختیم 
در نتیجه آنجا بود كه بچه ها وصل مي شدند. همة شهدا، همة رفقا كه دیدیم، 

همه از جنگ نور گرفتند. 
عده اي نور نداشتند، در حدي كه محیط اطرافشان را روشن كنند؛ اما وقتي به جبهه 

رفتند، آنجا بود كه از انشعاب و تشعشع نورشان طوري شد كه جهانگیر شدند. 
دنیا انگشت تعجب به دهان گرفت.كه چه بود و چه شد! یك دنیا امكانات، 
یك دنیا تجهیزات در مقابل یك عده بسیجي، یك عده افراد كم  سن و سال 

مغلوب شدند و ناكام ماندند و به اهداف شومشان نرسیدند. 
جنگ كه شروع شد، عراقي ها شعار مي دادند: »سه روز دیگر تهران هستیم.« 
آن ها مطمئن بودند كه یك روزه استان خوزستان را مي گیرند، روز دوم به استان 

لرستان مي رسند و روز سوم هم تهران هستند. 
آرزو  این  الحمدهلل  و  مي گذشت.  آن ها  سر  در  كه  بود  خامي  خیال  این 
به  این عزیزان  به همت  به گور بردند. و تمامش هم  اربابانشان  را خودشان و 

خصوص شهدا بود.« 



ندیدم سید برای هوای نفسش کاری کند در ظاهر آدمی معمولی بود. مثل 
بقیه زندگی مي کرد. اما هر قدمی که برمي داشت برای رضای خدا بود. سعی 
مي کرد به همه کارهایش جلوه ای خدایی بدهد. در همه کارهایش خداوند را 

ناظر مي دید.
امام راحل; بسیار عالقه داشت. خیلی این جمله را دوست  به این سخن 

داشت. همیشه تکرار مي کرد. آنجا که فرمودند: 
»عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید.«

مدتی بود که در گردان مسلم نماز جماعت نداشتیم. برای همین به همراه سید 
مجتبی برای نماز جماعت به گردان مالک مي رفتیم.

بیان  را  اخالقی  مباحث  جماعت  نماز  از  بعد  غالمی1  آقا  حاج  آنجا  در   
مي فرمودند.

یک شب در حال برگشتن به گردان مسلم بودیم. سید گفت: »از شما خواهش 
مي کنم هر وقت ایرادی در من دیدی، یا مشکلی داشتم، حتمًا به من بگویید.«

پیامبر9 مي فرماید: »مؤمن آینه مؤمن است.« 
1. ایشان از دوستان صمیمی سید بودند. هم اکنون ایشان را با نام آیت اهلل صمدی آملی مي شناسند.

تزکیه نفس
دوستان شهید 
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سید سعی مي کرد این حدیث شریف را هم برای خودش و هم دربارة دیگران 
رعایت کند. واقعًا آیینه عملی اخالق بو د.

روز دیگر گفت: »بیا با هم تالش کنیم. بیا مشغول تزکیة نفس شویم.« 
بعد کمی مکث کرد و گفت: »من راهش را فهمیده ام. با ذکر شروع مي شود.«

٭٭٭
با هم زیاد فوتبال بازی مي کردیم. بارها توی فوتبال به رفتار او دقت مي کردم. 

هیچ گاه از محدودة اخالق خارج نشد.
 بارها دیده بودم که نفس خودش را مورد خطاب قرار مي داد. مي گفت: »کی 

مي خوای آدم بشی!؟«
هرچه  من  نمي کنم.  فراموش  کردیم  بازی  فوتبال  هم  با  که  را  اولی  بار 
مي خواستم از او توپ را بگیرم نمي شد. آن قدر قشنگ دریبل مي زد که همیشه 

جا مي ماندم. 
من هم از قانون نامردی استفاده کردم! هر بار که به من نزدیک مي شد پایش 
را مي زدم تا بتوانم توپ را بگیرم. از طرفی مي خواستم ببینم این آدم خودساخته 

عصبانی مي شود یا نه!
یک بار خیلی بد رفتم روی پای سید. نقش بر زمین شد. وقتی بلند شد دیدم 

دارد ذکر مي گوید! 
بعد از بازی رفتم پیش سید و از او معذرت خواهی کردم. خندید و گفت: 
»مگه چی شده؟! ُخب بازیه دیگه، یک موقع من به تو مي خورم، یک موقع 

برعکس. بعد هم خندید و رفت.«
٭٭٭

بزند. سر سفره  داد  ندیدم سر کسی  بود.  پیش قدم  همیشه  در سالم کردن 
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همیشه دوزانو و با ادب مي نشست. 
آداب خوردن و آشامیدن را همیشه رعایت مي کرد. همیشه به کم قانع بود. 
چیزهای خوب را به دیگران مي داد و باقی مانده اش را برای خودش قرار مي داد.

سعی  بود!  افراد  تنهاترین  و  مظلوم ترین  دنبال  به  همیشه  دوستان  جمع  در 
مي کرد با آن ها رفیق شود.

یک  بار سید را بی وضو ندیدیم. در همة کارها ابتدا فکر مي کرد بعد تصمیم 
مي گرفت. 

به دوستان و جوان ترها  نو را  لباس  بپوشد. همیشه  نو  لباس  کمتر دیدم که 
مي داد. وقتی لباس چند بار شسته مي شد و به اصطالح از سکه مي افتاد آن وقت 

خودش مي پوشید.
 این ها قدم هایي بود كه براي تزكیه نفس برمي داشت »از همان دوران دفاع 

مقدس«



با وانت آمده بود اهواز. از آنجا مستقیم آمده بود هفت تپه. یک راست آمد به 
مقّر گردان مسلم. با ماشین آمد تا جلوی چادر ارکان گروهان سلمان.

این بندة خدا را مي شناختم. نامش آقا بیژن بود؛ از کاسب های مؤمن شهر 
ساری و مسئول یکی از اصناف شهر.

ایشان با سید علی دوامی، معاون گردان مسلم، رفاقت دیرینه داشت. سید به 
او گفته بود که ما از لحاظ امکانات و تدارکات مشکل داریم. ایشان هم یک 

وانت پر از شیرینی و روغن و برنج و دیگر مواد غذایی با خودش آورده بود.
آقا بیژن غروب بود که رسید به هفت تپه. شب را در چادر ارکان ماند. بعد از 

نماز و شام شروع کردیم به صحبت و گفتن و خندیدن. 
شب به یاد ماندنی و خاطره انگیزی بود. بچه ها خیلی شوخی کردند. خیلی 

خندیدیم. 
شوخی و خنده بود اما گناه و مسخره کردن و ... نبود. ساعت دوازده شب بود 

که نور فانوس را کم کردیم و خوابیدیم.  
ظهر روز بعد آقا بیژن را دیدم. آماده مي شد تا برگردد. من را صدا کرد. به 
کنار ماشین رفتم. از دور به بچه ها، که آمادة نماز جماعت مي شدند، خیره شد. 

شب مردان خدا 
رضا علیپور و یکی از دوستان شهید 
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بعد گفت: »شما، نگاه من را به جبهه و جنگ تغییر دادید!«
دیشب تا نیمه شب با هم گفتیم و خندیدیم. وقتی موقع خواب شد به خودم 

مغرور شدم. فکر مي کردم من خیلی با خدا هستم. 
و  اینجا  بیکارند، جمع شدند  »این ها هم یک مشت جوان  با خودم گفتم: 

مشغول تفریح هستند!«
بعد مکثی کرد و گفت: »من دیشب خوابم نمي برد. وقتی همه شما خوابیدید 
بیدار بودم. ساعت سه صبح و دو ساعت مانده به اذان سید مجتبی از خواب بیدار 

شد و از چادر بیرون رفت. بعد وضو گرفت و برگشت.
در انتهای چادر با حالتی خاضعانه مشغول نماز شب شد. بعد از او مهرداد 
بابایی از چادر بیرون رفت. بعد حسن سعد، بعد سید علی دوامی1 و ... همه در 

چادر مشغول نماز شب بودند.
در زیر نور فانوس قطرات اشکی را که از صورت این بچه ها بر روی زمین 
مي چکید، مي دیدم. واقعًا از خودم بدم آمد. من فکر مي کردم خیلی باالتر از این 
بچه ها هستم اما حاال مطمئن هستم که آن ها راه صد ساله را یک شبه طی کرده اند.«
راست مي گفت. این بچه ها مصداق واقعی احادیث اهل بیت: بودند. 
آن گاه که دربارة انسان های وارسته مي فرماید: »شیران در روز و زاهدان در 

شب هستند.« 
٭٭٭

رفتم وضو بگیرم و آماده شوم براي نماز صبح. آرام حرکت کردم تا به نماز 
خانة گردان رسیدم. هنوز ساعتی تا اذان صبح مانده بود. جلوی نماز خانه یك 

جفت كتانی چیني بود. 
1. همه این افراد به کاروان شهدا ملحق شدند.
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توجهم به آن جلب شد. نزدیك كه رفتم متوجه شدم كسي در نمازخانه 
مشغول مناجات با خداوند است. او به شدت اشك مي ریخت. 

آن قدر شدید گریه مي كرد كه به فكر فرو رفتم. با خود گفتم: »خدایا این چه 
كسي است كه در دل شب این گونه گریه مي كند؟!«

ایستادم.  نزنم. پشت در  به هم  خواستم بروم داخل، ولي گفتم خلوتش را 
اثر كرد. ناخواسته به حال او غبطه  خوردم. خودم را  گریه  هاي او در من هم 

سرزنش مي كردم و اشك مي ریختم. 
با خودم گفتم: »ببین این بچه بسیجی ها چطور قدر این لحظات را مي دانند. 
ببین چطور با خدا خلوت کرده اند. هنوز نتوانسته بودم تشخیص دهم آن فرد چه 

كسي است؟«
از جلوی نمازخانه رفتم و موقع اذان برگشتم و وارد نمازخانه شدم. او رفته 

بود.
 وقتي به محل مناجات آن شخص رسیدم باورم نمي شد! هنوز محل مناجات 

او از اشك چشمانش خیس بود! 
خیلی دوست داشتم بدانم آن شخص چه کسی است. کفش کتانی او حالت 

خاصی داشت. 
روز بعد به پاهای بچه ها خیره شدم. باالخره همان كتانی را در پاي او دیدم؛ 

سید خوبي های گردان، سید مجتبي علمدار.



چهره ای محزون داشت. مي توانستی در چهره اش سیمای یاران اهل بیت: 
را مشاهده کنی؛ زیرا بزرگان دین ما گفته اند: »هر کس به قومی شبیه شود از 

آن ها خواهد شد و با آن ها محشور مي شود.«
شخصیتی پرجاذبه و وصف نشدني داشت. ویژگی هایی که برای انسان کامل 

برشمرده اند در او جمع بود. همه به او احترام مي گذاشتند.
شخصیت سید از همان کودکی به خوبی شکل گرفت. با حضور در جبهه 

گوهره وجودی او بیشتر پر و بال یافت. 
همة بستگان و اهل فامیل روی او حساب خاصی داشتند. مادر او را الگو و 

معلم خود مي دانست.
کم حرف بود. به هر چه که از دین مي دانست عمل مي کرد. به کوچک و 
بزرگ احترام مي گذاشت. با هر کس مناسب با سن و سالش سخن مي گفت. 

حق الناس بسیار برایش مهم بود.
اگر ناخواسته کاری انجام مي داد و بعد متوجه مي شد که کسی از او دلگیر 
شده، تا او را راضی نمي کرد آرام نمي گرفت. مي گفت: »خدا از حق خودش 

مي گذرد ولی از حق مردم نمي گذرد.«

شخصیت 
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خودش هرگز اشتباهات دیگران را به دل نمي گرفت. سعی مي کرد با رفتار یا 
عمل پسندیده ای طرف مقابلش را متوجه اشتباهش کند.

دائم به مادر و خواهر دربارة حفظ حجاب و عفاف سفارش مي کرد. مي گفت: 
»باید خانم زینب کبری3 الگوی شما باشد.«

آمده  مرخصی  به  منطقه  از  بار  یک  بود.  موضوع حساس  این  روی  بسیار 
بود. با رفقایش رفته بودند بازار. با دیدن وضع حجاب در آن محل با عده ای 
بودند:  به آن ها گفته  مأموران  به کالنتری کشید.  نهایتًا کارشان  درگیرشدند! 

»شما مگر کی هستید که دعوا راه انداخته اید!؟«
سید هم در جواب گفته بود: »وقتی ما جبهه هستیم شما اینجا چه مي کنیدکه 

حاال شهر مذهبی ما به این روز در آمده؟!«
تواضعش درس  از  بود. همه  نفسانیات خود گذاشته  بر روی  پا  واقعًا  سید 

اخالق مي گرفتند. هنگام صحبت، حجب و حیا در چهره اش موج مي زد. 
هر کس در مسئله ای نیاز به مشورت داشت بهترین گزینه اش سید بود.

حقوقش کم بود ولی با این حال به دیگران بسیار کمک مي کرد. اوایل به 
خاطرکمک به اسالم و دفاع از دین و جبهه حقوقش را نمي گرفت. 

وقتی در سپاه مشغول بود یک دستگاه تلویزیون و پنکه در قرعه کشی برنده 
شد. فهمید یکی از دوستان پاسدار به خاطر همین وسایل با همسرش مشکل پیدا 

کرده. بدون اینکه کسی مطلع شود آن ها را به او بخشید.
سید آن قدر خوش برخورد بود که جوانان مشکل دار نیز جذب او مي شدند. 
باعث  امر  قائل مي شد. و همین  ارزش  برایشان  بها مي داد و  به آن ها  سید هم 

مي شد که آن ها به سمت هیئت و اهل بیت: کشیده شوند.
دائم ذکر مي گفت. عالقه زیادی به خواندن قرآن داشت. هر روز یک جزء 
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از قرآن مجید را با لحنی خوش تالوت مي کرد. به سبک قرائت استاد غلوش 
قرآن را به زیبایی تالوت مي کرد.

نماز جماعت را ترک نمي کرد. برای نماز جماعت اغلب به مسجد جامع 
مي رفت و برادرانش را نیز سفارش به نماز اول وقت مي  كرد.

گاهی نماز جماعت را در میادین شهر برگزار مي کرد تا بقیه نیز به نمازجماعت 
تشویق شوند. سید هرچه داشت از نمازش بود. درکودکی هر وقت مشغول بازی 

بود و موقع نماز مي رسید بازی را رها مي کرد و مي گفت نماز واجب تر است.
او به فرمایش حضرت علی7 به خوبی عمل مي کرد آن گاه که فرمودند: 
»هر کس به مسجد رفت و آمد کند از موارد زیر بهره گیرد: برادری که در راه 
خدا با او رفاقت کند، علمی جدید، رحمتی که در انتظارش بوده، پندی که از 

هالکت نجاتش دهد، سخنی که موجب هدایتش شود و ترک گناه1.«
مجزا  اتاق  سید  هم رزمانش.  خصوص  به  بود.  صمیمی  بسیار  دوستانش  با 
داشت. هر بار که با چند نفر از دوستانش از منطقه بر مي گشتند به آنجا مي رفت. 
پدر و مادر هم با افتخار از آن ها پذیرایی مي کردند. سید هر بار هم عازم منطقه 

مي شد غسل شهادت مي کرد. 
وقتی با نامحرم صحبت مي کرد سرش را پایین می انداخت. وقتی برای کمک 
به پدرش به مغازه کفاشی مي آمد، اگر خانمی وارد مغازه مي شد، کتابی در 

دست مي گرفت و سرش را باال نمي آورد. مي گفت: »بابا شما جواب بده.« 
او مي دانست که پیامبر9 در این باره فرموده اند: »چشمان خود را از نامحرم 

ببندید تا عجایب را ببینید.«2

1. مواعظ العددیه، ص 281.
2. میزان الحکمه، ج10، ص 72.



زمستان سال 1366 بود. دوره های سخت آموزشی را پشت سر گذاشتیم. آن 
ایام من جانشین سید در گروهان سلمان بودم. در آخرین روزهای سال قرار شد 

کلیه نیروها به منطقة کردستان اعزام شوند.
نیروهای  شود.  انجام  دیگری  عملیات  عراق  سلیمانیه  منطقة  در  بود  قرار 

شناسایی قرارگاه، معبر عبور نیروهای ما را مشخص کرده بودند.
برای آخرین شناسایی به همراه دیگر فرماندهان گردان راهی منطقه عملیاتی 

شدیم. ما باید کاملًا به مسیر حرکت و مانور گردان مسلط مي شدیم.
از منطقه دزلی حرکت خود را شروع کردیم. هوا بسیار سرد بود. در تاریکی 

شب، سرمای هوا را بیشتر حس مي کردیم. 
با عبور از رودخانه، کار عبور ما سخت تر شد. سرما تا درون بدن ما نفوذ 

کرده بود. 
بعد از حدود هشت ساعت پیاده روی به محل شروع شناسایي رسیدیم. بیشتر 
ناراحت این بودیم که چطور در شب عملیات نیروها را به این نقطه برسانیم. و 

تازه بعد از خستگی و شرایط نامساعد منطقه، عملیات را شروع کنیم.
كشید.  طول  روز  دو  نزدیک  بسیار  وجود سختی های  با  ما  شناسایی  کار 

شناسایی 
رضا علیپور
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مسیر عبور نیروها و محل عملیات هر گردان مشخص شد.
 ما باید طی عملیات بعد از نفوذ به منطقه دشمن، به سه راه خرمال مي رسیدیم. 

آن منطقه هم شناسایی شد. 
٭٭٭

در مسیر برگشت یکی از نیروهای همراه ما به روی مین رفت. صدای انفجار 
انجام  حرکتی  هیچ  کردیم.  سکوت  دقیقه ای  چند  شکست.  را  شب  سکوت 

ندادیم. عراقی ها هم فکر کردند که انفجار در اثر برخورد اشیاء با مین بوده!
سرما توان حرکت ما را گرفته بود. سید علی دوامی، معاون گردان مسلم، که 

مجروح هم شده بود، همان  جا نشست!
اگر کمی در  ندارم. مي دانستم  توان حرکت  بروید. من دیگر  گفت: شما 
همین حال بماند، از سرما یخ مي زند. هر چه تالش کردم که او را برای ادامه 

حرکت راضی کنم بی فایده بود.
خوابش برده بود. مي دانستم این خواب مساوی مرگ است. در همین حال 
مجتبی به سرعت به طرف ما آمد. سید علی را روی دوش گذاشت و حرکت 

کرد.
مسیر ما طوالنی بود. اما اگر سید علی را رها مي کردیم حتمًا از سرما یخ 

مي زد. 
سید مجتبی در مسیر طوالنی عبور از کوهستان جدای از سختی راه، سید علی 
را هم بر دوش گرفته بود و با او حرف مي زد. تالش مي کرد تا خوابش نبرد. به 
هر حال بعد از مدتی طوالنی به نیروهای خودی رسیدیم و سید  علي نجات پیدا 

كرد.



اواخر زمستان 1366 بود. براي عملیات والفجر 10 در كردستان عراق آماده 
مي شدیم. بچه ها با خوشحالی آماده عملیات بودند. سوار بر خودروها به سمت 

کردستان حرکت کردیم.
چادر  دو  مجتبی  دستور  به  شدیم.  پیاده  خودرو  از  شده  تعیین  منطقه  در 
همان  داخل  به سختی  بچه ها  همه  بود.  سرد  بسیار  هوا  برپا کردیم.  اجتماعی 

چادرها خوابیدند.
برای من و مجتبی داخل چادر جا نبود. مجتبی نگاهی به من کرد. گفت: »آقا 

رضا چه کار کنیم!؟«
به هر حال آن شب هر طور بود خوابیدیم. روز بعد هم بچه ها کمی استراحت 

کردند. همه آماده حرکت بودیم.
شِب عملیات ساعت  شش و سي دقیقه غروب بود. دستور حرکت صادر 

شد.گفتم بچه ها آماده حركت شوید. شور عجیبي بین بچه ها به وجود آمد. 
دلیل دشواري هاي  به  اعالم کردند  فرماندهي گردان  از طرف  موقع  همان 
زیادي كه در مسیر حركت وجود دارد، آن هایي كه كهولت سني و یا مشكل 

جسمي دارند یا كم  سن  و سال هستند با خود نبریم. 

اراده 
رضا علیپور
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بعدها مجتبی مي گفت: »در آن وضعیت ماندم، این دستور را چگونه به دو 
بزرگواري كه سنشان زیاد بود و آقا كامران كه مشكل جسمي داشت بگویم. با 

آن همه شوق كه داشتند چگونه آن ها را بگذاریم و همراه خود نبریم. 
جرئت نكردم به آن ها چیزي بگویم. ساعت هفت و سي دقیقه بود كه همه 

سوار كامیون ها شدیم. 
باید توسط كامیون ها تا محلي مي رفتیم و از آنجا به بعد را پیاده حركت مي كردیم. 
بین راه به بچه ها نگاه مي کردم. یك عده نماز مستحبی مي خواندند یك عده 
ذكر مي گفتند،  یك عده هم توي حال خودشان بودند، بعضي هم خوابیده بودند 

و استراحت مي كردند. 
اما ما همچنان در این فكر بودیم كه چگونه آن چند نفر را راضي كنیم كه 
نیایند. ساعت ده و سي دقیقه از كامیون ها پیاده شدیم. راهي به ذهنم رسید. به 
صورت زمزمه و شایعه یك طوري به گوش آن برادرها رساندم كه نمي توانند 

بیایند. 
یكي از آن ها آمد و گفت: »چرا ما نمي توانیم بیاییم؟!« 

گفتم: »راه خیلي دشوار است، جاده كوهستاني است و اصلًا ماشین رو نیست. 
خود ما هم چند شب قبل، وقتی از شناسایي برمي گشتیم، دیدیم که چند نفر به 

علت سختي راه و سرماي شدید به شهادت رسیدند. 
خالصه به هر طریقي كه بود آن ها را راضي كردیم تا در عقبه بمانند.

كاروان عشق با شور خاصي به حركت افتاد. همه با صلوات و ذكر تسبیح 
خداوند به راه افتادیم. 

یعني حدود هشت ساعت  به شیار »وشكناق« رسیدیم،  ساعت شش صبح 
پیاده روي. نماز را خواندیم و کمی صبحانه خوردیم.
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دوباره راه افتادیم. رسیدیم به مقري كه باید استراحت مي كردیم. 
به سمت ما  ناگهان دیدیم شخصي  همین كه بچه ها رفتند استراحت كنند 
مي آید. كمي كه نزدیك شد متوجه شدیم آقا كامران است. بچه ها با دیدن او 

خیلي خوشحال شدند. روحیة بچه ها مضاعف شد. 
به آقا كامران گفتیم: »شما با این پا چطور آمدي؟! او هم با لهجة خاصش 
شوخي كرد و خندید و گفت: »شما كه راه افتادین من هم پشت سرتان بدون 

آنكه متوجه شوید آمدم.« 
این اراده و روحیة رزمندگان اسالم در جبهه بود. ساعت دوازده ظهر بود. بعد 

از چند ساعت استراحت و نماز و ناهار دوباره حركت كردیم. 
برف  میان  بین کوه ها و در  از شیارهای  نبود.  استراحت  برای  دیگر محلی 

شدید به حرکت خودمان ادامه دادیم. 
فراموش نمي کنم. آخر شب برای استراحت در جایی توقف کردیم. دقایقی 
بعد دستور حرکت صادر شد. من به شخصی که در کنارم نشسته بود گفتم: 

»پاشو!«
اما خوابش برده بود. دوباره او را صدا کردم. اما بی فایده بود. نبضش را گرفتم.
 باور کردنی نبود. در همان چند دقیقه از شدت سرما به شهادت رسیده بود! 

من هم مجبور شدم به دنبال بچه ها حرکت کنم. 
ساعت پنج صبح روز بعد رسیدیم به نقطه شروع عملیات. درست در زیر 

ارتفاعات دشمن بودیم. 
همة این مسیر سخت را بچه ها پیاده طی كرده بودند،  یعني بچه ها حدود 
بیست تا بیست وپنج ساعت  راه رفته بودند. و تازه رسیده بودند به جایي كه 

باید مبارزه را شروع مي كردند.
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پنج پاسگاه بود كه باید آن ها را مي گرفتیم. پاسگاه ها به صورت خطی و پشت 
سر هم قرار داشت. 

تسخیر و پاك سازي پنجمین پاسگاه را به گروهان ما یعني گروهان سلمان 
سپرده بودند. 

اطراف  در  ترتیب  به  عملیات  طي  باید  نیروها  بقیه  فرماندهي  دستور  طبق 
ببرد  بویي  آنكه دشمن  بدون  بود  قرار  مستقر مي شدند.  تا چهار  پاسگاه یك 

پیشروی کنیم. 
گفتند كسي حق تیراندازي ندارد تا به پاسگاه پنج برسیم. آن موقع یك 

حملة غافلگیرانه خواهیم داشت. 



دشت هاي سلیمانیة عراق هم زمان با مبعث رسول اكرم9 میزبان بچه های 
بسیجی شده بود. 

نیروها از غرب کشور و از سمت ارتفاعات هزار و یک شهید1 به این منطقه 
وارد شدند.

آخرین روزهای اسفند سال 1366 بود. عملیات والفجر 10 در ساعت یازده 
و بیست دقیقه آغاز شد.

 از قرارگاه قدس، لشكر 25 كربال با ده گردان در این عملیات حضور داشت. 
یكي  از گردان ها، گردان مسلم   بن عقیل بود. 

جلسه فرماندهان برگزار شده بود. طبق توافق، قرار شد قله مهم منطقه توسط 
گردان علي   بن ابیطالب7 آزاد شود. همزمان گردان مسلم در سكوت كامل 

به سمت شهر ُخرمال حركت كند.
نیروهای گردان پس از عبور از شهر ُخرمال بدون انجام عملیات، پنج  كیلومتر 
در جادة ُخرمال به سمت سه راه سید صادق و شهر سلیمانیه پیش بروند. طی مسیر 

1. روزهای آغازین جنگ وقتی قرار بود این ارتفاعات آزاد شود پیش بینی مي شد که هزار شهید بدهیم اما این 
ارتفاعات فقط با شهادت یک نفر آزاد شد. برای همین به هزار و یک شهید معروف شد.

والفجر 10
رضا علیپور
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هم پنج پاسگاه وجود داشت که پنجمین آن در سه راه قرار داشت.
تصرف  را  گردكو  قّله  و  دوجیله(  منطقه)پاسگاه  مهم  سه راهي  باید  آنجا 

مي كردیم و ارتباط دشمن با این سه شهر مجاور قطع مي شد. 
جانشین  دوامي،  علي  سید  شهید  همراه  به  گروهان  فرمانده  عنوان  به  سید 
گردان، و شهید بهمن فاتحي و دیگر نیروها به سمت سه راه حركت كردند. 
پنج  و آن سه راه کار  پاسگاه  پاكسازي  بود.  وظیفة گروهان سلمان سنگین تر 

سنگین و مهمی بود. 
حركت سیصد نفري نیروها در تاریکی شب و بدون صدا به سمت دشمن 
خیلي مشكل بود. پس از طي مسیري باید توقف مي شد و پس از اطمینان از 

حضور كل گردان دوباره به سوي سه راه حركت مي كردیم. 
وقتي نگاهم به سید  افتاد،  دیدم كه دائم ذكر »الحول و ال قّوة ااّل باهلل« و یا ذكر 

یا زهرا3 بر لبانش بود. 
شرایط بسیار سخت بود. اگر دشمن از حضور ما آگاهی مي یافت و ما به 
اهداف تعیین شده نمي رسیدیم، کار دیگر گردان ها نیز با مشکل روبه رو مي شد.



پنج  كیلومتر مسیر را به سمت سه راه بدون مشكل طي کردیم. به پاسگاه سوم 
رسیده بودیم كه ناگهان دشمن متوجه حضور ما شد. با تانك و نفراتي كه در 

باالی ارتفاعات و در سه  راه مستقر بودند به سمت ما آتش گشود.
هیچ پناهي نداشتیم. سریع كنار جاده، كه حدود یك متر پایین تر از جاده بود، 
سنگر گرفتیم. حجم آتش آن قدر زیاد بود كه مدت زیادي زمین گیر شدیم. 

كسي جرئت نمي كرد سرش را باال بیاورد. 
بعضی از بچه ها، که در شیار پایین کوه قرار داشتند، برای اینکه در معرض 
رگبار دشمن نباشند خودشان را به داخل آب انداختند! آبی که در آن سرما 

تقریبًا یخ زده بود.
کاری  باید  بود.  رفتن  دست  از  حال  در  زمان  بود.  بحراني  واقعًا  وضعیت 
مي کردیم. در این هنگام آقا سید مجتبي بلند شد و با صدایی رسا فریاد كشید و 

گفت: »اهلل  اكبر.«
بعد ادامه داد: »از بچه هاي گروهان سلمان هر كی هست با من بیاد.« 

پشت سر او پسر عمویش سید مصطفي و چند نفر دیگر از زمین كنده شدند. 
انگار همه منتظر فریاد اهلل اكبر آقا سید بودند. همه روحیه گرفتند.

پاسگاه پنج
رضا علیپور



علمدار 74

بچه ها توانستند با شلیک آرپي جي یكي از تانك ها را منهدم كنند. 
گرفته  روحیه  كه  نیروها،  مجتبی  سید  فریادهای  و  دشمن  تانک  انفجار  با 
بودند، به طرف پاسگاه چهارم حركت كردند. پس از درگیري كوتاهي پاسگاه 

فتح شد. 
به آخرین مرحله کار نزدیک مي شدیم. حدود پانصد متري ما پاسگاه پنج 

قرار داشت.
خودم را به سید مجتبي رساندم. به همراه او جلوتر از بقیه نیروها بودم. از 
حاشیة سمت راست جاده به طرف پاسگاه پنج حركت كردیم. به دویست متري 

پاسگاه رسیدیم. سكوت عجیبي در سه راه احساس مي شد. 
پاسگاه پنج درست مشرف به سه راه و باالی تپه قرار داشت. با خودم گفتم 
احتمالًا كسي در پاسگاه حضور ندارد. شاید عراقی ها با شنیدن صدای درگیری 

فرار کرده اند. 
با سرعت جلو مي رفتیم. توی همین افکار بودم که یک  دفعه صدای شلیك 
تیربار و آرپي جي از باالی تپه و داخل پاسگاه به طرف ما آغاز شد. بالفاصله 

تانک عراقی از روبه رو شلیک کرد. همة ما زمینگیر شدیم!
خودمان را از روی جاده به سطح شیب دار کنار آن پرت كردیم. در این موقع 
یک  دفعه صدای نالة سید مجتبی را شنیدم! سید فریاد زد وگفت: »یا زهرا3 و 

بعد آرام روی زمین نشست.« 
وقتي سید این گونه نام مادر را به زبان آورد معنایش این بود كه اتفاقي برایش 

افتاده. با شنیدن این ذكر ناخودآگاه به سمتش برگشتم. 
گلولة تیربار گرینوف به بازوي سید اصابت كرده بود. گلوله از بازو رد شده 

و پهلوي او را پاره كرده بود. 
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دویدم به سمت سید. او را به سمت شیار کشاندم. حال و روز او اصلًا مساعد 
نبود. خونریزی شدیدی داشت. مي خواستیم سید را به عقب منتقل كنیم اما قبول 

نكرد. مي گفت: »باید پاسگاه دشمن را فتح كنیم.« 
در این هنگام، بقیه نیروها از راه رسیدند. سید علی دوامی، حاج تقی ایزد، 

فرمانده گردان، و ...
با حجم آتش بچه ها تانك دشمن فرار کرد. بعد از دقایقي پاسگاه پنج به 

دست رزمندگان اسالم فتح شد.
 عملیات در محور ما به اهداف خود دست یافت. خبر پیروزی بچه ها بالفاصله 
اعالم شد. بسیاری از نیروهای دشمن در محورهای مجاور پا به فرار گذاشته 

بودند.
و  سازماندهي  عملیات  ادامة  براي  را  نیروها  سید  شد.  تمام  پاکسازی  کار 
تعدادي از بچه ها را در سنگرهای اطراف سه راه مستقر كرد. با این كار راه فرار 

نیروهاي عراقي مسدود شد. 
آن موقع بود که سید به عقب منتقل شد. اما من خیلی ناراحت سید بودم. شب 

قبل مي گفت: »آرزو دارم مانند مادرم شهید شوم.«
 حاال با زخمی که بر پهلو داشت او را به عقب منتقل مي کردند.

در مرحله سوم این عملیات شهر هفتاد هزار نفري حلبچة عراق آزاد شد. 
مردم حلبچه از رزمندگان اسالم استقبال با شکوهی کردند. دولت عراق نیز 
از آن ها انتقام گرفت! روز 25 اسفند شهر حلبچه به شدت بمباران شیمیایی شد.



یک شب در کنار سید مجتبی بودیم. روایتی که او از عملیات والفجر 10 
شب  آن  ماجرای  او  بود.  شنیدنی  و  جالب  بسیار  داشت  پاسگاه ها  تصرف  و 
باید به پاسگاه ها  را یک امداد غیبی مي دانست. مي گفت: »در سكوت كامل 
با آن همه تجهیزات و آن همه  نیرو،  بگیرید، كلي  نظر  مي رسیدیم. حاال در 

وسایل، كوله پشتي، كاله خود، اسلحه  و ... 
صداي پاي بچه ها هم زیاد بود! آن شب توي آب رفته بودیم. پوتین ها و 
كتاني ها خیس شده بود و صدا مي كرد. باید در سکوت کامل از كنار سنگر 

دشمن رد مي شدیم. نباید سربازان عراقي بیدار مي شدند! 
)حتی در کنار مسیر ما، نفربر دشمن روشن بود و عراقی ها داخل آن بودند( 
نمي دانم چرا، ولي آن شب  ما شد.  نصیب  غیبي خداوند  امدادهاي  آن شب 
قورباغه هاي داخل آبگیر سر و صداي زیادي راه انداخته  بودند! آن قدر سر و 

صدا مي كردند كه ما اصلًا خودمان هم صداي نفر جلویي را نمي شنیدیم!
واقعًا لطف خدا بود. سر و صداي قورباغه ها آن قدر زیاد بود كه عراقي ها اصلًا 
متوجه عبور نیروها از كنارشان نشدند. به این طریق از پاسگاه دوم هم رد شدیم. 

نیروها براي حمله در آنجا مستقر و به سمت پاسگاه سوم حركت كردیم. 

امداد غیبی
مصاحبه با سید مجتبی
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وقتي به پاسگاه سوم رسیدیم، دشمن تازه متوجه حضور ما شد. آن ها از همه 
طرف بچه ها را به گلوله بستند. اینجاست كه فكر كردن واقعًا سخت است. 

در یك لحظه هم باید فكر حفظ نیروها و حفظ جان خود باشی. هم باید فكر 
كني كه چه باید كرد؟ 

همة این ها باید در یك لحظه خیلي حساس به فكرت برسد. در این شرایط 
فقط عنایت خداوند است كه راه را مي گشاید. 

این مسائل در جنگ زیاد به وجود مي آمد. به دوستان  گفتم: »اگر یك روز 
جنگ تمام شود و ما یك میلیون بچه  رزمنده داشته  باشیم، یك میلیون مرد 

آب دیده خواهیم داشت؛ 
کسانی که همه گونه سختی کشیده اند، مشكالت دیدند، سرما دیدند، گرما 
دیدند، بي خوابي ها كشیدند، گرسنگي ها و تشنگي ها تحمل كردند. این ها به 

درد انقالب مي خورند.«
خالصه آن شب با اندک نیرویی که مانده بود جلو رفتیم و پاسگاه پنجم و 

سه راه هم فتح شد.



به ما خبر دادند كه سید در عملیات والفجر 10 مجروح شده. اما كسي از محل 
بستري  شد نش خبر نداشت. هرچه گشتیم او را پیدا نكردیم. حتي به بنیاد شهید 

هم سر زدیم، اما خبري نبود. 
رفتم مسجد، یكي از دوستان سید را آنجا دیدم. او به ما گفت، سید را برده اند 

بیمارستان رشت. 
از همان  جا تماس گرفتیم. گفتند: »چهار مجروح را به تهران منتقل كرده ایم 

و در بین آن ها فامیلي شخصي هم علمداري است.« 
با خودم گفتم: »شاید اشتباه شده و منظور همان علمدار است.« 

سؤال کردیم  تهران  مهرآباد  فرودگاه  در  تهران حركت كردیم.  به سمت 
مجروحاني را كه از رشت آورده اند به كدام بیمارستان منتقل كرده اند؟ اما کسی 

نمي دانست. 
از همان لحظه تا فردا ظهر با تمام بیمارستان  ها تماس گرفتیم. نزدیك ظهر 
همسایه مان در ساري با ما تماس گرفت و گفت: »سید در بیمارستان رشت است.«

سید خودش تماس نگرفته بود، بلكه دوست هم  اتاقي او تلفن زده و خبر داده 
بود.

مجروحیت
راوي: پدر شهید
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 ما هم از تهران به طرف رشت حركت كردیم. اذان مغرب بود كه رسیدیم. 
بعدها از او پرسیدم كه چرا اطالع ندادي؟ 

گفت: »مي ترسیدم كه مادر ناراحت شود و نتواند تحمل كند. راضي نبودم 
كه شما من را در آن وضع ببینید.« 

مادر سید گفت:  »من از خدا خواستم كه آن قدر به من قوت قلب دهد كه اگر 
زماني شما را در وضع بدي دیدم، خودم را نبازم.« 

سید با شنیدن این حرف بسیار خوشحال شد و گفت:  »من هم دوست داشتم 
شما همین  گونه باشید.«

فرداي آن روز سید را به همراه چند نفر از مجروحان به بیمارستان بوعلي 
ساري منتقل كردند. سید مدت بیست روز در بیمارستان بود. اما چه ماندني! آرام 

و قرار نداشت. 
مراسم سوم شهید بهروز مستشرق از بیمارستان بدون آنكه به كسي بگوید به 
آرامگاه آمده بود. بعد از بیست روز با همان مجروحیت دوباره رفت به جبهه! باز 

هم مجروح شد. اما به ما چیزی نمي گفت. 
خودش مي آمد و جلوي آیینه مي ایستاد و پانسمان زخمش را عوض مي كرد. 
یك  بار پیراهنش خوني شده بود كه مادرش از این طریق متوجه مجروحیت 

سید مجتبی شده بود. 
به هر حال تیري كه به پهلویش خورده بود باعث شد در بیمارستان طحال و 

بخشي از روده اش را بردارند. 
فراموش نمي کنم. در آن موقع به دوست هم اتاقی خود گفته بود من بیشتر از 

سي  سال عمر نمي كنم. 



سوم راهنمایی بودم. آقا سید به من قول داده بود. اگر معدلم باالی هفده شود، 
مرا به جبهه ببرد.

 روزی برای دیدن آقا سید به منزلشان رفتم. مادر سید گفت که او مجروح 
شده. به زودی مرخص مي شود و به خانه مي آید. 

چند روز بعد برای عیادتش رفتم. چهره اش باآن ریش های انبوه و موهای بلند 
شبیه میرزا کوچک خان شده بود. 

با آقا سید شوخی داشتم. آن شب خیلی با هم گفتیم و خندیدم. بعد گفتم: 
»شما شهید نمي شوی، بی خودی این قدر تالش نکن!« 

تیر خورده بود به پهلوی سید. روده اش را سوراخ کرده بود؛ چون داخل بدن 
ترمیم شدنش مشکل بود، سوراخی روی شکمش ایجاد کرده بودند. روده به 

کیسه ای متصل شده بود. 
به شوخی گفتم: »سید، این دیگه چه وضعیه، این بوی بد ما رو خفه کرد!«

ما  از  همه  نمایان شود،  ما  باطن  گند  بوی  »اگر  و گفت:  سید خندید  آقا 
فرار مي کنند. حاال باز خوبه که این بوی ظاهری مانع از بروز بوی گند باطن 

مي شود.« 

پایان جنگ
جمعی از دوستان شهید
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این جمله او مرا به فکر برد. آقا سید در حال شوخی هم یک معلم به تمام 
معنا بود.

٭٭٭
از  نگران کننده  خبرهای  روز  هر   1367 بهار  ایام  در  بود.  سختی  روزهای 

جبهه ها مي رسید. 
نیروهای دشمن توسط تمامی سران استکبار تقویت شدند. دشمن هر روز به 

منطقه ای حمله و آنجا را تصرف مي كرد.
هر روز خبر شهادت یکی از دوستان و رفقا ما را در غم فرو مي برد. 

ماه رمضان بود. در مسجد نشسته بودیم. یکی از بچه ها خبر آورد که سید علی 
دوامی در شلمچه به شهادت رسید.

 یک باره حال و هوای همه ما تغییر کرد. همه بچه ها سید علی را دوست 
داشتند. همه گریه مي کردند. 

بعد از مراسم تشییع، یکی از دوستانی که تازه از جبهه برگشته بود گفت: 
»سید علی دوامی، در شب 21 ماه رمضان سال 1346 به دنیا آمد. در شب 21 

رمضان سال 1367 او را دیدم که تا صبح گریه مي کرد!«
سید علی از خدا توفیق شهادت مي خواست. مي گفت: »خدایا به زودی این 
سفره جهاد و شهادت جمع خواهد شد. خدایا مي ترسم بعد از این همه سال 

حضور در جهاد، با مرگ طبیعی از دنیا بروم و ... .« 
تا اینکه صبح همان روز به همراه نیروها به سمت خط مقدم شلمچه رفت. 
ساعتی بعد خبر رسید که سید علی مجروح شده. بعد هم خبر شهادت او اعالم 

شد.
روزهای سختی بود. خیلی ها احساس کرده بودند که به روزهای آخر حماسه 
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رسیده ایم. مجتبی با آن حال و روز و با کیسه ای که به او متصل بود تصمیم 
گرفت به جبهه بازگردد!

به دنبال رضا علیپور و چند نفر دیگر رفت. گفت: »امام; پیام داده و فرموده 
جبهه ها را پر کنید. من مي خواهم بروم. بقیه دوستان نیز همراه او آمدند. در اولین 

روزهای تابستان راهی هفت تپه شدند. 
حاج تقی ایزد وقتی چهره مجتبی و دیگر دوستان مجروح را دید جلو آمد. 
با این وضعیت توان رزم ندارید. از شما  بعد از دیده بوسی گفت: »رفقا، شما 

خواهش مي کنم برگردید.« 
سوی  از  قطعنامه  پذیرش  با  بعد،  ماه  یک  برگشتند.  همه  حاجی  اصرار  با 

حضرت امام;، دوران جهاد اصغر به پایان رسید. 
بدن مجتبی طی این دوران پنج بار به سختی مجروح شد. سید یک  بار هم 

شیمیایی شد که اثرات آن بعدها در بدن او نمایان شد.
زخم های ظاهری بدن سید، مدتی بعد برطرف شد. اما داغی که از هجرت 

دوستان شهیدش بر دل او ماند هرگز التیام نیافت.



بهار سال 1367 بود. سید مجتبی مدتی است در ساری مانده. باید وضعیت او 
بهبود مي یافت.

با شرایطی که داشت اما لحظه ای بیکار نبود. به دنبال حل مشکل خانواده 
شهدا و ... بود. با همان وضعیت نامساعد به دیدار خانوادة شهدا مي رفت.

بیشتر شب ها با دیگر دوستانی که همگی مجروح بودند در مسجد جامع یا 
مسجد دهقان زاده دور هم جمع مي شدند. 

طبق صحبت ها قرار شد هیئتی راه اندازی کنند. سپس در غالب این هیئت به 
خانواده شهدا سر بزنند. البته ارتباط با خانوادة شهدا از قبل برقرار بود اما این بار 

منظم تر پیگیری مي شد. 
هیئت بنی فاطمه3 در روزهای سه شنبه و شب های جمعه در منازل شهدا 
تشکیل مي شد. قرائت دعای توسل و دعای کمیل و سرکشی به خانوادة شهدا 

از کارهای این هیئت بود. 
مجتبی، که از دو سال قبل مداحی را آغاز کرده، به عنوان ذاکر این هیئت 

شناخته شد. جاذبه صدا و سوز درونی سید بسیار در مردم تأثیرگذار بود. 
دیگر  از  هفته ها  بعضی  مي شد.  بیشتر  شرکت  کننده  افراد  تعداد  هفته  هر 

بنی فاطمه3
حمید فضل اهلل نژاد
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مداحان و سخنران ها در هیئت استفاده مي شد. 
دوران دفاع مقدس به پایان رسید. بسیجیان به ساری باز گشتند.

رزمندگان  دوست داشتنی  جمع  برای  مکان  بهترین  بنی فاطمه3  هیئت   
دیروز بود. همه به یاد روزهایی که در کنار شهدا بودند در این محفل نورانی 

جمع مي شدند.
روال این هیئت ادامه داشت. تا اینکه سال بعد، با گسترش فعالیت هیئت و 

افزایش تعداد شرکت کنندگان، هیئت رهروان امام خمینی)ره( راه اندازی شد. 
سید در این مدت تا سال 1369  مرتب به خوزستان مي رفت. او در تیپ سوم 

لشکر مشغول فعالیت بود.
٭٭٭

عالقة ویژه ای به روحانیت داشت. مي گفت: »ُسکان کشتی مبارزه، در این 
جامعه  تأثیر گذار  قطب  را  روحانیت  است.  روحانیت  دست  به  اسالمی  نظام 

مي دانست. 
سید در مراسمی که برگزار مي شد از روحانیون استفاده مي کرد. یک  بار 
بچه های هیئت را به روستای ایرا، در اطراف شهر آمل، برد. هدف زیارت و 

دیدار با عالمه حسن زادة آملی بود. 
یکی یکی بچه ها را فرستاد داخل اتاق. خودش همان پایین مجلس در کنار 

درب ورودی نشست. 
حضرت عالمه در باالی مجلس نشسته بودند. عالمه قبل از شروع  صحبت 
نیم خیز شد و درب اتاق را نگاه کرد! بعد اشاره کردکه سید جلو برود و نزد 

ایشان بنشیند.
سید هم رفت و در کنار عالمه نشست. عالمه روی شانه او زد و چیزی گفت.



85 بني فاطمه3

 از دور دیدم سید سرش را به حالت ادب پایین گرفته. بعد از اتمام دیدار، به 
سید گفتم: »عالمه به شما چی گفت!؟«

سید جواب درستی نداد. هرچه اصرار کردم پاسخی نشنیدم. این اخالق سید 
بود، همیشه کمتر از خودش حرف مي زد.

از نفری که جلوتر نشسته بود ماجرا را پرسیدم. گفت: »وقتی عالمه روی 
بیشتر مواظب  به او گفت: “بنده، در چهره شما نوری مي بینم.  دوش سید زد 

خودتان باشید.”«
آن شب همة ما برگشتیم. وقتی همه سوار شدند و حرکت کردند، سید دوباره 
به حضور عالمه رسید. ساعتی را در خدمت ایشان بود. بعد ها نیز سید چندین 
بار دیگر به دیدن عالمه رفت و خدا مي داند که چه سخنانی بین آن بزرگوار و 

سید رد و بدل شد.



تمام اخالق و رفتار سید مجتبي درس بود. همه كارهایش براي ما آموزنده 
بود. فراموش نمي كنم اولین باری که او را دیدم سال 1365 در هفت تپه و گردان 

مسلم بود. سید از نیروهای گروهان سلمان بود.
رفتار و ظاهرش برایم جالب بود. همیشه تمیز و آراسته، پیراهن سرشانه دار، 
شلوار شش جیب، کاله کوچک مشکی و شال سبز نشانة ظاهری او بود. فوتبال 

هم خیلی خوب بازی مي کرد. 
سید هیبت عجیبی داشت. چهره ای نافذ و گیرا داشت. با یک نگاه انسان را 

جذب مي کرد. 
صدای او در مداحی سوز عجیبی داشت. همین عوامل باعث مي شد همه 

تقاضای حضور در گروهان سلمان را داشته باشند.
بعد از آن ایام، دیگر سید را ندیدم تا جنگ به پایان رسید. من در خوزستان 

در مقر تیپ سوم لشکر 25 کربال بودم.
  اواخر سال 1367 بود. پس از بهبودی سید، او هم به خوزستان آمد. سید در 

اطالعات عملیات لشکر مشغول شد.
به تیپ سوم آمد. سعی  او هم  بعد  نبودیم. مدتی  اوایل کار پیش هم  البته 

خوزستان
مجید کریمي
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برای من درس  او  رفتار  تمام اخالق و  نشوم.  او جدا  از  لحظه  مي کردم یک 
داشت. بسیار در من تاثیرگذار بود. 

هیچ گاه ندیدم که ما را به کاری امر و نهی کند، بلکه همیشه غیر مستقیم 
حرفش را مي زد؛ مثلًا، آخر شب مي گفت: »من مي روم وضو بگیرم. در روایات 

تأکید شده کسی که با وضو بخوابد شیطان به سراغ او نمي آید و ...«
 ناخودآگاه ما هم ترغیب مي شدیم و به همراه او برای وضو گرفتن حرکت 

مي کردیم.
٭٭٭

خیلی با هم رفیق شده بودیم. کار خاصی هم در منطقه خوزستان نداشتیم. 
سید مي گفت: »از این فرصت باید برای خودسازی استفاده کرد. از همین دوران 

شروع کرد و برای خودش قوانینی نوشت و به آن ها عمل مي کرد.« 
در تابستان روی پشت بام مي خوابید. نیمه های شب بلند مي شد و آمادة نماز 

شب مي شد. 
از فضائل نماز شب برای من هم مي گفت. اینکه در احادیث آمده: بر شما باد 
به نماز شب حتی اگر یک رکعت باشد. زیرا انسان را از گناه باز مي دارد. خشم 

پروردگار را خاموش مي کند. سوزش آتش را در قیامت دفع مي کند.1
بعد دربارة نماز شب خواندن شهدا مي گفت. سید اهل عمل به دستورات 

دین بود. 
برای همین کالم او بسیار تأثیرگذار بود. افرادی که با او کار مي کردند، بعد 

از مدتی همگی به نماز جماعت و یا نماز شب مقید مي شدند.
٭٭٭

1. پیامبر 9 کنزالعمال، ج 7، ص 791.
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توصیه کرد شام کم بخور امشب کار داریم! نیمه های شب با هم سوار موتور 
هوندا 250 شدیم و رفتیم سمت اروند. معمولًا برای سرکشی به ُپست ها این کار 

را انجام مي دادیم.
اما آن شب فرق مي کرد. رفتیم به سراغ یکی از خاکریزهای به جا مانده از 
دوران جنگ. آسمان پر ستاره اروند و نخل های کنار ساحل صحنة زیبایی ایجاد 

کرده بود. یاد شب عملیات در ذهنم تداعی شده بود. 
روی  نشست  بعد  مي کرد.  فکر  و  بود  ساکت  سید  رفتیم.  راه  هم  با  مدتی 

خاکریز و دستش را کرد توی خاک و باال آورد!
 ُمشت او پر از خاک بود. رو به من کرد و گفت: »مجید، امروز وظیفه من و 

تو اینه که این خاکریز رو گسترش بدیم و بیاریم توی شهرها!«
ابروهایم را جمع کردم. معنی این حرف سید را نمي فهمیدم. خودش توضیح 
داد و گفت: »تیر و توپ و تفنگ دیگه تموم شد! ما باید توی شهر خودمون، 
کوچه به کوچه، مسجد به مسجد، مدرسه به مدرسه، دانشگاه به دانشگاه کار 

کنیم. باید بریم دنبال جوان ها.
باید پیام این هایی که توی خون خودشون غلتیدند رو ببریم توی شهر.« 

گفتم: »ُخب اگه این کار رو بکنیم، چی مي شه!؟«
برگشت به سمت من و با صدایی بلندتر گفت: »جامعه بیمه مي شه. گناه در 
سطح جامعه کم مي شه. مردم اگه با شهدا رفیق بشن، همه چی درست مي شه. 

اون وقت جوان ها مي شن یار امام زمان)عج(.« 
بعد شروع کرد توضیح دادن: »ببین، ما نمي تونیم چکشی و تند برخورد کنیم. 
باید با نرمی و آهسته آهسته کار خودمون رو انجام بدیم. باید خاطرات کوتاه و 

زیبای شهدا را جمع کنیم و منتقل کنیم.
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نباید منتظر باشیم که ما رو دعوت کنند. باید خودمان بریم دنبال جوان ها. البته 
قبلش باید روی خودمان کار کنیم. اگه مثل شهدا نباشیم، بی فایده است. کالم 

ما تأثیر نخواهد داشت.« 
آن شب به یاد ماندنی گذشت. فراموش نمي کنم. سید مي گفت: »من فرصت 
زیادی ندارم. به این آسمان پر ستاره اروند من بیش از سی سال عمر نمي کنم! اما 

از خدا خواسته ام به من توفیق کار برای شهدا را بدهد.«
صبح روز بعد یک دفتر بزرگ آورد و به من نشان داد. گفتم: »این چیه؟!« 

گفت: »منشور درست زندگی کردن!«
بریدة  دفتر،  این  تمام صفحات  در  دیدم  نگاه کردم.  و  او گرفتم  از دست 

روزنامه چسبانده!
 در آن زمان روزنامه اطالعات ستونی داشت به نام دو رکعت عشق.

سید تمام آن ها را بریده و به این دفتر چسبانده بود. در هر صفحه دربارة سیره 
و زندگی یک شهید توضیحاتی نوشته شده بود.



همان ایام حضور در خوزستان بود. با سید و دیگر پرسنل رسمی دور هم 
نشسته بودیم. هر كسي چیزي مي گفت. 

چند نفر از رفقا به موضوع سربازهاي وظیفه اشاره كردند و گفتند: »بزرگ ترین 
مشكل ما این سربازها هستند! نه نماز مي خوانند. نه حرف گوش مي كنند نه ...

سید با تعجب گفت: »من باور نمي كنم! چرا سربازهاي ما این طور نیستند؟! 
سربازهاي واحد ما از خود ما هم بهترند!«

دوستاني كه این موضوع را مطرح كرده بودند گفتند: »ُخب تو شانس داري. 
هر چی سرباز خوبه گیر تو مي یاد.«

 اما من مي دانستم چرا سربازان واحد اطالعات كه با سید كار مي كنند این قدر 
خوب  هستند!

همان جا گفتم: »موضوع شانس نیست. سید با سربازها مثل بسیجي هاي دوران 
جنگ برخورد مي كنه. آن قدر با محبت هست كه اون ها شرمنده مي شن. 

هیچ  وقت ندیدم به سرباز بي احترامي كنه. در مسائل شخصي و كارهایي 
مثل نماز، هیچ وقت امر و نهي نمي كنه. بارها دیدم که سید، جیرة میوه خودش 
را برای سربازها مي بره و ... این مسائل باعث شده كه سربازهاي سید مجتبي، 

سرباز
مجید کریمی
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حتي بعد از اتمام خدمت از سید جدا نمي شن!« 
چند روز از این صحبت گذشت. یكي از بچه هاي كارگزیني سید را صدا 
كرد و گفت: »دو تا سرباز داریم كه همه را خسته كرده اند. سه بار تا حاال واحد 

آن ها را عوض كردیم.
بوده.  بي فایده  اما  شده  ارسال  قضایي  واحد  به  این ها  پرونده  هم  بار  یك   

مي توني این ها رو ببري تو واحد خودت.«
سید گفت: »باشه مشكلي نیست. از این به بعد هر سربازي كه فكر مي كني 

مشكل داره بفرست پیش من!«
سربازها همان شب به واحد ما آمدند. به محض اینكه وارد اتاق شدند سید 

بلند شد و به استقبالشان رفت. بعد با هر دوي آن ها دست داد و روبوسي كرد. 
موقع شام بود. بر خالف برخي از پرسنل، با سربازها سر سفره نشستیم. بعد 
از صرف غذا سید ظرف ها را جمع كرد. اصرار من و آن سربازها بي فایده بود. 

همه ظرف ها را ُشست و برگشت. بعد گفت: »شما خسته اید تازه هم به این 
واحد آمدید. امشب را استراحت كنید.«

 صبح فردا كه مي خواستیم نماز بخوانیم این دو سرباز هم بلند شدند. با هم 
جماعت خواندیم. از آن روز دیگر الزم نبود كاري را به آن ها بگوییم. قبل از 

اینكه ما حرفي بزنیم این دو سرباز كارها را انجام مي دادند.
آن ها  با  آن هاست.  برادر  گویي  كه  مي كرد  برخورد  آن ها  با  طوري  سید 
مي گفت. مي خندید. به آن ها اعتماد مي كرد. آن ها هم پاسخ اعتماد سید را به 

خوبي مي دادند.
بلند  نماز صبح  براي  به آن ها بگوید كه مثلًا  بار ندیدم كه سید  حتي یك 
شوید، بلكه غیر مستقیم پیام خود را منتقل مي كرد؛ مثلًا، از فضیلت اول وقت 
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مي گفت. اینكه انسان اگر سحرخیز باشد، چقدر در روح و روان او اثر دارد. از 
سخنان دانشمندان مثال مي زد و ... 

البته ناگفته نماند که اطالعات عمومی سید بسیار باال بود. در اوقات بیکاری 
بیشتر مطالعه مي کرد. یک  بار در تلویزیون مسابقه ای بود که صد سؤال اطالعات 

عمومی مطرح شد. سید به نود سؤال پاسخ صحیح داده بود.
٭٭٭

یک شب در بین نیروها مسابقه انداختند. قرار شد سید با یکی دیگر از پرسنل 
کشتی بگیرد. سید گفت: »هر کسی که باخت باید ظرف شام همه نیروها حتی 

سربازها را بشورد.«
بسیار  بدن  مقابل  طرف  کنند.  تشویق  را  سید  تا  شدند  جمع  همه  سربازها 

ورزیده ای داشت. 
از آن هایی بود که سربازها رابطه خوبی با او نداشتند. این مسابقه به سی ثانیه 

نکشید. سید مجتبی با ضربه فنی پیروز شد. 
بارها شده بود كه وقتي فوتبال بازي مي كردیم با تیم سربازها مي ایستاد. شده 
بود رازدار آن ها. هر كدام از سربازها كه مشكلي داشت با سید مطرح مي كرد. 

مي دانست كه سید بهترین مشاور است.
برخورد  این طور  ما  با  پرسنل  از  هیچ یك  »تا حاال  مي گفتند:  سربازها  آن 

نكرده. هیچ  كس مثل سید به ما اهمیت نداده.«
فراموش نمي كنم یكي از آن ها تا پاسي از شب بیرون محوطه با سید مشغول 

صحبت بود.  
مي گفت: »عاشق شدم! همه هوش و حواسم جاي دیگري است! سید ساعت ها 

با او صحبت كرد. او با كالمش به عشق او جهت داد. 
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اخالص دروني سید كار خودش را كرد. مدتي بعد همان سرباز شده بود 
یكي از بچه هاي فعال نماز و مراسم هاي مذهبي در قرارگاه.

صبح ها وقتي براي نماز جماعت آماده مي شدیم همان سرباز هم همراه ما بود. 
وقتي نماز تمام مي شد و مشغول زیارت عاشورا مي شدیم برخي از پرسنل كنار 
سید مي نشستند و با كالم او هم نوا مي شدند. آن سرباز و دوستش هم همیشه با 

ما همراه بودند.
یك روز مسئول كارگزیني كنار من نشسته بود. گفت: »ببین نَفس این سید 
چطور آدم ها رو تغییر مي ده. ما مي خواستیم این دوتا سرباز رو بفرستیم واحد 

قضایي و دادگاه  و ... اما ببین چطور تغییر كردند!«
سال ها از آن ماجرا گذشت. یك روز توي شهر بابل در حال عبور از كنار 

خیابان بودم.
 آقایي با ظاهر آراسته و خوش تیپ به همراه خانواده در حال عبور از كنار من 

بود. یك  دفعه به من نگاه كرد و با تعجب گفت:  »آقا مجید؟!«
گفتم: »بفرمایید!«

 جلو آمد و مرا در آغوش گرفت. بعدگفت: »شناختي؟«
وقتي تعجب من را دید گفت سال 1369 كنار اروند، سرباز شما و آقا سید 
مجتبي بودم. تازه او را شناختم. یكي از همان دو سرباز معروف بودند. تقریبًا به همه 

واحدها رفته بودند و  همه واحد ها آن ها را در اختیار كارگزیني قرار داده بودند. 
آن آقا ادامه داد: »سید مجتبي مسیر زندگي من را تغییر داد. من هر چه دارم به 
خاطر اوست. من بعد از سربازي هم ارتباطم را با آقا سید قطع نكردم. تا اینكه ...« 
بعد با چهره اي محزون گفت: »بارها با خانواده ام به سر مزارش رفتم. سید 

واقعًا گردن من و امثال من حق دارد.«



چه روزهاي سختی بود. بدترین ساعات عمر ما زماني بود كه خبر رحلت 
حضرت امام; پخش شد. كسي این خبر را باور نمي كرد. 

من آن زمان در مقّر تیپ سوم لشكر در خوزستان بودم. با اینكه آماده باش 
انبوه عزاداراني  بود اما از آنجا خودمان را به مرقد امام; رساندیم. جمعیت 
كه از شهرهاي مختلف آمده بودند صحنه هاي عجیبي را در تاریخ انقالب رقم 

مي زد.
از سید خبر نداشتم. او در شهرستان بود. ما هم در کنار مزار امام راحل; 
بودیم. دسته اي از بچه هاي بسیج و سپاه را دیدم كه از دور به سمت محل مرقد 
مي آمدند. در جلوي جمعیت، جواني روي دوش مردم قرار داشت. دیوانه وار 

شعار مي داد:
خمیني خمیني    تو پیش حسیني7

جمعیت به همراه او به سر و سینه مي زدند و شعار را تكرار مي كردند. یك  
دفعه با تعجب به شخصي كه روي دوش مردم قرار داشت خیره شدم. خودش 

بود! سید مجتبي علمدار.
زد كه صدایش  ناله  امام;  فراق  در  آن قدر  نمي فهمید.  را  حال خودش 

میعاد با روح خدا 
مجید کریمی
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گرفته بود. رنگ و روي پریده، موهاي ژولیده و .نشان مي داد كه داغ امام; 
چقدر برایش سنگین بوده.

به سراغ سید رفتم. همراه او چند روزي را در مرقد امام; ماندیم. خیلي از 
بچه هاي همراه ما به شهرهاي خود برگشتند. اما سید همچنان در مرقد مانده بود. 
عالقه عجیبي به امام; داشت. كار او در آن مدت شده بود گریه. از كنار 

مزار امام; فقط براي رفع حاجت یا تجدید وضو جدا مي شد. 
غذاي او در آن چند روز شده بود آب و بیسكویت و ... كه من یا برخي از 

دوستان برایش مي آوردیم.
از شمال  از رفقا  بود. دسته ای دیگر  امام;  نمي كنم. شب هفت  فراموش 
آمده بودند. با همه رفقا در كنار سید جمع شدیم. همه ما نگران حال او بودیم. 

وقتی بچه ها همه ساکت شدند رو به ما کرد و گفت: »امشب شب بیعت با 
امام; است. همه باید به امام; قول بدهیم. باید عهد ببندیم كه در راه ایشان 

محكم و استوار بمانیم.«
»امروز كالم  رهبري صحبت كرد. سید گفت:  معظم  مقام  دربارة  هم  بعد 
ایشان براي ما حجت است. نكنه از راه والیت  جدا شویم. نكنه از مسیر امام; 

و شهدا فاصله بگیریم.«
آن شب را خوب به یاد دارم. در كنار سید، به جز من استاد صمدي آملي، 
آقاي رضا اسدي و زنده یاد حسن عباسي و محمد اسماعیلي و چند نفري هم از 

بچه هاي بسیجي و پاسدار همدان و مشهد و اهواز حضور داشتند.
سید بعد از پایان صحبت ها از ما قول گرفت. اینكه هر سال براي تجدید پیمان 
با امام عزیز;، در شب سالگرد ارتحال امام; در همین مكان جمع شویم. 

حتمًا بیاییم و به امام; گزارش بدهیم كه در این یك سال چه كردیم.



جوانان حزب الّلهی شهر ساری تصمیم گرفتند که این کار را عملی کنند؛ 
اینکه در ایام اربعین امام راحل; با پای پیاده از شهر ساری عازم مرقد امام شوند. 
حرکت کاروان میثاق با امام; و بیعت با رهبری آغاز شد. اما سید مجتبی به 

دلیل مشکالت کاری همراه ما نبود. 
به شهر بابل رسیده بودیم که سید هم به ما پیوست. حضور سید حال و هوای 

کاروان را تغییر داد. 
طی مسیر با کالم دلنشین خود خستگی سفر را از تن ما خارج مي کرد. در 

مقاطعی از راه هم برای ما مداحی مي کرد.
فراموش نمي کنم به تونل های جاده هراز که مي رسیدیم فریاد یاحسین7 

سید مجتبی بلند مي شد.
 همه به دنبال او یاحسین7 مي گفتند و سینه زنی مي کردند. شور و حال 

عجیبی در جمع ایجاد شده بود. 
پس از یک سفر نسبتًا طوالنی به تهران رسیدیم. در نزدیکی بهشت زهرا3 
سید با پای برهنه به سمت مرقد حرکت کرد. دیگر بچه ها هم پاهای خود را 

برهنه کردند.

کاروان پیاده 
جمعی از دوستان شهید
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امام; خوبی ها،  به  اما عشق  پاهای آبله زده!  تیر ماه و  آسفالت داغ و ظهر 
کسی که همه ما را از ورطة گمراهی طاغوت نجات داده بود باالتر از این ها بود. 
غروب همان روز به سید گفتم: »بچه ها مي خواهند برگردند. حاضر شو بریم.« 

اما سید گفت: »شما بروید. من بعدًا برمي گردم.« 
٭٭٭

سید از ما قول گرفت که هر سال در شب ارتحال امام; در مرقد باشیم. ما 
هم به همراه سید به عهد خود وفا کردیم. 

هر سال در شب رحلت حضرت امام  ; در کنار یکی از ستون های نزدیک 
حرم جمع مي شدیم. نیمه شب و با پایان مراسم حرم، عزاداری سید شروع مي شد.

طوری شده بود که عده ای از زائران دیگر شهرها مي دانستند که بعد از پایان 
مراسم رسمی حرم، مراسم بسیجیان ساری در حرم آغاز مي شود. همه خودشان 

را برای مراسم مي رساندند.
بعد از شهادت سید، و درست در همان ایام ارتحال حضرت امام; دوباره 

همه رفقا به مرقد رفتند. 
نیمه شب بود. همه کسانی که سال های قبل مداحی سید را شنیده بودند آماده 

ذکر مصیبت بودند.
همه منتظر مداحی سید بودند. سید حسین، برادر آقا مجتبی تصویر بزرگی از 
شهید سید مجتبی علمدار را در دست گرفت. همه با تعجب نگاه مي کردند. هیچ  

 کس باور نمي کرد که او شهید شده باشد.



مدتی بعد از ارتحال امام; دوباره به منطقه خوزستان برگشتیم. در منطقه 
اروندكنار مستقر بودیم.

 آن زمان سید در طرح و عملیات تیپ مشغول شده بود. تا اواخر سال 1369 
در آن منطقه مستقر بودیم.

یک روز ساعت شش صبح من را صدا كرد و گفت: »بریم شناسایي؟!«
من هم بلند شدم. زمستان بود و هوا بسیار سرد. حسابي خودمان را پوشاندیم. 
با موتور هوندا250 به سمت جاده ساحلي رفتیم. از پشت ساختمان قدیم صدا و 

سیماي آبادان عبور كردیم. یك  دفعه سید موتور را نگه داشت!
پیاده شد و آرام به سمت خاكریز ساحلي رفت. خیره شد به ساحل عراق. آن 
ایام جنوب عراق در جریان جنگ خلیج فارس مورد حمله آمریكا قرار گرفته 

بود. بنابراین وظیفة ما سنگین تر بود.
آمدم كنار سید. با دست ساحل عراق را نشان داد و گفت: »اونجا رو نگاه كن!« 

مردي به سختي از میان گل و الي خود را به آب اروند رساند.
 بعد یك تویوپ بزرگ را داخل آب قرار داد! بعد هم همسر و دو فرزندش 

را آورد و روي آن نشاند.

میهمان 
مجید کریمي
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خودش هم روي تویوپ ایستاد. با یك چوب بلند شروع كرد به پارو زدن! 
مي خواست به سمت ساحل ایران بیاید اما جریان آب اروند آن ها را به سمت 
خلیج فارس مي برد. سید پایین خاکریز كنار ساحل مي دوید. من هم با موتور 

حركت كردم.
دقایقي گذشت. آن ها به هر سختي كه بود به ساحل ما رسیدند. با دشواری از 
میان گل و الي ساحل عبور كردند. همین كه روی خاکریز ساحلی آمدند سید 

جلو رفت و گفت: »السالم علیكم، اهلًا و سهلًا، کیف حالک؟«
مرد عرب، كه تمام بدنش خیس و ِگلي شده بود، چند قدمي به عقب رفت. 
زن و دختر و پسر خردسال او در پشت سر پدر مخفي شدند. مرد، كه خیلي 

ترسیده بود، دستانش را به عقب گرفته بود و از آن ها محافظت مي كرد.
من لباس ُفرم سپاه به تن داشتم. اما سید یك كاپشن و یك اوركت پوشیده 
بود. سید سرش را پایین گرفت و به عربي گفت: »نترسید. ما مسلمانیم. ما مثل 
شما شیعه هستیم. ما سربازان اسالم هستیم. شما میهمان ما هستید. مهمان اسالم 

هستید.«
بعد رو كرد به من و گفت: »سریع برو ماشین رو بیار.«

 سریع رفتم به سمت مقّر. موتور را گذاشتم و با یك ماشین برگشتم.
سید به همراه آن خانواده كنار جاده ایستاده بود. در حالي كه فقط یك پیراهن 

به تن داشت! اوركت و كاپشنش را به زن و مرد عرب داده بود!
سوار خودرو شدیم. سریع گاز دادم و رفتیم سمت مقّر. سید دستم را گرفت 

و گفت:  »مجید جان یواش برو! این خانم مسافر داره!«
رسیدیم مقّر. سید یكي از اتاق ها را كه گرم تر بود براي آن ها آماده كرد. بعد 

هم از جیره خودمان به آن ها صبحانه داد. 
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مقابلشان گذاشتم اشك در  را در سفره در  مربا  پنیر و كره و  و  نان  وقتي 
صورت آن ها حلقه زده بود. نمي دانید با چه اشتهایي مي خوردند. 

بعدها مرد عرب گفت: »مي خواستند من را به زور به جنگ ببرند. من شیعه 
با خانواده فرار كنم. ما چند روز بود كه چیزي براي  هستم. مجبور شدم كه 

خوردن پیدا نكرده بودیم.« 
توكل كردم به خدا و دل به دریا زدم. خدا هم شما را در مسیر ما قرار داد. 
همان روز همسر مرد عرب را به بیمارستان بردیم و روز بعد زایمان كرد. سید 
هم گفت: »تا اینجا وظیفة انساني ما بود. از این به بعد پیگیري آن ها با مسئوالن 

قرارگاه سپاه.«
وقتي از مرد عرب خداحافظي كردیم گریه مي كرد. مي گفت: »واهلل خمیني 

حق. واهلل صدام باطل. شما ما رو شرمنده كردید.«
از روز بعد، مرز ما به روي مهاجران عراقي باز شد. آن ها در اردوگاه موقت 

خرمشهر، كه به همین منظور تهیه شده بود، اسكان داده شدند. 
ما هم به همراه سید در نقطه مرزي اروند کنار مستقر بودیم و به نحوة ورود 
آن ها نظارت داشتیم. مهاجران عراقي همگي گرسنه بودند. سید از هزینه شخصي 

خودش بیسكویت و كیك و ... مي گرفت و به بچه هاي كوچك تر مي داد.
مي گفت: »این ها میهمان هستند. االن موقع ثواب جمع كردنه!« عراقي ها ... 

مدتي بعد به كشورشان بازگشتند.



اواخر سال 1369 بود. ستاد تیپ دوم لشكر 25 كربال از خوزستان به بابل 
منتقل شد. ما هم به همراه نیروها به مازندران برگشتیم. 

به  نفر از لشکر 25  سال 1370 قرار شد براي دوره آموزش چتربازي چند 
تهران اعزام شوند.

 بنا به توصیة فرمانده تیپ، من و سید مجتبي و آقایان سعیدي و كارگر انتخاب 
شدیم. 

كارها و هماهنگي ها انجام شد. ما دیرتر از بقیه به تهران رسیدیم. محل دوره 
در دانشكده علوم و فنون خاتم االنبیاء، كنار دانشگاه امام حسین7، بود.

به محض ورود ما گفتند: »شما باید امتحان آمادگي جسماني بدهید. تمام 
نیروها قبلًا این امتحان را داده بودند. برخي هم رد شده بودند و به شهر خودشان 

برگشته بودند.«
سید گفت: »اول وضو بگیریم، بعد برویم براي امتحان.«

 در حین امتحان هم مرتب به ما روحیه مي داد. داد مي زد و مي گفت:  »ماشاءاهلل 
پیرمرد، ماشاءاهلل.«

البته این تكه كالم سید بود. همیشه دوستان را با لقب پیرمرد صدا مي كرد!

چترباز 
مجید کریمي



علمدار 102

ارشد دوره1 و آسایشگاه ما جواني بود كه تازه پاسدار شده بود. موهاي بلند، 
عینك دودي و آستین هاي باالزده او را از چهره یک پاسدار انقالب دور كرده 

بود. نحوه برخورد ارشد هم بسیار زننده و زشت بود.
راه  خودشان  جمع  در  را  ما  اما  مي شدند.  جمع  فوتبال  براي  همه  عصرها 

نمي دادند. مي گفتند شما شمالي ها كه بازي بلد نیستید!
روز سوم سید رفت توي زمین و گفت ما هم مي خواهیم تیم بدهیم. فقط یك 

بار با تیم قهرمان شما بازي مي كنیم.
چند نفری به ما خندیدند. بعد قبول كردند. البته ما زیاد بازي بلد نبودیم. اما 
مي دانستم فوتبال سید مجتبی فوق العاده است. سید پابرهنه شد! پاچه ها را باال زد. 

بعد رفت توي زمین آسفالت!
چند دقیقه بیشتر بازي نكردیم؛ چون وقت اذان بود رفتیم براي نماز. اما در 

همان زمان كم، سه گل زیبا توسط سید به دروازة تیم مدعي وارد شد! 
سید توپ را از جلوي دروازه مي گرفت. یك تنه همه را دریبل مي زد و جلو 
مي رفت. به قدري سید مسلط بازي مي كرد كه تشویق همگان را در پي داشت.

نماز  به  به خصوص  آموزشی،  دورة  به  دیگري  بوي  و  رنگ  سید  حضور 
جماعت و زیارت عاشوراي دانشكده داده بود. یك شب سید را دیدم كه با 

ارشد آسایشگاه صحبت مي كرد.
مي گفت: »ما اینجا آمده ایم كه با یاري خدا شاخ دشمن را بشكنیم. نه اینكه 

تو روي هم بایستیم و ...«
از فردا برخورد و رفتار ارشد خیلي تغییر كرد. نه فقط او که همه بچه هاي 

دوره عاشق سید شده بودند. 
1. مسئول نیروهاي دوره که از میان خود نیروها انتخاب مي شد.
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سید حتی روی مربی های دوره هم تأثیر گذاشته بود. کالم آن ها معنوی شده 
بود. همیشه در اطراف او پر از جواناني بود كه از شهرستان هاي مختلف آمده 

بودند.
٭٭٭

دوره آموزشی تمام شد. در حین دوره چند بار پرش انجام داده بودیم. اما 
آخرین پرش فرق مي کرد. 

130 شدیم. هواپیما  این پرش از ارتفاع سه هزار پا بود. سوار بر هواپیماي سيـ 
به منطقه مردآباد كرج رسید. همه ما چتر الكترونیكي داشتیم. 

حلقه چتر به میله باالي سر ما در هواپیما متصل بود. با پرش ما خود به خود 
چتر باز مي شد. اما با این  حال ترس بر بسیاری از بچه ها غلبه کرده بود. 

ایستادن در جلوي درب، دل و جرئت مي خواست. اولین نفري كه مي پرید 
مي توانست به دیگران روحیه بدهد.

براي همین سید مجتبی جلوي در ایستاد، من هم نفر دوم بودم. سید سه بار با 
صداي بلند فریاد زد: »یازهرا3 و بقیه نیروها تكرار كردند.«

بعد هم با فرمان مسئول دوره، به سمت پایین پرید. من هم بعد از او در جلوي 
در قرار گرفتم و با فریاد یازهرا3 پریدم. و به ترتیب همین  طور نفرات بعد. 

به محض پریدن چترم باز شد و آرام به سمت پایین آمدم. در ارتفاع سه هزار 
پا سكوت مطلق است. 

بزند،  فریاد  اگر كسي  بنابراین  هواپیما مي آمد.  موتور  از دور صدای  فقط 
صدایش كاملًا به گوش مي رسد.

یك  دفعه فریادهاي پیاپي یازهرا3 توجه من را به سمت صدا جلب كرد! با 
كمي چرخیدن محل صدا را پیدا كردم.
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 رنگ از چهره  ام پرید. از ترس دهانم قفل شده بود! قلبم به تپش افتاد. چشمانم 
پر از اشک بود ...

رایزرهاي1 چتر سید به هم گره خورده بود. او داشت با سرعت زیاد به سمت 
پایین مي آمد. اما در عین حال تالش مي كرد چتر را باز كند.

واقعًا ترسیده بودم. نمي دانستم چه كار كنم. خیره خیره به سید نگاه مي كردم. 
فریادهاي غریبانه سید، سكوت فضا را شكسته بود. هیچ کاری از دست هیچ 

کس برنمي آمد به جز خدا.
همین  طور به او نگاه مي کردم. برای سالمتی او نذر صلوات کردم. یك باره 

سید با دو دست رایزرها را گرفت و به حالت شالق به آن ها كوبید.
 در حالي كه  فاصله كمي تا زمین مانده بود چتر سید باز شد. سید آرام به زمین 

نشست. من هم نفسی به راحتی کشیدم.
بعد از این ماجرا با او صحبت كردم. مي گفت: »من در آن لحظات آماده 

مالقات با عزرائیل شده بودم! اما مادرم حضرت زهرا3 عنایت كردند.«

1. رایزر طناب هاي متصل به چتر است.



آن زمان در مقطع دبیرستان تدریس داشتم. یك روز یكي از شاگردانم آمد 
و گفت: »برادر من دوستي داردكه سید و جانباز است، ولي از لحاظ مالي صفر 

است. اجازه مي خواهند به خواستگاري شما بیایند.« 
بعد آن ها با مادرم این مطلب را در میان گذاشتند. خیلي خوشحال شد و اجازه 
داد كه به خواستگاري بیایند. در همان ابتدا سید گفت: »من از جبهه آمده ام و 

دستم خالی است و ...« 
شاید خیلي ها مقام داشتند. پول داشتند. اما سید هیچ كدام را نداشت. اما در 
كالمش، رفتارش و حرف زدنش اخالص موج مي زد. آدم ناخودآگاه جذب 

او مي شد. 
در دوران نامزدي بیشتر از شهدا برایم مي گفت؛ از لحظه هاي شهید شدن یارانش. 
همیشه مي گفت: »من جا مانده ام. از خدا مي خواست شهادت را نصیبش كند.« 

سید هیچ چیز را براي خودش نمي خواست. به کم قانع بود. همیشه از خودش 
مي پرسید: »آیا دیگران هم دارند؟«

 وقتي از وسایل زندگی چیزي اضافه به نظرش مي رسید، با مشورت هم به 
كساني كه احتیاج داشتند مي داد.

ازدواج
راوي: همسر شهید
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درباره عقد و عروسي، چون تازه از جبهه آمده  بود و حال و هوای شهدا در 
سرش بود به من گفت: »بهتر است رسم  حزب الّلهي ها را اجرا كنیم. مراسم عقد 

ساده اي را برگزار كنیم.«
من هم قبول كردم. بسیار ساده و بي آالیش ولي خالصانه زندگي را شروع 
كردیم. قسمت این شد. ما شش سال با هم زندگي كردیم؛ از دي ماه 1369 تا 

دي ماه 1375. 
٭٭٭

شخصیت عجیبی داشت. رفتار و اعمالش بی حساب وكتاب نبود. سید غیر از 
مراقبه، محاسبه هم داشت.

به  ایشان  سر  پشت  هم  من  و  مي ایستادند  جلو  ایشان  عقد  دوران  همان  از 
جماعت نماز مي خواندیم. سید بیشتر نمازهایش را به جماعت مي خواند؛ مگر 

زماني كه مریض مي شد. بیشتر اوقات هم روزه دار بود. 
بیشتر دعاها را حفظ بود. از او پرسیدم شما كي این همه دعا را حفظ كردید؟ 
بود. در جبهه وقتي در سنگر  براي خودسازي  بهترین محل  مي گفت: »جبهه 

بودیم بهترین كار ما این بود كه دعاها را حفظ كنیم.« 
نباشد پس  یا مفاتیح الجنان شاید همیشه در دسترس  مي گفت: »كتاب دعا 

بهترین راه حفظ كردن آن است.« 
او مي خواند و من هم با او زمزمه مي كردم. همیشه به من سفارش مي كرد كه 

حتمًا دعاها را بخوانم و قرآن را فراموش نكنم.



سید عاشق بچه  بود. مي گفت: »مي خوام چهار تا بچه داشته باشم؛ دو تا دختر، 
دو تا هم پسر، خداوند فقط یك دختر به ما داد كه آقا سید به علت عالقه اي كه 
به حضرت زهرا3 داشتند نام او را زهرا گذاشت. مي گفت: »اگر خدا به من 

پسر دهد، نامش را مي گذارم اباالفضل؛ اباالفضل علمدار.«
مثل  نه  اما  مي گفت.  داستان  برایش  بخواباند  را  زهرا  مي خواست  وقتي 

داستان هایي  كه بقیه براي بچه هایشان تعریف مي كنند. 
آقا سید براي زهراي كوچك، از لحظه هایي كه جانباز شد، از خاطرات جبهه 

و خاطرات دوستان شهیدش تعریف مي كرد. 
مي گفتم: »آقا سید، براي بچه  كوچك از این داستان  ها تعریف نمي كنند!« 
مي گفت: »زهرا باید از حاال راه شهادت را بداند. باید بداند كه شهید چه كسي 

است و جبهه چیست. باید دل زهرا با این مسائل اُنس بگیرد.« 
در تربیت زهرا شیو ه هاي جالبي داشت. هرگز او را تنبیه نکرد. اصلًا با زدن 
مخالف بود. به خصوص آنكه مي گفت نام مادرم روي اوست. اگر زهرا اذیت 

مي كرد، سید فقط سكوت مي كرد. 
همین سكوتش باعث مي شد تا زهرا با اینكه خیلي بچه بود متوجه اشتباهش 

زندگی
راوي همسر شهید
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شود. بعد مي رفت و از پدرش عذرخواهي مي كرد. 
معتقد بود تنبیه باید اخالقي باشد، تا اثر اخالقي هم بگذارد. مي گفت: »باید 

با بچه  دوست بود.« 
سید نقاشي هاي قشنگي براي زهرا مي كشید. با او به پارك مي رفت. با هم 
هم  سواري  او  به  ...گاهي  و  مي کردند  شوخی  هم  با  مي كردند.  بازي  خیلي 

مي داد! سید مجتبی بهترین پدر برای زهرا بود.
در مدیریت خانه هم فكري داشتیم. سید عالي ترین تصمیم ها را مي گرفت. در 
کارها با من مشورت مي كرد. به او مي گفتم تصمیم نهایي را خودت بگیر؛  چون 

مي دانستم خیلی عالي تصمیم مي گیرد. 
بیشتر  مي توانست،  وقتی  مي کرد.  کمک  من  به  خیلی  خانه  کارهای  در 
كارهاي خانه را ایشان انجام مي داد. نمونة آن گردگیري منزل بود. من و دخترم 
را مي فرستاد خانة مادرم. وقتي برمي گشتیم باوركردني نبود، خانة مثل دسته گل 
 شده بود. سید چایي آماده  كرده بود و ... با اینكه خسته بود اما یك  بار نشد كه 

بگوید خانم من دیگه خسته شدم. 
همة كارهایش با نظم انجام مي شد؛ مگر زماني كه مریض مي شد. حتي در 

آن وقت هم نگران بي نظمی هاي اطرافش بود و ناراحت مي شد. 
رفتارش همیشه با متانت و سنگیني خاصي همراه بود. براي همین مورد عالقة 
مادرم بود. با فامیل و آشنا متواضعانه برخورد مي كرد. نسبت به سن و سالش آدم 

فكر مي كرد دكترا دارد. 
اوقات فراغت را در خانه بیشتر با زهرا بود. یا به تمرین مداحي مي پرداخت. 
گاهي از او مي خواستم كه براي ما مداحي كند. او هم به شوخي مي  گفت تا 

درخواست رسمي نكنید نمي خوانم. 
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با  مي كرد  شروع  بعد  مي كردم.  رسمي  درخواست  و  مي خندیدم  هم  من 
صدایی زیبا خواندن. اهل شوخي بود؛ اما نه هر شوخي! در جایش آدم جدي 

ولي مهربان بود. 
اصلًا در بند تشریفات نبود. مهمان كه مي خواست بیاید به من مي گفت یك 

نوع غذا درست كنم. 
مي گفتم: »آقا سید ممكنه مهمان آن غذایي را كه ما سر سفره مي گذاریم 

دوست نداشته باشد.« 
فكري مي كرد و مي گفت: »از نظر شرعي درست نیست، اما حاال كه این 

حرف را زدي، مهمان حبیب خداست، اشكال ندارد. فقط نباید اسراف شود.« 
اهل زرق و برق دنیا نبود. به نكات خیلي ریزي در زندگي دقت داشت كه 

فكر آن را هم نمي كردم. 
اصلًا  یادم نمي آید به من دستوري داده باشد. روزه كه مي گرفت، هیچ وقت 
نمي گفت برایم غذا بیاور و یا آماده كن. وقتي مي دیدم كه با یك استكان چایي 

دارد افطار مي كند، مي رفتم غذا را آماده مي كردم و برایش مي آوردم. 
اما مي دیدم كه خیلي غذا نمي خورد. مي گفتم: »آقا شما روزه بودید، باید 

بخورید تا نیرو بگیرید و بتوانید كارهایتان را انجام دهید.«
 مي گفت: »زیاد خوردن باعث مي شود انسان پایبند دنیا شود.« 

مي گفت:  و  مي کرد  تشکر  خیلی  مي كردم  درست  غذا  برایش  كه  بار  هر 
»إن شاءاهلل خداوند طعام بهشتي نصیب شما كند.« 



شخصیت عجیبي داشت. در مواقع شوخي و خنده سنگ تمام مي گذاشت. 
اما از حد خارج نمي شد. 

فراموش نمي كنم. در قرارگاه كه بودیم سربازها بیشتر در كنار سید بودند. او 
هم سعي مي كرد از این موقعیت استفاده كند. 

یك شب در كنار سید و سربازها نشسته بودیم. شروع كرد خاطرات خنده  دار 
دوران جنگ و رزمنده ها را تعریف كرد.

 همه مي خندیدند. در پایان رو به من كرد و گفت: »ُخب حاال، مجید جان 
حمد و سوره ات را بخوان!«

شروع كردم به خواندن. بعد به سرباز بغل دستي اش گفت: »حاال شما هم 
بخوان و همین  طور بقیه ...«

سید كاغذي در دست داشت و مطالبي روي آن مي نوشت. روز بعد هر جا 
كه یكي از سربازها را تنها گیر مي آورد با خوشرویي ایرادات حمد و سوره اش 

را یادآور مي شد!
به كارهاي سید دقت مي كردم. كارهایش همیشه بي عیب و نقص بود. كاري 

نمي كرد كه كسي ضایع شود. حرمت همه را داشت، حتی سربازان بی سواد!

انگشتر
مجید کریمي
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٭٭٭
در ایامي كه جهت دوره تكمیلي)تداوم آموزش( به تهران آمده بودیم همیشه 

با هم بودیم.
 یك روز جمعه به حمام عمومی دانشکده رفتیم. تا جایي كه من به یاد دارم 

هیچ  گاه غسل جمعه سید ترك نشده بود. 
اما غسل  بدم،  پول  بشه حاضرم  تومن هم  دبه اي هزار  »اگه آب  مي گفت: 

جمعه من ترك نشه.«
حمام عمومي بود. در كنار حوض نشستیم و مشغول ُشستن شدیم. سید دوباره 
سر شوخي را بازكرد. یك  بار آب سرد به طرف ما مي پاشید. یك  بار آب داغ 

و ...
خالصه بساط خنده به راه بود. ما هم بي كار نبودیم! یک  بار وقتي سید مشغول 
ُشستن خودش بود یك لگن آب یخ به طرف سید پاشیدم. سید متوجه شد و جا 

خالي داد اما اتفاق بدي افتاد!
سید انگشترهایش را درآورده و كنار حوض حمام گذاشته بود. بعد از اینكه 
آب را پاشیدم با تعجب دیدم رنگ از چهره سید پرید. او به دنبال انگشترهایش 

مي گشت! 
از مدتي  بعد  بود.  زیباتر  بقیه  از  از آن ها  انگشتر داشت. یكي  تا  سید چند 

فهمیدم که ظاهرًا این انگشتر هدیه ازدواج سید است. 
آن انگشتركه سید خیلي به آن عالقه داشت رفته بود. شدت آب، آن را به 
داخل چاه برده بود. دیگر كاري نمي شد كرد. حتي با مسئول حمام هم صحبت 

كردیم اما بي فایده بود.
به شوخي گفتم. این به  دلیل دلبستگي تو بود. تو نباید به مال دنیا دل ببندي. 
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بود؛ خانمي كه ذریه حضرت  این هدیه همسرم  گفت: »راست مي گي. ولي 
است. اگر بفهمد كه همین اوایل زندگي هدیه اش را گم كردم بد  زهرا3 

مي شود.« 
خالصه روز بعد به همراه او براي مرخصي راهي مازندران شدیم. در حالي كه 

جاي خالي انگشتر در دست سید كاملًا مشخص بود. 
هنوز ناراحتی را در چهره اش حس مي کردم. او به منزلشان رفت و من هم 

راهي بابلسر شدم. 
دو روز مرخصی ما تمام شد. سوار بر خودروي سپاه راهي تهران شدیم. خیلي 

خسته بودم. سرم را گذاشتم روي شانه سید. خواب چشمانم را گرفته بود.
چشمانم در حال بسته شدن بود كه یك باره نگاهم به دست سید افتاد. خواب 
از سرم پرید! سرم را یک باره بلند کردم. دستش را در دستانم گرفتم. با چشماني 

گرد شده از تعجب گفتم: »این همون انگشتره!!«
خیلی آهسته گفت: »آروم باش.«

دوباره به انگشتر خیره شدم. خوِد خودش بود. من دیده بودم كه یك  بار سید 
به زمین خورد و گوشة نگین این انگشتر پرید. 

بعد هم دیده بودم كه همان انگشتر به داخل فاضالب حمام افتاد. هیچ راهي 
هم براي پیدا كردن مجدد آن نبود.

حاال همان انگشتر در دستان سید قرار داشت!! با تعجب گفتم: »تو رو خدا 
بگو چي شده؟!« 

مي خواست  مرتب  نمي زد.  حرف  سید  بود.  بي فایده  كردم  اصرار  هر چه 
از  بتوان  سادگي  به  كه  نبود  موضوعي  این  اما  كند  عوض  را  بحث  موضوع 

كنارش گذشت!
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راهش را بلد بودم. وقتي رسیدیم تهران و اطراف ما خلوت شد به چهره او 
خیره شدم. بعد سید را به حق مادرش قسم دادم! 

كمي مكث كرد. به من نگاه کرد و گفت: »چیزي كه مي گویم تا زنده هستم 
جایي نقل نكن، حتي اگر توانستي، بعد از من هم به كسي نگو؛ چون تو را به 

خرافه گویي و ... متهم مي كنند.«
وقتي آن شب از هم جدا شدیم. من با ناراحتي به خانه رفتم. مراقب بودم 

همسرم دستم را نبیند. قبل از خواب به مادرم متوسل شدم. 
گفتم: »مادر جان، بیا و آبروي مرا بخر!«

بعد هم طبق معمول سورة واقعه را خواندم و خوابیدم. نیمه شب بود كه براي 
نماز شب بیدار شدم. مفاتیح من باالي سرم بود. مسواك و تنها انگشترم را روي 

آن گذاشته بودم.
موقع برخواستن مفاتیح را برداشتم و به بیرون اتاق رفتم. وضو گرفتم و آماده 

نماز شب شدم. قبل از نماز به سمت مفاتیح رفتم تا انگشترم را در دست كنم.
یك باره و با تعجب دیدم كه دو انگشتر روي مفاتیح است!! 

وقتي با تعجب دیدم انگشتري كه در حمام دانشکده تهران گم شده بود 
روي مفاتیح قرار داشت! با همان نگیني كه گوشه اش پریده بود، نمي داني چه 

حالي داشتم.



هر كسي اول زندگي با سختي هایي روبه رو است. اصلًا شروع هر زندگي با 
سختي است. 

اختالف سلیقه هایي وجود دارد كه البته عادي است؛ چون دو نفري كه با هم 
ازدواج مي كنند از دو فرهنگ و خانوادة متفاوت هستند. 

موضوع مهم این است كه در این مواقع دو نفر خود را به طبع یكدیگر در 
آورند. به خصوص اگر همسر روحیه اي مانند سید داشته باشد. 

حقوق پاسداري او كم بود. از آن حقوق باید اجاره خانه مي دادیم، امورات 
خانه را هم مي گذراندیم. 

سید بسیار انفاق مي كرد. اگر هم نمي توانست كمك مالي به كسي كند، از 
لحاظ فكري یاري مي رساند. 

به او مي گفتم: »آقا، تعادل را رعایت كنید.« 
مي گفت: »خداوند خودش روزي رسان است باید انفاق كنیم، حتي اگر زیاد 

هم نداشته باشیم.« 
حقیقتًا پولي كه سید به خانه مي آورد بركت داشت. 

اگر مسئله و مشكلي پیش مي آمد،  به من نمي گفت. علت را كه مي پرسیدم 

فراز و نشیب ها
همسر شهید
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مي گفت: »زن ها انسان هاي حساس و با عاطفه اي هستند، نمي خواهم ذهن شما را 
درگیر كنم و باعث ناراحتي شما شوم.« 

در برابر مشكالت و گرفتاري ها منطقي برخورد مي كرد. بهترین راه حل را 
انتخاب مي كرد.

 هر گاه فكرش به جایي نمي رسید، به مسجد جامع مي رفت و دو ركعت نماز 
مي خواند و از خدا كمك مي گرفت.

نماز  كه  است  این  راه  بهترین  كردي،  برخورد  مشكلي  به  »اگر  مي گفت: 
بخواني و از خدا كمك بگیري و توسل داشته باشي. آن وقت خدا هم راه را به 

شما نشان مي دهد.«
سخت ترین لحظات زندگي زماني بود كه بیمار مي شد. ماه دي، ماه عجیبي 

بود جالب آنكه یازدهم دي روز تولدش بود.
 در دي ماه ازدواج كردیم و دخترمان هم هشتم دي به دنیا آمد و سید در 

یازدهم دي شهید شد. 
آخرین بار كه مریض شد وقتي بود كه از مراسم دعاي توسل برمي گشت. بیشتر 
وقت ها ساعت دوازده شب برمي گشت. آن شب با حال عجیبي به خانه برگشت. 

به او گفتم: »امشب چه خبر شده؟« 
گفت: »احساس عجیبي دارم.« 

تا به حال او را این گونه ندیده بودم مي گفت:  »آقا امضا كردند. دیگر دارم 
مي رم.«

 بعد گفت به یكي از دوستانش زنگ بزنم و بگویم كه با او كار دارد. 
نزدیك صبح، خیلی تب كرده بود. مي خواستم مرخصي بگیرم كه او قبول 

نكرد. 
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گفت: »دوستم مي آید و مرا به دكتر مي رساند.«
 قبل از آنكه دوستش او را به بیمارستان ببرد، غسل شهادت كرد.

به او هم گفته بود: »آقا آمده و پرونده ام را امضا كرده!« 
وقتی مي خواستند او را به بیمارستان ببرند مي گفت: »این آخرین باری است 

که شما را اذیت مي کنم.«
یك هفته بعد هم شهید شد. 

همیشه به خودم دلداري مي دادم. همان سال اول ازدواج مي گفتم: »ان شاءاهلل 
پنجاه سال با هم زندگي مي كنیم. اما سید مي گفت: “بگذار حاال پنج سال با هم 

باشیم، بقیه اش طلبت.”«
هیچ وقت فكر نمي كردم این قدر سریع از پیش ما برود. زهرا پنج سال بیشتر 
را  بهت  بود.  ناباورانه  پدرش  او  شهادت  براي  شد.  شهید  پدرش  كه  نداشت 

مي توانستم در چشمانش ببینم. 
براي پدرش خیلي دلتنگي مي كرد. عیدها كه مي شد گریه مي كرد.

 زهرا قبل از امتحاناتش سر مزار پدرش مي رفت و از او كمك مي گرفت. به 
او مي گفت:  »من تالش مي كنم ولي پدر، تو هم براي من دعا كن.«



خیلی ساده و با اخالص مي خواند. سوز درونی او در صدایش تأثیر گذاشته 
بود.

 رفته رفته در مداحی مسلط شد. بیشتر ادعیه و زیارت ها را در همان دوران 
جنگ حفظ کرد.

وقتی به مرخصی مي آمد به همراه دوستان رزمنده به منازل شهدا مي رفت. 
با قرائت دعای توسل و کمیل، یاد رفقای خود را زنده نگه مي داشت. با پایان 

جنگ این روند ادامه داشت. 
به همراه  امام;  ملکوتی  ارتحال  از  زیاد شد. پس  کم کم جمعیت هیئت 

دوستان مسجد جامع، هیئت رهروان امام; را راه اندازی کردند. 
منازل شهدا کفاف جمعیت شرکت کننده را نمي داد. بنابراین بیت الزهرا3 

در محله ششصد دستگاه محل تشکیل جلسات هیئت شد. 
مدتی بعد هم، محل ساختمان فعلی هیئت در روبه روی امامزاده یحیی انتخاب 

و خریداری شد. 
٭٭٭

سید یکی از مداحان خوش صدا و با اخالص بود که مردم بسیار به او عالقه 

هیئت رهروان امام 
خمینی;

جمعی از دوستان شهید
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داشتند. خیلی ها سید را از مداحی در بیت الزهرا3 مي شناختند.
یک  بار به طور اتفاقی پشت سرش به سمت هیئت مي رفتم. متوجه شدم از 
مسیر مستقیمی که به بیت الزهرا3 مي رسید، حرکت نمي کند! دائم از کوچه 

پس کوچه ها عبور مي کرد.
کاله وکاپشن را روی سرش کشیده بود. سعی مي کرد تا آنجا که مي شد در 

دید مردم نباشد. 
برای من عجیب بود. اما مي دانستم سید به اخالص خیلی اهمیت مي دهد. 

عالقه ای نداشت که مردم او را به هم نشان بدهند و بگویند ...
٭٭٭

رفتم هیئت رهروان امام; تا بلکه ... 
مجلس خیلی با حال و با صفایی بود. اما آنچه مي خواستم نشد! بعد از مراسم 
رفتم جلو و مداح هیئت را پیدا کردم. مي گفتند نامش سید مجتبی علمدار است. 

گفتم: »آقا سید من یه سؤال دارم.«
جلوتر آمد. گفتم: »من هر هیئتی که مي روم، وقتی روضه مي خوانند و مداحی 

مي کنند، اصلًا گریه ام نمي گیرد. چه کارکنم!؟« 
سید نگاهی به من کرد وگفت: »در این مراسم هم که من خواندم باز گریه ات 

نگرفت؟«
گفتم: »نه! اصلًا گریه ام نگرفت.« 

رفت توی فکر. بعد با لحن خاصی گفت: »مي دونی چیه!؟ من گناهانم زیاده. 
من آلوده ام. برای همین وقتی مي خوانم اشک شما جاری نمي شود. سید این 

حرف را خیلی جدی گفت و رفت.«
من تعجب کردم. تا آن لحظه با هر یک از بزرگان که صحبت کرده بودم و 
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همین سؤال را از آن ها پرسیدم، به من مي گفتند: »شما گناهانت زیاد است. شما 
آلوده ای برو از گناهان توبه کن .آن وقت گریه ات مي گیرد؟!«

البته من مي دانستم که مشکل از خودم است اما شک نداشتم که این کالم آقا 
سید، اخالص و درون پاک او را مي رساند. 

از آن وقت مرتب به هیئت رهروان مي رفتم، خداوند نیز به من لطف کرد و 
موقع مداحی سید اشک من جاری بود.



در عین عالقه و استفاده از سبک های سنتی، از شیوه ها و سبک های نوین 
مداحی نیز استفاده مي کرد. بارها به تهران آمده و در جلسات حاج منصور و 

دیگر مداحان شرکت مي کرد.
اما مهم ترین کاری که سید در میان دوستان باب کرد اخالص در مداحی بود. 
او کاری کرد که هم اکنون بزرگان و مداحان ده ها هیئت، در شهر والیتمدار 

ساری و استان های شمالی کشور خود را شاگردان معنوی سید مي دانند. 
٭٭٭

معمولًا در هیئت ها برای مداح، صندلی یا چیزی قرار مي دهند تا در باالترین 
جای مجلس بنشیند. بعد هم مجلس را آماده مي کنند.  موقع شروع مجلس یک 

نفر با ذکر صلوات، ورود مداح را خبر مي دهد و ...
اما سید اصلًا در قید و بند این برنامه ها نبود. همان پایین مجلس مي نشست. 

مي گفت چراغ ها را خاموش کنند. بعد شروع مي کرد به مداحی. 
برای  که  برنامه هایی  بار  یک  مي زد.  موج  کارهایش  در  عجیبی  اخالص 
آماده سازی مراسم در بیت الزهرا3 داشتیم کمی عقب افتاد. یک سری از 

کارهای تدارکاتی باقی مانده بود. 

ذاکر اهل بیت:
جمعی از دوستان شهید
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سید مثل همیشه مشغول کار شد. نصب پارچه ها و المپ و ... همزمان هم 
مردم دسته دسته وارد بیت الزهرا3 مي شدند. 

وقتی مراسم تمام شد یک نفر از من پرسید: »ما آخر مداح را ندیدم. چقدر با 
سوز و حال مي خواند. راستی مداح هیئت کی بود!؟« 

سید را به او نشان دادم. خیلی تعجب کرد! باورش نمي شد همان کسی که قبل 
از مراسم مشغول بستن المپ و ... بود مداح هم باشد. 

خیلی ها تصورشان از مداح چیز دیگری بود. اما سید باورهای ما را تغییر داد.
٭٭٭

به یکی از دوستان صمیمی او، که از ذاکران اهل بیت: است، گفته بود: 
»هر وقت وارد هیئت شدی و جمعیت زیاد آن، تو را به وجد آورد و احساس 
کردی که مردم به خاطر تو آمده اند، همان لحظه برو بیرون و مداحی نکن! زیرا 

ُعجب و غرور انسان را نابود مي کند.«
مي گفت:  مي شست.  را  هیئت، ظرف ها  کار  اتمام  از  بعد  بودم  دیده  بارها 

»افتخارم این است که خادم عزاداران امام حسین7 باشم.« 
از دیگر برنامه های او دعای کمیل سید در مسجد جامع ساری بود. دعای ندبه 
او نیز کانون انسان سازی بود. همیشه بعد از برنامه دعای ندبه به همراه دوستان 

مشغول فوتبال مي شد. 
این دوستی و ایجاد عالقه باعث جذب بیشتر جوانان به مجالس اهل بیت: 

مي شد.



برای جذب جوان ترها به هیئت خیلی تالش مي کرد. اگر یک جوان برای 
اولین بار به هیئت مي آمد، سعی مي کرد او را بیشتر از بقیه تحویل بگیرد. با آن ها 

مي رفت فوتبال و ...
 با جوان ترها رفیق مي شد و به این طریق آن ها را با امام حسین7 آشنا 

مي کرد. 
یک  بار سید را بر خالف همیشه با لباسی غیر متعارف دیدم! او بیشتر مواقع 
تیپ و ظاهر بچه های جنگ را حفظ مي کرد. نعلین مي پوشید و شلوار شش 

جیب داشت. اما آن روز شلوار کتان و شیک پوشیده بود!
البته از شلوارهای گشاد و ساده بود. اما از کسی مثل سید بعید بود. جلو رفتم 

و گفتم: »آقا سید، شما؟«!
بعد به شلواری که پوشیده بود اشاره کردم. 

سیدگفت: »به نظر تو از لحاظ شرعی اشکال داره؟«
گفتم: »نه،گشاده، هیچ مارک و عالمتی هم نداره. اما برای شما خوب نیست.«
گفت: »مي دونم، اما امروز رفته بودم با یه سری از جوون ها فوتبال بازی کنم. 

بعد هم باهاشون صحبت کردم و دعوتشون کردم به هیئت.« 

جذب
دوستان سید
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بعد ادامه داد: »وقتی با تیپ و ظاهری مثل خودشون با اون ها حرف مي زنی 
بیشتر حرفت رو قبول مي کنند.«

٭٭٭
ببیند. صدایش  الزهرا3. مي خواست سید را  آمده بود جلوی درب بیت 

کردم. آمد جلوی درب و گفت: »بفرمایید!؟«
آن خانم گفت: »من رو مي شناسید؟!«

سید هر وقت مي خواست با خانمی صحبت کند سرش را باال نمي آورد. آن 
روز هم همین طور. سرش پایین بود و گفت: »خیر.«

گفت: »دو تا پسر دارم که ظاهرًا چند وقته با شما آشنا شدند. دوقلو هستند و 
هفده سال سن دارند.«

 سید گفت: »بله، بله، حال شما خوبه؟«
آن مادر ضمن تشکر گفت: »من باید مطلبی رو بگم. امیدوارم من رو ببخشید.« 
بعد ادامه داد: »خانواده ما هیچ کدام اهل مذهب و دین و ... نیستند. مدتی 
با شما آشنا شدند. توی خانه هم از شما زیاد  پیش بچه های من موقع فوتبال 

تعریف مي کردند. من فکر کردم شما مربی فوتبال و ... هستید.
من چند وقتیه که مي بینم رفتار و اخالق بچه های من تغییر کرده! روز به روز 
برخورد بچه ها، با من و پدرشان بهتر از قبل مي شد. مدتی بود که مي دیدم این 

بچه ها توی اتاقشون هستند و کمتر پیش ما مي آیند.
یک روز از الی در مشاهده کردم که دوتایی دارند نماز مي خونن. خیلی 
تعجب کردم. خیلی هم شرمنده شدم که بچه های من از من خداشناس تر شدند.«

از  بعضی  اینکه فهمیدم  تا  نظر داشتم.  مدتی رفتار و اخالق پسرها رو زیر 
روزها به مکانی مي روند و آخر شب برمي گردند. فکر کردم باشگاه مي رن. 
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اما وقتی بر مي گشتند چشم هایشان کبود بود. معلوم بود که خیلی گریه کرده اند!
ناراحت بودم. گفتم شاید کسی اون ها رو اذیت مي کنه. برای همین چادر 
خانم همسایه را قرض گرفتم و امروز آن ها را تعقیب کردم. فهمیدم که به اینجا 

آمده اند ؛ به بیت الزهرا3.
از همسایه ها پرسیدم:“اینجا كجاست؟!”

گفتند: “حسینیه است. جوان ها مي آیند و سخنرانی و مداحی دارند. مسئول 
اینجا هم نامش آقا سید علمدار است”.

من هم نام شما را شنیده بودم. برای همین اینجا ماندم و تا آخر هیئت را گوش 
کردم. مطمئن شدم خدا دست بچه های من رو گرفته. برای همین اومدم از شما 

تشکر کنم و بگم بیشتر مراقب بچه های من باشید.«
همان موقع دوقلوها از در بیرون آمدند. با تعجب مادرشان را دیدند که با سید 

در حال صحبت است. 
سید جلو رفت و دست انداخت گردن هر دوی آن ها و گفت: »حاج خانم، 
بچه های شما عالی اند. این ها معلم اخالق من هستند. خدا این ها رو خیلی دوست 

داره. ما هم که کاره ای نیستیم. این بچه ها باید ما رو یاری کنند.«
چند روز بعد دوباره همین مادر را دیدم. آمده بود تا سید را ببیند. 

سید جلوی در آمد. مادر، یک دسته اسکناس که داخل پاکت بود به سید 
داد و گفت: »کل پس انداز من همین سی هزار تومن هست که آوردم برای بیت 

الزهرا3. من هرچه دارم از شما دارم. شما هم هر طور مي دانید خرج کنید.«
سید تشکر کرد و مبلغ را به مسئول مالی هیئت تحویل داد. این دو نفر بعدها 

از بهترین نیروهای هیئتی شدند.



سید اعتقاد عجیبی به ائمه: داشت. به این خاندان عشق مي ورزید. مداحی که 
مي کرد برای احتیاج مادی نبود. در ازاي مداحی کردن مبلغ یا به قولی پاکت نمي گرفت. 
از وضعیت مالی او آگاه بودم. حقوقی که از سپاه مي گرفت کافی نبود. از آن 

پول، هم باید اجاره منزل را مي داد و هم امورات خانواده را مي گرداند. 
البته من سید را مي شناختم. مي دانستم که از آن حقوق بخشی را نیز انفاق 

مي کند. ولی با این حال از مداحی کردن هدیه و یا پولی نمي گرفت.       
با  قبول کرد. آن روز  برای مداحی دعوت کردند. سید هم  او را  بار  یک 
ماشین او را رساندم. در راه به شوخی گفتم: »راستی سید مداحی مي کنی، پاکت 

هم مي گیری؟«
با خانم حضرت  گفت: »من برای چیز دیگری مي خوانم. من هیچ چیز را 

زهرا3 عوض نمي کنم.« 
سید اعتقاد قلبی داشت. مي گفت: »من اگر برای مداحی پول بگیرم، دیگر 
نمي توانم در حضور مادرم حضرت زهرا3 بگویم که من خالصانه برای شما 
مداحی کردم؛ چون ایشان مي توانند بگویند که ُاجرت مداحی ات را گرفته ای.« 
مشهد  سفر  راهی  امام;  رهروان  هیئت  بچه های  با  صفر  ماه   28 سال  هر 

پاکت!
جانباز سرافراز سید مصطفی علمدار
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مي شدیم. در حرم هماهنگ کردیم تا سید در گوشه ای از صحن مداحی کند. 
از همه استان ها مي آمدند. سید را همه مي شناختند. یک  بار بعد از عزاداری 
خانمی با لهجة آذری آمد و مقداری پول از کیفش در آورد و به سید داد و 

گفت: »آقا سید این پول را بگیر و برای خودت خرج کن.«
آن خانم خیلی اصرار مي کرد. با خودم گفتم: »سید و این حرف ها! تا حاال ندیده 

بودم سید مداحی کند و پول بگیرد. او یک ریال هم برای خودش نمي گرفت.«
سید برای آنکه آن زن ناراحت نشود پول را گرفت! بعد هم به من داد و 

گفت: »برای هیئت خرج کنم.« 
به سید گفتم: »آن خانم چند بار تأکید کرد که این پول برای شماست و خرج 

خودتان کنید.«
بعد گفتم: »من این پول را نمي گیرم. باالخره آن روز توانستم راضی اش کنم 
که پول را برای خودش خرج کند. اما بعدها فهمیدم که سید آن مبلغ را خرج 

بیت الزهرا3 کرده.«
سینا خواهرزاده سید بود. بچه خردسالی بود که به همراه سید مداحی مي کرد. 
در روزهای آخری که سید در بیمارستان بستری بود دربار ة او توصیه کرد. گفته 

بود: »بعد از من مداحی اهل بیت: را ادامه دهد اما نه برای پول.« 
سید اگر برای هیئت، مداح هم مي آورد با او شرط مي کرد که پول نگیرد. 
یک  بار مرحوم آقاسی را به هیئت رهروان دعوت کرد. ایشان هم با آن شعرهای 

پرشور خود مجلس را عاشورایی کرد. 
بعد از اتمام جلسه، سید برای او یک جفت کفش خرید و به ایشان تقدیم 
کرد. مرحوم آقاسی هر کاری کردند که پولش را حساب کند، سید اجازه نداد 

و گفت: »این کفش ها را به عنوان هدیه برای شما گرفتیم.«



 روزهایی که مي خواست به جبهه برود حتمًا غسل شهادت مي کرد. خانواده 
هم آینه و قرآن و آب مي آوردند تا از زیر آن رد شود. در همان حیاط از ما 

مي خواست که دیگر جلوی در خانه نرویم. 
مي گفت: »روبه روی خانه نانوایی است. نمي خواهم مردم متوجه شوند که 

جبهه مي روم و اجر ما از بین برود.« 
مادر او را مي بوسید. در همان حیاط خانه از زیر قرآن رد مي شد و خداحافظی 

مي کرد.
 مادر، قسم مي داد که خدایا به جوانی حضرت علی اکبر 7 پسرم را به تو 
سپردم. هر چه خودت مي دانی. سرنوشت فرزندم هرچه هست، من راضی ام به 

رضای خودت.
٭٭٭

سید دوست داشت اگر کاری را انجام مي دهیم با خلوص نیت و فقط برای 
خداوند انجام شود، نه برای دالیل دیگر. 

سید، چه در هیئت و چه در کارهای دیگر، هرگز به دنبال مقام های دنیایی نبود.
در لباس سپاه آخرین درجه ای که داشت، سروان بود. روزی به سید گفتم: 

اخالص
مادر و دوستان شهید
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»همة  هم دوره های شما سرگرد و سرهنگ هستند. چه جوریه که شما بعد از این 
همه سال، این همه خدمت و جنگ و ... هنوز سروانی!؟«

گفت: »ولش کن! زیاد مهم نیست. آدم باید اون دنیا درجة باالیی داشته باشه.« 
٭٭٭

پس از شهادتش به خوابم آمد. گفت: »برو به فالنی بگو این قدر دنبال دنیا 
نباش. من هم فراموش کردم. به سراغ آن بنده خدا نرفتم.«

دوباره به خوابم آمد و همان را تکرار کرد. وقتی آن شخص را دیدم سفارش 
سید را به او گفتم. آن آقا سخت ناراحت شد و همان  جا روی زمین نشست! 

نمي دانستم چرا.
بعد از مدتی شنیدم که خیلی به دنبال پست و مقام بوده. بعد از کلی تالش 

توانسته بود به مقام مدیرکلی برسد.
برای عرض تبریک با دوستان هیئتی به محل کارش رفتیم. 

را  مجتبی  سید  سفارش  دوباره  شد،  خالی  اتاق  وقتی  خداحافظی  موقع 
تکرارکردم تا فراموش نکند. 

٭٭٭
با اینکه خیلی تأکید کرده بودیم که اطالع بدهد تا مراسم بگیریم اما بدون 

آنکه اطالع دهد از مکه برگشت. 
وقتی به شهرستان قائم شهر رسید تازه به خانه زنگ زد که من ازحج برگشته ام!

ما هم چون از قبل آمادگی نداشتیم فقط به اندازه یک ماشین به استقبال او 
رفتیم. وقتی به او اعتراض کردیم که چرا به ما نگفتی و ...

گفت: »مي خواستم ریا نشود. معنویتش به همین است که کسی نفهمد.« 
٭٭٭
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صبح روز تاسوعا بود. جهت برگزاری مراسم زیارت عاشورا همراه سید 
نوشهر  در شهرستان  واقع  ارتش  دریایی  نیروی  به  هیئت،  بچه های  و  مجتبی 

رفتیم. 
مراسم عجیبی بود. در آن روز من کنار سید نشسته بودم. سید هم طبق معمول 
شال سبزی را روی سرش انداخته بود. با سوز و گداز خاصي مشغول خواندن 

زیارت عاشورا و مداحی بود. 
بعد از پایان مراسم، شال سبز خودش را گردن من انداخت! با تعجب پرسیدم: 

»این چه کاریه!؟« 
گفت: »بگذار گردن شما باشه!« 

هنوز صحبتم تمام نشده بود که دیدم جمعیت حاضر که بیشترشان نظامی 
بودند به سمت من آمدند و شروع کردند به دست دادن و التماس دعا گفتن!

هرچه مي گفتم اشتباه گرفته اید، مداح من نیستم و ... کسی به حرفم گوش 
نمي داد. نگاهم به سید افتاد. تنها در گوشه ای ایستاده بود. کسی هم در اطرافش 

نبود. 
اصلًا عالقه ای به مشهور شدن و ... نداشت. با این کار مي خواست اخالص 

خود را حفظ کند.
مراسم نوشهر فوق العاده بود؛ آن قدر تاثیرگذار بود که مسئول یگان چندین 

بار دیگر از سید دعوت کرد تا در آنجا حضور یابد.
٭٭٭

سال 1369 در خوزستان که بودیم مسئول طرح و عملیات بود. یك روز اعالم 
شد كه باید نقشه دقیق و رنگی از منطقه تهیه كند. روز بعد قرار بود مسئوالن 

جهت بازدید به مقر ما بیایند.
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سید تا نیمه شب مشغول کار بود. تا اینکه نقشة خوبی تهیه شد. بعد از نماز شب 
و نماز صبح رفت برای استراحت. 

قرار بود یکی دیگر از دوستان در تهیه نقشه کمک کند. اما او شب تا صبح 
خوابید!

فردا وقتی مسئوالن مراجعه کردند همان آقا نقشه های سید را نشان داد و برای 
مسئوالن توضیح داد. بعد هم به دلیل دقت باالی نقشه ها هدیه ای گرفت.

سید اصلًا به روی خودش نیاورد. در مقابل اعتراض ما فقط یک جمله گفت: 
»اجر ما پیش خدا محفوظه.«  



بیشترین مسافرتی که سید با خانواده یا دوستان مي رفت به مشهد بود. هر سال 
چند بار به زیارت امام رضا7 مي رفت. 

فراموش نمي کنم. یک  بار با گروهی از دوستان به همراه آقا سید به مشهد 
مقدس مشرف شدیم. 

سید به طور مرتب، هر شب حدود ساعت دو نیمه شب در »دارالسیاده«، که 
رو به روی مسجد گوهرشاد بود، برنامه مداحی و عزاداری برقرار مي کرد. 

این برنامه تا یک ساعت مانده به اذان صبح ادامه داشت. وقتی برنامه به پایان 
مي رسید، سید از بچه ها جدا مي شد. 

خیلی به دنبال این بودم که سید بعد از عزاداری با شکوه در حرم به کجا 
مي رود.

شبی بعد از مراسم، به  طور اتفاقی سید را در گوشه ای از صحن با صفای امام 
رضا7 دیدم. مشغول نماز شب بود. 

انگار او خستگی ناپذیر بود. بعد از آن شور و حال عزاداری حواسش جمع 
بود تا نماز شب و خلوت با خدا را از دست ندهد. 

در سفر مشهد زمانی که به زیارت امام رضا7 مي رفتیم واقعًا حالت معنوي 

زیارت
خانواده و دوستان شهید
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كه  بودیم  دعا  آن قدر سرگرم  بار  یك  مي گفت:  سید  همسر  داشت.  خاصي 
فرزندمان، زهرا، گم شد. 

من خیلي هول شدم. با ناراحتی به دنبال او بودم. نمي دانستم کجا بروم. اما سید 
مشغول دعا و زیارت بود.

عصبانی شدم. گفتم: »زهرا گم شده!«
 سید هم سرش را بلند کرد و با خونسردي گفت: »چقدر حرص مي خوري، 

امام رضا7 خودشان بچه  را مي آورد و تحویلت مي دهد.« 
من از این خونسردی او عصبانی تر شدم. چند دقیقه اي نگذشته بود كه زهرا 

دوان دوان وارد صحن شد! بعد هم مستقیم به سمت ما آمد. 
سید گفت: »دیدي خانم، این هم تحویل شما.« 

واقعًا از این ماجرا تعجب کرده بودم. 
٭٭٭

براي زیارت عازم جمكران بودیم. ماشین گیرمان نمي آمد. مدت زیادي كنار 
جاده منتظر ماندیم. 

دیدم سید رو به سمت مسجد جمكران كرد و گفت: »آقا ما داریم مي آییم. 
خودتان لطفي كنید، یك ماشین با راننده خوب نصیب ما كنید.« 

طولي نكشید كه همان اتفاق افتاد. یک ماشین با راننده خیلی خوب جلوی ما 
ایستاد و با هم به جمكران رفتیم. 

شخص بزرگی مي گفت: »ایمان واقعی به خداوند و بعد، توسل و اعتقاد 
راسخ به ائمه اطهار: باعث مي شود اتفاقاتي بیفتد كه خارج از تفكر انساني 

است.« 



معمولًا شب ها در شلمچه، کنار سنگر و در تاریکی، نظاره گر آسمان بودیم. 
درآن شرایط دشمن هم دیدی بر ما نداشت. شبی تعدادی از دوستان به حلقة ما 

پیوستند. 
شروع به صحبت کردیم. بحث به والیت فقیه کشیده شد. یکی از بچه ها 
دربارة اختیارات ولی فقیه نظرش را گفت بعد با مخالفت شدید جمع حاضر 
روبه رو شد. تنها کسی که به او اجازه داد تا ادامه مطلب خود را بگوید فرمانده 

ما، یعنی سید مجتبی، بود.
مي داد  گوش  خوب  لحظه  آن  تا  که  سید  او،  صحبت های  اتمام  از  پس 
دیدگاه های خود را بیان کرد. چنان منطقی صحبت کرد که با صحبت های سید 

نظرات آن فرد هم تغییر کرد. همه ما هم استفاده کردیم.
برای ما خیلی جالب بود. کسی در کسوت فرماندهی، هم سطح معلومات 
باالیی داشته باشد، هم در مواجه با نظرات دیگران این اندازه شرح صدر نشان 

دهد و به عقاید دیگران احترام بگذارد و در عین حال به فکر اصالح هم باشد.
٭٭٭

برای آموزش چتر بازی به همراه سید مجتبی و چند نفر دیگر به تهران اعزام 

برخورد صحیح
جمعی از دوستان شهید
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شدیم. من به همراه سید در یک گروه قرار گرفتیم. رفتار و کردار خوب سید 
چنان بود که در آن مدت کوتاه، برادران دانشجو شیفتة او شده بودند. 

یادم است زمانی که ما از آسایشگاه بیرون مي رفتیم، سید بدون اینکه حرفی 
بزند تمام کارهای نظافت و ... را انجام مي داد و اصلًا به روی خودش نمي آورد. 

بعد از مدتی مرخصی گرفتیم تا به ساری برویم.
را  ضبط  راننده  حرکت،  شروع  در  شدیم.  اتوبوس  سوار  و  ترمینال  رفتیم 
روشن کرد. آنچه که پخش مي شد آهنگی مبتذل بود. به سید نگاه کردم. منتظر 

عکس العمل او بودم. 
با خودم گفتم: »حتمًا  بلند شد و به سمت راننده رفت.  سید از جای خود 

برخورد شدیدی با راننده دارد.«
 اما سید با نرمی و مالیمت به راننده گفت: »اگر نمي خواهی مادرم حضرت 

زهرا3 از تو راضی باشد، به گوش دادن نوار ادامه بده.«
بزند.  راننده  به  نمي کردم که سید مجتبی چنین حرف سنگینی  اصلًا فکر 
شکایتی  و  حرف  بدون  را  ضبط  که  کرد  اثر  راننده  در  چنان  سید  حرف 

خاموش کرد. 
در ادامه سفر راننده به قدری با سید دوست شدکه هر چیزی را مي خواست 

بخورد اول به سید تعارف مي کرد.
٭٭٭

با انسان های سرکش، مهربانی و عطوفت و  سید بهترین راه را برای مقابله 
برخورد صحیح مي دانست. 

همسرش مي گفت: »در میداِن ساعت ایستاده بودیم. در سمت دیگر میدان 
چند جوان که ظاهر مناسبی نداشتند مرتکب کارهای ناپسندی شدند.
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 سید با دیدن آن وضعیت رو به من کرد و گفت: “شما و زهرا در اینجا بمانید، 
من االن برمي گردم.” 

نگران شدم. پیش خودم گفتم نکنه با آن حال بیمار، دست به کاری بزند. 
دیدم رفت جلو و با لبخند با آن جوان ها سر صحبت را بازکرد. 

آن قدر آرام و منطقی برخورد کرد که آن ها خودشان متوجه ناپسند بودن 
کارشان شدند و سرشان را از خجالت پایین گرفتند.«



جمعه ها در مسجد امام حسن مجتبی7 دعای ندبه خوانده مي شد. مداح 
به وجد  را  انسان  زیبایی که  با آن صدای  بود.  برنامه آقا سید مجتبی علمدار 

مي آورد.
همیشه بعد از اتمام دعا، برای فوتبال مي رفتیم به محله بخش هشت. خیلی ها 
ابتدا براي فوتبال به دعای ندبه مي آمدند و کم کم با اهل بیت: آشنا مي شدند.
آقا سید با وجود درد زیادی که به دلیل مجروحیت زمان جنگ در ناحیه 
زانوی پایش داشت به همراه ما مي آمد و با جدیت فوتبال بازی مي کرد. واقعًا 

بازی او حرف نداشت. 
خیلی ها باور نمي کردند یک مداح خوش صدا و یک پاسدار، این قدر خوب 

بازی کند.
زمانی که برای فوتبال مي رفتیم گاهی اوقات مي شد که از دهان سید خون 

جاری مي شد. این هم از آثار شیمیایی شدن سید در جنگ بود.
تا کسی آن  به گوشه ای مي رفت  نشود  متوجه  ایشان طوری که کسی  اما 
صحنه را نبیند. یا موجب ناراحتی کسی نشود و به قول خودش اجرش از بین 

نرود. 

شرط بندی
جمعی از دوستان شهید
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بعد از بازی بچه ها سر برد و باخت و نحوه داوری و ... با هم بحث مي کردند. 
در یکی از روزها آقا سید، همه بچه ها را جمع کرد و گفت: »بازی خشک و 

خالی صفا نداره، حتمًا باید توی بازی شرط  بندی هم باشه!!«
همه جا خوردیم! آقا سید و این حرف ها؟!

یکی از بچه ها گفت: »آقا سید، شرط بندی!؟ از شما دیگه انتظار نداشتیم!« 
سید خنده ای کرد و گفت: »البته شرط بندی حالل!« 

با تعجب نگاهش  کردیم. گفت: »هر تیمی که بازنده شد برای تیم برنده باید 
صد تا صلوات بفرسته.«

همه قبول کردند. از آن به بعد هر وقت بازی مي کردیم، یا صلوات دهنده 
بودیم، یا صلوات گیرنده.

 با این کار آقا سید، کلمه برد و باخت و ناراحتی بعد از آن در ذهن بچه ها به 
اثری مثبت تبدیل شد.



والیت فقیه را نایب امام زمان)عج( مي دانست. اطاعت از ایشان را هم واجب. 
مي گفت: »تا زنده ایم باید پیرو راه والیت باشیم.« 

امام را  امام خمینی; عالقه ویژه  ای داشت.  به شخص  این خصوص  در 
نیز مقلد ایشان  ولی فقیه مطلق زمان خود مي دانست. تا زمان حیات امام; 

بود. 
به  فقیه  به فرمان ولی  از والیت را در جبهه رفتن  بارزترین اطاعت محض 

نمایش گذاشت.
 عالقه به امام ; باعث شده بود تا هر کس که امام; را دوست داشت، سید 

هم او را دوست داشته باشد. 
نمونه اش آیت اهلل شهید بهشتی و آیت اهلل خامنه ای بود. و کسانی که برایشان 

امام مهم نبود برای سید هم اهمیتی نداشتند.
از بُعد دیگر امام را احیاگر تمامی جوانان معاصر خود مي دانست. کسانی که 
تا قبل از انقالب درگیر فساد و ... بودند و با انقالب اسالمی مسیر زندگی آن ها 

تغییر کرد.
با کاروان پیاده وقتی به نزدیکی حرم امام مي رسیدیم، سید پا برهنه شد. انگار 

عاشق والیت
جمعی از دوستان شهید
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حرارت و داغی آسفالت را حس نمي کرد. او جلوتر از ما با چشمی گریان خود 
را به حرم محبوب مي رساند.

سید بعد از رحلت حضرت امام)ره( ارادت خاصی به امام خامنه ای)حفظه اهلل( 
پیدا کرد. 

منازل  را در  امام;، مراسم دعا  ایام هیئت رهروان  نمي کنم. آن  فراموش 
شهدا برگزار مي کرد. 

شبی من به همراه سید بعد از اقامه نماز مغرب و عشا از مسجد جامع راهی 
منزل یکی از  شهدا شدیم. در طی مسیر خاطرات دوران جنگ و دوستان را 

مرور مي کردیم. 
ناگهان سید سؤالی پرسید که انتظارش را نداشتم! پرسید: »نظر شما دربارة 

مقام معظم رهبری چیست!؟«
ابتدا کمی تعجب کردم؛ چون بعد از ذکر خاطره از یاران سفرکرده، یک باره 
چنین سؤالی را مطرح کرد. وقتی متوجه اهمیت سؤال شدم نظر شخصی خودم 

را بیان کردم.
بعد از آن سید باحالتی بغض  آلود گفت: »عشق به آقا چنان در وجودم نفوذ 
کرده که چهرة امام خمینی; را در ایشان مي بینم. از خدا مي خواهم این عالقه 

و رابطه را از من نگیرد.
بارها دیده بودیم. در زمانی که سخنرانی های مقام معظم رهبری پخش مي شد 

سعی مي کرد کاغذ و قلمی بردارد و مطالب مهم را بنویسد.
عشق و ارادت سید به امام خامنه ای روز به روز بیشتر مي شد. تا اینکه ...

حضرت آقا در سال 1374 مردم مازندران را مورد تفقد قرار دادند. استقبال 
مردمی از ایشان به قدری با شکوه بود که زبان نمي تواند توصیف كند.
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سپس معظم له در مصالی شهر ساری با اقشار مختلف مردم دیدار داشتند.
سید مجتبی برای دیدار ایشان سر از پا نمي شناخت. 

خودش آن روز به یاد ماندنی را این گونه توصیف مي کند:
وقتی به مصلی رسیدم جمعیت زیادی را دیدم. همه منتظر بودند تا نوبتشان 

شود و به زیارت آقا نائل شوند. 
در نزدیکی ورودی مصلی چند نفر از دوستانم را دیدم. برای احوال پرسی 

پیش آن ها رفتم و همان  جا ماندم! 
انتظار برایم سخت بود؛ زیرا مقصود را مي دیدم اما عدم توفیق زیارت برایم 

قابل تحمل نبود.
بعد از لحظاتی آرام آرام صف کمی تکان خورد و من به همراه چند نفر 
دیگر وارد مصلی شدیم. حاال دیگر چند متری بیشتر با محبوبم فاصله نداشتم.
آهسته آهسته  برسم.  خدمتشان  بتوانم  راحتی  این  به  نمي شدکه  باورم  اصلًا 
جلو رفتیم. تا اینکه نوبت به من رسید. با ایشان چهره به چهره شدم. لحظات 

شورانگیزی بود. 
مناسب دیدم در این فرصت اندک فقط از هیئت برایشان بگویم و برای ادامه 

فعالیت آن رهنمود بطلبم.
عرض کردم: »حضرت آقا، ما در این شهر به همراه جوانان دیگر به منظور 
کارهای مذهبی و فرهنگی هیئتی را تشکیل داده ایم و نام آن را هم مزین به نام 

حضرت امام; کرده  ایم. 
لطفًا در صورت امکان برای بچه های هیئت پیامی بفرمایید تا به عنوان هدیة 

این دیدار برای آن ها بازگو کنم.«
مقام معظم رهبری تبسمی کردند و فرمودند: »به بچه های هیئت از قول من 
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بگویید سعی شان این باشد که حزب الّلهی بودن خود را در همه عرصه ها حفظ 
کنند.«

سید در بخشی از وصیت نامه اش نیز چنین آورده است: 
به دوستان و برادران عزیزم وصیت مي کنم؛ کاری نکنندکه صدای غربت 
فرزند فاطمه3 مقام معظم رهبری، که همان نالة غریبانه فاطمه 3 خواهد بود 

به گوش برسد. 
همان  طور که زمان امام خمینی; گوش به فرمان بودید و در صحنه های 

انقالب حاضر و آماده ایثار جان و زندگی بودید )همان  گونه باشید( 
مسلمان ها،حزب الّلهی ها، بسیجی ها ... نگذارید تاریخ مظلومیت شیعه تکرار 
شود. بر همه واجب است مطیع محض فرمایشات مقام معظم رهبری که همان 

ولی فقیه است باشند؛ 
چون دشمنان اسالم کمر همت بسته اند تا والیت را از ما بگیرند و شما همت 

کنید، متحد و یکدل باشید تا کمر دشمنان بشکند و والیت باقی بماند.



در روایات دینی ما و در آیات قرآن بسیار دربارة امر به معروف و نهی از 
منکر سفارش شده تا جایی که آن را در کنار نماز آورده اند. 

سید مجتبی از کسانی بود که به امر به معروف، به عنوان یک فریضه مهم 
دینی نگاه مي کرد. بنابراین هر گاه مي دید کسی راه را اشتباه مي رود یا دچار 
لغزش شده، بدون توجه به جایگاه و ُپست و مقام او در مقابلش مي ایستاد و با 

لحنی آرام به او تذکر مي داد.
البته در تذکر دادن به دستورات دین در بارة حفظ آبروی شخص، نحوه امر 

به معروف و ... خیلی دقت مي کرد.
اما به هر حال کسانی بودند که خود را باالتر از همه مي دانستند و تاب یک 

تذکر را نداشتند. بنابراین برخی با او دشمنی مي کردند.
این امر تا به آنجا پیش رفت که عده ای با او برخورد کردند. حتی به او ضد 

والیت فقیه مي گفتند!!
وقتی سید مي پرسید: »چرا این حرف را مي زنید؟ مي گفتند تو اگر تابع والیت 
بودی نام هیئت را رهروان امام خمینی; نمي گذاشتی، بلکه نام آن را رهروان 

والیت فقیه و یا ...  قرار مي دادی.«

سوءظن
جمعی از همکاران سید
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سید هم در جوابشان مي گفت: »من همین ایراد شما را با رهبر عزیزم در آن 
دیدار مطرح کردم. ایشان فرمودند به حرف کسی کاری نداشته باش. محکم و 

استوار راهت را ادامه بده.«
٭٭٭

وقتی کسی کار فرهنگی آن هم با آن گستردگی در سطح شهر انجام دهد و 
دوستان زیادی در اطرافش باشند یقینًا دشمنانی هم خواهد داشت که حسادت 

چشمانشان را کور مي کند. 
به سید ایراد مي گرفتند که چرا هیئت سیاسی شده!؟ چرا از فالن سخنران 

دعوت کرده ای که زمانی طرفدار ... بوده! 
برای همین سید مجتبی از روحانیان مختلف استفاده مي کرد. مي گفت: »به 
باشد  مفید  برای جوان ها  بتواند  از هر سخنرانی که  ما  نیستیم.  ما سیاسی  خدا 

استفاده مي کنیم.« 
راست مي گفت. بیشترین سخنرانی هیئت را در زمان سید، آیت اهلل صمدی 

آملی انجام مي داد.
یک بار که سید از دست این افراد خسته شده بود در حضور اعضای اصلی 
هیئت با صدای بلند گفت: »ما دربارة احزاب سیاسی و ... یک نظر بیشتر نداریم. 
با  و راست  بر چپ  ما مي گوییم درود  به راست.  نه  داریم  به چپ کار  نه  ما 

والیت، و مرگ بر چپ و راست بی والیت.«
دامنه کارهای پشت پرده علیه سید به محل کار او هم کشیده شده بود. عده ای 
علنًا در حضورش به او بد مي گفتند. به هیئت رهروان که آن زمان از لحاظ معنویت 

یکی از بهترین محافل مذهبی سطح کشور بود، مي گفتند هیئت غشی ها و ...
من را صدا کردند. رفتم دفتر آقای ... در سپاه، آن موقع من در تبلیغات سپاه 
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ساری مسئولیت داشتم. پرسید: »از سید مجتبی علمدار چه مي دانی؟«
گفتم: »چطور!؟«

 گفت: »خواهش مي کنم. مطلب مهمی پیش آمده، هر چه که مي دانی بگو.«
گفتم: »پشت سر او خیلی حرف مي زنند. اما من از زمان جنگ با او دوست 
هستم. هیچ  کدام این حرف ها صحیح نیست. سید مجتبی یک شهید زنده است.« 
بعد ادامه دادم: »سید با سربازها خوب برخورد مي کند. همه سربازها عاشق او 
هستند. اما برخی از پرسنل از این کار خوششان نمي آید. سید به برخی از افراد 
تذکر مي دهد که کارشان را درست انجام دهند اما خیلی ها خوششان نمي آید. 

بنابراین پشت سر سید حرف مي زنند و ...«
را  او  سخنان  دلیل جواب  با  من  و  مي کرد  سؤال  به یک  یک  مسئول  آن 

مي دادم. در پایان گفت: »خیلی از تو ممنونم. مشکل مرا حل کردی!« 
تعجب کردم. پرسیدم: »چه مشکلی؟!«

نمي خواست جواب دهد اما با اصرار من گفت: »برای سید پرونده درست 
شده بود. قرار بود من پرونده را امضا کنم و به تهران بفرستم. دیروز آخر وقت 

مي خواستم امضا کنم. اما گفتم بگذار فردا پرونده را بخوانم بعد.«
دیشب در عالم خواب شهید محالتی، نماینده امام; در سپاه، را دیدم. ایشان 

فرمودند: »حضرت امام; از تو راضی نیست!«
 من گفتم: »چرا؟!«

گفتند: »این پرونده چیست که مي خواهی امضا کنی؟!«
من از خواب پریدم. تنها پرونده ای که قرار بود امضا کنم همین پرونده سید 

مجتبی بود. برای همین شما را صدا کردم.



برای نماز جماعت به بچه های هیئت ملحق شدم. آن ها کارهای قشنگی در 
سطح شهر آغاز کرده بودند. آن شب قصد داشتند نماز جماعت مغرب و عشاء 

را در پارک شهرداری ساری برگزار کنند. 
شب عید غدیر بود. مراسم جشن بعد از نماز در بین عموم مردم بر پا مي شد. 
خیلی کار زیبایی بود. اینکه در مراسم مذهبی همه مردم را شرکت دهیم و آن ها 

را با مفاهیم زیبای دین آشنا کنیم.
از دیگر کارهای مجتبی اقامه اذان توسط تمامی جوانان و نوجوانان هیئت 
در پارک شهرداری بود. صحنة بسیار زیبایی خلق مي شد. همه یکپارچه اذان 

مي گفتند و آماده نماز مي شدند. 
بسیاری از مردم، که برای تفریح به پارک شهرداری آمده بودند، با دیدن این 

جماعت باشکوه به نمازجماعت مي پیوستند.
وقتی آقا سید مجتبی را دیدم، تازه یادم افتاد که او را برای مراسم عقدم، که 

فردا برگزار مي شد، دعوت نکردم.
بعد از نماز به آقا سید گفتم: »فردا مراسم عقدم برگزار مي شود. دعوت نامه ای 

هم همراه ندارم. ولی شما دعوت هستید.« 

کار فرهنگی
حمید دیانی
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سید با لبخند همیشگی به من تبریک گفت و کمی سربه سرم گذاشت، بعد 
سررسیدش را باز کرد و دعوت نامه های عروسی فردا را نشانم داد و گفت: »با 

اینکه چند مراسم دیگر نیز دعوت هستم ولی اگر خدا بخواهد، مي آیم.«
روز عید به همراه خانواده اش در مراسم شرکت کرد. خیلی خوشحال شدم. 

حضور سید در هر مجلسی برکت آن مجلس بود. 
از سید دعوت کنم که مدح حضرت  مبارک  این روز  به فکرم رسید در 

علی7 را بخواند.
وقتی با او در میان گذاشتم گفت: »شعر عید غدیر در نهایت به والیت و دفاع 
از والیت و حضرت زهرا3 ختم مي شود، خالصه اینکه آخر آن با اشک تمام 

مي شود، شاید مناسب مراسم شما نباشد.« 
باالخره سید را راضی کردم. گفت: »از روحانیت بزرگوار حاضر در جلسه 

اجازه بگیر.«
 پس از کسب اجازه از علمای حاضر در مجلس، سید شروع به خواندن کرد.
همان  طور که گفته بود، خواندن آن اشعار نهایتًا منجر به گریه و تأثر حاضران 
شد. اما هیچ کس از این برنامه ناراحت نشد. همه مجذوب صدای گرم سید شده 

بودند.
هنوز هر وقت در بین دوستان و اقوام صحبت مراسم آن روز مي شود، تنها 
چیزی که بیشتر به آن اشاره مي  شود، نوای ملکوتی سید مجتبی است که در روز 

عید غدیر فضای معنوی خاصی به آن مراسم داده بود.



سید در محل کار لحظه ای بیکار نبود. نمي گذاشت هیچ کاری روی زمین 
بماند. دائم در حال فعالیت بود. 

به رزق حالل بسیار اهمیت مي داد. وقتی هم کار نداشت مشغول کمک به 
دیگران مي شد. 

دائمًا لب های سید تکان مي خورد! او در حین انجام کار همیشه ذکر مي گفت. 
به ذکر شریف صلوات خیلی اهمیت مي داد. 

دربارة لباس سپاه اعتقاد خاصی داشت. مي گفت: »این لباس را باید با وضو 
پوشید. این لباس یادگار خون هزاران شهید است که به ما رسیده.«

هر روز صبح زودتر از بقیه به محل کار مي آمد. با دوستانش در نمازخانه یا 
یکی از اتاق ها زیارت عاشورا مي خواند و بعد با پوشیدن لباس سپاه به اتاق خود 

مي رفت.
اجازه نمي داد پشت سر کسی حرف بزنیم. مي گفت: »اگر مشکلی هست، 

روی کاغذ بنویس و به آن شخص برسان.«
٭٭٭

از این اتاق به آن اتاق رفت! چند تا امضا گرفت. از مراجعان تربیت بدني سپاه 

یاران امام زمان)عج(
یکی از همکاران سید
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ساري بود. او را نمي شناختم. فكر كنم از بچه هاي بسیج بود. كارش كه تمام شد 
خداحافظي كرد و رفت. 

آن زمان من در سپاه فعالیت داشتم. ساعتي بعد از اتاق خارج شدم. با تعجب 
دیدم، همان آقایي كه كارش تمام شده بود مقابل یکی از اتاق ها ایستاده!

از دور كمي نگاهش كردم. خیلي مشكوك بود. هر از چندگاه نگاهي به 
داخل اتاق مي انداخت. جلو رفتم و گفتم: »سالم، مشكلي پیش اومده!؟«

یك  دفعه برگشت و در حالي كه جاخورده بود گفت: »نه.«
« بعد مكثي كرد و گفت: »شما این آقا رو مي شناسي؟!«

بعد هم با دست به شخصی كه توی اتاق نشسته بود اشاره كرد. 
گفتم: »بله، چطور مگه؟!« 

گفت: »اسمشون چیه؟!« 
گفتم: »شما چی کار دارید، اصلًا شما کی هستید؟!«

به صحبت كرد. گفت: »من دیشب در عالم خواب  شخص غریبه شروع 
جمعیت زیادي را دیدم كه مثل رزمندگان زمان جنگ در حال حركت بودند!
همه لباس هایی زیبا بر تن داشتند. چهره هایشان نورانی بود. همه در کنار هم 

انگار رژه مي رفتند. 
در پشت سر آن گروه، افراد دیگری بودند كه منزلت و مقامشان بسیار باالتر 

بود. 
آن ها به صورتشان نقاب داشتند. ظاهرًا آن ها فرمانده یا مسئول بقیه بودند.

از شخصي كه در کنارم بود پرسیدم: “اینها چه كساني هستند؟”
او هم گفت: “این ها یاران امام زمان)عج( هستند”.

من از سر تعجب به سمت یكي از سربازان خاص آقا، که نقاب داشتند، رفتم. 
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به او نزدیک شدم و نقاب روي صورتش را كنار زدم. توانستم چهره آن شخص 
را ببینم!

منتظر ادامه صحبت هاي آن شخص بودم. با تعجب گفتم: »ُخب چي شد!؟«
آن آقا بعد از مكث كوتاهي ادامه داد: »وقتی چهره این آقا را داخل این اتاق 
دیدم یاد خواب شب گذشته افتادم. آن یار امام زمان)عج( همین آقایی است كه 

توي این اتاق نشسته!« 
سرم را برگرداندم و به داخل اتاق نگاه کردم. سید مجتبی علمدار به تنهایی 

داخل اتاق نشسته و مشغول کارهایش بود.
شبیه این ماجراها بعد از شهادت سید بسیار زیاد نقل شد که از بیان آن ها 

صرف نظر مي کنیم.



سید وقتی به یاد یاران شهیدش مي افتاد آن چنان گریه مي كرد که حال مجلس 
عوض مي شد. 

نگاه او به شهید و شهادت حالت ویژه اي داشت. همیشه در مراسم  از شهدا 
مي خواند. 

خودش باالي سر خیلي از شهدا در زمان شهادتشان رسیده بود. با چشمان 
خود دیده بود كه چگونه به وصال یار رسیده اند. 

سید با خانواده شهدا نیز دائم در ارتباط بود. به خصوص با فرزندان شهدا مانند 
یك پدر رفتار مي كرد. یك بار زهرا، دخترش، را در بغل گرفته بود و در خیابان 

راه مي رفت. ناگهان زهرا را روي زمین گذاشت. 
پرسیدم: »چی شده!؟« 

این بچه  از روبه رو مي آیند خانوادة شهید هستند.  »اون خانواده که  گفت: 
پدرش شهید شده. اگر این صحنه را ببیند، شاید دلش بسوزد و یاد پدرش بیفتد 

و بهانة او را بگیرد.« 
معمولًا هیئت را هفته اي یك  بار منزل خانوادة شهدا مي برد. سید با این بهانه 

یاد شهدا بود وكمي خود را تسكین مي داد. 

یادواره شهدا
راوي یکی از دوستان شهید
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نائل مي آمد واقعًا غبطه  هر زمان كه یكي از هم رزمانش به فیض شهادت 
مي خورد. در حالي كه گریه مي كرد مي گفت: »ما جا مانده ایم.« 

٭٭٭
یاد  امام، رهبر عزیز فرمودند: »زنده نگاه داشتن  ولّی زمان، جانشین برحق 

شهدا کمتر از شهادت نیست.«
بر این اساس سید مجتبی یکی از کارهایی که در سال های بعد از جنگ آغاز 
كرد برگزاری مراسم یادوارة شهدا بود. این مراسم ابتدا از مسجد دهقان زاده 

آغاز شد. 
بعد از آن مراسم یادواره شهدا، صورت کلی تر و بهتری پیدا كرد.

یادوارة  مراسم  مانند  بود.  خاص  شهیدی  به  مربوط  مراسم  این  از  برخی   
شهیدکشوری که سید با سه دستگاه اتوبوس بچه های هیئت را به روستا برد و 

مراسم را برگزار کرد.
چندین یادواره برای مجموعه شهدا برگزار شد. بعد از آن تصمیم گرفت 
در هر یادواره به یکی از شهدایی که در سطح استان به آن کمتر پرداخته شده 

بپردازد، و ویژگی های آن شهید را بازگو کند. 
مسئولیت ها، نحوه شهادت، قرائت وصیتنامه و ... از قسمت های مختلف این 
برنامه بود. برای این منظور از سالن دانشکده پزشکی و یا دیگر اماکنی که برای 

این کار مناسب بود استفاده مي کرد.
برای شهید غریب، سردار حسین بهرامی، که از روستاهای اطراف ساری به 

جبهه اعزام شده بود یادواره برگزار کرد. 
مردم تازه فهمیدند که این شهید چه انسان بزرگی بوده. وصیتنامه او حاوی 

نکات بسیار زیبای اخالقی و عرفانی بود.
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در یادوارة شهید طوسی متنی را قرائت کرد که مربوط به مالقات با شهدا بود! 
اینکه شهیدي از آن سوی هستی مطالبی را بیان مي کند. 

این متن بسیار در حضار تاثیرگذار بود. فیلم این یادواره موجود است. خالصه 
متن قرائت شده توسط سید به این شرح است: 

»چقدر سخت است حال عاشقی که نمی داند آیا محبوبش نیز هوای او را 
دارد یا نه؟

ای شهیدان. ما به عشق شما زنده ایم و به امید وصل کوی شما ...
اما شما به ظاهر دلیلی ندیدید که اوقات پراجرتان را صرف ما کنید. چه 
بگویم. راستی چگونه حرف دلمان را فریاد بزنیم که بدانید بر ما چه مي گذرد!؟
نیست،  نمي گفتید که ستون های شب عملیات ستون گردان  مگر خودتان 
ستون عشق است. ستون دل های سوخته ای است که با خمیر مایه اشک و سوز 

به هم گره خورده اند.
پس چرا؟ چرا هیچ سراغی از دل سوزان ما نمي گیرید؟ با اینکه تمام روز و 

شب ما، تمام ناگفته های ما، تمام نانوشته های ما بر شما عیان است.
اگر قطره اشکی آرام آرام به دور از چشم های نامحرم برگونه های ما مي لغزد، 
به  ما را دارند،  ناکسانی که آرزوی گریستن  برابر  شما مي دانید چرا، اگر در 
مصلحت لبخند مي زنیم، شما خوب مي دانید این لبخند معجزة آتش سوزانی 

است که در فضای قلبمان در گرفته است.
بیابان ها  به عمق  ... اگر  به قامت رعنایی خیره مي شویم، شما مي دانید  اگر 

مي نگریم، شما مي دانید به دنبال چه هستیم؟!
آری، شما ما را خوب مي شناسید. اما ما اینجا از شما هیچ نمي دانیم! 

از همان وقتی که صدای یاحسین7 آخرین شما را شنیدیم، دیگر تاکنون 
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نغمه دل انگیزتان را گم کرده ایم. 
به  باری که چهرة نورانی تان را دیدیم موقعی بود که صورتتان را  آخرین 
برای  را  رویتان  نظاره  و  دیواری شد  لحد  بودند. سنگ  نهاده  مزارتان  خاک 

همیشه از ما دریغ کرد.
ای شهیدان. ای مفقوداالثرها. ای جاویداالثرها!؟

ما نمي دانیم »فی جنات النعیم« کجاست؟! آخر ما نمي دانیم »متکعین علیها 
متقابلین« یعنی چه! 

نمي فهمیم »اال قیلًا سالمًا سالما« یعنی چه؟ برای ما درک »ذواتا افنان، فیهما 
عینان تجریان« محال است.

اصلًا شما دلتان مي گیرد؟! آنجا در میان محفل گرمتان سخن از ما هست یا 
نه؟! تا به حال شده از اروند هم قصه ای بگویید؟

 برای شلمچه هم ترانه ای بسرایید؟ به عشق هفت تپه زمزمه ای کنید؟ در فراق 
کارون اشکی بریزید؟ 

نمي دانیم و این ندانستن بیش از همه، ای شهیدان، شما را مقصر مي داند.
یعنی ما این قدر ناپاک بوده ایم که تمام هستی مان هم به یک یاد نمي ارزد؟! 
یعنی ما همردیف آنانی هستیم که تمام هشت سال را هم آغوش لذت بوده اند؟!  

یعنی مي خواهید بگویید، ما دیگر لیاقت با شما بودن را نداریم؟
باشد، بگویید، حرفی نیست!

اما الاقل یک بار هم که شده سری به این دل های فراموش شده بزنید. آخر 
به ما هم حق بدهید که انتظار داریم. دوست داریم که از آنجا صدایی بیاید؛ 
صدایی آشنا از حلقوم یکی از شماها، صدایی که به انتظارها پایان دهد. صدایی 

زیبا و دلنشین که بگوید: 
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آری، اینجا همان  طور که مي گفتند باغستان هایی دارد که انسان را مبهوت 
مي کند. 

اینجا  اینجا درختانی زیبا دارد. »تجری من تحته االنهار«  »فی جناٍت عالیه« 
قصرهایی دارد از زّمرد، یاقوت و ...

آری، به خدا قسم هرچه که مي گفتند راست است. »صدق اهلل العلی العظیم« 
خداوند به وعده اش عمل کرد.

به  قسم،  کردستان  ُکشنده  سرمای  به  قسم،  شلمچه  پر ستاره  آسمان  به  اما، 
چادرهای برپا شده در هفت تپه قسم. که آن ها چادر نبود، بلکه میعادگاه عاشقان 
اذان صبح  به صفای  بود. قسم  بود. آری، کعبه دل ها  بود. محل عروج شهدا 

گردان مسلم.  
شما مي گویید که ما با دیدن نعمت های بهشتی شما را فراموش کرده ایم. آه 

چقدر بی انصافید! 
اگر ما به دنبال لذت بودیم، چرا شهر را با تمام زیبایی هایش گذاشتیم و آوارة 

بیابان ها شدیم؟
ما اگر عاشق جبهه بودیم، براي نََفس های گرمی بود که محیطش را معطر 
عاشق  هزاران  و  نتاج ها  طالبی  همت ها،  طوسي ها،  چون،  مردانی  براي  کرد. 

دلباختة دیگر که از جان گذشتند تا به جانان رسیدند.
درست است که ما به هر چه شما مي کنید آگاهیم، اما این بالی بزرگی بود 

که ای کاش نصیب ما نمي شد. 
وقتی که شما از این و آن طعنه مي خورید و به گوشه ای پناه مي برید و با 
کربال  اینجا  قسم  خدا  به  مي ریزید،  اشک  و  مي گویید  سخن  ما  عکس های 

مي شود. 
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و یا آن زمانی که در مجالس با یاد ما گریه مي کنید، به سر و سینه مي زنید ما 
نیز همراه با شما اشک غم مي ریزیم.

خدا مي داند که ما بیشتر از شما طالب دیداریم. برای همین پروردگار عالم 
اجازه مي دهد با موالیمان حسین7 درد و دل کنیم. 

بچه ها، آقا امام حسین7 خیلی بزرگوار است. او بهتر از همه ما شلمچه را 
مي شناسد. ایشان خاطره های جبهه را خیلی دوست دارد.

بگوییم.  خاطره  برایشان  مي خواهند  ما  از  مي رویم  ایشان  پابوس  وقت  هر 
به مجرد اینکه بچه ها شروع به نغمه سرایی مي کنند چشم های آقا پر از اشک 

مي شود. همین دیروز نوبت من بود تا خاطره تعریف کنم.
از سه راه مرگ.  ماهی.  کانال  از  تعریف کردم.  از غروب های شلمچه  من 
از جاده شهید صفری، سنگرهای نونی، جاده امام رضا7، من از جاده شهید 

خرازی شروع کردم. 
هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای ناله آقا را با همین دوگوش شنیدم. 

آرام و آهسته فرمودند: »هیچ یاورانی بهتر و باوفاتر از یاوران خود ندیدم.«
یکی از بچه ها به من گفت: »بس است، دیگر نگو!«

که آقا آهسته فرمود: »بگو عزیز دلم. آنچه در دلت بی تابت کرده بگو.«  
آری، بچه ها. اینجا بر خالف دنیای شما، خاطره های جبهه زیاد مشتاق دارد. 
یک روز به آقا عرض کردم: »موال جان، دوستان ما، همرهان شب های عشق ما، 

آن ها اکنون در دنیا هستند. بدون آن ها بر ما سخت مي گذرد.« 
فرمودند:  بود  کرده  پر  را  شریفشان  محاسن  تمام  اشک  در حالی که  آقا 
»آن ها بقیة شهدای من هستند. به ج الل خدا سوگند که در موت و عذاب قبر 
و واویالی محشر تنهایشان نخواهم گذاشت. آن ها در حساس ترین ایامی که 
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نیاز به یاور داشتیم لبیک وفا سر دادند. من به اکبرم گفته ام که بدون آن ها به 
بهشت نیاید.«

راستی بچه ها. اینجا همه با لباس های خاکی اند؛ چون خود امام;فرمودند: 
»این لباس ها بیشتر به شما مي آید.«

بچه ها در آن روزی که بی بی فاطمه زهرا3 دست های بریدة عباس7 
و قنداق غرق خون علی اصغر را نزد خدا برای شفاعت مي برد، ما هم گرد و 
غباری که از خاک شلمچه و مهران و فکه و مجنون بر چهره مان نشسته و خونی 
که هنگام شهادت بر بدن و لباسمان جاری شده را جمع مي کنیم و در آن لحظه 
حساس برای شفاعت شما، همراه مي آوریم. شما مطمئن باشید که ما شما را 

فراموش نکرده ایم و نخواهیم کرد.



سال 1374 بود. هنوز بحث راهیان نور مثل حاال آن قدر گسترده نشده بود. 
به همت و مدیریت آقا سید، كاروان میثاق براي بازدید از مناطق جنوب آماده 

حرکت شد.
ما هم با او همراه شدیم. بعدازظهر، به هفت تپه رسیدیم. قرار شد كه شب را 

آنجا بمانیم و صبح عازم مناطق دیگر شویم. 
مقّر گردان مسلم در دوران دفاع مقدس در هفت تپه بود. اما فاصلة زیادي تا 
محل استراحت ما داشت براي همین صالح ندانستیم كه كاروان را براي بازدید 

به آنجا ببریم.
رفتم پیش آقا سید و گفتم: »حاال كه تا اینجا آمده ایم بهتر است بدون آنكه 

به كسي بگوییم خودمان به محل گردان مسلم سري بزنیم.«
آقا سید هم قبول كرد. بعد از آنكه کارها را به دوستان و مسئوالن مربوطه 
واگذار كرد به راه افتادیم. در موقع حركت چند نفر دیگر هم كه مطلع شده 

بودند با ما همراه شدند.
در طي مسیر خاطرات گذشته را مرور مي كردیم. تا اینکه به نزدیكي محل 

استقرار گردان مسلم رسیدیم. 

راهیان نور
محمد یوسف نژاد و دیگر دوستان شهید
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وقتي وارد محوطه شدیم هر كسي به گوشه اي رفت. من هم به محل چادر 
دسته حضرت علي اكبر7، كه عضو آن بودم، رفتم. خاطرات را در ذهنم مرور 
 مي كردم. بعد از سال ها به جایی برگشته بودم که بهترین خاطرات نوجوانی و 

جوانی ام در آنجا رقم خورده بود.
ناگهان احساس كردم كسي فریاد مي زند! خیلي ترسیدم. فكر كردم براي 

كسي اتفاقي افتاده. 
از جا پریدم و به طرف صدا دویدم. صدا از زمین محوطة صبحگاه گردان 

مي آمد. 
تا به محوطة میدان صبحگاه رسیدم به اطراف نگاه كردم. دیدم صدا از اتاقكي 

كه در محوطة میدان صبحگاه قرار داشت، مي آید. 
مي زد؛  صدا  را  شهیدش  دوستان  و  آنجا  بود  رفته  مجتبی  سید  بود.  سید 

همان هایي كه فكر مي كرد او را جا گذاشته اند و به سفر عشق رفته اند.
٭٭٭

به شلمچه  و  منطقه حرکت مي کردیم  از  بازدید  برای  وقتي  از جنگ  بعد 
مي رسیدیم دیگر نیازي به خواندن مصیبت نبود! 

سید رو به قبله مي نشست و به افق خیره مي شد. اشك در چشمانش حلقه مي زد. 
بعد به شدت گریه مي كرد. نگاه به چهره سید خیلی در انسان تأثیرگذار بود.

رضا علیپور مي گفت: »بعد از آنكه سید از زیارت خانة خدا برگشت براي 
گفتن زیارت قبولي رفتیم منزلشان.« 

سید گفت: »وقتي رفتم توی سرزمین عرفات. یك جایي خلوت كردم. 
اول بیني ام را روي خاك گذاشتم و خاک را بوییدم، مي داني چه بویي را 

حس كردم!؟« 
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گفتم: »نه.« 
با حال عجیبی ادامه داد: »من بوي شلمچه را احساس كردم. بعد هم خیلي 

گریه كردم. اطرافم كسي نبود. داد مي زدم. گریه  كردم. 
مي گفتم آقا من الیق نیستم؟ مي خواهم براي یك بار هم كه شده، حتي به 
صورت ناشناس شما را ببینم، آن قدر گریه كردم كه اطراف سرم كاملًا خیس 

شده بود.« 
آری، سید همه جا به یاد شلمچه بود.

٭٭٭
رضا علیپور مي گفت: »یك شیشه عطر خوش بو از شهید سید علي دوامي به 

سید مجتبي رسیده بود.« 
»این  به آن ها مي گفت:  آقا سید در مراسم ازدواج رفقا كه دعوت مي شد 
شیشة عطر سوغات سید علي است كه از مشهد آورده،  حیفم مي آید كه فقط 

خودم از آن استفاده كنم. 
در این روز مبارك به یاد سید علي و تشّرف او به حرم امام رضا7 شما را 

هم معطر مي كنم.«
سید حتي در این لحظه ها هم از یاد یاران شهیدش غافل نبود و با این  كار به 

دیگران هم یادآوري مي كرد.



بودیم.  نشسته  بدنی سپاه  تربیت  »در سالن  از سربازان سید مي گفت:  یکی 
سید وارد شد. احساس کردیم خیلی خوشحال است. بچه ها علت خوشحالی 

را پرسیدند. 
گفت: »مشکلی داشتم. بنده خدایی به من گفت نذر کنم و سه روز زیارت 

عاشورا بخوانم تا ان شاءاهلل مشکلم حل شود.
من هم این کار را انجام دادم. حاال مشکلم حل شده.« 

من با خودم فکر کردم، چرا سید این حرف را در جمع بچه ها گفت؟! به هر 
حال آدم نذری مي کند و اگر قبول واقع شد، آن را انجام مي دهد. 

روزها  از  یکی  در  اینکه  تا  کردم.  فراموش  را  ماجرا  این  گذشت.  مدتی 
مسابقات نوجوانان به پایان رسید. سید یکی از بچه های شرکت کننده را به من 

سپرد تا او را به اتوبوس های گرگا ن برسانم.
او را به میدان امام که مسیر اتوبوس های گرگان بود رساندم. اما هر چه منتظر 

ماندیم از اتوبوس خبری نشد. خیلی دیر شده بود. 
یک لحظه به یاد صحبت های سید در سالن تربیت بدنی افتادم. همان لحظه 

نذر کردم زیارت عاشورا بخوانم. 

زیارت عاشورا
دوستان شهید
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چند دقیقه نشد که یک اتوبوس آمد و آن نوجوان را سوار اتوبوس کردم.
آنجا فهمیدم که هدف سید چه بود. 

او به ما یاد داد تا در مقابل مشکالت توسل به اهل بیت: فراموشمان نشود. 
به خصوص زیارت عاشورا.

٭٭٭
از مازندران راهی  بر تویوتای سپاه  »با سید، سوار  مجید کریمی مي گفت: 
خوزستان بودیم. به دالیلی ماشین در خرم آباد خراب شد. قطعه ای احتیاج بود 
اما  از جیب خودمان کلی خرج کردیم،  که هیچ تعمیرکاری آن را نداشت. 

خودرو کماکان قادر به حرکت نبود.
دو روز در آن شهر معطل شدیم. اما مشکل ما حل نشد. ما باید خیلی سریع 

خودمان را به مقّر تیپ مي رساندیم. سوار مینی بوس شدیم تا به اهواز برویم. 
سید گفت: “فهمیدم مشکل چطور حل مي شه؟!”

زیارت  هنوز  کرد.  عاشورا  زیارت  خواندن  به  شروع  ماشین  همان  در  بعد 
بنزین  را در پمپ  تیپ  ماشین های  از  بود که یکی  نشده  تمام  عاشورای سید 

دیدیم. از مینی بوس پیاده شدیم و به سراغ ماشین سپاه رفتیم.
با آن خودرو خودمان را به مقّر تیپ رساندیم. سید برای حل این مشکل نذر 

کرده بود که چندین زیارت عاشورا بخواند.
با هم به واحد موتوری رفتیم. به مسئول مربوطه مشکل را گفتیم. او هم گفت: 
را  مانده، یکی  اینجا  از زمان جنگ  تا  این قطعه که شما مي خواهید صد  “از 

بردارید و ببرید!”
با تعجب به هم نگاه کردیم. با نذری که سید انجام داده بود مشکل ما حل شد.« 

٭٭٭
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دیدم.  را  سید  در خواب  محرم  از  قبل  بود.  از شهادت سید گذشته  مدتی 
پیراهن مشکی به تن داشت. گفتم: »سید چرا مشکی پوشیدی!؟«

گفت: »محرم نزدیک است.« 
بعد ادامه داد: »اینجا همه جمع هستند. شهدا، امام; و ...« 

سید گفت: »در حضور همه شهدا و بزرگان، حضرت امام; به من فرمودند: 
»برو و مداحی کن.« 

بعد از آن با سید خیلی درد و دل کردم .گفتم سید ما را تنها گذاشتی و رفتی.
گفت: »چرا این حرف را مي زنی؟ هر مشکل و غمی دارید، با نام مبارک مادرم 

بر طرف مي شود.« 
زیارت  بخوانید.  عاشورا  دارید  حاجتی  دارید،  دردی  »اگر  داد:  ادامه  بعد 
عاشورا درد شما را درمان مي کند. توسل پیدا کنید و اشک چشم داشته باشید.«



سید را از زمانی که در بسیج بودیم مي شناختم. در جبهه هم درکنار او بودم.  
در ظاهر من فرمانده او بودم، اما در حقیقت او فرمانده و معلم اخالق من و امثال 

من بود. 
هر وقت او را صدا مي زدیم، جواب مي شنیدیم: »جانم.«

آن قدر با محبت و با صفا بود که اطرافیان خیلی زود جذب او مي شدند.                                    
همیشه و هر جا مي دیدم که در تاریکی شب و دور از چشمان دیگران سجاده 

عشق را پهن مي کرد. 
بر خاک مي افتاد و با خالق خود خلوت مي کرد. سید هرچه داشت از بیداری 

شب و نماز شب بود.      
 پس از جنگ بعضی از دوستان از حال و هوای آن دوران فاصله گرفتند. 
بود.  زندگی شده  روزمرة  مسایل  در خصوص  بیشتر  موضوع صحبت هایشان 
گاهی برخی از دوستان سخنانی را بیان مي کردند که باعث ناراحتی او مي شد. 

سید مي گفت: »اگر این دوستان نماز شب بخوانند، اصلًا این حرف ها را بیان 
نمي کنند. نماز شب باعث مي شود قدر و منزلت خودشان را بهتر متوجه شوند.«    

٭٭٭

نماز شب
دوستان شهید
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شب عاشورا بود. از مراسم که بر گشتیم به سید گفتم با رفقا امشب به منزل 
ما بیایند.

آن شب کسی منزل ما نبود. خیلی خسته شده بودیم. به محض آنکه به خانه 
رسیدیم، خیلی سریع خوابمان برد.

ساعت سه یا چهار صبح احساس کردم صدایی از راهرو مي آید. ترسیدم. 
آرام رفتم تا ببینم صدای چیست؟

با تعجب دیدم سید مشغول خواندن نماز شب است. به حال او خیلی غبطه 
خوردم. او آن روز از همه ما خسته تر بود. کار و مداحی در چند هیئت و ... رمق 

برایش باقی نگذاشته بود اما ... 
خلوت با خدا صفایی داشت که حاضر نبود به این راحتی ها آن را از دست 

دهد؛ آن هم در شب عاشورا.



واقعًا شجاع بودند. به همراه رزمندگان در خطوط مقدم نبرد حضور داشتند. 
شجاعانه مبارزه مي کردند اما اسلحه نداشتند !  

سالح آن ها دوربینی بود که روی دوش گرفته و پابه پای رزمندگان حماسة 
آن ها را ثبت مي کردند. حماسة فرزندان این مرز و بوم توسط این تصویربرداران 

بی نشان به تصویر کشیده مي شد. 
مي کردند. گروه  مشاهده  دوربین آن ها  لنز  از  را  مقدس  دفاع  ایران،  مردم 
تلویزیونی روایت فتح با کارگردانی شهید مهندس سید مرتضی آوینی نقش 

مؤثری در انتقال روح ایثار و شهادت در جامعه داشت.
در  دیداری که پس از پایان جنگ با مقام معظم رهبری داشتند، حضرت آقا فرمودند: 

»روایت فتح را ادامه دهید. بر این اساس دوباره این گروه فعالیت خود را آغاز کرد.« 
ضبط ده ها فیلم از مناطق عملیاتی و تفحص شهدا از کارهای این مجموعه 
بود. در فروردین ماه سال 1372 مسئول این گروه به قافلة شهدا پیوست. اما گروه 

کماکان به کار خود ادامه داد.
سال 1373 مجموعه ای به نام شلمچه در چندین قسمت توسط روایت فتح 

ضبط و از شبکه اول سیما پخش شد.

روایت فتح
خانواده و جمعی از دوستان شهید
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کارگردان مجموعه مي گفت: »برای ضبط خاطرات شلمچه به سراغ فرماندهان 
و سرداران سپاه مازندران آمدیم. کار فیلم برداری به پایان رسید. وقتی مشغول 

جمع آوری وسایل بودیم مشاهده کردم که از دور دو نفر به سمت ما مي آیند؛
جانبازی قطع نخاع که روی ویلچر نشسته بود. به همراه جوانی خوش سیما که 

هنوز شمایل بسیجیان مخلص دوران جنگ را حفظ کرده بود.
 به دوستان گفتم: “دوربین را آماده کنید. از این دونفر فیلم بگیرید.”

و  ذاکران  از  علمدار  مجتبی  سید  جوان  آن  که  فهمیدم  آمدند  جلو  وقتی 
بسیجیان لشکر 25 کربالست و آن جانباز پسر عموی او سید مصطفی علمدار 

است.
از سید مجتبی خواستیم برای ما از شلمچه بگوید. او هم بسم اهلل گفت و آنچه 

در درون پاک خود از شلمچه نگاه داشته بود به زبان آورد.
این مصاحبه یکی از بهترین برنامه های ضبط شده ما در آن سفر بود. مصاحبه 
سید مجتبی در برنامه روایت فتح، قسمت هشتم از مجموعه شلمچه پخش شد و 

مخاطبان زیادی داشت.«
٭٭٭

خیلی ها سید را از برنامه روایت فتح شناختند. او در این برنامه به ویژگی های 
شلمچه پرداخت و گفت: »شلمچه خودش خیلي چیزها دارد كه بگوید. این 
خاطرات را باید از دل شلمچه شنید، نه از زبان ما. نمي دانم ولي فكر مي كنم 
شلمچه از جمله جاهایي است كه همه آمدند، چهارده نور پاك آمدند، انبیا، 

اولیا، و ... همه آمدند.« 
شلمچه.  ساحل  به  رسیدیم  بود.  کیلومتر آب گرفتگي  چهار  عملیات  شب 

موقعیت طوری  شد كه گفتند: »باید بزنید به آب.« 
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سرماي آب از یك  طرف،  مین و موانع از طرف دیگر. بعضي از بچه ها به 
دلیل سردي آب سنگ كوب كردند! دو نفر از بچه ها كه قد بلندتري داشتند 
تفنگ را روي دوش مي گذاشتند تا آن هایي كه قد كوتاه تري داشتند. آن را 

بگیرند و به خشكي برسند.
وقتي به ساحل رسیدیم از دور نور چراغ هاي شهر بصره دیده مي شد. آن نور 

همه را به خود جذب  كرد. 
براي یك لحظه وقتي بچه ها وارد ساحل شلمچه  شدند و آن نور را  دیدند، 

فكر  كردند رسیده اند كربال، فكر مي كردند رسیده اند به ابا  عبداهلل7.
اصلًا شلمچه بو و عطر خاصي داشت؛ زمینش، هوایش، همه چیزش انرژي 
خاصي به بچه ها مي داد. بچه ها )در شلمچه( سؤال اولشان این بود: »از اینجا تا 
كربال چقدر راه است! مي گن شلمچه به كربال نزدیكه. براي همینه كه اینجا 

بیشتر بوي امام حسین7 رو مي ده.« 
مي توانم به تعبیر دیگري بگویم، خاك شلمچه، نه به همان قداست،  اما بوي 
خاك چادر حضرت زهرا3 را مي داد. تربت شلمچه بوي تربت ابا عبداهلل7 

را مي دهد. خاكش هم رنگ خاك تربت ابا عبداهلل7 است. 
چند روز پیش شخصي تربت ابا عبداهلل7 را برایم آورده بود ... هر كدام از 
بچه هایي كه شلمچه رفته بودند آن را بو كردند، بدون استثنا گفتند: »این خاک 

بوي شلمچه را مي دهد. بوي جبهه را مي دهد .« 
فكر نمي كردم روزي شلمچه زیارتگاه شود. ماشین هاي مدل باال مي آمدند 
و از صبح تا غروب در شلمچه مي ماندند  زیارت مي كردند، نماز مي خواندند. 
بچه ها بازي مي كردند و ... آخر هم كه مي خواستند بروند مقداري خاك بر 

مي داشتند و مي رفتند. 



شلمچه كه بودیم یك بار در مداحي سید حضور داشتم. شنیدم كه خدا را به 
سر بریدة امام حسین7 قسم مي داد تا بلکه یک بار زائر مدینه شود. 

مي گفت: »یك زیارت عاشورا در مدینه بخوانم، بعد جانم را بگیر.« 
خودش مي گفت: »بعد از زیارت خانة خدا دوست دارم یك سال نشده شهید 

شوم!« 
مدتی بعد در منزل یكي از دوستان براي صرف افطاري دعوت بودیم. بعد از 

افطار به همراه سید مي خواستیم به هیئت برویم.
یادت هست چند  »سید جان  با خوشحالی گفت:  و  از دوستان آمد  یكي 
شب قبل ، بعد از مراسم وداع با شهدا در حسینه لشكر 25 كربال چه دعایی 

کردی؟«
سید با تعجب به چهرة آن دوست نگاه مي کرد. ایشان ادامه داد: »دعا كردي 

كه زیارت بیت اهلل الحرام نصیب آرزومندان شود؟!« 
تماس  تهران  از  دیشب  گفتم.  آمین  با حال خوبي  دلم شكست.  آنجا  من 

گرفتند كه مشكل حج شما حل شده. در همین ماه رمضان مشرف مي شوم. 
همه خوشحال شدیم و به او تبریك گفتیم. یک  دفعه نگاهم به سید افتاد. 

مژده
راوي: رحیم یوسفي
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 احساس كردم خیلي در خودش فرو رفته. اما علت را نفهمیدم. تا در مراسم آن 
شب جواب سؤالم را پیدا كردم.

آن شب سید در مناجات و مداحي، با خدا این  طور حرف مي زد: »خدایا یكي 
خواب خوش مي بینه، یكي شفا مي گیره، یكي تذكره حج مي گیره، اما من ... .« 
صدای گریه اش بلند بود. آن شب حسابي با خدا راز و نیاز كرد. انگار كه تنها 

در محضر خداوند است و هیچ كس در اطراف او نیست. 
خیلی دلم برایش سوخت. دیده بودم چقدر عاشقانه برای خدا تالش مي کند 

اما هنوز نتوانسته بود به زیارت مدینه برود.
٭٭٭

فردا صبح به اداره ارشاد رفتم. یكي از دوستانم به  تازگي مسئولیتي در آنجا 
گرفته بود. رفتم تا به او تبریك بگویم. وقتي رسیدم دو نفر دیگر هم آنجا بودند. 
بعد از احوال پرسي هاي معمول، ایشان رو به آن دو نفر كرد و گفت: »من یك 
فیش حج عمره سهمیه دارم  اگر تمایل دارید، مي توانم آن را به یكي از شما دو 

نفر بدهم.«
این حج مال من  »نه،  بلند گفتم:  این حرف هیجان زده شدم.  با شنیدن  من 

است!«
آن دو نفر با تعجب مرا نگاه كردند. وقتي اشتیاق مرا دیدند چیزي نگفتند. 
فكر  قبل  شب  ماجراي  به  راه  در  زیارت.  و  حج  ادارة  رفتم  گرفتم.  را  فیش 

مي كردم. 
مسئول اداره حج و زیارت آشنا بود. وقتي بي تابي مرا دید علت را پرسید. من 
هم جریان شب قبل را برایش تعریف كردم و گفتم كه این حج را مدیون آقا 

سید هستم. 
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بعد به آن مسئول گفتم: »یك فیش حج هم براي سید در نظر بگیرد یا اینكه 
فیش حج مرا به نام سید ثبت كند.« 

او هم گفت: »من نوكر چنین سید بزرگواري هستم.«
خالصه یک فیش حج هم برای سید مهیا شد. سراسیمه شماره اداره سید را 

گرفتم و گفتم: »سید جان مژده، ان شاءاهلل قرار است به حج مشرف شوي.« 
سید كه فكر مي كرد با او شوخي مي كنم با خنده گفت: »سر به  سرم نگذار.« 

گفتم: »به خدا راست مي گم.« 
بعد هم جریان را برایش تعریف كردم. 

وقتي حرفم تمام شد، صداي هق هق گریه سید را از پشت تلفن مي شنیدم. در 
همان حال آرام نجوا مي كرد: »یا حسین7 یا زهرا3.«



انجام  را  اداري  كارهاي  سریع  خیلی  باید  نداشتیم.  فرصت  بیشتر  روز  سه 
مي دادیم. از آنجا كه سید نظامي بود بیشتر كارهایش را باید در تهران انجام 

مي داد. 
قرار شد سید كارهاي مرخصي گرفتن از سپاه را انجام دهد و من كارهاي 
گذرنامة او را انجام دهم. پیشرفت كارها خوب نبود. باید تا وقت اداری تمام 

نشده کارهای گذرنامه را تمام مي کردیم.
ادارة   كامپیوتر  در  سید  گذرنامة  كارهاي  بعدازظهر  یك  ساعت  باالخره 
گذرنامه ثبت شد. وقتي به واحد مربوطه مراجعه كردم مسئول آنجا گفت: »وقت 

اداري تمام شده، شما براي دریافت گذرنامه فردا تشریف بیاورید.« 
با ناراحتي به او گفتم: »اگر آن چیزي كه من مي دانم درست باشد، هیچ كس 

نمي تواند مانع این سفر شود.« 
آن بندة خدا وقتي ناراحتي مرا دید چیزي نگفت.

باید راه دیگري پیدا مي كردم. رفتم حج و زیارت و تا ساعت چهار هر كاري 
مي توانستم كردم، اما نشد. فرصت رو به اتمام بود. نمي دانستم چطور به سید 

بگویم که هماهنگ نشد.

حج
راوي رحیم یوسفي
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ناگهان یكي از كاركنان حج و زیارت كه رابط آنجا و ادارة گذرنامه بود، 
وارد اداره شد و به سمت من آمد. با لبخندی بر لب گفت: »مژده بده!«

 با تعجب پرسیدم: »چرا؟« 
فوري گذرنامة سید را جلوي من گذاشت و گفت: »مسئول واحد كامپیوتر 
برات پیغام داده و گفته برو به آن آقا بگو، حرفش درست بود. ظاهرًا حج این 

آقا سید حج معمولي نیست!«
با خوشحالي منتظر سید شدم. وقتي سید از تهران آمد همه چیز را برایش 
تعریف كردم. سید فقط گریه كرد. گفتم سید  جان همه چیز درست شده پس 

چرا گریه مي كني؟ 
گفت: »امروز تا اواخر ساعت اداري كارم طول كشید. اما جواب نامه هایم 
را دریافت نكردم. به گوشه اي از ستاد مركزي سپاه رفتم و خیلي گریه كردم. 
تشنه  و  مي آوري  چشمه  لب  تا  است؟  كاري  چه  دیگه  این  گفتم  خدا  به 

برمي گرداني. 
با كمال  به واحد مربوطه مراجعه كردم.  امیدوار مجددًا  اما  با دلي شكسته 
تعجب دیدم نامه هایم آماده اند. فوري آن ها را گرفتم و بقیه  كارهایش را انجام 

دادم.«
من هم نامه ها را از سید گرفتم و الي گذرنامه گذاشتم. سرم را كه بلند كردم، 

نگاهمان به هم گره خورد. ناگهان شروع كردیم به خندیدن. 
مشکل دیگر هزینه سفر حج سید بود. سید همیشه انفاق مي کرد. چیزی برای 
خودش پس انداز نکرده بود که بتواند هزینه این سفر را تأمین کند. اما کسی که 

خدا دعوتش کرده باشد ...
یکی از دوستان، سید را صدا کرد و گفت: »شما مکه که رفتی یک طواف 
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به نیابت پدر من انجام بده. مشکل هزینه هم به طرز عجیبی حل شد!
كارهاي مقدماتي سفر را انجام دادیم. باالخره در ایام ماه مبارک رمضان، ماه 

میهمانی خدا، ما به مهمانی دیگری از سوی خدا دعوت شدیم.
با هم راهي سفر عشق شدیم. در مكه حال سید خیلي عجیب بود. همیشه نیم 

ساعت قبل از اذان، زیارت عاشورا مي خواند. 
وقتي تعجب مرا مي دید، مي گفت: »مرا آقا امام حسین7 به اینجا آورده. 
من هم از طریق امام حسین7  با خدا حرف مي زنم. خدا مرا با واسطه قبول 

كرد، من هم با واسطه با او حرف مي زنم.«
ناراحت  سید  مداحي هاي  و  ناله ها  از  هم جوار  اتاق هاي  حجاج  ابتدا  در 
بهره   نواي جان سوز سید  از  و  مدتي آن ها هم مي آمدند  از  بعد  اما  مي شدند. 

مي  بردند.
٭٭٭

در جبل الرحمه، رو به صحراي عرفات ایستاده بود. زمزمه اي عارفانه داشت. 
چهره اش نوراني تر شده بود. به خیال آنكه خلوت او را به هم نزنم، خیلی آهسته 
به او نزدیك شدم و از او عكس گرفتم. بعد در كنار او نشستم و از دوستي 

درخواست كردم كه عكسي را از ما به یادگار بگیرد. 
در آن لحظه فكر مي كردم كه از سر و صداها متوجه حضور من و دیگر 

دوستان شده. 
به زمزمة او گوش دادم، با موالي خود امام زمان )عج( مناجات عاشقانه اي 

داشت. پس از پایان مناجاتش به او گفتم: »قبول باشه.« 
سید رو به من كرد و گفت: »شما كي به اینجا آمدي!؟« 

در این لحظه بود كه متوجه شدم در تمامي آن مدت سید متوجه هیچ كس 
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در اطرافش نبوده. سید مانند همه  مداحي ها و مناجات هاي عارفانه اش حضور 
قلبي عجیبي داشت. 

اما حال سید در مدینه را باید از خود مدینه پرسید. مناجات سید در مدینه 
مانند مكه خصوصي نبود. او در كنار قبرستان بقیع مي نشست و مداحي را شروع 

مي كرد. او عاشقانه از اعماق وجود مي سوخت و مي خواند.
مداحان دیگر برنامه هایشان را قطع مي كردند. جمعیت زیادي به دور او حلقه 
مي زدند. چفیه اش را روي سرش مي انداخت و بدون آنكه به جمعیت اطرافش 

توجهي كند به مناجات با معبود مي پرداخت.
مصیبت جّدة غریبش، فاطمه  زهرا3، را براي ُمشتاقان آن بانوي پهلو شكسته 

زمزمه مي كرد. بعضي شب ها مجلس سید تا صبح ادامه پیدا مي كرد. 
یك  بار رفته بود پشت قبرستان بقیع و عقده دل خود را گشوده بود. وقتي  به 
هتل برگشت، به داخل اتاق رفت و دوباره شروع به گریه كرد، آن قدر سوزناك 

گریه مي كرد كه ما نگران او شدیم. 
سید براي اهل بیت: سوخته بود آن چنان از اعماق دل گریه مي كرد كه 
ما هم همان  جا پشت در اتاق نشستیم و با او هم نوا شدیم. گویي خداحافظي 

مي كرد.
بعد از بازگشت از حج، همواره از مدینه مي گفت و مي خواند. نمي دانم در 

مدینه چه حقایقي را به او نشان دادند كه او را آن قدر بي تاب كرده بود. 



برخي از شب ها پس از مراسم به همراه سید براي زیارت، به آستانة مقدس 
پهنه كال1 مي رفتیم.

یك شب در بین راه در خصوص مسائل مربوط به زندگي و معضالت جامعه 
و مسائل روز صحبت مي كردیم. 

در پایان وقتي همه ساكت شدند. سید مجتبي لبخندي زد و گفت: »اي آقا، 
سي سال عمر كه این حرف ها را ندارد.«

این اولین باري نبود كه سید این حرف را به زبان مي آورد؛ اما سرانجام در 
سي امین بهار زندگي اش جاودانه شد.

٭٭٭
قرار بود مراسم شب یازدهم شعبان در منزل پیرمردي با صفا در آمل برگزار 
شود. آن شب جشن میالد حضرت علي اكبر7 بود. وقتي به منزل آن پیرمرد 

رسیدیم سید هنوز نیامده بود. 
پس از لحظاتي سید همراه با خانواده اش وارد منزل شدند. وقتي نگاهش به 

1. یکي از روستاهاي اطراف شهرستان ساري که حسینة آن محل ظهور کرامات حضرت سیدالشهدا7 در جهت 
شفاي بیماران و کارگشایي از شیعیان است. 

زمزمه  جدایي
دوستان شهید
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من افتاد با خنده گفت: »آماده باش، امشب برنامه داري.« 
از چهرة او متوجه شدم حال عجیبي دارد. با خود فكر كردم كه امشب باید از 

آن شب هایي باشد كه مراسم توسط سید دگرگون شود. 
بعد از تالوت قرآن، سید رو به من كرد و گفت: »بلند شو و مدح آقا را 

شروع كن.«
 من هم چند بیت مدح و یك سرود كوتاه خواندم و نشستم. وقتي به سید نگاه 

كردم لبخندي زد و گفت: »خدا خیرت دهد« 
بعد هم سید شروع كرد به خواندن. همراه با او زمزمة بچه ها هم بلند شد. بعد 
از مدح حضرت علي اكبر7 شروع به خواندن اشعاري در وصف حضرت 

ولي عصر)عج( كرد.
بعد در همان حال گفت: »چند روز دیگر میالد امام زمان)عج( است. شاید 

من در بین شما نباشم!! 
پس از فرصت استفاده مي كنم و این چند بیت را به ساحت مقدس آقا امام  

زمان )عج(  تقدیم مي كنم.« 
نمي دانم!؟ شاید سید فهمیده بود. شاید مي دانست که لحظة عروج نزدیك 

است. سید بي تاب پرواز شده بود.
٭٭٭

را  وجودم  سراسر  خاصي  نشاط  مي شد.  تازه  روحم  همیشه  او  دیدن  با 
فرا مي گرفت.

 غروب سه شنبه سیزدهم شعبان پیش هم بودیم. در رفتار او حالت عجیبي 
پیدا بود. مثل كسي كه به او خبر خوشي داده باشند. یك حالت شعف دروني 

داشت.
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نوجواني آمد و برگة كمك به هیئت را آورد و از سید كمك خواست. سید 
با لبخند شیریني که بر لب داشت گفت: 

»برو پیرمرد. ما خودمان این كاره ایم.« بعد با او كمي صحبت كرد و دلش را 
به دست آورد. 

با هم به سمت شبستان رفتیم. باید دعاي توسل در آنجا خوانده مي شد. سید 
شروع به خواندن دعاي توسل كرد. ضمن دعا عرض ارادت ویژه اي به محضر 

حضرت ولي عصر)عج( داشت. 
بعد هم عذرخواهي كرد و گفت: »كسي چه  مي داند، شاید تا شب میالد آقا 

نبودیم!« 
من مبهوت این سخن سید شدم. دیگر او را ندیدم تا از رفقا خبر بیماري و 

بستري شدنش را شنیدم.
عجیب بود. وقتي با بچه ها  صحبت کردم، همه اذعان مي كردند كه در این 

چند روز آخر، سید حال و هواي دیگري داشت. 



براي شب نیمه  شعبان کارها هماهنگ بود. قرار شد ابتدا سینا، كه آن وقت 
پنج  ساله بود، بخواند و بعد چند نفر از دوستان. آخر هم خود سید مداحي كند 

و مولودي بخواند. 
همه چیز برنامه ریزي شده بود. سید مجتبی قبل از ظهر به بیمارستان رفته و 

عصر در منزل بود. حال خوبی نداشت. خیلی ضعیف شده بود.
غروب بود. براي مراسم سینا را آوردم. مراسم با خواندن او شروع شد. همه 
چیز طبق برنامه پیش مي رفت. نوبت رسیده بود به خود سید. اما خبري از او نشد. 

همه منتظر بودند؛ اما نیامد. برای اولین بار مراسم بدون سید به پایان رسید.
ناراحت بودم که چرا نیامده. آخر مراسم به ما خبر دادند سید حالش بد شده 

و او را دوباره به بیمارستان برده اند. بچه ها هم برایش دعا كردند.
٭٭٭

آخر شب رفتم بیمارستان پیش سید. صبح او را مرخص كردند و به خانه 
آوردند. اما دوباره حالش بد شد و به بیمارستان منتقل شد. 

خودم را به بیمارستان امام  خمیني ساري رساندم. سید اوضاع خوبي نداشت. 
مي گفتند دست  و پاهایش ورم كرده. بدنش كبود شده و ... 

نیمه شعبان
حمید فضل اهلل نژاد
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مي خواستم او را از نزدیك ببینم. اما اجازه ندادند. 
طاقتم تمام شد. شروع كردم به داد و فریاد! من سید را خیلی دوست داشتم. 
خیلی به او وابسته بودم. با اینکه پسر دایی ام بود و از كودكي با هم بزرگ شده  

بودیم، اما به نوعی معلم و استاد من نیز بود. 
طوري  مي كردیم  سعي  ولي  نبودیم  منطقه  یك  در  اینكه  با  هم  جبهه  در 
مرخصي بگیریم كه همدیگر را ببینیم. بعد هم داماد خانواده علمدار شدم. ما 

همیشه با هم بودیم.
اما حاال سید در آن وضع قرار داشت. نمي دانستم چه کنم. 

با سر و صداي من سید مجتبي متوجه حضورم شد. خودش واسطه شد كه 
بروم پیشش. روپوش و ماسك زدم و رفتم به دیدن یار. 

روز نیمه شعبان را در کنار سید بودیم. روز بعد دوباره به بیمارستان رفتم. نگاه 
به چهره سید عید من را عزا کرد. فشار سید روي چهار بود. یكي از كلیه هایش 
از كار افتاده بود. كلیة دیگرش هم به  درستي عمل نمي كرد. طحال را هم قبلًا 

برداشته بودند.
به علت نداشتن طحال، بدن سید در برابر بیماري ها ضعیف شده بود. آن قدر 

سم در خونش زیاد شده بود كه كبد و ریه هم درگیر شده بود. 
تمام  با  سید  بود.  كرده  بدتر  را  وضعیت  شیمیایي  عوارض  دیگر  سوي  از 
وجود درد مي كشید، اما فقط لبخندي مي زد و هر چند لحظه یک بار مي گفت 

یا زهرا3



آمدم باالی سر سید. بدنش کبود شده بود. اصلًا حال خوبی نداشت. وقتی 
باالی سرش رسیدم گفت: »حمید، بگو این چیزا رو از دستم در بیارن.«

 خودش مي خواست آن ها را جدا كند كه نگذاشتم. 
به سید گفتم: »مگه چی شده، برا چي مي خوای سرم و دستگاه ها رو در بیاری؟« 

گفت: »مي خوام برم غسل كنم.« 
با تعجب گفتم: »غسل!؟«

نگاهی به صورتم انداخت وگفت: »آمده اند مرا ببرند.« 
از این حرف بدنم لرزید. ترسیده بودم. سید مجتبی هیچ وقت حرف بی ربط 

نمي زد. 
با چشمانش به گوشه اي از سقف خیره شد. فقط به آنجا نگاه مي كرد! تحمل 

این شرایط برایم خیلی سخت بود. نمي دانستم چه کنم.
دوباره نگاهش به من افتاد و گفت: »آمده اند من را ببرند. پیامبر9، حضرت 
علي7 و مادرم حضرت  زهرا3 اینجا هستند. من كه نمي تونم بدون غسل 

شهادت برم!«
یکی از دكترها مرا صدا کرد و گفت: »سید با ما همكاري نمي كنه. اگر 

غسل شهادت
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حرف شما رو گوش مي ده، كمك كنید تا این لوله را بفرستیم داخل معده ش. 
باید ترشحات معده را تخلیه کنیم.«

رفتم پیش سید و گفتم: »اگر مي خواي غسل كني یك شرط داره! شرطش 
اینه كه با دكترها همكاري كني. من بهت قول مي دم كمك كنم تا غسل كني.« 

سید هم قبول كرد. بعد هم از مراسم نیمه شعبان هیئت پرسید.
 گفتم: فقط جای تو خالی بود. مراسم خیلي خوب برگزار شد. سینا هم خیلی 

خوب مداحی کرد.« 
سید دوباره نََفسی تازه کرد و گفت: »به سینا بگو بعد از من این راه رو ادامه 

بده. بگو مداحي كنه اما نه براي پول.« 
ناراحت شدم و گفتم: »من حالیم نمي شه. از این حرفا هم نزن که بدم مي یاد. 

خودت خوب مي شي،  مي یاي باال سر سینا.« 
تموم شده،  دیگه كارم  اینجا  رفتني شدم.  دیگه  »من  و گفت:  مکثی کرد 

برگه م امضا شده.« 
تحمل شنیدن این حرف ها را نداشتم. چند نفر از پزشکان در کنارم ایستاده 
بودند. یكي از آن ها گفت: »تب سید خیلي باالست. جدی نگیر، داره هذیون 

مي گه.« 
یک  دفعه سید صدایش را بلند کرد. به حالت اعتراض گفت: »كي هذیون 
مي گه!؟ این که حمیِد، اون هم دکتر جمالیه و ...« )مي خواست ثابت كند كه 

هوشیار است.( 
به هر حال هر طور بود کار تخلیه معده انجام شد. سید در همان روز نیمه 

شعبان به سختی غسل کرد؛ غسل شهادت. 



روز دوشنبه نهم دی ماه 1375 به آخرین ساعات رسیده بود. سید از دكترش 
ظرف آب خواست. دكتر هم گفته بود، آب براي شما بد است. نباید بخورید. 

با  آورد  را  آب  وقتي  مي خواهم.  آب  دیگري  كار  براي  بود  گفته  سید 
دست هاي لرزانش شروع كرده  بود حركاتي را انجام مي داد. دكتر فكر كرده 
بود او مي خواهد دست هایش را ماساژ دهد براي همین خواسته بود كمكش 

كند. اما متوجه  شد سید در حال وضو گرفتن است.
را كنترل  به سختي خودش  بود. در حالي كه  ُمهر خواسته  از دكتر  بعد هم 

مي كرد نمازش را خواند.
نداشتند. گفتم:  از وضعیت سید مجتبي رضایت  با دكترها صحبت كردم. 

»پس اگر اجازه مي دهید، ما سید را انتقال بدهیم تهران.« 
دكتر گفت: »به تهران بردنش هیچ دردي را دوا نمي كند. همان كارها در 

همین جا انجام مي شود.«
 اما با اصرار ما قرار شد كه سید را به تهران انتقال دهیم.

اما مشکلی پیش آمده بود. بیش از یك میلیون تومان براي بستري كردن 
در بیمارستان تهران نیاز بود. تهیه چنین مبلغی در آن ایام بسیار مشکل بود. 

بیمارستان
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وضعیت سید هم حساس بود. نمي شد معطل كرد. 
اوضاع بیمارستان امام واقعًا به هم ریخته بود! توي حیاط، توي راهروها، توي 
نمازخانه بیمارستان و ... هر جا مي رفتیم بچه  بسیجي ها چفیه اي پهن كرده  بودند 

و مشغول بودند؛ یكي زیارت عاشورا مي خواند، یكي دعا و یکی قرآن و ... 
عده ای هم در حیاط نشسته بودند و با ناله ای جانسوز امن یجیب مي خواندند.
با  سید  نمي دانم  بیرون.  بروند  كه  بگوید  بچه ها  به  نمي توانست  هیچ كس 
بودند و در  از خواب و خوراک خودشان زده  بود.  این بچه ها چه کرده  دل 
بیمارستان مانده بودند. عشق به همه خوبي هاي سید، آن ها را در سرمای دی ماه 

در آنجا نگه داشته بود. 
ساعت ُنه شب بود. از پله ها آمدم پایین. جمعیت زیادی دور من جمع شدند. 

همه حال سید را مي پرسیدند. 
گفتم: »سید را باید ببریم تهران و پول الزم داریم.«

 با اینکه هیچ امیدی نداشتم اما محبتی که خدا در دل آن ها انداخته بود کارساز شد.
باورش مشکل است. قبل از ساعت دوازده شب نزدیك به دو میلیون تومان پول جمع 
شد. یكي از بچه ها، آن موقع شب رفته بود موتورش را گرو گذاشته و پول آورده بود! 

٭٭٭
طلبه جوانی بود. آمد و چفیه ای به من داد و گفت: »این چفیه را ببرید و به بدن 

سید بزنید تا تبرک شود و برای من بیاورید!«
بیمارستان.  دیدم رفت داخل حیاط  و آوردم.  تبرک کردم  برایش  را  چفیه 
نشست و چفیه را پهن کرد. چند تکه نان خشک را خرد کرد و روی چفیه ریخت! 

از او پرسیدم: »چه مي کنی!؟«
 داد زد و رفقا را صدا کرد و گفت: »هر کس مي خواهد نور سید با خون و 
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بدنش اجین شود، بیاید و تکه ای از این نان خشک را بخورد. این چفیه متبرک 
به بدن سید است. 

رفقا هم گرد او جمع شده و مشغول خوردن نان شدند.
٭٭٭

یکی از رفقا، که توانسته بود به مالقات سید برود، مي گفت: »مقداري تربت 
قتل گاه از طریقي به دستم رسید. داخل كمي گالب، كه برای شستشوي ضریح 

امام رضا7 بود، ریختم. 
به نیابت شفا دادم تا به سید بدهند. وقتي سید آن را خورد، گفت: “این آب 
چي بود؟! خیلی عالیه. بوي كربال مي داد. بوي مدینه مي داد. باز هم از این آب 

مي خوام.” اما دیگه چیزی نمانده بود.« 
٭٭٭

انتقال سید با آمبوالنس امکان پذیر نبود. برای انتقال دنبال  هلي كوپتر بودیم. 
همان شب زنگ زدیم استانداري و ستاد حوادث استان. 

در  آتش سوزي  دلیل  به  موقع  آن  متأسفانه،  اما،  داشتند.  هلي كوپتر  تا  دو 
جنگل هاي گرگان رفته بودند مأموریت. با تهران هماهنگ كردیم كه از آنجا 

هلي كوپتر بفرستند. 
كنند.  آماده  را  سید  بیمارستان  كارهاي  تا  تهران  رفتند  بچه ها  از  نفر  چند 
در  چون  آن  بر  عالوه  شد.  هماهنگ  سید  انتقال  برای  تهران  مهر  بیمارستان 
بیمارستان امام ساری محلی براي فرود هلي كوپتر نبود، همه چیز آماده شد تا 

هلي كوپتر بتواند در بیمارستان بوعلی فرود بیاید. 
شبانه تمام هماهنگي ها انجام شد. گویی هیچ  کس در ساری خواب نداشت؛ 

بچه های سپاه و استانداری و ... همه به دنبال هماهنگی کارها بودند. 



قرار شد عصر روز بعد عملیات انتقال سید انجام شود. اما ساعت به ساعت 
حال سید بدتر مي شد. همه برای سید ناراحت بودند. هر لحظه  بیمارستان شلوغ تر 

مي شد. مسئوالن حفاظت بیمارستان کالفه شده بودند. 
در همه جای بیمارستان عده ای نشسته بودند و مشغول دعا بودند.

صبح روز بعد، یعنی دهم دی ماه، پزشکان خون سید را چك كردند. براي 
آنكه جواب آزمایش ها دقیق باشد و اثر داروها بر سموم بهتر مشخص شود چند 

نفر از دوستان نمونة خون را به آزمایشگاهی در بابلسر  بردند. 
فراموش نمي کنم. مي خواستند دوباره خون سید را آزمایش كنند. اما ساعتی 

قبل براي آزمایش خون، دفترچة سید را برده  بودند بابلسر. 
یكي گفت: »دفترچة من همراهم است در آن بنویسید.«

 به محض آنكه سید متوجه شد اجازه نداد! 
با آن حال گفت: »در نسخه آزاد بنویسید، در دفترچه كسي ننویسید.«

 گفتم: »سید جان فرقي نداره.«
آن موقع متوجه نبودم. نمي فهمیدم براي چی سید قبول نمي كنه. هر چه اصرار 

كردیم، قبول نكرد. باالخره دکتر آزاد نوشت.

دیالیز
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 باورم نمي شد. در آن وضعیت و با آن حال، سید مجتبي به چه نكته هایي 
دقت مي كرد. 

٭٭٭
بود.  شده  مشكل  او  براي  تنفس  مي شد.  بدتر  سید  حال  لحظه  لحظه  به  
نمي توانست دراز بكشد. روي تخت به  حالت نشسته قرار گرفت. درد را در 

چهره اش مي دیدیم.
نمي دانم چگونه آن درد را تحمل مي كرد. با هر دم و بازدم كه به سختي 
انجام مي داد به جاي آه و ناله، یا زهرا3 و یا مهدي)عج( و یا حسین7 

مي گفت. 
پزشک سید گفت: »سموم به سرعت در حال پیشرفت است، فعلًا تا بخواهید 
او را منتقل كنید، دستگاه بَِنت را باید به ایشان وصل كنیم. تا قدري راحت تر 

تنفس كند و داروها فرصت اثرگذاري بیشتري داشته باشند.« 
بنابراین، او را به بخش آي.سي.یو منتقل كردند. سید حالت بي هوشي داشت. 

در همان حالت نیاز به دیالیز هم پیدا كرد. 
باید او را به بیمارستان فاطمه  زهرا3، كه فاصلة زیادي با بیمارستان امام 

داشت، مي بردیم تا دیالیز شود. 
عالوه بر فاصلة زیاد، ترافیك خیابان مابین این دو بیمارستان هم سنگین بود.

 ثانیه ها برای ما مهم بودند. بالفاصله با راهنمایي و رانندگي و بیمارستان مقصد 
هماهنگي انجام شد.

سید در حال بي هوشي کامل بود. ورودي ها به خیابان مسیر به گونه اي بسته 
شدند که آمبوالنس به همراه كپسول اكسیژن كمتر از چند دقیقه به بیمارستان 

فاطمه زهرا3 رسید. 
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صحنة عجیبی بود. صدها موتور و ماشین و حتی دوچرخه به دنبال آمبوالنس 
در حرکت بود! مردم با تعجب به ما نگاه مي کردند.

وقتي سید در حال دیالیز شدن بود عده اي از دوستان و هیئتي ها به نمازخانة 
بیمارستان رفتند و زیارت عاشورا و نماز خواندند. حال و هواي خاصي همه جا 

را فراگرفته بود. 
بعد از دیالیز وضع سید خیلي بهتر شد. همه خوشحال بودیم. خدا رحمت كند 
مادر بزرگوار سید را! به همراه دیگر عاشقان سید در بیمارستان شكالت پخش 

مي كردند.
قرار شد روز بعد برای انتقال سید با هلی کوپتر اقدام کنیم.  



را  سید  سراغ  ما  از  همه  بود.  برقرار  ساری  مساجد  بیشتر  در  دعا  مجلس 
مي گرفتند.

 فکر نمي کردم سید این قدر در بین مردم محبوب باشد. واقعًا وقتی خدا به 
کسی عزت بدهد این گونه مي شود. 

پزشکان مشغول فعالیت بودند. قرار شد عصر روز یازدهم دی ماه، هلی کوپتر 
با تیم پزشکی  بیاید.  انتقال سید در بیمارستان بوعلی فرود  شرکت نفت برای 

بیمارستان مهر تهران نیز هماهنگی الزم انجام شده بود.
خیلی خسته بودیم. گفتیم کمی استراحت کنیم. با برادران سید در نمازخانة 
بیمارستان خوابمان برد. هنوز دقایقی نگذشته بود که احساس کردم کسی ما را 

صدا مي زند. 
ناگهان از خواب پریدم. نمي دانم چرا این قدر مضطرب بودم. دویدم سمت 

آي.سي.یو. دیدم درب شیشه اي بخش بسته است!
پرستارها دوان دوان به هر سو مي رفتند. نگراني ام لحظه  به  لحظه بیشتر مي شد. 
یكي از پرستارها نزدیك در آمد. داد زدم و پرسیدم: »چه خبر شده؟ سید حالش 

خوبه؟« 

پرواز
حمید فضل اهلل نژاد



189 پرواز

گفت: »حالش دوباره به هم خورده.«
 با تعجب گفتم: »سید كه حالش خوب بود.« 

پیدا  بود،  بیمارستان  پزشك  را، كه  هیئت  بچه هاي  از  بسیار یكي  با تالش 
کردم. پرسیدم: »چی شده، چه خبره!؟«

او دستم را گرفت و به اتاقش برد. مرا آرام کرد و گفت: »وقتي خون سید 
را دیالیز كردیم، مشکل كمی برطرف شد. اما چون سم در بدن او وجود دارد 

دوباره حال سید وخیم شده.«
دیگر حال خودم را نمي دانستم. سریع همه بچه ها را خبر کردم. گفتم برنامه 
پرواز را باید سریع تر انجام دهیم. چند پزشک و پرستار را برای انتقال با هلی کوپتر 

آماده کردیم. حتی یك گروه از بچه ها مسئول بستن خیابان شدند. 
از یك ساعت قبل، داخل هر طبقة بیمارستان یك نفر را قرار دادیم تا جلوي 

آسانسور بایستد. گفتیم: »تحت هیچ شرایطي كسي از آسانسور استفاده نكند.«
هلی کوپتر آماده شد. براي انتقال سید نباید لحظه اي توقف مي كردیم؛ چون 

موقع حركت، دستگاه ها از سید جدا مي شد. 
سر و صدایي در طبقه سوم به گوشم رسید. سریع رفتم باال. دیدم پرستاري 
مي خواهد دستگاهي را براي اتاق عمل ببرد. كسي كه جلوي آسانسور ایستاده 

بود نمي گذاشت. 
بالفاصله چند نفر از دوستان را صدا كردم. ده نفري دستگاه را بلند كردند و 

از راه پله  بردند براي اتاق عمل. 
او را سریع روي  همه چیز مرتب و آماده بود. دستگاه ها از سید جدا شد. 

برانكارد گذاشتیم و به سمت آسانسور بردیم. اما ...
داخل آسانسور هر چه دكمه را مي زدیم، آسانسور تكان نمي خورد!! خیلي داد 
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و بیداد كردم. اعصابمان به  هم ریخته بود. با پیشنهاد پرستارها دوباره با سرعت 
سید را به بخشي آي. سي. یو برگرداندیم. 

از داد و بیداد ما یكي از مسئوالن بیمارستان آمد و گفت: »چی شده، آسانسور 
سالم است و هیچ مشكلي ندارد.«

به سمت آسانسور رفتیم. او دكمه آسانسور را زد. در بسته شد و آسانسور 
حركت كرد. چند بار آزمایش كردیم. سالِم سالم بود!! 

ریکاوری،  از  بعد  کنترل شد.  چیز  همه  دوباره  دكترها صحبت كردیم.  با 
بار دوم سید را حركت دادیم. وارد آسانسور شدیم. هر چه دكمه را مي زدیم 

حركتي در كار نبود!!
حالت عجیبي بود. گیج شده  بودم. خدای من چرا این طور شده؟! من خودم 

لحظاتی قبل آسانسور را چک کرده بودم. اما ... 
انگار سید دوست نداشت برود.

این بار دومي بود كه آسانسور حركت نكرد. بیاد حرف عالمة بزرگوار استاد 
حسن زادة آملي افتادم.

وقتي سید حالش به هم خورده بود. استاد صمدی آملی از عالمه درخواست 
دعا كرده  بودند. ایشان فرموده بودند: »كاري با سید نداشته باشید، تمایل رفتن 
ایشان بیشتر از تمایل به ماندنشان است. من دعا مي كنم؛ ولي تمایل ایشان به رفتن 

بیشتر است. او را اذیت نکنید.« 
به  گفتند  و  كردند  بیرون  را  ما  بخش.  داخل  برگرداندیم  دوباره  را  سید 

خانه هایتان بروید. حتي از خانواده سید هم خواستند كه بروند. 
گفتند: »به مسجد جامع بروید. بگویید براي آقا سید دعا كنند.«

 من و برادر آقا سید آخرین کسانی بودیم كه از بیمارستان بیرون آمدیم. 
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هر کاری از ما ساخته بود انجام دادیم. نمي دانستم چه کار باید کرد. ما که 
همه راه ها را تجربه کردیم.

رفتیم خانة روحاني هئیت. ده پانزده نفر بودیم. وضو گرفتیم براي نماز. دیگه 
عقلم به جایی قد نمي داد. 

نشستم تا موقع نماز شود. اما حال خودم را نمي فهمیدم. همه خاطراتی که 
از کودکی با سید داشتم در ذهنم مرور مي شد. اشک ناخودآگاه از چشمانم 

جاری شد.
را  گوشی  دوستان،  از  یكي  نماز  از  قبل  آماده  شدیم.  نماز  خواندن  براي 

برداشت و تماس گرفت. با فرمانده سپاه ساری صحبت كرد. 
از  رنگ  کرد.  سکوت  ما  دوست  یک  دفعه  بودند.  بیمارستان  در  ایشان 

چهره اش پرید. به ما خیره شد و بی مقدمه گفت: »سید پرواز کرد.«
به  باید  كجا  از  نمي دانستیم  نیست.  توصیف  قابل  موقع  آن  هواي  و  حال 
سمت بیمارستان برویم. عین دیوانه ها شده بودیم. توی کوچه و خیابان اشک 

مي ریختیم و ناله مي کردیم.
در راه هر كسي ما را مي دید، مي پرسید چه اتفاقي افتاده؟! دوستان هم خبر 

شهادت سید را مي گفتند. 
آنچه  به  داشت،  آرزو  آنچه  به  مجتبي  سید  بیمارستان.  رسیدیم  باالخره 

خواسته اش بود رسید. سید الیق شهادت بود. 
تصمیم  گرفتیم كه نیمه شب او را غسل دهیم؛ چون اگر مردم مي فهمیدند، 
به  سید  پیکر  کردیم  آرام  را  همه  اینکه  از  بعد  مي شد.  شلوغ  خیلي  آرامگاه 

غسالخانه آرامگاه مال مجدالدین منتقل شد. 
مي خواستیم در سکوت کار غسل او را انجام دهیم، اما مگر شدني بود! مردم 
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به محض آنکه متوجه شدند به سمت آرامگاه آمدند. با اینكه درهاي آرامگاه 
بسته بود از باالي دیوار آمدند داخل!

همه ناله مي کردند. هیچ کس آرام نبود. صدای زمزمه غریبانه ای به گوش 
مي رسید:

بریز آب روان اسماء    به جسم اطهر زهرا3    ولی آهسته آهسته ...
سید را غسل مي دادند در حالی که بازوها و پهلوی او شدیدًا کبود شده بود. 
آری، هر کس که در این عالم عاشق سینه چاک محبوبة خدا، حضرت زهرا3، 

شد باید نشانی از غربت مادر داشته باشد.
پر كشید. تولدش 11دي ماه سال 1345 و  بیستم ماه شعبان المعظم  سید در 

شهادت او نیز، پس از سي سال زندگي پربركت 11 دي ماه سال 1375 بود. 
قرار شد روز بعد، مراسم وداع در حسینیه لشکر برگزار شود. 

یکی از مشکالت ما خبر دادن به مادر سید بود. ایشان بیماری قلبی داشت. 
مي ترسیدیم که این خبر حال او را دگرگون کند. اما خدا لطف کرد. مادر مثل 

کوه مقاوم بود. 
این  برای  را  من خودم  نیست.  ماندنی  سید  مي دانستم  »من  مي گفت:  مادر 

روزها آماده کرده بودم.« 
آن روز مجید کریمی هم آمد. او از دوستان صمیمی سید بود؛ چون فرزند 
شهید بود سید بیشتر از بقیه او را تحویل مي گرفت. ماجرای عجیب خبر شهادت 

را برای ما تعریف کرد. اشک همه حضار جاری شد.



اولین روزهاي دي ماه 1375 بود. در مقر تیپ یک، در گرگان، مشغول فعالیت 
بودم. سید تماس گرفت. طبق معمول شروع به شوخي و سر كار گذاشتن و ...كرد. 
خیلي خندیدیم. بعد گفتم: »سید، پاشو بیا اینجا. خیلي دلم برات تنگ شده.« 

گفت: »من هم همین  طور، اما ببینم چي مي شه.« 
چند روزي از این صحبت گذشت. یكي از رفقا از ساري برگشته بود. اومد 
پیش من و گفت: »تو مسیر برگشت. تو شهر ساري خیلي معطل شدم! جلوي 
بیمارستان امام; خیلي شلوغ بود. اون قدر جمعیت و ماشین آنجا بود كه خیابان 
بسته شد. من هم وقتي جلوي بیمارستان رسیدم سؤال كردم: “اینجا چه خبره؟!”« 
گفتند: »یكي از جانبازها حالش بد شده و آوردنش اینجا. این جمعیت هم 

براي مالقات این جانباز اومدن!«
گفتم: »این همه آدم!؟ مگه اون كي بوده؟!«

گفتند: »یه جانباز به نام علمدار!«
تا گفت  علمدار یك دفعه نفس توي سینه ام حبس شد. نكنه ...

بعد با خودم گفتم: »نه، سید که حالش خوبه، اما مصطفي، پسر عموي سید 
مجتبي جانباز قطع نخاع بود. حتمًا اون رو بردن بیمارستان.«

خبرشهادت
مجید کریمي
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همان موقع زنگ زدم محل کار سید مجتبي تو لشکر 25 کربال. آقایي گوشي 
را برداشت و گفت: »سید مجتبي بیمارستان هستند.« 

احتمال  هم  ذره  یك  مصطفي.  سید  كار  دنبال  رفته  حتمًا  گفتم  خودم  با 
نمي دادم كه براي سید مجتبي اتفاقي افتاده باشه. روز بعد هم دوباره زنگ زدم 

اما كسي گوشي را برنداشت. آن موقع هم مثل حاال تلفن همراه نبود. 
شب آماده خواب شدم. تازه چشمانم گرم شده بود كه یك باره خودم را در 

یك بیابان دیدم! تا چشم كار مي كرد صحرا بود و لحظات غروب خورشید.
را  آنجا  كاملًا  شد.  نمایان  امامزاده  یك  گنبد  دور  از  رفتم.  جلوتر  كمي 
مي شناختم؛ امامزاده ابراهیم شهرستان بابلسر بود. اما اطراف امامزاده فقط بیابان 

دیده مي شد. خبری از شهر نبود.
لباس  با  را  زیادي رزمنده  تعداد  تعجب  با  امامزاده رسیدم.  به جلوي  وقتي 
خاکی دیدم. مثل لحظات اعزام دوران جنگ. همه با لباس هاي خاكي دوران 
دفاع مقدس كنار هم بودند. هر رزمنده چفیه اي به گردن و پرچمي در دست 

داشت. 
و صحنه  مي خورد  تكان  پرچم ها  همه  نسیم  اثر  در  مي وزید.  نسیم خنكي 

زیبایي ایجاد مي شد.
جلو رفتم و به چهرة رزمندگان خیره شدم. با تعجب دیدم كه خیلي از آن ها 
را مي شناسم. آن ها از شهداي شهر بابلسر بودند! در میان آن ها یك باره پدرم را 
دیدم! او هم از رزمندگان اعزامي از بابلسر بود كه در منطقه عملیاتي والفجر 6 

در سال 1362 به شهادت رسیده بود. 
من دوازده سال بیشتر نداشتم كه پدرم شهید شد.1 یكي از دالیلي كه سید 
1. پدرم، شهیدکریمي، از جمله کساني بود که نفس مسیحایي امام راحل; مسیر زندگي او را در سال1357 تغییر 
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مجتبي، من و برادر كوچكم را خیلي تحویل مي گرفت به همین دلیل بود. 
سال 1373 هم كه پیكر پدرم بازگشت باز هم سید بود كه با حضور خود، 

مراسم تشییع پیكر پدرم را معنوي تر كرده بود.
او یك دسته گل زیبا در  به سمت پدرم رفتم و سالم كردم.  با خوشحالي 

دست داشت. مثل دیگر افراد به انتهاي افق خیره شده بود. 
بعد از حال و احوال پرسیدم: »پدر منتظر كسي هستید؟!«

گفت: »بله.«
 من هم با تعجب گفتم: »كي!«

گفت: »رفیقت، منتظر سید مجتبي علمدار هستیم.«
با ترس و ناراحتي گفتم: »یعني چي؟ یعني مجتبي هم پرید!« 

گفت: » بله، چند ساعتي هست كه اومده این طرف.«
البته قبل از ما حضرات  بعد ادامه داد: »ما اومدیم اینجا براي استقبال سید. 
معصومین و حضرت زهرا3 به استقبال او رفتند. االن هم اولیا خدا و بزرگان 

دین در كنار او هستند.«
این جمله پدرم كه تمام شد با ترس و نگراني از خواب پریدم. به منزل یكي 

از دوستان در ساري زنگ زدم. پرسیدم: »چه خبر از سید مجتبي!«
كلي مقدمه چیني كرد. من هم گفتم: »حقیقت را بگو، من خبر دارم كه سید 

شهید شده!«
او هم گفت: »سید موقع غروب پرید.«

داد. او از جمله نیروهاي انقالبي شهر بابلسر بود که به خاطر انقالب سختي هاي بسیاري کشید. سال 1362 وقتي 
براي آخرین بار راهي جبهه مي شد مرا صدا کرد و گفت: »من زائر آقا ابا عبداهلل الحسین7 هستم. آقا مرا انتخاب 
کرده اند.« بعد ادامه داد: »دیشب مرا به بیاباني بردند و گفتند قتلگله خودت را ببین! من هم نحوه شهادت خودم را 

دیدم. چند روز بعد از اعزام، خبر شهادت پدرم به خانواده رسید. پدر همان طور که گفته بود شهید شد! 



حسینیه لشکر برای مراسم وداع سید آماده شده بود. جمعیت بسیار زیادی 
از همه نقاط شهر و از شهرهای دیگر آمده بودند. کمتر پیش آمده بود که این 

حسینیه چنین جمعیتی را در خود دیده باشد.
پرده ای در مقابل همة حضار کشیده شده بود. سکوت سردی جمعیت را 
فرا گرفته بود. چراغ ها یک باره خاموش شد. همزمان نوار مداحی سید پخش 

شد. پرده هم کنار رفت و تابوت سید نمایان شد.
دیگر هیچ کس آرام نبود. از در و دیوار صدای شیون و ناله بلند شده بود. 
عده ای از حال رفتند. ترسیم آن لحظات بسیار سخت است. نمي دانم چطور باید 
آن دقایق و ساعات را توصیف کرد. اما به هر حال مراسم شب وداع در شب 
جمعه 12 دی ماه بسیار با شکوه برگزار شد. بعد از مراسم وداع، آماده مراسم 

تشییع شدیم.
فراموش نمي کنم. مدتی قبل در همین حسینیه مراسم وداع با 120 شهید گمنام 
برگزار شده بود. سید در آن مراسم سنگ تمام گذاشت. مداحی آن روز سید، 

حال و  هوای همه را تغییر داد. 
 در آن روز نمي دانستیم چه حسي داشته باشیم. خوشحال از آنكه او باالخره 

تشییع
سید حسین علمدار)برادرشهید(
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به آرزوي دیرینه اش، یعني شهادت رسید و یا عزادار از آنكه چنین برادري را از 
دست داده ایم و باید دوري و فراغش را تحمل  كنیم. 

در تشییع او از همه جا آمده بودند. از تمام مازندران یا بلکه بگوییم از تمام 
ایران. در هنگام نماز بر پیكر او جمعیت یكپارچه گریه بود و ناله. از مسجد جامع 
تا گلزار شهدا مملو از جمعیت عشاق بود. طول جمعیت به کیلومترها مي رسید. 
احساس مي كردم افرادي كه در مراسم تشییع او حضور دارند همه آن هایي 
خداوند  را  »این ها  گفت:  باید  كه  اینجاست  مي شناختند.  را  سید  كه  نبودند 

آورده بود.« 
بعضي ها به خصوصیات آقا سید آگاهانه اشاره مي كردند؛ مثلًا، مي گفتند: 

»مداح بود، برخورد خوبي داشت، رزمنده بود، جانباز بود و ...« 
اما احساس كردم كه  همه به طور فطري آقا سید را دوست دارند؛ یعني چیزي 
وراي این ها را در وجود سید احساس مي كردند. البته، همیشه همین محبوبیت 

سید، عاملي مي شد براي سعادت بقیه.
خداوند خواست به بندة خالص خودش عزت دهد و او را عزیز كند؛ زیرا 
فرمودند:  »اگر یك قدم براي رضاي من بردارید، من چندین برابر جبران مي كنم.« 

٭٭٭
پیکر سید با عبور از چندین خیابان به آرامگاه مال مجدالدین1 رسید.

حال عجیبی بر جمع مردم حاکم بود. باالخره پیکر سید به آرامگاه رسید. 
آن قدر جمعیت در اطراف قبر جمع شده بود که نمي شد پیکر را به قبر نزدیک 

کرد.
1. مال مجدالدین از علمای بزرگ و شاگردان امام صادق7 است که در سال 136 هجری از سوی آن امام عزیز 
به سوی شهر ساری و آمل اعزام شد تا پاسخگوی امور دینی شیعیان این دیار باشد. هم اکنون شهدای شهر ساری 

این نایب امام را چون گوهری در برگرفته اند. 
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از دوستان و  نفری  بسپارند، چند  به خاك  وقتي مي خواستند پیكر سید را 
مداحان و علما باالی سرش رفتند تا به وصیت او عمل كنند. 

مرا  خواستید  هرگاه  بود  كرده  وصیت  بیت:  اهل  دل دادة  عاشق  آن 
از  تا اشك  برایم بخوانید  قبر قرار دهید، روضة حضرت زهرا3  در داخل 
چشمانتان بر روي كفن من بیفتد تا این اشك ها،  مادرم را در شب اول قبر سر 

بالینم برساند.
چند نفر از ذاکران اهل بیت: وارد قبر شدند و روضه  خواندند. حاج  آقا 
بهداروند عبایش را درآورد و وارد قبر شد و سید را در قبر نهاد. بر او تلقین 
گفت و مقداري تربت در زیر زبانش گذاشت. بعد آرام گفت: »سید، سالم مرا 

به آن عزیز برسان.«
و سجاده  پیراهن  و  چفیه  رفقا،  مي زد.  موج  سید  مزار  اطراف  در  جمعیت 
مي دادند تا با كفن سید تبرك شود. خود حاج   آقا عمامه  از سر برداشت و آن را 

تبرك كرد. بعد صورت سید را بوسید و بیرون آمد. 
وقتي خواستند سنگ لحد را بگذارند از باالي قبر براي آخرین بار صورتش 
را نگاه  كردیم. هر كسي با زباني با سید وداع مي كرد و زمزمه هاي فراق آرام آرام 

با اشك ها درآمیخته بود. 
گر به صد منزل، فراق افتد میان ما و دوست
همچنان اندر میان جان شیرین، منزل است.



نمي دانم چطور سر از ساری درآوردم! چطور به سر مزار سید مجتبی رفتم. 
چطور برادرش را مالقات کردم و ...

از  یکی  توسط  هم  بعد  نبود.  من  این ها دست  هیچ  کدام  مي کنم  احساس 
دوستان، پرونده کامل این شهید شامل خاطرات و مصاحبه ها و ... به دستم رسید. 

اصلًا فکر مي کنم هیچ کدام از این جریانات با اراده من نبود!
مطالعه کردم  را  تا حدودی جمع شد و آن ها  اینکه خاطرات سید  از  پس 

تصمیم گرفتم این کار را متوقف کنم؛ چون مي ترسیدم!
شک نداشته و ندارم که با چاپ این مجموعه انواع حرف ها را خواهم شنید؛ 
اینکه شما مقام این شهید را خیلی باال بردید. کارهایی عجیب را به او نسبت 

دادید که بعضًا از بزرگان دین سر مي زده و خیلی حرف های دیگر.
حتی قبل از چاپ کتاب، وقتی مطالب دسته بندی شده را به دوستان خودم 
دادم تا نظرشان را بگویند، برخی با همین مطالب پاسخم را دادند که فهم و 
درک جامعه از شهدا خیلی باال نیست. بنابراین باعث مي شود با این کار مخالفت 

شود؟! 
نمي دانم. شاید آن ها راست مي گویند. شاید ما آن قدر زمینی و دنیایی و آلوده 

شهید زنده
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هستیم که نمي توانیم جایگاه آن ها را تشخیص دهیم و یا هزاران دلیل دیگر.
ساعت ها با خودم فکر کردم. چه باید کرد. آیا خاطرات ناب او را در حافظه 
خود بایگانی کنیم. یا برای قضاوت و هدایت آیندگان بر روی برگه های کاغذ 

پیاده كنیم.
از خود سید کمک خواستم. من برای اینکه مطالب را آن گونه که هست بیان 
کنم مجبورم به رویاهای صادقه ای که دیگران در مورد سید دیدند استناد کنم. 
و مي دانم تنها پل ارتباطی ما با عالم باال، رویاهای صادقه ای است که اصل دین 

نیز آن ها را تأیید مي کند. 
برای اینکه اثبات کنم سید به دلیل ارتباط شدید و خالصانه ای که با خداوند و 
اهل بیت: داشته است به مقاماتی رسیده و هم اکنون نیز مي تواند گره گشای 

بندگان خدا باشد باید مثال هایی بیاورم.
خداوند در قرآن شهدا را زنده خوانده. آن ها زنده اند و نزد پروردگار خویش 

روزی مي خورند. در جایی دیگر آن ها را بهترین رفقای انسان خوانده.1
همچنین علماي ما طبق روایات مي گویند: شهید بعد از عروج از بند تعلقات 

دنیایي قدرت بیشتري مي یابد و تأثیر گذار تر خواهد شد.
از طرفی همة ما به کراماتی که از علمای دین و امامزادگان عزیز )بعد از 

ارتحال آن ها( رخ مي دهد اعتقاد داریم.
حال به قرآن مراجعه مي کنیم و مي بینیم که خداوند، مجاهدان در راه خودش 
را نسبت به آن ها که در جهاد شرکت نکردند به اجر عظیم برتری بخشیده. و 

کسی چه مي داند که اجر عظیم خدا چیست!؟
آری، دوستان عزیز. سید مجتبی، از اوالد امامان معصوم بود. اهل علم بود.  

1. آل عمران، 169 و 170 و نساء 69.
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در لحظات فراقت، همواره مشغول کسب علم بود. اهل عبادت و اخالص و تقوا 
بود. هیچ  گاه دامن خود را با گناه آلوده نکرد. 

ذاکر و مداح اهل بیت: بود. او اهل جهاد بود. پیکر زخمی او گواه بر 
سختی هایی بود که در دوران جهاد تحمل کرد.

او از آنچه تصور مي کنیم باالتر بود؛ چون هر آنچه کرد، فقط خدا را در نظر 
گرفت. او در یك كالم »عبد« بود. بنده شایسته براي خدا.

حاال شاید قبول کنیم آنچه را که سید بعد از عروج خود مي گوید؛
در عالم رویا به آن جانباز گفت: »تا چند روز هر کس بر سر مزار من آمد، 
هر چه خواست از خدا گرفت؛ چون مادرم حضرت زهرا3 چند روز در کنار 

مزارم حضور داشتند.«
مدتي بعد با خوشحالی به دیدن یکی دیگر از دوستان مي آید و با او سخن 
مي گوید. وقتی از علت خوشحالی سید سؤ ال مي کند پاسخ مي شنود: »دیشب 

مزارم نورانی شد؛ چون میزبان آقا اباالفضل7 بودم.«
و یا هزاران ماجرای مشابه دیگر ...  

مسافران  را آن ها شناختند که خود آسمانی اند. آن ها که خود  آری، سید 
من الحق الی الخلق هستند. عالمه حسن زاده آملي او را شناخت. زمانی که این 
عارف و عالم جلیل القدر در یكي از یادواره هاي شهدا در آمل حضور یافتند، 
سید مجتبی را مثال زدند و فرمودند: »سید مجتبي مثل كبوتري بود كه یك بالش 
را با تیر زده بودند. با یك بال آن قدر بال بال زد تا به جایي رسید كه خیلي از 

علماي هشتاد ساله به آن درجه نرسیدند!!«



قرار بود مراسم اربعین سید فردا برگزار شود. من آن موقع در تبلیغات لشکر 
بودم. یکی از کارهایی که از زمان جنگ انجام مي دادم کشیدن تصاویر شهدا 

بود. 
با سید از همان دوران جنگ رفیق بودم. شهید حسین طالبی نتاج، یکی از 
فرماندهان بی نظیر لشکر، سبب آشنایی من با سید مجتبی شده بود. من هم بعد از 

آن از این سید بزرگوار جدا نشدم.
یک بار در نمازخانه لشکر و بعد از نماز به سراغ سید مجتبی رفتم. بعد از 
نماز معمولًا چند دقیقه ای سکوت مي کرد و با خدا خلوت مي کرد. بعد هم سر 

به سجده مي گذاشت.
من مقابل سید ایستادم. فکر و ذهن او در نماز بود. اصلًا سرش را باال نیاورد. 

او غرق در یار بود. بعد از چند دقیقه متوجه حضور من شد!
٭٭٭

از تصویر سید  تابلو بزرگ  »برای مراسم فردا یک  از طرف لشکر گفتند: 
آماده کن.« 

من هم آخر شب، به منزلمان در بابل رفتم. با پارچه و چوب، بوم را آماده 

رنگ
سرهنگ یوسف غالمی



203 رنگ

کردم. قلم و رنگ ها را برداشتم و به نام خدا شروع کردم.
همسرم آن موقع ناراحتی اعصاب شدید داشت. بارها به پزشکان متخصص 

در شهرهای مختلف مراجعه کردیم اما مشکل او حل نشد. 
قبل از خواب همسرم به من گفت: »اگه مي شه این تابلو رو ببر بیرون، مي ترسم 

رنگ روی فرش بریزه.«
گفتم: »خانم، هوا سرده. من زیر تابلو پالستیک پهن کردم. مواظب هستم که 

رنگ نریزه.«
سکوت کامل برقرار شده بود. حاال من بودم و تصویر سید مجتبی. اشک 

مي ریختم و قلم را روی بوم مي کشیدم. 
تا قبل از اذان صبح، تصویر زیبایی از سید ترسیم شد. خوشحال بودم و خسته. 

گفتم سریع وسایل را جمع کنم و بعد از نماز کمی بخوابم.
آخرین قوطی رنگ را برداشتم که یک باره از دستم ُسر خورد و افتاد روی 

فرش! 
نمي دانستم چه کار کنم. رنگ پاشیده بود روی فرش. بیشتر از همه به فکر 
همسرم بودم. نمي دانستم در جواب او چه بگویم. به من گفته بود که برو بیرون 

اما ...
... آورد و  بیرون آمد. سریع دستمال و آب و  اتاق  از  بیدار شد و  باالخره 

مشغول شد. اما بی فایده بود!
خانم من همین طور که با دستمال به روی فرش مي کشید گفت: »خدایا، فقط 

براي اینکه این شهید فرزند حضرت زهرا3 بوده سکوت مي کنم.« 
بعد هم گفت: »مي گن اهل محشر در قیامت، سرها را از عظمت حضرت 

زهرا3 به زیر مي گیرند.«
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 بعد نگاهی به چهرة شهید انداخت و ادامه داد: »فردای قیامت به مادرت بگو 
که من این کار را برای شما کردم. شما سفارش ما را بکن، شاید ما را شفاعت 

کنند.«
٭٭٭

صبح با هم از خانه بیرون آمدیم. البته بعد از نماز چند ساعتی استراحت کردم. 
در را بستم و آماده حرکت شدیم. همان موقع، خانم همسایه بیرون آمد و خانم 

من را صدا کرد. 
خانواده ایشان را مي شناختم؛ خانم رحمان پور همسر یکی از جانبازان جنگی 
و از زنان مؤ من محله ما بود. ایشان جلو آمد و رو به همسر من کرد و بی مقدمه 

گفت: »شما شهید علمدار مي شناسید؟!«
یک دفعه من و همسرم با تعجب به هم نگاه کردیم. خانم من گفت: »بله، 

چطور مگه؟!«
خانم رحمان پور ادامه داد: »من یک ساعت پیش خواب بودم. یک جوان با 

چهره ای نورانی شبیه شهدای زمان جنگ آمد و خودش را معرفی کرد. 
بعد گفت: “از طرف ما از خانم غالمی معذرت خواهی کنید و بگویید به 

پیمانی که بستیم عمل مي کنیم. شفاعت شما در قیامت با مادرم زهرا3.”«



پیدا  مجتبی  سید  به  عجیبی  ارادت  رنگی  فرش  ماجرای  از  بعد  من  همسر 
کرد. همیشه شب های جمعه به کنار مزار او مي رفتیم و برای او زیارت عاشورا 

مي خواندیم. 
همسرم آن زمان آن قدر قرص اعصاب مي خورد که خسته شده بودیم. از سید 

خواستم که ما را یاری کند.
بعد از مدتی که به زیارت سید مي رفتیم حال او رفته رفته خوب شد! دیگر به 

سراغ قرص اعصاب نرفت!
پانزده سال است که خانم بنده قرص نخورده! دیگر هیچ مشکل اعصاب و 

روان ندارد.
روزي سر مزار سید نشسته بودیم. خانم من  گفت: »من هر چه از خدا بخواهم 

با خواندن زیارت عاشورا در کنار مزار سید برآورده مي شود.«
آن روز گفت: »آقا سید، من این زیارت عاشورا را به نیابت شما مي خوانم. 

از خدا مي خواهم زیارت عمه سادات، حضرت زینب3، را نصیب ما کند.« 
روز بعد یکی از دوستان من زنگ زد و گفت: »با یک کاروان راهی سوریه 
هستیم. دو نفر جا دارد. اگر گذرنامه داری، سریع اقدام کن. باورکردنی نبود 

حضور
یوسف غالمی
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شب جمعه بعد در حرم حضرت زینب3 نائب الزیاره سید بودیم!«
در بین بچه های همکار این ماجرا را تعریف کردم. اینکه هر کسی از خدا 
از خدا  عاشورا  زیارت  قرائت  با  و  مي رود  سید  مزار  به سراغ  بخواهد  چیزی 

مي خواهد که مشکلش برطرف شود.
هفته بعد سید را در عالم خواب دیدم. گفت: »به فالنی)از همکاران محل 

کار(، این مطلب را بگو ...«
روز بعد همان شخص در حضور جمع گفت: »تو دربارة سید مجتبی چی 
مي گفتی؟! من رفتم سر قبر سید. زیارت عاشورا هم خواندم. اما مشکل من حل 

نشد.«
گفتم: »اتفاقًا سید برات پیغام داده. گفته تو دو تا مشکل داری!«

از جمع خارج شدیم. ادامه دادم: »سید پیغام داد و گفت: “مشکل اول تو با 
توسل به مادرم حضرت زهرا3 حل مي شود. 

به همسرت  به وجود آوردی. در زندگی خیلی  اما مشکل دوم را خودت 
دروغ گفتی و این نتیجه همان دروغ هاست!” رنگ از رخسار دوستم پریده بود. 

گفت: “درسته.”«
٭٭٭

توی سفر راهیان نور همین مطالب را گفتم. نوروز 1388 بود. یکی از روحانیان 
کاروان جلو آمد و گفت: »من زیاد به این حرف ها اعتقاد ندارم. برو به این سید 
که مي شناسی بگو یه دختر شهید داره طالق مي گیره براي اینکه بچه دار نمي شه. 

بگو آبروی خانواده شهید در خطره.«
من هم بعد از سفر به سراغ مزار سید رفتم و بعد از زیارت عاشورا همین 

مطلب را گفتم.
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نوروز سال 1389 همان روحانی با من تماس گرفت. مي خواست آدرس قبر 
سید را بپرسد.

 گفت: »با همان دختر شهید و همسر و فرزندش مي خواهیم برویم سر مزار 
سید!«

سید به یکی از دوستانش گفته بود: »هر وقت خواستید برای من کاری انجام 
دهید زیارت عاشورا بخوانید. سه بار هم در اول و آخر آن نام مادرم حضرت 

زهرا3 را ببرید.«



از روایت فتح تهران تماس گرفتند. خواستند كه برویم و دربارة شهید سید 
مجتبي علمدار فیلم تهیه كنیم. 

گفتم: »یعني چی!؟ آقا سید كه زنده است. برویم براي او فیلم تهیه كنیم؟! 
همین یكي دو ماه پیش بود كه برنامة روایت فتح، مصاحبه  ایشان را پخش کرد.« 

گفتند: »ایشان شهید شده اند.« 
با تعجب پرسیدم: »چطور؟!«

گفتند: »آقا سید مجتبي علمدار جانباز شیمیایي بودند.«
من آن موقع مشغول کار بر روی پروژة شهید جهان آرا بودم. آمدم و فیلم مصاحبه سید را دیدم. 
بعد هم گروهي را آماده كردم و رفتیم ساري. ابتدا به سراغ لشكر 25 رفتیم و خودمان را 
معرفي كردیم. گفتیم مي خواهیم دربارة سردار شهید، سید مجتبي علمدار، فیلم تهیه كنیم. 

به ما گفتند درجة سید سردار نبوده، او سروان بوده. با خودم فكر كردم كه 
روایت فتح دربارة سرداران فیلم تهیه مي كند، نه ... 

کسی زیاد تحویل نگرفت. پس از مدتی با ناراحتي برگشتیم تهران. به روایت 
فتح اعالم کردم كه ادامه نمي  دهیم. 

شب آمدم خانه، نیمه هاي شب خواب عجیبی دیدم.

برنامه علمدار
حمید فضل اهلل نژاد

 از قول آقای عبدالحسین برزیده
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دو نفر سید با لباس سبز به سمت من آمدند. به من گفتند: »رفتي به جایي تا از 
نوادگان ما فیلم بگیري، اما برگشتي؟!« 

با ترس از خواب پریدم. به آنچه در خواب دیده  بودم فكر مي كردم. رفتم 
وضو گرفتم و نمازم را خواندم. دوباره خوابیدم. همان خواب دوباره تکرار شد. 
صبح اول وقت رفتم روایت فتح. گفتم مي خواهم برای سید کار کنم. تعجب 

کردند. وسایل سریع آماده شد، به همراه عوامل حرکت کردیم.
در ساری دوباره همان مسائل پیش آمد. کسی همکاری نمي کرد!

مجتبی  آقا  دوستان  از  یکی  که  بودیم  نشسته   25 لشکر  محل  همان  در 
)مجیدکریمی(آمد! گفت: »در خواب سید را دیدم که گفته برو لشکر. بچه های 

روایت فتح منتظر کمک هستند. برو کمکشان کن.«
رفتیم با خانوادة شهید علمدار دیدار كردیم. رفقای او هم جمع شدند. بعد به 
همراه گروه رفتیم و از شب تا نزدیک صبح برنامه ضبط كردیم. خیلی عجیب 

بود. همه خاطرات او زیبا و در عین حال غمبار بود.
از  از مدتي دوباره  بعد  برنامه در چهار قسمت آماده شد.  تهران.  برگشتیم 
روایت فتح با من تماس گرفته و گفتند: »اگر این چهار قسمت را پخش كنیم، 

هشتاد درصد بینندگان به شدت متأثر مي شوند. بهتر است آن را كم كنید.«
 ما هم صحنه هایي را كه ممكن بود مردم را ناراحت كنند كوتاه كردیم. 

بنابراین تبدیل به دو قسمت شد. 
وقتي توسط روایت فتح برنامه علمدار پخش شد، خیلي از دوستان شهید سید 
مجتبي علمدار، كه در شهرستان هاي دیگر بودند و از شهادت او خبري نداشتند، 

متوجه شدند و مثل سیل به سمت ساري سرازیر شدند.
این برنامه یکی از پرمخاطب ترین برنامه های آن سال بود.



بروم  مي خواستم  كه  حاال  بودم،  مسافر  منتظر  میدان  در  كه  بود  مدتي 
نمي توانستم تكان بخورم! ده تا تاكسي جلو و پشت سرم ایستاده بودند. همان 

حین متوجه جواني كه چفیه دور گردنش انداخته بود شدم. 
انگار اهل آبادان بود. به همراه یك ساك كوچك به سمت من  آمد. زد به 

شیشة ماشین. شیشه را پایین كشیدم و گفتم: »بفرمایید.« 
گفت: »من را تا آرامگاه مي برید؟«

 نگاهش كردم و گفتم: »بله، بفرمایید.«
تا نشست توي ماشین چشمش به عكس سید افتاد كه چسبانده بودم روي 
شیشه. دستي روي آن كشید و شروع كرد به گریه کردن. تعجب كردم و گفتم: 

»آقا، قضیه چیه!؟«
گفت: »من این سید را نمي شناختم. یك ماه پیش رفتم شهر قم، داخل پاساژ 
چشمم افتاد به عكس ایشان. ناخودآگاه به سمت آن عكس كشیده شدم. چهرة 
معصومانه ای داشت. رفتم داخل مغازه. عكس و نوارهاي مداحي سید را خریدم. 
شب و روزم شده بود گوش دادن به نوارهاي مداحي سید. شبي در خواب 
سید را دیدم كه به سمت من آمد. دعوتم كرد كه سر مزارش بیایم و زیارت 

فاتح دل ها
حمید فضل اهلل نژاد
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عاشورا بخوانم. به سید گفتم: “من اصاًل تا حاال شمال نرفته ام. چه جوري بیام و 
پیدایت كنم. گم مي شوم.”

نرفتم و فراموشش كردم. چند وقت بعد دوباره به خوابم آمد و گفت: “چرا 
نمي آیي سر مزارم؟!”

افتادم. توي راه  بلند شدم سریع وسایلم را جمع كردم و راه  از خواب كه 
خوابم برد. ماشین هم داشت از ساری عبور مي کرد. 

سید آمد و تكانم داد و گفت:  “پاشو رسیدي.”
 ناگهان چشم هایم را باز كردم. همان موقع راننده گفت: “ساري جا نمونید.” 

سریع پیاده شدم و راه افتادم. ناخواسته به سمت ماشین شما آمدم. 
وقتي گفتم پسردایی و داماد خانواده سید هستم تعجبش بیشتر شد. رساندمش 

آرامگاه. 
بعد ماندم و گفتم: “شما زیارت عاشورا بخوان من منتظرم. باید برویم منزل 

سید.” گفت:  “اصاًل غیر ممكنه.”
اینكه خودش  به  برسد  نیست چه  بسته  به روي كسي  گفتم “دِر خانه سید 

دعوت كرده باشد.”«
٭٭٭

سال 1374 بود. از پخش فیلم مصاحبه  سید مجتبي توسط روایت چند روزي 
مي كردیم. سید  عبور  اسالمي ساري  از خیابان جمهوري  با سید  مي گذشت. 

داخل مغازه ای شد. مأمور راهنمایي و رانندگي به سمت من آمد و سالم كرد. 
بعد سید را نشان داد و پرسید: »این آقایي كه با شما هستند، چهره شان براي 

من خیلي آشناست. فكر مي كنم ایشان را جایي دیده باشم.« 
گفتم:  »شاید در مسجد دیده باشي.«
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گفت: »من اصلًا مسجدي نیستم.«
گفتم: »شاید در مراسمي او را دیده اي.«

گفت: »  من اصلًا اهل این جور جاها نیستم.«
خنده ام گرفت و به شوخي گفتم: »نكنه در تلویزیون دیدي!؟«

 گفت: »بله! بله! درسته. چقدر قشنگ صحبت  كرد. چند روز پیش بود. در 
برنامة روایت فتح دربارة شلمچه مصاحبه كرده بود و تلویزیون هم آن را پخش 

كرد.« 
با این مأمور رفیق شدیم. خالصه گذشت تا اینكه ...

ده روز بعد از شهادت سید آن مأمور راهنمایي و رانندگي دوباره مرا دید و 
گفت: »خدا سید را بیامرزد! تا حاال در تشییع پیكر هیچ یك از شهدا شركت 

نكرده بودم. اصلًا خوشم نمي آمد! 
آن روز جایي بودم كه با من تماس گرفتند و گفتند آماده باش است. باید 
سریع مي رفتم. با ناراحتي پرسیدم كه چه خبر شده؟ گفتند قرار است شهید تشییع 

كنند. گفتم: “باز هم شهید؟!”
پاسخ دادند: این دفعه شهید سید مجتبي علمدار است. رنگ از چهره ام پرید. 
نمي دانم چگونه ولي سریع لباس پوشیدم و در تشییع او شركت كردم. سید واقعًا 

چهره معصوم و مظلومي داشت. او نظرم را درباره ي شهدا عوض کرد. 
٭٭٭

دو سه سال بعد از شهادت سید مشرف شدم به مشهدالرضا7. در راه به 
شهری رسیدم. 

براي رفع خستگي نگه داشتم. در خواب و بیداري بودم كه متوجه شدم عده اي 
دارند درباره ي تصویر سید مجتبي که پشت شیشه زده بودم صحبت مي كنند. 
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خوب گوش كردم. مي گفتند: »این عكس شهید سید مجتبي علمداِر، بریم 
عكس را ازش بگیریم. 

دیدم خجالت مي كشند جلو بیایند. بلند شدم و شیشه ماشین را پایین كشیدم و 
شروع به احوال پرسي با آنها كردم. اّما باز خجالت مي كشیدند. 

گفتم: مي خواهید این عكس را به شما بدهم؟ آن ها بسیار خوشحال شدند بعد 
عكس را برداشتم و به آن  جوانان دادم. 

با خودم فكر كردم، اینجا كجا، ساري كجا. این بچه ها از لحاظ سني به سید 
مجتبي نزدیك هم نیستند اما چگونه ... 

البته مي دانم براي شهید و شهادت حد و مرزي وجود ندارد. اما سید از همان 
لحظه شهادتش، مانند زماني که در دنیا زندگی مي کرد فاتح دل ها شده بود. 



آقا سید مجتبي علمدار را خیلي اتفاقي  شناختم. زمستان بود. براي خریدن 
نوار یكي از مداحان به نمایشگاهي كه در شهرمان دایر بود رفتم. نوار حضرت 

ابوالفضل7 آن مداح را خواستم. 
فروشنده نواري به من داد با عنوان شهید علمدار. چون آقا ابوالفضل7 هم 

علمدار بودند فكر كردم همان است و خریدم. 
خانم  براي  ناشناس  مداحي  متوجه شدم  دادم  خانه گوش  در  را  آن  وقتي 

حضرت رقیه3 مي خواند. 
مداح  آن  حال،  این  با  ولي  شدم.  دمق  بودم  خریده  اشتباهي  نوار  آنكه  از 

ناشناس صدایی بسیار دلنشین داشت. 
چند روز بعد كاملًا  اتفاقي برنامه ي روایت فتح را دیدم. موضوع برنامه شهید 
علمدار بود. فهمیدم كه نوار از چه كسي است. اّما از آن روز نوار و نام شهید 

علمدار در گوشه بایگاني ذهنم خاك مي خورد تا...
دلم با خدا بود. ولي نمي دانم كدام قدرت شیطاني مرا از رفتن به سوي خدا 
بازمي داشت! در خواندن نماز كاهل بودم. یك روز مي خواندم و دو روز نمازم 

قضا مي شد. 

رسول دل
ص ـ ع از شهرستان خوي
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این بدتر از هر سرطاني دلم را احاطه كرده بود. سعي مي كردم با گوش كردن 
به نوارهاي مذهبي و رفتن به مجالس دعا هر طوري كه مي شد دلم را شفا دهم،  

اما نشد. 
سال 1377 در اثر تصادف پایم شكست. درمانش طوالني شد. از طرفي همان 
سال در مرحله اختصاصي كنكور هم قبول نشدم. و این ضربه  ي روحي شدیدي 

بر من وارد كرد.
ایمان ضعیفي داشتم؛ ضعیف تر و بدتر شد. كاهل بودن در نمازم تبدیل شد 

به بي نمازي كامل!
 ماه رمضان آمد و من تنها دهانم را  بستم. یك بار هم مسجد نرفتم حتي در 

شب هاي قدر. روزها و ماه ها پشت سر هم مي گذشت و من...
شبی در خواب دیدم مجله اي در مقابل من هست. تیتر روی آن نوشته بود: 
آخرین وسایل به جا مانده از شهید علمدار به كسي كه محتاج آن است به قید 

قرعه اهدا مي شود.
است.  به من رسیده  دیدم، وسایل سیدمجتبی  تعجب  با  و  را خریدم  مجله 
شیشه اي عطر، تكه اي گوشت مرغ كه نوشته بودند ته مانده ي آخرین غذاي آقا 

سید است. به همراه چند قطعه عكس و دست نوشته. 
بارزترین عكس، عكسي بود كه در آن آقا سید روي زمین كربال دراز كشیده 
بود و خون از سرش به زمین ریخته بود. با خودم گفتم سید كه در جبهه شهید 
نشده؟! البد مي دانست كه عاقبت كارش شهادت است. برای همین این عكس 

را براي آلبوم شهادتش گرفته.
تا آن روز حتي یك قطعه عكس از آقا سید ندیده بودم. فقط همان برنامه ي 
را  گوشت  تكه ي  بودم.  دیده  گریخته  و  جسته  هم  آن  كه  بود  فتح  روایت 
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خوردم. كمي از عطر را كه به گمانم رنگ قرمز داشت به لباسهایم زدم.
بیدار شدم. وقت نماز صبح بود. ولي من كه به  با صداي مادرم از خواب 

بي نمازي عادت كرده بودم به اتاق دیگري رفتم تا بخوابم. اما...
حال عجیبي پیدا کرده بودم. اما هرطور بود خوابیدم. دوباره خواب دیدم، 
درست زیر همان عكس آقا سید نوشته بودند: »تو خواب نیستي، تو بیداري، این 

بیداري است. 
از خواب پریدم و مشغول نماز شدم. 

نزدیك محرم بود. آن ایام انگار نیرویي از درونم مرا به سمت خدا ُهل مي داد. 
نماز برایم چنان حالوتي پیدا كرد كه آن را نمي خواستم با هیچ لذتي در دنیا 

عوض كنم. دلم عاشق نماز شد و نماز برایم طعم دیگري یافت. 
براي اولین بار در تمام عمرم، محرم و صفر میهمان زیارت عاشوراي امام 

حسین7 شدم. 
عالم  دو  بي بي  مصیبت  تمام صحنه هاي  انگار  دلم غریب شد.  فاطمیه  ایام 

جلوي چشمانم پدیدار مي شد. 
امام  و  به خصوص خانم حضرت زهرا3  اهل بیت:  براي  گریه هایم 

حسین7 حال و هواي عجیبي گرفته بود.
اصلًا تا آن لحظه نمي دانستم روزي به نام عرفه هم است. به واسطة نوار عرفه 
آقا سید، روز عرفه و قداستش را شناختم. خدا سید را رسول دل من كرد و به 

واسطه ي او مرا از منجالب گناه بیرون كشید. 



سه شنبه بود. صداي دعاي توسل از نماز خانه ي مدرسه به گوش مي رسید. من 
كه مسیحي بودم از مدیر مدرسه اجازه گرفتم و به حیاط رفتم. در حیاط مدرسه 
قدم مي زدم كه ناگهان كسي از پشت چشمانم را گرفت. هر كسي كه به ذهنم 

مي رسید حدس زدم؛ اّما حدسم درست نبود.
دستهایش را كه از روي چشمانم برداشت. خشكم زد. مریم بود كه به من 
اظهار محبت و دوستي مي كرد! خیلي خوشحال شدم. چقدر منتظر این لحظه 

بودم. او را خیلي دوست داشتم. 
نمي دانم چرا، ولي از همان اّول كه مریم را دیدم توي دلم جا گرفت. از همه 
لحاظ عالي بود. از شاگردان ممتاز مدرسه بود، بسیجي بود، حافظ هجده جزء 

قرآن كریم و... 
چون مسیحي بودم، مي ترسیدم جلو بروم و به او پیشنهاد دوستي بدهم. ممكن 
بود دستم را رد كند. سعي مي كردم خودم را به او نزدیك كنم. بنابراین، هر كجا 

كه مي رفت دنبالش مي رفتم. 
من  به  بود.  آمده  سراغم  به  خودش  مریم  که  بودم  خوشحال  این  از  حاال 
پیشنهاد داد تا با هم به دعاي توسل برویم. پیشنهادش برایم عجیب بود؛ ولي 

هدایت
راوي: ژاکلین زکریا )زهرا علمدار( خالصه 

شده از متن ماهنامه فکه
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خودم هم بدم نمي آمد. راستش پیش خودم فكر مي كردم همكالسي ها بگویند: 
دختر مسیحي، اومده دعاي توسل؟!

گریه  و  مي خواندند  دعا  بچه ها  شدیم.  نمازخانه  وارد  مي كشیدم.  خجالت 
بي اختیار اشك  نشستم.  رفتم و گوشه اي  نبودم  بلد  مي كردند. من كه چیزي 

مي ریختم. انتهاي دعا كه شد زودتر بلند شدم و بیرون آمدم تا كسي مرا نبیند.
از آن روز به بعد با مریم هم مسیر شدم. با هم به مدرسه مي آمدیم. روزبه روز 
عالقه ام به او بیشتر مي شد. هر روز از او بیشتر مي آموختم. اولین چیزي را كه از 

مریم یاد گرفتم حجاب بود. 
هرچند خانواده ام با چادر مخالف بودند، ولي با بهانه هایي مثل اینكه چون 
عضو گروه سرود مدرسه هستم، گفته اند باید حتمًا چادر داشته باشي و... آن ها 

را مجبور  كردم كه برایم چادر بخرند. 
خیلي به چادر عالقه داشتم، این طوري خودم را سنگین تر و باوقارتر احساس 
از خانه خارج مي شدم سرم  را در كیفم مي گذاشتم و وقتي  مي كردم. چادر 
مي كردم. هنگام برگشت هم نرسیده به خانه چادرم را داخل كیف مي گذاشتم.

مریم اخالق خوبي داشت؛ وقتي توي جمع هم كالسي ها از كسي غیبت و یا 
كسي را مسخره مي كردند، مي دیدم كه او یواشكي از جمع بیرون مي رفت تا نشنود. 
به همین دلیل بود كه دوست داشتم در هر كاري از او تقلید كنم. تا آنجا كه 
وقتي عروسي یا جشني در فامیل برپا مي شد، با توجه به آنكه در آن مجالس 

موسیقي و رقص و... بود، توانستم همه را كنار بگذارم. 
جالب اینكه من قبل از این نمي توانستم بدون گوش دادن به موسیقي درس 
بخوانم. اّما تأثیرات مثبت مریم باعث شده بود حتي این كار را هم كنار بگذارم.

به اسالم عالقه مند تر  مریم  رفتار  با دیدن اخالق و  هر روز كه مي گذشت 
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مي شدم. به فكر افتادم درباره ي اسالم مطالعه و تحقیق بیشتري كنم. مریم برایم 
كتاب هایي  آورد. من هم كتاب ها را مي خواندم واز میان آنها مطالب خاص و 

مهم را یادداشت برداري مي كردم. 
در ابتدا كه به دین اسالم گرایش پیدا كرده  بودم، دچار شك و تردید شدم. 
براي همین باز هم از مریم كتاب هاي بیشتري خواستم، آنقدر كه شك و تردید 

را از خودم دور كنم. 
از طرفي خانواده هم به من فشار مي آوردند و علت مطالعه ي چنین كتاب هایي 
را مي پرسیدند. باز ناچار بهانه اي دیگر مي آوردم، كه مثلًا تحقیق درسي دارم و 

اگر ننویسم نمره ام كم مي شود و از این جور چیزها.
مریم همراه كتاب هایي كه به من مي داد عكس شهدا و وصیت نامه هایشان را 
هم برایم مي آورد و با هم آن را مي خواندیم. این گونه راه زندگي را به من یاد 

مي داد. هر هفته با چند شهید آشنا مي شدم. 
البته قبل از آن هم نسبت به شهدا ارادت خاصي داشتم. آن ها براي دفاع از 
كشور شهید شده بودند. هر كجا كه نمایشگاهي در ارتباط با آن ها بود مي رفتم. 

و با دقت عكس ها را نگاه مي كردم. 
از نظر من شهید یك گل پرپر است. بعضي معتقدند كه شهدا مرده اند و بعد 
از شهید شدنشان دیگر وجود ندارند. اّما من این تصّور را ندارم. من ایمان دارم 

كه آن ها زنده  اند و شاهد و ناظر اعمال ما هستند.
این گونه دوستي با مریم مرا به سمت اسالم و مسلمان شدن مي كشاند تا اینكه 
اواخر اسفند 1377، مریم به من اصرار كرد كه با هم به مناطق جنگي جنوب 

بردیم. آنجا بود كه ... 



و  پدر  مشکل  اما  بروم.  معنوی  سفر  این  به  مریم  با  داشتم  دوست  خیلی 
مادرم بودند. به پدر و مادرم نگفتم كه به سفر زیارتي فرهنگی مي رویم. بلکه 
گفتم به یك سفر سیاحتي كه از طرف مدرسه است مي رویم. اّما باز مخالفت 

كردند. 
دو روز قهر كردم و لب به غذا نزدم. ضعف بدني شدیدي پیدا كردم. 28 
اسفند ساعت سه نیمه شب بود. هیچ روشی برای راضی کردن پدر و مادر به 

ذهنم نرسید. با خودم گفتم خوب است دعاي توسل بخوانم. 
كتاب دعا را برداشتم و شروع كردم به خواندن. هر چه بیشتر در دعا غرق 
مي شدم احساس مي كردم حالم بهتر مي شود. نمي دانم در كدام قسمت از دعا 

بود كه خوابم برد. 
در عالم رؤیا دیدم در بیابان برهوتي ایستاده ام. دم غروب بود، مردي به طرفم 

آمد و به من گفت: زهرا،  بیا، بیا! 
بعد ادامه داد: مي خواهم چیزي نشانت بدهم! 

با تعجب گفتم: آقا ببخشید من زهرا نیستم، اسم من ژاكلینه
ولي هر چه مي گفتم گوشش بدهكار نبود. مرتب مرا زهرا خطاب مي كرد. 

ضمانت
راوي: ژاکلین زکریا )زهرا علمدار( خالصه 
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راه افتادم و به دنبال آن مرد رفتم. در نقطه اي از زمین چاله اي بود، اشاره كرد به 
آنجا و گفت داخل شو!

گفتم این چاله كوچك است، گفت، دستت را بر زمین بگذار تا داخل شوي. 
به خودم جرأت دادم و این كار را كردم! 

آن پایین  جاي عجیبي بود. یك سالن بزرگ كه از دیوار هاي بلند و سفیدش 
نور آبي رنگي پخش مي شد. آن نور از عكس شهدا بود كه بر دیوارها آویخته بود. 
انتهاي آن عكس ها،  عكس رهبر انقالب آقاسید علي خامنه اي قرار داشت. به 
عكس ها كه نگاه كردم مي دیدم كه انگار با من حرف مي زنند! ولي من چیزي 

نمي فهمیدم. تا اینكه رسیدم به عكس آقا. 
آقا شروع كرد با من حرف زدن. خوب یادم است كه ایشان گفتند: شهدا 
یك سوزي داشتند كه همین سوزشان آن ها را به مقام شهادت رساند. مانند: 

شهید جهان آرا، هّمت، باكري، علمدار و... 
همین كه آقا اسم شهید علمدار را آورد؛ پرسیدم ایشان كیست!؟ چون اسم 

بقیه شهدا را شنیده بودم ولي اسم علمدار به گوشم نخورده بود. 
آقا نگاهي به من انداختند و فرمودند: »علمدار هماني است كه پیش شما بود. 

هماني كه ضمانت شما را كرد تا بتواني به جنوب بیایي.«
به یك باره از خواب پریدم. خیلي آشفته بودم. نمي دانستم چكار كنم. هنگام 
صبحانه به پدرم گفتم كه فقط به این شرط صبحانه مي خورم كه بگذاري به 
جنوب بروم. او هم شرطي گذاشت و گفت؛ به این شرط كه بار اول و آخرت 

باشد. 
باورم نمي شد. پدرم به همین راحتی قبول کرد! خیلي خوشحال شدم، به مریم 

زنگ زدم و این مژده را به او هم دادم. 
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این گونه بود كه بخاطر شهید علمدار رفتم برای ثبت نام. موقع ثبت نام وقتی 
اسم مرا پرسید مکث کردم و گفتم: زهرا، من زهرا علمدار هستم. 

باالخره اّول فروردین 1378 بعد از نماز مغرب و عشاء با بسیجي ها و مریم 
عازم جنوب شدیم. كسي نمي دانست كه من مسیحي هستم به جز مریم. در راه 

به خوابم خیلي فكر  كردم. 
از بچه ها درباره ي شهید علمدار  پرسیدم، اما كسي چیزي نمي دانست. وقتي به 
حرم امام خمیني)ره( رسیدیم. در نوارفروشي آنجا متوجه نوارهای مداحي شهید 

علمدار شدم. كم مانده بود از خوشحالي بال در بیاورم. 
چند نوار مداحی خریدم. در راه هر چه بیشتر نوارهاي او را گوش مي دادم 

بیشتر متوجه مي شدم كه آقا چه فرمودند. 
در طي چند روزي كه جنوب بودیم. تازه فهمیدم اسالم چه دین شیریني است 
و چقدر زیباست. وقتي بچه ها نماز جماعت مي خواندند. من كناري مي نشستم،  
زانوهایم را بغل مي گرفتم و گریه مي كردم. گریه به حال خودم که با آن ها از 

زمین تا آسمان فرق داشتم. 
شلمچه خیلي باصفا بود. حس غریبی داشتم. احساس مي كردم خاك شلمچه 

با من حرف مي زند. 
با مریم كه آنجا فهمیدم خواهر سه شهید است، گوشه اي مي رفتیم و شروع به 
خواندن زیارت عاشورا كردیم. او با سوز عجیبی مي خواند و من گوش مي دادم، 

انگار در عالم دیگري سیر مي كردم. 
عاشورا  زیارت  و  شده اند  جمع  ما  دور  شهدا  كردم  احساس  لحظه  یك 

مي خوانند. منقلب شدم و یکباره از هوش رفتم.
در بیمارستان خرمشهر به هوش آمدم. مرا به كاروان برگرداندند.
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 صبح روز بعد هنگام اذان مسئول كاروان خبر عجیبي داد؛ تازه معناي خواب 
آن شبم را فهمیدم. 

آن خبر این بود كه امروز دوباره به شلمچه مي رویم؛ چون قرار است امام 
خامنه اي به شلمچه بیایند و نماز عید قربان را به امامت ایشان بخوانیم. 

از خوشحالي بال درآورده بودم. به همه چیز كه در خواب دیده بودم رسیدم؛ 
جنوب،  شهدا، شلمچه، شهید علمدار و حاال آقا. 

چقدر انتظار سخت است، هر لحظه اش برایم به اندازه ي یك سال مي گذاشت. 
از طرفي انتظار شیرین بود؛ زیرا پس از آن، امامم را از نزدیك مي دیدم. 

ساعت 11:30 دقیقه بود كه آقا آمدند. همه با اشك چشم به استقبال ایشان 
رفتیم. بي اختیار گریه مي كردم. بادیدنش تمام تشویش ها و نگراني ها در دلم به 

آرامش تبدیل شدند. 
اّما وقتي كه مي رفت دوباره همه غم ها بر جانم  نشست. با رفتنش دل هاي ما را 
با خود  برد. اي كاش جاي خاك شلمچه بودم. باید به خودش ببالد از اینكه آقا 

بر آن قدم گذاشته است. 
پس از اینكه از جنوب برگشتم تمام شك هایم تبدیل به یقین شد. آن موقع بود 
كه از مریم خواستم راه اسالم آوردن را به من یاد بدهد. او هم خیلي خوشحال 
شد. وقتي شهادتین مي گفتم، احساس مي كردم مثل مریم و دوستانش شده ام. 

من هم مسلمان شدم. 



پسرم پنج ساله بود كه مریض شد. اصلًا غذا نمي خورد. دكترها گفتند اگر تا 
فردا غذا نخورد باید در بیمارستان بستري شود. همان شب در مسجد چال مراسم 

داشتیم و سید مجتبي مداحي مي كرد. 
ماه مبارك رمضان بود، پیش خودم گفتم: در این ماه عزیز از سید بخواهم كه 

براي پسرم دعا كند. به او گفتم. 
سید هم كه ذكر مداحي هایش یا زهرا3 و یا حسین7 بود براي پسرم در 
آن مجلس دعا كرد. بعد از مراسم به منزل رفتم. همه ناراحت بودند. گفتم: سید 

دعا كرده، ان شاءاهلل خوب مي شود. 
شد.  بیدار  خواب  از  پسرم  كه  بودیم  خوردن  مشغول  همه  سحري  موقع 
بسیار  تعجب  عین  در  ما  غذا خورد.  زیادي  مقدار  مي خواهم!  غذا  بعدگفت: 
خوشحال شدیم. رفته رفته حال او خوب شد. به طوری که تا ظهر دیگر مشکلی 

نداشت.
شب بعد موضوع را به سید گفتم و از او تشكر كردم. مي دانستم این دعاي 

سید بود كه كار خودش را كرده. 
٭٭٭

ارادت
راوي: آقایان درخشي ـ سید طاهري
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خیلي  كرد.  عطا  فرزندي  من  به  خداوند  سید،  شهادت  از  بعد  سال  چند 
خوشحال بودم. اّما پزشكان خبر بدي به من دادند. لگن فرزندم دچار مشكل بود.
كردیم.  مراجعه  مازندران  در  چه  و  تهران  در  چه  حاذق  پزشكان  تمام  به 
آن ها راهي براي درمان نمي دیدند. مدتي پسرم را در دستگاه قرار دادند؛ اّما باز 

بي فایده بود. 
قرار بود دوباره پسرم را به بیمارستان ببریم وبستری کنیم. شب قبل از آن، در 
عالم رؤیا سید را دیدم. چهره اي بسیار نوراني داشت. پیراهن سیاه و شالي سبز 

بر گردنش داشت. 
من ناراحت فرزندم بودم. به سمت من آمد و گفت: »فرزندت شفا گرفته، 

فرزندت بیمه حضرت زهرا3 شده« 
صبح كه از خواب بیدار شدم، بسیار اشك ریختم. از خدا خواستم به آبروي 

سید مجتبي خوابم را به حقیقت تبدیل كند.
وقتي وارد مطب مي شدم تمام بدنم مي لرزید. دكتر پسرم را خوب معاینه 
كرد. بعد از مدتي فكر كردن رو به من كرد و گفت: »از نظر علم پزشكي به دور 

است، اّما فرزند شما انگار كه شفا گرفته! اثري از بیماري در او نیست.« 
من به  همراه خانواده بسیار گریه كردیم و خدا را شكر كردیم. بعد از آن 

دیگر پسرم مشكلي نداشت. 
من معتقدم سید مجتبي آنقدر به خدا و ائمه نزدیك بود، آنقدر به بي بي فاطمه 
زهرا3 ارادت داشت كه به واسطه ي آن ها نزد خداوند صاحب آبرو بود كه 

خداوند درخواست سید مبني بر شفا یافتن فرزندم را رد نكرد. 



مادر ما زن مظلومی بود که خیلی در راه تربیت صحیح فرزندانش تالش كرد. 
لحظه ای از فرزندانش غافل نبود. اختالف سنی او با مجتبی کم بود. برای همین 

رازدار مجتبی و دیگر فرزندان بود. 
مادر همیشه مي گفت: مجتبی خیلی به ما درس داد. ما را با اسالم ناب آشنا كرد.
زمانی که مي خواستیم خبر شهادت مجتبی را به مادر بگوییم خیلی مي ترسیدیم. 

او ناراحتی قلبی داشت. ترس ما از این بود که این ناراحتی شدیدتر شود.
اما مادر خودش جلو آمد و گفت: من مي دانم که مجتبی شهید شده. من 

مطمئن هستم. اصلًا مجتبی برای این دنیا نبود.
خدا به او صبر داد. در مراسم تشییع و تدفین او مانند کوه استوار ایستاده بود. 

اصلًا فکر نمي کردیم اینگونه مقاوم باشد.
٭٭٭

بعد از شهادت مجتبی وظیفه مادر سنگین تر شده بود! عصرهای پنج شنبه و 
جمعه به سرمزار مجتبی مي رفت و آنجا مي ماند. 

بسیاری از خانم ها بودند که تازه با شخصیت مجتبی آشنا شده بودند و به 
سرمزار مي آمدند. 

مادر
خانواده علمدار
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آنها از مادر مي خواستند تا برایشان از خاطرات مجتبی بگوید.
بارها دیده بودم که دخترانی تقریبًا بدحجاب مي آمدند و مي گفتند: برای 
عرض تشکر آمده ایم! ما حاجتی داشته ایم و این سید عزیز را به حق جده اش 

قسم دادیم و حاجت روا شدیم و...
در این مواقع، مادر با لحنی صحیح و مادرانه شروع به امر به معروف مي کرد. 
ابتدا خاطراتی از مجتبی تعریف مي کرد. این كه مجتبي همیشه بنده واقعي خدا 
بود بعد مي گفت: دختر عزیزم، خدا شما را حفظ کند، مجتبی از اینکه شما 

اینگونه باشی ناراحت مي شود. 
بعد خیلی مودبانه در مورد اهمیت حجاب و اینکه چرا حجاب مورد تاکید 

اسالم است صحبت مي نمود.
دختران زیادی بودند که با نصیحت مادر، مسیر زندگی آنها تغییر کرد. حتی 

برخی از آنها از دیگر شهرها به ساری مي آمدند و...
سال 85 ناراحتی قلبی مادر شدیدتر شد. قرار شد او را عمل کنند. کل خانواده 

از شرایط مادر ناراحت بودیم. اما او نشاط درونی عمیقی داشت!
قبل از عزیمت به بیمارستان گفت: من عازم سفر هستم. دیگر تمایل به ماندن 

ندارم! 
در مقابل چشمان حیرت زده ما ادامه داد: مجتبی را دیده ام. جایگاه آخرتی 

مرا نشان داده و گفته که من با شما هستم. 
در یک غروب غم انگیز، مادر ما به دیدار سیدمجتبی رفت. همه خانواده در 

حسرت غم و اندوه فقدان او سوختند.



مدت زیادی از شهادت سید نگذشته بود. ّجو سیاسی همه شهرها را ملتهب 
کرده بود.

 دوم خرداد76 در پیش بود. عده ای از دوستان سید که به جناح چپ معروف 
شده بودند دور هم نشسته بودند.

مرتب از کاندیدای مورد حمایت خود صحبت مي کردند. موج حمایت های 
آنها به هیئت هم کشیده شده بود. این سیاسی کاری ها باعث شد عده ای از هیئت 

جدا شوند. 
یك شب دوباره دور هم جمع شدند و بحث سیاسي را پیش كشیدند. یکی از 
دوستان سید که به کار خود در حمایت از آن نامزد اصرار مي کرد، گفت: »واهلل 

قسم، اگر خود سید هم بود به ... رأی مي داد.«
گفتم: چی داری مي گی؟! چرا بی خود قسم مي خوری.«

 بعد شروع کردم به صحبت. تا توانستم برعلیه کاندیدای مورد حمایت او 
حرف زدم. هر چه دلم خواست گفتم! 

آن شب با ناراحتی جلسه را ترک کردم. شب هم خیلی زود خوابیدم. 
٭٭٭

مسائل سیاسی
یکی از دوستان سید
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ایستاده بود در مقابلم. با چهره ای بسیار نورانی تر از زمان حیات. اخم کرده 
بود. فهمیدم از دست من ناراحت است.

آمدم حرف بزنم که سید گفت: »مي دونی اون طرف چه خبره؟! چرا به این 
راحتی غیبت مي کنی؟! مي دونی اهل غیبت چه عذابی دارند.

 بعد به حرف آن دوستان اشاره کرد و گفت: واهلل قسم اگر بودم، به آن آقا 
رأی نمي دادم.«



بابا مجتبي سالم. 
امیدوارم خوب باشي. 

حال من خوب است و شاید بهتر از همیشه. راستي حتمًا مي داني كه از نوشتن 
اولین نامه ام برایت حدود یك سال مي گذرد و در این یك سال اتفاق بسیار 

مهمي براي من افتاده است. 
بگذار خیلي زود بگویم و بیش از این منتظرت نگذارم. بابا جون من به سن 
تكلیف رسیدم و بعد از این باید مثل همة بچه هاي خوب بعضي از كارها را   

انجام دهم.
بابا مجتبي در نامة قبلي از مهرباني تو و خدا برایت نوشته بودم و گفته بودم 
مي خواهم نامه اي براي او بنویسم. بعدها فكر كردم كه اگر بخواهم براي خدا 
نامه بنویسم، حتمًا باید بعد از مدتي منتظر جوابش باشم و این انتظار كشیدن 

كمي برایم سخت بود. 
اّما از روزي كه در مدرسه برایمان جشن تكلیف گرفتند، تصمیم گرفتم هر 
روز هنگام خواندن نماز یك جوري با خدا حرف بزنم كه انگار دارم برایش 

نامه مي نویسم.

نامه به پدر
خالصه ای از نامه دختر شهید )زهرا علمدار(
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خانم معلم ما مي گفت كه به این كار مي گویند: »حضور قلب«. 
یعني با قلب خود با خدا حرف زدن و من بعد از آن روز همیشه احساس 

خوبي دارم و از این بابت خیلي خوشحالم.
حتمًا تعجب مي كني بابا! زهرا كوچولو و این حرف ها! اّما تعجب نكن زهراي 

تو دیگر بزرگ شده. 
او را  بابا داشت یادم مي رفت. از حضرت رقیه3 چه خبر؟ حتمًا  راستي 

مي بیني.
 آخه مادر از او و عالقة تو به نازدانة امام حسین7 زیاد برایم حرف مي زند. 
با دیدن او به یاد من نمي افتي؟ حتمًا به او مي گویي من هم  راستش را بگو، 

دختري دارم كه خیلي بامزه است. 
بابا جون من هر وقت دوستانت را مي بینم به یادتو مي افتم، اّما نمي دانم كه آیا 

آن ها هر وقت مرا مي بینند به یاد حضرت رقیه3 مي افتند؟ 
خوب دیگر باید بروم، صداي اذان مي آید، از این به بعد با خدا حرف زدن 

چه كیفي دارد! 
خداحافظـ  دخترت سیده  زهرا 







 سیدمجتبي در دوران نوجواني
جبهه  راهي  كه  بود  هنرستان  دوم  سال 
را  ما  نوجوان هاي  جبهه  مي گفت:  شد. 
مرد كرد. ما به تعداد رزمندگان در جبهه 
كه  داریم  كارآزموده  و  وارسته  انسان 

آینده ساز انقالب هستند.
قدرت بدني، ایمان، تقوا و اخالق خوب 

از او انساني كامل به وجود آورد.



بعد از آموزش، در حالي كه همه دوست داشتند به جنوب بروند اما او به كردستان رفت. در آنجا هر زمان 
مي توانست به كمك مردم محروم این منطقه مي رفت. روحیه مدیریت او از همان ایام قابل تشخیص بود.. 



مدتي  از  پس  سیدمجتبي 
كربال   25 لشكر  در  حضور 
به گردان مسلم رفت. پس از 
شهادت حمیدرضا مردانشاهي 
خداوند  بود.  شده  تنها  خیلي 
حسین را براي او فرستاد حسین 
در  كه  بود  نتاج كسي  طالبي 
بچه هاي  رشد شخصیتي همه 
گردان تاثیرگزار بود. كربالي 
پنج حسین را به آسمان برد و 
سیدمجتبي بار دیگر تنها شد.. 
در  سیدمجتبي  مقابل  تصویر 

كنار حسین است.

 هفت تپه و مقر گردان مسلم 



مهرداد بابایي از دوستان صمیمي 
مجتبي و تك پسر خانواده بود. 
از روزي كه وارد عرصه جهاد 
شد به همه دنیا پشت پا زد. او 
تك پسر خانواده و قهرمان وزنه 

برداري استان بود. 
خانواده   براي  او  شهادت  داغ 
و دوستانش بسیار سنگین بود. 
و  افتاد  پا  از  او  داغ  از  پدرش 
مدتي بعد به پسرش ملحق شد. 

مهرداد ایستاده سمت چپ

سیدمجتبي باالترین امتیاز را در آموزش غواصي كسب كرد. در تصاویر باال و پایین 
شهیدبهمن فاتحي سمت چپ و در كنار او برادرجانباز رضا علیپور قرار دارد



از چپ شهید ناصر سوادكوهي، شهید علمدار، جانباز علي رجبي، شهید مهرداد بابایي و 
شهید سیدعلي دوامي. سیدعلي معاون گردان مسلم بود. روز 21 رمضان به دنیا آمد. 21 

سال بعد در روز 21 رمضان به مالقات خدا رفت. 
شب قبل از شهادت تا صبح ناله مي كرد و اشك مي ریخت. مي گفت: خدایا جنگ در 

حال اتمام است. مي ترسم شهادت نصیب من نشود. 

جمع عاشقان - تصويري به 
يادماندني از منطقه  شلمچه

علمدار 238
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سیدمجتبي به همراه رزمندگان لشكر 25 
كربال در پدافندي منطقه فاو

تصویر باال سمت راست، شهید حمیدرضا 
مردانشاهي

علي  شهید  چپ  سمت  پایین،  تصاویر 
احمدي



یادباد آن روزگاران، یادباد- رزمندگان گروهان سلمان

شهیدان سیدمجتبي علمدار و مهردادبابایي نظاره گر پیكر شهید ناصرمحمدي 
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به  بار  پنج  در طي جنگ  سیدمجتبي 
سختي مجروح شد.

شدت  به  وپهلویش  بازو  نوروز67 
آسیب دید. به شدت هم شیمیایي شد. 
طحال و قسمتي از روده اش را خارج 
شهادت  اصلي  عامل  وهمین  كردند. 
بیمارستان  در  مادر  و  پدر  شد.  او 

بوعلي ساري باالي سر او هستند.

241علمدار



را  مداحي  وسیاق  سبك  سیدمجتبي 
موج  او  كالم  در  اخالص  داد.  تغییر 
و  زیبا  اشعار  و  خوب  برخورد  مي زد. 
سبك دلنشین او باعث شد كه هیئت در 
مدت كوتاهي با استقبال شدید جوانان 

مواجه شود. 
همیشه در حین خواندن زیارت عاشورا 
و یا اشعار، كالم خود را قطع مي كرد و 
شروع به نصیحت جوانان مي كرد. سید 
مسیر زندگي بسیاري از جوانان را تغییر 

داد. 
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داغ امام براي مجتبي بسیار سنگین بود. یك هفته در كنار مرقد امام راحل ماند و مشغول 
عزاداري شد. بعد هم گفت: از حاال به بعد وظیفه ما تبعیت از نائب امام، مقام معظم رهبري 
است. هر سال هم به زیارت مزار امام مي آمد و در جمع عاشقان روح اهلل عزاداري مي كرد.

بهترین باباي دنیا
 سیدمجتبي در خانواده سیار 
سعي  بود.  اخالق  خوش 
كوچك  جمع  مي كرد 
خانواده در كنار او بهترین 

ساعات را بگذرانند.



آرزوي سفرحج داشت. مقدمات این سفر 
گفتند:  همه  كه  فراهم شد  آنقدر عجیب 

سید را خدا به این سفر دعوت كرد.
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سید بنیانگذار اردوهاي راهیان نور 
خاكریزهاي  باید  مي گفت:  بود. 
یعني  شهر!  به  بكشانیم  را  جنگ 
نسل جدید را با شهدا آشنا كنیم. 
و  مي شود  بیمه  جامعه  نتیجه  در 
تربیت  زمان)عج(  امام  براي  یار 

مي شود.



سیدمجتبي را با برنامه روایت فتح شناختند. آنگاه كه به 
ترسیم سیماي شلمچه پرداخت.



سیزده دي ماه 75 شهر ساري یكپارچه عزادار شد. خیابان ها ي شهركمتر پیش آمده بود 
كه چنین جمعیتي را به خود ببیند. 

طول جمعیت به كیلومترها مي رسید. همه آمده بودند تا این سرباز واقعي امام عصر)عج( 
را تا گلزار شهدا مشایعت كنند.





249علمدار























عاشق بود. عاشقی دلسوخته. چهره ای ملکوتی داشت. مظهر تمام خوبیها 
بود. همه وجودش با محبت حضرت زهراء)س( عجین شده بود. مداحی 
بود با صدایی بسیار زیبا و دلنشین. هنوز هم نوای ملکوتی او دلها را آسمانی 

می کند.
در لشکر امام حسین)ع( گردانی بود به نام یازهراء)س(، فرماندهیش را او 
رزمندگان  می کرد.  فرماندهی  بسیجیان  دلهای  بر  محمد  داشت.  عهده  به 

عاشقش بودند. 
در سخت ترین مأموریت ها و عملیاتها حاضر می شد. با توسل به حضرت و 

عنایتهای ایشان این مراحل را با پیروزی پشت سر می گذاشت.
نوروز 66 در سفر به مشهد برات شهادتش را گرفت! حتی مکان و زمان 
شهادتش را می دانست! محل مزار خود را هم مشخص کرد. گفت: روی 

قبرم فقط بنویسید یازهراء)س(.
در کربالی ده حماسه بزرگی را خلق کرد. پنجم اریبهشت بود. یک گلوله 
خمپاره سفر او را به آسمان آغاز کرد. محمدرضا تورجی زاده با ترکشهایی 

که به پهلو، َسر و بازویش اصابت کرد به مادرش اقتدا نمود!
قرآن شهدا را زنده خوانده. حضور محمد پس از شهادت بیشتر حس می شود! مزار او اکنون در گلستان شهدای 
اصفهان دارالشفای عشاق است! زیارتگاه عارفان و دلسوختگان است. کسانی به سراغ او می آیند که حتی جنگ 

را ندیده اند. او دوست داشت مشکالت مردم را حل کند و حاال اینگونه است!
محمدرضا مصداق کالم نورانی امام عزیز این امت است. آنگاه که تربت شهدا را تا قیامت دارالشفاء خوانده بود. 

ديگر آثار گروه شهيد هادي

چاپ اول سال 88 ـ چاپ بيست وششم آذر 90 ، مجموع تيراژ 76.000 جلد

چاپ اول مرداد سال 89 ـ چاپ سيزدهم شهريور 90 ، مجموع تيراژ 35.500 جلد



تازه به دنیا آمده بود که جنگ به پایان رسید. سالها بعد وارد بسیج 
شد و پایگاه را متحول کرد. مسئول فرهنگی شد و فرهنگ محله 

را تغییر داد. 
شهدا را ندیده بود اما آنها را خوب می شناخت. طلبه ای سخت کوش 

و مداحی دلسوخته بود. مطیع والیت بود. 
کالم رهبر برای او فصل الخطاب بود. 

تابستان هشتادو هشت بود. در آخرین سفر راهیان نور گفت: زمان 
پرواز رسیده، این آخرین سفر من است! وصیتنامه اش را کامل کرد  

و رفت.
سید با اشاره به حوادث پس از انتخابات 88 نوشته بود: 

به تکه پارچه ای تمسک کرده اند! گویی ورقه های قرآن  عده ای 
را  ما  تکلیف  است.  والیت  اصل  محور،  گرفته اند!  نیزه  برسر  را 
اکنون که جنگ صفین دیگری  سیدالشهداء)ع( مشخص کرده! 

آغاز شده نمی گذاریم علی تنها بماند و او را رها نمی کنیم! 
از سفر که برگشت، شهدا به استقبالش آمدند. سید علیرضا مصطفوی به سفر دیگری رفت. همراه با 

شهدا. برای همیشه!
دستنوشته های او آنقدر پرمعنا و دلنشین بود که مقام معظم رهبری پس از مطالعه آنها مرقوم فرمودند: 

خداوند سکینه و سالم را برقلب این مادر دلسوخته و رحمت بی منتها بر روح آن جوان صالح
)سید علیرضا مصطفوی( عطا فرماید.

چاپ اول مرداد سال 89 ـ چاپ پنجم شهريور 90 ، مجموع تيراژ 14.000 جلد

هفتاد و دو روایت از آنان که خواستند به تأسي از مادر 
سادات گمنام بمانند. سرداران  شهید و جاویداالثري 

که مزارشان به وسعت سرزمین ایران است.
این مجموعه شامل خاطراتي کوتاه از پیکرهاي 

بي پالك است. آنها که پس از سالها رجعت کردند تا 
مشعلي باشند فرا روي آیندگان. 

این مجموعه خاطرات و کراماتي است از شهداي 
گمنام.

چاپ اول آبان89 چاپ هجدهم بهمن 90 مجموع تيراژ 42.000 جلد



قهرمان کشتي بود. وزن فوق سنگین. اما دوستان خوبي نداشت. 
گرفتار فساد شد. آنقدر آلوده شد که کسي فکر نمي کرد نجات 
پیدا کند. دربهمن 57 مسیحا نفسي آمد. صدها مثل او را نجات 
داد. آنقدر عاشق امام شد که همه کارهاي گذشته اش را ترك 
کرد. مي گفت: من ُحر نهضت امام هستم. از دادستاني به دنبال او 
آمدند. قرار بود اعدام شود! مثل دیگر رفقایش. به خاطر کارهای 

گذشته اش. اما او انسان دیگري شده بود.
گنبد،  نهاد.  جهاد  عرصه  در  پا  که  بود  کسي  اولین  ُحر  مثل 
کردستان و... همه جا حضور داشت. صدها مثل خودش را هم 

راهي جبهه نمود. ترس واژه اي بود که برایش معنا نداشت.
آذر  گذاشتند.  جایزه  سرش  براي  که  جنگید  شجاعانه  آنقدر   
59 عراقي ها با خوشحالي خبر شهادت شاهرخ ضرغام را اعالم 

کردند. دوستانش به دنبال پیکرش رفتند ولي اثري از او نیافتند. 
شاهرخ  از خدا خواسته بود همه گذشته اش را پاك کند. مي خواست از او چیزي نماند. 

خدا هم دعایش را مستجاب کرد. مزار شاهرخ به وسعت همه سرزمین ایران اسالمي است.
چاپ اول ارديبهشت سال 89 ـ چاپ نوزدهم دی 90 ، مجموع تيراژ 55.000 جلد

چهار ساله بود. مریضي سختي گرفت. پزشکان جوابش کردند. 
گفتند: این بچه زنده نمي ماند.

طرز  به  بعد  روز  کرد.  اباالفضل)ع(  نذرآقا  را  او  پدرش   
قلبی  ارادت  مي شد  بزرگتر  چه  هر  یافت!  شفا  معجزه آسایي 

او به قمر بني هاشم)ع( بیشتر مي شد. 
امام  لشکر  از  اباالفضل)ع(  گروهان  دسته  مسئول  جبهه  در 
خدمت  ارباب  عاشقان  به  که  بود  خوشحال  بود.  حسین)ع( 

مي کند. علیرضا کریمي شانزده سال بیشتر نداشت.
آخرین باری که به جبهه می رفت گفت: راه کربال که باز شد 
برمی گردم! پانزده سال بعد پیکرش بازگشت. همان روزی که 

اولین کاروان به طور رسمی به سوی کربال می رفت!! 
آمده بود به خواب مسئول تفحص.گفته بود: 

را گفته  پیکرش  برگردم!! محل حضور  من  زمانش رسیده که 
بود!! عجیب بود. پیکرش به شهر دیگری منتقل شد. 

مدتی بعد او را آوردند. روزی که تشییع شد تاسوعا بود. روز اباالفضل)ع(.
چاپ اول سال 88 ـ چاپ سيزدهم آذر 90 ، مجموع تيراژ 40.000 جلد



هنوز نوجوان بود که ساواك او را دستگیر کرد. عکس شاه 
را در مدرسه پاره کرده بود. با پیروزي انقالب اولین پایگاه 

بسیج را در محله کوشِک میدان شیراز راه اندازي کرد. 
عملیات ها  همه  در  شد.  جنگ  وارد  چزابه  عملیات  از 
حضور داشت. همه پنج برادر و پدرش را نیز با خود راهي 
کرده بود. بارها به تنهایي به شناسایي مي رفت و با دست پر 
برمي گشت. قبل از عملیات فاو بود. به همراه برادرش در 
داخل سنگر مشغول نمازشب بود. بعدها نوشته بود که بعد 
از آن نماز و در همان سنگر یکي از مالئک را دیده بود 
که در مورد شهادتش با او صحبت کرده بود و... جانشین 
اطالعات لشکر فجر بود و دانشجوي مهندسي مکانیک. 
به  باعث شد درس را رها کند و  یک ماجراي عجیب 

دانشگاه اصلي برود.با اصرار پدر ازدواج کرد. اما گفت: من براي تکمیل دین ازدواج کردم. 
من چند ماه دیگر شهید مي شوم و شش ماه بعد پسرم به دنیا مي آید. نام او را علي بگذارید!! 
جلیل حتي محل مزار خود را نشان داده بود!همه گفته هایش محقق شد. در کربالي چهار 
جان یک گردان را نجات داد و به شهادت رسید. مدتي بعد پیکر او پیدا شد اما بدون پالك. 
هیچ کس او را نمي شناخت. به سراغ پدرش آمد و گفت که پیکرش کجاست!جلیل زنده 
است. چون قرآن شهدا را زنده خوانده. در مشکالت و گرفتاري ها در کنار خانواده حضور 

دارد. و علي تنها یادگار او مصمم به ادامه دادن راه پدر است.

امام خمیني)ره( فرمودند:
این وصیتنامه هاي که این عزیزان )شهیدان( 

مي نویسند. مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کرده اید 
و خدا قبول کند یکبار هم این وصیتنامه ها را 

بخوانید...
مجموعه اي شامل 50 وصیتنامه عاشقانه و ادبي از 

شهداي گرانقدر به همراه زندگینامه و تصاویر شهدا.

چاپ اول مردادماه سال 90

 چاپ دوازدهم دي ماه سال 90 



در خانواده اي مذهبي در اصفهان متولد شد. در درس و 
تحصیل از برترین دانش آموزان بود. با معدل باال دیپلم 
ریاضي گرفت و به دانشگاه علم وصنعت وارد شد. سال 
دوم رشته مهندسي صنایع بود که با محمدبروجردي آشنا 
شد و خدمات مهمي در راستاي پیروزي انقالب انجام داد 

و بالفاصله به سپاه پیوست.
تنها بیست و دو سال داشت که فرمانده سپاه استان همدان 
شد. با شگردها و درایت مخصوص به خود مشکالت را 
برطرف مي کرد. حاج محمود دو یار دیرینه داشت. قرآن 
و نهج البالغه. ریاست حوزه علمیه همدان از او دعوت 

کرد تا براي طالب نهج البالغه بگوید!
همسفر حاج همت و متوسلیان در سفر حج بود. بعد با هم 

تیپ 27 حضرت رسول)ص( را راه انداختند. حاج محمود در جریان عملیات فتح المبین و 
بیت المقدس قائم مقام تیپ بود. بیشتر شناسایي هاي عملیات را خودش انجام  داد. 

بسیاري از فرماندهان عالي رتبه جنگ موفقیت هاي این عملیات ها را نتیجه تالش و نبوغ او 
مي دانند. این فرمانده بي نشان پس از عمري خدمت در راه اسالم و انقالب در دومین روز 

خرداد و در آستان ورود نیروهاي اسالم به خرمشهر غریبانه به شهادت رسید.
چاپ اول آذر 90 ـ چاپ چهارم اسفند ماه 90 

شب عیدقربان سال1365در همدان به دنیا آمد. مادر دیده بود که 
سیدي نوراني این فرزند را در آغوش او قرار داده و نام فرزند را به او 
گفته بود. اسماعیل فرزند مادري باتقوا و پدري زحمت کش بود. او 

نتیجه رزق  حالل پدر و ایمان مادر بود.
در نوجواني از لحاظ ایمان و تقوا گوي سبقت را از بقیه ربود. بسیار 
انسان سخت کوش و فعالي بود. وقت خالي او بیشتر در کنار مزار 
شهداي همدان بود. بعد از اتمام تحصیالت به نیروي انتظامي پیوست. 
در مرزهاي جنوب شرق کشور حضور داشت. اما این باعث نشد در 

خودسازي وقفه اي داشته باشد.
در سفر مشهد کنار باب الجواد به سجده رفته و با خدا راز و نیاز مي کرد. از 
خدا خواهشي داشت. وقتي همه از آرزوهاي خود مي گفتند او فقط یک 
کلمه بر زبان مي آورد! او فقط از خدا شهادت مي خواست. مدتي بعد از 
این زیارت و در آخرین حمله نیروهاي عبدالمالک ریگي به مرزهاي 
شرقي کشور در سال 87 شجاعانه در مقابل آنها ایستاد. سه نفر از سران 

اشرار را به درك واصل نمود و به سختي مجروح شد.آنچه از خدا در مشهد مي خواست برآورده شد. او به 
قافله شهدا پیوست. قرآن شهدا را زنده خوانده. و اسماعیل حضورش بعد از شهادت بیشتر حس مي شود!




