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  :مقدمه

  

 زمانی که دانشجوي ترم سوم دانـشگاه و عـضو فعـال             هشتاد،یز سال   یپا

مربوط به یادواره شهداي دانشجو     آوري اطالعات     براي جمع  ،پایگاه بسیج بودم  

که همان سال در تاالر شقایقهاي دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، همراه دو             

  . محمد و علیرضا شاهینی رفتم منزل شهیدان ،ي پایگاهها نفر از بچه

 ما را بـه آنجـا   ،ي شاهینیآقا  حاج طوالنی آشنایی باۀپدرم به خاطر سابق 

که انتظار  طور     همان در بدو ورود  . شان توضیح داد  برد و علت حضورمان را برای     

  پـس از آن میـز طلبگـی   ؛ اول قاب عکس دو شهید را روي دیوار دیـدم        ،داشتم

گـذرد و همچنـین سـتون         مـی   که معلوم بود سالهاي زیادي از عمـرش        آقا  حاج

  . کتابهاي چیده شده روي میز توجهم را جلب کرد
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 پـسر   ةاالتمان بیـشتر دربـار     البتـه سـؤ    ؛اول با مادر شهید صحبت کردیم     

 شـهید علیرضـا شـاهینی جـزو         کـه  چـرا  ؛ شهید محمد شاهینی بـود     ،ارشدشان

چنـدتا   .گفت  می مادر از خصوصیات شهید   . دمآ شهداي دانشجو به حساب نمی    

  .  خیلی ذهنم را مشغول کردند،از آنها

گشتم که موجب تمایز شـهید        می  دنبال ویژگیهاي خاصی   ،طبق معمول  

 .و نهایتاً برتري یافتن ایشان در وصول بـه مقـام شـهادت شـده بـود                از دیگران   

  :گفت می شاهینیخانم  حاج

 تا جـایی کـه وقتـی بـه جبهـه      ؛محمد از همان ابتدا با همه فرق داشت       «

  .». همه انتظار شهادتش را داشتند،اعزام شد

تا دم دمهاي افطار بـراي آمـاده شـدن          ها     وقتی همراه بچه   ،روزهاي بعد  

 شـاهینی خانم   حاج یاد حرفهاي،کردیم  میي سرد دانشگاه کار   ها در سالن  یادواره

ي شن شـوفاژهاي    ها  ساختیم و با کیسه     می  زمانی که ماکتهاي سنگر را     .افتادم می

گذشـت و ایـن       تصویر شـهید شـاهینی از ذهـنم مـی          ؛پوشاندیم  می خاموش را 

شـهادت   محمـد پـس از       ةتوصیفی که مادرش از قول همرزمان او درباره چهـر         

 انگـار زیـر پوسـت محمـد یـک مهتـابی           :شد  می نقل کرده بود در خاطرم مرور     

  .  به خواب رفته بودروي بستر خاك آرام .درخشید می

  . کار در یادواره بودۀآن روزها یاد و نام شهدا بهترین دلگرمی براي ادام

ی آن یـادواره، از  ی سـال پـس از برپـا   پنج یعنی   هشتاد و پنج،  یز سال   یپا 

خـاطرات یکـی از   آوري     جمـع  لیتؤو مـس  ، تدوین و تـألیف بنیـاد      میتۀکطرف  

 و مـن    ام گذاشته شد    را به عهده  اند    کرده  شهید تقدیم اسالم   سهیی که   ها  خانواده

  . یاد شهید شاهینی افتادم
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 اخوان شهید رفتم؛ خانه هنـوز       ۀپس از تصویب موضوع، دوباره به کوچ      

 سـال  پنج مثل ، را دوباره دیدممیز طلبگی و قاب عکس شهدا   . همان شکلی بود  

رسیدند، اما عاطفـه دختـر        می به نظر تر    کمی شکسته خانم     حاج وآقا    حاج .پیش

 ، سـال پـس از شـهادت بـرادرانش بـه دنیـا آمـده               دوته تغاري خانه که حدود      

  .درک  میحسابی بزرگ شده و خود را براي کنکور آماده

ــی، شــیخ شــاهینی مــن را شــناخت   ــد. پــس از معرف ر و هــر دو او، پ

 مغـان کـه مرحـوم       ۀیزبا هیجان از تع    .آورد  می پدربزرگم را خیلی خوب به یاد     

 امـا زمـانی     . گفـت  ،کردند  می اجرارا     آن برادرانش و) پدر بزرگ من  (سیدمحمد  

 بـه   ،یی گـو  ؛ به ناگاه صورتش چروکیـده شـد       ،که نوبت به شهید شاهینی رسید     

 ؛یـدگان را خـشک کنـد    اشـک داغد ۀتوانـد چـشم    نمـی راستی گذر سالیان هم   

  .سوزند  می در فراق چه گوهري،دانند  میخصوص کسانی که خودب

و به این ترتیب، من چند روز قبل از بیستمین سالگرد اخوان شهید کار               

  .نگارش این مجموعه را به لطف خدا شروع کردم
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یـک  . بـاال رفـت  هـا   با احتیاط از پلـه پنجره گذاشت و     جلو   چهارپایه را 

.برد  میدستش به میله بود و با دست دیگر پرده را باال

در تنهـایی   روز    آن.  روز بیشتر تـا دامـاد شـدن حـسن نمانـده بـود              دچن

سـالها از شـهادت     .  چقدر دلتنگ برادران بزرگترش شـده      ،کرد  می خودش حس 

  پـسر ارشـد خـانواده بـه حـساب          ، اکنـون حـسن    .گذشت  می محمد و علیرضا  
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شـاهینی را بـراي دیـدن       خـانم      حـاج   و آقـا    حـاج  آرزويخواسـت      مـی  .آمد می

آگاه به آسـمان     ناخود . دلش گرفته بود   .فرزندشان در لباس دامادي برآورده کند     

  :چشم دوخت و زیر لب گفتها  آبی آن سوي پنجره

  .رماین روزها بیشتر از هر زمان دیگر به حضورتان احتیاج دا -

اخل کمرش بـه    رکش د یک لحظه پایش از روي پله سر خورد و جاي ت          

دردي به یادگـار مانـده      . یشتر هم تجربه کرده بود    پاین درد را     .شدت تیر کشید  

 ظهر یکی از همان روزها بود کـه حـسن رفـت تـا بـراي      .از ایام جبهه و جنگ 

 اما چند قدم با منبع فاصله داشت که صـداي سـوت             ؛همسنگرهایش آب بیاورد  

بـراي  ایـن   :گفت باوري در درونش   حس غریب و غیر قابل       .را شنید اي    خمپاره

  .ادی تو می

 و بـارانی از     آنو ترکـشهاي    گلولۀ خمپـاره منفجـر شـد         ،چند ثانیه بعد  

 .به سر و صورت و بـدن حـسن پاشـید          که متالشی شده بود،     منبع  قطرات آب   

 ، با زحمـت . دیگر توان بلند شدن نداشت     .نشستند ش چند جاي بدن   بر  ترکشها  

 . وضوح برادران شهیدش را در مقابـل خـود دیـد           کمی سرش را باال آورد و به      

 .ند کمکش کنند تا بایـستد     هخوا  می ،یی گو ؛محمد و علیرضا آنجا ایستاده بودند     

 بتوانـد  پیش از آنکـه  ، اما آنها رفتند  ؛لبخند زد و دستش را به سویشان دراز کرد        

   .دستشان را لمس کند
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 چهـارده  دختـري    وننی که شهربا  زماو سی و شش،      هزار و سیصد   سال  

 و مادر به زیـارت      پدر قرار شد    ،کرد  می در قم زندگی  اش     خانواده باساله بود و    

 امـا   ،لی دوست داشت در این سـفر همراهـشان باشـد          یشهربانو خ . کربال بروند 

.کرد  میمراقبتمحمد   حاجماند و از برادرش  میدایب
1
   

 او دختـر بـزرگ      .کرده بودند دو خواهر بزرگتر شهربانو ازدواج      موقع    آن

 به  ، و مادر  پدرلیت کارهاي منزل در نبود      ؤو بنابراین مس  ؛آمد  می خانه به حساب  

                                                
برادر شهربانو روز عید سعید قربان متولد شده بـود و مـردم بـه ایـن نـوزادان حـاجی شـکمی یـا          -1

  .گویند آقاي مادر زاد می حاج
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مـسلک بـود کـه بـه          شهربانو معتمد روستا و فردي روحـانی       پدر. بوداش    عهده

شـد و     نمـی   حاضر به انجام کار دولتـی      ،علت مخالفت شدید با حکومت وقت     

  تــا آنجــا کــه حتــی؛ر اداري ثبــت شــودداد نــامش در هــیچ دفتــ  نمــیاجــازه

  .  بگیرد)شناسنامه(خواست سجل  نمی

ـ مادر شهربانو هـم      صـدا محمـد    حـاج یار متـدین بـود و او را والـده   سب

ی و طبابت تجربی را از مادرش که سیده بود و           ی ماما ،محمد  حاج ةوالد. زدند می

 گـاه   ،شـهربانو  زادگـاه    ،مردم روستاي جیالن  .  آموخته بود  ،خواندند  می او را ننه  

او گذاشته  یشانی  بردند تا دست بر پ      می یضشانرا باالي سر مر   محمد     حاج ةوالد

 بـراي شـفاي فـرد       )جاء الحق و زهـق الباطـل       (اي چون  با تالوت آیات شریفه   

  .ناخوش دعا کند

 و مـادر    پـدر ( آقا و خانم مالحسنی      هزار و سیصد و سی و شش،      سال   

زمـان   آن . عازم عتبات عالیات شـدند     بانو شهر کوچکترخواهر به همراه    )شهربانو

ـ  ۀ طلب،ي هم حسین شاهینی شاهرود   اي درس علمـاي   جوانی در کربال بـود و پ

 شـهربانو شـنیده   پدرسن شهرت  از ح تر  یشپکه   او. شد ر می نجف و کربال حاض   

  .  مالحسنی آشنا شدةیشتر با خانواد طی این سفر ب،بود

 لـسات درس آقـاي معرفـت    کربال بـه ج ۀ علمیةدر حوززمان    آن حسین

ی ی خـو  اهللا   و آیـت   )هر(رفت و در نجف هم از محضر حضرت امام خمینی            می

محمـد   درسـانی چـون مرحـوم شـیخ        یش را با هم   ها  برد و آموخته    می  بهره )ره(

امـام  (آبـادي     و غالمحـسین نعـیم     )لفین تفسیر نمونـه   ؤاز م (محمدي اشتهاردي   

  .کرد  می مباحثه)جمعه فعلی بندرعباس



شهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد و علیرضا شاهینی خاطرات  / 8  

  حـسین او را بـه افـراد مختلـف معرفـی     ، شهربانو به کـربال پدرسفر با   

کسی بابـت نمـاز قـضا    مرسوم نبود زمان   آنالبته. کرد تا برایشان روزه بگیرد  می

 یـا اداي    ،شدند که براي شـادي امواتـشان        می یداافرادي پ  معموالً    اما ؛پول بدهد 

 و  پدررت با   حسین در مدت معاش   . دادند  می دین شخصی سفارش گرفتن روزه    

یدا کـرد و تـصمیم گرفـت بـا ایـن             پ آنهاربانو ارادت خاصی نسبت به      مادر شه 

  .خانواده وصلت کند

کرد مهر این طلبه جوان و        می هم حس محمد     حاج ة والد ،از طرف دیگر  

 پـدر . موافق بـود و دخترش او ازدواج با ایمان به دلش نشسته و از همین رو با      

ري در منزل دارد که از این دخترش بزرگتـر          شهربانو به حسین گفت دختر دیگ     

  .است

مادر و خواهر شهربانو به ایران برگشتند و مدتی بعد          ،  پدر ،ان سفر پایبا   

حـسین  .  قم ترك کردۀ علمیةحسین هم عراق را به قصد ادامه تحصیل در حوز   

 اهل روستاي دزیان بیارجمنـد و       ،هزار و سیصد و دوازده     مهر ماه    چهارممتولد  

و هـر    هلـوي بـود    از مخالفین رژیـم پ     شپدر . روحانی است  ةخانوادعضو یک   

کرد تا نکنـد بـر     نمی داخل ساختمان را نگاه،گذشت  می یبانزمان از مقابل شهر   

  . ربانی افزوده شودعظمت شه

 سـاله بـود در      هیجـده  زمـانی کـه      هزار و سیصد و سی،    سال   حسین از 

قم رفـت و از محـضر         یک سال بعد به    .دامغان مشغول تحصیل علوم دینی شد     

 ماه در کربال اقامت     نُهپس از آن حدود      . قم بهره برد   ۀ علمی ةعلماي بزرگ حوز  

 قم شد و در جلـسات       ۀ علمی ة بعد از مراجعت به ایران دوباره وارد حوز        کرد و 

 سال پاي درس فقـه و اصـول         سی ، از جمله  ؛علماي آن دیار شرکت کرد    درس  
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 سال درس خارج حضرت امام خمینی       رچهامکارم شیرازي حاضر شد،     هللا  ا آیت

 سـال درس فقـه      بیـست  گلپایگـانی،    هللا  سال درس فقه آیت    بیست و پنج  ،  )ره(

ــت ــی و   هللا آی ــشی نجف ــدین مرع ــهاب ال ــش ش ــسات درس  ش ــال در جل  س

ییسیدمحمدباقر طباطبا 
1

حضور یافت و عالوه بر آن تقریبـاً تمـام سـی سـال و             

  .اوحدي رفت  فاضل لنکرانیاهللا یتآاندي اقامت در قم به کالس فقه و اصول 

ازدواج را بـا    تمایلش به   تا موضوع   در همین ایام سفري به شاهرود کرد        

یش به علت خشکسالی و قحطی       شاهینی از سالها پ    ةخانواد. ح کند مادرش مطر 

از دزیان به شاهرود هجرت کرده و به عنوان سرایدار در مسجد مـصلی سـاکن                

دختـر را    متوجه شـد مـادرش چنـد         ،ازگشت زمانی که حسین به خانه ب      .بودند

 تا مـدتی    حال با این  .رفته برایش نشان کرده و خواستگاري یکی دو نفرشان هم        

 باالخره موضـوع    ، اما ؛ صحبت کند   شهربانو ةاز روي شرم و حیا نتوانست دربار      

دارد کـه او خـودش بـه    از نظـر آنهـا مـانعی      رسید از مادرش پ   یش کشید و  را پ 

  .  خیرخواستگاري برود یا

شـود کـه      مـی   استقبال کرد و گفـت خوشـحال هـم         پیشنهادمادر از این    

 بیست و پنج ساله   زمان     آن ،حسین. را انتخاب کند  اش    حسین خود عروس آینده   

او ایـن  . گذشـت   مـی سالی از شروع تحـصیلش در قـم        شش -پنج  ساله بود و    

د که بعنوان  شهربانو گفته و توضیح داده بو    پدرمطلب را در همان سفر کربال به        

کـه   از آن  پـس کمی  .  مالی چندانی براي تشکیل خانواده ندارد      ۀ سرمای ،یک طلبه 

 حـسین بـا قطـار       ، شاهینی موافقت خود را با این ازدواج اعالم کردنـد          ةخانواد

  .راهی جیالن شد

                                                
  . بروجردي مرجع بزرگ شیعهاهللا پسر عموي آیت -١
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 بـه روستایـشان     ،تانها به علت گرمـاي زیـاد قـم        سب تا ، شهربانو ةخانواد 

 را تـازه   بـا اقـوام      لوب آنجا اسـتفاده و دیـدار      و از آب و هواي مط     گشتند   برمی

آمـدنش را بـه      ،زمانی که حسین به ایستگاه بین راهی جـیالن رسـید          . کردند می

 همراه کسی فرستاد تـا      ،گوش کرایه کرده  ز درا دو شهربانو اطالع داد او هم       پدر

   .مهمان را به خانه ببرد

ح حیـاط   شهربانو و مادرش در آشـپزخانه کـه چنـد پلـه از سـط              روز    آن

 تنور برداشت و    پاي مادر نان داغ را از       ،با آمدن حسین  . ختندپ  می بود نان تر  ینیپا

یش از رفتن هم به شهربانو گفـت اجـاق را روشـن             پ .ی به اتاق برد   ییراپذبراي  

  . بگذاردتش د و دیگ را روي آکن

دانـست ایـن مهمـان        نمـی   اما ،مدهآمتوجه شد مهمانی به خانه       شهربانو

 ظرفیربانو خواست  کمی بعد مادر به مطبخ بر گشت واز شه         .ستخواستگار او 

 ،شهربانو از داخل کـوزه آب ریخـت و بـه مـادر داد             .  کند آب ررا براي وضو پ   

دیـد   را ببیند و زمانی کـه        پدرنجره رفت تا مهمان     خودش هم با شیطنت جلو پ     

 ظرف آب را گرفت و کنار حوض مشغول وضـو           ، خیلی مؤدبانه  روحانی جوان 

  :در دل با خودش گفت ،شد

  .».گیرد  میاین جوان چقدر زیبا وضو«

 حسین دوبـاره از وضـع مـالی و تحـصیلی            ،بعد از صرف نهار    ،روز  آن 

 را  گفـت و موضـوع خواسـتگاري      اش    خودش و همچنین از موقعیت خـانواده      

 اما به علت نزدیـک  ، و مادر شهربانو با این وصلت موافق بودند   پدر. مطرح کرد 

 از او خواستند مراسم رسـمی خواسـتگاري بـه مـاه ربیـع االول      شدن ماه محرم 
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 آنها هم بتوانند نظر دخترشان را جویـا شـوند و            ،موکول شود تا در این فرصت     

  . مقدمات ازدواج را فراهم نمایند،در صورت رضایت او

یش از بازگـشت بـه    پو با خوشحالی جیالن را ترك کرد روز     آن حسین 

بـه محمـد    را     آن . شـهربانو بـرد    پدر ۀدر خان  جلو   وقند خرید     یک کله  ،شاهرود

  :برادر شهربانو داد و گفت

  ! حاج محمدةاین را بدهید به والد -

  شـهربانو بـراي تحقیـق راجـع بـه او و           پدر ، از رفتن حسین   پسمدتی   

هربانو  مادر هم موضوع خواستگاري را بـراي شـ         .عازم شاهرود شد  اش    خانواده

 ین انداختـه بـود و بـه حرفهـاي مـادر گـوش             یا شهربانو سرش را پ    .مطرح کرد 

  :د حسین اشاره کرد و گفتمادر به وضعیت اقتصادي و درآم. داد می

بعـدها  . جز ایمـانش نـدارد  اي     جوان است و هیچ سرمایه     ۀباو یک طل   -

  خواستم؟  می)دارپول(ی من شوهر ارباب یگو  نمیکه بزرگ و عاقل شدي

 ایـن جـوان    ،یان خواستگارانش کرد از م    می شهربانو هم که در دل حس      

  :دهد با شرم و حیا جواب داد  میطلبه را ترجیح

 حتی اگـر مـن را در آتـش    ؛ اختیار من را داردپدر.  بگوید پدر هر چه  -

  .بیندازد

 از  پس شاهینی و    ة خانواد ة شهربانو دربار  پدررس و جوهاي    با تکمیل پ   

آوري   جمـع ع کرد بـه شرومحمد   حاجة والد،)ع(گذشتن از ایام اربعین حسینی     

   . دخترشۀرفع کم و کاستهاي جهیزیو 

 بـه  ،شپـدر  امـا  ؛ مادر و برادر حسین به جـیالن رفتنـد     ،بعد از ماه صفر   

رسم و رسـومات خواسـتگاري و   . علت کهولت سن و بیماري در شاهرود ماند       
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کنی انجام شـد و قـرار عقـد را بـراي دهـم ربیـع االول گذاشـتند و         حرف تمام 

هدیـه  شـان     یی از کفش و لباس و طال بـه عـروس آینـده            ها  تحفهد   داما ةخانواد

   .دادند

 از جملــه ،چنــد خــانواده از ســادات در جــیالن ســاکن بودنــدزمــان  آن

 هاشمی  ة عقد را یکی از بزرگان خانواد      ۀ خطب  و ي موسوي و هاشمی   ها  خانواده

 آبادي  عالمِ ،به نام آقامیرزا هاشمی   
1

سـال  مـصادف بـا    در روز دهم ربیـع االول       

 مراسـم  پس هجري شمسی براي آنها خوانـد و سـ  هزار و سیصد و سی و شش     

  .  شهربانو در جیالن برگزار شدپدر ۀعقد و حنابندان در خان

وقتی بزرگترها عروس و داماد را فرستادند تا نیم ساعتی با هم صـحبت              

لس بـا دیـدن او    شهربانو از خجالت سرخ شده بود و هر کدام از زنان مج    ،کنند

   .افتادند  میانروز عروسی خودشیاد 

شان   از لوازم مختصري گفت که براي خانه       براي شهربانو    ،حسینروز    آن

زخانه و سعی کرد عروسش را دلداري دهـد تـا            مثل قالی و ظروف آشپ     ؛خریده

امـا شـهربانو همچنـان      .  و مادر و خواهرها غصه نخورد      پدری از   یبه خاطر جدا  

  . داد  میساکت بود و گوش

ـ         ،آن روز فرداي    حـسین در    پـدر  ۀ همگی براي مراسم عروسـی بـه خان

ـ        ،روز قشنگی بود  . شاهرود رفتند   آرایـشگر کـه     ۀ زنها از صبح عروس را به خان

 بردند و باقی افراد هـم مـشغول تـدارك           ،چند در با منزل شاهینی فاصله داشت      

  . سور و سات عروسی شدند

                                                
  .ن سید بزرگوارهم اکنون در مشهد مقدس مدفون استای -١
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روس و بـا چـادر       در لباس ع   ه زنها اهمر وقتی شهربانو    ،چند ساعت بعد  

 گرچه بغـضی کـه   ؛نبودا بند   مادرش از خوشحالی روي پ     ،دآم  می سفید به خانه  

 بـاز هـم     ،تجربه کـرده بـود    نیز  هنگام عروسی دو دختر بزرگترش       ،یش از این  پ

  . فشرد  میگلویش را

سـع  اتختی برگزار شد و هر یک از اقوام بنا به و           مجلس پ  ،روز فرداي آن 

یراهن و کله قند گرفتـه تـا        از پ  ؛عروس و داماد آوردند   اي براي    و توانشان هدیه  

   . نقدپولظرف و 

ـ  ،مـادر . در شهربانو به قم برگشتند     و ما  پدر ،اتختیروز بعد از پ    یش از   پ

  : خانه ایستاد و با حسرت گفتدر جلو اي  چند لحظه،رفتن

  .ارم و برمذبیاد دخترم رو  یدلم نم -

  :دلداري داد و گفتاو را اما شهربانو 

  . جدید دارم  من اینجا یک آبجینناراحت نباشی -

رت خندانش آخرین تـصویري باشـد کـه     صو،و به این شکل سعی کرد 

 روز در شـاهرود  پـنج حـسین و شـهربانو      . مانـد   می یش از رفتن در ذهن مادر     پ

قـه کردنـد و خـود    درب آن دو را تـا قـم   ، حـسین ة از آن خـانواد    پـس ماندند و   

  .برگشتند

بـا رهـن   اي   در خانـه   .جر بودنـد  در قم مستأ  زمان     آن  مالحسنی ةنوادخا 

 خانه  ، اما با آمدن عروس و داماد به قم        ؛ سکونت داشتند  دویست و پنجاه تومان   

خـود اتـاقی در زیـرزمین همـسایه         ردند و   را با بخشی از وسایلش به آن دو سپ        

  .گرفتند
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  مختصرش را با ذوق و سلیقه دور تا دور         ۀجهیزی حسین و    ۀاثاثشهربانو  

 قـوري   ،یـک سـماور برنجـی      را که شـامل      باقی اسبابش  حسین هم    .خانه چید 

  .از حجره طلبگی آوردبود والبته تعداد زیادي کتاب اي  رویی و چراغ فتیله

 حـسین   پـس از آن    .آمـد   می  هر طلبه به حساب    ۀ مهمترین سرمای  تاب،ک

  شـهربانو وقـتش را بـا کـار خانـه       و رفـت   می بحثدوباره به جلسات درس و      

  . گذراند می

 امـا وقتـی رغبـت    ، دوست داشت شـهربانو هـم سـواد بیـاموزد         ،حسین

البتـه  . داد  مـی   خـود در منـزل بـه او درس صـرف و نحـو              ، ندید اوچندانی در   

 امـا دیگـر فرصـت بـرایش        ، شد پشیمانسالهاي بعد شهربانو از درس نخواندن       

  .یش نیامدپ

  شـهربانو .دکـر   نمـی دریافـت اي   حسین شـهریه   ، از ازدواج  پستا مدتها   

 امـا آنهـا هـم وضـع     ،خوردنـد   مـی آورد و با هم     می ش غذا پدر ۀاز خان معموالً  

قیمت هر قرص نـان سـنگک در قـم          زمان     آن .اقتصادي چندان مناسبی نداشتند   

 او. گرفـت   مـی   تومـان  سی شهربانو بابت یک ماه روزه تنها        پدر ریال بود و     سه

 از آن بـه  پـس شـد و    مـی ارقبل از نماز صبح براي خوردن سحري بیـد  معموالً  

 به همـین    ؛گشت  براي افطار به خانه برمی     ، بعد از نماز مغرب    رفت و   میمسجد  

 گاه آنقدر کم بود کـه       ،ش ببرد پدر ۀتوانست از خان    می  غذایی که شهربانو   ،دلیل

 حسین و شهربانو هر کدام بـه        ،کرد زد و در اتاق را باز می       اگر موقع نهار باد می    

  :گفت میدیگري 

  .شه من اگه برم غذا تموم می !و ببند ررو درب -
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از وضعیت  وقت     هیچ شهربانو. شد براي خندیدنشان   اي می   و همین بهانه  

کرد و حتی تـا سـالها بعـد همچنـان بـه همـان حقـوق                 نمی مالی شوهرش گله  

  .طلبگی قانع ماند

 یـک   بـا آن   . تومـان بـود    سی حدود   ،که حسین گرفت  اي    اولین شهریه  

 به خانه برد و هر    و حقوقش را داخل سینی گذاشت    مابقی   و   ی خرید یسینی رو 

  . دو خدا را شکر کردند

 سال تمام مجبور بود     ؛ دو مدتی بعد حسین دچار بیماري برونشیت شد       

ـ  به ناچار در بیمارستان      ، گاهی هم  .براي مداوا به تهران رفت و آمد کند         تريسب

هربانو یـادآور   مـرور خـاطرات آن دوران همـواره بـراي حـسین و شـ              . شـد  می

و طلب غفـران الهـی و     بروجردي مرجع بزرگ شیعه      اهللا  حمایتهاي مرحوم آیت  

چرا که حسین در مدت بیمـاري و بخـصوص          . درجات عالیه براي ایشان است    

 توانست سر کالسها حاضر شود و در نتیجه حقوقی هم           نمی ،تري شدن سبزمان  

ي درمـان  ها را از نظر هزینه او   ،بروجردي تمام این مدت   اهللا    آیت اما ؛گرفت نمی

  . کرد  میو مخارج زندگی حمایت

 شهربانو بـه    ة خانواد ،تان و شروع گرما در قم     سب با فرا رسیدن تا    ،هرسال

داد و بـا لحـن        مـی   مادر حسین هـم بـراي عروسـش نامـه          ،گشتند جیالن برمی 

  :نوشت  میمهربانی

  .»!یشمانسازي بلند شو بیا پ  مییاز من و پتو که با نان«

ـ تاه این ترتیب شـهربانو اکثـر    ب  همـسرش در  ةتانها را همـراه خـانواد  سب

  .گذراند  میشاهرود
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. ري شـد   سـپ  اي  بچـه  بـدون    ،سین و شـهربانو   نج سال اول زندگی حـ     پ 

  :گفت می  اما حسین؛شهربانو از این بابت خیلی ناراحت بود

  !د به مشیت الهی راضی باشندایب -

ي همـسایه را    هـا   دید که بچـه     می وقتی همسرش را در حالی    حال     این با

  :خواست  مینشاند از خدا  میاکند و روي پ  میبغل

 گـم دختـر و نـه        مـی   نـه  . نده گم  می نهو  گم بچه بده      می  من نه  !خدایا«

  .».خوام صالح باشه  می اما اگر به ما فرزندي عطا کردي فقط.پسرگم  می

 میـان نمـاز   کرد و در ایـن   میدار شدن نذر و نیاز شهربانو هم براي بچه  

 سال شهربانو باردار شـد  پنجاز گذشت  پس. خواند  می را بیشتر)ع( حسین   ماما

 هـر دو سـعی کردنـد    ،که با این خبر شوهرش را شـادمان دیـد  موقع   ناو از هم  

از جمله آنکـه    . خورند باشند   می یش مراقب اعمال خود و خوراکی که      بیش از پ  

 قـرآن را  )ع(آل عبـا  تـن    پـنج یت   دور به ن   پنجدر طول دوران بارداري     شهربانو  

  .ختم کرد و این عادتش را در بارداریهاي بعد هم تکرار نمود

 مادر حسین به قم آمده بـود تـا مواظـب عروسـش              ،هنگام تولد فاطمه   

 بیست و هفـت    نزدیک اذان مغرب     ،فاطمه اولین فرزند حسین و شهربانو     . باشد

 اردیبهـشت   پنج ،روز   آن . به دنیا آمد   )ص(یامبر اعظم   پ مصادف با مبعث     ،رجب

  .  شمسی بودهزار و سیصد و چهلماه سال 

فاطمه از قبل از تولد فرزند با خیـر و برکتـی بـود و شـهربانو در دوران      

ي رحمـتش را بـه      خداوند با اعطاي این فرزنـد درهـا       کرد    می بارداري احساس 

ـ            اسخ صبرشان را داده     روي آنها گشوده و پ     د و این امـر او و حـسین را بـه نوی
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یرفتن پـذ  فرزندي که سـالها بعـد الیـق    ،کرد  میداشتن فرزندي صالح امیدوارتر  

   .شد  میرافتخاري چون همسر و خواهر شهیدعناوین پ

 و محمـد هـم بـا    چهل و دو مرداد   سی و یک   سال بعد در     دو ،معصومه

  . شمسی دنیا آمدندچهل و پنج خرداد ماه سال پنج از او در پسهمین فاصله 

غ به روستاهاي   فر بود و حسین مانند سالهاي قبل براي تبلی         ص اواخر ماه  

 مادر شهربانو و منزل یکـی دو تـا از           ۀ به خان  ،یش از رفتن   اما پ  ؛رفت  می اطراف

ا بـه  ی از آنها خواست جویاي حال همسر پ ضمن خداحافظسر زد وها    همسایه

آنهـا   اگر خدا براي سومین نوبت به        ، به شهربانو هم سفارش کرد     .ماهش باشند 

 بگـذارد و    )ع( حـسین    م به نام دختر اما    اغرص ۀ نامش را فاطم   ،دختري عطا کرد  

  . بود او را محمد بنامدپسراگر نوزاد 

آن روزهـا بـه علـت       . الطلوعین یک روز جمعـه متولـد شـد         محمد بین  

 شـهربانو و دخترهـایش     ،نزدیک شدن زمان وضع حمل و در سفر بودن حسین         

آقـاي   ،روزي که قرار بود محمد دنیا بیاید      . رفتند ی م و شهربان پدر ۀبیشتر به خان  

را خورد و اذان گفت تا بقیه براي نماز بیدار          اش    مالحسنی طبق معمول سحري   

حس کرد   شهربانو نماز خواند و      ،با رفتن او  .  خودش هم به مسجد رفت     ،شوند

 محمد خیلـی راحـت      ،کمی بعد  مادرش را صدا زد و       ؛زمان وضع حمل رسیده   

  . متولد شد

 ،به محض آنکه چشمش به نوزاد تمیز و خنـدان افتـاد           محمد     حاج والده

 سال بعد شـهربانو هـم هنگـام دیـدن           بیست همانطور که    ،صلوات به لب آورد   

  . افته محمدش صلوات فرستادیصورت آرام 
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و او را بـه      سر فاطمـه رفـت       يباالمحمد     حاج ة والد ، از تولد نوزاد   پس

  :رسیدفاطمه پ. آرامی صدا زد

   شده؟ی چ-

  :جواب شنید

  !بلند شو ببین مادرت از بهشت یک محمد آورده -

 فاطمه با خوشحالی و ذوق براي دیدن برادرش رفت و در اولـین نگـاه        

در تاریـک   روز     آن  و این تصویر که    . محمد چقدر نورانی است    ةحس کرد چهر  

  ... در ذهنش حک شد تا سالهاي بعد،الطلوعین دیده بود روشنی بین

***  

 نزدیـک اذان  ؛بود و علیرضا بعد از او دنیا آمد بزرگ خانواده   پسر محمد

   .چهل و نهسال مغرب روز اول فروردین 

براي تحویل سال بـه شـاهرود       اش    يپدر ةشهربانو همراه خانواد  زمان    آن

ـ در روسـتاهاي اطـراف   بـراي تبلیـغ   آمده بود و حسین از چنـد روز قبـل        سرب

  . برد می

 زمان  . شهربانو روزه داشت   ،ین روز بهار هم بود    روز تولد علیرضا که اول    

 امـا   ؛خواهـد متولـد شـود       مـی  زیادي تا افطار نمانده بود که حس کرد نوزادش        

 . شهربانو از خانم همسایه کمک خواسـت       ،در منزل نبود  محمد     حاج چون والده 

قند برایش درسـت کـرد و کارهـاي           سریع یک لیوان آب    ،او هم از روي تجربه    

یش از  را پ اش    خواست روزه   نمی ،ا شهربانو  ام ؛قابله را انجام داد   یش از رسیدن    پ

  .اذان مغرب بخورد

  . بودپاکیزه علیرضا مانند محمد هنگام تولد کامالً 
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 محمد به اتاق    ۀ صبح بود که شهربانو با صداي گری       هفت ساعت حدود   

ـ    ۀگوشـ  ،اش   سـاله  پـنج  ۀبچپـسر رفت و دید باز هم        و اشـک  ز کـرده     دیـوار کِ

ـ    یشتر هم شبیه این صـحن     شهربانو پ . ریزد می   او راۀه را دیـده بـود و علـت گری

  : آرام مقابل محمد نشست و سر او را بلند کرد و گفت.دانست می

تو رو   آقاجان قول داده براي نماز ظهر        ؟کنی  می  باز که گریه   !مادرجان -

  .ه فیضیهبرببا خودش 

  :ن مهربانتري ادامه دادشهربانو با لح. شد  نمیاما محمد آرام 

 نماز صـبح    ! محمدجان . دلم نیومد بیدارت کنم    ؛ دارم تدوست آخه من  -

  . هنوز به تو واجب نیست

  :رسید مادرش پازاده بود طور که از گریه به هق هق افت محمد همان
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خواد من صـبح    می ؟ خدا نمگه شما من رو از خدا بیشتر دوست داری         -

  . بخونمبیدار شم و نماز

رغـم اصـرار زیـاد محمـد، او را موقـع اذان          علی ،انو گاهی اوقات  شهرب 

  . همین بود، محمدۀعلت گری .کرد  نمیصبح بیدار

 سال کار داشت تا محمد به سن تکلیف برسـد و البتـه              دههنوز   ،زمان  آن

 پس از مکلف شدن محمـد بـا عـادت           ،این خصلت نماز خواندن در اول وقت      

و نماز جمعه عجین شدجمعه سل د به غشرکت در نماز جماعت و تقی.  

 سـاله شـد، او را در یـک دبـستان دولتـی اسـم                هفـت زمانی که محمد    

 و   تـا پایـان دبیرسـتان       زیادي داشت و این عالقه     ۀ عالق  محمد به درس   .نوشتند

  . ی هم با او بودیدوران دانشجو

 وقتی محمد با ذوق و شوق فراوان سر کالس حاضـر            ،ییسال اول ابتدا  

با گریه به خانـه برگـشت و        روز     آن .حجاب است  شان خانمی بی  شد، دید معلم  

  :گفت

  .».خواهد به آن کالس برگردد  نمیدیگر«

 دیگـري   ۀتوانـستند اسـمش را در مدرسـ         نمـی   چرا که  ؛نبوداي    اما چاره 

 ماه را با دلخوري گذراند تا سال بعد که          نهسال محمد تمام     خالصه آن . بنویسند

  . ثبت نام کرد) امام صادق فعلی(دانش پدر او را در دبستان دین و 

ي هـا   بچـه   بـین  نوبتچند  اي     هفته ،رفت  می  به مدرسه  زمانی که محمد   

ي هـا   شـامل بـسته   ها    کردند که این تغذیه     می  رایگان پخش  ۀی تغذی یدوران ابتدا 

کوچک و قشنگ پالستیکی بود که داخل هر کدام یک نوع میوه، گـاه سـیبهاي                

  . ي خندان قرار داشتندها ستهپ و شکالت و سرخ و گاه پرتغالهاي درشت
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 خوردنـد و یـا      مـی  خوراکیهـا را  موقع    نا یا هم  ،آموزان مدرسه  اکثر دانش 

بردند تا با خواهر و برادرها تقسیم کننـد       می داخل کیفشان گذاشته به منزل    را    آن

ی خرید میـوه خـوب و       یي متوسط بودند و توانا    ها   از خانواده  شانچرا که بیشتر  

 اما محمد برخالف دیگران، بسته خوراکی را        ؛ي مانند پسته را نداشتند    مواد مغذ 

 گرفـت و ظهـر بـه خانـه آورده در سـطل آشـغال حیـاط                  مـی  با نوك انگـشت   

   .انداخت می

پدر بـه خـاطر کـشف حجـاب و ممنوعیـت حـضور دختـران                زمان    آن

 بـه   ؛ با مدرسه رفتن دخترها مخـالف بـود        اماکن عمومی و آموزشی،   محجبه در   

رفتند، البته هر     می  فاطمه و معصومه فقط براي تعلیم قرآن به مکتب         ، دلیل همین

  . دو پس از پیروزي انقالب در کالسهاي نهضت سوادآموزي شرکت کردند

 گـاه  ،هنوز ازدواج نکـرده بـود  زمان   آنکه خواهر بزرگتر محمد  ،فاطمه 

 حمـد بـه او    ي داخل بسته تغذیه را امتحان کند، اما م        ها  آمد طعم میوه    نمی بدش

  :گفت می

  را نبایـد چنـین غـذایی     یم  ما که با پول حالل یک روحانی بزرگ شد         -

  .بخوریم

از هـا   شاید به دلیل همین نوع افکار و حرفها بود که بعـضی از همـسایه         

  . زدند  میصدااهللا  آیت کودکی محمد را

ی را در مدرسه    یدوران ابتدا  سالی از محمد کوچکتر بود،       دوعلیرضا که    

  . یکی از قدیمیترین مدارس شهر قم گذراند،یهمحمد

اي   علیرضا خیلی بازیگوش بود و برخالف برادر بزرگترش هیچ عالقـه           

 درسـش را  ، به همین خاطر هم پس از گرفتن مدرك سیکل        ؛به تحصیل نداشت  
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 انـی در کارهـاي فنـی داشـت و          استعداد و ذوق فراو    ،طرف دیگر   از .ندادادامه  

  . گرفت  می عهدههکشی اتاقها را ب نه و سیمتعمیر وسایل خامعموالً 

مه  معـصو  .گذراندقم   حکیم نظامی    ۀمحمد دوران دبیرستان را در مدرس     

 ؛خیلی دوست داشت به دبیرستان حکیم نظـامی بـرود         محمد  آورد که     می به یاد 

 بـه همـین خـاطر چنـد روزي          . احتیـاج بـه معـرف داشـت        ،اما براي ثبت نـام    

بـست و بـا کـسی      مـی ه برمی گشت در اتاقش راحوصله بود و وقتی به خان     بی

  . زد  نمیحرف

انـداخت کـه     مـی شد و او را به فکر  میاین رفتار باعث نگرانی معصومه 

. سن و سالهایش سیگاري شـده       یا مثل خیلی از هم     ،نکند برادرش مریض است   

 و آنقـدر بـه او اصـرار    طاقت نیاورد و رفت داخل اتاق محمدیک روز   باالخره  

 را دلـداري دهـد،   محمد معصومه سعی کرد .فهمیدرا  اش    علت ناراحتی  تا   ،کرد

 ي از دسـتش بـر     درد کار چنـدانی جـز همـ       .رفت  نمی اما چون خودش مدرسه   

  . آمد نمی

 چند وقت بعد، محمد با خوشحالی پیش معصومه آمد و خبـر موافقـت             

چنـد  :بود که بـه معـصومه گفـت   موقع  آن. دادرا  مدرسه با ثبت نامش  ولینؤمس

 تـا از ایـن      هبراي مدیر مدرسـه کـرده بـود       اي    ز گذشته را صرف نوشتن نامه     رو

  .ش را به او نشان دهدا ییطریق توانا

کرد این مـتن      نمی  باور ،البته زمانی که مدیر مدرسه درخواست را خواند       

  .باشد ساله نوشته  پانزده- چهارده را یک نوجوان

  .ثبت نام کنددبیرستان دلخواهش به این ترتیب محمد توانست در 
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نـضبط  بـسیار مـنظم و م     که     آن  خاصی داشت از جمله    رفتارهايمحمد   

دقیقی داشـت و     ۀ برنام ،خود و برادرانش  هاي  براي هر کاري از جمله درس     . بود

را اي    بـه همـین خـاطر جعبـه       . داد  مـی  اهمیت زیادي  ،و رعایت نظم  به نظافت   

 لباسـهاي تمیـزي کـه    داخل یک فرورفتگی دیوار حیاط قرار داده بـود و در آن           

 با لباس کثیف وارد ،گذاشت تا وقتی از بیرون برمی گردد        می خودش شسته بود  

لیف و دیگر وسایل حمامش     ،  آمد لباسها   می هروقت از حمام بیرون   . خانه نشود 

   .انداخت  میشست و روي طناب  میرا

بـرد    می  یک جفت جوراب تمیز همراه     ،رفت  می وقتی به مهمانی  معموالً  

یـک جفـت جـوراب هـم        . پوشـید  مـی را     آن پا گذاشـتن روي فـرش      از   و قبل 

داشت که براي آن جاي انگشت شـصت درسـت          اش    مخصوص نعلین انگشتی  

  . کرده بود

تفاوتهـاي چـشمگیري    ،چه در ظاهر و چـه در رفتـار       رضا  محمد و علی   

  .نیز یافتندرا   آناما هر دو بسوي یک هدف گام برداشتند و ؛داشتند

 ،ي شاهینی آقا   حاج ۀ ساله بود که محمدشریف پسرعم     زده یا -ده  محمد   

دسـت  اي  پس از سالها کار و زندگی در تهران به قم آمد تا براي خودش مغـازه  

   ....و پا کند
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 در روسـتاي    هزار و سیصد و بیست و هشت،      سوم مهر    ، محمد شریف 

  :گوید  مینجمه مادرش.  دنیا آمد بهدزیان بیارجمند

  .».اذان ظهر جمعه بود او همزمان با تولد«

با صوت مـؤذن کـه از        محمدشریف    صداي ،بار خدا خواست تا نخستین   

  .  آمیخته شود،رفت  میي مسجد به آسمانها مناره

 سـراغ  ،آرش محمدشـریف    زمانی کـه بـراي تحقیـق راجـع بـه شـهید             

 پـذیري او   مسؤولیت و حسمحکمسن خلق، ایمان     همه از ح   ،رفتماش    خانواده

براي خواهر و برادرها حکم پدر دوم و معلم اخالق را            ، محمدشریف .ندگفت  می

  . داشت

  :از آنها پرسیدم
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  ؟این ایمان قوي در کجاست ۀد ریشیکن  میفکر -

 شـان را نـشانم دادنـد کـه بـه گـواهی خودشـان،               آنها عکس جد پدري   

  .  مرام او را نیز به ارث برده بود، بلکه؛نامتنها   نهمحمدشریف

 در زمــان حیــاتش امــام ، آرشةجــد خـانواد محمدشــریف حـوم مال مر 

، روستابسیاري از مردم    . جماعت مسجد بیارجمند و معتمد و بزرگ روستا بود        

او و سپس محمدتقی،   
1

 :گوینـد   مـی نوز هـم  ه .دانند  می  پسرش را از مردان خدا     

رو   از ایـن   .تبـرك اسـت   م ،انـد   رحوم که در بیارجمند مدفون    مخاك مزار آن دو     

 و آنها را به نـام اند  در میان مردم روستا بسیار مورد احترام    محمدشریف   ةانوادخ

  . شناسند میمحمدشریف ي مالها نواده

براي آنکـه   ، محمدشریف اما پدر؛هابتدا نام خانوادگی ایشان شاهینی بود     

 .ه اسـت  تغییر داد  آرش را به اش    فامیلی ،بتواند او را از رفتن سربازي معاف کند       

 خود را به جاي آرش با فامیلی شریفی معرفـی      معموالً    محمدشریف ،الح با این 

   .کرد می

 براي تکمیـل تحقیقـات بایـد بـه قـم و منـزل برادرهـاي شـهید آرش                   

آرشموسی     حاج باکه     آن قبل از . رفتم می
2

 بـراي تعیـین زمـان مالقـات تمـاس           

  نشـستم هارفتم و در یکی از صحن     ) س( معصومه   حضرت به حرم مطهر     ،بگیرم

ت کوتاه سفرم بتوانم کارها را به انجام        فرصو از حضرت کمک خواستم که در        

   .برسانم

                                                
  . پدر شهید محمدشریف آرش-١

  . برادر شهید محمدشریف آرش-٢
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 شـماره آشـنا     .بلند نشده بودم که گوشی همراهم زنگ زد       از جایم   هنوز  

آرش معرفـی   موسـی      حاج خودش را ،  خططرف     آن  مردي از  . جواب دادم  .نبود

ام،  کـرده بـه طـرف قـم حرکـت         کـه   کرد و گفت وقتی روز قبل از من شـنیده           

موضوع را به برادرانش که ساکن تهـران هـستند و مـادرش خبـر داده و حـاال                    

   .همگی در منزل او جمع هستند

انتظار این اسـتقبال گـرم و همکـاري را از خـانواده     که  باید اعتراف کنم    

 بعد  ،تشکر کردم و طبق قرار    ) س(با هیجان از حضرت معصومه      . شهید نداشتم 

 ةرفتیم و با پیگیریهـاي خـانواد  موسی   حاج به منزل  ،مطهراز نماز جماعت حرم     

 ،در نظر گرفته بودم   اتمام زمانی که از پیش       تمام کارهاي من حتی قبل از        ،شهید

دان خوبیهـاي او    براستی برادران شهید هنوز هـم قـدر       به انجام رسید و دریافتم      

  .دانم  می)س ( اهل بیتۀهستند و توفیقم در این سفر را از لطف کریم

یزي متولــد شــد و چــون بعــد از یظهــر یــک جمعــه پــاحمدشــریف  م

 او را بـه نـام   ،فرزند دوم و پسر ارشد محمـدتقی و نجمـه بـود    ،  خواهرش حوا 

   .نامیدند محمدشریف جدش

ي  سالهاي آغاز کودکی و پـیش از نوجـوانی را در روسـتا           شریفمحمد 

روز هـر رسـه نداشـت و دانـش آمـوزان بایـد            دزیان مد  ،زمان   آن . گذراند دزیان

نهـا از    اکثر آ  ،به همین خاطر  ؛  رفتند  می باال  قلعه ۀمسافت زیادي را پیاده تا مدرس     

که درآمد مردم هم از راه کـشاورزي بـود       مخصوصاً   .شدند  می تحصیل منصرف 

در مزرعه براي کمک به پدرانشان بسیار مهمتر از درس و           ها    و حضور پسر بچه   

   .شد  میمدرسه تلقی
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د مـور چنـدان  یان ی تحـصیل روسـتا  ،حکومت هـم البته در سیاستگذاري  

توانست اشتیاقش به تحصیل را نادیـده        نمیمحمدشریف  حال     این  با .نبودتوجه  

  . کرد  میبگیرد و هر روز سختی مسیر را بر خود هموار

 سالگی رسید به خاطر مشکالت مالی، شوق تحصیل         نُه بهاما زمانی که     

ا و خـواهرش کـرد و تـصمیم گرفـت            برادره ةرا فداي عشق به خانواده و آیند      

کمک خرج پدر باشد تا شاید روزي بتواند این شوق را به دور از فـشار فقـر و       

   . در برادرهایش شکوفا ببیند،نداري

 فاطمـه دختـر تـه       ،رفـت   می زمانی که محمدشریف براي کار به گرگان      

 موسی و حـسین هـم بـه         ،محمد علی،  غاري خانه هنوز نوزاد بود و محمدرضا      تُ

   .در بتواند روي کمکشان در مزرعه حساب کندپنی نرسیده بودند که س

بداخالقش در گرگان گذرانـد  کار   صاحبنزدیک سالی را    محمدشریف  

 توانـست  ،مـشغول بـود  اي   ظـروف کرایـه    ةتا آنکه شوهر حوا که خود در مغاز       

  . پیدا کنديبرایش کار مناسبتر

 زنـدگی را    ، پایتخـت   ساله بود که راهی تهران شد تا در        دهمحمدشریف  

 کمـی بعـد از      .متفاوت از روستاي کوچک و باصفایش تجربـه کنـد         اي    به گونه 

ش رضـا   ا  اي  دوسـت صـمیمی و هـم محلـه        ،  بـه تهـران    محمدشریف   مهاجرت

 سـال از محمـد کـوچکتر    دو رضا عشقی هم که ، یا به قول دوستانش    ،رامشگی

اگرد یک خیاط مـشغول      به عنوان ش   ،السلطنه بود به تهران رفت و در بازار نایب       

   .بود) زکیف دو(اج محمد در چهارراه استانبول شاگرد یک سرّزمان   آن.کار شد

  هنـوز هـم وقتـی پـاي صـحبت رضـا            ،اکنون با گذشت سالیان طوالنی    

شان را بـه     یگوید و چنان کودک     می  با شور و حرارت از محمد سخن       ،نشینی می
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رضـا بـا   . و سـال اسـت   نوجـوانی کـم سـن     همچنانییکشد که گو    می تصویر

  :گوید  میداند و  میشریفصداقت خود را مدیون محمد

 از برکـت رفاقـت بـا محمـد          ،ی رسیدم یامروز هرچه هستم و به هرجا     «

  .».است

د و هـر دو در  و رضا با هم کودکی را پشت سـر گذاشـتن       محمدشریف  

ي مذهبی  هاتأ شدیدي به جلسات و هی     ۀ محمد عالق  .ندردک  می یک خانه زندگی  

ي پایتخـت  ها آمد گاهی هم به سینما برود و از جاذبه        نمی  رضا اما بدش   ؛تداش

 تزظهرهـا پـاتوقش هیـأ     و بعـد ا   رفـت     می ن سینماوقت     هیچ ، محمد .لذت ببرد 

حقوقش را صرف خریدن بلـیط فـیلم        خواست     می  حتی وقتی رضا   .بودزار    الله

 نهـار را  ،داد  مـی  محمد به او پیشنهاد،را به این شکل بگذرانداش  تعطیلی کند و 

بلیط اتوبوسـش  :گفت  میدر شمیران یا دربند بخورند و براي تشویق رضا  با هم   

   .خرد  میرا هم

ي شـمال شـهر و      هـا ت سـر از هیأ    ،شـد   مـی   دنبال محمد راهی   وقتی رضا 

 خوردنـد و  مـی  ظهر هم با هم غذا       .آوردند  می جلسات درس مرحوم فلسفی در    

. آشـنا شـد    يسـید سـخنران   رجب با    یق شیخ از طر کم     کم  محمد .گشتند  می بر
1
 

کرد و از سـخنان       می ي شمیران کار  ها  رجب باغبانی بود که در بعضی خانه       شیخ

 روبروي منزل مرحوم فلـسفی      سیدمنزل  زمان     آن .کرد  می سید براي آنها تعریف   

زیـر  شـدیداً   در خیابان ري بود و مامورأن رژیم رفت و آمد به هر دو خانـه را                 

 ۀرفتند و به وسیل     می به دیدن سید   معموالً   ،محمد و رضا  حال    این  با ؛نظر داشتند 

   . مرحوم فلسفی نزدیک شوندهاو بود که توانستند ب

                                                
  .این سید بزرگوار در زمان رژیم پهلوي به شهادت رسید -١
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 منـزل آقـاي     ۀاقچطحضرت امام را روي     عکس  بار    اولینگوید    می رضا 

 .ه اسـت  زبـان ترجمـه شـده بـود    سـه  با جمالتی از ایشان که بـه     ،هفلسفی دید 

 ،ي سـنگین  هـا به قوانین سـخت و مجازات     وجه  ت   بی مرحوم فلسفی در آن دوران    

 .داشـتند   می عکس ایشان را در منزل نگه     ،  داري کرده   از حضرت امام جانب    علناً

 بـراي شـیفتگی او و محمـد کـافی           م اما ةدیدن چهر بار     یک همان:گوید  می رضا

   .هبود

ي امـام را تهیـه و       هـا   افراد زیادي بطور پنهانی عکس و اعالمیـه       زمان    آن

رضا خیلی اتفـاقی بـه       ؛هرضا بود کار     صاحب ، افراد آن یکی از    .ندکرد  می پخش

   .این موضوع پی برد

 مبلغـی پـول را بـه بانـک بـرده      ،رضا از او خواستکار    روز صاحب   یک

 کـشوي میـز را   ،رضا وقتی این کار را انجام داد و به مغازه برگـشت        .واریز کند 

کـه داخـل   ی از امـام     سعکبا  جلو کشید تا رسید بانک را سر جایش بگذارد که           

  به این ترتیب پی به راز اسـتادش بـرد و بـه او گفـت کـه             . روبرو شد  کشو بود 

   .تهیه کندرا  حضرت امام ۀ عملیۀخواهد به هر شکل شده یک رسال می

سـیدمحمد شـاهرودي     حـاج اهللا     آیـت  از حـضرت   محمدشریف   زمان  آن

 را ماماخواست   می رضا تازه به سن تکلیف رسیده بود و        و   کرد  می  تقلید ،بزرگ

 ۀ یـک رسـال  سر زیاد توانـست  باالخره هم با درد    .به عنوان مرجع تقلید برگزیند    

وقتی شبها محمد و رضـا بـه     معموالً   .بخرد تومان   صدرا به قیمت      ایشان ۀعملی

  اطهار ۀمئو ا ) ص( محمد براي رضا احادیث حضرت رسول        ،گشتند  برمی خانه

از محـل   را     آن اهی آخـر شـبها رضـا      گـ ،  خواند و با جور شـدن رسـاله         می )ع(
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  محمدشــریفازآورد و چــون خــودش ســواد نداشــت   مــیاختفــایش بیــرون

  .برایش بخواندل شرعی را یمساتا خواست  می

 مـأموران   ،يدر سـالهاي اوج مبـارزات بـا رژیـم پهلـو           :گویـد   مـی  رضا 

بـانوان و    ظواهر مذهبی مانند حجاب      نسبت به  پیش   زشهربانی و ساواك بیش ا    

در هـر درگیـري اول    معمـوالً  دادنـد و    مـی   مردها حساسیت بـه خـرج      محاسن

   .گذاشتند  میانگشت روي متشرعین

 براي پیشواز ماه پنجاه و هفت،  شهریور سال    هفده روز   کهرد  ااو به یاد د   

براي نماز مغرب به حـرم مطهـر حـضرت     خواست     می . روزه گرفته بود   ،مبارك

ي حضرت امـام را همـراه   ها  اعالمیهکه تعدادي از   در حالی  ،برود) س(معصومه  

  .  حرم پخش کنددرداشت تا 

رضا هم  ،  دهند می مرگ بر شاه   شعاراي     دید عده  ،وقتی وارد صحن شد    

 و کمی بعد که بـه  بیرون رفتبه آنها پیوست و با متفرق شدن جمعیت از حرم      

غافـل از    ؛ برگشت تا به نماز جماعت برسد      ،حساب خودش آبها ازآسیاب افتاد    

  پـشت لبـاس کـسانی کـه شـعار          ،از مـأمورین  اي    عـده ،  نکه در میان شـلوغی    ای

   .دادند را عالمت گذاشته بودند می

 را  ش نفر مچـ   دو ،سالم داد براي ورود   رسید و   حرم  وقتی رضا جلو در     

  : یکی از آنها پرسید.گرفتند

   کجا بودي؟-

  :رضا جواب داد

  .آمدم نماز بخوانم -

  :سرش داد زد
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  !گی  میدروغ -

همـین منظـور      کردند که به   ی سوار اتوبوس  ند و پس او را با خود برد     و س 

   .کنار خیابان پارك شده بود

 این اتوبوس بود و تا حدود یک ساعت بعد بیـست            سرنشینرضا اولین   

 تنها کـاري کـه   .گذاري شده سوار شدند    با لباسهاي عالمت  دیگر   سه نفر    -و دو 

عقب اتوبوس و پنهـانی   برودکه آمد آن بود   میدر آن موقعیت از دست رضا بر  

 و  نـد همـه را بـه شـهربانی برد       روز     آن  خالصـه  .بریـزد را به خیابـان     ها    اعالمیه

 فقط رضا و یک نفر دیگر را که مانند او محاسن            ،اما در نهایت   ؛ی کردند یبازجو

  . کارهاست هر چه هست زیر سر این خراب: نگه داشتند و حکم دادند،داشت

را در شـهربانی    آن سـال     روز اول ماه مبارك      نُه ة روز اواین ترتیب   و به   

  .افطار کردقم 

ان شـدند و زمـ     مـی سـید   یهمراهان دا تدریج محمد و رضا تبدیل به        به 

و  یـک خـودرو بنـز داشـت          سـید  ،زمان   آن .او بودند همراه  جا     همه شان بیکاري

  مذهبی هايبا عقب خودرو را پر از کت      ،رفت  می سیوقتی براي سخنرانی به مجل    

 .در مجلس آنهـا را بفروشـند  جلو خواست     می  و رضا  شریفکرد و از محمد    می

   .را خود سید نگاشته بود ضافرسالت قرآن در عصر  مانند کتاببعضی از کتابها 

کـه سـخنرانی در آن      اي     یا خانـه   ،در مسجد  جلو   محمد و رضا کتابها را    

مت هـر یـک      قی .فروختند  می چیدند و به عابرین و مستمعین       می ،شد  می برگزار

  تومـان بـه محمـد و رضـا    دو تومان بود و سید به ازاي هـر کتـاب            دهاز کتابها   

  او.داد تا هم تشویق شوند و هم این کار برایـشان سـود مـالی داشـته باشـد             می
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بـراي تـأمین مخـارج      از آغـاز     ،ي پـر شـر و شـور       هـا   که ایـن بچـه    دانست    می

  .به تهران آمده اندشان  خانواده

انـدازش   بـا پـس    به قم رفت و توانست       شریفحمدچند سال بعد که م     

زیر پر و بال برادرهایش را گرفـت و آنهـا           کم     کم .جور کند اي     مغازه براي خود 

  . پیش خودش بردیکی   یکیرا

زمـان     آن .ی بود که با اصرار محمد دزیان را ترك کرد         یحسین پنجم ابتدا  

ـ  ي اولیـا .شـد   مـی به عنوان شاگرد زرنگ مدرسـه شـناخته      اوا رفـتن   مدرسـه ب

بـرادرش در شـرایطی بهتـر و        خواست     می محمدحال     این  با .کردند  می مخالفت

   .زیر نظر خودش درس بخواند

تنهـا     نـه  دورانـی کـه محمـد     ،  برد  نمی آن دوران را از یاد    گاه     هیچ حسین

 بلکه خود معلم اخالق او بود و مثـل یـک پـدر بـه کارهـایش           ،مشوق تحصیل 

مـثالً   .داد  مـی  بـه حـسین آمـوزش      عمـالً     را  محمد هر چیزي   .کرد  می رسیدگی

   .رفت  میکرد و براي نماز به حرم مطهر  میمغازه را تعطیل، اذانهنگام 

حسین بارها دیده بود که برادرش رادیوي کوچک خانـه را بـراي نمـاز               

شد تـا خـود را بـه صـف            می کرد و یک ربع مانده به اذان بیدار         می صبح تنظیم 

همیـشه بـا وضـو بـود         محمدشـریف    .فی برسـاند  مرعشی نج اهللا     آیت جماعت

حتی شبها اگـر   .دانست میهنگام کار که کسب رزق حالل را عبادت      مخصوصاً  

   .کرد  میشد پیش از برگشتن به رختخواب تجدید وضو  میاز خواب بیدار

هـم داشـت از جملـه        خصوصیات ممتاز دیگـري      هاعالوه بر این   و البته  

زمانی که به خاطر تـأمین مخـارج   هم    آن ،رحم ۀي ندبه و صل   اتقید شدید به دع   

   .کرد  میکار دیروقت شبها تازندگی و تحصیل برادرانش باید 
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  :گوید  میحسین

که سگها در تـاریکی     گشت    می بر بعضی شبها محمد آنقدر دیر از مغازه      «

بعـد از  محمدشـریف   تـا اینکـه      این وضع ادامه داشت      .ندکرد  می کوچه دنبالش 

کرد تـا زودتـر بـه         می و از آن براي رفت و آمد استفاده        مدتی یک موتور خرید   

   .».خانه برسد

اندازشان به صـورت شـریکی     توانسته بودند با پس شریفرضا و محمد   

 .م قم رهن کنند   یو دیگري در شهر قا    کاظم     چاله  یکی در  ، جمع و جور   ۀ خان دو

ـ                ی شهر قا  ۀ خان شریفمحمد  ۀم را بـه رضـا داد و خـود همـراه حـسین در خان

شاگرد رضـا شـده بـود و نـصف روز      حسین هم   زمان    آن .ساکن شد کاظم    الهچ

 ۀاز صل وقت     هیچ شریف محمد ، اما با وجود تمام مشکالت     .کرد  می براي او کار  

 و صدقه و یاري نیازمندان      ،الخصوص فامیل   علی ،رحم و رفع مشکالت دیگران    

میل بـود   فاسفید     ریش  بزرگ و  شریف به قول موسی انگار محمد     .شد  نمی غافل

  .رفتند  میآمد اول سراغ او  میو هر جا مشکلی پیش
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)4(  

  

ي آقا حاجاش   پسرعمهةمحمدشریف بعد از نقل مکان به قم با خانواد

 از همان آغاز بین او و محمد پسر بزرگ .شاهینی رفت و آمد زیادي داشت

   .بودبرقرار شده اي   دوستانهۀرابط ،سال سن داشت یازده – ده زمان  آنه کهخان

 هردو .محمدشریف از بسیاري جهات به هم شباهت داشتندمحمد و 

 .بودندد به نماز جماعت و اهل کار و خانواده دوست مقی، منضبط و تمیز

 در دوران کوتاه عمرشان به خوبی توانسته بودند ،محمد و محمدشریف

م انجام دهند و نابراي خواهرها و برادرهایشان وظایف یک برادر بزرگتر را 

 شاید تنها تفاوتشان در این بود که محمدشریف .نیکی از خود به جا بگذارند

 هرگز فرصت نیافت درسش را ادامه دهد و البته مشوق ،رغم میل باطنی علی

   .آمد  میخیلی خوبی براي محمد در تحصیل به شمار

برد و   میمحمدشریف از هر فرصتی براي بیشتر آموختن بهره

فاطمه زمان   آن.ت قرآن را هرچه بهتر بیاموزدئراکرد ق  میسعیمخصوصاً 

یکی از مهمترین دروس مکتب  ورفت  میخانه   مکتب به،خواهر بزرگتر محمد

   .بود قرائت هم آموزش

  پنج-چهار و زمانی که پس از دانست  می محمدشریف این موضوع را

مه با خود اندیشید فاطاش   پسرعمهۀسال اقامت در قم و رفت و آمد به خان

 از او خواست برایش ،باشداش  تواند شریک زندگی  میبهترین کسی است که
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 اما فاطمه در جواب ؛قرآن بخواند و صدایش را روي نوار کاست ضبط کند

 البته . حتی اگر فامیل نزدیک باشد،مرد نامحرم نباید صوت او را بشنود:گفت

 مادر هم با محمدشریف خواستگار اوست و پدر ودانست  می نزمان  آنفاطمه

   .این وصلت موافقند

آقاي شاهینی را بزرگ  ساله بود که دختر بیست و پنجمحمدشریف 

ی و همنشینی یآشنا،  با توجه به نسبت فامیلیآقا  حاجخواستگاري کرد و

به درخواست ، با او که منجر به شناخت مطلوبی شده بوداش  چندین ساله

 آن دو را به عقد هم ،طمهپس از موافقت فا. محمدشریف جواب مثبت داد

   .درآورد

 ةخورد شیرینی:گفتند  می ساله بود که در اصطالحسیزدهفاطمه 

 .یکسالی طول کشید تا آن دو به عقد هم درآمدندحدوداً . محمدشریف است

 ةی مراسم سادی و بعد از برپاشد با عید سعید غدیرروز ازدواجشان مصادف 

که از قبل اجاره کرده بود برد؛  اي محمدشریف عروسش را به خانه، عروسی

   .دادند  می تومان برایش اجارهصد و چهل که ماهی ، اتاقدوقدیمی با اي  خانه

مقابل فاطمه وقت   هیچبسیار مهربان بود واش  محمدشریف با خانواده

اگر نامش فاطمه مخصوصاً ، زن ریحانه است گفت می .کرد  نمیصدایش را بلند

  . باشد

در زندگی گاه   هیچ،واج و تا پیش از شهادت همسرشفاطمه بعد از ازد

و به رفت  می که محمدشریف به جبههزمان   آن حتی؛کرد  نمیییاحساس تنها

   .کرد  میبت پر روزهاي نبودش را با مح،مان مرخصیدر ز:قول فاطمه
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خود را حفظ  مؤثر پررنگ وکوشید همواره حضور   میمحمدشریف

ر کارهاي خانه به همسرش داد و خود د می  به نظافت اهمیت زیادي او.کند

بود و کسی به یاد ندارد محمدشریف اش  مییدا کرد و همراه  میمکک

   .او امر ونهی کرده باشدبه خطاب یا  »خانم فاطمه« همسرش را با نامی جز

 ؛محمدشریف پس از ازدواج هم عادات نیک گذشتۀ خود را حفظ کرد

.  صلۀ رحم راقرآن و البته قرائت ، جماعتتقید به نماز،  کارهارنظم د:از جمله

   .برد  میفاطمه را هم همراه خود معموالً تنها تفاوت در این بود که از آن به بعد

خواست   میحمدشریف در خانه بود از فاطمه زمانی که م،وقتهاخیلی 

 ی دریداد و خود نیز لحن زیبا  میبرایش قرآن بخواند و او با عالقۀ زیاد گوش

 صداي خوش محمدشریف همراه آرامشی که هنگام خواندن .شتداقرائت 

 هنوز هم یکی از دلنشینترین خاطرات حک شده ،زد  میقرآن در صورتش موج

   .در ذهن فاطمه و دخترش منصوره است

برنامۀ هرشب محمدشریف و فاطمه بعد از اتمام کار  تقریباً قرآنقرائت 

خط از قرآن را با همسرش  دو فاطمه هرشب روانخوانی صحیح .روزانه بود

   .کرد  میتمرین

در خانۀ کوچکشان میزبان اقوام و آشنایان  اکثراً فاطمه و محمدشریف

 کرد و هروقت کسی به دیدنشان  میمحمدشریف میهمان را بسیار تکریم، بودند

 به عهده ی رای خود وظایف پذیرا،اگر مهمان مرد بودمخصوصاً  ،رفت می

 این کارهاي محمدشریف .شد نمی دن مهمان خسته فاطمه هم از آم.گرفت می

 ؛روز به روز بیشتر به او وابسته شودتا به خودي خود عاملی بود براي فاطمه 

   .خواهد داد  خیلی زود همسر مهربانش را از دست،غافل از اینکه
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  :گوید  میري خاطرات مشترکشانوفاطمه هنگام یادآ

ل یشهید آرش در تمام مسا.. .گذاشتند  میبه من احترامخیلی  خیلی -

   .همراه و یاري کنندة من بودند

خورشید با نورش تمام زمین  آنکه هر روز صبح مردهاي کوچه پیش از

دنبال رزق حاللی براي اهل و عیالشان ه ند تا بدز  میرا بپوشاند از خانه بیرون

رسید که کیف و کتاب به دوش راهی   میهاای  کمی بعد نوبت بچه مدرسه.باشند

کالس درس شوند و در مسیر هر تکه سنگ یا قوطی خالی را با سروصدا به 

 ي کوچکتر به کوچهها  صبح هم بچههشت و نُه ساعت .طرف هم شوت کنند

  .کردند  میيز با،گشتند  برمیریختند و تا ظهر که پدرها می

 را که فقط با سوت گاه بهها  صداي خنده و شیطنت بچه معموالً فاطمه

شنید و از اینکه خود فرزندي  می ، قطع میشدهانگام عبور واگنگاه قطار و ه

 سالی از ازدواج او و محمدشریف چهار –سه  .خورد  مینداشت حسرت

 ،حال  این با؛گذشت و آنها نتوانسته بودند صاحب فرزندي شوند می

 داد و براي خوشحال کردن او  میمحمدشریف همیشه به همسرش دلداري

  :گفت می

  خدا به ما کودکی عطابشی، ساله بیست ه اینکقبل ازنم ئمن مطم -

  .هکن می

دشریف گفته بود و فاطمه اولین فرزندش را مو اتفاقا همان شد که مح

محمدشریف و ،  پیش از تولد نوزاد. دنیا آورد، ساله بودبیستزمانی که خود 

نی یشان را انتخاب کنند و زماها فاطمه قرار گذاشتند هرکدام به نوبت نام بچه



شهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد و علیرضا شاهینی خاطرات  / 38  

 محمدشریف اسمش را منصوره ،تکه دیدند اولین کودکشان دختر اس

  : فاطمه گفت،داددو سال بعد که خدا به آنها یک پسر . گذاشت

  .هینی باش همنام امام خمم پسرمخوا می -

  . نامیداهللا   روحو او را

خصوص اگر این   به،براي پدر شیرینی خاصی دارند معموالً ها دختربچه

 منصوره هم از این موضوع مستثنی .ند و بسیار بازیگوش باشددختر اولین فرز

   .کرد  میي محمدشریف او را روز به روز بیشتر به پدر وابستههانبود و مهربانی

به  و در همان خانۀ کوچک پنجاه و هفت مرداد سال هیجدهمنصوره در 

چند ماهی تا پیروزي انقالب اسالمی مانده بود و  ،زمان  آن.دنیا آمد

 حمایت نمردم براي اعال آنکه دشریف چه پیش از انقالب و چه پس ازمحم

ي قم همسر هاییهنگام شرکت در راهپیما ،کردند می از دولت اسالمی تظاهرات

موي منصوره را با خواست   میاز فاطمه معموالً برد و  میو دخترش را همراه

  :گفت  میروسري بپوشاند و

  .».این بچۀ انقالب است«

جود آنکه نتوانست مدت زمانی طوالنی با پدرش زندگی منصوره با و

  حتی اکنون که سالهاي طوالنی از شهادت محمدشریف، اما همیشه،کند

 که ، نه از پس پردة خیال، خاطرات او را به یاد دارد و حضورش را،گذرد می

   .کند  میمانند یک پدر واقعی در کنار خود حس

کوتاه زمان  ناپدر بود اما هم سال اول عمرش همراه پنجمنصوره تنها 

   .ی خاطره و تصویر زیبا به یادگار گذاشتیبراي او دنیا
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 شک داشتم ، شهید آرش به قم رفتمةبراي مصاحبه با خانوادکه  هنگامی

 اما ؛تواند کمکی در روند تحقیقات باشد یا نه  میکه آیا تنها دختر شهید هم

 از یادگارهاي پدر را همواره در با ارزشاي   منصوره گنجینه،خیلی زود دریافتم

ذهنش حفظ کرده و مرور سالها نیز گردي بر خاطرات او و بر اشتیاقش در 

  . استسخن گفتن از پدر ننشانده

دوید و   میور پدربیند که د  مین دختربچۀ بازیگوشیاو گاه خود را هما

غدا او  منصوره به یاد دارد که پدر وقت .کرد  میرپیشان خانه را ها صداي خنده

 کرد و کنار هم  میي نان را یک اندازه درستها نشاند و لقمه  میرا روي زانو

  .در دهان دخترش بگذاردیکی   یکیچید تا می

ین صورت او ی سینۀ پدر لم دهد و از پارويمنصوره هم دوست داشت 

که آمیخته با محبت پدر ها   براي منصوره طعم آن لقمه.و لبخندش را نگاه کند

زیر را   آنشان وريآدنوز یک طعم به یاد ماندنی است که گاه هنگام یا ه،بودند

   .کند  میمزهدندان مز

شناختند و معروف   میسن خلقمحمدشریف را به حها   اکثر همسایه

پیش از آنکه شهر قم  مثالً .کند  نمیبود که هرکاري از دستش برآید دریغ

 موقع پر کردن ، نداشتند کسانی که پسر جوان یا مردي در خانه،گازکشی شود

این کار را  معموالً شدند و محمدشریف  میکپسول گاز با مشکل مواجه

 تعمیررا   آن،شد  میخراباي   یا اگر وسیلۀ خانۀ همسایه؛داد  میبرایشان انجام

  .کرد می
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خانه   و فاطمه توانستند صاحبف زمانی که محمدشری،چند سال بعد

بیشتر اهل کوچه بابت از دست ، ردندککشی   اسبابشوند و به محلۀ باجک

   .سف بودندأی متیها دادن چنین همسایه

***  

 که جنگ بر ه بودگذشت  از پیروزي انقالب اسالمیکمتر از دو سال

دوباره  ،چشیدند  میز داشتند شیرینی آزادي راایران تحمیل شد و مردم که هنو

   .دشان بسیج شدن  براي دفاع از پیروزيند وسالح بر دوش گرفت

با اعزام اولین گروههاي داوطلب از قم به مناطق مورد تهاجم قرار 

محمدشریف هم طاقت نیاورد و از فاطمه خواست با رفتن او موافقت ، گرفته

گرفته و آنقدر وابستۀ  خواش  ه به حضور همیشگی مرد خانه فاطم.کند

 شنیدن این حرف به ناگاه حس کرد با رفتن او ریف بود که پس ازمحمدش

محمدشریف هم باید مانند ، دل  اما چه جاي چاره و درد؛چقدر تنها میشود

   . جانهایشان سدي بسازند در برابر دشمناتا برفت  می بسیاري مردان دیگر

 ،فاطمه با جبهه رفتن همسرش موافقت کرد آنکه بالفاصله بعد از

محمدشریف به عضویت بسیج درآمد و پس از گذراندن دورة کوتاه آموزشی 

ه عنوان تیربارچی عازم منطقۀ جنگی شد و مدتی عضو گروه شهید چمران ب

   .بود

اه در جبهه حضور  مشش حدود  کالً،محمدشریف تا هنگام شهادتش

 .بایجان غربی گذشت ماه در سردشت آذردو ماه آن در اهواز و سهداشت که 

  سالی مانده بود تا مردم سردشت فاجعۀ بمبهاي پنج-چهار هنوز زمان  آن

   .ی عراق را تجربه کنندیشیمیا
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یز ی پا،که محمدشریف براي مرخصی به قم برگشتاي  آخرین دفعه

 .آمد  میبه حساباش   بود و این طوالنیترین مرخصیشصت و یکسال 

 خریده بود و دیگراي  خانه  شریکی با پدرخانمش،محمدشریفزمان  آن

که این مخصوصاً  .سوده خاطر باشدسر و فرزندانش آتوانست از بابت هم می

ي شاهینی قرار داشت و وقتی محمدشریف به آقا  حاجخانه دیوار به دیوار منزل

 مراقبتاهللا   روحصوره ومن  وفاطمه  از، خانوادهۀبقیگشت  می برمنطقه

  . کردند می

 . سومین فرزندشان را باردار بود،فاطمه ؛هنگام رفتن محمدشریف

  :کرد او هم گفت  میتخابدفعه باید محمدشریف نام بچه را ان این

 ینبگذار زینب  دختر بود نامش را به نیت بانوي صبر و استقامتهاگ -

   !هقدم بگذار) ع(تا در راه امام حسین  حسینبگذارین  پسر بود هو اگ

 ماه بعد از شهادت پدرش دنیا آمد و فاطمه این نام را دومحمدحسین 

که را  و هم نام حسین باشدرا داشته نام پدر شهیدش  بر او نهاد تا هم

   . حفظ کند،محمدشریف دوست داشت

فاطمه که مخصوصاً  ،به منزل نو همه خوشحال بودندکشی   اسبابزمان

 بچۀ کوچک برایش بسیار مشکل دوبا هم   آنتنها گذراندن شبهاي بمباران قم

محمدشریف باز هم ، ی وسایلیبا پایان یافتن کار جابجادانست  می  گرچه.بود

   .فتخواهد ر

 فاطمه شبهاي سردي را به یاد دارد که ناگاه صداي آژیر قرمز بلند

 را بغلاهللا   روحگذراند باید  میشد و او که خود آخرین ماههاي بارداري را می

دویدند طرف زیرزمین و چند  سریع میبه دست گرفت و دست منصوره  می
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وار صوتی و شکستن دی، رسید به نفیر کشیدن هواپیماها  مینوبت، لحظۀ بعد

فشرد و   میرا در آغوشچند انفجار پیاپی و این فاطمه بود که باید فرزندانش 

 تزمانی که بیش از هروقهم   آن؛کرد  میآیات قرآن را زمزمهدر گوششان 

   .بود  به حضور محمدشریف در کنارش محتاج،دیگر

 قرآناهللا   روحفاطمه در تاریکی زیرزمین و پناهگاه براي منصوره و

  یاد همسرشه دوباره ب،شنید  میخواند و زمانی که صداي خودش را می

  .کردند  میتمرین قرائت ی که با همیافتاد و به یاد شبها می

  او؛از دفعات قبل بودتر آخرین مرخصی محمدشریف طوالنی

را انجام دهد و بعد برگردد کشی   اسبابمربوط بهتمام کارهاي خواست  می

 ،زدند  میصداجان   ننهرااو ها  چهب که ، محمدشریفنجمه مادرزمان   آن.منطقه

   .مده بود تا خانۀ نو را ببیندآبه دعوت پسرش 

 .ماهی گذشت و محمدشریف دوباره حرف رفتن را پیش کشید یک

 برادر د محم.هم بی هیچ مخالفتی ساك همسرش را بستدفعه   اینفاطمه

 براي اعزام ثبت نام ،ده آموزش امدادگري را گذرانة دورهافاطمه هم همان زمان

   .همراه دامادشان برودخواست   می و این نوبتکرده بود

 از طریق او با محمد عالقۀ خاصی به محمدشریف داشت و اساساً

هم که تازه به قم  علیرضا ، کمی پیش از رفتن آنها.فضاي جبهه آشنا شده بود

 بین هن هدیعنواه ب، خانه شدن خواهرش را تبریک بگوید آمده بود تا صاحب

کرد و دو گوشی گذاشت تا هروقت کشی   سیمخانۀ فاطمه و خانۀ خودشان را

   . بتواند با مادر تماس بگیرد،کاري پیش آمدها  براي فاطمه یا بچه
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روز   آن.منصوره آخرین روز مرخصی پدر را خوب به یاد دارد

خواب  وقتی منصوره از ، صبح.رسید  میبه نظرمحمدشریف مهربانتر از همیشه 

  و الي سفرهزد  می تا،که خریده بودرا  پدر داشت نانهاي لواشی ،بیدار شد

   .گذاشت می

آنقدر دور همیشه مثل  اینکه  دوست دارد به جاي،کرد  میمنصوره حس

فقط به بار   این،روي زانو بنشاندگرفته پدر بدود و بازي کند که پدر او را بغل 

   .صورت او خیره شود

  سال از شهادت محمدشریفبیست وپنج از این روزها که بیش

خواهد از آخرین روز حضور پدر در خانه صحبت   میوقتی منصوره ،گذرد می

  :گوید  میبا حسرت، کند

. ره دونست داره می  می بابا.کنم می ناون روز رو فراموشوقت  هیچ -

  . بابام فرشته بود! چهرة بابا بودروي یچه لبخند عمیق

به را   آن پیش خوابی دیده وۀ پدر حدود یک هفتکهدانست  می نمنصوره

  اما یادش مانده؛ سال داشتپنجها تنزمان   آنمنصوره .شهادت تعبیر کرده بود

که همراه پدر به گلزار شهداي قم رفتند و پدر از او خواست براي شهادتش 

کرد و فقط به حرف پدر گوش   نمیمنصوره معناي این لغت را درك .دعا کند

  :تداد و گف

  .رمیا  میاون وقت من هم برایت گل -

موهایش را کوتاه کرد و به دست و  .را به حمام بردجان   ننهروز  آنپدر

ید و در یزعفران سا . تهیه کرد،هرچه در خانه الزم داشتند .پایش روغن مالید
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کمد گذاشت و از هرکسی که در چند روز قبل نتوانسته بود به دیدنش برود 

   .حاللیت طلبید

 .کند  میدید محمدشریف چطور به فاطمه محبت میروز   آننصورهم

فاطمه هم  .اندازة تمام سالهاي بعد مهربان باشدخواست  می واقعاً انگار

   .رفت  نمی ولی فکر دوباره رفتن محمدشریف از ذهنش بیرون،خوشحال بود

که اهللا   روح وقت عصرانه خوردن منصوره و،عصر بود و مطابق معمول

 محمدشریف خود سفره انداخت و ظرف .ا خوردن را شروع کرده بودتازه غذ

ره باز هم روي و همه دور هم نشستند و جاي منص.وردآسرشیر و چند نان 

ین ی او تکیه دهد و صورتش را از پاۀبود تا بتواند به سین زانوي محمدشریف

 را به شکل لقمه بگیرد نانها  براي بچهخواست   می محمدشریف وقتی.ببیند

 یک ؛را کردکار   همینهمروز   آن.گذاشت  میپیچید و در دهانشان  میمثلث

   .یکی فاطمه و یکی هم ننه جان، اهللا یکی روح، دهان منصوره لقمه

  زمانی که منصوره و،پایان یافت و صبح فردا باالخره آن روز قشنگ

و محمدشریف ) محمد شاهینی(محمد  ییدا، هنوز خواب بودنداهللا  روح

 این اولین سفر محمد به جبهه و آخرین سفر .ن را برداشتند و رفتندساکشا

   .تا سالح محمدشریف بر زمین نماندرفت  می  محمد،ییگو ؛محمدشریف بود
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 آخرین روزهاي .فاطمه تازه از کالس نهضت سوادآموزي برگشته بود

 یکی .ندکرد  میگذشتند و همه خود را براي آمدن عید آماده  میماه بهمن

و ها  پخت و یکی هم غبار از شیشه  مییکی شیرینی، سرگرم خانه تکانی بود

شدند بین خانه و   میزدود که تا چند روز دیگر باید رابطی  میییها پنجره

  .آسمان بهار

شد و همراه   میفاطمه اما به جز اینها باید براي تولد نوزادي دیگر آماده

 او آخرین ماههاي .کرد  می و جورمادرش وسایل و لباسهاي بچه را جمع

تواند خود را براي   نمیگذراند و امیدوار بود محمدشریف اگر  میبارداري را

   . باشدان الاقل هنگام وضع حمل در کنارش،زمان تحویل سال برساند

در خانه مطابق خواست محمدشریف را هم اش  ی فرزند قبلدوفاطمه 

   .هم همسرش در کنارش باشدبار  ن ایکرد  میفاطمه آرزو. دوبدنیا آورده 
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 او از چند هفته .کرد  می بازيتمنصوره داش .زنگ در به صدا درآمد

هنوز  .فاطمه طرف در رفت .گرفت  میبود و گاهی بهانۀ بابا راحوصله   بیپیش

  : پرسید.چادر و مقنعه به سر داشت

   کیه؟ -

  :و جواب شنید

   . منم زن داداش-

 شناخت و زمانی که او را با چهرة فاطمه صداي برادرشوهرش را

برادر محمدشریف به فاطمه  . دلش فرو ریخت،مضطرب در درگاه در دید

  :گفت

 ،ننام محمدشریف آوردشهیدي به  .م بردارو رداداش موتور ممد او-

  ؟ه چیاش  فامیلیم ببینمخوا می

  :حرف او را قطع کرد و گفتاختیار   بیفاطمه

   !هشهید شدحتماً ! گین  دروغ می-

حاال دیگر منصوره هم  . آورداضطراب به نگاه پرسشگر فاطمه هجوم

و رفت  می  سر فاطمه گیج. مادر ایستاده و گوشۀ چادرش را چسبیده بودکنار

نگاهش روي دیوارهاي کوچه که با فرشهاي شسته شدة رنگ و وارنگ 

  .پوشیده شده بود چرخیدها  همسایه

 صورتش را به ،و با معصومیتمنصوره از دیدن حال مادر گریه افتاد 

فاطمه به طرف او  .ل بین خانه و کوچه مالید تا اشکهایش را پاك کندیپردة حا

   .برگشت و ناگاه بیهوش روي زمین افتاد

   .باباي مهربان منصوره شهید شده بود
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اقوام و نزدیکان سعی  .کرد  میفاطمه در مراسم عزاداري بیقراري

درشان  شهادت پۀه دارند تا متوجا کمی دور نگراهللا   روحصوره ومنکردند  می

چرا فضا اینقدر سنگین است و دانست  می عالم بچگی ن منصوره اما در.نشوند

   !م هواي گریه داردیدل او دا

***  

دت  روز از شهاچهل حدود شصت و دو، تحویل سال زمان

ها را  سال،کرد که از این پس  می فاطمه باید عادت.گذشت  میمحمدشریف

ت فرزندانش سؤاالوز و هرسال پاسخگوي ن حضور او بگذراند و هرربدو

 ، از همه مهمتر اینکه؟پوشید  میتا کی لباس سیاهیاد؟   میباشد که بابا کی

 پدرشان که بیاموزدبه یادگارهاي همسر شهیدش  فاطمه ،وقتش رسیده بود

  ؟ و چرا بازنگشت؟ کجا رفت؟بود

 ضعیف شده فاطمه خیلی، یدوضع حمل فاطمه رسزمان ،  چند ماه بعد

نام محمدشریف را صدا زد و  یک لحظه ناخودآگاه .کرد  میبود و فقط گریه

  روي اویک پارچۀ سفید سید سبزپوشی را باالي سرش دید که ،نپس از آ

 نوزادش را گریۀصداي تنها زمانی که ، و یگر احساس درد نکرداندازد  می

  :شنید آرام نجوا کرد

  ! یا علی-

  :گفت  میسید همراهش را بوضوح شنید کهو صداي 

   .نپسر خوبی داری ؛آقامحمد خیلی خوشحاله ن؛دیگه راحت شدی -
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ــد   ــر آرام ش ــت و دیگ ــوش گرف ــسرش را در آغ ــه پ ــد .فاطم  روز تول

 تازه فاطمه به یاد آورد فصل بهار رسـیده و طبیعـت هـم تولـدي         ،محمدحسین

   .دوباره یافته

ي او ها از قبل به بچه تر  ي فاطمه بیش  برادرها،   علیرضا از آن پس محمد و    

خریـد و     مـی   برایشان هدیه  ،رفت  می علیرضا هروقت به قم    .کردند  می رسیدگی

 کـسی از مـواد      رحتی اگـ   .م مراقب بود خواهرش کم و کسري نداشته باشد        یدا

 کـرد و   مـی  اعتـراض ،داشـت   برمـی خریـد   می براي فاطمه  علیرضا    که اي  ییغذا

  :گفت می

  .ه شهیدهاي بچهاینها سهم  -

 ؛کـرد   مـی  بـرد و بـا او بـازي         مـی  منـصوره را بـه تفـریح       معموالً   محمد

کرد بـا     می  محمد سعی  .گرفت  می مواقعی که منصوره بهانۀ پدرش را     مخصوصاً  

  بـود، حتی مواقعی کـه در منطقـه   ؛جاي خالی پدر را براي او پر کندمحبتهایش  

نوشـت و جویـاي حـال      مـی ی جداگانـه یها هربار براي فاطمه و فرزندانش نامه  

   .شد میاهللا   روحمنصوره و
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 هنـوز   آقـا   حـاج  . نجمه نماز ظهر را سالم داد و سـجاده را جمـع کـرد             

زد اخبار جبهه و    می اي  هر شبکه  .تلویزیون جلو   نجمه نشست  .مشغول نماز بود  

ه چزابه و فکه آغـاز شـده        ق دیماه در منط   هیجدهر مقدماتی که از     عملیات والفج 

حواسـش را پـرت   خواسـت    میهر چه  .زد می  دلش شور  .دادند  می بود را نشان  

بسیار اي    افتاد که روحیه    می کند ولی باز به یاد چهره محمدشریف پیش از اعزام         

  :گفت  میوباال داشت 

   .مگرد  برنمیهدیگبار   اینم کهخواب دید -

ا  بـاز خـودش ر     ، ولـی  ؛کـرد بـراي او اتفـاقی افتـاده          می نجمه احساس  

 ۀ دفعـ دوهم مثـل   بار     این . رفته جبهه  پسرشداد که دفعه اول نیست        می دلداري

ش بـه خـاطر آن   ا کـرد دلتنگـی    می گاه هم فکر   .آید  می به سالمت شاءاهللا     ان قبل
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 او هم به قم رفته بـود و چنـد           ،است که این نوبت موقع مرخصی محمدشریف      

   . پسرش گذرانده بودةروزي را پیش خانواد

ـ        مـی  ادنجمه به ی     محمدشـریف در قـم    اي     اجـاره  ۀآورد وقتـی بـه خان

 صداي عبـور قطـار همیـشه        ، کم راه آهن از منزل آنها      ۀ به خاطر فاصل   ،رفت می

  :دعا کرد آخر پیش از برگشتن عروسش ۀ دفع.شد میاش  باعث ناراحتی

  !نیشبدار   خانهنالهی زودتر بتونی -

  :زد و گفت که محمدشریف تلفن مدت زیادي از دعاي او نگذشت

   . خانه خریدیم! چشمت روشن!مادر -

ي شـاهینی پـدر     آقا   حاج بابه صورت شریکی     محمدشریف   این خانه را  

 نجمه براي تبریک به دیدنـشان رفـت و چنـد روزي هـم               .خانمش خریده بود  

بـا   .فاطمه سومین فرزندش را بـاردار بـود       زمان     آن .مهمان پسر و عروسش بود    

ـ     و جابج کشی     اسباب تمام شدن   دوبـاره   شـریف  محمد ، جدیـد  ۀا شـدن در خان

   .داوطلب اعزام شد

تیربارچی همـراه     ماه در سردشت بعنوان    دو ماه در اهواز و      سهاو پیشتر   

که به علـت  اي  پس از وقفه  خواست     می شهید چمران خدمت کرده بود و اکنون      

   . دوباره به منطقه برگردد،خرید خانه و مشغولیتهاي آن پیش آمد

در را باز کرد و      .کارش غرق بود که زنگ در به صدا درآمد        نجمه در اف   

  :پرسیدمقدمه   بی ناگهان و خیلی.دید موسی پسر سومش است

   ؟حاج موسی برادرت شهید شده -

رساندن همـین خبـر آمـده        او براي    ، زیرا ؛موسی از تعجب خشکش زد    

  .بود
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***  

 دو سال وداً   حد در طول بار     اولین  براي ،بعد از عملیات والفجر مقدماتی     

شـهید را     هـشت  -چهـل و هفـت       تعـداد    ،گذشـت  میو نیم که از آغاز جنگ       

ـ       ،روز تشییع  .به قم آوردند  همزمان   ـ  بـه    .ر پـا بـود     در مزار شهدا قیـامتی ب ر اکث

ی از عطر شـقایقهاي  ی کمتر جا .دیدي  می  شهدا را  ۀ حجل زدي  می  که سر  هاخیابان

   .مانده بودنصیب   بی،پرپر

پنجـاه و    او تـا اواخـر سـال         .کـرد   می در قم زندگی  زمان    آنموسی    حاج

زمانی به قم آمد که براي بزرگداشـت چهلـم          بار     اولین . ساکن گرگان بود   شش،

 بـه ایـن ترتیـب اولـین         . تبریز مراسم گرفته و به خیابانها ریخته بودنـد         يشهدا

ی بود کـه بـه      ی اشکها  آمیخته با سوزش شدید    ،تصاویري که موسی از شهر دید     

  .شد می تحمیل یش چشمهابرآور   اشکخاطر گاز

کـرد   می شناخت و سعی    نمی ی را یموسی به یاد دارد در آن شلوغی جا        

  امـا چـشمانش آنقـدر      ؛از روي تابلوي خیابانهـا خـودش را بـه بـازار برسـاند             

 تا اینکه شـنید     .بیندتوانست ب   نمی را درست اش    حتی یک قدمی   که   ،سوختند می

  :گفت  می دویدنلیک نفر در حا

  !تونچشمجلو  نبگیری و و دودش رنکبریت روشن کنی -

زمـان     آن  سـال از   پـنج  ،روزي که پیکر محمدشریف را به شهر آوردنـد         

 امـا   ؛ریختند  می دوباره خیابانهاي قم پر از جمعیت بود و همه اشک          .گذشت می

  .بود خیلی زیاد ،تفاوت میان این سوز دل و آن سوز

کر برادرش را به تأخیر انداخت تـا        تشییع پی  ،موسی هرطور بود  روز    آن 

 پیکر مطهر محمدشـریف را نـه بـه نـام            .فرصت داشته باشد اقوام را باخبر کند      
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) س(  بهشت معصومه  ۀشهید آرش بلکه با نام شهید محمد شریعتی در سردخان         

 محمدشریف فامیلی آرش را دوست نداشت و به همـین علـت             .داشتند  می نگه

اش   از آنجا که هنگام شهادت لباس بـسیجی        و کرد  می خودش را شریفی معرفی   

   .نده بود فامیلی او را به خطا شریعتی یادداشت کرد،غرق خون شده بود

 قـم را بـه بهـشت        يشهدازمان    آن .ی رفت یموسی خودش براي شناسا    

الع دادنـد بایـد بـراي       طبه موسی هم ا    .بردند  می یهیسپاه یا صفا  ،  )س( معصومه

 وقتـی مـأمور     .بـرود ) س( بهـشت معـصومه    بـه    بـرادر شـهیدش   تحویل پیکر   

 . شـهید خیـره مانـد      ةبه چهر اي    موسی چند لحظه  ،  سردخانه کشو را جلو کشید    

  یک دنیا حرف و دلتنگـی      ۀانگار صالبت این صورت آرام گرفته او را به واگوی         

  .کرد  میآمد دعوت  میکه از این پس به سراغشان

به دقت تنـگ  را   ن آ  لباسی که خودش   .شهید لباس بسیجی به تن داشت      

  .  بود اکنون این لباس کفن او نیز شده. بدنش کرده بودةو انداز

و  صـورت ،   سـر  ،ترکش به سـر محمدشـریف اصـابت کـرده و خـون             

خـون شـهید از   رنـگ     سرخ  موسی نگاهش را در مسیر     .را پوشانده بود  اش    سینه

شـته  رساند و دست راست او را دید که به ادب بر سینه گذااش  صورت به سینه 

موسی انگشتر عقیق بـرادرش را      ،  شتاز دعاي عهد را هنوز همراه دا      اي    و برگه 

خواسته بـا احتـرام     مییی شهید چنان دست بر سینه گذاشته بود که گو .شناخت

  :بعدها موسی از همرزمان شهید شنید که، سالم دهد

لفـضل بـه    ذکر یا حسین و یا ابوا،قبل از شهادت اي     لحظه شریفمحمد«

  .». گفته است و بر آنها سالملب آورده
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 را  شـریف دیگر محمد که  دانست    می .شد  نمی موسی از دیدن برادر سیر     

 را شـهید زیر گلـوي  و  آرام خم شد ، به همین خاطر؛در این جهان نخواهد دید  

  .بوسید و با او وداع کرد

بـه  راسـت   یـک  موسـی  ،)س( پس از بیرون آمدن از بهـشت معـصومه        

 اما بـه خـاطر وضـع        .شب به آنجا رسید    دوازدة حدود   .سمت شاهرود راه افتاد   

از اقوام نرفت تا در خلوت بتوانـد کمـی بـه فـردا              کدام     هیچ ۀش به خان  ا  روحی

  .بیندیشد که چطور خبر شهادت را به خانواده برساند

داغ برادررفتـه  ،  چرا که؛از بقیه بود تر  گرچه شاید این داغ براي او سنگین      

موسی به مسافرخانه رفـت و تـا صـبح بیـدار            شب     آن .ددان  می را تنها برادررفته  

  شد و از آنجـا موضـوع را بـه          یکی از اقوام   ۀ راهی خان  هفت صبح ساعت    .بود

محمد پسر شیخ شاهینی هـم در منطقـه        زمان     آن .ي شاهینی هم خبر داد    آقا  حاج

شوهر خواهرش را شنیده بود و خدا را شکر کـرده           ،  خبر شهادت محمدشریف  

  :و گفته بود

  .»!خوش به سعادتش«

 خانـه  صاحبآقاي  ة به عهدرا موسی رساندن خبر به سایر اقوام نزدیک      

قلی رفـت و بقیـه     از راه زیدر به بیارجمند و سپس خان     .دزیانرفت  گذاشت و   

از مسیر فرعی برود تـا کمتـر بـا          خواست     می  موسی عمداً  .روي کرد  راه را پیاده  

   . استتوضیح دهد چه اتفاقی افتادهکسی روبرو شود و مجبور نباشد براي همه 

دشـریف  م مح ة چهـر  ،گذشت  می طور که از کنار مزارع کشاورزي      همین

نوجوانی و دستهاي پر مهـر و       ،  چشمانش بود و او را به مرور کودکی        جلو   میدا

فعالیـت  ،  محمدشریف همیشه آنها را به کـار .داشت می  برادر شهیدش وا ۀپدران
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بـراي حـسین    مـثالً   ؛  داد می عمل مثبت جایزه  کرد و به هر       می و ورزش تشویق  

یک جفت کفش بعالوه واکس و وسایل همراهش خریـده بـود تـا یـاد بگیـرد                  

  . لباسهایش را تمیز کند باید کفشها و،گردد  میرهروقت به خانه ب

 .رفـت  مـی  شد انگار توان پاهـایش تحلیـل       می به دزیان نزدیکتر   هر چه  

  :لحظه با خود گفت یک

  !شریفمحمدپیش برم تونستم   میاالنکاش اي  -

  .  دیگر کسی نمانده بود که همه را دور خودش جمع کندالحا

روستا سفید    ریشکسی که     اول رفت منزل   ،موسی به دزیان رسید   وقتی   

 بـا  او قرار شد . محمدشریف را به او گفت  شهادتآمد و موضوع      می به حساب 

ـ  پدرش برو  ۀ همراه موسی به خان    ،چند نفر دیگر   ـ  .دن ا وقتـی مقابـل در خانـه         ت

 حد بتواند تا    کهرسیدند موسی بارها و بارها جمالتش را براي خود تکرار کرد            

 ، اما بـا اولـین برخـورد مـادر         ؛امکان با آرامش خبر شهادت را به پدرش بگوید        

  .  است شهید شدهپسرشدانست  می  انگار او پیش از همه!ناگهان شوکه شد

 در ،ند تا قم پدر و مادر را آرام نگه دارد     موسی براي آنکه بتوا   حال     این با

  : گفت،داد  میمقابل مادر که او را قسم

  .ه بیمارستان. زخمی شدهشپا -

 بین تقریباً   خبر شهادت محمدشریف  ،   بعد از ظهر   چهار ساعتتا حدود   

حاضـر  شـهید  براي تشییع پیکـر  خواست  می هرکس  . اقوام پخش شده بود    همۀ

  : اما موسی به مادر گفت.بود آقاي آرش آمده ۀشود به خان

نذر کرده یـک کـاروان زیـارتی از روسـتا بـه حـرم مطهـر حـضرت                    -

  .هببر) س( معصومه
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 مـادر از    ،هرطور شده تا قبـل از رسـیدن بـه قـم           خواست     می و خالصه 

که بـه رفتـار موسـی شـک         پدر   ،حال   این با .با خبر نشود   محمدشریف   شهادت

کـرد    مـی کـه گریـه   در حـالی و   خانه بـرد     بام او را پنهانی باالي پشت     ،کرده بود 

  :گفت

  ؟بگو محمد شهید شدهراستش رو  . دلم خبر داده-

پـیش از ایـن     کـه    او   . و بغـضش ترکیـد     ین انداخت یموسی سرش را پا    

  :در جواب گفت،  پدرش را فقط در مراسم عزاداري اهل بیت دیده بودۀگری

   . فقط مادر نفهمد-

 )س( وقتی از مقابل بهـشت معـصومه      ،  کرد  می قم گریه رسیدن  مادر تا    

  : موسی آرام به پدر گفت،گذشتند می

   . محمد اینجاست-

 .بهتر است مهمانها را بعد از نهار به دیـدن شـهید ببـرد         :موسی فکر کرد   

وقتـی وارد کوچـه   ، دیـدنش بـود  تـاب    بیگرفت و  میراش م سراغ یاما مادر دا  

بـود کـه مـادر    زمان   آندند و مقدمات مراسم را فراهم کرده بو     ها    همسایه،  شدند

دل  ،انـد  که مقابل خانـه گذاشـته    حجلهروي عکس  دید باید به جاي پسرش به     

  .خوش کند

شصت و   بهمن   بیست و پنج  بسیجی شهید محمدشریف آرش در تاریخ       

به شهادت رسـید و گلـزار        ماتیدعملیات والفجر مق   رقابیه و در     ۀدر منطق  یک،

 سـی و سـه   هنگام شهادت    .اه ابدي او شد    آرامگ ،قم )ع( علی بن جعفر     يشهدا

 ، شهید سومفرزند   محمدحسین   . پسر بود  یک دختر و    دوداشت و صاحب     سال

  .ماه پس از شهادت پدر دیده به جهان گشوددو
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)7(  

  

در  معمـوالً     محمد بیـشتر وقـتش را      . دو طبقه بود   ، در قم  ها شاهینی ۀخان 

 پـر بـود از عکـسهاي امـام و           ،د در و دیوار اتاق محم     .گذراند  می  باال ۀاتاق طبق 

ي شاهینی با اصرار زیـاد      آقا  حاج،   پس از پیروزي انقالب    .دیگر مبارزان انقالبی  

 به شاهرود برگشت و بقیه در       ، وقت شاهرود  ۀطاهري امام جمع  اهللا     آیت مرحوم

   .قم ماندند

 هـم   ي کـوچکتر  ها  فاطمه و معصومه ازدواج کرده بودند و بچه       زمان     آن

 چندانی به تحصیل نداشـت و بـا گـرفتن           ۀ علیرضا اما عالق   .فتندر  می به مدرسه 

 ،دامادشان )محمدشریف(  محمدآقا ة ترك تحصیل کرد و در مغاز      ،مدرك سیکل 

  .مشغول سراجی شد

 علیرضـا در  .مـاهري از آب درآیـد  دوز   کیـف در مدت کوتاهی توانست 

 سـیم   کنند اگـر یـک      می  خواهرها تعریف  .کارهاي فنی مستعد و با حوصله بود      

 پـدر  .ساخت  میم چیزيرسید او با انگشت و دندان از آن سی      می دست علیرضا 

 ابـزار گرفـت تـا دنـدانهایش آسـیب           ۀ براي او یک جعب    ،وقتی اشتیاقش را دید   

  .نبیند

 ، تابـستانها هـم  زد  مـی  به قم سـر   دو نوبت  -ماهی یکی  معموالً   آقا   حاج

 کمی قبـل از شـهادت   ،شصت و یکسال  . رفتند  می پیش او ها    و بچه خانم    حاج

   .ی بیرون بیاوردی علیرضا رفت شاهرود تا پدر را از تنها،محمدشریف
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در شـهرك   اي    خانه  مشغول ساختن  ، در کنار دیگر کارها    آقا  حاجزمان    آن

 آنقدر فعالیتهـاي گونـاگون داشـت کـه         ،محمد اما عالوه بر تحصیل    . شهنما بود 

کـه در غیبـت پـدر، مـرد         وصاً  مخص .کرد به شاهرود بیاید     می پیداکمتر فرصت   

   .کرد  میخانه هم بود و باید کمکی به درآمد خانه

 به جاي او بعـد     ، حسن پسر سوم خانه    ،بعد از رفتن علیرضا به شاهرود      

  تومـان دسـتمزد    شـش و روزي   مشغول کار شد    از ظهرها در سراجی دامادشان      

 ،جبـار محمـد   به مدرسه نداشت اما به ا     اي    حسن مانند علیرضا عالقه   . گرفت می

  . کرد  نمیراضو اعتخواند   میباید درس

ــد ــان   آنمحم ــد ســاعتچروزي زم ــه و خــوراکی ،ن ــازار روزنام   در ب

انـداز    پـس  نیـز  بخشی از درآمدش را      .درآوردفروخت تا خرج تحصیلش را       می

  . رخه بخردچتا بتواند یک دوکرد  می

ـ            ۀمحمد رابط  ا فـضاي    بسیار نزدیکی با دامادشان داشت و از طریـق او ب

،  مغـازه داد به جاي شاگردي     می  حال ترجیح  عیناما در   . جبهه و جهاد آشنا شد    

خرید و داخل     می  ریال هیجدهاو صبح هر روزنامه را       .روي پاي خودش بایستد   

  :زد  می دادگذاشت و راه افتاده  میفرغون روي هم

  . تومنبیستروزنامه  -

   .ایش بماند تومان بردوازاي هر روزنامه ه تا به این شکل ب

وقتـی  . گشت  برمی خرید و به خانه     می  نان ،ها  پس از تمام شدن روزنامه    

تا لبـاس   رفت    می  لباسش ۀ سراغ جعب  ، طبق عادت همیشگی   ،شد  می وارد حیاط 

  :گفت  میو جورابهایش را عوض کند، پس از آن وارد اتاق شده با صداي بلند

  !سالم علیکم-
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ریزي  براي خودش برنامه  تنها     نه داد و   می محمد به درس اهمیت زیادي     

شـهربانو از درس    . کـرد  مـی  هـا    برنامه يدقیق داشت، حسن را هم مقید به اجرا       

کـرد    می  برایش شربت آبلیمو درست    ،ی اوقات اضی بود، گاه  خواندن پسرش ر  

. کـرد   مـی  ایستاد و محمـد را نگـاه        می در جلو   اي  ند لحظه چ .برد  می  باال ۀو طبق 

بوسید و با     می  دستش را  .آمد  می شد، بلند شده جلو     می  مادر ۀمحمد وقتی متوج  

  :گفت  میهمان لحن مهربانی که همیشه با مادر داشت

   ! من باید براي شما کار کنم؟نکشی می شما چرا زحمت -

 شـاهینی خـانم      حـاج  .احترام به والدین بـراي محمـد خیلـی مهـم بـود            

  :گوید می

 مـن جلوتر از   وقت     هیچ روزي نبود که محمد دست و پایم را نبوسد و         «

   ».شد نمیاز در رد 

 محمد حتـی زمـانی کـه سـن و     ،شست  میوقتی مادر لب حوض ظرف    

و یـا بعـد از ظهرهـا    کـشید    میست و ظرفها را آبنش  میشکنارسالی نداشت   

  .زد  میحیاط را جارو

 ،کـه پـدرش سـاخته بـود    اي   در مغـازه  ،علیرضا بعد از آمدن به شاهرود     

مشغول کار سراجی شد و چند دفتر را هم براي حساب و کتابهایش اختصاص              

   : او در اولین صفحه دفترش نوشته.داد

سالها سعی و کوشـش و تـالش و بـا       پس از  .بسم اهللا الرحمن الرحیم   « 

با سـاختن   ) همزمان(خواست خداوند متعال و با کمکهاي شایان پدر بزرگوارم          

 شـروع کـرده     شـصت و یـک    منزل شاهرود واقع در خیابان شهنما که از سـال           
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 روز افتتـاح آن     9/4/1364 دو باب مغازه هم بنا کردیم که تاریخ یکشنبه           ،بودیم

ل بـه کـار     ومـن مـشغ   ،   سـراجی  ۀ من در حرف   ۀبقبود که به خواست پدرم و سا      

 این دفترچه به منظـور یادداشـت کـار روزانـه و       .سازي در این مغازه شدم     کیف

باشد   می م در اوایل مشغول شدن به این کار       ا   موقعیت کاري  ۀدرآمد آن و محاسب   

خـط مـشی      هر چه بهتـر و صـحیحتر و بـا          ،تا بتوانم با درس گرفتن از گذشته      

 این حرفه ادامه دهم تا در آینده خودکفا چه از نظر فـردي و               صحیح اسالمی به  

  ». علیرضا شاهینی. والسالم.چه از نظر اجتماعی باشم

***  

  بیشتر شبها تنها،کرد  میدر مدت زمانی که علیرضا در شاهرود کار

اي تبلیغ به  برمحرم و صفر در ماههاي به خصوص اکثراً آقا  حاج.ماند می

 بعضی اوقات از علیرضاها   همسایه.تفر  میودشاهرروستاهاي اطراف 

 مزاحم ،داد  می ترجیحاو اما ؛ي صرف غذا به منزلشان برودخواستند برا می

 نهار  او برايانخودشها  همسایه شد هرکدام از  میکسی نشود و این باعث

 اکثراً خواهد آنها را به زحمت بیندازد و نمی:گفت  میولی علیرضاد، نبیاور

  . خودش کارهایش را انجام دهدکرد  میسعی

***  

از را     آن رفـتم . رفتم  می امروز داشتم به بخاري ور     30/8/1364پنجشنبه  «

  عمو آوردم که مال مادر خدا بیامرز بود و بعد بازش کردم و شستشو دادم               ۀخان

 لولـه   چهارو بعد به بازار رفته و وسایل مورد نیاز را خریدم و بعد بخاري را با                 

  ». کرده بودم نصب کردمکه خودم درست
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***  

 ی مختصر داخل مغازه را هـم خـودش انجـام       ی حتی کارهاي بنا   ،علیرضا

 علیرضـا در قـسمت      شـصت و چهـار،     شـهریور    دوبطـور مثـال شـنبه       . داد می

  :توضیحات کار روزانه نوشته

 عـدد   دهخریـد   ،  ی و لوله براي مغـازه     یخرید دستشو ،  کشیدن شیر آب  «

ی به بازار رفتم و آهن دسته بلنـد  یعلقات دستشوصبح هم براي خرید مت،  کاشی

 ساعت  دورا دادم جوش دادند که هنگام برش قسمتی از آن انگشتم را برید که               

  ». بخیه خورددوهم در اورژانس معطل شدم و 

 بدون آنکه به کـسی اطـالع دهـد بـا            ،وقتی دست علیرضا برید   روز    آن 

 متوجـه شـد کـه ممکـن     ،داخل تاکسی که نشست . تاکسی راهی بیمارستان شد   

است صندلی یا کف تاکسی از خون دستش نجس شود به همین خاطر یکی از               

کفشهایش را بیرون آورد و انگشتش را روي آن نگه داشت تا خون جاي دیگر               

  . نریزد

چند ساعت بعد که علیرضـا از بیمارسـتان برگـشت معـصومه را دیـد،                

النـاس اهمیـت     المـال و حـق     علیرضا به بیت  . معصومه خیلی نگران او شده بود     

اولین قطره خـون شـهید کـه بـر          دانست    می داد شاید به آن جهت که       می زیادي

 هـم روز     آن و النـاس  شـوید بـه جـز حـق         مـی  زمین بریـزد تمـام گناهـان او را        

 انگشتش داخل تاکـسی مـدیون صـاحب خـودرو         خواست با ریختن خون      نمی

   .شود

 بـه دقـت محاسـبه     هـم   حـساب کتابهـا و درآمـدش را          معموالً   علیرضا

  :کرد می
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 بابـت آقـاي   ...تعمیر یک چمدان و دوخـتن زیـپ و زدن مقـوا بـه آن         «

   ». تومانهفتاد بستانکار ...پیرمرد

 ،از افتتاح مغـازه، وقتـی کارهـا سـر و سـامان گرفـت      بعدماه   دو -یکی 

نویسی کرد تـا     دکتر شریعتی نام  روزي   علیرضا اواخر شهریور در دبیرستان شبانه     

  . دیپلم بگیردبتواند
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)8(  

  

 محمد و علیرضا شاهینی در جبهه       انوقتی راجع به دوران حضور شهید      

رنگـی را نـشانم داد کـه علیرضـا         اي     دو شهید کیف قهـوه     پدر،  کردم  می تحقیق

یادداشـتها، عکـسها و   ، هـا  ي شـاهینی نامـه   آقـا    حـاج  ،ش دوخته بود و حال    یبرا

ه برایش ارزشمند است در همان کیـف        یادگاریهاي شهیدان را به همراه هر آنچ      

  . دارد  مینگه

بر طبق روال همزمان با گـردآوري       تعداد یادداشتها خیلی زیاد بود و من        

بـه دنبـال مشخـصات      هـا      در میـان نامـه     ، شـهید  ةو خاطرات خانواد  ها    مصاحبه

دوستان و همرزمان شهدا گشتم تا بتـوانم راجـع بـه روزهـاي حـضورشان در                 

 نفـري  پـنج  نفر از سهاما جالب اینجاست که    ؛تی جمع کنم   جنگی اطالعا  ۀمنطق

  . د بودن خود به شهادت رسیده،شد  میدیدهها  که بیش از بقیه نامشان در نامه
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دیگـري دوسـت نزدیـک      ،  یکی از آنها شهید حمیدرضا اصفهانیان است      

ی است و سومین نفر کـه بـا لحـن           یشهید سیدمجتبی طبا  ،  شهید محمد شاهینی  

 خوشش در کنار سوزدل و خضوع زیباي حاکم بـر یادداشـتها و              عارفانه و خط  

م در شنیدن پند و انـدرز تـوجهم را جلـب کـرد شـهید                یدرخواست و شوق دا   

  . سیدجواد محمودزاده نام دارد

در نهایت فکر کردم بهتر آن است که فصل عاشـقانه ایـن نوشـته را تـا           

البتـه بیـشترین   .  ببـرم  ي خود شهدا پـیش    ها  جاي امکان با تکیه بر یادگار نوشته      

  . سال پیش از شهادت دو شهید است دو-مربوط به یکی ها  حجم نوشته

 ،کـرد   مـی  پسرانش را براي جبهه رفتن تشویق     تنها     نه ي شاهینی آقا   حاج

ري هـم    خودش هم چندین بار در منطقه حـضور داشـت و یکـی دو بـا                ،بلکه

   .جا مالقات کرد لی را همانعمحمد و 

او شـبهاي  . شـد   میزد و امام جماعت  میین چادرها دور بیشتر ب آقا  حاج

باران دزفول و صداي غرش موشکها را خوب بـه خـاطر دارد و گـاه از                  موشک

بـه  خوابیدنـد و مجبـور بودنـد      مـی گوید که در آن میاي   نفره دوازدهچادرهاي  

 بگذارند تا تعداد بیـشتري      سنگرشانهمپاي  پاهایشان را روي     ،خاطر کمبود جا  

شدند بـه سـختی       می چادر جا بگیرند و هنگامی که براي نماز شب بیدار         داخل  

قبـل از خـواب هـم بـا         :گویـد   مـی  آقـا   حاج. کشیدند  می چادربیرون از   خود را   

  .بستند تا از شر موشها در امان بمانند  مییشان راها دستمال سر آستینها و پاچه

  آوردهدر ادامــه چنــد نمونــه از نامــه و یادداشــتهاي محمــد و علیرضــا

   :شود می
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 محمد در واحد اورژانـس بهـداري         شصت و دو،   –شصت و یک    سال   

.کـرد   مـی  در اهواز خـدمت   ) ع(بن ابیطالب   ا  لشکر علی 
1
بـه علـت تحـصیل در      

 و چنـد صـباحی سـر کـالس حاضـر          رفت    می  چند صباحی به جبهه    ،دبیرستان

قـم   مـاه بـه   خوانـد و خـرداد     می سال دوم ریاضی درس   زمان     آن محمد. شد می

 امـا یـاد جبهـه و        .کرد  می برگشته بود و خود را براي امتحانات پایان سال آماده         

 .داشـت   مـی  در دل زنده نگه،ي همرزمانها حال و هواي منطقه را از طریق نامه     

که بـه نـشانی     اي    ی در نامه  ی حمیدرضا ضیا  ، روزهاي پایانی فصل بهار    در همان 

   :نویسد  میمدرسه براي محمد فرستاده بود

باري این نامـه    ..... 2/3/1362 شب   یازده ،ییاز حمیدرضا ضیا  اي    نامه « 

نفر از دوستانم را در یـک روز        و پنج    بیستنویسم که حدود      می را در لحظاتی  

شـهر خـون و قیـام هـم اکنـون در سـوگ ایـن        ، از دست دادم و شاید شهرمان    

 شـهادت  ایـم بـراي   و ما هم هر لحظـه آمـاده  . برادران جان بر کف پاسدار باشد   

  .... الهی رضا برضاك

مناجاتهاي بعد از نمـاز و دعاهـاي        ،  محمدجان من هنوز نمازهاي شب     

با برادر امین یادي از تو کـردیم و شـاید غیبـت       .. .کمیل شما را فراموش نکردم    

  :گفتیم. حساب شود

                                                
ارتقـا  ) ع(ابـن ابیطالـب     علی17 قم به لشکر 17در سال شصت و یک بعد از عملیات محرم تیپ  -١

الدین به عهـده گرفـت تعـداد گردانهـاي لـشکر بـه طـور         اندهی این لشکر را شهید زینپیدا کرد و فرم  

این لشکر پیاده در عملیاتهـاي والفجـر   . معمول کمتر از هشت گردان نبود و تا شانزده گردان هم داشت  

و عملیـات  )سال شصت و سـه   ( خیبر   –) سال شصت و دو    (4 والفجر   –) سال شصت و یک   (مقدماتی  

شرکت داشت و نیروهاي آن به جـز شـهر قـم از اسـتانهاي قـزوین، زنجـان و         )  سه سال شصت و  (بدر

  .شدند مین میأسمنان هم ت
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 که مـا  اهللا شاء  ان.‘)ع( قال الباقر   -) ع(قال الصادق   ’:گفتن می به او ها    بچه

   ».زالخطا استیکه خودت گفتی انسان جاطور   همان.کنی  میرا حالل

  

***  

بهتـرین بنـدگان    ،  شـهدا خـط      دسـت  ی کـه  یها  برگهدیدن و لمس کردن     

که در طی تحقیقات ممکن بـود  اند  زیباترین لحظاتی، خداوند بر آنها نقش بسته  

ي مخصوص جبهه با طراحـی      ها  برگه درها    بسیاري از نامه  . براي من پیش بیاید   

ی حاوي عکس حـضرت امـام، مقتـداي         یها  برگه. اند اده و جذاب نوشته شده    س

امت و رزمندگان و جمالت ایشان به همراه آیاتی از قرآن و احادیث اهل بیـت             

ی هـیچ از    یامـا گـو   ،  گـذرد   مـی  گرچه سالهاي زیادي از عمر این کاغـذها       ). ع(

  . استی که آنها پیغام رسانش بودند کاسته نشدهیخلوص و فضا

***  

ی اسـت کـه     یهـا   در برگه صآید حدیث چاپ شده در        می آنچه در ادامه   

  : به رزمندگان تقدیم کرده،انجمن اسالمی دادگستري قم

 درگروهی از غـرب بیاینـد و         زود است «:فرمودند که ) ع(حضرت علی   

  .».فلسطین دولتی تشکیل دهند

در این زمان ملت عـرب      (.»؟مگر عرب کجاست  «: کردند سؤالحاضرین  

  ) ؟اند رفتهکجا 

ي گونـاگون گروهـی   ها  اختالفات و تفرقه   ، لکن ؛ هستند ،عرب«:فرمودند

 نـان سـلب  کـه قـدرت جلـوگیري از آ   چنان حاکم شود و اختالف ایجاد شـود        

  .».شود می
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  .»؟این مدت طوالنی خواهد شد«: کردند کهسؤال

وقـت   زود است جمعیتی از راه عراق پرچمی را افراشته در آن          «:فرمودند

و ایـد    آ حاصل شود و جنگی سخت بوجود     ی بین مسلمین و اعراب      یک وحدت 

آنقدر از یهود بکشند مثل قصاب که گوسـفند را بکـشد و از روي نعـش آنـان                   

 کتاب حجرالمطبـوع سـال   .».عبور کنند و احدي از یهود در فلسطین باقی نماند  

1340 .  

***  

از شهادت شهید آرش به جبهـه     زمانی که محمد پس    شصت و دو،  سال  

 یی کـه  هـا   کرد و بازتاب ایـن آرزو در نامـه          می  شهادت ةخود را آماد   ،بازگشت

 مـاه از  شـش هنـوز   .شـود   مـی  دیده،رسید  میبه دست خانواده شاهینیزمان    آن

 او  . بـود  خود مشتاق شـهادت   گذشت و محمد      نمی آرشمحمدشریف  شهادت  

جبهـه  به  همراه وي   بار     اولین چندین سال با همسر خواهرش معاشرت داشته و       

دلتنگی غریبـی بـر اشـتیاق پیـشینش افـزوده      ، رفته بود و با رفتن محمد شریف  

   .شده بود

بـراي خـانواده    اي     محمـد نامـه    شصت و دو،   تیرماه سال    بیست و چهار  

ر آن نامـه سـخن   نوشته و از حال و هواي جبهه و احساس خودش به زیبایی د           

  :گفته

***  

   . الرحمن الرحیم و به نستعینبسم اهللا«
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 سنگري که هـر لحظـه و        . سالمی برخاسته از درون سنگر     !الم علیکم س 

 سنگري که همه    .بخش است  لذت مانند سالها عبادت کردن بدون ریا     ساعت آن   

   .دارندرا   آنآرزوي آمدن به

 بگذار بگویم   . مانند حال من   ،وارم که حال همگی خوب باشد     دباري امی 

ایـن جـا وقتـی      .. .یمیگو  می انخانه م  ، ما اینجا به سنگر    !چرا حالم خوب است   

 رزمندگانی که امام    .کنید  می  احساس آرامش  ،بینید  می خود را در میان رزمندگان    

کـه مـا    روز     آن  البته به امیـد    .را سفید کردید  ) عج(فرمودند شما روي امام زمان      

  »!هللا شاء ان .شویمجزو رزمندگان حساب 

***  

 کـرد و    مـی  تولیؤاحـساس مـس   محمد نسبت بـه فرزنـدان خـواهرش          

  سـعی ،رفـت   مـی قت هـم بـه قـم    هرو.فرستاد  میبرایشان جداگانه نامه معموالً  

او در یکـی از   . محبتهـایش جـاي خـالی پـدر را برایـشان پـر کنـد         کـرد بـا    می

  : یش نوشتهها نامه

***  

  . الرحمن الرحیمهللابسم ا«

  ».ما عمل نکردند جنگ ما باقی استمادامی که به شرایط « 

   .18/5/1361امام خمینی 

ـ       ! و برکاتـه   اهللا  ت و رحم  اًسالم علیکم جمیع     اهللا  ت و سـالم خـدمت بقی

و با درود بر خمینی کبیر که نامش سرمشق دوستان و ترس براي             ) عج(االعظم  

   .و یارانش باشیمدشمنان اسالم است و امیدوارم که ما از دوستان 
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ات را   درم نامه پر از مهر و محبتـت بـه دسـتم رسـید و درحـالی نامـه                  پ

 ترکش خمپاره به بدنم اصابت کرده بـود ولـی سـوزانده و       دودریافت کردم که    

   . جهادگرةرزمند:نوشته بوديات   در نامه.وارد بدنم شده بود

 بـر دسـت رزمنـدگان بوسـه     امام ،زیرا ؛کاش رزمنده بودم اي:باید بگویم 

م که امام   این هست  حال خود بگو من الیق       .کند می ر این بوسه افتخار   زند و ب   می

 من  . من یک مزاحم براي جهادگرانم     . جهادگر نیستم   و ثانیاً  ؟بر دستم بوسه زند   

 هنگـامی کـه خـون یـک رزمنـده           ، زیرا ؛ و این افتخار من است     .امدادگر هستم 

 این شایستگی را دارم که باالي سرش حاضر شـوم و          ،ریزد  می جهادگر به زمین  

الم تـا   آن خـون را بـر بـدنم بمـ          خونریزي جلوگیري کنم و مقداري از        ۀاز ادام 

  . بواسطه این خون از عذابم بکاهدشاید خداوند

 تذکر دهم و آن این اسـت کـه شـما    خواستم یک نکته را  میو اما مادرم 

) زد    مـی   را خـواهر صـدا     همحمد از زمان کودکی فاطم    ( ک درجه از خواهرم     ی

 شـهید دادن  هستی و آن درجه این است که خواهرم از شما زودتر الیـق           تر  ینیپا

و نکتـه  ) آرش همـسر فاطمـه اسـت    محمدشریف    منظور شهید  :زیرنویس(بود  

بـاالتر  هرم  شما باید یک درجه از خـوا      :م بگویم خواست  می اصلی این جاست که   

 دوست . شما نباید گریه کنی  ،کرد  می  است که اگر خواهرم گریه     باشی و آن این   

و به حال خـودت گریـه     زیارت عاشورا بخوانی     ،دارم وقتی خواستی گریه کنی    

   . براي شهادت من گریه کنیخواهد  میکنی که دلت

سرمشق بگیـري کـه هنگـامی        )س(یا دوست نداري از حضرت زینب       آ

 سـراغ امـام     ، بلکـه  ؛ا نرفـت  هـ  آن ة سر جناز  ،که دو فرزند برومندش شهید شدند     

   .رفت و اعالم وفاداري کامل کرد) ع(زمانش امام حسین 
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ی یبـه آنـان بگـو      ،اند   که زنان قم دورت جمع     حال دوست دارم هنگامی   

  :اگر فرزندم رفت در آخرین لحظات گفت که

) عـج (که الحـق نایـب خـاص امـام زمـان            فقط دست از امام برندارید      «

  .».است

به ایـن آیـه    امیدوارم هرچه بیشتر     ؛و اما شما برادران و خواهران باوفایم      

 مـن   .عمـل کنیـد    ؛سان کنیـد  ورید و به والدین خود اح     آبه خدا ایمان     قرآن که 

بیـنم الحمـدهللا خداونـد خـوب         مـی  کنم  می خودم کمی که درمورد والدین فکر     

درش روحـانی و    پـ در که خـودش روحـانی       پ از   .والدینی نصیب ما کرده است    

پـدرش  هـم    آنوجدش روحانی است و از مادر که داراي تربیتی مکتبی اسـت      

  .روحانی است

 کـه در چنـین محـیط روحـانی           کـسانی  .حال خودتان کمی فکـر کنیـد      

 و حـال نوبـت      ؟احسان نکنند والدین  این   آیا درست است که به       ،رورش یابند پ

میرسد که امیدوارم سالم مرا به کلیه اقوام برسانید سالمی را که             اقوام و دوستان  

 )ع(از درون سنگرهاي گرم بسوي اقوامی که قلبشان از گرمی محبت اهل بیت              

نـد  ر که خاطرات بدي را که از گذشته از مـن دا         اضامندمتپد و از دوستانم تق     می

ن گناهان آنان را ببخـشد و وقتـی کـه خداونـد     اباشد که خداوند رحم  . ببخشند

  از خدا بخواهید که گناهـان مـرا هـم ببخـشد و نتیجتـاً               ،گناهان شما را بخشید   

  »!هللاشاءا ان. همگی از خداوند بخواهیم که گناهان دوستانمان را ببخشد

***  

ی از طرف انجمن اسالمی صـنف       یاهدا«ي  ها  این نامه را محمد در برگه      

ی کـشیده   ی در پشت برگه نقاشی ساده و زیبـا        . نوشته »چاپ به رزمندگان جبهه   
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ایـن   .» رسـول اهللا    محمـداً  -ال الـه اال اهللا      « شده از تعـدادي رزمنـده بـا پـرچم         

 سـوي قـدس   در مسیري پر پیچ و خم به سوي کـربال و از آنجـا بـه                 ها    رزمنده

  :فرمود) ره(روند همچنان که امام  می

  .».گذرد  میراه قدس از کربال«

  دیگـري بـراي مـادرش بیـشتر بـه شـهادت            ۀ محمد در نام   ،ماه بعد  یک 

   :پردازد می

***  

یگانه پـرچم دار انقـالب     ) عج(بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نام مهدي         «

خمینـی و بـا عـرض تبریـک         امـام   ،  و با سالم بر تنها نایب بر حـق او         اسالمی  

   !...گیر رزمندگان اسالم پیروزیهاي چشم

بهتـر آن اسـت    !هللاشـاءا   ان،امیدوارم که در خط امام همچنان باقی بمانید 

کـه ایـن    خواسـت      مـی   خیلی دلـم   .به اصل نامه بپردازم   اي    که بدون هیچ مقدمه   

  !هللاشاءا ان .شدنی خواهد بود، خدا عاشقم بشود اگر .ام باشد آخرین نامه

 دوست ندارم که خیلی ایـن نامـه         ،مادرم اگر دیگر نامه برایت نفرستادم      

 آخر عمر هر کسی باشـکوهترین لحظـات زنـدگی او خواهـد              ، زیرا ؛را بخوانی 

 ؛ بدون تو قدم در بهـشت نخـواهم گذاشـت          ،بهشتی شدم هللا  شاءا ان  اگر ... .بود

و اي  کـشیده  اگر من بهشتی شوم نصف آن زحماتی اسـت کـه تـو بـرایم                 ،زیرا

و ایـن توفیقـات را بـه خـاطر          دانـم     می مرهون توفیقات الهی  را     آن نصف دیگر 

زحماتی که پدر ارجمندم در کودکی برایم کشید و آن بردن من همراه خود بـه                

اه بـا   گـ اماکنی که هـر قمـی ناخودآ      . مجالس درس و عزا و حرم و فیضیه است        

  . آنان ارتباط عمیقی دارد



71 / منتظر من هستند  

ته العمـل داشـ    گونـه عکـس     زینـب  ، شهادتم ر قبال دکه  مادرم توقع دارم    

 به این جـاي     :زیرنویس. ( شبش ترك نشد    نماز ، که در شدت درد و رنج      ،باشی

باید به وصیت   :گفت  می نامه که رسیدم یاد حرفهاي مادر شهید افتادم او همواره         

  ».پسرش عمل کند و زینب گونه باشد

***  

  :از معصومه شنیدم

بـرد    مـی   و بغضش را فرو    کرد  نمی گریهنش  مادر در مراسم ختم شهیدا    «

  .».کردند می را آشکاراش  لرزیدند و اشکهاي فرو خورده  میاما دستانش

  :گفت  میمعصومه

را تـا  شـب    آنخـانم   حاج وآقا  حاج ، شهید دوپس از تدفین پیکر مطهر      «

صبح به نماز شب و عبادت گذراندند تا روح فرزندانشان شـاد باشـد و از ایـن          

  .». نیز تسلی یابندطریق خود

***  

 ؛توان به تـو کـرد       نمی اي  توصیهدانم    می !پدر صابر و مقاوم   اي     و اما تو  «

رسـد کـه بـه جبهـه          مـی  وقتی به اثبات  انسانیت انسان   «: خود به من گفتی    ،زیرا

 ! راه شـهدا   ةراهیـان آینـد    ! و شـما بـرادرانم علـی، حـسن و عبـدالکریم            ».برود

ي راسـتین ایثـار را بـه نمـایش     هـا  آمده و جلوه جبههامیدوارم که بعد از من به    

بگذارید و تنها توقعی که از خواهرانم دارم این است که مبادا کـاري کننـد کـه                  

  . از آنها ناراحت شود) س(حضرت زهرا 
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 شـاید  .کنـیم   مـی  شـروع »هللا یـاا  هللا یـاا  هللایـاا «مله را با رمـز      باري این ح   

 فرجی از عنایات نـابش کـه        .شاید خداوند متعال فرجی به سوي ما بگ       اهللاشاء ان

   ...گشاید  میبه سوي بندگان نابش

از یک برادر کوچک به ملتی کـه توصـیف منزلـت آن از    اي    و اما توصیه  

رید و فـرامینش را      دست از امام برندا    فقط:اینکه؛  قلم و نویسنده آن خارج است     

 ،گـون کفـن   گویم بلکه هر شـهید گل       نمی البته این جمله را من    . اجرا کنید کامالً  

گفته است و امیدوارم همچنان که تا به حال بر امام پایـدار             را     آن قبل از شهادت  

  .  الهی پایدار باشیدةبودید از این به بعد نیز به حول و قو

 ،یـد نک خیـزد را درك     مـی  بم بر ی که از اعماق قل    یها  نالهخواست     می دلم

من انـسانی   . ذ بیاورم بر روي کاغ  را     آن مقدار بسیار کمی از   توانم    میب  و خ ولی

 که با مـن دوسـتی حتـی ضـعیفی هـم داشـته باشـد                هرکس   بودم کثیرالخطا و  

توانستم براي یک لحظـه هـم         می کاش اي   .تواند از من اشتباهی ندیده باشد      نمی

مـادر عزیـز و بـرادران       اي     تومخصوصاً  که شده دل این افراد را به دست آورم          

ـ        .خوب را   کـه از قـول مـن    هللاشـاءا  صاص دادم و ان  این نامه را به درددلهـا اخت

باشـد کـه   . خدمت کلیه دوستان و فامیل سالم برسانید و از آنان حاللیت بطلبید  

  !هللاشاءا ان. خدا آنان را حالل کند

البتـه دوسـت    .  شهیدمان کمی مکاتبه کـنم     ةحال بگذارید با تنها خانواد     

خـواهر خـوب و     . نـیم کردم ولی ناچاراً مجبوریم که مکاتبه ک        می داشتم مکالمه 

باشـد کـه آقـا    . مقاوم سالم مرا از فرسنگها دور از قم و فرسنگی به کربال بپذیر            

  . سالم تو را بپذیرد) ع(امام حسین 
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شـهید محمدشـریف    (گونه که در برابر شهادت محمدآقا        امیدوارم همان 

 هللاشـاءا  اناگـر   . باشیتر  در قبال شهادت من صد درجه صابر      صابر بودي   ) آرش

رسانم و توقع دارم که کاري        می  شوم سالم تو و فرزندانت را به محمدآقا        شهید

ــه روح    ــرد کـ ــواهی کـ ــی و نخـ ــود نکنـ ــدآقا آزرده شـ ــاءاهللا ان .محمـ   !شـ

 شهادتم باعث تحولی در اعماق وجودتان باشد، تحولی کـه در جهـت      هللاشاءا ان

و البتـه شـهادت همیـشه جوشـاننده عـروق مـسلمانان بـوده               .  باشد هللا سیر الی 

  .  در شما بیشتر خواهد بودهللاشاءا ان

را گوش نکنید و هر چه از سپاه در خانه آمدند و گفتند همـان               ها    شایعه

بـاالي سـرم   ) عـج (شهادت هم وقتی اتفاق خواهد افتاد که مهدي    . را باور کنید  

اگـر  ... خواهد بود و این مطلب مثل نورانی بودن خورشید برایم روشـن اسـت             

ت  وقتـی بـه کـربال رفتیـد زیـار     ، منطرفمن الیق زیارت کربال نبودم شما از      

 باشـد  . مـرا حـالل کنیـد    !اقـوام و رفقـا     !خـواهران  !بـرادران  !مـادر  !پدر... کنید

خواهد برایتان بنویسم     می خیلی چیزها دلم  .  خداوند شما را حالل کند     هللاشاءا ان

دیگـر  . بـدان عمـل شـود   کـامالً  نامه خواهم نوشت که امیدوارم  ولی در وصیت  

  . موقع خداحافظی است

   ...هديخدایا خدایا تا انقالب م

   محمد شاهینی 20/6/1362 

***  

بهـه بـر محمـد هـم ماننـد بـسیاري دیگـر از بـسیجیان          حال و هواي ج   

محمـد مهـر     .کـرد   می  شهادت ة را آماد  و عمیق گذاشته بود و ا     ي تاثیر ،داوطلب

سـیدمجتبی   (.ی نوشـت  یهم براي دوسـتش سـیدمجتبی طبـا       اي    همان سال نامه  
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ین نامه به سفارش دفتر تبلیغـات جبهـه   ا) ی قبل از محمد به شهادت رسید      یطبا

و جنگ سپاه چاپ شده که عالوه بر نقاشیهاي حماسی یک سخن از حـضرت               

 جنـگ جنـگ تـا       و یـک شـعار    ) ص(یک حدیث از رسـول اعظـم        ،  )ره (امام

   .شود  میبر روي آن دیده پیروزي

. شـوند   مـی  نامه با حدیثی تازه هم آشـنا ةبه این شکل نگارنده و خوانند    

  :ث این استمتن حدی

برساند همچنان باشـد کـه   اش  هر کس نامه یک تن سرباز را به خانواده     «

  .».را آزاد کرده است و در ثواب نبرد با آن سرباز شریک خواهد بوداي  بنده

  :با خطی ریزتر) ره( حضرت امام و کالم 

ما بنایمان بر این است که اول عراق باید از شر این مفـسدین و از شـر             «

  .». قدسهللاشاءا ان ، فارغ شود و بعد از آناین غاصبین

 سـه از گـردان سیدالـشهداي      این نامه را محمد زمانی کـه در گروهـان            

 .بـراي سـید مجتبـی فرسـتاد        ،کـرد   مـی  خدمت) ع(بن ابیطالب   ا علی   17لشکر  

سیدمجتبی از دوستان نزدیـک محمـد بـود آنهـا شـبهاي زیـادي را بـا هـم بـه           

دفعات این موضوع    یش به ها  رفتند و در نامه    ی م جمکران و مراسم دعا و زیارت     

خواند که در   میی در آن زیارت به زمزمه   یو چه خوش دعا   اند    را یادآوري کرده  

  .حق هر دو مستجاب شد

   .عید غدیر سعید« 

  بسمه تعالی

  !هللا تسالم علیکم و رحم 
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به نام او که عمرم      . به نام او که جهان از اوست       . عزوجل به نام خداوند   

 صه به نام او که به او ملحق خـواهم      و خال  .به نام او که هدفم اوست      . اوست از

  . او عاشقم شود، چنانچه؛شد

که هـر  اي  واسطه . بین من و خداي من ۀواسط) عج(و با درود بر مهدي      

  :که خود گفتهامام زمانی  . دلش پیش اوست،رزمنده

  .».نه شما به دیدن منیم  آکاري کنید که من به دیدن شما«

و . ایـم  اما امید خود را از دست نـداده       .  ما کردیم ولی نشد    !امام عزیز اي    

با سالم خدمت رهبـر عزیـزي کـه در رکـاب امـام زمـان شمـشیر خواهـد زد                     

راموش کرده باشی،   را ف ها    که گذشته روز     آن امیده  ب !ي عزیز ا سیدمجتب !هللاشاءا ان

ر به فکر من و برادران      روي یک مقدار بیشت     می گاه به حرم مطهر    هر کنم  می تمنا

روي مـا را از    مـی هرگاه به مـسجد جمکـران و یـا نمـاز جمعـه          . رزمنده باشی 

 از قول من خدمت رفقا سالم برسان و اگر دیگر           !دعاهاي خیرت فراموش نکن   

باشد و امیدوارم تـو از دادن نامـه          می  بخاطر موقعیت منطقه   ،برایت نامه ننوشتم  

  .کوتاهی نکنی

 ما بزن و سالمم را بـه        ۀاگر وقت کردي سري هم خان     ی  یمجتبی طبا .. . 

 به منزلمان بگـو دیـشب خـواب    !اطمینان بدهام را به آنان  آنان برسان و سالمتی   

رسید و همچنین دو تا بوس نیز        می محمدآقا را دیدم که خیلی خوشحال به نظر       

.خوردم
1

  »!هللاشاءا انداده است  کردم که او خبر رفتن مرا  و چنین برداشت

***  

                                                
  .گویند می بوسیدن را بوس خوردن ،در گویش شهر قم -١
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 بـراي  شـصت و سـه،  سیدمجتبی نیز در سوم اردیبهشت سـال         ،درمقابل

   :نویسد  میمحمد

   ان که با عزت ز گیتی خوشا آن

  بساط خویش برچیدند و رفتند

    خاكۀخوشا آنان که براین عرص

  چو خورشیدي درخشیدند و رفتند

***  

  ي خون کشیدندها  تا نعرهآوران نام

  داز قلب شب بیرون کشیدن خورشید را

   با ما چرا اسرار بیداري نگفتند؟

  و خود در خاك خفتند بیدارمان کردند

***  

خودسازي را  ة یک دور،محمد طبق آنچه خود در یادداشتهایش آورده

در پیش گرفت تا از این طریق بتواند به خداشناسی و آرزویش یعنی شهادت 

  خداوند آغازبا حمد) ع(یش را همواره به سنت امامان معصوم ها او نامه. برسد

) هر( امام خمینی ةیاري طلبیده دربار) عج(کرد و پس از آن از امام زمان  می

   .گوید  میسخن

او جا به جا خواهرها . اند ي محمد سرشار از شور و اشتیاق جبههها نامه

 در یادداشتهایی که .کند  می از پدر و مادر تشکروو برادرهایش را نصیحت 

هر آنچه خود ها   طبق روال نیک رایج بین رزمنده،فرستد هم  میبراي دوستانش
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کند و از آنان   میآموخته را در قالب نصیحت و اندرز به دوستانش منتقل

  .التماس دعا دارد

 جواب را پشت ،کند  میهمچنین محمد در انتهاي هر نامه درخواست 

ی شده و هم یجو  هم در مصرف کاغذ صرفه،به این ترتیب. همان برگه بفرستند

زمانی که . مانده استاش  خانواده ي او برايها نوشته بیشتري از دست تعداد

بود که با شیرین اي   ساله سه-دو  بچۀه دختررفت، عطی  میمحمد به جبهه

 خاصی داشت ۀمحمد به عطیه عالق. کرد میجا   همهزبانیهایش خود را در دل

پنج تیر شصت و سه یش به تاریخ ها در یکی از نامه. زد  میو او را آبجی صدا

  :نوشته است

***  

ش  شما چقدر پی! نازنینمۀعطی! یم خوبعبدالکر! آقا حسن !جان علی...«

چشم من دوست داشتنی بودید ولی باید بدانید یک چیز دیگر پیش بنده 

  » ....از شما است و آن اسالم استتر دوست داشتنی

***  

ود که توسط شهر قم هم از جمله مکانهایی ب، در زمان جنگ تحمیلی

گرفت   میاکثر اوقات بمباران در شب انجام .شد  میهواپیماهاي مهاجم بمباران

شد و   میوقتی صداي آژیر بلند .باشدتر تا هدف قرار دادن هواپیما مشکل

برقها  .غوغایی به پا بود، به پناهگاهها بروندخواست   می رادیو از همهةگویند

ي کوچک را بغل زده به طرف ها بچه، مادران .شد  میبه سرعت خاموش

خود را به موقع به جاي امن خواست   میهرکس .دویدند  میزیرزمین یا پناهگاه

 افتادند و سراغ یکدیگر را  می و در این لحظات بود که همه به فکر هم؛برساند
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 وضعیت عادي هم تلفنها و نبعد از اعال .گرفتند تا کسی جا نماند می

   .شد  میوام شروعخبرگیري از حال دوستان و اق

زمانی که همه  .آورد  میعطیه آن شبهاي ترس و تاریکی قم را به خاطر

و چشمشان به چراغهاي ریزي بود که در کردند  می نفس را در سینه حبس

کرد و منتظر بودند ببینند امشب کدام خانه بر سر ساکنانش   میآسمان حرکت

   ؟شوند  میریزد و چند کودك یتیم  میفرو

ترسید و هیچ چیز به جز آغوش   میاز شبهاي بمباران:گوید  میعطیه

آمد عطیه از  می وقتی آژیر به صدا در .آرامش کندتوانست   نمیمحمد داداش

گرفت و در گوشش   میاو را بغل اگر در خانه بودمحمد  .کرد  میترس گریه

  .خواند  میدعا و قرآن

در شنود و   میگاه صداي برادر شهیدش راهم هنوز :گوید  میعطیه

   .یابد  میبا صداي او تسلیی یلحظات ترس و تنها

***  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین « 

  ! و برکاتهاهللا تسالم علیکم و رحم 

امیدوارم حالت خوب باشد و کلیه ناصرین در  .خدمت پدر بزرگوارم

رد و خو می رام س  در اینجا عرق شرم بر پیشانی.جبهه را فراموش نکرده باشی

ي شیطانی ها ی که زمانی از آن نغمهیاه لب.دهد  می خشکم نوید آب کوثرياهلب

  .شد  میو باعث رنجش وجود شریف شماخاست   میبر

  : مقداري هم از منطقه خودمان بنویسم،در اینجا مناسبت دارد 
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  نفر هستیم که در اصطالح نظامی یک دسته را تشکیلبیستما حدود 

 شب را یازدهاالن ساعت حدود .. .کنیم  میزندگیدهیم و در یک چادر  می

 ساعت خواب چهاراینان شبها . اند از برادران آرمیدهاي  دهد و عده  مینشان

هنگامی که چادر از ، شب . وقت نماز شب استسهدارند و در ساعت حدود 

 برادران به ،گردد  می وقت خواب اعالمیازدهافتد و در ساعت   میسر و صدا

  . این یک عمل مستحبی است.پارند که نماز شب بیدارشان سازندس  میهمدیگر

خیزند و جماعت صبح شلوغترین   برمیبراي نماز صبح همه از خواب

 در .ي برادرانه حاکی از نهایت اخالص و دوستی استها لبخند.ستهاجماعت

که سالم یک امر   در حالی،ایمانی است نشان بی، اینجا آغاز صحبت بدون سالم

   .استمستحبی 

 براي نماز شب براي  عده .حال کمی هم از یک روزمان بگویم

گذارد تا بقیه براي اجر آخري  قرآن می،  دقیقه به اذانپانزدهخیزند و بلندگو  می

بر طبق روایات هر چه زمان نماز شب به اذان صبح  (.نماز شب بیدار شوند

  ) .نزدیکتر باشد بهتر است

گردد تا   میور هیجان رزمندگان غوطهاردوگاه با نماز صبح در شور و 

ی است که یآقا  حاج نماز صبح به امامت. شبیازده یعنی بیست و سهساعت 

سپس زیارت ، نماز صبح،  ابتدا بعد از اذان.باشند  میایشان اخوي شهید هم

   .شود  می خوانده،باشد  میعاشورا با آن شور و حالی که مخصوص جبهه

گردند و این   می صبحگاهةخط شده و آمادکلیه نیروها به  ...در ساعت

   .در حالی است که هنوز خورشید طلوع نکرده است
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سپس نیروها ، مراسم صبحگاه با تالوت قرآن مجید آغاز شده

گاه  خوانند و آن  میرا) ما مسلح به اهللا اکبریم(سرود صبحگاهی ) رزمندگان (

  برادران آمینکند و  میفردي پشت بلندگو دعا .گردد  مینیایش برگزار

   .گویند می

شوند و هر   میسازي متفرق بعد از اتمام این مراسم برادران جهت بدن

گردیم و   برمی به چادرهفت در ساعت .ی مخصوص دارندیگروه کوهپیما

   .رویم  میصبحانه خورده و دو ساعتی به کالس آموزش نظامی

معی از  حفظ قرآن با جۀ به جلسیازده و نیم تا ده و نیماز ساعت 

 بازگوایم  شویم رفته و آیاتی را که قبالً حفظ کرده  می نفرده حدوداً برادران که

 وقت جلسه را .باشد  می این جلسه یک ناظم دارد که در اصل کاتب.کنیم می

   .کند  میول جلسه براي برادران رتبه ثبتؤکند و طبق نظر مس  میتنظیم

ذان ظهر است خواب قیلوله که ادوازده و نیم تا یازده و نیم از ساعت 

 هوا .باشد  میدر شکاف کوه که از خنکی نسبی برخوردارهم   آنبرقرار است و

  لیوان آب شانزدهدر اینجا آن قدر گرم است که به قول یکی از برادران روزي

  » ....خوریم می

***  

   .بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین«

دعوتی  .وي خود دعوت کردبه نام آن کسی که عاشقم شد و مرا به س

پدرم امیدوارم در کارهایت موفق .  مهمانی آن شهادت در راه خداستةکه میو

باشی و در این ماه مبارك کارهایی را که موجب رضاي خداست انجام داده 

  . ی رزمندگان از یادت نرفته باشدیباشی و فکر و دعاگو
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دا و شهادت جنوبی گرم و تفتیده ولی عشق به خ، ما در جنوب هستیم

برد و تنها خدا مد نظر   میفرسا را از یاد رزمندگان است که این گرماي طاقت

  . آنانست

هنگامی که به فکرت خطور کرد که فرزندت در جبهه  !پدر عزیزم

در جبهه بود و با لب ) ع(حسن البن اآر آن زمانی را که قاسم  باشد به یاد می

 امیدوارم از کلیه .در کربالي ایران او در کربالي عراق و من .تشنه شهید شد

  ». رمضانشانزدهمدوشنبه  !خطاهاي من به خاطر اسالم بگذري

***  

 - ) ع(بن جعفر ا گردان موسی -) ع(بن ابیطالب الشکر علی  -اهواز «

   . شاهینی- برادران اعزامی از قم - خانلو گروهان شهید گنج

  ) معصومه(براي همشیره اي  نامه

که تمام ) عج(عرض سالم خدمت آقا امام زمان  با !سالم علیکم 

رزمندگان عاشق دیدار او هستند و با درود بر امام خمینی که جمیع امت پیرو 

 امیدوارم زیاد به دنیا عالقه نبسته باشی و !او هستند و نیز سالم خدمت شما

از من راضی و خشنود باشی و به گذشته بدم نگاه ... نمازت را گرامی میداري

  : شاید تصویري درست از جبهه نداشته باشی پس بگذار بگویم.نکنی

کند و بر روي   میدر هنگامی که ترکشی از خمپاره به بدنت اصابت

 آنگاه به .در اطرافت نباشدکس  هیچخواهی که  می  از خدا،افتی  میزمین

 آنگاه .بندي  میخزي و جراحتت را  میدور از دید رزمندگاناي  گوشه

 .آیم بیا و جراحتم را ببند  می بیا که خودت گفتی. الوعد وفا!آقا بیا:ییگو می

 .بینند  نمیو آنگاه کسی را خواهی دید که همه کس او را... آنگاه خواهی دید
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و احیاناً اگر هم ببینند دیگر به کسی هم  البته کسانی مثل من او را نخواهند دید

 مهم درك کردن ، بلکه؛ باید بدانی دیدن مهم نیست.نخواهند گفت که ما دیدیم

  ». ... ضمناً دیدن اولین مرحله براي درك کردن است.آقاست

***  

 ؛از آنها ذکر شد بدون تاریخ و امضا هستنداي  که خالصهاي  هر سه نامه

نوشتن بسم اهللا الرحمن الرحیم و به ( محمد آنها را فرستاده ،آید  میاما به نظر

و مربوط به ماههاي آخر ) ط نشانی و دستخ، نستعین که عادت محمد است

  .باشد  میحضورش در منطقه

یکی از دفعاتی که محمد به مرخصی آمد در ماه مبارك رمضان بود و  

وقتی از محدوده شهر به  .پس از آن همراه محمدجواد پاینده به منطقه برگشتند

را شان  توانند روزه می:یکی از مسافرین گفت، طور کامل خارج نشده بودند

نکند : اما بعد به فکر افتادند؛ محمد و محمدجواد هم این کار را کردند.بشکنند

 روز شصت به همین دلیل تصمیم گرفتند در برگشت !آن فرد اشتباه گفته باشد

  و،را به جا بیاورند)  روز منفصلبیست و نُه روز متصل و سی و یک(روزه 

   .را هم کردندکار  همین

داشت و آن دو قرار گذاشتند یک در قم تلفن اي  کمتر خانهزمان  آن

 .کردند  میرفتند و یکدیگر را براي سحر بیدار  میشب در میان مقابل منزل هم

 معصومه به ، روزه گرفتند، روزي که به جاي آن یک روزشصت و یکبا اتمام 

 محمد راضی بود و جواب ؟ مبارك باشد باالخره عید فطر رسید:محمد گفت

  .را در این دنیا بدهم تا آن دنیاام  بهتر است قرض روزه:داد



83 / منتظر من هستند  

یش را هم ها  محمد نامش را به ایلیا تغییر داد و نامهشصت و سه،سال 

 این زمان .نمود می و در جبهه خود را ایلیا معرفی .کرد  میبه همین اسم امضا

   :کرد می دورانی بود که محمد در خود تحولی را حس

ت تلخ ولی جالب بنده به این ترتیب تاریخ ورق خورد و بر تجربیا« 

 تغییر و تحولی اساسی ا همراه بةتوان جالبترین دور  می این دوره را.افزوده شد

که در آن توانستم چگونه آدم شدن و آدم اي   دوره.در درون و برونم دانست

دیگر بار   یکتوفیق ده تا،  پروردگارا.بودن را بیاموزم و به دیگران نیز بیاموزم

  !هللاشاءا انروز   آن به امید! آمین.نگیم و شهید شویمدر راهت خالصانه بج

  »ایلیا 1405 ربیع االول 9 و12/9/1363دوشنبه 

***  

 ایلیا بر اثر انفجار مین مجروح شد و پاشنه پایش شصت و چهار،سال 

 با ، وقتی او را به بیمارستان گلپایگانی در قم منتقل کردند.به شدت آسیب دید

 ایلیا در میان جانبازان و مجروحین .تماس نگرفتاش  هیک از افراد خانواد هیچ

  احساس خجالت،دیگر از بابت جراحتی که در نظر خودش خیلی ناچیز بود

گذشت که خانواده از طریق دیگران   می دو سه روزي از بستري شدنش.کرد می

   .باخبر شده به بیمارستان رفتند

و اند  ت ایستادهمعصومه وقتی دید کنار هر تخت چند نفر براي عیاد

 اما محمد ؛ظاهراً فقط برادر او مالقاتی نداشته گریه افتاد و از محمد گله کرد

   . حال آنکه پاشنه پایش به طور کامل رفته بود.زخمش ناچیز است:گفت که

که از شدت درد   در حالی،شد او را به خانه بردندکه  مرخص محمد

داد کسی در کارهاي   نمیازهاجحال   ایناما با .توانست بخوابد  نمیشبها
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علیرضا هم رفته بود شاهرود و چند ماهی از زمان   آن.شخصی کمکش کند

حتی بیشتر کارهاي مغازه  معموالً  علیرضا.گذشت  میشروع کارش در مغازه

داد و در کارهاي فنی ذوق و   می را خودش انجاملوله کشیبی و نصب مهتا

   .شوق زیادي داشت

ر علیرضا تصمیم گرفت درسش را ادامه دهد به کمی بعد از شروع کا 

نویسی کرد و مدتی بعد هم با   دکترشریعتی نامهمین خاطر در دبیرستان

 درآمدش یک دوچرخه پلیکان خرید و عالوه بر آن شبها به گشت شبانه بسیج

 .گردد  میتازهاي  بهرد از دنیا خسته شده و دنبال تجرحس ککم  کم .رفت می

  :نویسد  میمت توضیحات دفترچه حساب و کتابشدوران در قسهمان 

***  

نشینم   میکمی .کنم می کمی کار .ام حوصله  بی:9/11/1364چهار شنبه « 

 روزها هم عین برق .خوانم می خورم و کمی کتاب  میکمی غذا .پاي بخاري

  ».گذرد می

***  

 شصت و چهار بهمن هفدهآخرین یادداشتهاي علیرضا مربوط به  

ي آموزشی بسیج شرکت کرد و در واقع ها  بعد هم در دورهمدتی .شود می

 شهید کالهدوزیادداشتهاي بعدي او مربوط به دوران آموزش در پادگان 

تاکتیک ، نوشته شده از علم انفجار در این دفترچه مطالب جالبی .شود می

   :)رادیواکتیوي ، میکروبی، شیمیایی(اسلحه شناسی و ش م ر 

***  
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 ؟کند چیست  میمن براي تحمیل فرهنگ خود به مااولین کاري که دش«

دپرستیرواج دادن فحشا و منکرات و م.  

  :فرمودند) ص( پیامبر اکرم :اصول پاسداري 

   .». سال عبادت خدا بهتر استهفتادیک ساعت نگهبانی در راه خدا از «

  :تعریف پاسدار 

فظ شود که از طرف یگان خود براي ح  میپاسدار به فرد مسلمی گفته«

، بسیج،  مثل سپاه پاسداران.شود می و حراست از یک مکان به آنجا فرستاده

 -2 وظیفه عمومی -1 :باشد  میظیفه پاسدار داراي دو و....کمیته و، ارتش

  .».وظیفه خصوصی

  :عوامل اعصاب.. . 

 :نمایند که عبارتند از  میکه سلسله عصبی بدن را مختل عواملی هستند

1-GA 2 - GB 3- GD.   

  :م فرد بیماریالع

   تهوع و تار شدن چشم،  سردرد-1

  درآمدن آناي  جمع شدن مردمک چشم و نقطه -2 

   عرق بیش از اندازه -3 

   انقباض عضالنی-4 

  ... تشنج و-5 

 عواملی هستند که باعث زدن تاولهاي بزرگ روي پوست :عوامل تاولزا

  :شوند که عبارتند از  میبدن انسان

-HD- HT خردلها -1  HN   
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   ارسینکها-2 

  . گازهاي گزنده-3 

 شود و در چشم اثر  میدقیقه شروعسی سردرد بعد از  :م فرد بیماریعال

 بیست الی ششبعد از ، شود  میگذارد و نقاط سفید رنگی در پوست پیدا می

زند و   میشود و بعد تاولهاي ریزي  مینقاط سفید به قرمز تبدیلرنگ ساعت 

  ».شود  میاي بزرگ تبدیلبعد از یک هفته به تاوله

***  

 ماهی را در پنجعلیرضا هم راهی جبهه شد و ، با پایان دوران آموزشی 

 اما دیگر دل و دماغ ؛و سر کارش برگشت پس از آن به شاهرود .جبهه گذراند

  .گرفت  میکار نداشت و روحش جاي دیگري اوج
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)9(  

  

خیلـی زود    خواسـت    مـی   امـا  ،ی آمده بود  صبا آنکه محمد تازه به مرخ      

کرد دوسـت دارد حـضور و بـودن پـسر             می حسبار     این اما پدر  .برگردد منطقه 

او خود مشوق محمد و علیرضا براي جبهـه         . ارشدش را کمی بیشتر تجربه کند     

 سید الـشهدا  ۀ این جمل،رفتن بود و زمانی که گوینده تلویزیون با صداي کوبنده  

  .» ینصرنیهل من ناصرٍ«:کرد را تکرار می )ع(

  :گفت می ،رو به آن دو کرده پدر

  لبیـک  تونمو کـد  . به یاري طلبیـده    و ما ر  هدیگبار     یک )ع( حسین   م اما -

  ؟نگی می

کمی بیشتر بمانـد تـا   :به محمد بگویدخواست   میانگار پدر  ،دفعه   این اما

اما در مقابل محمـد کـه معتقـد بـود بایـد از              . خوب شود کامالً  جراحت پایش   

  . کرد  میسکوتکوچکی زخمش خجالت بکشد، 

وقتی پدر و پسر همـراه و کنـار هـم از مـسجد بـر                ،  روز آخر مرخصی  

  : باالخره لب به سخن باز کرد و گفتآقا  حاج،گشتند می

  .  بگذار ما هم حس کنیم پسر بزرگ داریم!نوبیشتر بمبار  این-

 سـپس سـرش   .دبانه مکث کردؤماي  محمد اما در جواب پدر چند لحظه   

  :در اعماق آسمان دوخت و گفتاي  را به نقطهرا باال برده نگاهش 

  . منتظر من هستند!باید برم -
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 که رژیم بعث عراق بـه تحریـک امریکـا تهـاجمش علیـه ایـران             یزمان 

خواند و اشـتیاق فراوانـی بـه      مین درسااسالمی را آغاز کرد، محمد در دبیرست  

وزش ي آمـ  هـا    اما سنش کم بود، بـه همـین خـاطر در دوره            ؛جبهه رفتن داشت  

  . امدادگري شرکت کرد تا از این طریق بتواند عازم منطقه شود

 بـراي  آقـا   حـاج ،داوطلب اعزام شـود   خواست     می اولین نوبت که محمد   

ماند تا پدر به خانه همـسایه    میتبلیغ به شهرهاي دیگر رفته بود و او باید منتظر    

بـه  .  نگیـرد   اما محمد نگران بود تا زمان اعزام نیروهـا، پـدر تمـاس             .تلفن بزند 

مادر هـم پـذیرفت و   .  رضایتنامه را امضا کندۀهمین خاطر از مادر خواست برگ 

  . همراه او به مسجد جوادیه رفت

 هاکه در همسایگی منزل شـاهینی      ي جوادي آقا   حاج ،امام جماعت مسجد  

نامـه    رضایتپدر محمدشاهینی به جاي خانم     حاج  موافقت کرد  ،کرد  می زندگی

 امضا شده را به آقاي جوادي       ۀنام وقتی محمد برگه رضایت   ز  رو   آن .را امضا کند  

  .گنجید  نمی از خوشحالی در پوستش،تحویل داد

همراه مادر به خانه برگشت و به محض ورود به حیاط، دسـت مـادر را            

  :مادر هم خندید و گفت. بوسید و از او تشکر کرد

  .هش  میکی تمام محمدآقا  خواهرت ببین مرخصیۀنوبرو خ -

 به همـین خـاطر      .مدآقا تازه از منطقه برگشته بود تا خانواده را ببیند         مح 

ـ  اي  محمدشریف خانـه زمان   آن.مادرش هم آمده بود قم     پـدر  ۀدر نزدیکـی خان

   .مهمانشان باشدمنزل جدید در خانمش خریده بود و مادرش را دعوت کرد تا 

 خودشـان   ۀ علیرضا از دیوار خان    ،آوردند ل خانه را می   یوقتی داشتند وسا  

کرد و یک جفت گوشی در هر خانه گذاشت تا در       کشی     سیم به خانه خواهرش  
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نبود محمدشریف، اگر کاري براي فاطمه پـیش بیایـد بتوانـد از طریـق گوشـی          

  . آیفون با مادر در ارتباط باشد

 محمد موضوع موافقت مادر با جبهـه رفتـنش را بـه محمـدآقا گفـت و                

د از خـانواده خـداحافظی کردنـد و راه          صـبح خیلـی زو     ،هـر دو  روز     آن فرداي

  .  حاللیت طلبید،دیدهرکس در مدت مرخصی  محمدشریف .افتادند

پسرش بار    این به دلش آمده  :گفت  می کرد،  می تابی با رفتن آنها، نجمه بی     

  . گردد  نمیبر

  :گفت  میبه او حرفهاي امیدوار کننده بزند وخواست   میشهربانو

  . ه که عزیزتر نیستندمئ اهاي بچهما از هاي  بچه-

 تا اینکه شهربانو او را راضـی کـرد مقابـل    ،شد نمی نجمه آرامحال     این با

  . دنساختمان سپاه برود و فرزندانشان را قبل از حرکت ببین

  تـا محـل    .زدنـد روشن نشده بود که از خانه بیـرون         کامالً  آسمان هنوز   

بـه سـپاه رسـیدند      وقتـی شـهربانو ونجمـه       .  راه زیادي نبود   ،جمع شدن نیروها  

 فقط محمـد و محمدشـریف کنـار دیـوار،     ؛نیامده و در هنوز باز نشده  کس    هیچ

  .اند منتظر ایستاده

  

***  

 بنـد    را روي تـرك    نبـه جبهـه بـرود، حـس       خواسـت      مـی  محمد هربار  

 نـشاند و بـا هـم تـا راه آهـن             می ،فروشی خریده بود   که با روزنامه  اي    دوچرخه

هـا    کرد که باید مواظب مـادر و بچـه          می  نصیحت بین راه محمد او را    . رفتند می

 گـۀ ین بر یمحمد پـا  . عمل کند اش    ریزي برنامه باشد و خوب درس بخواند و به      
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 مگـر خـدا     ؛این برنامه تحـت هـیچ شـرایطی       : درسی حسن نوشته بود که     ۀبرنام

  .نکرده مرگ پدر و مادر، نباید نقض شود

ی یتک کارهـا    تک ة دربار ،وقتی محمد به خانه برگردد    دانست    می حسن 

پرسد و درس و مدرسه بیشتر از هر چیز برایش مهم            می ،که به او سفارش کرده    

شد، فرمـان دوچرخـه      می رسیدند محمد پیاده   آهن قم که می    به میدان راه  . است

  :گفت  میزد و  میداد، آرام به پشتش می را دست حسن

  !دوچرخه رو هم قفل کن !یادت نره چی گفتم !زود برگرد خانه -

  . داخل سالنرفت  میسپس 

حـسن  . شد می محمد دوستان زیادي داشت که از طریق آنها عازم منطقه    

اسـم  ،   مرخصی ۀنامه یا برگ    دادن معرفی  نشانچندبار دیده بود برادرش به جاي       

  . یردگ  می و اجازه عبورویدگ  میو فامیلش را به دژبانها

 کـه  اتیدفعـ ی از ما یکا. آمد میخبر   بی معموالًهنگام بازگشت به قم هم   

،  دید با متوقف شدن قطار و باز شـدن در واگنهـا            ،حسن براي استقبال رفته بود    

  :ي سپاه بلند گفتها یکی از بچه

  .».محمد شاهینی آمد«

   .او را روي دست بلند کردند و و بقیه ریختند

داد   مـی ی کـه انجـام   یراجع به این دوستان و یـا کارهـا        وقت     هیچ محمد

سـپرد    می حسن در همان عالم کودکی این تصاویر را به ذهن         . گفت  نمی زيیچ

 برادري که بیـشتر حکـم الگـو و معلـم را     هايگاهی از کارخواست     می و دلش 

 محمد اما خیلی تودار بود و کمتر از موضوعی به جـز             . سر درآورد  ردبرایش دا 

  .زد  میحرفدرس و تکالیف دینی با حسن یا خواهر و برادرهاي کوچکتر 
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بـار     یـک  .کـرد   مـی   همیشه حسن را براي کارهاي خوب تشویق       ،محمد

 محمـد خـودش     . فیضیه برود  ۀخواهد براي شب احیا به مدرس      می :حسن گفت 

مدرسـه و سـر راه      بـرد    ،که حسن خیلی دوسـتش داشـت      اي    او را با دوچرخه   

  .برایش خوراکی خرید

  قـم  ر د  اما محمد  ،آمد  می تابستانها همراه بقیه به شاهرود     معموالً   حسن 

   .زد  میگاه به آنها سرگهماند و  می

ی که در شهنما با     یها تلفنی از حسن خواست جوان     ،پیش از آمدن  بار    یک

 حسن بچـه محلهـا را در        . به پیکنیک بروند   با هم را جمع کند تا     شده  آنها آشنا   

خواستند گـردش     می  مرسوم این بود که وقتی چند نفر       . علیرضا جمع کرد   ةمغاز

ممکن بـود یـک گوسـفند        مثالً   .خریدند  می و غذا  گذاشتند  میل   هم پو  ابروند ب 

امـا محمـد وقتـی آمـد و قرارهـا را         . زنده بگیرند و خودشان ذبح و کباب کنند       

   .رهبر گروهشد ولیت غذا را به عهده گرفت و ؤتنظیم کردند، مس

زمینی ازشان    بلوار شاهرود و محمد با پوره سیب       رفتندم  هاهمه ب روز    آن

   .دانستند غذا بخورند یا انگشتهایشان را  نمیها بچه:گوید  می حسن.ردی کیپذیرا

محمد پیشنهاد داد مسابقه دو و کـشتی هـم بگذارنـد و بـه برنـده یـک                   

 .عـصر کوهنـوردي کردنـد     ،  نـد ظهر نماز جماعـت خواند    . داد  می نوشابه جایزه 

  .بودشان   بهترین پیکنیک زندگی،ایها  هم محلهۀبه گفتروز  آن
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 و قصد داشت بـراي      تمام کرد  محمد دبیرستان را     شصت و چهار،  سال   

داد پـسر     مـی   مخالف بـود و تـرجیح      او پدر با دانشگاه رفتن      .کنکور آماده شود  

 بـراي جلـب      او هـم   .وحانیـت بپوشـد   لبـاس ر  ،  بزرگش مطابق سنت خـانواده    

 پنهـانی درس  به طور  شبها اما در کنار آن    ؛ قم رفت  ۀرضایت پدر به حوزه علمی    

   .خواند می

در خانـه کـه      جلـو    خوابیدند به داالن باریک     می محمد بعد از آنکه همه    

تـا نـور مـزاحم      پوشـاند  مـی اي    با پارچه  سقف را  .رفت  می ،حکم راهرو داشت  

و سـر چـراغ را       کـرد   می را روشن اش    عه پس از آن چراغ مطال     نشود،ها    همسایه

و بـه ایـن      رفت تا نور پخش نشود    گ می نزدیک صفحات کتاب یا دفترش    کامالً  

در رشته مهندسی معـدن دانـشگاه        توانست   .خواند  می اذان صبح درس   شکل تا 

   .قبول شودصنعتی اصفهان 
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حـاال   .گنجیـد   نمـی  محمد از خوشحالی در پوست خـود      ،  با اعالم نتایج  

را بـه درس     آنهـا  دیگرمی توانـست الگـوي مناسـبی بـراي بـرادرانش باشـد و             

ي کوچکی که روي هـر  ها  برگه ازرفت    می زمانی که جبهه  . دخواندن تشویق کن  

 ،شد  میتیار رزمندگان گذاشته و براي مطالعه در اخ    بود  ثی نوشته شده     حدی ،یک

ـ و یادداشـتهایش را       کـوچکی درسـت کـرد و خـاطرات         ۀچدفتر شت همـین   پ

  محمـد ، کنکـور ۀ نتیجـ ن هنگـام اعـال  .نوشـت   مـی ي باریک با خط ریزها  برگه

   :نوشتاش  چهدر این باره در دفتر  منطقه بود و در،دوست داشتکه طور  همان

***  

ي بـصیرت علیـه     ها   راهی جبهه  ر براي پنجمین با   17/6/1365در تاریخ   «

 تـا شـب سـراغ    ،  الـدین شـدم    زیـن   وارد مقر شـهید    ...صبح جمعه  .جهل گشتم 

 گونه بدین و . که در دانشگاه قبول شده ام      رفتم که شب ملتفت گشتم      می برادران

  زیرا یکسالی بـود کـه جبهـه نیامـده بـودم وبـرادران         .آن استخاره محقق گشت   

ان اهللا  (...با خداي خود مشورت کردم ایـن آیـه آمـد             .اي  شده گفتند که کافر   می

فهمانـد کـه همکـاري در سـنگر انجمـن اسـالمی           می و این آیه  ...) بصیر بالعباد 

نـور علیـه ظلمـت       ۀکمتر از خـدمت در جبهـ      ،  دبیرستان جهت سازندگی افراد   

 امتحـان   ۀ به این منظور که در جلـس       ؛نیز رسیدم  در ثانی به مقصود خود    . نیست

  ».هم شدطور   همینکنکور قصد کرده بودم جواب کنکور را در جبهه بگیرم که

***  

 بعنـوان  محمـد ا انجـام گرفـت و       صبح روز بعد کار سازماندهی نیروهـ      

 شـهید جـواد فخـاري از      شهید احمد جعفري از گروهـان      ۀ دست چیبارتیر کمک

جبهـه   سـالی کـه در       چهـار در این   . انتخاب شد ) س(گردان حضرت معصومه    
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توانـست    مـی ي زیادي را کسب کرده بـود و حـال        ها   تجربه ،رفت و آمد داشت   

   .واحد بهداري را ترك کند

 روز مرخـصی گرفـت و همـراه    شـش  محمـد  ،پس از پایان سازماندهی 

 و پس از آن به قم برود      ام را انجام دهد     اصفهان تا کارهاي ثبت ن    رفت  دوستش  

  . صبح بود که در ایستگاه راه آهن قم از قطار پیاده شدسۀساعت حدود 

 خیابانها خلوت بود و هنوز جمعیتی که براي نماز صبح به حـرم مطهـر              

 چنـد سـگ     ۀ به کوچه که رسـید متوجـ       .خارج نشده بودند  ها     از خانه  ،رفتند می

  امـا سـگها همچنـان   ؛ سـرعتش را بیـشتر کـرد       .کننـد   می ولگرد شد که تعقیبش   

   .ناچار با تمام خستگی شروع به دویدن کرد .آمدند می

 انگار به دلش    .شاهینی با شنیدن صداي پارس سگها بیدار شد       خانم    حاج

بنابراین پشت پنجره رفت و در تـاریکی کوچـه دنبـال        .آید  می  محمد ،آمده بود 

اشت تـا قبـل از اذان در بزنـد و     از طرف دیگر محمد که قصد ند   .محمد گشت 

ي پنجـره را گرفـت و از آن بـاال           هـا   میله،   با رسیدن به خانه    ،کسی را بیدار کند   

   :مادر صدا زد .رفت

   ؟ییمحمد تو - 

  .خواستم بیدارتون کنم  نمی! آره-

***  

 خیلی خوشـحال    ،ادر از شنیدن خبر قبولی پسرش در دانشگاه اصفهان        م

چـون از عالقـه محمـد بـه      ایـن هـدف بـود و     براي او چون شاهد تالش     ؛شد

انـدازش بـراي او      پـس  تصمیم گرفت بـا    ،خریدن موتور سیکلت آگاهی داشت    

   .یک موتور بخرد
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***  

 دارداش   احــساسی کــه نــسبت بــه قبــولیة دربــاریمحمــد در یادداشــت

   :نویسد می

آمـوز از   شاید آیندگان دوست داشته باشند بدانند احساس یـک دانـش        « 

را از خداونـد خواسـتم و       ام     بنده قبل از کنکـور قبـولی       ؟ چیست دانشجو شدن 

 دوست ندارم همانند بعضی غرور مرا از خـط اسـالم جـدا              .حال متقی شدن را   

بخـش را    گفتن تبریک برادران از روزهاي نخست قبولی لبخندي مـسرت   .سازد

 بعد از لیسانس دوشهاي انـسان       مسؤولیت   ولی احساس    .سازد  می بر لبان غنچه  

 ،شما دانـشجو شـده    اي     .کند میتر    آلوده  خم ،از شهیدان به جا مانده    بار     این  از را

 بلکه جبهه را نیز با دانشگاه       ،بریم  می بدان ما نه فقط دانشگاه را با جبهه به پیش         

   .».تا حد فوق لیسانس پیش بردیم

***  

 مـادر بـه او   ،وقتی محمد کارهاي ثبت نام را انجام داد و به قم برگشت      

  :گفت

  .ي و جبهه نری باشتتا پایان ترم بیشتر فکر درسهاه بهتر -

  :محمد گفتاما 

   .باشم منطقه  و تا پیش از شروع کالسها درم باید برگردهدیگبار  یک -

  :ناراحتی مادرش به او گفتبا دیدن 

  .مشهدخوام برم   می-

 قبـل از رفـتن موضـوع را بـه     . از همـه خـداحافظی کـرد     اسـم و با این    

  : معصومه از او پرسید.فتمعصومه گ
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  ی؟ به مادر نگفتو چرا حقیقت ر-

   :و محمد جواب داد

  .خوام به محل شهادتم برم  میمن، مشهد یعنی محل شهادت - 

 قبل از  او.دیگر عازم جبهه شدبار  یک رضاعلی، کمی بعد از رفتن محمد

 یک ،عزامروز ا. در قم ماندیکی دو شب  .بیند به قم رفت تا خانواده را ب،اعزام

ر د جلو ومادر از شب قبل کمی شلغم بار گذاشته بود  .روز سرد زمستانی بود

 اورداشت و در دهان یک شلغم ب، کرد می وقتی علیرضا را از زیر قرآن رد

   .گذاشت

به قد و اي   لحظه. چشم برداردرضاخواست از علی  نمیانگارروز   آندرما

  :ي ورزیده نگاه کرد و در دل گفتي پهن و بازوهاها باالي پسرش با آن شانه

  !این پسر چقدر زود مرد شد -

  :علیرضا شلغم را خورد و با لبخند به مادر گفت

   .خورم  میاین آخرین غذایی است که از دست شما -

 معموالً  کهرضا این حرفها از علی.و صدایش در گوش مادر تکرار شد

 رضا با رفتن علی.درسی  میرفتارهایش چندان جدي نبود کمی عجیب به نظر

 مثل همان صبحی که ؛انگار دل مادر هم کنده شد و همراه او رفت

  .بار به جبهه رفت محمدشریف آخرین

***  

بـا  برگشت و خیلـی زود دوبـاره     ماه به جبهه     بیست و هفت مهر   محمد  

کـرد    می  وقت بیشتري را صرف تفکر     او ، در این زمان   .نظم گردان هماهنگ شد   

جا در دفترش از نمایشگاه کتـاب لـشکر     یک.شتر شده بودو دقتش به اطراف بی 
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اسـت  تر جلد دوم کتاب گناهان کبیره کمیـاب ،  میان کتابها  اینکه   گوید و   می سخن

  جـاي دیگـر    .داند  می و همین نکته را حمل بر تالش رزمندگان در خود سازي          

   :نویسد می

***  

 یـک   بنابراین قاعده که هرکس بر نفس خود بصیر اسـت بـه           1/8/1365«

 نخـست   .گیري کلی رسیدم که بنده در این عملیات طوري نخـواهم شـد             نتیجه

باشد که وقتی وارد اتاق شدم نظري به سـر تـا سـر سـفره                  می جریان سر سفره  

از سفره نشستم که دیدم نانهاي لذیـذ آنجاسـت در حالیکـه      طرف     آن انداختم و 

سـر همـان سـفره     دوم نیـز  .در طرف دیگر سفره نانها داراي چنین حالتی نبـود   

اندیشیدم کـه بعـد از عملیـات      می کردم و   می  به بعد از عملیات فکر     .اتفاق افتاد 

نیز وارد این اتاق خواهم شد در حالی که همـین بـرادران در اطـرافم نخواهنـد            

 مطلب سوم   .ه روشن خواهد شد   د این مطلب نشانگر سري است که در آین        .بود

داشتم فقط به دلیل آنکه خسته بـودم        و  آنکه برادري درخواست پاکت نامه کرد       

 اگر یک فـرد رزمنـده حـداقل         .از دادن پاکت نامه به آن برادر خودداري نمودم        

گونـه   باشد بدون آنکه خود بداند در عملیات هیچ       اي    داراي یک چنین خصیصه   

 مـن بـاب   .باشد  می عملیات بندهچهار ۀ و این تجربداشتنخواهد بر اي    خدشه

 به این دلیل بـود کـه نـسبت    ؛زخمی شدم  2 يیات عاشورا مثال که بنده در عمل    

ل را از   یرذا .تگذار گشته بودم   داراي روح متعالی و جسمی خدم      ، قبل به دفعات 

  .».ین کرده بودمزخود دور و به جاي آن صفات پسندیده الهی را جایگ

***  



شهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد و علیرضا شاهینی خاطرات  / 98  

ــت حــضرت رســول   ــال رحل ــهید  )ص(آن س ــهادت ش ــالگرد ش  و س

صبح براي احترام   ها    بود و به همین علت رزمنده     الدین با هم مصادف شده       زین

 محمـد بـا     .حضرت رسول صبحگاه نداشتند و مستقیم به کـالس امـداد رفتنـد            

  :نویسد میالدین   زینخضوع درباره شهید

***  

 ما دنبال سـوراخ مـوش بـودیم ولـی           ۀ بود که هم   4در عملیات والفجر    

با تر  د را بگذارد تا راحت    که پالتوي خو  گشت    می به دنبال مکانی  الدین     زین شهید

 او بـا قـامتی همچـون حمـزه          ، لـذا بنـده پـالتوي او را گـرفتم          ؛دشمن بجنگـد  

  بـود و مهـدي     احـد  سیدالـشهداي جنـگ      ، حمزه .تاخت  می به پیش سیدالشهدا  

   .)ع(بن ابیطالب ا علی 17 لشکر يسیدالشهداالدین  زین

 و آن قبـل  خاطره دوم قبل از رفتن به مهاباد در سراچه قلبم نقش بست     

پـس از اتمـام      . در آخرین دیدار با لشکر خود بـود        الدین  برادر زین از سخنرانی   

نیروها به سمتش هجوم بردنـد و او را بـر دوش گرفتنـد و               ،  سخنان آن مرحوم  

جـزو  موقع    آن حقیر که    ةبند .آمادهایم     آزاده آماده  ةفرماند:دادند که  همگی ندا در  

خزیـدم و   اي    به گوشـه   ا مشاهده آن منظره   بودم ب ) ع(گروهان مستقل امام رضا     

 ة فرمانـد  بـا  آخـرین دیـدار      ، غافل از اینکه این دیـدار      ؛عجیب سر دادم  اي    گریه

  . محبوب خود است

 کـه گـذردار آن      .ین گذرگاه اصلی  این دنیا محل گذر است و مرگ آخر       

ام    حقیر بارها از خداوند منان خواسته      ةبند . همه ما را مشاهده خواهد کرد      ةچهر

  :خداي بزرگاي  که 
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خواهم که شهوتم را تقویت کنـی زیـرا در غیـر ایـن صـورت                  می از تو 

ـ ایمان برایم حالوتی نخواهد داشت و عبادتم همچون عبـادت مال           ک خواهـد   ی

  .گردید که داراي این قوه نیستند و عبادتشان داراي ارزشی نخواهد بود

شـهادت   سـعادت در  !کمی صـبر داشـته بـاش   ، نفس لجوجاي   و اما تو 

دهم که پس از ایـن        می  به تو قول   ، سال هم تحمل داشته باشی     هشتاداست اگر   

بهشتی که رمـز قفـل آن    ،  ت کنم سال در بهشت برین ارضای    هزاران  ،  زمان کوتاه 

  .» 11/8/1365 .عدم اطاعت از شیطان و اطاعت از خداست

***  

ند و  در جبهه از هر فرصتی براي اندرز یافتن استفاده ک         کوشید    می محمد

و تـی   ئي قرا آقـا    حاج  او در یادداشتهایش از    .خود را براي شهادت خالص سازد     

نویسد و همچنـین      می تحولی که پس از شنیدن صحبتهایش در خود حس کرده         

   . آبان برایش رخ دادپانزدهاتفاقی که در روز 

را تمیز کند در همـین حـین بـا     اش    فراقتی یافت تا اسلحه   روز     آن محمد

  :از او پرسید کهمحمد  .کردند  می گاه شوخیهمرزمش صحبت و

   ؟ تشخیص دادشه میطورر  چوصراط مستقیم ر-

گذشـت در جـواب     می دیگري که از کنار آنهاة رزمند.اما او جوابی نداد  

   :گفتمحمد 

   .هفهمیدنی، صراط مستقیم تشخیص دادنی نیست-

هش ایلیا به فکر فرو رفت و آنقدر مسیر مـرد را دنبـال کـرد کـه از نگـا      

در فکر باشد و از     روز     آن تا پایان محمد   همین یک جمله باعث شد       .ناپدید شد 

که روح  اي     اما هیچ جواب قانع کننده     .بسیاري صحبت کند  افراد  این موضوع با    
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 تا باالخره مـصمم شـد خـود بـراي فهـم صـراط               ، نشنید ؛پرطلبش را آرام دهد   

   .مستقیم تالش و نتایج را یادداشت کند

دلتنگـی  محمـد   ،شدند می اه و سالگرد شهید آرش نزدیک     هر چه به دیم   

 در .شـده   مـی  پیوستن به خیل شهداةی به راستی آمادیگو .کرد  میبیشتري حس 

  :یادداشتهایش آمده

***  

 بعـد از سـه سـال گذشـتن از           ،دیگـر بـار      یک عشق زیادي دارم که   .. .« 

اوالً تجدیـد   زیـرا    . عملیاتی رقابیـه را مـشاهده نمـایم        ۀ منطق ،شهادت محمدآقا 

میثاق با آن شهید بزرگوار اسـت و در ثـانی تجدیـد خـاطره از اولـین جبهـه و         

.عملیاتی است که بنده در آن شرکت داشته ام        
1
گارا من را    پرورد .روز   آن به امید  

  !توفیق ده تا یک رزمنده باشم

***  

 دو روز دعـاي عهـد بخوانـد امـا           چهلبا خود عهد کرده بود تا       محمد   

اي    به خاطر مرخـصی دوازده روزه      یکیو  دانشگاه  ه خاطر ثبت نام      یکی ب  ،دفعه

 تـا اینکـه دوم آذر بـراي    ؛ عمـل کنـد  عهـدش  نتوانست به  ،که اواخر آبان رفت   

   : خواندن دعا را از سر گرفت،بار سومین

***  

زمـان آن در حـال      پروردگارا ما را مطلـع گـردان بـر آن چیـزي کـه               ...«

مـان    ما را نـسبت بـه عمـر و آینـده           ،گذشتمان   خدایا جوانی  بار !گذشتن است 

   .»! معبودا اگر ما را حاسب قرار دادي شاکر نیز قرار ده!حاسب قرار ده

                                                
  .محمدشریف در همان اعزام شهید شد.  اولین اعزام محمد آخرین اعزام محمدشریف بود-١
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***  

 زیادي از   ةپنجم آذر ماه بود که شهر اندیمشک باز هم بمباران شد و عد            

پـس از بمبـاران      .چهارشنبه بود روز     آن .تکه شدند  مردم غیر نظامی در شهر تکه     

خون منفـی دارد بـراي خونرسـانی         هرکس   ي حسینیه اعالم کرد   بلندگو،  هوایی

  .خودش را به درمانگاه معرفی کند

در بـین    .و چند نفر دیگر با یک نیسان پاترول عازم شـهر شـدند            محمد  

 و  ، ببیننـد  ، هواپیما که روز قبل هدف قـرار گرفتـه بودنـد           ۀراه توانستند سه الش   

 ایلیـا در ایـن بـاره        .ه بودنـد  همچنین کسانی که براي تحویل پیکـر شـهدا آمـد          

   :نوشت

***  

  .»! ...دیدند می پرستان این مناظر را کاش شکماي  ! بوداي  ب معرکهعج«

ي ها  تکه،  در بعضی جاها  ،  شد  می هنوز در شهر صداي آژیر خطر شنیده       

یی که قرار بـود     ها  از رزمنده اي    عده . حتی تا روي درختان افتاده بود      ،بدن شهدا 

  .... در راه آهن شهید شده بودند،به مرخصی بروند

***  

طبــق محمــد  و . بــاالخره شــروع شــد،کالســهاي اولــین تــرم دانــشگاه

محمـد  ،   یکی از همان روزها    .برد  می به پیش در جبهه   درسها را   اش    ریزي برنامه

   :سردرد شدیدي گرفت اما در این باره نوشت

***  
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 بیماري با گویم که هنگام غرق در گناه  می تو را سپاس!خداوندا« 

هر گاه :طلبد می یک مخلوق حاجت،  از تو خالق! بارخدایا.دهی میام  گوشمالی

   .».سم بیمار گشت ما را گوشزد بفرمانفْ

***  

 باالخره بـار  ، روز انتظارده و دیگران بعد از  محمد آذر   دهمروز دوشنبه   

 و بندیل بسته بـه مقـر جدیـد در حـوالی اندیمـشک و نزدیـک پادگـان شـهید         

در کنار یکی از کانالهاي آبرسانی منتقل شدند که هدف از این انتقـال      لدین  ا  زین

عـادت  ؛   هزار نفـر بـود و هـدف نهـایی          صدباز شدن جا در پادگان براي اعزام        

  :کند  می ایلیا دعا. و سخت براي تقویت روحیهمختلفکردن به مکانهاي 

***  

گـارا هنگـام     پرورد !ت روحیه عالی داشـته باشـم       که در عملیا   هللاشاءا ان«

   .»! ...اسالم هدف آن و عقل حاکم بر آن باشدعملیات به ما شجاعتی ده که 

 روح را آرامش    ،انگیز گو با پخش سرودهاي دل    عصر جمعه بود و بلند    « 

 در آن .گـشت   مـی روح به هیجان شورانگیزي برانگیخته  ،   در این آرامش   .داد می

قـرآن و مفـاتیح   ،  گذشـته ۀع همچون جم. بیش نبود،پذیر میدان عقل آلتی فرمان  

 در سنگري فرو رفـتم  ،خود را برداشتم و همانند انسان سرگشته در الطاف الهی         

سـنت  (در آیـات آخـر آن   ) سـوره فـاطر  ( مجید هللا بعد از تالوت آیاتی از کالم 

قطـرات  ) س(تفکر و تفحص نمودم و بعد از زیارت حضرت معـصومه            ) الهی

   .»؟ هنوز زنده ایماشک بر چشمانم جاري گشت که چرا ما

***  
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اش   پرشکوهترین حسرت زندگی  را     آن محمدصبح روز شنبه اتفاقی که       

 خواندنـد و   محمـد نماز را به امامـت      ،   دسته ياعضاروز     آن . محقق شد  ،نامد می

کـرد    مـی   براي او به معناي موفقیت در کوششهایی بود که براي خودسازي           ،این

 قبـل   ۀ دفعـ  .د کرد دیگر امام جماعت نشود      اما با خود عه    . راه ۀو انگیزه در ادام   

 ،کنـد   مـی  تعبیـر  برادر شهیدم   از او به   محمدشهیدي که   ،  سیدمجتبی) اولین بار (

  .پشت سرش نماز خوانده بود

***  

خالق بر و بحر  اي     !بارخدایا درونمان را پر محتواتر از بیرونمان قرار ده        «

ه آسمانی ببر که فقـط تـو         را ب   پس ما  . که در آن آب بود     ي آفرید ما را از خاکی   

   »!در آن باشی

***  

 خواند و هم بـه تمرینـات غواصـی ادامـه            می  هم درس  ،در جبهه محمد  

از مـدتی قبـل      محمـد امتحـان جبـر و آنـالیز کـه           ،ز همان روزها  ایکی   .داد می

 امـا اواخـر جلـسه       .خودش را براي آن آماده کرده بود در حسینیه برگـزار شـد            

 همه به کانـال رفتنـد و        . کرد و آژیر به صدا در آمد       بلندگو وضعیت قرمز اعالم   

   . ادامه یافتآنجاامتحان در 

***  

  .»20/9/1365 ما را در تعلیم موفق گردان، پروردگارا«

***  

 محـل   ۀدر دسـت   ،حضور داشـت   منطقه   در ماهی که    دودر طول   محمد   

 داد و گـاه     مـی  ت شرعی را پاسخ   سؤاال گاهی   .خدمتش محبوبیت پیدا کرده بود    
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 معتقد بود با دور او .گرفت  می یا طرف مشورت قرار    کرد،  میبه درد دلها گوش     

 ، حتی با بیرون انداختن یـک پتـو         است؛  به این مرحله رسیده    نس دنیا، ساختن اُ 

   :که ممکن بود دوستش داشته باشد

***  

ین محبت برادرانم را در قلبم جایگز     ،  با بیرون انداختن آن حب فانی     .. .«

بایـد آنـان را   ، خواهی دیگـران دوسـتت بدارنـد     میاگر:طبق فرمول ، زیرا ؛کردم

   .».شد که در دوستانم بیشتر نفوذ کنم  میباعث !دوست بداري

***  

 که طی چند شب     نوشت  خوابی دواز  اش    بیست و یکم آذر در دفترچه      

 لختـه بیـرون    خون لختـه  اش    دیده بود از بینی   ،   در یکی از خوابها    .قبل دیده بود  

   . است وقتی بیدار شد فکر کرد رختخوابش خونی شده،حد که تا این ؛آید می

خواب دوم این بود که در آینه دید محاسن زیـادي درآورده و مـشغول               

یر خوابهـایش را بنویـسد امـا جـاي          عبتصمیم گرفت ت  محمد   .زدن شارب شده  

   . پدر جاي خالی تاریخ را پر کردبعد از شهادتش،  خالی گذاشتتاریخ را

***  

 را گفتند و قبل از آنکه بگوینـد بـدان عمـل کردنـد و             هایاران گفتنی .. .« 

یم یگـو   مـی  ولی مـا هـم  ،ی خونین بر آن نهادندیامضا،  حقشانۀبراي اثبات گفت  

  .».مان حق است جهت که گفته بدان

***  

 بعـد از    ،حـضور داشـت   درآن  محمـد   گردانی که   ،  ماه نخستین روز دي   

 .لشکر تحویل گرفت ) ع(ان حضرت ابوالفضل     خط را از گرد    ، روز پدافند  پنجاه
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ي باریـک  ها کوچه و کوچه پسمسیر سنگر پدافند از میان ساختمانهاي مخروبه   

  .یک ساعت و نیم پست دادمحمد شب   آن.گذشت  میلو تنگ و کانالهاي گِ

ه با آب  مانند بقیاو .ارین بود مقابل جزیره بو،محل استقرار آنهاخط 

وجعلْنَا مِنْ بینِ أَیدِیهِم « ۀ شریفۀ آیسپس .غسل کرد ،سردي که از چاه کشید

خواند تا بتواند پستش را را  »سدا ومِنْ خَلْفِهِم سدا فَأَغْشَینَاهم فَهم ال یبصِرُونَ

 اما به طرز ؛کمی بعد یک توپ با سنگر برخورد کرد .به پایان برساند

  .داند توپ عمل نکرد می از دعارا   آنمحمدآسایی که  معجزه

***  

  .».شب خوشی را همراه رد و بدل آتش پشت سر گذاشتیم« 

***  

حـاال بایـد     ،مخفیانهبعد از مدتها تمرین      غواصها   .غروب سوم دیماه بود   

  ارتـش عـراق  .گذاشـتند   مـی زدنـد و اژدهـاي ارونـد را پـشت سـر       مـی به آب 

 نظـامی عبـور از     از نظـر   .بینـی کنـد    توانست ایـن طـرح عملیـاتی را پـیش          نمی

 عالوه بر آنکه در گزارشـات       . غیرممکن بود  ،جریانهاي تند و مرگبار آب اروند     

امـا   ؛شـد  نمـی  عراق هیچ اثري از تمرین غواصـی بـراي عبـور از ارونـد دیـده           

   .بودند آن گذشته زو اپیش از این غیر ممکنهاي زیادي را شنیده  ،ها رزمنده

ب  غـر   در 4یات کـربالي     شب آغاز عمل   شصت و پنج،  شب سوم دیماه    

 طبق برنامه همه آماده بودند و دیگر نوبت به مداحان اهل بیـت              .بودرود  اروند  

اي  کس بـه گوشـه   هـر . چراغهـا خـاموش شـد   .رسید الهی العفو  يها  و ناله ) ع(

 خزید و در دادگاه ایمانش گذشته را به مرور نشست و اینجا بود که گـاه نـواي        

   .شد  میشنیده الناس واي از حق
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برادر محسن فرماندهان از قول
1
  :گفتند 

کنیم و    می  شاید آخرین عملیات باشد که ما در آن شرکت         ،این عملیات «

  .».دفعه بعد همدیگر را در کربال خواهیم دید

 خـود   ،ا راه افتادند و از راه پشت خاکریز       ه شب بود که غواص    نُهساعت   

 پاکسازي یـک  ،یکی شبدر آن هواي سرد و تار     .را به کانالهاي عراقی رساندند    

   .رسید  میبه نطرفرسا   طاقتمنطقه نا امن و در معرض دید مستقیم دشمن

 بـا روشـن شـدن تـدریجی         .کار پاکسازي تا طلوع خورشید ادامه یافت      

 اواسط کانـال بـه آب زدنـد تـا     . را در انتهاي کانال متوقف کرد     هادشمن آن ،  هوا

اس عوض کرد و دوبـاره      سریع لب محمد  ،   به محض برگشت   .ستون قیچی نشود  

ی او خـود تمـام شـب را         یگـو  .بـرود  غواصـها    شد امدادگري که باید به کمک     

گردان سـید الـشهدا    و نیم صبح بود که خط را به        یازده حدود ساعت    .نجنگیده

   .تحویل دادند و برگشتند عقب) ع(

ي ها خواند و صحنه  میدر بین راه زیارت حضرت معصومهمحمد 

 ةکه با گردن کج و چهراي  تصویر رزمنده .کرد  میدیشب را در ذهن مرور

ربنَا أَفْرِغْ علَینَا صبرًا وثَبِّت أَقْدامنَا وانْصرْنَا علَى الْقَومِ ...  دگرگون شده دعاي

   .خواند  میرا درقنوتالْکَافِرِینَ 

روند نه به کام مرگ و دهها   میی که انگار به استقبال پیروزيیاهغواص

  پس از برگشت با.هرگز نظیرش را نخواهد دیددانست  می ویري که ایلیاتص

اي   بقیه با روحیه،ي گردان به شهادت رسیده بودندها  از بچهحدود نیمیآنکه 

  .دادند تا حسینیه گردان را به پا کنندهم  دست به دست ،مثال زدنی

                                                
  .زمان جنگ محسن رضایی، فرماندة کل سپاه در -١
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***  

  :نویسد  میمحمد

 هن مجروح فداکار با بقی    شاهد هستم که چگونه ای     .بح جمعه است  ص.. .«

  :دزن  می یکی داد.کند  میهمکاري

  !سطل بیار-

  :هیکی میگ

   ....یواش گلیمون کردي-

  :یکی میگه

   . سطل آب بیرون بردمپونزدهاگه ریا نباشه من -

  :شنود  میجواب

  .». ریا شد که-

***  

و در کردنـد   می در جبهه بسیار به آن توجه     ها    یکی از اموري که رزمنده     

 خودداري از غیبت و توجـه بـه رعایـت         ،  ی از فرهنگ جبهه شده بود     یواقع جز 

  : چنین آمدهمحمد در یکی از یادداشتهاي .استالناس  حق

***  

 به  سریعاً،  غیبت را فرو بردم   ،   ظهر و عصر تا دهانم باز شد       نمازبین  .. .« 

 ، از طرف دیگر   . صد مرتبه نیز الحمدهللا گفتم     .سجده رفتم و خدا را شکر نمودم      

  :پرسید بنده ازر برادري عص

  ؟ کرديم نماز شب دعاتوي-

   !نه-
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   ؟چرا-

 . دعا نکرديمرابچون تو -

  .».دمکرمن تو را دعا -

***  

ـ  هفتـه    دو حـدود    ،5عملیات کـربالي       ۀ و در منطقـ    4س از کـربالي     پ

هـم در  ) ع(بـن ابیطالـب   ا علی 17لشکر  .شلمچه و شرق بصره صورت گرفت   

اش  ز اعـزام در آخـرین بـرگ از دفترچـه    پیش امحمد ،  آن عملیات شرکت کرد   

   :نویسد  میچنین

***  

اگر قـرار اسـت     :و به خداي خود گفتم که       نماز به سجده رفتم    دوبین  « 

بدون اخالص به عملیات بروم خدایا به هر وسیله که شـده از رفتـنم ممانعـت                 

و اگـر  ام  و اگر زخمی شوم اجـري نبـرده   ام     اگر بکشم قتل انجام داده     ، زیرا ؛کن

 پس اگر چنانچـه لیاقـت شـرکت در عملیـات را پیـدا               .شته شوم شهید نیستم   ک

   .».کردم دلیل بر این است که تو خالصم کردي

***  

از نمازهـاي   محمـد    .نیروها از چند روز قبل خود را آماده کرده بودنـد           

گویـد و از      مـی  زنـی ایـام محـرم      غسل جمعه و مراسم سـینه     ،  دعاي عهد ،  شب

 همه سـوار اتوبوسـها      و خالصه زمان حرکت فرا رسید       .اه   باالي رزمنده  ۀروحی

،  سـوار کامیونهـا شـده      ،پشت مقر انرژي اتمی رفتند و پس از عبور از پل          ،  شده

نمازي باشکوه روي خاك    شب     آن محمد بامداد رسیدند خرمشهر و      یکساعت  

   .شهر دوباره خرمشهر شده به جا آورد خونین
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)11(  

   .بسم اهللا الرحمن الرحیم«

و نایب بر حقـش     ) عج( خدمت آقا امام زمان      ،سالم و درودي بی پایان     

غیـور و   امام گرامی و بزرگوار امت و امت امام وتمـامی شـهیدان و رزمنـدگان             

   !ي حق علیه باطلها شجاع جبهه

با سالمی گرم و درودي بی پایان خدمت شـما پـدر عزیـز و گرامـی و                  

   !گرانقدر

گونه کـسالتی    و سر حال باشید و هیچ     امیدوارم که حالتان خوب و سالم       

 و اگر از احـواالت ایـن بنـده حقیـر و فرزنـد کوچـک خودتـان           .در بین نباشد  

باشم و دعـاگوي وجـود        می  بحمد اهللا خوب و سالم و سر حال        ،خواسته باشید 

  .باشم  میشریف امام و رزمندگان و شما

 ؛نم افسوس که لیاقت نداشتم بـا شـما خـداحافظی کـ        !باري پدر گرامی   

 . باید بگـویم از مرخـصی و دیـدن هـم خبـري نیـست               . ما را بردند خط    ،چون

نزدیـک اسـت و مقرشـان       راستی محمد هم آمد پیش ما و جایش خیلی به مـا             

باشد و هـر وقـت فرصـت کنـیم بـه              می اندیمشکطرف     آن تر کیلوم پنجحدود  

م گـرم و مخـصوص   باشـد و سـال    مـی  حالش بسیار خـوب  .رویم  می دیدن هم 

   .بگذریم. رساند  میاخدمت شم
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نگهدارنـده   البته   ! باید بگویم ما را از دعاي خیرت محروم نکن         !پدرجان

دفعه   این .دانید پیروزي نزدیک است     می همانطور که  ،شاءاهللا  ان ...اصلی خداست 

   گردیم  نمییم تا پیروز نشویم بریگو  میو ما هماند  به ما گفته

   راضی نگردند شهدا_تا نرسیم به کربال 

البته فقط باید به خدا تمسک پیدا کرد کـه اگـر او نخواهـد تمـام ملـت                   

   .نیستنداي  ایران هم کاره

در پایان باید بگویم که اگر بدي از این بنـده حقیـر و عاصـی و فرزنـد                   

 به بزرگواري خودتان ببخـشید کـه ممکـن اسـت فرصـت       ،اید شرور خود دیده  

 والسالم بـا تقـدیم      .التماس دعا دیگر عرضی ندارم جز     .  ...بعدي به دست نیاید   

   10/10/1365جمعه  علی شاهینی .احترامات خاصه

  هللادر جبهه به عشق حرم ثار هللا یااۀیاران همه با زمزم

  شاءاهللا   انی برسدیتا فتح نها ندتاز  میدر حمله به خیل دشمنان

***  

شود به روز     علیرضا است که مربوط می     ۀ بخشی از آخرین نام    ،متن باال  

علیرضـا از  زمـان    آن.4 پس از پایان عملیات کـربالي     شصت و پنج،  م دیماه   ده

در ) ع( علی بن ابیطالـب      17و محمد از طرف لشکر      ) عج(م  ی قا 12طرف تیپ   

خبـر  خواسـت    مـی   ایـن نامـه    ۀ علیرضـا بوسـیل    .این عملیـات شـرکت داشـتند      

ا در   پـدرش ر   ، او حدود یک ماه پیش از ایـن        .را به خانواده برساند   اش    سالمتی

پدر هـم  ، دیده بود و چند روز بعد به خط اعزام شد) عج(م  ی قا 12تیپ  پادگان  

   . هفته به شاهرود برگشتدوپس از 
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در شـاهرود نوشـت و در       اش    هم براي عمـه   اي     نامه ،روز علیرضا همان  

 سال کار و اقامت در شاهرود بـرایش  دوخالل آن از زحماتی که در این حدود     

  او .انـرژي اسـت   شـور و     علـی سرشـار از       ۀ نامـ  .کـرد  تشکر   ،متحمل شده بود  

   :نویسد می

***  

   .بسم اهللا الرحمن الرحیم«

   .و قاتلوهم حتی التکون فتنه

و نایـب بـر     ) عـج ( خدمت آقـا امـام زمـان         ،پایان با سالم و درودي بی     

و بـا سـالمی گـرم و درودي    حقش امام امت و امت امـام و رزمنـدگان اسـالم       

 کـه همیـشه پیـروز       هللاشـاءا  ان ! گرامی و ارجمنـد    دةخانوا خدمت شما    ،پایان بی

 ولـی   ؛چه بگویم کم اسـت     هر  سالم خدمت شما عمه عزیز و مهربان که        .باشید

  ....کردیم  میدانید ما همیشه به کمش قناعت  می همانطور که،خوب

کـه همیـشه    هللاشـاءا  ان ! گرامـی ۀو سالمی گرم خدمت شما شوهر عمـ     «

تـان   ان راحت و ماشینتان کوك باشد و در ضمن عقیـده          اعصابت،  بازویتان پرتوان 

ـ  ، هر چند که در کوران زنـدگی       ؛دست باشد هم مانند در ماشین صاف و یک        ر غُ

 خواهی نـشوي    .شود ولی خوب باید صافکاري کرد و گرنه خنده آور است           می

 حالـشون کـه     ؟چطورنـد هـا     پسر عمه !  باري .همرنگ جماعت باش   الاقل رسوا

ما که خوب کمد حمید رو غارت کنید که اون اینجـا خیلـی               از من به ش    ؟خوبه

 خـدایی   ؟دونیـد چـرا     می .گیره  نمی سالم ما رو هم علیک    کم     کم دیگه،  سرگرمه

   . بگذریم....اش  حق باد انداخته توي کلهۀ هواي جبه: به قول معروف.شده
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خـوابم   مـی ،  خورم می،  رم  می من چطور راه  حال  خوب حاال بگید ببینم     «

،  صـبحگاه -نـصف شـب رزم شـبانه    ؛ گذارن راحت باشی  مگه می؟فقط همین 

 از اینها   . هزار چیز دیگه   ،خالصه ؛ظهر کالس  - صبح کالس    -  کیلومتر بدو  پنج

 - کمیـل    - دعاي توسـل     !جاي شما خالی  :از جاهاي بهترش برات بگم    ،  گذشته

   ؟ده  می خوب اینها رو کی انجام.که دیگه نگفتنی نیست.. .ندبه و

 و اینهـا رو یـادمون     کردند    می اول که با هزار زحمت کوکمون     روزهاي  «

 چـون صـبح   ؟دونید چرا  می.ولی االن مانند یک ساعت خودکار شدیم   .دادن می

 کـوچکتر  -تنظـیم شـده اسـت و بزرگتـر     ات  برنامـه ،  شی  می که از خواب بلند   

 ولی خوب چرا توي شهرمون ایـن  .شناسی که از آنها اطاعت کنی  خودت را می  

   .گم  نمی دیگه؟ نیستطوري

مـن  .. .طوري تلف شد دونید دو سال از عمر من این        می خودتون خوب «

دم و بـودم و یـا اینکـه         رکـ   مـی  از صبح تا غروب سرم را به یک چیزهایی گرم         

شدم و من از این لحاظ جداً از شما        می  دردسر و مزاحمت دیگران    ۀش مای ا  ههم

ی خودتان هم شما و هم آنهـایی کـه          که به بزرگ   هللاشاءا ان.. .خواهم  می معذرت

 بـاري   .ام شـرمنده اي     ببخـشید کـه مـن بنـده        ،شدم  می ناچاراً باعث مزاحمتشان  

   .بگذریم

 الغرتـان   ۀبریم سر اصل مطلب و از فرزنـدان غیـور رشـید و چارشـان              «

مرتبه اگه وقت کنیم     یککم و بیش روزي     .. . خوب - حالشون که خوبه     .بگویم

ي احواالت یکدیگر هستیم و بایـد بگـویم کـه دیگـر             به هم سر میزنیم و جویا     

 بـا   ،گیـرم بـروم پـیش آنهـا         می برایم عادي شده و من گاهی اوقات که تصمیم        

دیگر اینجا   واقعاً    چون . عمه بزنم  ۀبذار برم یک سري هم به خان      :گویم  می خودم
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 - همان افرادي که شاهرود بودنـد اینجـا هـم هـستند           .و شاهرود براي ما نداره    

.دوستان و فامیلها -گان همسای
1

  

مـن کـه    ،  سري آمد پیش شـما     دانید محمد ما هم یک      می کهطور    همان«

  .. .پیدا کردماي  خیلی خوشحال شدم و نفس تازه

 ما را نخوریـد یـا در کـربال یـا در جعبـه               ۀدر پایان باید بگویم که غص      

.گر را مالقات خواهیم کرد    یهمد
2
جنـگ  : عزیز ما فرمودنـد    مطور که اما   و همان  

  !هللاشاءا ان .تا پیروز نشویم برنمی گردیمدفعه   اینجنگ تا پیروزي و ما

  گردد  میالم به مردم وطناع

  گردد  میپیروز امام بت شکن

   هللاشاءا انم از این زمانه صدا

  گردد  میکن دیري نشود که ریشه

  . و السالم با تقدیم احترامات خاص.دیگر عرضی ندارم جز التماس دعا

  10/10/1365نی شاهی علی

***  

مـادر  ،   علیرضا را بـراي همـسرش خوانـد        ۀي شاهینی نام  آقا   حاج وقتی 

  :لبخندي زد و در دل گفت

  .مورد بوده بی ما  چند روزهنگرانی -

                                                
ـ  . است4این یادداشتها مربوط به منطقه جنگی و پس از عملیات کربالي  -١  رزمنـدگان  ۀ ظـاهراً روحی

  .شود در جبهه آنقدر قوي بوده که ردي از ترس و جنگ در کالمشان دیده نمی

  . منظور از جعبه، تابوت است-٢
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 خبر شـهادت محمـد و       ، اما ؛ خیلی زود جواب نامه را آماده کرد       آقا  حاج

  .رسید  به خانوادهعلیرضا پیش از پست کردن نامه

 ؛ شـلمچه زمینـی مـسطح اسـت        ۀمنطق . بود 5ت کربالي   شب اول عملیا  

بـارچی عـراق    امـا تیر ؛جنگیدند  میبا تمام توان ها    بچه،  گاه یا خاکریز  بدون پناه 

  .گیر کرده بود  خیلی از آنها را زمین، احاطه داشتکه به آنها

  یکی دونفـري کـه  .کرد  میمنهدمو سنگر تیربار را رفت   می یک نفر باید  

را پر کـرد و  اش   اسلحه محمد . موفق نشدند  ،ار را انجام دهند   خواستند این ک   می

 دیگر خبري   ، چند لحظه بعد   .خیز به سمت سنگر تیربارچی رفت       سینه ،از پشت 

زیـر آن   هـا     بچـه  .هم به سالمت برگشت   محمد   ؛نبود رگبار آن تیربار  از صداي   

 ،مـد مح ایـن کـار     .گفتنـد  گرفتند و تکبیر    را در آغوش   اوباران آتش و خمپاره     

  .امیدي دوباره به آن خط دمیده بودروح 

 هنـوز   ،مـاه   روز بیـستم دي    .ادامـه داشـت    تیرانـدازي    تا صـبح   ،شب   آن

گـاهی بـه    .جنگیدند و محمد یکی از آنهـا بـود        می  عملیاتی ۀدر منطق ها    رزمنده

محمـد جـزء     .شد  می و گاه سر پست خودش حاضر     رفت    می کمک مجروحین 

رو در روي دشـمن قـرار        بصره   ۀ در منطق  ،اروندکسانی بود که پس از عبور از        

  .داشتند

حـسابی   ،ي جبهـه  هـا    خیلی خوبی داشت و به قول بچـه        ۀمحمد روحی  

انتظارش به پایـان رسـیده و        ،دانست  می شاید او در لحظات نبرد    . زد  می نورباال

   . اسلحه خارج خواهد شدۀاز لول، که برایش مقدر شدهاي  امروز گلوله
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عملیـات    درشصت و پـنج، ماه سال   ديبیست روز )یاایل(محمد شاهینی 

شهادت رسـید و پیکـرش در کنـار پیکـر دیگـر               و در خاك عراق به     5کربالي  

  . به امانت ماند،چند روزي روي خاك خونین بصره ،همرزمان

آمدند ها  رزمنده، زمانی که پس از پایان عملیات و پیروزي لشکر اسالم

تمام منطقه با بمبهاي شیمیایی آلوده ، گردانندتا پیکر مطهر شهدا را به عقب بر

پوست بدنش بر  .باالي سر محمد رسیدند ،ها  یکی دو نفر از رزمنده.شده بود

  اما صورتش مانند روز تولدش؛اثر مواد شیمیایی سبز رنگ شده بود

یکی  .کربالي شلمچه دیدنی بود راضی محمد در ةدرخشید و آرامش چهر می

  :گفتها  از رزمنده

  .اند  انگار زیر پوستش مهتابی روشن کرده!نگاه کنید -

***  

 او حاضر نـشد همـراه   ،وقتی خبر شهادت محمد را به علیرضا رساندند   

ملحـق خواهـد    محمـد   به  به زودي   دانست    می ،یی گو ؛پیکر برادر به قم برگردد    

  .شد

 بـر اثـر     و شصت و پنج  ماه    دي بیست و سوم   در تاریخ    ،علیرضا شاهینی 

هنگام شهادت   .رسید منطقه شلمچه به شهادت     در ، تانک ۀتقیم گلول برخورد مس 

 ۀدیگر نتوانـست قـد رشـید و چهارشـان     نیمی از پیکر شهید سوخته بود و مادر       

  .پسرش را ببیند
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)12(  

  

ــد  ،اقــوام نزدیــک ۀهمــ ــاخبر بودن ــی؛از شــهادت محمــد ب   کــسی، ول

، از آقـاي جـوادي  هم کـم و بـیش      ها    همسایه .خواست پیک این خبر باشد     نمی

نامـه را از محمـد       برگ رضـایت  بار     اولین امام جماعت مسجد و همان کسی که      

  . اند علی و محمد هر دو شهید شده:شنیده بودند که، تحویل گرفته بود

 بـراي دیـدن مـادر همـسرش کـه از زیـارت              ،معصومه از چند روز قبل    

کـی از اقـوام     یشب     آن .برد  می  در گنبد به سر    ،برگشته بود ) س(حضرت زینب   

  .را به او گفتشهادت محمد  موضوع  وبه منزل پدر همسر معصومه تلفن زد

  هنوز منتظـر علیرضـا بـود و   ،معصومه تا بعد از مراسم تشییع    حال     این با

بـه قـم    اش     همـسر و خـانواده     بـا وقتی معصومه    .او هم شهید شده   دانست    مین

طرف او دوید ولی ایـن  در کوچه فکر کرد علیرضا را دیده و حتی به           ،  برگشتند

   .تنها یک تصور بود

***  
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 تمـام اهـل     ،آوردنـد   مـی   خبر شهادت یک رزمنـده را      زمانی که  معموالً  

را نشان دهنـد و ایـن   شان  همدرديکردند  می به نوعی سعیها    کوچه و همسایه  

   .بودبینی   پیشاتفاق بعد از هر عملیات قابل

 ۀانتهاي کوچـ  ها    د همسایه دیگشت،    میوقتی شهربانو به خانه بر      روز    آن

 موضـوع   ، اما بـه محـض آمـدن او        ؛کنند  می و با هم صحبت   اند    بست ایستاده  بن

 .در باز بـود   ،  شهربانو طرف خانه رفت    . و پراکنده شدند   ندعوض کرد را  حرف  

دل ) همسر معـصومه  ( غمگین غالمرضا    ة چهر .داماد دومش را داخل حیاط دید     

  : پرسید.مادر را لرزاند

   ؟ شده چی-

   :غالمرضا جواب داد

  . محمد مجروح شده-

.2 مانند عملیات عاشوراي     . اما محمد پیش از این هم زخمی شده بود        
1
 

  : مادر بالفاصله گفت.پس باید اتفاق مهمتري افتاده باشد

  ؟شهید شده! بگو -

 و در مـسیر گنبـد تـا قـم          او از چند ساعت پـیش        .غالمرضا گریه افتاد   

 ،دیـد   مـی  اي رساندن این خبر پیدا کنـد و حـال         جمالت مناسبی بر  خواست    می

 شهربانو به اتـاق رفـت و جانمـازش را برداشـت و روي     .ه اشتمادر آماده بود 

 .و دید مادر چطور به سجده رفت       غالمرضا همانجا ایستاده بود    .زمین پهن کرد  

 ،آمـده بودنـد  خانـه  این تصویر را تمام کسانی کـه پـشت در   ، خدا را شکر کرد 

   .دیدند

                                                
  . در منطقه چنگوله انجام شد24/5/1364 در 2عملیات عاشوراي  -١



شهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد و علیرضا شاهینی خاطرات  / 118  

***  

نـد  چ .ي شاهینی در جبهـه بـود      آقا  حاج،  زمان شهادت علیرضا و محمد    

  : و گفتندي گردان پیش او رفتندها نفر از بچه

  !دیبرگرد مده که بایداوقم کاري پیش -

 ماشـین  تا اینکه باالخره به زور او را سوار          .بماندخواست     می آقا   حاج اما

   .ستگاه راه آهن بردندیکردند و به ا

طـور    همـین .بودخبر    بی  هنوز از علت برگشتش    ،سید قم  ر آقا   حاج وقتی

 و  آقـا   حاج .نزدیک آمد و سالم کرد    ها    یکی از همسایه   ،رفت  میکه سمت خانه    

 غـذا  ةسـفر  اینکـه  ۀهمسایه به بهانمرد  .مرد همسایه چند قدمی با هم راه رفتند     

   .پهن است او را به منزل برد

حسن .نزدیک ظهر بود  
1

 تـازه از    ،خواند  می  درس در مقطع راهنمایی    که 

دیـد کـه صـداي پـچ پـچ            مـی  مدرسه آمده بود و داشت سریال سلطان و شبان        

   .را شنیدها  دامادشان و چند نفر از همسایه

  :دلش طاقت نیاورد و از غالمرضا پرسید

  ؟خبري شده-

پـدر را    . همسایه باز بـود    ۀ در خان  .رفت داخل کوچه   .ولی جواب نشنید  

 بـرد ولـی چیـزي      مـی  غذا را عقب و جلـو     ،  و با قاشق  دید که سر سفره نشسته      

   .مرد همسایه هم با صورتی غمگین کنار او نشسته .خورد نمی

 بـرادرش ناگهان یـاد    ! زد  نمی کسی حرف که،  چرا   ؛حسن گیج شده بود   

  .افتاد

                                                
  . پسر سوم خانواده-١
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  را تـرك دوچرخـه سـوار       حـسن ،  جبهه بـرود  خواست     می محمد هربار 

 بعـد هـم بایـد دوچرخـه را بـر            .رفتند  می ی تا ایستگاه راه آهن    یتاکرد و دو   می

،  وقتی به راه آهـن رسـیدند  ،برخالف همیشه بار     این اما .زد  می و قفل گرداند    می

دسـتی  ،  سید حسن را بو   ۀایستاد و بعد از آن گون     اي     چند لحظه  ؛محمد پیاده شد  

  :به پشتش زد و گفت

  !حاللم کن -

  :حسن با تعجب پرسید 

   !...گردي دیگه  برمی-

،  یا ماننـد دفعـات قبـل سـفارش کنـد           ،د بی آنکه جوابی بدهد    اما محم  

  . فرمان دوچرخه را به او داد و رفت و دیگر برنگشت،دست برادر را فشرد

***  

  شهدالبسم رب ا

  ستاد برگزاري مراسم شهداي قم

  برگ خبر شهادت

ــاریخ  ــرادر محمــد  ، 27/10/1365بدینوســیله در ت شــهادت پرافتخــار ب

   .رمشان اطالع داده شد محتةشاهینی به خانواد

  .همراه داشته باشید حتماً در مواقع مراجعه به ستاد این برگ را:توجه

  )س( بعد از ظهر در بهشت معصومه دو و نیممالقات با شهید روز یکشنبه 

***  

 ةاست که ستاد برگزاري مراسم شهداي قم براي خـانواد       اي    این متن نامه  

  بقیـه  بـراي دومـین بـار بایـد همـراه     شاهینی فرستاد و حال این فاطمه بود کـه   
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 سـال از  پنج . را در بهشت معصومه مالقات کند    جان عزیزي  تا پیکر بی  رفت    می

ـ      ،گذشـت و دیگربـار      می محمدشریفهمسرش  شهادت    ۀ داغ دل تـسکین نیافت

بیـست و   روز .گرفـت   مـی شد و خاطراتش رنگ  می با دیدن محمد تازه ،فاطمه

  . محمد به بهشت معصومه رفتند تمام خانواده براي دیدن، ديهفت

کـرد بلنـد گریـه نکنـد تـا کـسی          مـی   سـعی  ، طبق وصیت پسرش   ،مادر

دستها را چگونـه بایـد      اختیار     بی لرزشجلو  دانست    می ن ، اما ؛صدایش را نشنود  

  !گرفت

آورده بودند ) ع(بن ابیطالب  اعلی   17شهداي زیادي را از لشکر      روز    آن 

دانـستند کـه علیرضـا هـم در           مـی  و خواهرهـا  تمام اقوام به جز مـادر        تقریباً   و

 روح مطهـر ایـن   .است و در خاك مقدس شلمچه به برادرش پیوسته 5کربالي  

 به سـوي خدایـشان اوج گرفتـه         ،برادر در دو سوي اروندرود همیشه خروشان      

   .شد  می و پیکرشان باید در قم و شاهرود به خانواده سپرده.بود

 وقتی پارچـه را از      . مادر بود  ، رسید اولین کسی که باالسر تابوت محمد      

کـه  اي     مثل نخـستین لحظـه     .صلوات فرستاد اختیار    بی ،صورت شهید کنار زدند   

مادر خـم شـد   ،   محمد آرام خوابیده بود    . پسرش را دید   ة چهر ، سال پیش  بیست

   . دیگر توان برخاستن نداشت و همان جا نشست، اما؛و گونه پسرش را بوسید

***  

ی دشـمن مهـاجم     ی گـو  .مزمان شد با بمبارانهاي قم     ه ،سپاري روز خاك  

  معـصومه در مـسیر گلـزار شـهدا         .هراسـید   مـی  حتی از پیکر بیجان شـهدا هـم       

  :گفتند  میشنید که بعضی در گوش هم می

  ! مصیبت را تحمل کننددوخواهند   میچطور -
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شد فکر کند شاید علیرضا هم شهید شده و زمـانی کـه               می  باعث ،و این 

بایـد از کـه      ،دانـست   مـی  ن ولی ؛ن شد ئ دیگر مطم  ، محمد را دید   قبر خالی کنار  

  .از پرسیدنش بودتر  برایش سختسؤالپاسخ این شنیدن ی ی گو. کندسؤال

ي شاهینی رضایت داد کـه بـراي      آقا  حاج،  به خاطر بمباران شدید   روز    آن

 ،لیرضا به شاهرود برگردند و قبر امانتی که برایش گذاشـته بودنـد        عتشییع پیکر   

 »علی ترشـیزي  «نام شهید   ي بعد قسمت یکی از دوستان صمیمی محمد به          چند

   .شد

 . همه بـا اتوبـوس راهـی شـاهرود شـدند        ،پس از مراسم تشییع   شب     آن

 مـادر شـنید علیرضـا بـه شـهادت رسـیده و زمـانی کـه پیکـر          ،پیش از حرکت  

   : پسرش را دید زیر لب زمزمه کردۀسوخت نیم

  دو گل پرپراي  محمد و علی

  اکبر  به سوي کربال مثل علیرفتید

  

  لیالام  مادرت از غمتان چون

  صبرش مثال رهبرش حضرت زینب
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)13(  

  

 )ع (اکبر خوان از حضرت علی    دومین سالگرد محمد و علی بود و روضه       

همان شـب در عـالم    .کرد  میشده بود و بلند گریه   تاب     بی مادر خیلی  .گفت می

 آثـار سـوختگی   .دپارچه را کنار ز   .اند  دهپیکر علیرضا را برایش آور    ،  خواب دید 

  : مادر پرسید.لیرضا بودهنوز روي بدن ع

  ؟پسرم تو هنوز خوب نشدي -

  :جواب داد

   .شم  نمی من خوبن تا زمانی که شما گریه کنی-

 احساس کـرد    ،وقتی شهربانو هنگام اذان صبح بیدار شد       ،روز   آن فرداي 

  .و صبورتر شدهگرفته قلبش آرام 

اما وقتی پـاي صـحبت       ،از شهادت محمد و علیرضا گذشته      سال   بیست

 از دفعاتی که خواب شهدایشان      خواستم تا برایم    می نشستم و از آنها     می خانواده

گفتند که باز هم صـداي شـهید         می  چنان از محمد و علیرضا     .بگوینداند    را دیده 

  :شد  میآوینی در گوشم تکرار
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اما حقیقت آن است اند  رفتههدا و شایم  پندار ما این است که ما مانده«

   .».اند ن ما را با خود برده است و شهدا ماندهکه زما

طبق ، خورد  میهر زمان به مشکل کوچک یا بزرگی بر:گوید  میعطیه

پاسخ  ش را بیا چشم انتظاريوقت   هیچماند و آنها  می منتظر برادرانش،عادت

 ده حدود .حقیقات شاهد بودمیکی از این موارد را خود در روند ت. اند نگذاشته

گذشت و طی   میهشتاد و پنجروز از اولین مالقات من با مادر شهید در دیماه 

روز پنج شنبه تماس گرفتم تا قرار  . بار به منزلشان رفته بودمدواین ده روز 

خیلی .  است مغزي کردهۀ که مطلع شدم مادر شهید سکت، بعد را بگذارمۀجلس

ماً یمدتی طول کشید و در این مدت داخانم   حاجبیماري، مضطرب شدم

 ۀ متوج،رفتمخانم   حاجوقتی به مالقاتروز   یکجویاي حالشان بودم تا اینکه

  :گفتم، تغییر حال ایشان شدم

   .ن باز شدهو امروز خدا رو شکر خیلی رنگ صورتت-

  :برایم گفتخانم   حاجو

شانه زده  در خواب علیرضا را با سر و وضع مرتب و موهاي معروس -

  .‘.هش  می حال مادر خوب!ننگران نباشی’: آمده و گفتهمندیده که به دیدن 

امید به اش  یی ساله بود اما هنوز در لحظات تنها پانزده-چهارده عطیه 

 اما ،تگذش می علیرضا  از شهادت محمد و سالده .بازگشت برادرانش داشت

د به این شکل بازهم خواست نبودنشان را باور کند تا شای  نمیانگار عطیه

   .بتواند دلخوش باشد
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بیشتر از همیشه در افکارش غرق شده  عطیه ،یک شب سرد زمستانی

شاید بشود که  .کرد که شاید داداش محمد هنوز زنده است  می داشت باور.بود

   .صدا بزند همشیره دیگر او رابار   یکبرگردد و

 ویش راشب هنوز چشمان عطیه خیس بود و بغض گل نردیک نیمه

 زند و  می در خواب دید مادر او را براي نماز صدا.به خواب رفت فشرد که می

  :گوید می

  .برادرت خسته است، آرام بلند شو -

رختخواب پهن  .عطیه از جا بلند شد و با تعجب به اتاق محمد رفت

عطیه پتو را کنار زد و محمد را دید که با همان لباس بسیجی روي تشک  .بود

او را در آغوش  . محمد از جا بلند شد.گرفتاش  دوباره گریه .هدراز کشید

  : گفت.گرفت

  !همشیره: اومدم صدات کنم -
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)14(  

   

مجلس ، چرخید  میي دیگر دور حرمهاماشین عروس جلوتر از ماشین

عروس و داماد پیش از رفتن به ،  مردم قمۀتمام شده بود و طبق سنت حسن

تا اولین شب از زندگی کردند  می یت طواف دور حرم کریمۀ اهل ب،منزل جدید

   . مبارك شود،ي مطهرمشترکشان با زیارت آن بانو

 بغضی غریب در گلو ،زیباي دامادي برادرششب   آنمنصوره اما در

کرده تر  بغضی که پیش از این هنگام ازدواج خودش هم چشمهایش را .داشت

خواست  نمیحال  این بود و باپدر دلتنگ  بیش از همیشهشب   آن منصوره.بود

 سرش را طرف شیشه ماشین ، به همین خاطر؛مادر متوجۀ تغییر چهرة او شود

 وسی خودش را مرور روز عر،صداي اشک در انعکاس قطرات بیچرخانده 

او تا  آرزو داشت پدرش هم در مجلس باشدآورد چقدر   میبه یاد .کرد می

 ،گفتن بله  از پدر براي مانند دخترهاي دیگر،بتواند پس از شنیدن خطبۀ عقد

   .رسیده بوداهللا   روحو حال نوبت .اجازه بگیرد

یک شب  ،شب  آن.رش همراه شدهم با دل خواهاهللا   روحاما انگار دل

 بیست و هفتو عروسش در اهللا   روح یک سالی از عقد.سرد اواخر بهمن بود

بۀ پس از جاري شدن خطاهللا   روحگذشت و همه به یاد داشتند که  میرجب

 ؛ آرزوها؛هایی تنها؛ها از دلتنگی،عقد همراه همسرش به گلزار شهدا رفت و با پدر

  . یش گفتو حسرتها
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 پس از ،حتی ؛ که چقدر با داشتن چنین پدري سربلند استگفت

 شب ،هفتاد و نه بهمن سال بیست و نُهشب  ،شب  آن.سالهاي سخت دوري

  .ازهم سراغ پدر بروندعروس و داماد قصد کردند ب ،اهللا  روحجشن ازدواج

حاال دیگر مرد شده و تشکیل :به پدر بگویدخواست  میشب   آناهللا روح

 حس کرد دوست دارد ، اما وقتی پشت در گلزار شهدا رسید،زندگی داده

 هابنشاند و مثل همان موقعاش  معصوم باشد تا پدر او را روي شانهاي  پسربچه

  :بگویداش  با صداي مردانه

  !ه منۀنومرد خ اهللا  روحآقا -

  :قصد داشت بگویدشب   آناهللا روح

  .بابا ببین من دیگه حسابی بزرگ شدم -

  :گفت دلش گرفت و ،اما تا مقابل گلزار شهدا رسید

   .کشیدي  میکاش اینجا بودي و دستی به سرم -

 گلزار درِ .پیاده شداهللا   روح.کنار جدول پارك کردندیکی   یکیهاخودرو

در خواست   می انگار.جا نشست رساند و همانها   نردهخود را به .بسته بود

   .از پدر باشداي  تاریکی شب باز هم به دنبال سایه

***  

 ،گذشت تا زمان دامادي محمدحسینشب   آنسالی از هفت -شش 

دوماه پس از محمدحسینی که  .کوچکترین فرزند فاطمه و محمدشریف رسید

فاطمه قدري پیر و ، لها گذشتهسا.  را ندیداوهرگز تولد پدر متولد شد و 

 یادگار همسرش را به جوانی رسانده و سر و سامان داده دو اما ،شکسته شده
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 آرش رسیدهمحمدشریف خرین فرزند شهید آ نوبت سومین و حاال و بود

   .است

بود مراسم عقد را در مکان  پیشنهاد داده ، نامزد محمدحسین،ندا

 او نه .ی نباشدی زرق و برق دنیامقدسی برگزار کنند که شکوهش را مدیون

آرزو داشت پاي سفرة عقد گرانقیمت بنشیند و نه اینکه از مهمانها در تاالري 

 براي مراسم عقد به حج ،بلکه به محمدحسین پیشنهاد داد ؛ی کندیمجلل پذیرا

   . را کنار مرقد شهید آرش بخوانندهمشرف شوند و یا خطب

 به یشانها ار شد همراه خانواده و قرمحمدحسین هم خیلی استقبال کرد

   .بروند) ع(گلزار شهداي قم در مکان علی بن جعفر 

 محمدحسین لباس هشتاد و پنج، آبان سال دوازدهصبح جمعه 

واهرش قدم زد تا به قول خ مادر و جلو  قدمیدرا پوشید و چناش  دامادي

ها شده وهمگی سوار خودرهم   آن بعد از.دباالیش را خوب ببینن و   قد،فاطمه

 محمدحسین دید ، پیش از حرکت.اش رفتند دنبال عروس خانم و خانواده

 ، اما؛کنجکاو شد بداند داخل پاکت چیست .منصوره پاکتی را همراهش برداشته

ندا هم با چادر و روسري سفید  ،طرف  آن از.منصوره خندید و جوابی نداد

   .منتظر همسرش بود

هریک اهللا   روحمنصوره و، دندزمانی که همه به مزار شهید آرش رسی

شان افتادند و حس کردند تنها کسانی هستند که  خوداجدوباره به یاد روز ازدو

   . بفهمندبرادرشان را خوبتوانند حال   میر آن جمعد

 روي فرش کوچکی نشستند و مزار،عروس و داماد کنار چند دقیقه بعد 

ز داخل پاکت  منصوره هم نشست و ا.فاطمه قبل از همه بغضش ترکید
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 روي سنگ قبر انداخت و پس از آن با  و چفیه پدر را بیرون آورد،همراهش

 . روي چفیه چید،کمک دخترش وسایلی که پبش از این آماده کرده بودند

 سفرة عقدي از یادگاریهاي پدر به ند دید و ندابود که محمدحسینزمان  آن

 وقتی . پهن شدهانمقابلشي خالی فشنگ ها پوکهی از جبهه مانند یهمراه نمادها

افراد دیگري هم به جمع آنها کم   کم، خطبه کردنعاقد شروع به خواند

 سر مزار عزیزانشان نشسته بودند و با ،افرادي که آن صبح جمعه .پیوستند

   .خواستند در شادي یک زوج جوان شریک شوند  میدیدن عروس و داماد

اینکه یک نفر رفت از شد تا   میبیشتر جمعیت ،گذشت  میهر دقیقه که

   .تولیت گلزار شهدا فرش آورد و همه دور مزار شهید آرش نشستند

 کرد و با خود  میی را نگاهیمنصوره از پس پردة اشک این مراسم رویا

در تمام مدت مراسم  .باباي مهربانشان استیاد از اندیشید شکوه مراسم  می

   .لبخندي از سر شادي و رضایت، زد  میلبخند

خواستند در حضور شهید  می گونه که ز محمدحسین و ندا همانآن رو

  :ی بستند و ندا آرام در گوش همسرش گفتیآرش با هم پیمان زناشو

از این حاضران و میهمانان تا به حال به چنین کدام   هیچمایمان دار -

  .اند مجلس باشکوهی دعوت نشده

د و هنگامی  ماندنادنزد شههمه تا ظهر ،  عقدۀپس از جاري شدن خطب

ماعت نمازشان را همانجا و به جفضا را پر کرد ، که صوت خوش اذان

   .بابا نداردمحمدحسین دیگر حس نکرد روز   آن.خواندند



129 / منتظر من هستند  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :میضما

  :از محمداي  نامه

  بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین  

ْمَواَلُھْم ِبَأنَّ َلُھُم اْلَجنََّة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َفَیْقُتُلوَن ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأْنُفَسُھْم َوَأ 
َوُیْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْیِھ َحقا ِفي التَّْوَراِة َواإلْنِجیِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْھِدِه ِمَن اللَِّھ َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُكُم 

   ِھ َوَذِلَك ُھَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُمالَِّذي َباَیْعُتْم ِب

 به بهاي بهشت خریداري کرده ابدرستیکه خدا جان و مال اهل ایمان ر

کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا خود   میآنان که در راه خدا جهاد

کشته شوند این وعده قطعی است بر خدا وعهدي است که در تورات و انجیل 

اهل ایمان شما به اي   ؟ و از خدا باوفاتر به عهدش کیستو قرآن یاد فرمود
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خود در این معاهده بشارت دهید که این معاهده به حقیقت سعادت بزرگی 

  .است

  ؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند

و با درود بر امام خمینی و با تشویق بـر           ) عج(با سالم بر مهدي موعود      

دیـدم و     مـی  امام را از نزدیـک    بار     یک استخو   می  خیلی دلم  .راهیان راه شهداء  

 زیـرا   .کشید تا سـندي باشـد در روز قیامـت           می دست پر از رحمش را بر سرم      

   :فرماید  میکاست زیرا خدا  میآمد و از بار گناهانم  میخدا نیز رحمش

  ِإنَُّھ ال َیْیَئُس ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإال اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن 

  .اهللا به جز گروه کافران شود از روح  نمییوسأکه م به درستی

یده عذابم دهـد و     شبر سرم دست ک   اهللا     روح حال چگونه خداوند مرا که    

 شریفه را ذکر نمودم که اوالً قـدر و منزلـت رهبـر را در       ۀ این آی  .ناامیدم گرداند 

یی برخالف رهبري از جانب     ها  نزد خدا بدانید و نیز اگر خداي ناخواسته زمزمه        

 در ایـن جـا شـهید واژه       (.توانید با این آیه محکومشان گردانید     بشنیدید  منافقین  

دهد و ایشان را داراي روحی        می را در نظر خود به حضرت امام نسبت       اهللا    روح

  :دوست دارم این آیه را زیاد بخوانید )کند  میالهی فرض

  َفاللَُّھ َخْیٌر َحاِفًظا َوُھَو َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن 

  ن نگهدارنده و رحم کننده ترین پس خدا بهتری 

  ...رحمکنندگان است

  :یادتان نرود و نیز این آیه

  َواللَُّھ اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن 

   .خواهیم  میو خداست برآورنده آنچه که ما
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که را حاجت بزرگ ما  !ییخداي بزرگ که برآورنده حاجات مااي  پس

 و !ز و ما را جزء اصحابش قرار ده برآورده سا،است) عج(ظهور مهدي موعود 

ِإنَّ اللََّھ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما «: دوست دارم وصیت کوچکم را که آیه!در پایان

دهد سرنوشت ملتی را تا وقتی که تغییر   نمیکه خدا تغییر بدرستی یعنی؛ِبَأْنُفِسِھْم 

   .دآور شوم را یا،».دهند آنچه در نفسهاي ایشان است

موقعیتی که االن شما دارید فقط تا حدوددي در صدر اسالم دیده شده 

 پس این نعمت خدادادي را حفظ کنید و در .نظیر است و در دنیا و تاریخ کم

به امید انقالب جهانی  .صدورش بکوشید زیرا با تمرکز از بین خواهد رفت

   .)عج(حضرت مهدي 

  محمد شاهینی  
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اهللا الرحمن الرحیمبسم 

  !اهللا و برکاته تسالم علیکم جمیعاً و رحم

و سالم خدمت خواهري خوب و دوست داشتنی که توان سپاسـگذاري            

ام   خواهرم دوست دارم قبل از آنکه نامـه .سالها زحماتی را که برایم کشید ندارم     

ده آنرا بخوانی و آنـرا بـا زبـان سـا          بار     یک را در پیش مردم بخوانی خودت تنها      

  .ام نوشته

آنقدر گریه کـردم کـه       وسط دو نماز مغرب و عشا     بار     یک !خواهر عزیز 

 ولی خوب صالح این بود کـه مـن زنـده            ؛پیش محمدآقا باشم  خواست     می دلم

  انشااهللا مـن هـم     .ی دنیا باشم و او برود و پیش خدا باشد         یوفا بمانم و شاهد بی   

  .یوندمپ  میبه اوروز  یک
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که به دسـتم رسـید خوانـدم کـه بـه دزیـان              اي    هدر نام  !خواهر مهربانم  

 تصمیم گرفتم در زیر آتش دشمن هم شده برایت نامه بنویـسم و ایـن                .اي  رفته

   .حمله دشمن را بگیریم جلو نویسم که قرار است  مینامه را در حالی

 تو خواهري برایم بودي که هر موقع به تو و فرزنـدانت فکـر             ،  خواهرم 

به جبهه رفتم و بدون      محمدآقا   بینم که با    می  زیرا .مکن  می احساس شرم    کنم،  می

  .. .. ولی خوب،شدم  میبایست من شهید  می.او برگشتم

 امیـدوارم  ؟چطـور اسـت   محمدحسین واهللا   روح ،حال منصوره ،  راستی 

طوري که آب و هواي جبهـه بـه      همان .که آب و هواي دزیان سازگارشان باشد      

 !را بوس بخـور  محمدحسین واهللا     روح واز قول من منصوره      .من سازگار است  

 !طوري بوس بخور که احـساس کننـد پدرشـان از آنـان بـوس خـورده اسـت                  

کـه چـه کـسانی    دانـم    می ن ، زیرا ؛همچنین از قول من تمام اقوام را سالم برسان        

   .آنجا هستند

  یـاد تـو از خـاطرم       ،رود  مـی  هر لحظه که دلم پیش خدا      !خواهر خوبم  

 ، گنهکار را که در حق تو کـرده        ة خداوند دعاهاي این بند     امیدوارم که  .رود نمی

  !مستجاب نماید

افتم کـه چگونـه از شـهادتش          می هر موقع به یاد شهیدمان    ! خواهرجان 

 زیـرا او بـار      کنم  می  احساس شرم  ،طلبید  می داد و لحظات آخر رضایت      می خبر

 که  کنم  می هر کار  ،ولی من چی   ؛دوم که به جبهه آمد با آمادگی کامل شهید شد         

  و عجیب اینجاست که وقتـی      .»!نه«:گوید  می  اعماق وجودم  ، شهادت باشم  ةآماد

چنـدان دور الیـق       نـه  ة عطسه کردم و امیدوارم در آیند      »!نه«خواستم بنویسم    می

  .شهادت باشم
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جـز خـدا بـا    کس  هیچ هر موقع دلت گرفت و احساس کردي   !خواهرم 

 دعـاي تـو زود      ، زیـرا  ؛ کـن   مقدس براي مـن هـم دعـا        ۀدر آن لحظ  ،  تو نیست 

 که با تو آنگونـه رفتـار      اي     تو شوهري را از دست داده      ، زیرا ؛گردد  می مستجاب

 هـر موقـع     .کـرد   می رفتار) س(با حضرت فاطمه    ) ع(کرد که حضرت علی      می

 طفالن شـهید را بـین خـود و خـدایت     ،شود  میدیدي که دعایت دیر مستجاب 

 این طفالن معصوم شهید در حـق مـا        ۀطواسطه قرار بده تا بلکه خداوند به واس       

   .لطفی کند

، یی تـو  کـنم   مـی  بعد از نماز یا در سنگر به اول کسی که دعـا            !خواهرم 

زیرا من نصف آمادگی به جبهه آمدن را داشتم و نصف دیگر را تو به من دادي                 

 تا آخـرین نفـس رهـرو        هللاءانشا و گفتی راه شهیدمان نباید بدون رهرو باشد و        

  !مشهیدان باش

***  
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کوتاه از خود به جا گذاشته      اي    نامه شهید محمدشریف آرش تنها وصیت    

  :آید  میاست که متن آن در ادامه

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

گذار جمهوري اسالمی ایران و بـا   با درود فراوان به رهبر انقالب و بنیان     

 ت قـسم ا بهـشتی  بـه خـون شـهیدان        ! امامـا  .درود فراوان بر تمام شهداي اسالم     

خورم تا خون در بدن دارم از پاي ننشینم و تنها آرزویم شرکت در جبهـه و                  می

راه اهللا است که همچنین براي رضایت اینکه همسرم اجازه دهد مـن بـه جبهـه                 

نامه بیا تا اینکه پیروزي اسالم بـر         بروم به او گفتم با وضو براي امضاي رضایت        

کنیم که برادران مسلمان فلسطینی       می ندگیکفر جهانی ثابت شود ما در زمانی ز       

طلبند و دستشان بـه دعـا بـه سـوي             می فریاد یاري با   ، زورگویان ۀدر زیر چکم  

خداوندشان است و من چگونه بنشینم و همچنان به خـواب روم و واقعیتهـا را          

 مـا   !خواهر و برادر مسلمانم   اي    همسر و اي    پدر و مادر و   اي    نادیده بگیرم و آخر   
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براي اینکه خدا با ماست و بـراي اینکـه اسـالم پـشتیبان ماسـت و مـا              پیروزیم  

گیـریم    مـی  پیروزیم براي اینکه ایمان داریم و بـراي اینکـه شـهادت را آغـوش              

سـید شـهیدان لبیـک      ) هل مـن ناصـر ینـصرنی      (رویم تا به نداي       می ...پیروزیم

 سـت کـه  ایـن آخـرین نامـه ا   دانم  می ن!ما   عزیز و همسر گرامی    ة خانواد .یمیبگو

بوسم و خـدمت پـدر و         می را از دور  اهللا     روح  منصوره خانم و آقا    !دهم یا نه   می

  .کنم می مادر سالم عرض

 اگر من شـهید شـوم کـه انتظـار خیلـی        !پدر و مادرجان و همسر عزیزم     

 ما ۀوجه برایم گریه نکنید چون هم هیچ  به ،بزرگی براي شماست و هم براي من      

  .در معرض امتحان الهی هستیم

همسرم براي فرزندانم بعد از من هم پدر و هم مادر باش تـا از تربیـت                 

 قرائـت   مند گردند و من هیچ سفارشی ندارم جز اینکه         صد در صد اسالمی بهره    

دعا به رهبر در موقع نمـاز خیلـی و همچنـین    ، دعاي توسل ،  دعاي کمیل ،  قرآن

  .را ترك نکنیدها  نماز جمعه

  کاته اهللا و بر تو السالم علیکم و رحم

   تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار ! خدایا!خدایا

  قربان شهید که خونشان پرثمر است

  گر است اسالم ز خون شهدا جلوه

26/10/1361  

  محمدشریف آرش
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شاهینی نشان از اوج سلوك او در کوتاه مدت          علیرضا    شهید ۀنام وصیت

غـرق   ش جبهـه   علیرضا در دریـاي پرخـرو      .داردحضورش میان مردان راستین     

   .شده و خود یکی از آن مردان بود

   :وصیتنامه علی مصداق این کالم است

  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

  آموز صد مدرس شد لهأبه غمزه مس

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ...َجنََّة ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأْنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم ِبَأنَّ َلُھُم اْل 

  و با سالم و درودي بی پایان  با نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان

 صبر و ةاسو، و نایب بر حقش) عج(خدمت ولی عصر آقا امام زمان 

این رهبر دلسوز و ، امید مستضعفان جهان و ملت ایران، مقاومت و تقوي

فرشتگان این ، و شهیدان گلگون کفن، حضرت امام خمینی، بیداردل بزرگوار

ملکوت اعال و عاشقان جانباخته که خالصانه به بزرگترین و تنهاترین آرزوي 

این عاشقان جان ،  و تمامی رزمندگان غیور و شجاع و مخلص.خود رسیدند

بر کف آزاده که از جان و مال خود گذشتند و جانشان را که کوچکترین و 
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 و شما ملت .ذاشتنددر راه خدا بر طبق اخالص گ، شان بود ییتنهاترین دارا

مقاوم و بیدار دل و سلحشور ایران که تمام وجودتان را وقف این انقالب 

 )ع(اید و از جان و مال و فرزند خود در این راه که همان راه حسین  کرده

  .دریغ ندارید، باشد می

هلتم داد تا اسالم واقعی را بـشناسم و در          م که کمی    کنم  می شکر خداي  

اي  و امروز افتخار ما ایـن اسـت کـه در راه عقیـده             ،   نروم خاموشی جهل از دنیا   

 آگـاهیم و غیـر از ایـن برایمـان راهـی           کـامالً   کنیم که به حقانیـت آن         می جهاد

   .ماند که یا پیروز شویم و یا شهادت را چون جامی پر از عسل بنوشیم نمی

ولیتی که حس نمودم در راه خدا و بـراي          ؤو من بر اساس رسالت و مس      

 و حراست از انقالب اسالمی کـه تبلـور اسـالم و خونبهـاي هـزاران                  پاسداري

 مقدس که براي پیروزي اسالم عزیـز اسـت   ۀمیل به جبه باشد با کمال    می شهید

و اگر در ایـن راه      دانم    می رفتم و گام نهادن در این مسیر خدایی را یک فریضه          

زیم کـه   و اگر هم کشته شویم بـاز هـم پیـرو   .پیروزیم، دشمن را شکست دهیم  

  .خواهد  میزهی سعادت

 شکر پروردگار و افتخار براي ما و شماست کـه در   ۀبه هر حال این مای     

و با جاري شـدن ایـن خونهاسـت کـه     ، رسیم  میاین راه به درجه رفیع شهادت 

و ، گـردد   مـی لصشود و به حکومت عدل الهی آخرالزمان مت    می انقالبمان بارور 

ـ         با خون خـود کـه در ب       توانیم    میما    حکومـت   ۀرابـر اسـالم نـاچیز اسـت زمین

ایـن  ،  یم و همانطوري که آرزوي همـه ماسـت        یدادگستر حضرتش را فراهم نما    

انقالب را به رهبري حضرت امام امت بـه انقـالب جهـانگیر حـضرت مهـدي                 

  و مـن از شـما عاجزانـه        . پیونـد زنـیم    ،الفـداء له  اهللا االعظم ارواحنا     تبقی) عج(
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رد مجاهـد را بدانیـد و از بیانـات گهربـارش جـداً       خواهم که قدر این ابر مـ       می

ید که به راستی خداوند نعمت گرانبها و عظیمـی را بـه مـا عنایـت                 یاستفاده نما 

کش و خیرخواه و غیور و شجاع        سوز و زحمت   فرموده و رهبري با تقوي و دل      

افتـد و    نمـی از پايگاه   هیچو مقاوم و بیدار دل و آزاده نصیب ما کرده است که    

شه سعی شما این باشد که گوش به فرمانش باشید و حداکثر اسـتفاده را از                همی

گونـه   هـیچ ،   و اکنون که من در جبهه هـستم        .یدیوجود شریف و با برکتش بنما     

بلکه خیلـی مـسرورم کـه ایـن         ،  کنم  می ن وحشت و نگرانی در وجودم احساس     

م کـه  بفهمـم کـه چنـین رهبـر و ولـی امـري دار      تـوانم   میآگاهی را دریافتم و    

  .فرمانش بالدرنگ اجراشدنی است و ما همه با رضایت کامل مجري آن هستیم

 در وجودم حس  کامالً  شهادت را   ،  و اکنون که عازم به میدان نبرد هستم       

تردید بر من مستولی نیست و این مرگ را از عسل بر وجـودم            اي     و ذره  کنم  می

رعی هـر مـسلمان      شـ  ۀچون اطاعت از امام است و این وظیفـ        ،  دانم  می گواراتر

   .است

 وایـد      مـرا بـاز کـرده      ۀ اکنون که وصـیتنام    !و اما شما پدر و مادر عزیزم       

اي  بار شده چون ذاتاً در نهاد هـر خـانواده   که چشمانتان اشکدانم    می خوانید می

  اول غمگـین   ۀدهـد در لحظـ      مـی  موجود است که وقتـی عزیـزي را از دسـت          

 و من از شما خـواهش     ،  کنند  می تشوند ولی سپس با صبر خداوندي استقام       می

زیرا بردباري و صبر شما بیشتر باعث شکـست  ،  که براي من گریه نکنید کنم  می

   .شود  میدشمن و روحیه براي خودمان

 جز آن تبلیغات و سـخنرانیها       ؟مگر عاشورا را چه کسی زنده نگه داشت       

 و مظلومیتهاي بعد از شهادت بود که کمر دشـمن را شکـست و دل دوسـت را            
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، اسـت ) ع(از حضرت قاسم و علی اکبر حـسین         تر  مگر خون ما رنگین    .سوزاند

 که مظلومانه در صحراي کربال کشته شدند و ما خاك کف پاي آنان هم حساب              

خواهم که ایـن بـدن نحیـف و      میشویم و از خداي تبارك وتعالی عاجزانه  نمی

اقـل ارزش  تکه و مجـروح سـازد کـه ال    طاقت ما را چنان در راه خودش تکه    بی

  .یک قطره از خون شهداي کربال را داشته باشیم

امیدوارم که براي از دست دادن فرزندانتان غصه و افسوس          ! پدر گرامی  

نخورید که شهادت حد نهایی تکامل یک انسان اسـت و آمـاده از دسـت دادن                 

   . فرزندان خود در راه خدا باشیدۀبقی

ه خدا هدیه کردي و به فرمـان  وار فرزندت را در را درود بر تو که مردانه 

بدان و آگاه بـاش کـه    !خداي بزرگ به دیدار عاشقان و قربانگاه کربال فرستادي    

زند و مرگ در راه خـدا را جـز            نمی تعالی سر باز   فرزندت هرگز از فرمان باري    

  بهتـرین نعمتهـاي خداونـد      ءدانـد و شـهادت را جـز         نمی سعادت چیز دیگري  

   .شود نمی هرکس شمارد که نصیب می

کردم در مکانی راحت قـرار بگیـرم و در سـنگر              می از اینکه حس  ! پدرم

توانستم به خود بقبوالنم کـه بـرادرانم در مـرز مـا               نمی من .نباشم غمگین بودم  

قـدر کـشته یـا زخمـی         شوند و من هر روز شاهد این باشم کـه فـالن             می شهید

بهترین جوانـان مـا   از اي  توانستم مشاهده کنم که هر روز عده   می چگونه .شدند

کـه از   دانـم     مـی  ؟شوند و من به کارهاي روزمره خود مـشغول باشـم            می کشته

بـر  ) ع(اکبر  ولی مگر غم از دست دادن علی  ،  دست دادن من شاید سنگین باشد     

مگر آنها نبودند که کشته شدند تا دین اسـالم پـا             ؟سنگین نبود ) ع(امام حسین   

درس شهادت را   ) ع(اکبر   ا و سرورم علی    خود از آق   ۀ من هم به نوب    ؟بر جا باشد  
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بار است و نبایـد منتظـر باشـم کـه            یاد گرفتم و آموختم که زندگی مادي نکبت       

 شـما هـم ماننـد    .بلکه باید رفت و آنرا در آغوش گرفـت ، مرگ ما را فرا بگیرد 

صـبر و اسـتقامت و آزادگـی را پیـشه           ) ع(موال و آقایمان حضرت امام حسین       

  .خود کنید

پیروز شدي و   ات    سالم بر تو که باالخره بر احساس مادرانه       ! یزمادر عز  

نبرد کفار و مسلمین کـردي و گفتـی کـه تـو را در راه                میدان  فرزندت را روانه    

 کـه مـادري از   کنم می  وجود تو افتخاره من ب.کنم می  انقالب اسالمی ۀخدا هدی 

جان من  پروردگار عالم و کسی که      از   همیشه   .هستی) ع(سالله حضرت زینب    

خواستار آمرزش گناهان و راضـی بـودن شـما از خـودم             ،  در ید قدرت اوست   

  !و امیدوارم که این حاجت من مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشدام  بوده

خواهم هرگونه ناراحتی و افـسردگی را از خـود دور کنیـد و           می از شما 

 لیاقت را به مـن      همیشه خوشحال و امیدوار باش و مرا دعا کن که خداوند این           

   .بدهد که بتوانم در روز قیامت شماها را هم فراموش نکنم

 هوشیار باشید و غیر از اسالم و قرآن بـه چیـز             !برادران خوب و عزیزم    

دیگري فکر نکنید که هر چه خیر و صالح انسان است در این کتاب و در ایـن                 

را ترویج  ) ع(حسین  راه نهفته است و شما نیز سعی کنید که راه خدا و راه امام               

 پیوسـته در راه  .یـد یو در این راه از بذل جان و مال خویش دریـغ نفرما         ید،ینما

 اسالم عزیز کوشا و تمامی فرامین امام را به جان و دل پذیرا باشـید کـه                عتاليا

است و ایـام عاشـورا کـه جـان دادن در راه ایـن هـدف          )ع(زمان حسین   ،  زمان

  .افتخار است
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نالـه  و  بیدار باشید و بدانید که فقط با گریـه          !  عزیزم خواهران مهربان و   

 بلکه باید ابتدا صبر و استقامت را پیشه خود کنید و            ؛گیرد  نمی  شما انجام  ۀوظیف

نیـان از دوسـت و دشـمن    جهاگونه پیام خون شهیدان را به گـوش       سپس زینب 

ناامیـدي در   و  ست  کوسیله باعث جوششی در دل دوستان و ش        برسانید تا بدین  

ي الهـی را سـرلوحه      ا و همیـشه حجـاب و پاکـدامنی و تقـو           .ل دشمنان شود  د

وسیله بهتر با اعمال و کردار خـود بـه        زندگی خودتان قرار دهید تا بتوانید بدین      

   .تبلیغ حقیقت واقعی دین اسالم و ادامه دادن راه شهیدان بپردازید

ـ        ! آشنایان و هموطنان عزیز و گرامـی      ،  دوستان  ن ایـن آب و خـاك و ای

در حفـظ  ، اسالم بر گردن ما حق دارنـد و  ...ایران عزیز و این مکتب پرشکوه و   

بـه جـان   شـما را   !آنها کوشش کنید و نگذارید به دست اجنبیـان از بـین بـرود             

 دشـمنان داخلـی و      ۀماننـد بـر همـ      گونـه و خمینـی     وار و حسین   عزیزانتان علی 

 سرتاسـر گیتـی    بخروشـید و ایـن انقـالب را بـه          انقـالب  خارجی اسالم و این   

گیر کنیم و براي     دار اسالم هستیم باید آنرا همه      اکنون ما پرچم   چون هم ،  برسانید

ش حتی جان ناقابلمان را نیـز بایـد هدیـه کنـیم و اال واي بـه روز و                    ا  نگهداري

  .احوال ما اگر این انقالب نابود شود

اي   اسالم پس از گذشت سـالها بـار دیگـر جـان دوبـاره             ! امت مسلمان  

 پس والیت فقیه را باید سـالم  .فته است و قلب این اسالم والیت فقیه است        بگر

 ناگفته نماند که باید جوارح یک جـان         .نگه دارید تا اسالم جانش سالمت باشد      

را نیز سالمت نگه داشت و آن یاران باوفا و پیرو خط امام هستند که اطاعت از                 

ام وجـود و قـدرت      آنها نیز امري اسـت بـسیار مهـم و واجـب و بایـد بـا تمـ                  

و شـایعات  هـا   هئـ  و گوش به توط.باشد  میحمایتشان کنید که وظیفه شرعی نیز     
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مشرکین و منافقین ندهید که همچون طبل تو خالی صدایشان زیاد اسـت ولـی               

العمل و مقاومت همه نابود شدنی و از بین رفتنی         بدانید که با کوچکترین عکس    

  .هستند

 خودتان را بدانید    ۀسعی کنید همیشه وظیف    !جوانان و امیدان آینده   اي     و 

 : مـن معتقـدم کـه وظیفـه هـر انـسان            .یـد یو هدفتان را در زندگی مشخص نما      

  .باشد  می،و آنچه مربوط به دنیاست  خودشناسی و دنیا شناسی،خداشناسی

ون زنـدگی بـه یـاد او        ئ شـ  ۀامیدوارم که خدا را فراموش نکنید و در هم        

 و خودتان را هم با اخـالق اسـالمی بـسازید و         باشید و فقط از او کمک بطلبید      

نـه هـواي نفـس بـر       ،   شما بر هواي نفس خود غالب باشـید        ،همیشه سعی کنید  

اکبـر حـسین کـه مظهـر       و دل به دنیا نبندید و آزادمرد باشید و مانند علـی         .شما

   .نید و راه شهیدان را ادامه دهیدفضیلت بود در مقابل زور و زورگو قد علم ک

ـ   ! پروردگارا! الهابار    ات  بـه روان فرسـتاده  ،  ناقابـل خـون مـا     ۀایـن هدی

شکن را بپذیر و ما را از سـربازان          و فرزندش خمینی بت   ) ص(حضرت محمد   

باشد   می قرار بده و آرزوي ما که همان نعمت پر لطف شهادت          ) عج(ولی عصر   

ن و چـاکران سـرور شـهیدان        ا و این بنده حقیـرت را جـزء غالمـ          !برآورده ساز 

قرار بده و تو خـود شـاهدي و آگـاهی کـه ایـن               ) ع(بن علی   ا حسین   حضرت

ی برسیم و یا چیـزي از  تالش و پیکار ما نه از آن جهت است که به پایگاه قدرت 

جهـت اسـت کـه نـشانه و      بلکه بـدان ، ارزش دنیا را به چنگ آوریم    کاالهاي بی 

ت و  پرچمهاي دین تو را برافـرازیم و بـه مـردم جهـان شایـستگی و راه هـدای                  

 امـان یابنـد و سـتمگران بـه     ، تو ةتا بندگان ستمدید  ،  پرهیزگاري را هدیه آوریم   

   .کیفر خویش برسند
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پس مرا در آن صـراطی      ،  تو جانم دادي و جانم را خواهی گرفت       ! خدایا

ـ     ۀگاه در لحظ   گذار که هیچ    م و هرگـز مـرا بـه خـودم وا          ورز جان دادن غفلت ن

   .مگذار که بی تو همیشه هیچم

بینی به حـدي گناهکـاریم     می این جمع و این بنده حقیر را که       ! خدایابار

 ؛که همگی در پیشگاه کبریایی تـو شرمـساریم        ایم    و از فرمان تو سر پیچی کرده      

و پـدر و مادرمـان را هـم بـبخش و            ،  ما را از بخشیده شدگان درگاهت قراربده      

   .بیامرز که آنها نیز بی تو روسیاهند

ا و قدردان این انقالب و اسالم و امام بگـردان           امت ما را پیروز بفرم    ! الها

ساز ظهـور حـضرتش بفرمـا و ظهـورش را نیـز نزدیـک                و این انقالب را زمینه    

  .بگردان

  خمینی را نگهدار، تا انقالب مهدي!  خدایا!خدایا

  ع الهديتبوالسالم علیکم من ا

  علیرضا شاهینی 

  1/10/1365 دوشنبه
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  شهید محمدشریف آرش

  

  شاهینیشهید محمد 

  

  شهید علیرضا شاهینی



و علیرضا شاهینیشهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد هاي  عکس / 146  

  

   آرششریفنفر نشسته روي صندلی ضدهوایی، شهید محمد

  

   آرش محمدشریفشهید، نفر سوم از راست



147  /منتظر من هستند  

  

  محمدشریف آرششهید 

  

   سمت راست، آرش محمدشریف شهید



و علیرضا شاهینیشهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد هاي  عکس / 148  

  

  محمدشریف آرششهید 

  

  نفر دوم از سمت راست، شهید محمد شاهینی



149  /منتظر من هستند  

  

شهید محمدشریف آرش



و علیرضا شاهینیشهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد هاي  عکس / 150  

  

   آرش پشت بیسیممدشریف محشهید



151  /منتظر من هستند  

  

  سهید محمدشریف آرش

  

   راست، شهید محمد شاهینینفر سمت



و علیرضا شاهینیشهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد هاي  عکس / 152  

  

  نفر دوم از چپ، ردیف جلو، شهید محمد شاهینی

  

  نفر اول از چپ، ردیف جلو، شهید محمد شاهینی

  



153  /منتظر من هستند  

  

   وسط نشسته، شهید محمد شاهینینفر

  

  نفر اول از راست، شهید محمد شاهینی



و علیرضا شاهینیشهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد هاي  عکس / 154  

  

  ، شهید محمد شاهینیدهنفر اول از چپ، ایستا

  

  نفر دوم از راست، ایستاده، شهید محمد شاهینی



155  /منتظر من هستند  

  

  هید آرش سمت راستش

  

   آتشسمت چپو شهید محمدشریف آرش سمت راست شهید محمد شاهینی 



و علیرضا شاهینیشهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد هاي  عکس / 156  

  

  جنازة شهید محمدشریف آرش



157  /منتظر من هستند  

  

  جنازة شهید محمد شاهینیتشییع 

  

  تشییع جنازة شهید محمد شاهینی



و علیرضا شاهینیشهید محمدشریف آرش و شهیدان محمد هاي  عکس / 158  

  

محمدحسین آرشفرزندش رش و سفره عقد  آ محمدشریفمرقد شهید

  

محمدحسین آرشفرزندش  آرش و سفره عقد  محمدشریفمرقد شهید


