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  :یادداشت نویسنده

  

          

  ادعا کجایند مردان بیکجا رفت تأثیر سوز دعـا                   

  علمدار مردان میدان عشق  کجایند شورآفرینان عشق             

و مجیـد  آوري و تدوین خاطرات بـرادران شـهید، رشـید        از زمانی که کار جمع    

جعفري را شروع کردم، بر خود الزم دانستم که باید آنان را بشناسم تا بتوانم بـا    

من فقط نامی از بستان شنیده بـودم کـه روزي   ! قلم توصیفشان کنم، اما افسوس    

نـام و نـشان را در         م که شلمچه کبوتران بی    ا  فقط شنیده . مزرعه عشق بوده است   

کش بـا خـون پـاك رشـید و امثـال او      از خونین شهر که خـا . داد  خود منزل می  

از . انـداخت   ها چنـگ مـی       از چنگوله که براي شهادت به قلب       .متبرك شده بود  

از کله قندي که شـیرینی جهـاد را         . دجله که مجیدها درآن غسل شهادت کردند      



از . آموخـت   از فـــاو که وفـا و بنــــدگی را مـی          . کرد  به رهگذران تعارف می   

به روي آن حرفی از نان و نام نبـود و هـزاران اسـم               خاکریز نونی شکل که رو      

رفتم سراغ خانواده، اقوام، دوستان و همرزمان       . قلم در دستم معطل ماند    ... دیگر

  .این دو عزیز

  ».یابیم که رشید را توصیف و مجید را بشناسانیم اي نمی واژه« :  آنها هم گفتند

اکنون آن چه را که در      . دام کمکم کن    از روح پاك این دو انسان آسمانی خواسته       

امیـدوارم کاسـتی و نقـص را بـر مـن            . ام  ام، بر روي کاغـذ نگاشـته        توان داشته 

  !ببخشید

امروز زنده نگه داشتن یـاد و خـاطره         « : به فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی     

  . ». شهیدان کمتر از خود شهادت نیست

 گـردآوري ایـن     اجر ایـن کـار را بـراي کـسانی قـرار ده کـه در               ! پس خداوندا 

  .مجموعه مرا یاري کردند

در پایــان از خــانواده محتــرم ایــن دو شــهید، خــانواده خــودم و جنــاب آقــاي 

  .کنم حسینعلی جعفري که کمکم کردند تقدیر و تشکر می

  .در برابر خصم رشیدم گردان و در غلبه بر نفس مجید! پروردگارا

  فاطمه روحی



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ريخاطرات شهید رشید جعف
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  يد جعفرید رشینامه شه یزندگ

 از یکیدر  رشید با تولدش ،کیو چهل و  صدیو س  هزارفروردین اول

انای مازندران به نام ميروستاها
1

 . پدر و مادرش نشاندياهلببر ، لبخند شوق را 

گلبانو، سختی زیادي کشید تا او را بزرگ  مادرش .ین فرزند خانواده بوددوم

  .کرد

همراه خانواده به   و کرديگاهش سپرد را در زاییابتدات تحصیال 

 ي شهید محمد منتظرۀ راهنمایی را در مدرسةدور. سمنان نقل مکان کرد

  . خانواده باشد   کمک خرجاتکرد  ها کار میتابستان .پشت سرگذاشت ،سمنان

                                                
   .میانا در چند کیلو متري شهر ساري قرار دارد -1



  2/خاطرات شهید رشید جعفري

اوج حرکتهاي مردمی و پیروزي رستان او همزمان شده بود با ین دبدورا

 ی مجالس و محافل مذهبها، ییماید در تظاهرات، راهپیرش. یالمانقالب اس

در . پایگاه بسیج مجمع ابوالفضل سمنان بود عضو فعال .حضور داشت

 ، قرآندر اثر انس با.  ابتکار و خالقیت داشتی اجتماع وی فرهنگيها زمینه

و از طرفداران .  بودیزدن در بین دوستان و آشنایان مثال اخالق و رفتارش

  . بودیشهید دکتر بهشتادتمندان ار

، دیپلم و ساختمان   راهۀ در رشت،د عباسپور سمنانی هنرستان شهاز

  .ح دادی قبول شد، اما جبهه را بر دانشگاه ترجي افسرةدر دانشکد. گرفت

سرانجام در دوازدهم . دو مرحله به جبهه اعزام شد ،از طرف سپاه

به شهادت  المقدس یتات بی در عمل،کیصد و شصت و یو س شت هزارهبیارد

  .دیرس

 ییحه یامامزاد،  سمناني در گـلزار شهدا،عیی پس از تش مطهرشکریپ

  . السالم به خاك سپرده شد هیعل
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من کالس سوم .  ما خوب نبودیوضع مال.  میانا بودیميدر روستا

 مانده ان دلمبهف مدرسه ی داشتن کيآرزو. د بزرگتر بودی بودم و رشییابتدا

  .بود

 به صورت بعالوه یطانیکش ق  که چگونه بارشید به ما یاد داد

مسیر منزل تا مدرسه که فاصله بین دو روستا بود،  .کتابهایمان را به هم ببندیم

ها   وقتیگاه. کردیم  میي و بازیها شوخ  با بچه،بین راه. شد مییک کیلومتر 

 در این حین،. زدیم  را به سر و کله هم میی بسته شده با کش قیطانيکتابها

  باز.نشاند ی و ما را به عزا مشد ی گم م وافتاد یکن از داخل کش م مداد و پاك

د مداد و پاك ی خري برا،میکرد ی ميه زاری گریکل ،مانپیش پدر و مادرباید 

  .کردند ی ما را برآورده مۀآنها هم بعد از تعهد گرفتن از ما، خواست. کن

م که یاد گرفتی.  به بازار آمدییلوی پنج کيها  نمک در بستهیبعد از مدت

م که مداد ما کمتر یخوشحال بود .میف استفاده کنی کيلون نمک به جایاز نا

  .دوش یس نمیخمان یها کتاب، ی باراني هوادرد و وش یگم م

  جان جعفري دوست شهید علی



  4/خاطرات شهید رشید جعفري

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ه داشتیک فرق با بقی اما . هم سن و سالشيها  مثل بچه،چه بودب

  . بوداخالق یلی خوشخ

 يها ش بچهیهای از هم کالسیکی. یا پنجمبود دانم کالس چهارم   ینم

 را ییآموز جلو  گوش دانش،ن پسر از پشت سرآ .کرد میت یگر را اذید

ب ینص یکس را ب چیح هیزنگ تفر. آورد یم ش را دری و صداپیچاند یم

را از اي دیگر چیزهو  یها و جعبه مداد رنگ  بچهیبی پول توج.گذاشت ینم

 به او اعتراض یاگر کس. دا کرده بودی دست بزن پاواخر،. داشت یم فشان بریک

ر را سر یمدروز  یکمعلم .  ول کن نبود،شکست یدست نم و تا سر کرد می

ه یتنبگه نه ی د؟ن پسر چکار کنمبا ای دونم ی نم!آقا«:کالس آورد و گفت

  .»!قیکارسازه و نه تشو

 د چنانیرش. دیاو را گذاشت کنار رش. ر دادیی تغ رااو ير جای مديآقا 

تعجب  بخصوص معلم ،ها  بچهۀ همه کگذاشتر ی در او تأثبا اخالق و رفتارش

  .کردند

  پدر شهید
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 مهارت ، جودو و شناۀدر رشت . عالقه داشتیرشید به ورزش خیل

ده سرختابستان شد و او به .  پیدا کردیخوب
1

 ۀ به منطقبا همروز  یک.  آمد

ها به خاطر عمق  بچه. بود یآنجا حوضچه بزرگ.  برنجستانک رفتیمیتفریح

من  .رفت یرشید داشت داخل آب م .ترسیدند آن می زیاد آب، از وارد شدن در

ندید ـخ .».ره یـ این آب نمي هیچ کس تو.خطرناکه! داداش«:زدمفریاد  از ترس

   .».شم یشنا بلدم خفه نم«:تـو گف

  . آبيتوبرد دقیقه از آب بیرون آمد و مرا بغل کرد و بعد از چند 

  حمید برادر شهید

                                                
 . روستاي کوچکی در شصت و پنج کیلومتري شمال شرقی شهمیرزاد در منطقه پشت کوه-1
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 به .داشت  ی صورتش را سرخ نگه میلی با سشمادر بود که یمیتی ۀبچ

آن بچه . ه بود را مشغول کرددیرش فکر یین مسأله خیل ا . بودندتاج محنان شب

 !پسرم«:به او گفتمروز  یک. دبرد تا به آنها کمک کن یکار م را با خودش به سر

 تازه  بلده؟ي کار مگه،دست خودتر وي که به عنوان کارگر بردو ریکس

  .» سر کار؟يبر  تو یکی دیگه رو می،برادرت مجید بیکاره

 داره اونها ی و مادرش با سخت داره، اما اون یتیمهپدرمجید  !بابا«:گفت

 برام يده و چا  یدستم م ن آبوای لکی نم او.کنم  ی مییا من بنّ.کنه یمرو بزرگ 

 همه دست يروزالبته  .کردبهشون کمک جوري  کید یبا .کنه یدرست م

   .».میا لهی ما وس،خداست

  پدر شهید
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 يروستابیشتر ساکنین . شد سرد میکم  کمهوا داشت . اوایل مهر بود

  .شد ی از سکنه میالختقریباً  روستا .کردند در این فصل کوچ می ده سرخ

 جوانی که تقریباً هم سن و سال رشید بود، ،صبح دیدمروز  یک

از کی اجازه «:گفتم. شسراغرفتم عصبانی .  باغ مردم برديگوسفندش را تو

  .» باغ مردم؟ي تويمد او سرت رو انداختی پایین و،گرفتی

شون  محل نیستن که گاو و گوسفندیدیدم اهال«: کرد و گفتمنّو منّ 

  .».و بخورهعلفها ر

 .»؟ روز روشني تويدزد«: گفتم.آمدیدن حرفش خونم جوش با شن

. دخارج شوجا  اینیک سیلی بهش زدم و تهدیدش کردم که هر چه زودتر از 

از چوپان  .»کاریه؟این چ! بابا«:در این لحظه رشید از راه رسید و گفت

تونم   نمی.رمه پدن او! صورتم بزني سیلی توکبیا ی«:عذرخواهی کرد و گفت

  .».بگم بهش يچیز

 من اشتباه .هنحق با او«:چوپان با دیدن رفتار رشید شرمنده شد و گفت

   .».کردم

 یه رايهر چیز«: گفت.به خانه که رسیدیم، هنوز رشید ناراحت بود

   .از رفتارم پشیمان شدم .».درست نبوداصالً  ون رفتارت.داره

   پدر شهید
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مشغول کار روز  یک. کردیم می بنایی ي با رشید کارها،اوایل جنگ

 ي پیش به سو! جوانان!جوانان«: شنیدیمرا مردم  تظاهراتي صدابودیم که

  .»!اعدام باید گردد صدام ضد اسالم !ها جبهه

را شنید، دیگر دست و دلش  صداها یوقت .بست بود  چوبيرشید باال

  .».تظاهرات شروع شد!  یوسفیيآقا«:گفت. رفتبه کار ن

 .نگذاشت حرفم را تمام کنم .».کار موندهفقط کمی از «:گفتم

  .».شه  داره دیر می! بیا با هم بریم.مناونش با «:گفت

  گل یوسفی دوست و همکار شهید ی عل
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به بانک روز  یک. سال گذشت دو. یش باز کردمانداز برا حساب پس

ارد  و،دستش بود انداز  پسۀ که دفترچیموقع برگشتن از بانک در حال. رفت

  .»؟بانک یش برام پول گذاشتیسال پ ادته دوی«:خانه شد و گفت

  .» چه طور مگه؟!آره«:گفتم

  .».حسابم رو بستم«:گفت

  .»چرا؟«:گفتم

ن مقدار یا’:دمی از کارمند بانک پرس.اومده روشچهارده تومن «:گفت

 که به یدوست ندارم پول’:گفتمش ـ به.‘!سود پولته’: گفت.‘ه؟یـافه چـاض

  .».‘.م بشها یختم وارد زندگیدم و عرق نریت نکشخاطرش زحم

  دیشه درپ
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روز  یک .نشست یشم میساعت پ  دویک یورگاه یتعمد مآ می یگاه

سرم را باال د ی رشيشنیدن صدا با .به کار بودکامالً حواسم . مشغول کار بودم

 .ارد رنگ به رو ند بپرسم که دیدميخواستم چیز ی م.گرفتم و نگاهش کردم

  .».مارستانی بیاینتر ب عید هر چه سری با!احمدآقا«:گفتفوراً 

  .» افتاده؟یچرا؟ مگه اتفاق«:گفتم

 آپاندیسش  دیر بجنبیم ممکنه. بیمارستانه رجب، برادرت!آره«:گفت

  .».بترکه

  .» بده؟یحالش خیل«:پرسیدم. ام حبس شد نفس در سینه

  .».بشهعمل گه باید  یــ م وخواد یت میدکتر رضا«:جواب داد

 يبین راه به من دلدار.  ما چند برابر شده بوديمسیر بیمارستان برا

دکتر .  بیمارستانرسیدیم .»!یاد  پیش نمییاهللا مشکلشاء ان«:گفت می داد و   می

  .». بودیند مرگش حتمورس  رو نمیناگه دوستش او«:گفت

  احمدعلی روحی دوست شهید
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زودتر رفتم زیر . خوابیدیم ی یک اتاق ميشید توبا ر. بعد از انقالب بود

آن شب رشید نشسته بود کنار رادیو و داشت به اخبار گوش .  بخوابمکهپتو 

 !شنوندگان عزیز«: کردنگوینده خبر اعال. اش بود کار همیشگی. کرد یم

  . ».رسیدقتل انورسادات به 

 از جایم . سر دادي رادیو را زیاد کرد و فریاد شاديرشید ناگهان صدا

  .» چه خبره؟ چی شده؟!رشید«:پرسیدند آمدند و همبقیه . پریدم

  .»! مژده بدین! مامان!بابا«:گفت

 ظلم و ة باالخره دور!بابا«:رشید گفت. کردم واج نگاهشان میو هاج 

  .».شدکشته  انور سادات .رسه ستم به آخر می

   حمید برادر شهید
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 داشتیم يکارگر. اش بود عهدهبه ی  هر کس کار مشخص.چند نفر بودیم

 يبارهاباید .  بودنحیف و الغر. کرد درست میو مالط آورد  میکه سیمان 

نفسش .  بودسختی کار. برد می دوم و سوم ساختمان ۀسنگین را از پایین به طبق

  .کرد کارش را خوب انجام دهد  میی سعیبرید ول یم

 ساختمان که ي از باال.یک لحظه دیدم نیست. کرد میرشید دیوارچینی 

ارگر گرفته و با  سیمان را از دوش آن کۀرشید کیسدیدم به پایین نگاه کردم، 

 سیمان را زمین گذاشت و ۀبه ما که رسید، کیس. یاد  میها باال سرعت از پله

  .». شما نیستۀوظیفکه  این! آقارشید«:گفتم.  راست کردکمرش را

تیکی پر از آب را سر کشید و لیوان پالس. پاك کردرا اش  یعرق پیشان

  .».استراحت کنه یکم خواستم کمکش کنم تا . خدا بنیه ندارهةاون بند«:گفت

  .»ست؟اچکاره جا  این نپس او«:گفتم

  .». ماستگناهش چیه که زیر دست«:گفت

  گل یوسفی دوست و همکار شهید یعل 
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ماشین . داشتیم در پیش ي راه زیادده سرختا .  راه مانده بودیمتوي

.  باشیميناچار بودیم دنبال ماشین دیگر.  ترسیده بودی راننده خیل.جوش آورد

ده  سرخما رو به «:و گفتیمجا  آنرفتیم .  بودی کوچکيروستا یآن نزدیک

   .».برسون

باالخره . چانه زدن فایده نداشت. خواست ی مي زیادۀ نیسان کرایةرانند

. اش گرفت گریه.  که از اقوام رشید هستیم بین راه فهمید.راضی شد که بیاید

وقتی ما را به مقصد رساند، هر . همکالسش بود . بزنیمیدیگر نگذاشت حرف

   .نگرفت کرایه ،چه اصرار و التماس کردیم

   شهیدي پسر عموي جعفریبخشعل
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به خاطر پا . گذشته بودشب،  از دوازده و نیم ،ساعت را که نگاه کردم

شاید «:با خودم گفتم. دیدم چراغ اتاقش روشن است. برد یبم نم خوا،درد

  .».شن ماندهخوابش برده و چراغ رو

به خیال خودم در را آهسته باز کردم تا .  طرف اتاقشرفتم شدم و بلند

یح ـتسب.  او را سر سجاده دیدم،در را باز کردم یوقت. او را از خواب بیدار نکنم

 و باش که فکر کردمر  من!يز بیدارتو که هنو !رشید«:فتمـگ. ودـتش بـدر دس

 مگه نماز قضا !ته دیر وقیبخواب خیل .اومدم چراغ رو خاموش کنمو  یخواب

  .»؟يدار

  .».درد دل دارمبا خدا  نماز قضا ندارم، .نه«:گفت

  پدر شهید
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پول  یمبلغ نداشتیم، اما هر ماه به رشید ی خوبیوضع مالکه  اینبا 

 هیچ ، هنوز به آخرماه نرسیده،بار یک. کرد یخرج نموقت  هیچ. دادم ی میتوجیب

  .»چکار کنیم؟«:مـفتـمم گـانـبه خ.  در خانه نداشتیمیپول

  .».ير قرض بگیریم تا حقوقت رو بگیر نفکناچاریم بریم از ی«:گفت

  .» چرا پریشونی؟ شده بابا؟یـچ«:پرسید. رشید از بیرون آمد

  .».کشم  خجالت می، پول قرض کنمیخوام برم از یک می«:گفتم 

 یبعد از چند دقیقه، بیشتر از مبلغ.  اتاقشرفت توي مکث کرد و یکم

  .».همش همینه«:را که نیاز داشتیم آورد و گفت

  .»؟يولهایی که بهت دادم خرج نکرد پ!رشیدجان«:گفتم

  .». که خرج کنم نداشتمينیاز«: گفت

  پدر شهید
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  . »! عجیبهیخیل«:گفتروز  یک  .داد یدرس مها بزرگتربه با رفتارش 

  »؟یچ«:گفتم

  .».ذارنگ ن میو چرخ دیگريچوب الیها بعضکه  این«:گفت 

  .».شناسن جور افراد خدا رو نمی این«:فتمگ 

  .»!نندوون بش ناظر بر اعمالو خدا ر بایددر همه حالآدمها «:گفت  

  احمدعلی روحی دوست شهید
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خواستم او را در کالس اول  یم. شدیم سمنان ساکن ،هسال پنجاه و س

.  مدرسه شدمیتم و راهگرفد را یدست رشروز  یک. نام کنم  ثبتییراهنما

رو شدم ه  روبیبا شخص. م وارد دفتر مدرسه شد. نام زیر بغلم بود مدارك ثبت

 ثبت نام يبرا«: گفتمیسالم و احوالپرس بعد از.  داشتیل پرپشتیکه سب

   .».ممداو

ن مدرسه جا ی اي تو!آقا«:جا کرد و گفت ه جابی صندلي را روشخود

  .»!گهی دي ببرش جا،میندار

 ییبه و جاین شهر غری ايام تو بچه«:کردم و گفتمن پا و آن پا ی ایکم

  .»!نی در حق ما بکنی لطفکیشناسه، اگه ممکنه  یرو نم

ک  یز برد و بهی ميآرنجش را رو.  دفتر گذاشتيخودکارش را رو

  .»!نمی بده ببواش ر کارنامه«: مکث گفتیبعد از کم. ره شدیقطه خن

 نمرات ير روی مديچشم آقا .کارنامه را با احترام جلوش گذاشتم

. د انداختی به رشیم نگاهیآرام سرش را برگرداند و ن .چرخیدداخل کارنامه 

قت یا با لۀمعلومه که بچ! ن پسریآفر«: لبش نشست و گفتي رویلبخند کمرنگ

 از  یکیاو .».یبط هم منضیلی خگه یات م ن کارنامهـ در ضم.ی هستیزرنگو 

   .ن مدرسه شداآموز بهترین دانش

  دیدر شهپ 
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 با ،وسط کار .ساخت خانهبه شروع کردم و   ساختمان را کندمیپ

 . ناراحت بودم.».گ خوردیر به ته دیکفگ«:به قول معروف. مشکل مواجه شدم

م را ی کردم و آبرویسکین ری چنیپول یکردم که چرا با ب ینش مخودم را سرز

 ،یبه خدا توکل کناگه  !بابا«:گفت یداد و م یمم ا يد دلداریرش. به خطر انداختم

 ۀ غص. تازه منم باهاتم و پشت سرت.کنه یز رو درست میودش همه چــخ

  .»؟يخور  رو مییچ

  دیپدر شه
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گذشتم که  یابانها میاز خ.  بودم ه تهران رفته بيسفرقبل از انقالب 

 پر رفت و آمد، يابانها و جاهایدر کنار خ.  نظرم را جلب کرديزیچ

 لباس یکی. فروختند ی را مجنسیدم که هر کدام از آنها ی را دیهایفروش دست

  ...ر ویگ  ناخنيگریکن و د گرم

 و  که از لحن حرف زدنیدم به جوانیرس.  را رد کردمیکی  یکی

، یی طالي مردانه و زنانه به رنگهايساعتها. رد استشد که کُ یممعلوم  لباسش

 ۀبا لهج . پهن کرده بوداي  رنگ و رو رفتهۀیس کيا رور ی و بند چرميا نقره
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 به ساعتها نگاه  ویستادم ا.کرد ی خود جلب ميرا به سویها  مشتر،يقشنگ کرد

دستم و خوب براندازش تم گرف.  از آنها را برداشتمیکیخم شدم و . کردم

  .خریدم و کردم

فکر با خودم ین  ماشيتو.  سمنانآمدم طرف دو روز یکیبعد از 

 به وقتی .».دمینه براش ساعت خری اگه ببشه ی خوشحال میلید خیرش«:کردم می

بعد از سالم و . بعد از چند ساعت آمد. د مدرسه بودی رش،دمیخانه رس

  .».دمی خریبرات چن ی بب!رشیدجان«: گفتمیپرس احوال

  .» بابا؟یچ«:با آرامش گفت

  .».مدرسهبرو و کن  فردا دستت .ساعت«:گفتم

 ساعت !باباجان«:از تشکر گفتبعد  نگاه کرد و .ساعت را گرفت

  .».خوام ینم

  .»چرا؟«:پرسیدم

  ساعت دستم من؛کفش و لباس ندارن که بپوشنها   از بچهیلیخ«:گفت

  .».ارهی یغرور مبرام  ،کنم

  دیهپدر ش



  پسران گلبانو/21

  

  

  

  

  

 بین مجیديوسط باز.  یک تیم بودنددرهر دو 
1

 همدیگر.  و او دعوا شد

کشد، رشید را خبر   باریک میيبقیه که دیدند کار دارد به جاها.  زدندیخیلرا 

از .  زدییک سیلکدام  به هر .شان کندی جداتوانست آمد ولی نمی. کردند

مجید . شید انتظار نداشتند از ر. .اشک هر دو در آمده بود. همدیگر جدا شدند

  . ».اون دعوا رو شروع کرد«:گفت کرد و می گریه می

رفت پیش پدرش که شکایت ریزان  اشکآن پسر صورتش را چسبید و 

  .»؟ي به آب دادیباز چه دسته گل«:پرسیدپدرش . کند

رفتند،  بین راه که داشتند می.  رشید راه افتادندۀبه طرف خان  پسرپدر و

  .».همه تقصیرها گردن مجیده«:گفت ی م.داد به خودش میآن بچه حق را 

 حقش . دستت درد نکنه!رشیدجان«:رسیدند پدرش گفتجا  آن به یوقت

   .».کردي مییهش بود که بیشتر از این تنب

 دیدن رفتار پدرش از دست ابچه ب.  کردیخواهرشید از پدر بچه عذر

 يکار بدحتماً .کنه یخود نم یکار بوقت  هیچرشید «:پدرش گفت.  شدیاو شاک

  .».تنبیه شدي که يکرد

   حمید برادر شهید

                                                
.ه شهادت رسیدبرادر رشید که بعد از او ب -1
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از یهر وقت به پول ن’:هام گفت  پسرخاله!رشیدجان«:بهش گفتمروز  یک

دم،  یانداز دارم بهت م  بانک پسي مقدار پول توکی !به من خبر بده یداشت

  .»!سیراش بنو نامه از طرف من بکی ‘!نوازت که برطرف شد به من برگردین

دست دست کرد و آخرش .  ننوشتيقلم و کاغذ را آماده کرد اما چیز

شه  اگه برآورده ب؟التماس به خداوند شجاعته  که گفتنيدی نشن!بابا«:گفت

 التماس به خلق ذلته، اگه برآورده بشه منته، .رحمته، اگه برآورده نشه حکمته

  .منصرف شدمدن از قرض کر با این حرفش .».اگه برآورده نشه خفته

  دیپدر شه
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 . آمدعد از تمام شدن فوتبال به خانه ب،یگرم تابستانروز   یکعصر 

  . سالمش هم خیس عرق بودی حت، وارد شدیوقت

  .» تموم شد؟ي باز!یخسته نباش«: بهش گفتم

  .»!آره مادر«:گفت

  .»؟ي رو گم کرديزی چ!زمیزــع«:گفتم. گردد ی ميزیدم دنبال چید

  .»! نه رو کهيزیچ«:گفت

  .»!د بتونم کمکت کنمی شا!بگو«:دوباره گفتم

  .».داش کردمی، پجاست نیهم«:د و گفتیخند

ک دست چاقو و با دست یبعد از چند لحظه با . گشت دنبال چاقو می

   .ن فوتبال رفتی از خانه به طرف زمگر هندوانه،ید

 واو هندوانه ر. یمدورش حلقه زد«:کرد  از دوستانش تعریف میییک

 رو که بعد از يا  خنکی هندوانه.داد ی قاچ مکیاز ما کرد و به هر کدام  میقاچ 

 ،گرفتیم  در زمین فوتبال از دست رشید میيا دویدون و عرق ریختن نود دقیقه

  .».ره یادمون نمیوقت  هیچ

  دیمادر شه
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 نماز صبح يبراروز  یک. زمستان سرد و پر برف و باران بود ،سال آن

 انگار بغض آسمان . به بیرون انداختمینگاه ر اتاق را باز کردم ود. بیدار شدم

 وضو گرفتن باید يبرا. ریخت میفرو ،  خود داشتدر را که  و آنچهه بودترکید

  . بودبرف پوشیده شده با  حیاطوسط شیر آب . رفتم توي حیاط می

رفتم . بودندقد   نیمها کوچک و قد و  بچه.همسرم به مسافرت رفته بود

 . نماز بیدار شديبرارشید هم .  داخل پارچ وضو گرفتمبا آب . آشپزخانهيتو

آب پارچ وضو گرفت و به ي  باقیماندهاو هم با .  برف را دید تعجب کردیوقت

  . نماز ایستاد

  .»ست ما چکار کنیم؟ــحاال که پدرت نی«:بعد از نماز به رشید گفتم

درسه اومدم درستش که از م ظهر . کرديشه کار ی االن نم!مامان«:گفت

  .».کنم می

گذاشتیم  میتشت بارید،  که میو باران برف . دبو یلگو  کوچک  ماۀخان

  .ها را خیس نکند  فرشریخت تا زیر آبی که از سقف می

که  داخل حیاط.  برف بند آمده بود.برگشترشید ساعت دوازده و نیم 

  بدون پارواال ح!رشیدجان«:فتمگاز اتاق بیرون آمدم و . ، صدایم کردرسید

  .» برفها رو جمع کنیم؟چطور

  .»!، غصه نخورکنم  جمعش مییسین با«:گفت

هنوز مقداري مانده بود . را پایین ریختیمبام  پشت برفهايساعت  چند

 .تا آخر بمانمنگذاشت  .».کنم ، بقیه رو خودم جمع می تو برو!مامان«: گفتکه

نگه  را یسین حس نداشت  آنقدر قرمز شده بود کهشیدستها وقتی آمد پایین

  .دمآ میش پایین ن تبمریض شد وآن شب به شدت . دارد

   مادر شهید
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 حسرت داشتن دوچرخه ،دی برادرش مج و من. داشت د دوچرخهیرش

د چشم ما ید ی میوقت. ده بودی و دوچرخه خرکرد می خودش کار او. را داشتیم

د عقب یو مجمن جلو . کستش ی دل ما را نم،اش است دنبال دوچرخه

  .شدیم یها سوار م یله مي رو، دوچرخه

 محالت سمنان به طرف بازار ۀما را از منطقاو . بودیمخیلی خوشحال 

  . برد یم

   دوست شهیديجان جعفر علی
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 که قرار بود يروز. کردیم  میيلحظه شمار ده سرخ آمدنش به يبرا

مجبور . رو بود مال ،ده سرخجادة . رفتیمقبالش به استها   بر و بچه ۀبیاید، هم

   .برویم اسب مالّده به بعد را پیاده و یا با ي از روستایمبود

. ل داده بودی تشکیم فوتبال پرکردن اوقات فراغت جوانان تيبرارشید 

 يها روستايمهای با سرگروه ت.دوب می تکاپیتان. داشت يادیاعتماد به نفس ز

. میداد ی ممسابقهبا هم کرد و  ی ميزیر برنامه ی شل واده ملّي؛ مثل روستامجاور

شد و کاپ اخالق را هم  یم ما برنده میش تب خويگر یبه خاطر تالش و مرب

  .افت کردیدر

  محمدرضا رضایی دوست شهید
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اد بود که پوست یگرما آن قدر ز .کرد ی مییبنادر دل گرماي تابستان 

  .نداشت شکایتیکوه و سوزاند اما ش یصورتش را م

 به دست و صورتش یسالم کرد و رفت آب. کار برگشته بود از سريروز

پدرم . ندرک ی صحبت می در مورد موضوعداشتند.  نشستپدرم آمد کنار  وزد

  .»؟مگه قرار نبود بري دانشکدة افسري !رشیدجان«:گفت

  .»؟نکنت یخودت رو اذقدر   این!باباجان«:د و گفتیخند

  .».ارمی ینم ن از کارهات سر درم«:پدرم گفت

خوام برم   مگه غیر از اینه که من می.تره  واجبجبهه !بابا«:جواب داد

  .»!دانشکدة افسري براي آموزش دیدن و جنگیدن با دشمن

   دیشهبرادر  حمید
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خرج خانواده هم  کرد کمک ین میحتاج خودش را تأمینکه ماآ عالوه بر 

 چند جفت کفش د،مآ میالق ییدن پدر و مادرش به ی ديبراتابستان که . بود

  .آورد ی با خودش میورزش

 یک جفت کفش ورزشید ی خر برايیها درآمد کاف  از بچهیبعض

ه یا هده  به بچهیو کفش و لباس ورزشا.  مهربان داشتید قلبیرش. نداشتند

  .داد یم

  .دادند یبهش م دند ویچ یم لی ازگ،دی جبران زحمت رشيدوستانش برا

محمدرضا رضایی دوست شهید
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ماندیم تا  منتظر میو نشستیم  سر راه می و رشید  منشد یوب که مغر

 جلو ،افتاد  تا چشم ما به گوسفندها می.اش از صحرا برگردد چوپان با گله

کرد و  اش را صاف می  سینهيا  با سرفهاو. کردیم رفتیم و به چوپان سالم می می

  .»؟باز که پیداتون شد«:گفت می. داد  ما را میجواب سالم

  .»؟يخوا  کمک نمی!عمو چوپان«:یمگفت ملتمسانه می

  .»! دیگه هم این طرفها پیداتون نشه! برین پی کارتون!نه«:گفت می

 و ها بزاو. شدیم  میخ میمونرفتیم و سر جا ی ما از رو نمیول 

سوخت و  یپان دلش م چو.شد شیر داخل سطل پر می. دوشید  را میهاگوسفند

  .بردیم خوردیم و لذت می می. داد  و رشید می شیر را به منيم کف روباز ه

  منصور جعفري دوست شهید
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پدر ساختن . مستأجر بودیمسمنان در محالت . سال پنجاه و نه بود

 هنرستان شهید آموز دانشرشید . خانه را در زمین شهرك انقالب شروع کرد

روز   اون.نو بنّا بیاد سر ساختم بودقرارروز   یک«:گفت  میپدر . بودعباسپور 

 لباس کار  تاقچه گذاشت ويتوو  رهرشم. بعد از نماز صبح، رشید نخوابید

؟ يدیپوش هنوز هوا روشن نشده، تو چرا لباس کار !رشیدجان’:گفتم. پوشید

 و لباس تمیزش رو تا کرد. بود ش دستیپالستیک. ‘؟يمگه امروز کالس ندار

رم سر  ی م!بابا’:بعد سرش رو باال گرفت و گفت.  اون چیدي توییک ییک

نه خارج و از خ.‘.نیمعطل نش بیامکه تا  مقدار مالط درست کنم کن یوساختم

 یخیل. رسیدم، دیدم مالط درست کردهجا  اون ساعت هفت و نیم به یوقت. شد

ید لباسش رو  رش.‘! خدا تو رو برام نگه داره!پسرم’:خوشحال شدم و گفتم

 کارگر ک اون روز ی.‘.شه  باید برم مدرسه داره دیر می!بابا’:عوض کرد و گفت

  .».کمتر گرفتم

  صدیقه خواهر شهید
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 را ده سرخلی گ هاي کاه  گزنه با چمنزار شادي بخش و خانهوه نوبوي پ

گل رشید . برم ه همزبانی کرده بودیم از یاد نمی همدلی را همرابا دوستانی که

  .سرسبد جمع ما بود

بعضی وقتها در جایی . کردیم  وقتها که کوچکتر بودیم، بازي میما آن

سرمان گرم بود با  .کردیم  شنا می،شار سفیدرود شلی و آب،به نام برنجستانک

  .خوشیهاي کودکانه

رشید نزد مردم . دیگر بزرگ شده بودیم. زمان به سرعت برق گذشت

 بود؛ به خاطر تواضع، ادب و  کردهمحل حرمت و احترام خاصی پیدا

و  بخش درد و آالم روستاییان خونگرم و با صفا شده بود آرام .اش منشی بزرگ

  .گشاي کارشان گره

با نظر رشید و به کمک او استخر زدند . روستا آب لوله کشی نداشت

 کمبود آب باید نوبت را رعایت به خاطر. تا همه از آب بهداشتی استفاده کنند

اگر کدورتی بین اهالی محل . ه آب برسد به هم،ند تا براي آبیاري باغهاکرد می

  .کرد ، رشید مشکل را حل میآمد میپیش 

  منصور جعفري دوست شهید
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، با رشید و دوستان دیگر باالي تپه، جایی صرها بعد از غروب آفتابع

نشستیم و با  می .گویند یسر م چکل راجا  آن .رفتیم  می،بودبر محل رف ــشکه م

  .کردیم همدیگر صحبت می

 .یمه بودانگار چیزي دید که ما ندید. یک لحظه رشید از جایش بلند شد

 .پشت سرش را نگاه کرد. چند قدمی نرفته بود که صدایش کردم

  .»اده؟ریدي؟ اتفاقی افتــاز جات پدفعه   یک چی شده که!آقارشید«:گفتم

  .».یام می االن صبر کنین«:گفت دست تکان داد و

د، در چکی می  خونمجروح که از بالهایشیک کبک . چند دقیقه بعد آمد

چطور «:با حالت تأسف گفت. دستهایش هم خونی شده بود. دستش بود

 باید کاري ،برمش خونه  می!ها بچه«:بعد گفت. »! این کار رو بکننهدلشون اومد

  .».بکنم که خون بند بیاد

مثل یک پرستار به آن .  داشتاو کبک را هفده روز در خانه نگه

  . آزادش کرد،خوبکه  اینبعد از . رسیدگی کرد

منصور جعفري دوست شهید
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امامزاده مزار  .پناه مردم اهل دل بود ده،  سرخي روستازیارتگاه کوچک

به خاطر برف و .  داشتندآناد زیادي به  مردم اعتق.جا قرار داشت در آنجعفر 

. پلم گرفته بودیتازه درشید . وار امامزاده فرو ریخت، دییط جويباران و شرا

  . همه مردم دعایش کردند وبا سنگ دیوار چینی را انجام داد

   منصور جعفري دوست شهید
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رشید داشت تندتند لباسش . کنند ی لوله کشرا روستا آبخواستند  می

  .» خبریه؟!داداش«:پرسیدم. کرد یمرا عوض 

داره دیر «:سرش را باال آورد و گفت. ش را بستآخرین دکمه پیراهن

  .». کار داریمیشه، امروز خیل می

گرفت و تشکر  .»!بگیر داداش«: بند برداشتم و گفتميجورابش را از رو

  .»؟يله دارقدر عج حاال این کار مهم چیه که این«:گفتم .کرد

 آبهاي هباید بریم لول«:گفت
1

ی شلي رو از روستا
2

  .». بیاریم

رسیدند، دیدند جا  آن به یوقت. راه افتادند ده سرخک نفر دیگر از او با ی

به رشید «:گفت  که همراهش بود، یآن شخص.  و چهارتا استیها س لوله

  کس بیاد سهم خودش رو ببره، هر؟ ببریمين همه لوله رو چه جورای’:گفتم

ا رو ه جلو لولهاز من ’: جواب داد.‘خوان استفاده کنن یچون همه از این آب م

 رشید از ي لبها.‘.میکن یم استراحت می، هر جا خسته شدتو هل بدهکشم و  یم

طور  این رو ن اویوقت. کرد ی نمیتیشکا هیچ ی به هم چسبیده بود ولیتشنگ

 با هر ‘! داره این پسری عجب غیرت’:دیدم، شرمنده شدم و با خودم گفتم

   .».ده سرخآوردیم ها رو   بود لولهیزحمت

جمع  یاهال. دیرس به محل ی باالخره آب لوله کش،روزبعد از چند 

 رشید دستش .رفتم آب بیاورمروز  یک.  کردندیر آب و شادمانیشدند دور ش

 باالخره کار لوله !خدایا شکرت«:مشت آب خورد و گفت یک  ورا زیر آب برد

  .جبههرفت با خیال راحت بعدش  .».کشی تموم شد

  صدیقه خواهر شهید

                                                
.سی بوده است وي ها از جنس پی  لوله-1

. قرار داردده  این روستا در سه چهار کیلومتري روستاي سرخ-2
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چهار پنج ساعت . ون رفترشید از خانه بیر. وز تظاهرات بودآن ر

 که ی با در چوبیگل  کاهۀدر یک خان. مستأجر بودیم. نیامد اما ،گذشت

 نکنه !آقا«: به پدرش گفتم.گرفتمشوره  دل.  تنگ و باریک داشتيها پله راه

  .».کشه یو مر ام افتاده باشه؟ دلهره داره من  بچهي برایاتفاق

  .».شه ی پیداش ميذارگ جگر بي دندون رو کمکی«:گفت

با دیدن . همین طور که بگو مگو داشتیم، در باز شد و رشید وارد شد

پدرش . مات ماندم. نم بزیچرخید که حرف اش، دیگر زبان در دهانم نمی چهره

  .»؟ي به سر خودت آوردی چ!پسرم«:گفت

  .». نیست بابايچیز«:گفت

بعد . دید  جایی را نمی دیگراز بس چشمهایش ورم کرده بود،

کارشون دونن با این  گاز اشک آور زدن تا مردم رو پراکنده کنن، نمی«:گفت

  .».شه تر می  مردم به امام نزدیکيدلها

    شهیدمادر
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 ی فرق،هوا گرم بود یا سرد.  از صبح تا غروب،رفتیم یبا رشید بنایی م

. داد میکار مزد ما را  حبکشیدیم، صا یغروب که دست از کار م. کرد نمی

مال «:گفت یم. داد ی اهمیت می خیلگرفت می که یرشید به حالل و حرام پول

  .».، اگرچه کم باشهکنه ی خداوند برکتش رو زیاد م،هآدم اگه حالل باش

 آخر وقتکردیم و  یهر روز کار م. گذشت روزها به همین منوال می

  .»یه؟چ«:بهش گفتم. ی پول به من دادآخر ماه رشید مبلغبار،  یک. گرفتیم مزد می

  .». و نگو که رشید دادهیببر بده به فالن«:گفت

 درسته که !آقارشید«:گفتمخواهد به آنها کمک کند،   فهمیدم مییوقت

  .». خوب نیست خودت هم چندانی وضع مالیاونها محتاجن ول

تونیم کار  یمن و تو جوونیم و م«:گفت. نگذاشت حرفم را تمام کنم

  .». رو ندارنیکس اونها ی ولکنیم

 دوست و همکار شهیدیگل یوسف یعل
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 دو وبار  یکنه . آن برایم مبهم بود يرو ۀکاغذ در دستش بود، اما نوشت

 یگاه. کرد  کاغذ نگاه میيرو ۀاو به نوشت. بار، چندین بار این عمل او را دیدم

نتوانستم . مشغول کرداین کارش فکرم را .  خوشحالیشد و گاه یغمگین م

قدر   این اون کاغذه کهي توی چ!آقارشید«:آخر از او پرسیدم. طاقت بیاورم

  .»کنه؟ یحالت رو دگرگون م

  .».نویسم دم می  رو که از صبح انجام میيحساب کارمه، هر کار«:گفت

 که حساب کار خوب و چند سالته مگه !ي داريا عجب حوصله«:گفتم

  .»و باید داشته باشی؟بدت ر

  .».کنیم یکنیم کمتر گناه م اگه بدونیم داریم چکار می«:گفت

  دوست شهید ی روحیاحمد عل
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رشید از طرفداران پر و پا قرص من و . در پایگاه مقاومت با هم بودیم

راهکار و .  برخوردار بوديرشید از خالقیت و ابتکار زیاد. شهید بهشتی بودیم

 یقرآن را به زیبای. داد  ارائه مییهنگی و اجتماعزمینه فر در  جدیديها ایده

 سیاست پایگاه مقاومت .نماز جماعت بوداول  همیشه در صف .کرد یتالوت م

 دیدم خیلیروز  یک .بر این بود که جوانان مستعد و باهوش را جذب کند

  .»!ی چه خبر؟ خوشحال!آقارشید«:پرسیدم. خوشحال است

دونست قبله کدوم طرفه، مدتی  نمی که یفالن«:با لبخند جواب داد

 يخواد برا می گه ال از این رو به اون رو شده و میباهاش دوست شدم، حا

  .».جبهه اسم بنویسه

   دوست شهیديعزیزاهللا ذوالفقار
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 از جمله ؛کردند ی فعالیت مي زیاديها  حزب و گروه،باوایل انقال

 مختلف يها انان را با حیلهضی از جوبعآنها  .مجاهدین خلق  وحزب توده

باال رشید  بینش سیاسی. کردند یدادند و جذب خودشان م ی مي مغزيشستشو

 :گفت یم. نداشت را قبول یهیچ حزب و گروه.  داشتيو دید بازبود 

  .»! حزب فقط حزب اهللا و فقط اسالم،يایدئولوژ«

انان را  بلکه جو،گرفت ی قرار نمشیطانی آنهاحت تأثیر افکار او نه تنها ت

  .کرد یگوشزد مبه آنها د و خطر انحراف را کر یم یراهنمای

  پدر شهید
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 رفتن سر و دست يبراهمه جا چه خبره که   مگه اون!بابا«:گفتم

  .»شکنن؟ یم

  .»! بود مانند دیدنی شنیدن ک. خبرهایخیل«:گفت

  .».جا فقط خون و آتشه دونیم اون یتا جایی که ما م«:گفتم

  .». آتش و خونش هم دیدنیه!درجانپ«:گفت

  .»؟یکن درس و دانشگاه رو رها می«:گفتم

 توي دنیا و آخرت ، برم جبههيدم اگه بذار  قول می!بابا«:گفت

  .».کنم  تخوشبخت

  .». ندارمی من حرفيخوا میطور  اینتو «:گفتم

   پدر شهید
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. جا خوابیدیم انهم. امادمان در شهمیرزاد بودیمبا رشید آن شب منزل د

صبح وقتی که داشت . روز به منطقه برود  آنيخواست فردا رشید می

این «:اش گذاشتم و گفتم  شانهيدست رو. کرد، حاللیت طلبید  مییخداحافظ

 پشت سرش  ویک قدم برداشت. بعد همدیگر را بوسیدیم. »چه حرفیه پسر؟

  .»؟ي شديا  طور دیگهک شده؟ ییچ! رشید«:گفتم. را نگاه کرد

  .».دیشب خوابش رو دیدم«:لبخند زد و گفت

  .» رو؟یخواب چ«:گفتم

  .». گرفت و با خودش بردادیدم که دستم ر را يسوار«:گفت

  .».یبین ی از این خوابها مي شدی که نورانبس«:گفتم

  .».بازگشت ی رفتن بیاین یعن«:گفت

نسب همرزم شهید ياسحق احمد
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 يحال و هوا .ی مرخصآمدماه بار اول که به جبهه رفت، بعد از چند 

  .» شده؟يچیز«:پرسیدم. کرد می فکر داشت. ه بود پیدا کردیخاص

 لحظه هم ک ییتسوزونه، دیگه ح  دلم رو میی خیلي چیزکـ ی

  .تونم صبر کنم نمی

  ناراحت کرده و غم به دلت نشسته؟قدر   این تو روی چ!ـ رشیدجان

  .چه خبرهجا  اون یدون ی نم، خرمشهر!ـ مادر

   جبهه؟ي و برينه بیارو بهيخوا ی باز تو م!پسرـ 

  نه چیه مادر؟وـ به

 مگه اونا مال این رن؟ یچرا بچه پولدارها نم«: ناراحت شدم و گفتمیکم

  .»مملکت نیستن؟

  .».مقایسه کردن نیست االن وقت !مادر«:گفت

 . رشته افکارش پاره شد، صدایش زدمیوقت.  به فکر فرو رفتيا لحظه

  .»؟یکش ی رفتن رو مۀش نقيدار«:گفتم

شون ها فکر بچه هاهمه مادر«: لبش نشست و گفتي رویلبخند کم رنگ

  .»خونن؟ یرو م

که بچه دونی  تو چه می !فهمیدي و می ردي حرفمبو مادراگه «:گفتم

  .».چقدر براي پدر و مادرش عزیزه

 رو اهدختر از یبعضیها عراق !مادر«: مکث کرد و با تأسف گفتیکم

 این بال رو سر  زنده باشه وی جوون ایران.رو به اسارت بردن یکشتن و بعض

  .دیگر حرفی براي گفتن نداشتم .»خواهران ما بیارن؟

   مادر شهید
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داشتند خانه . کمکش کنیممثالً  رفتیم که  اوهمراه، حمیدبرادرش من و 

ه من و حمید بیش از آنک. زد ها را ضدزنگ می او داشت تیرآهن. ساختند می

  . ردیمک  مییکمکش کنیم بازیگوش

ها   لولهي آمد و رفت روییاکریم.  دیوار چند تا لوله افتاده بودۀگوش

باالخره .  یک لوله گشاديمن و حمید رفتیم بگیریمش که رفت تو. نشست

بعد چندبار .  نگفتيآقارشید اول چیز. خواستیم نگهش داریم می. گرفتیمش

  .»کنین؟ن باهاش چکار خوای یم«:سؤال کرد

  .» باشین؟ی اتاق زندونکی يدوست دارین همیشه تو«: آخرش گفت

  .»!نه«:گفتیم

  .»!پس اون رو بدین به من«:گفت

  .یاکریم را از دستم گرفت و پرواز داد

    پسرعموي شهیدي جعفریسینعلح
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رشید خوش تیپ و بلند باال بود، اما .  با هم بودیمی آموزشۀدر منطق

تمرینات ورزش . اش بود به حق که نام رشید برازنده.  الغر اندام و ضعیفمن

شد، از شدت ضعف دست و پایم شروع به لرزیدن  ی که تمام میصبحگاه

  .»! باشيمحکم و قو«:گفت یگرفت و م یرشید دستم را م. کرد یم

اگر او نبود بدون . گرفت ی ما صبحانه ميهر روز برا. او تند و تیز بود

  .ماندیم ی مصبحانه

  الدین همرزم شهید جواد نجم
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بهش روز  یک. افتاد دستش نمی یک لحظه هم تسبیح از یحت

  .»؟یگردون ی ریز تسبیح رو چطور ميها دونه! رشیدجان«:گفتم

فهمه  ی نمی کس. بهترهيطور این«:آن را درون مشتش پنهان کرد و گفت

  .». دستت چیهيتو

  .»؟یش ی زیاد خسته نماز ذکر گفتن«:گفتم

  .». دلهاستةیاد خدا آرامش دهند: اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«:گفت

   الدین همرزم شهید جواد نجم
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آن قدر . کردم اکریز نشسته بودم و نگاهش می نزدیک خيا  تپهيرو

آمد  ،من را که دید.  بود که حد و حساب نداشتیتودل برو و دوست داشتن

  .».خواد صورتت رو ماچ کنم دلم می«:گفت .کنارمنشست  طرفم و

 . خندیدیمیامروز خیل«:گفت .صورتم را به طرفش گرفتم و بوسم کرد

  .»!مون رو به خیر کنهتخدا آخر و عاقب

  .»!دونه هرکدوم از ما کجا باشیم ی تا فردا خدا م. ندارهیعیب«:گفتم

 جایی کی«:فت گ کرد وي بازی که جلو پایش بود، کمیبا سنگ کوچک

   .»‘.دمیران ی ماب رــــده زیاد قلــخن’:ندپیامبر فرمود که مخوند

  الدین همرزم شهید جواد نجم
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همه . کرد ی میها مداح  بچهي آهنگران برايآقا. ملیات شدشب ع

محمود زرگر کنار من سید.  بودی خاصي معنويفضا. کردند داشتند گریه می

داشت . کرد یدورتر از ما ایستاده بود و به ما نگاه م. رشید را دیدم. نشسته بود

 او به راز و نیاز یخنده؟ یعن ی داره میبه چ«:کردم و گفتمتعجب  .خندید یم

  .»خنده؟ یها داره م بچه

سیدمحمودي به پهلويا لمهقُبا آرنجم س 
1

.  زدم و رشید را نشانش دادم

.  و ایستاده بودهانداخترشید با قد بلند و قامت رعنا چفیه را دور گردنش 

  .»چته رشید؟«:خودمان را به او رساندیم و گفتیم

  .». خدا قبول کرده!ها بچه«: گفتیبا نگاه پر معن

  .»؟ رو قبول کردهیخدا چ!  آروم باش!هیس«:با انگشت اشاره کردم

  .شب رشید شهید شد  همان.».خدا ما رو قبول کرده! رو هاما«:گفت

  احمد سلطان همرزم شهید

                                                
.شهید سیدمحمود زرگر - 1
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  »جنگ و گریز، دود و آتش، دست و پا و فریاد اهللا اکبر«

آرزومه اگه قراره «:رشید به سیدمحمود گفت.  عملیات بودیمۀدر بحبوح

 جاده اهواز خرمشهر يدر چند متر. ».ها رو ببینم  بچهيشهید بشم، پیروز

  . بودیم

چند . شده يدیگر ما بودیم و جاده پاکساز. خاکریز آخر را فتح کردیم

آزادي خرمشهر را دید و رشید . یم کمین کرده بودینفر پشت گودال کوچک

  . رفت

  احمد سلطان همرزم شهید
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 ه کردهقمنطدو را جا  آن.  گیالنغرب اعزام شدیمۀ به جبهیاکیپهمراه 

 شد تا به هدف ی دلها یکۀهم.  بسیج، سپاه و ارتش ادغام شدنديها بچه. ندبود

کردند در انجام  ی میهمه سع. د شيکار کس مسؤول هر. پیدا کنیم مهم دست

ت از میک قس .فراد رشید بود این اۀاز جمل.  سبقت بگیرند،کار سخت

 بود که کار تخریب را باید انجام يا ترین جا بود، تنگه گیالنغرب که سخت

  .».کار سخت و طاقت فرساییه«:مبهش گفتی. دادند می

 مشکل رو من و شما انجام ندیم، يه کارهااگ«: جواب دادتنتامبا 

کار تخریب در آن تنگه  .».نیموم یشه و از رسیدن به هدف م آسون نمییها سخت

  .به خوبی پیش بردرا 

    همرزم شهیديعلیرضا خسرو
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هاي مختلف تقسیم  نیروهایی را که از سمنان اعزام شده بودند، در منطقه

، کار این .جبهه میانی بود تا گیالنغربترین  آباد که جنوبی از صالح. کردند

  .رو کرده بود رسیدگی به نیروها را با مشکل روبه

 که در یینیروهابه  براي رسیدگی ها ي از بچهبا رشید و تعداد دیگر

.  هوا خیلی خراب شده بود،در برگشت.  رفتیم،آباد مستقر بودند جبهه صالح

هاي  پرتگاه. خص نبودمسیر جاده مش. برف سنگینی شروع به باریدن کرد

هایی در اثر توپخانه و خمپاره در  چاله و چوله. زیادي در مسیر وجود داشت

  . رفتیم قسمتهاي زیادي را باید پیاده می. کنار جاده به وجود آمده بود

اش جلوي کاروان حرکت  رشید با قد و قامت بلند و ورزشکاري

مسیر تویوتا . کرد فتن میرفت و دیگران را تشویق به ر خودش جلو می. کرد می

  .باز شد و ماشین توانست راهش را پیدا کند

  .».از خودت رشادت نشون داديواقعاً ! رشید«:گفتم

کنی از  تعریف میقدر   ایناز چه نظر. شجاعت شما که بیشتره«:گفت

  .»من؟

اسم شایستۀ واقعاً . قدمی همیشه در انجام کارهاي سخت پیش«:گفتم

  .».يرشید

خدا کنه «:اش را زیباتر کرد و گفت ر لبش نشست، چهرهلبخندي که ب

  .»!نشیمشون  رو از صدام جنایتکار بگیریم و شرمندهملتمون   بتونیم سهم

  علیرضا خسروي همرزم شهید
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هاي سمنان را جهت آموزشهاي نظامی به کرمانشاه  تعدادي از بچه

اي چریکی و نامنظم در طول آموزش، با توجه به نیاز جنگه .منتقل کرده بودند

طوري که افراد . کردند میگیري  و حساسیت ویژه در کردستان، بسیار سخت

سن تا حدودي کم آوردند و به مسؤولین مربوط که شهید گنجی و قمی م

  .بودند اعتراض کردند

ها  اعتراض آنها باعث شد که مدیران آموزشی تصمیم بگیرند، سر گروه

این حرکت باعث . مناطق جنگی نفرستند و به رندرا در کرمانشاه نگه دا

 ،هاي کاشان که همراه نیروهاي سمنان بودند بچه .اعتراض کل گروه شده بود

  . هم شاکی شدند

  .».ها رو هدایت کنیم باید یک جوري بچه«:رشید گفت

  .».فکر خوبیه«:گفتم

رشید زبان . من و رشید مسؤولیت تعدادي از آنها را به عهده گرفتیم

 کسانی که قبالً مخالفت ۀهم. ها را متقاعد کرد بچه. ي داشتگیرا و مؤثر

کردند، نظرشان عوض شد و مشکل به خوبی و با عقالنیت حل و فصل  می

  .شد

  همرزم شهیدعلیرضا خسروي 
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 ي انجام کارهايبرا.  با هم بودیمالمقدس  بیتچهل روز قبل از عملیات

ها   این مدت اوقات فراغت بچهدر. دیدیم  آموزش میی و رزمیتاکتیک نظام

 .شمرد هایی را که رشید وقت را غنیمت می رود آن لحظه یادم نمی. زیاد بود

   .خواند میها آن را  نشست و ساعت  میيا گوشه. قرآن در دستش بود

کنه مگه   اذیتت میی غربت و تنهایی خیل!آقارشید«:بهش گفتمروز  یک

  .»نه؟

  .»!يسعید يآقا نه«: زد و گفتیملیحلبخند 

 تو سرت یکنن ول ی م تفریح ور وقت بیکاري بگو و بخندهمه د«:گفتم

  .».ر خودت گرمهبه کا

  .».کنم ی رو احساس نمیبا قرآن خوندن تنهای«:گفت

کرد و در  یها را دور خودش جمع م  بچه،فه اضايها  هم در وقتیگاه

  .کرد ی با آنها صحبت میرابطه با احکام و مسایل دین

  همرزم شهید ي سعیدیعل
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ند راحت ن نداشتند که بتوایمسکن .بودند نُه نفر ها، بچه و شپدر و مادر

حاال با خیال راحت «:گفت. با هزار زحمت دو تا اتاق ساخت.  کنندیزندگ

  .».سرپناهن یام ب ستم که خونوادهی نگران ن.رم جبهه یم

  .».يشه نر ینم«:گفتم

  .»!باید برم .دنیا برام زندونه«:گفت

    رییسیان دوست شهیدیقربانعل
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تا  ی اتمياولین مرحله عملیات از انرژ. دس بودالمقّ عملیات بیت

 یبا رشید در تیپ بیست و هفت ول.  ما بودی حسینیه محور عملیاتایستگاه

 یباید حدود سیزده کیلومتر را پیاده ط.  در یک گردان بودیم)عج( عصر

آنها .  دشمن سواره بودند و ما پیادهي نیروها. برسیم خطکردیم تا به یم

 ما يتیر از هر طرف مثل نقل و نبات بر سر نیروها.  داشتنديتجهیزات زیاد

 ی را اشتباه مسیر،آمده بودا همراه م نماراه که به عنوان یکس. آمد میفرود 

سؤال .  کم شده بودی ما با دشمن خیلۀ فاصل،به خاطر این اشتباه. رفت

  .»؟ان کی ،نیا یمپشت سر ما دارن  که ییهانیرو پس«:کردیم

ون  برامی کمکينیرواحتماالً «:گفتند  از آنها که اطالع نداشتند،یبعض

 سه کیلومتر  حدود.هستند دشمن ي نیروآنهاکه  این از  بودیمغافل .».فرستادن

و  دید جاده مسلط بود و ما در بهکامالً  دشمن .به جاده برسیمکه مانده بود 

 از يتعداد.  طول نکشید که ما را زیر آتش گرفتندیخیل. قرار داشتیمش تیررس

کم به  کم.  را اسیر کرده بودیمی عراقيما هم نیروها. به شهادت رسیدندها  بچه

 رشید در این بحبوحه مجروحین را . کردی دشمن عقب نشیني نیرویدالیل

نها را  با چفیه زخم آ.داد ی به عقب انتقال مگذاشت و  دوشش میيرو

   .داد  به آنها میاگر آب در قمقمه داشت. بست می

 .».شهید بشن خونریزي  به خاطرهایاگه دیر بجنبیم ممکنه بعض«:گفت یم

خودش هم در همین عملیات که  اینکرد تا  ی دریغ نمیاز هیچ تالش و کوشش

  . به شهادت رسید

   همرزم شهیدي سعیدیعل
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. رس دشمن بودیر در تکه ما بودیم يا  منطقه،المقدس  در عملیات بیت

 از یبه واحد تعاون رفتیم تا آمار و ارقام.  داده بودیميشهید و مجروح زیاد

 باید دنبال .جزء شهداسترشید اسم دیدیم . دوستان و همرزمان بگیریم

 سوختهشهدا  هاي جنازه ،موج انفجار  وبه خاطر ترکش. مرفتی یماش  جنازه

   .نددبو

او .  بود دوست رشید،شهر ي مهديها  از بچهيالفقارشهید ذوالفقار ذو

 رشید ةرم جناز ی م، ماشین به من بدنکاگه ی«:گفت ی ناراحت بود و میخیل

  .».رمآ یرو عقب م

 سر ي باالیوقت. ها را عقب بیاوریم د که برویم جنازهباالخره قرار ش

.  نبودها رسیدیم، چون چند روز در منطقه مانده بود، قابل شناسایی جنازه

در همین حین لنگه کفشی نظرم را جلب .  رشید کدام استةدانستیم جناز ینم

  .  از ذهنم عبور کرديفکر. کرد

.  داشتی خاصيرشید حال و هوا. به یاد شب قبل از عملیات افتادم

 ینااو لباس تمیز و مرتب و کفش کت.  پر امید داشتی ملتمس و دلیچشمان

آن شب کرده بود، طنینش را هنوز در گوشم صحبتهایی که . سفید پوشیده بود

 که صورتش از هم يا جنازه.  دیگر کفش رفتمۀدنبال لنگ. کردم یاحساس م

 شد تا یکفش سر نخ.  همان کفش را به پا داشتۀپاشیده و سوخته بود، لنگ

  .مبشناساش را  زهاجن

 همرزم شهیدي سعیدیعل
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هاي سر به فلک کشیده   کوههاي کردستان و رشید در پیچ و خم جاده

گیالنغرب در مصاف با دشمن بعثی و نیروهاي داخلی بسیار آبدیده شده بود و 

  .داشتهاي گرانبهایی  تجربه

خوام برم  می! آقاي خسروي«: گفت.، آمد براي خداحافظیقبل از رفتن

  .».رم مرخصی و بعد از اون هم به جبهه جنوب می

  .».کمی استراحت کن! رشیدجان«:گفتم

 توي این موقعیت یک لحظه هم نباید غفلت !نه«:و گفتتوي فکر رفت 

  .».کنیم

خواست از هم جدا  دلمان نمی.  آخر همدیگر را در آغوش گرفتیمۀلحظ

عملیات وسیع  .خبر بودیم مدتی از همدیگر بی. باالخره او رفت. شویم

  .  خودش را رساندادان که شروع شد، رشید فوراًحصر آبشکستن 

   خسروي همرزم شهیدعلیرضا
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  ي شهید رشید جعفرۀنوشت دست

»یدمالْح یالْغَن وه اللَّهو إِلَى اللَّه الْفُقَرَاء أَنْتُم ا النَّاسها أَیی«
1

  

 را سزاست که جهان ملک و يا  یگانهيحد و قیاس خدا یسپاس ب

 . از او پدید آمده استیملکوت را فیض وجود بخشیده و عالم پهناور هست

نعمت  پایانش موجودات را آفریده و به وجود و کرمش یخداوند با لطف ب

نایاتش از خاك تا افالك را  که عيپروردگار.  است داشتهیلق بر آنها ارزانخ

 . یک مور ضعیف هم غافل نبودهیگرفته از هیچ یک از موجوداتش حتدر بر

؛ نیافریدم جن قْت الْجِنَّ واإلنْس إِال لیعبدونِوما خَلَ«:فرماید در جایی از قرآن می

».مرا عبادت کنندکه  اینو انس را مگر 
2

  

                                                
  15 سوره فاطر آیه - 1

  56یارت آیه ا سوره الز- 2
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  ي رشید جعفر شهیدۀنام وصیت

سالم و درود به پیر جماران که از نور ایمان و روحانیتش ایران منور 

حت ملل ت ۀ ما و همي است برایالقدرش چراغ هدایت گشته و وجود عظیم

  .سیطره

 امام حسین و يکربال ي اسالم، باالخص شهدايسالم و درود به شهدا

  . پاك آنهاست ایران که ملت ما مدیون خونيبالکر

 شدم که یو وارد دانشگاه نهادم ی قدم در راه!برادر و خواهر مسلمان

 خدمت و ،خداوند. السالم و درسش شهادت است استادش امام حسین علیه

 اسالم عزیز ي و اعتال استقالليحقیرش را که صرفاً برا ةداحیاناً شهادت بن

  .است بپذیرد
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از  فرسا است، اما  جنوب طاقتيگویم گرما ی با خودم می گاه!خداوندا

 داغ به يا عریان به ریگهامقرب درگاهت رحرارت سوزان عربستان که بالل 

 ،دندکر یاش م گذاشتند و شکنجه یسنگ م اش خواباندند و بر سینه یپشت م

  . بدتر نیست

گارشان لبیک گفته  پروردکبِّ ریلإ یعجِرإِ يکه به ندا یسالم بر شهیدان

 یخدا از آنها راض دست یافتند که يا  آنها به درجه،اند و به وصال یار رسیده

  .است و آنها هم همین طور

 پوالدین در مقابل دسیسه و ياهللا که همچون سد درود بر امت حزب

  .جنایتکاران مقاومت کردندبر شوم ايها نقشه

 دین ،ی از والیت فقیه و استمرار انقالب اسالمي با پیرو!اهللا امت حزب

  . را نسبت به خون شهدا ادا نماییدخود

 را به یکه در توان دارید همگام با امام، انقالب اسالمجا  آنتا  !عزیزان

جهان مستضعف  اسالم، بدون تمایل به چپ و راست، به ملل ی واقعيمعنا

 محو روزگارا از صحنه ر آنها يقدرتها و ایاد ابرید وانتابچون انوار خورشید ب

  !یدکن

 از ،آیند ی در می دشمنانتان را که هر روز در لباس و نقش!ملت ایران

 فقط تا دینبا کافران و دشمنان خدا جهاد کنید  .تشخیص دهیددوستانتان 

  . باشدسالما

 زیرا خداوند ؛شوند یرو مه ت روب و مشکالیمنین در جهاد، با سختؤم

  .دهد تا صبرشان را بسنجد یم آزمایش قرار ۀآنها را در بوت

 ، و امورتان قرار دهیدیلوحه زندگجنگ و ستیز با کافران را سر

 همیشه الگو و معیارتان .دانند ی می اصلۀهمانطور که امام عزیز جنگ را مسأل
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 ي دست از یاريا لحظه .عمل کنیداش   پیامبر گونهيامام باشد و به رهنمودها

  . آوریدي را به جاينعمت رهبر نکشید و شکر یامام خمین

دانم که حسین فاطمه را به اتفاق اهل بیت پیامبر چه  ی م!خداوندا

 چندین برابر یاند، اما من حقیر با آنها حت ناجوانمردانه به شهادت رسانده

  .کوچکتر قابل مقایسه نیستم

 به ،یست که بشر امروز با استفاده از پیشرفت علمبرایم قابل تحمل ن 

  قرار گرفتیم که یک فرد از زمانیامروز در مقطع. شود یجنایت متوسل م

جهت خون  یهود است، بتر از حیوان، که همه رذایل پست در او مش مایهفرو

مسؤولیت  .کشد یریزد و عزیزان ما را به خاك و خون م یجوانان ما را م

  .مان جامه عمل بپوشانیمیقرار دارد، باید به خواسته شهدا ما  بر عهدهیسنگین

 بود از جانب ی در فراق فرزندتان که امانت!ارجمند و مادر گرانقدرم پدر

 ردتوانم الطاف و زحمتهایتان را  ی من نم!عزیزانم .خداوند، اشک ماتم نریزید

مه زهرا  را جبران کنم، فقط از فاطتیجهت پروراندنم و عاطفه و مهر مادر

  .شما را شفاعت نمایند خواهم ی اطهار مۀاهللا علیها و ائم سالم

در صورت امکان دوست دارم جسدم را در جوار شهیدان بزرگوار، در 

السالم دفن کنید تا از وجود آن عزیزان و صالحان فیض  امامزاده یحیی علیه

 موضوع در مورد این.  ندارمی چیز قابل توجهیاز امور مال .شامل حالم شود

  .پدرم مختار است هر طور که صالح بداند عمل کند

   علیکم و رحمت اهللا و برکاتهوالسالم 

يرشید جعفر 
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  يمصاحبه با شهید رشید جعفر

خرداد یک قیام با  15یام ق چیست؟  خرداد15 قیام نظرتان در مورد -1

  .ي کرده استگذار شکوه روحانیت عزیز بود که انقالب اسالمی ما را پایه

 شما از عضویت در سپاه چیست؟ة انگیز-2

 اول، حضور در جبهه و در پایان اگر خدا ما را ۀعشق به امام در درج

 . شهادت انگیزه اصلی ماست،بپذیرد

 روز چیست؟یمهمترین مسأله سیاس -3

 و شرکت در نمازهاي ی مبارزه با استکبار جهانیبنا به فرموده امام خمین

  .ت استجمعه و جماع
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   شهید مجید جعفريۀنام زندگی

 در هزار و سیصد و چهل و دو در روستاي میانا از ،مجید فرزند محمد

فرزند سوم . اي مذهبی و متدین چشم به جهان گشود توابع ساري در خانواده

با عزیمت . تدایی را در روستاي محل تولدش سپري کرددوران اب. خانواده بود

راهنمایی را در . خانواده به سمنان، او تحصیل خود را در این شهر ادامه داد

دیپلم . ندارذ گمنتظري و دبیرستان را در دهخداي سمنانمحمد مدرسه شهید 

 علومبعد از دیپلم در دانشگاه . گرفتدکتر شریعتی  اش را در دبیرستان تجربی

یک دوره . عضو فعال بسیج مرکزي شد.  قبول شد اما نرفت ایرانیپزشک

 مجید با کسب باالترین نمره توانست به قم ، مربیگري قرآن گرفتندي براامتحان

برخورد صادقانه و . درکب  را کسی قرآنمدرك علوم. سه ماه در قم بود. برود
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. داد قت اهمیت میبه خواندن نماز اول و. اش زبانزد خاص و عام بود اسالمی

اي متبسم و همراه با  چهره. کرد دوري می از غیبت، تهمت و گناهان دیگر

  .مند بود به فوتبال عالقه. متانت داشت

در . کرد مجید در فعالیتهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شرکت می

با . کرد نماز جماعت را ترك نمی. راهپیمایی و تظاهرات حضور فعال داشت

تواند به  دانست که انسان می را بهترین جایی میجا  آنود و مسجد مأنوس ب

 برادرشبعد از شهادت . مجید در خوشنویسی مهارت داشت. آرامش برسد

 اول پانزدهم ۀمرحل. نتوانست طاقت بیاورد و دو مرحله به جبهه رفت

 گردان درطالب،  بن ابی  ا لشکر هفده علیدرفروردین سال شصت و سه 

شاهدین به مدت چهل و پنج روز در  گروهان شهید محببن جعفر و  موسی

  .بودجزیره مجنون 

، در عملیات بدر. بود که اعزام شدسال  نا هم دهم دي، دومۀمرحل

در شرق دجله با برخورد ترکش به سر و پشت به شهادت . زن بود جی آرپی

 پس از تشییع در گلزار. ش را به سمنان آوردند مطهره روز بعد پیکرنُ. رسید

او دومین . ه شدالسالم به خاك سپرد شهداي سمنان واقع در امامزاده یحیی علیه

  .شهید خانواده است
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 ة پنجريروه ب رو.  کنیم، اما او دیر کرده بوديقرار بود با هم باز

 پالستیکبا  شیشه يبه جارا  آن ي رو. بودپنجره کوچک. شان نشستم خانه

ها بیرون را نگاه   وقتی بعض،ین نوشتن مشقمجید در ح. ند بودپوشانده

  . کتابيبرد تو کرد و بعد سرش را می یم

چند لحظه «:فهماند میافتاد، با ایما و اشاره   به من میمشش چی وقت

  .».یام می یصبر کن

نویسی یا قول و  ی مشق ميدار«:گفت یکرد و م یش میمادرش دعوا

  .»؟ذاريگ قرار می

  .».رم بازي بعد مینویسم و  ی رو ممشقماول «:داد یاو جواب م

   دوست شهیديجان جعفر یعل
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 ي روسرۀمادر با گوش. میاد آن روزها افتادیبه . میدور هم نشسته بود

.  بودنیید ابتداید و مجیرش«:ش گفتی صحبتهاۀاشکش را پاك کرد و در ادام

د روزها رو یبا.  کار به شهر رفتيپدرتون برا. خوب نبوداصالً مون  یوضع مال

 که بتونم با اون نداشتیم برنج در خانه .چند روز گذشت. هم تا برگردیشمرد یم

 کی. ف و الغر شده بودنیها ضع بچه. ذارمگها ب  بچهيکته درست کنم و جلو

د ید و مجیدم رشیستاده بودم که دیوان ای اي وضو گرفتم و رو،روز بعد از ظهر

هام رو   جگر گوشهیوقت. یان مین و دار یم آهسته قدم بر ن آهستهییاز پا

سالم . د پشت سرشید جلوتر اومد و مجیرش. دی بغضم ترک،دمیطور د اون

وان ی ايجا رو همون. ون گرفتمشجواب دادم و رفتم کتابها رو از دست. کردن

د یرش. ‘کنم؟ م، چکاری ناهار نداري برايزیباز امروز چ !ها بچه’:گفتم .نشستن

.‘.میخور یبا نان م ره خرمالوی شهم  امروز!مامان’:گفت
 

 کف دست ةبه انداز

 با لذت  دوهر.  خرمالو جلوشون گذاشتمةری کوچک شۀک کاسی با ،نان

  .».شونقبعد هم رفتن دنبال درس و مش. یچ اعتراضی بدون ه،خوردن

  حمید برادر شهید
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فر از به اتفاق چند نروز  یک. مان را جلد کنیمیخواست کتابها دلمان می

 افتاد که براي بنایی ی سیمانيچشم مجید به پاکتها. رفتیم  جایی می،ها بچه

خواست کارش را  ا میصبح فردا که بنّ.  به آنها خیره شدیلحظات. آورده بودند

تونم خواهش کنم که   می!آقا«:ودش را به او رساند و گفتشروع کند، مجید خ

  .»؟اب نشن پاره کنین که خري رو طور سیمانياین پاکتها

  .» چی؟يبرا«:بنا پرسید

  .».خوام کتابها رو با اون جلد کنم می«:مجید جواب داد

غروب که با هم رفتیم و . بنا از این حرف مجید خیلی خوشش آمده بود

. هم چیده بود و به ما داد ي پاکتهاي خالی را مرتب روۀبه بنا سر زدیم، هم

ول کتاب مرا جلد کرد و بعد ا.  را برداشت و همه را مرتب بریدیمجید قیچ

   .کتاب خودش را

   دوست شهیديجان جعفر یعل
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   به همدیگر عالقهیخیل. نفر بودیم چهار. دوازده سیزده سال داشتیم

 يکار  اینها کتکۀهمبا .  هم بدهیميجان خود را برا حاضر بودیم ییم، حتاشتد

  .مان بود ی دوستیهم چاشن

آنقدر همدیگر .  شدي موضوع جد.مردی ک بگو مگوي بازيتوروز  یک 

 ما شده ي دعواۀا که متوجهدر این حین مادر. شد را زدیم که لباسمان پاره

 هم خط و يموقع جدا شدن از یکدیگر برا.  کردندیمان ناهار صدايبودند، برا

 لباس و سر و صورت گرد رسیدیم، مادرها با دیدن به خانه که . کشیدیم نشان 

 خودتون درست ياین چه سر و وضعیه برا«:گفتند زدند و  مان  کتکیو خاک

   .»کردین؟

کنیم که ناراحت  ی نميدیگه کار«:گفتیم دادیم و   تعهد يبا گریه و زار

  .».پاره بشهبشین یا لباسمون 

مه را دور هم  هوزد وت س  کوچهي تومجیدنرسید که یک ساعت به 

   .کردجمع 

   دوست شهیديجان جعفر یعل
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آن روز . خواندند می  او و رشید در یک دبستان درس، میانايوستادر ر

خورد و به  ی درشت برف در هوا چرخ ميها دانه.  سرد شده بودیهوا خیل

 را که نگاه ی شیروانيها برگ و خانه یدرختان لخت و ب. نشست زمین می

 گرم ۀها وسیل در آن زمان.  به تن کرده بودندي انگار چادر سفید،کردي می

  . به خانه آمدمجید ظهر رشید زودتر از .  بودی هیزميها بخاری،نندهک

  .»مده؟و مجید نی چرا پس!رشید«:گفتم

 فردا امتحان .نه که به درسم برسمومدم خاو من با عجله !بابا«:گفت

  .».دارم

با . نگران شدم. دیر کرد. از ایوان خانه پایین را نگاه کردم و منتظر بودم

 را ي زیادۀفاصل. رفتم دنبالش. دلم شور افتاد .» افتاده؟یاقنکنه اتف«:خودم گفتم

جلوتر . بود را زیر بغلش ي چیز.آید یلنگان دارد م نرفته بودم که دیدم لنگ

  .»؟يچرا دیر کرد! مجیدجان«:رفتم و گفتم

  .».خوردم یر ممدم سوی ی اگه تندتر م!بابا«:گفت

توانست راه  ینم. حس شده بود یپاهایش از شدت سرما یخ زده و ب

  .»؟يا  پس کفشهات کو؟ چرا پا برهنه!مجید«:بهش گفتم. بیاید

 !بابا«: گفت،خورد ی زیاد به هم ميدر حالی که دندانهایش از سرما

  .».شه کفش خرید ی هر روز که نم،شن یفشهام خراب مک

  پدر شهید
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در سه . ییغذا  تنوعرسد بهبتا چه ها ناهار و شام نداشتیم  بیشتر وقت

دو  ییک.  به نام زررودبار قرار داشتيا کالته ،ده سرخ ي روستايومترکیل

 در ...کارخانه لبنیات و. آنها دامدار بودند. کردند  زندگی میاج نآر دخانوار 

مجبور . دسترس نبود تا محصوالت گاو و گوسفند را ببرد که اسراف نشود

 به ی دوغ را مجان اما،شدند پنیر، ماست و کره را به قیمت پایین بفروشند یم

 کار هر روز ما این بود که دوغ تقریباً. بخشیدند ی اطراف ميمردمان روستاها

  .  ناهار آش دوغ درست کننديبیاوریم تا مادرانمان برا

آفتاب که  این قبل از ،صبح زود.  دیگر با هم بودیميها من، مجید و بچه

آلود و قرمز  چشمان پف به یدست. کردند ین بیاید، ما را از خواب بیدار موبیر

 .یمد خور  میيصبحانه مختصر. دیممآ میاز زیر لحاف بیرون . کشیدیم خود می

  .».شه زود راه بیفتین هوا داره گرم می«:گفتند یدادند و م سطل را نشانمان می

 ما بود، غم عالم ةکردیم که بزرگتر از قد و قوار ی به سطل نگاه میوقت

پوشیدیم و راه  دار را می  زیر دکمهییککفش پالست. نشست یدر دل ما م

شد و پا  رسیدیم، عرق داخل کفش پر می ی راه ميها  به نیمهیوقت. افتادیم یم

 داخل آن را یآوردیم و با دستمال کفش را از پا در می. خورد یر مسداخل آن 

 این دفعهچند  تا رسیدن به زر رودبار. پوشیدیم یکردیم و دوباره م خشک می

یکی  یکی. ایستادیم ینوبت م. رسیدیم میجا  آن باالخره به .دش ی مکرارتکار 

 راه با چند لیتر دوغ بر ما هموار شود، یسختکه  این يبرا. کردیم ظرف را پر می

  .». بیاین مسابقه بدیم!ها بچه«:تگف مجید می

 دیگر هم قرض يدو تا پا داشتیم، دوتا. شدیم با حرف او تشویق می

  .برد میباالخره او . رسید مجید زودتر از ما می. برسیمکردیم تا زودتر  می

   دوست شهیديجان جعفر یعل
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شش ماه به طور . کاشتندسیب زمینی می ده سرخ يها  در باغ،اوایل بهار

 اواخر .کندندیرا از دور آن م هرزيدادند و علفهایمداوم، به آن آب م

زمینی را از زیر  یک نفر با بیل سیب.  محصول بوديآور موقع جمع،شهریور ماه

 ي الغرۀمجید جث. کرد ی از پشت سر آنها را جمع ميکند و دیگر یخاك م

 با این !مجید«:گفتم. او را بیل به دست دیدمروز  یک. داشت اما تند و فرز بود

  .»؟ کجاعجله

  .». جمع کنیمیزمین  سیبشـرم باغ پیش یماست، ـ دست تنهمبابا«:گفت

  داخل باغرا از او آنها. را کندندیها زمین  دو روز همه سیبيوتقریباً ت

  .برد ی دوش به خانه ميریخت و رو ی کیسه مي تورد وک یجمع م

    دوست شهیديجان جعفر یعل
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نه الزم و خي برایهر چ«:نم گفتماخآخر ماه حقوقم را که گرفتم، به 

  .».تا بخرم داریم لیست بگیر

 تموم ،ي چیزهایی رو که ماه قبل گرفته بودتقریباً بیشتر«:خانم گفت

  .».هشد

  .».خرم یرم م یباشه، عصر م«:گفتم

تا که  چند کیلو تهیه کنم ، ناچار بودم از هر چیز،وار بودیم چون عیال

 يکارتون برف و صابون را در انبار.  کردم و برگشتمخرید. آخر ماه برسد

  . گذاشتم

آمد که کمک  ی مردمي کمکهايآور تویوتاي جمع. چند روز گذشت

ما یک مقدار وسیله بردیم تحویل دادیم و رسید . مجید در خانه نبود. جمع کند

برو «:گشت که مادرش گفت ی ميدنبال چیز. دو ساعت بعد مجید آمد. گرفتیم

  .»! انباري برش داريتو

 جوونهایی مثل داداش رشید !بابا«: گفتیبا ناراحتو  رگشت بورفت 

شما برف و صابون وقت  اونذارن، گ یونشون مایه ماز جدارن  جبهه يتو

 .اشک در چشمان مادرش حلقه زد .»کنین؟ یانبار مو گیرین  ی میکارتون

  . و گریه کرد .»!مادر قربون داداش رشیدت بره«:گفت

 به خاطر جنگ وضع اقتصاد !مادر من«:مجید شرمنده شد و گفت

  .»!جویی کنیم مملکت خرابه، باید بیشتر صرفه

  ر شهید پد 
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اصالً  ،ده سرخ مثل ی کوچکي در روستا.تابستان بود«:گفت مادرم می

 مبتال  حصبهيبه بیمارها   بچهۀسال هم اون.  نبودیبهداشت و امکانات کاف

نبود، بیشترشان یها از بیمار ي پیشگیري واکسن برای درمانگاه و حتچون. شدن

 ياز قضا او هم به این بیمار. بودمجید کوچک . کردن  فوت میياین بیماربا 

همه . سوخت روز در تب می در بدحال بود که چند شبانهآن ق. دچار شد

پدر و مادرش مثل . نداشتیم به زنده ماندنش يدیگر امید.  سرش ریختيموها

کار درست  با گریه’:ن رفتم و گفتموش نهو خ روز بهکی. کردن ابر بهار گریه می

ن ولیق یام مثل ن بچه’:مادر مجید جواب داد .‘! کنینشه، فقط به خدا توکل ینم

چند  .‘!اگه عمرش به دنیا باشه آره’:گفتم .‘شه؟ شده با این حالش خوب می

  .». بشهخوب تا دل پدر و مادرش خون شد. روز گذشت

   دوست شهیدی روحیاحمدعل
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دیگر خیال ما از بابت درس و مدرسه جمع . بودیم ده سرخ در تیرماه

با مجید از صبح . گرفتیم یمان را در خرداد م ی که قبولی وقتصوصاًمخ. بود

برق نبود، بعد از اذان جا  آنچون در . کردیم تا قبل از مغرب ی ميشروع به باز

کردند و  ی چراغ گردسوز و فانوس روشن م آنها.هاشان بودند همه در خانه

 ي برا،نواده بودنداگر احیاناَ پدربزرگ و مادربزرگ هم با خا. نشستند یدورش م

  .کردند تعریف میقصه ها  بچه

 زیاد و باال بپر و پایین يبه خاطر باز. بود ها تاریک  کوچه پس کوچه

، شام خورده یا نخورده نشدهه  ساعت نُ،آوردیم ی طاقت میبپر، اگر خیل

 مرسوم آن يبازیها.  از نويصبح روز بعد، روز از نو روز. برد یخوابمان م

شکباما هفت سنگ، قایم زمان در محله 
1

  . بود...و

 تا هفت سنگ، هفت يدر باز.  دوست داشتیمی این نوع بازیها را خیل

 ي، روکشیدیم می که با زغال يا  وسط یک دایره،داشتیم میسنگ صاف را بر

  .دادیم  قرار میهم

 هر. زد همیشه سنگش را به هدف می. کرد  میی خوبيگیر  مجید نشانه

ها   اما بیشتر وقت،گرفتیم  از سنگ قرار میي چند مترۀکدام از ما در فاصل

 همیشه او اول .شدیم ی از دور مسابقه خارج م وخورد ی به هدف نمنسنگما

  .شد می

   دوست شهیديجان جعفر یعل

                                                
 در سـر    ایـن شـخص   . شـد  ها بود که در آن به حکم قرعه یک نفر انتخاب مـی              نوعی از بازي بچه    - 1

اولـین  . پرداخت سپس او به جستجوي آنان می     . شدند بست و دیگران مخفی می     محله چشم خود را می    

  .شد آورد بازي ختم می کسی را که گیر می
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شان، که با هم به   رفتم جلو در خانه صبح. راهنمایی بودیمآموز دانش

 را سر ي چاۀ بقی، مرا دیدیوقت. بود ش دستتوي ياستکان چا. مدرسه برویم

 زود !مجید«:جلوتر رفتم و گفتم. کیفش را برداشت و از اتاق بیرون آمد. کشید

  .».شه مون داره دیر می  مدرسه!میرباش ب

  .»!باشه، االن«:گفت

  در آورد که بپوشد، دید انگشت شصت پایش ازیکفش را از جاکفش

 ماه نشده که بابام ک کنم، هنوز یحاال چکار«: گفتیبا ناراحت. دمآ  کفش بیرون 

  .».و برام خریدهر این

.».کنیم  کارش میکمدرسه اومدیم ی از  ظهر که،االن بریم«:گفتم

 را که در خانه داشتند گرفتیم و افتادیم به جان ی درفش،یمگشترب وقتی

 ،اش را بدوزد قسمت پارهکه  این ي کفش به جايبا زدن درفش به جلو. کفش

 یک انگشت سه تا از يحاال به جا.  هم از کفش جدا شدتکه باقیمانده

   . که کردیم خندیدیميدو تایی از کار. شد ی او دیده ميها انگشت

 و درفش به یکفش پالستیک«: گفتاوضاع را دید، یقت و ومادرش آمد

  .»! از دست تو بچه؟یاین ضخیم

   دوست شهیديجان جعفر یعل



  78/خاطرات شهید مجید جعفري

  

  

  

  

  

  

فصل درو تیرماه .  تپه بوديدم باال گنيکشتزارها ده سرخ يدر روستا

 قبل از طلوع آفتاب، مجید و برادرش رشید، پا ،صبح.  تابستاني دل گرما وبود

 قبل از اذان مغرب به خانه  ودرفتن  پدر و مادرشان سر زمین میيبه پا

  .گشتند یمبر

. کردیم ی تهیه م»سر پایین چشمه«  خوردن را باید از جایی به نامآب

 ،وقتی به چشمه رفتمروز  یک. ا کشتزار حدود یک کیلومتر بود چشمه تۀفاصل

  . بلند شدن نداشتينا. کنار چشمه نشسته بود. مجید را دیدم

  .»؟ي خسته شد؟چیه«: گفتم

  .»!آره«:گفت

 دستش ي تو، زمین برداشتي را از رویدر همان حال سنگ کوچک

 ؟يای ینم«:فت گو شد بلندبعد از جایش .  کرد و پرتاب کردي با آن بازیکم

  .».رم یمن که دارم م

  .»!ریم ات در بره می ی کم بشین خستگک ی؟قدر عجله چرا این«:گفتم

مه و دارن درو بیچاره پدر و مادرم، از صبح تا حاال کمرشون خَ«: گفت

 یادش رفت و راه یخستگ .».ان  تشنهیکنن، آب خنک براشون ببرم که خیل می

  .افتاد

    دوست شهیديجان جعفر یعل



پسران گلبانو/79  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از . زد به خانه آمد ینفس م  که نفسیمجید با عجله و در حالروز  یک

  . شد  پایش بند نمیي زیاد رویخوشحال

  .»؟ افتادهی اتفاق؟خونه چیه، کبکت خروس می«:گفتم

  .»! شدهی که چیدون ی نمآره مامان،«:جواب داد

  .»...حاال اونقدر مهمه که تو«:گفتم 

  .».مهمتر از اون«:گفت

  .» شده یا نه؟ی چیگ ی پسر، ميجون به لبم کرد«:گفتم

  .».ه فوتبال برنده شدۀ مسابقيتوداداش رشید تیم «:گفت

 !خدایا«:رفتم و گفتمـــدستانم را به آسمان گ. م به خنده باز شدـلب

 ذهنم ازوقت  هیچآن احساس مجید  .»!هام رو در همه کارهاشون موفق کن بچه

  .شود یپاك نم

   شهیدمادر
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 یوقت. کرد  نشستن انتخاب میيسر کالس همیشه ردیف جلو را برا

گذاشت و به طرف تخته  ی میز ميشد، اول کیفش را رو یوارد کالس م

   .رفت می

 دبیر منتظر مجید بودند که بیاید و با يها هر روز قبل از ورود آقا  بچه

  .نویسد آن بيباال را»حیمحمن الرّبسم اهللا الرّ«خط زیبایش

 مرا یوقت. مجید سرما خورده بود و نتوانست به مدرسه برودروز  یک

  .»؟پس مجید کو«:صدا گفتند تنها دیدند که به کالس رفتم، هم

  .».مریضه«: گفتم

  .»اهللا بنویسه؟  تخته بسمي رویپس ک«: گفتند

   شهیدشوهرخواهر اکبر محمد نژاد یعل
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در قد   نیم قد وۀچند بچ .گرفتم ی میکردم و دستمزد کم  میيکارگر

شد که به شام شب هم  میوقتهایی .  قبل از انقالب بوديسالها. خانه داشتم

 يبه درگاه خدا از فقر و ندار.  دلم گرفته بودیخیلروز  یک. شدیم یمحتاج م

چند ماه گذشته بود و من که  این از .کشیدم یها خجالت م از بچه. ناله کردم

  . ایشان تهیه کنمنتوانستم یک کیلو گوشت بر

 کردیم و با جو يدار سال در خانه نگه یک. رفتم یک بره کوچک خریدم

  . به بیست کیلو رسیدشاین بره بزرگ شد و وزن. و علف بزرگش کردیم

که  اینبعد از . مجید در خانه نبود. بکُشمشتصمیم گرفتم روز  یک

خندید و . آمد از بیرون ، داخل خانهبردم را کشتم و گوشت آن را گوسفند

اش کنیم و به  تکه کنم تا تکه  کمکت مییام میچه به موقع رسیدم، االن «:گفت

  .».ها بدیم همسایه

 صد گرم یستم حت که نتونهی مدت زیاد. خودمونهي برا!باباجان«:گفتم

  .».گوشت براتون بخرم

  .»!و نزن ر این حرف!نه بابا«:گفت

بذل و بخشش قدر   اینمون خوب نیست که تو  وضع مالی!مپسر«:گفتم

  .».یکن می

  گوسفند رو تنهاکما یوقت  اون ، ندارن بخورنيمردم چیز«:گفت

ما هم مطابق . ».زنم  من لب نمی،ها ندین تا به هفت تا از همسایه ؟بخوریم

  .خواسته او عمل کردیم

  پدر شهید
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ز یبه م. میزد یم با هم حرف میداشت. می کالس بوديد تویبا مجروز  یک

 میز کشیده شد و ي، رو که در دستش بودي خودکار.ه داد که بلند شودیتک

  . آن انداختي رویخط

  .»الماله چکار کنم؟ این بیت! آخ«:یک دفعه گفت

  .». عمد نبودياز روکه این کارت «:گفتم

 !دــمجی«:گفتم. است از کالس بیرون برودخو یم.  به میز نگاه کردیکم

  .»کجا؟

  .».گردم یاالن بر م«:گفت

 داخل حیاط ۀبه طرف صندوق صدق.  جلو رفت و من پشت سرشاو

 ي را تویکیف پولش را باز کرد و مبلغ. کردم ینگاهش م. دبیرستان رفت

  .» توي صندوق؟انداختی صدقه «: برگشت، پرسیدمیوقت. صندوق انداخت

  .».به خاطر کاري که کردم خودم رو جریمه کردم«:جواب داد

  رخواهر شهیداکبر محمدنژاد شوه یعل
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 بعد هم ،خواند یاول فاتحه م. می به مزار شهدا رفتیخوان  فاتحهيبرا

  .»؟يا قهی عجب سل!دیمج«:گفتم . شد یدست به کار م

قه به خرج یا سلیجا آوردن، تو ب نیاهم  که من رو یوقت«:گفت با لبخند 

  .»! باشه،بده

  .».ي نسبت ندم و تو به خودتی بگيزی چکینشده ما «:گفتم 

 که یو گلدانقاب عکس .».گهیه دین جوریا«:گفت  ینامهرببا نگاه 

فه آفتاب عکسش رو خراب یح«:گفت   وکرد ز ید بود، تمی سر قبر رشيباال

ن پرچم یا«:بعد گفت. کرد تکاند و مرتب   سر مزار را يپرچم باال. ».کنه

  .».رت ماستی غۀاده، نشانی زیلیارزشش خ

  ژاد شوهرخواهر شهیداکبر محمدن یعل
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.  دعوت نشده بودندیآنها به عروس.  اختالف بودیبین دو خانواده کم

  .دندبو ناراحت یپدر و مادر مجید حساب

 اتفاق یچیز مهم«:اش گفت  به خانواده، مجید موضوع را فهمیدی وقت

  .».اش رو تبریک بگیم  بچهی عروسی فالنۀنو، بریم خنیفتاده

با اصرار . مجید رفت کادو تهیه کرد. شدند ی نمیدرش راضپدر و ما

این کارش باعث شد اختالف دو خانواده حل . بردجا  آنپدر و مادرش را به 

  .شود

   پسرعموي شهیدي جعفریحسینعل
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. داد د انجام ی را مج سمنانکی فاز یبد مطلّی درمانگاه شهیسیوارنوید

ن ی و زمی خاليجا فضا  اطراف، آنيپارتمانهاقبل از احداث سالن حجاب و آ

   .م شاهد بودیفوتبال ت

روز  یک. میشد یجمع مجا  آن در  به همراه مجیدها ها با بچه شتر وقتیب

 يد جعفرید مجین خط شهی ا!ها بچه«:میم، گفتیدید را دی خط مجیوقت

  .میدیگر خندیبعد همه با همد .»ست؟ین

 بعدش ،هیق الهی توفکی زمان شدن سرباز امامکه  ایناول «:د گفتیمج

  .».شم ید نمیتون رو نخورم شه  همهيتا حلوا

  اکبر محمد نژاد شوهرخواهر شهید یعل



  86/خاطرات شهید مجید جعفري

  

  

  

  

   

  

  

  تکیه داده بود و یک مشت کاغذیبه پشت. فقط من و او در خانه بودیم

قلم را برداشت و .  فکر بود و منتظريتو.  جلوش ریخته بود، مرکب و قلمو

  . کرد  تمرین یاط کاغذ خطيرو

 را برداشتم و دو تا استکان يقور. کرد سماور غلغل می. رفتم آشپزخانه

 را ي چایسین.  اتاق پیششيرفتم تو. چنان مشغول بود او هم.  ریختميچا

 تا بخور ي چاکقدر سرت رو گرم کرده، ی چیه که این«:جلوش گرفتم و گفتم

 به ساعت نگاه یاز گاه هر.  را برداشت و تشکر کرديچا .»!ات در بره خستگی

  .»دیر کردن؟قدر   اینچرا«:گفت. کرد  می

   مادر؟ی کـ

  .گم یام رو مه  دوستـ

   قراره جایی برین؟ـ

   .شعارنویسی بسیج باید بریم يها  با چند تا از بچهـ

 یاد او هنوز،  دیواري روش اما دست خط استرفتهمجید سالهاست که 

  .کند ها زنده می را در خاطره

  ر شهیدماد
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با مجید و .  بودی یک زمین خاک،شان، آن طرف خیابان  خانهيرو به رو

  که آماده شدزمین.  کردیم  زمین را با دست جمعي روي دیگر سنگهايها بچه

 تور ي چون به جا، اما تور والیبال ما با بقیه تورها فرق داشت،تور والیبال زدیم

  .بسته بودیم نخ 

 هم بود، ياگر وسط باز. کردیم  ت خود را با والیبال پر میاوقات فراغ

افتاد و ما هم  ی اذان، به سرعت به طرف مسجد راه ميمجید با شنیدن صدا

  .پشت سرش

   اکبر محمدنژاد شوهرخواهر شهید یعل



  88/خاطرات شهید مجید جعفري

 داد یدلمان گواه. من و مادرش در خانه بودیم. زنگ در به صدا در آمد

  .اهش هستیم است که چشم به ریکه همان کس

دوتا یکی ها را  پله.  من از جا پا شدم، بگویديمادرش تا خواست چیز

در را که باز کردم، در چارچوب در با .  خودم را به در حیاط رساندمکردم و

جواب سالمش را دادم و سرش را در آغوش . سالم کرد. رو شدمه مجید روب

  .گرفتم و بوسیدم

 ی من و مادرت شب و روزمون یک این چهل و پنج روز،!باباجان«:گفتم

  .».بود

  .». برام نیفتادی که برگشتم و هیچ اتفاقنبینی یم«:با خنده گفت

 را شوشتگ.  کردمی و قربان آن روز رفتم یک گوسفند خریدميفردا

  . تبرك برداشتیمي کوچک را که براۀپخش کردیم، بجز یک تک

 بلند کرد، نگاهم سرش را. »چه خبر از جبهه؟! بابا«:پرسیدم. در فکر بود

  .».کنه ی نمیاحساس دل تنگاصالً جاییه که آدم «:کرد و گفت

 یپس ک«: گفتم،او را از آن حال و هوا بیرون بیاورمکه  این ي برا

باید صبر «:خنده به لبش نشست و گفت » رو بکشن؟یخوان این صدام لعنت یم

  .».کنیم

  .»؟ي کردینو قربی چيبرا! بابا«: مکث گفتیبعد از کم

  .».برگشتیالمت  تو که به سيبرا«:گفتم

مواظبم که  ي به خدا رشوه بديخوا ی م!بابا«: گفتی حق به جانبۀبا قیاف

  .»باشه شهید نشم؟

  .». خدا که به چیزي نیاز نداره.رشوه نیست، صدقه است«:گفتم

   پدر شهید
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، رشیدم که شهید شده«: بودم، مادرش گفتی با مجید صمیمیچون خیل

هر ! مادر«:بهش قول دادم و گفتم .».ذارین بره جبههگدوستش هستین، نکه شما 

  .».کنم  شده منصرفش میيطور

.  آوردم قانع کنندهي دلیلها. با او صحبت کردم.فردا صبح مجید را دیدم

  .» جبهه؟ي بريخوا  تو چرا می رشید ناراحته،يمادرت برا !مجید«:گفتم

و ر تو که این«: گفت،زد یاش موج م ره در چهی که غم و نگرانیدر حال

 منم باید ،رفته رشید براي خودش . دارهيا  وظیفهی، هر کسیدون یخوب م

  .». خودم رو برمبراي

   شهیدشوهرخواهر اکبر محمد نژاد یعل



  90/خاطرات شهید مجید جعفري

  

 دو هزار تومان حقوق یآن موقع که مجید در پایگاه بسیج بود، ماه

  .دیماین موضوع را بعد از شهادتش فهمی. گرفت یم

سر راهمون که داشتیم . ه بودیممن و مجید بیرون رفتبار  یک

  .  داریممز ال در منزلي یادم افتاد که چیز،گشتیم میبر

  .»؟يه من بدب يخوام، دار ی پانصد تومان پول م!مجیدجان«:فتمگ شبه

 جیبم ي دوتامون بیشتر توی کرایه تاکسام مادر، به اندازة شرمنده«:گفت

  .».نیست

  .»!و اذیت نکن پسرم ر نداره، خودتیبعی«:گفتم

 ، جلوتر رفتم کهچند قدم. سرش را پایین انداخت و راه افتادیم

  .»؟يد  ازت بپرسم جوابم رو میي چیز یک!مجید«:تمگف

  .»!چرا که نه«: لبش نشست و گفتي رویلبخند کم رنگ

  .»؟یمگه تازه حقوق نگرفت«:گفتم

  .».مگرفت«:گفت

  .».يپول ندارکه  این نه ،نیستپول همراهم  پس بگو«:گفتم

  .».کنم ی مکار که بگم پولم رو چیکن یجبورم مــ مي دار!مادر«:گفت

  که پولتیکن ی میکار خوب«:نگذاشتم که به حرفش ادامه دهد و گفتم

  .».خوره ی بانک، آینده به دردت مي ذارگ ی مرو

 درست کردن ي از حقوقم رو برای مبلغ؟ مادریزن یچه حرفها م«:گفت

 نماز جمعه و خمس مالم يبقیه رو هم برا.  شهمیرزاد دادميگلزار شهدا

  .».ام داده

  مادر شهید
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.  بعد از شهادتشی روي مجید داشت، حتیجاذبه و نفوذ خاص رشید

ید زد و از او تقل ی او حرف مياز خوبیها. کرد یمجید فقط از رشید تعریف م

  .». چیز دیگه بودکید ی رش.شه ینم«:گفت یبعد م. کرد یم

  .».ی شبیه او هستی تو خیل.رادرت بود رشید ب!نه«:گفتم می

  رشید تار مويکهم زحمت بکشم ی  عمرکاگه ی«:گفت یبا تأسف م

  .».شم ینم

  .». این شکسته نفسیه!مجید«:گفتم یم

  .».و به او نزدیک کنمر کنم که خودم یام رو م یهمه سع«:گفت می

  هرخواهر شهیداکبر محمد نژاد شو یعل



  92/خاطرات شهید مجید جعفري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي یادگاريها سال آخر دبیرستان که بودیم با دبیران خودمان عکس

کرد جلوتر باشد و خوب دیده  ی میها مجید سع  این عکسۀدر هم. گرفتیم می

  .شود

 چه؟ همیشه موقع عکس گرفتن ی این کارها یعن!مجید«:گفتمروز  یک

  .»؟یایست یجلوتر از من م

  .»؟یدون یمگه نم«:و گفتاز ته دل خندید 

  .» رو؟یچ«:با تعجب گفتم

  .».شن ی می تاریخي روزکها ی این عکسکه  این«:گفت

  .». جواب آماده داريکراي هر سؤالم یخوبه که ب«:به شوخی گفتم

  اکبر محمد نژاد شوهرخواهر شهید یعل
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 ی خوب در دانشگاه علوم پزشکۀبا رتب.  بودیخوان و باهوش بچه درس

چند روز  .کردیم به برادرمان ما خوشحال بودیم و افتخار می. قبول شدایران 

م نشسته بودیم بهش عصر که با هروز  یک. بعد از اعالم نتایج کنکور بود

  .» ثبت نام؟ي تهران براير ی میشاءاهللا ک  ان!داداش«:گفتم

لبخند زد و . سرش را باال گرفت و نگاهم کرد. نوشت داشت چیزي می

  .برایم عجیب بود؛ لبخندش از رضایت نبود.  نگفتيچیز

چند  .»!با اجازه«:داشتم و گفتمهایش را بر  دست بردم و یکی از نوشته

 به او نگاه یزیر چشم. ود شعر ب نگاهم به.بیت شعر در آن نوشته شده بود

  .»؟يجوابم رو نداد«:گفتمکردم و 

  .» رو؟ی چجواب«: گفت

  .»؟ی چکار کنيخوا یثبت نام دانشگاه رو م«: گفتمهدوبار

نشگاه برو  دامن! حمیدجان«: دستم ریخت و گفتي رو رایآب پاک

  .».نیستم

وقت   قبول بشن اونیشک پزۀهمه آرزوشونه رشت«: گفتمیبا ناراحت

  .»؟تو

 داداش ۀاسلح که ی در حال،تونم برم دانشگاه یچطور م«:جواب داد

  .». زمین موندهيرشید رو

  حمید برادر شهید



  94/خاطرات شهید مجید جعفري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 که خواندیم دور هم نشسته بودیم و داشتیم صحبت ان رانمازم 

مد  آیرسپ بعد از سالم واحوال. ن لحظه وارد سنگر شدامجید هم. کردیم یم

ها   از بچهییک.  کردیم و خندیدیمی با همدیگر شوخیکم. ن نشستاکنارم

  .»!داره بگه  هر آرزویییهر کس«:گفت

. ».ام رو ببینم  دارم تولد بچهدوست«: گفتییک.  گفتنديم چیزاهر کد

ت بود و به مجید ساک .».آرزومه پدر و مادر پیرم رو ببرم کربال«: گفتین یکآ

  .»؟ي نداری تو آرزوی!آقا مجید« :گفتم. کرد یها گوش م  بچهيحرفها

 برام دعا کنین برم . تنگ شدهی برادرم رشید، خیلي دلم برا!چرا«:گفت

  .»!پیشش

  قل از یکی همرزمان شهیدبه ن حمید برادر شهید 
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بیست دقیقه به اخبار ساعت هفت شب .  اتاق نشسته بودیميشب تو

آن موقع تلویزیون .  از جایش بلند شد و به طرف تلویزیون رفت.مانده بود

 ی کم، یکۀدید شبک. دکمه آن را چرخاند و روشنش کرد. سیاه و سفید بود

چرخاند و من هم از پایین بهش   میاو آنتن را. رفت پشت بام.  استیبرفک

  .دادم که خوب شده یا نه خبر می

ساکت «:رفت جلو تلویزیون نشست و گفت. باالخره درست شد و آمد

  .».گه  مییباشین ببینیم اخبار چ

قبل از هر چیز از تلویزیون مارش حمله پخش . مجید سرا پا گوش بود

   . .بعد هم اخبار و اتفاقات عملیات و. شد

 طاقت نیاورد و از .لغزیداش   اشک از گونهقطراته گذشت،  کیکم

  .»؟ي افتاديیاد چیز! مجید«:گفتم.  برگشتوقتی. اتاق بیرون رفت

  .».رو کردهجا  اون يوادلم ه«:گفت

   حمید برادر شهید



  96/خاطرات شهید مجید جعفري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مادرم .  عوض شده بودیاش به طور کل رشید که شهید شد روحیه

 مادر دلهره داره و ، با شهادت رشید!داداش«:گفتمروز  یک. نگرانش بود

  خداي رضا به خاطر.‘.اگه مجید هم بره جبهه من دیگه طاقت ندارم’:گه می

   .»!کوتاه بیا

مادر رو که  این يبه جا«: آتش از جا جهید و گفتيمثل اسپند رو

  .»؟نکنی و نصیحت میر متقاعد کنین من

   حمید برادر شهید
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  .».خواب رشید رو دیدم«:گفت  

  .».؟ برام تعریف کني خواب دیدیچ«:پرسیدم با اشتیاق 

  .».ت بودداداش رشید ناراح«:گفت 

  .»چرا؟«:گفتم 

  .»!منتظرمه، باید برم«:گفت 

  .رفت تا رشید را بیش از این منتظر نگذارد

   شهیدي پسرعموي جعفریحسینعل



  98/خاطرات شهید مجید جعفري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجید آستین ير داشتند که برابعد از شهادت رشید، پدر و مادرش اصرا

 بودم، به یچون با او صمیم. باال بزنند تا دیگر از فکر جبهه رفتن بیرون بیاید

 قدم ی آبيمن و مجید کنار جوروز  یک. من سپردند که با او صحبت کنم

 مادرش یشکستگ  و دلیگناز دلت. از رشید و شهادتش حرف زدیم. زدیم یم

   ...و

یاد  ینم خدا رو خوش !آقا مجید«:کردم و گفتمکم سر صحبت را باز  کم

  .». تو رو ببیننيخواد داماد  دلشون می.نگران باشنقدر   اینکه پدر و مادرت

 به ی ازدواج کردن رو ندارم، ولیاالن آمادگکه  این با !احمدآقا«:گفت

پس پیغامت رو «:خوشحال شدم و گفتم. ».کنم یخاطر پدر و مادرم قبول م

  .»براشون ببرم؟

  .».‘.رم جبهه برگردم بعدب’: بهشون بگو!آره«:لبخند زد و گفت

  .او رفت و دیگر بر نگشت

   دوست شهیدی روحیاحمدعل
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.  باشدي قول داد که شب عید شب خواستگار، کردندچون همه اصرار

بریم تا تو   نشون براش میکپس دختر مورد نظرت رو بگو، ی«:بهش گفتند

  .»!يبیا

 ،شب عید. اش بود  بیست و نه اسفند شصت و سه تشییع جنازه.نگفت

  .رش شکسته شدمزابه رسم محل کله قند بله برون سر 

    شهیدي پسرعموي جعفریحسینعل



  100/خاطرات شهید مجید جعفري

  

  

  

  

  

  

  

 بود که در طول جنگ اتفاق يا  ویژهيها  از عملیاتیعملیات بدر یک 

 ۀوسیلکه  اینون  را پشت سر بگذارند، بديبایست چند کیلومتر یها م بچه. افتاد

 خشکی ي رو،بعد از چند کیلومتر. قابل اطمینان و یا قابل اتکایی داشته باشند

 بر اساس اهداف تعیین شده، قبل از رسیدن به آب،. ند به جزیرهبجنگند و برس

 که داشتند ی دشمن با امکاناتينیروها. زدند  دشمن را میيبایست مقرها یم

  . کردند ی موجود را پرميهاخأل

 و مقاومت ی آن از قدرت ایستادگي انتخاب شد که نیروهایاکیپ 

  .  از این افراد مجید بود؛ با انگیزه و با اقتدارییک.  برخوردار بودنديزیاد

فضا به خاطر .  که بود خود را به شرق دجله رساندیميا یبا هر سخت

. یک نبرد رو در رو بود.  سنگین شده بودیفشار دشمن از سمت راست خیل

به خاطر حجم . کرد یها گلوله عبور م  بچهي دست و پاي این هنگام از الدر

  . شد ها آستین و لباسشان پاره پاره می سنگین آتش و تالش بچه

 زن یج یاو آرپ. مجید و همرزمان دیگرش در نوك پیکان قرار داشتند

   .ي نشان داد شجاعت زیاد.بود

   همرزم شهیدی شاهچراغیسید تق
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بسیار  شاز نظر فیزیکی اندام.  زیادي داشتۀ مجید به ورزش عالق

  .دوبورزیده 

ها پیشنهاد داد با  مدتی که گردان در حال آموزش بود، او به بچه

  .سازي درست کنند هاي بدن  دنبل و وزنه...هاي توپ و پوکه

کرد و  هاي دیگر را با خود همراه می که بیکار بودند، او بچهوقتهایی 

شاد گرفتند و  می هیدر جبهه روحها  ش بچهکار اینبا . کردند زش میور

  .کردند همه او را ورزشکار صدا می .ندشد می

  اهللا وفادار همرزم شهید فرج
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دادند که هم از نظر وزن و هیکل  سیم را به کسانی می مسؤولیت بی

 و رمز صحبت سیم و هم از نظر تیزهوشی و کالم که باید با کد براي حمل بی

  .کردند، توانایی باالیی داشته باشد می

.  انتخاب شدکار اینوقتی نیروهاي گردان سازماندهی شدند، مجید براي 

  .خودش هم داوطلب این مسؤولیت بود

  .».کاش هوش و ذکاوت تو رو ما هم داشتیم! مجید«:گفتم

  .»از چه نظر؟«:لبخند زد و گفت

  .».سیم کار سختیه  بیها براي کد و رمز کردن صحبت«:گفتم

هر کسی را بهر کاري «:براي این که نمک حرفهامان را زیاد کند، گفت

قدر  این! آقاي وفادار«:ام گذاشت و گفت بعد دستش را روي شانه .».ساختند

  .».جان هدف مقدسی دارن هایی که این  بچهۀ هم!شکسته نفسی نکن

  اهللا وفادار همرزم شهید فرج
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ها   قایقۀ شد، همنوقتی دستور حمله اعال .چی گردان بود سیم یمجید ب

مسیر قایق طوري بود که . مجید هم در قایق ما بود. به سمت خط هجوم بردند

هاي اطالعات و  تنها کمین دشمن بود که بچه. به کمین دشمن برخورد کردیم

  .عملیات نتوانسته بودند آن را از بین ببرند

 شدند و مثل نقل و نبات بر سر ما آتش ریختند؛  قایق ماۀمتوجیها عراق

   ..جی، دوشکا و تیربار و با سالحهاي آرپی

او اولین شهید گردان در عملیات . مجید با اولین تیراندازي شهید شد

   .بدر بود

  اهللا وفادار همرزم شهید فرج
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 مانده ید شصت و چهار باقیدو روز به ع. م صبح بودی نساعت نه و

آقا عبدوس حاج. ستاده بودمیرون در ای من ب.بود
1

 ما ۀدم که به طرف خانی را د

 ۀنو خیاد یم حاج آقا داره !بابا«: داخل خانه رفتم و به پدرم گفتميفور. آمد یم

 یاد یم هاردد نشده یهنوز که ع«:د، مادر گفتی بگويزیپدر چکه  اینقبل از  .».ما

  .». افتادهیاتفاق حتماً ، ماۀنوخ

  .»! لحظه صبر کنکی!  به دلت راه ندهبد«:پدر گفت

پدر به طرف .  خانه پر از اضطراب شدي زنگ در، فضايدن صدایبا شن

 ،یپرس بعد از احوال.  چند نفر به داخل خانه آمدنداحاج آقا عبدوس ب. در رفت

. نه حبسی ما در سيها کم شد و نفساسکوت ح چند لحظه. لوات فرستادندص

کم سر صحبت باز شد و خبر  کم. دادن به پدر ي به دلدارشروع کردحاج آقا 

 اما ، هراس داشتند که خبر را بدهندیاول کم. د را به پدر دادندیشهادت مج

ن ی راه اسالم و امام حس درم روهامن پسر«: گفت وپدر با متانت برخورد کرد

 وداع با يصبح روز بعد برا .».ین فرزندانیکنم به داشتن چن یام و افتخار م داده

  . میالسالم رفت هید به مجمع ابوالفضل علیجم

ق فرو یزد که انگار به خواب عم ید موج می مجة در چهریچنان آرامش

  . بودرفته

 حمید برادر شهید

                                                
. موقت سمنانۀاالسالم و المسلمین محمدباقر عبدوس، امام جمع  حجت-1
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   شهید مجید جعفريۀنام وصیت
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»و مخْزِهیو یکُمدبِأَی اللَّه مهّبذعی ملُوهقَات وردص شْفیو هِملَیع رْکُمنْصی

با کافران به قتال برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند ؛ قَومٍ مؤْمنینَ

  .». دلهاي اهل ایمان را شفا بخشد و شما را بر آنها غالب نماید.و خوار گرداند

  )14آیه(توبه سوره

تأکید شده است، این نامه در شرع اسالم  جا که نوشتن وصیت از آن 

  .نامه را نوشتم متن وصیت

ن محمداً عبده و اَ  وحده ال شریک له و اشهداال اهللاُ  ال اله ناَ شهداَ«

کره المشرکون الدین کله و لو ره علییظهلرسوله و ارسله بالهدي و دین الحق 

سن و الحن علیاً امیرالمومنین و امام المتقین و اشهد ان االئمه من ولده و اشهد اَ

الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن 
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جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و 

الدین عنداهللا االسالم و القبله الکعبه و   الخلف الحجه ائمه الحق و اشهد ان

  .».الجنه حقو  حقان الموت حق و النار  القرآن کتاب و اشهد

سالم . ن اسالمأالش  عظیمرسالم بر پیامبران الهی از حضرت آدم تا پیامب

السالم و حضرت مهدي نجات دهنده بشریت از ظلم  بر ائمه معصومین علیهم

سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی، قلب تپنده امت و قوت . جور ظالمین و

  .اهللا قلب رزمندگان، اسوه مجاهدین و مهاجرین فی سبیل

الم و درود بر شهیدان به خون خفته و قهرمان که نداي موالیشان  س

  .السالم را به گوش دل شنیدند و به او اقتدا کردند اباعبداهللا الحسین علیه

سالم بر شهدا که به نداي ارجعی الی ربک پروردگارشان لبیک گفته و 

ی و آنها ند که خدا از آنها راضا هاي رسید آنها به درجه. به وصال یار رسیدند

  .اند هم از خدایشان راضی

 و هاهللا که همچون سدي پوالدین در مقابل دسیس درود بر امت حزب

اند و هر روز آنها را رسواتر و در  جنایتکاران مقاومت کردههاي شوم ابر نقشه

  .نمایند صحنه روزگار خوار و زبون می

ه معناي  انقالب اسالمی را ب،که توان دارید، همگام با امامجا  آنتا 

واقعی اسالم بدون تمایل به چپ و راست به ملل مستضعف جهان، چون انوار 

اند  خورشید بتابانید و آنها را از سیاهی شب که ابرقدرتها برایشان تدارك دیده

  .نجات دهید

 به صورت گسترده و همیشگی در صحنه حضور داشته باشید و !عزیزان

  .نیدک محو روزگارایادیشان، آنها را از با اظهار انزجار و تنفر از ابرقدرتها و 
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آیند، از دوستان خود  دشمنانتان را که هر روز در لباس و نقشی در می

   .بشناسید

با کافران و دشمنان خدا جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برچیده 

  . مردم عالم آیین و مسلک فقط دین خدا باشدۀ براي هم وشود

. رو خواهید شده ی روبیاه ا مشکالت و سختیبراي جهاد در راه خدا ب

اگر در این آزمایش خدا شما .  آزمایش قرار خواهد دادۀخداوند شما را در بوت

در جهاد با کافران محال است کسی بر . آیید را یاري کند، سر بلند بیرون می

  .ان را سر لوحه امورتان قرار دهیدجنگ با کافر. شما غالب و مسلط شود

د و آنها را با شکوه عه و جماعت بیش از پیش اهمیت دهیبه نماز جم

وقتی دست خدا با شما .  اگر چنین کنید دست خدا با شماست،برگزار کنید

 تمام هیاهوي جهانخواران به سان کفی بر روي آب ،باشد و توکل شما به خدا

شما با ایمان و توکل و با امواج نشأت گرفته از قدرت الیزال . بیش نیست

  .توانید جنایتکاران را به نابودي برسانید  می،الهی

 در امور دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و !اهللا امت حزب

  .مقاومت سفارش کنید

اهللا علیه و آله، رنج،  ما باید پویندگان راهی باشیم که در آن پیامبر صلی

السالم  علی علیه.  جراحت و شکسته شدن دندان را متحمل شد،آزار

اهللا علیها شکسته شدن  شینی دراز مدت و حضرت فاطمه زهرا سالمن گوشه

  .السالم خونش را در راه خدا داد امام حسین علیه. پهلو را تحمل کردند

 در مقام و منصب ان راهی را نروید که در آن ثروتمند!اي امت عزیز

مظلومیت مستضعفین را مشاهده   راهی را نروید که در آن انسانها.ورند غوطه
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دیشند و ان می اما جز به مصالح شخصی و دنیوي خود به چیزي ن،نمایند می

  .تفاوت هستند نسبت به تمام مسائل و حوادث جهان بی

ی تکه مرگ حقیق اول این. یام میسخنی دارم با پدر و مادر عزیز و گرا

 حتما،  حاال چه بخواهیم یا نه.آید است انکار ناپذیر که به سراغ همه می

خوب است که ما به استقبال مرگ برویم؛ زیرا، مرگ با . د شدخواهطور  این

منین ؤاین منتهاي آرزوي م. اي است براي رسیدن به معشوق  وسیله،عزت

 پس آن را در راهی بدهد که رضاي ،انسان یک جان بیشتر ندارد. واقعی است

  .خدا در آن باشد

 است که با توجه به آیات و روایات، مرگی در نزد خداوند داراي ارزش

 یعنی همان شهادت در راه خدا، مرگی که ،ائمه معصومین آن را انتخاب کردند

  .دهد به انسان و جامعه حیات مجدد می

دوم اینکه فرزند امانتی است از جانب خداي تبارك تعالی که به دست 

اید و  داري نموده شما به خوبی از این امانت نگه. پر مهر شما سپرده شده است

 به  زمانش رسیده که باید حاال.اید اه قرآن و اسالم پرورش دادهآن را در ر

  .صاحبش برگردانید

 در مقابل فراز و نشیبهاي روزگار و آنچه را که خدا !پدر و مادر گرامی

مقدر فرموده است، صبر پیشه کنید و با یاد خدا دلهایتان را آرامش دهید که 

  .داده استحد و حساب را به صابران  خداوند بشارت اجر بی

طوري که در شهادت برادر عزیزم صبر کردید، در شهادت من نیز  آن

  .صابر باشید
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 ولی امیدوارم که ،هر چند در دنیا فرزند فرمانبرداري براي شما نبودم

شاءاهللا در دنیا و   ان.بخشش خود قرار دهید و حاللم کنیدمن را مورد عفو و 

  .یدیب نما سرافراز باشید و رضایت خداوند را جلآخرت

تنها سفارشم به برادرانم این است که به فرایض و احکام دینی 

لوالدین با«آیه. معراج مومن استو خصوصاً نماز پایبند باشند؛ زیرا، نماز نور 

  .را فراموش نکنید »احسانا

به تحصیل و کسب علم و دانش اهمیت دهید و با تحصیل در مدارس، 

  .یدسدي در مقابل اهداف جهانخواران باش

هاي   گریه،رسان خون برادرانتان باشید وار پیام  زینب!خواهران گرامی

  .شما نشانه قدرت ایمان و توکل شما به خداوند باشد

ند یا حقی ا ه خالفی دید،در پایان از کلیه کسانی که از بنده حقیر خدا

اجزانه تقاضا دارم که مرا بر من داشتند و من در اداء حق آنها کوتاهی کردم ع

  .بخشندب

  مرفتگرپ  وصلش بهر  جانان  صوت  تا شنیدم

  برگرفتم شعف در از را  عاشقی  سرخ  مرگ

  دادم  هدیه را خود  خون نهادم  حق  راه  به  جان

  رهبرگرفتم  بر  هدیه را خود پود و تار  جمله 

  

  السالم علینا و علی عباداهللا الصالحینو 

  يمجید جعفر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رشید و مجید جعفري ن شهیداعکسهاي 
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  پدر و مادر شهیدان رشید و مجید جعفري

  



112  /عکسهاي شهیدان رشید و مجید جعفري

  

  شهید رشید جعفري
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  شهید رشید جعفري

  



114  /عکسهاي شهیدان رشید و مجید جعفري

  

  شهید رشید جعفري

  

  نفر اول نشسته از راست شهید رشید جعفري
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  شهید مجید جعفري

  



116  /عکسهاي شهیدان رشید و مجید جعفري

  

  شهید مجید جعفري
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  نفر وسط شهید مجید جعفري

  

  جعفرينفر سوم نشسته از راست شهید مجید 



118  /عکسهاي شهیدان رشید و مجید جعفري

  

  شهید مجید جعفري

  

  نفر دوم از سمت چپ شهید مجید جعفري
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  نفر دوم ایستاده از راست شهید رشید جعفري

  


