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 شادی در خانه
کری شهید مهدی با

ديربهديرمیآمد؛اماتاپایشرامیگذاشتتویخانه،بگووبخندمان
کوچکبود.گاهیصدایمانمیرفتطبقۀ شروعمیشد.خانهمان
دلم اينقدر خدا »به گفت: من به پايینی همسایۀ روزی پايین.
کهآقامهدیمیآیدخانه،الیدِرخانهتانبازباشد میخواهدوقتی
اينقدر که میگويید چه همدیگر به زنوشــوهــر شما ببینم من و

میخندید!«۱

1. نک: طه فروتن، يادگاران 3، ص۲۴.
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در و قهقهۀمستانهشان در شهداشمعمحفلدوستاناند.شهدا
مطمئنهای نفوس از و ُيْرَزُقوَن<اند۱ ْم  هݬِ ّبِ َر >ِعْنَد  وصولشان شــادِی
ِتی<۲  َجّنَ اْدُخِلی  َو  ِعباِدی ٭  اْدُخِلی ِفی  >فݩݩَ کهمورِدخطاب هستند

پروردگارند.۳

ل عمران، 1۶9. 1. نک: آ
2. فجر، ۲۹و۳۰.

3. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج21، ص۱۴۷، به نقل از 
نرم افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳.
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تکمیل ایمان
کاریزی   شهید حسین زارع 

کهبهجبههرفتوآمدمیکرد،درصددازدواجبرآمد درهمانزمان
از بعد به را گفتیم:»ازدواج ما گذاشت؛ولی رادرمیان وموضوع

کنم.« کن.«گفت:»برایتکمیلایمانبایدازدواج جنگموکول

کهعفتوحیاوحجابرا میخواستازخانوادهایزنبگیرد
کرد.برخوردش بهدرستیمراعاتمیکنند.درنوزدهسالگیازدواج
کامل باهمسروخانوادۀهمسر،بسیارخوبوبامهربانیواحترام

بود.۱

1. نک: منصور انوری، قربانگاه عشق، ص108.
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ــروزیدر ــی پ ــا ب بــشــود کــه مــســئــلــهاینیست راهخـــدا شــهــادتدر
و بندگی اوج مقامشهادت،خود، مقایسهشود. نبرد صحنههای

سیروسلوکدرعالممعنویتاست.۱ 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج21، ص۸۸، به نقل از نرم افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳.
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همراه همیشگی
شهید حاج محمدجعفر  نصر اصفهانی

در او که میدیدند داشتند، رفتوآمد ما خانۀ به کسانیکه تمام
پابهپای میهمانیداشتیم، وقتی کمکمیکند. بهمن خانهچقدر
کهمردبایددرخانهبه کارمیکرد.اعتقادداشت من،درآشپزخانه
کهدرخانهبه کندوهمیشهبهدوستانشتوصیهمیکرد کمک زنش
کنند:چهدرظرفشستن،چهدرجاروکردنو کمک همسرانشان

ککردنسبزیو.... پا
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او بــاشــم؛چــون کــارخستهشــده زیـــادی از کــه نـــدارم هرگزبهخاطر
کارمیکردم،همسرمبسیاراز که کنارمبود.وقتی همیشههمراهودر
منتشکرمیکردوهمین،تمامناهمواریهایزندگیرابرایمآسان

میکرد.۱

ماتابعامرخدايیم؛بههمیندلیل،طالبشهادتیموتنهابههمین
کهزيربارذلتوبندگیغیرخدانمیرویم.۲ دلیلاست

گويا،  ره يافتۀ عشق، ص۱۵۳و۱۵۴. 1. نجات علی صادقی 
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج21، ص۸۹، به نقل از نرم افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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اسیر که نیاورده ام!
شهید حاج رضا شکری پور

کهواردشد،آستینهارازد انگارنهانگارازجبههرسیدهاست:ازدر
کارمن نیست. گفتم:»کارشما لباسها. کنارتشت ونشست باال
ايــنقــدر بگويی مــیخــواهــی »یعنی گــفــت: جـــّدی خیلی اســـت.«
من وظیفۀ ايــن میگویم بــابــا! ــه »ن گفتم: دســتوپــاچــلــفــتــیام؟!«
کهنیاوردهامتوی است.«ُزلزدتویچشمهایم:»خانمجان!اسیر

خانهام.حاالبگذارايندوتکهرختراهممابشويیم.«۱
 

1. نک: حسن سجادی پور، ققنوس و آتش، ص۶۵.
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بود، بهآنهاداده کهخدا را کهآنچیزی بردند راآنها سعادت
کردندوماعقبماندۀآنهاهستیم.۱ تقدیم

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۳، ص۴۱۰، به نقل از نرم افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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غیرمستقیم
شهید علی صیاد شیرازی

کس وا که را خودشان کفشهای روزی نمیرود: یــادم هیچوقت
کسزدند.گفتم: میزدند،کفشهایمهدی،پسرارشدمانراهموا
پسرم به مستقیم نمیتوانم »من گفت: کردید؟« را کار اين »چــرا
کارراانجامبده؛چونجواناستوامکانداردبهاو کهاين بگویم
کاررابه کسبزنموعماًلاين کفشهایشراوا َبربخورد.میخواهم

اوبیاموزم.«۱

كیان زمین، ص10تا۱۵. 1. نک: ناصر طرهانی نژاد، افال
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انسانهای مــیريــزد، زمین به که ما شهیِد خــون قطرۀ هر از
مصممومبارزیبهوجودمیآید.۱

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۷، ص۱۷۹، به نقل از 
نرم افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 



آخِر مهربانی  
شهید سیدمجتبی 

هاشمی 

همیشه او زانـــوهـــای
همیشۀ بــــود، ــی ک خــا

ايـــن راز روزی ــدا. ــ خــ
از را ــی ــ ک ــا خــ زانــــــوهــــــای

چیزی پرسیدم. سیدمجتبی
کردم،فایده که نگفت.اصرارهم

تحقیق خـــودم شــدم مجبور نــداشــت.
کی کنموببینمچرازانوهایسیدهمیشهخا

متوجهشدم تحقیق، روز چند از بعد است.
زانو برابرپدرش ُمِصراستدر روزصبح، اوهر که

کارراهمآنقدرباطولوتفصیل بزندودستهایاوراببوسد.اين
و پدر احترام عجیب میشد. کی خا زانوهایش که مــیداد انجام
مادرراداشت.درخانه،دیگرازآنچریکمبارزخبرینبود.آنجا

دیگرسراسرجاذبهمیشد:آخِرمهربانی.۱

1. نک: محمد نیلچی، خدا بود و ديگر هیچ نبود، ص71.
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کهبهخدااعتقادندارندوبهروزجزا،آنهابایدبترسنداز آنهايی
گردانمکتبتوحیداز موت.آنهاازشهادتبایدبترسند.ماوشا

شهادتنمیهراسیم،نمیترسیم.۱

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۷، ص۱۸۲، به نقل از نرم افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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تو قدم های مرا محکم می کنی
 شهید عباس بابایی

کهبود،مدتهامیشدمنوبچههانمیدیدیمش.حسابی منطقه
اينکارهبشوی، کهمیخواستی تو دلممیگرفت.میگفتم:»اصاًل
گرفتی؟!«میگفت:»پسمابایدبیزنمیماندیم؟!« چراآمدیمرا
کسینق گرنخواهمسرتوِنــقبزنم،پسبایدسرچه میگفتم:»منا
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کارینکناجرزحمتهایت بزنم؟!«میگفت:»اشکالیندارد؛ولی
که کارهایمن،بودِنتوست کنی.اصاًلپشتپردۀهمۀاين کم را

قدمهایمرامحکممیکند.«

کاری بود. همیشگیاش روش بماند. باقی اخمم نمیگذاشت
کهبخندم؛آنوقتهمۀمشکالتمتماممیشد.۱ میکرد

به و برداشتهایم روح از را دنیا قیدوبند بشویم، شهید گــر ا که ما
ملکوتاعلیوبهجوارحقتعالیرسیدهایم،چرانگرانباشیم؟۲

1. نک: مريم زاغیان، آن سوی ديوار دل، ص80.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۵، ص۸، به نقل از نرم افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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تشویق
شهید حاج محمدجعفر نصر اصفهانی 

کهفاطمهروزهمیگرفت.هرروزموقعافطار،مبلغی اولینسالیبود
پولبهاومیداد.درپایانهرماهمبارکرمضانهمبرایشهدیهای

میخرید.

کرد.« همیشهمیگفت:»بایدبچههارابهانجامواجباتتشويق
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کههفتهشتسالبیشترنداشتوبهسنتکلیف حتیپسرمانرا
مسجد به خــود با و میکرد نمازخواندن به تشويق بــود، نرسیده
میبرد.چونراهمسجددوربود،برایاینکهعلی،پسرمانخستهو
دلزدهنشود،اورابردوشمیگرفتوپسازنمازهمبرایشبستنی
کودکیبهنمازومسجدعالقهمند یاهدیهایمیخریدتااوازهمان

شود.۱

ماازخداهستیمهمه.همۀعالمازخداست،جلوهخداستوهمۀ
کهبرگشتناختیاری گشت؛پسچهبهتر عالمبهسویاوبرخواهد
کندشهادترادرراهخداوانسان باشدوانتخابیوانسانانتخاب

کندموترابرایخداوشهادترابرایاسالم.۲ اختیار

گويا، ره يافتۀ عشق، ص120. 1. نک: نجات علی صادقی 
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۴، ص۲۵۸، به نقل از 

نرم افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 



23

 اولین هدیه
شهید مصطفی چمران

کهبهروستاهامیرفت،همراهش یادمهستدریکیازسفرهايی
بودم.داخلماشینهدیهایبهمنداد.اولینهدیهاشبهمنبود
وهنوزازدواجنکردهبودیم.خیلیخوشحالشدموهمانجابازش
گلهایدرشت.  کــردم.دیــدمروســریاســت:یکروســریقرمزبا
گفت:»بچههادوستدارند جاخوردم؛امااولبخندزدوبهشیرینی
اومرامثل گذاشتم. ازآنوقــت،روسری ببینند.« باروسری را شما

بچهایکوچک،قدمبهقدمجلوبردوبهسمتاسالمآورد.۱

1. نک: حبیبه جعفريان، نیمۀ  پنهان ماه 1؛ شهید چمران به  روايت همسر، ص17و18.
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شهادتیکهدیهایاستازجانبخدایتبارکوتعالیبرایآن
قویتر تصمیمها باید شهادتی هر دنبال و هستند اليق کسانیکه

بشود.۱

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۰، ص۴۴۰، به نقل از نرم افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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در برابرم به قامت می ایستاد
کریمی شهید عباس 

داشت عــادت همیشه بــود. باورنکردنی عباس فروتنی و تواضع
روزی بهقامتبایستد. و بلندشود میشدم، اتاق وارد من وقتی
»عباس، گفتم: و ترسیدم ایستاد. زانویش روی شدم، وارد وقتی
گــفــت:»نـــه،شما پــاهــایــتچــطــورنــد؟«خندیدو چــیــزیشـــده؟!
حاال میشوم؛ بلند پایتان جلوی همیشه من شــدهایــد: بدعادت

امروزخستهاموبهزانوایستادم!«

که کردم گرسالمبود،بلندمیشدومیایستاد.اصرار میدانستما
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که گفت:»چندروزیبود ناراحتیاشرابگوید.بعدازاصرارزیاِدمن
است. پوسیده انگشتهایم بــودم. نیاورده در پوتین از را پاهایم

نمیتوانمرویپاهایمبایستم.«

عباسباهمانحال،صبحروزبعدبهمنطقۀجنگیرفت.اين
خاص بندگان از کریمی حاجعباس کــه داد نشان مــن بــه اتــفــاق

خداونداست.۱

کهازاولیایمابهمامیرسد.آنهابایدازمردن شهادتارثیاست
کهبعدازموترا کهبعدازمرگ،موترافنامیدانند.ما بترسند

کیداریم!۲ حیاتباالترازاينحیاتمیدانیم،چهبا

كمان، ش۴، ص۵. 1. نک: هفته نامۀ 
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۹، ص۳۴۱، به نقل از نرم افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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در بدترین روزها باهم خوش بودیم
شهید منوچهر ُمِدق به روایت همسر

همه جلوی همینکه مــیرفــت! نگاهش یک با ــود، ب هرچهسختی
نوکرش عمر آخــر تا دنیا. به نمیدهم را خانم مــوی »یــک میگفت:
هستم«،خستگیهایمرامیُبرد.میدیدممحکمپشتمایستادهاست.
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هیچوقتبودِنبامنوچهربرایمعادتنشد.گاهییادمانمیرفت
چهوضعیتیداریم.بدترينروزهاراباهمخوشبودیم.ازخندهو

شوخی،اتاقرامیگذاشتیمرویسرمان!۱

منطقما،منطقملتما،منطقمؤمنین،منطققرآناست:>ِإّناهلِِل
کند. ْیِهراِجُعوَن<۲بااينمنطق،هیچقدرتینمیتواندمقابله

َ
َوِإّناِإل

از را ازخدامیدانندوهمهچیزخود را کهخود که،ملتی جمعیتی
خدامیدانندورفتنازاینجارابهسویمحبوبخود،مطلوبخود
کنند.]با[آنکهشهادترا میدانند،بااينملتنمیتوانندمقابله
نمیتوانند ــــوردالن ک آن مــیپــذيــرد، عــزيــزی همچون آغـــوش،  در

کنند.۳ مقابله

1. نک: مريم برادران، شوكران 1، ص۵۷و۵۸.
2. نک: بقره، ۱۵۶.

3. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۵، ص۱۳۴، به نقل از 
نرم افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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هرطور خودت دوست داری!
کالهدوز شهید یوسف 

شایدعالقهاشرازیادبهمننمیگفت،ولیدرعمل،خیلیبهمن
یادم خــانــوادهام از دوری غصۀ کارهایش همین با میکرد. توجه



30

کــهمــیگــرفــت،مــیآمــدخــانــهوتــمــامپــولــشرا مــیرفــت.حــقــوق
کمدمن.میگفت:»هرطورخودتدوستداری، میگذاشتتوی
پولالزمداشت، گرخــودش ا بــود. بامن کــن.«خریدخانه خرج

میآمدوازمنمیگرفت.

بودم آزاد تنگمیشد، مــادرم و پدر بــرای دلم که هروقتهم
یکیدوهفتهبروماصفهان.اصاًلسختنمیگرفت.ازاصفهانهم
ــبوتــمــیــزاســـت. ــرت کـــهبــرمــیگــشــتــم،مـــیدیـــدمزنـــدگـــیخــیــلــیم

لباسهایشراخودشمیشستوآشپزخانهرامرتبمیکرد.۱

ما، ملت شهدا، خون بهبرکت و شهادتها همین بهفضل امــروز
ملتسربلندوآبرومندیاستوملتهاآبرووعزترااينگونهباید

کنند.۲ پیدا

كالهدوز به روايت همسر شهید، ص27و28. 1. نک: زهره شريعتی، نیمۀ پنهان ماه 8؛ 
2. بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در ديدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئوالن امور 

كستان ، ۲۵مرداد۱۳۶۸:  فرهنگی بنیاد شهید و جمعی از دانشجويان امامیۀ  پا
 http://farsi.khamenei.ir
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فقط غذا!
کالهدوز شهید یوسف 

کارمننداشت:نهبهغذاايرادمیگرفت،نه يوسفاصاًلکاریبه
گردوروزهمغذادرستنمیکردم،خمبهابرو کاِرخانه.حتیا به
نمیآورد؛ولیُخبمنخودمخیلیمنظمبودم؛چونزندگیامرا
هستی؟ اينطوری چر »تو میگفت: گاهی داشتم. دوســت خیلی
هرچهشد، میدهی؟ اهمیت چیزها اين به چقدر بابا! کن ولش
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کتاب گرمینشستموچهارتا میخوریمدیگر!«خوشحالترمیشدا
زندگی روزمرۀ کارهای راصرف وقتت »زیاد میخواندم.میگفت:

کهازمطالعهاتبمانی.« نکن

بارهاازاوپرسیدم:»چهدوستداریبرایتبپزم؟«میخندیدو
باشد گفته بارهم نیستیک یــادم غــذا.« فقط »غــذا، میگفت:
کن. فالنغذا.همیشههمسفارشمیکرد:»یکجورغذادرست
متنوعش ولی کن؛ زیاددرست کهداشتیم،یکجور. مهمانهم

نکن.«۱

پــرروی ظالِم زورگـــوی مسلِط مقتدِر دشمنان مقابل در ایستادگی
که کاریاست گستاخ،کاربسیاربزرگوباعظمتیاست.اين،همان
جوانان همینشهادت بهخاطر ما ملت وعظمت کردند ما مردم

شماوشجاعتفرزندانتانبود.۲

كالهدوز به روايت همسر شهید، ص37.  1. نک: زهره شريعتی، نیمۀ پنهان ماه 8؛ 
2. بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در ديدار با خانوادۀ  شهدا و ايثارگران  ، 

۲۴آبان۱۳۶۸: 
 http://farsi.khamenei.ir
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وسایلمان را کادو می بردیم!
شهید عباس بابایی

که گوشمحرفهايیخواند کمکمدر همانچندماهاول،عباس
نمیتواند زمین روی مگر »آدم میگفت: بــودم. نشنیده آن از قبل
کریستال بایدتویلیوان

ً
مبلمیخواهد؟!مگرحتما

ً
بنشیند؟!حتما

گوشمزمزمهمیکرد.باالخره آببخورد؟!«مداماينحرفهارادر
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بدهی را وسایلمان تمام میخواهی چیست؟ »منظورت گفتم:
بیرون؟!«چیزینگفت.گفتم:»تومنرادوستداریومنهمتو
را.همینمهماست!حاالمیخواهداينعشقتویروستاباشدیا

گلیم.« تویشهر،رویمبلباشدیاروی

میبردیم. کــادو را وسایلمان میرفتیم، که ايــنطــرفوآنطــرف
گفتهبود: گرفتهبود.مادرمهم عباستلفنزدهبودوازمادرماجازه
گرشمادلتان کنم.حاالا کهاينچیزهارافراهم »منوظیفهامبود

میخواهد،اصاًلآتششانبزنید.«

کههمکارانمبهشوخیمیگفتندبایدبیایند بعدازمدتی،خانهای
ِکشبروند،بهخانهایمعمولیوسادهتبديلشد.۱ وسیلههایشرا

گرفته شهیدجانشرافروختهودرمقابلآن،بهشتورضایالهیرا
اين از راهخدا، باالتريندستاوردهاست.بهشهادتدر که است
که کنیم.شهادت،مرگانسانهایزيرکوهوشیاراست منظرنگاه
چیزی مقابل، در و بــرود دستشان از مفت جــان، ايــن نمیگذارند

عایدشاننشود.۲

1. نک: مريم زاغیان، آن سوی ديوار دل، ص7۵.
2. بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در ديدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئوالن امور 

كستان ، ۲۵مرداد۱۳۶۸:  فرهنگی بنیاد شهید و جمعی از دانشجويان امامیۀ  پا
 http://farsi.khamenei.ir
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زندگی در یک اطاق کوچک
شهید حجت االسالم والمسلمین  عبداهلل میثمی

بعدهادوستانش برد. باخودش مرا او و باالخرهمادرمراضیشد
و گز با فقط بــدونســور، را خانمش راحــت چه »آقاعبداهلل گفتند:
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شیرینیبرداشتورفت!«

روحانیان از عــدهای که مهمانسرايی رفتیم رسیدیم، که شیراز
اتاق یک با زندگیمان بــودنــد. آنجا خانوادههایشان با هم دیگر
کهدستشويیوحمامداشت،بدونآشپزخانهشروعشد. کوچک
ریختوپاشها کردم. کمیجابهجا را اتاق رسیدیم،وسايل وقتی
کهجمعشد،گفت:»زنداشتنعجبچیزخوبیاست!مناصاًل
گرجوردیگریبچینم،بهترمیشود.«۱ فکرنمیکردمهمینوسايلراا

کهدر کهباشهادترفتند!خوشابهحالآنان خوشابهحالآنان
اين که آنهايی حــال به باختند!خوشا سر و جــان نــور قافلۀ ايــن

گوهرهارادردامنخودپروراندند!۲

1. نک: مهرالسادات معرک نژاد و شبنم غفاری، چهل روز ديگر، ص18.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۱، ص۹۳، به نقل از نرم افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 



37

وسایل زندگی شهید
شهید سیدعلی حسینی

کهازمننگذرد؛ میدانستمروححاجیبزرگوارترازاينحرفهاست
گناهخودمبگذرم. ولیخودمحاضرنبودماز

فرشهای با را حسینی آقــای خانۀ خیالم، و فکر تــوی همیشه
تصورمیکردم. آنچنانی تشکیالت و گرانقیمت مبلمان و مجلل
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برایتصوراينزندگیاشرافی،توجیههمداشتم.میگفتم:»باالخره
کهموقعیتشازلشکرهایعملیاتی فرماندۀتیپاست؛آنهمتیّپی
که هــم ــاه قــرارگ اطالعاتعملیات مــعــاون اســـت! حساستر هــم

هست!«

کشید:بناشده کردم؛امانمیدانمچقدرطول گریه آنروز،خیلی
بودوسايلشهیدرامنبفرستممشهد.فرشهایمجللش،چندتا
و بود کوچک وآنچنانیاشهمیخچالی اشرافی بود.وسايل پتو
تاصندوقخالِی ظــرفوظــروف.دوســه کمی و رنگورورفته گــازی

کمدوسایلشبود!۱ مهماتهم

کهزبانهاوقلمهاازتوصیفآن شهداعالوهبرمقاماترفیعمعنوی
و پــیــروزی مشعلدار نــاتــوانانــد، آن مشاهدۀ از دلهــا و چشم و
عظیم بسی ملت، گــردن بــر آنــان بــزرگ حــق و ملتاند استقالل

است.۲

كنان ملک اعظم 3، ص۴3. كف، سا 1. نک: سعید عا
2. پیام رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در تجلیل از شهدا و ايثارگران در هشتمین روز از 

دهۀ مبارک فجر، ۱۹بهمن۱۳۶۸: 
 http://farsi.khamenei.ir
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گاِم اوِل دنیا
شهید علی صیاد شیرازی

کارهایش کهایشاندراتاِقکار،رویزمینمینشستو یادممیآید
کهشایدمعذبباشد. کردم راانجاممیداد.ازاينبابت،احساس
گرفتم؛امابادیدنآن،برخالِف پیشقدمشدمورفتمیکصندلی
انتظاراولیهامنهتنهاشادنشد،بلکهناراحتهمشد!گفت:»دنیا
کهبرداشتی، کامخودمیبرد.قدماولرا آهستهآهستهآدمیرادر
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گاماولباشی.«۱ تاآخرمیروی؛پسبایدهموارهدرهمان

جــهــادواقــعــیوشــهــادتدرراهخـــدا،جــزبــامــقــدمــهایاز
ً
اســاســا

اهلل« الــی »انقطاع بهسمت حرکت با جز و توجهها و اخــالصهــا
حاصلنمیشود.۲

1. نک: خلیل اسفندياری، اسطوره ها، ص89.
2. بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در ديدار با پاسداران ، ۱۰اسفند۱۳۶۸: 

 http://farsi.khamenei.ir
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دنیا را سه طالقه کرده ام!
شهید مصطفی چمران

شهیدچمراندریکیازیادداشتهایخودنوشتهاست:

کردهاست.منآزادیخودرا قبولشهادت،مراآزاد
نــمــیفــروشــم.من خــود حــیــات بــه بــههیچچیزحتی
هنگام و مــینــگــرم عــلــی؟ع؟ ــه ب درد، و غــم هــنــگــام
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ــاریـــْخدردوغــِم تـ یـــک بـــهحــســیــن؟ع؟. ــهـــادت، شـ
من پــایــداریهــای و کــاریهــا فــدا پشتوانۀ شــهــادت،
ــرایهمیشه کــهمــندنــیــارابـ اســـت.خــداخــواســت

کهآرزويینکنم.۱ کنم کنموآرزو سهطالقه

پـــدرانو کنار کــهفــرزنــدانايــنسرزمیندر تــومــیدانــی خــداونــدا!
مادرانخود،برایعزتدينتوبهشهادتمیرسندوبالبیخندان
بــالوپــر تــو بــهجـــواررحــمــتبیانتهای امــیــد، پــرازشــوقو ــی ودل

میِکشند.۲

خ، ص32. 1. نک: غالمعلی رجائی، صنوبرهای سر
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۳۴۶و۳۴۷، به نقل از 

نرم افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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تعمیر دستۀ  عینک 
شهید حجت االسالم والمسلمین عبداهلل میثمی 

کههرروز،دستۀآنراتعمیرمیکرد.دستۀعینکش عینکیداشت
شکستهبودوهرروزنخی،سیمی،منگنهایپیدامیکردوبهجای
لوالیاينعینکازآناستفادهمیکرد.میگفتم:»حاجآقا،ِفِرماين
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دیگر خــودم عینِک ايــن ــه، »ن میگفت: کنید.« عــوض را عینک
هیدرولیکیشدهاست!خیلیخوباست.«

گفتم:»حاجآقا،من یکبار،اينعینکشکست.باخوشحالی
کهاينعینکشکست؛چوندیگرشمامیرویدو خوشحالشدم
کهجايیپیدا عوضشمیکنید.«روزبعد،دیدمخوشحالاست
کهآنعینکراتعمیرمیکنند.عصِرآنروز،باهمرفتیم کردهاست
کرد.خیلیخوشحالی آنجا.حدود۱۵0توماندادوعینکراتعمیر

میکردومیگفت:»ببین:مثلعینکنوشدهاست!«۱

و عاشقان مــزار قیامت، تــا کــه اســت شهیدان ک پــا تربت همین
عارفانودلسوختگانودارالشفایآزادگانخواهدبود.۲

1. نک: مهرالسادات معرک نژاد و شبنم غفاری، چهل روز ديگر، ص3۵.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۱، ص۹۲و۹۳، به نقل از 

نرم افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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یک مشت خاک بپاش به صورتم!
شهید منوچهر ُمِدق

گذاشتیدتوی کرد:»وقتیمنرا یادمهستیکباراينطوروصیت
کبپاشبهصورتم.«پرسیدم:»چرا؟!«گفت: قبر،یکمشتخا
کهبهآندلبستهبودمو »برایاینکهبهخودمبیایموببینمدنیايی

بهخاطرشمعصیتمیکردم،یعنیهمین!«
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ندارد گفت:»خــدادوســت کـــردهای؟« گناه توچقدر گفتم:»مگر 
کند.خودممیدانمچهکارهام.«۱ بندههایشرارسوا

که گذشتخانوادههاوحضوررزمندگانمابود کاریشهیدانو فدا
ابرهایتیرۀآنروزگاردشوارراازافقزندگیاينملتزدود.۲

1. نک: مريم برادران، اينک شوكران 1، ص۶۴.
2. پیام رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( به مناسبت روز ايثار و شهادت در هفتۀ دفاع 

مقدس ، ۱مهر۱۳۷۲: 
 http://farsi.khamenei.ir
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نامۀ عملم است!
شهید محمدعلی خورشاهی

کهخانهبود،کاغذیرادستمیگرفتوعالمتمیزد. شبها
کاغذرادیدهای؟«گفتم:»نه. گفت:»عیال،اين شبیصدایمزدو
کارهایم! حسابوکتاب اســت: عملم »نامۀ گفت: هست؟« چه
میخواهمبدانمهرروز،دلچندنفرراشکستهام،باچندنفرخوب
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کردهام.همۀاينهارامینویسم.گفتمنشان کارهايی بودهاموچه
کنی.«۱ توهمبدهم؛شایددوستداشتیبرایخودتدرست

ماتاآخريننفروتاآخرينمنزلوتاآخرينقطرۀخون،برایاعتالی
»کلمةاهلل«ایستادهایم.۲

1. نک: راضیه رضاپور، آخرين معادله، ص۱۶۱.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۱۹۹، به نقل از نرم افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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اختالف دو خانواده را حل کرد
شهید مجید جعفری

کمیاختالفبود.پدرومادرمجیدحسابیناراحت بیندوخانواده
را موضوع مجید وقتی بودند. نشده عروسیدعوت به که بودند
بروند نیفتادهاست. اتفاقمهمی که گفت فهمید،بهخانوادهاش

خانۀفالنیوعروسیبچهشانراتبریکبگویند!



اصــرار، با و کرد تهیه نمیشدند.رفتهدیه راضــی مــادرش و پدر
کهاختالفدوخانواده کاِرمجیدباعثشد آنهارابهآنجابرد.اين

حلشود.۱

دنیا گوشهوکنار در امـــروز کــه معنویت بــام بــه انــســان عــروج پرچم
برافراشتهمیشود،درحقیقتپرچمامامماوشهیداناوست.آنها

زندهاندوروزبهروززندهترخواهندشد.۲

گل بانو، ص121. 1. نک: فاطمه روحی، پسران 
2. پیام رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در تجلیل از شهدا و ايثارگران در هشتمین روز از 

دهۀ مبارک فجر، 19بهمن۱۳۶8.

50
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از جنس خاک 
شهید حاج رضا شکری پور

نفر بهآشپزخانه.دیدمیک افتاد بودم.گذرم تازهواردلشکرشده
ستاد، دِر جلوی فردایش میکند. جابهجا قابلمه آشپز، وردســت
ــیزد.شــبجمعشــدیــمتوی کــهجـــارومـ هــمــانشخصرادیـــدم
کند. سخنرانی میخواست لشکر ستاد رئیس اردوگـــاه. حسینیۀ
همانشخصآمدورفتپشتتريبون!تادقایقیجمعیتپرشور

فریادمیزدند:»فرماندۀآزاده،آمادهایم،آماده!«۱

1. نک: حسن سجادی پور، ققنوس و آتش، ص1۴0.
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و کشور از برایدفاع که بودند کاری وفدا شهیدانجوانانمؤمن
کف در را خــود جــان ک، آبوخـــا ايــن به متجاوزان برابر در ملت
گرفتهوبانامویادخدابهمیداننبردقدمنهادند.ملتماو دست
آن ازخودگذشتگِی شــهــیــدانانــد. مــديــون ــروز امـ جــوانــان بــهويــژه
کهاسالمواستقاللوآزادیرابهملتايرانهدیه کبازانبود پا
کاریبه کردوادایحقبزرگآنانوتکریمیادونامآناننشانۀفدا

ارزشهایواالست.سالمخدابرآنان!۱

ک سپاری پیکر مطهر پنج  1. پیام رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( به مناسبت تشییع و خا
گمنام در دانشگاه امیركبیر، ۴اسفند۱۳۸۷. شهید 
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جاروی درون
شهید محمدابراهیم همت

آبوجــارو را محوطه داشــت گرفتم. دستش از را جــارو بهزحمت
گفت:»بگذارخودم میکرد.کارهرروزصبحشبود.ناراحتشدو
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کنم.اينطوریبدیهایدرونمهمجارومیشوند!«۱ جارو

کــهملتبـــزرگ،همۀروزهـــاوســراســرتــاریــخخــودرا حــقآناســت
کارانۀخوددر باحضورفدا که مديونومرهونجوانمردانیاست
کهن وملت پیروز را بزرگخود انقالب میهنعزيز، از صفدفاع

کردند.۲ خودراسربلندوروسفید

كیان زمین، ص9. 1. نک: ناصر طرهانی نژاد، افال
2. پیام رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( به مناسبت روز ايثار و شهادت در هفتۀ دفاع 

مقدس، ۱مهر۱۳۷۲.
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محاسبۀ روزانه
شهید رشید جعفری 

کهنگاهمیکرد،گاهی کاغذ کاغذیتویدستشبود.بهنوشتۀروی
گاهیخوشحال.نتوانستمطاقتبیاورم.پرسیدم: غمگینمیشدو
دگرگون را حالت اينقدر که هست کاغذ آن تــوی چه »آقارشید!
انجام ازصبح که کــاری کــارماســت.هر میکند؟«گفت:»حساب
میدهم،مینویسم.«گفتم:»عجبحوصلهایداری!مگرسنتو
باشی؟!« داشته را بدت و کارخوب بایدحساب که است چقدر

گناهمیکنیم.«۱ گربدانیمداریمچهکارمیکنیم،کمتر جوابداد:»ا

گل بانو، ص۶2. 1. نک: فاطمه روحی، پسران 
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کشوراسالمیموردتهاجم که را بایدآنروزهایپرمحنتی مردمما
زير و لباسها در مرزها، درون و بیرون در و داشــت قــرار دشمنان
خیانت و دشمنی و جفا مــا کشور و ملت بــه گــون، گــونــا نــامهــای
گذشتخانوادههاو کاریشهیدانو میشد،هرگزازیادنبرند،فدا
افق از را دشــوار ــار روزگ آن تیرۀ ابرهای که بود ما رزمندگان حضور

زندگیاينملتزدود....۱

1. پیام رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( به مناسبت روز ايثار و شهادت در هفتۀ دفاع 
مقدس، ۱مهر۱۳۷۲.
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حساب سخِت نفس
شهید حمیدرضا شریف الحسینی

آن در را بــدش و اعمالخــوب آخــِرشــب، که دفترچهایداشــت
یادداشتمیکردونفسرابهمحکمۀوجدانمیبرد.شبیدیدم
کجا گذاشت.گفتم:»ِکیو گناهچشم،عالمتمثبت کهدرمقابل

ً
گناهشد؟!«بعدهمبهشوخیادامهدادم:»حتما چشمتومرتکب
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زير را اســت!«ســرش کبیره گناه آنهــم که کــردی نگاه کالغها به
گفت:»نهخانم!ماظاهرمانازباطنمانبهتراست.امروز انداختو
کرد کاِرتو،یکیازهمکارانتجلوآمدواحوالپرسی کهآمدممحل

کهبرایلحظهایچشممافتادتویچشمش.«۱

اين بگوید، میتواند انسان مقدس، دفاع درجمعبندی که آنچه
کهیک کهاينهشتسال،مظهریازبرترينصفاتیاست است
داشته انتظار خــودش جوانان از و ببالد آنهــا به میتواند جامعه
و معنویت مظهر اســت، حماسه مظهر مقدس دفــاع یعنی باشد:
ديـــــنداریاســــت،مــظــهــرآرمـــانخـــواهـــیاســــت،مــظــهــرایــثــارواز
است، مقاومت و پایداری و ایستادگی مظهر است، خودگذشتگی

مظهرتدبیروحکمتاست.۲

1. نک: سیمین وهاب زاده، ُشهرگان شهر، ج1، ص38.
2. بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در ديدار با فعاالن عرصۀ هنر دفاع مقدس، 

۲۴شهريور۱۳۸۸.
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آشنای همه
شهید عبد الکریم هاشمی نژاد

اویکشخصیت راهمهمیدانند. او صداقتواخالصووفای
گرانبهايیرا ازهمهنظرممتازبود.مناحساسمیکنمبرادرعزيزو
بــودموهموارهبهاودلخــوشو اوخیلیمتکی به

ً
وروحــا

ً
کهقلبا

امیدواربودم،ازدستدادهام.۱

1. بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( دربارۀ شهادت شهیدهاشمی نژاد؟حر؟ :
www.habilian.ir
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