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همرزم شهيد يوسف الهي در گفت وگو با »جوان« از خاطرات عارفي مي گويد كه سردار سليماني مي خواست كنارش دفن شود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
سردار ش�هيد محمدحس�ين يوسف الهي 
از رزمندگان لش�كر41 ثاراهلل ب�ود كه طي 
عمليات والفج�ر8 به تاري�خ 27 بهمن ماه 
1364 به شهادت رس�يد. نام محمدحسين 
براي خيل�ي از رزمن�دگان و م�ردم كرمان 
شناخته شده بود، اما اين نام وقتي در سراسر 
ايران پيچيد كه خبر رس�يد سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليماني وصيت كرده است كنار 
مزار اين ش�هيد بزرگوار دفن شود. به قول 
يكي از خوانندگان صفحه ايث�ار و مقاومت 
)كه با ما تماس گرفته بود( شايد حاج قاسم 
مي خواست با وصيتش زمينه هاي شناخته 
ش�دن ش�هيد يوس�ف الهي را فراهم آورد. 
اما ش�ناختن خصايل ش�هيد يوس�ف الهي 
ما را ب�ه اين باور مي رس�اند كه حاج قاس�م 
پيش از هر نيت و هدفي، دوس�ت داشت از 
فضايل دف�ن پيكرش در كن�ار يک رزمنده 
عارف برخوردار شود! گفت وگوي ما با حاج 
حميد شفيعي، همرزم شهيدان حاج قاسم 
س�ليماني و محمدحس�ين يوس�ف الهي 
دربرگيرنده خاط�رات ي�ک مجاهد عارف 
است كه زمينه بروز و ظهور او در آوردگاهي 
به ن�ام دف�اع مق�دس فراه�م ش�ده بود. 

آشنايي شما با شهيد يوسف الهي از چه 
زماني رقم خورد؟

تابس��تان 1361 بع��د از عملی��ات رمضان به 
مقر تیپ رفتم و چون دوس��ت داش��تم پیش 
همشهري ها باشم، س��راغ بچه هاي کرمان را 
گرفتم. گفتند ح��دود 15 الي 16 نفر از بچه ها 
داخل یك چادر جمع ش��ده اند. آنها یك گروه 
ویژه تش��کیل داده بودند و اغلب آرپي جي زن 
و جنگ دی��ده بودند. چون همش��هري بودیم 
و از طرفي هم��ه آن بچه ه��ا از نیروهاي نخبه 
بودند، من هم رفتم و قاطي شان شدم. حسین 
آقا را اولین بار همان جا دی��دم. تعداد دیگري 
از بچه ها ه��م بودند که خیلي نگذش��ت با هم 
دوستي محکمي برقرار کردیم. اغلب این بچه ها 
بعدها به ش��هادت رس��یدند. کمي بعد شاکله 
اطالعات لش��کر41 ث��اراهلل از بچه هاي همین 

چادر تشکیل شد. 
حسين آقا چه خصوصياتي داشت كه 
در برخورد اول رفاقت محكمي برقرار 

كرديد؟
دوس��تي هاي زمان جنگ اغل��ب همین طور 
بود. بچه ها بي ش��یله و پیل��ه و صاف و صادق 
بودند و همین خصایل باعث مي شد رزمنده ها 
در فضاي جبه��ه خیلي زود ب��ا هم صمیمي 
شوند. البته حسین آقا خصوصیاتي داشت که 
باعث مي ش��د نام و چهره و رفتارش در ذهن 
آدم بنش��یند و به این راحتي ها فراموش��ش 
نشود. ایش��ان کلي ابیات عارفانه خصوصاً از 
حافظ و مول��وي و دیوان ش��مس از بر بود. با 
یك لحن عجیب��ي هم مي خواند ک��ه به دل 
آدم مي نشس��ت. خیل��ي وقت ها از ایش��ان 
مي خواستیم برایمان ش��عر بخواند. خصوصاً 
حاج قاسم ش��عرخواني حس��ین آقا را خیلي 
دوس��ت داش��ت. خالصه بچه هاي چ��ادر ما 
همگي از رزمنده هاي مخلص و پاي کار بودند. 
هرکسي با حسین آقا و بچه هاي گروه حشر و 
نشر داشت، جذبشان مي شد. همان زمان ها 
جواد رزم حس��یني مس��ئول اطالعات لشکر 
که من را مي ش��ناخت، گفت: شفیعي دنبال 
بچه هاي زبر و زرنگ و باهوش و تحصیلکرده 
براي اطالعات لشکر مي گردم. گفتم اتفاقاً من 
15، 16 نفر از این بچه ها را یکجا مي شناسم. 

بردم��ش و با بچه ه��اي چادرمان آش��نایش 
کردم. کمي که با آنه��ا حرف زد، به من گفت 
با اینها صحبت کن و بگو در جبهه بمانند و به 
اطالعات لشکر کمك کنند. من هم موضوع 
را با بچه ها درمیان گذاش��تم و همگي یا علي 
گفتند. خودم کمي در اطالعات ماندم و بعد 

رفتم تا گردان هاي پیاده را تشکیل بدهیم. 
نمونه اي از اشعاري كه شهيد يوسف الهي 
مي خوان�د يادت�ان اس�ت؟ واكن�ش 
حاج قاسم به شعرخواني ايشان چه بود؟
حاج قاس��م هر وقت ش��عرخواني یوسف الهي 
را گوش مي داد گریه مي کرد. یادم اس��ت یك 
مثنوي را یوسف الهي زیاد مي خواند. با آن لحن 
گرم و دوست داشتني اش مي خواند: من مست 
و تو دیوانه ما را که برد خانه/ من چند تو را گفتم 
کم خور دو س��ه پیمانه/ در ش��هر یکي کس را 
هش��یار نمي بینم/ هر یك بتر از دیگر شوریده 
و دیوانه.../ چون کشتي بي لنگر کژ مي شد و مژ 
مي شد/ وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. 
یوسف الهي که اینها را مي خواند همگي کیف 
مي کردیم. خصوصاً حاج قاسم که همین طور 
اشك مي ریخت. حس��ین آقا یك شعر دیگر را 
هم زیاد مي خواند که متأسفانه خود شعر یادم 
نیست ولي مفهومش به این صورت بود که این 
دنیا همه حباب است، حباب هم در خواب است، 
یك مست هم این خواب را دیده است و تازه آن 

مست یك کولي است. 
حس�ين آقا چ�ه داش�ت ك�ه اينطور 
حاج قاسم و ديگر رزمنده ها را شيفته 

خودش كرده بود؟
بگذارید خاطره اي برایتان تعریف کنم تا پاسخ 
سؤالتان را هم داده باشم. یك بار در جبهه غرب 
همراه حسین آقا به گشت زني رفته بودیم. روي 
موتور بودیم و من ترکش نشسته بودم. بعد از 
قوچ س��لطان، یك بلندي بود ک��ه نامش یادم 

نیست. آنجا یك تك درختي بود که حسین آقا 
موتور را کنار آن درخت نگه داشت. در همین 
لحظه عراقي ها ما را دیدند و تیربارچي شان با 
کالیبر50 ش��روع کرد به طرف ما تیرانداختن. 
من رفتم پشت درخت پناه گرفتم، اما حسین 
رفت ب��االي درخت و البه الي ش��اخ و برگ ها 
نشست. هرچه گفتم حس��ین بیا پایین، دیدم 
عین خیالش نیست. حتي از آن باال میوه کند 
و به من داد! تیربارچي دشمن چند صد گلوله 
به طرفش شلیك کرد اما هیچ کدام به حسین 
نخورد. آخرسر خسته ش��د و شلیك را متوقف 
کرد. وقتي حسین پایین آمد در برابر نگاه هاي 

متعجب م��ن خندی��د و گفت مي خواس��تم 
گلوله هایش را تمام کنم. سوار موتور که شدیم، 
از پشت سر او را بوس��یدم و گفتم: »حسین تو 
مي داني چطور شهید مي شوي درست است؟« 

گفت: »بله مي دانم.« 
حاج قاسم خيلي از شهيد يوسف الهي 
ياد مي ك�رد. يک خاطره ش�ان مربوط 
به پيش�گويي اين ش�هيد درخصوص 
پيروزي در يک عمليات مي ش�د، آن 
عمليات كدام بود و پيشگويي شهيد 

يوسف الهي به چه نحو بود؟
من ای��ن خاط��ره را از زب��ان مهدي ش��فازند 
ش��نیده ام. ایش��ان االن دکتر اس��ت. شفازند 
مي گفت: پیش از عملیات والفجر8 در لندکروز 
کنار حسین آقا نشس��ته بودم. گفتم: »خیلي 
نگران عملیات پیش رو هستم. چند تا عملیات 
بزرگ قبلي موفقیت چنداني نداشته و مي ترسم 
این یکي هم به چنین سرنوشتي دچار شود.« 
یکدفعه زد روي ترمز و گفت: »این چه حرفي 
اس��ت که مي زن��ي؟« گفتم: »خ��ب ناراحت 
هس��تم.« گفت: »حس��ین ضمان��ت مي دهد 
که عملیات بعدي موفق مي ش��ود.« پرسیدم: 
»حسین چه کس��ي ضمانت داده که این طور 
مطمئن حرف مي زني؟« اص��رار کردم. گفت: 
»بي بي زین��ب)س( اینطور فرموده اس��ت.« 
پرسیدم: »حسین در عالم خواب خانم را دیدي 
یا در بیداري؟« نگاهي به من کرد و گفت: »تو 
ضمانت خواس��تي، من هم گفت��م. دیگر حد 

خودت را بدان و بیش��تر نپ��رس.« در همین 
جریان آماده شدن براي والفجر8 خود من هم 
کرامتي از حسین آقا دیدم که فقط از یك عارف 

الهي برمي آید. 
موضوع چه بود؟

در مراحل آماده سازي والفجر8، شهید حسین 
بادپا که بعده��ا به عنوان ی��ك مدافع حرم به 
شهادت رسید، مسئول آمار جزر و مد اروند رود 
بود. جدولي داش��ت که هر ش��ب میزان آب و 
باال و پایین رفتن��ش را روي آن عالمت مي زد. 
بادپا باید لحظ��ه به لحظه ارتف��اع آب را چك 
مي کرد. یك ش��ب ش��نیدم ص��داي لندکروز 
آمد. تعجب کردم و س��ریع آمدم بیرون. دیدم 
ش��هید محمدرضا کاظمي زاده اس��ت. ایشان 
معلم ادبیات ب��ود و او هم حال و هواي خودش 
را داشت. کاظمي زاده گاهي به داخل نفربرهاي 
س��وخته عراقي که داخ��ل آب بودند مي رفت 
و دو یا س��ه ش��بانه روز کامل در آنها مي ماند و 
دیده باني مي کرد. آن شب کاظمي زاده گفت: 
در اهواز پیش حسین یوسف الهي بودم. گفت 
حسین بادپا 20دقیقه کنار اروند خوابش برده و 
آمار جزر و مد از دستش دررفته است. ما تعجب 
کردیم. اروند کجا و اهواز کجا. چطور حسین آقا 
از آنجا متوجه خوابیدن بادپا ش��ده بود؟ پیش 
حس��ین بادپا رفتیم و گفتی��م: »خوابت برده 
بود؟« اول انکار کرد. بعد ک��ه ماجرا را تعریف 
کردیم، گفت 20 دقیقه اي خواب��ش برده و از 
روي اطالعات شب گذش��ته جدول امشب را 
پرکرده است. حسین آقا یك پیام هم از طریق 
کاظم زاده به بادپا داشت و آن اینکه سالم من را 
به حسین بادپا برسان و بگو تو حتماً در جبهه ها 
بمان. حتماً خداوند جزو مجاهدین مقام تو را 
حس��اب خواهد کرد. پرونده شهادتت امشب 
بسته ش��د. حس��ین بادپا بعد از جنگ با آنکه 
مجروح بود همچنان برس��ر عه��دش ماند و با 
حضور در جبهه مقاومت اس��المي، حدود 30 
سال بعد از وعده اي که یوسف الهي به او داده بود 

در جبهه دفاع از حرم به شهادت رسید. 
جويا نش�ديد ك�ه چط�ور از چندين 
كيلومتر دورتر متوجه به خواب رفتن 

بادپا شده است؟
اتفاقاً براي ما هم س��ؤال پیش آم��ده بود. من 
یك هفته بعد حسین آقا را دیدم. اما علي آقاي 
نجیب )از همرزمانمان( زودتر از من او را دیده 
بود. ایشان مي گفت دو، س��ه روز بعد از ماجرا 
پیش حسین رفتم. دیدم دارد قرآن مي خواند. 
صبح زود ب��ود. از او پرس��یدم: »چطور متوجه 
شدي که بادپا خوابیده است؟« در جوابم گفت: 
»علي آقا اگر آدم بشویم خواب و بیداري و زمان 
و مکان دیگ��ر برایمان معناي خودش��ان را از 

دست مي دهند.«
»حسين پسر غالمحسين« اسم كتاب 
شهيد يوسف الهي است. حاج قاسم هم 
در خاطراتش به اين اسم اشاره مي كند. 

اين نام از كجا آمده است؟
شهید یوس��ف الهي همیش��ه مي گفت: »من 
پدرم را خیلي دوست دارم، چون اسم حسین 
را برایم انتخاب کرده اس��ت.« اسم پدرش هم 
غالمحس��ین ب��ود و مي گفت: »من حس��ین 
پسر غالمحسین هس��تم. قربان بابایم بروم که 
چنین اس��مي را برایم انتخاب کرده اس��ت.« 
شهید یوس��ف الهي خیلي به والدینش احترام 
مي گذاشت و همیش��ه وقتي به خانه مي رفت، 
آنقدر پاي پدرش را مي بوسید که از بوسه هاي 

حسین از خواب بیدار مي شد. 
خانواده ش�هيد هم واقف به روحيات 

معنوي ايشان بودند؟

شهيد يوس�ف الهي هميشه مي گفت: 
»من پدرم را خيلي دوست دارم، چون 
اس�م حس�ين را برايم انتخ�اب كرده 
اس�ت.« اس�م پدرش هم غالمحسين 
ب�ود و مي گف�ت: »من حس�ين پس�ر 
غالمحسين هستم. قربان بابايم بروم 
كه چنين اسمي را برايم انتخاب كرده 
اس�ت.« ش�هيد يوس�ف الهي خيلي 
ب�ه والدين�ش احت�رام مي گذاش�ت 
و هميش�ه وقتي ب�ه خان�ه مي رفت، 
آنقدر پاي پدرش را مي بوس�يد كه از 
بوسه هاي حسين از خواب بيدار مي شد
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من بعدها به خانه پدري حسین آقا زیاد مي رفتم 
و با پدر و خانواده ش��ان صحبت مي کردم. چند 
سالي است که پدر و مادر شهید به رحمت خدا 
رفته اند و از خانواده شان آقا هادي مانده است که 
االن استاد دانشگاه اس��ت. پدر شهید مي گفت 
وقتي حس��ین به دنیا آمد، مادرش من را صدا 
زد و گفت بیا ببین اینجا چه خبر اس��ت. رفتم 
دیدم اتاق طور خاصي روشن شده و انگار بوي 
عطر مي آید. پدرشان مي گفت هروقت حسین 
از منطقه مي آمد، احس��اس مي کردم در خانه 
خودش به روي ایشان باز مي شود. هادي هم یك 
بار برایم تعریف کرد که نیمه شبي دیدم حسین 
بیدار است. پرسیدم: »داداش چرا نخوابیدي؟« 
من را کنار خودش خواند و گفت: »تو جایت را 
در آن دنیا دیده اي؟« گفتم: »مس��لم است که 
ندیده ام.« بعد خودش گفت: »امش��ب جایم را 
در بهشت نشانم دادند. به همین خاطر خواب به 

چشم هایم نمي آید.« 
شهيد يوس�ف الهي در عبادت خاصي 
اص�رار داش�ت كه ب�ه چني�ن مقامي 

رسيد؟ 
راس��تش را بخواهید ش��ما در طول روز حتي 
نمي دیدي ایش��ان دو رکعت نماز مس��تحبي 
بخواند، اما ش��ب ها کس��ي از او خبر نداشت و 
نمي دانس��تیم کجا مي رود و چ��ه کار مي کند. 

وقتي از حس��ین آق��ا و خاطرات��ش مي گوییم 
اینط��ور تصور نکنی��د که سرس��نگین یك جا 
مي نشست و با کسي کاري نداشت. اصاًل اینطور 
نبود. ایش��ان موقع ش��هادت 24 س��ال بیشتر 
نداش��ت. مثل س��نش هم رفتار مي کرد. آدم 
ش��وخي بود و هروقت او را مي دیدي، تبس��م 
داشت. با بچه ها بگو بخند مي کرد و مي جوشید، 
اما در عین حال روي خودش کار کرده و پرده ها 

از جلوي چشمش کنار رفته بود. 
همان طور كه خود يوس�ف الهي گفته 

بود، از زمان شهادتش خبر داشت؟
بله، در تعاقب عملیات والفجر8 ما در فاو بودیم 
که یك روز یوسف الهي سوار بر موتور سفیدرنگي 
آمد. شهید مهدي پرنده غیبي هم کنارش بود. 
مهدي از بچه هاي اطالعات-عملیات بود و رفاقت 
زیادي با حسین آقا داشت. قبل از والفجر8 چون 
پاي یوسف الهي مجروح شده بود )پاشنه پایش 

بریده شده بود( ایشان یك کش بلند را چهار ال 
کرده و بسته بود زیر پایش و یك نوار چرمي را با 
این کش محکم کرده بود. هروقت مي خواست 
راه برود این چ��رم را باال مي کش��ید و پایش را 
جابه جا مي کرد. هروقت هم که مي خواست براي 
شناسایي برود، مهدي پرنده غیبي یکي از افرادي 
بود که او را به دوش مي کشید و مسافتي حسین 
آقا را حمل مي کرد. خالصه آن روز با هم آمدند و 
حسین آقا گفت: »مي خواهم از شما خداحافظي 
کنم.« منظ��ورش این بود که به زودي ش��هید 
مي ش��ود. گفتیم این حرف را نزن. پرنده غیبي 
هم خیلي ناراحت شد. حسین در جواب گفت: 
»من دو سال پیش باید شهید مي شدم. تا االن 
هم به خاطر شماها ماندم و دیگر نمي توانم صبر 
کنم.« بعد به آن س��وي ارون��د رفت. در همین 
لحظه هواپیماهاي دشمن ساختمان اطالعات 
را بمباران مي کنند. حسین آقا هم مي رود و چند 
تا از بچه ها را از داخل ساختمان نجات مي دهد، 
اما خودش به شدت شیمیایي مي شود. طوري 
که کل بدنش مي سوزد. ایشان اگر اشتباه نکنم 
در عملیات خیبر هم شیمیایي و حتي به خارج 
اعزام ش��ده بود. این بار اما شدت جراحاتش به 
حدي بود که 27 بهمن ماه 64 در بیمارس��تان 

لبافي نژاد تهران به شهادت رسید. 
صرفنظ�ر از وصيتنام�ه حاج قاس�م، 

خودتان شاهد بوديد كه ايشان شفاهي 
از دوس�تان بخواهد كنار يوسف الهي 

دفن شود؟
بله؛ بارها و بارها حاج قاس��م هم ب��ه ما و هم به 
خان��واده اش تأکید کرده ب��ود که حتم��اً او را 
کنار مزار شهید یوس��ف الهي دفن کنیم. بعد از 
شهادتش آقاي قالیباف که به کرمان آمده بود 
مي گفت ایش��ان را در یك محوطه مسقف که 
وسط مزار شهدا است دفن کنیم، اما ما و خانواده 
شهید وصیت ایشان را تذکر دادیم و خالصه با 
اصرار ما، حاج قاسم همانطور که وصیت کرده بود 
کنار همرزمش شهید محمدحسین یوسف الهي 

دفن شد. 
از حاج قاسم سليماني چه خاطراتي در 

ذهن شما نقش بسته است؟
حاج قاس��م را نمي ش��ود به این راحتي ها و در 
مجال کم تعریف کرد. ایش��ان در رسیدگي به 
امور ش��هدا، خانواده هایش��ان، فرزندان شهدا 
و یتیمان آنقدر اهتمام داش��ت ک��ه زبان آدم 
از گفتنش قاصر اس��ت. ش��هید سلیماني یك 
رفیقي داش��ت به اس��م ش��هید توبه اي ها که 
جانباز 70 درصد بود. توبه اي ها ساکن اصفهان 
بود. حاج قاسم هروقت از سوریه مي آمد، اولین 
کاري که مي کرد به او زنگ مي زد. بعد مي رفت 
پیشش. خودش ریش هایش را کوتاه مي کرد، 
او را حمام مي ب��رد و  تر و خش��کش مي کرد. 
توبه اي ها چند س��ال پیش به شهادت رسید و 
تا بود، حاج قاس��م او را فراموش نکرد و با همه 
مشغله هایي که داشت، شخصاً به او سر مي زد 
و کارهایش را انجام مي داد. حاج قاسم خودش 
هم اهل دل بود و به مراتبي از عرفان رسیده بود. 
خدا هم حال دلش را دید و او را پیش دوستان 

شهیدش برد.

وقت�ي از حس�ين آق�ا و خاطرات�ش 
مي گويي�م اينط�ور تص�ور نكنيد كه 
سرس�نگين يک جا مي نشس�ت و با 
كس�ي كاري نداش�ت. اص�اًل اينطور 
نبود. ايش�ان موقع ش�هادت 24 سال 
بيشتر نداشت. مثل س�نش هم رفتار 
مي كرد. آدم ش�وخي بود و هروقت او 
را مي ديدي، تبس�م داش�ت. با بچه ها 
بگو بخند مي كرد و مي جوشيد، اما در 
عين حال روي خودش كار كرده بود و 
پرده ها از جلوي چشمش كنار رفته بود


