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 همسریارفیق
من و مجید بیشتر از آنکه همسر باشیم، رفیق 
بودیم. خیلی ها ب��ه رابطه عاطف��ی ما غبطه 
می خوردند. تمام مشکالت مان را به کمک هم 
حل می کردیم. راز مخفی بینمان وجود نداشت. 
حس می کردم در دنیا مش��کلی نیست که او 
نتواند زود حل کن��د. برایم مثل یک تکیه گاه 
محکم بود. با وجود مجید خوشبخت ترین آدم 

روی زمین بودم و او هم چنین احساسی داشت 
اما برای همسرم داشتن یک زندگی آرام و بدون 
دغدغه چیزی نبود که همه خواسته هایش را 
تأمین کند. او دغدغه های دیگری هم داشت. 
نمی خواست تنها آرامش و امنیت برای خودش 
باشد، می خواس��ت از خودش، از جوانی اش، 
استعدادها و توانایی هایش برای رفع مشکالت 
دیگران استفاده کند. برای همین خدمت در 

نیروی انتظامی را انتخاب کرده بود.
 احترامبهمادر

در زندگی با مجید خیلی چیزها یاد گرفتم. 
احترام به م��ادر یکی از همی��ن آموخته ها 
بود. چ��ون پدر همس��رم فوت ک��رده بود، 
مجید عصای دس��ت مادرش ش��ده بود. در 
ریزترین مسائل کمک  حال خانواده اش بود. 
از هیچ کاری دری��غ نمی کرد. وقتی مادرش 
چش��م هایش را عمل کرده ب��ود، مجید به 
خانه پ��دری می رفت و کاره��ای مادرش را 
انجام می داد. حتی برایش پیاز سرخ می کرد 

تا چش��م های مادرش اذیت نشود. همسرم 
معتقد بود هر چه در زندگی دارد از ائمه است. 
این عقیده را از مجالسی که هر هفته شرکت 
می کرد به دست آورده بود. به حسینیه ها و 
مسجد و پایگاه های بسیج رفت وآمد زیادی 
داشت. برآورده شدن آرزوی شهادتش را هم 

در همان روضه ها طلب کرده بود.
 مدافعحرم

دنیا در نظر مجی��د بی ارزش تر از آن بود که از 
چیزی ناراحت شود. این حرف را از سر دوست 
داش��تنش نمی زنم. برای حرف��م دلیل دارم. 
همس��رم چندین ماه قبل از شهادتش فرمی 
پر کرده بود تا از طریق محل کارش به سوریه 
برود. آرزویش این بود که مدافع حرم حضرت 
زینب)س( باشد. به من نگفته بود فرم پر کرده 
اس��ت. یک روز به خانه آمد و پرسید: »راضی 
هستی من س��وریه بروم؟« نمی دانستم باید 
چه بگویم. قلبم لرزید. فکر کردم شاید بتوانم 
به بهانه دخترمان فکر سوریه رفتن را از سرش 
بیرون کنم. گفتم: »نمی دونی سوگند چقدر 

وابسته شماست؟ من نمی تونم اجازه بدم!«
رابطه بس��یار عاطفی و عمیقی بین س��وگند 
دخترم��ان و مجید وجود داش��ت طوری که 
سرشان را روی یک بالش می گذاشتند. گاهی 
که مجید اداره می ماند و خانه نمی آمد، سوگند 
تلفن م��ی زد و می گفت: »باب��ا پس دخترت 
چطور بخوابه؟ من بالش ت��ورو بو می کنم تا 
برگردی خون��ه!« این صحنه ها ک��ه از مقابل 
چشمم می گذشت، نمی توانستم به رفتنش 
راضی ش��وم. برای دختر کوچکمان بی پدری 
ضربه سنگینی بود. دیگر طاقت نیاوردم. گفتم: 
»خدای نکرده اگر شهید بش��ی من چی کار 
کنم؟ اصاًل تو ما رو به کی می خوای بسپاری؟« 
سکوت کرد و لبخند زد. آرام گفت: »به خدا!«

 کفاشبینالحرمین
به نظر من آن چی��زی که مجی��د را به مقام 
شهادت رساند، عشق و ارادتش به اهل بیت و 
خصوصاً امام حسین)ع( بود. همسرم با برادرم 
خیلی صمیمی بودند. قرار گذاشتند اربعین 
96 با هم به کربال بروند. مجید در خیالش برای 
این سفر رؤیاها بافته بود. به برادرم می گفت: 
»اربعین می ریم کربال. دس��تمال برمی داریم 
و کفش ه��ای زائران امام حس��ین)ع( را پاک 
می کنیم. من ت��وی بین الحرمی��ن می خوام 
کفاش بش��م!« من به حرف هایش خندیدم. 
گفتم: »مجید حاال چرا کفاش؟« جدی ش��د 
و نگاهم کرد. با حالت عجیب��ی گفت: »گرد 
پای زائرای امام حس��ین تبرکه. دوست دارم 
خاک های اونا بخوره به دس��ت و صورتم« اما 
خب قسمت نبود به اربعین برود. همسرم که 
از کارکنان کالنتری 210 پایانه  شرق تهران 
بود، شب 11 فروردین 96 در جریان عملیات 
تعقیب یک خودروی مشکوک، دچار سانحه 

شد و به شهادت رسید.
 خیرگمنام

بعد از چهلم همس��رم به خانه خواهر شوهرم 
رفته بودم. خانم مسنی را آنجا دیدم. پرسید: 
»تو همس��ر مجیدی؟« گفتم: »بله.« گفت: 
»می دونستی همسر تو هر ماه یک مقدار پول 
به من کمک می کرد؟« از تعجب ماتم برد. از 
این موضوع هیچ خبر نداشتم. وضع خانواده 
خودمان خوب نبود. مجید پدرش را از دست 
داده بود و وظیفه اش می دانست که به مادرش 
کمک مالی کند. برای آنک��ه توی زندگی کم 
نیاوریم مجبور می شد در کنار کار اصلی اش 
حتی مسافرکش��ی هم بکند. مدت ها بعد از 
شهادتش تازه فهمیده بودم که مجید در کار 

خیر هم دست دارد.
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چطورشدمسیرزندگيشماوبرادرتانبه
جبههکشیدهشد؟

ما دو برادر بودیم، وقت��ي مادرمان به رحمت خدا 
رفت، پدرم مجدد ازدواج ک��رد. از مادر دومم یک 
برادر و هفت خواهر دیگ��ر داریم. پدرم معمار بود. 
قبل از انقالب من و برادرم در دبیرس��تان مشغول 
تحصیل بودیم و همزمان روزها همراه پدرمان به 
کار س��اختماني اشتغال داش��تیم و شب ها درس 
مي خواندیم و در نهایت سال 57 همزمان با پیروزي 
انقالب دیپلم گرفتیم. من و رحمان آبان 58 به اتفاق 
وارد سپاه شدیم. انگیزه ما براي حضور در سپاه از 
ماجراي محاصره پاوه شروع شد. بعد از صحبت هاي 
امام خمین��ي)ره( مبني بر حض��ور رزمنده ها در 
میدان، من و برادرم در 15 آبان 58 جذب س��پاه 
شدیم و در پادگان امام حسین )دانشگاه امام حسین 

)ع( فعلي( آموزش دیدیم.
گویادرآمدخوبيهمدرکارس�اختماني

داشتید؟
بله، سال 57 پدرم کار س��اختماني برمي داشت و 
من و برادرم رحمان هم در کنارش کار مي کردیم. 
درآمد روزانه من و برادرم 1000 تومان بود. س��ال 
58 که وارد سپاه شدیم، حقوق ماهانه سپاه 2200 
تومان بود. درآمد کار س��اختماني م��ا تقریباً 12 
برابر حقوق سپاه بود اما خدمت به اسالم، انقالب 
و خدمت به کش��ور را دوست داشتیم براي همین 
خدمت در س��پاه را انتخاب کردی��م. آن زمان به 
حقوق و مزایا توجهي نمي کردیم و مادیات مالک 
نبود. برادرم گاهي اندوخته اش را مي بخشید. حقوق 

و پول در اختیار بابا بود و ما کمک خرجش بودیم و از 
ایشان پول توجیبي مي گرفتیم.

بابرادرتانهردودریکواحدمش�غول
خدمتشدید؟

در ابتداي ورودم به سپاه، مخابرات پادگان ولیعصر 
براي جذب نیروي مخابرات درخواست داده بود و از 
آنهایي که در این زمینه عالقه مند بودند، دعوت به 
همکاري مي کرد. من هم به واسطه عالقه ام جذب 
مخابرات سپاه شدم اما برادرم رحمان وارد کارهاي 
عملیاتي شد و از هم جدا شدیم. رحمان در عملیات 
فتح المبین و ال��ي بیت المقدس حض��ور نظامي 
داشت و من هم در مخابرات قرارگاه مرکزي بودم 
و از داخل قرارگاه مرکزي با مراکز استان ها ارتباط 
برقرار مي کردیم و کارهاي مخابراتي داخل منطقه 

را انجام مي دادیم.
ازصحبتهايش�مااینگون�هبرميآید
کهشهیدآدميعملیاتيوپرانرژيبود.
درجبههه�ايجنگچ�هفعالیتهایي

داشت؟
دقیق��اً همین طور ب��ود. برادرم گاهي ک��ه من در 
قرارگاه هاي مرکزي کرب��ال و خاتم االنبیا بودم به 
من س��ر مي زد. یک بار فروردی��ن 61 همزمان با 
عملیات فتح المبین من در ق��رارگاه مرکزي بودم 
که رحمان آمد و با هم دیداري داش��تیم. بسیاري 
از همکارانم با رحمان آشنا بودند. مدتي هم پیش 
من ماند اما به خاطر عالقه اي که به کارهاي نظامي 
داشت مجدداً به رس��ته عملیاتي برگشت. شهید 

مدتي در تیم حفاظت بیت ام��ام در جماران بود. 
قبلش هم با حاج احمد متوس��لیان همرزم بود اما 
بعد از جدایي از ایشان به بیت امام رفت و در قسمت 
حفاظت مشغول خدمت شد. در یکي از دیدارهایي 
که حاج احمد متوسلیان با امام خمیني)ره( داشت، 
رحمان را مي بیند و از برادرم مي خواهد به او ملحق 
شود. بعد از آن رحمان بار دیگر به مریوان رفت تا در 
کنار حاج احمد با دشمنان مبارزه کند. جبهه هاي 
غرب کشور، کردستان و همراهي با حاج احمد در 
جنوب کشور سعادتي بود که نصیب رحمان شد. 
رحمان بعد از عملی��ات الي بیت المقدس به دلیل 
حمله اس��رائیل به بیروت، همراه با بچه هاي تیپ 
حضرت رسول )ص(  به پادگان زبداني سوریه اعزام 
شد. بعد از بازگشت براي انجام عملیات رمضان به 

جنوب رفت.
درهمانعملیاترمضانبهشهادترسید.

خاطرهايازآخریندیدارتاندارید.
رحمان در اثناي عملیات به تهران آمد و در مراسم 
احیاي شب هاي قدر با هم بودیم. مراسم باشکوهي 
بود. آن شب ها حال و هواي رحمان برایم جالب و 
دیدني بود. فرداي ش��ب قدر گفت باید به منطقه 
برگردد. انگار اعالم نیاز شده و از او خواسته بودند 
به منطقه برگردد. رحمان سریع از پدر و مادرمان 
خداحافظي کرد و با یکي از دوس��تانش به جبهه 
برگشت. کمي بعد برادرم در روند اجراي عملیات 
رمضان در 7 مرداد 61 به ش��هادت رس��ید. خبر 
ش��هادت برادرم را هم از طرف همسایه مان که از 

بچه هاي سپاه و از دوستان مان بود و همراه برادرم 
در منطقه حضور داش��ت مطلع شدیم. فرداي آن 
روزي که از شهادتش باخبر شدیم خبر شهادتش 
را به پدر و مادرم دادیم. زمان شنیدن خبر شهادت 
عکس العمل ش��ان مانند دیگر والدین شهدا بود. 
دلتنگي هاي مادرانه و همان حس و حال. خواسته 
والدین این بود که رحمان رزمنده اي باش��د که تا 
مي تواند خدمت و مجاهدت کند و تأثیر خوبي در 

جبهه علیه باطل داشته باشد.
بارزتری�نخصوصی�اتاخالقيش�هید

چهبود؟
فکر و ذک��رش کمک کردن به قش��رهاي محروم 
جامعه ب��ود. این روحیه چ��ه در محیط کاري اش 
در س��پاه و چه در زماني که به عنوان س��رکارگر 

در ساختمان مش��غول کار بود بس��یار دیده شد. 
برادرم کارهاي س��خت را به کارگرهایي که توان 
جسمي متناسب و خوبي نداشتند محول نمي کرد. 
کارهاي سبک را به کارگرهاي ضعیف تر مي داد و 
خودش کارهاي سنگین آنها را به دوش مي گرفت. 
ش��اید همین خصلت هاي اخالقي ایشان بود که 
مقدمات ش��هادتش را فراهم کرد. برادرم حتي در 
وصیتنامه اش توصیه کرده بود پس اندازش را براي 
ساخت مسکن محرومان هزینه کنیم. در حد اعلي 

هم به والدین مان احترام مي گذاشت.
ماجرايعقدبرادرتانچهبود؟عقديکه

قراربودخطبهاشراامامبخواند.
زماني که رحمان در بیت امام خدمت مي کرد، بحث 
ازدواجش با دختر خانمي که از هم محلي هایمان 
بود پیش آمد. صیغه محرمیتي خوانده ش��ده بود 
اما پیگیر کارهاي شان بودند و بیت هم هماهنگ 
کرده بودند که از امام خمیني)ره( وقت بگیرند تا 
خطبه عقدشان را ایشان جاري کنند اما روز سوم 
شهادت رحمان در حال برگزاري مراسم ختم در 
داخل مسجد بودیم که از دفتر امام با منزل تماس 
گرفتند و گفتند امروز براي ایش��ان و همسرشان 
وقت خطبه عقد تعیین شده است. ما به آنها گفتیم 
داماد به ش��هادت رسیده اس��ت. دفتر امام هم که 
متوجه شهادت رحمان شد، یک دیدار خصوصي 
به خانواده ما دادند. پدر شهید، پدر همسر ایشان 
و همسرشان س��ه تایي به دیدار خصوصي با امام 
خمیني )ره( رفتند و امام آن زمان به خاطر شهادت 
رحمان از خانواده دلجویي کرده بود. همسر ایشان 
عکسي از برادرم که در جبهه جنوب با لباس رزم لب 
کارون نشسته و تسبیح در دست داشت را به امام 
نش��ان داده بود که امام تبرکاً گوشه عکس مرقوم 
مي کند: »خداوند شهید سعید ما را رحمت کند. 
روح اهلل الموسوي خمیني.« برادرم قبل از شهادت 
به ما توصیه کرده بود اگر اتفاق��ي براي من افتاد، 
همسرشان مي تواند ازدواج کند. همسرشان مجدداً 

ازدواج کردند.
سخنپایاني؟

ب��رادرم در وصیتنامه اش به صب��ر توصیه کرده و 
نوشته بود: پش��ت امام را خالي نگذارید و به حرف 
ایش��ان گوش کنید. رحمان تقریباً شعارهاي روز 
همان ایام را در وصیتنام��ه اش بیان کرده بود. 70 
درصد وصیتنامه شهدا در آن زمان سرشار از همین 
مطالب بود و عمومیت داشت البته به جز مطالب 
خاص و توصیه به خانواده که خصوصي بود. برادرم 
رحمان هر وقت حقوق جبهه را مي گرفت، پس انداز 
مي کرد. بعد از ش��هادت طبق خواس��ته خودش، 
پدرم پس انداز رحمان را به حساب 100 امام براي 

خانه سازي محرومان و مستضعفان واریز کرد.
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 رشیدوباالبلند
شب بود. خیلی نگرانش شده بودم. با دوستانش بیرون رفته 
و دیر کرده بود. از ابوالفضل بعید بود بی خبر دیروقت جایی 
بماند. در حیاط را که بس��ت و آمد داخ��ل، عصبانیت جاي 
نگراني را در چهره ام گرفت! صدای قدم هایش را مي شنیدم. 
ناگهان متوقف شد و کنار چهارچوب در ایستاد: »بابا اجازه 
می دهید بیام داخل؟« داغ کرده بودم. بلند گفتم: »کجا بودی 

تا حاال؟« س��رش را انداخت پایین. در سینه ام چیزی تکان 
خورد. به قد بلند و هیکل رشیدش نگاه کردم که حتی وقتی 
سرش را پایین می انداخت باز هم از من باالبلندتر بود. انگار 

آبی روی آتش عصبانیتم ریخته شد.
همین که دوباره  دیدمش برایم کافی بود. گفتم: »آقاابوالفضل، 
س��رت را بگیر باال و به من بگو کجا ب��ودی؟« همان طور که 
س��رش پایین بود گفت: »مگر کسی سرش را جلوی پدرش 
بلند می کند؟« آن روز گذش��ت. بعد از شهادتش، زمانی که 
تابوتش را روبه روی مان باز کردند س��رش داخل تابوت خم 
شده بود. نفهمیدم که به خاطر قد بلندش است یا  به خاطر 
جراحات سرش. همان لحظه تمام وجودم آتش گرفت. به یاد 
حرف آن شبش افتاده بودم و مي سوختم، »مگر کسی سرش 

را جلوی پدرش بلند می کند؟«

 نعمتشهادت
ما ابوالفضل را دیر ش��ناختیم. به خاطر همین هم است که  
هنوز باورمان نشده جوان 21س��اله مان روی برجک مرزي 
میرجاوه به شهادت رسیده است اما انگار خداوند برای عطای 

بعضی نعمت ها، به قلب آدم نگاه می کند؛ به آرزو و فکر آدم.
مدت ها بعد از ش��هادتش عکسی به دس��ت ما رسید. در آن 
عکس، ابوالفضل همراه دوس��تانش کنار دریا بود. با دستان 
خودش روی شن های ساحل نوش��ته بود »شهید ابوالفضل 
غالمپور«! یعنی از هم��ان روزها که جنگ��ی در کار نبود و 
سنی نداشت، به شهادت فکر مي کرد. به مفهوم و سعادتش. 
برای همین است که می گویم ما ابوالفضل را دیر شناختیم. 
او فرشته و امانت الهی بود. فرشته ای که خدا او را خیلی زود 

به آسمان برگرداند.

ابوالفضل در برجک مرز میرجاوه سیس��تان و بلوچس��تان  
مش��غول نگهبانی ب��ود ک��ه در 28 فروردین 97، اش��رار با 
سالح های س��بک و سنگین به س��مت نیروهای مستقر در 
پایگاه شان تیراندازي مي کنند. از ساعت 5/1 شب درگیري 
آغاز مي ش��ود و تا س��اعت ها ادامه پیدا مي کن��د. در میان 
هجمه هاي اشرار ابوالفضل در ساعت 4 صبح بر اثر اصابت تیر 

به شانه هایش به شهادت می رسد.
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روی شن های ساحل نوشته بود »شهید ابوالفضل غالمپور«
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