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رزمنده هايي معطر به عطر گل محمدي

غالمحسينبهبودي
متنزي�رخاطرات�يازمحم�درمضاني
رزمندهدفاعمقدساس�تك�هبهگفته
خودشازسال59بابسيجوجبههآشنا
ش�دهوتقريبًات�اانته�ايدفاعمقدس
ارتباط�شراباجبه�هورزمندگانحفظ
ك�ردهاس�ت.رمضان�يدرگفتوگ�و
باماازفرهنگ�يميگويدكهب�هقولاو
رفتهرفت�هدرمي�انبچهه�ايرزمنده
ش�كلگرفتودرنوعگويش،پوش�ش
وحتيشوخيهايش�انتأثيرگذاش�ت.
رمضاني مي گويد: »ب��راي اولين بار مهرماه 
س��ال 61 به جبهه رفتم. آن زم��ان خيلي 
از آداب و رس��وم رزمندگي از قبل ش��كل 
گرفته بود. منظورم در پوش��ش و نوع ظاهر 
رزمنده هاس��ت. مثاًل يادم مي آي��د قبل از 
جنگ وقتي تعدادي از بچ��ه محل هايمان 
به كردستان رفتند، برخي ريش هايشان را 
مي تراشيدند يا شلوارهاي جين مي پوشيدند. 
كم كم همين ها محاسن گذاشتند و در شهر 

هم نوع پوشش خود را تغيير دادند.« 
وي مي افزايد: »جنگ تحميلي كه رس��ماً 
آغاز ش��د تا ح��دي فرهنگ جبهه ش��كل 
گرفته بود. حاال شاهد حضور گسترده تري 

از جوان هاي كشورمان در جبهه بوديم كه 
مسلماً هر گروهي از آنها خرده فرهنگ هاي 
خاص خودش��ان را داش��تند، ولي بس��تر 
تربيت مذهبي عموم اين رزمنده ها در كنار 
الگوگيريشان از سرداران و فرماندهان جنگ 
باعث ش��د خيلي زود هر خ��رده فرهنگي 
در فرهنگ عمومي جبهه حل ش��ود و يك 

فرهنگ واحد به وجود آيد.« 
اين رزمنده دفاع مقدس با اش��اره به برخي 
جزئيات فرهنگ بچه هاي جنگ مي گويد: 
»اگر بخواهي��م جزئي تر ن��گاه كنيم، مثاًل 
تس��بيح به دس��ت گرفتن، پيراه��ن روي 
ش��لوار انداختن، يقه آخوندي )ديپلماتي( 
لباس ها، عط��ر خاصي مصرف ك��ردن و... 
نوع��ي از رفتارهاي��ي ب��ود ك��ه در عموم 
رزمنده ها اش��تراكاتي داشت. يادم است در 
مقطعي اغلب رزمنده ها عطر شيبر يا تي رز 

استفاده مي كردند. يا چفيه ها و شلوارهاي 
نظامي كه در منطقه اس��تفاده مي كردند را 
رفته رفته به داخل ش��هرها بردند. آن زمان 
رايج بود كه ي��ك رزمنده ش��لوار خاكي با 
پيراهن سفيد مي پوشيد و پيراهنش را هم 
روي شلوار مي انداخت. تس��بيح به دست، 
عطر گل محمدي يا ت��ي رز مي زد و به نماز 
جمعه مي رفت. اين صحن��ه آن روزها بارها 
و بارها تكرار مي ش��د. فصل هاي س��رد هم 
غالباً اوركت كره اي مي پوشيديم و تيپمان 

بسيجي بسيجي مي شد.« 
رمضاني ادامه مي دهد:»بخش��ي از فرهنگ 
جبهه ناشي از شرايط سخت و نسبتاً خشن 
زندگ��ي در جبهه ها بود. مثاًل م��ا آنجا بايد 
صبح ها زود و اغلب شب ها دير مي خوابيديم. 
امكانات رفاهي آنچناني هم كه نداش��تيم، 
بنابراين رزمنده ها نوع ساده و سخت زندگي 
در جبهه را با خودشان به شهرها مي آوردند. 
معموالً سحرخيز بودند و شب ها روي زمين 
سفت مي خوابيدند. ساده زيستي را در نوع 
پوشش و رفتار بروز مي دادند و حتي باعث 

جذب ديگر جوان ها مي شدند.« 
اين رزمنده لشكر 27 در دوران دفاع مقدس 
به خاط��رات جبه��ه ه��م اش��اره مي كند و 

مي گويد: »م��ن رزمنده اي را مي ش��ناختم 
كه گوش��ت مصرف نمي كرد. يا اگر مي خورد 
خيلي كم مي خورد. به او مي گفتم چرا گوشت 
نمي خوري؟مي گفت ما وضع مالي خوبي داريم. 
من تا االن در غذاها گوشت زياد خورده ام، حاال 
مي خواهم جبران آن ناز و نعمت ها را بكنم و با 

ساده زيستي خودسازي كنم.« 
رمضاني مي افزايد: »وضو گرفتن با آب سرد، 
بيدار ش��دن براي نماز ش��ب، كم خوابي و 
پركاري همه اينها عالوه بر بُعد عبادي شان، 
تنبيهاتي بود كه رزمنده ها براي نفسش��ان 
در نظر مي گرفتند. نهايت همه اين رفتارها 
تبديل به روحيه ساده زيس��تي، كم خرجي 
و پرمنفعتي مي شد كه همين فرهنگ كار 
زياد و كم غر زدن باعث پيش��برد كارها در 

جبهه مي شد.« 
وي در پاي��ان بي��ان مي دارد: »متأس��فانه 
ما نتوانس��تيم خوبي ه��اي فرهنگ جبهه 
را به ص��ورت كامل ب��ه نس��ل هاي بعدي 
منتق��ل كني��م. همي��ن االن در جامعه ما 
منفعت طلبي، راحت طلبي و پول دوس��تي 
به شكل افسارگسيخته اي ترويج مي شود. 
سختكوش��ي رزمنده ه��ا، ك��م توقع��ي و 
پركاريشان باعث ش��د ما جنگ را با دست 
خالي اداره كني��م، چه مي ش��ود االن هم 
چنين فرهنگ��ي در جامعه حاكم ش��ود و 
مانعي مقابل تحريم ها و دسيسه هاي دشمن 

ايجاد كنيم.« 
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جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهيدكه
درهررديف،ستونومربعهای
كوچكسهدرسهفقطيكبار
بهكارروند.

جدول کلمات متقاطع

فاطمهملكي
ع�ذراجعفريپورفرش�ميراني،مادرش�هيد
مفقوداالثرمجيدمس�گرطهران�يميگويد:
»همرزمانمجيدبرايمانتعريفميكردندكه
اودرجبهههميشهخوشتيپبود.يكبارهم
نديديمموهايشنامرتبباشد.دائماًكفشهايش
واكسزدهولباسهايشصافوتميزبود.پسر
منخوشتيپترينآرپيجيزنجنگبود.«
وصيتنامهقابش�دهرويديوار،خانهايپراز
مهرمادري،انتظاربرايمس�افريكه32ازاو
خبرينيس�ت،راضيبودنبهرضايخداو...
اينهاخالصهايازح�الوهوايخانهش�هيد
جاويداالثرمجيدمسگرطهرانياست؛خانهاي
كهچهارساليميشوددرآنازپدرباچشمان
منتظربرايآمدنخبريازپسر،اثرينيستو
بهس�ويپروردگاررجعتكردهاست.درنبود
پدر،پايحرفهايمادرش�هيدمينش�ينيم
تابهقولخودشبرايم�انازخوشتيپترين
آرپيجيزنلشكر10سيدالشهدا)ع(بگويد.

ازفضايخانوادهومحيطيكهآقامجيد
درآنرشدكردبرايمانبگوييد.

همس��رم كارمند چاپخانه ارتش ب��ود و من هم 
خانه دار بودم. مجيد فرزند س��وم خانواده مان بود 
ك��ه در 22 فروردين 1۳۴۹ به دني��ا آمد. با اينكه 
فرزندان ذكور شيطنت دارند، اما مجيد خيلي آرام 

بود طوري كه هيچ شرارتي از او نديدم. 
ما خانواده مقيد و مذهبي هستيم. من اوايل انقالب 
كفن پوش مي ش��دم و همراه فرزندان��م در همه 
تظاهرات ها ش��ركت مي كردم. بعد از انقالب  هم 
عالوه بر پايگاه مقاومت بس��يج، در امور مساجد 
فعاليت مي كردم. زمان جن��گ همراه خانم هاي 
داوطلب جمع مي ش��ديم و براي شس��تن پتوي 
رزمندگان به باغ بزرگي در نياوران مي رفتيم؛ چون 
از آنجا آب قنات مي گذشت كار شست وشو را انجام 
مي داديم و پتوها را روي طناب پهن مي كرديم و 
بعد از خشك شدن تحويل مي داديم. بعد از چند 
روز يكسري ديگر پتو براي شست وشو مي آوردند. 
آن موقع در مسجد  آش يا حليم مي پختيم، پشت 
بلندگوي مسجد اعالم مي كرديم و به نفع جبهه 
به مردم مي فروختي��م. بعضي اوق��ات يك وانت 
س��بزي مي آوردند و آنها را پ��اک مي كرديم و به 
جبهه مي فرس��تاديم. گاهي وقت ها پارچه براي 
لباس رزمنده ها به ما تحويل مي دادند؛ آنهايي كه 
بلد بودند، لباس مي دوختند و اگر الزم بود بعضي 
لباس ها را وصله مي زديم. در واقع ما از ابتداي جنگ 
تا پايان هر كاري از دستمان برمي آمد براي جبهه 

انجام داديم. 
مجيد هم اين روحيات را در خانواده مي ديد. در سن 
تكليف نمازش ر ا مرتب مي خواند و به منزل كساني 
كه خمس مالشان را نمي دادند، نمي رفت. محبت 
او نسبت به من و پدرش از بچه هاي ديگر بيشتر بود. 
مجيد واقعاً دانش آموز درس��خوان و باهوشي بود. 
آن موقع دانش آموزاني كه ضريب هوشي بااليي 
داشتند با آزمون ورودي مي توانستند در دبيرستان 
سپاه ادامه تحصيل دهند. مجيد توانست در رشته 

رياضي اين دبيرستان درس بخواند. 
پسرم بسيار منظم و با سليقه بود. يك بار در اسفند 
6۵ به جبهه رفت و شب عيد به تهران برگشت. آن 
موقع كلي به من در كارهاي من��زل و پذيرايي از 
مهمان ها كمك كرد. خيلي با سليقه كار مي كرد.  
اقوامي كه براي عيدديدني آمده بودند، مي گفتند 

مجيد از يك دختر هم با سليقه تر است. 
اتفاقاً چند وقت پيش همرزمان مجيد به منزلمان 
آمدند. آنها تعري��ف مي كردند مجي��د در جبهه 
خيلي مرتب بود طوري كه خط اتوي ش��لوارش 
به هم نمي خورد. موهايش هميش��ه شانه شده و 

پوتين هايش هم هميشه واكس زده بود. ويژگي هاي 
خوب زيادي داشت. آرام و كم حرف بود. 

چطورشدآقامجيدبهجبههرفتآنهم
در16سالگي؟

در مدرسه سپاه براي دانش آموزان دوره آموزش 
نظامي برگ��زار مي كردن��د و بعد ه��م به صورت 
داوطلبانه آنها را به جبهه مي بردند. پسرم سال 6۵ 
براي اولين بار به مدت ۴۵ روز به جبهه رفت. فضاي 
جبهه به قدري او را عالقه مند كرده بود كه چند بار 
از مدرسه درخواست كرد تا دوباره اعزام شود، اما 
اجازه ندادند و گفتند هنوز نوبت شما نرسيده است 

و بايد منتظر بمانيد. 
با توجه به سفارش امام خميني )ره( براي حضور 
مردم در جبهه مجيد خيلي دوست داشت دوباره 
به جبهه برود، اما ب��ه دليل اينكه اجازه نمي دادند 
خيلي ناراحت ب��ود و بي تابي مي كرد. پس��رم به 
هر دري مي زد كه به جبهه ب��رود. بعد از مدتي از 
طريق بسيج ناحيه شمال اقدام كرد. آنجا هم گفته 
بودند بايد رضايتنامه با امض��اي پدرتان بياوريد. 
پس��رم، من و پدرش را راضي و پدرش رضايتنامه 
را امضا كرد و به جبهه رفت. وقتي پسرم از جبهه 
برگشت، از اتفاقات آنجا كمي برايمان تعريف كرد 
و گفت آنجا مس��ئوليتي به من دادند كه االن به 
شما نمي گويم. بعداً دوس��تانش گفتند به خاطر 
اينكه مجيد تيراندازي دقيقي داش��ت، شده بود 
آرپي جي زن گردان حضرت قاس��م )ع( از لشكر 

سيدالشهدا )ع(.
گفتيدكهآقامجيديكب�ارقبلازعيد
سال65بهجبههرفت.برايباردومچه
زمانياعزامشدوكيبهشهادترسيد؟

همان اوايل سال 66 دوباره عازم شد. يادم است بعد 
از عيد مجيد وسايلش را آماده كرد تا عازم جبهه 
شود. اين آخرين باري بود كه مي خواست به جبهه 
برود. من نگران بودم و پيش خود مي گفتم ممكن 
است به جبهه برود و ديگر برنگردد. مجيد با ديدن 
حال بدم گفت شما از خدا بخواهيد مرگ من در 
رختخواب نباشد. دوس��ت دارم شهيد شوم. واقعاً 
حرف مجيد به قلبم نشس��ت و برايش همين دعا 
را كردم كه اگر قرار است به مرگ طبيعي بميرد، 

همان بهتر كه شهيد شود و به آرزويش برسد. 
باالخره مجي��دم در 1۸ فروردين 66 در عمليات 
كربالي۸ در منطقه ش��لمچه عراق به ش��هادت 
رسيد. بعد از ش��هادتش پيكرش را برايم نياورند، 

اما يك قبر خالي در قطعه 2۹ بهش��ت زهرا)س( 
برايش گرفتيم. 

خبرش�هادتآنهمبدونپيك�ر؟!آن
روزهاچطورگذشت؟

بعد از عمليات به ما گفتند كه مجيد شهيد شده 
اس��ت. آن موقع كليه هاي من دچ��ار خونريزي 
شده بود و درگير بيمارستان بودم و نمي توانستم 
دنبال پسرم بگردم. تا مدتي هم اقوام و بستگان به 
سردخانه ها و جاهاي مختلف مراجعه مي كردند 
كه خبري از مجيد بگيرند، اما متأس��فانه پس��رم 
را پيدا نكردند. بعد از ش��هادت مجي��د، بارها او را 
درخواب دي��دم. يك بار خواب��ش را ديدم كه يك 
هيئت عزاداري از جلوي منزل م��ا در حال عبور 
است. مجيد هم روي ديوار ايس��تاده بود و به من 
مي گفت مادر سيب به من بده تا به عزاداران بدهم. 
ازهمرزمانآقامجيدكسيبودكهبهشما
بگويدايشانچگونهشهيدشدهاست؟

به گفته همرزمانش كه اخيراً به منزلمان آمدند، 
رزمنده ها در محاصره بودند. پسرم از پشت خاكريز 
بلند مي شود تا با آرپي جي، تك تيرانداز بعثي را 
بزند. گلوله اي از طرف دش��من شليك مي شود و 
به سرش مي خورد. بعد هم مجيد سه بار ياحسين 
مي گويد و به شهادت مي رسد. به آنها گفتم كه چرا 
پيكر پسرم را نياورديد؟ گفتند دسترسي نداشتيم. 
ظاهراً عراقي ها منطقه را هم شيميايي زده بودند. 

كجاهادنبالپسرتانگشتيد؟

من هيچ جا دنبال مجيد نگشتم و هميشه گفتم 
اين بچ��ه را خدا به من هديه داد و م��ن هم در راه 
خدا دادم. هر آنچه مصلحت پروردگار باشد، همان 
مي شود. بعضي ها مي گفتند نذر و نياز كن يا برخي 
مي گفتند برو پي��ش آينه بين تا مح��ل مجيد را 
پيدا كني، اما من هيچ وقت به اين حرف ها توجه 
نمي كردم. اگر خدا مي خواست مجيد برمي گشت. 
از پسرم فقط يك س��اک لباس و وصيتنامه اش را 
دوستانش برايم آوردند. وصيتنامه پرباري داشت. 
در آن گفته بود»فقط ب��راي خدا كار كنيد. دنبال 
زرق و برق دنيا نباشيد. نماز جمعه و نماز اول وقت را 
فراموش نكنيد.« تعداد زيادي نامه براي من نوشته 
بود ولي متأسفانه از طرف ارگان ها آمدند و بردند و 
ديگر نياوردند. لباس هاي مجيد را هم تا چند سال 

پيش نگه داش��ته بودم. با توجه به اينكه فرمانده 
بسيج بودم خيلي از بچه هاي بسيج وسايل مجيد را 

براي يادگاري خواستند و به آنها دادم. 
آق�امجيدچ�هروحيات�يداش�تودر
آن17،16س�العم�رزمين�ياشچ�ه
يادگاريهاي�يازخ�ودشبرج�اي

گذاشت؟
پدر مجي��د ماهانه 1۵۰ تومان پ��ول تو جيبي به 
او مي داد. پسرم مسير از مدرس��ه تا خانه را پياده 
مي آمد و پول هايش را جمع مي كرد و كتاب هاي 
مختلف درسي، كتاب هاي استاد مطهري و ديگر 
ب��زرگان را مي خريد و مي خواند. ب��راي خواهران 
كوچك تر از خ��ودش و خواهرزاده ه��ا هم خريد 
مي كرد.  مجي��د خيلي غيرت داش��ت و حتي در 
محله مان رفتارهاي ناشايست دختر و پسرها او را 
آزار مي داد و اينطور نبود كه سكوت كند. به موقع 
به آنها تذك��ر مي داد. حتي يك بار  ك��ه به يكي از 
جوان هاي محله تذكر داده بود با مجيد درگيري 
فيزيكي داشتند. مجيد به خانه آمد ديدم لباسش 
پاره شده است. جريان را پرسيدم و برايم تعريف 
كرد. روز بعد از اين ماجرا م��ادر آن جوان، جلوي 
در منزلمان آمد و گفت پسرت اگر مي تواند كاله 
خودش را محكم نگه دارد، اما مجيد هيچ وقت از 
موضع نهي از منكرش كوتاه نيامد و كار خودش را 

انجام مي داد. 
پس��رم خيلي حواس��ش به حق الناس ب��ود. در 
وصيتنامه اش نوشته است اگر من به كسي بدهي 
دارم، آن را ادا كنيد؛ البته من مجيد را مي شناسم 
از كسي پول قرض نمي گرفت، اما با اين حال نگران 

بود اگر شهيد شد مقروض نباشد. 
اوايل جنگ مجيد با اينكه1۳، 1۴ سالش بود اما 
درک بااليي از شرايط داشت. در دوره اي كه پسر 
بزرگ ترم به جبهه رفته بود، مجي��د به خانواده و 
بچه هايش س��ر مي زد و آنها را به پارک مي برد تا 

بهانه پدرشان را نگيرند. 
زيباترينخاطرهايكهازآقامجيدداريد،

چيست؟
نمي دانم اين خاطره چقدر جذابيت دارد اما خيلي 
وقت ها كه ياد آن مي افتم دلم مي سوزد. يك بار كه 
مجيد از جبهه به مرخص��ي آمده بود، يك قوطي 
تن ماهي از س��اكش درآورد و به م��ن داد و گفت 
دلم نيامد اين تن ماه��ي را تنهايي بخورم، آوردم 
شما بخوريد. آن موقع وضع مالي خوبي نداشتيم. 
مجيد آنقدر مهربان بود كه نتوانسته بود به تنهايي 

تن ماهي را بخورد. 
آقامجيدچهغذاييرابيش�تردوس�ت

داشت؟
مجيد بچه شكرگزاري بود. هر غذايي كه درست 
مي كردم، مي خ��ورد به همين دلي��ل هيچ وقت 
متوجه نشدم چه غذا يا خوراكي را بيشتر دوست 

دارد. 
وقتيدلتانبرايآقامجيدتنگميشود

چهميكنيد؟
قاب عكس��ش را جلوي چش��مم مي گيرم و با او 
درددل مي كنم. گريه مي كنم و اگر مشكلي داشته 
باشيم به او مي گويم كه كمك كند. مجيد هم كمك 
مي كند و مشكل حل مي شود. گاهي اوقات اگر توان 

داشته باشم به مزار خالي اش سر مي زنم. 
خيلي وقت ها هم مجيد به خوابم مي آيد و به نوعي 
مي خواهد بگويد كه م��ن مي دانم در اين دنيا چه 
خبر است. به عنوان مثال بعد از اينكه براي مجيد 
قبر خالي گرفتيم او را در خواب ديدم. به من گفت 
مادر شنيدم برايم قبر خالي گرفتيد. در عالم خواب 
فكر مي كردم كه او زنده است و احساس كردم از 
اين موضوع ناراحت شده است. به اوگفتم آن قبر 
را گرفتيم كه اگر من يا پدرت فوت كرديم، ما را در 

آن قبر بگذارند. 

يكباركهمجي�دازجبههبهمرخصي
آمدهب�ود،يكقوط�يت�نماهياز
س�اكشدرآوردوبهم�ندادوگفت
دلمنيام�داينت�نماه�يراتنهايي
بخ�ورم،آوردمش�مابخوري�د.آن
موقعوض�عمال�يخوبينداش�تيم.
مجيدآنقدرمهربانبودكهنتوانسته
بودب�هتنهاييت�نماه�يرابخورد

3 1 6 7
4

4 8 3 5
8 6 1

7 9 3
2 7 3 8

1 5
3 6 5 9

2

239165487
751482936
486397215
593248671
847619523
612573849
124936758
368754192
975821364


