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گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد پاسدار مرتضي ابراهيمي از شهداي اغتشاشات 98

خون مرتضي مثل آب روي آتش آشوب بود
 صغري خيل فرهنگ

جنگ ک�ه نبود؛ ب�راي همين هم ب�ا خودش 
اسلحه نبرده بود. قرار بود فقط اعتراض باشد 
به گراني بنزي�ن و اوضاع اقتص�ادي، همين. 
مرتضي هم گفت اينها که بيرون آمده اند مردم 
هستند، مي رويم با هم حرف بزنيم، خبري که 
نيس�ت.   جنگ که نبود؛ اما ناگاه جنگ شد، 
گلوله تازه ح�رف اول اهل آش�وب بود. انگار 
آنچه را که در س�وريه ديده بود سر مدافعين 
حرم آورده اند، اينج�ا مي ديد که به نام مردم 
سر او مي آوردند. اما مردم که اهل قتل و غارت 
نيستند. گلوله حرف اولش�ان بود، بعد چاقو 
و قمه به پهلوها. بعد غارت لباس ، انگشترها 
و... . قرار نبود جنگ باشد، اما انگار عاشوراي 
مرتضي بود و حسيني رفت. مردم هم حاضر 
ش�دند، نه در قت�ل و غ�ارت که از س�احت 
ملت ايران به دور اس�ت، بلکه در تشييع او؛ 
خداحافظي با ش�کوهي با کسي که عمري را 
يا در خيابان هاي فتنه 88 يا در آش�وب هاي 
98 براي تأمي�ن امنيت مردم گذاش�ت يا به 
سوريه رفت و از حرم عمه  سادات و مرزهاي 
برون مرزي ايران دفاع کرد يا در سيل و زلزله 
کمک مردم ماند. ب�ا مردم بود و ب�راي مردم 
رفت. گفت وگو با همسرش، خانم بايرامي ابعاد 
باشکوه تري از شخصيت او را هويدا مي کند. 

 4ساعت تا کسب رضايت 
مرتضي خواهرزاده ش��وهرعمه ام بود و از طريق 
عمه ام به ايشان معرفي شدم. زماني که مرتضي 
به خواستگاري من آمد، پاس��دار بود. در اولين 
جلسه خواستگاري چهار ساعت با هم صحبت 
کرديم و در همه اين چهار ساعت مرتضي تالش 
مي کرد من را براي شهادتش راضي کند. آن زمان 
در واحد تخريب بود. مي گفت: حواس��ت باشد، 
ممکن است من ش��هيد يا جانباز شوم. ممکن 
اس��ت بروم و با يک انفجار پودر شوم و هيچي از 
من به دستت نرسد. همه اينها را مي گفت و از من 
مي خواست به ش��هادتش راضي شوم. پذيرفتن 
اين موضوع برايم سخت بود. هيچ عروسي راضي 
نمي شود همسرش در ابتداي زندگي شهيد شود 
اما مرتضي آنقدر با اقتدار مي گفت که مطمئن 
شدم يک چيزي هست. با خودم مي گفتم: شايد 
زندگي ما يک س��ال هم طول نکشد. گفتم بايد 
فکرهايم را بکنم. مي خندي��د و مي گفت: بله را 
بگوييد ديگر... با اينکه نگران بودم اما خوبي هاي 

مرتضي باعث شد تا راضي شوم. 
 وقتي که چادري شدم 

من حجاب کامل داشتم اما چادر سرم نمي کردم. 
خانواده اي مذهبي داش��تم اما اص��اًل فکرش را 
هم نمي کردم که همسرم پاسدار باشد يا روزي 
بخواهم چادر سر کنم. وقتي دوستان و آشناياني 
که من را مي شناختند، متوجه شدند مي خواهم 
با يک پاس��دار ازدواج کنم، از من مي پرسيدند: 
چطور ش��د که قبول کردي؟! همه تعجب کرده 
بودند. اما من بعد از اينکه به مرتضي عالقه مند 
شدم به چادر هم عالقه پيدا کردم و خيلي راحت 
چادر سر کردم.  مرتضي روز خواستگاري گفت: 
اگر جوابتان به من منفي است، اشکال ندارد، اما 
چادرتان را س��ر کنيد، در دلم خنديدم و گفتم 
عجب، من جواب مثبت هم ن��دادم اما براي من 
تصميم مي گيرد. خدا را شکر که من و خانواده ام 
به اين وصلت راضي شديم و من چادري شدم. اين 

عاقبت به خيري را از مرتضي دارم. 
 جشن عروسي 

من راضي بودم که جش��ن عروس��ي نگيرم اما 
مرتضي گفت: » من شما خانم ها را مي شناسم. 

بايد جشن بگيريد و لباس عروسي به تن کنيد.« 
مرتضي تنها پسر خانواده بود. سه خواهر داشت 
براي همين ب��ا روحيات خانم ه��ا خيلي خوب 
آشنا بود. اجازه نداد حس��رت هيچ چيزي روي 

دلم بماند. 
 از فتنه 88 تا فتنه 98

در جريان فتنه 88 عقد بوديم و من نگران مرتضي 
بودم. مرتضي براي مقابله با اغتشاشات مي رفت. 
او در دل فتنه بود. با تمام شدن فتنه در 29 آبان 
ماه 88 جشن عروس��ي مان را و دقيقاً 10 سال 
بعد در 29 آبان ماه 98 مراس��م تشييع پيکرش 

را برگزار کرديم. 
 مدافع حرم

در اين 10 سال زندگي عاش��قانه مان، هميشه 
نگران ش��هادت و از دس��ت دادنش بودم. چند 
باري قرار بود به سوريه اعزام شود. تقريباً سه بار 
براي اعزام رفت اما برنامه اعزامش��ان به داليلي 
عقب افتاد. به من مي گف��ت: »خانم راضي باش 
تا کار من هم جور ش��ود. تو راضي نيس��تي من 

نمي توانم بروم.«
در نهايت هم يک بار به سوريه اعزام شد. به مادرش 
هم مي گفت: »شما راضي نيستيد، کار من پيش 
نمي رود. من نمي توانم بروم تو را به خدا شما ها 
راضي باش��يد.« مي گفت: » مادر سر نمازهايت 
دعا کن من بروم و شهيد شوم.« مادرش مي گفت: 
»ميروي شهيد هم مي شوي اليقش هستي اما نه 
االن.« مي خنديد و مي گفت: »شهادت در پيري 

به چه درد مي خورد.« 
من هميشه از شهادت مرتضي مي ترسيدم چون 
از تنهايي مي ترسيدم. اما آنقدري که مرتضي براي 
ش��هادت بال بال مي زد، قبول کردم و مي گفتم 
حقش اس��ت. مرتضي اگر مي مان��د و به مرگ 

طبيعي از دنيا مي رفت، بي انصافي بود. 
 مداح اهل بيت)ع(

مرتضي مداح بود. خيلي به هيئتشان وابسته بود. 
هيئتشان دراسدآباد شهريار است. هر سال محرم 
به آنجا مي رفت. خودش و دوس��تانش مداحي 
مي کردند. بعد از تولد پسرم محمدصدرا هر جا 
که مي رفت، محمدصدرا را ه��م با خود مي برد. 
با محمدصدرا مداح��ي کار مي کرد و مي گفت: 
مي خواهم ميکروفن به دستت بدهم، استعداد 
داري. مي گفت: محمدصدرا مياندار من اس��ت. 
با او مي خواند و تمرين مي کرد. محمدصدرا روز 
تشييع پدرش هم ميانداري کرد و نوحه » لباس 

خاکي ام را بياور مادر« را خواند. 
 اکيپ بسيجي ها 

مرتضي از بچگي در بسيج بود. هميشه مي گفت: 
بچه هايي که در نوجواني و جوان��ي دور و بر من 
بودند، دو اکيپ کاماًل متف��اوت بودند. نمي دانم 
چطور ش��د که من در اکيپ بچه بسيجي هاي 
محله مان قرار گرفتم. هميش��ه در پايگاه بسيج 
فعاليت داش��ت و به محض فراخ��وان با بچه ها 
مي رفت. مي گفت: شب ها گشت مي زديم. دوست 
داشت محله در امن و امان باشد. از همان زمان 
دغدغه امنيت محل و شهرش را داشت. به خاطر 

عالقه اي که به سپاه داشت، پاسدار شد. 
 من هم بسيجي شدم 

فرماندهي گردان امام حس��ين )ع( شهريار را به 
مرتضي دادند و هميش��ه اين گردان در استان 
ممتاز بود. تا اينکه يک س��ال پيش فرماندهي 
گردان مالرد را به او دادند. مي گفتم تو مي تواني! 
مرتضي وقتي اين مس��ئوليت را به ت��و داده اند 

بي دليل نبوده. کارش س��نگين ب��ود و خيلي از 
زمانش را صرف اين مسئوليت مي کرد. با توجه 
به فعاليت ه��اي مرتضي من ه��م همراهي اش 
مي کردم. با مرتضي من هم بس��يجي شدم. کاًل 
پاتوق من و خانواده ام هيئت و جمکران شده بود. 

 هيئتي هاي شاد
مرتضي خيلي ش��وخ طبع و ش��اد بود. در اين 
روزهاي بعد از ش��هادتش، ما با هر حرکتي با هر 
عکس��ي همه اش يک خاطره قشنگ به يادمان 
مي آيد و مي خنديم. با اينکه عزادار هستيم و غم 
غم سنگين و تلخي اس��ت. اما وجودش را حس 
مي کنيم. از هيئت که برمي گش��تيم، آخر هاي 
شب، يک چيزي تعريف مي کرد و ما مي خنديديم 
و من مي گفتم: »آقا مرتضي ما عزادار امام حسين 
)ع( هس��تيم.« مي گفت: » نه خان��م اگر بعد از 

عزاداري نخنديم که دق مي کنيم.«
 چند تا از دوس��تانش به مرتضي گفته بودند، تو 
اينقدر دائم در هيئت��ي و در حال مداحي گوش 
کردن، افس��ردگي نمي گيري، گفته بود نه بعد 
از عزاداري ها اهل بيت )ع( آنقدر مي خندانند که 
ما از هميشه شادتريم. اما وقتي مراسم عروسي 

مي رويم تا يک هفته ذهنمان خسته است. 
 جانم فداي رهبر

مرتضي به شدت به واليت فقيه و امام خامنه اي 
عالقه داش��ت. هميش��ه ذکر آقا در خانه ما بود. 
مرتضي گ��وش و جانش فداي ام��ام خامنه اي 
بود. مي گفت: »گوش��تان به کالم رهبري باشد. 
چشمتان به رهبر باشد ببينيد ايشان چه مي گويد، 
همان را انجام دهيد.« در همه مسائل در اوضاع 
مملکتي در مسائل خانه ايشان را مد نظر داشت. 

مي گفت همان را عمل کنيد و پشتيبان واليت 
فقيه باشيد. 

 جهادگري در سيل 
مرتض��ي از خيل��ي مدت ها پيش ب��ه اردو هاي 
جهادي مي رفت. سال گذشته که جريان سيل 
پيش آمد، حدود 20 روز يا بيشتر با همکاران و 
دوستانش به مناطق سيل زده رفتند. کمک هاي 
مردمي جمع کردند و همراه خودشان به پلدختر 
بردند. مي گفت: شب تا صبح خانه هاي مردم را 
از گل و الي تمي��ز مي کرديم. غ��ذا و پتو پخش 
مي کرديم. چند ش��بانه روز بچه ها نخوابيدند تا 
همه پتو ها بين همه مردم منطقه پخش شود. کاًل 
دغدغه مرتضي مردم بود. يکسري درک نکردند 
و نمي دانند. مرتضي به خاطر همين دغدغه اش 
يعني به خاطر امنيت مردمي که نگران بود در اين 
ميان آسيب نبينند شهيد شد. هميشه مي گفت: 

» من با خدايم معامله کردم.«
 آرزوي شهادت براي پسرها

هف��ت س��ال پي��ش، وقت��ي در بيمارس��تان 
محمدصدرا را به آغوش مرتضي سپردند نگاهش 
کرد و با اولين نگاه برايش دعاي ش��هادت کرد و 
گفت:ان شاءاهلل ش��هادتتان را ببينم. وقتي اين 
دعا را براي محمدس��ينا که 48روز پيش به دنيا 
آمد تکرار کرد، خندي��دم و گفتم: »اول ببينش 
بعد برايش يک دعاي خوب کن. من مادرش��ان 
هستم دلم مي لرزد.« خنديد و گفت: »دعا از اين 
قشنگ تر! اين بهترين دعاست. شهادت انتهاي 

همه چيزاست.«
 پدرانه هاي ناتمام 

محمدصدرا ک��ه به دنيا آم��د، مرتضي مقداري 
درگير دانشگاه و محل کار شد. زياد در خانه نبود 
که بزرگ ش��دن محمدصدرا را ببيند. بعد از به 
دنيا آمدن محمد س��ينا خيلي کمک مي کرد. با 
اينکه خس��ته به خانه برمي گشت، مي گفت برو 
اس��تراحت. مي گفتم: آقا مرتضي االن رسيدي، 
ناهار بخور، اس��تراحت کن. مي گفت: نه، من از 
بچگي محمد صدرا چيزي يادم نيست. دوست 
دارم بزرگ شدن محمدسينا را لحظه به لحظه 
حس کنم. مي گفت دوست دارم حس کنم و يادم 
بماند. حتي نيمه شب که بچه بيدار مي شد و گريه 
مي کرد مرتضي مي آم��د و او را از من مي گرفت. 
مي گفتم برو بخواب خس��ته اي، مي گفت مگر 
مي شود من صداي اين بچه را بشنوم و بخوابم! 
نمي توانم صداي گريه را بشنوم و جوابش را ندهم. 
دوست دارم لحظه لحظه االن يادم بماند. خودش 
تا مي توانست محمدصدرا را مي برد مدرسه. بعد از 
شهادت پي در پي معجزات مرتضي را مي ديدم. 

 آغاز اغتشاشات
مرتضي به مسائل سياسي اشراف داشت و آنها را 
تحليل مي کرد. بصيرت سياس��ي داشت. همان 
روز که قيمت بنزين اعالم ش��د، روز استراحت 
مرتضي بود. بعد از گران شدن بنزين آماده باش 
اعالم کردند. کمي ناراحت شدم و گفتم: » قرار 
بود خانه باش��ي، قرار بود جايي برويم.«مرتضي 
خنديد و گفت: » خيره ان شاءاهلل.« اين تکه کالم 

هميشگي اش بود. 
ساعت حدود 6 صبح ش��نبه از زير قرآن ردش 
کردم و رفت. من و بچه ها از خانه دائم در تماس 
بوديم. مي گفتم چه خبر؟ مي گفت همه چي آرام 
است. مي گفتم مي گويند ش��هريار شلوغ است 
مي گفت مالرد آرام است نگران نباشيد. ولي خب 
خبر ها به گوشمان مي رسيد. من در کانال هايي 
که اخبار ش��هريار را مي گذاش��تند، مي ديدم. 
مرتضي مي گفت نه نگران نب��اش. از کارهايش 
هيچ وقت تعريف نمي کرد. راضي نمي ش��د آب 
در دلمان تکان بخورد. خانواده و بستگان هم به 

هفت سال پيش، وقتي در بيمارستان 
محمدصدرا را به آغوش مرتضي سپردند 
نگاه�ش کرد و ب�ا اولين ن�گاه برايش 
دعاي ش�هادت کرد و گفت:ان شاءاهلل 
ش�هادتتان را ببينم. وقتي اين دعا را 
براي محمدس�ينا ک�ه 48روز پيش به 
دنيا آم�د تکرار ک�رد، خنديد و گفت: 
» ش�هادت انته�اي همه چيزاس�ت.«

خاطر نگراني با مرتضي در تماس بودند. فرداي آن 
روز يک شنبه 26آبان ماه 98، با مرتضي در تماس 
بودم تا ساعت حدود 6 غروب که براي آخرين بار با 
هم حرف زديم. ديگر نتوانستم با مرتضي صحبت 
کنم. خواه��ر آقا مرتضي تم��اس گرفت و گفت 
مي گويند در ش��هريار يک پاس��دار شهيد شده، 
از مرتضي چه خبر؟ گفتم: خوب اس��ت، نگران 
نباشيد. نتوانس��تم بگويم چند ساعتي است که 
ارتباطم با مرتضي قطع شده است. ساعت هشت 
و نيم بود که خبر ش��هادت مرتضي در ش��هريار 
منتشر شد. شب به ما گفتند که برويم بيمارستان 
چون مرتضي مجروح شده است، با شنيدن اين 
جمله من و مادر مرتضي متوجه شديم که ايشان 
شهيد شده است. ما که از بيمارستان برگشتيم، 
محمدصدرا خ��واب بود. به مادرش��وهرم گفتم 
چيزي نگوييد تا محمدصدرا بيدار نشود. اگر االن 
بيدار شود من چه دارم به او بگويم. بگذاريد بخوابد. 

تا صبح که شهادتش علني شد. 
 بدون سالح رفت

مرتضي براي صحبت کردن با مردم، بدون اسلحه 
وارد معرکه مي شود تا با مردم صحبت کند و آنها را 
آرام کند. مي گويد، ما با مردم هستيم نمي خواهيم 

به مردم آسيب برسد. مرتضي نگران بود، نکند به 
کسي تير يا سنگي بخورد. همه تالشش اين بود 
که مردم جمع شوند و بروند. بدون سالح بين مردم 
رفت تا با آنها صحبت کند که دوره اش مي کنند و 

تنها گير مي آورند. 
ابتدا با تير مي زنند و بعد چند ضربه اي به سرش 
که زمين مي خورد و بعد با چاقو و قمه به شکم و 
پهلو هايش ضربه مي زنن��د. مرتضي آنقدر روضه 
امام حس��ين)ع( را خواند که درست شبيه امام 
حسين)ع( به شهادت رسيد. شبيه امام حسين 
)ع( هر چه با مرتضي بود به غارت رفت. لباسش، 
انگشترهايش همه را از مرتضي دريده و برده بودند. 

مثل اربابش امام حسين )ع( به شهادت رسيد. 
 هديه سالگرد ازدواج 

روز 29آبان ماه که سالگرد ازدواجمان بود پيکرش 
را آوردند. قبل از ش��هادت، مرتضي به من گفته 
بود مي خواهم برايت روز س��الگرد ازدواجمان را 
جشن بگيرم. همه اش مي گفتم: مرتضي برايم چه 
هديه اي ميخري؟ مي گفت: خيالت راحت امسال 
يک هديه ويژه داري. من هم هدايا را س��فارش 
مي دادم. اين را بخ��ر آن را بخر. من هر چه گفتم 
بخر مي گفت تو کاري نداش��ته ب��اش، هديه ات 

ويژه است. 
کنار تابوتش تا امامزاده رفتم، گفتم: امسال قرار 
بود هديه ويژه اي به من بدهي، جشن برايم بگيري. 

گفتم اصاًل بي وفايي نکردي، همسر گلم، امسال 
مثل هميشه کنارم هس��تي و بهترين هديه که 
شهادتت بود را به من دادي. شهادت همان هديه 
ويژه اي بود که قولش را داده بود و مراسم تشييع 
پيکرش که باشکوه بر گزار شد. آن هم با مردمي 
که مرتضي را دوست داشتند. در همه اين مدت 
من حالم خوب بود و کسي باورش نمي شد که من 

اين همه خوب باشم. 
 9دي 88- 4آذر 98

بعد از ش��لوغ شدن ش��هريار مي گفتم اگر مردم 
يک راهپيمايي مثل 9دي 88 برگزار کنند، همه 
چي آرام مي شود. مردم بيايند و بگويند اينها که 
بيرون آمده و بانک و مراکز نظامي را مورد هدف 
قرار داده اند از ما نيستند. اصاًل نيت و غرض اينها 
با مردم عادي متفاوت است. مرتضي مي خنديد و 

مي گفت: راهپيمايي هم مي شود. 
مي گفتم يادت اس��ت در فتنه 88 حس��ينيه ها، 
هيئت ها و ايستگاه هاي صلواتي را آتش زدند و بعد 
9دي شد و همه فتنه ها خوابيد. مرتضي مي گفت: 
»راهپيمايي مي شود و همه اينها آرام مي شود.« 
4 آذر ماه 98در امنيت و آرامش کامل راهپيمايي 
که منتظرش بوديم اتفاق افتاد. خون مرتضي مثل 

آب روي آتش بود. 
 دو يادگار شهيد 

ان شاءاهلل بچه ها هم مانند پدرشان تربيت شوند و 
رشد کنند. عاقبت شان هم مانند عاقبت پدرشان 
ختم به ش��هادت ش��ود. اول از دعاي ش��هادت 
مي ترسيدم، اما االن مي بينم که شهادت مرتضي 
چقدر به ما عزت داده است. اميدوارم اين عزتي که 
به من رسيده، وقتي پسر ها بزرگ شدند و ازدواج 
کردند، به عروس هايم هم برسد. من لذت مي برم 
و اميدوارم که عروس هايم هم ببرند و بچه ها در راه 
خدا شهيد شوند. با خودم مي گويم مگر من چه 
کار کردم که خدا اين لطف را به من کرد و من را در 
مسير زندگي مرتضي قرار داد و اينطور به من عزت 

داد و سربلندم کرد. 
 ميثاق نامه ها

مرتضي آنقدر آماده شهادت بود که پنج ميثاق نامه 
نوش��ت. اين ميثاق نامه ها را در س��ال 94 به بعد 
نوشته و به من سپرده بود که اينها را بعد از شهادت 
باز کنم. از من خواست سه روز بعد از شهادتش آنها 
را به دست صاحبانش برسانم. يکي براي همکاران 
و دوستانش نوشته بود که روز تشييع خوانده شد. 
يکي براي والدينش، يکي ب��راي خواهرهايش، 
يکي براي من، يکي هم براي محمدصدرا. مرتضي 
در ميثاق نامه من و در ميثاق نامه خواهرهايش از 
ما خواسته است تا چادرمان را حفظ کنيم و آن 
را زمين نگذاريم. از ما خواس��ته پشت ولي فقيه 

باشيم. 
مرتضي از من و خواهر و مادرش خواسته بود به 
هيچ وجه بيتابي نکنيم. اگر شهيد شد، در خانه 
گريه کنيم، از ما خواست طوري گريه نکنيم که 

نامحرم صدايمان را بشنود. 
مي گفت: » مامان ش��يون نکنيدها، صدايتان را 
کسي نشود. محکم باشيد وقتي مي آيند با شما 
صحبت مي کنند، سرتان را پايين نيندازيد. اصاًل 
سر افکنده نباشيد. سرتان را باالبگيريد.« مرتضي 
خودش همه اينها را يادمان داده بود، همه اينها را 
به ما ياد داد. اينکه چطور راه برويم، چطور بايستيم. 
چطور عزاداري کنيم، چطور صحبت کنيم. به من 
مي گفت: » براي امام حس��ين )ع( گريه کنيد.« 

همه گريه هايمان براي امام حسين )ع( است. 
 امامزاده اسماعيل 

مرتضي خيلي دوست داش��ت بعد از شهادت در 
امامزاده اسماعيل ش��هرياردفن شود. مي گفت 
اگر شهيد شدم، من را اينجا دفن کنيد. مي گفت: 
راضي نشويد من را ببرند جايي ديگر. من هم تمام 
تالش��م را کردم تا جايي که دوست داشت دفن 
شود. هر مرتبه هم که مي رويم مي بينيم جمعيت 
زيادي باالي سر مرتضي فاتحه مي خوانند و زيارت 
مي کنند. در پايان مي خواهم از طريق رسانه شما 
به مردم کشورم بگويم سپاه کنار مردم و دلسوز 
کشور است. سپاه کنار شما و پشت شما ايستاده تا 

امنيت و آسايشتان فراهم شود. 

مرتضي آنقدر روضه امام حسين)ع( را 
خواند که درست شبيه امام حسين)ع( 
به شهادت رسيد. ش�بيه امام حسين 
)ع( ه�ر چه ب�ا مرتضي بود ب�ه غارت 
رفت. لباسش، انگشترهايش همه را از 
مرتضي دريده و برده بودند. مثل اربابش 
امام حس�ين )ع( به ش�هادت رس�يد
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