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ش�هیدمتولدچهس�الیبود؟زندگیتاندر

روستاازچهطریقیسپریمیشد؟
س��یدآقابزرگ آخرین فرزند خانواده میرانی ها بود كه 
در اولین روز فروردین 1340 در روستای علیان به دنیا 
آمد. پدر و مادرمان زندگی ساده روستایی داشتند و ما 
در همان فضای بی آالیش زندگی روستایی و معنوی كه 
والدین مان به آن پایبند بودند بزرگ شدیم. ما خانواده 
كش��اورز بودیم. مادر و پدر نام  »سیدآقابزرگ« را برای 
آخرین فرزندش��ان انتخاب كردند. گویی می دانستند 
دردانه شان مرد بزرگی خواهد شد و نام نیكی از خانواده 
برجای خواهد گذاشت. سیدآقابزرگ پس از گذراندن 
تحصیالت دوره ابتدایی به شهر رفت و در كنار خانواده 
خواهرمان زندگی كرد. كمی بعد ب��رای كمك به امرار 
معاش خانواده به كار مش��غول ش��د. هم كار می كرد و 
هم درس می خواند. بعد ها وارد ش��هرداری شهرستان 

دامغان شد.
چطورش�دكهبهجبههرفت؟آخرینوداعبا

برادرتانرابهیاددارید؟
برادرم تازه تحصیلش را به پایان رسانده بود كه عازم 
خدمت س��ربازی ش��د. دوره آموزش��ی را كه گذراند 
به جبهه اعزام ش��د. خیلی ش��وق حضور در جبهه را 
داشت. در مدت خدمت یك بار از ناحیه پهلو مجروح 
شد و بعد از چند روز بستری و بهبودی نسبی، دوباره 
به جبهه برگشت. از جبهه زیاد برای خواهرمان رقیه 
نامه می  نوش��ت. گرمی كالمش هن��وز در گوش مان 
طنین انداز است: »رقیه  جان! زینب  وار زندگی كنید و 
مثل حضرت زینب)س( شجاع باشید. در نماز جمعه و 
جماعت شركت كنید. به مستضعفان كمك كنید و به 

پدر و مادر سركشی كنید و به آنها دلداری بدهید.«
آخرین روزهای حیاتش را خوب ب��ه یاد داریم. منش و 
روحیه او بسیار متعالی شده بود. شب قبل از رفتنش به 
خواهرمان رقیه وصیت كرده و گفته بود: »من این مرتبه 
دیگر شهید می  شوم!  ای خواهر! به برادرانم بگو پیراهن 
مشكی به تن نكنند یا حداقل بعد از چهلم من، پیراهن 
مشكی خود را دربیاورند.«خواهرم ربابه تعریف می كرد 
كه آخرین مرتبه ای كه می خواست برود بدرقه اش كردم، 
سوار ماشین شده بود. رفتم جلوی ماشین؛ بغضم تركید. 
زدم زیر گریه. با صدایی گرفته گفت: »ربابه جان! ربابه! 
مگر س��ربازی رفتن گریه دارد كه تو گریه می كنی؟« 
اشك هایم را با گوشه روس��ری ام پاک كردم اما هق هق 
گریه ام آرام نمی شد و دست من نبود. آقابزرگ ادامه داد: 

»تازه من دلم می خواهد وقتی خبر شهادتم را شنیدی 
زینب وار، صبور و مقاوم باشی! برای خواهر شهید زشت 

است كه گریه كند!«
سیدآقابزرگچطورشخصیتیداشت؟

كمك  كردن به دیگ��ران از ویژگی های بارز آقابزرگ بود. 
نماز جماعت را واجب می شمرد و به زمزمه زیارت عاشورا 
در دل شب عالقه خاصی داش��ت. خواهرم ربابه خاطره 
نماز ش��ب خواندن برادرمان را همیش��ه برایمان تعریف 
می كند؛ »ساعت 11 مثل هر شب از زیر كرسی بلند شد. 
وضو گرفت و قرآنش را از سر تاقچه برداشت و گوشه اتاق 
آرام آرام ش��روع كرد به خواندن قرآن . چند صفحه ای كه 

تالوت كرد قرآن را بست و ایستاد به نماز. چند ركعت نماز 
قضا خواند و سپس به نماز شب قامت بست. نمی دانم چقدر 
طول كشید، چشم هایم را كه باز كردم نمازش تمام شده 
بود و حاال آهس��ته و آرام زیارت عاشورا را زمزمه می كرد. 
از جایم بلند شدم. كنارش نشستم و برای چند دقیقه ای 
خیره خیره نگاهش كردم. خواستم حرفی زده  باشم گفتم: 
»برادرجان! این وقت شب چرا زیارت عاشورا می خوانی؟« 
نگاهم كرد و با لبخند گفت دور و بر امام حسین)ع( االن 
خلوت تر اس��ت! ما را می بیند!  خوش  خلق بود. یك جوان 
پاک با چهره  ای نورانی و همیشه لبخند بر لب  هایش داشت. 
در كارهای روستای علیان و مساجد و حسینیه پیشگام و 
فعال بود و كمك  های مردمی را جمع می كرد. مدتی كه 
در شهرداری بود، با آن سن   و سال كمش، دیدگاه وسیعی 
داشت. مردم نیازمند را شناسایی و تا جایی كه می  توانست 
مشكالت ش��ان را حل می كرد. اگر خودش می  توانست 
كه خودش این كار را می كرد اما اگ��ر خودش بودجه  ای 
نداشت، از افراد خیر كمك می  گرفت یا افراد نیازمند را به 
كانون  های خاص هدایت می كرد. او خود نیز از طبقه پایین 
جامعه بود و دردآشنا. كامالً این مسائل را احساس می كرد. 
می  گفت مردم خیلی نیازمندند. رازدار افراد نیازمند بود. 
تمام زندگی  اش در یك كلمه خالصه شده بود؛ مردم. اوقات 
فراغتش را بیشتر وقف مردم می كرد و كار خیر انجام می  داد 
و همیشه در حال تالش برای یاری رساندن بود تا بتواند 
گره  گشا باشد. هیچ ادعایی هم نداشت. هر فعالیتی می كرد 
پنهانی بود و اصاًل تظاهر نمی كرد. برای مس��كن خیلی 
به مردم كمك و راهنمایی  ش��ان می كرد. هنوز هس��تند 
كسانی كه می  گویند ما این خانه و سرپناه مان را مدیون 
سیدآقابزرگ هستیم وگرنه صاحب  خانه نمی  شدیم. بعد از 
شهادتش بیشتر فهمیدیم كه چه كار هایی می كرده كه ما 
فقط گوشه  ای از آنها را می  دانستیم. برادرم اهل فوتبال بود 
و ایستگاه خنده و شادابی برای ما. اصالً عصبانی نمی  شد و 
تعصبی در فوتبال نداشت و مدام دنبال روحیه   دادن بود. 
كار ها را ساده می    گرفت و مشكالت را قابل حل می  دانست. 
همیشه می  گفت نیمه پر لیوان را ببینید. ذره  ای از غرور و 
بدخلقی و شرارت در ایشان نبود و كارش فقط برای رضای 
خدا بود. او كه پیش  قراول بود در امر خیر. در امر خیر پیرو 
موالیش علی)ع( بود كه مخفیان��ه كار می كردند. به نظر 
من شهادت عاقبت دعای خیری بود كه مردم در حقش 

انجام دادند.
ش�هادتشچطوررقمخ�ورد؟چ�هزمانیاز

شهادتشمطلعشدید؟
آقای واحدی یكی از همرزمان برادرم بود كه خودش 

پیكر سیدآقابزرگ را از میان آتش و خمپاره به عقب 
آورد. از لحظات ش��هادتش این گون��ه برایمان روایت 
كرد:  »اوضاع مس��اعدی نبود. دش��من به س��رعت به 
 طرف ما حمله ور  می ش��د و ما جرئت ت��كان  خوردن 
نداشتیم. بچه  ها را پش��ت خاكریز جمع كردم و گفتم 
كس��ی آن  طرف خاكریز نرود. آقابزرگ اعتراض كرد 
كه: »اگر نرویم دش��من پیش��روی می كند.« جوابی 
نداشتم. به دنبال راه چاره به فكر فرورفتم. تا به خودم 
بیایم آقابزرگ رفته بود وس��ط میدان. ناگهان صدای 
رگبار فض��ا را پر كرد و ثانیه ای نگذش��ت كه با طنین 
»ال اله  اال اهلل « همه  چیز به پایان رس��ید. بچه  ها مات 
 و مبهوت فقط نگاه می كردند. گفتم: »هر طور ش��ده 
باید پیكر مج��روح آقابزرگ را بیاوریم وگرنه دس��ت 
عراقی  ها می افتد! ش��ما تیراندازی كنید من می روم و 
او را می آورم. بچه  ها تیراندازی  كردند و من آقابزرگ 
را یاابوالفضل)ع(  گوی��ان به عقب كش��یدم.« برادرم 
سیدآقابزرگ در 12 مرداد 1362، در منطقه مهران، 
عملیات والفجر3 با اصابت تركش خمپاره به ش��دت 
مجروح شد. وقتی خبر رس��ید آقابزرگ از ناحیه پهلو 
مورد اصابت ترك��ش خمپاره قرار گرفت��ه و به تهران 
اعزام شده، نفهمیدیم چطور خودمان را به بیمارستان 
رساندیم. اما او نگاه مان كرد و با لبخندی از ما خواست 
دعا كنیم خیلی زود خوب ش��ود و دوب��اره به جبهه 
برود. اما دیگر فرصتی نبود و ش��هادت نصیبش شد. 
بعد مراسم باشكوهی برایش برگزار كردیم و دوستان 
و آش��نایان پیكر پاک شهید س��یدآقابزرگ میرزایی 
را تش��ییع كردند و در گلزار ش��هدای روستای علیان 

دامغان به خاک سپردند.
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فرازیاززندگیشهیدرمضانعلیخسروپناه

خواهرشهیدرمضانعلیكاشانیدرگفتوگوبا»جوان«:

خوابشهادتشرادیدهبود

هنوزمنتظرجمعههستیم!

مربیرانندگی
رمضانعلی هفتمین فرزند خانواده بود ك��ه در روز 29 فروردین 
1343 در شاهرود به دنیا آمد. پدرش برای زنده نگه داشتن نام 
پدربزرگ، اسم او را رمضانعلی گذاشت. در خانه و محل او را علی 
صدا می كردند. شش س��اله بود كه پدر به سمنان منتقل شد. 
كارمند راه آهن بود. علی ابتدایی را در مدرسه بهمن و راهنمایی 
را در مدرسه توكلی و دبیرستان را در دبیرستان خدمات گذراند. 
در رشته حسابداری دیپلم گرفت. فرد منضبطی بود. قد و قامت 
رشیدی داشت و همیشه مبصر كالس بود. دو سال به عنوان مربی 

تعلیم رانندگی كار می كرد.
لشكر02ارتش

خرداد 66 علی به سربازی فراخوانده ش��د و در هجدهم خرداد 
برای گذراندن آموزش به تهران رفت. پس از آموزش اولیه برای 
آموزش تخصصی در رش��ته شناسایی به ش��یراز رفت. با درجه 

گروهبان سومی در لشكر 02 ارتش مشغول به خدمت شد. به 
عنوان فرمانده دسته شناسایی معرفی و مشغول به كار شد. محل 
خدمتش در منطقه میمك بود. در روز 14 مرداد همان س��ال 
شهید و مفقوداالثر شد. بعد از شش ماه پیكرش كشف و به سمنان 
منتقل شد. تمام بدنش متالشی شده بود. بعد از تشییع جنازه، در 

گلزار شهدای سمنان و در جوار امامزاده یحیی)ع( دفن شد.
شوخیباكشتی

برادر شهید می گوید هر وقت دور هم جمع  می شدیم، علی هم 
ش��وخی هایش گل می كرد. خوش قد و قامت بود. یكی یكی را 
برای كشتی صدا می زد. بعد رو به پدرم می كرد و می گفت: »از 
این جوان ها كه بخاری بلند نمی شود، باز هم اگر شما قدیمی  ها 
بلند شوید و ثابت كنید كه دود از كنده بلند می شود.« بعد بغل 
بابا را می گرفت و بلند می كرد. ما هم شروع می كردیم به تشویق 

پدرمان. با این كارش قصد داشت خوش باشیم.
خوابشهادت

وقتی به مرخص��ی می آمد برای مان از جبه��ه صحبت می كرد 
می گفت با عراقی  ها آن قدر نزدیك هستیم كه صدای همدیگر 
را می شنویم. در میان نیزار ها سنگر داریم. آنها هم روبه روی ما 
سنگر دارند. رمضانعلی خواب ش��هادتش را دیده بود. ابوالفضل 
شاه مرادی همرزم شهید روایت می كند كه هم خدمت بودیم. چند 
ماهی از خدمت مان نگذشته بود. به شوخی گفتم خدمت تو كه 
تمام است ، خدا به داد من برسد. گفت چی تمام است؟ ما كه هنوز 
آش خوریم، ولی با خوابی كه دیدم فكر كنم به همین زودی به 
حساب مان برسند. با این حساب شاید خدمت من از تو زودتر تمام 
شود. كنجكاو شدم، پرسیدم حاال چه خواب دیدی؟ گفت خواب 
دیدم شهید شدم و من را در تابوت گذاشتند و مردم دارند من را در 

خیابان سعدی تشییع می كنند. كمی بعد خوابش تعبیر شد.

توصیهبهتحصیل
برادرم سال 1340 در روستای كهك گرمسار متولد شد. ما سه 
خواهر و دو برادر بودیم. رمضان هفت سالش كه شد به مدرسه 
رفت، درس خواندن را دوست داشت. همیشه به ما هم سفارش 
می كرد و می گفت درس هایتان را خوب بخوانید. رش��ته علوم 
تجربی را انتخاب كرد. برادرم دوم دبیرستان بود كه پدرمان را 

از دست دادیم.
شهید وقتی دیپلمش را گرفت به كار مش��غول شد. دامداری 
می كرد. تا این كه تصمیم گرفت برای گذراندن دوران خدمت به 

جبهه برود. به مركز آموزشی سپاه اعزام شد. سه ماه بعد در حین 
آموزش، هنگام تمرین پریدن از ماشین دچار ضربه مغزی شد و 
در 16 مرداد 66 به شهادت رسید. پیكرش پس از تشییع در گلزار 

شهدای گرمسار دفن شد.
نیامدكهنیامد

رمضانعلی می خواس��ت برود تهران تا از آن جا به منطقه اعزام 
ش��ود. مادر همه  لباس  ها و ملحفه هایش را شست و جمع كرد. 
آنچه را كه الزم داشت در ساكش گذاشت. برادرم قبل از رفتن 
رو به مادر كرد و گفت: »این هفته نمی آیم. جمعه  دیگر می آیم. 
10 روز مرخصی می گیرم و پیش شما می مانم.« مادرم گفت: 
»باشد مادر! خدا پشت و پناهت«. رمضانعلی بلند شد و به  همراه 
پسرعمه اش سوار موتور شد و رفت. امان از روز هایی كه منتظرش 
بودیم و چشم به راه. ما هنوز منتظر جمعه ای هستیم كه وعده 

آمدنش را داده بود . نیامد كه نیامد.
سالمحاجخانم!

مرحوم مادرم تعریف می كرد كه یك بار برادرت آمد كنارم 
نشست و گفت: »مادر! شما چرا زیارت خانه  خدا نمی روید؟ 
نگاهم را از نگاهش گرفتم و گفتم مادرجان! مگر بدون پول 
می شود؟ بعد از شهادتش بار ها به خوابم آمد و گفت: »به حج 
برو!« تا این كه قسمتم ش��د. شبی كه اسم نوشتم به خوابم 
آمد و گفت: »س��الم حاج خانم! حاال كه اسمت را نوشتی، 

خیالم راحت شد.«

س�یدآقابزرگازجبه�هزی�ادب�رای
خواهرمانرقیهنامهمینوش�ت.گرمی
كالمشهن�وزدرگوشم�انطنینانداز
اس�ت:رقیهجان!زینبوارزندگیكنید
ومثلحضرتزینب)س(شجاعباشید.
درنمازجمعهوجماعتشركتكنید.به
مس�تضعفانكمككنیدوبهپدرومادر
سركشیكنیدوبهآنهادلداریبدهید...
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