
یک شهید، یک خاطره

مجلــس تازه گرم شــده بود که آقا دامــاد غيبش زد! انگار که آب  شــده و رفته بود 
 توي زمين! از همه بيشــتر، عروس خانم نگران و البته متعجب شــده بود! یک نفر گفت: 

»آقا محسن رفت مسجد تا نماز بخونه.«
***

مهمان ها در حال رفتن بودند که محسن پيدایش شد؛ انگار نه  انگار اتفاقي افتاده! کنار 
عروس نشست و آهسته توی گوشش گفت: »شب جمعه اس، بيا با هم دعاي کميل بخونيم.«
این بود که در اولين شِب زندگي مشترکشان، اولين دعاِي کميل دو نفره را خواندند.
خاطرهایازشهيدمحسنعلياننجفآبادی
راوی:مادِرشهيد

مریمعرفانيان

  دعاِي کميِل 
دونفره

مقاومتدرفضایمجازی

من امشب شهيد ميشم!
حميد داوودآبادی، نویســنده و جانباز دفاع مقدس در صفحه شــخصی اش در فضای 

مجازی نوشت:
یکشنبه شب12 اردیبهشت1361

عمليات»الی بيت المقدس«
تيپ۸نجف اشرف

گردان2 ثامن االئمه 
بخشــی از جادۀ خرمشــهر دســت عراقی ها مانده بــود. »احمد کاظمی« )ســردار 
وشهيد20ســال بعد!( فرماندۀ تيپ، برایمان سخنرانی کرد و از ادامۀ عمليات گفت. سوار 

وانت تویوتاها به پشت خاکریز جادۀ خرمشهر رفتيم.
ســاعت10 شــب بود.خودم را روی خاکریز ول کرده بودم. مثال استراحت می کردم. 

چشمانم رابسته بودم ولی خواب نبودم.
ســمت راستم، »سيدمحمود ميرعلی اکبری« در سينه کش خاکریز دراز کشيده بود. 
جلویش، محســن که خيلی باهاش رفيق بود، نشســته و چشمانش فقط به سيدمحمود 

خيره بودند.
ناگهان سيدمحمود ازجا پرید.روکرد به من و درحالی که حالليت می طلبيد، خداحافظی 

کرد! 
نه فقط با من، باهرکسی دور و برش بود.بامحسن که روبوسی کرد،اومبهوت و وحشتزده 

نگاهش کرد:
-چی شده محمود... چرا اینجوری ميکنی؟

-چيزی نشده... من باید برم،همين
-باید بری؟ کجا؟

-خب معلومه... وقتم تمومه
-وقِت چی تمومه؟

-ببين محسن جون... من امشب شهيد ميشم...وقت رفتنمه می فهمی؟
 این راکه گفت، محسن زد زیرگریه.

سيدمحمود دست درجيب پيراهنش کرد، کاغذی را درآورد، آن را به محسن داد و گفت:
-این وصيتنامۀ منه... این رو بده به مادرم.

محسن گریه اش شدیدتر شد.باهق هق گفت:
-آخه ازکجا معلوم من شهيد نميشم که ميدی به من؟

سيدمحمود خندید وگفت: 
-تو کاریت نباشه، فقط این رو بده مادرم.

رفتند درآغوش هم و زار زار گریستند.
اشک منم درآمد.سعی کردم خودم راکنترل کنم و به خودم بقبوالنم که سيدمحمود 

احساساتی شده!
در شــانۀ جادۀ خرمشهر حرکت می کردیم، عراقی ها که روی خاکریز )چندمتر باالی 
سر ما( مستقر بودند، با تيربارهای ضدهوایی، روبه سينه و صورت بچه ها شليک می کردند.
گلولۀ ضدهوایی که مســتقيم می خورد توی صورت یا ســينه نفر جلویی، فقط باید 

می نشستی زمين که تکه های بدنش رویت نپاشد! 
شاید گلولۀ بعدی صورت تورا متالشی کند.

شایدهم مثل...
ساعتی بعد »امير محمدی« )فرماندۀ دسته که دوروز بعد شهيدشد(زیرآتش وحشتناک 

تيربار، ضدهوایی و انفجار نارنجک و خمپاره های مرگبار، آمد کنارم وگفت:
-ببينم، این پسره محسن کجاست؟
-همين دور و برهاست،چطورمگه؟

آروم درگوشم گفت:
-رفيق جون جونيش شهيد شد...

باتعجب پرسيدم: کی؟
که گفت:سيدمحمود ميرعلی اکبری.

هيسسسس! دیگه نپرسيد چی شد ومن چيکارکردم و...فقط بدونيد ۴0 ساله اردیبهشت 
ماه، با خاطرۀ شــهادت سيدمحمود، جهانشاه کریميان،امير محمدی،رضا علينواز و...جان 

می دهم، می سوزم، باز زنده می شوم تا سال بعد!
سيدمحمود در مشهد اردهال کاشان، کنار دوبرادر شهيدش سيدمجتبی و سيدمحمدرضا 

خفته است.

دختر یا پسر؟ 

بعد از چند ماه انتظار اومد خونه. خواستم 
بهش خبر بدم بابا شده. اما فرصت حرف زدن 
نداد و رفت ســراغ کارهای لشکر و اعزام نيرو. 
شب هم خسته تر از صبح اومد خونه. ولی خيلی 

تو فکر بود. گفتم:  
-چيــه محمودجان تو فکری؟ به چی فکر 

می کنی؟ گفت:
- تو فکر بچه هام .خوشحال شدم . تو فکر 
بچه ها ! کــدوم بچه ها ؟ هنوز که بچه ای تو کار 

نيست. گفت: 
- تو فکر بچه های لشکرم.

 انگار آب ســردی روی بدنم ریخت. با ناراحتی رفتم خوابيدم. داشتم آروم آروم گریه 
می کردم که به آرومی گفت : 

- فاطمه جان خوابيدی؟ گفتم؛  نه، دارم می خوابم . گفت ؛ 
- چرا امشب ساکتی ؟ گفتم ؛ چی بگم . گفت : 

- بگو ببينم ! دختر دوست داری یا پسر ؟ 
خودمو جمع و جور کردم . جوابشو دادم . اون شب خيلی با هم حرف زدیم تا خيالش 
ازم راحت نشــده بود نخوابيد. اصال فکر نمی کــردم کاوه !  البه الی کارایی که برای جبهه 
می کند،  با اون همه فکر و خيالی که داره به من و بچه هم فکر کرده باشــه. اون شــب 

راحت تر از هميشه خوابيدم .

روایتصدثانیهای

ابوالقاسم محمدزاده

صفحه7
دوشنبه۱۹اردیبهشت۱۴۰۱
7شوال۱۴۴۳-شماره۲۳۰۱۸ moghaavemat@kayhan.ir

شهید سهراب مصطفایی
شهيد سهراب مصطفایی معلم ایالمی که به عنوان 
نخستين معلم شهيد انقالب اسالمی معروف است، در 
ســوم آبان ۵۷ در تظاهراتی در لرستان بر اثر شليک 
گلوله یک ســاواکی به شهادت رسيد. مردم در اندک 

زمانی فرد ساواکی را به هالکت رساندند.
شهید محمد طالبیان

شهيد گمنام و جاویداالثر دیگر از جامعه فرهنگيان 
که هنوز مهمان ویژه حضرت زهرا)س( است، شهيد 

محمد طالبيان می  باشد.
در دوران طاغــوت مبارزات گســترده  ای با رژیم 
ستمشــاهی داشــت. همزمان با تدریس با راه اندازی 
انجمــن ضدبهائيت به مقابله با افکار منحرف بهائيان 
پرداخت. همچنين به هدایت و رهبری گروه انقالبی 
ابوذر نهاوند پرداخت که مشــی آن مبارزه مسلحانه 

عليه رژیم شاه بود. 
اســوه مقامت و ایثار مردم نهاوند در سال 13۵2 
به  دست نيروهای امنيتی رژیم شاهنشاهی دستگير 
و پس از تحمل شــش ماه شکنجه به 1۵ سال زندان 

محکوم شد.
با پيروزی انقالب اســالمی از زندان آزاد شــد و 
مســئوليت های متعددی در آموزش  وپرورش، وزارت 

کشور و سازمان های دیگر برعهده گرفت.
پس از آغاز جنگ تحميلی در جبهه ها حضور یافت 
و تا آخرین روزهای جنگ از دین و ميهن دفاع نمود.

در سال 13۷0، سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
پایگاه منافقان کوردل در منطقه عمومی خانقين حمله 
کرد و با نابودی این پایگاه، ضدانقالبيون مســتقر در 
آن را به هالکت رسانده یا متواری کرد تا مردم ساکن 
در مناطق مرزی از شــرارت های آنها در امان باشند. 
محمدطالبيان در این عمليات در 12 فروردین 13۷0 

به دست منافقان به شهادت رسيد.
در جایگاه رفيع این شهيد بزرگوار همين بس که 
مقام معظم رهبری در دیدار با برگزارکنندگان کنگره 
شهدای استان همدان از او به نيکی یاد و بر ضرورت 
گراميداشــِت یاد این مــرد زحمتکش و مبارز واقعی 

تأکيد نمودند.
 شهیده زهرا مداح  

معلم شــهيده زهرا مداح در سال 1366 به حج 
رفت. در ســفر حج بارها به دوســتانش گفته بود که 
آرزو دارد خادمه حضرت زهرا)س( شــود و در محل 
اقامت مکه از هر نوع کمکی به زائرین دریغ نمی  نمود. 
در 9 مــرداد 1366، در فاجعه جمعه خونين مکه، در 
راهپيمایی برائت از مشــرکين در مکه معظمه توسط 
عمال سعودی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در پی 
اصابت باتوم به سر و مسموميت ناشی از گاز شيميایی 

به شهادت رسيد.

شهید صالح پورمیدانی
شهيد صالح پورميدانی در سال 1336 در جوار مرقد 
مطهر سيدالشهدا حضرت  اباعبداهلل  الحسين)ع( دیده 

به جهان گشود.
در سال 13۵0 به ایران آمد. درسال 13۵6 به عنوان 
سپاه  دانش عازم نظام وظيفه گردید. بعد از انقالب به 
خدمت آموزش  وپرورش درآمد و آموزگاری در بخش 
محروم شــراء، مسئول امور تربيتی و معاون آموزش -
وپرورش شراء، مســئول واحد امور دانش  آموزی امور 
تربيتی استان همدان و مربی پرورشی در دبيرستان 

شریعتی همدان را در کارنامه دارد. 
او معلــم قرآن، قاری قرآن و در عين حال عارفی 
عامل به قرآن بود و کالس های متعدد قرآن در جبهه، 

محل سکونت و محل کار برگزار نمود. 
در سال 6۵ در شلمچه و در کربالی ۵ به شهادت 

رسيد و پيکرش ۸ سال بعد به وطن بازگشت.
ارادتی خاص به اهل  بيت عصمت و طهارت به ویژه 
ســرور و ساالر شــهيدان حضرت  حسين  بن  علی)ع( 
داشــت. در وصيت نامه  اش تأکيد نموده است که: »به 
فرزندم بگویيد که... معلم او]پدرت[ حسين)ع( بوده 

است.«
شهید رضا مالیی

فرهنگی بازنشسته حاج رضا مالیی نخستين 

شهيد مدافع حرم جامعه فرهنگيان کشور است. 
معلمی را از ســال ۵۵ با ســپاه  دانش آغاز کرد. 
پس از سربازی در سال ۵۷ فعاليت رسمی خود را در 
آموزش وپرورش به عنوان مربی علوم  تربيتی آغاز کرد 
و پــس از آن به عنوان معلــم ابتدایی و مدیر مدارس 
راهنمایی مشغول فعاليت شد. بارها به عنوان معلم و 
مدیر نمونه استانی و کشوری انتخاب شود. سرپرست 
حوزه بسيج دانش  آموزی شهرستان آغاجاری نيز بود و 

به عنوان بسيجی نمونه مورد تقدیر قرار گرفت. 
در جنگ تحميلی حضور گسترده  ای داشت و در 

عمليات های مختلفی شرکت نمود. 
رئيس شــورای شهرســتان آغاجاری و ریاست 
شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان آغاجاری را 

در کارنامه دارد. 
از ســال ۸6 تا 9۴ آن  قدر بــه کربال رفته بود که 

به قول خودش مغازه  دارهای آنجا می شــناختندش. 
کاروان  های زیارتی  ترتيب می  داد و کســانی هم که 
بی بضاعت بودند را با هزینه شخصی به زیارت می برد. 
فــردی والیتمدار و گوش به فرمان رهبری بود و 
هميشه می  گفت ما باید مواضع مان را به  وسيله سخنان 

رهبری مشخص کنيم. 
در 26 آبان 139۴ راهی ســوریه شــد و پس از 
دو هفته در حلب با اصابت موشــک کورنت در غروب 
اربعين سيدالشــهدا)ع( مصادف با 10 آذر 139۴ به 

شهادت رسيد. 
شهید مجید عسگری جمکرانی

شهيد مدافع حرم مجيد عسگری جمکرانی، معلم 
قمی با 23 سال سابقه است. 

سال هشــتم خارج طلبگی را به صورت افتخاری 

درس می  خوانــد، خــادم افتخــاری حــرم حضرت 
معصومه)س( و مسجد مقدس جمکران بود.

در طول ســال چندین بار به زیارت امام رضا)ع( 
می  رفت و در اربعين حضوری چشمگير داشت. 

در 2۸ آبان 1396 مصادف با شــام شهادت امام 
رضا)ع( از قم راهی سوریه شد.

بــه برادرش که یک بار بــا رفتنش مخالفت کرد، 
گفت: برادرم اگر ما در عزاداری  های ماه محرم و صفر 
می  گویيم یااباعبداهلل  الحسين)ع( اگر ما در روز عاشورا 
بودیم، شما را یاری می  کردیم، امروز روز عاشوراست 
که باید ما برای دفاع از حرم اهل بيت)ع( اقدام کنيم.

در هفتميــن روز حضورش در ســوریه در 6 آذر 
1396 در ســالروز شهادت امام  حسن  عسکری)ع( به 
شــهادت رسيد. در آخرین لحظات با اینکه خونریزی 
زیادی داشــت، اما تا آخرین نفس ذکر یازهرا)س( از 

لبش نيفتاد. پدر شــهيد خاطرنشان می  نماید: انگار 
فرزندم هميشــه کنار من اســت و یک لحظه هم از 
نظرم دور نمی شــود؛ در خواب هم به دوستش گفته 
بود من مهمان اميرالمومنين)ع( و اهل بيت هستم و 
 این نشان می  دهد شهدا زنده  اند و اعمال و رفتار ما را 

می  بينند.
شهید قربان نجفی

شهيد مدافع حرم قربان نجفی فرهنگی بازنشسته، 
دهمين شــهيد مدافع حرم استان گلستان و شهيد 
شاخص سال 1۴01 سازمان بسيج پيشکسوتان عرصه 

جهاد و شهادت است. 
رزمنده دفاع مقدس بود و سال ها در مدارس شهر 
و روستاهای علی  آباد کتول به تعليم و  تربيت پرداخت 

و در سال 13۸۸ بازنشسته شد. 

چند بار برای دفاع از حرم زینب)س( در ســوریه 
اقدام کرد، اما به هر دری زد با اعزامش موافقت نکردند. 
با پافشاری و ممارستی که داشت از طریق سپاه قدس 

قم به کربال اعزام شد.
۵ فروردیــن 139۵ به عراق اعزام و در ۵ خرداد 
شهيد شــد. بعد از یک هفته که به عراق اعزام شده 
بود، مجروح و 21 روز در بيمارســتان الحریری بغداد 
بستری بود. سپس به بيمارستان لقمان حکيم تهران 
و بعد به بيمارســتان بقيهًْ  اهلل منتقل شد و در آنجا به 

شهادت رسيد.
نخاعش آسيب دیده بود و هيچ تحرکی نداشت و 
نمی توانست صحبت کند. نمی توانست حرف بزند و با  

اشاره نماز می خواند.
همسر گرامی شهيد معتقد است:

»شهيد اکنون حاضر و ناظر است و من این را لمس 

می کنم. ... می  دانم شهيد در منزل منتظر من است و 
من در خانه آرامش خاصی دارم.«

شهدای بمباران مدرسه در جنگ تحمیلی 
چهارم آبان 1362، موشک 12 متری بعثی های 
کافر، مدرسه شهيد پيروز بهبهان را هدف قرار داد که 
در ایــن فاجعه 69 دانش آموز بی  گناه و چهار معلم و 
یک خدمتگزار مدرسه مظلومانه به شهادت رسيدند. 
شهدای معلم مدرسه آقایان محمدطاهر خلفيان، 
منصــور آموزش، نجفعلی ویســيان و عبدالرســول 
نژادصادقی و شــهيد خدمتگزار آقای عبدالرســول 

صمدی بود.
شهدای  ترور

بالغ بر 1۵۸ شــهيد معلم داریــم که در حوادث 
 تروریستی به شهادت رسيده و جزو هفده هزار شهيد 

 ترور کشــور هســتند. یادی می  نمایيم از چند تن از 
این شهدا.

معلمان شهيد جواد مالکی قمی و عين  اهلل صادقی 
نيارکی از جمله ۷2 یار شهيد آیت اهلل بهشتی هستند 
که در جریان بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسالمی 
در هفتم تير 1360 به همراه شهيد بهشتی به شهادت 

رسيدند.
شــهيد محمد نامدار مرادی آموزگار روستایی در 
مریوان و معلم مدارس شهرهای مریوان و سنندج در 
۴ اســفند 1360، توسط عوامل وابسته به قدرت های 
استکباری در مقابل دبيرستان محل کارش به شهادت 

رسيد. 
معلم شهيد محمد اسالمی مسئول گزینش اداره 
آموزش  وپرورش شهرســتان سرباز در 3 آبان 1391، 
شــهيد جواد نوروزی معلم روستای حيط در جنوب 
سيســتان و بلوچستان در 26 فروردین 1393، معلم 
شهيد رضا ســرگزی از فرهنگيان استان سيستان و 
بلوچستان در 29 مهر 1393 و شهيد عيسی شهرکي زاد 
معلم بومی ساکن در روستای نصيرآباد شهرستان سرباز 
در 11 دی 1393 توسط ضدانقالب و  اشرار مسلح به 

شهادت رسيدند.
شهيده معلم فاطمه صغری جعفری در دهم ماه 
مبارک رمضان سال 1361 در نماز جمعه یزد در جریان 
 ترور شهيد آیت اهلل صدوقی بر اثر انفجار نارنجک توسط 

منافقين کوردل به شهادت رسيد. 
معلم شــهيد رضا آقاجانی یکی از شــهدای روز 
عاشــورای سال 13۷3 در حادثه انفجار بمب در حرم 

امام رضا)ع( است. 
شــهيده سيمين  ترسایی شــش سال در نهضت 
سوادآموزی منطقه محروم چابهار مشغول به خدمت 
شد و در حادثه  تروریستی تاسوعای حسينِی چابهار 
که طی آن دو عامل  تروریست انتحاری خود را در ميان 
جمعيت عزادار منفجر کردند، در 2۴ آذرماه 13۸9 به 

همراه ده ها عزادار به شهادت رسيد. 
شهيد دیگر تاسوعای خونين چابهار، شهيده معلم 
ســکينه سندگل است که قصد شير دادن نوزادش را 
داشــت که ناگهان انفجار رخ داد و سکينه سندگل و 

فرزند دو ماهه اش ثنا پردل به شهادت رسيدند.
شــهيده هانيه اکبریان معلم نهضــت بود که از 
روستایی در لرســتان برای پيگيری مطالبات خود و 
همکاران و دانش  آموزانش در سال 1396 به ساختمان 
مجلس شــورای اســالمی در تهران رفته بود که در 
حمله ناجوانمردانه عوامل گروهک  تروریستی داعش 

به شهادت رسيد. 
معلمان ایثارگر

فضای مجازی سرشــار اســت از نقل تجربيات 
جهادی و فداکاری ها و ایثارگری های معلمان دلسوز 

و زحمتکش و ازخودگذشته در لباس مقدس خدمت 
فرهنگی. 

به عنوان نمونه آقای کاظم صفرزاده در سال 1393 
در راه نجات جان دانش آموز خود به همراه ســه نفر 
از دانش آموزانش در ســيالب استان لرستان گرفتار و 

آسمانی شد.
آقای حسن اميدزاده در سال 13۷6 در آتش سوزی 
کالس درس در اثــر آتش  گرفتِن بخاری، تعدادی از 
دانش آمــوزان را نجات داد و خود دچار ســوختگی 
شدید شد و 1۷ مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و سرانجام در سال 1391 در اثر عوارض سوختگی پر 
کشيد. آقای محمودرضا واعظی نسب در سال 13۸۷ 
در جریان نجات یکی از دانش آموزان مدرسه در حالی 
که در معرض خطر سقوط تير دروازه بر سرش بود، از 
ناحيه ســر ضربه دید و پس از دو روز که در کما بود، 

به دیار حق شتافت.
حميدرضــا گنگوزهی بلوچ معلم دبســتانی در 
روســتای نوکجوی در جنوب زاهدان بود که در سال 
139۵ وقتــی دیوار مخروبه منزل روســتایی مجاور 
مدرسه ریزش کرد، جان ســه دانش آموز را از مرگ 
حتمی نجات داد، اما خود زیر آوار گرفتار شــد و در 
حين انتقال به بيمارستان، در راه نجات دانش آموزان 

جان خویش را فدا  کرد.

یکيازبچههايلشکر27محمدرسولاهلل)ص(
ميگفت:

درگردانمابرادريبودكهعادتداشتپيشاني
شهداراببوسد.هنگامعملياتهمموقعخداحافظي
ووداعاگرپيشــانيرزمندهايراميبوسيد،بچهها
ميفهميدندكهاورفتنياستوپروازخواهدكرد.

گویاآننورانيترادرچهرههایشانميدید.
وقتيشهيدشد،بچههاتصميمگرفتندبهتالفي
آنهمهمحبت،پيشانياوراغرقبوسهكنند،پارچه
راكهكنارزدیم،نعشبيسراودلهمهراآتشزد.

***
روحاني شــهيد عمــاد چوبکي )کاظمينــي( در روز 
تاســوعا مورخ دوازدهم خرداد ماه ســال 13۴2 در شهر 
بغداد پایتخت کشــور عــراق و در محله اي به نام »مرّفه« 

دیده به جهان گشود.
عماد کودکــي را در ناز و نعمت و در محيط خانه اي 
گرم و با آرامــش کامل گذراند اما از آنجا که خانواده وي 
از شــيعيان ایراني مقيم عراق بودند از آنجا اخراج شدند و 
در تهران اقامت کردند.عماد در دوران کودکي و دبســتان 
با اینکه به زبان فارسي آنچنان مسلط نبود اما از شاگردان 
ممتاز مدرسه شناخته شده و هميشه مورد تشویق اولياء 

مدرسه و خانواده قرار مي گرفت.
عماد در کودکي هميشه براي اقامه نماز مغرب و عشاء 
همراه بزرگ ترها به مسجد تاریخي بُراثا در بغداد مي رفت. 
این حضور عالوه بر زیارت هاي مکرر کاظمين، کربال، نجف و 
سامرا بر روح پاک وي تأثير عميقي گذاشته بود به گونه اي 
که علي رغم جّو حاکم بر محيط زندگي او در بغداد که اکثراً 
اهالي محل به سفرهاي اروپایي مي رفتند و وضعيت حجاب 

مناسبي نداشتند، توانسته بود خود را حفظ کند.
عماد در نوجواني و قبل از وقوع انقالب اسالمي در ایران 
با حوزه علميه نيز در ارتباط بود و از کتب مذهبي و سلسله 
جلسات دروس آنجا به صورت مکاتبه اي استفاده مي کرد. 
در تظاهــرات و راهپيمایي هاي انقالب نيز با وجود اینکه 

نوجوان بود و سن کمي داشت اما فعاالنه شرکت مي کرد.
در دوران دبيرســتان به دليل استعداد و هوش واالیي 
که داشــت، وارد رشــته ریاضي و فيزیک شد اما باز هم 
بيشــترین وقت خود را صرف دروس حوزوي و مسجد و 

پایگاه بسيج مي کرد.
عماد پس از اخذ دیپلم تصميم جدي خود را براي ورود 
به حــوزه علميه گرفت و علي رغم اصرار و تأکيد معلمين 

مدرسه که بسيار او را دوست مي داشتند و به آینده درخشان 
او اميد داشــتند مبني بر اینکه در امتحان کنکور شرکت 
کند و به دانشــگاه برود، اما او حوزه علميه را انتخاب کرد 
براي اینکه هدفي دیگر از زندگي در این دنياي فاني داشت.
او ابتــدا در حــوزه علميه آیــت اهلل مجتهدي تهران 
ثبت نام کرد و جهاد علمي خود را در آنجا شــروع نمود. با 
شروع جنگ تحميلي و اعزام برخي طالب به منطقه نبرد 
بــراي فعاليت هاي تبليغي، او نيــز خود را براي حضور در 
صحنه هاي نبرد و جهاد عملي آماده ساخت. عماد به طور 

متناوب هر ساله به جبهه اعزام می شد و به هنگام عمليات 
نيز اسلحه در دســت مي گرفت و دوشادوش بسيجيان و 
سپاهيان مي جنگيد. هنگامي نيز که عماد در تهران بود و 
مشغول تحصيل، در بسيج و مسجد فعاالنه حضور داشت و 
در همه برنامه هاي آنجا شرکت مي کرد. اهالي محله احترام 
خاصي براي او قائل بودند براي اینکه او نيز به همه احترام 

مي گذاشت و در کارها کمکشان مي نمود.

عماد در بين خانواده نيز جایگاه رفيعي داشت و مورد 
توجــه و عالقه همگان بود. از برجســته ترین ویژگي هاي 
وي، توکل و عشق شدید به خداوند بود که در سایه همين 
توکل و عشــق نيز به آرامش عميقي دست یافته بود که 
از نگاهش و لحن کالمش مي شــد به عمق این آرامش و 
اطمينان و سکينه آگاهي یافت. کارهایش همه براي رضاي 
خدا بود و هيچگاه از کسي انتظار تشکر نداشت. به خاطر 
خدا مي بخشــيد و به خاطر خدا نيز عذرخواهي مي کرد و 

به دیگران کمک مي نمود.

هميشه با وضو بود، عطر مي زد، لباس تميز مي پوشيد 
و لباس هایــش را خودش اتو مي کشــيد و اجازه نمي داد 
کسي او را در این کار کمک کند. معتقد بود نظافت براي 
یک بسيجي و یک روحاني بسيار مهم است و این نظافت 
ظاهر و برون اســت که انسان را به نظافت و تزکيه درون 

و باطن مي کشاند.
از هر فرصتي براي تالوت قرآن و دعا و ذکر و مطالعه 
اســتفاده مي کــرد و براي وقتش خيلــي ارزش قائل بود 
چنان که براي وقت دیگران نيز همين ارزش را قائل بود و 
هيچ گاه نشد که براي حضور در کالس یا مسجد و یا قرار 
مالقاتي که با دوستانش مي گذاشت تأخيري داشته باشد 

و خلف وعده کند.
نمازهایش را هميشــه اول وقت و ترجيحاً در مسجد 
مي خواند به گونه اي که حتي در هنگام بيماري نيز نماز اول 
وقتش ترک نمي شد. هنگام آماده شدن براي نماز به گونه اي 
خود را مي آراست که گویا به دیدار معشوق و دلبري مي رود، 
عطر مي زد و مسواک مي کرد و لباس سفيدي می پوشيد و 
با طمأنينه به سوي سجده گاهش راهي مي شد. نمازهاي 
فرادا و به خصوص ســجده هایش بسيار طوالني بود و گاه 

ساعت ها به طول مي انجاميد.
عماد به خواندن زیارت عاشــورا عالقه خاصي داشت 
و اهتمام ویژه اي براي قرائت زیارت عاشــورا و شرکت در 
مجالسي که زیارت عاشورا مي خواندند داشت در عين حالي 
که دیگر ادعيه را نيز مطالعه مي کرد و تقریباً اکثر دعاها و 

مناجات ها را حفظ بود.
در یــک کالم نگاهش، کالمش، رفتارش و حضورش 
انسان را به یاد خدا مي انداخت چنانکه به راستي نيز بوي 

خدا و محبوبش را مي داد.
عماد جواني بود که در جهاد اکبر همانند یاران پيامبر 
اکرم )صل اهلل عليه و آله و ســلم( بود. با اینکه مي دانست 
در جبهــه مقابل ممکن اســت برخي اقوام و دوســتان و 
همســایگان محل تولدش قرار گرفته باشند اما چون مي 
دانســت که به اجبار رژیم بعث عراق به ميدان آمده اند و 

در حقيقت این جنگ نيز جنگ بين دو کشور نيست بلکه 
جنگ بين دو عقيده حق و باطل اســت، لذا بر حضور در 
جبهه اصرار داشت و هميشه به این حضور افتخار مي کرد 

و انتظار شهادت داشت.
او جنگيدن در صف یاران امام خميني)ره(را جهادي 
مقدس و افتخاري بزرگ مي دانســت و هميشه محبت و 

عالقه ویژه اش را نسبت به امام خميني)ره( ابراز مي نمود.
در صحنه جنگ و به خصوص در عمليات کربالي پنج 
چندین بار زخمي شد اما پس از اتمام عمليات کربالي پنج 
با وجود جراحتي که در بدن داشت راهي حوزه علميه قم 
شــد چون مي خواست از اساتيد و فضاي معنوي آنجا نيز 
بهره ببرد و استفاده کند اما هنوز مدتي نگذشته بود که به 
دليل فوت پدر و اینکه او پسر ارشد خانواده بود مجبور به 
بازگشــت به تهران شد تا در کنار خانواده این بار سنگين 

را به مقصد برساند.
پس از آن در واحد حفاظت اطالعات ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمي به صورت رسمي مشغول به کار شد چرا 
که هيچ گاه از مســائل انقالب و جنگ و حوادث داخلي و 
خارجي به دور نبود و آگاهي واالیي در این زمينه ها داشت.
در خرداد ســال 13۵۷ براي آخرین بار به جبهه هاي 
جنگ حق عليه باطل اعزام شد تا در عمليات بيت المقدس 
۷ که در شــلمچه انجام مي شد، شــرکت کند که بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره در ســن 2۵ سالگي به درجه رفيع 

شهادت نائل شد.
پيکر مطهرش چندین ماه مفقوداالثر بود تا اینکه پس 
از پایان جنگ، توســط نيروهاي مرزباني شناسایي شده و 
به تهران بازگشــت تا در بهشــت زهرا)س( براي هميشه 

سکونت گزیند.
آخرینتوصيهشهيد

مرا ســزاوار نيســت که به شــما امت عزیز سفارش 
کنــم جز آنچه توصيه مي کنم: »امام عزیز را تنها نگذارید 
 و هرچــه فرمودنــد بــدون توجيه مصلحتــي و خطي 

قبول کنيد«.

کامران پورعباس

پیشتازان و پرچمداران 
مدرسه عشق
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شهيدهزهرامداح

شهيدرضامالیی

شهيدصالحپورميدانی

شهيدقرباننجفی شهيدمجيدعسگریجمکرانی

شهيدمحمدطالبيان شهيدسهرابمصطفایی


