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88498481ارتباط با ما

داستان آشنايي و زندگي مشترک شما 
و شهيد علمدار از کجا آغاز شد؟

من از طريق يکي از دوس��تان با شهيد علمدار 
آشنا شدم. س��ال 69 بود و من زبان انگليسي 
تدري��س مي کردم. يک��ي از ش��اگردانم چند 
خواس��تگار معرفي کرد که يک��ي از آنها آقاي 
علمدار بود. البته اين را بگويم من از س��ال 67 
به بعد عبادت هايم خيلي زياد شد. نماز استغاثه 
به امام زمان )ع��ج( و تمام ادعي��ه و مفاتيح را 
مي خوان��دم و ارتباط قلبي ام را ب��ا خدا خيلي 
بيش��تر کرده بودم. ي��ک روز در خان��ه  پس از 
خواندن نمازم، تلويزيون را روشن کردم و ديدم 
برنامه روايت فتح پخش مي شود. همان موقع 
در دلم گفت��م خدايا من دوس��ت دارم يکي از 
رزمندگان که سيد هم باشد به خواستگاري ام 
بيايد. چون مي دانس��تم رزمن��دگان مؤمن و 
معتقد هستند و در زندگي شان خيلي مسائل 
را رعايت مي کنند، دوست داشتم با يکي از آنها 
ازدواج کنم. گفتم خدايا اگر از مال دنيا چيزي 
هم نداشت هيچ اشکالي ندارد. کمتر از دو ماه 
سيد مجتبي به خواستگاري ام آمد و قسمت هم 
شديم. رزمندگان در جبهه در سنگرها راز و نياز 
و عبادت مي کردند. شهيد هم در سنگرش براي 
خودش قبري کنده بود و در آن عبادت مي کرد. 
يک بار به من گفت يک روز در حال عبادت بودم 
که به عالم رؤيا رفتم و دي��دم که آقايي نوراني 
دست تو را گرفته و جلو مي آيد و مي گويد شما 
آنقدر خدا را عبادت مي کنيد، گشتيم اين خانم 

را برايتان پيدا کرديم. 
وقتي که روز خواستگاري شما را ديدند 

چه واکنشي نشان دادند؟
روز خواس��تگاري وقتي مرا ديد يک قدم عقب 
رفت. ناگهان آن رؤياي صادقه يادش��ان آمد و 
شوکه شد. خاطرم هس��ت روز يکشنبه پنجم 
دي ماه 69 با يک پيراهن س��رمه اي به همراه 

مادر و خاله اش به خواس��تگاري ام آمدند. قبل 
از اينکه بخواهيم با هم صحب��ت کنيم به من 
گفت که مي خواهم يک کار قش��نگ کنم. من 
گفتم بفرماييد. گفت: من قرآن را باز مي کنم، 
اگر استخاره خوب آمد با شما حرف مي زنم. اگر 
خوب نبود که خدا حافظ. اول سوره محمد)ص( 
آمد و ايشان آيه را خواند و قرآن را بست و گفت 
چه کچل باش��ي، چه کر و کور باش��ي زن من 
هستي. خيلي انسان خوبي بود. براي خودش 
قانون هايي گذاش��ته بود که من هم يک مدت 
رعايت مي کردم ول��ي پس از ب��ارداري ديگر 
نتوانستم انجام دهم. هر شب بين 20 تا 25 آيه 
قرآن مي خواند. مفاتيح از ايشان جدا نمي شد و 

آن را هميشه مي خواند. 
شما ايشان را چطور انساني ديديد؟

اينکه مي گويند دو نفر قسمت هم باشند دهن ها 
بسته مي شود، براي ما هم اتفاق افتاد. مراسم 
ازدواجمان خيلي راحت برگزار شد. نه مراسم 
گرفتيم، نه آرايشگاه رفتيم و نه طال خريديم و 
خيلي ساده مراسم را برگزار کرديم. ايشان هر 
چه مي گفت، مي گفتم چشم و کاماًل موافقت 

مي کردم. 
اين س�اده گيري و مهم نبودن ماديات 
در ش�روع زندگي ت�ان را از کجا الگو 

گرفتيد؟
م��ن از زماني ک��ه عبادت��م را بيش��تر کردم 
خواب هاي بسيار زيبايي مي ديدم. آن عبادت ها 
خيل��ي در زندگي ب��ه من کمک ک��رد. خيلي 
مراقبه مي کردم. تأثيرش را ه��م در زندگي ام 
ديدم. سختي  هم در زندگي مان داشتيم ولي با 
سختي ها هم مي ساختيم تا از آن عبور کنيم. 
اگر زن و مرد بساز باشند زندگي شان دوام و قوام 
پيدا مي کند. آن زمان ب��راي من ماديات اصاًل 
مهم نبود و فقط اينکه طرف سيد و پاسدار و با 
اخالق باشد برايم مهم بود. غذا که مي پختم به 

من مي گفت اجرت با حضرت زهرا)س(. وقتي 
غذاي خوشمزه درس��ت مي کردم بر تک تک 
انگشت هايم بوس��ه مي زد. حتي آن اوايل که 
غذايم مي سوخت يا خوب در نمي آمد باز هم از 

من تشکر مي کرد. در هر حالتي شاکر بود. 
اي�ن ساده زيس�تي چق�در ب�ه صفا و 

صميميت زندگي تان کمک کرد؟
من سعي کردم با س��يد مهربان باشم. عجيب 
دوس��تش داش��تم و دلم نمي خواست کسي 
نزديکش شود. وقتي به من گفت من پنج سال 
ديگر شهيد مي شوم از ايش��ان يک خواهشي 
کردم و آن اي��ن بود که در اين پنج س��الي که 
زنده هس��تي باال س��ر من و بچه ام زياد باش. 
از اين موضوع که ايش��ان را به زودي از دست 
خواهم داد خيلي ناراحت مي ش��دم. مي گفتم 
من طاقتش را ن��دارم و االن باالي س��ر من و 
دخترت باش تا بعد از ش��هادتت دلمان قرص 
باشد. گاهي ناراحت مي شدم و گريه مي کردم. 
خيلي کارهاي فرهنگي انجام مي داد. صد کار 
فرهنگي انجام مي داد. کارهاي��ي که من االن 
نمي بينم کس��ي انجام دهد. گفت��ه بود زماني 

که من استخدام سپاه شدم چهار سال حقوقم 
را به جبهه و جنگ هديه ک��ردم و رايگان کار 
مي کرد. اگر پول توجيبي مي خواست مي رفت 
کار ديگ��ري مي ک��رد و پول��ش را درمي آورد. 
بچه هايي که مشکل داش��تند مثل بچه طالق 
يا بدون پدر و مادر را ب��ه صورت گروهي جمع 
مي کرد و صبح ها به حسينيه ارشاد و مساجد 
ديگر مي برد تا تعالي��م قرآني ياد بگيرند. قرآن 
ت��الوت مي کردند و گ��روه تواش��يح و قرائت 
برايشان تش��کيل داده بود. براي چند نفرشان 
کار پيدا کرد. خيلي پشتش��ان بود. به برخي از 
اين بچه ها پول توجيبي مي داد. ديگران به اين 
کار س��يد اعتراض مي کردند که چرا اين کار را 
مي کني؟ ايش��ان هم در جواب مي گفتم شما 
آنقدر متوجه نيس��تيد. وقتي پس��ربچه اي در 
خيابان هوس پفک کند و پولش را نداشته باشد 
بايد چه کار کند؟ مي گفت من اين کار را مي کنم 
تا فکر دزدي به سر بچه اي نزند، من اين پول را 
مي دهم و سرش را به کارهاي قرآني و فرهنگي 
گرم مي کنم تا کمتر سراغ کارهاي ديگر برود. 
نمازهاي دسته جمعي در خيابان مي گذاشت. 
در پارک مراسم مي گرفت. اولش با نماز جماعت 
شروع مي کرد و خودش مداحي مي کرد و جايزه 
مي داد. هميشه من ناراحت بودم و مي گفتم: آقا 
چرا اينقدر بيرون مي روي کمي باال س��ر من و 
بچه مان هم باش. مي گفت: االن کار فرهنگي در 
رأس امور است و نمي توانم از اين بچه ها غافل 

شوم. خودش را وقف کرده بود. 
از  ش�ما  خواس�تگاري  هن�گام 

جانبازي شان اطالع داشتيد؟
بله، خودش گفت و من گفتم اصاًل برايم مطرح 
نيست. گفتم سايه يک س��يد باالي سر من و 
بچه ام باش��د برايم کافيس��ت. هر سال در دي 
ماه عوارض جانبازي اش ع��ود مي کرد. در دي 
ماه ش��يميايي ش��ده بود و معموال در دي ماه 
حالش خراب مي شد. در ظاهر سرحال و خوب 
بود ول��ي از داخ��ل خيلي حالش خ��راب بود. 
تا مدت ها مع��ده و روده اش باز ب��ود و در يک 
کيس��ه مي گذاش��تند. آن زمان هنوز ازدواج 
نکرده بوديم ول��ي مي دانم که رنج و س��ختي 

زيادي کش��يده بود. وقتي با هم ازدواج کرديم 
تمام بدن��ش پر از ترکش ب��ود. ميگرن عصبي 
و سردرد هم داش��ت. به خاطر اينکه طحالش 
تير خورده و کامل از بين رفته بود نبايد س��رما 
مي خورد. ب��ا اين حالش باز ه��م روحيه اش را 
حفظ مي کرد و سه شنبه و پنج شنبه ها در سپاه 
واليبال و فوتب��ال بازي مي کردن��د. آن روزها 
تنها از يک چيز ناراحت شدم. چند روز پس از 
ازدواجمان گفت که من شيميايي هستم و پنج 
سال بيشتر زنده نمي مانم. من باور نکردم و در 
شوک و بهت فرو رفتم. گفتم چرا زودتر نگفتي 
پنج سال بيش��تر زنده نيستي؟ وقتي فهميدم 
حرفش جدي اس��ت گفتم: پس چ��را ازدواج 
کردي؟ گفت: مي خواس��تم ي��ادگاري از من 
باقي بماند و دکتر شود و به مردم خدمت کند. 
من کمي گريه کردم و گفت��م: حرفت را قبول 
نمي کنم و تا 50 س��ال با هم زندگي مي کنيم. 
من هم آرزوي ايش��ان را ب��رآورده کردم. االن 
دخترمان پزشک است و بس��يار دختر متعهد 
و خوبي است. هميش��ه مي گفت: من ضمانت 
کاري دخترم را از حض��رت ابوالفضل گرفتم. 
گفت: به او بگو دکتر شود. من ضامنش هستم. 
دست هاي دخترمان را بوس مي کرد و مي گفت 
من از حضرت ابوالفضل خواستم ضامن کارت 
باشد. مي گفت به مردم خدمت کن و تا مي تواني 
کمک حالشان باش. از کس��اني که توان مالي 

ندارند پول نگير. 
پيش آمده بود از وضعيت جانبازيشان 

ناراحت شويد؟
چون شهيد طحال نداشت وقتي سرما مي خورد 
بدنش عفونت مي کرد. دکتر فرهنگ بامحمودي 
را خدا خير بده��د که تش��خيص هاي خوبي 
مي داد. روزي که سيد شهيد شد ايشان حضور 
نداشت و در بابلسر در يک همايش بود. وقتي 
سيد را پيش دکتر ديگري بردم کپسولي با دز 
کمتر داد که منجر به شهادتش��ان ش��د. سيد 
ميگرن عصبي و عوارض م��وج گرفتگي را هم 
داشت. وقتي حالش بد مي ش��د خودش را در 
قالي لوله مي کرد. يک بالش را جلوي صورتش 
مي گذاشت و چند قرص مس��کن مي خورد و 
جيغ مي زد و از حال مي رفت. گاهي ش��روع به 
داد زدن مي کرد. مي گفتم: آقا چرا داد مي زني؟ 
مي گفت: به خدا س��رم خيلي درد مي کند. اگر 
داد نزنم، نمي توانم آرام بگي��رم؛ مجبورم. من 
و دخترم مي نشس��تم گريه مي کرديم. کاري 
از دستمان برنمي آمد. من هيچ وقت از عوارض 
جانبازي سيد خسته نشدم و هميشه با عشق 
مراقبش بودم. سيد مجتبي با وجود جانبازي اش 
بيشتر مواقع روزه بود. بيشتر اوقات سحرها بلند 
مي شدم و سحري سيد را مي دادم. بيشتر سال 
را س��عي مي کرد روزه بگيرد. گاهي هم من را 
بيدار نمي ک��رد و خودش چي��زي مي خورد و 

روزه اش را مي گرفت. 
خاطرت�ان هس�ت در ک�دام عمليات 

جانباز شده بودند؟
دقيق خاطرم نيست. سه بار ش��يميايي شده 
بود و دل و روده اش تير خورده  و بيرون ريخته 
بود. به سيد 45 درصد جانبازي داده بودند ولي 

درصدش واقعاً خيلي بيشتر بود. 
از دفاع مقدس و همرزمانشان صحبت 

مي کردند؟
هر وقت با هم حرف مي زديم امکان نداشت از 
جبهه و جنگ تعريف نکند. از دالورمردي هاي 
جانبازان و رزمن��دگان صحبت مي کرد. وقتي 
مي خواس��ت ب��راي دخترمان قص��ه بگويد از 
ماجراهاي زمان جنگ و خاطراتش مي گفت. 
هميش��ه ياد بچه هاي جنگ بود. از شهادت و 

همسر شهيد سيد مجتبي علمدار در گفت وگو با »جوان« از صفاي زندگي با يک جانباز و  برآورده شدن آرزوي شهيد مي گويد

5 سال با عشق مراقب سید بودم و حاال او مراقب زندگی مان است

هر وقت با هم ح�رف مي زديم امکان 
نداش�ت از جبه�ه و جن�گ تعري�ف 
نکن�د. از دالورمردي ه�اي جانبازان 
و رزمن�دگان صحبت مي ک�رد. وقتي 
مي خواست براي دخترمان قصه بگويد 
از ماجراهاي زمان جنگ و خاطراتش 
مي گفت. هميش�ه ياد بچه هاي جنگ 
بود. از ش�هادت و ش�ادي و ناراحتي و 
جنگيدن رزمن�دگان صحبت مي کرد
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شادي و ناراحتي و جنگيدن رزمندگان صحبت 
مي کرد.  مي گفتم: آقا اين بچه گناه دارد و چرا 
از االن براي��ش از خاطرات جن��گ مي گويي؟ 
مي گفت: همين خاطرات بعداً در روحيه اش اثر 
مي گذارد و باعث مي شود دل رحم شود و به فکر 

ديگران باشد. 
از شهادت و شهيد شدن با شما صحبت 

مي کردند؟
مي گفت دلم مي خواست شهيد شوم ولي اسير 
نش��وم. تعريف مي کرد يکي از دعاهاي سنگرم 
اين بود که شهيد و جانباز بشوم اما اسير نشوم. 

مي گفت طاقت اسارت را نداشتم. 
با کدام شهيد بيشتر دوست و رفيق بود 

و با ياد و خاطراتش زندگي مي کردند؟
حميد مردان شاهي، کاکويي و وزيري دواني از 
دوستان شهيدش بودند. ش��هيد مردان شاهي 
مثل برادرش بود. قبل از اينک��ه به جبهه برود 

بيشتر زمان ش��ان را با هم بودند. دوست دوران 
کودکي هم بودند و با هم بزرگ شدند. 

دخترتان در نبود پدر چه کار مي کرد؟
بعد از شهادت سيد خيلي اذيت شديم ولي من 
تمام سختي ها را با جان و دلم خريدم. دخترمان 
هم خيلي ناراحت مي شد. من خودم پدر نداشتم 
و هنوز يک بچه با پدر مي بينم ناراحت مي شوم. 
بچه من هم همينطور اس��ت. چند وقت پيش 
کسالت داش��تم و نتوانستم س��ر خاک شهيد 
بروم که خواب ش��هيد را ديدم. خواب ديدم در 
راه مشهد هستم و ايشان با چهره اي زيبا آمد و 
گفت: خانم نيامدي؟ دلم برايت تنگ شده است. 
گفتم: تو که مي داني مريض شدم و حال نداشتم. 
گفت: آره! از بيماري ات ناراحت شدم. گفتم: تو 
که مي داني چرا ش��فاي منو نمي گيري؟ گفت: 
اينها همه آزمايش توست و ان شاءاهلل روسفيد 
از اين آزمايش بيرون مي آيي و خوب مي شوي. 
گفتم: کي؟ گفت: االن نيست و براي بعداً هست. 
من از کارهاي خوب و بد ديگران گفتم که ايشان 
گفت: همه چيز را مي دانم و از همه چيز اطالع 
کامل دارم. گفت: حواس��م به تو و زهرا هست و 

امکان ندارد يک لحظه از تو و زهرا غافل شوم. 
ش�هيد علم�دار س�ال 1375 ش�هيد 

شدند؟
بله. آن روزه��ا خيلي برايم س��خت و دردناک 
بود. قبل از شهادتش��ان يک بچه ام فوت ش��د. 

بعدش هم مادرم فوت ش��د و بعد هم شوهرم 
شهيد ش��د. ش��ش ماهه فرزندم را باردار بودم 
که تصادف کردم و بچ��ه ام از بين رفت. در يک 
س��ال و نيم داغ هاي زياد و بزرگي ديدم. ديگر 
اش��کي برايم نمانده بود و نمي توانس��تم گريه 
کنم. خ��ودش مي گفت: هر بار که  ش��يميايي 
شدم، همين اوايل دي ماه بود و عجيب تر اينکه 
11 دي ماه هم روز تولدش و هم روز شهادتش 
بود. در دي م��اه ازدواج کرديم. زهرا هم 8 دي 
ماه به دنيا آمد. بزرگ ترين اتفاقات زندگي ما در 
دي ماه بود. اتفاقاً فرزند دوم��م هم را که باردار 
بودم، در دي ماه تصادفي داش��تم که فوت شد. 
اين اتفاق دو س��ه س��ال بعد از تولد زهرا بود و 
ايشان به قدري ناراحت شده بود که تا يک ماه 
نمي توانست حرف بزند. مي گفت حتماً بچه ام 
پسر بوده است. پسر دوس��ت داشت و دوست 

داشت که مثل خودش مداح شود. 
چط�ور از اي�ن مرحل�ه س�خت عبور 

کرديد؟
يکسره با خدا راز و نياز مي کردم. سعي مي کردم 
در مس��اجد مختلف نماز بخوان��م. نماز ظهر و 
عصر را در يک مس��جد و نماز مغرب و عش��ا را 
در  مس��جدي ديگر مي خواندم. در مس��اجد 
در يک گوشه مي نشس��تم و عبادت مي کردم. 
مداحي هاي مختلف را گوش مي کردم و همين 
ارتباط معنوي باعث ش��د از آن دوران سخت 

عبور کنم. 
ش�هيد ب�راي ش�ما ه�م مداح�ي 

مي کردند؟
از س��يد خواهش مي کردم ک��ه برايم مداحي 
کند. بعضي اوق��ات که دلم خيل��ي مي گرفت 
مي گفتم آقا برايم روضه حض��رت ابوالفضل را 
بخوان. ايشان هم اتاق را تاريک مي کرد و برايم 

مي خواند. بيشتر دوست داشتم روضه حضرت 
عباس و حضرت رقيه برايم بخواند. 

االن حض�ور ايش�ان را در زندگي تان 
احساس مي کنيد؟

پنج، شش سال اول بعد از ش��هادتش زهرا در 
عيدهاي نوروز يکسره گريه مي کرد. برادرم بايد 
مي آمد و چند ساعت پيشش مي ماند و بغلش 
مي کرد و بعد مي رفت. يک س��ال قبل از عيد 
خيلي ناراحت بودم و سر مزارش رفتم و گفتم 
اينقدر بي انصاف نباش. من هميشه آقا صدايش 
مي کردم و ايش��ان هم هميش��ه ب��ه من خانم 
مي گفت. هيچ وقت اسم کوچک همديگر را صدا 
نکرديم. گفتم آقا از اينکه دخترمان هر س��ال 
اينطور گريه مي کند خسته ش��ده ام، از اينکه 
برادرم بايد اول عيد بيايد پيشش خسته شده ام. 
همان شب آمد به خوابم آمد و گفت: خانم اصاًل 
نگران نباش! امسال من اجازه گرفتم و يکسره 
پيش شما هستم. من خوابم را باور نمي کردم. 
چند روز بعد از عيد بود که دوب��اره زهرا بهانه 
پدرش را  گرفت و گفت: باباي من کو؟  من وقتي 
مي گفتم: آقا تو کجايي، صداي نفس هايش را 
مي شنيدم. فقط صداي نفس هايش را که مدل 
خاصي بود، مي شنيدم. به محض شنيدن صداي 
نفس هايش من و زهرا آرام مي شديم. ارتباطمان 
با هم خيلي نزديک بود. پيام هايش هميشه از 

طريق خواب به من مي رسد. 

 احمد محمدتبريزي
نام س�يد مجتبي علمدار براي مردم مازندران نامي بسيار آشناست؛ 
جانبازي شيميايي که کارهاي فرهنگي و مداحي هايش در شهر شهره 
بود و با وجود س�ختي هاي جانب�ازي با روحيه اي ب�اال در حال خدمت 
به مردم بود. در ازاي مداحي، پول نمي گرف�ت و مي گفت: اگر در ازاي 
مداحي کردنم پول بگيرم، چطوري فرداي قيامت مي توانم بگويم براي 
شما خواندم؟! مي گويند: خواندي، پاداشش را گرفتي! من اصاًل ائمه را 
با پول مقايسه نمي کنم! سيدمجتبي که در دوران دفاع مقدس شاهد 
شهادت بسياري از دوستانش بود و خودش چندين بار شيميايي شده 

بود، تاب دوري از رفقاي ش�هيدش را نياورد و در سال 1375 آسماني 
شد. همسر شهيد، سيده فاطمه موسوي ارتباط قلبي زيادي با شهيد 
داشته و دارد. ارتباطي که هنوز قطع نشده و ايشان حضور شهيد را در 
زندگي شان احساس مي کند. شايد عمر زندگي مشترک خانم موسوي 
و ش�هيد علمدار زياد نبوده ولي کيفيت زندگي ش�ان ب�ه قدري بوده 
که مي توان مدت ها درباره اش صحبت کرد و مطلب نوش�ت. از شهيد 
يک دختر به نام زهرا به يادگار مانده که پزش�ک است. همسر شهيد 
در گفت وگو با »جوان« به روزهاي آش�نايي با ش�هيد و صفاي زندگي 
ساده شان و دي ماه پرحادثه زندگي  اش مي گويد که در ادامه مي خوانيد. 

عجي�ب دوس�تش داش�تم و دل�م 
نمي خواس�ت کس�ي نزديکش شود. 
وقتي به من گفت من پنج س�ال ديگر 
شهيد مي شوم از ايشان يک خواهشي 
کردم و آن اين بود که در اين پنج سالي 
که زنده هس�تي باال س�ر من و بچه ام 
زياد باش. از اين موضوع که ايش�ان را 
به زودي از دس�ت خواه�م داد خيلي 
ناراحت مي شدم. مي گفتم من طاقتش 
را ندارم و االن باالي سر من و دخترت 
باش تا بعد از شهادتت دلمان قرص باشد


