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 دوست حضرت  نام به

 
یب ملّتِ بزرگ ایران، همواره با افتخارآفرینی و غیرتمندی رفرازونشپُتاریخ 

 ی دالورمردیهاقصه هاسالآمیخته است. مادران این سرزمین،  مرزوبومقهرمانان این 

، امیرکبیر، باقر خانخان جنگلی، ستارخان،  کوچک یرزام مانندقهرمانان پیشین، 

کردند و آرزویشان این برای فرزندان خویش نقل می باافتخاریسعلی دلواری و ... را رئ

ی ظلم و ستِم یهسا کهآنگاهبود که روزی فرزندانی چنین بزرگ پرورش دهند. 

کرد، ناگاه خورشیدی از سرزمین یمینی ی بر سر این ملّت سنگشاهستمحکومت 

 مبارزه، طومار حکومت سیاهی را درهم پیچید. هاسالآفتاب، تابیدن گرفت و پس از 

مردی که فخر این سرزمین و فخر شیعه بود و تا قیامِ قیامت هم خواهد ماند. مردی  

ظلم و ستم  را به میدان مبارزه با هاآناش همگان را زندگی بخشید و یحاییمسکه دَمِ 

و استبداد فراخواند؛ تا اینکه بنای حکومت الهی را بنیان نهاد. حکومتی نوپا که چون 

 موردتهاجمو سلطه، این شد که از هر سوی  استبدادخاری بود بر چشم استعمار، 

هایی چنین گسترده، این نظاِم توزیینهکرفت که با یمکوردالن قرار گرفت و انتظار 

 نوپا ساقط گردد.

ی مکتب عاشورا که َدمِ مسیحایی امامشان، آنان را یافتهپرورشزاران هزار جوانِ ه

واداشته بود، به میدان مبارزه و جهاد شتافتند و هزاران رئیسعلی  وخروشجوشبه 

گاه مادران این سرزمین برای یچهدلواری و کوچک جنگلی دیگر تجلّی یافت؛ تا 

یشان هاچهرهن در وصفشان بسرایند، هنرمندان یشان قهرمان کم نیاورند، شاعراهاقصه

یندگان به داشتن این قهرمانان آرا به تصویر بکشند، مورخان تاریخشان را باز بنگارند و 

 بر خود ببالد.
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گذرد، بر ماست که این یمی این ملت دالورانهاز دفاع جانانه و  هاامروز که سال 

ریم یاد و شناسیم و بشناسانیم و نگذاقسمت از دفتر تاریخ ایشان را هر چه بیشتر ب

ها و ... این قهرمانان به فراموشی سپرده شود. یثارگریاها، یدالور، هارشادتی خاطره

یاد شهدا،  داشتننگهامروز، فضیلت زنده »که رهبر فرزانه انقالب فرمودند:  گونههمان

 «کمتر از شهادت نیست.

فاع مقدس و د ( درعلیه اهللم )رحمهامادر همین راستا، ستاد کنگره ملی نقش  

یره و سی بگشاید برای ورود به اروزنهشهید استان مرکزی کوشیده است تا  6200

ر آن، به د با تأملی آینده هانسلتا  ینانآفرحماسهسبک زندگی ایثارگران و 

ی هارشادتو  ی از فداکاریاگوشهی دهندهافتخارآفرینان خویش ببالد. این اثر تجلّی 

 است.« ی آفتابخطّه»فرزندان 

ی فعاالن این همهدانیم که ضمن ارج نهادن به تالش یمباری! بر خویش وظیفه  

نیز  قدرگرانی آثار بهتر در آینده، از شما خوانندگان ارائهحوزه و آرزوی 

 سپاسگزاری کنیم و تقاضای همکاری و همفکری داشته باشیم.

 ایران اسالمی. زافزونروبا آرزوی عزّت، اقتدار و عظمت  

 
 

 )ره(خمینی امام نقش ملی کنگره دبیرکل

 مرکزی استان شهید 6200 و مقدس دفاع در

 کریمی محسن پاسدار دوم سرتیپ
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 وصیتنامه شهید مجید رحیمی

 

ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه اهلل لخاصه اولیائه و هو لباس التقوی و درع 

 ۱قهثیاهلل الحصینه و جنته الو

جهاد دری از درهای بهشههت اسههت که خداوند آن را به روی دوسههتان 

ره محکم و سپر محکم مخصوص خویش گشوده است.، جهاد لباس تقوا و ز

 الهی است.

و نایب بزرگوارشههان حتههرت امام خمینی و با  )عس(با سههالم بر امام مهدی

 درود بر شهدای اسالم، 

سپاس خداوند که  صی خداوند، مجید رحیمی بعد از حمد و  این بنده عا

ما را موفق به شرکت در این جهاد نمود، بر یگانگی خداوند و رسالت حترت 

و یازده  )علیه السههالم(و امامت و والیت حتههرت علی (و سههلم علیه و آله)صههلی اله محمد

دهم. من با فرمان امام خمینی و بخاطر اهلل و پیروی از فرزندش گواهی می

 امر والیت به جبهه آمدم و امیدوارم که مورد قبول پروردگار قرار گیرد.

شهرهای ما را سته و مذبوحانه  ش شمن در مرزهایش عقب ن  اینک که د

ام که با آنان قتال کنم که قرآن حاوی زیر آتش گرفته اسهههت به جبهه آمده

یخزهم و ینصررر عم هلیهم و و قاتلوهم یعذبهم اهلل بایدیکم »این مطلب اسهههت که

                                                        
 ۲۷خطبه  نهس البالغه، ،)علیه السالم(. امام علی۱
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کارزار ۱«یشرررد صررردور قوی مومنین تال و  به ق کافران  با آن  هل ایمان  )ای ا

شما عذاب کند و خوار گردا ست  شما را بر برخیزید تا خدا آنان را به د ند و 

آنها غالب و منصور نماید و دلهای اهل ایمان را به فتح و ظفر بر کافران شفا 

 بخشد.(

کر ام تا به آن امیدوار باشههم و نه عبادتی تا شههمن عمل نیکی نداشههته 

سانی که مرا می شم. از ک ضا دارم نعمات خداوند را انجام داده با سند تقا شنا

یم طلب مغفرت کنید و اگر وسهههعت وقت اگر بدی کردم حالل کنید و برا

 داشتید برایم یک روز روزه بگیرید یا اینکه برایم نماز بخوانید.

اه خدا ربه پدر و مادر عزیزم که مرا در راه خدا و برای خدمت و تالش در 

شما  ست  ست که من امانتی در د صیت دارم و آن این ا تربیت کردند یک و

د بش و مالکش که خداوند اسههت بخواهبوده ام و این امانت هرگاه که صههاح

شما می روم بیتابی نکنید. اگر ست  چه مرگ  باید به او رد نمایید و اگر از د

 فرزند سخت است ولی باید توجه داشته باشید که این مرگ شهادت است و

 به نص صریح قرآن که می فرماید:

و  ۲« زقونهند ربهم ی ءوال تحسررربن الذین قتلو فب لررربیم اهلل امواتا بم ا یا»

اند و در اند. بلکه زندهشوند مردهگمان مکن کسانی که در راه خدا کشته می

شان روزی می سانی از این بینزد پروردگار خبران بیایند و خورند. نگذارید ک

در مجلس ما و در مراسهههم ما از امام و انقالب بد بگویند. آرامش خود را از 

ما همه به «  و انا الیه راجعونانا هلل»دسههت ندهید و توجه شههما باشههد که 

ست عمل ما در سوی خدا می رویم. یکی زودتر، یکی دیرتر، ولی آنچه مهم ا

 زندگیمان است که عبداهلل باشیم یا عبدالهوی.

                                                        
 ۱4توبه، آیه سوره مبارک  .۱

 ۱۶۹مران، آیه آل عِ سوره مبارک .۲
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طلبم و امیدوارم که همیشهههه در خ  از برادران و خواهرانم حاللیت می

 امام و پشتیبان انقالب باشید.

ه اگر به برادری تهمت زدم، غیبت کردم به شهههوم کدر خاتمه یادآور می

ایشههان بدقولی کردم، زخم زبان زدم و ... من را حالل کند چون حق الناس 

چیزی است که جواب دادن آن خیلی مشکل است. اگر کسی مالی یا چیزی 

تومان  ۱00از من می خواهد بیاید و از منزل بگیرد. البته برادر اجاقی از من 

 ام.ه دادنش نشدهمی خواهد که موفق ب

 خمینی را نگه دار! )عس(خدایا خدایا تا انقالب مهدی

 از عمر ما بکاه بر عمر رهبر افزا!

 رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما!

سین سرباز امام زمان )ع(ما پیروان ح ستیم و  سرباختن  )ع(ه و جانبازی و 

گشای آزادی که خونمان ره ایم. ان شاءاهللدر راه خدا را از سرورمان آموخته

 کربال باشد.
 

 والسالم

 انرژی اتمی 26/11/1362

 مجید رحیمی اعزامی از اراک
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 پیشگفتار

 
 درنگ کن ....

می شویم و  گذرانیمگاه روزگارمی گذرد و ما در گذرانش روزمان رابه مَرگ می 
 داستان تکراری. 

 داستان تکراری خیلی ها که رفتند و نماندند.
دیدن آنچه هستیم  .جایی، لحظه ای باید ایستاد و تَمََّنای دیدن کرد ولی گاهی،

 و آنچه باید باشیم.
خاطراتی که  .الهی! توفیق دستت را بگیرد و بِبَرد به داستانهایی از جنس دیگر

 شاید دست فکرمان کوتاه است که دور می نمایند ولی نزدیکند. 
 مانند. داستانهایی از مردمانی شبیه ما که رفتند تا ب

پس کمی  یادم و یادت باشد جزو کسانی نشویم که ُمردن و رفتنشان یکی است.
 درنگ کن و قدم بزن در وجود کسی که رفت تا بماند.

 دنیا برای فهمیدن من و تو صبر می کند.
 ،اما هدیه ای است ناچیز ،سطوری که در ادامه می آید قاصر است و ناقص

 تعالی فرجه الشریف ( اهللپیشکش نگاه مهدی زهرا )عجل 
از یکایك دوستانی که مرا در این امر یاری کردند تشکر کنم و  جای دارد  

 دعاگویشان هستم.
 

 حدیث محمدی
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 تولّد

 
 صبح اذان تاو درخشد با تمام صورت در آسمان شب می مهتاب ساکت است و خانه

 .مانده  ساعتی یك
دستش را  و گویدمی هللا بسم. کشدمی پا حوض کنار تا آرام شب هر مثل مُالمحمد

 .کندبرای وضو در آب خنك حوض می
مانند موسیقی ها جیرجیركصدای نور مهتاب جای جای حیاط را روشن کرده و  

 مالیم همراه شب و حیاط شده است.
 هش را به سوی اتاقی در گوشه و راکند تمام می هللرا با الحمداپیرمرد وضویش 

با یك حیاط  ۱انتهای سرباالیی پورمحسندر ای آجری خانه کند.ج میک ،حدخانه اوس اَ

 و سه اتاق متوسط دورش. 
مهتاب نور  کمكبه پدر بزرگ  کشد تاو کمی طول می اندتَنگ هم خوابیده ،هابچه 

 .کشد راهش را پیدا کندسَرَك میپنجره به داخل  که از
مهمان است، ال محمد مُوقت  است که هرای در خانه این رسم همیشگی و نانوشته

صدای قرآن و و هم شنیدنی است شیرین و  شداستانهایچون هم  .ها مهمان اویندبچه
 نماز خواندنش در دل شب. 

 ،کودکی پنج ساله با کنجکاوی تمام اتاق ازای هگوش در که قامت می بنددپدر بزرگ 
 را با تمام وجود بشنود.کند تا صدای پدر بزرگ می کند و گوش تیزمی را نگاه حرکاتش

                                                        
 باالتر از میدان شریعتی اراک ،شهید بازجوکنونی .کوچه پورمحسن یا کوچه  ۱
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 ته مجید و آشناست هاهبچ گوش با که سال است سالیان ماُلمحمد گرم صدای

 فقط که وقتی شنید پیش سال پنج بار اولین را صدا این گرمی احد خانه اوس طغاری
  .بود گذشته تولدش از ساعت چند

 خانه در از و ویدگمی اللهی یا مُالمحمد که بودند خوانده را ظهر صاله، 1345 مرداد
 مولود تازه دیدن و دخترش خانه به رسیدن برایاش هعجل و هوا گرمای .شودمی داخل
حدود  .را خیس کردههایش ی عرق ریشهاهو دان گرفته است پیرمرد صورت گرد از رنگ

 هشتاد ساله است اما هنوز سرپاست و هر جا که در فامیل و محله سخن از تازه مولودی
سواد  .کنندمی را برای اذان و اقامه گفتن در گوش کودك خبر محمدمال، شودمی

اذکار و صوت زیبایش سبب شده که  غلط خواندن قرآن وبی داشتنش او را ماُل کرده و
 .اطرافیان به چشم احترام به او نگاه کنند و به نفس گرمش اعتقاد داشته باشند

 .فرزند دخترش شهربانو است، بار تازه مولود این 
 به پدر بزرگ را طفل قنداقه، باد مبارك و احوال و حال از بعد، حال پیرمرد که جا آمد

 بچه؟ گوش تو گفتید اقامه و اذان :پرسدمی احد اوس از دهند و اومی

 .بودیم شما منتظر ،نه -

 صدای با مُالمحمد منتظرند و ایستادند اتاق در جلوی قد نیم و قد هفت تا بچه
 مُالمحمد دستان خودشان را میان انگار .بگوید اقامه و اذان بچه گوش توی گرمش

 .بینندمی

  .خواندمی را اقامه و اذان آرامی به و گویدمی هللا بسم بزرگ پدر

 . بشه خیر به عاقبت الهی، هللاءماشا -

  سپاردمی پدر دست او را و زندمی کودك روی بهای هبوس
 .باشه مجید اسمشهلل اءشا ان :یدگومی هللالحمد گفتن از بعد احد اوس و
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 نماز صبح طعم
 

 یکی یکی و هاهبچ سر باال رفت آرام اوس احد و پیچید هاهکوچ توی اذان صدای
شدند می خودشان بیدار هاهبیشتر بچ .کار هر روز پدر همین بود صدایشان کرد. نماز برای

  شد.نمی وقت ترك اما این عادت اوس احد هیچ
کشید. اولین  بیرون رختخواب از خودش را و خورد هم با صدای پدر تکانی مجید

  شد.می صبحی بود که برای نماز بیدار
 هماش هکودك هفت سال گذاشت و نگفت هیچ اما، بخواب تو بگوید آمد اوس احد

  بچشد. را صبح نماز طعم
کار  اصالً و شش ماه سال به خاطر سرما کارش بنَّایی بود .دست اوس احد تنگ بود

اما با تمام این احوال یك عادت  .نبود و شش ماه دیگر هم گاهی کار بود و گاهی نه
گذاشت لب می یك ریالی، ها جایزههمیشه برای نماز اولی .وقت از سرش نیفتاد هیچ

اش هآن روز هم نوبت مجید بود که جایز .از همه بیشتر بوداش هطاقچه و نماز صبح جایز
 بردارد.  را از لب طاقچه

هم که زنده بود تا هر جایی  78آقام به نماز اول وقت خیلی توجه داشت تا سال »
زودتر  .خواندمی توانست و برایش امکان داشت نمازش را در مسجد و به جماعتمی که

 خوب یادم است سالهای آخر به خاطر .گفتمی رفت و اذان مسجد را خودشمی از بقیه
 گفت.می داد و اذانمی اما به لبه پنجره مسجد تکیه .پا بایستدروی توانست نمی درد پا

رفتیم می شد نوبتی ما و خودشمی جوانتر که بود و ما هم نوجوان وقتی ماه رمضان
 گفتیم. می باالی پشت بام و اذان

 .هایی داشت که در زندگی کشیده بودچروکهای صورت و دستهایش نشان از سختی
اش هوضعیت زراعت توی دِهات خوب نبود و خانواد .که یتیم شددوازده ساله بود ، ده
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از همان موقع هم آقام  .وچ کنند و بیایند اراكک 1کالغ نشینروستای  مجبور شدند از

شروع کرد به کار و توانست با هزار زحمت یك حیاط توی کوچه پورمحسن انتهای 
 عباس آباد که حاال اسمش شده شهید بازجو بخرد.

ش هم ریل راه خورد به باغ انتظام و بعدمی الیی بود و خاکی و ته کوچهکوچه سربا
همه  ،از ریل شد گفت آن موقع انتهای جنوب شرقی اراك بودیم و بعدمی تقریباً .آهن

کردیم روبروی می ندگیزیشان در آن هاهتا از عموهایم و خانواد خانه ما که با دو .باغ بود
انه شد یك حیاط خرخواست برادرها تقسیم شد و سهم ما از باغ انتظام بود که بعدها به د

 .با سه تا اتاق و یك حوض و چند تا درخت
. ل دوسالشدیم با تفاوت سنی دو سامی هشت تا بچه .خانواده عیالواری داشتیم

اما با  .ن نداشته باشیمروزی نبود که مهما خانه همیشه باز بود و تقریباً  رِ ، داین عالوه بر
 آورد همهمی آقام هیچوقت ناشُکری نکرد و پولی هم که ،مشکالت اقتصادیاین همه 

 .است دانستیم از شیر مادر حاللترمی
آن موقع  .رفتیم بناییمی بزرگتر که شده بودیم ما برادرها گاهی برای کمك به آقام

واقع خورشید حتی خیلی از م .گذاشتنمی کرد و هیچ وقت از کارش کممی مزدی کارروز
 .دادمی حویلتکار را تمام و کمال  ،کرد ولی چون با مشتری طی کرده بودمی غروب هم

 ه بهشکاوس احد هم  .ای اسراف نشودده از مصالح هم حواسش بود که ذرهدر استفا
 کار بود.مهارتش درگفتند به خاطر همین دقت و می

ست نخورده د یکبار یك دستمال پر از پول گوشه خیابان پیدا کرده بود و همانطور
 .در مقید بوداین ق .داده بود به حاج آقا میریحیایی امام جماعت مسجد شیخ ابوالحسن

نون پدرتون  :گفتمی .آمد خانه مامی پدربزرگمان هم خیلی از رمضانها، مُالمحمد
 2«.خوردن داره

 

 
                                                        

کیلومتری  4۵در  و استان مرکزیدر  شهرستان اراک بخش مرکزیبع روستایی از توا ،نشینکالغ .۱

 .استدر منطقه فراهان واقع شده اراک،

 ، برادران شهیدرحیمیو اسماعیل حسن   . ۲

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 !هاهیرينی کیهان بچش
 

  ستنی.ب ...پیچید: بستنی کوچه توی فروش بستنی دعلیمَمَ صدای
نان به جای و هِن ک گاری به زور از سرباالیی پورمُحسن باال آمد و ممدعلی هِنَّ

دند دویدند توی که تقریبا همه از آمدن ممدعلی با خبر شده بو هاهبچ .همیشگی رسید
از  .کردندمی گیپنج تا خانواده پُر جمعیت زند، توی کوچه چهار .خانه برای آوردن پول

شت بچه تا ه پنج ،و مُخلص که هر کدام تا خانواده مبارکی عباس خان بیات بگیر
 ودند.بجماعتی که حاال بیشترشان توی صف برای گرفتن بستنی ایستاده  .داشتند

 .کردمی ها را تعییناندازه بستنی، در خریدن هاهوسع بچ
را به سمت  دو ریالی شدوقتی نوبتش  .ایستاد صف توی هاهبچ تمام مثل هم مجید

 ی گرفت و گفت:علدمم

 .یه ریالی بستنی یه -

 !ریالیه دو پولت که تو بچه -

 .خواممی شو بقیه- 

  .مجید دست داد را بستنی و انداخت باالای هشان علیممد
 .بود پولش بقیه منتظر بستنی از بیشتر مجید

 .رفتیممی یادهباالیی پورمحسن تا باغ ملی پ از سر من و مجید شدمی که هفته آخر»
سمش شده میدان با این تفاوت که االن ا .ملی آن موقع هم مثل االن مرکز شهر بود باغ

 پولهایمان را جمع تمام هفته .یازده ساله بود و منم دو سال بزرگتر بودم، مجید ده .شهدا
 .هاهیهان بچکبه امید خریدن مجله ، کردمی کردیم که البته بیشترش را مجید جمعمی
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 .تا به خانه برسیم مجید نصف مجله را خوانده بود، خریدیممی را که هاهبچ کیهان 

شیرینی  .گفتمی کرد و برای بقیه هممی و شعرهایش را حفظ هاهبعضی از مواقع قص
  1«برای مجید بیشتر از بستنی ممدعلی بود. هاهکیهان بچ

  

                                                        
 . راوی: اسماعیل رحیمی، برادر شهید  ۱
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 آقای مطالعه!
 

 گرفته را اج همه یشانصدا و سر و بودند بازی گرم کوچه توی همیشه مثل هاهبچ
خصوص در نند برا در کوچه به بازی بگذرا وقتشان هاهبود. اوس احد دوست نداشت بچ

 سریع هاهبچ، شدمی از سرباالیی پیدااش هبه خاطر همین هر وقت سروکل .سال تحصیلی
انگار نه  .نشستند سر درسهایشانمی شستند ومی رفتند خانه دست و صورتشان رامی

 ا چند دقیقه پیش توی کوچه گرم بازی بودند. انگار ت
 کرد ومی دید ما سر درسهایمان هستیم ذوقمی آمد خانه ومی آقام هر وقت»

 ق ندارن؟خوان؟ مگه درس و مشمی تو کوچه چی هاهدونم این بچمن نمی :گفتمی
 افتادیم و آقام کلیمی البته بعضی مواقع هم گیر .خندیدیممی و ما هم ریز ریز

خرم که با سواد بشید و می گفت: من همه زحمتها رو به جونمی کرد ومی شِماتَتمان
  .مونهمی سواد مثل آدم کورآدم بی سری تو سرها در بیارید.

یان بود ماما وقتی پای یك کتاب جدید در ، هایمان بودمجید هم یکی از همبازی
اه رفتن هم مواقع در حین ر خواندن کتاب بر همه چیز اولویت داشت به حدی که بعضی

به دست  همین موضوع باعث شده بود که یك روز همانطور که کتاب .خواندمی کتاب
مد نصف خانه که آ .ی محلهاهداشت بیفتد توی جوب کوچه و بشود سوژه خنده بچ

  لباسهایش خیس بود اما خوشحال بود که خال هم به کتاب نیفتاده است.
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ی دوست و آشنا صدایش هاهکتابخوانی باعث شد که بچبه کتاب و اش ههمین عالق

 2.«1مطالعه آقای» کنند

را دوست  اما مجید آنقدر مطالعه، آن موقع مثل االن کتاب زیاد دم دست نبود»
 پیچیدند هممی یی را که دور سبزی خوردنهاهداشت که بعضی مواقع روزنامه یا برگ

 خواند. می
 .ردم خانهموضوع ظلم ستیزی از قم خریدم و آویکسری کتاب داستان با  1354سال 

آخر داستان هم  داستان یکی از کتابها درباره ظلم دو عقاب به گروهی پرستو بود که در
 ها را شکست دهند.پرستوها با اتحاد خود توانستند عقاب

 :آن موقع مجید نُه سال بیشتر نداشت اما وقتی نظرش را درباره کتاب پرسیدم گفت
باید متحد بشن و مبارزه  .مثل این پرستوها نباید بذارن کسی بهشون زور بگه ها همآدم

هر وقت کتاب ، از آن موقع به بعد .فهمدمی کنن. با این جوابش فهمیدم بیشتر از سنش
 3«.خواندمی را رسید مجید جزو اولین افرادی بود که آنهامی و مجله انقالبی به دستمان

  

                                                        
در سال که  بود اکبر خواجویی آقای مطالعه نام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی . ۱

داستان سریال هم درباره کارمندی بود که پخش گردید.  تلویزیون ملی ایرانساخته شد و از  ۱۳۵۲
شاید علت نامگذاری مجید به آقای  عالقه وافر او به کتابخوانی اتفاقات جالبی برایش رقم می زد.

 لت بوده باشد.مطالعه به همین ع

 . راوی: اسماعیل رحیمی، برادر شهید  ۲

  . راوی: برادر شهید ۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  انقالب
 

آقای مطالعه کمی دیر رسیده بود  .مثل همیشه شلوغ بود 1حمدابراهیممسجد حاج م
که تمام مسجد را  قدش کوتاه بود و برای این .و به زور یك جا برای خودش باز کرد

 ببیند مجبور بود سرپا بایستد.
ت در گوشه جلسات سخنرانی و تظاهرا، شد که با باال گرفتن انقالبمی چند ماهی

 )ره(ی امام خمینیهاهترس مردم از رژیم ریخته بود و اعالمی .شدمی برگزار گوشه شهر
 رسید.می از راههای مختلفی به دست مردم

 بزرگ ،اقاتاتف کشید و روح تشنه و بیدار آقای مطالعه هم با اینمی انقالب قد 
ش اسماعیل در به پای برادر سال اول راهنمایی را تازه تمام کرده بود که پا .شدمی

ژیم روی کرد و علیه رمی اعالمیه پخش .کردمی سخنرانی و تظاهرات شرکتجلسات 
ش با هم یکی حاال دیگر خواندن از انقالب و خواندن درسهای .نوشتمی دیوارها شعار

 شده بود.
 مجید کالس دوم راهنمایی بود که انقالب پیروز شد.  1357سال » 

. بودم کادر دفتری مدرسهمن هم جزو ، خواندمی مدرسه راهنمایی فردوسی درس
 شد.می با مجید اختالف سنی مان دوازده سالی تقریباً

                                                        
مسجد و مدرسه حاج محمدابراهیم خوانساری دومین مدرسه تاسیس شده در شهر اراک و یکی  . ۱

ابراهیم خوانساری از تاجران فرش و  دتوس  حاج محم باشد کهاز سه حوزه علمیه این شهر می

این مسجد امروزه در  .هجری قمری تاسیس شد ۱۳۲۲تا  ۱۳۱۵ل سالهای واقفان اراک در خال

 .باشدکوچه روبروی مسجد حاج آقا صابر می  ،خیابان شهید بهشتی



 24        آقای مطالعه 

 
کاظمی  یادم است یك روز آقای .هم فعالیت انقالبی داشت و هم درسش خوب بود

که برادرت  تو :گفت ،معلم ادبیاتش که بعد از یك سال فهمیده بود مجید برادرم است
 .گرفتیممی گفتی هواشومی زودتر ،اینجاست
 خونه.می خودش درسشو خوب .مجید نیاز به حمایت نداره :گفتم
هوشش خیلی زیاد بود و در سه ساله راهنمایی هر وقت معدل  .هم این طور بودواقعاً 

شطرنج هم  .های مدرسه بودکردیم مجید جزو شاگرد اول یا دوممی گیری آخر سال
ه شد بعضی روزها ساعت وارد دبیرستان ک .شدنمی کسی حریفش .کردمی خوب بازی
 «1.رسیدمی به ده ساعت در روز هماش ههای مطالع

  

                                                        
 . راوی: محسن رحیمی، برادر شهید ۱



 

 

    25    شهید مجید رحیمی 

 
 

 

 

 

 کتابخانه محل 
 

برای را  یك تکه از باغ انتظام، شدی آخر کوچه سمت راستمی پورمحسن که وارد
اق هم دور و بزرگ بود و دو سه تا ات مسجدش تقریباً  .مسجد ساخته بودنداهالی محل 
 برش داشت.

اما ، ختم برگزاری مجلس محدود بود به خواندن نماز جماعت ومسجد  استفاده از 
ه را در سر فکر راه انداختن کتابخان، ش به خانه اهالیا فضای خوب مسجد و نزدیکی

 .آقای مطالعه انداخت
زرگترها لین کار راضی کردن باوفکری که به مذاق بچه های محل هم خوش آمد و 

رفتند می هاهبچ. برای کتابهای کتابخانه هم حل شدآن هم با وساطت اوس احد  کهبود 
تقریبا ، گذشت هفته که یکی دو .گرفتندمی خواستندنمی در خانه اهالی و کتابهایی که

  .جلد کتاب جمع و جور شد 50
سجد با چند قفسه انقالب دو ماهه شده بود و آقای مطالعه دوازده ساله که کتابخانه م

 .ان رنگ زده بودند شروع به کار کردخودش هاهبچ قرضی فلزی که
کالس قرآن  اوایل کار فرهنگی کتابخانه فقط امانت دادن کتاب بود ولی به تدریج

 هم دایر شد.
رفتند مسجد می پسرهای اوس احد از چند سال قبل برای یاد گرفتن قرآن هر هفته

آقای  .فته بودندو زیر نظر حاج آقا میری و پسرانش قرآن را خوب یاد گر 1)ع( امام حسین

                                                        
خیرین در خیابان طالقانی اراک ساخته  کمک با شمسی ۱۳4۶در سال  ؛)ع(. مسجد امام حسین ۱

این مسجد  ین مسجد با حتور حجت االسالم میری آغاز شد و رونق گرفت.شد و فعالیت انقالبی ا

از مساجد شاخص اراک در دوران اعزام نیروها به جبهه های حق علیه باطل بود و نیروهای اعزامی 

یا بازگشت شبی در این مسجد  ، اصفهان و لرستان در راه اعزاماز استانها و شهرهای تهران، قم


