
چشمان منتظر 
 یــک وقــت هایــی دنیایــش مــی شــود یــک اتــاق. یــک 
وقــت هایــی خلوتــش خالصــه مــی شــود در یــک قــاب 
 عکس چوبی با رنگ قهوه ای سوخته. یک وقت هایی 
 حــرف هایــش را باید جــور دیگر شــنید وقتــی دانــه دانه 
حرف های دلــش از روی گونــه کمی رنــگ و رو رفته اش 
چکه می کند و می افتد درست وسط همان قاب عکس 

چوبی...
یک وقــت هایــی بایــد هــوای نفــس هایــش را جانانه تر 
داشت که نفس اش سال هاست بی هم نفس مانده... 
و دل مــادر بــه زیبایــی گل رز بــاران خــورده باغچه خانه 
لــی اش را از نــگاه مــادر  مادربــزرگ اســت. انــگار آب زال
گرفته.چشــم های مادر،سرچشــمه تمام چشمه های 
دنیاســت.حرف های دلش چــه زیبا طوفانــی می کند 
دل را و فقــط خــدا مــی دانــد دریــای محبتش بــه کدام 
 وســعت بی انتهــا منتهی می شــود کــه تمام نمی شــود 

مهربانی هایش....
 خــال هــای قهــوه ای کــم رنــگ بــزرگ و کوچــک روی 
دست هایش مرتب کنار هم نشسته اند.دست هایش 
 خسته به نظر می رســند.چروک روی دســت هایش در 
ال به الی رنگ آبی کمی تیره رگ های برجسته حسابی 
خودنمایی می کند. قدش خمیده شده است.دلتنگ 
که می شود دلش را بر می دارد و می رود.بر سر اولین مزار 
که می رسد،می نشیند.تاریخ تولد ندارد،جلوی تاریخ 
شهادت هم نوشته یوم اهلل 22 بهمن.سنگ کمی ترک 
برداشته است.بغضش می شــکند.با خود گالب دارد.
خرما هم همین طــور.کاش مــادرت می دانســت اینجا 
خوابیده ای،اینها را آرام می گوید. حرف هایش تکراری 
شده اســت از آن تکراری های دوســت داشتنی که سیر 
نمی شویم از شنیدنش.تنها پسرم بود. گفت باید بروم 
نگفتم نه و رفت.قرآن را بوسید و رفت.آب ریختم پشت 
ســرش. اما رفت کــه رفــت. همــرزم هایش شــب حمله 
دیده بودند پســرم را،دیده بودند که ال بــه الی باران تیر 
و خمپاره،تیر خورد اما فقط تا همین جــا و بعد از آن من 
هنوز منتظرم که بیاید. مــادر بوی یاس مــی دهد.مادر 
ک  دلش خوش است به بطری آبی که وارونه داخل خا
ک گلــدان باالی ســر مزار پســر  گلدان فــرو می بــرد تا خــا
گر باران نبارد خیس بماند.مادرعشق  شهیدش حتی ا
کی اســت و چشمانش کمی  است و عشق.چادرش خا
بی قرار.دلش خوش اســت که باز برمی گــردد به خلوت 
دو نفره دوســت داشــتنی شــان.  دانه هــای فیــروزه ای 
یکی یکی از بین انگشت های دست راستش می لغزد و 
مسیر کوتاهی از نخ تسبیح را طی می کند و کنار دانه های 
دیگــر آرام مــی نشــیند.آهنگ حرکــت دانه هــا همیشــه 
یکنواخت است،انگار بعد از سال ها رفاقت با انگشت های 
دستان مادر،نظم در عمق جانش رخنه کرده. همیشه 
 چشــم هایــش بــرق مــی زند.خوشــحال مــی شــود برق 
می زند،ناراحت می شود برق می زند. هر جای خانه که 
می نشیند نگاهش از یک مسیر می گذرد و تا دم در خانه 
کشیده می شود.به آنجا که می رسد کمی مکث می کند 
و آب گلویش سخت تر پایین می رود.چایی اش همیشه 
 تــازه دم اســت،عصرها حیــاط کوچــک خانــه را کــه آب 
ک حال هوا را هم خوب می کند.  ک نمنا می دهد، بوی خا
دوســت دارد با بچه های تفحــص یک بار هم که شــده 
ک  همــراه شــود،دلش مــی خواهد وجــب به وجــب خا
جنوب را کنار بزند،دلش فقط یک نشان می خواهد،به 
ک هم راضی است،به یک وصیت نامه،یک تکه  یک پال
استخوان،به یک خبر و عاقبت خبرمی رسد.پسر آمد... و 
پسر که آمد چند روز بعد مادر رفت.با خیال آسوده رفت.

یادداشت نخست  
فرزانه فرجی

کاش یکی بیاید و واژه ای پیدا کند تا با 

آن، مادر را معنا کنیم ...کاش یکی بیاید و 

بگوید با کدامین کلمه می توان به تصویر 

کشید بی قراری های دل مادران چشم 

به راه را.. کاش یکی بیاید و بگوید مادر 

منتظر را چگونه می توان فهمید. کاش 

یکی بیاید و بگوید از سوز الالیی مادر در 

آن دیدار آخر...

چطور می شود سال ها برای دو نفر،سه 

بشقاب بر سر سفره غذا گذاشت؟ چطور 

می شود یک لیوان پر از آب خنک همیشه 

کنار آن بشقاب خالی جا داد؟ چطور می 

شود عطر چایی تازه دم را حس نکرد؟ 

خبری از پسر نیست، سال ها است خبری 

از او نیست اما مادر خوب می داند راه و 

رسم مادری کردن را...

و ماه به نیمه آسمان که می رسد مادر الالیی 

می خواند.الالالال که الالت می کنم من، نگاه بر 

قد و باالت می کنم من. الالالال که الالت بی بال 

باد، نگهدار شب و روزت خدا باد... و تکرار این 

الالیی برای مادر تکراری نمی شود فقط خش 

صدایش چاشنی این الالیی ها می شود و عاقبت 

به یاد پسرش آرام می خوابد...

»اســالم خــون می خواهــد«؛ می گویــد 
این جمله را بارها و بارهــا به زبان آوردم. 
هروقت جمع مان جمع بود، رو به سعید 

و پدرش می کردم و می گفتم ...

مــادر ســعید مدتــی اســت کــه مبتــال بــه 
»فراموشی« شده و همین چند روز پیش  
فرامــوش کــرده بــود کــه ظــرف شــیر را از 
روی گاز بــردارد؛ ســعید تصمیم می گیرد 
که مــادرش را بــه آسایشــگاه ســالمندان 
بفرســتد... ایــن خالصه فیلم داســتانی 

چهار دقیقه ای است که ...

روزمرگی، زندگی همه مان را در برگرفته و 
گاهی آنقدر غرق در مشــغله ها می شویم 
که عزیزترین ها را فراموش می کنیم. آنانی 
کــه در دهــه ای نــه چنــدان دور، پســران 
جوانشــان را از زیــر قــرآن عبــور دادنــد و 

رهسپار جبهه ها کردند...
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 مادرانه های
  شهید»سعید چشم براه« 

به روایت اشک ها و لبخندهایش

 خداحافظ مادر ...
وعده ما باب المجاهدین

پیشنهاد این هفته عمار

»مادر«

توصیف مادران شهدا از زبان 
نویسندگان دفاع مقدس

 قلب هایی که
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در این شماره می خوانید
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پیشکش به ساحت مقدس تمامی مادران شهدا
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گــــــــــــــزارش            
زینبتاجالدین

»بابااالنتابســتونهومدرســههاتعطیل.
شــمامیگیدمنچیــکارکنــم؟بــرمجنگیا

همینجابرمجاییسرکار؟«
»دلخودتباکدومه؟رفتنیاموندن؟«

»رفتن...«
گهبریشایدازدرسومدرسهاتعقب »ا

بیفتی!«
»قولمیدمبعدازپایانتعطیالتتابستان

برگردمودرسمروادامهبدم«

باالخرهدودلیهایسعیدباخودشبرایماندنیا
رفتنتمامواوراهیجبههمیشودتاشایدبتواندبه
قولمادر،کاریبرایاســالمکردهباشــدوشرمنده
حضرتزهرا)س(نباشد.ســعیدکهبهپدرشقول
دادهباتمامشدنتابستانبرگردد،اماپایشکهبه
میدانجنــگمیرســد،همهقــولوقرارهــایادش
میرود.اوحاالبههرچیزیفکرمیکندجزبرگشتن.
ترجیحمیدهــدهمانجابماندودرسومشــقش
رادرســنگرجبهــهبخوانــد.مــادرمیگویــد:»وقتی
حاجآقامتوجهشدســعیدقصدبرگشتنازجبههرا
ندارد،بهاوگفتپستکلیفدرسومدرسهاتچه
میشود؟«سعیدامادرجوابپدرشمیگویداینجا
االنبیشــترازمدرســهبهوجودشنیــازدارندوبعد
همقولمیدهددرسشراهمانجابخواندوبرای

امتحاناتشبیایدوبازبهجبههبرگردد.

می گفت در جبهه می خوریــم و می خوابیم و توپ 
بازی می کنیم

حاالســعیدقراراســتدرجبهههمدرسبخواندو
همجهــادکند.آنطــورکهمــادرمیگویــدخیلیکم
میآمدهخانهوخیلیکوتــاه...همهاشهمعجله
داشتهکهزودبرگرددواصالبرایرسیدنبهمنطقه
دلتــویدلــشنبــودهاســت.یکبــارتــویهمین
پرپرزدنهایدلشبرایبرگشــتنبهجبههوپیش
رفقایش،پدربهاومیگوید:»سعید،بابا،مگهاونجا
چیکارمیکنیکهآنقدرعجلهداریبرگردی؟گفته
بود:هیچیبابا!میخوریمومیخوابیموتوپبازی
نگومنظورشازتوپبازیاینبوده میکنیم.حاال

کهرویتانککارمیکردهاست.«
سعیددرجبههفرماندهبودهاستولینهپدرازاین
قصهخبرداشــته،نهمادرتاموقعیکهبهشــهادت
کاردهایشــهیددرمحلــهورویدرو میرســدوپال
دیوارنصبمیشــود.مــادرشمیگویــد:»خودش
کههیچوقتدراینخصــوصحرفیبامانزدهبود،
کاردهایبنیادشــهیدبودکهفهمیدم ماازرویپال

سعیددرجبههفرماندهبودهاست.«
مادرمیگویدزیاداهلتعریفکردنازجبههواینکه
آنجاچهمیکند،نبود.فقطیادشاستکهیکبار
کهســعیداصفهانبودوصدایآژیرقرمزبلندشــد،
رنگصورتشیکدفعهمثلگچدیوارمیشود.»به
پسرمگفتممامانسعیدشماکهبدترازاینهاراآنجا
میبینی،چرابــراییکآژیرقرمزاینحالشــدی؟
گفت:ماماناینجاناموسمردمزندگیمیکند،زن

وبچهمردم...«
ازخصوصیاتخوبیکهدروجودپسرش مادرحاال
دیدهاســت،میگویــد.ازمنظمبودنــش،ازاحترام
خاصشبــهبزرگترها؛بهویــژهبهپدرومــادرش،از
گذشــتیکــهازهمــانابتــدایدورانکودکــیاشبا
کاریوکمکحالیاش. اوهمراهبودوالبتــهازفــدا
کثــراوقتیکــهازجبهــهمیآمد،شــببــود.ازراه »ا
رســیدهونرســیده،مــیرفــتحمــاموتــازمانیکــه
تماملباسهایداخلحمامرانمیشست،بیرون
نمیآمد.بااینکهخستهراهبوداماعجیبدرمقابل
منوکارهــایخانهاحســاسمســئولیتمیکرد.«
مــادرازخلــوصنیتســعیدهــمغافلنمیشــودو
گر میگوید:»همیشهبهاطرافیانشتوصیهمیکردا
دنیاوآخرتمیخواهید،فقطوفقطبرایخداکار

کنیدوبرایکسبرضایاوقدمبردارید.«
ســعیدازبیتالمالهــمهــراسزیادیداشــتوتا
جاییکهمیتوانســتازوســایلشــخصیخودش

اســتفادهمیکردوکمتربهســراغوســایلیکــهدرجبهه
بهشــاندادهبودند،میرفت.»آنموقعبهبسیجیها
ماهیدوتومنمــیدادند.یــکروزدیدمباپســربرادرم
یکدستهپولدستشونه.گفتماینچهپولیه؟گفت
ماماناینپولهایبیتالماله.همهحقوقمراگرفتمتا
ببرمبهبیتالمالبدهم.«اوحتیدرسنهفدهسالگی
ســههزارتومــانخمسپرداخــتمیکنــدوایــنکاراو،
باعثتعجبخیلیهامیشــودکهیکپســربچهبااین
ســنوســالچرابایدبهفکرخمــسدادنباشــد.البته
خودشدرجــوابدیگرانگفتــهبوددارمبــهوظیفهام

عملمیکنم.

سیمای شــهدا را خدا از بچگی توی صورتش گذاشته 
بود

آنطورکــهمــادرســعیدتعریــفمیکنــدپســرشعجیب
چهــرهاینورانــیداشــته،آنقــدرکــههروقــتنگاهــش
میکردهبلندذکر»ماشاءاهللوالحولوالقوهاالباهلل«را
بهزبانمیآوردهاست.»اصالانگارسیمایشهداراخدا
ازهمانبچگیرویصورتســعیدنقاشــیکردهبود.«
مادرحاالدرستبهروزیمیرودکهبرایدیدنهمین
چهرهنورانیوالبتهسوختهشدهسعید،باالیتابوتش
درســردخانهمیرودوخاطــرهآنروزرابرایماناینگونه
روایتمیکند.»وقتیکهدرتابوترابرداشتندتاچهره
ماهســعیدراببینم،بلندگفتممادرحیفاینچشمها
بودکهبامرگیغیرازشــهادتبستهشــوند.اصالحیف

اینصورتوسیمابودکهشهیدنشود!«
ازآرزوهایــیکههرپــدرومادریبــرایفرزندش اوحــاال
داردمیگویــد،ازانتظارهایشــیرینزندگیشــانبرای
ســعید.»پدرشمثــلتمامپدرهــاخیلیمنتظــردیدن
ســعیددرلبــاسدامــادیبــودوبــرایازدواجاولحظــه
شماریمیکرد.بارآخریکهازجبههآمدهبوداصفهان،
صدایشکردوگفت:بابامنحســرتدارمومیخواهم
برایتدستوآستینیباالکنم.آنموقعبیستسالش
نشــدهبود.ســعیدامانظرشاینبودتــازمانیکهآتش
جنگروشــناســت،زنوزندگــینمیخواهــد.پدرش
میگفتاینچهحرفیاســتکهتومیزنی؟اماسعید
حرفشیکیبود؛تاوقتیجنگباشدمنهمدرجنگ
هســتم.پدرشگفتخبایندومنافاتیباهمندارد،
توهمازدواجکنوهــمجبههراادامهبــده.وقتیدیده
بــودپــدردســتبــردارایــنقصــهنیســتواصرارهایش
ادامهدارد،گفتهبودچشــمبابا...فقطشماپانزدهروز
دیگربهمنمهلتبدهید،انشــاءاهللخبرشرابهشما
میدهم«وبهگفتهمادر،سعیددرســتپانزدهروزبعد

بهشهادتمیرسد.

دیدار آخرش متفاوت بود
»مامانبرایهمیشــهخداحافظ!انشــاءاهللوعدهما
بابالمجاهدین«هنوزصدایسعیددرگوششاست
وقتیدیدارآخرشانبااینجملهپسرشرقممیخورد.
میگویــد:»هربــارکــهراهــیجبهــهبــود،پــدرشپشــت

ســرشآیتالکرســیوچهارقلمیخوانــدومیگفتبه
خداســپردمتعزیــزم.امابارآخــررفتنشجــوردیگری
بــود...آنروزاصــرارداشــتپــدرشجلوتــرازاوازخانــه
بیرونبــرودوبعدخــودش.خداحافظیاشبــامنهم
مثلهمیشــهنبود.دستوروبوســیگرمیکردوگفت
مادرخداروشــکرکهقسمتشــدیکباردیگرببینمت.
انشاءاهللدیداربعدیماندربابالمجاهدین...یک
جعبهشیرینیهمگرفتهبودتابچههاراخوشحالکند.

انگاربههمهمانالهامشدهبودایندیدارآخراست.«
ازآمدنخبرشــهادتسعیدمیگوید؛خبری مادرحاال
کــه10روزیزودتــرازآمدنپیکــرشبهخانوادهرســیده
بــود.»خبرشــهادتشاواخربهمــن64بهمارســیدولی
پیکرشنهماسفندتشییعشد.شــبآخریکهفردای
آنقراربــودپیکــرشبرســد،خوابــشرادیــدم.درعالم
خواببهمنگفت:مامان،بابتجراحاتیکهفرداروی
بدنمنمیبینی،ناراحتنباشوبیتابینکن!هیچ
کدامشانرانهحسکردمونهفهمیدم.خوشحالباش
چونمنازقفسدنیاآزادشدم.آنلحظهآخرهم،امام
حســین)ع(وحضرتزهرا)س(باالیسرمآمدندویک
شاخهگلبهمندادندوازمنخواســتندآنرابوکنم.
ســعیدحتیدرخــوابازمنخواســتدنبالشبــرومتا
جایشرادربهشتنشانمبدهم.باهمواردباغیشدیم
کهتمامدرختانآنبهسعیدتعظیممیکردند.قصرش

همکنارقصرآقاامامحسین)ع(بود.«
خوابهــایمادریکــیودوتــانبــودهاســت،اوچندروز

قبــلازآوردنپیکــرپســرشهــمخــوابمیبینــددو
خانــمســیاهپوشواردخانهشــانمیشــوند،جلویش
گــربدانیفرزنــدتچقدر مینشــینندوبهاومیگویندا
بهاســالمخدمتکردهاستتاشهیدشــود،یکقطره

اشکهمبرایاونخواهیریخت.

شــاخه گل میخک ســوخته ای کــه امام در گلســتان 
شهدا به من داد

مــادرمیگویــدحتیجایــیکهقــراربود
ســعیدرادرگلســتانشــهدادفنکنند
درخواببهمننشــاندادند.»خواب
دیدمهمینجاییکهاالنسعیددفن
شدهاست،سکوییبودکهوقتیبهآن
نزدیکشــدم،دیدمامامخمینیروی
آننشستهاســت.امام)ره(وقتیمنرا
دیدند،یکشاخهگلمیخکسوخته

بهمندادندورفتند.«
مــادربــاخاطراتــشبــهزمســتانســال
1344مــیرود.بــهلحظــهتولدســعید.
»زمســتونبودکهبــهدنیاآمد.ســاعت
11شــب.اونروزهاتــویخونــهزایمان
میکردند.وقتیبچهمتولدشد،دیدم
یکــیازفامیلهاشــادیعجیبــیبابت
ایــنموضــوعمیکنــد.بــاخــودمگفتم
مگرتولدیکپسراینهمهشادیدارد

کهایــنبندهخدااینگونهخوشــحالشــدهاســت.
گذشــتتاموقــعشــهادتش،وقتیبــاهمــانبنده
خدامواجهشدمدیدمداردبلندبلندگریهمیکندو
میگویدآنروزیکهقراربوداینبچهبهدنیابیاید،
خوابدیدمیکسیدیآمدوگفتجلویپایاین
مسافربلندشو،اوازســفرکربالآمدهاست.«مادراز
زندهبودنســعیددرهمهاینســالهامیگوید؛از
لحظــهلحظههاییکههمــراهوکمکحالشــاندر
زندگیبودهاست.اوحتیروزمراسمتشییعسعید
هــمازهمــهاقــواموآشــنایانمیخواهدکــهلباس
مشکینپوشند.حتیبهپدرســعیدهماجازهاین
کاررانمیدهــد.میگویــد:»خــودمهمیــکلباس
رنگروشــنپوشــیدمچراکهمعتقدبودهوهستم
کهبــرایمــردهمشــکیمیپوشــند؛نهبرایشــهدا
کهزندهانــدونــزدخداوندشــانروزیمیخورند.«
مــادرمصداقــیدیگــراززندهبودنســعیدمــیآورد
»شبهفتهاشدیدمتویحیاطخانهراهمیرود،
پرســیدماینجاچــهمیکنی؟گفــتدنبــالنردبان
هســتمتایــکتابلــویخــوشآمدیــدســردرخانه

نصبکنم.«
مــادرروایتهــایمتعــددیازهمراهــیوحضــور
سعیددرزندگیشــانطیاینســالهادارد.»قرار
بودپســردوممانرازنبدهیمولیخانهایبرایش
پیــدانمــیشــد.خیلــیدنبالیــکجایمناســب
گشــتیمولــیبیفایــدهبــود.یــکبــاردرخلوتــمبه
ســعیدگفتممامانمگهتوپســرارشــدمانیســتی،
مگهتونبایدکمکحالماباشی؟نمیخوایکمک
کنی؟همانشببهخوابمآمدوگفتمامانبیاین
بــاهــمبرویــمایــنخانــهرانشــانتبدهــم،ببینید
دوستداریدیانه.آمدیمهمینجا،طبقهپایین،
مهتابیراروشنکردوگفتمامان؛اینجارادوست
داری؟فردایآنروزیکنفرآدرسهمینخانهای
کهســعیددرخــواببهمــانشــاندادرابهحــاجآقا
میدهدومیگویداینملکراقراراستبفروشند.

بهشبنرسیدههمانخانهراقولنامهکردیم.«

ما دنبال جای گرم و نرم بودیم، سعید در سرمای 
کردستان نماز شب می خواند

ســعیدامانهتنهابرایپدرومادروخانوادهاشکه
برایرفقــاوبچههــایجنگهــمیــکآدمعجیب
وتکرارناشــدنیبــودهاســت.یکــیازهمرزمانــش
درخاطراتــشبــااوگفتهاســت:»یکبارکــهباهم
کردســتانبودیــم،هــوابینهایــتســردبــود.مــن
قراربودبههمهســنگرهاســربزنمتاکســیخوابش
نبرد.خداخدامیکــردمکهزمــانزودبگذردومن
ازســرمایهوابهجاییگرمپناهببــرم.تویهمین
ســرزدنبهســنگرهابــودکهمتوجهشــدمیــکنفر
دوالشدهاســت.اولترسیدم،گفتمشایددشمن
استاماوقتیجلوتررفتممتوجهشدمسعیدپشت
یکیازهمینســنگرهاودرآنهوایســردمشغول
نمازخواندناســت.باخودمگفتممندنبالیک
جایگرمونرمهستم،آنوقتاینپسرایستادهو
دارداینجانمازشــبمیخواند.«شــهادتســعید
ونامنیکیکهازاوبــهیادگارماند،اســتجابتهمه
دعاهایمادریاســتکهامروزباافتخارســر،بلند
کــردهوازپســریمیگویــدکــه
خــدابــرایایــنراهانتخابش
کــرد.»یــکروزرفتــمشــهدا،
دیــدمآقایــیرویقبرســعید
افتــادهوداردبلنــدبلنــدگریه
میکند.ازاوپرســیدمســعید
منرامیشناســید،گفتمن
تــالحظهآخــرکنــارشبــودم.
آتــشدشــمنبیامــانروی
ســرمانمیباریــدولیســعید
داشــت خاصــی آرامــش بــا
تویســنگرنمــازمیخواند.از
نگرانــیچندیــنمرتبــهرفتــم
کــهازســنگربیــرون دنبالــش
بیایدولیاصرارداشــتاجازه
بدهــمنمــازآخــرشرابــاحال
بخوانــد.میگفــتایــننمــاز،

نمازآخرماست.«

خداحافظ مادر ... وعده ما باب المجاهدین
مادرانه های شهید »سعید چشم براه« به روایت اشک ها و لبخندهایش

زبـــان آوردم.  بـــه  بارهـــا  بارهـــا و  ایـــن جملـــه را  »اســـام خـــون می خواهـــد«؛ می گویـــد 
گفتـــم هرکدام تـــان  هروقـــت جمع مـــان جمـــع بـــود، رو بـــه ســـعید و پـــدرش می کـــردم و مـــی 
کـــه مـــا بـــه خاطـــر تـــو  می خواهیـــد برویـــد، برویـــد! نمی خواهـــم یـــک روزی بهانـــه بیاوریـــد 
کـــه روی وجدانـــم تلنبـــار شـــده  نرفتیـــم جنـــگ و بعـــدش مـــن بمانـــم و یـــک دنیـــا عـــذاب 
کلمـــه   »اســـام«، »خـــون«، »می خواهـــد«؛ انـــگار تلنگـــری  اســـت! معتقـــد اســـت همیـــن ســـه 
کـــه حـــاال ســـال هاســـت عزیـــزش  زد بـــه پســـرش ســـعید بـــرای رفتـــن و نمانـــدن؛ رفتنـــی 
را بـــا خـــود بـــرده اســـت. »صدیقـــه نیلی پـــور« مـــادر شـــهید »ســـعید چشـــم  بـــراه« بـــا اینکـــه 

ســـی و دو ســـال از شـــهادت پســـرش در والفجـــر هشـــت می گـــذرد امـــا طـــوری از خاطـــرات 
کـــه  انـــگار همیـــن دیـــروز بـــود پســـر پانـــزده شانزده ســـاله اش را بدرقـــه   او تعریـــف می کنـــد 
گفـــت: »مامـــان بـــرو بـــه امیدخـــدا...« می گویـــد: »وقتـــی  کـــرد ســـمت جبهـــه و پشـــت ســـرش 
گفتـــم خدایـــا امانـــت بـــود، مـــال خـــودت  کـــردم و  رفـــت، دویـــدم زیـــر آســـمان. ســـرم را بلنـــد 
بـــود، فرســـتادمش، امـــا در عوضـــش ایـــن چنـــد خواهـــش مـــن را پذیـــرا بـــاش. اول اینکـــه 
ـــا  ـــاز نشـــود...بقیه اش ب پســـرم اســـیر نشـــود، دوم اینکـــه مفقـــود نشـــود و ســـوم اینکـــه جانب

خـــودت!« 

وقتی که در 
تابوت را برداشتند 

تا چهره  ماه 
سعید را ببینم، 
بلند گفتم مادر 

حیف این 
چشم ها بود که 

با مرگی غیر از 
شهادت بسته 
شوند. اصال 

حیف این صورت 
و سیما بود که 
شهید نشود!

یکی مرد جنگی

     حیف چشمان سعید بود که با مرگی غیر از شهادت بسته شود
     می گفت دنیا و آخرت می خواهید، فقط و فقط برای خدا کار کنید
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 قلب هایی که
در دستان خداست

توصيف مادران شهدا از زبان نويسندگان دفاع مقدس

ارتباط روحِی مادر و شهید

»الهه حاج حســینی« که آثاری همچــون »مادر علــی: خاطرات فروغ آنجفی مادر ســردار شــهید علی 
قوچانی« را در کارنامه خود دارد، گفت: »کار کردن برای شهدا انرژی تازه ای ایجاد می کند و وقتی زندگی 
شهدا را از زبان مادرانشان می نویسیم، در واقع سبک تربیتی آنها را به عنوان الگویی برای خود قرار داده 
گر بخواهیم فرزندانی شایســته داشته باشــیم، چه الگویی بهتر از  و در زندگی کنونی پیاده می کنیم. ا

سبک تربیتی مادران شهدا!«
کید کرد و افزود: »هفت ســال اول و دوم در  وی بر اهمیت تدوین کتاب درباره ســیره مادران شــهید تا
گر  وظایف مادری  تربیت فرزندان، بسیار مهم است. مادر نیز نقش اصلی را در مسیر تربیت ایفا می کند. ا
به درستی انجام شود، فرزندان به راهی هدایت می شوند که به سختی از آن برخواهند گشت. با این 
اوصاف، شهدای دفاع مقدس از 14 سالگی راه خود را انتخاب کرده و در هفت سال سوم تربیتی، دارای 
شخصیتی کامل بوده  و به هیچ وجه، امکان تغییر در آنها وجود نداشته است. به همین دلیل برخی از 

آنها در سن بیست و چند سالگی به عنوان فرمانده انتخاب می شدند.« 
این بانوی نویسنده، با اشاره به محیط نامناسب اجتماع در دهه 40 و دوران قبل از انقالب خاطرنشان 
کرد: »مادران شهدا با وجود فساد در اجتماع آن دوران، چنین فرزندانی تربیت کردند. بعد از پیروزی 
انقالب که جامعه به سمتی صحیح برگشت، تاثیر آن سبک تربیت، خود را نشان داد؛ همان گونه که 
امام خمینی)ره( فرمودند: »نهضت خودمان را مرهون زن ها می دانیم. مردها به تبع زن ها در خیابان ها 

می ریختند. تشویق  می کردند زن ها مردان را. خودشان در صف های جلو بودند.«
کنون از مادران شهدا دریافتم، این است که زنان منفعل  حاج حسینی در ادامه  یادآوری کرد: »آنچه تا
کثر این مادران در زمان مبارزات، فعالیت انقالبی داشته اند و در بطن جامعه  و گوشه نشین نبوده اند. ا
حضور پیدا می کردنــد. برای مثــال خانم آنجفی، مادر شــهید قوچانی نیز در پشــت جبهه، مشــغول 
فعالیت بوده است. پس مادران شهدا عالوه بر وظیفه اصلی شان که همان تربیت فرزندان بود، هیچ گاه 
گوشه نشین نبوده و فعال اجتماعی و فرهنگی بوده اند. مادران کنونی، گاهی بین این دو مقوله فاصله 

می اندازند. در حالی که با الگوگیری از مادران شهدا باید هر دو را در راستای یکدیگر داشته باشیم.«
وی روحیات مادران شهدا را متفاوت ارزیابی کرد و اظهار داشت: »نمی توان چند ویژگی شخصیتی را به 
همه تعمیم داد. برخی فرزندانشان را امانتی نزد خود می دانستند که به خدا داده اند. آنها امید دارند که 
فرزندانشان در دنیای دیگر،  چشم به راه آنهاست و در این دنیا نیز هنوز ارتباط روحی و احساسی دارند. 

اما هیچ کدام از راهی که فرزندانشان انتخاب کرده اند، پشیمان نیستند.«

الههحاجحسینی

طیبهکیانی

صبر بی پایاِن مادراِن شهدا

کبر کیانی« برادر شهید و مفقوداالثرش را از زبان مادر نوشته و در کتابی  »طیبه کیانی« که زندگی »شهید ا
با عنوان »چشمانی که بر در ماند« منتشر کرده، اظهار داشت: »چشمان مادرم تا آخرین لحظه زندگی، 
اشک بار بود و منتظر رسیدن خبری از برادرم ماند. گاهی می گفت: اشک هایم مثل آتشی من را از درون 
می سوزاند. اما خوشحالم که پسرم را در راه دین و خدا دادم. او حتی حاضر بود که ناخنی از برادرم به 
دستش برسد تا از چشم براهی درآید. اما هیچ نام و نشانی از او پیدا نشد. به همین دلیل نام کتاب را 

"چشمانی که بر در ماند" انتخاب کردم.«
کیــد کرد: »به من  وی با ارزیابی تجربیات متعددی که در زمینه مصاحبه با مادران شــهدا داشــته، تا
ثابت شده که تربیت دینی   اسالمی و وطن پرستی، بستگی به سبک پرورش مادر دارد. مادران شهدا 
بسیار زحمت کشیدند و امکانات کنونی را نداشتند. ما باید از زندگی این مادران الگو بگیریم؛ مادرانی 
که فرزندانشــان را با دستان خودشــان رهســپار جبهه می کردند، پیکر پسرشــان را بر دوش گرفته و به 
گر بتوانیم خاطرات و  ک می سپردند. این شجاعت ها و صبرها باید برای آیندگان، الگوسازی شود. ا خا

کتاب های بیشتری از مادران شهدا بنویسیم، ضرر نخواهیم کرد.«
وی از  کتاب »بخشدار 14 ساله: زندگی و خاطرات شهید مهرداد عزیزاللهی« یاد کرد و افزود: »یک بار مادر 
شهید به نکته زیبایی اشاره کرد: وقتی مسعود ، پسر دیگر خانواده،  شهید شد، صورتش را بوسیدم. 
وقتی دســت بچه ام را باز کردم تا ُگل در دســتانش بگذارم، احســاس کردم دستش باز شــد و ُگل را در 
بین دستانش گذاشتم  ولی وقتی مهرداد شهید شد، جیغ زدم و ناراحتی کردم. همان شب، مهرداد 
به خوابم آمد و گفت: »مادر! فقط مســعود پســرت بود ولی من پســرت نبودم؟ که این گونه بی قراری 
کردی؟«  این تجربه ها صبر و ایثار مادران شهدا را به نمایش می گذارد که چگونه به خاطر وطن و دین، 

از جگر گوشه هایشان گذشتند.«

مادران شهدا و نسل جوان

»زینب عطایــی« یکی دیگــر از بانوان نویســنده حوزه دفــاع مقدس، اثری با عنوان »شــقایق عاشــق: 
روایت هایی از زندگی ســردار شهید حسن غازی« نوشــته و با مادر این شهید مفقوداالثر نیز مصاحبه 
کرده است؛ وی درباره این تجربه گفت: »شخصیت مادر شهید غازی را در طول انجام مصاحبه ها بسیار 
شــاخص دیدم. وقتی با دوستان شــهید گفت وگو می کردم، پازلی از شخصیت حسن غازی در ذهنم 
شکل می گرفت. وقتی پای صحبت مادرش می نشستم، تبلور بسیاری از خصلت های شهید مانند 

خوش اخالقی را در مادر شهید می دیدم.«
وی تصریح کرد: »یکی از دوستانم در یکی از دبیرستان های اصفهان کار می کرد. کتاب "شقایق عاشق" را 
برای دانش آموزان ُبرد. آنها در فضایی رشد کرده بودند که با فرهنگ شهید و شهادت آشنایی نداشتند. 
کتاب مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت و تعدادی از آنها به دیدار مادر شهید غازی رفتند. با وجود 
بیماری، برخورد ایشــان با بچه ها به حدی خوب و با روحیه باال بود که حتی تصور چنیــن دیداری  را 

نداشتیم.«
نویســنده کتاب »حبیب در نبرد فاو« افزود: »مادر شــهید غازی نقل می کرد که وقتی در تکیه شهدا، 
گلستان شهدای اصفهان، با مادران شــهدا صحبت می  کنم، متوجه می شــوم که در هر خانواده، هر 
فرزندی که بهتر و خوب تر بوده  و ارتباط عمیق تری با پدر، مادر و خانواده داشته، در جنگ شهید شده 
است. او به حدی به شهید حسن غازی وابسته بوده که اطرافیان  می گفتند که ما تصور نمی کردیم که 
بعد از شهادت فرزندش زنده بماند!  فکر می کنم صبر مادران شهدا از سوی خدا به آنها اعطا می شود تا 

این درد را تحمل کنند و با گذشت 30 سال، روحیه خود را حفظ کنند.« 

زینبعطایی

مادر؛ آیینه ای برای شهید

»مرتضی قاضی« محقق و نویســنده حوزه تاریخ شــفاهی دفاع مقدس اظهار داشــت: »صحبتم را با 
جمله ای از آقای علیرضا کمری ، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس ، شروع می کنم. ایشان نکته 
مهمی را بیان می کنند: "... تاریخ به گذشته تعلق ندارد، هر چه را در اطراف خودمان می بینیم، تاریخ 
است؛ تاریخی با َاسنادی که برگ برِگ آن، جهاِن ما و اجزای آن است." با این نگاه به تاریخ، حتی »آه« 
یک مادر شهید در جواب سوال ما، نشانه است و می تواند یک سند باشد. در یک آه مادر، شهید هزاران 

گفته وجود دارد.« حرف نا
کید کرد: »آدم های جنگ، جنِس جنگ ها  وی با اشاره به اینکه »همه جنگ ها شبیه به هم هستند« تا
را از یکدیگــر متمایز می کننــد. باید انســان های حاضر در جنــگ را بشناســیم و در این میــان، مادراِن 
جان باختگان در جنگ، جزو شخصیت هایی هستند که باید به آنها پرداخته شود. حتی قصه زندگی 
مادری که فرزنِد خود را در جنگ جهانی دوم از دست داده، شنیدنی است. چون یک موضوع انسانی 

و جهانی بوده و مسئله ای نیست که منحصر به برهه خاصی مانند جنگ ایران و عراق باشد.«
محقق کتاب »جهان ماند! شــهید جهانگیر جعفــرزاده بــه روایت مادر« ادامه داد: »امســال ســفری 
به بوسنی داشــتیم و مادری اهل سربرنیتسا را دیدیم که ســال ها به دنبال اســتخوان های فرزندش 
می گشت. چون صرب ها در عرض سه روز، نزدیک به هشت هزار نفر را در سربرنیتسا قتل عام کردند و 
جنازه ها را در گورهای دسته جمعی و جاهای مختلف بوسنی دفن کردند. آن مادر، حدود 40 درصد 
اســتخوان های فرزندش را پیدا کرده بــود. وقتی حرف مــی زد   با وجود اینکــه متوجه صحبت هایش 
نمی شدیم   از لحن و اشــک هایش می فهمیدیم که چه می گوید. چون این حس، یک زبان انسانی و 
فطری است. مادری که از شیره وجودش، فرزندی را به دنیا آورده و بزرگ کرده، حاال خبر کشته شدنش 

را می آورند. البته این شرایط برای مادری که فرزندش مفقوداالثر شده، سخت تر است.«
مرتضی قاضی که مراحل پژوهش کتاب »شــهیدان قاضی به روایــت مادر« را برعهده داشــته، درباره 
تجربیاتش از ثبت خاطرات مادران شهدا گفت: »آنچه درباره مادران شهدا در یک جمله درک کردم، 
»عشق مفرط« است. وقتی با مادرم برای کتاب »شهیدان قاضی به روایت مادر« مصاحبه می کردم، 
می گفت: آنقدر این بچه ها را از سن کودکی دوست داشتم و دائم می بوسیدم که بقیه تعجب می کردند.  
همیشه فکر می کردم بدون این بچه ها زنده نمی مانم. احساس می کردم دوست داشتنی ترین افراد 
زندگی ام هستند و تصوِر زندگی بدون آنها غیرممکن بود. حاال چنین مادری، بچه ها را بزرگ می کند و 
در نهایت به شهادت می رسند؛ اما همین مادر در کنار این عشق مفرط، صبر   باورنکردنی دارد. معتقدم 
خدا این آرامش را به مادران شــهدا هدیه داده است. گویی قلب هایشان در دســتان خداست و این 

آرامش را در ازای معامله با خدا به دست آورده اند.«
قاضی که همکاری نزدیکی با موسسه روایت فتح دارد، از اهداف این موسسه در زمینه ثبت خاطرات 
کید کرد: »باید عقبه زندگی مادران شهید و فضای تربیتی آنها نیز مانند زندگی  مادران شهدا گفت و تا
کاوی شــود. "مادر باید آیینه ای برای شهید باشد"؛ این تعبیری است که روایت فتح در  خوِد شهدا وا
»مجموعه کتاب مادران« به دنبال آن بود. یعنی ما  در تحقیقاتمان ویژگی های شهید را در زندگِی مادر 
جست وجو می کردیم. برای مثال، ساده زیستی یکی از ویژگی های برادر شهیدم اسداهلل قاضی بود که 
سبک زندگی مادرم، شاهد آن است.  ما در روایت فتح، به دنباِل تناظر  بین ویژگی های زندگی مادر و 

زندگی شهید هستیم. البته ما این ویژگی ها را نمی سازیم، بلکه آنها را کشف کنیم.«
این محقق دفاع مقدس در پایان یادآور شد: »بیشتر مادران شهدا، به جز نقش مادری و تربیت فرزندان، 
در دوران جنگ در پشت جبهه، فعالیت داشته اند و نقش اجتماعی بسیار پررنگی را ایفا می کردند. در 
مساجد، هیئت ها و حسینیه ها جمع می شدند و کمک های مردمی را جمع آوری می کردند. بنابراین 
مادران شهدا جزو شخصیت های اصلی دفاع مقدس هستند و ثبت و ضبط زندگی آنها بخش مهمی 

از تاریخ جنگ است.«

مرتضیقاضی

روزمرگــی، زندگــی همه مــان را در برگرفتــه و گاهــی آنقــدر غــرق در 
مشغله ها می شویم که عزیزترین ها را فراموش می کنیم. آنانی که 
در دهه ای نه چندان دور، پسران جوانشان را از زیر قرآن عبور دادند 
و رهســپار جبهه هــا کردند؛ همــان زنانی کــه هیچ گاه حــس و حال 
واقعی شان را درک نخواهیم کرد  اما هنوز افرادی پیدا می شوند که 
با صبر و عالقه، پای صحبت  مادران شهدا بنشینند و درددل هایشان 
را با قلــم، ماندگار کنند. آثار متعددی درباره ســیره مادران شــهدا و 
روایــت زندگی شــهید از زبان مادر منتشــر شــده و روزنامــه اصفهان 
زیبا، با چهار نفر از فعاالن این حوزه گفت وگو کرده تا دنیای درونی 

مادران شهدا را از نگاه این نویسندگان به تصویر بکشد.

گـــــــــــــــــــــــــــزارش            
مریم اسدی جعفری



»مادر«

که مبتال به »فراموشی« شده و همین  مادر سعید مدتی است 
چند روز پیش  فراموش کرده بود که ظرف شیر را از روی گاز بردارد؛ 
که مادرش را به آسایشگاه سالمندان  سعید تصمیم می گیرد 

بفرستد...
این خالصه فیلم داستانی چهار دقیقه ای است که پیشنهاد ویژه 
کران در روزهایی است که همه ما به تکریم و تعظیم  عمار برای ا

مادرانمان مشغولیم.
این فیلم کوتاه یکی از آثار مجموعه »سبک زندگی« است که از 
کران های مردمی هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار  طریق ا
که  ل شهید، مدارس و هر مکانی  در مساجد، پایگاه ها، مناز
کران فیلم به صورت جمعی امکان پذیر باشد، به نمایش  امکان ا

گذاشته می شود.
سامانه  به  »ثبت نام«  عبارت  ارسال  با  می توانید  هم  شما 
کانال  ۳۰۰۰۴۵۵۰ یا از طریق شماره تماس ۰۹۱۰۳۲۶۰۹۳۰ یا 
 @AmmarEsf تلگرام، سروش و آی گپ عمار اصفهان به آدرس

برای دریافت این اثر و آثار دیگر جشنواره اقدام نمایید.

  کانال تلگرامی
روزنامه اصفهان زیبا

مـــوجـــودیــت هـــر رســـانه ای به مخاطبانش 
گر امروز  بیسیم چی منتشر  است. بی تردید ا
می شــود به آن دلیل اســت که مخاطبانی 
دارد کــه آن را می خواننــد؛ مخاطبانــی کــه 
بیســیم چی بــه نفس آنهــا زنــده اســـــــت.  
باشــگاه مخاطبــان بیســیم چی، ضمیمه 
پایداری روزنامه اصفهان زیبا مجالی است 
برای حضــور آنهایــی که دغدغــه فرهنگ 
دفاع مقدس و نشر اندیشــه های شهدا را 
دارند و بدون شــک بیســیم چی برای آنها 

منتشر می شود. 
پس نظراتتان را بگویید

نقدمان کنید
به ما پیشنهاد بدهید

به ما سوژه معرفی کنید
و خالصه اینکه با حضورتان دلگرممان کنید

و در این مسیر تنهایمان نگذارید....
برای ارتباط با بیسیم چی می توانید

با ما تماس بگیرید 
ایمیل بزنید 

مطالــب موردنـــظرتان را بـــه آدرس مـــــا 
 پســت کنیــد یــا از طریــق کانــال تلگرامــی
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نخســتین مجلــد از مجموعــه کتاب هــای »تاریــخ 
شــفاهی همســران فرماندهان« بــا عنــوان »همراه: 
روایــت دکتــر مهرشــاد شــبابی از همراهــی بــا ســردار 
سرلشکر دکتر ســید یحیی )رحیم( صفوی در دوران 
دفــاع مقــدس« بــه قلــم زهــرا اردســتانی تدویــن و 
توسط مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر 

شده است.
کودکــی،  کتــاب، روایت هــای خواندنــی از  ایــن 
نوجوانــی، فعالیت هــای مبارزاتی مهرشــاد شــبابی 
تا ازدواج بــا ســردار رحیم صفــوی، زندگی عاشــقانه 
با این فرمانــده دوران دفاع مقــدس و فعالیت های 
اجتماعی شــبابی پــس از جنــگ تحمیلی را شــامل 

شده است.
مهرشاد شبابی که دوران مدرسه را در شهر اصفهان 
ســپری کرده، خاطرات جذابــی از مبــارزات انقالبی 

روایت کرده که در بخشی از آن آمده است: 
و  مــادران  کــه  بــود  رمـــضان  مــاه  کــــنم  »فکــر 
خانــه  مقابــل  سیاســی،  زندانیــان  خواهــران 
آیــت اهلل خادمــی تحصــن کردنــد... خانــه یکــی از 
بازاری هــا، ســمت چــپ خانــه آیــت اهلل خادمــی 
بــود. اعــالم کردنــد بــه دســتور آیــت اهلل خادمــی، 
مــادران و خواهــران زندانیــان سیاســی، در ایــن 
خانــه مســتقر شــوند... مــن رابــط خانــم عســکری 
شــدم. بــه همیــن دلیــل تــوی ســاختمان مســتقر 
ج نشــدم تــا اخبــار داخلــی را به  شــدم و از آنجــا خــار
گــر اعالمیــه ای آمــد تحویــل   اطــالع او برســانم و ا

بگیرم...« 
نقطه اوج کتاب »همراه«، ازدواج مهرشــاد شــبابی 
با سردار صفوی و رابطه احساسی و عاشقانه آنها در 

طول جنگ است.
 نامه های عاشقانه ای که در سال های دفاع مقدس 
ردوبدل کرده اند، در البه الی کتاب منتشــر شــده و 

این اثر را خواندنی تر کرده است: 
»تــوی خانــه مشــغول آشــپزی بــودم. تلفــن زنــگ 
خورد. گوشی را برداشــتم، رحیم بود. با خوشحالی 
ســالم کردم اما از صدایش فهمیدم خیلــی ناراحت 
اســت. تــازه عملیــات کربــالی ۵ تمــام شــده بــود. 
گفتــم شــاید تــوی کارهایــش مشــکلی پیــش آمــده 
می خواهــد  نمی رســید  ذهنــم  بــه  اصــال  اســت. 
خبــر شــهادت بــرادرش را بدهــد. وقتــی گفــت آقــا 
محســن شــهید شــده اســت، خیلــی شــوکه شــدم. 
 احســاس می کردم برای آرامشــش کاری از دستم بر

نمی آید...« 

کافه کتاب
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گــی بــارز تبلور  آنچــه در همه شــهدا بــه عنوان یــک ویژ
داشــت، قدردانــی از پدر و مــادر و خدمــت صادقانه به 
کــه بــدون احتــرام به آنهــا گرفتــن »جواز  آنها بــود، چرا
شــهادت« معنایی نــدارد. رضایــت خداونــد هم فقط 
جایی حاصل می شــود که آدمی بتواند پــدر و مادرش 

را راضی نگه دارد. 
حتی شــهدایی که پدر و مادرشــان راضی به حضور در 
جبهه هــا نبودنــد، هیچ گاه ســعی نکردند بــا پرخاش و 

بی احترامی به مقصود خویش برســند، بلکه در کمال 
خوش رویی و احترام، به واجبات خود عمل می کردند. 
شــهادت گوهــر گران بهایــی اســت کــه برای به دســت 
آوردنــش بایــد بســیار تــالش کــرد؛ عبــادت، خدمــت، 

محبت و... . 
مهم تــر از همــه اینکه برخــالف عقیــده بســیاری، باب 
شهادت بســته نیست. کســی که الیق شــهادت شود 

نمی میرد! شهید می شود. 

چهــل و ششــمین شــماره بیســیم چی را بــه نام مــادران 
شــهدا بســته ایم. مادرانی که با بخشــندگی تمــام، میوه 
دل و حاصل عمرشــان را تقدیم اســالم و انقــالب کردند.  
مادرانی کــه حضــرت زهــرا )س( را الگو و سرمشــق زندگی 
خود قرار دادند و نیک دانستند که برقراری و ثبات نهال 
انقالب نیاز به آبیاری دارد، آن هم با خون فرزندان وطن. 
به راستی جامعه مسلمان، سالم و متعالی بیش از هرچیز 

در گرو تربیت سالم است، تربیتی که فقط و فقط از عهده 
مادران ساخته است وگرنه هیچ کس نمی تواند جامعه را 
رشــد دهد. اینکه امام امت، ایــن همه ســرباز و جان فدا 

داشت به خاطر همین بود. 
جامعــه امــروز نیز بیــش از هرچیــز نیازمنــد این اســت که 
مادران، قدر منزلت و جایگاه خویش را بدانند و با مطالعه 

گاهی قدم در راه جهاد تربیت بردارند. و آ

تلنگر

بهانه ای برای امتداد 

بسیج شــهرداری اصفهان اقدام به برگزاری یادواره ای با 
له های عاشــق شــهر« کــرد. در این مراســم که  عنوان »ال
برای نخســتین بار و به منظور تقدیر از خانواده شــهدای 
شهرداری اصفهان عصر روز چهارشنبه شانزدهم اسفند 
در تــاالر هنــر برگزار شــد، مــادر بزرگوار ســردار شــهید حاج 
حســین خرازی، فرمانده بااقتدار لشــکر ۱۴ امام حســین 
علیه الســالم نیز حضور داشت.فرماند بســیج شهرداری 
کــه بــرای  اصفهــان در خصــوص برگــزاری ایــن یــادواره 
نخستین بار در شهر اصفهان برگزار می شود، گفت: هدف 
از برپایــی این یــادواره، عمل به فرمایشــات مقــام معظم 
رهبری در خصوص زنده نگه داشــتن یاد شهدا و تجلیل 

از ایثارگری های خانواده این عزیزان است. 

وی خاطرنشــان کــرد: بــه همیــن دلیــل و بــا هماهنگــی 
شــهرداری اصفهــان پــس از حــدود دو مــاه تحقیــق، 
توانستیم هشــت شــهید که کارمند شــهرداری اصفهان 
بوده اند را شناســایی کــرده و از خانواده آنهــا برای حضور 
در ایــن برنامــه دعوت بــه عمل آوریــم. محمد ســلیمانی 
کید بر ایــن موضوع که شــهدا بــرای تامیــن امنیت و  بــا تا
آســایش ما، جــان خــود را فــدا کــرده انــد و خانواده های 
آنان نیز این مسیر را ادامه داده اند، عنوان کرد: بر همین 
اساس و به مناسبت ایام والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و همچنین والدت امام خمینی )ره( در مجموعه بســیج 
شــهردای بــرای برپایی نخســتین گرامیداشــت و تجلیل 
له های  از خانــواده ایــن عزیــزان برنامــه ای بــا عنــوان »ال

عاشق شهر« تدارک دیده  شد.وی با اشاره به حضور مادر 
بزرگوارســردار شــهید حاج حســین خرازی در ایــن برنامه 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه ســالروز شهادت حاج 
حسین خرازی، فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین)ع( هم در 
همین ایام بود، در کنار خانواده هشت شهید شهرداری، 
از خانواده بزرگوار شهید حاج حســین خرازی هم دعوت 
کردیــم تــا در ایــن برنامــه حضور داشــته باشــند و بــه این 
واســطه فتح بابی برای ارتباط بیشتر شهرداری اصفهان 
با خانواد این عزیزان ایجاد شود.گفتنی است این مراسم 
با حضور نوروزی، شهردار اصفهان، حمید طالبی، مشاور 
ایثارگران در شهرداری و جمعی از معاونان شهردار در تاالر 

هنر اصفهان برگزار شد. 

رویداد هفته
برگزاری نخستین یادواره شهدای شهرداری 

اصفهان میزبان »الله های عاشق شهر« شد
 »همراه« با زندگی مشترک 

سردار صفوی 

پیشنهاد این هفته عمار

س
ت عک

روای

     خبـــــــــــر      
گروه پایداری

 مادرانه  های شهدای دوقلو
که با هم شهید شدند

خاطرات آن روزها تند و تند مثل یک فیلم سینمایی از 
جلوی چشــمانش عبور می کند، خاطرات همه این 
بیســت و یکســالی که ناصر و مســعود جلویش قد 
کشیدند اما خاطره روزی که خبر پرپرشدنشان را 
برایش آوردند، محال است به این آسانی ها از ذهنش 

بگذرد!
نگاه مهربان مادر دارد عکس فرزندانش را بر روی 
دیــوار نــوازش می کند کــه ناگهان یــاد تلگراف 
تبریک عید نوروز ناصر و مســعود می افتد، تلگرافی 
که تنها سه روز قبل از شهادتشان به دست او رسیده 
است. می گوید: نوزدهم اسفند 63 بود که تبریک 
عیدشان با تلگرافی به دست ما رسید.گفته بودند 
که برای عید می آییم اصفهان، اما تنها ســه روز بعد 
نون به شــهادت  از آن در عملیات خیبر و در جزیره محج

رسیدند.

شی از مصاحبه با  مادر شهیدان  بخ
ناصر و مسعود خودسیانی

     روایــــــت      
زینب تاج الدین


	19
	20
	21
	22

