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مادرانههایشهیدانمحمودواحمدطالبی

 37سالهرروزبهمزارفرزندان
شهیدشمیرود
پیکرهاییکهپسازشهادت زائرامامهشتمشدند
(ع)

علینیا -کافیاستدلتانهوایزیارتامامهشتم،اماممهربانیهاراداشتهباشد،وقتیدلپروازکندبهآنحرمآسمانی،حتماجسمهماگرشدهازفرسنگها
فاصلهازسنندج،کرمانشاه،خرمآباد،مهدیشهروکازرونبهسویشپرمیکشد،همچونشهیدانیکهپیکرهایشانپسازشهادتنیزبهزیارتآقاامامرضا(ع)
شرفیابشدند.غایبانزندهایکهبعدازشهادتشانباوجوداینکهاهلمشهدنبودنداماپیکرشانبههربهانهایزائرحضرتغریبالغرباشد.بااینتوصیفاین
زیارتهاراچگونهمیتوانوصفکرد؟شهیدانعلیعباسحسینپور،محمدمردانی،غالمرضاذاکریان،محمدحاجیلوییومحمدرضاعاشورازجملهشهیدانی
بودندکهپیکرهایمطهرشانازگوشهوکنارکشوردرظاهربه اشتباهعزمزیارتامامهشتمرامیکنند .چندبرشکوتاهاززیارتهایاینشهیدانراباهممرورکنیم.

شهیدی که خانواده اش را به زیارت برد
شهیدمحمدحاجیلوییچندروزقبلازشهادتشبه
مرخصی آمده بــود .او قصدکرده بود مــادرش را به
زیارت امام رضا(ع) ببرد اما به خاطر عملیاتی که در
پیش داشت ،موفق نشد .به مادرش گفته بود ،باید
به جبهه بروم ولی زمینه ای برای زیارت شما فراهم
مــی کنــم .او در 15مــرداد مــاه  62در منطقــه
پیرانشهر،درعملیاتوالفجر،2براثراصابتترکش
به شهادت رسید و بعد از شــهادت پیکرش را میان
شهدای اهل مشهد اشتباهی به مشهد منتقل کردند .این گونه شد که زمینه
این زیارت برای مادر محمد و نیز طواف پیکرش در حرم مطهر رضوی فراهم
شد .او متولد 1343در شــهر بهار اســتان همدان و معاون فرمانده گردان
 154حضرت علی اکبر از لشکر انصار الحسن (ع) بود که در عملیات والفجر
 2به شهادت رسید.

آرزوی یک زیارت دیگر   

«ای کاش امام رضا(ع) را باردیگر زیارت کنم»؛ این
جملهبخشیازدستنوشتههایشهیدعلیعباس
حسین پور از شــهدای طلبه و دانشجوی لرستانی
استکهازاوبهیادگارمانده .دوستاناینشهیدهم
گفته بودند او در زمان دانشجویی اتاقی داشت که
رو به گنبد امام رضــا(ع) بود و گاهــی از آن جا رو به
گنبد با آقا درددل می کرد .ارادت خاصش به امام
رضا(ع) و آرزوی زیارت دوباره ایشــان ســبب شــد
پیکرشبهجایانتقالبهزادگاهشخرمآبادبرایوداعبهطوافحرمحضرت
رضا(ع) برود .او در سال  1345در خرم آباد متولد شد .در عملیات والفجر 8
غواص بود و در غروب یکی از روزهای ســال  64در فــاو در حال وضو گرفتن
هدف اصابت گلوله قرار گرفت .شهید از مشهد به جبهه اعزام شده بود و بعد
از شهادتش به مشــهد منتقل شد و به عنوان نخستین شــهید دانشگاه علوم
انسانی رضوی توسط هم دانشــگاهیانش در حرم امام رضا(ع) طواف داده
شد.

شهید زائر اولی

مادر شــهید غالمرضا ذاکریان می گویــد :فرزندم
بسیار آرزو داشت برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد
برود ولی تا ســن  18ســالگی قســمت اش نشد به
خواســته اش برســد که همان زیارت امام رضا(ع)
بود .غالمرضا به خانواده اش گفته بود ،سه ماه باید
در جبهه بمانم ســپس برمی گردم و با هم به مشهد
می رویم .بعد از شهادتش پیکر رضا را اشتباهی به
جایشهیددیگریبهمشهدمیبرند.هنگامتدفین
پالکشرا بازبینیمیکنندومتوجهمیشوند،غالمرضاجزوشهیدانمشهد
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نیستوبهجایشهیددیگریاشتباهیبهمشهدآوردهشدهاست.بعدازچند
روز پیکر شهید از مشهد برگشت داده می شود و در گلزار شهدای مهدی شهر
آرام می گیرد .شــهید غالمرضا ذاکریان  24فروردین سال  65در عملیات
والفجر در منطقه فاو به شهادت رسید.

کنار امام رضا(ع) آرام بگیرم

شــهید محمــد مردانــی همزمان بــا روز تولــد امام
رضا(ع)درکرمانشاهبهدنیاآمد.اطرافیانوخانواده
همه از عالقــه محمد به آقا امام رضــا(ع) خاطراتی
دارنــد   .روزی کــه محمــد بــرای مرخصــی آمــده
بود ،خیلی دلش می خواست به پابوسی آقا برود اما
برایاینکهبایدبهجبههبرمیگشته،امکانتشرف
به مشهد را نمی یابد .به سنندج می رود و بعد از یک
ماه نیز شــهید می شــود .به خانواده اش اعالم می
کنندبرایتحویلپیکرشهیدشانبهمعراجشهدابروند،خانوادهبهمعراجمی
روند اما پیکری که به آن ها نشــان داده می شــود پیکر محمد نبــوده و بعد از
بررسی متوجه می شوند ،پیکر شهید اشتباهی به مشــهد انتقال داده شده
است .او در وصیت نامه اش از خانواده خواســته اگر توانستند پیکرش را در
مشهد خاکسپاری کنند که خانواده نیز به خواسته او عمل می کنند.

افسوس که حاال دیگر نمی توانم

شــهید محمدرضا عاشــور پس از زخمی شــدن در
عملیات والفجــر  ٨به یک بیمارســتان در اصفهان
منتقل می شود .در آن جا خانواده اش به بالین اش
می آیند و تــا لحظــات آخر عمــرش در کنــار او می
نشینند .شــهید عاشور قبل از شــهادت ،خطاب به
خانــواده اش مــی گویــد :مــن آرزو داشــتم پس از
عملیات والفجر  ٨به پابوس امام رضا(ع) بروم ولی
افسوس که حاال دیگر نمی توانم و لحظاتی بعد به شهادت می رسد.
برادرش او را در تابوت می گذارد و روی آن پارچه ای می کشــد و می نویسد:
مهیا کردن
محمد رضا عاشور اعزامی از گرمسار .سپس خود و خانواده برای ّ
مقدماتتشییعجنازهبهتهرانوازآنجابهگرمسارمیروند.جنازهاینشهید
بابقیهشهدابهتهرانمنتقلمیشود.درتهرانبهدلیلنامعلومی،پارچهروی
تابوت محمد رضا ،با شهیدی از مشهد عوض می شود و جنازه را به مشهد می
برند ،غسل می دهند ،کفن می کنند و در حرم امام رضا(ع) طواف می دهند.
وقتی خانواده آن شهید برای دیدار آخر به سراغ جنازه می آیند می بینند این
جنازه،جنازهشهیدآنهانیست.ازآنطرفهمخانوادهمحمدرضامیبینند
جنازه شهیدی دیگر را تحویل گرفته اند .بالفاصله با مرکز تماس می گیرند و
قضیه را اطالع می دهند .سرانجام هر دو خانواده ،شهید خودشان را تحویل
میگیرندوبهخاکمیسپارند.درحالیکهشهیدعاشوربهآرزویشرسیدکه
زیارت امام رضا(ع) بود .شهید محمدرضا عاشور اولین اعزامش در سال61
وآخرین اعزامش  64.7.7بود که به جبهه رفــت و در مورخ 64.11.22در
منطقه عملیاتی والفجر ٨در فاو به شهادت رسید.

علی اکبر ملکی -گاهی فقط ســخن
گفتن از ایثار و شهادت و خاطرات
شــهدا بــه نظر آســان مــی آیــد ،به
خصوص این که خودت هیچ کدام
از ایــن مــوارد را بــه تجربــه لمــس
نکرده باشی.
برای نمونــه شــنیدن درددل ها و
خاطرات مادری که دو فرزندش را
تقدیم کشورش کرده ،شاید آسان
به نظــر آید اما آن جا که قرار باشــد
خودت را جــای آن مــادر بگذاری
کمی تصور سخت می شود .این که  37ســال خیلی از روزها به عشق
زیارت فرزندانت پیاده در ســرما و گرما از روســتا تا ســر مزارشان روانه
شوی ،یکی از همین حرف هایی است که شنیدنش آسان است.
ســخن گفتن از خود گذشــتگی و روانه کردن فرزندان جوان و کم سن
و سال جلوی گلوله دشمن آسان اســت ولی وقتی قرار است با دستان
خودت جوان و عزیز دردانه ات را در حالی که همه در حال گریه و شیون
هستند به خاک بسپاری  ،کار سخت می شود.
فقط ســخن گفتــن از ایثــار و جانبازی خیلی ســاده اســت ولی وقتی
جوانــان دلبنــدت را که بــرای شــان هــزاران آرزو داری و  16ســال
بــا تحمــل تمــام مشــکالت در روســتایی بــدون امکانات   بزرگشــان
می کنی ،بــه جبهه اعــزام کنی ،یکی شــهید شــود و دیگــری را برای
درمان دردهــای جانبــازی اش از این بیمارســتان به آن بیمارســتان
ببــری و آخر هم شــاهد پــروازش به آســمان باشــی ،آســان نیســت.
آری ایــن ها همــه شــنیدنش آســان اســت امــا تجربــه اش ســخت.
بعد از گذشــت حدود  35سال از شــهادت شــهیدان محمود و احمد
طالبی به ســراغ مــادر این دو شــهید گران قــدر در روســتای دهنو از
توابع شهرستان خوشاب آمده ام .پدر شــهیدان اواخر اردیبهشت به
فرزندان شهیدش پیوسته و ســکوت این خانه بیشــتر از گذشته شده
است.
•هیچ وقت پشیمان نشدم

خانم قمر مروی مادر شهیدان می گوید :از این که پسران جوانم را تقدیم
اسالم و کشور کردم ،هیچ وقت پشیمان نبوده و نیستم .وقتی   فرزندم
احمد را بعد از شهادت محمود به خاک میسپردم ،آرامش داشتم و این
آرامش و استقامت را خداوند متعال به من عنایت کرده بود.
•محمود  15ساله بود

می گوید :فرزند بزرگم محمود در حدود  15سالگی ،زمانی که دانش
آموز بود در ســال  61به شــهادت
رسید و بعد از او احمد فرزند دیگرم
راهــش را ادامــه داد .احمد مدتی
بعد ســال  63از ناحیه سر ترکش
خــورد و حــدود  18مــاه بــا همان
وضعیت با مراجعه به بیمارســتان
های مشــهد تحت مــداوا بــود و به
دلیل حرکت ترکش به سمت مغز،
پزشــکان نتوانســتند او را مــداوا
کنند و سال  64به برادر شهیدش
پیوست.
•اگر برف راهم را سد نکند...

این مادر شهید بیشتر روزها به سر
مــزار فرزندانــش مــی رود و آن جا
با آن ها درددل می کنــد :بیش از

 35سال اســت که هر روز یا بیشتر
روزهــا بــرای زیــارت آن ها به ســر
مزارشان میروم مگر این که برف
و باران شــدیدی بیاید کــه راهم را
ســد کند ،آن جا اول پیش پســرم
محمود کــه بــزرگ تر اســت و بعد
پیش احمد می روم.
او دلــش بــرای جوانــان و مــردم
کشورش می ســوزد و غصه آن ها
را هم دارد .می گوید :از مسئوالن
کشور می خواهیم به فکر جوانان و
اشتغال آنان باشند و به آن ها بها بدهند .همیشه برای جوانان دعا می
کنم و البته یکی دیگر از دعاها و آرزوهایم تشرف دوباره به کربال و زیارت
حرم آقا   سید الشهدا(ع) است.
علی آقا برادر شــهیدان طالبی هم می گوید :در سال سوم دبیرستان
زمانی که احمد و محمود در سبزوار در حال تحصیل بودند ،پدرم
من را که کالس پنجــم ابتدایی بودم به همراه آن ها فرســتاد تا
در کنار هم باشــیم .تابستان ســال  61محمود در منطقه
سومار مجروح شد و بعد از بستری و مداوا در تهران به
روستا بازگشت و در اعزام بعدی در آذر همان سال به
شهادت رسید.
او از جوانان مومنی بود که همه مردم به لحاظ
اخالق نیکو و ایمان راسخی که داشت دوست
اش داشتند .در زمان آخرین اعزامش به
جبهه به بدرقهاش رفتم .خاطرم هســت
چون ســن وســال زیادی نداشــتم و در شهر
ســبزوار غریــب بــودم در مســیر برگشــت راه
خانــه را گم کردم و بعد از چند ســاعت گشــتن در
خیابانها مسیر خانه را پیدا کردم.
•از اولین شهدای دانش آموزشهر

  برادر شهید می گوید :محمود از اولین شــهدای دانش آموز
شهرستان خوشاب و منطقه دره یام این شهرستان در آن زمان بود
و بعد از بازگشت پیکرش مردم استقبال بسیار باشکوهی از او کردند .در
آن زمان همه اعضای باشگاه ورزشی حقانی سبزوار که با او تمرین جودو
داشتند با لباس ورزشی سفید تمام مســیر فرعی دو کیلومتری تا روستا
را به احترام آن شهید گران قدر در مراسم تشــییع شرکت کردند.وقتی
محمود شــهید شــد ،برادر دیگرم احمد که با او در جبهه حضور داشت،
از شهادت محمود خبردار شــده اما به خانواده چیزی نگفته بود .اگرچه
برایش خیلی ســنگین و دردآور بود
اما تا آمــدن پیکر به ما خبــر نداد .از
دست دادن برادرش خیلی سنگین
بود .او تنها و بدون برادر و همرزمش
برگشته بود و وقتی همه از او درباره
غیبــت محمــود ســوال میکردیــم
پاسخ می داد که می آید.
•مادرم و شهیدانش

مــی گویــد :بــرای مــا کــه   جــوان
هســتیم حاضر شــدن هــر روزه بر
سر مزار شهیدان سخت است ولی
مادرم با صبوری و با عشق فرزندان
شهیدش هر روز به سر مزارشان در
روســتا مــی رود و با آن هــا درددل
می کند.

