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مادرشهیدانابراهیموعلیرضارمضانیازپارههایتنشمیگوید

معجزهایبهنامابراهیم
خدیجه علی نیا -ابراهیم ،علیرضا! می دانید مادرتان در همه این سال ها هنوز برای تان بی تابی می کند؟
میدانیدامروزوقتیبهیادشمامیافتدهنوزبغضمیکند؟مادرتانسکینهبانوراچگونهآرامکنم؟تحمل
 39سال فراق فرزند برای مادر سخت است ،فراقی که فقط یک مادر آن را لمس می کند ،االن که می خواهم
بنویسم یاد بی تابی هایش کلماتم را از نفس انداخته است.
گوشه چارقد سفیدش را می گیرد ،نزدیک صورتش می کند ،اشک های جاری شده از چشمانش را از نگاه
بایدرضایتمیدادم
ابراهیم،سحرگاهرایادتهست؟تالشتبرایراضیکردنمنتیجهداد.ابراهیم،
ثانیهثانیهبودنترامرورمیکنم.هنوزجایدستانترادورگردنمحسمیکنم.
گاهیبرجایخالیاشدستنوازشمیکشم.پیشانیمادرخیسشدهاست
ودرحالیکههجوماشکهایشامانشنمیدهد،میگوید:میدانیابراهیم
چگونه مرا راضی کرد؟ ابراهیم گفت :امام حســین(ع) برای چه رفت؟ من راه
امامحسین(ع)راادامهمیدهم.اوجملهایگفتکهمنبایدرضایتمیدادم.
وقتی ابراهیم نام امام حســین(ع) را بر زبانش جاری کرد ،سکوت کردم ،فقط
نظاره گر شادی وصف ناپذیر ابراهیم قبل از اعزامش شــدم .او غرق در شادی و
منغرقدربغض...
  ابراهیمدرگوشمادرتچهگفتی؟مادرتمیگوید:گفتهایاززنانودختران
ایران که ناموس مان هســتند باید دفاع کنیم .گفته بودی می خواهی از خاک
میهناتدفاعکنی.ابراهیماینمردباغیرت،طاقتجسارتبهدخترانوزنان
سرزمیناشرانداشت    .
آشوب آن شب
سکینه ما را به 39سال قبل می برد ،نفس اش به شــماره افتاده ،دست اش را
آرام روی قلبش می گذارد ،در حالی که خودش را آرام تکان می دهد می گوید:
تیر به قلب ابراهیم ام خورده بود .من در خواب دیدم .هنوز هم آشوب خواب آن
شبرادرسفرهچشمانشمیتوانیببینی،پرازبیتابی.میگوید:بعدازدیدن

من و دخترش زهرا پنهان می کند .زهرا می گوید :امروز مادرم پس از مدت ها از بغض هایی که در دلش
مانده رها شده...
من امروز خاطرات و حرف های مادر شهیدان ابراهیم و علیرضا رمضانی از شهدای بجنوردی دفاع مقدس
را برای تان روایت می کنم.
مادر بی تاب با صدای گرفته می گوید :ابرا...هیم ،علی ....رضا.

آن خواب درد آور تا صبح آرام و قرار نداشــتم ،ابراهیم ام را در خواب دیده بودم.
صبحهمانروزبرایرهاییازبیتابیازدخترمخواهشکردمبهخیابانبرویم.
درشهرخبریبود
من و دختــرم زهرا وارد خیابان شــدیم .حال و هوای شــهر خاص بــود ،عده ای
بسیجیشهرراآمادهمیکردند.گویاقراربودشخصمهمیواردشهرشود.همه
درتدارکبودند.اعالمیههاییبردرودیوارشهرنصبمیکردند،بهدخترمگفتم
مثلاینکهخبریاست.نگاهیبهاطرافکردوگفت،نمیدانمچهاتفاقیافتاده
است .من و دخترم نمی دانستیم شهر در تدارک تشییع پیکر شهید من است.
قبل از رسیدن به خانه ،دوپاسدار جلوی در ایستاده بودند ،قبل از نزدیک شدن
بهآنهاروبهدخترمکردموگفتم:ابراهیمشهیدشده.زهرابهتزدهبهچشمانم
خیره شد و گفت :مادر چه می گویی؟ من و زهرا سکوت کردیم .سکینه ناگهان
آراممیشودومیگوید:بهآندوپاسدارگفتمبرایچهآمدهاید؟ازابراهیمنامه
آوردهاید؟بدوناینکهاجازهبدهمسخنیبگویند،گفتم:میدانمپسرمشهید
شده است .پسرم 21ساله و دانشجو بود .از طرف بسیج در جنگ های نامنظم
شهیدچمرانبهعنوانمعاونفرماندهحضورداشت...
ابراهیم در ششم بهمن 59در سوسنگرد ،در جنگ های چریکی نامنظم شهید
چمران ،آرپیجیزنبود.اوبعدازچهارماهونیمحضوردرمنطقهبااصابتگلوله
به قلب اش به شهادت رسید .به گفته دوستانش ابتدا تیر به پای ابراهیم اصابت
کرده و او برای جلوگیری از خونریزی با چفیه اش پایش را می بندد ،چفیه ای که
هنگامتحویلپیکرشهنوزبهپایشبستهبودهاما باتیریکهقلباشراهدفقرار
می دهد به شهادت می رسد.او وصیت کرده بود خبر شهادتش را همزمان با روز
تشییعاشبهمااعالمکنند،اونمیخواستماناراحتشویم.دقیقاطبقخواسته
ابراهیمصبحخبرشهادتشرااعالمکردندوظهرهمانروزپیکرشدرشهرتشییع
شدودرگلزارشهداآرامگرفتبدوناینکهاجازهبدهندمنپیکرابراهیمراببینم.
  ازخداپسرخواستم
بعد از شهادت پسرانم ،بی تابی امانم را بریده بود .از خدا خواستم پسری به من
عطاکند،دعاهایمبیپاسخنماندودرسن 44سالگیبهلطفخداوند صاحب

مراسم تشییع ابراهیم -بهمن 59

طــی روزهــای گذشــته ســاختمان جدیــد مرکز
توان بخشــی جانبازان قطع نخاعی امام خمینی
مشهد(ره)باحضورمسئوالنبنیادشهید،شهردار
و تعدادی از اعضای شــورای شهر مشــهد افتتاح
شــد .این ســاختمان که طی چند ســال به همت
شهرداری و شــورای شهر مشــهد به بهره برداری
رسیده است ،خدمات اقامتی با ظرفیت 30تخت
برای امور درمانی و اقامتی جانبازان قطع نخاع را
در دستور کار دارد.
در پی این افتتــاح ،مدیرعامل انجمــن جانبازان
نخاعی ایرانیان با تقدیر از توجه شهردار و شورای
شهر مشــهد ،از بنیاد شــهید انتقاد کرده و گفته،
بهتر اســت این بنیاد خدمــات نهادهــای دیگر را
مصادره به مطلوب نکند.
در متــن حســین اســرافیلی مدیرعامــل انجمن
جانبازان نخاعی ایرانیان که در سایت این انجمن
منتشر شده ،آمده است:
«خدای بــزرگ را ســپاس گزاریم که بــه میمنت
و مبارکی و در ســالروز میالد با ســعادت حضرت
علــی بــن موســی الرضــا (ع) ،ســاختمان جدید
مجموعــه اقامتــی ،مجــاور آسایشــگاه جانبازان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نخاعــی مشــهد مقــدس بــا ظرفیــت ۳۰تخــت
و بخــش هــای مختلف بــه بهره بــرداری رســید.
البته همه جانبازان قطع نخاعی مشــهد مقدس
شــاهد و ناظر بوده و هســتند که ایــن مجموعه با
جدانه و مســتمر اعضای
تالش و پیگیری هــای ُم ّ
گروه پیگیــری انجمــن جانبازان نخاعی مشــهد
مقدس ،به خصــوص تالش و کوشــش صمیمانه
دبیر گــروه پیگیــری و عضو محترم هیئــت مدیره
انجمــن مرکز ،جناب آقــای مداح به ثمر نشســته
است.
قدردانی اعضای
لذا بدین وسیله مراتب تشــکر و
ِ
هیئت مدیره انجمن جانبازان نخاعی کشور را از
زحمات و خدمات اعضای گــروه پیگیری انجمن
جانبازان نخاعی در استان خراسان رضوی اعالم
و برای ارائه ایــن خدمت به جانبــازان افتخار می
کنیم.
و همچنین از کمک ها و مساعدت های مالی و در
خور توجه اعضای محترم شــورای اســامی شهر
مشهد مقدس و شهردار محترم مشهد مقدس که
طی پنج سال در جهت تکمیل این پروژه گام های
موثر و ماندگاری برای یادگاران هشت سال دفاع
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فرزند پسر شدم .برای او نام ابراهیم را انتخاب کردم .یعنی نام فرزند اولم را که
شهیدشدهبودبرایپسرتازهمتولدشدهامانتخابکردم تاهمیشهبهیادابراهیم
شهیدم باشــم .به یاد دارم زمانی که در بیمارســتان بودم پرستاران می گفتند
شهیدتزندهشدهاست.اشکهاییازسرشوقازچشمانمادرسرازیرمیشود.
او می گوید :معجزه ای به نام ابراهیــم دارم .تمام خصوصیات اخالقی ابراهیم
شهیدم را ابراهیم تازه متولد شده دارد .او همان شهید است دو دست اش را به
نشانهشکرگزاریباالمیبردومیافزاید:ابراهیممنهماکنون 34سالدارد.
مادر شهیدان آرام آرام صندوقچه دلش را باز می کند .او فرزند دیگرش را هم در
راهدفاعازکشوردادهاست.برایمادردلتنگیهایعلیرضامشابهدلتنگیهای
ابراهیماست،میگوید:علیرضادرسن 15سالگیعزمجبههکرد.حدودیکماه،
فقطبهدنبالراهیبودتارضایتمنرابگیرد.بعدازشهادتابراهیمنمیخواستم
او را از دست بدهم اما او بسیار پیگیر بود .ســاعت ها و روزها همراه من می شد تا
شایدبتواندرضایتمنرابگیرد.بیتابیمیکرد،دلشنمیخواستبماندفقط
میخواستبرود.ازهرراهیواردشدتارضایتمنرابگیرد،مخالفتمنتاثیری
نداشت.درحالیکهبغضامانشنمیدهد،میافزاید:علیرضا،یکروزروبهمن
کردوگفت:اسلحهبرادرمرویزمیناست،منبایدبروم.بهعلیرضاگفتم،پسرم
سنتوکماستچرامیخواهیبروی؟گفت:منهممثلعلیاکبر(ع)وحضرت
قاسمبایدبهمیدانبروم.باگفتناینجملهرضایتمراگرفت.مادرهمچنانباگریهو
صدایبغضآلوداینموضوعرابرایمنتعریفمیکند.اومیگوید:وقتیرضایت
دادمازشدتخوشحالیمرابوسید.بهسرعتبهدنبالکارهایشرفتتادورههای
آموزشیراببیند.اوبایدمیرفتتاروحشآرامبگیرد.مننتوانستممانعاششوم.
فرزندانمراندیدم
علیرضابهعنواننیرویبسیجیرفتودرسال 65درشلمچهبااصابتخمپاره
شهیدشد.بهگفتههمرزمانشعلیرضاابتدادرعملیاتشلمچهتیرمیخوردو
زخمی می شود ،اما تانک های دشمن به او و همرزمانش رحم نمی کنند و تنها
نیمیازپیکرعلیرضاباقیمیماند .پیکرهردوشهیدرابهمننشانندادند،من
نتوانستمبافرزندانمخداحافظیکنم.دلمهوایدیدندوپسرشهیدمرادارد.
دلم می خواهد در آغوش شان آرام بگیرم و صدای شان را بشنوم .خبر شهادت
علیرضارابهپدرشاعالمکردندواوهمآرامآرامبهماگفت.

انتقاد انجمن جانبازان نخاعی
ازبنیاد شهید

لقمهاترازمینبگذاروبرو

زهرا خانم ،خواهر شــهیدان بعــد از پایان صحبــت های مــادرش خیلی کوتاه
همکالمممیشود.بهمادرشنیمنگاهیمیکندوبهآرامیمیگوید:ابراهیم
سهماهدرجبههبود،دوهفتهبرایمرخصیآمدهبودوبعدازآنشهیدشد.اوبارها
بهماگفتهبودشمافقطنامیازجنگرامیشنویدوهمین.جنگرادرکنمی
کنید،پدرموقتیبیتابیهایمادرمرامیدیدبهابراهیممیگفت،بهجبههنرو
اماابراهیممیگفت:اگربدانیددشمنانچهبالییسرزنانودخترانسرزمین
مانمیآورندمیگوییلقمهاترازمینبگذاروبرو.بهیاددارمزمانیکهساک
لباسهایابراهیمرابرایرفتنبهجبههمرتبمیکردم،بستهکپسولیدیدم
و از او سوال کردم ،این بســته چه نوع کپسولی است؟ ابراهیم توضیح داد برای
جلوگیریازسهروزتشنگیوگرسنگیاست؛زیرادربرخیازعملیاتهامجبور
بودندسهشبانهبدونآبوغذابمانند.علیرضا،برادرکوچکترم،بعدازشهادت
ابراهیم حرف رفتن به جبهه را می زد .او  15سال بیشتر نداشت اما عزم رفتن
داشــت .به یاد دارم زمانی که می خواست اعزام شود به مشهد آمده بود .خیلی
تالش کردم مانع رفتن اش شوم اما فایده ای نداشت .علیرضا بعد از دو هفته با
اصابتخمپارهدربهمن 65درشلمچهدرعملیاتکربالی 5بهشهادترسید.

از جانبازان نخاعی بــردارد .ان شــاءا ...زحمات
و خدمات اعضــای گروه پیگیــری جانبــازان ،در
پیشگاهخداوندمتعالماجورخواهدبود.بیشک
مصادره به مطلوب کردن زحمات برادرانمان که
با تن رنجور خویش این مهم را تحقق بخشیدند ،از
طرف بنیادشهیدوامورایثارگرانامرپسندیدهای
نیست و ایشان ضمن لزوم توجه به هدایت پذیری
از مدیران زیر دســت خــود ،الزم اســت برای حل
مشکالت ناشــی از بدهی به بیمه دی اقدام کنند
که مســائل درمانی ایثارگران را تحــت تاثیر قرار
دادهاست .باتشکرمجدداززحماتگروهپیگیری
خراسان رضوی».
•هزینه  5.6میلیاردی شهرداری برای
ساختمان جدید

مقدس برداشتند ،سپاس گزاریم  .امیدواریم که
مســئوالن بنیاد شــهید و امور ایثارگران قدردان
زحمات نمایندگان انجمن جانبــازان نخاعی در

مشــهد مقدس باشــند و گام بعدی را بنیاد شهید
به منظور تکمیل بخش دیگر این آسایشگاه برای
ارائه خدمات بهتر و در خور شأن به تعداد بیشتری

علیرضا-ابراهیم

همچنین در خبر سایت انجمن جانبازان نخاعی
آمــده اســت :پــروژه توســعه مرکــز توانبخشــی
جانبــازان امــام خمینــی (ره) از ســال  ۱۳۹۴با
پیشــنهاد و پیگیــری انجمــن جانبــازان نخاعــی
خراســان رضوی و با حمایت همه جانبه شــورای
اسالمی و شهرداری مشهد مقدس آغاز و براساس

اعالم شهردار مشهد مقدس تاکنون  65میلیارد
ریال برای ســاخت این مرکز درمانی هزینه شده
است.
پروژه ای که به گفته جانبازان مرکز ،بنیادشــهید
هیچ نقشی در احداث و هزینه ها و حتی پیگیری
های آن نداشته است.
مســاحت کل ایــن مرکــز  ۱۱هــزار مترمربــع
اســت و زیربنای ســاختمان جدید که با کاربری
مرکــز درمانــی ویــژه جانبــازان قطــع نخاعــی
احــداث شــده ،برابــر بــا هــزار و  ۱۰۰مترمربع
اســت و جانبــازان از خدمــات توا نبخشــی،
فیزیوتراپــی ،پایش ســامت و خدمات ورزشــی
نیــز بهرهمنــد میشــوند ۹ .پزشــک متخصص و
یک پزشــک عمومی در این مرکــز فعالیت دارند
و در صــورت نیــاز جانبــازان  ۷۰درصــد قطــع
نخاعی اســتانهای خراسان شــمالی و جنوبی
نیــز از خدمــات ایــن مرکــز بهرهمند میشــوند.
استان خراســان رضوی بیش از  48هزار جانباز
تقدیــم نظام مقــدس جمهــوری اســامی ایران
کرده است که هم اکنون  140جانباز  70درصد
ضایعه نخاعی در این استان حضور دارند.

