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اينمطالبراخوببخوانيد

ــ »چند روز بعد از ازدواج، با مختصر جهيزيه اي كه داشتيم راهي تهران 
شديم. آن زمان رسم بود كه بيشتر مردم در حوالي بازار و يا محل كار خود، 

خانه تهيه مي كردند.
البته خانه كه، چه عرض كنم! معمواًل يك اتاق اجاره مي كردند كه هيچ 
كدام از شرايط زندگي امروزه را نداشت. اوايل معمواًل برق و گاز نبود. آب 
هم اگر بود در حد يك شير كنار حوض وجود داشت. يك آشپزخانه ي 
مشترك هم در داخل خانه ها مي ساختند. دورتادور حياط هم اتاق بود كه هر 

اتاق به يك خانواده اجاره داده مي شد. 
سرويس بهداشتي هم معمواًل يك دستشويي بود كه به صورت مشترك 
براي همه ي خانواده ها در كنار حياط قرار داشت، از حمام هم كه داخل خانه 
خبري نبود. معمواًل بيشتر جوان هاي آن زمان، وقتي ازدواج مي كردند، زندگي 

را به همين صورت آغاز مي كردند. با هزاران سختي و گرفتاري ديگر.
آن زمان اجاره ي اين اتاق برابر با نيمي از حقوق ماهيانه ي شوهرم بود. لذا ما 

هم بايد تالش مي كرديم كه خرج اضافه اي به زندگي تحميل نكنيم.«
ــ رفتم منزل يكي از بستگان و پرسيدم: حاج خانم چيكار مي خواي بكني؟

گفت: اين اتاق ها رو مي خوام اجاره بدم اما خيلي كثيفه، رنگ و وسايل 
اين كارگرها  ادامه داد:  بعد  بدم.  اجاره  بعد  بكنم و  نقاشي  گرفتم كه يك 

مي گن كه 150 تومان مي گيريم و همه ي اتاق ها را رنگ مي زنيم. 
گفتم: حاج خانم، من نقاشي كردن ساختمان را بلدم، مي خواي من اين 

كار رو انجام بدم؟ 
حاج خانم نگاهي به سر تا پاي من كرد و گفت: تو يه بچه ي هفت ماهه 
اول  اين كار سخته،  نيست،  بدنت  تو  بدي، جون  بهش شير  بايد  داري كه 
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بايد اين ديوارها رو با نفت تميز كني و بعد رنگ بزني، مي توني؟ گفتم: آره 
مي تونم. آن شب براي من فراموش نشدني شد. بچه را كنار اتاق سرد خواباندم 
و شروع به كار كردم. ديوار اتاق ها را ابتدا حسابي تميز كردم و بعد هم شروع 

به نقاشي كردم. 
همين طور چشمانم از حال مي رفت، اما خوشحال بودم كه براي اين كار 
مزد مي گيرم و مي توانم كمي وسايل و مايحتاج خانه را تهيه كنم. نماز صبح 
را در همان اتاق با بوي رنگ ها خواندم. بعد همان جا از حال رفتم و خوابم برد.

ساعتي بعد با صداي حاج خانم از خواب پريدم. صدايم كرد و گفت: سيده 
خانم، حالت خوبه؟ پاشو بريم تو اتاق ما، بعد هم به اطراف نگاه كرد و گفت: 

واي، عالي شده، تو چطور تونستي تو يك شب اين همه كار انجام بدي؟
گفتم: فقط خدا كمكم كرد. خودم هم فكر نمي كردم كه يك شبه اين همه 
كار انجام بدم. حاج خانم هم تالفي كرد و به جاي آن، دويست تومان پول 
به من داد. خوشحال بودم كه در آن شرايط توانستم كمك خرج خانه باشم.
ــ جمال پسر چهارم من بود. دوم بهمن 1340 به دنيا آمد. جمال من، جزء 

سربازان در قنداق حضرت امام بود.
اما اين پسر از لحاظ ايمان و حجب و حيا و دلسوزي از بقيه ي بچه هايم 
باالتر رفت. او در يک عطاري نزديک بازار آهنگرها مشغول شد. جمال بسيار 
پاک دست و مورد اعتماد صاحبكارش بود. از ويژگي هاي خاص او حيا و 
دلسوزي شديد براي خانواده بود، طوري که با آن سن کم حقوق خود را 
جمع مي کرد و در زماني که خانواده احتياج داشت، آن حقوق را به ما مي داد. 
ـ اولين تشرف ما به کربال بود. سال 1381 و در دوره ي صدام. آن موقع در هر 
اتوبوس دو مأمور عراقي حضور داشتند و مراقبت هاي امنيتي بااليي داشتند. 
به مناطق عملياتي  من بر اساس خوابي که از جمال ديدم، وقتي فهميد که 
داخل عراق رسيده ايم، با گريه ي شديد و التماس درخواست  کردم که به من 
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اجازه دهند فقط چند دقيقه از اتوبوس پياده شوم. 
از نظر امنيتي شايد براي مأموران عراقي قابل قبول نبود. اما ناله هاي جانسوز  
يك مادر فرزند گم  کرده و تقاضاهاي من، آن ها را قانع کرد تا اجازه دهند 
دقايقي از ماشين پياده شوم. من، پسرم و مأمور عراقي از ماشين پياده شديم. 
لحظه هاي سخت و عجيبي بود، رفتم و روي خاک ها غلتيدم و چند مشت 
خاک بر سرم ريختم. من مي خواستم گم شده اش را در آن خاک پيدا کنم و 

غم فراق بيست ساله را جبران کنم. 
پسر ايشان ادامه داد: حال افراد کاروان ديگر قابل وصف نبود تا جايي که 
مأمور عراقي چشمانش به خون نشسته و دلش آتش گرفت. دل ها شکست، 
اشک ها جاري بود و ناله هاي افراد کاروان بلند شد. مادرم سبک شده بود و 
راضي به اتوبوس برگشت. گويا گمشده ام را يافته. او آرام شد اما کاروان ناآرام!

ــ خواهر گرامي شهيد، درباره ي جمال مي گويد: هيچ گاه نديدم كه با من 
بي ادب صحبت كند. هميشه هواي من را داشت. وقتي از مدرسه بر مي گشتم 
به من سفارش مي كرد جايي توقف نكن. با دختراني كه سر به زير هستند رفت 

و آمد داشته باش.
ــ دوستش مي گفت: شب عمليات بود. جمال دستم رو گرفت و از جمع 
دوستانش خارج كرد. آنجا چند جمله به من گفت كه هنوز هم آن جمالت 

در ذهن من مانده!
هم  خدا  از  مي شيم.  شهيد  رفقا  اين  و  من  »امشب  گفت:  من  به  جمال 

خواسته ايم كه پيكر ما باز نگرده. ان شاءاهلل دعاي ما مستجاب خواهد شد.«
آيت اهلل  برجسته ي حضرت  شاگرد  و  عارف  )شهيد  آقا  احمد  با  »بعدها 
حق شناس( درباره ي مراسم ختم شهيد جمال صحبت كردم. از او پرسيدم: 
علت اينكه در مراسم ختم اصرار داشتيد كه همه ي بچه هاي بسيج شركت 

كنند چه بود؟ ايشان چيزي نمي گفت. اما من اصرار كردم. 
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اين مراسم  به چهره ي من کرد و بي مقدمه گفت: »در  احمد آقا نگاهي 
امام زمان )عج( شركت داشتند. براي همين من هم اصرار داشتم كه رفقاي 

كوچك تر حضور داشته باشند تا از فيض حضور حضرت بي بهره نباشند.«
ـ قرار بود ميهمان برايم بيايد. ديگر اين سال ها به خاطر پادرد نمي توانستم 
براي خريد اقدام كنم. به يكي از پسرها زنگ زدم و گفتم: مي توني سر راه 

ميوه بگيري؟ قراره برام مهمون بياد. پسرم گفت: چشم حتمًا.
بهترين  با  مفصل  پذيرايي  با  خوبي  مهماني  آمدند.  مهمان ها  بعد  ساعتي 

ميوه ها انجام شد. 
آخر شب بود. مهمان ها رفتند. مي خواستم بخوابم كه پسرم سراسيمه وارد 
ميوه ها داخل ظرف چيده شده.  بهترين  ديد  ميز كرد.  به روي  نگاهي  شد! 
همين طور كه به ميوه ها نگاه مي كرد گفت: »مادر شرمنده، من فراموش كردم 

ميوه بگيرم، شما چي كار كردي؟«
گفتم: »نگران نباش، قبل از اينكه مهمان ها برسند يكي از دوستان هم رزم 

جمال آمد دم منزل و اين ميوه ها را آورد!«
پسرم يك دفعه زد زير گريه، گفتم:  »پسر، چي شده؟« گفت: »من خسته از 
سر كار رفتم خانه، همين كه سرم را روي زمين گذاشتم خوابم برد. يك دفعه 
ديدم كه جمال با چند تا كيسه ميوه وارد خانه شد و به من گفت: بيشتر به فكر 

مادر باش، ما اگر بخواهيم، خودمان مي توانيم مشكالت مادر را حل کنيم.«
ــ جمال را در خواب ديدم كه آمد داخل خانه، پوتين هايش را درآورد و 

وارد اتاق شد.
 با خوشحالي نگاهش كردم و گفتم: »پسرم، ديگه تموم شد؟ يعني ديگه 
برگشتي؟!« جمال گفت: »نه مادر، تمومي نداره، اما مرتب بهت سر مي زنم. 

بعد ادامه داد:  مادر، شما كه گريه مي كني من خيلي ناراحت مي شوم.«



11 این مادر آن پسر

اينمادركيست؟آنپسركيست؟

اين مادر چگونه توانست فرزندش را به اين درجات متعالي برساند؟
اين مادر يکي از مادران عاشق و حماسه ساز اين مرز و بوم است.

اين پسر معراج خود را مديون اين مادر است. کربالييه سيده فاطمه موسوي
آن پسر ستاره ي آسمان گمنامي شهيد جاويداالثر جمال محمدشاهي است.

مزار او دل هاي همه ي عاشقان و بندگان صالح خداست اگر چه مزاري 
ندارد. خواست گمنام بماند، اما خدا او را ُشهره ساخت.

از يکي از بستگان پس فوت در عالم رؤيا  پرسيدند: »با تو چه کردند؟« 
گفت: »جمال آمد و کار مرا رو به راه کرد و رفت.« ديگري  گفت: »شهيد 

جمال پيام داده: هر وقت مرا سه مرتبه صدا کنيد مي آيم.«
اين مادر يک  بايد گرفت؟ آيا  نتيجه اي  باال چه  با مقايسه ي موضوعات 
قهرمان اخالق و فرزندپروري نيست؟ اين مادر چگونه اين حماسه را ساخت؟

آيا راه خلق اين حماسه هاي ماندگار براي مادران اين نسل بسته است؟
باغبان سرافراز که در  بياييد به عنوان نمونه، نگاهي گذرا به شرايط اين 

شوره زار آن دوران، ُگلي اين چنين معطر پرورش داد، داشته باشيم.
مادري را در نظر بگيريد که با وجود مشکالت متعدد اقتصادي و اجتماعي 
فرزندان  خوب  تربيت  جهت  در  جدي  کوشش  انقالب،  از  قبل  دوره ي 
و  عاشقانه  اما  مشقت بار،  و  زندگي سخت  از  زيادي  بخش هاي  دارد.  خود 
جهادگرانه ي او در دوران تاريک طاغوت بوده است. کساني که آن دوران را 

درک نموده اند دشواري هاي تلخ اجتماعي و تربيتي را به خاطر دارند. 
راديو و تلويزيون آن دوره خود يک تنه قتلگاه اخالق و ديانت بود. سينما ها 
فاسد و مخرب بود، حرکات مصلحان اجتماعي در معرض هر گونه تهديد و 

سرکوب قرار داشت.



این مادر آن پسر12

مايه ي  فساد  و  باري  و  بند  بي  به  جوانان  دادن  سوق  و  فساد  علني  تبليغ 
که  سخت  شرايط  آن  در  بود.  دلسوز  و  مؤمن  خانواده هاي  بي انتهاي  درد 
محروميت هاي شديد اجتماعي و فقدان امکانات اوليه امري فراگير و عمومي 
بود، خانواده اي كارگري را در نظر بگيريد که تصميم دارد در محله ي مولوي 

هفت پسر و يک دختر خود را سالم با ايمان و با اخالق تربيت نمايد.
واقعًا سخت به نظر مي آيد. اما موفق شدند. و جالب آنکه توانستند بچه ها را 
آگاهانه همراه و هم گام جريان انقالب الهي و اسالمي به رهبري امام خميني 
نمايند. اين کتاب سعي دارد به معرفي مادري مؤمن شجاع و عاشق زندگي 

بپردازد که مي تواند الگوي موفق جامعه ي امروز ما باشد. 
شايد شکل مشکالت و موانع پيش روي خانواده ها تغيير کرده باشد اما 
اصول تربيت و عوامل اصيل موفقيت فرزندان تغييري نکرده. به راستي چه 
چيزهايي موجب استحکام خانواده ها است؟ چه چيزهايي به فرزندانمان در 
مقابل سيل بنيان کن مواد مخدر و نيز خطرات بزرگ، اما ناشناخته ي فضاي 

مجازي مصونيت مي بخشد؟ 
مهمي  بسيار  اثر  مادر  و  پدر  خود  دروني  حقايق  و  شخصيت  بي ترديد 
ابهام  جاي  به  بياييم  پس  دارد.  فرزند  شخصيت  شکل گيري  چگونگي  در 
يا فرافکني و مقصر دانستن ديگران و يا حتي پاک کردن  و سردرگمي و 

صورت مسئله، خود را با واقعيت روبه رو کنيم. 
آري بچه ها تا حدود زيادي انعکاس ما هستند. حقيقت ما را نشان مي دهند. 

نقطه ي شروع تربيت آن ها ما هستيم. 
نمونه هايي از اين اثرگذاري شگفت انگيز را مطالعه و مقايسه کنيد و اگر 
خواستيد رّد پاي نقش خود در چگونگي تربيت فرزندتان را بررسي کنيد.
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هدايتهايالهي

آيا خداي مهربان با اسم شريف »هادي« اش که هدايت همه ي موجودات 
هستي را به عهده دارد، انسان را سرگشته و بي پناه رها مي کند؟ 

آيا خدايي که راه کمال هر موجودي را به او ارائه مي دهد آدمي را در 
وادي گمراهي رها مي کند؟ 

نه چنين نيست. علماي رباني ما مي گويند خدا به بندگانش الهام مي کند 
و اين انسان است که نبايد با ارتکاب گناه و اعمال زشت، اين الهامات را در 
خود دفن نمايد. گناهان، نداهاي الهي در دل را خاموش مي کند. انسان هاي 

خداترس و درستکار هميشه از هدايت هاي نجات بخش الهي بهره مندند.
اينمادر:

تفريح من و بچه ها اين بود كه در ايام محرم و تابستان ها مي رفتيم منزل 
پدر و اقوام در رينه، خيلي خوش مي گذشت. پدرم نيز خيلي به من و بچه ها 

رسيدگي مي كرد. آنجا بود كه كمي آسايش داشتم.
اما يك بار در همين منطقه ي رينه، بچه ها آن قدر اذيت كردند كه حسابي 
از كوره در رفتم. بعد از اينكه چند بار تذكر دادم و داد زدم، يك دفعه يك 
چوب برداشتم و دنبال بچه ها دويدم. يكي دو تا از بچه ها را زدم و بقيه هم از 
دستم فرار كردند. از آن طرف خيلي از كار خودم ناراحت شدم. رفتم يك 

گوشه و حسابي توي خودم بودم. 
در همين حال خوابم برد. يك باره ديدم كه در ايوان منزل پدرم قرار دارم. 
يك خانم بلندباال با چادر مشكي ايستاده بود و يك خانم ديگر روي زمين 

نشسته بود و سنگ آسياب را مي چرخاند!
نمي دانستم اين دو بانو چه كساني هستند اما در همان عالم رؤيا، عظمت و 

بزرگي آن ها همه ي وجودم را فراگرفت! 
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طوري بود كه جرئت نداشتم حرفي بزنم. همان موقع شخصي به من گفت: 
ايشان مادر شما حضرت زهرا 3 است و اين بانويي كه ايستاده، فضه خادمه ي 

حضرت است.
روبه روي  ادب  با  و  زانو  دو  و  آمدم جلو  نفهميدم.  را  ديگر حال خودم 
حضرت نشستم. اشك از چشمانم جاري بود. نمي دانستم چه بگويم و چگونه 

احساسات خودم را ابراز كنم. 
آسياب  چرخ  از  دست  سادات،  مادر  كه  كردم  مشاهده  حال  همين  در 
برداشت و رو به من كرد و گفت: فرزندم، صبر داشته باش. مثل ما صبور 
باش. كودكان را نزن، آن ها خوب مي شوند. من هم بچه ها را اين گونه بزرگ 

كردم.
درحالي كه محو سخنان ايشان بودم يك باره از خواب پريدم. از آن روز 
به بعد ديگر روش برخوردم را كاماًل عوض كردم. با بچه ها از در دوستي و 

محبت وارد شدم و نتيجه ي كارم را ديدم. 
صبر در همه ي مراحل زندگي براي من كارساز شد. براي همين به همه ي 
جوان ترها نيز توصيه مي كردم كه صبر را در برخورد با فرزندانتان پيشه كنيد. 

كاري كنيد كه آن ها در مسير درست قرار گيرند. 
آنپسر:

او دوستاني  بود.  او  الهي  الطاف خدا در حق جمال، رفقاي  از مهم ترين 
داشت كه در مسير معرفت، همراه و ياور او بودند. يكي از آن ها احمد آقا بود. 
احمدعلي نيري مسئول پذيرش و فرهنگي بسيج مسجد امين الدوله بود. رفتار و 

اخالق جمال بسيار به احمد آقا شباهت داشت.
خاطرات احمد آقا مسير كمال و معنويت را براي كساني كه زندگي عارفانه 

را دوست دارند هموار مي کند.
درباره ي احمد آقا فقط به همين جمله ي آيت اهلل حق شناس اكتفا مي كنيم 
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كه بعد از شهادتش فرمود: »آقا بگرديد در اين تهران و ببينيد كسي را مثل اين 
احمدآقا پيدا مي كنيد؟«

احمدآقا در نتيجه اخالص و معنويت خاصي كه داشت به درجاتي رسيد 
كه به قول حضرت امام)ره(: »راه صد ساله را يك شبه طي كردند« 

او به درجاتي رسيد كه باورش از ذهن ما انسان هاي عادي بيرون است. 
احمدآقا در معنويت به قله هاي بااليي رسيد و همه اين ها از اخالص او بود. و 
اگر بزرگي مثل حضرت آيت اهلل حق شناس اين مسائل را نمي گفتند، باورش 

سخت بود.
بعدها پسرم ماشاءاهلل مي گفت: وقتي خبر رسيد كه جمال به احتمال زياد 
زنده است، من خيلي خوشحال شدم. آن زمان چهارده سال داشتم و جزء 

شاگردان احمد آقا به حساب مي آمدم. 
به محض شنيدن اين خبر دويدم به سمت مسجد تا به احمد آقا خبر دهم. با 
خوشحالي وارد دفتر بسيج شدم و گفتم: احمد آقا خبر خوش، شهادت جمال 

واقعيت ندارد، االن به ما خبر دادند كه...
احمد آقا مشغول نوشتن پالكارد تسليت براي شهادت جمال بود. خيلي 

آرام سرش را از روي ميز برداشت و نگاهي به چهره ي من انداخت. 
گفتم: »ننويس احمد آقا، مامانم اگه اين پالكارد رو ببينه مي ميره.« 

احمد آقا گفت:  »جمال چند روزه كه شهيد شده. ديشب خودش اين خبر 
را به من داد و گفت كه برايم دو ماه نماز قضا بخوان. من هم شروع كردم و 

برايش نماز مي خوانم.«
با اعتمادي كه به سخنان احمد آقا داشتم همان جا وارفتم و نشستم روي 

زمين، مطمئن شدم كه جمال شهيد شده. 
اما مادرم چه مي شود؟! او تازه خوشحال شده كه جمال زنده است. من چه 

كنم. چطور به خانواده خبر دهم؟
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برادرانم سخن احمد آقا را قبول داشتند. براي همين آن ها قبول كردند. 
فقط مانده بوديم كه چگونه به مادر بگوييم. 

براي همين از خدا خواستيم كه خودش كمك كند. از خود جمال خواستيم 
كه ما را در اين مشكل ياري كند.

خدا هم به بهترين نحو مشكل ما را حل كرد. يكي از اولياي بزرگ خدا به 
خانه ي ما آمد و همين حضور، باعث شد كه مادر ما به با اين ماجرا كنار بيايد 

و صبر را پيشه كند!
بعد از نصب پالكارد و حجله و چاپ اعالميه ي شهادت جمال، آيت اهلل 

حق شناس گفتند: من مي خواهم به خانه  ي شما بيايم. خيلي خوشحال شديم.
آن روز مادر ما وقتي که سرش را از خانه بيرون کرد و حجله و اعالميه ي 

جمال را ديد از حال رفت و غش کرده بود! 
حاج آقا به محض اينكه تشريف آوردند، سالم كردند و در گوشه ي اتاق 
نشستند. مادر ما هم گل هايي که جلويش بود را پرپر کرد و روي سر حاج آقا 
ريخت. البته دست خودش نبود. همين طور از پسرش حرف مي زد و گريه مي کرد.
مادرم در گوشه ي اتاق و نزديك حاج آقا نشسته بود. ما ديديم که آيت اهلل 

حق شناس كاري كرد كه ديگر شبيه آن را مشاهده نكرديم. 
ايشان سرش را پايين آورد و گوشه ي چادر مادر ما را كه روي زمين بود 

بوسيدند! بعد با مادر ما درباره ي صبر صحبت كردند.
وقتي كه ايشان مي خواستند بروند، جمله ي عجيبي فرمودند. بعد از گذشت 

سال ها هنوز به خاطر دارم كه فرمودند: 
»آقا جمال، فرد صالحي بود. اين شهيد ديشب به من در عالم رؤيا گفت

که من را در کنار امام حسين 7 ساکن کردند.«
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انفاقوبخشش

حضرت آيت اهلل جوادي آملي در کتاب شريف زن در آئينه ي جالل و 
جمال مي فرمايد: بايد انسان با اين بينش توحيدي با سائالن برخورد كند و 

چيزي كه به سائل مي دهد، سعي كند از پاك ترين اموالش باشد. 
﴿أنفقوا من طّيبات ما كسبتم﴾

از چيزهاي پاكيزه اي كه به دست آورديد انفاق كنيد.
و نيز سعي كند مال را با اخالص و احترام بدهد، نه با مّنت و ترّحم.

﴿ال تبطلوا صدقاتكم بالمّن واألذي﴾
صدقه هاي خود را با مّنت و آزار باطل نكنيد.

هم بدون مّنت و آزار اعطا كند، و هم با ادب و احترام بدهد، نه از روي 
ترحم. و هم خدا را شاكر باشد كه حق الهي را تأديه كرده و سپاسگزار باشد 

كه پيك خدا به سراغ او آمده است. 
لذا بزرگان دين و ائمه 8، هم دستور كمك به مستمند را دادند، و هم 
عماًل اين كار را انجام مي دادند. در روايات آمده است كه ائمه ي معصومين 
: بعد از اعطاي مال به مستمند گاهي دستشان را باالي سر مي گذاشتند، 
گاهي دستشان را به چشم مي ماليدند، گاهي دستشان را مي بوسيدند، و گاه 
دستشان را مي بوييدند و مي فرمودند: دست ما به دست پيك خدا رسيده است.

اينمادر:
سيده خانم هنوز بعد گذشت سال ها حتي اگر به قيمت قرض کردن از 

ديگران باشد، مستمندان و نيازمندان آبرومند را کمک مي نمايد.
مشّرف  کربال  به  برادرانم  و  من  که  باري  آخرين  مي گفت:  ايشان  پسر 
مي شديم، مادرم چند بسته خوراکي براي هر يک از ما آماده کرد و يک 

بسته ي مجزا به من داد و گفت: 
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»اين بسته را به يکي از همراهان که فهميدي خوراکي همراه خود ندارد بده 
و باز تأکيد کرد اين بسته را به جواني بده که چشماني زاغ داشته باشد! )زيرا 

آن شهيد سفرکرده اش چشماني زاغ داشت( 
آنپسر:

حاج آقا حق شناس روي منبر خيلي از خدمت به انسان ها صحبت مي كرد. 
بارها اين روايات را شنيده بودم كه با كمك به ديگران، بالها را از زندگي 

خود دور كنيد.
مادر شهيد مي گويد: »بچه هاي من هم اين گونه بودند. همه ي پسرها سعي 
مي كردند به هر نحوي كه شده مشكالت مردم را برطرف كنند. هر چه داشتيم 

را سعي مي كردند به ديگران هم بدهند.« 
يادم هست وقتي پدر بچه ها ميوه مي خريد يا وقتي آش درست مي كردم، 

بچه ها ظرف مي آوردند و براي همه ي همسايه ها مي بردند. 
ُخب آن زمان چندين خانواده در يك خانه بوديم و همه از اوضاع هم خبر 

داشتيم.
اما در بين همه ي بچه ها، جمال بيش از بقيه به اين موضوع توجه داشت. 
ديگران كمك  به  را  دسترنج خودش  و حاصل  مي كرد  كار  ظهر  تا  صبح 

مي كرد. جمال معمواًل براي خودش چيزي بر نمي داشت.
يك روز ديدم جمال وارد خانه شد و گفت: »مادر، اون پتوي قديمي كه 

استفاده نمي كردي كجاست؟«
گفتم: »براي چي مي خواي؟«

با ناراحتي گفت: »يه پيرزن را توي اين سرماي زمستون گذاشتند جلوي 
مسجد و رفتند. هيچ كس رو نداره، با يكي از همسايه ها صحبت كرديم و يه 
اتاق كوچيك براش اجاره كرديم. حاال مي خوام براش كرسي درست كنيم. 

مامان بيا تو هم كمك كن.
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پتو را به جمال دادم. تا چند روز پيگير كار اين پيرزن بود. خيلي تحقيق كرد 
و فهميد اين پيرزن هيچ كس را ندارد. 

يك روز با جمال رفتم توي اتاق اين پيرزن. كمي غذا برايش بردم. جمال 
غذا را گذاشت جلوي او.

پيرزن نگاهي به جمال كرد و گفت: »الهي هر چي مي خواي خدا بهت بده. 
الهي...« و همين طور به دعا كردن ادامه داد.

هر لقمه اي هم كه در دهان مي گذاشت به جمال دعا مي كرد. نمي دانيد 
چقدر جمال را دعا كرد. پيرزن اشك مي ريخت و از عمق جان براي پسرم 

دعا مي كرد.
بار ديگر يك زن و مرد مريض به محل ما آمدند كه هيچ جايي نداشتند. او 

دوباره اين كار را انجام داد.
دو ماه از آن ها مراقبت كرد تا به شهرستان خودشان برگشتند. جمال به حل 

مشكالت مردم خيلي توجه مي كرد. 
تازه اين ها مواردي است كه ما از او مي دانستيم. جمال معمواًل از كارهايي 
كه انجام مي داد حرفي نمي زد. خيلي تودار بود و در كارهايش دقت مي كرد 

تا اخالص اعمالش حفظ شود.
يك بار كه دوستان رزمنده ي جمال از جبهه آمده بودند، فهميدم كه جمال 

در جبهه هم تا مي توانست به ديگران خدمت مي كرد.
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اخالقخوش

ُخلق  ُحسن  مي خوانيم:  آملي  جوادي  آيت اهلل  مفاتيح الحيات  کتاب  در 
محبوب ترين و ارزشمندترين عمل نزد خدا پس از واجبات الهي است.

رسول خدا 9 فرمودند: در ترازوي عمل در روز قيامت چيزي برتر از ُحسن 
ُخلق نهاده نمي شود. امام صادق 7 فرمود: خوش خويي عامل جلب دوستي است.

اينمادر:
يك بار خانه اي را در همان محله ي مولوي اجاره كرديم. چند روز بعد متوجه 
شدم يكي از همسايه هاي ما فرد نا مناسبي است. مي دانستم از لحاظ تربيتي روي 
با  بچه ها همان موقع  ايمان  به خاطر حفظ  اثر خواهد گذاشت.  بچه هاي من 

صاحبخانه صحبت كردم و قرارداد را فسخ كرديم و از آنجا بلند شديم.
بعد از مدتي به خانه اي در كوچه ي مسجد امين الدوله در همان حوالي بازار 
مولوي رفتيم. شايد اين انتخاب براي ما عادي بود، اما واقعًا كار خدا بود. ورود 
ما به اين خانه و ارتباط با مسجد امين الدوله سرنوشت بچه هاي ما را عوض كرد.
ما در محله اي بوديم كه يك روحاني وارسته در آنجا حضور داشت و برخورد 
بسيار خوبي با جوانان داشت. بچه هاي من هم يكي پس از ديگري جذب اين مسجد 
شدند. ما هم سعي مي كرديم با خوش اخالقي همسايه ها را جذب مسجد نماييم.
اين ها همه عنايت خدا بود. ما در محله اي كه پر از آدم هاي معتاد و خمار 
بود، توانستيم بچه هايي تربيت كنيم كه يكي از يكي بهتر شدند. هيچ كدام از 
بچه هاي من سراغ كار خالف نرفتند. ما زندگي سختي داشتيم اما شكر خدا 
نتيجه ي خوبي داشت. من سعي مي كردم كه مراقب رفتار و اخالق بچه ها باشم 
و از طرفي به شكم آن ها نيز برسم. در همان خانه ي مستأجري سعي مي كردم 

هر هفته مقداري گوشت تهيه كنم و براي بچه ها آب گوشت آماده كنم. 
روزگار سختي بود. بارها بچه ها را مي فرستادم و از مغازه ها نسيه مي گرفتم. 
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اما نمي گذاشتم از لحاظ غذا و خوراك، به بچه ها لطمه اي وارد شود. 
بچه ها، همه ي فكر و ذكرم بودند. يادم هست كه آن سال ها مردم در شب هاي 
تابستان روي پشت بام مي خوابيدند. پشت بام خانه ي ما هم تقسيم بندي شده 
بود. هر خانواده يك قسمت مخصوص به خود داشت. از طرفي اين پشت بام 

هيچ حفاظي نداشت. يعني ديواري دور آن كشيده نشده بود. 
چند تا از بچه ها توي خواب حرف مي زدند و راه مي رفتند! حاال حساب 

كنيد كه وقتي آن ها روي پشت بام مي خوابيدند من چه حالي داشتم! 
يك شب داشتم توي حياط با شوهرم حرف مي زدم. بچه ها روي پشت بام 
خواب بودند. يك دفعه ديدم ماشاءاهلل داره توي خواب راه مي ره. رنگ از 

چهره ام پريد. زدم توي صورتم و گفتم: »يا امام زمان )عج(« 
پسرم همين طور توي خواب راه آمد و بعد ايستاد. اگر يك قدم ديگر بر 
مي داشت افتاده بود. من پايين ايستاده بودم و منتظر بودم كه اگر افتاد، او را 

بگيرم. پدرش هم دويد به سمت باالي پشت بام.
خدا را شكر اتفاقي نيفتاد. پدرش از پشت او را گرفت و آرام او را سر 
جايش خواباند. به شوهرم گفتم: »اين طور نمي شه، من شب ها خواب ندارم. 

اگه يكي از اين بچه ها بيفته و طوريش بشه من دق مي كنم.« 
با  از آن شب به بعد، وقتي بچه ها كنار هم روي پشت بام مي خوابيدند، 

طناب پاهايشان را مي بستم! اين طوري كمي خيالم راحت تر بود. 
فرزند اين مادر مي گويد: »مادرم اکنون نيز در عين کهولت سن درد هاي 
متعدد جسمي از دانه دادن روزانه و منظم به کبوترهايي که لب پنجره مي آيند 
غفلت نمي کند و به من تأکيد مي کند کمي از دانه ها را با فاصله ي بيشتري از 

بقيه بريز چون يکي از ياکريم ها   نمي تواند جلو بيايد!«
مادرم مي گويد: »من آماده ي مرگ هستم اما فقط يک نگراني دارم و آن 

اين است که فرزندانم پس از مرگ من خيلي گريه کنند.«
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او اصرار دارد حتمًا در قطعه ي شهداي گمنام دفن شود؛ چون لحظه اي داغ 
سنگين بي مزار بودن پرستوي مهاجرش را از ياد نبرد.

خاطره ي حضور اين مادر زير تابوت شهيد علي کفش گر که پس از فوت مادر 
گرامي اش تشييع گرديد به عنوان اوج مهرباني يک مادر دلسوخته ماندگار شد.

آنپسر:
از ويژگي هاي خاص جمال خوش اخالقي و دلسوزي فوق العاده او براي 
خانواده بود، طوري که با آن سن کم حقوق خود را جمع مي کرد و در زماني 

که خانواده احتياج داشت، آن حقوق را به ما هديه مي داد. 
جمال دو سال از ايام نوجواني را در شهر آمل نزد پدر بزرگ خود، بنده ي 
خوب خدا سيد صادق موسوي رينه زندگي کرد. سيد صادق بسيار خوش باطن 

و معتقد بود و اين دوران در تربيت معنوي جمال بسيار تأثير داشت. 
جمال سال ها هم زمان با درس، كار كرد و كمك خرج خانواده بود. او نه 
تنها به خانواده، بلكه به خاطر همان روحيه ي دلسوزي كه داشت، اگر انسان 

ضعيفي را مي ديد حتمًا به او كمك مي كرد.
را  برادرانش  كهنه ي  لباس هاي  كه  بودم  ديده  »بارها  مي گويد:  مادرش 
تحويل  پدرش  يا  من  به  خانه،  مخارج  براي  را  پول خودش  اما  مي پوشيد، 

مي داد. اصاًل دنيا و اين گونه مسائل دنيايي برايش ارزشي نداشت. 
پول زماني برايش ارزش داشت كه مي توانست با آن، گره از مشكالت 

كسي بگشايد.« 
يك بار شنيدم كه پيرمرد دوره گردي به کوچه ي ما آمد. او خيارفروش بود 
و خيارهايش مرغوب نبود، اما بار خيارش مانده بود و نمي دانست چه كند! 
جمال به دوستانش اشاره كرد و با هم تصميم گرفتند تا خيارهاي پيرمرد را 
بخرند تا مشکلش رفع شود. از اين ماجراها در زندگي جمال بسيار ديده مي شد.
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استقامت

امروزه يکي از ضروري ترين نيازهاي يك خانواده  استقامت است.
بررسي داليل گسيختگي خانواده هاي شکست خورده مي بينيم در آن  با 
خانه مشق صبر و استقامت نشده است. خيلي موجب تأسف است که کودکان 

بي گناه بايد هزينه ي نا شکيبايي هاي والدين خود را بپردازند. 
مادران يا پدراني که در مقابل ناماليمات زود مي شکنند و صحنه را خالي 

مي نمايند. به راستي ريشه ي اين تزلزل ها چيست؟ 
مادر شهيد جمال مانند بسياري از غيورزنان اين مرز و بوم مي تواند الگويي 
موفق براي سايرين باشد. صبر و پايداري او براي خانواده اش ثمرات فراواني 
داشت. بديهي است ريشه ي شکيبايي و استقامت شگفت انگيز او ايمان قوي 

او به جايگاه و مأموريت مادري در هستي بود.
اين مادر در کوران حوادث و فراز و نشيب هاي زندگي نقش مادري خود 
را رها نکرد. عامل ديگر اينکه او عاشقانه زندگي کرد و مي دانيم که عشق 

واقعي ريشه ي خودخواهي و خودبيني را در انسان مي سوزاند. 
خود  مادر  اين  است.  فساد«  ريشه ي  »خودبيني،  راحل  امام  فرموده ي  به 
زندگي اش كرد. هر چه داشت خالصانه  فداي  و  نمود  فراموش  به کلي  را 
تقديم نمود و امروز مي بينيم که ثمره ي اين پايداري عاشقانه به انجام رساندن 
تکاليف الهي مادري است. و ببينيد خدا به اين مادر چه عزت و آبرويي داد. او 
مورد احترام و تکريم قلبي مردم است. خدا کالم او را بين اطرافيان نافذ قرار 
داده است و اين، تنها گوشه اي از ثمرات آن استقامت آگاهانه و الهي است. 

در  عرفاني«  »عمل  انسان ساز  کتاب  در  آملي  جوادي  آيت اهلل  حضرت 
خصوص اهميت صبر مي فرمايد: »کسي که اهل سير و سلوک است و در 
تهذيب روح قدم بر مي دارد بايد صبر کند و چون در مقابل صبر َجَزع قرار 
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دارد، سالک بايد از جزع )و بيان مشكالت( بپرهيزد، چون جزع راه انحرافي و 
صبر راه مستقيم است. صبر حبس نفس و خويشتن داري در برابر رخدادهاست.

اينمادر:
مادر شهيد جمال بزرگ شده ي منطقه ي رينه در اطراف شهر آمل است؛ 
و  آملي  آيت اهلل جوادي  علمايي همچون  معرفت  و  علم  اهل  بزرگان  شهر 
آيت اهلل عالمه حسن زاده ي آملي. شهر شهداي به خون خفته. شهر شهيدان 
عارفي چون نادر خضري و حشمت اهلل طاهري و... با مردماني مهربان بخصوص 

مردي بزرگ و پرمهر مرحوم سيد سليمان موسوي رينه.
و  نموده  تجربه  را  فداکار، شرايط سختي  مادر  اين  دور  در سال هاي  اما 
آگاهانه انتخاب بزرگي داشت. مي گويد: »بعضي ها برخوردشان با من تغيير 
كرد! درست است كه من در يك خانواده ي مؤمن بزرگ شدم، اما همه ي 

شرايط مساعد نبود.
درباره ي  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  پس  ويژه  به  بعضي ها  ديدگاه هاي 
سبک زندگي و فرزندپروري و ايفاي نقش مادري با من كاماًل متفاوت بود و 
راه هاي متفاوتي را در پيش گرفتيم. بعضي از آنان هدف واقعي در زندگي را 

پول و آسايش و راحتي مي دانستند! 
بودند کساني که به مسائل ديني و حجاب و... اعتقاد و پايبندي چنداني 

نداشتند. دلشان پاک بود اما راه درست را نمي دانستند.
در ذهن بعضي از آن ها زندگي راحت، زندگي بدون توجهات ديني بود. 

مورد  اما  سخت،  زندگي  يك  دادم؛  انجام  بزرگ  انتخاب  يك  من  اما 
رضايت خدا و پايبندي به زندگي و فرزندانم را به زندگي مورد نظر آن ها 
ترجيح دادم. مي دانستم كه دنيا با سختي ها پوشيده شده، مگر خدا نمي گويد 

كه »ما انسان را با سختي ها آفريديم.« 
پس اينجا نبايد زياد به دنبال راحتي بگرديم. اينجا بايد آرامش داشت و به 
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دستورات خدا گوش كرد. آسايش واقعي براي آن طرف است.
يادم هست وقتي انقالب پيروز شد و بچه هاي من در مسجد و بسيج فعاليت 

داشتند، بعضي ها با تعجب به اين رفتار من نگاه مي كردند.
حتي زماني كه پسرم شهيد شد، افرادي به جاي دلداري به من سركوفت 

مي زدند و مي گفتند: »چطور تونستي از بچه ات بگذري!؟«
خالصه روزگار براي من و آن ها گذشت. االن برخي از آن ها از خارج 
براي من تلفن مي زنند، آخر عمري افتاده اند گوشه ي غربت و نه فرزندي و 
نه دلخوشي و... اما من از اين انتخاب و تحمل اين همه سختي خوشحالم؛ 
خوشحالم كه اعمالم را فقط براي رضاي خدا انجام دادم و استقامت داشتم.«

آنپسر:
كسي باور مي كند كه يك پسربچه از كالس دوم دبستان، يعني از هفت 

هشت سالگي هم كار كند و هم درس بخواند؟!
جمال اين طور بود. يعني شرايط خانواده به گونه اي بود كه بچه ها از همان 
دوران دبستان سر كار مي رفتند. اما جمال از همه زودتر مشغول به كار شد. 
يك عطاري در بازار مولوي بود كه صبح تا ظهر كمال به سر كار مي رفت و 

عصرها جمال به آنجا مي رفت.
جمال و كمال يك كفش مدرسه داشتند. وقتي جمال از مدرسه مي آمد، 
و  مي پوشيد  را  مدرسه  وكفش  مي خورد  غذا  و  مي آمد  كار  سر  از  كمال 
مي رفت. يادم هست كه يك بار آقاي صفاري كه صاحب كار جمال بود، پدر 

بچه ها را صدا كرد و گفت: »علي آقا، اين جمال رو چطور تربيت كردي؟«
علي آقا با تعجب گفت:  »مگه چي كار كرده؟ خطايي ازش سر زده؟«

گفت: »نه، اتفاقًا بر عكس، من ماندم كه اين بچه چطور اين قدر عالي تربيت 
شده، با اينكه سني نداره اما هميشه اول وقت نمازش رو مي خونه، هر كاري 
به شاگردها مي گيم جمال قبل از همه انجام مي ده. حقوق هم كه به بچه ها و 
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كارگرها مي ديم، مقداري از حقوقش رو به يكي دوتا خانواده ي يتيم مي ده، 
اين رو خبر داشتي؟« پدرش گفت: »بقيه ي حقوقش رو هم به من يا مادرش 
مي ده كه براي خرج خانه مصرف كنيم. خدا جمال رو حفظ كنه، من كه 
ازش خيلي راضي ام، خدا هم ازش راضي باشه، اين پسر هيچ درد سري براي 
ما نداره.« وقتي كه جمال بزرگ تر شد، به همراه كمال به سراغ خياطي رفت. 
يادم هست لباس زير مي دوختند. يك بار ديدم كه يك پالستيك پر از لباس 
زير آورد خانه و گفت: » اين ها را به هر كه مي خواهي هديه بده.« پالستيك را 

باز كردم، گفتم: »مادر، اين ها چيه؟!«
گفت:  »بعضي از كارهاي ما نخ كش شده و يا زدگي دارد، براي همين 
نمي خوام توي كارهاي سالم قرار بدم. اين لباس هاي سالم مي ره شهرستان. 

خوب نيست آدم كارهاي معيوب رو با سالم ها قاطي كنه.«
پالستيك را باز كردم و ديدم بيشتر اين لباس ها سالم هستند، فقط يك 
عيب خيلي كوچك دارد. بعد گفتم: »مادر، شما كه با اين كار سود نمي كنيد، 

شما كه هر چي در مي ياري هديه مي دي به مردم.« 
جمال لبخندي زد و گفت: »مادر، ما مي تونيم لباس خوب رو با بد قاطي 

كنيم، اينكه كاري نداره. ولي اين طوري كاسبي ما حالل نيست.« 
با بركت مي شه. من هم  بابا به ما ياد داده كه پول كم، اگه حالل باشه، 
مالي  به همسايه ها و كساني كه مي دانستم مشكل  لباس ها را  چيزي نگفتم. 
داشتند هديه دادم. چندين بار ديگر اين كار تكرار شد و لباس هايي كه كمي 
ايراد داشت به خانه آورد. جمال از ابتدا دنبال كسب حالل بود. در عمل به 
دستورات ديني استقامت داشت. با حرف اين و آن راهش را عوض نمي كرد. 
اين را هم به خوبي مي دانست كه پيامبر 9 فرموده اند: عبادت ده قسمت دارد 

كه ُنه قسمت آن به دست آوردن روزي حالل است.
پدر مي دانست كه مال حالل و طاهر باعث اعمال شايسته مي شود.
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دينداري

در  ما  مي فرمود:  تربيتي خود  مباحث  در سلسله  تهراني  مجتبي  آقا  حاج 
به طور  با خانواده تان، خاندانتان  ارتباط  در  داريم که شما  را  اين  معارفمان 
کّلي، بيشترين سعي و کوششتان را براي مسائل مادي آنها نگذاريد، بلکه از 
اين طرف بيشترين َهمِّ تو، تربيت او باشد؛ چون او ادامه ي وجود تو است، بقاي 
تو به بقاي انسانّيت و معنوّيت اوست نه حيوانّيت او. اگر او از بُعد انساني اش 
انساني  حيات  ادامه ي  اين  تربيت شود،  معنوي اش  بُعد  نظر  از  تربيت شود، 

توست، ادامه ي حيات معنوي تو است.
لذا نه اينکه َهمَّت را نگذار براي اداره ي مادي او. نه! بيشتر روي مسأله ي 
تربيتي تکيه داشته باش. در نهج البالغه است که علي 7 مي فرمايد: بيشتر 
به )مسائل مادي(خانواده و فرزندت قرار مده،  مشغولّيات خويش را نسبت 
زيرا اگر خانواده و فرزندت اوليا خدا باشند، خدا آن ها را فروگذار نمي کند.

اينمادر:
فرزند ايشان مي گويد: سيده خانم اعتقاد زالل و صادقانه ي خود را به دين 
بر  اثر ماندگار خود را  و آموزه هاي ديني هميشه حفظ نمود و اين عقيده، 
بچه هاي خانواده گذاشت، مادر ما هميشه به نماز اهميت ويژه مي دهد. براي 
قرائت قرآن اهميت خاصي قائل است. اکنون نيز با کهولت سن قرائت قرآن او 
به ويژه سوره ي مبارکه  ي ياسين و اهدا آن به روح گذشتگان ترک نمي شود. 
ايشان به سخنراني هاي ديني و مذهبي توجه زيادي دارد و نکات فراگرفته را 
براي ما بازگو مي نمايد. مادر ما به موضوع طهارت شرعي اهميت بسيار زيادي 
مي دهد و به هيچ وجه اجازه ي کوتاهي و بي مباالتي در اين زمينه را به کسي 
نمي دهد. از توجه ايشان به حق الناس همين بس که مدتي قبل در منزل ايشان 

يک چسب نواري ديدم ايشان با حساسيت به من گفت: 

شهيدمحمدجواداسالميفر-قبلازانقالب
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»به آن چسب دست نزن، چون از خانه ي اجاره اي قبلي ما به طور اشتباهي 
در وسايل ما به اينجا آمده است و هنوز نتوانستم آن را برگردانم...«. مادرم 
خاطره ي جالبي از مرحوم پدرم نقل مي کنند: »از زماني كه به ياد دارم، شوهرم 
از صبح تا شب مشغول كار بود تا بلكه بتواند شكم بچه ها را سير كند و دستش 
جلوي كسي دراز نباشد. او مدت ها بود كه در چند محل مختلف كار مي كرد 

تا بلكه مشكالت مالي خانواده ي ده نفره ي ما را حل كند.
در مسئله ي خمس، بايد بگويم كه هيچ سالي به ياد ندارم كه پول پس انداز 
كرده باشيم كه بخواهيم خمس آن را پرداخت كنيم. البته قرض و بدهكاري 

تا بخواهيد پس انداز مي كرديم اما پول هرگز! 
باريِك  را  روغن  حلب  ظرف هاي  كه  بود  اين  شوهرم  كار  سال ها  آن 
باريك مي كرد و با چوب، مشغول ساخت صندوقچه و گنجه مي شد. اين 

شغل زحمت زياد و درآمد كمي داشت.
برخي  به  كم،  درآمد  همان  از  شوهرم  خدا.  رضاي  به  بوديم  راضي  اما 

خانواده هاي بي بضاعت محل كمك مي كرد. اين را سال ها بعد فهميدم.
يادم هست كه يك روز صبح، شوهرم از خواب بيدار شد و به فكر فرورفت! 

بعد هم زودتر از هميشه و سريع به درب مغازه رفت و برگشت!
پرسيدم: »علي آقا چيزي شده؟« گفت: »ديروز يه ظرف حلبي روغن، سر 
يك كوچه افتاده بود. من حدس زدم كه يك خانواده از اين ظرف به عنوان 
سطل زباله استفاده مي كنند، اما كسي آنجا نبود. با خودم گفتم: اين سطل 

بدون صاحب است، بردارم و براي بريدن و ساخت گنجه استفاده كنم. 
بعد هم آن را به مغازه بردم. صبح امروز خواب ديدم كه از داخل همان 
حلبي كثيف، مشغول خوردن غذا هستم! فهميدم كه كارم اشتباه بوده و خدا 
خواست كه اين طور به من بفهماند كه كار نادرست را بايد كنار گذاشت تا 
لقمه اي كه به خانه مي آورم حالل باشد. براي همين رفتم سر جايش گذاشتم.«
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آنپسر:
مالقات  مشتاقان  و  خدا  صالح  بندگان  که  اصولي  مهم ترين  از  يکي 
پروردگار مورد توجه کامل قرار مي دهند رعايت حق الناس و پرهيز از حرام 
و حرام خواري است، آلودگي انسان به لقمه ي حرام و حق الناس آثار تخريبي 
شديدي بر زندگي و سالمت اخالقي فرزندان دارد. شهيد جمال بر اساس 

آموزه هاي ديني و تربيت خانوادگي دقت شديدي در اين مسئله داشت.
آقاي حسن ضابطي يکي از دوستان صميمي شهيد جمال در خاطرات خودشان 
پرداخت:   جمال  شخصيتي  ويژگي هاي  و  روحيات  بررسي  به  روزها  آن  از 
بعضي آدم ها خيلي زود باطن خودشان را نشان مي دهند. يعني آن تربيت 
خانوادگي و يا آن مسائلي كه درباره ي دين شنيده اند را خيلي خوب عمل 

مي كنند، كاري هم ندارند كه ديگران ناراحت شوند يا نه. 
همين كه مي فهمند خداوند عملي را دوست دارد آن را انجام مي دهند، 
وقتي هم مي فهمند كه خدا از عملي ناراضي است آن را ترك مي كنند. يقين 

دارم كه اين ها نتيجه ي لقمه ي حالل و تربيت صحيح خانوادگي آن هاست. 
جمال اگر كسي را مي ديد كه تازه به محل آمده و يا در مسجد حضور 
ندارد، با او رفيق مي شد و پاي او را هم به مسجد باز مي كرد. يادم هست توي 
محل و در ميان رفقاي ما، بچه هايي بودند كه خيلي حرف مي زدند، خيلي 
دروغ مي گفتند، اصاًل عادت بعضي ها شده بود كه مرتب از خودشان تعريف 
كنند. جمال اين گونه نبود. به موقع حرف مي زد. سعي مي كرد از كسي كه 
در جمع ما نيست حرفي نزند تا خداي نكرده دچار غيبت نشود. او كمبود 

شخصيت نداشت كه اين گونه برخورد كند.
اين روحيات شخصيتي جمال از او يك اسوه ساخته بود. همه به حرف هاي 
جمال اعتماد داشتند، البته بايد بگويم كه شوخي مي كرد و مثل ما مي گفت و 

مي خنديد، اما از كالمش مراقبت مي كرد.
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وقتي كمي بزرگ تر شديم، به جز كار و مدرسه و مسجد، به دنبال تفريح و 
فوتبال هم بوديم. يادم هست كه با بچه هاي محل رفتيم به كوه هاي شمال تهران.
منطقه ي َدَركه بسيار با صفا بود. به محض اينكه به باغ هاي اين محل رسيديم، 

بچه ها دويدند سمت درخت ها و مشغول خوردن شاتوت و گيالس و... شدند.
يك دفعه ديدم جمال داد زد، چي كار مي كنيد؟ اين ها صاحب داره، شما 
اجازه گرفتيد؟ آن روز بيشتر بچه ها كار خودشان را كردند، اما جمال لب به 
ميوه ها نزد. مرتب از حق الناس حرف مي زد. ما هم كه از رفقاي صميمي او 

بوديم، به خاطر صحبت هاي او سراغ درخت ها نرفتيم. 
مدتي بود كه رفقاي ما، وقتي مي خواستند توي محل بازي كنند، به دنبال 
شرط بندي و اين مسائل بودند. تازه اين مسائل باب شده بود. يادم هست جمال 
خيلي با بچه ها حرف مي زد. مي گفت:  اين كار حرامه، اين پولي كه از اين راه 

در مي ياد مثل پول دزديه. نبايد با شرط بندي بازي كنيم. 
جمال به بچه ها توصيه مي كرد كه بازي كنند، اما شرط بندي نكنند، ُخب 
البته بعضي ها گوش مي كردند و برخي هم خير. اما جمال، تالش خودش را 

مي كرد كه دوستانش اين كار را نكنند.
بيشتر  بيشتر شد.  فعاليت جمال و دوستانش در محل  انقالب،  پيروزي  با 

نوجوان ها و جوان ها را جذب مسجد و بسيج مي كردند. 
يادم هست برنامه ي ثابت جمعه هاي ما نماز جمعه شد. جمال هر زمان تهران 

بود، برنامه ي نماز جمعه را هماهنگ مي كرد و با رفقا مي رفتيم.
اين اواخر شخصيت او خيلي خاص شده بود. هر چه كه ما در امور معنوي 
درجا مي زديم، او پله پله باال مي رفت. يك بار به من گفت: »مي خواهم شروع 
كنم به گرفتن روزه هاي مستحبي، جمال شروع كرد و من هم چند روز پابه پاي 
او آمدم، اما نتوانستم مثل او ادامه دهم. اين جريانات براي زماني بود كه هنوز 

دوران دفاع مقدس آغاز نشده بود.«
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چراغراه

طي اين مرحله بي همرهي خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهي

در نگاه اول کوهي از سختي ها و محروميت هاي عجيب دامن گير اين مادر 
فداکار و ايثارگر بوده است. اما خدا اين خانواده را از نعمتي بس عظيم و 
گران قدر برخوردار نمود. جالب آنکه اين مادر، با اعتقاد دروني خود به ارزش 
اين نعمت، فرزندان خود را هم متوجه اهميت باالي آن نعمت ساخت. و آن 
لطف بزرگ الهي مجاورت با عالم رباني و بنده ي صالح خدا حضرت آيت اهلل 

حق شناس بود. 
وجود اين نعمت به تنهايي بسياري از محروميت ها و سختي هاي زندگي را 
هموار مي نمود. عجيب آنکه از بهترين فرزندان اين مرز و بوم از همان مناطق 
مستضعف نشين و در سايه ي اين گونه علماي رباني تربيت شدند و تا جايي در 

آسمان معنويت باال رفتند که كمتر كسي باور مي كرد.
اينمادر:

ايام پيروزي انقالب فرارسيد. بچه هاي من يكي پس از ديگري در تظاهرات 
تا بيست سال، همه در همه ي  و راهپيمايي ها شركت مي كردند. از ده سال 

صحنه ها حضور داشتند.
آن ايام همه ي بچه ها درگير بودند. يادم هست كه روز 17 شهريور بيشتر 
بچه ها در تظاهرات شركت كردند. نزديك ظهر بود كه جمال دويد داخل 
خانه و با گريه گفت: مامان، مالفه ي سفيد مي خوايم، همه رو بستند به رگبار، 

بيمارستان ها پر از مجروح شده. 
او با پارچه هاي سفيد رفت و تا شب از جمال خبر نداشتيم. نيمه هاي شب بود 

كه برگشت. من تا آن موقع با نگراني كنار در نشسته بودم. 
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وقتي كه جريانات انقالب پيش آمد، در روح و روان بچه هاي ما هم انقالب 
ايجاد شد. بچه ها در روزهاي انقالب كمتر در خانه يا محل كار حضور داشتند. 

دائم دنبال تظاهرات و از اين قبيل مسائل بودند. 
مسجد امين الدوله هم پايگاه مهمي براي نيروهاي انقالب شده بود. ارتباط 
بچه ها با مسجد و استادي مثل آيت اهلل حق شناس باعث شد كه آن ها بسيار 

معنوي تر شوند.
آن ها جداي از حضور در راهپيمايي ها، در جلسات اخالقي و سخنراني هاي 

اساتيد مانند حاج آقا مجتبي تهراني و... نيز حضور داشتند.
اين ها باعث شد كه اخالق و رفتار بچه ها روزبه روز تغيير كند. خالصه اين 

روند ادامه داشت. من هم تحت تأثير بچه ها بيشتر از قبل به مسجد مي رفتم. 
يك شب به خاطر دارم كه به همراه بچه ها به مسجد رفتم. خسته بودم و 
در گوشه اي از مسجد نشستم. وقتي حاج آقا حق شناس مشغول صحبت شد، 

چشمانم سنگين شد و خوابم برد.
يك باره احساس كردم يك چهره ي نوراني وارد مسجد شدند. مردم به هم 

مي گفتند كه موالي متقيان اميرالمؤمنين علي 7 آمدند. 
ايشان به سمت من آمدند. باالي سر من ايستادند و صورت زيبايشان به 

سمت من خم شد!
مثل كسي كه مي خواهد حرفي را در گوش كسي بگويد، نزديك تر شدند. 
صورتشان آن قدر به صورت من نزديك شد كه محاسن مباركشان به صورت 

من كشيده شد.
آن گاه به من گفتند: دخترم، وقتي حاج آقا حرف مي زند، گوش كن اينجا 

جاي خواب نيست.
آنپسر:

»بچه ها خيلي هواي من را داشتند. همه ي آن ها در كنار  مادر مي گويد: 
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بار زندگي آن ها روي دوش خانواده  تا  درس خواندن، كار هم مي كردند 
نباشد.

من نديدم كه آن ها حتي يك بار درباره ي غذا به من اعتراض كنند. هر چه 
كه بود مي خوردند و تشكر مي كردند. 

صبح كه بچه ها از خواب بيدار مي شدند، صبحانه آماده مي كردم. 
بعد راهي مدرسه مي شدند. البته به همين سادگي نبود. آن ها كه زودتر بلند 
مي شدند لباسشان را مي پوشيدند و اگر جورابشان را گم كرده بودند، جوراب 

ديگري را بر مي داشتند!
يا  نداشت،  يا جوراب  برود  از همه مي خواست  خالصه، كسي كه آخر 

كاپشن و يا كتاني!
يادم هست يك سال كه كمال صبح ها مدرسه مي رفت و جمال عصرها، 

جمال ظهر منتظر مي شد تا كمال بيايد و كتاني او را بگيرد و برود.
ظهر كه مي شد بچه ها مي آمدند. ناهار مي خوردند و تقريبًا همگي به سر 
كار مي رفتند. در بازار مولوي هميشه براي كارگر ساده كار بود. آن ها هم تا 

شب در بازار كار مي كردند.
آيت اهلل  محضر  در  و  امين الدوله  مسجد  توي  بچه ها  مي شد  كه  شب 
حق شناس جمع مي شدند. حضور در مسجد باعث شد كه بهترين بچه هاي 

محل، با پسرهاي من دوست شوند.
بعد از نماز، بچه ها خسته و كوفته راهي خانه مي شدند. كمي شام مي خوردند 
و به سراغ درس و كتاب مي رفتند. بعد هم در همين حال خوابشان مي برد.«
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غيرتديني

حاج آقا مجتبي تهراني مي فرمايند: »غيرت انساني و الهي اقتضا مي کند که 
فرزند را به آداب انساني و الهي تربيت کني. يک انسان تحويل جامعه بده، 

يک مؤمن تحويل جامعه بده...
دنبال اين باشيد که يک انسان تحويل جامعه بدهيد. يک مؤمن تحويل 
جامعه بدهيد. غيرت ايماني، يعني ديني و انساني تو اقتضاي اين معنا را مي کند، 

اگر حّب صادقانه، خالصانه داري بايد اين گونه تربيت کني.«
اينمادر:

من كه دختري نازپرورده در خانه ي پدرم بودم، حاال به خاطر شرايط محل 
و شرايط زندگي بايد كارهاي سختي انجام مي دادم كه از يك زن بعيد بود! 

كم كم به اين شرايط عادت كردم. 
يك روز شنيدم كه عده اي از اراذل و اوباش بي غيرت، مزاحم طلبه هاي 
حاج آقا حق شناس در مسجد امين الدوله شدند، خيلي به غيرت من برخورد. 
آخه طلبه اي كه سرش توي كتاب است، هيچ آزاري ندارد، چرا اين كار را 
از اين الت ها جلوي مسجد هستند. رفتم توي  نفر  كردند؟ شنيدم كه چند 
به سمت  رفتم  زير چادرم گرفتم! سريع  و  برداشتم  را  بيل  حياط و دسته ي 

مسجد. بچه هايم كه اين صحنه را ديدند با تعجب دنبال من دويدند.
واقعًا رفته بودم كه با آن ها برخورد كنم، اما وقتي رسيدم آن ها در رفته 

بودند! و پسر کوچک ترم مرا به خانه بازگرداند.
بار ديگر مشاهده كردم كه دخترم با يكي از دوستانش در حال بازگشت از 
مدرسه هستند. چند نفر از آن اراذل و اوباش سركوچه ي ما جمع شده بودند و 
مزاحم دختران مردم بودند. آمدم از خانه بيرون و به تندي آن ها را نگاه كردم. 

گفتم شايد غيرت داشته باشند و از اينجا بروند.

آقاجاننفروسطدركنارمحمدجوادوحبيب
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اما توجهي نكردند. من شنيده بودم كه آن ها آدم هاي دعوايي هستند، حتي 
در يكي از دعواها شخصي را كشته بودند.

داد زدم و طوري كه آن ها بشنوند گفتم: »ماشاءاهلل، برو داداش جواد رو 
صدا كن بياد. اون چوب رو هم از توي حياط بردار بيار!«

جواد آن موقع كشتي گير بود و بدن خيلي قوي اي داشت. مي دانستم اگر جواد 
بيايد و دعوا كند، حتمًا كار به جاهاي خطرناك خواهد كشيد. از يك طرف 
براي جواد مي ترسيدم، اما غيرتم اجازه نمي داد كه در كوچه ي ما چنين اتفاقاتي 
بيفتد. خدا را شكر با داد زدن من آن ها رفتند و ديگر سر كوچه ي ما نيامدند. 
مدتي بعد با بچه ها عازم شهرستان بوديم. سوار ميني بوس شديم. آقايي با 
همسر و فرزندش سوار شدند و در دو صندلي خالي كه در ماشين مانده بود 
نشستند. بالفاصله يك جوان با هيكلي درشت و يقه اي باز و چهره اي ترسناك 

وارد شد و به آن مرد گفت: »بلند شو، اينجا جاي من بود.«
نبود،  اينجا  »ما كه آمديم كسي  بود و گفت:  نشسته  مرد كنار همسرش 

مي خواستيد سر جايتان بمانيد.«
يك دفعه ديدم كه اين مرد فرياد زد و شروع كرد به فحش دادن! 

او تا توانست فحش هاي ناموسي و... به زبان آورد و هيچ كس هم از جايش 
تكان نخورد كه جواب اين نامرد را بدهد. 

او هر چه خواست گفت. من كه آخر ميني بوس كنار بچه ها نشسته بودم، 
به غيرتم برخورد. با خودم گفت: »نبايد اين نامرد اين طور جلوي زن و مرد، 

حرف هاي بسيار زشت را به زبان بياورد.«
يك باره از جا بلند شدم و بي مقدمه كشيده اي به صورت او زدم!

صدايش قطع شد. گوش هايش از عصبانيت سرخ شده بود. معلوم بود تا 
حاال كسي با او اين طور برخورد نكرده، ديگر حرفي نزد و رفت پايين. بعد داد 

زد: ضعيفه، بيا پايين تا حاليت كنم با كي طرفي؟!
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او داد مي زد و راننده، ماشين را روشن و حركت كرد. بعد راننده برگشت 
به سمت مسافرها كه بيشترشان مرد بودند و گفت: »اگه يه مرد تو اين ماشين 

باشه، همين خانمه!«
آنپسر:

دقت  بسيار  مي رفت  راه  در كوچه  وقتي  »جمال  خواهر شهيد مي گويد: 
مي كرد كه نگاهش به نامحرم نيفتد. يادم هست يك بار جمال بسيار خوشحال 
بود. عادتش اين بود كه وقتي خيلي خوشحال مي شد انگشتانش را در هم فرو 
مي كرد و دستانش را به هم مي ماليد. علت خوشحالي جمال اين بود كه برادر 
بزرگ ترم براي من يك چادر هديه آورده بود. جمال با خوشحالي به مادرم 

گفت: تو رو خدا زودتر براي آبجي اين چادر رو بدوز.
اين ماجرا براي زماني بود كه من ُنه ساله بودم. البته قبل از آن روسري سر 

مي كردم. اما از ديد جمال، چادر چيز ديگري بود. 
به منزل بستگان سر زديم.  ايام رفته بوديم آمل و  مدتي بعد و در همان 
ب من يك دختر سوم  با بچه هاي فاميل مشغول بازي شدم. خُّ آن روز من 
دبستاني بودم. چيز زيادي هم از حجاب نمي دانستم. جمال هم آن موقع سيزده 
يا چهارده سال داشت. در حين بازي چند بار روسري من افتاد. جمال مي دويد 

و به من تذكر مي داد كه آبجي روسري ات را درست كن. 
آن زمان قبل از انقالب بود و بيشتر دخترهاي بزرگ تر از من بي حجاب 

بودند. من هم توجهي به تذكرات جمال نمي كردم.
تا اينكه بعد از بازي وارد خانه ي پدربزرگ شدم. يك دفعه ديدم كه جمال 

در گوشه اي از خانه ِكز كرده و چشمانش از گريه سرخ شده. 
با تعجب جلو رفتم و گفتم: جمال چي شده؟!

سرش را باال آورد و گفت: چرا روسري از سرت افتاد؟
گفتم: تو براي اينكه روسري از سر من افتاده گريه مي كني؟ جمال همين طور 
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سرش پايين بود و گريه مي كرد. گفتم: داداش ببخشيد، ديگه مواظبم. تو گريه 
نكن. آن قدر جمال را دوست داشتم كه ديگر نگذاشتم حجابم از سرم بيفتد. 

از زماني هم كه چادر سرم كردم، هميشه جمال پشت و پناهم بود. 
وقتي كه مي خواستم ظرف هاي ناهار را براي شست وشو به كنار حوض 
داخل حياط ببرم، جمال به كمكم مي آمد. ظرف ها را مي برد و مي گفت: اگه 
آبجي بخواد ظرف ها رو ببره، يك وقت چادر از سرش مي افته. بعد هم در 

حياط مي ماند تا من ظرف ها را بشورم. 
آن قدر اين پسر حيا و غيرت داشت كه در ما هم اثر گذاشته بود. 

البته در اين باره بايد اشاره كنم كه همه ي حيا و غيرتي كه جمال داشت 
از مادرم به ارث برده بود. مادر ما هيچ گاه در خانه بدون حجاب نبود. وضع 

پوشش مادرم در خانه و يا در مقابل نامحرم بسيار كامل بود.
ما نيز از او ياد گرفتيم. يعني من تا زماني كه ازدواج كردم، چيزي به نام 

دامن نپوشيده بودم. هميشه لباس هاي نسبتًا گشاد مي پوشيدم. 
موقعيت خانه ي ما طوري بود كه هيچ حفاظي نداشت. جمال هميشه به من 
مي گفت:  آبجي، نكنه كه يك وقت صداي تو بلند بشه و همسايه ها صدايت 
را بشنوند. به من نصيحت مي كرد و مي گفت: براي اينكه دين و ايمان شما 

حفظ شود، در همه ي زندگي تا مي تواني با نامحرم كمتر صحبت كن. 
من هم به خاطر جمال، اين نصيحت او را رعايت كردم. سال ها گذشت 
و ازدواج كردم و دانشگاه رفتم. االن هم كه مدير شبكه ي بهداشت و درمان 
يكي از شهرستان ها هستم سعي كردم به اين سفارش جمال دقت كنم و نتيجه ي 
نصيحت هاي  اين  از  ديده ام. شايد چهل سال  بارها  را  اين سفارش  به  عمل 
جمال گذشته، من بعدها در روايات، حديثي از حضرت زهرا 3 را ديدم كه 
فرموده بودند:  نزديك ترين حالت يك زن به خداوند اين است كه نامحرم او 

را نبيند و او هم )جز در موارد ضرورت( هيچ نامحرمي را نبيند.«
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خانهياخوابگاه

آيا کوچک  است؟  خوابگاه  با  خانه  اصلي  تفاوت  چيزي  چه  راستي  به 
يا بزرگ بودن و يا سادگي و يا تجمالتي بودن خانه و... کدام يک عامل 
اصلي هويت پيدا کردن يک خانواده است؟ چه چيزي خانواده را به هم پيوند 

مي دهد؟ 
و  زندگي  بر  اجمالي  گذري  که  مجتبي«  آقا  »حاج  شريف  کتاب  در 
خاطرات حضرت آيت اهلل حاج آقا مجتبي تهراني است مي خوانيم: زن مثل 
نورافکن بايد در خانه نورافشاني کند و مرد بايد به زن انرژي بدهد تا او بتواند 
به نورافشاني خود ادامه دهد. مرد خيلي موفق به نورافشاني در خانه نمي شود. 

مادر است که مي تواند اين نورافشاني را انجام دهد.
اينمادر:

غروب يكي از روزها علي آقا، پدر بچه ها، که مردي بسيار مهربان و دلسوز 
بود، وارد خانه شد. وقتي مي خواست وارد اتاق شود، با صداي بلند يا اهلل گفت 

و ادامه داد: مهمون داريم.
يك جوان همراه علي آقا وارد اتاق شد و با لهجه ي اهالي منطقه ي رينه 

سالم كرد. با اشاره به علي آقا گفتم: »كيه؟!«
علي آقا آرام به من گفت:  »پسر يكي از همشهري هاست. از زور بيكاري و 
بي پولي آمده تهران و كاري هم گيرش نيامده. داشتم مي آمدم خانه كه ديدم 
سر چهارراه مولوي تك و تنها ايستاده و نمي داند كجا برود. من هم او را با 

خودم آوردم.« 
فرزند و درد سر و مشكالت داشتيم، حاال يكي ديگه هم  خودمان كم 
اضافه شده بود. اما گفتم براي رضاي خدا اشكالي ندرد. آن چنان موقع شام 

غذا مي خورد كه انگار چند روز است چيزي نخورده.



39 این مادر آن پسر

به  اين پسر مهمان ما بود. روزها كار مي كرد و شب ها  خالصه چند ماه 
خانه ي ما مي آمد. طوري شده بود كه با بچه ها بازي مي كرد و... انگارنه انگار 
بچه ها سر جاي خواب زير  با  او يك غريبه است! يك شب ديدم كه  كه 
كرسي دعوا مي كرد! بعد از مدت ها توانست يك كار خوب گير بياورد و 
همانجا مشغول شود. او بعدها به رينه برگشت و ازدواج كرد و االن هم براي 

خودش كسي شده. برو بيايي دارد و...
اما هرجا مي رود مي گويد: من دو تا مادر دارم. يكي مادري كه من را به دنيا 

آورد. يكي هم سيده خانم است كه حق مادري به گردن من دارد. 
سيده خانم به من راه درست را نشان داد. او من را در زماني كه جوان بودم 

و در شرايط انحراف بودم نجات داد.«
 مادر مي گويد:او االن هم مرتب به من سر مي زند و احوال پرسي مي كند. 

اگر كاري داشته داشته باشم سريع مي آيد و از هيچ كمكي دريغ نمي كند.
بارها من را به مدرسه بچه ها خواستند و گله مي كردند كه چرا درسشان 
خوب نيست. گفتم چيكار بايد بكنم. اين بچه ها هم سر كار مي روند و هم 

درس مي خوانند. شما هم بايد كمك كنيد. 
بچه هاي بزرگ تر، پس از پايان درس به سر كار رفتند، اما دوتا از بچه ها 

درسشان را تا تحصيالت دانشگاهي ادامه دادند. 
يك بار يادم هست كه از طرف مدرسه من را خواستند و چند جفت كتاني 
به عنوان هديه به بچه ها دادند. من هم آن ها را آوردم خانه. دختر صاحبخانه 

گفت: »سيده خانم اين ها چيه؟«
گفتم: »كتاني براي بچه هاست.« او از من گرفت تا نگاه كند. همين طور 
افتاد داخل بخاري عالءالدين،  از دستش  داشت كتاني را نگاه مي كرد كه 
گفتم: »واي، بعد دستم را كردم داخل بخاري و كتاني را درآوردم. همه ي 
دست و بازويم سوخت، زن صاحبخانه داد زد چي كار كردي براي يه كتاني.
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درحالي كه از سوزش دست اشك در چشمانم حلقه زده بود گفتم: »شما 
كه نمي دوني ما براي يه ذره پول چقدر بايد سختي بكشيم.« اين را گفتم و 

رفتم به سمت اتاق خودمان.
آنپسر:

برادر شهيد مي گويد: ساعت هايي از شب را همه ي اعضاي خانواده دور 
هم بوديم و خيلي با هم صحبت مي کرديم و آن ساعت ها از لذت بخش ترين 

ساعت هاي عمر ما بود.
معمواًل هر کدام از اعضاي خانواده به شکلي به گرم کردن و شاد نمودن 
فضاي خانواده کمک مي کرد از صحبت هاي شيرين يکديگر واقعًا از خنده 
ريسه مي رفتيم و غم ها و خستگي هايمان را فراموش مي کرديم اگرچه شهيد 

جمال کم حرف بود، بقيه جبران مي کردند. 
يك بار جمال در حضور بچه ها با خنده به ماجراي تماس تلفني که از جبهه 
داشت اشاره کرد: به مادر زنگ زدم و مي گم حالم خوبه، مادر به من مي گه 
گوشي را بگذار بين گوش و کتف خودت و دست هات رو بزن به هم ببينم 

سالم هست يا نه، بعد مي گه بپر باال پايين ببينم پاهات سالمه!
بعد جمال خنديد و ادامه داد: مادر تو رو خدا دست بردار، شما بايد خمس 

پسرهات رو بدي. دل بکن از ما. 
در يادداشت هاي جمال آمده: امروز 1359/7/20 به پادگان تربت حيدريه 
رسيدم. سرم را از ته زدند و لباس سربازي بر تنم کردند. من تازه کم کم داشتم 
ياد خانه و دوران کودکي مي افتادم. قدر زندگي را در همان شب اول فهميدم. 

صبحانه يک ليوان چاي با يک نان خالي داشتيم.
برخي  در  لذت بخش  و  مستقيم  ارتباط  زمينه هاي  امروزه  متأسفانه  ولي 
خانواده ها به خاطر مديريت نکردن درست ابزار ارتباطي و رسانه اي متزلزل و 
محدود شده است و اين مسئله هويت عاطفي خانه و خانواده ها را تهديد مي کند.
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شخصيتقوي

الزمه ي برخورداري از يک خانواده ي موفق، وجود پدر و مادر قوي است. 
منظور قدرت بدني نيست، بلکه شخصيت قوي و اثرگذار مورد نظر است. که 

از آن تعبير به عزت مي توان نمود. 
شخصيت هايي که بر دل ها حاکم اند نه جسم ها، آناني که براي نفوذ به دل 
ديگران احتياج به فرياد ندارند. صاحب اراده هاي قوي و اهداف بلند، اين گونه 

پدر و مادر ها پرواز را به فرزندانشان مي آموزند. 
اينمادر:

آن دوران خيلي اوضاع مالي خانه ي ما به هم ريخته و بدهكار بوديم. در 
آمد ها ناچيز بود. هيچ وقت سختي هاي آن ايام را فراموش نمي كنم. 

از طرفي آن روزها خيلي از مردم مثل ما بودند. همه به نوعي گرفتار بودند. 
تأمين نان شب براي خيلي ها سخت بود. 

مناسبي  بود هيچ غذاي  دنيا آمده  به  وقتي دخترم  يادم هست كه  خوب 
براي خوردن نداشتم. يكي از همسايه ها به ديدنم آمد. او با خودش يك ليوان 

روغن حيواني هديه آورد.
باور كنيد آن قدر گرسنه بودم كه آرزو مي كردم زودتر برود، تا من بتوانم 

روغن را با نان بخورم!
مدتي بعد دخترم هفت ماهه شد. چيزي نداشتيم كه با آن بتوانم تقويت كنم. 
بچه ها مي رفتند سر كار و با پولي كه در مي آوردند، براي خودشان چيزي 

مي خريدند و...
اما من بايد بچه شير مي دادم و زندگي ام را سر و سامان مي دادم. آن روز 
يادم هست خيلي اذيت شدم. عصر بود كه بچه را برداشتم و از خانه آمدم 

بيرون. رفتم منزل يكي از بستگان. 
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من چندين ساعت در خانه او كار كردم. ديگر قدرتي در بدن نداشتم اما 
براي اين كار ُمزد گرفتم و توانستم كمك خرج براي خانه باشم. 

نقشه  تا  هزار  خودم  با  راه  توي  گرفته ام.  خوبي  مزد  كه  بودم  خوشحال 
كشيدم، گفتم برم ماشين لباسشويي بخرم، بعد گفتم اجاق گاز بخرم و...

با هزار اميد و آرزو وارد خانه شدم. شايد هر زني جاي من بود با آن پول 
براي خودش چيزي مي خريد. اما...

وقتي شوهرم، علي آقا، را ديدم، ماجرا را تعريف كردم. 
او هم گفت: »اجاره ي اين ماه را نداريم. صاحبخانه سر و صدا كرده و... من 
هم با حقوق خودم نسيه هاي مغازه دارها را پرداخت كردم و هيچ پولي ندارم.« 
دست كردم توي كيف و همه ي پولي را كه برايش اين همه زحمت كشيده 

بودم، تقديم كردم. 
شوهرم همان موقع رفت و اجاره ي يك ماه را به صاحبخانه داد. از اين 
كارم اصاًل ناراحت نبودم. زندگي براي ما تعريف ديگري داشت. همه با هم 

بوديم تا چرخ زندگي بچرخد.
آنپسر:

شايد امروز ما نتوانيم واقعيت هاي سخت و حماسي حوادث دوران دفاع 
مقدس را خوب درک کنيم اما با مرور بعضي از آن خاطرات به شخصيت 
قبول  قوي و خودساخته ي جوانان مؤمن و خداجوي خودمان پي مي بريم. 
کنيم که رويارويي با مرگ کار آساني نيست. شهادت طلبي يک ايمان قوي 
و يک هدف واال و يک قلب مطمئن مي خواهد و همه ي آن ها را شهيد جمال 
در زندگي خود کسب کرده بود. او دل کندن از دنيا و پرواز را آموخته بود و 

سختي هاي زندگي او را آب ديده کرد. 
جمال در نامه اي به آيت اهلل حق شناس مي نويسد: اينجا بچه ها در هواي سرد 

به راز و نياز بر مي خيزند و ...
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هجرت

با خود بينديشيم اصل قرآني و حيات بخش هجرت در دوران پرمخاطره ي 
ما چه نقشي در تربيت خود و فرزندانمان دارد؟ آيا جابه جايي از شهر و ديار، 
خيابان و محله و مکان زندگي با هدف دور شدن از پاره اي گرفتاري هاي 
تربيتي و دسترسي به شرايط بهتر اخالقي مي تواند راه گشاي مشکالت باشد؟ 
مثاًل، اگر در محله اي زندگي مي کنيم که دسترسي به مسجد و عالم رباني 
نداريم، آيا بهتر نيست به عنوان يک راه نجات بخش به محله و خياباني هجرت 
کنيم که ما را در شرايط مساعدتر تربيتي قرار مي دهد. اين نمونه را با دقت بخوانيد 

اينمادر:
يك بار خانه اي را در همان محله ي مولوي اجاره كرديم. چند روز بعد 

متوجه شدم يكي از همسايه هاي ما فرد مناسبي نيست. 
مي دانستم از لحاظ تربيتي روي بچه هاي من اثر خواهد گذاشت. به خاطر 
حفظ ايمان بچه ها همان موقع با صاحبخانه صحبت كردم و قرارداد را فسخ 

كرديم و از آنجا بلند شديم.
آنپسر:

جمال از طرف ارتش و براي آموزش به شرق كشور اعزام شد. در دفترچه ي 
خاطراتش مطالب جالبي را از آن روزها نگاشته است. او درباره ي روز آخر 
آموزش مي نويسد: »امروز 1359/10/10 مي خواهند ما را تقسيم کنند. همه ي 
دوستان هم دوره از جدا شدن صحبت مي کردند و خيلي هم ناراحت بودند. 

خالصه ما را تقسيم کردند و من به مشهد افتادم.
رفتم و به فرمانده خودم گفتم که مرا به جبهه بفرستد. آن ها گفتند نمي شود. 
کم مانده بود گريه کنم. فوري چيزي نذر کردم و کارم درست شد! من به 

اهواز منتقل شدم و از همه ي دوستان جدا شدم.«
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حيا

بدون ترديد از بهترين را هاي مقاوم سازي خود و ديگران در مقابل گناهان، 
زشتي ها و انحرافات اجتماعي صفت بسيار مهم حيا مي باشد. 

شايد نتوان همه ي زمينه هاي گناه را در جامعه از بين برد ولي مي توان انسان 
را از درون قوي و نفوذناپذير ساخت. 

فراموش نکنيم اين مهارت مهم معنوي و اخالقي را به طور خاص، پدر و 
مادر بايد به فرزند بياموزند. يكي از ويژگي هاي مهمي كه براي يك انسان 
مؤمن در روايات اشاره شده صفت حيا و ادب است؛ چيزي كه امروزه در 
كمتر دختر و پسري ديده مي شود. درباره ي حيا بايد گفت كه امام علي 7 

مي فرمايد: »حيا كليد همه ي خوبى هاست.« 
را همه ي دين مي داند و در حديثي در  نيز حيا   9 اسالم  پيامبر گرامي 
كتاب تحف العقول درباره ي شاخه هاى حيا مي فرمايد:  نرمش، مهربانى، در 
از بدى، خوش رويى،  پنهان، سالمت، دورى  نظر داشتن خدا در آشكار و 
انسان  كه  است  فوايدى  و...  مردم  ميان  در  بخشندگى، خوشنامى  گذشت، 

خردمند از حيا مى برد. 
حيا  پيرامون  خود  تربيتي  مباحث  سلسله  در  تهراني  مجتبي  آقا  حاج 
مي فرمايند: روايتي از پيغمبر اکرم 9 است که فرمودند: »حيا  كل دين است.« 
پيغمبر با اين سخن، کار را تمام کرد. اصاًل دين حيا است. لذا آن روايتي که از 
امام صادق 7 خواندم در باب وقاحت که فرمود: »رأس نفاق و شقاق و کفر، 

بي حيايي است.« حاالبه اين نمونه بينديشيد:
اينمادر:

يکي از فرزندان ايشان مي گويد: »مادر ما اسوه و الگوي حياست، هرگز 
ايشان را با لباسي که شايسته ي ايشان نبوده نديده ايم.
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در  ايشان  حياي  دارد.  رفتار خود  و  گفتار  در  بااليي  بسيار  دقت  ايشان   
برخورد با ديگران براي همه ي ما آموزنده است. 

اکنون نيز از مطرح کردن خواسته هاي خود با ما شرم دارد و اگر بايد کاري 
براي او انجام دهيم، بسيار عذر خواهي مي نمايد. او در برابر نيکي ديگران 

شرمسارانه زبان تشکر و قدرشناسي دارد.« 
آنپسر:

بر اين اساس يكي از ويژگي هاي شاخص جمال، با حيا بودن او در حضور 
همه بود. اين حيا و ادب جمال در ذهن همه ي دوستان و خانواده به يادگار 

مانده. 
خوب به ياد داريم كه بعضي وقت ها صورتش از شدت حيا سرخ مي شد. 
با حيا  بسيار  با خواهر خودش صحبت كند،  حتي وقتي جمال مي خواست 

حرف مي زد و بيشتر مواقع سرش را پايين مي گرفت.
من  با  كه  نديدم  گاه  »هيچ  مي گويد:  باره  اين  در  جمال  گرامي  خواهر 
بي ادب صحبت كند. هميشه هواي من را داشت. وقتي از مدرسه بر مي گشتم، 
به من سفارش مي كرد جايي توقف نكن. با دختراني كه سر به زير هستند رفت 
و آمد داشته باش. جمال چهار سال از من بزرگ تر بود. هميشه به فكر من بود. 

وقتي مزد كار روزانه اش را مي گرفت، براي من خوراكي مي خريد.
همراهي  را  من  و  مي آمد  دنبالم  بروم،  خانه  از  بيرون  مي خواستم  وقتي 

مي كرد. نسبت به من خيلي غيرت داشت. 
بارها از سفر يا اردو كه مي آمد برايم كادو مي خريد، اما حيا مانع صحبت 
كردنش مي شد. هديه را روي طاقچه مي گذاشت و آرام من را صدا مي زد و 

هديه را نشان مي داد.«
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ازكجاميدانست؟

پدر و مادر گرامي که مشغول خواندن اين نوشته ايد، صادقانه به اين سؤال 
پاسخ دهيد؛ آيا همه ي پدران و مادراني که در تربيت فرزند موفق بودند و 
داراي  دادند همگي  تحويل  جامعه  اين  به  افتخارآفرين  و  بزرگ  فرزنداني 

تحصيالت رسمي و مدارک دانشگاهي بودند؟ 
در پاسخ مي دانيم که اين چنين نيست. از طرفي موضوع تعليم و تربيت هم 

تصادفي نيست. پس در حقيقت آن ها از کجا مي دانستند؟ 
از  بعضي  مي بينيم  که  مي کند  پيدا  بيشتري  اهميت  وقتي  موضوع  اين 
و  رفاهي  امکانات  و  رسمي  تحصيالت  از  برخورداري  عين  در  خانواده ها 
اقتصادي و حتي با فرزندان کمتر و يا تک فرزندي به بخشي از موفقيت هاي 
آن پدر و مادر ها هم نرسيده اند و در تربيت صحيح انساني فرزند خود ناتوان 

بوده اند به راستي آن پدرها و مادرها آن اصول را از کجا فراگرفته بودند؟
در کتاب شريف کوثر کربال اثر آيت اهلل جوادي آملي مي خوانيم: اگر کسي 
اهل تقوا باشد، خداي سبحان چيزي را به او مي آموزد که ديگران آن را ندارند.

اين مطلب در بيشتر روايات و آيات قراني تأييد شده.  
اينمادر:

صحبت  پاي  ديديم  بهتر  عزيز،  مادر  اين  روحيات  بيشتر  توصيف  براي 
كوچك ترين پسرشان كه كارشناس مسائل تربيتي نيز مي باشند بنشينيم.

 ايشان سخنان خود را اين گونه آغاز كرد: ريشه ي بسياري از مسائل تربيتي 
انجام دهد،  از خانواده آغاز مي شود. خانواده اگر وظيفه ي خود را درست 
بيشتر مشكالت تربيتي اجتماع برطرف خواهد شد. مادر نيز در اين كانون مهم 
تربيتي نقش محوري دارد. اگر مادرها به وظيفه ي خود به عنوان كانون محبت 

و تربيت درست عمل كنند، جامعه نيز بيمه خواهد شد.
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با اين مقدمه بايد عرض كنم آنچه كه ما از رفتار مادرمان در خانواده ديديم، 
مجموعه اي بود از طرح هاي مهم تربيتي كه بعدها در كتاب هاي اساتيد خوانديم. 

ايشان يك اسوه در كار تربيتي بود كه مصاديق آن را عرض مي كنم.
در محله اي كه برخي از زن ها و مادرها، در قيد و بند مسائل ديني نبوده و 
اهل دعوا و بدزباني بودند، مادر ما به ريزترين مسائل تربيتي توجه داشت، او در 
خانواده اي روحاني بزرگ شده بود كه توجه به معنويات جايگاه وي ژه اي داشت. 
ما چندين فرزند قد و نيم قد بوديم. مادر ما به تربيت ديني فرزندان بسيار 
دقت مي كرد. هيچ گاه نديدم كه با بي ادبي با ما يا همسايگان حرف بزند. 
اين گونه به ما هم مي آموخت كه با ادب باشيم؛ آن هم در محله اي كه بارها 

شاهد دعواي زنانه در محل بوديم!
پدرم مشكالت مالي زيادي داشت. اما مادر اجازه نمي داد كه فكر ما به 
سوي اين مسائل برود و ناراحت شويم. او با قرض و نسيه، شرايط خانه را به 
گونه اي فراهم مي كرد كه از كمترين امكانات، به خوبي استفاده كنيم و از 

زندگي لذت ببريم و كمبودها را نبينيم. 
پاي منبر يكي از بزرگان بوديم. ايشان مي فرمود: »دوستان مطمئن باشند هر 
كس تقوا داشته باشد، خدا علم آن چيزي كه احتياج دارد را به او ياد مي دهد.«

سوره ي  در  كه  آنجا  بود.  قرآن  آيات  از  يكي  ترجمه ي  جمله  اين  البته 
مبارکه ي طالق آيه ي دوم مي فرمايد: »اگر تقوا داشته باشيد، راه خروج )از 
مشكالت( را براي شما مي گشاييم و از جايي كه فكرش را نمي كنيد شما را 
انجام واجبات و ترك  تقوا  نيز گفته اند: »حداقل  بزرگان  روزي مي دهيم.« 
محرمات است.« بر اين اساس خداوند كسي را كه به مسائل ديني خود توجه 

كند در گرفتاري ها ياري خواهد كرد.
ابتداي  از  اشاره كردند: من  ايشان  با سيده خانم داشتيم،  در صحبتي كه 

زندگي به انجام واجبات و ترك محرمات بسيار دقت داشتم. 
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به خاطر حفظ ايمان و حجاب، ارتباط خودم را با برخي از آشنايان قطع 
كردم. من سعي كردم در خانه بمانم و آنچه را كه از تربيت ديني شنيده ام براي 

فرزندانم اجرا كنم. خدا هم در اين راه بسيار من را ياري كرد.
با اينكه سواد و تحصيالت من خيلي نبود، اما درباره ي مسائل تربيتي، خدا 
خيلي به من لطف كرد. كارهايي انجام دادم كه االن بچه هايم كه تحصيالت 

دانشگاهي دارند مي پرسند:  »مادر از كجا اين مسائل را مي دانست؟«
ماشاءاهلل بارها به من مي گويد: »روش هايي كه شما براي تربيت ما به كار 
مي برديد، سال ها بعد در درس هاي دانشگاهي خوانديم. شما شيوه ي تربيتي 

بسيار صحيح داشتيد، از كجا اين مسائل را مي دانستيد؟«
يا اينكه االن درباره ي تربيت نوه هايم، با بچه ها صحبت مي كنم؛ اينكه چه 
كارهايي بكنند، چه كارهايي نكنند و... بچه ها ضمن دقت در حرف هاي من 

سؤال مي كنند كه من اين مسائل را از كجا آموخته ام؟
من هم در جواب مي گفتم: »به خدا من هيچ كدام از اين مسائل تربيتي را 

بلد نبودم، همه ي اين ها را خدا به دلم مي انداخت.«
فرزندشان مي گويد: »يک بار با پسرم در حضور مادر گفت وگو مي کرديم. 
در بين صحبت پسرم، نگاهم را از او برداشتم و با توجه کمتري گوش کردم! 
مادرم به من تذکر داد که بايد موقع صحبت فرزند به او نگاه کني و متوجه 

باشي. اين نکته ي به ظاهر ساده از اصول بسيار مهم ارتباط انساني است.«
آنپسر:

از عمليات  بعد  به مرخصي آمده بود. فكر كنم  بار كه  يادم هست يك 
آزادسازي خرمشهر بود. جمال داشت تلويزيون و حماسه ي رزمندگان را نگاه 
مي كرد. بعد ديدم كه صورتش خيس از اشك است. گفتم: جمال، چي شده؟

به حماسه ي  اشاره  با  انداخت و  تلويزيون  به صفحه ي  با حسرت  نگاهي 
رزمندگان گفت:  
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نمي دانيد براي آزادي وجب به وجب اين خاك، چه گل هايي پرپر شده اند. 
به خصوص حضرت   : بيت  اهل  به  به توسل خودش و دستانش  بعد 
عباس 7 اشاره كرد و گفت: در يكي از مراحل عمليات، شبانه به سوي 

دشمن رفتيم. به خاطر شرايط خاص منطقه به ما گفتند اسير نگيريد.
ما هم با يك حمله ي برق آسا با پرتاب نارنجك، سنگرهاي دشمن را از بين 

برديم و نيروهاي دشمن، يا فرار كردند و يا كشته شدند. 
من هم در همه ي عمليات توسل به حضرت عباس 7 داشتم كه من را 
ياري كند كه وظيفه ام را درست انجام دهم. وقتي سنگرهاي دشمن پاكسازي 

شد، يك باره ديدم يك سرباز عراقي دستش را باال گرفت و گفت: الدخيل
يكي از رزمندگان كه كنار من بود اسلحه اش را مسلح كرد تا او را ُبكشد، 
اما من گفتم: نزن، كار ما در اينجا تمام است، اين سرباز عراقي را با خودمان 
نشود و همراه  تا آن سرباز عراقي كشته  اصرار كردم  مي بريم. خالصه من 
خودمان او را به عقب ببريم. در مسيري كه او را به اردوگاه مي برديم، اسير 

عراقي مرتب مي گفت:  يا اباالفضل 7 يا عباس 7
اسير  اين  چرا  گفتم:  بود  بلد  عربي  كه  نيروها  از  يكي  به  كردم.  تعجب 
اين قدر حضرت عباس 7 را صدا مي زند. او هم از اسير عراقي همين مطلب 
را پرسيد. اسير عراقي آستين لباسش را باال زد! يك پارچه ي سبز را كه به 
بازويش بسته بود به ما نشان داد. بعد گفت: ما شيعه و مخالف صدام هستيم. 

اگر به جنگ نمي آمديم همه ي خانواده ي ما را مي كشتند. 
من را به زور به سربازي آوردند. روز آخر مادرم من را به حرم حضرت 
عباس 7 برد و نذر و دعا كرد. بعد يك پارچه ي سبز متبرك حرم را به بازويم 
بست.  مادرم در لحظه ي آخر گفت: تو را نذر آقا اباالفضل 7 كردم. مطمئن 
هستم سالم مي ماني، تو هم به سوي ايراني ها شليك نكن. جمال گفت: نمي داني 
ايجاد كرد.«  بين ما  7  چه غوغايي  آن پارچه ي سبز حرم حضرت عباس 
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وفاوپايبندي

حضرت آيت اهلل جوادي آملي در کتاب شريف زن در آئينه ي جالل و 
جمال مي فرمايد: »مهم ترين عاملي كه بين افراد خانواده رأفت و گذشت و 
ايثار را زنده مي كند تجّلي روح مادر در بين اعضاي خانواده است؛ زيرا پدر 
گرچه به عنوان »الّرجال قّوامون علي الّنساء« عهده دار كارهاي اداري و اجرايي 
جامعه ي كوچك يعني خانواده است، اما اساس خانواده كه بر مهر و وفا و 
پيوند پي ريزي شده است، به عهده ي مادر است؛ زيرا مادر مبدأ پيدايش و 

پرورش فرزنداني است كه هر كدام به ديگري وابسته اند.«
را  بچه ها  داد.  رخ  عجيبي  حادثه ي  شب  يك  مي گفت:  عزيز  مادر  اين 
خواباندم. همه ي بچه ها كنار هم و من و پدر بچه ها، همگي توي يك اتاق 

خوابيده بوديم. نيمه هاي شب بود كه بوي آتش و دود توي اتاق پيچيد!
سريع بلند شدم. ديدم كه آتش از آشپزخانه به بيرون سرايت كرده. سريع 

داد زدم و بچه ها را بيدار كردم. اما بچه ها توي خواب عميق بودند. 
رفتيم.  پايين  به  سريع  و  كرد  بيدار  را  بقيه  زدن،  لگد  با  بچه ها  از  يكي 
همسايه ها هم آمدند و همه مشغول كمك براي خاموش كردن آتش شدند. 
اما انفجار كپسول گاز همه را وحشت زده كرد. كوچه هاي تنگ و باريك 

محله ي مولوي باعث مي شد كه ماشين آتش نشاني نتواند وارد شود.
خالصه آن شب بخشي از مختصر اثاثيه اي كه داشتيم سوخت. اما بچه ها 
توي كوچه خوشحال بودند! مي گفتند از اين خانه و صاحب خانه اش خالص 
شديم. بايد بگويم نكته ي مهمي كه در آن آتش سوزي براي ما و بچه ها درس 

بود ماجراي يك مرغ بود؛ يك مرغ عاشق.
وقتي آتش شعله ور شد. يك مرغ در كنار آشپزخانه روي تخم هايش نشسته 
بود. بقيه ي مرغ ها بالفاصله از خانه خارج شدند اما اين مرغ روي تخم هايش ماند! 
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اين مرغ با همان صداي خودش فرياد مي زد، اما از روي تخم ها بلند نشد! 
صبح روز بعد الشه ي مرغ را ديديم كه كاماًل سوخته شده بود. حكايت اين 
مرغ سال ها در خانه ي ما نقل مي شد. اين مرغ سمبل يك مادر فداكار شده بود. 
شنيده ايد که مرغ ها که گاهي اوقات ترسو به نظر مي رسند وقتي پاي عشق 
و وفاداري به ميان مي آيد، در مقابل گرگ هم مي ايستند. کدام اکسير از آن 

حيوان ترسو اين چنين موجود شجاع مي سازد به جزعشق و وفاداري؟
انسان ضعيف نمي تواند پدر و مادر قوي اي باشد مگر اينکه عشق و وفا در 
او بجوشد. امروز يکي از ضروري ترين نياز هاي ما براي حفظ بنيان خانواده 
وفاداري اعضا خانواده به يکديگر مي باشد که در اين ميان وفاداري مادرانه 

سرمايه اي گران سنگ به شمار مي آيد.
اينمادر:

علي آقا، همسرم، انسان ساده زيست و طرفدار مظلوم بود. او در تهران كار 
و  چهارپايه  ساختن  نظير  نجاري  ساده ي  كارهاي  مي داد.  انجام  درودگري 
كرسي و... آن روزها مثل حاال تجمالت و جهيزيه ي سنگين و  ... نبود. حتي 

مراسم ازدواج هم مثل يك مهماني به صورت كاماًل ساده برگزار مي شد.
تهران  راهي  داشتيم  كه  جهيزيه اي  مختصر  با  ازدواج،  از  بعد  روز  چند 
يا محل كار  بازارها و  بيشتر مردم در حوالي  شديم. آن زمان رسم بود كه 
خود، خانه تهيه مي كردند. البته خانه كه، چه عرض كنم! معمواًل يك اتاق 

اجاره مي كردند كه هيچ كدام از شرايط زندگي امروزه را نداشت. 
معمواًل برق و گاز نبود. آب هم اگر بود در حد يك شير كنار حوض 
مي ساختند.  خانه ها  داخل  در  هم  مشترك  آشپزخانه ي  داشت. يك  وجود 

دورتادور حياط هم اتاق بود كه هر اتاق به يك خانواده اجاره داده مي شد. 
سرويس بهداشتي هم معمواًل يك دستشويي بود كه به صورت مشترك 
براي همه ي خانواده ها در كنار حياط قرار داشت، از حمام هم كه داخل خانه 
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خبري نبود. معمواًل بيشتر جوان هاي آن زمان كه ازدواج مي كردند، زندگي را 
به همين صورت آغاز مي كردند. با هزاران سختي و گرفتاري ديگر.

آن زمان اجاره ي اين اتاق برابر با نيمي از حقوق ماهيانه ي شوهرم بود. لذا ما 
هم بايد تالش مي كرديم كه خرج اضافه اي به زندگي تحميل نكنيم.

معمواًل بسياري از شغل ها حقوق ثابت نداشتند. اگر كار نبود و يا مشتري 
پيدا نمي شد، از حقوق هم خبري نبود.

با همه ي اين اوصاف زندگي خوبي داشتيم. هر دوي ما دقت مي كرديم كه 
زندگي ما بر اساس آنچه اسالم دستور داده و بر مبناي روزي حالل پيش برود.

آنپسر:
بخشي از نامه ي شهيد به خانواده: پدر و مادر عزيز، من از راه دور روي 
شما را مي بوسم و از شما مي خواهم مرا ببخشيد که جز درد سر براي شما کار 

ديگري انجام ندادم. 
پدر عزيز مرا ببخشيد که وقت رفتن با شما خداحافظي نکردم؛ چون معلوم 
نبود مرا ببرند. اما از همين جا روي عزيزت را مي بوسم و همچنين مادر عزيز، 
تو که چقدر براي من و ديگر برادران زحمت کشيدي، من وقتي قدر زحمات 

شما را متوجه مي شوم که از شما دور هستم.
تا حدودي جبران کنم. چون هر کاري کنم يک  برگشتم  ان شاءاهلل که 
صدم شما هم سختي نکشيده ام و اميدوارم که وقتي اين نامه به دست شما 
مي رسد، شما در خانه ي خودتان باشيد. من که هميشه دعا مي کنم که اين کار 

)خريد خانه( درست شود.
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گذشتوكرامت

استاد جوادي آملي در کتاب جامعه در قرآن مي نويسند: براي استحكام 
نيست.  يكديگر  اشتباهات  از  رئوفانه  گذشت  جز  راهي  خانواده  اساس 
خانواده اي كه بر محور دو ركن موّدت و رحمت قرار دارد، داراي اساسي 
مستحكم است و در چنين خانواده اي فرزندي به بار مي آيد كه خداوند سبحان 
به او مي فرمايد: »إّما َيبُلَغنَّ ِعنَدَك الِكَبَر أَحُدُهما أو ِكالُهما َفالَتُقل َلُهما ُافٍّ 
لِّ ِمَن الرَّحَمِة وُقل  والَتنَهرُهما وُقل َلُهما َقواًل َكريما ٭ واخِفض َلُهما َجناَح الذُّ
َربِّ ارَحمُهما َكما َربَّياني َصغيرا« هر گاه يكي از آن دو يا هر دو ]پدر و مادر[ 
نزد تو به سّن پيري رسند، كمترين اهانتي به آن ها روا مدار و بر آنان فرياد مزن 
و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به ايشان بگو و بال هاي تواضع خويش 
را از محبت و لطف در برابرشان فرود آر و بگو: پروردگارا! همان گونه كه 

آن ها مرا در كوچكي تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده! 
فرزندي مايه ي قوام خانواده است كه به پدر و مادر اف نمي گويد، بلكه با سخن 
كريمانه با آن ها رفتار مي كند و بال مهرباني و رحمت را برايشان مي گستراند.

اينمادر:
يکي از فرزندان مادر مي گويد: »اخيرا با مادرم از سفر باز مي گشتيم. مادرم 
از  ناخواسته  ترافيک يک ماشين  بود. در  اتومبيل نشسته  در صندلي جلوي 
پشت به ماشين من کوبيد. من خواستم به طور عادي و رايج از ماشين پياده 
شوم تا ببينم چه رخ داده. در همين لحظات مادرم با صالبت و اقتدار هميشگي 
خيلي قاطعانه به من گفت: بشين سر جايت و از ماشين پياده نشو، از بزرگي 

خودت کم نکن. راننده ي آن ماشين االن چه کار مي تواند بکند؟ 
من ديگر حرکتي نکردم، اما اين نگاه کريمانه ي مادرم که درس بزرگي 
براي من بود موجب شد، تا آن راننده براي عذرخواهي اقدام کند تا زنجيره ي 
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رفتارهاي اخالقي ادامه پيدا کند.«
فرزندش مي گويد: »مادرم دل بزرگي دارد، گذشت هاي حيرت انگيزي در 
زندگي داشته و دارد. از ظلم هايي که به او مي شود کريمانه مي گذرد و با اين 
روح بلند، از بسياري از جدايي ها و اختالف ها جلوگيري کرده است. حقيقتًا 
اگر او نبود خيلي از روابط فاميلي امروز وجود نداشت. اين باورکردني نيست 
اما واقعيت است که اگر کسي بدترين ستم را به او روا دارد وقتي با او مواجه 

مي شود، طوري رفتار مي کند که گويا هيچ اتفاقي نيفتاده است. 
جالب اين است که حتي اگر يک روز از دست يکي از برادرانم ناراحت 
و دلگير باشد، در عوض شکايت و نفرين و... به آن برادرم مي گويد: از خدا 

خواسته ام به غضب الهي گرفتار نشوي.«
اينپسر:

پدر  بود،  آقاي صفاري، كه صاحب كار جمال  بار  كه يك  يادم هست 
بچه ها را صدا كرد و گفت: »علي آقا، اين جمال رو چطور تربيت كردي؟«

علي آقا با تعجب گفت:  »مگه چي كار كرده؟ خطايي ازش سر زده؟«
گفت: »نه، اتفاقًا بر عكس، من ماندم كه اين بچه چطور اين قدر عالي تربيت 
شده، با اينكه سني نداره اما هميشه اول وقت نمازش رو مي خونه، هر كاري 
به شاگردها مي گيم، جمال قبل از همه انجام مي ده. حقوق هم كه به بچه ها و 
كارگرها مي ديم، مقداري از حقوقش رو به يكي دو تا خانواده ي يتيم مي ده، 

اين رو خبر داشتي؟«
پدرش گفت: »بقيه ي حقوقش رو هم به من يا مادرش مي ده كه براي خرج 
خانه مصرف كنيم. خدا جمال رو حفظ كنه، من كه ازش خيلي راضي ام، خدا 

هم ازش راضي باشه، اين پسر هيچ حرص و درد سري براي ما نداره.«
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بردرگاهدوست

بي ترديد که از خأل هاي مهم زندگي امروز ارتباط و راز و نياز با خداي 
جهان آفرين است. امام سجاد 7 مي فرمايد: »خدايا راحتي و آرامش من در 

مناجات و درد و دل با تو نهفته است.«
حضرت آيت اهلل جوادي آملي نيز در کتاب حکمت عبادات مي فرمايند: 
»وقتي قرآن كريم سخن از نماز به ميان مي آورد، مي فرمايد: و أقم الّصلوهًْ 
لذكري. نماز بخوانيد تا ياد مرا زنده كنيد و من در ياد شما به وسيله ي نماز 

ظهور كنم. اگر ياد خدا به وسيله ي نماز ظهور كرد، آن قلب، مطمئن است.
از طرفي ياد خدا دل ها را مطمئن مي كند. »أال بذكر اهلل تطمئّن القلوب.« پس 
دل انسان نمازگزار، مطمئن است. هرگز از غير خدا نمي ترسد. هيچ دشمني ـ 
چه از درون و چه از بيرونـ  نمي تواند موجب هراس او شود؛ زيرا اهل نماز به 

ياد حق هستند و ياد حق عامل طمأنينه و آرامش است.
يکي از عواملي که به انسان قدرت و آرامش مي بخشد، )تا جايي که انسان 
مي تواند آرام بخش ديگران نيز باشد و طبيعتًا زمينه ساز تربيت فرزنداني قوي و 
با ثبات باشد(، داشتن رابطه ي دروني و مناجات با خداست. در کتاب شريف 
حکمت عبادات حضرت آيت اهلل جوادي آملي مي خوانيم: اگر کسي دريافت 
که خدا نزديک است، روش دعا کردن براي او روشن مي شود.که آهسته خدا 

را بخواند و اطمينان دارد که خدا به همه ي نياز هاي او آشناست.
 8 برداشت، طبق روايات و سنت معصومين  به دعا  انسان دست  وقتي 
مستحب است آن را بر سر و صورت خود بکشد، براي اينکه لطف خدا به 
اين دست پاسخ داده است؛ دستي که به سوي خدا دراز شود، يقينًا خالي بر 
نمي گردد و دستي که عطاي الهي را دريافت کرد، گرامي است. لذا خوب 

است آن را به صورت يا به سر بکشد.
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اينمادر:
مادرم بيشتر در زمان هاي پخش اذان ظهر و مغرب به بچه ها تلفن مي کند و 
از عمق جان دعا مي نمايد و چنين جمله اي را مي گويد: »به حق اين گلبانگ 
محمدي درمانده نشوي. خدا همه را و بچه هايم را حفظ کند.« بيشتر بعد از نماز 

و دعا سجده هاي طوالني انجام مي دهد و با خداي خودش خلوت مي كرد. 
فرزندش مي گويد: ما از عمق جان به دعاهاي خالصانه و از سر سوز مادرمان 
عقيده داريم. بسياري از آشنايان نيز در موقع مشكالت از وي مي خواهند كه 

برايشان دعا كند. دعاهاي مادرم از سوز دل برخواسته و مؤثر است.
آنپسر:

باور كنيد بعضي شب ها دلم براي جمال كباب مي شد. نيمه هاي شب بيدار 
مي شدم، مي ديدم رفته پشت كمد، يه جاي باريك پيدا كرده و مشغول نماز 

شب شده. 
آن قدر توي نماز گريه مي كرد كه به هق هق مي افتاد. البته سعي مي كرد 
با كوچك ترين حركت  بودم.  مادر  من  اما آخرش  باشد  بي صدا  گريه اش 
بيدار و متوجه مي شدم. به او مي گفتم: پسر، مگه تو چي كار كردي؟ مگه 
آدم كشتي... چرا اين قدر گريه مي كني؟ جمال هم چيزي نمي گفت و لبخند 

مي زد و مي رفت. مثل برادرهاي ديگرش.
جمال در نامه اي نوشته بود: اينجا تعداد زيادي از برادران بسيجي براي خود 
قبري ساخته اند و شب ها هر وقت دعا برقرار مي باشد در آن مشغول عبادت 
مي باشند. بچه ها در هواي سرد به راز و نياز بر مي خيزند و همه را دعا كرده و 

طلب آمرزش از خداوند متعال مي کنند.
راستي در سنگر ما همه ي بچه ها حزب الّلهي هستند. هر شب نماز جماعت 
برقرار است و در سنگر، کتاب قرآن و کتاب دعا فراوان است و وقت نماز، 

من اذان مي گويم با صداي بلند.«
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سفيرانحق

حضرت آيت اهلل جوادي آملي در کتاب شريف کوثر کربال که حقيقتًا 
چشمه ي جاري معارف حسيني است، مي فرمايد: »ساالر شهيدان 7 هرگز 
اجازه نمي داد که زينب و ديگر زن ها و بچه ها به روستاهاي )اطراف كربال( 
پناه ببرند و اسير نشوند، چون برنامه اين بود که بسياري از مشکالت جامعه آن 

عصر در سايه اسارت آن ها حل شود... 
حضرت ابا عبداهلل 7 به آن ها وصيت فرمود که در اين مسافرت )اسارت( 
هرگز شکايت نکنيد و چيزي که از عظمت شما مي کاهد از زبان شما شنيده 

نشود و رفتار، گفتار و نوشتاري که از مقام شما مي کاهد مشاهده نگردد.
اينمادر:

جنگ شروع شد. با اينكه يك لحظه تحمل دوري بچه ها را نداشتم، اما 
به خاطر خدا اجازه دادم كه آن ها به جبهه بروند. خيلي سخت بود. خصوصًا 

براي من. اما تحمل كردم و توكل كردم به خدا. 
بچه ها يكي يكي رفتند. روزهايي بود كه يك پسرم مفقود و چهار پسرم 

هم زمان در جبهه حضور داشتند. 
خالصه اينكه شش پسر من در طول دوران دفاع مقدس به طور مستمر در 

جبهه بودند.
درست  پا  پشت  آش  برايشان  مي رفتند،  بچه ها  بار  هر  كه  هست  يادم 
مي كردم. مدتي بود كه حساب كردم هر هفته دو بار آش درست كرده ام! 

همسايه ها اعتراض مي كردند كه سيده خانم، چه خبره؟!
گفتم: »باور كنيد هر آش كه پختم، پشت پاي يكي از بچه ها بود. جواد 
به  روز  چند  بچه ها  بعضي  مي ره،  جابر  مي ياد  كمال  مي ره،  جمال  مي ياد، 

مرخصي مي آمدند و دوباره مي رفتند و... 
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بچه ها يكي يكي مي رفتند و مي آمدند. هميشه سيني آب و قرآن دستم بود 
و آن ها را بدرقه مي كردم. اين مسائل باعث شد كه در همسايه ها تأثير داشته 

باشد و بسياري از جوانان محل را به سوي جبهه ها بكشاند.
بارها مي شد كه بچه ها نيمه شب به تهران مي رسيدند. بعد به خاطر اينكه ما و 
همسايه ها را اذيت نكنند تا صبح در سرما و گرما بيرون خانه مي ماندند تا هوا 

كمي روشن شود و بعد درب خانه را بزنند.«
آنپسر:

اين شهيد در آخرين نامه هايش مي نويسد: پدر و مادر عزيز، اميدوارم مرا 
ببخشيد. چون که من جز دردسر براي شما نداشتم. مي خواستم شما را در 

پيري ياري کنم اما...
زماني که از خدمت آمدم تا حاال که دوباره به جبهه مي روم مثل ديوانه ها 
بودم باور کنيد با آن سنگر و بيابان هاي خوزستان خو گرفته بودم. خيلي دعا 

کردم تا دوباره به جبهه بروم. 
شما هم بدانيد که اجر عظيمي در پيشگاه خداوند داريد. شما را به خدا که 
اگر من شهيد شدم، خوشحال باشيد و همگي لباس سفيد بپوشيد. ناراحت 
نباشيد که با اين کار، همه ي خانواده هاي شهدا و اسرا و مجروحان ناراحت 

مي شوند.
و  فکر  با  نبردند.  زور جبهه  به  را که  من  باشد؟  ناراحت  انسان  بايد  چرا 
انديشه ي خود به جبهه رفتم. شما چطور خوشحال مي شويد که من ماشين 
بخرم، يا ازدواج کنم. اينجا هم بايد خوشحال باشيد که من مثل ديگران به اين 

اجر عظيم الهي دست يافتم. 
پس شما در دنيا و آخرت روسفيد هستيد که افتخار تشيع اين است که در 
راه اسالم شهيد داده. اگر در جمهوري اسالمي من را به جرم منافق بودن يا 

ضد انقالب بودن اعدام مي کردند، آن وقت چه مي کرديد؟!
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اميد

وحي  داوود  به  تعالي  خداي  مي خوانيم:  خدا«  »سخن  شريف  کتاب  در 
فرستاد که: هر بنده اي که از بندگانم فقط به من چنگ زنند و از ديگران قطع 
اميد نمايد و نهاد دل او اين نيت را بدانم، اگر همه ي آسمان ها و زمين و همه ي 
مخلوقات ساکن در آن ها براي او بخواهند دامي بنهند، من راه فراري برايش 

باز مي کنم.
اين مادر هرگز نااميد نشد و اجازه نداد هيچ چيز او را نااميد سازد. يکي 
از امتيازات زندگي هاي معنوي برخورداري از اميد بي انتها به خداي مهربان و 

عنايات اولياي الهي 8 است. 
اين اميد به همراه خود بهداشت رواني نيز به همراه دارد؛ چون بسياري از 

نگراني ها و اضطراب هاي موهوم و بي پايه را برطرف مي نمايد. 
وقتي انسان به خداي قادر مهربان دل مي بندد و اميدوار مي شود خدا هم او 
را به بهترين وجه ياري مي نمايد. جالب آنکه اين اميد و آرامش رواني بعد 
اميد  اثر بزرگي در تقويت روابط خانوادگي مي گذارد. خدا هرگز  از آن، 

اميدواران به خود را نمي شکند.
اينمادر

با آنكه سختي ها و تلخي هاي زيادي را در زندگي تحمل كردم، اما سعي 
كردم پاي زندگي بمانم. من از خدا مي خواستم كه به من درباره ي تربيت 
بچه ها كمك كند؛ آن هم در محله اي كه همه جور انساني در آن بود. از 

قماربازها و معتادهاي حرفه اي تا... 
البته از طرفي در همين محله، امثال دكتر چمران و شهيد متوسليان و... هم 

تربيت شدند. 
خالصه خدا ما را ياري كرد. امروز همه به فرزندان من افتخار مي كنند.
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 براي همين، هميشه دستانم به سوي آسمان باالست و خدا را شكر مي كنم.
من ثمره ي آن كارها و زحمات را االن مي بينم. بچه هايم همگي سالم و سر 

حال و مفيد به حال جامعه ي خودشان هستند.
من در آن سال ها هشت فرزند پشت سر هم داشتم. رسيدگي به امور آن ها، 
مشكالت خانه، بي پولي، محله ي بد و... همه با هم جمع شده بود. اما لطف و 

عنايت خدا از همه ي اين ها باالتر بود. 
آنپسر

ادب داشت.  او خيلي حيا و  را تحمل مي كرد.  جمال همه گونه سختي 
بميرم براي پسرم، از خجالت نداري صورتش سرخ مي شد، اما حرفي نمي زد. 

شكايت نمي كرد. 
جمال تالش خودش را انجام مي داد، اما راضي بود به رضاي خدا

جمعه  روز  نشستيم  سنگر  در  که  االن  مي نويسد:  نامه هايش  از  يکي  در 
ساعت هفت و سي دقيقه ي صبح است. به فکر خانه افتادم؛ به فکر روزهاي 

انقالب، به فکر بچه هاي کوچه و...
بودي چه کار  بابا، چند سال تو کوچه  به خودم مي گويم بي خيال  بعد   

کردي؟ اينجا را عشق است. نبرد حق عليه باطل را. 
راستي خدا را شکر مي کنم که در جبهه ي باطل نيستم. خدايا شکر و سپاس 
تو را که مرا در لشکر حق قرار دادي. که اگر بکشم، به بهشت مي روم و اگر 

کشته شوم، نيز به بهشت مي روم.
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خالقيت

بود  خانواده  اين  دامن گير  که  دشواري  شرايط  با  زندگي  کردن  اداره 
نيازمند خالقيت و خوش فکري بود.

رفع  براي  ناليدن، خود  و  به جاي شکايت  اوقات  از  بسياري  مادر  اين   
مشکالت خاّلقانه از همان امکانات اندک، بهره ها برد.

 اما شگفت انگيزتر آنکه امروزه مادراني مي بينيم که به رغم برخورداري 
از امکانات مختلف در پاره اي اوقات، بهره برداري خاّلقانه نمي نمايند!

اينمادر
با داشتن چند بچه ي قد و نيم قد چگونه مي توانستم به امور خانه و خانواده 

بپردازدم؟ 
گاهي اوقات نگران اين بودم که بچه هاي کوچک به چراغ والور برخورد 

کنند و آبگوشت روي آن ها بريزد.
براي همين آبگوشت را در صندوقچه ي چوبي قرار مي دادم و دور آن 
را هم يک لحاف مي گذاشتم تا هم بچه ها به آن برخورد نکنند و حتي اگر 

ريخت، بچه ها نسوزند.
اوقات  گاهي  مي گذاشتند،  کرسي  زمستان ها  در  بود  رسم  موقع  آن 

مي شنيديم که خانواده اي را گاز ذغال گرفته و خفه شده اند.
 من هميشه همه ي ذغال ها را پس از خريد يک جا مي شستم و خشک 

مي کردم تا خطر ذغال گرفتگي نداشته باشند و سپس استفاده مي نمودم.
 يادم هست كه در شب هاي بلند زمستان، دو تا مرغ خريده بوديم و در 

همان اتاق، كنار بچه ها نگه مي داشتيم. 
را  آن ها  مرغ  تخم  هم  بود.  گرم  مرغ ها  اين  به  سرشان  حسابي  بچه ها 

استفاده مي كرديم و هم براي بچه ها اسباب بازي شده بودند.
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اينپسر
غذا عدس پلو با ماست بود. در ميان نيروها چند نوجوان و پيرمرد بودند. 

پيرمرد گفت براي چندمين بار است که به جبهه مي آيد. 
خيلي هم سر حال بود. با هم عکس گرفتيم. ساعت سه نيمه شب بود که 
آمديم به سنگر خودمان، چاي درست کرده بود و با خرج آن را داغ کرديم 

و خورديم. 



پس از درس هايي آموزنده از زندگي اين مادر و آن پسر 
حال:

بر زندگي مروري 
سيده  فاطمه خانم موسوي
و  ستاره آسمان گمنامي

شهيد جمال محمدشاهي



آنروزها

اگر روزي از جاده ي هراز به سوي شمال كشور حركت كرديد، وقتي 
صد كيلومتر از تهران دور شديد، به هشتاد كيلومتري شهر آمل، و به منطقه ي 

الريجان مي رسيد.
در آنجا جاده ي ديگري وجود دارد كه به سمت شهر »ِريِنه« مي رود. رينه 
يکي از شهرهاي استان مازندران است. اين شهر در بخش الريجان شهرستان 

آمل و باالتر از منطقه ي گزنک قرار دارد.
از يال جنوبي،  ِريِنه در دامنه ي قله ي دماوند قرار دارد. کوهنورداني که 
قصد صعود به قله ي دماوند را دارند بايد از مسير شهر رينه تردد نمايند. آب 
وهواي خوب و طبيعت زيبا، باعث شده كه اين شهر از مناطق ديدني و جذاب 

كشور به حساب آيد.
در منطقه ي رينه علماي بسياري پرورش يافتند. به خاطر ارتباطي كه ميان 
اين شهر و آمل وجود داشت، انسان هاي بزرگي در اين سرزمين تربيت شدند 
نظير  بزرگ  علماي  همچنين  و  مجلسي  آيت اهلل  و  غروي  آيت اهلل  همچون 

حضرت عالمه استاد حسن زاده ي آملي به شهر رينه ارادت ويژه دارند.
مردم اين سامان ارادت خاصي به اهل بيت : داشته و دارند، امامزاده 
و تكيه ي معروف اين شهر قدمت بسيار زيادي داشته و نشان از اين ارادت 
خالصانه دارد. مردم اين ديار هر جا باشند در ايام محرم و يا شب هاي جمعه در 

منطقهرينهوقلهدماوند



65 این مادر آن پسر

تكيه ي رينه جمع مي شوند و عزاداري خالصانه اي دارند.
رينه در سال هاي قبل جمعيت كمتري داشت. اما همين شهر كم جمعيت، 

بيش از چهل شهيد در دوران دفاع مقدس تقديم نمود. 
اين مادر مي گويد: »من در اين شهر در سال 1316 در خانواده اي مؤمن 
و مذهبي به دنيا آمدم. پدرم نام من را فاطمه گذاشت. البته رباب هم صدايم 
به »سيده خانم«  فاميل و همسايه  زبان  اما در طول زندگي و در  مي كردند. 
معروف شدم. من در شهر آمل بزرگ شده ام. در آن زمان كه حال و روز 
مردم ايران با امروز قابل مقايسه نبود! فقر و گرفتاري و بيماري بيداد مي كرد. 

مردم در آن ايام، روزگار را به سختي مي گذراندند. 
شرح  بود.  سرشناس  متّدينان  از  موسوي،  صادق  سيد  مرحوم  پدرم،  اما 

احواالت آن مرد خدا، خودش كتابي مفصل مي خواهد. 
او بيش از صد سال عمر كرد و زندگي سراسر عالقه به اهل بيت : و 

معنويت داشت. مردم نيز احترام خاصي براي او قائل بودند.
به هر حال دوران كودكي من در خانه اي رقم خورد كه سراسر معنويت و 
ساده زيستي بود. بعضي از اجداد من روحاني بودند و بنا بر آنچه دين به آن ها 

دستور داده، در تربيت فرزندان خود نهايت دقت را داشتند. 
البته مادرم نيز همين گونه بود. او زن بسيار وارسته و معنوي اي بود كه براي 

رشد و تربيت ما بسيار تالش كرد.
همين مسائل باعث شد كه دوران كودكي من پر از خاطرات زيبا گرديد؛ 

خاطراتي به زيبايي دشت هاي الله در سرزمين رينه.«



زندگيمشترك

با اينكه در آن دوران بي سوادي بر جامعه و خانواده ها حاكم بود، اما من 
به  از آن در كارهاي خانه  بعد  چند سالي را در مكتب خانه درس خواندم. 
مادرم كمك مي كردم. من چهار برادر و يک خواهر داشتم )که خواهرم در 
نوجواني به رحمت خدا رفت(. همگي در كارهاي خانه و بيرون از خانه به پدر 

و مادرمان كمك مي كرديم.
يادم نمي رود. يك روز پدرم من را صدا زد و شروع به صحبت كرد. آن 
زمان من هفده ساله بودم. پدرم درباره ي ازدواج و زندگي با من حرف زد و 
گفت: »خانواده ي يكي از جوانان رينه كه پسر خوب و با خدايي دارند، شما 

را براي پسرشان خواستگاري كرده. اين پسر در تهران كار مي كند.«
خالصه آن روز با من صحبت كردند و بعد از اينكه موافقت من را گرفت، 

كاغذي را آورد و قباله ي ازدواج ما را نوشت و من امضا كردم. 
خانواده ي همسرم انسان هاي خوبي بودند. مادر همسرم معروف بود به »مال 
سكينه« او زن بسيار فهيم، دنياديده و مهرباني بود. پدرش نيز از زمين داران و 

خان هاي با خداي آن منطقه به حساب مي آمد. 
اما علي آقا، همسرم، او انسان ساده زيست و مظلوم دوست بود. او در تهران 
كار درودگري انجام مي داد. كارهاي ساده ي نجاري نظير ساختن چهارپايه و 

كرسي و...

آخرينتصويرشهيدجمالدركنارپدرومادر
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آن روزها مثل حاال تجمالت و جهيزيه ي سنگين و اين حرف ها نبود. حتي 
مراسم ازداوج هم مثل يك مهماني به صورت كاماًل ساده برگزار مي شد.

چند روز بعد از ازدواج، با مختصر جهيزيه اي كه داشتيم راهي تهران شديم. 
و حوالي بازار خانه اي اجاره كرديم. البته خانه كه، چه عرض كنم! معمواًل 
يك اتاق اجاره مي كردند كه هيچ كدام از شرايط زندگي امروزه را نداشت. 
نه آب، نه برق و نه گاز و... زندگي بسيار سخت و با مشكالت همراه بود. 
معمواًل بيشتر جوان هاي آن زمان كه ازدواج مي كردند، زندگي را به همين 

صورت آغاز مي كردند. با هزاران سختي و گرفتاري ديگر.
آن زمان اجاره ي اين اتاق برابر با نيمي از حقوق ماهيانه شوهرم بود. لذا ما 

هم بايد تالش مي كرديم كه خرج اضافه اي به زندگي تحميل نكنيم.
معمواًل بسياري از شغل ها حقوق ثابت نداشتند. اگر كار نبود و يا مشتري 

پيدا نمي شد، از حقوق هم خبري نبود.
با همه ي اين اوصاف زندگي خوبي داشتيم. هر دوي ما دقت مي كرديم كه 
زندگي ما بر اساس آنچه اسالم دستور داده و بر مبناي روزي حالل پيش برود.

با همان درآمد اندك تالش مي كرديم كه به ديگران هم كمك كنيم. 
شنيده بودم كه بزرگان و علما مي گفتند: اگر مي خواهيد خدا مشكالت شما 

را حل كند، شما هم در حل مشكالت ديگران اقدام كنيد.
خانواده ي ما هم اين گونه بود. يعني از پدر بچه ها گرفته تا خود بچه هايم 
همگي سعي مي كردند با همان درآمد اندك به سراغ همسايه هاي ضعيف تر 

رفته و مشكالتشان را برطرف كنند.
اين روحيه و اخالق، كم كم در همه بچه ها نهادينده شد. آن ها هم مانند 

پدرشان به ديگران كمك مي كردند.



خانه

كسي باور مي كند؟! از روزي كه به تهران آمدم، يعني حدود شصت سال 
قبل تا االن، پنجاه و دو مرتبه خانه عوض كرده ام! يعني سال ها از اين خانه به 

آن خانه رفتم!
قبلي(  )بي سيم  طيب  شهيد  خيابان  در  كه  كوتاه  مدت  يك  جز  به  ما 
صاحبخانه شديم، بقيه ي اين مدت را مستأجر بوده و هستيم. اما هميشه سعي 
ما  كه  امتحان خداست  اين ها  همه ي  باشم.  شاكر  داده  خدا  آنچه  به  كردم 

چگونه زندگي مي كنيم.
ما ابتدا چند سالي را در بازار مولوي در يك اتاق اجاره اي زندگي كرديم. 
البته در همان ايام چند بار جابه جا شديم. بعد هم از شخصي پول قرض گرفتيم 
و در دهه ي چهل، در خيابان بي سيم حوالي ميدان خراسان خانه ي كوچكي 

خريديم.
يكي دو سال بعد، همان آقايي كه به ما پول قرض داده بود به سراغ ما آمد 

و سود پول را خواست!
 بعد فهميديم كه اين آقا همين طوري پول قرض نداده! هر كاري كرديم 
بي فايده بود. خودش خانه ي ما را فروخت و سود و اصل پولش را برداشت و 

مبلغ ناچيزي به ما پرداخت كرد.
دوباره برگشتيم سمت بازار مولوي كه به محل كار شوهرم نزديك باشيم.

كوچهشهيدجمالمحمدشاهيومنزلشهيد
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 اما اين بار، تهيه ي اتاق اجاره اي، براي ما بسيار مشكل تر بود! ما چندين بچه 
داشتيم كه بيشتر آن ها شيره به شيره بودند. 

خالصه خانه اي در حوالي مسجد امين الدوله گرفتيم. ما يك اتاق به مبلغ 
ماهي 150 تومان اجاره كرديم.

اين خانه دو طبقه و كاًل هفت اتاق داشت. ما يك اتاق دوازده متري در 
طبقه ي دوم اجاره كرديم. 

هر اتاق به يك خانواده اجاره داده شده بود. بعضي از خانواده ها بيش از ده 
بچه داشتند. نمي دانيد آنجا چه خبر بود! يك آشپزخانه در طبقه ي اول و يك 

دستشويي در كنار حياط براي همه ي اهالي قرار داشت. 
صبح ها بايد توي صف مي ايستاديم براي دستشويي! يك شير آب هم كنار 

حوض بود كه همه از همان شير استفاده مي كردند.
صاحبخانه ي ما آدم خوش اخالقي نبود. خيلي ما را اذيت مي كرد. مدتي 
بعد يكي از اتاق ها را به يك كارگاه خياطي اجاره داد. حاال چند جوان مجرد 

هم به اهالي خانه ي ما اضافه شدند!
يادم هست هر وقت آب بر مي داشتم و به اتاق مي بردم، صاحبخانه مي گفت: 

»چه خبره، چقدر آب مصرف مي كنيد؟« 
تقسيم مي كرد. مي گفتم:  اهالي  بين  را  برق  پول  آمد،  برق  وقتي  مثاًل  يا 
»ما فقط يك المپ روشن كرديم، يخچال و... كه نداريم. اما اين كارگاه 
خياطي چند تا چرخ داره، چطور پول برق رو مساوي تقسيم مي كني؟« اما 

قبول نمي كرد.
مالي  اوضاع  با  نبود.  چاره اي  اما  نداشتيم.  آسايشي  گونه  هيچ   زمان  آن 
آن زمان و درآمد شوهرم، خانه اي بهتر از اين نمي توانستيم تهيه كنيم. اين 
صاحبخانه هر چه توانست ما را اذيت كرد تا اينكه به چوب خدا گرفتار شد. 

در جريان يك آتش سوزي همه خانه اش از بين رفت.



خانواده

زندگي يك زوج جوان در روزگار قديم با حاال خيلي تفاوت داشت. يعني 
اصاًل قابل مقايسه نيست. انگار چند قرن بين يك جوان نسل قبل با جوان امروز 

فاصله است!
ما سعي مي كرديم سختي ها را تحمل كنيم، با نداري بسازيم، اما در تربيت 

بچه ها دقت كنيم. 
بعد از ازدواج ما كه حدود سال 1333 انجام شد، در سال 1335 خداوند به 
ما پسري به نام جواد عنايت كرد. دو سال بعد جالل به دنيا آمد. كمال در سال 

1339 به جمع ما اضافه شد و سال بعد يعني در سال 1340 جمال به دنيا آمد.
سال 1344 جابر و سال بعد از آن تنها دخترم متولد شد. سال 1347 جاويد 

)جعفر( به دنيا آمد و سال 1348 آخرين فرزندم يعني ماشاءاهلل متولد شد.
بچه ها تقريبًا پشت سر هم بودند. وقتي كمي بزرگ شدند، در كنار درس 

به سراغ كار مي رفتند. تا الاقل هزينه هاي خودشان را بتوانند تأمين كنند.
پدر بچه ها روحيه ي خاصي داشت. با ظلم و ظالم دشمن بود. او اين روحيه 
را به بچه هايش منتقل مي كرد. يادم هست قبل از انقالب به يكي از روحانيون 
در منطقه رينه توهين شده بود. شوهرم قيامتي برپا كرد و حسابي با آن شخص 

توهين كننده برخورد كرد طوري که بساط زورگويي آن ها جمع شد. 
زمين هاي ارثي زيادي به او رسيده بود. اگر مي خواست دنبال دنيا برود، 
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مي توانست ثروت زيادي جمع كند، اما آنچه را داشت در راه خدا داد. او 
بيشتر دارايي اش را به نيازمندان داد، او خيلي به فقرا توجه داشت. بسيار مخفيانه 

به مستمندان کمک مي کرد.
من در خانه سعي مي كردم وظيفه ي مادري را تا آنجا كه مي توانم درست 

انجام دهم.
 بچه هاي من به حالل و حرام و نجس و پاكي خيلي اهميت مي دادند. به 

جهت اينكه در اين موارد خيلي با آن ها حرف مي زدم.
درباره ي رعايت حال پدر و كمك كردن به او هم بارها با بچه ها صحبت 
كردم. با آنكه سختي ها و تلخي هاي زيادي در زندگي تحمل كردم، اما سعي 

كردم پاي زندگي بمانم. 
من از خدا مي خواستم كه به من درباره ي تربيت بچه ها كمك كند. آن 
هم در محله اي كه همه جور انساني در آن بود. هر فسادي كه تصور كنيد در 

محله ما پيدا مي شد.
اما از طرفي در همين محله، امثال دكتر چمران و شهيد متوسليان و... هم 

تربيت شدند. 
خالصه خدا ما را ياري كرد. امروز همه به فرزندان من افتخار مي كنند. 

براي همين، هميشه دستانم به سوي آسمان باالست و خدا را شكر مي كنم.



هديه

دويست  و  زدم  رنگ  شبانه  که  خانه  آن  نقاشي  ماجراي  از  روزي  چند 
تومان پول گرفتم گذشت. من با آنكه خيلي احتياج داشتم، اما هر چه كه از 
كار نقاشي درآوردم همه را تقديم نمودم. آرزو داشتم يكي از ماشين هاي 

لباسشويي كه آن زمان تازه به بازار آمده بود را مي توانستم بخرم. اما...
يك روز توي حياط خانه و سر حوض داشتم ظرف مي شستم. درب خانه 

به صدا درآمد. زن صاحبخانه در را باز كرد. 
جواني پشت در بود. زن صاحبخانه برگشت به سمت من و گفت: »سيده 
را كامل روي سرم كشيدم  با شما كار دارن.« تعجب كردم. چادرم  خانم، 
اينكه مطمئن شود پرسيد: »سيده خانم شما  و رفتم دم در. مرد جوان براي 

هستي؟« گفتم: »بله.«
بعد آن جوان برگشت و يك كارتن را روي دست گرفت و وارد خانه 
شد. كارتن را گوشه ي حياط گذاشت و گفت: »به من گفتند كه اين ماشين 

لباسشويي رو براي شما بيارم.« اين را گفت و رفت!
من مات و مبهوت به كارتن لباسشويي نگاه مي كردم، اصاًل يادم رفت بپرسم 
چه كسي اين رو فرستاده و... خيلي اين ماجرا برايم عجيب بود. اما هر كسي 
فرستاده بود خدا خيرش دهد، نمي دانيد چقدر در آن ايام به من كمك كرد.
آن سال ها خيلي براي من با سختي گذشت. بعضي وقت ها براي نوه هايم 
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حرف مي زنم و از سختي هاي آن روزها مي گويم، مي دانم باورشان نمي شود. 
كه  شده  راحت  زندگي ها  آن قدر  روزها  اين  نديده اند.  دارند.  حق  البته 

برخي آدم ها از زور راحتي خودشان را گرفتار مي كنند.
٭٭٭

من به نظافت خيلي اهميت مي دادم. همان اتاق مستأجري ما در خانه اي 
كه همه ي ديوارهايش سياه بود، بسيار تميز و زيبا بود. هر روز اتاق را تميز 
مي كردم. لباس هاي بچه ها را مرتب مي كردم. لباس هايشان كهنه، اما تميز بود. 

خالصه سعي مي كردم كه زندگي براي خودمان شيرين باشد.
با اين حال يك روز ديدم چند نفر از زن هاي همسايه من را صدا كردند. 
بعد با عصبانيت از من گله كردند! مي گفتند تو چرا اين قدر تميز هستي!؟ چرا 
اين قدر كار مي كني و... تعجب كردم. گفتم: »از تميزي من ناراحت هستيد؟«

گفتند: »بله، هر شب وقتي شوهرهاي ما مي آيند، به ما سركوفت مي زنند كه 
از اين سيده خانم ياد بگير كه با چندين بچه ي قد و نيم قد اين قدر زندگي اش 
منظم و تميز است!« نمي دانستم به آن ها چه بگويم. فقط نگاهشان كردم. بعد 

راه افتادم و رفتم سراغ كارهايم.
در آن روزگار صاحبخانه، براي خودش برو بيايي داشت. در همه ي امور 
دخالت مي كرد و ما هم جرئت نداشتيم چيزي بگوييم. يادمه كه يك روز 
خيلي كار داشتم. زن صاحبخانه هم بچه اش را به من داد و گفت: »نيم ساعت 

ديگه بچه را بيار سر حمام عمومي و به من تحويل بده.«
حاال سر ظهر بود و مي خواستم ناهار درست كنم. آن روز چند بار بچه به 
بغل تا حمام رفتم و برگشتم. اما مي گفت حاال زوده صبر كن. خالصه همه جور 
مصيبتي داشتيم. از ديگر مشكالت ما در آن سال ها، كار شوهرم بود. درآمد 
اندك و خرج زياد با هم جور نبود. برخي شب ها علي آقا با عصبانيت به خانه 
مي آمد. مي دانستم كه امروز كارش خوب نبوده و نتوانسته خرجي در بياورد.



تربيت

خيلي از بزرگان مي گويند: »انسان در سختي ها و مشكالت زندگي ساخته 
مي شود. اصاًل اين مشكالت هستند كه انسان را بزرگ مي كنند. فقط انسان 
از  را  او  در عين حال  و  ندهد.  را شكست  او  بايد دقت كند كه مشكالت 

فعاليت هايش عقب نيندازد.«
در آن سال ها هشت فرزند پشت سر هم داشتم. رسيدگي به امور آن ها، 
مشكالت خانه، بي پولي، محله ي بد و... همه با هم جمع شده بود. اما لطف و 

عنايت خدا از همه ي اين ها باالتر بود. 
خداوند به من كه چيزي از مسائل تربيتي نمي دانستم فهمانده بود كه چگونه 

بايد فرزندان را تربيت كرد. 
و  امن  محل  بچه ها  براي  خانه  محيط  مي كردم كه  يادم هست كه تالش 
آرامش و صفا باشد. در شب هاي بلند زمستان، به هر ترتيب كه بود آنها را 
سرگرم مي كردم. آن ايام دو تا مرغ خريده بوديم و در همان اتاق، كنار بچه ها 

نگه مي داشتيم. بچه ها حسابي سرشان به اين مرغ ها گرم بود. 
اسباب بازي  بچه ها  براي  و هم  استفاده مي كرديم  را  مرغ آن ها  تخم  هم 
شده بودند. من هر شب زير كرسي براي بچه ها قصه مي گفتم؛ قصه هايي از 
معصومان كه روي منبرها شنيده بودم. خالصه سعي مي كردم كه بچه ها به 

محيط خانه و مادر عالقه مند باشند و مادر، رازدار آن ها باشد.
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من هيچ شبي اجازه ندادم كه بچه هايم در خانه ي ديگري بخوابند. هر جا 
مي رفتند سعي مي كردم كه مراقب آن ها باشم. ببينم با چه كسي مي روند. با چه 

كسي مي آيند و... چون در آن محله، هزاران آدم مشكل دار داشتيم. 
ولي با ياري خدا، پاي بچه هاي ما به مسجد امين الدوله باز شد. آن ها يكي پس 
از ديگري جذب آيت اهلل حق شناس شدند و اين موضوع، تربيت همه ي آن ها را 

متحول كرد. ديگر هر وقت دنبال بچه ها بودم آن ها را در مسجد پيدا مي كردم.
البته اين هم از عنايات خدا بود. من يك زن بودم و هر چقدر هم تالش 
مي كردم نمي توانستم هفت پسر را بيرون از خانه كنترل كنم. لذا فقط خدا را به 

حق معصومين قسم مي دادم كه خودش از بچه ها محافظت كند. 
چندين  كه  بوديم  خانه اي  در  ما  بگويم  بايد  دخترم  تربيت  درباره ي  اما 
خانواده ي ديگر هم حضور داشتند. آنجا چيزي شبيه مسافرخانه بود. هر كسي 
مي آمد، مي رفت و... براي ما كه خانواده ي مقّيدي بوديم تربيت دختر خيلي 

مشكل تر بود؛ آن هم در آن محيط. 
يادم هست در دوراني كه دخترم كمي بزرگ شده بود. هميشه با او بودم! 
يعني او را هفده سال در خانه تنها نگذاشتم! باور مي كنيد، هفده سال؟! يا به 

خاطر او در خانه ماندم يا اينكه اگر جايي مي رفتم او را هم با خودم مي بردم.
دختر ما طوري تربيت شد كه هميشه سر به زير از خانه بيرون مي رفت. در 
محله ي ما يك بغالي وجود داشت كه بچه ها هميشه از او خريد مي كردند. 
اين مغازه درست سر كوچه ي ما بود. اما دخترم واقعًا نمي دانست اين بغالي 
كجاست؛ چون سرش را در كوچه و خيابان باال نمي گرفت. او هيچ وقت 
برادران  از  نامحرم حرف نمي زد. اگر جايي مي خواست برود، يكي  با مرد 
از  همراهش مي رفت. االن هم كه دخترم تحصيالت عالي دانشگاه دارد و 
مسئوالن بهداشت و درمان است، هنوز هم حجب و حياي يك زن مؤمن را 

داراست. خدا را شكر بچه هاي دخترم نيز مثل خود او تربيت شدند. 



حقمادري

بوديم، چند  امين الدوله مستأجر  از سال ها كه در همان محله ي  در يكي 
جوان شهرستاني به خانه ي ما آمدند و يك اتاق اجاره كردند. اين قضيه شايد 

براي چهل سال پيش است.
آن ها جواناني بي تجربه بودند كه براي كار به تهران آمدند و كم كم كار و 
بارشان خوب شد. دوران بدي بود. خيلي از جوان هاي آن دوره بعد از مدتي 

آلوده به سيگار و منكرات و... مي شدند.
از طرفي اين چند جوان هم در آستانه ي آلوده شدن به اين مسائل بودند. 
من ديدم اين ها امكانات پخت و پز ندارند. براي همين يك بار براي آن ها غذا 
درست كردم. خيلي از من تشكر كردند. معلوم بود جوان هاي خوش قلب و 

خانواده داري هستند كه به خاطر شرايط كاري به تهران آمده اند.
چند بار ديگر خودشان وسايل گرفتند تا برايشان غذا درست كنم. خالصه 

با خانواده و بچه هاي ما رفت و آمد پيدا كردند.  
با پدر بچه ها صحبت كردم و گفتم: »اين چند جوان را رها نكن. به خاطر 

خدا با اين ها صحبت كن و نگذار با اراذل محل رفيق شوند.«
اين جوان هاي شهرستاني چند سالي همسايه ي ما بودند. تا اينكه شرايط 
كاري شان خوب شد و توانستند روي پاي خودشان بايستند. يك روز خيلي با 

آن ها صحبت كردم. خالصه راضي شدند كه سر و سامان بگيرند. 
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خدا را شكر كه همه ي آن ها با يك مراسم ساده به خانه ي بخت رفتند. 
شك نداشتم كه اگر اين ها را به حال خودشان رها مي كردم، مي شدند مثل... 

كه در محله ي ما فراوان بودند.
اين هم لطف خدا بود. از آن سال ها خيلي گذشته، اما اين جوان ها كه اكنون 
براي خودشان نوه دارند، هنوز هم به من سر مي زنند. هنوز هم مي گويند كه 

سيده خانم به گردن ما حق مادري دارد.
٭٭٭

بر خالف برخي خانم ها كه امروزه، فقط به دنبال تجمالت و زرق و برق 
زندگي هستند، من به دنبال اين بودم كه با همه ي مشکالت مالي به تغذيه ي 

بچه ها برسم، غذاي خوب و سالم براي آن ها تهيه كنم. 
ما هميشه با بچه ها دور هم غذا مي خورديم. هر روز يك ميوه ي تازه مثل 
سيب و پرتقال تهيه مي كردم و بچه ها هر شب سهميه ي ميوه داشتند. به بچه ها 
ندارند  غذايي  ارزش  كه  چيزهايي  و  آماده  غذاهاي  نخوردن  درباره ي  هم 
سفارش مي كردم. ثمره ي اين كارها را هم االن مي بينم. بچه هايي كه همگي 

سالم و سر حال و مفيد به حال جامعه ي خودشان هستند.
مادرانشان دچار سوء  از دست  ما  فرزندان  از  بسياري  امروزه،  باور كنيد 
تغذيه و مريضي مي شوند؛ مادراني كه هر روز به دنبال زيبايي ظاهري زندگي 

هستند اما به خانواده ي خودشان کمتر مي رسند. 
»نه به خاطر  ادامه ي صحبت هاي مادر مي گويد:  نيز در  از فرزندان  يکي 
اينكه مادرم هستند بگويم، اما مادر ما يك كارشناس امور تربيتي است! ايشان 
اهل مطالعه است. با اينكه بيش از 75 سال از خدا عمر گرفته، اما من براي 
ما  تهيه مي كنم. مادر  مادر، روزنامه و برخي كتاب هاي علمي و مذهبي را 

برنامه هاي علمي تلويزيون و اخبار را نيز به خوبي پيگيري مي كند.
باور كنيد به خاطر ايماني كه ايشان دارد، خداوند تأثير خاصي در كالمشان 
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قرار داده. من چندين خانواده را سراغ دارم كه كارشان داشت به طالق و 
جدايي مي رسيد، اما با مشاوره و صحبت هاي مادرم، زندگي آن ها به روال 
عادي بازگشت. ايشان به شدت در آشتي دادن انسان ها قوي هستند. اين هم 
از عنايات خداست. چنان قدرتي در صحبت و مشاوره دارد كه ما تعجب 
مي كنيم! از نكات ديگري كه در زندگي ايشان ديده مي شود. نحوه ي برخورد 
خود  فرزندان  همسر  انتخاب  در  گاه  هيچ  ايشان  است.  فرزندان  ازدواج  با 

دخالت نكرد، بلكه به صورت يك مشاور برخورد نمود.
مادرم با احترام خاصي با عروس ها برخورد مي كند و در اين سال ها حتي 
نيز بدون دعوت به خانه ي آن ها نرفته. ايشان هيچ گاه در زندگي  بار  يك 
با  به خاطر همان روحيه ي فداكاري و خوش قلبي،  كسي تجسس نكرده و 

اينكه خودش احتياج دارد، تا مي تواند به ديگران كمك مي كند. 
يادم هست كه مادرم با يكي از آشنايان درباره ي تربيت فرزندش صحبت 
گفت:  اگر  هم  بعد  و  كرد  اشاره  خانم  اين  به  را  بسياري  موارد  مي كرد. 
مي خواهي فرزندت سالم بماند، ماهواره را از خانه ات جمع كن. آن خانم با 

تعجب به مادرم گفت: مگر شما ماهواره ديده ايد، مگر مي دانيد چيست؟
مادرم ادامه داد: نديده ام، اما شنيده ام و مي دانم چيست. اگر ماهواره از خانه ات 

جمع نشود، مطمئن باش كه سرنوشت فرزندانت دست خودت نخواهد بود.«
مادرم يكبار مي گفت: معنويتي كه حاج آقا حق شناس در بچه هايم ايجاد 

كرده بود. در بقيه هم تأثير گذاشت. 
خوب به يادم دارم يكي از بستگان به خانه ي ما آمد. دختران او حجاب 
براي  اما پسرهاي من  اجاره اي داشتيم.  اتاق  ما دو  ايام  نداشتند. آن  درستي 
اعتراض به بي حجابي اين خانواده، آن شب را به خانه نيامدند و در مسجد 
دل هاي  كه  رباني  عالم  يك  تأثير  بود؛  استاد  تأثير  اين ها  همه ي  و  ماندند. 

انسان ها را به سوي خدا مي كشاند.



اسوه
راوي:ماشاءاهللمحمدشاهي

صحبت  پاي  ديديم  بهتر  عزيز،  مادر  اين  روحيات  بيشتر  توصيف  براي 
كوچك ترين پسرشان كه كارشناس مسائل تربيتي نيز مي باشد بنشينيم، وي 
سخنان خود را اين گونه آغاز كرد: ريشه ي بسياري از مسائل تربيتي از خانواده 
آغاز مي شود. خانواده اگر وظيفه ي خود را درست انجام دهد، بيشتر مشكالت 

تربيتي اجتماع برطرف خواهد شد.
به  مادران  اگر  دارد.  محوري  نقش  تربيتي  مهم  كانون  اين  در  نيز  مادر 
وظيفه ي خود به عنوان كانون محبت و تربيت درست عمل كنند، جامعه نيز 

بيمه خواهد شد.
از رفتار مادرمان در خانواده  ما  بايد عرض كنم؛ آنچه كه  اين مقدمه  با 
ديديم، مجموعه اي بود از طرح هاي مهم تربيتي كه بعدها در كتاب هاي اساتيد 
خوانديم. ايشان يك اسوه در كار تربيتي بود كه مصاديق آن را عرض مي كنم.
در محله اي كه با وجود همسايگان بسيار مهربان و صميمي، بعضي از زن ها 
و مادرها بودند که خيلي در قيد و بند مسائل ديني نبوده و اهل دعوا و بدزباني 
بودند، مادر ما به ريزترين مسائل تربيتي توجه داشت، او در خانواده اي مؤمن 

و با صفا بزرگ شده بود كه توجه به معنويات جايگاه وي ژه اي داشت.
ما چندين فرزند قد و نيم قد بوديم. مادر ما به تربيت ديني فرزندان بسيار 
دقت مي كرد. هيچ گاه نديدم كه با بي ادبي با ما يا همسايگان حرف بزند. 
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اين گونه به ما هم مي آموخت كه با ادب باشيم. يکي از ويژگي هاي برجسته ي 
مادرم ادب فوق العاده ي ايشان است. ايشان بسيار با نزاکت صحبت مي کند. 

حتي با بچه هاي کوچک هم مؤدبانه رفتار مي کند.
 شما در برخورد هاي اجتماعي از او رفتار دور از ادب نمي بينيد. اين رفتار ها 

از جان او سرچشمه گرفته و ناگزير ديگران را تحت تأثير قرار مي دهد. 
من نمي دانم او از کجا آموخته اما در مواردي مثل خوب شنيدن و خوب 
گفتن بسيار مهارت دارد. حتي پيش آمده که يکي از برادران بزرگ ترم وارد 

شده و من خوب به استقبال او نرفتم و با نهيب مادرم مواجه  شده ام. 
واقعًا او هنر خوب گوش کردن و هنر خوب گفتن را از کجا آموخته است؟ 
و با افسوس مي گويم که خانواده هاي امروز، در پاره اي اوقات با مشكل بد 
شنيدن و بد گفتن مواجه هستند. همچنين مادرم در مديريت عاطفي بسيار قوي 
است. مي داند متناسب با وضع روحي و عاطفي مخاطب چگونه رفتار کند. و 
او با اين هنر هاي انساني توانست بار سنگين مسئوليت خود را به منزل برساند. 
امروز اگرچه خستگي راه طوالني و سختي را که عاشقانه پيموده به تن دارد 
و آن داغ فراق 32 ساله او را سوزانده و حوصله و رمق چنداني ندارد و درد 
شديد و بيماري او را سخت مي آزارد، اما هنوز ستون خيمه ي همه ي ماست. 
و مؤدب،  مهربان  با صالبت،  و  مقتدر  او  او رو مي آوريم.  به  در مشکالت 

بخشنده و با گذشت و برکت زندگي ماست. 
يکي از دوستان قديمي و صميمي شهيد مي گويد: »من بسياري از آداب 
اجتماعي و مسائل تربيتي را در خانه ي سيده خانم ياد گرفتم. هنوز هم كه 
با  به ايشان سر مي زنم، من اين خانم  سال ها از آن دوران مي گذرد، مرتب 
فضيلت را مثل مادرم مي دانم. ايشان هم هر وقت مرا مي بيند ياد جمال مي افتد 

و خاطرات آن روزها برايش زنده مي شود.
در همه ي مدتي كه من به خانه ي آن ها مي رفتم، يك بار نديدم كه برخورد 
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نامناسبي با من داشته باشند. با من هم مثل بقيه ي پسرها مي گفتند و مي خنديدند. 
اين خانواده بسيار مهمان نواز بودند.«

کوچک ترين فرزند اين خانواده مي گويد: »پدرمان نيز به معني واقعي کلمه 
يک رادمرد بود. مجموعه اي از فضيلت هاي انساني. شجاع و شکست ناپذير، 
بسيار مهربان و دلسوز که اصول اصلي زندگي را قاطعانه به ما آموخت و تا 
آخر پافشاري نمود. به من مي گفت: از کوچه اي که کسي به من بدهکار است 

رد نمي شوم. او پيوسته مي گفت »هر که از پول بگذرد خندان ُبود.« 
در طول زندگي هميشه به سختي کار کرد حتي بعضي زمان ها در روز چند 
جا مشغول کار مي شد. او هرگز دنياطلبي نکرد و آنچه را که داشت خالصانه 

انفاق مي کرد. 
پدرم  است.  مفصلي  عارف خود حديث  بزرگ مرد  آن  زندگي  داستان 
مشكالت مالي زيادي داشت. اما مادرم تا مي توانست اجازه نمي داد كه فكر 
ما به سوي اين مسائل برود و ناراحت شويم. او با قرض و نسيه، شرايط خانه را 
به گونه اي فراهم مي كرد كه از كمترين امكانات، به خوبي استفاده كنيم و از 

زندگي لذت ببريم و كمبودها را نبينيم. 
كارشناسان امر تربيت مي گويند: وقتي احترام متقابل بين والدين و فرزندان 
برقرار باشد، بهترين محيط براي تربيت ايجاد مي شود. در خانه ي ما نيز اين گونه 
بود. درحالي كه پدر، شرايط سختي را براي كار تحمل مي كرد و با خستگي 
وارد خانه مي شد، اما مادر ما کوشش مي كرد تا حد امکان مسأله اي پيش نيايد. 

هرچند ناماليمات و سختي هاي پي درپي زمينه ساز ناراحتي هايي مي گرديد. 
بچه ها حجب و حيا را از مادر ياد مي گيرند. خوب به ياد دارم زماني كه 
در مولوي مستأجر بوديم، مادر ما هر وقت از خانه بيرون مي رفت، با چادر و 
حجاب كامل بود. در بيرون از خانه هم با مردان نامحرم حرف نمي زد و به ما 

غير مستقيم مي آموخت كه حريم زن و مرد در اسالم چگونه است. 
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در داخل حياط هم چون مستأجر هاي زيادي بودند و مردان مختلفي رفت 
و آمد داشتند، حتي يك بار مادر را بدون حجاب نديديم! محبت مادر ما به 
تك تك فرزندانش مثال زدني بود. اگر ميوه اي در خانه بود آن را براي همه ي 
بچه ها آماده مي كرد. او به تك تك فرزندانش چنان محبتي ابراز مي كرد كه 

گويي همين يك فرزند را دارد! من معني عشق را با وجود مادرم مي فهمم.
اگر مسافرت يا اردو مي رفتيم آن قدر بي قراري مي كرد تا برگرديم! يك 
شب تحمل دوري بچه ها را نداشت. البته اين نحوه ي ارتباط، هنوز هم برقرار 
است. اگر همين االن سراغي از مادر نگيريم، خودش با نگراني با ما تماس 

مي گيرد و جوياي حالمان مي شود. 
شيوه ي تربيتي مادر ما براي دخترش نيز يك كتاب مفصل مي خواهد، او 
حريم دختر و پسر را به گونه اي براي ما ترسيم كرد كه همه ي ما خودمان را در 
قبال خواهر مسئول مي دانستيم و در تربيت خواهرمان به او كمك مي كرديم.

يادم هست يك بار چند جوان قمارباز سر كوچه ي ما جمع شدند و براي 
خودشان بساط داشتند. دو نفر از برادرهاي من، فقط از روي كنجكاوي رفتند 
تا كار آن ها را مشاهده كنند، مادر و پدر من، رفتند و مأموران كالنتري را 
آوردند تا اين بساط از محل جمع شود؛ آن هم فقط به خاطر اينكه فرزندانشان 

آلوده نشوند. 
نظرات  به  مي كنم.  دقت  مادرم  رفتار  و  كردار  در  كه  چه  هر  خالصه 
كارشناسان امر تربيت مي رسم. گويي كه ايشان، همه ي دروس تربيتي را در 
بهترين دانشگاه ها گذرانده است! اكنون نيز در جلساتي كه من براي دوستان 
ايرادهاي  ايشان  است!  مادرم  من  منتقدان سخنان  از  يكي  صحبت مي كنم، 

صحبت هايم را به خوبي به من يادآور مي شود!
اما اين مادر بعد از شهادت فرزند، بسيار شكسته شد. اصاًل تحمل داغ فرزند 

را نداشت. بعد از اين ماجرا و گمنامي فرزند، روزگار ايشان تغيير كرد! 
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ما فكر نمي كرديم كه مادر ما بتواند اين داغ را تحمل كند.
هميشه در بسياري از موارد احساس مي كنيم چيزهايي به مادر الهام مي شود! 

ايشان مطالبي را مي گويد كه عجيب است.
مثاًل، قرار شد خانه ي مستأجري را عوض كنيم. مادر تصميم خود را براي 
تغيير منزل گرفته بود. الزم به ذکر است آن دوران به خاطر بي تکلف بودن 
سبک زندگي راحت تر بود و به عنوان نمونه تغيير خانه مثل امروز سخت و 

پرمشقت نبود. 
خود  به  انباري  شکل  اتاق ها  چون  كرد؛  صحبت  و  ديد  را  خانه اي  بعد 
گرفته بود نياز به نظافت اساسي داشت، مادرم مثل هميشه با حوصله و پشتکار 

مثال زدني آنجا را تميز و مرتب نمود. قرار شد روز بعد اثاثيه را منتقل كنيم. 
اما آخر شب مادرم مادرم به فكر فرو رفت. بعد رو به زن صاحبخانه كرد و 

گفت: ما پشيمان شديم، به دلم بد آمده، ما نمي آييم!
زن صاحبخانه خنديد و گفت: پس چرا صبح تا حاال اينجا را تميز كرديد؟

به هر حال ما برگشتيم و به آن خانه نرفتيم. 
صاحبخانه که پشيماني مادرم و تميزي فوق العاده ي آن اتاق را ديد، تصميم 
گرفت خودش استفاده نمايد. روز بعد حادثه ي عجيبي رخ داد. آن خانه با 

اهالي اش فروكش كرد!
خانه درست در مسير قنات بود و اين فروكش كردن، باعث شد دو نفر 

كشته شوند!
ما  و  افتاده  اتفاقي  نوه ها  يا  فرزندان  از  يكي  براي  مثاًل  ديده ايم كه  بارها 
نمي خواستيم به مادر بگوييم، اما خود مادر تماس مي گيرد و جوياي احوال 

آن فرد مي شود! 
براي همين نمي توانيم چيزي را از مادر مخفي كنيم.



اهلبيت:

مادر مي گويد: »از بچگي به خاندان پيامبر ارادت داشتم. يعني از زماني كه 
دختر خانه بودم، با پدرم به تكيه ي رينه مي رفتيم و در مراسم تعزيه شركت 

مي كردم. 
مردم رينه به مراسم تعزيه بسيار اهميت مي دهند. يادم هست يك زمستان 
كه بچه ها كوچك بودند، براي حضور در مراسم محرم رينه، عازم سفر شديم. 
نزديك  بردم. در جاده ي هراز،  با خودم  را  بچه هاي كوچك  از  تا  چند 
امامزاده هاشم 7، ميني بوس ما خراب شد. از داخل برف ها حركت كرديم 

و خودمان را به امامزاده هاشم رسانديم.
در آنجا شب را مانديم و روز بعد درحالي كه نيم متر برف نشسته و راه ها 

بسته بود، پياده به سوي رينه راه افتاديم!
خدا را شكر مراسم خوبي بود. با سختي اما به خاطر حضور در مراسم عزاي 

اهل بيت : تا رينه رفتيم و دهه ي محرم را آنجا مانديم.
اين برنامه ي همه ساله ي ما بود. مراسم عزاداري تكيه ي رينه در قالب تعزيه 

برگزار مي شد و بسيار معنوي بود.
اما يك سال وقتي براي مراسم به رينه رفتم، با تعجب ديدم كه تكيه ي رينه 
در آتش سوخته، فكر كردم كه امسال مراسم تعزيه برگزار نمي شود، براي 

همين خيلي ناراحت شدم.

تكيهرينه
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با خودم گفتم: من به خاطر شركت در مراسم جدم امام حسين 7 به رينه 
آمدم. حاال... نكند توفيق نداشتم؟!

خيلي ناراحت بودم. همان شب در عالم رؤيا مشاهده كردم كه در تكيه ي 
رينه هستم. 

مراسم تعزيه و عزاداري خيلي بهتر از قبل در حال برگزاري بود. 
قبل است.  از سال هاي  بهتر  تعزيه خيلي طبيعي تر و  من ديدم كه مراسم 
افرادي كه تعزيه را برگزار مي كنند، انگار خودشان در كربال بوده اند! نمي دانيد 

چه حالي داشتم.
بعد از مراسم به سمت يكي از خانم هايي كه خودش در تعزيه بود رفتم.

با تعجب گفتم: امشب چقدر مراسم تعزيه ي خوبي برگزار شد. چقدر   
حادثه ي كربال را طبيعي بازي كردند؟

آن خانم هم گفت: سيده خانم، اين بازي نبود! اين ماجراي كربال بود كه 
شما مشاهده كردي! 

تا اين را گفت يك باره فرياد زدم و از خواب پريدم.« 



تحول

با پيروزي انقالب و تشكيل بسيج، ديگر بچه ها را كمتر در خانه و كوچه 
مي ديدم. همه  ي ذكر و فكر بچه ها شده بود بسيج.

هر زمان كه بچه ها در مسجد مي ماندند، من هم خواب نداشتم تا آن ها 
برگردند. شب هايي كه با بسيج به اردو مي رفتند، تا صبح خواب به چشمانم 

نمي آمد. 
همه به من اعتراض مي كردند كه اين چه اخالقي است كه تو داري؟ خوبه 

كه اين همه پسر داري؟!
اما دست خودم نبود. هر كار مي كردم نمي توانستم از بچه هايم جدا باشم. 
عشق و عالقه ي من به بچه ها بين همه ي همسايه ها زبانزد شده بود. با اينكه 

بزرگ شده بودند، اما هميشه براي من بچه بودند.
البته با كارهايم مزاحم پيشرفت آن ها نمي شدم. همه ي بچه ها مشغول كار و 

فعاليت بودند و براي خودشان كسي شدند.
 اما هميشه به فكر آن ها بودم. مرتب پيگير بودم كه غذا چه چيزي خوردند، 

با چه كسي رفت و آمد دارند و... 
اگر غذايي درست مي كردم براي آن ها كنار مي گذاشتم تا وقتي از بسيج يا 

سر كار بر مي گشتند، بخورند.
با پيروزي انقالب، بچه هاي من تحول عظيمي پيدا كردند.
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از  بچه ها يكي پس  اهل مسجد و هيئت شدند، حاالت عرفاني   همگي 
ديگري بيشتر مي شد!

يادم نمي رود. يك شب با صدايي از خواب بيدار شدم، با تعجب ديدم 
يكي از پسرها در گوشه اي از اتاق مشغول نماز شب است و همين طور اشك 

مي ريزد!
پسر ديگرم عبا روي دوش انداخته بود و كنار محل خواب خودش مشغول 

نماز شب بود. 
ديگري رفته بود بيرون از اتاق و... خالصه همگي مشغول نماز شب بودند 

و از خوف خدا اشك مي ريختند. 
من نمي فهميدم. واقعًا در آن شرايط متوجه كار بچه ها نمي شدم. براي همين 
اعتراض مي كردم كه مگر شما چه كرده ايد كه اين قدر از خوف خدا اشك 

مي ريزيد؟ 
اما بعدها ديگر اين سؤال را مطرح نكردم. خالصه اينكه انقالب، تحول 

عظيم روحي در همه ي مردم به خصوص فرزندان من ايجاد كرد. 
البته دوستان خوب نظير شهيد احمدعلي نيري و اساتيد عالي در اين تحول 

بسيار مؤثر بودند.



دوست

شايد بهتر باشد كه برخي خاطرات اين مادر و فرزند شهيدش را شخص 
ديگري نيز بگويد. شخصي كه از بيرون به اين خانواده وارد شده و نحوه ي 

برخورد اين مادر و فرزندان را بررسي مي كند.
به سراغ آقاي حسن ضابطي رفتيم؛ كسي كه به قول خودش دوستي او با 

شهيد جمال بيش از سه دهه است كه ادامه يافته! 
وقتي معني اين جمله را پرسيدم گفتند: »در همه ي اين سال ها هميشه خواب 

جمال را مي بينم و ارتباط ما قطع نشده.«
سال هاي  همان  از  »من  مي گويد:  خانواده  اين  شخصيت  درباره ي  ايشان 
و  بوديم  اين خانواده دوست شدم. ُخب در يك محل  بچه هاي  با  دبستان، 

همگي به يك مسجد مي رفتيم.
آن زمان هم ارتباط خانواده ها و همسايه ها خيلي بيشتر از حاال بود. مردم با 

هم بودند، به داد هم مي رسيدند و...
من بارها به همراه پسران سيده خانم به خانه ي آن ها رفتم. با آن ها ناهار 
خوردم، در منزلشان خوابيدم. حتي بعضي وقت ها مي گفتم: سيده خانم، من را 

هم پسر هشتمي خودتان بدانيد.
خالصه با اين خانواده زندگي كردم. البته آن دوران اين چيزها خيلي طبيعي 

بود. اما حاال! 
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انگار حرف از يك تمدن و نسل ديگر مي زنيم، همه چيز عوض شده!
توي خانه ي آن ها ارتباط خوبي بين پدر و مادر و بچه ها بود. علي آقا با 
پسرهايش خيلي رفيق بود. با آن ها مي گفت و مي خنديد و شوخي مي كرد. به 

موقع هم آن ها را نصيحت مي كرد و بچه ها از پدر حساب مي بردند.
سيده خانم هم مثل شوهرش بود. براي بچه هايش سنگ تمام مي گذاشت. 

خيلي هواي بچه ها را داشت. بچه ها هم خيلي مادرشان را دوست داشتند.
در همه ي مدتي كه من به خانه ي آن ها مي رفتم، يك بار نديدم كه برخورد 

نامناسبي با من داشته باشند.
 با من هم مثل بقيه ي پسرها مي گفتند و مي خنديدند. اين خانواده بسيار 

مهمان نواز بودند. 
من بسياري از آداب اجتماعي و مسائل تربيتي را در خانه ي سيده خانم ياد 
گرفتم. هنوز هم كه سال ها از آن دوران مي گذرد، مرتب به ايشان سر مي زنم، 

من اين خانم با فضيلت را مثل مادرم مي دانم.
ايشان هم هر وقت مرا مي بيند ياد جمال مي افتد و خاطرات آن روزها   

برايش زنده مي شود.
من و جمال و كمال و احمد نيّري با هم رفيق بوديم، با هم مسجد مي رفتيم، 
بازي مي كرديم و... به مسجد امين الدوله هم مي رفتيم. تا اينكه خدا يك استاد 

بزرگ ديگر را نيز در مسير زندگي ما قرار داد. 
حاج مصطفي آينه ساز يكي از بازاريان و مربيان دلسوز فرهنگي بود كه 
به همراه آيت اهلل  و  برقرار كرد  را  نوجوانان و جوانان محل، جلساتي  براي 

حق شناس در رشد معنوي بچه ها بسيار مؤثر بود. 
ايشان به گردن همه ي ما به خصوص ده ها شهيد محله ي مولوي حق دارد.



فوتبال
حسنضابطي

از تفريحات سالمي كه ما و بيشتر بچه هاي محل داشتيم فوتبال بود. يك تيم 
خوب در محل تشكيل شد كه بازيكنان جوان و خوبي داشت. 

ما با خيلي از تيم ها در زمين شاهين و زمين شماره دو ورزشگاه آزادي 
بازي كرديم. 

تيم فوتبال ما چندين بازيكن داشت كه بعدها به تيم هاي مطرح رفتند. اما با 
شروع جنگ، شيرازه ي تيم ما از هم پاشيد، بيشتر بچه ها به سراغ جبهه و جنگ 

رفتند و چند نفري شهيد شدند.
يادم هست جمال دفاع ثابت تيم ما بود. يعني بعضي ها كه ادعا داشتند، 
ذخيره ي تيم بودند اما جمال به خاطر بازي خوبي كه انجام مي داد، بازيكن 

ثابت بود.
اما مي خواهم بگويم آدمي كه خداوند محور زندگي اش مي شود، همه ي 

كارهايش را بر اساس دستورات الهي برنامه ريزي مي كند.
يعني يك اصل به نام دستورات الهي را در نظر مي گيرد و همه ي كارها را 
بر آن اساس مي چيند. نه اينكه كاري را تعطيل كند و يا فقط بخواهد به دنبال 

مسجد و نماز و دعا باشد، بلكه در كارهايش برنامه دارد.
نمازش  وقت  به  كه  مي كرد  شركت  فوتبال  مسابقات  در  طوري  جمال 

لطمه اي وارد نشود.
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 بعضي وقت ها پيشنهاد مي كرد بازي را نيم ساعت عقب يا جلو بيندازيم، ما 
نمي فهميديم علت اصرار او چيست اما او مي خواست كه بازي ما لطمه اي به 

نماز اول وقت وارد نكند.
يقينًا بازي كردن چنين شخصي با بازي بقيه تفاوت خواهد داشت. در طي 
مسابقه من نديدم كه جمال به خاطر بازي و نتيجه، خطايي را به عمد انجام 

دهد. 
بگيرد.  نتيجه  قيمتي  هر  به  نمي خواست  اما  بود،  او خوب  بازي  اينكه  با 
بازي سازي  و خيلي خوب  انجام مي داد  زمين  را در وسط  زيبايي  حركات 

مي كرد، اما اعتراض بي مورد و دعوا و... را از او نديديم.
در كل، بر خالف برخي ها كه امروزه به سراغ ورزش مي روند، براي جمال 
بازي و ورزش هدف نبود. او در هر كاري رضايت خدا را هدف خود قرار 

مي داد.
نكته ي ديگري كه االن يادم افتاد، شورت ورزشي جمال بود!

 در قديم شورت هاي فوتباليست ها خيلي كوچك بود. اما جمال رفته بود 
براي خودش يك شورت پاچه بلند دوخته بود و هميشه با آن شورت به داخل 

زمين مي آمد.
 يعني شورت و جوراب او باعث مي شد كه هيچ جاي بدنش پيدا نباشد.



دورانجهاد

سختي هاي  گذشت.  انقالب  اول  »روزهاي  مي گويد:  جمال  شهيد  مادر 
زيادي داشتيم. نبود نفت، درگيري هاي ضد انقالب، ترورها و... 

نمي دانيد چه ايامي بود. خوشحال بوديم كه اين روزها مي گذرد و اوضاع 
بهتر مي شود. 

مدتي گذشت تا اينكه جنگ شروع شد. با اينكه يك لحظه تحمل دوري 
بچه ها را نداشتم، اما به خاطر خدا اجازه دادم كه آن ها به جبهه بروند. 

خيلي سخت بود. خصوصًا براي من. اما تحمل كردم و توكل كردم به خدا. 
بچه ها يكي يكي رفتند. 

روزهايي بود كه يك پسرم مفقود و چهار پسرم هم زمان در جبهه حضور 
داشتند. 

خالصه اينكه شش پسر من در طول دوران دفاع مقدس به طور مستمر در 
جبهه بودند.

درست  پا  پشت  آش  آنها  براي  مي رفتند،  بچه ها  بار  هر  كه  هست  يادم 
مي كردم. 

مدتي بود كه حساب كردم هر هفته دو بار آش درست كرده ام. همسايه ها 
اعتراض مي كردند كه سيده خانم، چه خبره؟!

گفتم: باور كنيد هر آش كه پختم، پشت پاي يكي از بچه ها بود. 
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جواد مي ياد، جمال مي ره، كمال مي ياد جابر مي ره، بعضي بچه ها چند روز 
به مرخصي مي آمدند و دوباره مي رفتند و... 

بچه ها يكي يكي مي رفتند و مي آمدند. هميشه سيني آب و قرآن دستم بود 
و آن ها را بدرقه مي كردم. 

بارها مي شد كه بچه ها نيمه شب به تهران مي رسيدند. بعد به خاطر اينكه ما و 
همسايه ها را اذيت نكنند تا صبح در سرما و گرما بيرون خانه مي ماندند تا هوا 

كمي روشن شود و بعد درب خانه را بزنند.
روزها گذشت تا اينكه كمال در يكي از عمليات ها، به شدت مجروح شد. 

او را با هلي كوپتر به يكي از شهرها بردند. بعد آوردند بيمارستان نجميه. 
وقتي رفتم مالقات كمال، پارچه ي سفيد روي بدنش انداخته بودند تا من 

زخم هاي او را نبينم. 
اما در همان حال ُمردم و زنده شدم. جراحت كمال شديد بود، خواست 

خدا بود كه او زنده ماند. 
كمال دوست صميمي احمد نّيري بود. او با همه ي مجروحيت و مدت ها 
نرفت.  و...  جانبازي  درصد  دنبال  به  گاه  هيچ  بيمارستان،  در  شدن  بستري 
مي گفت ما براي اين چيزها جبهه نرفتيم. جالل هم اواخر جنگ توي حلبچه 

مجروح شد.
يادم هست آن ايام همسايه ها مي گفتند:  خدا نكنه براي بچه هاي سيده خانم 
اتفاقي بيفته، چون اين طور كه به بچه هاش وابسته است زنده نمي مونه! همه 

مي دانستند من طاقت دوري فرزند را ندارم.
اما به همه مي گفتم بچه هاي من از بچه هاي امام حسين 7 عزيزتر نيستند. 

آقا همه ي بچه هايش را براي خدا هديه كرد.



جبههيجمال

جنگ ناخواسته بر مردم ما تحميل شد، هنوز تشكيالت بسيج منسجم نشده 
بود و اعزامي صورت نمي گرفت. 

جمال از اين فرصت استفاده كرد و خودش را براي سربازي معرفي كرد تا 
من هم نتوانم چيزي بگويم.

در  شد.  اعزام  كشور  شرق  به  آموزش  براي  و  ارتش  طرف  از  جمال 
دفترچه ي خاطراتش مطالب جالبي را از آن روزها نگاشته است. او درباره ي 

روز آخر آموزش مي نويسد: 
»امروز 1359/10/10 مي خواهند ما را تقسيم کنند. همه ي دوستان هم دوره 
از جدا شدن صحبت مي کردند و خيلي هم ناراحت بودند. خالصه ما را تقسيم 

کردند و من به مشهد افتادم.
رفتم و به فرمانده خودم گفتم که مرا به جبهه بفرستد. آن ها گفتند نمي شود. 
کم مانده بود گريه کنم. فوري چيزي نذر کردم و کارم درست شد! به اهواز 

منتقل شدم و از همه ي دوستان جدا شدم.«
جمال به اهواز اعزام شد و در يگان زرهي ذوالفقار و گردان خمپاره انداز 

مشغول به كار شد. 
او به همراه ديگر دوستان ارتشي خودش در چندين عمليات كوچك در 

منطقه ي تپه سبز حضور داشت. 
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در جايي ديگر نيز درباره ي دوستان سرباز و ارتشي خود مي نويسد:  »راستي 
در سنگر ما همه ي بچه ها حزب الّلهي هستند. هر شب نماز جماعت برقرار 
است و در سنگر، کتاب قرآن و کتاب دعا فراوان است و وقت نماز، من اذان 

مي گويم با صداي بلند.«
او در واحدها و مناطق مختلف نظامي حضور داشت. تا اينكه براي عمليات 

آزادسازي بستان راهي منطقه ي چزابه گرديد. 
در دفتر خاطراتش آورده: »امروز 1360/9/8 ساعت دوازده و سي دقيقه 
بامداد از جبهه ي ديگر حمله شروع شد و حمله )از محور( ما ساعت چهار 

صبح شروع شد. 
همه ي نيروهاي اسالم به طرف شهر بستان به راه افتادند. ما هم با چهار قبضه 
خمپاره و چهار نفربر و بيست نفر نيرو به راه افتاديم. اول راه را گم کرديم ولي 

بعد پيدا کرديم و رفتيم جلو.
درگيري به اوج خود رسيد. بعد ديديم چند تانک دارد از پشت سر ما 

مي آيد! 
فکر کرديم که نيروهاي بسيج هستند. برايشان دست بلند کرديم و آن ها 

هم دست بلند کردند. 
چند متري که از ما گذشتند يک پاسدار گفت اين ها عراقي هستند، دارند 
فرار مي کنند! همگي به طرف آن ها آتش کرديم. آن ها هم يک نارنجک 
به طرف ما انداختند ولي طوري نشد. کمي جلوتر همه ي آن ها يک مرتبه به 

جهنم فرستاده شدند. 
اين طور که من با چشم خودم ديدم عراقي ها نزديک به پانصد کشته دادند. 
تازه در يک جبهه و در جاهاي ديگر خيلي بيشتر کشته دادند و تعدادي ديگر 
هم فرار کردند که االن جلوي ما در محاصره هستند و آن ها هم به زودي 

کشته مي شوند. ولي ما خيلي کمتر از گذشته مجروح و شهيد داديم. 
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و  تانک  مهمات  بگو که  و  برو  به من گفتند که زود  بود.  نزديک ظهر 
خمپاره بياورند. 

من با ماشيني که مجروح مي برد تا بهداري رفتم و آنجا از پاسداران خواستم 
که مرا تا تپه هاي اهلل اکبر برسانند. با يکي از آن ها رفتم و مهمات آوردم و 
درگيري زياد بود و خواست خدا بود که هوا ابري شد و کم کم هم باران آمد 

و ديگر هواپيماهاي دشمن هم نمي توانست بيايد. 
خالصه نزديک غروب بود كه شنيدم شهر بستان آزاد شد. خيلي خوشحال 

شدم. همگي منتظر پيام امام بوديم. 
شب شد آب نداشتيم وضو بگيريم، تيمم کردم و نماز خواندم. ساعت 

هشت اخبار را شنيديم. همگي دوباره روحيه گرفتند.
خوشحال شديم که امام پيام داد. ما سنگر نداشتيم که بخوابيم. هوا هم سرد 
بود. چند نفر توي نفربر خوابيدند و چند نفر هم روي زمين. تا صبح چند دفعه 

تيراندازي کرديم.
صبح امروز 1360/9/9 يک ضد حمله ي عراقي ها دفع شد آن هم به ياري 

خداوند متعال. 
دشمن شکست خورد. يک ساعت بعد که کمي بيکار شدم رفتم به طرف 

سنگر عراقي ها که از دست داده بودند. 
هزاران سنگر بود و صدها كشته که روي زمين بودند. عکس هم گرفتيم. 

همه ي بچه ها خوشحال بودند. 
االن که اين را مي نويسم باالي شهر بستان هستم. ساعت چهار و سي دقيقه 
است و باد مي آيد و دشمن شکست خورده در خاک خودش است و ما تا مرز 

قانوني خود رسيديم.«



پايانخدمت

جمال تا پاييز سال 1361 مشغول خدمت سربازي در خط مقدم جبهه هاي 
جنگ بود. مطالبي كه او از آن روزها نوشته اشاره به روحيه ي بسيجي جمال 

و هم رزمان ارتشي او دارد.
نماز جماعت، دعاي كميل و روحيه ي شهادت طلبي آن ها ترك نمي شد. با 

پايان دوران خدمت سربازي به تهران برگشت.
من خيلي خوشحال بودم. توي همان خانه براي جمال مهماني داديم. گفتم: 

»مادر، تو ديگه وظيفه ات رو انجام دادي، خدا رو شكر كه سالم برگشتي.«
جمال هم چند روزي درب مغازه توي بازار مشغول به كار شد. آنها يك 
توليدي لباس داشتند. يادم هست خيلي پيگيري كرد كه ما صاحبخانه شويم. 

رفت با اوستاكار خودش صحبت كرد و گفت: »من و برادرم تا هر وقت 
بخواهي برايت مفتي كار مي كنيم. بيا و يك خانه ي كوچيك براي مادرم بخر 

و هر وقت كار ما به اندازه ي قيمت خانه شد، خانه را به نام او بزن.«
هر چقدر جمال پيگيري كرد نتوانست مشكل خانه را حل كند. 

٭٭٭
وقتي سربازي جمال تمام شد و از جبهه بازگشت، دائم توي بسيج مسجد 
بود. صبح تا شب توي بازار كار مي كرد، شب تا صبح هم توي بسيج مشغول 

فعاليت بود. 



این مادر آن پسر98

همين ايام بود كه يكي از بسيجي هاي مسجد، عجيب او را جذب خودش 
كرد. البته نه فقط جمال، كه جاذبه ي اين پسر، همه بچه هاي من را گرفت.

احمدعلي نيري با جمال من خيلي رفيق شد. ارتباط معنوي عجيبي بين اين 
دو نفر برقرار بود.

 آن ها سعي مي كردند در مسير قرب الهي تالش نمايند و اعمالشان را مورد 
رضايت حضرت حق قرار دهند. اما از مسائل معنوي خودشان پيش ما حرفي 

نمي زدند.
احمد نّيري جمال را شناخته بود. او مي دانست جمال چطور آدمي است، 

براي همين هميشه با او بود. 
باور كنيد بعضي شب ها دلم براي جمال كباب مي شد. نيمه هاي شب بيدار 
مي شدم، مي ديدم رفته پشت كمد، يه جاي باريك پيدا كرده و مشغول نماز 

شب شده.
آن قدر توي نماز گريه مي كرد كه به هق هق مي افتاد. البته سعي مي كرد 
گريه اش بي صدا باشد اما آخرش من مادر بودم. با كوچك ترين حركت بيدار 

و متوجه مي شدم.
چرا  كشتي...  آدم  مگه  كردي؟  كار  تو چي  مگه  »پسر،  مي گفتم:  او  به 

اين قدر گريه مي كني؟« 
برادرهاي  مثل  مي رفت.  و  مي زد  لبخند  و  نمي گفت  چيزي  هم  جمال 

ديگرش.
اين رفاقت با احمد نيري همه ي زندگي جمال را تحت تأثير قرار داده بود. 

جمال خيلي عاشق شده بود؛ عاشق امام زمان )عج(.
با احمد و بچه هاي مسجد مرتب به جمكران مي رفتند. ما نمي دانستيم در 
اين سفرهاي جمكران چه مي گذرد، اما وقتي جمال بر مي گشت، گويي انسان 

ديگري شده بود!
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خيلي ارادتش به امام زمان )عج( بيشتر شده بود. البته حضور در محضر 
آيت اهلل حق شناس هم بي تأثير نبود. من ديده بودم خيلي از افراد از جاهاي دور 

به سراغ حاج آقا حق شناس مي آمدند. 
جمال هم از اين فرصت استفاده مي كرد و با برادرها و احمد نيري از وجود 

حاج آقا استفاده مي كردند.
اما تفاوت جمال با احمد نيري در اين بود كه آن ها از خانواده ي سرشناس 
و ثروتمندي بودند و خانه ي بزرگي داشتند، اما ما ده نفر در يكي دو اتاق 

مستأجري بوديم. 
جمال اين سختي ها را تحمل مي كرد. او خيلي حيا و ادب داشت. بميرم 
نمي زد.  حرفي  اما  مي شد،  سرخ  صورتش  نداري  خجالت  از  پسرم،  براي 

شكايت نمي كرد. 
تالش خودش را انجام مي داد، اما راضي بود به رضاي خدا

خالصه اين مسائل گذشت تا يك روز ديدم صداي مارش عمليات مي ياد. 
داره گريه  ديدم جمال  اما  آغاز شده،  ديگري  عمليات  خوشحال شدم كه 

مي كنه!
با تعجب گفتم: »پسر، طوري شده؟ رفيقات شهيد شدند؟«

گفت: »نه مادر، من االن بايد جبهه باشم، من بايد توي عمليات باشم، اما 
نمي دونم چرا اينجام؟!«

خالصه اون شب اصرار كرد و هزار جور با من صحبت كرد تا من راضي 
شدم. 

كل حضور جمال در خانه  سه ماه بيشتر طول نكشيد. بعد از سه ماه از پايان 
سربازي، جمال با چند نفر از دوستانش در آخرين روزهاي سال 1361 راهي 

جبهه شد. 



گردانكميل

اين بار وقتي مي رفت خيلي براي جمال نگران شدم. رفتار او خيلي تغيير 
كرد. در همين سه ماه كه پيش ما بود حس كردم خيلي معنوي تر شده، مطالبي 

كه درباره ي شهدا مي شنيدم در كارهاي جمال مي ديدم.
يادم هست من به همه ي فرزندانم وقتي مي خواستند از خانه بيرون بروند 

ميوه يا خوراكي مي دادم و مي گفتم فقط خودت بخور.
همه ي بچه ها حرفم را قبول مي كردند و مي رفتند، اما وقتي اين حرف را به 

جمال مي زدم، مي گفت:  »پس من نمي برم!«
مي گفتم: »براي چي؟«

جمال مي گفت: »من تنهايي نمي خورم. بعضي از دوستان من همين را هم 
ندارند. شايد بخواهم با دوستانم بخوريم. شايد بخوام بدم كسي ديگه بخوره.«
من هم مجبور بودم كه قبول كنم. او هم خوراكي را مي برد و به بچه هايي 

كه مي دانست از خودش ضعيف تر هستند مي داد.
من مي ديدم كه جوان ها دوست دارند پول دربياورند و چيزهايي كه دوست 
دارند بخرند. اما جمال اين گونه نبود. او اهل اينكه براي خودش خرج كند و 

به خودش برسد و... نبود.
پول  اما  مي پوشيد،  را  برادرانش  كهنه ي  لباس هاي  كه  بودم  ديده  بارها 

خودش را براي مخارج خانه، به من يا پدرش تحويل مي داد. 
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اصاًل دنيا و اين گونه مسائل دنيايي برايش ارزشي نداشت. پول زماني برايش 
ارزش داشت كه مي توانست با آن، گره از مشكالت كسي بگشايد. 

جمال اين دنياي بي ارزش را سه طالقه كرد و راهي شد. چند روز بعد نامه 
فرستاد و گفت در ميان بسيجيان تهران و در گردان كميل از لشكر حضرت 

رسول 9 حضور دارد.  
جمال براي مدت سه ماه به جبهه اعزام شده بود. بعد از اتمام اين مدت، به 

تهران برگشت.
 چند روزي در تهران ماند، اما مثل آدم هاي سرگردان بود! گويي گمشده اي 

داشت.
 انگار او را از يك بهشت بيرون كرده اند! هر چه اين طرف و آن طرف رفت 

دلش آرام نشد.
جمال اگر در تهران مشغول شده بود مي خواست گره اي از مشكالت ما 
بگشايد. تصميم داشت مشكل منزل مسكوني ما را حل كند، اما هر چه تالش 

كرد نشد. 
يك شب پيش من آمد و گفت كه دوباره مي خواهم به جبهه برگردم. 

با اينكه خيلي جمال را دوست داشتم، اما دوست داشتم پسرم جايي باشد 
كه راحت تر است.

 براي همين رضايت دادم كه برود. او هم دوباره راهي شد و باز هم به جمع 
خوبان گردان كميل پيوست.

جمال از ابتداي سال 1362 تا اواخر مهرماه همان سال در ميان رزمندگان 
اين گردان بود و برات شهادتش را به همراه بسيجيان اين گردان گرفت.



نامهها
برخينامههايشهيد

بااندكيتلخيص

گيرنده. تهران خيابان مولوي بازار حضرتي کوچه ي چهل تن )بعدها به نام 
شهيد محمدشاهي نام گذاري شد( جنب مسجد امين الدوله پالک 25 آقاي 

علي محمدشاهي
فرستنده. انديمشک پادگان حاج احمد متوسليان، لشگر حضرت رسول9 

گردان کميل گروهان شهيد دستغيب دسته ي 2 جمال محمدشاهي
هميشه وقت خوردن غذا سوره ي مباركه ي والعصر را بخوانيد كه بركت 
مي آورد. خدمت پدر و مادر عزيز و برادران و خواهر گرامي پس از تقديم 
عرض سالم اميدوارم که هيچ  گونه کسالتي نداشته باشيد و هميشه در پناه آقا 

امام زمان )عج( سالمت و تندرست باشيد.
پدر و مادر عزيز، من از راه دور روي شما را مي بوسم و از شما مي خواهم 
مرا ببخشيد که جز درد سر براي شما کار ديگري انجام ندادم. پدر عزيز مرا 
ببخشيد که وقت رفتن با شما خداحافظي نکردم؛ چون معلوم نبود مرا ببرند. اما 
از همين جا روي عزيزت را مي بوسم و همچنين مادر عزيز، تو که چقدر براي 
من و ديگر برادران زحمت کشيدي، من وقتي قدر زحمات شما را متوجه 

مي شوم که از شما دور هستم.
تا حدودي جبران کنم؛ چون هر کاري کنم يک  ان شاءاهلل که برگشتم 
صدم شما هم سختي نکشيده ام و اميدوارم که وقتي اين نامه به دست شما 
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مي رسد شما در خانه ي خودتان باشيد. من که هميشه دعا مي کنم که اين کار 
)خريد خانه( درست شود.

تا  بايد تالش كنيم  ولي  را خدا مي دهد،  را هم مي دانم روزي همه  اين 
درست شود. بگذريم... ديروز جابر به پادگان ما آمد يک ساعتي با هم بوديم 

قرار گذاشتيم که جمعه همديگر را در انديمشک ببينيم.
االن ساعت ده صبح روز سه شنبه 1362/3/7 است که از ورزش صبحگاهي 
برگشتيم و بعد از صبحانه نامه مي نويسم با بچه هاي محل و چند نفر ديگر با 

هم هستيم. ديگر وقت عزيزتان را نمي گيرم خدانگهدار دوستدارتان جمال.
٭٭٭

خدمت پدر و مادر عزيزم سالم. پس از تقديم سالم اميدوارم كه هيچ گونه 
كسالتي نداشته باشيد و هميشه در پناه آقا امام زمان )عج( سالمت و تندرست باشيد 
و در خط امام عزيز هر چه بهتر قدم برداريد و در اين راه الهي ثابت قدم باشيد. 
پدر و مادر عزيز، نامه ي شما به دستم رسيد. خيلي خوشحال شدم. ولي از 

اينكه هنوز خدمت شما نرسيدم خيلي خيلي معذرت مي خواهم.
 ان شاءاهلل كه به زودي لشكر ما بر متجاوزان بعث پيروز مي شود و من هم تا 

چند وقت ديگر خدمت مي رسم... .
را  راه دور شما  از  نبوديد.  تلفن زدم شما در خانه  پدر عزيز روز جمعه 

مي بوسم و به اين بوسه افتخار مي كنم كه پدري مثل شما دارم. 
به مادر عزيزم افتخار مي كنم كه چه شير پاكي به من داده كه االن به جاي 
اينكه در صف كفار باشم در لشكر امام زمان )عج( هستم. پدر و مادر عزيز 

قدر، خود را بدانيد كه شما ان شاءاهلل تعالي بهشتي هستيد. 
شما كه رفتن بچه هايتان به جبهه افتخاري براي شما است به خود بباليد كه 
با جان و مال خود، در راه خدا و براي خدا با مشركان مي جنگيد. چه اجري 
باالتر از اينكه بهترين سرمايه ي خود را در راه خدا به جبهه فرستاديد و من هم 
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در اينجا شما را دعا مي كنم. ان شاءاهلل كه شما هم مرا دعا مي كنيد. 
البته هميشه به فكر شما  چند وقت پيش در فكر خانه )براي شما( بودم. 
برايم  كه  گفتم  او  به  بود  آمده  اينجا  به  كه  روحاني  يك  خالصه  هستم... 
استخاره بگيرد با قرآن و بعد گفت معني استخاره اين است كه خدا مي گويد 

ما روزي رسان هستيم يا شما؟ 
و يك دفعه ي ديگر هم استخاره كردم اين آيه بود كه بجنگيد در راه خدا 

كه هر كه خدا را ياري دهد، خدا او را پيروز گرداند. 
البته اين را بگويم كه از خدا خيلي خواستم كه يك خانه به ما بدهد و 
لياقت خانه  ما  نمي كنم. خدايا هر وقت  دعا  ديگر  از خدا خواستم كه من 
را داشتيم تو به ما خانه بده، كه ديگر دعا نكردم و بعد از چند روز شما در 
نامه نوشتيد كه دارد جور مي شود. خيلي خوشحال شدم. ان شاءاهلل كه همه 
صاحبخانه شوند. خالصه سر شما را درد نياورم تا چند وقت ديگر به تهران 

مي آيم. ان شاءاهلل. 
راستي يك شب خواب ديدم كه آقا ميرزا عبدالكريم )حق شناس( عمامه ي 
مشكي بر سر دارد و چند تا از روحانيون نشسته و ايشان به من مي گويد كه من 
خيلي به فكر شما هستم، بيا و برايم از جنگ تعريف كن. من هم رفتم وضو 
گرفتم كه از خواب بيدار شدم و... خدمت همه ي دوستان و آشنايان سالم 

برسانيد. دوستدارتان جمال چهارشنبه 1362/6/16 ساعت دو بعدازظهر.   
٭٭٭

آدرس گيرنده: تهران، خيابان مولوي، بازار حضرتي، کوچه ي چهل تن، 
مسجد امين الدوله برسد به دست حضرت آيت اهلل حق شناس.

خدمت حضرت آيت اهلل حق شناس. پس از تقديم عرض سالم اميدوارم در 
پناه آقا امام زمان )عج( سالمت و تندرست باشيد و از آنجا براي سالمتي اين 
حقير و ديگر رزمندگان دعاي خير بفرماييد که هر چه زودتر در کربالي امام 
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حسين 7 زيارت عاشورا بخوانيم که ان شاءاهلل در همين عاشورا در کربال 
هستيم. حضرت آقاي حق شناس خواستم کمي از وضع جبهه برايتان تعريف 
کنم. اينجا همه در حال عرفاني هستند. تعداد زيادي از برادران بسيجي براي 
برقرار مي باشد در آن مشغول  قبري ساخته اند و شب ها هر وقت دعا  خود 
بر مي خيزند و همه را  نياز  به راز و  عبادت مي باشند. بچه ها در هواي سرد 
دعا مي کنند. خالصه جبهه خيلي حال انسان را دگرگون مي کند. اينجا انسان 

خيلي به خداوند عزيز نزديک تر مي باشد. 
همه ي رزمندگان با روحيه ي عالي آماده ي فرمان رهبر خويش مي باشند و 
از آن هايي که پشت جبهه مي باشند مي خواهند که براي رهبر عزيز دعا کنند. 
چند شب پيش خواب شما سرور عزيز را ديدم که در مسجد بوديد و من 
به شما سالم کردم. انگار حالتان خوب نبود و مسجد هم تاريک بود. يک نفر 
به شما گفت که مسجد تاريک است نمي شود وضو بگيريد. شما فرموديد که 

پيامبران هم در تاريکي وضو مي گرفتند. يک مرتبه همه جا روشن شد. 
صف  چند  در  بسيجي ها  همه ي  که  ديدم  خواب  هم  ديگر  شب  يک 
ايستاده اند و من هم در آن صف بودم. يک نفر با عمامه ي مشکي جلوي همه 

بود و به من گفت: »در اين صف بايست...« 
راستي چند وقت بود که خواستم برايتان نامه بدهم ولي باور بفرماييد که به 
خودم مي گفتم من نه سوادي دارم و نه مي توانم در شأن شما نور چشم عزيز 
نامه بنويسم. ان شاءاهلل که نامه ي اين حقير مورد قبول شما قرار گرفته باشد. با 
اينکه بنده در مقابل شما، بلکه در مقابل شاگردان شما هم سوادي ندارم ولي 
من هميشه دعاگوي شما سرور عزيز مي باشم و براي سالمتي شما تا آنجا که 
بتوانم دعا مي کنم. خدمت آقا ميرزا ابوالقاسم )خادم مسجد( هم سالم برسانيد. 
التماس دعا دارم. مخلص شما، رزمنده ي  ديگر وقت عزيزتان را نمي گيرم 

کوچک جمال محمدشاهي 1362/7/20 ساعت دوازده چهارشنبه.



توسل

ترك  و دعاي جمال  بودم كه مسجد  بود شاهد  دوراني كه كودك  از 
نمي شد. در اين راه دوستان خوبي كه در محل پيدا كرده بود بي تأثير نبودند. 
وقتي به رينه مي رفتيم، همه ي بچه ها دنبال بازي توي كوه و صحرا بودند، 
جمال هم مثل آن ها مشغول مي شد. اما جمال يك فرق اساسي داشت. وقتي 

موقع نماز مي شد، او را در مسجد پيدا مي كرديم.
يك بار بعد از نماز به دنبال جمال گشتم. شب جمعه بود. هر چه گشتم 
خبري از جمال نبود. تا اينكه ديدم با يكي از دوستانش توي مسجد مشغول 

خواندن دعاي كميل هستند.
تعجب كردم. در آن روزگار اين كارها از يك بچه ي سيزده ساله عجيب 
بود. معمواًل برخي پيرمردها اين كارها را انجام مي دادند. اما جمال از همان 

دوران نوجواني اين گونه بود. 
با خداي خودش خلوت  و  مي داد  انجام  دعا سجده هاي طوالني  از  بعد 
جمال  چرا  كه  مي كردند  سؤال  بستگان  از  برخي  كه  شد  طوري  مي كرد. 

اين گونه است!؟
بعد از پيروزي انقالب، اين روحيات جمال تقويت شد. يعني بيش از قبل 
به موضوع اهل بيت : توجه داشت. در دفترچه ي خاطراتش بارها به اين 

موضوع اشاره كرده است.
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بيشترين توسل او در آن سال ها، به ساحت مقدس قمر بني هاشم 7 بود. 
هميشه بر زبانش نواي يا اباالفضل 7 را مي شنيديم. حتي دوستانش گفتند: 
اين اواخر در جبهه براي ما مداحي مي كرد و روضه ي حضرت عباس 7 را 

مي خواند. ما هم صدايش را ضبط كرديم.
اما يادم هست يك بار كه به مرخصي آمده بود فكر كنم بعد از عمليات 
آزاد سازي خرمشهر بود. جمال داشت تلويزيون و حماسه ي رزمندگان را 

نگاه مي كرد. 
بعد ديدم كه صورتش خيس از اشك است. گفتم: »جمال، چي شده؟«

حماسه ي  به  اشاره  با  و  انداخت  تلويزيون  صفحه ي  به  باحسرت  نگاهي 
چه  خاك،  اين  وجب  به  وجب  آزادي  براي  »نمي دانيد  گفت:   رزمندگان 

گل هايي پرپر شده اند.« 
به خصوص حضرت   : بيت  اهل  به  به توسل خودش و دستانش  بعد 
عباس 7 اشاره كرد و گفت: »در يكي از مراحل عمليات، شبانه به سوي 

دشمن رفتيم. به خاطر شرايط خاص منطقه به ما گفتند اسير نگيريد.
ما هم با يك حمله ي برق آسا با پرتاب نارنجك، سنگرهاي دشمن را از بين 

برديم و نيروهاي دشمن، يا فرار كردند و يا كشته شدند. 
من هم در همه ي عمليات توسل به حضرت عباس 7 داشتم كه من را 

ياري كند كه وظيفه ام را درست انجام دهم. 
پاكسازي شد، يك باره ديدم يك سرباز عراقي  وقتي سنگرهاي دشمن 

دستش را باال گرفت و گفت: الدخيل
يكي از رزمندگان كه كنار من بود اسلحه اش را مسلح كرد تا او را ُبكشد، 
اما من گفتم: نزن، كار ما در اينجا تمام است، اين سرباز عراقي را با خودمان 
نشود و همراه  تا آن سرباز عراقي كشته  اصرار كردم  مي بريم. خالصه من 

خودمان او را به عقب ببريم.
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در مسيري كه او را به اردوگاه مي برديم، اسير عراقي مرتب مي گفت:  يا 
اباالفضل 7 يا عباس 7

تعجب كردم. به يكي از نيروها كه عربي بلد بود گفتم: چرا اين اسير اين قدر 
حضرت عباس 7 را صدا مي زند.

او هم از اسير عراقي همين مطلب را پرسيد. اسير عراقي آستين لباسش را 
باال زد! 

يك پارچه ي سبز را كه به بازويش بسته بود به ما نشان داد. بعد گفت: ما 
شيعه و مخالف صدام هستيم. اگر به جنگ نمي آمديم همه ي خانواده ي ما را 

مي كشتند. 
من را به زور به سربازي آوردند. روز آخر مادرم من را به حرم حضرت 
عباس 7 برد و نذر و دعا كرد. بعد يك پارچه ي سبز متبرك حرم را به 

بازويم بست. 
اسير عراقي ادامه داد:  مادرم در لحظه ي آخر گفت تو را نذر آقا ابا الفضل 
7 كردم. مطمئن هستم سالم مي ماني، تو هم به سوي ايراني ها شليك نكن. 

جمال اين داستان را تعريف كرد و با گريه گفت: نمي داني آن پارچه ي 
سبز حرم حضرت عباس  7 چه غوغايي بين ما ايجاد كرد.« 



روزهايآخر

آخرين باري كه جمال به مرخصي آمد اواخر شهريور 1362 بود. ايامي 
كه مراسم عروسي خواهرش بود. وقتي فهميد براي مراسم عروسي دوربين 
نداريم، به سراغ يكي از دوستانش رفت و يك دوربين تهيه كرد. با همان 
دوربين از خودش آخرين عكس را گرفت. روز عروسي هم گفت: »مي شه ما 

اين عروس خانم رو ببينيم؟ شايد ديگه رفتيم و خواهرمون رو نديديم!«
جمال توي اين دو مرتبه كه به صورت بسيجي اعزام شده بود خيلي تغيير 
كرد. قبل از آن هم بسيار معنوي و ملكوتي بود اما اين بار ديگر آسماني شده 

بود. آنچه كه براي ما اهالي دنيا اهميت داشت براي او بي اهميت شده بود.
گويي مسافري شده بود كه به اين ويرانه تعلق نداشت، باور كنيد اين را 
از همه ي رفتارهايش حس مي كرديم. ما از احواالت بسياري از بزرگان و 
حتي شهداي كربال شنيده بوديم كه در آخرين ساعات، حال و روزشان تغيير 
مي كرد. حاال به طور مجّسم در رفتار و اعمال جمال چنين چيزهايي مي ديديم.

مي كردم،  پهن  خواب  رخت  بچه ها  براي  وقتي  شب ها  كه  هست  يادم 
جمال تشك خودش را آرام جمع مي كرد و روي زمين مي خوابيد! مي گفت: 
»مي خواهم به راحتي دنيا عادت نكنم.« يادم هست كه تلويزيون نگاه نمي كرد 
و...  غذايش كم شده بود. سعي مي كرد به دنبال غذاي خوشمزه نباشد. اصاًل 

انگار نمي خواست شيريني دنيا در وجودش رخنه كند!
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يك روز از سر كار برگشت. خيلي خسته بود. وسط اتاق دراز كشيد و 
خوابيد. من هم يك ملحفه ي سفيد رويش انداختم.

چند دقيقه بعد خواهرش وارد شد و با صداي بلند گفت: »واي...«
جمال از خواب پريد و گفت: »چي شده؟!« خواهرش گفت: »ترسيدم، چرا 

اين پارچه ي سفيد رو انداختي روي خودت، زبونم الل مثل كفن مي مونه.«
جمال نگاهي به ما كرد و گفت: »آبجي، بايد آماده باشي كه ما رو افقي و 

شكالت پيچ و كفن كرده بيارن...«
خواهرش پريد تو حرف جمال و گفت: »زبونت رو گاز بگير.«

جمال هم گفت: »راست مي گي، ما رو كه نمي يارن. اما شما بايد خودت 
رو براي هر چيزي آماده كني! همه ي ما رفتيم تو فكر كه جمال چي داره 
مي گه، اما خودش بحث رو عوض كرد. ولي خوب يادم هست كه به اين 

موضوع اشاره كرد كه »ما رو نمي يارن«.
بعد من غذا درست كردم و به جمال دادم كه براي توي راه بخوره.

جمال خداحافظي كرد و رفت. قبل از رفتن به من گفت: »مادر، دلم براتون 
تنگ مي شه، شب چهارده هر ماه به ياد شما به قرص كامل ماه تو آسمون نگاه 

مي كنم، شما هم نگاه كن تا به ياد هم باشيم. جمال اين را گفت و رفت.1
جمال روز آخر پدرش را نديد. اما يك ماه بعد نامه نوشت و از پدرش 
هم خداحافظي كرد. بعد از نامه ي او در اواخر مهرماه، چندين نامه برايش 
فرستاديم. تا اواخر آبان ماه، نوشتن نامه ها ادامه داشت. اما جمال، جواب هيچ 
كدام را نداد. يك روز آقاي پست چي آمد دم خانه و گفت:  »سيده خانم چند 
تا نامه داري.« خيلي خوشحال دويدم سمت درب خانه. نامه ها را گرفتم. ديدم 
همه ي نامه ها، همان هايي است كه خودمان فرستاديم. روي همه ي آن ها نوشته 

بود: »شخص مورد نظر در محل يادشده حضور نداشت!«
1-اينمادربيشازسيسالاستكهشبچهاردهماهبهقرصكاملماهخيرهميشودوبافرزندش

نجواميكند!



معنويت

بارها از بچه هايم و از ديگر رزمندگان شنيده بودم كه در جبهه، يك محيط 
معنوي عجيبي ايجاد شده است؛ چون زمينه ي گناه خيلي كم مي شود. 

هر كسي زمينه ي مسائل معنوي را داشته باشد، خيلي سريع مي تواند رشد 
نمايد.

براي  نمي خواست  براي همين ديگر  بود.  فهميده  را  نكته  اين  جمال هم 
لحظه اي از آن محيط معنوي جدا شود.

برادران جمال و دوستان مسجدي او در جبهه بودند. اما او به گرداني رفت 
كه همه به ظاهر غريبه بودند. او دوست و آشنايي در آنجا نداشت. كسي او را 

نمي شناخت. اما براي او اين وضعيت بهتر بود. 
در  و مي خواهند  معنويت رسيده اند  باالي  مراتب  به  شنيده ام كساني كه 
وادي عرفان قدم بردارند، گمنامي را اولين پله ي راه مي دانند. آن ها دوست 

دارند شناخته نشوند.
جمال هم از اين وضعيت استفاده كرد. او در ميان رزمندگان گردان كميل، 

افرادي را پيدا كرد كه مانند خودش بودند. 
آن ها در هر زمان و مكان مشغول خودسازي بودند. روحيات آن ها ديگر با 

محيط شهر سازگاري نداشت.
ما كه نمي دانستيم جمال در جبهه چه روحياتي دارد و چه مي كند، خودش 
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هم از اين شرايط چيزي نمي گفت. بعدها دوستانش آمدند و برخي خاطرات 
را براي ما تعريف كردند.

انسان  هر  حيات  دوران  »در  مي گفت:  كميل  گردان  رزمندگان  از  يكي 
شرايطي پيش مي آيد كه نسيم رحمت الهي به سوي او وزيدن مي گيرد. طبق 
روايات، انسان بايد خودش را در مسير اين نسيم قرار دهد و تا مي تواند از اين 

فرصت، در راه رسيدن به محبوب استفاده نمايد.« 
جبهه هم از اين نسيم هاي رحمت بود. برخي در دوران جهاد، با خنده و 
شوخي و همراهي با رفقاي اهل دنيا روزهاي خود را سپري كردند، برخي 
نيز از اين فرصت طاليي براي رسيدن به كمال بهره بردند كه جمال يكي از 

آن ها بود. 
جمال محمدشاهي در دسته ي ما حضور داشت. او به همراه چند نفر ديگر 
مشغول  بودند،  مثل خودش  و...كه  رنجبر  و  نويدي  شهيد  مانند  دوستان  از 

تهذيب و سير و سلوك شدند. 
آنها به اعمال خودشان دقت مي كردند. مراقب بودند كه گناهي از آنان 

سر نزند و...
در موقع رزم و نگهباني و امور جبهه، مانند ديگر رزمندگان فعاليت داشتند 
اما در زماني كه چشمان ما خواب را تجربه مي كرد، آن ها از خوف خدا بيدار 

بودند.
اين افراد توسالت عجيبي داشتند. جمال در اين اواخر مداحي هم مي كرد. 
همه ي ما مشغول بوديم. درحالي كه ما وقت خودمان را به روزمرگي پر 

مي كرديم، جمال و دوستانش پله پله تا خدا رفتند! 
انسان هاي مؤمن بودند.  كمتر كسي آن ها را شناخته بود. مصداق واقعي 
افراد را  اين  به خطبه ي متقين نهج البالغه كه نگاه مي كردم، همه ي صفات 

مي ديدم. 
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اما  داشتند.  ويژه  توجه   : بيت  اهل  اخالقي  دستورالعمل هاي  به  آن ها 
باالترين ويژگي آن ها اين بود كه گمنامي را بر شهرت ترجيح دادند. 

سكوت را به جاي هياهوي اهل دنيا انتخاب كردند و براي همين بود كه 
چيزي از آن ها نفهميدم.

من آن ها را مانند ديگر رزمندگان مي ديدم. مثل همه در برنامه  هاي گردان 
حضور داشتند. اما در خلوت خودشان و در شب هاي تاريك جبهه، چشمان 

بيداري داشتند.
صبح ها وقتي براي نماز بيدار مي شدم، مشاهده مي كردم كه همه ي آن ها 

زودتر از من، از چادر بيرون رفته اند. 
زماني كه با دوستان گفت وگو و خنده داشتيم در ميان ما بودند، اما زماني 

كه خداي ناكرده غيبت و... پيش مي آمد، جمع ما را ترك مي كردند.
آن ها فقط به خودشان نمي رسيدند. جمال و دوستانش تا مي توانستند به 

ديگران كمك مي كردند.
 امر به معروف و جلسات اخالقي داشتند. بسياري از دوستان در نتيجه ي 

برخورد خوب جمال و دوستانش، اهل نماز شب شدند.
ما در گردان كميل در اردوگاه جنگلي قاّلجه در اطراف ايالم بوديم. در 

اطراف اردوگاه قبرهاي بسياري وجود داشت! 
اين قبرها روزها خالي بود و شب ها پر مي شد! پر از بسيجياني كه مشغول 

نماز شب بودند. 
خالصه آن دوران بسيار معنوي در حال سپري شدن بود. توسل و توكل اين 

چند نفر در گروهان ما عجيب بود تا اينكه...



محرمدرجبهه

يكي از رزمندگان گردان كميل مي گويد: »جمال و دوستانش در روزهايي 
كه هنوز عمليات آغاز نشده بود مشغول خودسازي بودند. 

من هم تصميم گرفتم به جمع آن ها ملحق شوم. وقتي ديدم كه آن ها در 
كردم.  جزم  را  خود  عزم  مي دارند،  بر  قدم  چگونه  معنويت  و  كمال  مسير 

مي خواستم عمر و جواني خودم را مفت از دست ندهم. اما چقدر دير!
من خيلي دير آن ها را شناختم. جمال و دوستانش، ايمان و عمل را در خود 
جمع كردند. آن ها هم در جهاد اصغر و هم در جهاد اكبر، مرد ميدان مبارزه 

بودند.
از جمال خواستم كه من را هم در جمع خودشان بپذيرد. او هم با كمال 
ميل استقبال كرد و گفت: »جمع خاصي نيست. ما مي خواهيم از اين فرصت، 

براي آدم شدن بهره ببريم.«
و من توفيق همراهي با آنان را يافتم. چند روزي بيشتر از آشنايي ما نگذشت 

كه احساس عجيبي پيدا كردم!
مي كردم.  عبادت  ديگر  گونه اي  به  را  خدا  گويي  كرد.  تغيير  نمازهايم 
شب ها به شوق بيداري در سحر مي خوابيدم و از بيداري سحرگاه و مناجات با 
پروردگار لذت مي بردم. ديگر همه ي مالك ها برايم تغيير كرد. بارها به خودم 

مي گفتم چرا اين قدر دير اقدام كردم؟!
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در همان چند روز به همراه جمال و دوستان، با مراجعه به نهج البالغه و 
خطبه ي متقين و همين طور خواندن قرآن و ترجمه ي آيات، سعي مي كرديم 

به آنچه مي فهميم عمل كنيم.
البته همه ي ما جوان و حدود بيست سال بوديم. اگر هم روحاني و يا عالمي 
او  از  و  رفته  روحاني  آن  سراغ  به  نمي كرديم.  رهايش  مي كرديم،  پيدا  را 

دستورالعمل اخالقي مي خواستيم. 
معنوي جبهه، شور و حال  ماه محرم، آن هم در فضاي  فرارسيدن  با  اما 

نيروها بسيار تغيير كرد.
اردوگاه   7 ماه عزاي سيدالشهدا  فرارسيدن  با  و  مهرماه  اوايل   درست 

قاّلجه سياه پوش شد. 
زيبايي  مانده،  بسيجيان  در ذهن  قاّلجه  اردوگاه  از  آنچه كه  بگويم  بايد 
ظاهري آن نبود، بلكه صفاي باطن بسيجياني بود كه مدتي را در آن سرزمين 

ماندند و خاك آنجا را به عطر قدوم خود معطر كردند.
از  يكي  قاّلجه،  در  دوران حضور  دارند كه  اعتقاد  بسيجيان  از  بسياري   

معنوي ترين دوران هاي دفاع مقدس بود. 
حاج رضا پوراحمد كه از بسيجيان گردان كميل بود مي گويد: »بچه ها براي 

اولين بار دسته هاي عزاداري به راه انداختند. 
هيئت هاي گردان ها فعال شدند و در پادگان، با دسته هاي سينه زن با شور و 

حال خاصي عزاداري مي كرديم. 
در اين ميان آقا جمال محمدشاهي حال عجيبي داشت. من او را به خاطر 
هم شهري بودن مي شناختم. جمال مياندار عزاداران بود و با دوستانش در گرم 

كردن مجالس محرم فعاليت مي كرد.
روزها و شب هاي محرم سپري شد. بسياري از رزمندگان با اخالص در 

همان روزها و شب ها، برات شهادت خود را گرفتند. 
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همه  شويد.  آماده  عمليات  براي  دادند  خبر  ما  به  بعد  روز  چند  اينكه  تا 
خوشحال، آماده ي شروع عمليات بودند. 

در همان روزها خبري رسيد كه همه ي نيروها را ناراحت كرد. فرمانده تيپ 
عمار كه گردان كميل جزء نيروهاي همين تيپ به حساب مي آمد به شهادت 

رسيد. 
شهيد حاجي پور اسطوره ي نيروهاي لشكر 27 حضرت رسول 9 بود كه 

در مراحل آمادگي و شناسايي منطقه به شهادت رسيد.
بالفاصله جانشين او به نام مهدي خندان كه از بسيجيان دالور و نام آشناي 
جبهه ها بود كار هماهنگي نيروها و فرماندهي تيپ را برعهده گرفت. عمليات 

بايد رأس ساعت مقرر آغاز مي شد.
نيروها  براي  كوهستان  در  نبرد  و  كوهنوردي  و  عملياتي  مانور  چندين 

طراحي و اجرا شد.
با  كه  نگذشت  بيشتر  روزي  آن ها چند  با صفاي  با جمع  من  آشنايي  از 
حضور و سخنراني حاج همت در ميان گردان ها و نقل و انتقال نيروها به سوي 

منطقه ي پنجوين، شور و حال عمليات در جمع بچه ها بيشتر شد.
اين اولين بار نبود كه براي عمليات آماده مي شدم، اما حال و روز من بسيار 

تغيير كرده بود. 
هميشه عشق حضور در عمليات را داشتم، اما اين بار عشق به شهادت در 

من موج مي زد.
اما غافل از اينكه شهادت را به هر بي سر و پايي مثل من نمي دهند. خدا بايد 

لياقت را در وجود شخص ببيند تا او را انتخاب كند. من هم كه... 
هنوز نيروهاي گردان ما راهي منطقه ي عملياتي نشده بود كه خبر آغاز 
عمليات والفجر 4 در منطقه ي پنجوين و در جبهه اي كوهستاني اعالم گرديد. 



والفجر4

بين شهرهاي مرزي بانه و مريوان، دره ي شيلر با فرورفتگي خاص خود، 
منطقه ي مهمي را در تاريخ جنگ تحميلي ايجاد كرده بود. بلندي هاي سورن، 
سورکوه و کاني مانگا در دهانه ي اين دره قرار داشتند. اين منطقه محل نفوذ 
قرار  دشمن  تيررس  در  ايران،  در خاك  بسياري  مناطق  و  بود  انقالب  ضد 

داشت.
تا اينكه فرماندهان جنگ تصميم گرفتند كه با انجام يك عمليات روي اين 
ارتفاعات، محل نفوذ دشمن را از بين ببرند. كار شناسايي و آمادگي نيروها در 

تابستان سال 1362 آغاز شد.
عمليات والفجر 4 در اواخر مهرماه 1362 با هدف آزادسازي بلندي هاي 
مشرف به خاك ايران در جبهه ي شمالي و با رمز يا اهلل... يا اهلل... يا اهلل در 
منطقه اي به وسعت صدها کيلومتر آغاز شد. نيروها در دو محور بانه و مريوان 

به سمت بلندي هاي پنجوين به پيشروي پرداختند. 
پس از گذشت دو روز از مرحله ي نخست، بلندي هاي سورن و کاني مانگا 
روي  دشمن  شديد  پاتک هاي  اثر  بر  اما  شد،  آزاد  ديگر  نقطه ي  چندين  و 

قله هاي کاني مانگا، برخي از مناطق دست به دست شد. 
حفظ اين مناطق براي دشمن بسيار حياتي بود. لذا صدها گردان دشمن، 

وارد عمل شده و با همه ي امكانات، مانع پيشروي رزمندگان شدند.
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مراحل بعدي عمليات در آبان ماه به اجرا درآمد. نيروهاي ايراني تنها با 25 
گردان وارد عمل شدند و در مجموع هزار کيلومتر مربع را آزاد كردند.

 در اين عمليات معابر نفوذي گروهک هاي ضد انقالب به داخل ايران در 
دره ي شيلر مسدود گرديد. 

اين عمليات براي دشمن با 19000 کشته و زخمي و اسير و نابودي ده ها 
گردان و گروهان کماندويي و مخصوص همراه بود. 

دستاورد ديگر اين عمليات خارج ساختن شهر مريوان از زير ديد و تير 
دشمن و فراهم سازي مقدمات عمليات بعدي در استان سليمانيه ي عراق بود. 

در اين عمليات دويست تن از رزمندگان اسالم از اسارت افراد ضد انقالب 
بيرون آمدند.

 ارتش عراق در طول اين عمليات ده فروند هواپيما، يک فروند هليکوپتر، 
بيش از نود دستگاه تانک و نفربر زرهي، دويست دستگاه خودرو و انبوهي از 

سالح و مهمات خود را از دست داد.
اما در اين عمليات، گردان كميل مانند ديگر عمليات ها حضور مؤثر داشت. 

آن ها از روز اول عمليات منتظر حضور در خط مقدم بودند. 
بعد از چند روز گردان كميل به منطقه ي عملياتي اعزام شد. برادر ابراهيم  
علي معصومي، فرمانده گردان، براي ما صحبت كرد و گفت هر لحظه آماده ي 

اعالم زمان حمله باشيد. 
در  امشب  كميل  گردان  باشيد.  آماده  كه  رسيد  خبر  بود.  آبان  نوزدهم 

منطقه ي كاني مانگا وارد عمل خواهد شد. 
همه خوشحال شدند. برق شادي در چشمان بچه ها موج مي زد. من هم مثل 

بقيه با دوستان خداحافظي كردم. 
آن شب حركت نيروهاي ما آغاز شد. ما به خط دشمن زديم. 

اما دشمن حجم سنگيني از آتش انواع سالح ها را بر روي ما ريخت و مانع 
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پيشروي بچه ها شد.
منطقه  اين  در  کميل،  گردان  دالور  فرمانده  معصومي،  ابراهيم علي 

ابراهيم گونه جنگيد.
اما از آنجايي که مأموريت زميني او پايان يافته بود در سحرگاه بيستم آبان 

به شهات رسيد و نيروهاي تحت امر او به عقب بازگشتند.
بيشتر نيروهاي قديمي و با تجربه ي گردان نيز شهيد و يا مجروح شدند. 
گردان ما چند بار ديگر و در مراحل بعدي اين عمليات، وارد عمل شد و در 

پايان نيز بيشتر نيروهاي ما شهيد و زخمي شدند.
با بمباران شيميايي و استفاده از  عمليات به روزهاي سختي رسيد. عراق 

موقعيت برتر بر روي ارتفاعات، جلوي هر پيشروي را مي گرفت. 
حاج همت، فرمانده دالور لشكر، هر روز خبر از دست دادن سرداري را 

مي شنيد.
افراسيابي،  روزي  رنجبران،  شهادت  خبر  روزي  پور،  حاجي  روز  يك 

معصومي و...
روزها گذشت تا اينكه نيروهاي لشكر براي آخرين مرحله عمليات آماده 

شدند...



آخرين مراحل عمليات بود. قرار شد تيپ عمار به فرماندهي مهدي خندان 
بار ديگر براي تصرف ارتفاعات 1904 و 1900 كاني مانگا اقدام كند.

كار عمليات بسيار سخت شده بود. دشمن هر لحظه منتظر حركت نيروهاي 
بايد مسير طوالني را به سمت باالي ارتفاعات مي رفتند و  ما بود! گردان ها 

زماني كه با خستگي بسيار، به باالي قله رسيدند، عمليات را شروع كنند.
برخي فرماندهان با توجه به نتايج عمليات هاي قبلي و آمادگي دشمن براي 

مقابله، پيروزي در اين عمليات را دور از دسترس مي دانستند. 
آخرين  براي  كه  اعالم شد  عمار  تيپ  گردان هاي  ديگر  و  ما  گردان  به 
مرحله ي عمليات آماده شويد. باقيمانده ي نيروهاي گردان كميل در دسته ها و 

گروهان هاي جديد سازمان يافتند. 
جمال مسئول دسته شده بود. يادم هست فرمانده گروهان ما درباره ي او 
مي گفت: جمال در مواقع سخت، خيلي خوب تصميم مي گيرد. او قدرت 

مديريت خوبي دارد و بعدها از فرماندهان خواهد شد.
دستور رسيد كه براي امشب آماده باشيد. من هم كه مدتي بود در جمع با 
صفاي جمال و دوستانش راه يافته بودم به سراغ آن ها رفتم. جمال بود و برادر 
نويدي و رنجبر... همه ي رزمندگان گردان در شور و حال عمليات بودند، اما 

جمع آن ها خيلي عادي بود! رفتارشان خيلي تغيير نداشت! 

پرواز
يكيازدوستانشهيد
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خيلي خوشحال گفتم: آقا جمال، مرحله ي بعدي عمليات امشب شروع 
مي شه؟ خبر داري كه امشب قراره بريم سمت ارتفاعات كله قندي؟

بعد گفتم: كار خيلي سخته، بايد از پايين به سمت باال بريم و تازه وقتي 
رسيديم باال با سنگرهاي دشمن كه روي ارتفاع هستند درگير بشيم. مي گن 

كار خيلي مشكله و...
جمال خوب به حرفاي من گوش كرد. بعد دستم رو گرفت و از جمع 
دوستانش خارج كرد. آنجا چند جمله به من گفت كه هنوز هم آن جمالت 

در ذهن من مانده!
جمال به من گفت:  امشب من و اين رفقا شهيد مي شيم. از خدا هم خواستيم 

كه پيكر ما باز نگردد. ان شاءاهلل دعاي ما مستجاب خواهد شد.
بعد هم لبخندي زد و خداحافظي كرد و به سمت دوستانش رفت!

من مات و مبهوت به او نگاه كردم! يعني اين ها از شهادت خودشان خبر 
دارند؟! 

يعني فقط تا چند ساعت ديگر در اين دنيا هستند؟ پس چرا هيچ كاري 
نمي كنند؟ چرا هيچ عكس العملي ندارند، چرا اين قدر عادي هستند؟!

از  قبل  ما  نيروهاي ديگر گردان ها حركت كرديم.  به همراه  بعد  ساعتي 
غروب به پايين ارتفاعات رسيديم. يك تويوتا از راه دور رسيد و راننده ي 
آن پياده شد. يك باره همه ي رزمندگان به سويش هجوم بردند! جلو رفتم و 

فهميدم كه آن راننده حاج همت است.
با تاريكي هوا حركت خودمان را آغاز كرديم. من لحظه اي چشم از جمال 

بر نمي داشتم. نيمه هاي شب بود و سكوت كامل.
ما به نزديکي سنگرهاي دشمن رسيديم. يك باره آسمان كوهستان، مانند 
روز روشن شد. پدافند چهارلوله ي عراقي از باال همه را هدف قرار داد. آتش 

بود و صداي ناله ي بسيجي ها.
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نمي دانيد چه قيامتي شده بود. ما زير يك صخره پناه گرفتيم و به سمت 
سنگرهاي دشمن شليك كرديم. نمي شد پيش روي كرد.

بچه هايي كه سالم بودند يا توان بازگشت داشتند به عقب رفتند. اسلحه در 
آنجا كارساز نبود. احتياج به آرپي جي يا نارنجك داشتيم. يكي از فرماندهان 

به من گفت: برو از پايين مهمات بيار.
من از جمال و بچه هاي دسته جدا شدم و سريع حركت كردم. ساعتي بعد 
خودم را به باال رساندم. هنوز به صخره نرسيده بودم كه ديدم بچه هاي دسته ي 

ما در حال عقب نشيني هستند!
هوا روشن شده بود. به چهره ي بچه ها خيره شدم. به دنبال جمال مي گشتم. 

از نيروهاي دسته پرسيدم پس جمال كو؟
يكي از نيروها گفت: اون باال زير صخره افتاد. يه خمپاره خورد كنار جمال 

و چند تا از بچه ها كه همگي شهيد شدند.
يك دفعه رنگم پريد. داد زدم و گفتم: چرا اون ها رو با خودتون نياورديد؟

اون بسيجي درحالي كه به پايين ارتفاع مي رفت گفت: دستور عقب نشيني 
صادر شده، تعداد شهدا زياده، خود تو هم اينجا نمون، سريع بيا.

رفتم يه گوشه و پناه گرفتم. تالش كردم كه هر طور شده خودم را به باال 
برسانم اما هيچ راهي نبود. 

دشمن شديد آتش مي ريخت. چند دقيقه بعد آخرين نفرات از باال برگشتند 
و من را با خودشان بردند. خورشيد 27 آبان ديگر طلوع كرده بود.



اين عمليات و در آخرين مرحله ي آن  بزرگي كه در  از سرداران  يكي 
شهيد شد مهدي خندان بود. 

من مهدي خندان را از قبل مي شناختم. در اردوگاه قاّلجه آشنايي ما بيشتر 
شد. مهدي بچه ي لواسان بود و روحيات خاصي داشت. اخالق داش مشتي و 

در عين حال، يك فرمانده دالور بود.
ايام محرم بود و هر شب در اردوگاه برنامه ي عزاداري داشتيم. جّو بسيار 

خوبي بر كل اردوگاه حاكم بود. 
يك شب در مراسم عزاداري آقا مهدي را ديدم كه ميان دار شده بود و شعر 
زيباي »شه با وفا اباالفضل...« را مي خواند. بعد از مراسم عزاداري كنار مهدي 

خندان بودم. رو كرد به من و گفت: »ساعت چنده؟«
گفتم: »يازده شب.«

دوباره رو به من كرد و با حالت خاصي گفت: »حاجي، سه روز ديگه در 
چنين ساعتي من شهيد مي شم.«

خيره شدم به آقا مهدي و گفتم: »آقا مهدي چي مي گي، عمليات كه تقريبًا 
تموم شد. شهادت کجا بود؟«

فرداي آن روز خبري در اردوگاه نبود. رفت و آمدهاي معمولي و...
روز بعد حاج همت به سراغ مهدي خندان و چند تن از فرماندهان آمد. 

حكايتمهدي
حجتاالسالممحمدرضاپروازي

شهيدمهديخندان
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را در  توان خود  اينكه  با  تيپ عمار  انجام شد. گردان هاي  صحبت هايي 
مراحل قبل از دست داده بودند، اما بار ديگر آماده شدند.

شدند.  عملياتي  منطقه ي  راهي  مقداد  و  كميل  و  عمار  گردان  بعد  روز 
ساعاتي را پياده و در سكوت طي كرديم تا به منطقه ي مورد نظر در پايين 
ارتفاعات رسيديم. قرار شد كل نيروهاي ما از شيار بين ارتفاعات حركت 
خود را آغاز كنند و با رسيدن به باالي ارتفاعات كه يك پايگاه مهم به حساب 

مي آمد، عمليات را شروع كنند. 
با غروب خورشيد حركت نيروها آغاز شد. دشمن مطمئن بود كه ما ديگر 

عمليات را ادامه نمي دهيم. براي همين هيچ صداي شليك شنيده نمي شد.
قرار بود با اعالم خبر رسيدن به قله و بعد از استراحتي كوتاه، عمليات آغاز 
شود. نيروهاي ما در سكوت كامل تا نزديكي قله هاي كاني مانگا پيش رفتند. 
من از دور سيم هاي خاردار حلقوي و يك پدافند چهارلوله ي عراقي را بر 

روي ارتفاع مي ديدم.
هنوز به قله نرسيده بوديم كه يكي دو نفر از نيروها از ستون بچه ها جدا 

شدند. آن ها به سرعت به سمت نوك قله مي دويدند!
همه ي فرماندهان با تعجب به آن دو نفر نگاه مي كردند. هنوز كه دستور 

حمله نيامده، آن ها چرا به سمت دشمن مي دوند؟!
آن دو نفر فرياد زدند و با بيان اسم رمز، عراقي ها را از حضور رزمندگان آگاه 

كردند! يكي از بچه ها داد زد: اين ها منافق اند، دارن به دشمن خبر مي دن و...
يك باره آسمان تاريك كاني مانگا مثل روز روشن شد! انواع منّور از سوي 

دشمن شليك شد و موقعيت نيروهاي ما در داخل شيار به خوبي نمايان شد.
چه كاري مي شد كرد. آن دو منافق با نفوذ در نيروهاي ما، دشمن را آگاه 
كردند. يكي از بچه هاي تك تيرانداز بالفاصله نشست و هدف گيري كرد و 

آن دو نفر را قبل از رسيدن به سنگرهاي دشمن به هالكت رساند. اما...
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شرايط به گونه اي شد كه هيچ چيز قابل كنترل نبود. يك پدافند چهارلوله ي 
عراقي درست باالي سر شيار بود. دشمن بالفاصله سر پدافند را پايين آورد و با 

استفاده از نور منّور، موقعيت بچه ها را پيدا كرد. 
رگبار شديد روي ستون نيروها گرفته شد. الله هاي گردان كميل و عمار و 

مقداد يكي يكي پرپر مي شدند و روي زمين مي ريختند. 
آنجا فقط صداي ناله شنيده مي شد. دسته گل هايي كه با خيانت منافقين، 
بر خود مي پيچيدند و لحظات آخر را با نام و ياد مواليشان امام عصر )عج( 

سپري مي كردند. 
دشمن با هر چه در توان داشت به سوي ما شليك مي كرد. صداي گلوله، 

انفجار نارنجك ها، خمپاره ها و... پشت سر هم شنيده مي شد.
شرايط به گونه اي بود كه همه به زمين چسبيده بودند. هيچ كس جرئت تكان 
خوردن نداشت. در اين اوضاع و احوال كمي سرم را از روي زمين بلند كردم. 

ديدم مهدي خندان كنار من ايستاده است! او بدون ترس و واهمه از حجم 
آتش دشمن مشغول مشاهده ي وضعيت دشمن است. دستش را گرفتم و داد 

زدم: »بنشين.«
مهدي نشست و گفت: »حاجي به احترام تو نشستم، اما من جلوي آتش 
دشمن سر خم نمي كنم.« بعد مهدي بلند شد و فرياد زد و نيروها را به ادامه ي 

راه تشويق كرد، او دوباره آماده ي حركت شد!
مهدي از مسيري حركت كرد تا خودش را به سنگر پدافند برساند. شش 
نفر ديگر بلند شدند و به دنبال او دويدند. من هم پشت سر آن ها بلند شدم و 

خودم را به مهدي رساندم.
در زير آن آتش كسي جرئت جلو رفتن نداشت. مهدي خودش را به ده 
متري پدافند رساند. يك رشته سيم خاردار حلقوي بزرگ در مقابل ما بود. 

مهدي نارنجكي را برداشت و به طرف سيم خاردار رفت. 
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بعد با دست خود سيم ها را باز كرد و داخل آن رفت. طرف ديگر سيم ها را 
نيز باز كرد و خواست بيرون بيايد. 

من در آن تاريكي و در زير نور منّورها ديدم كه شانه هاي مهدي خندان به 
خارهاي سيم، گير كرده بود و خون از شانه هايش جاري شد. 

در آن تاريكي مهدي خودش را بيرون كشيد. ضامن نارنجك را كشيد 
و بلند شد تا به سوي پدافند پرتاب كند. يك باره سر لوله ي پدافند به سمت 

مهدي چرخيد!
گلوله اي به سينه ي مهدي نشست. مهدي يك قدم به عقب آمد و به حالت 

صليب بر روي سيم هاي خاردار افتاد!
همين طور هاج و واج به اطراف نگاه مي كردم. يعني چه مي بينم!؟

نمي دانم چرا ولي به ساعت مچي خودم نگاه كردم. نور منّورها آسمان شب 
را روشن کرده بود. ساعت يازده شب را نشان مي داد. درست سه روز بعد از 

آن زماني كه مهدي خندان با من حرف زد و خبر از شهادتش داد. 
دستور عقب نشيني صادر شد. نيروهايي كه هنوز رمق داشتند، از البه الي 
صخره ها به سمت پايين حركت كردند. سحرگاه 27 آبان بود كه ما بازگشتيم.

تا صبح، بيشتر نيروها و حتي مجروحان تخليه شدند. اما آن ها كه جلوي 
ستون بودند و باالي ارتفاع شهيد شده بودند، پيكرشان جا ماند.

ما برگشتيم اما صدها نفر از بسيجيان گردان كميل و عمار در باالي ارتفاع 
1904 ماندند.

مدت ها بعد، وقتي از فاصله اي دور و با دوربين مخصوص به باالي ارتفاع 
نگاه مي كردم، پيكر سردار شهيد مهدي خندان بر روي سيم هاي خاردار كاماًل 
مشخص و در دامنه ي ارتفاعات نيز، پيكر جگرگوشه هاي اين ملت نمايان بود. 

سال ها بعد در دهه ي هفتاد و هشتاد، كار تفحص در اين ارتفاعات انجام 
شد و شهداي گران قدر اين عمليات به شهرهاي خود برگشتند.



روز آخري که جمال مي خواست برود خيلي با من صحبت کرد. مي گفت: 
»مادر دل بکن. اين قدر به بچه هايت وابسته نباش.« مرتب از کربال و عاشورا 
مثال مي زد. اما دست خودم نبود. خيلي سر بچه هايم مي ترسيدم. هرچند االن 

هم اين طور هستم. 
بعد جمال در حضور بچه ها با خنده به ماجراي تماس تلفني که از جبهه 
داشت اشاره کرد: به مادر زنگ زدم و مي گم حالم خوبه، مادر به من مي گه 
گوشي را بگذار بين گوش و کتف خودت و دست هات رو بزن به هم ببينم 

سالم هست يا نه، بعد مي گه بپر باال پايين ببينم پاهات سالمه!
بعد جمال خنديد و ادامه داد: »مادر تو رو خدا دست بردار، شما بايد خمس 

پسرهات رو بدي. دل بکن از ما.«
آخرين شبي كه جمال مي خواست به جبهه برود را فراموش نمي كنم. براي 
او شامي درست کردم و گذاشتم توي ساك وسايلش. جمال پرسيد: »مادر 

راضي هستي به دوستانم بدهم؟« 
بخوري«، جمال هم  اين قدري درست کردم که خودت  من  »نه،  گفتم: 

گفت: »پس من نمي برم.«
وقتي خواست برود گفتم: »جمال جان، راضي هستم، اشکالي نداره.« او هم 

غذا را برداشت و از ما خداحافظي كرد و رفت.

جاويداالثر

آخرينتصويرشهيدجمال
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چند روز بعد با پخش مارش عمليات همه خوشحال شدند. من هم خوشحال 
بودم اما نگران، خدا مي داند در دل مادرهاي رزمندگان چه خبر بود. 

يك ماه بعد، عمليات پس از چند مرحله به پايان رسيد. بقيه ي رزمندگان به 
مرخصي آمدند اما خبري از جمال نشد! 

هر چه نامه هم براي جمال فرستاديم برگشت خورد! خيلي ترسيدم. بچه هاي 
بسيج كه به مرخصي مي آمدند، براي اينكه ناراحت نشوم به من مي گفتند: 

»حال جمال خوبه، عمليات ادامه داره و...«
تا اينكه يك روز خبر آمد! شخصي به سراغ آقا جواد پسر بزرگ ترم آمد 
و خبر داد كه نام جمال در شهداي عمليات ثبت شده و برخي شاهد بودند كه 

جمال شهيد شده و در ارتفاعات پنجوين مانده. 
اما مشكل اساسي خانواده، خبر دادن به من به عنوان مادر بود. با روحياتي 
كه از من سراغ داشتند مي دانستند كه اين داغ را نمي توانم تحمل كنم. براي 

همين سراغ بستگان رفتند و خواستند كه آن ها اين خبر را بدهند.
را  را درست كردم و رفتم مسجد. آن صحنه ها  بود كه من شام  غروب 
خوب به ياد دارم. وقتي از مسجد برگشتم ديدم كه برخي بستگان به خانه ي 

ما آمده اند! 
معمواًل  بستگان  داشتيم.  كوچك  اتاق  دو  يكي  ما  كردم.  تعجب  خيلي 

شب ها به خانه ي ما نمي آمدند!
بستگان هم آمدند و دور من  بود! شك كردم.  تغيير كرده  بچه ها  رفتار 

نشستند. 
وقتي  مي دانستم  زد.  لبخند  و  كرد  صحبت  كمي  بزرگم،  پسر  جواد، 
»مي گويند  گفت:  بي مقدمه  بعد  مي شود.  اين گونه  بدهد  خبري  مي خواهد 

جمال شهيد شده...«
تا اين حرف از زبانش خارج شد ديگر حال خودم را نفهميدم. 
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قاب عكسي كه در كنارم بود را برداشتم و محكم توي سرم كوبيدم!
و  زد  داد  ندارم، يك دفعه  را  داغ جمال  تحمل  من  مي دانست  جواد كه 
باال خودم رو پرت مي كنم  از همين  گفت: »مادر اگه بخواي كاري كني، 

پايين و مي كشم.«
ترسيدم و كمي خودم را آرام كردم، ولي مگر مي شد تحمل كرد؟! چه 
کسي مي فهمد يك مادر كه وابستگي شديد به فرزندانش دارد، چه داغي را 

تحمل مي كند؟
روزبه روز و ساعت به ساعت حالم بدتر مي شد. بستگان ما مي گفتند سيده 

خانم را تنها نگذاريد، خداي نكرده باليي سر خودش مي آورد.
بچه ها همه ي عكس هاي جمال را جمع كردند. هيچ حرفي از شهادت و... 

در خانه نمي زدند. 
حال و روزم به قدري بد شد كه همه حسابي نگران شدند. از طرفي هيچ 

خبري هم از پيكر جمال نبود.
بچه ها مي خواستند در مسجد براي جمال ختم بگيرند، يك حجله را هم 

سر كوچه نصب كردند. 
دست خودم نبود، رفتم و وقتي عكس جمال را روي حجله ديدم، فرياد 

کشيدم و حجله را پرت كردم وسط كوچه و شكستم!
در تنها مجلس ختمي هم كه براي جمال گرفته شد، چند نفر دور و كنار و 

مراقب من بودند تا به خودم صدمه نزنم!



بعد از پايان عمليات و توسط يكي از دوستان همشهري كه در سپاه بود و 
نامش هم جمال بود خبر شهادت جمال را شنيدم. 

ايشان تا من را ديد گفت: جمال خوبه پريد و اين جمال بده موند.
تا اين حرف رو زد رنگ از چهره ام پريد. نه به خاطر شهادت جمال، چون 
مي دانستيم كه جمال اهل اين دنيا نيست و در اين دنيا نمي ماند. بيشتر به خاطر 

مادرم مي ترسيدم. 
آن شب ماجراي خبر دادن به مادرم، به هر سختي كه بود انجام شد. 

اما خبر شهادت جمال با ماجرايي كه مادرم پيش آورد و بي تابي هاي او 
سريع در محل پخش شد.

قرار شد بچه هاي بسيج مسجد امين الدوله براي شهيد جمال مراسم ختم 
برگزار كنند. 

بعد از حضور و صحبت هاي حاج آقا حق شناس، حال و روز مادر ما كمي 
تغيير كرد. خدا به مادرم صبر عجيبي داد. با اين حال هيچ وقت مادرم را تنها 

نمي گذاشتيم. 
انجام مي داد  بسيج را  نيري كه كارهاي فرهنگي  بعد احمدعلي  دو روز 
همه ي نوجوان ها را جمع كرد. او اصرار داشت كه امروز براي ختم شهيد 

جمال، همه ي بچه ها در مسجد حاضر باشند!

مراسمختم
جوادمحمدشاهي
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در  آراسته  ظاهري  با  بچه ها  همه ي  اما  نمي فهميدم،  را  او  اصرار  علت 
گوشه اي از مسجد نشستند و در مراسم ختم حضور داشتند. 

مراسم ختم جمال بسيار خوب و عالي بود. خود احمد آقا هم با ادب در 
گوشه اي از مسجد نشسته بود.

شهيد  مزار  سر  به  همه ي حاضران  معمواًل  مراسمات شهدا،  پايان  از  بعد 
مي رفتند. اما آن روز همه به ياد مادر سادات، حضرت زهرا 3، افتادند. به ياد 

گمنامي حضرت زهرا 3
مداح مجلس، دل ها را به سوي مدينه و مزار گمشده ي مادر شهيدان برد.

حال خوش معنوي در كل مراسم برقرار بود. البته از مراسم يك شهيد بي مزار 
همين توقع مي رفت، مراسم به خوبي به پايان رسيد. 

ماشاءاهلل مي گفت: بعدها با احمد آقا درباره ي مراسم ختم جمال صحبت 
اينكه در مراسم ختم اصرار داشتيد كه همه ي  پرسيدم: »علت  او  از  كردم. 

بچه ها شركت كنند چه بود؟« ايشان چيزي نمي گفت. اما من اصرار كردم. 
احمد آقا هم نگاهي به چهره ي من کرد و بي مقدمه گفت: »در اين مراسم 
امام زمان )عج( شركت داشتند. براي همين من هم اصرار داشتم كه رفقاي 

كوچك تر حضور داشته باشند تا از فيض حضور حضرت بي بهره نباشند. 
به حرف هاي او  به سخنان احمد آقا گوش كردم.  با بهت و حيرت  من 

اعتماد كامل داشتم. ديگر حرفي نزدم و بيرون آمدم.
حال مادرم روزبه ورز بدتر مي شد. اين قدر داغ جمال برايش سنگين بود 
كه گفتم بايد كاري كرد. كاري كنيم كه الاقل با گذر زمان كمتر به ياد جمال 
بيفتد. مراسم ختم و صحبت هاي حاج آقا حق شناس تسكين بود اما باز هم ...

به  بچه هاي مسجد دادم و گفتم:  از  به يكي  را  براي همين ساك جمال 
خانه ي ما بيا و بگو: »سيده خانم چي شده؟ چرا نگراني، جمال تو عمليات 

بوده،  بچه ها از خط مقدم برگشتند. 
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اما جمال مونده توي خط و حالش هم خوبه، تا چند وقت ديگه بر مي گرده، 
براي همين ساك وسايلش را داده كه برايتان بياورم.« 

اين بسيجي آمد دم خانه ي ما و اين كار را كرد. مادرم ساك را باز كرد 
و وسايل شخصي پسرش را ديد. جوراب بافتني جمال را كه ديد خيلي زود 

مطمئن شد. 
حال و روز خانه ي ما يك باره عوض شد. مادرم دور اين جوان بسيجي 

مي گشت و همين طور قربون صدقه ي او مي رفت.
فرداي آن روز دايي ما آمد و مادر را به آمل برد و مدتي آنجا ماند. اما يك 

ماه بعد، وقتي كه برگشت دوباره همان ماجرا را داشتيم...
مرتب مي گفت: چرا جمال نمي ياد، نكنه براش اتفاقي افتاده؟ مادر فكر 

مي كرد پسرش اسير شده. 
روزبه روز شرايطش بدتر شد. مرتب با جمال حرف مي زد. اگر صداي در 

بلند مي شد سريع مي دويد و در را باز مي كرد!
ما هم در اين مدت بيكار نبوديم. چند بار به سراغ بچه هاي گردان كميل 
رفتم. آدرس دو نفر از كساني كه در شب آخر با جمال بودند را به سختي پيدا 

كردم؛ يكي در ساوه و ديگري در شهر ري.
به سراغ هر دوي اين ها رفتم. هر دو مجروح و در بستر بودند. وقتي گفتم 

كه من برادر جمال هستم شروع به نقل خاطرات كردند.
از معنويت و اعتقادات او گفتند. آن ها تا لحظه ي آخر با جمال بودند. هر 
دو شاهد بودند كه گلوله ي خمپاره در كنار او به زمين نشست و تركش به 

پهلو و سينه ي جمال اصابت كرد و همان نقطه شهيد شد.
اين دو نفر پيكر جمال را براي اينكه به دست دشمن نيفتد در گوشه اي 

پنهان كرده و روي آن را با سنگ مي پوشانند.



وقتي مادر ما بعد از مدتي از آمل برگشت، سراغ جمال را گرفت. مرتب 
مي گفت: چرا جمال نمي ياد، االن چند ماه شده، چرا نامه نمي ده و ...

ما هم مرتب بهانه مي آورديم. تا اينكه كم كم خود مادر چيزهايي فهميد. 
خواب هايي ديد و ماجراهايي پيش آمد كه به شهادت پسرش مطمئن شد، اما 

حرفي نمي زد. ما هم جرئت نداشتيم در برابر او حرفي بزنيم.
خدا صبر عجيبي به مادرم داد. فكر نمي كرديم بتواند اين ماجرا را تحمل 

كند. اما خدا لطف كرد. خدا مادرمان را به ما برگرداند.
اما كسي جرئت نداشت در خانه ي ما حرفي از جمال بزند. مرتب كاري 

مي كرديم كه سخني از جمال به ميان نيايد!
حتي خانه را عوض كرديم و به كوچه ي مجاور رفتيم تا چيزي رنگ و 

بوي جمال را نداشته باشد.
يادم هست يك بار تلويزيون روشن بود. گوينده ي تلويزيون به شخص 

بغل دستي خود گفت: »گل به گوشه ي جمالت...«
يك دفعه ديدم مادرم بغض كرد. اشك همين طور از چشمانش جاري شد 

و... اين ماجرا مربوط به سال ها بعد از شهادت جمال بود. 
ديگر برادرها مرتب جبهه مي رفتند. دو نفر از آن ها به شدت مجروح شدند 

ولي خدا را شكر سالم برگشتند. مادر ما ديگر طاقت داغ نداشت.

رجعت

ماشاءاهللمحمدشاهي

مزارشهدایگمنامكوهخضر
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جنگ تمام شد. در دوراني كه آزادگان بر مي گشتند، چشمان منتظر ما و 
مادر، هر روز به دنبال خبري از جمال بود. 

دعا مي كرديم كه شايد جمال اسير شده باشد و با آزادگان به ميهن بازگردد. 
مادر هر روز به صفحه ي تلويزيون خيره مي شد و به چهره ي آزادگان نگاه 

مي كرد.
روزها گذشت. آخرين كاروان آزادگان برگشتند اما خبري از جمال نشد.
از همان سال پاياني دهه ي شصت، كار تفحص شهدا در مناطق مختلف 
عملياتي آغاز شد. كاروان هاي شهدا به شهرها باز مي گشتند تا وجدان هاي 

خفته ي ما را بيدار نمايند.
سال 1373 پيكرهاي تعداد زيادي از شهداي عمليات والفجر 4 از جمله 
سردار شهيد مهدي خندان از ارتفاعات كاني مانگا و پنجوين به ميهن بازگشت.

همه منتظر جمال بودند، اما اين بار نيز خبري نشد. 
دوستان جمال نيز به ما گفتند كه او عاشق گمنامي بوده و دلش نمي خواست 

پيكرش بازگردد.
روزها و سال ها گذشت. ما احساس مي كرديم كه گذشت زمان، شرايط 
مادرمان را عادي مي كند و او ديگر بهانه ي فرزند را نمي گيرد. اما هر چه 

مي گذشت دلتنگي مادر بيشتر مي شد!
بارها شاهد بوديم كه وقتي صداي زنگ خانه مي آمد، مادر ما مي گفت: 

»در رو باز كنيد شايد خبري از جمال آورده باشند!«
از زماني كه دختر و  بود.  با مادر حرف مي زديم بي فايده  هر چقدر هم 
پسرهايش ازدواج كردند و به سراغ زندگي خودشان رفتند، اين دلتنگي و 

احساس انتظار مادر بيشتر شد.
تا اينكه يك روز، يكي از بچه هاي بسيج مسجد امين الدوله با من تماس 

گرفت. 
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سال ها بود از اين بنده ي خدا اطالعي نداشتم. او رفته بود قم و از طلبه هاي 
حوزه ي علميه شده بود. 

خيلي خوشحال شدم و كلي با هم صحبت كرديم. به ياد روزهاي قديم، 
حاج آقا حق شناس، احمد نيري و...

بعد پرسيدم كه ُخب، چي شده يادي از ما كردي!؟
اين بنده ي خدا هم گفت: »درباره ي جمال باهات صحبت داشتم.« گوش هام 

رو تيز كردم و گفتم: »جمال!؟ بفرماييد در خدمتيم.«
دوست من گفت: »يادت هست جمال چقدر عاشق امام زمان )عج( بود. 
چقدر با سختي و گرفتاري مي رفت جمكران، يادت هست احمد نيري همه ي 
تو  )عج(  زمان  امام  توي ختم جمال و گفت كه  و آورد  ما رو جمع كرد 

مجلس ختم جمال حضور داشتند؟«
گفتم: »بله، خوب يادمه خودم هم شاهد بودم.« 

ايشان ادامه داد:  »چند شب پيش جمال رو توي خواب ديدم. بسيار نوراني 
و زيبا شده بود. كلي باهاش حرف زدم.« 

بعد پرسيدم: »جمال چه خبر؟ االن كجايي؟«
او هم جواب داد: »ما رو آوردند نزديك ترين نقطه به جمكران، باالي كوه 

خضر قم.«
جمال اين را گفت و من از خواب پريدم. خيلي تعجب كردم. يادم افتاد 
چند روز قبل، مراسم تشييع شهدا و تدفين چهارده شهيد گمنام در باالي كوه 

خضر برگزار شد.
اين  زيارت كردم.  را  مزار چهارده شهيد گمنام  باالي كوه خضر،  رفتم 

بنده ي خدا اين را گفت و خداحافظي كرد.



عارفانه

از شهادت جمال دو سال گذشت. بچه هاي من از بزرگ و كوچك در 
مسجد محل فعال بودند. آن ها يك دوست مشترك داشتند به نام احمدعلي 

نيري.
اين احمد آقا در همه ي فرزندان من حتي جمال تأثير به سزايي داشت. او 
بود كه خبر داد امام زمان )عج( در مراسم جمال شركت نمودند. از او سخنان 

عجيب بسياري شنيديم كه همگي به واقعيت پيوست. 
تأثير  نامه هاي خود، در ماشاءاهلل و ديگر فرزندانم  با سخنان و  احمد آقا 
عجيبي داشت. تا اينكه يك روز ماشاءاهلل با ناراحتي آمد و گفت: »احمد آقا 

از ما خداحافظي كرد و رفت جبهه.«
گفتم: »مادر اينكه ناراحتي نداره.« 

ماشاءاهلل گريه كرد و گفت:  »آخه احمد آقا مي گه كه ديگه برنمي گرده و 
اين دفعه شهيد مي شه!«

احمد آقا رفت و چند ماه بعد در بهمن سال 1364 و در جريان عمليات فاو 
به شهادت رسيد. اما كسي كه قبل از همه فهميد احمد آقا شهيد شده من بودم! 

من با مادر احمد آقا رفت و آمد داشته و هنوز هم دارم. 
يك شب در عالم رؤيا ديدم به نماز جمعه رفته ام. در مقابل درب دانشگاه 

تهران يك مسجد بزرگ وجود داشت. 

شهيدجمالوشهيداحمدعلینيریسمتچپ
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با تعجب وارد شدم. جمعيت زيادي آمده بودند و مي گفتند قرار است به 
پيكر يك شهيد نماز بخوانيم.

چند دقيقه بعد جمعيت داخل مسجد از جا بلند شدند و گفتند امام زمان 
)عج( وارد شدند! 

بعد اعالم شد كه امام عصر )عج( به پيكر شهيد احمدعلي نيري نماز خواهند 
خواند. با تعجب گفتم: »مگه احمد آقا شهيد شده؟!«

نماز عجيبي بود. به همراه امام )عج( نماز را خوانديم. يك دفعه از خواب 
پريدم. از بچه ها پرسيدم: »از احمد آقا خبر داريد؟«

تعجب كردند و گفتند: »چيزي شده؟«
مسجد  كه  ديدم  روزها  همان  ديدم.« خالصه  عجيبي  »نه، خواب  گفتم: 
شلوغ شد و خبر شهادت را آوردند. روز بعد اعالميه و پالكارد شهادت احمد 

آقا نصب شد و مراسم تشييع و...
كمتر كسي اين شهيد بزرگوار را مي شناخت. تا اينكه حاج آقا حق شناس 

روي منبر جمالتي گفت تا مردم اين شهيد را بشناسند.
ايشان گفتند: »من ديشب در عالم رؤيا اين شهيد را ديدم. از احمد پرسيدم 

چه خبر؟«
به من فرمود: »همه ي مطالبي که )از برزخ و...( مي گويند حق است. شب 

اول قبر و سؤال و... اما من را بي حساب و کتاب عبور دادند.
استاد آيت اهلل حق شناس ادامه داد:  رفقا، آيت اهلل بروجردي حساب و کتاب 
داشتند. اما من نمي دانم اين جوان چه کرده بود؟ چه کرد که به اينجا رسيد! به 

من فرمود آقاي ميرزا مرا بدون حساب رد کردند.



كرباليي علي پدر بچه ها بود. يك آدم سختي کشيده و خودساخته كه 
بيشتر وقتش را صرف كار و كوشش كرده بود. ايشان مشغول نجاري بود. 

چيزي شبيه كرسي و گنجه يا همان صندوقچه ي چوبي درست مي كرد. 
در  جور  خانه  خرج  و  دخل  اما  مي كرد  كار  شيفت  سه  وقت ها  بعضي 
نمي آمد. اين مرد زحمتكش هر چه تالش مي كرد باز هم از زندگي عقب بود. 
اما خيلي مقيد بود كه لقمه نان حالل به خانه بياورد، شب که برمي گشت، 
اگه چند تا ميخ توي جيبش جا مانده بود، مي گفت بايد اين چند ميخ را فردا 

ببرم سر جايش بگذارم، چون اين ها مال فالني است. 
استفاده  نباتي  روغن  ظرف هاي  از  صندوقچه  ساخت  براي  هست  يادم 
مي كرد. قوطي حلبي را باريِك باريك مي كرد و با ميخ روي چوب مي كوبيد.

پدر بچه ها غير از دقت در مال حرام و حالل، بسيار هم به ديگران كمك 
مي كرد. علما توصيه مي كردند كه با كمك به ديگران خودتان را بيمه كنيد و... 
براي همين اگر يک تومان داشت، پنج ريال آن را خرج فقرا مي کرد. شب 
که مي آمد خانه بهش مي گفتم اين ميوه هايي که گرفتي چقدر ريزه! مي گفت 

همين ها مونده بود، حاال نگو ميوه هاي درشت را در خانه ي فقرا مي داد و... 
خدا شاهده با اينکه تو زندگي خيلي مشكل مالي داشتيم، اما خرج دختر 
همسايه که يتيم شده بود را مي داد و با اون اوضاع مالي سخت و مستأجري 

بهنامپدر
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و... او را به دانشگاه فرستاد! 
اينکه کسي متوجه بشه، خرجي خانه ي همسايه را بهشون مي داد،  بدون 
ما هم ناراحت نمي شديم. او زمين هاي زيادي در رينه داشت. خيلي از اين 
زمين ها را در راه خدا داد. به افراد بسياري كه مي دانست وضعيت مالي خوبي 

ندارند و خانه ندارند زمين مي داد تا بتوانند سرپناه داشته باشند.
كرباليي علي آدم خوش قلبي بود كه خدا هم جواب كارهايش را داد. 

هشت تا اوالد سالم و صالح كه يكي از يكي بهترند به او عطا كرد.
يادم هست وقتي كه جمعه ها پسرها را به حمام مي برد. به هر كدام يك 
مقدار پول مي داد به بزرگ ترها كمي بيشتر مي داد تا عدالت را رعايت كرده 
باشد. من به اين اعتقاد داشتم كه مرد بايد توي خانه اقتدار داشته باشه و زن هم 
بايد اين جايگاه رو در بين بچه ها برقرار كنه. براي همين مواظب بودم كه اگر 

روزي پدر خانواده حرفي زد، حتمًا عمل كنم. 
بارها مي شد كه پدر بچه ها مشكل مالي داشت يا ناراحت بود، من هم سعي 
بودم كه  ياد داده  به بچه ها هم  اذيت شود.  او  نزنم كه  مي كردم كه حرفي 
مطيع پدرشان باشند. خالصه روزها گذشت. بعد از شهادت جمال، كرباليي 
علي خيلي ناراحت بود. اما به روي خودش نمي آورد. تا اينكه در سال 1387 

خبردار شديم كه شوهرم بيماري سرطان كبد دارد. 
دوران مداواي او زياد طوالني نشد. يك روز داد زد و گفت: عكس جمال 
رو بياريد بزنيد روي طاقچه، من هم به خاطر اينكه مريض بود چيزي نگفتم. 

خالصه براي اولين بار عكس جمال روي ديوار خانه ما نصب شد. 
چند روز بعد پسر به استقبال پدر آمد. كرباليي علي ما را تنها گذاشت و با 

پسرش به سوي ملكوت رهسپار شد.



وقتي آدم يه عزيزي رو از دست مي ده، شروع مي كنه به مرور خاطرات آن 
عزيز. من وقتي خاطرات جمال را مرور مي كنم، جز اينكه به خاطر مظلوميت 
و معصوميت او اشك بريزم هيچ كاري نمي توانم انجام دهم. يعني هر كسي 

كه خاطرات پسرم را مي شنود همين گونه است. 
برخورد جمال با من به عنوان مادر خيلي خوب بود، خيلي به من محبت 
داشت. زماني که کار مي کرد، حقوق خودش را زير صندوق پنهان مي کرد و 

بعد جمع مي كرد و مي داد به من. 
يادم هست در وصيت نامه اش نوشته بود: »حرف مادر رو گوش کنيد، هر 

چي مادر گفت گوش کنيد.«
بارها پاي من رو مي بوسيد و مي گفت: »مادر، از من راضي باش. من هم فقط 

نگاهش مي كردم و برايش دعا مي كردم كه خدا هر چي مي خواد بهش بده.«
يه  فرياد مي کشيد، جمال مي نشست  مواقع که صاحبخانه سر من  برخي 
گوشه و براي من گريه مي کرد. من از ناراحتي او ناراحت مي شدم. هيچ اذيت 

و آزاري از فرزندانم نديدم، از جمال که ديگر هيچ.
براي همين مسائل بود كه بعد از شهادت جمال نتوانستم در آن خانه بند 
شوم! هر جاي خانه را مي ديدم داغ دلم تازه مي شد. از آن خانه رفتيم يك 

كوچه آن طرف تر.

مرورخاطرات
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اما بعضي خاطرات جمال رو كه مرور مي كنم دلم كباب مي شه. محل 
زندگي ما خيلي کوچک بود. بچه ها جايي را نداشتند که مخفيانه نماز شب 

بخوانند. 
بميرم براش، جمال درب كمد را باز مي كرد و پشت آن درب كه يك 

جاي مخفي كوچك بود مشغول نماز مي شد. 
سر نماز خيلي گريه مي کرد، من با خودم مي گفتم مگه چه چيزي از خدا 

مي خواد که اين قدر گريه مي کنه!؟ 
جمال توي مسجد يه دوست پيرمرد داشت كه انسان بسيار با اخالصي بود. 
اين پيرمرد خادم مسجد امين الدوله بود. ميرزا ابوالقاسم رضايي كه مردي بسيار 

معنوي و نوراني بود. 
ميرزا ابوالقاسم هم مثل آيت اهلل حق شناس مرد خدا بود و بچه ها را به مسجد 

و ارتباط با خدا دعوت مي كرد.
جمال هم با او دوست بود. هر موقع جمال را گم مي کردم او را در مسجد 

پيدا مي کردم، خيلي خوب با مسجد ارتباط داشت. 
ابوالقاسم  ميرزا  نبودند،  مسجد  بچه ها  كه  وقت ها  بعضي  كه  يادم هست 
از پشت بلندگو صدايشان مي كرد و مي گفت: جمال، برادر كمال، پاشو بيا 
مسجد. البته چون فاصله ي خانه تا مسجد كم بود صدا به خوبي شنيده مي شد. 
جمال خيلي به حضور در مسجد اهميت مي داد. همچنين شرکت در هيئت 

شب هاي چهارشنبه.
يادم هست وقتي سربازي جمال تمام شد قصد ازدواج داشت. خوشحال 

شدم و خواهر يکي از دوستانش را معرفي کردم.
اما وقتي به صورت بسيجي به جبهه رفت حال و هوايش عوض شد و ديگر 

حرفي از ازدواج نزد. 
حتي وقتي که ما پيشنهاد داديم جمال گفت: »باشه براي بعد.«
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زندگي ما و افرادي كه در نسل ما بودند با اهل بيت : و مجالس روضه ي 
هفتگي يا ماهيانه عجين شده بود. اين ها بركت زندگي هاي ما بود كه متأسفانه 

امروزه كم رنگ شد. 
بعد از پايان جنگ، چند نفر از خانم هاي همشهري با من تماس گرفتند و 

گفتند: »سيده خانم، ما عازم جمكران هستيم، شما هم مي آييد؟«
با آن ها همسفر شدم و با يك ميني بوس راهي جمكران شديم. سفر خيلي با 
صفايي بود. زيارت حضرت معصومه 3 و بعد هم مسجد جمكران. نماز امام 

زمان )عج( را با حال خاصي خواندم.
مدت ها بود به اين مكان مقدس نيامده بودم. كارهاي زندگي و بچه ها و... 

فرصت هيچ كاري برايم نمي گذاشت. 
ساعتي بعد آماده ي بازگشت شديم. خيلي خسته بودم. همين كه داخل 
بسيار  آقاي  يك  كه  كردم  احساس  يك باره  برد.  خوابم  نشستم  ميني بوس 

نوراني وارد ميني بوس شد!
تعجب كردم. كسي را در اطرافم نمي ديدم. اين آقاي نوراني جلو آمد. من 

سالم كردم و ايشان جواب داد.
منتظر بودم خودشان را معرفي كنند. ايشان جلوتر آمدند و فرمودند: »شما به 

خاطر ما آمديد، من هم آمده ام شما را تا مقداري از مسير بدرقه كنم.«
تشكر كردم. بعد آن آقاي نوراني خداحافظي كردند و رفتند. يك باره از 
خواب پريدم و ديدم ميني بوس از پيچ جمكران گذشت و وارد جاده ي تهران 

شد.



شهيدانزندهاند...

مدتي از شهادت جمال گذشت. امور زندگي برايم سخت شده بود. دخترم 
و پسرها خيلي كمك حال من بودند اما مشكالت تمامي نداشت. 

پز  و  پخت  بچه ها  براي  دارم  است  سال  »چند  با خودم گفتم:  روز  يك 
مي كنم، اي كاش الاقل يخچال داشتم. با خودم گفتم: خوبه به علي آقا بگم 

بره يه يخچال نو بخره.
توي همين افكار بودم. ديدم درب خانه را مي زنند. زن همسايه گفت: سيده 

خانم با شما كار دارن.
وارد حياط خانه شد و سالم كرد. كمي حال و  از دوستان جمال  يكي 

احوال ما را پرسيد و گفت: حاج خانم يه يخچال براي شما آوردم!
با تعجب گفتم: يخچال؟! آن آقا چيز زيادي نگفت. يخچال را تحويل داد و رفت.

آن بنده ي خدا بعدًا به يكي از دوستانش گفته بود كه يخچال را به توصيه ي 
شهيد جمال تهيه كرده! يخچال اهدايي جمال را تا سال ها بعد داشتم. يك سال 
در ايام نوروز رفته بودم شهرستان. وقتي برگشتم، ديدم همه ي خانه بوي بدي 
گرفته! موتور يخچال سوخته بود و همه ي چيزهايي كه داخل يخچال بود 
فاسد شده بود. تعميركار آورديم، گفت اين يخچال ارزش تعمير ندارد. بايد 
يخچال نو تهيه كنيد. مانده بودم چه كنم. من قبل از عيد مي خواستم فرش خانه 

را عوض كنم اما وضعيت مالي من طوري نبود كه بتوانم انجام دهم. 
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حاال يخچال هم اضافه شده بود. نگاهي به يخچال قديمي كردم. گفتم 
خدايا كمك كن. 

يادم افتاد كه جمال توي عالم رؤيا گفته بود كه من هميشه پيش مادر هستم. با 
خودم گفتم: جمال داره مي بينه كه من يخچال ندارم، خودش هماهنگ مي كنه!
همان موقع يكي از دوستان جمال تماس گرفت و گفت: حاج خانم منزل 
هستيد؟ مي خواستيم براي سال نو خدمت برسيم. شايد ديگر الزم به توضيح 
نباشد. دوست قديمي جمال با يك يخچال فريزر و يك فرش نو وارد خانه شد!« 

٭٭٭
قرار بود ميهمان برايم بيايد. ديگر اين سال ها به خاطر پادرد نمي توانستم 
براي خريد اقدام كنم. به يكي از پسرها زنگ زدم و گفتم: »مي توني سر راه 

ميوه بگيري؟ قراره برام مهمون بياد.« پسرم گفت: »چشم حتمًا.«
ساعتي بعد مهمان ها آمدند و مهماني خوبي با پذيرايي مفصل با بهترين 

ميوه ها انجام شد.
آخر شب بود. مهمان ها رفتند. مي خواستم بخوابم كه پسرم سراسيمه وارد 

شد! نگاهي به روي ميز كرد. ديد بهترين ميوه ها داخل ظرف چيده شده. 
همين طور كه به ميوه ها نگاه مي كرد گفت: »مادر شرمنده، من فراموش 

كردم ميوه بگيرم، شما چي كار كردي؟«
گفتم: »نگران نباش، قبل از اينكه مهمان ها برسند يكي از دوستان هم رزم 

جمال آمد دم منزل و اين ميوه ها را آورد!«
پسرم يك دفعه زد زير گريه، گفتم:  »پسر، چي شده؟«

زمين  روي  را  سرم  كه  همين  خانه،  رفتم  كار  سر  از  خسته  »من  گفت: 
گذاشتم خوابم برد. يك دفعه ديدم كه جمال با چند تا كيسه ميوه وارد خانه 
شد و به من گفت: بيشتر به فكر مادر باش، ما اگر بخواهيم خودمان مي توانيم 

مشكالت مادر را حل كنيم.«



نمي توانم، يك ذره كه بيكار مي شوم ياد جمال مي افتم. داغ دوري جمال 
من رو از پا انداخت. بيش از سي سال گذشته اما هنوز چشمم به در خانه است 

كه برگردد!
اوايل شهادت جمال خيلي گريه مي كردم. اصاًل همه ي زندگي من شده 
بود گريه. تا اينكه يك شب در عالم رويا متوجه شدم كه به خدمت حضرت 
زهرا 3 شرفياب شدم. ايشان به من گفتند:  دخترم اين قدر گريه نكن. بعد هم 

يك شال سبز را به گردن من انداختند. 
از آن روز، من هم تالش كردم كه ديگر گريه نكنم. حداقل اينكه جلوي 
مردم ساكت باشم. براي همين راهي رينه شديم تا حال و هوايم عوض شود.

در حسينيه ي رينه بوديم كه يكي از خانم هاي با فضيلت آنجا آمد و گفت: 
خدا صبرتان بدهد و بعد يك شال سبز دقيقًا مثل آنكه در خواب ديده بودم 

به گردن من انداخت!
در همان ايام جمال را در خواب ديدم كه آمد داخل خانه، پوتين هايش 
را درآورد و وارد اتاق شد. با خوشحالي نگاهش كردم و گفتم: پسرم، ديگه 

تموم شد؟ يعني ديگه برگشتي؟!
جمال گفت: »نه مادر، تمومي نداره، اما مرتب بهت سر مي زنم. بعد ادامه 

داد:  مادر، شما كه گريه مي كني من خيلي ناراحت مي شوم.« 

رؤياهايصادقه
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بعضي مواقع دلم خيلي براي جمال تنگ مي شد. نمي دانستم چه كنم. در 
اين شرايط، اشك تنها مونس من بود. بارها شده بود كه احساس دلتنگي من، 

با يك رؤياي صادقه به شيريني ديدار تبديل مي شد.
بيشترين نصيحت او در اين رؤياها اين بود كه مي گفت:  »دنيا ارزش نداره 

مادر، چيزي مي خواي برات بيارم؟ کاري داري برات انجام بدم؟« 
خالصه اين خواب ها باعث تسّلي قلبم مي شد. يك بار قرار بود بچه ها براي 
من شام بيارن، اما فراموش كردند. من تنها بودم و مي خواستم شام بخورم. ولي 

ديدم كه نان هم توي خانه نداريم. آن شب را بدون شام خوابيدم. 
تا خوابم برد ديدم جمال درب خانه را باز كرد و با چندين نان سنگك داغ 
وارد شد. نان ها را كنار تخت من گذاشت و گفت:  »مادر هر چي مي خواي 

به من بگو.«
خيره  همين طور  بودم.  خواب  كه  انگارنه انگار  بود.  شبي  چه  نمي دانيد   
شده بودم به جمال، عجب نان سنگكي بود. تا حاال چنين ناني نخورده بودم. 

خالصه آن شب، شام را با جمال خوردم!
من هميشه حضورش را حس مي كنم. يکي از فاميل ها خوابش را ديد که 

جمال به او گفت: »من هر شب مي يام پيش مامان...« 
يادم هست يك روز من از دوستم به خاطر حرفي كه زد ناراحت شدم، 
شب جمال آمد و با يه حالتي به من نگاه کرد، به او گفتم: »مادر چرا اين طوري 
نگاهم مي کني؟« گفت: »مادر، با اون دوستت خوب باش، ازش ناراحت نشو، 

اون زن تو زندگيش خيلي ناراحتي و مشكل داره.« 
صبح وقتي رفتم و تحقيق كردم ديدم حق با جمال بوده. 

هر وقت که به خوابم مي ياد تسّلي دل من مي شه. وقتي مي ياد، مي شينه پيش 
من، اون روزهايي که ناراحتم، اون هم ناراحت مي ياد. همش پيش من هست، 

اّما من به کسي نمي تونم بگم. 



شهيد جمال در روزهاي اعزام براي آموزشي و حضور در جبهه، دفترچه 
خاطرات خود را كامل كرد. نكته ي جالب توجه، استفاده از آيات و روايات 
است كه در ابتداي هر صفحه آورده است به قسمت هايي از اين دفترچه دقت 

مي كنيم:
آيه ي 1« خدايا  همزه  قرآن سوره ي،  لمزه  همزه  لکل  »ويل   1 صفحه ي 
مرا ببخش از اينکه همواره از ديگران عيب جويي کردم و عيوب خودم را 
فراموش کردم. امروز 1359/7/20 به پادگان تربت حيدريه رسيدم. سرم را 
از ته زدند و لباس سربازي بر تنم کردند. من تازه کم کم داشتم ياد خانه و 
دوران کودکي مي افتادم. قدر زندگي را در همان شب اول فهميدم. تا سه بعد 

از نيمه شب بيدار بوديم و صبحانه يک ليوان چاي با يک نان خالي داشتيم.
امروز 1359/8/10 به ميدان تير رفتيم هوا خيلي سرد بود و نمره ي تيراندازي 
من بيست شد و تقي دوست خوب من هم نوزده شد و خيلي خوشحال بوديم. 
تا آخر دوره چيز ديگري در دفتر ننوشتم؛ چون که يادم رفته بود تا موقعي که 

خواستند ما را تقسيم کنند.
امروز 1359/10/10 مي خواهند ما را تقسيم کنند. همه ي دوستان هم دوره، 
از جدا شدن صحبت مي کردند و خيلي هم ناراحت بودند. خالصه ما را تقسيم 
کردند و من به مشهد افتادم. رفتم به فرمانده گفتم که مرا به جبهه بفرستد. 

دفترچهخاطرات
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آن ها گفتند نمي شود. کم مانده بود گريه کنم. فوري يک چيزي نذر کردم و 
کارم درست شد! به اهواز منتقل شدم و از دوستان جدا شدم.

امروز 1359/10/11 با قطار ما را به تهران آوردند که از آنجا ما را به اهواز 
ببرند. قطار در تهران ساعت چهار ايستاد و من هم فوري به خانه رفتم و با 

خانواده خداحافظي کردم و برگشتم.
امروز 1359/10/12 است. ما را به ده کيلومتري شهر اهواز آوردند در پشت 
رودخانه ي کارون در يک مرغ داني! روي زمين خوابيديم با اين حال راضي 
بوديم. حدود پنج روز در آنجا بوديم و بعد هم تقسيم شديم به پادگان دشت 

آزادگان و بعد هم از آنجا به دسته ي خمپاره رفتيم. 
صفحه ي 2 »و شاورهم في االمر سوره ي آل عمران، آيه ي 159« خدايا مرا 

ببخش از اينکه در کارها با ديگران مشورت نکردم.
امروز 1359/10/20 است با خمپاره آتش کرديم بر روي عراقي ها، البته 

هنوز براي خودمان سنگر نساخته بوديم و در سنگر دوستان بوديم.
امروز 1359/11/23 از ديروز تا به حال يک سره باران مي بارد و همه جا 
ِگل شده. غذا را با نفربر مي آورند و ناهار استامبولي پلو داشتيم. من هم دارم 

نامه مي نويسم.
صفحه ي 3 »و ال تقف ما ليس لک به علم قرآن سوره ي اسرا، آيه ي 36« 
خدايا مرا ببخش از اينکه عملي را انجام دادم که به درست بودن آن علم و 

آگاهي نداشتم.
امروز 1359/12/29 است من با دوستم به شهر اهواز رفتيم و براي شب عيد 
خريد کرديم. يک مرغ گرفتيم و کمي سبزي و چيزهاي ديگر، راستي کاهو 

هم گرفتيم. جايتان خالي بود. آن شب عيد خيلي به ما خوش گذشت.
امروز 1360/2/30 است، روز حمله به تپه هاي اهلل اکبر، همه ي واحدها تا 
نزديکي تپه ها رفتند و غروب آن روز دكتر چمران و چند نفر ديگر به ديدن 
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ما آمدند و با هم غذا خورديم و عکس گرفتيم و...
امروز 1360/2/31 است، ساعت سه بعد از نيمه شب دستور حمله را دادند. 
افتادند. ساعت هفت صبح خبر  تپه ها راه  به طرف  همه ي رزمندگان اسالم 
دادند که تپه هاي اهلل اکبر را از عراقي ها پس گرفتند. همگي خوشحال بوديم. 
بعد همه ي واحدها به طرف تپه به راه افتادند. ما سه روز در تپه هاي اهلل اکبر 
بوديم. تعداد بي شماري از عراقي ها را اسير کرديم و خيلي هم کشته شدند و 
چقدر هم غنيمت گرفتيم و چند تا کشته را هم دفن کرديم، از نيروهاي ما، 
جوانان بسيج هم خيلي از خود گذشتگي نشان دادند و خيلي هم جلو رفتند و 

چند تايي هم به روي مين رفته و شهيد شدند. 
حدود دو ماه در آنجا بوديم راستي فرداي حمله، يک تيپ تازه نفس عراقي 

براي ضد حمله به طرف ما مي آمد و ما با خمپاره جلوي آن ها را گرفتيم...
صفحه ي 4 »قل للمومنين يغضوا من ابصارهم، قرآن سوره ي نور، آيه ي 30« 

خدايا مرا ببخش از اينکه چشمانم را از نگاه ها...........نپوشاندم.
بستان راه  به طرف شهر  از چند روز  بعد  تپه هاي اهلل اکبر آمديم...  به  باز 
افتاديم. همان روز غسل شهادت هم کردم و براي خود وصيت نامه هم نوشتم. 

البته براي چندمين بار بود. 
امت  محبوب  نخست وزير  و  عزيز  رئيس جمهور  که  شنيديم  شب  آن 
اسالمي را ترور کردند. همه ي بچه ها گريه کردند و ناراحت شدند. حمله 
را 48 ساعت به عقب انداختند. ديگر همه ي بچه ها زندگي برايشان ارزشي 
نداشت. بعد از 48 ساعت حمله شروع شد. من راننده ي نفربر بودم. شب تا 

نزديکي عراقي ها رفتيم و حمله ساعت چهار صبح شروع شد و ادامه داشت.
در سنگر ما همه ي بچه ها حزب الّلهي هستند و هر شب نماز جماعت برقرار 
است و در سنگر کتاب قرآن و کتاب دعا فراوان است و در وقت نماز، من 
اذان مي گويم با صداي بلند. راستي ديروز از طرف ارتش برايمان کيسه ي 
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خواب آوردند، خيلي خوب است شب ها ديگر سرد نمي شود. ديگر وقت 
ندارم بنويسم، باشد براي روزهاي بعد ان شاءاهلل اگر خدا عمري داد.

توبه نصوحا، قرآن سوره ي  اهلل  الي  توبوا  امنوا  الذين  ايها  »يا  صفحه ي 5 
تحريم، آيه ي 8« خدايا مرا ببخش از اينکه از گناهان گذشته ام توبه کردم اما 

همان اشتباهات را تکرار کردم.
1360/8/22 امروز جمعه ساعت هشت صبح در سنگر نشسته بوديم و حرف 
از حمله بود و بعد از طرف ارتش ميوه آوردند و تقسيم کردند و بعد بچه ها 
کمي واليبال بازي کردند و شب هم مهمان داشتيم و سنگر ما شلوغ شده بود 
و ما از اينکه برايمان مهمان مي آمد خوشحال بوديم تا ساعت ده شب نشستيم 

و همه از همه جا تعريف مي کردند. يکي خالي مي بست يکي پر مي بست...
امروز شنبه 1360/8/23 بود. ساعت چهار بعد از ظهر به واحد ما خبر دادند 
که نيرو آمده شما يک نفربر بفرستيد که آن ها را به تپه  سبز ببرند و من و 
دوستم با نفربر رفتيم از ساعت پنج بعد از ظهر تا سه بعد از نيمه شب برادران 
بسيج را از پشت جبهه به خط اول برديم بچه هاي بسيج از همه ي شهرها آمده 
بودند خيلي خوشحال بودند. خالصه شام را با آن ها خورديم چند نفري دور 

هم نشستيم. 
چند  نيروها  ميان  در  گذشت  خوش  خيلي  بود.  ماست  با  عدس پلو  غذا 
نوجوان و پيرمرد بودند. با يک پيرمرد صحبت کرديم گفت براي چندمين بار 
است که به جبهه مي آيد. خيلي هم سر حال بود. با هم عکس گرفتيم و از هم 
جدا شديم. ساعت سه نيمه شب بود که آمديم به سنگر خودمان، چاي درست 

کرده بود و با خرج آن را داغ کرديم و خورديم. تا فردا صبح خدا نگهدار.
امروز 1360/8/24 است. ديشب با نفربر نيرو مي آورديم تا نيمه شب، صبح 
به من خبر دادند که نفربر خراب شده و براي تو مي خواهند اضافه خدمت 
بنويسند! خيلي ناراحت بودم ولي بعد فهميدند که من تقصير ندارم. اضافه 
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خدمت رد نکردند. خالصه غروب شد من و دوستم خواستيم برويم ديده باني. 
صفحه ي 6 »و ينهون عن المنکر، قرآن در سوره ي آل عمران، آيه ي 104« 

خدايا مرا ببخش از اينکه پليدي ها را نشناختم و مردم را از آن دور نساختم.
امروز 1360/8/25 است. صبح ساعت هشت با چند نفر به تپه سبز آمديم. 
فوري سنگر درست کرديم. از آنجا عراقي ها را به خوبي مي ديديم؛ چون که 
نيروي اسالم در باالي تپه قرار داشت و نيروي کفر در پايين تپه و با اين حال 
با سالح کوچک و بزرگ ما را مي زدند. ما در هشتصد متري دشمن بوديم. 
ظهر ناهار خورديم؛ آبگوشت بود! غروب شد. آنجا را با خمپاره مي زدند. در 
داخل سنگر نشستيم تا شب شد. چراغ نداشتيم يک شمع روشن کرديم و شام 
خورديم و نماز خوانديم. شب از دور ماشين هاي عراقي را مي ديديم. چراغ 
آن ها معلوم بود. شهر بستان هم از دور پيدا بود و ما هر لحظه انتظار مي کشيديم 

که در شهر بستان باشيم. به اميد خدا.
شمع  يک  سنگر  در  است.  شب  ُنه  ساعت  االن  بود.   1360/8/26 امروز 
روشن است. صبح امروز ساعت هشت قرار گذاشتيم که با خمپاره کار کنيم. 
تا ساعت يازده بر روي سنگرهاي دشمن آتش کرديم. شب شد نماز خواندم 
به طرف ماشين راه  برداشتند و  و ماشين غذا آمد همه ي بچه ها ظرف غذا 
تير اندازي کرد.  به  به ماشين نزديک شديم، عراق شروع  افتادند. همين که 
خالصه خيلي با تانک، توپ و خمپاره آن منطقه را کوبيد. ولي با لطف خدا 
هيچ کس طوري نشد. خالصه شام خورديم و آماده ي خوابيم. تا فردا خدا 

نگهدار. راستي يک شمع دارد مي سوزد. البته ديگر دارد خاموش مي شود.
امروز 1360/8/27 بود االن ساعت يك دقيقه به هشت بعد از ظهر است 
مي خواهم اخبار گوش بدهم. بعد اخبار مي نويسم. ما مسلح به اهلل اکبريم، بر 

صف مشرکان حمله مي بريم... خالصه ي اخبار را گوش کردم. 
غروب روز بعد اذان گفتم و رفتم پيش برادران سپاه نماز جماعت خواندم. 
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صفحه ي 7 »فقال )فرعون( انا ربکم االعلي قرآن سوره ي نازعات، آيه ي 
24« خدايا مرا ببخش از اينکه در کارها تنها خود را محور قرار دادم نه خدا را.

مي خواهم قرآن بخوانم. وضو گرفتم اگر خدا قبول کند. يک شمع بزرگ 
روشن است. اگر اين شمع تمام شود، ديگر شمع ندارم و مجبور هستم بخوابم. 

راستي امروز کتاب شهادت را تمام کردم خيلي خوب بود.
اکرم  است.  الشهاده: شرافتمندترين مرگ ها شهادت  قتل  الموت  اشرف 

الموت القتل: گرامي ترين مرگ ها كشته شدن در راه خداست.
شنبه 2 بعد از ظهر 1360/8/23 گل برگ سرخ الله ها، در کوچه هاي شهر 

ما، بوي شهادت مي دهد، بوي شهادت مي دهد.
امروز 1360/8/28 است. صبح هوا ابري بود. تا ساعت ُنه صبح هوا مه آلود 
بود. صبح زود بيدار شدم. نماز که خواندم ديگر نخوابيدم. قرآن خواندم و 
چاي درست کردم. ظهر شد. خبري از ناهار نبود. منتظر مانديم تا ساعت دو 
ناهار آمد. شب تنها بودم وضو گرفتم قرآن خواندم. شب قبل خواب ديدم 
که آقاي خلخالي به من مي گويد که براي من دعا کن به همين خاطر چند 

دقيقه اي هم دعا کردم اگر خدا قبول کند. تا فردا خدا نگهدار.
االن که در سنگر نشستيم روز جمعه ساعت هفت و سي دقيقه ي صبح 
است. به فکر خانه افتادم. به فکر روزهاي انقالب. به فکر بچه هاي کوچه و 
بعد به خودم مي گويم بي خيال بابا، چند سال تو کوچه بودي چه کار کردي؟ 
اينجا را عشق است. نبرد حق عليه باطل را. راستي خدا را شکر مي کنم که در 
جبهه ي باطل نيستم. خدايا شکر و سپاس تو را که مرا در لشکر حق قرار دادي. 

که اگر بکشم، به بهشت مي روم و اگر کشته شوم، نيز به بهشت مي روم.
قرآن  االذي  و  بالمن  التبطلوا صدقاتکم  آمنو  الذين  ايها  »يا   8 صفحه ي 
سوره ي بقره، آيه ي 264« خدايا مرا ببخش از اينکه پس از انجام کار نيک بر 

خدا و مردم منت گذاردم.
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اهلل اکبر خميني رهبر     بيا اي دوست      وضو گيرم ز جوي خون  
شهادت چون عبادت هاست          شهادت چون عبادت هاست 

که شيطان در عبادت ها هراسان است  عبادت مرگ شيطان است 
امروز 1360/8/29 جمعه صبح زود از خواب بيدار شدم با دوربين و سه پايه 
که  ديدم  را  عراقي ها  نگاه کردم.  تپه  پايين  به  بود  ديده باني  که مخصوص 

داشتند راه مي رفتند، چاي درست مي کردند و... 
ظهر شد رفتيم به سنگر پاسداران نماز جماعت و دعاي وحدت خوانديم. 
ان المنافقين في الدرک االسفل من النار ولن تجدلهم نصيرا سوره ي نساء، 
آيه ي 145 همانا براي منافقان در جهنم پست ترين درجات است و برايشان 

هرگز ياوري نخواهي يافت.
صفحه ي 9 »والکاظمين الغيظ و العافين عن الناس قرآن سوره ي آل عمران، 

آيه ي 134« خدايا مرا ببخش از اينکه به هنگام خشم غضب را فرونبردم.
امروز 1360/8/30 بود. ساعت دو بعد از ظهر بود براي خانه دو نامه نوشتم 
و يکي از دوستان به تهران مي رفت دادم برد و ساعت هفت بعد از ظهر ما به 
سنگر دوستانمان رفتيم. شام آنجا مهمان بوديم. همين که شروع به شام خوردن 
كرديم يک دفعه برادران عراقي يک چلچله بر روي موضع ما ريختند. يکي 
به نزديکي سنگر ما خورد و دود خاک در سنگر پر شد. خالصه شام را ول 
تمام شود و ديگر شام نخورديم.  تيراندازي  تا  به گوشه اي رفتيم  کرديم و 
هميشه سنگر ما هشت نفر بود ولي االن دو نفر هستند. االن دارند اينجا را با 

توپ مي زنند من هم ديگر وقت ندارم خدا نگهدار تا فردا شب.
امروز 1360/9/1 بود. آن روز يکي از بچه ها از مرخصي برگشته بود و 
خبر سالمتي دوستمان را که به بيمارستان رفته بود داد خيلي خوشحال شديم. 
يک ساعت بعد برادران سپاه آمدند و با هم بازي کرديم و قرار گذاشتند که 
فردا هم بيايند با هم خمپاره کار کنيم. بچه هاي خوبي هستند. شب شد مهمان 
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داشتيم. شام خورديم و زودتر از هميشه خوابيديم آن شب خيلي آنجا را زدند 
بر روي  با خمپاره  و خيلي هم هوا سرد بود. راستي ساعت ده صبح خيلي 
برادران عراقي آتش کرديم به جاي همه ي خانواده يک يکي گلوله انداختم 

خالصه خيلي خوش مي گذرد در جبهه.
يا ابا عبداهلل يا وجيها عنداهلل اشفع لنا عنداهلل اي ابا عبداهلل 7 اي آبرومند 

نزد خدا، ما را پيش حضرت حق شفاعت فرما!
صفحه ي 10 »يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما ال تفعلون قرآن سوره ي صف، 

آيه  ي 2« خدايا مرا ببخش از اينکه سخناني را گفتم که عمل نکردم. 
امروز 1360/9/8 بود. صبح ساعت دوازده و سي دقيقه حمله از جبهه ي 
ديگر شروع شد و حمله ي ما ساعت چهار صبح شروع شد. همه ي نيروهاي 
اسالم به طرف شهر بستان به راه افتادند. ما هم با چهار قبضه خمپاره و چهار 
نفربر و بيست نيرو به راه افتاديم. رفتيم جلو، درگيري به اوج خود رسيده بود. 
ديديم چند تانک دارد از پشت سر ما مي آيد! فکر کرديم که نيروهاي بسيج 
هستند. برايشان دست بلند کرديم و آن ها هم دست بلند کردند. چند متري 
که از ما گذشتند يک پاسدار گفت اين ها عراقي هستند دارند فرار مي کنند... 
همگي به طرف آن ها آتش کرديم و يک نارنجک هم به طرف ما انداختند 
ولي طوري نشد. کمي جلوتر همه ي آن ها يک مرتبه به جهنم فرستاده شدند. 
اين طور که من با چشم خودم ديدم عراقي ها نزديک به پانصد نفر کشته دادند. 
تازه در يک جبهه و در جاهاي ديگر خيلي بيشتر کشته دادند. تعدادي 
ديگر هم فرار کردند که االن در جلوي ما در محاصره هستند. آن ها هم به 

زودي کشته مي شوند ولي ما خيلي کمتر از گذشته مجروح و شهيد داديم. 
نزديک ظهر بود و به من گفتند که زود برو و بگو که مهمات تانک و 
خمپاره بياورند. من با ماشيني که مجروح مي برد تا بهداري رفتم و از آنجا از 

پاسداران خواستم که مرا تا به تپه هاي اهلل اکبر برسانند.
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 با يکي از آن ها رفتم و مهمات آوردم. درگيري زياد بود و خواست خدا 
بود که هوا ابري شد و کم کم هم باران آمد. ديگر هواپيما هم نمي توانست 

بيايد. خالصه نزديک غروب بود كه شنيدم شهر بستان آزاد شد. 
خيلي خوشحال شدم. همگي منتظر پيام امام بوديم. شب شد، آب نداشتيم 
شنيديم.  را  اخبار  هشت  ساعت  خواندم.  نماز  و  کردم  تيمم  بگيريم.  وضو 
همگي دوباره روحيه گرفتند. خوشحال شديم که امام پيام داد. خالصه سنگر 
نداشتيم که بخوابيم. هوا هم سرد بود. چند نفر توي نفربر خوابيدند و چند نفر 

هم روي زمين.
صفحه ي 11 »و ان جاهداک علي ان تشرک بي ما ليس لک به علم فال 
تطعهما قرآن سوره ي لقمان، آيه ي 15« خدايا مرا ببخش از اينکه به خاطر 

دوستي والدينم فرمان تو را سرپيچي کردم.
امروز 1360/9/9 بود. صبح يک ضد حمله ي عراقي ها دفع شد. آن هم به 
ياري خداوند متعال، دشمن شکست خورد. يک ساعت بعد که کمي بيکار 

شدم رفتم به طرف سنگر عراقي ها که از دست داده بودند. 
هزاران سنگر بود و صدها كشته که روي زمين بودند و عکس هم گرفتيم. 
بستان  شهر  باالي  مي نويسم  را  اين  که  االن  بودند.  بچه ها خوشحال  همه ي 
هستم. ساعت چهار و سي دقيقه است و باد مي آيد و دشمن شکست خورده 

در خاک خودش است و ما تا مرز قانوني خود رسيديم.
امروز 1360/9/10 است. صبح زود درگيري شروع شد. پاسداران و ارتش 
مي خواستند که پاکسازي کنند و ما هم با خمپاره مي زديم خيلي خوب بود 

همه ي آن هايي که در اطراف ما بودند ما را دعا مي کردند.
تا روز 1360/9/17 دفتر را پيدا نکرده بودم که بنويسم، ان شاءاهلل اگر چيزي 

از يک هفته که گذشت يادم آمد، حتمًا يادداشت مي کنم خدا نگهدار.



آخرين بار جمال را در اواخر مهرماه در اردوگاه قاّلجه ديدم. من از ابتداي 
اما در سال 1362 براي يك مأموريت راهي  جنگ در جبهه ي غرب بودم 

قاّلجه شدم. خيلي دنبال جمال گشتم اما نتوانستم او را پيدا كنم.
لحظات غروب بود. آماده شدم تا با دوستانم برگردم. در همان موقع ديدم 
يك نفر از دور مي آيد. مطمئن بودم كه جمال است. به راننده گفتم صبر كن.

جمال آمد و همديگر را در آغوش كشيديم. چقدر اين پسر با حيا بود. 
باال  را  كه سرش  مي كشيد  بودم خجالت  بزرگ ترش  برادر  كه  من  جلوي 
بگيرد. همين طور از خجالت دستانش را به هم مي ماليد به من گفت: اين نامه 

براي شما و خانواده است. بعد هم يك پاكت را به من داد. 
من مطمئن شدم كه جمال ديگر برنمي گردد. براي همين او را در آغوش 

گرفتم و لحظاتي در اين حالت بوديم. 
وقتي راه افتاديم، جمال کنار جاده ايستاده بود و مرا نگاه مي کرد. 

خالصه روزها گذشت تا يك ماه بعد هم خبر مفقود شدن جمال به ما 
رسيد.

بود: پدر و  نوشته  به حساب می آمد  نامه که وصیت جمال  اما در آن 
نداشتم.  براي شما  ببخشيد؛ چون من جز درد سر  مرا  اميدوارم  مادر عزيز، 

مي خواستم شما را در پيري ياري کنم اما...

وصيتنامه
جوادمحمدشاهي



157 این مادر آن پسر

زماني که از خدمت آمدم تا حاال که دوباره به جبهه مي روم مثل ديوانه ها 
بودم باور کنيد با آن سنگر و بيابان هاي خوزستان خو گرفته بودم. خيلي دعا 

کردم تا دوباره به جبهه بروم. 
شما هم بدانيد که اجر عظيمي در پيشگاه خداوند داريد. شما را به خدا که 
اگر من شهيد شدم، خوشحال باشيد و همگي لباس سفيد بپوشيد. ناراحت 
نباشيد که با اين کار، همه ي خانواده هاي شهدا و اسرا و مجروحان ناراحت 

مي شوند.
و  فکر  با  نبردند.  زور جبهه  به  را که  من  باشد؟  ناراحت  انسان  بايد  چرا 
انديشه ي خود به جبهه رفتم. شما چطور خوشحال مي شويد که من ماشين 
بخرم، يا ازدواج کنم. اينجا هم بايد خوشحال باشيد که من مثل ديگران به اين 

اجر عظيم الهي دست يافتم. 
مادرم، پدرم، نه شما از امام حسين 7 باالتريد و نه من از علي اکبر امام 
حسين 7 پس شما در دنيا و آخرت روسفيد هستيد که افتخار تشّيع اين است 
که در راه اسالم شهيد داده. اگر در جمهوري اسالمي من را به جرم منافق 

بودن يا ضد انقالب بودن اعدام مي کردند، آن وقت چه مي کرديد؟!
... دنيا محل استراحت نيست. محل کشت و زراعت است براي آخرت، 
و چه زيبا فرمود رهبر عزيز که عزت و شرف ما در همين جنگ است... از 
همه ي آن هايي که مرا مي شناسند و يا دوستان مي خواهم که مرا حالل کنند و 

به جاي من راهم را دوست داشته باشند. والسالم. 
او در قسمت هاي دیگری از نامه اش مي نويسد:

فروزان اختر شب هاي تارم سالم اي مادر چشم انتظارم  
خدمت مادر عزيزم، پس از تقديم سالم اميدوارم هيچ گونه کسالتي نداشته 
باشي. از شما معذرت مي خواهم که به حرفتان گوش ندادم )و بار ديگر به 

جبهه رفتم( 
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باور بفرماييد هرگز به خاطر پيروي از هواي نفس نبوده. من هميشه به فکر 
شما بودم، ولي اين قدر دلم براي جبهه تنگ شده بود که دوست داشتم هميشه 
آنجا باشم. اينجا واقعًا جاي با صفايي است. با همه ي سختي ها خيلي جاي 

معنوي و انسان سازي است. 
به جان هر که  را  تو  امام زمان )عج(  به  را  تو  به خدا،  را  تو  مادر عزيز، 
دوست داري، تو را به جان جمال، اگر من شهيد شدم، گريه نکن. به ياد امام 
حسين7 و حضرت زهرا 3 گريه کن. هيچ وقت ناراحت نباش. اين را 

بدان که در دنيا و آخرت و نزد خداوند روسفيد هستي.
اين را بدان که خواه ناخواه تا چند سال ديگر همگي از دنيا مي رويم، پس 
چه بهتر که در راه خدا از دنيا برويم. از همين جا دست و پاي تو را مي بوسم.

خدمت پدر عزيزم، پس از سالم اميدوارم هيچ گونه کسالتي نداشته باشي، 
پدر عزيز اي بهترين انسان، پدري که چند فرزندت را به جبهه فرستادي، من 
از اينجا از ته دل برايت دعا مي کنم. پدر جان به فکر دنيا نباش. اگر در اين دنيا 

صاحبخانه نشدي، مهم نيست.
و  کردي  بزرگ  را  ما  مستأجري  خانه هاي  با  و  بسيار  زحمت هاي  با  تو 
نگذاشتي ما به راه هاي انحرافي برويم. همين بس که در اين کشور ضد انقالب 

نشديم. 
برادران عزيزم سالم، از شما مي خواهم هميشه در نماز جماعت شرکت 

کنيد، هميشه گوش به فرمان پدر و مادر باشيد.
قرآن زياد بخوانيد. با هم يکي باشيد. تا ان شاءاهلل فرج آقا امام زمان )عج( 

هم نزديک شود. والسالم. دست بوس همگي شما جمال
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قسمتی از وصیت نامه ای که جمال از خودش به یادگار گذاشت.
جمال فوتبالیست خوبی بود اما زندگی نتوانست او را فریب دهد. او کارگری بود که در 
این سالهای آخر با برادرش در یک واحد تولیدی لباس زنانه کار می کرد. این جوان که 

تحصیالت چندانی هم نداشت، به آنچه از دین شنیده بود عمل کرد و  به اوج قله های معنویت 
رسید. آنقدر در مسیر خدا گام برداشت که دیگر دست زمینی ما به او نرسید. جمال با مالئک 

خدا همراه شد.



نیمه شعبان در چهارراه مولوی

جمال و بچه های مسجد در 
کنار استاد  حاج مصطفی آینه 
چپ  سمت  ساز)نفروسط( 

کمال محمدشاهی

جمال و دوستان در کنار مسجد امین الدولهآخرین روز حضور جمال در محل در کنار برادر ضابطی
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شخصیت جالبی داشت. در اوج سختی جنگ، با الله های وحشی گلدان درست کرده بود

جمال در کنار سردار دکتر مصطفی چمران در تپه های اهلل اکبر
جمال از معنویت سربازان ارتشی در روزهای نخست جنگ خاطرات زیبایی نگاشته است



که  ذوالفقار  یگان  سربازان 
جمال در میان آنها بود حماسه 
سال  در  ماندگاری  های 
در  کردند.  خلق  جنگ  اول 
عملیات تپه سبز و فتح بستان 
بسیار شجاعانه وارد عمل شدند 



این مادر آن پسر164

جمال در دوران سربازی در خوزستان
قرار شده بود که به خراسان اعزام شود اما او اصرار کرد و نذر نمود تا به جبهه برود.



165 این مادر آن پسر

تصاویری به یادگار از عملیات فتح بستان



شهیدجمال به نمازجماعت و 
مراسمات معنوی که با دیگر 
سربازان در سالهای اول جنگ 
دفترچه  در  بودند  کرده  برپا 

خاطراتش اشاره نموده



با سختی  ااین دو تصویر  را 
بسیار از یک جانباز  عملیات 
این  در  گرفتیم.  والفجر4 
آخرین  در  جمال  تصاویر 
برفراز  مادی  حیات  ساعات 

ارتفاعات دیده می شود.
به  مربوط  پایین  تصاویر 
اردوگاه  قالجه و چادرهای 

گردان کمیل است.
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کوچه شهید جمال محمدشاهی روبروی مسجد امین الدوله- خانه سمت چپ منزل مستأجری آنها بود

تنها مراسم ختم شهید جمال
پدر دستش را روی صورت گرفته و آقا جواد برادر بزرگ جمال در سمت چپ، کنار پدر ایستاده.

آیت اهلل حق شناس فرمودند: من جمال را در عالم رویا دیدم که فرمود: ما را در جوار آقا اباعبداله ساکن کردند. این 
مراسم، همان ختمی بود که شهید احمدنیری گفت: امام زمان)عج( در این مراسم شرکت داشتند.


