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پدراني که خطر کردند تا ايران،  ايران بماند
 احمد محمد تبريزي

فيلمي کوتاه از بدرق�ه يک رزمنده جوان 
توس�ط مادرش در فضاي مج�ازي وجود 
دارد که هر چند کوتاه اس�ت ولي هزاران 
حرف دارد. مادري ب�ا روحيه اي باال فرزند 
خوش قد و بااليش را راهي جبهه مي کند 
و ذره اي ش�ک و ناراحت�ي در صورت�ش 
وجود ندارد. گزارش�گر در ادامه با دختر 
کوچک آن مرد صحبت مي کند که همراه 
مادربزرگ�ش ب�راي بدرقه آمده اس�ت. 
دخترک با صورت معصومانه و لحن کودکانه 
مي گوي�د ک�ه باباي�ش را خيلي دوس�ت 
دارد و بابايش مي خواهد ب�ه جبهه برود. 
در اي��ن فيلم کوت��اه م��رد غي��ور ايراني را 
از چند زاوي��ه و جايگاه متف��اوت مي بينيم. 
يکي در جايگاه عزيزدردان��ه مادري که دارد 
جگرگوش��ه اش را براي دفاع از کشور راهي 
جبهه مي کند. در اين فيلم جوان خوش قد 
و باالي مادر راهي سفري سخت مي شود که 
شايد بازگشتي نداشته باشد. مادر مي داند که 
شايد پسرش را دفعه بعد ديگر نبيند، دلش 
به عاقبت بخيري فرزندش قرص است ولي 
دلتنگي در چشم هايش موج مي زند. پسرش 
در هر س��ني که باش��د براي او همان فرزند 
بازيگوش دوران بچگي اس��ت که اگر بدنش 
خراش��ي بردارد دل مادر براي��ش هزار تکه 

مي ش��ود. مادر با تمام دلتنگي ها و نگراني ها 
پس��رش را مثل يک مرد راه��ي مي کند تا 
آيندگان درباره مردان اين سرزمين قضاوت 

درستي داشته باشند. 
از زاويه ديگري دختري س��ه ساله که هنوز 
لفظ جبه��ه را نمي تواند درس��ت ادا کند و 
جايش »جپه« مي گويد براي بدرقه پدرش 
آمده اس��ت. او در آن سن و س��ال نمي داند 
جنگ چيست، نمي فهمد دش��من متجاوز 
چه باليي بر سر هموطنانش مي آورد و درکي 
از سختي هاي عمليات ندارد اما قطعاً وقتي 
بزرگتر شود و در امنيت قد بکشد و به مدرسه 
برود مي فهمد که قهرماناني مث��ل پدر او با 
وجود تمام سختي هاي دل کندن از خانواده 
به دفاع از ميه��ن پرداختند تا دس��ت هيچ 

دشمني به مردمانش نرسد. 
شايد سهم پدر براي آن دختر خيلي کم بوده 
باشد. حتماً روزهاي زيادي بوده که او دلش 
بابايش را خواس��ته و دلتنگش ش��ده ولي او 
مطمئن است که پدرش يک قهرمان واقعي 
است. يک مرد شجاع که براي آرمان هايش، 
براي دين و کش��ورش از خان��واده و جانش 
گذش��ت تا کيان خانواده ه��اي ديگر حفظ 
شود. دختر خردس��ال آن فيلم امروز معناي 
غيرت مرد ايراني را مي فهمد و با تمام وجود به 

پدرش افتخار مي کند. 
در اين فيلم مادر خانواده غايب اس��ت. تمام 
حرف ها را مادر پسر مي زند و همسر رزمنده 
به خاطر حجب و حياي زن��ان ايراني مقابل 
دوربين ظاهر نمي شود. زنان ايراني در نبود 
مردهايشان همينطور س��اکت و آرام بخش 
اعظم زندگي را به دوش کش��يدند. پش��ت 
شوهرش��ان که برايش��ان مثل يک کوه بود، 
ايستادند و خيالش��ان راحت بود که با وجود 
مرداني مثل همسرانشان آس��يبي به ايران 
و فرزندانش��ان نخواهد رس��يد. پ��س از آن 
حضور غايب  شوهرانش��ان را در تمام شئون 
زندگي شان احساس کردند و در دل خود به 

غيرت چنين مرداني باليدند. 
در آخرين نماي اي��ن فيلم رزمندگان ديگري 
را مي بينيم که بند پوتين هايش��ان را محکم 

مي کنن��د و با چه��ره اي مصمم ع��ازم جبهه 
هستند. انگار پسر آن مادر ضرب در هزار شده 
و اين ش��يرمردان در شهرهاي مختلف پخش 
مي ش��وند تا از تماميت ارضي کشور صيانت 
کنند. با ديدن چهره هايشان لبخندي از رضايت 
را در صورتشان مي بينيم و آرامشي عميق در 
اعماق چشم هايشان هويداست. ذره اي از ترس 
يا نگراني در چهره شان ديده نمي شود و آدم با 
ديدن شان قوت قلب مي گيرد که تا وقتي آنها 

هستند دشمن غلطي نخواهد کرد. 
همي��ن رزمن��دگان که پ��در و پس��رهاي 
خانواده هاي بس��ياري بودند تمام قد با تمام 
وجودشان مقابل دش��من بعثي ايستادند و 
اجازه ندادند ذره اي از خاک ايران اشغال شود. 
در اين مسير پسران مادران زيادي آسماني 
ش��دند و دختران زياد ديگري پدرانش��ان را 
نديدند ولي در دلشان قهرماني زنده شد که 
مي توانند تا هميشه به آن افتخار کنند. شايد 
آنها از حضور فيزيکي پدرشان محروم شدند 
اما حضور معنوي پدر شهيدشان را در تمام 

لحظات زندگي شان احساس کردند. 
حاال در اين واپسين روزهاي سال که مزين 
به نام پدر ش��ده، بايد بزرگي مرد ايراني که 
مقتدايش حضرت علي )ع( بوده را ارج نهيم 
و اين قهرمانان بزرگ کشور را ياد کنيم. راه 
پرافتخار رزمندگان دفاع مقدس تا به امروز 
ادامه داشته و باعث س��ربلندي نام ايران در 
جهان شده اس��ت. آنها خطر کردند تا ايران، 

 ايران بماند. 
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رزمن�دگان ک�ه پ�در و پس�رهاي 
خانواده ه�اي بس�ياري بودند تمام 
قد با تمام وجودشان مقابل دشمن 
بعثي ايستادند و اجازه ندادند ذره اي 
از خاک ايران اشغال ش�ود. در اين 
مسير پسران مادران زيادي آسماني 
ش�دند و دخت�ران زي�اد ديگ�ري 
پدرانشان را نديدند ولي در دلشان 
قهرماني زنده ش�د ک�ه مي توانند 
ت�ا هميش�ه ب�ه آن افتخ�ار کنند

پدر شهيدي كه الگوي 4 فرزند شهيدش بود
گفت وگو با سيده معصومه سجاديان فرزند شهيد و خواهر شهيدان سجاديان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 مبينا شانلو
پ�دران ش�هدا و خانواده هايش�ان دين خود 
را ب�ا عالي ترين درجه ب�ه انقاب و اس�ام ادا 
کرده اند. پدراني که درس ايثار و ش�هامت در 
مكتب اس�ام را به فرزندانش�ان آموختند و 
سال ها بعد فرزندانشان با شهادت رتبه ممتازي 
اين مكتب را از آن خود کردند. س�يزدهم ماه 
رجب، سالروز مياد با س�عادت مولود کعبه و 
بهترين پدر دنيا، امام علي )ع( اس�ت. انتخاب 
پدر ش�هيد و روايت از زندگي اش برايمان که 
با پدران شهيد بسياري همكام شده ايم، کار 
آساني نبود اما براي پاسداشت اين روز تاش 
کرديم به س�راغ پدري برويم که تمام تاشش 
را در تربيت ديني و انقاب�ي فرزندانش صرف 
کرد و با تش�ويق آنه�ا به جبهه رفت�ن الگوي 
خوبي براي ديگر پدران شد. شهيد سيدحمزه 
سجاديان که بعد از شهادت چهارمين فرزندش 
با اصرار راهي جبهه شد تا اجازه ندهد اسلحه 
فرزندانش بر زمين بماند. در اين مسير همسرش 
)مادر شهيدان( نيز او را همراهي مي کرد. اين 
مطلب حاصل همكامي ما با س�يده معصومه 
سجاديان فرزند ش�هيد سيدحمزه سجاديان 
و خواه�ر ش�هيدان س�يد داود، س�يد کريم، 
سيد کاظم و سيد ابوالقاس�م سجاديان است. 

 پدرتان اهل کجا بود؟ چند سالش بود که 
به جبهه مي رفت؟

پدرم سيد حمزه سجاديان سال ۱۳۰۰ در روستاي 
جورد از توابع دماوند در خانواده اي متدين به دنيا 
آمد. ايشان فردي مؤمن و باخدا بود. هنگام نماز بر 
باالي پشت بام منزلمان مي رفت و اذان مي گفت. 

براي همين به سيد حمزه اذان گو معروف بود. 
سيد حمزه چه سري در تربيت فرزندانش 
داش�ت که ماحصلش چهار پسر شهيد 

شد؟ 
بابا هميشه به بچه هايش سفارش مي کرد نگذاريد 
در روزگار نوجواني و جوان��ي قلب رئوف و پاکتان 
با مال حرام و سخن زش��ت آلوده شود. به مسائل 
عبادي بچه ها از همه مهم تر نماز اول وقت توجه 
داشت و سفارش و تش��ويق مي کرد. سيد حمزه 
از آن دست پدرها بود که هميشه بچه هايش را به 
تقوا و قرآن خواندن سفارش مي کرد و بچه هايش 
را دور خودش جم��ع مي کرد و قرآن ب��ه آنها ياد 
مي داد. يکي ديگر از خصوصي��ات بارز بابا اين بود 
که در نماز جمع��ه و راهپيمايي حضور داش��ت. 
هميشه خودش را مقيد مي دانس��ت که در تمام 
راهپيمايي ها حضور داشته باشد. پسرها وقتي پا 
به سن بلوغ مي گذاش��تند به خاطر اينکه روستا 
محصور بي��ن کوه ها بود جهت تأمي��ن مايحتاج 

زندگي به تهران مهاجرت  مي کردند. بابا در برخورد 
با پدر و مادر شهيدان ديگر به آنها روحيه مي داد و 
مي گفت: افتخار کنيد که شهادت نصيب فرزندتان 
شده است. اگر ما ناراحتي مي کرديم به ما دلداري 
مي داد و سرمشق ما مي شد. واقعاً اُسوه صبر بود. 
وقتي خبر شهادت هر يک از فرزندانش را مي شنيد 
سجده ش��کر مي کرد. اگر جايي مي رفت دوست 
نداشت کس��ي بداند بچه هايش ش��هيد شده اند. 
دوست نداش��ت کس��ي به اين خاطر به او احترام 
بگذارد. پدرم خودش مش��وق جبهه رفتن بچه ها 
بود. وقتي مسئول يا کسي براي بازديد از خانواده به 
منزل پدري مان مي آمد به ما مي گفت: هيچ توقع و 

درخواستي از آنها نداشته باشيد. 
چطور شد پدرتان به جبهه رفت آن هم در 

آن سن و سال؟
اگر کسي به سيدحمزه مي گفت شما چهار شهيد 
داده ايد و دي��ن خودتان را به اس��الم و انقالب ادا 
کرده ايد، خيلي ناراحت مي شد و مي گفت: »آنها 
رفته اند براي خودش��ان رفته اند و من هم بايد به 
وظيفه خودم عمل کنم.« شهيد سيدحمزه سه بار 
از طريق بسيج سپاه دماوند به جبهه اعزام شد. بار 

اول ۱۵دي ماه ۶۱ بود که بيش از سه ماه در منطقه 
کردستان با ضد انقالب جنگيد. بار دوم ۲۵ بهمن 
ماه ۶۲ به جنوب اعزام شد. بار سوم ۱۰دي ماه ۶۵ 
به شلمچه رفت و در عمليات کربالي ۵ شرکت و 
همانجا هم به فرزندان شهيدش پيوست. فرمانده 
ايشان دوست نداشت که پدرم در خط مقدم باشد 
به خاطر اينکه ايشان چهار فرزندش شهيد شده 
بود. مي خواست در پش��ت جبهه در تدارکات کار 
کند اما پدرم اصرار کرده بود که در خط مقدم باشد. 
با وجود اينکه بيش از ۶۵ سال از عمرش مي گذشت 

در جبهه در همه کار پيش قدم بود. 
کم�ي از بچه ه�ا بگويي�د از ش�هداي 

خانواده تان. 
تمام دلخوشي  ما اين بود که بچه ها و پدرشان براي 
حفظ اسالم عزيز و انقالب و اطاعت از امام عزيزمان 
شهيد ش��دند. امام فرمودند: »از دامن زن مرد به 

معراج مي رسد.«
 نقش مادرم در تربي��ت و هدايت بچه ها به صراط 
منير بي تأثير نبود. کالم امام حق است، اما به معراج 
رسيدن اين ش��هدا به رهبري و امامت امام عزيز 
بود. پدرمان در وصيتنامه اش مي گويد ما هر چه 

داريم از امام و رهبر عزيزمان داريم، ما را از ش��ب 
تار به روشنايي روز کشيد. ما را از جهنم به بهشت 
کش��يد. ما را از خواب غفلت بيدار ک��رد، ما مرده 
بوديم زنده مان کرد. برادرم سيد داود، متولد سوم 
فروردين ماه ۱۳۴۰ بود. پدر از همان ابتدا او را براي 
آموزش قرآن کريم به مکتب قرآن فرستاد. داود از 
آن دس��ت بچه هايي بود که از سن کودکي شروع 
به خواندن نماز و روزه کرد. ۱۰ ارديبهشت ۶۱ در 
عمليات الي بيت المقدس در منطقه نورد اهواز به 
آرزويش رسيد و شهيد شد. مزار شهيد در قطعه ۲۶ 

رديف ۱۹ شماره ۲۳ بهشت زهراي تهران است.
 سيد کاظم متولد ۷ فروردين ماه ۱۳۴۳ بود. وقتي 
برايمان نامه مي فرس��تاد به مادرمان مي نوشت: 
»مادر ش��هيد«. در نهايت هم در روند آزادسازي 
خرمش��هر، عمليات الي بيت المق��دس همراه با 
برادرش سيد داود با اصابت ترکش از پشت سرش 
در۱۰ارديبهشت ماه ۶۱ به شهادت رسيد. پيکرش 
در بهشت زهراي تهران در قطعه ۲۶ مدفون است. 
برادر ديگرم کريم متولد دوم فروردين ۱۳۴۵بود. 
کريم در بس��يج دماوند فعاليت داشت. بچه هاي 
بسيج وقتي که س��يد کريم مي خواست به جبهه 

برود، از او مي خواستند و اصرار مي کردند که بماند 
و نرود، چون به او نياز داشتند. بعد از شهادت سيد 
کاظم و سيد داود خبر ش��هادت سيدکريم را هم 
دي ماه س��ال ۶۱ برايمان آوردند. خبر شهادت را 
آوردند اما پيکر برادرم را نياوردند. سال ها بعد آنچه 
از پيکر شهيد مانده بود، به دستمان رسيد؛ تکه اي 
اس��تخوان و....  ب��رادرم در روند اج��راي عمليات 
والفجر مقدماتي در فکه در هفتم دي ماه ۱۳۶۱ 
مفقود االثر شد و در نهايت در سال ۱۳۷۲ آنچه از 
پيکرش باقي مانده بود به دست ما رسيد. آخرين 
فرزند شهيد خانواده مان هم سيد ابوالقاسم متولد 
۱۳۲۹ بود. او بسيار اهل خواندن قرآن بود. برادرم 
در عمليات هاي مختلفي نظير والفجر يک حضور 
داش��ت و فکه، جزيره مجنون و ابوقريب ش��اهد 
حماسه سرايي هايش بود. سيد ابوالقاسم به خواندن 
زيارت عاش��ورا عالقه خاصي داش��ت. ابوالقاسم 
نيروي دالور گردان بالل حبشي و در لشکر محمد 
رسول اهلل)ص( بود. در نهايت هم در ۲۱ فروردين 
ماه ۱۳۶۲ طي عمليات والفج��ر يک در ابوقريب 
به شهادت رسيد و پيکرش س��ال ۱۳۷۳ به خانه 

برگشت. پدرمان هم که سال ۱۳۶۵شهيد شد. 
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هفته گذشته با 

صغري خيل فرهنگ
  روايت

مين�و  خان�م 
اصاني، مسئول 
بسيج جامعه زنان در روزنامه  جوان گفت وگو 
کرديم. ايشان در بخشي از گفت وگو خاطره اي 
از اولي�ن اع�زام خانواده ش�هدا ب�ه مناطق 
عملياتي جنوب کش�ور تعريف کردند که در 

ادامه مي خوانيم. 
 س��ابقه کاروان ه��اي راهي��ان به زم��ان جنگ 
برمي گ��ردد. اگرچه آن زمان به اي��ن نام نبود اما 
شروع آن با حضور خانواده هاي شهدا در مناطق 
عمليات��ي در همان س��ال هاي اول دفاع مقدس 
صورت گرف��ت. س��ال ۶۲ کارواني از م��ادران و 
همس��ران و خواهران رزمندگان و شهدا را براي 

بازديد از جبهه به جنوب کشور برديم. خرمشهر 
آزاد شده بود اما ارتش بعثي هنوز به طور متناوب 
اين ش��هر را بمباران مي کرد. کاروان ما به سمت 
خرمش��هر حرکت کرد. پس از بازديد از دش��ت 
عباس، اتوبوس ها حرکت کردند. من در اتوبوس 
آخر بودم و مسئوليت هماهنگي ميان اتوبوس ها 
هم با من بود. نزديک غ��روب اتوبوس ها حرکت 
کردند، اما اتوبوس م��ا در گل و الي منطقه گير 
کرد و نمي توانس��ت جلوتر برود. قبل از اين هم 
مسئوالن به ما گفته بودند چون منطقه در تيررس 
توپخانه دشمن اس��ت، حتماً بايد قبل از غروب 
خورشيد منطقه دش��ت عباس را ترک کنيد اما 
راننده ما و آن پاسداري که محافظ ما بود هرکاري 
کردند، نتوانس��تند اتوبوس را از گل خارج کنند. 

قرار ش��د خانم ها در اتوبوس بمانند تا آنها بروند 
و نيروي کمکي بياورند. ه��وا هم در حال تاريک 
شدن بود. خانم ها اصرار داش��تند که از اتوبوس 
خارج شوند اما راننده و محافظ مخالفت مي کردند 
و مي گفتند جان شما بيش��تر در خطر مي افتد. 
سرانجام مادران ش��هدا که بيشترشان هم جوان 
بودند و فرزندان جوان شهيد يا ايثارگر داشتند از 
اتوبوس پياده شدند. هر کدام به گوشه اي رفتند، 
پناهي گرفتند و مش��غول نماز و دعا شدند. يک 
فضاي روحاني خاصي آنجا حاکم شد. ديگر هوا 
هم تاريک ش��ده بود. معم��والً خانم ها در حالت 
عادي در دش��ت تاريک و خالي از سکنه با وجود 
حيوانات موذي مي ترس��ند چه رسد که صداي 
تيراندازي و ش��ليک توپ و خمپاره هم مي آمد 

اما آن شب خانم ها بدون ترس از همه اينها در آن 
تاريکي مطلق بيابان و وضعيتي که معلوم نبود تا 
کي ادامه خواهد داش��ت، با آرامش خاصي، غرق 
در معنويت و ارتباط با خدا بودند. صحنه بس��يار 
زيبايي بود که هرگز از يادم نمي رود. در هر حال 

ايده راه ان��دازي کاروان هاي راهيان نور به همين 
کاروان هاي بازديد خانواده ش��هيدان از مناطق 
محل شهادت فرزندانشان برمي گردد. اولين زائران 
سرزمين هاي نور که محل شهادت فرزندان اين 

ملت است، خانم ها و مادران شهدا بودند. 

  شهید سید ابوالقاسم سجاديان  شهید سید کريم سجاديان

  شهید سید کاظم سجاديان  شهید سید داود سجاديان

مادران شهدا اولين زائران سرزمين هاي نور بودند


