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گزارش

پدر شهيدي که لذت کسب روزي حالل را با چيزي عوض نمي کند 

الگوي شرافت و ساده زيستي
  احمد محمدتبريزي

عکس يک پدر ش�هيد در يک هفته اخير 
فضای مج�ازی را تکان داده اس�ت. برای 
بسياری که در مورد خانواده شهدا تصورات 
و  پيش فرض های اش�تباه در ذهن ش�ان 
دارند، اين عک�س گواهی ب�ر مظلوميت 
خانواده های شهداست. کسانی که بدون 
هيچ ادعايی فرزندان شان را تقديم ميهن و 
نظام کردند و هيچ گاه به دنبال سهم خواهی 
و نشستن بر سر سفره انقالب نبودند. آنها 
همان سادگی و صفای 30 سال پيش شان 
را حفظ کرده اند و نان حالل�ی که به خانه 
می برند را ب�ا هيچ چيز ع�وض نمی کنند.

به گزارش »جوان«، عکس  را حسن شمشادی، 

از خبرنگاران باس��ابقه کش��ور منتشر کرد.  
عکس��ی که در آن پ��در ش��هید مدافع حرم 
»شهید مراد عباس��ی فرد« را در شهرستان 
کنگاور در حال سبزی فروشی نشان می دهد. 
پدر شهید با کمری خمیده بر موتوری تکیه 
داده و ب��ار س��بزی جلویش را می فروش��د. 
عکس در عین س��ادگی، غ��رور و ابهت یک 
پدر شهید را نش��ان می دهد که با سری باال، 
نان حالل به خانه اش می برد. س��ردار شهید 
مراد عباس��ی فرد، فروردین ماه سال گذشته 
به دست تروریست های تکفیری به شهادت 
رس��ید و پیکرش هنوز به کش��ور بازنگشته 
است. بیش از یک سال است که پیکر شهید به 
خانه بازنگشته و پدر و مادر چشم انتظار دیدار 
دوباره با پسرشان هس��تند. روزهای سخت 
فراق و چشم انتظاری برای پدر و مادر خیلی 
سخت می گذرد. مادر هر روز از خدا می خواهد 
پیکر پسرش هرچه س��ریع تر برگردد تا بلکه 

دلش آرام بگیرد.

شهید عباسی فرد را یار شفیق و نزدیک سردار 
سلیمانی می دانس��تند و عکس های خندان 
ش��هید در کنار حاج قاسم نش��ان از صالبت 
و روحیه باالی او می داد. دس��ت روی ش��انه 
یکدیگر انداخته اند و همچ��ون برادران تنی 
یک خانواده برای هم ج��ان می دهند. آنها از 
دل فرهنگ ناب جبهه ها از روزگاری که جز 
خالصی نیت ه��ا چیزی به چش��م نمی آمد، 
آمده بودند و هنوز رن��گ و بوی آن روزها را با 
خود به همراه دارند. روزهایی که رزمندگان 
از حقوق ش��ان برای کمک به مس��تضعفین 
می زدند و دغدغه های م��ادی هیچ جایی در 
زندگی شان نداشت. تنها دغدغه و هدف شان 
رضایت خالق و کمک به مخلوق بود و در آخر 

هم در همین راه سربلند شدند.
مقاومت و خس��تگی ناپذیری شهید بیش از 
هر چیز در وجودش جلب توجه می کند. پدر 
شهید می گوید فرزندم در دوران هشت ساله 
دفاع مقدس بارها مجروح شد و برادر شهید 
هم تش��ریح می کند که برادرم حضور مداوم 
و بلندمدتی در مناطق عملیاتی داش��ت و به 
خاطر همین خیلی با ه��م نبودیم و خاطره 
زیادی از دوران کودکی با برادرم ندارم. مادر 
شهید نیز با ابراز دلتنگی برای فرزند شهیدش 
از روحیه جوانمردی و شجاعت شهید می گوید 
و اینکه از اینکه هر بار مجروح می ش��د از ما 

مخفی کرد تا ما را نگران و ناراحت نبیند.
مادر ش��هید که هنوز داغ جگرگوش��ه اش بر 
دلش س��نگینی می کند، تنها خواسته اش را 
اینچنین مطرح می کند: »تنها خواسته ام از 
مسئولین این است که پیکر فرزند شهیدم را به 
زادگاهش بازگردانند تا تسلی بر دل داغدارمان 
باشد.« ش��هید عباس��ی فرد هنگام شهادت 
سردار بود و در دفاع مقدس هم حضور مداوم 
داشت و بر خالف برخی که نشستن سر سفره 
انقالب را حق خودشان می دانند، هیچ طلبی 
از کسی نداشت. ساده زیست و با رزق حاللش 

نام نیک برای همیشه به یادگار گذاشت.
 اگر در روزهای آشفته رانت بازی، حق خوری 
و بردن بیت المال ب��ه دنبال الگوهایی برای 
درست زیستن و حالل خوردن می گردیم، 
هیچ الگویی بهتر از شهیدان و والدین شهدا 
نیس��ت. اگر غبار سیاس��ت  بازی ها جلوی 
دید برخی را برای مش��اهده زندگی ساده 
خانواده ش��هدا گرفته اس��ت با ی��ک نگاه 
منصفان��ه می ت��وان مظلومی��ت و زندگی 
س��الم این خانواده ها را به خوبی مش��اهده 
کرد. خانواده هایی مثل ش��هید عباسی فرد 
کم نیستند و گوش��ه و کنار کشور زندگی 
می کنن��د و همان مس��یری را که ش��هید 
جانش را برای��ش داد، می روند. آنها به هیچ 
عنوان ش��یفته زرق و برق دنیا نش��ده اند و 
نمی خواهند ننگ و نام دنیا،  آخرتش��ان را 

خراب کند.

شهيد عباس�ی فرد هنگام شهادت 
س�ردار بود و در دف�اع مقدس هم 
حض�ور مداوم داش�ت و ب�ر خالف 
برخ�ی که نشس�تن س�ر س�فره 
انقالب را حق خودش�ان می دانند، 
هيچ طلبی از کس�ی نداشت. ساده 
زيس�ت و با رزق حالل�ش نام نيک 
برای هميش�ه ب�ه يادگار گذاش�ت

  زينب محمودی عالمی
ش�هيد ذاکر حيدری يکی از شهدای مدافع حرم 
استان آذربايجان شرقی اس�ت که 9 آبان 1395 
در حلب سوريه به شهادت رسيد. محدثه حيدری 
دختر ش�هيد مي گويد: پدر و عموی بزرگ ما در 
جبهه دفاع مقدس حضور داشتند و شهادت آرزوی 
هميشگی بابا بود. گفت وگوی کوتاه ما با اين دختر 
شهيد را پيش رو داريد. در ادامه نيز حسن نجفی 
داماد شهيد از اوصاف حاج ذاکر حيدری مي گويد. 

گوي�ا پدرت�ان از رزمندگان دف�اع مقدس 
بودند؟

پدرم سال 1361 عضو سپاه پاسداران شده بود. بارها 
به جبهه رفته و جانباز 25 درصد بود. شیمیایی هم بود 
اما پیگیر پرونده جانبازی اش نمي شد. موج گرفتگی 
هم داش��ت. وقتی اثرات موج  بروز مي کرد آن لحظه 
معلوم نبود چه کار مي کند. هیچ چیز یادش نمي ماند. 
نمي گذاشت این صحنه ها را ببینیم. بعد از اینکه حالش 
خوب مي شد مي گفت ببخشید شما را ناراحت کردم.

به رغم جانبازی های ش�ان چه شد تصميم 
گرفتند راهی سوريه شوند؟

ایشان در انتخابات مجلس شرکت کرد و در شهرستان 
ورزقان به ایراد سخنرانی پرداخت. در سخنرانی اش 
گفت من هر چه از خدا خواستم گرفتم جز شهادت. 
به مردم گفت دعا کنید تا شهید شوم. آرزوی شهادت 
در دلش داشت و وقتی بحث دفاع از حرم پیش آمد 
تصمیم گرفت برود. ما پرسیدیم چرا مي خواهی بروی؟ 
آن هم با مجروحیت هایی که داری. به تابلویی که روی 
دیوار خانه نصب کرده بود اشاره کرد. رویش نوشته بود: 
»تا زنده ام رزمنده ام« یعنی یک رزمنده باید به جایی 
برود که به آنجا تعلق دارد. بابا اهل قرآن بود و هر روز 
سوره الرحمن مي خواند. االن که به منزل پدرم مي روم 

صوت قرآنش در گوشم است.
از خودتان بگوييد، در خانواده چند خواهر 

و برادر هستيد؟
ما چهار فرزندیم. من فرزند س��وم هستم، 12 خرداد 
1373 متولد ش��دم. خواهر کوچک��م زهرا خیلی به 
پدرمان وابس��ته بود. نمي دانس��ت بابا مي خواهد به 

سوریه برود. به بابا گفته بود اگر به سوریه بروی درس 
نمي خوانم. روز اعزام پدرم، مادرم زنگ زد که پدرتان 
راهی سوریه است. ما حاضر شدیم رفتیم فرودگاه. بابا 
چشم از ما برنمي داشت. بعد که به خانه آمدیم زنگ 
زدم گفتم بابا رسیدی تهران؟ گفت من مي روم اما جای 
من به زهرا خیلی محبت کنید. گفتم برمي گردید، شما 

محبت مي کنید.
من موقع ش��هادت پدرم 5 ماهه باردار بودم. سومین 
روز ش��هادتش خیلی گریه کردم. گفتم بابا به خوابم 
بیا خودت اسم بچه ام را انتخاب کن. صبح رفتم منزل 
مادرم، زن عموی بابا گفت دیش��ب خواب پدرت را 

دیدم، گفت به محدثه بگویید اسم پسرش را علی اکبر 
بگذارد. مي دانم ش��هدا از جایی برات شهادت شان را 
مي گیرند. پدر قبل از اعزام به سوریه به مشهد رفت. 
برات ش��هادتش را از امام رضا)ع( گرفته بود. ایشان 
از سال 92 دنبال اعزام به س��وریه بود. برای اولین بار 
اردیبهشت 95 به سوریه رفت. بار دوم مهرماه 95 رفت 

و آبان ماه در حلب به شهادت رسید.
  هنر مردان خدا

در ادامه حس��ن نجفی داماد ش��هید مي گوید: امام 
خمینی)ره( مي فرمایند شهادت هنر مردان خداست. 
حاجی عاشق شهادت بود. همرزم شهید سردار احمد 

کاظمي  بود. هر موقع از حاج احمد کاظمي  صحبت 
مي شد، مي گفت ایشان شهید شدند ولی من جاماندم. 
آرزویش ش��هادت بود ولی خدا نگهش داشت تا در 

سوریه به شهادت برسد.
یکی از خصلت های خوب حاج��ی، صله رحم بود. به 
افراد فقیر فامیل سر مي زد. قسمتی از حقوقش را به 
نیازمندان اختصاص داده بود. حتی زمانی که سوریه 
بود تماس گرفت و گفت فالن مق��دار از حقوقم را به 

خانواده ای که نیازمند هستند، بدهید.
مردی بود که خدا انتخابش کرد. در حدیث قدسی آمده 

است که خدا عاشق کسی شود او را شهید مي کند.

یادم نمي رود روزی که حاجی را برای س��وریه بدرقه 
مي کردم اشک در چشمانش جمع شده بود. داشت 
آیت الکرس��ی مي خواند. مي دانس��تم اعزام این بار با 
دفعه های قبل فرق دارد. هشت سال دفاع مقدس در 
عملیات های مختلف  از جمله کربالی 4 و 5، والفجر 
8 و عملیات مرص��اد حضور داش��ت. مدتی فرمانده 
توپخانه بود. سرپرست اطالعات س��پاه 14 معصوم 
استان آذربایجان شرقی شد. بعد از اینکه بازنشست 
شد در شهرستان ورزقان به عنوان کاندیدای مجلس 
شورای اسالمي  شرکت کرد ولي رأی نیاورد. خواست 
خدا این بود در انتخاب دنیا پیروز نشود ولی در انتخاب 

خدایی پیروز شود.
از دیگران شنیدم دست راست شهید کاظمي  بود. در 
جبهه دفاع مقدس، شیمیایی شد. آن لحظه ماسک 
خودش را به یکی از همرزمانش داد، به دلیل ایثار و از 

خودگذشتگی جانباز شد.
در سوریه فرمانده توپخانه مهپای شمال بود و بعد از 
شهادت سردار سمایی فرمانده مهپای جنوب حلب 
ش��د. چهار روز بعد از شهادت س��ردار سمایی برای 
شناسایی و دیده بانی منطقه رفته بود که تک تیرانداز 
اول سینه اش را هدف گرفت، بعد به ماشینش زد که 
ماش��ین کاًل آتش گرفت و حاجی به شهادت رسید. 
پیکرش سه روز بعد از شهادتش 21 آبان 95 به وطن 

بازگشت و در گلزار شهدای تبریز آرام گرفت.

  مريم عالمي
سيدهادی علوی از شهدای مدافع حرم مشهد 
اس�ت که 18 آب�ان 1396 همزمان ب�ا اربعين 
حسينی در ابوکمال سوريه به شهادت رسيد. 
شهيدی که با داشتن يک دختر و يک پسر از 
همه تعلقات دنيايی اش گذشت و آسمانی شد.
زهرا خدادادیان همسر شهید در گفت وگو با ما از 
زندگی خود با شهید علوی مي گوید: سیدهادی 
متولد 1361 بود. پدرهمسرم روحانی بود و هادی 
و سه برادر دیگرش همگی طلبه بودند. پدرشوهرم 
چون قادر به تأمین معاش زندگی نبود آقاهادی 
درس طلبگی را رها کرد و با سبزی فروشی مخارج 

زندگی خانواده اش را تأمین مي کرد.
وی مي افزاید: م��ا اصالتاً اهل فریمان هس��تیم. 
پدرش��وهرم روحان��ی مح��ل م��ا ب��ود ک��ه به 
خواستگاری ام آمدند. س��ال 81 با هادی ازدواج 
کردم و حاصل زندگی مشترک مان یک دختر و 
یک پسر است. 16 سال با همسرم زندگی کردم. 
اخالقش عالی بود. یک بار ه��م صدای بلندش را 
نشنیدم. هر جا س��ر کار مي رفت به دلیل حسن 
خلقش خیلی دوستش داش��تند. هادی امانتدار 
خوبی بود و معموالً صن��دوق دار صاحب کارش 

مي شد. نماز اول وقتش ترک نمي شد. 
  کربالی سوريه

همس��ر ش��هید در خصوص تصمیم سیدهادی 
برای رفتن به جبهه مقاومت اس��المي  مي گوید: 
یک روز آقاسید از تصمیمش برای رفتن به کربال 
خبر داد. نگو مي خواهد به سوریه برود. دو ماه از او 
بی خبر بودم. برادران شوهرم آمدند گفتند هادی 
کجا رفت؟ گفتم: کرب��ال! رفتیم محل اعزامش را 

نشان شان دادم. آن ایام اتوبوس حامل زائران کربال 
تصادف کرده بود و تعدادی کش��ته شده بودند. 
غصه دار شدیم. گفتیم نکند با همان اتوبوس رفته 
باشد؟ بعد از سه ماه آقاسید تماس گرفت و گفت 

سوریه هستم. 

همسر شهید ادامه مي دهد: سیدهادی در تماس به 
من گفت اینجا )سوریه( خدمت خانم زینب)س( 
هستم. بعد از آن تماس، مرتب به سوریه آمد و شد 
داشت. هر چهار ماه یا شش ماه به ایران مي آمد. 
نهایتاً دو هفت��ه مي ماند و دوباره راهی مي ش��د. 
یک بار تا هشت ماه نیامد. خیلی گریه کردم، گفتم 
طاقت دوری تو را ندارم. گفت زهراجان اگر یک بار 
بیایید و ببینید سوریه چه سرزمینی است، چقدر 
حضرت زینب)س( غریب اس��ت و ب��ه آن بانوی 
مقاومت و صبر جسارت مي شود، دیگر نمي گویی 
به س��وریه نرو. مي گویی برو و از عمه جانت دفاع 
کن. دقیقاً همین طور شد، به سوریه رفتیم. وقتی 
اوضاع شام را دیدم، گفتم بانوجان مرا ببخش که 
جلوی همسرم را مي گرفتم. دیگر چنین خبطی 
نمي کنم. همسرم هم وقتی غربت شام را دید به 
من گفت خانم شرمنده ام، نمي توانم اینجا را رها 

کنم! سوریه سرزمین غریبی است.
  اميد بازگشت

شهید علوی دارای دو فرزند بود که عشق و عالقه 
زیادی بین بچه ها و پدرشان وجود داشت. همسر 
ش��هید مي گوید: خیلی وقت ه��ا بچه ها بی تاب 
پدرشان مي ش��دند. وقتی آقاسید از سوریه زنگ 
مي زد با ش��نیدن صدایش آرام مي ش��دند. امید 
داشتیم حداقل هر شش ماه به ایران مي آید. وقتی 
خبر شهادت سیدهادی آمد بچه ها مریض شدند. 
تا دو هفته هر روز آنها را به بیمارس��تان مي بردم. 
بچه ها بعد از مدتی با شهادت پدرشان کنار آمدند. 
خوشحالم از اینکه سعادت داشتم همسر شهید 

شوم و سال ها در کنار ایشان زندگی کنم.
خانم خدادادیان در ادامه بیان مي دارد: زمان جنگ 
ایران و عراق پدرش��وهرم با بعثی ها مي جنگید و 
هادی از همان کودکی آرزو داش��ت مثل پدرش 
رزمنده  شود و از دین و کش��ورش دفاع کند. وی 
ادامه مي دهد: من و همسرم خواب مشترکی در 
مورد حضرت زینب)س( دیده بودیم که به حقانیت 
راهش ایمان پیدا کردم. خواب دیده بودم هادی 
شهید شده و تابوتش را وسط خانه مان گذاشته اند. 
سینه اش تیر خورده بود. همه مي گفتند همسرت 
شهید شد. گفتم نه دروغ است. همسرم زنده است. 
قهر کردم و رفتم اتاق گریه کردم تا اینکه همسرم 
را به اتاقم آوردند. گفتند با او برای آخرین بار وداع 
کن. خانمي  را دی��دم که در خ��واب تصور کردم 
حضرت زینب)س( اس��ت. آن خانم دستش را به 
سرم کشید و گفت همسرت از عمه اش دفاع کرد، 
من او را قبول کردم. تو هم از او راضی باش. از خواب 
بیدار شدم. با همسرم تماس گرفتم، گفتم چنین 

خوابی دیدم. آقاسید گفت: من هم همین خواب 
را دیدم. 20 روز بعد همس��رم همزمان با اربعین 

حسینی در ابوکمال سوریه به شهادت رسید.
  پيکری که جا ماند

همسر شهید از نحوه شهادت سیدهادی مي گوید: 
همسرم در ابوکمال سوریه مسئولیت هایی داشت. 
فرمان��ده اش به او اج��ازه نمي داد ب��ه خط مقدم 
برود اما چون دش��من س��عی مي کرد نیروهای 
خودی را محاصره کند، آقاس��ید ب��ه همراه چند 
نف��ر از همرزمانش به دش��من هج��وم مي برند. 
همرزمان��ش مي گویند هنگامي  ک��ه آقاهادی با 
بی س��یم صحبت مي کرد، یک گلول��ه به پایش 
اصابت کرد. مي توانس��ت برگردد اما برنمي گردد 
تا نیروها را از محاصره نج��ات دهد اما تیر دوم به 
قلبش مي خورد و به شهادت مي رسد. پیکرش به 
دست دشمن مي افتد و چون فرمانده بود پیکرش 

را نگه مي دارند.
خانم خدادادیان در پایان اظهار مي دارد: خیلی 
التم��اس مي کردم پیک��رش برگ��ردد، خیلی 
بی قراری مي کردم. آقاسید به خوابم آمد و گفت 
چرا بی قراری مي کنی؟ تو باید برای بچه ها هم 
پدر باش��ی، هم مادر. دیگر اشکت را نبینم. بعد 
از آن س��عی کردم کنترل بیشتری روی خودم 
داشته باش��م. من صاحب دو فرزند به نام های 
سیدحسین 13 س��اله و بی بی زینب 11 ساله 
هستم که بار سنگین تربیت شان را روی دوش 
خودم احساس مي کنم. بی بی زینب روز میالد 
حضرت زین��ب)س( به دنیا آمد و همس��رم به 
خاطر ارادتش به حضرت زینب)س( نام بی بی 

زینب را روی او گذاشت.

گفت وگو با دختر شهيد مدافع حرم ذاکر حيدری

هنوزصوتقرآنپدرراميشنوم

وقتی بحث دف�اع از ح�رم پيش آمد 
تصميم گرف�ت ب�رود. ما پرس�يديم 
چ�را مي خواه�ی ب�روی؟ آن ه�م با 
مجروحيت هايی که داری. به تابلويی 
که روی دي�وار خانه نصب ک�رده بود 
اش�اره کرد. رويش نوش�ته ب�ود: »تا 
زنده ام رزمن�ده ام« يعنی يک رزمنده 
بايد به جايی برود که به آنجا تعلق دارد

 همرزمان�ش مي گوين�د هنگامي  که 
آقاهادی با بی سيم صحبت مي کرد، يک 
گلوله به پايش اصابت کرد. مي توانست 
برگردد ام�ا برنمي گردد ت�ا نيروها را 
از محاصره نجات دهد ام�ا تير دوم به 
قلبش مي خورد و به شهادت مي رسد

گفتوگو

گفت وگوی »جوان« با همسر شهيد سيدهادی علوی از شهدای مدافع حرم

غربت شام را که دید تا شهادت در سوریه ماند


