
وادی کتاب

معرفی کتاب »وهب زمان«، زندگی شهید  هادی شجاع
تازه دامادی که 23 روز بعد از ازدواجش شهید شد

   علیرضا محمدی
از میان گفت وگوهایی ک�ه به عنوان یک 
خبرنگار با خانواده ش�هدای مدافع حرم 
انجام دادم، گفت وگو با همسر شهید  هادی 
شجاع به یادماندنی بود چراکه  هادی تنها 
چند روز بعد از ازدواجش به سوریه مي رود 
و دو هفته بعد نیز به شهادت مي رسد. حاال 
نش�ر ش�هود به قلم عارفه مرادی، کتاب 
»وهب زمان« را در خصوص این تازه داماد 
شهید منتشر کرده است که با هم نگاهی 
به داش�ته های ای�ن کت�اب مي اندازیم.

»وهب زم��ان« نام پرمس��مایی ب��رای کتاب 
زندگینامه شهیدی است که چون وهب نصرانی 
در ش��رایط تازه دامادی به ش��هادت مي رسد. 
جوانی 26 س��اله که 23 روز بع��د از برگزاری 
مراسم ازدواجش در سوریه آسمانی مي شود. 
در کتاب وهب زمان که در گفت و گو با خانواده 
و دوستان ش��هید جمع آوری شده، شمه ای از 
زندگی شهید  هادی شجاع را پیش رو داریم اما 
نقصان بزرگ این کتاب، عدم گفت وگو با همسر 
شهید است که خود نویسنده نیز در مقدمه به 

آن اشاره کرده است.
به هر روی  هادی شجاع جوانی جنوب شهری 
بود ک��ه 23 آبان 1368 در تهران متولد ش��د. 
خاطرات مادر شهید اولین روایتی است که در 
کتاب آورده مي شود. نویس��نده سعی کرده با 

توصیف صحنه ها، بر جذابیت های کار بیفزاید. 
مادر ش��هید از تول��د و کودکی های پس��رش 
مي گوید: »9 ساله بود. یک روز وقتی آمد خانه، 
کاپشنش را درآورد، قوطی تیله هایش را توی 
کمد گذاشت و گفت از این به بعد دیگه نمي رم 
کوچه. گفتم چی ش��ده  ه��ادی جانم؟ گفت: 
تیله بازی و الک، دولک دیگه بهم حال نمي ده. 
مي خوام از این به بعد بچه مثبت بشم. مي خوام 

برم بسیج و بسیجی بشم.«
هادی بعدها وارد دانشگاه مي شود و بدون اینکه 
سپاهی باشد، همراه با ش��هید بیضایی و چند 
دوس��ت دیگر، تحت نظر سردار شهید محمد 
ناظری آموزش نظامي  مي بیند. مادر ش��هید 

روایت های زیبای��ی دارد. از جنس مادرانه و پر 
از  احس��اس. او روایت هایش را ت��ا ورود  هادی 
به سپاه، خواستگاری از فاطمه دختر همسایه 
دیوار به دیوار، نامزدی شان، زمزمه های سوریه 
و سپس ازدواج  هادی و فاطمه و رفتن ناگهانی 

فرزندش به سوریه، ادامه مي دهد.
بعد از مقط��ع حضور  هادی در س��وریه، راوی 
عوض مي شود و پدر، برادر، خواهر و دایی شهید 
نیز روایت های خود را مي آورند. نویسنده در این 
بخش بیشتر به احساسات و عواطف راوی های 
خود پرداخته اس��ت. در یک ج��ا از زبان برادر 
شهید که تنها یک س��ال از او کوچک تر است 
مي خوانیم: »همه خاطرات��م از دوره بچگی تا 
روزهای آخر، جلوی چشم هایم مي آیند و من از 
اول تا آخر گریه مي کنم. پاییز، زمستان، بهار و 
تابستان، هر چهار فصل را با  هادی داخل گلزار 

شهدا تجربه کرده ام.« 
روایت هایی از دوستان و همکالسی ها، دانشگاه، 
بس��یج و... هم آورده مي شود. اینجاست که ما 
با یک انس��ان زمینی آشنا مي ش��ویم. جوانی 
امروزی که تقید مذهبی و عش��ق به اهل بیت 
باعث مي شود آسمانی ش��ود وگرنه که او کنار 
ما راه مي رفت و در دانش��گاه درس مي خواند و 
در بس��یج فعالیت مي کرد. یکی از دوستانش 
روایت مي کن��د: »هادی با همه مي جوش��ید. 
پس��ری پرش��ور و با روابط اجتماعی باال بود. 

آقای مطلبی مس��ئول بایگانی از بستگان من 
بود. اگر برای کاری پیش او مي رفتیم با شوخی 
مي گفت: »اول کار رفیق. بعد فامیل« و هر سه 
مي خندیدیم. دوست داشتن  هادی، حتی برای 

او هم گریزناپذیر بود.
مقطع پایانی کتاب به روایت همرزمان شهید 
اختصاص یافته است.  هادی شجاع یک نیروی 
زبده ت��کاوری بود. تک تیران��دازی ماهر که به 
گفته همرزمانش حتی یک��ی از گلوله هایش 
خطا نمي رفت. اما او که هم��واره از خودش به 
عنوان شهید یاد مي کرد، عاقبت 28 مهر 1394 
مصادف با هشتم محرم در سن 26 سالگی به 
شهادت مي رسد تا تاریخ خونبار عاشورا، وهبی 

دیگر در خود ببیند. 
»مي خواستم به سنگر  هادی بروم که ناگهان 
صدای تیراندازی بلند ش��د. همه روی زمین 
خوابیدیم. ناگهان یکی داد زد:  هادی تیر خورده. 
باید خودم مي دیدم. باید  ه��ادی را مي دیدم. 
دویدم س��مت س��نگرش ولی مانعم شدند... 
مي گفتم خ��ب او را برده اند. س��رپایی درمان 
مي ش��ود و برمي گردد. اما  هادی برنگش��ت... 
به سنگر که برگش��تم دیدم حمید زانو به بغل 
نشسته و بغض کرده. گفتم: چی شده؟  هادی 
خوبه؟ با بغ��ض نگاهی در نگاه��م چرخاند. با 

صدای خفته ای گفت: هادی شهید شده.«
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در ی�ک ج�ا از زب�ان برادر ش�هید 
که تنها ی�ک س�ال از او کوچک تر 
است مي خوانیم: »همه خاطراتم از 
دوره بچگی تا روزهای آخر، جلوی 
چشم هایم مي آیند و من از اول تا آخر 
گریه مي کنم. پاییز، زمستان، بهار و 
تابستان، هر چهار فصل را با  هادی 
داخل گلزار شهدا تجربه کرده ام.« 
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  غالمحسین بهبودی
در میان اهالی کردستان خانواده هایی هستند 
که نسل به نس�ل در خط انقالب حضور دارند 
و در این مس�یر خون ه�ا داده اند. اگ�ر امروز 
مي بینیم که گروه هایی مانند پژاک، با افکار 
جدایی طلبانه شیطنت هایی انجام مي دهند، 
بای�د حواس مان باش�د ک�ه حس�اب مردم 
کردس�تان با ضدانقالب جداس�ت. خانواده 
امینی از جمل�ه همین خانواده ه�ای انقالبی 
کردستان هستند که دو برادر شهید داده اند. 
پیشتر مطلبی در خصوص شهید بختیار امینی 
منتشر کردیم که در س�ال 89 وقتی که 35 
سال داشت، در قامت یک پاسدار به شهادت 
رسید. محمدصدیق امینی برادر بزرگ تر وی 
نیز جزو اولین ش�هدای کردس�تان است که 
تنها یک ماه بعد از پیروزی انقالب اس�المي  
توس�ط ضدانقالب ترور ش�د. در گفت وگو با 
مهربان و س�یروان امینی دو خواهر ش�هید، 
بیش�تر با زندگی و مرام او آش�نا مي ش�ویم.

 مهربان امینی 
  عاشق امام

محمدصدی��ق اوای��ل انق��الب، اعالمی��ه امام 
خمینی)ره( را به منزل می آورد و مطالعه می کرد. 
سخنرانی های ایشان را می شنید و با خانواده پای 
سخنرانی و مواعظ ضبط ش��ده می نشست. آن 
زمان برادرم هر کاری از دستش برمي آمد برای 
انقالب انجام مي داد. در راهپیمایی ها ش��رکت 
می کرد و برای خون  دادن به مجروحین داوطلب 
می شد. یادم است وقتی به بهمن 1357 رسیدیم، 
همه شور و ش��وق آمدن امام را داشتیم. همان 
روزها برادرم را که کمت��ر در خانه مي دیدیم، به 
خانه آمد و به م��ادرم گفت که مي خواهد همراه 
بچه های کمیته انقالبی ش��هرمان باشد. رفت و 
دو، سه روزی از او خبری نبود. پدر و مادرم خیلی 
نگران شدند. مي ترسیدند مأمورهای رژیم بالیی 
س��رش آورده باش��ند. هر جا مي رفتند خبری 
از او نبود. بچه های کمیت��ه هم مي گفتند چند 
روز پیش اینجا آمد و بعد رف��ت. پدر و مادرم آن 
قدر مي گردند تا اینک��ه یکی از بچه های کمیته 
مي گوید: نگران نباشید محمدصدیق به محض 
شنیدن خبر ورود امام به ایران برای استقبال از 
ایشان به تهران رفته است. از همان زمان برای مان 
مسجل شد که محمدصدیق سرباز امام است و 

مي خواهد عمرش را در این مسیر صرف کند.
  برادر غیرتی

از همان دوران کودک��ی محمدصدیق به ما که 
خواهرش بودیم س��فارش مي ک��رد مبادا بدون 
روسری یا حتی بدون جوراب بیرون برویم. بچه 
غیرتی بود. وقتی دوره راهنمایی تحصیل مي کرد، 
چون پسر بزرگ خانواده بود، احساس مسئولیت 
کرد و درس را کنار گذاشت. جذب بازار کار شد 

و به پدرمان کم��ک مي کرد. ی��ک مدتی دوره 
ریخته گری را در تهران گذراند و در یک شرکت 

ایتالیایی در شهرستان سنندج مشغول کار شد.
از همان زمان رفت و آمدش به تهران زیاد شد و 
همان جا هم جذب فعالیت های انقالبی شد. هر 
وقت از تهران مي آمد ساکی در دست داشت که 
آن را مخفی مي ک��رد. بعدها فهمیدیم داخلش 
اعالمیه های سیاسی ضدرژیم است. سپس همراه 
پسرعمویم حسین عضو کمیته ش��دند و تمام 
فعالیت های انقالبی شان را با برنامه های کمیته 

تنظیم مي کردند.
  2 برادر شهید

شهید محمدصدیق امینی پسر بزرگ خانواده بود 
و برادر دیگرم شهید بختیار امینی فرزند کوچک 
خانواده. محمدصدیق به بختی��ار خیلی عالقه 
داشت. وقت فرصت مي ش��د او و برادر دیگرمان 
فردین را به میدان آزادی مي برد و با آنها عکس 
مي گرفت. همیشه بختیار بغلش بود. من بیشتر 
مهربانی های محمدصدیق به یادم مانده است. 

شاید همین مهربانی ها بود که باعث شد بختیار 
هم بعدها راه او را ادامه دهد و به شهادت برسد. بعد 
از انقالب خانواده ما خیلی زود اولین شهیدش را 
تقدیم کرد. از شهادت او گریه های سوزناک مادرم 
و اشک های بی قرار پدرم را به یاد دارم. با پیروزی 
انقالب دشمن خیلی زود دس��ت به کار شد تا با 
ترور فرزندان انقالب، جان بگیرد اما نمي دانستند 
که هر ش��هیدی پیروی دارد و باعث بیدار شدن 
دیگران مي شود. محمدصدیق اگر فقط یک پیرو 
داشت، آن هم بختیار برادر کوچک ترش بود که 
وقتی به سن بزرگس��الی رسید، سال ها در سپاه 

خدمت کرد و بالی جان ضدانقالب شد.

سیروان امینی 
  دیدار با امام

وقتی محمدصدی��ق روز 20 خ��رداد 1339 به 
دنیا آمد، ما در محله قطارچیان سنندج زندگی 
مي کردیم. برادرم تا مقطع ابتدایی درس خواند و 
بعد به کار آزاد و رانندگی مشغول شد. او گرایش 
درونی به امام خمینی و انقالب اسالمي  داشت. 
همان طور که خواهرم مهربان گفت، محمدصدیق 
یکی از اعضای فعال در راهپیمایی ها و اعتراضات 
مردمي  علیه رژیم پهلوی بود. همیشه در صف اول 
اعتراضات مردم در راهپیمایی ها حضور داشت و با 
تشکیل ستاد انقالب اسالمي  یکی از اعضای اولیه 
این کمیته در شهرس��تان سنندج شد. حضرت 
امام که به ایران آمد، محمدصدیق به اس��تقبال 
ایشان رفت اما وقتی برگش��ت، ضدانقالب او را 
مورد بازخواست قرار دادند. مي خواستند برادرم 
دست از فعالیت های انقالبی اش بردارد اما او قبول 
نمي کرد. برای همین هم فقط یک ماه از پیروزی 

انقالب گذشته بود که گروهک ها او را ترور کردند. 
در واقع عش��ق برادرم به امام باعث حس��ادت و 
خش��م ضدانقالب مي ش��د. آنها روز 28 اسفند 
1357 محمدصدیق را در سنندج ترور کردند.  
پیکر برادرم را در گلزار شهدای تپه شیخ محمدباقر 
شهرستان سنندج دفن کردیم. اما جوشش خون 
او باعث شد تا کمي  بعد برادر دیگرم بختیار امینی 
اسلحه محمدصدیق را به دست بگیرد و سال ها با 

ضدانقالب و دشمنان بجنگد.
  ای شهیدان...

من دلنوشته ای برای محمدصدیق و بختیار دو 
برادر شهید مظلوم خانواده مان نوشته ام. شهادت 
آنها واقعاً برای ما سخت بود. خصوصاً ما خواهرها 

که دلبستگی زیادی به ایشان داشتیم.
جاودانگی اگر تصویر می ش��د ب��ه رنگ خونتان 
درمی آمد. عزت اگر تجسم می یافت، تندیسی از 
حماسه شما می گشت. حماسه اگر زبان داشت، 
نام ش��ما را بر زبان می آورد. ش��ما ای شهیدان 
دیباچه ش��رفید و عنوان ایمانید، نامتان نگین 

زینت بخش عاش��قان است. ش��ما، شمع جمع 
مایید، فروغ بی انتهایید، زنده و جاویدید، تفسیر 
حیاتید، پشتوانه  انقالبید و شفیع مایید، هر کوچه 
که به نام شما آذین یافته، عطر شهادت دارد. هر 
معبری که تصویر شما بر آن نقش بسته، آگهی 
بهشتی شدن شماس��ت. هر دفتری که یادی از 
ش��ما را دربر دارد، گلبرگ صداقت و ایثار است. 
ُکردستان، وطنم، که نامش را هم سنگ با خوبی ها 
در دل مي سرایند. ُکردستان، سربلندی ات را به 
بلندای کوساالن به نظاره نشسته ام که در همیشه 

ایام سرافراز بودی و خواهی بود.
ایران، سرزمین من، در غربت من بودم و تنهایی 
دل. نام تو را پرسیدند، گفتم: ایرانی ام، در پاسخم 
گفت: ایرانت را مي شناس��م، با حماسه س��رای 
ب��زرگ وطنت فردوس��ی، با پهلوان��ان تاریخی 
ش��اهنامه ات رستم و جوان رش��یدش سهراب، 
ایرانت را مي شناسم با کمانگیر عاشقش، آرش 
کمانگیر که مرز ایران و تورانت را مي نگارد. گفتم 

آری، دیگر چه؟
قصه مهربانی مردم جنوب وطنم را گفت. قصه 
سرسبزی شمال وطنم، قصه هر گوشه سرزمینی 
که نشان از عش��ق دارد و مهربانی، از هنرمندی 
اصفه��ان و کاش��ی کاری های دل فریب میدان 

بزرگش برایم سخن راند.
از ستون های به یاد ماندنی تاریخ کهن سرزمینم 
در تخت جمشید برایم سخن گفت. کالمش که 
به پایان رسید برخاستم و این گونه سرودم آری 
ایرانی ام در کن��ار همه آنان ک��ه در دل راندی و 
هر آن چه بر زب��ان زمزمه کردی، بگ��ذار ایران 
را به گونه ای دیگر برایت بس��رایم همه ایرانیان 
فردوسی و 30 هزار بیت عاشقی اش را مي سرایند، 
همه ایرانیان از زبان پدربزرگ و مادربزرگ قصه 
پهلوانی رس��تم و گذر از هفت خوان��ش را بارها 
شنیده اند و س��روده اند، اما بگذار پهلوانی دیگر 
برایت بسرایم، رستمي  دیگر که رستم شاهنامه در 

مقابل سربلندی اش سر تعظیم فرود مي آورد.
نام »شهید محمدصدیق امینی« را شنیده ای، نام 
قهرمانان دیار ُکردستان )شهید بختیار امینی( را 
شنیده ای؟ سرداری چون شهید بختیار امینی و 
همه مردانی که زمین و زمان در مقابل عظمتشان 
س��ر تعظیم ف��رود آورد، چرا مي س��رایی آرش 
کمانگیر را، بگذار »شهید محمدصدیق امینی« 
را برایت زمزمه کن��م، که آس��مان وطنم قصه 
عاشقی شان را نیک مي سراید، چرا گفتی سهراب 
را، نام ولی امینی قهرمان روس��تای پایگالن را 

شنیده ای؟ 
هر سوی ُکردستان نشان از قامت رعنای مردی 
دارد که برای س��ربلندی وطن خم گشته است. 
پایگالن را با 41 شهید رعنا قامتش مي شناسند، 
پایگالنی که دین خود را به اسالم ادا کرد نشان از 
قامت رعنای مردان مرد دارد و نشان از دلیرانی 

که جان دادند تا ایمان جان نبازد.

 ع.م
وهب نصرانی نام یکی از شهدای کربالست. جوانی مسیحی 
که همراه مادرش توسط امام حسین)ع( مسلمان مي شود و 
در حالی که تازه ازدواج کرده بود، در رکاب موال به ش��هادت 
مي رسد. وهب تازه مسلمان و تازه داماد، از بسیاری مسلمانان 
پیشی مي گیرد و نامش را در دفتر شهدای کربال ثبت مي کند. 
او و حرکت جوانمردانه اش الگویی در تاریخ مي ش��ود و از آن 
زمان هر تازه دامادی که خونش در مسیر حق مي ریزد و شهید 

نام مي گیرد، به وهب نصرانی تشبیه مي شود. 
ش��هید مدافع حرم هادی ش��جاع، یکی از وهب های زمانه 
ماس��ت. نظیر کاری که او در جبهه دفاع از ح��رم کرد، در 

دفاع مقدس نیز بارها تکرار ش��ده است. چند سال پیش در 
گفت وگو با یکی از رزمنده های خوزستانی، از شهید کریمي 
 نامي  یاد مي کرد که گویا صبح روز ازدواجش از اهواز راهی 

جبهه مي شود و به شهادت مي رسد.
از این دست ش��هدا کم نیستند. نقطه اش��تراک همه شان 
تازه دامادی نیست. اصل موضوع به گذشتن از تعلقات دنیایی 
برمي گردد. هنر وهب نصرانی گذشتن از شیرینی های شروع 
یک زندگی مش��ترک عاش��قانه بود. همان کاری که هادی 
ش��جاع و ش��هید کریمي  و امثال ش��ان انجام دادند. همین 
گذشتن از تعلقات باعث مي ش��ود تا نام وهب و وهب ها در 
تاریخ زنده بماند. سال 94 وقتی با همسر شهید هادی شجاع 

گفت وگو مي کردم، س��وزی در صدایش بود که خبر از حال 
درونش مي داد. همسرش هادی تصمیم گرفته بود در صف 
عاشوراییان باش��د و این بانوی نوجوان که آن موقع تنها 18 
سال داشت نیز به این امر واقف بود. در واقع همسر شهید تنها 
شخص از میان خانواده هادی بود که از مأموریت سوریه او خبر 
داشت. با این وجود مثل همسر وهب، اجازه رفتن مي دهد و 

هادی عاشورایی مي شود.
تش��ابه حرکت ش��هید هادی ش��جاع و ش��هید کریمي  و 
همسران شان به کاری که وهب نصرانی و همسرش انجام 
دادند، به خوبی نش��ان مي دهد که جمله کل یوم عاشوا و 
کل ارض کربال تنها یک شعار نیست. واقعیتی عینی است 

که اگر خوب نگاه کنیم، مرتب در حال تکرار ش��دن است. 
وهب قرن هاست که شیرینی بودن در کنار نوعروسش را رها 
مي کند تا از قافله عشق جا نماند. او مي رود تا امام عصر تنها 
نماند. مي جنگد تا خود را در چکاچک شمشیرها بازیابد و آن 

چه را ببیند که شهید با دیدن آن شاهد مي شود.

گفت وگوی »جوان« با 2 خواهر شهید محمدصدیق امینی از اولین شهدای کردستان

عشقبرادرمبهامامباعثحسادتوخشمضدانقالبميشد

هنر وهب  گذشتن از تعلقات بود


