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88498481ارتباط با ما

گزارش »جوان« از ديدار با مادر شهيد فاطميون كه كيلومتر ها راه براي زيارت مزار فرزندش طي كرده است

سر مزار محمد تنها دعايم اين بود كه خدا و حضرت زينب )س( از او راضي باشند

محمد را يک سال بعد از شهادتش در گلزار شهدا زيارت کردم
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
هماهنگ كرده بوديم ت�ا به مناس�بت والدت بانوي دو 
عالم حضرت زهرا )س( و روز مادر به ديدار مادر ش�هيد 
مدافع حرم لشكر فاطميون برويم كه كيلومترها راه را از 
افغانستان تا ايران براي زيارت مزار فرزند شهيدش طي 
كرده و چند صباحي مهمان خانه دخترش ش�ده است. 
وقتي خواهرزاده ش�هيد، آدرس�ي كه قرار بود خدمت 
مادر شهيد برسيم را برايم ارسال كرد، اصالً فكرش را هم 
نمي كردم مسافت رسيدن به محضر مادر شهيد محمد 
حسيني اينقدر از ما دور باشد.   پيامک آدرس كه رسيد 
كمي بعد خواهرزاده شهيد در پيامي ديگر از ما خواست 
به خودمان زحمت ندهيم و اين مس�افت طوالني را در 
اين هواي سرد و برفي به خاطر مصاحبه طي نكنيم، اما 
س�ختي اين راه هرگز به رنج و محنت سفري نمي رسد 
كه ش�هيد محمد حس�يني براي مدافع حرم ش�دن از 
افغانستان تا ايران و بعد سوريه و شهادت طي كرد. آمد 
تا مدافع حريم عمه سادات ش�ود و غيرتش اجازه نداد 
تا تكفير به حريم يعسوب دين عقيله بني هاشم تعدي 
كند.  گفت وگوي ما را با حميده حس�يني مادر ش�هيد 
و خواهر ش�هيد كه در نبود مادر در اي�ران براي محمد 
مادري كرده و بارها ساك س�فرش را تجهيز و با سالم و 
صلوات راهي اش كرده بود را پيش رو داريد. اين گفت وگو 
تقديم مي شود به س�احت همه مادران شهدايي كه در 
مكتب بي بي دو عالم حضرت زهرا )س( با شيره جانشان 
عشق به خدا و جهاد در راه او را به فرزندانشان آموختند. 

   ماهدشت - البرز
راهي استان البرز مي شویم و خودمان را به جاده ماهدشت 
مي رسانیم. آدرس کمي دور تر از شهر و در جاده هاي فرعي 
قرار دارد. دوري راه بهانه اي مي شود تا در مسیر به مادري فکر 
کنم که بُعد مسافت را به جان خریده تا هرازگاهي به دیدار 
فرزندش درگلزار شهداي اصفهان برود. فرزندي که در سال 
1393و تنها به نیت حضور در س��وریه و دفاع از حرم خاك 

کشورش را ترك کرد و به ایران آمد. 
پیدا کردن آدرس کمي مش��کل مي ش��ود چون کسي در 
مسیر خانه شهید نبود که راهنمایي مان کند و سرماي هوا 
هم به این سختي مي افزود. کمي بعد دیدن خانمي چادري 
از دور که گویي منتظرمان بود نشان مي دهد که به آدرس 
مورد نظر نزدیک ش��ده ایم. تا به حضورش��ان مي رسم گله 
مي کند که چرا این همه راه را براي دیدارش��ان در این هوا 
طي کرده ام. مي گویم این سختي که در برابر صبر شما قدري 
ندارد. اما او باز هم حرفش را تکرارمي کند که »ما راضي به 
زحمت نبودیم.« این از بزرگ منشي خانواده شهید مدافع 
حرم است. نسبتش با ش��هید را مي پرسم، مي گوید خواهر 
شهید است. با هم به خانه اي کوچک و جمع و جور مي رویم 
که آنجا مادري قدخمیده منتظرمان اس��ت. دس��تان مادر 
شهید را مي گیرم، دستاني فرتوت و چروکیده دارد که خبر 
از گذشته اي پر زحمت مي دهد. از مادر مي خواهم خودش را 
معرفي کند، اما لهجه غلیظي دارد. از خواهر شهید مي خواهم 
مترجم مان باشد. مادر ش��هید خودش را حمیده حسیني 
معرفي مي کند و مي گوید: »حدود70 سال سن دارم و اهل و 
ساکن افغانستان هستم. چهار پسر و پنج دختر دارم که یکي 
از پسر هایم در دفاع از حرم شهید شد. دو دختر و یک پسرم 
در ایران هستند و باقي بچه ها در افغانستان زندگي  مي کنند. 
من یک سال بعد از ش��هادت محمد به ایران آمدم و مهمان 

خانه دخترم شدم.« 
از مادر شهید مي پرسم چه شد که محمد از افغانستان بار سفر 
بست و راهي ایران ش��د؟ مادر دستي برچشمان پر اشکش 
مي کشد و مي گوید: »ما در افغانستان زمین کشاورزي داریم 
و دامداري مي کنیم. الحمدهلل اوضاع کار و درآمدمان خوب 
اس��ت. محمد کالس نهم بود؛ اه��ل درس و کار و کمک به 
خانواده. به مکتبخانه هم مي رفت و زیر نظر اساتید روحاني 
علوم دیني را یاد گرفته بود. مشغول کار و زندگي اش بود که 
خبر حضور ابوحامد از بستگان دورمان را در سوریه شنید. 

کمي بعد هم با خبر شدیم که »رمضان کریمي« از دوستان 
محمد شهید شده است. این اخبار باعث شد در سال 1393 
محمد به ای��ران بیاید. محمد وقتي خبر ش��هادت رمضان 
را ش��نید گفت: »خوش به حال رمضان کریمي که شهید 
ش��د. من هم مي روم.« من و پدرش حرف محمد را جدي 
نمي گرفتیم و با خودمان مي گفتیم ح��اال یک حرفي زده 
است! سوریه کجا و اینجا کجا؟! اما گویا محمد عزمش را براي 
جهاد جزم کرده و قضیه جدي ت��ر از آن بود که ما فکرش را 
مي کردیم. محمد اواخر مهر ماه سال 1393راهي ایران شد 
و من به این فکر مي کردم که براي کار به ایران رفته اس��ت. 
هرگز گمان نمي کردم این خداحافظي ام با محمد و بدرقه اش 

آخرین دیدار مادر و فرزند خواهد شد.« 
  علقه هاي خواهرانه

خواهر شهید چند ماهي را در ایران میزبان برادرش محمد 
بود؛ خواهري که رس��م مادري را براي محمد به خوبي بجا 
آورد تا برادرش نبود مادر را حس نکند. خواهر شهید زینب 
گونه همصحبت ما مي شود و مي گوید: »وقتي شنیدم محمد 
مي خواهد به ایران بیاید همراه با دخترم که اینجا حضور دارد 
به اس��تقبال محمد رفتیم. زمان تولد محمد، من در ایران 
زندگي مي کردم و محمد بعد از مهاجرت ما به دنیا آمده بود، 
براي همین در مس��یر مدام به خودم مي گفتم من و محمد 
بعد از 19سال براي اولین بار است که همدیگر را مي بینیم، 
بعید است عالقه اي به من که خواهرش هستم داشته باشد و 
محبتي بین ما شکل بگیرد. کمي بعد که محمد را دیدم، همه 
تصوراتم اشتباه از آب در آمد.  محمد چنان من را در آغوش 
گرفت و با من صحبت کرد و من را مورد محبت و تفقد قرار 
داد که گویا سال هاس��ت در کنار من و در یک خانه زندگي 
کرده ایم. یاد آن روز بخیر. اواخر مهر ماه سال 1393بود. در 
مسیر کنارش نشستم و با محمد صحبت کردم. به او گفتم 
محمدجان ان ش��اءاهلل اینجا کار خوبي پیدا خواهي کرد و 
مشغول خواهي ش��د. رو به من کرد و گفت من براي کار به 
ایران نیامده ام. آمده ام تا به س��وریه بروم. من در کابل کار و 

زندگي داشتم.«
خواهر شهید به س��ختي بغض هایش را پنهان مي کند و از 
مدافع حرم شدن محمد مي گوید: »چند روز بعد از حضورش 
پیگیر کارهایش شد. برادر دیگرم با من تماس مي گرفت که 
مانع تصمیم محمد ش��وم، اما محمد به جد پیگیر کارهاي 
اعزامش بود. هرچ��ه به او مي گفتم برو س��ر کار و خودت را 

مشغول کن مي گفت من براي کسب درآمد و پول به اینجا 
نیامدم. هیچ اطالعاتي هم به من نمي داد. نمي دانستم کجا 
آموزش دیده و... تا اینکه یک بار آمدم خانه و دیدم روي یک 
برگه کاغذ برایم نوشته است:»من رفتم سوریه«. هنگام پرواز 
هم با دخترم تماس گرفته و گفته بود: »من دارم به سوریه 
مي روم«. این تنها جمالتي بود که محمد از اعزام و جهادش 

به ما گفت. 
   مشهد و رضايت مادر

خواهر شهید دست هایش را به هم گره مي کند تا مسلط تر 
به سؤاالتم پاسخ دهد. او که در این مدت کوتاه دیدار با برادر 
انسي عجیب با محمد پیدا کرده بود هر لحظه درتب و تاب 
شنیدن خبر و نشاني از برادرش اس��ت تا از اوضاع او مطلع 
شود. مي گوید: »محمد به سوریه رفت و از آنجا با من تماس 
گرفت. من هم به خاطر مسائل امنیتي فقط حال خودش و 
همرزمانش را جویا مي شدم و او هم مي گفت همه چیز خوب 
و اوضاع آرام است.  محمد بعد از سه ماه حضور در منطقه براي 
اولین بار به مرخصي آمد. آمدن محم��د همزمان با برپایي 
مراسم اربعین و بازگشایي مرزها بود. محمد براي زیارت کربال 
راهي عراق شد. بعد از کربال به مشهد رفت و از حرم امام رضا 
)ع( با مادرم تماس گرفت و از مادر براي دومین اعزامش به 
سوریه اجازه گرفت.« تا همکالمي مان به اینجا مي رسد مادر 
شهید با همان لهجه افغانستاني مي گوید:»آري با من تماس 
گرفت و گفت من را حالل کن و راضي باش که بروم. من هم 

رضایت دادم و گفتم برو به فداي بي بي زینب )س(.«
   تكليف جهاد

خواهر شهید در ادامه مي گوید: »محمد بعد از زیارت مشهد به 
قم و شاه عبدالعظیم هم رفت و بعد به خانه برگشت. در مدتي 
که در مرخصي بود با دخترم و پس��رهایم از اوضاع و احوال 
منطقه و جبهه صحبت مي کرد. آن زمان دو شهر شیعه نشین 
»نبل و الزهرا« در محاصره تکفیري ها بود. محمد در میان 

صحبت هایش آرزوي آزادي آنجا را داشت. 
یک روز که من و محمد در خانه بودیم کنارش نشس��تم و 
گفتم محمدجان جهاد اگر تکلیف ه��م بود تو براي یک بار 
هم که شده تکلیفت را انجام دادي، دیگر نرو! محمد گفت 
خواهرجان من مي روم. مردان و زنان نبل و الزهرا هر لحظه 
انتظار مي کشند که مسلماني پیدا شود و آنها را از محاصره 
نجات دهد. دعا کن دست اشقیا و تروریست هاي داعشي به 
آنها نرسد. چطور مي توانم نسبت به این وضعیت بي تفاوت 
باش��م، فرماندهان من همگي خانه و خانواده هایشان را به 
دست تقدیر سپرده و در منطقه حضور دارند. تو مي خواهي 

اینها را نادی��ده بگیرم و اینجا بمان��م؟ محمد تصمیمش را 
گرفته بود. برادرم یک ماه در مرخصي ب��ود تا براي بار دوم 

اعزام شد.« 
  دل كندن از برادر مدافع حرم

مصاحبه مان که به اعزام آخر و بدرقه شهید مي رسد خواهر 
تاب نمي آورد و اشک هایش امان صحبت کردن نمي دهد و 
مي گوید: »من همه وسایلش را آماده کردم و ساکش را بستم. 
محمد وقتي حال و احوال من و اضطرابم را دید، رو به من کرد 
و گفت خواهرجان من که در خط مقدم نیستم. من در دمشق 
و در پشتیباني جبهه فعالیت مي کنم. فرداي همان روز محمد 
آماده رفتن شد. لحظه خداحافظي رسید. دل کندن من از 
برادري که شاید جمعاً او را یک ماه هم ندیده بودم سخت و 
جانکاه بود. در این مدت کوتاه من مادر دوم محمد شده بودم. 
با هر قدمي که محمد بر مي داشت و از من دور مي شد، جدایي 
سخت تر مي شد. محمد مدام به عقب بر مي گشت و من را نگاه 
مي کرد، دستي تکان مي داد و باز راهش را از سرمي گرفت. 
من اصاًل فکرش را هم نمي کردم که این وداع آخرمان باشد. 
محمد را هر طور بود راهي کردم و دل از برادري که آمده بود 

تا مدافع حرم حضرت زینب )س( بشود کندم.« 
  6 بهمن ماه 93

به شهادت محمد مي رس��یم و همه نگراني ام این مي شود 
که خواهر شهید با همه این دلبستگي خواهرانه اش چطور 
مي تواند راوي لحظات شهادت محمد شود. خواهري که در 
نبود مادر براي برادرش مادري کرد و بعد از شهادت مدافع 
حرم خانه اش روزهاي س��ختي برایش رقم خ��ورد. خواهر 
ش��هید درحالي که چادرش را محکم تر به دست مي گیرد، 
از لحظه ش��هادت برادرش مي گوید: »محم��د تیربارچي 

بود. ب��رادرم20روز بعد از رفتنش 
در6بهم��ن م��اه س��ال 1393 به 
شهادت رسید.  همرزمانش نحوه 
شهادتش را برایمان اینگونه روایت 
کردند که محمد درحال تیراندازي 
روي تان��ک با اصاب��ت ترکش از 
پشت سر به ش��دت مجروح و به 
بیمارس��تان منتقل مي شود که 
درنهایت به آرزویش که شهادت 
در راه خدا بود مي رس��د. البته من 
20روز بعد از شهادت محمد متوجه 

شهادتش شدم.« 
   خبر شهادت 

چند روز بعد از ش��هادت محمد با خانه ما 
تماس گرفتند. پسرم رضا گوشي را برداشته 
بود که به او مي گویند محمد حس��یني با 
شما چه نسبتي دارد؟ ایشان مجروح و در 
بیمارس��تان بستري اس��ت. خودتان را به 
بیمارستان برسانید. پسرم بدون اینکه ما را 
درجریان قرار دهد به بیمارستان مي رود. در 
بیمارستان به او مي گویند محمد شهید شده 

است و پیکر برادرم را به او نشان مي دهند. 
وقتي رضا به خانه مي آید به ما چیزي نمي گوید. 

چند روزي به همین ترتیب مي گذرد. من متوجه گریه هاي 
مخفیانه پس��ر و دخترم مي ش��وم. وقت��ي عل��ت را از آنها 
مي پرسیدم طفره مي رفتند و چیز دیگري را بهانه مي کردند. 
پچ پچ کردن هایشان من را بیشتر نگران و مضطرب مي کرد 
اما حرفي به من نمي زدند. یک بار به صورت اتفاقي وارد اتاق 
پسرم شدم دیدم رضا عکس هاي برادرم محمد را مي بیند و 
گریه مي کند. باز هم خبر شهادت محمد را به من نمي دهد 
و حرفي به من نمي زند.  روز بعد مشغول کار خانه بودم که 
دیدم بستگان و فامیل هایم به خانه ما آمدند و کمي بعد آنها 
خبر شهادت برادرم را به من دادند. بعد از مدتي پیکرش را 
برایمان آوردند.  برادرم که در اصفهان زندگي مي کند با من 
تماس گرفت و گفت اگر اجازه بدهي من پیکر محمد را در 
گلزار شهداي اصفهان تدفین کنم. من هم پذیرفتم و پیکر 
محمد بعد از تشییع و تدفین مهمان همرزمان شهیدش در 

گلزار شهداي دروازه شیراز اصفهان شد.« 
  رضايت حضرت زينب )س(

مادر شهید که حاال خودش هم سر ذوق آمده و مي خواهد 
بیشتر با ما صحبت کند، مي گوید: »من در افغانستان بودم و 
روز تدفین و خاکسپاري محمد متوجه شهادتش شدم. ابتدا 
دختر و پسرم که درکابل بودند خبر شهادت را شنیده بودند و 
بعد به واسطه ریش سفید محله مان با من درمیان گذاشتند. 
وقتي به من گفتند محمد شهید شده است گفتم خدا را شکر 
که محمد در این مسیر به شهادت رسید. محمد صراطي را 
انتخاب کرد که به شهادت ختم شد و با شهادت به دیدار خدا 
رفت. دیدار من و محمد یک سال بعد از شهادتش در گلزار 
شهداي اصفهان رقم خورد. سر مزار محمد تنها دعایم این 
بود که خدا و حضرت زینب )س( از او راضي باشند.  اما در این 
مدت حرف ها و طعنه هاي زیادي در مورد چرایي حضور پسرم 
شنیدیم. حرف هایي که دلمان را به درد آورد. خیلي ها که قبل 
از اعزام دوم محمد به دیدارش آم��ده بودند به او مي گفتند 
محمدجان شما خودت پدر و مادر پیرت را در افغانستان رها 
کرده اي و مي خواهي به یک کشور عربي بروي تا از آنها دفاع 
کني؟ این جهاد تو جهاد نیس��ت. اصاًل پدر و مادرت راضي 
هس��تند؟ دیگري مي گفت چرا باید تو بروي؟کس 
دیگري مي گفت چقدر پول مي گیري؟ اما محمد 
همه این حرف ها را با یک لبخند پاسخ مي داد 
که اگر قرار باش��د من پدر و مادر پیرم را بهانه 
کنم، دیگري زن و فرزندش را پس چه کس��ي 
باید از حریم آل اهلل دفاع کند؟! بعد از شهادت هم 
مي گفتند که چرا اجازه دادید برود اما مدافع 
حرم شدن انتخاب خود محمد بود. از این 
حرف ها نه تنها خانواده ما بلکه بسیاري از 

خانواده شهدا شنیده اند.« 
   سفركربال

مادر ش��هید در انته��اي همکالمي از 
ش��اخصه هاي اخالقي آخری��ن فرزند 
خانواده اش ش��هید محمد حسیني و 
آرزوي او مي گوی��د: »از برجس��ته ترین 
خصوصی��ات اخالقي محم��دم، مهرباني و 
خوش اخالقي اش بود. احترام زیادي براي 
من و پدرش قائل بود. بسیار هم شوخ طبع 
بود. در رزم هم شجاع بود و رشادت زیادي 
از خود نشان مي داد. محمد ارادت زیادي 
به اهل بیت)ع( داشت و تنها آرزویش 
این بود که من و پ��درش را به کربال 
ببرد که امیدوارم این خواس��ته اش 
محقق شود.« همیش��ه دل کندن 
از خانواده شهید در انتهاي مصاحبه 
بعد از همکالمي و آشنایي با سیره 
و زندگي شهید کار را کمي برایمان 
س��خت مي کند. به امی��د دعاي 
مادرانه اش در روز مادر از ساحت 
ای��ن م��ادر و خانواده ش��هید 
خداحافظي مي کنیم. 

زمان تولد محمد، من در ايران زندگي مي كردم 
و محمد بع�د از مهاجرت ما به دني�ا آمده بود، 
براي همين در مس�ير مدام به خودم مي گفتم 
من و محمد بعد از 19سال براي اولين بار است 
كه همديگر را مي بينيم، بعيد است عالقه اي به 
من كه خواهرش هستم داشته باشد و محبتي 
بين ما ش�كل بگي�رد. كمي بعد ك�ه محمد را 
ديدم، هم�ه تصورات�م اش�تباه از آب در آمد

محمد ب�ه جد پيگي�ر كارهاي اعزام�ش بود. 
هرچه ب�ه او مي گفتم برو س�ر كار و خودت را 

مشغول كن مي گفت من براي كسب درآمد 
و پول ب�ه اينجا نيامدم. هي�چ اطالعاتي 
هم ب�ه من نم�ي داد. نمي دانس�تم كجا 
آموزش ديده و... تا اينكه يک بار آمدم 
خانه و ديدم روي يک برگه كاغذ برايم 
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