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88498481ارتباط با ما

گزارش »جوان« از حضور در منزل جانباز مدافع حرم لشكر فاطميون محمد ميرزايي و گفت وگو با وي

اميدوارم  در اجر مجاهدت هاي همسرم شريک باشم

جدول
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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

  صغري خيل فرهنگ
در روز ش�هادت فاطمه زه�را)س(  و در ايام 
فاطميه مهم�ان جانباز مدافع حرم لش�كر 
فاطميون مي ش�وم. جانباز محمد ميرزايي 
يك�ي از رزمن�دگان مداف�ع ح�رم حضرت 
زينب)س(  اس�ت ک�ه در روزه�اي دفاع از 
حرم، کار و زندگي اش را تنها به ثمن گوش�ه 
چش�مي  از اهل بيت)ع( رها کرد و به مصاف 
با دش�منان تكفيري رفت. با همس�ر جانباز 
هماهنگ مي کن�م و راهي آدرس�ي که من 
را به مشكين دشت اس�تان البرز راهنمايي 
مي کند، مي ش�وم. به در خانه که مي رسم با 
اولين زنگ همسر جانباز به استقبالم مي آيد. 
وارد حياط کوچک و سربس�ته اي مي شوم. 
در هم�ان ابت�دا توجهم به س�مت ويلچري 
جلب مي ش�ود که گويي مدت هاس�ت کنار 
دوچرخه بچه ها جا گرفته اس�ت. وارد خانه 
مي ش�وم و دقيقًا به محض ورود چش�مم به 
جانباز محمد ميرزايي مي خورد که روي زمين 
نشسته و چش�م انتظار آمدن ماست. بعد از 
 احوالپرسي، گفت وگوي مان شروع مي شود.

   فاطمه... فاطمه
عباس و امیرعلي، فرزندان جانباز با رویي خوش 
پذیراي مان مي ش��وند و به خوبي معلوم است 
که از دیدن مان بس��یار خوش��حالند. کنارمان 
مي نشینند تا آنها هم ش��اهد گفت وگوي ما با 
پدرشان باشند. ابتدا نمي دانس��تم که جانباز 
محمد میرزایي به خاطر شرایط جانبازي قدرت 
تکلم ندارند همین که رک��وردر را کنار جانباز 
مي گذارم و مي خواهم خودش را برایم معرفي 
کند، نگاهي پرمعنا به همسرش مي اندازد، انگار 

از او مي خواهد که پاسخگوي سؤاالت ما باشد.
فاطم��ه رضای��ي همس��ر جانباز ک��ه گویي 
مدت هاس��ت زبان همس��رش ش��ده، رو به ما 
مي کند و مي گوید: فکر مي کنم ابتدا باید کمي 
 از شرایط آقامحمد برایتان بگویم. چشم راست و 
سمت راست بدن همسرم لمس)بي حس( است 
و قدرت تکلم ندارد. ایش��ان در حد یک سالم 
گفتن مي تواند صحبت کند. نزدیک پنج سال 
است که بچه ها صداي صحبت کردن پدرشان را 
نشنیده اند. حتي نمي تواند اسم بچه ها را بگوید و 
هر چه بخواهد نام من را صدا مي کند و مي گوید 
»فاطمه«. من شرمنده ام که همسرم نمي تواند 

خودش با شما صحبت کند.
با صحبت هاي همسر جانباز، خودم را بیش از 
پیش مرهون و مدیون مردان غیوري مي دانم که 
براي حفظ اسالم و اعتقادات دیني شان از همه 

دارایي شان مایه گذاشته اند.
   عباس و اميرعلي

همس��ر جانباز در ادامه پاسخگوي سؤاالتمان 
مي ش��ود و مي گوید: محمد ۳۲ س��ال دارد و 
سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ به سوریه رفت و یک سال 
در جبهه مقاومت جنگید ت��ا اینکه در نهایت 

جانباز شد.
خانم رضایي از مهاجرت ش��ان ب��ه ایران برایم 
مي گوید: همس��رم از دوران بچگ��ي در ایران 
زندگي کرده بود و من هم ۱۲ س��ال داش��تم 
که بعد از ازدواج با محمد به ای��ران آمدم. من 
و محمد در افغانستان بچه محل بودیم و امروز 
حدود ۱۲ سال است که ازدواج کرده ایم و ثمره 
این زندگي دو فرزند پس��ر به نام هاي عباس و 
امیرعلي است. همسرم با کار بنایي رزق حالل 
به خانه م��ي آورد و زندگي مان را مي چرخاند و 

الحمدهلل درآمد خوبي هم داشت.
   به شرط زيارت بي بي

همس��ر جانباز از چرایي حضور همس��رش در 

جبهه مقاوم��ت مي گوید: خانواده وابس��تگي 
زیادي به همس��رم داش��تند. محمد داش��ت 
زندگي اش را مي  ک��رد که دو ب��رادرش راهي 
جبهه شدند، بعد محمد به من گفت مي خواهم 
بروم و مانند برادرهایم و دیگر مجاهدان خدمتي 
کنم که من مخالفت کردم. آن زمان امیرعلي 
یک ماه بیشتر نداشت، گفتم من تنهایي از پس 
بچه ها برنمي آیم. محمد گف��ت نگران نباش، 
من مي روم و برمي گردم، فقط دلم مي خواهد 
براي بي بي زینب)س( کاري کنم. مي خواهم 
وقتي مي گویم همه دار و ندارم و همه زندگي ام 
به فداي اهل بیت باید ثابت کنم که اهل عمل 
هستم، بي بي زینب خودش هواي ما را دارد. به 
محمد گفتم تنها به یک شرط اجازه مي دهم که 
بروي. پرسید چه شرطي؟! گفتم من را هم به 
زیارت بي بي زینب)س( ببري! محمد گفت من 
قول مي دهم در اولین فرصت این کار را بکنم. 
وقتي این قول را به م��ن داد و خیالم از زیارت 
بي ب��ي زینب)س( راحت ش��د با تم��ام وجود 
رضایت دادم و خودم ساک س��فرش را بستم 
و مهیاي سفر شد. محمد س��ال ۱۳۹۴ بعد از 
مدتي آموزش به منطقه اعزام ش��د، تا مدافع 

حرم بي بي  زینب )س( شود. محمد رفت و ۲۰ 
روز بعد با من تماس گرفت. محمد س��ه ماه در 
منطقه بود و بعد به مرخصي آمد. کمي  بعد براي 
بار دوم اعزام ش��د و به خاطر اینکه مادرش به 

رحمت خدا رفته بود بازگشت .
   کما و جانبازي

عباس و امیرعل��ي گاه��ي وارد مصاحبه مان 
مي ش��وند و با کنجکاوي به صحبت هاي مادر 
گوش مي دهند. همسر جانباز از آخرین اعزام 

جانباز محمد میرزایي اینچنین روایت مي کند: 
همیشه همسرم قبل از عملیات بدون اینکه به 
من بگوید عملیاتي در پیش است مي خواست 
براي همه رزمنده ه��ا دعا کنم و ب��راي فتح و 
سربلندي اسالم نذر کنم. با شنیدن این حرف ها 
دل من هم دخیل حرم بي بي زینب مي ش��د و 

برایشان نذر و نیاز مي کردم .
وي ادامه مي دهد: یک شب قبل از مجروحیت 
محمد، سردرد شدیدي داشتم. آن شب خیلي 
منتظر تم��اس محمد ماندم اما خبري نش��د. 
نگرانش بودم، نمي دانستم چه شده که نتوانسته 
تماس بگیرد. خانواده برادرش در کنار ما زندگي 
مي کنند. همان ش��ب فاطمه خانم ب��رادرزاده 
همسرم به خانه ما آمد. از فاطمه سراغ گرفتم 
که عمو با شما تماسي نداش��ته است و ایشان 
گفت نه من هم اطالعي ندارم. فاطمه بعد از شام 
به خانه ش��ان رفت. کمي  بعد آماده شده بودم 
که بچه ها را بخوابانم، خودم هم بسیار دلشوره 
داشتم. تسبیح را به دست گرفتم و شروع کردم 
به ذکر گفتن. در همین حین زنگ در خانه به 
صدا درآمد. دیدم که مجدداً فاطمه به در خانه 
آمده است، با دیدن فاطمه کمي  شک کردم و 
نگراني ام بیشتر شد. به فاطمه گفتم چه شده؟ 
تو ک��ه االن رفته بودي! چرا برگش��تي؟ گفت: 
زن عموجان لباس هایت را ب��ردار تا به خانه ما 
برویم. با تعجب پرسیدم چیزي شده بگو! براي 
عمویت اتفاقي افتاده؟ گفت نه زن عمو، مادرم 
با شما کار دارد. به خانه ما بیا. به خانه آنها رفتم. 
فاطمه گفت آرام باش زن عم��و! عمومحمد از 
ناحیه کتف تیر خورده و چیزي نش��ده است. 
همان جا بودم که برادر محمد از سوریه تماس 
گرفت و به ما گفت به س��ر مزار پدر و مادرمان 
بروید و براي محمد دعا کنید، س��فره صلوات 
نذر کنید، محمد در کما اس��ت. من با شنیدن 
این حرف ها فقط گریه مي ک��ردم و تمام بدنم 
مي لرزید.  نمي دانستم باید چه مي کردم. فرداي 
همان روز به سمت مزار پدر و مادر محمد رفتم 
و دعا کردم و از آنها خواستم از خدا شفاي محمد 
را بخواهند. همان روز برادر محمد عکس هاي 
مجروحیت محمد را برایمان فرس��تاد. اوضاع 
جسمي  و وضعیت محمد اصالً خوب نبود. البته 
ابتدا به من گفته بودند فقط شانه اش تیر خورده 
است. شرایط خیلي سختي را گذراندم. محمد 
حدود دو هفته در بیمارس��تان سوریه بستري 

بود و بعد از اینکه به هوش آمده بود ایشان را به 
بیمارستان تهران منتقل کردند. در تب و تاب 
رفتن به بیمارستان و مالقات محمد بودیم که 
خبر دادند مجدداً به کما رفته است. بچه ها را هم 
با خودم به بیمارستان بردم، وقتي پدرشان را در 
آن وضعیت دیدند خیلي گریه و بي تابي کردند. 
سمت راست بدن محمد بي حس بود و قادر نبود 
حرکتي انجام دهد. پاهایش را هم نمي توانست 
تکان دهد. ابتدا فکر مي ک��ردم پاهایش قطع 
شده و با دیدن این حالت از هوش رفتم تا اینکه 
دکتر آمد و از وضعیت محمد و آسیب دیدگي 
مغز و از کار افتادگي سمت راست بدنش خبر 
داد. محمد نمي توانست هیچ حرفي بزند و این، 
کار را براي من که با این ش��رایط آشنا نبودم، 
س��خت تر مي کرد چون نمي توانستم متوجه 
اشاره ها و درخواس��ت هاي محمد بشوم. ابتدا 
برایش پرس��تار گرفتم اما چون محمد عصبي 
شده بود و نمي توانست برخورد خوبي با پرستار 
داش��ته باش��د او را مرخص کردیم  و از آن روز 
به بعد خودم همه ام��ور و کارهاي او را برعهده 
گرفتم. همه چیز از ذهن محمد پاک شده بود. 
ابتدا از محمد مي ترس��یدم، او حتي بچه ها را 

نمي شناخت.
  حرکت با ويلچر

همس��ر جانباز در ادامه مي گوید: برادر محمد 
زمان مجروحیتش باالي س��رش بود. دو برادر 
محم��د از هم��ان آغازین روزه��اي جنگ در 
سوریه در منطقه حضور داشتند. محمد جانباز 
۷۰درصد است و خودش نمي تواند به تنهایي راه 
برود. برخي اوقات که دوست دارد بیرون برود 
با ویلچر او را جابه جا مي کنم. داروهاي محمد 
را هم ماهانه با مراجعه به پزش��ک مي گیرم اما 
اگر داروه��ا را به ما ندهند خودم��ان باید تهیه 
کنیم، چاره اي هم نیست بدون دارو نمي تواند 
درد هایش را تاب بیاورد و سردرد هاي شدید 

مي گیرد و تشنج مي کند.
  کنايه هاي ناتمام

همسرانه هاي جانباز ۷۰درصد مدافع حرم 
به طعن��ه و کنایه مردم و همش��هریانش 
از حضور همس��رش در جبهه مقاومت 

که مي رس��د مي گوید: ابتدا از 
شنیدن کنایه هاي مردم 

ب��ه تنگ آم��ده بودم. 
وقت��ي همس��رم را 
روي ویلچ��ر ب��ه 
بی��رون مي ب��رم 
و ب��ه زیارتگاه و 
گلزار ش��هدا یا 
س��ر مزار پدر و 

مادرش مي رویم، 
هر کسي از کنارمان رد مي شود 
حرفي مي زن��د، یکي مي گوید 
نگاه کن همسرت براي خاطر 
پ��ول خ��ودش را به ای��ن روز 
انداخته است. دیگري به کنایه 
مي گفت: مگر چقدر مي دادند؟ 
من هم جوابي برایشان نداشتم. 
فق��ط در دل��م ب��ه حض��رت 
زینب)س( توسل مي کردم و از 
خدا مي خواستم به من صبري 
زینب گونه بدهد. نمي خواستم 
با آنها که جاهل بودند دهان به 
دهان ش��وم و بحث کنم. همسر 
جانب��از آه��ي مي کش��د و ادامه 

مي دهد: زخم زبان زیاد ش��نیدم. 
از کس��ي که در امنیت کامل زندگي 
مي کند و احترام اهل بیت)ع( را نگه 

نمي دارد چه انتظاري مي شد داشت؟  همه این 
طعنه ها و کنایه ها را تحمل مي کنم تا شاید من 

هم ذره اي از جهاد ایشان اجر ببرم.
  بازي هاي ناتمام

امیرعلي و عب��اس در کنار ما مش��غول بازي و 
جن��ب و جوش هس��تند، از همس��ر جانباز در 
م��ورد عکس العمل بچه ها نس��بت به وضعیت 
پدر و مادرش��ان مي پرسم. ایش��ان مي گوید: 
پس��ر کوچکم امیرعلي از عباس بسیار شلوغ تر 
و پرجنب وجوش تر است. هنوز به خوبي شرایط 
جس��مي  پدر را درک نمي کند. امیرعلي روي 
شانه هاي پدرش مي نشیند و از او مي خواهد با او 
بازي کند اما بابایش او را کنار مي زند یعني اینکه 
برو کنار حوصله بازي با بچه ها را ندارم. حرفي 
هم که نمي تواند بزند. اول خیلي با بچه ها بازي 
مي کرد و آنها را با خود ب��ه پارک مي برد اما این 
روزها دیگر نمي تواند. خیلي با بچه ها با مهرباني 
برخورد مي کرد اما در حال حاضر به خاطر اینکه 
نمي تواند صحبت کند کمي  عصبي مي شود. من 
هم به خاطر شرایط همس��رم خانه اي دربست 
کرایه کردم ت��ا آمد و ش��د و وضعیتش مزاحم 
همسایه ها نش��ود. چون ایش��ان نمي تواند به 
خوبي راه برود باید دنبال خانه اي مي گشتم که 
پله نداشته باش��د و اتاق خوابش پنجره داشته 
باش��د براي همین پیدا کردن خان��ه اي با این 
شرایط با وضعیت مسکن کمي  برایم دشوار بود 
که به لطف و کرم خدا و همراهي یکي دو نفر از 
دوستان و ارادتمندان خانواده مدافعان حرم این 

اتفاق خوب افتاد.
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کنار کوچک تری��ن عضو خانه مي نش��ینم و از 
امیرعلي که با گوش��ي مادرش مش��غول بازي 

است مي پرس��م پدرت را 
چق��در دوس��ت داري؟ 
مي گوی��د ب��ه ان��دازه 
ع��دد ۲۰. مي پرس��م 
بیش��ترین عددي که 
مي شناس��ي چن��د 

است؟ مي گوید ۲۰!
امیرعلي س��ن زیادي 
ندارد، شاید او مفهوم 
ایث��ار و گذش��تي که 
پ��درش براي دف��اع از 
اسالم انجام داده را به این 
زودي متوجه نش��ود اما 
براي او نمره مرام و معرفت 
پدرش که شاید به خاطر 
مصرف داروها و ش��رایط 
جانبازي اش دیگر حوصله 
بازي ب��ا بچه هایش را هم 

ندارد ۲۰ باشد.
همین جا همس��ر جانباز 
وارد گفت وگ��وي م��ا 
مي ش��ود و مي گوید: 
نبودن هاي محمد 

در خانه با توجه به داش��تن بچه هاي کوچک، 
چندان سخت نبود. همس��رم از سوریه تماس 
مي گرفت و احوال من و بچه ها را مي پرس��ید. 
همین هم براي من دلخوشي بود. خود محمد 
خیلي دوست داش��ت در این مسیر قرار بگیرد 
و انتخاب خودش ب��ود و امیدوارم این جانبازي 

را خدا از او بپذیرد.
  همسنگر جانباز

همس��ر جانباز در حالي که یک سیني چاي در 
دس��ت دارد کنار من و امیرعلي مي نش��یند و 
مي گوید: ما از کسي توقعي نداریم، تنها شرط 
رضایت من براي اعزام محمد که همان سفر به 
سوریه بود محقق نشد و من بي قرار زیارت بي بي 
ماندم و شاید به رغم همه پیگیري هاي من هیچ 
وقت زیارت بي بي زینب)س( قسمت من نشود 
اما من امروز به عنوان همسر جانباز در کنارش 
مي مانم و همه سختي ها و کمبودهاي این مسیر 
را هم با جان و دل قبول مي کنم و گله اي ندارم. 
امیدوارم خود حضرت زینب)س( من را در زمره 
دوس��تداران اهل بیت)ع( قرار دهد و من را در 
ثواب و اجر مجاهدت همس��رم محمد میرزایي 

شریک گرداند.
  شهادت »علي«

وقتي مي خواهم از جانب��از مدافع حرم محمد 
میرزایي عکس بگیرم، با دس��ت ب��ه مهتابي 
باالي سرش اشاره مي کند، همسرش مي گوید 
منظور محمد این اس��ت که المپ ها را روشن 
کنید تا نور کافي براي تصویربرداري تان داشته 
باش��ید. نشس��تن این همه مدت براي جانباز 
روي زمین ش��رایط سختي اس��ت. از همسر 
جانباز مي پرس��م، حوصله همسرتان در خانه 
س��ر نمي رود؟! فاطمه رضایي مي گوید: وقتي 
دل محمد مي گیرد او را سوار ویلچر مي کنم و 
با خودم بیرون مي برم. گاهي هم به گلزار شهدا 
مي روم تا روزهاي جبهه و جنگ را در ذهنش 
مرور کند. روزهایي که شاید به خاطر شرایطش 
دیگر هیچ وقت نتواند از آن روزها و خاطراتش 
برایمان روایت کن��د. محمد وقتي به مرخصي 
مي آمد از رش��ادت و ش��جاعت بچه ها تعریف 
و گاهي از ش��هادت رفقایش صحبت مي کرد. 
خوب به یاد دارم چن��د روزي از اولین دوره اي 
که به مرخصي آمده بود مي گذشت که برادرش 
به خانه ما آمد و به محمد گفت دوستت »علي« 
به شهادت رسیده است. محمد حال و روزش 
دگرگون ش��د. رفت اتاق و زار زار گریه کرد و 
گفت خوش به حالش، چه س��عادتي نصیبش 
ش��د. دکترها گفتند مش��خص نیست محمد 
بتواند س��المتي اش را به دس��ت بیاورد یا نه. 
اینکه مجدداً قادر باشد صحبت کند یا نتواند، 

به آینده بستگي دارد.
  التماس دعا

به پای��ان مصاحبه ام مي رس��م. فاطمه رضایي 
همسر جانباز مدافع حرم لش��کر فاطمیون در 
پایان همکالمي  دوس��تانه مان از ما مي خواهد 
براي او و همسرش دعا کنیم. باورکردنش کمي  
سخت است، در میانه زندگي آرامي  که در کنار 
زن و بچه ات داري، به یک باره اعتقادات و غیرتت 
تو را به خود مي آورد که باید بار جهادت را ببندي 
و راهي شوي و تو بي هیچ تعللي راهي مي شوي. 
مي روي تا با قافله کربالي امام حسین)ع( با اقتدا 
به علمدار کربال حضرت عباس)ع( رداي جانبازي 
به ت��ن کني... ب��ا فاطمه رضای��ي خداحافظي 
مي کنم، دس��ت هایم را مي گیرد و مي گوید ما 

همچنان به دعا هاي شما نیازمندیم.
  مهمان 5شهيد گمنام

از خانواده جانباز مدافع ح��رم محمد میرزایي 
خداحافظي مي کنم و راهي مي شوم. چشمم به 
مقبره شهداي گمنام سر خیابان اصلي مي افتد 
و با خودم مي گویم براي لحظاتي مهمان خانه 
این پنج  شهید گمنام ش��وم و در محضر شهدا 
ب��راي خانواده ه��اي ایثارگري که هم��ه دار و 
ندارشان را براي امنیت امروزمان هزینه کردند 
دعا کنم. باشد که شفاعت شان به ما هم برسد. 

ان شاءاهلل...

از اميرعلي مي پرس�م پدرت را چقدر 
دوست داري؟ مي گويد به اندازه عدد 
20. مي پرس�م بيش�ترين ع�ددي که 
مي شناسي چند اس�ت؟ مي گويد 20! 
اميرعلي س�ن زيادي ندارد، ش�ايد او 
مفهوم ايثار و گذشتي که پدرش براي 
دفاع از اسالم انجام داده را به اين 
زودي متوجه نش�ود اما براي او 
نمره م�رام و معرفت پدرش که 
ش�ايد به خاطر مص�رف داروها 
و ش�رايط جانب�ازي اش ديگ�ر 
حوصله بازي با بچه هايش 
را هم ن�دارد 20 باش�د

تنها شرط رضايت من براي اعزام محمد 
که همان س�فر به س�وريه بود محقق 
نشد و من بي قرار زيارت بي بي ماندم. 
شايد به رغم همه پيگيري هاي من هيچ 
وقت زيارت بي بي زينب)س( قسمتم 
نشود اما امروز به عنوان همسر جانباز 
در کن�ارش مي مانم و همه س�ختي ها 
و کمبودهاي اين مس�ير را هم با جان 
و دل قب�ول مي کن�م و گل�ه اي ندارم
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