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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيدان حاجي مراد و محمد معارف وند، 2 برادري كه در كربالي 5 آسماني شدند 

پدرم 68 سال داشت و با اعزام شدن مداوم برادرها تصميم گرفت به جبهه برود

بعد از شهادت حاجي مراد،  شنيدن خبر شهادت محمد  سخت  بود

جدول

پاسخ جدول شماره 5851

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5852
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از باال به پايين
ــور جزيره اي غرب اروپاـ  شكل زمين  3ـ  پايتخت   1ـ  آموختني طالب فيضـ  خودروي تشريفاتي  2ـ  كش
 ايتالياـ  سالح تركيدنيـ  شبكه و سايتـ  روستاي كوچك  4ـ  محصول ساوهـ  خويشتنداري و پرهيزـ  نوبت بازي 
 5ـ  شكنجه و عذابـ  راهنماي راهـ  رطوبتـ  پارچه ابريشمي رنگين  6ـ  خاندانـ  بوي رطوبتـ  عضو مجلس 
ــندـ  بخار دهانـ  چين و شكن  ــور ساعت سازانـ  ناپس ــندلـ  انحنا  8ـ  پايتخت كش  سناـ  ريگ نرم  7ـ  روش
ــاريـ  از ويتامين هاـ  انتها  11ـ  يدك،  ــادون   10ـ  باالي فرنگيـ  عامل بيم  9ـ  نوعي هواپيماي جنگيـ  م
ــرمربي پرسپوليسـ  شيوا و رسا  ــاورزي  12ـ  داغ و سوزانـ  س  دنبالهـ  مايه حياتـ  از رنگ هاـ  قطعه زمين كش
ــي  14ـ  صلح و صفاـ   ــتـ  نوعي پخت برنجـ  نت ميان ــخني كه در آن طراوت ديگري اس  13ـ   بيم دادنـ  س
پايتخت تركيه  15ـ  وي در سال 1953 نخستين عمل پيوند كليه را در مورد انسان با موفقيت انجام دادـ  بهتر از 

درمان است

از راست به چپ
 1ـ  از آثار جالل آل احمدـ  چيزهاي ضروري و الزم  2ـ  گودال داراي آب بدبو و گنديدهـ  پشتيبان   3ـ  حرف 
فاصلهـ  صدمتر مربعـ  از نزوالت جويـ  واحد نظامي  4ـ  گيره فلزيـ  هجده بيت اول مثنوي موالناـ  سنگ قيمتي 
ــندالنـ  نوآوري ـ  حرف  ــاكيـ  بدتر از بد!  6ـ  بازي روش ــازمان مللـ  ساز ش  5ـ  جزم انديشـ  نام دبير كل س
دهن كجي  7ـ  تكرار حرف آخرـ  گمانـ  از شهرهاي آفريقاي جنوبي   8ـ  وسيله دست داورـ  واحد سيگارـ  ترك 
ــتور كارـ  آرايشـ  نام طرح نوين اقتصادي روسيه سابق در  استخوانـ  نام مقامی از دوازده مقام موسيقی  9ـ  دس
سال 1921  10ـ  عدد اولـ  اجازه انتشار روزنامهـ  پدر شعر فارسي  11ـ  كانون دايرهـ  دوستيـ  خاطر و ذهنـ  
از حبوبات   12ـ  حركت كرم گونهـ  زد و خوردـ  صنعت سيب زميني  13ـ  اضافيـ  پدر ادريس پيامبرـ  بز كوهي 

ـ حرف خطاب  14ـ  روشني و فروغـ  عاري از ميكروب هاي زنده   15ـ  حراستـ  آخرين فرزند خانواده
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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
در واپسين روزهاي دي ماه، به دعوت مسئوالن 
پايگاه بسيج مقاومت شهيد علي اصغر قرهي 
حوزه 211 گلكار سپاه امام سجاد)ع( كرج، راهي 
منزل شهيدان حاجي مراد و محمد معارف وند 
مي شويم؛ دو برادر شهيدي كه در جبهه همرزم 
بودند و درنهايت هر دو در عمليات كربالي5 به 
شهادت رسيدند. ابتدا برادر بزرگ تر حاجي مراد 
به شهادت مي رسد و محمد كه در چند قدمي 
برادر بوده باالي س�ر ش�هيد حاضر مي شود و 
پيكر بي سر و دست برادر را در آغوش مي گيرد. 
همان صحنه اي ك�ه امام حس�ين)ع( بر پيكر 
مطهر حضرت ابوالفض�ل)ع( در كربال رقم زد 
اين بار در كربالي5 ش�لمچه ظهور و بروز پيدا 
مي كند. اما تنها چند س�اعت زمان الزم بود تا 
محمد هم به برادر شهيدش ملحق شود و هر دو 
شهداي كربالي5 شوند. براي آشنايي با سيره و 
زندگي شهيدان حاجي مراد و محمد معارف وند 
با مه�ري معارف وند، خواهر ش�هيدان و ربابه 
معارف وند، همسر شهيد حاجي مراد معارف وند 
به گفت وگو نشستيم كه ماحصلش را مي خوانيد. 

 ربابه معارف وند، همسر شهيد حاجي مراد 
معارف وند

فصل آشنايي شما و ش�هيد  حاجي مراد 
معارف وند چطور رقم خورد؟

ــبت فاميلي داشتيم و  من و  حاجي مراد با هم نس
ــايه ديواربه ديوار بوديم. سال 1358 ازدواج  همس
ــغلش آزاد بود و بعد كارمند مجموعه  كرديم. ش
ــد. من و حاجي مراد هفت سال  ورزشي آزادي ش
ــل اين زندگي چهار  با هم زندگي كرديم. ماحص

فرزند پسر است. 
چطور شد كه به جنگ رفت؟

حاجي مراد بسيجي بود. يك بسيجي واقعي. روحيه 
بااليي هم داشت. بسياري از اوقات در پايگاه بسيج 
و مسجد بود و ديروقت به خانه مي آمد. كمي بعد 
از آغاز جنگ سال 1362بود، يك روز آمد و به من 
گفت مي خواهم بروم جبهه. من گفتم: »با اين چهار 

تا بچه چه كنم؟« 
موقع شهادت پدرشان بچه ها چند سال 

داشتند؟
بزرگ ترين فرزندم متولد 59 بود و زمان شهادت 
ــت. فرزند دومم متولد  ــال داش ــش س پدرش ش
ــد64. آخرين  ــومم متول ــود و فرزند س 1361ب
ــهادت همسرم به  فرزندمان هم پنج ماه بعد از ش
ــهادت  دنيا آمد. روزي كه بچه چهارمم بعد از ش
حاجي مراد به دنيا آمد خيلي برايم سخت بود. باور 
اينكه اين نوزاد االن پدر ندارد و پدرش را از دست 

داده دشوار بود. 
با وج�ود بچه ه�ا، چطور راضي ش�ديد 

همسرتان به جبهه برود؟ 
راستش برايم سخت بود، اما با من صحبت كرد و 
من را براي حضورش در جبهه راضي كرد. مي گفت: 
ــته باشيد.  »بايد صبر حضرت زينب)س( را داش
ــي بايد برود؟ دشمن مي آيد  اگر ما نرويم چه كس
ــود.« گفتم: »من سه فرزند  و وارد خاك ما مي ش
دارم و منتظر به دنيا آمدن فرزند ديگرم هستم.« 
ــت. من شما را به خدا  گفت: »خدايتان بزرگ اس
مي سپارم؛ ان شاءاهلل كمكتان مي كند.« من مادر 
ــتم و تنها بودم، براي همين وابستگي  و پدر نداش
زيادي به او داشتم. حاجي مراد سال 1362 براي 
اولين بار به جبهه اعزام شد و سه ماهي در جبهه 
ماند و بعد آمد و درنهايت 24 دي ماه 1365 در سن 

29 سالگي به شهادت رسيد. 
وقت هايي كه به مرخصي مي آمد از جبهه 

براي شما تعريف مي كرد؟ 
بله؛ از حال و هواي جبهه ها و همرزمانش تعريف 
مي كرد. مي گفت: »رزمندگان با هم دعا مي كنند 
ــهدا را  ــه خدا نزديك تريم. وقتي ش و ما در آنجا ب
ــين)ع( را در كنار  ــام حس ــا وجود ام مي آورند م
ــتان  ــاس مي كنيم.« وقتي دوس ــان احس خودم
ــدند، دلتنگي مي كرد و  ــهيد مي ش و رفقايش ش
مي گفت: »رفقايم رفتند و من جا ماندم.« من هم 
دلداري اش مي دادم و مي گفتم: »هركسي قسمتش 

هرطوري است همان رقم خواهد خورد.« 
از آخرين وعده ديدارتان با همس�رتان 

بگوييد؛ چطور راهي اش كرديد؟
عمليات كربالي 4 كه به اتمام رسيد، حاجي مراد 
تازه به مرخصي آمده بود كه متوجه شد قرار است 
عمليات كربالي5 اجرايي شود. بي قرار شده بود. 
خودش را به در و ديوار مي زد؛ مي گفت: »چرا من 
االن كه قرار است عمليات بشود، در منطقه نيستم؟ 
من چهار ماه آنجا بودم، خبري از عمليات نشد.« 
ــت: »من بايد  همه اش ناراحتي مي كرد و مي گف
بروم.« گفتم: »تو تازه آمده اي، بچه ها را نديده اي. 
سه روز بيشتر پيش ما نبودي. بمان بعد مي روي...« 
اما نتوانست. حال عجيبي داشت. براي همين به 
همه فاميل ها يكي يكي سر زد و كارهايش را انجام 

داد و بليت تهيه كرد و رفت. 
سفارشي براي شما نداشت؟

چون تازه از جبهه برگشته بود، تمام پاهايش تاول 
زده بود. دست ها و پاهايش را حنا گرفتم و گفتم: 
»نمي خواهي بيشتر بچه ها را ببيني؟« گفت: »نه؛ 
تو مراقب بچه هاي من باش. بچه هاي من را خوب 
نگه دار و در راه خدا، قرآن و دين بزرگشان كن. به 
ــند. الحمدهلل امروز از  آنها ياد بده كه واليتي باش
ــاب كرده اند راضي  تربيت بچه ها و راهي كه انتخ
هستم و مي دانم كمك هاي خود شهيد در طول 
زندگي بسيار شامل حال من شده است. درنهايت 
ــت.« حاجي مراد و  ــاورد و رف ــرم طاقت ني همس
برادرش محمد در عمليات كربالي 5 با هم همرزم 
بودند و هر دو در اين عمليات به شهادت رسيدند. 

به عنوان يک همسر، شهيد معارف وند چه 
خصوصيات اخالقي داشت؟

حاجي مراد بسيار خوش اخالق بود. پدري نمونه 
ــت. ارادت زيادي به  ــواي بچه هايش را داش كه ه
والدينش داشت و به آنها احترام مي گذاشت. اهل 
دين و قرآن بود. يك شب نماز شبش را ترك نكرد. 
نمازهايش آنقدر طوالني و با تضرع و خشوع بود كه 

من هميشه به اين حالش غبطه مي خوردم. بعد از 
به دنيا آمدن بچه ها مي گفت بچه ها را بدون وضو 
شير نده. بگذار بچه ها پاك و صالح رشد و پرورش 
ــه درآمد چنداني  ــد. حاجي مراد با اينك پيدا كنن
ــتيم اما مقيد بود كه خمس مالش را بدهد.  نداش
مي گفت: »اگر خمس مالمان را ندهيم دارايي مان 
حالل نمي شود.« به خيلي از نكات توجه داشت. در 
ايام محرم از ابتدا تا آخر محرم در مسجد خادمي 
مي كرد و براي برگزاري مراسم هميشه پيش قدم 

بود. نيمه هاي شب از پايگاه بسيج مي آمد. 
گفتيد همسرتان و برادرش در عمليات 

كربالي5 به شهادت رسيدند؟ 
ــهيد شد و بعد  ــرم حاجي مراد ش بله؛ ابتدا همس
برادرش محمد. ايشان مجرد بود و زمان شهادت 
20 سال داشت. هر دو برادر به فاصله چند ساعت 
از هم شهيد شدند.  حاجي مراد آرپي جي زن بود. 
حين عمليات تركش خمپاره هاي دشمن به سرش 
اصابت مي كند و سرش از بدن جدا و دست ديگرش 

هم قطع مي شود؛  اينگونه به شهادت مي رسد. 
وصيتنامه اي از ايشان در دست هست؟

بله؛ حاجي مراد دو وصيتنامه داشت؛ يك وصيتنامه 
براي من و بچه ها و وصيتنامه اي ديگر هم كه كلي 
نوشته بود. حاجي مراد در وصيتنامه اش به حجاب 
تأكيد داشت و روي اين مسئله بسيار حساس بود. 

خبر شهادت را چطور شنيديد؟
همه فاميل و بستگان خبر شهادت حاجي مراد را 
شنيده بودند و به خانه ما رفت و آمد مي كردند اما 
كسي نمي توانست خبر شهادت حاجي مراد را به ما 
بدهد. وقتي پيكر حاجي مراد به معراج انتقال داده 
شد حدود 10 روز بعد از شهادت حاجي مراد بود. 
درنهايت ما متوجه خبر شهادت همسرم شديم. 
ــر شهيد شدم و اين  من در سن 22 سالگي همس
شرايط را براي من كه منتظر به دنيا آمدن فرزند 

چهارمم بودم، سخت تر كرده بود. 
با نبودن هاي همسرتان بعد از شهادتش 

چطور روزگار گذرانديد؟
ــهادتش هم هميشه كمك  حاجي مراد بعد از ش
حال من و خانواده است. وقتي گرفتار مي شديم 
ــه مددمان  ــر موضوعي گير مي كرديم ب و بر س
ــراي آينده بچه ها  ــت ناراحتم يا ب مي آمد. هروق
نگران مي شوم، به سر مزارش مي روم و مي نشينم 
ــم و حاجي مراد همان  ــش صحبت مي كن و براي
ــب به خوابم مي آيد و من را دلداري مي دهد  ش
ــت، ناراحت نباش.«  و مي گويد: »خدا بزرگ اس
ــد و من را  ــكند به خوابم مي آي وقتي دلم مي ش
آرام مي كند. اينكه مي گويند شهدا زنده اند و نزد 
پروردگارشان روزي مي خورند بحق است و من 
اين را به عينه در طول زندگي و نبودن هاي همسر 

شهيدم حس كرده ام. 

 مه�ري معارف ون�د خواه�ر ش�هيدان 
حاجي مراد و محمد معارف وند 

از خانواده تان برايمان بگوييد. اهل كجا 
هستيد؟

ما اصالتاً اهل مالير هستيم. پنج خواهر و چهار 
برادر بوديم كه دو برادرم به نام هاي حاجي مراد و 
محمد در عمليات كربالي5 به شهادت رسيدند. 
ــين حاجي مراد متولد 1295 بود كه  پدرم حس
بعدها براي خدمت در جبهه او همپاي برادرانم 
ــل از انقالب و  ــد. فضاي خانواده ما قب راهي ش
ــا در خانواده اي  ــي نكرد. م بعد از انقالب تفاوت
متدين و مذهبي رشد كرديم كه به دين و حجاب 
ــاده اي  اهميت زيادي مي داديم. پدرم كارگر س
ــادي مي داد.  ــالل اهميت زي بود كه به رزق ح
ــا همكارانش  ــش مي آمد پروژه اي را ب گاهي پي
برمي داشتند تا انجام بدهند. پدر با وجدان باالي 
كاري وظيفه اش را انجام مي داد و معتقد بود نان 
حالل عاقبت به خيري مي آورد و شهادت بچه ها 

سندي محكم بر اين ادعاي پدر شد. 
اوضاع و احوال خانه تان در زمان جنگ 
چطور ب�ود؟ اولي�ن رزمن�ده خانه تان 

كداميک از برادرها بود؟
به خاطر اعتقادات مذهبي با آغاز جنگ سه برادرم 
كه امكان حضور در جبهه را داشتند راهي شدند. 
ــت، اما وقتي  پدر مخالفتي با حضور بچه ها نداش
ــغول  ــوم راهنمايي مش ــه در كالس س محمد ك
ــادر كمي نگران  ــزم رفتن كرد، م تحصيل بود، ع
ــت. بگذار كمي  ــد و گفت: »صبر كن. زود اس ش
بزرگ تر شوي بعد برو!« اما محمد ناراحت مي شد 
ــروم.« درنهايت مادر  ــه؛ من بايد ب و مي گفت: »ن
ــد. برادرم محمد ابتدا  رضايت داد و او هم راهي ش
ــيجي حضور پيدا كرد و دوران  به عنوان يك بس
خدمت سربازي اش را هم در سپاه گذراند و بعد از 
اتمام خدمتش به عضويت سپاه درآمد. محمد چند 
ماهي در سال 1360در بعلبك لبنان خدمت كرد. 
برادرم 17 سال داشت اما به خاطر قد بلند و هيكل 
ــتر از اينها نشان مي داد.  و محاسنش سنش بيش
محمد از سال 1360 تا زمان شهادتش يعني سال 
1365 در عمليات هاي مختلف شركت كرد و وقتي 
هم به مرخصي مي آمد ما چندان او را نمي ديديم 
ــجد حضور داشت. بعد از محمد  و در بسيج و مس

 حاجي مراد و پرويز هم راهي جبهه شدند. 
گويا پدرتان هم در جبهه حضور داشت. 
با توجه به سن بااليي كه داشت، برايش 

دشوار نبود؟
پدرم 68 سال داشت و با اعزام شدن مداوم برادرها 
تصميم گرفت به جبهه برود. مي گفت: »من كه 
ــايد بتوانم در  نمي توانم بجنگم اما مي روم تا ش
آشپزخانه كار كنم و غذايي گرم دست رزمنده ها 
بدهم.« ايشان حدود چهار ماه در جبهه بود. بسيار 
پيش مي آمد كه محمد،  حاجي مراد و پدر همزمان 
در جبهه باشند. پدرم به حاجي مراد مي گفت: »تو 
متأهلي. سه فرزند داري. سعي كن كمتر بروي. 
من به جاي تو مي روم.« اما حاجي مراد مي گفت: 
ــي وظيفه اي دارد. من هم  »نه پدر جان؛ هركس
ــالم آن را  وظيفه اي دارم كه بايد در راه دينم اس

ادا كنم.« 
پدرتان خاطرات حضورش را در جبهه 

برايتان روايت مي كرد؟
بله؛ پدر از كارها و خدماتي كه آنجا براي رزمنده ها 
ــف مي كرد. پدر  ــد برايمان تعري انجام مي دادن
ــد و ما خرما  ــي رزمندها مي آين مي گفت: »وقت
ــان مي دهيم، باعث  ــربت و غذايي دستش و ش
ــد. آنها براي  ــود و نيرو مي گيرن خداقوتي مي ش
امنيت ما جانشان را در طبق اخالص گذاشته اند 

پ�درم 68 س�ال داش�ت و ب�ا اع�زام 
ش�دن مداوم برادره�ا تصميم گرفت 
ب�ه جبه�ه ب�رود. مي گفت: »م�ن كه 
نمي توانم بجنگم اما مي روم تا ش�ايد 
بتوانم در آشپزخانه كار كنم و غذايي 
گرم دس�ت رزمنده ها بدهم.« ايشان 
حدود چهار ماه در جبهه بود. بس�يار 
پي�ش مي آمد كه محم�د، حاجي مراد 
و پ�در همزم�ان در جبه�ه باش�ند
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و جلوي دشمن مي ايستند.« 
ش�هادت هر دو برادرتان حاجي مراد و 
محمد در عمليات كربالي5 رقم خورد. از 

نحوه شهادتشان برايمان بگوييد. 
محمد و حاجي مراد هر دو در عمليات كربالي5 
حضور داشتند و همرزم بودند. در روند عمليات 
ابتدا حاجي مراد و بعد محمد به فاصله چند ساعت 
از برادرش به شهادت مي رسد. همرزمانش نحوه 
شهادتشان را اينگونه براي ما روايت كردند كه گويا 
حاجي مراد به فاصله چند متري جلو تر از محمد 
ــتون در حال حركت بوده كه تركش  در يك س
ــرش اصابت مي كند و سر  خمپاره دشمن به س
برادرم از بدنش جدا مي شود و به شهادت مي رسد. 
ــهادت حاجي مراد مي شود  محمد كه متوجه ش
ــرش مي رود و پيكر بي سر و دست برادر  باالي س
را درآغوش مي گيرد. بچه ها از محمد مي خواهند 
تا همراه پيكر به عقب برگردد تا به خاطر نداشتن 
سر تشخيص پيكر شهيد دچار مشكل نشود، اما 

محمد قبول نمي كند. 
ــپارد  محمد پيكر حاجي مراد را به بچه ها مي س
ــود كه نزديك اذان صبح  و خودش راهي مي ش
تركشي به سفيدران محمد اصابت مي كند و در 
گوشه اي مي نشيند. يكي از همرزمانش كه جثه اي 
ريز تر از محمد دارد به محمد مي گويد: »بيا من 
تو را به عقب برگردانم.« اما محمد مي گويد: »برو 
فسقلي! تو نمي تواني من را برگرداني عقب. من 
همين جا مي مانم تا بچه ها از راه برسند.« محمد 
همان جا مي ماند. بچه ها درگير عمليات بودند و 
محمد كه به شدت مجروح شده بود  در منطقه 

مي ماند. كسي از وضعيت محمد باخبر نبود. 

كي متوجه ش�هادت برادرت�ان محمد 
شديد؟

ابتدا خبر شهادت حاجي مراد را برايمان آوردند. آن 
هم چند روز بعد از شهادتش. دادن خبر شهادت 
حاجي مراد براي آنهايي كه مي دانستند ايشان به 
ــواري بود؛ چراكه  شهادت رسيده است، كار دش
ــخص نبود. در اين  وضعيت محمد هم اصاًل مش
ــتگانمان تغيير  ــايه ها و بس چند روز رفتار همس
ــد پچ پچ مي كردند و  كرده بود و تا ما را مي ديدن
همه اينها ما را نگران مي كرد. درنهايت يك روز 
ــرعموهايم به خانه ما آمدند و خبر  عمو ها و پس
ــدرم دادند و  ــهادت حاجي مراد را به مادر و پ ش
گفتند: »محمد در جبهه است و ان شاءاهلل به زودي 
ــم حاجي مراد را برگزار كرديم و  مي آيد.« مراس
چشم انتظار آمدن برادرم محمد شديم، اما خبري 
از محمد نبود كه نبود. بعد گفتند شايد مجروح 
شده و درنهايت هم اعالم كردند كه شهيد شده 

است. اما با توجه به شرايط منطقه فعاًل وضعيت 
ايشان مشخص نيست. 

شنيدن خبر شهادت برادرها براي پدر و 
مادر سخت نبود؟

سخت كه بود اما خدا كمك كرد و تاب و تحملش را 
به خانواده هديه كرد. مادر و پدر با چشماني گريان 
ــد: »راضي ام  ــكر مي كردند و مي گفتن خدا را ش
ــود. از همه  ــدا.« مادر اما بي تاب تر ب به رضاي خ
سخت تر اين بود كه وضعيت محمد مشخص نبود. 

مي گفتند يا اسير است يا شهيد. 
كي پيكر محمد را برايتان آوردند؟

ــتيم  ــراد را كه خاك كرديم نمي توانس حاجي م
راحت شويم. يك حال عجيبي داشتيم. احساس 
مي كردم وجودم هنوز بي قرار است. بعد از برگزاري 
ــر آوردند  ــم چهلم حاجي مراد بود كه خب مراس
ــد. 40 روز ما  ــايي كرده ان پيكر محمد را شناس
چشم انتظاري كشيديم. 40 روزي كه با سختي و 
دلتنگي بر ما گذشت. امتحاني بود كه خداوند بر 
سر راه مادر و پدرم قرار داد. نحوه شهادت بچه ها، 
مفقوداالثري شان و انتظاري كه براي شناسايي 
پيكر محمد كشيدند همه امتحان خدا بود. وقتي 
پيكر محمد را آوردند روي كفنش نوشته بودند: 
ــت، بازش نكنيد.« ما پيكر محمد  »ديدني نيس
ــا عكس هايي از جنازه محمد  را نديديم اما بعد ه
ديديم كه همه گوشت هاي بدنش آب شده و يك 
پوست و استخوان شده بود. با شهادت حاجي مراد 
ــدن محمد بوديم كه خبر  كنار آمده و منتظر آم
شهادت محمد كار را سخت تر كرد. محمد خيلي 
ــت. ما  ــهادت را مي زد. آرزويش را داش حرف ش
مي گفتيم حيف است اما محمد مي گفت: »چي 

بهتر از شهادت؟! خدا بايد دوستت داشته باشد، 
بايد بپذيرد، بايد عاشقت شود تا شهادت نصيبت 

گردد.« 
چ�ه ش�اخصه هاي اخالق�ي در وج�ود 
برادرهاي شهيدتان حاجي مراد و محمد 

شما را دلتنگ مي كند؟
حاجي مراد و محمد هر دو پيرو امام خميني)ره( 
ــتند.  بودند و ارادت زيادي به واليت فقيه داش
ــفارش به حجاب و پوشش اسالمي  هميشه س
ــد مهربان و  ــراد و محم ــد. حاجي م مي كردن
ــراي مهرباني هاي  ــالق بودند. دلم ب خوش اخ
برادرانه شان تنگ مي شود. من و محمد فاصله 
ــتيم. محمد يك موتور  سني كمي با هم داش
داشت كه من را هم با خود به مراسم هاي مذهبي 
مثل دعاي كميل و... مي برد. آخرين باري كه 
مي خواستيم بدرقه اش كنيم به عكاسي رفت 
ــي را به من نشان داد  و وقتي به خانه آمد عكس
و گفت: »ببين خواهر من كه شهيد شدم از اين 
عكس استفاده كنيد.« ما هم كمي سربه سرش 
ــت  ــم. مي گفت: »دوس ــتيم و خنديدي گذاش
داشتيد يك دست و پا نداشتيد اما هيكل من 
را داشتيد؟« كلي ما را مي خنداند و به ما روحيه 
مي داد. برادرهايم توجه زيادي به حرام و حالل 
ــتند. يك بار خواب  ــته و هواي ما را داش داش
محمد را ديدم و به او گفتم: »كجايي؟ ما هرچه 
مي گرديم تو را پيدا نمي كنيم.« گفت: »چرا من 
را نمي بينيد؟ من همه شما را مي بينم.« محمد 
خيلي منظم و مرتب بود. هميشه لباس هايش 
ــيد.  ــرد. به ظاهرش خيلي مي رس را اتو مي ك
ــاز مي كرديم همه  ــاك جبهه اش را ب وقتي س

لباس هايش مرتب و تميز بود.

مراد را كه خاك كرديم نمي توانستيم 
راح�ت ش�ويم. ي�ک ح�ال عجيبي 
داش�تيم. احس�اس مي كردم وجودم 
هنوز بي قرار اس�ت. بع�د از برگزاري 
مراسم چهلم مراد بود كه خبر آوردند 
پيك�ر محم�د را شناس�ايي كرده اند. 
40 روز ما چش�م انتظاري كش�يديم. 
40 روزي كه ب�ا س�ختي و دلتنگي بر 
ما گذش�ت. امتحاني بود ك�ه خداوند 
ب�ر س�ر راه م�ادر و پ�درم ق�رار داد


