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گزارش خبرنگار »جوان« از دیدار با مادر شهیدی که 39 سال به تأخیر افتاد!

دخترت نبودم اما برای پسرت خواهری کردم
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   علیرضا محمدی
ماجرا از یک مصاحبه ش�روع شد. خانم 
نویس�نده ای که 39 س�ال پیش در تنها 
بیمارس�تان ش�هر دزف�ول داوطلبان�ه 
امدادگ�ری مي ک�رد، برای�م تعریف کرد 
که چط�ور قول و قرارش ب�ا یک مجروح، 
این همه س�ال فکرش را مش�غول کرده 
اس�ت. رزمن�ده از امدادگر ق�ول گرفته 
بود اگر عمرش کفاف نداد و ش�هید شد، 
به ج�ای او به دی�دار خان�واده اش برود و 
بر دس�تان مادرش بوس�ه بزند. حس�ن 
جاسبی زاده ساعتی بعد شهید مي شود. 
ش�هال دین�وی زاده مي مان�د و قولی که 
به یک ش�هید داده بود و س�ال هایی که 
ب�ه ش�تاب از پ�ی ه�م مي گذش�تند...

اوایل خرداد 98 بود که با خانم دینوی زاده 
به عنوان امدادگر و نویسنده حوزه دفاع 
مقدس مصاحب�ه ای انج�ام دادیم. وقتی 
حرف به خاطره شهید حسن جاسبی زاده 
رس�ید، تصمی�م گرفتیم خان�واده اش را 
پیدا کنیم. با بنیاد شهید تماس گرفتیم و 
زودتر از آنچه انتظار مي رفت، شماره یکی 
از برادرهای حسن در اختیارمان گذاشته 
ش�د. همان روز ب�ا مهدی جاس�بی زاده 
ب�رادر کوچک ت�ر ش�هید ق�رار مالقات 
گذاش�تیم؛ این خب�ر برای دین�وی زاده 
که نزدی�ک به چه�ار دهه انتظ�ار دیدار 
مادر شهید را مي کشید، غافلگیرکننده 
بود. گزارش ما از دیدار با خانواده ش�هید 
حس�ن جاس�بی زاده را پی�ش رو دارید.

    39سال تأخیر
گرمای پيش از ظهر یكی از روزهای خردادماه 
در محله افسللریه تهران اندکللی آزاردهنده 
است. پيش از خانم دینوی زاده به منزل شهيد 
رسلليده ام و تصميم مي گيرم تا آمدن ایشان 
صبر کنم. خانه پدر شهيد در یكی از واحدهای 
ساختمانی نسبتاً قدیمي  قرار دارد که با نمای 
آجر سه سللانتی، مزین به تابلوی تصاویر سه 
شهيد است. اسامي  شهدا را مي خوانم: »رستم 
اعتمادی« که این کوچه نيز به نامش اسللت، 
سال 63 در سومار به شللهادت رسيده است. 
»رضا عایی نور« سللال 61 در سللومار و علی 
کشرانی سال 67 در اسللام آباد غرب شهيد 
شده است. هر سه نفر بعد از شهيد جاسبی زاده 
آسمانی شده اند. حسن از اولين شهدای جنگ 
اسللت. یادم مي آید در مصاحبه ای که با خانم 
دینوی زاده داشتم، مي گفت تا آنجا که ذهنش 
یاری مي دهد حسللن 17 مهر 59 شهيد شد. 
در اولين روزهای جنگ، روزهای غافلگيری، 
روزهایی که هنوز خيلی ها از عمق و شللدت 
جنگ خبر نداشللتند، خون حسن آن سوی 

رودخانه کرخه ریخته بود.
اتومبيلی از راه مي رسللد و خانللم دینوی زاده 
پياده مي شود. سام و احوالپرسی ها را همان 
جلوی در انجللام مي دهيم و زنللگ واحد 3 را 
مي زنم. در باز مي شللود و صدایی مردانه از ما 
مي خواهد به طبقه دوم برویم. از دینوی زاده 
خواهللش مي کنم پيش بللرود و خيلی زود از 
گفته ام پشيمان مي شوم چراکه دوست داشتم 
اولين دیدار او با مادر شللهيد را تمام و کمال 
ببينم. قدم هایم را تندتر مي کنم. مادر جلوی 
در ایستاده است. دینوی زاده تا او را مي بينيد 
خم مي شود دست هایش را ببوسد. به حسن 
قول داده بود. مادر از قول و قرارها خبر ندارد و 
به رسم ادب و تواضع دستش را کنار مي کشد. 
روی هم را مي بوسللند و اولين قطرات اشک 

ریخته مي شللود. دینللوی زاده 39 سللال دیر 
آمده است!

   آغاز ماجرا
همه فرزندان خانللواده جاسللبی زاده حاضر 
هستند. این خانواده پنج فرزند پسر داشت که 
حسن بزرگ ترین شللان بود. بعد از او، حسين 
و علی و محمد و مهللدی به دنيا آمدند و هنوز 
هستند. اینجا کنارمان نشسللته اند و مشتاق 
شنيدن خاطرات دینوی زاده سكوت کرده اند. 
اما خانم امدادگر سللابق! مشللتاق حرف زدن 
با مادر شهيد اسللت. قول داده بود دستش را 
ببوسد که نشد، قول داده بود سام پسرش را 

به او برساند که شد.
حسين که در نبود حسللن بزرگ ترین فرزند 
خانللواده اسللت، از روز اول جنللگ مي گوید. 
مي خواهد داستان را تا جایی بگوید که خانواده 
خبر دارد و از آن به بعد را به دینوی زاده بسپارد. 
مي گوید: »یادم مي آید روز 31 شللهریور در 
مغازه شوهرخاله ام بودم. حسن آمد. وابستگی 
زیادی به خاله و شللوهرخاله ام داشت. مرتب 
مي آمد و به آنها سللر مي زد. کمي  آنجا بودیم 
و با هم به خانه برگشللتيم. اوضللاع غيرعادی 
به نظر مي رسلليد. گفتند جنگ شللروع شده 
است. نفهميدم چطور شد که از پادگان تماس 
گرفتند و از حسن خواستند خودش را به آنجا 
برساند. شش، هفت ماهی مي شد که در لشكر 
21 حمزه خدمت مي کللرد. فردای همان روز 
حسن زنگ زد و گفت اعزام دارند. خوزستان 
داشللت از دسللت مي رفت و وقت دست روی 

دست گذاشتن نبود.«
چند صد کيلومتللر آن طرف تللر، عراقی ها 
با عبور از مرز بلله طرف کرخلله در حرکت 
بودند. اگر از پل نادری مي گذشتند شهرهای 
دزفول و اندیمشک و نهایتاًَ گلوگاه خوزستان 
در خطر سللقوط قرار مي گرفت. داخل شهر 
دزفول، شللها دینوی زاده به بيمارسللتان 
افشللاریه که تنها بيمارسللتان دزفول است 
فراخوانللده مي شللود. او روز قبللل دوره 
امدادگری را در همين بيمارستان تمام کرده 
بود و حاال باید به مللداوای عملی مجروحان 

مي پرداخت.

   کوچه آشتی کنان
در همان حال، چند صد کيلومتر عقب تر، در 
کوچه آشتی کناِن خيابان ارج تهران )کوچه ای 
که اکنون به نام شللهيد حسللن جاسبی زاده 
نامگذاری شده اسللت( مادر و پدری ميانسال 
نگللران فرزنللد سربازشللان بودند. شمسللی 
صابونيان، مادر شللهيد مي گوید: »حسن که 
رفت تا چند روز خبری از او نداشتيم تا اینكه 
اولين نامه اش به دست مان رسيد. دوباره چند 
روز بی خبر بودیم و این بللار دومين و آخرین 

نامه اش 18 مهر 1359 به دست مان رسيد.«
حسللن در نامه اش نوشللته بود: »همين االن 
در لب رود کرخه داخل سنگر برای شما نامه 
مي نویسم. هم اکنون ارتش عراق عقب نشينی 
کرده و ما مي خواهيم پيشروی را شروع کنيم. 
دعا کنيد که ایران بر عراق مزدور پيروز شود...« 
حسن زیر نامه را با تاریخ 14 مهر 59 امضا زده 
بود. پدرش که نگران حال او بود، با دیدن نامه 

حسن تصميم مي گيرد به جنوب کشور برود.
رضا جاسبی زاده پدر شهيد مي گوید: »وقتی 

نامه حسن را خواندیم، تصميم گرفتم دنبالش 
بروم. مادرش هم مي خواست بياید که گفتم تو 
بچه کوچک داری. آن موقع مهدی یک سال 
و نيم داشت. رفتم کمي  آجيل و ميوه خریدم 
تا برای حسللن ببرم اما فردای همان روز خبر 
رسلليد که توی روزنامه ها اسللمي  شبيه اسم 

حسن را در ليست شهدا چاپ کرده اند.«

 17مهللر 1359 شللها دینللوی زاده در 
بيمارستان افشاریه دزفول حضور داشت که 
یک مجروح نسللبتاً قدبلند و جوان را از اتاق 
عمل تحویلش مي دهنللد. آن موقع برای هر 
مجروح بدحال یک امدادگللر در نظر گرفته 
مي شد تا شش دانگ حواسش معطوف مجروح 
باشد. تخت مجروحان بدحال را هم در سالن 
مي گذاشللتند که مبادا داخل اتللاق از مقابل 

چشم ها دور بمانند.
   تخت شماره یک

مراقبللت از مجروحللان تخللت یک سللالن 
بيمارستان افشاریه برعهده شها دینوی زاده 
17 ساله بود. خودش مي گوید: »حسن را که 
تحولم دادند فشللارش نرمللال و روی 10 بود 
اما به یک دسللتش سللرم و به دست دیگرش 
خون وصل بود. کم کم به هللوش آمد و اولين 
حرفی کلله زد مللادرش را صدا کللرد؛ مامان! 

مامان  جان...«
مادر شهيد بی تابی مي کند. دینوی زاده مي گوید 
تا مادر آرام نشود حرفم را ادامه نمي دهم. مادر 
چادرش را روی صورتش کشيده و هق هق گریه 
مي کند. برای بار اول است که از آخرین ساعات 
عمر پسر ارشدش مي شنود. آرام تر که مي شود، 
دینللوی زاده ادامه مي دهد: »به حسللن گفتم 
مادرت اینجا نيست، چی مي خواهی؟ پرسيد 
کی هسللتی؟ گفتم امدادگرم. گفت مادرم را 
مي خواهم. اصًا تو کی هستی؟ اینجا کجاست؟ 
گفتم بيمارستان افشللاریه دزفول است و من 
هم خواهر شللما هسللتم. گفت من که خواهر 
ندارم. اصًا نمی دانم خواهر داشتن چه حسی 
دارد! گفتم من مثل یک خواهر کنارت هستم 
و هرچه خواستی می توانی به من بگویی. گفت 
من چيزی نمی خواهم، فقط می خواهم دستم 
را تكان بدهم. چرا نمی توانم تكانش بدهم؟ چرا 
هيچ دردی ندارم؟ خبر نداشت که قطع نخاع 
شده است. به او گفتم حسن درد نداری چون 
برایت پارتی بللازی کرده انللد و مورفين تزریق 

کرده اند.
   دختر نداشته ات

دینللوی زاده با اشللک اداملله مي دهد: کمي 
 که گذشللت حسللن دوباره گفت می خواهم 
مادرم را ببينم. گفتم تو چقدر مامانی هستی. 
برای خودت مردی شدی، سربازی. احساس 
کردم از من رنجيد. سرش را به طرف دیگری 
چرخاند. بعد از من آب خواست. چون دکتر 
منع کرده بود گفتم نمی توانم آب بدهم. نگاه 
خاصی به من انداخت که یعنی تو می گفتی 
هللر کاری بخواهللم انجام می دهللی و حاال 
نمی توانی یک ليللوان آب به من بدهی. رفته 
رفته حال حسن بد شد. فشللارش را گرفتم. 
روی 10 بود اما همين طور پایين آمد. سریع 
پرسللتار را صدا زدم. حسللن از من خواست 
قول شرف بدهم کاری کنم تا فرداشب پيش 
مادرش باشد. گفتم هر روز صبح ساعت 10 از 
پایگاه دزفول پرواز به طرف تهران است. اسم 
تو را هم داخل ليسللت اعزامی ها نوشته ایم. 
)واقعاً هم اسمش را در ليست آن پرواز نوشته 
بودیم(. گفت قول بده تو هم بيایی. گفتم آخه 
من امدادگللرم، اینجا مسللئوليت هایی دارم 
نمي توانم همراهت بيایم. کم کم حال حسن 
بدتر شد. گفت چشمم آب نمي خورد بتوانم 
مادرم را ببينم. بعد از من قول گرفت که حتماً 
پيش مادرش بروم. گفت به مادرم بگو تو دختر 
نداشتی اما من یک خواهر داشتم. بگو که تو 
خواهرم بودی. بگو که در لحظات آخر من تنها 
نبودم. تو باالی سرم بودی. از من خواهش کرد 

دست مادرش را ببوسم.«

کم کم ح�ال حس�ن بدتر ش�د. گفت 
چش�مم آب نمي خورد بتوان�م مادرم 
را ببین�م. بع�د از من ق�ول گرفت که 
حتمًا پی�ش م�ادرش ب�روم. گفت به 
مادرم بگو ت�و دختر نداش�تی اما من 
یک خواهر داشتم. بگو که تو خواهرم 
بودی. بگو که در لحظات آخر من تنها 
نبودم. ت�و باالی س�رم ب�ودی. از من 
خواهش کرد دست مادرش را ببوسم

بعد از آخرین قول هایی که حسللن از شللها 
دینوی زاده مي گيرد، فشارش به کمترین حد 
مي رسد و تاش های کادر پزشكی هم جواب 
نمي دهد. او شامگاه 17 مهر 59 در بيمارستان 
دزفول به شهادت مي رسد و پيكرش را ساعت 
11 شب تحویل سردخانه مي دهند. دینوی زاده 
مي گوید آن روز مقابل در سردخانه مي نشيند و 
تا ساعتی نمي توانسته آنجا را ترک کند. همان 
جا رو به ماه مي کند و مي گوید: »تو شاهد باش 
که من تا آخرین لحظات در کنار حسن بودم. 
به مادرش بگو کسی باالی سر پسرت بود وقت 
جان دادن. کسللی که مثل خواهرش بود، اما 

دخترت نبود.«
   محبوب بچه های محله

جمع را سكوت فراگرفته است. حتی محمدامين 
برادرزاده 16 ساله حسللن که هيچ گاه عمو را 
ندیده، بغض کرده و با افسللوس به گریه های 
خانم دینوی زاده و مادربللزرگ و پدربزرگش 

نگاه مي کند. دینوی زاده حرف هایش را این طور 
تمام مي کند:  »حسن انتخاب شده بود. همان 
چند ساعت مهمان من بود، اما 39 سال مهمان 

ذهنم شد. هيچ گاه فراموشش نمي کنم.«
حاال دیگر خانواده جاسللبی زاده نادانسته ها را 
فهميده اند. کيفيت شللهادت عزیزشان برای 
آنها معلوم شده است. خصوصاً مادر و پدر شهيد 
حاال آرام تر به نظر مي رسللند. علی و محمد دو 
برادر دیگر شللهيد از خاطرات تشللييع پيكر 
حسللن مي گویند. علی مي گوید: روز 19 مهر 
در روزنامه های کيهان و اطاعات اسم حسن در 
ليست شهدا درج شده بود. بچه های محله مان 
اسمش را خوانده بودند و چند ساعت بعد این 
موضوع را به اطاع ما رساندند. البته در روزنامه ها 
نام او را به اشتباه حسن قاسمي  و حسن جاسمي 
 نوشته بودند. به همين خاطر من به معراج شهدا 

رفتم تا حسن را شناسایی کنم.
محمد برادر دیگر شهيد هم مي گوید: »تشييع 
پيكر حسن و 19 شهيد دیگر همزمان بود. آن 
موقع پيكر شهيد سنجابی فرمانده حسن را هم 
آورده بودند. مارش نظامي  مي زدند و مراسللم 
پرتشریفاتی برگزار شد. شهيد بهشتی هم برای 
شهدا نماز خواند. بعدها شهيد فاحی و مرحوم 

ظهيرنژاد به منزل ما آمدند.«
علی در ادامه حرف برادرش مي گوید: »حسن 
در محله مان بين کوچک و بزرگ محبوب بود. 
آن قدر که هر کس فهميد شللهيد شده است، 
خودش را به بهشت زهرا رساند. از ميان انبوه 

جمعيتی که آن روز در تشللييع شللهدا آمده 
بودند، بسياری از آنها از اهالی ميدان خراسان و 
خيابان ارج بودند. روز خاکسپاری اش در بهشت 
زهرا بعد از نماز من خيلللی گریه مي کردم. به 
واسطه یكی از آشللناهای مان که از محافظان 
شهيد بهشتی بود به ایشان معرفی شدم. پيش 
شهيد بهشللتی رفتم و ایشللان مرا در آغوش 
گرفت و گفت: آنها )شهدا( رفتند. من و تو باید 

به فكر خودمان باشيم.«
   نوار قرآن

از مادر شهيد مي خواهم خاطرات کودکی های 
پسللرش را تعریف کند. نزدیک 80 سال دارد 
و ذهنش یاری نمي دهد. ریحانه جاسبی زاده 
برادرزاده شللهيد کلله گویا رابطلله نزدیكی با 
مادربزرگش دارد، او را کمک مي کند. ریحانه 
مي گوید: »مادربزرگم برای من خيلی از عمو 
حسللن تعریف کرده اسللت. گویا عمو عاقه 
خاصی بلله صوت قرآن داشللت و مرتللب نوار 
قرآن گوش مي داد. تا آنجا که همسایه شان به 
مادربزرگم مي گوید به پسرت بگو چرا این قدر 
قرآن گللوش مي دهی؟ وقتللی مادربزرگ این 
حرف را به عمو مي گوید عموحسن در جواب به 
شوخی مي گوید به خانم همسایه بگو از این به 

بعد نوار خاله سوسكه گوش مي دهم!«
   دومین حسن!

از صحبت هللای رد و بللدل شللده در ميللان 
جمع متوجه مي شللوم که 28 سالی مي شود 
خانواده جاسبی زاده دوباره صاحب یک حسن 
دیگر شللده اسللت! زهرا نوری همسر حسين 

جاسللبی زاده و عروس خانواده کلله در جمع 
حضللور دارد، در این خصللوص مي گوید: من 
موقعی عروس این خانواده شدم که حسن آقا به 
شهادت رسيده بود اما تعریف ایشان را از همسر 
و مادر شوهرم خيلی شنيده ام. زمانی که فرزند 
اولم را باردار بودم و خودم هنوز از بارداری خبر 
نداشللتم، خواب دیدم نوزاد پسری در آغوش 
دارم و آن را به طبقه پایين منزل مان مي آورم. 
آن زمان ما و پدر و مادر همسرم یک جا زندگی 
مي کردیم. در خواب وقتی به طبقه پایين آمدم، 
بچه را به مادر همسرم دادم و گفتم همين االن 
بچه را طبقه باال شسللتم. مادر شوهرم همين 
طور که مرا نگاه مي کرد گفت این حسن است 
که به دنيا آمده اسللت. این حسن است. کمي  
بعد متوجه بارداری ام شدم و خدا فرزند پسری 
به ما داد که به واسللطه این خواب و ماندگاری 
نام شهيد حسن جاسبی زاده، اسمش را حسن 
گذاشتيم. پسرم حسللن االن 28 سال دارد و 

طلبه است.«
زمان خداحافظی که فرامي رسد، تازه حرف های 
مادر شللهيد و خانم دینللوی زاده گل انداخته 
است. 39 سال از قولی که یک امدادگر داوطلب 
به رزمنده در شللرف شللهادت داده، مي گذرد 
و حاال که به حرف های ایللن دو نگاه مي کنم، 
آخرین جمله شللهيد جاسللبی زاده در ذهنم 
تداعی مي شود. حسن گفته بود: به مادرم بگو 
تو دختر نداشتی اما کسللی بود که در آخرین 

لحظات عمرم برایم خواهری کرد.

مادر شهید بی تابی مي کند. دینوی زاده 
مي گوید ت�ا مادر آرام نش�ود حرفم را 
ادامه نمي دهم. مادر چ�ادرش را روی 
صورت�ش کش�یده و هق ه�ق گری�ه 
مي کند. برای بار اول است که از آخرین 
ساعات عمر پس�ر ارشدش مي شنود
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