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کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.
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  صغري خيل فرهنگ
»زهرا جباري« فرزند ش�هيد »داوود جباري« تنها پنج روز 
بعد از ش�هادت پدرش به دنيا آمد. در نگاه اول شايد اينطور 
به نظر بيايد که اين فرزند شهيد نتواند از پدر شهيدش براي 
ما روايت کند، اما خان�م جباري از ميان خاط�رات و روايات 
مادر و اطرافيان، هم پدر را خوب مي شناسد و هم هدف پدر 
شهيدش را. اما گله هم داش�ت از کساني که هر موفقيتي را 
در زندگي اش به داش�تن س�هميه فرزند ش�هيد بودن گره 
مي زنند. اين فرزند ش�هيد بر اين باور است که تولدش بعد 
از ش�هادت پدر حكمتي داش�ته اس�ت. مي گوي�د: »من به 
عنوان فرزند ش�هيد وظيفه دارم پاس�دار خون پدرم باشم 
و اول خودم و فرزندانم را ب�ه راه خدا، ام�ام و پدرم هدايت 
کنم و بعد در جامعه امر به مع�روف و نهي ازمنكر را به عنوان 
يک فرزند ش�هيد رواج دهم.« ماحصل گفت وگ�وي ما را با 
»زهرا جباري« فرزند شهيد »داوود جباري« پيش رو داريد.

 
ش�ما بعد از ش�هادت بابا به دنيا آمديد؛ باب�ا را چطور 

شناختيد؟
به گفته اطرفيان پدرم تافته اي جدا بافته بود! مردي که زميني 
نبود. از مهرباني و لطفش به خانواده و اطرافيان بسيار شنيده ام. 
يکي از برترين ش��اخصه هاي اخالقي ايش��ان کمک کردن به 
خانواده و افراد نيازمند بود. بيش��تر از س��نش به بلوغ فکري و 
عقلي رسيده بود. نسبت به هم سن و سال هايش، غيرت ديني 
و ملي و ميهني زيادي داش��ت. بس��ياري از مواقع درآمدش را 
بدون اينکه مادربزرگ متوجه بش��ود در ام��ور خير و کمک به 
افراد بي بضاعت هزينه مي کرد. مادربزرگ برايم تعريف مي کرد: 
»يک روز به خانه آمدم ديدم يخچالمان نيس��ت. از بچه ها که 
پرسيدم گفتند داوود يخچال را روي کولش گذاشت و بيرون 
برد. وقتي به خانه آمد علت اين کارش را پرسيدم، گفت: يکي از 
دوستان، بچه کوچک دارد و بايد براي بچه شير گاو را خنک نگه 
دارد تا خراب نشود، ولي يخچال ندارند. من هم بردم براي آنها. 
بعد رو به من کرد و گفت: مادر ج��ان ما هم که فعاًل به يخچال 
نياز نداريم. خودم برايت بهترش را مي خرم. کمي بعد، کار کرد و 
يخچالي برايم خريد. از اين کارها زياد مي کرد و وقتي دليلش را 
مي پرسيدم، چنان از روي دلسوزي حرف مي زد که دلم نمي آمد 

دعوايش کنم.«
از زبان خيلي ها شنيدم که مي گفتند پدرت انسان شوخ طبعي بود. 
همچنين صداقت در رفتار و گفتار ايشان را مي توانستم از ميان 
خاطرات دوستان و همرزمانش درک کنم. پدرم همواره اطرافيان 
را به حفظ حجاب توصيه مي کرده و بسيار باغيرت بوده و به امام 

خميني)ره( ارادت خالصانه اي داشت. 
بابا متولد چه سالي بود؟ در چه خانواده اي رشد کرده 

بود؟
پدرم متولد 16 ارديبهش��ت ماه س��ال 48 بود. در يک خانواده 
مذهبي همراه با يک خواهر و دو برادر ديگرش زندگي مي کرد. 
ايشان از همان دوران کودکي به دنبال تأمين مخارج زندگي بود و 
در کار قاليبافي کمک دست مادربزرگ بود. پدرم در بسيج روستا 
حضور فعالي داش��ت و هميش��ه براي جبهه کمک جمع آوري 
مي کرد و به ياد رزمنده ها بود. هروق��ت رزمنده اي به مرخصي 
مي آمد به سراغش مي رفت تا هم از اوضاع و احوال جبهه مطلع 
ش��ود و هم خدا قوتي به رزمنده ها بگويد. وقت��ي آنها را زيارت 
مي کرد، مي گفت: خوش به حالتان! کاش من هم سعادت حضور 
در جبهه را پي��دا کنم. درنهايت به بهانه گ��ذران دوران خدمت 
سربازي راهي جبهه شد. مادربزرگم مي گفت پدرت زودتر از اينها 
مي خواست به جبهه برود، اما من گريه مي کردم و مي گفتم اگر تو 
بروي من دست تنها مي شوم. اما وقتي زمان خدمت سربازي اش 
در ارتش فرا رس��يد، مجبور بودم رضايت بدهم. پدرم در س��ن 

18سالگي راهي جبهه شد. 
با توجه به حضورش�ان در جنگ، چ�ه زماني ازدواج 

کردند؟
پدر و مادرم س��ال 65 با هم ازدواج و زندگي مشترکش��ان را با 
هم آغاز کردند. نبودن هاي پدر براي مادرم س��خت بود و خيلي 
بي ق��راري مي کرد، اما هر ب��ار که پدرم به مرخص��ي مي آمد به 
مادرم دلگرمي مي داد و مي خواس��ت صبورتر باش��د. مادرم که 
منتظر به دنيا آمدن من بود جدايي از پدر را به خاطر عشقي که 
در وجودش داش��ت تحمل مي کرد. پدر حدود يک سال و چند 

ماه در جبهه بود. 
شما دقيقاً چند روز بعد از شهادت پدر به دنيا آمديد؟

من دقيقاً پنج روز بعد از ش��هادت پدرم به دني��ا آمدم. پدر 24 
فروردين 67 در روند اجراي عملي��ات فتح المبين براثر اصابت 

ترکش خمپاره به سينه و پهلويش به شهادت رسيد. 
با توجه به شرايط جسمي مادر و انتظاري که براي تولد 
شما مي کشيد، قطعًا شنيدن خبر شهادت پدر در آن 

شرايط، برايشان خيلي سخت بود؟
ابتدا از طرف بسيج خبر ش��هادت پدر را به عمويم داده بودند و 

کمي بعد مادر و همه دوستان و بستگان متوجه شهادت ايشان 
مي شوند. مادر از آن لحظات س��خت اينگونه ياد مي کند: بعد از 
شنيدن خبر شهادت پدرت بسيار بي قراري و بي تابي کردم و به 
خاطر وضعيت جسمي دو روزي را با آرامبخش گذراندم تا اينکه 
پيکر ايشان به دست ما رسيد.  همه آن بي قراري ها و بي تابي ها با 
ديدن چهره پدر شهيدت به آرامشي وصف ناپذير تبديل شد. مردم 
و خانواده هاي شهدا هم سنگ تمام گذاشتند و مراسم تشييع و 

تدفين باشکوهي برگزار کردند. 
پيکر پدر شهيدم داوود جباري در صحن امامزاده سيده الصالحه 

خاتون کنار سه شهيد ديگر روستاي ازان به خاک سپرده شد.
مادر از آخري�ن لحظ�ات وداع با پدرت�ان خاطره اي 

دارد؟
اتفاقاً ايش��ان از آخرين مرخصي پدر برايم گفته است. مي گفت 
وقتي پدرت به مرخصي  آمد به همه فاميل و دوستان و بستگان 
سر زد و حالليت طلبيد و گفت: ممکن اس��ت اين بار برنگردم. 
به مادرم ه��م توصيه کرده بود که اين ديدار من و ش��ما آخرين 
ديدارمان خواهد بود. از تو مي خواهم از فرزندمان به خوبي مراقبت 
کني. تنها يادگارم را با تربيت ديني و مکتبي ائمه اطهار پرورش 
بدهي و در آخر با اشک و خنده به مادرم گفته بود اگر بازگشتم 
خودم تا آخ��ر عمر نوکري هر دوي ش��ما را مي کن��م. هر وقت 
خاطرات مادر را مرور مي کنم همه آنها سراسر عشق و مهرباني 
و دلتنگي نسبت به مردي است که ش��ايد چند صباحي بيشتر 
همراه و همسفر مادرم نبود، اما همواره به نيکي از او ياد مي کند و 
تمام تالشش را کرد تا من آنطور که پدر مي خواهد تربيت شوم و 
رشد کنم. در زمان بارداري، پدرم ايشان را به رعايت لقمه حالل 
توجه داده و از مادرخواسته بود که اگر فرزندمان دختر بود نامش 

را »زهرا« و اگر پسر بود نامش را »حسين« بگذار. 
بعد از شهادت پدر، تولد شما شايد بهترين خبري بود 

خاطره

روايتي از زندگي شهيد عبدالرضا 
صادق زاده قمصري از زبان برادرش

امام را تنها نگذاريد
  مبينا شانلو 

خانواده ما هم مانند ديگر خانواده هاي مذهبي 
قب��ل از پي��روزي انقالب حض��ور مؤثري در 
تظاهرات و راهپيمايي ها داش��تند. عليرضا و 
غالمرضا با آغاز جنگ تحميلي راهي منطقه 
ش��دند. غالمرضا فرمانده تخريب بود که در 
روند آزاد سازي خرمش��هر به شهادت رسيد. 
بعد از شهادتش عزم عبدالرضا براي جهاد و 

حضور در جبهه جزم شد. 
والدينم با اينک��ه اولين فرزند خان��واده را از 
دست داده بودند، غالمرضا را امانتي از طرف 
خدا مي دانس��تند که حاال با شهادت به خدا 
برگردانده شده است، به طوري که همسرشان 
با لباس سفيد در تشييع جنازه شرکت کرد. 

  گردان تخريب 
عبدالرضا فرزند چهارم خان��واده و متولد 
21 فروردين 1345 بود. در زمان شهادت 
برادرم غالمرضا در حال تحصيل در کالس 
سوم دبيرس��تان، رش��ته رياضي فيزيک 
بود. عبدالرضا پس از ش��هادت برادرمان، 
عاشقانه و به التماس از پدر و مادر خواست 
که با اعزام او به جبهه ها موافقت کنند. آنها 
هم با توجه به اعتقادي که به راه شهيدان 
داش��تند با طيب خاطر به اين امر رضايت 
دادند. عبدالرضا در حالي که بيش از سه ماه 
از شهادت غالمرضا نگذشته بود به عنوان 
نيروي بس��يجي با ش��رکت در دوره هاي 
آموزش��ي تخريب، ب��ا حض��ور در گردان 

تخريب راه برادر را ادامه داد. 
  ميدان مين 

عبدالرض��ا در تاري��خ 24 آب��ان 1361 در 
عمليات مسلم بن عقيل در منطقه مندلي 
در حال پاکسازي ميادين مين و در حالي که 
مقدار زيادي تي ان تي بر دوش داشت مورد 
اصابت تير دشمن قرار گرفت و به شهادت 
رسيد. پيکر مطهر شهيد عبدالرضا در همان 
منطقه مان��د و پس از مدت��ي بي خبري به 
عنوان شهيد جاويد االثر اعالم شد. خانواده 
ش��هيدان صادق زاده اميدوارن��د با تالش 
کميته هاي تفحص اثري از شهيد عبدالرضا 

به دست آيد. 
مادرم مي گفت: ه��ر موقع به ي��اد فرزندانم 
مي افت��م و دل��م مي گي��رد ب��ه مظلوميت 

سيدالشهدا امام حسين)ع( گريه مي کنم.
وصيتنامه ه��ر دو برادر ش��هيدم هم موجود 
است و نقطه مشترک هر دو اين بود که سعي 
کنيد اسالم و امام را تنها نگذاريد تا آخرتتان 

تأمين باشد. 
راوي: برادر شهيد

گفت وگوي »جوان« با زهرا جباري، فرزند شهيدي که 5 روز بعد از شهادت بابا به دنيا آمد 

4 ساله بودم كه فهميدم دختر شهيدم !
که مي توانست مادر را شاد کند. 

بله دقيقاً همينطور اس��ت. نبودن  هاي پدر در آن 
شرايط سخت بود اما به گفته مادر، من هديه اي 
بودم که خدا براي تنها نماندن هاي مادرم به او داده 
بود. من هميشه بيمار بودم، روزهاي بعد از شهادت 
پدر بسيار بر مادرم سخت گذشت. طوري که شير 
مادر که سرشار از حرص و جوش و غم و درد دوري 
از پدرم بود را مي خوردم. براي همين دکتر مادرم 
را از دادن شير به من منع مي کند و مي گويد بهتر 
است نوزاد شيرخشک بخورد تا بيماري اش هرچه 

زودتر بهبود يابد. 
خانم جباري! چه زماني متوجه ش�ديد 
که فرزند ش�هيد هس�تيد؟ اصاًل درك 

صحيحي از اين عنوان داشتيد؟
پدر و مادرم س��ه ماه بيش��تر با هم زندگي نکرده 
بودند. يک س��ال بعد از شهادت ايش��ان، مادرم 
ازدواج کرد. ش��خصي که به جاي پدر شهيدم به 
جمع خانواده دونفره مان اضافه شد، بسيار متعهد، 
مهربان و دوست داشتني بود. هم خود ايشان و هم 
خانواده اش مهربان و خوب بودند و به من و مادرم 

بسيار احترام مي گذاشتند و هميشه نسبت به من 
و مادر لطف داشتند. 

من تا سه، چهار س��الگي نمي دانستم که ايشان 
پدر واقعي من نيس��تند. هيچ برداش��تي از اين 
موضوع نداشتم. تا اينکه به مهدکودک رفتم. در 
مهدکودک متوجه شدم که فرزند شهيد هستم. 
وقتي به خانه آمدم از مادرم معناي فرزند شهيد 
بودن را پرس��يدم و متوجه شدم که فرزند شهيد 
داوود جباري هستم. از آن به بعد عکس هاي پدر 
و قصه هاي مادر از آن دوران و خاطرات اطرافيان 
و صحبت هايشان ش��ناخت من را نسبت به پدر 
بيش��تر کرد. با خودم گفتم کاش پدر را داشتم و 

دست مهربانش روي سرم بود. 
ب�ه نظر ش�ما فرزن�دان ش�هدا ازجمله 

خودتان چه وظيفه اي بر عهده داريد؟
من به عنوان فرزند شهيد وظيفه دارم پاسدار خون 
پدرم باشم و اول خودم و فرزندانم را به راه خدا، امام 
و پدرم هدايت کنم و بعد در جامعه امربه معروف 
و نهي ازمنکر را به عنوان يک فرزند ش��هيد رواج 
دهم. هرچند با اين جنگ نرم دشمنان مردم ديگر 
گوش شنيدن نصيحت و امربه معروف را ندارند، 
ولي وظيفه ما نبايد از يادمان برود.  امروز که فکر 
مي کنم مي بينم اينکه پدر اصرار داش��ت از خود 
يادگاري بر جاي بگذارد ش��ايد براي اين بوده که 
من ادامه دهنده راه ايشان و شهدايي باشم که به 
خاطر امنيت ما و کشورمان جانانه جنگيدند و خود 

را فداي اين سرزمين مقدس و مردمانش کردند. 
من تا آنجا که توانسته ام سعي کرده ام خواسته هاي 
پدرم را در مورد تحصيل و اخالق و ايمان و خدمت 
در جامعه برآورده نمايم. اگر خودش بود و س��ايه 
مهربانش را روي سرم داشتم، شايد بهتر از اينها او 

را راضي مي کردم و باعث افتخارش مي شدم. 
وقت�ي دلتنگي ه�اي دختران�ه از راه 

مي رسد، چه مي کنيد؟
تنها آهنگي که هميش��ه از کودکي ب��ه ياد پدر 
نديده ام، گ��وش داده ام و مادرم برايم مي خوانده، 

سرود قديمي »مادر برام قصه بگو« بود: 
مادر برام قصه بگو، دل تنگ تنگه

قصه بابا رو بگو دل تنگه تنگه
مادر مادر مادر مادر

........
ديشب خواب بابا رو ديدم دوباره
نوري بهشتي ديدم بر چهره داره

وقتي به نزديک بابا رسيدم
ديدم مالئک به دورش بي شماره

نگاش کردم دلم لرزيد
صداش کردم به روم خنديد

بغل واکرد منو بوسيد....
من و مادر سال هاس��ت با هم گوش مي کنيم و با 
هم گريه مي کنيم. من پدرم را ندارم و روي ماهش 
را هم نديده ام، حتي با او عک��س هم ندارم تا دل 

بي قرارم را آرام کند. 
سخن پاياني. 

من مي خواهم از اين فرصتي که روزنامه »جوان« 
در اختيار من گذاش��ته اس��ت، اس��تفاده کنم و 
گاليه اي را مطرح کن��م. برخي از مردم قدر خون 
شهدا و احترام به خانواده هايش��ان را نمي دانند. 
من و مادرم در اين 30 سال بسيار حرف ها و زخم 
زبان ها را ش��نيديم. در زمان تحصيل و دانشگاه 
هميشه کنايه داشتن سهميه را شنيدم، در طول 
زندگي هرچه را که خودم با ت��الش و زحمت به 
دس��ت آوردم مردم به خاطر فرزند شهيد بودن و 
لطف بنياد شهيد و داشتن سهميه دانستند. من 
اين زخم زبان ها و نيش و کنايه ها را به جان خريدم 
و گاليه اين مردم را به پدرم کرده ام که کاش مردم 

قدر ايثار و خون تو را مي دانستند. 
پدرم و امثال پدرم رفتن��د و خانواده هاي خود را 
تنها گذاش��تند؛ چه دختران و پسراني در انتظار 
و حس��رت ديدن صورت پدر ماندند، در حسرت 
ماندند تا آرامش به دست بيايد. تا ايران، سوريه اي 
ديگر نشود. اميدوارم من بتوانم راه پدرم را ادامه 
دهم و اجازه ندهم قطره اي از خونش پايمال شود. 
به اميد پيروزي اسالم در همه دنيا و ادا کردن حق 

واقعي شهداي عزيز کشورمان. 

پدرم در آخرين لحظ�ات و قبل از عمليات 
نامه اي به عن�وان وصيتنامه نوش�ت که به 

دست ما رسيده است. پدرم نوشته بود: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

خدمت مادر مهربان و همس��ر و خانواده ام سالم 
مي رسانم. درحالي اين وصيتنامه را مي نويسم که 
با دوستان منتظر حمله هستيم. اينجا حال و هواي 
ديگري دارد و هيچ کس به غير خدا فکر نمي کند. 
همگي منتظر فرمان حمله هستيم. مادر جان اگر 
شهيد شدم ناراحت من نباشيد چون شهادت در 
راه خدا افتخار ماست. مادر جان زحمت هايي که 
براي من کش��يدي حالل کن. اگر ناراحتي از من 
داري مرا ببخش. براي امام دعا کنيد چون هرچه 
افتخار داريم از امام داريم. براي پيروزي اسالم در 
همه دنيا دعا کنيد. ان شاء اهلل صدام سرنگون شود 
و راه کربال باز ش��ود. از همسرم خواهش مي کنم 
که ناراحت نباشد و از فرزندم به خوبي نگهداري و 
تربيت کند. براي همه شما صبر و اجر آرزو مي کنم. 
از همسرم مي خواهم که اگر نتوانستم آن طور که 
بايد و شايد در خانه حق سرپرستي خود را ادا کنم 
مرا ببخشند. خدا اجر اين زحمات را به شما بدهد. 
به همه دوستان و برادران و خواهران سالم برسانيد 
و از خدا مي خواه��م که مرا و همه ما را ببخش��د 

ان شاءاهلل. والسالم
دوستدار شما داوود جباري

من تا سه، چهار س�الگي نمي دانستم 
که ايش�ان پ�در واقعي من نيس�تند. 
هي�چ برداش�تي از اي�ن موض�وع 
نداش�تم. ت�ا اينك�ه ب�ه مهدکودك 
رفتم. در مهدکودك متوجه شدم که 
فرزند ش�هيد هس�تم. وقتي به خانه 
آمدم از م�ادرم معناي فرزند ش�هيد 
بودن را پرس�يدم و متوجه ش�دم که 
فرزند ش�هيد داوود جباري هس�تم


