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كتاببرايمحمدطاهابيفتيد؟

بعد از ش��هادت محمدطاها داليل زيادي باعث شد  
ش��خصاً به فكر نگارش كتاب و جمع آوري مطالبي 
مرتبط با فرزند ش��هيدم بيفتم. از يك طرف خودم 
تمايل داشتم تا خاطرات و عاشقانه هايي كه با پسرم 

محمدطاها داشتم را ثبت و ضبط كنم تا براي هميشه 
به يادگار بماند و از طرف ديگر پرسشگري بسيار مردم 
در خصوص حاالت، رفتار و نحوه شهادت اين شهيد 
خردسال بهانه ديگري شد تا به اين فكرم جامه عمل 
بپوشانم. از آنجايي كه شهادت مظلومانه محمدطاها 
باعث تألم و اندوه همگان شد، هر كس كه دستي بر قلم 
داشت سعي مي كرد حاالت و روحيات قلبي خود را به 
اين رويداد تلخ تاريخي با خلق شعر، دلنوشته يا نگارش 
مطلبي هرچند كوتاه و مختصر ب��روز دهد. در ادامه 
شاهد بودم كه حجم وسيعي از اشعار و دلنوشته ها از 
اقصي نقاط كشور، مرتبط با شهادت محمدطاها براي 
ما ارسال شد و اين ارادت مردم به شهدا حجت را بر من 
تمام كرد و مرا بر آن داشت اين مطالب ارزنده فرستاده 
شده را به گونه اي حفظ و نگهداري كنم. براي همين 

اقدام به نگارش كتاب كردم. 
ازمحت�وايكتاببرايم�انبگوييد.كتاب
شهيدمحمدطاهااقداميدرچندفصلبه

نگارشدرآمدهاست؟

كتاب »از شيريني بستني تا شهد شهادت« در چهار 
فصل و ۱۲۸صفحه به چاپ رسيده است. در صفحات 
اول ش��اهد تصاويري از ۲۲ شهيد ديگر اين جنايت 
تروريستي و تصويري از بوسه مقام معظم رهبري بر 

پيراهن عزاداري محمدطاها هستيم. 
 در فصل اول كت��اب از لحظه زميني ش��دن )تولد( 
محمدطاه��ا و روايت زندگي كوتاه پس��رم تا لحظه 
ش��هادتش و حوادث و ش��رح واقعه 3۱شهريور ماه 

۱397 نوشته شده است. 
فصل دوم كتاب مجموعه اي از اشعار و دلنوشته هاي 
ارس��الي محبان ش��هيد و هموطنان دلسوخته اين 
جنايت تروريستي است.  بعد از شهادت محمدطاها 
پويش مادرانه اي تحت عنوان )مادرانه اي براي مادر 
محمدطاها( توسط فعاالن شبكه مجازي در كاشان 
برنامه ريزي و اجرايي شد كه مطالب و دلنوشته هاي 
بسيار دلنشين و سوزناكي از همدردي مادران ايراني 
براي مادر شهيد محمدطاها ارسال شد كه فصل سوم 
كتاب به اين مطالب اختصاص پي��دا كرد و درفصل 
آخر و پاياني كتاب ش��اهد تصاوير مرتبط با شهيد و 

نقاشي هاي كودكانه محمدطاها هستيم. 
دلي�لخاص�يب�رانتخ�اباي�نعنوان

داشتيد؟
يك روز محمدطاها از من درباره طعم مرگ پرسيد 
اينكه مرگ چه طعمي دارد؟ محمد طاها گفت بابا 
دوس��ت دارم طعم مرگ را بچشم، آيا مانند بستني 
شيرين و دوست داشتني اس��ت؟ محمدطاها قبل 
از شهادتش طعم مرگ را به شيريني بستني شبيه 
دانس��ت و كمي بعد از همين پرس��ش محمدطاها 
طعم مرگ را به ش��يرين ترين حالتش چشيد و اين 
حالوت با ش��هادت بر جانش نشس��ت. براي همين 
»از شيريني بستني تا شهد شهادت« را بهترين نام بر 
كتابش دانستم و جالب اينكه تصويري هم كه روي 
طرح جلد از شهيد استفاده شده است، تصوير واقعي 
محمدطاهاست كه بستني در دست دارد و از عمق 

وجودش لبخند مي زند. 
بهنظرشماهمسنوسالهايمحمدطاها
ميتوانندازمتنوداستاناينكتاباستفاده

وبااينكتابارتباطبرقرارنمايند؟
بله، به نظرم الزم اس��ت تا داس��تان هاي كودكانه 
براي فهم بهتر مفهوم ش��هادت در رده هاي سني 
كودك و نوجوان به ن��گارش در آيد. به عنوان مثال 
نحوه بيان مطالب در فص��ل اول اين كتاب به زبان 
من مطرح شده  و گويشي كودكانه بين پدر و فرزند 
چهارساله اش اتفاق افتاده اس��ت. يا طرح جلد كه 
بسيار تأكيد داشتيم به صورت نقاشي و به گونه اي 
طراحي شود كه كودكان به آن جذب شوند و سليقه 
و عالقه بچه ها در اولويت قرار گرفته شود. طرح جلد 
با وسواس و تغييرات و بازنگري هاي مختلف توسط 
خانم سيما ذاكري به نتيجه رسيد. نام و طرح روي 
جلد كتاب كه خواننده پس از مطالعه كتاب به مفهوم 
واقعي پي خواهد برد، نمادي از اتفاقات و جريانات 
مرتبط با شهادت و روحيات شهيد طاهاست. خانم 
ذاكري كه نقاشي و طرح هاي كودكانه كار مي كنند 
توسط انتش��ارات سيماي فلق كه نش��ر اين كتاب 
را بر عهده دارد معرفي ش��د و به بيان ايش��ان اين 
عجيب ترين و زيباترين كار مفهومي بوده كه تا به 
حال داشته اند و بسيار تحت تأثير اين كار قرار گرفته 

و از اين امر خرسند بودند. 
برايانتش�اركت�ابب�امش�كليمواجه

نشديد؟
اين كتاب در چند جلد منتش��ر و رونمايي ش��د اما 
متأسفانه به دليل حمايت نكردن مالي امكان چاپ 
آن در تيراژ باال فراهم نش��د، در حال��ي كه از اقصي 
نقاط كش��ور براي دريافت كتاب درخواست وجود 
دارد. اميدوارم مس��ئوالن مربوط نسبت به رفع اين 

مشكل اقدام كنند. 
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ازباالبهپايين
 ۱- نوعی شيرينی كه از نشاسته و شكر و ادويه درست می كنند- باالپوش  ۲- سياهرگ- تكيه كالم درويش- 
گمان باطل  3- دانه كش بي آزار- تركيدن بمب- ورزش چمن و يخ  4- يتيمان- ظهر نشده- پاسخ منفی- رودی 
در چين  5- تكرار حرفی- از تفرجگاه های ش��مال ته��ران- اقتداكننده به امام  6- ش��ادمانی- ويرگول- مدت 
زندگانی  7- صحنه تئاتر - چرخ چاه- رزمنده  ۸- رفت و آمد- پايتخت فيليپين- خوراك قناری  9- دندان های 
نيش- انس گرفته- پاروی قايقرانی  ۱0- زاپاس- زوج هنری هاردی- از آفات درختان  ۱۱- بام همدان- ايالت 
جدايی طلبان اسپانيا- تلخ  ۱۲- صدای ضربه به در- به گله  می زند- يك و يك- از حواريون  ۱3- كرگدن- مصر را 
سيراب می كند- متضاد اميد  ۱4- نام گلی است خوشبو-نابه هنگام- آواز سه نفره  ۱5- گياه تاجريزی- نويسنده 

فرانسوی جزيره ناپلئون ها

ازراستبهچپ
 ۱- كشور بخارست- رشته ای در ورزش دوچرخه سواری  ۲- امتحان- الك- از اركان نماز  3- شگفتي- اتحاديه 
 كارگری- سرشب  4- تند ميان تهي- نيشتر رگزنی- تصديق روس��ی- افسار  5- گالبی- كريستال- رمق آخر 
 6- كارگردان لورنس عربستان- عنصر شماره ۲4- سرمربی پيشين آرسنال  7- ذهن- شهری در فارس- بيماری 
خطرناك  ۸- گويش- ترعه- ويرايش متن  9- جمع قوه- وسط- ساز زهی شبيه گيتار  ۱0- سنگ مرمر- زانوی 
در- موی گردن شير  ۱۱- نقشه فرنگی- كبوتر صحرايی- جزيره مافيا  ۱۲- زدنی نارفيق- آش- پول فلزی- خيس 
 ۱3- مرجمك- آشنايی- باهوش  ۱4- پايتخت آذربايجان- گياهی يك س��اله از خانواده نعناع- ايوانش آيينه 

عبرت خاقانی است  ۱5- سردار هخامنشی در نبرد با اسكندر- سردار رومی كه سورنان او را شكست داد 
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 عاشقاهلبيت
سعيد برايم مثل يك برادر بود. عاشق اهل بيت 
بود. اولين بار با او به كربال رفتم. به طور كل 
هر چيز يا هر كاري ك��ه مربوط به اهل بيت 
مي شد، سعيد در آن ش��ركت مي كرد. يك 
سبزي فروش ساده بود، ولي مرام و معرفت 
مثال زدن��ي داش��ت. هميش��ه در امور خير 
پيشقدم مي شد. اينكه شما مي بينيد مردم 
منطقه چقدر از عروج ش��هادت گونه سعيد 
ناراحت شدند و در اين منطقه بازتاب داشته 
است، به خاطر كارهاي خيري بود كه او براي 
مردم انجام مي داد. االن ش��ما در منطقه ما 

هر جا كه برويد، اعالميه سعيد را مي بينيد. 
خيلي ها او را مي شناختند و دوستش دارند. 
البته به نظر من چون سعيد عاشق اهل بيت 
بود و در راه امام حس��ين)ع( هم جانش را از 
دس��ت داد، محبتش به دل م��ردم افتاد. به 
همين دليل تشييع جنازه باشكوهي براي او 

در سطح منطقه برگزار شد. 
 خادماربعين

س��عيد خادم اهل بيت بود و در محرم ها و هر 
مراسمي كه مربوط به اهل بيت و خصوصاً امام 

حسين)ع( بود شركت فعال داشت. بارها در 
مراسم اربعين شركت كرده بود و هم زائر بود و 
هم به زائران آقا خدمت رساني مي كرد. بار آخر 
كه مي خواست برود، وقتي متوجه شد يكي از 
دوستانمان مي خواهد به كربال برود و از نظر 
مالي در مضيقه اس��ت، از طريق يكي ديگر از 
دوستان، مبلغي به آن بنده خدا رساند. خودش 
هم مستقيم نداد تا مبادا آن فرد شرمنده شود.  
قبل از اينكه به كربال برود، با من تماس گرفت 
و از من خواست همراهي اش كنم. گفتم كار 

دارم و نمي توانم بيايم. گفت پس اگر من نبودم 
مراقب خانواده ام باش. متوجه نشدم منظورش 
چيست. به چند نفر از دوستانمان هم گفته بود 
كه شايد ديگر برنگردد. ما فكر مي كرديم چون 
عاشق امام حسين)ع( است، آرزو دارد همانجا 
بماند و ديگر برنگردد. سعيد عاشق كربال بود 
و هيچ وقت از رفتن به اين شهر و زيارت امام 
حسين)ع( سير نمي ش��د. فكر كرديم چنين 
نيتي دارد. نمي دانستيم كه تا چند روز ديگر 

حادثه اي براي او رخ خواهد داد. 

 اهدايعضو
حادثه اي كه براي سعيد رخ داد به اين ترتيب 
بود كه آنها ه��ر روز صبح س��اعت هفت كار 
زدن داربست موكبش��ان را انجام مي دادند، 
اما آن روز س��عيد از دوستانش مي خواهد دو 
ساعت زودتر كار را ش��روع كنند. دوستانش 
مي گويند چرا اينقدر زود؟ مي گويد مي خواهم 
زودتر كار را تمام كنيم و سريع تر به زائران آقا 
خدمت رساني كنيم. س��عيد بچه زرنگي بود. 
 تر و فرز باالي داربس��ت مي رود اما برخالف 
پيش بيني شان طناب چادر پاره مي شود و او 
از ارتفاع نسبتاً زيادي سقوط مي كند. در اين 
حادثه قطع نخاع مي شود. به هوش كه مي آيد 
مي خواهد او را به اي��ران برگردانند. مي گفت 
دوست دارم در وطنم باش��م. بعد از انتقال به 

ايران فوت مي كند. 
سعيد يك بسيجي عاشق اهل بيت و ايثارگر 
بود. به همين دليل كارت اهداي عضو گرفته 
بود و خودش هم دوس��ت داش��ت اگر روزي 
اتفاقي برايش افتاد، اعضاي بدنش به بيماران 
نيازمند اهدا شود. بعد از فوتش طبق خواسته 
او اعضاي بدنش به نيازمندان اهدا شد. سعيد 
بعد از فوتش هم بسيجي وار عمل كرد و جان 

چند نفر از هموطنانمان را نجات داد. 

زينبمحموديعالمي
شهيدمحمدابراهيممهربانازنيروهاياطالعاتعمليات
لشكر32انصارهمدانبود.شهداييكهبهدليلماهيت
كاريشانبهعنواننيروياطالعاتيكمتربهآنهاپرداخته
شدهاست.طاهرهمراديانهمسرشهيدوقتيبااوازدواج
ميكرد،تنها14سالداشت.بااينوجودديدگاهعميقي
نسبتبههمسرشودورانسهس�الهزندگيبااودارد.
گفتوگويمابااينهمسرشهيدرادرادامهميخوانيد.

خانممراديان!متولدچهساليهستيدوچهزماني
باشهيدازدواجكرديد؟

من متولد ۱34۸ هستم و همسرم محمدابراهيم متولد ۱340 
بود. اصالتاً اهل همدان هستيم. مهر ۱36۲ ازدواج كرديم و 
۱۲اسفند ۱365 همسرم شهيد شد. هنگام ازدواج ۱4سال 
داشتم و موقعي كه همسر شهيد شدم، تنها ۱7سال داشتم. 

ازشهيديادگاريبرايتانماندهاست؟
بله، يك دختر از شهيد به يادگار دارم. دخترم متولد ۱364 
است. هنگام ش��هادت پدرش يك س��ال و نيمه بود و االن 

34سال دارد. 
اغل�بخوانندههايماازنس�لجوانهس�تند.
ميخواهيمبدانيممالكهاييکرزمندهشهيد

برايازدواجچهبود؟
همان موقع كه صحبت مي كرديم محمدابراهيم مي گفت 
يكي از داليل انتخاب شما حجابتان است. البته من آن موقع 
سنم كم بود.۱4ساله بودم، اما عقايدم با عقايد شهيد نزديك 
بود. ايش��ان روي حجاب تأكيد زيادي داش��ت و اعتقادات 
برايش حرف اول را م��ي زد. در انتخابش هم اي��ن موارد را 

دخيل مي دانست. 
باآنسنكمتان،چهديدگاهينسبتبهجهادو

رزمندگيهمسرتانداشتيد؟
اتفاقاً ش��هيد خيلي مقيد ب��ود كه در خصوص ش��رايط 
رزمندگي اش حتماً ب��ا خود من صحبت كن��د. گفت در 
زندگي با من بايد احتمال جانبازي، نقص عضو، مفقودي 
يا شهادتم را بدهيد. زندگي با من همه اين مسائل را دارد. 
99درصد چنين چيزي است. ش��ما بايد روي يك درصد 
انتخاب كنيد. من عالقه زيادي به او داشتم و از همه جهت 
تأييد ش��ده بود. از متانت و نجابتش خوشم مي آمد. واقعاً 
مؤمن و متدين بود. وقتي با خانم ها صحبت مي كرد اصاًل 
به چهره آنها نگاه نمي كرد. خيلي مراقب كالمش بود كه 

غيبت نكند. 

سهسالباهمزندگيكرديد،دراينسهسالچقدر
دركنارهمبوديد؟

س��ؤال جالبي اس��ت. ما ظاهراً سه س��ال زندگي مشترك 
داش��تيم، ولي در همين مدت كم او خيلي خانه نبود. شايد 
يك سال كنار هم بوديم. اغلب مواقع به جبهه مي رفت. به رغم 
همه اين مسائل، من اصاًل پشيمان نيستم كه با يك رزمنده 
ش��هيد ازدواج كردم. اهدافي داش��تم و به خاطر آن اهداف 

پذيرفتم كه همسر چنين شخصي شوم. 
بعدازشهادتايشانازدواجكرديد؟

خير، ازدواج نكردم. 
شمافقط17سالداش�تيدبايکفرزندكوچک.

تنهازندگيكردنسختنبود؟
من عشق عميقي به همسرم داشتم. االن هم با فكر و ياد 
ايشان حالم خوب مي ش��ود. اينكه سنم كم بود و دلتنگ 
مي ش��دم اصاًل برايم مهم نبود. خيلي خوشحالم كه راهم 
را اينگونه انتخاب كردم. محمدابراهيم مي گفت جهاد شما 
خيلي مهم تر از ماست. مشكالت زندگي و تربيت فرزند با 
شماست. يعني دست تنها داريد كارها را انجام مي دهيد. 
فضيلتش خيلي بيش��تر از جهاد ماس��ت. من مي گفتم 
اينطوري مي گوييد ت��ا من ناراحت نش��وم؟ مي گفت نه! 
جدي مي گويم شما قرار نبود تنهايي بار يك زندگي را به 
دوش بكش��يد. يك بار در نامه هايش نوشته بود كه خدايا 
تو ش��اهد باش كه دوري هاي ما و امثال ما همه به خاطر 
رضايت توس��ت كه تو راضي باشي. پس خودت قبول كن 
و كمكمان كن كه در اين راه ه��ر طوري كه قدم مي زنيم 

رضاي خودت باشد. 
دخترتانهنگامشهادتپدرشيکسالونيمهبود،

وقتيبزرگترشدتصويريازپدردرذهنداشت؟
من همان عكسي كه از همسر شهيدم داشتم به دخترم نشان 
مي دادم. همسرم مي گفت زماني كه شهيد شدم حتماً به او 
بگو براي دفاع از اسالم رفتم و به خاطر دين و وطن و ناموس 
كشورم شهيد شدم. دخترم وقتي كمي بزرگ تر شد مي گفت 
پدرم چه شد؟ به او گفتم پدرت به شهادت رسيده است. خود 
شهيد خواسته بود هيچ وقت به دخترمان دروغ نگويم و بگويم 
به خاطر چه رفته است ولي گاهي دخترم مي گفت دوست 
داشتم پدرم كنارم باشد تا كارهايم را به او بگويم. به هر حال با 

توجيهي كه كردم  قبول كرد پدرش نيست. 
شهيدچهسمتيدرجبههداش�توچهروزيبه

شهادترسيد؟
جزو نيروهاي اطالعات عمليات لش��كر انص��ار 3۲ همدان 
بود. قبل از آن مس��ئول حفاظت از ش��خصيت ها در استان 
همدان بود. هنگامي هم كه منطقه مي رفت در كنار شهيد 
علي چيت سازيان فرمانده اطالعات لشكر انصار3۲ خدمت 
مي كرد. همسرم ۱۲اسفند ۱365 در عمليات كربالي5 به 
شهادت رسيد و همرزمش شهيد چيت سازيان هم سال 66 

آسماني شد. 
  قس�متيازوصيتنامهش�هيدمحمدابراهيم

مهربان.
»جوانان عزيز! ما همه در مقابل ملت هاي تحت س��تم و در 
برابر خون شهدا مسئوليم. برخيزيد و بكوشيد و به ياري اهلل 
و اسالم  ملت هاي مظلوم را از چنگ چپاولگران نجات دهيم 
تا اين انقالب به پيروزي كامل برسد و به صاحب اصلي اش 
صاحب زمان تحويل بدهيم و شما  اي مردم در اين راه جز از 

خدا نترسيد.« 

هميشهدرامورخيرپيشقدمميشد.
اينكهش�ماميبينيدمردممنطقه
چقدرازعروجش�هادتگونهسعيد
ناراحتشدندودراينمنطقهبازتاب
داشتهاست،بهخاطركارهايخيري
بودك�هاوبرايمردمانج�امميداد
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گفتوگوي»جوان«باهمسرشهيدمحمدابراهيممهربانومروريبريکزندگيمشترككوتاه

وصيت کرد جز از خدا نترسيد


