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معرفي کتاب همسرداري سرداران شهيد
فرماندهايکهکفشهايهمسرشراجفتميکرد

  غالمحسين بهبودي
س�بك زندگي ش�هدا و رزمندگان دفاع 
مقدس، هم�واره الگ�وي مناس�بي براي 
نس�ل هاي آتي اس�ت. دق�ت در زندگي 
انسان هاي جنگ نكات آموزنده اي را پيش 
رويمان قرار مي دهد. ما که عادت کرده ايم 
ي�ك رزمن�ده را هميش�ه در قالب جبهه 
ببينيم، به حتم وقتي با کتابي تحت عنوان 
»همس�رداري سرداران ش�هيد« روبه رو 
شويم متعجب خواهيم شد. با هم نگاهي به 
داشته هاي اين کتاب ارزشمند مي اندازيم. 
همسرداري سرداران شهيد كتابي كم حجم 
)كمت��ر از 100 صفحه( اس��ت كه توس��ط 
انتش��ارات قدر واليت منتش��ر ش��ده است. 
نويسنده مش��خصي ندارد و با تالش جمعي 

پديد آمده است. 
از آنجايي كه نويس��ندگان اثر رس��الت خود 
را الگوبرداري نس��ل جوان از سبك زندگي 
اسالمي ايراني شهدا مي دانند، لذا در ابتداي 
كتاب، نامه حضرت امام به همسرش��ان كه 
در ايام جواني نوشته ش��ده است را به عنوان 
نمونه اي از سبك همسرداري پيشوا و مقتداي 
ش��هيدان آورده اند: »تصدقت ش��وم، الهي 
قربانت ب��روم، در اين مدت ك��ه مبتالي به 
جدايي از آن نور چش��م عزيزم و قوت قلبم 

گرديدم، متذكر شما هستم و صورت زيبايت 
در آينه قلبم منقوش است...«

كتاب پن��ج فصل كل��ي دارد ك��ه هر فصل 
شامل چند روايت از سرداران شهيدي چون 
دكتر چمران، محمد ابراهيم همت، ولي اهلل 
چراغچي، اسماعيل دقايقي، عباس بابايي و... 
مي شود. نام فصول همگي پسوند گل دارند 
كه تشبيهي از همسران شهدا است؛ نوازش 
گل، دستگيري از گل، دلجويي از گل، هرس 
گل و وداع با گل. در هر فصل نيز بنا به عنوان 
آن، روايتي مرتبط آورده مي شود. به عنوان 
مثال در فصل دلجوي��ي از گل، با اختالفاتي 
كه در زندگي خانوادگي ش��هدا مثل تمامي 
زوج ها رخ مي دهد آشنا مي شويم؛ اختالفاتي 

كه در آن نيز سرداران شهيد بلندنظري خود 
را نشان مي دهند. 

در همين فصل از قول خانم معصومه همراهي 
همسر شهيد اسماعيل دقايقي مي خوانيم: يك 
بار سر يك مسئله اي با هم به توافق نرسيديم. 
هركدام روي حرف خودمان ايستاده بوديم كه 
او عصباني شد. معموالً صورت بشاشي داشت، 
ولي اخم توي صورتش افتاد و لحن مختصر 
تندي به خود گرفت. از خانه بيرون رفت. شب 
كه برگش��ت، دوباره همانطور با روحيه باز و 
لبخند آمد. به من گف��ت: »بابت امروز صبح 

معذرت مي خواهم.« 
س��اير فصول كتاب نيز به فراخ��ور عنوان و 
موضوع روايت هاي مرتبط آورده مي شود. در 
اين ميان روايت هاي غاده جابر همسر شهيد 
چمران مطالب جالبي در خود دارد. غاده كه 
از يك خانواده مرفه بود در ازدواج با چمران 
ديگر آن امكانات سابق را نداشت ولي روح بلند 
دكتر و قولي كه به مادر غاده داده بود، باعث 
شد تا وي در زندگي با چمران هيچ كمبودي 
احس��اس نكند و نهايتاً ش��هيد چمران را با 
چنين جمالتي به تصوير بكشد: »مصطفي 
سعه اي دارد كه مي تواند همه عالم را در وجود 
خودش جا بدهد و همه سختي هاي زندگي 

مشتركمان در مدرسه جبل عامل را.«

در پايان با هم بخشي از كتاب را كه روايتي 
از همسر شهيد چراغچي است، مي خوانيم: 
»خان��ه كه مي آم��د به من مهل��ت تكان 
خوردن نم��ي داد. همه كاره��ا را خودش 
انجام م��ي داد. اما نگاهش ك��ه مي كردم، 
مي ديدم خس��ته اس��ت. مي گفتم: »تازه 

اومدي استراحت كن.« 
قبول نمي كرد، مي خنديد و مي گفت: »وقتي 
من نيستم تو خيلي سختي مي كشي. اما حاال 
كه اومدم ديگه س��ختي ها تموم ش��د.« بعد 
بادي به غبغب مي انداخت و مي گفت: »حاال 
شما امر كن، ما انجام مي ديم.« من خجالت 
مي كشيدم. خجالت مي كشيدم كه موقع راه 
رفتن پشت سرم بيايد تا كفش هايم را جفت 
كند. طعنه هاي ديگران را ش��نيده بودم كه 
مي گفتند آقا ولي اهلل كفش هاي اين جوجه را 

برايش جفت مي كند. 
آخر ظاهرش خيلي خش��ن به نظر مي آمد. 
باورشان نمي شد. باور نمي كردند كه خودش 
اص��رار دارد كاره��اي م��ن را انج��ام بدهد. 
آش��پزخانه ما خيلي كوچك ب��ود و آقا ولي 
خيلي درشت... تقريباً هر بار كه به آشپزخانه 
مي رفت تا كمك كند، صداي شكستن ظرف 

از آشپزخانه مي آمد!«
خواندن كتاب همسرداري سرداران شهيد كه 
تا كنون چندين بار تجديد چاپ شده است را 

خصوصاً به زوج هاي جوان توصيه مي كنيم.
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مي گف�ت: »ح�اال ش�ما ام�ر ک�ن، 
ما انج�ام مي دي�م.« م�ن خجالت 
مي کش�يدم. خجالت مي کش�يدم 
ک�ه موق�ع راه رفتن پش�ت س�رم 
بيايد ت�ا کفش هاي�م را جفت کند. 
طعنه هاي ديگران را ش�نيده بودم 
که مي گفتند آقا ولي اهلل کفش هاي 
اين جوج�ه را برايش جفت مي کند

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد ايوب اسالمي نيا، اولين شهيد ناجا در سال 97

خادم امام حسين)ع(  در راه خدمت به مردم  شهيد شد

مروري بر مجاهدت هاي شهيد ستوان سوم مهدي جودي ثاني بانگاهي به کتاب »سفير ثامن«
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدولکلماتمتقاطع

 صغري خيل فرهنگ
نيروي انتظام�ي در طول س�ال ها خدمت و 
مجاهدت خود شهداي زيادي را تقديم کرده 
است. شهدايي که باصالبت پاي تعهدشان که 
حفظ امنيت کش�ور و حفاظت از جان و مال 
و ناموس مردم اس�ت ايس�تادند و با اهداي 
جانشان اين هدف متعالي را تضمين کردند. 
شهيد ايوب اسالمي نيا يكي از اولين شهداي 
ناجا در س�ال 97 بود. ش�هيدي که در پاسخ 
نگراني هاي مادر و پدرش در خطرات احتمالي 
رويارويي با قاچاقچيان گفته بود: »من روزي 
که نظام را براي خدمت انتخاب کردم، به خود 
گفتم که يك روز ش�هيد مي ش�وم.« شهيد 
ايوب اس�المي نيا خادم الحسين)ع( بود و در 
ايام ع�زاداري ابا عبداهلل الحس�ين)ع( براي 
آنكه مراس�م عزاداري محرم با شكوه هرچه 
تمام تر برگزار شود، خودش هميشه پيشقدم 
مي شد و کارهاي هيئت را به دوش مي گرفت.  
ستوان يكم شهيد ايوب اسالمي نيا، مسئول 
دايره مب�ارزه با قاچ�اق کاالي پليس آگاهي 
شهرس�تان قصرش�يرين بود ک�ه عصر روز 
پنج ش�نبه 1۶ فروردي�ن97 در درگي�ري با 
قاچاقچيان سوخت به شهادت رسيد. متن زير 
ماحصل همكالمي ما با مادر اين شهيد است. 

   خادم امام حسين)ع(
پسرم ايوب متولد اول مهرماه سال 67 روستاي 
باسكله گيالنغرب بود كه16 فروردين ماه 1397 
به آرزوي هميشگي اش رسيد و شهادت نصيبش 
ش��د. ايوب براي كار خير هميشه پيشقدم بود. 
مخصوصاً اگر پاي امام حسين)ع( وسط مي آمد. 
عاشق هيئت و شركت در مراسم هاي عزاداري 
بود. هر س��ال دو، س��ه روز قبل از شروع محرم 
ديگر خانه پيدايش نمي شد. براي آنكه مراسم 
عزاداري محرم باش��كوه برگزار شود، خودش 

پيش��قدم بود و قبل از اينكه مردم به مسجد و 
حسينيه ها بروند، او آنجا بود و كارهاي مراسم را 
انجام مي داد. خادم امام حسين)ع( راه خدمت 

به مردم را در پيش گرفته بود. 
  افسر 30  ساله

عادت نداشت موفقيت هايش را به رخ ديگران 
بكشد. درس��ش خيلي خوب بود. كارشناسي 
رياضي فيزيكش را در دانش��گاه سرپل ذهاب 
گرفته بود. در همان زمان يكي از استادانش به 
او گفته بود: »تو با اين فكر و ذهن قوي كه داري 
براي استاد دانشگاه ش��دن اقدام كن!« اينها را 
همان استاد بعد از ش��هادتش برايمان تعريف 
كرد. مي گفت اي��وب متواضعان��ه لبخند زد و 
گفت: »من به خدمت كردن براي نظام بيشتر 

عالقه دارم!« همان هم ش��د. هنوز 30 سالش 
تمام نشده بود كه به درجه افسري رسيد. 

 رضايت والدين
هروقت از سركار به خانه مي آمد اولين كاري كه 
مي كرد اين بود كه بيايد پيش من و پدرش. خم 
مي شد و اول پاي من را مي بوسيد و بعد دست 
پدرش را. قب��ل از آنك��ه لباس هايش را عوض 
كند، مي نشس��ت كنار م��ن و مي گفت: »اول 
كنار شما خس��تگي ام در برود بعد لباس هايم 
را عوض كنم.« اي��ن كار هميش��گي اش بود. 
حتي وقت هايي كه سر كار بود، اگر به او تلفن 
مي كردم و مي گفتم حالم خوب نيست، سريع 
مرخص��ي مي گرفت و مي آمد خان��ه. من را به 
درمانگاه مي برد و بع��د از اينكه خيالش راحت 

مي شد، دوباره سر كار برمي گشت. به رضايت 
والدين خيلي حساس بود. 

 قسم شهادت
يك روز نشس��ته بوديم دور هم و تلويزيون نگاه 
مي كرديم. برنامه مستندي با موضوع شهادت بود. 
ناگهان در دلم شور افتاد. رو كردم و به ايوب گفتم: 
»ايوب، مادر، من هميشه ترس در دلم دارم. تو را 
به خدا مواظب خودت ب��اش. اگر با قاچاقچي ها 
درگير ش��ديد مراقب باش، خطرناك اس��ت.« 
پدرش كه كنارمان نشسته بود پي حرف من را 
گرفت و گفت: »بايد خيلي احتياط كني!« ايوب 
به حرف هايمان گوش داد، بعد لبخند زد و انگار 
مدت ها به جواب اين حرف ها فكر كرده باش��د، 
گفت: »مامان، بابا! من آن زماني كه قسم خوردم 

يك نظامي باشم و استخدام شدم، به خودم گفتم 
كه من يك روز شهيد مي ش��وم و با خودم عهد 
كردم جانم را براي اين وطن و خاك و مردمش 
فدا كنم و اگر اين فداكاري نباش��د، شما و مردم 
هيچ وقت آسايش و راحتي نداريد. من هيچ وقت 
هم زير قسم خود نمي زنم. من وقتي از وطنم دفاع 
مي كنم، گويي از خانواده خودم دفاع مي كنم!« 
يك ماه بعد قسم ايوب محقق شد و ايشان در يكي 

از درگيري هاي مرزي به شهادت رسيد. 
ستوان يكم ش��هيد ايوب اس��المي نيا مسئول 
دايره مبارزه ب��ا قاچ��اق كاالي پليس آگاهي 
شهرس��تان قصرش��يرين بود كه درنهايت16 
فروردين ماه 1397 حي��ن توقيف خودروهاي 
قاچاق س��وخت و در درگيري با قاچاقچيان از 
طرف راننده يكي از خودرو ها مورد اصابت گلوله 
قرارگرفت و در قصرشيرين كرمانشاه شهيد شد. 
پيكر مطهر پسرم با حضور مردم و مسئوالن در 
شهر سرمست از توابع شهرس��تان گيالنغرب 
تشييع و در زادگاهش روستاي باسكله به خاك 

سپرده شد.

  احمد محمدتبريزي
شهيد ستوان سوم سيدمهدي جودي ثاني از رزمندگان 
ني�روي زميني ارتش بود ک�ه روزسه ش�نبه 20 تيرماه 
139۶ در س�ن 34 س�الگي  در دف�اع از ح�رم حضرت 
زينب)س( به ش�هادت رس�يد. ش�هيد جودي ثاني در 
تيپ 377 ني�روي زميني ارتش در قوچان و در رس�ته 
توپخانه خدم�ت مي کرد که در نبرد با تروريس�ت هاي 
تكفي�ري در اس�تان حل�ب س�وريه به في�ض عظيم 
شهادت نائل آمد. س�يدمهدي 12 تير 13۶2 متولد شد 
و به عنوان هشتمين شهيد مدافع حرم ارتش شناخته 
مي شود. کتاب »س�فير ثامن« به قلم سمانه خاکبازان 
به زندگي ش�هيد جودي ثان�ي نگاه�ي دارد. کتابي که 
مخاط�ب را به ش�ناخت بهتري از ش�هيد مي رس�اند. 
روزي كه وارد ارتش شد، مي دانس��ت چه روزهاي سختي 
دارد. كار كردن در محيط نظامي سختي هاي خاص خودش 
را داشت و س��يدمهدي واقف به ش��رايط كارش بود. بايد 
مأموريت هاي زيادي مي رف��ت و خطرات زيادي تهديدش 
مي كرد. سيدمهدي براي تمام اين سختي ها جواب داشت و 
مي گفت: »مرد تا سختي نكشه كه مرد نمي شه.« حاال آمده 

بود تا مردانگي را معناي ديگري كند. 
اما روزهاي سخت تري در انتظار سيدمهدي بودند. او كه 
خودش را براي دفاع از تماميت ارضي و نواميس كشورش 
آماده كرده بود، فهميد دش��من چندي��ن كيلومتر دورتر 
از مرزه��اي ايران به فك��ر تهاجم و تجاوز اس��ت. وقتي با 

دوستانش درباره اعزام داوطلبانه به سوريه صحبت مي كرد 
مي گفت: »قبل از اينكه به خاك فك��ر كنم، به دينم فكر 
مي كنم. دلم راضي نمي شه دس��ت روي دست بگذارم و 
ببينم بي خبرها به حرم بي بي زينب به چشم بد نگاه كنند. 
االن اسالم در خطر اس��ت و خاكريز ايران در سوريه قرار 
دارد. پس خودم را به هر دري مي زنم تا اعزام شوم و از دين 

و مظلوم دفاع كنم.« 
پس از موافقت با درخواس��ت اعزام سيدمهدي، به سختي 
مادرش را راضي كرد. مادر اس��ت و نگران. وقتي پس��رش 
خبر را ب��ه او داد هزار فكر مختلف در س��ر م��ادر چرخيد. 
هرچند م��ادر هنگام بدرقه فرزند رش��يدش به او گفت كه 

از ته دل به رفتنش رضايت دارد و او با خيال راحت و قوت 
قلب راهي شود. 

رس��ته س��يدمهدي توپخانه و تخصصش توپ 105 بود. 
درخواست بود در خط مقدم حضور داشته باشد تا مهارتش 
بيشتر به كار بيايد. درخواستش حضور در مقام خضر در خط 
مقدم بود. جايي در 70 كيلومتري مرز عراق. جنم داشتن و 
نترس بودنش بقيه نيروها را به وجد آورده بود. عادت داشت 
قبل از شليك روي گلوله ها اسم شهيدي را بنويسد. اعتقاد 
داشت اگر اسم ش��هيد روي توپ ها نوشته ش��ود، به خطا 
نمي رود و درست در قلب هدف مي نشيند. روي اولين توپ 
105 نام شهيد صيادشيرازي را نوشت، توپ را درون گلوله 

گذاشت و با فرياد اهلل اكبر شليك كرد. گلوله هاي بعدي را  
نيز به نام شهداي حرم قطاسلو و مرادي شليك كرد. 

روز آتش��ين 20 تيرماه 1396 از راه رسيده بود و دشمن با 
كاتيوش��ا منطقه را مورد هجوم قرار داده بود. تروريست ها 
پشت سر هم كاتيوشا مي ريختند و شرايط سختي را براي 
رزمندگان به وجود آورده بودند. زمين تكه تكه رنگ خون 
گرفته و گوشه به گوشه كسي افتاده بود. خبري از سيدمهدي 
نبود. نيروها به دنبالش مي گشتند تا اينكه يكي از رزمندگان 
با بغض گفت كه س��يد پش��ت توپ بود و خمپاره درست 
خورد به ماشين تويوتا، ماشين منفجر شد و سيد هم رفت. 
نيروها باورشان نمي ش��د. به محل شهادت رفتند و خبري 
از سيدمهدي نديدند. تنها دو پا ديدند كه باالتنه اش پودر 
شده بود و زمين كه بوي خون و سوختگي مي داد. آه از نهاد 
همه بلند شده بود. يكي از دوس��تان، سربند ياحسين)ع( 
سيدمهدي كه هميشه بر پيشاني مي بست را از روي زمين 
برداشت. سربند س��الم بود. ياد يكي از شب هايي افتاد كه 
صحبتش��ان با س��يد گرم گرفته بود. وقتي كه سيدمهدي 
گفته بود »دوس��ت دارم در عمليات س��رم بره«، دوستش 
تعجب كرده بود و شهيد جودي ثاني در جواب اين تعجب 
گفته بود عاشق اينم كه سرم براي امام حسين)ع( برود. حاال 
همرزمان پيكر بدون سر سيد را در تابوت مي گذاشتند تا به 
ايران بفرستند. مرد شجاع مناطق عملياتي با شهادتش دل 
خيلي ها را سوزاند ولي به همه ياد داد، عاشق كه باشي، براي 

معشوق سر و جانت را با هم مي دهي.

کارشناس�ي رياضي فيزيك�ش را در 
دانشگاه س�رپل ذهاب گرفته بود. در 
همان زمان يك�ي از اس�تادانش به او 
گفته بود: »تو با اين فك�ر و ذهن قوي 
که داري براي اس�تاد دانش�گاه شدن 
اقدام ک�ن!« اينها را همان اس�تاد بعد 
از ش�هادتش برايم�ان تعري�ف کرد. 
مي گف�ت اي�وب متواضعان�ه لبخند 
زد و گف�ت: »م�ن ب�ه خدم�ت کردن 
ب�راي نظ�ام بيش�تر عالق�ه دارم!«

تروريست ها پشت س�ر هم کاتيوشا مي ريختند 
و ش�رايط س�ختي را براي رزمندگان ب�ه وجود 
آورده بودن�د. زمين تكه تكه رن�گ خون گرفته 
و گوشه به گوش�ه کس�ي افت�اده بود. خب�ري از 
س�يدمهدي نبود. نيروها به دنبالش مي گشتند 
تا اينكه يكي از رزمندگان با بغض گفت که س�يد 
پشت توپ بود و خمپاره درست خورد به ماشين 
تويوتا، ماش�ين منفجر ش�د و س�يد ه�م رفت
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