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نگاهي به زندگي شهيد محمد مرادي با مروري بر کتاب »ببر بلندي هاي جوالن«

باالخرهشهيدمدافعحرمميشوم
 احمد محمدتبريزي

ش�هيد مدافع حرم محمد م�رادي اولين 
ش�هيد مداف�ع ح�رم ارت�ش جمهوري 
استان اصفهان و اولين شهيد مدافع حرم 
شهرستان ش�هرضا است که در تابستان 
1395 در سوريه به شهادت رسيد. کتاب 
»بب�ر بلندي هاي جوالن« ب�ه قلم فاطمه 
دانش�ور جليل به زندگي تا شهادت اين 
ش�هيد مدافع حرم مي پردازد. در ادامه 
با نگاهي به اين کت�اب، مروري به زندگي 
شهيد مرادي داريم که در ادامه مي خوانيد. 
از همان كودكي در آرزوي شهادت بود. چون 
مردي دورانديش آرزوي س��عادت اخروي 
براي خودش داش��ت. وقتي همراه مادرش 
به زيارت امامزاده ش��اه رضا مي رفت، حتماً 
سري به مزار شهداي گمنام مي زد. همانجا 
به مادرش گفته بود كه هروقت شهيد شدم، 
دلم مي خواهد كنار اين شهيد دفنم كنيد. 
آن روزها جنگ تمام ش��ده بود و مادر فكر 
نمي كرد كه روزي پس��رش كيلومترها آن 

سوتر به آرزويش برسد. 
در سن جواني جذب ارتش شد. عاشق كارش 
و فعاليت براي حفظ امنيت كش��ورش بود. 

زماني كه ناامني و جنگ به س��وريه رسيد 
و تروريس��ت ها به دنبال اج��راي نيت هاي 
شومش��ان بودند،  محم��د داوطل��ب اعزام 
شد. دو فرزند داش��ت و مي دانست چه كار 
سختي در پيش دارد، ولي دلش به كاري كه 
مي خواست انجام دهد، قرص بود. مي دانست 
خدا و اهل بيت)ع( حافظ و نگهبان فرزند و 
همسرش هستند و او بايد در اين راه قدمي 
برمي داش��ت. االن وقت عمل ك��ردن بود و 

نشستن جايز نبود. 
روزي كه با همسرش درباره رفتن به سوريه 
صحبت ك��رد، هم��ان اول صحبت هايش 
گفت كه باالخره من هم شهيد مدافع حرم 
مي ش��وم. وقتي ناراحتي همس��رش را ديد 
گفت كه فكر مي كني مقام كمي هست كه 
كسي مدافع حرم حضرت زينب)س( بشود، 

ش��ما بايد به اين موضوع افتخار كني. سال 
1394 با اعزام شهيد مرادي موافقت شد و او 
آن روزها از خوشحالي سر از پا نمي شناخت. 
در آخر خ��رداد 1395 محمد راهي ش��د. 
دوري از خانواده و پسرهاي كوچكش برايش 
سخت بود ولي هيچ كس نمي توانست مانع 
رفتنش شود. عش��ق به خانم زينب)س( و 
مدافع حرم بودنش باالتر از عش��ق به همه 

داشته هايش بود. 
در ارتش بعضي از دوستانش به محمد شهيد 
بلندي هاي ج��والن مي گفتن��د. مي گفت 
بلندي هاي جوالن مرز بين سوريه و فلسطين 
است و من دلم مي خواهد قدس را آزاد كنيم 
و در راه آزادس��ازي قدس ش��هيد شوم. او 
فرمانده توپ بود و مهارت بااليي در كارش 
داشت. بدهكاري هايش را داد و وصيتنامه اش 
را نوشت. تمام كارهايش را انجام داد و انگار 
مي دانس��ت كه اين رفتن برگشتني در كار 

نخواهد داشت. 
س��ري اول نيروهاي ويژه ارتش به س��وريه 
اعزام شدند. فرماندهاني كه در سوريه بودند 
و كار بچه هاي ارت��ش را ديده بودند تعريف 
مي كردند هر يك از تكاورهاي ارتش برابر با 

يك لشكر در سوريه مي جنگند. شهيد مرادي 
در سوريه با اصرار به فرمانده اش به خط اول 
آتش توپخانه رفت. دلش مي خواس��ت در 
آتش��بار پركار و تأثيرگذار باشد. در سوريه 
دوس��تانش به ش��وخي مي گفتند اين هم 
بلندي هاي جوالن و االن ديگر وقت شهيد 
شدن است، محمد با تبسمي بر لب مي گفت 

خدا از زبانت بشنود. 
يك ماه از رفتنش به سوريه مي گذشت كه 
در جريان يك مأموريت سخت قرار گرفت. 
دشمن حمله سنگيني را ترتيب داده بود و 
آتش سختي را سر نيروها مي ريخت. در يك 
لحظه بيش از 50 خمپ��اره نزديك محمد 
و س��اير نيروها خورد. خاك به هوا بلند شد 
و در گردوغبار ش��ديد منطقه پيكر خونين 
محمد روي زمين افتاد. نيروها سريع باالي 
سرش رسيدند و ديدند سرش از پشت رفته 
است. بچه ها گيج و مبهوت همديگر را نگاه 
مي كردند و نمي دانستند چه اتفاقي افتاده 
است. دوس��تانش ياد حرف هاي محمد در 
ش��ب قبل از اعزام افتادند كه مي گفت اين 
س��ر فدايي خانم زينب)س( اس��ت. شهيد 
محمد مرادي در 10 مرداد 1395 به آسمان  
پركشيد و به آرزوي هميشگي اش رسيد. در 
روز تشييع پيكرش، همسرش شعري را كه 
هميشه ورد زبان شوهرش بود زير لب زمزمه 
مي كرد و مي گف��ت: »كاش يك تركش مرا 
در مي رب��ود/ بند جانم مي كش��يد از هرچه 
بود/ كاش كه با آن پالك نقره رنگ/ مي شدم 

مخفي به زير خاك و سنگ.«
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88498481ارتباط با ما

روزي که با همس�رش درباره رفتن 
به س�وريه صحبت کرد، همان اول 
صحبت هايش گفت که باالخره من 
هم ش�هيد مدافع حرم مي ش�وم. 
وقت�ي ناراحت�ي همس�رش را ديد 
گفت که فك�ر مي کني مق�ام کمي 
هس�ت ک�ه کس�ي مداف�ع ح�رم 
حض�رت زينب)س( بش�ود، ش�ما 
باي�د به اي�ن موضوع افتخ�ار کني

گفت وگوي »جوان« با مادر و خواهر طلبه شهيد عباس زرگري 

مناجات نامه عباس براي ما به يادگار مانده است
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدولکلماتمتقاطع

  شكوفه زماني
مادر ش�هيد عب�اس زرگري مي گوي�د: »در 
بهشت معصومه با ديدن پيكر پسرم عباس 
با او درددل ک�ردم و گفتم اگر حرف هاي من 
را متوجه مي شوي، چش�م هايت را باز کن و 
به من نگاه کن. ديدم عباس چشم راستش را 
باز کرد.« شهيد عباس زرگري متولد ششم 
بهمن ماه 1340 در شهر قم بود که در 24 دي 
ماه 1365 در شلمچه در عمليات کربالي 5 به 
شهادت رسيد. او از طالب حوزه علميه قم بود 
که تحصيل در دانشگاه جبهه را ترجيح داد 
و داوطلبانه عازم شد. گفت وگوي ما با مهين 
اشعري دين، مادر ش�هيد را پيش رو داريد. 
در ادامه ني�ز گفت وگوي کوتاه�ي با مهري 
زرگري، خواهر بزرگ تر شهيد انجام داديم. 

حاج خان�م کم�ي از زندگ�ي خودتان 
بگوييد. شهيد در چه محيطي پرورش 

پيدا کرد؟ 
ما يك زندگي معمولي داش��تيم. خانه مان ارث 
پدر همسرم بود. من چهار فرزند دارم كه شهيد 
دومين فرزند خانواده و تك پسرم بود. پدر شهيد 
حدود 11 سال پيش به رحمت خدا رفته است. 
من خودم در دوران جواني كار خياطي مي كردم 
و خيلي منصفانه با مشتري ها برخورد داشتم و 
هميشه به مشتري ها مي گفتم هرچقدر راضي 
هستيد پول دوخت بدهيد. همسرم شاطر نان 
سنگكي بود و به گفته خودش حتي دو ركعت 
نماز صبحش قضا نش��ده بود. هيچ وقت بدون 
وضو پشت پاروي پخت نان نرفته بود. هر دو در 
زندگي مقيد بوديم لقمه حرام وارد زندگي مان 
نشود. هر چهار فرزندم فرهنگي بودند و در  اين 

زمينه فعاليت مي كردند. 
عباس هم کار فرهنگي داشت؟ 

عباس هنرجوي هنرستان قدس قم بود. هنوز 
درسش تمام نش��ده بود كه انقالب شد و بعد از 
يك سال ديپلمش را گرفت. با بچه محل هايش 
خيلي فعاليت مي كردند. پش��ت بام مي رفتند 
و »اهلل اكب��ر« مي گفتن��د. پس��رم موقعي كه 
دبيرس��تان مي رفت با جمع كردن يكسري از 
بچه هاي همفكر خودش به تظاهرات مي رفت. 
يادم است س��ر كوچه ها با اس��پري مي نوشت: 
»اينجا به خانه امام راه دارد.« مي پرسيدم: »اينها 
چي هست كه مي نويسي؟« مي گفت: »مسيرها 
را روي ديوار مش��خص مي كنم ك��ه بچه هاي 
محل هاي ديگر كه با منطقه ما آشنايي ندارند 
موقع فرار دست مأموران نيفتند.« بعدها پسرم 

معلم پرورشي يك مدرسه شد. 
ش�هيد دانش آموز هنرستان بود، پس 

چطور به حوزه علميه رفت؟
عباس از بچه هاي ش��اگرد اول هنرستان كار و 
دانش بود. مي توانست بدون كنكور در رشته راه 
و ساختمان درس بخواند كه متأسفانه دانشگاه 
مدتي دانشجو بدون كنكور نمي گرفت. عباس 
هم رفت درس ح��وزه خواند. ب��ه تحصيل در 
امور مذهبي عالقه داش��ت. اما دوب��اره درس 
حوزه را رها كرد. وقتي پرس��يديم چرا اين كار 
را كردي؟ گفت: »بچه ها فكر مي كنند به خاطر 
فرار از سربازي درس حوزه را انتخاب كرده ام.« 
در صورتي كه چون تك پس��ر بود و سن پدرش 
باال بود مي توانست اصاًل س��ربازي نرود، ولي با 
اين همه اوصاف س��ال 1360 داوطلبانه براي 
خدمت س��ربازي اقدام كرد. به سلماس يكي از 
شهرستان هاي اس��تان آذربايجان غربي رفت. 
بعد به مهاباد منتقل شد. به من مي گفت: »مادر 
بيا فرمانده لشكر اروميه را ببين تا من را در بخش 
عقيدتي و سياسي بيندازد.« به كارهاي فرهنگي 

و تبليغي عالقه زيادي داش��ت و از آنجا تماس 
مي گرفت و سفارش كتاب و نوارهاي سخنرانان 
معروف مانند آقاي خورشيدي و... را مي داد و ما 
برايش تهيه مي كرديم.  عباس مس��ئول خريد 
ابزار فرهنگي براي همرزمانش بود. زياد فرصت 
نمي كرد كه به مرخصي بيايد. خودش مي گفت 
پشت تمام پول هايي كه براي خريد دستش بود 
مي نوش��ت: »امام را دعا كنيد« كه فرمانده اش 
بارها به او گفته بود دموكرات شما را شناسايي 
مي كنند و ممكن است شهيدت كنند. از اين به 
بعد لباس يقه آخوندي نپوش و محاسن خودت 
را بلند نكن. اما عباس در جواب گفته بود: »مدل 
لباس��م را عوض نمي كنم هرچه كه سرنوشتم 

باشد همان است.« 
آرزوي شهادت داشت؟

بله؛ هميش��ه به من مي گفت: »مامان براي من 
دعا كن كه اگر شهيد شدم جنوب شهيد شوم نه 
در غرب كشور!« به او مي گفتم: »چرا اين حرف 
را مي زني؟« مي گفت: »در غرب كشور دشمن 
از پشت به صورت نامردانه خنجر مي زند اما در 
جنوب دشمن رودررو حمله مي كند. نهايتاً يكي 
مي زني دو تا مي خ��وري يا برعكس!« وقتي كه 
عباس در ارتش دو سال س��ربازي اش طي شد 
چون به رشته راه و س��اختمان عالقه داشت به 
مدت 9 ماه هم با شهرس��ازي مهاباد همكاري 
كرد. مدل هايي كه دموكرات ها و كومله در شهر 
مهاباد مي ساختند ايشان با گروهشان مي رفتند 
خراب مي كردند. ضدانقالب شناسايي اش كرده 
بود و مي خواس��تند ترورش كنن��د. به همين 
خاطر پسرم يك مدتي محافظ داشت. خالصه 
يك مدتي بعد به قم برگشت و درس حوزه اش 

را ادامه داد. 
ايشان که دو سال خدمتش در مناطق 
جنگي بود چطور ش�د دوباره به جبهه 

رفت؟
عباس هيچ وق��ت ارتباطش را ب��ا جبهه قطع 
نكرد. هميش��ه براي تبليغات در مس��ير جبهه 
تردد مي كرد. حتي يكبار ماه رمضان به جبهه 
رفته بود. پسرخاله خودم كه همرزم عباس بود 
برايم تعريف كرد: »يكبار عب��اس را در گرماي 
اهواز ديدم. ب��ه او گفتم دزفول م��ي روم با من 
مي آيي؟« عباس گفت: »س��ه روز ديگر مانده 
تا ماه رمضان تمام ش��ود. االن نمي توانم با شما 
بيايم.« به او گفتم: »چطور توانس��تي در هواي 
گرم اينجا روزه بگيري؟« گفت: »تا االن گرفتم 
و خدا كمكم كرده و بقيه را كمك خواهد كرد.« 
پسرم بار آخري كه به جبهه رفت براي شركت 

در عمليات رفت. 
کدام عملي�ات بود؟ نحوه ش�هادتش 

چطور بود؟
براي شركت در عمليات كربالي5 رفت. رزمنده 
لش��كر 17 علي ب��ن ابيطالب قم ب��ود. يكي از 
دوستانش تعريف مي كرد: »شبي كه عباس به 
شهادت رسيد تا صبح بيدار بود و نماز مي خواند 
و دعا مي كرد. بعد راهي عمليات شديم.« پسرم 
24 دي ماه 1365 مورد اصابت رگبار مسلسل 
دش��من قرار گرفت و به فيض شهادت رسيد. 
وقتي كه پيكرش را آوردند ديدم درس��ه جاي 
بدنش اثر سوراخ گلوله است. بعد از تشييع در 

گلزار علي ابن جعفر قم خاكسپاري شد. 
ماجراي گشودن چشم شهيد چه بود؟ 
بعد از شنيدن شهادت عباس خيلي گريه كردم 
و رفتم سردخانه بهشت معصومه. آن روز 106 
شهيد آورده بودند. برگه اي روي در نوشته بودند 
كه اجازه ورود به داخل سردخانه را نمي دادند. 
فردايش اجازه مالقات دادند. طبق عادتي كه با 
پسرم داشتيم هميش��ه در كارها با هم صحبت 

و اختالط مي كرديم. ش��روع كردم با پيكرش 
صحبت كردن. عباس چ��ون خطاط بود به من 
مي گفت: »مامان موقعي كه شما با من صحبت 
مي كنيد نمي توانم خطم را تمرين كنم.« من به 
عباس گفتم تا توي صورتم نگاهم نكني احساس 
مي كنم حرف ه��اي من را متوجه نمي ش��وي! 
ناگهان ديدم عباس چشمش را باز كرد. پسرم 
آرزوي شهادت داشت و خدا هم او را به آرزويش 
رساند. وقتي كه به من خبر دادند عباس زخمي 

شده اس��ت گفتم من آمادگي دارم بگوييد كه 
شهيد شده است. عباس 55 روز بعد از فوت پدرم 

به شهادت رسيد. 
هميش�ه پس�رها يک رابطه خاصي با 
مادرشان دارند؛ رابطه شما چطور بود؟

پس��رم خيلي با م��ن رفيق بود. ش��ب ها كه به 
خانه مي آمد م��ن كه خياطي مي ك��ردم براي 
من حديث مي خوان��د. عباس ش��ب ها پايگاه 
چمران مي رفت و با هنر خطاطي اش، پالكارد 
و خط مي نوشت. ش��ب ها دير به خانه مي آمد، 
مي ديد كه هنوز بيدارم و دارم خياطي مي كنم. 
من را مي بوس��يد و به من مي گفت: »فكر نكن 
خواندن نماز ش��ب و العفو گفتن فقط عبادت 
است همين كه ش��ما با خياطي كردن در امور 
زندگي به پ��در كمك مي كنيد عبادت اس��ت. 
هر دفعه كه سوزن چرخت باال و پايين مي رود 
به نوعي ذك��ر العفو گفتن اس��ت.« موقعي كه 
مي خواست جبهه برود از زير قرآن ردش كردم، 
ولي او را نبوسيدم. گفتم: »وقتي كه ان شاءاهلل 
برگشتي مي بوسمت.« ديدم چند قدم جلو رفت 

و برگش��ت به من گفت: »امكان دارد شما بعداً 
بتواني من را ببوس��ي ولي من نمي توانم شما را 
ببوسم.« دو بار من را بوس��يد و رفت؛ تا موقعي 
كه پيكرش را آوردند و در بهشت معصومه او را 
بوسيدم. هم اكنون تمام وسايل شخصي عباس 
و عكس هاي او، چفيه و مهر خوني اش به عنوان 
آثار جنگي توسط بنياد ش��هيد در موزه شهدا 

نگهداري مي شود. 
پسرتان وصيتنامه هم داشت؟

بله؛ عباس در هر دو عمليات كربالي 4 و 5 كه در 
سال 1365 شركت داشت وصيتنامه نوشته بود.  
طبق وصيتنامه پسرم از من خواسته بود خودم او 
را داخل خاك بگذارم. چادرم را به گردنم بستم و 
با كمك ديگران دستم را زير سر عباس گذاشتم 
و او را داخل قبر گذاش��تم. بوسيدمش و خدا را 
ش��كر كردم فرزندي به من داد كه در طول اين 

مدت 25 سال يك لحظه هم گناه نكرد.
 

خواهر شهيد 
تفاوت س�ني شما با ش�هيد چند سال 
است؟ گويا برادرتان با شما همكار بود؟ 
من متولد 1335 هس��تم و پنج سال از شهيد 
بزرگ تر هس��تم. موقعي كه من مدير مدرسه 
بودم، ايش��ان معلم پرورش��ي بود و هميش��ه 
مي گفت: »هركاري مي كنيد براي رضاي خدا 
انجام دهيد و اجر و مزد آن را از خدا بگيريد.« 
ش��يفت بعدازظهر مدرسه س��ميه كه پسرها 
بودند برادرم به عنوان معلم پرورش��ي فعاليت 
داشت. مدرس��ه كتابخانه نداشت خود عباس 
كارهاي اوليه را براي افتتاح كتابخانه انجام داد. 
بعد كه جبهه رفت طي نامه هايي كه براي هم 
مي نوشتيم به من گفت: منتظر بودجه نباشيد. 
خودتان كتاب ها را تهيه كنيد كه ما توانستيم 
در چهلم شهيد كتابخانه مدرسه به نام »شهيد 
عباس زرگري« را افتتاح كنيم. هنوز با گذشت 
33سال از ش��هادت برادرم اين كتابخانه فعال 
است. خود شهيد مناجات نامه اي داشت كه از 

او به يادگار مانده است. 
اين مناجات نامه اثر خود شهيد بود؟

بله، مناجات نامه اي كه عباس نوشته بود االن 
در كتاب جمين هاي خونين ك��ه زندگينامه 
روحانيون ق��م را دربردارد، به چاپ رس��يده 
اس��ت. در بخش��ي از مناجات نامه اش به اين 
صورت گفته اس��ت: »بارخدايا از كارهايي كه 
كرده ام به تو پناه مي برم. از اينكه حسد كرده ام، 
تظاهر به مطلبي كردم كه اصاًل نمي دانستم، 
زيبايي قلم را به رخ كسي كش��يدم، از اينكه 
در موقع غذا خوردن به ي��اد فقيران نبودم، از 
اينكه مالي به تو تعلق داش��ت از خود حساب 
مي ك��ردم، از اينكه م��رگ را فراموش كردم، 
از اينكه گاه گاه خنديدم و س��ختي آخرت را 
فراموش كردم، از اينكه زبانم را به لفظ بيهوده 
آلوده كردم، از اينكه منتظر بودم تا ديگران به 

من سالم كنند و...« 
چه خاطره اي از شهيد برايتان ماندگار 

شده است؟
موقعي س��نگ قبر برادرم را انداخته بودند، ما 
در جريان نبوديم. آن زمان رس��م بود كه روي 
اغلب مزار شهدا مي نوشتند رزمنده بسيجي... 
همان روزها من خواب عباس را ديدم. در خواب 
به من گفت: به آنها بگوييد روي س��نگ مزارم 
بنويس��ند: »طلبه و معلم ش��هيد« ضمناً سن 
من را هم اشتباهي 15 س��ال نوشته اند كه بگو 
اصالح كنند. من رفتم سر قبر برادرم ديدم واقعاً 
به همين صورت است. به مسئوالن گلزار گفتم 
و آنها هم طبق خواسته خود شهيد اين موارد را 

اصالح كردند.

طبق وصيتنامه پسرم از من خواسته بود 
خودم او را داخل خاك بگذارم. چادرم را 
به گردنم بستم و با کمک ديگران دستم 
را زير سر عباس گذاشتم و او را داخل 
قبر گذاشتم. بوسيدمش و خدا را شكر 
کردم فرزندي به م�ن داد که در طول 
اين 25 سال يک لحظه هم گناه نكرد
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