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88498481ارتباط با ما

قرار مالقات مان 35 سال بعد در ميدان امام حسين)ع( 
گزارش »جوان« از حضور در منزل شهيد محمد حسين لطفي كه به تازگي پيكرش شناسايي شده است

    صغري خيل فرهنگ
همزمان با ايام شهادت حضرت زهرا)س(، پيكر مطهر دو 
نفر از شهداي گمنام آرميده در ميدان امام حسين)ع( 
 DNA تهران و شاهدش�هر ش�هريار پ�س از آزمايش
شناسايي شدند. با شنيدن اين خبر به سراغ سرهنگ 
رنگين، مسئول معراج ش�هداي تهران رفتيم تا نشاني 
از خانواده اين دو ش�هيد پيدا كنيم. ب�ا راهنمايي هاي 
ايش�ان ابتدا ب�ه خانواده ش�هيدي رس�يديم كه پيكر 
شهيدشان از سال 92 در ميدان امام حسين)ع( تهران 
تدفين شده بود. شهيد محمد حس�ين لطفي اهل كرج 
و از ش�هداي عمليات والفج�ر8 بود كه ب�رادرش علي 
لطفي ني�ز در عمليات رمض�ان مفقوداالثر ش�ده بود. 
يك خان�ه و دو مفقوداالثر و مادرانه هاي�ي كه در فراق 
اين دو قطعًا ش�نيدني خواه�د بود. همين م�ا را راهي 
استان البرز كرد و با هماهنگي برادر شهيدان به ديدار 
س�كينه زارع زاده مادر اين دو ش�هيد رفتيم. ماحصل 
ديدار و گفت و گوي ما با اين مادر شهيد را پيش رو داريد. 

    
    مفقوداالثر هاي خانه لطفي ها

با آدرس��ي ك��ه براي��م پيام��ك ش��ده راه��ي چهارصد 
دس��تگاه كرج مي ش��وم. نزدي��ك خانه ش��هيدان لطفي، 
ديدن پارچه نوش��ته هايي كه ب��ه خاطر شناس��ايي پيكر 
شهيدمحمد حسين لطفي نصب شده است، اين اطمينان را 

به من مي دهد كه تا اينجای آدرس را درست آمده ام. 
كمي بعد به كوچه  بن بست و جمع و جوری مي رسم كه با 
پرچم عزاي ايام فاطميه تزئين شده است. بنري در ورودي 
كوچه نصب شده كه نام و نشان شهيدان لطفي رويش نوشته 
شده است: »شهيد علي لطفي مفقوداالثر عمليات رمضان 
سال 1361. شهيد محمد حسين لطفي مفقوداالثر 16 ساله 

عمليات والفجر 8 سال 1364.«
در خانه ش��هيدان را مي زنم. محمد رضا لطفي برادر علي و 
محمد حسين به اس��تقبالم مي آيد. به محض باز شدن در 
حياط، مادر شهيدان را مي بينم كه پشت پنجره اي بزرگ رو 
به حياط در كنار مهمان هايش نشسته است. مادر با شنيدن 
صدا همه حواسش را متوجه ما مي كند. اين همان داستان 
تكراري مادران چشم انتظار است كه سال ها چشم به در خانه 
دوخته و به گوش هاي شان اجازه سنگيني و پيري نمي دهند 
تا صداي در يا زنگ تلفن را كه نويد آمدن فرزندان ش��ان را 

مي دهد، بشنوند. 
    3 پسر ديگرم فداي اسالم

وارد خانه مي شوم. خواهر ش��هيدان راهنمايي ام مي كند و 
كنار مادرشان مي نش��ينم. اينجا خانه اي قديمي است كه 
در آن خاطرات زيادي براي سكينه زارع زاده، مادر شهيدان 
رقم خورده اس��ت. به خاطر بيماري كرون��ا و رعايت حال 
مادر شهيدان، كمي دور تر از ايشان مي نشينم و مي خواهم 
خودش را معرفي كند. با صداي لرزاني مي گويد من سكينه 
زارع زاده، مادرشهيدان علي آقا و محمدحسين لطفي هستم. 
ببخشيد كه نمي توانم راحت با شما صحبت كنم. شايد اگر 
بي سواد نبودم، بهتر مي توانستم منظورم را به شما برسانم. 
تواضع مادري كه دو شهيد تقديم كرده و حاال بعد از سال ها 
چشم انتظاري، از پس و پيش شدن جمالتش عذر خواهي 
هم مي كند، جالب است. هنوز سؤال دومم را طرح نكرده ام 
كه رو به من مي كند و مي گويد: دخت��رم! اين را هم بگويم 
كه خدا نكند در كشورمان جنگي شروع شود. من سه پسر 
ديگر دارم كه اين س��ه را هم فداي اسالم و رهبرم مي كنم. 
خود بچه ها از همان ابتدا تمايل زي��ادي به جهاد و دفاع از 

اسالم داشتند. 
    شرمنده اهل بيت )ع(

س��راغ اولين رزمنده خانه اش را مي گيرم و مي پرس��م چه 
كس��ي اولين بار از خانه ش��ما به جبهه رفت. پاسخ مي دهد 
اول پسرم عباس راهي شد. وقتي ايشان رفت، علي آقا خيلي 
دوست داشت كه برود. علي متولد س��ال 44 بود. تا كالس 

سوم راهنمايي درس خواند. 18س��ال داشت كه لباس رزم 
و جهاد به تن ك��رد. دو روز قبل از اينكه مي خواس��ت اعزام 
شود، همه وسايل و توشه سفرش را برايش مهيا كردم. روزي 
كه مي خواست برود، دير ش��ده بود و عجله داشت، پدرش 
خوابيده بود، آمد كنار پدر نشس��ت و او را صدا كرد تا بيدار 
شود. مي خواست اجازه بگيرد. علي رو به پدرش كرد و گفت با 
اجازه شما مي خواهم بروم منطقه، پدرش چيزي نگفت. فقط 
رو به من كرد و گفت شما يك چيزي به اين بچه بگوييد! من 
گفتم نمي توانم حرفي بزنم و فرداي قيامت شرمنده حضرت 
زهرا)س( باشم. علي يك بار رفت و مجروح برگشت. البته به 
ما اطالع ندادند و وقتي هم كه در بيمارستان بود ما بي خبر 

بوديم. پسرم علي چهار ماه در جبهه بود. 
    مرگ با افتخار 

در ادامه مادر خاطره اي از آخري��ن روزهاي حضور علي در 
خانه برايمان مي گويد. ماه رمضان سال 61بود. من و همسرم 
در همين اتاق نشسته بوديم و علي سر سجاده نماز نشسته 
بود. يادم است دست هايش را به هم مي چسباند. پرسيدم 
چه مي كني؟ گفت با خودم فك��ر مي كنم، 20روز ديگر دم 
در خانه ما چراغاني است و همه مي گويند علي لطفي شهيد 
شده است. گفتم خدا نكند. رو به من كرد و گفت مادر مرگ 
با افتخار چرا خدا نكند؟ خدا خيل��ي زودتر مرگ با افتخار 
را نصيب كند. فردا صبحش هم رف��ت. روز 18 ماه مبارك 
رمضان بود. علي در عمليات رمضان مفقوداالثر شد و تا 14 

سال و هفت ماه خبري از او نداشتيم. 
    14سال و 7 ماه 

به اين جاي گفت و گو كه مي رس��يم، مادر ش��هيدان بغض 
مي كند، بعد با صداي��ي گرفته از چگونگي ش��نيدن خبر 
شهادت علي مي گويد: يداهلل قياسي پسر همسايه مان كه در 
عمليات رمضان با علي همرزم بود، خبر شهادت علي را به 
خانواده اش داده بود. خودش هم بعدها شهيد شد. آنها هم 
پسرم عباس را صدا كردند و خبر شهادت علي را به او گفتند. 
مادر مي افزايد: عباس پس��رم به من گفت مي خواهم بروم 
جبهه و به داداش علي س��ر بزنم. بعد از چند روز آمد خانه. 
گفتم داداش علي چطور بود؟ گفت نتوانستم ببينمش. اجازه 
ندادند كه به خط بروم. ناراحت شدم، اما بعد گفتم خوب حق 
دارند اگر هر كسي بخواهد برود جبهه سرخود به آشنايش 
سر بزند كه نمي شود. رفتم يك ليوان آب براي عباس بياورم 

كه چشمم به چشمانش افتاد. 

متوجه ش��دم خبري دارد. گفت��م تو را به ج��ان حضرت 
زهرا)س(، تو را به جان امام خميني)ره( راستش را بگو. گفت 
حاال كه قسم مي دهي مي گويم. داداش علي يا شهيد شده 
يا اسير است. هنوز مشخص نيست. همان لحظه بي درنگ 
دستانم را بردم باال و گفتم خدا كند كه شهيد شده باشد. من 
تاب اسارتش را ندارم. از آن روز به بعد 14سال و هفت ماه 
نمي دانستيم علي شهيد شده يا اسير است، تا اينكه پيكرش 

تفحص شد و برگشت. 
    التماس هاي محمد حسين 

محمد حسين دومين شهيد اين خانواده است. از او مي پرسم 
و مادر مي گويد: محمد حسين هم خيلي دوست داشت به 
جبهه برود. يك روز با سه نفر از دوستانش به خانه آمد. هر 
سه آنها هم بعد از محمدحسين شهيد شدند. ميوه و وسايل 
پذيرايي را آماده كردم تا با خودم به اتاق ببرم. محمدحسين 
تا من را ديد، گفت م��ادر مي بيني من چقدر بدبختم. اينها 
كه اصاًل حرفش نبود به جبهه بروند، فردا اعزام مي شوند، اما 
من كه يك سالي است مي خواهم بروم، جور نمي شود. گفتم 
محمد حسين جان! مادر تو بدبخت نيستي، تنبلي! همين 
حاال برو برگه هاي��ي كه من بايد امضا كن��م را بياور تا امضا 
كنم. اگر شهيد ش��دي خودم خاكت مي كنم. گفت آفرين 
مادر جان، اما كاش اين حرف را بابا هم بزند و موافقت كند. 
گفتم بابا كه خودش هم همراه ماست، اما مي گويد داداش 

علي مفقود االثر است، عباس و محمد منطقه هستند، يكي 
از آنها بيايد تا كمك حالمان باش��د، بعد شما بروي. فرداي 
همان روز محمد حس��ين با نامه درخواست اعزام به جبهه 

به سپاه رفت. 
    گمنام والفجر8

مادر ادامه مي دهد: كمي بعد محمد حسين همراه برادرش 
محمدرض��ا در حالي ك��ه يك دس��ت لباس بس��يجي در 
دس��ت داش��تند، به خانه آمدند. محمدرضا گفت داداش 
محمد حسين دارد به جبهه اعزام مي شود! گفتم آموزش 
يا جبهه؟ گفت محمد حس��ين ش��ب ها كه پايگاه بسيج 
مي رفت، آموزش هم مي ديد. پدرش س��ر كار بود. اصاًل به 
زبانم نيامد بگويم صبر كنيد، باب��ا بيايد بعد. رفتم و آيينه 
و قرآن آوردم. تا چش��مم به محمدحسين افتاد كه لباس 
بسيجي اش را به تن كرده بود، به دلم افتاد شهيد مي شود، 
اما حرفي نزدم. محمدحسين را با همه آرزوهاي قشنگي 
كه برايش داشتم، بدرقه كردم. محمدحسين 40روز بعد 
از اعزامش به خاطر عقد برادرش آمد و دو روز بعد مجدداً 
به جبهه برگش��ت. نگران بود پدرش با رفتنش به جبهه 
مخالف��ت كند. رفت و بع��د از آن خب��ر مفقوداالثري اش 
بود ك��ه برايمان آوردند. 22 بهمن امس��ال، 35 س��ال از 
مفقوداالثري اش مي گذشت. پسرم در 22بهمن سال 64 

در عمليات والفجر8 به شهادت رسيد. 

    گهواره علي اصغر )ع(
به اينجاي گفت و گو كه مي رس��يم، مادر از نبودن هاي علي 
در 14سال و هفت ماه مفقودي اش مي گويد تا به 35 سال 
مفقوداالثري محمدحسين مي رسد. از خواب هايي برايمان 
مي گويد كه در روزهاي نبودن و دوري بچه ها ديدنشان باعث 
تسلي خاطرش مي شدند. مادر مي گويد: هنوز پيكر علي را 
نياورده بودند. يك شب قبل از آمدن پيكرش خواب ديدم كه 
در خانه را مي زنند. ديدم رضا نامي كه رزمنده و دوست بچه ها 
بود پشت در ايس��تاده اس��ت. گفت حاج خانم! مي خواهيم 
بياييم داخل. دو نفر آمدند و دو جعبه انار داخل گذاشتند. تا 
آمدم در را ببندم يك جعبه شبيه گهواره علي اصغر)ع( كه با 
پارچه سبز پوشيده شده بود را داخل حياط گذاشتند. بعد 
همه رفتند و من ماندم و آن جعبه ها و گهواره. رويش را كنار 
زدم، داخلش پيكري كفن پيچ ش��ده بود. انگار بچه چهار يا 
پنج ساله اس��ت. گفتم الهي مادرت بميرد كه با آن قد و باال 
اين اندازه اي شدي! بعد به خودم گفتم وقتي چند سال در 
بيابان بماني، زير آب و آفتاب همين اندازه مي شوي. كمي 
بعد خبر شناسايي پيكر علي را برايم آوردند.مادر شهيد در 
پاسخ به اين سؤالم كه آيا قبل از شناسايي پيكر محمد حسين 
هم خواب ديده است، مي گويد: سال ها پيش خواب ديدم كه 
پيكر محمدحسين را آوردند و به ما گفتند شما كاري نداشته 
باشيد، ما خودمان ايشان را تدفين مي كنيم و مراسم را برگزار 
مي كنيم. همان هم شد. حاال كه نگاه مي كنم مي بينم سال 
92پيكر محمدحس��ين آمده و در ميدان امام حس��ين)ع( 
تهران تشييع و تدفين شده است. بدون اينكه ما بدانيم. البته 
پسرم محمدرضا بدون اينكه بداند در مراسم تشييع شهداي 

امام حسين)ع( حضور داشت. 
    هنوزم در بيابان حسينم

از سكينه زارع زاده س��راغ دلتنگي هايش را در نبودن هاي 
علي و محمدحسين مي گيرم. چشمانش بهاري مي شوند 
و مي گويد: خدا را ش��كر مي كنم كه رزق محمد حس��ين و 
علي شهادت شد. من در اين مدت نبودن هايشان حتي يك 
شب هم خانه ديگر بچه هايم نمي ماندم. نمي خواستم علي 
و محمد حسين بيايند و پشت در بمانند. سال ها خيلي گريه 
نكردم و اشك نريختم و اگر اشكي از چشمانم جاري شد به 

ياد دل بي بي حضرت زهرا)س( بود. 
مادر اين حرف را مي زند و زير لب مي خواند: 

گل سرخ خيابان حسينم 

هنوزم در بيابان حسينم
بريز عطر و گالب روي خاكش 

كه سرباز خميني حسينم
حس��ينم مي دويد و من مي دويدم، كاش كه مي نشست و 

من مي رسيدم 
پالك افتخار روي س��ينه اش بود كه  اي كاش مي فروخت 

من مي خريدم 
از مادر شهيدان علي و محمد حس��ين مي پرسم تا به حال 
زيارت شهداي گمنام ميدان امام حسين)ع( رفته بوديد؟! 
مي گويد: نه نرفته بودم، اما تا آنجا كه مي ش��د به تش��ييع 
شهداي گمنام مي رفتم. وقتي به تش��ييع شهدا مي رفتم، 
در مس��ير آنهايي كه من را مي ش��ناختند، س��راغ علي و 
محمد حس��ين را مي گرفتند كه خبري از بچه هايت نشد؟ 
من از اين س��ؤال اصاًل ناراحت و دلگير نمي شدم. اتفاقاً به 
خانه كه مي رسيدم، سرم را بلند مي كردم و مي گفتم خدايا 
شكر مي توانم سرم را باال بگيرم و جواب بدهم كه فرزندانم 

در اين راه قدم بر داشتند. 
   آرميده در ميدان امام حسين)ع(

مادر از لحظات شيرين و به ياد ماندني شنيدن خبر شناسايي 
شهيد محمد حس��ين لطف��ي در ميدان امام حس��ين)ع( 
مي گويد: دوشنبه هفته گذش��ته پسرم محمدرضا خبر دار 
شده بود و آمد دنبالم تا من را به خانه دخترم ببرد. در ميدان 
استاندارد كرج شهداي گمنام دفن هستند. پسرم در مسير 
از من سؤال كرد كه مادر جان اگر س��ال ها پيش شهيدي 
را اينج��ا دفن كرده باش��ند و حاال خانواده اش شناس��ايي 
شود، بايد چه كنند. شهيدشان را منتقل كنند؟ گفتم كار 
اشتباهي است. شهيد هر جا تدفين شده، بايد همان جا بماند. 
قسمتش همان جا بوده، چرا بايد جابه جا شود. پسرم اينطور 
مي خواست من را آماده و متوجه كند. گذشت تا اينكه روز 
چهارشنبه گفت كه مي خواهند از طرف بنياد و مسجد به 
منزل ما بيايند، گفتم باشد. مجدداً آخر شب تماس گرفت كه 
از طرف صدا و سيما هم مي خواهند بيايند، گفتم صدا و سيما 
چرا؟! اصاًل فكرش را هم نمي كردم. آن شب هم نمي دانم چرا 
بي قرار بودم و خوابم نمي برد. فردا صبح جمعيت زيادي به 
خانه ما آمده بودند. آنجا ديگر شستم خبردار شد كه حتماً 
خبري شده است. من بعد از 35 سال دوري از محمدحسين 
با او در ميدان امام حس��ين)ع( تهران مالقات كردم. از من 
پرسيدند كه مي خواهيد شهيدتان را ببريد يا اجازه مي دهيد 
بماند. گفتم نمي دانم تا چه زمانی زنده هستم. بماند. اينجا 

محمد حسين زائر هاي زيادي دارد. 
    دلتنگ حاج قاسم

اي��ن روزها ك��ه ب��ا م��ادر آن ش��هدا همكالم مي ش��وم، 
بدون اينكه موضوعي مطرح ش��ود، خودش��ان از س��ردار 
شهيدحاج قاسم سليماني صحبت مي كنند. مادر شهيدان 
علي و محمد حسين هم جزو همان مادران شهداست. مادر 
شهيدان مي گويد: بعد از شهادت حاج قاسم گفتم خوشا به 
سعادت مادرت كه اين روزهاي شهادت تو را نديد. چند روز 
پيش تلويزيون حاج قاسم را نشان مي داد كه براي حضرت 
زينب)س( گريه مي كرد. با خودم گفتم  اي زينب)س( جان 
شما اين همه مصيبت كش��يديد، حاال هم اشقياء دست از 

سرت بر نمي دارند. 
صداي اذان مغرب كه بلند مي ش��ود، گفت و گوي ما هم به 
پايان مي رسد. سكينه زارع زاده، مادر شهيدان شعر زيبايي 

را زير لب زمزمه مي كند:
قد سروت الهي خم نگرده

دل شادت به دور غم نگرده
به حق مصطفي سي جز قرآن
 كه سايه ات بر سر ما كم نگرده

به قرآني كه خطش نا شماره
به مواليي كه تيغش ذوالفقاره

 منم مهر علي بر سينه دارم
 كه تا دين محمد برقراره...    

بعد از 35 سال دوري از محمدحسين با او در 
ميدان امام حسين)ع( تهران مالقات كردم. 
از من پرس�يدند كه مي خواهيد شهيدتان 
را ببري�د يا اج�ازه مي دهيد بمان�د. گفتم 
نمي دانم تا چه زمانی زنده هس�تم. بماند. 
اينجا محمد حس�ين زائر هاي زيادي دارد
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
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