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فصلآشناييشماوشهيدداناييفرازكجارقمخورد؟

من اهل زاهدان هستم. من و جمشيد با هم نس��بت فاميلي داشتيم. 
ايشان پس��رعمه ام بود. ازكودكي بااخالق و روحياتش آشنا بودم. يكي 
از ويژگي هايي كه همواره در وجود ايشان بيش از هر خصيصه ديگري 
من را مجذوب خويش مي كرد، ارادتش به واليت فقيه بود. ارادتي كه 
با تقديم جانش به نظام و رهبري به اثبات رسيد. من و جمشيد ششم 
فروردين سال 1391با هم ازدواج كرديم. ما زندگي ساده و بي آاليش 
خود را در خانه پدري همسرم آغاز كرديم. چند روزي مانده بود تا پايان 
مرخصي همس��رم كه تصميم گرفتيم پابوس آقاام��ام رضا)ع( برويم. 
جمشيد وقتي مي خواست نماز بخواند، حلقه اش كه از جنس طال بود 
درآورد و داخل جيبش گذاش��ت. وقتي نمازش تمام شد براي زيارت 
رفت اما وقتي دست در جيبش كرد و خواست حلقه را بردارد، متوجه 
شد از جيبش افتاده است. من و جمشيد خيلي دنبال حلقه گشتيم اما 
پيدايش نكرديم. وقتي ديد من ناراحت هستم، لبخندي زد و گفت غصه 
نخور خانمم، اين ش��يء مال دنيايي بيش نيست. ما آدم ها بايد مراقب 

خودمان باشيم كه در دنيا گم نشويم . 
ازدواجوزندگيبايكفردنظاميصسختيهايخودشرا

دارد،زندگيمشترككوتاهمدتتانچطورگذشت؟
من با فكر اين مسير را انتخاب كردم و به خوبي مي دانستم هر مسيري 
سختي هاي خودش را دارد. قرار نيس��ت به خاطر سخت بودن مسير 
پيش رو آن را كنار بگذاريم و خطر نكنيم. م��ن در يك خانواده نظامي 
بزرگ شدم. با همه سختي هايش آش��نا بودم و مي دانستم  قدم در راه 
سختي مي گذارم اما همه س��ختي ها را به خاطر عشقي كه به همسرم 
داش��تم به جان خريدم و همراهي اش كردم تا بتوان��د با آرامش خيال 
به كش��ور و مردمش خدمت كند. من و جمش��يد بارها و بارها درباره 
شهادت با هم صحبت كرديم. ش��هادت افتخار ما بود. وقتي ايشان در 
مورد شهادت حرف مي زد حقيقتاً ناراحت مي ش��دم اما وقتي با شوق 
از شهادت مي گفت به روي خود نمي آوردم كه نكند جمشيد ناراحت 
شود. تنها دعايم اين بود كه اگر قرار است شهادت نصيبش شود، كمي 

دير تر محقق گردد. 
چهمدتباه�مزندگيكردي�دوحاصلاي�نزندگيچند

فرزنداست؟
نزديك به دو سال با هم زندگي كرديم و ماحصل اين ازدواج فرزندي به 

نام اميدرضاست كه بعد از شهادت پدر به دنياآمد. 
محلخدمتايش�اندرنواحيمرزيبود.خودتانراآماده

اتفاقهايپيشروكردهبوديد؟
عشق و خطر نقطه مقابل هم هستند. همسرم عاشق كارش بود و من 
عاشق همسرم. وقتي خبر شهادت هم خدمتي هايش را مي شنيد تنها 
حرفي كه مي زد اين بود: »ما مدعيان ص��ف اول بوديم/ از آخر مجلس 

شهدا را چيدند«. جمشيد يك انسان وظيفه شناس بود. 
كميازاينشاخصهوظيفهشناسيبرايمانبگوييد.

همسرم با سختي هاي مرزباني آش��نا بود. مي دانست در مأموريت ها و 
موقعيت جغرافيايي كه خدمت مي كند قطعاً سختي هاي زيادي دارد و 
هر لحظه احتمال آماده باش وجود دارد و اختيار دست خودش نيست. 
بااين حال عاش��ق كارش بود. هيچ وقت گله و ش��كايتي از او نشنيدم. 
هر زمان از سركار به خانه بازمي گش��ت، همه خستگي اش را پشت در 
مي گذاشت و با روي گش��اده وارد خانه مي شد. همه اينها عشقي است 
كه او به خانواده اش داشت. اما جمشيد از همه اين دلبستگي ها و تعلقات 
دنيايي اش گذشت و در نهايت 17بهمن س��ال 1392 به همراه چهار 
سرباز همراهش توسط گروه تروريستي جيش الظلم ربوده شد و بعد از 

اسارت در پاكستان به شهادت رسيد. 
بهحتممرورخاطراتروزهاياسارتوشهادتهمسرتان

برايش�مادش�واراس�ت،امااگ�رام�كانداردازآخرين
خداحافظيتانبگوييد.

هر روز همسرم را با آب و قرآن بدرقه مي كردم. آخرين باري كه رفت 
باران رحمت خدا هم او را بدرقه كرد. آن شب باراني سوار ماشين شد و 
تا جايي كه ماشينش از من دور مي شد با چشم با هم حرف مي زديم. 
هيچ كدام مان نمي دانستيم اين آخرين ديدار است. به خاطر شرايط 
بارداري ام اجازه نداد تا ترمينال همراهي اش كنم. هنوز هم افس��وس 
مي خورم كاش رفته بودم. جمشيد س��اعت 9 يك شنبه بليت داشت. 
مسير مس��تقيم نبود براي همين بايد اتوبوس عوض مي كرد. فرداي 
همان روز به جكيگور رسيد. چون غروب بود و ماشين براي رفتن نبود 
براي همين تا فردا صبح صبر   كرد. صبح 15بهمن ماه 92 با ماش��يني 
كه براي تأمين آب پاس��گاه آمده بود به پاس��گاه  رف��ت. آخرين باري 
كه با ايش��ان صحبت كردم، ساعت15:30روزپنج ش��نبه بود. تقريباً 
15دقيقه اي با هم صحبت كرديم. قبل از خداحافظي به من گفت بايد 
براي مأموريت آماده شود. خداحافظي كرديم. خيلي دلشوره داشتم اما 
اجازه ندادم جمشيد متوجه حالم شود. بعد از اينكه تلفن را قطع كردم 
سوره يس را خواندم تا قلبم آرام ش��ود. صبح روز بعد بايد جمشيد به 
پاسگاه برمي گشت. تمام روز با او تماس گرفتم اما تلفنش در دسترس 
نبود. پدر و مادرم دلداري ام مي دادند كه آنت��ن ندارد. به خاطر هواي 
باراني هم امكان تردد برايشان مقدور نبود و من درآن شرايط فقط دعا 
مي كردم و قرآن مي خواندم. غافل از اينكه پدرم از ماجرا با خبر ش��ده 
اما به خاطر شرايط جسمي ام س��كوت كرده بود. دو روز بعد عكسي از 
ايشان منتشر شد كه تازه متوجه شدم چه اتفاقي افتاده است. بعد از آن 

يا پاي تلفن بودم يا پاي تلويزيون... 

چهتصويريازهمسرتانمنتشرشد؟
روز شنبه صبح عكسي منتشر شد كه در آن نشان مي داد پنج مرزبان 
ربوده و توسط گروهك تروريستي جيش الظلم به خاك پاكستان منتقل 
شده اند، آنچه را كه مي ديدم باور نمي كردم. چند بار پلك زدم با خودم 
مي گفتم شايد خوابم و كابوس مي بينم اما نه خواب نبود كابوس بيداري 

بود. كاري از دستم برنمي آمد. 
اسارتايشانوسربازانهمراهشچطوراتفاقافتاد؟

گويا زماني كه همس��رم و نيروهايش در كمين بودند، تروريس��ت ها با 
برنامه ريزي قبل��ي پنج نفر از نيرو ه��ا را خلع س��الح مي كنند و فيلم 
زننده اي هم براي تخريب چهره نيروهاي مرزباني مي گيرند. بعد آنها را از 
مرز خارج مي كنند و به سمت پاكستان مي برند. به گفته چهار سربازي 
كه همراه همسرم بودند، جمش��يد را يك ماه بعد به بهانه آزادي جدا 

مي كنند اما در حقيقت ايشان را مي برند تا به شهادت برسانند. 
ازنحوهشهادتهمسرتاناطالعداريد؟

آنچه از نحوه شهادت همسرم مي دانم اقراري است كه قاتل ايشان بعد 
از دستگيري داشت. گويا يك ماه بعد از اينكه همسرم را از سرباز ها جدا 
مي كنند، از او مي خواهند به رهبري و نظام توهين كند كه همس��رم 
ممانعت مي كن��د و آنها هم ايش��ان را به فجيع ترين ش��كل ممكن به 

شهادت مي رسانند. 
آنط�وركهماش�نيدهايمبع�دازربودهش�دنهمس�رتان
تهمتهايزياديبهايش�انزدهش�دكهقطعًادلش�ماو
خانوادهتانازآنكنايههاوطعنههادرآنشرايطآزردهشد.

اساساينطعنههاوتهمتهاازكجاشكلگرفت؟
زماني كه من با ايش��ان ازدواج كردم همه اتفاق��ات را در نظر گرفتم 

ولي اتفاق خاص درس��ت لحظه اي مي افتد كه انتظ��ارش را نداريم. 
هشت ماهه باردار بودم كه شنيدن خبر اسارت همسرم از يك طرف 
و ش��نيدن حرف هاي مردم زودباور در مورد كليپي كه هيچ اساس و 
صداقتي نداشت هم از طرف ديگر به نگراني هايم افزود. همسر من اگر 
عاشق كارش نبود و جانش را بيشتر از كشورش دوست داشت، هيچ 
وقت وارد اين كار نمي شد. كمي بعد از اين اتفاق با تالش سران و ريش 
سفيدان چهار سرباز مرزبان به آغوش خانواده هايشان برگشتند اما 
خبري از جمشيد نشد و همين بر شايعات و طعنه ها بيشتر دامن زد. 
يك سال همه جور تهمتي به ايشان زده شد، حتي تهمت همكاري 
با معاندان نظام. همه اينها را گوش ك��ردم و فرزندي كه در نبود پدر 
به دنيا آمده بود را بزرگ مي كردم. يك سالي از نبودن هاي جمشيد 
مي گذشت و من در طول اين يك س��ال از لحظه لحظه هاي زندگي 
پس��رمان اميدرضا عكس و فيلم تهي��ه كردم تا زماني كه همس��رم 
بازگشت آنها را ببيند. در اين مدت بودند كس��اني هم كه حال ما را 
خوب درك مي كردند اما متأس��فانه عده اي ه��م بودند كه داغ روي 
دلمان مي گذاشتند. اين اتفاق تبديل به فرصتي براي سودجويان شده 
بود. هر روز يك خبر كذب در اينترنت منتشر مي شد. خانواده ها يمان 
هم از اين تهمت ها بي نصيب نبودند. خواهر جمش��يد برايم تعريف 
مي كرد كه وقتي به مطب دكتر رفتم يكي از او پرسيده بود، شما چه 
نسبتي با آن خائني كه به كشورش خيانت كرده است، داريد؟ و من 
مدام به اين فكر مي كردم كه  اي كاش مي شد كساني كه ادعا مي كنند 
فقط براي چند س��اعت در نقاط صفر مرزي و نقاط��ي كه نيروهاي 
مرزباني با كمترين امكانات از آنجا پاسداري مي كردند، حضور پيدا 
كنند تا متوجه شوند كه سختي يعني چه؟ آنها جمشيد را همدست 
تروريست ها مي دانستند و افترا مي زدند، اما غافل از اينكه مرزبان جان 

مي دهد، خاك نمي دهد. 
چهمدتبعدپيكرايشانازخاكپاكستانبهايرانمنتقل

شد؟
ما بعد از يك سال خبري از حيات يا شهادتش نداشتيم براي همين 
در سالروز ربايش جمش��يد مي خواستيم مراس��م يادبودي برايش 
بگيريم تا شايد اينگونه تهمت ها كمتر شود. خبر دادند قبل از تاريخ 
مقرر براي يادبود، پيكر ايشان كه همان زمان به دست تروريست ها 
به شهادت رسيده وارد كش��ور خواهد شد. همزمان با شهادت بانوي 
دو عالم خانم فاطمه زهرا )س( بود كه پيكرش وارد خاك كشورمان 
شد. خيلي برايم سخت گذش��ت اما خدا را شكر مي كنم كه همسرم 
با افتخار به كشورش بازگشت. گويا همسرم يك ماه بعد از اسارت به 
شهادت رسيده بود. تنها درخواستم لباس هاي ايشان بود كه آثار دو 
تيرخالص روي آن بود؛ لباس هايي كه يك س��ال زير خروارها خاك 
غربت پاكستان مانده بود. مراس��م خاكسپاري همسرم مصادف شد 

با سالروز شهادت بانوي دو عالم خانم فاطمه زهرا)س( يعني همان 
روزي كه براي مراسم يادبود تعيين شده بود. براي شناسايي پيكرش 
فقط پدرم رفت. به من اجازه ندادند تا پيكر ايش��ان را ببينم. گفتند 
اجازه بده تا خاطرات خوبي كه از همسرت داري در ذهنت بماند. سهم 
من و پسرم اميدرضا در مراس��م وداع نگاه به تابوتي بود كه او را براي 

تشييع و تدفين به زادگاهش راهي مي كرد. 
ش�ماويدئ�ويصحبتهايش�هيدك�هتوس�طگروهك

تروريستيمنتشرشدراديديد؟
بله، آن ويدئو را ديدم. آنها از همس��رم خواس��ته بودند به رهبر، نظام و 

كشورش توهين كند كه همسرم اين كار را نكرد. 
علتاينكهسربازانهمراههمسرتانآزادشدندوگروهك

همسرتانراآزادنكردچهبود؟
مسلماً دشمن قصدش فقط دشمني و تفرقه افكني است. شايد يكي از 
داليلي كه دست به اين كار زدند اين بود كه مي خواستند ما را بسنجند 
و ما را در ورطه آزمايش قرار دهند كه الحمدهلل تيرش��ان به خطا رفت. 
اما من روزي كه سربازها آزاد شدند خدا را شكر كردم اين چهار خانواده 

مي توانند عزيزانشان را دوباره ببينند. 
وصيتنامهايازايشاندردستاست؟

جمشيد وصيتنامه كتبي ندارد اما انسان واليتمداري بود و روي حجاب 
تأكيد زيادي داشت. 

ش�مابعدازبازگش�تپيكردي�داريهمباام�امخامنهاي
داشتيد،ازآنديداربگوييد.چقدراينديدارباعثتسلي

خاطرشماشد؟
وقتي با من تماس گرفتند و گفتند قرار اس��ت دي��داري با حضرت آقا 
داشته باشم، خيلي خوشحال شدم. بزرگ ترين آرزويم ديدار با ايشان 
بود. حال آن لحظاتم وصف نشدني است اما در اين ديدار جاي جمشيدم 
خالي بود، خيلي دوست داشتم با همسرم به اين ديدار مشرف شوم. هر 

چند شهدا زنده اند و ايمان دارم كه ايشان آن لحظه حضور داشتند. 
رهبريدرجريانرونداسارتوشهادتهمسرتانبودند؟

بله، مگر مي ش��ود رهبرمان از حال سربازان كش��ورش بي خبر باشند. 
زماني كه به ديدار ايشان رفتم از حادثه ها و اتفاقات آن زمان گفتند كه 
هرلحظه در جريان روند اتفاقات بودند. البته من يك هفته بعد از اسارت 
جمشيد خواب آقا را ديدم. خواب ديدم همسرم جلوي پاي ايشان زانو 
زده است و دست چپ ايشان را مي بوسد. رهبر هم دست راستشان را 
روي سر همسرم كش��يدند. اين خواب براي من كه شرايط مساعدي 

نداشتم بهترين تسلي بود. 
درپاياناگرصحبتخاصيداريدبفرماييد.

من از همه جوانان و نوجوانان كش��ور مي خواهم پشتيبان واليت فقيه 
باشند. همان توصيه اي كه شهدا و امام شهدا بارها و بارها به آن تأكيد 
كردند. از همه خواهران عزيز كشورم هم مي خواهم به حجابشان اهميت 
دهند. در پايان مي خواهم از تنها ثمره زندگي ام، اميدرضا برايتان بگويم. 
پسرم خيلي مشتاق است كه همه چيز را درباره پدرش بداند. مي گويد 
خيلي دلم مي خواس��ت بابايم را ببينم.  اي كاش ديرتر شهيد مي شد. 
امروز اميدرضا هفت س��ال دارد و هر روز چش��م انتظار آمدن پدرش 
است كه بيايد و ما را به خانه خودمان ببرد. با حذف اين جنايتكاران و 
تروريست ها از روي زمين كمتر همسري بي اسطوره و كمتر اميدرضايي 

يتيم مي شود. ان شاءاهلل.
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