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88498481ارتباط با ما

  صغري خيل فرهنگ
با معرفي جانب�از نصراهلل عبدي به خانواده ش�هيدان 
قنبري معرفي شدم. اواخر سال گذشته بود كه به ديدار 
حاج علي قنبري پدر ش�هيدان ه�ادي و رضا قنبري 
رفتيم و قرار ش�د دي�دار دوم براي تكمي�ل مصاحبه 
انجام شود، اما به خاطر شرايط ش�يوع بيماري كرونا، 
اين ديدار به تعويق افتاد تا اينكه خبر درگذشت پدر 
ش�هيدان در 12تير ماه س�ال جاري آمد. بر آن شديم 
تا گفت و گويي كه با پدر ش�هيدان داش�تيم را منتشر 
كنيم. هر چند پياده كردن نوار ضبط ش�ده صوت پدر 
ش�هيدان بعد از فوتش برايمان سخت بود، اما به رسم 
ارادت و اداي دين به ساحت مادران و پدران شهدا اين 
گفت و گو تقديم خانواده ش�هيدان قنبري مي شود تا 
شايد شنيدن خاطرات و سيره ش�هداي خانه شان در 
ايامي كه در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته اند، 
تسلي خاطري برايشان باش�د. شهيد هادي در ششم 
آبان ماه س�ال 1361 در منطقه س�ومار و ش�هيد رضا 
قنبري در 16 آبان 136۴ در شلمچه به شهادت رسيدند. 

     
   قاب هاي روي ديوار

كمي دورتر از ميدان خراسان در خيابان 17شهريور جنوبي، 
خياباني به نام شهيدان قنبري است. ديدن نام شهيدان روي 
تابلوي خيابان خبر از نزديك ش��دنمان به خانه شهيدان 
هادي و رضا قنبري مي دهد. كمي جلو تر به خانه اي قديمي 
مي رس��يم با حياطي كوچك كه حال و ه��واي دهه 60 را 
تداعي مي كند. پدر شهيدان تا چشمش به ما مي افتد، هر 
طور شده خودش را به در خانه مي رساند تا به استقبالمان 
بيايد. با تعارف هايش وارد خانه مي ش��ويم. به محض ورود 
چشمم به ديوار سمت راس��ت اتاقش مي افتد كه سر اسر با 
قاب عكس هاي هادي و رضا و ديگر شهدا مزين شده است. 
همه شهدا  اهل هيئتي بودند كه شهيد رضا در آن مداحي 
مي كرد. حاج علي قنبري تا توجهم را به ديوار خانه و عكس 
شهدا مي بيند با اينكه توان كامل ايستادن را ندارد، به كنارم 
مي آيد و شروع مي كند به معرفي 20شهيدي كه تصويرشان 
سال هاست روي ديوار خانه اش جا خوش كرده اند. حاج علي 
با همان دست هاي لرزانش به انتخاب خود، شهدا را نشانمان 
مي دهد و مي گويد اين جوان را مي بيني اين ش��هيد علي 
خلخالي است، آن يكي شهيد شاه مرادي، آن شهيد بااليي 
شهيد پور احمد اس��ت، كنارش هم كه عكس پسرم هادي 
است. كنار تر تصوير شهيد عليرضا مشجري از شهداي مدافع 
حرم است. شهيد عمامه اي و شهيد هاديان هم هستند. از 
پدر شهيدان مي پرسم، همه اين تصاوير مربوط به شهداي 
محله خودتان است؟ مي خندد و مي گويد، نه دخترم اينها 
تصوير شهداي هيئت رضا هس��تند. هر روز صبح كه براي 
نماز صبح بيدار مي شوم و وضو مي گيرم، رو به شهدا دست 
بر سينه مي گذارم و مي گويم: صلي اهلل عليك يا شهدا، قربان 

همه تان بروم. 
   ستاد تجديد قوا

پدر روي مبل كنار آش��پزخانه مي نش��يند و من هم براي 
اينكه بتواند به خوبي صدايم را بشنود كنارش مي نشينم. 
درحالي كه به عكس هاي روي ديوار خانه نگاهي مي اندازد، 
ادام��ه مي ده��د: خان��ه م��ن در س��ال هاي دفاع مقدس، 
اس��تراحتگاه رزمنده هايي بود كه گاهاً اهل تهران نبودند. 
وقتي مي خواس��تند به مرخصي بروند، مي آمدند و نفسي 
تازه مي كردند و بعد از تجديد قوا مي رفتند. من را بابا علي و 
همسرم را مامان علي صدا مي كردند. مادر بچه ها هم با ذوق 
و شوق برايشان پخت و پز مي كرد. قبل از اينكه رزمنده ها 
بيايند از من مي خواست موادغذايي تهيه كنم و با آماده سازي 
اوليه، آنها را داخ��ل فريزر نگهداري مي ك��رد تا به محض 
آمدنشان سريع غذا برايش��ان بپزد و آنها استراحت كنند. 
ام الشهدا »همسرم« براي خودش ستاد پشتيباني شده بود. 

   پول هاي با بركت
به پدر ش��هيدان هادي و رضا قنبري مي گويم اطرافيان و 
آشنايانتان ش��ما را پيش از اينكه ابوالشهداء بنامند، خادم 
مردم و از خيران محل مي شناسند، علت اين امر چيست؟ 
مي خندد و مي گويد: فكر مي كنم حاال كه از ما گذش��ته و 
ريا نباشد، بتوانم بگويم: من متولد 1309 و اصالتاً اهل قم 
هستم. 11 سال داشتم كه به تهران مهاجرت كرديم. اهل 
»بهشت نوه« در هشت فرسخي قم هستيم. 40 سال در بازار 
تهران كار كردم. از فعاالن مسجد محل بودم و براي همين 
مردم من را مي شناختند. بارها و بارها خدا توفيق داد تا امور 
خير مس��جد و مردم را به دوش بگيرم و انجام دهم. يكي از 
كارهايي كه الحمداهلل به خوبي انجام شد، ساخت مسجد بود. 
حاضر بودم همه كار كنم تا اين مسجد ساخته شود و خدا 

را شكر ساخته هم شد. همه اين تعاريف براي اين است كه 
بگويم پولمان بركت داشت. 

   صراط مستقيم
از حاج علي مي پرس��م چقدر به رزق حالل و عاقبت بخيري 
بچه ها اهمي��ت مي داديد. مي گويد: يك��ي از نكاتي كه من و 
همسرم به انجامش اصرار داشتيم پرداخت خمس اموالمان بود. 
به قولي بايد بگويم حاج خانم تا ذره المثقال همه اموال خانه را 
حساب مي كرد و ما خمسش را مي داديم. سال خمسي داشتم. 
اولين باري كه مي خواستم خمس بدهم دست در جيبم كردم 
و گفتم هر چه بود مي دهم همان هم ش��د. مي دانستم توجه 
به پرداخت خمس و مباحث ديني در تربيت بچه ها و عاقبت 
بخيري شان تأثير دارد. اهل نماز اول وقت بوديم. همه بچه ها 
الحمدهلل در صراط مستقيم بودند. من و حاج خانم اهل هيئت 
و مراسمات مذهبي و توجه به اهل بيت )ع( بوديم و بچه ها را 
هم حسيني و زهرايي تربيت كرديم. شخصاً اهميت زيادي به 
محرم و نامحرم بودن مي دادم و از آنجايي كه عاشق خدا بودم 
همه دارايي و ثروتم را در اين راه مصرف كردم. هم خودم و هم 

مادر شهدا دوست داشتيم هميشه در خانه مان هيئت باشد. 
دهه اول محرم 10 روز در خانه مان مراس��م بود بعد از آن 10 
روز دخترم منصوره باني مي شد تا مراسم عزاي امام حسين 
)ع( ادامه پيدا كند. نماز ش��ب هاي همسرم هرگز ترك نشد. 
مي گفتم خس��ته اي اس��تراحت كن، بخواب. مي گفت وقت 
براي خواب زياد است. اين شب ها ديگر نمي آيد. آنقدر بخوابيم 
كه خسته شويم. ايش��ان حيدري بود و روي پرورش مكتبي 
بچه هايش تأكيد داشت.  دال بسوز كه سوز تو كارها بكند/  نياز 

نيم شبی دفع صد بال بكند
حاج علي در حالي كه اين شعر را زمرمه مي كند، مي گويد: هر 
چه از خدا خواسته ام به من عطا كرده است. بارها كربال و مكه 
رفتم. خداوند هميشه آمين گوي دعايم بود و لبيك گفت. 
در ادامه با اينكه به قول خ��ودش حافظه اش چندان ياري 
نمي كند، اما از روزهاي انقالب و فعاليت هايش در آن دوران 
هم برايمان خاطراتي را روايت مي كند و مي گويد: بعدها كه 
انقالب به پيروزي نزديك مي شد، پس��رها گفتند اگر امام 
تهران برود، برمي گرديم تهران و اگر قم ماندند، قم بمانيم! 
سال 57 بود. پسرها مي خواستند در يك شهر بزرگ تر كه 
فعاليت هاي انقالبي بيشتر است، باشند. سر پرشور و ارادت 
عجيبي به حضرت امام داشتند. قرار شد به تهران برگرديم. 

سال 59 به تهران آمديم. 
   راننده آمبوالنس

به پدر شهيد مي گويم گويا در جبهه هم شما را با عنوان »پدر 
و پسران قنبري« مي شناختند! در حالي كه از مرور آن روزها 
به وجد آمده است، مي گويد: بله، از ابتداي جنگ پسرها به 
جبهه رفتند. من، هادي، رض��ا و مهدي همه مان در جبهه 
بوديم. من گواهينامه پايه يك داشتم. ماشين هاي سبك و 
سنگين را از آمبوالنس گرفته تا كاميون براي بردن تجهيزات 
و كمك به بچه هاي جهاد به من مي سپردند. با پسرها در دو 
كوهه با هم بوديم و آنجا هر كس به محل اعزام و مأموريت 
خود مي رفت. چهار س��الي در جبهه بودم. در جبهه به پدر 
و پسران قنبري معروف ش��ده بوديم. سال 61 در عمليات 
فتح المبين من را به بهانه اينكه هر دو پسرم در خط مقدم 

هستند، به تهران بازگرداندند. 
   در خانه نمانيد

خوب به ياد دارم در همان عمليات رضا از ناحيه دو دس��ت 
و دو پا مجروح و در بيمارستان ش��ركت نفت بستري شد. 
جراحت پاهايش تا ش��هادت همراهش بود. آن روزها مردم 
دسته دسته براي مالقات با مجروحان جنگ به بيمارستان ها 

مي رفتند. رضا ه��م مانند بقيه، مراجعه كنن��دگان زيادي 
داشت، اما بسيار نگران هادي بوديم؛ چراكه هيچ خبري از 
او نداش��تيم. حتي با اينكه ديدن رضا در وضعيت بيماري 
و خصوصاً مشكل پاهايش خوش��ايند نبود، اما بي خبري از 
هادي بس��يار آزاردهنده تر بود. يكي از روزهايي كه همه به 
مالقات رضا رفته بوديم، يك دفعه هادي به آنجا آمد. واقعاً 
انگار دنيا را به ما دادند. بعد از آن همه بي خبري تنها منتظر 
خبر شهادت هادي بوديم. حاال براي ما مثل آن بود كه هادي 
را دوباره به ما داده اند. بچه ها هم كه شهيد شدند، جبهه را رها 
نكردم، همسرم مي گفت برويد در خانه نمانيد، االن وقت در 

خانه ماندن نيست. 
   تسبيح يادگاري

حاج علي قنب��ري آنقدر مهربان و مهمان نواز اس��ت كه ما 
را ش��رمنده پذيرايي اش مي كند. دست هايش را به سمت 
تسبيح هايي كه كنار مهر و سجاده اش گذاشته شده مي برد 
و يكي از آن تسبيح ها را به ما مي دهد. )تسبيحي كه ديدنش 
اين روزها عجي��ب دلمان را هوايي آن مصاحب��ه و ديدار با 
پدر ش��هيدان مي كند. ( از پدر مي خواهم از اولين ش��هيد 
خانه اش صحبت كند و او با اين جمله از شهيد هادي قنبري 
مي گويد: هادي ظهر عاش��ورا تير به قلب��ش اصابت كردو 
شهيد شد. 20س��الش بود. آبان س��ال 1361 در سومار به 

آرزويش رسيد. 

   هادي و نذر امامزاده داوود
اولين ش��هيد خانه ام هادي است. پسرم بس��يار مذهبي و 
متدين بود. قرآن مي خواند. حتي در دوران قبل از انقالب كه 
توجه و ترويجي براي دين اسالم نبود. عمل و رفتارش هم 
قرآني بود. بسيار به من و مادرش احترام مي گذاشت. هادي 
مي خواست طلبه شود كه با آغاز جنگ راهي ميدان نبرد شد. 
ظهر عاشورا شهيد شد و خبر شهادتش را هم يكي از طرف 
سپاه زنگ زد و به من اطالع داد. آن روز از جبهه به خانه آمده 
بودم. هادي يك نذري داشت كه بعد از شهادتش ادا كرديم. 
قبل از شهادت مبلغي پول نذر امامزاده داوود كرده بود كه به 
ديدن حضرت امام خميني)ره( برود. بعد از شهادت، وقتي 
ساكش را برايمان آوردند، خواهرش در ساك را باز كرد. دقيقاً 
همان اندازه كه نذر امامزاده كرده بود داخل كيف بود. دخترم 

آن را برد و به جاي برادر شهيدش نذرش را ادا كرد. 
   شهيد خندان

حاال ديگر نوبت روايت از شهيد دوم خانواده قنبري هاست، 
شهيد رضا كه بيشتر او را با عنوان شهيد خندان مي شناسند. 
كافي اس��ت همين عنوان را در اينترنت جست وجو كنيد، 
تصويري زيبا از شهيدي را مش��اهده خواهيد كرد كه بعد 
از غس��ل و كفن لبخندي به لب دارد تا او را براي هميش��ه 
به عنوان »شهيد خندان« بشناسيم. حاج علي با دستانش 
تصوير شهيد رضا را كه روي ديوار خانه است، نشان مي دهد 

و مي گويد: اين عكس رضاست. متولد سال 1332 بود. در 
سن 38 سالگي هم شهيد ش��د. بعد از اينكه غسل و كفن 
كرديم خنديد. همانجا هم عكس��ش را گرفتند. عكسش 
همه جا هم هست. پدر شهيد اينگونه ادامه مي دهد: تابلوي 
باالي س��ر مزار هادي را رضا آماده كرد و گفت »تابلو را دو 
طبقه مي سازم. چون يك طبقه آن مال من است!« كنار قبر 
هادي، قبر ديگري بود و فضا براي قبر جديد وجود نداشت. 
وس��ط دو قبر در حد يك موزائيك فضا بود. يادم است كه 
خودش لبه پاهايش را در آن نقط��ه روي زمين  زد و  گفت 
»همين جا من را دفن كنيد همين جا!« همين هم شد! رضا 
آنجا دفن شد. بچه ها در قطعه 26، رديف 35 شماره 33 به 

خاك سپرده شدند. 
   ورزش باستاني 

از حاج عل��ي مي خواهم از ش��اخصه هاي اخالقي رضا هم 
برايمان بگويد، دس��تش را باال مي برد و در حالي كه خدا را 
شكر مي كند، مي گويد: خدا را شكر مي كنم كه همان رزق 
حالل و نان پاكي ك��ه به خانه آوردم اينگون��ه روي بچه ها 
تأثير داشت كه اهل احترام به خانواده بودند. هرگز صداي 
بلند بچه ها را نشنيدم. هيچ گاه به ما يك »تو« نگفتند. رضا 
اهل رفتن ب��ه زورخانه بود. ورزش باس��تاني انجام مي داد. 
شوخ طبعي، سرحالي و دل رحمي از خصوصياتش بود. سال 
57 يك ارمني را به دين اسالم دعوت كرد و او هم با خواندن 

شهادتين شيعه شد. 
   ميوه هاي بهشتي

رضا با خواهرش منصوره رفاقت زيادي داشت. به خواهرش 
مي گفت غصه نخور من هميشه كنارت هستم. پسرم مداح 
اهل بيت )ع( بود. صوت زيبايي داش��ت. رض��ا هيئتی در 
مسجد حسينی داشت. هيئتي كه شهداي زيادي را تقديم 
كرد. رضا هر سال محرم براي هيئت و خانه پارچه مشكي 
مي خريد و خانه را سياهپوش مي كرد. ما مراسماتي هم در 
دهه اول و دوم در خانه داش��تيم. رضا كارها را به خواهرش 
ياد مي داد. س��ال 1364 كه كارهاي خانه را براي برگزاري 
مراس��م آماده مي كرد، به خواهرش گفت: سعي كن كارها 
را خوب ياد بگيري. س��ال ديگر من نيستم. منصوره هم با 
دقت همه كارها را ياد گرفت. رضا اربعين همان سال ديگر 
بين ما نبود. رضا داماد 40 روزه خانه ام بود كه در آبان سال 
1364 به شهادت رسيد. من ايمان دارم كه شهدا زنده اند و 
بارها و بارها در زندگي خودم و بچه ها به اين مسئله رسيده ام. 
سال ها پيش من خونريزي معده داشتم. حالم خوب نبود و 
دخترم خيلي نگران من بود. عجيب الغر شده بودم. دخترم 
خواب ديد كه رضا يك سيني پر از ميوه هاي بهشتي آورده 
است و به خواهرش مي گويد: بيا منصوره اينها را از بهشت 
برايتان آورده ام. دخترم مي گفت: » من ميوه را از وس��ط به 
دو نيم كردم و در دهان شما گذاش��تم. نيمی را هم خودم 
خوردم.« فرداي آن روز كامل خوب شدم و ديگر اثري از آن 

بيماري در بدنم نبود. 
   امامزادگان عشق

چه زيبا فرمود امام خميني )ره( كه »ش��هدا امامزادگان 
عشقند كه مزارش��ان زيارتگاه اهل يقين است « يكي از 
نگراني هاي من و همسرم اين بود كه بعد از مرگ ما شايد 
هادي و رضا زائري نداشته باشند تا سر مزارشان بروند و 
فاتحه اي بخوانند. خودمان خيلي به بچه ها سر مي زديم. 
بعد از مرگ همسرم خودم به زيارت شهدا در بهشت زهرا  
مي رفتم، اما وقتي سر مزار شهدا مي رفتم، ديدم خداي من 
چه خبر شده است ؟ چقدر زائر باالي مزار بچه ها نشسته اند 
و فاتحه مي خوانند. اين روزها به خاطر شرايط جسمي ام 
نمي توانم به زيارتش��ان بروم، اما خيالم راحت است كه 
ديگر تنها نيستند. يك مرتبه رفتم ديدم چند خانم سر 
مزار رضا و هادي هس��تند. خودم را معرفي نكردم و كنار 
مزار ايستادم خانم ها روي سنگ مزار مي زدند و مي گفتند 
خوش به ح��ال خانواده تان ما كه غريب��ه بوديم؛ هر چه 
خواستيم از شما حاجت گرفتيم. كمي بعد از من پرسيدند 
شما نسبتي با شهدا داريد ؟ گفتم، بله من پدرشان هستم 
و گفتند ما هر چه از بچه هايتان خواستيم به ما داده اند. 
دست مي كشيدند روي مزار و اشك مي ريختند. همانجا 
به خودم قول دادم هر باري كه به بهشت زهرا مي روم سري 
هم به شهيدان هادي و رضا قنبری بزنم. بي آنكه بدانم پدر 
شهيدان چند صباحي بيشتر مهمان ما نيست. چند روز 
پيش به ديدار شهيدان رفتم و به رسم ارادت بر مزار پدر 
شهيدان »مرحوم حاج علي قنبري« حاضر شدم. پدري 
كه در همان چند ساعت مصاحبتمان عجيب مهربانانه به 
دلمان تا هميشه نشست. اميد كه شفاعت شهدا شامل 

حالمان شود. ان شا ءاهلل.

ب�ه خان�ه اي قديم�ي مي رس�يم 
ب�ا حياط�ي كوچ�ك كه ح�ال و 
هواي دهه 60 را تداع�ي مي كند. 
پدر ش�هيدان ت�ا چش�مش به ما 
مي افت�د، ه�ر طور ش�ده خودش 
را ب�ه در خان�ه مي رس�اند ت�ا ب�ه 
اس�تقبالمان بيايد. ب�ا تعارف های 
پدر ش�هيد وارد خانه مي ش�ويم 
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گزارش »جوان « از حضور در منزل پدر شهيدان هادي و رضا قنبري كه به تازگي به ديدار فرزندان شهيدش شتافت

 بچه ها كه شهيد شدند، جبهه را رها نكردم همسرم مي گفت برويد در خانه نمانيد، االن وقت در خانه ماندن نيست

نگران بوديم بعد از مرگ ما  هادي و رضا بدون زائر باشند
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