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 متولدروستایطایقان
محمد علی متولد دهم فروردین ماه 1339 در 
روستای طایقان از توابع محالت بود. از همان 
دوران کودکی، همیشه با هم بودیم. حتی بعد 
از پی��روزی انقالب هر دو با ه��م برای خدمت 
سربازی اقدام کردیم. ایش��ان سال 1358 به 
خدمت رفت و آذرماه س��ال 1360 به نیروی 
زمینی ارتش پیوست. در سال 1361 به عنوان 
خلبان وارد هوانیروز شد و به مدت دو سال در 
پایگاه ش��هید وطن پور اصفهان آموزش دید. 
س��پس در پایگاه هوانیروز اصفه��ان و پایگاه 
هوانیروز کرمان و پای��گاه قلعه مرغی تهران و 
پایگاه های عملیاتی هوانیروز مستقر در مناطق 
عملیاتی غرب و جنوب کشور خدمت کرد و از 
سال 1381 در س��تاد فرماندهی هوانیروز در 
تهران به ادامه خدم��ت پرداخت. محمدعلی 
مسئولیت بازرس��ی و ایمنی پرواز هوانیروز را 

برعهده داشت.
 خاطرهوالفجر10

جانباز نوری در اکثر عملیات های دفاع مقدس از 
خیبر گرفته تا والفجر8، کربالی 4 و 5، والفجر 
10 و مرصاد حضور فعال داش��ت. در عملیات 
والفج��ر10 بالگ��ردش در منطق��ه خورمال 
عراق مورد اصابت پدافند هوایی دشمن قرار 
گرفت و س��قوط کرد. در این حادثه، عالوه بر 
شکس��تگی چندین عضو بدنش، ش��یمیایی 
هم ش��د. بعد ها خودش برایم تعریف می کرد 
که پیشمرگان مسلمان کرد او را نجات دادند 
و به کش��ور بازگرداندند. محمدعلی با وجود 
مجروحیت های متعدد ت��ا پایان دفاع مقدس 

در جبهه ها ماند.
 همرزمحاجقاسم

پ��س از پای��ان دفاع مق��دس، محمد علی به 
هوانیروز کرمان منتقل شد. در آن زمان سپهبد 
 شهید حاج قاسم س��لیمانی در جنوب شرق 
کشور با اشرار و قاچاقچیان مبارزه می کرد. در 
این مقطع محمد علی بار ها شهید سلیمانی را 
با بالگرد به مأموریت های مختلف برد. همین 
آمد و شد ها باعث شده بود بین او و حاج قاسم 
دوستی عمیقی ایجاد شود. محمد علی تعریف 

می کرد ک��ه خیل��ی از مواقع وقتی ق��رار بود 
بالگردی در اختیار شهید سلیمانی قرار بگیرد، 
ایشان شخصاً درخواست می کرد خلبان بالگرد 

محمد علی باشد. 
 فعالیتهایفرهنگی

محمدعلی در زمان حضور در ستاد فرماندهی 
هوانی��روز در جم��ع آوری خاط��رات دوران 
دفاع مقدس و همکاری با هیئت معارف جنگ، 
اهتمام ویژه ای داشت، اما وضعیت جسمی اش 
خصوص��اً بحث مصدومیت ش��یمیایی باعث 
شده بود دائماً مشغول درمان باشد. به طوری 
که  سال 1392 هر دو کلیه اش را از دست داد 
و مجبور به عمل پیوند کلیه شد. با این وجود 
در چند س��ال اخیر در مراس��م روز عاشورای 
روستای طایقان ش��رکت می کرد و ذیل این 
مراس��م معنوی به خانواده ش��هدا سر می زد. 
همچنین در مراسم یادواره 15شهید روستای 
طایق��ان که هر س��اله در آخرین پنج  ش��نبه 
شهریور ماه برگزار می شود، حضور می یافت. 
آخرین بار در 28 ش��هریور 1398 در س��ی و 
یکمین یادواره ش��هدای روستا شرکت کرد و 
با همان حال نامس��اعدش به مدت 10دقیقه 
خاطرات کوتاهی از دفاع مقدس تعریف کرد. 
ش��ش ماه بعد نیز روز بیس��تم فروردین ماه 
1399 پس از تحمل س��ال ها درد و بیماری 
ناشی از مجروحیت شیمیایی آسمانی شد و به 

دوستان شهیدش پیوست.
 واگویههایهمسرشهید

من و محمدعلی س��ال 1362 ازدواج کردیم. 
حاصل زندگی مش��ترکمان یک دختر و یک 
پسر است. محمدعلی از نظر اخالقی واقعاً انسان 
نمونه و شریفی بود. بس��یار مهربان، دلسوز و 
مردم دار بود. هیچ وقت خودش را باال نمی گرفت 
و انسانی خاکی بود. بسیار خانواده دوست بود. 
طی 36 سال زندگی مش��ترک، هیچ وقت از 
ایشان صدای بلندی نش��نیدم. فرزندانش را 
واقعاً دوست داش��ت و برای آنها هر فداکاری 
می کرد. چندسالی هم که در بستر بیماری بود، 
زبان تشکرش من و بچه ها را شرمنده می کرد. 

امیدوارم شفیع ما باشد.
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 قابهایماندگار
همراه با دو نفر از دوس��تانم وارد خانه ش��هید 
می ش��ویم و با گذر از حیاط کوچ��ک خانه به 
راهروی ورودی می رسیم. همان ابتدای ورودمان 
دیدن چهره بش��اش و مهربان این مادر شهید 
ش��ادمانی را مهمان دل های م��ان می کند. به 
محض ورود چشمم به گوشه ای از خانه می افتد 
که همانند یک نمایش��گاه جن��گ جلوه گری 
می کند. عکس های شهید یکی پس از دیگری 
در کنار هم به س��لیقه این مادر 82ساله چیده 
شده است.با تعارف های مادر شهید می نشینیم 
و از روی مبل کنار پنجره ب��ه یادمانی که مادر 
شهید با دستان پیر و چروکیده اش چیده  است، 
نگاه می کنیم. از تک تک این تصاویر عطر خاطره 
و روزهای پرش��ور گذش��ته تداعی می شود. با 
کمی دقت می توان قد کش��یدن های ابوالفضل 
را از میان همان قاب عکس های به یادگار مانده 
از او دید. مادر کنارم می نش��یند. دس��تانش را 
می گیرم و از او به خاطر اینکه ای��ن روز ها و در 
این ش��رایط پذیرای مان شد، تش��کر می کنم. 
نامش را می پرس��م. با همان ص��دای مهربان و 
دوست داشتنی اش پاسخ می دهد که من اصالتاً 
اهل قم هستم و همس��رم اهل گلپایگان است. 
زمانی که با ایشان ازدواج کردم 15سال داشتم 
و همسرم شاگرد شوفر بود. زندگی مشترکمان 
را از قم شروع کردیم و ماحصلش شد یک دختر 

و هفت پسر.
 قموهمسایگیامام)ره(

از مادر شهید می خواهم از روزهای انقالبی مردم 
قم و فعالیت های خانواده اش در آن روز ها بگوید. 
با اش��تیاق می گوید: ما در قم مدت ها همسایه 
امام خمینی )ره( بودیم. منزل ایشان و منزل ما 
یک کوچه با هم فاصله داشت. عمه من با همسر 
امام رابطه خیلی خوبی داش��ت و من را همراه 
خودش به منزل ایش��ان می برد. خیلی مشتاق 
زیارت ایشان و اهل خانه اش بودم . خوب به یاد 
دارم، وقتی پسر های آقا از کوچه ما می گذشتند، 
می دویدم تا آنها را زیارت کنم. لباس های سفید 
می پوشیدند و شال سبز به کمرشان می بستند. 
خیلی جذبه داشتند. همسایه ها ارادت زیادی به 
امام داشتند. کاسب و شاگرد و عالم هم نداشت . 
عالقه زیادی بین مردم و امام بود.مادر در ادامه 
می گوید: هنوز انقالب به پیروزی نرسیده بود که 

آمدیم میدان خراسان تهران و بعد هم به کرج 
مهاجرت کردیم. کمی بعد ک��ه تظاهرات های 
مردمی شکل گرفت ، بچه های من هم می رفتند. 
نگران ب��ودم و همین نگرانی مرا ترس��انده بود. 
دلهره داشتم که نکند برای بچه ها اتفاقی بیفتد. 
گاهی هم که صدای تیراندازی می شنیدم، چادر 
به سر می کردم و تا س��ر کوچه می رفتم ببینم 
چه خبر اس��ت! اما هیچ وقت مانع رفتن بچه ها 
نش��دم. مدتی بعد خودم هم همراهشان شدم. 
صبح از خواب بیدار  می شدم و ناهار را روی چراغ 
بار می گذاشتم و بعد هم که بسم اهلل می گفتیم 

و می رفتیم.  
 سربازاندرگهواره

مادر ش��هید میان همکالمی م��ان بر می خیزد 
تا از ما با یک س��ینی چ��ای و می��وه پذیرایی 
کن��د. همراهان مان که مرا مش��تاق ش��نیدن 
حرف هایش می بینند، دست به کار می شوند و از 
خودشان پذیرایی می کنند تا وقفه ای در روایت 
مادرانه های ش��هید نیفتد. مادر ادامه می دهد: 
پس��رم ابوالفضل متولد س��ال 43 بود. از همان 
س��ربازان در گهواره ای که امام به داشتن شان 
می بالید. الحمدهلل در س��ال های جهاد و جبهه 
به تکلیف��ش عمل کرد. ابوالفض��ل در بحبوحه 
پیروزی انقالب 15سال داشت و با وجود سن کم 

با دل و جرئت در راهپیمایی ها شرکت می کرد.
 مزددستابوالفضل

مادر ش��هید در مورد نوجوانی ه��ای ابوالفضل 
می گوید: پسرم تا کالس س��وم ابتدایی بیشتر 
درس نخواند و بعد از ترک تحصیل برای کار به 
تراشکاری که در نزدیکی اداره پدرش بود، رفت. 
یک شب دیدم حقوقش را گرفته. پول زیادی هم 
استاد کارش به او داده بود. من روی حرام و حالل 
خیلی حساس بودم . به ابوالفضل حرفی نزدم، اما 
فردای همان روز به تراشکاری رفتم. ابوالفضل 
پش��ت دس��تگاه بود. تا من را دید خندید و به 
صاحبکارش گفت می دانید مادرم برای چه به 
اینجا آمده؟ گفتم من برای پول نیامدم. خواستم 
خیالم راحت باشد. می خواهم مطمئن شوم که 
بچه ام پول حالل به خانه می آورد. صاحبکارش 
گفت احسنت به تو مادر که اینقدر فکر رزق اهل 
خانه ات هستی. ابوالفضل پاک است . خیالتان از او 
و نانی که به خانه می آورد، راحت باشد. ابوالفضل 
تا پیروزی انقالب در همان تراشکاری بود. بعد از 
پیروزی انقالب و تشکیل بسیج یک روز آمد خانه 

و به من گفت می خواهم بسیجی شوم. ابوالفضل 
اهل کار خیر بود. یادم است برای ساخت مسجد 
الزهرا )س( محلمان خیلی دوندگی کرد. از این 
طرف و آن ط��رف پول جمع می ک��رد تا بتواند 

هزینه ساخت مسجد را تأمین کند.
 5رزمندهخانهقاضیزاهدی

همراه مادر کن��ار قاب عکس های گوش��ه اتاق 
می رویم. همین حین مادر شهید روایت هایش 
را پ��ی می گیرد: ابوالفضل س��ال 60 مش��غول 
فعالیت های بسیج ش��د، اما این فعالیت ها او را 
راضی نکرد و با آغاز جنگ راهی جبهه شد. پسرم 
تابستان سال 60 در حالی که 18 سال داشت از 
سپاه ناحیه کرج پادگان ش��هید شرع پسند به 
جبهه اعزام شد. با پسر همسایه مان شهید زنگنه 
می خواست به جبهه برود، اما خانواده زنگنه به 
پسرشان اجازه نمی دادند. یک روز مانده به اعزام 
ابوالفضل، زنگنه آمد و به ابوالفضل گفت تو فردا 
می روی ، من چ��ه کنم ! ابوالفض��ل دلداری اش 
داد که تو فردا آماده ب��اش، من دنبالت می آیم. 
در میان تصاویر س��راغ اولین رزمن��ده خانه را 
می گیریم. مادر می گوید  ابتدا پس��رم محسن 
رفت و بعد هم عل��ی. ابوالفضل بع��د از این دو 
برادرش اعزام شد. علی، محسن، مجید، حمید و 
ابوالفضل هر پنج پسرم در جبهه حضور داشتند. 
ما مخالفتی با حضور بچه ها در جبهه نداشتیم، 
اما بیقراری های مادرانه ام تمامی نداشت. ابتدا 
برایم سخت بود و اذیت  می شدم، اما بعد عادت 
کردم. پسرم علی بعد از شهادت و مفقوداالثری 
ابوالفضل ش��یمیایی ش��د و روزهای سختی را 
گذراند. حال جس��می اش مناس��ب نبود و در 

بیمارستانی در شیراز بس��تری شده بود. پسرم 
مجید هم جانباز است.
 عكسوشهادت

میان قاب عکس های شهید چشمم به عکسی 
از ابوالفضل می افتد که در گوشه ای از دیوارخانه 
نصب ش��ده و لحظاتی از مجروحیت ابوالفضل 
را به تصویر می کش��د. ماجرای ای��ن عکس را 
از مادر ش��هید می پرس��م ، می گوید این عکس 
لحظه ای را به تصویر می کش��د که تیر دو زمانه 
به ریه اش برخورد کرده و در ریه او ترکیده بود. 
س��ید محمد اینانلو، فرمانده ابوالفضل کنارش 
بود. همان لحظه ابوالفضل دوربینش را به شهید 
اینانل��و می دهد و از او می خواه��د این لحظه را 
عکس بگیرد. آتش باران شدیدی هم در منطقه 
بود. ش��هید اینانلو ابتدا مخالفت می کند، اما با 
اصراره��ای ابوالفضل این عک��س را می اندازد. 
بعد ها س��ید محمد اینانلو به ش��هادت رسید و 
این عکس از او ب��رای ما به ی��اد گار ماند.بعد از 
مجروحی��ت ابوالفضل او را به بیمارس��تانی در 
مشهد منتقل کردند کمی بعد به خانه آمد. هر 
روز صبح برای پیاده روی و ورزش از خانه خارج  
می شد تا هر چه زود تر آمادگی باز گشت به جبهه 
را پیدا کند. ابوالفضل رفت و در عملیات رمضان 
مفقوداالثر شد. پسرم در عملیات های بسیاری 
از جمله طریق القدس، فتح بستان ، فتح المبین و 

شوش شرکت داشت.
 قولدادبرگردد!

مادر ش��هید از آخرین لحظاتی ک��ه ابوالفضل 
را راهی کرد، اینط��ور روایت می کن��د: قبل از 
عملیات رمضان پسرم ساکش را آماده کرده بود. 

رو به من کرد و گفت می خواهم فردا صبح بروم. 
گفتم مادر تازه آمدی. گفت نه می خواهم بروم. 
صبح راهی شد. داشت کفش هایش را می پوشید 
که گفتم ابوالفضل سرت را باال بگیر تا ببینمت ! 
گفت مادر خیالت جمع باشد ، برمی گردم. در ماه 
مبارک رمضان با دهان روزه راهی میدان رزم و 
مشهدش کردم . همراهش تا پیش ماشینی که 
می خواست او را با خود ببرد ، رفتم. سوار ماشین 
شد. من چهار پسر دیگرم را بار ها و بار ها بدرقه 
کرده بودم، اما این بار گویی هر چه ماش��ین از 
من دور و دورتر می ش��د ، این ج��ان من بود که 
هر لحظه از من جدا می شد. ابوالفضل انگار که 
دل کنده باش��د. تا آخرین لحظاتی که چشمم 
ماشین را بدرقه می کرد، دس��ت تکان می داد . 
به خانه باز گشتم، میان گریه و بیقراری ، خودم 
را دلداری م��ی دادم که بر می گ��ردد، اما ندایی 
درون��م می گفت این بار برگش��تی وجود ندارد. 
کمی بعد از انجام عملیات، پدر شهید زنگنه که 
با ابوالفضل راهی شده بود، به خانه ما آمد و گفت 
مادر ابوالفضل ! میدانی بچه هایمان در عملیات 
رمضان گم شده اند. باور نمی کردم، اما پدر شهید 
زنگنه را با حرف هایم دلداری دادم و گفتم نگران 

نباشید حتماً باز می گردند.
 آغازمفقودی

اینجا بغ��ض مادر می ش��کند و اش��ک ها روی 
گونه هایش سرازیر می شود و می گوید : همزمان 
با ابوالفضل، پسر دیگرم علی در جبهه بود. به علی 
گفتم مادر جان ! می گویند ابوالفضل گم ش��ده 
است. علی با اینکه می دانست، اما انکار کرد. در 
نهایت خبر قطعی شهادت ابوالفضل را به ما دادند. 
ابوالفضل با زبان روزه در ماه مبارک رمضان و در 
عملیات رمضان در تیرماه س��ال 61 به شهادت 
رسیده بود، اما هفت س��ال بعد شهادتش تأیید 
شد. مدتی بعد ما را به راهیان نور جبهه بردند. ما 
را به کانالی بردند. عکس ابوالفضلم را آنجا نصب 
کرده بودند. در میان کانال بودم که یک نفر صدا 
زد خانم زاهدی پسرت اینجا خوابیده. گفتم به 
خدا سپردمش. با اینکه برایش دلتنگ  می شدم 
و گریه می کردم، اما می گفتم  راضی ام به رضای 
خدا. مادرانه های ش��هید به روزهای تفحص و 
شناسایی شهید ابوالفضل قاضی زاهدی می رسد: 
وقتی پیکر ابوالفضل را شناسایی کردند، من به 
سفر حج رفته بودم. یک شب خواب دیدم سنگ 
حجر را بوسیدم. همان لحظه یک مشت خاک 
سفید شبیه الماس در دس��تانم ریختند. گفتم 
این خاک ابوالفضل است که برایم آوردند. بعد که 
از خواب بیدار شدم، گفتم خدایا بچه ام را به من 
برگرداندی ! بعد از اینکه از سفر حج برگشتم، خبر 
شناسایی ابوالفضل را برایمان آوردند. پسرم علی 
ابتدا رفت تا پیکر برادرش را ببیند. فقط استخوان 
پایش مانده بود. رفتم و خ��ودم آنچه از او بعد از 
سال ها برایم مانده بود، دیدم. یک تابوت بود و یک 
استخوان پا. بچه ها گفتند دست نزنید، شیمیایی 
شده است. بیقراری های من برای ابوالفضلم ادامه 
داشت تا اینکه یک شب خوابش را دیدم. مانند 
یک ماه شده بود. لباس بسیجی به تن داشت. به 
سمتش دویدم گفتم وای مادر کجا بودی ؟! من 
اینقدر به دنبالت می گشتم. گفت آمدم ببینمت. 
پرونده ای آبی زیر بغلش ب��ود. گفتم اینجا کار 
می کنی؟ گفت ما همه اینجا کار می کنیم. از آن 
خواب به بعد آرامش بیشتری گرفتم. شهدا راه 
خودشان را رفتند و ان شاءاهلل که ما هم بدانیم در 
کدام مسیر گام برداریم. در زمان مفقوداالثری 
ابوالفضل گریه می کردم، دلتنگ  می ش��دم، اما 
هرگز ناشکری نکردم. از خدا می خواستم که او را 
از من بپذیرد و خدا را شکر پذیرفت. پسرم پیرو 

خط رهبری و والیت فقیه بود.
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