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88498481ارتباط با ما

خواب امام را دیدم و رضایتنامه جبهه را انگشت زدم
گزارش »جوان« از حضور در منزل شهيد رضا حصاري و گفت وگو با مادر شهيد

  مادران مكتب زينب )س(
بعد از چند تم��اس تلفن��ي و پيگيري ه��اي الزم ديدار 
با خانواده ش��هيد رضا حصاري در عباس آباد مش��كين 
دشت هماهنگ ش��د. پيش��تر از صبوري و مهرباني اين 
مادر شهيد شنيده بودم و دوس��ت داشتم زيارتش كنم. 
مادراني كه در مكتب زينب )س( تلمذ كرده اند و از عمه 
سادات الگو مي گيرند قطعاً همه آنها صابرند و با صالبت 
همچنان ايستاده اند. مهياي رفتن مي شوم تا رأس ساعت 
مقرر به خانه شهيد رضا حصاري از شهداي دفاع مقدس 
برس��م. همراه با چند نفر از دوس��تانم از هيئت كربالي 
بيت المهدي)عج( به خانه شهيد مي روم تا مادر شهيد از 

روزهاي پر خاطره زندگي با فرزند برايمان روايت كند. 
وارد خانه مي شوم، بعد از طي چند پله به مادر شهيد رضا 
حصاري مي رسم كه در انتظار آمدنمان چشم به در دوخته 
بود. بعد از خوش��امدگويي هاي اهل خانه، همراه با مادر 
شهيد كنار  قاب عكس شهيد مي نشينيم تا فضاي مناسبي 
براي ثبت عكس هاي گفت وگو داشته باشيم. خواهر شهيد 

با يك سيني چاي و ميوه پذيرايمان مي شود. 
  دسترنج كشاورزي و رزق حالل 

اقدس حص��اري مادر ش��هيد، متواضعان��ه عذرخواهي 
مي كند كه شايد به خاطر سن و سالش نتواند راوي خوبي 
براي فرزندش باشد اما چه كس��ي بهتر از مادران شهيد 
مي توانند روزهاي زندگي تا شهادت فرزندشان را روايت 
كنند. همان ابتدا از مادر ش��هيد مي پرسم با همسرتان 
نسبت داشتيد؟ نام فاميلي تان يكي است. مادر مي گويد: 
»نه نسبتي نداريم. اتفاقي فاميلي ام با همسرم يكي است. 
مااهل نيش��ابور هستيم. تا قبل از عروس��ي آنجا زندگي 
مي كرديم و بع��د از ازدواج به اينجا آمدي��م. من متولد 
1325هستم و همس��رم متولد 1320 اس��ت. 18سال 
داشتم كه عقد كردم و 20ساله كه شدم زندگي مشتركم 
را آغاز كردم. هفت فرزند داش��تم. پنج دختر و دو پس��ر 
كه يكي از پسرهايم به نام رضا در دوران دفاع مقدس به 
شهادت رسيد. همه بچه ها هم متولد اينجا هستند. رضا 
متولد 45بود. پدر بچه ها كش��اورزي مي كرد. خودمان 
زمين نداش��تيم اما روي زمين هاي اج��اره اي مردم كار 
مي كرديم و زندگي مان را مي چرخانديم. ش��ايد كسب 
درآمد از راه كش��اورزي ب��ا اوضاع بي آب��ي و كم آبي كه 
بيشتر مواقع گريبانگير كش��اورزان مي شود، سخت بود 
اما الحمدهلل خدا كمكمان كرد و توانستيم با زحماتي كه 
پدر بچه ها مي كشيد رزق حالل به خانه بياوريم و بچه ها 
را معتقد تربيت كنيم. اما مدت زمان زيادي است كه به 
خاطر كم آبي كشاورزي را كنار گذاشته ايم. زندگي مان با 

حقوق شهيدم رضا مي گذرد.«
  پاره هاي آجر و مبارزات انقالبي 

از بند بند حرف ه��ا و كلماتش مي توان رن��ج روزگاري را 
كه گذرانده به خوبي درك كرد. روزگاري كه گاه به مراد 
دلشان بود و گاه نه! اما اين مادر و پدر با تمام توان تالش 
كردند كه نان حالل به خانه بياورند و رضا از دسترنج و رزق 
حالل همين مادر و پدر به اين عاقبت بخيري رس��يد. به 
مادر شهيد مي گويم كمي به عقب تر برگرديم به روزهاي 
انقالب و آمدن امام. از آن دوران خاطره اي داريد؟ فعاليتي 
داشتيد؟ مادر روس��ري اش را مرتب مي كند و مي گويد: 

»بله مادرجان! آن روزها پر بودند از خاطرات تلخ و شيرين. 
اما فكر و خيال و غم و غصه هم��ه ذهنم را درگير كرده و 
بس��ياري از آنها را از ياد برده ام. رض��ا در روزهاي انقالب 
همراه با ديگر دوس��تانش فعاليت مي كرد. ما هم همراه 
با بچه هاي ديگر ب��ه راهپيمايي مي رفتيم. دختركوچكم 
يك سال داش��ت.او را آماده مي كردم و مي گذاشتم كنار 
يكي ديگر از بچه ها و همراه رضا راهپيمايي مي رفتم. رضا 
گاهي براي شركت در تظاهرات به تهران مي آمد. يك روز 
سرمحلمان عباس آباد خيلي ش��لوغ شده بود، من نگران 
رضا شدم. هر كس مي آمد مي پرس��يدم رضا كجاست؟ 
مي گفتند رضا تاير ماشين هاي مأموران را سوراخ مي كند 
كه نتوانند دنبال مردم بروند. آن روز خيلي دلشوره داشتم 
كه به خير گذشت. خودمان هم آجر مي برديم پشت بام 
كه اگر مأموران دنبال مردم كردن��د، از همان باال آنها را 
بزنيم. خيلي اوقات مي آمد خانه پارچه و صابون مي گرفت 
و مي ب��رد. گويي آن روزه��ا و فعاليت بچه ه��اي انقالبي 
واليتمدار تمريني براي حضور پرشورش��ان در روزهاي 

جنگ تحميلي بود.«
  امام خميني و اذن جهاد

از مادر مي پرسم اولين مرتبه اي كه رضا از جنگ و رفتن 
برايتان صحبت كرد چه عكس العملي داشتيد؟ مخالفت 
كرديد يا همراهش ش��ديد؟ مادر شهيد مي گويد: »ابتدا 
كه پدرش راضي نبود، مي گفت من يك پس��ر دارم )پسر 
ديگرم كوچك و شيرخوار بود(كارم كشاورزي است نياز به 
نيروي كمكي دارم. پولي هم ندارم كه بتوانم كارگر بگيرم. 

رضا بيايد سر زمين. آنهايي كه چند پسر دارند بروند. رضا 
هم مي گفت پدر اجازه دهيد من بروم وقتي مرخصي آمدم 

به كمكتان مي آيم.
 رضا خيل��ي كاري بود. همان موقع هم وقتي از مدرس��ه 
تعطيل مي ش��د مي آمد ي��ك لقمه نان مي خ��ورد و زود 
مي رفت س��ر زمين تا به پدرش كمك كند. مي گفت بابا 
سر زمين دس��ت تنهاس��ت. اما اين بار اصرار داشت كه 
برود. عضو پايگاه بسيج هم شده بود. هنوز 15سالش تمام 

نشده بود كه گفته بودند بايد با رضايتنامه بيايي تا بتوانيم 
اعزامت كنيم. آمد خانه برگه كاغذ هم در دستش بود. من 
گفتم صبر كن بابايت بيايد. پدرش آمد و دعوايش كرد، 
گفت بايد بيايي كمك م��ن. همين جا و كمك به من هم 
مثل جبهه است. رضا ناراحت شد. كاغذ را گذاشت جلوي 
آينه روي طاقچه و رفت خوابيد. بعد من خوابيدم. خواب 
امام خميني )ره( را ديدم. خواب ديدم كه ايشان آمده و 

در حياط ايستاده اند.
 رضا هم كنارشان ايستاده بود. دويدم سمت حياط. رفتم 
كنار امام و گفتم سالم آقا. ايش��ان جواب سالمم را داد و 
گفت چرا به رضا اجازه نمي دهيد كه به جبهه برود؟ گفتم 
من امضا دادم، پدرش امضا نمي دهد. گفت مي دانم شما 
رضايت داديد. بعد ديدم بند كفش آقا باز است. خواستم 
خم شوم و بند كفش آقا را ببندم، اجازه نداد و گفت رضا 
مي بندد. از خواب بيدار شدم، همان نيمه شب رفتم و رضا 
را بيدار كردم، گفتم پاشو رضاجان، اسم پدرت را بنويس 
من انگش��ت مي زنم. خالصه من جاي پدرش اثر انگشت 
زدم و رضا هم برگه رضايتنامه را برداش��ت و رفت. وقتي 
پدرش متوجه شد كه من جاي او امضا كرده و رضايت به 
رفتنش دادم، مرا دعوا كرد. گفت حاال من چه كسي را با 
خودم س��ر زمين ببرم؟ گفتم خودم مي آيم كمكت. من 
روي حرفم ماندم و با او مي رفتم س��ر زمي��ن تا نبود رضا 

را جبران كنم.«
  كردستان، لبنان و جنوب

مادر اينگونه ادامه مي دهد: »برادرم حسن 13سال داشت 
كه با تغيير تاريخ شناس��نامه اش رفت. برادرم درش��ت 
هيكل بود. بعد از اينكه برادرم اعزام شد، رضا هم بعد از او 
راهي شد. آن زمان رضا 15سال داشت. بعد از رفتن رضا 
هم برادر ديگرم مجيد كه همس��ن رضا بود راهي شد. دو 
برادرم و رضا همزمان با هم در جبهه بودند. هميشه براي 
مرخصي مي آمدند خانه ما تجديد قوا مي كردند و مجدد 
مي رفتند. همان ابتدا به كردستان اعزام شد و مدتي بعد 
مرخصي آمد و 10 روزي درخانه بود. گاهي هم از خاطرات 
آن روزها برايمان صحبت مي كرد. مي گفت گاهي اوقات 
ش��ب ها بچه ها به نگهباني مي رفتند، صبح كه مي رفتيم 
مي ديديم دموكرات ها آنها را شكنجه كرده و به نحو بسيار 

وحشتناكي به شهادت رساندند. 
 اعزام دوم رضا به لبنان بود. مدت چهارماه در لبنان بود. 

گاهي از روزهاي حضور در لبنان برايمان صحبت مي كرد. 
رضا بعد از بازگش��ت از لبنان 10روزي پيش ما ماند و به 
جنوب رفت. پسرم در آخرين وعده خداحافظي اش در آذر 
65 رفت و در دي همان سال در ادامه عمليات كربالي 5 به 
شهادت رسيد. رضا در اين عمليات مسئوليت بيسيم چي 
را بر عهده داشت و درحالي كه تير به قلبش اصابت كرده 

بود روي دستان فرمانده اش به شهادت رسيد.« 
  حسن شهيد كربالي يك 

مادر مي افزايد: »هر وقت رضا به منطقه اعزام مي ش��د تا 
زماني كه برگردد من دلش��وره و اضطراب داشتم. هر بار 
كه صداي دِر خانه مي آمد خودم مي رفتم كه اولين نفري 
باشم كه قبل از پدر و بچه ها خبر شهادت رضا را بشنوم. 
با خود مي گفتم من رضا را در راه رضاي خدا داده ام، پس 
تاب شهادتش را هم دارم. كمي بعد يكي از برادرهايم به نام 
حسن در تاريخ 13تير 65 درعمليات كربالي يك مهران 
بر اثر اصابت تركش به سرش به شهادت رسيد و چند ماه 

بعد رضا به دايي شهيدش پيوس��ت. اواخر پاييز سال 65 
بود. رضا و برادر ديگرم مجيد در جبه��ه بودند. عمليات 
كربالي5 كه آغاز شد، ما از شهادت رضا در اين عمليات 
بي اطالع بوديم. وقتي برادرم مجيد از جبهه برگش��ت به 
خانه ما نيامد. خيلي منتظر بودم كه بيايد، يعني منتظر 
آمدن هر دوي آنها بودم. مدتي گذش��ت خبري از برادرم 
مجيد نش��د. تعدادي از بس��يجيايي كه هم��راه رضا به 
عمليات اعزام شده بودند آمدند. اما باز هم خبري از رضا 
نبود. گفتم خدايا اينها هم��ه آمدن چرا بچه من نيامد. از 
هر كس مي پرسيدم، مي گفت ما آنها را نديديم. به برادرم 
گفتم تو آمدي، چرا رضا نيامد؟ گفت مي آيد آبجي. حتماً 
بيمارس��تان يا جايي اس��ت. گفتم يعني از بيمارس��تان 
نمي تواند خبري به من بدهد. گفت حتماً در شرايطي قرار 
دارد كه نمي تواند خبر بدهد. گفتم برادر پاشو بيا من كجا 

بروم، كدام بيمارستان بروم، تو پاشو بيا اينجا.«
  40 روز مفقوداالثري

مادر شهيد با بغض و اشك هايش از روزهاي مفقوداالثري 
رضا مي گويد: »گويا رضا شهيد شده بود و ما بي اطالع بوديم. 
اما برادرم مي دانس��ت كه رضا شهيد ش��ده است و منطقه 
شهادتش را هم خوب مي شناخت. وقتي بي تابي هاي من را 
ديد، رفت منطقه و خودش بولدوزر گرفته و به فرمانده رضا 
گفته بود بايد شهيد را پيدا كنم. خواهرم چشم انتظار است. 
بايد جنازه اش را ببرم. چون نقطه شهادت رضا را مي دانست 
رفت و  زير گلوله باران دشمن تفحص كرد و بعد از 40 روز 

مفقوداالثري پيكر رضا را همراه سه شهيد ديگر كه يكي از 
آنها ش��هيد كردي بود پيدا كرد. بعد از تفحص، با فرمانده 
پايگاه بسيج آقاي سليماني تماس گرفته و گفته بود پيكر رضا 
را به نيشابور منتقل كنيم و بعد خانواده را آنجا ببريم. آقاي 
سليماني در خانه آمد و به ما گفت مادر جان رضا شهيد شده 
است و برادرتان مي خواهد پيكرش را به نيشابور منتقل كند. 
پسرم دفعه آخر كه مي خواست برود روي دوش خواهرش 
زده و گفته بود من اين بار كه بروم شهيد مي شوم. اگر شهيد 
شدم من را همين جا دفن كنيد كنار همرزمان شهيدم در 
گلزار شهداي امامزاده عبداهلل )ع(، من را به نيشابور نبريد.  
انگار مي دانست كه قرار است شهيد شود. همين وصيت را 
هم انجام داديم و پيكر رضا را به امامزاده عبداهلل)ع( برديم 
و بعد از مراسم تش��ييع او را در جوار همرزمان شهيدش 
دفن كرديم. وقتي هم كه وصيتنامه اش را كه آخرين بار 
از جبهه برايمان ارسال كرده بود خوانديم آنجا هم تأكيد 

كرده بود كه مرا در امامزاده  به خاك بسپاريد.«
  امامزادگان عشق!

بعد از خاكس��پاري مزار رضا مأمن و ملجأ آناني ش��د كه 
دل در گرو شهدا دارند. چه نيك فرمود امام خميني)ره( 
كه: »شهدا امامزادگان عشقند كه مزارشان زيارتگاه اهل 

يقين است.«
اقدس حصاري مادر شهيد از روزهاي بعد از شهادت رضا 
اينگونه روايت مي كند: »چه بسيار مردمي را مي بينم كه 
در كنار مزار شهيدم مي نش��ينند و بعد از درددل و دعا با 
رضا از او حاجت مي طلبند. من بارها و بارها از زبان همين 
مردم شنيدم كه رضا حاجتشان را داده و مشكالتشان را 
حل كرده است. بسياري ديگر هم از خواب هايي كه از رضا 
ديده اند برايم تعريف مي كنند و من با افتخار خدا را شكر 
مي كنم كه چني��ن فرزندي را نصيبم كرد. خدا را ش��كر 
مي كنم كه رضا را زمان حضورش در جبهه ياري كرديم و 
الحمدهلل او هم با شهادت و عاقبت بخيري اش پاسخ خوبي 

به محبت هاي من و پدرش داد.«
  شهادت سعيد و رضا

مادر ش��هيد از بي تابي هاي رضا بعد از شهادت دايي اش 
حسن هم مي گويد: »وقتي برادرم حسن دركربالي يك 
به شهادت رسيد رضا بي تاب شهادت شده بود، مي گفت 
دايي قابل بود و من نيستم. يك همرزم هم داشت به نام 
سعيد رحماني. رضا و سعيد هميشه با هم بودند اما دريكي 
از اعزام ها رضا با خواهرش مشهد بود و سعيد خودش به 
تنهايي به جبهه رفت و همان دفعه هم ش��هيد شد. من 
چون مي دانستم رضا ناراحت مي شود، به او حرفي نزدم 
اما وقتي از مشهد برگشت و پارچه هاي سياه را ديد، آمد 
ساكش را گذاشت، ديگر حريفش نمي شديم. مدام گريه 
مي كرد و مي گفت س��عيد از من بهتر بود. س��عيد از من 
بهتر بود. چرا سعيد شهيد ش��د و من ماندم! رضا هم در 
كربالي5 به آرزويش رسيد و سالروز شهادت سعيد هفتم 

پسرم رضا شد.«

من جاي پ�درش اثر انگش�ت زدم و 
رضا هم برگه رضايتنامه را برداش�ت 
و رفت. وقتي پدرش متوجه ش�د كه 
من ج�اي او امضا ك�رده و رضايت به 
رفتن�ش دادم، مرا دعوا ك�رد. گفت 
حاال من چه كسي را با خودم سر زمين 
ببرم؟ گفت�م خودم مي آي�م كمكت. 
من روي حرفم مان�دم و با او مي رفتم 
س�ر زمين تا نبود رضا را جبران كنم

پس�رم دفعه آخ�ر كه مي خواس�ت 
ب�رود روي دوش خواه�رش زده و 
گفته بود من اين بار كه بروم ش�هيد 
مي ش�وم. اگر ش�هيد ش�دم م�ن را 
همين جا دفن كنيد كن�ار همرزمان 
ش�هيدم در گلزار ش�هداي امامزاده 
عبداهلل )ع(،م�را به نيش�ابور نبريد

  صغری خيل فرهنگ 
شهيد رضا حصاري متولد 10شهريور 1345 عباس آباد كرج بود. روس�تا زاده اي كه با آغاز جنگ، بر خود تكليف 
دانست كه براي دفاع از اسالم راهي شود، اما پدر مخالف حضور رضا در جبهه بود و مي گفت من در كار كشاورزي 
نياز به كمك دارم. مخالفت ها ادامه داش�ت تااينكه مادر ش�هيد امام خميني)ره( را درخواب مي بيند و ايش�ان 
به اعتراض به م�ادر خطاب مي كند كه چ�را به رضا اذن حضور در مي�دان جهاد را نمي دهي�د؟! همين يك جمله 
امام خميني كافي بود تا اينكه مادر نيمه ش�ب رضايتنامه را امضا و رضا را راهي ميدان جهاد كند. رضا 15س�ال 
بيشتر نداشت كه راهي شد و در نهايت تنها چند ماه بعد از ش�هادت دايي اش حسن حصاري در سن 20سالگي، 
در تاريخ 19 دي 65 در عمليات كربالي 5 به ش�هادت رس�يد. پيكر رضا 40 روز مفقود بود تا اينكه بعد از تفحص 
همزمان با خبر قطعي ش�هادت رضا پيك�رش هم به آغ�وش خانواده بازگش�ت. آنچه پيش رو داريد نوش�تاري 
اس�ت از لحظات حضور ما در خان�ه پدري ش�هيد و همكالمي مان با اق�دس حصاري مادر ش�هيد رضا حصاري.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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