
مادر شهيد
  كفش هاي پاره

يك روز چشمم به كفش هاي پاره سلمان افتاد. 
س��ريع رفتم داخل اتاق و برگش��تم و گفتم بيا 
پس��رم! اين پول را بگير، برو ش��هر براي خودت 
كفش بخر. پول را گرفت و رفت. وقتي برگشت 
پا برهنه بود. فكر كردم چ��ون كفش نو خريده، 
دلش نيامده بپوش��د. گفتم كفش��ت را ببينم. 
سرش را پايين انداخت. به جاي كفش، عكسي 
را به من نش��ان داد. گفتم من مي گويم كفشت 
را ببينم، تو عكس به من نش��ان مي دهي؟ گفت 
ننه، اي��ن امامه، ببينش. خيلي خوش��حال بود. 
با پول هايش عكس امام خريده بود. كفش��ی را 
هم كه پاره ش��ده بود، دور انداخته و پابرهنه تا 

روستا آمده بود. 

خواهر شهيد
  كادوي روسري

زمان كمی تا زايمانم مانده بود، سلمان كادوی 
خودش را به من داد و گفت اينم هديه ني ني ما. 
كاغذش را باز كردم. روسري كوچولو و قشنگي 
بود. وقتي چشمم به روسري افتاد، گفت اين رو 
براش خريدم تا از همون اول روس��ري س��رش 
كنه. بعد گف��ت البته با كمك م��ادرش. اينطور 
مي خواست كاري كند فرزندم محجبه بار بيايد. 

  
تازه س��ال نو تحويل ش��ده بود. هم��ه لباس نو 
پوشيده و آماده بوديم. سياوش كفشش را پوشيد 
و حركت كرد. گفتم صبر كن داداش! هنوز بقيه 

نيامده اند. گفت ش��ما برويد خانه فاميل ها سر 
بزنيد، من بعداً مي آيم. با تعجب گفتم مگه شما 
كجا مي خواهي بري؟ آن هم اول سال نو! گفت 
مي خواهم بروم خونه همس��ايه. همان هايی كه 
پسرشان شهيد شده. امس��ال اولين سالی است 
كه پسرشان در كنارش��ان نيست. مي روم پيش 

آنها دلداري شان بدهم.

يكي از دوستان شهيد
  گربه و سيرابي!

يك روز در حجره غذا مي خورديم. سياوش يك 
تكه از س��يرابي را برداش��ت و به طرف گربه اي 
انداخت. گفتم سياوش، چه كار مي كني؟ گفت ما 
كه خورديم. اين گربه گرسنه است. اين گربه هم 
سهمی دارد. وقتي طلبه بوديم، زندگي به سختي 
مي گذشت.حتي نمي توانستيم غذاي درست و 
حس��ابي بخوريم. يك روز دل را به دريا زديم و 
پول هايمان را روي هم گذاشتيم. رفتيم و چند 
تكه سيرابي خريديم. چهار الي پنج تكه بيشتر 
نشده بود. سفره را پهن كرديم. در حال خوردن 
بوديم كه گربه اي آمد و ميوميو كرد. سياوش كه 
اين صحنه را ديد، يك تكه برداشت و سهمي از 

آن غذا را به گربه داد. 

حسن همتي همرزم شهيد
وقتي  شهيد كنشلو به گردان ما آمد، او را به عنوان 
پيش نماز معرفي كردم، اما وقتي كنارش نشستم، 
گفت من لياقت ندارم. گفتم مگر حوزه نرفتي؟ 
گفت چرا، رفتم. گفتم پس وظيفه ات اس��ت كه 

نماز بخواني و در گردان تبليغ كني. كمي بعد كه 
به طرف سنگر مي رفتم فردي پيشم آمد. خيلي 
نگران بود. اين پا و آن پا كرد و گفت آقاي كنشلو 

واقعاً طلبه اند؟ گفتم بله. مكثي كرد و گفت پس 
بدبخت ش��دم. با تعجب گفتم اتفاق��ي افتاده؟ 
گفت خيلي با ايشان شوخي كردم. چقدر جوك 
برايشان تعريف كردم. در همين حين سياوش 
آمد. آن رزمنده سرش را زير انداخت و گفت آقا! 
ببخشيد، من نمي دانستم شما روحاني هستيد. 
سياوش خنديد و گفت من به خاطر همين بود 
كه دوست نداشتم كسي بفهمد طلبه ام. دوست 
داشتم تا آخر با من راحت باشند، شوخي كنند 

و بخندند.
يك روز گردان را دو دسته كردند. تعدادي رفتند 
خط مقدم و تعدادي ماندند. اگر از يك خانواده 
دو نفر حضور داشتند، يكي مي رفت خط مقدم 
و يكي را نگه مي داشتند. شهيد كنشلو از جمله 

افرادي بود كه بايد مي ماند. ساعت يك و نيم شب 
بود. عراقي ها منطقه اي را كه ما حضور داشتيم، 
شناسايي و شروع به گلوله باران كردند. از سنگر 
بيرون آمديم. بع��د از مدتي متوجه ش��دم اين 
گلوله ها غيرعادي  هستند. گفتم بچه ها! مثل هر 
شب نيست. ببينيد اين گلوله ها وقتي به زمين 
مي خورند، زمين را مي شكافند و گاز سفيدي از 

آن خارج مي شود، حتماً شيميايي هستند. 
با اعالم من، هر كس��ي كه توان داشت شروع به 
دويدن به ارتفاعات كرد. ما هم سريع باالي كوه 
رفتيم. صبح كه اوضاع آرام تر ش��ده بود، پايين 
آمديم. جنازه چن��د نفر از بچه هاي��ي كه بر اثر 
بمباران شيميايي به شهادت رسيده بودند، ديده 
مي شد. خوب كه نگاه كردم، سلمان كنشلو هم 

در ميان شهدا بود. پايين تپه ها افتاده بود. 

وصيتنامه شهيد
حركت به س��وي خدا و معنوي��ت، احتياج به 
كوله ب��ار معن��وي دارد.  اي برادر! اگ��ر كوله بار 
انساني نداري، در جمع عاشقان حاضر نشو. تا 
خودت را نس��اخته اي، در ميان ساخته شدگان 
نيا و مدعي نش��و. س��خن نه اين است كه من 
بنويس��م و تو بخواني، بلكه ديگر سخن نيست، 
عمل اس��ت. بيا در اين دريا تا لمس كني ناجي 
غريقان را. دش��من م��ن و تو از آن پس��ت تر و 
ذليل تر اس��ت كه من و تو از آن بترسيم و با راه 
گريز خود راه پيروزي دش��من را معلوم كنيم. 
نه، هرگز اينطور نباش. اگر مي جنگي، جنگجو 
باش و اگر مي ترس��ي، از س��رزمين پاك برو به 

اصطبل اماكن...
  ارسالی از كنگره شهدای روحانی سمنان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادواره

دبير كنگره شهداي روحاني استان سمنان 
در گفت و گو با »جوان«:

سمنان در دفاع مقدس 113 شهيد 
روحاني تقديم كرده است

  صغري خيل فرهنگ
حجت االس��الم سيد محس��ن حس��يني 
ديباجي، نماين��ده ولي فقيه در س��پاه قائم 
آل محمد)عج( و دبير شهداي روحاني استان 
سمنان مي گويد كه اين استان 113شهيد در 
دفاع مقدس تقديم كرده كه از اين ميان 10 

نفرشان مفقوداالثر هستند. 
حجت االس��الم حس��يني ديباجي كه خود 
در س��ال 1361 و در سن 13 س��الگي وارد 
جبهه هاي جنگ تحميلي شد، به مناسبت 
برگزاري كنگره ش��هداي روحاني اس��تان 
س��منان كه 6 خرداد همزمان با ش��هادت 
امام جعفر صادق )ع( در شهرستان شاهرود 
برگزار مي شود، درخصوص نقش روحانيت 
در دفاع مق��دس و چگونگ��ي ترويج الگوي 
زندگي ش��هداي روحاني گفت: »روحانيون 
از همان ابت��داي دوران دفاع مقدس حضور 
مؤثر و ممتازي داشتند. به تعبير سردار دل ها 
حاج قاسم س��ليماني كه علمدار و پرچمدار 
بودند خود حركت را آغاز و ديگران را دعوت 

مي كردند.« 
وي افزود: »روحاني��ون بعد از جنگ هم در 

عرصه هاي متفاوت حضور فعالي دارند و در 
بالياي طبيعي مانند سيل، زلزله و... در كنار 
مردم هستند.« دبيركنگره شهداي روحاني 
با اش��اره به فعاليت هاي جهادي روحانيون 
در استان س��منان بيان داشت: »در استان 
س��منان 61 گروه جهادي وجود دارند كه 
در عرصه ه��اي مختلف فعالي��ت مي كنند. 
به عن��وان نمونه همزمان با ش��يوع ويروس 
كرونا و درگير ش��دن بخش ه��اي مختلف 
جامع��ه، ط��الب و روحانيون دوش��ادوش 
جهادگران س��المت وارد ميدان ش��دند و 
با درخش��ش طالب موفقيت ه��اي زيادي 
در مهار اين بيماري در اس��تان كسب شد. 
ط��الب و روحانيون حتي به امر تغس��يل و 

تدفين فوت شدگان كرونايي مي پرداختند 
و بدون هيچ ترس��ي حضور بي شائبه اي در 

اين عرصه داشتند.« 
  113 شهيد روحاني استان سمنان

دبيركنگره ش��هداي روحاني استان سمنان 
با ذكر اين نكت��ه كه روحانيون س��مناني با 
تقديم 113ش��هيد در صف اول جبهه هاي 
دفاع مقدس حضور داش��تند، بيان داش��ت: 
»با توجه به نقش ممتاز روحانيون در زمان 
جنگ، تصميم گرفته ش��د كنگره شهداي 
روحاني در استان ها و كشور برگزار شود كه 
در استان سمنان حجت االسالم و المسلمين 
مرتضي مطيعي امام جمعه سمنان به عنوان 
رئيس اجالسيه، س��يد محمدرضا هاشمي 
استاندار، جانش��ين سپاه اس��تان به عنوان 
دبير اجالسيه ستاد كنگره شهداي روحاني 

هستند.« 
وي در ادامه گف��ت: »كنگره 113 ش��هيد 
روحاني اس��تان س��منان در تاريخ 6 خرداد 
همزمان با شهادت امام جعفر صادق )ع( در 

شهرستان شاهرود برگزار مي شود.« 
حجت االسالم حسيني ديباجي تصريح كرد: 

»روحانيون با حضور خود در جنگ فقط به امر 
تبليغات بسنده نمي كردند و با لباس روحانيت 
در عمليات ها حضور داشتند و پرچمدار بودند. 
روحانيون در زمان عملي��ات رزمنده ها را به 
صبر، ايستادگي و مقاومت تشويق مي كردند. 
ش��هداي روحاني در زمان دفاع مقدس و در 
جنگ مسئوليت هاي خطيري از جمله رئيس 
تبليغات و معاون فرهنگ��ي، فرمانده گردان 
داش��تند و براي نمونه شهيد سيد ابوالقاسم 
داودالموس��وي، نماينده مجل��س در جنگ 

رئيس تبليغات بودند.« 
  6 هزار طلبه 

مس��ئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه قائم 
آل محمد )ع��ج( همچنين اظهار داش��ت: 
»برگزاري نكوداشت ها و تجليل از شهداي 
روحاني، تأليف كتاب، تهيه مستند و ديدار با 
خانواده شهدا از راهكارهاي مؤثر در بازگويي 
سبك زندگي ساده شهداي روحاني است و 
به اين امر در جامعه بايد بيشتر توجه شود 
تا ساده زيستي ش��هداي روحاني را در بين 
جوان��ان و جامعه گس��ترش دهي��م. مردم 
استان س��منان با روحانيت عجين و بسيار 
روحاني دوست هستند. در استان قريب به 
6 هزار طلبه داريم و مردم هم آشنا به سبك 
زندگي روحانيون و ارتباط خوبي با اين قشر 
دارند و همه ما بايد در معرفي اين قش��ر به 
مردم فعاليت مستمر و مؤثر داشته باشيم.« 

سلمان از پایین  تپه ها به آسمان ها اوج گرفت
خاطراتي از شهيد سياوش )سلمان( كنشلو از شهدای روحانی دفاع مقدس به روايت خانواده و همرزمانش

يک روز به س�لمان پ�ول دادم تا براي 
خودش از ش�هر كفش بخرد. وقتي كه 
برگشت عكس�ي را نش�انم داد. گفتم 
كفشت كو؟  گفت مادر ببين عكس امام 
است. آنقدر امام را دوست داشت كه جاي 
كفش رفته بود عكس امام را خريده بود

به طرف س�نگر مي رفتم كه رزمنده اي 
آمد و گفت آقاي كنشلو واقعًا طلبه اند؟ 
گفتم بله. با كالفگي گفت خيلي باهاش 
شوخي كردم. چقدر جوك برايش تعريف 
كردم. نمي دانستم روحاني است. سياوش 
كه آمد خنديد و گفت براي همين چيزها 
نمي خواستم كس�ي بداند طلبه هستم

   مبينا شانلو
با وجود گذشت سال ها از شهادت حجت االسالم محمدابراهيم 
جعفري، همسرش رقيه جعفري هنوز هم با شوق فراوان از او 
و خاطراتش روايت مي كند. همسر شهيد مي گويد: »آنقدر 
زندگي آرام و خوشي داشتيم كه تا به امروز تک تک لحظات 
و خاطرات زندگي مشتركمان در ذهنم ماندگار شده است.« 

گفت و گوي ما را با اين همسر شهيد پيش رو داريد. 
  

چه زماني با شهيد جعفري ازدواج كرديد؟
سال 1340 با ش��هيد محمدابراهيم جعفري ازدواج كردم. مراسم 
ازدواج مان كاماًل س��نتي بود. با هم نسبت خويش��اوندي داشتيم، 
بنابراين از نظر اخالقي شهيد را كامل مي شناختم. تا به امروز تك تك 
لحظات و خاطرات زندگي مش��تركمان همچنان برايم ش��يرين و 

دوست داشتني است. 
چند فرزند از ايشان به يادگار داريد؟

حاصل ازدواج ما پنج فرزند دختر و يك پسر است. محمد ابراهيم سال 
1316 در دامغان متولد شد و تحصيالت ابتدايي خود را در شاهرود 
گذراند. سال 1339 وارد حوزه علميه گرگان شد و خيلي زود به لباس 
روحانيت ملبس شد. بعد از سپري كردن دروس حوزوي مدتي در 

دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طالق كار نويسندگي را به عهده داشت 
و ح�دود پنج سال عضو هيئت واگذاري زمي�ن در شهرهاي گنب�د 

و كالل�ه ب�ود. 
ش��هيد فعاليت هاي مذهبي و انقالبي داش��ت و با دوستانش��ان به 
توزيع شب نامه و اعالميه س��خنان امام خميني )ره( مي پرداخت. 
محمد ابراهيم با آغاز نهضت حضرت ام��ام به طور فراگير و جدي در 
عرصه هاي سياسي فعاليت چش��مگي�ري داش�ت. سعي مي كرد با 
س��خنران�ي ها و كارهاي فرهنگ�ي در بس���ط و گست�رش اف�كار و 

انديش�ه امام مؤثر باشد. 
ايشان چطور همسري براي شما بود؟

شهيد فردي بس��يار صبور و متفكر بود. بيش��ترين زمان خودش را 
به مطالعه مي پرداخت. بس��يار بردبار و كم حرف بود. نماز اول وقت 
برايش بسيار اهميت داشت. همسرم واليت پذير و هميشه گوش به 
فرمان امام بود. وقتي جنگ شروع شد، به امر امام دست از كار كشيد 

و راهي جبهه شد. 
شهادت شان چطور رقم خورد؟

ش��هادت آرزوي محمد ابراهيم بود. بارها به جبه��ه رفت و نهايتاً در 
عمليات كربالي 5 در تاريخ 19 دي س��ال 1365 به شهادت رسيد 
و پيكرش مفقود ش��د. محمد ابراهيم در اين عمليات آرپي چي زن 

بود. بعد از هشت س��ال مفقود االثري و دوري از خانواده، پيكرش را 
در سال 1373 آوردند. همسرم لحظه اي در مسي�ر انقالب اسالمي 

درنگ و توقف نكرد. 

خاطره اي از زبان برادر شهيد
در طول مدت زندگي هرگز محمد ابراهيم را بدون وضو نديدم. آخرين 
مرحله اعزام ايش��ان به جبهه، من تازه از منطقه جنگي به مرخصي 
آمده بودم و قصد داش��تم بعد از مرخصي به جبهه برگردم كه ديدم 
ايشان آماده رفتن به جبهه است. به او گفتم ما دو نفر با هم به جبهه 
نرويم، يكي بماند كالله. خانواده هايمان اينجا غريب هستند و تنها 
مي مانند. ايشان با رغبت گفت من مي روم. در آخر هم هر دو نف�ر به 
جبهه رفتيم، بع�د از مدتي در منطق�ه جنگي هفت تپه از بچه هاي 
گردان پرس و جو كردم، كسي از او خبري نداشت. بعداً فهميدم كه 

مفقود شده است. 

فرازي از وصيتنامه شهيد
پيروي از واليت فقيه كه ش��اخصه ب��ارز آن در اي��ن عصر حضرت 
امام خميني )ره( می باشد، واجب و ضروري است. عالقه ام به كار در راه 

اهلل و خدمت به خلق اهلل و مردم مستضعف مرا به جبهه كشاند. 

روايتي كوتاه از روحاني شهيد محمد ابراهيم جعفري در گفت و گو با همسرش

ابراهيم لحظه اي در مسيـر انقالب توقف نكرد 
در اس�تان س�منان 61 گروه جهادي گفت و گو 

وج�ود دارن�د ك�ه در عرصه ه�اي 
مختلف فعاليت مي كنن�د. به عنوان 
نمون�ه همزم�ان ب�ا ش�يوع ويروس 
كرون�ا و درگي�ر ش�دن بخش ه�اي 
مختل�ف جامعه، ط�الب و روحانيون 
دوش�ادوش جهادگران سالمت وارد 
مي�دان ش�دند و با درخشش ش�ان 
موفقيت ه�اي زيادي كس�ب كردند
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سومين فرزند محمود و قدمخير، 11 ارديبهشت 1344 در روستاي ياتري سفلي آرادان به دنيا 
آمد. نامش را سياوش گذاشتند، پسر باهوشي بود. از نوجواني وارد حوزه علميه مهديشهر شد 
و دو سال در آنجا بود. بعد به حوزه علميه قم رفت و سه سال هم آنجا درس خواند. چون دوست 
داشت نامي اسالمي داشته باشد، در مهديشهر به پيشنهاد يكي از اساتيد حوزه، اسمش را به 
سلمان تغيير داد. سلمان هم در حوزه درس مي خواند و و هم روي زمين كشاورزي كار مي كرد. 
با ش�دت گرفتن جنگ تحميلي، تصميم گرفت كار ، درس و زندگي را رها كند و به جبهه برود. 
نوزدهم فروردين 1361 از طريق سپاه به عنوان طلبه بسيجي با مسئوليت كمک تيربارچي به 
جبهه جنوب رفت و در عمليات بيت المقدس ش�ركت كرد. هفت ماه و 17 روز در جبهه ماند تا 
سرانجام روز بيست و هفتم اسفند س�ال 66 به علت گلوله باران ش�يميايي توسط دشمن به 

شهادت رسيد. خاطراتي از اين شهيد را پيش رو داريد. 


