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  صغري خيل فرهنگ 
»با ش�وق و عطش، اين كت�اب شگفتي س�از را خواندم و چش�م 
و دل را شست وش�و دادم. همه چي�ز در اين كتاب، عالي اس�ت؛ 
رواي�ت، عال�ي؛ راوي، عالي؛ ن�گارش، عال�ي؛ س�ليقه  تدوين و 
گردآوري، عالي و ش�هيد و نگاه مرحمت س�االر ش�هيدان به او 
و م�ادرش در نهاي�ت عل�و و رفعت. هيچ س�رمايه  معن�وي براي 
كشور، ملت و انقالب برتر از اينها نيس�ت. سرمايه  باارزش ديگر، 
قدرت نگارش لطي�ف و گويايي اس�ت كه اين ماجراي عاش�قانه  
مادرانه به آن نياز داش�ت. از نويس�نده جداً بايد تش�كر شود.«
تقريظ رهبر معظ�م انقالب بر كت�اب »تنها گريه كن« نش�انه اي 
بود تا توجه بس�ياري را به س�مت و س�وي زندگ�ي بانويي جلب 
كند كه ب�راي دف�اع از انقالب، اس�الم و كش�ورش بي نظير وارد 
صحنه ش�د. س�يده اش�رف الس�ادات منتظ�ري، مادر ش�هيد 
محم�د معماريان اس�ت. م�ادري ك�ه خ�ود محم�دش را راهي 
س�نگر بس�يج و جبهه كرد و س�پس وارد س�تاد پش�تيباني از 
جنگ ش�د. بانويي كه خانه اش پايگاه بس�يج حضرت زهرا )س( 
ب�ود و از آن دوران تا ب�ه ام�روز از همين پايگاه بس�يج همچنان 
در ح�ال خدمت رس�اني و دس�تگيري از نيازمن�دان اس�ت. 
چندي پي�ش خان�واده ش�هيدمحمد معماري�ان با رهب�ر معظم 
انقالب دي�دار كردن�د. ديداري ك�ه به گفت�ه مادر ش�هيد همه 
آرزوي�ش در اين س�ال ها بوده اس�ت. حضرت آق�ا در اين ديدار 
خطاب به مادر ش�هيد فرمودند: »حقيقتًا حادثه و روايت ش�هيد 
محم�د معماريان كه م�ن كتابش�ان را خواندم فوق الع�اده بود.«

در ادامه با سيده اشرف سادات منتظري مادر شهيدمحمد معماريان 
همكالم شديم تا از ديدار با رهبري و كرامات شهيدش و حكايت 
شال س�بزي كه هديه امام حس�ين)ع( بود برايمان روايت كند. 

   
گويا چندي پيش ش�ما و خانواده تان ديداري با حضرت 
آقا داشتيد. ماجرای آن ديدار برای مخاطبان روزنامه ما 

شنيدنی خواهد بود.
بله، الحمدهلل لطف خدا شامل حال ما شد و سه شنبه هفته گذشته به 
ديدار رهبري رفتيم. آقا فرمودند حقيقتاً حادثه و روايت شهيد محمد 
معماريان كه من كتابشان را خواندم فوق العاده بود. از كرامت شهيدتان 
برايمان تعريف كنيد. من هم ش��روع كردم از ابتداي خوابي كه ديده 
بودم و ماجراي شال سبز برايش��ان روايت كردم. به حضرت آقا گفتم: 
»من 45سال اس��ت به مردم كمك مي كنم. از هيچ ارگاني هم كمك 
نمي گيرم. از طريق كمك هاي مردمي به مشكالت رسيدگي مي كنم و 
در اين مدت در حق اين مردم كوتاهي نكردم. من ديگر پير شده ام. 70 
سال دارم و با اين حال كمك ها را براي عزيزان نيازمند جمع مي كنم 
و سرشاخه ها به پايگاه هاي بسيج مي آيند و به دست افراد مي رسانند. 
اينها از دستم بر مي آيد. ش��ما دعا بفرماييد تا زنده هستم، خدمتگزار 
واقعي مردم باش��م« حضرت آقا هم دعا كردند كه خدا توفيق و توان 
بيشتري براي ادامه كارها به من بدهد. ايشان از بودن ما آنجا خوشحال 

بودند. شال سبز را محضر آقا برديم و ايشان زيارت كردند. 
حضرت آقا يك قرآن  و هدايايي به من و حاجي دادند. آقا به پدر شهيد 
گفت چرا ش��ما صحبت نمي كنيد؟ همس��رم گفت: »من هرچه دارم 
دست حاج خانم است.« بعد آقا لبخندي زدند و گفتند توي كتاب هم 
بود كه كنترل همه  كارهاي خانه دست ايشان بوده. بعد پسرم صحبت 
كرد و از آقا خواست انگشتري شان را به پدر شهيد براي نماز شبشان 
بدهند. آقا هم فرمودند من  به دلم افتاده بود كه اين انگشتر را به حاج 

آقا بدهم. همسرم جلو رفت و آقا انگشتر خودشان را هديه دادند. 
خيلي از اين زيارت خوشحال هستم. تنها آرزويم اين بود كه از نزديك 
ايش��ان را ببينم. زماني كه امام خميني)ره( به ايران آمد، من در خانه 
ايشان چايي مي ريختم. يك ش��ب و دو روز با دو بچه در بهشت زهرا 
ايستادم كه امام را ببينم. عاشق امام بودم. از زماني كه حضرت آقا رهبر 
شدند، به ديدار عمومي ش��ان رفته بودم اما با ايشان ديدار خصوصي 
نداشتم. به آقا هم گفتم كه در اين دنيا يك آرزو داشتم آن هم اين بود 
كه بيايم از نزديك ش��ما را زيارت كنم كه الحمدهلل خدا كمك كرد و 
االن اينجا آمده ام. آرزويي كه با ديدارشان محقق شد. در اين ديدار تا 
آنجا كه فرصت بود و مي ش��د از محمد برايش تعريف كردم. هرچه ما 

مي خواستيم بگوييم آقا مي دانست. 
همان ابتدا قبل از صحبت هاي ما فرمودند من اين كتاب را خوانده ام 
و خاطره اي كه ذكر كرديد خيلي خاطره  مهمي است و جا دارد گفته 

و منعكس شود. 
 از همه چيز خبر داشتند، اما دوست داش��تند از زبان ما هم بشنوند. 
پاس��دارها گفتند: »آقا يك س��الي مي ش��ود كه در اين باره تحقيق 
مي كنند.« م��ا خدايي ناكرده از آنها نبوديم ك��ه بخواهيم خودمان را 
نش��ان دهيم. الحمدهلل هم رهبر و هم اطرافيانشان صداقت گفتار ما 

را تأييد كردند. 
مي خواهيم روايت ش�ال س�بزي را كه پس�ر شهيدتان 
محمد به ش�ما از طرف امام حس�ين )ع( هديه كردند از 

زبان خودتان بشنويم. 
شب عاشوراي سال 1368بود، بعد از مراسم به خانه رفتم و خوابيدم. 
در خواب محمد را ديدم كه با دوستان ش��هيدش عزاداري مي كنند. 
يكدفعه محمد مرا ديد و به سمتم آمد و گفت: »من چند روز پيش به 
زيارت امام حسين)ع( رفتم و اين شال سبز را از آنجا آوردم. بعد از سرتا 
پاي من را دست كشيد و همان شال را به پاي من بست. وقتي از خواب 
بيدار شدم، ديدم باندهايي كه شكسته بند به پاهايم بسته بود باز شده و 
همان شال سبز به پاي من بسته است و پايم هيچ دردي ندارد. روزهاي 
ابتدايي هر كس به خانه ما مي آمد من يك نخ از اين شال به او مي دادم 
تا به بركت آن ش��فا بگيرد ولي بعد از چند روز به توصيه يكي از علما 
قسمتي از اين شال را درآب گذاش��تم و به نيت شفا آن آب را به مردم 
دادم و االن 33 سال است كه اين معجزه شهيد را من همراه دارم و افراد 
زيادي از اين شال شفا گرفته اند. من به همه مهمانان خانه شهيد هم 
آب تربت و هم آب شال مي دهم. معتقدم هديه امام حسين )ع( متعلق 
به همه است. روايت زندگي پسرم شهيد محمد معماريان در كتابي به 
نام »تنها گريه كن« منتشر شده است كه حضرت آقا كتاب را خواندند 

و بر آن تقريظ نوشتند. 
كتاب »تنها گريه كن« به چاپ چندم رسيده است؟

اين كتاب به قلم خانم اكرم اس��المي به نگارش درآمده است. من در 
جريان چاپ صدودوازدهم اين كتاب هستم. بس��ياري از كساني كه 
روايت زندگي محمد را در كتاب خوانده يا از طريق ديگر مطلع شده اند، 

به ديدار ما مي آيند. همچني��ن از جامعه المصطفي و عالقه منداني از 
كش��ورهاي خارجي به منزل ش��هيد مي آيند و مترجم، صحبت هاي 
من را برايشان ترجمه مي كند. آنها از ابتدا تا انتهاي صحبت هاي من 

گريه مي كنند. 
خانم منتظري اهل كجا هستيد و چند فرزند داريد؟

اصالتاً تهراني و ساكن قم هستم. پيش از انقالب تاكنون در قم زندگي 
مي كنيم. 54سال پيش وقتي 16سال داشتم با حاج آقا ازدواج كردم. 
ايشان از همان ابتدا تا زماني كه بازنشسته شد، معمار ساختمان بود. 
حاال 70سال دارم. ماحصل 54سال زندگي مش��تركم چهار دختر و 
دو پسر اس��ت كه بعد از محمد كه به شهادت رس��يد، پسر ديگرم در 
كنار ماست. تربيت بچه ها بيشتر به عهده من بود و كسب رزق حالل 
به عهده همسرم. همس��رم صبح مي رفت و ش��ب مي آمد. بيشترين 
مسئوليتش��ان با من بود. حاال همه آنها سر خانه و زندگي شان رفتند. 
عاقبت بخيري بچه هايم و اين توفيقي كه نصيب محمد ش��ده اس��ت 

همه لطف خدا بود. 
با اين روحيه انقالبي و ارادتي كه در وجودتان نس�بت به 

امام)ره( است، در دوران انقالب فعاليتي داشتيد؟
جرقه آغاز فعاليت هاي من و همس��رم به قب��ل از انقالب برمي گردد. 
از س��الي كه آقا مصطفي پس��ر امام خميني)ره( به ش��هادت رسيد 
فعاليت هاي ما از همان س��ال شروع ش��د. تا به امروز هم هر كاري از 

دستمان برآمد، انجام داديم. 
ما اطالعيه و اعالميه هاي امام را به ديوار مي چسبانديم تا مردم بخوانند. 
همه آن زمان خيلي مي ترس��يدند و نوارهاي امام را دور مي ريختند. 
من هركس را كه مي ديدم نواره��ا را مي گرفتم و آنها را درخانه پنهان 
مي كردم تا بعدها كه اوضاع آرام شد پخش  كنم. اعالميه ها را از كوچه 
آقاي نجف��ي و آقاي گلپايگان��ي و گاهي هم از اط��راف حرم حضرت 

معصومه )س( تحويل مي گرفتيم. گوش��ه يك »10 توماني« را نشان 
مي دادم و آنها را تحويل مي گرفتم. آن 10 توماني  نشان ما بود بدون 
اينكه آن بنده خدا را بشناسيم. نگران هم نبودم كه مأموران شاه من 
را دستگير كنند. ترس در وجودم نبود. وقتي حاجي مي رفت سر كار 
من و س��ه تا از بچه ها در خانه بوديم. آنها را مي گذاش��تم خانه و در را 
مي بستم و  سراغ چس��باندن اعالميه هاي امام خميني)ره( مي رفتم. 
همه كارهاي خانه از نظافت و آش��پزي و همه امورات منزل را ش��ب 
انجام مي دادم كه به فعاليت هاي روز لطمه وارد نكند. زمان روز را براي 
كمك به اسالم و دين گذاشته بودم. تا اينكه انقالب به پيروزي رسيد 

و جنگ شروع شد. 
روزهاي جنگ تحميلي را چطور گذرانديد؟

جنگ كه شروع شد و امام اجازه جهاد دادند خودمان ستاد پشتيباني 
جنگ شديم. با تشكيل بسيج وارد بسيج شدم و تا امروز هم در صحنه 
فعاليت هاي بسيجي حضور دارم. آن زمان مي خواستند پايگاه حضرت 
زهرا )س( را در مس��جد زينبيه راه اندازي كنند ك��ه من گفتم پايگاه 
بسيج را در منزل ما راه اندازي كنند. 45س��ال است كه خانه ام پايگاه 

بسيج حضرت زهرا )س( است. 
در بسيج آموزش اسلحه و امدادگري مي دادند. هر اموري كه در جبهه 
نياز بود، در پايگاه هاي بسيج آموزش داده مي شد. هر چه جنگ بيشتر 

اوج مي گرفت كمك هاي ما هم بيشتر مي شد. 
جنگ تمام شد اما ما همچنان در صحنه هس��تيم. آن زمان كمك ها 
براي اعزام به جبهه بود و امروز بايد همچنان سنگر را حفظ كنيم و در 

خدمت مردم باشيم و در رفع نياز هاي مردم تالش كنيم. 
پسرتان محمد در اين فعاليت هاي بسيجي همراهي تان 

مي كرد؟
محمد وقتي 12 س��ال داش��ت براي ثبت نام به پايگاه بسيج رفت اما 

اسمش را ننوشتند. وقتي متوجه ش��دم چادر سر كردم و رفتم همان 
پايگاه. گفتم چرا اسم پس��ر من را در بسيج نمي نويسيد؟ وقتي كسي 
مي خواهد به اسالم پناه بياورد، بايد بيرونش كنيد؟ شما حق نداشتيد 
كه اسم بچه من را خط بزنيد! آنها گفتند پسرتان فقط 12سال دارد. 

گفتم مي دانم. مگر حاال مي تواند به جبهه برود بايد ابتدا وارد بس��يج 
ش��ود معرفت، درك، لياقت و فهم پيدا كند بعد راهي جبهه شود. اگر 
قرار بر اين است كه من پس��رم را در بغل خود نگه دارم و بگويم حاال 
بچه است پس آقا امام حسين)ع( كه مي خواست به كربال برود، نبايد 
همسر، خانواده و فرزندانش را همراه خودش مي برد. آقا امام حسين)ع( 
رفت و ابتدا عزيزكرده خودش را داد كه اگر روزي بزرگي، رهبري امري 
كرد خودش درخط مقدم بوده و ما بايد امر امام را اطاعت كنيم. وقتي 
صحبت هاي مرا شنيدند اسم محمد را در بسيج نوشتند. محمدم در 

سن 12سالگي عضو بسيج شد. 
چند سال داشت كه لباس رزم و جهاد به تن كرد؟

محمد يك سال در بسيج حضوری فعال داشت. 13ساله بود كه پايش 
به جبهه باز شد. ابتدا همراه پدرش به جبهه رفت و با ايشان همرزم بود. 
سپس در مراحل بعدي خودش رفت. پسرم 16سال و سه ماه داشت 
كه به شهادت رسيد. محمد وقتي از جبهه مي آمد از دوستان و رفقاي 
ش��هيدش براي ما صحبت مي كرد. اطالعات ديگري از عمليات ها يا 
مناطقي كه در آن حضور داش��ت به ما نمي داد. محم��د در عمليات 
والفجر8 حضور داش��ت. او همراه چند نفر از همرزمان و رفقايش در 
اين عملي��ات پن��ج روزي در باتالق هاي نمك محاصره ش��ده بودند. 
بعد از تالش بچه ها از يك گردان 300نفري، 70 نفر برگشتند. وقتي 
محمد به خانه آمد، بسيار نحيف و الغر شده بود. هر كس او را مي ديد، 
مي گفت خانم معماريان از بچه ات گذشته اي؟ اين بچه طاقت دارد باز 
هم برود؟ پسرم محمد وقتي اين حرف ها را شنيد، بسيار ناراحت شد. 
گفتم محمدجان ناراحت نش��و. خودم آنقدر به تو رسيدگي و كمكت 
مي كنم تا بتواني باز هم به جبهه بروي. محمد 40 روز پيش من بود و 
من در اين 40 روز از او پرستاري می  كردم. به او عصاره گوشت و  قلوه 
مي دادم تا محمد جان بگيرد و دوب��اره بتواند به جنگ برود. الحمدهلل 
حالش خيلي خوب ش��د. او رفت ت��ا اينكه در عملي��ات كربالي 4 به 

شهادت رسيد. 
مادرجان! آخرين باری كه ش�هيد را بدرقه كرديد به ياد 

داريد؟
مگر مي ش��ود مادر آخرين لحظات وداع با فرزن��دش را فراموش كند! 
آخرين خداحافظي ما 21 روز مانده به شهادت محمد بود. سه ماه و چهار 
روزي مي ش��د كه محمد در جبهه بود. وقتي دِر خانه را زد و صدايش را 
شنيدم خيلي تعجب كردم. تا ديدمش گفتم: »محمد من انتظار آمدنت را 
نداشتم، چرا آمدي؟«  گفت: »مادر اين ديدار، ديدار آخر است. ان شاءاهلل 
ديدار بعد ما بماند بعد از ش��هادت.« گفتم: »خوش آمدي اما هر خوني 
لياقت شهادت را ندارد.« گفت: »اين بار مي روم و شهيد مي شوم.« پنج 
روز مهمان من بود. روز پنجم دائم مي رفت كوچه و برمي گشت. با خودم 

گفتم اين بچه مي خواهد چيزي به من بگويد و نمي گويد!
در همين فكر بودم كه محمد رفت و مش��غول شس��تن ظرف ها شد. 
كنارش ايس��تادم و گفت��م محمدجان مي خواهي چي��زي بگويي اما 
نمي گويي. نكند درب��اره جبهه مي خواهي با م��ن صحبت كني؟ اگر 
درمورد جبهه است من آماده شنيدنش هس��تم. محمد تا اين جمله 
را شنيد آنقدر خوش��حال شد كه در پوس��ت خود نمي گنجيد. گفت 
باشد شب با هم صحبت مي كنيم. شب شد. كنارم نشست و گفت مادر 

وصيتنامه اي نوشته  و تحويل بنده خدايي داده ام. 
وصيتنامه را بعد از شهادتم مي آورند اما نگرانم وقتي بياورند كه ديگر 
به درد من نخورد. آمدم ببينم ش��ما آمادگي داري وصيتم را به شما 
بگويم و شما به آن عمل كني؟! مادر شما كفني از بيت اهلل الحرام براي 
خودت آوردي اگ��ر راضي بودي و پيكري برايتان برگش��ت، آن كفن 
را بر من بپوش��ان. دعا كن به گونه اي شهيد ش��وم كه نيازي به غسل 
نداشته باشم. مي خواهم امام حس��ين)ع( مرا غسل دهد. مي خواهم 
طوري شهيد شوم كه از آقا امام حس��ين )ع( سبقت نگيرم. همانطور 
كه سه روز پيكر امام حس��ين )ع( آفتاب خورد، جنازه من هم آفتاب 
بخورد. اگر مجلس را در خانه خودمان برپا كردي و خانمي حجابش را 
رعايت نكرده بود، بدون استثنا از خانه بيرون كن هر كس مي خواهد 
باشد. كسي كه حجاب و پوشش اس��المي را رعايت نمي كند نبايد در 
مجلس شهادت من حضور داشته باش��د. اينها با اين نوع پوششان به 
اسالم و قرآن دهن كجي مي كنند. اينها نبايد در عزاي من پا بگذارند، 
چراكه ما راه امام حس��ين)ع( را رفته ايم. مادرجان! اگر ختم گرفتي، 
كاري نكن كه مادر شهيد از دِر حياط وارد شد، غصه اش دو برابر شود و 
بگويد هم بچه ام شهيد شد، هم چيزي نداشتم كه جلوي مهمان هايم 
بگذارم. پذيرايي ات فقط در حد يك خرما و چاي باشد. شما بايد الگو 
باشي، نه اينكه مادر ش��هيد با دل شكس��ته برود. محمد برايم بسيار 
صحبت كرد. حرف هايي گفت كه به س��ن و سالش نمي خورد. محمد 

را با همه دلبستگي مادر و فرزندي راهي كردم و به خدا و امام حسين 
)ع( سپردم. 

شهادت محمد را چه كسي به شما اطالع داد؟
الزم نبود كسي خبر شهادت پس��رم را به من بدهد. همين كه مارش 
عمليات كربالي4 را ش��نيدم به دلم افتاد كه بايد اتفاقي براي محمد 
افتاده باشد. هر لحظه منتظر ش��نيدن خبر شهادتش بودم. مدتي در 
همين حال بودم كه عمه محمد به خانه ما آمد. به ايش��ان گفتم من 
دنبال پيكر پسرم مي روم. همين كه از در خانه بيرون آمدم، همسايه ها 
را ديدم كه به سمت خانه ما مي آيند. تا حال و روزشان را ديدم متوجه 
شدم حس مادرانه ام درس��ت بوده و محمد شهيد ش��ده است. رو به 
همس��ايه هايم كردم و گفتم اصاًل نياز نيست كسي بگويد كه فرزندت 
شهيد شده يا نه؟ مي دانم كه محمدم شهيد شده است. آنها گريه كردند 
تا اشك هايشان را ديدم گفتم: »انا هلل و انا اليه راجعون« همه از خداييم 
و به سوي او باز مي گرديم. الحمدهلل كه خودش خواست. خدا هم او را 
خريد و برد. به همسايه هايم گفتم اگر قرار است همراه من به بهشت 
زهرا )س( بياييد و آنجا گريه و زاري و شيون كنيد، حق آمدن نداريد. 
بنده هاي خدا آمدند و خيلي هم خودشان را كنترل كردند. تا به امروز 
حتي خانواده ام اش��ك هاي من را نديده اند. هميش��ه دلم را كنار دل 
عمه ام حضرت زينب)س( گذاشته ام. به لطف خدا محمد رفت و جانش 

را فداي راه حسين )ع( كرد. خدا را صد هزار مرتبه شكر. 
با پيكر دردانه شهيدتان وداع كرديد؟

پيكر محمد را دي��دم. خودم او را در آغوش گرفته و در قبر گذاش��تم. 
داخل قبر خواستم سرش را از مشمع در بياورم و صورتش را روي خاك 
بگذارم كه ديدم سر ندارد. دس��تانم پر از خون شد. همان دست هاي 
خوني را بلند كردم و به اطرافيان نشان دادم و گفتم ببينيد اين نشاني 
از زنده بودن شهداست. روز تدفين شش، هفت روزي از شهادت محمد 

مي گذشت اما انگار كه محمد تازه شهيد شده باشد. 
پيكر محمدم سه روز در زمين ش��لمچه مانده بود. بعد از انتقال پيكر 
به سردخانه، سه روز هم در س��ردخانه ماند تا پدرش از جبهه بيايد و 
بتواند در مراسمش شركت كند. بعد از خواندن تلقين محمد به او گفتم 
مادرجان تا االن هرچه از من خواستي برايت انجام دادم و چشم گفتم 
حاال من از تو خواسته اي دارم. سالم من را به مادرم حضرت زهرا)س( 
برسان و به ايش��ان بگو بعد از مرگ من و زمان تدفينم، آن هنگام كه 
خاك روي من مي ريزند، هيچ كس به داد من نمي رسد، مادرجان نكند 

آن صورت سيلي خورده را از من برگرداني!
بخواهيم ي��ا نخواهيم روزي از اين دنيا خواهي��م رفت چه بهتر كاري 
كنيم ك��ه لحظه آخر حضرت زه��را)س( نگاهي به ما كن��د. از داخل 
قبر كه بيرون آمدم براي آنهايي كه براي تش��ييع پس��رم آمده بودند 

سخنراني كردم. 
در پايان هر صحبت خاصي مدنظرتان است بفرماييد.

قبل از پيروزي انقالب كنار مردم بوديم. در خيابان ها براي آرمان هاي 
انقالب تظاهرات و تالش مي كرديم. امروز هم همين طور اس��ت بايد 
تبليغ كنيم، بايد براي اس��الم، دين، رهبر و براي مملكت هر كاري از 
دس��تمان برمي آيد انجام دهيم.  امروزه همه نقد مي كنند و گاهي غر 
مي زنند. واقعاً اشتباه مي كنند. به نظر من هر كس به رهبري حرف بزند 
بايد قيامت در محضر خدا پاسخ بدهد. ما مردم خوبي داريم؛ مردمي كه 
در همه صحنه هاي انقالب چه در صحنه هاي سياسي و چه اجتماعي 
حضور داشتند. شهادت س��ردار س��ليماني در آن برهه حال و هواي 
كشور را تغيير داد. شهادت ايشان به دنيا ثابت كرد راه ما راه درست و 
الهي است و مدتي است حال و هواي سرود »سالم فرمانده«  در سطح 
كشور فراگير شده و اين نشان از نگاه خاصه امام زمان )عج( و خداست 
كه وس��ايل اينچنيني قرار مي دهد. همه مي بينيم كه اين سروده در 
همه كشورها خوانده مي شود. اين تجمع مهدوي در تهران و شهرهاي 
مختلف در زمان خواندن سرود غير از محبت اهل بيت)ع( نمي تواند 

باشد. دست امام زمان)عج( پشت رهبر و كشور است. 

روايت مادر شهيد محمد معماريان از ديدار با رهبري و شال سبزي كه فرزندش به او هديه داد

شالي كه »محمد« براي همه آورد
اگر به جای اينكه هر كاری از دستمان برمی آيد برای مملكت بكنيم غر بزنيم، اين واقعا اشتباه است. بايد كنار مردم باشيم

از زماني كه حضرت آقا رهبر شدند، به ديدار 
عمومي ش�ان رفته بودم اما با ايش�ان ديدار 
خصوصي نداشتم. به آقا هم گفتم كه در اين 
دنيا يك آرزو داشتم آن هم اين بود كه بيايم 
از نزدي�ك ش�ما را زيارت كنم ك�ه الحمدهلل 
خدا كمك كرد و االن اينج�ا آمده ام؛ آرزويي 
كه با ديدارشان محقق ش�د. در اين ديدار تا 
آنجا كه فرصت بود و مي شد از محمد برايش 
تعريف كردم. هرچه ما مي خواستيم بگوييم 
آقا مي دانست. همان ابتدا قبل از صحبت هاي 
م�ا فرمودند م�ن اين كت�اب را خوان�ده ام و 
خاط�ره اي كه ذك�ر كردي�د خيل�ي خاطره  
مهمي اس�ت و جا دارد گفته و منعكس شود 

كتاب »تنها گريه كن« نوشته اكرم اسالمي، روايت زندگي اشرف الس�ادات منتظري مادر شهيد محمد 
معماريان است كه در انتشارات حماسه ياران به چاپ رسيده است. 

 شايد خاطرات مادران شهدا و عاش�قانه هاي آنها يكي از جذاب ترين و دلنشين  ترين آثار در حوزه دفاع 
مقدس باشد، زيرا مربوط به مادراني است كه در جنگي هشت ساله سهم داشتند؛ سهمي كه بدون هيچ 
چشمداشتي آن را بخشيدند و ساليان سال بي صدا در سوگ عزيزشان گريه كردند. حاال كه 40 سال از آن 

سال ها مي گذرد اين خاطرات باز هم خواندني است. 
در اين كت�اب تصويري كوتاه و مختصر اما پر معن�ا از يك عمر زندگي، فرمانب�ري و واليت پذيري زني را 
مي خوانيد كه فرزندش را فداي پابرجا ماندن و اس�تقالل اين س�رزمين كرد و خودش نيز در راه اسالم و 

انقالب از هر چه در توان داشت فروگذار نكرد. 
اشرف السادات منتظري مادر شهيد محمد معماريان كه عاشقانه و خالصانه براي فرزندان اين سرزمين از 

جان و دل مايه مي گذاشت. 
 بخشي از اين كتاب به مبارزات انقالبي خانم منتظري در قم و تهران مي پردازد و نمايي كلي از سيماي زني مجاهد 
را نشان مي دهد كه نقشي پررنگ و ستودني در پيروزي انقالب داشت. بخش دوم كتاب به خاطرات مادر از زمان 
جنگ اختصاص دارد و شهادت فرزند دلبندش محمد و همچنين فعاليت هاي اين مادر برومند پس از جنگ و 

مشاركت هاي سازنده اش در كارهاي خير مردمي و اجتماعي.
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