
   نانوا و رزق حالل
گفت و گوي مان با قرائت دعاي فرج ام��ام زمان )عج( از زبان 
فاطمه حميدي اصفهاني آغاز مي شود. مادري 80ساله كه پنج 
فرزند را در دامن پر مهر و محبتش پرورش داد. فرزند اولش 
شهيد محمدرضا تورجي زاده بود كه در دوران دفاع مقدس 
به شهادت رسيد. بسياري از بچه هاي جبهه و جنگ شهيد 
تورجي زاده را مي شناسند؛ رزم آوري كه ميان داري، مداحي ها 
و نجوا هايش هنوز هم از ياد و خاطره همرزمانش بيرون نرفته 
اس��ت. روزهاي زيادي از نبودن هاي محمدرضا گذشته، اما 
مادر همچنان با شوقي خاص از او برايمان روايت مي كند، هر 
چند مرور خاطرات فرزند شهيدش با دلتنگي همراه بود، اما 
تا آخرين لحظات گفت وگو همراهي مان كرد: »من و همسرم 
سال 1333با هم ازدواج كرديم. آن زمان من 12سال داشتم 
و زندگي آرامي داشتيم. من در كنار مادرشوهر، جاري زندگي 
مشتركم را آغاز كردم. زمان زيادي برد تا توانستيم مستقل 
شويم. همس��رم نانوا بود و رزق خانه ام با نگاه لطف خداوند و 

دستان زحمتكش ايشان تأمين مي شد.«
   مدرسه مذهبي احمديه

مادر ش��هيد 18 سال بيش��تر نداش��ت كه خداوند اولين 
هديه اش را نصيب خانواده كرد. وقتي محمدرضا در 23 تير 
1343 متولد شد، گويی دنيا تمام مهرش را نصيب خانواده 
تورجي زاده ها كرده اس��ت. محمدرض��ا دوره راهنمايي را 
در مدرسه احمديه خيابان مسجد س��يداصفهان گذراند. 
كمي بعد عليرضا پسر دوم خانواده هم مدرسه اي برادرش 

محمدرضا شد و با هم به مدرسه  رفتند. 
   فعال انقالبي

مادر مي گويد: »همس��رم خيلي حواسش به درس، مشق، 
تربيت بچه ها و مسائل اعتقادي و مذهبي بود. براي همين 
آنها را در مدرس��ه مذهبي احمديه ثبت نام ك��رد. دائم به 
مدرسه س��ر مي زد و از احوال بچه ها مطلع مي شد، خودم 
هم همين طور بودم. تربيت و اعتقادات بچه ها براي ما خيلي 

اهميت داشت.«
زمزمه هاي پي��روزي انقالب كه علني تر ش��د، محمدرضا 
در مقطع دبيرس��تان تحصيل مي ك��رد. او و تع��دادي از 
همكالسي هايش در راهپيمايی بودند و عكس هاي شاه را 

از در و ديوار مدرسه و خيابان مي كندند. 
محمدرضا از بچه هاي فعال انقالبي بود. سال 1357همراه 
با برادرش عليرض��ا به مبارزات خود علي��ه رژيم پرداخت. 
شعارنويس��ي، چاپ عكس امام و توزي��ع اعالميه از جمله 

كارهاي شان بود. 
به اينجاي گفت و گو كه مي رسيم، خاطرات مادر از حضورش 
در ميان م��ردم انقالبي زنده مي ش��ود: »پس��رها با هم به 
تظاهرات می رفتن��د و من و دخترها هم ب��ا هم مي رفتيم. 
يك بار دخترم به خاطر سروصداي سرباز هاي شاه و تانك كه 
در خيابان بود، سرش را از در خانه بيرون آورد، همان لحظه 
سرباز يك تير به سمتش شليك كرد و او خيلي زود سرش 
را به عقب كشيد. تير به گوشه چراغ برق كنار خانه اصابت 
كرد. هميشه مي گويد اگر يك لحظه ديرتر سرم را به داخل 

مي بردم، تير به سرم مي خورد.«
   رزمنده 16 ساله

به فاصله كمي از پيروزي انقالب اسالمي جنگ شروع شد. 
محمدرضا 16سال بيشتر نداشت، اما روحيه انقالبي اش او 
را بر اين داشت تا همراه بچه هاي رزمنده راهي ميدان نبرد 
با بعثي ها ش��ود. موضوع را با مادرش كه در ميان گذاشت، 
مخالفت كرد و مي گويد: »نمي تواني بروي بايد ديپلمت را 

بگيري و بعد راهي شوي. سر به سرش مي گذاشتم و مي گفتم 
جبهه رزمنده بدون ديپلم نمي خواهد.«

محمدرضا دست بردار نبود و دو سالي پيگير رفتن بود، اما 
مادر مانع مي شد تا اينكه به امتحانات نهايي سال آخر رسيد. 
دو سه تا از امتحاناتش را داده بود كه امام حكم جهاد دادند و 
ديگر مادر حريف محمدرضا نشد. او مي گويد: »شنيدن حكم 
جهاد از سوي امام خميني)ره( حجت را بر محمدرضا تمام 

كرد. ديگر هيچ سدي نمي توانست مانعش شود.«
محمدرضا امتحانات س��ال آخرش را نيمه تمام رها كرد و 
همين باعث شد تحصيالتش در سيستم آموزش و پرورش 
سيكل لحاظ ش��ود. محمدرضا رفت و ش��د اولين رزمنده 

خانواده تورجي زاده ها. 
   5سال مجاهدت

مادر شهيد مي گويد: »محمدرضا ماه مبارك رمضان سال 
1361رفت و ماه مبارك رمضان س��ال 1366به ش��هادت 
رسيد. پسرم پنج س��الي در جبهه حضور داشت، گهگاهي 
هم براي من از جبهه و حال و هواي بچه ها و شهدا مي گفت، 
اما من نمي توانس��تم تحمل كنم و حالم بد مي شد. وقتي 
می ديد كه حالم بد مي شود ديگر براي من تعريف نمي كرد. 
عليرضا برادرش خيلي پاي صحبت ها و خاطرات محمدرضا 

مي نشست. 
   جراحت هاي بي امان

در اين م��دت، بارها و بارها مجروح ش��د. مي آم��د و بعد از 
بهبودي بازمي گشت. يك مرتبه از طرف بنياد شهيد تماس 
گرفتند و گفتند محمدرضا چند بار مجروح شده؟!من در 
پاسخ شان گفتم بگوييد در اين مدت چند بار سالم برگشته 

است؟!
محمدرضا دو سه مرتبه سالم به خانه آمد. او از عمليات هاي 
مختلف تركش هاي بس��ياري در بدنش به يادگار داشت. 
يك تركش بس��يار خطرن��اك در كنار قلب��ش جا خوش 
كرده بود. پزش��كان به محمدرضا توصيه ك��رده بودند كه 
اين تركش را بايد خارج كنيم، اما ايش��ان گفت نه. كار من 
به آنجا نمي رسد و نيازي به اين كار نيست. يك بار را خوب 
به خاطر دارم،محمدرضا سخت شيميايی شده بود و مجبور 
شد بيش��تر در منزل بماند. وقتي هم كه مي خواست راهي 
شود، گفتم بمان و بيشتر استراحت كن، سرفه هايش شديد 
شده بود و می گفت نه مادر جان!بچه هاي مردم در ميدان 
جنگ پرپر مي ش��وند، من بمانم اينجا استراحت كنم! بعد 
هم مي رفت. خالصه برايتان بگويم محمدرضا هر زماني كه 
مجروح مي شد به پشت جبهه مي آمد. با همان حال هم به 

گلزار شهدا مي رفت.«
   وعده شهادت

اين وعده آخر مالقات مادر و پس��ر بود. محمدرضا خواب 
ش��هادتش را ديده بود كه خيلي هم زود تعبير ش��د. مادر 
روايت آن خواب را اينگونه بازگو مي كند: »بعد از ش��هادت 
محمدرضا يكي از دوستانش كه در مشهد همراهش بود، به 
ما گفت وقتي با محمدرضا به زيارت مي رفتيم، ايشان همان 
ابتداي ورودمان، س��الم و عرض ادبي خدمت امام رضا)ع( 
مي كرد و برمي گش��ت. به او می گفتم محمدرضا بيا داخل 
حرم، ايشان مي گفت تا امام رضا)ع( حاجت من را ندهد من 

داخل حرم نمي شوم. 
گويا همان ش��ب محمدرضا در عالم رويا مي بيند كه به او 

مي گويند تو بيا ما حاجت تو را داده ايم. 
حاجت محمدرضا شهادت بود و وقتي خيالش راحت شد به 
زيارت رفت و از همانجا كفنش را خريد و به خانه بازگشت. 
وقتي  محمدرضا كفن را به مادر نشان داد، مادر تاب نياورد 
و كفن محمدرضا را برداش��ت و گفت: »اين كفن براي من 
است. ان شاءاهلل تو به زيارت خانه خدا مشرف مي شوي و از 

آنجا براي خودت خلعتي تهيه مي كني.«
صحبت هاي مادر فايده اي نداشت. كمتر از 25روز آن خلعت 

به تن محمدرضا شد. 
   روضه هاي خانه عمو!

شهيد محمدرضا تورجي زاده صوت زيبايی داشت و مداحي و 
روضه هايش عجيب به دل مي نشست. او از دوران دبيرستان 
روضه و مداحي براي اهل بي��ت )ع( را آموخت و ارادتش به 
اهل بيت)ع( و حضرت زهرا )س( او را در اين مسير ثابت قدم 
نگه داشت. محمدرضا صوت بسيار زيبايي داشت آنقدر كه 
دوستانش در وصيتنامه هايشان سفارش مي كردند كه روز 
هفتم شهادتش��ان محمدرضا تورجي زاده برايشان دعاي 
كميل بخواند. همين وصيت كافي بود كه محمدرضا حتي 
اگر در مرخصي بود، به خاطر عمل به توصيه دوس��تانش 
راهي جبهه مي شد. مادر بعد ها از زبان دوستان و همرزمان 
محمدرضا نقل قول ه��اي زيادي از روض��ه و مداحي هاي 

فرزندش در جبهه شنيد. 
   هيئت گردان يا زهرا)س(

عالقه فراوان محمدرضا تورجي زاده و درخواست رزمندگان 
ديگر باعث شد كه آنها هيئت گردان يازهرا)س( را تأسيس 
كنند و اين هيئت بعدها در اصفهان ب��ا نام هيئت محبان 
حضرت زه��را)س( و هيئت رزمندگان اس��الم به فعاليت 

خود ادامه داد. 
محمدرض��ا تورج��ي زاده عالق��ه فراوان��ي ب��ه حض��رت 
فاطمه زه��را)س( داش��ت و در تمام��ي مداحي هاي خود 
مدح ايشان را مي خواند. عالقه محمدرضا به حضرت فاطمه 
زهرا)س( به حدي بود كه وصيت كرد روي سنگ قبرش نام 

مبارك حضرت زهرا )س(را بنويسند. 
   چه مردي شده!

خوبي هاي محمدرضا آنقدر بود كه بسياري از اطرافيان به 
مادر توصيه مي كردند، اجازه ندهد او هر جايي برود! نكند 
چش��م زخم بخورد، اما مادر او را به خدا سپرده بود و راضي 

بود به رضايش. 
مادر مي گويد: »از همه بچه هايم بهتر بود. هيچ اذيتي براي 
من نداشت. آنقدر خوب بود و خوبي داشت كه نمي دانم از 
كدام شان برايتان بگويم تا حق مطلب ادا شود. با بچه هاي 
ديگرم فرق داش��ت. بعضي وقت ها مي ش��نيدم مادري از 
فرزندش تعريف مي كند و مي گويد اين بچه ام با بقيه شان 

فرق مي كند، متوجه نمي شدم تا اينكه خدا اين را در مورد 
محمدرضا به خوبي به من نشان داد. او بيشتر از سن و سالش 
مي فهميد و به لحاظ جثه هم خيلي بزرگ بود. هر كس��ي 
به محمدرضا نگاه مي ك��رد، مي گفت چه زمانی برايش زن 
مي گيري؟ چه مردي شده! من هم مي گفتم محمدرضاي 
من س��ني ندارد، اما حق با آنها بود، محمدرضا خيلي زود 
بزرگ شد، 22 سالش تمام نشده بود كه به شهادت رسيد.«

     آمين گوي دعاي شهادت
محمدرضا خيلي آرزوي ش��هادت داشت. مادر هم از شوق 
فرزندش به شهادت خبر داشت. شايد براي مادران سخت 
باشد كه آمين گوي دعاي شهادت فرزندانشان باشند، اما مگر 

مي شود اين همه مجاهدت بي مزد بماند. 

محمدرضا به مادر سفارش كرده بود، اگر من شهيد شدم، 
مراقب باشيد كه صداي ناله و گريه هاي تان را نامحرم نشنود. 
من ميدانم كه شما حواستان هست، اما مراقب خواهرهايم 
باشيد. اگر در مراسم من صداي شان را نامحرم بشنود، من 
از شما مي بينم. مادر مي گويد: »وقتي خبر شهادت پسرم 
را دادند، گريه نكردم و با خواهرهايش به سردخانه رفتيم. 
همان لحظه دخترها تا آمدن شروع كنند به گريه و فرياد، 
صداي محمدرضا به گوشم آمد، گفتم: »بچه ها گريه نكنيد 

با برادرتان صحبت كنيد.«
   بانه، سكوي عروج

مادر لحظات شهادت محمدرضا را از زبان همرزمانش روايت 
مي كند: »ما بعد از عمليات در بانه مس��تقر شديم و همراه  
چند نفر از بچه ها داخل س��نگر بوديم. ش��ب شد و بچه ها 
خسته بودند. محمدرضا گفت ش��ما استراحت كنيد، من 

نگهباني مي دهم. همه خوابيديم و محمدرضا بيدار ماند. 
اذان صبح كه شد و برای نماز كه بلند شديم. بعد از نماز  هم 
او نشسته بود و تسبيح در دس��ت مراقب اوضاع بود. همان 
لحظات خمپاره اي به سنگر اصابت كرد. همه جا كن فيكون 
شد. هر طور بود خودم را به سمتي كه محمدرضا نشسته بود، 
رساندم. دستش را كه گرفتم متوجه شهادتش شدم. همراه با 

محمدرضا سه نفر ديگر از بچه ها به شهادت رسيدند.«
بانه س��كوي عروج محمدرضا ش��د. ابتدا خبر مجروحيت 
محمدرضا را به مادر می دهند، اما كمي بعد خبر ش��هادت 

دردانه اش را مي ش��نود. محمدرضا در گلس��تان شهداي 
اصفهان آرام گرفت. 

   منتظر شنيدن خبر شهادت
بسياري از مردم بارها و بارها از كرامات شهيد براي خانواده 
روايت كرده اند، اما مادر راضي نمي شود آنها را برايمان بازگو 
كند. مي گوي��د: »نمي خواهم از ش��هيدم تعريف و تمجيد 

كنم.«
او از نبودن ه��ا و دلتنگي هاي بع��د از اعزام هاي محمدرضا 
برايمان بس��يار گفت. از اينكه »هر بار زن��گ خانه به صدا 
درمي آمد، دلم بي تاب مي شد نكند از محمدرضا خبري برايم 

آورده اند. هر لحظه منتظر شنيدن خبر شهادتش بودم. 
زمانی كه با مجروحيت به خانه برمي گش��ت، كمي خيالم 
راحت تر بود.« برادر شهيد كه بي تابي هاي مادر را مي بيند، 

مي گويد: »مادرجان چرا با خودتان اينطور مي كنيد؟
خبر شهادت را اينطور نمي گويند. چرا همه اش پشت آيفون 
خانه منتظر شنيدن خبر شهادت هستيد؟! مادر كه اين را 

مي شنود آرام تر مي شود.«
مادر در ادامه مي گويد: »هر وقت كه شهيدی مي آوردند براي 
تشييع شهدا مي رفتم، اما خيلي بهم مي ريختم و تا چند روز 
نمي توانستم غذا بخورم. همه اش مي گفتم خب االن مادر 
شهيد با جاي خالي فرزندش در خانه چه خواهد كرد؟ حاال 
لباس هايش را كه ببيند چه؟! دائم از اين فكر ها مي كردم تا 

اينكه محمدرضا شهيد شد و خودم مادر شهيد شدم.«
فاطمه حميدي، مادر شهيد همه دلواپسي هاي مادرانه اش 
را در اين سال ها، نذر حضرت زينب)س( مي كند. نذر اسوه 

صبر و پيام بر عاشورا كه اگر نبود كربال در كربال مي ماند. 
   بي حجابي و خيانت به خون شهدا

به انته��اي همكالمي مي رس��يم كمي به وضعي��ت امروز 
جامعه و اوضاع پوش��ش بانوان مان اشاره مي كنم. به اينكه 
با ديدن اي��ن وضعيت از راهي ك��ردن محمدرضا به جبهه 
پشيمان نش��ده ايد؟ مادر مي گويد: »اينها را كه مي گوييد، 
خدا شاهد اس��ت بدنم مي لرزد. اگر ش��هدا امروز بودند نه 
فقط براي وضعيت حجاب جامع��ه، بلكه براي اختالس ها، 
گران فروشي ها براي آنها كه هدف شان فقط جيب خودشان 
است، تاب نمي آوردند. شهدا براي خدا، اسالم و مردم رفتند. 

خدا به آنها عقل درست بدهد، ان شاءاهلل هدايت شوند.«
مادر از خوابي كه خواهر ش��هيد ديده ه��م روايت مي كند: 
»خواه��ر محمدرض��ا در خ��واب او را ديده ب��ود. مي گفت 
مي دانستم شهيد ش��ده او را در آغوش گرفتم و بوسيدم و 
گفتم محمدرضا جان بگو ببينم آن دنيا چه خبر اس��ت؟! 
محمدرضا چشم هايش را بست و باز كرد و گفت اين دنيايي 
كه شما در آن هس��تيد به اندازه همين چش��م بر هم زدن 
است!« مادر ادامه مي دهد: »اوضاع حجاب و پوشش در زمان 
جنگ بهتر بود. ش��هدا را كه مي آوردند خوب مردم دلشان 
مي سوخت و بيشتر رعايت مي كردند. يك روز در زمان جنگ 
اصفهان 306 شهيد آوردند. آنقدر پيكر شهدا را از جلوي من 
عبور دادند، من حالم بد شد. ديدن اين همه شهيد، اين همه 
جوان دلم را مي سوزاند. وقتي ياد آن صحنه ها مي افتم با خود 
مي گويم خيلي از مردم كه اي��ن كارها را مي كنند، بي رحم 
هستند، دلشان نمي سوزد. س��ري به گلستان شهدا بزنند. 
اينها خيانت به خون شهداست، نمي شود حرفي هم بزنيد. 
گاهي چادري ها و افراد محجبه را عقب مانده مي خوانند كه 
اينها دل آدم را مي رنجاند. بسياري از پزشكان و زنان محجبه 
را مي شناسم كه از لحاظ علمي در درجه بااليي قرار دارند. 
خدا به خاطر حضرت زهرا )س( و به پريشاني هاي حضرت 
زينب)س( نظري كند و اوضاع ش��ان تغيير كند. ياد مرگ 
بيفتند و به عاقبت كارهايش��ان فكر كنند، عاقبت بخيري 

بسيار مهم است. اميدواريم كه همه عاقبت بخير شوند.«
      

   فرازی از وصيتنامه شهيد محمدرضا تورجي زاده 
»همرزمانم، سخني با شما دارم. هميشه گفته ام بسيجي ها، 
سپاهي ها اين لباسي كه بر تن كرده ايد، خلعتي است از جانب 
فرزند حضرت زهرا )س( پس لياقت خود را به اثبات برسانيد. 
نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهيد. روز به روز بر معنويت 
و صفاي روح خود بيفزاييد، نماز شب را وظيفه خود بدانيد، 
حافظي بر حدود الهي باشيد، در اعمال خود دقت كنيد كه 
جبهه حرم خداست؛ در اين حرم بايد از ناپاكي ها به دور بود. 
عزيزانم، امام را همچون خورشيدي در بر بگيريد، به دورش 
بچرخيد از مدارش خارج نشويد كه نابودي تان حتمي است. 
اگر جنازه اي از من آوردند دوس��ت دارم روي سنگ قبرم 
بنويسيد: يا زهرا )س(. خدايا در قبر مونسم باش كه چراغ و 
فرش و مونسي به همراه ندارم. خدايا ما را از سلك شهيدان 
واقعي كه در جوار خودت در عرش الهي در كنار موال حسين 

)ع( هستند، قرار بده.«
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   صغري خيل فرهنگ
در ايام ماه محرم به ياد مداحان و ميان داران جبهه هاي جنگ افتاديم و به سراغ خانواده شهيد محمدرضا تورجي زاده رفتيم. شهيدي كه عالقه فراواني به حضرت فاطمه زهرا)س( 
داشت و در تمامي مداحي هاي خود در مدح ايشان مي خواند. عالقه محمدرضا به حضرت فاطمه زهرا)س( به حدي بود كه وصيت كرد روي سنگ قبرش نام مبارك حضرت 
زهرا)س( را بنويسند. بعدها به همت محمدرضا و ديگر رزمندگان، هيئت محبان حضرت زهرا)س( در اصفهان تأسيس شد و نهايتاً در 5 ارديبهشت 66 در بانه به شهادت رسيد. 

آنچه در پي مي آيد ماحصل همكالمي ما با فاطمه حميدي اصفهاني مادر شهيد محمدرضا تورجي زاده است.

يك بار را خوب به خاطر دارم،محمدرضا سخت 
شيميايی شده بود و مجبور شد بيشتر در منزل 
بماند. وقتي هم كه مي خواس�ت راهي ش�ود، 
گفتم بمان و بيشتر استراحت كن. سرفه هايش 
شديد شده بود و می گفت نه مادر جان!بچه هاي 
م�ردم در مي�دان جن�گ پرپر مي ش�وند، من 
بمانم اينجا اس�تراحت كنم! بع�د هم مي رفت
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ش�هيد محمدرضا تورجي زاده صوت زيبايی 
داش�ت و مداح�ي و روضه هاي�ش عجيب به 
دل مي نشس�ت. او از دوران دبيرستان روضه 
و مداح�ي ب�راي اه�ل بي�ت )ع( را آموخت و 
ارادتش به اهل بيت)ع( و حض�رت زهرا )س( 
او را در اي�ن مس�ير ثاب�ت قدم نگه داش�ت. 
محمدرضا صوت بس�يار زيبايي داشت آنقدر 
كه دوس�تانش در وصيتنامه هايشان سفارش 
مي كردند كه روز هفتم شهادتشان محمدرضا 
تورج�ي زاده برايش�ان دعاي كمي�ل بخواند

گفت وگوي »جوان« با مادر مداح شهيد محمدرضا تورجي زاده

فرمانده گردان يا زهرا )س(
در مكتب امام )ره( كرباليي شد
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