
    كوهدشت استان لرستان
مادر ش��هيد مهربان و دوست داش��تني اس��ت. رسم 
ميهمان ن��وازي را به خوبي ادا مي كن��د و پذيراي مان 
مي شود. با كلي عذر خواهي سراغ رسانه ام را مي گيرد 
و از حضورمان تش��كر مي كن��د و مي گويد: »خودتان 
را به زحم��ت انداختيد، ما ك��ه كاري ب��راي انقالب 
نكرده ايم، از شما كه زندگي شهدا را منتشر مي كنيد، 

سپاسگزاريم.« 
روحيه مادر را كه مي بينم، شهادت روح اهلل را تبريك 
مي گويم و از او مي خواهم كمي از خودش بگويد: » من 
سيدصمن گل دهقان زاده، 60سال دارم و مادر شهيد 
روح اهلل هستم. ما اهل كوهدشت استان لرستان هستيم 
و 21سالي مي شود كه به خاطر تأمين مايحتاج خانه 
از آنجا به كمالشهر استان البرز مهاجرت كرده ايم. من 
چهار پسر و سه دختر دارم و روح اهلل فرزند آخر خانه ام 
بود و در كوهدشت متولد شد. شهادت پسرم ماحصل 
رزق حاللي بود كه پدرش با زحمت ف��راوان به خانه 

آورده است. او 27سال داشت كه شهيد شد.«
    روح اهلل به عشق حضرت روح اهلل!

از مادر شهيد مي پرسم چرا نام روح اهلل را براي پسرش 
انتخاب كرده اس��ت. لبخندي مي زند و مي گويد: »ما 
خيلي امام خميني)ره( را دوست داريم، ارادت زيادي 
به ايشان داش��تيم و هميش��ه گوش به فرمان ايشان 
بوديم. بعد از رحلت داغدارشان شديم. دوست داشتم 
نام يكي از پسرهايم هم نام رهبرم باشد. براي همين نام 
روح اهلل را براي ايشان كه در دهه فجر سال1374متولد 
ش��ده بود، انتخاب كردم. وقتي امام ب��ه رحمت خدا 
رفتند، ما تا 40روز پيراهن مشكي كه قبل از آن فقط 
براي اهل بيت)ع( و امام حسين)ع( مي پوشيديم را به 
تن كرديم. بعد از آن هر سال از روز 14خرداد تا 40روز 
بعد از آن هم مشكي مي پوشيم. از س��ال1368 تا به 

امروز. ارادت مان به ايشان قلبي است.«
    رخت شهادت داماد

از مادر شهيد مي خواهم كمي از شاخصه هاي اخالقي 
روح اهلل براي مان بگويد. انگار بخواهد پز! پسرش را به ما 
بدهد، با صداي رساتري مي گويد: »روح اهلل مهربان بود. 
به همه برادر و خواهرهايش احترام مي گذاشت. خيلي 
هواي من و پدرش را داش��ت. وقتي از بيرون به خانه 
مي آمدم، سريع بلند مي شد و دائم دست و صورت من 
را مي بوسيد. آنقدر دور و بر من مي گشت كه دخترها 
مي گفتند اينقدر خودت را براي مادر لوس نكن! ساده 
بود و دوست داشتني. همه فعاليت هايش در بيرون از 
خانه در مسجد و بسيج خالصه مي شد. همين اواخر به 
من گفت مادر مي خواهم ازدواج كنم، دختر مناسبي 
پيدا كردي، معرفي كن. من هم به او قول دادم كه در 
اولين زمان ممكن اين كار را انجام دهم، اما قسمتش 
نبود او را در لب��اس دامادي ببين��م و الحق كه رخت 

شهادت برازنده اش شد.«
   منافقين داعش صفت 

مادر ب��ه نگراني هاي روزه��اي آش��وب و ناآرامي اش 
اش��اره مي كند و مي گويد: »اين اواخر خيلي دلم شور 
مي زد، ان��گار قرار ب��ود اتفاقي براي روح اهلل يا كس��ي 
ديگر از اعضاي خانواده مان بيفتد. وقتي اغتشاش��ات 
بود، مي گفتم روح اهلل مراقب باش. خودمان هم آرام و 
قرار نداشتيم. ما خيلي حضرت آقا را دوست داريم. او 
سيد است و جد مان يكي است. هيچ كسي اجازه ندارد 
در حضور ما و خانواده مان به ايش��ان حرفي بزند. ما لر 
هستيم و غيرتي. زن و مرد هم ندارد. آنجا كه بايد پاي 
نظام و انقالب مان بايس��تيم با قدرت مي ايستيم، اما 
نگراني هايم را داشتم. روح اهلل تمام اين روزها در وسط 
معركه بود. مي گفتم مادرجان كمي نگرانم. مي گفت 
بنش��ينم و ببينم كه منافقين و داعش صفت ها بيايند 

وسط خانه و زندگي مان. مگر مي شود مادر!«

   دلبسته بسيج بود
»روزها از پي هم گذشت. او عاش��ق بسيج و بسيجي 
بود. باورتان نمي ش��ود، خيلي طول كشيد تا خدمت 
سربازي اش را تمام كند. هر مرتبه كه بسيج فراخوان 
مي زد، مرخصي مي گرفت و مي آم��د. همين آمدن و 
رفتن ها باعث طوالني ش��دن خدمتش شد. مي گفتم 
مادر براي شما چه فرقي مي كند، آنجا هم كه هستي، 
خدمت به كشور و نظام محس��وب مي شود. مي گفت 
مادر فرمانده ام فراخوان زده، مگر مي ش��ود نش��نيده 
بگيرم و نيايم. مادر! بسيج چيز ديگري است. گوش به 

فرمان واليت بود. بسيج همه وجودش بود.«
    كرونا و جهاد روح اهلل

زهراخانم خواهر روح اهلل است، از همان ابتداي گفت و گو 
با مادر ش��هيد كنار ما مي نش��يند، هر جا مادر بغض 
مي كند و سكوت مي كنيم، دس��ت مادر را مي گيرد و 
آرام نوازش مي كند و مي گويد ناراحت نباش. گاهي هم 
خودش سر صحبت را باز مي كند و مي گويد: »روح اهلل 
نمونه بود، آگاه به مس��ائل روز و يك  بسيجي مخلص. 
خيلي ها تا متوجه شدند روح اهلل كجا زندگي مي كند، 
ش��روع كردند به حرف هايي كه جن��س طعنه و نفاق 
داش��ت. از همين جا بگويم خودم، پدرو مادرم، همه 
خواهر و برادرهايم فداي رهبر، فداي انقالب. روح اهلل 
كارگر فصلي بود. دو سه جا رفت براي كار. يك  جا رفت 
مشغول كار ش��ود اما وقتي به رهبري اهانت كردند از 
آنجا بيرون آمد و گفت نمي خواهم نان سفره ام از جايي 
بيايد كه اعتقادي به واليت ندارند. ما هم خط و فكر مان 
انقالبي بود. براي مرتبه دوم رفت ش��ركت، اما آنقدر 
فعاليت بسيجي داشت و مي رفت براي كمك به سيل و 
زلزله و... كه ديگر گفتند غيبت هايت زياد شده. روح اهلل 
هم آمد و شد كارگر فصلي. بسيج همه زندگي روح اهلل 
بود. از اين موضوع هم اصاًل ناراحت نبوديم. آرمان هاي 
نظام و انقالب اصلي ترين مسئله خانه ما بود. روح اهلل 
در ايام كرون��ا نفر اول در صف خدم��ت بود. الحمدهلل 
ورزش��كار بود و قوي، مي رفتند براي كمك به مردم. 
چند وقت يك بار هم كمك هاي مؤمنانه و معيش��تي 
بسيج و مسجد را براي خانواده هاي نيازمند مي بردند. 

دغدغه اش مردم بود و امنيت.« 
    طبق هايي براي داماد شهيد

ميان صحبت هاي خواهر، چشمم به طبق هايي مي افتد 
كه كنار خانه چيده شده اند؛ طبق هايي پر از هديه براي 
تازه دام��اد و كله قند كه با روبان هاي مش��كي تزئين 
شده اند. برايم سخت است اما از خواهر شهيد مي پرسم: 
اينها براي روح اهلل است؟! نگاهي مي اندازد و به نقل هاي 
داخل ظرف اش��اره مي كند و مي گويد: »شب تشييع 
پيكر روح اهلل بچه هاي بسيج برايش دامادي گرفته اند. 
اينها رخت و لباس دامادي و هدايايي اس��ت كه براي 

داداش آورده اند.«
مگر مي شود خواهر باشي و نخواهي برادر را در رخت 
دامادي ببيني. مگر مي شود اينها را ببيني و دلت لبريز 
از غصه و ماتم نشود، اما عشق به دين و عشق به اسالم 
قوي تر نگهت مي دارد كه تاب بياوري. ميان حرف هاي 
زهرا خانم به مادر ش��هيد خيره مي شوم، سرا پا گوش 
است و هر چه از روح اهلل بر زبان مي آيد را با دقت گوش 
مي كند. حس مي كنم روايت هاي دردانه اش را به جان 
دل مي سپارد تا هيچ گاه از ياد نبرد و براي هميشه در 

ذهنش ماندگار شود. 
 خواهر ش��هيد ادامه مي دهد: »روح اهلل تعلقي به دنيا 
نداشت، يك دست لباس ورزشي داشت كه مي پوشيد 
و نينجا رنجر كار مي كرد. در اين رش��ته تبحر داشت. 
دو س��ه دس��ت هم لباس دارد كه براي كار و بيرون از 
منزل از آنها استفاده مي كرد. يك بار نشد چيزي از پدر 
يا مادر طلب كند و نباشد و خدايي ناكرده شرمندگي را 

در چهره شان ببيند.«

    مردمي كه پا به پاي ما آمدند
حرف هاي زه��را تمام نش��ده اما بغ��ض راه گلويش 
را مي بندد. س��كوت مي كند و همين حي��ن يكي از 
بستگان شهيد با يك س��يني چاي وارد اتاق مي شود 
و مادر پذيراي��ي مي كند. نگاهم به ن��گاه پدر روح اهلل 
گره مي خورد. ديگر نمي توانم كلمات را جمع و جور 
كرده و بر زبان جاري كن��م. مظلوميت را مي توان در 
نگاه و رفتار اين پدر به خوبي مشاهده كرد. مي خندد 
و مي گوي��د از خ��ودت پذيرايي كن دخت��رم! حس 
شرمندگي اجازه نمي دهد سرم را باال بگيرم. با خودم 
كلنجار مي روم. خيره مي شوم به دستان پدر روح اهلل، 
ترك ها و پينه دس��تان پدر حكايت از سال ها سختي 
و مرارت دارد، روايت از رزق حالل و نان كارگري كه 
سرما و گرما نمي شناسند. دستگاه ضبط صدا را مي برم 
نزديك پدر شهيد، سيدميرزا ولي عجميان، او متولد 
اول مهر1340است. مي گويم، خب پدر جان كمي از 
خودت بگو. سرش را باال مي گيرد و همان ابتدا سالم 
مي كند بر حسين)ع(، س��الم بر رهبر و بعد هم سالم 
بر م��ردم! در ادامه بي آنكه بخواهم اش��اره مي كند به 
تشييع باشكوه پسرش و مي گويد: »مي خواهم تا يادم 
نرفته از طريق رسانه شما از مسئوالن، همه آنهايي كه 
شهيد را از خود دانستند و براي مراسم تشييع آمدند، 
قدرداني كنم و از مردم، مردم، مردم. آهي مي كشد و 
چند باري تكرار مي كند كه تأكيدي باشد بر حرفش! 
عجيب مردم سنگ تمام گذاشتند، دخترم راستش را 
بخواهي با خودمان گفتيم جز بچه هاي بسيج و سپاه 
بعيد مي دانم كس��ي بيايد و ما را در تشييع و تدفين 
فرزند م��ان همراهي كند، ام��ا باوركردني نبود، خيل 
جمعيت را كه ديدم نتوانس��تم خودم را كنترل كنم. 
مردم من و خانواده ام را ش��رمنده كردند، اصاًل شهيد 
براي خودش��ان اس��ت. آمدند و ما را تنها نگذاشتند. 
دل مان با بودن شان گرم ش��د. تاب و طاقت مان فراخ 
ش��د. اصاًل همه آمدند تا دلداري م��ان بدهند، من از 

همه شان سپاسگزارم.«
     براي روح اهلل گريه نمي كنم 

پدر شهيد منتظر سؤال من نمي ماند و باصالبت ادامه 
مي  دهد: »من 62سال سن دارم و شغلم آرماتوربندي 
بود. تا همين اواخر هم كار مي كردم تا اينكه به خاطر 
كمر درد ديگر سراغ آن كار نرفتم. الحمدهلل خانه ام با 

نان كارگري مي چرخد. راضي ام به رضاي خدا!«
صبور است و محكم. شايد حضورش در روزهاي جنگ و 
جهاد او را چنين آبديده كرده باشد. مي گويد: »دخترم، 
من30ماه در جبهه بودم و با دشمن از فتح المبين گرفته 
تا سوسنگرد، والفجر4 و والفجر8 و مرصاد جنگيدم. آن 
روزها ما امكانات نداشتيم، تجهيزات نداشتيم. با همان 
نداشته ها جلوي صدام ايستاديم.« بعد اشك هايش را 
پاك مي كند. دلم مي گيرد قصد نداشتم او را ناراحت 
كنم، عذر خواهي مي كنم و مي گويم ببخشيد سؤاالت 
من از روح اهلل ناراحت تان كرد. سرش را باال مي گيرد و 

دست هايش را تكان مي دهد و مي گويد: »نه اصاًل! من 
كه براي روح اهلل گريه نمي كن��م دخترم. مگر روح اهلل 
گريه دارد؟! مگر چنين شهادتي ماتم دارد. نه! من براي 
همرزمان شهيدم گريه مي كنم. براي روزهايي كه در 
محاصره گشنه و تشنه مي مانديم و بچه ها با استقامت 
ايستادند گريه مي كنم. روح اهلل من راه اسالم و انقالب 
را رفت، در مسير بسيج بود. نه گش��نه بود و نه تشنه. 
الحمدهلل كه كمبودي هم نداش��ت، رفت تا دش��من 
خيال نكند يك زماني بسيجي هاي امام خميني)ره( 
بودند و ديگر نيس��تند، او تربيت يافته مكتبي بود كه 

رهبري چون سيدعلي دارد. ما جوانان آن زمان بوديم 
و در مكتب امام اعتقادات و ايمان مان رشد كرده بود. 
مانديم. روح اهلل هم ماند، بچه ها ي��م همه پاي انقالب 
و فدايي رهبرن��د. گريه من به خاطر آن شهداس��ت؛ 
براي آن جواني كه ايس��تاد آر پي جي بزند و دش��من 
پيشاني اش را شكافت. آنها گريه دارند. جا ماندگي من 

از شهدا گريه دارد.«
  قهرمانان خانه 

پدر شهيد خودش هم رد جانبازي بر تن دارد. ريه هايش 
كمي درگير است، اما اين سال ها اصاًل به روي خودش 
نياورده و پيگير پرونده جانبازي اش هم نش��ده. او بر 
اين باور بود جسم مان و هر چه امانت الهي است در راه 

او بايد هزينه شود. حاال مي فهمم از اين پدر است كه 
پسري چون روح اهلل قد مي كشد. 

س��يدصمن گل دهق��ان زاده، م��ادر ش��هيد مي��ان 
همكالمي مان مي گويد: »شوهرم در زمان جنگ پشت 
تانك مي نشست. در پدافند و پشت تيربار ضدهوايي 
بود. عكس��ي از آن روزهايش دارم، ه��ر چه مي گويم 
اجازه بده اين عكس را قاب بگيرم و بزنم به ديوار قبول 
نمي كند. خن��ده امانش نمي دهد، م��ادر مي گويد، او 

قهرمان من است، قهرمان خانه  و زندگي من.«
   دست خالي... 

 اينجا به اين فرموده امام خميني)ره( مي رس��م كه 
از دامن زن مرد به معراج مي رود. آري! قهرمان هاي 
اين خانه عجيب راه و رس��م ايث��ار را مي دانند؛ پدر 
و پس��ر و همه اهل خان��ه. مادر مي گوي��د: »روح اهلل 
شهيد شد، او در راه حفظ نظام شهيد شد. اول اجازه 
نمي دادند كه فيلم لحظاتي را كه او را شكنجه داده و 
به شهادت مي رسانند را ببينم، اما يك بار گوشي را 
برداشتم و فيلم ها را مش��اهده كردم. نيمه هاي فيلم 
بود كه گوش��ي را انداختم كنار. نتوانستم ببينم، با 
پس��رم چه كردند؟ مگر روح اهلل با آنها چه كرده بود! 
دوس��تانش مي گفتند وقت درگيري ابتدا دو نفر از 
بسيجي ها را از معركه نجات داده و خودش مي ماند 
و داعش صفت ها... انگار اعتقاد و باوري به هيچ چيز 
نداشتند. پسر من را غريب گير آوردند. تنها و بي كس 
تا مي توانستند مي زدند، بي غيرت ها به لباس هاي تن 
پسرم هم رحم نكردند. روي آسفالت مي كشيدندش، 
الهي مادر جان به قربانت، هم��ه اش مي گويم كاش 
آسفالت فرش داشت. دوس��تش مي گفت بچه ها را 
رد كرد و خودش ماند، مي گويند دس��ت خالي بود. 
پسرم رزمي كار بود، مربيگري اش را تمام نكرده بود، 
اما تبحر زيادي داشت. دلش نيامده بود آنهايي را كه 
بر او تيغ كشيده و در مقابلش ايستاده اند، بزند. دلش 
نيامد! اما آنها دل شان آمد و هر كاري كه توانستند با 

پيكر پسرم كردند.« 
   شهادت و پايان چشم انتظاري

مادر ادامه مي دهد: »صب��ح همان روز براي خريد نان 
بيرون رفتم. روح اهلل خانه بود، اما وقتي برگشتم او نبود. 
گويي بچه هاي پايگاه تماس گرفته بودند و او هم راهي 
شده بود. تا جاي خالي اش را ديدم دلم ريخت. دويدم 
سمت كوچه، يك لحظه از جلوي چشمانم رد شد، از 
همان لحظه آشوب همه وجودم را گرفت. نوه ام خانه ما 
بود، نمي توانستم او را تنها بگذارم و بروم دنبال روح اهلل. 
او رفت و خبر ش��هادتش ب��ود كه به چش��م انتظاري 

چندساعته ما پايان داد.« 
   رد كفش هاي داعش صفت ها 

مادرانه هايش به معراج شهدا مي رسد؛ به لحظات ديدار 
و وداع اهل خانه با پيكر چاك چاك شهيدش. مي گويد: 
»رفتيم براي وداع. خواهرها، برادر ها و بس��تگان مان 
آمدند... پيكر روح اهلل بر دس��تان چند سرباز به ميان 
جمع آمد. خودم را رساندم به باالي سرش، مرثيه اي 
به زبان لري براي او و دلتنگي هاي��م خواندم. كنارش 
نشستم، دست كشيدم روي صورتش، گوشه هايي از 

چشم و پيشاني اش رد جراحت بود، خواهرش پرسيد 
چرا صورت برادرم...؟! يكي آن طرف تر گفت رد پاشنه 
كفش هاي داعش صفت هاس��ت... چه كشيد حضرت 
زينب)س( وقتي پيكر برادرش را ديد... صداي ضجه 
خواهران��ش بود كه هر چن��د لحظه م��ن را به خودم 
مي آورد و... پيكري كه با استقبال مردمي، در امامزاده 

محمد كرج تدفين شد.« 
   قول شهادت

مادرانه هايش تمامي ندارد، ام��ا ميهمان ها مي آيند و 
سراغ پدر و مادر شهيد را بين گفت و گوهايم مي گيرند، 
از همراهي ش��ان تش��كر مي كنم و با هم��ه اهل خانه 
خداحافظي مي كنم. م��ادر كنارم مي آي��د، ميان راه 
مي گويد، روح اهلل به قولي كه ب��ه من داد عمل كرد، او 
يك روز به من گفت: مادر جان كاري مي كنم كه به من 
افتخار كني، گفتم من به شما افتخار مي كنم. گفت: نه 
مي خواهم مادر شهيد بش��وي. روح اهلل قول داد و پاي 

حرفش ماند. 
   فداي درخت تنومند انقالب

مادر ش��هيد تا آخرين لحظه از روح اهلل مي گويد: »به 
همه بگوييد من سرمايه دارم، سرمايه هاي من هفت 
فرزند انقالبي و  پا در ركاب رهبر است. با داشتن شان 
دنيا براي من اس��ت. خون روح اهلل م��ن فداي درخت 

تنومند انقالب. 
پدر و خواهر شهيد همراهي ام مي كنند و من را تا جايي 
كه امكان برگشت به خانه برايم سهل شود، مي رسانند. 
ميان راه خواهر شهيد به ماشين پدرش اشاره مي كند 
و مي گويد، پدر حاال كه توان جس��مي اش كمتر شده 
و نمي تواند آرماتوربندي كند، با همين ماش��ين  كار 
مي كند و رزق خانه را مي آورد. ش��كر خدا. براي همه 
دارايي م��ان... اما از ياد نمي بري��م آنهايي را كه گفتند 
روح اهلل از شكم سيري رفته، الحمدهلل كه در حد توان 

داريم و با زور بازوي مان نان حالل درمي آوريم...
   بساط شرارت دشمن

در مس��ير بازگش��ت ذهنم هنوز درگير ح��ال و هواي 
خانواده شهيد س��يدروح اهلل عجميان است. اين معجزه 
انقالب است كه به ايمان شان، به شرف شان و غيرتي كه 
شاخصه همه ايل و تبارشان است، معني مي بخشد و آن 
را اينچنين به رخ مي كشد. به خود غره مي شوم و مي گويم 
همين ها هستند كه سال هاي سال نقشه دشمنان را در 
تجزيه ايران برهم زده اند. در راه تا دفتر روزنامه خبرهاي 
فضاي مجازي را مرور مي كنم: ديدار رهبري با مردم غيور 
اصفهان، امام خامنه اي در ميان بيانات شان به سيدروح اهلل 
عجميان اشاره كردند و با اشاره به تشييع باشكوه پيكر 
او، فرمودند: »يك جواني شهيد روح اهلل عجميان، جوان 
ناشناخته اي است. در شهادت او جمعيت عظيمي براي 
تشييع جنازه بيرون مي آيند. عكس العمل مردم اين است. 
از آن تهديد فرصت درست مي كنند. مردم خودشان را 
نشان مي دهند و مي گويند ما اين هستيم. شما جوان ما را 
به شهادت مي رسانيد و ما همه پشت اين جوانيم. درست 
نقطه مقابل آنچه دش��من مي خواهد الق��ا كند.« نفس 
راحتي مي كشم وقتي اين فرموده شان را مي خوانم كه: 

»بدون شك اين بساط شرارت جمع خواهد شد.«
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ب�ه هم�ه بگويي�د م�ن س�رمايه دارم، 
س�رمايه هاي من هف�ت فرزن�د انقالبي و 
 پ�ا در ركاب رهبر اس�ت. با داشتن ش�ان 
دني�ا ب�راي م�ن اس�ت. خ�ون روح اهلل 
م�ن ف�داي درخ�ت تنومن�د انق�الب

گزارش »جوان« از حضور در منزل بسيجي شهيد سيد روح اهلل عجميان از شهداي اغتشاشات اخير در كمالشهر

   صغري خيل فرهنگ
كم�ي بع�د از مراس�م تش�ييع ش�هيد س�يدروح اهلل عجمي�ان ك�ه در اغتشاش�ات اخي�ر توس�ط 
داعش صفت�ان ب�ه ش�هادت رس�يد، راه�ي خان�ه اش ش�دم؛ خان�ه اي در يك�ي از كوچه پس كوچه ه�اي 
كمالش�هر كرج. بس�يار مش�تاق ب�ودم ك�ه خان�واده او را از نزديك زي�ارت كنم؛ خان�واده اي ك�ه در اين 
وانفس�اي اغتشاش�ات و ناآرامي ها دردان�ه زندگي ش�ان را در راه دف�اع از اس�الم از دس�ت داده بودند. 
ب�ا همراهي يكي از دوس�تان ش�هيد ب�ه خان�ه روح اهلل رس�يدم. در مي�ان راه بنره�اي معرفي ش�هيد را 
مي ديدم؛ تابلوهايي كه مس�ير تش�ييع ش�هيد را در روزهاي گذش�ته نش�ان مي داد. اطراف خانه روح اهلل 
پر بود از بنرهاي تصوير ش�هيد كه افتخار خانه ش�ده بود؛ خان�ه اي جمع و جور و كوچك ب�ا نماي آجري... 

 همان ابتداي ورود چش�مم به حجله ش�هيد مي افتد؛ حجله اي در س�مت راس�ت حياط خان�ه. اين حجله 
شمه اي از زندگي ش�هيد را روايت مي كند. قاب عكس ش�هيد، كمربندهايي رنگارنگ كه نشان از استعداد 
او در ورزش رزمي مي ده�د و قرآني كه در كنارش يك س�ربند »يا منتقم« ديده مي ش�ود. كمي آن طرف تر 
كنار ديوار چند نفري از بس�تگان ش�هيد ايس�تاده  اند و به محض ديدن ما خوش�امدگويي مي كنند. يكي، 
دو نفرشان به نش�انه عزا و ماتم رسم طايفه شان س�رو لباس ش�ان را گل زده اند. با همراهي پدر شهيد كه به 
استقبال مان مي آيد، وارد خانه مي شوم. ميهمان هاي زيادي در خانه نشسته اند. كناري مي نشينم و به اطرافم 
نگاهي مي اندازم. تصاوير ش�هيد س�ليماني و شهيد سيدحش�مت موسوي از ش�هداي دوران دفاع مقدس 
زيبايي خانه را دوچندان كرده اس�ت. با همراهي پدر و مادر و خواهر شهيد گفت و گوي مان را آغاز مي كنيم.

مادرانههایجانکاهروحاهلل
بي غيرت ها به لباس هاي تن پسرم هم رحم نكردند. روي آسفالت مي كشيدندش. پسرم رزمي كار بود، دلش نيامده بود آنهايي را كه بر او تيغ 

كشيده و در مقابلش ايستاده اند، بزند، اما آنها هر كاري كه توانستند با پيكر پسرم كردند

روح اهلل رف�ت تا دش�من خي�ال نكند يك 
زمان�ي بس�يجي هاي ام�ام خمين�ي)ره( 
بودن�د و ديگ�ر نيس�تند، او تربيت يافت�ه 
مكتبي ب�ود كه رهب�ري چون س�يدعلي 
دارد. م�ا جوان�ان آن زم�ان بودي�م و در 
مكت�ب امام اعتق�ادات و ايمان مان رش�د 
ك�رده ب�ود. ماندي�م. روح اهلل ه�م مان�د، 
بچه ها يم همه پاي انقالب و فدايي رهبرند
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