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داستان سید و همسرش بیشتر به قصه های عاشقانه 
شــبیه اســت تا واقعیت. مردی که در عرصه نبرد 
چون شیر شرزه می غرید اما با دیدن یک بچه یتیم 
دســت و پایش می لرزید و می شد یک پدر مهربان 
دوست داشــتنی. وقتی هم در خانه بود کال خود را 
در خدمت خانواده می دید و سعی می کرد شرایطی 
را فراهم کند که جای خالی روزهایی که نیست را 
پر کند. پروین مرادی همســر ایشان از شوخی ها و 
خنده هایش می گوید که همیشه کام اهل خانه را 
شــیرین می کرد. او هیچ وقت عصبانیت یا چهره 
عبوس مردش را ندید و با همه فراز و نشــیب هایی 
که در مدت زندگی مشــترکش تجربه کرد، تنها 
چیزی که از سید به یاد دارد فقط خاطرات خوش 
است. به ماجرای آشنایی شان اشاره می کند؛ »من 
و حاج حمید با هم خاله زاده بودیم. آنها روســتای 
ابودبس اهــواز زندگی می کردند و ما خود شــهر 
اهواز. خیلی کــم همدیگر را می دیدیــم. تا اینکه 
درگیری های پیش از پیروزی انقالب شــروع شد. 
او برای اینکه بتواند بهتر در مبارزات انقالبی شرکت 
کند راهی اهواز شــد. بیشــتر وقتش را با برادرم 
می گذراند. فرد فعالی بود. حتی در تسخیر یکی از 
کالنتری های اهواز هم دســت داشت.« درست در 
آن گیرودار سید، راز دلبستگی به بانو را با خانواده 
خاله اش درمیان گذاشــت اما با مخالفت پدر بانو 
روبه رو شد. البته نه اینکه آنها سید را مناسب ازدواج با 
دخترشان نمی دیدند بلکه پدر می گفت: »این دختر 
سن و سالی ندارد از مدرسه که می آید کیف و کتابش 
را گوشــه ای پرت می کند و مشغول بازی می شود. 
چیزی از خانه داری نمی دانــد«. با این حال حمید 
مصمم بود و جواب داد: »اشــکالی ندارد و کارهای 

خانه را هم اگر بلد نباشد خودم انجام می دهم«. 

عروسی خوبان
باالخره با همه ســدهایی که پیش پای سید بود 
ازدواجشــان سر گرفت. اما جشــن عروسی شان 
با دیگران فــرق می کرد. به جــای ریخت و پاش، 
بچه های سپاه دست به کار شــده و مراسمی را در 
مقر سپاه برگزار کردند. بانو به آن روزها برمی گردد؛ 
»جشن ما بیشتر به یک مهمانی ساده می مانست. 
مرحوم حسین پناهی و صادق آهنگران تئاتر طنزی 
به اسم مرشد و بچه مرشد بازی کردند. مردم کلی 
خندیدند. خیلی به ما خوش گذشت. در مراسم، 

آقای شمخانی هم که فرمانده سپاه اهواز بود حضور 
داشت.« بعد از ازدواج، سید و همسرش به روستای 
ابودبس رفتند. فضای بسته و فرهنگی غالب شده در 
روستا اجازه نمی داد بانوان در مسجد فعالیت کنند. 
اما سید، سعی کرد افکار روستایی ها را تغییر دهد. 
پیشنهاد داد تا کار فرهنگی در روستا انجام دهد. 
نخستین جلسه را هم در مسجد و باقی را در خانه 

خودش برگزار کرد.

هم ظرف می شست و هم سبزی پاک می کرد
مدتی نگذشــته بود که به دلیل حساسیت شغلی 
ناگزیر شد به اهواز برگردد. 
خانه ای اجــاره کرد تا 
همسر جوانش راحت 
زندگی کنــد. بعد هم 

او را به واحد تبلیغات سپاه برد و گفت که می تواند 
فعالیت فرهنگی داشته باشــد. مرادی می گوید: 
»صبح تا ظهر فیلمنامه می نوشــتیم و تئاتر بازی 
می کردیم. در آن شرایط جنگی بهترین سرگرمی 
برای مردم بــود«. حمید مرد پرمشــغله ای بود. 
مسئول اطالعات عملیات بود. بیشتر وقت خود را 
در جبهه می گذراند و هفته ای یکی، 2روز به خانه 
می آمد تا خانواده اش را ببیند. در یکی از ســفرها 
که به کردســتان عراق رفت تا 6 مــاه خبری از او 
نشد. خانواده نگران از وضعیت سید و در این میان 
بعضی ها هم شایعه کردند که او شهید شده است. 
بانو پریشان از خبرهایی که می شنید نمی دانست 
با 2طفل خردســالش چه باید بکند. هدی دختر 
دومش تازه زبان باز کرده بود. تا اینکه یک شب سید 
بی خبر برگشت. حضورش غیرمنتظره بود. بچه ها با 
او غریبی می کردند به خصوص هدی که تازه زبان باز 
کرده بود. به حمید می گفت عمو. مرادی می گوید: 
»حاجی اغلب خانه نبود اما وقتی می آمد درخدمت 
خانواده بود. سعی می کرد نبودش را جبران کند. از 
شستن ظرف تا پاک کردن سبزی همه کاری انجام 
می داد. بادمجان را با چنان مهارتی سرخ می کرد 
که هر کس می دید حظ می کــرد. به تفریح مان 
خیلی اهمیت می داد و زیاد مسافرت می رفتیم. آدم 
خشکی نبود. سردار اهل شوخی بود و نمی دانستم 

کدام حرفش جدی است و کدام شوخی«. 

ارشاد به سبک سید
سید، اهل ارشاد و راهنمایی با گفتار نبود. با عمل 
و رفتارش به دیگران می فهماند چه خوب است و 
چه بد. بیشــتر از هر چیز به نماز اول وقت اهمیت 
می داد. برای اینکه بچه ها را تشــویق به خواندن 
نماز کند هنگام اذان تلویزیون را روشــن می کرد. 
دوست داشت صدای اذان در خانه بپیچد. همین 
خصلت نیک سال هاست در خانه او انجام می شود 
و بچه ها با شنیدن صدای اذان برای خواندن نماز 
دست به کار می شوند. بانو می گوید: »حمید بعد از 
شهادت پدرش در عملیات خیبر روزه های قضای 
او را گرفت. وقتی دین پدر ادا شد، روزه گرفتنش 
را ادامه داد. به جز روزهای حرام، هر روز روزه بود؛ 
به مدت 31ســال. روزهایی هم که روزه نبود ناهار 

نمی توانست بخورد. بدنش عادت کرده بود«. 

مسئول برقراری امنیت زوار اربعین 
جنگ که تمام شــد، نیروی سپاه ســید را برای 
گذراندن دوره دافوس)دانشکده فرماندهی و ستاد( 

از اهواز به تهران فرســتاد. چند سالی مانده بود تا 
30سال دوره خدمتش تمام شود اما او خود را زودتر 
از موعد بازنشســته کرد. این کار برای همسرش 
عجیب آمد و دلیلش را پرسید. سید گفت: »گروه 
تکفیری به عراق آمده. می خواهم بروم و بســیج 
مردمــی راه بیندازم«. حمید به ســبب اینکه در 
محله عرب نشــین زندگی کرده بود، زبان عربی را 
با لهجه های سوری، عراقی و لبنانی خیلی خوب 
صحبت می کرد. این مزیتی بود تــا با نفوذی که 
در شیوخ عرب داشــت، بتواند یک گروه امنیتی 
حفاظت از جان زوار اربعین در عراق راه اندازی کند. 
بانو باقی ماجرا را بازگو می کند؛ »حمید سال قبل 
از شهادتش هم مسئول برقراری امنیت زوار اربعین 
بود. او حتی یک درگیری ساختگی درست کرد تا 
داعشی ها از کربال به سمت غرب بغداد رفته و برای 
مردم مشکلی ایجاد نشــود. حمید در عراق چند 
حزب به نام »سرایا الخراسانی«، »سرایا الجهاد« 
و »طلیعه« راه اندازی کرد که در آنها بانوان عراقی 
مشغول کارهای فرهنگی و مردان برای آمادگی با 
داعش هســتند. خدمات او زیاد است؛ مثال چند 

حوزه علمیه در عراق راه اندازی کرد.« 

50هزار دالر جایزه برای سر سردار
خدمات جنگی سردار دردسری شــده بود برای 
تکفیری ها. دشــمن به هر قیمت می خواست او 
را از ســر راه بردارد. حتــی آمریکایی ها هم برای 
سرش 50هزار دالر جایزه تعیین کرده بودند. بانو 
به شبی که دشمن به جان ســید سوء قصد کرده 
بود اشــاره می کند: »حمید عادت داشت شب ها 
اخبار گوش می داد. جلوی تلویزیون دراز کشیده 
بود. من و بچه ها هم در اتاق دیگری بودیم. فصل 
امتحانات بود. ناگهان صدای مهیبــی آمد و دود 
غلیظی همه جا را فرا گرفت. من هراسان که سید 
چه اتفاقی افتاده است. او با خونسردی تمام گفت 
که نارنجک انداختند. او هیچ وقت دســت از مزاح 
بر نمی داشت حتی در آن شــرایط. بعدها یکی از 
مسئوالن عالی رتبه کشور به حمید گفته بود که 
می خواستند ترورت کنند«. دی ماه سال 93. شهر 
سامرا. رزمنده ها از چند نقطه به داعشی ها حمله 
کرده بودند تا محاصره شان کنند. تکفیری ها هم 
عصبی از این موضوع درصدد کشتن سید بودند. 
حین درگیری تک تیرانداز دشمن متوجه او شده 
و تیری به پهلوی ســردار شلیک می کند. بعد هم 
صدای شادی داعشــی ها در بی سیم می پیچد که 

فرمانده شان را زدیم.

سرداری که همیشه روزه بود
پای صحبت های همسر شهید حمید تقوی فر، که امنیت زائران اربعین را تأمین می کرد 

میراثی که سید از خود به جا گذاشت
کارنامه اخالقی و معرفتی شهید تقوی را مرور کنی، سرتاسر خدمت به خلق است و بس. 
مهم ترین خصلت رفتاری اش به گفته بانو، یتیم نوازی و دستگیری از نیازمندان است. 
هر از چند گاهی همراه با همسرش به روستای ابودبس می رفت و با اقوام دیدار می کرد. 
کافی بود متوجه شود کســی گرفتاری مالی دارد. سریع وجهی را در پاکت گذاشته و 
ســعی می کرد نیاز او را برطرف کند. او تا زمان بودنش 5دختر بچه یتیم را سرپرستی 
کرده و غیر از تامین نیاز مالی، آنها را از عاطفه پدری نیز محروم نمی کرد. اما کاری که 
هم اکنون جزو باقیات و صالحات او محسوب می شود ساخت حسینیه ای در روستای 
ابودبس است. بانو می گوید: »او سهم ارث خواهر و برادرها را داد و خانه پدری شان را 
از نو ساخت و به حسینیه تبدیل کرد. آخرین باری که به روستا رفتیم صدای عزاداری 
از آنجا می آمد. برق شادی در چشمان سید دیده می شد. به آنها گفت اگر کم و کسری 
دارید من برای شما تهیه کنم. من و بچه ها بعد از شهادت حمید حسینیه را وقف کردیم با 
این شرط که در آن برنامه های فرهنگی و دینی برای مردم مظلوم و محروم روستا برگزار 
شود. زمین های کشاورزی که به سید به ارث رسیده بود را وقف کردیم و هزینه حاصل از 

فروش محصوالت آن به کمیته امداد و نیازمندان باغ ملک اهدا می شود«. 

عاشقانه های سردار در کتاب »سرزمین بی فصل«
کتاب »سرزمین بی فصل« روایت عاشقانه پروین 
مرادی از 35ســال زندگی با شهید سیدحمید 
تقوی فر به همت انتشارات مرکز اسناد انقالب 
اســالمی منتشر شده است. ســمیه عظیمی، 
نویسنده این کتاب برخالف بیشتر زندگینامه ها، 
ســرزمین بی فصل را خطــی و تقویمی روایت 
نکرده، او تالش کرده، داســتان های دراماتیک 
و البته مهم از نگاه پری را انتخاب و قصه پری و 
حمید را البه الی وقایع تعریف کند؛ وقایعی که 
به »راه« و »قرار« تقسیم شــده اند. راه، روایت 
سفرهای پری است؛ ســفرهایی کوتاه یا بلند، 
در مینی بوسی در شادگان یا اتوبوس ایالم. پری 
می رود که حمید را ببینــد. و قرار، روایت هایی 
است از حوادث تلخ و شــیرین زندگی حمید و 

پری. آنجا که حمید بیشتر حضور داشــته یا خاطره ای با نقش آفرینی و اثرگذاری او 
عجین شده است. راه و قرار، پابه پای هم قصه یک زندگی را روایت می کنند.

این بخشی از سرزمین بی فصل اســت: »باید تکه کاغذی پیدا کنم و برایت بنویسم 
»من اینجا هســتم حمید؛ کربال. نمی دانم خوابم یا بیدار. راه رفتن توی این کوچه ها 
بیشتر برایم افسانه است تا واقعیت. شنیده بودم روزگاری، آمدن تا کربال، به قیمت 
از دست دادن دســت بوده، اما مردم به قیمت از دست دادن دست شان هم دست از 
کربال برنداشتند. حق داشتند. اینجا شبیه هیچ جای دیگری نیست. اینجا را نمی شود 
توصیف کرد، زمان از حرکت می ایستد و زمین توقف می کند انگار. دور می چرخم توی 
کوچه ها و پر می شوم از عطر عربی. نمی دانم روی زمینم یا توی آسمان؛ خلسه ای پر از 

نور است اینجا؛ بین الحرمین«.

مکث

معرفی 
کتاب

شنود؛ تجربه ای نزدیک به مرگ
»شــنود« عنوان کتابی 
اســت که روایتــی از 
تجربــه ای نزدیــک به 
مــرگ را بازگو می کند. 
در این کتاب که توسط 
انتشارات شهید ابراهیم 
هادی به رشــته تحریر 
درآمــده اســت، یکی 
از مســئوالن امنیتــی 
خاطرات خود را درباره 

بازگشــت از مرگ روایت می کند. او شــرط اصلی بیان 
ماجرای خود را بازگو نکردن نامش عنوان کرده اســت. از 
این رو در کتاب، ردی از شخصیت حقیقی و حقوقی راوی 
دیده نمی شود. متن این داستان منطبق با آموزه های دینی 
نوشته شده و در واقع می تواند راهگشایی برای اهل ایمان 
باشد. راوی درباره اتفاقاتی که جســمش در بیمارستان 
متحمل شده و بدترین فشــارها را تجربه کرده، می گوید. 
تمام کتاب تقریبا تا انتهــای آن مربوط به این چند روز و 
رفت وآمدهای چندین باره روح فرد مذکور اســت. او نقل 
می کند که چگونه در این رفت وآمدهــا روحش با انواع و 
اقسام مســائل دینی که گفته و شــنیده بوده ولی تجربه 
نکرده بوده آشنا می شود و همه را به عینه لمس می کند. او 
در این داستان ها به قدری عجیب و غریب ظاهر می شود 
که می تواند حتی به طرفه العینی در لشــکر فلسطینی ها 
حضور داشته باشــد و میان جنگ اسرائیل )رژیم غاصب 
صهیونیستی( با غزه را تجربه کند. از طرفی، این حضورها 
به مثابه یک طی طریق روحانی برای او عمل می کنند و این 
فرد موفق می شود تا با نگاهی عمیق تر از همیشه به مسائل 

نگاه کند و نتیجه های جالب تری را بگیرد.

مالقات در ملکوت
»مالقــات در ملکوت« 
کتابــی خواندنی به قلم 
مهدی گودرزی اســت 
که عاشــقانه های یک 
مــادر را روایت می کند. 
مادر شهید احمد محمد 
مشلب؛ بانویی از کشور 
لبنان. شــهید احمد در 
یــک خانــواده اصیل و 
ثروتمند لبنانی به دنیا 
آمد. چهره زیبا و جذابی 

داشت. عالوه بر آن، خلق نیکو و فطرت پاکش باعث شده 
بود مورد احترام دوســت و آشنا باشــد. احمد با توجه به 
همه ثروت و دارایی خانوادگی، هیچ چشمداشتی به آنها 
نداشته و با راه اندازی یک فروشگاه مواد غذایی سعی کرد 
روی پای خود بایستد و از کار در آنجا کسب درآمد کند. 
او از دانش آموزان نخبه ای بود که توانســت رتبه 7رشته 

تکنولوژی اطالعات دانشگاه لبنان را از آن خود کند. 
احمد، ارادت زیــادی به ائمه اطهار)ع( داشــت و یکی از 
آرزوهایش این بود کــه به زیارت امام رضــا)ع( برود که 
البته توفیق آن نصیبش شد و بعد از این سفر نام جهادی 
»غریب طــوس« را برای خــود انتخاب کرد و به عشــق 

حضرت زینب)س( راهی سوریه شد. 
او در 10اسفند ســال 1394به شهادت رســید. داستان 
زندگی شهید احمد آن قدر جذاب اســت که مخاطب را 
ترغیب می کند تا پایان ماجــرا کتاب را زمین نگذارد. اگر 
می خواهید بدانید چطور این جوان زیبا رو با همه ثروت و 
مکنت جهاد را انتخاب کرد سری به انتشارات تقدیر زده 

و کتاب را تهیه کنید.

دوئل
»دوئل« یکی از جاودانه ترین 
فیلم هــای دفاع مقــدس به 
کارگردانــی و نویســندگی 
احمدرضا درویش است که در 
بیست و دومین جشنواره فیلم 
فجر موفق به کسب 8سیمرغ 
بلورین شد. این فیلم عالوه بر 
جذابیت داســتان، نخستین 
فیلم سینمایی ایرانی بود که 

با صدای دالبی دیجیتال ضبط شده بود. اما داستان آن به 
نوعی حواشی جنگ را بازگو می کند. داستان دوئل، حول 
یک گاو صندوق می چرخد که شایعه شده اسناد ملی در آن 
است و باید حفظ شود. از این رو در بحبوحه جنگ عده ای 
تالش می کنند از خروج گاو صندوق از کشــور جلوگیری 
کنند. نقش اول فیلم را پژمــان بازغی در نقش زینال بازی 
می کند. ماجرا درســت زمانی رخ می دهد که هواپیماهای 
دشمن ایستگاه راه آهن خرمشــهر را بمباران کرده و عده 
زیادی را به شهادت می رســانند. برای حفظ گاو صندوق 
جوانان زیادی شــهید می شوند و دســت آخر این جعبه 
فلزی در اروند غرق شــده و زینال هم اسیر می شود. او که 
پس از بازگشت از اسارت، عنصری مشکوک تلقی می شود 
و چند ماه در قرنطینه می ماند، در بازگشــت به روستایش 
متوجه می شود که مردم و رئیس قبیله هم او را به خیانت 
متهم کرده اند. اینکه چطــور زینال بی گناهی خود را ثابت 
می کند نقطه عطف ماجراســت. جدال ها و کشمش های 
پیش آمده بین زینال و مردم روســتا پــرده از رازی کهنه 

برمی دارد که جذابیت فیلم را دوچندان می کند.

انتشار کتاب گویای 
»ویرانی دروازه  شرقی«

کتاب گویــای »ویرانی 
دروازه  شــرقی«، بــه 
تهیه کنندگــی گــروه 
ســماوا و صداپیشگی و 
روایت حسین به آذین در 
336 دقیقه تهیه شده و 
روی پایگاه کتاب گویای 
ایران صدا در دســترس 

عالقه مندان قرار گرفته است. کتاب ویرانی دروازه  
شرقی به قلم سرلشــکر وفیق سامرایی، مسئول 
اطالعات ارتش عراق اســت که با ترجمه عدنان 

قارونی منتشر شده است. 
این کتاب ویژگی هــای منحصربه فردی دارد که 
به آن جذابیتی خاص بخشیده است. آشنایی با 
حزب بعث، تبیین علل وقوع جنگ عراق و ایران، 
وضعیت نیروهای دو طرف، استفاده از سالح های 
شــیمیایی در برابــر نیروهای ایرانــی، تحلیل 
عملیات های ایران در صحنــه نبرد، کمک های 
خارجی به عراق در طول جنگ، ساختار حکومتی 
عــراق، روند برکناری هــا و اعدام هــا در عراق، 
نارضایتی مــردم، اهداف عراق بعــد از جنگ با 
ایران و تشــریح جنگ کویت و عراق، از مباحث 
کتاب ویرانی دروازه شــرقی است. این کتاب در 
سال1376 به زبان عربی تدوین شد و مرکز اسناد 
و تحقیقــات دفاع مقدس آن را در ســال 1377 

ترجمه و منتشر کرده است.

ساخت المان ۶ خلبان دفاع مقدس
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان 
مازندران تأکید کرد: ساخت المان 6 خلبان شهید در شهرهای 
جویبار، رامسر، تنکابن، نکا، ســاری و آمل از سال گذشته کلید 
خورد و المان شهید ذبیحی در جویبار به بهره برداری رسید و در 
5شهرستان نیازمند عزم جهادی مسئوالن هستیم. سردار عبداهلل 
ملکی با بیان اینکه یکی از نگرانی های پیشکسوتان و خانواده های 
شهدا این است که مازندران نتوانست طی این 40 سال یک فیلم 
بلند سینمایی در حوزه دفاع مقدس تولید کند، خاطرنشان کرد: 
انتظار داریم با موضوع سرداران شهید این استان ازجمله شهیدان 
شیرودی، بصیر، طوسی، نوری و علمای استان، فیلم تولید بشود. 
وی با بیان اینکه سال گذشته با کمک خیران، 93 کتاب در حوزه 
دفاع مقدس چاپ و منتشــر کردیم، بیان کرد: باید تالش کنیم 
برای شهدا و جانبازان و آزادگان استان کتاب بنویسیم و این آثار 
به عنوان ســند برای آیندگان بماند. این اداره کل در حوزه تولید 
فیلم و جشنواره های دفاع مقدس با حمایت و مشارکت سپاه کربال، 
اداره کل ارشاد، بنیاد شهید و حوزه هنری و بعضی از مؤسسات 
خصوصی اقدامات خیلی خوبی انجام داده است. همچنین با کمک 
خیران تدوین دایره المعارف دفاع مقدس را در 3حوزه شهدا، مکان 

و جغرافیا و یگان های رزم در هزار مدخل در دست تهیه داریم.

یک سند مهم از جنگ
8ســال دفاع مقدس روایت های متعددی دارد. بخشــی از 
روایت های کمتر شــنیده شــده مربوط به اسناد محرمانه  
اســت. یکی از اســناد محرمانه از ســال1361مربوط به 
اظهارنظر یک پناهنده عراقی اســت که بنا به اظهارنظر او 
مین جدیدی با مواد شیمیایی و سمی در میادین مین کار 
گذاشته شده است. خبرگزاری ایسنا این سند را این چنین 

منتشر کرده است:
فرمانــده قــرارگاه 

عملیاتی قائم - ر2
معاونــت عملیات و 
اطالعــات نزاجا )مد 

عملیات(
ف تی 1 لشــکر21 
- تــی 84 تــی 3 

لشکر16
برابر اظهــار یکی از 
پناهنــدگان عراقی، 
یک مواد شــیمیایی 
و سمی به نام »جلی 
کانات«، 12 کیلویی در مسیر نیروهای پیاده کار گذاشته اند 
که داخل الستیک اســت. وقتی نیروهای ایرانی بخواهند 
حمله کننــد آن را منفجر کرده و در سراســر جبهه از این 
مواد اســتفاده می کنند. مراتب جهت پیش بینی های الزم 

اعالم می شود.
نظریه: گفته اسیر در مورد الستیک در داخل میادین مین 
صحیح است ولی تاکنون وسیله مهندسی آزمایش نشده که 

آیا مواد سمی در داخل الستیک وجود دارد یا نه.
ف قرارگاه عملیاتی قائم سرهنگ ستاد دژکام

گیرنده: ف ل 3 صاحب الزمان)عج( جهت اطالع

خبر

 خبر

معرفی کتاب

معرفی فیلم

 خبر

معرفی کتاب

نه تنها سردار جنگ بلکه سردار عشق و محبت 
بود؛ فاتح دل بچه های یتیــم. آغوش گرمش 
پناهگاهی بود برای آنها تا دست نوازش بکشد 
به سرشان و از محبت پدرانه سیرابشان کند. قلب رئوفش تاب گریه های دردمندی که از بی پناهی 
می نالید را نداشت. همه سعی اش بر این بود تا خانواده های نیازمند را حمایت کند و گل لبخندی 
را روی لب هایشان بنشاند. اغلب مردم جنوب این حامی مهربان را می شناسند و با شنیدن نامش 
به یاد فطرت پاک و ایمان راسخ او می افتند. سردار شهید سیدحمید تقوی فر، انسانی بود صادق و 
مخلص؛ کسی که ایران تا ایران است و پابرجا به وجودش افتخار می کند. او مجاهدی بود که عالوه 
بر 8سال دفاع مقدس، سال ها به جهاد اکبر پرداخت و سرانجام هم سربلند به سوی معبود پرواز 
کرد. شاید گفتن این جمله عجیب برسد اما او حدود 31ســال از عمر پنجاه و اندی ساله اش را با 

زبان روزه سپری کرد. همسرش پروین مرادی ناگفته های دیگری از زندگی او را روایت می کند.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

 مرادی می گوید: حاجی اغلب خانه نبود 
اما وقتی می آمد درخدمت خانواده بود. 
ســعی می کرد نبودش را جبــران کند. از 
شســتن ظرف تا پاک کردن ســبزی همه 
کاری انجام می داد. بادمجان را با چنان 
مهارتی سرخ می کرد که هر کس می دید 
حظ می کرد. به تفریح مان خیلی اهمیت 

می داد و زیاد مسافرت می رفتیم


