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شــرایط مالی خانــواده نیازهای مــان را تأمین 
می کرد اما محمدحسین ترجیح می داد دستش 
در جیب خود باشــد. برای همین تابســتان ها 
کار می کــرد. به خصوص نزدیک ایام مدرســه 
کسب وکارش شــلوغ تر می شــد. از بازار مقدار 
زیادی لوازم التحریر می خرید و بعد  در یکشنبه 
بازار نزدیک خانه می فروخت. با پولش برای الهه 

عروسک می خرید.«

همظرفمیشست،همغذادرستمیکرد
محمدحسین دانش آموز کوشایی بود و به دلیل 
عالقــه ای که به رشــته کامپیوتر داشــت وارد 
هنرستان شد. او در ســنی بود که می طلبید راه 
خود را انتخاب کند. عضو نیروی بســیج شــد و 
در کنار آموزش نظامی پزشــک یاری را هم یاد 
گرفت. با رسیدن به ســن 18سالگی به خدمت 
ســربازی رفت اما چون پدرش جانباز بود دوره 
سربازی کوتاهی را پشت سر گذراند و وارد یگان 
ویژه صابرین سپاه شد. مادر از سروسامان گرفتن 
پســر می گوید؛ »وقتی محمدحسین از سربازی 
آمد خواســت که برایش آســتین باال بزنیم. با 

دختر عمویم نامزد کرد و بعد از 2سال هم زندگی 
مشترکشان را آغاز کردند. او از زندگی تجمالتی 
بیزار بــود و با این حال هیچ کم وکســری برای 
همسرش نمی گذاشت و بیشتر از هر چیز به رفاه و 
آرامش او فکر می کرد.« تنها چیزی که همسرش 
را دلخور می کرد ماموریت های پشــت سرهم او 
بود. اما محمدحســین می دانست چطور باید از 
دل بانو درآورد. سعی می کرد جبران کند آن هم 
با درست کردن غذا و شستن لباس. بعد هم همه 
خانواده را دور هم جمع کرده و بســاط تفریح را 

علم می کرد تا نبودش کمتر به چشم بیاید.

اولینوآخرینجشنتولدپسرش
محمدحســین از خیلی وقت پیش زمزمه رفتن 
را ســر داده بود. وقتی از ماموریت برگشــت به 
همســرش گفت که می خواهد به سوریه برود. 
بانو روترش کرده و دلخور گفت که محمدیاســا 
کوچک اســت و اگــر شــهید شــوی او یتیم 
می شود. و سید در جواب پاســخ داد: »اگر نروم 
محمدیاساهای زیادی در سوریه یتیم می شوند.« 
این حرف بانو را مجاب کرد اگر چه طاقت فراق 
را نداشت. محمدحســین وقتی رفتن به سوریه 
را با همســرش درمیان گذاشت، گوشی تلفن را 
برداشــت و با مادرش تماس گرفت و او را برای 
جشن تولد محمدیاسا دعوت کرد. بعد هم خواهر 
و برادر و دیگر اعضای فامیل. همه دور هم جمع 
شدند. و تولد یک ســالگی محمدیاسا را جشن 
گرفتند. مادر می گوید:»تولد محمدیاسا 25روز 

پیشاهنگ دهه هفتادی های مدافع حرم
پای صحبت های خانواده »سیدمحمدحسین میردوستی« که چون محبوبش حضرت عباس)ع( روز تاسوعا شهید شد

گفت وگو با فاطمه نفری که چندین کتاب در حوزه نوجوانان 
با محوریت انقالب اسالمی نگاشته است

معرفیتاریخانقالبدرقالب
داستانهاییپرکشش

»نوشــتنکتاببرایگروهکودکو
نوجوانبدونشــناختازاینگروه
ســنیمیتواندبهپسزدنمخاطب
منجرشود.«؛فاطمهنفری،نویسندهای
کهتاکنونکتابهایمتعددیبرای
گروهسنینوجواناننوشتهاســتباتأکیدبراینموضوع
معتقداستکهاگربخواهیموقایعوشخصیتهایتاریخیو
معاصررادرقالبکتاببهنوجوانانمعرفیکنیمبایدنگارش
کتابهمراهباداستانیجذابوپرکششباشد.»زمستان
بیشازده«ازایننویســندهبامحوریتانقالباسالمیو
داستانپسرنوجوانیبهنامرضاستکهدرجریانانقالب
ومبارزاتمنتهیبهپیروزیانقالباســالمیدچارتغییرو
تحولمیشود.»گزارشهایامیرپسرعاشق«کتابدیگری
ازایننویسندهاستکهبهتازگیدردومیندورهجایزهشهید
اندرزگودربخشداستانوشعرکودکورماننوجوانازآن
تقدیرشد.اینکتابازانتشاراتقدیانیودر152صفحهچاپ
شدهاست.بههمینبهانهباایننویسندهحوزهنوجواندرباره
اهمیتوچگونگیپرداختنبهمعرفیشخصیتهایتاریخی

بهنوجوانانگفتوگوکردهایم.

باتوجهبهحوزهکارشــمادرنویسندگیبرای
نوجوانانبفرماییدکتابهایتاریخیبهویژهدربارهتاریخ

انقالبیادفاعمقدسچهویژگیهاییبایدداشتهباشند؟
اطالعات تاریخی که قرار است در قالب کتاب برای نوجوانان نوشته 
شود، باید کاماًل آمیخته و همراه با یک داستان جذاب باشد. به طور 
کلی داستان نوجوان باید بسیار پرهیجان و پر از کنش و واکنش 
و جذاب باشد. اطالعات تاریخی هم باید آمیخته با داستان های 
جذاب و در دل روایت ما باشد و به صورت قطره چکانی و در دل کار 

و جذابیت داشته باشد.

آشنایینویسندهحوزهکودکونوجوانبارفتار
وشخصیتگروهسنیکودکونوجوان،چقدردرنگارشو

جذابیتکتاببرایاینگروهسنیتأثیردارد؟
انســان ها در مقاطعی خصوصا مقطع نوجوانی رفتارهای کاماًل 
غیرقابل پیش بینانه ای دارند. بسیار حساس هستند. ممکن است 
برخی نوجوان ها در این ســن پرخاشگر شــوند و در این صورت 
کنش ها و واکنش هــای خاصی دارند. نویســنده می خواهد به 
شخصیت نوجوان در داستانی بپردازد، باید با رفتارهای مختلف 
نوجوانان آشنا باشد. این می تواند از تجربه زیستی خودش یا از راه 
مطالعه و آموختن روانشناسی این گروه سنی ناشی شود. درصورت 
نداشتن این آگاهی، نمی توان انتظار داشت که کتاب مورد استقبال 

مخاطب قرار گیرد.

وضعیتنشرکتابکودکدرزمینهتاریخانقالب
ودفاعمقدسراچگونیارزیابیمیکنید؟

وضعیت نشر به طور کلی دچار مشــکل است. گرانی کاغذ باعث 
شــده که کتاب ها خیلی گران و تهیه آن برای مخاطبان سخت 
شود، اما برای این گروه سنی به طور خاص اگر بخواهیم بررسی 
کنیم برای نوجوان ها کتاب های خیلــی خوبی داریم. خانواده ها 
با بررسی ناشران و کتاب های مناســب با فرزندانشان می توانند 
این کتاب ها را تهیه کنند. کتاب به عنوان یک کاال باید شناخته 
شود. برای معرفی کتاب باید تبلیغات شود. می شود با حمایت از 
ناشر و نویسنده، قیمت کتاب کاهش پیدا کند تا مخاطب به راحتی 
بتواند به کتاب مورد نظر دسترسی داشته باشد. موضوعی که در 
حوزه کتاب نوجوان اهمیت دارد این اســت که اثرها سفارشی 
نباشند. آثار باکیفیت تولید شود و در اختیار نوجوان قرار بگیرد. 
استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغات و آشنایی نوجوانان 
و خانواده ها با تازه های کتاب بســیار اهمیت دارد. اگر کتاب هم 

به درستی تبلیغ شود، جزو کاالی کودک و نو جوان قرار می گیرد.

بخشیازرمان
»گزارشهایامیرپسرعاشق«

صادق زل زد تو چشــم هایم. 
بقیه حرفم را خــوردم و یاد 
عمــو یارعلی افتــادم که هر 
وقت حرف پهلــوان را می زد 
چشم هایش خیس می شد. 
آن دفعه می گفــت: »رفیقم 
آق ممد خودش کنار پهلوان تو 
غسالخانه بوده، او می گفت اگر 
غالمرضا خودکشی کرده چرا 
بازوش کبود بود؟ چرا پشت 

سرش خون لخته شده بود؟ می گفت همه می دانستند غالمرضا 
از بچگی با حکومت مشکل دارد، به خاطر زمین هایی که رضاخان 
از آنها غصب کرده و پدری که از غصه بیمار شــده بود. به خاطر 
سختی ها و نداری هایی که در تمام زندگی اش کشیده بود. همه 
می دانستند که او هیچ وقت به شاه و دربار روی خوش نشان نداده. 
تازه او با آن همه اعتقادی که به خدا داشت، محال بود هم چنین 
کاری کند! او امید مردم بود، کی باور می کند اینطوری به ناامیدی 
رسیده باشد و بریده باشد که برود تو هتل خودش را خالص کند؟«

صادق دستش را گذاشت روی شانه ام و لبخند غمگینی زد.
- تختی بــرای ما نمرده، بــه والی علی هنوز تــو زورخانه میل 
می اندازد! می دانی چه کسانی می گویند تختی مرده و تمام شده؟ 
همان هایی که با هزار نقشه و نامردی از میان برش داشتند. اما من 

و تو خوب می دانیم که او نمرده و راهش ادامه دارد.
صدای صادق پیچید تو سرم: »او نمرده... با نامردی برش داشتند... 

راهش ادامه دارد...«.
نگاهم را از نگاه صادق گرفتم و تصمیم ام را گرفتم. صادق گفت: 
»من می روم سر کوچه و منتظرت می مانم. اینجا درست نیست.« 
و به مامان و زن های توی کوچه اشاره کرد. من هم رفتم توی اتاق 
تا لباس هایم را بپوشم. رفتنی دوباره نگاهم افتاد به کتاب ارمغان. 
رفتم سراغش. یاد آن دفعه افتادم که ارمغان آمده بود و کتاب را 

داده بود دستم. از یاد آن روز تنم داغ شد.

برگزاریهمایش»عبایخاکی«
همایش عبای خاکی ویژه تجلیــل از راویان روحانی 
اردو های راهیان نور به همت مؤسســه روایت سیره 
شهدا در قم برگزار شد. گفتنی است مؤسسه روایت 
سیره شهدا در قالب ستاد راویان روحانی، در عملیات 
بزرگ راهیــان نــور ســال 1۴۰1-1۴۰۰ بیش از 
15۰راویان روحانی به کاروان ها، یادمان ها و مدارس 

اعزام کرده بود.

تجلیلازایثارگرانعملیات
بیتالمقدس

از 12ایثارگر، ۴خانواده معظم شهید، ۴جانباز و ۴آزاده 
استان گلستان در عملیات بیت المقدس، در صبحگاه 
مشترک نیروهای مسلح در سوم خرداد تجلیل به عمل 
خواهد آمد. این برنامه به مناســبت گرامیداشــت 
چهلمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر به همت 
اداره کل بنیادشهید و امور ایثارگران استان گلستان 

برگزار می شود.

بزرگداشتشهیدشاخص
راهیاننور

به همت قرارگاه راهیان نور وزارت جهادکشــاورزی، 
آیین بزرگداشت شهید شــاخص راهیان نور شهید 
عباس پورش همدانی، فرمانده پشتیبانی و مهندسی 
رزمی جنگ برگزار شد. همزمان در این مراسم یادمان 
بوالحســن و اردو های مناطق عملیاتی شمال غرب 
قرارگاه راهیان نور جهاد در شهر بانه افتتاح رسمی شد.

رونماییازسامانه»اسنادافتخار«
ســامانه »اســناد افتخار« با ۹میلیون محتوای دیجیتال حاوی 
دست نوشته ها و وصیت نامه شهدا در آینده  رونمایی می شود. رحیم 
نریمانی، مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
اعالم این خبر گفت: این سامانه محتواهایی به یادگارمانده از شهدا 
ازجمله دست نویس و وصیت نامه به صورت دیجیتال در اختیار 
پژوهشگران و عموم مردم قرار می دهد که دسترسی به آنها برای 
عموم آزاد است. تا ۴سال آینده کل اسناد شهدا ازجمله شهدای 
منا و شهدای مدافع سالمت نیز جمع آوری می شود. وی افزود: در 
۹۳هزار وصیت نامه ای که از شهدا با موضوعات مختلف در دست 
است به موضوعات رونق تولید، وابسته نبودن به خارج از کشور، امر 
به معروف و نهی از منکر، نماز، پیروی از امام و والیت فقیه و فرهنگ 
احترام به پدر و مادر سفارش شد که برای نسل جدید الهام بخش 
است، برای تحلیل این وصیت نامه ها برنامه هایی پژوهشی داریم که 
در قالب کتاب عرضه می شود. نریمانی همچنین گفت: بنیاد شهید 
و امور ایثارگران درنظر دارد حدود 1۹هزار گلزار شهدایی را که در 
سراسر کشور وجود دارد به مراکز فرهنگی تبدیل کند. نسل جوان 
از عالقه مندان به این مراکز هستند به طوری که شاهد برگزاری 
مراسم عروسی در کنار مزار شهدا و توسل ها به این شهدا هستیم. 
برگزاری اردو های گروهی، مســابقات فرهنگی و زمینه ســازی 
برای بحث های فرهنگی از فعالیت هایی اســت که در این مراکز 
پیگیری خواهد شد. ضمن اینکه امسال، سامانه زیارت مجازی 
گلزار شهدا رونمایی می شود، این سامانه عکس های سه بعدی از 
مزار شهدا منتشر می کند. مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید 
و امور ایثارگران همچنین افزود: از دیگر فعالیت های مجازی بنیاد 
می توان به سامانه نوید شاهد اشــاره کرد که قرار است خدمات 
ارزشمند و معنوی منتشر کنیم از آن نمونه، وصیت نامه های شهدا 
و خاطره های والدینشان است که این فعالیت ها در فضای مجازی 
در پیام رسان های ســروش، ایتا و آپارات در شبکه های مجازی 

پیگیری می شود.

ابوطاها
کتــاب »ابوطاهــا« ازجملــه 
کتاب های خواندنی اســت که 
به زندگی مدافع حرم شــهید 
مجید صانعی موفق مشهور به 
»ابوطاها« اشــاره می کند. این 
کتاب توســط گروه فرهنگی 
شــهید ابراهیم هادی به رشته 
تحریر درآمده است. در کتاب 
ابوطاهــا؛ مخاطب با شــهید 

صانعی آشــنا می شــود. اینکه اصالتا همدانی است و دوران 
ســربازی را در نیروی هوایی تهران ســپری می کند. اینکه 
شهید ابوطاها از نوجوانی تا آخرین روز زندگی کوتاهش عضو 
فعال بســیج بود، به جرگه مدافعان حرم پیوست و سرانجام 
در مهرماه1۳۹۴ بر اثر اصابت گلوله در شــهر حلب ســوریه 
به شهادت رســید. در بخشــی از کتاب به نقل از مادر شهید 
می خوانید: »ایام محرم بود. شور و شــوق بچه ها در این ایام 
بی نظیر میشه. هر کس دوســت داره به نحوی ارادتش رو به 
اربابش نشون بده. اون موقع مجید هفت و یا هشت سال بیشتر 
نداشت. یه روز تو خونه گذاشتمش و رفتم بازار. تا من برگشتم 
دیدم مجید دامن سیاه من رو برداشته و با قیچی تکه تکه کرده 
و باهاش چند تا پرچم مشکی درست کرده! دوستانش رو هم 
دعوت کرده بود منزل ما و به هر کدام از دوســتانش یه دونه 
از این پرچم ها داده بود.صحنه خیلــی جالبی بود. بچه های 
کوچک و معصوم دور حیاط می چرخیدند و ســینه می زدند. 
تا من رســیدم به من گفت مامان جان هیئت اومده خونه ما، 
زود برو ناهار درست کن! مهمون داریم. بعد از کلی سینه زنی 
و هیئت داری خسته و گرسنه اومدند ناهار خوردند. در تمام 

عمرم بی ریاترین هیئتی که دیده بودم همین هیئت بود.« 

خبر

معرفی کتاب

 خبر

گفت وگو

معرفی کتاب

مادرعادتداشتبهاوسیدمحمدحسینبگوید
وهرباراینگونهصدایشمیکرد،محمدحسین
میگفت:»آقاهمقبلشبگو«وچهزیبااینجمله
رامیگفت.بیانشلبخندرارویلبهایمادرمینشاند.دلششادمیشد.انگارتعمدااورامحمدحسین
صدامیکردتاپسردرجواببگوید:»آقاهمقبلشبگو!«آقاسیدمحمدحسینفرزندآخرخانوادهبودو
نورچشمیپدرومادر.میدانســتچطوربایدبرایآنهادلبریکند.راهبهدستآوردندلاهلخانهرا
بلدبود.برایخواهرتکیهگاه،برایبرادرپشتوانه،برایپدرومادردردانهوبرایهمسررفیقیبیهمتا.
محمدیاساهمکهجایخودراداشت؛پسرش.بیشترازیکسالبرایشپدرینکردامادرهمینمدتکم
چهزیبابافرزندشعشقبازیمیکرد.امامهمترینویژگیمحمدحسینکهباعثشدنامشجاودانهشود
ارادتاوبهمحضرحضرتابوالفضل)ع(بود؛عشقیکهبهدیگروابستگیهایشمیچربید.وقتینامآقا
بردهمیشدحالعجیبیپیدامیکردوگوییازخودبیخودمیشد.همیندلبستگیهمعاقبتبهخیرش
کرد.سیدمحمدحسینمیردوستیصبحروزتاسوعابالبیتشنهدرستدرفاصلهچندقدمیتانکرآب
براثراصابتموشکبهشهادترسید.مادروخواهرشالههمیردوستیخاطراتخوشاورابازگومیکنند.

مژگانمهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهرهکیانوشراد؛روزنامه نگار

محمدحسین عاشق شهادت بود. این عشق را از 
پدر جانباز و عمو و دایی شهیدش به ارث گرفته 
بود. البته تربیت دینــی و مذهبی خانواده او هم 
کم تأثیر نداشت. او از همان دوران کودکی مسیر 
درســت زندگی اش را پیدا کرده و می دانســت 
هدفش چیســت؛ و چه هدف زیبایی. همیشــه 
می گفت: »هر کس زیارت عاشورا بخواند شهید 
می شــود.« انگار این جمله را کســی در ذهن 
او القا کرده بــود. با این حال محمدحســین به 
همان اندازه تقید مذهبی شــیطنت خودش را 
هم داشــت، به خصوص وقتی با خواهرش الهه 
یک گروه تخریبی را تشــکیل می دادند. بعضی 
اوقات که شلوغ کاری می کردند مادر گچ سفیدی 
را دایره وار دورشــان می کشــید. بچه ها از آن 
گچ می ترســیدند و فکر می کردنــد اگر از دایره 
بیرون بیایند خطری تهدیدشــان می کند. برای 
همین همانجا آرام می گرفتنــد. مادر به دوران 
کودکی محمدحسین برمی گردد؛»محمدحسین 
منظم بود و وســواس زیادی در پوشیدن لباس 
به خرج می داد. دوســت داشــت مرتب و تمیز 
باشــد. او خصلت دیگری هم داشــت. با اینکه 

دیگر بود و جشــن زودهنگام تعجب آور. وقتی 
از او پرســیدیم. گفت می خواهم بــه ماموریت 
بروم و شاید روز تولد پســرم نباشم. او هم مثل 
همه پدرها برای فرزندش هزاران آرزو داشــت 
اما هدفش را به همه دلبســتگی ها ترجیح داد. 
بعد از حمله تکفیری ها می گفــت زندگی بر ما 
مسلمانان حرام اســت وقتی زندگی مسلمانان 
سوری و عراقی چنین سخت می گذرد.« خواهر 
شهید از کم لطفی بعضی از مردم دلخور است که 
تصور می کنند مدافعان حرم در ازای پول راهی 

سوریه می شوند.

نیاجانداریم!
روز قبل از شــهادت؛ دوســتان محمدحسین 
روی تپه بلندی نشسته بودند. سیدهم رفت که 
کنارشان بنشــیند اما بچه ها به شوخی گفتند: 
»نیا جا نداریم!« محمدحســین هم به شوخی 
جــواب داد: »یعنی به شــهید فردایتان هم جا 
نمی دهید؟« او آن روز به دوســتانش گفته بود 
که مانند حضرت ابوالفضل)ع( تمام بدنش از بین 
می رود جز صورتش تا مادر بتواند برای آخرین بار 
روی او را ببیند. الهه از لحظه شهادتش می گوید؛ 
»اول آبان سال۹۳ صبح روز تاسوعا به سوی تانکر 
آب می رود تا آب بنوشــد اما موشکی درکنار او 
منفجر می شود. درست همانطور که گفته بود به 
جز صورت باقی بدنش متالشی می شود. پیکرش 
را ۹روز بعد می آورند اما دســتش به یادگار در 

سوریه باقی می ماند.« 

جمیله خدابخش، همسر شهید 
و بانوی ایثارگری که قریب به ۴۰سال 

در خدمت خانواده شهداست

پشتیبان جنگ 
از خانه تا جبهه

گرچهفرزنــدیندارداما
مادریکردنراخوببلد
است.اینراازروزهایتلخ
جنگیادگرفتهاست؛دورانیکهبرایرزمندههامادریمیکرد.
بهجایعزلتنشینی،ساعتهاپشتچرخخیاطیمینشست
ولوازمسربازانومدافعانکشورشراتامینمیکرد؛ازدوختن
لباسوتهیهموادغذاییگرفتهتاخریدآمبوالنسوملزومات
درمانیبرایجبهه.هرازچندگاهیهمبهجبهههاسرکشــی
میکردتااگرکموکسریهســتجبرانکند.البتهاینفقط
یکرویسکهحسمادرانهاشبود.رویدیگرسکه،مادرانو
همسرانشهدابودندکهعزیزازدســتدادهوداغجواندیده
بودند.بهیاریشانمیرفت.بهآنهاسرکشیمیکردتاازکموکسر
زندگیشانباخبرشود.پایدرددلشانمینشستوخالصهکالم
کارهاییکهیکمادربرایفرزندانشمیکندرااوبرایخانواده
شهدامیکرد.جمیلهخدابخشاینرویهراهمچنانادامهمیدهد

ونیتکردهتازمانحیات،همینوظیفهاشباشد.

واژه ایثار را خوب معنی کرده اما به سبک خودش. برای او رفاه دیگران 
به خصوص خانواده شــهدا بر آرامش وجــودی اش ارجحیت دارد. با 
اینکه سال ها از دوران جنگ گذشته اما هنوز چون گذشته به مادران 
و همسران شهدا سرکشی می کند و خبر از احوالشان می گیرد. بیشتر 
از 7۰سال دارد اما قبراق است و سرحال. این را از دعای خانواده شهدا 
می داند. به قول خودش ۴۰سالی می شود در خدمت مادران و همسران 
شهداست؛ »اغلب خانواده های شهدا و ایثارگران نیازی به حمایت مالی 
ندارند. از اینکه فراموش شده اند دل شکسته می شوند. البته انتظاری از 
هیچ کس ندارند. مرتب به آنها سرمی زنم. اگر مشکلی داشته باشند برای 
حل آن اقدام می کنم. اگر پای درددل این خانواده ها بنشنید می بینید 

که فقط نیاز عاطفی دارند. گاهي از تنهایی رنج  می برند. حق شان نیست 
که فراموش شوند.«

راهیکههمسرشهیدشرفت
خدابخش خود همسر شهید است. مردش را خیلی زود از دست داد؛ 
شهید غالمرضا خدا بخش. کسی که یک شــبه ره صد ساله رفت و با 
خواندن کتاب »سیاحت غرب« شهید دستغیب متحول شد. خواندن 
کتاب همان و راهی شدن به جبهه همان. مدت زیادی در جبهه نبود و 
بانو زودتر از آنچه فکر می کرد، خبر شهادت همسرش را آوردند. همسر 
شهید به سال های جوانی اش برمی گردد؛ »قبل از پیروزی انقالب برای 
اینکه دخترها و بانوان جوان حرفه ای یاد بگیرند و بتوانند با درآمدزایی 
کمک خرج خانواده باشند، مؤسسه هنری سوسن را راه اندازی کردم. 
خیلی از کالس ها را رایگان برگزار می کردم البته برای برگزاری بعضی 
از کالس ها هم هزینه کمی می گرفتم. همسرم استطاعت مالی داشت 
و من هم در راه درست هزینه می کردم. از تهیه جهیزیه و سیسمونی 
تا خرید لوازم التحریر برای دانش آموزان همه کاری می کردم. تا اینکه 
انقالب پیروز شد و من فعالیتم را از کارگاه به مسجد انتقال دادم. یادم 
می آید ساندویچ درســت می کردم و در مدارس ۴ریال می فروختم. 

هزینه آن را برای کمک به مردم فلسطین می دادم.« 

مسئولستادپشتیبانی
با شروع جنگ خدابخش به خدمت رسانی اش شکل  دیگری داد. اول 
از همه چرخ خیاطی ها را از کارگاه و مسجد جمع و به ستاد پشتیبانی 
مالک اشتر منتقل کرد. بعد هم جلسه ای با زنان همسایه گذاشت که هر 
کسی می خواهد به جبهه کمک کند بسم اهلل. با اعتباری که پیش مردم 
داشت کسی به او نه نگفت و همه پای کار آمدند. تعدادشان به 8۰نفر هم 
می رسید. عده ای پای چرخ خیاطی و عده ای هم به دیگر امور پشتیبانی 
می رسیدند. او از یادآوری آن روزها احساس شعف می کند؛ »مردم با هم 
یکی بودند. دست به دست هم کار می کردند. یکی از همسایه ها پارکینگ 
خانه اش را در اختیار ما گذاشت، دیگری حسینیه اش را. هر کسی هر 
کاری از دستش برمی آمد انجام می داد. از سیاهی زغال تا سفیدی نمک 
تهیه می کردیم. در سوله ورزشی شهید پناهی حدود 6۰چرح خیاطی 
بود. خود من پای چرخ بودم؛ از لباس رزم و بیمارستان تا پشه بند برش 
می زدم. چند نفری با ماشین وانت شان در خدمت بودند. وسایل آماده 
شده را بار می زدیم و به جبهه می فرستادیم.« او حتی برای اینکه بتواند 
وسایل بیشتری برای جبهه تهیه کند به نماینده های مجلس نامه نگاری 
کرد که حقوق چند روز خود را برای کمک به رزمنده ها اختصاص دهند. 
این حرف با استقبال آنها روبه رو شد و با هزینه های جمع آوری شده چند 

دستگاه آمبوالنس و مینی بوس برای جبهه خریداری شد.

گزارش
مژگانمهرابی

روزنامه نگار

تماشاچی نبود 
قاسمبرادربزرگترشهیدازجانبازانامنیتکشوریکیازچشمهایخودراازدست
دادهاست.قاسمخاطرهایازاوتعریفمیکند؛»یکروزمربیآموزشمنراتنبیه
ومسافتیراتعیینکردتاغلتبخورم.لحظاتیبعددیدمیکپاسداردیگرهمبامن
غلتمیخورد.وقتیایستادممتوجهشــدممحمدحسیناست،بلندشدپرسیدم:
مگهتوراهمتنبیهکردند؟گفت:»نه!منطاقتندارمبرادرمراتنبیهکنندوتماشاچی
باشم.«برادرمهیچگاهتماشاچینبود.حتیوقتیصحبتازدفاعازمظلومدرخارج

ازخاکوطنباشد.

مکث

خون بهای برادرت چند؟ 
الههمیردوستی،خواهرشهیددلخورازقضاوتبعضیازمردمدربرخوردباشهدای
مدافعانحرممیگوید:»بعضیازآدمهاهمهچیزراباترازویدنیامیسنجند.
شایعهپراکنیمیکنندکهمدافعانحرمبرایمنفعتمالیبهسوریهیاعراق
میروندوحقوقخوبیهمنصیبشــانمیشــود.«اوحرفهاینسجیده
آدمهایتنگنظرراتلختــرازداغیکهخانوادهشــهدایمدافعحرم
میبینند،میداند.سخنگزندهیکیازآشنایانرابازگومیکند؛»یکنفر
بهمنگفتبرایخونبهایبرادرتشــهیدتچقدرپرداختکردهاند؟
اینحرفشگوییآتشبهجانمزد.گفتماگربهشما100میلیونبدهند
حاضرهستیدستتراقطعکنند.گفتنهگفتمپسچرااینحرفرا
میزنی؟امثالبرادرمنبرایعشقوعالقهشانبهامامحسین)ع(
وحضرتزینب)س(ازخانوادهشانگذشتندوبچهشانرافدای
بانوکردهاند.«میردوستیاشــارهمیکند؛»اگرمنفعتمالی
داشتهپسچرابازتابشرامانمیبینیم.برادرمنباگرفتنوام
توانستآپارتمانکوچکیباکمترینامکاناتدرپاکدشت

خریداریکند.«

مکث


