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قادر شد که رضایت نامه بگیرد. قادر تعریف می کند: 
»سال 64بود. صیاد13 ســال بیشتر نداشت. برای 
خوشــحالی دل او با پدرم صحبت کردم و او راضی 
شد. صیاد شاید با دستکاری شناسنامه می توانست 
اعزام شــود اما می خواســت پدر و مادرم از ته دل 
رضایت داشته باشــند«. او مرتب به جبهه می رفت 
و برمی گشت. سال66 عضو نیروی سپاه شد و تا آخر 
جنگ در جبهه ماند. البته به تحصیلش هم اهمیت 
زیادی می داد و در همان جا درسش را می خواند. بعد 

برای شرکت در امتحان به تهران می آمد.

چه خوب که مادر زنده نیست!
پدر و مادر چند سالی می شود به دیار باقی رفته اند. 
شاید دوست و آشنا شــاکر خدا هستند که مادر به 
وقت شهادت صیاد در قید حیات نبود. صیاد روزهای 

مژگان طرفی نژاد؛ جانباز 70درصدی که قهرمان پرتاب دیسک جهان شد

از اهواز جنگ زده تا سکوی قهرمانی نیوزیلند
دکتر مژگان طرفی نژاد مصداق چهر ه ای مقاوم و 
تالشگر است. او در روزهای اول جنگ بر اثر اصابت 
ترکش به جای جای بدنش، بینایی یک چشمش 
را از دست داد و برای همیشه از نعمت راه رفتن محروم شد اما این 
بانو با همه سختی ها و مشکالت پیش رو، تحصیالتش را در مقطع 
دکتری علوم تغذیه ادامه داد و در کنارش موفقیت های چشمگیری 
در زمینه ورزش به دست آورد. او امروز یکی از قهرمان های نامی 
کشورمان است که توانست در مسابقات جهانی سال 78مقام سوم 

پرتاب دیسک را از آن خود کند.

خاطره تلخ آن روز 
پنجم مهر سال1359، اهواز. صدام تهدید کرده بود هواپیماهایش 

ساعت5حمله خواهند کرد. برای همین در شهر اعالم کرده 
بودند که مردم خیلی سریع اهواز را ترک کنند. مژگان 9ساله 
و خانواده اش مثل باقی مردم مشــغول جمع آوری وسایل 

ضروری شان بودند تا خود را به جای امن تری 
برسانند. مقصدشان رامهرمز بود. او 

به دنبال خواهرش که طفل 3ماهه 
داشــت رفت تا برای کوچ از شهر 

همراهی اش کند. در مسیر، بمباران 
هوایی شد. با انفجار بمبی هر دوی آنها 

روی زمین افتادند و طفل 3ماهه خواهرش 
محکم به زمین خورد. مژگان با اینکه احساس 
سنگینی در ســرش می کرد اما هوشیار بود و 

متوجه شد که خواهرش شهید شده. او جز پیکر بی جان خواهرش که در 
کامیون انداختند چیز دیگری از آن لحظه به خاطر ندارد؛ »همه بدنم درد 
می کرد. من را سوار پیکانی کرده و به بیمارستان رساندند. مرتب اسم 
همسر خواهرم را صدا می کردم. با فریادهای من خودش را رساند. به او 

گفتم مهین مرده و پسرش روی زمین افتاده است.« 
با پیام تلخی که مژگان به دامادشان داد، او را به سوی منزل پدری روانه 
کرد. مادر و پدر خبردار شدند دختر 19ساله شان شهید شده و مژگان 
در بیمارستان بستری است. مادر غمزده از داغ دختر 19ساله اش خود 
را به بیمارستان رساند. اما مژگان آنجا نبود. به دلیل ناامنی بیمارستان او 
را به یک مرکز درمانی خارج از شهر منتقل کرده بودند. چند روز طول 
کشید تا پدر او را پیدا کرد. از دیدن دختر 9ساله اش بار مصیبتش افزون 
شد. دخترک رنگ به صورت نداشت. آنقدر از او خون رفته بود که حتی 
نمی توانست ناله کند. چشم چپش را پوشانده بودند. از پرستار 
پرسید چه بر سر دخترش آمده و فهمید که ترکشی به جمجمه 
مژگان اصابت کرده و استخوان آن را شکسته و شبکیه چشمش 
هم پاره شده است. بدتر اینکه ترکش داخل مچ پای چپش النه 
کرده و عصب آن را سوزانده بود. پزشکان تشخیص داده 
بودند باید پا را از زانو قطع کنند وگرنه لگن دختر بر اثر 
عفونت سیاه می شود. مژگان به آن روزها برمی گردد؛ 
»پدرم ناگزیر رضایت داد که پایم قطع شود. پدرم به 
من گفت به بندر امام مــی رود تا مادرم را هم همراه 
خودش بیاورد. او رفت و همان شــب من را به اراک 
فرستادند.« دخترک به اراک رفت و پدر وقتی برگشت 
او را نیافت. همه جا را گشــت. کسی نمی دانست مژگان 

را به کجا فرستاده اند. مژگان شب و روز چشــم به در دوخت تا کسی 
از خانواده اش بیاید. او تعریف می کنــد: »در این حین خانه پدری ام بر 
اثر بمباران خراب شــد. همه فکر می کردند خانواده ام شهید شده اند. 
یک سال و اندی گذشت، می خواستند من را به پرورشگاه تحویل دهند 
اما قبول نمی کردم، تا اینکه خانواده ام مرا پیدا کردند.« روزها گذشت و 
مژگان شرایط بهتری پیدا کرد. او که فراز و نشیب زیادی به چشم دیده 
بود هیچ وقت تسلیم نشد. دلش نمی خواست همه عمرش را بی هدف 
روی ویلچر بگذراند. برای همین بعد از 3سال دوری دوباره به مدرسه 
برگشت. مقاطع تحصیلی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و در 
رشته علوم تغذیه تحصیالت دانشگاهی اش را تا مقطع دکتری ادامه داد.

از اهواز تا نیوزیلند 
اما اینکه چطور پی ورزش رفت و برای قهرمانی خیز برداشت داستان 
جالبی دارد. به گفته خودش یک بانوی پزشک جانباز مسیر زندگی اش را 
عوض کرد. باقی ماجرا را از زبان خودش می شنویم: »به طور اتفاقی با یک 
خانم دکتر آشنا شدم که حرف هایش به من انگیزه خاصی داد. می گفت 
یک بانوی موفق باشم نه یک بانوی معمولی. ترغیبم کرد پی ورزش بروم. 
عضو تیم والیبال نشسته شدم.« مدتی نگذشته بود که فدراسیون خبر 
داد برای رشته دوو میدانی رکوردگیری می کند. مژگان هم مشتاق شد 
شانس خود را امتحان کند. او تعریف می کند: »برای رکوردگیری از اهواز 
به تهران آمدم. چون قدرت بدنی خوبی داشــتم مسئوالن فدراسیون 
پیشنهاد دادند در رشته پرتاب دیسک هم رکوردگیری کنم. امتیازم 
خوب بود و برای مسابقات جهانی نیوزیلند انتخاب شدم. در سال 78مقام 

سوم پرتاب دیسک جهانی را به دست آوردم.« 

گپ

شهید حسن فالحتگر؛ دالوری که خیلی زود مرد شد
امدادگر نوجوانی که در شجاعت 

زبانزد بود
ایران به  خود می بالد از وجود جوانانی که برای دفاع از 
حریمش جان فدا کردند؛ دالورانی که هنگام به دست 
گرفتن اسلحه حتی محاسن شــان هم نروییده بود. 
شهید حسن فالحتگر یکی از هزاران نوجوانی است که 
هنگام اعزام به جبهه 15سال بیشتر نداشت. به عنوان 
امدادگر راهی جبهه شده بود. هر زمان عملیات می شد 
او مرتب بین خاکریزها در رفت وآمد بود و اگر مجروحی 
را می دید به یاری اش می رفت. شجاعت و جسارت او در 

خط مقدم مثال زدنی و نقل محافل رزمنده ها بود.

طعم خوش دمی گوجه فرنگی
در یکی از روزهای سرد زمســتان سال1349به دنیا آمد؛ 
نهم دی ماه. پســر آرام و محجوبی بود اما به همان اندازه 
شیطنت هم می کرد. زیاد سر به سر مادرش می گذاشت. 
کارهای حسن همیشه مادر را به خنده وامی داشت. زیاد 
اهل درس خواندن نبود. کار کردن را بیشتر دوست داشت، 
برای همین تا دوم راهنمایی درس خواند و مدرسه را رها 
کرد و پی کســب وکار رفت. نزد یکی از آشنایان مشغول 
نقاشی ساختمان شد. البته در دوران کودکی هم با رفیقش 
ابراهیم، بساط شابلون زنی در زیرزمین راه اندازی کرده بود 
و از همین راه درآمد زایی می کرد. او هنر دیگری هم داشت 
و آن آشپزی اش بود. این را از پدرش یادگرفته بود. هر سال 
محرم با هم در هیئت دیگ بار می گذاشتند. حسن چنان با 
مهارت غذا درست می کرد که هر انسان سیری را به هوس 

می انداخت، به خصوص دمی گوجه فرنگی را.

گوش حسن بدهکار نبود
از آنجا که شکل گیری منش و شخصیت حسن در بحبوحه 
انقالب صورت گرفته بود، با شــکل گیری نیروی بســیج، 
عضو بسیج مسجد محله شد. با اینکه سن و سالی نداشت 
اما حضور پررنگش در مسجد باعث شده بود یکی از افراد 
تأثیرگذار و پای ثابت بســیج باشــد. او هر روز بچه های 
محله شان را می دید که در گروه های چندنفری راهی جبهه 
می شوند. شور و حالی که رزمنده ها داشتند و حس خوبی 
که حسن از آنها می گرفت باعث شــد که او هم تصمیم به 
رفتن بگیرد اما سنش کم بود. اجازه اعزام به او نمی دادند. 
به خصوص مادر که راضی به جبهه رفتن پسر نبود؛ از حسن 
اصرار و از مادر مخالفت؛ »بگذار کمی ســنت بیشتر شود 
بعد برو. حداقــل بتوانی از خودت دفــاع کنی.« اما گوش 
حســن بدهکار این حرف ها نبود. برای همین یواشکی و 
دور از چشم مادر شناســنامه اش را دستکاری کرد و اوایل 
سال65همراه با عمویش حسین راهی جبهه شد. 45روز 
در جبهه بود و آموزش نظامی دید. با رفیقش محمد قزاقی 

با هم بودند.

امدادگری که پی مجروحان می گشت
حســن در جبهه به عنوان امدادگر مشــغول فعالیت شد. 
سرنترسی داشت. در یکی از درگیری ها وقتی دید دشمن 
امان نمی دهد و جان همرزمانش را با بمب و خمپاره نشانه 
گرفته است به یاری آنها رفت؛ بی آنکه توجهی به گلوله هایی 
که به سمتش شلیک می شد داشته باشد؛ بی ترس و واهمه 

از همه  چیز. 
آنقدر محکم قدم برمی داشت که گویی سر کوچه می رود تا 
از نانوایی سرگذر نان بخرد. هر چه فرمانده شان فریاد می زد 
که روی زمین بخوابد حسن نمی شنید؛ یعنی نمی خواست 
که بشنود. خود را به آنها رساند. یکی از مجروحان را روی 
برانکار گذاشت و با فانوسقه محکم بست. دیگری را هم به 
کول گرفت و از مهلکه بیرون آمد. دوستانش با دیدن او که 
2نفر دیگر را حمل می کند تکبیر گفتند و هم در دل و هم 

به زبان شجاعتش را ستودند.

36سال گذشت و حسن نیامد 
او تا بهمن ماه سال65در جبهه حضور داشت. شب عملیات 
کربالی5 هنگام حمل مجروح بــه داخل آمبوالنس گلوله 
تانک مستقیم به او خورد. این را یکی از همرزمانش تعریف 
کرده بود. خانواده فالحتگر سال هاست چشم انتظار آمدن 
پیکر او هستند و نمی دانند عزیزشان کی از سفر می آید. تنها 
وسایلی که به یادگار به دســت پدر و مادر رسید، مسواک، 
خمیردنــدان و کیف پولش بود. مادر بعد از شــنیدن خبر 
مفقوداالثری پســر، به همه جا ســر زد؛ از معراج شهدا تا 
ســردخانه های اهواز و اندیمشک، شاید خبری از او بگیرد. 
گاهی می رفت زیرزمین خانه را می گشــت به هوای اینکه 
مثل همیشه حسن می خواهد با او شوخی کند. منتظر شد 
تا جنگ تمام شود و نام حسن در فهرســت اسرا باشد اما 

بازهم نشد.

بخشی از وصیت نامه شهید 
سالم  ای پدر و  ای مادر مهربانم که همیشه در برابر سختی ها 
ایستادگی کرده و همیشه از امانتی که خدا به دستان پاک 
شما سپرد مراقبت و خوب تربیت کرده اید. امیدوارم که اگر 
من بدی در حق شــما کردم به بزرگی خود تان ببخشید و 
مرا حالل کنید. اگر خدا خواســت و در راهش شهید شدم 
افتخار من است و بیشتر افتخار شما. مادرجان من دوست 
ندارم که تو همیشــه موقعی که من خوشحال بودم اول تو 
خوشحال می شدی این بار که شهید شدم من خوشحال و 
تو ناراحت باشــی. پدرجان از طرف من از قوم و خویشان 

حاللیت بطلبید.

 صفحه اختصاصی 
برای شهید شما

شبکه اجتماعی »شــهید« با هدف حفظ یاد و 
خاطره دفاع مقدس و شــهدا به صورت آزمایشی 
راه اندازی شــد. به گزارش روابط عمومی شبکه 
اجتماعی شهید، با عضویت در این شبکه کاربران 
می توانند اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای 
شــهید مورد نظر خــود کنند. ســپس متن ها، 
دست نوشته ها، عکس و فایل های مربوط به آن 
شهید را در صفحه مربوطه بارگذاری کنند. با این 
کار اطالعات ارزنــده ای در اختیار دیگر کاربران 
شــبکه قرار خواهد گرفت و سبک زندگی شهدا 
بیش از پیش ترویج خواهد شد. از دیگر مزایای 
این شــبکه، مدیریت آنالین انواع جشنواره ها و 
مسابقه هاست. به این صورت که هر فرد حقیقی 
یا حقوقی می تواند با برگزاری جشنواره کاربران 
به شرکت در مسابقه عکس، کاریکاتور، دل نوشته 
و... دعوت کرده و از بین آثار ارسال شده بهترین ها 
را انتخاب کند. حضور در این مســابقات عالوه 
بر ایجاد فضای رقابتی ســالم کمــک زیادی به 
تکمیل بانــک اطالعاتی کاربــران خواهد کرد. 
ثبت فراخوان جشــنواره در 3سطح تخصصی، 
مردمی، کــودک و نوجوان دیده شــده و انواع 
مسابقات فرهنگی و هنری پیش بینی شده است. 
کاربران عالقه مند به شهید و امور فرهنگی هنری 
 مرتبط، می توانند با مراجعه به نشــانی اینترنتی
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»لیلی با من است« 
تحولی در ژانر جنگی

فیلم »لیلی با من« است، یکی 
از فیلم های برتر دفاع مقدس 
با چاشنی کمدی است که در 
ســال 1374تولید شد و روی 
پرده رفــت. کمــال تبریزی 
کارگردان و نویسنده توانمند 
کشــورمان در برهــه ای که 
اغلب فیلم هــای دفاع مقدس 
داستان درامی داشتند، فیلمی 
را ساخت که تلخی های جنگ 
با اتفاقات طنز آمیخته شده بود. بازی خوب پرویز پرستویی و کار 
قوی کمال تبریزی باعث شــد، این فیلم مخاطب های زیادی را 
جذب کند. در واقع می توان گفت لیلی با من است ازجمله ژانرهای 

جنگی است که تحولی در سینمای دفاع مقدس ایجاد کرد.
داستان فیلم، از این قرار اســت که مردی به نام صادق مشکینی 
فیلمبردار تلویزیون با مشکالت مالی مواجه می شود. او می خواهد 
برای تکمیل ساخت وســاز خانه نیمه کاره اش از صدا و ســیما 
درخواست وام می کند. همکارش او را راهنمایی می کند که اگر 
همراه آقای کمالی )محمود عزیزی( بــه مناطق جنگی برود به 

راحتی وامش جور می شود.
همین موضوع مشــکینی را وادار به تصمیمی می کند که از آن 
هراس دارد و آن رفتن به جبهه اســت. مشکینی که به شدت از 
فضای جنگ و توپ و تانک وحشــت دارد بــا آقای کمالی راهی 
جبهه می شــود. ترس و اضطراب او هنگام حضور در خط مقدم 
باعث می شود ترفندهایی را به کار گیرد تا از منطقه خارج شود. اما 
ناخواسته لحظه به لحظه به خط مقدم نزدیک و نزدیک تر می شود 

و سرانجام در موقعیتی استثنایی قرار می گیرد.

دلم پرواز می خواهد
کتاب »دلم پــرواز می خواهد« 
شــهید  زندگــی  داســتان 
مدافع حــرم جامعه پزشــکی 
محمدحسن قاســمی را روایت 
می کند. پریسا محسن پور برای 
نوشتن این کتاب 192صفحه ای 
از روایت 37تــن از همرزمان و 
دوستان شــهید کمک گرفته و 
انتشــارات روایت فتح هم آن را 

به چاپ رسانده است. در بخشی از کتاب آمده است: »امروز 
بیســت و هفتم اردیبهشت 1395 اســت و 3 روز است که 
بیمارستان میدانی عامل را تحویل گرفتم. مشکالت زیادی 
زیاد است. اما من تقریبا مشکلی ندارم چون برایم اهمیتی 
ندارد که روی خاک بخوابم یا روی تشک ابری... چند وقتی 
فکر می کنم  ای کاش تیــر نخورم. صدمه ای بــه من وارد 
نشــود نه برای اینکه از جانم ترس دارم یا.... نه، برای اینکه 
دشمنی که مرا می کشد خوشحال خواهد شد دوست دارم 
شهید شوم ولی نه با گلوله. دوست دارم اینقدر در راه اسالم 
زحمت بکشم که بمیرم. از بهداری دستور رسیده که الحاضر 
را تحویل بدهم و به بیمارستان شــیخ نجار بروم تا آنجا را 
راه اندازی کنم. عملیاتی در پیش اســت و اینجا را به عنوان 
نزدیک ترین بیمارستان به منطقه درگیری که شهرهای نبل 
و الزهرا هســتند، انتخاب کرده اند. بیمارستان شهید شیخ 
نجار را تحویل گرفتم و به مدد تجربه و ابتکار عمل و فکر فنی 
دکتر حسین، فرمانده بهداری ســوریه و دکتر حمیدرضا، 
متخصص طب اورژانس و حاج علی کم کم آنجا تبدیل شده 
به یکی از مجهزترین بیمارستان های میدانی سپاه قدس که 
به استانداردهای مدنظر بهداری رزمی بسیار نزدیک است.«

معرفی فیلم

معرفی کتاب

شبکه اجتماعی

حامد یزداني؛ روزنامه نگاریـاد

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

پای صحبت های خانواده شهید صیاد خدایی که خار چشم صهیونیست ها بود

یکشنبه اول خرداد سال1401؛ یکی از سربازان 
گمنام امام زمان)عــج( در خیابان مجاهدین 
اسالم در اقدامی تروریستی به شهادت رسید. 
شهید حسن صیاد خدایی، پاسداری که تا زمان 
شهادتش نه کسی او را می شناخت و نه خبر از 
جانفشانی هایش داشت؛ یعنی خودش اینطور 
می خواست که ناشناس باشد. معتقد بود کار اگر 
برای خدا انجام شود، پس او می بیند و نیازی به 
بیان آن نزد مردم نیست. صیاد خدایی، مجاهدی 
بود که از سن نوجوانی لباس پاسداری به تن کرد؛ 
از روزهایی که کشورمان مورد حمله ناجوانمردانه 
دشــمن قرار گرفته بود. از آن دوران تا لحظه 
شــهادتش هم مردانه برای دفاع از آرمان های 
دینی و ملی میهن جنگیــد. او به عنوان معاون 
تحقیقات و توسعه فناوری ســازمان صنایع 
دفاعی کشور خدمات ارزنده ای در حوزه نظامی 
انجام داد. حضور پررنگــش در ماموریت های 
برون مرزی گواه این گفته است. عملکرد زیرکانه 
او برای خنثی کردن توطئه دشمن های اجنبی 
نمونه ای از فعالیت های اوست. همین هم سران 
رژیم صهیونیســتی را به خشم آورد که نقشه 
ترورش را طراحی کردند. حضور او مانعی شده 
بود برای فتنه انگیزی آنها. او را در جلوی منزلش 
به شهادت رساندند. قادر، برادر بزرگ تر شهید 
و همسر او ناگفته های زندگی صیاد خدایی را 

بازگو می کنند.

همین که خدا می داند کافی است
ســال1351به دنیا آمد؛ در روستای باشماق شهر 
میانه. ته تغاری مادر بود و نورچشــمی او. پدر یک 
مغازه بقالی داشت و با اینکه درآمد چشمگیری از 
آن عایدش نمی شد اما مال و روزی بابرکتی داشت. 
فقط به پر بودن دخل خودش فکر نمی کرد، حواسش 
به دیگر مردم روستا هم بود. پدر خصلت دیگری هم 
داشت؛ اینکه به مسائل شرعی و مذهبی بیش از هر 
چیز اهمیت می داد. همین الگویی شــده بود برای 
اهل خانه. آنها هم پیرو پدر بودند و بیش از همه صیاد 
اینگونه بود. قادر می گوید: »برادرم برای رفت وآمد از 
وسیله نقلیه اداره استفاده می کرد. خودش ماشین 
نداشت. خیلی مراقب بود که از خودروی اداره برای 
کار شخصی استفاده نکند. بچه ها را با آن به مدرسه 
نمی بــرد. در یک کالم پارتی بازی بلــد نبود؛ برای 
هیچ کس«. برادر شهید به خاطره ای دیگر از صیاد 
اشاره کرده و می گوید: »من 30 ماه در جبهه خدمت 
کردم و جانباز هســتم. یک بار برای ثبت جانبازی 
می خواستم به بنیاد امور ایثارگران بروم. صیاد به من 
گفت برای چه جبهه رفتی؟ گفتم دفاع از وطن. گفت 
پس نیازی نیست که نامت جایی درج شود. همین 

که خدا می داند کافی است«.

اول رضایت پدر و مادر، بعد جهاد
صیاد سن و سالی نداشت که عضو پایگاه بسیج روستا 
شد. در آنجا فعالیت می کرد. تا اینکه یک روز به پدر 
گفت می خواهد به جبهه بــرود. برخالف انتظارش 
پدر موافقت نکرد. به صیاد گفت: »جبهه مرد میدان 
می خواهد. جای بچه ها نیست«. پسرک اگرچه دلخور 
شد اما روی حرف پدر حرفی نزد و به سراغ قادر برادر 
بزرگ ترش رفت. آخر او مدام در جبهه بود. بعد هم 
قلق راضی کردن پدر را می دانست. دست به دامان 

سالمندی و کســالت مادر، او را به خانه کوچک و 
اســتیجاری خودش آورده بــود. او را برکت خانه 
می دید. با ورودش اول از همه به دستبوســی مادر 
می رفت. کلی سر به سرش می گذاشت. دل پیرزن 
که شاد می شد تازه می رفت تا لباسی عوض کند و 
خستگی از تن بیرون کند. قادر از محبت صیاد و مادر 
می گوید: »مادر همه فرزندانش را دوســت داشت 
اما صیاد را طور دیگر. نام صیاد یک لحظه از زبانش 
نمی افتاد. مرتب قربــان و تصدقش می رفت. صیاد 
هم البته راه دلبری از مادر را خوب بلد بود. پایش را 
می بوسید. روی سرش را می بوسید. هر چه می گفتم 
شما اذیت می شوی و شرایط نگهداری از مادر برای 
من مهیاتر اســت او قبول نمی کرد. دوست داشت 
خودش به مادرم خدمت کند«. البته مهرورزی صیاد 
خاص مادر نبود. او اهمیت زیادی به روابط خانوادگی 

و فامیلی می داد. مرتب از برادرها و تنها خواهرش 
سراغ می گرفت و احوالپرسی می کرد. قادر سفارش 
برادر را هرگز فراموش نمی کند؛ »همیشه می گفت 
وقتی می شود با یک تلفن یا یک سر زدن دل کسی را 

خوشحال کرد چرا دریغ کنیم.« 

خیرش به همه می رسید
»عالقه خاصی به آیت اهلل فاطمی نیا داشت. از اینکه 
ایشان در بستر بیماری بودند خیلی نگران بود. حتی 
برای سالمتی او چند روز روزه نذر کرده بود. یک روز 
به امام جماعت محل کارش می گوید زیاد از شهدا 
صحبت کنید. حاج آقا هم در پاسخ پیشنهاد می دهد 
االن فصل برگزاری نمایشگاه کتاب است چه خوب 
که سری به آنجا بزنید و چند کتاب هم تهیه کنید. 
روز شنبه که روز قرآن خوانی ماست و بین دو نماز 
یک صفحه قرآن می خوانیم. مــن دیدم او نیامده 
است. صبح روز یکشنبه، یعنی دقیقاً روز شهادتش، 
وقتی که او را دیدم پرسیدم چرا جلسه قرآن غایب 
بودی؟ گفت به نمایشگاه کتاب رفتم و چند تا کتاب 
درباره شــهدا خریدم. از دیگر خصلت های شهید 
اینکه خیرش به همه می رسید. هر مشکلی پیش 
می آمد سعی می کرد با آرامش آن را برطرف کند. 
اما هیچ وقت نشــد که از روابط و موقعیتش برای 
منافع شخصی استفاده کند.« این خاطره را یکی از 

همکاران شهید تعریف می کرد.

همسر شهید
خودراتافتهجدابافتهازمردمنمیدانست

صیاد عادت خاصی داشت. همیشه قبل از اینکه به خانه بیاید به همسرش تلفن مکث
می کرد که اگر خانه کم و کسری هست تهیه کند. آن روز هم مثل همیشه از بانو 
پرسید. بانو با شنیدن صدای ماشین پشت پنجره رفت. ماشین را دید که جلوی 
در پارکینگ ایستاده. می دانست که تا چند دقیقه دیگر صیاد می آید و کلید به 
در می اندازد. در این حین صدای شیلک تیر شنید. حس بدی پیدا کرد. پشت 
پنجره رفت. ماشین روشن بود و... چادر را روی سرش انداخت با عجله خود را 
پایین رساند. آن چیز که همیشه از رخدادش واهمه داشت پیش آمد. صیاد را غرق 

در خون دید. بانو آن روز شوم را یادآوری می کند: »چکیدن قطره قطره خون از سر 
عزیز دلم را به چشم دیدم و این صحنه هیچ وقت از ذهن من پاک نخواهد شد«. از 
اول زندگی تا زمانی که با هم بودند هیچ وقت او را در پی مادیات ندید. همیشه به 
بانو می گفت که دوست ندارد خود را تافته جدا بافته از مردم بداند. خانه لوکس، 
ماشین آخرین مدل و رفاه آن چنانی برایش معنا نداشت. بانو می گوید: »حجاب 
و نماز، مهم ترین مواردی بود که به دخترم گوشزد می کرد. هیچ وقت بدون وضو، 

لباس فرمش را به تن نمی کرد. احترام زیادی برای آن قائل بود«. 


