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ســال 62 بود که همراه یکــی از بچه های محله 
شبانه ساکشان را بســتند و به جبهه رفتند. آن 
شب زمستانی را خیلی خوب یادم هست. هوا سوز 
داشت و خیلی سرد بود. قرار بود محمد صبح راه 
بیفتد و به همین خاطر همه خانواده خواب بودند. 
اما یکباره نظرش عوض شد و تصمیم گرفت شبانه 
حرکت کند. تنهایی برای بدرقه او در هوای سرد 
راهی کوچه شدم، محمد خندان از زیر قرآن رد 
شــد و آرام آرام از مقابل چشمانم دور شد. همان 
لحظه بود که احساس کردم او را برای همیشه از 
دســت دادم و دیگر نخواهم دید. بدنم لرزید و از 
شدت سرما خشــکم زد و به دیوار تکیه زدم. آن 
لرزه هنوز هم بعد از ســال ها در جانم هست و هر 
وقت دل تنگ بچه ها می شوم دوباره بدنم به لرزه 
می افتد. آقامحمد آن شب رفت و دیگر هیچ خبری 
از او به دست ما نرســید و ما چشم انتظار ماندیم. 
بعداز مفقود شــدن آقامحمد در عملیات خیبر، 
آقا رضا برادر بزرگ ترش از ما خواســت به عنوان 
مبلغ دینی عازم جبهه شــود. من مخالفت کردم 
اما بعد او را راهی جبهه کردم. هروقت به مرخصی 
می آمد، از او سراغ برادرش را می گرفتم اما همیشه 

سرش را پایین می انداخت.«

پدرشمیگفتاسیرشدند،برمیگردند
حاال دیگر دل مادر و پدر این دو پســر آشــوب 
است. 2پسر رعنا و نمونه شــان به جبهه رفتند و 
خبری از آنها نیســت. هنوز مادر با فراق محمد 
15ساله اش کنار نیامده بود که بی خبری از رضا 
هم به آن افزوده شــد. پدر به همراه دایی پسرها 
بارها به مناطق جنگی و مراکز تعاون سپاه رفتند 
ولی فایده ای نداشــت. هر وقت شــهیدی را به 
معراج الشــهدا می آوردند، مادر ســریع به آنجا 
می رفت. تک تک شهدا را نگاه می کرد و پروانه وار 
دور آنها می چرخید و برایشــان فاتحه می خواند. 
هروقت رزمنده یا سربازی از کوچه رد می شد، مادر 
شهیدان به گمان اینکه پسرانش آمده اند، به سوی 
آنها می دوید. در خانه هم کمد بچه هایش را مرتب 
و گردگیری می کــرد تا مبادا پســرها برگردند 

وسایل شان گرد داشته باشد.
از پدر می پرســیم و با آوردن نام او، حاجیه خانم 
زیر لب صلواتی می فرســتد و می گوید: »مرحوم 
حاج حاتم پدر بچه ها، امید داشت که بچه ها اسیر 
شــدند و به من می گفت صبور باش، پسران ما با 
اســرا برمی گردند. زمان آزادی اسرا که چند ماه 
طول کشید خیلی سخت گذشت. هر لحظه منتظر 

بودیم و دائما رادیو و تلویزیون و روزنامه ها را چک 
می کردیم. وقتی چند اسیر هم به محله ما آمدند، 
حاج آقا خود سرانه چند پالکارد نوشت و در و دیوار 
خانه را پر از پرچم و پالکارد خوشامد به اسرا کرد. 
می گفت بچه ها امروز و فردا می آیند و باید آماده 
باشیم. روزها گذشت و اســرا آمدند و آقامحمد 
و آقا رضا برنگشــتند. وقتی دید اســم بچه ها در 
فهرست اسرا نیست، حاج آقا از سر بی قراری باالی 
دیوار رفت و با عصبانیت تمام پالکارد هایی که با 
ذوق نصب کرده بود را پاره کرد. حاج آقا از من هم 
بی تاب تر بود اما به روی خودش نمی آورد و سعی 
می کرد در جمع همســایه ها و فامیل، خودش را 
نگه دارد. همین خودخوری هــا او را از پا درآورد 
و قبل از برگشت پیکر بچه ها در سن 50سالگی 
به رحمت خدا رفت و من را با داغ چشم انتظاری 

تنها گذاشت.«

پایانروزهایبیقراری
بی قراری امان مــادر را بریده بود. پنــاه برد به 
مســجد جمکران و حضرت صاحب الزمان)عج(. 
۴0 هفته در ســرما و گرما هر طور شــده بود به 
جمکران رفت. خودش می گویــد ۴0 هفته که 
تمام شد چند روز بعد استخوان و پالک آقا محمد 
را آوردند. باالخره پس از سال ها چشم انتظاری، 
خبری از پسرها آمد اما چه آمدنی که با صاحبان 
نام هایشــان گره خــورده بود. پیکــر محمد در 
ســالروز رحلت حضرت محمد)ص( در ســال 
137۴به آغوش مادر بازگشــت. چند سال بعد 
در سال 1380هم پیکر رضا در سالروز شهادت 
امام رضا)ع( به خاک سپرده شد. این اتفاق باعث 
شده تا مادر شهیدان هرسال در روز 28صفر برای 
بچه هایش مراسم سالگرد بگیرد. مادر شهیدان 
می گوید: »تنها تسکین من در روزهای بیقراری، 
رفتن به مزار شــهدای گمنام و نجوا با آنها بود. 
بعد از آمدن بچه ها، آرامــش عجیبی پیدا کردم 
و آرام گرفتم. حاال می دانم که مزارشان کجاست 
و کجا باید سراغشان را بگیرم. بااین وجود هنوز 
هم رفتن به مزار شــهدای گمنــام را فراموش 
نکرده ام و قبل از رفتن به ســراغ پسرها، سری 
به شــهدای گمنام می زنم و به جای مادران شان 

دعا می خوانم.«
شهید محمد ســخاوتی اسفند ســال 1362در 
عملیات خیبر در جزیره مجنون و طلبه شــهید 
رضا سخاوتی در دی ماه سال 1365در عملیات 

کربالی ۴شهید شده بودند.

پیکرشان که برگشت، آرام گرفتم
پیکر این دو شهید و قاری قرآن بعد از سال ها در روزهای پایانی ماه صفر به آغوش خانواده برگشت

روایت سال ها چشم انتظاری مادر شهیدان رضا و محمد سخاوتی

 فردا، سالروز پرواز شهید مدافع حرم 
سجاد زبرجدی است

منتظرتانهستم
»اگر درددل داشــتید یا خواستید 
مشــورت بگیرید بیایید سر مزارم، 
من منتظر همه شما هستم«؛ وعده 
شــهید ســجاد زبرجدی به زائران 
مزارش. قطعه 50؛ گلزار شــهدای 
بهشــت زهرا. چشــم هایم دنبالش 

می گردند، گاهی هم می بندمشان تا دلم را امتحان کنم. آرام، 
آهسته، قدم به قدم... شهدای مدافع حرم.

کنجکاو آرامش ســجاد جوان شده ام؛ شــیفته اطمینانش؛ 
اطمینانی که در عکس هم قفل می شود به چشمانم.

»شما چهل روز دائم الوضو باشــید، خواهید دید که درهای 
رحمت خداوند چگونه یک به یک در مقابل شما باز خواهد شد. 
نمازهای واجب خود را دقیق و اول وقت بخوانید، خواهید دید 
که چگونه درهای خداوند در مقابل شما باز خواهد شد. سوره 
واقعه را هر شب یک مرتبه بخوانید، خواهید دید که چگونه فقر 
از شما روی برمی گرداند.انسان اگر می خواهد به جایی برسد، با 
نماز شب می رسد. نباید آقا را فراموش کنیم، زیرا آقا هیچ وقت ما 
را فراموش نمی کند. بعد از نمازهای یومیه دعای فرج فراموش 
نشود و تا قرائت نکردید از جای خود بلند نشوید زیرا امام منتظر 

دعای خیر شماست.«
دلیل آرامش اش را می فهمم، اطمینانش را هم. دیدن حرف های 
آخر سجاد، گفت و شنید با مادر و خانواده اش را برایم جذاب تر 
می کند. مادری که بی پدر، 2پسر و یک دختر را سر و سامان داده 
است. مادر است دیگر؛ زبان تکلم هم که نداشته باشد حرف برای 

گفتن از بچه ها زیاد دارد.
و صفیه کمانی را باید از هم آغوشی با کفش های سجاد شنید. 
از اتاقی که دست نخورده باقی مانده، از کت و شلواری که هنوز 
هم به چوب لباسی روی در آویزان است، از کاله کاسکت، میز 

و صندلی و انگشتر نشانی که نشان آرزوهای ته تغاری اش بود!
»دم دمای غروب بود که سجاد با جعبه کوچک طال به خانه آمد. 
مثل همیشه دنیا دنیا خستگی و بی حوصلگی اش را پشت در 
خانه جا گذاشت و با انرژی وارد شد. مادر را بوسید، مثل عادت 
هر روزش. انگشتر نشان نامزدی را به مادر داد. حتما مادر بهتر از 
سجاد می دانست از این جای کار را چطور جلو ببرد و بله عروس 
خانم را بگیرد.« فیروزه زبان مادر می شــود و از سر پرسودای 
سجاد برای آینده می گوید؛ او هنوز هم نمی داند برق چشمان 

سجاد برای نامزدی را باور کند یا صورتی که با خمپاره...
»از همان کودکی هم خیلی شــبیه دایــی داوود بود. قند در 
دلش آب می شد وقتی کســی او را به عمد یا به اشتباه داوود 
صدا می کرد.« می پرســم و این دایی داوود االن کجاست؟ و 
فیروزه جواب می دهد: »کنار سجاد« کنار سجاد؟ یعنی دایی 
شما شهید شده؟ و جواب فیروزه خانم وقتی می گوید دوتا از 
دایی های ما، مرتضی و داوود شــهید شده اند، پایانی می شود 
برای همه کنجکاوی هایم. حتما بین دو دایی شهید و سجاد، 

ارتباطی بوده!
فیروزه خانم که حاال تعجب را در چشمان گردشده ام می بیند با 
لبخند می گوید:»سجاد ارادت خاصی به یکی از شهدای آرمیده 
در بهشت زهرا داشت. او همیشــه همراه دوستانش به شهید 
بزرگوار حمیدرضا باقری که در قطعه 2۴ردیف 25شماره 28به 
خاک سپرده شده سر می زد. 7سالی می شد که این ارتباط بین 
سجاد و شهید باقری وجود داشــت. نمی دانیم چرا سجاد این 
شهید را انتخاب کرده بود! اما خودش می گفت همه حوائج و 

خواسته هایم را از برکت وجود شهید باقری گرفته ام.«
هیئت، مســجد، روضه، زیارت قم، جمکران و پنجشنبه های 
هرهفته حضرت عبدالعظیم و البته درس و دانشگاه می شود 
همه آنچه دوستانش می توانند از سجاد زبرجدی بگویند؛ اما 
نه اینکه اینها همه سجاد باشد، دایی یوسف که بعد از پدر، قیم 
خانواده زبرجدی شده می گوید: »ســجاد از هر فرصتی برای 
تأمین معاش خانواده اش استفاده می کرد. کارگری نه تنها برای 
او عار نبود، بلکه با افتخار عرق جبین می ریخت و نان حالل سر 
سفره خانواده اش می آورد. در نقاشی ساختمان و سرویس کولر 

گازی مهارت زیادی داشت.«
یک جوان دهــه هفتادی و ســرویس کولرگازی و نقاشــی 
ساختمان؟ ذهنم درگیر ســجاد جوان است که دایی یوسف 
برایم روشن می کند سجاد با نسل خودش خیلی فرق داشته: 
»خیلی با حجب و حیا بود. من 22سال قیم این خانواده و مثل 
پدر کنار آنها بودم، همیشه کنار من سرش را پایین می انداخت 
و هیچ وقت روی حرف بزرگ تر، حرفــی نمی زد. این حیای او 
با بچه های این زمانه، قابل مقایســه نبود. سجاد معنی واقعی 

زندگی در این دنیا را خیلی خوب درک کرده بود.«
نگاهش به زمین گره می خورد؛ دلیل غم نگاه و سر پایین دایی 
یوسف را نمی فهمم. و او در جواب نگاه های پر از سؤالم می گوید: 
»سجاد فقط یک بار با من مخالفت کرد، از او خواستم بیشتر کنار 
مادر و خواهرش باشد و سوریه نرود اما سجاد گفت دایی جان 
اگر من به سوریه می روم به این دلیل است که دشمن به خود 
اجازه ایجاد ناامنی برای تمام ایرانی ها و مادر و خواهرم را ندهد.«

بغض و اشک و آه تمام فضای خانه را می گیرد و من که هنوز هم 
آرزوی شهادت را با وجود داشتن نامزدی نشان کرده نمی فهمم؛ 
دست به دامان خواهر می شوم. »قراربود بعد از برگشت از سوریه، 
به خواستگاری دختری که برایش نشان کرده بودیم برویم.« و 
کت و شلوار آویزان در اتاق را نشانم می دهد؛ می گوید این کت 
و شــلوار را برای روز دامادی اش آماده کرد و انگشتر طال را هم 
خودش خرید. اما گویا سرنوشت خوشبختی دیگری برای او 

رقم زده بود.«
خوشــبختی از نگاه سجاد یعنی شــهادت، یعنی دعای خیر 
صاحب الزمان، یعنی همراهی با امام زمان)عج(. اینها را می دانم، 
دوستانش زیاد از خصوصیات سجاد گفته اند: »ارادت خاصی به 
حضرت مهدی)عج( داشت. همیشه وقتی پیامی هم می فرستاد 
آخرش عدد 59را می نوشــت که به ابجد می شود »مهدی«. 
سجاد در وصیتنامه اش هم عدد 59را نوشته و سفارش اش به 

دوستان، دعا برای فرج امام زمان)عج( است.«
59... عدد حروف مهدی، سال شهادت شهید حمیدرضا باقری...

یاد طرح دوست آسمانی می افتم؛ همان که با پیامک روز و سال 
تولدمان، شهیدی که روز و سال شهادتش مثل ما بود می شد 

دوست آسمانی مان.
درست است. ســجاد زبرجدی با همه همسن و ساالنش فرق 
داشته، او دوست آسمانی اش را سال ها پیش به جای سال تولد 

خودش، با عدد اسم امام زمانش پیدا کرده بود.
شهیدمدافعحرمسجادزبرجدیدرسال1371متولدشد

ودرهفتممهرسال1395درحلبسوریهبهشهادترسید.

»همایشیادهاونامها«
برگزارمیشود

همزمــان بــا هفتــه دفاع مقــدس، چهارمین 
»همایش یادها و نام ها« یکشــنبه دهم مهرماه 
در ســالن خلیج فارس موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس برگزار می شــود. در این مراســم 
از 60فرمانده فعــال در حوزه تاریخ شــفاهی و 
7 خانواده فرمانده شــهید تجلیــل و از 200 اثر 
پژوهشی و اسنادی و کتاب گویا با حضور سردار 
سالمی، فرمانده کل سپاه و جمعی از فرماندهان 

لشکری و کشوری رونمایی می شود.

پاسخبهشبهاتدفاعمقدس
سازمان بسیج مستضعفین امسال ویژه برنامه های 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس را با شــعار »ما 
مقاوم هستیم« و با هدف حفظ و نشر ارزش های 
دفاع مقــدس و ترویــج فرهنــگ انقالبــی، 
والیتمداری، مقاومت، ایثار، جهاد، شــهادت و 
خودباوری دینی و ملی برگزار می کند. رونمایی 
از کتاب عکس بهرام محمدی فر توســط بنیاد 
روایت فتح، برگزاری نشست جبهه ملی علمی و 
فرهنگی در سراسر کشور، همایش تبیین نقش 
طــالب و روحانیون در دفاع مقــدس، برگزاری 
مرحله دوم رزمایش تخصصی خدمت رســانی 
به عشــایر با عنوان »خدمت بی منــت در کنار 
عشــایر« از مهم ترین برنامه های این سازمان در 

این هفته است.

یادوارهاللههایسرخ
همزمان بــا هفته دفاع مقدس یادواره الله های ســرخ در 
مناطق 12گانه بنیاد شهید و امورایثارگران تهران بزرگ 

برگزار می شود. 
اصحاب کریمی، مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
تهران بزرگ، ضمن تشریح برنامه های بنیاد شهید تهران 
به مناســبت هفته دفاع مقدس، گفت: »اداره کل تهران 
بزرگ به مناســبت هفته دفاع مقدس برنامه ها و مراسم 
متنوعی را درنظر گرفته اســت که می تــوان به برگزاری 
یادواره الله های ســرخ به صورت همزمان در 12مناطق 
بنیاد شــهید تهران بزرگ، تئاتر خیابانی با موضوع ایثار 
اجتماعی، کاروان های سرود و برگزاری نمایشگاه عکس 
دفاع مقدس، نواختن زنگ ایثار در مدارس شاهد، دیدار با 
خانواده های شهدا و جانبازان، اکران طرح های گرافیکی 
برتــر حوزه ایثار و شــهادت در ســطح شــهر، برگزاری 
مسابقات کتابخوانی با موضوع ایثار و شهادت و رونمایی از 
کتاب های تازه منتشر شده در حوزه ادبیات ایثار و شهادت 
ازجمله برنامه هایی است که با مشارکت سایر دستگاه ها 

برگزار می شود.«

کنگره»شعردفاعمقدس«
تمدیدشد

زمان ارســال آثار به بیســت وچهارمین کنگره سراسری 
»شــعر دفاع مقــدس« تــا 30 مهرمــاه تمدید شــد. 
محمدحســین انصاری نــژاد، دبیر علمی ایــن کنگره با 
اعالم این خبر گفت: باتوجه به اســتقبال پرشور شاعران 
دفاع مقدس در سراسر کشور و درخواست هایی که صورت 
گرفت، مهلت ارســال آثار به مدت یک ماه تمدید شد. لذا 
شاعران سراسر کشور تا 30 مهرماه زمان خواهند داشت تا 
آثارشان را به دبیرخانه رویداد در دفاتر استانی بنیاد حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارسال کنند.« 
او در تشریح شــرایط عمومی آثار ارســالی به این کنگره 
بیان کرد: »آثار حتماً بایســتی تولیــدی و قباًل در هیچ 
کتاب مســتقل یا مشــترک یا نشــریه ای منتشر نشده 
باشــد؛ همچنین با توجه بــه ثبت اشــعار در دبیرخانه 
مرکزی، شعرا فقط می توانند در یک استان شرکت کنند 
و درصورت شرکت در استان های مختلف، از داوری کنار 

گذاشته می شوند.«

 خـبر

 خـبر

 خـبر

سمیهعظیمی؛روزنامه نگاریادداشت

»آقارضا«و»آقامحمد«صدایشانمیزد؛حتیحاال

النازعباسیانگزارش
روزنامه نگار

کهسالهاستازکنارشرفتهاند.خودشمیگوید:
»پسرانمآقابودند،پسبایدآقاصدایشانکنم!«
صحبتازشهید»محمدســخاوتی«15سالهوشهید»رضاســخاوتی«22سالهایاستکهبا
رفتنشاندلمادررالرزاندند.مادرنگو،بگوکوهیازصبرودریاییازمعرفت.گوییرفتنپارههای
تنوسالهاچشمانتظاریبرایبرگشتنآنها،ازاویکشیرزنساختهاست.حاجیهخانم»کبری
حسینیصفا«مادرشهیدانرضاومحمدسخاوتیهرسالهدرآستانهسالروزرحلتپیامبر)ص(
وشهادتامامرضا)ع(حالوهوایدیگریدارد.آخراین2روزبرایشباتمامروزهایسالفرق
میکند؛چراکهدلبیقراروبیتابمادردرچنینروزهاییآرامگرفتهاست؛چهآنروزیکه
پیکرمحمدش12سالبعددرســتبارحلتحضرتمحمد)ص(بهآغوشاشبرگشتوچهآن
ســالیکهخبرازآوردنپیکررضایشمصادفباســالروزشــهادتامامرضا)ع(دادند.حاال
سالهاستکهمادراینشهیداندرروزهایپایانیماهصفر،مراسمویژهایبرگزارکردهوهمراه
سوگواریبرایائمه،یادیازفرزندانشهیدشمیکند؛شهداییکهصدایدلنشینتالوتقرآن

آنهاهنوزدرگوشمادرماندهاست.

حاجیه خانم حســینی بــا افتخار از پســرانش 
صحبت می کند و می گوید: »پسرانم قاری قرآن 
بودند. وقتــی آقارضا در خانه قــرآن می خواند، 
آقامحمد کنارش می نشست و از او قرآن خواندن 
یاد می گرفت. هنوز هم صدای تالوت قرآن آنها در 
گوشم هست. آنها به سبک استاد منشاوی قرآن 
می خواندند. شاید اگر آنها شهید نمی شدند، االن 
قاری بزرگ و مشهوری بودند. یادم هست همیشه 
با پدرشان سر ضبط صوت بحث داشتند. بچه ها 
دوست داشتند نوارهای تالوت قرآن گوش کنند و 
پدرشان هم می خواست اخبار رادیو را دنبال کند. 
همیشه هم پسرها پیروز می شدند و صدای قرآن 
در خانه می پیچید. پدر مرحومشان هم از اینکه 

چنین بچه هایی داشت، لذت می برد.« 

راهاندازیکتابخانهسیاردرمحله
نوجوانی آقارضا بــا تظاهرات های مــردم علیه 
رژیم شاهنشاهی مصادف شده بود و او در دوران 
دبیرستان در تکثیر و توزیع اعالمیه ها و نوارهای 
سخنرانی امام خمینی)ره( فعال بود. مادر شهیدان 
به خاطرات آن روزها اشاره می کند: »یادم هست 
بعد از پیروزی انقالب با کمک بچه های محل در 
کوچه درستکاران خیابان قلعه مرغی کتابخانه ای 
سیار درست کرد و به بچه های محله کتاب های 
دینی قرض می داد. آقارضا عاشــق مطالعه بود و 
بچه ها را به خواندن کتاب تشــویق می کرد. در 
مناسبت های مختلف به خواهر و برادرانش کتاب 
هدیه می داد و یک کتابخانه شخصی و بزرگ در 
خانه داشت. بعد از شــهادتش همه کتاب ها را به 
کتابخانه مسجد اهدا کردیم. آقارضا درسش خیلی 

خوب بود و در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول 
شــد اما به خاطر عالقه زیادش به ترویج فرهنگ 
اسالمی، از دانشگاه انصراف داد و سال1360وارد 
حوزه علمیه قم شــد. ما هم به تصمیم او احترام 
گذاشتیم. در کنار تحصیل، در کانون های فرهنگی 
و تربیتی ابوذر و میثم، مســاجد سیدالشهدا)ع(، 
زینبیه و ابــوذر قرآن و احــکام تدریس می کرد. 
در کارهای هنری مثل خطاطی و نقاشی مهارت 
خوبی داشت. به فوتبال عالقه داشت و ورزشکار 

رزمی بود.«

دیدمکهجانممیرود
تصورمان این بود که ابتدا پســر بــزرگ خانواده 
یعنی رضا به جبهه رفته اما اینطور نبوده و محمد 
در سن 15سالگی به جبهه رفته است. مادر شهید 
در این باره می گوید: »محمد شــاگرد ممتاز بود 
و همیشه از مدیر مدرســه لوح تقدیر می گرفت. 
خیلی کتاب می خواند و عضو کتابخانه مدرســه 
و مسجد بود و هرروز کلی کتاب برای خواندن به 
خانه می آورد. در کنار درس، ورزش هم می کرد 
و قهرمان رشــته جودو در باشــگاه شفق میدان 
حق شناس بود. اول مخالف رفتنش به جبهه بودیم 
چون سن کمی داشت اما آنقدر کنار گوش من و 
پدرش خواند تا راضی شدیم. 15سالش که تمام 
شد به پایگاه بسیج محل رفت و بعد از گذراندن 
دوره آموزش نظامی به جبهه اعزام شــد و برای 

رفتن چه ذوق و شوقی داشت.«
گفتن این جمالت و توصیــف روز رفتن محمد 
حال و هــوای مادر را دگرگون می کند. از شــب 
رفتن جگرگوشــه اش می گوید: »17بهمن ماه 

ماجراي يك عكس از قهرمان ماندگار

»علیاکبرسخاوتی«برادرشهیدانمحمدورضاسخاوتیبهخاطراتیازبرادرانشاشارهمکث
میکندومیگوید:»رضامبلغدینبودوازسویسازمانتبلیغاتاسالمیبهمناطقمحروم
برایفعالیتهایقرآنیاعزاممیشــد.یکباردرسن12سالگیبارضاهمسفرشدم.در
چندروزیکهآنجابههمراهشبودممیدیدمکهچقــدرمخلصانهوباکمترینامکانات
رفاهیوکاری،بهفعالیتهایقرآنیمشــغولبودوچهارتباطصمیمانهباافرادمختلف
داشت.بعدهاباخبرشدماهالیآنروستا،یکمرکزقرآنیبهنامشهیدرضاسخاوتیدر
منطقهدولتآبادبرخوارازتوابعشهراصفهانساختهاند.«اوبهخاطرهايازمحمدهماشاره
میکندومیگوید:»یادمهستوقتیخداوندبهخانوادهما،2برادردوقلوو2خواهردوقلو
اعطاکرد،محمددرنگهداریاینبچههاکمکزیادیبهپدرومادرممیکرد.یادمهست،
موقعغذاخوردنآنهارابهنوبتدردوطرفخودمینشاندوباحوصلهزیاددردهانشانلقمه
قرارمیداد.باآنهابازیمیکردوگاهیهمبچههاراهمراهخودبهکالسقرآندرمسجد

میبردتامادرمبهکارهایخانهبرسد.«
برادرشهیدبهماجراییکعکسشهیدرضاسخاوتیاشــارهمیکندومیگوید:»آقا
رضاوقتیدرحوزهعلمیهقمتحصیلمیکردبهورزشهایرزمیعالقهمندشد.زیرنظر
همحجرهاشدرحوزهآقایسیدمحمدپوالدگر)معاونفعلیوزیرورزشورئیسسابق
فدراسیونتکواندو(تمرینمیکرد.جالبایناستکهشهیدرضاسخاوتیدرخواباز
آقایپوالدگرمیخواهدکهعکساودرکنارعکسشهدایتکواندودرآکادمیتیمملی
تکواندواضافهشود.«ایناتفاقافتادوازشهیدرضاسخاوتیدرششمینیادوارهشهدای
تکواندوکارباعنوان»قهرمانماندگار«درسال1400باحضورمادروبرادرشهیدیادشد.

اله
نور

ضا 
 /  ر

ری
شه

هم
س: 

عک


