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صفحه 8
یک شنبه 3 بهمن ۱۴۰۰ 
۲۰ جمادی الثانی۱۴۴3 - شماره ۲۲۹۴7
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یک شهید، یک خاطره

پســرم هر روز صبح زود بلند می شــد و از خانه بيرون 
می رفت. ظهر که برمی گشت اطالع نداشتيم کجا رفته و چه 
کار کرده است. اصاًل به ما چيزي نمی گفت. يکشنبه خونين 
بود که همسرم از بيمارستان محل کارش با دوچرخه به خانه 
آمد و گفت: »خيابونا خيلي شلوغه، محمدعلی هنوز نيومده؟« 

با دلهره جواب دادم: »نه! نيومده.«
   گفت: »نميدونی توی خيابونا چه خبره، اجساد روي 

هم ريخته. پس اين بچه کجاس؟«
 گفتم: »صداي تيراندازي رو مي شنيدم، ولي بيرون نرفتم 

که ببينم چه خبره.«
تند بلند شدم و چادر بر سر انداختم؛ زير لب گفتم: »حتماً 

جزو همون کشته هاست.«
آن وقت به دنبال پيدا کردن محمدعلی بيرون دويدم.

***
از خســروی نو، کوچه پس کوچه گذشتم تا جلوي منزل آقاي شيرازي. خيابان ها مملو از جمعيت 
بود.  تانک ها از طرف ميدان شهدا به سمت حرم می آمدند و تيراندازي می کردند. مردی از ميان جمعيت 

فرياد می زد: »متفرق بشيد؛ اينجا نايستيد.«
به طرف مرد رفتم و گفتم: »آقا! پسرم نيومده؛ دنبالش می گردم.«

 مرد گفت: »خانوم ســريع از اينجا برو که االن خودت رو هم مي زنن. اين نامردا به هيچ کس رحم 
نمي کنن.«

 يک باره در حياطی باز شد؛ داخل حياط دويدم، عده ای پشت در ايستاده بودند. يکي گفت: »از پشت 
در کنار برويد؛ اگه مامورا ببينند که اينجا اومديد از پشت تيراندازي مي کنن و ممکنه به شما بخوره.«

با حرف او خودم را به انتهای حياط رســاندم. نمی دانم چند ســاعت گذشت که سر و صداها کمي 
آرام شد. بيرون رفتم و به کوچه بغل منزل آقاي شيرازي رسيدم. همه جاي کوچه پر از خون بود. کاله 
و کفش های بسياری گوشه و کنار افتاده بود. گريه می کردم و با خود می گفتم: »خدايا! اگه پسرم طوري 

شده باشه! مجروح يا کشته شده باشه! اصال محمدعلی کجاست؟«
همان طور که زير لب راز و نياز می کردم، با نگاهی خيس اشک تا انتهاي کوچه  رفتم، با مخروبه ای 
مواجه شدم، چند زخمي روی زمين افتاده بودند. در همين حال يک نفر از ديوار خرابه پايين پريد تا زير 
بغل مجروحي را بگيرد و به بيمارســتان ببرد. ناگهان متوجه شدم محمدعلی است. با خوشحالی گفتم: 

»اينجا چه ميکني بچه؟ بيا بريم خونه. مي بيني که اين ها به هيچ کس رحم نميکنن.«
درحالی که سعی می کرد دست های خونی اش را پشت سر پنهان کند، گفت: »نمي آم. اصال شما چرا 

دنبالم اومدين؟ االن شما رو هم مي زنن.«
هرچه اصرار کردم فايده ای نداشــت. ناچار با هر سختي که بود تنها به خانه برگشتم. محمدعلی تا 
آخر شب نيامد؛ وقتي هم آمد خيلي خسته بود. با نگرانی گفتم: »مادر جان! من رو اينقدر ناراحت نکن. 

يک دانه پسر که بيشتر ندارم اگه کشته بشی چيکار کنم؟!«
 محمدعلی در جوابم سکوت کرد. هميشه کاري را که الزم بود، انجام می داد و چيزي نمی گفت تا 

به خاطر يک دانه بودن مانعش نشويم.
خاطره ای از شهید محمدعلی پلیان
راوی: عصمت صنعتی، مادر شهید

مریم عرفانیان

 يکشنبه خونين

جامعه ايده آل !
 پرسيدم: »علی آقا ، شــنيدم بچه های لشکر 
انصار شــما رو خيلی دوست دارن. می گن شما از 
توی زندانيا جرم باالها و اعداميا رو می بَريد جبهه 
و اون قدر روشون کار می کنيد که يه آدم ديگه ای 
می شــن!« علی آقا لبخندی زد و پرسيد: »از کی 
شــنيده ای؟« با افتخار و غرور جواب دادم: »ُخب 
شــنيدم ديگه.« بعد خيلی با ادب مثل گزارشگر ها 
پرســيدم: »اين آدما خطرناک نيستن؟ تا به حال 
مشکلی براتون پيش نياورده اند؟« علی آقا با اطمينان 

گفت: »نه اصاًل و ابداً. من به نيروهام هميشه می گم... شما هم نيروی خودی شديد. اخالق تو يه جامعه 
حــرِف اوِل ميزنه. اگه ما روی اخالقيات خوب کار کنيم،جامعة ايده  آلی داريم. اگه اخالق افراد يه جامعه 
اســالمی درست باشــه ، کشور مدينة فاضله می شه. ما بايد وارد قلب و دل مردم جامعه بشيم تا مملکت 
در مســير الهی قرار بگيره. من ســعی می کنم با نيروهام اين طوری باشم و تنها چيزی هم که تو زندگی 
خيلی خوشــحالم می کنه اينه که يه آدمی که در مســير اشتباه راه می رفته بيارم تو مسير اصلی و الهی. 
امام فرمودن: جبهه دانشگاه آدم  سازيه. اگه ما پيرو خط اماميم، بايد عامل به فرمايش های امام باشيم.«

گلســتان يازدهم ، خاطرات همســر سردار شهيد علی چيت ســازيان، تهران سوره مهر ، چاپ سوم ، 
1395 ، ص 117 و 118.

او در شهر مشهد به دنيا آمد و در رشته فنی درس خواند. 
چهارده ساله بود که انقالب شد و مثل همه هم سن و سال هايش، 
در صحنه انقالب حضور داشت و دوشادوش مردم انقالبی مشهد، 
در راه پيروزی انقالب اسالمی جهاد می کرد. همين حضور باعث 
شده بود که در مسير انقالب و امام قرار بگيرد و به عنوان سرباز 
وفادار امام، در همه تظاهرات و راهپيمايی ها حضور داشته باشد 

و در مسير و خطی که امام تعيين کرده بود قرار بگيرد. 
انقالبی که ريشه در نهضت عاشورا داشت از او دلباخته ای 
ساخته بود که با پيروزی اش، پايش را به بسيج باز کرد و در آن 
مدرسه عشــق، درس معرفت و خداشناسی آموخت و طريقت 

عاشقی را پيشه خود ساخت.
 درس عشق آموخت و عاشق و دلباخته امام گرديد و در کنار 

درس به فعاليت در بسيج مشغول بود که آتش جنگ به جان مرزهای کشور و هموطنان مان شعله کشيد.
پنج ســال فعاليت در بســيج و گشت شب، از او رزمنده توانمندی ساخته بود و با جديت برای اعزام 

به جبهه ثبت نام کرد. 
حميد، شــوخ طبع و خوش خنده بود. حتی وقتی با کســی دعوايش می شد، صبورانه لبخند می زد و 
با خوش اخالقی که داشــت، آن دعوا ختم به خير می گرديد و طرف مقابلش شــرمنده می شــد. حميد، 
کارهايش را با شوخی و خنده پيش می برد، به گونه ای که وقتی گفت؛ می خواهد به جبهه برود کسی از 
اعضاء خانواده باور نمی کرد. اما او جدی جدی، دنبال اعزام بود و آن قدر دور و بر مادرش چرخيده بود و 

قربان صدقه اش رفته بود که او راضی شد و رضايت نامه اش را امضا کرده بود.
بار اول به کردســتان اعزام شــده بود و پس از مدتی که به عنوان رزمنده عادی خدمت کرد، با توجه 

به فنی بودنش در شهر سقز با خمپاره آشنا شد و در استفاده از انواع سالح های ادواتی تبحر پيدا کرد.
حميد شهپر طوسی بارها به جبهه اعزام شد و پس از مدتی به عنوان فرمانده واحد خمپاره 60،81 و 
120 ميلی متری؛ در تيپ جواداالئمه )ع( مشغول به خدمت و تامين و پشتيبانی آتش خمپاره ای رزمندگان 

در خطوط مختلفی انجام وظيفه کرد.
او پس از ادغام واحدهای ادواتی تيپ های خراســانی و تشــکيل تيپ الحديد لشکر 5 نصر، به عنوان 
فرمانده واحدهای خمپاره انداز 60،81و 120 در عمليات خيبر انجام وظيفه نمود. همرزمش مهدی ميرزايی 

از خصوصيات او چنين می گويد؛
»اخالص و روحيه معنوی رضا شــهپر طوســی، زبان زد همه بچه های ادوات لشکر بود و فرمانده ای 

دوست داشتنی، بين همه نيروها بود« 
محمدتقی عزيزی از ديگر همرزمانش، می گويد:

»برادر حميد از دوســتان نزديک بنده بود، پيش من آمد و پرســيد؛ قرآن جيبی ات را همراه داری؟ 
گفتم بله و قرآن را گرفت و به گوشه لنجی که ما را به سمت خط مقدم می برد رفت و زير نور چراغ قوه 

مشغول تالوت قرآن شد.«
 او با شجاعت در عمليات خيبر و در کنار ساير رزمندگان اين تيپ حضور داشت و سرانجام در تاريخ 
پنج اســفند 1362 در روز دوم عمليات خيبر به همراه ديگر همراهانش چون شــهيد شعبانی، با اصابت 
ترکشی که به سينه اش نشسته بود، در شرق بصره به آرزوی قلبی خود يعنی شهادت نائل گرديد. پيکر 
پاکش در مشهد تشييع و در آرامستان خواجه ربيع، در جوار ساير شهدای دفاع مقدس به آرامش ابدی 

رسيد. روحش شاد.

ستاره پانزدهم؛ فرمانده دوست داشتنی
یک ستاره از آن هزار

ابوالقاسم محمدزاده

آغاز یک سفر
همه چيز از مســتند حاج قاسم شروع شد. مستندی که 
دلم را هوايی ديار سرباز واليت کرد. ياد روز شهادت حاج قاسم 
افتــادم. روزی که تمام ايران با يک جمله در شــوک فرورفت؛ 
»ســردار رشيد اسالم؛ حاج قاسم سليمانی به شهادت رسيد«. 
يــاد روزی افتادم با هزار ترفند، خودم را به منزل حاج قاســم 
رساندم تا حال و هوای خانواده و دوستان نزديک شهيد را برای 
تمام مردم ايران بازگو کنم. و حال دومين سالگرد شهادت اين 
اسطوره مقاومت و مردانگی و ايثار فرا رسيده و من، هنوز مزار 
او را زيــارت نکرده ام. بايد کاری کنم. بايد عهدی را که با او در 
روز شهادتش بســتم تجديد کنم. دنبال راهی بودم که بتوانم 
عالوه بر زيارت مزار نورانی حاج قاســم، با خانواده های شهدای 
کرمان نيز گفت وگو کنم. و چه کسی بهتر از سردار محمدرضا 
حسنی سعدی، يار ديرين سردارسليمانی، می توانست من را ياری 
کند؟ او را می شناختم، رئيس سابق بنياد شهيد استان کرمان 
بود و مرد کار. با او تماس گرفتم و در مورد آنچه در دل داشتم 
سخن گفتم: و او هم قول مساعدت داد. چند روزی از صحبت 
ما گذشــت، تا اينکه روز بيستم دی، درست زمانی که فکرش 
را هم نمی کردم، پيامی از سردار حسنی سعدی دريافت کردم؛ 
بليط شما برای سفر به کرمان تهيه شده! متعجب مانده بودم، 
ساعت پرواز 4:30 عصر بود و من تنها 3 ساعت فرصت داشتم 
که خودم را به فرودگاه برســانم؛ به لطف شهدا، همه کارها با 
سرعت انجام شــد. راهی فرودگاه شديم. پس از مدتی انتظار، 
زمان پرواز فرارســيد و هواپيما تهران را به سمت کرمان ترک 

کرد. و اين آغاز سفری معنوی به سرزمين سرباز واليت بود...
ورود به کرمان

به خطه ای وارد شــديم که عطر شهدا هوای آن را مطبوع 
و جانفزا کرده اســت. استانی که شش هزار و 564 شهيد، 19 
هزار و 987 جانباز، هزار و257 آزاده، 43 شــهيد مدافع حرم، 
16 جانباز مدافع حرم و پنج شهيد سالمت آن، نشان از تعهد 
و غيرت مردمش دارد. در بدو ورود به فرودگاه نوشــته ســردر 
سالن ورودی توجهمان را جلب کرد: »شهيد سليمانی قهرمان 
ملت ايران است« با مشاهده اين تابلو و تصاوير حاج قاسم بر در 
و ديوار فرودگاه، خســتگی راه از تنمان به در شد. نگاه معنادار 
ســردار دل ها و هوای خنک و دلپذير کرمان، نويد سفری پر از 

معنويت را برايمان داشت. 
صبح روز سه شنبه به همراه آقايان صالحی و حسينی بلوچی 
و با توکل به خدا کار را آغاز کرديم. تصميم بر اين شــد که با 
تعدادی از مسئوالن جلسه ای برگزار کرده و هماهنگی ها را انجام 
دهيم تا بتوانيم به بهترين نحو مأموريت مان را به انجام برسانيم. 
با عنايت شــهدا، همکاری خوبی از طرف مسئوالن امر صورت 
گرفت و ارتش، نيروی انتظامی و بنياد شهيد پای کار آمدند. 

آن 23 نفر
طليعه کار به نام شهيد باهنر مزين شد و در دانشگاهی که 
به نام اين شهيد گرانقدر متبرک شده با آقای احمد يوسف زاده 
به گفت وگو پرداختم. او که اکنون مديرکل امور فرهنگی دانشگاه 
شهيد باهنر کرمان است، بيش از هشت سال از دوران جوانی خود 
را در اسارتگاه های رژيم بعث گذرانده. او خالق کتاب »آن بيست  
و  سه نفر« است و در آن خاطرات دوران اسارت 23 نوجوان را به 
رشته تحرير درآورده است.ياد تقريظ رهبر عزيزم می افتم و آن 
وصف زيبا... »در روزهای پايانی 93 و آغازين 94 با شيرينی اين 
نوشته  شيوا و جذاب و هنرمندانه، شيرين کام شدم و لحظه ها را 
با اين مردان کم سن و سال و پرهمت گذراندم. به اين نويسنده  
خوش ذوق و به آن بيست وسه نفر و به دست قدرت و حکمتی 
که همه  اين زيبائی ها، پرداخته  سرپنجه  معجزه گر اوست درود 
می فرستم و جبهه  سپاس بر خاک می سايم. يک بار ديگر کرمان 
را از دريچه  اين کتاب، آنچنانکه از ديرباز ديده و شناخته ام، ديدم 
و منشور هفت رنگ زيبا و درخشان آن را تحسين کردم.« 94/1/5

خانه دوست
در دلم ولوله ای به پا شــده و ديگر تاب فراق ندارم. بايد 
خودم را به خانه دوســت برســانم و اين آتش را فرونشانم. 
لذا رهســپار گلزار شهدای کرمان می شــوم. خنکای نسيم 
جنگل های ميانه راه و هوای بهشــتی منطقه، مشام جان را 
نوازش می دهد. گويا عطر دل انگيز شهدا است که از البه الی 
درختان و گل ها به مشــام می رسد. به گلزار شهدا رسيديم. 
گويا قدم به گوشــه ای از بهشــت نهاده ايــم. اينجا ياران و 
دلدادگان حضرت عشــق دور هم جمع شده اند؛ همان ها که 
فراق يار ديرينشان را تاب نياوردند و او را به جمع خود دعوت 
کردند. و حال، مزار حاج قاسم همچون نگينی در ميان قبور 
شهدا می درخشد. اين نور نه به چشم سر، که به چشم جان 
مشاهده می شد. معنويت خاصی بر فضا حاکم بود. ناخودآگاه 
و بی اختيار قطرات اشک جاری می شد. گويا مزار يکی از اولياء 
خاص خداوند را زيارت می کرديم. اين مسئله را همه کسانی 
که به زيارت ايشــان آمده اند تصديــق می کنند. آری وقتی 
بندگی به اوج خود می رســد و خلوص بالغ می شود، انسان 
باالتر از مالئک به پرواز در می آيد. انسان خاکی می شود يکی 
از کروبيان، می شود تالی تلو معصوم و آنگاه است که می تواند 
چراغ راهی شود در ظلمتکده نفسانيت، می تواند دست خاکيان 
در راه مانده را بگيرد و تا اوج ببرد. و من، شــهادت می دهم 
که حاج قاسم يکی از اولياء خاص الهی است که خداوند او را 
برای هدايت و پرورش انسانيت فرستاد. او در محبت اهل بيت 
عليهم السالم و به ويژه حضرت فاطمه سالم اهلل عليها ذوب شده 
بود و تمام وجودش صرف خدمت به بندگان خدا بود و همين 
است منشا فالح او. در حيرت آنچه قلب و روحم دريافت کرده 
مانده ام. گويا برای دقايقی در عالمی ديگر سير می کنم که با 
تلنگر آقای سعدی به خود می آيم. او  اشاره می کند که دوستان 
جانباز و آزاده ساعتی است که منتظرمان هستند. گويا به علت 
تاخير ما، او دوستان را به ناهار دعوت کرده و بعد از صرف ناهار 
منتظر هستند تا خاطرات نابشان را از دوران جهاد، اسارت و 

جانبازی برايمان بيان کنند. 
در راه پيرمــردی را می بينم که بــه زوار خدمت می کند. 

قصه باز هم قصه ســفر است. سفری که از ابتدا با عجایب رو به رو بود، از دلی که هوایی یار شد و توفیقی که یکباره حاصل 
شد؛ از یک پیام که نوید وصل می داد؛ سفری که مملو بود از عطر بهشت و بهشتیان؛ و شهدایی که در مهمان نوازی سنگ تمام 
گذاشتند. شهدایی که هر لحظه زندگی و هر سخنشان سرشار بود از درس زندگی. شهیدی که در نوجوانی به سان عرفا زندگی 
می کرد، یا شــهیدی که حتی خانواده اش از درجه نظامی او مطلع نبودند. و کرمان، ســرزمین عجایب بود، عجایبی که رازهای 
آسمانی شدن را در دل خود داشت؛ راز قاسم سلیمانی شدن را؛ شیرمردی که الگویی برای تمام زمان هاست. همین است که در 
اِر  اُء َعَلی الُْکَفّ ٌد َرُسوُل اهللِ َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشَدّ دومین سالگرد شهادتش 53 کشور حضور پیدا می کنند. هم او که مصداق آیه »ُمَحَمّ
ُرَحَماُء بَْیَنُهْم« بود. بزرگ مردی که شنیدن نامش بر پیکر دشمن لرزه می افکند و دوست در کنارش به آرامش می رسید. او پدر 

همه فرزندان شهدا بود و آرام دلشان. و حال مزار او زیارتگاه عاشقان خاندان عصمت و طهارت شده است.
آنچه در ادامه می خوانید سوغات سفر کرمان است؛ سوغاتی که شیرین تر از کماچ و قطاب است؛ چرا که شهد شیرین پیام 

شهیدان را با خود به همراه دارد...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

بخش اول

نوجوانانــی را می بينم که مهرهای نمازگــزاران را جمع آوری 
می کنند و کسانی که خاضعانه سرويس های بهداشتی را نظافت 
می کنند. گويا قرار نيســت اينجا کاری روی زمين بماند. و اين 
همان فرهنگ حاج قاسم است، فرهنگی که می گويد هر انسانی 
بايد برای آسايش و آرامش همنوعانش تالش کند. فرهنگی که 
اگر در جامعه حاکم شود، بهشت زمينی را به چشم خواهيم ديد...

و حال نوبت گفتن و شنيدن از دوران دفاع مقدس و 
ايثار جانبازان و آزادگان است. با همراهی آقايان حسينی 
بلوچی و صالحی توانســتم با 11 تــن از اين عزيزان 
گفت وگو کنم که با ياری خداوند در آينده ای نزديک 

شرح کامل هر يک در اين صفحه به چاپ می رسد.

خانه ای با دوشهید
پس از گفت وگو با تعدادی از جانبازان قطع نخاع آسايشگاه، 
راهی منزل شهيد اختراعی شديم. مادر شهيد که به تنهايی و با 
تمام وجود پذيرای ما شده، می گويد: »هنوز هم بعد از نماز صبح 
به انتظار آمدنش چشم به در می دوزم، در حالی که می دانم او 
شهيد شده است. عليرضا هميشه دو يا سه روز بعد از عمليات 
زنــگ می زد اما بعد از عمليات فاو هرچه منتظر شــدم تماس 
نگرفت... . بعد از آن هر زمان که شــهيد گمنامی می آورند و يا 
به مزار اين شهدا می روم، احساس می کنم فرزند خودم است.«

مقصد بعدی ما منزل شــهيدان حميدرضا و محمدجواد 
خيامــی اســت. خانه ای که بــا وجود پدر و مــادری مهربان، 
خونگرم، مهمان نواز و دوســت داشتنی، گرم و دلنشين شده. 
پدر و مادر شــهيد در پذيرايی سنگ تمام می گذارند و هرچه 
در منزل دارند در طبق اخالص می گذارند. از آنها می خواهم از 
فرزندان شهيدشان برايمان بگويند. پدر لب به سخن می گشايد 
و می گويــد: حميدرضا فرزند چهارم و محمدجواد فرزند پنجم 
خانواده بودند که هر کدام حدود چهار ســال در جبهه حضور 
داشــتند و حميدرضا وقتی که تازه وارد 21 سال شده بود، به 
شهادت رسيد و محمدجواد نيز يک سال بعد زمانی که 20 ساله 
بود، شــهيد شد. هر دو غواص بودند و حميدرضا در اولين روز 
عمليات والفجر 8 شهيد شد و بعد از سه روز پيکرش را آوردند 
و تدفين شد. حميدرضا قبل از شهادتش در گلزار شهدا، همين 

جايی که اکنون دفن است، گفته بود که اين قبر من است.
مادر صبور شــهيدان نيز گفــت: محمدجواد غواص بود و 
124 روز بعد از شــهادتش، پيکرش در کانال ماهی پيدا شــد 
و همــه می گفتند معجزه بوده که جنازه اش همانجا مانده و به 
دريا نرفته است، چون در همان منطقه ای که شهيد شد، مانده 
بود. من در شــهادت فرزندانم راضی بــه رضای خدا بودم؛ اما 
باالخره مادر هســتم. در آن چهار ماهی که از محمدجواد خبر 
نداشــتيم، کسی اشکم را نديد؛ اما نمی توانستم طاقت بياورم و 
ســخت ترين زمان، همين مدت چشــم انتظاری بود و شب ها 
تا صبح با کوچک ترين صدا بيدار می شــدم و منتظر رســيدن 

محمدجواد بودم.
حســن ختام اولين روز سفرمان حضور در منزل شهيدان 
محمدعلی و اصغر محمدآبــادی بود که وعده اين ديدار را در 
گلزار شهدا، از برادر شهدا، دوست صميمی سردار سليمانی گرفته 
بوديم. پســر ديگر اين خانواده ايثارگر و انقالبی نيز در مراسم 
تشييع حاج قاسم، بر اثر ازدحام جمعيت، دچار مرگ مغزی شده 
و االن در انتظار روز وصال يار، در سکوتی بی انتها به سر می برد...
مادر شهيدان دو شهيد ديگر را نيز در دامان خود پرورش 
داده؛ او خاله علی و محمد هژبری اســت که در دوران کودکی 
پدر و مادر خود را از دســت داده و در اين خانه نورانی رشد و 
نمو کرده اند. ســردار سليمانی سال ها به اين خانه رفت و آمد 
داشته و انسی ديرينه با اين خانواده دارد. شايد صدای گفت و گوی 
تلفنی مادر شهدا با سردار سليمانی برايتان آشنا باشد. همانجا 
که بی تاب و بی قرار، خطاب به ســردار می گويد: کجايی؟ من 
دورت بگردم، چرا نمی آيی؟ هر جا هستی خدانگهدارت باشد. 
و سردار با لحنی صميمی و خاضعانه، بعد از اينکه قربان صدقه 

مادر شهيد می رود می گويد: می آيم مادر.
چهارشنبه؛ دومین روز سفر موزه ارتش

ساعت هشت صبح روزچهارشــنبه به موزه ارتش کرمان 
رفتيم. موزه ای ديدنی که به گفته دوســتان کرمانی، در سال 
1388، در ساختمان باشگاه قديم ارتش، که دارای قدمتی بيش 
از 100 سال است، افتتاح شده است. اين بنا دارای 800 مترمربع 
زيربنا و بدون ستون است. دارای چهارهزار تجهيزات نظامی از 
زمان قاجاريه اســت که از اســتان های زاهدان، تهران، اهواز و 
گرگان جمع آوری شــده اند. همچنين 50 قطعه عکس از رهبر 
انقالب در زمان جنگ، 50 قطعه عکس از تجاوز رژيم بعث عراق 
در سال 1359، اسنادی از شهادت مردم کرمان، وصيت نامه ها و 
آثار باقيمانده از شهيدان و دو تابلوی نفيس با بيش از 100 سال 
قدمت در اين موزه به نمايش گذاشــته شده . در موزه ارتش با 
ايثارگران عبدالکريم عرب پور و محمد علی طاهری و تعدادی از 
خانواده های معظم شهدا گفت وگو کرديم و پس از ترک موزه به 
همراه احمد فرشيد، خلبان پيشکسوت به هيئت معارف جنگ 
شهيد سپهبد صياد شيرازی منطقه جنوب شرق کشور رفتيم. 
بــا امير پرويز نصيری مدير هيئت معارف جنگ صحبت کردم 
و او از فعاليت هــای اين هيئت برايمان گفت که آموزش 177 
هزار دانشجو در 330 دوره و تنها بخشی از اين فعاليت ها است. 

عارفانه های یک شهید
عصر روز دوم در مهمانسرای بنياد شهيد که محل اسکانمان 
نيز بود، با هماهنگی بنياد شــهيد و نيروی انتظامی با خانواده 
تعدادی از شــهدای نيروی انتظامی از جمله شهيد حميدرضا 
نقی زاده، شهيد اصغر احتشامی و شهيد مجيد خالدار هم کالم 
شــديم و آنها از عزيزانشــان برايمان گفتند. از عشــقی که به 
ســرزمين و مردمشان داشتند، از ايمان و صالبتشان و اينکه با 
تمام وجود در مقابل اشــرار ايستادند و جانشان را فدای امنيت 

و آسايش مردم کردند.
يکی از اين شهدا شهيد توسنگ بود. شهيد نيروی انتظامی 

که اخيرا در جريان درگيری با اشرار به شهادت رسيد. جريان اين 
درگيــری به اين صورت بوده که گويا در تاريخ 25 آبان 1400 
مأموران پليس هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی در دشت 
سمســور واقع در مرز استان کرمان با سيستان و بلوچستان با 
کاروان اشرار مسلح درگير می شوند. اين درگيری 24 ساعت به 
طول می انجامد و شهيد توسنگ که سرپرست قرارگاه عملياتی 
ابوذر بوده، با حضور فداکارانه در صحنه عمليات و درگيری تن 
به تن با يکی از اشــرار، ضمن به هالکت رساندن او، به شهادت 
می رسد. به شهادت دوستان و اقوام شهيد، او اليق اين مقام بود 
و شــيفته شهادت. آن قدر طلب شهادت کرد و از خود رشادت 

نشان داد تا به اين درجه رسيد.

در ادامه بتول ســيف الدينی مادر شهيد برهانی و خواهر 
شهيدان محمدحسن، محمدحسين و محمدعباس سيف الدينی، 
برايمان از پسر و برادران شهيدش گفت... محمدحسن در سال 
60 در شکست حصر آبادان در سن 19 سالگی به شهادت رسيد، 
محمدعباس شب اول فروردين 63 در سن 18 سالگی در عمليات 
خيبر شــهيد شد و محمدحسين که در عمليات والفجر هشت 
شيميايی شده بود، سال 67 به برادران شهيدم پيوست. و البته 

محمدجعفر هم جانباز شيميايی است.
پســرم محسن عارف بود. دين او ارثی نبود و با مطالعه به 
اين عرفان رســيده بود، او زيــاد کتاب مطالعه می کرد و حتی 
تــورات و انجيل را خوانده بود. او در يکی از يادداشــت هايش 
 نوشــته بود: »من با خدای خود عهد بسته ام. من از آن خودم 

نيستم«.
محسن وصيت نامه بسيار آموزنده ای دارد که از طريق عروس 
حضرت امام)ره(، وصيت نامه محسن را برای ايشان فرستادم. و 
حضرت امــام)ره( فرمودند: همه وصيت نامه ها عزيزند اما اين 

وصيت نامه چيز ديگری است.«
خانه هایی که حسینیه و فاطمیه شدند

پس از آن به منزل دوشــهيد ديگر نيز رفتيم. دو شــهيد 
عاشق، دوشــهيدی که همچون ساير شــهدای اين سرزمين 
نمی خواســتند لحظه ای از اهل بيت دور باشــند. همين است 
که خانواده هايشــان خانه ها را به نام مادرسادات و سيدالشهداء 
عليهماالسالم فاطميه و حسينيه ناميده اند، تا محلی باشد برای 

آمدوشد عشاق اهل بيت عليهم السالم.
حاج عباس، پدر شهيد محمدکاظم کيانی که خود در زمان 
جنگ دوشــادوش رزمندگان اسالم جانفشانی نموده، به عشق 
امام حسين)ع( و شهدا، در طبقه دوم خانه خود حسينيه ای بنا 
کرده. وقتی وارد حسينيه شدم، متوجه شدم مراسم جشنی در 
حال برگزاری است. گويا مراسم جشن تکليف برادرزاده 9 ساله 
شهيد کيانی بود. همه اقوام و مردم محله برای ادای احترام به 
شــهيد و تبريک به خانواده او، در اين جشن حضور پيدا کرده 
بودند. حســينيه با وجود تصاويری که از شهدا، امام و جبهه ها 
بر روی ديوارهايش نصب شده بود، حال و هوای روزهای جهاد 
و شــهادت را برايمان تداعی می کرد. گويا اينجا جبهه ديگری 
است که حال در حوزه جنگ نرم سربازهايش را  تربيت می کند 
تا بتوانند در مقابل دشــمن مکار بايستند. با پدر شهيد کيانی 
کــه صحبت می کنم. او هدف از احداث اين حســينيه را ثبت 
يادبودهای شهدا و زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدای کرمانی 
به خصوص شهدای لشکر هميشه پيروز 41 ثاراهلل بيان می کند. 
با خانواده شهيد خداحافظی کرديم و راهی فاطميه شهيد 
محمدمهدی صادقی شديم. پدر شهيد، وزير شعار کرمان است. 
فردی باصالبت و اهل دل، که با مداحی زيبای خود دل هايمان 
را راهی کربال کرد. آقای صالحی، دوســت و همسفرمان نيز در 
مقابــل نوحه منو يکم ببين... را خواند و ياد شــهدای گرانقدر 
مدافع حرم نيز تازه شــد. عطر شهدا فضا را پر کرده بود، گويا 
خود شــهيد صادقی نيز در مجلس حضور يافته و آن را پيش 
می برد. در دل خدا را بابت اين همه لطف و عنايت شکر گفتم. 
چه عنايتی باالتر از اينکه در حسينيه شهيد باشيم و برای ساالر 

شهيدان سينه بزنيم.
باغ موزه دفاع مقدس

باغ مــوزه دفاع مقدس کرمان جــزو اولين و بزرگ ترين 
موزه های دفاع مقدس کشور است. قبور هشت شهيد گمنام در 
محوطه به چشم می خورد، پس از ادای احترام به ساحت شهدا، 
گشتی در محوطه می زنيم. تماشای آبنما و شنيدن صدای جريان 
آب برای هر بيننده ای لذت بخش است. در محوطه مجسمه های 
17 سردار شهيد استان روی الله های سنگی ديده می شود که 
حال و هوايی خاص به وجود آورده اند. در نهايت به سر در ورودی 
می رسيم که زير آن هشت ســتون به نشان هشت سال دفاع 
مقدس، به صورت شبکه ای از جنس پوکه درست شده اند و نمادی 
از شبکه های ضريح اباعبداهلل الحسين)ع( هستند. پرچم سبز »يا 
ثاراهلل« هم در اينجا به چشم می خورد که پنجه ای منقوش به 
عبارت »اهلل اکبر« در باالی آن قرار دارد و به ياد علمدار کربال 
برافراشته شده است. اين نمادها نشان می دهند که جنگ نشات 
گرفته از کربال و عاشورا بوده است. پس از سردر، گنبد و نمای 
موزه را می بينيم که به شکل الله ای در حال شکفتن است. اين 
الله چهار گلبرگ در چهار طرف دارد که به شــکل بادگيرهای 
قديم کرمان ســاخته شده اند و به عنوان نورگير کاربرد دارند. با 
عبور از هشت پله و ديدن نفربرهای ساخت برزيل که از غنائم 

جنگ هستند، به ورودی می رسيم که نمايی از سنگرهای بتنی 
جنگ دارد و ما را به داخل ســاختمان هدايت می کند. داخل 
ســاختمان به چند بخش يا به عبارتی چند تاالر تقسيم شده 
است؛ از جمله تاالر عبرت، تاالر بصيرت، تاالر نور، تاالر شقايق 
و تاالر شــهدا که در هر تاالر تصاوير و ابزارهايی که متعلق به 
بخشــی از دفاع مقدس است به نمايش گذاشته شده. به عنوان 
مثال در تاالر نور، نقشــه ها، اسناد و عکس های بمباران هوايی 
مناطق مختلف کشور را خواهيد ديد؛ بمبارانی که سرآغاز جنگ 

تحميلی بود و در تاريخ  31 شهريور سال1359 با پرواز ميگ ها 
و بمباران 11 شهر ايران اتفاق افتاد. 

در ادامــه به موزه روباز می رســيم. در فضای باز موزه نيز 
قســمت های مختلفی از جمله محل نمايش تجهيزات نظامی 
و عملياتی، بازســازی عمليات کربالی 5 در شلمچه و خاکريز 
و ســنگرهای ايرانی به چشــم می خورد و در انتهای فضای باز 
به قســمتی می رسيم که نمادی از هشت هزار شهيد کرمان و 
سيستان و بلوچستان محسوب می شود. در اين مکان سنگ مزار 
نمادين اين شــهدا به چشم می خورد که به تفکيک شهرستان 

به نمايش درآمده اند.
به شهدا فکر می کنم؛ به شهيد توسنگ که به شهادت مردم 
کرمان و همکارانش، فردی مردمی و متواضع بود، به مردم کمک 
می کرد و ارتباطی خوب و صميمی با آنها داشــت. با مجموعه 
تحت پوشــش خودش به خوبی رفتار می کرد. آن قدر متواضع 
بود که حتی خانواده اش هم از درجه و سمتش اطالع نداشتند. 
جزو معدود کســانی بود که پس از دريافت درجه ســرهنگی، 
تغيير محسوســی در رفتارش مشاهده نشد. در جلسات، بين 
مردم و انتهای مجلس می نشست و جای خاصی برای خودش 

در نظر نمی گرفت و... .
همه اين جمــالت را بارها در ذهن مرور می کنم. اما مگر 
می شود انسان شيفته مرام و معرفت چنين کسی نشود. همين 
است که دل هايمان را به سوی ماهان، مزار شهيد روانه می کند. 
هوا بس ناجوانمردانه ســرد است؛ اما سردی هوا نيز تأثيری در 
تصميم ما ندارد؛ چرا که دلمان به محبت و عنايت شــهدا گرم 
است و همين گرما، محرک ما برای رسيدن به گلزار شهداست. 
ماهان در 35 کيلومتری جنوب شرقی کرمان واقع شده است. 
شهری زيبا که به دليل قرار گرفتن در دامنه کوه های جوپار و 
پلوار يکی از مناطق بسيار خوش آب و هوای استان کرمان است 

و از شهرهای گردشگری ايران به شمار می آيد.
گنبد جبلیه

در بين مســير، گنبد جبليه را ديديم. گنبدی که با خاک 
و شــير شتر ساخته شده و اکنون موزه سنگ است. اين جاذبه 
گردشــگری، تنها بنای سنگی کرمان بوده که بدون هيچ گونه 

حصاری اطراف آن در شهر پابرجاست.
تاريخ دقيق ســاخت بنا مشخص نيست؛ اما از ساختار آن 
می توان حدس زد که در اواخر دوره ساســانی ساخته و اوايل 
دوره اسالمی مرمت شده و يا معماران اوايل دوره اسالمی آن را 
با الهام از معماری دوره ساسانی بنا کرده اند. عده ای می گويند 

که اين بنای تاريخی در گذشته يک آتشکده بوده؛ اما به دليل 
اينکه معماری آن هيچ شــباهتی به آتشکده ندارد اين نظريه 
رد می شــود، گروهی ديگر از کارشناســان هم می گويند که 
اين بنا آرامگاه يکی از زرتشــتيان بوده است و مربوط به اواخر 
دوره ساســانی است. اما عده ديگری می گويند به اين دليل که 
بــه اين گنبد گبری می گويند، پس قدمــت اين بنا به دوران 
قبل از اســالم باز می گردد. اين بنای ارزشمند تاريخی در سال 
1316 توســط وزارت فرهنگ در فهرســت آثار ملی به ثبت 
 رسيد و در سال 1383 پس از مرمت تبديل به گنجينه جبليه 

شد.
اين بنا به صورت هشت ضلعی ساخته شده و سنگ، عمده 
مصالحی بوده که در ساخت آن به کار رفته است. در هر ضلع 
اين بنا هشــت در به عــرض دو متر وجــود دارد که به خاطر 
استحکام بنا، هفت در را با سنگ پوشانده و تنها يک در را باز نگه 
داشته اند. سقف گنبد جبليه را از آجر ساخته اند و داخل آن را با 
گچبری های زيبا جلوه داده اند. با توجه به گفته دوستان کرمانی، 
در اين گنبد تقريبا بيش از 120 قطعه سنگ حجاری شده کشف 
شده که مربوط به دوره های مختلف تاريخی می شوند، از جمله  
اين سنگ ها عبارتند از سنگ هزار ساله رابر، سنگ مقبره خواجه 
اتابک مربوط به دوران سلجوقی و سنگ قبر ميرزا آقاخان، پسر 
ميرزا احمد علی خان وزيری نويســنده تاريخ کرمان و چندين 

نمونه وقف سنگی و …  اشاره کرد.
گلزار شهدای ماهان

بعد از گشــت و گذار در اين بنای تاريخی به سمت گلزار 
شهدا حرکت کرديم. در بين راه خاطراتی را که از خانواده های 
شهدا شــنيدم در ذهن مرور می کردم. اينکه چه رشادت هايی 
توسط اين شيرمردان برای سرفرازی اسالم و ايران صورت گرفته. 
چه جوان هايی که از بهترين دوران زندگی خود، از کانون گرم 

خانواده و زن و فرزند گذشتند تا امروز پرچم پرصالبت جمهوری 
اســالمی برفراز باشــد. لذا بايد بارها و بارها از شــهدا گفت و 
شنيد. بايد از آنها رســم آزادی و آزادگی را آموخت... غرق در 
اين افکارم که با  اشــاره دوستان متوجه می شوم به گلزار شهدا 
رسيده ايم. در بدو ورود به گلزار شهدا پيام های نصب شده روی 
ستون ها خودنمايی می کند؛ »ما با جهاد، با مرگ می جنگيم و 
از او به شــهادت می گريزيم«، »فکر کن چند چفيه خونی شد 
تا چادری خاکی نشود« ،«شهدا مبدا و منشاء حياتند؛ زمينی 
بودنــد، اما زمين گير نبودنــد«، »خدايا کمک کن اگر در صف 
شهدا غايبيم، در صف پيام رسانان راهشان غايب نباشيم«. آری 
بايد در صف پيام رســانان شهدا بمانيم تا اين نسل و نسل های 

بعد راه را گم نکنند...
جمالت را به ذهن ســپردم و همراه با دوستان بر سر مزار 
شهيد توسنگ حاضر شدم. مزاری که در گوشه ای از گلزار قرار 
دارد و شــباهت بسياری به مزار حاج قاسم دارد. تمثال شهيد 
را می بينــم که بر روی ديوار منقش شــده و زيبايی خاصی به 
گلزار بخشــيده. در کنار مزار شــهيد، فردی را ديدم که محو 
تصوير شــهيد شده، گويا او را می شناســد و در دل با او نجوا 
می کند. بعد از کمی مکث جلو رفتم و سر صحبت را باز کردم. 
حدسم درست بود، او يکی از کسانی بود که چندين سال قبل 
سرباز شهيد توسنگ بود و به گونه ای مريد شخصيت و مرام او 
شده بود. نامش را پرسيدم، گفت: سعيد محمديان هستم. از او 
خواستم تا در مورد شخصيت شهيد برايمان بگويد و او با آهی 
که نشان از دردی بزرگ داشت گفت: من از زمانی که خودم را 
شــناختم، با وجود سختی های فراوانی که در زندگی ديدم 10 
بار گريه کردم که يک بار آن در شهادت شهيد توسنگ بود. من 
به او می گفتم رئيس. آن قدر او را دوست داشتم که هر از گاهی 
از کرمان می آمدم و به او ســر می زدم. هنوز هم به سر مزارش 

می آيم و با او درددل می کنم. 
شــهيد توسنگ واقعاً کاربلد و خبره بود. او وجب به وجب 
اينجا را می شناخت. اگر کسی گم می شد، برای يافتن او نياز به 
نقشه نمی ديدند. وقتی سوار هلی کوپتر می شد خودش می گفت: 
کجــا برويد. يعنی هم به صورت هوايی و هم زمينی، به منطقه 
مسلط بود. شهيد توسنگ در چند مأموريت که برای پاکسازی 
منطقه از اشــرار انجام شد، با حاج قاسم همراه بود. معموال در 
پاکسازی ها ماشين چهارم متعلق به فرمانده است؛ اما او همواره 
در مقابل همه حرکت می کرد. می گفت: اگر قرار اســت اتفاق 
بدی بيفتد اول برای من بيفتد. همان شبی هم که به شهادت 
رسيد نخواسته بود ماشين مهماتی را که اشرار در زير آن پنهان 
شــده بودند بزند؛ گفته بود اين ماشــين متعلق به بيت المال 
است. برای همين هم از نزديک درگير شده و به شهادت رسيد. 
 همواره همين طور بود، هميشــه پيشــرو بود و هوای همه را 

داشت. 
بقعه ای از دل تاریخ

در راه برگشــت از ماهان بقعه شاه نعمت اهلل را ديديم و به 
پيشــنهاد دوستان سری به اين بنای تاريخی زديم. بنايی زيبا، 
بــا رمز و رازهای معماری و صحن زيبا و درختان ســرو قامت 
برافراشته که هر بيننده ای را مجذوب خود می کند و ساعت ها 
بــه فکر فرو می برد. بنايی با چهــار صحن اصلی، دو مناره، دو 
گلدســته، دو رواق، شــربتخانه، آب انبار و زائرسرا است. روی 
يکی از تابلوهای راهنما قدمت اين بنا را به قرن نهم هجری و 
دوره تاريخی تيموريان نسبت داده و در مورد ويژگی بنا عنوان 
کرده: انواع تزئينات مرسوم در معماری ايران از قبيل گچبری، 
کاشی کاری، نقاشــی خطاطی، حجاری باشکوه در ساختار آن 

به کار رفته است.
يکی ديگر از تابلوها در مورد شخصيت شاه نعمت اهلل ولی 
نوشــته بود: شاه نعمت اهلل ولی با نام واقعی سيد نورالدين شاه 
نعمت اهلل ولی ماهانی کرمانی، از ســادات حسينی است که با 
19 نســل به جد خود حضرت محمد)ص( می رسد و نوه امام 
محمد باقر)ع( می باشد. او شاعر و عارف ايرانی قرن هشتم و نهم 
هجری است که از آثار او می توان به ديوان اشعاری بالغ بر 16هزار 
بيت شعر، 114 رساله عرفانی، قصيده مشهور پيشگويی و شرح 
لمعات  اشاره کرد. عالوه بر تابلوهای معرفی بنا و شاه نعمت اهلل 
ولی، مطالبی جهت معرفی شخصيت سردار سليمانی نوشته و 
بر در و ديوار بنا نصب شده بود. يک کار فرهنگی ارزشمند که 
باعث می شود گردشگران و عالقه مند به شاه نعمت اهلل، با اسطوره 

بزرگ ايران و اسالم نيز آشنا شوند.
این سفر ادامه دارد...

سفرنامه کرمان 

 سفر به دیار
سـرباز والیت


