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حکمتشرابعداًمیفهمی!
یک شهید، یک خاطره

نقاشی می کشید. یک روز، نقاشی اش را روبه رویم گرفت؛ تصویر شهیدی که ترکش به پشت 
سرش اصابت کرده بود. نگاهم به زیر نویس نقاشی اش خیره ماند! پرسیدم:

- »عه! چرا این مطلب رو نوشتی؟«
جواب داد: »حکمتش رو بعدها می فهمی مادر.«
***

وقتی حکمتش را فهمیدم که پیکرش آمد! آن روز خودش را کشیده بود. هم رزمش می گفت 
ترکش به پشــت سرش اصابت کرد. درست مثل همان نقاشی ای که کشیده بود! زیرنویس آن را 

امضاکرده و با خط درشت نوشته بود: »اثری از شهید سید محسن تبادکانی.« 
خاطره ای از شهید سیدمحسن تبادکانی 
راوی: فاطمه چرخکار، مادر شهید 

مریم عرفانیان

خانه پربرکت
اصالت ما یزدی است و وقتی پدر و مادرمان ازدواج 
کردنــد به تهران آمدند و همه بچه ها در تهران به دنیا 
آمدند. شــغل پدرم معماری و بنایی بــود. مادرم هم 
خانــه دار بود. ما 9 فرزند هســتیم؛ چهار خواهر و پنج 
برادر که دو برادرمان شهید شده اند. اولین فرزند خانواده 
ما قاســم است؛ او متولد 15 آذر سال 41 است، بعدی 
محمدرضاست که متولد25 آذر 43 است، فرزند سوم 
حسین است که متولد سال 45 است و جبهه رفته. در 
یک برهه زمانی هر سه برادر بزرگم در جبهه بودند. دو 
خواهر دارم که خانه دار هستند. برادر دیگرم هم که سن 
و ســالی نداشت که بتواند در جنگ حاضر باشد و االن 
در هواپیمایی کار می کند. برادر دیگرم در نیروی هوایی 

سپاه است، بعد هم من و خواهر کوچکترم هستیم.
محمدرضا مهربان و دلسوز بود

برادر کوچکم محمدرضا در 24 فروردین سال 62 
در والفجر مقدماتی در شرهانی بر اثر اصابت ترکش به 
شــهادت رسید، من آن زمان چهار سالم بود و در کل 
خاطره ای از ایشان ندارم و هر چه می دانم از گفته های 

دیگران است. 
محمدرضــا خیلی تودار و کم حرف و بچه خوب و 
دلسوزی بود. اصال برایش آشنا و غریبه فرقی نداشت و 
به همه کمک می کرد. شب ها که از مسجد برمی گشت 
می گفت مادر خسته شده ای و من بقیه کارها را انجام 

می دهم. 
رفتن محمدرضا از بچه های محل شروع شد. ما آن 
زمان ساکن محله نظام آباد بودیم. یکی دو تا از بچه های 
محل که عازم می شوند، محمدرضا هم تحریک می شود 
که برود. او اول دبیرستان بود و نیاز به رضایت نامه داشت، 
به او رضایت دادیم اما به خاطر سنش اجازه نمی دادند. 
برای همین هم با هزار ترفند و با دستکاری شناسنامه 

با بچه های مسجد به جبهه رفت.
به خاطر جثه کوچک محمدرضا به او اجازه شرکت 
در عملیات را نمی دادند. برای همین هم سه چهار روز 
قبل از عملیات، بعد از نماز صبح کوله پشــتی اش را پر 
از ســنگ می کرد و حدود 12 دور دور میدان صبحگاه 
می چرخیــد که تــوان بدنی اش را باال ببــرد. یک روز 
فرمانده اش او را می بیند و پرس وجو می کند که ببیند 
چــرا این کار را انجــام می دهد و وقتی دلیل کارش را 
می فهمــد، به خاطر تالش و پشــتکارش با حضورش 
در عملیات موافقت می کنــد و در همان عملیات هم 
به شهادت می رســد. محمدرضا در آن عملیات کمک 

آرپی جی بود. 
شهادت محمدرضا

محمدرضا به همراه دو تا از دوستانش بوده که در 
پایان عملیات خمپاره ای وســط آنها می خورد و بیشتر 
محمدرضا را درگیــر می کند و برای آن دو نفر اتفاقی 
نمی افتد. دوستش می گفت وقتی پهلوی محمدرضا دچار 
جراحت شــد چند قدمی برداشت و چند بار یا حسین 

گفت و روی زمین افتاد. 
خوابی که تعبیر شد

یکی از اقوام در همســایگی ما زندگی می کردند؛ 
ایشــان معلم بودند و سال 61 در آزادسازی خرمشهر، 
زودتر از محمدرضا به شهادت رسیده بودند. مادرم یک 
شــب خواب دیده بود که قاســم و محمدرضا با هم از 
جنگ برگشته اند و این شهید با موتور آمد و محمدرضا 

را سوار کرد و رفت اما قاسم ماند.
یکی دو روز بعد چندتا از بچه های مســجد آمدند 
که خبر شهادت محمدرضا را بدهند و قاسم جلوی در 
رفته بود. مادر می گوید: من دیدم برگشتن قاسم خیلی 
طول کشید، از حسین پرسیدم چه کسی جلوی در است. 
گفت یکی دو تا از بچه های مسجد هستند. من هم رفتم 
پشت در ایســتادم که ببینم چه خبر است. قاسم هم 
متوجه شــد که من پشت در هستم؛ اما چیزی نگفت. 
وقتی قاســم آمد داخل بــه او گفتم چیزی نگو خودم 

فهمیدم، خوابم تعبیر شد. 
شهادت قاسم

قاسم سال 67 در عملیات بیت المقدس منطقه شاخ 
شمیران، در 26 ســالگی به شهادت رسید. او فرمانده 
دسته بود و در چند عملیات شرکت کرد، در کربالی 4 
از ناحیه ران پا و کتف مجروح شد و در بیت المقدس4 
به شــهادت رســید. آن زمان من کالس سوم دبستان 
بودم. قاسم سربازی را از سپاه شروع کرده بود و حدود 
23 ســالگی وارد جبهه شــد و روی هم رفته یکی دو 
سال در جبهه بود اما نه به طور پیوسته، چون نظامی و 
کارمند بود و همزمان درس هم می خواند و کمتر به او 

مرخصی می دادند.
با قاسم احساس امنیت داشتم

قاسم خیلی مودب، با اخالص و تقوا، خوش اخالق و 
صبور بود. و من با سن کمی که داشتم اینها را در رفتار 
و کردارش می دیدم. هر بار که بحث و جدلی بین اعضا 
بود وقتی قاسم وارد می شد همه آرام می شدند. نه اینکه 
بترسند؛ بلکه طوری رفتار و صحبت می کرد که جو تغییر 
می کرد و انگار نه انگار که یک ســاعت ما با هم بحث 
می کردیم. کال هر جایی که قاسم بود احساس امنیت 
می کردم، احساس یک پناه را داشتم، یک تکیه گاه بود.

یادم هســت که ماه رمضان بود و من با ماشــین 
تصادف کرده بودم و دهانم پر از خون شده بود. معطل 
نشدم کســی بیاید و به من کمک کند، خودم دویدم 
سمت خانه و برعکس بسیاری از بچه ها به جای اینکه 
پدر و مادرم را صدا کنم قاسم را صدا می کردم. می گفتند 

چه اتفاقی افتاده. می گفتم قاسم کجاست. 

بهروحتصلواتپسر
 پســرم وصیت کرده بود برایش زیاد قرآن بخوانیم. دوست نداشت برایش گریه کنیم همیشه می گفت » شهید که 

گریه نداره. «
غالمحسین بعد از شهادتش هم ما را تنها نگذاشت. هنوز هم هر وقت مشکلی دارم می روم باال سر قبرش ، یک حمد 
و هفت بار ســوره )انا انزلنا( را می خوانم و درددل می کنم . عجیب اســت، ولی وقتی درد دل ها و ناراحتی هایم رو بهش 
میگم ، فوری مشــکالتم حل می شــود! مدتی بود که همسایه نااهلی داشتیم که کلی از دستش در عذاب بودیم. رفتم 
سر خاک غالمحسین و بهش گفتم » مگه نمی بینی مادرت عذاب می کشه ؟! راضی نشو که این قدر اذیت بشم پسر!« 
خدا گواهه آخرهای همون شب همسایمون داشت اسباب کشی می کرد! باورم نمی شـــد که به این زودی به داد دلـم 
رســـیده باشـــد. هـنوز هم خـوابـش رو می بینم، گاهی می بینم آمده خانه مون و لباس پاسداری تمیزی بر تن کرده ، 
گاهی بـغلش می کنم و گاهی هـم فـقط نگاهم می کـند و من مـدام صـلوات می فـرستم و می گویم به روحت صلوات 

پسر، به روحت صلوات ... .
به نقل از ؛ مادران ، روایت خاطره از مادر شهید حسن باقری )غالمحسین افشردی( 

 حکایت پرواز برادران 
» قاسم و محمدرضا پورقدیری« 

 خانه ای ســاده و خانواده ای گرم و صمیمی دارند؛ استاد حسن پدر خانواده مردی انقالبی و زحمتکش است، از همان ها که صبح زود 
بسم اهلل گویان در پی روزی حالل خانه را ترک می کنند و شب هنگام با تنی رنجور اما با صالبت به خانه برمی گردند، تا حاصل دسترنجشان 
قوای تسبیح حق شود. صدیقه مادر 9 فرزند است؛ اما تعداد فرزندان نه تنها خللی در شیوه تربیتی او ایجاد نکرده بلکه حاصل زحمات 
او سه فرزند ایثارگر است؛ محمدرضا که نوجوانی است مهربان و دلسوز، ارزش دست های پینه بسته پدر و پاهای پردرد مادر را می داند 
و در همه حال یار و غمخوار آنان است. در ظاهر ساکت و آرام است و در درونش غوغایی برپاست. جثه ای کوچک دارد اما عزمی بزرگ. 
همین اســت که به هر دری می زند تا راه پروازش را هموار کند و در نهایت به آرزویش می رســد. قاسم اما یک پاسدار است، پاسداری 
که دوستانش از شدت تقوا و خلوص او را متقی می نامند، همان که می تواند الگوی تمام اقشار باشد، چه آنجا که به عنوان یک کارمند 
سنگین ترین پرونده ها را به نتیجه می رساند، چه آنجا که عصای دست پدر و مادر است و چه آن هنگام که به عنوان فرمانده دسته جانش 
را سپر بالی رزمندگان می کند. و حسین که جانباز است؛ ولی بیشتر از جراحت ترکش و بمب شیمیایی داغ برادر قلب و روحش را آزرده.... 
و حال سمیه پورقدیری خواهر دو شهید محمدرضا و قاسم که نامش را از خوش سلیقگی برادر دارد، از دو عزیز سفرکرده اش برایمان 

می گوید، از محمدرضا که تنها تصویری مبهم از او در خاطر دارد و قاسم که حتی نام و یادش، آرامشی بی انتها به همراه دارد...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

حاال هم هر چه را که از قاسم و محمدرضا گرفتم به 
بچه ها انتقال می دهم. مثال به پسرم در مورد محمدرضا 
می گویــم ببینید با این  جثه ضعیف چقدر احســاس 
مســئولیت داشــته؛ چون حتــی در عکس هایش هم 

مشخص است که چقدر جثه کوچکی داشته.
مودب، متواضع و قانع بود

به همه احترام می گذاشت. در نشست و برخاستش 
همیشــه مودب بود. حتی من ندیده بودم که چهارزانو 
بنشیند، همیشه دو زانو بود. در آلبوم ها هم همه عکس ها 
به همین صورت است. ظاهر خیلی آراسته ای داشت، با 
اینکه لباس نو نداشت. معموال لباس قاسم و محمدرضا و 
حسین مانند هم بود. مادرم می گفت برایشان یک کفش 
و پیراهن نو خریدیم. محمدرضا کفش نو خودش را برده 
بــود خاکی کرده بود و گفته بود من روی اینکه با این 
کفش نو بروم مدرســه را ندارم. قاسم هم اینطور نبود 

که عید لباس نو بگیرد. 
معموال از طرف بنیاد شــهید به خانواده های شهدا 
هدایایی می دادند. زمانی که محمدرضا شهید شد قاسم 
به مادرم گفته بود دوست ندارم حتی یک بار هم سمت 
بنیاد بروی و درخواســتی داشته باشــی. ما هر کاری 
کردیم برای خدا کردیم. قرار نیســت اگر یک فرزندت 
رفته بخواهی مزایایی دریافت کنی. و زمانی که قاســم 
شهید شد تا 4، 5 سال حقوقی دریافت نکردیم، یکی از 
دوستان قاسم متوجه موضوع شد آمد منزل ما. مادرم 
گفت قاسم دوست نداشت ما از مزایای خانواده شهید 
اســتفاده کنیم، االن دستمان هم تنگ است؛ اما فرض 

می کنیم که اصال این دو تا هم شهید نشده اند. 
حساس به بیت المال

قاسم خیلی به بیت المال حساس بود. یک موتور و 
یک ماشین زیرپایش بود. ما عروسی یکی از اقوام در کرج 
دعوت شده بودیم. وسیله هم نداشتیم. قاسم گفت من 
حاضرم خودم یک ماشین از دوست و آشنا برایتان جور 
کنم؛ اما با این ماشین نرویم؛ چون برای بیت المال است. 
با اینکه حقوق ومزایای آنچنانی نداشت، به دوستانش 
سفارش کرده بود که من حدود 700 تومان خمس دارم. 

معروف به متقی
در محل کار به قاســم می گفتند متقی؛ چون یک 
تواضع خاصی داشت. دوستانش می گوید او نمونه ای از 
تقوا بود. در سپاه در قسمت گزینش بود و به همین دلیل 
اطالعات خیلی باالیی داشت. هر چه از او می پرسیدیم 

بلــد بود، اصــال فرقی نمی کرد در چــه زمینه ای از او 
سؤال شــود، جواب همه را می دانست. دوست و آشنا 
هم سؤاالتشــان را از او می پرسیدند. من هم بچه بودم 
و خیلی دوســت داشتم پایتخت کشورها را بشناسم و 

قاسم به همه سؤاالتم پاسخ می داد. 
لقمه حالل و ادب پدر

شغل پدرم بنایی بود و در ساخت چندین مدرسه 
هم مشارکت داشته، مثال شاهد ابن سینا. مادرم تعریف 
می کند که اگر پدر برای کســی بنایی می کرد و مثال 
دســتمزدش 80 تومان بــود او 50 تومان می گرفت. 
هــر مقداری که به او می دادند رضایت می داد و حرفی 
نمی زد. مادرم ناراحت بوده که همیشــه از آن چیزی 
که حقش بوده کمتر می گرفته. شــاگردان پدرم االن 

بسازبفروش های بزرگ تهران هستند.
از طرفــی پــدرم خیلی به پدر و مــادرش احترام 
می گذاشــته. مثال اگر پدرش وارد خانه می شــد و او 
دراز کشیده بود از جا بلند می شد و هر چه او می گفته 
بی چون و چرا انجام می داده؛ حتی کاری که باب میلش 
نبوده. اگر پدربزرگم او را دعوا می کرده حرفی نمی زده. 
وقتی کالس پنجم بوده پدرش به او اجازه ادامه تحصیل 
نمی دهد و او را برای بنایی می فرســتد. و از همان سن 
شروع به کار می کند و پدرش هم در همان ایام از دنیا 

می رود و پدرم می شود نان آور خانواده. 
پدرم هم بچه ها را نازپرورده نکرد. تابستان که می شد 
سه برادر بزرگ ترم را با اینکه سنی نداشتند برای بنایی 
می برد. حتی زمانی که قاسم امتحان داشت او را برای 
کار با خود می برد. مادرم می گفت قاســم امتحان دارد 
او را نبر و جالب اینکه خود قاسم می گفت چیزی نگو. 
بعد با پدرش می رفت و شــب برمی گشــت و تا صبح 

درس می خواند.
به یاد دارم برادرم کــه در هواپیمایی کار می کند 
زمانی برای تحصیلش پول الزم داشــت. پدر می گفت 
محسن! در تابستان کار کن و خرج تحصیلت را دربیاور. 
اگر از االن کار کردی مرد کار می شوی و آن موقع است 

که ارزش پول را می دانی. 
من هم برای دانشگاه در رشته گرافیک قبول شده 

بودم و مخارج این رشته هم باال بود. پدرم می گفت تو 
که دختر هســتی و نمی توانی بروی سر کار. به برادرم 
می گفت اگر تو می توانی خرج دانشگاهش را بدهی سمیه 
برود. همیشه به برادرانم می گفت سعی کنید خودتان 
گلیمتان را از آب دربیاورید. پدرم حدود 75 سالش بود 
که از دنیا رفت و به یاد ندارم که در این مدت از کسی 
پول قرض کرده باشــد. دنبال وام هم نبود و پس انداز 
آنچنانی هم نداشــت. پول قرض می داد اما نمی گرفت. 
تاکید هم داشت که اگر کسی می گوید فالن روز پول را 
می آورم همان روز بیاورد. خیلی به این مسائل مقید بود. 
پدر مخالفتی با جبهه رفتن بچه ها نداشتند. او کار 
سختی داشت و تصویر من از پدر فردی است که صبح 
با لباس کار از منزل می رود بیرون و شب خسته و کوفته 
برمی گردد. از شغلی که خیلی بدم می آید بنایی است. 
پدر در راهپیمایی های زمان انقالب شرکت می کرد. 
یک بار با زیرشــلواری و زیرپیراهنی برگشته بود. مادر 
گفته بود حســن پس لباس هایت کجاست. گفته بود 
ســرباز فــراری دیدم و لباس هایم را بــه او دادم که تا 
یــک جایی برود. آن زمــان نزدیک منزل ما یک خانه 
متروکه بود که قاسم و دوستانشان در آن مواد منفجره 
می ســاختند. پدر حدود 4، 5 ماه هــم در جبهه بود. 
یک ســاختمانی نیمه کاره به نام آناهیتا در دوکوهه به 
رزمندگان داده بودند و آنها را در آن اسکان داده بودند. 
قاســم پدر و دایی را برده بود که کارهای بنایی آنجا را 
انجام بدهد و حوضی را مقابل گردان بســازد. دایی در 
همان برهه براثر موج انفجار مجروح شد و شنوایی یک 

گوشش را از دست داد.
از ته دل برایش شهادت خواستم

مادر خیلی از این دو برادرم تعریف می کند و اینکه 
کمــک حالش بودند. به نظر مــن رضایت پدر و مادر 
خیلی مهم است. خودم هم برخی اوقات که به مشکل 
برمی خــوردم و زندگی ام گره می خورد از صبح می روم 
منزل مادرم و به او کمک می کنم، یکی دو روز بعد همه 
کارها روی غلطک می افتد و مشکالت برطرف می شود. و 
من فکر می کنم همان احترام به پدر و مادر باعث شده 

این دو برادرم به این درجه برسند. 

مادرم می گفت: کارهای خانه خیلی زیاد بود، بچه ها 
همه پشــت سر هم و با فاصله یک سال یا یک سال و 
 نیم بودند و قاســم خیلــی کمکم می کرد؛ حتی وقتی
5، 6 سالش بود، بچه ها را می گذاشتم پیش او و می رفتم 

تا آب پیدا کنم و لباس های بچه ها را بشویم. 
 وقتــی هم که مــن به دنیــا آمده بودم. قاســم
17 ســاله بود. و با اینکه تعدادمان زیاد بود وقتی آمده 
بود بیمارستان خیلی خوشحال بود که یک نفر دیگر به 
خانواده اضافه شــده. حتی نامم را او انتخاب کرده. آن 
زمان تازه جنگ شروع شده بود و نام سمیه خیلی باب 
بود. گفته بود اگر پســر بود نامش را می گذاریم یاسر و 

اگر دختر بود می گذاریم سمیه.
مادرم خیلی صبور اســت؛ امــا می گفت من اوایل 
خیلی راضی نمی شــدم. می گفت: وقتی قاسم در خانه 

بود همه کارهایم به راه بود. اوایل هم من نگفتم راضی 
نیستم بروی اما جواب مثبت هم به او ندادم. اما وقتی 
رضا شــهید شد. قاسم که می خواســته برود به مادرم 
می گوید هیچ وقت نگو یک فرزندم رفته کافی اســت و 
تــو نرو. مادرم می گوید نه این حرف را نمی زنم، تو هم 
برو. قاســم همیشه وقت رفتن می گفت برایم یک دعا 

بکن. این بار هم می گوید: وقتی می گویی برو پس یک 
دعا هم برایم بکن، بگو ان شااهلل به شهادت برسی. مادر 
می گفت شــاید هر مادری بود این کار را نمی کرد؛ ولی 
من واقعا شهادت را برایش خواستم. گفتم ان شااهلل هر 
چه قسمتت باشــد همان بشود. زبانم نمی چرخید که 
بگویم؛ اما از ته دل برایش شهادت خواستم. خودم هم 
ساکش را بستم؛ همیشــه همین کار را می کردم، هم 

برای محمدرضا و هم برای قاسم.
من همیشــه این حس را داشــتم که او هم یک 
روز شــهید می شــود و آخرین بار هم فهمیدم که او 
دیگــر برنمی گردد. یک بار نزدیک به 15 روز از او خبر 
نداشــتم. یک روز هنگام بیرون رفتن از در خانه گفتم: 
خدایا! می شود که من از در می روم بیرون قاسم را سر 
 کوچه ببینم؟ خدایا یک پسرم که رفت، از این پسرم هم

15، 16 روز است بی خبرم. و دعایم مستجاب شد و قاسم 
را سر کوچه با همان لباس کرم رنگ همیشگی دیدم. 
بعد که آمد دیدیم پاهایش پخته شده و بین انگشتان 
پایش تاول زده. آنها در این مدت جایی بودندکه امکان 
اســتراحت نداشــتند و 15 روز تمام نتوانسته بودند 

پوتین هایشان را دربیاورند. 
قاسم را هم بردند

مادرم دو سه شب قبل از شهادت قاسم خواب دیده 
بود برادر کوچک ترم آمده و قاسم را سوار موتور کرده و با 
خود برده. در کل مادر معموال از قبل متوجه می شد که 
اتفاقی در راه است، حتی در جریان مجروحیت حسین 
یا قاســم خواب دیده بود. آن دوران، دوران خیلی بدی 
بود. همزمان با قاسم، حسین و پدرم هم در جبهه بودند. 
مادر خیلی ناراحت بود و مدام گریه می کرد؛ چون هیچ 

خبری از قاسم نداشت. 
شهر را خالی نکنید

زمان شــهادت قاســم ما تهران نبودیم. به خاطر 
بمباران شدید رفته بودیم یزد منزل مادربزرگم و کمتر 
از یک ماه آنجا بودیم تا از شــدت بمباران کاسته شود. 
قاسم هم شاکی شده بود که چرا خانه را خالی گذاشتید 
و حتی در وصیتنامه اش هم نوشــته که خانه و شهر را 
خالی نکنید. هر چه خدا بخواهد همان می شود. اگر قرار 

باشد برایتان مشکلی پیش بیاید هر جا باشید این اتفاق 
می افتد. اما چون بمباران خیلی شدید بود مجبور شدیم 
برویم. مادرم به همراه برادر کوچکم محسن تهران مانده 
بودند. پدر هم ما را برد یزد و خودش برای کارهای بنایی 
رفت جبهه. وقتی خبر شهادت قاسم را آوردند یکی دو 
روز بود که حســین آمده بود یزد. قاسم 5 فروردین به 
شهادت رسید؛ اما چون منطقه را شیمیایی زده بودند 
نمی توانستند بروند و پیکرش را بیاورند. و بازگشت پیکر 

تا 17 فروردین طول کشید.
الگوی مسئوالن

یکی از همرزمان برادرم می گفت: اگر قرار بود قاسم 
مسیر شهادت را طی نکند االن یکی از مسئوالن عالی 
رتبه کشور بود چون هم از نظر استعداد توانایی علمی و 
تقوا فوق العاده بود. او الگویی برای همکاران و مسئوالن 
بود، یــک یار بود برای مردم در محل. به دل انســان 
می نشست و با وجود کم حرفی پرمعنا و پرجاذبه بود. اگر 
در جمعی می نشستیم ما او را به حرف وادار می کردیم. 
در ســختی ها بزرگ شده بود و می توانست در شرایط 

سخت دست دیگران را هم بگیرد و با خود باال ببرد. 
در آخرین عملیات نمی خواستم به او اجازه حضور 
بدهم. می گفت اجازه بده در این عملیات شرکت کنم، 
گفتم اجازه نمی دهم. گریه کرد. گفتم تو می روی و شهید 
می شوی. گفت نه تو اجازه بده. گفتم تو از اینجا بروی 
دیگــر برنمی گردی، ما به تو نیــاز داریم. اما در نهایت 
من در این جدل مغلوب شــدم. امکان نداشت او را در 
ماموریت ها و عملیات های مختلف ببینی در حالی که 

فکر رفتن نباشد. اصال فکر ماندن نداشت.
نمی گذاشت به بچه ها سخت بگذرد

دوست و همکار قاسم در مورد او می گفت: تالوت 
قرآن در برنامه هایش جا داشــت، آن هم در سکوت و 
گوشه کنار. همیشه یک مهر کربال در جیبش بود. ادب 
و نزاکت باالیی داشــت. همیشه مودب می ایستاد. در 

خلوت و جلوت سفر و کار مودب بود.
مــرد ایمان، اخــالص، مقاومت، پشــتکار قوی و 
تواضع بود. شوخ بود؛ اما اگر جدی می شد از او حساب 
می بردیم. سخت ترین کارها را در گزینش انجام می داد 
و مشکل ترین پرونده ها را به عهده می گرفت. در جنگ 
هم همین طور بود. می توانست کارهای سخت را انجام 
بدهد؛ اما با این وجود اظهار نداشت. در گردان حبیب 
لشــکر 27 در مجموعه ای نیمه ساز به نام آناهیتا بود. 

معطــل این نبود که آماد بیاید، تــدارکات بیاید آن را 
درست کند و این کار را بکند نبود. در سرمای زمستان 
تمام کارها را خودش انجام می داد و نمی گذاشــت به 

بچه ها سخت بگذرد. 
شهادت برادرم

یکی از همرزمانش که قاسم روی پایش به شهادت 
رسید، در مورد نحوه شــهادت قاسم می گفت: تماس 
گرفتند و گفتند در همان منطقه شاخ شمیران عملیات 
داریم و راه جدیدی پیدا کردیم که دیگر نیاز نیســت 
از خود صخره های شاخ شمیران باال برویم و می توانیم 
دور بزنیم. رفتیم و به عقبه رسیدیم و دیدیم گردان ما 
حرکت کرده و معاون گردان آنجا ایستاده و من اصرار 
کردم که امشب ما باید برسیم. گفت من معاون گردانم 
و فردا عملیات اســت. من قول می دهم فردا برویم. اما 
اصرار که باید برویم و رفتیم. رفتیم دیدیم هر دســته 
در یک کامیون در تاریکی دارد می رود. من یکی دو تا 
از کامیون ها را رفتم باال و سراغ گروهان حر را گرفتم. 
تــا اینکه در یکی از کامیون ها یک دفعه قاســم من را 
کشــید پایین گفت تو کجایی؟ گفتم چطور شده؟ تا 
نشستیم گفت من دو شب پیش خواب دیدم که روی 
زانوی تو شهید می شوم و وقتی گفتند که تو شیمیایی 
شدی و رفتی، گفتم شهادت من هم پرید. حال عجیبی 
داشت، گریه و خنده را با هم داشت. حالی که من کمتر 

دیده بودم.
گروهان حر اولین گروهان بود و دســته قاسم هم 
اولین دسته و خط شکن بود. قاسم بی سیم زد که یک 
تیربارچی انتهای خط شــما که دارد می خوابد و فالن. 
دیدم راست می گوید و او خیلی سنگین و لخت است. 
می ترسید که از آنجا ما را دور بزنند. برای همین هم از 
یــک جوی آب آمدیم باال که بعدها همین جوی باعث 
شناسایی قاسم شــد. ما که رفتیم باال قاسم گفت بیا 
پیش ما یک چای بخور بعد برگرد. آمدم این ســمتش 
و با قاسم چای خوردم، بعد گفتم برگردم پیش بچه ها 
که احساس تنهایی نکنند. چند قدم دور شده بودم که 
دیدم یک گلوله تانک مستقیم خورد به همان جایی که 
قاسم نشسته بود. آنقدر گرد و غبار شد که حتی ذرات 

آن به صورت من هم خورد. رفتم دیدم سرتا پای قاسم 
زخمی شده. من سرش را روی زانویم گذاشتم؛ درست 
همان طور که در خواب دیده بود. به من نگاهی کرد و 
به شــهادت رسید. ما دوباره به آناهیتا برگشتیم و واهلل 
که انگار پدر از دست داده ایم. در و دیوار ماتم داشت. 

حاج حســن محقق تعریف می کرد: پدر قاســم در 
منطقه بود. به ایشان گفتیم که بیا برو مرخصی. گفت 
نه من تهران کاری ندارم، اینجا دارم کاری انجام می دهم، 
کار حوض نیمه تمام مانده. من هی اصرار کردم و او هم 
می گفت نه نمی خواهم بروم. در نهایت خودم پدر شهید 
را سوار ماشین کردم. در راه به هر دری زدم که مستقیم 
نگوییم قاسم شهید شده. نشد تا رسیدیم تهران. وقتی 
رسیدیم گفتیم می دانی قاسم مجروح شده؟ گفت خب 
الحمدهلل. ما گفتیم االن می رسیم و پالکاردهای جلوی 
در منــزل را می بیند، زودتر اصل قضیه را بگوییم. بعد 
جایی توقف کردیم و گفتیم که قاســم شهید شده. با 
مــا دعوا کرد که چرا من را آوردی اینجا؟ خب همانجا 
می گفتــی. چــرا مــن را از کارم انداختی؟ من همین 
طور گریه می کردم و پدر قاســم من را دلداری می داد 
که چرا ناراحتی؟ قاســم به مطلوب خود رسیده، باید 

خوشحال باشیم. 
سومین ایثارگر خانواده

برادر دیگرم، حســین هم در جبهه امدادگر بوده و 
جانباز است؛ اما هیچ گاه دنبال کارت جانبازی و تعیین 
درصد نبوده. یکی دو سال بعد از جنگ دنبال کار اداری 
برای حســین بودند. گفت من آدمی نیستم که از صبح 
زود بنشینم پشت میز و عصر به خانه برگردم. من کاری 
که در قید و بند باشم را دوست ندارم. او االن سنگکار 
ســاختمان است. چند سال پیش با چند نفر از جوانان 
فامیل نشسته بودیم و صحبت می کردیم. وقتی بحث 
ســوریه پیش آمد حسین گفت اگر این جنگ به اینجا 
هم کشیده شود باز هم ما می رویم و فکر نمی کنم شماها 
یک قدم هم بردارید. می خندید و می گفت باز هم همان 

بچه های قدیمی می روند.
حســین ماننــد محمدرضا خیلی تودار اســت و 
مشکالتش را بیان نمی کند. دو سال پیش تومور روده 
داشت و دکتر احتمال می داد به خاطر گازهای شیمیایی 

دوران جبهه باشد. چند بار هم بدنش تاول زده بود.
حســین زمان جنگ برق می خواند و وقتی قاسم 
شــهید شد کال همه چیز را کنار گذاشت. دو سه سال 
حال روحی خاصی داشت و با کسی صحبت نمی کرد. 
شوک سنگینی به او وارد شده بود و دوست داشت تنها 
باشــد. او تا دو سال شب ها آلبوم ها را می آورد وسط و 
عکس ها را نگاه می کرد و بعد صبح جمع می کرد. حتی 
بعضی از عکس ها را قیچی کرده بود و فقط عکس رضا 
و قاسم را باقی گذاشته بود. همه می گفتند موجی شده 

اما از نظر من به خاطر شهادت دو برادرم بود.
یادم است که من کالس سوم بودم و جنگ هم تمام 
شده بود. و تنها کسی که می توانست با حسین صحبت 
کند من بودم. االن هم همین طور اســت چون ارادت 
خاصی به او دارم. اگر مشــکلی باشد با من راحت تر در 
میان می گذارد. حســین اصال تمایل ندارد در مورد آن 
دوران صحبت کند و برای مصاحبه هم اصال نتوانست 
صحبت کند و گفت اگر از آن زمان صحبت کنم خیلی 

به هم می ریزم.
 فرازهایی از وصیت نامه 

شهید محمدرضا پورقدیری
براســتی که شهادت امام حســین)ع( در دل های 
افــراد باایمــان آتش و حرارتی ایجــاد نمود که هرگز 
خاموش نخواهد شــد؛ بلکه ما درس عشــق و عاشقی 
را از او یــاد خواهیم گرفــت. برادران بدانید که زندگی 
و شهادت پرافتخار امام حسین)ع( سرمشقی بود برای 
تمام جهانیان و نیک اندیشان و ما می کوشیم تا حیات 
و مرگ خویش را براســاس ایده آن حضرت قرار دهیم 
و من که زندگیم در این انقالب اسالمی چندان سودی 
نداشته است شرمنده ام، شرمنده از شما ای مردم، که 
هر تک تک شــما در این انقالب اسالمی نقش بسزایی 
داشــته اید و من شــرمنده ام از اینکه نتوانسته ام دین 
خود را نسبت به این انقالب انجام بدهم و فکر می کنم 
مردنم بلکه بهتر عرض کنم مرگم در راه خدا که گمان 
کنم همان شهادت باشد شاید یک سودی برای اسالم 
و انقالب اسالمی داشته باشد. همیشه امام را دعا کنید 
و هرگز دست از دعا برندارید، زیرا همین دعاهاست که 
ما را به پیروزی کامل می رساند. به این منافقان کوردل 
و از خــدا بی خبر بگویید امت حزب اهلل ما با ادامه دادن 
راه سرورشان، حسین بن علی)ع( و با شهامت و فداکاری 
پی در پی خود این سرزمین را از آسیب دشمن در امان 

نگه می دارند.
 61/11/17 جبهه جنوب

 فرازهایی از وصیت نامه 
شهید قاسم پورقدیری

خداوندا تقاضای باعزت ترین مرگ که همانا شهادت 
در راه توســت را دارم. می دانــم هر چند الیق این نوع 
مرگ نیستم اما تو خود فرمودی »ادعونی استجب لکم« 
خدایا عاشقان تو لیاقت شهادت دارند. خدایا این بنده 
گنهکار که عمری زیان کردم و ظلم و ســتم بر نفس 
خویش نمودم را ببخش تا دل ســیاه بنده جال یابد و 
شامل حب تو گردد. خدایا حب ما را زیاد کن. خداوندا 
نصــرت خود را بر ما ارزانی دار. مــا تکیه بر تو داریم و 
توکل بر تو می جوییم و از تو یاری می خواهیم. اخالص 
را ویژگی ما قرار بده. این رهبر انقالب اسالمی را برای 
تمامی مسلمین و احیاکننده دینت حفظ بفرما. یاران 

باوفای او را حفظ و یاری بفرما. 
پدر و مادر عزیزم بدانید مرگ حق است و دیر یا زود 
بخواست خداوند نصیب هرکس می شود. چه بهتر مرگ 
با ایمان و با عزت باشــد. مبادا بگوئید اگر فرزندمان به 
جبهه نمی رفت شهید نمی شد. خیر چون که این شرک 
است. امیدوارم از من راضی باشید و تنها با استقامت و 
صبر خویش جوابگوی خون و پاسدار خون شهیدان خود 
باشید. دوستان و آشنایان مطیع محض ولی فقیه باشید 
و از او پاسداری کنید و یار و یاور دین و انقالب باشید.
دوستان دانشجو کسب علم برای رسیدن به کمال 
انســانی است و درس را با هدف بخوانید و در هر زمان 
بدانید چه وظیفه ای دارید. بشتابید به سوی جنگ که 
هم جهاد اصغر و جهاد اکبر می باشد. چون که این جنگ 
نعمتی است برای رسیدن به کمال و در این مکان جبهه 
با خودســازی می توان به کمال رســید. و شاید جنگ 
بهانه ای باشد که خداوند خواسته ما با شرکت در جبهه 

و خودسازی به کمال برسیم.               
دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش


