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باغ موزه دفاع مقدس از دوم تیر  میزبان نمایش��گاهی 
از آثار نقاشی هنرمند جانباز محمدهاشم بدری است. بدری 
که تا کنون بیش از 60 نمایشگاه داخلی و خارجی و گروهی 
داشته است، این بار 45 اثر خود را در باغ موزه دفاع مقدس 

در معرض دید عالقه مندان قرار داده است. 
درخت و تنه درختان موضوعی چشمگیر در آثار بدری 
است. از او می پرسم حال و هوای جنگ چقدر در آثار شما 
نمود دارد؟ می گوید: تنه درخت نماد ایستادگی و مقاومت 

است و جنگ هم چیزی جز مقاومت نیست.
بدری به جانبازان کم بینا و نابینا نیز نقاشی آموخته و 
می آموزد. انگیزه آغاز این راه سخت ولی شیرین را این گونه 
بیان می کند؛ یک روز به یک جانباز که بر اثر انفجار نارنجک 
تقریباً بینایی اش را از دس��ت داده بود کارت پستالی هدیه 
و فض��ای آن را برایش توضی��ح دادم. او گفت: کاش من هم 
می توانستم نقاشی کنم! من هم دست به کار شدم و با کمک 
بهزیستی شروع کردم به آموزش دادن. آنها نمی توانند مثل 
ما ببینند اما از طریق المسه می توانند خطوط را درک کنند. 
حاال هر ساله روز 23 مهر –روز جهانی عصای سفید- 

شاگردان بدری آثار نقاشی خود را به نمایش می گذراند.
 او مبتکر و مبدع سبک هنری "بدریسم" است که در 
 سراس��ر جهان به نام این هنرمند ایرانی ش��ناخته می شود.

"محمدهاش��م بدری" متولد روستای "چهارچشمه" از توابع 
شهرس��تان "خمین" در س��ال 1325 اس��ت. بدری دوران 
نوجوان��ی  و جوانی خود را به همراه خانواده در شهرس��تان 
ماهشهر سپری کرد. وی پس از اتمام تحصیالت و اخذ مدرک 
دیپلم وارد هوانیروز می ش��ود و پس از گذش��ت شش ماه به 
نیروی زمینی ارتش منتقل می گردد. بدری در قس��متی از 
خاطرات خود نقل می کند:» در سال 1345 از منطقه اصفهان 
به لشکر 92 زرهی خوزستان منتقل شده و چون شناگر بودم 
 و کارت نجات غریق داش��تم، مربی باش��گاه افسران شدم.« 
هاش��م بدری موفق ش��د دوره فرماندهی تانک چیفتن را با 
موفقیت پشت سر گذاشته و در آغاز جنگ به عنوان فرمانده 

تانک های چیفتن در مناطق مرزی حضور به هم رساند.
آغاز جنگ

پ��س از آغاز جنگ تحمیلی به منطقه ش��لمچه اعزام 
می ش��ود. بدری ب��ه عنوان فرمانده تان��ک چیفتن در نقاط 
مرزی ایران با عراق، به همراه س��ایر نیروهای ارتش مستقر 
بود. او نقل می کند:» هنگامی که جنگ آغاز شد ما نزدیک 
مرز بودی��م، اصال اطالعی از حمله نظامی عراق نداش��تیم. 
15 روز می گذش��ت که من به همراه تعدادی از دوستان در 
منطقه پل نو مس��تقر بودم و ق��رار بود به مرخصی بروم. در 
روز حمله عراق به ایران از دور آتش��ی دیدم، به نظرم رسید 
ی��ک مینی بوس دارد دود می کن��د. وقتی نزدیک تر رفتیم، 
دیدیم تعداد زیادی از نیروهای عراقی وارد مرز شده اند. اگر 
حواسمان نبود شاید اولین اسرای جنگ ما بودیم. 17 تانک 
در اختیار ما قرار داشت با هفت تانک به دشمن حمله کردیم 
و ازمنطقه دفاع نمودیم. حتی چند کیلومتر پیشروی کردیم و 
 یگان دشمن که در آن منطقه مستقر بود را به عقب راندیم.«

 ب��دری در کن��ار اهالی خرمش��هر در مقاومت برای حفظ و 
نگهداری خرمشهر حضور داشت. او معتقد است تنها ابزار ما 
دلدادگی و همبس��تگی میان نیروهای ما بود. وی در البالی 
س��خنان تلخ و شیرین اش از جنگ برایمان می گوید، گاهی 
متاثر می شویم و گاهی لبخند بر لبانمان نقش می بندد و به 
شوخی می گوید:» پش��ت سر یک موتور سوار نشسته بودم 
و نارنجک دس��تی به سمت دش��من پرت می کردیم، در راه 
یک جایی متوقف شدیم، چشمم به قوری و استکانها افتاد، 
تازه یادم آمد سه روز است چایی نخورده ام بعد که یادم آمد 

چایی نخورده ام سرم درد گرفت.«

بچه ها من ترکش خوردم!
بیس��تم مرداد سال 60 در 30 کیلومتری اهواز مستقر 
بودیم، قرار بود به همراه تانکر آب به شهر بازگردم، توی تانکر 
خوابیده بودم، وقتی از خواب بیدار شدم حدود ساعت 7/30 
صبح، رفتم که چای درست کنم، دشمن آتش گشود و یک 
خمپاره 60 نزدیک من  اصابت کرد، ترکش آن به پا و کمرم 
 خورد و از ناحیه پای چپ و ستون فقرات و کمر جانباز شدم.«

ب��دری ترک��ش را برای خود ب��ه مثابه یک م��دال می داند، 
مدال��ی ک��ه در راه پاسداش��ت اس��الم و وط��ن دریاف��ت 
ک��رده اس��ت. او می گوی��د:» در آن لحظ��ه هیج��ان زده 
ش��دم، مث��ل کس��ی که مدال��ی از وط��ن و اس��الم گرفته 
 باش��د، فری��اد م��ی زدم " بچه ها م��ن ترکش خ��وردم"«. 
این جانباز هنرمند انس زیادی با موس��یقی، کتاب و ش��عر 
دارد. در یک گوش��ه از اتاقش کاردک هس��ت و رنگ و بوم، 
در گوش��ه دیگر تابلوهای متع��ددی از درخت و جوانه های 
برگ دیده می ش��ود. اتاق کار بدری کوچک است، اما ندای 
عاش��قانه پنجه های بدری از اتاق کوچک تا فرانسه، آلمان و 

اروپا سفر کرده است.
هنر مجال رزم اهل دل

هنر نزد بدری خلق نیست، کشف است. ایجاد نیست، 
ظهور اس��ت. دس��تانش ش��عبده می کنند، حرکاتی س��اده 
و بی آالی��ش ب��ه کم��ک کاردک و کاغذ و حض��ور معنا در 
برابردیدگان من و تو. بدری نقاش نیس��ت، خود نقش است. 
بر بوم و کاغذ چیزی نمی سازد، در آن منعکس می شود. مدام 
می گوید " دوست دارم، دوست دارم، خاطرات جنگ را دوست 
دارم، پادگان را، چیفتن را، همرزمان و دوستان را، همسایه ها 

را، بچه های خوزستان را" فقط مثبت می بیند.
تکنیک بدریسیم

ب��دری پی در پی از طبیع��ت می گوید و بیش از همه 
از درخت��ان و گلها و برگها تعریف می کن��د:» پس از اینکه 
از بیمارس��تان ش��یراز برای معالجه به تهران رفتم و بعد به 
اهواز بازگش��تم، زمانی که در منزل استراحت می کردم، پا و 
بدنم در گچ بود ، نمی توانس��تم تحرک زیادی داشته باشم. 
ب��ا رنگها بازی می کردم، در این حالت تکنیک بدریس��یم را 
پیدا کردم. روزی با کاردک روی کاغذ کش��یدم، استوانه ای 
ش��کل گرفت، فک��ر کردم می توان��م اس��توانه های دیگری 
بکشم. اس��توانه ها شبیه تنه های درخت ش��د. وقتی تنه ها 
را کش��یدم و دیدم اگر برگ داش��ته باش��ند، بهتر اس��ت و 
 روش کش��یدن تکنی��ک برگه��ا را با کاردک پی��دا کردم«.

از دوران کودک��ی به نقاش��ی عالقه داش��ته اس��ت، کالس 
دوم دبیرستان رتبه س��وم استان را کسب می کند. پیش از 
جانبازی با رنگ روغن و قلم موی معمولی کار می کرد. بعد 
از دوران جانبازی، بدری بیشتر سیر انفس می کند تا گردش 
آفاق. دس��ت تقدیر، پای بدری را گرفت اما توس��ن خیال او 
را نه، این بار بدری به دیدن درختان نمی رود، بلکه درختان 
به پیشواز او می آیند. بعد از جنگ و پس از دوران جانبازی 
سکون او در کارگاه نقاشی اش حرکتی عظیم در جهان بیرون 

کارگاه می آفریند. 
بدری درمورد چگونگی جهانی شدن آثارش می گوید: 
بعضی از آثارم را برای برادرانم که مقیم فرانس��ه هس��تند، 
می فرس��تادم. آنها خیلی تعجب می کردند که اینها چیست 
و  چطور کش��یده ش��ده اند! کم کم رسانه ها و کارشناسان 

هم متوجه شدند و این طور بود که این تکنیک ثبت شد. 
هاشم بدری که اینک عضو انجمن نقاشان آزاد فرانسه 
اس��ت، در سال 1994 توانست این سبک را در این کشوربه 
ثبت برس��اند. نشریات فرانس��وی نیز نوشتند:  هاشم بدری 

سحرانگیز است!

یادش می آید که وقتی به مدرسه می رفت, یک بار وقتی معلمش علت نگرانی و ناراحتی اش را پرسیده 
بود, به او گفته بود وضعیت پدرش را و اینکه او بسیار بیمار است... معلم که می دانست پدرش جانباز جنگ 
اس��ت, س��عی کرد حرف هایی بگوید تا آرام اش کند و به او دلداری بدهد. حرفهای معلم ناتمام ماند وقتی 

دختربچه به او گفت "خوش به حال بچه های شهید! آخر آنها ناراحتی پدرشان را ندیده اند..." 
»جانباز شهید خداکرم صادقی« یکی از این پدرهاست. فرزندانش قریب به 30 سال و شاید از زمانی که 
پدر را ش��ناخته اند, او را با دردهایش دیده اند, جراحت های یک قهرمان 70 درصد. دالور مردی از لرس��تان, 
شهرستان الشتر، که از پایگاه  مقاومت مقداد تهران وقتی 36 ساله بود به منطقه سومار اعزام شد. چند ماه 
بعد در شب عملیات  مسلم ابن عقیل که با رمز »یا ابالفضل العباس)ع(« آغاز شد، بر اثر انفجار خمپاره دچار 

موج گرفتگی و اصابت ترکش از تاحیه کمر و پا شد. 
این روزها, نخستین سالگرد سفر این دالور مرد بسیجی است. آن هم در ماهی که مقتدایش 

ابالفضل عباس )ع( در آن متولد شده است.
آنچه در ادامه می آید، خاطراتی کوتاه از این جانباز شهید به روایت فرزندانش است. 

***
وقتی جانباز شد, خانواده تا چند ماه از او خبر نداشتند. مدتی بعد به بیمارستان نمازی شیراز منتقل 
شد. به دلیل ترکش های فراون, پاهایش وضعیت بسیار نامناسبی داشت. پزشکان تصمیم گرفتند پاهایش را 
قطع کنند که با مخالف او روبرو شد. هرچند بعدها این موضوع برایش مشکالت فراوانی به وجود آورد. بعد 
از چند ماه از شیراز به بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران منتقل شد. در آنجا یکی از آشنایان به طور 

اتفاقی او را دید و به خانواده خبر داد.
***

س��ال 61 بعد از مجروحیت, وقتی از بیمارس��تان مرخص شد,  قصد داشت دوباره به جبهه برود! همه 
خانواده مخالف بودند. راضی نمی شد. ناچار شدند کیف و لوازمش را پنهان کنند تا نتواند برود. صبح روز بعد 
دیدند لباس های خیسش را از روی بند حیاط برداشته و به جبهه رفته است! هرچند به دلیل مجروحیتش 

اجازه ندادند زیاد در آنجا بماند و بعد از چند روز به خانه برگشت.
***

بعد از چند سال ترکش های پا وکمرش, موجب خشک شدن رگ هایش شد که به گوشت و استخوان های 
پایش آسیب شدید رساند. می گفتند دچار فلج سیاتیک شده است. با تصمیم بنیاد شهید و امور ایثارگران, 
کمیسیون پزشکی تشکیل شد. نتیجه آن اجماع, اعزام به آلمان بود. نپذیرفت! می گفت "ترجیح می دهم در 
ایران درمان شوم." پزشکان هم تنها راه چاره را قطع هر دو پا تشخیص دادند. پای چپ را از ران قطع کردند 
اما راضی نشد پای راست را که آن هم به خاطر ترکش های فراوان کارآیی نداشت, قطع کنند. نمی خواست 

کاماًل زمین گیر شود. تصور می کرد شاید بتواند چند قدمی با عصا راه برود. 
***

در طی 30 سال مجروحیت بیش از 30 بار زیر تیغ عمل جراحی رفت. بدنش کلکسیون انواع دردها 
و بیماری ه��ا بود. به دلیل موج انفجار، چش��م , دندان ها وگوش هایش آس��یب فراوان��ی دیده بود, طوری که 
دندان هایش را از دس��ت داده بود و چند بار چش��م هایش راعمل کرد. شنوایی گوش هایش هم ضعیف شده 
بود و از س��معک اس��تفاده می کرد. اس��تفاده زیاد از  قرص و دارو موجب رسوب داروها در بدنش و خصوصاً 

هر چه در س�یره شهدا 
مطالعه می کنم یک ویژگی 
مش�ترک را در هم�ه آن ها 
چش�مگیر اس�ت وآن ،این 
که آس�مانی اند، از هر قشر 
و گروه با هر رده سنی انگار 
از اول م�ال این دنیا نبوده و 

پیوندی با آسمان دارند.
 روح بزرگ��ی  ک��ه دارن��د 
سبب شده که این دنیا را حقیر 
ش��مارند ، عمروجوانی خود را 
در طبق اخالص گذاش��ته و در 
راه رضای پ��روردگار فدا کنند.

ش��اید به گفتن خیلی س��خت 

ترکش مدال افتخارم است

بهروز صداقت

خوش  به حال فرزندان شهدا!
مریم اختری

س��نگ کلیه ش��د. بارها کلیه و قلب و کمرش تحت جراحی قرار گرفت. گاه پیش  می آمد در یک روز چند 
جراحی متوالی انجام دهد. اصاٌل بیمارستان خانه دوم او شده بود...                              

***
سال 87 اوضاع جسمی اش روز به روز وخیم تر شد. پزشکان متوجه مشکل تازه ای در بدن او شدند. بر 
اثرتزریق  خون های آلوده ای که در زمان جنگ از خارج کشور وارد می شد، دچار بیماری سیروز کبدی شده 
بود وکبدش هم از کار افتاد! به دلیل وضعیت جسمانی  وقلب ضعیفش, امکان پیوند کبد مقدور نبود و در 

سه سال آخر عمرش هرماه به بدنش خون ترزیق می کردند. 
***

محبت زیاد او به خانواده و فرزندانش زبانزد اقوام و آش��نایان بود. به عنوان مثال با وجود اینکه توانایی 
راه رفتن نداشت, همیشه خودش به مدرسه فرزندانش می رفت و کارهای مدرسه شان را انجام می داد. اجازه 
نمی داد کس دیگری این کار را انجام دهد. معلمان مدرسه با دیدن وضعیت جسمی او, شرمنده می شدند و 

می گفتند "از شما انتظار نداریم به مدرسه بیایید." با این  وجود باز هم خودش می رفت. 
اگر یکی از اعضای خانواده به یک بیماری جزئی مثل سرماخوردگی مبتال می شد با وجود اینکه خودش 
با داروهای آرام بخش دردهایش را تسکین می داد و نیاز به پرستاری داشت، تا صبح خودش از فرزند مریضش 

پرستاری می کرد و خودش عصازنان آب و دیگر وسایل مورد نیاز بیمار را فراهم می کرد.
 ***

غیرت و شجاعتش بین اقوام لرستان مشهور بود, آن هم به اعتراف دوستان و خویشاوندان. می گفتند 

حتی قبل از انقالب اگر بین اقوام لرس��تان مش��کلی پیش می آمد با ش��جاعت و بدون هیچ ترسی به کمک 
می رفت. این روحیه حتی در دوران مجروحیتش هم با اینکه خانه نش��ین ش��ده بود ادامه داش��ت حتی اگر 

نمی توانست کاری انجام دهد و تنها باید به احوالپرسی از او راضی می شد.  
***

اعتقاد و ارزش بسیار  زیادی برای انقالب اسالمی و باالخص والیت فقیه قائل بود. به  حضرت 
آقا, امام خامنه ای عالقه داش��ت که هر وقت تمثال مبارک ایش��ان را در تلویزیون می دید, اشک 

شوق درچشمانش حلقه می زد وبرای سالمتی شان دعا می کرد. 
با اینکه اغلب روزهای زندگی اش سرشار از درد و رنج و بیماری بود, همچنان با اراده ومصمم از انقالب 
وآرمان ه��ای ام��ام )ره( دف��اع می کرد. می گفت "اگر باز هم در موقعیت جنگ ق��رار بگیرم, دوباره به جبهه 
می روم." با تمام وجود اعتقاد داشت که این انقالب دنباله رو اهداف امامان و پیشوایان دینی ماست و باید با 

تمام وجود و تا آخرین لحظه عمرمان از آن دفاع کنیم.
***

اهمیت ویژ ه ای برای انتخابات قائل بود. معتقد بود باید به افرادی رای بدهیم که به والیت فقیه اعتقاد 
کامل داشته باشند و طبق فرموده حضرت آقا, امام خامنه ای, به هیچ کانون قدرت و ثروتی متصل نباشند. 
مدافع اصول گرایی در مقام عمل و نه فقط لفظ وحرف، بود. به هیچ وجه نمی توانست افرادی راکه  نسبت به 
انتخابات بی تفاوت بودند, تحمل کند. روزهای منتهی به انتخابات بخشی از منزل را برای جلسات انتخاباتی 
در نظر می گرفت و با همراهی اعضای خانواده برای کاندیدایی که به اصلح  بودن او پی می بردند, جلس��ات 
انتخاباتی برگزار کرده و تبلیغ می کردند. روز رأی گیری هم با وجود ناتوانی جسمی اش  جزء نخستین کسانی 

بودند که پای صندوق اخذ رای حاضر می شد.
***

روزهای آخر, اوضاع جس��می اش  روز به روز وخیم تر می ش��د. آن قدر الغر وضعیف شده بود که حتی 
قادر به نشس��تن نبود و تنها غذایش س��رم. از شدت درد مدام ذکر "یا علی" و "یا حسین" را زمزمه می کرد 
و به اطرافیانش می گفت "برای شفا و ماندنم در دنیا دعا نکنید... دعا کنید خداوند مرا از این  دنیا ببرد ..."

***
قسمتی از وصیت نامه  شهید که از زمان جنگ از او یادگار مانده:                                                              

بسم اهلل الرحمن الرحیم » من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني احبني و من احبني 
عشقني و من عشقني عشقه و من عشقته قتلته و من قتلته فعلي دیته و من علي دیته فانا دیته« 

آن کس که مرا طلب کند مرا می یابد وآن کس که مرا یافت, می شناسد وآن کس که مرا شناخت دوستم 
می دارد وآن کس که دوستم داشت به من عشق می ورزد. آن کس که به من عشق ورزید من نیز به او عشق 
می ورزم وآن کس که به او عش��ق ورزیدم, می کش��م او را و آن کس که من او را بکش��م, خون بهایش بر من 

واجب است وآن کس که خون بهایش بر من واجب است من خود خون بهایش هستم.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند

 فرزند وعیال وخانمان را چه کند 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
 دیوانه تو هر تو جهان را چه کند 

پهلوانان نمی میرند
سید محمد مشکوه الممالک

قدم��ی در راه ورزش پهلوان��ی 
گذاش��ته بود و در تربیت بدنی 
تمرین می کرد، تا اینکه رفتن 
به جبهه پیش آمد ،ورزش را رها 
کرد و به جبهه رفت، الحمد هلل 
ش��هید هم ش��د وما س��رافراز 
شدیم. همیشه به وطن اسالمی 
و حضرت امام خمینی)ره( عشق 
و عالقه زیادی داشت می گفت 
که دل این س��یِد اوالد پیغمبر، 
امام، رهبر و مرجع ما باید شاد 
باش��د و من از اینکه به خدمت 
مقدس رفته ام خوشحالم زیرا 
برای مملکتی خدمت می کنم 

که امام زمان)عج( صاحب اصلی 
آن اس��ت و نای��ب برح��ق آن 
حضرت، امام خمینی)ره( ما را 

هدایت و رهبری می کند.
از خصوصیات اخالقی اش 
می پرس��م،می گویند: اخالقي 
خوبي داش��ت و ای��ن از ایمان 
او ب��ود اینکه همیش��ه خدا را 
در نظ��ر می گرف��ت. مدتي که 
ته��ران بود هم��ه از او  تعریف 
می کردند،حتی فرمانده ش��ان 
می گفت محمود در آخر شهید 
خواهد شد.عاشق امام حسین )ع( 
و در عزاداری ایش��ان همیش��ه 
ثابت قدم بود.محرم ها همیشه 
ش��الی به کمر داشت و زیر علم 

امام حسین)ع( می رفت. 
مادر از آخرین دیدار شهید 
می گوی��د: دقیق به ی��اد دارم 
آخری��ن ب��ار که آم��ده بود در 
حالی که به سراغ یخچال رفت 
وشروع به آب خوردن کرد گفت : 
مادر ان ش��ااهلل ک��ه من هم به 
ش��هادت برسم.برایم دعا کن تا 

شهید شوم.
پ��دراز زمان��ی م��ی گوید 
ک��ه خبر ش��هادت فرزندش را 

آوردن��د:آن زمان دش��منان ما 
زیاد بودند حرف من همیش��ه 
این بود که نباید بی قراری کنیم 
چرا که از دست دادن پسرمان و 
بی قراری برای او ما را دش��من 
شاد می کرد.مگر این همه مردم 
کرمانشاه،جوانانشان شهید شد 
چ��ه کردن��د؟ ما که ب��ا آن ها 
فرقی نداریم، همه خانواده شهدا 

کرمانشاه سروران ما هستند.
خواهر بزرگ تر از خاطرات 
برادر می گوید: تفاوت سني ما 
حدود 12 س��ال بود،در سنین 
کم داوطلبانه عضو بس��یج بود 

وش��ب ها برای حف��ظ امنیت 
ب��ه همراه دیگر دوس��تانش در 
شهر به نگهبانی مشغول بودند. 
زمانی ک��ه قرار ب��ود به جبهه 
برود هر چه ت��الش کردم او را 
منصرف کنم بی فایده بود، می 
گفت من در این ش��رایط حتما 
باید برای دفاع از میهن تا پای 
جان ایس��تادگی کنم. اگر ما به 
جبه��ه نرویم پس چه کس��ی 
برود،همه آن هایی که می آیند 
فرزند خانواده ای هس��تند که 
برای آن ها بس��یار عزیز اس��ت 
من ک��ه تنها نیس��تم،این که 
می گویید نروم دلسوزی نیست 
شما باید بگویید برو و مانع من 
نش��وید...آرزوی من ش��هادت 
است دعا کنید به آرزویم برسم.
خیلي کم به مرخصي مي آمد، 
مي گف��ت همه کس��انی که به 
جبهه می آین��د اجازه جبهه را 
از امام حس��ین)ع( می گیرند و 
خود آقا ابوالفضل العباس آنها را 

به جبهه دعوت می کند.
از دهل��ران  بارک��ه  ی��ک 
تماس گرفت ،پرسیدم چه کار 
می کنی؟گفت آمدم آب و یخ به 

منطقه ببرم هوا خیلی گرم است 
و بچه ها تش��نه اند، گفتم چرا 
تو آمدی؟گفت: کسي داوطلب 
نمي ش��د که بیای��د من گفتم 
می روم. ظاهراً همیش��ه صبح 
زود ب��رای آوردن آب داوطلب 
بوده اس��ت چون فرمانده اش 
می گفت در منطقه لقب سقا را 
به محمود داده بودند.تکیه کالم 
او همیشه این بود که همه ما در 
این دنیا امانت هستیم و باألخره 
روزی باید به سوی خدا برویم، 
چه بس��ا که حض��رت امام)ره( 
می فرمایند: در بس��تر مردن، 

مردن اس��ت و چیزی نیست، 
لذا دعا کنید ش��هادت در راه 
خدا نصیبمان ش��ود و همیشه 
می گفتند باید فرهنگ اسالم 
را زن��ده نگه داریم و همه علی 
وار دفاع کنیم، علی وار زندگی 
کنیم و زینب گونه با مشکالت 
کن��ار آئی��م و مانند س��رور و 
س��االر ش��هیدان عمل کنیم. 
ب��رادری در حق همدیگر را از 
حض��رت ابوالفضل العباس)ع( 
یاد بگیریم، بجای دافعه، جاذبه 
داشته باشیم، تا می توانیم دل 
بدس��ت آوریم و دل کس��ی را 
نش��کنیم، دل به دست آوردن 

هنر است.
پدر از دی��دار مقام معظم 
رهب��ری م��ی گوی��د: زمان��ی 
که به کرمانش��اه آم��ده بودند 
طی مراس��می با ایشان دیدار 
عن��وان  ب��ه  داش��تیم،بنده 
پیشکس��وت ورزش باستانی و 
پدر شهید دراین مراسم حضور 
داش��تم. وقتی افتخ��ار نصیبم 
ش��د با ایش��ان روبوسی کردم 
خدمتشان عرض کردم: جانم به 
فدای شما ،یک پسرم را در راه 

انقالب دادم، پسر دیگری دارم 
که آن را هم فدای شما می کنم .
خیلی به ایش��ان عالقه دارم و 

همیشه دعاگویشان هستم. 
وی از زمان��ی م��ی گوی��د 
ک��ه ص��دام را اع��دام کردن��د

خیلي خوش��حال شدم، حس 
بس��یارخوبی داشتیم، لعنت بر 
منافقی��ن، لعنت بر کس��ي که 
با این نظام دشمنی می کنند. 
به کوری چش��م دشمنان من 
پس��رم را برای دف��اع از انقالب 
و اس��الم دادم و لحظ��ه ای نیز 
پش��یمان نیس��تم. حاال نیز با 

نباشد اما حقیقتاً از جان شیرین 
گذش��تن آن هم در سنین کم 
جهاد اکبری است، که عارفان و 
سالکان از عهده آن بر می آیند.

ش��هدا قلب تپنده هر ش��هری 
هس��تند هرجای ایران که قدم 
بگذاری نور وجودش��ان آن جا 
را من��ور کرده اس��ت .به محله 
22 بهم��ن کرمانش��اه رفتم به 
دیدار خانواده یکی از ش��هدای 
ارتش جمهوری اسالمی شهید 
محم��ود تیرانداز متولد 1346، 
پهلوان جوانی که تیرماه 67در 
س��ه راهی فکه به آرزوی خود 
که همان مقام واالی ش��هادت 
بود رسید هنگامی کشورش را 
در خط��ر دید قهرمانی و مدال 
ورزش را کنار گذاش��ت ،رفت 
تا مدالی ارزنده تر بگیرد.مدال 
ش��جاعت ،غیرت ومردانگ��ی،از 
هم��ه باالت��ر م��دال رضای��ت 
پ��روردگار،آری او هم اکنون از 
سکوی افتخار نظاره گر ماست.

بس��یار  تیرانداز  خان��واده 
دوست داش��تنی ومهمان نواز 
بودند.پدر خانواده 83 سال دارد  
و 75 سال است که از پهلوانان 
و پیشکس��وتان ورزش باستانی 
است.خانواده محترمی که بعد 
از این همه سال هنوز مستاجر 
هستند،اما معتقدند که نیاز به 
کمک بنیاد ش��هید نیست چرا 
ک��ه ما پس��رمان را در راه خدا 
داده ایم.هرچندکه نباید نادیده 
گرف��ت که از توجه مس��ئولین 
نیروی زمینی ارتش نیز تشکر 
کردندو این از بزرگواری خانواده  
شهداست، آن ها حق زیادی بر 
گردن همه م��ا دارند و وظیفه 
مس��ئولین خدمت رس��انی به 
آن هاست. در ادامه گفت وگویی 

کوتاه حاصل دیدار ماست.
پ��در از کودک��ی ش��هید 
می گوید:  از همان س��نین کم 
بس��یار چاالک ، ورزیده  و اهل 
ورزش ب��ود .محمود با توجه به 
اینکه سن و سال کمی داشت، 

اینکه مس��تأجرم  ام��ا از هیچ 
ارگانی توقعی ندارم که به عنوان 
خانواده ش��هید ب��ه من چیزی 
بدهند، چرا که ما پس��رمان را 
برای دین ، انقالب و در راه امام 

حسین )ع( داده ایم.
گوی��د:  م��ی  مادرش��هید 
ش��ش ماه ب��رای پی��دا کردن 
محمود به تمام ش��هر ها رفتم. 
شیراز ،اهواز ،تهران و... فقط 25 
بار به معراج شهدای تهران رفتم، 
وقتی وارد می ش��دیم ما را می 
شناختند، پوتین هایی را به پا 
می کردیم و پشت کانکس هایی 
که پیکر مطهر ش��هدا بود رفته 
و به دنبال  محمود می گشتیم 
تا او را پیدا کردیم.محمود ،جان 
دادن در راه خ��دا را برای خود 

افتخار بزرگی می دانستند. 
خواهر ش��هید م��ی گوید: 
ش��هید همیش��ه می گفت چه 
بس��یار لب ها که در سنگرهای 
فکه خندان خفته اند و چه بسیار 
مرغان آغشته به خون غریبانه 
ذبح شده اند، خدایا شهادت را 
نصیبم گردان. توصیه ی شهید 
به دوستان و همرزمان خود این 
بود که مبادا خون ریخته شده 
شهدای گرامی ما پایمال شود. 
زنان و مردان بکوش��ند که 
همیشه حجب و حیا داشته و از 
امام خود پیروی کنند زیرا این ها 
چیزهایی است که امتیازی در 
آخرت است. به چشم سر اکتفا 
نکنید بلکه به چش��م دل اکتفا 

کنید. 
شهید همیشه معتقد بود: 
چش��می که برای امام حسین 
)علیه الس��الم( گریه نکند اگر 

نبیند بهتر است.
در آخر گفتگو رو کردم به 
پدر و گفتم پس فرزند ش��هید 
شما پهلوانی بود که وی حرفم 
را قطع کرد و گفت نگویید پسر 
من پهلوان بوده بلکه تمام شهدا 

پهلوان هستند.

جانبازی که مبدع سبکی جهانی در نقاشی شد

شهید امیرسعید قاسمی در 18 شهریور سال 1347 در خانواده ای 
مذهبی در شهر تهران دیده به جهان گشود. پدر و مادرش نام امیر را 
برایش انتخاب کردند اما حکومت وقت اجازه نام گذاری نمی داد به همین 
دلیل در شناسنامه سعید نام گرفت. او نامش را بسیار دوست می داشت 
و همیشه می گفت: امیرسعید یعنی پادشاه خوشبختی و سعادت. دوران 
کودکی را به فراگیری قرآن و شعرها و دکلمه های مذهبی و حماسی 
گذران��د و در مجالس مختلف به اجرای برنامه می پرداخت. او هوش و 

استعداد خوبی در یادگیری شعائر اسالمی داشت.
دوران ابتدای��ی و راهنمایی را در مدرس��ه قدس گذراند و پس از 
آن به خاطر عالقه ای که به یادگیری مس��ائل فنی داشت هنرستان را 

انتخاب کرد و در ورودی رشته برق نفر دوم شد.
او به مطالعه بسیار عالقه مند بود وهر شب به همراه مادرش کتابهای 
شهید دستغیب و شهید مطهری و سایر بزرگان را می خواند و با مادرش 
در مورد مباحث خوانده شده بحث و بعد از آن نتیجه گیری می کردند.

در یکی از ش��بها که کتاب ش��هید مطهری را مطالعه می کردند 
وقتی به بخشی از کتاب که درمورد حضور شهدا درعرصه قیامت بود 
رسیدند؛ این مطلب که به احترام شهدا، انبیا و اولیا از مرکبهای خود 
پیاده می شوند بسیار مورد توجه او قرار گرفت، به مادرش گفت: مادر، 
ش��هید چه مقام واالیی دارد و آیا می ش��ود که انسان هایی مثل ما به 

چنین مقامی برسند؟
بعد خالصانه رو به قبله ایستاد و شهادت در راه حق را از خداوند 

بزرگ طلب کرد.
او فرزند ارشد و برادر بزرگ بود و نسبت به حجاب خواهرانش با 

اینکه کم سن بودند بسیار مصر بود.
بارها به عشق رفتن به جبهه و لبیک به دعوت امام)ره( شناسنامه 
خود را دس��تکاری کرد اما نتوانست به جبهه برود. اولین بار در سن 

14 سالگی به همراه پدر به جبهه اعزام شد.
بار دوم از طریق هنرستان محل تحصیل خود به جبهه های حق 
علیه باطل اعزام شد که در این سفر پایش به شدت سوخت ولی با این 
حال با اصرار در جبهه ماند و به فرمانده خود گفت: مرا عقب نفرستید 

من می توانم کارهای دیگری انجام دهم.
پس از بازگش��ت، به دلیل ش��دت س��وختگی حدود دوماه تحت 
مداوا قرارگرفت ولی آثار س��وختگی بر روی پایش ماند به طوری که 
هر وقت مادرش او را می دید پیش خود می گفت: اگر امیر شهید شود 
و شناخته نشود من او را از روی پایش می شناسم غافل از اینکه بدن 

شهید هیچ گاه بازنگشت.
این دالور لش��کر ابوذر سرانجام پس از رشادتهای فراوان در مقام 
تیربارچی در 20 اس��فند سال 62 در عملیات خیبر در منطقه جزیره 
مجنون در حالی که هنوز 15 بهار از زندگی کوتاه اما پرثمرش نگذشته 
بود دعوت حق را لبیک گفت و به آرزوی خود که همانا مقام شهادت 

در راه خدا بود، رسید.
خاطره ای از شهید

در زمانی که دشمنان نظام تبلیغ می کردند که محصلین را با اجبار 
به جبهه می آورند و دانش آموزان نیز برای فرار از درس به جبهه می روند، 
روزی فرمانده گردان به میان رزمندگان کم س��ن و سال آمد و گفت: 
عملیاتی در پیش اس��ت و برای باز کردن معبر نیاز به تعدادی نیروی 
از جان گذشته داریم که خود را روی مین ها بیندازند تا راه برای دیگر 
رزمنده ها باز شود و از افراد خواست هر که عالقه مند است ثبت نام کند.
امیر اولین نفری بود که برخاست و برای رفتن اعالم آمادگی کرد. 
غیر از او تعداد قابل توجهی نوجوان نیز ثبت نام کردند. حسین یکی از 
دوستان امیر او را از این کار باز می دارد و می گوید آیا از پدر و مادرت 
اجازه گرفته ای، امیر در پاسخ می گوید: آنها که اجازه حضور مرا درجبهه 

داده اند قطعا خود را آماده شهادت من نیز کرده اند.
همه نیروهایی که ثبت نام کرده بودند را به خط کردند و از روی 
فهرست سوار اتوبوس شدند همه خوشحال از اینکه تاساعاتی دیگر به 

مالقات خدا می روند.
امیر از همه خوشحال تر و شاداب تر بود و دائم با دوستانش شوخی 
و مزاح می کرد خود را در اوج آسمان می دید. زودتر از بقیه سوار اتوبوس 
شد و در ردیف اول قرار گرفت دیگر رزمنده ها نیز به ترتیب سوار شدند 
امیر از میان شعرها و سرودهای حماسی که سال ها پیش یاد گرفته بود 
شروع به خواندن کرد سایر رزمنده ها نیز با او همخوانی کردند. پس از 

آن همه شروع به مناجات و خواندن دعا کردند.
امیر حس عجیبی داشت دائم بیرون را نگاه می کرد و در دل چیزی 
می گفت در این لحظات آخر برای امام و خانواده اش دعا می کرد نگاهی 
به س��اعتی که س��ال ها پیش پدر برایش خریده بود انداخت و خنده 
ملیحی بر چهره اش نمایان ش��د. دس��تی بر صورتش که تازه محاسن 
روی آن نمایان ش��ده بود، کش��ید و با خود گفت: تا ساعاتی دیگر به 

دیدار پیامبران و ائمه اطهار)ع( و خدای بزرگ می روم.
چهره اش حس��ابی نورانی ش��ده بود برای آخرین بار قرآنی را که 
مادر قبل از سفر به او داده بود باز کرد و آیاتی از آن را خواند و با خدا 
مناجات کرد. در دل می گفت: خدایا شکرت دعایم در حال استجابت 
است آیا می شود من هم به مقام شهادت برسد. باز نگاهی به بیرون از 
شیشه اتوبوس انداخت. تا چشم کار می کرد زمین خشک و بیابان بود . 
ناگهان اتوبوس ترمز محکمی کرد. همه به سمت راننده اتوبوس نگاه 
کردند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. در همین احوال فرمانده درحالی 
که به پهنای صورت اشک می ریخت به وسط اتوبوس آمد دستی بر سر 
بچه ها کش��ید و به آنها گفت: عزیزانم من می خواستم شما را امتحان 
کنم و ببینم آیا آماده شهادت هستید یا خیر؟ آیا انگیزه غیرخدایی در 
شما وجود دارد، اکنون همه شما روسفید شدید و پیروز گشتید و قطعا 
ثواب این از خود گذشتگی تان نزد خدا محفوظ است و ما به شما عزیزان 
افتخار می کنیم و واقعا شما رهرو راه امام حسین علیه السالم هستید.

با گفتن این جمله، امیر که خود را در آستانه شهادت می دید بسیار 
غمگین شد و از ته دل آهی کشید و درحالی که اشک از صورتش جاری 
بود خاضعانه از خدا خواست توفیق شهادت را نصیبش کند و چه زود 
خداوند حاجتش را برآورده کرد و در عملیات خیبر درحالی که با دیگر 
رزمندگان در حال نبرد با دشمن بعثی بود به درجه رفیع شهادت نائل 
شد و پیکر مطهرش برای همیشه در منطقه عملیاتی به یادگار ماند.

امتحانی سخت برای 
پادشاه خوشبختی!


