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 عشق قبل از ازدواج

 .نشیندمی صورتم روی بزرگی لبخند یادآوردنش به با هم هنوز که هاییعشق آن از

صطفی  آقا سرعمه  م شان  بودند شهید  پدر و محل بزرگان از بنده پدر ازآنجاکه و بود من یپ  ای

 از قبل تا نشتتتد باعث هم باریک وآمدهارفت این اما ؛داشتتت ند  ما منزل به هم زیادی وآمدرفت

  پایداری   دلیل  لونبی آقای  قول به  و کند  حس دیگری طرف از را عالقه  این کداممان  هیچ ازدواج

 ...نکردیم ودهآل گناه به را عشقمان ،توانس یممی که زمانی که بود همین ما عشق بودن زبانزد و

  یکدستتت با حداقل توانستت یمی شتتما گف ممی مصتتطفیآقا  به شتتو ی به ازدواج از بعد گاهی

  زیادی یوآمدهارفت  اطر به گاهی چراکه ؛بفهمانی من به را عالقه این چیزی ،ایاشاره  ، طی

شان  شد می ما منزل در که  برای شرایط  و بودند پدرم دست  کمک و ما منزل در روز 13-12 ای

 .داشت وجود راح یبه عالقه ابراز و ندز حرف

ست  یادم  برای را ماجرا مادرم ،بودند عروس کردن پیدا پی در( لونبی آقای مادر) امعمه وق ی ه

  قرار ایتحفه چه ببینیم حاال گف م. شتتدم ناراحت کمی و  وردم جا که من و کردند تعریف من

 .دیگری کس نه هس م  ودم تحفه آن دانس منمی اما ؛بگیرند است

 برای را مصطفی آقا  مادرم ،آمدمی برایم  واس گاری  موقع هر نداش م  تریبزرگ برادر من چون

  وصتتلت به مصتتر هم پدرم ،بودند  وبی ی انواده  یلی که موارد از یکی ؛فرستت ادندمی تحقیق

  در کند تحقیق و برود که بودند داده ایشتتان به تحقیق برای را  انواده این درسآ امعمه ؛بودند

  د  رشان کردن عروس قصد دایی اگر بود گف ه و بود کرده پاره را درسآ مصطفىآقا  موقع این

  بودند  پرستتتیده  ،حرف این از بودند  کرده تعجب   یلی که  امعمه  .دهند نمی ما  به  چرا ؛رادارند 
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  که بزنید دایی ی انه به سری  شما  که است  این منظورم بود گف ه مصطفی  و چیست  منظورت

 .بودند شده ماجرا م وجه امعمه نجاآ
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 آغاز زندگی ساده

 .رف یم (السالمعلیه) رضا امام پابوسی به ساده عقد یک از بعد و بود سن ی کامالً مانازدواج

  به با و سال سه دو از پس و بودند مشغول حکوم ی تعزیرات در مصطفی آقا کردیم ازدواج وق ی

شه    شرکت  وارد د  رم آمدن دنیا س گی   اطر به و شدند  گاز و شی صی  واب   و  انه به که  ا

ش ند   انواده شان  دا شان  کردند؛ باز رید را  ود س گی دل به فامیل کل در ای   و من به شان ب

  مجلس نقل باشد  جمع در مصطفی  اگر گف ندمی همیشه   واهرشوهرهایم . بودند معروف هابچه

 .کندمی تعریف او از مرتب مش ان نباشد مصطفیآقا  اگر و است ایشان  انم

  ح ی کند هضتتتم را ماجرا این توانستتتتنمی کسهیچ شتتتد اعزام اول بار برای شتتتهید وق ی  

  شما  از ب واند یفمصط آقا  اینکه جز ،کنم قبول توانممی را چیزهمه من :گف ندمی  واهرشوهرم 

 .برود و بکند دل

  کمی ه کارمند مدتی از بعد و شدند  زادآ شغل  وارد کردند؛ باز رید را  ودشان  ایشان  که زمانی

  فعالیت بسیجی  هیچ در ،قم در مانزندگی زمانمدت در نه ؛بودند نظامی نیروی نه شدند؛  امداد

 .بودند منزل در سه ساعت و رف ندمی کمی ه به صبح تنها ؛نکردند
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 عشق خدایی

 .بود وصل او به ما زندگی تمام که بود مردی مصطفیآقا 

 از بعد لونبی آقای و من یرابطه ؛گذردمی ازدواج ان از ستتال چند نیستتت مهم اصتتالً دانیدمی  

  ما منزل به و بود شتتده دامادمان که هف ه ستته دو از بعد کوچکم داماد که بود جوری ستتال 2۷

  و نامزد   انمم  و من لونبی آقا  ی انه   در اصتتتالً بود گف ه  مادرش  و پدر  به  کردمی وآمد رفت 

 ...اند وانده را عقد یصیغه امروز همین انگار  انمم مادر و پدر انم نیس یم؛ داماد عروستازه

 .بود این ما زندگی از امروزی جوان یک تصور یعنی
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ست می شهید  وق ی ست  طوالنی سفر  یک عازم که انگار برود اداره به  وا شت برمی وق ی و ا   گ

 .برگش ه طوالنی سفر یک از انگار

 ...هاتنگیدل ابراز و  داحافظی هایحالت آن

ش ه  چیزی گف ممی گشت برمی بعد و رفتمی راه هاینیمه تا گاهی   یادم نه گفتمی ؟ایجاگذا

  و گرف ممی ستتتاع ی مر صتتتی باید آمدمی یادم و اداره رف ممی اگر ام؛نکرده  داحافظی آمده

 گش مبرمی

 ...بودند وابس ه قدراین

 اداره سرویس من ظر دیگر دقیقه 2: 35 بشود اگر است 2:30 ساعت به چشمم گفتمی

 .بود  دایی عشق یک اصالً ؛گیرممی آژانس  ودم و مانمنمی
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 ساده اما همیشگی

قت هیچ ما  الب ه  ظارات  هم از و   جا بی ان 

ش یم؛    دارد؛ سال  2۸ بزرگم د  ر اآلن ندا

ندگی  ستتتال 2۸ این در   و بزرگم د  ر ،ز

 بار یک  که  ندارم  یاد  به  برادرش و  واهر

  شتتدهفراموش هاآن شتتمستتی یا قمری تولد

  هاآن برای امروزی تولد وقتهیچ ولی ؛باشد

 .نگرف یم

  هدیه و رف یممی رستت وران ؛گرف یممی کیک  ب بود جیبش توی ولپ آقا مصتتطفی که ستتالی

  تولد بود شده که هم کبریتچوب چهارتا و تاپتی دانهیک با نداشت پول که گاهی اما دادیممی

 کردیم.می برگزار را

 کردند.نمی مقایسه برادرشان یا  واهر با را  ود وقتهیچ هم هابچه

 یک با و کردیممی برگزار را عیدمان شیرینی  و گز و شکالت  و جیلآ بدون ما که بود هاییسال 

 گذراندیم.می را عید ساده یمیوه

 عید   رید  با  من جیب  امستتتال شتتترمنده  گف ند می لونبی آقای  آمد می که  هم مهمان  ح ی

 ...نبوده هماهنگ

  زشت و آیدمی مهمان و کنی قرض بروی باید ح ماً گف منمی وقتهیچ  انهزن عنوانبه هم من

 ... و است
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 جشن حجاب

  که امنگف ه د  رهایم به هم باریک امروز به تا من بودند؛ حستتتاس  یلی حجاب روی ایشتتتان

 ...و نیست مناسب تسلبا یا است بیرون موهایت

 .هس ند حساس  ود پوشش و حجاب روی هم  ودشان که اندآمده بار جوری اول از

  معضلوقت هیچ  داروشکر و بود حجاب جشن گرف یممی هابچه برای ما که هاییجشن از یکی

ش یم  را این   مقیدشان  دین به چجور و کنیم چه اندرسیده  تکلیف سن  به هابچه که حاال که ندا

 .کنیم
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 زندگی شهیدانه

  ستتال 2۷ از بعد که بود دعایی ما ی انه در شتتهادت شتتد؛ شتتهید تا کرد ندگیز شتتهیدانه باید

 او به مانزندگی هایساعت  به رین در همیشه  من و بودند رزمهم برادرم با مصطفی . شد  اجابت

شدی؟  شهید  جبهه در شما  چرا گف ممی   بروی؛ دنیا از طبیعی مرگ با شما  ندارم دوست  من ن

 ...نشود شما نصیب شهادت است حیف

 شوم؟ شهید جنگ درکدام داری دوست حاال  ب: گفتمی همیشه حرفهایم این جواب در

 .کنممی شهید شمارا من باال ره ولی کندنمی فرقی گف ممی
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 اخالقی شهید هایویژگی

صطفی آقا  مهم هایویژگی از یکی   اف ادمی اتفاق درجایی  وبی کار یک گاهی بود؛ او ا الص م

  من به  چرا گف ممی و کردممی اع راض او به  بوده ایشتتتان کار  این باعث   که  فهمیدم می بعد  و

  آدم برای ستتودی چه بداند  لق  دا؛  لق نه بداند باید  دا م ان: گفتمی پاستت  در نگف ی؛

 دارد؟

هل  مجلس به  که  بود باالیی  اهمیت  هایش ویژگی از دیگر یکی یت ا   ؛دادمی( الستتتالمعلیهم) ب

  هابزرگ ر گاهی هیئت؛ در داش یم مراسم هف ه هر تقریباً ما و بودند کرده تأسیس  هیئ ی ایشان 

  اع راض من. آیند می بچه  تا پنج چهار  دیدی می ؛آمدند  نمی ها مراستتتم به  و کردند می مهریبی

  بچه  چندتا  ی برا هف ه  هر نیستتتت الزم کنند نمی استتت قبال  بزرگ رها  وق ی گف ممی کردممی

سم  سم  و بگیریم مرا  این  انم: گفتمی شهید  اما؛ کنیمبرگزار  باریک هف ه سه  یا دو رو هامرا
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  هیئت بگویم او به چطور من تئهی مدهآ باذوق و شتتده بلند بچه این وق ی دارند؛ حرمت هابچه

 است؟؟؟ تعطیل

   وانده بیتاهل یروضه جایی است محال دارند؛ حضور که هس ند( السالمعلیهم) بیتاهل مهم

 .بینندمیکه است( السالمعلیهم) بیتاهل نگاه مهم باشند؛ نداش ه حضور  ودشان و شود

صطفی آقا  برای شت  فرقی هیچ م س ند  هیئت در بچه دوتا که ندا سان  هزاران یا ه سال؛  ان   بزرگ

سم  شورا  زیارت از دادمی انجام موموبه را هامرا   ا تندانمی جا را کدامهیچ و مداحی تا گرف ه عا

  که  گذارند  نمی  الی  را دستتت ت  بگذاری  اح رام بیت اهل  مجلس به  اگر که  بود این اشعقیده  و

 .گرفت را اجرش هم آ ر  داراشکر

 بشیند  بس ه  محیط یک در که نبود طوراین بود؛ آگاه  یلی روز سیاسی   مسائل  به مصطفی  آقا

  ؛دید نمی جدا  امروز دنیای  از را  ود وقت هیچ اما  ؛نداشتتتت   اصتتتی  فعالیت   هم جایی  اینکه  با 

  مبل  روی  انه   در پدرت  اما  ؛دوید می دارید  ان خابی  ستتت اد  در شتتتما  گف ممی میثم به  گاهی 

 فردا بشود ظلمی کسی به اگر گفتمی همیشه است؛ درگیر کشور کل با گوشی یک با و نشس ه

ید   ما  روز فه  من کردیم؛ کاری کم چرا که  بدهیم  پس جواب با جام  را اموظی جه  دهممی ان   ن ی

 .شد شد؛ هرچه
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 آن سفر مشهد و شرط

 سوریه زد؛ زنگ صطفی آقا م .مشهد  برویم میثم با  واس یم می بود شده اعزام که ایدفعه آ رین

 .شرط یک به: گفت .برویم مشهد است قرار انشااهلل عزیزم: گف م. بود

 شرطی؟ چه: گف م

س م می که بار اولین: گفت ش  اعزام  وا  اینجا بیا گف م ،کنیم  داحافظی حضرت  از رف یم و موب

  و  دایی کندن یکدل نه؛ دس ی دم و ساده  هایکندن دل گف م هست؟  یادت بکنیم؛ دل هم از

 .باشد آن در هم  دا که واقعی

   همه هااین ؟شوینمی شهید شما نکنم دل من اگر کنیمی فکر کردی؟ شروع شما باز :گف م

 . داست دست
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  مشهد  به نیس م  راضی  اهلل و به شوم؛  شهید  توانمنمی من نکنی دل شما  تا دارم یقین من: گفت

 .شرط این با مگر بروی

 ...بعد تا بروم بگذارید حاال باشد :گف م  نده با هم من

سیر  در شهد  م آقا   شهادت  مانع من یعنی گف ممی  ودم با مدام رف م؛ کلنجار  ودم با  یلی م

 ؟اندکنده دل هاآن از شهدا همسران یهمه یعنی ؟شودمی مگر هس م؟ مصطفی

  شد؛ جاری هایماشک ناگهان اف اد ضریح به که نگاهم شدم؛ حرم وارد و رسیدیم مشهد به وق ی

ضا  امام به سالم علیه) ر صطفی آقا  شهادت  مانع من واقعاً اگر آقاجان :گف م (ال س م  م   جان به ه

 .کندم دل اون از من جوادتان

   واستت م  دا از فقط و شتتهادتش نیت به  واندم الرحمن و یس نماز بار دو هم دارالشتتکر در

 .بدهد من به را صبرش

   انم: گفت بودیم نکرده احوالپرسی هنوز ،زد زنگ شهید که بودیم نشس ه  مینی امام رواق در

 کردی؟ چه

 .ندارد ربطی به من و است  ودت تقصیر نشوی شهید دیگر :گف م

ضا  امام بکن؛ دل گف ی شما : گف م ؟چرا :گفت ست  شاهد  (ع) ر  دل شما  از جوادش جان به ا

   .کندم

شحال  چقدر رودنمی یادم شکر  و شد   و  ساده  قدرچ که  ندیدممی او به دلم در من و کرد ت

 ...شودمی شهید او بکنم دل من کندمی فکر که است



14 
 

 

 



15 
 

 

 

 هدیه روز زن

 زندگی ستتال 2۷ این در

  مرفه زندگی هیچوقت ما

 اگر ح ی و نتداشتتت یم 

 نداشتت یم دستت ی قرض

سط  دوتا یکی ح ماً  را ق

 .داش یم سال در

 زن روز متتن بتتاریتتک

  هایدانشتتتگاه از دریکی

  تتتا بتتودم دعتتوت قتتم

 آن در. کنم صتتتحبتتت

سبت  به اگر اآلن گف م جمع سرتان  زن روز منا شکی  معمولی سر سنجاق  دوتا شما  برای هم   م

 ؟کنیدمی چه شما بیاورد

شجوها  از یکی ست  معلوم گفت و شد  بلند راحت  یلی دان   گویممی و بندممی رویش به را در ا

  که بود سالی یک نکردم؛ را کار این وقتهیچ من ولی: گف م .بدهد او به برود است اشننه لیاقت

 . ریدند سرهاسنجاق این از دوتا من برای زن روز برای لونبی آقای
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شان  س ند نمی که ای س ه  را سرها سنجاق  این ما دان   گف ه و بودند رف ه مغازه به  ریممی ایب

  ولی ؛گذاش ه  پیشخوان  روی بس ه  دو هم دارمغازه ؛ واهندمی را سرها سنجاق  این از دوتا بودند

 .دانه دوتا بودند گف ه لونبی آقای

غازه  یده  که  داره م   مم ان  برای زن روز برای که  بوده گف ه  نبی قای آ ؟داری چکارش  پرستتت

 . واهممی

 ؟کندنمی قهر مت ان ببری و بخری را این شما گف ه و کرده تعجب  یلی دارمغازه

  اما ؛ رممی برایشتتان را چیزها به رین باشتتم داشتت ه پول وقت هر من نه؛ گف ه هم لونبی قایآ

 .است  الی جیبم امسال

 این در هم او بود گف ه و بود نگرف ه را پولش و بود داده لونبی قایآ به را گیره دوتا هم دارمغازه 

 .است شریک هدیه

 . ندیدیم  یلی کردمی تعریف برایم را  اطرات این مصطفیآقا  که بعدها

 .شده کم  یلی مادر و پدر به اح رام امروزی هایزندگی در م أسفانه

  همیشتتته که بود مادرهایمان و پدر  یر دعای از داشتتت یم مانزندگی در هرچه ما مع قدم  من

 .داریمنگه را اح رامشان کردیم سعی
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 مسافرت

  به مصطفی آقا  که (رف یمنمی جایی معموالً) بودیم منزل در ما بدرسیزده  سال  یک هست  یادم

  من ظر  یلی و هستت ند تنها  انه در که گف ند هم ایشتتان پرستتید را احوالشتتان و زنگ امعمه

 راه اآلن اگر گفت شتتهید که بود شتتب آ ر نرف ه؛ آنجا در به ستتیزده برای کسهیچ اما ؛بودند

   وشحال  هم اتفاقاً حرفیست؛  چه این نه: گف م ؟شوی نمی ناراحت شما  تهران سمت  به بیف یم

 .شودمی
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 .درکردیم به ستتیزده امعمه کنار در صتتبح تا و تهران رستتیدیم شتتبیک ستتاعت که شتتد این و

  زندگی به دعاها این مطمئنم من که کردند  یر دعای برایمان و شتتدند  وشتتحال عمه قدراین

 .بخشیدمی روح و عشق ما

سافرت  اهل  یلی مصطفی آقا    مصطفی  آقا اگر گف ندمی  نده با گاهی مادرم که قدرآن .بود م

  و نداشتتت یم  انداز پس وقت هیچ ما  ؛رودمی ستتتفر به  آن با  بیاید   دستتت ش به  هم تومان  2000

 .نبودیم پول لنگ الحمداهلل هم وقتهیچ

  ،دهدنمی فیل به هم را مورچه روزی و مورچه به را فیل روزی  دا که بود این ایشتتان یعقیده

سد می ما به قدرهمان کنیم هزینه هرچقدر شیم  اندازپس و کردنجمع درگیر بخواهیم اگر ؛ر   با

ید می  دا  هد می که این گو ند  جمع  وا هایش  پس ک ند  جمع قدر آن تا  کنممی ر  اگر که .ک

 .شود نیازبی توانست

  هابچه با ما اآلن وگرنه کردند را اس فاده  به رین داش ند  که کاناتیما یهمه از ایشان   داراشکر 

صالً  رف یممی تفریحی هر به   تفریح هم او بود بابا تا کاش حیف گف یممی و چسبید نمی بهمان ا

 .بود کرده
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 آزادی

نه    در بت  ما  ی ا   و کردن مح

  شرط  یک هابچه به دادن آزادی

 .بود

قا   فت می مصتتتطفیآ   به  اگر گ

چه    ندهیم  آزادی منزل در ها ب

نه   از بیرون به  وق ی ند می  ا   رو

  مقتتابتتل  در را  ود  تواننتتد  نمی  

 .کنند حفظ کاذب هایآزادی

 .بود هابچه برای طبیعی امر یک مصطفیآقا  و من بین کردن محبت

شکر  صطفی  آقا شهادت  از بعد که کردیم زندگیری جو سال  2۷ در کنممی  دارا   هم باریک م

  همیشتتته ...یا  و زدممی را حرف فالن یا  کردممی را کار  النف جا  فالن کاش ای نگف م  ودم به 

 .بود جایش سر چیزهمه

شکر    سید   ودش سرانجام  به شکل  به رین به زندگی سال  2۷ این که  دارا صطفی آقا  و ر   م

 ...شد  یربهعاقبت
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 کنی؟  چه می ،همسر شهید

  رسید؛  شهادت  به عسگری  مسعود  آقای ایشان  ی واهرزاده لونبی قایآ شهادت  از قبل سال  دو

سعود  آقا شهادت  روز چهلمین از بعد شس ه   لونبی آقای با شبی  م   ؛کردیممی صحبت  و بودیم ن

  مثل جوانانی یمهس   امروزی زندگی غرق ما که زمانه این در بکن؛ را فکرش  انم :گف ند ایشان 

  هازمینه همچین که شد نمی باورشان  انگار... رسند می شهادت  به و روندمی جنگ به مسعود  آقا

سعود آقا  حاال)دارد وجود هم اآلن اتفاقاتی و شت  جوانی شوق  و شور  و بود جوان م   در من .دا

  چگونه( داشت  پسر  دو و بود شده  شهید  مسعود آقا  با که شهدایی  از یکی) عطایی شهید  تعجبم

 ؟...برود جنگ به  واهدمی که بگوید  انمش به توانس ه

صیبش  را همسری  همچین  دا که ببالد  ودش به باید عطایی شهید   انم اتفاقاً: گف م  کرده ن

ش ه  جهادی یروحیه میثم و شما  که است  این دعایم همیشه  من. دارد جهادی یروحیه که   دا

 باشید.

  ؟کنیدمی چه شما  بروم سوریه  به  واهممی بگویم من اگر اآلن: گف ند و  ندیدند لونبی آقای

  و بندممی  ودم هم را چمدان ان و ستتتا  و کنممی استتت قبال کار این از باز یباروحیه: گف م

 آمدید. وش میگویم

شوهرم  قول به س یم نمی زدیممی هارا حرف این وق ی ما  واهر صطفی آقا  دان   شهادت  برای م

 ...  شدهان خاب

 اعزام اسم  برای و نه یا دارند اعزام ببیند تا رودمی تهران به گفت ایشان  هاحرف این زدن از بعد

  دو ایهف ه را قم تهران راه مدت این در او و کشید  طول اعزام برای ماهی هشت  هفت بنویسد؛ 
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 از یکی شتتتهادتش  از بعد  ؛کردندمی پیگیری و زدندمی زنگ مدام و کردندمی طی مرتبه  ستتته

  کارهای پیگیری برای مرتبه شش  پنج؛ مصطفی  که شده می روزی بود گف ه برادرم به مسئولین 

 زده.می زنگ هاآن به اعزام

  به را مدت این  دا که دارم باور من اف اد؛ فاصتتله ونیم ستتال یک شتتهادتش تا اعزامش زمان از

  و گفتمی شهادت  از  یلی اوا ر کنیم؛ آماده نبودنش برای را  ودمان داد فرصت  هابچه و من

 .گرف یمنمی جدی را ماجرا کدامهیچ ما

سرم  که کردندمی شو ی با میثم  شهادت  سر  قدراین   چون) زدمی صدا  شهیدجان  را او دیگر پ

 !سالم جان شهید گفتمی زدمی زنگ پدرش به که میثم( بودند صمیمی باهم  یلی

  بابا واقعاً که دانست یم نمی ؛کردیممی شتو ی  پدر با  ودمان  یال در ما میگویم پسترم  به اآلن

 .کندمی رف نش یآماده هاحرف این با را ما دارد

 ؟کنیمی چه شهید همسر گفتمی و آشپز انه در آمدمی بودم آشپز انه در که گاهی

 .نیست عیب نجوانا بر آرزو همسرم؛ باش  یال همین به: گف ممی جوابش در هم من

 کنی؟  همسر شهید چه می

  رسید؛  شهادت  به عسگری  مسعود  آقای ایشان  ی واهرزاده لونبی قایآ شهادت  از قبل سال  دو

سعود  آقا شهادت  روز چهلمین از بعد شس ه   لونبی آقای با شبی  م   ؛کردیممی صحبت  و بودیم ن

  مثل جوانانی یمهس   امروزی زندگی غرق ما که زمانه این در بکن؛ را فکرش  انم :گف ند ایشان 

  هازمینه همچین که شد نمی باورشان  انگار... رسند می شهادت  به و روندمی جنگ به مسعود  آقا

سعود آقا  حاال)دارد وجود هم اآلن اتفاقاتی و شت  جوانی شوق  و شور  و بود جوان م   در من .دا
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  چگونه( داشت  پسر  دو و بود شده  شهید  مسعود آقا  با که شهدایی  از یکی) عطایی شهید  تعجبم

 ؟...برود جنگ به  واهدمی که بگوید  انمش به توانس ه

صیبش  را همسری  همچین  دا که ببالد  ودش به باید عطایی شهید   انم اتفاقاً: گف م  کرده ن

ش ه  جهادی یروحیه میثم و شما  که است  این دعایم همیشه  من. دارد جهادی یروحیه که   دا

 باشید.

  ؟کنیدمی چه شما  بروم سوریه  به  واهممی بگویم من اگر اآلن: گف ند و  ندیدند لونبی آقای

  و بندممی  ودم هم را چمدان ان و ستتتا  و کنممی استتت قبال کار این از باز یباروحیه: گف م

 آمدید. وش میگویم

شوهرم  قول به س یم نمی زدیممی هارا حرف این وق ی ما  واهر صطفی آقا  دان   شهادت  برای م

 ...  شدهان خاب

 اعزام اسم  برای و نه یا دارند اعزام ببیند تا رودمی تهران به گفت ایشان  هاحرف این زدن از بعد

  دو ایهف ه را قم تهران راه مدت این در او و کشید  طول اعزام برای ماهی هشت  هفت بنویسد؛ 

 از یکی شتتتهادتش  از بعد  ؛کردندمی پیگیری و زدندمی زنگ مدام و کردندمی طی مرتبه  ستتته

  کارهای پیگیری برای مرتبه شش  پنج؛ مصطفی  که شده می روزی بود گف ه برادرم به مسئولین 

 زده.می زنگ هاآن به اعزام

  به را مدت این  دا که دارم باور من اف اد؛ فاصتتله ونیم ستتال یک شتتهادتش تا اعزامش زمان از

  و گفتمی شهادت  از  یلی اوا ر کنیم؛ آماده نبودنش برای را  ودمان داد فرصت  هابچه و من

 .گرف یمنمی جدی را ماجرا کدامهیچ ما
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سرم  که کردندمی شو ی با میثم  شهادت  سر  قدراین   چون) زدمی صدا  شهیدجان  را او دیگر پ

 !سالم جان شهید گفتمی زدمی زنگ پدرش به که میثم( بودند صمیمی باهم  یلی

  بابا واقعاً که دانست یم نمی ؛کردیممی شتو ی  پدر با  ودمان  یال در ما میگویم پسترم  به اآلن

 .کندمی رف نش یآماده هاحرف این با را ما دارد

 ؟کنیمی چه شهید همسر گفتمی و آشپز انه در آمدمی بودم آشپز انه در که گاهی

 .نیست عیب نجوانا بر آرزو همسرم؛ باش  یال همین به: گف ممی جوابش در هم من

 کنی؟  همسر شهید چه می

  رسید؛  شهادت  به عسگری  مسعود  آقای ایشان  ی واهرزاده لونبی قایآ شهادت  از قبل سال  دو

سعود  آقا شهادت  روز چهلمین از بعد شس ه   لونبی آقای با شبی  م   ؛کردیممی صحبت  و بودیم ن

  مثل جوانانی یمهس   امروزی زندگی غرق ما که زمانه این در بکن؛ را فکرش  انم :گف ند ایشان 

  هازمینه همچین که شد نمی باورشان  انگار... رسند می شهادت  به و روندمی جنگ به مسعود  آقا

سعود آقا  حاال)دارد وجود هم اآلن اتفاقاتی و شت  جوانی شوق  و شور  و بود جوان م   در من .دا

  چگونه( داشت  پسر  دو و بود شده  شهید  مسعود آقا  با که شهدایی  از یکی) عطایی شهید  تعجبم

 ؟...برود جنگ به  واهدمی که بگوید  انمش به توانس ه

صیبش  را همسری  همچین  دا که ببالد  ودش به باید عطایی شهید   انم اتفاقاً: گف م  کرده ن

ش ه  جهادی یروحیه میثم و شما  که است  این دعایم همیشه  من. دارد جهادی یروحیه که   دا

 باشید.
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  ؟کنیدمی چه شما  بروم سوریه  به  واهممی بگویم من اگر اآلن: گف ند و  ندیدند لونبی آقای

  و بندممی  ودم هم را چمدان ان و ستتتا  و کنممی استتت قبال کار این از باز یباروحیه: گف م

 آمدید. وش میگویم

شوهرم  قول به س یم نمی زدیممی هارا حرف این وق ی ما  واهر صطفی آقا  دان   شهادت  برای م

 ...  شدهان خاب

 اعزام اسم  برای و نه یا دارند اعزام ببیند تا رودمی تهران به گفت ایشان  هاحرف این زدن از بعد

  دو ایهف ه را قم تهران راه مدت این در او و کشید  طول اعزام برای ماهی هشت  هفت بنویسد؛ 

 از یکی شتتتهادتش  از بعد  ؛کردندمی پیگیری و زدندمی زنگ مدام و کردندمی طی مرتبه  ستتته

  کارهای پیگیری برای مرتبه شش  پنج؛ مصطفی  که شده می روزی بود گف ه برادرم به مسئولین 

 زده.می زنگ هاآن به اعزام

  به را مدت این  دا که دارم باور من اف اد؛ فاصتتله ونیم ستتال یک شتتهادتش تا اعزامش زمان از

  و گفتمی شهادت  از  یلی اوا ر کنیم؛ آماده نبودنش برای را  ودمان داد فرصت  هابچه و من

 .گرف یمنمی جدی را ماجرا کدامهیچ ما

سرم  که کردندمی شو ی با میثم  شهادت  سر  قدراین   چون) زدمی صدا  شهیدجان  را او دیگر پ

 !سالم جان شهید گفتمی زدمی زنگ پدرش به که میثم( بودند صمیمی باهم  یلی

  بابا واقعاً که دانست یم نمی ؛کردیممی شتو ی  پدر با  ودمان  یال در ما میگویم پسترم  به اآلن

 .کندمی رف نش یآماده هاحرف این با را ما دارد

 ؟کنیمی چه شهید همسر گفتمی و آشپز انه در آمدمی بودم آشپز انه در که گاهی



25 
 

 .نیست عیب نجوانا بر آرزو همسرم؛ باش  یال همین به: گف ممی جوابش در هم من

 کنی؟  همسر شهید چه می

  رسید؛  شهادت  به عسگری  مسعود  آقای ایشان  ی واهرزاده لونبی قایآ شهادت  از قبل سال  دو

سعود  آقا شهادت  روز چهلمین از بعد شس ه   لونبی آقای با شبی  م   ؛کردیممی صحبت  و بودیم ن

  مثل جوانانی یمهس   امروزی زندگی غرق ما که زمانه این در بکن؛ را فکرش  انم :گف ند ایشان 

  هازمینه همچین که شد نمی باورشان  انگار... رسند می شهادت  به و روندمی جنگ به مسعود  آقا

سعود آقا  حاال)دارد وجود هم اآلن اتفاقاتی و شت  جوانی شوق  و شور  و بود جوان م   در من .دا

  چگونه( داشت  پسر  دو و بود شده  شهید  مسعود آقا  با که شهدایی  از یکی) عطایی شهید  تعجبم

 ؟...برود جنگ به  واهدمی که بگوید  انمش به توانس ه

صیبش  را همسری  همچین  دا که ببالد  ودش به باید عطایی شهید   انم اتفاقاً: گف م  کرده ن

ش ه  جهادی یروحیه میثم و شما  که است  این دعایم همیشه  من. دارد جهادی یروحیه که   دا

 باشید.

  ؟کنیدمی چه شما  بروم سوریه  به  واهممی بگویم من اگر اآلن: گف ند و  ندیدند لونبی آقای

  و بندممی  ودم هم را چمدان ان و ستتتا  و کنممی استتت قبال کار این از باز یباروحیه: گف م

 آمدید. وش میگویم

شوهرم  قول به س یم نمی زدیممی هارا حرف این وق ی ما  واهر صطفی آقا  دان   شهادت  برای م

 ...  شدهان خاب
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 اعزام اسم  برای و نه یا دارند اعزام ببیند تا رودمی تهران به گفت ایشان  هاحرف این زدن از بعد

  دو ایهف ه را قم تهران راه مدت این در او و کشید  طول اعزام برای ماهی هشت  هفت بنویسد؛ 

 از یکی شتتتهادتش  از بعد  ؛کردندمی پیگیری و زدندمی زنگ مدام و کردندمی طی مرتبه  ستتته

  کارهای پیگیری برای مرتبه شش  پنج؛ مصطفی  که شده می روزی بود گف ه برادرم به مسئولین 

 زده.می زنگ هاآن به اعزام

  به را مدت این  دا که دارم باور من اف اد؛ فاصتتله ونیم ستتال یک شتتهادتش تا اعزامش زمان از

  و گفتمی شهادت  از  یلی اوا ر کنیم؛ آماده نبودنش برای را  ودمان داد فرصت  هابچه و من

 .گرف یمنمی جدی را ماجرا کدامهیچ ما

سرم  که کردندمی شو ی با میثم  شهادت  سر  قدراین   چون) زدمی صدا  شهیدجان  را او دیگر پ

 !سالم جان شهید گفتمی زدمی زنگ پدرش به که میثم( بودند صمیمی باهم  یلی

  بابا واقعاً که دانست یم نمی ؛کردیممی شتو ی  پدر با  ودمان  یال در ما میگویم پسترم  به اآلن

 .کندمی رف نش یآماده هاحرف این با را ما دارد

 ؟کنیمی چه شهید همسر گفتمی و آشپز انه در آمدمی بودم آشپز انه در که گاهی

 .نیست عیب نجوانا بر آرزو همسرم؛ باش  یال همین به: گف ممی جوابش در هم من
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 توسل و اعزام

  گرفت؛( علیها اهللسالم ) معصومه  حضرت  از را شهادتش  هم و اعزام هم مصطفى  دارم عقیده من

  امروز من: گفت ایشان  و شد  باز حرف سر  گش یم برمی با آقا مصطفی  حرم از روزی هست  یادم

 ام.کرده حجت اتمام حضرت با

  لیاقت ح ماً ؛گردمبرمی و روممی را راه این دارم ماه هشتتتت هفت؛ من: چطور؟گفت پرستتتیدم

  زنگ اعزام برای کسی هیچ به دیگر امگف ه حضرت  به. شوم  اعزامکه  شود نمی قسم م  که ندارم

  گناهانم قدرآن ح ماً گف م ام؛نبوده  وبی یبنده ح ماً .کنند حاللم گف م حضتتترت به .زنمنمی

 ...نیس م راه این الیق که است زیاد

  نیاز رزمی نیروی به ما گف ند زدند زنگ شتتتهید به ستتتپاه از روزی گذشتتتت؛ روزی دوازده ده؛

شان ) رادارید. جبهه در حضور  سابقه  شما  چون اما ؛نداریم   دفاع جانباز و جبهه در سال  چهار ای

   ودتان.  واهیممی شتتتکن،  طبولدوزر راننده ،مهندستتتی – رزمی نیروی ما و (بودند مقدس

  هس ید  راضی  اگر شرایط  این یهمه با نباشد؛  کار در برگش ی  دیگر است  ممکن که میدانیدهم

 .باشید پادگان ۸ ساعت صبح فردا و بیاورید را مدار 

  فرض رواحاجت را  ودمان داشتت یم؛  وبی حس دو هر ؛کنمنمی فراموش وقتهیچ را شتتب آن

  شتتنیده را صتتدایمان حضتترت و ایمگرف ه را دعاهایمان جواب که بودیم  وشتتحال و کردیممی

 .بودند
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 خبر شهادت

 .نکشید طول بیش ر روز چهار

  که کردم شو ی او با من زد؛ زنگ برگش یم که بعدازاین روز دو برگش یم؛ مشهد از ما و گذشت

  به را هااین) باشتیم  شتهادتت  من ظر باید و کندم دل منم دیگه ؛دهدمی شتهادت  بوی صتدایت 

 (.بود کردهبغض او اما ؛گف ممی شو ی

 اآلن چرا پس شتتتویمی شتتتهید بکنم دل من اگر گف ی  ودت ولی کنم؛نمی اذی ت: گف ممی

 نیست؟ شهادتت از  بری و زدی زنگ
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 ...سخت  یلی بود؛ سخ ی روز رسید شهادتش  بر وق ی

 .بگیرد قرار موقعی ی چنین در کندنمی فکر آدم اما ؛بودم کنده دل با اینکه

ست  یادم شه  ه ش ر  دقیقه ده زدمی زنگ وق ی همی س یم نمی بی   دفعه هر و کنیم صحبت  توان

  زد زنگ وق ی بار آ رین ؛زدندمی حرف هم هابچه و شد می تقسیم  ما یهمه بین دقیقه ده این

  سالم  و ببندید را در و اتاق دا ل بروید کنید؛ صحبت  بابا و شما  امروز مامان گفت بزرگم د  ر

 . وبیم ما بگویید و برسانید بابا به هم مارا

  نگف ه رواین شما  اگر طیبه گویممی گاهی اآلن ولی ؛زد را حرف این طیبه که شد  چه دانمنمی

 بودید. شنیده رو باباتون صدای ه شماهم اآلن بودی

  کاش و زدم را حرف آن که شتتتد چه دانمنمی گویدمی و  وردمی افستتتوس گاهی هم  ودش

 ...گف منمی

 شد.نمی باورم اصالً( داد را  برش پسرم) دادند من به را شهادتش  بر وق ی

  ما ی انه به  واستتتمی کستتی وق ی ،بودیم قم  ودمان و بودند تهران اقواممان همه چون ما

  ۹ حدود هایساعت  شنیدم؛  را شهادت   بر که روزی صبح  اما داد؛می  بر قبل شب  از بیاید

  که کردم تعجب  یلی من بیایند؛ ما منزل به ناهار استتتت قرار که گرفت تماس  واهرم که بود

 .نگف م چیزی اما اند؛داده  بر دیر چقدر

  د  رم قبل، روزهای برعکس بیاید؛ منزلمان به استتتت قرار اش اله که زدم زنگ هم د  رم به

 ده روز آن اما آیند؛می ناهار موقع همان معموالً دارندبچه چون ،رستتاند را  ودش ستتریع  یلی

 .رساند را  ودش، من تماس از بعد دقیقه
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  و پاچهکله او به برده را او صتتبح از بوده باردار د  رم چون و داشتت ه  بر  دا بنده دامادم نگو

  و حرم بود رف ه  ودش هم بعد و باشتتد داشتت ه جون شتتنید را  بر وق ی که بخورد داده جگر

 .بود آمده ما منزل به و بود گرف ه اسنپ د  رم

  تحمل شوی  اسیر  نداری حق تو ؛کنمنمی قبول را اسارت  من: گف ممی مصطفی  به همیشه  من

  آقا تحقیر  واستت منمی من و کندمی تحقیر را آدم استتارت چون استتارتت؛ جز رادارم چیزهمه

 .ببینم را مصطفی

ست می میثم وق ی ست  قرار  واهرم فهمید و بدهد را شهادت   بر  وا   و به بیاید ما منزل به ا

  مامان بدهد؛ را بابا اسارت   بر آیدمی دارد هم  اله ؛اسیرشده   بابا کنم فکر مامان: گفت  یوش 

 ؟کنیمی چه شما شود اسیر بابا اگر

 نه  واهممی را دنیا نه اسیرشده او بشنوم که روزی امگف ه هم پدرتان به من هیچی؛: گف م

 .ندارم را این تحمل چون کشم؛می را  ودم .را آ رت

سیر  اگر یعنی :گفتمی میثم ست  برگردد و شود  آزاد بعد سال  چند و شود  ا  اگر اما ؛نداری دو

 هس ی؟ راضی برود ما بین از کال و شود شهید

 .ندارد هالیاقت این از هم شما پدر و  واهدمی لیاقت شهادت چون بله؛ :گف م

شنوید  را شهادتش   بر اگر: بازگفت    بر وقت هر عمرم توی امگف ه هم بابا به من: گف م چه؟ ب

 .آورممی جابه شکر نماز رکعت دو بشنوم را شهادتت

 .بخوانید را نمازتان و بگیرید وضو باید کنم فکر پس گفت بعد

  وانم.می را نمازش بعد شود شهید پدرت کن صبر حاال :گف م
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  گویندمی همه هم هابچه و بود طبعشتتو   یلی میثم چون ؛کردیم شتتو ی باهم کلی  الصتته

 کرد.می شو ی کهازبس کردیممی دق ما نبود میثم بابا شهادت جریان در اگر

  :گفت و زد زنگ  واهرم به نه یا دارد  بر اش اله ببیند و بزند یکدستت ی اینکه برای میثم بعد

  برداریم. ماجرا از ما نکنید بازی فیلم ما برای  اله

 داده؟  بر شما به کی گفت و گریه زیر زد است  بر چه طرفاین نداشت  بر که  واهرم

 .هگری زیر زد و اتاق دا ل رفت و کرد قطع را تلفن و جواد دایی: گفت میثم

سخره  این مامان نه گف م من اما ؛میکنه گریه داره میثم مامان گفت دفعه چند د  رم   بازیش م

  دیدم  اتاق  دا ل  رف م وق ی و کنه می گریه  داره واقعاً  نه  دیدم  دقیقه  چند  از بعد  ولی ؛گرف ه 

 .کندمی گریه های های و تخت روی گذاش ه را سرش بچم

 از ح ماً ببینی برف در را کسی  و ایس اده  برف در لونبی آقا که بودم دیده واب قبل چندی من

  من نبود؛ هم برف دانه یک  ح ی لونبی آقای  پاهای   روی اما  ؛بود برف از پر جا همه  ؛رودمی دنیا 

ئ  میثم گف ممی همش یان   در ح ماً  رویمی تهی ید    پاهای   برای یجیب  منأ پا با بخوان با   .با  با

 .بشود قطع ایشان پای ندارم تحمل من و است حساس پاهایش روی  یلی

  مامان؛ نه :گفت گریه وسط  امبچه ؟شده قطع بابا پای میثم گف م کندمی گریه میثم دیدم وق ی

  بابا بیاور؛ جابه را شتتکرت یستتجده و بخوان را نمازت شتتو بلند هم حاال دادی قول بابا به شتتما

شکر آید. می  بر همین دادن برای هدار هم  اله و شده  شهید  سعیده   لحظه آن کنممی  دارا

  تو به را بچه این ا د اینکه برای میدانی تو گف م سعیده  به کردم که کاری تنها ؛بود  ودم کنار
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  کم بچه این ستتر از مو یک اگر ریخ ه؛ اشتتک چقدر پدرت و کردیم نذرونیاز و دعا چقدر بدهد

 .باش اتبچه و  ودت مراقب فقط تو پدرت؛ نه امراضی تو از من نه شود

 بخوانم؛ را نمازم بدهید مهر من به گف م و بودم نشتتستت ه قبله به پشتتت که بود بد حالم قدرآن

  که کنممی شتتکر را  دا اما ؛بود ستتخ ی  یلی روزهای شتتدمنمی م وجه را چیزیهیچ اصتتالً

س م توا شم؛  محکم ن  بود آ ری یلحظه شد  بد حالم و کرد غلبه من بر شیطان  که جایی تنها با

س ند می که سمی  یک .ببرند بیرون مج مع از را تابوت  وا   و گرف ند شهید  برای تهران هم مرا

سر  عنوانبه کردند دعوت من از سند می من از گاهی. کنم صحبت  و بروم آنجا به شهید  هم   پر

 ؟شدهتنگ لونبی قایآ برای دل ان آیا

صالً  سؤال  این  ب ست  چیزی ا سش  قابل که نی شد؛  پر ست  معلوم با   ؛شوم می تنگشدل که ا

صطفی آقا  شهادت  از هم لحظهیک ح ی شیمان  م شده  پ   کاش گویممی  ودم با گاهی اما ام؛ن

  مردش برای دلش زن یک قطعاً شود. می تنگ برایش  یلی دلم اما ؛بود شده  شهید  دیرتر کمی

  گاهی من .بود کارکمک زندگی امور یهمه در که مصطفی آقا  مثل مردی همآن ؛شود می تنگ

   اطر به صبح  تا را هاییشب  چه بگویم شما  به توانمنمی دنیا آن من هابچه :گف ممی هابچه به

  هابچه وقت هر چون ؛بگوید چیزی نهمچو یک تواندمی بابا ولی ؛ نخوابیدم شتتما داشتت ن تب

 شتتتیر موقع هر بخواب برو شتتتما  گف ند شتتتهید می  کرد؛می گریه  نوزاد یا شتتتدند  مریض می

 زنم.می صدا را شما من  واستمی
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شهدا  معراج به مصطفی آقا  پیکر دیدن یبرا وق ی سمشان   طبق رف یم ال    واهندمی وق ی که ر

  من چیست  گوییدمی شهید  به که ایجمله اولین پرسند می بردارند شهید  پیکر روی از را پرچم

 واقعاً که دانستمی  ودش. شد شهید باال ره که شکر را  دا که است این امجمله اولین: گف م

سان  برای تصورش  بود؛ شهادتش  ساع م  هر و هرلحظه دعای   قرار شرایط  این در که زمانی تا ان

  مقابل طرف شدن   یربهعاقبت برای بینیمی که آیدمی موقع یک اما ؛است  سخت   یلی نگیرد

  به را عاقب ش آیدمی حیفت شما که هست  وب قدرآن مقابلت طرف بگذری؛  ودت از ارزدمی

 .کنی  راب  ودت  اطر
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  آوردی دست  به یکباره را چیزهمه شهادت  با شما  میگویم او به روممی شهید  مزار سر  وقت هر

 .هس م راضی و داشت را ارزشش مسق  دا به اما؛ دادم دست از بارهیک را چیزهمه من و


