گفتوگوی روزنامهدیواری حق با مادر شهید واالمقام محمد شیبانی

زینب ساعدی :مخالف رفتن پسرم به سوریه نبودم اما سنش خیلی کم بود
حاجقاسم و ابومهدی از زمان جنگ تحمیلی برای دیدن همسرم به خانهی ما میآمدند
پدرم قبل از انقالب اسالمی با مبارزین ایرانی در ارتباط بود و بعدها با ورودش به سپاه بدر ،این ارتباط بیشتر شد

حق :چه سالی و در کجا به دنیا آمدید؟
سال هزار و سیصد و پنجاه و سه در بغداد.
حق :چند ساله بودید که به ایران مهاجرت کردید؟
یازده ساله بودم که با خانواده به ایران آمدیم.
حق :چرا؟
پدرم قب��ل از انقالب ب��ا مبارزین ایران��ی در ارتباط بود و
بعدها با پیروزی انقالب اس�لامی و ورودش به سپاه بدر،
ای��ن ارتباط بیشتر ش��د .آن زمان حزب بعث ،ش��یعیان
عراق را مورد آزار و اذی��ت قرار میداد و ب��ه فعالیتهای
پدرم هم مش��کوک ش��ده بود .به همین دلی��ل تصمیم
گرفتیم به ایران مهاجرت کنی��م .ما با قایق از راه هویزه به
ایران آمدیم .به خاطر دارم غ��ذای چندانی برای خوردن
نداش��تیم و از س��ر ناچاری ،ش��کر و آرد برنج را مخلوط
میکردیم و میخوردیم .پس از هش��ت روز که در هویزه
بودیم ،انقالبیون ایرانی باالخره متوجه حضورمان ش��دند
و ضمن خوشآمدگویی ،ما را به اردوگاه رفیع خوزس��تان
منتقل کردند.
حق :با آقای ابوجعفر شیبانی چطور آشنا شدید؟
ابوجعفر که خداوند او را مورد رحم��ت و مغفرت خودش
قرار بدهد ،مسئول اطالعات سپاه بدر و از فرماندهان پدرم
بود .او به یکی از اقوام ما گفته بود ک��ه برای ازدواج دنبال
مورد مناس��ب میگردد و فامیل ما هم دخترهای ابوعلی
(پدرم) را به او پیشنهاد داده بود .اینطور شد که ابوجعفر
به خواستگاری من آمد و بعد هم خیلی زود ازدواج کردیم.
حق :بعد از ازدواج ،مانع اعزام همس�رتان به جبهه
نشدید که؟
اصال! مادرم عاشق امام خمینی بود و همیشه پدر و برادرم
را به جهاد تش��ویق میکرد .من در چنی��ن فضایی بزرگ
ش��دم و جهاد در راه خدا را دوست داش��تم .بنابراین هیچ
وقت مانع ابوجعفر نشدم.
حق :صاحب چند فرزند هستید؟
چهار دختر و دو پسر دارم.
حق :از شهید محمد شیبانی بگویید .چه سالی و در
کجا به دنیا آمد؟
محمد اولین پسرم بود و از وقتی که باردار بودم ،با این نیت
که پسری سالم ،صالح و در رکاب موالیش اباعبدهلل باشد،
او را نذر امام حس��ین کرده بودم .محمد آذر س��ال هزار و
سیصد و هفتاد و چهار در کرمانشاه به دنیا آمد.
حق :از ویژگیهای اخالقی آقامحمد بگویید.
محمد بس��یار مهربان و خوشاخالق بود .به نظرم خدا او
را تربیت کرده بود ،نه من .پس��ری بود مؤمن و متدین که
ارادت زیادی به سیدالش��هدا و حض��رت اباالفضلالعباس
داشت و هر سال در ایام اربعین در موکبهای مسیر نجف

عکس :روزنامهدیواری حق

زهرا قربانی :آذر نود و هشت بود که برای
نگارش زندگینامهی شهید علی صادقی
با یکی از دوستانش به نام محمد شیبانی
مصاحبهای داشتم اما یک ماهی بیشتر
از تنظیم مصاحبه نگذشته بود که آن جمعهی سرد و
سیاه دیماه از راه رسید .روزهایی که فضای رسانهای
پر از خبر ش�هادت س�ردار س�لیمانی و یار باوفایش
ابومهدی المهندس بود ،پس�ت برادر ش�هید صادقی
در اینستاگرام ،شوکهام کرد« :شهید محمد شیبانی،
رانندهی ابومهدی المهندس» .باورم نمیشد کسی که
چند روز پیش به عنوان «همرزم شهید» با او صحبت
کرده بودم ،حاال خودش نیز همسفرهی اباعبداهلل شده
باشد .روزها همینطور در شوک و ناراحتیمیگذشت و
من آرزو میکردم کاش بتوانم روزی با خانوادهی شهید
شیبانی صحبت کنم .به لطف خدا و با همراهی خواهر
بزرگشهیدشیبانی-کهخودهمسرشهیدمدافعحرم
است -این فرصت مغتنم فراهم شد تا اولین مصاحبهی
رسانهای مادر شهید محمد شیبانی ،با روزنامهدیواری
حق انجام شود .مادری جوان اما سرد و گرمچشیدهی
روزگار که پدر و همسرش رزمندهی هشت سال دفاع
مقدس بودند و پس�ر و دامادش شهید مدافع حرم .به
حق ،نام #زینب برازندهی خانم س�اعدی اس�ت؛ چرا
که با صبر و صالبتی زینبوار ،برگهی عاقبت به خیری
فرزندش را امضا کرد و در هر کجا از گفتوگو که حرف
پسر شهیدش پیش میآمد ،چیزی جز عشق و امید و
وفاداری در چشمانش دیده نمیش�د .با ذکر صلواتی
برای ش�ادی روح شهید محمد ش�یبانی ،گوشهای از
زندگی این مادر رنجکشیده را تقدیم نگاه شما میکنم.

به کربال ب��ه زوار اباعبدهلل خدمت میک��رد .محمد خیلی جواب دادم« :ش��ما مؤمنی! اگر پیش ش��ما باشد ،خیالم
شجاع بود و این شجاعت را از پدرش به ارث برده بود.
راحت است!» ایش��ان پرسید« :ش��ما راضی هستی برود
حق :شهید محمد شیبانی ،رهبر انقالب را از نزدیک س��وریه؟» گفتم« :بله!» و در نهایت گف��ت« :خدا در این
دیده بودند .درست میگویم؟
مس��یر موفقت میکن��د!» از آنزمان محم��د همهجا با
بله! پیش از اربعین سال نود و هشت ،موکبداران عراقی با حاجقاسم بود.
آقا دیدار داشتند .محمد در آن جمع حضور داشت و اتفاقا ح�ق :آقامحم�د در مأموریتهایش با ش�ما تماس
جلو هم نشسته بود .او پس از دیدار با رهبر انقالب ،خیلی تلفنی داشت؟
خوش��حال بود و با هیجان زیاد جزئی��ات آن را برایمان او نگران این بود که مبادا با یک تماس ،امنیت دوستانش به
تعریفمیکرد .مثال میگفت« :نمیدان��م آقا در من چه خطر بیفتد .به همین خاطر تماس نمیگرفت.
دیده بودند که مدام به من نگاه میکردند!»
حق :چه شد که تصمیم گرفت بقیهی جهادش را در
حق :چرا ترک تحصیل کرد؟
عراق ادامه بدهد؟
اول دبیرستان بود که یک روز گفت« :من دیگر به مدرسه راس��تش این تصمیم من بود .آنزمان برای مدتی ساکن
نمیروم و میخواه��م راه پدرم را ادام��ه بدهم .خواهش عراق بودم .محمد رفتارش تغییر کرده بود و وقتی به منزل
میکنم مخالفت نکن مادر! در س��وریه جنگ اس��ت .باید میآمد ،مدام نگران بود .با سردار سلیمانی تماس گرفتم و
بروم!» مخالف رفتن��ش نبودم اما س��نش خیلی کم بود .گفتم« :حاال که داعشیها به عراق آمدهاند ،اجازه بدهید
گفتم« :باشد قبول! اما بگذار کمی سنت بیشتر شود ،بعد محمد هم همین ج��ا خدمت کند تا خودم حواس��م به او
برو!» محمد با خنده گفت« :اگر اجازه ندهی ،با آن پسری باش��د» .حاجقاس��م هم موافقت کرد و محمد در قسمت
که سیگار میکشد معاش��رت میکنم!» البته که این را به تشریفات حشدالشعبی عراق مشغول شد.
شوخی میگفت اما در نهایت رضایتم را کسب کرد.
حق :پسرتان هنگام شهادت ،مجرد بود یا متأهل؟
حق :چطور میشود که یک مادر رضایت به شهادت او سه س��ال قبل از ش��هادتش در عراق ازدواج کرده بود.
یا حتی جانبازی فرزندش بدهد؟
همان سال هم صاحب دختری شد که نامش #فدک است.
محمد بیمهی امام حس��ین بود .من هم دوس��ت داشتم حق :از شهادت آقامحمد برایمان بگویید .چگونه
عاقبتش ختم بهخیر ش��ود .روزی که برگهی رضایتنامه با خبر شدید؟
را با لبخند برای امضا آورد ،به شجاعتش افتخار کردم .اما آن شب دلشورهی عجیبی داشتم .با وجود اینکه ساعت
به هر حال مادرم و نگرانش بودم .ب��ه همین دلیل با دفتر دوازده ،یعنی تقریبا یک س��اعت قبل از شهادتش تلفنی
حاجقاسم تماس گرفتم که البته ایشان در مأموریت بود .با او صحبت کرده بودم اما نگران بودم .نصفهش��ب خواهر
حق :پس شما با حاجقاسم
بزرگ��ش در حالی ک��ه گریه
در ارتب�اط بودی�د .مجدد
میکرد ،با من تم��اس گرفت
تماس نگرفتید؟
و از من خواست به منزلشان
حاجقاس��م و ابومهدی از زمان
ب��روم .نمیدان��م چ��را ذهنم
جنگ تحمیلی ب��ه خانهی ما
به س��مت محمد نرف��ت .فقط
رفتوآمد داش��تند و به دیدن
میگفت��م« :فاطمهجان! چی
همسرم میآمدند .آنها حتی
شده؟ چرا باید بیایم پیش تو؟»
بعد از ش��هادت همس��رم ما را
بعد که اص��رارم را دید ،جواب
موشک
دانستم
ی
نم
حتی
لحظه
آن
تا
من
فرام��وش نکردند و همیش��ه
داد« :محمد شهید شده!» این
زدهان�د .بعدها از یکی از دوس�تانش
هوایم��ان را داش��تند .دیگر
را که شنیدم ش��وکه شدم و به
ش�نیدم که محم�د آن روز ب�ه دیدار
تماس نگرفتم اما چند روز بعد،
خاطر بیماری قلبیام نفس��م
به
هم
با
تا
بود
رفته
المهندس
ابومهدی
حاجقاس��م خودش به خانهی
تنگ ش��د .چند س��اعت بعد
استقبال حاجقاس�م در فرودگاه بروند
ما آمد و م��ن ،محم��د را به او
یکی از اقوام که س��اکن کویت
اما آن حادثه اتفاق میافتد .فردای آن
سپردم و گفتم« :محمد را کنار
بود با من تم��اس گرفت و خبر
روزبهحرمامیرالمؤمنینرفتیمومنتظر
خودتان نگه دارید!» حاجقاسم
شهادت حاجقاسم و ابومهدی
بود
زیاد
بسیار
جمعیت
شدیم.
شهدا
پیکر
گف��ت« :از من چ��ه دیدی که
را داد .این خبر برایم از شهادت
و اجازهی دیدن پیکر را به ما ندادند
محمد را به من میس��پاری؟»
محمد هم سختتر بود و حالم
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را از آنچه بود بدتر کرد.
حق :یعنی قبل از تماس فامیلتان متوجه ش�هادت
حاجقاسم و ابومهدی نشده بودید؟
من تا آن لحظه حتی نمیدانس��تم موشک زدهاند .بعدها
از یکی از دوس��تانش ش��نیدم که محمد آن روز به دیدار
ابومهدی المهندس رفته بود تا با هم به استقبال حاجقاسم
بروند اما آن حادثه در فرودگاه بغداد اتفاق میافتد .فردای
آن روز به حرم امیرالمؤمنین رفتیم و منتظر پیکر ش��هدا
شدیم .جمعیت بسیار زیاد بود و اجازهی دیدن پیکر را به
ما ندادند .فقط توانس��تیم تابوت حامل پیکر محمد را در
وادیالسالم ببینیم .بعدها عروس��م برایم تعریف کرد که
کمی بعد از حادثه خودش را به بیمارس��تان رسانده بوده.
آنجا فقط اجازه داده بودند کاور پیکر محمد را ببیند و آن
را لمس کند .میگفت وقتی به کاور دست زدم متوجه شدم
محمد نه سر دارد ،نه دست و نه پا.
حق :چرا پیکر شهید شیبانی را به ایران نیاوردید؟
من خیلی دوست داشتم پیکر محمد به ایران بیاید و کنار
پدرش دفن شود .حتی از طرف دفتر حاجقاسم ،قبری هم
برای او آماده شده بود اما چون محمد وصیت کرده بود که
در وادیالسالم در جوار دوستان شهیدش دفن شود ،من
هم رضایت دادم و تشییع و خاکس��پاری همانجا انجام
شد.
حق :دامادتان هم در جبههی مقاومت به ش�هادت
رسیده؟
بله! داماد بزرگم ،س��جاد شیبانی که پس��رعموی محمد
است ،در سال نود و دو در سوریه به شهادت رسید.
حق :مادر شهید بودن سختتر است یا مادر همسر
شهید بودن؟
فرقی ندارد .من س��جاد را هم مثل پسرم دوست داشتم و
الحمدهلل هر دو عاقبت به خیر شدند.
حق :کمی مسیر مصاحبه را عوض کنیم .از زندگی در
ایران برایمان بگویید.
وطنم عراق است ولی من زندگی در ایران را دوست دارم.
چون اینجا بزرگ شدهام و به فرهنگ ایران عادت کردهام.
وصیت ابوجعفر هم این بود که بعد از او در ایران بمانم.
حق :به شهرهای مختلف ایران سفر کردهاید؟
بله .به مشهد ،شیراز و مازندران سفر کردهام .آخرین سفر
مشهدم سه سال پیش همراه محمد و بچهها بود.
حق :غذای ایرانی هم درست میکنید؟
بیشتر آش رشته ،قورمهسبزی و قیمه درست میکنم.
حق :اوقات فراغت خود راچطور میگذرانید؟
االن به خاطر دیسک گردن و کمر ،خیلی تحرکی ندارم اما
قبال خودم را با خیاطی و بافتنی سرگرم میکردم.

