س�میرا چوبداری :اهل کاش�ان اس�ت .روزگارش بد نیست .دس�تهگلهایی دارد که
زندگیاش را گلس�تان کردهاند .میگوید روزی نیست که به آنها فکر نکند .هروقت
صدایش�ان کند ،عنایت ش�هیدانهی آنها را حس میکند .از حاجیهخانوم #فاطمه
میگویم .مادر مهربانی که حاال با لقب «امالش�هیدین» ش�ناخته میش�ود« .فاطمه
خشکهپز کاش�انی» متولد سال  ۱۳۲۲است در محلهی «پنجهش�اه» کاشان .با همان
لهجهی شیرین کاش�انی برایم از قصهی زندگیاش میگوید .میگوید که خانوادهاش
#مؤمن و #متمول بودهاند .خانهی پدریاش از آن خانههای بزرگ ،باصفا و دلباز کاشان
بوده .تعریف میکند که در یکی از بیمارستانها مشغول کار پرستاری بوده که یک روز
یکی از مراجعین خانم ،او را میبیند و برای پسرش انتخاب میکند .چند روز بعد وقتی
حق :آقامحمد و آقاسعید چندمین فرزند شما هستند؟
محمد دومی است و سعید پنجمی.
حق :میدانیم که آقاسعید باس�تانیکار بودند .چطور وارد این
رشتهی ورزشی شدند؟
پدر و عموی بچهها از پیشکس��وتان ورزش باستانی بودند .بچهها هم
از کودکی به این ورزش گرایش پیدا میکنند .سعید از همان روزهای
کودکی به زورخانه میرفت و با عالقه به این ورزش میپرداخت .در ده
سالگی هم «بازوبند پهلوانی» گرفت .خانهی ما پر از کاپها و مدالها و
لوح تقدیرهایی است که آن سالها سعید گرفته بود .البته چندتایی از
کاپها در همان سالهای ترور و حمالت تروریستی منافقین دزدیده
شد .یکروز که چند س��اعتی منزل نبودیم ،وقتی برگشتیم دیدیم که
خانه را با #بمب منفجر کردهاند و کاپها هم دزدیده شده.
حق :آقاسعید رکوردی هم داشتند؟
بله! رک��ورد « ۳۰۰دور چرخش در س��ه دقیقه» را داش��ت .آن روزها
مطبوعات به او لقب «پهلوان کوچک ایران» داده بودند.
حق :با توجه به وقتی که برای ورزش میگذاشتند ،آیا به کار هم
مشغول بودند؟
سعید هم درس میخواند و هم کار میکرد .این نبود که همهی وقتش
را بگذارد برای ورزش .یادم هس��ت دوم راهنمایی بود که رفت کفاشی.
میگفت میخواهم کار یاد بگیرم .بچهی زرنگ و با استعدادی بود .وقتی
هشت ساله بود ،یک فیلم تلویزیونی هم بازی کرده بود به نام «معجزهی
ایمان» .نقش پس��ربچهای را ب��ه او داده بودند که بیمار ب��ود و در گود
زورخانه با ذکر «یا علی» شفا میگرفت.
حق :خاطرهای از آقامحمد برایمان نقل کنید.
محمد خیلی خوشاخ�لاق و خوشقلب بود .در قصاب��ی کار میکرد.
حقوق اندکی میگرفت .مقداری از آنرا به من میداد .هرچه میگفتم
برای خودت نگهدار ،نمیپذیرفت .مقداری هم که میماند ،برای دوست
و فامیل #هدیه میخرید .بسیار دستودلباز بود .همیشه دو روز مانده به
«روز مادر» میرفت و برایم هدیه میخرید .البته همهی بچههایم هدیه
میخریدند ،ولی #محمد دو روز زودتر هدیهاش را میداد.
حق :از آقاسعید هم یک خاطره ما را مهمان کنید.
جمعی از ورزشکاران به دیدار امام خمینی رفته بودند .امام وقتی سعید
را که آنروزها حدودا هش��ت ساله بود میبیند ،س��ؤال میکند« :این
کودک کیست؟» میگویند :او ورزشکار باستانی است و لقب «قهرمان
کوچک ایران» را دارد .رکوردش چرخش « ۳۰۰دور در س��ه دقیقه»
اس��ت .س��عید اجازه میگیرد و آن چرخش معروفی که داشته ،مقابل
امام انجام میدهد و حضرت امام هم ایشان را تحسین میکنند .کسانی
که در آن دیدار بودند ،نقل میکنند امام خمینی در گوش سعید چیزی
میگویند که فقط بین سعید و امام میماند .سعید هیچوقت نگفت که
امام به او چه گفت!
حق :از خانوادهی ش�ما آیا فقط آقامحمد و آقاس�عید به جبهه
رفته بودند؟
#علیرضا فرزند اولم دو س��ال خدمت س��ربازی را در جبهه بود .پس از

از بیمارستان به خانه برمیگردد ،میبیند تمام اتاق پنجدری پر از میهمان است که از
قرار به خواس�تگاری او آمدهاند .حاجیهخانوم بسیار خوشصحبت و خندهروست .با
همان شوخطبعی میگوید«:تا گفتند داماد تهرانی است ،بله را گفتم!» بعد از ازدواج،
با #کاشان خداحافظی میکند و از سال  ۱۳۳۸تا به امروز ،ساکن #تهران است .حاصل
زندگ�یاش که توأم با رنجهای فراوانی بوده ،هش�ت فرزند اس�ت؛ هفت پس�ر و یک
دختر .حاجیهخانوم دو جین نوه و دو نتیجه دارد .آنقدر برکت داشته این زندگی که
دو تا از فرزندان این خانواده -یکی جوان و دیگ�ری نوجوان -در دوران دفاع مقدس
به #شهادت میرس�ند .از همصحبتی با این مادر ش�هید هیچکس خسته نمیشود.
فرزانهخانوم یکی از عروسهای خانوادهی شهیدان طوقانی با محبت و احترام پذیرایی،

و در بیان برخی خاطرات ،مادرشوهر خود را همراهی میکند .عروسخانوم یک پسر
به نام س�عید دارد؛ همنام عموی ش�هیدش .میگوید :وقتی این نام را به یاد #شهید
انتخاب کردیم ،به خواب دیدم که #سعید با همان لباس جبهه آمده و نوزاد را در آغوش
میکشد و میگوید« :تو همنام منی!» جناب شهریاری هم که نوهی دختری حاجخانوم
هستند ،هر چه از داییهای شهیدشان ش�نیده بودند ،نقل میکنند .چیزی که بعد از
مهربانی مادر نگاهم را جلب میکند ،عکسهای یادگاری روی دیوار است .تقریبا اکثر
مسئولین به دیدن ایشان آمدهاند و عکس آنها به نش�انهی احترام قاب شده است.
اما آنچه #اشک بر دیدگانم مینشاند ،تصویر مهربان حاجقاسم با امالشهیدین است.
مشروح گفتوگوی ما با مادر شهیدان محمد و سعید طوقانی را بخوانید.

 ۱۶سالگی شهید شد .طبق گفتههای
آن ه��م بهصورت داوطل��ب به جبهه
همرزمانش برگرداندن ش��هدا مقدور
میرفت و اتفاقا ت��ا آخرین روز جنگ
نبود و پیکر شهدا همانجا ماند.
در منطقه بود .بارها هم مجروح شد.
ح�ق :فرزندان ش�ما چند س�ال
حتی یکبار به خاطر شدت جراحات
مفقوداالثر بودند؟ کمی از روزهای
بین رزمندهه��ا پیچید ک��ه علیرضا
انتظار برایمان بگویید!
شهید ش��ده .االن هم جانباز است و
انتظ��ار اوالد برای هر مادری س��خت
در صورتش جراحتی به یادگار از آن
اس��ت ،اما خب! چون یقین داش��تم
روزها باقی مانده .پسر دیگرم #حمید
انتظار اوالد برای هر مادری سخت است ،اما
راهی که فرزندانم رفتهاند ،ادامهی راه
استخدام س��پاه بود و دائم در جبهه
خب! چون یقین داش�تم راهی که فرزندانم
امام حسین است ،قلبم تاب میآورد.
حضور داش��ت .او هم جانباز اس��ت.
رفتهان�د ،ادامهی راه امام حس�ین اس�ت،
من هرگز از داغ آنها نشکستم .یکی
محمد و س��عید هم که ب��ه فاصلهی
قلبم تاب میآورد .من هرگ�ز از داغ آنها
از همرزمان محمد ،وس��ایلش را آورد
یکسال از هم ،هر دو شهید میشوند.
نشکستم .یکی از همرزمان محمد ،وسایلش
و گفت محمد ش��هید ش��ده .پدرش
حق :با توجه به س�ن ک�م ،چطور
را آورد و گفت محمد ش�هید ش�ده .پدرش
رفت و تحویل گرفت ،اما من با خودم
شد که آقاسعید به منطقه رفت؟
رفت و تحویل گرفت ،اما من با خودم میگفتم
میگفتم مگر با یک س��اک میش��ود
س��عید به همراه پدر مرحومش��ان و
مگر با یک ساک میشود گفت او شهید شده!
گفت او شهید ش��ده! باور نمیکردم،
جمعی از دوستان برای روحیه دادن
باور نمیکردم ،چون کسی ندیده بود محمد
چون کس��ی ندی��ده بود محم��د تیر
ب��ه رزمندهها عازم #دوکوهه ش��د تا
تیر خورده باشد .بعد هم که سعید به شهادت
خورده باش��د .بعد هم که س��عید به
حرکات باس��تانی انجام ده��د اما در
شهادت رس��ید .سالها چش��م بهراه
همان سفر اول ،شیفتهی جبهه شد.
رسید .سالها چش�م بهراه بودم .با هر زنگی
بودم .با هر زنگی قلبم به تپش میافتاد
ما پسرمان را برای ورزش فرستادیم
قلبم به تپ�ش میافتاد که حتم�ا از محمد و
که حتم��ا از محمد و س��عید خبری
ولی یکی -دو باری که رفت و برگشت،
سعید خبری ش�ده ،اما تا س�یزده سال هیچ
شده ،اما تا سیزده س��ال هیچ خبری
خبردار شدیم سعید #رزمنده شده و
خبری نیامد! بعد از آن پالکش�ان را با یک
نیامد! بعد از آن پالکش��ان را با یک
اصرار دارد که بیشتر در جبهه بماند.
تکهاستخوان آوردند
تکهاستخوان آوردند...
ح�ق :از آن روزه�ای سراس�ر
حق :مزار فرزندانتان کجاست؟
معنویت ،بیشتر برایمان بگویید.
کاشان .بعد از ش��هادت بچهها به اسم
حمید جبهه بود .س��عید هم با رفت
و آمد به دوکوهه و مش��اهدهی حال و هوای معن��وی رزمندهها خیلی آنها یک زورخانه ساختند .بعد از س��یزده سال که نشانهای از آنها به
دلش میخواس��ت که بهعنوان نیروی رزم به منطقه برود .سر همین ،دستمان رسید ،ترجیح دادیم مزارشان همانجا در کاشان باشند.
ن همه سال حضورشان را حس میکنید؟
شناسنامهاش را دس��تکاری کرد و تاریخ تولدش را که  ۱۳۴۸بود به حق :االن بعد از ای 
سال ۱۳۴۶تغییر داد .یک نامه هم نوش��ت که« :برادرحمید! من رفتم بله! حضور هر دو را کامال حس میکنم .انگار همینجا هستند و با من
منطقهی جنگ��ی .لطفا دنبال م��ن نگردید!» یکی از دوس��تانش نقل زندگی میکنند .هربار که به خوابم میآیند ،با همان لباسهای جبهه
میکند« :س��وار قطار بودیم .داش��تیم به جبهه میرفتیم .سعید حال آنها را میبینم .با همان چهرههایی ک��ه رفتند .انگار آنجا همانطور
عجیبی داش��ت .از کوپه رفت بی��رون .من هم دنبالش رفت��م .با اصرار جوان ماندهاند!
پرسیدم :سعید چی شده؟ سعید گریه کرد و گفت :دلتنگ برادرم هستم! حق :هیچوقت تا به حال خواب بچههای شهیدتان را دیدهاید؟
مثل اینکه شهید شده و پیکرش هم مانده در خط .من هم دوست دارم فراوان! مکرر خواب میبین��م که در خانه هس��تند .میگویند« :مادر!
مثل او شهید شوم و برنگردم .عهد بستهام با امام حسین که شهید شوم و ما اینجا هستیم ،کنار تو نشس��تهایم ،تو را میبینیم ،حواسمان به تو
مفقود بمانم» .از قضا همین هم شد .چند روز بعد در عملیات #بدر برای هست!»
حق :حال روحی شما پس از ش�هادت فرزندانتان چگونه بود؟
همیشه پیکرش در جزیرهی مجنون ماند و برنگشت.
هیچگاه پشیمان نشدید؟
حق :کدام فرزندتان اول به شهادت رسید؟
س��ال  ۶۲آقامحمد که فقط بیست س��ال داش��ت ،در عملیات والفجر چرا پشیمان باشم؟! فرزندانم در راه دین و اسالم و ایران و به اطاعت از
رهبرشان جنگیدند و شهید شدند .البته روزهای اول سخت بود .یادم
مقدماتی در #فکه به شهادت رسید.
هس��ت پس از ش��هادت محمد ،نه به خاطر گریه و جزع و فزع ،بلکه
حق :آقاسعید چندوقت بعد از برادرش شهید شدند؟
یکسال بعد .سعید در عملیات بدر در منطقهی جزیرهی مجنون در سن بهدلیل شوکی که به من وارد ش��د ،صدایم گرفت ،به حدی که تا چند

روز نمیتوانستم صحبت کنم .شبی خواب دیدم پنج نور مقابل خانهی
ما ایستادهاند .یکی از آنها خطاب به من گفت« :مگر امام زمان را صدا
نمیزدی؟ سی تا صلوات بفرست!» همینطور که #صلوات میفرستادم،
از خواب بلند شدم؛ دیدم صدایم برگشته...
حق :از بچههایتان چیزی هم درخواست میکنید؟
هر چه الزم داش��ته باش��م ،عنایت میکنند و بالفاصله مهیا میشود؛
چه مادی ،چه معنوی .محال اس��ت چیزی بخواهم و جوابم را ندهند.
الحمدهلل همسایههای بس��یار خوب و مهربانی هم دارم .برای بچههای
ش��هیدم خیلی احترام قائلاند .گاهی خریدهایم را انجام میدهند ،به
دیدنم میآیند و به نیابت از بچههای شهیدم برایم هدیه میفرستند .از
همسایهها خیلی راضیام.
حق :در عکسهای روی دیوار ،س�ردار س�لیمانی هم هستند.
چهطور شد که ایشان به منزل شما آمدند؟
یکروز به دفتر حاجقاس��م زنگ زدم .آقای پورجعف��ری جواب دادند.
گفتم« :میخواهم با #سردار حرف بزنم!» گفتند« :مادر! ایشان #ایران
نیستند ،اما هروقت آمدند ،حتما میگویم به شما زنگ بزنند!» آن روزها
شروع جنگ با داعشیها بود .سردار هم حسابی سرشان شلوغ بود ،ولی
چند وقت بعد حاجقاس��م خودش با منزل ما تماس گرفت .کلی با هم
حرف زدیم .نه که میدانس��تم زیاد به خانهی ش��هدا میرود ،از ایشان
خواستم به منزل ما هم بیاید .ایشان هم پذیرفت .یکروز تماس گرفتند
و گفتند فالن روز به منزل شما خواهم آمد .روز موعود ،هنوز غروب نشده
بود که زنگ در را زدند .در را که باز کردم ،دیدم سردار تک و تنها بدون
هیچ محافظی تشریف آوردند[ .اشکهای مادر شهید جاری میشود]
یادش بهخیر! حسابی حرف زدیم .یکجوری حاجقاسم با من گرم گرفته
بود ،کأنه دارم با محمد و سعید صحبت میکنم...
حق :شما هم به منزل ایشان میرفتید؟
بله! حاجقاسم هر هفته در منزل خودشان روضهی خانگی داشتند .به
من هم زنگ میزدند که حتما بروم .یک روضهی خانگی ساده و خلوت...
حق :از سردار سلیمانی خاطرهای برای ما بگویید.
اول اینکه خیلی دلتنگ ایشان هستم .حاجقاسم خیلی مادران شهدا
را دوست داشتند .خیلی مهربان بودند .جای ایشان خیلی خالی است.
با اینکه خیلی مشغولیت داش��تند اما حواسشان خیلی به خانوادهی
شهدا بود .یکروز دارویی گیاهی برای من آوردند که حاوی زنبورهای
خشک شده بود .گویا برای خود ایشان بود ،اما تا فهمید من پادرد دارم،
آن را فرستاد که با روغن مخلوط کنم و استفاده کنم .اتفاقا درد پاهایم
خوب ش��د .باور میکنید هروقت برای روضه به منزل ایشان میرفتم،
پلهها را سریع پایین میآمدند و از من اس��تقبال میکردند و چادرم را
میبوسیدند؟
حق :لطفا نویسندگان و خوانندگان روزنامهدیواری «حق» را با
یک #دعا بدرقه کنید.
دعا میکنم که همیشه بدرخشید .آرزوی سالمتی و حل مشکالت برای
همهی مردم را دارم .س��ایهی رهبر عزیزمان مستدام باشد و انشاءاهلل
هرچه زودتر ظهور آقا امام زمان را با هم جشن بگیریم...
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