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گذشت؟
 ما  اهوازي هستيم. جنگ را با خون و جانمان 
لمس كرده ايم. من از هم��ان دوران جواني 
با مفهوم جهاد و ش��هادت آش��نا شدم. در 
س��ال هاي حماس��ه ، جهاد و دفاع مقدس 
بسياري از همشهري ها و دوستانمان را در 
خاك و خون ديدم. فرزندانم يعني دو دختر 
و رضا كه تك پسرم بود درهمين حال و هوا 

بزرگ شده و رش��د كرده اند. رضا متولد 25 
اس��فند 1378بود. تازه  چهارماه از خدمت 
س��ربازي اش  را گذرانده بود. رضا عاش��ق 
اهل بيت )ع( ب��ود و ارادت خاص��ي به امام 
حسين)ع( داش��ت. هميشه در مراسم هاي 
مذهبي ش��ركت مي كرد. اهل كارخير بود. 
هر جا هر كاري از دس��تش برمي آمد براي 
مردم انج��ام مي داد. من در جري��ان برنامه 
رژه آن روز بودم. حتي مي دانس��تم كه رضا 
شهيد هم مي شود. روز جمعه رضا گفت بابا 
مي خواهم فردا به رژه بروم. همه كارهايش 
را انجام داد. خيلي خوش��حال بود. به دليل 
عفونت انگش��ت هاي پايش كه عمل كرده 

بود مرخصي استعالجي داشت، اما به رغم 
آن تصميم به حضور در رژه گرفت و بي خيال 
مرخصي شد. گفت من مي روم و از همان جا 
مي خواهم به شلمچه بروم. خداحافظي كرد و 
رفت. بعد شنيدم در پادگان هم با دوستانش 
عكس يادگاري گرفته است. شب از پادگان 
زنگ زد و گفت بابا فردا رژه داريم، مي توانيد 
مرا از تلويزيون ببينيد كه چطور رژه مي روم. 
به بچه ها هم بگوييد م��را از ميان نيروهايي 
كه رژه مي روند پيدا كنند. سپس ادامه داد 
من براي��ت افتخار مي آفرين��م و تا مدت ها 
عكس من در گوشي ها و رسانه ها خواهد بود. 
همينطور هم شد. بعد از شهادتش دوستانش 
مي گفتند پيكرش غرق به خون روي زمين 
افتاده بود و دست هايش همچنان به نشانه 

احترام نظامي كنار پيشاني اش بود. 
چگونهازشهادتشباخبرشديد؟

با اينكه در جريان حادث��ه آن روز بودم اما از 
رضا خبري نداش��تم تا اينكه ساعت حدود 
يك ظهر بود كه يكي از بستگانم با من تماس 
گرفت وگفت نام رضا در ليس��ت شهداست. 
من گفتم نه اسمي كه منتش��ر شده » رضا 
شفيعي« است اسم پس��رم» رضا شعيبي« 
است، اش��تباه مي كنيد اين شهيد رضاي ما 
نيس��ت. خواهرش كه صداي من را ش��نيد 
گفت بابا اتيكت روي پيراهن سربازي داداش 
به نام»رضا شفيعي« نوش��ته شده بود. من 
كه پيراهنش را مي شس��تم اين را ديدم كه 
فاميلي رضا را اش��تباهي درج كرده بودند. 
من فكر مي كنم داداش ش��هيد شده است. 
همانجا از ح��ال رفتم. كمي بع��د كه حالم 
بهتر ش��د خودم را به پادگاني كه رضا آنجا 
خدمت مي كرد، رساندم. سراغش را گرفتم 
گفتند مجروح شده است، هنوز خبر قطعي 
ش��هادت را نداش��تند يا به من نگفتند. من 
تمام بيمارستان هاي شهر را گشتم تا اينكه 
دايي اش با من تماس گرفت و خبر شهادت 
رضا را داد و گفت پيكر رضا در سردخانه است. 

خودش هم پيكر پسر شهيدم را ديده بود. 
باهمراهانايشانصحبتكرديدكه

آنواقعهچگونهرخداد؟
بله، چند س��رباز كه نزديك و همراه ايشان 
بودند، مجروح ش��ده بودند. آنها گفتند كه 
وقتي صداي ش��ليك گلوله آمد، ابتدا تصور 
كرديم كه گلوله مش��قي مي زنن��د، بعد از 
لحظاتي ديديم كه تير به م��ا اصابت كرد و 
به زمين افتاديم، متوجه ش��ديم كه حمله 

تروريستي است. 
مادرش حال خوشي ندارد، صبح زود بيدار و 
به عكس هاي رضا خيره مي شود. عكس رضا 
را در آغوش مي گيرد و مي گويد مي خواهم 
به بهش��ت آباد سر مزار ش��هيدم بروم. رضا 
دركنار قطعه شهداي اربعين حله به خاك 

سپرده شده است. 
پاسخشمابهتروريستهاكهجوانان
پاكيچونفرزندشمارابهشهادت

رساندندچيست؟
كيد و خش��م دشمنان اسالم نس��بت به ما 
تمامي ندارد، هر روز گروهي را علم مي كنند. 
زماني منافقين بودند، بعد طالبان را درست 
كردند، االن هم داع��ش را به وجود آوردند. 
اينها هم ريشه كن شوند باز گروه هاي جديد 
تروريس��تي و تكفيري ديگري را تش��كيل 
خواهند داد كه مانع گسترش اسالم واقعي 
شوند. اين جنگ جبهه حق و باطل هميشه 
است، اما حقيقت اين است كه باطل از بين 

رفتني است و حق ماندگار خواهد شد. 
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اس�ماعيلچطورفرزنديبرايش�ما
بود؟

 مي گويند ش��هدا گلچين مي ش��وند، حقيقتاً 
اينگونه است. اس��ماعيل گل سرسبد فرزندان 
من بود؛ معصوم، پاك و يك بس��يجي مخلص 
بود. نوعاً ش��هداي ما از دوران پيروزي انقالب 
تا دفاع مقدس و اكنون ش��هداي مدافع حرم 
جزو بهترين ها بودند. شما خودتان با بسياري 
از خانواده هاي ش��هدا از همه قش��ر مصاحبه 
كرده اي��د، مي دانيد ش��هدا گلچين ش��ده آن 
خانواده ها هستند. همه آنها گل بودند، اسماعيل 

ما هم گل سرسبد بود. 
اهلدرسودانشگاههمبود؟

از هم��ه نظر نمونه بود. بله ايش��ان ليس��انس 
مديريت داشت و مصمم بود تا مقطع دكتري 
ادامه تحصيل دهد، اما گف��ت مي خواهم بين 
كارشناسي و كارشناسي ارشد فاصله اي بيندازم 
و تنفسي بگيرم و بروم س��ربازي تا بعداً دوباره 
تحصيالت دانش��گاهي را ادامه دهم. تصميم 
داش��ت دكتري هم بگيرد و م��ن مي دانم كه 
قطعاً اي��ن كار را مي ك��رد. در دانش و معرفت 

واقعاً نخبه بود. 
چندماهبهسربازيرفتهبود؟

سه ماه خدمت و سرباز سپاه بود. 
گويافرزندش�ماقصدنجاتجانيك
جانبازراداشتكهبهشهادترسيد.

بله، جانب��از منجزي روي ويلچر نشس��ته بود. 
گويا گلوله هم خورده بود كه اس��ماعيل قصد 
داشت او را به نقطه اي امن برساند كه هدف تير 
تروريست ها قرار مي گيرد و هر دو  به شهادت 
مي رسند، اما اس��ماعيل هميش��ه از شهادت 
مي گفت. يك بار به مادرش گفت اگر روزي يك 
پالك بياورند و بگويند فرزندت شهيد شده است 
و اين هم پالكش است چه مي گويي؟ مادرش 
در پاس��خ به او گفت اين حرف ها چيس��ت كه 
مي زني، هنوز اول جواني شماست و اسماعيل 
گفت تا چشم برهم بزني مي گذرد و وقت رفتن 

مي رسد. 

برادرشهيد
كميازاسماعيلبرايمابگوييد.

من هفت سال از اس��ماعيل بزرگ ترم، اما علم 
و معلومات اس��ماعيل از من بيشتر بود. او مايه 
آرامش خانواده بود. هر مشكلي براي ما پيش 
مي آمد، كمكمان  كرده و در راه حل مش��كل با 
ما همراهي مي كرد. واقعاً يك پش��تيبان بود. 
خيلي صبور ، آرام و بامعرفت بود، براي همين 
هم دوستان زيادي داش��ت. هميشه مي گفت 
مي خواهم يك روز معروف و شناخته شده شوم. 
مثاًل در ورزش قهرمان ش��وم و مدال بگيرم يا 
جايزه بزرگي بگيرم و امروز با شهادتش معروف 
ش��د. اكنون نه همه اهواز ، دزفول و خوزستان 
بلكه همه ايران اسماعيل ما را مي شناسند. به 
جايگاه ش��هيد حججي غبطه مي خورد. وقتي 
ش��هادت ش��هيد حججي را ديد، گفت او مرد 
بزرگي است كه حاضر ش��د از زن و بچه و همه 
دنيا بگذرد و به س��وريه برود و وقتي به اسارت 
دشمن وحشي و قسي القلب تكفيري هم درآمد 
مردانه مقاومت كرد و خ��ود را نباخت. طوري 
اينها را مي گفت كه ان��گار خودش هم اينگونه 

شهادت را دوست دارد. 
خاطرهايازايش�انميتوانيدتعريف

كنيد؟
اسماعيل يك عادت قشنگ داشت و آن اينكه 
وقتي به خانه مي آمد و وقتي مي خواس��ت از 
خانه بيرون برود، مادر را در آغوش مي گرفت 
و مي بوس��يد. هفته پيش از ش��هادتش كه از 
پادگان به خانه آمد، گفت مادر قرار است محل 

پادگان ما تغيير كند و به منطقه مرزي برود، 
براي همين مشخصات خودمان را داده ايم تا 
برايمان پالك درست كنند درست مثل زمان 
جنگ كه هر رزمنده اي يك پالك داشت تا در 
صورت شهادت كار شناسايي پيكر او آسان تر 
انجام گي��رد. به مادر گفت حاال خوب اس��ت 

ما برويم و بعد از مدتي يك پالك براي ش��ما 
بياورند و بگويند اين پالك اسماعيل شماست، 
درس��ت مثل فيلم هاي جنگي. بع��د از مادر 
پرسيد ش��ما چه مي كنيد كه مادرم به گريه 
افتاد و گفت اين حرف ها را چرا مي زني دور از 
جانت باشد، اما يك هفته بعد از اين ماجرا به 

شهادت رسيد. 
چگونهازشهادتشمطلعشديد؟

صب��ح آن روز من رفت��م كار بانك��ي انجام 
دهم. در بانك بودم كه خانم��ي آمد داخل 
بانك و گفت خدا لعنت كن��د اينها را دوباره 
تيراندازي ك��رده و مردم را كش��ته اند. بعد 
هم خبر آن حادثه تروريس��تي در مراس��م 
رژه نيروهاي مسلح را داد، چون مي دانستم 
احتماالً اسماعيل در رژه باشد به سمت محل 
حادثه حركت كردم. ديدم تمام خيابان ها را 
بسته اند و كسي را راه  نمي دهند. وقتي گفتم 
برادرم آنجا بود، گفتند به بيمارستان برو. هر 
كاري كردم راهم ندادن��د. رفتم پادگاني كه 
اس��ماعيل آنجا بود چون احتمال مي دادم 

كه او س��ر پست باش��د و به رژه نرفته باشد، 
اما دژباني پادگان گفت همه در مراسم رژه 
هستند. با پيگيري زياد سرانجام گفتند نام 
برادرت در ليس��ت مجروحان است. گلوله 
به پايش خورده اس��ت. رفت��م در اورژانس 
بيمارستان  اس��ماعيل  را پيدا نكردم. مرا به 
قسمتي كه ش��هدا بودند راهنمايي كردند. 
ديدم در يك اتاق شيشه اي هفت شهيد است 

كه رويشان را با ملحفه پوشانده اند. 
ملحفه اول را كنار زدم، چهره بچه چهارساله اي 
را ديدم كه بعد ها متوجه شدم نامش محمد 
طاها اقدامي است. ملحفه بعدي را كنار زدم، 
يك پاسدار شهيد بود كه لباس سبز خونينش 
گواه شهادتش را مي داد. قبل از اينكه ملحفه 
بعدي را كنار بزنم، چش��مم به ساعت مچي 
روي دست شهيد كه از ملحفه بيرون زده بود 
افتاد. با خود گفتم يا امام حسين اين اسماعيل 
نباشد. سخت ترين لحظه زندگي ام بود. ملحفه 
را به سختي كنار زدم. اسماعيل بود. پيكرش 
غرق در خون بود. قبل از رسيدن به بيمارستان 
به پدرم گفته بودم كه مي گويند اس��ماعيل 
مجروح شده است و من به بيمارستان مي روم، 
به ب��رادر ديگرم ه��م همين را گفت��ه بودم. 
آنه��ا هم بعد از م��ن آمدند. لحظات س��خت 
و طاقت فرس��ايي بود. پيش بيني اس��ماعيل 

محقق شده بود. 
 دوس��تش محمد مي گفت اس��ماعيل هر روز 
از خانه س��اندويچ نان و پنير م��ي آورد و با هم 
مي خوردي��م. روز آخر هم س��اندويچ را نصف 
كرد و به من ك��ه دژبان بودم گف��ت هر دوي 
ما ليس��انس هس��تيم، اما تفاوت ما اين است 
كه احتمال شهادت من بيش��تر از شماست و 

همينطور هم شد. 
يكي از دوس��تانش هم بعد از ش��هادت خواب 
اسماعيل را ديد كه با لباس خدمت و كوله بزرگ 
سر مزارش ايستاده و گفته من خيلي خوشحالم، 

خيلي از دوستانم پيش من هستند. 
اس��ماعيل ب��ه درس و دانش��گاه خيلي عالقه 
داشت. مي گفت بعد از سربازي بايد كاري پيدا 
كنم تا درآمدي داشته باشم و بتوانم تحصيالتم 
را تا دكتري ادامه دهم، مرا هم خيلي تشويق به 

ادامه تحصيل مي كرد. 
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ش�وم.«نعمتاهللحس�ينيپدر»اميد«كه
اهلرامهرمزاس�تگف�توقتيش�نيدم
بچههايس�پاهاولينسيليموش�كيرابه
ص�ورتتروريس�تهازدندوانتق�امخون
ش�هدايم�اراگرفتندخوش�حالش�دم.

 رويپايخودشايستادهبود
دوپس��ر و يك دختر دارم، نمي دانم از اميد چه 

بگويم، فرشته بود، صبور بود و قانع. به ياد ندارم 
در عم��رش تقاضايي از من كرده باش��د كه در 
وسع من نباش��د. اصاًل اهل اينكه بگويد فالن 
چيز را مي خواهم يا فالن امكانات را برايم فراهم 
كنيد نبود. يك بار هم پايش را جلوي من دراز 
نكرد. مؤدب بود. روي پاي خودش ايستاده بود. 
كار مي ك��رد و خرج خ��ودش را در مي آورد. از 
نوجواني در فعاليت هاي بسيج شركت مي كرد. 
در رشته مهندس��ي دانشگاه ش��هيد چمران 
درس مي خواند. پنج ماه مانده بود كه خدمت 

سربازي اش تمام شود. 
 ميگفتميخواهمشهيدشوم 

آخرين ب��ار كه با ه��م به هيئت رفتيم، ش��ب 
عاش��وراي امس��ال بود. به من گفت بابا از خدا 
مي خواهم كه شهيد ش��وم. من چيزي نگفتم، 
يعني چيزي نداش��تم كه بگويم. انتظارش را 
هم نداش��تم كه اينقدر زود حاجت روا شود. با 
شهادت اميد غافلگير ش��دم. ارادت زيادي به 

شهدا داشت. 

 نامشرادرليستشهداديدم
ش��ب قب��ل از روز رژه 31 ش��هريور، فرمانده اش 
زن��گ زد و از اميد خواس��ت ب��ه پ��ادگان بيايد. 
خيلي زود لباس هايش را پوش��يد و رفت. روز رژه 
من س��ر كار بودم كه خبر حمله تروريس��ت ها را 

ش��نيدم. با فرمانده و دوس��تانش تماس گرفتم و 
از اميد پرسيدم. همه از پاسخ روشن به من طفره 
مي رفتند. مي پرسيدم از اميد خبرداريد؟ مي گفتند 
نه نمي دانيم اينجا شلوغ است و كسي را نمي شود 
پيدا كرد. پيگيري هاي زياد من باعث شد بگويند 

اميد جزو چند نفري است كه خبري از آنها نداريم. 
به خانه رفتم و همراه مادرش به اين بيمارستان و 
آن بيمارستان مي رفتيم تا نشاني از اميد بگيريم. 
تا ساعت چهار بعدازظهر سرگردان بوديم تا اينكه 
نامش را در ليست شهدا ديدم. خب سخت بود اما 
حضور باشكوه مردم در مراسم تشييع پيكر شهدا 
و بعد هم حضور گرم مردم رامهرمز در تشييع پيكر 
اميد موجب تسلي خاطرمان شد. اميدم را در گلزار 

شهداي رامهرمز به خاك سپرديم. 
 انتقامخوناينشهداراخواهيمگرفت

همين ج��ا و از طري��ق روزنامه ش��ما پيامي به 
تروريست ها دارم. به آنها مي گويم روز 31 شهريور 
ماه س��ال 97 هيچ گاه از ياد ما، از ي��اد خانواده 
شهدا، از ياد ملت ايران و از ياد رهبرگرانقدرمان 
نخواهد رفت. ما انتقام خون هايي را كه در اين روز 
مظلومانه ريخته شد خواهيم گرفت. وقتي هم كه 
شنيدم بچه هاي سپاه اولين سيلي موشكي را به 
صورت تروريس��ت ها زدند و انتقام خون شهدا را 

گرفتند خوشحال شدم. 

گفتوگوي»جوان«باپدروبرادرشهيداسماعيلشفيعينژادازشهدايحادثهتروريستياهواز

روز آخر به دوستش گفت احتمال شهادت من بيشتر از شما است!
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