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 عاشقشهادت
ساالر هرچند سن و س��ال زيادي نداشت اما 
از زمان  تأسيس پايگاه بسيج محل از فعاالن 
پايگاه بود. در فعاليت هاي سياسي، عبادي و 
مذهبي مسجد محل هم حضور دائم داشت. 
عالقه زيادي به عزاداري امام حسين)ع( داشت 
و از عاشقان  حضرت ابوالفضل العباس)ع( بود. 
در يادداش��ت هايي كه با دست خط خودش 
موجود اس��ت، بارها نوشته اس��ت كه خدايا 
من خجالت مي كشم بدن امام حسين )ع( و 
يارانش در راه اسالم پاره پاره شده باشد و من 
سالم باشم. در دستنوشته هايش بارها خودش 
را شهيد خطاب كرده و نوشته »شهيد ساالر 

يحيي زاده« و آن را امضا كرده است. 

 توصيهبهحفظحجاب
مادرمان مي گفت ساالر زماني كه به دنيا آمد 
ما در روستا زندگي مي كرديم. يك پسر و چهار 
دختر داشتم و خيلي در آرزوي داشتن پسري 
ديگر بودم. خدا ساالر را به دليل دعاهاي من و 
خواهرانش به ما عطا كرد. در نامه هايش هميشه 
خواهرانش را به رعايت حجاب توصيه مي كرد.  

 اعزامدستهجمعي
ساالر دو سال از من بزرگ تر بود. وقتي تصميم 
گرفت به جبهه برود، به كسي چيزي نگفت، اما 

مادرمان به رفتارش شك كرد. او از من خواست 
تا مراقب او باشم. چه كار مي كند، كجا مي رود 
و ازكجا مي آيد كه من متوجه تصميم او شدم و 
به مادر گفتم كه گويا ساالر مي خواهد به جبهه 
برود چون شنيده بودم تعدادي از اعضاي پايگاه 
بسيج از جمله س��االر تصميم گرفتند دسته 
جمعي براي اعزام به جبهه اقدام كنند. وقتي 
به مادر گفتم س��االر از دست من ناراحت شد 
كه چرا او  را لو  دادم! گفت ممكن اس��ت مادر 
مانع شود. بعد گفت من مي خواستم در فرصت 
مناسب از مادر رضايت بگيرم و به او بگويم كه 

چه زماني مي خواهم بروم. 
 دانشآموزدومراهنمايي

ساالر قامتي كشيده و رشيد داشت و قيافه اش 
بزرگ تر از س��ن و س��الش نش��ان م��ي داد. 
دانش آموز سال دوم راهنمايي مدرسه شهيد 
قميصي اردبيل بود كه به جبهه اعزام ش��د. 
وقتي تصميم گرفت به جبه��ه برود، خيلي 
تالش كرد خانواده به خصوص پدر و مادر را 
راضي كند. ولي مادر مقاومت مي كرد و ساالر 
هم   اصرار داش��ت. از قيام امام حس��ين)ع( 
و مصيبت هاي حض��رت زينب)س(به مادر 
مي گفت و اينكه نمي خواهي پيش حضرت 
زينب)س( روسفيد باشي؟ مي گفت مادران 
ش��هيد در بهش��ت هس��تند. مي گفت مادر 
عزيزم چرا راضي نمي شوي من در راه اسالم 
همچون ش��هداي كربال فداكاري كنم؟ مگر 
خودت نمي گفتي حض��رت زينب)س(  روز 
عاشورا چقدر مصيبت كش��يدند و برادران و 
عزيزانشان را فداي اسالم كردند. تو چرا راضي 
نيستي يكي از فرزندانت را فدا كني؟! آنقدر از 
امام حسين )ع(، حضرت ابوالفضل العباس، 
حضرت عل��ي اكب��ر، علي اصغ��ر و حضرت 
زينب)س( گفت تا اينكه مادر با رضايت كامل 
گفتند برو پسرم. تو را قرباني امام حسين )ع( 
و حضرت ابوالفضل العب��اس )ع( و حضرت 

زينب)س( كردم. 
ب��رادرم و تع��دادي از همس��ايه ها از كوچه 
خودمان چند نف��ر با هم اعزام ش��ده بودند، 
تعدادي از همكالس��ي ها و هم مدرسه اي ها 
با هم بودن��د. اتفاق��اً با هم نيز ب��ه مرخصي 
آمده بودند. ي��ك روز در كوچه فوتبال بازي 
مي كرديم كه شنيدم مي گفتند مادر حسين 
جوالني در خواب ديده كه پسرش روز عاشورا 
در مراس��م ش��بيه خواني نقش علي اكبر را 
داش��ته اس��ت، او را اذيت نكنيد چون تعبير 
خواب اين اس��ت كه او حتماً شهيد مي شود. 
اتفاقاً حسين جوالني در عمليات خيبر سخت 
مجروح شد و ساالر و چند نفر از دوستانش در 

همان عمليات به شهادت  رسيدند. 
 گمشدهخيبر

برادرم  11آذر 62 بود كه به جبهه اعزام ش��د. 
البته قبل از اع��زام يك دوره آموزش��ي را در 
اردبي��ل گذراند. بع��د از اعزام ني��ز يك بار به 
مرخصي آمد. چند روزي كه در مرخصي بود 
مي توانم بگويم به نحوي زيركانه از تمام اعضاي 
خانواده و دوس��تانش حالليت  طلبيد و خيلي 
خوب دل آنها را به دس��ت آورد و دوباره راهي 
جبهه شد. اسفند همان سال در عمليات خيبر 
شركت كرد و در همان عمليات مفقوداالثر شد. 
هفتم اسفند بود كه خبر شهادتش را به خانواده 
دادند اما چون پيكرش نيامد، مي گفتيم شايد 
اسير شده باش��د. پدر و مادرم هميشه چشم 
انتظار بودند تا اينكه جنگ تمام شد و آزادگان 
هم برگشتند، اما از ساالر خبري نشد. سرانجام 
در جريان تفحص پيكر شهدا سال74، پيكرش 
شناسايي ش��د، ولي مادر تا زماني كه در قيد 

حيات بود همچنان چشم انتظار ساالر بود.  
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 خيابانپرشهيد
از متروي زمزم كه پياده مي ش��وم تا خيابان شهيد شهسوار 
حقيقي راه زيادي نيس��ت. در اين خيابان نس��بتاً طوالني، 
تمامي كوچه ها مزين به نام ش��هدا هستند. آدرس ما نشان 
مي دهد كه بايد به كوچه شهيد بابازاده برويم. در اين كوچه، 
خانه مادر شهيدان آذرسرا قرار دارد. از قبل هماهنگ كرده ايم 

و وارد مي شويم. 
مادر ش��هيد پيرزني حدوداً 80 ساله اس��ت كه گرد پيري 
برحافظه اش س��نگيني مي كند. با اين وجود با روي باز از ما 
اس��تقبال مي كند و هر چه به ياد دارد از زندگي و دو فرزند 
شهيدش مي گويد:من هفت پسر و دو دختر داشتم كه خدا 
دو تا از پسرهايم را خريد و با شهادت برد. غير از احمد )امير( 
و ماش��اءاهلل پس��رهاي ديگرم هم به جبهه رفته اند و يكي از 

پسرهايم جانباز است. 
 پدر2فرزند

شهيد امير آذرس��را كه گويي اس��م اصلي اش احمد است، 
متولد سال 1335 بود و س��ال 65 كه به شهادت رسيد 30 
سال داش��ت. مادر ش��هيد مي گويد: احمد متأهل بود و دو 
فرزند پسر داشت. وقتي به جبهه مي رفت، پسر بزرگش سن 
كمي داشت. به او مي گفتم مادرجان تو همسر جواني داري 
و فرزندت كوچك است، اينقدر كه جبهه مي روي، كمي به 
فكر آنها باش. مبادا فرزندت بدون پدر بزرگ ش��ود، اما امير 
اعتقاداتي داشت كه نمي توانست از آنها دست بكشد. او هم 
مثل همه پدرها فرزندش را دوست داشت، ولي مي خواست به 
انقالب و كشورش خدمت كند. امير وقتي به شهادت رسيد، 
پس��ر دومش تازه به دنيا آمده بود. يادم است از ديدن فرزند 
دومش ذوق زده بود. خيلي فرزندانش را دوست داشت. نوه ام 

فقط 40 روز داشت كه پدرش شهيد شد. 
از مادر ش��هيد مي خواهم خصوصيات ب��ارز اخالقي امير را 
برايمان بازگو كند. مي گويد: مرد بود كه توانست از شيريني 
در آغوش كش��يدن فرزند نوزادش بگ��ذرد و به جبهه برود. 
امير هميش��ه نمازش را اول وقت مي خواند. با اينكه خانه و 
زندگي اش از ما ج��دا بود، هر وقت مي خواس��ت براي خانه 
خودش خريد كند، به خانه ما مي آمد و از من مي پرسيد اگر 
چيزي نياز دارم بگويم تا براي من هم تهيه كند. يا وقتي نان 
مي گرفت، براي ما هم مي خريد. اول به خانه ما مي آمد، نان ما 

را مي داد و بعد به خانه خودشان مي رفت. 
 حسرتشهادت

 از نظر شناس��نامه اي  امير 9 س��ال از برادرش بزرگ تر بود. 
ماش��اءاهلل متولد س��ال 1344 بود، اما مقدر ش��د زودتر از 
برادر بزرگ ترش در سال 62 به شهادت برسد. امير هم سه 
سال بعد و در سال 1365 به ش��هادت رسيد. مادر شهيدان 
بيان مي كند: امير بعد از شهادت ماش��اءاهلل خيلي حسرت 
مي خورد. هر وقت فرصت مي كرد به مزار برادرش مي رفت. 
13 ارديبهش��ت  1365 امير هم به آرزويش رسيد و شهيد 
شد. بيشتر از 40 روز پيكرش در منطقه ماند و بعد او را به خانه 
آوردند، ولي نگذاشتند پيكرش را ببينيم. او را در قطعه 28 

بهشت زهرا)س( كنار مزار برادرش ماشاءاهلل دفن كرديم. 
به خاطرات ش��هيد ماش��اءاهلل آذرسرا مي رس��يم و از مادر 
مي خواهيم از ش��هيد 18 س��اله خانه شان بيش��تر بگويد: 
ماش��اءاهلل بچه مهرباني بود. حتي اگر پرنده اي را مي ديد كه 
از النه اش بيرون افتاده است، س��عي مي كرد او را به النه اش 
برگرداند. خيلي به پرواز عالقه داش��ت و عاقبت با بال هاي 

شهادت پرواز كرد. 

 چشمهايبسته
مادر ش��هيدان ادامه مي دهد:پسرم ماش��اءاهلل سال 62 به 
شهادت رسيد. در همان عملياتي كه ش��هيد شد، امير هم 
شركت كرده بود كه چش��م هايش براثر بمباران شيميايي 
دشمن آسيب ديد. وقتي پيكر ماش��اءاهلل را آوردند، امير با 
چشم هاي بسته در مراسمش ش��ركت كرد. بعد از آن بارها 
به مزار برادرش مي رف��ت و مي گفت انتق��ام او را مي گيرم. 
ماشاءاهلل هنگام شهادتش تنها 18 سال داشت، مجرد بود و با 

گلوله اي كه به سرش اصابت كرد، به شهادت رسيد. 
گويا ماشاءاهلل هنگامي كه به جبهه مي رفت، به مادر قول داده 
بود اگر خودش نيامد، پيكرش برمي گ��ردد. مادر مي گويد: 
آخرين بار كه ماش��اءاهلل به جبهه مي رفت، به من گفت اگر 
شهيد شدم مبادا ش��يون و ناله نكنيد. س��عي كنيد آبروي 

خانواده شهيد را حفظ كنيد. به او گفتم پسرم به اين شرط 
در ش��هادتت صبر مي كنم كه الاقل جنازه ات را به ما نشان 
بدهند. قول داد و از خانه خارج ش��د. رفت و پش��ت سرش 
آب ريختم. يك هفت��ه بعد پيكرش را براي م��ا آوردند. روز 
تش��ييع جنازه، بچه هاي محله گل هاي سرخ و سفيد روي 
ماش��اءاهلل مي ريختند و من براي آخرين ب��ار چهره زيباي 

پسرم را ديدم. 
 عاشقپرواز

از مادر ش��هيد در حالي كه قاب عكس ماشاءاهلل را به دست 
مي گيرد، عكس مي اندازم. همانطور كه به عكس پس��رش 
نگاه مي كند، مي گويد: ماشاءاهلل از بچگي به پرواز و جنگيدن 
عالقه داشت. نوجوان كه شد، جنگ شروع شده بود. دوست 
داشت شهيد شود. پسر خوب و سربه زير و بسيار مهرباني بود. 
حرف من و پدرش را گوش و در كارهاي خانه كمك مي كرد. 
وقتي خيلي كوچك بود شمش��ير چوبي دستش مي گرفت 
و مي گفت مي خواهم با دش��منان امام حسين)ع( بجنگم. 
عاقبت هم كه سرباز امام خميني شد. مگر نه آنكه انقالب ما 
در امتداد عاشوراست. مگر نه آنكه امام خميني نايب برحق 
امام زمان بود، بنابراين ماشاءاهلل همانطور كه دوست داشت 

در ركاب امام زمانش به شهادت رسيد. 
 داغ2برادرويكفرزند

عباس نورمحمدي خواهرزاده ش��هيدان امير و ماش��اءاهلل 
آذرسرا س��ال 62 به شهادت رسيده است. س��كينه آذرسرا 
مادر عباس و خواهر امير و ماش��اءاهلل در دف��اع مقدس داغ 
دو برادر و يك فرزند را چش��يده است. از او مي خواهم فرزند 

شهيدش را معرفي كند. مي گويد: عباس از دو دايي شهيدش 
كوچك تر بود. سال 1347 خدا او را به ما هديه داد. همانطور 
كه دايي هاي��ش به جبهه مي رفتند، عباس هم در س��ن كم 
جبهه اي شد. فقط 15 سال داشت كه براي بار اول به جبهه 
اعزام ش��د. خيلي با رفتنش مخالفت نكردم. فقط گفتم اول 
درس��ت را بخوان و بعد برو. در جواب گفت م��ادر جان امام 
دس��تور داده كه جبهه ها را خالي نكنيم و م��ا بايد به حرف 
ايش��ان گوش بدهيم. وقتي داليلش براي جبه��ه رفتن را 
شنيدم تصميم گرفتم به او اجازه رفتن بدهم. خيلي ها فكر 
مي كردند من مانع رفتن پسر 15 ساله ام به جنگ مي شوم، 
اما چون پاي اعتقاداتمان در ميان بود، موافقت كردم و عباس 

به جبهه رفت. 
 9سالمفقودي

پيكر شهيد نورمحمدي حدود 9 سال مفقود بود. مادر شهيد 
مي گويد:پسرم بعد از اعزام حدود دو ماه در پادگان بالل بود. 
بعد به جبه��ه رفت و چند روزي به مرخص��ي آمد، اما گفت 
كاش به خانه برنمي گشتم. انگار جبهه هوايي اش كرده بود، 
دوست داشت زود به محيط جبهه برگردد. در همان چند روز 
مرخصي اش به همه اقوام سر زد. حتي از همسايه ها حالليت 
طلبيد. مي گفت اگر اسير شدم خودم را مي كشم. گفتم پسرم 
اينكه خودكشي است. گفت پس مادر جان دعا كن من شهيد 
شوم. گفتم اگر اينطور مي خواهي دعا مي كنم شهيد شوي. 
چند روز بعد باز به جبهه برگش��ت. اين بار ك��ه رفت، ديگر 

بازنگشت. پيكرش 9 سال مفقود بود. 
سال هاي چشم انتظاري براي خانواده آذرسرا از راه مي رسد. 
آنها كه دو ش��هيد داده بودند، حاال ي��ك مفقوداالثر هم به 
جمع افتخارات خانواده شان اضافه شد. مادر شهيد عباس 
نورمحمدي مي گويد:يك س��ال و نيم بعد از مفقود شدن 
عباس، يك عكس آوردند كه در آن او همراه تعداد ديگري 
از همرزمانش با چشمان بس��ته جايي نشسته بود. تصوير 
گوياي اين موضوع بود كه آنها اسير ش��ده اند، ولي ته دلم 
يك چيزي مي گفت كه شهيد شده است. خالصه وقتي اسرا 
برگشتند، اميد داشتيم او هم در جمع اسرا باشد، اما هر چه 
انتظار كشيديم، عباس نيامد. چشم انتظاري واقعٌاً سخت 
است. دو س��ال هم از آمدن اسرا گذاشت و پس��رم نيامد. 
عاقبت در س��ال 71 به من گفتند به معراج شهدا در كنار 
پارك شهر بروم. رفتم و آنجا يك جمجمه و دو ساق پا و يك 
پالك دادند و گفتند اين فرزندتان است. چند تكه استخوان 
را داخل يك كفن پيچيده بودند و آن را به ما تحويل دادند. 
باقيمانده پيكر عباس را در قطع��ه 28 كنار دايي هايش به 

خاك سپرديم. 
 باراصليجنگ

مادر ش��هيد نورمحمدي از خصوصي��ات اخالقي فرزندش 
مي گويد:ما خانواده مذهبي داريم، خيلي وقت ها دعاي توسل 
يا روضه برگزار مي كرديم. عباس فضاي روضه ها را دوس��ت 
داش��ت و از همان كودكي در آنها فعاليت مي كرد. به بسيج 
هم عالقه زيادي داشت. با اينكه سن كمي داشت، در بسيج 

فعاليت مي كرد. از طريق بسيج هم به جبهه اعزام شد. 
مادر ش��هيد ادامه مي دهد:هنگامي كه پسرم را قنداق پيچ 
شده به ما تحويل دادند يادم افتاد چه آرزوهايي كه براي او 
داشتم. دوست داشتم ازدواج كند و برايش عروسي بگيريم، 
اما خب او خ��ودش را فداي اس��الم كرد. فداي آس��ايش و 
آرامش همه ما كرد. خوش��حالم كه پسرم در اين راه مقدس 

به شهادت رسيد. 
آنطور كه مادر ش��هيد نورمحمدي مي گويد پدرش مرحوم 
آذرسرا كه پدر شهيدان امير و ماشاءاهلل آذرسرا و پدربزرگ 
شهيد عباس نورمحمدي هم بود عالوه بر اينكه فرزندانش 
را به جبهه مي فرس��تاد، خ��ودش ه��م در جبهه ها حضور 
مي يافت. همس��ر خانم نورمحمدي هم ب��ه جبهه ها كمك 
مي كرد و به عنوان راننده ماش��ين س��نگين، بارها به جبهه 
رفته و تا مرز ش��هادت پيش رفته بود. اين خانواده عالوه بر 
اينكه دردانه هايشان را به جبهه مي فرستادند، خودشان هم 
در جنگ ش��ركت مي كردند. اينچنين خانواده هايي بودند 
كه بار اصل��ي انقالب و جنگ را به دوش كش��يدند و از همه 
هستي شان براي اعتالي ايران اس��المي گذشتند. به قول 
مادر ش��هيد عباس نورمحمدي»همه اعضاي اين خانواده 

رزمنده بودند.« 

گزارش»جوان«ازحضوردرمنزلشهيدانآذرسراوگفتوگوباخانوادهشهدا

همه اعضاي اين خانواده رزمنده بودند
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