
گفت وگو

شهيد مدافع حرم رضا محمدي در آينه كالم خواهر و برادرش
مي گفت دفاع از حرم زمينه ساز ظهور منجي است

 زينب محمودي عالمي
وقتي شهيد مدافع حرم رضا محمدي در 
دوم تيرماه 1396 در س�وريه به ش�هادت 
رس�يد، خانواده اش هنوز در افغانس�تان 
حضور داشتند. او از جمله رزمندگاني بود 
كه براي جهادش مرزي تعريف نكرد و غم 
غربت را دو بار تحمل ك�رد و عاقبت مزد 
خلوصش را با شهادت گرفت. گفت وگوي 
ما با حس�ين محم�دي ب�رادر و معصومه 
محمدي خواهر ش�هيد را پيش رو داريد. 

برادر شهيد
 تك تيرانداز

 ما اهل مزار ش��ريف افغانستان هستيم. سه 
برادر بوديم. اول فروردين س��ال 1370 رضا 
به دنيا آمد. شغل پدرم كشاورزي بود. هشت 
سال پيش رضا به ايران آمد و ما در مزار شريف 
مانده بوديم. از شهادتش در همان افغانستان 
مطلع شديم و بعد از مراسم اربعينش به ايران 
رس��يديم. االن دو سال اس��ت كه در مشهد 
زندگي مي كنيم. من بعد از ش��هادت برادرم 
لباس رزم او را پوش��يدم و براي دفاع از حرم 

حضرت زينب)س( راهي سوريه شدم. 

به نظر من مدافعان حرم عش��ق و اخالصي 
دارند كه نصيب هر كس نمي ش��ود. تا ائمه 
اطهار نخواهند طلبيده نمي ش��وند. كس��ي 
نمي تواند قدم بردارد بگويد م��ن اين كار را 
كردم. رضا هم عش��ق به اهل بيت داشت. از 
طرفي دوستانش مدافع حرم بودند و همين 
باعث شد به سوريه برود. برادرم هفت بار براي 
دفاع از حرم حضرت زينب به س��وريه رفت. 
تك تيرانداز بود. هر كاري از دستش برمي آمد 
انجام مي داد. سري آخر تيربارچي بود كه در 

منطقه تدمر سوريه به شهادت رسيد. 
 عشق به اهل بيت

هميش��ه با رضا در تماس بوديم. قبل از عيد 
فطر يعني بيست وپنجم ماه مبارك رمضان 
براي آخرين بار تماس گرفت و بيست وهشتم 
ماه رمضان به شهادت رسيد. يك هفته بعد به 
ما اطالع دادند كه برادر شما شهيد شده است. 
پيكرش دو ماه در سردخانه بود تا پدر و مادر از 
افغانستان بتوانند به ايران بيايند. بعد از وداع 
پدر و مادرم با پيكر رضا او را در بهشت رضاي 

مشهد دفن كردند. 
 اخالق رضا خيلي خوب بود. با همه مهربان 
بود. پسر خوبي بود و همه از او راضي بودند. 
نمي خواس��ت ازدواج كن��د و مي گفت من 
بايد از حريم اهل بيت دف��اع كنم. مي گفت 
از مظلوميت حض��رت زين��ب)س( هر چه 
بگويم كم اس��ت. وقتي دوستانش را مي ديد 
از مظلوميت حضرت زين��ب)س( مي گفت. 
رضا سن كمي داش��ت اما همين عشقي كه 
به حضرت زينب)س( داش��ت باعث ش��د تا 
راه شهدا را ادامه دهد. مي گفت دفاع از حرم 

زمينه ساز ظهور منجي است. 

خواهر شهيد
من دو س��ال از رض��ا بزرگ تر ب��ودم. رضا از 
كودكي اخالق خوبي داش��ت. وقتي سوريه 
بود هميش��ه تماس مي گرفت. 25 رمضان 
آخرين بار بود كه برادرم به ما زنگ زد و حرف 
زديم. 27 رمض��ان خوابش را ديدم. خوابيده 
بودم تكانم مي داد مي گفت معصومه پاش��و 
سحري بخور االن اذان مي گويند. انگار رضا 
كن��ارم بود. وقتي بيدار ش��دم كس��ي نبود. 
ش��ب بيس��ت و هفتم خوابش را ديدم و روز 

بيست وهشتم به شهادت رسيد. 
بار آخر در تماسش گفت امشب مي خواهيم 
هجوم برويم )عمليات كنيم(. روز 25 رمضان 
مي خواهيم برويم هجوم. اگر گوشي خاموش 
شد نگران نشويد. بعد به برادرم گفت هواي 
پدر و مادر را بگيريد)داش��ته باش��يد(. اين 
س��فارش آخرش بود. دو س��ه روزي تماس 
نگرفت. هر چه زنگ مي زديم جواب نمي داد. 
آنقدر زنگ زديم كه يكي از همرزمانش گوشي 
را برداشت. گفتيم شما كي هستيد؟ گفت من 
همرزم رضا هستم. گفتم گوشي برادرم دست 
ش��ما چه مي كند؟ رضا كجاست؟ گفت رضا 
بيرون است. بعد گوش��ي اش قطع شد. اين 
طرف و آن طرف پيگيري كرديم از همرزمان 

و فاميل تا اينكه متوجه شهادتش شديم. 
 فرزند نيك

به نظر من حتم��اً رضا فرزند نيك��ي بود كه 
شهادت نصيبش شد. داغ جوان واقعاً سخت 
اس��ت ولي صبري كه حض��رت زينب)س( 
مي دهد باعث مي شود تحمل كنيم. هميشه 
خواب رض��ا را مي بين��م كه براي م��ا هديه 
مي آورد. هميشه با ماست. دلداري مي دهد. 
خواب مي بينم رضا در چمنزار و جاي خيلي 
سبزي است. مي گويد شما اينجا باشيد من 
م��ي روم كار دارم. مي روم ت��ا از رفيقانم جا 

نمانم. 
وقتي دلم تنگ مي شود از او كمك مي خواهم. 
سر مزارش مي روم و آرام مي گيرم. من اعتقاد 
دارم شهدا با كس��اني كه مرگ عادي دارند 
كامالً فرق مي كنند. شهيد فراموش نمي شود. 
هميشه ياد و خاطراتش زنده است. كسي كه 
مرگ طبيعي دارد داغش بيش��تر اس��ت اما 
وقتي به شهيد فكر مي كني احساس مي كني 
دور آدم مي چرخد. ش��هدا زنده هس��تند و 

دستمان را مي گيرند. 
 امنيت در ايران

  ايران بين كش��ورهاي اس��المي امن ترين 
كشور اس��ت. ما كه مهاجريم به مردم ايران 
مي گوييم قدر رهبر معظم انقالب و امنيت اين 
كشور را بدانند. خيلي جوان ها كشته شدند 
تا توانستند اس��الم را بر پا كنند و همه شهدا 
پشتيبان رهبرش��ان بودند. اگر در سال هاي 
بعد هم نسل هاي آينده پشتيبان رهبر باشند 
آن وقت هيچ جنايتكاري نمي تواند به ايران 

عزيز دسترسي پيدا كند. 
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وقتي دلم تنگ مي شود از او كمك 
مي خواه�م. س�ر م�زارش مي روم 
و آرام مي گي�رم. من اعتق�اد دارم 
ش�هدا با كس�اني كه م�رگ عادي 
دارن�د كاماًل فرق مي كنند. ش�هيد 
هميش�ه  نمي ش�ود.  فرام�وش 
ي�اد و خاطرات�ش زن�ده اس�ت

گفت وگوي »جوان« با همسر و برادر پاسدار شهيد ابراهيم صيادي نشلجي از شهداي حادثه اخير تروريستي خاش- زاهدان

عشق بازي ابراهيم در وادي شهادت زبانزد بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  شكوفه زماني 
25 بهمن ماه 97 بود كه خبر رس�يد اتوبوس 
حامل تعدادي از نيروهاي سپاه پاسداران در 
مس�ير خاش - زاهدان مورد حمله انتحاري 
يك دستگاه خودروي مملو از مواد منفجره 
قرار گرفته اس�ت و 27 نفر از سرنش�ينانش 
به ش�هادت رس�يده اند. خبره�اي تكميلي 
نش�ان دادند كه عمده ش�هداي اين حادثه 
تروريس�تي از رزمندگان پاس�دار اصفهاني 
بودند. همان اس�تاني كه در دف�اع مقدس و 
دفاع از حرم نيز ش�هداي بس�ياري داد و در 
پاسداري از مرزها س�تارگان ديگري تقديم 
 كرد. شهيد ابراهيم صيادي نشلجي از شهداي 
اين حادثه بود كه سعي كرديم در گفت وگو با 
فرزانه ُحسنا رودي همسر و يكي از برادران 
شهيد با سيره و منش وي بيشتر آشنا شويم. 
شهيدي كه با وجود داشتن فرزندان كوچك 
به عشق بازي در وادي ش�هادت شهره بود. 

همسر شهيد
همس�ري و همراهي ش�هيد نشلجي 

چطور نصيب شما شد؟
شهيد پسرعمه ام بود. من متولد 13۶5 هستم 
و آقا ابراهيم متول��د 13۶1 بود. ه��ر دو متولد 
مشهد اردهال در 35 كيلومتري كاشان هستيم. 
سعادت داشتم با ايشان 1۶ سال زير يك سقف 
باش��م. ماحصل اين زندگي 1۶ ساله دو پسر به 
نام هاي اميررضا و صادق و ي��ك دختر ۹ ماهه 
است. پس��ربزرگم كالس هفتم و پسر دومم كه 
هشت سال دارد در كالس دوم دبستان تحصيل 
مي كند. شهيد از سال 137۹ در استخدام سپاه 
بود. ما سال ۸1 به عقد يكديگر درآمديم و سال 
۸3 زندگي مش��تركمان را در شهر كاشان آغاز 
كرديم. آقا ابراهيم 1۹ ساله بود كه به خواستگاري 
من آمد. خوش اخالق و اهل خانواده بود و در تمام 
طول اين مدت از ايشان بدُخلقي نديدم. هرگز 
فرد كينه اي نبود. پدر مهرباني براي بچه ها بود 
و در هر شرايطي براي خانواده وقت مي گذاشت. 
با بچه ها بازي مي كرد و با هم به گردش و تفريح 
مي رفتيم. با آنكه زياد مأموريت مي رفت ولي هر 
وقت فرصت پيدا مي كرد نبودن هايش را جبران 
مي كرد. وقتي در خانه حضور داشت كمك حال 
من و بچه ها مي شد و زمان استراحتش را وقف 

كارهاي خانه مي كرد. 
خيلي از مردم شايد تصور كنند االن كه 
جنگي نيس�ت، نيروهاي نظامي نبايد 
خيلي مأموريت برون�د و زندگي آرامي 

دارند. 
اصاًل اينط��ور نيس��ت. آق��ا ابراهي��م در طول 
خدمتش در س��پاه مأموريت هاي زيادي رفته 
بود. از كردستان گرفته تا مرزهاي شرق كشور، 
مرتب در سفر و مأموريت بود. هنگام شهادتش 
سومين سالي بود كه براي مأموريت به سيستان و 
بلوچستان مي رفت. با آنكه در نبود آقا ابراهيم در 
بزرگ كردن بچه ها با مشكالت بسياري روبه رو 
مي شدم اما از اين بابت شكايتي نداشتم و بيشتر 
سختي و دلتنگي دوري از همسرم آزارم مي داد 
ولي هميشه ايشان با حرف هايش من را دلداري 
مي داد تا اميدوارتر از قبل به زندگي ادامه دهم. 
شهيد هميشه مي گفت»اَجر صبوري تو بيشتر از 

جهاد من است.« 
به هرح�ال ش�ما هم ب�ه عن�وان يك 
زن از نبودن ه�اي همس�رتان آزرده 

مي شديد؟
بله، خ��ب طبيعي اس��ت. من خيل��ي آدم كم 
حوصله اي هستم و خود شهيد هم از اين اخالق 
بنده اطالع داش��ت و هميش��ه من را نصيحت 
مي كرد. براي همين در پاي��ان نمازهايم از خدا 

مي خواس��تم به حق حضرت زينب)س( به من 
و فرزندانم صبر بدهد. االن كه فكرش را مي كنم 
با از دس��ت دادن همس��رم به صبري كه از خدا 

مي خواستم رسيده ام. 
شهيد نش�لجي براي دفاع از حرم هم 

اعزام شده بود؟
مراحل اداري اعزام ايشان به سوريه طي شده بود، 
ولي به خاطر مأموريت هاي امنيتي كه داشت با 
اعزامش به سوريه مخالفت مي كردند و قسمتش 
اين شد كه به عنوان شهيد وطن شناخته شود. 

از آخرين مأموريت شهيد بگوييد. 
1۶روز بود كه آقا ابراهيم را به علت مأموريتش 
در مرزهاي سيستان و بلوچستان نديده بودم. 
قرار بود روز هفدهم مأموريتش در خانه باشد كه 
اين اتفاق افتاد. در مدت نبودش چون برخي از 
مناطق موبايل آنتن نمي داد، بيشتر خودش با 
ما تماس مي گرفت.  آخرين تماس��ش ساعت 
2بعدازظهر در ماشين و هنگام برگشت از سراوان 
به زاهدان بود. تماس گرفت و گفت برگشتمان با 
چند ساعت تأخير انجام مي شود. بعد از آن ديگر 
گوش��ي اش آنتن نداد. نمي دانستم انتهاي اين 

سفر روبه رو شدن من با پيكر شهيد مي شود. 
نحوه ش�هادت  همس�رتان را از طريق 

رسانه ها شنيديد؟ 
بله، خودم اولين نفري بودم كه متوجه شهادت 
آقا ابراهيم شدم. ساعت هشت و نيم شب اخبار 
شامگاهي را از ش��بكه دو گوش مي كردم كه به 
حادثه تروريستي در سراوان و خاش اشاره داشت. 
كلمه »س��راوان« را قباًل از طريق تلفن از دهان 
شهيد شنيده بودم، براي همين سريع به نقشه اي 
كه شهيد در اتاق خودش نصب كرده بود رجوع 
كردم و مسيرها را يكي يكي دنبال كردم. ديدم 
به ترتيب نوشته است س��راوان، خاش، زاهدان 
و... متوجه شدم اين همان اتوبوسي است كه آقا 
ابراهيم يكي از سرنشينانش بود. حال بسيار بدي 
به من دست داد و دلم مي خواست زمين دهان 
باز مي كرد و من را فرو مي برد. تا صبح گوش��ي 
همسرم زنگ مي خورد ولي كسي پاسخگو نبود.  
وقتي پيگير قضيه از فرمانده همسرم شدم ايشان 
به من گفت چند اتوبوس در مس��ير برگشت از 
آن مسير بود و شايد همسرتان در يك اتوبوس 
ديگر بوده اس��ت. با اينكه دلم مي خواست اين 
حادثه را باور نكنم و منتظر جواب دادن تماس 
با آقا ابراهيم باشم، ولي شهادت ايشان حقيقت 
داشت و خبر قطعي شهادتش را صبح روز بعد به 

من دادند. پيكر همسر و همرزمانش 27 بهمن 
ماه 13۹7 در اصفهان تش��ييع شدند و سپس 
پيكر ايشان به كاش��ان آمد و در گلزار شهداي 
امامزاده مش��هد اردهال )امامزاده سلطان علي 
بن محمدباقر( واقع در روستاي نشلج اردهال به 

خاك سپرده شد. 
لحظه اي كه با پيكر شهيد روبه رو شديد 

چه حسي داشتيد؟ 
وقتي پيكر همسرم را مشاهده كردم و با ايشان 
صحبت كردم، بسيار آرام شدم. حتي بچه هايم 
هم با ديدن چهره پدرشان بسيار صبورتر شدند. 
هر موقع بغض گلويم را مي گيرد به ياد لحظات 
سخت و مصيبت هاي امام حسين)ع( و حضرت 
زينب)س( اشك مي ريزم. شهيد هم هميشه اين 
سبك گريه را دوست داشت و مي گفت براي از 
دست دادن من گريه نكنيد بلكه براي مصيبت 

اهل بيت)ع( گريه كنيد. 
چه خاطراتي از همسرتان را در خلوتگاه 

ذهنتان به يادگار داريد؟ 
آقا ابراهيم اصاًل آدم كينه اي نبود. براي همين 
براي رفع كدورت ها و مش��كالت در بين فاميل 
پيش��قدم مي ش��د. بهمن ۹۶  آق��ا ابراهيم به 
سيستان و بلوچس��تان اعزام شد. وقتي از اعزام 
برگش��ت مادر ايش��ان عمل قلب باز انجام داد. 
بعد از مرخص شدن همسرم مادرش را به منزل 
خودمان آورد و در يك اتاق جداگانه 20 روز تمام 
به تنهايي از مادرش مراقبت و پرستاري كرد تا 
ايشان بهبودي كامل يافت. تمام وقتش را وقف 

مادرش كرده بود. هميشه فكر مي كنم يكي از 
چيزهايي كه باعث عاقبت بخيري ش��هيد شد، 
همين احترامش به پدر و مادرش بود. خود شهيد 
به اين نكته در وصيتنامه اش اشاره كرده است. 

ش�هيد در وصيتنامه اش به چه نكاتي 
اشاره كرده است؟

احترام به پدر و مادر من و خودش را از سفارشات 
اوليه در وصيتنامه اش عنوان كرده و گفته بود: 
»پدر و مادرها خيلي كارها دستش��ان اس��ت و 
دعايي كه در حق فرزند مي كنند قطعاً اثر دارد. 
آنها را هيچ وقت فراموش نكن و باز هم شما را به 

صبر و صبر سفارش مي كنم.« 
ايش��ان وصيتنامه را قبل از به دنيا آمدن دختر 
كوچكش فاطمه نوش��ته بود. چون اسم فرزند 
آخرش در آن وصيتنامه برده نشده است و براي 
دو پسرش نكات ويژه اي به صورت جداگانه بيان 

كرده بود. 

از شهادتش حرفي زده بود؟ 
بله،هميشه آرزوي شهادتش را به زبان مي آورد. 
عيد ۹7 به علت مأموريتش پيش ما نبود و عيد 
۹۸ هم با پر كشيدنش ما را براي هميشه ترك 
كرد.  چهار س��ال آقا ابراهيم پش��ت سر هم در 
برنامه پياده روي اربعين شركت داشت و حاجت 
شهادتش را از امام حسين )ع( گرفت. ِسري آخر 
سال 13۹۶ من سر دخترم فاطمه دو ماهه باردار 
بودم كه با تشويق شهيد در پياده روي كربال با 

ايشان همراه شدم. 

برادر شهيد
شما برادر كوچك تر شهيد هستيد يا 

بزرگ تر؟
من از شهيد بزرگ تر هستم. آقا ابراهيم از بين 
شش فرزند خانواده، چهارمين فرزند و پسرسوم 

خانواده بود. 
از سرنش�ينان اتوبوس كسي هم زنده 
مانده بود تا راوي شهادت همرزمانش 

باشد؟
اتفاقاً يكي از همرزم��ان برادرم ك��ه به فاصله 
يك صندلي با ايش��ان در اتوبوس نشسته بود، 
بر اثر اين حادثه تروريس��تي از اتوبوس پرتاب 
مي شود و زنده مي ماند. ايشان تعريف مي كرد 
موقعي كه تعويض پست ها انجام گرفت نيروها 
مسافت طوالني را به مدت چند ساعت به صورت 
پياده روي طي كردند تا به مقرر اتوبوس هايشان 
برس��ند. براي همين وقتي همگي بچه ها سوار 
اتوبوس مي شوند بيشترشان از فرط خستگي به 
خواب مي روند. در 50 كيلومتري مسير از خاش 
به طرف زاهدان هنگام سبقت اتوبوس، ماشين 
انتح��اري حامل مواد منفج��ره از بغل خودش 
را به اتوبوس مي زند و اين حادثه وحش��تناك 

اتفاق  مي افتد. 
به عنوان كسي كه عمري شهيد نشلجي 
را مي شناخت، چه تعريفي از شخصيت 

ايشان ارائه مي دهيد؟
برادرم بسيار واليتمدار و عاشق رهبر بود. حتي 
از محل مأموريتش زنگ مي زد و به همس��رش 
تأكيد مي كرد با داش��تن بچه كوچك ۹ ماهه 
حتم��اً در تظاهرات 22 بهمن 13۹7 ش��ركت 
كند.  برادرم عاش��ق بچه هاي بسيج محله بود. 
وقتي از مأموريت برمي گش��ت، بع��د از اينكه 
به خانواده خودش و به ما س��ر مي زد،بالفاصله 
آموزش نظامي را با بچه هاي بسيج مسجد محله 
شروع مي كرد. آقا ابراهيم آدم دست به خيري 
بود. هميشه بخش��ي از حقوقش را صرف افراد 
مستمند مي كرد. بعد از شهادتش فهميديم كه 

به نيازمندان كمك مي كرده است. 
و  برادرت�ان  ش�هادت  بازت�اب 
همرزمان ش�ان را در بين عموم مردم 

چطور ديديد؟
عموم مردم كه قدردان شهدايش��ان هستند. 
البته عده اي هم هستند كه مي گويند بچه هاي 
امنيتي به خاطر پول به مأموريت هاي س��خت 
مي روند. بايد بگويم اينطور نيس��ت و افرادي 
كه اي��ن حرف ها را مي زنن��د از جهل فرهنگي 
رنج مي برند. با اينكه ب��رادر من يك زندگي در 
حد افراد عادي داش��ت ولي هيچ وقت به فكر 
جمع آوري س��رمايه براي خ��ود و خانواده اش 
نبود. حتي در وصيتنامه به همسرش قيد كرده 
است:»همس��ر عزيزم از يك س��وم اموالي كه 
مي توانم در آن تصرف داشته باشم براي كمك 
به نيازمن��دان، هزينه هاي خ��رج كفن و دفن، 
كمك به هيئت و مدارس و امور خيريه، خواندن 
نماز ، قرآن و گرفتن روزه استفاده كن و هميشه 
در نماز هاي��ت مرا دعا ك��ن و از خداوند متعال 

)مخصوصاً در نماز شبت( طلب مغفرت كن.«

هر موقع بغ�ض گلوي�م را مي گيرد به 
ياد لحظات سخت و مصيبت هاي امام 
حسين)ع( و حضرت زينب)س( اشك 
مي ريزم. شهيد هم هميشه اين سبك 
گريه را دوست داشت و مي گفت براي 
از دس�ت دادن من گري�ه نكنيد بلكه 
براي مصيبت اهل بيت)ع( گريه كنيد
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