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ساعتی در جمع خانواده شهید سرافراز نیروی انتظامی «علی محمد یاوری»

من به دنبال ایندرجهها بودم...

▪فقط همین تندیس مانده ...

فاطمه به تندیسی که برای دانشجوی نمونه شدنش گرفته
است نگاه می کند؛ تندیسی که از نهاد ریاست جمهوری به
او داده اند .لبخند می زند و حرف هایش را این گونه آغاز
می کند :جای بابا واقعا خالی است که روزهای موفقیت
فرزندانش را ببیند .سال  87این تندیس را گرفتم .آن
سال از کل ایــران فقط هفت نفر انتخاب شدند .برای
گرفتن این تندیس باید  100امتیاز آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی و شئونات اسالمی را کسب می کردم که شکر
خدا امتیازاتم بیشتر از حد الزم بود .می گفتند معیاری
است برای ورود به بنیاد ملی نخبگان...
دوباره لبخندی تلخ می زند و می گوید :حاال فقط همین
تندیس مانده و از عضویت در بنیاد ملی نخبگان خبری
نیست...
حرف را به سال های قبل از انقالب و آن چه از گذشته پدر
شنیده می کشانیم .می گوید :پدر برایم تعرف کرده بود که
سال های قبل از انقالب ،زمانی که مجرد بود و در تربت
زندگی می کرد ،همیشه یک پای ثابت تظاهرات ضد رژیم
گذشته بود و همیشه هم با افتخار می گفت ،انقالب در
تربت حیدریه  9دی و  45روز قبل از دیگر شهرهای کشور
به پیروزی رسید.

همسرش نبودم و برای حفظ انقالب و حضور در جبهه ها
تالش می کرد و چه سال هایی که در نیروی انتظامی با
نهایت عشق و عالقه خدمت کرد.
فاطمه از تالش های پدر برای مبارزه با موادمخدر این
گونه روایــت می کند :چند سالی است که خیلی ها از
ضرورت مبارزه با موادمخدر می گویند اما پدرم از همان
سال هایی که برای مبارزه با موادمخدر لباس کمیته
را به تن کــرد ایــن دغدغه را داشــت .بعد از شهادتش
متوجه شدیم از خانواده بسیاری از قاچاقچیان اعدامی و
معتادان ،دستگیری می کرد .برخی اعضای خانواده این
افراد می آمدند و از کمک های مالی پدرم می گفتند .پدرم
برای بعضی از زنان و فرزندان این خانواده ها کار پیدا
کرده بود و از کمک های مالی به آن ها نیز دریغ نمی کرد.
▪درجه زمینی یا درجه های آسمانی؟

مادر این بار چشم در چشم فاطمه ،انگار که با یادآوری
افتخارات همسرش ،حس خوشایندی دارد ،می گوید:
به خاطر موفقیت های بسیار و کشفیات فراوان موادمخدر
توسط همسرم ،فرمانده اش دو درجه تشویقی برایش
درخواست کرده بود .آن موقع سال  63بود و من تازه
عروس بودم .اوضاع زندگی مان خیلی رو به راه نبود و
تقریبا تمام حقوقش برای اجاره خانه صرف می شد ،برای

▪وقتی به خواستگاری ام آمد

همسر شهید یاوری گریزی به گذشته می زند و می گوید:
وقتی به خواستگاری ام آمد سرباز بود .به پدرم گفتم کار
ندارد اما پدرم می گفت آدم بسیار با ایمان ،صبور و پاکی
است و مطمئنم بیکار نمی ماند .بعد از عقد وارد کمیته
شد .سال  63ازدواج کردیم و سال بعد فاطمه به دنیا آمد
و بعد از آن هم احمد ،فهیمه ،فرزانه و زهرا به دنیا آمدند.
بعدها هم که نیروی انتظامی ادغام شد یکی از فرماندهان
مبارزه با موادمخدر شد.
▪دو نوجوانی که از پای اعدام نجات داد

خاطرات به جا مانده از پدر خیلی زیاد است .خاطراتی
که همه خانواده با افتخار از آن یاد می کنند؛ درست مثل
خاطره آن سالی که از تایباد به تربت می رفتند .فاطمه

▪چگونگی شهادت

به زمان شهادت می رسیم؛ خاطره ای که بازگویی اش
التهابی عجیبی میان دخترها ایجاد کرده است ،جوری
که فاطمه ،تمام دقایقی که از شهادت پدر میگوید،
بغض دارد .زهرا که نازدردانه پدر بود و در زمان شهادت
 1.5سال داشت ،بغض اش را به اتاقش می برد و فرزانه
چشم به زمین دوخته و مبهوت یــادآوری لحظات رفتن
پدر است.فاطمه خطاب به دکتر احدیان مدیر مسئول
روزنامه خراسان می گوید :پدر آن سال ها اقدامات
زیادی برای کشف محموله های موادمخدر کرده بود و
آن ها هم در صدد انتقام بودند .ماه رمضان سال  76بود
که پدرم شهید شد .سرهنگ کمیلی از دوستان پدرم
تعریف میکرد ،قاچاقچی ها یکی از مخبران را تطمیع
کرده بودند و او هم پدر و راننده اش را به داخل کوچهای
کشانده بود؛ کوچهای که تعداد زیادی از قاچاقچیان
مسلح روی پشت بام هایش در کمین نشسته بودند.
وقتی ماشین پدرم وارد کوچه شد ،راننده از ماشین پیاده
شد و آن ها چند گلوله به طرفش شلیک کردند .پدرم هم
خودش را روی راننده اش انداخته و تعداد زیادی گلوله
به پدر اصابت کرده بود و ...
فاطمه اشــک هــای پشت لب هایش را می بلعد و ادامــه
میدهد :پدرم فقط  ۳۶سال داشت که شهید شد.بعد
از شهادت ،راننده پدرم می گفت حاج آقا می توانست از
ماشین پیاده نشود اما فداکاری کرد .پدرم در بسیاری
از عملیات ها به جای سربازان و درجه داران ،به عنوان
اولین نفر ،در عملیات شناسایی و کمین شرکت میکرد.
مادر میگوید :همان شب دختر عمویم به خانه ما آمد و
بچه ها را بغل کرد و بوسید .صبح هم خواهرزاده همسرم
به اتفاق دو نفر آمدند و گفتند قند خون همسرم باال زده
و او را به مشهد برده اند .بعد هم به مشهد رفتیم و جنازه
غسل و کفن شده اش را دیدم.فرزانه هم می گوید :من خبر
شهادت بابا را وقتی به خانه مادر بزرگم رفتیم ،شنیدم.
آن جا از پرده نوشته روی دیوار متوجه شهادت پدر شدم.
مادر ادامه میدهد :همسرم قبال از فاطمه خواسته بود
در روز شهادتش و بر سر مزارش حرف هایش را بنویسد و
برای همه بخواند .برای فاطمه خیلی سخت بود اما این
کار را کرد.
▪تنها در میان قاچاقچی ها

وی به خاطره دیگری از پدر اشاره می کند و می گوید :قرار
بود یک باند بزرگ با  900تن مواد مخدر را نابود کنند.

عکس :دهقانی

مهدی عسکری -بیست سال از آن روزهــا می گذرد.
بغض های فاطمه اما هنوز تازه است ،زهرا بهانه بابا را
می گیرد و فرزانه هنوز هم به دنبال گوشه ای خلوت
برای اشک های پنهانی اش می گردد .حال و روز فهیمه و
احمد هم هر گاه به یاد پدر می افتند بارانی است . ...انگار
داغ وداع مظلومانه پدر هنوز تازه است . ...به جای تمام
روزهای نبودن بابا ،فرزندان خوب بابا اما آرزوهایش را
اجابت کرده اند؛ فاطمه متخصص مغز و اعصاب است و
یک دو جین افتخارات علمی و عناوین کشوری را به دست
آورده .احمد دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک است
و دستی هم در اختراع دارد و افتخاراتی در جشنواره های
علمی به دست آورده است .فهیمه دوره کارشناسی ارشد
را به پایان رسانده و مشاور مدرسه است .فرزانه دندان
پزشک شده و زهرا هم در تربیت معلم دانشجوی نمونه
است ...با این همه افتخار ،جای پدر خیلی خالی است...
وقتی به خانه شهید «علی محمد یاوری»می رسیم ،روضه
تازه تمام شده است .مادر با چای و خرمای روضه از ما
پذیرایی می کند .دیوارها با تصاویر یا زهرا و یا حسین
آزین بسته شده است .قاب عکس بابا میان دو شمعدانی
روی طاقچه و نگاه صمیمی اش نظاره گر حضور ماست.
فاطمه که این روزها دوره تخصصی مغز و اعصاب را به
پایان رسانده است به همراه مادر ،برای خوش آمدگویی به
ما میان داری می کند و بعد از آن ها هم فرزانه و زهرا از راه
می رسند .فهمیه و احمد اما غایبان این مهمانی هستند.
حرف ها را فاطمه آغاز می کند و از آرزوهای قشنگ پدر
برای موفقیت همه فرزندانش می گوید .این که پدر می
خواست تمام فرزندانش «اهل و صالح» باشند و مدارج
علمی را با سرعت و دقت طی کنند.

ایــن بــار مــادر لــب سخن باز
میکند و مــی گوید:
بعد از انقالب هم
همین رویه را
داش ــت؛ چه
روزهــایــی
کـــــه مــن

همین از همسرم خواستم به تهران برود و زودتر درجه
هایش را پیگیری کند اما می گفت همین زمانی را
که بخواهم برای رفتن به تهران بگذارم ،برای
رفع گرفتاری مردم صرف میکنم.
او ادامــه می دهد :بعد از شهادتش یک
شــب خـــواب دیـــدم ســر مـــزار همسرم
نشسته ام ،ســرم پایین اســت و گریه
می کنم .از زیر چادر متوجه نور زیادی
شدم ،سرم را که باال گرفتم دیدم از
شانه های همسرم ستاره های نورانی
مــی بـــارد .آن قــدر ســتــاره بــاریــد که
تمام سنگ قبرش را پر کــرد .بعد
با خنده رو به من گفت شما درجه
میخواستی ،این هم درجه ،من از
این درجه ها دوست داشتم...
فاطمه از روزهای خوب بودن بابا یاد
می کند و میگوید :پدر همیشه میگفت
بیشتر از سنت می فهمی .شاید عجیب
باشد امــا وقتی کــاس ســوم بودم
با پدر بحث فلسفی می کردم.
همیشه قبل از آن کــه مــن از
خــواب بــیــدار شــوم ،رفته بود
و بعد از خــواب شــب مــن بر
می گشت .هر چند روز یک
بــار می توانستم ببینمش.
اغلب در کوه و گذرگاه ها در
کمین اشــرار و قاچاقچی ها بود
و گاهی چندین روز به خانه نمی
آمــد .چشمانش همیشه سرخ و همیشه
خسته بود اما هیچ وقت خستگی اش را بروز نمی داد.
از دوستان و همراهان پدر سوال می کنم؛ همراهانی که
می گویند خیلی با پدر صمیمی بودند .مادر می گوید:
شهید حسنی ،شهید هدایتی و شهید سعادتی سه دوست
صمیمی همسرم و مثل خودش همیشه پرتالش بودند.
خدا را شکر هر چهار نفر به آرزوی شان رسیدند.

میگوید :نزدیک پاسگاه باخرز که رسیدیم به پدر خبر
دادند قرار است دو نوجوان  17ساله که با مقدار زیادی
هروئین گرفته اند ،اعــدام شوند .پدرم با تجربه ای که
داشت متوجه شد این نوجوان ها عامل اصلی نیستند و
فقط راننده هستند .با این که در حوزه مسئولیت او نبود ،
تالش زیادی کرد و دو ماه حکم اعدام را به تعویق انداخت.
بعدها از کسانی که بعد از شهادت پدرم به خانه ما آمدند و
کلی گریه کردند ،همین دو نوجوان بودند.

همسرم به همراه دو نفر از همکارانش در نقش خریدار
مواد ،لباس اتباع بیگانه را پوشیده و با قرار قبلی به محل
رفته بودند .قرار و مدارشان داخل یک خانه بود .کمی
که از حضورشان گذشته بود که خبر آمد پلیس در راه
است .آن ها هم به همسرم مشکوک شده بودند .تعداد
زیادی از آن ها فرار کردند و یکی از آن ها با علی محمد
درگیر شد و با وجود این که جثه اش خیلی درشت بود،
اما به لطف خدا همسرم او را دستگیر کرد .بعد از رهایی از
آن مهلکه همسرم می گفت به خدا التماس کرده و گفته
خدایا زهرای من هنوز شش ماهه است .این بار نجاتم بده
تا یک بار دیگر ببینمش .بعد از این ماجرا هم قاچاقچی
ها ،عکس همسرم را به تعداد زیادی تکثیر و برای مرگش
جایزه تعیین کرده بودند.
▪ساک  ۲۰۰میلیون تومانی

نقل است در یکی از دفعاتی که بــرای دستگیری چند
قاچاقچی به چادرهای مناطق مرزی رفته بود ،قاچاقچی
ها متوجه و متواری شده بودند.همسر شهید یاوری می
گوید :بعد از فرار قاچاقچی ها ،پیرمردی که در چادر
باقی مانده بود ،ساک کوچکی ،پر از دالر به ارزش 200
میلیون تومان به همسرم داده بود و با وجود این که در آن
سال ها بسیار از نظر مالی در مضیقه بودیم ،همسرم تمام
این مبلغ را ضبط کرده و تحویل داده بود؛ بگذریم از این
که وقتی این ساک به تهران رسید ،رقم موجود در ساک
بسیار با رقم اول متفاوت بود!
▪حضوری که بعد از رفتن اش ادامه داشت

فرزانه می گوید :بعد از رفتن پدر خیلی بیشتر از گذشته
حضورش را احساس می کنیم .قرار بود ازدواج کنم و
برای تهیه جهیزیه با مشکل مواجه شده بودیم .اما درست

در روزی که انتظارش را نداشتیم یکی از معوقات قدیمی
پدر واریز شد و بخش زیادی از پول جهیزیه ام جور شد.
زهرا هم حرف های او را این گونه ادامه می دهد :هر بار
خطا یا اشتباهی مرتکب می شوم ،پدر را در خواب میبینم
که از من دلخور است.فاطمه هم می گوید :این روزها
درگیر انتخاب محل خدمت برای گذراندن دوره طرح
تخصصی ام هستم .شاید باورش سخت باشد .آن قدر که با
پدر صحبت می کنم و از او راهنمایی می گیرم تا به حاال با
مادرم حرف نزده ام .یادم می آید بعد از شهادت پدر ،برای
امتحان مدرسه نمونه درس می خواندم .حال و احوال
خوبی نداشتم .بعد از امتحان هم کلی ناراحت بودم و
فکر می کردم قبول نمی شوم .پدرم را در خواب دیدم که
میگفت تو قبولی و اعالمیه نفرات قبولی را نشانم داد که
نام من به عنوان نفر اول درج شده بود .جالب است که روی
آن کاغذ تذهیب زیبایی هم نقش بسته بود .وقتی برای
اطالع از نتایج با مادرم به اداره آموزش و پرورش رفتیم،
دقیقا همان کاغذ با همان تذهیب را دیدم و نام خودم را
که نفر اول شده بودم.
▪اعالم رضایت در خواب ،برای اجازه ازدواج

فرزانه حال و هوای صحبت را عوض می کند وبا اشاره به
خواب یکی از اقوامشان که پیام پدر را برای خواستگاری
به آنها رسانده بود ،می گوید :قبل از ازدواج هر کدام از
ما ،پدر به خواب یکی از اقوام می رفت و اعالم رضایت
می کرد و ما هم جواب مثبت میدادیم .برایمان خیلی
عجیب و دوست داشتنی بود.صحبت های ما با خانواده
شهید سرافراز «علی محمد یاوری» دقایقی دیگر هم به
طول انجامید ،حرف هایی که با گالیه از برخی نامالیمات
روزگــار همراه بود؛ حرف هایی که آن ها با عزت نفسی
مثال زدنی ،اصرار داشتند چیزی از آن را منتشر نکنیم...

همکالم با زهره زارعی فرزند شاعر شهید احمد زارعی

ما را دیگردرآغوش نمیگرفت،او شیمیایی شده بود...
غفوریان -از سال های دور نام شهید احمد زارعی را در
برخی محافل شعری می شنیدم و گاهی هم شعرهایش را
این طرف و آن طرف می دیدم .او پس از دوران دفاع مقدس
در زمستان  1372در اثر جراحات شیمیایی به دوستان
شهیدش می پیوندد .زندگی جهادی و شخصی او پر است

از فصل های ماندگار و از همین روست که نام او همچنان در
میان آنان که از او شناختی دارند به عظمت یاد می شود که
ذکر گوشه ای از آن را امروز در گفت و گو با زهره زارعی فرزند
این شهید مرور می کنیم.
علیرضا قزوه در کتاب «وه چه عطر شگفتی »...می نویسد:
«در روزگاری که دالر هفت تومان ارزش داشت ،کومله ها
برای سر احمد یک میلیون تومان جایزه گذاشته بودند».
احمد زارعی که اصالتا بیرجندی است ،به گفته همسرش
جزو اولین کسانی بوده است که قضیه حلبچه را اطالع می

دهد و بعید به نظر نمی رسد که همین ماجرا باعث شود که از
سال  65به بعد عوارض آن روزها در بدنش باقی بماند و یک
بار در سال 67تشدید شود و پس از آن هم ادامه داشته باشد.
گفت و گوی مابا زهره زارعی اینک پیش روی شماست.
از خودتان برایمان بگویید.

متولد 8تیر 63هستم .در دانشگاه تهران ،ادیان و عرفان
خواندم و از21سالگی و کار کردن در سروش سینمایی با
دنیای فیلم و سینما آشنا شدم و در آن ماندم .در کارهای
تلویزیونی زیادی همکاری داشتم و دوسال است که گرچه
کسبم کوچک است اما مستقل کار می سازم .از زمان حیات
پدر به شعر عالقه داشتم و اولین شعرم را پیش از  10سالگی
در رثای او سرودم .دنیای داستان هم با جلسات داستان
نویسی استاد رهگذر در 16سالگی برایم رمزگشایی شد
و از 24سالگی داستان هایم جان گرفت و در مسابقات
کشوری و دانشجویی برگزیده شدم .یک مجموعه داستان
و یک مجموعه شعر از من به چاپ رسیده که امــروز بیش
از آن ها از خــودم توقع دارم .در تاریخ معروف تولد امام
رضــا(ع)  88.8.8ازدواج کــردم و و اکنون صاحب یک
فرزند هستم.
احمد زارعی را تعریف کنید .شخصیت ویژه ای که احتماال
تعریف فرزندش از او شنیدنی تر است...
در این سن و با این تجربیات زندگی اگر بخواهم به او نگاه
کنم باید از قالب این که فرزندش هستم بیرون بیایم و
شخصیت اش را واکاوی کنم  ،بعضی ها عارفش می دانند و
برخی فیلسوف و معلمی با یک روح بزرگ .من اما دستاویز

کرده ام که خودم را باال بکشم در جهان درک و فهم .او زنده
است برای خیلی ها و به خصوص برای من که در بچگی از
فقدانش معترض بودم .او برایم زنده است و وقتی به خودم
می آیم می بینم دستم را هیچ وقت از او رها نکرده و تالش
کرده ام پاهایم را در جاپای او محکم کنم .بله ،او برایم پدری
است که روز به روز آسمانی تر می شود و اهدافش نیز رفیع تر
و زنده تر .در واقع نمی خواهم پدرم را فقط شاعر و فرمانده
و قهرمان داستان ببینم اما هنوز هم با وجود نبودنش برایم
وجود و حضور دارد و در سلول هایم زندگی را ادامه می دهد.
چندساله بودید که پدر براثر شیمیایی شدن به
شهادت رسید؟

من دقیقا  9سال و نیم داشتم که پدر رفت و بزرگ ترین تکیه
گاه زندگی ام ،پشتم را خالی کرد .دختر ضعیف و حساسی
بودم .با کوچک ترین حرف و عملی به گریه می افتادم اما
بعد از او دیگر کمتر کسی اشک مرا دید تا این که بعد از 28
سالگی تصمیم گرفتم از گریه کردن و حساس بودنم نترسم
و دیگر وقتش است که به خرد درونی خودم اعتماد کنم.
از حضور پدر در جبهه بگویید .کی و کجا و چندبار
مجروح شد؟

من از جبهه و عملیات های پدر چیز زیادی نمی دانم .متولد
تابستان 63هستم و در انتهای جنگ بسیار کوچک بودم.
بعد از پدر هم هیچ وقت مادر برایم از جنگ های او نگفت و
امروز می فهمم که پدرم گاهی حتی به مادرم هم از مبارزات
و عملیات هایی که می رفته چیزی نمی گفته و به او اطالع
نمی داده است .دلیلش را نمی دانم ولی از شخصیت او این

حرف ها بعید نیست.مادر خاطره ای دارد که وقتی پدر از
منطقه برمی گردد ،خواهر کوچکم فائزه به آغوشش می پرد
و پدر او را هل میدهد پایین .می رود لباس هایش را دور می
ریزد و خودش را حسابی می شوید و چند روزی از در آغوش
گرفتن ما اجتناب می کند .خواهرم اما تا چند هفته بدنش
تاول می زند .مادر می فهمد دلیل حرکت عجیب پدرم که
بسیار با بچه ها عجین بود و جهان شان را می فهمید ،چه
بوده است .همان جا در خودش می شکند و می فهمد پدر
شیمیایی شده است...
اولین تصویرتان از پدر چیست؟ و امروز پس از
همه این سال ها وقتی به پدر می اندیشید ،اولین تصویر و
مفهومی که به دهنتان می آید ،چیست؟

  اولین تصویرم از پدر هیبت مردانه او بود چه در قالب یک
پدر و چه در ظاهر استادی که می نشست و شاگردان دور
و برش بودند .چون گاهی جلسات پدر در خانه هم بود و
او هرگز قرار را بر این نمی گذاشت که ما (به قول خودش
فسقلی ها) حضور نداشته باشیم و گاهی پای حرف هایش
می نشستیم .حرف درباره او آن قدر زیاد است و احساس ها
آن قدر عمق دارد که به درازا می کشد اما او به قدری بزرگ
و حامی بود که بعد از او خیلی ها یتیم شدند .از خانواده و
دوستان بگیر تا ما و شاگردانش و خیلی کودکان که نمی
دانستند او کیست و تنها به چشم عمو احمد و هم بازی
نگاهش می کردند .من که فکر می کنم درختان خیابان هم
یتیم شدند چون دیگر کسی در برابر شیطنت بچه ها و خشم
بزرگ تر ها از آن ها حمایت نمی کند .آن روزها که این حرف

از چپ:من،پدرم و خواهر بزرگم زینب

های روشنفکری و زمین پاک و حمایت از طبیعت مد نبود،
آن قدر مراقب طبیعت و زمین بود که انگار همه جا ملک آبا و
اجدادی اوست و گاهی در خیابان سر این موضوع کارش به
بحث می کشید .نه این که چون پدرم باشد این حرف را بزنم
بلکه خیلی ها میدانند که کرنش داشتن عظمت میخواهد
و این که در برابر دیگران اظهار فضل نکنی .بیماری زمانه ما
خودنمایی در مسائلی است که واقعا ممکن است در آن ها
خبره نباشیم ،از این روست که من هم تالش می کنم حس
خودنمایی را با فکر کردن به اعمال پدر و ساده زیستی اش
در خودم کمرنگ می کنم.
دارد؟

کدام ویژگی پدر ،امروز برایتان بیشتر جذابیت

ویژگی مهم پدر از نظر من انعطاف در عین ایستادگی و
مقاومت برای عقیده و آرمان است .چیزی که سال هاست
برای داشتن اش می آموزم و تالش می کنم .وقتی انسان
به چنین نقطه ای برسد در واقع مرگ برای آرمان ،هدف
نهایی خواهد بود.

فرزند شهید بودن یعنی چه؟ از نظر شما مردم
نگاهشان به این موضوع چگونه است؟

اند و به نام ما زده اند .نه که راه دور بروم و افراد کم اعتقاد
را بخواهم بگویم ،حتی برخی حزب اللهی ها و مسئوالن
جبهه دیده هم ،چنین برخوردهایی دارند .ماجرا طوری
بود که برای تشکیل ندادن پرونده در بنیاد شهید ،مادرم را
به انواع ادارات فرستادند و آخر گفتند ،مدارک شیمیایی
شدن پدرم در یک بیمارستان در مناطق جنگی بمباران
شده و از بین رفته است .مادر هم که بعد از دوسال دوندگی
نتوانست پرونده اداری پدر را به بنیاد شهید منتقل کند ،بی
خیال شد و پرونده را برای امور بازنشستگان و فوت شده های
سپاه برد .خالصه زخم زبان بچه شهید بودن و امتیاز گرفتن
را می چشیم و خدارا شکر امتیازی نگرفته ایم بلکه تمام آن
چه داریم و نداریم را پدر با نبودنش هم از ما دریغ کرد که روی
پای خودمان بایستیم.من راضی ام از تمام فقدان ها و نبودن
ها .شاید مجبورم راضی باشم که این را می گویم اما درد نبود
او مثل درد یک شکوفایی بزرگمان کرد ،اگر چه مدت ها پس
از او از لحاظ مادی و معنوی سرگردانی بسیار کشیدیم اما
جایی که امروز ایستاده ام برایم بدون استفاده ازهر کمک
غیر ،لذت بزرگی است.

فرزند شهید بودن موضوعی بسیار حساس و البته عرصه ای
خطرناک است .احتماال این ها را که می گویم نتوانید چاپ
کنید اما می گویم .شاید تعجب کنید ولی این صحنه برای
ایفای برخی نقش ها و سوء استفاده ها دست مالی شده
است .حتی برای دفاع از نامزد ریاست جمهوری ،گاهی از
ما استفاده هایی شد که بیا و ببین .حاال کافی است نیازی را
نزد مدیر یا بزرگی ببریم ،آن قدر نگاه باال به پایین و سنگینی
می بینیم که حد ندارد .انگار همه چیز را از دیگران گرفته
نفر اول سمت چپ من هستم،به همراه پدرم،دکتر منوری،نظافت یزدی و جواد محدثی-سال ۱۳۷۲

از اشعار پدرم با دستخط خودش

پدر و برادرم محمد
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