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 صغري خيل فرهنگ 
حليم�ه  و  صديق�ه  نعيم�ه،  س�ليمه، 
س�نگرگير چهار خواهر آباداني بودند كه 
در س�ال هاي 61 ت�ا 62 به عن�وان مهاجر 
جنگي هم�راه والدين ش�ان  ب�ه اصفهان 
مهاج�رت مي كنن�د و برادرها ه�م راهي 
ميدان نب�رد مي ش�وند. روحي�ه انقالبي 
خواهره�ا و تكليف مداري ش�ان باع�ث 
مي ش�ود تصميم مهمي  در زندگي ش�ان 
بگيرند. س�ليمه، نعيمه، صديقه و حليمه 
با هم قرار مي گذارند كه ب�ا جانباز ازدواج 
كنند ت�ا از اين طريق به جبه�ه حق عليه 
باط�ل خدمت كنن�د. آنه�ا مي گويند اگر 
نمي توانيم به جبهه برويم و اسلحه به دست 
بگيري�م مي توانيم  كمك ح�ال جانبازان 
باشيم. خواهران س�نگرگير سخت ترين 
نوع جانب�ازي را انتخاب مي كنن�د و تنها 
ش�رط اين همراهي را هم پيروي از واليت 
فقيه مي گذارند. با سليمه، نعيمه، صديقه 
و حليمه س�نگرگير همكالم ش�ديم تا از 
چرايي اين تصميم و ازدواج شان با جانبازان 
محمد محمد كوهانستاني، عنون دريائي، 
اميرحسين حسيني و مرتضي شاه نظري 

بيشتر بدانيم.
  

 سليمه سنگرگير همس�ر جانباز محمد 
محمد كوهانستاني

چطور ش�د با خواهرهاي ت�ان تصميم 
گرفتيد با جانباز ازدواج كنيد؟

من و خواهرهايم صديقه، نعيم��ه و حليمه در 
بسيج و ستاد نماز جمعه فعاليت مي كرديم اما 
اين فعاليت ها راضي مان نمي كرد. دوست داشتيم 
يك اقدام خداپس��ندانه براي انقاب و اس��ام 
انجام دهيم تا اينكه امام فرمودند: »خواهرها با 
جانبازها ازدواج كنند«. همين فرموده رهبري 
بود كه تكليف زندگي مان را مشخص كرد. من 
و سه خواهر ديگرم تصميم گرفتيم با ازدواج با 
جانبازان خدمتي انجام دهيم؛ تنها كاري بود كه 
در آن شرايط از دست ما برمي آمد. آنها جان شان 
و بخشي از وجودشان را براي دين و اسام هديه 
كرده بودند و خدمت به آنها افتخاري بود كه با 

ازدواج نصيب ما مي شد.
شما كه آباداني هستيد، چطور شد در 

اصفهان ساكن شديد؟
بله ما آباداني هستيم و پدرم بازنشسته شركت 
نفت اس��ت. هفت برادر و پنج خواهر هستيم. با 
آغاز جنگ تحميلي به عنوان مهاجر جنگي به 
تهران آمديم، بعد مطلع ش��ديم كه به شركت 
نفتي ه��ا در اصفهان خانه س��ازماني مي دهند. 
براي همين از تهران به فوالدشهر اصفهان نقل 
مكان كرديم و آنجا س��اكن ش��ديم. برادرهايم 
همه در جبهه بودند. برادرم مهدي عمليات الي 
بيت المقدس اسير شد و به مدت هشت سال در 

اسارت بعثي ها بود.
 جانب�از قط�ع نخاع�ي محم�د محمد 

كوهانستاني 
كمي از خودتان بگويي�د. از حضورتان 
در مي�دان نبرد و اينكه چط�ور جانباز 

شديد.
من محمد محمد كوهانستاني اهل كوهانستان 
اصفهان هس��تم. در 11 س��الگي پدر و در 14 
سالگي مادرم را از دست دادم و سرپرستي من و 
برادر و خواهرم را عمويم به عهده گرفت. بعد از 
فوت عمو، خودمان عهده دار زندگي مان شديم. 
قبل از پيروزي انقاب سرباز بودم. وقتي فرمان 
امام خميني)ره( مبني بر ترك پادگان ها صادر 

ش��د، در مرخصي بودم، با ش��نيدن فرمان امام 
ديگر به پادگان برنگشتم و اسمم جزو سربازان 
فراري ثبت شد. انقاب اسامي  كه به پيروزي 
رس��يد، خدمتم را تمام كردم. خيلي دوس��ت 
داشتم در حد توانم كاري براي اين انقاب انجام 
بدهم. كمي  بع��د زمزمه درگي��ري ضدانقاب 
در شهرهاي غرب كش��ور و مناطق كردنشين 
به گوشم رس��يد. مرداد 1358 غائله كردستان 
به اوج خود رس��يده ب��ود. پاوه محاصره ش��د و 
ضدانقاب به طرز وحشيانه اي نيروهاي انقابي 
و پاسدار را به شهادت مي رساند. 27 مرداد بود 
كه امام خميني)ره( فرموند تا 24 ساعت آينده 
بايد پاوه از محاصره خارج شود. من كارگر در و 
پنجره ساز بودم. غروب وقتي از سر كار به مسجد 
رفتم، متوج��ه فرمان امام خميني)ره( ش��دم. 
فرداي آن روز ديگر به محل كار نرفتم. 28 مرداد 
خودم را به سپاه رساندم تا براي اعزام به پاوه ثبت  
نام كنم، اما آن قدر مردم براي كردستان و غرب 
كشور ثبت نام كرده بودند كه ديگر جايي براي 
من نبود. گفتند براي كردستان پذيرش نداريم 
اما براي سيستان و بلوچستان نياز به نيرو داريم، 
 من هم ثب��ت نام ك��ردم. يكم ش��هريور 58 به 
سيستان و بلوچس��تان اعزام شدم. ارديبهشت 
59 از سيس��تان به ديواندره كردس��تان اعزام 
ش��دم. تقريباً دو ماهي از حضورمان نگذش��ته 
بود كه رحيم صفوي از س��پاه و صياد شيرازي 
از ارتش به ديواندره آمدند. قرار ش��د همراه اين 
عزيزان به سمت سنندج برويم تا در عملياتي كه 
پيش رو بود شركت كنيم. 28 خرداد 59 با نيرو 
و مهمات به سمت سنندج حركت كرديم. بعد 
از طي مسافتي حدود 18 كيلومتري در كمين 
ضدانق��اب افتاديم،  در ميان درگيري ش��ديد 
نيروهاي ما با ضدانقاب خودرو ما با كوه برخورد 
كرد و به هوا بلند شد و بعد روي ما افتاد. دو مهره 
كمرم شكس��ت. 28 خرداد 1359 در سن 23 

سالگي قطع نخاع شدم.
ارزش كار همس�رتان را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
همس��رم آگاهانه اين زندگ��ي را انتخاب كرد. 
شرايط زندگي يك جانباز قطع نخاعي با جانبازان 
ديگر بسيار تفاوت دارد. جانباز نابينا فقط بينايي 
ندارد، مي تواند كارهايش را انجام بدهد، جانباز 
قطع پا مي بيند، دست دارد و مي تواند تا حدودي 
از عهده كارهاي خودش بربياي��د اما زندگي با 
جانباز قطع نخاعي كه از گردن به پايين حركت 
ندارد يا كم كار است سختي  هاي خودش را دارد. 
سختي  هاي  جس��مي، نه روحي چون انتخاب 
آگاهانه و بابصيرت همس��رم، اين سختي ها را 
آسان مي كرد. همسرم خودشان تأكيد داشتند 
كه با يك جانباز قطع نخاعي ازدواج كنند. من و 
همسرم سليمه در 19 دي سال 62 با هم ازدواج 
كرديم و حاصل زندگي مشترك مان يك پسر به 
نام حسين است كه دانشجوي دانشگاه صنعتي 

اصفهان است.
 حليمه سنگرگير همسر جانباز مرتضي 

شاه نظري
ش��ما تصميم خ��اص و زيبايي ب��راي زندگي 
آينده تان گرفتيد. اما خب ازدواج با يك جانباز 
سختي هايي هم داش��ت. همان طور كه سليمه 
گفت ما در زمان جن��گ در ارگان هاي نظامي 
 و بس��يج و... فعاليت داش��تيم اما اينها آرام مان 
نمي كرد. به ش��خصه با خودم گفتم امروز با چه 
ساحي مي توانم در مقابل دشمن بايستم؟ بعد 
گفتم بهترين راه اين اس��ت كه به رزمندگاني 
كه در راه مقابله با دش��منان بعثي و ضدانقاب 
جانباز ش��ده اند، كمك كنم. اين ازدواج كمك 

كوچكي بود در مقابل اقدام واالي آنها در جنگ. 
مي خواس��تم به عنوان ي��ك پرس��تار همراه و 
همسنگر مرتضي باش��م. نمي خواستم مرتضي 

در آسايشگاه بماند.
شرط تان براي اين همراهي چه بود؟

اولين خواس��ته اي ك��ه من از مرتضي داش��تم 
اين بود كه هميشه و در همه ش��رايط از هدف 
و اعتقادات امروزش برنگ��ردد. در آينده هم پا 
در ركاب واليت فقيه بماند. ما س��ال 62 ازدواج 
كرديم. بحمداهلل مرتضي خودش بسيار معتقد 
و انقابي بود و امروز هم هست. اگر كسي حرفي 

ضدانقاب بزند، محترمانه پاسخش را مي دهد.
فرزند هم داريد؟

بله. يك پسر و يك دختر، حاصل زندگي 35 ساله 

من و مرتضي است.
اگر به 35 سال پيش بازگرديد، مجدداً 
همسر جانباز مرتضي شاه نظري خواهيد 

شد؟ 
بله حتماً، زندگي و همسنگري با مرتضي موهبت 
و نعمتي بود كه خدا نصيب من كرد. مرتضي با 
همان اعتقادات و ايمان قوي بهترين همسفر و 

همراه براي زندگي من است.
 جانباز مرتضي شاه نظري

چند سال داشتيد كه جانباز شديد؟
من مرتضي شاه نظري متولد سال 1343 هستم. 
17 سال داشتم كه به عنوان نيروي بسيجي وارد 
جنگ شدم. در عمليات محرم در عين خوش از 
ناحيه دو چشم نابينا ش��دم و جانباز 70درصد 

هستم.
چه سالي ازدواج كرديد؟

من با همسرم سال 1362 آشنا شدم. آشنايي ما 
هم از طريق بنياد شهيد و درخواست داوطلبانه 
همسرم حليمه خانم جهت ازدواج با جانباز بود. 
ايشان و سه خواهر بزرگوارشان در بنياد شهيد 
اصفهان داوطلبانه براي ازدواج با جانباز ثبت نام 
كرده بودند تا كمكي به جانب��از كنند و زير بال 
 و پرشان را بگيرند. خدا را ش��كر قرعه ازدواج با 

حليمه خانم به من افتاد.
 جانباز اميرحس�ين حس�يني همس�ر 

صديقه سنگرگير
آقاي حسيني در كدام مرحله از جنگ 

به افتخار جانبازي نائل آمديد؟
وقتي ضدانقاب در غرب كشور فعاليت منافقانه 
خودش��ان را ش��روع كردن��د براي حض��ور در 
كردس��تان ثبت نام كردم اما قسمتم حضور در 
غرب كش��ور و مبارزه با ضدانقاب نبود. جنگ 
كه شروع ش��د در س��وم مهر 59 براي اعزام به 
جنوب كش��ور ثبت نام كردم و به خوزس��تان 
رفتم و در عمليات   حصر آبادان و آزادي بس��تان 
در منطقه حضور داش��تم. بعد هم در عمليات 
آزادسازي خرمشهر ش��ركت كردم و در تاريخ 
61/2/22 در عمليات ال��ي  بيت المقدس دچار 
موج گرفتگي شديد و ضايعه نخاعي شدم. يك 
دستم را هم از دست دادم و امروز جانباز باالي 

70 درصد هستم.
گويا شما موقع جانبازي متأهل بوديد؟

بله، بع��د از مجروحيت دو ماه در بيمارس��تان 
بستري بودم و بعد به آسايش��گاه منتقل شدم. 
همسرم وقتي وضعيتم را ديد، نتوانست من را با 
شرايط پيش آمده بپذيرد و از من جدا شد. من 
ماندم و دو فرزند يك س��ال و نيمه و سه ساله ام. 
براي همين مجدداً تصميم ب��ه ازدواج گرفتم. 
كمي  بعد همس��رم خانم صديقه س��نگرگير از 
طرف بنياد ش��هيد معرفي ش��د و من و ايشان 
زندگي مان را در سال 62 آغاز كرديم. آسايشگاه 

را هم ترك كردم و به جمع خانواده برگشتم.
   صديقه سنگرگير 

همسرتان عالوه بر مس�ئله جانبازي قباًل 
ازدواج ك�رده و دو فرزن�د ه�م داش�تند. 

برايتان سخت نبود؟
متأسفانه همسرش او را ترك كرده بود. وقتي از 
بنياد شهيد به خواستگاري آمدند، اميرحسين 
همه ش��رايط را برايم توضيح داد. من در پاسخ 
گفتم مي خواهم به شما خدمت كنم، انگار قرار 
است در كنار شما و دو فرزندتان ثواب بيشتري 
ببرم. لطف خدا اس��ت كه اجر جهادم را بيشتر 
مي كند. اميرحسين گفت مادرم مي گويد شما 
جوانيد خيلي زود بچه ها شما را خسته مي كنند 
و نمي توانيد به من برس��يد، بچه ها كنار مادرم 
بمانند. من مخالف��ت كردم و اص��رار كردم كه 
خودم از بچه ها نگه��داري كنم. بع��د از عقد با 
اميرحسين به خوزس��تان رفتيم و بچه ها را كه 
پيش م��ادر اميرحس��ين بودند ب��ا خودمان به 
اصفهان آورديم. امروز هم كه با ش��ما صحبت 
مي كنم، من و بچه ها هر س��ه خان��واده در يك 
ساختمان زندگي مي كنيم. حدود 35 سال در 
خدمت اميرحس��ين بودم و هم��ه كارهايش را 
با عش��ق و عاقه انجام دادم و بچه ها كه بزرگ 

شدند، كمك دست من شدند.
خانم سنگرگير تا به حال از تصميمي  كه 

گرفتيد، پشيمان شده ايد؟
من فقط براي رضاي خدا اين كار را انجام دادم، 
نه براي مال دنيا و نه براي اسم و رسمش. سختي 
داش��ت اما چون نيت خدايي بود، كارها آسان 

تنها شرط ازدواج مان پيروي از واليت فقيه 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

مي شد. من هر دو پاهايم را عمل كرده ام و زانوي 
مصنوعي گذاش��ته ام. خدا را ش��اكرم. 26 سال 
داشتم كه همسر اميرحسين شدم. باور دارم كه 
امروزمان را مديون و مرهون دالوري اميرحسين 
و اميرحسين هايي هستيم كه اگر آنها نمي رفتند 
و نمي ايستادند امروز نمي توانستيم در امنيت و 

آرامش زندگي كنيم.
 نعيمه س�نگرگير همس�ر جانباز عنون 

دريايي 
خانم س�نگرگير چه چيزي ش�ما را در 
تصميم تان براي ازدواج با جانباز عنون 

دريائي ثابت قدم كرد؟
ما هر چه داريم ثمره انقاب اس��امي  بود كه امام 

خميني)ره( ما را به آن س��مت هداي��ت كرد. ما  
در مكتب ام��ام خميني تلمذ كردي��م. كمي  بعد 
از پيروزي انقاب اس��امي  جن��گ نابرابري به ما 
تحميل شد. روشنگري هاي امام در اين زمان به من 
و خواهرانم در تصميمي  كه براي ازدواج با جانبازان 
جنگ گرفته بوديم كمك كرد و انگيزه مان مضاعف 
ش��د. ما با جانب��از ازدواج كرديم ك��ه انقاب مان 
محكم تر ش��ود، ريش��ه انقابي در شريان زندگي 
و جامعه تحقق يابد. بعد از اينكه ش��وهر خواهرم 
عنون دريائي را به من معرفي كرد و گفت ايش��ان 
هم آسايشگاهي ش��ان اس��ت و قصد ازدواج دارد 
ما همديگر را ديديم و بع��د از صحبت هاي اوليه 

زندگي مان را در نهايت سادگي آغاز كرديم .
نگران نبوديد نتوانيد همراه خوبي براي 

همسر تان باشيد؟ 
زمان��ي ك��ه ازدواج كرديم همه خواس��ته هاي 
ش��خصي را كنار گذاش��تيم. فقط نظام و اسام 
براي مان اهميت داش��ت. مشكات و سختي ها  
بود اما به خاطر هدف متعالي كه در ذهن داشتيم 
همه را تحمل مي كرديم. همين هدف واال تحمل 
سختي ها را آس��ان مي كرد. من هرگز از انتخابم 
پشيمان نشدم. امروز هم هميش��ه به دو پسرم 
و نسل جوان نصيحت مي كنم به رغم مشكات 

مال��ي و س��ختي هايي كه در زندگي هاي ش��ان 
وجود دارد صبوري كنند. بايد عاقانه فكر كنند 
و اجازه ندهند دش��منان و منافقي��ن به ذهن و 
انديشه انقابي ش��ان راه پيدا كنند. همسرم در 
س��خت ترين لحظات و درد هاي جس��ماني كه 
تحمل مي كرد خم به ابرو نمي آورد. ما از او نيرو 
مي گيريم. ايش��ان تا امروز واليتمدار بوده اند و 

ان شاء اهلل خواهند ماند .
 مصاحبه مان ب�ه خاط�ر حضورتان در 
راهپيمايي قدس به تعويق افتاد. عشق 
و عالق�ه در حض�ور در راهپيمايي هاي 

انقالبي از چه چيزي نشئت مي گيرد؟
انقاب ما بايد ادامه پيدا كند چه با اهداي خون 
چه با تقديم جاني كه در ب��دن داريم. هنوز هم 
پاي اعتقادات مان ايس��تاده ايم. خدا شاهد است 
اگ��ر رهبري دس��تور بدهد همين ج��ان ناقص 
خود و همس��رم را تقديم مي كنم. حتي اگر اين 
بدن هاي مان توان رزم  نداش��ته باشد روي مين 
مي رويم تا مسير براي رزمندگان مان باز شود و 

راه شهدا ادامه پيدا كند .
 جانباز عنون دريائي 

آق�اي دريائي ش�ما در ك�دام عمليات 
جانباز شديد؟

در زمان انقاب همچون ديگر مردم در تظاهرات 
مردمي  و اعتراضات خيابان��ي عليه رژيم حضور 

داش��ته  و با  برادرهايم در اين فعاليت ها شركت 
مي كردم. بعد از پيروزي انقاب اسامي  و تشكيل 
بسيج وارد اين نهاد انقابي ش��دم  تا به خدمت 
س��ربازي رفتم. من اهل دزفول��م و زمان جنگ 
سرباز ارتش بودم كه به جبهه رفتم. در عمليات 
محرم  پاي چپم، يك چشمم و گوشم را از دست 
دادم. البته از دس��ت دادن عبارت خوبي نيست. 
رفته بودم همه بدنم را در راه خدا بدهم كه خدا 

تنها بخشي از آن را پذيرفت.
ش�ما اهل دزفول هس�تيد، چط�ور در 

اصفهان  ازدواج كرديد؟
بعد از مجروحيت قرار شد براي ادامه درمان به 
تهران اعزام ش��وم. وضعيت قرمز بود و دو بار به 
خاطر شرايط نامس��اعد و حمات هوايي پرواز 
بلند ش��د و بر زمين نشس��ت تا اينكه براي بار 
س��وم موفق به پرواز شديم اما ش��رايط  آسمان 
تهران مناسب فرود نبود و به اجبار در اصفهان 
فرود آمديم. بعد از درمان به آسايش��گاه شهيد 
مطهري منتقل شدم و در آسايشگاه با باجناقم 
آشنا شدم. با معرفي ايشان با خواهر همسرشان 
ازدواج كردم. تنها شرط مان هم پيروي از واليت 
فقيه بود كه بحمداهلل تا امروز پايبند اين شرط 

هستيم.

روش�نگري هاي امام، من و خواهرانم 
را در تصميم�ي  ك�ه ب�راي ازدواج ب�ا 
جانب�ازان جنگ گرفت�ه بوديم كمك 
ك�رد و انگيزه مان مضاعف ش�د. ما با 
جانباز ازدواج كرديم ك�ه انقالب مان 
محكم ت�ر ش�ود، ريش�ه انقالب�ي در 
ش�ريان زندگي و جامع�ه تحقق يابد
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جانباز مرتضی شاه نظری و همسرش

گفت وگو

جانباز امیرحسین حسینی و همسرش


