
  پایداری و استواری درس یادشان که آنها به تقدیم

 ...ست مردانگی و

         فصل كدامين در پدر، راهت بر مانده هايم چشم

 رسيد ےخواه تو

     ام خسته ےگلو در مرا فرياد كه دانمےم خوب

 شنيد ےخواه

                    ها كوچه تو، پاي صداي از خالي خانه

 بود پاييز با رنگ هم

 سفراز روزي گشت خواهي باز غربتي، اسير كردم مي فكر

                             ،ےكس بي روزهاي اين از روزي

 :خبر آمد من تاب بي دل بر

 جا اين ديگر گرفت، پايان ات هستي هاي لحظه»

 پدر گردد برنمي

 آسماني سقف زير آرزوست، بهشت در اكنون هم او

 «بازتر

 مان خانه دركنار را، تو ديدمےم خواب شب يك كاش

 در پشت در

 مهر با را تو من ،ےكن مي نوازش را خود كودك

 !پـــــدر:خوانمےم

  هــــــا، الله تلخ اندوه از دور

 گذر كن خيالـــم كنج از شب يك

        صدايم بي برغروب! ےزندگــــ استوار گاه تكيه

 نظــــــر كن

 گوياندتن شهيد دختر ،تندگويان هدي*

 ...غریب مرد آن حكایت

ــت» ــرد آن حكاي ــب م ــ ش حاصــل «غري ــا دوســتان ت  م

 شهيدي  درباره «اس مي انق ب شهيد بنياد نشرشاهد»در

 . است تندگويان

 را روايـت   داسـتاني،  اثـر  اين بخت،نويسنده جوان محمود

 :كند مي آغاز گونه اين ما قصه ازشهيد

. بـود  شده تاريك تازه آمدم،هوا خانه به پي  ساعت چند»

  .كرد گريه كوچك هاي بچه مثل شنيد، كه را ماجرا مادرت

 ديگـر . شـد  تمـام  چيـز  همـه  يعنـي » :ريخت اشك زار زار

 .«ندارد اي فايده هيچ انتظار،

 هاسـت  سـال  من براي كه نگفتم. نگفتم چيزي جواب  در

 سـال  كـه  چـه  يعنـي :»پرسـي  مي البد شده تمام چيز همه

 كـه  بـود  مـاهي  چنـد  «اسـت   شده تمام چيز همه هاست

 و بيـدارم  كـه  اآلن مثـل  شـب  يك. بود شده اسير «جواد»

 خوانـدم،اما  مـي  .خوانـدم  مـي  كتاب و بودم بيدار نويسم، مي

 ايـن  چـرا  كـه  دانستم نمي هم خودم. بود طورديگري حالم

 از كــه صــدايي .برخاســت صــدايي ناگهــان .ام شــده طــور

 صـدايي  مثل شده منعكس من ذهن در و بود ها دوردست

 آرام آرام، بعـد  و بارتكرارشـود  چنـد  خـالي  اتـا   دريك كه

 گـاه  هيچ ديگر تورج،: »گفت من به صدا آن .شود خاموش

 «...!گاه هيچ ديد، نخواهي را او

 روانه رقعي قطع و صفحه 301 در غريب مرد آن حكايت

 .است شده كتاب بازار

 

 

 

 

                            

 به نام خدا

 کابینه ی عشق...   مرد دولت   رغیب رتین   یاد   هب
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 گویانشهید تندی یدانشجوپایگاه بسیج 
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 نامه زندگی

 

 

 

 

 

 هجــري 3161 سـال  خـرداد  62 روز دم سـیيده  در ،تنـدگويان  جـواد 

 بـراي  خيـر  و بركـت  مايـه  قـدوم  . نهاد هستي عرصه به پا شمسي

 .جانشان بخ  روشني وجودش و بود خانواده

 آشنا قرآن با و برد مسجد به را او پدرش برود مدرسه به اينكه از قبل

 .بود مشهور مبارز، روحاني ـ كاشاني ...ا آيت هواداران از پدرش. كرد

 واقعـي  هـد   و اصلي معيار كه آموخت خانواده ساده محيط در جواد

 و واالتـر  هـاي  ارزش ماديات، از غير بلكه. نيست رفاه و تجمل زندگي

 خـود  زنـدگي  طـول  در دليـل  همـين  به. دارد وجود نيز ديگري برتر

 . شود هد  او براي وسيله نداد اجازه گاه هيچ

 بـه  پـدربزر   و پـدر  همـراه  اش كودكانه هاي قدم با شبها، اكثر جواد

 . رفت مي آباد خاني فاطميون و «فاطمه بني» تئهي و «بينايي» مسجد

 نگـاه  مومنـان  خواندن نماز به و نشست مي اي گوشه در آرام و ساكت

 هنوز. شد آشنا دين عالمان گفتار و دعا با تدريج به او گوش و كرد مي

 پدربزر  و پدر كنار در جماعت نماز صف در كه بود نرفته دبستان به

 و حـ   برابـر  در خشـو   و خضـو   درس و خوانـد  نماز و ايستاد خود

 و پـدر  كنـار  در. آموخـت  را غيرخـدايي،  هرچـه  مقابـل  در ايستادگي

 اعزام براي را الزم امتياز اينكه وجود با تندگويان مهندس پدربزرگ 

 . بود آورده دست به ملي بانكي  سهميه عنوان به خارج به

 گذاشـته  كنار شد شناخته متعصب مذهبي اينكه دليل به مصاحبه در

 تحصـيل  به 3131 سال در داشتند كه اي ع قه به توجه با ايشان. شد

 و اسـ مي  هاي فعاليت و شوند مي مشغول آبادان نفتي  دانشكده در

 از پس. كنند مي دنبال دانشكده اين اس مي انجمن در را خود انق بي

 سـوي  از ايشـان  تنـدگويان  مهندس انق بي سواب  به توجه با انق ب

 .شدند معرفي مجلس به نفت وزير عنوان به رجايي شهيد

 بـه  كه تندگويان شهيد ،تحميلي جنگ آغاز از پس روز چهل درست 

 فرعـي  راه يك از نفتي تاسيسات شجا  كاركنان تقدير و تشوي  قصد

  اسارت به و گرفته قرار صدام مزدوران تهاجم مورد بودند، آبادان عازم

 رفيـع ي  درجـه  بـه  اسارت ها سال تحمل از پس كه شوند مي گرفته

 .آمدند نائل شهادت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟!کنی نمی حسادت شهادتم به گفت پسرم

 سـفر  سرنوشت به نسبت بزرگوار شهيد آگاهي از تندگويان شهيد پدر

 :گويد مي آخرت 

 كـرد  تلفـن  مـن ي  مغازه به سفرش، آخرين از قبل ساعت يك پسرم

.« كنم خداحافظي خواستم مي روم، مي جنوب به دارم من پدر» :گفت

 كنـي  مي حسودي من به» :گفت و خنديد. باش خودت مواظب: گفتم

 ممكـن  اينكـه  بـراي »  :گفت بابت  چه از! حسودي : پرسيدم «پدر 

 !«.بشوم شهيد است

 زكـات  و خمـس  بابـت  كه برد نام را مبلغي خود، صحبت پايان در.... 

 را مبلـ   ايـن . بازنگشـت  سفر از چنانچه خواست من از. است بدهكار

 .بیردازم

 تلـف  و مطالعـه  به ايشان دادن اهميت مورد در تندگويان شهيد مادر

 چنـين  ايـن  ايشـان  برجسـته  ويژگـي  چنـد  و فراغـت  اوقـات  نكردن

 خانـه  در كـه  قرآن نوارهاي از نداشت كاري منزل در هرگاه: گويد مي

. كنـد  طي بطالت به را وقت كه نديدم من و كرد مي استفاده داشتيم،

 د  غصـه  از باشـد،  يكـي  ديـروزم  بـا  امـروزم  اگـر : »گفت  مي هميشه

 .«كنم مي

 را ديگـرش  صـفات  كـه  بـود  برجسـته  قـدري  به او در سخاوت صفت

( جـواد  بـزر   مـادر ) مـادرم  كـه  طوري به بود داده قرار الشعا  تحت

 ...«است من بيامرزي خدا باعث جواد: »گفت مي

 

 

 

 

 

 


