مصاحبه نو+جوان با »ﺳيده زهرا« دختر شهيد ﺳيد نور خدا موﺳوي

زندگي با نور خدا
بياييد فكر كنيﻢ زندگي آدمها شبيه پازل باشد ،هر قطعهاش را در ﺳن خاصي درﺳت كرده و كﻢكﻢ كنار هﻢ ميﭼينيﻢ  ،اين
پازل آخرش تصوير روشني از زندگي ما نﻤايﺶ خواهد داد ،بعد ميتوانيﻢ براي پازلمان اﺳﻢ بگذاريﻢ .مﺜﻼً بگوييﻢ اين پازل
زندگي يك دانشﻤند اﺳت ،اينيكي پازل زندگي يك كارمند مخلص و خدمتگزار ،يك پازل هﻢ ميشود پازل زندگي نور خدا.
نور خدا ،شهيدي كه اﺳﻤﺶ كافي بود براي آنكه ميخكوبﻢ كند .ﺳيد نور خدا موﺳوي متولد خرمآباد و فرمانده يگان تكاوري
زاهدان ،هنوز ﭼهل ﺳال نداشت كيلومترها دورتر از خانواده ،اﺳفند ١٣٨٧در درگيري با عوامل عبدالﻤالك ريگي از ناحيه ﺳر
مجروح شد .بعد از اين زندگي خانواده موﺳوي تﻐيير مي¬كند ،ﺳيده زهرا و ﺳيد محﻤد فرزندان ﺳيد نور خدا موﺳوي هﺴتند
كه در هنگام مجروحيت پدر شﺶﺳاله و پنجﺳاله بودند .ﺳيد نور خدا يك روز قبل از رحلت پيام اكرم اﺳﻼم بعد از  ١٠ﺳال
مجروحيت ،به شهادت رﺳيد .شهادت جانباز صد درصد كشورمان ،بهانه شد تا دقايﻘي را با ﺳيده زهرا هﻢكﻼم شويﻢ.
زندگي با شهيد زنده
قرار بود ﺳاعت  ٩شب تﻤاس بگيرم و مصاحبه را شروع كنيﻢ ،از اولﺶ دﺳتودلﻢ ميلرزيد از اينكه هنوز ﭼند روز از شهادت
پدر نگذشته با ﺳيده زهرا صحبت كنﻢ ،از خود شهيد مدد گرفته و زنگ زدم ،پيشواز موبايل مادر زهرا نفﺴﻢ را تنگتر كرد.
»دوﺳت دارم خاكﻢ كنند تو كربﻼ ،آقام حﺴين«
اول از خودش ميپرﺳﻢ ،ﺳيده زهرا ميگويد١٦ :ﺳال دارم و دانﺶآموز رشته تجربي هﺴتﻢ .برادرم ﺳيد محﻤد يك ﺳال
كوﭼكتر از من و  ١٥ﺳاله اﺳت.
وقتي از روزهاي قبل از مجروحيت پدرشان ميپرﺳﻢ ميگويد :راﺳتﺶ ما خيلي كوﭼك بوديﻢ و تصاوير روشني را به ياد
نداريﻢ ،بعد از ﺳكوت كوتاهي ادامه ميدهد :البته خندههاي پدرم هﻤيشگي بود ،تنها براي ما نبود ،هركس با او هﻤراه و
هﻢنشين شده از اخﻼق خوبﺶ خاطره دارد .پدرم در پاكي و اخﻼص بﺴيار فوقالعاده بودند .ميدانيد! آن موقع ما خرمآباد
بوديﻢ و پدرم يك ماه و نيﻢ مأموريت ميرفتند و ﭼند روزي را كنار خانواده بودند .محل خدمتشان هﻢ مرزباني اﺳتان ﺳيﺴتان
و بلوﭼﺴتان بوده اﺳت .روزها و ماههاي اولي كه پدرم مجروح شدند ،نﻤيشد راحت با ماجرا كنار آمد ،من فكر ميكردم اين
شرايﻂ موقتي اﺳت و پدرم از تخت برميخيزند .اما كﻢكﻢ با شرايﻂ كنار آمديﻢ  ،تفاوت زندگي ما با قبل از مجروحيتشان اين
بود كه عشق و عﻼقه ما به پدرم ﭼندين برابر شده بود ،بابا مرتبهاش نﺴبت به قبل خيلي خيلي باﻻتر رفته بود و ما شب و
روز در كنار يك شهيد زنده نفس ميكشيديﻢ.
نامههاي دلتنگي

ميپرﺳﻢ در اين  ١٠ﺳال ﭼﻘدر به تفاوت زندگي خودت با بچههاي هﻢ ﺳن و ﺳالت فكر ميكردي؟ زهرا ميگويد :راﺳتﺶ
من فكر نﻤيكردم خيلي متفاوت باشﻢ ،پدرم اگرﭼه ظاهرشان تﻐيير كرد ولي حﻤايت و پشتيباني و بهويژه حﻀور
دلگرمكنندهشان در تﻤام اين  ١٠ﺳال با من بود.
در مورد كارهايي كه اين ﺳالها براي پدر انجام دادهاند ميگويد :راﺳتﺶ ﺳبك زندگي ما در اين ﺳالها نور خدايي شده بود،
تﻤام كارهاي ايشان را مادرم به كﻤك من و ﺳيد محﻤد انجام ميدادند .من هرﭼه از مادرم بگويﻢ كﻢ گفتهام ،من و ﺳيد
محﻤد هر ﭼه تﻼش كنيﻢ ذرهاي از محبت و ايﺜار مادرم جبران نﻤيشود .خيلي كارها را ما نﻤيتوانﺴتيﻢ انجام دهيﻢ ،اصل
كارها با مادرم بود و ما فﻘﻂ كنار دﺳت ايشان بوديﻢ و كارهايي كه ميگفتند انجام ميداديﻢ.
زهرا به اينجا كه ميرﺳد دوباره تأكيد ميكند :من واقعاً كاري نكردم .فﻘﻂ تﻼش ميكردم ياد پدرم زنده بﻤاند ،به هﻤين دليل
در ﺳالهاي اخير دل نوشتههايﻢ را منتشر ميكردم .البته از اولين ﺳالهايي كه نوشتن را ياد گرفتﻢ ،پايين تخت ايشان نشﺴته
و نامههايي به پدرم مينوشتﻢ ،هﻤان ماجراهاي روزمرهمان را ميگفتﻢ و گاهي هﻢ ابراز دلتنگي ميكردم.
البته مادر ﺳيده زهرا به ما ميگويد :زهرا خجالت كشيد كارهايي كه براي پدرش انجام ميداده را بگويد .من ،ﺳيده زهرا و
ﺳيد محﻤد شبها را نوبتي پيﺶ ﺳيد نور خدا بيدار بوديﻢ ،زهرا در غذا دادن به پدر كﻤك ميكرد و حتي پاهاي بيرمق پدر
را گاهي ماﺳاژ ميداد.
نور خدا براي امنيت
نور خدا هﻤچنان هﺴت اما امروز شﻤا در نﻘطه پايان آن  ١٠ﺳال هﺴتيد و زندگي شﻤا در كنار پدر بعد از اين متفاوت خواهد
بود ،درسهاي  ١٠ﺳال گذشته براي خودت و براي نوجوانان ديگر ﭼه بود؟
كﻤي بﻐﺾ ﭼاشني صداي محكﻢ ﺳيده زهرا شده و ميگويد :اولين درﺳي كه گرفتﻢ اين اﺳت كه روزهايي كنار خانواده بودن
را الكي نگذرانيﻢ و قدر بدانيﻢ .از اينكه در كنار پدر و مادرمان هﺴتيﻢ اﺳتفاده كنيﻢ .بعد هﻢ اينكه راه رفتن با امنيت ما در
خيابانها ﺳاده به دﺳت نيامده ،امﺜال پدر من رفتهاند كه اين شرايﻂ به وجود بيايد و باقي بﻤاند .خوب اﺳت كه بيﺶ از اينقدر
شهدا و جانبازها را بدانيﻢ و گاه به هﻢ يادآوري كنيﻢ كه ﭼه كﺴاني رفتهاند.
پيام شهادت در مدرﺳه
ميگويد من وظيفه خودم ميدانﻢ كه پدرم را پيﺶ دوﺳتان شهيدش ﺳربلند كنﻢ ،امروز حتﻤاً وظيفه من ﺳختتر شده اﺳت
ولي هﻤه تﻼشﻢ را خواهﻢ كرد .من تﻼش ميكنﻢ در فعاليتهاي مدرﺳهاي و فﻀاهاي دانﺶآموزي پيام شهدا و راهشان را
زنده نگهدارم و هﻤچنين تﻤام تﻼشﻢ را ميكنﻢ تا با بهتر درس خواندن بتوانﻢ به جامعه خدمت كنﻢ.
آقا تشويﻘﻢ كردند
آخرين جﻤﻼت ﺳيده زهرا از ديدارهايي اﺳت كه با آقا داشته ،ميگويد :دو بار به ديدار ايشان رفتهام و بهترين و شيرينترين
خاطرهام اين اﺳت كه حﻀرت آقا در ديدار نخبگان ايﺜارگر پدرم ،من و مادرم را شناختند .ايشان از من پرﺳيدند ﭼه مﻘامي
آوردهاي؟ من هﻢ گفتﻢ نفر دوم جشنواره خوارزمي و نفر اول جشنواره ايﺜار در كشور ،ايشان من را تشويق كرده و بعد با مادرم
هﻢ ﭼند كﻼمي صحبت كردند ،به مادرم گفتند :آفرين كار بزرگي ميكني ،اجر عظيﻤي داري .پس از شهادت پدرم هﻢ بهترين

و شايد تنها ﭼيزي كه آرامﻤان كرد پيام تلفني حﻀرت آقا بود .ديدارهاي قبل از اين بهعنوان فرزند جانباز بودم و حاﻻ كه بابا
آﺳﻤاني شده ،دوﺳت دارم بهعنوان فرزند شهيد ديدار دوباره آقا نصيبﻤان شود.

