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  كاهش آلودگي هوا و مترو :دكتر اس��ماعيل كهرم ،با اش��اره به اينكه شهرداري تهران در كاهش آلودگي
هوا بسيار غني گام برداشته است ،گفت :فعاليتهاي شهرداري در گسترش
فضاي سبز و توسعه مترو بسيار ارزشمند است.

«گفتنش خيلي آس�ان است ،اما كار بسيار سختي اس�ت؛ اينكه با هزاران اميد و آرزو فرزندت را بزرگ
كني ،اما يك روز او را به راهي بفرستي كه ميداني شايد برگشتي در كارش نباشد ».اين حرفها زبان دل
هزاران مادر شهيد دفاع مقدس در سالهاي خون و حماسه است كه در شبهاي عمليات جز دعا كار ديگري
نميكردند .شايد حاال بعد از گذشت سالهاي بسيار از آن روزها ،براي ما ،تنها يادگار جنگ ،تابلوها و نامهايي
بر س�ر در خيابانهايي است كه به نام شهدا مزين شده است ،اما اين يادها براي مادران شهدا معناي ديگري
دارد و برايشان تداعي خاطرات جگر گوشههايشان است كه هر روز با مرور عكسها و خاطراتشان در دل قربان
صدقهشان ميروند و هفته را به اميد پنجشنبه و رفتن به مزار آنها ميگذرانند .روز تكريم از مادران و همسران
شهدا و فرصت خوبي بود تا سراغ دو خانواده شهيد ساكن منطقه برويم كه نه تنها يك شهيد بلكه هر يك چند
شهيد را تقديم ما و وطنمان كردند .اين دو صفحه ميزبان مادر شهيدان قلياني و دختر و خواهر شهيدان وليزاده
است كه ميخواهد فقط از مادرش بگوييد كه چگونه شهادت همسر و سه فرزندش را را با افتخار تحمل كرد ،اما خيلي
زود به ديدار عزيزانش رفت.

همزمان با روز تكريم از مادران و همسران شهدا سراغ
دوخانوادهشهيدمنطقهرفتيم

اما تو
كوه صبري!
عطیه اکبری

شهيد اول :مسعود قلياني
ت��ازه ق��د و بااليش براي مادر ديدني ش��ده
بود و زحمات چندين س��الهاش با پر و بال
گرفتن مسعود داش��ت به ثمر ميرسيد.
يك محل بود و يك آقا مس��عود كه همه
به سرش قس��م ميخوردند .مسعود همه
فن حريف بود و ع�لاوه بر اخالق خوش
يك طورهايي آچار فرانسه محلهشان هم
به حس��اب ميآمد و چيزي نبود
كه خراب شود و مسعود از عهده
درست كردن آن بر نيايد .جنگ آغاز شده
بود و او سر نترسي داشت براي رفتن به جبهه.
مادر هم نميتوانس��ت جلوي او را بگيرد و او
باالخره رفت .مادر مسعود از روزهايي ميگويد
كه چش��م انتظار آمدن پسرش بود« :من آن روزها به انتظار عادت كرده بودم .چون نه تنها
مسعود بلكه دو برادر ديگر و شوهرم هم مدام در حال رفت و آمد به جبهه بودند و انگار
دلش��وره و نگراني در طول سالهاي جنگ همدم من شده بود .ميدانستم كه ممكن
اس��ت هر بار در رفتن بچههايم برگش��تي نباشد و ش��بها به اميد اينكه صبح
زود خبري از مس��عود برايم بياورند ميخوابيدم .يك روز همه انتظارها به پايان
رس��يد و پس��رم در  10تير  1365در عمليات كربالي يك به شهادت رسيد».
«فرنگيس طهماس��بي» ميگويد« :مراسم تش��ييع پيكر مسعود درست
وقتي انجام ش��د كه پدرش در مراس��م حج بود و خبر شهادت مسعود را
يكي از همراهانش در زير ناودان طال روبهروي خانه خدا به او داد».
شهيد دوم :بهروز قلياني
روزها و ش��بهاي بدون مس��عود براي مادر س��خت بود ،اما
مادر داش��ت كمكم به نبودن مس��عود
عادت ميكرد كه بهروز پس��ر دومش
هم ع��زم رفتن كرد .و ب��از هم انتظار
و انتظار براي مادر .خودش ميدانس��ت كه ديگر طاقت نميآورد
و نميتواند روزي را ببيند كه بهروز در كنارش نباش��د .آخر او
گل سر سبد دبيرستان مفيد و از دانشآموزان ممتاز مدرسه
و بچههاي ويژه بود .پس��ر 17
ساله قبل از رفتن به جبهه
وصيتنام��هاش را به مدرس��ه
داده بود .ش��ايد به همين
دلي��ل بود ك��ه وقتي خبر
شهادت بهروز در عمليات
كربالي  5در شلمچه را براي
پ��درش آوردند او چند روز بود
كه اين ماجرا را ميدانست اما
نميتوانس��ت به همسرش
بگوي��د و ه��ر روز به
بهان��ه رفتن به س��ر
كار به معراج ش��هدا ميرفت و انتظار
رسيدن پيكر بهروز را ميكشيد .اما مادر باالخره

