
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 دختر شینا

 نویسنده : بهناز ضرابی زاده

 جنگ ایران و عراق-موضوع : خانوادگی

 سر فصل به همراه مقدمه و عکس  19فهرست : شامل 

 263تعداد صفحات : 

محمدی این کتاب به روایت زندگی خانم "قدم  خیر 

کنعان "همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی می 

 پردازد.

سالگی همسرش در جنگ  22خانم قدم خیر در سن 

(به شهادت رسید و 8ولفجرایران و عراق در عملیات)

د ازدواج نکرد و به بعد از آن با وجود داشتن پنج فرزن

فرزندانش را بزرگ کرد و  سخت تنهایی و با شرایطی

یکی از قسمت های سخت این زندگی را برای  شما 

 عزیزان بازگو می کنم:

ماه آخر بارداری ام بود صمد قول داده بود این بار 

برای زایمانم پیشم بماند اما خبری از او نبود آذر ماه 



 

 

بود و برف سنگینی باریده بود صبح زود از خواب 

می دور شکمم بستم بیدار شدم یک شال بزرگ پش

روسری را که صمد برایم خریده بود و خیلی گرم بود 

پشت سرم گره زدم اورکتش را پوشیدم و کالهی روی 

سرم گذاشتم رفتم توی حیاط نردبان را برداشتم 

بایک دست پارو را گرفتم وبا آن  وگذاشتم لب پشت بام

 یکی دستم از نردبان گرفتم وباال رفتم 

سنگینی برایم سخت بود اما باید  پاروکردن برف به آن

پارو میکردم اگربرف روی بام میماند سقف چکه 

میکرد وعذابش برای خودم بوددیگر داشت پشت بام 

تمیز میشد که یکدفعه کمرم تیر کشیدواحساس کردم 

چیزی مثل بند توی دلم پاره شد خیلی ترسیده بودم 

دیگرنفهمیدم چطور پارو را روی برف ها انداختم واز 

نردبان پایین آمدم زیرلب گفتم یاحضرت عباس خودت 

کمکم کن رفتم توی رختخواب وباهمان لباسها خوابیدم 

 ولحاف را تازیرگلویم باال کشیدم

صمد ایستاده بود روبه رویم باسروروی خاکی سالم 

داد نتوانستم جوابش را بدهم گفت بچه به دنیا 

توی آمده؟بازدیر رسیدم؟چرا جواب نمیدهی؟وچندبارزد

 صورتم بعد فریادزد یاحضرت زهرا قدم  قدم منم صمد



 

 

یکدفعه انگار از خواب پریده باشم گفتم تویی 

دستم را گرفت صمد؟آمدی؟صمدهاج وواج نگاهم کرد 

 وگفت چی شده؟چرایخ زدی؟..............

وخالصه اینکه این بانوی فداکار وزینبی که اسوه 

ار باقی به دی 17/10/88صبرومقاومت است درتاریخ 

 شتافت روحش شاد ویادش گرامی

 یادداشت تجلیل حضرت ایت هللا خامنه ای

 ازکتاب "دخترشینا"

 بسمه تعالی

رحمت خدا براین بانوی صبور وباایمان وبرآن جوان 

مجاهد ومخلص وفداکاری که این رنجهای توانفرسای 

همسرمحبوبش نتوانست اورا از ادامه ی جهاد 

 دشوارش باز دارد 

 ازفرزندان این دوانسان واالنیز قدردانی شودجادارد 

                                                          

 91شهریور 


