
گفتوگو
گفتوگوي»جوان«بامادرشهيدابوالحسناحمدي

پسرم 2 ماه بعد از شهادتش پدر شد
  فريدهموسوي

ابوالحسناحمديتنها20روزداشتكه
زلزلهبوئينزهراخانهش�انراويرانكرد.
مدتيبعدخانوادهاشمجبوربهمهاجرت
بهتهرانش�دندواوازهم�انزمانطعم
سختيوفقرراچش�يد.بزرگتركهشد،
عش�قبهحضرتامام)ره(زندگياشرا
دستخوشتغييراتبس�ياريكرد.اوكه
متولدسال1341بود،ازهمانسربازاندر
گهوارهحضرتامام)ره(بهشمارميرفت
كهازانقالبوابتدايجن�گواردميدان
نبردش�دوعاقبتدراس�فندماه1362،
طيعملياتخيبربهش�هادترسيد.در
يكعص�ربهمنماه�يبهديدارس�يده
خديجهاحساني،مادرشرفتيمتابيشتر
ازاينس�ربازمخلصامامخمينيبدانيم.

 خانهباصفا
خانه مادر ش��هيد قديمي و فرس��وده است. 
اينجا همان خانه اي است كه شهيد مقطعي 
از عمرش را در آن سپري كرده است. كوچك 
و قديمي اما باصفا كه باغچه گوشه حياط بر 
صفايش افزوده اس��ت. مادر شهيد 72 سال 
دارد، ام��ا خاطرات فرزن��دش را به خوبي ياد 
دارد. مي گويد: حسن را در تهران به دنيا آوردم 

و چند روز بعد به ش��هرمان ساوه برگشتيم. 
آن زمان دامنه زلزله بوئين زه��را به خانه ما 
هم رسيد و ويرانش كرد. حسن فقط 20 روز 
داشت كه آواره شديم. مدتي در سرما و گرما 
بالتكليف بوديم. خصوصاً كه مسئول پخش 
چادرهاي روستاي ما، با پدرشوهرم دشمني 
داشت و نمي خواست به ما چادر بدهد. حتي 
گفت اگر خاندان فالني بميرند هيچ اتفاقي 
نمي افتد، اما وقتي يك گردب��اد چادر آنها را 
كند و از بين برد، ترسيد و براي ما هم چادري 

مهيا كرد. 
 عشقبهامام

مادر شهيد ادامه مي دهد: بعد از زلزله مجبور 
شديم به تهران مهاجرت كنيم. اينجا حسن 
قد كشيد و جوان رعنايي شد. نمي دانم چطور 
شد كه عشق به حضرت امام در نهادش شكل 
گرفت. نوارهاي ايش��ان را به خانه مي آورد و 

پياده مي كرد. آنها را روي برگه اي مي نوشت 
تا تكثير و بين انقالبي هاپخش كند. يك بار 
ديديم دارد حرف هاي امام را گوش مي دهد 
و گريه مي كن��د، پدرش پرس��يد چرا گريه 
مي كني؟ گفت: من و ش��ما چرا ب��راي امام 
حس��ين)ع( گريه مي كنيم؟ چون دوستش 
داريم. من هم به همين خاطر براي مظلوميت 

امام گريه مي كنم، چون دوستش دارم. 
 انقالبيفعال

انقالب كه پيروز مي ش��ود، ابوالحسن خيلي 
زود وارد سپاه و صحنه نبرد با دشمنان نظام 
اسالمي مي شود. مادر مي گويد: حسن بچه 
فعالي بود. چه در انقالب و چه بعد از آن، هرجا 
احس��اس مي كرد به وجود او نياز است، وارد 
صحنه مي شد. بعد از شروع جنگ، بالفاصله 
به جبهه رفت. سمت هاي زيادي هم داشت 
كه خيلي راجع به آنها به ما حرف نمي زد. در 
همان دوران جنگ ازدواج كرد. همسرش هم 
با او همراه بود. پسرم بيشتر از آنكه خانه باشد، 
به جبهه مي رفت. در تمام اين مدت همسرش 

نبودن هاي او را تحمل مي كرد. 
 كانالكميل

مادر ش��هيد احمدي با ي��ادآوري خاطرات 
فرزندش ادام��ه مي دهد: پس��رم در جريان 
محاصره نيروهاي گردان كميل در عمليات 

والفجرمقدماتي حضور داشت. خودش تعريف 
مي كرد كه توانسته بود به مجروحين عمليات 
آب برساند. آنها در محاصره بودند اما حسن 
توانسته بود از حلقه محاصره فرار كند. هميشه 
حسرت شهداي كميل را مي خورد. اين پسر 
آنقدر به جبهه احساس تعهد مي كرد كه دير 
به دير خانه مي آمد. سيزده بدر سال 62 دو ماه 
از او خبر نداشتيم. خيلي ناراحت بودم. ناگهان 
همس��رم به خانه آمد و گفت م��ژده بده كه 
حسن به خانه برگشته است. من آن روز خيلي 
خوشحال شدم اما خبر نداشتم كه فقط چند 

ماه بعد پسرم به شهادت خواهد رسيد. 
 پدررفتهبود

تنها فرزند ش��هيد وقتي به دنيا مي آيد كه 
پدرش به شهادت رس��يده بود. مادر شهيد 
تعريف مي كند: پسرم وقتي كه براي بار آخر 
به جبهه مي رفت، همسرش هفت ماهه باردار 
بود. پسرم وصيت كرده بود كه اگر فرزندش 
دختر شد نامش را زينب بگذاريم و اگر پسر 
شد رضا. دو ماه بعد از آنكه حسن مفقود شد، 
پسرش به دنيا آمد. بعد از شهادت حسن ما 
احساس دلتنگي زيادي داشتيم، اما با دنيا 
آمدن رضا فكر كرديم خدا حسن را دوباره 
به ما برگردانده است. پيكر پسرم 12 سال 
بعد تفحص و شناسايي شد. ما براي پسرش 
از رشادت هاي پدرش گفته بوديم، اما حاال 
چند تكه استخوان براي ما آورده بودند كه 
آن را ه��م در قطعه 28 بهش��ت زهرا)س( 

دفن كرديم. 
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پيروزيانقالببگوييد.
 ما يك خانواده مذهبي داشتيم و در روستاي 
نوق��ه از تواب��ع شهرس��تان بيرجن��د زندگي 
مي كرديم. من متول��د 1344 فرزند چهارم از 
خانواده اي ش��لوغ و پرجمعيت با شش فرزند 
ب��ودم. پدرم كش��اورزي مي ك��رد و در كارگاه 
قاليبافي هم اش��تغال داشت. ايش��ان عقيده 
داشت كه بايد فرزندانش از امكانات تحصيل در 
شهر استفاده كنند. براي همين در سال 1354 
ساكن شهر بيرجند شديم. ما زمزمه هاي انقالب 
را از طريق دوستان و همسايه ها مي شنيديم و 
سعي مي كرديم به قدر خودمان فعاليت كنيم. 
آن روزها خبر مي رسيد چه كساني در بيرجند 
بر اثر شليك ساواك به شهادت رسيده اند. من 
دانش آموز ب��ودم و در دوره راهنمايي تحصيل 
مي كردم. بيشتر فعاليت هاي انقالبي محله ما 
از مسجد آيتي بيرجند كه نزديك خانه مان بود 
نشئت مي گرفت. آنجا با چشم خودم عكس هاي 
ش��هداي بيرجندي و ش��هداي تهراني كه در 
معرض چش��م مردم به نمايش گذاشته بودند 
را مي ديدم. حتي راويان چگونگي شهادتشان 
را براي مردم شرح مي دادند و اينكه آنها با چه 
فشنگي به شهادت رس��يده اند. در زير عكس 
هر ش��هيدي هم تمام موارد فعاليتش توضيح 
داده شده بود. ش��نيدن اين حرف ها منجر به 
انقالب دروني در من و ديگر خانم ها مي ش��د و 
سعي مي كرديم دوشادوش مردها با رژيم شاه 

مبارزه كنيم. 
فعاليتهايتانچهبود؟بيشتردوست

داريمازخاطراتخودتانبگوييد.
در آن سن نوجواني بيش��تر به دنبال كارهاي 
هيجاني بودم. براي همين شركت در تظاهرات 
برايم خيلي جذاب بود. هرجا كه حس مي كرديم 
بايد حضور پررنگي داش��ته باش��يم، ش��ركت 
مي كرديم. ي��ادم مي آيد يك��ي از خيابان هاي 
معروف بيرجند كه بعد از انقالب به نام شهيد 
اسدي ش��د و امروز به عنوان ش��هيد مطهري 
ناميده مي ش��ود، مركز ح��وادث انقالبي بود. 
بيشتر جريانات انقالب و بعد از انقالب در همين 
خيابان شكل گرفت. ازجمله پيوستن ارتش به 
بدنه مردم در اين خيابان بود. قبل از ورود امام 
خميني)ره( به ايران، ارتشي ها با لباس نظامي 
و با كاميون هاي ارتشي بين مردم آمده بودند 
و مردم هم از خوش��حالي به آنها گل مي دادند. 
وقتي كه اين صحنه ها را مي ديدم با آنكه درك 
درستي از مسائل نداشتم، از شور و شعف مردم 

در پوست خودم نمي گنجيدم. 
باآنسنكمچهبرداشتيازانقالبو

امامخميني)ره(داشتيد؟
خبرها دير به ش��هر كوچك بيرجند مي رسيد 
و ما از خيلي از مس��ائل مطلع نمي شديم. مثاًل 
از زبان اين و آن مي ش��نيدم ك��ه حضرت امام 
يك روحاني مبارز اس��ت و قباًل در قم زندگي 
مي كرد؛ مرجع تقليدي كه به خاطر فشار رژيم 
نباي��د در موردش با هر كس��ي صحبت كنيم. 
وقتي كه انقالب پيروز ش��د بيش��تر حضرت 
امام را ش��ناختم و متوجه شدم همان روحاني 
كه مردم در موردش صحب��ت مي كردند امام 
خميني)ره( بود. مهر ايش��ان در دل نوجوانان 
و جوانان آن دوران افتاده بود. يك عش��قي كه 
باعث مي شد تحت امر ايش��ان به دل خطرات 

انقالب و جنگ برويم. 
بعدازپيروزيانقالبچهفعاليتهايي

ميكرديد؟
اواي��ل پيروزي انق��الب مي گفتن��د همه بايد 
مقدمات آموزش نظامي را بدانند تا اگر مشكلي 
براي كش��ور پيش آمد به ميدان بيايند. براي 
همين سه ماه بعد از پيروزي انقالب بچه هاي 
اعضاي حزب جمهوري اسالمي كه از بچه هاي 
مكتب نرج��س بيرجند بودن��د و در مبارزات 
انقالب نيز بس��يار فعال بودن��د، طرح آموزش 
اس��لحه از نوع ژ.3 و كالش و كل��ت را به اجرا 
گذاش��تند. آموزش ها به دست مربيان ارتشي 
ني��روي هوايي در بيرجند ص��ورت مي گرفت. 
من و دوستانم هفته اي سه روز بعد از تعطيلي 
مدرسه مستقيم سر كالس مي رفتيم و مربيان 
نيز عالوه بر آموزش نظامي، مس��ائل عقيدتي 
و سياس��ي را ياد مي دادند. مثاًل م��ا را با نيات 
گروه ه��اي انحرافي مثل س��ازمان مجاهدين 
خلق آش��نا مي كردند تا اه��داف و نيات اصلي 
اين سازمان را بشناس��يم. مربي هميشه به ما 
مي گفت كه اينها مجاهد نيستند بلكه منافق 
هستند. مأموريتشان ترور همين خلق است، اما 
با لباس هاي اتوكشيده از دموكراسي و حقوق 
مردم صحبت مي كنند. وقتي س��پاه تشكيل 
ش��د، باز هم آموزش هاي نظامي از اين طريق 
ادامه پيدا كرد تا اينكه بحث تشكيل نيروهاي 
بس��يج مردمي به وجود آمد. م��ن دانش آموز 
بودم و بيش��تر فعاليت هايم را ب��ه برنامه هاي 
صبحگاهي و فرهنگي اختصاص مي دادم. آن 

زمان هنوز دانش آموزان��ي كه جذب منافقين 
ش��ده بودند در مدارس به شكل علني فعاليت 
مي كردند. يونيفرم مش��خص مي پوشيدند كه 
چهارخانه هاي آبي داش��ت. كفش هاي چرمي 
هم به پا مي كردن��د. ولي يونيفرم مدرس��ه ما 
خاكستري رنگ بود. مسئوالن مدرسه هم كه 
از دست آنها خسته ش��ده بودند با پوشش آنها 
كاري نداشتند. ولي من هميشه در مقابلشان 

جبهه مي گرفتم. 
يعن�يب�ابچههاييك�هتح�تتأثير
منافقي�نقرارگرفتهبودن�د،برخورد

ميكرديد؟
بله، م��ا س��ايه همديگر را ب��ا تي��ر مي زديم. 
)مي خندد( البته اول سعي مي كرديم به نرمي 
با آنها برخورد كنيم. آنه��ا دانش آموزان ديگر 
را مجبور مي كردند ب��ه بهانه كمبودهاي اوايل 
انق��الب، عليه معلم��ان يا آم��وزش و پرورش 
تحصن كنند و نظم مدرس��ه را به هم بزنند كه 
ما مقابل كار آنها جبهه مي گرفتيم و اعتصاب 
مي كرديم. يا دستنوشته اي در تابلوي اعالنات 
مدرسه مي زديم كه نظر مجاهدين مردود است. 
ما سعي مي كرديم با آگاه كردن دانش آموزان، 

آنها را نسبت به ماهيت منافقين مطلع كنيم. 
گوياشمامدتيهمدرندامتگاهانقالب

خدمتميكرديد؟
سال 61 دوم دبيرستان را تمام كرده بودم كه 
زمين��ه فعاليتم به مدت چند م��اه در كارهاي 
كانون فرهنگي بنياد شهيد شروع شد. كم كم 
از آنجا توانستم در سازمان ندامتگاه انقالب يا 
زندان انقالب همكاري كنم. آنجا با سپاه بيرجند 

هم��كاري مي كردي��م. در ندامت��گاه بعضي از 
خانم ها جرائمي مثل قاچاق مواد مخدر داشتند. 
بعضي هم جرائم سياسي داشتند. مثل اعضاي 
سازمان مجاهدين خلق، چپ ها و كمونيست ها 
و حتي وهابي ها حضور داش��تند. من به عنوان 
مددكار اجتماعي، زندانبان، يا گاهي بازرس به 

صورت شيفتي انجام وظيفه مي كردم. 
چطورشدبهجبههاعزامشديد؟

سال 62 كه بحث ازدواجم با پسرعمه ام مطرح 
ش��د، كارم را در ندامتگاه انقالب رها كردم و با 
پسرعمه ام عقد كرديم. پس��رعمه ام پاي ثابت 
جبهه ب��ود و در اطالعات و عملي��ات تيپ 21 
امام رضا)ع( مسئوليت داشت. مرتباً به جبهه 
مي رفت و به همين خاطر من ه��م بعد از آغاز 
زندگي مش��تركمان همراهش به ايالم رفتم. 
يك خاطره جالب بگويم: چون مراسم عقدمان 
با ورود هر دوي ما به سپاه و بسيج تداخل پيدا 

كرده بود و از طرفي هم هر دو مراسم تشريفاتي 
را دوست نداش��تيم، تصميم گرفتيم با لباس 
سبز پاسداري پاي سفره عقد بنشينيم. همسرم 
در منطقه هميش��ه لباس خاكي مي پوش��يد. 
براي عقد مجبور ش��د از دوستانش لباس سبز 
پاسداري قرض بگيرد و به اين ترتيب هر دو با 

لباس پاسداري پاي سفره عقد نشستيم. 
بهخطمقدمجبهههمميرفتيد؟

راس��تش فقط چند بار همراه همسرم از خط 
مرزي ديدار داش��تم. آبان 62 يك م��اه بعد از 
آزادي مهران، از موقعيت عملي��ات والفجر 3 
ديدن كردم. حتي اجساد به جا مانده عراقي ها 
را كه هن��وز در درون كانال ه��ا و كنار تانك ها 
افتاده بودند ديدم. با دوربيني كه همسرم داشت 

مي توانستم جبهه مقابل را ببينم. 
همسرتانكيبهاسارتدرآمد؟

چهار ماه از ازدواجمان گذشته بود كه همسرم 
اسير ش��د. قبل از آن هم بيشتر اوقات در خط 
مقدم جبهه بودند. هفته اي ي��ك روز به خانه 
مي آمد. يا پيش مي آمد وقت استراحتش فقط 
دو ساعتي مي توانست به خانه بيايد و دوباره به 
خط مقدم برگردد. دختر بزرگم را چهار ماهه 
حامله بودم كه خبر دادند همسرت مفقوداالثر 
است. بعد از گذشت 11 ماه از طريق دوستان و 
هالل احمر متوجه شديم كه ايشان به اسارت 
درآمده است. همسرم علي متولد 1340 است. 
زمان اس��ارتش در 12 اس��فند ماه 62 كه طي 
عمليات خيبر و در جزيره مجنون بود، 22 سال 
داشت. مرداد 69 كه به خانه برگشت، دخترم 

هفت ساله بود. 
دخترت�انپ�درشرانديدهب�ود؛در
برخورداولچهواكنش�ينس�بتبه

ايشانداشت؟
موقعي كه تبادل اسرا انجام شد، همسرم جزو 
گروه هاي دوم بودند كه به ايران برگشت. اول 
براي دخترم قبول كردن وجود پدرش سخت 
بود. مي توانم بگويم خيلي سخت. چند ماهي 
طول كش��يد تا او را قبول كند. چهره اي كه از 
عكس پدرش ديده بود با چهره اي كه از پدرش 

بعد از اسارت مي ديد، تناقض داشت. 
ازخودتانهمبگوييد.بعدازاس�ارت

همسرتانچهميكرديد؟
سال 65 مجدد همكاري خودم را با تعاون سپاه 
آغاز كردم و به نوعي مددكار ايثارگران ش��دم. 
دلجويي و سركشي از خانواده شهدا را برعهده 
داشتم تا اينكه رسماً نيروي سپاه شدم. از بحث 
آموزشي، فرهنگي و عقيدتي خواهران گرفته 
تا تأييد صالحيت خواهران فعاليت مي كردم. 
يك مقطعي هم به عنوان نيروي بازرس گيت 
فرودگاه خدمت مي كردم تا اينكه در سال 91 
بازنشسته شدم. از مقطعي كه به خانواده شهدا 
سركشي مي كرديم خاطرات بسيار خوبي دارم. 
من مسئوليت تيم خبررساني شهادت رزمنده ها 
به همسران و خانواده هايشان را به عهده داشتم. 
يك شب بايد به خانمي خبر شهادت همسرش 
را مي داديم. البته از قبل خبر مفقودي ايشان 
به اطالع خانواده رس��يده بود. همس��ر شهيد 
به خاطر عالقه خاصي كه به ش��هيد داش��ت، 
نمي خواس��ت با واقعيت روبه رو شود. ما با تيم 
خواهران به منزلش رفتيم. ايش��ان كه متوجه 
شده بود قرار است خبر بدي به او داده شود، به 
حياط منزلشان رفت و شروع به خودزني كرد. ما 
با صحبت و استدالل توانستيم او را آرام بكنيم 
تا با قضيه شهادت همس��رش كنار بيايد. واقعاً 
همسران و مادران و خانواده شهدا سختي هاي 
زيادي كشيدند كه جا دارد اينجا يادي از تمامي 

اين شيرزنان كشورمان بكنيم.

گفتوگوي»جوان«باطوعهاحمدي،همسرآزادهواززنانانقالبيبيرجند

لباس پاسداري پوشيديم و پاي سفره عقد نشستيم

موقعيك�هتبادلاس�راانجامش�د،
همسرمجزوگروههايدومبودندكه
بهايرانبرگش�ت.اولب�رايدخترم
قبولكردنوجودپدرشس�ختبود.
ميتوان�مبگويمخيليس�خت.چند
ماهيطولكش�يدتااوراقبولكند.
چه�رهايك�هازعكسپ�درشديده
بودب�اچه�رهايك�هازپ�درشبعد
ازاس�ارتميدي�د،تناقضداش�ت
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