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رفاقت 3 رزمنده مدافع حرم از زمین تا آسمان
  احمد محمدتبریزی

رفاقت م�ردان بزرگ مثل کوه اس�توار و 
برقرار اس�ت. باد و ب�اران و توفان خللی 
در آن ایج�اد نمی کند و نمی گ�ذارد این 
کوه های پرابهت از هم جدا شوند. مردان 
وقتی پ�ای رفاق�ت واقع�ی و حقیقی به 
میان آید، جانشان را هم پای رفاقت شان 
می گذارند. رفاقتی شبیه رزمندگان دفاع 
مقدس که پیمان برادری با هم می بستند 
و جان رفیق، باالتر از جان خویشتن بود. 
رفاقت ها ب�وی مردانگی می داد و نامردی 
جای�ی در مرام ش�ان نداش�ت. هنوز هم 
در می�ان جوانان دوس�تی هایی از جنس 
ش�هدای دف�اع مق�دس پیدا می ش�ود؛ 
رفاقت هایی محکم، ناب و ناگسس�تنی، 
از شادترین لحظات تا سخت ترین دقایق، 
از س�فر و زندگ�ی و جه�اد تا ش�هادت.

محمد حمیدی، حسن غفاری و علی امرایی 
س��ه رفیق بودند. جبهه های مقاومت آنها را 
گردهم جمع کرده بود تا شرح دالوری شان 
کنار هم ثبت شود. وجود هر کدام شان لبریز 
از شجاعت بود و جمع سه نفره شان لشکری 

دلیر را می س��اخت. هر کدام برای رفتن به 
س��وریه و مدافع حرم ش��دن دالیل خود را 
داشتند. دالیلی خدایی و معنوی با اهدافی 
بلندمرتبه که آنها را بیش از هر زمان دیگری 

به هم نزدیک می کرد.
علی امرایی چندین بار ب��راي دفاع از حریم 
اهل بیت به سوریه اعزام شده بود. ترسی از 
تروریست های تکفیری نداشت و شهادت را 
مزد مجاهدتش می دانست. وقتی خانواده اش 
از او می خواس��تند تاریخ اعزام��ش را عقب 
بیندازد خیلي جدي می گفت من اگر نروم 

کي مي خواهد برود؟
شهید محمد حمیدی به »ابوزینب« معروف 
بود. ابوزینب نام یکي از مجاهدان عرب زباني 
بود که دوستي زیادي با شهید داشت. بعد از 
شهادت این سردار عرب زبان، به محمد لقب 
ابوزینب دادند. شهید حمیدی بار اول که به 
سوریه رفت  پشتش ترکش خورد و مجروح 
شد. سه ماه بعد براي بار دوم اعزام شد. این 
بار از ناحیه پا مجروح شد. از یک سمت تیر 

خورده و از سمت دیگر خارج شده بود.
وقتی برای سومین بار تصمیم به رفتن گرفت 
تازه بخیه های پایش را کش��یده ب��ود. رو به 
مادرش گفت مادر مي خواهم بروم. س��ه بار 

این جمله را تکرار کرد و گفت خواب حضرت 
زینب)س( را دی��ده ام. بار آخ��ر که محمد 
زخمی شد و برگش��ت، به مادرش گفته بود 
لیاقت شهادت نداش��تم چون تو از ته قلبت 
راضی به رفتن من نیستی! دلت را با خدا صاف 
کن تا خدا مرا ببرد. و مادر هم خواسته محمد 

را اجابت کرده بود.
شهید حس��ن غفاری نیز به همسرش گفته 
بود دوس��ت دارم با زبان روزه و تش��نه لب 
مثل آقااباعبداهلل شهید شوم. بارها گفته بود 
خانم برایم دعا کن، دعا کن به آرزویم برسم. 
یک س��ال آخر بیش��تر از هر زمان دیگری 
هوای رفتن به س��رش زده بود. به همسرش 
می گفت: »راضی ش��و من به س��وریه بروم، 
دیگر ای��ن دنیا برایم هی��چ جذابیتی ندارد. 
من عاشق شهادت هستم، به هر چیزی که 
در زندگی می خواس��تم رس��یده ام. با همه 
عالقه و دلبستگی که به تو و بچه هایم دارم 
اما صدای مظلومان شیعه ای شنیده می شود 
که احتیاج به یاری دارند. نمی توانم آن صدا 
را بشنوم و بی اعتنا باش��م. نمی توانم ببینم 
عده ای ش��یعه زیر ش��کنجه و تیر و تفنگ 
هس��تند و من اینجا آرام بنشینم. تو همسر 

من هس��تی، من را بهتر و بیشتر از هر کس 
می شناسی، عیب های من را یکی یکی بگو 
و یادآوری کن تا من تمامی عیوبم را برطرف 
کنم، همیش��ه در زندگی تالش کرده ام که 
تو از من راضی باش��ی، می ترسم نارضایتی 
تو باعث سلب توفیق ش��هادت از من بشود. 
من وقتی لباس پاسداری را پوشیدم، خودم 
را آماده شهادت کردم، حیف نیست به مرگ 

طبیعی بمیرم...؟«
علی، محمد و حسن در سوریه به هم رسیدند. 
می شد شور و حال شهادت را از چند فرسخی 
در چشم هایش��ان خواند. حال و هوای اهل 
زمین را نداشتند و با دریایی از اعتقاد و ارادت 
پا به میدان نبرد گذاشته بودند. هر کدام جز 
شهادت چیز دیگری از خدا نمی خواستند. 
اول تیر سال 94، به همراه شهید علی امرایی 
و ش��هید حمیدی خمپاره به خودروش��ان 
اصابت می کند و هر س��ه آسمانی می شوند. 
هر سه در ماه رمضان و با زبان روزه به شهادت 
می رسند. علی و محمد و حسن رفاقت را در 
حق هم تمام کردند. کسی از دیگری جلو نزد 
و با هم به آنچه می خواستند، رسیدند. رفاقت 
این سه مرد از زمین ش��روع شد و تا بهشت 

ادامه یافت.
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  شکوفه زمانی
هنوز در و دیوار خانه های آب��ادان بوی دلتنگی 
مي دهد و ممل��و از خاطرات فراموش ناش��دنی 
شهدا اس��ت. خاطراتی که باید از قفس سینه ها 
برون آید و برای آیندگان به یادگار بماند. منیژه 
خانی خواهر شهید هوش��نگ خانی از شهدای 
جنگ تحمیلی در آبادان اس��ت که در گفت وگو 
با »جوان« خاط��ره زیبایی از آخری��ن دیدار با 
برادر شهیدش بیان مي کند. هوشنگ خانی در 
دوازدهم آبان 1359 بر اثر اصابت ترکش خمپاره 

در سن 23 سالگی به شهادت رسید.
ما خانوادگ��ی در تمامي  راهپیمایی ها ش��رکت 
مي کردیم. برادرم که فرزند ب��زرگ خانواده بود 
در این راه جلوتر از بقیه حرکت مي کرد. شهید 
در ضمن انجام خدمت سربازی به فعالیت های 
سیاس��ی و مذهبی علیه رژیم شاه مي پرداخت. 
مواقع مرخصی اش در تظاهرات شرکت مي کرد. 
یک بار مأمورها هوشنگ را در کوچه ای بن بست 
دستگیر کردند. 24 ساعت از او بی خبر بودیم تا 
اینکه از طریق یکی از آشنایان متوجه بازداشتش 
ش��دیم. چون برادرم س��رش را تراش��یده بود، 
مأمورها متوجه مي ش��وند سرباز اس��ت. او را به 
شدت کتک مي زنند. وقتی هوشنگ را مالقات 
کردیم بدنش از شدت ش��کنجه کبود شده بود. 
تا مدتی نمي توانست روی کمر بخوابد ولی بعد از 

آزادی دوباره به مبارزه اش ادامه داد.
بعد از پی��روزی انقالب، هوش��نگ عضو جهاد 
س��ازندگی ش��د. عالقه زیادی ب��ه خدمت در 
روس��تاهای دورافتاده اروندکنار مثل چوئبده، 
حیر، نهریوسف و... داشت. حتی با وسیله شخصی 
خودش را به این روس��تاها مي رس��اند و به امور 
محرومان رس��یدگی مي کرد. در بیش��تر مواقع 
شاهد بودیم که با دیدن اوضاع مردم این مناطق، 

اشک در چشمانش حلقه مي زد و گریه مي کرد.
خاطره من مربوط به روز شهادت برادرم مي شود. 
12 آبان 1359 آبادان همچنان زیر شلیک توپ 
و خمپاره دشمن مي لرزید. من به عنوان امدادگر 
در بیمارس��تان شهید بهشتی ش��رکت نفت به 
همراه جمعی از خواهران مش��غول امدادرسانی 

به مجروحان بودیم. آن روز خبردار شدم برادرم 
در حالی که یک اسلحه ژ.3 در دست دارد، کنار 
در ورودی بیمارستان ایستاده است. سراسیمه به 
سمت او رفتم. بعد از کمي  احوالپرسی پرسیدم 
اتفاق��ی افتاده که ای��ن وقت صب��ح اینجا آمد؟ 
هوشنگ چهره نگران و گرفته ای داشت. با دست 
به مینی بوسی اشاره کرد و گفت: »امروز وضعیت 
آب��ادان بحرانی اس��ت. هر لحظه ممکن اس��ت 
نیروهای عراقی وارد شهر شوند. من به مادرمان 
قول دادم که از ش��ما محافظت کنم. منیژه از تو 
مي خواهم برای یکی دو روز هم که شده از شهر 
خارج ش��وی تا من با خی��ال راحت تری به خط 

مقدم بروم. فکر اسارت شما تمام ذهن و فکر من 
را مشغول کرده است.«

به هیچ عنوان تمایلی به خروج از شهر نداشتم و 
با هوشنگ کلی بحث کردم. تا اینکه دست من را 
گرفت و با اصرار به سمت مینی بوس برد. به اجبار 
سوار شدم. سرنشینان دیگری هم حضور داشتند. 
از جمله خواهرانم مریم و ناهی��د و افراد دیگری 
که در طول مسیر به هم ملحق شده بودند. وقتی 
سوار ماشین شدم کنار خواهرم نشستم. در حالی 
که خیلی ناراحت بودم نقشه فرار در زمان مناسب 
را در ذهنم طراحی مي ک��ردم ولی از نگاه برادرم 
متوجه شدم که به شدت مراقب رفتار من است. 

برادرم نزدیک در ماشین ایستاده بود. مینی بوس 
بعد از حرکت در مسیر راه توقف کوتاهی کرد تا 
مسافر دیگری را سوار کند. با پیاده شدن برادرم 
فرصت را غنیمت ش��مردم و با شتاب از ماشین 
پیاده ش��دم. هر چه توان داشتم در پاهایم جمع 
کردم و به طرف بیمارستان دویدم. نگاهی به پشت 
سرم کردم. دیدم همان طور که من سراسیمه فرار 
مي کنم، برادرم هم به دنبال من مي دود. باالخره 
به من رسید و از پشت مقنعه ام را گرفت  و گفت: 
»کجا فرار مي کنی؟ خواهش مي کنم فقط برای 
یکی، دو روز از شهر بیرون برو. قول مي دهم دوباره 

برمي گردی.« در چهره اش التماس بود.

به ناچار دوباره به مینی بوس برگشتم و کنار پنجره 
نشستم. با چش��مانی پر از اش��ک و قلبی گرفته 
به ویرانی های شهر خیره ش��ده بودم. بعد از طی 
مس��افتی به آخرین توقف��گاه در منطقه چوئبده 
رسیدیم. آنجا محلی برای نقل و انتقال رزمندگان، 
مجروح��ان و افراد ع��ادی به خ��ارج از ش��هر با 
هلیکوپترهای جنگی بود. موقع پیاده شدن برادرم 
دستم را محکم گرفته بود تا مبادا دوباره فرار کنم. 
خواهرانم به دنبال ما حرکت مي کردند. بعد از مدتی 
انتظار به سمت هلیکوپتری رفتیم. خواهرانم بعد از 
خداحافظی از هوش��نگ به نوبت سوار هلیکوپتر 
شدند. قبل از اینکه من وارد هلیکوپتر شوم، برادرم 
در آغوشم گرفت، پیشانی ام را بوسید و در گوشم 
گفت: ببخش از اینکه به اجبار تو را به خارج از شهر 
مي فرستم. من فقط به فکر سفارش مادر بودم. در 
آن لحظه احساسی بر من غلبه کرد که گویا چیز 
باارزش��ی را از دست مي دهم. اش��ک از چشمانم 
جاری ش��د و غم و اندوه تمام وج��ودم را گرفت. 
هوشنگ آخرین وداع را با خواهرانش انجام داد و 
گفت به زودی در اولین فرصت مرخصی مي گیرم و 

نزد مادرمان به اصفهان مي آیم.
با بلند ش��دن هلیکوپتر به سمت آسمان، تکان 
دادن دست هوشنگ را مي دیدم. احساس کردم 
از خیلی چیزهایی که دلبسته و وابسته اش بودم 
به سرعت دور مي ش��وم. وقتی به بندر ماهشهر 
رسیدیم، به سمت بیمارستان شهر رفتیم. هنوز 
چند ساعتی از حضورمان نگذشته بود که با تماس 
تلفنی که گرفته ش��د از ش��هادت برادرم باخبر 
شدیم. آن روز هوشنگ پس از بازگشت به محل 
مأموریتش به همراه یک��ی از همرزمانش مورد 
اصابت ترکش خمپاره به سر قرار گرفته بود. من 
و خواهرانم در بندر ماهشهر منتظر انتقال جسد 
ماندیم. پیکر پاک برادرمان آمد و بعد با همراهی 
جمعی از جهادگران به سمت اصفهان بدرقه شد. 
در روز جمعه در مراس��م پایانی نماز جمعه طی 
مراسم باشکوهی در محل تکیه شهدای اصفهان 
به خاک سپرده شد. من و خواهرانم بعد از مراسم 
خاکسپاری دوباره راهی آبادان شدیم تا به دفاع از 

شهر و کشورمان ادامه دهیم.

  زینب محمودی
س�رهنگ پاس�دار احمد گ�ودرزی یکی از 
مدافعان حریم اهل بیت بود که اسفند 1394 
در سوریه به ش�هادت رس�ید. از این شهید 
بزرگوار دختری به یادگار مانده است که زمان 
ش�هادت پ�درش 43 روزه ب�ود. فرزندی که 
هرگز او را ندید. »زهرا رضایی« همسر شهید 
که از اتباع افغانس�تانی ساکن ایران است، از 
زندگی خودش با یک رزمنده ایرانی مي گوید.

 13  سال عاشقی
همس��رم اصالتاً اه��ل بروج��رد و متول��د اول 
فروردین 1357 بود که در ورامین بزرگ ش��د. 
من اصالتاً افغانس��تانی هس��تم و پدرم سال ها 
پیش به ایران مهاجرت کرد. مشهد متولد شدم 
و از زمان کودکی ام در ورامین س��اکن ش��دیم. 
س��ال ها همس��ایه احمدآقا بودیم. وقتی احمد 
از من خواس��تگاری ک��رد خانواده ه��ا مخالفت 
مي کردند. احمد 13 سال به پایم نشست و بارها 
به خواستگاری ام آمد. گفته بود زهرا یادت باشد 
یا تو یا هیچ کس دیگر! در دل��م گفتم االن یک 
چیزی مي گوید، بعد یادش م��ي رود اما او روی 

حرفش ایستاد.
 زندگی ساده

از خدایم بود احمد همسرم ش��ود. باالخره دل 
خان��واده ام به رحم آم��د و خواس��تگاری اش را 
پذیرفتند. برای خرید عقد به بازار رفتیم. کت و 
شلوار برای احمد خریدیم اما احمد گفت من کت 
و شلوار دارم وقتی قرار است یک بار بپوشم و کنار 

بگذارم چرا پول تان را هدر مي دهید؟ مراسم عقد 
مختصری در 28 دی 92 گرفتیم و زندگی مان 
شروع شد. خانواده ام شروط زیادی برای احمد 
گذاش��تند که همه را قبول کرد. گفت فقط یک 
شرط دارم. چون پاسدارم شرایط کاری ام طوری 
است که مأموریت زیاد مي روم، شما با نبودن هایم 

کنار بیایید. گفتم باشد قبول مي کنم.
 ندای شام

من پنج ماهه ب��اردار بودم که احم��د گاهی در 
خانه حرف س��وریه را مي زد. مي گفت س��وریه 
جنگ است. ش��اید برای مأموریت به آنجا بروم. 
زیاد جدی نگرفتم. گفتم مي رود و یک هفته ای 
برمي گردد. هفته بعد آمد و گفت حکمم را زدند 
و باید بروم سوریه! گفتم احمد! من حالم خوب 
نیس��ت با این وضعیتم تنهایم نگذار. مي گفت 
زهرا من هم نگرانت هس��تم اما تو را به حضرت 
زینب)س( سپردم. به سوریه رفت و بعد از سه ماه 
تماس گرفت. مي گفت مس��افت زیادی را پیاده 
آمده تا بتواند تماس بگیرد. نگران من و بچه بود.

 زخمي  جنگ
مردم گاهی زخم زبان مي زدند که شوهرت چطور 
دلش آمد در شرایط بارداری تنهایت بگذارد. یک 
روز احمد پیام داد که به خانه مي آید. سریع رفتم 
خانه مان. داش��تم در آشپزخانه برنج مي شستم 
که احمد کلید انداخت و در باز شد. وقتی در را باز 
کرد دیدم صورتش انگار 20 سال شکسته شده 
است. به در تکیه داد. همین طور مبهوت مانده 
بودم. چند دقیقه همدیگ��ر را نگاه کردیم بدون 

اینکه حرف��ی بزنیم، دلم از تنهای��ی گرفته بود، 
بغض کردم. دستانم را گرفت و گفت زهرا چیزی 
بگو دعوایم کن. مي دانم در شرایط بدی تنهایت 
گذاشتم، اما اگر بدانی چه ظلم ها و صحنه های 

دلخراشی در سوریه دیدم!
احمد زخمي  ش��ده ب��ود، اما چند الی��ه لباس 
مي پوش��ید تا من متوجه نشوم. گفتم چه خبره 
این همه لباس؟ مي گفت چون سوریه سرد بود 
به زیادی لباس عادت کردم. بعد از ش��هادتش 
فهمیدم مجروح شده بود، یک هفته بیمارستان 
بقیه اهلل بس��تری بود، اما به دیگران گفته بود به 
خانواده اش خب��ر ندهند. بعد از س��ه روز که به 
خانه ماند، گفت به مأموریت یزد مي روم و موقع 
تولد دخترم��ان برمي گردم. ه��ر لحظه امکان 

داش��ت بچه به دنیا بیاید. استرس داشتم. وقتی 
مي خواست برود خم ش��د پایم را بوسید. گفت 
حاللم کن. خندیدم و گفتم رفتن که حالل کردن 
نمي خواهد. مگر چه کار کردی؟ باش��د حاللت 
کردم. جلوی سالن پذیرایی ایستاده بودم. احمد 
به دیوار حیاط تکیه داده ب��ود. پنج دقیقه فقط 
نگاهم کرد و پلک نزد. ی��ک دفعه در را باز کرد و 
رفت. دیدم با دست اشک هایش را پاک مي کند. 

از کوچه دور شد.
 تولد محنا

یک روز بعد از رفتن احمد، دخترم »محنا« به دنیا 
آمد. چند وقت بعد هم احمد از سوریه زنگ زد و 
آن وقت بود که متوجه شدم کجا رفته است. هر دو 
روز زنگ مي زد حال محنا را مي پرسید. مي گفت 

دخترمان چه شکلی است؟ از من خواسته بود هر 
روز از محنا عکس بگیرم و بعداً نش��انش بدهم. 
توی دلم مي گفت��م وقتی احمد برگش��ت چه 
طوری محنا را به احمد نشان بدهم. وقتی پیکر 
شهید میثم نجفی را آوردند، احمد هر شب به فکر 
مي رفت. وقتی چش��مش به عکس شهید میثم 
نجفی مي افتاد مي گفت: دوستم دخترش را ندید 
و شهید شد. گاهی مي گویم خبر نداشت دخترش 
را نمي بیند و ش��هید مي ش��ود. عجیب که خود 
احمد هم دخترش را ندید و شهید شد. همسرم 
14 اسفند 94 به شهادت رسید. به پدرش گفته 
بود 15 اسفند برمي گردد. به قولش عمل کرد و 
پیکرش برگشت و 17 اسفند در بهشت زهرا)س( 

تهران کنار دوستان شهیدش دفن شد.
 خانه بابا احمد

دخترم همیش��ه مي گوید بابا ش��هید شد رفت 
پیش خدا، خانه درس��ت کند م��ا را ببرد. وقتی 
هش��ت ماهه بود و عکس پدرش را مي دید مرا 
به س��مت عکس احمد مي برد. چند وقت پیش 
منزل خواهرم بودیم. محنا پشت سرم بود، دیدم 
مي خندد. گفت��م محنا چرا اینط��ور مي کنی؟ 
گفت مامانی ...بابا! پشت سرش را نشان مي داد 

و مي گفت بابا!
احمد مي گف��ت خیلی از ما مي گویی��م اگر روز 
عاشورا بودیم به امام حسین)ع( کمک مي کردیم. 
االن عاشورا تکرار شد و باید ثابت کنیم اصحاب 
امام حسین)ع( هستیم. نباید بگذاریم خشتی از 

حرم حضرت زینب)س( کم شود.

خاطره خواهر شهید هوشنگ خانی از آخرین دیدار با برادرش
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