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گفت وگوي »جوان« با فريده آخوندي خواهر شهيدان حبيب اهلل و مجيد آخوندي 

مستقل و شجاع بودند و هميشه دنبال حق
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
خوان�دن وصيتنام�ه معلم ش�هيد مجيد 
آخون�دي و توصيه هاي�ي ک�ه خط�اب به 
دانش آموزانش داش�ت، بهانه اي ش�د تا به 
سراغ خانواده اش برويم و از ارتباط عميق 
اي�ن معل�م ش�هيد و دانش آموزانش جويا 
شويم. شهيد مجيد آخوندي در بخش هايي 
از وصيتنام�ه اش اين گون�ه نوش�ته ب�ود: 
»عزيزان من، البد يادتان هس�ت که با هم 
چه برنامه ها و هدف هايی داش�تيم و دنبال 
می کرديم... به معلم ديگ�ری که بعد از من 
سر کالس�تان خواهد آمد بگوييد همه اش 
به فکر بازی و توپ نباشد. به او بگوييد معلم 
ش�هيد ما برنامه ای ديگر داش�ت. بگوييد 
که م�ا ب�ه ورزش روح�ی بيش�تر احتياج 
داريم تا به ورزش جس�می. اول غذای روح 
م�ا را تأمين کن، بع�د غذای جس�م مان را 
که ورزش بايد وس�يله باش�د ن�ه هدف.«
بعد از تم�اس با فري�ده آخون�دي خواهر 
ش�هيد در س�الروز آزادس�ازي خرمشهر 
تازه متوجه ش�ديم که خان�واده آخوندي 
در دف�اع مقدس دو ش�هيد تقدي�م کرده 
است، شهيد حبيب اهلل آخوندي از شهداي 
عمليات ال�ي بيت المقدس و ش�هيد معلم 
مجيد آخوندي از شهداي عمليات رمضان. 
از اين رو با فريده آخوندي خواهر شهيدان 
که خود همسر ش�هيد هم هست، همکالم 
ش�ديم تا از فق�دان حبي�ب اهلل و روزهاي 
چشم انتظاري خانواده و شهادت مجيد در 
اربعين شهادت حبيب برايمان روايت کند. 
اين نوش�تار ماحصل همکالمي  ما با خواهر 
شهيدان حبيب اهلل و مجيد آخوندي است.

اغلب خانواده هايي که در دفاع مقدس 
حضور ج�دي داش�تند، همان هايي 
بودند ک�ه س�ابقه انقالبي داش�تند. 
خانواده ش�ما ه�م فعالي�ت انقالبي 

داشت؟
ما پنج برادر و سه خواهر بودیم. زمان انقالب 
10، 11 سال داش��تم اما فعالیت هاي انقالبي 
اطرافیان را خوب به یاد دارم. آش��نایي من با 
امام خمیني)ره( از میان صحبت هاي برادرم 
آقامجید و عکس ها و اعالمیه هایي بود که به 
خانه مي آورد. مجید کتاب »حجاب« ش��هید 
مطه��ري را به من��زل آورده بود. م��ن هم در 
حد خودم نگاهي مي انداختم و آن را مطالعه 
مي کردم. کمي  بعد که راهپیمایي ها علني شد، 
همراه خانواده ام شرکت مي کردم .پدرم شغل 
آزاد داشت، با درآمدي رو به پایین. تعمیرکار 
وسایل خانگي بود و خانه اي ساده و معمولي 
داشتیم که همگي ما ساکن دو اتاق کوچک آن 
خانه بودیم. زماني که جنگ شروع شد، معنا و 
مفهوم واقعي جنگ را نمي دانستیم و درکي از 
آن نداشتیم اما از البه الي صحبت هاي برادرانم 
متوجه شدم که مجید و حمید قصد دارند راهي 
شوند. کمي  بعد هم حبیب اهلل اعزام شد و اولین 

شهید خانواده شد .
حبيب اهلل چند س�ال داشت و در چه 

عملياتي به شهادت رسيد؟
حبیب اهلل متولد 1340 بود. زمزمه هاي جنگ 
که شروع شد، درس مي خواند و 18ساله بود. 
کمک دس��ت برادر دیگرم��ان در مکانیکي و 
تعمیرات ماشین بود. البته هر کاري از دستش 
برمي آمد انجام مي داد و وقت فراغت از تعمیر 
ماشین، بنایي مي کرد. از 13 سالگي هزینه هاي 
شخصي اش را درمي آورد. بعد از شش ماه که 
مجید و حمید ب��ه مرخصي آمدند، حبیب اهلل 

راهي جبهه شد.
با وج�ود جبه�ه رفتن ه�اي مجيد و 
حميد، خان�واده مخالفت�ي با حضور 

حبيب اهلل نداشت؟
حبیب اهلل مي گفت در حال حاضر وظیفه من 
نبرد و جنگیدن با دش��مني است که به نیت 
غصب کشورم وارد خاک ما شده است. وظیفه 
داریم اجازه ندهیم کش��ورمان دست بیگانه 
بیفتد. والدین مان هم با رضایت قلبي به ایشان 
اجازه دادند. ابتدا به گیالنغرب اعزام شد و در 
قسمت پدافند هوایي مشغول بود. سه ماهي 
در گیالنغرب حضور داشت تا اینکه بازگشت 
و این بار به جبهه هاي جنوب اعزام شد. کمي  
بعد در عملی��ات الي بیت المقدس س��ال 61 
ش��رکت کرد و در روند اجراي ای��ن عملیات 
مفقوداالثر ش��د. ما براي همیشه از سرنوشت 

ایشان بي اطالع ماندیم.
يعني ش�هادت ايش�ان به طور يقين 

برايتان مسجل نشد؟
همان ابتداي مفقوداالثر شدنش، چند نفري 
به خانه ما آمدند و مدعي شدند صداي برادرم 
حبیب اهلل را در حالي که خ��ودش را در رادیو 
ع��راق معرفي مي کرد ش��نیده اند. مي گفتند 
حبیب اهلل این گونه خ��ودش را معرفي کرده 
است: »من حبیب اهلل هستم از بسطام سمنان، 
هر کس صداي من را مي ش��نود به خانواده ام 
اطالع بدهد.« حتي آدرس مغازه و نشاني مغازه 
پدرم را داده بود اما ما ه��ر چه از طریق هالل 
احمر و صلیب سرخ پیگیري کردیم به نتیجه 

نرسیدیم و چیزي دست ما را نگرفت.
پس ش�رايط دش�واري را پش�ت سر 

گذاشتيد؟
بله. خیلي سخت بود. مجید و حمید هر دو زن 
و بچه داشتند. وقتي حبیب اهلل به جبهه رفت 
مادر درگیر خانواده هاي مجید و حمید بود و 
جاي خالي حبیب را کمتر متوجه مي شدیم. 
مفقود شدن حبیب اهلل باعث یک نابساماني در 
خانه ما شد. مادرم شبانه روز اشک مي ریخت 
و مي گفت این پسر چي شد؟ یکي به ما بگوید 
براي این بچه چه اتفاقي افتاده اس��ت؟ اسیر 
شد، شهید ش��د؟ چه ش��د؟ تا آخرین لحظه 
چشم انتظار ماند. خانواده در مورد حبیب اهلل 

س��ردرگم بود. پدرم با برادرم حمید این شهر 
و آن ش��هر مي رفتند و همه س��ردخانه ها را 
مي گش��تند تا شاید ردي یا نش��اني از برادرم 
پیدا کنند. پدرم در آن وضعیت مالي که درآمد 
ثابتي هم نداش��ت همراه با برادرم که کمک 
خرج خانواده بود ب��راي مدت ها راهي مناطق 
جنگي ش��دند. پدر مي گفت نام »حبیب اهلل 
آخوندي« به چشم مان مي خورد اما هیچ کدام 
حبیب اهلل ما نبود. امکان نداشت روزي بیاید 
و مادرم اس��م حبیب اهلل را نی��اورد. مي گفت 
ان ش��اءاهلل حبیب اهلل مي آید و م��ا فالن کار و 
بهم��ان کار را انجام مي دهی��م. حتي برایش 
نامزد هم در نظر مي گرف��ت که وقتي حبیب 
آمد برود خواس��تگاري. لیس��ت مهمان ها را 
مي نوش��ت و مي گفت خودتان را آماده کنید 
و پیگیري هم مي کرد ک��ه کارهاي مربوط به 
آن جشن نامزدي را انجام داده باشیم. مادرم 
تا آخرین لحظات با حبیب و خاطراتش زندگي 
کرد. مادرم با چش��مان باز از دنیا رفت. خیلي 
روزگار س��ختي بود. حتي االن که تصورش را 
مي کنم یا در موردش با شما صحبت مي کنم، 

اذیت مي شوم.

با توجه به مفقودي حبيب، مجيد کي 
به جبهه اعزام شد؟

مجی��د 15 روز بع��د از ش��هادت حبی��ب اهلل، 
داوطلبانه اعزام ش��د. ایشان متولد 1332بود و 
فوق دیپلم تربیت بدني داش��ت و معلم تربیت 
بدني بود. مجی��د فرزند اول خان��واده و حامي  
شدید پدر و مادرم بود. حتي در وصیتنامه اش 
طوري گفته بود که آنچه دارد و ندارد متعلق به 
پدرمان است و پدر باید براي مباحث مالي ایشان 

تصمیم بگیرد. مجید در تربیت همه ما دقیق بود. 
با اینکه در پي تحصیل و کار و فعالیت هایش بود 

اما بر رفتار و کردار ما دقت نظر داشت.
گويا اين معلم شهيد ارتباط عميقي با 
دانش آموزانش داشت. شايد اين روزها 
اين نوع رابطه هاي معلم و شاگردي را 
کمت�ر ببيني�م. مجيد چه رفت�اري با 

دانش آموزانش داشت؟
من به خاطر شرایط همس��ر ایشان مدت ها با 
آنها زندگ��ي کردم. مجید ب��ا دانش آموزانش 
رفیق بود. زماني هم که در سپاه دانش بود، در 
روس��تایي به نام »تورنگ تپه« مشهد خدمت 
مي کرد. دانش آموزان و خانواده هاي شان به او 

عالقه زیادي داشتند.
مجید مانند یک بزرگ تر هواي همه ش��ان را 
داش��ت. آن زمان با موتور تردد مي کرد. بارها 
و بارها اهالي روستا و دانش آموزان را با همان 
موتورش به دکتر برده و به رفق و فتق امورشان 
مي رس��ید. ب��ا دانش آموزان دوس��ت و رفیق 
بود. روزهاي جمعه صب��ح دانش آموزانش را 
به کوهنوردي مي برد. شرکت در نماز جمعه 
هم جزو برنامه هایش��ان بود. به معناي واقعي 
یک معلم دلسوز بود. خیلي هواي بچه هایش 
را داشت.آن زمان مادرم رفته بود براي مدتي 
پیش مجید، وقتي آمد گفت: »نمي داني اهالي 
روستا با مجید چه رفتاري مي کنند، آقامدیر، 

آقامدیر از دهانشان نمي افتد.« 
مجید وق��ت زی��ادي ب��راي دانش آموزانش 
مي گذاش��ت و مي گفت باید با اینها کار شود. 
مي گفت نه به لحاظ درس��ي بلک��ه به لحاظ 
روحي و رواني باید با این بچه ها کار شود. رشته 
تربیت بدني را انتخاب کرده بود و مي گفت این 
راه خوبي براي نزدیک ش��دن به بچه هاست. 
در وصیتنام��ه اش توصیه ه��اي مهم��ي  را به 

دانش آموزانش کرده بود .
چه توصيه هايي کرده بود؟

مجید در بخش هایي از وصیتنامه اش خطاب 
به دانش آموزانش از قول و قرارها و برنامه هایي 
که با هم داش��تند صحبت کرده و نوشته بود: 
»صحبتی دارم با دانش آموزان، این غنچه های 
کوچک و نش��کفته... عزیزان من، البد یادتان 
هس��ت که با هم چه برنامه ه��ا و هدف هایی 
داشتیم و دنبال می کردیم و شاید تنی چند از 
شما عزیزان گفته های مرا هنوز به یاد داشته 
باش��ید. مخصوصاً در رابطه با نم��از که با هم 
پیمان بسته بودیم نمازها را با جماعت خوانده 
و در نماز جماعت نیز ش��رکت فعالی داش��ته 
باش��یم. حال که من نیس��تم برای ش��ادی و 
خشنودی خدا و ش��ادی روح من آن برنامه ها 
را ادامه دهید و یادتان باش��د حتم��اً در آخر 
نماز که دست دعا به سوی پروردگار بزرگ و 
بی نیاز بلند می کنید، حتماً امام را دعا کنید و 
همچنین روحانیت در خط امام و رزمندگان 
را و در آخ��ر ای��ن حقیر فراموش تان نش��ود. 
خداوند بزرگ خشنود می شود وقتی می بیند 
دست های کوچکی برای استغاثه به درگاهش 
بلند شده و ناامیدتان نخواهد کرد و دعای شما 
را مورد اجابت قرار خواه��د داد. باز هم تکرار 
می کنم دعا یادتان نرود به خصوص برای امام 
عزیزمان.« و بعد در ادامه از بچه ها مي خواهد 
به معلمي  که بعد از ش��هادتش به جاي او سر 
کالس خواهد آم��د بگویند هم��ه اش به فکر 
بازی و توپ نباش��د. به او بگویید معلم شهید 
ما برنامه ای دیگر داش��ت. بگویی��د که ما به 
ورزش روحی بیشتر احتیاج داریم تا به ورزش 
جس��می. اول غذای روح ما را تأمین کن، بعد 
غذای جسم مان را که ورزش باید وسیله باشد 

هم�ان ابت�داي مفقوداالثر ش�دنش، 
چند نفري به خانه م�ا آمدند و مدعي 
ش�دند صداي برادرم حبيب اهلل را در 
حالي ک�ه خ�ودش را در رادي�و عراق 
معرفي مي کرد ش�نيده اند. مي گفتند 
حبيب اهلل اين گونه خ�ودش را معرفي 
کرده اس�ت: »من حبيب اهلل هستم از 
بسطام س�منان، هر کس صداي من را 
مي ش�نود به خانواده ام اطالع بدهد.«
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نه هدف. بنا به گفت��ه رئیس جمهور عزیز و در 
خط امام ما »ورزش باید مقدمه سپاهی گری 
در اسالم باش��د.« در رابطه با ورزش روحی با 
شما دانش آموزان عزیز حرف ها زده بودم و شما 
خوب یادتان هست. نماز را سبک نشمارید و آن 
را سر وقت و با جماعت بخوانید. مخصوصاً در 
نمازهای جمعه شرکت کنید که همه کارهای 

ما به خاطر نماز است. 
کمي  از ش�اخصه هاي اخالقي ش�هيد 

بگوييد.
مجید بسیار شجاع بود. شجاعتش هم زبانزد 
خاص و عام بود. هیچ گاه زیر ب��ار حرف زور و 
ظلم نمي رفت. دنبال حق بود و اجازه نمي داد 
حقي از کس��ي ضایع ش��ود. برادرم خیلي هم 
شوخ طبع بود. بسیاري از دوستان و همرزمانش 
به احساس مسئولیت و مهرباني برادرم اشاره 

داشتند.

مجيد چند مرحله به جبهه اعزام شد؟
مرتبه اول همان سال 59 به مدت شش ماه در 
سرپل ذهاب بود و بعد به مرخصي آمد که در 
این میان شهادت حبیب اتفاق افتاد و 15روز 
بعد از شهادت حبیب اهلل دوباره راهي شد. مدتي 
در جبهه بود تا اینکه در چهلمین روز شهادت 
حبیب اهلل، مجید هم به شهادت رسید. مجید 
یک روز قبل از عملیات رمضان خوابي دیده بود 
و به دوستش گفته بود: »سواري با اسب سفید 
من را با خود به آس��مان ها برد.« دقیقاًَ فرداي 
همان روز در روند اج��راي عملیات رمضان به 
شهادت رسید. دوس��تانش مي گفتند مجید 
بسیار دالور و ش��جاع بود. با موتور تریلش به 
شناسایي مناطق مورد نظر مي رفت. شهادتش 
را هم این طور براي م��ادر روایت کردند که در 
مرحله اي از عملیات، بسیار به دشمن نزدیک 
شده بودیم و زیر دید و تیر مستقیم شان بودیم 
که تیري به پیش��اني مجید اصاب��ت کرد، اما 
ایستاد و با اسلحه اش به سمت دشمن شلیک 
کرد. هر چه دوستان و همرزمانش فریاد زدند 
که مجید بنشین تو مجروح شده اي، گفت: »نه 
من مي خواهم پدر اینها را دربیاورم. مي خواهم 
اینها را نابود کنم.« خبر شهادتش را در 23 ماه 

مبارک رمضان سال 61 برایمان آوردند.
به فاصل�ه 40 روز از فقدان حبيب اهلل، 
برادر ديگرتان مجيد آس�ماني ش�د. 
مادرتان چطور با شهادت ايشان کنار 

آمد؟

خیلي سخت بود. مادرم هنوز در تب و تاب داغ 
فرزند شهیدش حبیب اهلل بود که در چهلمین 
روز شهادت ایشان خبر شهادت فرزند دیگرش 
را ش��نید. مجید بزرگ ترین پش��توانه زندگي 
مادرم ب��ود. تکیه گاه پدر و به وی��ژه مادرم بود. 
مدیر بود و مدبر. براي باقي بچه ها مجید، بزرگي 
مي کرد. آن زمان یک بچه چهار ساله داشت و 
منتظر تولد فرزند دومش بود. دخترش هر روز 
دقیقاً س��ر س��اعتي که بابا از مدرسه مي آمد، 
مي رف��ت دم در خانه و منتظ��ر آمدن پدرش 
مي ش��د. منتظر بود بابا مجید بیاید و با هم به 
گردش بروند. دائ��م از پدرش ح��رف مي زد. 
من واقع��اً درد یتیمي  را در او دی��دم. از مادرم 
مي پرس��ید مادرجان باباي م��ن کي مي آید؟ 
مادر از غصه این س��ؤال و دلتنگ��ي کودکانه، 
مي گفت هر وقت من ُمردم بابا مجید مي آید، 
دخترش مي گفت تو ک��ي مي میري باباي من 
بیاید؟! خانه شان نزدیک خانه مادرم بود. بعد 
از اعزام مجید و ش��رایط بارداري همسرشان 
همیشه در خانه مادرم بودند. حال و هواي شان 
بعد از ش��هادت مجید بد بود و روزهاي سخت 
و تلخي را پشت سر گذاشتند. شهادت افتخار 
دارد، مرگ ارزشمندي است اما خب دوري و 
دلتنگي مادرانه، داغ فرزند، دلتنگي هاي بچه 
همه اینها س��خت اس��ت. من همه اش مراقب 
زن داداش و مادرم بودم. بعد از آن سال، دیگر از 
مادرم مادري ندیدم. من مادر را جمع مي کردم. 
دیگر توان جسمي  و روحي الزم را نداشت که 
بخواهد مش��کل من را حل کند. من خودم در 

آن زمان نیاز به مادر داش��تم ام��ا براي مادرم 
مادري مي کردم.

سخن پاياني؟
متأسفانه این روزها خیلي راحت در مورد شهدا 
و خانواده هایشان بدگویي مي کنند. برادرزاده ام، 
دختر شهید که به این شکل به دنبال پدر بود 
و طعم یتیمي  را چشید، مي ترسید در دانشگاه 
عنوان کند که فرزند شهید اس��ت. نگران بود 
دیگران طعنه هاي تلخ داشتن سهمیه را به او 
بزنند. جاي خالي پدر هیچ وقت پر نمي شود. 
هیچ لذتي از زندگي نمي برند. اگر دنیا را به پاي 
اینها هم بریزید کم اس��ت و هیچ وقت جبران 
نمي ش��ود. ما همه این طعنه ه��ا و کنایه ها را 
به جان خریدیم ب��راي امنیت ام��روز. بعد از 
شهادت برادرها دیگر زندگي عادي نداشتیم. 
نمي توانستیم هم داشته باشیم .خود من از سن 
17 سالگي همسر شهید شدم. 10 سال منتظر 
تماس��ي بودم تا خبري از همس��رم به دستم 
برسد. اینکه اسیر است یا شهید شده! ساعتي 
نتوانستم از زندگي ام لذت ببرم. چه کسي این 
درد ها را مي فهمد. سالیان سال است که خواب 
از چشمانم رفته و متأسفانه برخي دزدي ها را 
مي کنند و استفاده هایشان را انجام مي دهند و 
بعد هم مي گویند خانواده شهدا این گونه اند و 
آن گونه اند. جامعه درد هاي روحي زیادي را به 
ما تحمیل مي کند اما باز هم صبوري مي کنیم 
چون مي دانیم اگر آنها نبودند امروز چه اتفاقي 

براي ما و کشورمان مي افتاد.

مادرم هن�وز در تب و ت�اب داغ فرزند 
شهيدش حبيب اهلل بود که در چهلمين 
روز شهادت ايشان خبر شهادت فرزند 
ديگرش را ش�نيد. مجيد بزرگ ترين 
پشتوانه زندگي مادرم بود. تکيه گاه پدر 
و به ويژه مادرم ب�ود. مدير بود و مدبر. 
براي باقي بچه ها مجيد، بزرگي مي کرد
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