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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با خواهر مداح شهيد مدافع حرم محمد آژند 

فراز آخر زيارت عاشورا را خواند و راهي عمليات شد

جدول
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5743
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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
شهيد مدافع حرم »محمد آژند« 27 تيرماه 
سال 1۳59 در تهران به دنيا آمد و تحصيالت 
خود را تا مقطع کارشناسی ادامه داد. سپس 
وارد سپاه شد تا راهي را ش�روع کند که به 
شهادت ختم ش�د. اين مداح اهل بيت)ع( 
بعد از حض�ور در جبهه مقاوم�ت در 21 دی 
1۳94 در منطق�ه »خان طومان« س�وريه به 
شهادت رسيد. پيکرش پنج  ماه بر زمين ماند 
و سرانجام به آغوش خانواده بازگشت. خيلي 
پيش از اينها به دنبال گفت وگ�و با خانواده 
ش�هيد مدافع حرم محمد آژند ب�ودم و در 
نهايت به شکل جالبي در ايام محرم، سمانه 
آژند خواهر شهيد همکالم مان شد تا از برادر 
شهيدش که مداح اهل بيت)ع( بود، روايت 
کند. شهيدي که با ذکر اباعبداهلل وارد ميدان 
جهاد ش�د و همچون روضه هاي�ي که براي 
اهل بيت)ع( مي خواند به ش�هادت رسيد .

گويا خ�ط رزمندگي در خانواده ش�ما 
از پدرت�ان به برادرت�ان محمد به ارث 

رسيده است؟
بله پدرمان نظامی بود و طی س��ال های دفاع 
مقدس چند س��ال از دوران کودکی در دزفول 
س��پري ش��د. برادرم محمد از هم��ان دوران 
کودکی شاهد موشك باران شهر دزفول، ترس، 
اضطراب، آوارگی  و یتیم ش��دن کودکان بود. 
در اکثر این روزها پدر کنار ما نبود و در جبهه 
حضور داشت. مادرمان به تنهایی سختی ها را 
به دوش کشید، در واقع محمد با فرهنگ مبارزه 
خو گرفته و رشد یافت. از کودکي حفظ میهن 
و دفاع از مظلوم و ناموس برای محمد یك اصل 
مهم ش��د. اصل دیگر در خانواده م��ا والیت و 
اطاعت از رهبري بود و همه این ها ریشه در جان 

محمد داشت.
با چنين گذشته اي محمد چه نظري در 

خصوص دفاع مقدس داشت؟
بزرگ تر که ش��د، از اینکه  در س��ال های دفاع 
مقدس حضور نداشته غبطه مي خورد. برادرم 
شخصیتی انقالبی داش��ت. همیشه خودش را 
مدیون وطن و خون شهدا می دانست. همواره 
دینی را بر گردن خودش احساس می کرد که 
باید ادا شود. ش��هادت آرزوی دیرینه اش بود و 
خودش را جامانده ای می دید که باید به کاروان 

شهدا مي پیوست تا دلش آرام گیرد.
داوطلبانه به جبهه مقاومت اس�المي 

رفت؟
بله، اعزام داوطلبان��ه اش به جبهه مقاومت هم 
دالیل خودش را داشت. تحمل این همه ظلم 
در حق مسلمانان س��وریه برایش قابل تحمل 
نبود. غی��رت، وجدان و انگیزه ه��ای انقالبی و 
مذهبی اش او را به آن س��وی مرزها کش��اند، 
برادرم همه عمر و جوانی اش را با عشق به اهل 
بیت)ع( و ش��هادت س��پري کرد و شهیدگونه 
زندگی کرد. همیشه در حال خدمت به جامعه، 
دفاع از ناموس و همواره س��رباز والیت بود. به 
نظر من محمد س��ال ها قب��ل، هنگامی که در 
اوج جوانی با هوای نفس جهاد می کرد شهید 
ش��ده بود اما اوج عاش��قی او و پروردگارش در 
سن 35سالگی در حلب سوریه و خان طومان 

رقم خورد.
ش�هيد متأهل بود؟ خانواده با رفتنش 

مشکلي نداشت؟
محمد سال 81 ازدواج کرد و ثمره زندگي اش 
دو فرزند به نام هاي محمدمهدی و محمدطاها 
است. همس��رش که س��ال ها با محمد زندگی 
کرده بود، روحیه شهادت طلبی محمد را خیلی 

خوب می ش��ناخت و با او همراه ب��ود. برادرم 
حدود دو سال برای جلب رضایت مسئوالنش 
جهت حضور در سوریه تالش کرد تا اینکه در 
نهایت سال 94 توانست نظر آنها را جلب کند. 
موقعیت بسیار س��ختی بود نه امکان مخالفت 
بود و ن��ه دل رضایت م��ی داد. انتخاب بزرگی 
پیش روی خانواده بود. از یك طرف عش��ق و 
ارادت به اهل بی��ت )ع( و حضرت زینب)س( 
و دف��اع از باورها و ارزش ه��ای دینی مان بود و 
تأکید بر دفاع از مظلوم و از طرف دیگر گذشتن 
از پاره تن مان محمد که مثل گذش��تن از جان 
بود. مگر می ش��د از حرم حض��رت زینب)س( 
گذشت؟ مگر می ش��د رنج مظلوم را به نظاره 
نشس��ت و بی اهمیت بود؟ مگر می شد خطر و 
تهدید کشورمان را نادیده گرفت؟ اینها همان 
ارزش هایی بود که ما و محمد با آنها بزرگ شده 
بودیم و اصاًل بسیاری از آنها را خود محمد به ما 
آموخته بود. برای همه مان سخت بود اما بدون 
شك مادر احساس��ی متفاوت از همه داشت، 
اشك های او بی امان بود و محمد بعد از التماس 
و تضرع از خدا خواست دل مادر را نرم و قلب او 
را آرام کند. خیلی با مادرم صحبت کرد. مادرم 
به محمد می گفت من چگونه رفتن تو را تحمل 
کنم؟! محمد می گفت مادرم همچون مادر وهب 
باش. می گفت مگر همیشه برای ما سؤال نبوده 
که اگر امروز روز عاش��ورا بود، ما کدام س��مت 
مي ایستادیم؟ از یاران امام حسین )ع( بودیم یا 
از یزیدیان؟ فکر کن امروز سوریه عاشوراست و 
باید خود را محك بزنیم که ما حسینی هستیم 
یا یزیدی؟! با کالم نافذ و مهربانش قلب مادر را 
آرام می کرد. زمانی که مادر راضی شد و گفت 
محمد را به امام حسین)ع( هدیه کردم، دلم پر 
از آشوب شد و یقینم هزار برابر شد که محمد 
شهید می شود. می دانستم آقا هدیه یك مادر، 
آن هم روضه خوان مصیبت ه��ای اهل بیت و 
رقیه خانم دختر بزرگوارش��ان را رد نمی کنند 
و قطعاً هدیه را می پذیرن��د هرچند این هدیه 
در مقابل موال ناقابل بود اما  قطعاً آقا، اخالص 
محمد در روضه ها و اش��ك ها و ضجه هایش را 

دیده بود.
چه خاط�ره اي از ش�هيد مدافع حرم 
محمد آژند در ذهن تان ماندگار ش�ده 

است؟
داداش محمد آن ق��در مهرب��ان و بامعرفت و 
دوست داش��تنی و پر از ش��ور و هیجان بود که 
تمام خاطراتم با او زیباس��ت اما خاطره ای که 
بسیار آموزنده اس��ت مربوط به مراسم جشن 
بله برون و نامزدی اوس��ت. در ابتدای مراس��م 
خود داداش محم��د با صوت بس��یار زیبایش 
قرآن خواند و اولین مراسم رسمی ازدواجش را 
با کالم خدا شروع کرد. همه مجذوب صدایش 
بودند. صوت بسیار زیبا و دلنشینی داشت. دلش 
نمی خواست مراسم شان با گناه همراه باشد. به 
قرائت قرآن و عمل به آموزه هایش بسیار معتقد 
بود و بارها حتی در مواقعی که مباحث دینی یا 
اجتماعی مطرح می شد یا وقتی به شاگردانش 
آموزش می داد از کالم نور اس��تفاده و به نکات 
قرآنی اشاره مي کرد. در زندگی شخصی اش هم 
بسیار از آموزه های قرآنی بهره می برد. می گفت 
قرآن برای زنده هاس��ت نه برای مرده ها. هیچ 
جای قرآن مرده ها را خطاب نکرده و نگفته ایها 
االموات، قرآن کالم زندگی است برای زندگان 
پس تا هستیم باید از آن بهره ببریم. بر اساس 
همین اعتقادش بود که مراسم ازدواجش را هم 
با قرآن شروع کرد. و این رفتارهای او همیشه 

برای من سرمشق بوده و همچنان هم هست. 
االن که گفت وگ�و مي کنيم در ايام ماه 

محرم قرار داريم، برادرتان مداح بود، 
به روضه کدام يک از اهل بيت بيش�تر 

عالقه داشت؟
محمد صدای گرم، زیبا و دلنشیني در مداحی ها 
داشت، روضه های جانس��وزش از اهل بیت در 
یادها باقي است. »محمد« روضه های حضرت 
زهرا )س( را بسیار س��وزناک می خواند و واقعاً 
می س��وخت؛ اولین تیری هم که به وی اصابت 
کرد در پهلویش بود و دو س��اعت بع��د با تیر 
»قناصه«، س��رش را هدف ق��رار  دادند که به 

شهادت رس��ید. پهلویش مانند حضرت زهرا 
)س( ضرب��ه خ��ورد و مانند امام حس��ین )ع( 
بدنش در بیابان ماند. نحوه شهادت محمد مانند 
هم��ان روضه هایي بود که ب��راي اهل بیت)ع( 

مي خواند .
آخرين ديدارتان چطور گذشت؟

روز اعزامش بابا گفت همه به منزل ایشان برویم  
تا قبل از رفتن محمد دور هم باشیم. ناهار را که 
خوردیم محمد مداوم یادآوري مي کرد که دیر 
شده اس��ت در حالی که دس��ت کم سه ساعت 
فرصت داشت و فاصله منزل ما تا قرارگاه حدود 
یك س��اعت بود. تاب ماندن نداشت. نمی دانم 
شاید دلهره داش��ت که این بار هم مانند چند 
سری قبل رفتنش لغو شود و به تعویق بیفتد. 
شاید هم نمی خواست بیشتر از این گرما و عشق 
خانواده پابندش کند. ای��ن را بعدها فهمیدم. 
ساکش را بس��ته بود و آماده نشسته بود. از بابا 
خواست او را برساند اما گفتیم ما هم همراهت 
می آییم. س��عی کرد مانع شود و مخالفت کند 
و حتی گف��ت مگر بچه مدرس��ه ای ب��ه اردو  
می فرستید؟ من ش��ب قبل آن قدر گریه کرده 

بودم که سردرد شدیدی داشتم. به سختی نماز 
ظهر را خواندم، حال خوبی نداشتم وقتی هم که 
اضطراب محمد را دیدم با خودم گفتم محمد 
را برسانیم همان جا نماز عصر را هم می خوانم 
شاید تا آن موقع بهتر شوم. در بین راه از محمد 
خواستم قدری برایمان بخواند. عاشق صدایش 
بودم. احساس و اشتیاق وصف ناشدنی از لحن 
خواندنش پیدا بود. ه��م رانندگی می کرد هم 
می خواند. من هم فیلم گرفتم که یادگار بماند. 
ش��عر زیبایی را خواند که بیش از پیش به دلم 
آتش زد. »آرزومه که شهیدم کنی، پیش زهرا 
رو سفیدم کنی«. دیگر اشك امان مان نمی داد. 
من و همس��رش گریه می کردی��م و محمد با 
التماس از ما می خواست گریه نکنیم. می گفت 
تو را خدا بس کنید آن قدر به دست و پای من 
قفل و زنجیر نزنید. چ��را اینجوری می کنید؟ 
تو را خ��دا بگذارید راحت باش��م. بگذارید آرام 
باش��م... آن روز اصاًل اجازه نمی داد کسی به او 
محبتی نشان دهد. می ترس��ید که قلبش جا 
بماند و مانع رفتنش ش��ود. حتی خوب به یاد 
دارم موق��ع خداحافظی با برادرم��ان مهدی، 
خیلی آرام و سرد او را بغل کرد و بوسید و وقتی 
مهدی می خواست او را محکم در آغوش بفشارد 
محمد خود را عقب کشید و دیگر در چشم های 
مهدی نگاه نکرد. محمد دل کنده بود و خوب 
می دانست نباید بگذارد احساسش از اراده اش 
فراتر رود. او را به قرارگاه رساندیم. چشمانش 
از شوق برق می زد. حق هم داشت شوق دیدار 
محبوب مگر کم چیزی اس��ت؟ پ��درم چند تا 
عکس یادگاری از محمد و دوس��تانی که برای 
بدرقه اش آمده بودند گرفت. هوای دی ماه سرد 
بود. پسر کوچك محمد یك ساله بود و محمد 
سردی هوا را بهانه کرد و از مادرم خواست بچه 
را که خواب بود در آغ��وش بگیرد و اصاًل پیاده 
نشود. مادرم همیشه می گوید او مرا گول زد که 

پیاده نشوم.
من که مداوم گریه می ک��ردم با خودم گفتم 
حاال که فرصت هست نماز عصر را بخوانم. بین 
دو تا ماشین زیراندازی انداختم و مشغول نماز 
شدم. متوجه شدم محمد باالی سرم ایستاده 
تا نمازم تمام ش��ود و خداحافظی کند. دیگر 
فقط الفاظ بودند که بر زبانم جاری می شدند و 
حواسم به این بود که فقط تا پایان نماز فرصت 
دارم محمد را در کنارم ببینم پس تا می توانم 
طوالنی بخوانم. مدام می رفت و می آمد و این پا 
و آن پا می کرد. عجله داشت. سجده آخر را که 
رفتم پاهایش را کنارم دیدم، گلویم پر از بغض 
بود. س��الم نماز را که دادم اش��ك ها بی امان 
می بارید. نگاهش کردم، گفت خب دیگر باید 
بروم. دست داد و روبوس��ی کرد. گفتم صبر 
کن، این جوری؟ نمی گذارم این جوری بروی. 
با همه وجودم او را در آغوشم فشردم. محاسن 
مشکی و قشنگش را بوسیدم و صورت زیبایش 
را بوس��ه باران کردم. یك لحظه یاد حضرت 
زینب)س( افتادم، زیر گلویش را بوس��یدم و 
حسابی بوییدم. دلم می خواست عطر گلویش 
تا همیشه در ذهنم بماند و ماند. چشم هایش 
را دیدم حسابی قرمز ش��ده بود و پر از اشك 
بود، در تمام این لحظات چش��م هایش را به 
آسمان دوخته بود تا اش��ك هایش فرونریزد. 
نمی خواست قلبش بلرزد. وقتی یك دل سیر 
بوسیدم و در آغوش کش��یدمش گفتم حاال 
اگر می خواهی بروی برو. کمی آن طرف تر با 
همسرش چند خطی قرآن خواندند. همسرش 
می گفت زندگی مان را با قرآن شروع کردیم 
دلم می خواهد حاال که داری می روی بازهم 
قرآن بخوانیم. روی مادر و دست او را بوسید 

و خداحافظ��ی کرد. پدر محم��د را در آغوش 
گرفته بود و مدام همدیگر را می بوسیدند. بعد 
پدرم گفتند به محمد گفتم باباجان از بابت زن 
و بچه ات خیالت راحت باشد، خدا و اهل بیت 
هس��تند. من هم همیشه کنارش��ان هستم و 
هرگز تنهای شان نمی گذارم. می گفتند محمد 
آرام پلکی زد و گف��ت »خیالم راحته راحته.« 
پدر دوب��اره محمد را در آغ��وش گرفت و این 
بار باالخره محمد اش��ك هایش جاری شد. با 
پدر خداحافظی کرد و پس��ر بزرگش را که آن 
موقع 10 سال داشت بوسید و با اشتیاقی سوار 
ماشین شد. پدر می گوید محمد مانند پرنده ای 
که از قفس آزاد شده تمام بندهای دنیا از پر و 
بالش رها شد و پرواز کرد. بابا همیشه می گوید 
من به چشمم دیدم که محمد از همان جا پرواز 
کرد. کم کم راهی خانه ش��دیم با کوله باری از 

درد و غصه و فراقی که از همان جا شروع شد.
نحوه ش�هادت اين مداح اهل بيت)ع(  
چط�ور ب�ود؟ گوي�ا خيل�ي زود ب�ه 

ديدارمواليش حسين )ع( مي رود؟
محمد هش��ت روز بعد از اعزام روز 21 دی از 
ساعت 3 نیمه ش��ب همراه همرزمانش راهی 

مناط��ق عملیاتی واق��ع در خان طومان حلب 
می شوند و حدود س��اعت 7 صبح عملیات را 
ش��روع می کنند و س��اعت ها با جبهه النصره 
می جنگند و خیلی هم خ��وب پیش می روند. 
گویا باید کنترل اتوبانی که از آنجا مواد غذایی 
و مهمات به دش��من می رس��ید را به دس��ت 
مي گرفتند و س��پس س��وله بزرگ و محکمی 
که محل اس��کان نیروهای دشمن بوده را فتح 
یا نابود مي کردند. پیشروی شان خیلی خوب 
بوده و تا باالی تپه ها پی��ش می روند و منطقه 
را از دش��من می گیرند. بعد سعی در حفظ آن 
مي کنند. آن طور که ش��نیدیم بچه ها با تمام 
تالش شان می جنگیدند. با بیسیم درخواست 
نیرو می کنند چون س��مت راستش��ان خالی 
بوده و متأسفانه نیروهای کمکی دیر به منطقه 
می رسند و بچه ها از سمت راست مورد هجوم 

قرار می گیرند و طی چند ساعت مقاومت برای 
حفظ منطقه یکی پس از دیگری به ش��هادت 
می رسند. همرزمانش��ان می گفتند از ظهر به 
بعد باران ش��دیدي می بارید که کار را بس��یار 
سخت تر می کرد. تمام پیام هایی که با بیسیم 
به پشت جبهه مخابره می شد این بوده »اینجا 
کربالست... اینجا عاشوراست. کمك برسانید.« 
این گونه 13 نف��ر از نیروها و فرماندهان همان 
جا آس��مانی مي ش��وند. در ابتدا تیر به بازوی 
محمد اصابت می کند و هر چه اصرار می کنند 
به عقب برگردد نمی رود و ش��جاعانه جنگ را 
ادامه می دهد. با یك دس��ت کالش به دست 
می گیرد. کار با س��الح را خیلی خوب بلد بود. 
سال ها کار کرده بود و حسابی ورزیده بود. دو 
ساعت بعد یعنی حدود ساعت 12 و نیم روز 21 
دی تیر قناصه به سر مبارکش اصابت می کند 
و محمد در هشتمین روز حضورش در سوریه، 
عاش��قانه س��ر به دامان موالیش می گذارد و 
به دیدار پروردگارش می ش��تابد. همرزمانش 
می گفتند وقتی به منطقه عملیاتی رسیدیم و 
از تویوتاها پیاده شدیم محمد فراز آخر زیارت 
عاش��ورا را برایمان خواند و همگی به اربابمان 

اباعبداهلل )ع( عرض س��الم کردیم و بعد وارد 
منطقه و عملیات شدیم. محمد همواره به این 
چشمه نور متصل بود. محمد پاسدار بود، با دل 
و جان خدمت می کرد، انصافاً لباس پاسداری 
برازنده اش بود. فرمانده بسیج کهنز و شهرک 
انصار تهرانس��ر و بسیج تهرانس��ر بود. برایش 
فرقی نداشت کجا و در چه پستی باشد. در هر 
لباسی که بود با تمام وجود خدمت می کرد. کار 
را برای خدا می دانست به همین دلیل هرگز از 
خدمت به جامعه و خلق خدا خسته نمی شد و 

سختی های راه او را از هدفش بازنمی داشت.
چطور شد پيکرش در منطقه ماند؟

منطقه خان طومان در تیررس دش��من بود. با 
وجود تالش بس��یاری که نیروه��ای ایرانی در 
روزهای بعد از شهادت داشتند نتوانستند پیکر 
این عزیزان را برگردانند. دشمن به شدت مانع 
می ش��د. بیم آن می رفت که نیروهای بیشتری 
به شهادت برس��ند. گاهی بحث مبادله با پول 
و اس��یر داعش��ی پیش می آمد که هر بار پدر و 
مادرم مي گفتند ما راضی نیستیم ریالی از پول 
کشورمان در این راه خرج شود و پیکر محمد و 
دوستانش پنج ماه بعد به میهن بازگشت. بعدها 
فهمیدیم این ش��هدای گرانقدر بعد از شهادت 
هم انگار مأموریت��ی الهي داش��تند. بعد از آن 
عملیات دش��من به آن منطقه بسیار حساس 
شده بود. هم در حفظ آن می کوشید و هم برای 
اینکه نیروهای ایرانی نتوانن��د پیکرها را ببرند 
نیروهای زیادی را به آنجا ب��رده بود و به نوعی 
حسابی مش��غول و معطوف به آن منطقه شده 
بود و به همین دلیل در منطقه نبل و الزهرا کمتر 
مقاومت کرده بود. به لطف خدا نیروهای ایرانی 
توانستند آن مناطق را هم فتح کنند. خون شهدا 

پر از برکت و معجزه است.

همرزمانش می گفتند وقتی به منطقه 
عملياتی رسيديم و از تويوتاها پياده 
شديم محمد فراز آخر زيارت عاشورا 
را برايمان خوان�د و همگی به اربابمان 
اباعبداهلل )ع( عرض سالم کرديم و بعد 
وارد منطقه و عمليات ش�ديم. محمد 
همواره به اين چش�مه نور متصل بود

کمی آن طرف تر با همسرش چند خطی 
ق�رآن خواندند. همس�رش می گفت 
زندگی مان را با قرآن شروع کرديم دلم 
می خواهد حاال که داری می روی بازهم 
قرآن بخوانيم. روی مادر و دست او را 
بوسيد و خداحافظی کرد. پدر، محمد 
را در آغوش گرفته بود و مدام همديگر 
را می بوس�يدند. بعد پ�درم گفتند به 
محمد گفتم باباجان از بابت زن و بچه ات 
خيالت راحت باشد، خدا و اهل بيت)ع( 
هس�تند. من هم هميش�ه کنارش�ان 
هستم و هرگز تنهای شان نمی گذارم
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