
گفتوگو

  سربازفراری
برادرم متولد سال 1345 تهران بود. بعد از 
پیروزی انقالب و تشكیل بسیج به عضویت 
بس��یج درآمد. هنوز دیپلمش را نگرفته بود 
كه به خدمت س��ربازی رفت. با وجود اینكه 
یك ماه بیش��تر از خدمتش باقی نمانده بود 
و نمی توانست از محل خدمت خود به جبهه 
اعزام و در جنگ حاضر ش��ود، خدمتش را 
ر ها كرد و در حالی كه لباس بسیجی بر تن 
كرده بود، از طرف پادگان مالك اشتر تهران 
به جبهه اعزام شد. حال و روز او زمان اعزام 

قابل توصیف نبود.
  مؤمنومهربان

بس��یار اهل كمك به م��ردم ب��ود، اما همه 
این كاره��ای خیر را پنهان��ی انجام می داد. 
بس��یاری از امور خیری را كه حسین انجام 
داده بود، بعد از ش��هادتش متوجه ش��دیم. 
یك��ی از مهم  ترین خصیصه ه��ای اخالقی 
برادرم حس��ین، ارادت و احترامی بود كه به 
والدین مان می گذاشت. هیچ گاه حتی در راه 
رفتن هم از پدر و مادرمان پیشی نمی گرفت. 
هرگز صدای بلندش را نشنیدیم. هوای پدر 
و مادرمان را داشت.  برادرم خیلی پایبند به 
انجام فرائض بود. اهل صله رحم بود. با همه 
كارهایی كه داشت مقید به انجام ورزش بود . 
عالقه زیادی هم به ورزش فوتبال داش��ت. 
مهربان و مؤمن بود. ارادت زیادی به انقالب و 
اسالم داشت و همین علقه او را تا جبهه های 

حق علیه باطل كشاند.
  ستادپشتیبانی

آن زمان كه برادرم حس��ین در جبهه بود، 
خواهرم هم در ستاد پشتیبانی جبهه حضور 
داش��ت و ملحف��ه و پنبه به بیمارس��تان ها 
می رساندند. لباس سرباز ها را می شستند و 
بعد از رفو و تعمیر به جبهه ارسال می كردند . 
خواه��رم می گف��ت یك بار در حی��ن كار با 
خ��ودم زمزمه می ك��ردم و می گفتم  خدایا! 
تو را به حضرت ابوالفضل دیگر بس اس��ت. 
جوان هایم��ان یكی بع��د از دیگ��ری پر پر 

می شوند و به شهادت می رسند . خانواده ها 
دیگر تاب داغ عزیزان شان را ندارند .

بعد از كار به خانه رفتم . ش��ب خوابیدم و در 
عالم خواب دیدم، در یك بیابانی ایستاده ام ، 
اسبی می تاخت و به سمت من می آمد . آقایی 
را با لباس و زره و زین س��وار بر اسب دیدم . 
ایشان جلو آمد و با دس��ت روی شانه ام زد و 
گفت خانم شما كاری به جنگ نداشته باش ، 
هر چه صالح خدا باشد، همان می شود.  من 
هم گفتم چشم . فردای آن روز وقتی از خواب 
بیدار ش��دم، خودم را نهیب می زدم كه این 
چه حرفی بود كه زدی. با اینكه می دانستم 

كه اسالم و این انقالب صاحب دارد.
كم��ی بع��د از آن روض��ه ای در خانه م��ان 
برگزار كردی��م. از مداح خواس��تیم از امام 
حس��ین)ع( بخواند. به نام برادرم حس��ین 
بی تابی كردی��م  همانطور كه م��داح از امام 
حس��ین)ع( می خواند و مجلس سینه زنی 
جریان داشت ، چش��مم به در ورودی افتاد. 
من برای عرض خوش��امد گویی به مهمانان 
امام حسین جلوی در ورودی نشسته بودم ، 
ناگهان دیدم در باز شد و برادرم با لباس سر 

تا پا سفید وارد مجلس شد. 
حرفی به من نزد ، فقط لبخندی به نش��انه 
رضایت بر لبانش نقش بس��ت و دستش را 
برایم تكان داد و رفت. دیدن حسین در آن 
ش��رایط حالم را دگرگون كرد. بار ها شنیده 
بودم كه ش��هدا زنده اند و ام��روز و در میان 
این بزم عاشقانه ابا عبداهلل چشمم به جمال 
برادرم روشن شد. برادری كه جانش را برای 

دفاع از انقالب عطا كرد.
شهید حسین رضا پور در نهایت حضورش در 
جبهه درحالی كه مسئولیت پیك گردانش 
را بر عهده داشت، در سن 21سالگی در 19 
فروردین 1366 با اصابت خمپاره در كنارش 
به شدت مجروح شد. دست و پایش قطع شد 
و از ناحیه سر و شكم نیز آسیب شدید دیده 
بود و بعد از تحمل درد و خونریزی به آرزوی 

همیشگی اش رسید.
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پسرم در انتظار بازگشت دایی محمد قد کشید و مرد شد!

درخانوادهچندخواهروبرادربودید؟
محمدولی تنها پس��ر خانواده بود؛ متولد سال 
1348. سه خواهر و یك برادر بودیم. وقتی به دنیا 
آمد، من 12 ساله بودم. خیلی از تولد او خوشحال 
بودیم و به این فكر می كردی��م كه وقتی بزرگ 

شود، عصای دست پدرم می شود.
گویاشهیدمرآتیفعالیتهایانقالبی

زیادیهمداشت؟
بله، برادرم با اینكه 9 سالش بود، عالوه بر پخش 
اعالمیه، در تظاهرات  شركت می كرد. فعالیت 
او تا حدی بود كه مدیر مدرسه شان چندین بار 
او را با كابل كتك زده بود. آن زمان در مدارس 
به دانش  آموزان تغذی��ه می دادند. با اینكه این 
تغذیه  ها از پول مردم تأمین  می ش��د، مدیران 
مدرس��ه به دانش آموزان منت می گذاش��تند 
كه شما از صدقه سری ش��اه می خورید و نباید 
علیه او تظاه��رات كنید؛ چ��ون دانش آموزان 
انقالبی بودن��د، این تغذیه  ه��ا را نمی خوردند. 
در همین دوران یك بار محمدولی را به خاطر 
شركت در تظاهرات در سالن مدرسه و در جمع 
دانش آموزان ب��ا كابل كت��ك زده بودند كه تا 
مدت ها جای زخم كابل روی بدن برادرم بود، اما 
محمدولی دست از كارهای انقالبی نمی كشید. 
وقتی مدیر مدرسه می بیند كه نمی تواند جلوی 
محمدولی را بگیرد، او را به ش��هربانی معرفی 
می كند. روزی كه می خواس��تند او را تحویل 
شهربانی تویس��ركان بدهند، یكی از معلمان 
به محمدولی اطالع می ده��د و برادرم از دیوار 
مدرس��ه فرار می كند و داخل كانال آب پنهان 
می شود. با توجه به اینكه اعالمیه همراه او بود،  
تا نیمه های ش��ب در كانال می ماند. آن ش��ب 
خیلی نگران محمدولی بودیم كه بعد از ساعاتی 
دیدیم با لباس و كتاب های خیس به خانه آمد. 
صبح كه شد نیروهای ش��هربانی به منزل مان 
آمدند و محمدولی را بردند و او را حسابی كتك 
زدند. بعد از این جریان معلمان مدرسه وساطت 
كردند و گفتن��د بچه اس��ت؛ او را آزاد كنید. با 
كار هایی كه محمد در مدرس��ه و محله انجام 
می داد، یكی از معلم های او نزد پدرم آمد و گفت 
حواستان به محمد باشد، اگر به این كارهایش 
ادامه دهد، او را دستگیر می كنند. پدرم هم در 
جواب گفته بود، محمد راهش را انتخاب كرده 

است؛ اگر خدا بخواهد او را حفظ می كند.
شلهیدبعلدازپیلروزیانقلالبچه

فعالیتهاییانجاممیداد؟
برادرم بعد از پیروزی انقالب در هیئت  ها و پایگاه 
بس��یج فعالیت  می كرد. به همراه جهادگران به 
روس��تاهای اطراف همدان می رفت و برای درو 
كردن محصوالت به كشاورزان كمك می كرد. 
وقتی محمد به خانه می  آمد، با سوزن خار هایی 

كه به دس��تش رفته بود را درمی آورد. یك شب 
مادرم از او  پرسید كجا می روی كه دستت اینقدر 
ترک برداشته و زیر پوستت خار رفته؟ محمدولی 
 گفت به كشاورزانی كه وسعشان نمی رسد كارگر 
برای درو گندم و ج��و بگیرند، كمك می كنیم. 
عالوه بر این محمدولی و دوس��تان جهادی اش 
به خانواده های نیازمند سر می زدند و هر كاری 
می توانستند، برایش��ان انجام می دادند؛ یكبار 
برادرم برایمان تعریف كرد سر زمین یك پیرزن 
كار می كنیم كه چیزی برای خ��وردن ندارد. او 
برای ما هفت، هشت نفر فقط توانست یك كاسه 
ماس��ت و چند قرص نان آماده كند؛ آن را هم از 
همسایه شان قرض گرفته بود . محمدولی به ما 
تأكید می كرد كه اسراف نكنید. اگر یك روز به 

روستا ها بروید قدر نعمت را می دانید.
محمدولیزمانشلروعجنگ11سال
داشلت،باتوجهبهروحیهجهادیاش،
چطورباخبرتجاوزدشمنبهکشورمان

روبهروشد؟
وقتی جنگ شروع شد، از همان ابتدا محمدولی 
دوست داش��ت به جبهه برود، اما به خاطر سن 
كمش اجازه رفتن به او نمی دادند. اوایل كارهای 
پش��تیبانی انجام می داد. آنقدر كارش زیاد بود 
كه بعضی از شب ها در پایگاه بسیج می خوابید. 
در همان ش��رایط حواس��ش به زمان پوشیدن 
لباس بس��یج و پوتین هم ب��ود. به عنوان مثال 
وقتی می خواست از پایگاه بسیج به خانه بیاید، 
لب��اس و پوتی��ن را در همانجا درم��ی آورد و با 
لباس ش��خصی اش به منزل می آمد. می گفت 
می ترس��م یك وقت در خیابان زمین بخورم و 
لباس بیت المال آس��یب ببیند ی��ا پوتینم پاره 
شود. با اینكه سن كمی داشت به سؤاالت شرعی 
ما پاسخ می داد. آنقدر احساس وظیفه می كرد 
كه وقتی آژیر خطر به ص��دا درمی آمد، كوچه 
به كوچ��ه می رفت و تذكر م��ی داد مردم چراغ 
خانه ش��ان را خام��وش كنند. در م��ورد جبهه 
رفتنش ای��ن نكت��ه را بگویم كه پ��در و مادرم 
هم راض��ی نبودند، محمد ولی ب��ه جبهه برود. 
می دانس��تیم كه اگر محمدولی به جبهه برود، 
پش��ت خط نمی ماند؛ پدرم ب��ه او می گفت هر 
چقدر پول می خواهی ب��ه تو می دهم، به جبهه 
كمك كن؛ هر چقدر دوست داری در پشتیبانی 
به جبه��ه كار كن، ام��ا جبهه ن��رو . یكبار یكی 
از معلمان مدرس��ه پدرم را دی��ده و  گفته بود 
محمدولی اص��اًل حال و هوای دیگ��ری دارد و 
می خواهد به جبه��ه برود. پدرم ب��ا دیدن این 
اشتیاق محمدولی راضی شد، اما مادرم ناراحت 
بود كه مبادا شهید ش��ود. به او می گفت جبهه 
نرو، تو تنها پسر ما هس��تی؛ اگر امروز به جبهه 
بروی، صدامی  ها زود تو را می كشند. محمدولی 

می گفت من از خدا می خواهم شهید شوم.
باوجودمخالفتهایمادرتان،شلهید
چطورتوانسلترضایتشلانرابرای

اعزامبهجبههبگیرد؟
یك بار كه محمدولی خیلی اصرار كرد به جبهه 
برود و با ممانعت مادرم مواجه شد، به مادرم  گفت 
مادرجان! می بینی در ایام محرم چقدر برای امام 
حسین )ع( گریه می كنی و به آقا می گویی كه 
كاش روز عاش��ورا بودم و كمكت��ان می كردم؟ 
خیلی از مردم گریه را می كنند، اما فقط اش��ك 
ریختن كافی نیس��ت و تا عم��ل خیلی فاصله 
است. امروز هم روز امتحان است؛ اگر عاشق امام 
حسین)ع( هستی، نباید به بچه ات بگویی جبهه 
نرو؛ تو باید بند پوتین من را ببندی و خودت راهی 
جبهه كنی، نه اینكه مانع شوی. وقتی محمدولی 
این حرف ها را زد، مادرم گفت برو جبهه پسرم، 
شیرم حاللت؛ هر جا می روی، خدا به همراهت 
باشد و پیش حضرت زهرا)س( سربلند باشی كه 

پسرش را یاری می كنی.
شهیدچهزمانیبهجبههاعزامشدوآیا

هماناولیناعزامبهشهادترسید؟
بله، در همان اعزام اول ش��هید شد. برادرم روز 
28دی ماه 1364 ب��ه جبهه رف��ت. آن زمان 
16سال داش��ت. بهمن همان س��ال عملیات 
»والفجر8 « انجام شد كه در این عملیات برادرم 
كمك آرپی جی زن بود. بع��د از عملیات هیچ 
خبری از محمدولی نداش��تیم. به همین دلیل 
س��راغ رزمندگانی كه به ش��هر بازمی گشتند، 
می رفتیم تا خبری از او بگیریم. برخی می گفتند 
زنده اس��ت؛ برخی می گفتند اس��یر ش��ده و 
بعضی ها می گفتند شهید شده است. وقتی به 
دیدن یكی از فرماندهان رفتم و جویای احوال 
محمدولی شدم، گفت محمدولی در عملیات 
شهید شده و شهادت او را دو نفر تأیید كردند، 
اما باید سه نفر شهادت او را تأیید كنند، بنابراین 
محمد را جزو مفقودین اع��الم می كنیم. این 
نكته را هم بگویم كه من شب 28 بهمن خواب 
شهادت محمد را دیده بودم، اما از مادرم پنهان 
كردم. تنها برادرم 28 بهمن ماه در فاو به شهادت 
رسیده بود؛ مادرم كه خبری از او نداشت، خیلی 

بی تابی می كرد. به او می گفتم بیقراری نكن تا 
زنده بمانی و محمد را ببینی. با توجه به اینكه 
از محمدولی خبر دقیقی به دس��ت ما نرسیده 
بود، در تمام 1۰ سال همه ما به خصوص مادرم 
منتظر آمدن او بودی��م. وقتی تلف��ن خانه به 
صدا درمی آمد، م��ادرم می گفت گویا محمدم 
اس��ت. زنگ خانه كه به صدا درمی آمد، مادرم 
خوشحال  می شد و می گفت شاید محمد باشد. 
وقتی كوچه  ها و خیابان های محله مان را تعمیر 
می كردن��د،  مادرم می گفت می ترس��م محمد 
بیاید و خانه مان را نشناسد و گم كند. اسرایی 
كه به شهر ها بازمی گشتند مادرم به سراغشان 
می رفت و می پرس��ید محمد م��ن را ندیدید؟  
وقتی به نتیجه نمی رس��ید ب��ه آنها می گفت 
راست بگویید محمد شهید شده یا زنده است؟ 
1۰ س��ال انتظار سپری ش��د و یك ماه قبل از 
رجع��ت محمدولی مادرم گف��ت محمد دیگر 
نمی آید؛ جنازه اش می آید. همینطور هم شد. 
البته مادرم خواب دیده بود كه محمد ش��هید 
شده اس��ت. می گفت محمد با لباس خونین و 
پاره پاره آمده بود. به او گفتم مادر برایت بمیره، 
چرا لباست اینطور شده؟ محمد گفت چیزی 

نیست مادر! االن جایم خوب است.
پیکلربرادرتلاندرچلهتاریخلی

بازگشت؟
اسفند ماه 13۷3 پیكر 3 هزار ش��هید را آورده 
بودند كه 12تن از این شهدا برای شهر تویسركان 
بودن��د. محمدولی هم بین این ش��هدا بود. او را 
از روی پالك��ش شناس��ایی كردن��د. روزی كه 
می خواس��تند خبر رجعت محمدولی را به پدر 
و مادرم بدهند، آنها به چشم پزشكی در همدان 
رفته بودند. به مسئوالن كمیته تفحص شماره 
مطب را دادم. با تلفن مطب تماس گرفته و خبر 
دادند كه پیكر محمدولی پیدا شده است. آن شب 
پدر و مادرم به منزل آمدند. بچه های هیئت در 
منزل  پدرم بودند. مادرم دست هایش را باال گرفت 
و دعا كرد خدایا به آبروی حضرت زهرا)س( قسم 
می دهم كه صبر زینبی به من و خانواده ام بده تا 
آبرویمان پیش دوس��ت و دشمن نرود. آن شب 
پیكر محمدولی را دیدیم و استخوان های او را در 

آغوش كشیدیم و بوسیدیم.
آیاازنحوهشهادتشمطلعشدید؟

یكی از همرزم��ان محمدول��ی تعریف می كرد 
كه من تا لحظه آخر كنار محمد بودم؛ او كمك 
آرپی جی زن بود كه به همراه آرپی جی زن شهید 
شدند. محمد بعد از زخمی شدن و اصابت تركش 
به پهلویش دس��ت هایش را بلند كرد و سه بار 
تكبیر گفت و شهید شد. آن شب به دلیل پاتك 
بعثی ها، نیرو ها قیچی شدند و دیگر به مجروحان 

و شهدا دسترسی نداشتیم.
سخنپایانی.

محمدولی قبل از اعزام ب��ه جبهه،  به من گفت 
اگر رفتم و برگشتم، بچه هایت را طوری انقالبی 
و والیی ب��ار می آورم ك��ه لذت بب��ری. اگر هم 
برنگش��تم، بگذار بچه  ها خوب درس بخوانند. 
پسرم می گفت دایی جان من را هم به جبهه ببر. 
محمد ولی به او گفت االن س��نگر شما مدرسه 
است؛ تو خوب درس بخوان تا جلوی دشمن سر 
خم نكنیم. من هم به محمد  گفتم پس��رم سن 
كمی دارد و این مسائل را نمی فهمد. محمدولی 
 گفت نه خواهر، باید این مسائل را به خوبی بفهمد 
و درک كند. پس��ر كوچكم در انتظار بازگشت 

دایی اش قد كشید و مرد شد.
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