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يادکرد

  بهنام شجاع
جنگ هنوز رسماً شروع نش��ده بود که عراق بعثي تجاوز خود به مرز شلمچه و 
بمباران بخش هايي از شهر خرمش��هر را آغاز کرد. در اين وضعيت، در حالي که 
خيلي از مردم به فکر فرار از ش��هر بودند، بهنام محمدي تصميم گرفت در شهر 

بماند و به مجروحان کمک کند.
 او که جثه ريزي داش��ت، از کودکي زبر و زرنگ و س��ر و زب��ان دار و نترس بود. 
هرجا که گلوله اي منفجر مي شد، سريع خودش را به محل حادثه مي رساند و به 
مجروحان کمک مي کرد. وقتي هم که بعثي ها تجاوز زميني خود را شروع و به 
طرف خرمشهر پيشروي کردند، بهنام هم متناسب با شرايط، نوع کمک رساني 
خود را تغيير داد و سعي کرد از دش��من اطالعات جمع کند و آنها را در اختيار 

رزمنده ها بگذارد. 
  مادرم را گم کردم

بارها پيش آمده بود وقتي بهنام گير س��ربازان دشمن مي افتاد، براي فريب آنها 
زير گريه مي زد و مي گفت: »من مادرم را گم کرده ام. دنبالش مي گردم« عراقي ها 
او را رها مي کردند و بهنام با اطالعاتي که از آنها کسب می کرد پيش رزمنده ها 
برمي گشت. همرزمانش تعريف مي کنند که يک بار يک افسر بعثي چند بار محکم 
به گوش بهنام سيلي زده بود. وقتي از خط دش��من برگشت و پيش رزمنده ها 
رسيد، جاي دست هاي بعثي روي صورتش مش��خص بود. حرفي نزد و فقط با 

اشاره دست جاي دشمن را به رزمنده ها نشان داد. 
  نيروي پشتيباني

يکي از کارهايی که بهنام در دوران 34 روزه مقاومت خرمش��هر انجام مي داد، 
رساندن مهمات به رزمنده هايي بود که هر کدام در گوشه اي از شهر سنگر گرفته 
بودند. گاهي آن قدر مهمات به بند حمايلش وصل مي کرد که با آن جثه کوچکش 
نمي توانست به خوبي راه برود اما به هر ترتيبي بود خودش را سرپا نگه مي داشت 

و مهمات را به رزمنده ها مي رساند. 
  ماجراي پرچم

يک بار بهنام محمدي به يکي از قسمت هاي اشغال شده شهر مي رود و با پايين 
کش��يدن پرچم عراق، پرچم ايران را آنجا به اهتزاز درم��ي آورد. اين کار باعث 
مي شود دستش مجروح شود، اما رزمنده ها هر کاري مي کنند، او اجازه نمي دهد 
دستش را پانسمان کنند و از آنها مي خواهد باند را در اختيار رزمنده هايي بگذارند 
که بيش��تر از او به اين باند نياز دارند. يکي از رزمنده ها مي گويد: »جالب بود که 
عراقي ها تا مدت ها متوجه نشده بودند بهنام پرچم آنها را پايين کشيده و پرچم 

ايران را جايش گذاشته است.« 
  شهادت بهنام

وقتي حلقه محاصره شهر تنگ تر مي ش��ود، يک روز در خيابان آرش غوغايي از 
گلوله هاي خمپاره دشمن بلند مي ش��ود. در همين حين بهنام از راه مي رسد. 
ترکش خمپاره ها همه جا مي پاشيد و رزمنده ها را مجروح مي کرد. اينجا جاي 
مردهاي بزرگ هم نبود چه برس��د به بهنام که س��ن کمي داشت اما او مي ماند 
و کمي بعد همرزمانش مي بينند آرام در گوش��ه اي افتاده است. وقتي به بهنام 
مي رسند مي بينند خون از سر و سينه اش مي جوشد. بهنام چند روز قبل از سقوط 

خرمشهر به شهادت مي رسد. گويي او توان ديدن سقوط شهرش را نداشت. 

 نوجواني که پرچم دشمن را 
پايين کش�يد

خاطراتي از برادران شهيد جهازي در گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيدان

  نابغه 14ساله
ما دو خواهر و دو برادر بوديم که برادر کوچک ترم 
رضا در 14سالگي در مهر 1361 و برادر بزرگ ترم 
جهانگير در فروردين 1362 به شهادت رسيدند. 
منزلمان در گوهردشت کرج بود. فاصله سني من و 
جهانگير سه سال بود و بقيه با فاصله سني يک سال 
به دنيا آمده بودند. وقتي  رضا به دنيا آمد، پزشک با 
گرفتن اندازه دور سرش به مادرم گفته بود نوزادتان 

خيلي باهوش است و در آينده نابغه مي شود. 
بعد از دس��تور امام خميني)ره( مبني بر تشکيل 
بس��يج 20 ميليوني، ما چهار خواهر و برادر عضو 
بس��يج ش��ديم. از جمله  کارهاي رضا در بس��يج 
سازندگي درو کردن محصوالت زراعي کشاورزان 
بود. او همراه دوس��تانش دو روز در هفته به مزارع 
روس��تاييان مي رفتن��د و کمکش��ان مي کردند. 
همانطور که پزش��ک ب��ه مادر گفته ب��ود که رضا 
بچه اي باهوش اس��ت، ما اين تيزهوشي رضا را در 
لحظه لحظه زندگي اش مي ديديم. به عنوان مثال 
وقتي براي آموزش نظامي به بسيج رفته بوديم، رضا 
به قدري س��ؤال  کرد که فرمانده گفت ماشاءاهلل با 
اين سن  چقدر دانا و باهوش هستي. مثاًل فرمانده 
مي گفت بُرد اين اسلحه اين مقدار است، سؤاالتي 
که به ذهن ما هم خطور نمي کرد را رضا از فرمانده 
مي پرسيد. رضا آن قدر مشتاق ديدار با امام خميني 
)ره( بود که در ديدار هاي عموم��ي راهي جماران 
مي شد. حتي يک بار هم روي دوش پدرم رفته و بر 

دست امام بوسه زده بود. 
  تک تيرانداز نوجوان

از زمان آغاز جنگ تحميلي برادر بزرگ ترم جهانگير 
به مناطق جنگي مي رف��ت و فرماندهي گروهان 
يک��ي از لش��کرهاي محمدرس��ول اهلل )ص( را بر 
عهده داش��ت. فروردين 61 رضا  همراه تعدادي از 
دوستان مسجدي و بسيجي براي بازديد از مناطق 
جنگي عازم مهاباد ش��دند. پس از 15 روز رضا به 
منزل بازگشت اما ديگر رضا، رضای سابق نبود؛ او 
شيفته جبهه شده بود. رضا با اصرار فراوان خانواده 
را راضي کرد تا به جبهه برود. سن پاييني هم داشت 
اما با ترفند تغيير تاريخ تولدش راهي جبهه ش��د. 
باالخره هر طوري بود رضا و عليرضا محمودي با هم 
به جبهه کامياران کردستان رفتند و سه ماه  آنجا 
بودند. آن سال رضا کتاب هاي درسي اش را به جبهه 
برد و آنجا درس خواند. خرداد 61 و موقع امتحانات 
بود که رضا به خانه بازگش��ت؛ وقت��ي کارنامه اش 
را گرفتيم با نمرات عالي قبول ش��ده بود. او حتي 
در دوره امتحانات به دانش آموزاني که درسش��ان 
ضعيف بود، کمک مي کرد. آنها بع��د از امتحانات 
خرداد دوباره هم��راه جهانگير به جبهه هاي غرب 

بوکان رفتند. 
  هم قد آرپي جي

جهانگي��ر برايمان تعريف مي کرد ک��ه يک بار در 
جبهه غرب از تپه اي باال مي رفتيم. قطار فشنگ 
دور کمرم و آرپي جي روي دوش��م بود. خيلي راه 
رفتيم و کم کم داشتم توانم را از دست مي د ادم. من 
فرمانده گروهان بودم اگر مي بريدم و مي نشستم، 
بقيه گروهان مي نشس��تند و به کمي��ن کومله و 
دموکرات مي افتاديم و اسير مي شديم.  همين طور 
که خس��ته بودم با خود گفت��م خدايا کمک کن 
امدادهاي غيب��ي ات کجاس��ت؟ يکدفعه ديدم 
رضا مثل قرقي ب��ه طرفم آمد و گف��ت جهانگير 
آن آرپي جي را به من بده. ب��ه رضا گفتم برو بچه 
تو خودت هم قد آرپي جي هس��تي! تو نمي تواني 
آرپي جي بياوري. رضا آرپي جي را از من گرفت و 
جلوتر از من راه افتاد و من آنجا امداد خداوند را به 

اين شکل ديدم. 
  دست رزمنده ها بوسيدني است 

ش��هريور بود که عليرضا محمودي و رضا به کرج 
بازگش��تند و هر دو در دبيرستان س��پاه ثبت نام 
کردند. رضا آزمون ورودي را داد و بعد از چند روز از 

آزمون آقاي قرائتي با رضا مصاحبه کرده بود. وقتي 
آقاي قرائتي مجدد رض��ا را مي بيند رضا موتورش 
را تعمير کرده  و دس��تش روغني ش��ده بود. آقاي 
قرائتي مي خواس��ت با رضا دست بدهد، رضا گفته 
بود ببخش��يد من موتورم را تعمير کرده ام و دستم 
روغني اس��ت. آنجا آقاي قرائتي ب��ه رضا گفته بود 
»دست شما رزمنده ها بوس��يدني است حتي اگر 

روغني باشد.« 
  سفر بي بازگشت

قرار بود 10 مهر 61 جواب آزمون دبيرستان سپاه 
بيايد. پدر و مادرم به رضا گفتند به جبهه نرو و صبر 
کن تا جواب آزمون را بدهند. رضا گفته بود 10 روز 
تا جواب طول مي کشد، ناموس ما در خطر است و 
من اين 10 روز را منتظر بمانم و بخورم و بخوابم؟! 
اين بود که رضا راهي منطقه سومار شد و يک روز 
قبل از جواب آزمون دبيرستان سپاه در آزمون الهي 
پذيرفته شد و به شهادت رس��يد. البته رضا قبل از 

رفتنش گفته بود اين سفر بازگشتي ندارد. 
رضا در عمليات مسلم بن عقيل با رمز يا ابوالفضل)ع( 
بر اثر اصابت تير دوزمانه به شدت مجروح شده بود. 

او تشنه بود. همرزمش گفته بود آب بياورم بخوري؟ 
گفته بود نه مي خواهم مثل حضرت ابوالفضل )ع( 

تشنه به شهادت برسم. 
  پيكر سالم

رضا در مس��جد محله بس��يار فعال بود و همه او را 
مي شناختند. بعد از شهادت رضا در مسجد محله 
بوديم که مکبر مسجد از پش��ت بلندگو اعالم کرد 
يکي از نوجوانان مس��جد به شهادت رسيده است؛ 
در همين لحظه م��ادرم فوري خ��ود را به پدرم در 
قسمت مردانه مي  رس��اند و مي گويد من مي دانم 
مي خواهند خبر ش��هادت رضا را بدهند که پدر و 
مادرم به گريه افتاده بودند.  بعد از چند روز پيکر رضا 
در امامزاده محمد کرج تشييع و به خاک سپرده شد. 
عليرضا محمودي از دوستان صميمي رضا بود. بعد 

از شهادت رضا، عليرضا حال و هواي ديگري داشت. 
حتي در وصيتنامه اش نوش��ته بود که اگر ش��هيد 
شدم، پيکر من را کنار مزار رضا دفن کنيد. چهار ماه 
بعد از شهادت رضا، عليرضا در بهمن  61 به شهادت 
رسيد. قرار ش��د پيکر عليرضا را کنار دوستش به 
خاک بسپارند. آن روز ما هم به امامزاده محمد رفته 
بوديم. وقتي کنار قبر رضا را حفر کردند، قبر رضا به 
اندازه 20 سانتي متر باز شد. آنهايي که قبر را حفر 
مي کردند، ترسيدند و از آنجا رفتند. از طرفي نگران 
بودند که نکند بوي تعفن جنازه فضاي امامزاده را پر 
کند. چند دقيقه بعد بوي عطري در فضاي امامزاده 
پيچيد. يکي از دوستان خود را به محل باز شده قبر 
رساند و گفت منشأ بوي عطر از قبر رضاست و پيکر 
او س��الم اس��ت. من تعجب کردم و با خودم گفتم 

چنين چيزي امکان ندارد که پيکر بعد از چهار ماه 
سالم باشد. خود را به داخل قبر حفر شده رساندم و 
از آنجا قبر رضا را ديدم. تاکنون جز با چند نفر درباره 
آنچه در قبر رضا ديدم با کسي صحبت نکردم. اما با 
ديدن پيکر سالم رضا و استشمام بوي عطر در داخل 
قبر از هوش رفتم. حال خوشي داشتم بعد از اينکه 
به هوش آمدم، مقداري از خ��اک داخل قبر رضا را 
برداشتم و اهل خانواده هر وقت دلتنگ مي شديم 

آن را مي بوييديم. 
  برادر روحيه

بعد از شهادت رضا فرماندهان به منزلمان آمدند و 
گفتند ما به رضا در جبهه مي گفتيم »برادر روحيه« 
وقتي او مي ديد کس��ي حال خوبي ندارد سراغش 
مي رفت و با صحبت ها و شوخي هايي که مي کرد، به 
او روحيه مي داد. انگيزه بسيار زيادي در مبارزه در 
جبهه غرب با ضدانقالب و در جبهه جنوب با بعثي ها 
داش��ت که ما اين را از نامه هايش مي فهميديم. به 
عنوان مثال در يکي از نامه هايش نوشته بود: »بله 
مادر و پدر و برادر و زن برادر و خواهران عزيزم جبهه 
جبهه است و هيچ چيز نمي توان مساوي با آن يافت، 
اينجا سرزمين شهيدان گمنام و غريب است، اين 
تپه اي که ما بر آن مستقر هستيم تاکنون از شهر تا 
اينجا هنگام حمله به طرف ضد انقالب بيش از 60 
شهيد خرج برداشته است، آن هم با چه وضعي، صد 
رحمت به جبهه هاي جن��وب و جنگ با عراق آنجا 
انسان خاطرش جمع است که دشمن رو به روست و 
وضع معلوم است، ولي اينجا دشمن ناشناخته است 
به هر فردي از کوچک و بزرگ، زن و فرزند و مرد بايد 
به ديده مشکوک نگريست.« او در نامه هايش ما را به 

صبر سفارش مي کرد. 
  ازدواج و جبهه

جهانگير فرزند بزرگ خان��واده بود. پدر و مادرم 
مانع  رفتن او به جبهه نمي ش��دند. وقتي چهارم 
دبيرس��تان بود، پدر و مادرم با جهانگير تصميم 
گرفتند تا جهانگير ازدواج کند و ديگر به جبهه 
نرود. با جهانگير صحبت کردند و قرار شد براي 
خواستگاري و نامزدي دخترخاله ام به يزد برويم. 
بعد از برگزاري مراسم نامزدي، در يزد بوديم که 
خانواده ها با نظر عروس و داماد تصميم گرفتند 
عروس را به منزلمان بياوريم. با همسايگانمان در 
کرج تماس گرفتيم تا منزلمان را آماده عروسي 
کنند. م��ا هم از ي��زد راه افتاديم و ب��ه منزلمان 

برگشتيم و مراسم عروسي برگزار کرديم. 
يک ماه بعد از برگزاري مراس��م عروسي، جهانگير 
دوباره راهي جبهه شد و ازدواج هم نتوانست مانع 
رفتنش به جبهه شود و او در رفت و آمد بود. بعد از 
مدتي همسر جهانگير باردار شد. زماني که جهانگير 
و رضا در جبهه بودند، رضا در نامه هايش مي پرسيد 
که من عمو شده ام يا نه؟ وقتي محمد فرزند جهانگير 

به دنيا آمد، رضا خيلي خوشحال شد. 
بعد از شهادت رضا، جهانگير خيلي بي تابي مي کرد 
و مي گفت رضا تو هميش��ه اول بودي؛ قبل از من 
به ديدن امام رفتي و در ش��هادت هم اول ش��دي. 
جهانگير در جبهه آرپي جي زن بود که در فروردين 
1362 وقتي که تنها فرزندش هفت ماهه بود و تازه 
بابا مي گفت، به شهادت رسيد و پيکرش کنار رضا 

آرام گرفت. 

همين ط�ور که خس�ته ب�ودم با خود 
گفت�م خدايا کم�ک ک�ن امدادهاي 
غيبي ات کجاس�ت؟ يكدفع�ه ديدم 
رضا مثل قرقي به طرف�م آمد و گفت 
جهانگير آن آرپي ج�ي را به من بده. 
به رض�ا گفتم برو بچه ت�و خودت هم 
قد آرپي جي هس�تي! ت�و نمي تواني 
آرپي جي بي�اوري. رض�ا آرپي جي را 
از من گرفت و جلوت�ر از من راه افتاد

بعد از ش�هادت رضا، عليرضا حال 
و ه�واي ديگ�ري داش�ت. حت�ي 
در وصيتنام�ه اش نوش�ته ب�ود 
که اگر ش�هيد ش�دم، پيك�ر من را 
کنار م�زار رض�ا دفن کني�د. چهار 
ماه بعد از ش�هادت رض�ا، عليرضا 
در بهم�ن  61 ب�ه ش�هادت رس�يد

»برادر روحيه« 14ساله بود كه شهيد شد

   زهرا محمدزاده
28 مهر س�الروز ش�هادت بهنام محمدي، يكي از ش�هداي ش�اخص 
نوجوان دف�اع مق�دس و از اس�طوره هاي مقاومت خرمش�هر اس�ت. 
اين ش�هيد بزرگوار ک�ه متول�د بهمن  1345 ب�ود، هنگام ش�هادتش 
در مه�ر 1359، هنوز تا 14س�الگي راه داش�ت و اينگونه با ش�هادتش 
در يك�ي از حس�اس ترين مقاط�ع تاري�خ دف�اع مقدس، ب�ه قهرمان 
13 س�اله خوني�ن ش�هر مع�روف ش�د. در چهل ويكمي�ن س�الروز 
ش�هادت بهنام محمدي، يادک�ردي از اين ش�هيد را پي�ش رو داريد. 

يادکردي از شهيد نوجوان بهنام محمدي
 به مناسبت شهادتش در 28 مهر1359
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   فاطمه ملكي
ش�هيد 13س�اله »عليرضا محم�ودي« را خيلي ها با عكس مش�هورش مي شناس�ند. عكس�ي ک�ه در آن عليرضا اس�لحه به دس�ت کنار 
تانک چرت زده ت�ا خس�تگي رزم را از تن نحيفش ب�ه در کند. اين ش�هيد يک رفيق داش�ت به نام »رضا جه�ازي« که عليرض�ا او را رفيق 
راه بلد و معلم خود مي دانس�ت. آخر رفاقت ه�اي بچه هاي ده�ه 4۰ با همه رفاقت ها فرق داش�ت. آنه�ا در دوران پيروزي انقاب اس�امي 
دانش آموز بودن�د و با هم اعامي�ه پخش مي کردند. ب�ا اينكه 1۰ س�اله بودند، اما مس�ائل پيرامونش�ان را خوب درك و تحلي�ل مي کردند. 
وقتي رضا جهازي در عمليات مس�لم بن عقيل به ش�هادت رس�يد، عليرضا دلتنگ تر از هميش�ه ش�د و وصيت کرد اگر به ش�هادت رسيد 
او را کن�ار مزار رضا دف�ن کنند. بعد از چهار ماه عليرضا هم ش�هيد ش�د و کنار رفيقش آرام گرفت. 9 مهر س�ي  ونهمين س�الگرد ش�هادت 
»رضا جهازي« در عمليات مس�لم بن عقيل اس�ت. رضاي 14س�اله اي که به گفته همرزمان و فرمان�ده اش به رزمنده ها روحي�ه مي داد. پاي 
صحبت هاي زهرا جهازي خواهر ش�هيدان »رض�ا و جهانگير جه�ازي« مي نش�ينيم و او از کودکي هاي رض�ا تا ش�هادتش روايت مي کند. 
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