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با تشکر از

ایچی،  شيروانی  قاسمی، حسينعلی  عبدالرضا  آقایان  شهيد؛  همرزمان   

عبدالصمد  گل محمدی،  عزت اهلل  غفاری،  نوراهلل  کيانی،  )جمعلی(  محمد 

علی مراد  ميرزاکوچکی،  منصور  غيبی پور،  سياوش  گنجی،  عبداله  رجبی، 

هفشجانی،  عزیزی  امين  سّيدین،  محسن  سيد  قاسمی،  ابراهيم  سعيدی، 

مسعود خوشکنار، ناصر باقری، سهراب عالمی، رضا رئيسی و علی رضا حيدری.

 و آقایان حسن رضایی و منصور ایمانی و پژمان مرادی که در جمع آوری 

و تدوین مطالب ما را یاری کرده اند.



برگ های  تا  کرد  نصيبم  که  توفيقی  برای  سپاسگزارم،  را  بزرگ  خدای 

زرینی از زندگی پربار یکی از شهدای دفاع مقدس را برای آیندگان ثبت کنم 

و با مدد از حضرتش سرگذشت یکی از مردان مبارز را بنویسم؛ رزمنده ای که 

بيش از شصت ماه در جبهه حضور داوطلبانه داشت و ده سال پس از اتمام 

جنگ، مصداق آیه    ی »ِمَن الُمؤِمنيَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَ َعلَيِه َفِمنُهم 

َمن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر«1 شد و به یاران شهيدش پيوست؛ یارانی که 

آرش وار و با تمام وجود هرچه در توان داشتند گذاشتند تا ميهن عزیزمان را از 

خطر تسخير نجات دهند؛ کسانی که گوش به فرمان امام خمينی)ره( جانانه در 

راه ميهن جان فشانی کردند؛ به ویژه همشهری های غيور شهرم آبادان، همان 

اسطوره های مقاومت و ایثار.

شهيد حشمت اله حيدری جانبازی بود که آخرین ماه های زندگی اش را در 

سخت ترین شرایط جسمی گذراند و خداوند عالی تر ین تجارب معنوی را به پاداش 

سال ها رزم و روزهای صبرش برای او مقدر کرد.

با  روزی  که  می گذشت  برادرم  شهادت  از  سال  دو  بود.   1379 سال   

1- احزاب/23

مقدمه
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مشاهده ی آگهی بنياد شهيد در یکی از اتوبوس های شهری با عنوان مسابقه 

داستان نویسی »رؤیاهای صادقه ی شهيدان« به یاد روزهای پر مرارت برادرم و 

رؤیای صادقه ی او افتادم. سر ذوق آمده، بخشی از زندگی برادر شهيدم را در 

قالب داستان کوتاه نوشتم که مورد توجه بنياد شهيد قرار گرفت. پس از آن 

تصميم گرفتم زندگی نامه نسبتاً کاملی از شهيد حشمت اله حيدری بنویسم. 

نمی  دانستند،  را  ایشان  نشيب  های شهادت  و  فراز  که  برای کسانی  گاه  هر 

بخش  هایی از زندگی  اش را تعریف می  کردم؛ منقلب می شدند و کمتر کسی 

بود که با شنيدن ماجرای لحظه ی آسمانی شدنش که در فصل ششم به آن 

پرداخته  ام، اشك از چشمانش سرازیر نشده، از کنار ماجرا به راحتی بگذرد؛ 

بنابراین عزمم را جزم کردم تا با شرح بخش هایی از زندگی ایشان خصوصاً 

حکایت عروج و مالقات او با شهدا، روایتی منطبق با واقعيات را بنگارم.

 مدتی از این تصميم می گذشت که روزی دفتر یادداشت روزانه برادرم 

آیت اله را دیدم که در روزهای بيماری برادر شهيدم و ضمن پرستاری از او 

مطالبی را نوشته بود. پس از ثبت آن یادداشت  ها، فيلمی به دستم رسيد 

که بنياد شهيد از مصاحبه با خواهر و مادر و همسر برادرم ضبط کرده بود. 

با فراهم شدن این منابع، دیگر حجت بر من تمام  شد و تدوین مطالب و 

نوشته  ها را آغاز کردم. در این فرایند جای نظرات همرزمانش خالی بود که 

آن هم به لطف جلسات ساالنه ی آنان فراهم شد و خاطرات تعدادی از یاران 

را نيز  ثبت کردم.

به دليل فراز و نشيب  های فراوان زندگی شهيد، مایل بودم که متن نوشتار 

حقایق  تدوین  راستای  در  امانت  اما حفظ  شود؛  تنظيم  داستانی  به صورت 

مقدمه
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زندگی شهيد مهم  تر بود. با توجه به عالقه  ی اعضای خانواده به طرح واقعيت ها 

به همان صورتی که اتفاق افتاده بود و ضرورت بيان مستقيم خاطرات از قول 

شاهدان زندگی شهيد، شيوه مستندنویسی را در اولویت قرار دادم و با استفاده 

از گفتار و نوشتار مستقيم بستگان و همرزمان، آن ها را با تأکيد بر حفظ امانت 

بازنویسی کردم. وجود فرازهای حساس عرفانی در زندگی ایشان که نمونه ای 

از هزاران شهيد عارف ميهن اسالمی مان است، مرا بر آن داشت تا هر جا الزم 

دیدم به تحليلی کوتاه بپردازم؛ هر چند در خور شهيد نباشد!

بی تردید شایسته ترین افراد برای شرح زندگی و رفتار شهدا کسانی هستند 

که با آن ها زندگی کرده و یا در جریان آن مقطع تاریخی از زندگی شان قرار 

گرفته باشند تا   بتوانند انگيزه های رفتاری آن ها را تحليل کنند. اميد است که 

پروردگار هستی، تالش اندک و در حد بضاعت مرا در تدوین دیرهنگام زندگی 

ایشان بپذیرد و به همه خانواده های شهدا توفيق ثبت خاطرات عزیزانشان را 

عنایت کند.

افسانه حیدری، خواهر شهید حشمت  اله حیدری 



طلوعی دوباره

شهيد به ظاهر غروبی دارد و در معنا طلوعی 

جاویدان؛ غروبی که آن را به سوگ می نشينيم 

از آن غافليم و خدا می داند که  و طلوعی که 

شهيد با طلوعش زمين و زمان را روشن می کند 

و به جهان مفهومی می بخشد که با نگاه ظاهری 

و محدود ما قابل درک نيست... »شهيد معرکه« 

با  شهيد«  »جانباز  و  دارد  زودهنگام  غروبی 

غروبی سخت و طوالنی به خيل یاران عاشق و 

شاهد خویش می پيوندد؛ در »طلوعی دوباره«...





فصل اول؛ کودکی و نوجوانی
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تولد

دوران  مادرم  می  کردیم.  زندگی  آبادان  شهر  در  ما  و  بود   1345 سال 

بارداری اش را می گذراند. با اینکه صاحب شش فرزند قد و نيم قد بود، محبت 

زیادی نسبت به نوزادی داشت که قرار بود به زودی دنيا بياید. شبی خانم 

مؤمنه ای از بستگان که سال ها پيش به رحمت خدا رفته بود، به خوابش آمده 

و به مادرم شاخه ای گل سرخ داده و گفته بود این را بده به آقا حيدر؛ یعنی 

پدرم.

مادر خوابش را برای یکی از همسایه ها تعریف کرده و او آن را به »فرزند 

صالح« تعبير نموده بود. شاید این حدیث پيامبر)ص( را می دانست که »فرزند 

صالح، گلی از گل های بهشت است!« مادرم بعدها می گفت: »با اینکه از تعبير 

زیبای خوابم خوشحال بودم، اما گاهی به فکر فرومی رفتم و می گفتم آخر چرا 

گل؟! گل زیباست؛ ولی عمر کوتاهی دارد! خدایا« و آخرش می گفتم: »خير 

است إن شاءاهلل، توکل بر خدا«.

 به هر تقدیر گل مادر، بيست و چهارم آذر همان سال در آبادان به دنيا 

آمد و اسمش را گذاشتند حشمت اله. از بدو تولد، کودکی شيرین و بانمك 
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و عزیزکرده ی خانواده بود. مادر با صدای پرمهر، گهواره اش را می جنباند و 

می خواند: »الال الال گل طه؛ الال الال گل الله؛ الال الال گل نرگس؛ الال الال 

گل مریم...«

حشمت اله کودکی اش را با نوازش های مادر مهربان و توجه  پدر سخت کوش 

و در فضایی سرشار از عاطفه ی خواهران و برادران خود پشت سر   گذاشت...

سخاوت 

یك روز حشمت اله پنج ساله، همراه مادر به مغازه رفته بود. مادر برای 

او هم بيسکویتی خریده بود و در راه خانه، آن را باز کرده و داده بود دست 

حشمت اله. مادر تعریف می کرد:

توی راه خانه، بچه ام حشمت اله هر طفلی را که می دید، یك بيسکویت 

به او می داد. دیدم بيسکویتش دارد تمام می شود که گفتم: »فدایت بشوم، 

تو همه ی بيسکویت هایت را دادی به بچه  ها، برای خودت چيزی نماند که!« 

حشمت با شيرین زبانی گفت: »مامانی بچه ها بيسکویت نداشتند؛ به من نگاه 

می کردند دلشان می سوخت!«

تمرین رزم

خانه ی ما نزدیك رودخانه بهمن شير بود. گاه برای بازی و سرگرمی ، با 

هم به کنار رودخانه می رفتيم. تکه چوبی برمی داشتيم و منتظر می ماندیم 

تا ملخی روی چوب بنشيند و آن را بگيریم. ملخ هایی که سبزرنگ بودند، به 

آن ها ملْخ سيدی می گفتيم. حشمت اله ملخ هایی را که می گرفت، زود آزاد 

فصل اول؛ کودکی و نوجوانی
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می کرد. با نزدیك شدن فصل تابستان به سمت نخلستان می رفتيم و برای 

باال رفتن از نخل ها، مسابقه می دادیم. با اینکه حشمت از من کوچك تر بود، 

خودش را آن باال، نزدیك خرماهای نارس سبزرنگی می رساند که به آن ها 

»چمری« می گفتيم. با حسرت باال رفتنش را نگاه می کردم و به مهارتش غبطه 

می خوردم. آن روزها درک خاصی نداشتم؛ اما سال ها بعد وقتی می شنيدم که 

حشمت اله در خط مقدم جبهه، کارش باال رفتن از دکل های دیده بانی بوده 

است، یاد نخل ها می افتادم و به خودم می گفتم؛ او از کودکی خودش را برای 

کارهای نفس گير آماده کرده بود!

گاهی هم با ورق های روزنامه، بادبادک درست می کردیم و با نخ  قرقره 

به هوا می فرستادیم. توی این بازی تقسيم کار کرده بودیم؛ خرید سریش، 

چسباندن گوشواره و دم بادبادک و نگه داشتن قرقره با حشمت اله بود.

وقتی حشمت نه ساله شد، دیگر سرگرمی های بچگانه مثل ملخ های لب 

رودخانه و بادبادک بازی او را راضی نمی کرد. آن روزها بيشتر خانواده ها، امکان 

بزرگ ترم،  برادر  حال  این   با  نداشتند؛  بچه هایشان  برای  اسباب بازی  خرید 

عبداله برایش تفنگ ساچمه ای خریده بود.

یك روز محمد پسر همسایه، به حشمت گفته بود: »تو نمی توانی شليك 

کنی، فقط برای الف زدن و پُز دادن تفنگ دست گرفتی. اگر می توانی پاشنه ی 

پای مرا بزن«. حشمت اله از فاصله ی حدود هشت متری، پاشنه ی محمد را 

هدف گرفته بود و عين تك تيرانداز، ساچمه را دقيقاً به همان نقطه ای زده بود 

که پسرک نشان داده بود! بچه ها فوری خودشان را به درِ خانه محمد رسانده و 

خبر داده بودند. مادرم که اتفاقاً در خانه ی آن ها بود، با شنيدن این خبر، نگران 
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و هراسان، بالفاصله محمد را با مادرش، به درمانگاه رسانده و پاِی ساچمه 

خورده اش را پانسمان کرده بودند. بعد از آن حادثه بود که بچه های محل، 

تبحر حشمت اله را در هدف گيری جدی می گرفتند و دیگر از او نمی خواستند 

که مهارتش را نشان بدهد.

بچگانه ی  شيطنت  و  کودکی  سِر  از  محمد،  پاشنه ی  گرفتِن  نشانه 

حشمت اله بود. او با عقل کودکی اش، ابداً تصور نمی کرد؛ ساچمه به رفيِق 

همبازی اش آسيبی برساند. بعد از این اتفاق، خيلی ناراحت بود و ناراحتی اش 

البته برای ما هيچ تعجبی نداشت. آخر حشمت رفتار بچه هایی را که به این 

و آن زور می گفتند و آزار می رساندند، اصاًل برنمی تابيد. این خصلت از همان 

دوره ی بچگی با او بود. گاهی فکر می کنم شاید برادرم ناخودآگاه از همان 

کودکی داشت خودش را برای ایستادن و مبارزه در برابر دشمن آماده می کرد.

قلدر ستیزی

پسرعمویمان علی رضا که در کودکی همبازی حشمت اله بود و اتفاقاً در 

سال های جنگ همرزمش شد، تعریف می کند: »حشمت  از بچگی، همه جا 

طرفدار مظلوم بود؛ زیر بار حرف زور نمی رفت و فوری در برابرش واکنش 

نشان می  داد. من دبستانی بودم و او راهنمایی؛ ولی با هم توی یك مدرسه 

از بچه های نوبت صبح که بزرگ تر بودند، به دبستانی ها زور  بودیم. بعضی 

اما  را می گرفتند؛  گاهی خوراکی هایشان  و  اذیتشان می کردند  و  می گفتند 

بچه های کوچك تر، زورشان به آن ها نمی رسيد و جرئت اعتراض نداشتند. یك 

روز که حشمت اله شاهد قلدری چند نفرشان بود، با آن ها درگير شد و کتك 

فصل اول؛ کودکی و نوجوانی
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خورد؛ ولی حسابی کتکشان هم زد. او با این کار درس خوبی به همه داد؛ 

هم به بزرگ ترها، هم به کوچك ترها. بچه های کوچك  جرئت پيدا کردند و یاد 

گرفتند که نباید زیر بار زور بروند و بزرگ ترها حساب کار دستشان آمد. آن ها 

جلوی کوچك ترها، خرد شده بودند و دیگر طرفشان نمی آمدند«.

کودک انقالبی

گرفته  انقالب شدت  برای  مردم  راهپيمایی های  که  ماهی می شد  چند 

بود. حشمت اله می خواست به کالس اول راهنمایی برود که مدارس آبادان 

به خاطر پيوستن فرهنگيان به جمع مردم انقالبی و تحصن کنندگان تعطيل 

شد. حشمت خيلی دوست داشت همراه ما به تظاهرات بياید؛ ولی ما از ترس 

دست  از  ما  که  می شد  الزم  اگر  طرفی  از  می کردیم.  مخالفت  او  با  جانش 

مأموران شاه فرار کنيم، بدون حشمت اله راحت تر بودیم و فوری  در می رفتيم.

هرچه از روزهای انقالب می گذشت و تنور اعتراضات داغ تر می شد، عطش 

حشمت هم برای شرکت در تظاهرات اوج می گرفت. او که تازه دوره ی ابتدائی 

را تمام کرده بود، بيکار نمی نشست و شب ها همراه خانواده به پشت بام می رفت 

و با صداِی کودکانه اش بلند اهلل اکبر می گفت. آن موقع خانه مان نبش خيابان 

بيست متری و نزدیك شط بود. گاهی که تانك های ارتش از آنجا رد می شدند، 

حشمت اله با شنيدن غرش تانك ها، بالفاصله خودش را با شتاب به پشت بام 

می رساند و فریاد می زد: »مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه!« با اینکه صدایش 

در هياهوی تانك های غّران گم می شد، باز هم با فریاد شعار می داد. شاید 

می خواست صدایش را چنان بلند کند که مأموران رژیم بشنوند و از اراده ی 
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محکم ملّت برای انقالب آگاه شوند.

 روزهای نزدیك به پيروزی انقالب، گاهی تظاهرکنندگان در »دانشکده ی 

نفت آبادان« تجمع می کردند؛ مکانی که با وجود متخصصان غربی، مخصوصاً 

انگليسی ها و آمریکایی ها، کانون مبارزه و محل بيداری جوانان تحصيل  کرده، 

مؤمن و انقالبی آن موقع بود. یك روز که ما پنهانی و دور از چشم حشمت اله و 

خواهر کوچك ترم به دانشکده ی نفت رفته بودیم، او متوجه رفتنمان شده بود؛ 

ولی با این گمان که ما رفته ایم پاالیشگاه نفت، دست خواهرم را گرفته بود و 

دو نفری سوار تاکسی، مسيری طوالنی تا پاالیشگاه آبادان را طی کرده بودند.

مقابل پاالیشگاه نگهبان  پرسيده بود: »شما دو تا بچه اینجا چه می کنيد؟« 

جواب داده بودند: »خواهرها و برادرم قرار بوده بيایند اینجا تظاهرات، ما هم 

آمدیم...«

نگهبان که ظاهراً خودش هم از مخالفان رژیم بوده، با اینکه ترسيده بود، 

اما از روی دلسوزی گفته بود: »اینجا پاالیشگاه نفت است نه دانشکده نفت! 

زود بجنبيد تا کسی متوجه نشده و مأمورها سروقتتان نيامده اند، فرار کنيد!«

حشمت اله و خواهرم تازه متوجه شده بودند که به جای دانشکده نفت، 

رفته اند پاالیشگاه نفت...

تکلیف الهی

انقالب به پيروزی رسيد؛ ولی مردم باز نگرانی داشتند و همچنان برای 

حفظ آن در تالش بودند. اوایل پيروزی، سلطنت طلبان و گروهك های وابسته، 

مدام دسيسه می کردند. ملّت هم برای حفظ انقالب، می آمدند در صحنه و هر 

فصل اول؛ کودکی و نوجوانی
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جا الزم بود تظاهرات راه می انداختند. حشمت اله هم همراه بزرگ ترها در این 

راهپيمایی ها شرکت می  کرد.

چند ماه پس از پيروزی انقالب، مرداد 58 بود که حضرت امام)ره( در 

حمایت از مردم فلسطين، آخرین جمعه ی ماه رمضان را به عنوان روز قدس 

اتحاد مسلمانان جهان در مقابل  بيداری و  با هدف  اعالم کردند. روزی که 

گرمای  و  هوا  شرجی  وجود  با  حشمت اله  روز  آن  شد.  نام گذاری  اسرائيل 

»خرماپزان« برای اولين بار تك وتنها به راهپيمایی رفته بود. وقتی خسته و 

تشنه برگشت و تعجب ما را دید، درحالی که نای حرف زدن نداشت، گفت: 

»شما فکر می کردید من بچه ام و نمی توانم خودم تنهایی بروم راهپيمایی؟!«

حشمت اله از کودکی کم کم نمازش را شروع کرده بود و در سيزده سالگی 

سعی می کرد آن را ترک نکند. وقتی به او می گفتند که هنوز نماز بر تو واجب 

نشده، از روی صفای دل می گفت: »نمازهایم را به خدا قرض می دهم تا اگر 

یك روز نتوانستم نمازم را بخوانم، قباًل جبران کرده باشم«. آن روزها از حرف 

او تعجب می کردم و نمی دانستم نوجوانی که هنوز خِط لبش سبز نشده، این 

معرفت و پاکی دل را از کجا آورده است! از قضا روزهای آخر عمرش شدت 

بيماری اش به حدی بود که گاهی نمی توانست نماز بخواند! وقتی آن حرف 

حشمت را به یاد می آوردم می گفتم: »سبحان اهلل!« احساس می کردم برادرم 

قول خودش،  به  آخر  داشت؛  نخواهد  غم  دوست،  در حضرت  موقع حضور 

حسابش را پيش پيش فرستاده بود!
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شیپور جنگ

آبادان برای آماده کردن دانش آموزان و شروع سال تحصيلی، در  مردم 

هجوم  با  مهر 59  از  قبل  روز  یك  تحميلی،  که جنگ  بودند  جنب وجوش 

سرتاسری دشمن بعثی، از زمين و هوا آغاز شد.

عراقی ها در اولين بمبارانشان، چند نقطه از جمله اداره ی آموزش وپرورش 

کارکنان  از  نفر   32 شدیم  باخبر  روز  همان  کردند.  رو  و  زیر  را  آبادان 

آموزش وپرورش، همراه رئيس آن شهيد شده اند. اولين حمله ی بعثی ها در 31 

شهریور 59، آخرین بمباران شهر نبود و سریال جنگ هشت ساله تازه شروع 

شده بود! عراقی ها با انواع هواپيماهای جنگنده، مخصوصاً با ميگ  های شوروی، 

آبادان را شب و روز بمباران می کردند تا مردم را مجبور به تخليه شهر کنند 

و به خيالشان با این ترفنِد وحشيانه، آبادان را آسان تر به اشغال خود درآورند. 

بمباراِن وقت و بی وقت و ویرانی شهر، سهميه ی هر روز ما بود. شهادت زن ها و 

اطفال خردسال، در کنار مردان و جوانان رشيد، قلب مردم آبادان را جریحه دار 

می  کرد...

بيشتر  باالی شهر ظاهر می شدند،  عراقی  وقتی که جنگنده های  شب ها 

مردم به پشت بام می رفتند. ما هم هر از گاهی می رفتيم. حشمت اله آن باال، 

مشت گره کرده اش را به سمت هواپيماها پرتاب می کرد و با اینکه صدایش، در 

ميان انفجار صوتی ميگ ها و شليك ضد هوایی ها محو می شد، فریاد می زد: 

»نامردها! اگر راست می گویيد بيایيد روی زمين بجنگيد تا نشانتان بدهيم...« 

با اینکه سن و سالی نداشت، ولی به پشتوانه ی مشقی که در کودکی برای 

استقامت ورزی و زورستيزی کرده بود، حاال آن باال روی بام خانه داشت به 

فصل اول؛ کودکی و نوجوانی
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نابودی دشمن فکر می کرد...

دو هفته بعد از شروع جنگ و با شدت گرفتن حمالت هوایی و گلوله های 

خمپاره و توپخانه ی دشمن، پدر و برادر بزرگم در شهر ماندند و ما با یك 

ماشين سنگين به همراه مقداری وسيله ی زندگی به شهرکرد زادگاه پدر و 

مادرم مهاجرت کردیم. حشمت هم با ما آمد. با آنکه دیگر صحنه های مرگبار 

جنگ و بمباران شهر را نمی دیدیم، حشمت مدام به فکر مقاومت و جنگ با 

دشمن غّدار بود و علی رغم مساعد بودن اوضاع شهرکرد، به مدرسه هم نرفت. 

انگار از دوری آبادان دل تنگ بود و به خاطر دور کردنش، از دست خانواده 

با  دلخور. همه ی هّم و غم حشمت این بود که خود را به آبادان برساند و 

متجاوزین بعثی سرشاخ شود؛ اما کاری از دستش برنمی آمد؛ سنش کم بود 

و به او اجازه نمی دادند به جبهه برود. با این حال دست روی دست نگذاشت؛ 

رفت و در یکی از پایگاه های بسيج شهرکرد، فنون اوليه ی رزم را یاد گرفت و 

منتظر فرصت مناسبی بود تا به آبادان برگردد.  حتی یك بار هم شناسنامه اش 

را دستکاری کرد تا بتواند به جبهه برود،  اما موفق نشد...
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 اقامت در قم

مرداد سال 1360، حدوداً یك سال از شروع جنگ تحميلی می گذشت 

که خبر شهادت آقا مجيد، همسر خواهرم را آوردند. فقط دو ماه از ازدواجشان 

می گذشت! مجيد عالَم بخش، از قبل انقالب ساکن تهران و دانشجوی ریاضی 

بود و بعد از انقالب در مدرسه ای در کرج معلمی می کرد. با شروع انقالب 

فرهنگی و تعطيلی دانشگاه ها برای ادامه تحصيل به حوزه علميه قم رفت؛ 

ولی آتش جنگ که شعله کشيد، در شهر فاطمه ی معصومه)س( عضو سپاه 

پاسداران شد. کمی بعد با خانواده ی ما وصلت کرد و دو هفته بعد از مراسم 

ازدواجش با همان لباس سبز پاسداری، از قم به جبهه رفت و یك ماه و نيم 

بعد به شهادت رسيد.

روزهای سخت و پرمحنتی را پشت سر می گذاشتيم؛ ویرانی و محاصره ی 

اجباری  کوچ  داشتيم،  را  دادنش  دست  از  خوِف  خرمشهر،  مثل  که  آبادان 

خانواده و حاال هم داغ آقا مجيد که بيشتر از ما، همسرش را سوزانده بود.

خواهرم با شهادت همسرش در قم تنها مانده بود. برای همين از حشمت اله 

که پانزده سال داشت، خواست برای شروع سال تحصيلی جدید پيش او برود 
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و همان جا درسش را ادامه بدهد. حشمت قبول کرد و رفت قم. مدتی می شد 

که با مسجد محل و پایگاه بسيج آنجا انس پيدا کرده و بلوغ جسمی اش را با 

تهذیب و رشد فکری گره زده بود و دوره ی آموزش های رزمی را هم می گذراند. 

همه ی این ها برای او، حکم مقدمه را داشت و هدف اول و آخرش، جنگ و 

جبهه بود و ال غير. مدتی که گذشت خودش هم مهيای رفتن بود...

خواهرم از هوایی شدن حشمت اله در قم تعریف می کند:

اما  دارم،  دوستش  خيلی  من  که  نفر هست  »یك  گفت:  من  به  روزی 

حرف هایی  چنين  او  از  آخر  کردم؛  تعجب  نه!«  یا  می رسم  او  به  نمی دانم 

برنمی آمد؛ پشت لبش هم هنوز سفيد بود! به قد و قيافه اش که نگاه کردم، 

خنده ام گرفت! بدون اینکه توجهی به بهت و حيرتم بکند، پشت بندش درآمد: 

»آبجی! دوست دارم پيش حاج  آقای مسجد برایم استخاره بگيری که آیا برای 

رسيدن به خواسته ام قدم بردارم یا نه؟«

را  اصرارش  راحت شد.  خيالم کمی  آورد،  که  را  و حاج آقا  اسم مسجد 

هم که دیدم، دیگر قبول کردم. جواب استخاره اش این بود: »به خواسته ات 

می رسی؛ ولی خيلی سخت و بعد از مدت های مدید«. همين را برایش توضيح 

دادم؛ حشمت اله شانه ای باال داد و حرفش را خورد...

آن روزها خيلی تقال کرد تا از قم به جبهه اعزام شود؛ اما چون سنش 

پایين بود، به او اجازه نمی دادند، تصميم گرفت خودش به آبادان برود و از آنجا 

راهی برای حضور در منطقه بيابد. روزی که ساکش را بسته بودم و از زیر قرآن 

ردش می کردم، خاطره ی رفتن مجيد جلوی چشمم زنده شد و تنم لرزید. از 

پشت پرده ی اشك نگاهش کردم و بغض آلود گفتم: »داداشی قول بده مواظب 
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خودت باشی!« بغلم کرد و نگاه مهربانش را به چشم های خيسم دوخت و با 

حسرت راز دلش را بيرون ریخت: »نگران نباش آبجی! آن استخاره را به نيت 

شهادت خودم گرفته بودم! برای رسيدن به آن، راه دور و درازی دارم؛ اما باید 

خدا را شکر کنم که باز اميدی هست!«

از حرفش جا خوردم؛ هر چند آن روزها و سال های جنگ، آرزوی شهادت، 

آن هم برای نوجوانی در ابتدای دوران بلوغ عجيب نبود و خيلی از هم سن 

راهی  وصال،  آرزوی  با  بود،  اهلل  الی  قرب  مقصدشان  و  مأوا  که  او  و ساالن 

رشادت های  موجب  شهادت طلبی شان  نيروی  همين  و  می شدند  جبهه ها 

بی نظير آنان در عرصه نبرد حق عليه باطل بود. سرانجام حشمت هم مثل 

بسياری از نوجوانان و جوانان این مرز و بوم، عاشقانه راه جهاد را برگزید، خواب 

راحت را بر خود حرام کرد تا روزها، شب ها، ماه ها و سال های آسایش را برای 

هم وطنانش به ارمغان آورد.

حضور در آبادان

حشمت اله پس از آموزش های نظامی الزم به خيل عظيم رزمندگان و مردم 

بومی آبادان پيوست تا مانع از نفوذ دشمن به شهر شوند و تکليف نامردانی را 

که به ميهنمان تجاوز کرده بودند، یکسره کنند. حشمت فعاليتش را در بسيج 

مسجد جّنت، محله ی ُکفيشه شروع کرد. آن روزها نيروهای بسيجی، بيشتر 

مساجد محالت آبادان را هم مثل مسجد جامع خرمشهر برای پشتيبانی از 

جنگ و تأمين امنيت شهر به پایگاه تبدیل کرده بودند؛ جماعت خائنی هم که 

به آ ن ها ستون پنجم  گفته می شد، به نيروهای صدام اطالعات می دادند. این 
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مزدوران داخلی تعدادشان زیاد نبود، ولی باید شناسایی و دستگير می شدند. 

یکی از مأموریت های حشمت اله در مسجد جّنت شناسایی این افراد بود. گاهی 

هم به ندرت پيش می آمد که این آدم های گمراه، در اوایل مزدوری، از طرف 

بسيجيان هدایت می شدند و توبه می کردند.

روزهای نخست حضور حشمت در پایگاه مسجد جنت بود که مطلع شد 

دوره ی آموزشی جدیدی در کليسای ارامنه برگزار می شود. کليسا در کنار 

مسجد موسی بن جعفر بود که به خاطر شرایط جنگی در اختيار نيروهای 

بسيجی قرار گرفته بود. حشمت در کالس های کليسا هم شرکت کرد و در 

زمينه های اسلحه شناسی، امداد و نجات، فنون رزم، تاکتيك های جنگ شهری 

و معارف و اخالق و احکام آموزش  دید.

گاهی برادر بزرگم آقا عبداله که از نيروهای جهاد سازندگی آبادان بود، به 

او سر می زد و مادر را از اوضاع و احوالش باخبر می کرد.

برادرم می گوید:

یك روز مادر تلفن زد و حال حشمت اله را پرسيد؛ گفتم: »دیروز به او 

سرزده ام، حالش خوب است...«، با ناراحتی حرفم را قطع کرد و گفت: »من 

آرام کردنش  برای  تا صبح درد می کشيد!«  را دیدم، بچه ام  دیشب خوابش 

دیدمش،  که  دیروز  راحت!  خيالت  جان  »مادر  دادم:  اطمينان  او  به  دوباره 

حالش کاماًل خوب بود.« با این حال مادر دوباره اصرار کرد که حتماً برو سری 

به حشمت بزن، می دانم حالش خوب نيست!

گرفتم.  را  و سراغ حشمت  رفتم  به مسجد جنت  مادر  اصرار  به خاطر 

نفت  شرکت  بيمارستان  اورژانس  به  را  حشمت  گفتند؛  مسجد  بچه های 

فصل دوم؛ سال های رزم در نوجوانی و جوانی
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برده اند. بالفاصله به سمت بيمارستان دویدم. آنجا متوجه شدم دیروز بعد از 

رفتن من، به دندانپزشکی رفته تا دندان نيشش را که اذیتش می کرد بکشد. 

ظاهراً دندان پزشك که تجربه کافی نداشته دندانش را کشيده و لثه اش دچار 

درد  و  حالت ضعف  دیدن  با  مسجد  بچه های  بود.  شده  خونریزی شدیدی 

حشمت گفته بودند: »تو برو استراحت کن، امشب ما به جایت پاس می دهيم!« 

تا صبح درد کشيده بود. صبح  آن شب حشمت به پناهگاه مسجد رفته و 

دوستانش متوجه  وخامت حالش شده و او را به اورژانس رسانده بودند.

حشمت اله حضور در بسيج را به زندگی راحت در کنار خانواده و نشستن 

پشت ميز مدرسه ترجيح داد؛ در پایگاه بسيج اروندکنار، دوره های آموزشی 

جدید و کسب مهارت نظامی را از سر گرفت تا روزهای قد کشيدن و مرد 

شدنش را با تالش برای حفظ ناموس و دین و کشورش سپری کند. او با هوای 

داغ آبادان، روزهای گرم و شب های شرجی و با بمباران های مکرر منطقه  آشنا 

بود؛ اما هيچ کدام از این ها مانع حضورش در منطقه نشد.

همراه با تیپ قمربنی هاشم)ع(

و  آبادان  بسيج  در  حضورش  و  رزم  آموزش  دوره های  از  حشمت اله 

اروندکنار، تجربه های خوبی به دست آورده بود. پس از مدتی که برای مرخصی 

به شهرکرد آمد، به تيپ قمر بنی هاشم، یکی از یگان های رزمی و متشکل از 

پاسداران و بسيجيان چهارمحال و بختياری ملحق شد و با آن ها به جنوب 

برگشت.

حاال دیگر مادرم تنها شده بود. از جمع خانواده، حشمت را که تقریباً در 
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آمار خانه نداشتيم؛ چون خودش را وقف جبهه کرده بود؛ پدرم در آبادان مانده 

آبادان  برادر بزرگم در جهاد سازندگی  نان می پخت؛  برای رزمندگان  بود و 

دوره ی  که  دیگرم  برادر  و  بود  و خطرناک  کارش سخت  و  می کرد  فعاليت 

سربازی اش را می گذراند. پيش مادر فقط ما دخترها مانده بودیم و کلی کار 

مردانه! از این جمع غایب و پراکنده، وقتی حشمت اله به مرخصی می آمد، 

می افتاد به جان همين کارها؛ از هم زبانی با مادر گرفته که دل تنگ غيبت های 

طوالنی اش بود تا کارهای سنگين خانه و خریدهای بيرون. آن سال ها، نفت 

و چند قلم از ارزاق مردم کوپنی بود و یك نفر می خواست که فقط به فکر 

کوپن ها و خرید کاالهای اساسی باشد. تازه هر کدامشان، صفی طوالنی داشت 

که گاهی نصفه روز طول می کشيد تا نوبتت برسد؛ مخصوصاً صف نفت، آن 

هم در شهرُکرد که زمستانش از آبان ماه شروع می شد! تازه بعد از اینکه نفت 

را می گرفتی، می ماند بردنش تا خانه که زور و بازو می خواست و کار مردها 

بود! حشمت در آن شرایط، حکم مرد خانه را داشت. هر بار که بعد از چهل، 

پنجاه روز جنگيدن و بی خوابی و خستگی، برای تجدید قوا به شهرکرد می آمد، 

همه ی این کارها در انتظارش بود. با وجود این یك بار نشد ناراحتی یا اعتراضی 

از او ببينيم؛ در عوض به بقيه روحيه می داد و هميشه می گفت: »خدا بزرگ 

است، کارها روی زمين نمی ماند، فقط بگذارید من به کارهای واجب دیگر هم 

برسم...«. منظورش جنگ بود. هر بار که به مرخصی می آمد، بيشتر از چند 

روز نمی ماند و بالفاصله برمی گشت. گاهی هم که برایش نامه  می نوشتيم و 

می گفتيم همه چيز روبه راه است، به فکر اوضاع خانه نباش؛ خيالش راحت 

می شد و دیرتر به مرخصی می آمد.

فصل دوم؛ سال های رزم در نوجوانی و جوانی
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آن روزها بچه های بسيجی پشت جبهه، گروه های خودجوشی در محله ها 

و مساجد راه انداخته بودند تا به خانواده هایی که مردها و جوان هایشان در 

جبهه بودند، کمك کنند. عمده ی کمك ها، همين کارهاِی روی زمين مانده 

بود. به خانواده هایی هم که نان آورشان در جبهه بود، توجه  بيشتری می شد. 

انصافاً جنگ تحميلی، روح تعاون و همبستگی را در وجود مردم دميده بود؛ 

شهرُکرد هم مثل جاهای دیگر؛ مثاًل آقای تجلی که شعبه ی نفت داشت،در 

رساندن سوخت به خانواده های رزمندگان تالش می کرد و جای حشمت اله 

و رزمنده های دیگر را که از خانه و خانواده دور بودند، پُر می کرد. معنی »إِن 

َه یَنُصْرُکْم« همين بود؛ پروردگار عالم، تالش بندگانش را که برای  تَنُصُروا اللَـّ

به  و  را گذاشته  عيالشان  و  اهل  و  ناموس خدا، خانه  و  و ميهن  یاری دین 

جبهه ها رفته بودند، بی جواب نمی گذاشت.

آن زمان هنوز مدت حضور نيروهای داوطلب و بسيجی در جبهه، جزء 

خدمت سربازی شان به حساب نمی آمد. برای همين پدرم به حشمت می گفت: 

به  آماده  کارت  برو  رسيده ،  هم  سربازی ات  و سن  هستی  جبهه  که  »حاال 

خدمت بگير تا وظيفه ات را هم گذرانده باشی«. با توصيه ی پدر حشمت در 

آبان سال 1363  که هنوز یك ماه تا پایان هجده  سالگی اش مانده بود، سرباز 

سپاه شد و دوران رزمش را با خدمت در سپاه پاسداران و کنار همرزمانش در 

تيپ قمر بنی هاشم ادامه داد.

با اینکه حشمت اله سن باالیی نداشت، حضورش در چندین عمليات، از او 

نيرویی زبده و آبدیده  ساخته بود. عالوه بر این استعداد و شهامت او در عمليات 

بدر )اسفند 1363( برای فرماندهانش به اثبات رسيد و به همين خاطر، از او 



35/

خواستند به واحد اطالعات و عمليات و دیده بانی تيپ برود.

حکمت دلواپسی

و  عمليات  و  اطالعات  به  مربوط  دوره های  گذراندن  از  پس  حشمت اله 

دیده بانی همچنان در تيپ قمر حضور داشت. زمستان همان سال به خانه 

برگشت و پس از مدت کوتاهی، ساک دستی اش را که تنها دارایی او در این 

دنيای خاکی بود برداشت تا به جبهه برود. مادر اشك هایش را با چادرنمازش 

پاک  کرد، اشك هایی که در وقت بدرقه ی پسر جوانش، چشمانش را می شست 

تا او را سير ببيند. شاید نگران حادثه ای بود که دلش گواهی می داد!

حشمت اله در عمليات والفجر 8 که منجر به فتح شهر »فاو« عراق شد، در 

تيپ قمر بنی هاشم، دیده بان گردان »یا زهرا« به فرماندهی شهيد »کمال فاضل« 

بود. بار آخری که رفته بود، مدتی از خودش خبری نداده بود؛ نه تلفنی، نه نامه ای 

و نه پيغامی! انگار خيال برگشتن نداشت. آن روزها امکان ارتباط تلفنی با جبهه و 

خبر گرفتن از وضعيت رزمندگان، برای خانواده هایشان به راحتی مهيا نبود. همه 

نگران بودیم و مادر که از همه نگران تر بود طاقت نياورد و از برادرم حفيظ اله 

خواست تا هر طور شده از حشمت اله خبری بگيرد.

برادرم حفيظ اله از محل استقرار تيپ باخبر بود. همان روز به حوالی دارخوین 

رفت؛ جایی که به »انرژی اتمی« معروف بود. از نيروهای دژبانی، سراغ حشمت اله 

را  گرفته و متوجه  شده بود که برادرم همان جا است. حشمت اله با شنيدن خبر 

دل تنگی و بی قراری مادر از حفيظ اله، راضی شده بود چند روزی مرخصی گرفته، 

سری به شهرُکرد بزند و برای گرفتن برگه ی مرخصی به دفتر ستاد تيپ رفته و 

فصل دوم؛ سال های رزم در نوجوانی و جوانی
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هنوز به آنجا نرسيده بود که آن حادثه، در برابر چشم حفيظ اله اتفاق افتاده بود.

برادرم می گوید:

اواخر زمستان 1364 بود که به آنجا رفتم. حشمت را پيدا کردم و راضی اش 

کردم که برود مرخصی بگيرد و چند روزی به خانه برگردد و رفت. ناگهان بمب 

و موشك از آسمان باریدن گرفت. بمباران زیاد طول نکشيد؛ ولی مقر تيپ 

ظرف چند ثانيه به خاک و خون کشيده شد. تا حدودی از محل اصابت بمب و 

موشك فاصله داشتم؛ اما به هم ریختگی اوضاع را جلوی چشم می دیدم. چند 

لحظه ای مات و مبهوت بودم که ناگهان به خودم آمدم و به یاد برادرم افتادم. از 

دلم گذشت که نکند حشمت هم...! در آن وانفسا، مادر و نگرانی هایش به یادم 

آمد؛ مثاًل من آمده بودم، خبر سالمتی پسرش را ببرم که دلش آرام بگيرد. 

بغض گلویم را فشار می داد. همه جا به هم ریخته بود، کجا را باید می گشتم!

هنوز در ميان خاک خون آلود و دود و آتش به دنبالش بودم که یك آن، از 

پشت شيشه ی آمبوالنس، متوجه  نگاه آشنای غریبی شدم؛ آن آشنا حشمت 

بود! آمبوالنس عجله داشت و برادرم، لحظه به لحظه از من دورتر می شد. از آن 

فاصله، چشم های بی حال و چهره ی رنجورش را دیدم که حسابی رنگ باخته 

بود. به حال خودم نبودم، به دنبال آمبوالنس دویدم؛ ولی حشمت با تعدادی 

رزمنده مجروح، از مقر دور شده بود...

از آن باران تير و ترکش،  حشمت اله هم بی نصيب نمانده و مچ دستش 

آسيب دیده بود. او را به بيمارستان صحرایی آن منطقه منتقل کرده بودند. چند 

روز بعد از حادثه، حشمت اله با دست باندپيچی شده و با چهره ای رنگ پریده 

به خانه آمد. مادر که خبر عمليات را شنيده بود و بيشتر از قبل نگران حالش 
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بود، با تعجب نگاهی به دستش انداخت و در آغوشش گرفت. لحظاتی بعد، 

درحالی که خدا را شکر می کرد و لبخند بر چهره داشت، قطرات اشکش را پاک 

 کرد؛ اشك هایی که نمی گذاشتند حشمت اله به آرزویش برسد ...

دوره ی نقاهت حشمت که تمام شد، باز به فکر جبهه افتاد. موقع رفتن 

به مادر گفت: »مادر جان! حاال دیگر رضایت بده. می دانم شما نمی گذارید! 

از آن همه گلوله و خمپاره که از کنار گوشم رد می شود و به من نمی خورد، 

می فهمم که هنوز قلبت به شهادتم راضی نشده«. مادر تحمل این حرف ها 

را نداشت. از او خواست که دیگر به جبهه نرود. حشمت هم بی طاقت بود، 

گفت: »مادر مگر مرا دوست نداری؟ مگر نمی خواهی من به دیدار خدا بروم؟ 

می ترسم جنگ تمام شود و من از قافله عقب بمانم«.

مادرم نگاه خيسش را به او دوخت و با محبت گفت: »این را از من نخواه 

عزیزم؛ من هرگز به شهادتت راضی نمی شوم. همين قدر که اجازه داده ام این 

را روز کنی  باشی و در ميان گلوله  و خمپاره،  شبت  از من دور  همه سال 

بعد  بوسيد،  را  مادر  را شکر کن«. حشمت اله صورت  را شب، خدا  و روزت 

خداحافظی کرد و رفت...

رؤیای صادقه

صدای مارش عمليات که از رادیو پخش می شد، دل مادر پرواز می کرد و 

همان وقت سجاده اش را پهن می کرد و به دعا می نشست و گاه بر سر سجاده 

به خواب می رفت!

او را گرم در آغوش  به مرخصی آمد، مادر  از عمليات که حشمت  بعد 
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گرفت و غرق بوسه کرد و چشم از او برنمی داشت؛ انگار دل تنگی هایش را 

»مادر  گفت:  محجوبانه  و  زد  لبخندی  حشمت اله  می کرد.  برطرف  این طور 

جان شرمنده ام می کنی! من هم دلم برایتان تنگ می شود؛ ولی فعاًل چاره ای 

نيست!...«

لحظاتی از آمدنش گذشته بود که مادر لب باز کرد: »خدا را شکر که سالم 

برگشتی! خواب بدی دیده بودم«. گفتيم خير است مادر، حاال که الحمدهلل 

صحيح و سالم برگشته! مادر که هنوز درگير خوابش بود، ادامه داد: »دیدم 

دهانش  بود...« حشمت اله  افتاده  آب  روی  داری،  تن  به  که  اورُکتی  همين 

باز مانده بود و خيره به مادر نگاه می کرد که مادر با صدای بغض کرده، پی 

خوابش را گرفت: »دیدم کارت های شناسایی ات هم روی آب افتاده بود«. این 

را گفت، بغضش را خورد و سکوت کرد. حشمت اله که چشمانش ِگرد شده 

بود، با تعجب گفت: »بقيه اش! بعدش را بگو!« مادر ادامه داد: »ناگهان خودت 

را دیدم؛ باعجله از روی تخته ای که روی آب بود، رد می شوی...«

حشمت اله خنده ی بلندی سر داد. به طرف مادر آمد و خم شد و دستش 

را بوسيد. مکث کوتاهی کرد،  نفس عميقی کشيد و گفت: »باورنکردنی است! 

مادر جان همه ی این ها را که گفتی عين واقعيت بود، برایم اتفاق افتاده؛ باورم 

نمی شود خوابی با این جزئيات دقيق!« و با خنده ادامه داد: »راستش را بگو، 

نکند دوربين دیده بانی ات از شهرکرد جبهه را می بيند؟!«

 از زمان فتح شهر فاو، اميد حشمت برای شکست دشمن بيشتر شده 

بود و کمتر به مرخصی می آمد؛ احساس تکليف می کرد و حضورش را برای 

شکست دشمن ضروری می دید. این ها زمانی بود که او هم باید مانند بسياری 
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از همساالنش شب ها در خواب خوش و روزها پشت ميز مدرسه می نشست و 

به تحصيل می پرداخت؛ اما او در جبهه جنوب و در آن هوای به شدت گرم و 

گاه مرطوب، نيش پشه هایی را که به شوخی از آن ها با عنوان خمپاره های ریز 

و موذی یاد می کرد، در کنار رگبار گلوله و حمالت سهمگين دشمن تحمل 

می کرد. او در 20 سالگی به جوانی ورزیده، با توان فکری و نظامی باال تبدیل 

شده بود و داشت خود را برای عمليات کربالی 4 و 5 آماده می کرد که از 

سخت ترین و پرتلفات ترین عمليات های تاریخ جنگ بود.

معیار تشخیص

چند روز مرخصی حشمت به سرعت گذشت و او به سراغ ساک خاکی اش 

رفت تا دوباره عازم جبهه شود. حشمت حاال جزء دیده بان  های آبدیده   جنگ 

بود و به حضورش در تيپ قمر، بيش از هميشه نياز داشتند. مادر وقتی که 

دید باز هم آماده ی رفتن شده،  کنارش رفت و با التماس گفت: »چقدر عجله 

داری! تو به اندازه ی کافی جبهه  بودی! جان مادر نمی شود کمی بيشتر بمانی؟ 

به  را  نگاهش  بود،  پایين  ...« حشمت اله سرش  ندیدمت که  من هنوز سير 

مادر انداخت و با آن لبخند هميشگی و لحن محبت آميزش گفت: »من هم 

هيچ وقت از دیدن شما سير نمی شوم مادر جان! راستش انجام تکليف حد و 

اندازه ندارد! می دانم این را به خاطر مهر مادری ات می گویی، وگرنه خودت 

این ها را بهتر از من می دانی...«

مادر هميشه موقع رفتن حشمت اله یاد حرف های نگفته اش می افتاد. شاید 

هم می خواست با این دستاویز، جگرگوشه اش را پيش خودش نگه دارد. باری 
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آن روز لحظه ی رفتن، از او درباره خواستگار خواهر بزرگ ترم نظر خواست. 

حشمت اله گفت: »مادر جان! شما و پدر بهتر می دانيد و من تابع نظر شما 

هستم، اما همين  که می گویيد خواستگار خواهرم، جوان رزمنده و جانباز است، 

یعنی مرد است و ترسی توی وجودش نيست. این روزها مارش جنگ، معيار 

خوبی برای تشخيص مرد از نامرد است«.

مادر باز اصرار کرد و از او خواست؛ الاقل تا مراسم عقد بماند و بعد برود. 

حشمت این بار به جای استدالل یا التماس، گفت: »مادر عذر می خواهم؛ ولی 

باید به موقع خودم را به عمليات برسانم«.

 مراسم عقد بدون حضور او انجام شد و داماد جدید خانواده که رزمنده و 

جانباز 70 درصد بود، چند روز بعد برای دیدن حشمت اله به محل استقرار او 

رفت و برادر همسرش را برای اولين بار، در خط مقدم مالقات کرد...

با همه  ی سختی هایش سپری شد و  عمليات طوالنی کربالی پنج هم 

و  بود  او جبهه    زندگی  و  خانه  بود.  آرزوی شهادت  در  حشمت اله همچنان 

گاهی برای چند روز به خانه می آمد و بيشتر برای دل مادر. می دانست مسير 

رسيدنش به شهادت، از دل مادر می گذرد...

 سوغات جبهه

اواخر دی ماه 65 بود. عمليات کربالی 5 در منطقه ی شلمچه و شرق بصره 

شروع شده بود. تيپ قمر بنی هاشم هم در این عمليات شرکت داشت. از رادیو 

مارش حمله پخش می شد. مادر از لحظه ی شروع مارش عمليات، روی سجاده  

نشسته بود و داشت برای حشمت اله و برادر بزرگم آقا عبداله و همه رزمنده ها 
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دعا می کرد: »خدایا! همه ی سختی هایی را که توی زندگی کشيده ام، فراموش 

می کنم، دوری بچه هایم را هم تحمل می کنم؛ اما از تو می خواهم که آن ها را 

سالم نگه داری تا هم من خيالم راحت باشد و کاری به کارشان نداشته باشم 

و هم آن ها وقف مملکت باشند و گوش به فرمان رهبرشان به جبهه بروند...«.

عمليات کربالی 5 بزرگ ترین و طوالنی ترین حمله ی دوران جنگ بود. 

عليه  عمليات  همين  در  را  پاتك هایشان  سنگين ترین  هم  عراقی  نيروهای 

از فرماندهان تيپ قمر، حسين خرازی  انجام داده بودند؛ شاه مرادی  ایران 

فرمانده  لشکر امام حسين)ع(، کلهر قائم مقام لشکر 27 و خيلی از فرماندهان 

جبهه در این حمله شهيد شدند. در شهرکرد و شهرهای دیگر استان، مرتب 

شهيد می آوردند و مادر نگران حشمت اله بود. تيپ قمر بنی هاشم در عمليات 

نقش زیادی داشت و حشمت شهادت خيلی از همرزمانش را جلوی چشم 

خودش دیده بود. او در روزهای عمليات و مواقعی که کارها گره می خورد، 

کمتر به مرخصی می آمد؛ اما این بار با وجود اینکه روزهای زیادی از عمليات 

می گذشت، خبری از آمدنش نبود.

مادر تعریف می کند:

نگران حشمت اله بودم. رفتم تا همرزمش، »سيد اسداهلل حسينی«را که  

تازه از جبهه برگشته بود ببينم و از پسرم خبری بگيرم؛ آن ها هر دو در تيپ 

قمر بنی هاشم بودند. لحظاتی بعد حشمت اله   از منطقه به خانه آمده و دیده 

بود من نيستم. سراغ مرا از بچه  ها گرفته و فهميده بود کجا هستم. تازه رسيده 

بودم منزل آقای حسينی و نشسته بودم که صدای زنگ بلند شد. آقا اسداهلل 

اتاق  وارد  بلند می خندید که  با صدای  بعد،  به طرف در رفت و چند لحظه 
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شد و با خوشحالی گفت: »حاج خانم دسته گلتان دم در ایستاده!« باورم نشد! 

باعجله دویدم بيرون، پسر الغر و سياه سوخته ای دیدم با محاسنی پرپشت و 

چهره ای رنگ پریده! داشت می آمد طرفم؛ ولی من تردید داشتم و می خواستم 

از او فاصله بگيرم، عقب عقب می رفتم؛ با خودم  گفتم اینکه حشمت اله نيست! 

پس چرا ...

جلوتر که آمد، با صدای مردانه ای گفت: »مامان مرا نشناختی؟« صدای 

خودش بود؛ دقيق تر نگاه کردم؛ آثار سوختگی روی صورتش پيدا بود. باورم 

شد حشمت اله است، به سمتش رفتم، بوسيدم و بویيدمش. با هم برگشتيم 

خانه و تا خانه حرف زدیم و راه آمدیم و او تعریف کرد که چطور عراقی ها 

ناجوانمردانه منطقه را بمباران شيميایی کرده اند. سابقه نداشت حشمت اله با 

مختصر جراحتی به بيمارستان برود؛ به خاطر همين بود که بعد از شيميایی 

شدنش مرخصی گرفته و به شهرکرد برگشته بود.

آن روز حمام رفت و لباس هایش را عوض کرد و گذاشت روی بقيه ی 

لباس هایی که توی ساکش بود. می خواست به سردخانه ی شهرکرد برود و 

من خداحافظی  از  کند.  پيدا  را  دوستانش  از  یکی  جنازه ی شهدا  ميان  در 

به  دست  و  بروم  ساکش  سراغ  به  مبادا  که  کرد  تأکيد  رفتن  موقع  و  کرد 

لباس  هایش بزنم! نمی خواست بشویمشان؛ ولی من عاشق شستن لباس های 

خاکی حشمت اله بودم. با خودم فکر کردم شاید تعارف می کند و نمی خواهد 

به من زحمت دهد. همين که پا از در خانه بيرون گذاشت، به سراغ ساکش 

این  آخر  تشت؛  توی  انداختم  ساک،  خود  با  و  درآوردم  را  لباس ها  و  رفتم 

لباس ها مدت ها همراه پسرم بود، بوی حشمت را می داد، باید با دست های 
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خودم می شستم.

قدری پودر که روی آن ها ریختم و آب داغ را باز کردم تا خيس بخورند، 

بوی بدی احساس کردم؛ با این حال گذاشتم به حساب کثيفی شان. شروع 

کردم به چنگ زدن؛ داشتم سوزش عجيبی را توی چشمانم احساس می کردم. 

سينه ام هم بدجوری می سوخت. به سرفه ای افتادم که امانم را برید. خواستم 

بلند شوم، دیدم نمی توانم. انگار پاهایم سست شده بود! با خودم گفتم: »چرا 

این قدر احساس خستگی می کنم و خوابم می آید! من که هنوز کاری نکرده ام!« 

سرگيجه عجيبی داشتم و تمام بدنم درد گرفته بود، خودم را به سختی از 

حمام بيرون کشيدم و هر طور بود آمدم توی هال...

خواهرم می گوید:

بلند مادر مرا به  اتاق درس می خواندم که صدای سرفه های  داشتم در 

خود آورد. وارد هال شدم و دیدم جلوی حمام افتاده و دارد چشم هایش را 

می مالد. پشت سر هم سرفه  می کرد! نمی توانست حرف بزند! فریادی کشيدم و 

به سرعت به سمتش دویدم، چهره اش متورم و سرخ بود! یك ليوان آب برایش 

آوردم؛ ولی فایده ای نداشت و با هر سختی که بود به بيمارستان رساندمش...

پزشك اورژانس از عالئمی که می دید، چيزی دستگيرش نمی شد و مرتب 

سرش را به عالمت تعجب تکان می داد. موقع معاینه پرسيد: »حاج خانم چه 

 کار کردی که این جوری شدی؟ من این حالت را فقط توی جبهه دیده ام«. 

داشته  که  گفت  فهميد،  می شد  به سختی  که  طوری  حالت ضعف،  با  مادر 

لباس های جبهه ی پسرش را که تازه برگشته، می شسته که حالش بد شده 

است و دیگر نتوانست چيزی بگوید، سرفه امانش نمی داد. دکتر سرش را از 
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روی تأسف تکان داد و گفت: »احتماالً لباس ها آلوده به مواد سمی یا شيميایی 

بوده اند!« بعد بدون اعتنا به نگرانی  و پرسش های پی درپی من، باعجله نسخه را 

نوشت و داد دستم تا داروها را بگيرم...

وقتی که حشمت اله به خانه آمد و مادر را با چشم های متورم و بدحال 

دید، همه چيز را فهميد. درحالی که به پشت دستش می زد، با ناراحتی و هراس 

گفت: »مادر من، مگر نگفتم دست به ساکم نزنی؟! من خودم هم قصد نداشتم 

آن ها را بشویم؛ می خواستم سر فرصت، همه چيز حتی ساکم را جایی دفن 

کنم. آخر آن ها آلوده بودند!« بعد با لحنی پر از حسرت گفت: »کاش گفته 

بودم سمی هستند...«.

این حرف ها دیگر فایده ای نداشت. تقدیر این بود که مادر هم در خانه ی 

خودش، بهره  ای از بمب های شيميایی جبهه  ببرد و قساوت دشمن ناجوانمرد 

را با عمق وجودش لمس کند...

مادر پس از آن اتفاق بيش از گذشته نگران پسرش بود. حشمت اله پس 

از چند روز باز هم صحبت جبهه را پيش کشيد و قصد رفتن کرد. مادر به 

او گفت: »من از این بمب های لعنتی می ترسم، نگرانم مبادا مثل آقا صمد 

بشوی«.

حشمت که هميشه جواب هایی در آستين داشت، گفت: »نگران نباش مادر 

جان. وقتی که آقا صمد شيميایی شد، ما هنوز هيچ آمادگی ای برای این جور 

حمله ها نداشتيم، نه ماسکی بود، نه امکاناتی و نه هيچ گونه تجهيزاتی«.

»عبدالصمد رجبی« از رزمندگان تيپ قمر بنی هاشم و از اولين مجروحان 

شيميایی بود که بعد از مجروحيت دیگر نمی توانست هوای خشك و سرد 
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شهرکرد را تحمل کند. مجبور بودند رطوبت اتاق را خيلی باال ببرند؛ مانند 

سونا بخار. سماور و کتری و... هميشه توی اتاقش می جوشيد و قل قل می کرد 

و فضا از بخار پر می شد؛ طوری که هر کس پا به آنجا می گذاشت، وسایل اتاق 

را در هاله ای از مه می دید! با حال و روزی که او داشت، گاهی ترشحات خونی 

باال می آورد و حالش خيلی بد می شد...

خاطرات تلخ و شیرین

حشمت که برای مرخصی به خانه می آمد، او را به حرف می کشيدیم و 

او هم از تلخ و شيرین جنگ برایمان تعریف می کرد. از سختی های عمليات 

کربالی 5 در شلمچه، از هزاران گلوله ای که کشورهای غربی در اختيار صدام 

یك  جان  الاقل  شده  طور  هر  تا  می کردند  شليك  بی امان  و  می گذاشتند 

رزمنده ی ایرانی را بگيرند. از بچه های جبهه می گفت که نه تنها جنگيدن که 

لحظه لحظه ی زندگی شان برای خدا بود. از همرزمش تعریف می کرد که برای 

جشن دامادی اش به مرخصی رفته و یك هفته بعد برای عمليات برگشته و در 

همان حمله شهيد شده بود. یادم هست یك بار هم عکسی را که با همرزمش 

گرفته بود نشان داد و آهی کشيد و گفت: »این دوستم شهيد اعتدال پور است. 

سال 62 برادر کوچك او شهيد شده بود و با برادر دیگرش به جبهه آمد که هر 

دو در کربالی 5 شهيد شدند«.

می گفت؛  ابتکاری شان  لطيفه های  و  رزمنده ها  شوخ طبعی  از  حشمت   

از کمك های مردمِی پشت جبهه تعریف می کرد و با خنده از شکالت هایی 

آیه ی  بچه ها گاهی موقع خوردنش،  و  بود  می گفت که جيره ی غذایی شان 

فصل دوم؛ سال های رزم در نوجوانی و جوانی



/پروازدیدهبان 46

»واجعلنا« می خواندند تا رفقایشان نبينند و دلشان نخواهد! از پنيرهای شوری 

انگار توی حوضچه های نمك شلمچه خوابانده بودند و از پشه هایی که  که 

معروف بود حتی از روی کاله آهنی هم نيش می زنند!

او از خلوص بچه های رزمنده ای می گفت که نصفه شب ها، برای نماز بلند 

می شدند و روی صورتشان چفيه می انداختند تا شناخته نشوند. حشمت که 

عادت نداشت از خودش تعریف کند، شاید خودش هم یکی از این آدم هاِی 

ناشناِس نصفه شبی بود؛ او فقط از صفا و اخالص و تواضع دوستانش تعریف 

می کرد؛ به خاطر همين باعث شده بود که همگی شيفته ی مرام بچه های 

جنگ شویم؛ همان شيران روز و عابدان شب!

حشمت از فرمانده محبوبش شهيد شاهمرادی هم می گفت؛ از فرماندهی 

که در شجاعت و مردانگی سرآمد همه شان بود و آن قدر محبوب بود و توی 

دلشان جا داشت که به محض اطالع از حضورش توی خط، مثل پروانه دورش 

جمع می شدند.

برادرم آیت اله تعریف می کند:

سردار شهيد شاهمرادی، قائم مقام لشگر بود. حشمت خيلی به او عالقه 

داشت و از او تعریف می کرد. یك روز که قرار بود سردار در تشييع جنازه ی 

شهدای زرین شهر سخنرانی کند، با هم برای شرکت در مراسم به آنجا رفتيم. 

آقای  وقتی  بودم،  که شنيده  تعریف هایی  با  نبود،  بيشتر  سالم  من چهارده 

شاهمرادی را دیدم، با تعجب به حشمت گفتم: »اینکه شبيه آدم های معمولی 

است!« حشمت با خنده برگشت به من نگاه کرد و گفت: »مگر قرار بود مثل 

فرشته ها بال داشته باشد؟«
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همين تعریف های حشمت اله از جبهه و جنگ بود که برادرهای دیگرم را 

هم تشویق می کرد و با خودش به جبهه می برد.

رازداری

و  می گذشت  جنگ  شروع  از  سال   7 حدود  بود.   1366 سال  زمستان 

حشمت اله برای جبهه همچنان مثل روزهای اول پرحرارت بود و برای مبارزه 

با بعثی ها و دفاع از ميهن اسالمی شوق فراوانی داشت. او معموالً موقع انجام 

عمليات ها چيزی بروز نمی داد؛ ولی گاهی از حال و هوایش و جنب وجوش و 

پيگيری هایی که می کرد، حدس می زدیم قرار است عمليات بشود. بعد که به 

جبهه برمی گشت و عمليات شروع می شد، می فهميدیم که حدسمان درست 

بوده است. آن زمان هم موقع عمليات والفجر 10 در غرب کشور بود.

در یکی از روزهای بهمن که برف سنگينی باریده بود، حشمت اله بعد از 

پاروی برف های پشت بام و حياط، با صورت گل انداخته از سوز سرما در کنار 

بخاری نشست که مادر استکانی چای تازه دم جلواش گذاشت. با خوشحالی 

چای خوش رنگ را مقابل صورتش باال آورد و عطرش را به مشام  کشيد و 

نگاهش را به لبخندهای گرم مادرم گره زده بود که دانه ای پولکی از قندان 

برداشت و به به گویان شروع کرد به هورت کشيدن چای.

مادر پس از نگاهی عميق و طوالنی به او که خودش حرف ها داشت، سر 

دلش را باز کرد: »کاش این زمستان پيش ما می ماندی! پدر و برادر بزرگ و 

دو تا دامادهایمان جبهه  هستند و من به اندازه   کافی دل شوره ی آن ها را دارم، 

دیگر تو چرا هر دفعه این قدر برای برگشتن عجله داری عزیز مادر؟...« او مادر 

فصل دوم؛ سال های رزم در نوجوانی و جوانی
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بود و تقال می کرد فرزند را متقاعد کند تا چند روز بيشتر بماند؛ ولی حشمت 

مثل هميشه با شگردهای خودش خيلی زود راهِ رفتن را باز می کرد و گاه با 

شيرین زبانی دست به دامن محبت مادر شده، هر طور بود دلش را نرم می کرد 

و بر اسب مراد سوار می شد. عشق مادر به این نازنين پسر به حدی بود که 

سرانجام راضی می شد.

مدت  در  او  بود.  نکرده  خودش  ُحسن  اسير  را  مادر  دل  تنها  حشمت، 

کوتاهی دو برادر دیگرم که یکی دانش آموز بود و دیگری تازه از دوره آموزشی 

در ماشين سازی اراک برگشته بود، با خودش همراه کرد و با همان ارج و قربی 

که پيش مادر داشت، رضایت مادر را هم گرفت و همگی به همراه یکی دیگر 

از دامادها عازم جبهه شدند. آن ها شال و کاله کرده، داشتند با حشمت برای 

عمليات می رفتند، بدون آنکه بدانند کی و کجا قرار است عمليات انجام شود. 

حشمت اله با اینکه می دانست در کدام منطقه قرار است عمليات بشود، ولی 

رازدار بود و الم تا کام حرفی نمی زد، حتی در خانه!

می بارید  چنان  برف  گذاشتيم؛  سر  پشت  را  سختی  زمستان  سال  آن 

که گاهی مادرم مجبور بود خودش برف های پشت بام را پارو کند آن هم با 

چه سختی و رنجی! برف آن سال ها، پر و پيمان تر از اآلن بود؛ عالوه بر آن 

پشت بام ها ایزوگام نداشت و باید برف ها پارو می شد؛ کارگری هم نبود که پولی 

بگيرد و این کار را انجام دهد...

 بِاّی ذنٍب قتلت

عمليات والفجر 10 که روزهای آخر سال 1366 در منطقه غرب کشور 
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و دشت های سليمانيه  آغاز شده بود تا اوایل سال 67 همچنان ادامه داشت. 

حشمت اله که از بمباران شيميایی دشمن در شهر حلبچه عراق مجروح شده 

بود، به خانه برگشت. رنج و آسيبی که روح سليم او در آن عمليات متحمل 

جراحات  و  سختی ها  بر  عالوه  نبود.  جسمی اش  آسيب  از  کمتر  بود،  شده 

خودش در عمليات منطقه حلبچه، دیدن وضعيت مصيبت بار مردم بی دفاع 

و مظلوم شهر، زیر بمباران شيميایی ناجوانمردانه بعثيان، تأثير دردناکی بر 

روحش گذاشته بود که آثارش تا مدت ها با او بود. دیدن صحنه های جان دادن 

اعضای خانواده در کنار هم در صحرا و کوچه و خيابان های شهر و همه جا، 

پيکر بی جان اطفال و شيرخوارانی که در آغوش مادرانشان آرميده بودند و 

زنان و مردان ُکردی که از ستم های صدام، به لشکر اسالم پناه آورده بودند 

و تنها گناهشان به زعم دیکتاتور عراق، ایستادگی نکردن در مقابل رزمندگان 

ایرانی بود، برای روح حشمت اله، شکننده و طاقت سوز بود؛ کسی که در مکتب 

حسينی پرورش یافته بود و همچون رهبرش امام خمينی)ره(، همواره از ظلم 

و ظالم بيزار بود. او پرورده ی مکتب اباعبداهلل)ع( و معلمش روح اهلل بود و دیدن 

قطره ای اشك مظلوم، آتش به جانش می زد.

وقتی به خانه آمد، جراحت و درد خودش را فراموش کرده و از دیدن 

قتل عام بی گناهان، به خصوص صدها طفل پرپر شده روی خاک حلبچه خيلی 

به هم ریخته بود؛ طوری صحنه را توصيف می کرد که انگار می خواست جانش 

از حلقش بيرون بياید:

محلی  لباس های  آن  با  ُکرد  زیبای  دختربچه های  معصوم،  طفل های 

رنگارنگ، پسرک ها با شال کمر و دستار محلی روی سر، اطفال در بغل زن ها 

فصل دوم؛ سال های رزم در نوجوانی و جوانی
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و زن ها پشت سر مردها همه روی زمين افتاده بودند؛ با چشم های وق زده 

و صورت های هراسان! اعضای خانواده ها، دست در گردن هم کپه کپه دراز 

کشيده یا مچاله گویی به خوابی عميقی فرو رفته و از دم مرده بودند! خدایا! 

نبود که روی  بودند، عين خاک و سنگ! بمب  ایل یکجا ساکت شده  یك 

آدم ها گرد و خاکستر مرگ پاشيده بودند! زبان بسته ها و دام و دار و درخت؛ 

فقط  بودم،  فجيع شوکه شده  قتل عام  این  از  بود.  همه چيز شيميایی شده 

از خودم می پرسيدم؛ این ها به چه جرم و گناهی کشته شده اند؟ مگر خدا 

به  ناراحتی بودم که یك سرباز وظيفه،  اوج  ُقِتلت؟ در  باّی ذنب  نمی پرسد 

جنازه ی زنان و دخترکان اشاره کرد و با لحنی که بوی طمع می داد، گفت: 

»حيف نيست این ها با همين طالها دفن شوند؟! ...« نگذاشتم حرفش را تمام 

کند و فکر شيطانی اش را به زبان بياورد. فریاد زدم: »بله! باید با همين طالها 

دفن شوند...« از شرم سرش را پایين انداخت و رفت دنبال کارش.

برادرم عبداله تعریف می کند:

بعد از بمباران شيميایی حلبچه یك روز حشمت به من گفت: »بعضی 

از بمب های شيميایی عراق که در کردستان منفجر شد فاسد بود! یکی از 

بمب ها که جلوی چشم ما به زمين خورد، فقط صدای خفيف سوت داشت و 

بعد دود سفيدی از آن بلند شد. هيچ کدام از ما دچار آسيب نشده بودیم؛ نه از 

ناحيه چشم و نه ریه«. با تعجب گفتم: »بمب فاسد! بعيد می دانم؛ این جمله ی 

صدام را نشنيده ای که گفته ایرانی ها در دهه های آینده خواهند فهميد که 

چه بالیی به سرشان آورده ام؟! ميدانی که بعضی از عوامل شيميایی روی ریه 

اثر می گذارند، بعضی عامل اعصاب و بعضی عامل خون هستند!« حشمت آن 
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روزها هنوز متوجه آثار پنهان بمب های شيميایی نشده بود، و نمی دانست که 

آثار پنهان آن بمب ها به مرور زمان و در سال های آتی جان او و بسياری از 

همرزمانش را خواهد گرفت.«

حشمت اله پس از مدتی دوباره عازم منطقه ی جنگی شد. این بار به جنوب 

رفت و آخرین روزهای داغ جنگ را در آن منطقه گذراند. تيرماه همان سال 

با پذیرش قطعنامه از سوی امام)ره(، جنگ تحميلی 8 ساله به پایان رسيد. 

او رزمنده ای جان برکف بود که با عشق و اشتياق شش سال از عمرش را در 

مناطق جنگی گذراند و با حضور مستمر خود سعی داشت از خاک پاک ميهن 

و به قول خودش از ناموسش دفاع کند تا دیگر هيچ دشمنی هوس حمله به 

خاک پاک ایران را در سر نپروراند.

مهمان نوازی

در شهرکرد  می توانست  داشت،  که  امکاناتی  و  سابقه  به  توجه  با  پدرم 

برسانيم«. آن  نان گرم  به رزمنده ها  اما می گفت: »باید  بيندازد؛  راه  نانوایی 

کنار  در  بود.  نگه داشته  باز  را  نانوایی اش  مغازه ی  و  مانده  آبادان  در  سال ها 

نانوایی، عضو بسيج آبادان هم بود و بعدها در مقطعی از جنگ، سپاه پاسداران 

پانزده سرباز را به کمك او فرستاده بود تا نان آن منطقه را تأمين کند.

پدر تعریف می کند: 

»گاهی حشمت اله با دوستانش به نانوایی می آمد و کمی پيشم می ماند. به 

من می گفت موقعی که عمليات نيست، حوصله بچه ها سر می رود. برای همين 

من آن ها را با خودم به آبادان می آورم تا هم هوایشان عوض شود و هم بعد از 

فصل دوم؛ سال های رزم در نوجوانی و جوانی



مدت ها نان داغ بخورند«.

مادرم از این روحيه ی حشمت تعریف می کند: »خيلی مهمان نواز بود. در 

آن روزهای کمی که از جبهه به مرخصی می آمد، با دوستانش در ارتباط بود 

و دائم آن ها را به خانه می آورد و محبتشان می کرد«.

مادرم همرزمان حشمت را واقعاً دوست داشت، نه تنها از مهمانداری خسته 

نمی شد، بلکه مرتب سراغشان را از حشمت می گرفت. وقتی می آمدند تا جایی 

که می توانست با غذاهای خوشمزه و روی خوش، از رزمنده ها پذیرایی می کرد.



فصل سوم؛ شهید حشمت اله حیدری
از نگاه همرزمان
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اروندکنار
حاج عبدالرضا قاسمی:2

بنده سه سال فرمانده محور اروندکنار بودم؛ یعنی جایی که حشمت اولين 

تجربه های جنگ را در آنجا داشت و خط مرزی ما با عراق بود.

مردم بومی در زمان جنگ با حضورشان در منطقه نقش مهمی در دفاع 

مقدس داشتند. اولين روحانيون شهيد جنگ، »شيخ شریف قنواتی« و »سيد 

اروندکنار بودند و هر دو در روزهای مقاومت  اهالی  از  حسين پورهاشمی« 

خرمشهر شهيد شدند.

با  بود که  فارس منطقه مهمی  به خليج  راه داشتن  دليل  به  اروندکنار 

مقاومت اهالی حفظ شد؛ بعضی از اهالی با خانواده مانده بودند و زنان و مادران 

با پختن نان برای رزمندگان و کمك های دیگر، در حفظ روحيه ی آنان ایفای 

نقش می کردند. بسيجی ها در اروندکنار عالوه بر گرما از نيش پشه ها هم در 

امان نبودند؛ با این حال قریب به هزار نفر نيرو در آنجا مستقر بود.

 مردم آنجا در شرایطی توانستند خط مرزی اروند را حفظ کنند که هر 

ده نفر فقط یك اسلحه داشتند و علی رغم سختی کار و در شرایطی که آب 

2- ایشان فرمانده محور بسيج اروندکنار، مسئول بسيج شرکت نفت آبادان، فرمانده سپاه 
رامهرمز، فرمانده سپاه آبادان و یك دوره عضو شورای شهر آبادان بوده اند.
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و برق شهر هم قطع بود، نقششان را در حراست از مرز به خوبی ایفا کردند. 

اگر اروندرود به دست دشمن می افتاد، کار جنگ مشکل می شد؛ آبادان سقوط 

می کرد و معادله ی اوليه جنگ به نفع دشمن عوض می شد.

از آنجا که کار در آن منطقه خيلی سخت بود، نيروهای غيربومی  کمتر 

حاضر می شدند به آنجا بروند و این برای روحيه ی نيروهای بومی خوب نبود؛ 

چون گمان می کردند هيچ کس به فکر آن ها نيست.

در چنين شرایطی حشمت اله وارد بسيج اروندکنار شد و علی رغم شرایط 

سخت آنجا دوام آورد؛ ماند و با جاذبه  و روحيه ی شادابی که داشت باعث 

دلگرمی آن ها شد. او کسی نبود که زود از همراه شدن با عشایر خسته شود. 

شهيد حيدری اولين کسی بود که در ميان عشایر بسيجی اروندکنار، استفاده 

از چفيه را رایج کرد؛ خود من هم استفاده از چفيه را از او یاد گرفتم.

پاسداری از مرز به خاطر حالت پدافندی آن خسته کننده بود؛ لذا برای 

عشایر بسيجی برنامه فرهنگی ترتيب می دادیم و با تشکيل کتابخانه و اجرای 

صبحگاه و مسابقات مختلف، تنوع ایجاد می کردیم. حشمت اله دو سال در 

کنار این بچه های از خود گذشته ماند؛ از آن ها روحيه می گرفت و به آن ها 

نشاط می داد.

صبحانه ی کوسه ها
سياوش غيبی پور:3

نيمه اول تيرماه 1363، یگان ما در شرق کارون و در فاصله 15 کيلومتری 

3- دکتر غيبی پور کارشناس سازمان مالياتی کشور و رسانه ملی هستند.
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دارخوین مستقر شده بود؛ درست در حاشيه  ی رود کارون و جایی که رودخانه 

دو شاخه می شد. هوا خيلی گرم بود و ما در چادرها امکاناتی جز پتو و زیرانداز 

نداشتيم.

با اینکه برای اولين بار به جبهه رفته بودم، دستور فرماندهمان را برای 

آموزش و کالس تاکتيك و رزم شب جدی گرفته و با زحمت و  سختی جزء 

گروه ویژه عملياتی شده بودم. 15 ساله بودم و جثه  ی کوچکی داشتم؛ تا جایی 

که فرمانده، »آقای ملکی«، سربه سرم می گذاشت و به شوخی می گفت: »وزن 

شما قادر نيست یك مين را منفجر کند!« با این حال هر طوری بود، با تالش 

زیاد و خواهش و تمنا عضو مشروط گروه تخریب شدم.

یك روز از بلندگوی پخش اخبار و پيام  های خيلی فوری محوطه انرژی 

توسل در محل صبحگاه  از دعای  بعد  امشب  »برادران،  اعالم کردند:  اتمی 

به صف شوید!«

و  دادیم  تشکيل  را  ميدان، صف ها  فرمانده  به دستور  دعا که خواندیم، 

ستون نيروها، توی ظلمات شب به حرکت درآمدند. کمی راهپيمایی کردیم و 

به مکانی رسيدیم که درختان نخل و درختچه های گرمسيری زیادی داشت 

عبور  که  آنجا  از  بود.  شده  دلهره آور  فضا  بودند،  تنيده  درهم  که  بس  از  و 

کردیم، آموزش تاکتيك شروع شد. بعد از نخلستان وارد یك نيزار خشك و 

بن  بست شدیم و از البه الی بوته  ها با خزیدن و دویدن خودمان را به ساحل 

رودخانه رساندیم. در آن شرایط سخت و پراضطراب، پشت سرم دو نوجوان 

همسن خودم بودند که مرتب شوخی می  کردند و می خندیدند؛ اتفاقاً یك بار 

هم از فرمانده تذکر گرفتند. آن دو آن  قدر با آرامش و راحت حرف می زدند و 
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 می خندیدند که من کالفه شده بودم...

سيم بُکسلی را با قایق از یك طرف به نخل و از  طرف دیگر به یك دیوار 

بتنی نصب کردند و آموزش عبور از رودخانه شروع شد. منتظر ایستاده بودیم 

که همان دو نوجوان با صميميت از من پرسيدند: »برادر! شنا بلدی؟«

ِمن وِمنی کردم و گفتم: »نه!«؛ رو به همدیگر خنده   کش داری کردند و 

گفتند: »این هم از صبحانه ی کوسه های کارون که تأمين شد!« من که از ترس 

غرق شدن ناراحت بودم، با این شوخی تا حدی نگران هم شدم.

با  این بود که سيم رابط را در آب شناور می کردند و نفرات  روش کار 

فاصله از آن آویزان می شدند؛ تا اینکه نوبت من شد. مدام با حرکت طناب 

رابط در سطح رودخانه شناور می شدم و گاهی هم زیر آب می  رفتم و دوباره 

با جابه جا شدن رابط به باالی آب می آمدم و نفس راحتی می  کشيدم. در این 

حين همرزمان نوجوان و شيرین احوالم، در کمال آرامش و با فاصله به حلقه  ی 

اتصال آویزان بودند؛ خيلی راحت! طوری که انگار در خشکی هستند، هر دو 

با کمال آرامش به ستاره های آسمان نگاه می  کردند و من به مهارت و حال 

خوش آن ها غبطه می  خوردم.

وسط های عرض رودخانه بودیم که ناگهان طناب اتصال پاره شد و یادم 

احساس  و  می شدم  غرق  داشتم  چون  می زدم؛  فریاد  فقط  من  که  هست 

می کردم دارم آخرین لحظات زندگی ام را می  گذرانم؛ همه چيز در چند ثانيه 

اتفاق افتاد و من دیگر چيزی نفهميدم...

لبخند  دیدم  که  اولين چيزی  و  بودم  گيج  کردم،  باز  که  را  چشم هایم 

شيرین همان نوجوان های سرخوش و خندان بود. ظاهراً آب تلخ و شور کارون 
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مرا از حال برده بود که آن ها به کمکم آمده بودند و با زحمت زیاد مرا روی آب 

نگه داشته و با قایق امداد برده بودند به ساحل و بالفاصله به درمانگاه تيپ 44 

قمر بنی  هاشم رسانده بودند... آن دو فرشته نجات خودشان را معرفی کردند: 

حشمت اله حيدری، نوجوان خوش چهره و بشاش و پسرعمویش عليرضا که 

مثل او پرانرژی بود؛ آن ها بچه های آبادان بودند و لهجه   شيرینشان همين را 

گواهی می  داد.

با شهيد حشمت  اله حيدری که بيشتر آشنا شدم، فهميدم مدت ها قبل 

از من به جبهه آمده و در انرژی اتمی اهواز ساکن شده بود. برای او پایان 

مأموریت در جبهه و مرخصی رفتن معنا نداشت. هميشه عکسی از حضرت 

امام)ره( روی سينه داشت که لبخند و رضایتش را معنا می کرد. راستش در 

همان دوره آموزشی سه نفر از همرزمانم غرق شده بودند، من هميشه با خودم 

فکر می  کردم که اگر شهيد حيدری آن شب با کمك پسرعمویش به دادم 

نرسيده بود چه به سرم می آمد؟ یعنی واقعاً خوراک کوسه  های کارون می  شدم!

زیارت خصوصی امام رضا)ع(
علی رضا حيدری:4

تابستان سال 63 بود. گرمای طاقت فرسای جنوب رزمندگانی را که زیر 

آتش توپخانه  ی دشمن بودند، کالفه کرده بود؛ با این حال همه با صبوری و 

اشتياق می جنگيدند و شکایتی نمی کردند. استراتژی عراق در جنگ عوض 

شده بود، روی این حساب آموزش ها و تکنيك های جنگی ما هم با سختی و 

4-  پسرعموی شهيد.
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تنگناهای بيشتری همراه بود.

روزی شهيد »کمال فاضل« که آن زمان فرمانده گردان ما »یا زهرا)س(« 

بود، خبر سفر زیارتی مشهد را به بچه ها داد؛ شاید می خواست با این مژده 

سختی  های کار و آموزش را قابل تحمل تر کند. در سال های جنگ معموالً 

برای تقویت روحيه ی نيروها، در خالل حمله ها و پدافندهای سنگين آن ها را به 

زیارت مشهد یا دیدار حضرت امام)ره( می بردند. بعد از اعالم آسيدکمال، مسئول 

مالی گردان، »آقای مبينی« به بچه  ها گفت که برای این سفر، کمك هزینه  

مختصری حدود سيصد تومان به هر نفر می دهند و تأکيد کرد که به خاطر 

کمبود بودجه، فقط کسانی که واقعاً نياز دارند، برای گرفتن پول بيایند. من 

مقداری پول داشتم. حشمت  اله به من گفت: »علی جان، من و تو که پول داریم، 

همين مبلغ کافی است؛ بگذار آن ها که ندارند از کمك هزینه سفر استفاده کنند« 

و من هم قبول کردم.

برای رزمندگان، یك  به زیارت رفتيم و در آنجا آستان قدس  باالخره   

زیارت خصوصی ترتيب داد. خادمان با ادب خاص خود از زوار خواستند تا 

حرم را تخليه کنند؛ آن ها به مردم می گفتند: »مردم عزیز همکاری کنيد و 

بيرون منتظر باشيد؛ شاید این آخرین زیارت خيلی از این رزمندگان باشد«. 

آن شب وقتی حرم خلوت شد، همه به ستون یك وارد شدیم و مثل پروانه، 

دور ضریح علی ابن موسی الرضا)ع( حلقه زدیم. زیارت عجيبی بود، بچه ها حال 

خوشی داشتند، هرکس به زبان خودش با آقا حرف می زد، حاجت می خواست 

و یکریز اشك  می ریخت. اتفاقاً همان طور که خّدام گفته بودند، این زیارت 

آخرین زیارت جمع زیادی از بچه ها بود و خيلی از آن ها در عمليات بعدی 
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شهيد شدند؛ بعضی  ها در عمليات فاو و بعضی در کربالی پنج. حشمت اله هم 

که خلوصش کمتر از بقيه نبود و شوق شهادت داشت، ماند تا به تعبير قرآن »و 

منهم من ینتظر« باشد و با رنجوری و مرارت های جانبازی، خدا را مالقات کند.

انتخابی بجا
سرهنگ عزت  اهلل گل محمدی:5

زمان آشنایی من با شهيد حيدری برمی  گردد به سال 1363 در گردان 

از تيپ 44 قمر بنی هاشم)ع(. در آن زمان من در واحد  پياده یا زهرا)س( 

دیده بانی بودم و ایشان با دل و جان در مجموعه  ی فرماندهی گردان فعاليت 

می کرد. زمانی که سخت کوشی و توانایی اش را در عمليات بدر دیدیم، تصميم 

گرفتيم او را به واحد خودمان بياوریم. به همين دليل تابستان 64 نظرش را 

برای آمدن به دیده بانی پرسيدیم و او هم موافقت کرد.

در خط »بوبيان« بود که شهيد حيدری استعداد و توانایی اش را ثابت 

کرد و نشان داد که ما در انتخابمان اشتباه نکرده ایم. مهارتش در باال رفتن 

از دکل های 50 متری، توانایی در تنظيم تير، کاِر هم زمان با دو واحد ادوات، 

... نشان دهنده  ی جربزه و احساس  توپخانه و کاتيوشای 122 ميلی  متری و 

مسئوليت شهيد بود که باعث شد در عمليات کربالی چهار که کار بسيار 

سخت تر بود، با گردان یا زهرا وارد عمل شود. ایشان در عين خنده  رویی و 

شوخ طبعی، در کارش خيلی جدی، دقيق و منظم بود.

به منطقه   برای شناسایی  باید  والفجر 8، طبق معمول  از عمليات  قبل 

5-  قائم مقام فرماندهی توپخانه تيپ قمر بنی هاشم.
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عملياتی می  رفتيم و ميزان تجهيزات رزمی و پشتيبانی عراقی ها را از نزدیك 

می دیدیم. قبل از هر حمله ای، نيروهای شناسایی به دل دشمن می زدند و 

اطالعات دقيقی از پشت خطوط پدافندی و حتی توپخانه ی بعثی ها کسب 

می کردند و به واحد طرح و عمليات انتقال می دادند. موفقيت و پيروزی در 

عمليات، قبل از هر چيز به کار بچه های شناسایی بستگی داشت و روی این 

حساب از بين همه ی یگان های تيپ گلچين می شدند. آن ها عالوه بر ورزیدگی 

بعد خودسازی اخالقی و  از  جسمی و داشتن روحيه ی شهامت و جسارت، 

آقا  علی  قول شهيد  به  بودند.  در طول جنگ  رزمندگان شاخص  از  روحی، 

چيت سازیان، »این بچه ها قبل از سيم خاردارهای دشمن، اول از سيم خاردار 

نفس خود عبور کرده بودند«. به هرحال بعد از دو هفته، به ما ابالغ شد که کدام 

نيروها برای انجام عمليات شناسایی انتخاب شده  اند؛ شهيد حيدری یکی از 

همين گلچين شده ها بود.

سی تا چهل روز مانده به عمليات، برای شناسایی عازم منطقه شدیم. کار 

این منطقه زیاد و شبانه  روزی بود. برپایی و نصب دکل های دیده بانی، زیر نظر 

گرفتن تحرکات دشمن، تنظيم تير و گرفتن گراها و... کارهایی بود که باید در 

محدوده ی تعيين شده انجام می دادیم.

یکی از دکل  های شناسایی به صورت مخفی در نخلستانی برپا شده بود و 

برادر حيدری از صبح که باالی دکل می  رفت تا غروب همان جا می  ماند و فقط 

برای کارهای خيلی ضروری پایين می آمد. قرار شد با شروع عمليات برادران 
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فرماندهان  کنار  در  کاوه7،  روح  اهلل  و  تيموری6  فلسفی، شفيع  زاده،  حيدری، 

ساعت  در 24  کنند.  دیده بانی  نزدیك  از  را   آتش  هدایت  و  باشند  گردان 

اول عمليات، کاوه، تيموری و فلسفی از واحد دیده بانی به شهادت رسيدند و 

حشمت اله همراه شفيع زاده، قادری و قدیری در دفع پاتك های شدید و پشت 

سرهم عراقی ها که معروف بود و بعد از هر عملياتی عليه  ما انجام می دادند، 

تالش زیادی کردند. کار چنان سخت شده بود که در طول عمليات، بعضی از 

روزها فقط چهار ساعت می خوابيدند. تنظيم گلوله و درخواست به  موقع آتش 

بر عهده ی دیده بان های هميشه هوشيار بود و اگر بگویيم که آن ها در والفجر 

8 خواب را بر خود حرام کرده بودند، اغراق نکرده ایم!

جاهدوا  »الذین  آیه ی  مصداق  که  بود  نيروهایی  آن  از  حيدری  شهيد 

باموالهم و انفسهم«8 هستند. چرا که با جان و مالشان در خطوط مقدم جنگ 

حاضر بودند و به جنگ و رزمنده ی آن کمك می کردند. یادم می آید قبل از 

عمليات والفجر 8 با کمبود وسایل مواجه بودیم و از قضا یك روز به وسيله ی 

روشنایی نياز پيدا کردیم. حشمت اله وقتی متوجه  مشکل ما شد، فی الفور به 

آبادان رفت و موتور برق دیزلِی نانوایی شان را به منطقه  آورد. اتفاقاً همان شب 

چند تا ترکش به موتوربرق خورد و آسيب دید. ما ناراحت شدیم؛ ولی او گفت: 

اشکالی ندارد...

6- شهيد عليرضا تيموری بروجنی متولد سال 1345 در شهر بروجن،  از دیده بانان تيپ 
قمربنی هاشم بود که 21 بهمن 1364 به شهادت رسيد.

7- روح اهلل کاوه متولد 1347 در شهر بروجن متولد شد و در 21 بهمن 1364 به شهادت 
رسيد.

8- توبه/20
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سال 1365 قسمتی از جزیره ی مجنون جنوبی را به تيپ قمر بنی هاشم 

به شدت هجوم  گرفتن جزیره،  باز پس  برای  عراقی ها  و  بودند  داده  تحویل 

می  آوردند. سال خيلی سختی داشتيم؛ عالوه بر پاتك های سنگين دشمن و 

آلودگی جزیره از جنازه های متعفن عراقی و آثار بمب های شيميایی و هوای 

گرم و شرجی هم آزارمان می داد؛ باألخص بچه  های چهارمحال و بختياری را 

که در مناطق سردسير زندگی کرده بودند و طاقت گرما نداشتند.

در خط پدافندی جزیره که مقابل پاتك های بی امان عراق حکم پيشانی را 

داشت، کار واقعاً سخت تر بود. در چنين شرایطی، واحد دیده بانی ما مثل سایر 

یگان ها از کمبود نيرو رنج می برد و شهيد حيدری با درک این وضعيت، قيد 

مرخصی اش را زد و کنار بچه ها ماند. شرح اخالص و فداکارِی امثال حشمت اله 

آن ها  بگویم که  علی حده. همين قدر  کتابی می خواهد  در جزیره ی جنوبی، 

چنان با دل و جان از خط دفاع کردند و جنگيدند که دشمن بعثی نتوانست 

از سمت محور ما، مقاومت بچه ها را بشکند.

در سال 1366 حشمت برای گذراندن یك دوره ی آموزشی تراشکاری به 

ماشين سازی اراک رفته بود. وقتی برگشت به من گفت: »آقای گل محمدی! 

به راحتی  که  داشتند  ماشين حساب  مثل  وسيله  ای  اراک،  در  ما  استادان 

می توانستند مقادیر توابع مثلثاتی را محاسبه کنند. فکر می کنم این وسيله 

می  تواند در دیده بانی به ما کمك کند و کارمان را جلو بيندازد«.

ایشان هميشه و هر جا به فکر جبهه و بچه  های جنگ بود و با همين 

این  از  ایده ی استفاده  بار  اولين  برای  احساس مسئوليت و زمينه ی فکری، 

ابزار مهندسی را به ما منتقل کرد و باعث شد که من به استان بروم و پس از 



/پروازدیدهبان 64

پيگيری، سه دستگاه   از آن ها را که به استانداری داده بودند، درخواست کنم. 

آن موقع هنوز کسی طرز کار آن دستگاه ها را بلد نبود و بعداً بچه ها آموزش 

دیدند و آن ها را به کار بردند.

مصدومان نامحسوس
حسينعلی شيروانی ایچی:9

قبل از عمليات، ما برای شناسایی منطقه با واحدهای اطالعات و تخریب 

می رفتيم و به آن ها و فرماندهان خود در شناسایی عوارض زمينی و توجيه 

از قبيل سالح شخصی، بی سيم،  با تجهيزاتی  آنان کمك می کردیم، همراه 

دوربين، قطب نما، نقشه، کرونومتر و ... گاه الزم بود که دیده بان پس از استقرار 

در خطوط، آماده تنظيم آتش و درخواست آن در وقت لزوم شود.

بعد از عمليات رمضان که تيپ قمر بنی هاشم با کمك لشکر امام حسين)ع( 

در دوکوهه تشکيل شد، فرماندهی آن با سردار جانباز »حاج کریم نصر« بود. 

شهيد »مجيد تاجمير ریاحی« اولين مسئول واحد دیده بانی بود که هم زمان 

مسئوليت واحد اطالعات و عمليات را بر عهده داشت. این تيپ تقریباً در تمام 

چندین عمليات  خود موفق و کارآمد بود و به اهداف مأموریتی خود می رسيد.

شهيد حشمت اله حيدری هم در اوایل سال 64 از گردان های پياده به 

واحد دیده بانی پيوست و در خطوط پدافند و عمليات های والفجر 8 به بعد 

حضور داشت. ایشان انسانی فعال و بی حاشيه بود و این دو حسن از مهم ترین 

صفات الزم یك نيروی نظامی است.

9-  فرمانده واحد دیده بانی لشگر قمر بنی هاشم؛ استاد دانشکده توپخانه.
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 در طول جنگ و از عمليات خيبر به بعد، تعداد زیادی از عزیزان رزمنده 

از جمله ایشان دچار صدمات شدید و آشکار شيميایی شدند؛ زیرا ماسك و 

از آنجا که  نبود و  اقسام گازهای سمی  انواع و  تجهيزات دفاعی پاسخگوی 

قدری دست و پاگير هم بود، به طور کامل و به موقع نمی توانستيم از آن ها 

استفاده کنيم. عالوه بر آن ها عده ای هم به طور نامحسوس مصدوم شيميایی 

شدند و هنوز بحمداهلل زنده اند؛ ولی متأسفانه از عوارض آن رنج می برند...

غربت دیده بانان
عبد اله گنجی:10

نخستين باری که توفيق داشتم حشمت اله را از نزدیك ببينم؛ در سال 

63 بعد از عمليات بدر در خط پدافندی جزیره مجنون بود. سه پاسگاه شهيد 

سنجری، شهيد ملکی و شهيد کرباسچی محل استقرار گردان یا زهرا، بر روی 

یکی از پَدهای سه گانه ی جزیره بود. شهيد حيدری مسئول مخابرات بود و 

علی رغم آتش شدید عراقی ها، مرتب بين این سه پاسگاه تردد می کرد. کار 

حشمت اله در این مسير پرخطر، بررسی تلفن های هندلی و بی سيم ها بود تا 

در صورت نياز، اصالح یا تعویضشان کند. روزی چند بار به محل استقرار ما 

می آمد و آرام و قرار نداشت.

بار دوم پانزده روز قبل از عمليات والفجر 8 بود که گروهان 1 گردان »امام 

حسين)ع(« از تيپ 44 قمر بنی هاشم را به محل نامعلومی منتقل کردند. 

10- رزمنده در گردان های امام حسين)ع( و یا زهرای تيپ قمر، مدرس دانشگاه و مدیرمسئول 
روزنامه جوان.
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حتی ما که در همين گروهان بودیم، نمی دانستيم کجا می رویم! نيمه شب بود 

که بچه ها را سوار بر کاميون، به جایی بردند که مملو از نخل بود. صبح که هوا 

روشن شد، دیدیم نزدیك چهارصد متری ما، رودخانه ی بزرگی جریان دارد و 

کم کم متوجه شدیم؛ اینجا خط مقدم ایران و عراق در حاشيه اروندرود است. 

اینکه عملياتی در پيش است یا نه هنوز خبر نداشتيم و تنها برای شناسایی 

منطقه و تحویل گرفتن خط از یگان قبلی، به آنجا رفته بودیم. طبق معمول 

صدای تيراندازی پراکنده از دو طرف ساحل می آمد و ما و عراقی ها حرکت 

خاصی نداشتيم.

دوستش  و  حشمت اله  که  بود  والفجر8  عمليات  از  قبل  روز  چند 

پانصد  فاصله ی  ما در  و  بودند  اروند مشغول دیده بانی  »ابوالحسنی«11 کنار 

متری از لب آب، مشغول ناهار خوردن بودیم. عراقی ها از آن طرف رودخانه، 

گرای دیدبان ها را گرفته، به سمتشان شليك کردند. ناگهان حشمت را دیدیم 

که با لباس  پاره و خونی، نفس زنان و خسته به سمت ما می دود. معلوم بود 

حادثه ای پيش آمده که حشمت اله به شدت تحت تأثير آن است. می دوید و 

درحالی که فریاد می زد و دستش را تکان می داد، سعی می کرد ما را متوجه 

»نامردها  بگوید:  توانست  فقط  رسيد،  ما  به  وقتی  کند.  پيش آمده  وضعيت 

ابوالحسنی را زدند«. بالفاصله پتویی برداشتيم و رفتيم او را آوردیم که دیدیم 

گلوله نصف صورت ابوالحسنی را برده بود...

باقی مانده بود؛  تا مدت ها در ذهن و روح حشمت  شهادت هم سنگرش 

11- شهيد فریدون ابوالحسنی متولد 1340، فرمانده واحد توپخانه تيپ 44 قمربنی هاشم 
بود.
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طوری که بارها از آن روز با اندوه و تأسف یاد می کرد.

 تقدیر شهادت

علی رضا حيدری:

چند روز قبل از عمليات والفجر 8 که فاو آزاد شد، یکی از بچه  های رزمنده 

خبر آورد: »دو تا از بچه  های دیده بانی کنار آب توی سنگر کمين بودند که 

ناگهان یك گلوله توپ 106 به سنگرشان خورد و یکی از آن ها شهيد شد و 

دیگری هم چند تا ترکش خورد و موجی شد؛ معلوم بود از بچه  های قدیمی 

جنگ است، وقتی ما نزدیك شدیم سرش را گرفته بود و لباس هایش خونی 

بود؛ اما آمبوالنس که آمد، هر چه اصرار کردیم عقب نرفت«.

من که می  دانستم حشمت  اله دیده بان است، بالفاصله با نگرانی پرسيدم: 

»نفهميدی اسمش چه بود؟« پاسخ داد: »نه! متوجه نشدم«.

با شتاب به سمت دیده بانی رفتم؛ نخل ها را پشت سر گذاشتم و نفهميدم 

چطور جاده  ای را که واحد مهندسی در ميان نخل ها ایجاد کرده بود طی کردم. 

در راه هر کس را که می دیدم سراغ پسرعمو را از او می  گرفتم تا اینکه یکی 

از بچه  ها خبر را تأیيد کرد. به سنگر دیده بانی که رسيدم حشمت  اله را دیدم؛ 

حشمت  اله مثل هميشه با خوش رویی و محبت با من روبوسی کرد. خدا را 

شکر کردم که سالمت است؛ البته صورتش از گرمای انفجار سرخ شده بود.

در مورد خبری که شنيده بودم از او پرسيدم؛ بعد از اینکه برایم تعریف 

کرد که شهيد را به عقب برده اند، با غمی که در عمق نگاهش حس می شد، 

آهی کشيد و گفت: »نگران نباش؛ هنوز مانده تا من شهيد شوم«؛ بعد وقتی 
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اصرار مرا دید شروع به تعریف کرد: »در حال شناسایی خطوط عراق بودیم تا 

مواضع و سالح و امکانات دشمن را برآورد کنيم. دوربين را به دوستم دادم و 

جایم را با او عوض کردم تا مختصات 106 را بنویسم که گفت، آنجا را ببين 

مثل اینکه آن عراقی دارد کاری می کند... حرفش تمام نشده بود که توپ به ما 

اصابت کرد«. حشمت اله با حسرت به افق خيره شده بود؛ بعد نفسش را بيرون 

داد و سرش را پایين انداخت و با حسرت گفت: »فکر کن! فقط چند لحظه 

جایمان را عوض کردیم...! شهادت قسمت او بود!«

حشمت اله خيلی تودار بود و هيچ گاه نشنيدم که از موج گرفتگی اش در 

آن روز غيراز من با دیگری حرفی زده باشد.

مهمان دنیا
سرهنگ محمد کيانی:12

 زمانی که بنده فرمانده گردان »امام سجاد)ع(« و مسئول محور بودم، 

دیده بانی  گروه  و  حيدری  شهيد  گاهی  بود.  دیده بانی  واحد  در  حشمت اله 

در جلسات )گردان یا تيپ( شرکت می کردند و گزارشی از وضعيت دشمن 

می دادند. صالبت و اخالص و در عين حال آرامش او زبانزد بود.

دارم،  زمان جنگ  در  قمر  تيپ  از  من  که  وسيعی  اطالعات  خاطر  به   

بچه  های جنگ به من لقب جعبه سياه جنگ را داده اند. تيپ قمر در عمليات 

والفجر8 هم خط شکن بود و هم جناح دار. عملياتی که دشمن را مبهوت کرد 

12- فرمانده گردان های یا زهرا)س( و امام سجاد)ع( در تيپ قمر بنی هاشم و در مقطعی 
مشاور استاندارچهارمحال و بختياری
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و رادیو بی بی سی گفت: »پنج هزار مرد قورباغه ای ناگهان سر از آب بيرون 

آوردند و شهر فاو را فتح کردند«. در آنجا اطالعات و عمليات و دیده بانی نقش 

مهمی داشت که اگر کوچك ترین خطایی از آن ها سر می زد، امکان موفقيت 

در عمليات نبود.

امثال  بودند؛  مقاوم  و  سخت کوش  و  رازدار  افرادی  دیده بانی  بچه های 

شهيد حيدری قهرمانانی بودند که جبهه برایشان مکانی برای خودسازی بود. 

محل استقرار رزمندگان، مقرهایی خاکی بود که ما به آن ها »مقرهای پاکی« 

می گفتيم؛ زیرا آن ها با ورود به آنجا مثل کسی که می خواهد به حریم خانه 

خدا وارد شود، ُمحرم می شدند؛ نماز شبشان ترک نمی شد و صفا و صميميت 

و پاکی شان بيشتر می شد. رزمندگان تيپ قمر بنی هاشم عمدتاً افراد پرکار، 

کم توقع و مخلصی بودند. وقتی تعداد مجروحان تيپ قمر بنی هاشم را با آمار 

بنياد جانبازان مقایسه کنيد، می بينيد بسياری از رزمندگان ما که در طول 

سال های جنگ، موجی و شيميایی شده و یا ترکش خورده اند، هرگز به بنياد 

مراجعه نکرده و تشکيل پرونده نداده اند!

رنگ پریده  خيلی  دیدم.  جمعه  نماز  در  را  حيدری  روز حشمت اله  یك 

خوب  حالش  است  مدتی  گفت  پرسيدم،  که  را  احوالش  می رسيد.  نظر  به 

نيست؛ از حال و روزش می شد حدس زد که او هم مدت زیادی مهمان دنيا 

نخواهد بود. چند ماه بعد بود که به تشييع  پيکرش رفتم. حيف بود که او در 

رختخواب بميرد. او هم مثل بقيه بچه های شيميایی از جمله »شهيد کرامت اله 
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سليمانی«13 ذره ذره آب شد و بعد از تحمل درد و رنج فراوان شهيد شد.

مردان بی ادعا
سرهنگ نور  اهلل غفاری:14

به  نيروهایش  که  بود  مستقلی  واحد  دیده بانی  مقدس،  دفاع  دوران  در 

لحاظ توانایی و مهارت، افراد برجسته و باسوادی بودند و بسياری از آن ها بعد 

از جنگ هم مسئوليت  های مهمی بر عهده   گرفتند.

کسانی که وارد دیده بانی می  شدند، به دنبال اسم و رسم و مطرح کردن 

خودشان نبودند و در انجام کارهای سخت و پردردسر، خالصانه از یکدیگر 

سبقت می  گرفتند. دیده بانی در گردان های پياده، از سخت  ترین انواع دیده بانی 

بود. با این حال بچه  های جبهه نه تنها از حضور در گردان پياده و انجام کارهای 

سخت شانه خالی نمی  کردند، بلکه برای فعاليت مؤثرتر در آنجا رقابت هم 

داشتند. شهيد حيدری هميشه داوطلب انجام کارهای سخت بود؛ او از کسانی 

بود که در حيطه  ی مسئوليتش کاربلد و در عين حال بی  ادعا بود و به همين 

دليل با توجه به اینکه گردان های خط شکن به دل دشمن می زدند، مایل بود 

با آن ها باشد؛ علی رغم اینکه با خطر بيشتری مواجه بودند.

و  متفکر  چهره  بود.  ساخته  او  از  خاصی  شخصيت  حشمت  تواضع   

13- شهيد سليمانی متولد 1344 در شهر فارسان )چهارمحال وبختياری(، کارمند بنياد 
سال  در  ایشان  بود.  بهشتی  شهيد  دانشگاه  دولتی  مدیریت  رشته  دانشجوی  و  جانبازان 
1362 شيميایی شد و جانباز هفتاد درصد بود که در فروردین 1378 در اثر شدت جراحات 

به شهادت نائل آمد.
14-  ایشان مدت ها فرمانده توپخانه و دیده بانی تيپ قمر بنی هاشم بوده اند.
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سربه زیری داشت. رزمنده ی صبوری بود که با روحيه  ی همفکری و همکاری 

باال در همه زمينه ها، گاهی طرح ها و ابتکارات خوبی ارائه می  داد. ایشان با 

اینکه سابقه  ی زیادی در جبهه و جنگ داشت از انجام هيچ کاری برای رسيدن 

به هدف دریغ نمی  کرد و به دنبال پست و مقام نبود.

بمباران  ها  در  تا  بزنيم  کاذب  قرار شد سقف  کربالی چهار  عمليات  در 

از آسيب در امان باشيم. شهيد حيدری روش خالقانه ای پيشنهاد کرد و ما 

دوپوشی درست کردیم که الحمدهلل بچه  ها را از ضربه حمالت دشمن در امان 

نگه   داشت. موقع بمباران یکی از نيرو ها به نام »اکبر بابادی«15 شهيد شد؛ ولی 

واقعيت این است که اگر آن مشورت و توانایی باالی فکری شهيد حيدری 

نبود، قطعاً تلفات بيشتری می  دادیم.

نزدیك  و  تيمورژنان  ارتفاعات  و  کردستان  در   10 والفجر  عمليات  در 

دریاچه و سد دربندیخان، مشرف به استان سليمانيه عراق، دشمن عالوه بر 

بمباران منطقه جنگی، شهر حلبچه را بمباران شيميایی کرد   که به جز مردم 

بومی، بسياری از رزمندگان ما هم مجروح شدند. شهيد حيدری با پشتکار و 

ایثاری که داشت تا آخرین لحظه ی   تحویل خط ماند و حاضر نشد منطقه را 

زودتر ترک کند.

15- شهيد بابادی متولد سال 1342 در شهر اردل )چهارمحال وبختياری(؛ ایشان معاون 
در  که  بودند  قمربنی هاشم   44 تيپ  موتوری  مسئول  و  گروهان  فرمانده  و  دریایی  یگان 

اسفند سال 1363 در جزیره مجنون به شهادت رسيدند.
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غافلگیری فرمانده
امين عزیزی:16

یك روز قبل از عمليات کربالی )4( در انرژی اتمی و در اتاقك باالی سوله 

مستقر بودیم و کم کم باید برای عمليات آماده می شدیم. حشمت اله که اهل 

شوخی بود، پيشنهاد داد هر کسی را که وارد سوله شد پتو پيچ کنيم. گاهی 

برای عوض شدن حال و هوایمان از این کارها می کردیم؛ به این صورت که 

بعد از خاموش کردن چراغ ها، در تاریکی پتو را می  انداختيم روی کسی که 

وارد می  شد و حسابی مشت و مالش می دادیم. آن شب هم چراغ ها را خاموش 

کردیم و منتظر بودیم تا اولين نفر را پتو پيچ کنيم. در همين حين یکی با قد 

و قواره ای ریزنقش وارد شد؛ بالفاصله پتو را انداختيم رویش و شروع کردیم 

به زدن. از زیر پتو صداهایی می آمد و طبيعی بود کسی در آن شرایط سکوت 

نکند و ما با خنده و شوخی به زدن ادامه می دادیم. در این حين صدایش 

بلندتر شد و شنيدیم که پشت هم تکرار می کند: »نِزنيد منم، نِزنيد منم...« 

ناگهان متوجه لهجه  ی اصفهانی و لحن و صدایش شدیم و یك لحظه همه 

بی حرکت ایستادیم. او همچنان داشت می گفت: »نِزنيد منم...« یکی فریاد زد: 

»بيچاره شدیم! شيروانی است!«

در  هنوز  می کردیم  فکر  که  بود  دیده بانی مان  فرمانده    شيروانی  آقای 

منطقه  ی فاو است؛ ظاهراً برگشته بود و ما از آمدنش بی  خبر بودیم. فرمانده 

بيرون  پتو  از الی  را  و سعی داشت خودش  تکان می خورد  پتو  زیر  داشت 

بکشد که ما به سرعت هر کداممان به سمتی فرار کردیم. فردای آن روز طبق 

16- همرزم و بی سيم چی همراه شهيد در واحد دیده بانی تيپ قمربنی هاشم.
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وظيفه اش به خدمتمان رسيد و به ما یك کالغ پر حسابی دور انرژی اتمی داد؛ 

به طوری که تا یك هفته پادرد داشتيم ...

یك روز هم به دریاچه ی نمکی که در محل انرژی اتمی بود رفتيم و در 

آن شنا کردیم. وقتی که از دریاچه بيرون آمدیم، به خاطر نمك بيش از حد 

دریاچه سر تا پایمان سفيد شده بود. حشمت پيشنهاد کرد پشت وانت باری 

که در آن نزدیکی ها بود پنهان شویم و به شوخی بچه هایی را که از آنجا عبور 

می کنند بترسانيم. چيزی نگذشت که فرمانده دیده بانی متوجه ما شد و ما 

ایستادیم. آقای شيروانی  او همان جا خشکمان زد و مثل مجسمه  با دیدن 

چشم غره ای رفت و درحالی که سعی می کرد جدی باشد، به ما گفت: »فعاًل 

بيرین دوِشدونا بيگيرین تا بعداً به حسابيدون برسم«.

نجات از خواب مرگ

امين عزیزی:

عمليات کربالی 5 بود. موقع عمليات، فرمانده  به ما گفت که شما پشت سِر 

گردان خط شکِن »یا زهرا)س(« بروید. در آن عمليات حشمت اله دیده بان و من 

بی سيمچی او بودم. گردان  ها درگير شده بودند و گردان »اميرالمؤمنين)ع(« 

بين ما و گردان »یا زهرا)س(« قرار گرفت. از خاک ریز که پایين آمدیم، باران 

گرفته بود و درگيری هم شدیدتر از قبل ادامه داشت. چند ساعتی از درگيری 

گذشته بود که ناگهان متوجه شدیم نزدیك عده  ای هستيم که عربی صحبت 

می  کنند؛ تا به خودمان بيایيم، آن ها شروع کردند به رگبار بستن روی ما. 

با سرعت  خيلی خسته بودیم؛ تمام توانمان را در پاهایمان جمع کردیم و 
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دویدیم و تا می شد از آن ها دور شدیم و در پشت خاک ریز کوتاهی که دور از 

تيررسشان بود پناه گرفتيم. همان روز و قبل از این ماجرا یکی از همرزمانم 

را که هر دو پایش قطع شده بود، روی کولم از معرکه دور کرده بودم و دیگر 

تحملی برایم نمانده بود و نای راه رفتن نداشتم. حشمت به من گفت: »من 

مجبورم به خاطر نقشه هایی که پيشم هست بروم، تو نمی توانی راه بيایی، 

همين جا بمان من می روم و با بچه های گردان می  آیم دنبالت«.

دشمن  دید  از  تا  گرفتم  پناه  داخلش  و  کندم  چاله ای  ماندم،  همان جا 

محفوظ بمانم. چاله خيس بود و لحظاتی بعد پر از آب شد. حتی بادگيری که 

پوشيده بودم، از آب پر شده بود. درحالی که از سرما می لرزیدم فکر می کردم 

از شدت   ... نه؟  یا  می آید  به سراغم  این شرایط سخت حشمت  در  آیا  که 

خستگی، بی سيم به دست سرم را به دیواره تکيه داده، خاطرات کودکی ام را 

مرور می کردم و کم کم داشت خوابم می برد...

...  ساعت ها گذشته بود که حشمت اله با تعدادی از بچه های لشگر امام 

حسين)ع( اصفهان، آمده بودند پيشم؛ ولی هر چه مرا صدا زده بودند، متوجه 

نشده بودم؛ ظاهراً از شدت سرما بی هوش شده بودم. یادم می آید همهمه ی 

گنگی را باالی سرم حس می کردم؛ ولی توان هيچ عکس العملی را نداشتم. از 

دور سروصداهایی می شنيدم: »این خوابی مرگ رفِدس، خوابی مرگ رفِدس...؛ 

بِِزنيِدش، بِزنيدش...« با ضربات شدید سيلی به صورتم تا حدی هوشيار شدم 

و چشم باز کردم و بچه های خودی را دیدم. بعداً یکی از رزمندگان اصفهانی 

به من گفت که خيلی شانس آوردی؛ به این حالت می گویند »خواب مرگ«؛ 

بعضی از بچه  ها از سرما و رطوبت شدید به همين شکل شهيد شده اند.
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از گودال بيرون کشيد.  به شدت بی  حال بودم، حشمت مرا کول کرد و 

لباس هایم را که عوض کرد، با چابکی یك چای توی قوطی کمپوت، جلویم 

گذاشت؛ چای خوش طعمی که در آن شرایط بهترین نوشيدنی دنيا بود!

راه مثل  افتادیم به سمت گردان. حشمت اله در  راه  بهتر شد  حالم که 

هميشه شوخی اش گل کرد و کف دستش را روی دست دیگرش کوبيد و 

لب زیری اش را گاز گرفت و گفت: »جدی جدی داشتی، بدون هيچ تير و 

ترکشی شهيد می  شدی؟! اقاًل یك تير به خودت شليك می  کردی که قيافه  ات 

به شهيد بخورد!«

جلوتر که رفتيم حشمت اله برایم تعریف کرد که چطور با از دست دادن 

عمليات  این  در  اهدافمان  از  بخشی  به  بودیم  توانسته  عزیزمان  همرزمان 

برسيم... خيلی از فرماندهان از جمله شهيد شاهمرادی که قائم مقام فرمانده 

تيپ بود آنجا شهيد شده بودند.

آن روز بعد از ساعت ها، مواضعی را که تصرف کرده بودیم پيدا کردیم؛ 

عراقی ها جای سالم نگذاشته و وجب به وجب منطقه را با گلوله شخم زده بودند. 

جای خيلی از بچه ها خالی بود؛ همان ها که تا اسم عمليات را می شنيدند، 

روحشان پرواز می کرد، آن روز البه الی سيم خاردارها و کانال ها و آب ها، پرواز 

حقيقی را تجربه کرده بودند...

بودند؛  کرده  ایجاد  زیادی  موانع  خارجی  کارشناسان  کمك  با  عراقی ها 

آن قدر که گذشتن از آن ها شبيه یك معجزه بود؛ طوری  بود که کالسيك ترین 

را  موانع  آن  از  و جسارت گذشتن  دنيا هم جرئت  ارتش های  و مجهزترین 

انواع  وجود  با  شهادت طلبی،  و  شهامت  با  بسيجی  بچه های  ولی  نداشتند؛ 
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آتشباری که دشمن روی سرشان می  ریخت، از موانع رد  شده بودند.

محراب جبهه

امين عزیزی:

او خيلی صميمی و تو دل برو بود و با همه زود می جوشيد. من و شهيد 

حيدری هر دو اهل آبادان بودیم؛ بمباران های شهر و آوارگی مردم و شهادت 

زن و بچه و مردم عادی را دیده بودیم و بر این اساس انگيزه  ی مضاعفی برای 

دفاع داشتيم. ما در شهری بزرگ شده بودیم که فضایش در زمان طاغوت 

بيش از همه جای ایران مورد هجوم فرهنگ غرب بود و تربيت بچه  های مؤمنی 

مثل حشمت اله، با آن درجه از ایمان و اعتقاد، بيشتر به یك معجزه شباهت 

داشت. ایمانی که باعث می شد امثال حشمت را بارها به جبهه بر گرداند! واقعاً 

نمی  توان آن   همه ایثار و عشق به شهادت را توصيف کرد؛ ایثاری که فقط 

برخاسته از اعتقادات قلبی آن ها به اسالم و اهل بيت)ع( و از عمق جان بود؛ 

نه اعتقادات آبکی و از سر احساسات جوانی.

 چند روز بعد از پذیرش قطعنامه بود که در پادگان شهيد منتظری با 

بچه ها دور هم نشسته بودیم؛ حشمت  اله که در فکر بود، ناگهان آهی کشيد 

و با صدایی محزون گفت: »اگر من شهيد نشوم، فکر نکنم بعد از جنگ دوام 

بياورم«؛ بعد مکثی کرد و گفت: »حتماً رضای خدا این بوده!«

جبهه برای بچه های رزمنده یك محراب واقعی بود که آن ها را به خدا 

وصل می کرد. یادم هست همان روز هيچ کدام حال خوشی نداشتيم؛ قرار شد 

حرکت کنيم که صدای مؤذن بلند شد. حشمت گفت: »همين جا بایستيم نماز 
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بخوانيم و بعد برویم«. یکی از دوستان گفت: »اآلن هوا گرم است، فعاًل برویم، 

نمازمان را می خوانيم«. حشمت گفت: »صبر کن ببينم؛ اصاًل ما برای  بعداً 

چه به جبهه آمده ایم؟ بعداً نمازمان را می خوانيم؟! تازه معلوم نيست تا چند 

دقيقه ی دیگر چه اتفاقی بيفتد...!« ایستادیم و نمازمان را خواندیم.

 خوش لهجه 
سيد محسن سّيدین:17

شهيد حيدری خيلی خوش اخالق بود و زود با همه رفيق می شد. او با 

لهجه  ی شيرین آبادانی از خاطراتش در بسيج آبادان مطالب جالبی می گفت 

و دوستان را سرگرم می کرد. گاهی که بچه ها اوقات فراغت داشتند، به محض 

اینکه حشمت شروع به صحبت می  کرد همگی دورش جمع می  شدند و سراپا 

بعضی  می کرد،  تعریف  آبادان  بسيج  در  کار  و  آموزشی  دوره های  از  گوش! 

وقت ها هم که حوصله شان سر می  رفت به او می  گفتند: »حشمت خاطرات 

بسيج آبادان را تعریف کن« و او از ممانعت مسئولين آنجا، به خاطر کم سن 

و سال بودنش و از سماجتش برای اینکه توانایی هایش را ثابت کند تعریف 

می کرد و بچه ها حسابی سرگرم می شدند؛ آن وقت با شوخی به او می  گفتند: 

»به خدا همه  اش عين  او می  گفت:  و  بود؟«  آبادانی  »این ها که گفتی الف 

حقيقت بود!« و همه می خندیدیم.

اسطوره های جنگ

17- همرزم شهيد، مدیرعامل کارخانه توليد ماکارونی.
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منصور ميرزا کوچکی بروجنی:18

اما  بود؛  جبهه  سخت  کارهای  از  یکی  آن  مأموریت  و  دیده بانی  واحد 

علی رغم این سختی ها، داوطلب زیادی هم داشت. رفتن روی دکل  ها و در 

معرض دشمن بودن و مخصوصاً مواجهه با خطر واژگونی دکل، شجاعت باالیی 

می  خواست. کار دیده بانی ایجاب می  کرد که افراد به  طور شبانه  روزی و در هر 

شرایطی فعاليت کنند و شهيد حيدری در این زمينه پيشتاز بود.

من و شهيد حيدری از سال 1364 تا 1367 با هم در دیده بانی بودیم. 

حشمت اله در مناطق عملياتی کربالی 4 و 5 و کردستان، در منطقه والفجر 

10 در ارتفاعات »باالمبو« و رودخانه سد دربندیخان عراق شيميایی شد که 

دفعه  ی چندمش بود؛ به همين علت اکثر اوقات چشمانش سرخ بود.

در کردستان که هم گروهك های ضدانقالب داخلی بودند و هم  گشتی های 

عراقی، کار سخت  تر بود. ما در آن هوای سرد شب ها با هم کشيك می  دادیم 

با عالقه   و اشتياق  و روزها برای بررسی منطقه دیده بانی می کردیم؛ ایشان 

زیادی کارهایش را انجام می  داد. او هم مثل دیگر بچه  های دیده بانی بود که از 

خانواده و عزیزانشان دل کنده بودند تا به طور شبانه روزی برای مقابله با دشمن 

اطالعات جمع  آوری کنند. دیده بان ها وظيفه شان را چنان ادا می کردند که جا 

دارد از آن ها با عنوان اسطوره  های مقاومت یاد کنيم.

18- . یك دوره نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی.
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ابتکار عمل!

علی مراد سعيدی:

شهيد حيدری رزمنده ی خوش برخوردی بود و خيلی زود با همه رفيق 

می شد. او جوان باتدبيری بود و هر جا که کار گره می خورد و بچه های گردان 

غالمعلی  »حاج  یك بار  می کرد.  باز  را  کار  گره   می شدند،  مواجه  مشکل  با 

حيدری« که آن موقع فرمانده گردان یا زهرا بود، حشمت را در سازمان دهی 

کنار بچه هایی گذاشته بود که ترک زبان بودند و او زبانشان را متوجه نمی شد. 

با اصرار از فرمانده خواست که او را به دسته خودش و نزد دوستانش برگرداند؛ 

ولی او قبول نکرده بود. حشمت هم با ابتکار عمل خودش با حرف زدن از جن 

و پری و ترساندن بچه های ترک زبان کاری کرد که حاج حيدری مجبور شد 

جای او را عوض کند.

این حرف شهيد باکری خيلی معروف است و همه ما شنيده ایم. شهيد 

باکری گفته بود دعا کنيد شهيد بشویم؛ چون بعد از جنگ بچه ها سه دسته 

می شوند؛ عده ای غرق در دنيا می شوند، عده ای خنثی یا بی تفاوت می شوند 

و عده ای می مانند و دق می کنند. شهيد حشمت اله حيدری از رزمنده های 

مخلصی بود که بعد از جنگ به گذشته ی خودش پشت نکرد و دنبال دنيا 

نرفت؛ نسبت به اوضاع اجتماعی و سياسی هم بی تفاوت نشد و اگر شهيد 

نمی شد، ممکن بود به سرنوشت دسته ی سومی که شهيد باکری پيش بينی 

کرده بود گرفتار شود و دق کند! به نظرم خداوند خيلی او را دوست داشت که 

نگذاشت بماند و به سرنوشتی گرفتار شود که خودش برای کسی که سال ها 

جهاد کرده، نمی پسندید.
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چشم فرماندهی
ابراهيم قاسمی:19

آشنایی من با حشمت اله برمی گردد به تابستان سال 1365 در جزیره 

مجنون جنوبی، پد شرقی؛ جایی که ایشان دیده بان بودند و من در گردان 

حضرت رسول )ص( بودم. وظيفه دیده بان در خط مقدم خيلی سنگين بود و 

باید کارهایی مثل تأمين پوشش آتش در مقابل پاتك دشمن و زیر نظر گرفتن 

تحرکات دشمن را به دقت انجام می داد؛ آن هم لحظه به لحظه. او به نوعی چشم 

فرماندهی محسوب می شد.

پد شرقی منطقه ی کوچکی بود که حجم آتش دشمن در آنجا خيلی زیاد 

و متمرکز بود. اکثر کسانی که به آنجا می آمدند یا شهيد می شدند یا مجروح. 

عراقی ها چند بار تالش کردند که خط را با تانك و تير مستقيم از سمت جاده 

خاکی بشکنند که موفق نشدند.

من و حشمت گاهی در آنجا با هم حرف می زدیم و همين زمينه ای برای 

آمدنم به واحد دیده بانی و شروع دوستی  بيشترم با او شد و به تدریج با هم 

انس گرفتيم. آن موقع کم سن و سال بودم و دوران نوجوانی نيز با غفلت ها و 

کم تجربگی های زیادی همراه است؛ ولی حشمت پخته تر بود و من هميشه از 

راهنمایی هایش بهره می بردم. او خيلی دلسوز بود.

با اینکه با هم خيلی صميمی شده  شهيد حيدری دنبال گمنامی بود؛ 

بودیم؛ هيچ وقت به من نگفته بود که کونگ فو کار می کند و من بعدها از زبان 

یکی از دوستان شنيدم که در این رشته استاد است! معموالً افراد در این سن 

19- مهندس هوافضا در فرودگاه امام خمينی)ره(.
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دنبال مطرح کردن خودشان هستند، اما امثال او واقعاً منيت نداشتند و به 

دنبال شهرت نبودند؛ ویژگی خاصی که اآلن کمتر در افراد می بينيم. در جبهه 

انسان های مثل او زیاد بودند؛ کسانی که روح بلندی داشتند و مرزهای عرفان 

را درنوردیده بودند. جا دارد یاد کنم از همرزمان آزاده و مخلص و بزرگواری 

چون »شهيد بيژنی« از لردگان و »شهيد معمارزاده«20 از شهرکرد که مانند 

شهيد حيدری در این دنيا بی نام ونشان مانده اند؛ اگرچه در عالم باال نام آور 

هستند.

آخرین ماه های جنگ

ابراهيم قاسمی:

آخرین ماه های سال 1366 بود. از نگاه فرماندهان، انجام عمليات به دليل 

استحکامات دفاعی زیاد دشمن در منطقه جنوب، قفل شده بود و ما برای 

عمليات به منطقه کردستان رفته بودیم. شبی که عمليات والفجر 10 بود تيپ 

قمر بنی هاشم در ارتفاعات »شاخ سورمر« کردستان وارد عمل شد، جایی که 

سخت ترین محور عمليات بود. کنار شاخ سورمر، ارتفاع »شاخ شميران« قرار 

داشت که مشرف به سد دربندیخان بود و برای عراقی ها خيلی اهميت داشت. 

شب عمليات من و حشمت اله در دیده بانی خط مقدم بودیم و حفيظ اله و 

آیت اله برادران آقا حشمت در گردان عملياتی بودند. در منطقه شاخ سورمر 

آتش دشمن لحظه ای قطع نمی شد. حشمت تا صبح بی قرار و ناراحت بود و 

20- شهيد معمارزاده متولد سال 1346 در شهرکرد،  رزمنده گردان حضرت رسول )ص(
بود و در سال 1365 در جزیره مجنون به شهادت رسيد.
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می گفت بچه ها را قتل عام کردند. واقعاً همين طور بود؛ حتی پيکر شهدا را هم 

نتوانسته بودند برگردانند عقب. ما در همان منطقه بودیم که هدف بمباران 

شيميایی قرار گرفتيم. بمب ها به مقر گردان های لشگر حضرت رسول اصابت 

کردند و ما هم که نزدیك آنجا بودیم آسيب دیدیم. غير از ما بقيه بچه های 

پوست  و  می کرد  خس خس  سينه هایشان  شدند.  شيميایی  هم  دیده بانی 

صورتشان تيره شده بود. عمليات والفجر 10 اوج حمالت شيميایی دشمن 

بود و در آن از خطرناک ترین گازها استفاده شد که عالوه بر رزمندگان، مردم 

عادی هم آسيب زیادی دیدند.

تابستان 67 بود و آخرین روزهای جنگ را می گذراندیم. به ما گفته بودند 

منافقين قصد دارند از آبادان وارد عمل شوند و برای همين ما به آنجا رفته، 

برای  که  می رفتيم  پدر حشمت اله  دیدن  به  گاهی  بودیم.  آبادان  در  هم  با 

رزمندگان نان تهيه می کرد، گاهی هم در خيابان های شهر قدم می زدیم و 

خاطرات گذشته را مرور می کردیم. چند روزی از پذیرش قطعنامه می گذشت 

که با هم پشت خاک ریز خط اروند رفتيم و به خيال اینکه جنگ تمام شده 

است، داشتيم با خيال راحت صحبت می کردیم؛ ناگهان از مقابل تيرهایی به 

سمتمان شليك شد که الحمدهلل به هيچ کداممان اصابت نکرد...
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گرمازدگی
عبداله حيدری:21

تابستان 1367 بود و رویارویی با دشمن بعثی که بيشتر از چهل کشور 

از او حمایت می  کردند، به اوج خود رسيده بود. ضعف امکانات در جبهه  ها و 

شدت گرمای هوا، مشکالت زیادی به وجود می  آورد؛ ولی این مشکالت برای 

اوج گرمای خوزستان روزگار  حشمت  که سال ها در مناطق عملياتی و در 

گذرانده بود، تازگی نداشت. او بچه های پاک و مخلصی را دیده بود که نه با 

تير دشمن، بلکه در گرمای خوزستان و در اثر گرمازدگی از دست رفته بودند.

یك بار حشمت اله تعریف  می کرد:

در یکی از روزهای گرم تابستان، وقتی برای دیدن داداش حفيظ اله، به 

در  برادرت  که  گفتند  بودم، دوستانش  رفته  داشت  او حضور  که  منطقه  ای 

اورژانس است. به آنجا که رفتم مسئوالن اورژانس گفتند: »برادرت به علت 

گرمازدگی فوت کرده، باید به سردخانه منتقل شود«. من که از این نمونه  ها 

زیاد دیده بودم، وقتی باالی سر او رفتم و ملحفه سفيد را از صورت حفيظ اله 

کنار زدم، فریاد زدم: »او هنوز نمرده، باید فوراً او را به اهواز منتقل کنيم«؛ 

اما کسی حرفم را جدی نمی گرفت، درنگ نکردم و بدون فوت وقت، او را 

داخل جيپ آهو گذاشتم و با سرعت تمام به سمت اهواز راندم. حفيظ اله را 

به نقاهتگاه گرمازدگی اهواز بردم. وقتی دکتر را که به نظر خيلی هم خسته 

می آمد، به بالينش آوردم، پس از معاینه ای سطحی سری تکان داد و با تأسف 

21- برادر شهيد و فرمانده گردان پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد استان خوزستان در 
سال های دفاع مقدس؛  ایشان 85 ماه در جبهه حضور داشتند.
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گفت: »اميدی نيست، تمام کرده!« ناباورانه به دکتر گفتم: »از این نمونه بيمار 

گرمازده زیاد دیده ام؛ نمرده!« دکتر با تردید گفت: »برای این  که مطمئن شوید 

می توانيد او را در آب سرد بيندازید«. با حرف دکتر،  انگار راه نجاتی پيدا کردم؛ 

با سرعت حفيظ اله را در حوض مخصوص آب خنك انداختم. چند لحظه مثل 

چند ساعت برایم گذشت که دیدم حفيظ اله تکان  خورد؛ با خوشحالی فریاد 

زدم و بالفاصله پزشك باالی سرش آمد و برای احيای او اقدام کرد.

فریاد نجات
حفيظ اله حيدری:22

در منطقه عملياتی کربالی 4، خط ام  الرصاص بودیم. غرش پدافند هوایی 

ما لحظه  ای قطع نمی  شد و زیر باران موشك دشمن، همه اميدوار و منتظر 

بودند تا حداقل یکی از هواپيماهای دشمن سقوط کند. باالخره یکی از تيرهای 

سجيل، به پر ابابيل آهنين خورد و هواپيمای بعثی کله پا شد.

خلبان عراقی قبل از انفجار و سقوط جنگنده، با چتر نجات پریده بود 

بيرون. هم زمان گلوله   های خودی یکی پس از دیگری به سمتش نشانه رفت. 

خلبان هر چه پایين تر می آمد، اميد اصابت تير  ها به او بيشتر می  شد؛ بچه ها 

انگار مسابقه گذاشته بودند، هر کسی دوست داشت خودش شکارچی خلبان 

عراقی باشد. لحظاتی گذشته بود که وسط آن همه صدای رگبار و شور و 

ولوله ی نيروها، ناگهان متوجه صدای حشمت اله شدیم که فریاد می زد: »نزنيد، 

نزنيد! او اآلن در محاصره ی ماست، حاال دیگر حکم اسير را دارد«.

22- برادر شهيد
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این طور شد که دشمن بی رحم و سنگدل با رحم و شفقت یك رزمنده  ی 

ایرانی نجات یافت. رزمنده ای که همچو رهبرش فقط در راستای انجام تکليف 

به دفاع در برابر دشمن متجاوز فکر می کرد، نه انتقام جویی!

 قاصد امام

عليرضا حيدری:

در یکی از روزهای داغ خوزستان که بيداری شبانه، خواب نيمروز را، هر 

چند در هوای گرم، دل چسب می کرد، خوابيده بودیم که شنيدیم کسی ما را 

صدا می زند. من و حشمت و چهار نفر دیگر با هم بودیم. چشم که باز کردیم، 

باالی سرمان آقای امامی کاشانی را دیدیم که خودشان ما را بيدار کرده بودند. 

از طرف امام آمده بودند با رزمندگان دیدار کنند. لحظاتی بعد بچه ها دور 

ایشان حلقه زده بودند و به صحبتشان گوش می دادند:

»حضرت امام به بنده دستور داده  اند از طرفشان به جبهه بيایم و سالمشان 

را به شما رزمندگان برسانم و جویای احواالت شما عزیزان شوم«.

سپس نام تك تك ما را سؤال کردند. وقتی من و حشمت اله خودمان را 

»بله پسرعمو  دارید؟« گفتيم:  نسبتی  با هم  »آیا  پرسيدند:  معرفی کردیم، 

پسرعموی صميمی  دو  امام می رسانم که  به عرض  هستيم«. گفتند: »من 

مثل شما را کنار هم دیدم، آفرین بر شما!« بعد رو به همه کردند و پرسيدند: 

»آیا کاری هست که برای شما عزیزان انجام بدهم؟« شهيد حيدری با احترام 

گفت: »حاج آقا سالم ما را به امام برسانيد و بگویيد ما رزمنده  ها هميشه برای 

سالمتی  تان دعا می کنيم، فقط همين را به امام بگویيد!«

فصل سوم؛ شهید حشمت اله حیدری از نگاه همرزمان





فصل چهارم؛ پس از جنگ
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تغییر سنگر

عمليات والفجر 10 آخرین عملياتی بود که حشمت اله در آن حضور داشت 

و همان جا بود که بار دیگر شيميایی شد و چند ماه پس از آن با پذیرش 

قطعنامه 598 جنگ تحميلی به پایان رسيد. به قول قدیمی  ها زمستان رفت و 

روسياهی به زغال ماند و آن ها که طعم تلخ و شيرین جهاد را چشيدند روسفيد 

و اميدبخش تاریخ شدند.

دنيا با همه آزمون های الهی اش، سرانجام روزی برای همه به پایان می رسد 

و جنگ به عنوان بزرگ ترین آزمون الهی ملت ما هم به هر ترتيب پایان یافت. 

پایان جنگ برای آن هایی که لذت حضور خالصانه در جبهه را چشيده بودند؛ 

به نوعی آغاز حسرت بود. در این مقطع از تاریخ ایران زمين و با اتمام جنگ، 

بيشترین حسرت برای رزمندگانی بود که سال ها و ماه های عمر و جوانی خود 

را در جنگ گذرانده و در اندوه از دست دادن فرصت شهادت مانده بودند و 

برای حشمت اله هم سرآغاز حسرت دست نيافتن به آرزوی قلبی اش بود و 

اندوه بر یارانی که رفتند و او را در این دنيای فانِی هزار رنگ تنها گذاشتند. او 

مانده بود و دنيایی که باید آن را می ساخت؛ آن هم با احساس تکليف و عمل 
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به رسالتی که فکر می کرد بر دوش دارد.

همان سال حشمت در مدرسه رزمندگان ثبت نام کرد تا شاید فرصت های از 

دست رفته  ی تحصيل را جبران کند. در کنار آن پيگير کارهای فرهنگی، ورزشی 

نوجوانان استان بود و به عنوان مسئول فرهنگی بنياد امور مهاجرین چهارمحال 

و بختياری مشغول خدمت به نوجوانان مهاجری شد که مانند او طعم آوارگی و 

هجرت را چشيده بودند. او نوجوانان مهاجر را دور هم جمع می کرد و برنامه های 

فرهنگی متنوعی با محور بسيج، برایشان تدارک می دید. در حسينيه اعظم 

شهرکرد، رشته ی ورزشی کونگ فو را به نوجوانان آموزش می داد و استداللش 

این بود که نوجوانان و جوانان را می توانيم از طریق ورزش، جذب مسجد و 

حسينيه کنيم.

دوستان  از  یکی  که  مدرسه  پرورشی  معاون  خوشکنار«  »مسعود  آقای 

حشمت بود، ضمن صحبت درباره روزهایی که برادرم در بنياد مهاجرین جنگ 

تحميلی، مسئوليت واحد فرهنگی را به عهده داشت، ابيات زیر را از زنده یاد 

»قاسم رسا« می خواند:

فصل چهارم؛ پس از جنگ

خوشا  آنان که در این صحنه ی خاک چو خورشيدی درخشيدند  و  رفتند

رفتند و  نوشيدند  عشق  شراب  دوست پيمانه  از  که  آنان  خوشا 

وجدان حساب خویش سنجيدند و رفتند ميزان  در  که  آنان  خوشا 

رفتند و  پاشيدند  ویرانه  این  در  آدميت ــذر  ب کــه  آنــان  خوشا 

رفتند... و  نلغزیدند  و  نهادند  حق وادی  در  پا  که  آنان  خوشا 
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آقای خوشکنار ادامه می دهد:

حشمت اله که مسئول فرهنگی بنياد بود سعی می کرد، بچه های مهاجر 

جنگ در زمينه های اعتقادی رشد کنند و خودش هم مبانی فکری آن ها را به 

نحو احسن تقویت می کرد. برای همين او برگزاری یك مانور عقيدتی- رزمی 

را در تابستان سال 68 پيشنهاد کرد. وقتی قرار شد مانور برگزار شود، گفت: 

»می خواهيم با تشکيل گروهانی از بچه ها آن ها را آموزش بدهيم«. پرسيدم: 

آن طرف  و  این طرف  »می رویم  داد:  جواب  کنيم؟«  جمع  را  آن ها  »چطور 

توی  »می رویم  گفت:  شوخی  به  بعد  و  می کنيم«  پيدا  را  منزلشان  آدرس 

شهر می گردیم؛ هر کسی را که دیدیم تير و کمان دستش هست می فهميم 

بچه خوزستان است!« باالخره با سختی زیاد تعدادی از بچه ها را در مدرسه 

راهنمایی »شهيد استکی« جمع کردیم و سازمان دادیم؛ با اینکه تهيه غذا کار 

سختی بود، خود حشمت اله این کار را بر عهده گرفت. برایشان دوره گذاشتيم 

تا در سالگرد دفاع مقدس در رژه شرکت کنند...

شهيد حيدری هميشه دوست داشت بچه ها در همه زمينه ها مهارت پيدا 

کنند. می گفت: »ورزش و مرام پهلوانی حرف اول را ميزند، بچه های بسيجی 

باید پرتوان و محکم باشند و حسابی تمرین کنند تا توان و مقاومتشان باال 

برود«. به همين دليل ورزش رزمی کونگ فو را در پایگاه بسيج شهيد چمران 

به بچه ها آموزش می داد.

ایشان آموزش کونگ فو را با کمك آقای »ناصر حق شناس« که استاد و 

مربی این ورزش بود، در شهرکرد رواج داد و پایگاه بسيج شهيد چمران را 

در حسينيه اعظم، به اولين مرکز آموزش این رشته ی رزمی تبدیل کرد و 
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قهرمانان زیادی را در این رشته تربيت کرد.

آقای رئيسی از ورزشکاران این رشته تعریف می کند:

آقا  به ورزش های رزمی عالقه داشتم. روزی  بودم و خيلی  پانزده ساله 

با مهربانی به من  حشمت اله به خانه ی ما آمد و دید دارم ورزش می کنم؛ 

پيشنهاد داد که به باشگاه استاد حق شناس بروم و قرار شد از فردا باهم به 

آنجا برویم. فردای آن روز سر ساعت مقرر به در خانه ما آمد و من را به باشگاه 

برد. پنج سال بعد از وقتی که با شهيد حشمت اله به باشگاه رفتم؛ مربی گری 

پایگاه شهيد چمران به من واگذار شد تا جایی که نشان بهترین مربی استانی 

را دریافت کردم. کالس ووشویی که ایشان راه اندازی کرده بود همچنان ادامه 

داشت و چندین قهرمان در آن رشته به جامعه ورزشی کشورمان تحویل داد؛ 

کسانی مثل غالمرضا طاعتی قهرمان سال 88 کشوری، سلمان ترکی صاحب 

چندین مقام کشوری و از ستارگان جهانی، حبيب بهمنی قهرمان کشوری و 

مدال آور مسابقات جهانی کانادا، حميد شيروانی و محمد حبيبی و جمشيد 

صالحی و... که همگی از افتخارآفرینان کشور شده اند.

اشتغال در مخابرات

حشمت اله در اواخر سال 68 با گذراندن مراحل اداری، در مخابرات استان 

استخدام شد. او از دوره راهنمایی، درس را به خاطر جنگ رها کرده و نتوانسته 

بود دیپلم بگيرد؛ اما موقع استخدام در حال تحصيل بود.

به   خاطر سوابق جبهه  اش،  اداری  باالی حشمت اله در رتبه بندی  امتياز 

مدرک  که  آن ها  بود.  همکارانش  از  بعضی  نامناسب  زمينه  ساز عکس العمل 

فصل چهارم؛ پس از جنگ
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تحصيلی باالتری داشتند، بدون توجه به تخصص او و با این تصور که او فقط 

به سبب حضور در جبهه، این شغل را به دست آورده، وقتی در کارهای فنی، 

انتقادی از او می شنيدند، رفتار خوبی نداشتند. البته او هيچ گاه کينه  ی کسی 

را به دل نمی گرفت و تا جای ممکن به وظيفه اش عمل می کرد.

از  حشمت کتاب جبهه و جنگش را، تنها برای خدا نوشته بود و پس 

استخدام، فارغ از تنگ نظری های اهل دنيا، به رسالت پس از جنگ فکر می کرد 

و به وظایف اداری اش می رسيد و اگر در محيط کار، پيرامون مسائل تخصصی 

و اداری نقد و نظری داشت، با طمأنينه و احترام به همکارانش ارائه می داد. 

با همه ی وقار و قراری که این رزمنده داشت، گاهی زخم زبان ها کاری تر از 

از شرایط و سختی های محيط  بود. گاهی که  تيغ دشمن در جنگ  و  تير 

کاری حشمت مطلع می شدم و به قصد همدردی، حرفی می زدم، او با صبر و 

سکوتش، مرا هم به سکوت وامی داشت و هر بار حکایِت زبان ها و زخم ها را به 

فردا می گذاشت و به قول موالنا:

تشکیل خانواده

کرد.  معرفی  حشمت اله  به  را  شهيدی  دختر  مادرم،   1372 سال  در 

حشمت اله پس از بررسی، موافقتش را برای ازدواج اعالم کرد و به خواستگاری 

رفتيم...

همسر شهيد:

ما یك خانواده هفت نفره ساکن زرین شهر بودیم. زمستان سال 61 سرما 

و برف خيلی شدید بود. من کالس اول ابتدایی بودم. یك روز صبح قبل از 
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رفتن به مدرسه، مادرم سفره صبحانه را پهن کرده بود و قوری و کتری را از 

روی چراغ عالءالدین گذاشته بود پایين و داشت چای می ریخت که صدای در 

بلند شد. بدو رفتم و در را باز کردم؛ عمه و نرگس، دخترعمه ام بودند. ما و عمه 

این ها در یك خانه زندگی می کردیم. من نگاهی به نرگس کردم و گفتم جایی 

می خواهيد بروید که آماده شده اید؟ سرش را پایين انداخت و گفت: »مامانم 

کيف  نکردم.  اصرار  ولی  شدم،  دلگير  کمی  نگویم«.  چيزی  کسی  به  گفته 

مدرسه  را برداشتم بروم که دوباره صدای کوبيدن در خانه آمد. نرگس در را باز 

کرد. عمه ی نرگس که در همسایگی ما بود و ما هم به او عمه می گفتيم، پشت 

در بود. وارد اتاق شد و شروع کرد به احوالپرسی با مادرم. صورت و مخصوصاً 

چشمانش بدجوری سرخ شده بود و مشخص بود که قباًل خيلی گریه کرده 

است. مادرم در حال شير دادن به برادر کوچکم بود که او را روی پتو گذاشت 

و پيش عمه آمد و پرسيد: »اتفاقی افتاده؟ چرا این قدر گریه کرده ای؟« وقتی 

دید جواب نمی دهد، سر شوخی را باز کرد و گفت: »نکند از شوهرت کتك 

خوردی؟« وقتی جدیت عمه را دید با نگرانی پرسيد: »چطور شده که این 

وقت صبح با این حالت...« او که حسابی بُغ کرده بود، ناگهان بغضش ترکيد 

و در ميان هق هق گریه اش گفت: »کاش علی ميرزا مرا کتك زده بود... آقا 

علی اکبر شهيد شده ...«

مادرم با شنيدن این خبر شوکه شد. پاهایش سست شد و همان جا نشست 

و ناباورانه گریه اش گرفت. من هاج و واج مانده بودم و نمی دانستم چه کار بکنم. 

همان موقع یکی از همسایگان، برادرم ناصر را که زودتر از من رفته بود مدرسه، 

به خانه برگرداند. از دیدن چهره ی غمگين و ماتم زده ی ناصر بيشتر ناراحت شدم. 
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من و ناصر بزرگ تر بودیم. ناصر نه سال داشت، بعدش من بودم و بقيه کوچك تر 

از من. بچه ها دور مادر را گرفتيم و به گریه افتادیم. یك سال قبل دایی ام شهيد 

شده بود و حاال هم داغ دایی برای مادرم تازه شده بود و هم داغ پدر، دلش را 

می سوزاند...

پدر وصيت کرده بود در زادگاهش به خاک سپرده شود. فاميل و در و 

همسایه جمع شدند و به »کاکلك« روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان 

شهرکرد رفتيم؛ روز خاک  سپاری برف سختی می  بارید...

بعد که کمی بزرگ تر شدیم، مادر خوابی را که قبل از شهادت پدر دیده 

بود برایمان تعریف کرد: »خواب دیدم می خواستم به جبهه کمك کنم. گویا 

داشتم به کسی می گفتم دوست دارم که سهمی در یاری رزمنده ها داشته 

پنج  اشاره کرد؛ دیدم  به طرفی  او حرف می زدم،  با  باشم. همان کسی که 

دست تختخواب کنار هم است و روی هر کدام، طفلی مثل کبوتر پرشکسته  

خوابيده. او حالی ام کرد که باید از آن  بچه ها مراقبت کنم. به سمتشان رفتم. 

احساس کردم نگهداری بچه ها کار سختی است و مشکالت زیادی برایم به 

وجود می آید...«.

مادرم می گفت: »با غم از دست دادن پدرت، آن هم با پنج تا بچه قد و 

نيم قد، ذره ای از مصيبت خانم زینب کبری)س( با بچه های یتيم برادرش را 

فهميدم«.
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 آشنایی

همسر شهيد:

حشمت اله چند سالی از برادرم آقا ناصر بزرگ تر بود، با وجود این خيلی 

که  بود  حشمت  آقا  برادرانه ی  راهنمایی های  شاید  بودند.  صميمی  هم  با 

کمك کرد؛ آقا ناصر با آن سن کم، از نظر روحيه و اخالق قوی شود و رفتار 

آدم بزرگ ها را پيدا کند و خودش را در خانه جانشين پدر بداند. وقتی آن 

سال حشمت اله به خواستگاری ام آمد، مادرم اول به خاطر تفاوت سنی نسبتاً 

زیادمان مخالف بود؛ اما پس از آشنایی با خودش و خانواده اش، موافقت کرد. 

ازدواجم در هجده سالگی و شروع زندگی مشترک و قبول مسئوليت در این 

سن، قدری به نظرم مشکل می آمد؛ اما با خود فکر کردم آیا بار دیگر آدمی 

مثل او سر راهم قرار می گيرد؟ بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم، پاسخ سؤالم 

را گرفتم و قانع شدم...

برادرم آقا ناصر وقتی فهميد جوابم مثبت است، با آنکه سنی نداشت؛ آمد 

توی اتاق و پدرانه کنارم نشست و صميمانه به من گفت: »تو بهتر از هر کسی 

می دانی، من چقدر آقا حشمت را دوست دارم و برایش احترام قائلم؛ اما دلم 

می  خواهد با شناخت و آگاهی انتخاب کنی. او مردی است که هشت سال در 

جبهه جنگيده و مطمئن باش تلخی های زیادی در این مدت چشيده و خيلی 

بيشتر از آنچه من و تو در از دست دادن دایی و پدر احساس کردیم، حس 

کرده است. حشمت با یك مرد معمولی خيلی فرق دارد. او چندین بار مجروح 

شده؛ هنوز هم توی بدنش ترکش هست! شاید این ترکش ها برایش خطرناک 

نباشد؛ اما واقعيتی است که باید بدانی و با آن کنار بيایی...«
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حرف های آقا ناصر کاماًل درست بود. با خودم فکر کردم من و آقا حشمت 

یك وجه اشتراک اساسی داریم و آن اینکه با دردهای زندگی آشنایيم، با هم که 

باشيم می توانيم با این دردها کنار بيایيم و در کنار یکدیگر به آرامش برسيم...

شب میثاق

جشن دامادی حشمت اله در شب یلدای سال 72 برگزار شد. جشنی ساده  

در خانه ی پدری که اقوام و دوستان صميمی حضور داشتند. محفل گرم و 

بی ریایی بود. ميهمانان سرگرم صرف ميوه و شيرینی بودند که حشمت اله نزد 

مادر رفت و از او فانوسی خواست. مادر تعجب کرد؛ ولی چيزی نپرسيد. فانوس 

را آماده کرد و به دستش داد.

همسر شهيد:

خانه مان پر از مهمان بود. طبق رسم و رسوم ازدواج ها، هم زمان با خانه ی 

که  و طوری  آمد  بود. خواهر کوچکم  برپا  ما هم جشنی  خانه ی  در  داماد، 

مهمان ها متوجه نشوند، در گوشم گفت: »آقا حشمت جلوی در کاَرت دارد«. 

با تعجب پرسيدم: »تنهاست؟!« منتظر جواب نماندم، بالفاصله چادرم را سرم 

کردم و از کنار زغال های ُگرگرفته ی منقل و اسفند توی حياط گذشتم و 

خودم را جلوی در رساندم. درست بود؛ تنها و با لباس دامادی، از مجلس جشن 

خودشان آمده بود و دم در منتظرم بود. با نگرانی پرسيدم: »چيزی شده؟«؛ 

با لبخند جواب داد: »نه؛ راه بيفت باید بریم جایی و زود برگردیم«. این بار با 

تعجب گفتم: »اآلن؟! کجا بریم...«. حرفم را قطع کرد و با سویچ اشاره ای به 

ماشين کرد و گفت: »فعاًل بيا، می  فهمی!«
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با اینکه هنوز سؤال داشتم و مانده بودم در آن موقعيت چه کنم، سوار شدم. 

ماشين روشن بود، به سرعت راه افتاد. وارد جاده روستا که شدیم، همه چيز 

را فهميدم و نتوانستم حرفی بزنم. حشمت اله با لبخند شيرینش گفت: »این 

جاده به نظرت آشنا نمی  آید؟« درحالی که سعی می کردم گریه نکنم، نگاهم را 

از روی قدرشناسی به او دوختم و فقط توانستم بگویم: »می رویم پيش بابا؟!«

وقتی به گلزار شهدای کاکلك رسيدیم، حشمت اله فانوس را روشن کرد و 

توی آن سوز سرما که عين سوزن پوست آدم را به ِگزگز می انداخت، رفتيم سر 

مزار پدر. حشمت اله با لباس دامادی و من با لباس سفيد عروسی...

 آن شب به یادماندنی ترین شب عمرم بود. از اینکه همسرم تا این حد به 

فکرم بود خيلی خوشحال بودم و احساس می کردم پدر با تمام وجود از ازدواج 

من با حشمت اله خرسند است و برای آغاز زندگی جدید دعایم می کند. آن شب 

در گلزار شهدا، حضور پدر را در کنار خودم حس می کردم و به آن دلگرم بودم. 

با او حرف می زدیم و دعا می کردیم. بعدها وقتی از دل تنگی های حشمت اله برای 

شهادت باخبر شدم، گفتم نکند آن شب کنار مزار پدر، برای شهيد شدنش هم 

دعا کرده بود!

حشمت اله تمام سعی  اش را کرده بود تا در مراسم عروسی ام چيزی کم 

از یك  او  نبود،  از مجالس رایج  آن روزها که هنوز فيلم برداری  نگذارد. مثالً 

فيلم بردار خواسته بود از جشن ساده مان فيلم بگيرد تا یادگاری داشته باشيم. با 

همين ریزبينی ها و محبت های حشمت اله بود که زندگی شيرینم با او شروع شد.

هميشه با خودم فکر می کردم؛ خواست خدا بود تا همراه مرد مهربانی مثل 

او باشم و با پشتوانه ی قوی زندگی کنم. آخر در کنار حشمت که بودم، جای 
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خالی پدر را کمتر احساس می کردم. او در واقع با محبت های بی حدش، اندوه 

یتيمی و یاد لحظه هایی را که در حسرت پدر، با آه و اشك گذرانده بودم، از 

خاطرم دور می ساخت و با مهربانی   و لطفی که از اعماق وجودش برمی  خاست، 

درد نهفته ی آن سال ها را، ذره ذره از وجودم پاک می  کرد...

هدیه   الهی

همسر شهيد:

حشمت اله کارمند مخابرات بود. هر روز صبح از خانه بيرون می  رفت و تا 

بعدازظهر که برمی گشت، برای آمدنش لحظه شماری می کردم. وقتی به خانه 

می  آمد، راجع به کار و زندگی و عالقه هایمان با هم صحبت می کردیم؛ من از 

کارهای آن روزم برایش تعریف می کردم و او از خودش می گفت...

همه چيز خوب پيش می رفت؛ مخصوصاً آن مدتی که چشم به راه روزهای 

فراهم  را  فرزندمان  آمدن  دنيا  به  مقدمات  و  بودیم  زندگی مان  شيرین تر 

می کردیم. سرانجام خدای منان هم در یازدهم اردیبهشت 1374 »محسن« 

بين  را  وقتش  دیگر  او  و  جان حشمت  شد  آمد،  که  محسن  داد.  ما  به  را 

من و محسن تقسيم می کرد. حشمت عاشق خانواده بود و بيشتر اوقاتش را 

با ما می  گذراند. او روحيه همکاری باالیی داشت؛ شب  ها با گریه ی محسن 

و  بچه داری  قلق های    با  آرام می  کرد.  را  او  با صبر و حوصله  و  بيدار می شد 

باید  که چه کار  می  گفت  من  به  گاهی  و حتی  بود  آشنا  آن  ریزه کاری های 

دور  و  می  کرد  بغل  را  او  می شد،  بدخواب  که  بخوابد. محسن  بچه  تا  بکنم 

اتاق می  چرخاند؛ زیر گوشش شعر و الالیی می  خواند و توی عوالم خودش 
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با او حرف می  زد. خالصه آن قدر می خواند و زمزمه می  کرد تا محسن مست 

خواب می  شد، بعد بچه را آرام توی تختش می گذاشت. با همين دل دادن و 

محبت های زیادش به محسن بود که پسرم خيلی به او وابسته شده بود.

گاهی که برای اداره یا کاری می  خواست از خانه بيرون برود، محسن بهانه 

می گرفت و گریه می کرد. آن وقت من بودم که باید ساکتش می کردم. کم کم 

بزرگ تر می شد و حرفمان را می فهميد. یك روز که حشمت قصد رفتن داشت، 

اصرار می کرد که باید با پدرش برود. هرچه حشمت  گفت من نمی توانم تو را با 

خودم ببرم اداره، بی اعتنا به حرف او، همچنان گریه  می کرد، طوری که کبود 

شده بود. من سعی کردم محسن را نگه دارم تا حشمت سر کارش برود؛ ولی او 

دلش نيامد. بچه را بغل گرفت و مثاًل با من و خانه خداحافظی کرد... با هم تا 

مغازه نزدیك خانه رفته بودند، برایش خوراکی خریده بود و چند دقيقه بعد که 

محسن آرام شده بود، به خانه برگشتند. حشمت با صبر و حوصله او را سرگرم 

خوراکی اش کرد و بعد صورتش را  بوسيد و  گفت: »بابا حاال می گذاری بروم؟« 

محسن که راضی  شده بود، سرش را تکان  داد و  توی صورت حشمت  خندید 

و او با خيال آسوده به محل کارش  رفت.

زندگی به خوبی و خوشی می  گذشت و فکرش را هم نمی کردیم که در 

به شکل  زندگی  شيرین،  این  و  روزمان عوض شود  و  آینده، حال  روزهای 

دیگری رقم بخورد...
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عوارض بیماری

سال 1376 رو به پایان می رفت و زمين در حال نو شدن و شکوفایی و 

طراوت بود؛ اما در وجود حشمت، خزانی زودرس در حال شکل گرفتن بود. در 

دید و بازدیدهای نوروز، هر کس او را می دید متوجه زردی چهره اش می شد. 

اولين بار نوروز 77 بود که شاهد یکی از عوارض شيميایی )عالئم بيماری( 

حشمت شدم. به اتفاق خانواده ام برای تبریك سال نو به خانه ی حشمت اله 

رفته بودیم. همين طور که مشغول صحبت بودیم، جوش بزرگ و قرمز روی 

صورتش توجهم را جلب کرد؛ با تعجب گفتم: »شما که جوش نمی زدی! آن هم 

جوش به این بزرگی! نباید پيش دکتر بروی؟ نکند...« حرفم تمام نشده بود که 

ابرویش را باال انداخت و گفت: »فکر نمی کنم چيز مهمی باشد؛  نگران نباش 

خواهر« همسرش ميان حرفش دوید و گفت: »سردردهایش هم مرا نگران 

کرده؛ ولی خودش می گوید چيزی نيست. به نظرم به خاطر فشار کار است؛ 

چون استراحت ندارد؛ از مخابرات که برمی گردد یا برای کار به تاکسی تلفنی  

می رود23 و یا برای درس به مدرسه ایثارگران«.

23- حشمت اله قصدش را از راه اندازی تاکسی تلفنی ایجاد اشتغال برای جوانان و افراد 
بيکار فاميل عنوان می کرد.
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اقوام دوری که به دیدار حشمت اله می رفتند،  بيش از ما که هميشه در 

می کردند.  تعجب  و  می شدند  رنگ پریده اش  چهره  متوجه  بودیم،  کنارش 

به خصوص کف دست هایش  پوست،  رنگ  و سفيدی  زردی چهره  دیدن  از 

متعجب می شدند و سؤاالتی از او می پرسيدند؛ اما حشمت اله به روی خودش 

وقتی که خزان  تا  عادی می دانست.  و  عوارض خستگی  را  آن ها  و  نمی آورد 

بهار آن سال ندیده بودیم، همه فکر می کردیم که  زودرس جسمش را در 

جنگ تنها به دست هایش آسيب رسانده و از جدی بودن عوارض شيميایی اش 

بی خبر بودیم.

برادرم آیت اله درباره   شروع بيماری حشمت می گوید:

از  »وقتی  می  گفت:  و  داشت  شکایت  سردرد  از  حشمت اله  بود  مدتی 

پله  ها باال می روم، نبض سرم مثل قلبم، تاپ تاپ می زند؛ طوری که مجبور 

می شوم هر دو سه تا پله، کمی بایستم و نفس بگيرم. مدتی است که نمی توانم 

موتورسواری کنم؛ تعادل ندارم. موقع مسواک زدن هم از لثه  هایم خون زیادی 

راه می افتد«. حشمت اله احتمال می داد خونریزی لثه ها از تبعات جرم  گيری 

دندان  هایش باشد. او نمی خواست اطرافيان و دوستان را نگران کند و به همين 

خاطر از حال و روز خودش چيزی بروز نمی داد. یك بار که جویای حالش شدم، 

خيلی عادی گفت: »الحمدهلّل«. بعد برای اینکه خيالم را بابت خودش راحت 

کند، اضافه کرد: »اواخر فروردین که دکتر رحيميان جواب آزمایشم را دید، 

گفت شما قدری کم خون هستی، البته نه از لحاظ حجم خون، بلکه به لحاظ 

تعداد سلول های خونی. چند تا آمپول ویتامين ب 12 و قرص اسيدفوليك 

برایم تجویز کرد«.
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کم کم عالوه بر عالئم قبلی، لکه های قرمزی زیر پوستش ظاهر شد که 

این بار الزم دانست به پزشك پوست مراجعه کند. رنگ پریدگی و خونریزی 

لثه  ها و بزرگ شدن لکه های قرمز زیر پوست و همه ی این عالئم هشدارهایی 

بود که اگر در مراحل اوليه جدی گرفته می شد، می توانست جلوی پيشرفت 

سریع بيماری را بگيرد.

همسر شهيد:

چند وقت بود سفيدی چشم هایش زرد شده بود و گاه وبيگاه سردردهایی 

به سراغش می آمد که نگرانمان می کرد. یك روز که برای خرید به بازار رفته 

بودیم، یك دفعه چشمش را ماليد و گفت: »خانم انگار تکه ای نخ توی چشمم 

رفته و دارد اذیتم می کند«. کناری ایستادیم. حشمت سرش را پایين گرفت و 

من با دقت داخل و گوشه های چشمش را نگاه کردم؛ ولی چيزی ندیدم! برای 

اطمينان، توی چشمش فوت کردم و راه افتادیم.

صبح روز بعد، وقتی از خواب بيدار شد، گفت: »دیشب از بينی و دهان و 

گلویم خون زیادی رفت«. این بار خيلی نگران شدم. چند بار با تأکيد گفتم که 

»دیگر نباید ساده بگيری، تو را به خدا برویم دکتر«. این شد که به درمانگاه 

رفت و دکتر »رحيميان« برایش آزمایش خون نوشت.

مدتی بعد که عالئم بيماری بيشتر شد به یك متخصص پوست مراجعه 

کرد و او برایش آزمایش مجددی نوشت؛ زیرا احتمال داده بود که مشکالت 

پوستی او ناشی از بيماری داخلی باشد.

شهرکرد  مرکزی  آزمایشگاه  از  را  آزمایش  جواب  حشمت اله  که  روزی 

گرفت، من منزل مادرم بودم. به آنجا که آمد، در مورد تشخيص دکتر سؤال 
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کردیم، جواب داد: »در آزمایشگاه وقتی برگه آزمایشم را دیدند، به هم نگاه 

کردند، بعد طوری که من نشنوم، با هم مشورت کردند و یکی شان گفت که 

فعاًل به هيچ وجه رانندگی نکنم«. مادرم گفت: »یعنی چه؟ علتش را نگفتند؟« 

حشمت لحظه ای سکوت کرد و بعد خندید. خنده ای تلخ که ناراحتی و نگرانی 

در آن پيدا بود. او مثل هميشه می خواست باروحيه باشد و با خونسردی  نشان 

دهد چيز مهمی نيست؛ اما ظاهراً متصدیان آزمایشگاه وضعيت خطرناک او را 

خوب تشخيص داده بودند.

آیت اله حيدری:

اردیبهشت 1377 بود، یك روز در دفتر کارم مشغول رسيدگی به دفاتر 

بانك بودم که تلفن زنگ زد. مادر بود که از خانه تماس می گرفت؛ صدایش 

می لرزید! با ناراحتی از من خواست هرچه سریع تر به خانه بروم و بعد گوشی 

و  بی حالی  با  کوتاهی،  احوال پرسی  از  بعد  حشمت  داد.  حشمت  آقا  به  را 

بدون  مقدمه گفت: »اگر وقت داری بيا با هم برویم دکتر« هر وقت حالش 

را می پرسيدم، می گفت الحمدهلل خوبم؛ این بار هم پشت تلفن فقط گفت: 

»چيزی مهمی نيست، نگران نباش!«

باعجله خودم را به منزل رساندم؛ حشمت توی اتاق نشسته بود و دستمالی 

روی چشمش گرفته بود. ناراحت به نظر می رسيد. مادر هم بی تاب و نگران، 

کنارش نشسته بود. برایم تعریف کردند که وقتی حشمت نزدیك خانه ی مادر، 

از خودرو پياده شده و نور تند خورشيد به صورتش تابيده بود، چشم هایش 

خونریزی کرده و سرش گيج رفته بود. خود حشمت هم می گفت: »نزدیك 

خانه دیگر همه چيز را تيره وتار می دیدم و به سختی خودم را به خانه رساندم«.

فصل پنجم؛ بروز بیماری
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با احتياط سوار خودرو شدیم تا به مطب دکتر رحيميان، همان پزشك 

متخصص داخلی برویم که یك ماه پيش به او مراجعه کرده بود. دکتر پس از 

شنيدن وضعيت حشمت اله جواب آزمایش یك ماه پيش را خواست که آن را 

دادیم. پس از بررسی جواب آزمایش، ابرو در هم کشيد و به حشمت گفت: 

»آقا مگر من به شما نگفتم باید بستری شوید؟!« حشمت با اعتراض گفت: 

»آقای دکتر شما حتی به من نگفتيد که وضعيت خطرناکی دارم و استعالجی 

هم برایم ننوشتيد. اگر حداقل اشاره کرده بودید، خودم مرخصی می گرفتم و 

استراحت می کردم تا چشمم به این روز نيفتد«.

دکتر به او گفت: »متأسفم؛ ولی شما باید برای درمان چشمت به یك 

چشم پزشك مراجعه کنی!« بعد برای بستری شدن و درمان بيماری خونی در 

بيمارستان هاجر نامه معرفی نوشت و به دست من داد.

 وقتی نزد دکتر اسالمی پزشك متخصص چشم رفتيم، پس از معاینه 

إن شاءاهلل  است.  خونی  بيماری  درمان  چشم ها،  درمان  راه  »تنها  گفت: 

خون های داخل چشم به مرور جذب می شود و خود چشم ها هم به تدریج بهبود 

می یابند...« از آنجا بالفاصله رفتيم بيمارستان و حشمت اله را بستری کردیم.

روزهای بستری در شهرکرد و اصفهان

آیت اله حيدری:

در بيمارستان هاجر شهرکرد، دکتر »کوروش احمدپور« و دکتر »حسين 

نافيان«، همرزمان حشمت را دیدیم؛ پس از ثبت شرح بيماری، حشمت را در 

اورژانس بستری  کردند.
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تزریق شد. دکتر رحيميان دستور  او  به  و پالکت  فردای آن روز خون 

نمونه برداری از مغز استخوان را داد. دکتر »خليلی« نمونه آزمایش را گرفت 

و برای تشخيص به اصفهان فرستاد. در مدت یك هفته ای که در بيمارستان 

شهرکرد بود، تنها دارویی که برایش تجویز می کردند آمپول B12 و قرص 

اکسی متولون )BBBBBBBBBBBB( بود که داروخانه ها فقط با نسخه ی پزشك 

فوق تخصص می دادند و خيلی هم به سختی پيدا می کردیم.

 )BBB( در بيمارستان هر روز برای آزمایش شمارش سلول های خونی 

با روند کندی که  را بررسی کنند.  تا روند تشخيص  او خون می گرفتند  از 

تشخيص و درمانش در بيمارستان شهرکرد داشت، بعد از یك هفته به این 

نتيجه رسيدیم که حشمت اله را برای ادامه درمان به اصفهان ببریم.

عصر همان روز یك آمبوالنس از بنياد جانبازان گرفتيم و به مطب دکتر 

آزرم رفتيم که گفت به علت مشغله اش در ایام امتحانات دانشجویان، هيچ 

بيماری را نمی پذیرد؛ حتی بيماران قبلی اش را ترخيص کرده بود.

فردای آن روز به بيمارستان اميد اصفهان رفتيم تا حشمت را پيش دکتر 

»حزینی« که شنيده بودیم دکتر حاذقی است ببریم؛ اما دکتر به تهران رفته 

بود ...

بیمارستان امام خمینی تهران

آیت اله حيدری:

در تهران به کلينيك خون بيمارستان امام خمينی)ره( رفتيم. با تجویز 

دکتر »شریفيان«، مجدداً از مغز استخوان حشمت اله نمونه گيری کردند.

فصل پنجم؛ بروز بیماری
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 برادرم عبداله از دکتر شریفيان که با چند نفر دکتر باالی سر حشمت اله 

بود، پرسيد: »دکتر گروه خونی  برادرم B مثبت بود؛ ولی آخرین آزمایش گروه 

خونی اش  را B مثبت نشان می دهد؛ چطور ممکن است؟ پزشك های معالج 

قبلی هم تعجب کردند و گفتند که اشتباه شده؛ به نظرتان آزمایش ها باید 

تکرار شوند؟«

 دکتر شریفيان که در واقع استاد گروه پزشکی حشمت بود، با نگاه دقيق 

به برگه های آزمایش  روی ميز، حرف عبداله را تأیيد کرد و از سایر پزشکان 

خواست، در مورد این سؤال نظرشان را بگویند. یکی از آن ها با تعجب گفت: 

ندارد!« دکتر  امکان  اما در گروه خونی  BB خون هست؛  تغيير در  »امکان 

شریفيان نظرات رزیدنت ها را که شنيد، خودش توضيح داد که در موارد بسيار 

نادری، امکان تغيير گروه خونی هم وجود دارد...

باالخره آن روز دکتر حزینی از مغز استخوان حشمت نمونه گرفت و برای 

فرستاد.  اصفهان  و  بيمارستان  آزمایشگاه خود  به  بيشتر،  اطمينان  و  بررسی 

آزمایشگاه کلينيك امام خمينی تهران برای آماده شدن جواب آزمایش، دو هفته 

زمان تعيين کرد.

ساعت 8 همان شب، حشمت اله حالش بد شد. او با تجربه ای که از بيماری 

خودش داشت، احساس کرده بود خونریزی داخلی دارد. هر طور بود با دکتر 

حزینی تماس گرفتيم و از او راهنمایی خواستيم. ایشان با اطالع از سابقه 

بيماری ، گفت: »به احتمال زیاد پالکت خونش پایين است؛ او را به بيمارستان 

امام ببرید و بگویيد 10 واحد پالکت خون تزریق کنند«.

وقتی به اورژانس بيمارستان امام رسيدیم و توصيه ی دکتر را گفتيم، ابتدا 
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خونش را برای آزمایش فرستادند و بالفاصله به او پالکت تزریق کردند. اگر 

حشمت را روز قبل به بيمارستان امام نبرده و تشکيل پرونده نداده بودیم، 

معلوم نبود در اورژانس، به موقع به توصيه دکتر حزینی عمل کنند! آزمایش 

آن شب نشان داد که پالکت خونش به ده هزار واحد کاهش پيدا کرده که 

خيلی پایين و خطرناک بود...

روز های حسرت

حشمت اله صبح همان روز از بيمارستان مرخص شد و به اصفهان برگشت. 

او روزها و شب هایی طوالنی  با بيماری اش دست وپنجه نرم می کرد و سعی 

داشت با مناجات در خلوت شب، خود را به خدا نزدیك تر کند؛ بيماری و درد 

ذره ذره از وجودش می کاست و روزهای رنجوری، او را بيشتر از قبل به یاد 

همرزمان شهيدش می انداخت و هر لحظه حسرت جا ماندن از قافله ی شهدا 

را برایش تازه  می کرد. همسرش که در این دوره ی به خصوص، از نزدیك شاهد 

خلوت های حشمت اله بود، حکایتی دارد:

همسر شهيد:

آن شب جمعه، مدتی نسبتاً طوالنی سر سجاده بود. نماز مغرب و عشایش 

را که خواند، مرا صدا زد: »خانم مفاتيح بياور تا با هم دعای کميل بخوانيم«. 

سجاده  را جمع کردم و با چادرنمازم، همان جا کنارش نشستم و مفاتيح را 

به من کرد و پرسيد: »چرا  نگاهی  بخواند.  جلواش گذاشتم و منتظر شدم 

نمی خوانی؟« گفتم: »شما بخوان«. باز به اصرار گفت: »نه من گوش می کنم، 

شما بخوان!«

فصل پنجم؛ بروز بیماری
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دعا را شروع کردم: اللهم انّی اسَئُلَك بِرحَمتَك الّتی َوِسعت ُکَل َشیء...، 

حال عجيبی داشتم؛ اولش بغض داشت خفه ام می کرد. نمی خواستم حشمت اله 

موقع  نبود...  خالی  اشك  از  لحظه ای، چشمم  هيچ  روزها  آن  شود.  متوجه 

خواندن دعا، معلوم بود که صدایم بغض دارد. نتوانستم مقاومت کنم. گذاشتم 

اشکم هر طور که دلش می خواهد بریزد ...

دعا که تمام شد، همان طور در حالت نشسته از روی سجاده رفت عقب 

و به پشتی تکيه داد؛ چند لحظه بدون هيچ حرفی نگاه خسته اش را به من 

دوخت؛ من هم ساکت بودم. می خواستم حرف بزنم؛ ولی دهان و چانه ی لرزان 

به اختيارم نبود و یاری ام نمی کرد. از درماندگی، سرم را پایين انداختم که 

صدای مهربان و غم گرفته اش به گوشم خورد:

 »از بيمارستان که مرخص شدم، به خانه خواهرم رفتم. وقتی در اتاق تنها 

شدم، زیارت عاشورا خواندم. خيلی گله کردم؛ گفتم: خدایا! بيشتر دوستانم، 

خواستند و شهيد شدند، منم که از تو شهادت می خواستم، پس چرا؟...«

انگار بغض راه گلویش را بسته بود؛ مکث کوتاهی کرد و با صدای دورگه ای 

ادامه داد: »خدا نخواست شهيد بشوم. حاال باید این طور توی بستر بيماری 

بيفتم و منتظر مرگ بمانم!«

 حرف دلش را که شنيدم، سعی کردم به خودم مسلط شوم. هنوز ثابت 

با بغض گفتم:  نشده بود که بيماری اش از عوارض شيميایی شدنش است. 

»حشمت جان! تو را به خدا دیگر هيچ وقت از مرگ حرف نزن! إن شاءاهلل که 

خوب می شوی و این ها می شود خاطره، بعد هم خدا و امام حسين)ع( از صدق 

دلت خبر دارند و خوب می دانند با چه نيتی رفتی جبهه. بدان زحماتت بی اجر 
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نمی ماند...«

با ناراحتی حرفم را قطع کرد و گفت: »من این حرف ها را قبول ندارم، من 

فقط آرزو داشتم شهيد بشوم...« دستش را گرفتم و سعی کردم او را آرام کنم؛ 

از شدت گریه شانه هایش می لرزید...

تشخیص بیماری

آیت اله حيدری:

در  استخوان  مغز  نمونه گيری  از  هفته  دو  گذشت  از  پس  باالخره 

امام، به تشخيص پزشکان، نوع بيماری »آنمی  کلينيك خون بيمارستان 

آپالستيك« )BBBBBBBB BBBBBB( تشخيص داده شد؛ در این بيماری مغز 

استخوان به اندازه کافی سلول های جدید خونی توليد نمی کند و دکتر درمان با 

داروی »سيکلوسپورین« )BBBBBBBBBBBB( را شروع کرد.

پس از تشخيص نوع بيماری و نيز در طول دوره درمان، به بيمارستان 

سوابق  درباره ی  دکتر  رفتيم.  »وثوقی«  دکتر  نزد  اصفهان،  اميرالمؤمنين 

بار  اینکه متوجه شد حشمت اله دو  از  قبلی سؤال کرد و پس  بيماری های 

شيميایی شده است، گفت: »من تا به حال چند جانباز شيميایی داشته ام که 

همه آن ها با همين بيماری شهيد شده اند؛ یعنی آن هایی که بيماری شان به 

این مرحله رسيده  درمان نشده و هيچ کدامشان زنده نمانده اند که این یکی 

زنده بماند!« سرانجام نظر درمانی اش را این طور بيان کرد: »اگر زمان از دست 

نرفته باشد، آخرین راه درمان، پيوند مغز استخوان است«.

این جمله پزشك مانند پتکی بر سرم فرود آمد و قلبم را از اميد به بهبودی  

فصل پنجم؛ بروز بیماری
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حشمت  تهی و حالم را خيلی بد کرد. وقتی به خود آمدم و کمی بهتر شدم، 

پيش دکتر رفتم و از گفتن آن حرف های نااميدکننده، آن هم در حضور بيمار 

گالیه کردم. اگرچه تأثير این حرف ها بر خود حشمت به گونه ی دیگری بود 

و حتی معتقدم که به او روحيه هم  داده بود؛ زیرا  می دانست هر قدر رنجورتر 

و بردبارتر باشد، در مسير اعتالی آرمان هایی است که سال ها برایش جنگيده 

بود و تا نيل به شهادت انتظار می کشيد و روزشماری می کرد.  

به هرحال دکتر آزمایش های مقدماتی پيوند مغز استخوان را تجویز کرد. 

برای انجام آزمایش »اچ ال آ« )BBB(، باید همه اعضای خانواده در آزمایشگاه 

حضور می یافتند تا مشخص شود که بيمار با کدام یك از آن ها شباهت ژنتيکی 

بيشتری دارد. از آنجایی که آزمایش های ژنتيکی مربوط به پيوند مغز استخوان 

)اچ ال آ( زمان زیادی می برد، ادامه مراحل درمان، با دشواری مواجه شد. شاید 

بيشتری  پيش  کيفيت  و  با سرعت  بيماری،  درمان  و  مراحل تشخيص  اگر 

می رفت، بهبودی بدون پيوند مغز استخوان هم ممکن می شد.

آژانس شیشه ای

حشمت در بيمارستان اميد اصفهان بستری شد؛ چون الزم بود به طور 

مرتب ميزان پالکت خونش کنترل شود. همان موقع شنيد که فيلم جدیدی 

از »ابراهيم حاتمی کيا« در سينما اکران شده است. او بارها از فيلم سينمایی 

»از کرخه تا راین«، تعریف کرده بود و با شنيدن این خبر، خيلی دوست داشت 

فيلم جدیدش را هم ببيند.
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سهراب عالمی24:

با آنکه مایل بود  او  بيمارستان رفته بودم.  به  برای مالقات آقا حشمت 

فيلم »آژانس شيشه ای« را ببيند؛ اما می دانست که به خاطر وضع نامناسب 

جسمی اش، پزشك اجازه نمی دهد از بيمارستان خارج شود. با هم به حياط 

بيمارستان رفتيم، کمی قدم زدیم و صحبت کردیم. با اصرار از من خواست 

تا لباس هایش را از اتاق بيمارستان بياورم. نتوانستم در برابرش مقاومت کنم. 

کت و شلوارش را در حياط بيمارستان پوشيد و گفت برویم.

سوار ماشين ژیان حشمت شدیم تا به ميدان انقالب و سينما فلسطين 

برویم. با هزار دلهره از اینکه با بيمارستان هماهنگی نکرده ایم راه افتادیم تا به 

سينما رسيدیم. فيلم را که دیدیم در سکانس پایان آن، قهرمان جانباز فيلم 

که برحسب اتفاق فاميلش هم حيدری بود، علی رغم همه تالش حاج کاظم 

شهيد می شد؛ خيلی فيلم تأثيرگذاری بود.

بعد از چند ساعت که برگشتيم بيمارستان، پرستار وقتی حشمت را با 

لباس بيرون دید، جا خورد و پرسيد: »آقای حيدری معلوم است شما کجا 

هستيد؟!« قبل از اینکه آقا حشمت حرفی بزند، من جواب دادم: »راستش 

حوصله شان سر رفته بود، رفتيم بيرون چرخی بزنيم«. پرستار ابروهایش را 

در هم کشيد و با اخم گفت: »آخر با این حال و روز؟! فکر نکردید برایشان 

اتفاقی می افتد... برای ما مسئوليت دارد!«. گفتم: »ببخشيد بی اطالع رفتيم؛ 

چون می دانستيم اجازه نمی دهيد«. پرستار با ناراحتی حرف مرا قطع کرد و 

با عصبانيت گفت: »معلوم می شود که خوب هم می دانستيد، ترک بيمارستان 

24-  همسر خواهر شهيد.

فصل پنجم؛ بروز بیماری
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ممنوع است!«

چند روز بعد، حشمت اله از بيمارستان اصفهان مرخص شد و با روحيه  ای 

متفاوت و نگاهی نو، فصل تازه ای از زندگی اش را شروع کرد؛ فصلی با آرامش 

و اطمينان خاطر.

لذت بیماری

همسر شهيد:

شاید اگر تغييرات حشمت را بعد از اینکه فهميد بيماری  اش به خاطر 

آثار شيميایی بوده، نمی  دیدم، هيچ وقت تفاوت بين مرگ طبيعی و شهادت 

را درک نمی کردم؛ حس و حال ما تغيير نکرده بود. من و خانواده  اش، در هر 

صورت داشتيم او را از دست می دادیم و اصاًل دلمان نمی  خواست این اتفاق 

بيفتد؛ اما خود او آرامش عجيبی پيدا کرده بود!

بيماری حشمت  تشدید  و  شيميایی  مواد  اثرات  بروز  از  ماه  سه  حدود 

می  گذشت. خيلی درد می  کشيد؛ شب  ها نمی خوابيد؛ اما هيچ گله و شکایتی 

نمی کرد. دیگر با دلسوزی های بی اندازه اطرافيان که این را بخور، آن را بپوش 

ناراحت نمی شد و فرصت می  داد دیگران هر طور که  این قبيل حرف ها،  و 

می خواهند، به او محبت کنند. این همه آرامش و رضایت او، مرا بيشتر نگران 

می  کرد. بعدها به پاسخ این سؤال رسيدم که چرا آن روزها این بيت را با حالتی 

که حاکی از خوشنودی و خرسندی اش بود، تکرار می  کرد:

به دو عالم ندهم لذت بيماری را گر طبيبانه بيایی به سر بالينم
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مدتی بعد، دفعات خونریزی   دهان و لثه هایش بيشتر شده بود. مجبور 

شدم کنار رختخوابش یا هر جایی که می نشست ظرفی بگذارم. هر بار که به 

سجده می رفت، باید خونابه ی دهانش را در ظرف خالی می  کرد. نمازهایش، با 

وجود این همه رنج و عذاب، طوالنی  تر شده بود.

حشمت اله هر روز حالش بدتر می  شد و دلهره و نگرانی من هم بيشتر. دعا 

و التماس شب و روزم برای شفای او، چنان با خدا مأنوسم کرده بود که به یقين 

رسيده بودم، خداوند همسرم را شفا خواهد داد. مرتب برای دلگرمی خودم 

می  گفتم: »برای خدا با آن قدرت بيکران کاری ندارد که به این دل شکسته  ی 

من نظر   کند!« خاطره ی داغ شهادت پدرم که در هفت سالگی بر دلم نشسته 

بود، ذهنم را پریشان می کرد و هراس و وحشت ناشی از این تصور که محسن 

هم در چهارسالگی، طعم تلخ یتيمی را بچشد، شب ها خواب را از چشم  هایم 

می گرفت. من هميشه با حضرت رقيه)س( احساس همدلی داشتم و هر وقت 

گرهی در کارم می افتاد، با او نجوا می کردم. در آن برهه با غمی که دلم را آتش 

می زد، به سه ساله اباعبداهلل متوسل می شدم و با تمام وجود، دلم می شکست 

و اشك می ریختم و می گفتم: »خانم جان! تو را به لحظه های سخت کربالیتان 

قسم می دهم، به ما نظر کن! محسن من همسن و سال شماست. شما سه ساله 

بودی که پدرت را از دست دادی، پس تلخی درد پدر نداشتن را می دانی... 

خودت به ما نظر کن و از خدا بخواه...«

با شدت گرفتن بيماری حشمت، به اتفاق خانواده نذر کردیم؛ به نيت چهارده 

معصوم)س(، برای سالمتی اش چهارده مجلس دعای توسل برگزار کنيم و این 

چهارده نوبت نذر را، در خانه ی مادر و خواهرها، با شرکت اقوام و دوستان و 

فصل پنجم؛ بروز بیماری



آشنایان ادا کردیم. ایام شهادت حضرت رقيه)س( بود.

یکی از اعضای خانواده خواب دید که در مجلس باشکوهی نشسته است 

و به او گفته اند: »به حضرت رقيه)س( متوسل شوید«. ما هم به خانم توسل 

کردیم تا سالمتی  حشمت اله را از حضرت شافی طلب کند. مجالس با حال 

معنوی خوبی همراه بود و افراد دعاهای مختلفی را با اخالص خواندند. همين  

توسل و تضّرع مؤمنين، اميدمان را به شفا و بهبودی  حشمت اله بيشتر کرده 

بود؛ طوری که هر آن در انتظار معجزه  بودیم ...



فصل ششم؛ عروج
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شب مهتابی

خواهر شهيد:

یکی از شب های جمعه برای مالقات حشمت اله به خانه شان رفته بودم 

دیگر حتی  و حنجره،  دهان  و  زبان  زخم  های  و  عفونت  از شدت  دیدم  که 

برای  بود و همسرش  آب را هم به سختی می خورد. لب هایش خشك شده 

لبش  روی  و  مرطوب می کرد  را  استریل  گاز  تکه ای  مدام  تشنگی اش،  رفع 

می گذاشت.

 دیگر تحمل دیدن آن وضعيت را نداشتم؛ به یاد خواب هایی که نزدیکان 

دیده بودند افتادم و حس کردم فردایی غمگين در انتظارمان است. در دلم 

غوغایی برپا شده بود و مثل سير و سرکه می جوشيد. بلند شدم خداحافظی 

کنم که حشمت با اشاره ی دست به من فهماند نزدیکش بروم. جلو که رفتم، 

نگاه پر التماسش را به من دوخت و آهسته گفت: »خيلی برایم دعا کن خواهر 

جان!«

من متأثر از حال و روز برادرم، اشك در چشمانم حلقه زده بود و سعی 

می کردم اندوهم را پنهان کنم؛ با زحمت لب باز کردم تا دلداری اش دهم: 
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»داداش خدا هميشه و همه جا با ما بوده و هست؛ ما هم که کار دیگری از 

دستمان برنمی آید، ما به اهل بيت)ع( متوسل شده ایم! من مطمئنم که شما 

شفا می گيری!« لبخندی زد، بعد آهی کشيد و گفت: »هرچه خواست خدا 

باشد؛ راضی ام به رضایش!«

هر کاری کردم نتوانستم بغضی که راه گلویم را گرفته بود، فروببرم؛ خدا 

را گرفته  با چه حالی خداحافظی کردم...! دست پسرم مجتبی  می داند که 

بودم و می رفتم که محسن گفت: »من هم می خواهم با عمه  بروم«. نگاهی 

ببرم.  با خودم  باید محسن را  از اشاره اش فهميدم که  انداختم،  به حشمت 

تعجب کردم! حشمت عالقه شدیدی به محسن داشت و کمتر او را از خودش 

جدا می کرد. یادم آمد هر بار که محسن می خواست با من به خانه مان بياید، 

من  اما  باشی؛  داشته  مرا  دوری  تحمل  تو  شاید  »پسرم!  می گفت:  حشمت 

نمی توانم بدون تو شب را صبح کنم؟«. ولی حاال به راحتی اجازه  داده بود...

وقتی همسر برادرم لباس محسن را پوشاند و چهره ی خندان برادرزاده ام 

را دیدم، از فضای سنگين و غم زده ی چند لحظه پيش بيرون آمدم و محسن 

را در آغوش کشيدم و گفتم: »عمه به قربانش؛ من محسن را می برم و صبح 

خودم برمی گردانمش، خيالتان راحت«. حشمت آهی کشيد و شنيدم که زیر 

لب گفت: »کدام صبح؟ صبحی در کار نيست!« حالت و لحن صدایش طوری 

بود که خيلی نگرانم کرد؛ اما نمی توانستم به خودم بقبوالنم که این حرف را 

شنيده ام، محسن در آغوشم بود و چيزی نپرسيدم ...

همسر شهيد:

یادم هست حدود نيمه مرداد بود و شب 13 ربيع الثانی، قرص ماه تقریباً 
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کامل بود. آن شب حال حشمت خيلی وخيم بود؛ گاه از پنجره به آسمان 

نگاه می کرد. تا نيمه های شب صدای مناجاتش را می شنيدم؛ محسن خانه 

نبود و من همه حواسم به حشمت بود. روی سجاده اش نشسته بود و داشت 

ذکر می گفت که من برای کاری به آشپزخانه رفتم. غرق در افکار خودم بودم 

که ناگهان صدایش به گوشم خورد؛ به نظرم آمد دارد کسی را صدا ميزند! 

از آشپزخانه بيرون آمدم، دیدم به حالت سجده افتاده است و با صدای بلند، 

پشت سر هم مادر سادات را به اسم می خواند: »یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا...« و در 

همان حال مثل ابر بهار اشك می ریخت و زار می زد. انگار از خود بيخود شده 

بود. جا خوردم. با اضطراب و نگرانی باالی سرش رفتم و صدا زدم: »حشمت! 

خوبی؟ چيزی شده؟ حشمت! حشمت!« جواب نمی داد! کنارش زانو زدم و 

دستم را روی شانه  اش گذاشتم و سعی کردم آراَمش کنم؛ ولی اصاًل به حال 

خودش نبود! محکم تکانش دادم که یك دفعه از حالت بهت و حيرت درآمد و 

نشست. گفتم: »حشمت، جاِن محسن بگو چه شده؟! تو را به خدا حرف بزن!« 

با ناله و صدایی لرزان گفت: »صدیقه... صدیقه... شفایت را از خانم بخواه... 

شفایت را از حضرت بخواه...« چند بار پشت سرهم این را گفت و من هاج و 

واج نگاهش می کردم و مانده بودم که چه کار باید بکنم؛ مقابلش نشستم و 

گفتم: »شفایم را از کی بخواهم حشمت؟!«

چند دقيقه ای طول کشيد تا حشمت به خودش بياید؛ بعد سرش را بلند 

کرد و با چشمان اشك  آلود به من نگاه کرد و با عتاب و اعتراض گفت: »رفت، 

رفت، رفت! چرا سالم نکردی؟ چرا شفایت را از او نخواستی؟!«

 مدتی بود که من کمردرد شدیدی داشتم و نزد پزشك می رفتم و حشمت 



121/

هم گاهی نگران من بود! حاال توی این وضعيت به فکر من بود! متعجب و 

خيره خيره نگاهش  می کردم؛ خيلی ترسيده بودم. با خودم گفتم که خدایا! 

شوهرم مریض بود؛ اما عقل و فهمش عيبی نداشت! یعنی عقلش ضایع شده، 

هذیان می گوید؟! یك لحظه هم به فکرم خطور نکرد که شاید حشمت کسی 

را می  بيند که من نمی  بينم! یا شاید وجود کسی را درک می  کند که من درک 

نمی  کنم! من فکر می  کردم او متوجه حرف هایش نيست و از شدت بيماری 

هذیان می گوید؛ ترس وجودم را پر کرده بود و با اینکه احساس کردم به شدت 

از بی تفاوتی من ناراحت و عصبانی است، فریاد زدم: »حشمت بس کن! تو را 

به خدا آرام بگير، جان به لبم کردی!«

حشمت با شنيدن حرفم، سرش را پایين انداخت و یك دفعه ساکت شد. 

بود و دیگر چيزی نمی گفت! کمی  پنهان کرده  بين دست هایش  را  سرش 

بعد به خودم آمدم و متوجه شدم اتفاقاً هوش و حواسش کاماًل جمع است 

و می داند چه می گوید و چه می شنود؛ حشمت آگاه است. وای بر من و هزار 

و من  بکند  بود  آنچه حس کرده  مرا متوجه  او فقط می  خواست  افسوس... 

بيچاره از عالم او دور بودم؛ دور از وجود پاک و دردمند او که حجاب  ها برایش 

کنار رفته بود و چيزهایی را می دید که من از آن بی خبر بودم. من کجا بودم و 

او کجا بود، من در عالم خاکی و او در عالم دیگری سير می کرد.

لحظاتی در سکوت گذشت. دیگر در مورد این موضوع نه او صحبتی کرد 

و نه من چيزی پرسيدم. کمی بعد شروع کرد به دعا کردن. با حال خوشی 

که داشت، برای مادرش و بهبودی او و تك تك اعضای خانواده دعا  کرد و من 

آمين  گفتم. وقتی توی مناجاتش برای محسن دعا کرد، از او خواستم که برای 
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محسن دعا کند؛ دعا کند که محسنم سرباز امام زمان بشود.

کاماًل  وقتی حشمت  فکر می کردم، متوجه شدم  به آن شب  بعدها که 

هوشيار شد، دیگر نخواست چيزی بگوید.

هنوز هم گاهی که به ماجرای آن شب فکر می کنم، این شعر موالنا برایم 

معنا پيدا می کند:

پیام آسمانی

خواهر شهيد:

آن شب جمعه بعد از مالقات حشمت، موقع برگشتن به حرفی که از 

برادرم شنيدم فکر می کردم، جمله اش جگرم را آتش زده بود. اینکه گفت: 

تا  »کدام صبح؟ صبحی در کار نيست!« دلم عجيب شکسته بود، آن شب 

صبح خوابم نبرد؛ نماز خواندم و اشك ریختم، دعا و توسل کردم و آن قدر 

قرآن خواندم و شفایش را از خدا خواستم تا اینکه شب هم از ناله های من 

خسته شد.

اذان صبح نزدیك بود. قرآن را گوشه ای گذاشتم و منتظر صدای مؤذن 

را  بيداری ام  و  خواب  بود.  آورده  هجوم  چشمم  به  سنگين  خوابی  شدم. 

نمی فهميدم؛ ولی آرامش عجيبی داشتم. در همين حال احساس کردم دارم 

قرآن می خوانم، یا نمی دانم آیه های قرآن در ذهنم حاضر شده بودند و داشتند 

با من حرف می زدند؛ این طور فهميدم که باید پيغامی را به حشمت اله برسانم...

پوشيده اند و  دانسته  رازهــا  نوشيده اند که جام حق  عارفان 
مهر کردند و دهانش دوختند... آموختند کار  اسرار  را  که  هر 



123/

ذهنم مشغول شده بود؛ اما از درک اینکه چرا و چطور این  ها به من القا 

شده بود، عاجز بودم و از کيفيت و حقيقت این ُمدرکات چيزی نمی فهميدم. 

هرچه فکر می کردم که آیا این القائات در خواب بوده یا بيداری، کمتر به نتيجه 

می رسيدم. گاهی از خودم می پرسم، گيرم که خواب بودم- که نبودم- پس 

آن همه اشك توی چشمم، چطور جمع شده بود، پيغام ها چه؟! باورش خيلی 

سخت بود و به همين خاطر هنوز هم نمی توانم به طور قطع و یقين، داوری 

کنم.

دلم منقلب بود. به آیت اله تلفن زدم. حال حشمت اله را پرسيدم و بعد 

از توضيح مختصری درباره ی ماجرای دیشب، برای اینکه به وظيفه ام عمل 

کرده باشم، از او خواستم پيغام هایی را که احساس می کردم، گيرنده شان باید 

حشمت باشد، به گوشش برساند و با اصرار گفتم: »به حشمت تأکيد کن که 

صدقه را فراموش نکند«. آیت اله که بيشتر از همه از وخامت حال حشمت 

باخبر بود، با صدایی بغض آلود گفت: »نمی دانم چه بگویم؟ فعاًل که همه ی 

درها به روی ما بسته شده...، درد ما با این حرف ها درمان نمی شود خواهر!« 

با صحبت آیت اله انگيزه ام را برای پيگيری این موضوع از دست دادم و آن   

پيغام ها را جدی نگرفتم؛ شاید هم باورم درباره شان سست شد.

همان روز محسن خانه مان بود. ناگهان شروع به گریه  کرد و بهانه ی پدر و 

مادرش را گرفت و به ناچار او را به خانه شان   فرستادم.

پس از چند روز به دیدار حشمت رفتم. نسبت به آن شب جمعه، وضع 

بهتری داشت. با اینکه انگيزه ام بعد از گفتگو با آیت اله سست شده بود، با دیدن 

حشمت، همان حس و حال دوباره در من برانگيخته شد. نمی دانستم از کجا 
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و چطور سِر صحبت را باز کنم. این پا آن پا می کردم تا اینکه حرف دلم را 

بيرون ریختم و گفتم: »آیت اله چيزی به شما نگفت؟«. پرسيد: »باید چيزی 

می گفت؟ نه حرفی نزده!«

انگار برای گفتن، هنوز دلم قرص نبود. به هرحال با تردید شروع کردم: 

»چند شب پيش که محسن را به خانه مان بردم، شب عجيبی بود؛ تا صبح 

بيدار بودم«. جزئيات آن شب را گفتم؛ نماز و گریه و دعا و التماسم و اینکه 

ساعت ها با قرآن بودم و آخرش هم اضافه کردم: »راستش گفتنش خيلی برایم 

سخت است...، اما دم دم  های اذان، انگار کسی به من می گفت که باید پيغامی 

را به شما برسانم!...، نمی دانم شاید...«

 حشمت با شنيدن حرفم یکه خورد و یك باره به پشت دستش زد و بلند 

گفت: »تو بودی؟ یعنی تو همان کسی هستی که...، پس چرا حاال؟ من چند 

روز است منتظر پيغامم!«

گيج شده بودم. با بهت و حيرت نگاهش می  کردم؛ باورم نمی شد ماجرای 

آن شب، جدی باشد! من فکر می کردم آن حاالت، از فشار کم خوابی و یا فوقش 

رؤیایی بوده که به من دست داده است؛ باور نمی کردم در عالم واقع اتفاقی 

افتاده باشد. حشمت طوری نگاهم می کرد که انگار از من جواب می خواست. 

ِمن ِمن کنان و با تأسف گفتم: »باور کنيد من فکرش را هم نمی کردم که شما 

منتظر باشيد؛ وگرنه زودتر می  آمدم پيشتان و می گفتم«.

وقتی حيرت و ناراحتی ام را دید، خودش را کنترل کرد و گفت: »حاال 

اشکالی ندارد، البد مصلحت بوده که حاال بگویی«.

هنوز منتظر شنيدن بود. اشتياقش را که دیدم، پيغامی را که به من القا 
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شده بود به او گفتم؛ از جمله اینکه باید مرتب صدقه بدهيد و همواره دل 

بندگان خدا را به دست آورید. حشمت وقتی پيامش را گرفت، به گریه افتاد؛ 

ولی من هنوز حيران بودم که برادرم از کجا می دانست برایش پيغام دارم؟ 

هرچند که قاصدش را نمی شناخت!

گریه  داشت  او همچنان  بودیم.  اتاق  در  و حشمت اله  فقط من  روز  آن 

می کرد و من منتظر بودم که راز این ارتباط دوسویه را بدانم. کمی که در 

کنار  سطل  توی  را  دهانش  خونابه های  حشمت  گذشت،  انتظار  و  سکوت 

دستش ریخت و گفت:

»من قصد نداشتم این جریان را برای کسی تعریف کنم. می  خواستم این 

باشد،  یادت  برایت می گویم. فقط  اما حاال فرق کرده؛  ببرم،  با خودم  را  راز 

دوست ندارم برای کسی تعریف کنی؛ باید پيش خودمان بماند«.

در این حال همسرش با سينی چای وارد شد و کنار ما نشست. حشمت 

با نگاه خاصی و یا به تعبير همسرش ملتمسانه از او خواست که از اتاق بيرون 

برود. او هم با نگاهی پرسشگر و کنجکاو، اما بدون هيچ حرفی از اتاق بيرون 

رفت. این بار که باز تنها شدیم، حشمت نيم ساعت برایم صحبت کرد...

پرواز دیده بان

خواهر شهيد:

حشمت اله شروع کرد به تعریف ماجرای آن شب:

از سه شب قبل از آن شبی که محسن را به خانه  تان بردید، من هر شب 

و  می  برند  عالم  این  از  بيرون  دیگری،  جای  یك  به  مرا  می  کردم،  احساس 

فصل ششم؛ عروج



/پروازدیدهبان 126

دوباره برمی  گردانند. همان شب جمعه ای که شما آمدید، شب سومی بود که 

احساس می  کردم رفتن من به آن عالم حتمی است و حقيقتاً هم همين طور 

شد. نيمه های آن  شب، احساس کردم از دنيا رفته و در آسمان هستم. جسمم 

را می  دیدم که پایين افتاده بود و جانی نداشت و روحم باالی جسمم بودم.

مانده بودم، این چه نيرویی است که مرا باال می  برد! وقتی خيلی باال رفتم 

شهدا را دیدم. در آن فضای زیبا با دوستان شهيدم صحبت کردم و با شهيد 

»فاضل« بيشتر از بقيه حرف زدم، گفتيم و شنيدیم و... آنجا همه چيز عادی 

بود. انگار در همين دنيا داشتم با آن ها حرف می  زدم. به طبقه ای از بهشت 

رسيدم و ائمه اطهار)س( و حضرت فاطمه زهرا)س( را هم آنجا دیدم. احساس 

کردم دستم در دست آن بزرگان است؛ از اینکه داشتم آن ها را می دیدم، در 

بهت و حيرت بودم!

حشمت به اینجای حرفش که رسيد بغض گلویش را گرفت و ساکت شد. 

انگار قدرت نداشت تا آنچه را دیده و تجربه کرده بود، دقيق بيان کند. مکثی 

کرد تا نفسی تازه کند. بعد ادامه داد:

»ناگهان احساس کردم در جایی هستم که طبقه دوم هم دارد. به باال که 

نگاه کردم مادر را دیدم. از اینکه او هم در آنجا بود، تعجب کردم. همين که 

خواستم پيشش بروم، متوجه من شد و انگار فهميد که من از دنيا رفته ام و 

شروع کرد به گریه و التماس. درحالی که دودستی به سينه اش می کوبيد، فریاد 

 زد: ای خدا! من بچه  ام را از تو می  خواهم!«

را  »او  گفت:  کسی  کردم  احساس  که  بود  مادر  صدای  شنيدن  از  بعد 

برگردانيد مادرش اجازه نمی دهد« در آن لحظه به نظرم آمد که ناگهان روحم 
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به قالب جسمم برگشت؛ آن لحظه می فهميدم که جان ندارم و روحم دارد 

کم کم به جسمم برمی  گردد. تا لحظاتی حس می کردم که جسمم در کنترل 

روحم نيست. به خودم که آمدم، متوجه شدم به آن دنيا رفته بودم و حاال 

برگشته  ام. درحالی که فقط خودم رفتن و برگشتنم را فهميده بودم و من تا 

لحظاتی مات و مبهوت بودم...

حشمت که بغض، دوباره گلویش را گرفته بود، نتوانست ادامه بدهد و 

سکوت کرد؛ شاید هم نمی خواست بيشتر از این حرفی بزند...

بابا نمیر!

خواهر شهيد:

حشمت بعد از شرح ماجرای آن شب ادامه داد:

صبح جمعه که مادر به خانه ی ما آمد؛ وقتی  به او نگاه می کردم، از اینکه 

مانع رفتنم شده بود، از او دلخور بودم؛ اما بعدازظهر وقتی محسن را فرستادی 

و خودش را روی سينه ام انداخت و با نگرانی توی چشم هایم خيره شد، با تمام 

وجود احساس کردم، مادر حق داشت که مانع رفتنم بشود! حس می کردم 

محسن هم با نگاهش، به من التماس می کند و می گوید: »بابا نمير، بابا نمير!« 

تا قبل از آمدن محسن اصاًل دلم به دنيا نبود؛ اما وقتی حالت محسن را دیدم، او 

را به سينه ام فشردم و بوسيدم. بعد از جا بلند شدم و رفتم سر سجاده و گفتم: 

»خدایا به حرمت سه ساله  ی امام حسين)ع( محسنم را بی بابا نکن!«

همان لحظه به یاد اتفاق شب قبل افتادم. نمی دانستم که آنچه دیده بودم، 

خواب بود یا بيداری؟! گفتم: »خدایا اگر آنچه دیشب برایم پيش آمد، خياالت 
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نبود، یك طوری به من نشان بده«؛ یك دفعه متوجه شدم  و تصورات خودم 

نور عجيبی تمام وجودم را گرفت؛ همان نوری که شب قبل هم دیده بودم. 

با خالی  بعد،  به  از آن لحظه  به من دست داد.  بعد احساس سبکی خاصی 

کردن خونابه  ها و عفونت دهانم، احساس می  کنم زخم  های زبان و دهان و حال 

عمومی  ام بهتر می  شود؛ آن شب هم که آن آقا برای دعا خواندن به خانه ما آمده 

بود،25 سه صلوات فرستادم و گفتم: »ای خدای مهربان اگر قصدی غير از دعا 

خواندن دارد خواب ناگهانی به سراغ او بياید« که ناگهان آن نور عجيب دوباره 

ظاهر شد و در مرتبه سوم مطمئن شدم که خداوند منان لطف خودش را شامل 

حال من کرده است.

همان طور که گرم صحبت بودیم، ناگهان حشمت ساکت شد. احساس کردم 

شور و حال خاصی دارد. با تأمل و درحالی که از جایش بلند می شد و آستينش را 

باال می زد، گفت: »انگار خونریزی دهانم بند آمده، حتماً وقت اذان شده! راستش 

از آن شب به بعد، خونریزی دهانم فقط موقع اذان قطع می شود و من باید نمازم 

را سر وقت بخوانم؛ اگر به تأخير بيفتد، خيلی اذیت می شوم و باید حين نماز چند 

بار خونابه دهانم را خالی کنم!«

وقتی حشمت از اتاق بيرون رفت، من با ناباوری تلویزیون را روشن کردم که 

صدای اذان در اتاق پيچيد...

چند روز بعد از این ماجراها، عفونت ها و زخم های زبان و دهان حشمت خيلی 

بهتر شده بود. درصورتی که پزشکان گفته بودند وقتی تا این حد عفونت وارد بدن 

شود، دیگر حتی یك درصد احتمال بهبودی وجود ندارد. در روزهای آخر منتهی 

25- شرح کامل این قسمت را ذیل ماجرای امواج روحی خواهيد خواند.
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به آن شب جمعه، او حتی آب هم به سختی می توانست بخورد؛ اما پس از چند 

روز کم کم بعضی از غذاها را هم می خورد. بهبود ناگهانی زخم های حشمت، همه 

را متحير کرده بود. خود او هم از یافتن زندگی دوباره اش، شگفت زده بود و حال و 

روحيه ی بهتری داشت. هرچند گاهی به فکر فرو می رفت و آه حسرت می کشيد. 

گویی به جایگاه واالیی که نشانش داده بودند، فکر می کرد و از دوری آن حيات 

پاک و طّيب، تأسف می خورد...

فصل ششم؛ عروج
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آثار پرواز

شهيدش،  دوستان  و  الهی  اوليای  با  دیدارش  ماجرای  از  پس  حشمت 

حاالت معنوی و روحانی عجيبی پيدا کرده و ایمانش به غيب بيش از گذشته 

شده بود. او تا جایی که ممکن بود لحظه  ای از ذکر خدا و به ویژه صلوات غافل 

نبود؛ آن روزها یا دائم الّذکر بود یا کثير الفکر!

کنار  سکه  مقداری  داشت؛  خود  برای  حکایتی  هم  دادن  هایش  صدقه 

دستش می گذاشت و هر ساعت مبلغی از آن را در ظرف مخصوصی می  انداخت 

که آن هم کنارش بود! علت این صدقه  دادن های مداوم، تنها برای خودش 

قابل درک بود و دیگران هنوز از رمز و راز آن بی خبر هستند.

همسر شهيد:

حشمت بعد از حرف هایی که آن روز با خواهرش زده بود، هر روز به من 

قباًل عالقه ی خاصی  که  ذکر صلوات هم  به  بدهم.  یادآوری می کرد صدقه 

داشت و حاال بيش از گذشته توجه می کرد، طوری که انگار موقع فرستادن 

صلوات، پيامبر و اهل بيت)ع( را می بيند. تا آن وقت ندیده بودم کسی با آن 

حضور قلب و توجه  کامل صلوات بفرستد.



133/

مهربانی و دلسوزی حشمت مختص زمان یا مناسبت خاصی نبود؛ مثل 

رودخانه ی جاری، دلسوزی و مهربانی اش هميشگی بود؛ اما آن روزها شفقت و 

مهربانی مضاعفی از او بروز می کرد. با اینکه حشمت هميشه به دیگران مهر و 

محبت داشت، ولی آن روزها از همه حالليت می خواست. او حتی به همکارش 

زنگ زد و حالليت طلبيد؛ کسی که مدت ها قبل در جریان نهی از منکر با او 

برخورد کرده بود و احساس می کرد شاید او را از خود رنجانده باشد!

امواج روحی

چند روزی از آن شب معنوی می گذشت و حشمت همچنان با درد و رنج 

بيماری دست  به گریبان بود. یك روز در مدرسه، خواهرم راجع به حال و روز 

حشمت با یکی از همکارانش صحبت کرده بود، همکارش گفته بود: »همسر 

من مرد مؤمنی است، به دیدار بيماران می رود و برایشان دعا می کند«. حتی 

گفته بود، چندین نفر با دعای همسرش بهبود یافته اند؛ از جمله یك جانباز 

شيميایی. در آخر پيشنهاد کرده بود که همسرش به دیدار برادرم بياید.

خواهرم با خانواده مشورت کرد و اصرار داشت آقای »ف« را باالی سر 

حشمت بياوریم؛ اما حشمت خلوت های خودش را داشت و با ذکر و دعا و 

مناجات  مداوم، با خدا و اهل بيت)ع( مأنوس بود و هرچه می گفتند، قبول 

نمی کرد برای سالمتی اش از شخص دیگری مدد بگيرد و در واقع خودش 

را از غير بی نياز می دانست. خواهرم با اصرار زیاد از همسرش خواسته بود با 

حشمت اله صحبت کند تا اجازه دهد آن مرد باالی سرش برود و گفته بود: 

»حاال اگر این بنده ی خدا یك بار بياید منزل که ضرری ندارد؛ حتماً او را هم 

فصل هفتم؛ روزهای بازگشت
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خدا سر راه ما گذاشته است«.

بر  آقا  آن  که  پذیرفت  اکراه  با  اطرافيان  زیاد  اصرار  با  باالخره حشمت 

بالينش برود.

آیت اله حيدری:

حشمت اله زیر بار نمی رفت؛ ولی بعد از اصرار زیاد خانواده نرم شد؛ شاید 

که  »حاال  کرد:  قبول  جمله  این  با  ولی  بشکند؛  را  کسی  دل  نمی خواست 

می گویيد ایشان اهل دعا است؛ باشد اشکالی ندارد. بياید دعایش را بخواند 

و برود؛ ولی مبادا فکر کنيد او وسيله ی شفای من است!«. خيلی مطمئن و 

مصمم حرف می زد؛ انگار قباًل شفایش را از جایی گرفته و حاال فقط به احترام 

دعا خواندن، قبول کرده آن آقا به منزل بياید.

به هرحال ساعت 8 شب آقای »ف« که گفته می شد در رشته روان شناسی 

تحصيل کرده و فوق ليسانسش را از دانشگاه های آمریکا گرفته است، به خانه 

آمد. مردی ميان سال که خال بزرگی باالی ابرویش بود و عينك ته استکانی 

به چشم داشت. او را به اتاق حشمت اله بردیم. بعد از احوالپرسی به حشمت 

گفت: »شما هر طور راحت هستی باش، من کمی باالی سرت دعا می خوانم 

و می روم«.

داشت  باالی سرش  هم  مرد  آن  بود.  کشيده  دراز  تخت  روی  حشمت 

آماده ی دعا می شد که بقيه از اتاق بيرون رفتيم. نيم ساعتی گذشت و خبری 

نشد؛ با خودم گفتم اآلن حشمت حوصله اش سر می رود، ای کاش خوابيده 

باشد. در همين فکرها بودم که ناگهان سر و صداهایی از اتاق بلند شد. از جا 

پریدم و توی اتاق سرک کشيدم؛ حشمت  نشسته بود و سعی داشت آن آقا 
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را هوشيار کند و با او حرف بزند؛ ولی او طوری که انگار تعادلش را از دست 

داده بود و گيج به نظر می رسيد، با فریاد تکرار می کرد: »ولم کن! با من چه کار 

داری؟!«

با آن آقا  علت این سروصداها را نمی فهميدم! گفتم خدایا حشمت که 

کاری نداشت، او آمده بود کاری برای حشمت بکند! حاال چه شده که می گوید 

مرا رها کن؟! برادرم با چشمانی اشك آلود و با اظهار تأسف طوری که بخواهد 

عصبانيتش را فروبخورد، با صدایی لرزان می گفت: »چرا این کارها را می کنی 

برادِر من؟ آخر تو کی هستی که بخواهی با این کارها کسی را شفا بدهی؟!« 

می گفت:  حشمت  ولی  برود؛  بيرون  می خواست  و  بود  ناآرام  همچنان  مرد 

»کاری ندارم! فقط می خواهم با شما حرف بزنم«؛ اما او باز تکرار می کرد: »مرا 

رها کن، من باید بروم« و سعی داشت هر طور شده از خانه بيرون برود. ما که 

از خواب آلودگی آن مرد متعجب بودیم، هرچه اصرار کردیم و گفتيم بماند، 

قبول نکرد و باالخره با شتاب از خانه خارج شد.

برگشتم، دیدم حشمت اشك می ریزد و می گوید: »عزیزان  اتاق که  به 

دلم! من عصر جمعه شفایم را گرفته ام، آن هم از دست آن سه ساله! من فکر 

 می کردم ایشان اهل دعا است که اجازه دادم به اینجا بياید؛ ولی داشت مرا 

هيپنوتيزم می کرد! داشت تقاّل می کرد که مرا بخواباند!«

از کجا فهميدی دارد هيپنوتيزمت می کند؟«  با تعجب پرسيدم: »آخر 

جواب داد: »دراز کشيده بودم و منتظر بودم دعایش را بخواند که دیدم باالی 

سرم نشسته و حرف های نامربوط و مهملی زیر لب می گوید که ربطی به دعا 

ندارد! اسم چيزهایی را هم که می آورد نامفهوم بود! در همان حال نایلونی 
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از هوا پر کرده بود  و می گفت تو اآلن داری پالستيك می بينی! گفتم خدایا! 

این آقا اهل دعاست که  از تو کمك می خواهم، اگر  من به تو پناه می برم، 

فبها المراد، اما اگر اهل هيپنوتيزم و این جور مسائل است، آن را به خودش 

برگردان!«

حشمت حالش منقلب شده بود و نمی توانست راحت صحبت کند، با این 

حال ادامه داد: »یك لحظه به دلم افتاد صلوات بفرستم. پيش خودم شروع 

کردم به صلوات فرستادن که یك دفعه نور زیادی دیدم. او پشت سرم بود و 

نمی توانستم ببينمش؛ اما همين طور که صلوات می فرستادم؛ احساس  کردم 

ساکت شد، شاید هم داشت خوابش می برد. یقين داشتم اگر سه تا صلوات 

اینکه قصد  به خاطر  ولی  دیگر می فرستادم، گرفتار خواب عميقی می شد؛ 

داشتم او را از این کارها نهی کنم و بگویم که دیگر ِگرد این کارها نگردد، 

صلواتم را قطع کردم. بعدش را هم دیدید؛ هنوز من حرفی نزده بودم که 

صدایش بلند شد و یك بند می گفت رهایم کن، رهایم کن! درحالی که من جز 

فرستادن صلوات، کاری نکرده بودم«.

همسر شهيد:

مرد روان شناس که رفت، آقا آیت اله دست حشمت را گرفت و برد در 

گوشه ای نشاند و به او گفت: »چرا نگذاشتی کارش را بکند؟!« حشمت که 

مرا  بود  آمده  اسم دعا خواندن  با دلخوری گفت: »به  بود،  آرام نشده  هنوز 

هيپنوتيزم کند، داشت مرا می خواباند!«

برادرش سری تکان داد و پرسيد: »از کجا فهميدی دارد هيپنوتيزمت 

می کند؟ بعد هم چه اشکالی داشت اگر می خوابيدی؟ چند وقت است از شدت 
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درد و خونریزی، خواب راحتی نکرده ای! با ده، دوازده ساعت خواب راحت، 

حسابی سرحال می شدی!«

همسرم با شنيدن حرف برادرش ناراحت شد و گفت: »آخر چرا نمی خواهيد 

بفهميد؟ چرا درک نمی کنيد؟ چند بار بگویم من شفایم را گرفته ام، من شفایم 

را از آن سه ساله گرفته ام. شماها دنبال چه هستيد؟ خدا به من منت گذاشته؛ 

اما من نمی توانم شکرش را به جا بياورم! اگر مرا در همين حال از دنيا ببرد، 

راضی هستم. از اینکه از گلو و بينی ام خون می آید، اینکه شب تا صبح درد 

می کشم و با یاد خدا تا صبح، چشم روی هم نمی گذارم، لذت می برم! این 

نعمتی است که خدا به من داده، این مریضی نيست!« این ها را می گفت و 

اشك می ریخت. ما هم به گریه افتادیم و دیگر سکوت کردیم.

آن شب هرچه به حرف های حشمت فکر کردم، متوجه نشدم منظورش 

از شفا گرفتن از دست سه ساله چيست؟ شفا از نظر عقال و اطبا و ما آدم های 

انگار او به وصال  معمولی یعنی اینکه بيمار حالش خوب بشود، همين! اما 

دائمی معشوق فکر می کرد. شفا و دوای درد او را من نمی فهميدم؛ ناگهان یاد 

این شعر باباطاهر افتادم:

آیت اله حيدری:

فردای آن روز به خانه حشمت رفتم و به او گفتم: »آن آقا که قصد کاله برداری 

نداشت و بدون هيچ چشمداشتی به اینجا آمده بود. حاال می خواست هيپنوتيزم 

کند یا انرژی درمانی یا هر چيز دیگر؛ قصد بدی که نداشت، می خواست کار مثبتی 

پسندد جانان  را  آنچه  پسندم  من از درمان و درد و وصل و هجران

فصل هفتم؛ روزهای بازگشت
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انجام بدهد. برای اینکه از دلش دربياوری، به او تلفن بزن و از او عذرخواهی کن«. 

حشمت قبول کرد. شماره تلفن آن مرد را گرفتم. وقتی تلفن را برداشت، گوشی 

روی بلندگو بود و من صدای هر دو طرف را می شنيدم. مرد به محض این که 

متوجه شد حشمت پشت خط است، دستپاچه گفت: »آقای حيدری یك لحظه 

گوشی دستت باشد تا من در اتاق را ببندم!« لحظه ی بعد صدایش را شنيدم که 

گفت: »بفرمایيد آقای حيدری!« حشمت با لحنی آرام گفت: »برادر! شما دیشب 

مهمان ما بودید، من فقط خواستم از بابت برخورد دیشبم با شما عذرخواهی 

کنم، حالل کنيد«.

آمد  نظرم  به  که  طوری  شد؛  بلند  روان شناس  مرد  خنده ی  صدای 

خجالت زده شد و پشت بند خنده اش گفت: »خواهش می کنم آقای حيدری! 

اما شما چه نيروی خارق العاده ای دارید! راستش من خيلی تحت تأثير امواج 

روحی شما قرار گرفتم. می توانم بپرسم این نيرو را چگونه به دست آورده اید؟«

حشمت مکثی کرد و جواب داد: »الحمدهلل اهل هيچ کاری نيستم؛ نه 

هيپنوتيزم و نه ...«. این را گفت و بالفاصله خداحافظی کرد.

هوالشافی

خواهر شهيد:

از آن ماجراها چند روز گذشته بود. روزی برای عيادت به خانه حشمت 

رفته بودم که دیدم مادر هم آنجاست. نشسته بودیم به صحبت کردن که 

ناگهان متوجه شدم زخم انگشت مادر که مدت ها بود به دليل دیابت خوب 

نمی شد، بهبود پيدا کرده  است. با تعجب پرسيدم: »مادر جان از ِکی دستتان 
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خوب شده؟ خدا را شکر!« نگاهی به انگشتش انداخت و درحالی که لبخند 

می زد، به آقا حشمت اشاره کرد و گفت: »بله خدا را شکر! اگر خدا بخواهد 

برایش کاری ندارد«. با لبخند مادر، حشمت هم تبسمی کرد و از اتاق بيرون 

زبان و احساس خودش  با  بيشتر پرسيدم،  باره  این  از مادر در  رفت. وقتی 

تعریف کرد:

»روز جمعه، ساعت پنج صبح بود که حشمت به خانه تلفن زد و گفت 

برای خوب شدن انگشتم دعا کرده است. از تلفن آن موقع صبحش تعجب 

کردم و همان روز به دیدنش رفتم. کنارش که نشستم، دستم را گرفت و 

شروع کرد به نوازش کردن انگشتم. بعد با لحنی بغض آلود گفت؛ برای شفایت 

دعا کرده  ام، إن شاءاهلل به زودی خوب می شوی. از آن روز به بعد زخم انگشتم 

که دیگر داشت سياه می  شد، روزبه روز بهتر و بهتر شد تا اآلن که خودت هم 

می بينی، دیگر خوِب خوب شده است«.

تعجبی نداشت؛ باید هم کسی که مورد عنایت خاص اهل بيت)ع( قرار 

گرفته بود، دعایش مورد قبول خداوند باشد! در واقع اگر تا آن موقع دليل 

توجه مردم به شفاعت و شفا یافتگان را درک نمی کردم، آن روز با چشم خود 

 دیدم...

فضائل و آثار صلوات

حشمت اله قصد زیارت امام رضا کرده بود؛ ولی قبل از مشهد، برای شرکت 

در کميسيون بنياد جانبازان، در تهران توقفی داشت و به ما هم سر زد. این 

بار نسبت به سفر قبلی، به لحاظ وضعيت جسمی و روحی، تفاوت زیادی 
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کرده بود. در سفر قبلی اش به تهران حتی قادر نبود سوپ بخورد، چه برسد به 

غذاهای دیگر! حتی یك جرعه آب هم که می خورد، زخم  دهان آزارش می داد.

فکر کردم غذای  بودم.  پخته  با شير  لعاب دار  برایش سوپ جو  روز  آن 

دیگری نمی تواند بخورد. سوپ را در ظرف ریختم و برایش بردم. نگاهی کرد و 

گفت: »فقط همين؟!«. گفتم: »برنج و جوجه هم داریم؛ ولی شما که نمی توانی 

بخوری!«. لبخندی زد و گفت: »چرا نتوانم؟« من بی خبر از اتفاقاتی که افتاده 

بود، از حرفش تعجب کردم؛ اما وقتی آرامشش را دیدم با اشتياق به آشپزخانه 

برگشتم و برایش غذا کشيدم و بردم. از اینکه حشمت بعد از مدت ها با رغبت 

غذایش را می خورد، خيلی خوشحال بودم.

بيش از بهبود وضع جسمی ، آرامش روحی  و رفتارهای حشمت بود که از 

او فرد دیگری ساخته بود و من نه تنها راز و رمز سالمت جسم، بلکه رمز تعالی 

رفتار و آرامشش را هم نمی دانستم!

مرا  بودنش  دائم الذکر  و  صلوات  به  نسبت  او  بی سابقه ی  عنایت  گاهی 

مبهوت می کرد؛ تسبيحش را برمی داشت و بی وقفه صلوات می فرستاد. یك بار 

همان طور که صحبت می کرد به سمت کتابخانه رفت و به کتاب های آنجا 

نگاه می کرد که یکی از کتاب  ها توجهش را جلب کرد؛ ناگهان با شوق و ذوق،  

طوری که انگار گمشده اش را یافته باشد، آن را از بين کتاب ها بيرون کشيد و 

با تعجب و صدای بلند پرسيد: »چرا من این را تا به حال ندیده بودم؟!«

کتاب »فضائل و آثار صلوات« بود؛ کناری نشست و آن را که حجم زیادی 

هم نداشت، در فرصتی کوتاه و با ولع تمام خواند. اشتياق شدید او برای درک 

فضایل صلوات، برایم عجيب و علت آن برایم سؤال بود؛ ولی فرصت نشد از 
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خودش چيزی بپرسم...

برادرانم  و  خواهران  که  ماجراهایی  شنيدن  با  شهادت حشمت،  از  بعد 

مدد  از صلوات  برای حل مشکالتش  او  که  متوجه شدم  تعریف  می کردند، 

بر  صلوات  به  گذشته  از  بيش  بيماری،  ایام سخت  در  مخصوصاً  می گرفت. 

محمد و آل محمد متوسل  شده و آثار صلوات را دیده بود و باالخره پاداش 

صلوات فرستادن هایش را از خدا گرفت. آن موقع بود که دليل عشق و الفتش 

به صلوات برای همه آشکار شد!

بن بست نبات

آیت اله حيدری:

بود، قصد  بهتر شده  قبل  به  روزهایی که حال عمومی حشمت نسبت 

داشتيم به زیارت امام رضا)ع( برویم. در تهران به خانه خواهرم رفتيم. آنجا 

بود که تصميم گرفتم به حشمت بگویم قبل از عزیمت به مشهد، نزد حاج آقا 

با دادن تکه  ای نباِت متبرک به دعا، برای  نباتی برویم. شنيده بودم ایشان 

شفای بيماران و رفع گرفتاری مردم توسل می  کند و خيلی ها جواب می گيرند. 

صبح همان روزی هم که خواهرم زنگ زده و خواسته بود به حشمت پيغام 

بدهم صدقه بدهد، با دفتر حاج آقا نباتی تماس گرفته و خواسته بودم برای 

برادرم دعا کند. هر طور بود حشمت را راضی کردم، به همراه او و آقای عالمی 

راه افتادیم به سمت تجریش.

 به کوچه دزاشيب که وارد شدیم، مردم در سرتاسر کوچه نشسته بودند؛ 

طوری که خودرو به سختی از آنجا عبور می  کرد. منزل حاج آقا اواسط کوچه بود 

فصل هفتم؛ روزهای بازگشت
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و آخر کوچه بن بست. چند نفر مراقب بودند تا به خاطر ازدحام جمعيت، کسی 

بدون هماهنگی به داخل منزل نرود. با نااميدی نگاهی انداختم و گفتم: »با این  

شلوغی بعيد می دانم بتوانيم وارد منزل شویم!« با هر زحمتی بود کمی جلو 

رفتيم و متوقف شدیم. حشمت گفت: »همگی باهم صلوات بفرستيد و فقط 

منتظر باشيد«. خودش با صدایی نحيف شروع کرد به ذکر صلوات: »الّلُهَمّ َصِلّ 

ْل َفَرَجُهْم ...«. ما هم با او همراهی کردیم و صلوات  ٍد. َوَعِجّ ٍد َوآِل ُمَحَمّ َعلَی ُمَحَمّ

  فرستادیم؛ دیدیم بی اختيار جلو می رویم؛ انگار مردم راه را برایمان باز می  کنند. 

جمعيت را پشت سر گذاشتيم تا رسيدیم به دروازه ی خانه حاج آقا و همان جا 

می رفت. حشمت  داخل  به  نفر  یك  و  می کردند  باز  را  در  گاهی  ایستادیم. 

همان طور  که مرتب صلوات می فرستاد و ما را هم به این کار تشویق می کرد، 

گفت: »بيایيد برویم ته بن بست«؛ جایی دور از در که هيچ کس نبود. چند 

دقيقه   بيشتر طول نکشيد که در باز شد و مسئول ورود و خروج مراجعين، به 

ما اشاره کرد و گفت: »آن آقایی که انتهای بن بست ایستاده بياید جلو!«

به داخل خانه رفتيم. پيرمردی حدود 80 ساله با محاسن  سفيد نشسته 

بود و بعد از شنيدن مشکل فرد، کمی نبات در دستش می  گذاشت و می  گفت: 

»برو! إن شاءاهلل خوب می شوی«.

 نوبت ما که رسيد، تکه ای نبات در اطراف دست و بدن حشمت اله چرخاند 

و ذکری گفت؛ بعد نبات ها   را کف دستش گذاشت و به او گفت: »این نبات ها 

را به مدت یك هفته، هر روز صبح ناشتا با آب بخور«.

کمی دلخور شدم، چرا که حاج آقا به حشمت هم مثل نفر قبلی نگفت 

إن شاءاهلل خوب می  شوی! فکرم مشغول این موضوع بود که آنجا را ترک کردیم...
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ناصر باقری:26

در ميدان تجریش قرار گذاشته بودیم تا با آقا حشمت و برادرش پيش 

حاج آقا نباتی برویم. وقتی من رسيدم آن ها داخل خانه حاج آقا بودند. توی 

کوچه منتظرشان ماندم. روز قبلش به خواهرم صدیقه زنگ زده بودم که گفته 

بود زخم های دهانش تا حدی بهتر شده و می تواند کمی غذا بخورد.

 چند لحظه بعد درحالی که آیت زیر بغل حشمت را گرفته بود؛ به کندی از 

خانه بيرون آمدند. مدتی بود به خاطر زخم های دهانش نمی توانست غذا بخورد 

و حسابی الغر و تکيده شده بود؛ ولی آن روز با روحيه ی خوبی که داشت، 

مرتب صلوات می فرستاد. احساس کردم خبرهایی شده و برای همين صلوات 

نذر کرده است. گفتم: »حشمت طوری شده پشت سر هم ذکر می گویی؟« 

نداد و همچنان صلوات می فرستاد.  را  باشد، جوابم  نشنيده  را  انگار صدایم 

گفتم: »چه شده این قدر صلوات می فرستی؟!« باالخره به حرف آمد و با آرامش 

خاصی گفت: »چيزی نگو! تو هم صلوات بفرست!« و باز ادامه داد...

آن روز ناخودآگاه به یاد همرزمش »سيد عبداهلل حسينی«27 افتادم که در 

روزهای اوج بيماری اش با آن هيکل تنومند و اندام رشيدی که داشت، از شدت 

بيماری جثه اش مثل یك بچه هفت هشت ساله کوچك شده بود.

26- برادر همسر شهيد حيدری
27- عبداهلل حسينی از رزمندگان تيپ قمربنی هاشم بود که در سال 62 در عمليات خيبر 
شيميایی و در 7 فروردین 75، دو سال قبل از حشمت اله، به سرطان کبد مبتال شد و به 
شهادت رسيد و ارتباط بيماری او با شيميایی شدنش در جبهه، مدت ها بعد از شهادتش 

به اثبات رسيد.

فصل هفتم؛ روزهای بازگشت
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مستجاب الدعوه

همسر شهيد:

اواخر مرداد که با حشمت اله در مشهد بودیم، هر لحظه منتظر بودم و اميد 

داشتم و می گفتم ان شاءاهلل آقا نظر می کنند. غروب اولين روزی که به مشهد 

رسيدیم، حشمت اله به همراه برادرش به حرم رفت؛ چون محسن خواب بود، 

من در منزل ماندم. چشمم به محسن افتاد که با معصوميت خوابيده بود؛ 

خيلی دلم گرفت. بی  اختيار سر سجاده نشستم و به سجده رفتم و خيلی گریه 

کردم. از اینکه نمی دانستم چه اتفاقی قرار است بيفتد، نگران بودم؛ یا بهتر 

بگویم می  دانستم؛ ولی نمی خواستم به خودم بقبوالنم و باور کنم! به شدت 

دل شکسته و مستأصل بودم. از ترس اینکه محسن از خواب بيدار شود؛ بی صدا 

و با چشمان پر اشك با خدا راز و نياز می کردم: »خدایا مرا ببخش؛ ولی من 

یك انسانم! به خودت قسم که تحملم تمام شده، تو خودت راه را به من نشان 

بده؛ بگو چه کار کنم؟!...« در همين حال چشمم به قرآن کنار سجاده ام افتاد. 

با التماس گفتم: »مگر خودت نگفتی اگر می  خواهيد با من حرف بزنيد نماز 

بخوانيد و اگر می خواهيد من با شما صحبت کنم، قرآن بخوانيد؟ اآلن من با 

تمام وجود محتاجم که تو با من صحبت کنی. خدایا...«

چشم هایم را بستم و الی قرآن را باز کردم و خداوند چه خوب پاسخم را 

داده بود! وقتی در ابتدای صفحه آیه »واصبروا ان اهلل مع الصابرین« را دیدم، 

مبهوت شدم و در خودم آرامش عجيبی حس کردم! با خود گفتم خدا از من 

می  خواهد که بی تابی نکنم و صبور باشم. این خواسته  ی اوست و با این توکل 

دردی که دلم را پر کرده بود، تسکين دادم. بعد از آن لحظه بود که حس 
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می کردم به خدا نزدیك تر شده ام. راستش آن روزها خيلی سخت می گذشت؛ 

اما به خاطر احساس نزدیکی ام به خدا و لذتی که از انس با او داشتم، هنوز هم 

گاهی با تمام وجود آرزو می  کنم کاش بشود باز هم حاالت معنوی آن روزها 

را تجربه کنم.

از آیت اله شنيدم که او تمام مسير هتل تا حرم را پياده می رفت و صلوات 

امام  از  بيت)ع( چيزی  اهل   می فرستاد. می گفت: »برای خودم جز شفاعت 

رضا)ع( نخواسته ام«؛ شاید هم این جمله را در زیارت امين اهلل با توجه خاصی 

خوانده بود: »اللُّهم اجَعل نَفسی مطمئنه بَقَدِرک، راضيًة بِقضائك«. حشمت اله 

در آن سفر حداکثر بهره معنوی اش را از زیارت علی ابن موسی الرضا)ع( برد؛ 

روحيه اش بهتر و آرامشش خيلی بيشتر شد.

خواهر شهيد:

وقتی به حشمت زنگ زدم، خيلی خوشحال و راضی به نظر می رسيد. از او 

خواستم در جوار امام رضا)ع( برای حاجتم دعا کند؛ اول به شوخی گفت: »تا 

نگویی چه می  خواهی، درخواستت را به امام نمی گویم«. گفتم: »از امام رضا 

براِت زیارت خودشان و بقيه ی معصومين)س( را برایم بخواه«. گفت: »باشد 

برایت دعا می  کنم«. طوری با اطمينان این حرف را زد که انگار می گفت، باشد 

به ایشان خواهم رساند! گویی هيچ فاصله  ای ميان خودش و امام)ع(  حتماً 

نمی  دید. آن روز این طور تصور می کردم؛ اما حاال مطمئنم که حقيقتاً فاصله  ای 

ميانشان نبود؛ چون خيلی زود دعایش و حاجتم به استجابت رسيد. من در 

مدت کوتاهی توفيق زیارت همه معصومين)س( )حتی ائمه ی بقيع( را در 

مرقد مطهرشان پيدا کردم.

فصل هفتم؛ روزهای بازگشت
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 در انتظار پیوند

برای سالمتی  دعا  را صرف  زیادی  و شب های  روزها  اینکه  از  حشمت 

خودش کرده بود، احساس غبن و خسارت می کرد و در حسرت فرصت های 

ازدست رفته می  سوخت. او دیگر دنيا را مثل گذشته نمی  دید؛ دنيا در نظرش 

قفسی بود که برای بار یافتن در حضرت محبوب، باید خودش را از آن رها 

می ساخت. گویی حدیث آن روز حشمت، ترجمان این غزل منسوب به موالنا 

بود:

بهره    روحش  تعالی  برای  بازیافته،  فرصت  از  دیگر  روزها  آن  حشمت 

می گرفت و نگاه خود را به دنيا و تعلقاتش تغيير می  داد؛ بدون آنکه کسی بداند 

در درونش چه می  گذرد. خواهرم تعریف می کرد که یك روز کنار حشمت 

نشسته بودم و برایش آرزوی سالمتی می کردم؛ اولش به فکر فرو رفت، بعد 

آهی کشيد و گفت: »وقتی مادر را می بينم از دستش ناراحت می  شوم؛ چون 

احساس می  کنم محبتش به من، نگذاشته تا من به آن جایگاهی که خدا برایم 

در نظر گرفته، برسم؛ گاهی از این محبت و دعای زیاد مادر دلگير می شوم!«

در عين حال که حشمت اله وضع جسمی بهتری نسبت به قبل پيدا کرده 

بود، کميسيون بنياد جانبازان با نظر پزشکان متخصص تشکيل شده و درصد 

جانبازی حشمت با اثبات بيماری او به شيميایی بودنش ارتقا یافته و به هفتاد 

درصد رسيده بود و با آنکه خودش دیگر درمانش را در چيز دیگری می دید، 

مراحل درمان جسمی اش همچنان ادامه داشت.

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
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دکتر شریفيان پيوند مغز استخوان را تنها راه بهبود او می دانست و بر این 

اساس همه اعضای خانواده آزمایش های الزم را داده بودند، بلکه بتوانند با 

پيوند مغز استخوان، بيماری ناشی از اثرات شيميایی را بر روی مغز استخوان 

او درمان کنند. آزمایشگاه اعالم کرده بود که ارائه جواب آزمایش ها یك ماه 

زمان می برد؛ اما برادرم عبد اله بعد از مکاتبه هایی با وزارت بهداشت، توانست 

جواب را دو هفته زودتر بگيرد.

بعد از گرفتن نتایج آزمایش، برای مشخص شدن وضعيت انجام پيوند 

مغز استخوان، آن ها را به بيمارستان هایی در انگلستان و ایتاليا فرستادیم تا 

برای بستری کردن حشمت و انجام عمل در یکی از این دو کشور اقدام کنيم. 

مهندس »عليرضا توکلی«28 از دوستان حشمت اله که تحصيل کرده  ی انگليس 

بود، پيگير تماس و مذاکره با خارج از کشور شد و مرتب با پزشکان آنجا در 

ارتباط بود؛ اما زمانی که از هزینه عمل پيوند مغز استخوان در آن کشورها 

مطلع شدیم، انگار که به صخره ی صّما خورده باشيم، همه در بهت و ناباوری 

و روی هم  را می فروختند  دارایی شان  اعضای خانواده همه  اگر  رفتيم؛  فرو 

می گذاشتند، باز هم پول عمل جور نمی شد! ضمن اینکه گروه پزشکی، درصد 

موفقيت عمل را هم ناچيز تخمين زده بود.

وقتی پيگير امکان درمان در داخل کشور شدیم، متوجه شدیم؛ مدت ها 

قبل در بيمارستان اميرالمؤمنين اصفهان عمل پيوند مغز استخوان را روی 

تعدادی جانباز انجام داده بودند که به دليل آمار پایين عمل های موفق، ادامه 

آن متوقف شده بود. کم کم داشتيم از فکر عمل پيوند منصرف می شدیم که 

28- رئيس شورای شهر شهرکرد.
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دکتر »قوام زاده« را به ما معرفی کردند و متوجه شدیم که ایشان به تازگی در 

بيمارستان شریعتی تهران عمل پيوند مغز استخوان را انجام می دهد. این خبر 

که پزشکی در کشور خودمان همان عمل را با هزینه کمتری انجام می دهد، 

مثل کورسوی چراغی در تاریکی بود که دل یأس زده ی ما را روشن کرد؛ اما 

این چراغ هم عمرش کوتاه بود...

را  برادران  از  یکی   ،BBB آزمایش  نتایج  مطالعه  از  پس  قوام زاده  دکتر 

مناسب پيوند تشخيص داد. وقتی از تعداد دفعات خون دریافتی بيمار پرسيد 

و برادرم پاسخ داد، دکتر گفت: »با توجه به خون زیادی که تا اآلن دریافت 

کرده، شانس موفقيت در عمل پایين و ریسك آن باالست«. گفتيم: »اشکالی 

ندارد دکتر! ظاهراً راهی غير از این نيست«؛ اما ایشان گفت: »با این ریسك، 

آمار عمل های موفقم پایين می آید!« آن هم در شرایطی که ما دلشوره ی مرگ 

عزیزمان را داشتيم.

مهندس توکلی در وصف حال حشمت در آن روزها می گوید:

در شرایطی که همه در تکاپوی یافتن راهی برای سالمتی حشمت بودند او 

خودش گویا در عالم دیگری سير می کرد؛ هرگاه به خانه اش می رفتم، سجاده اش 

پهن بود و به نظر می رسيد سالمت جسمی اش برای خودش چندان مهم نبود. ..

هيچ کس نمی دانست در درونش چه می  گذرد! حشمتی که یك روز برای 

سالمتی خودش دعا و نذر می کرد، به جایی  رسيده بود که هر چه همسرش 

برای خوردن نبات، به او اصرار می کرد، نمی خورد و می گفت: »من بارها به 

شما گفته ام که شفا گرفته ام. این نبات را بدهيد به یك بيمار که چشم انتظار 

شفا و عنایت است«.
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ما شفا را فقط در بهبود جسمانی حشمت می دیدیم و او به تعالی روحش 

فکر می کرد. ما به پيوند مغز استخوان اميد بسته بودیم و او به پيوند با دوستان 

دنيای  درک  به  قادر  ما  بنشيند.  آنان  حلقه ی  در  تا  می اندیشيد  همرزمش 

حشمت نبودیم. ما به دنيای فانی و او به عالم باقی فکر می کرد و به شفاعت 

ائمه اميدوار بود و این تازگی نداشت؛ او همچون سال های نبرد در جبهه ها 

شده بود؛ چرا که دیگر مثل ما قيامت را دور و به تعبير بعضی نسيه نمی دید و 

بشارت های قرآن برایش نقد شده بود. با افتادن گوشه ای از پرده ی غيب، دیگر 

در نگاه حشمت، تنها پل رسيدن به آن بشارت ها، پر زدن از قفس تن بود...، 

آن هم با تنی رنجور و ناتوان!

دیدن اوليای خدا و رفيقان جبهه و جنگ، از پِس آن پرده برافتادن ها، 

مرگ را در کام جان برادرم گوارا کرده بود و زبان حالش در آن شب های 

دیجور فراق، این بيت لسان الغيب:

بازم رسان  خود  رفيقان  به  ُمهيمنا  غریب بالد  از  نه  حبيبم  دیار  از  من 
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 هر دم آید غمی از نو به مبارک  بادم

به  را  جایش  که  می رفت  تابستان  گرمای  و  بود  شهریور  آخر  روزهای 

خنکای مهر بدهد.

تابستان در حالی سپری شد که گویا خالق  از روزهای گرم  روز  چهل 

هستی فرصت بهبودی نسبی را برای حشمت فراهم کرده بود تا در گرمای آن 

روزها وجودش را با راز و نيازهای خالصانه و اذکار شبانه آماده ی رسيدن به 

محبوب حقيقی کند. از این پس فقط جراحات دهان و گلو و زبان، وسيله ی 

آزمایش صبر حشمت اله نبود؛ بلکه دست هایی که یك روز در جبهه، مختصات 

بر  و  بود  زبان و دهانش آمده  به کمك  را می نوشت، حاال  منطقه عملياتی 

صبوری و شکيبایی اش، محك تازه ای می زد.

از بيماری حشمت آغاز شد و عالوه بر افت  همراه پایيز، فصل دیگری 

پالکت خون، مچ دستش که ترکش های زیادی داشت و قباًل هم یك بار عمل 

کرده بود، عفونت کرد. برای ادامه درمان او را به بيمارستان ساسان منتقل 

کردیم. آن زمان جانبازان برای مداوا به آنجا می رفتند.

بسيار  رنج  و  درد  با  و شب های حشمت  روزها  ساسان،  بيمارستان  در 
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که خونریزی های  می  آمد  پایين  تا حدی    پالکت خونش  گاهی  می  گذشت. 

شدید به ویژه از بينی، کالفه اش می  کرد؛ طوری حالش وخيم می شد که حتی 

این  نمی بخشيد.  بهبود  را  تزریق چند کيسه خون و پالکت هم وضعيتش 

صحنه ها که حتی دیدنش برای اطرافيان دردآور بود، نه تنها صبر و تحمل 

حشمت را درهم نمی شکست، بلکه به تعبير خودش که »هر چه از دوست 

رسد نيکوست« از تحمل آن بالهای بی مالحظه، کامروا می شد!

با این حال بابت زحمتی که دیگران به خاطر او متحمل می شدند، عذاب 

وجدان داشت و رنج می کشيد. آن روزها تهيه  ی کيسه پالکت خون بر عهده  ی 

باید  او  همراه  داشت،  نياز  پالکت  به  بيماری  وقت  هر  بود.  بيمار  همراهان 

با معرفی نامه ی بيمارستان به سازمان  بيمارش را تنها می گذاشت و شخصاً 

انتقال خون می  رفت و آنجا کيسه پالکت را تحویل می گرفت و برای تزریق به 

بيمارستان می  داد و چون پالکت بعد از تفکيك از خون، فقط تا چند ساعت 

قابليت تزریق داشت، تهيه و آوردنش را با فشار و استرس زیادی همراه می کرد 

و ترس از دیر رسيدن و عواقب بعدی به درد و رنج بيمار و همراهان او اضافه 

می شد و حشمت هم این موضوع را می دانست و باعث عذاب وجدانش می شد 

و مدام تکرار می کرد: »سبب زحمت دیگران شده ام«.

عالوه بر این مشکالت، امکانات بيمارستان هم شرایط الزم را برای بهبودی 

بيمار، آن طور که شایسته بود، فراهم نمی کرد؛ برای مثال به علت پایين بودن 

فاکتورهای خونی  بيمار و ضعف در مقابله با ویروس ها، قارچ ها و ميکروب های 

محيط، امکان ابتالی او به بيماری های عفونی زیاد است؛ به همين خاطر الزم 

است از بيمار مراقبت کامل شود تا در معرض آلودگی های محيطی قرار نگيرد. 

فصل هشتم؛ شهادت
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حشمت بستری شده بود تا عفونت ترکش های دست و فاکتورهای خونی اش 

بهبود یابد و امکان موفقيت عمل پيوند را باال برده، سالمت خود را بازیابد؛ اما 

پس از گذشت حدود یك ماه، سينوس های اطراف بينی اش به دليل عفونت 

بيمارستانی آلوده شد و ادامه درمانش را با مشکالت تازه ای مواجه کرد.

و  شد  زیاد  هم  دستش  ترکش های  محل  عفونت  قارچ ها،  گسترش  با 

بيماری اش شدت گرفت؛ او را به اتاق عمل بردند تا عفونت ناشی از ترکش های 

دستش را برطرف کنند؛ اما با حالی وخيم تر از قبل از اتاق عمل بيرون آمد. 

این تجربه به مراتب سخت تر از روزهای قبل بود.

به این ترتيب بيمارستان ساسان، جایی که قرار بود امکان مداوا و درمان 

بيماری را تسهيل کند، حاال برای حشمت تبدیل شده بود به مکانی برای 

تسریع شهادتش!

در جستجوی دارو

حشمت اله در اتاق 514 بيمارستان ساسان بستری بود و روزبه روز حالش 

حال  بهبود  در  دارو  تجویز  می دانست  آنکه  با  شریفيان  دکتر  می شد.  بدتر 

حشمت تأثير چندانی ندارد، اما برای کنترل تب او مجبور بود برایش داروهایی 

بنویسد که معموالً کمياب بودند و فقط در خيابان ناصرخسرو و در دست 

دالل های دارو پيدا می شد. خانواده هم طبق وظيفه، دنبال داروها بودند.

ناصر باقری:

قطع  و  بود  باال  خيلی  حشمت  تب  رفتم،  بيمارستان  به  مالقات  برای 

هر  به  آیت  نمی شد.  پيدا  به راحتی  که  بود  نوشته  داروهایی  دکتر  نمی شد، 
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داروخانه ای که گفته بودند، سر زده و دست خالی برگشته بود. قرار شد برای 

تهيه ی آمپول »BBBBBBBB« به ناصرخسرو بروم.

است.  تومان  دارو سی هزار  قيمت  آیت گفت دکتر شریفيان گفته که 

شصت هزار تومان از او گرفتم و با برادرم یاسر باعجله به داروخانه هالل احمر 

رفتيم که اول »ونکومایسين« )BBBBBBBBBB( را بگيریم. با اینکه همکار آقای 

»دکتر سليمانی« مسئول فنی داروخانه، سفارش ما را کرد؛ اما از شانس بد 

من یا حشمت، ونکومایسين تمام شده بود. با یاسر تا داروخانه شماره یك 

را به  تأیيد کردم و دفترچه  را به سختی  هالل احمر رفتم و داروی حشمت 

او دادم و بالفاصله خودم راهی  به  را هم  یاسر دادم. آدرس برگشت  دست 

ناصرخسرو شدم.

تا آن روز برای خرید دارو به ناصرخسرو نرفته بودم. جوانی حدود سی سال 

 »BBBBBBBB« را دیدم که می گفت داروهای کمياب می فروشد. قوطی خالی

را نشانش دادم؛ آن را از دستم گرفت و به دقت به آن نگاه کرد. طوری آن را 

باال پایين می کرد که به نظرم آمد حتی نمی تواند آن را بخواند؛ قبل از اینکه 

حرفی بزند، پرسيدم: »قيمتش چند است؟«

فروشی  دارو  »چطور  گفتم:  تند  آمپول؟«  یا  است  قرص  »این  پرسيد: 

هستی که حتی نمی دانی این قرص است یا آمپول؟« با تردید گفت: »پيدا 

می کنم برایت. قيمتش باالست؛ فکر کنم 8000 تومان!« مکثی کردم و بعد با 

اطمينان گفتم: »بياور؛ می خواهم«. فکری کرد و گفت: »اآلن که نداریم. تازه 

اگر بخواهی قيمتش باالتر از این هاست!«

سراغ دالل های دیگر رفتم؛ هر کس هر قيمتی می خواست می گفت. یك 

فصل هشتم؛ شهادت
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نفر گفت: »اگر هشتاد هزار تومان بدهی، برایت می آورم!« ولی او هم درنهایت 

آب پاکی را ریخت روی دستم: »این دارو را نمی توانی گير بياوری! اگر هم پيدا 

شود تاریخ مصرفشان گذشته است!«

دو  شماره  هالل احمر  به  و  برگشتم  بيمارستان  به  مستأصل  و  درمانده 

زنگ زدم؛ نداشت! به داروخانه 13 آبان و بنياد شهيد هم سر زدم؛ هيچ کدام 

نداشتند! دست از پا درازتر برگشتم و شرمنده حشمت شدم...

مشیت الهی

همسر شهيد:

آن روزها برای بهتر شدن حال حشمت هر کاری می کردیم. مدتی بود 

هر چه از او می خواستيم مظلومانه قبول می  کرد؛ شاید می  دانست تالش  های 

ما تغييری در خواست خدا به وجود نمی  آورد و اجازه می داد هر کاری الزم 

می دانيم انجام دهيم تا بعدها حسرت به دل نمانيم! کاش من مرده بودم و 

این مظلوميتش را نمی دیدم! شب و روز، مثل مرغ توی قفس، به آب و آتش 

می  زدم و هر کاری از دستم برمی آمد برایش انجام می دادم. دلم می  خواست 

فردای  به  وقتی  کند.  اميدوار  به سالمتی  اش  مرا  نشانه  ای  یا  خوابی، حرفی 

زندگی  ام فکر می  کردم، همه چيز را گم و نامعلوم می دیدم و خودم را سرگردان! 

زندگی  بچه  ام؟!...  زندگی  ام؛ شوهرم؛  می پرسيدم چه خواهد شد؟!  از خودم 

شاد و شيرینم، با ذره ذره آب شدن حشمت اله، داشت در هاله ای از تاریکی 

فرومی رفت و محو می شد.
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و  می  شد  بدتر  حشمت  حال  روزبه روز  بود،  پيش  در  سختی  روزهای 

من نمی  خواستم این واقعيت تلخ را بپذیرم؛ درست مثل کسی که بر لبه ی 

پرتگاهی نامطمئن ایستاده، هر لحظه به معجزه و نجات زندگی ام اميدوار بودم.

هر دعایی که در مفاتيح برای توسل و شفا بود، خواندم؛ توصيه های دیگران 

را هم انجام  دادم؛ اما نشد که نشد! بعدها به این یقين رسيدم که حشمت پيش 

خدا، از ما عزیزتر بود که دعایش را مستجاب کرد تا هم درد و رنجش تمام 

شود و هم او را به وصال خود برساند.

روزهای دل بریدن

دلبری خدا درس دل کندن از دنيا را در سال های جنگ به حشمت اهلل 

آموخته بود و در حقيقت برای همين بود که آن روزها داشت خيلی راحت 

دل از دنيا می برید. خدای بزرگ در روزهای سخت بيماری برایش شرایط را 

به گونه ای رقم زده بود تا او را به انتخاب آگاهانه ی آنچه برایش پسندیده بود 

راضی کند.

همسر شهيد:

می دیدم،  قبل  از  بدتر  را  حالش  و  می  رفتم  بيمارستان  به  که  روز  هر 

اميدم کمتر می  شد؛ با اینکه خودم روحيه ی خوبی نداشتم، به دنبال راهی 

برای روحيه دادن به او بودم. یك روز یکی از عکس  های خندان محسن را 

قاب گرفتم و در مالقات بعدی با خودم به بيمارستان بردم. می دانستم که 

هيچ کس را به اندازه ی محسن دوست ندارد و مطمئن بودم از دیدن آن عکس 

فصل هشتم؛ شهادت

ــازه بــه تـــــازه   نــو بــه نو ــ ت ــد نـــگـــار مــن   ــنـ جـــلـــوه کـ

ــازه بــه تـــــازه   نــو بــه نو ــ ت مــن دیــــــار  از  بـــــرد  دل 
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خوشحال می شود. بعد از احوال پرسی، لحظه ای که حواسش نبود، قاب را با 

شوق از کيفم درآوردم تا غافلگيرش کنم؛ عکس را جلوی صورتم گرفته بودم 

و درحالی که می خندیدم، مقابلش ایستادم و گفتم: »این را برای تو آورده ام، 

بگو کجا بگذارمش؟«

قاب را از من گرفت؛ نگاهی مهربانانه  به آن انداخت و به خودم برگرداند 

و با بغض گفت: »لطفاً ببَرش!« شوکه شدم! به جای او من غافلگير شده بودم 

آخر چرا  گفتم  با خودم  ناراحت شدم،  گرفت؛ خيلی  را  اشك جلو چشمم 

این قدر نسبت به محسن بی تفاوت شده؟!

از  داشت،  دوست  را  خانواده  که  حال  عين  در  ها حشمت اهلل  روز  آن   

خودش و وابستگی هایش دلگير بود؛ چون فکر می کرد دل بستگی به خانواده، 

مانع تقرب او به خالق هستی و اوليای الهی شده و ميان او و دوستان شهيدش 

جدایی انداخته است. این ها را بعد از شهادتش بود که فهميدم. او از همه چيز 

دل بریده بود و دیگر نمی خواست تعلق خاطری جز خدا و رسيدن به او داشته 

باشد! شاید هم به عالی ترین مراتب یقين رسيده بود که با همه ی وجود به 

سخت ترین مقدرات الهی و بریدن از عالیق دنيوی راضی شده بود! حال آن 

روزهای حشمت یادآور این رباعی بود:

آن روز که به خانه آمدم؛ به حدی از دیدن وضعيت حشمت منقلب و 

درمانده بودم که به دفتر آیت اهلل خامنه  ای زنگ زدم و با حال گریه و التماس 

فرزند و عيال و خانمان را چه کند آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند بخشی جهانش  دو  هر  کنی  دیوانه 
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گفتم: »شوهر من مجروح شيميایی است و اآلن در بيمارستان ساسان بستری 

شده، تو را به خدا بگویيد آقا بروند باالی سرش و دعایش کنند تا إن شاءاهلل 

شفا بگيرد«.

مردی که پشت خط تلفن بود گفت: »خانم آرام باشيد؛ من شما را درک 

می  کنم. آقا هميشه برای جانبازان شيميایی دعا می  کنند؛ حتماً اسم همسرتان 

را به ایشان خواهيم داد تا برای او هم دعای مخصوص کنند«. بعد از چند روز 

تماس گرفتند تا برای دریافت تکه نباتی متبرک به دفتر برویم...

راضی به رضای خدا

خواهر شهيد:

لحن پرصالبت و رضایتمند آن روز حشمت یادم نمی رود! برای مالقاتش 

به بيمارستان ساسان رفته بودم؛ وقتی درد و رنج شکننده اش را دیدم، به یاد 

ماجرای حضرت ایوب افتادم و با اشاره  به آن داستان گفتم: »حضرت ایوب در 

عين حال که به سختی و رنج شدید افتاده بود، می  گفت که راضی ام به رضای 

خدا...«. می دانستم حشمت خودش همه ی این ها را می داند؛ شاید هم داشتم 

خودم را تسکين می دادم که ادامه دادم: »داداش جان، تو هم راضی باش به 

رضای خدا، إن شاءاهلل که...«. هنوز جمله  ام تمام نشده بود که حشمت اله حرفم 

را برید و سرش را برایم تکان داد و با لحنی که سرشار از عشق و اخالص 

و صدق دلش بود، گفت: »من قربان خدا بروم؛ خودش هم می داند که من 

راضی ام؛ راضی ام به رضای خدا!«

فصل هشتم؛ شهادت
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آخرین مالقات

مادر شهيد:

روزهای آخری که حشمت بستری بود و نمی  توانست چيزی بخورد، رفتم 

مالقاتش. وارد اتاقش که شدم، داشت نمازش را با حال خوشی می  خواند. بعد 

از نماز رو به من کرد و لبخند شيرینی روی صورتش نشست؛ خواستم که 

ليموشيرینش را بخورد؛ آب ليمویی که گرفته بودم، با اصرار به او خوراندم. 

معلوم بود درد دارد؛ به برادرش آیت اله نگاه کرد و با لحن مهربان هميشه اش 

که خيلی دوست داشتم، گفت: »فقط به خاطر مادر می  خورم«. بعد سراغ 

پسرش محسن را از من گرفت.

این آخرین مالقات من با پسر نازنينم بود. بعد از آن مالقات بود که همراه 

آیت اله به مسجد جمکران رفتم و نماز امام زمان )عج( را خواندم. حال حشمت 

خيلی منقلبم کرده بود؛ آنجا دعا کردم و کلی با حضرت حجت )عج( حرف 

زدم و درد دل کردم و دست آخر، عاقبت به خيری پسرم را از خدا خواستم و 

دعا کردم تا بهشت را برایش تضمين کند.

آیت اله حيدری:

وقتی به همراه پدر و مادر از قم به شهرکرد می رفتيم؛ یادم آمد که مدتی 

از بستری شدن حشمت در بيمارستان ساسان، نزد حاج آقا عبداللهی  قبل 

پيش نماز مسجد محل رفته بودم و به نيت عمل پيوند مغز استخوان حشمت، 

از او استخاره  خواسته بودم. حاج آقا قرآن را باز کرد و وقتی آیه را خواند، نفس 
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عميقی کشيد و گفت: »این استخاره برای کيست؟ آیه استرجاع آمده، “انا هلل 

و انا اليه راجعون”«. با ناراحتی گفتم: »برای برادرم حشمت!« دوباره قرآن را 

باز کرد و گفت: »چه عمل را انجام بدهيد و چه ندهيد، یك دوره شش ماهه 

زمان دارد«. با تعجب پرسيدم: »مدتش را از کجا می گویيد؟« قرآن را با احترام 

بست و درحالی که روی قفسه می گذاشت گفت: »از آیات این طور استنباط 

می شود«. آن روز توی جاده به این فکر می کردم که نزدیك شش ماه است که 

از بيماری  حشمت می گذرد. دوران بيماری حشمت دقيقاً شش ماه،  یعنی از 

26 اردیبهشت تا 26 آبان سال 77 طول کشيده بود!

روز شهادت

چيزی نگذشت که مشيت الهی بر شهادت حشمت رقم خورد. دیگر رمقی 

برایش نمانده بود. دست های مجروحش که به تازگی عمل شده بود، متورم و 

کبود و چهره اش ملتهب و برافروخته به نظر می رسيد و یادآور این ابيات بود:

در واقع تقدیر الهی این بود که او در جوانی رخت از دنيا برگيرد؛ اما بارها 

خالق هستی دعا را وسيله بازگشتش به دنيا قرار داده بود و حاال دیگر دعای 

خودش باال رفته بود تا او را ببرد و مقدرات الهی کسانی را هم که به او دل بسته 

بودند به این امر راضی کرده بود. او که همواره برای گشودن گره هایش از 

صلوات مدد می گرفت، در روزی که به رسول اکرم )ص( تعلق داشت، می رفت 

بگرفته ز خون سر وضو، باید رفت رفت باید  ــرخ رو  س ــت  دوس محضر  در 
چون حضرت دوست این چنين دارد دوست در خون زالل خود فرو باید رفت

فصل هشتم؛ شهادت
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تا به پشتوانه ی صلواتی که می فرستاد، بزرگ ترین گره  عمرش را باز کند. باز 

شدن این گره، جانش را آزاد می کرد و او را به بقا می رساند.

صبح روز مبعث، حشمت را به آی سی یو منتقل کرده  بودند؛ شنيدم که با 

آن حال وخيمش، ذکر یا حسين از زبانش نيفتاده بود؛ با لب هایی خشك و 

متورم مانند سرورش اباعبداهلل الحسين)ع(...

آخرین خوراکش نبات متبرک به ذکر حمد مقام معظم رهبری بود که در 

آب زمزم حل شده بود و پ  س از آن دیگر حتی قطره ای آب نخورد. همسرم 

که در آخرین ساعات باالی سرش بود؛ خيلی سعی کرد چند قطره آب به 

او بنوشاند؛ اما او هر بار سرش را حرکت داده و نخورده بود! و به این ترتيب 

در آن روز شریف که ملك و ملکوت، بعثت نبی مکرم اسالم را جشن گرفته 

بودند، خدای مهربان آن بسيجی جامانده از قافله عشاق را به عرش فراخواند 

تا او را به حشمت ناب برساند. حشمت اله حدود ساعت نه و نيم همان شب به 

دوستان آسمانی اش پيوست.

ِه أَْمَواتًا بَْل أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم یُْرَزُقوَن  َِّذیَن ُقِتُلوا فِی َسِبيِل اللَـّ »َواَل تَْحَسَبنَّ ال

َِّذیَن لَْم یَلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم  ُ ِمْن َفْضلِِه َویَْسَتْبِشُروَن بِال َفِرِحيَن بَِما آتَاُهُم اهللَّ
أاَلَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم یَْحَزنُوَن«29

هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار؛ بلکه زنده اند که 

نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده 

است  شادمان اند و برای کسانی که از پی ایشان اند و هنوز به آنان نپيوسته اند، 

شادی می کنند که نه بيمی بر ایشان است و نه اندوهگين می شوند.

29-  آل عمران/170-169
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تشییع

حشمت اله در شامگاه مبعث، بيست و ششم آبان 77 به شهادت رسيد و 

فردای آن روز پيکر مطهرش به شهرکرد منتقل شد تا در کنار همرزمانش آرام 

بگيرد. آن روزها امکان اطالع رسانی فراگير برای تشييع جنازه جز از طریق 

صداوسيما ميسر نبود؛ نه مثل اآلن گوشی موبایل در دست مردم بود و نه 

فضای مجازی و...

همان روز بنياد شهيد شهرستان اطالعيه ی مربوط به تشييع پيکر شهيد 

را که قرار بود فردایش انجام شود به صداوسيما فرستاد. آقای صمد رجبی از 

آشنایان جانباز نيز به همراه یکی از بستگان نزدیك خانواده، نامه و اطالعيه ی 

اطالعيه ی  و درخواست کردند،  بردند  استان  به صداوسيمای  را  بنياد شهيد 

حشمت اله را پخش کنند تا از وی در حد شأن و جایگاه واالی شهدا تجليل شود.

عبدالصمد رجبی:

را  برنامه ها  پخش  نمی توانيم  که  گفتند  ما  به  استان  صداوسيمای  در 
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قطع کنيم و اطالعيه ترحيم بخوانيم! من عصبانی شدم و فریاد زدم: »چطور 

می توانيد روزی بيست بار تبليغ پفك نمکی را پخش کنيد؛ اما اطالعيه تشييع 

جانباز شهيد را نه؟!« به هرحال هرچه گفتيم، نتيجه ای از آنجا نگرفتيم. بعداً 

مطلب کوتاهی با عنوان: »وقتی که ارزش ها عوض می شود، شهدا به چه درد 

می خورند؟!«، برای هفته نامه ی شلمچه فرستادم که چاپ شد.

آن مسئول مربوطه مدتی بعد که واکنش همرزمان شهيد را در مطبوعات 

ارزشی و نماز جمعه دیده بود، در یك برنامه تلویزیونی برای توجيه عملکرد 

به چه دليل خواندن  بگوید که  تا  را گرفت  خودش، 29 دقيقه وقت مردم 

به  مربوط  یك دقيقه ای  اطالعيه ی  خواندن  از  تبليغی  و  بازرگانی  پيام های 

تشييع جنازه شهيد مهم تر است و تنها دليلش این بود که صداوسيما در ازای 

پيام های تبليغی پول می گيرد!

در آخرین سال های منتهی به شهادت حشمت، بعضی مسئولين در سایه ی 

سياست تساهل و تسامح تا حدی تحت تأثير رسانه ها و مطبوعاتی بودند که 

نه تنها ارزش شهيد و شهادت را تبيين نمی کردند؛ بلکه از تحریف و تضعيف 

ارزش ها هم ابایی نداشتند. سال هایی که حتی شهدای تازه تفحص شده نيز 

تحت تأثير همان سياست مسامحه ی مسئولين، غریبانه تشييع می شدند و 

صداوسيما به بهانه ی دور نگه داشتن جامعه از فضای غم و اندوه، چندان وقعی 

به اخبار مربوط به تشييع پيکرهای شهدا نمی گذاشت؛ البته بعدها به همت 

بسيج مردمی، استقبال از شهدا و تشييع آنان روزبه روز با شکوه بيشتری انجام 

می شد.
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سرپناه

هنوز مدتی از شهادت حشمت اله نگذشته بود که شرکت مخابرات اعالم 

کرد خانواده حشمت باید خانه ی سازمانی شان را تخليه کرده، تحویل دهند. با 

اینکه بعد از حشمت اله، زندگی در آن خانه برای همسر برادرم سخت و یادآور 

خاطره ی چند سال زندگی مشترکش با برادرم بود و هر لحظه جای خالی او را 

حس می کرد، ليکن مانده بود که برای ادامه زندگی به کجا باید برود! بنابراین 

تصميم گرفتيم تا خانه ای برای دو یادگار حشمت اله بخریم.

در روزهای بيماری، بارها برادرم داروهای گرانی خریده بود که در فهرست 

داروهای تحت حمایت بيمه قرار نداشت. آن ها با این تصور که می توانند هزینه  

این داروها را از بنياد جانبازان دریافت کنند، برگ خریدها را نگه داشته بودند. 

در جریان خرید خانه، من فاکتورها را که مبلغشان حدود نيم ميليون تومان 

بود، شخصاً به معاونت بهداشت و درمان بنياد شهيد در تهران بردم تا آن را 

دریافت کنم. این مبلغ در آن تاریخ برای محسن و مادرش که قرار بود خانه ای 

به قيمت شش ميليون تومان بخرند، کمك قابل توجهی بود.

به معاونت بهداشت که در یکی از خيابان های شمال شهر بود رفتم. پس 

از کلی دوندگی و معطلی توانستم معاون مربوطه را ببينم و مبلغ فاکتورها را 

درخواست کنم. آن آقا بعد از اظهار تأسف برای از دست دادن برادرم گفت: 

»دریافت هزینه ها به این راحتی که فکر می کنيد نيست؛ یکسری پيچ وخم های 

اداری دارد. من این راه را به شما نشان می دهم؛ اما باید بدانيد که اگر واقعاً 

بخواهيد این مسير را طی کنيد، ناچارید کلی رفت وآمد کنيد و شاید الزم 

باشد به همين اندازه هم پول خرج کنيد! تازه معلوم نيست بتوانيد همه ی 
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مبلغ را بگيرید!«

از تحمل  اینکه شاید بعد  از  از شنيدن حرف آن مسئول و اطالع  پس 

دردسرهای زیاد، نتيجه ای نگيریم، قيد دریافت هزینه ی داروها را زدیم و به 

فکر راه حل دیگری برای تأمين مبلغ مورد نياز مسکن افتادیم...

زیارت زینب کبری)س(

همه  زیارت  به  تا  بود  کرده  نذر  بيماری  دوران  در  حشمت اله  برادرم 

معصومين)س( برود؛ اما این توفيق نصيبش نشد. خداوند چاره ساز با استجابت 

دعای حشمت، فرصتی برای مادرم فراهم کرد تا به نيابت از او عازم زیارت شود.

مادر چهار ماه پس از شهادت حشمت اله در بهار سال 1378 به زیارت 

حضرت زینب)س( رفت.

مادر شهيد:

کنار ضریح حضرت زینب)س( دلم شکست. صبر و استقامت آن حضرت 

را در مصيبت های کربال به یاد آوردم و منقلب شدم. به یاد دعایم در جمکران 

افتادم؛ آنجا از خدا خواسته بودم تا حشمت اله جایگاهی در جوار اولياء داشته 

باشد. به خانم عرض کردم: »یا حضرت زینب! می خواهم از جایگاه پسر شهيدم 

باخبر شوم«. همان لحظه عطر تربت کربال به مشامم   رسيد؛ با تعجب نگاهی 

به اطرافم کردم؛ همه مشغول نماز و عبادت بودند. نفس عميقی کشيدم و 

دوباره همان عطر خوش را حس کردم. سومين بار که متوجه نسيم تربت 

کربال شدم، به دخترم که کنارم نشسته بود و داشت قرآن می خواند گفتم: 

»تو عطری احساس نمی کنی؟« سرش را بلند کرد و هوا را بو کشيد، گفت: 

فصل نهم؛ پس از شهادت
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»چه عطر خوبی!«

یاد درد دل چند دقيقه ی قبلم با خانم افتادم، فهميدم که دیگر نباید 

نگران جایگاه حشمت اله باشم...

زیارت کربال

مادر شهيد:

حدود یك سال و نيم از شهادت حشمت اله می گذشت. بهار 1379 بود 

که یك شب او را در خواب دیدم؛ با همان لباس بسيجی  و چفيه هميشگی 

و چندکاره اش؛ داشت به سمت دروازه می رفت. به او گفتم کجا می روی عزیز 

مادر؟ لبخند مليحی روی لبش نشاند و گفت: »مادر جان! می  روم ماشين 

بياورم تا اثاث را بارکنيم و برویم زیارت«.

مدت کوتاهی بعد از این خواب بود که امام حسين)ع( طلبيد و زیارت 

حرمش روزی ام شد. کربال که بودم، یادم آمد حشمت چقدر به عشق کربال 

رفته بود جبهه و دوست داشت به زیارت امام حسين)ع( هم برود، به نيتش 

نماز خواندم و زیارت کردم. همان روز دو بار به نظرم آمد؛ لحظه ای جلوی 

چشمم می آمد و بعد نمی دیدمش! با لباس سفيد توی صحن ایستاده بود و با 

لبخند و محبت هميشگی اش نگاهم می کرد؛ اتفاقاً آن شب حشمت اله، باز با 

همان لباس سفيد به خوابم آمد.

طواف خانه خدا

مادر شهيد:
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 سه سال بعد از شهادت حشمت اله، توفيق زیارت خانه ی خدا را پيدا 

زیارت ها حس می کردم. من  این  در  را  مثل هميشه جای خالی اش  کردم. 

هميشه به حضور فرزند شهيدم در زندگی ام باور قلبی داشته ام.

دستم توی دست آیت اله بود و داشتم طواف می کردم. در حال چرخيدن 

به دور خانه خدا بودم که یك دفعه دیدم یك نفر با لباس بسيجی آمد و درست 

مقابلم ایستاد. من هم بی اختيار ایستادم. نگاهش که کردم   دیدم حشمت اله 

است؟  این حشمت اله من  یعنی  با خودم گفتم خدایا مگر می شود؟  است! 

همان طور ایستاده بود و حرف نمی زد؛ فقط نگاهم می کرد...

خيلی هوای دیدنش را کرده بودم. اصاًل به نيت او داشتم طواف می  کردم. 

یك آن به سمتم آمد و بعد از جلوی چشمم محو شد؛ به خودم که آمدم، 

دیدم یك چيزی توی دستم هست؛ مشتم را که باز کردم، یك تسبيح عقيق 

هفت مهره ی دو رنگ و ریزی دیدم که می درخشيد. با دیدن تسبيح، به گریه 

افتادم. خدا می داند حال عجيبی داشتم...

با عالم خاکی خداحافظی کرده است،  گفتنی است هر آن که جسمش 

امکان حضور جسمانی و رؤیت ظاهری نمی یابد؛ اما به نظر می رسد آنچه تصور 

حضور شهيد را برای مادر فراهم کرده، اراده الهی بر تجسم او در ادراک مادر 

دل سوخته اش بوده است.

حس حضور

خواهر شهيد:

هر شب جمعه به گلزار شهدا می  رفتم و بر سر مزار حشمت آیت الکرسی 
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می  خواندم. یك شب جمعه برایم کاری پيش آمد که نتوانستم بروم؛ همان 

شب در آشپزخانه بودم و داشتم ظرف می  شستم که یك آن احساس کردم 

حشمت کنارم ایستاده و با لبخند می گوید: »خواهر جان این هفته نيامدی 

برایم آیت  الکرسی بخوانی!« آن قدر این حس قوی بود که دست وپایم سست 

شد و با شرمندگی گوشه  ای نشستم.

آن روز به عمق مفهوم این آیه رسيدم که می فرماید:

»َوالَ تَُقولُواْ لَِمْن یُْقَتُل فِی َسبيِل اهلّلِ أَْمَواٌت بَْل أَْحَياء َولَِکن الَّ تَْشُعُروَن«30 

و آن کسی را که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید، بلکه او زنده است؛ ولی 

شما درک نمی  کنيد.

30-  بقره/154



تصاویر
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شهید حیدری در سن شش سالگی شهید حیدری در سن چهارده سالگی

شهید حیدری در سن بیست سالگی شهید حیدری در سن بیست و نه سالگی



173/

دکتر غیبی پور ، راوی داستان غریق نجات با جلیقه نارنجی

رودخانه کارون  شهید حیدری و علیرضا حیدری

تصاویر
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گلزار شهدای شهرکرد بر مزار شهیدان سید احمد و سید کمال فاضل

منطقه جنگی جنوب، اروندرود



175/

روزهای گذراندن دوره های اموزشی در بسیج مسجد موسی ابن جعفر)ع( در محل کلیسا

اولین لباس رزم

تصاویر
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گروه دیدبانی تیپ قمر بنی هاشم

از چپ به راست برادران: مهدی نوروزی، جانباز حمزه علی نوروزی، شهید ابوالفضل رکوعی، عبداهلل 
شفیع زاده، شهید بهروز ناظم الرعایا، برادر اسماعیل زاده، ، دکتر علی اصالنی، سید مجتبی موسوی، شهید 
روح اهلل کاوه، شهید قلی فلسفی ) بیژن(، شهید علیرضا تیموری، حاج حسین صادقی، حسینعلی شیروانی) 
فرمانده دیدبانی(، شهید حشمت اهلل حیدری، سید علیرحم موسوی، شکراهلل شفیع زاده، غالمعباس 

شریعتی، احمدرضا سمنانی، رضا مومن زاده، سیاوش قادری و برادر تیموری

تصاویر
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از چپ شهید حیدری، فرهاد بهمنی، جهانگیر خبازی

شهید حیدری در کنار همرزمان
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از راست جانباز جهانگیر محمدی، شهید حشمت اهلل حیدری دکتر کوروش احمدپور، محمد نیکپور، 
فیروز گل محمدی

شهید حیدری و شهید اعتدال پور

تصاویر
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همرزمان گردان یا زهرای تیپ قمر بنی هاشم:
شهید براتپور، جانباز شیمیایی بهرام کرمی اشکفتکی، خیراهلل سلیمانی، شهید الیاس اصغرزاده، شهید 
غالمرضا کاووسی، شهید بهرامی، جانباز شیمیایی شکراهلل چراغیان، برادر محمدرضا دادایی، نفر سمت 

چپ و پایین شهید حشمت اهلل حیدری



181/

شهید حیدری و همرزمان  شهید علی اکبر ساالری نژاد، جانباز صادق آقابابایی طاقانکی، جانباز غالمعلی 
نوریان دهکردی، جانباز بهمن اسحاقی چالشتری

سه برادر و همرزم در آبادان 1361  ،  از سمت راست حشمت اله ، حفیظ اله و عبداله حیدری

تصاویر
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183/

سال 1372 شب عروسی

سال 1376 به همراه فرزندش محسن

تصاویر
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شهید حشمت اهلل حیدری



185/ تصاویر



در آن نیمه شب، احساس کردم از دنیا رفته و در آسمان 
هستم؛ جسمم را می  دیدم که پایین بود و جانی نداشت 

و خودم )روحم( را که باالی جسمم بود.
در تعجب بودم، این چه نیرویی است که مرا به باال 
می  برد! وقتی خیلی باال رفتم شهدا را دیدم. در آن 
فضای زیبا با شهدا صحبت کردم. با شهید »فاضل« 

بیش از همه سخن گفتم و شنیدم.
آنجا همه چیز حالت عادی داشت، گویی دارم در عالم 
دنیا با آن ها حرف می  زنم... به طبقه ای از بهشت رسیدم  
و ائمه)س( و حضرت فاطمه زهرا)س( را هم آنجا دیدم... 
احساس کردم دو دستم در دست آن بزرگان است. من در 

بهت بودم از اینکه دارم آن ها را می بینم...

شهید حیدری شهید سید احمد فاضلسردار شهید سید کمال فاضل 

afh.heydari@yahoo.com

ارتباط با صاحب اثر




