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دلنوشتههاييکهتاريخميسازند

 عليرضا محمدي
چند وق��ت پيش ک��ه صفح��ات مربوط به 
شهداي مدافع حرم در شبکه هاي اجتماعي 
را مرور مي کردم، ب��ه متن جالبي برخوردم. 
مادر يکي از شهداي مدافع حرم چنان درددل 
زيبايي با فرزندش کرده بود که چيزي از يک 
متن ادبي تمام عيار کم نداشت. شايد خيلي 
از ما شنيده باشيم که فالن شخصيت سياسي 
يا هنري قصد دارد مطالب اينستاگرامي اش را 
کتاب کند. نان شهرتش را بخورد و درآمدي 
هم کسب کند. حاال سؤال اينجاست که آيا 
توجه به دلنوشته يک مادر شهيد ارزشش را 
ندارد که ولو به قدر چن��د ثانيه دل بدهيم و 
آن را مرور کنيم؟ آنچه دلنوش��ته اين مادر 
ش��هيد را زيبا کرد، دردي است که در قلب 
مادرانه اش سنگيني مي کند. جميع چنين 
دلنوش��ته هايي روزگاري نه چن��دان دور 
مي تواند روايتگر بخش��ي از تاريخ حماسي 
کشورمان باشد. مقطعي که طي آن عده اي 
مرد، مردانه بار س��فر بس��تند تا از کشور و 

اعتقاداتشان کيلومترها دورتر دفاع کنند. 
  فرياد مي خواهم

»پسرم، علي قش��نگم! از تو چه پنهان تقريبا 
سه ساليست حالم خوش نيست. دست و دلم 
به زندگي نمي رود. زندگي که تو در هيچ کدام 
از فصل هاي تقويمش نيس��تي به درد تماشا 
نمي خورد. کاش مي شد تمامش را در بقچه اي 
بپيچم و به فروش��نده دوره گردي بدهم و به 
جايش کمي فرياد بگيرم. خيلي وقت است که 
صدايم در گلو دق کرده. فرياد بلند مي خواهم. 

از ته دل که با آن تو را در کوچه پس کوچه هاي 
شهر جار بزنم. . . شايد که برگردي...«

اين جم��الت درددل مادر ش��هيد علي آقا 
عبدالهي اس��ت که در صفحه اينستاگرامي 
خود منتشر کرده است. شهيد مدافع حرمي 
که اواخر آذرماه 1394 داوطلبانه به سوريه 
اعزام  و چن��د روز بعد نيز مفقود مي ش��ود. 
حاال سه سالي است که از سرنوشت علي آقا 
اطالعاتي در دست نيست. تابستان 95 که 
به ديدار خانواده ش��هيد رفتيم، مادر شهيد 
همچن��ان منتظر بازگش��ت دردانه اش بود. 
دو سال از آن زمان گذشته و اين مادر هنوز 
چشم به راه اس��ت و چنين لحظات سختي 

انتظ��ار را در قال��ب جمالت��ي تأثيرگذار به 
اشتراک مي گذارد. 
  قدر يک لبخند

همسر شهيد محمد بلباسي از ديگر شهداي 
مفقوداالثر مدافع حرم نيز س��ال گذش��ته 
وقت��ي خب��ر تفح��ص مقتل همس��رش را 
شنيد، اينچنين با جمالتي زيبا احساسات 
دروني اش را به اشتراک گذاشته بود. متني 
که در فضاي مجازي بسيار مورد توجه قرار 
گرفت: »نمي دانم خبر درست است يا شايعه، 
شنيده ام که قرار است مقتل تو تفحص شود، 
شايد نيزه شکسته ها را کنار بگذارند و پيکر 
رنجورت از دندان گرگ ها را بيابند، س��خت 
مي شود تو را از گودال برگرداند عزيزم، کاش 
بوريا داشته باشند... خواستم بگويم محبوبه 
هن��وز روي حرفت حرف نم��ي آورد، حرف 
آخر را تو بزن، خواس��تي بيايي، بيا، قدمت 
روي چش��م، به تو حق مي دهم دامن دختر 
رس��ول اهلل، زه��راي اطهر را به خاک س��رد 
ترجيح دهي، ولي مرد مؤمن! بچه ها دلشان 
پ��در مي خواهد، کاش مي ش��د يک توک پا 
ميان بوريا مي آمدي و باز مي رفتي، قدر يک 

نگاه، قدر يک لبخند.«
پيکر شهيد بلباسي هنوز هم بازنگشته است 
اما همسر شهيد متني را نوشت که در تاريخ 
ماندگار مي شود. ماندگاري از جنس حرکتي 
است که شهداي مدافع حرم در زمانه سخت 
و نامرد ما انجام دادند. آنها و خانواده هايشان 
که تنه��ا دغدغه زنده ماندن ب��ه هر قيمتي 
را نداش��تند. آنها از خود گذش��تند تا نشان 

دهند که انس��انيت )همان گوهري که ايثار 
و از خودگذش��تي جالي��ش مي دهد( هنوز 
هم مصداق عملي دارد. همين حرکت هاي 
انس��ان گونه اس��ت که تاريخ را طور ديگري 
مي نويسد. وگرنه که زمين قرن هاست که در 

مدار خودشيفتگي مي چرخد. 
  جانان من

»و تنه��ا تس��کين من، همي��ن قل��م و آلبوم 
عکس هايي است که خاطراتمان را دوره مي کنم 

و شيريني تک تک لحظاتش را مي چشم...  
امروز که تو ب��ه دنيا آم��دي، خداوند به من 
همسفري بهشتي را تقديم کرد... چه خوش 
روزهايي بود، لحظاتي که کنار هم، کادوي 
کوچکمان را باز مي کرديم و کاممان را به اين 
مناسبت شيرين...  و حاال امسال نمي دانم چه 
کنم در نبودت...  با دلي پر پر شده به سراغت 
مي آيم، کنار مزارت مي نشينم، به جاي اينکه 
دست هاي گرمت را بفشارم، دست روي مزار 

سردت مي گذارم. 
به جاي نگاه در چشمان پر مهرت به عکس 
ح��ک ش��ده روي م��زارت ن��گاه مي کنم و 
مي گويم، جانان من تولدت مبارک... همسرم 

اين نبودنت آخر من را از پا درمي آورد.«
بخشي از دلنوشته همسر شهيد مدافع حرم 

حسين مشتاقى
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پيک�ر ش�هيد بلباس�ي هن�وز هم 
بازنگش�ته اس�ت اما همسر شهيد 
متني را نوشت که در تاريخ ماندگار 
مي شود. ماندگاري از جنس حرکتي 
است که شهداي مدافع حرم در زمانه 
سخت و نامرد ما انجام دادند. آنها و 
خانواده هايش�ان که تنه�ا دغدغه 
زنده ماندن به هر قيمتي را نداشتند

 زينب محمودي عالمي
اس�ام مرز ندارد. اين را مدافعان حرم ثابت 
کرده اند ک�ه اگر قصد دف�اع از حق باش�د، 
مي ش�ود مرزها را درنورديد تا از اسام ناب 
محمدي دف�اع کرد. ش�ايد ب�راي برخي از 
مردم، دف�اع معني جز حفاظ�ت از مرزهاي 
جغرافيايي کشور نداشته باشد اما اگر دشمن 
به قصد ضرب�ه زدن به کي�ان و ارزش هايت 
کيلومتره�ا دورتر خيم�ه زده باش�د، آنگاه 
مرزه�ا را در خواه�ي نورديد و دش�من را از 
پش�ت درهاي خانه و سرزمينت دور خواهي 
کرد. حکايت اي�ن روزهاي مدافعان حرم نيز 
همين اس�ت. آنها با بصيرتي ک�ه دارند، در 
زمان�ه زخم زبان ها و کج فهمي ه�ا، به مصاف 
با دش�مني مي روند ک�ه قص�د و هدفي جز 
نابودي ايران اس�امي ندارد. ش�هيد پرويز 
بامري پور ج�وان دهه هفتادي از روس�تاي 
محروم حسن آباد زهکلوت جازموريان، اولين 
شهيد جنوب استان کرمان است. پسري 22 
س�اله که ش�هادت تکيه کام هميشگي اش 
بود. آنچ�ه مي خوانيد حاص�ل همکامي ما 
با محم�ود بامري پور پدر و طيب�ه بامري پور 
خواهر شهيد اس�ت که از نظرتان مي گذرد. 

 پدر شهيد
 حاج آقا از خودتان و پس�ر شهيدتان 

بگوييد. شغلتان چيست؟
 دقيق نمي دانم چند س��الم است اما 60 سال 
را پشت سرگذاشته ام. شغلم کشاورزي است 
و فرزندان��م را ب��ا رزق حالل ب��زرگ کرده ام. 
خداوند هش��ت فرزند ب��ه م��ن داده بود که 
همس��رم بر اثر بيماري به رحمت خدا رفت. 
پرويز هفتمين فرزندم بود. بعد از فوت همسرم 
هفت سال براي بچه ها هم پدر بودم و هم مادر. 
سرپرستي ش��ان کردم تا به مدرس��ه رفتند. 
بعد از چند س��ال ازدواج ک��ردم. چهار فرزند 
از همس��ر دومم دارم. پس��رم پرويز سال 94 
درحالي که 22 سال بيشتر نداشت به شهادت 
رسيد. شغل اهالي روستاي محروم حسن آباد 
زهکلوت کش��اورزي و دامداري است. پرويز 
ديپلمش را که گرفت همان س��ال دانش��گاه 
قبول ش��د، اما وضع مالي ما ط��وري نبود که 
بتوانم مخ��ارج خانواده را دس��ت تنها تأمين 
کنم. پرويز کنارم ماند و کمک حالم شد. پسرم 
به خدمت سربازي رفت و سال 94 خدمتش 
که تمام شد دوباره کمک خرج خانواده شد و 
کارگري مي کرد اما بعد تصميم گرفت مدافع 

حرم شود و به سوريه رفت. 
پرويز چند س�اله بود که مادرش را از 

دست داد؟
پسرم متولد هفتم مهرماه 1372 بود. چهار سال 
داشت که همسرم را از دس��ت دادم و پرويز در 

همان سنين طفوليت طعم يتيمي را چشيد. 
به نظر ش�ما چه اتفاق�ي مي افتد که 
يک پس�ر جوان از منطقه اي محروم 

داوطلبانه براي دفاع از حرم برود؟
پرويز کاًل از بچگي س��ر به زير و مظلوم بود. از 
دوران راهنمايي جذب مس��جد شد. مداحي 
مي کرد و چون ص��وت زيبايي داش��ت قرآن 
مي خواند. در هنرس��تان معلمان��ش متوجه 
شدند اس��تعداد خوبي در فوتبال دارد. هيکل 
ورزشکاري داشت. در زمان خدمت سربازي به 
عنوان فوتباليست برتر گروهان انتخاب شد و 
خيلي مذهبي و سر به زير بود. همين تقيدش 
به قرآن او را دغدغه مند کرده بود. براي همين 
هم بصيرت الزم براي حضور در دفاع از حرم 

را پيدا کرد. 

 خواهر شهيد
طبق گفته پدرتان شما و برادر شهيدتان 
از کودکي طعم تلخ بي مادري را چشيده 

بوديد، چطور با نبود مادر کنار آمديد؟
 مادرم بر اثر بيماري از دنيا رفت. ما هشت تا بچه 
قد و نيم قد بوديم که پرويز چهار ساله بود و من 
هفت سال داشتم. دو خواهر بزرگ تر داشتيم که 
از ما نگهداري مي کردند. پرويز اخالقش طوري 
بود که اگر ناراحتي يا مشکلي داشت نمي خواست 
خانواده بفهمند و باعث ناراحتي شان شود. بعد از 
شهادتش متوجه شديم که به دوستانش گفته بود 
خوش به حال شما که مادر داريد. کاش من هم 
مادر داشتم. قدر مادرتان را بدانيد. بچه که بوديم 
خيلي حس نمي کرديم مادرمان را از دست داديم. 

بزرگ تر که شديم نبودنشان را متوجه شديم. 
هر کسي لياقت ش�هادت ندارد. اخاق 
و رفتار برادرتان چگونه بود که سعادت 

شهادت نصيبشان شد؟
اخالق و رفتارش آنقدر جذب کننده بود که همه 
دوس��تش داش��تند. خيلي مظلوم و آرام بود. از 
کودکي مهم ترين خصلتش از خودگذش��تگي 
و ايثار ب��ود. اخالقش طوري بود ک��ه حاضر بود 
غذايش را به ديگران بدهد. يادم نمي آيد با کسي 
دعوا کرده باشد. در دوران خدمت وقتي مرخصي 
مي آمد دوستانش زنگ مي زدند که برگرد. دلشان 
براي او تنگ مي شد. دستنوش��ته اي که بعد از 
ش��هادتش پيدا کرديم برايمان نوشته است: هر 
کس به شما بدي کرد شما با خوبي پاسخش را 
بدهيد. در سالم کردن پيشقدم باشيد. شما سالم 
کنيد مهم نيس��ت آن آدم جواب شما را بدهد يا 
ندهد. برادرم به مسائل حالل و حرام هم به شدت 

حساس بود. 
پدرت�ان گفتن�د که ش�هيد ب�ه خاطر 
محرومي�ت حتي دانش�گاه هم نرفت؟ 

شغلش چه بود؟
بله، برادرم ع��الوه بر کش��اورزي، کارگري هم 
مي کرد. چند ماهي که از خدمت برگش��ته بود، 
کارگري مي کرد و تمام پولش را به پدر مي داد تا 
کمک حال خانواده باشد. پرويز حتي در دانشگاه 
رشته کشاورزي قبول شد اما به خاطر کمک به 

بابا به دانشگاه نرفت. 
چطور ش�د اين پسر کش�اورز تصميم 

گرفت مدافع حرم شود؟
پرويز اندام ورزيده و ورزشکاري داشت. از لحاظ 
جسمي خيلي قوي بود. اعتقادات محکمي هم 
داشت. همس��رم براي اعزام به سوريه داوطلب 

ش��ده بود. اما بنا به داليلي ب��ا اعزامش موافقت 
نشد. تا آن موقع کس��ي از منطقه ما براي جنگ 
به س��وريه نرفته بود. از جنوب شرق کشور قرار 
بود گروهي ب��راي آموزش به ته��ران بروند تا به 
سوريه اعزام شوند که هر بار به داليلي برنامه شان 

تغيير مي کرد و باعث مي ش��د ع��ده اي انصراف 
بدهند. به همسرم اطالع دادند دو نفر را معرفي 
کنيد. همسرم عضو شوراي شهر و امام جماعت 
موقت هستند. ايشان دنبال فرد معتقد و ورزيده 
و شجاع بود که خدمت سربازي رفته باشد تا توان 
جنگ داش��ته باش��د. همه اينها در پرويز وجود 
داشت. برادرم در بندرعباس مشغول به کار بود 
که با او تماس گرفت. پرويز خيلي از اين موضوع 
استقبال کرد. بالفاصله به محل زندگي مان آمد. 
تقريباً سه روز از عاشورا گذشته بود که برادرم به 

سوريه اعزام شد. 
وقتي حرف از رفتن برادرتان به سوريه و 
بحث دفاع از حرم پيش آمد خانواده چه 

عکس العملي داشتند؟
خانواده اول مخالفت کردند اما برادرم مي گفت 
من راهم را انتخاب کردم و شما چه راضي باشيد 
چه نباش��يد من اين راه را مي روم ولي دوس��ت 
دارم از من راضي باش��يد. پ��درم وقتي متوجه 
شد او مي خواهد به سوريه برود مخالفتي نکرد. 
لحظه آخر که با پ��در خداحافظي کرد، او را بغل 
کرد و خواس��ت حاللش کند. دو ب��ار اين حرف 
را زد تا اينکه رضايت پ��در را گرفت و روزي که 
مي خواست اعزام شود به ما گفته بود مرا حالل 
کنيد. اينکه برخي مي گوين��د جنگ، جنگ ما 
نيست براي ما مطرح نبود. علت مخالفت ما اين 
بود که مي ترسيديم برادرمان را از دست بدهيم. 
يکبار که پرويز از سوريه تماس گرفت گفت که 
من مي دانم کجا آم��ده ام. مي دانم جنگ يعني 
چه؟ مي بينم اينجا آدم ها راحت جانشان را فدا 
مي کنند و ش��هيد مي ش��وند. اصال ناآگاهانه به 
جنگ در سوريه نرفته بود. در تصميمش قاطع 

بود. يک نفر به پرويز گفته ب��ود ما هنوز جوانيم 
بيا برگرديم. در جواب گفته بود برگرديم خانه که 
چه بشود؟! دفاع از حرم اهل بيت چه مي شود؟ 

هدفش شهادت بود و در راهش ثابت قدم ماند. 
از نحوه شهادتش چه شنيديد؟

همرزمانش مي گفتند: صبح رفته بوديم عمليات. 
دو س��ه کيلومتر با مقر دش��من بيش��تر فاصله 
نداش��تيم. گروه که به خط مقدم اعزام شده بود 
در نبرد فرمانده اول و دوم مجروح ش��دند. گروه 
و فرمانده دس��ته ها مانده بودند. دشمن هجوم 
س��نگيني آورده بود و نيروهايي که فارسي زبان 
نبودند به عقب برگش��تند. در نزديکي دشمن 
بوديم اما عقب نش��يني نکرديم. بدون ماشين و 
امکانات و بدون اينکه حتي زبان عربي را بفهميم 
همانجا مانديم. هجمه دش��من زياد ش��ده بود. 
کنار هم جمع ش��ديم ک��ه کاري بکنيم ناگهان 
خمپاره اي به کنارمان خورد. يکي از رزمنده هاي 
طلبه مي گويد: ما از اصابت خمپاره به هوا پرت 
شديم. وقتي به زمين افتادم پايم قطع شده بود 
و ديدم که پرويز بر زمين افتاد. ترکش به سرش 
خورده بود و هنوز نفس مي کشيد. برادر همسرم 
پيکر پرويز را به آغوش گرفته بود که خمپاره دوم 
آمد و شش نفر از جمله پرويز آن روز به شهادت 

رسيدند. 
چطور از شهادتشان با خبر شديد؟

از منطقه ما يعن��ي زهکلوت دو نفر به س��وريه 
رفتند؛ يکي برادر همسرم و ديگري برادر خودم. 
همسرم در ايام اربعين حسيني در سامرا بود که 
با شماره اش تماس گرفتند و اخبار ضد و نقيضي 
دادند. از آنجا به ايران برگش��ت. بين راه بود که 
تماس گرفتند و خبر قطعي شهادت پرويز را به 
او دادند و از آن طريق از ش��هادت برادرم مطلع 

شديم. 
االن ب�ا نبودن ه�اي برادرت�ان چ�ه 

مي کنيد؟
دو روز قبل از ش��هادتش با م��ا تلفني حرف زد. 
طاقت بيان خاطرات را ندارم. هر ش��ب پيش از 
خواب به برادرم فکر مي کنم و با خودم مي گويم 
پرويز شهيد نش��ده و در جمع ماس��ت. هر چه 
مي گذرد تحمل نبودنش سخت تر مي شود. چند 
بار به خوابم آمد گاليه کردم و گفتم پرويز کجايي 
خيلي دلمان برايت تنگ شده است. قسم خورد 
که به خدا من زنده ام و هر روز در کنارتان زندگي 

مي کنم. چرا خيال مي کنيد من نيستم. 
از شهادتش حرفي مي زد؟

 وقتي قصد اعزام به سوريه داشت، براي تشکيل 
پرونده اعزام به سوريه عکس گرفت. عکسش را 
به من داد. سه روز بعد از عاشورا به سوريه رفت. 
چهره سوگواري داش��ت و با لباس مشکي اعزام 
شد. همان عکسش در سايت هاي مختلف است. 
آن عکس را به من داد و گفت اين عکسم را بگيريد 
براي خودتان قاب کنيد و ي��ادگاري نگه داريد. 
من مي روم براي شهادت. روز قبل از اعزام منزل 
برادرم بود. برادرم مي گويد پرويز در خانه ما خواب 
بود، يک لحظه بيدار شد، جلوي آيينه ايستاد و 
مي گفت من دارم مي روم که ش��هيد شوم. من 
مطمئنم که شهيد مي شوم. برادرم مي گويد حتماً 
در خواب به او الهام شد که به شهادت مي رسد. 
مکرر از ش��هادت حرف مي زد. همرزمانش هم 
مي گويند تنها کسي که زياد تکرار مي کرد شهيد 
مي ش��ود پرويز بود. از ش��هادتش مطمئن بود. 
برادرم س��وم آذر 94 در حلب سوريه به شهادت 
رسيد و هشتم آذر در روستاي حسن آباد زهکلوت 
به خاک سپرده شد. روستاي ما يک شهيد دفاع 
مقدس، سه شهيد گمنام و چهار شهيد امنيت 
داشت و اکنون برادرم تنها ش��هيد مدافع حرم 

روستا و جنوب کرمان است. 

گفت وگوي »جوان« با پدر و خواهر شهيد مدافع حرم پرويز بامري پور

شهادت تکيه کالم هميشگي او  بود

برادرم مي گفت م�ن راهم را انتخاب 
کردم و ش�ما چ�ه راضي باش�يد چه 
نباش�يد من اين راه را م�ي روم ولي 
دوست دارم از من راضي باشيد. پدرم 
وقتي متوج�ه ش�د او مي خواهد به 
س�وريه برود مخالفتي نکرد. لحظه 
آخر که با پ�در خداحافظ�ي کرد، او 
را بغل ک�رد و خواس�ت حالش کند
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