
خاطره

خاطره اي از عمليات فتح خرمشهر
 در گفت وگوي »جوان« با رزمنده حاضر در اين عمليات

يك پرس عدس پلو را در خواب خوردم!
  غالمحسين بهبودي

عملي�ات ال�ي بيت المق�دس يك�ي از 
طوالني تري�ن و در عين ح�ال موفق ترين 
عمليات هاي دف�اع مقدس ب�ود. گاه پيش 
مي آمد در جريان اي�ن عمليات رزمندگان 
طي چندين روز هيچ اس�تراحتي نداشتند 
و دائماً در ميدان نبرد تكاپو مي كردند. متن 
زير خاطره امين حجت�ي يكي از رزمندگان 
حاض�ر در عملي�ات ال�ي بيت المق�دس 
اس�ت ك�ه تقدي�م حضورت�ان مي كني�م. 
در عمليات بيت المقدس ما جزو تيپ 27 محمد 
رس��ول اهلل)ص( بوديم. در مرحله اول عمليات 
بايد روي ج��اده اهواز- خرمش��هر وارد عمل 
مي ش��ديم. در همين اولين گام تيپ ما دچار 
صدمات بسياري شد. چنانچه محسن وزوايي 
مسئول محور تيپ در روز اول عمليات شهيد 
شد و پنج روز بعد هم حسين قجه اي فرمانده 
گردان سلمان با تعداد قابل توجهي از نيروهايش 

به شهادت رسيدند. 
در مراحل بعدي، تيپ محمد رس��ول اهلل)ص( 
شهر را دور زد و به شلمچه رسيد. از آنجا بايد هم 
با نيروهايي مبارزه مي كرديم كه از سمت عراق 

مي آمدند و هم با بعثي هاي داخل خرمش��هر 
رو به رو مي شديم. به همين خاطر شديدترين 
درگيري ها در ش��لمچه رخ داد. ت��ا چند روز 
نمي توانستيم حتي براي يك لحظه استراحت 
كنيم. من در همان شلمچه بود كه براي اولين 
بار تانك هاي تي- 72 عراقي را ديدم. اين تانك ها 
به تازگي از طرف شوروي تحويل عراق شده بود. 
تانك هاي پيش��رفته اي كه سيستم منحرف 
كردن موشك آرپي جي را داشتند و به همين 
خاطر رزمنده ها بايد تا حد ممكن به آنها نزديك 

مي شدند تا بتوانند منهدمشان كنند. 
در اثناي عملي��ات به گروهان م��ا خبر دادند 
كه نيروي تازه نفس��ي از راه رس��يده و ش��ما 
مي توانيد استراحت كنيد. آنقدر خسته بوديم 
كه به زحمت مي توانس��تيم پياده روي كنيم. 
يكي، دو كيلومتري هم راه رفتيم تا به منطقه 

امن تري رسيديم. امن از اين لحاظ كه نسبت به 
درگيري ها خط اول تا حدي آرام تر بود. وگرنه 
هنوز هم خمپاره ها و خصوصاً توپخانه دشمن 
منطقه را مي كوبيد و همچنان امكان شهادت 

وجود داشت. 
وقتي به خاكريز رسيديم، دستور دادند همان جا 
اتراق كنيم. زانوها و كمرم ديگر توان نداشتند. 
خودم را روي زمين انداختم و درحالي كه آفتاب 
داغ خردادماه��ي صاف روي س��رم مي تابيد، 
چشم هايم را بستم. تا خواستم بخوابم، شنيدم 
يك نف��ر دارد داد مي زند: ناه��ار آوردند ناهار 
آوردند. بلند ش��دم و اطراف را نگاه كردم. يكي 
از مسئوالن تيپ كه لهجه شهرستاني داشت 
گفت: »فالني به اينها غذا ندهيد. اينها از جنگ 
فرار كرده اند.« يكهو آمپرم رفت روي 100! داد 
زدم: »چي مي گي فرار كردن؟ م��ا تا االن زير 
آتش مقاومت مي كرديم. خود مسئوالن تيپ 

گفتند براي استراحت به اينجا بياييم.« 
ساكت كه شدم ديدم بنده خدا هاج و واج فقط 
نگاهم مي كند. انتظار نداشت يك بسيجي كم 
سن و س��ال اينطور جلويش دربيايد. اما خب 
شرايط سخت و سنگين منطقه باعث شده بود 

اعصاب خيلي از بچه ها تحريك شود. خالصه 
فرمانده اجازه توزيع غ��ذا را داد، اما چه غذايي 
كه فقط نان خش��ك بود! نان ه��ا را گرفتيم و 
در حالي كه سعي مي كرديم همراه با ته مانده 
آب قمقمه ها از گلويمان پايين بفرستيم، يك 
نفر گفت غذاي اصلي در راه اس��ت و بچه هاي 
پشتيباني چند لحظه ديگر آن را به ما خواهند 
رساند.  دوباره س��رم را روي زمين گذاشتم و 
به آسمان خيره ش��دم. آفتاب بدجوري اذيت 
مي كرد، اما براي آدم خس��ته اي مثل من اين 
چيزها اص��اًل مطرح نبود. فقط مي خواس��تم 
مجالي پيدا كنم تا ولو براي چند دقيقه ش��ده 
بخوابم. تا چشم هايم را مي بستم، تصاوير شهدا 
و مجروحان مقابلم رژه مي رفتند. دو، س��ه بار 
چش��م هايم را باز و بس��ته كردم و بعد با تكان 
دستي كه به شانه ام مي خورد از جا بلند شدم. 
يك��ي از بچه هاي گروهان ب��ود. گفت: »امين 
بلند ش��و بريم.« با تعجب گفتم: »كجا؟ مگه 
قرار نبود ناهار بيارن؟« گفت: »مرد حسابي، تا 
دانه آخر عدس پلويت را خوردي تازه مي گويي 
ناهار چي شد؟« چشم هايم از تعجب گرد شد. 
خوب كه نگاه كردم ديدم تمام سر و رويم پر از 
دانه هاي برنج و عدس اس��ت. توي دهانم هم 
هنوز چيزهايي بود. جويدم. راس��تي راستي 
عدس پلو بود. نگو از فرط خس��تگي غذا را در 
حالت خواب و بيداري خورده بودم، طوري كه 

اصالً متوجه نشده بودم. 
اين خاطره براي هميشه در ذهنم ماندگار شد و 
خيلي وقت ها به فرزندانم مي گويم يك بار چنان 
خس��تگي بر من غلبه كرده بود كه يك پرس 

عدس پلو را كاماًل در خواب خوردم.
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...تا خواستم بخوابم، شنيدم يك نفر 
دارد داد مي زند: ناهار آوردند. اطراف 
را نگاه كردم. يكي از مسئوالن تيپ كه 
لهجه شهرستاني داشت گفت: »فالني 
به اينها غذا ندهي�د. اينها از جنگ 
ف�رار كرده اند.« يكه�و آمپرم رفت 
روي 100! داد زدم: »چي مي گي فرار 
كردن؟ ما ت�ا االن زير آتش مقاومت 
مي كرديم. خود مسئوالن تيپ گفتند 
براي اس�تراحت به اينج�ا بياييم«

گفت وگوي »جوان« با مادر و برادر شهيد »هادي محمدنفري« از شهداي عمليات الي بيت المقدس

برقكاري كه شكارچي هليكوپترهاي بعثي شد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  فاطمه ملكي
ه�ادي ديپلمش را در رش�ته ب�رق گرفت؛ 
ب�رق كاري مي كرد؛ خيلي وقت ه�ا كارهاي 
الكتريك�ي خانواده هاي مح�روم را مجاني 
انجام مي داد و حتي ي�ك مبلغي هم به آنها 
كمك مي كرد. جنگ كه شروع شد، احساس 
كرد ديگر ماندنش در ش�هر جايز نيس�ت. 
بايد به مصاف دش�مني مي رفت كه ناگهاني 
و ناجوانمردانه به كشورش حمله كرده بود. 
رفت جبهه و شد ش�كارچي هليكوپترهاي 
بعثي. آنق�در در جبهه ها ماند ت�ا اينكه در 
رون�د اجراي عملي�ات ال�ي بيت المقدس و 
آزادسازي خرمش�هر شهيد ش�د. حاال كه 
سال ها از آن روزها مي گذرد، خاطرات هادي 
هنوز در ذهن خانواده اش زنده و تازه است. 
عذرا س�ليماني مادر و مه�دي محمد نفري 
برادر شهيد، س�اعتي همكالممان شدند تا 
از ش�هيدي بگويند كه از يك برق كار ساده 
به شكارچي هليكوپترهاي بعثي تبديل شد. 

 مادر شهيد
حاج خانم از فضاي خانواده و تولد هادي 

برايمان بگوييد. 
منزل ما از قبل انقالب در محله نظرآباد شهرري 
بود؛ بع��د در خيابان 24 متري ش��هرري خانه 
خريديم. همس��رم كارگر كارخانه چيت سازي 
در ش��هرري بود ك��ه االن به فروش��گاه تبديل 
شده اس��ت؛ خيلي زحمت مي كشيد و پتوبافي 
و باغبان��ي و نگهباني هم انجام م��ي داد تا خرج 
خانواده اش را با نان حالل تأمي��ن كند؛ هادي 
فرزند سوم خانواده بود كه عصر روز 22 شهريور 
1340 در خانه به دنيا آمد. سه فرزند پسر و سه 
دختر داشتم كه هادي در خرمشهر شهيد شد 
و مرتضي هم رزمنده بود. مرتضي هميشه آرزو 
مي كرد شهيد شود اما بعد از شهادت هادي دلم 
راضي به شهادتش نبود تا اينكه در 42 سالگي 
سر سفره افطار س��كته قلبي كرد و از دنيا رفت. 
هر وقت سر مزار مرتضي مي روم به او مي گويم 
اگر مي دانس��تم اين طور قرار است از دنيا بروي 
حتماً خودم را راضي مي كردم تا دعا كنم شهيد 

بشوي. 
هادي چه روحياتي داشت؟

هادي از هم��ان كودكي مؤدب ب��ود. با مهدي 
برادر بزرگ تر از خ��ودش خيلي صميمي بود و 
حرف هايش را به او مي زد؛ اهل مس��جد و نماز 
ش��ب و هيئت بود. حت��ي در وصيتنامه اش به 
اين موارد اشاره كرده است. بچه ناسپاسي نبود. 
هر غذايي كه درس��ت مي كردم تشكر مي كرد 
و مي خورد. البته آن زمان تن��وع و فراواني االن 
نبود. نهايت براي بچه ها ان��واع آش، عدس پلو، 
رشته پلو و آبگوشت بار مي گذاشتم. هادي خوب 
درس مي خواند و معلم ه��ا از درس و اخالقش 
راضي بودند؛ مع��دل ديپلمش 19 و چند صدم 
بود. هادي هميش��ه با زبان نرم ب��ا خواهرانش 
حرف مي زد حتي مس��ائلي مثل حجاب و ديگر 
مس��ائل ديني يا اجتماعي را با زب��ان خوش به 
آنه��ا تذكر مي داد. كت��اب زي��اد مي خواند؛ آن 
زمان بيشتر جوان ها كتاب هاي شهيد مطهري 
را مي خواندند. رفتارش با م��ن عالي بود و هيچ 
وقت نديدم با م��ن و پدرش بلند ح��رف بزند. 
دلس��وز مردم بود. پس��رم ديپلمش را در رشته 
برق گرفت و ب��رق كاري مي كرد. خيلي وقت ها 
كارهاي الكتريكي خانواده هاي محروم را مجاني 
انجام مي داد و حتي يك مبلغي هم به آنها كمك 
مي كرد. درآمدي نداشت. تا به خودش آمد رفت 

سرباز ارتش شد. 
غير از هادي فرزن�دان ديگرتان هم به 

جبهه مي رفتند؟
پسرهايم هادي و مهدي و مرتضي هر سه درگير 
جبهه بودند. ما ه��م اين طرف در پش��تيباني 
از جن��گ فعاليت مي كرديم. لب��اس رزمنده ها 
را مي شس��تيم و مرت��ب مي كردي��م و تحويل 
مسجد و حس��ينيه مي داديم؛ كساني كه چرخ 
خياطي داش��تند، لباس مي دوختند و به جبهه 
مي فرستادند. بچه ها از اينكه مي ديدند ما داريم 
در پشت جبهه اينطوري خدمت مي كنيم خيلي 
خوشحال مي شدند. خصوصاً هادي كه دلسوخته 
جبهه و جنگ بود. پس��رم بيشتر وقت ها به من 
مي گفت: »اگر شهيد شدم، در خيابان و كوچه 
فرياد نزني؛ طوري نشود كه بر اثر گريه و بي حالي 
چادر از س��رت بيفتد. خوش��حال باش از خبر 
شهادت من؛ دوست دارم شجاع باشي.« من هم 
مي گفتم: »مادر اين حرف ها را نزن.« مي گفت: 
»هركسي را خدا بخواهد شهيد مي شود؛ هرچه 
خدا بخواهد، من آن را مي خواهم. ش��ما هم به 

خواست خدا راضي باشيد.« 
بار آخر قبل از رفتن لباس ها و پتويش را شسته 
بوديم و آماده در ساكش گذاشتيم و چون حمله 
بود از زير قرآن ردش كردم و راهي شد. بعد هم 

خبر شهادتش را برايمان آوردند. 
پس�ر ش�ما در عمليات فتح خرمشهر 
به ش�هادت رس�يد؛ از حال و هواي آن 

روزها بگوييد. 
آن زمان هم��ه ايراني ها منتظر ش��نيدن خبر 
آزادس��ازي خرمش��هر بودن��د. ما ه��م افتخار 
مي كرديم كه فرزندمان در جريان اين عمليات 
حضور دارد. منتها قس��مت هادي ش��هادت در 
مسير آزادسازي خرمشهر بود. شبي كه هادي به 
شهادت رسيد از خواب پريدم و بچه ها باال سرم 
آمدند. به آنها گفتم: »گويا ي��ك اتفاقي افتاده؛ 
خواب هولناكي ديدم.« يكي، دو روز بعد از بنياد 
ش��هيد با منزل همس��ايه مان تماس گرفتند و 
ماجراي ش��هادت هادي را گفتند. همسايه مان 
هم به من��زل ما آمد و گفت: »اگ��ر كاري داريد 
بگوييد انجام بدهيم.« دخترم از او پرسيد: »چه 
كاري؟ مگر چه شده؟« كه گفت: »از دفتر بنياد 
ش��هيد تماس گرفتند و گفتند شما به خانواده 
محمدنفري بگوييد كه پسرش��ان هادي شهيد 
شده است.« دخترم به سر و سينه اش زد و گفت 
هادي شهيد شده است. بعد هم همسايه ها بقيه 

مراسم ها را انجام دادند. 

 برادر شهيد
هادي چطور برادري بود؟

اول از همه بگويم كه رزق حالل پدر و مادرمان 
باعث شد تا در خانواده ما بچه هاي خوبي تربيت 
شوند. من و هادي با هم مدرسه مي رفتيم و بازي 
مي كرديم و گاهي سر چيزهاي بچگانه دعوا هم 
مي كرديم. من دو سال از او بزرگ تر بودم و زورم 
بيشتر بود )خنده(. هادي اهل فكر بود؛ لحظه 
به لحظه انقالب را ثبت كرده بود. حتي عكس 
مي گرف��ت و زيرنويس مي ك��رد. برخي اوقات 
صفحات مهم روزنامه ه��ا را برش مي زد و كنار 
آن گزارش يا مقاله نظر خودش را مي نوشت. در 
دوران مبارزه عليه رژيم پهلوي، حدود سال 56 
ساواک شهر ري روبه روي مسجد فيروزآبادي 
بود و همه را زير نظر داشت؛ ما در تظاهرات ها 
بوديم. در 18 دي هم بوديم. من خطاط بودم و 
ديوارنويسي مي كردم؛ هادي كنارم بود. يكي، 
دو بار مأمور ساواک ما را دنبال كرد اما خيلي تيز 

و فرز بوديم و نتوانستند ما را بگيرند. 
پ�در و م�ادر مواف�ق حضورت�ان در 
تظاهرات ها و كارهاي تبليغاتي بودند؟

بله؛ فقط خيلي نگران بودند كه س��اواک ما را 
دس��تگير كند؛ پدرم مي گفت: »اينها بي رحم 
هس��تند. اگ��ر ش��ما را بگيرن��د، تكه تكه تان 
مي كنند؛ مي خواهي��د برويد، فق��ط مواظب 
باش��يد.« البته پدرم همراه مادرم به تظاهرات 
مي آم��د. روزي كه قرار بود ام��ام خميني)ره( 
وارد ايران ش��وند، مي خواستم پالكاردي براي 
گراميداشت بازگش��ت امام بنويسم؛ آن موقع 
من تازه خطاطي را ش��روع كرده ب��ودم و با دو 

مداد مي نوش��تم؛ در منزل خودم��ان فرش را 
كنار زديم و پارچ��ه را روي زمين پهن كرديم 
و نوش��تم »ورود امام خميني را به كشورمان 
گرامي مي داريم« بعد هم با بچه ها در خيابان 
نصب كرديم. بعد براي ديدن امام راهي بهشت 
زهرا)س( شديم. ما از شاه عبدالعظيم تا بهشت 
زهرا)س( همراه هادي و مرتضي برادرم در كنار 

جمع زيادي از مردم پياده رفتيم. 
چطور ش�د كه برادرت�ان در جبهه به 

عنوان شكارچي تانك شناخته شد؟
هادي در جبهه آرپي جي زن بود. يك بار برايم 
تعريف كرد كه با آرپي جي هليكوپتر بعثي ها را 
سرنگون كرده اس��ت. بعد از آن به او شكارچي 
هليكوپت��ر مي گفتند. من و ب��رادرم هر دو در 
عملي��ات فتح المبين حضور داش��تيم. من در 
لشكر 72 زرهي مش��هد بودم. يادم است حين 
عمليات هادي در منطقه به ديدنم آمد. از سر 

تا پا خاكي شده بود. همانجا هادي را فرستادم 
حمام؛ حمامي به اسم »چهل دوش« داشتيم. 
هادي شب را در لشكر ما بود. آن شب برايم از 
خواب ش��هادتش تعريف كرد و گفت: »خواب 
ديدم كه تركش ب��ه رانم خورده.« پرس��يدم: 
»براي روحاني گردان خوابت را تعريف كردي؟« 
گفت: »آره. روحاني گردان گفت انسان قبل از 
ش��هادت خواب هاي اينط��وري مي بيند.« در 
عمليات بعدي هم كه ال��ي بيت المقدس بود، 
برادرم در روز 16 ارديبهشت سال 61 در جريان 
آزادسازي خرمشهر تركش به رانش اصابت كرد 
و بر اثر خونريزي شديد به شهادت رسيد. دقيقاً 

همانطور كه در خواب ديده بود. 
پس خ�ودش احتم�ال ش�هادتش را 

مي داد؟
بله؛ به يقين رسيده بود كه شهيد مي شود. روز 
قبل از آخرين اعزام به جبهه، به من گفت: »اين 
دفعه بروم به جبهه، برنمي گردم. بيا با هم برويم 
عكاس��ي يك عكس رنگي ب��راي روي حجله 
بگيري��م.« گفتم: »خدا نكن��د؛ اين چه حرفي 
است؟« گفت: »باور كن. به دلم افتاده كه شهيد 
مي شوم.« با اصرار او با هم به عكاسي زهره در 
ش��هرري رفتيم؛ عكاس از آشنايان بود. هادي 
به او گفت: »عكس رنگي مناس��ب روي حجله 
مي خواهم.« عكاس ناراحت شد و گفت: »اين 
حرف ها را نزن؛ من فقط يك عكس سياه و سفيد 
معمولي مي گيرم.« عكس سياه و سفيد از هادي 
گرفت. اتفاقاً بعد از شهادت هادي همان عكاس 
عكس سياه و س��فيد را تبديل به رنگي كرد و 
خودش روي حجله هادي نصب كرد. در آخرين 
ديدار هم مي خواست به سمت لشكر خودشان 
برود. سوار كاميون شد. همان جا براي من دست 

تكان داد و اين آخرين ديدارمان بود. 
خبر شهادت هادي را كجا شنيديد؟

بعد از اينكه هادي خوابش را برايم تعريف كرد 
و بعد هم ك��ه رفتيم و عكس ب��راي حجله اش 
گرفتيم، فكرم خيلي درگير بود. موقع شهادتش 
به همراه رزمنده هاي مش��هدي ب��ودم. انگار 
منتظر خب��ر ناگواري ب��ودم؛ ه��ر روز اينطور 
مي گذش��ت تا اينكه خواهرم با مشهد تماس 
گرفت و گفت: »تهران نمياي؟« گفتم: »هادي 
شهيد ش��ده؟« تا اين را گفتم خواهرم زد زير 
گريه؛ هم خدمتي ها من را از مشهد راهي تهران 
كردند. از وقتي كه سوار اتوبوس مشهد-تهران 
شدم، اصاًل حال خودم را نمي فهميدم. تا اينكه 
س��ر كوچه رس��يدم و ديدم چراغ و حجله در 

كوچه مان گذاشته اند. 
چ�ه خاط�ره اي از ش�هيد در ذهنتان 

ماندگار شده است؟
يادم است من و هادي از منطقه به تهران آمده 
بوديم؛ هوا س��رد بود. من مي خواستم دستم را 
بش��ويم. آب گرم را باز ك��ردم. ديدم هادي آب 
سرد را باز كرد. پرس��يدم: »چرا آب سرد را باز 
كردي؟ آب ولرم كه هست.« گفت: »در منطقه 
آب خيلي سرد اس��ت؛ طوري كه دست بچه ها 
يخ مي زند؛ من روا نمي بينم با آب ولرم دس��تم 

را بشويم.« 
مادرتان مي گفت شما با برادرتان خيلي 
صميمي بوديد؛ درب�اره آرزوهايش با 

شما صحبت مي كرد؟
هادي خيلي دوس��ت داشت درس��ش را ادامه 
بدهد و ازدواج كند؛ اوايل انق��الب بود و هنوز 
خبري از جنگ نبود. در يكي از راهپيمايي ها در 
مسير ميدان خراسان تا ميدان امام حسين)ع( 
به من گفت: »اگر ش��رايط فراهم شود خيلي 
دوست دارم به دانشگاه بروم و بعد ازدواج كنم.« 
اما قسمتش اين بود كه به حجله شهادت برود.

يادم اس�ت م�ن و ه�ادي از منطقه به 
تهران آمده بوديم؛ هوا س�رد بود. من 
مي خواستم دستم را بشويم. آب گرم 
را باز ك�ردم. ديدم هادي آب س�رد را 
باز كرد. پرسيدم: »چرا آب سرد را باز 
كردي؟ آب ولرم كه هست.« گفت: »در 
منطقه آب خيلي س�رد است؛ طوري 
كه دس�ت بچه ها يخ مي زن�د؛ من روا 
نمي بينم با آب ولرم دستم را بشويم«
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