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شهیدمحمدبهاریفرماندهگردانتخریبلشکرویژهشهدابهروایتمادر

فرزندشسهروزه بودکهبرایهمیشه رفت

غفوریان -از ســیزده ،چهارده ســالگی راهی جبهه و در پانزده سالگی پاســدار می شود.

مادرش می گوید :هر بار که محمد برای مرخصی می آمد ،حرف ها و رفتارش متفاوت از قبل

نادیده می گیرد.آقای بهاری پدر شهید شش ماه پس از شهادت محمد ،ناگهان دچار بیماری

خیلی فرق داشت و انگار در این دنیا نبود...

خاطرات همسر و فرزند شهیدش و در کنار چهار فرزند دیگرش گذرانده است.

بود .بعد از مدتی که از جبهه رفتنش گذشت ،او دیگر آدم قبل نبود .نمازها و عباداتش با قبل
شهیدمحمد بهاری پس از شهادت رفیق قدیمی و همرزمش شهیدرضا مهدی زاده طوسی
به مسئولیت فرماندهی گردان تخریب لشکر ویژه شهدا می رسد .در یک عصر گرم خرداد

همصحبت همیشگی مادر
می گویــد :اگرچــه محمــد پیش من نیســت
اگرچه 33ســال از شــهادتش می گذرد ،اما
همیشــه با او صحبت می کنم ،از او کمک می
گیرم و در خیلی از موقعیت ها کمکم می کند.
تازه بــرای آن دنیا هم از او مــی خواهم کمکم
کند .به هر حال ،او برای دین و قرآن و وطنش
جانش را تقدیم کرده است و «شهید» حتما نزد
خداوند جایگاه ویژه تری دارد.
ازدواج و نماز
پانزده ،شانزده ســاله بود و خیلی زود تصمیم
بــه ازدواج گرفت .پــدرش موافق بــود اما من
مخالــف بودم .بــه او مــی گفتم تو جبهــه نرو،
من خودم برایت خواســتگاری مــی روم .می
گفت :نه مادرجان نمی توانم از جبهه دســت
بکشــم .فقط حواســت باشد کســی باشد که
نماز برایش مهم باشد .این طور نباشد که من
او را برای نماز صبح بیــدار کنم ،بلکه او من را
بــرای نماز از خــواب بیدار کند .ســرانجام در
هجده ســالگی زمینه ازدواجش فراهم شد و
الحمدهلل توانســتیم با خانواده بســیار خوبی
وصلت کنیم.

مهمان خانه شــهید هستم .کمی دیر می رســم ،مادر شهید با تبســم و مهربانی تاخیرم را

حضورم بیشتر نیاز است و البته این دفعه چون
نوه ام روح ا ...هم متولد شده بود ،حواسمان
به جبهه رفتن ها و نبودن های محمد بیشــتر
جمع بود .از زمانی که رفت تا شــهادت ،فقط
یک بار تماس گرفت.
قطع عصب پا
در یکــی از مرخصــی هایش بــا جراحت های
شــدید پایش برگشــت .پایش طــوری بود که
پزشکان می خواســتند آن را قطع کنند اما او
اجازه نــداده بــود .پایش دچار نقــص عصبی
شده بود و بی حس و شبیه یک پای مصنوعی
بود .مدت زیادی از عصا استفاده می کرد و با
همان شرایط در جبهه حضور داشت.
بیقرار بودیم تا این که...

روزهای قبل از شهادت محمد ،بدون این که
اتفاق خاصی افتاده باشد ،من و همسرم آقای
بهاری اضطراب به سراغمان آمده بود و بیقرار
شده بودیم که البته دلیلش را نمی دانستیم.
خاطرم هســت یکی از همان روزها همســرم
گفت فرش هــای اتاق های بــاال را جمع کن،
می خواهم فرش نو بخرم ،اما آن قدر آن روزها
بی حال و حوصلــه بودم که به همســرم گفتم
نمی خواهد ،فرش مــی خواهیم چه کنیم ...
پس از تولد روح ا...
آقای بهاری بــه بازار رفــت و من هــم در خانه
ازدواج هــم او را از جبهــه جــدا نکــرد و تــازه مشغول کارهایم شــدم که زنگ تلفن به صدا
مسئولیت هایش بیشتر شده بود ،تقریبا هر بار در آمد .یک آقا پشــت خط بود که گفت منزل
آقای بهاری؟ گفتم بله
که مرخصی مــی آمد ،با
بفرمایید .آن آقا تقریبا
مجروحیتهاییکوچک
بدون هیچ مقدمه ای
یا بزرگ مــی آمد و جبهه
گفت مــی خواهــم به
جــزء مهمــی از زندگــی
شما تبریک و تسلیت
اش شــده بــود .حتــی
بگویم .همین که این
هنگامــی کــه فرزندش
جملــه را گفــت ،زدم
روح ا ...متولد شــد ،سه
زیر گریه و همان جان
روز بعــد از آن بــه جبهــه
بلند شــدم رفتم خانه
رفت و حدودا بیست روز
همســایه مــان آقــای
بعد هم به شهادت رسید
طوســی که خانــواده
و در واقــع ،روح ا ...کــه
شــهید بودنــد و به آن
حاال قاضی است پدرش
ها خبر دادم ...
را هیچ گاه ندیــد .وقتی
همســرم که بــه خانه
می خواســت برود گفتم
شــهیدمحمد بهاری فرمانده گردان
برگشــت ،خانم های
محمدجان اگر می شود
تخریب لشکر ویژه شهدا و از همرزمان
همســایه دور و بــرم
جبهه نرو و بگذار پسرت
شهیدمحمود کاوه ،دهم شهریور 65
بودند و مــن گریه می
کمــی بــزرگ تر شــود و
در عملیات کربالی  2در منطقه حاج
کــردم که پرســید چه
تو هم باشــی کــه برایش
عمــران ،در 22ســالگی به شــهادت
شــده چــرا گریــه می
عقیقه کنیــم و ...هرچه
رســید .مزار او در بهشــت رضا(ع) در
کنی؟ گفتم سرم درد
اصــرار کــردم نپذیرفت
جوار شهیدکاوه است.
می کند و خانم ها هر
و مــی گفــت در جبهه به

می شــود و پس از یک دوره کوتاه از دنیا هجرت می کند .مادر شــهید همه این سال ها را با
چند نایلون دارو روی میز مقابل او کنار عکس محمد نمایان است که در طول گفت وگو چند
بار نظرم را جلب می کند.

کدام حرفی زدند تا این که دخترم که آن موقع
خیلی کوچک بود به پــدرش گفت مادر برای
محمد گریــه می کند ،خبر دادنــد که داداش
محمد شــهید شــده .آقــای بهاری همــان جا
افتاد و نتوانســت بلند شــود .انــگار همان جا
کمرش شکست.

چرا از حمیدرضا
خبری نیست؟

اولویت محمد چه بود؟
مادر شهید میان محمدش و برخی جوان های
امــروزی و خلق و خــوی آن ها تفــاوت زیادی
قائل اســت .می گوید :محمد با وجود این که
سن و ســال زیادی نداشــت اما مثل برخی از
جوان های امــروزی نبود که مســائل رفتاری
و معنــوی برایش کــم اهمیت باشــد .اولویت
زندگی اش «نمــاز» بــود و کار با نمــاز برایش
تعریف می شــد .در مرخصــی هایش که خانه
بود به من مــی گفت مادرجــان اول نمازت را
بخوان بعد غذا درست کن .سن و سال زیادی
نداشــت اما بارها دیده بودم که نماز شب می
خواند و صــدای گریــه هایــش را در مناجات
هایش می شنیدم.
50هزار تومان می دهم جبهه نرو
زمانی کــه مرخصــی هــای اولش را مــی آمد
گاهی به پدرش در مغازه شیرینی پزی کمک
می کــرد .قبل از جبهــه هم در شــیرینی پزی
پدرش کار می کرد .پدرش می گفت تو همین
جا در مغازه بنشــین و حتی یک کیسه آرد هم
نمی خواهد جابه جــا کنی ،فقــط جبهه نرو،
من ماهــی 50هزار تومان به تــو می دهم (آن
موقع مبلغ قابل توجهی بود) همین جا پیش
خودمان بمــان .آن جا به پــدرش چیزی نمی
گفت و پیش من می آمد و می گفت مادرجان
به بابا بگــو من پول نمــی خواهم فقــط از من
راضی باشد و برایم دعا کند...

کربالی  ،2کربالی محمد شد
از همرزمان محمد می شــنیدم که می گفتند
در عملیات کربالی 2در منطقه حاج عمران،
محمــد بــرای عملیات میــن گــذاری معبری
رفته بوده که پس از انجام کار ،در راه برگشت
هدف ترکش خمپاره های دشمن می شود و
به شهادت می رســد .همرزمانش می گفتند
ترکش هــا به پهلوی ســمت راســت او خورده
بود...
آقای حسین مهدی زاده طوسی برادر شهید
مهدی زاده که با شهیدبهاری آشنایی دیرینه
داشــته ،در این گفت وگو مــا را همراهی می
کنــد .او بــه نقــل از شهیدعباســی ماجــرای
شهادت محمدبهاری را این طور برایم روایت
می کند :راننده آمبوالنس لشــکر ویژه شهدا

به نام عباســی که بعدها به شــهادت رســید،
برایم تعریف می کرد کــه وقتی محمد بهاری
ترکــش خــورد او را ســوار آمبوالنــس کردیم
که به پشــت خط منتقل کنیم ،از دریچه اتاق
راننده که به قســمت عقب آمبوالنس باز بود،
صدای ناله های شــهیدبهاری را می شنیدم
که ذکــر «یازهرا» بر لب داشــت تا ایــن که در
همان مســیر کم کم صدای ذکرها قطع شــد
و نگه داشــتم و نگاه کردم دیدم او به شهادت
رسیده است ...
در مراســم تشــییع و خــاک ســپاری شــهید
بهاری هم در خاطــرم مانده اســت که همین
شهیدعباسی قبل از این که پیکر بهاری را در
قبر بگذارند ،داخل قبر رفت و کلی با خودش
زمزمه می کرد .شهیدعباســی هم از شهدای
دوست داشتنی است که حال و هوای خوبی
داشت و البته به آرزویش رسید.

داستان واقعی  /برگرفته از زندگی نامه دانش آموز

شهید«حمیدرضا عالی مقدم»
خاطره ای از مادر شهید

نویسنده :امیرحسین اصغرفریمانی کالس

ششم دبستان آیت ا ...طالقانی فریمان

مادرشهید:محمدمیگفت ببینمادرجاننفرراست تجربههاوعبادتهایشازمنبیشترونفرسمتچپگناهانشازمنکمتراست

دلنوشته ای درباره جانباز جمع آور که در ماه رمضان به دوستان شهیدش پیوست

حاج آقا! باز هم برای ما دعا کنید!

جمــع آور ...صبــر ،ایثــار ،فــداکاری ،راضــی به
قضاءا ...راضی راضی راضی.
این هــا کلماتی اســت که با یادآوری شــخصیت
بزرگوارجانبــاز حاج آقــا جمع آور در
ذهنم می آید.
روزی که جمع آور قصه ما پرکشــید،
آسمان بارید!
امــا باریدنش حال و هــوای دیگری
داشت باریدنش شبیه گریه بود.
می دانی آخر کسی که از باال و ارتفاع به
جایی نگاه می کند درســت تر می بیند آســمان
هم امشب انگار از آن باال تنهایی زیادمان را بعد
حــال تنهایی و بی
از پرکشــیدن جمع آور دیدو به
ِ
کسی مان گریست.
همیشــه به خودم می گفتم این دنیا برای حیاتش
نیاز به نفس های آدم هایی مثل او دارد.

صبح یــک روز ســرد زمســتانی بــرف زیادی
باریده بود.
«حمیدرضا» طبق معمول همیشه صبح زود
از خانه بیرون رفت.
مادر گمــان کــرد «حمیدرضا» بــرای کمک
به برف روبی با برادر بزرگتــرش به منزل پدر
بزرگ رفته است؛
اما بعد از چند ســاعت که محمد به خانه
بازگشت ،متوجه غیبت «حمیدرضا»
شد.
او نزدیــک ظهــر با چهــره ای
خسته به خانه برگشت.
مادر ســوال کرد:
« نگران شدم ،کجا
بودی؟»
حمیدرضا گفت:
« بــرای کمک
به چند خانواده و
برف روبی منازل
به محالت محروم شهر رفته
بودم» .
یکــی از آن هــا پیرزنــی تنهــا و
نابینــا بود و مــن کارهــای منزل او
را انجــام دادم .حمیدرضــا گفت «:من
هر روز به او ســر می زنم و در شســتن ظرف
ها ،پخــت و پــز و خریــد مایحتاج بــه او کمک
می کنم».
مــادر لبخنــدی از روی رضایــت زد و گفــت:
« هر کاری انجام می دهی ،مانعی ندارد اما از
درس هایت غافل نشوی».
حمیدرضا که در پایه دهم متوسطه مشغول به
تحصیل بود ،با لبخند جواب داد « :هرچند که
شاگرد ممتاز کالس هستم اما به روی چشم!»
بعد از چندماه مادر حمیدرضا به دیدن پیرزن
رفت ؛ پیرزن سراغ حمیدرضا را گرفت .چند
وقتی می شد که به او سر نزده بود .مادر خبر
شهادت حمیدرضا را که داد قطرات اشک از
دیدگان پیرزن جاری شد.

دنیــا به خاطــر گرمای حضــور این آدم هاســت که
ادامه دارد .آخر این دنیا که پر شده از نامردها ،این
ها مرد بودند مردانگی شان دنیا را می چرخاند.
همیشه وقتی به حاج آقا می گفتم برامون دعاکنین
دیگه بعدش قلبم قرص می شــد ،محکــم محکم .
چون مطمئن بودم این قدر به خــدا نزدیکه که اگه
درگوش خدا برام دعا کرده چون
برام دعا کنه انگار
ِ
صداش به خدا خیلی نزدیک بود.
آخه خدا حاج آقای قصه مارو خیلی دوست داشت
چند سال پیش می خواست ببردش پیش خودش
حال تنهایی ما سوخت.
ولی دلش به ِ
بــرای همیــن صداشــو بــرد پیــش خــودش و اونو
برامون نگه داشت.
خدا حاج آقای مارو خیلی دوست داشت آخه خدا
هرچی گفت او گفت چشــم .خدا هر کار کرد حاج
آقای ما گفت :من راضی ام .خدا هزارجور امتحان

سخت ازش گرفت اما حاج آقای ما از هر امتحانی
راضــی و ســربلند اومد بیــرون .آخه حــاج آقای ما
خدارو باور داشــت برای همیــن خداهم یک نقطه
زیر باورش گذاشت و شد یاورش.
جمع آور خودش رو تو سن  15سالگی به خدا ثابت
کرده بود وقتی جــان بر کف به خاطــر خدا و مردم
رفت میدون جنگ تو 15ســالگی ،کی به سهمیه
فکر می کرد؟ وقتی برگشت  40درصد از سالمتی
اش را داده بــود به خاطــر خدا .به خاطــر مردم که
البته مردم هم این محبتش رو بی جبران نگذاشتند
به جاش هــزار نمــک زدن روی زخمش.هزارجور
طعنه که شــما وام می گیرید امتیاز می گیرید آخه
مردم که نمی دانستند حاج آقا اصال دنبال تشکیل
پرونده هم نبود و اگر دوستاش اقدام نمی کردند،
همون چند برگه هم الی پرونده اش نبود.
از مجروحیتــش به کســی نمی گفت چــون دنبال

سهمیه نبود.
او در برابــر همه ایــن زخم زبان ها ســکوت
کرد به خدا گفت :اصال زبانم و بیانم مال تو!
نه ،ایــن مرد زمینــی نبــود از آســمان بود به
آسمان هم پیوست.
دلم عزادار اســت برای این دنیا بعــد از جمع
آور.
دلم عزادار اســت برای پدرم کــه رفیق قدیمی
اش بود بعد از جمع آور.
دلم عزادار است برای همه مان بعد از جمع آور.
حاج آقا بابــام خیلــی تنها شــد بدون شــما آخه
شــما فانوس راهش بودین حاال چــه کار کنه بی
فانوس...
حاج آقا رســیدن به آرزوتــون مبارکتــون .باز هم
برای ما و برای حال همه مردم دعا کنید...

شهیده بنی اسدی

