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شمع ،گل ،پروانه

حسین
حق« :در جبههی مقاومت ،فرماندهی کل قوا با حضرت زینب س�لاماهلل علیها اس��ت».
بیش از  ۲۰س��ال روزنامهنگاری کردهام و هنوز جمله به این تمی��زی از زبان قلمم خارج
نشده! راوی سخن داخل گیومه ،س��رکار خانم پروانه نوروزی است؛ شیرزنی مجاهده که
از نخستین روز  ۸س��ال جنگ تحمیلی تا همین چند س��ال پیش ،هر شب این آمادگی
را داشت که خبر شهادت شوی مجاهدش را بش��نود! شوهر او ،نگین سرخ و خوشتراش
#مقاومت در رکاب #والیت بود؛ چ��ه زمان خمینی ،چه زمان خامن��های! گاه از تو ،تنها
یک ولی ،یک ولیفقیه ،یک امام و یک رهبر ابراز رضایت میکند لیکن گاه هست که هم
روحاهلل بوسه بر دس��ت و بازویت میزند ،هم س��یدعلی! الحق زبان ما در برابر شبهات به
بلیهی لکنت دچار آمده بود لیکن خون مقدس حبیب ،قفل دهان ما را گشود! دیگر به آن
مرد محاسنسپید ،این انگ نمیچسبید که بخواهد برای پول عازم سنگر سوریه شود! او
سالها پیش از نبرد شام ،امتحان خود را دوشادوش محمود شهبازی -یار دیرینش -در
همین خاک ایران خودمان پس داده بود! جبهه را غرب تعریف کنی ،رد پای او را نشانت
میدهم! و اگر بگویی جنوب ،باز هم! هیهات! یک وجب از خاک  ۸سال دفاع مقدس نیست

که در آن نشانی از دالوریهای همسر و همسفر پروانه وجود نداشته باشد! پس از نو باید
نوشت حکایت شمع ،گل و پروانه را! گل ،حاجحسین همدانی است و شمع ،نور جبینش؛
پروانه هم پروانهخانوم نوروزی که معتقد است« :در جبههی مقاومت ،فرماندهی کل قوا
با حضرت زینب سالماهلل علیها اس��ت» .لطفا ذهنیتها را اصالح کنید! دفاع از جمهوری
اس�لامی ،نه دفاع از نامردان اختالس ،بلکه دفاع از اسوههای اخالصی چون حاجحسین
همدانی است! فرماندهی صددرصد ایرانی کجا و مدیرانی که هم تبعهی ریال هستند و هم
شیعهی دالر کجا؟! صفرهای تومان در چشم علمدار خانطومان هیچ است! گفت« :غالم
همت آنم که زیر چرخ کبود ،ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است» .حقا که دفاع از نهضت،
دفاع از حسین همدانی در عصر جوانی است و دفاع از نظام ،دفاع از حسین همدانی در عصر
پیری! ما انقالب اسالمی را دوست داریم ،چون اسطورهها را از دل شاهنامهی حکیم طوس
خارج کرد؛ از مشهد ،کاوه بیرون آمد؛ از اصفهان ،خرازی؛ از شمال ،شیرودی و از همدان،
همدانی! خدا اما اینگونه در تقدیر ما نوشت که همهی اللهها در دههی  ۶۰مسافر بهشت
نشوند! نگه داشت بعضیهایشان را منجمله حاجحسین! ای جانم به اسم و رسم و مرام

و معرفت حاجحسین همدانی! شبهه کرده بودند که فقط شهیدان دوران دفاع مقدس را
قبول دارند ،نه این مدافع حرمیها را! لیکن آن روز که خبر شهادت سردار در کل کائنات
پیچید ،ناگهان زبان ما #سرخ شد :بفرمایید! این هم شهید جنگ روزگار و با حفظ سمت؛
شاهد روزگار جنگ! تعریف کنم حاجحس��ین همدانی را :ابرمردی که در جوانی دشمن
را از خاک پاک وطن بیرون کرد و در پیری حتی اجازه نداد قدوم نحس اجنبی ،وارد این
آبادی اللهخیز شود! ایران با تمام مس��احتش حرم ،شرف و بلکه ناموس حسین همدانی
بود .خیالتان تخت! در این خاک ،هر کتیبهای نشانم بدهید ،من جز تمثال حاجحسین
نمیبینم! اما هر تصویری از سردار همدانی نش��انم بدهید ،من جز #پروانه نمیبینم! در
جبههی شکوفههای س��فید محاسن حاجحس��ین ،واهلل فرماندهی کل قوا از آن یک روز
نوروزی اس��ت؛ روزی که با عمری صبر و بصر ،پای همهی س��تارههای شامگاه همدانی؛
شهیدان منوری چون حججی و بیضایی و ...ایس��تاد! مکتب والیت همین است :از مرد،
حبیب میسازد و از زن ،زینب! تمام کنم س��خن را :دفاع من از جمهوری اسالمی ،دفاع
از پروانه نوروزی است؛ زنی که وجب به وجب این خاک ،بال سوختهاش را میشناسد...

پروانه نوروزی (همسر مجاهدهی سردار شهید حاجحسین همدانی)
در گفتوگو با روزنامهدیواری «حق» از خاطراتش با حبیب روسفید جبههی مقاومت میگوید

زنده است

لذت میبرم از اینکه هنوز در کنار حاجحسین هستم
هرموقع حسین به جبهه میرفت ،انتظار داشتم که به شهادت برسد
اصلش را بخواهید در جبههی مقاومت ،فرماندهی کل قوا با حضرت زینب است

مریم حاجیعل�ی :باید مثل من در ده�هی چهارم زندگیات
باش�ی تا بدانی فرصت همیشگی نیس�ت .همین عامل باعث
میشود که برای بهدست آوردن بعضی فرصتها تعارف را کنار
بگذاری .راس�تش در چهارچوب این روزنامهدیواری همیشه
دنبال بهترین س�وژهها ب�ودهام .برای همین وقتی س�ردبیر
گفت« :از س�ردار حس�ین همدانی بیشتر بنویس�ید» اولین
کاری که کردم مطالعهی کتاب ارزشمند «خداحافظ ساالر»
بود .وقتی هم که از قصد «حق» برای مصاحبه با سرکار خانم
پروانه نوروزی (همسر شهید همدانی) خبردار شدم ،دل توی
دلم نبود که شرایطی فراهم شود و من بتوانم این مصاحبه را
انجام دهم .دوست داشتم از نزدیک ببینم این بهترین قسمت
زندگی سردار همدانی را؛ نیمهی پنهان ماه را! خاصه آنکه در
این کتاب خاطرات زنی را خواندم که شانهبهش�انهی حسین
همدانی در سختیها و مصائب زندگی ،همسر مجاهد خود را

همراهی میکرد و حتی برای یک لحظه از س�ردار پرآوازهی
سپاه اسلام عقب نماند« .خداحافظ ساالر» را که میخوانی،
صحه میگذاری بر حافظهی س�تودنی و مراقبهی مثالزدنی
این بانو در روایت جزئیات تاریخی .بارها در عالم خیال ،خودم
را روبهروی ایشان مینش�اندم و روحم را در رؤیای مصاحبه
با همس�ر مجاهدهی یک مجاهد به پرواز درم�یآوردم .ابتدا
قرار بود حسین قدیانی ش�خصا این مصاحبه را انجام دهد و
خیلی هم برای این کار ذوق و شوق داشت ،تا آن حد که برای
شناخت بیشتر روحیات خانم نوروزی ،با جناب حمید حسام
چند باری صحبت کرد .باالخره «حق» فقط یکبار این بخت
را داشت که از همسر شهید همدانی مصاحبه بگیرد و طبیعی
هم بود که حساس�یت خاص و ویژهای در میان باش�د .تقریبا
ناامید ش�ده بودم که یکروز س�ردبیر گفت« :بهدلیل اینکه
این ش�ماره مخصوص بانوان اس�ت ،زحمتش هم با خودتان!

تصمیم گرفتهام گفتوگو را به سه قسمت تقسیم کنم و سهم
شما شش س�ؤال ناظر بر کتاب «خداحافظ س�االر» با تمرکز
بر دوران دفاع مقدس است» .قرار ش�ده بود من به همراه دو
خواهر بزرگوارم در این روزنامه؛ خانمها مریم اردویی از یزد
(ایران) و عطیه ساکنی از کنتاکی (آمریکا) که سؤاالتشان در
مقطع #انقالب و #مقاومت همراه من بود ،سه نفری به مصاف
این مصاحبه برویم .حتم داش�تم آنها هم مثل من مش�تاق
این گفتوگو هستند .ش�اید مریم اردویی متوسل شده بود
به امامزاده سیدجعفر که حرم با صفایش بعد از دروازه قرآن
یزد است و عطیه ساکنی متوسل شده بود به قاب کاشی حرم
حضرت رضا بر دیوار خانهاش در آمریکا؛ مثل من که اینجا در
تهران متوسل ش�دم به خود ش�هید همدانی عزیز ...هرچند
بهعلت بازگشت ش�هر به وضعیت قرمز و اوضاعی که شیوع
ویروس کرونا بهوجود آورد ،دیدار حضوری میس�ر نشد ولی

کدام دختری است که از پشت گوشی تلفن و خطوط مجازی
نتواند از مادرش چیزی بخواهد و کدام مادری است که با تمام
توان درصدد فراهم آوردن آن برنی�اد .خانم نوروزی با وجود
اینکه کسالت مختصری داشتند ،به گرمی از سؤاالت ما سه
نفر که مثل همهی دختران این سرزمین ،خودمان را فرزندان
ایش�ان و س�ردار عزیزمان حاجحس�ین همدانی میدانیم،
اس�تقبال کردند .قدرمس�لم این زن فقط برای حاجحسین
#همسر نبود ،بلکه همس�فر و همراه و همآه و مرهم و محرم
اسرار ایش�ان نیز بود .زنی که در البهالی س�طور کتاب کمتر
جملهای در تعریف و تمجی�د خودش میگوید .اما خوانندهی
زیرک خیلی زود به این نتیجه میرسد که فقط از چنین زنی
برمیآید که با بهرهی همزمان از درایت ،شجاعت و عشق ،پای
تمام دالوریهای مرد بزرگی چون سردار همدانی بایستد .این
مصاحبه را در ادامه بخوانید.

