اینکه چرا حسین ما را در آن شرایط بحرانی
به دمش�ق دعوت کرد ،س�ؤال مهمی بود که
شهید همدانی این جواب را برایش داشت :من
پیرو مکتب حسینبن علی هستم .سیدالشهدا
همهی هستیشان را از زن و فرزند و برادر و
خواهر تا دختر سه ساله ،به کربال بردند تا همه
بدانند که ایش�ان از هیچ چیزی برای نجات
مردم دریغ ندارند
بخش اول :مریم اردویی از یزد (مقطع انقالب)
حق :نحوهی آشنایی و ازدواج شما با سردار همدانی چگونه بود؟
من و شهید همدانی از کودکی همدیگر را میشناختیم.
حق:نسبتفامیلیداشتید؟
بله .ایشان پسرعمهی من بودند و س��الها با هم زندگی کرده بودیم .من
خواستگارهای زیادی داشتم اما شهید همدانی در آن زمان در مبارزات بود و
مادرم هم عالقه داشت که من با ایشان #ازدواج کنم .البته پدرم مخالف بود
و میگفت او درگیر #مبارزه است و ممکن است زندانی و یا کشته شود .اما
مادرم با توجه به شناخت خوبی که از همهی جوانب زندگی و افکار و عقاید
و پشتکار حسین داش��ت ،میگفت« :ارزش همین دو رکعت نمازی که
حسین از سر #اخالص و #توجه میخواند ،آنقدر هست که نخواهیم مانع
این وصلت شویم» .این شد که ما در سال  ۵۶با هم ازدواج کردیم.
حق :سال  ۵۶که با ش�هید همدانی ازدواج کردید ،درست زمانی
بود که کشور رفتهرفته در دوران اوج انقالب قرار میگرفت .کمی
از حال و هوای آنروزها به عنوان کسی که تازه زندگی مشترکش
را با یک مرد مبارز انقالبی شروع کرده ،بگویید.
در سال  ۵۶کشور دچار تالطم بود و در شرایط انقالب به سر میبرد .خب
در آن زمان حس��ین با توجه به کارهای مبارزاتی که انجام میداد ،با افراد
مختلفی در تهران و همدان -که آنها هم از مبارزین بودند -مرتبط بود .در
همدان با آیتاهلل مدنی و حلقهی اطراف ایشان ارتباط نزدیک داشت و در
تهرانازدرسهایدکترشریعتی،شهیدمطهریوشهیدمفتحبهرهمیبرد.
یکی از کارهای مهم ایشان در روزهای منتهی به انقالب اسالمی این بود که
رابط حمل اسلحه بین تهران و همدان بود.
حق :با توجه به جو خفقان آنروزها ترفند شهید همدانی برای نقل
و انتقال اسلحه از تهران به همدان چه بود؟
نکتهی عجیب ب��رای من در آن ای��ام از زندگی حاجحس��ین این بود که
میدیدم ایشان چند صباحی است مش��غول کار با #اتوبوس شده و مدام
به تهران میرود و برمیگردد .در آن زمان ،این موضوع برای من مس��ئله
شد و حتی تا مدتی فکر میکردم که حسین راننده شده! ایشان هم البته
هیچوقت پاسخ درس��تی نمیداد .بعدها فهمیدم که در پوشش رانندهی
اتوبوس ،از تهران به همدان اسلحه میآورده .واقعا بدون این ترفندها امکان
هیچ مقاومتی علیه زورگوییهای رژیم پهلوی وجود نداشت.
حق :آیتاهلل مدن�ی به عنوان چه�رهی ش�اخص و محور اصلی
مبارزات مردمی علیه رژیم طاغوت در سطح استان همدان مطرح
بودند؛ رابطهی همسرتان با ایشان چگونه بود؟ از کی و چطور با هم
آشنا شدند؟ آیا خودتان هم از آیتاهلل مدنی خاطرهای دارید؟
در همین زمانها بود که با کمک دوستانش شرایط جدیدی را در همدان
به وجود آورد و با توجه به اینکه در همدان دوستان زیادی داشت ،از تهران
آمد و ساکن همدان شد .در همدان با کمک دوستانش ارتباط نزدیکی را با
آیتاهلل مدنی برقرار کرد و از طریق ایشان کارهای مبارزاتی را ادامه داد .سال
 ۵۷زمانی که تانکها میخواستند برای سرکوب مردم از سمت کرمانشاه
به طرف همدان و سپس تهران بیایند ،حسین با دوستانش در همان بیرون
شهر به تانکها حمله کردند و در آنجا تانکها را زمینگیر کردند .این کار
بزرگی بود که در آنروز اتفاق افتاد ،وگرنه اگر تانکها به تهران میرسیدند،
اتفاقات خطرناکی به وجود میآمد و ش��اید در رون��د انقالب تأثیر منفی
میگذاشت.
حق :یکی از اقدام�ات مهمی که در روز بیس�ت و یکم بهمن 57

توس�ط حاجحس�ین و دوستانش�ان اتفاق افتاد ،تصرف مرکز
شهربانی و ساواک همدان بود .خاطرهای از آنروز به یاد دارید؟
شهید همدانی از همان جوانی فردی مطلع ،آگاه و سرشار از انواع و اقسام
#اطالعات بود ،بهطوری که بعضی از عوامل ساواک را به خوبی میشناخت.
به همین دلیل در تصرف ش��هربانی و س��اواک نقش مهمی داشت .البته
در همهی این حوادث ،دوستان ایشان هم پابهپای حاجحسین همراهی
میکردند .الزم است به این نکته اشاره کنم که جرقهی اغلب این اقدامات در
مساجد و فعالیتهای مذهبی زده میشد .مثال آنروزها مرحوم حاجمحمد
سماوات و محفلی که دور ایشان تشکیل ش��ده بود ،خیلی مؤثر بودند در
پیشبردن امور مبارزه.
بخش دوم :مریم حاجیعلی از تهران (مقطع دفاع مقدس)
حق :ش�ما در اوایل جنگ ،یک دورهی آموزش نظامی در س�پاه
تازه تأس�یس همدان گذراندهاید .هیچوقت آیا آن آموزشها؛ از
ش کار با انواع اسلحه تا تیربار سنگین و نقشهخوانی و ...جایی
رو 
بهکارتان آمد؟
دورهی نظامیای که من پشت سر گذاشتم ،بیشتر در اردوگاههای منطقهی
کیوارس��تان همدان بود .در آنجا ما به همراه بقی��هی خواهران منجمله
حکیمه خانوم (دختر مرحوم دباغ) دورهی نظامی را طی میکردیم .یکی
از مربیان ما آقای جمشید ایمانی بود که در عملیات آزادسازی خرمشهر
اسیر شد .ایشان همسر حکیمه خانوم بودند .روزهای سخت اما لذتبخشی
بود .این دورههای نظامی شاید در جایی به کار من نیامد ولی از نظر باالبردن
روحیه در من و بقیهی خانمها تأثیر داشت .ما در آن زمان آمادهی هرگونه
دفاع از انقالب در هر شرایطی بودیم و بنابراین باید آموزش نظامی را هم
یاد میگرفتیم.
حق :از روز سوم خرداد چه خاطرهای دارید؟ آنروز کجا بودید؟ آن
ایام سردار همدانی کجا بودند و اولین بار که تبریک این فتح بزرگ
را به هم گفتید ،کی و چطور بود؟
در سوم خرداد همدان بودم .روز پر شوقی بود و همه خوشحال بودند .مردم
به خیابان ریخته بودند و شیرینی و شکالت پخش میکردند .خب قبل از آن
حسین مجروح شده بود و تقریبا مدتی را در همدان بود .ولی به محض اینکه
کمی سرپا ش��د ،مجددا به جبهه رفت و در عملیات آزادسازی خرمشهر
نقشآفرینی کرد .در آن زمان حسین در تیپ ۲۷محمد رسولاهلل به همراه
شهیدان حاجاحمد متوسلیان ،محمود شهبازی و محمدابراهیم همت در
حال جنگیدن با دشمن بعثی بود .یکی از اتفاقاتی که در آن زمان بهعنوان
خاطرهای تلخ برای من به جاماند ،شهادت محمود شهبازی رفیق دیرین
حسین در دوم خرداد سال  ۶۱بود.
حق :آیا در طول ۸سال جنگ تحمیلی ،مسئلهای اتفاق افتاده بود
کهیکآنشککنیدیانگرانشویدکهسردارهمدانیهمبهجمع
شهداپیوستهباشند؟
از همان نخستین روزهای جنگ ،هرموقع حسین به جبهه میرفت ،انتظار
داشتم که به #شهادت برسد .حقیقتا روزهای سختی بود ولی من خودم را
برای این قضیه -شهادت حسین -آماده کرده بودم .بارها در جنگ مجروح
شد ولی خب خودش میگفت« :چون مادرم راضی به شهادت من نبوده،
شهید نمیشوم!» البته بعدها این سخن را کامال تشریح کرد که در کتاب
«پیغام ماهیها» هم آمده اس��ت؛ «چون مادرم راضی به شهادتم نبوده،
من شهید نشدم وگرنه در عملیات کربالی پنج ،س��یزده نفر از نزدیکانم
که بیسیمچی و یا افراد دیگر نزدیک من بودند شهید شدند ،اما من فقط
مجروح شدم!»
حق :شهید همدانی کی به کی مرخصی میآمدند؟

ایشان خیلی بهندرت به مرخصی میآمد .بعضی وقتها چندین ماه طول
میکشید تا ما بتوانیم حس��ین را ببینیم .گاهی چنان دیر به دیر به خانه
برمیگشت که #وهب ابتدا نسبت به او غریبی میکرد؛ باید مدتی از حضور
حاجحسین در خانه میگذشت که این بچه باز هم با پدرش اخت شود!
حق :خانم نوروزی! از حال و هوای سردار همدانی پس از پذیرش
قطعنامهی ۵۹۸بگویید .واکنش ایشان به این موضوع چه بود؟
حسین معتقد بود که پس از هشت سال دفاع مقدس هم هرچه امام صالح
گ و چه صلح .تنها از یک جمله خیلی
بداند ،باید تابع آن باش��یم؛ چه جن 
غصهدار ش��د که چرا اما م فرمودند« :من جام زهر را نوشیدم ».او حسرت
میخورد و میگفت« :خوش به حال شهدا که به تکلیفشان عمل کردند».
حق:استداللایشانازپذیرشقطعنامهتوسطامامچهبود؟بهنظر
ایشان چرا امام این حرف را زده بودند؟
اتفاقا این سؤالی بود که در آن مقطع از ایشان پرسیدم .تحلیل حسین این
بود« :آمریکاییها که تاکنون از صدام تنها حمایت اطالعاتی میکردند،
مستقیما وارد جنگ ش��دند .جنگ را به خلیجفارس کشاندند .سکوهای
نفتیمان را روی دریا و هواپیمای مس��افربریمان را روی آس��مان زدند.
به صدام اجازه دادند که با بمبهای ش��یمیایی به شهرهای ایران حمله
کند .روسها و کشورهای اروپایی هم تمامقد به حمایت صدام آمدند و از
هواپیماهای جدید تا امکانات زرهی مدرن در اختیارش گذاشتند .عربها
هم با پول نفتشان صدام رو به موت را دوباره احیا کردند .دنیای استکبار با
تمام توان در مقابل جمهوری اسالمی ایستاد و امام که نمیخواست مردم
بیدفاع ،بیش از این آسیب ببینند ،الجرم قطعنامه را پذیرفت».
بخش سوم :عطیه ساکنی از کنتاکی (مقطع مقاومت)
حق :زمانیکه شهید همدانی در سوریه درگیر جنگ با تکفیریها
بودند ،از شما خواستند که به دمشق ناامن بروید؛ دلیل درخواست
ایشان برای اینکه فقط دخترها در این سفر شما را همراهی کنند
چه بود؟ آیا شما هم موافق همراهی دخترهابودید؟
ایشان از من خواست که به دمشق برویم .البته خودمان هم خیلی تمایل
داشتیم .اینکه چرا حسین ما را در آن ش��رایط بحرانی به دمشق دعوت
کرد ،سؤال مهمی بود که شهید همدانی این جواب را برایش داشت« :من
ی هستم .سیدالشهدا همهی هستیشان را از زن
پیرو مکتب حسینبن عل 
و فرزند و برادر و خواهر تا دختر سه ساله ،به کربال بردند تا همه بدانند که
ایشان از هیچ چیزی برای نجات مردم دریغ ندارند».
حق :اولی�نباری که در این س�فر به زیارت ح�رم حضرت زینب
سالماهلل علیها رفتید چه حسی داشتید؟ چه اتفاقی درون شما
افتادوچهچیزباعثشدکهبعدازآنبهفکرنوشتنزندگینامهتان
بیفتید؟
اولین باری که بعد از حملهی تکفیریها به حرم حضرت زینب سالماهلل
علیها رفتیم ،احساس خاصی داشتیم .کسی در حرم نبود .شیشهها شکسته
بود و حتی خردهشیشه روی زمین ریخته بود .تردد در آنجا بسیار کم بود
ی در ساختمانهای اطراف جاده
و در مسیر حرم ،تکتیراندازهای تکفیر 
مستقر بودند و به سمت ماشینها تیراندازی میکردند .در حرم هوا بسیار
سرد بود .با همهی این سردی ،آن وجود نازنینی که آنجا بود ،به همه چیز
ل قوا در آنجا با حضرت زینب سالماهلل
گرما میبخشید .انگار فرماندهی ک 
علیها بود و ایشان خودشان کارها را مدیریت میکردند .انسان حس میکرد
به جای امنی پناه آورده و در کنار فرماندهی خود به آرامش رسیده است.
ن خواست که خاطراتم را بنویسم و من هم دست به قلم
آنجا حسین از م 
شدم و خاطراتم را نوشتم .این خاطرات بعدها در تدوین کتاب «خداحافظ
ساالر» خیلی به کار آمد و آقای حمید حسام از آن مطالب استفاده کرد.

درنگ

تحلیل سردار همدانی
از پذیرش قطعنامه توسط امام خمینی
آمریکاییها که آن اوایل از صدام تنها حمایت اطالعاتی میکردند،
در مقاطع پایانی  ۸سال دفاع مقدس مس��تقیما وارد جنگ شدند.
جنگ را به خلیجفارس کشاندند .س��کوهای نفتیمان را روی دریا و
هواپیمای مسافربریمان را روی آسمان زدند .به صدام اجازه دادند
که با بمبهای ش��یمیایی به ش��هرهای ایران حمله کند .روسها و
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کشورهای اروپایی هم تمامقد به حمایت صدام آمدند و از هواپیماهای
جدید تا امکانات زرهی مدرن در اختیارش گذاشتند .عربها هم با
پول نفتشان صدام رو به موت را دوباره احیا کردند .دنیای استکبار با
تمام توان در مقابل جمهوری اسالمی ایستاد و امام که نمیخواست
مردم بیدفاع ،بیش از این آسیب ببینند ،الجرم قطعنامه را پذیرفت.

اولین باری که بعد از حمل�هی تکفیریها به
حرم حضرت زینب رفتیم ،احس�اس خاصی
داشتیم .کسی در حرم نبود .شیشهها شکسته
بود و حتی خردهشیشه روی زمین ریخته بود.
تردد در آنجا بسیار کم بود و در مسیر حرم،
تکتیراندازهای تکفیری در س�اختمانهای
اطراف جاده مستقر بودند و به سمت ماشینها
تیراندازی میکردند
حق :با توجه به اینکه هم در دوران جنگ تحمیلی در شهرهای
جنگزدهی ایران زندگی کردید و هم در جنگ سوریه تجربهی
حضور در دمش�ق جنگزده را داش�تید؛ برایمان از شباهتها
و تفاوتهای وضعیت ش�هرها و مردم جنگزدهی این دو جنگ
بگویید.
من در س��رپل ذهاب ،اهواز و کرمانش��اه زندگی کردهام .س��وریه هم در
آنروزها شبیه سرپل ذهاب بود و بعضی جاها در شهر دمشق بسیار آسیب
دیده بود .اما روحیهی مردم ایران در روزهای جنگ به مراتب باالتر از مردم
جنگزدهی سوریه بود .اینطور مواقع انسان حس میکند که ملت ایران
ملتخاصیهستند.
حق :چند سال بعد از س�فر به س�وریهی ناآرام ،باز هم مجددا به
دمشقرفتید.زمانیکهدرهواپیماواززباندیگرانمتوجهخدمات
وموفقیتهایهمسرتاندربسیجنیروهایمردمیسوریهشدید،
ق با دمشق سه سال
چه احساسی داشتید؟ در آن سفر ،شهر دمش 
قبلش چه فرقی داشت؟
آن سالی که برای اولینبار به دمش��ق میرفتیم ،در پرواز دمشق بهغیر از
من و دخترانم -سارا و زهرا -هیچ خانمی در هواپیما نبود .ولی بعد از چند
سال ،حضور خانوادههایی از سایر کشورهای اسالمی در پرواز سوریه که
برای زیارت به این کش��ور میرفتند ،حاکی از این بود که شرایط سوریه
نسبت به گذشته به شکل محسوسی تغییر کرده است .وقتی از زبان دیگران
میشنیدم که حسین این همه نیروی داوطلب مردمی را در مدتی کوتاه
سازماندهی کرده ،آموزش داده ،چند قرارگاه عملیاتی تشکیل داده و حتی
پای نیروهایی از افغانستان و پاکستان و عراق را برای دفاع از حرم به سوریه
باز کرده ،خدا را ش��کر میکردم که پای نبوغ ،مقاومت ،شجاعت و درایت
حسین ،صبوری کردم و حاال دارم نتیجهاش را میبینم.
حق :اگر امکان دارد از آخرین دیداری که شهید همدانی با حضرت
آقا داشتند بیشتر بگویید؛ از حال و هوای ایشان بعد از این دیدار.
حسین قبل از آخرین سفرش به سوریه ،دیداری با حضرت آقا داشت .وقتی
از بیت برگشت ،سر از پا نمیشناخت .گفت« :حاجخانم! نمیخوای ساکم
رو ببندی؟» گفتم« :بهروی چشم .اما شما انگار توش��هات را برداشتی!»
لبخندی آمیخته با هیجان زد و گفت« :بله ،م��زد این دنیاییام را امروز از
حضرت آقا گرفتم ».ایشان به حسین گفته بودند« :آقای همدانی! این مدتی
که شما سوریه بودید ،همیشه به اسم دعایتان میکردم».
حق :در سالها و ماههای آخر ،کدام ویژگی ایشان پررنگتر شده
بود و شما را بیشتر تحت تأثیر قرار میداد؟ همچنین برایمان از
حال و هوای شهید در آخرین لحظات حضورشان در کنار شما و
خانواده بگویید.
حسین روز به روز بزرگتر میشد و این روح بزرگ دیگر طاقت ماندن در
این دنیای خاکی را نداشت .یکی از خصیصههای بارز شهید همدانی این بود
که تواضع و فروتنیاش لحظه به لحظه بیشتر میشد و نیز بیعالقگیاش
به دنیا .خاطرات روزهای آخر در کتاب «خداحافظ ساالر» آمده .او دیگر
ماندنی نبود و نگاه او نگاه دیگری ش��ده بود .میخواست اجر چهل سال
مجاهدت خود را ببرد و خدا هم او را خوب خرید .االن هم با اینکه چند سال
از شهادت حسین میگذرد ،در هر سختی و ناراحتی و مشکلی و یا در هر
شادی و سروری حضور او را حس میکنم .بعضی وقتها در خوابم میآید و
چیزهایی به من میگوید که واقعا حس میکنم او زنده است .خیلی از این
در کنار او بودن لذت میبرم.

