س�ردبیر :جنگ ،زندگی را تعطیل نمیکند؛ وی�ژهاش میکند،
ویرایش�ش میکند ،کم و زیادش میکند .ناهید کمانی از جمله
جلوههای ویژهی هشت س�ال دفاع مقدس اس�ت که میتوان
تمام زندگیاش را «فتحالمبین» خواند .برای درک این مهم باید
به شهر شهرضا برویم اما ش�هرضای سالهای دفاع مقدس .آن
روزها که ناهید ،دختری  ۱۸ساله بود و با دنیایی از امید و آرزو به
خواستگار خود یعنی محمود همامی در سفرهی سادهی عقدی
که سایهی امامزادهی شهر را باالی سر خود داشت ،جواب «بله»
داد .دس�ت سرنوش�ت اما خیلی زود محمود همامی را در عداد
ش�هدای واالمقام دف�اع مقدس ق�رار میدهد و ب�از هم همین
دست یعنی دست سرنوشت ،از ناهید کمانی «همسر دو شهید»
میسازد؛ شهیدان محمود همامی و محمد تسلیم .طرفه حکایت
اینجاس�ت که محمد تس�لیم ،صمیمیترین دوس�ت محمود
همامی بوده و در اسم و رسم ،بسیار ش�بیه به شوی اول سرکار
خانم ناهید کمانی که جوابهای زینبمدارشان به سؤاالت ما در
ادامه میآید .قبل از خواندن مصاحبه با همسر شهیدان همامی
و تسلیم ،نثار روح این دو سردار پرآوازهی سپاه اسالم ،صلواتی
هدیه کنیم.
حق :خانم کمانی! متولد چه روزی ،چه ماهی و چه سالی هستید؟
تاریخ تولدم  ۴خرداد سال  ۴۲اس��ت؛ با افتخار ،یکی از فرزندان درون
گهوارهی حضرت امام خمینی! این از هجری شمسی! هجری قمری هم
ب اول ماه محرم .در شناسنامه اسمم #رضوان
حساب کنی ،میشود ش 
است ولی نمیدانم چرا همه #ناهید صدایم میکنند!
حق :خب! ما هم مثل همه ناهید بگوییم دیگر! ناهید کمانی کجا
به دنیا آمده؟
شهرستان شهرضا ،استان اصفهان.
حق :مهمترین خاطرهی شما از دوران کودکی؟
زمانی که ما مدرسه میرفتیم ،داشتن حجاب برای دختران ممنوع بود
اما بنده و تعداد دیگری از دانشآموزان از مقنعه استفاده میکردیم .من
داشتن حجاب در دوران ستمشاهی را مرهون تشویق و ترغیب مادرم به
کالسهای قرائت و سپس تفسیر قرآن -از همان دوران ابتدایی -هستم
که به همین دلیل با طعن و کنایهی نامناسب بعضی از مسئولین مدرسه
روبهرو میشدم .خوب یادم هست اول دبیرستان بودم که مدیر مدرسه،
یکی از دبیران را ملزم کرد که بیاید در کالس ما و راجع به نقش مخرب
#حجاب در پیشرفت انس��ان صحبت کند! بنده با توجه به اثرات کالس
تفسیر ،با طرح آیات حجاب در جمع دانشآموزان و موضعگرفتن متین
و منطقی علیه دبیری که اصل حجاب را مردود میدانست ،توانستم در
ذهن و قلب سایر همکالسیها مؤثر واقع ش��وم .بعد از کالس و تشکیل
جلسهی شورای دبیران ،یکی از تصمیمات جلسه این شد که از ثبتنام
من در سال آینده بهدلیل اغتشاش(!) در کالس ممانعت بهعمل آید که
خوشبختانه خورد به پیروزی انقالب.
حق :آیا دوران دوس�تی آدمها با ناهید کمانی طوالنی اس�ت؟
آیا دوستی دارید که س�ابقهی رفاقتتان مثال برگردد به همان
روزهای خوش مدرسه؟
با دوستیهای زودگذر و ناپایدار این سالیان ،شاید باورش برای نوجوانان
این نسل سخت باشد ولی من االن که  ۵۷سال از خدا عمر گرفتهام ،هنوز
که هنوز است از تمام مقاطع تحصیلی دوران دانشآموزی خودم ،رفیق
صمیمی دارم .منجمله خانم همامی که البته دوستی با ایشان به ازدواج
من با برادرشان منجر شد؛ محمود همامی که دانشجوی رشتهی فیزیک
بود و ناظر بر بصیرت و حکمتی که داش��ت ،بهطور غیرمس��تقیم نقش
راهنمای ما را ایفا میکرد.
حق :دخترها خیلی زود به بلوغ فکری و نبوغ عاطفی میرسند.
از کی به این نتیجه رسیدید که دیگر وقت ازدواجتان رسیده؟
سال آخر دبیرستان بودم که یک روز دوستم یعنی همین خانم همامی
به من گفت که قرار است همسر برادرش شوم!
حق :شهید محمود همامی اولین خواستگار شما بود؟

این بار که آقامحم�ود را دیدم ،نور دیگری
در چهرهاش داشت؛ شبیه همان نور صورتش
در مراسم عقدمان! چند روز بعد که مجددا
خواس�ت به جبهه برود ،س�فارشهای الزم
را کرد و درجهآخر با ی�ک نگاهی که هرگز
فراموش�ش نمیکنم ،گفت« :آخرین باری
اس�ت که داریم همدیگر را میبینیم! به دلم
افتاده خیلی زود به شهادت میرسم!» بعد هم
درآمد که من دیگر برنمیگردم
قبل از محمود هم کم خواستگار نداش��تم ،ولی اساسا خیلی تمایلی به
ازدواج نداشتم .حتی وقتی اسم ایشان هم به میان آمد ،باز خیلی برایم
جدی نبود مقولهی ازدواج.
حق :محمود همامی را تا پیش از بحث خواستگاری دیده بودید
دیگر؟
نه!
حق :مگر نگفتید راهنمایتان بوده؟
بله! اما کامال غیرحضوری و تنها بهواس��طهی دوس��ت صمیمیام خانم
همامی از راهنماییهای ایشان استفاده میکردیم! البته شناخت من از
محمود ،شناخت خوبی بود؛ با اینکه تا روز خواستگاری ندیده بودمش!
خانم همامی همیش��ه از خصوصیات اخالقی و رفتاری برادرشان با من
صحبت میکرد! عالوه بر این ،سر مسائل سیاسی و عقیدتی هم خیلی
خوب از خط و ربط محمود -که یکجورهایی استاد ما حساب میشد-
باخبر بودم.
حق :از مراسم خواستگاری بگویید.
شهریور  ۶۰انجام شد؛ البته به شکل مکتوب! من چون واقعا برایم سخت
بود صحبت با نامحرم ،این ایده را مطرح کردم که برای شروع -هم من و
هم ایشان -برداشتهای خودمان را دربارهی زندگی و تشکیل خانواده
در برگهای بنویسیم و بهواسطهی خواهرشان به دست یکدیگر برسانیم.
بعد اگر دیدیم اشتراکنظر داریم ،قرار جلسهی حضوری را هم بگذاریم.
حق :معیارهای ش�ما برای ازدواج چه بود که به ش�هید محمود
همامی جواب «بله» دادید؟

ناهید کمانی (همسر شهیدان محمود همامی و محمد تسلیم)
در گفتوگو با روزنامهدیواری حق:

محمود در یک رؤیای صادقه
محمد را برایم تأیید کرد
اولین سالگرد عقدمان برای آخرین بار صدای محمود را از طریق تماس تلفنی شنیدم
محمود و محمد هم همبزم هم بودند ،هم همرزم هم
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ایشان یک جوان بیست و دو ساله و دانشجو بود و منبع درآمدی نداشت؛
مسکن و ماشین و ...نداشت اما بنده همان موقع در نظراتم اشاره کردم که
الگوی من پیشوایان دینمان هستند .قبل از عقدمان آقامحمود به جبهه
اعزام شد و پس از بازگشت ،تماس گرفتند و گفتند« :بهخاطر اینکه ماه
محرم در پیش است ،باید زودتر مراسم عقد را تدارک ببینیم» و باالخره
پس از مقدمات اولیه در پنج��م آبانماه  ۱۳۶۰آقامحم��ود با دنیایی از
عشق و صفا و صمیمیت برسرسفرهی عقدمان نشست و از آنجا که کار
فرهنگی سرلوحهی کارهایش در تمام امور زندگی بود ،مقالهای که از قبل
تدارک دیده بود را بعد از جاری شدن خطبهی عقد قرائت کرد تا جلسهی
عقد ما یک جلسهی عرفانی ،معنوی و فراموشنشدنی باشد .من آنروز
محبتم به آقامحمود صدچندان شد با این کار قشنگش! خیلی مقالهی
خوبی بود؛ سرشار از محبت و معرفت و عشق .من در جلسهی #عقد برای
این به این آقامحمود #بله گفتم که قبلش با دو چشم باز همهی جوانب
رفتاری ،گفتاری و شخصیت ایش��ان را بررس��ی کرده بودم .از این نیز
مطمئن شده بودم که واقعا مرا #دوست دارد!
حق :و بعد از عقد؟
ک ماه ،آقامحمود را ندیدم ،چرا که از طرف سپاه مأمور
بعد از عقد حدود ی 
ش��ده بود به خدمات فرهنگی و کارهای اعتقادی در منطقهی محروم
وردشت سمیرم .البته بعدش هم خیلی محمود را ندیدم؛ مرتب به جبهه
میرفت خب! دوس��ت دارم این را بدانید که آقامحم��ود فقط در دوران
عقد ،سه بار مجروح شد ،منجمله در بهار  ۶۱در عملیات «فتحالمبین».
راستش من دوست داش��تم اولین نوروزمان را درکنار همدیگر باشیم یا
اقال این فرصت باشد که بتوانم تلفنی عید را به او تبریک بگویم و سال نو
را با شنیدن صدای گرمش شروع کنم ولی محمود آن روزها جبهه بود
و بعدش هم به دلیل اصابت تیر به پایش مجبور شد که دقیقا  ۵۰روز در
بیمارستان قائم مشهد بستری باشد؛ برای عمل جراحی و دوران نقاهت
بعدش.
حق :کی عروسی کردید؟
دقیقا روز پاسدار یعنی روز میالد امام حس��ین علیهالسالم که در سال
 ۶۱مصادف شده بود با  ۶خرداد .هنوز دو ماه از ازدواجمان نمیگذشت و
آقامحمود هم بهبودی کامل پیدا نکرده بود که باز عازم جبهه شد.
حق :دوباره کی ایشان را دیدید؟
رفت تا  ۶مهر که برگشتند مرخصی .البته قبلش با همرزمانشان رفته
بودند قم ،زیارت حضرت معصومه که در آن سفر به دیدار آیتاهلل بهجت
هم میروند .این بار که آقامحمود را دیدم ،نور دیگری در چهرهاش داشت؛
شبیه همان نور صورتش در مراس��م عقدمان شده بود! چند روز بعد که
مجددا خواست به جبهه برود ،سفارشهای الزم را کرد و درجهآخر با یک
نگاهی که هرگز فراموشش نمیکنم ،گفت« :آخرین باری است که داریم
همدیگر را میبینیم! به دلم افتاده خیلی زود به شهادت میرسم!» بعد
هم خیلی قرص و محکم درآمد که «من دیگر برنمیگردم!»

حق :واقعا نمیدانم چه بگویم؛ بگویم چقدر تلخ یا چقدر سخت؟!
هم س��خت و هم تلخ! من و محمود در یک روز س��رد و غمانگیز پاییزی
(۱۱مهر  )۶۱با همدیگر خداحافظی کردیم و در این مدت فقط نامههای
محمود بود که به من #روحیه میبخشید .تنها شیرینی آن روز خزانزده
برای من این است :مرد ،آقا ،همسر و عشق زندگیام ،محمودم ،تمام بود
و نبودم به حدی از مقامات عرفانی رسیده بود که میدانست کی و کجا به
شهادت میرسد! این نکته حقیقتا برایم #حالوت دارد!
حق :چه خوب همهی خاطرات را با ذکر روز آنها به یاد دارید!
حتی این را هم خ��وب به خاطر دارم ک��ه  ۵آبان  ۶۱مص��ادف با اولین
سالگرد عقدمان برای آخرین بار صدای محمود را از طریق تماس تلفنی
شنیدم! آن روز ،روز تاسوعا بود!
حق :چه گفتند به شما؟
خیلی مجالی برای صحبت نداش��ت آقامحمود! شرایط جنگ حاد بود!
زنگ زده بود که خداحافظی کند و حاللیت بگیرد! من هم از ایشان قول
شفاعت گرفتم! همین!
حق :ایشان در چه تاریخی ،در کدام عملیات و در کدام محور به
شهادت رسیدند؟
در عملیات «محرم» که با رمز «یا زینب» آغاز شده بود .آقامحمود در این
عملیات ،معاون گردان «یا مهدی» بود ک��ه در تاریخ  ۱۱آبان  ۱۳۶۱در
جبههی «عینخوش» به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
حق :حضور مداوم ش�هید محمود همامی در جبه�ه ،آیا باعث
اعتراض شما نمیشد؟
جواب س��ؤال ش��ما را اینجور میدهم؛ هروقت آقامحمود عازم جبهه
میش��د ،انگار میکردم همهی خوبیها دارند از من فاصله میگیرند و
چنان قلبم به فشار میآمد که کارم یا بغض میشد یا اشک! وقتی محمود
پیش��م بود ،این من نبودم که #قدم برمیداش��تم؛ او مرا با خود میبرد!
این من نبودم که #نفس میکشیدم؛ نفس��م محمود بود! آنچه باعث
میشد غم دلتنگی او را تا حدی تحمل کنم ،توسل به همان امام زمانی
بود که در هر دم و بازدم آقامحمود ،هوایش را داش��ت! به شکل عجیبی
محمود متوسل دائمی بود به حضرت حجتبن الحسن! هنوز هم همین
شیرینیهاس��ت که دلم را #آرام میکند! اینکه ش��ب بلند میش��دم
میدیدم دارد نمازشب میخواند و هایهای اش��ک میریزد و با تضرع
از خدا #ش��هادت میخواهد! محمود همیش��ه از من میخواست برای
شهادتش #دعا کنم! یکبار سر س��جادهی نمازشب بود .رفتم نشستم
پیشش .گفت« :تو برایم شهادت را از خدا بخواه ،من هم آن لحظهای که
در خون خود میغلتم ،از خدا میخواهم در آخرت هم کنار من باشی و
نزد خودم بیایی!» انشاءاهلل همینجور هم بشود.
حق :بهترین خاطرهای که از زندگی مشترکتان با شهید همامی
دارید؟
همهی بازگش��تهای محمود از جبهه ،بهترین خاطرات زندگی من با

ایشان اس��ت! بهویژه آن لحظه که جلوی در میدیدمش ،با همان نگاه
مهربانش همهی دنیا را به من میداد.
حق :خانم کمانی! به هر شکل ،یکروزی ،یکجایی و یکجوری
شما باخبر شدید که همسرتان محمود همامی به کاروان سربلند
شهدا پیوسته .این در حالی است که ش�ما هنوز خیلی #جوان
بودید .پس بنا ب�ه توصیهی عقل و نیز ش�رع ،میدانیم که وارد
زندگی دومتان یعنی ازدواج با «محمد تسلیم» شدید اما شگفتا!
ایشان هم چندی بعد از وصلت با شما به شهادت میرسند! چقدر
احتمال میدادید که پیشوند نام ایشان یعنی محمد تسلیم هم
کلمهی مقدس و باشکوه #شهید درج شود؟
کسانی که لباس فاخر «جهاد فی سبیلاهلل» را پوشیده باشند ،به نوعی
در مسیر شهادت قدم میزنند .کس��انی که به «و ما تسقط من ورقۀ اال
یعلمها» یقین داشته باشند نیز .به سبب عمری مجاهدت ،شهادت حق
آقامحمد بود .آن روزی که من با شهید واالمقام محمد تسلیم آشنا شدم،
غافل از این مفاهیم نبودم اما خب! محم��د خیلی زود رفت! آقامحمد از
شروع جنگ تحمیلی در جبهه حضور داشت؛ مسئولیتهای سختی هم
داشت اما حتی یکبار هم مجروح نشد .ایشان تنها فرزند پسر خانواده بود
و من با وجود آنکه شهادت را حق آقامحمد میدانستم لیکن برای خودم
اینطور توجیه میکردم که خدا بهخاطر مادر محمد هم که شده ،ایشان
را حفظ میکند اما ...گفت« :باشد اندر پرده بازیهای پنهان؛ غم مخور!»
حق :شهید محمد تسلیم را برای ما بیشتر معرفی کنید؟
محمد ۲۰فروردین  ۱۳۳۸مصادف با عید سعید فطر متولد شد ...تاریخ
تولد محمود را هم بگویم دیگر! یکم فروردی��ن ۱۳۳۸و این یعنی :تولد
#محمود و #محم��د در یک ماه اس��ت و صدالبته جفت ای��ن عزیزانم،
سرورانم و همسرانم بزرگشدهی یک شهر ،بلکه یک محله هستند.
حق :رابطهشان چطور بود با هم؟
خیلی گرم و صمیمی! هم همبزم هم بودند ،هم همرزم هم! محمد عاشق
محمود بود و محمود هم دلدادهی محمد! گوی��ی از یک خون ،از یک
خانه و از یک خانواده بودند؛ دقیقا و عمیقا برادر ...القصه! پس از شهادت
محمود ،محمد تصمیم به ازدواج با بنده میگیرد و مادر و خواهرانش را
که با من آشنایی داشتند در جریان قرار میدهد .اولبار که شهید محمد
تسلیم را در جلسهی خواس��تگاری تا حدی از نزدیک دیدم ،اگر بگویم
همان عطر محمود را میداد ،سخن بیجایی نگفتهام .اصال اولی که بنا
کرد به حرف زدن ،یکآن یقین کردم که دارم با محمود حرف میزنم!
البته بعدها این یقین روزبهروز بیشتر شد! محمود «اسم مفعول مجرد»
و محمد «اسم مفعول مزید» بود و زیادتیاش هم ایثارش بود! محمود و
محمد حتی در حروف اسامیشان هم عین هم هستند! آن یک «واو» هم
که زیادی اس��ت ،در اصل زیادی نیست ،بلکه حلقهی وصل محمود به
محمد است! این را نگفته نگذارم! سر عشق بیحد و مرزم به آقامحمود،
آن اوایل خیلی مردد بودم برای ازدواج مجدد ولی از خدا پنهان نیست؛ از
شما هم نباشد که محمود در یک رؤیای صادقه ،محمد را برایم تأیید کرد!
حق :تاریخ عقدتان با آقامحمد؟
قبل از محرم ۱۴۰۴یعنی در شهریور  ۱۳۶۴رسما نامزد کردیم .چند روز
بعد هم به جبهه اعزام شدند ایشان .آن روزها من با نامههای پر از #مهر
و #مهربانی آقامحمد آرامش میگرفت��م .در خالل همین نامهها تاریخ
مراسم عقد را گذاشتیم  ۱۷ربیعاالول .محمد در یکی از نامههایش نوشته
بود« :آرزو دارم با همین لباس سبز سپاه در سفرهی عقد بنشینم» .البته
به دلیل شرایط خاص و حساس آن ایام #جبهه و #جنگ شروع زندگی ما
دقیقا آن روزی که معین کرده بودیم ،نشد! محمد در منطقه بود و صالح
نبود #مرخصی بیاید!
حق :باالخره کی با آقامحمد عقد کردید؟
پنجم دی سال  ۶۴و در یک روز گرم و پر از عش��ق و حرارت زمستانی!
البته عقد و عروس��ی در یک روز بود! خاطرهی زیبای آن روز این بود که
آقامحمد با همان لباس سبز سپاه ،سر سفره عقدمان حاضر شد.
حق :چند سال با ایشان زندگی کردید؟
از روز عروسی تا روز شهادت فقط  ۲۹روز شد!

اولبار که ش�هید محمد تسلیم را در جلسهی
خواس�تگاری تا حدی از نزدیک دیدم ،اگر
بگویم همان عطر محمود را میداد ،س�خن
بیجایی نگفتهام .اصال اول�ی که بنا کرد به
حرف زدن ،یکآن یقین ک�ردم که دارم با
محمود حرف میزنم! البت�ه بعدها این یقین
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زیادتیاش هم ایثارش بود

حق :فقط  ۲۹روز؟!
بله! حتی یک ماه هم نشد! ولی نکتهی زیبای این زندگی علیالظاهر کوتاه
این است که لحظه به لحظهاش برایم #خاطره است! سر همین ،وقتی به
خاطراتم با شهید محمد تسلیم فکر میکنم ،آنقدر زیاد و دوستداشتنی
است که احساس میکنم سالهای سال با ایشان زندگی کردهام!
حق :کدام خصوصیت اخالقی ش�هید تسلیم ،شما را یاد شهید
همامی میانداخت؟
همهی خصوصیتهایش! اما بیش از همه ،راز و نیازهای شبانهی محمد،
مرا یاد نمازشبهای عارفانهی محمود میانداخت.
حق :آقامحمد کی و کجا به شهادت رسیدند؟
محمد در تاریخ  ۲۸بهمن  ۶۴در عملیات «والفجر هش��ت» در #فاو به
شهادت رسید.
حق :مختارید که به این سؤال ،جواب ندهید! حتما به خانمی با
شرایط ش�ما ،این طعنه را زدهاند که هر کس�ی با ایشان ازدواج
میکند ،خیلی زود به شهادت میرسد! واکنشتان چیست؟
مسئله این اس��ت که من این حرف را #طعنه نمیدانم .هم محمود و
هم محمد ،مرا به یکی از خوشبختترین زن��ان عالم تبدیل کردهاند.
مهم این اس��ت که انش��اءاهلل بتوانم از عهدهی ش��کر این دو #نعمت
بربیایم .همسر دو شهید بودن -آنهم شهیدانی چون محمود همامی
و محمد تسلیم -افتخاری است که نصیب کمتر زنی میشود .الحمدهلل،
الحمدهلل...

