مصاحبهی روزنامهدیواری حق با مهیندخت حامد مادر شهید واالمقام احمد جورابفروش

شهید ماه مهر

پیغام پسرم را که شنیدم بلند گفتم یا امام زمان
احمد دو بار مجروح شد ولی تا خوب میشد میرفت جبهه
مریم حاجیعلی« :مهیندخت حامد» مادر شهید احمد جورابفروش
از قدیمیتری�ن س�اکنان محلهی ام�امزاده عبداهلل اس�ت؛ ش�یرزنی
بزرگشدهی روستای هرسین از توابع ش�هر کرمانشاه .پدرش «توکل
حامد» از روحانیهای اصی�ل و خوشنام بوده که ب�هخاطر علم زیادش
او را به سمت «ریاست فرهنگ هرس�ین» منصوب میکنند .فرق است
میان روحانی واقعی با این روحانی الکیها که هشت سال تمام فقط دروغ و دغل و دزدی
حق :چند ساله بودید که ازدواج کردید؟
من در شانزده سالگی ازدواج کردم.
حق :مراسم هم گرفتید؟
خیلی ساده! در حیاط خانه به مهمانها ش��ام دادیم و فردای عروسی
آمدیم تهران.
حق :از حاجآقا راضی بودید؟
الحمدهلل .حاجآقا مرد خوبی بود؛ مؤمن و متقی .بندهخدا یک شبانهروز
در ایام عید س��ال هفتاد و دو در بیمارستان بستری ش��د و بعد هم به
رحمت خدا رفت.
حق :گویا ایشان هم جبهه میرفتند.
بله! در #جه��اد رانندهی تریل��ی بود .زم��ان جنگ ب��رای جبهه غذا
میبرد .قبل از انقالب خیلی وضعیت رانندهها جالب نبود .باالخره یک
سرگرمیهای غلطی در مسیر ترانزیت رواج پیدا کرده بود ولی حاجآقا
در طول مسیر هیچگاه توقف نمیکرد .حتی لب به سیگار نمیزد و بین
رانندهها معروف بود به ش��یخمحمود! بنابراین از همه زودتر پیش من
و بچههایش میرسید .هر آنچه را که در طول مسیر خرج نکرده بود،
میآورد سر سفره و کنار هم میخوردیم و از زندگی لذت میبردیم .این
تقوا و پرهیز حاجآقا انگار موروثی بود .همهی بچهها خدا را ش��کر اهل
پرهیزند .وقتی احمد شهید شد ،حاجی یکباره محاسنش سفید شد.
خیلی بچهها را دوست داشت خدابیامرز.
حق :شهید احمد جورابفروش بچهی چندم شما بود؟ فعالیت
انقالبی هم داشت؟
ما چهار پسر و یک دختر داریم .احمد پسر سومم بود .نزدیکای انقالب با
اینکه احمد سن و سالی نداشت ولی خیلی شجاع و مؤمن بود .زمان شاه
اگر میدید من میخواهم بروم صف نفت ،ناراحت میش��د و میگفت:
«مادرجان! ما هم مثل تبریزیها چوب میریزیم در این حلبیها و هیزم
میسوزانیم و گرم میشویم» .تا نیمههای شب با بچههای بسیج مسجد
امیرالمؤمنین بود .گاهی نزدیک صبح میآمد خانه!
حق :راض�ی بودید به جبهه ب�رود؟ برادره�ای بزرگترش هم
جبهه رفتند؟
احمد خیلی بچه بود که اعزام شد .فقط ش��انزده سال داشت .البته هر
دو برادر بزرگترش هم سابقهی جبهه دارند .جانبازند بندگان خدا.
حق :خاطرهای دارید از آن روزها؟
یادم هست یکروز خیلی منتظر ش��دم که احمد از مدرسه بیاید .دیر
کرده بود .رفتم س��ر کوچه و از بق��ال محله س��راغش را گرفتم .او هم
کتابهای احمد را داد به م��ن و پیغام احمد را که گفت��ه بود به اهواز
میرود ،به من رساند! گفتم« :یا امام زمان! این بچه همهاش شانزده ساله
است» .پشیمان که نیستم اما هرچه بگویی در راه خدا رفت ،باز هم بند
جگر آدم است خب!
حق :مجروح هم شد؟
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و درد و فقر و فساد و تبعیض ،تحویل ملت دادند .برگردیم به دامن انسانساز مادر شهید.
داشتم میگفتم که آخوندزاده بودن بهعالوهی مادر شهید بودن ،از مهیندخت هشتاد و
مؤمنه و باتقوایی که به گفتهی تمام

یک ساله ،واعظ و سخنرانی تمامعیار ساخته .بانوی
اهل محل بسیار صبور ،بسیار مهربان و بسیار باحوصله است و میگویند تا قبل از شیوع
این کرونای کوفتی ،خیلی سرحال بود ه و حتی پای ثابت جلسات قرآن و روضه و دورهمی
با مادران شهدای محلهی سیزدهمتری حاجیان .حتی پاتوقی داشتهاند در حسینیهی

دو بار مجروح ش��د ولی تا خوب میشد ،میرفت جبهه! هرچه میگفتم:
«احمدجان! مجروح شدی دیگر ،چه میخواهی؟» میگفت« :مادر من
میخواهم شهید بشوم» .حریفش نشدم که نرود .از جانباز شدن خوشش
نمیآمد .اسارت را هم دوست نداشت .حق داشت ،چون یادم هست جوانی
بود به نام «معینی» که اسیر ش��ده بود .وقتی بعد از پانزده سال از اسارت
برگشت ،از شدت شکنجههایی که دیده بود ،مثل جوجه شده بود .آنقدر
به چشمش ضربه زده بودند که کور شده بود .خدا ریش هیشان را بکند.
حق :چطور خبر شهادتش را به شما دادند؟
یک هفته قبل از شهادتش آمده بود مرخصی که برای عروسی برادرش
تهران باشد اما وقتی دید عروسی را به خاطر شهادت سه تا از بچههای
کمیته برگزار نمیکنیم ،برگش��ت جبهه .دوازده مهر س��ال شصت و
یک کلی شهید آوردند که همگی شب قبل از عملیات در اثر انفجار در
جبههی سومار س��وخته بودند .احمد من هم تمام بدنش سوخته بود.
بعدها بچهها عکسهایش را به من نشان دادند.
حق :پیکر شهید جورابفروش چگونه شناسایی شد؟
برادر تازه دامادش با عروس��م برای شناس��ایی رفتند .آنها از روی آرم
لباس س��پاه -که احمد آنرا از برادرش گرفته بود -و فرم دندانهایش
توانستند احمد را تشخیص بدهند .نوزده مهر خاکسپاری انجام شد.
حق :ماجرای شهادت بچههای کمیته چه بود؟

یادم هس�ت آقایی بود به ن�ام رجبی که با
همس�رش روبهروی مس�جد امیرالمؤمنین
ساکن بودند .خدا رحمتش�ان کند .غیر از
اینکه همیش�ه روی پش�تبام خانهیشان
بس�اط پخت حلوا و آش به نفع جبهه داشتند
و اهل محل را برای این کار جمع میکردند،
هرکسی هم در محله شهید میداد ،خودشان
داوطلب پخت غ�ذا میش�دند .آن روزها
صاحبعزا اصلا غریب نبود .هم�ه کنار هم
بودند و خانوادهی شهید را تنها نمیگذاشتند.
تا خبر میدادند شهید آوردهاند ،ما یک لقمه
نان و پنیر برمیداشتیم و میرفتیم بهشتزهرا

نزدیک امامزاده عبداهلل و آنجا دور هم ،از بچههایشان میگفتند ،از دلتنگیهایشان؛
گاهی گریه میکردند و گاهی میخندیدند و در کل خیلی #روحیه میگرفتند کنار هم.
ترس از انتقال ویروس با وجود ابتالی این مادر به هپاتیت  -که در مدتی کوتاه ایشان را از
پا انداخته -دست به دست هم داد تا ناظر بر رعایت پروتکلها این مصاحبه را برگزار کنیم.
با ذکر صلواتی جهت شادی روح شهید واالمقام احمد جورابفروش ،مشروح گفتوگوی
صمیمانهی دو هممحلی را به نگاه شما خوانندگان عزیز تقدیم میکنم.

آنها سه نفر از دوستان صمیمی پسرم در کمیته بودند .فکر میکنم دو
نفرشان شهیدان سهرابی و طالبلو بودند .مجاهدین خلق آنها را به طرز
فجیعی در اثر شکنجه به شهادت رساندند .یادم هست که خبر شهادت
این بچهها ،محله را عزادار کرد .یک هفته بعد هم که خبر شهادت احمد
و بچههای دیگر محله رس��ید ،س��یزدهمتری را چنان حزن و اندوهی
فراگرفت که انگار قیامت شده بود.
ن روزهای محله بگویید؟
حق :از حال و هوای آ 
در ظاهر ما ش��هید داده بودیم ولی یک محله ع��زادار بودند بهخاطر
عزای ما .یادم هست آقایی بود به نام رجبی که با همسرش روبهروی
مسجد امیرالمؤمنین ساکن بودند .خدا رحمتشان کند .غیر از اینکه
همیشه روی پشتبام خان هیشان بساط پخت حلوا و آش به نفع جبهه
داش��تند و اهل محل را برای این کار جمع میکردند ،هرکسی هم در
محله شهید میداد ،خودشان داوطلب پخت غذا میشدند .آن روزها
صاحبعزا اصال غریب نبود .همه کنار هم بودند و خانوادهی شهید را
تنها نمیگذاشتند .تا خبر میدادند ش��هید آوردهاند ،ما یک لقمه نان
و پنیر برمیداشتیم و میرفتیم بهشتزهرا .خیلی همدیگر را دوست
داش��تیم .کنار هم گریه میکردیم ،میخندیدیم ،زندگی میکردیم.
زندگی همین بود دیگ��ر .راه هم همین بود .غیر از این نمیتوانس��ت
باش��د .ما در حال جهاد بودیم .جهاد سختی دارد .از دست دادن دارد.
با #حق بودن همیشه سخت اس��ت .ما این سختی را به جان خریدیم
و راضی هم هستیم .من همیشه خدا را ش��کر میکنم برای آن روزها.
همهی مردم تالش میکردند پشتجبهه را حفظ کنند .اما حاال فرق
کرده .غفلت کردیم و فاصله گرفتیم از آن حال و هوا .اوایل جنگ برای
ما خیلی سخت بود ولی بعد عادت کردیم با جنگ زندگی کنیم .آگاه
ش��ده بودیم .دش��من تا همدان آمده بود و حتی زنها برای آموزش
نظامی دورهدیدند و آماده بودند.
حق :وقتی امامخمینی قطعنامه را قبول کردند ،شما چه حالی
داشتید؟

بچهها فقط اشک میریختند ولی من به آنها روحیه میدادم؛ هر چند
حال خودم هم خیلی تعریفی نداشت .در واقع حال ما به خاطر حال امام
بد بود اما باالخره ما خودمان را امت اسالمی میدانستیم و گوش به فرمان
امام بودیم .بعدها که امام از دنیا رفتند ،برای ما خیلی س��خت بود قبول
کنیم .البته االن هم فرقی ندارد؛ ما گوش به فرمان رهبر عزیزمان داریم.
حق :آرزویتان چیست؟
با خدا عهد ک��ردهام که من در این روزه��ای کرونایی نمیرم! هیچکس
یک لقمه نانت را نمیخورد! چهار نفر ،آدم را میگذارند توی یک چاله
و برمیگردند! نه! من دوست ندارم غریبانه بمیرم و ختم نداشته باشم!
حق :انشاءاهلل سالیان سال سایهتان باالی سر بچهها باشد.
نه دخترم! مردن راه حق است! اینجوری که نیست بگویی نمیمیرم!
حضرت نوح حدود هزار سال عمر کرد .یک کلبه ساخته بود که پاهایش
از آن بیرون بود .همه گفتند« :آخه این چیه؟» گفت« :میخواهم بمیرم
دیگر!» حاال ما؛ هی جمع کن! هی ببر! هی بیار! آخرش هم میماند برای
وارث! باید ببینی وارث خوب است؟ برایت درست میکند یا نمیکند!
خدا میداند ...خوشا به سعادت کسی که نامهی عملش را میدهند به
دست راستش! اگر بدهند دست چپش ،بدبخت شده! اگر دو رکعت نماز
خواندی و برای مسلمانان با خلوص نیت دعا کردی و مردمدار هم بودی،
آن درس��ت اس��ت .میگوید« :چه کار داری که بابایم گدایه ،دو چشم
نرگسم کار خدایه».
حق :از مسئولین راضی هستید؟
من چه کار دارم به اینها ؟ خیلی وقت اس��ت حت��ی حرف اینها را هم
نمیزنم! هر کس از اینها چیزی میگوید ،میگویم من کاری ندارم به
این حرفها! هرکس کار خوب میکند ،خوشا به حالش! بد میکند ،بدا
به حالش! ما که هیچ توقعی نداریم .اگر یک پوش بیاورند اینجا ،من پس
میدهم .پسر من رفته است برای خدا .این حقوق بخور و نمیر را هم خدا
شاهد است ما نمیگرفتیم .به خاک خودش قسم که به زور گرفتیم .یک
لقمهی نان داریم خدا را ش��کر .همهی حرفم این است :مسئولین باید
بدانند که فردای قیامت باید جواب این خونها را بدهند.
حق :وصیت شهید جورابفروش چه بود؟
یک وصیت ساده و قشنگی داشت؛ دعای کمیل بخوانید ،دعای توسل
برگزار کنید و پرچم «یا مهدی ادرکن��ی» بزنید باالی در خانه .همین!
اینها را یکی از دوستانش مدتی بعد از ش��هادتش برایم گفت .طفلک
چون بین دوس��تانش فقط او زنده مانده بود ،خجالت میکش��ید .به او
گفتم« :پسرم! خجالت برای چه؟ قس��مت این بوده!» تعریف میکرد:
«احمد میرفت س��ر کوه مینشس��ت ،نان خش��ک میخورد .هرچه
میگفتیم بیا یک چیزی بخور ،میگفت من یک چیزی خوردهام!»
حق :مادرجان! نفس شما #حق است .خوانندگان این مصاحبه
را به دعایی مهمان کنید.
خدا توفیق عبادت بدهد .سالمتی بدهد .خداوندا به حق آبروی محمد و
آل محمد تا زندهایم ،اسم بد به دهان ما نیاید.

