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من مادر بودم ولي مالك نبودم
»بخشي از خاطرات مادر شهيد سيد حميدرضا فاطمي از مبارزان دوران ستم شاهي«1

1پدرم محمدعلی اتحاد تبريزی رئيس هيئت آذربايجانی های مقيم مشهد بود و اگرچه 
اهل تبريز هستم ولي در مشهد بزرگ شدم؛ چون پدرم خواستند كه در هنگام مرگ در 
جوار امام رضا)ع( باشند، به مشهد مهاجرت كرديم. نحوه آشنايي خانواده ما با همسرم 
نيز به اين صورت بود كه وقتي آقاي فاطمي از دانشگاه فارغ التحصيل شدند به ايشان دو 
پيشنهاد كاري مي شود؛ يكي در بندرعباس و ديگري در مشهد. همسرم اهل قم بودند 
و شهر مشهد را براي كار انتخاب كردند. او دبير بود و در دو رشته علوم تربيتي و ادبيات 
تحصيل كرده بود. ايشان براي اقامت در مشهد در محلي كه ما سكونت داشتيم منزلي 
اجاره و پس از مدتي از من خواستگاري كردند. پدر و مادرم راضي نمي شدند؛ مي گفتند 
اگر ايش��ان به قم برگردند ما نمي توانيم دوري تو را تحمل كنيم. اما قسمت و سرنوشت 
چنين بود. آنقدر آمدند و رفتند و اصرار كردند تا يك شب خواب ديدم من و او را نشاندند 
روي دو صندلي و دو خانم كه نقاب داشتند آمدند جلو و چيزي خواندند و در دهان هر 

1. متن حاضر حاصل گفت وگوي حجت االسام والمسلمين جناب آقاي دكتر سيد حميد روحاني با مادر شهيد 
سيد حميدرضا فاطمي است كه آغاز آن در تاريخ 1389/8/19 بود. بانو فخرالملوك تبريزي مادر شهيدان فاطمي، 

در شهريورماه سال 1390 دار فاني را وداع گفت. روحش شاد. 
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دوي ما نقل گذاشتند؛ صبح كه بيدار شدم گفتم سرنوشت من همين است؛ قبول كردم 
كه با هم ازدواج كنيم. 

پس از ازدواج خداوند س��ه فرزند ب��ه ما عطا فرمودند. دو پس��ر و يك دختر. ش��هيد 
حميدرضا اولين فرزندمان و دخترم ناهيد دومين فرزند كه يكسال از حميدرضا كوچكتر 

است و شهيد فريد هم سومين فرزندمان بود. 
قبل از اينكه فرزند اول ما متولد بش��ود در خواب ديدم بچه اي را به من دادند كه يك 
دشداش��ه و يك عرق چين س��بز تنش بود. به من گفتند اين حميد توس��ت؛ در خواب 
فهميدم بچه ام پسر است. بعد از آنكه به دنيا آمد پدرش به قرآن تفأل زد و آيه »الحمدهلل 
فاطر الس��ماوات واالرض« درآمد؛ واژه حمد را به باب فعيل بردند ش��د حميد؛ و چون 
در جوار حضرت رضا)ع( بودي��م رضا را هم اضاف��ه كردي��م و او را حميدرضا ناميديم. 
بدين ترتيب حميدرضا در مشهد متولد ش��د؛ اما سه، چهار ماهه بود كه براي ديدن پدر 
همسرم به قم آمديم. حميدرضا هم بيمار شده و تب روده گرفته بود. به همسرم گفتم 
بهتر است او را نزد دكتري به تهران ببريم. ش��نيده بوديم دكتري به نام آقاي زماني در 
چهار راه كاخ1 مطب دارد. سوار بر تاكسي ش��ديم تا به مطب دكتر برويم. در راه ناگهان 
يك اتومبيل محكم با اتومبيل ما برخورد كرد؛ طوري كه خودروي ما چند دور چرخ زد 
و سقف آن فرو رفت. آن خودرويي هم كه به ما زده بود همان موقع فرار كرد. حميدرضا 
در بغلم بود و سرش كبود شده بود. آن موقع دخترم را نيز باردار بودم. مردم به كمك ما 
آمدند. همسرم را به بيرون از ماش��ين منتقل كردند. سر حاج آقا ضربه ديده بود. به من 
گفت شماره ماشيني كه به ما زده اس��ت بردارم و بعداً متوجه شديم كه او عبدالرحمن 
فرامرزی مدير روزنامه كيهان بوده است. راننده تاكسي كه به نظر مرد مستضعفي مي آمد 
به ما كمك كرد. همسرم را به بيمارستان سينا برد و من را كه اصًا تهران را بلد نبودم به 
كانتري راهنمايی كرد تا با كمك مأموران كانتری بتوانم خانه خواهر همسرم را پيدا 
كنم. به آنها گفتم غريبم و راه را بلد نيستم. آن افسر كه خدا عاقبتش را به خير كند دو 
نفر پليس را صدا زد. نامه نوشت و به من گفت با اين مأمورين می روی می گردی تا خانه 
عمه بچه ات را پيدا كنی؛ وقتی خانه را پيدا كردی می نويسی كه صحيح و سالم رسيده ای. 
حميدرضا در بغلم بي قراري مي كرد. در آن حال فقط مي دانستم كه خانه خواهر همسرم 
در جايي بودكه قطار از آنجا رد مي ش��د. باالخره خانه را پيدا كردي��م و من زير آن نامه 
نوشتم صحيح و سالم رسيدم. بعد با خواهر همسرم به بيمارستان سينا رفتيم. ديدم كه 

1. چهار راه فلسطين كنوني. 
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سر همسرم را بسته اند. چند روز اول كه حال همسرم خوب نبود و مشاعرش را از دست 
داده و چند وقتي گرفتار فراموشي شده بود. چون دبير دبيرستان های تهران، قم و مشهد 

بود به دليل غيبت طوالني حكم منتظر خدمتی به او دادند. 
مدتي در خانه خواهر همسرم مانديم و حميدرضا را كه در تصادف صدمه ديده بود و از 
سوي ديگر قبل از تصادف هم مريض شده بود درمان كرديم. حاج آقا هم حالشان بهتر 

شد و از بيمارستان مرخص شد. البته حالشان هنوز چندان رو به راه نشده بود. 
يك ش��ب هيئتی از داخل كوچه خانه خواهر همسرم رد می شد كه حاج   آقا، حميد را 
برداش��ت و با همان حالش بيرون برد و جلوی هيئت از حضرت علي اصغر)ع( خواست 
تا ش��فاي كودكمان را بدهد. ناگهان يك مرتبه ديدم اين بچه آنقدر عرق كرد كه انگار 
توی حوض رفته است. عمه اش گفت اين بچه تمام كرد! يك دفعه ديدم چشم هايش باز 
شد؛ شفا گرفت! بچه ام آن موقع شفا گرفت تا در 21 سالگی اعدام شود. بعد از آن به قم 
بازگشتيم. حاج  آقا تا مدت ها بيكار بود. تا بتواند ثابت كند كه علت غيبت تصادف بوده 
است. مدتي طول كش��يد تا باالخره توانست كارش را به دس��ت آورد و دبير دبيرستان 

نايب قم شد. 
حميدرضا در قم بزرگ شد؛ از همان كودكي ذكاوت خاصی داشت، يعنی بچه ای بود 
كه هر كس به چشم هايش نگاه می كرد می گفت چشم های عجيبی دارد. وقتی به سن 
تقريباً پنج سالگی رسيد او را در مدرسه ای گذاشتيم كه نزديك منزل ما بود؛ گفتم اجازه 
بدهيد حميدرضا مستمع و آزاد بنشيند و چيزی ياد بگيرد. دو، سه ماه نگذشته بود كه 
معلمش آمد و به پدرش گفت حاج  آقا اجازه بدهيد ايشان را ببريم كاس دوم. او در اين 
مدت كوتاه كه به مدرسه آمده است تمام تابلوها را می خواند، اعداد را می خواند و همه 
چيز را بلد است. همسرم ديدند حميدرضا پنج ساله است و بسيار الغر و نحيف؛ بنابراين 
اجازه ندادند رسماً به كاس برود گفتند كه او فقط مستمع و آزاد به مدرسه برود. بعدها 

در طول دوران تحصيل نيز هميشه شاگرد اول بود. 
در دوران ابتداي��ی  حرف های عجيب و غري��ب می زد و زماني كه به دبيرس��تان رفت 
حرف هايش تندتر  شد. گاهي می آمد و می گفت مامان من رنج می برم و ناراحت هستم؛ 
ببين چقدر ما بيچاره  هستيم. می گفتم مادرجان برای چه؟ می گفت كه ما نفت به اين 
گرانبهايی مان را می دهيم به امريكا و آدامس خروس می خريم! می گفتم پس��رم اينها 
را چه كس��ي به تو می گويد؟ می گفت مگر بناست كسی به من بگويد؟ مگر خودم عقلم 

نمی رسد! 
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هفت سال بيشتر نداشت كه دس��ت های كوچكش را باال می برد و به پهنای صورتش 
اش��ك می ريخت. می  گفت��م مادرجان برای چ��ه گريه می كنی؟ می گفت من عاش��ق 

پروردگارم و آرزو دارم به معشوقم برسم. 
از سن هفت سالگی تمام امور دينی خود را انجام می داد. يك بار به او گفتم آخر پسر در 
سن 14 سالگی مكلف می شود می گفت حاال چه اشكالی دارد كه از سنين كودكی شروع 
كنم. اهل عبادت بود؛ نمازش را می خواند؛ روزه اش را می گرفت؛ وقتی س��حر بيدارش 
نمی كردم ناراحت می شد. هر دو برادر مثل هم بودند و مي گفتند چرا ما را بيدار نكرديد؟ 
و در همان حال روزه را مي گرفتند. من از او بی احترامی نديدم؛ مثًا خدای نكرده پايش 
را جلوی من دراز كند يا در نزده به اتاق من بيايد. فوق العاده مؤدب بود، اهل قلم هم بود. 
وقتي پدرش يك موضوع می داد كه درباره آن بنويسد در يك چشم به هم زدن پنجاه خط 

می نوشت! فكر می كردم كه اصًا چگونه اين پنجاه خط را نوشته است؟! 
بعد از مدتی همسرم با يكی، دو نفر از دبيران دبيرستان كه ساواكی و طرفدار شاه بودند 
درگير شد و اداره آموزش و پرورش عذر او را خواس��تند و ما را به تهران منتقل كردند. 
وقتي به تهران رفتيم حاج  آقا در كتابخانه ملی به عنوان كارشناس مشغول به كار شد و 

در دبيرستان ثقفی و خوارزمی تهران نيز شروع به تدريس كرد. 
حميدرضا هم مشغول تحصيل ش��د و دوران ابتدايی را كمتر از ش��ش سال به پايان 
رساند. پدرش گفت اگر او شاگرد اول ش��ود من می توانم او را به مدرسه خوارزمی ببرم؛ 
مدارس ديگر را قبول ندارم. حميدرضا دوران دبيرستان را در مدرسه خوارزمي بهارستان 
حميدرض��ا در  كه شعبه اول آن بود با موفقيت گذراند. شعبه اي كه پدرش آنجا نبود. 
پنج س��الگي به مدرس��ه رفته بود و تقريباً هفت سالش بود كه ش��روع به نوشتن مقاله 
كرد. مقاله هايش در روزنامه كيهان چاپ می ش��د. روزی يكی از دوستانش كه احتماالً 
از بس��تگان او در روزنامه كيهان كار مي كردند از حميدرضا خواست كه به دفتر كيهان 
برود. من هم به اتفاق او به آنجا رفتي��م. حميدرضا به قدري كوچك بود كه وقتی رفتيم 
آنجا گفتند كه اين مقاله ها را ش��ما نوش��تيد؟! گفت: بله. باور نمی كردند. برای امتحان 
دو موضوع به او دادند؛ يكی توصيفی و يكی جنگی. رفت و نشس��ت و در مدت كوتاهي 
درباره هر دو موضوع مطلبي نوشت. مطلب توصيفی مربوط بود به يك روز برفی و يك 
بچه يتيم كه عكس هايش هم در موزه عبرت است. آن عكس را زدند. بچه سياهی است 
كه گريه می كند. بعد درباره موضوع دوم هم نوشت ؛ و چيز عجيبی هم نوشت. هنوز هم 
آنچه نوشته بود نمی توانم باور كنم. درباره همين جنگی كه با امريكا داريم نوشت. انگار 
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خودش فرمانده اين جنگ بود و صحنه ها را می ديد. مس��ئوالن روزنامه از نوش��ته هاي 
حميدرضا بسيار متعجب شده بودند. سپس از او پرسيدند كه در داستانی كه نوشته اين 
اسم های خارجی را از كجا آورده است؟ بچه شش، هفت ساله، گفت اينها امريكايی اند. 
بعد روزنامه كيهان از من خواس��تند كه اين بچه را اس��تخدام كنند تا هفته ای دو مقاله 
بنويسد. من وقتی آمدم به حاج  آقا گفتم؛ ايشان گفتند نه، او كوچك است؛ مزه پول زير 
دندانش می رود ديگر درس نمی خواند. م��ن می خواهم بچه هايم همه تحصيات عاليه 

داشته باشند. 
وقتی كه دوران دبيرستانش تمام شد و امتحان كنكور داد هفده سال داشت. پدرش هم 
كارمند كتابخانه ملی بودند. كنكور ك��ه داد در كنكور رتبه خوبي گرفت. روزي به خانه 
زنگ زد و به پدرش گفت كه در كنكور رتبه س��وم را كسب كرده است. سپس در رشته 

مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتی شريف تهران مشغول به تحصيل شد. 
بعد از مدتی روزي به خانه آمد و گفت مادر نمی دانی چه خبر است! اوضاع بسيار افتضاح 
است و اصًا با روحيه من سازگار نيست و من از اين وضعيت رنج می برم. گفتم مادرجان 
تو چهار سال آنجا می خواهی بمانی؛ كار نداشته باش. گفت نه، اگر من ساكت باشم، همه 
ساكت باش��ند پس ما با آدم مرده چه فرقی داريم؟ پس چه كس��ي بايد بلند شود؟ چه 

كسي و كی بايد اقدام بكند؟ 
به اين ترتيب حميدرضا يك گروه به نام گروه »فجر اسام«تشكيل داد. بعدها پسرم 
فريد هم در گروه رزمی اي به نام »والفجر« عضويت پيدا كرد و نهايتاً در عمليات والفجر 
8 به شهادت رسيد. بعد از ده سال از شهادت حميدرضا هر دو گروه يكی شدند. آقايان 
محمدعلي باق��ری و محمود پهل��وان نيز دو نفر از اف��رادي بودند كه اهل سيس��تان و 

بلوچستان و در گروه حميدرضا بودند وهر دو را اعدام و در بهشت زهرا دفن كردند. 
حميدرضا اولين مبارزه اش را با آشپز دانش��گاه و همه كادرش كه افرادي بهايي بودند 

آغاز كرد.
مدت ها بود می آمد و به من می گفت با رژيم مخالف است. هر دفعه كه به خانه می آمد 
می ديدم كتش عوض شده است. براي اينكه او را شناسايی نكنند كتش را عوض می كرد و 
در می رفت. يك روز نشست جلوی من و گفت مادرجان ممكن است اينها مرا هم دستگير 
بكنند. گفتم برای چه؟ گفت برای خاطر اينكه ما را ببرند بترسانند! يك ساعتی ما را نگه 
می دارند كه رعب ايجاد كنند و بعد آزاد می كنند می آيم؛ ولی اگر شما شنيديد ناراحت 
نشويد. با اين گفت وگو من را كمي آماده كرد كه مثًا من زمينه داشته باشم. عموماً سر 
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موعد معين خانه می آمد و س��ر موعد معين می رفت. همه چي��زش منظم و مرتب بود. 
يك روز گفت مادرجان من يك خواهش از شما دارم. احتمال دارد مرا هم بگيرند و دلم 
می خواهد قولی به من بدهيد. گفتم چه قولي؟ گفت قول بدهي��د اگر برای من اتفاقی 
افتاد ناراحت نشويد. گفتم شما كه می گويی يك ساعت می برند و بعد آزاد می كنند؟ اين 
ديگر ناراحتی ندارد. گفت يك وقت ممكن است كه اين طور كه گفتم نشود؛ فقط شما 
قول بدهيد ناراحت نشويد. قبول كردم. او در ادامه گفت دلم می خواهد اگر اتفاقی براي 
من افتاد مثل عمه ام حضرت زينب)س( صبور باشی. گفتم من را چه به دختر حضرت 
علی)ع( و دختر حضرت فاطمه)س(! من را با چه كسي مقايسه می كنی؟ گفت مادرم او 
زينب كربا بود؛ قهرمان بود. دلم می خواهد تو زينب زمان باشی. هر اتفاقي افتاد تحمل 
كنی حتی گري��ه نكني. حميدرضا از من قول گرفت. آن ش��ب م��ن خيلی گريه كردم 

خودش هم خيلی گريه كرد؛ اما خب به او قول دادم كه مقاومت كنم. 
پول كرايه اي كه به او مي دادم خرج ضعيفان مي كرد. بعدها متوجه ش��دم كه پدرش 
تا بهارستان او را مي رساند و او بقيه راه را تا دانشگاه صنعتی شريف پياده می رود و پول 
كرايه اش را جمع مي كند و برای مستضعفين چيزي می خرد. هميشه می ديدم كفش های 
حميدرضا سوراخ ش��ده، می گفتم چقدر كفش هايت پاره می شود؟ می گفت نمی دانم! 
كيفيت ندارد بعد معلوم ش��د پول كفش را كه از پدر می گيرد به محرومان می دهد و با 

كفش پاره راه می رود. 
قبل از انقاب تمام اعاميه های امام را پخش می كرد؛ شب ها مخفيانه به خانه می آمد 
و با ماشين استنس��يل عكس ها را كپی می كرد. يك اتاق تك باال داشتيم، من يك روز 
باال رفتم و ديدم زير كرسی تعداد زيادي اعاميه مخفي كرده است. صدا زدم گفتم اين 
چيست؟ حميد آمد و گفت اينها اعاميه های امام اس��ت. همان شب هم از ترس آنكه 

ممكن است ما دست بزنيم آنها را داخل يك گونی كرد و برد. 
گروه حميدرضا اعاميه های حضرت امام را پخش می كردند، براي مس��تضعفان نفت 

می خريدند و براي آنها مي بردند و هر كاري كه امام دستور می دادند انجام مي دادند. 
ابتدا مقلد آيت اهلل بروجردی بود و پس از ايشان از آقای نجفی مرعشی تقليد مي كرد. 
وقتی از تدريس خود پولي درمی آورد آن را خرج مستضعفان می كرد و اگر زياد می آورد 
آن را به آقای نجفی مي داد. وقتی او به ش��هادت رسيد پدرش نزد آيت اهلل نجفی رفتند. 
وقتی ايشان شنيدند ساواك حميدرضا را گرفته گفته بودند انشاءاهلل به حق پنج تن آل  
عبا خدا اين محمدرضا شاه را نابود كند يا سلطنتش را نابود كند! فرزند شما همان پنج 
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توماني را هم كه داشت می آورد و خمس می داد. 
پدرش از فعاليت هاي ضد رژيم او چندان خبر نداشت. من هم كم و بيش خبر داشتم. 
هميش��ه مي گفت من از اين رژيم رنج می برم. در جوار عم��ه ام حضرت معصومه)س( 
آمده اند سينما ساختند؛ اين شهر دارالمؤمنين است، دارالعلم است، روحانيت آنجاست.

گفتم آخر مادر ت��و كه نمی توانی كاری بكن��ی. گفت چرا آقايان بلند نمی ش��وند؟ دلم 
می خواهد آقايان مثل آيت اهلل خمينی باش��ند، ش��جاع باش��ند. اين ها ب��رای چه بلند 
نمی شوند كه اقدام كنند؟ كی بايد اقدام بكند؟ مگر قم شهر مذهبی نيست؟ من آنقدر 

مبارزه می كنم تا وقتی كه باالخره به يك جايی برسد. 
تعداد زيادي كتاب داش��ت كه مي گفت نبايد در خانه خودمان باش��د. گفت اين ها را 
بگذاريد دم دس��ت تا به خانه عمه جان ببرم. تمام كتاب هايي كه داشت اسامي بود. در 
ميان آنها رساله حضرت امام)ره( بود. اما قبل از اينكه موفق شود كتاب ها را مخفي كند 
روزي ساواك به خانه ما ريخت و هر چه كتاب داشت برد. خدا می داند هيچ گاه تمايل به 
مطالعه كتاب های ديگر نش��ان نمی داد. وقتی هم زندان رفت و ديد بعضی افراد از اينها 
جدا شده و منافق شدند نامه ای فرستاد و در آن نوشته بود من عضو هيچ گروهي نيستم. 
نكند خيال كنيد من با اينها بودم؛ پدر و مادرم اش��تباه نكنيد. يك وقت نيايند به شما 

بگويند كه من عضو آنها بودم. من راه اجدادم را رفتم. 
بعدها فهميدم در مجيديه تهران ساختمان دفتر يك مجله را هم منفجر كرده اما آن 
انفجار هيچ كشته ای نداشت. يك شب هم به خانه آمد، به اتاقش كه طبقه باال بود رفت. 
ما شب ها جمع می شديم و همه با هم ش��ام می خورديم. صدايش زدم و گفتم كه براي 
شام پايين بيايد. اما او گفت شما بخوريد. همان شب از من يخ و نمك خواست و گفت كه 
فردا امتحان دارد. يك ليوان چاي ريختم و برايش باال بردم كه متوجه شدم حميدرضا 
يك كار بي سابقه انجام داده و آن اينكه در را قفل كرده بود. از او پرسيدم چرا در را قفل 
كرده است؟ باز كرد اما خودش جلوي در ايس��تاد تا نكند من به داخل اتاق وارد شوم و 
گفت پايين می آيم ولی امتحان دارم. از الي در ديدم داخل آن س��ينی كه يخ برده بود 
يك چيزهايي درست كرده و آنها را روي هم گذاشته است. طبق معمول هر روز صبح كه 
با پدرش تا بهارستان می رفت، وقتی صبح بلند شدم پدرش صدا زد كه حميد نمی آيی 
پايين صبحانه بخوری؟ رفتم ديدم اصًا رختخوابش دست هم نخورده بود. او رفته بود. 
صبح آن روز شنيدم كه سينمای قم منفجر شده است. وسط روز هم سابقه نداشت كه 
حميدرضا به خانه بيايد؛ وقتی آمد ديدم كه يك حال عجيبي دارد. گفتم راستی حميد 
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می دانی سينما را منفجر كرده اند؟ ديدم لبخندي زد و گفت مادر نازشستش! خوش به 
حال آن كسی كه اين كار را كرده! خدا پدر و مادرش را بيامرزد. بعد كمي به او مشكوك 
شدم. سپس توضيح داد كه بمب را هنگامي كه مردم از سينما بيرون رفته بودند داخل 
سينما گذاشته اند و سپس با سرايدار تماس گرفته و از او خواسته بودند از سينما بيرون 
بيايد. حميد در ادامه گفت وقتي ديدم سرايدار از س��ينما بيرون نيامد او را بغل كردم و 
به بيرون از سينما آوردم. تا اين را گفت يك دفعه گفتم حميد تو اين كار را كردی؟ خدا 
مرگم بدهد. االن به خانه مان می ريزند. گفت مادرجان هيچ چيز نگو؛ شتر ديدی، نديدی. 
الحمدهلل راحت شديم. گفتم چه  طور اين كار را كردی؟ گفت ندانيد بهتر است؛ ساواك 
می آيد ش��ما و خواهرم را می برد. زير ش��كنجه هم نمی توانيد طاقت بياوريد مجبوريد 
حرف بزنيد پس ندانيد بهتر است. از اينكه سينما را منفجر كرده بود خيالش راحت شده 
بود. انفجار سينما و بعضی از فعاليت هايش را من خبر داشتم ولی پدرش خبر نداشت، 

هيچ كس هم خبر نداشت. 
حميدرضا يكسال و سيزده روز شايد هم يكس��ال و هفده روز در زندان بود. در تاريخ 
54/2/7 برای ساواك نامه اي نوشتم كه پدرش مريض است و می خواهد بستری بشود، 

اجازه بدهيد ما با فرزندمان ماقات كنيم اما آنها اجازه ندادند. 
در بازجويی هاي ساواك، حميدرضا در پاسخ به اين سؤال كه تو با كدام گروه و جريان 
همكاری می كردی نوشته است كه در بدو ورود به دانشگاه مثل خيلی از بچه ها و شبيه 
به پدر و مادرش كه نماز می خواندند او هم نمازخوان شده است. پدرش هم آن موقع به 
او گفت كه از مجتهدي تقليد كند و حميدرضا به خاط��ر عاقه اي كه در دل به آيت اهلل 
خمينی داشت و هم به خاطر مسائلی كه در گوشه و كنار شنيده بوده امام خميني را به 

عنوان مجتهد خود برگزيد. 
ساواك خيلی اصرار كرد حميدرضا را وادار به همكاری كند حتی می گفتند در صورت 
همكاري يك درجه به او تخفيف مي دهند. اما او معتقد بود يك عمر براي نابودي حكومت 
مبارزه كرده است حاال از آنها تقاضای تخفيف كند. ساواك چند بار با من تماس گرفت 
و گفت پسرت تو را خيلی دوست دارد، به او بگوييد با ما همكاری كند. گفتم برای چه؟ 
گفت برای خاطر اينكه مغز متفكری دارد. گفتم ايش��ان اس��تاد من بودند چنين كاری 

نمی كند اگر هم بكند من نمی بخشمش. 
شبی كه حميدرضا را به شهادت رساندند خواب ديدم كه دايی ام كه سيد موسوی است 
آمدند و يك بقچه جلوی من گذاشتند. ديدم يك چادر سبز آوردند و سر من كردند. گفتم 
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مگر از اين هم كسی چادر سر می كند؟ چادر بايد مشكی باشد. گفتند اين مال شماست. 
بعد از شهادت حميد هم يك شب خواب ديدم كه من و دخترم جايي رفتيم كه در بزرگي 
در آن بود و آن در به يك بياباني باز شد. در آن بيابان يك باغچه كوچكي بود و گل هاي 
بسيار زيبايي در آن بود. گل ها بزرگ شدند و قد كش��يدند كه ديدم روي آن نوشته اند 
حميدرضا فاطمی؛ كمي بزرگ تر ش��دند و دوباره روي آن نوش��ته شد حميدرضا رفت 
آسمان. خواب را براي آقای مسجدی كه فردي سياسی بود بازگو كردم. ايشان گفتند كه 
اين هر كس بوده كشته شده و جای او را هزاران گل می گيرند؛ همين طور هم شد. هزاران 
گل دوباره قيام می كنند. در جريان شهادت پسرم فريد خواب ديدم در حرم امام رضا)ع( 
نشسته ام كه يازده، دوازده سادات عمامه مشكي جلو آمدند. بقچه اي به من دادند. آن را 
باز كردم ديدم چادري كه در جريان شهادت حميدرضا به من داده  بودند اين بار مقنعه اي 
از سر آن به من دادند. گفتم آخر آدم مقنعه ضريح را س��ر می كند؟ اين چه جور است؟ 
بعد ديدم يكی هم كف دستم گذاشتند. گفتند اين را به خاطر فريد آورديم. چادرش را 
سر حميدرضا دادند، مقنعه اش را هم سر فريدم دادند. باز هم در خواب ديدم دو كبوتر 
داشتند می رفتند كه بدنشان كبوتر، ولی سرشان حميدرضا و فريد است. همان طور كه 
نگاهشان مي كردم ديدم بال هايشان را براي من تكان دادند. از خواب بيدار شدم؛ گفتم 

خدايا اين قربانی ناقابل را بپذيريد. 
شبی هم كه حميد را اعدام كردند پدرش وسط كوچه رفت، بي قراري مي كرد، فرياد زد 
محمدرضا! الهی كه آرزويت به دلت بماند، وليعهدی فرزندت را نبينی. در همان حال كه 

گريه مي كرد سر به سجده گذاشت و گفت خدايا اين قربانی را از من قبول كن.
پس از شهادت حميدرضا چندين بار آمدند من و حاج آقا را با خود بردند. آنجا در يك 
اتاق می نشاندند. پدر حميدرضا آرام نمی نشس��ت؛ می رفت و عليه شاه تبليغ می كرد. 
اولين مرتبه كه من را بردند گفتند می دانی فرزندت چكاره بوده است؟ گفتم من پسرم 
را می شناسم؛ تو بگو چكاره بود؟ گفت مؤمن افراطی بود. گفتم مگر مؤمنی هم افراطی 
دارد؟ چرا او را كشتيد؟ مگر مؤمن و مسلمان را می كشند؟ گفت ما با اينها مشكل داريم؛ 
ما با كمونيست ها مشكل نداريم چون آنها زود تسليم می ش��وند ولی ما با اينها مشكل 
داريم. ادامه داد و گفت حاال می دانی چه كار كرده است؟ گفتم چه كار كرد؟ گفت در يك 
چش��م به هم زدن 15 نفر را يك جا ترور كرد. گفتم فكر نمی كنم كه چنين كاری كرده 
باشد! آن وقت برگشت و گفت كه بايد زبان شما مادرها را از حلقتان بيرون كشيد. شما 
بوديد كه اينها را اين طور تربيت كرديد. می دانی با كشته شدن حميد رضا تا آخر عمر اين 
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مهر ننگ و سياه به پيشانی ات خورد؟ گفتم اتفاقاً به من افتخار داد؛ شيرم حالش باشد. 
در پرونده اي كه از س��اواك بر جاي مانده، آمده است كه يك سري از وسايل شخصي 
حميدرضا را پس از ش��هادت به خانواده او برگردانده اند؛ اما دروغ نوشته اند. ما كه اصًا 
و ابداً چيزي نديديم. بعد از ش��هادتش يك نامه به دست من رس��يد كه مادر اگر به من 
اجازه ماقات دادند و شما آمديد مقداري پول برای من بياوريد. من و پدرش هر روز بلند 
مي شديم و مي رفتيم جلوی اوين مي نشستيم. ما را اسير كردند و زجر دادند. در آخر هم 
گفتند كه آنقدر شكنجه ش��ده كه نمی تواند به ماقات با ما بيايد؛ از اينجا برويد. چقدر 
من را آزار دادند! بعد معلوم شد كه در آن زمان حميدرضا را شهيد كرده بودند و ساواك 
فقط برای اذيت كردن ما اين دروغ ها را می بافت. می گويند هفت ماه و نيم در موزه عبرت 
زنداني بوده است و در آنجا شكنجه شده است. آنها حتي جنازه حميدرضا را به ما ندادند. 
درباره اينكه حميدرضا را كجا به خاك س��پردند با روح و روان م��ا بازی كردند. يكی 
گفت پودرش كردند؛ يكی گف��ت نمی دانم چه كارش كردند؛ در ه��ر صورت وقتی كه 
انقاب پيروز شد ما فهميديم محل دفنش كجاست. بعد از پيروزي انقاب اسامي ايران 
از دفاتری كه به دست آمد گفتند قبرش پيدا شده است. حميدرضا در خيابان آيت اهلل 
طالقانی قطعه 39 رديف 17 به خاك س��پرده ش��ده بود. چند مرتبه اين قبر را درست 
كرديم؛ يك بار سنگ مرمر خوب سفارش داديم؛ انداختند و بعد از چند روز وقتي رفتم 
ديدم منافقين سنگ را خرد كرده اند. بار ديگرتابلوی حضرت امام)ره( را نصب كرديم اما 
باز هم آنها را بردند و شكس��تند. در آخر هم با يكي، دو تن از دوستان كه خدا خيرشان 
دهد رفتيم يك سنگ معمولی انداختند و آنقدر سيمان ريختند كه فكر می كنم هرگز 

خراب نمی شود. 
بعد از انقاب يك روز دار و دسته رجوی از جمله آقايان حميد اشراقي و عباس اشراقي 
كه با هم نسبتي نداش��تند به خانه ما آمدند. خواس��تند گروه حميدرضا را به خودشان 
نسبت دهند. حاج  آقا هم از آنها زرنگ تر و به قدری موشكاف بودند كه وقتي گفتند كه 
حميد رضا با ما بود،گفت كه شما؟ گفتند ما عضو »س��ازمان مجاهدين خلق«  هستيم. 
گفت خب سر اين خيابان اين همه عكس زدند؛ عكس های بزرگ زدند، پس عكس حميد 
كجاست؟ گفتند هنوز سازمان اجازه نداده است. گفت بلند شويد برويد از اينجا و ديگر 
پيدا نشويد. اشراقی من تو را می شناسم. بی خودی حرف نزن. بعدها از طرف حميدرضا 

نامه آمد كه اينها در زندان از هم جدا شده اند.
نامه را يكي از هم س��لولی های حميد رضا براي ما فرس��تاده و در آن نوشته بود حضور 
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اوليای شهيد اسام سيد حميدرضا فاطمی؛ من در زندان اوين همراه و هم بند اين سيد 
شهيد بودم. با يكديگر دوستی صميمانه داش��تيم و در حدود چند ماه تاريخ اسام را با 
ايشان دوره نموديم. ايشان بيشتر ايام تقريباً هميشه روزه دار بود و شب ها مدام نماز شب 
می خواند. در تقوا كم نظير بود و در جريان محاكمه ش��جاعت شگفت انگيز از خود بروز 
داد. او سعی می كرد كه زندانيان اسامی را به وسيله مسائلی كه وارد بود دلگرم كند تا 
روحيه خود را نبازند. از اين رو دس��ت به نمايش تئاترهای سازنده می زد كه در يكی از 
آنها بنده هم شركت داشتم. وی روز اول يا دوم صفر به دادگاه نظامی رفت و حكم اعدام 
گرفت. حاال مجازات او به روز بعد موكول گرديد و به اوين بازگشت بچه ها خيال كردند 
كه از حكم اعدام جسته؛ به س��ر و كول او پريدند و او را بوسيدند چون در صورت صدور 
حكم اعدام محكوم به جای اوليه اش برنمی گردد و او را به جای ديگري می برند. وقتي او را 
برگرداندند ما خيال كرديم از حكم اعدام رها شده است اما ناگهان روزنامه اي دست يكی 
از زندانی ها می بيند كه يكی از اعضای گروه آنها كه متهم رديف 12 بود را اعدام كردند. 
به بچه ها گفت فردا من را اعدام می كنند؛ من متهم رديف اولم و ديگر باز نمی گردم. بعد 
او را به سلول انفرادی می برند. درس��ت همان روز بود كه روزنامه به بند وارد شد و خبر 
شهادت محمدعلی باقری و محمود پهلوان كه از اعضای گروه سيد حميدرضا بودند نيز 
اعام ش��د. همگی يكپارچه در غم و اندوه فرو رفتيم. اين نش��انه ای بود كه فردا حميد 
نيز ديگر به پيش ما بازنمی گردد زيرا وی مته��م رديف يك بود. پس از آنكه حميد خبر 
شهادت دو نفر از همرزمان خود را در روزنامه خواند به نماز ايستاد و من متوجه بودم كه 
چند ساعت وی نماز خواند و با خدای خودش راز و نياز كرد. اين نماز، نماز شهادت بود. 
همان شب من با او صحبت كردم؛ گفتم حميد آيا وصيتی نداری؟ گفت چرا دارم. همان 
موقع هنگامی بود كه عده زيادی از مجاهدين خلق انحراف خود را از اسام اعام نموده 
بودند. گفت اگر تو از اينجا آزاد شدی و توانستی با خانواده من تماس بگيری به آنها بگو 
كه پسرتان نه كمونيست بود و نه منحرف... او فقط و فقط براي پيروی از پدران و اجداد 
پاك در اسام و پيروزی اسام و حكومت اسامی مبارزه كرده است و خيالشان راحت 
باشد والسام و اينجا نتوانستم آدرس شما را بيابم. اين شخص نامه را توسط آموزش و 

پرورش به دست ما رساند. 
اوايل انقاب يكی از بستگانمان براي عيادت از بيماري به ش��يراز رفته بود. در شيراز 
نمايشگاهي از كتاب و عكس برپا شده بود. اين شخص همين طور كه از آنجا رد مي شد 
يك دفعه عكس��ي از حميدرضا نظرش را به خود جلب مي كند كه در ورودي نمايشگاه 
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گذاشته بودند. با خود مي گويد مثل اينكه اين عكس قوم و خويش ماست؛ جلو می رود 
و می گويد آقا اين عكس چند اس��ت؟ می گويند فروش��ی نيس��ت. مجدد مي گويد آقا 
خواهش مي كنم، هر چه بخواهيد من می دهم. پدر و مادر اين شخص نگران و ناراحت 
فرزندشان هس��تند. نهايتاً 500 تومان می گيرند و يك عكس مثل آن تهيه مي كنند و 
براي ما فرستادند. اما اينكه اين عكس را چه كسانی زده بودند ما متوجه نشديم. احتماالً 
از آن عكس هايی بوده كه در شكنجه گاه ساواك پيدا شده و اول انقاب بخشی از آنها را 

نمايشگاه كرده بودند و به همه شهرستان ها هم فرستاده بودند.
در گواهي دفن پزش��كي قانوني، سن حميدرضارا 25 سال نوش��ته بودند اما او هنگام 
دستگيري 20 ساله بود و در 21 سالگي شهيد شد. هيچ نوشته  و هيچ شيء يادگاري از 
او ندارم؛ همه نوشته ها حتي شناسنامه اش را ساواك برد. فقط يك ساعت برايم يادگار 
ماند. آن  هم شبی كه می خواست برود درآورد و روی يخچال گذاشت. آن ساعت هم يا 

نزد دخترم است يا در موزه عبرت در غرفه اش گذاشته اند. 
پس��ر ديگرم فريد تقريباً نه س��ال با برادر ش حميدرضا فاصله س��نی داش��ت. وقتی 
حميدرضا دس��تگير شد فريد نه، ده س��ال داش��ت. فريد هم مثل برادرش در سن پنج 
سالگي به مدرس��ه رفت و حدود هفده سال داشت كه در رش��ته مهندسي شيمي وارد 
دانشگاه شهيد چمران اهواز شد. خصوصيات اخاقی اش مثل حميدرضا بود. دارای دو 
ليس��انس بودند. همس��رم فريد را هم مانند برادرش حميدرضا در آموزشگاه خوارزمي 
ميدان بهارستان ثبت نام كرد و مي گفت دوس��ت دارد فرزندانمان ترقي كنند. فرزندم 
فريد با سن كم وارد مدرسه اخاق شد و خصوصيات و اخاقش طور ديگری بود و خيلی 
متواضع بود. اگر مثًا يك شخصی به او سام می  كرد دست روی سينه می گذاشت و با 

احترام به آن شخص پاسخ مي داد. 
شب ها كه از خس��تگي خوابم می برد مرا بيدار مي كرد و مي گفت چای درست كردم، 
چای تان را بخوريد سر حال شويد و سپس می گفت حاال شروع كنيم نماز شب بخوانيم. 
می گفتم پسرم من االن خس��ته ام و توانايي ندارم. می گفت نماز ش��ب را بخوانيد بعداً 
بخوابيد. چقدر با همديگر نماز شب خوانديم. يك شب هم شروع كرد نماز هزار قل هواهلل 
را بخواند. يك موقع متوجه شدم مرتب جلو و عقب می رود، فكر كردم خوابش برده باشد. 
گفتم فريد جان گفت مادر نمی دانی چه باغی بود، چه منظره ای بود، چه گل هايی بود! 
شش��صد قل هواهلل را گفته بود اما دوباره رفت و وضو گرفت و دوباره از سر شروع كرد. تا 
زماني كه در قيد حيات بود نماز هزار قل هواهلل او ترك نش��د. ح��رف  او با زبان نماز بود، 
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درس��ش هم خوب بود با اينكه دانشجو بود و درس داشت هر س��ه ماه يك بار به جبهه 
می رفت و برمی گشت. 

فريد ازدواج خيلی كوتاهی داشت. در س��ن هفده سالگی ايشان كه من سخت مريض 
بودم و ناراحتی قلبی داشتم،از او خواستم ازدواج كند؛ ازدواج حميدرضا را كه نديده بودم 
گفتم حداقل ازدواج فريد را ببينم غافل از اينكه او رفت و من هنوز اينجا نشسته ام و يك 

پسر به نام حميدرضا از او برايم يادگار باقي مانده است.
زماني كه فريد ب��ه جبهه رفت پدرش مريض بود. يك بار ك��ه حال پدرش اصًا خوب 
نبود با او تماس گرفتم و از او خواس��تم تا بازگردد اما او گفت كه ن��ه، امام فرمودند كه 
واجب كفايی است و واجب تر است در جبهه باشد تا اينكه باألخره فرمانده اش او را به زور 
فرستاده بود. فريد وقتي آمد تقريباً ده روزی اينجا ماند و به پدرش كمك كرد. روزي كه 
مي خواست برود ديدم صورتش مثل نقره ش��ده بود. پوتين اش را كه می خواست ببندد 
دست هايش می لرزيد. به فرزندش گفت حميد رضا، پسرم اگر مامانی را اذيت نكنی اين 
دفعه كه بيايم يك چيز خيلی خوب برايت می آورم. آن وقت او را بوس��يد و در بغل من 
گذاشت. يك بار نامه ای برايم فرستاد و در آن نوشته بود كه مادر به حول و قوه  الهی بچه ها 
فاو را گرفتند. او از من خواسته بود تا به مناسبت سالگرد تولد فرزندش حميدرضا يك 
هديه براي او بخرم و به او بگويم كه آن را بابا فريد برايش فرستاده است. فريد در عمليات 
والفجر8 در فاو به شهادت رسيد. فريد آرپی چی می زد و در عين حال غواصی هم می كرد. 
ده روز زير آب مانده بود تا خودش را به خط مقدم نيروهايشان برساند. در خط مقدم با 
آنكه پاهايش مجروح شده بود اما چون نيروهاي كمي براي مقابله با دشمن داشتند براي 
نبرد با تانك هاي عراقي به سوي آنها آرپي چي مي زند و خساراتي به نيروهاي عراقي وارد 
مي كند اما در عين حال نيروهاي عراقي نيز به او تيراندازي مي كنند و در نهايت با يك 

نارنجك دست ساز كه از سوي دشمن پرتاب شده بود به شهادت مي رسد. 
بعد از شهادت فريد يك روز از طرف سپاه به ما زنگ زدند و گفتند مي خواهند با آقاي 
فاطمي صحبت كنند. عرض كردم ايشان كسالت دارند. اما اصرار داشتند كه با خود حاج  
آقا صحبت كنند. در اين حين همسرم خود را از اتاق كشاند و بيرون آمد. گفت كيست و 
گوشی را گرفت. يك مرتبه گفت سر جدم مجروح شده يا نه؟ گفتند فريد مجروح شده و او 
را به بيمارستان آورده اند. حاج   آقا رفتند و من هم دنبال او دويدم. رفتم ديدم توی كوچه 
جمعيت زيادی ايستاده اند. انگار همه مي دانس��تند و هيچ كس جرئت نداشت چيزي 
بگويد. حاج  آقا خواست پشت فرمان بنشيند كه يكی از دوستان نشست و رفتند تا ببينند 
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كه فريد را به كدام بيمارستان برده اند. فرزندش حميدرضا هم از من جدا نمی شد. وقتي 
همسرم آمد ديدم رنگ به رو ندارد. گفتم حاج  آقا تو را به خدا بگو فريد كجاست؟ گفت 
حاج خانم من نمی دانم در كدام بيمارستان است! مثل اينكه می خواست چيزی بگويد. 
بعد گفت حاج  خانم فريد كه مجروح ش��ده، اگر مثًا قطع نخاع باشد بايد چه كار كرد؟ 
گفتم خب من كنيزش هستم و خودم به او خدمت می كنم. بعد گفتند اگر چشم هايش 
را از دست داده باشد چه؟ گفتم سواد دارد و مرا مادر صدا می زند و باز هم كنيزش هستم. 
گفت شما كه هميشه منطقی فكر می كرديد، اين چه حرفی است كه می زنيد؟ بگذاريد 
به آن آرزويی كه داشته برسد! يك  دفعه برگشتم و گفتم كه راست بگوييد. حاج  آقا تو را 
به خدا چه شده؟ قرآن را از داخل جيبش درآورد و گفت فريد هم پيش حميد رضا رفت. 
تو را به اين قرآن اگر صدايت دربيايد. فقط خدا را ش��كر كن. خودش سجده كرد و من 
هم سجده كردم و خدا را شكر كردم. گفتم خدايا من مادر بودم ولی مالك نبودم. امانت 
تو را صحيح و سالم برگرداندم. فريد هم ش��هيد شد. بعد رفتند جنازه اش را آوردند و در 
بهشت معصومه)س( تشييع كرديم. وقتی گاب پاشيدند و می خواستند فريد را داخل 
قبر بگذارند ناگهان ديدم حاج  آقا روی قبر افتاد و حالش بد ش��د و صورتش نورانی شد. 
دوستان او را به خانه آوردند. او در خانه تمام كرد. حاج آقا وصيت كرده بود كه اگر برايش 
اتفاقي افتاد او راكنار فريد دفن كنند. گفتم آنجا به ما جا نمی دهند. گفت تو تاشت را 
بكن ولی همان جا دفنم كنيد. فريد من 7 اس��فند، حميد رضا 17 اسفند و حاج  آقا 27 

اسفند از دنيا رفتند. 
من كه مالك نبودم مادر بودم. خداوند ان شاءاهلل قبول كند هديه ناقابلی بود كه تقديم 
حق كردم. اميدوارم كه خداوند به شايس��تگی خود به اين بچه ها نگاه كند و قبول كند. 
من كه كاره اي نيس��تم. يك روزی آنها را به من دادند، شكر؛ يك روز هم از من گرفتند، 
شكر. خدا را شاكرم كه اين منت را بر من گذاشتند و اين لطف شامل حال من شد، برای 
اينكه من هم اگر چه فكر نمی كنم لياقت آن را داشته باشم، اما جزء مادران شهدا باشم.


