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آرزوی باران 
 در کوچه های یخ زده تاریخ، چشم انتظار دیدن خورشیدیم
مــا عابران کوچه تنهایی، در منجالب حادثه پوســیدیم
موال میان پنجــه تاریکی، در امتداد این شــب طوفانی
بــا آرزوی آمدن بــاران، در انتظار روی تو خشــکیدیم
امــروز خون عاطفه می بارد، از آســمان زخمی دل هامان
ما مرگ شــعر آینه ها را باز، در انقبــاض ثانیه ها دیدیم
پشت نگاه شهر عروجی نیست، یعنی هبوط، عادت مردم شد
دیشب طنین غم زده ای می گفت: سمت بلوغ فاجعه تبعیدیم
حاال اگرچه نبض غزل ُکندست، اّما نگاه ملتمسش جاری ست:
در کوچه های یخ زده تاریخ، چشم انتظار دیدن خورشیدیم

  فرزانه سعادتمند
زخم کهنه

 بــی مقــدم تــو بــاغ شــکوفا نمی شــود
نمی شــود وا  ِگِرهــی  غنچه هــا  اخــم  از 

مــرداب می شــود نباشــی،  اگــر  بــاران 
نمی شــود دریــا  راهــی  جــوی حقیــر، 

دیــروز می شــود همــه امروزهــای مــن
نمی شــود پیــدا  تــو  ز  نشــانه ای  اّمــا 

چشــمان غیــر، زخم مــرا تــازه می کند
ایــن زخم کهنــه بی تــو مداوا نمی شــود

ای کاش مثــل  اشــک نیفتــم ز چشــم تو
اشــکی کــه اوفتــاد دگــر پــا نمی شــود
  جواد زهتاب

خاک حبیب 
 ز کاروان ســفر کــرده ام نشــانی نیســت

بــرای گفتــن درد دلــم زبانــی نیســت
بــرای اینکه به کــوی حبیب خود برســم

مــن غریب چه ســازم که کاروانی نیســت
شــبیه خیمه نازی کــه خانه ام شــده بود

بــرای دیدن دلــدار مــن مکانی نیســت
چه چهره های قشنگی که نور مهدی داشت

شــبیه همســفرانم که دلِســتانی نیســت
اذان جبهــه ســحرگه دل از همــه می برد

چــو رفتــه روح نمــازم دگر اذانی نیســت
خوشــا گلی که به خاک حبیــب خود افتاد

نشــان ز جسم غریبش جز استخوانی نیست
مــرا نبــود لیاقت کــه رخت خون پوشــم

کســی که وصل به دنیاست آسمانی نیست
چــه عاشــقان جوانی کــه پیــر ره بودند

به شــور و عشق شهیدان دگر جوانی نیست
بــرای مرغ شکســته پــری که جــا مانده

بــه غیــر منزل دلــدار آشــیانی نیســت
  جواد حیدری

ستاره شرقی 
تــو را ســتاره شــرقي، ســالم مــوالِی...

همســایه! ســالم  غزل هــا  آشــناي  دل 
دوبــاره وقت اذانســت، حضرت خورشــید

تــو کجاهــاِی قدم هــاي  گــرم  صــداي 
جامانــده...؟ ظهــور  صبــح  آبــي  بلنــد 

کــه واژه واژه دلــم شــد اســیر آرایــه...؟
َو عشــق خاطــره ســبز ایــل باران ســت

کــه قطره قطــره چکیده بــه روي جا پاِی
غریــب عصر سه شــنبه دوباره مــي آید -

یلــداِی نــگاِه  قنــوت  خیــِس  صــداي 
همیشــه منتظــر آن دو چشــم نرگس تو:

»و أیــَن صاحُب یــوِم طلوع فــرداِی... ؟«
  فخرالسادات موسوی

شعله عشق 
 عیب از کجاســت؟ غیبت او بی دلیل نیست

چــون ذاتاً آفتــاب، به مردم بخیل نیســت
مــا فرع خاک پای تو هســتیمـ   ای حبیب!

خاکی که ســر به سجده نیارد، اصیل نیست
بایــد میــان کــوره بســوزد کــه ُگل کند

دل تــا میان شــعله نیفتد خلیل نیســت
جایــی که جای پــای عروج محّمد ســت

راهــی بــرای پــر زدن جبرئیــل نیســت
بعــد از دو نیــم کــردن دل پا بــر آن گذار

این ســینه کمتر از وســط رود نیل نیست
  رضا جعفری

چلچراغ ها 
چراغ هــا کنــار  شــبانه  می ایســتم   

تنهاتــر از همیشــه در ایــن کوچــه باغ ها
بعد از تو شــهر پر شده از ســایه های شوم

دیــوار بــاغ پــر شــده اســت از کالغ ها
بی تــو تمام پنجره ها ســوت و کــور ماند

حتــی امیــد نیســت بــه نــور چراغ هــا
تنهــا دلیــل چلّه نشــینی! توئــی هنــوز

چلچراغ هــا ایــن  ماتــم  دلیــل  تنهــا 
بــا ندبه ها همیشــه بــه آتش کشــیدی اَم

هــر صبح جمعــه تازه شــده ســوز داغ ها
  علی اصغر شیری

اخبار ادبی و هنری
زندگی شهید محسن حججی

 سریال می شود
شبکه یک سیما داستان زندگی محسن حججی را در قالب سریالی 

فاخر تولید می کند.
 همزمان با تشییع پیکر مطهر شهید حججی روابط عمومی شبکه 
یک از ساخت سریال زندگی شهید حججی و معرفی شخصیت واالی 
این شــهید خبر داد. سریال شهید حججی که فیلم نامه آن بزودی 
تصویب و وارد پیش تولید خواهد شــد کاری از گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماست که احتماال در سالروز شهادت این شهید از شبکه 

یک سیما پخش خواهد شد.
رضا برجی، 

سردار آتش به اختیار رسانه است
آئین تجلیل از ۳۵ ســال تالش رضا برجی، عکاس و مستندساز 
جنگ با حضور جمعی از مسئوالن و هنرمندان کشور در فرهنگسرای 

رسانه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، بهزاد تیمورپور رئیس فرهنگسرای رسانه و 
شــبکه های اجتماعی اظهار کرد: یکی از افتخارهای ما، برگزاری این 
مراسم است. برجی نمونه یک فرد بسیجی، مجاهد و آتش به اختیار 
است. ما برای پیشبرد اهداف فرهنگی، به افراد آتش  به اختیار مانند 
او نیاز داریم.محسن مومنی رئیس حوزه هنری نیز در سخنانی گفت: 
رضا برجی یک ســردار یا سرباز رسانه ای است. او از نخستین کسانی 
بوده که هر جا کســی مظلوم واقع می شــد، آنجا حضور پیدا می کرد 
و نــدای مظلومیت او را فریاد می زد. برجــی و امثال او، ما را متوجه 
دارایی های مان می کنند و متوجه می شــویم که در جهان گسترده، 
آدم های ناتوانی نیستیم. محبان اهل بیت)ع( و شیعیان، دارایی های 

ما در عرصه رسانه هستند.
در بخش بعدی این مراســم، بخشی از مستند ۳۰ دقیقه ای رضا 
برجــی با نام »عکاس صلح« که به کارگردانی ســیداحمد معصومی 

ساخته شده است، به نمایش درآمد.
سپس حمیدرضا شکارسری – شاعر – ابیاتی را خواند.

بخش بعدی این مراسم، به تجلیل از رضا برجی اختصاص داشت 
که با حضور مســئوالن حاضر در مراســم و خانواده او برگزار شــد. 
سازمان سینمایی، فرهنگسرای رسانه، حوزه هنری، موسسه هنرمندان 
پیشکسوت و انجمن بوسنی و هرزگوین از جمله سازمان ها و ارگان هایی 

بودند که به این عکاس و مستندساز، هدایایی دادند.
در ادامه، رضا برجی نیز گفت: من یک تصویربردار و عکاس هستم. 
شاید قلمی بزنم و رسمی بکشــم. االن نمی دانم آنچه باید می بودم، 
هستم یا نه. آقا مرتضی آوینی به من گفت، همیشه کوله ات را خالی 

کن تا باال بروی. 
  فراخوان هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد

هدایای مردمی؛ 
جایزه ویژه جشنواره عمار

فراخوان هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوعات »تاریخ 
معاصر ایران«، »فتنه ســال ۸۸«، »بیداری اسالمی و جهانی«، »نقد 
درون گفتمانی«، »جنگ نرم«، »اقتصاد مقاومتی« و »ملت قهرمان« 
منتشر شــد. بنابراین گزارش، متقاضیان شرکت در جشنواره، تا ۲۰ 
آبــان، فرصت دارند آثار خود را در بخش های »فیلم«، »نقد، مقاله و 
پژوهش های ســینمایی«، »تولیدات رادیویی«، »فیلم ما« و »آگهی 
 AmmarFilm.ir بازرگانی و اقالم تبلیغاتی« با مراجعه به تارنمای
ثبت و حداکثر تا پنج روز پس از آن به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
بر اساس این فراخوان، بخش »هدایای مردمی« که در دوره گذشته 
این جشنواره مطرح شده بود، در این دوره به عنوان یکی از بخش های 
مستقل در فراخوان گنجانده شده است و مردم می توانند هدایای خود 

را جهت اهدا به فیلمسازان به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
الزم به ذکر اســت که همانند ادوار گذشــته، دبیرخانه جشنواره 
مردمی فیلم عمار در فراخوان خود از عالقه مندان برای اکران مردمی 
آثار جشــنواره دعوت کرده اســت تا با مراجعه به تارنمای جشنواره، 

نسبت به ثبت نام جهت نمایش فیلم ها اقدام کنند.
بر اساس فراخوان هشتمین جشنواره عمار، آثاری که تا تاریخ ۲۵ 
مهر ماه به دبیرخانه برسند در صورت رضایت فیلمساز و با نظر هیئت 

انتخاب، در اولین مرحله، وارد چرخه اکران مردمی می شوند.
هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، ۸ تا ۱۷ دی ۹۶ در سینما 
فلســطین تهران برگزار می شود و از آبان سال جاری تا ۳۰ مهر سال 
آتی اکران های مردمی این جشنواره هم در شهرها و روستاهای کشور 

برگزار می شود.
سینما سه بعدی دفاع مقدس 

راه اندازی شد
سازمان بسیج رسانه گیالن همزمان با هفته دفاع مقدس سینمای 

سه بعدی دفاع مقدس را افتتاح کرد.
محسن جعفری مسئول سازمان بسیج رسانه گیالن در گفت و گو با 
خبرگزاری بسیج گفت: هدف از این کار پاسخ به شبهات نسل جوان 
پیرامون جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، شهدای گمنام و شهدای مدافع 
حرم است.جعفری خاطر نشان کرد: استان های دیگر نیز درخواست 
برپایی این مجموعه را داشته اند. با این اقدام تجربه جدیدی در زمینه 
اکران فیلم های دفاع مقدس را خواهیم داشت و مردم فضای آن دوران 

را لمس خواهند کرد.
آثار هنرمندان بیش از 80 کشور درباره 

راهپیمایی در مسیر عشق
هنرمندانی از بیش از ۸۰ کشور جهان با خلق آثاری درباره محرم 

و راهپیمایی اربعین در جشنواره مسیر عشق شرکت کردند.
جشنواره بین المللی فیلم و عکس »مسیر عشق« که با محوریت 
فرهنگ محرم و موضوع پیاده روی اربعین حسینی قرار است از یکم تا 
پنجم آبان به صورت همزمان در شهرهای مقدس مشهد و کربال برگزار 
شــود در بازه زمانی دو ماهه از انتشار فراخوان این رویداد سینمایی 
با اســتقبال گسترده سینماگران و هنرمندان داخلی و خارجی روبرو 
شــده است. پس از تجمیع و دسته بندی نهایی آثار دریافتی از سوی 
دبیرخانه جشــنواره، حدود سه هزار و ۵۰۰ اثر در بخش های مختلف 
داخلی و بین المللی دریافت شــد که برای نخستین دوره یک رویداد 

سینمایی آماری قابل مالحظه است.
در بخش ملی جشــنواره »مسیر عشق« بیش از دو هزار و ۷۰۰ اثر 
و در بخش بین الملل این جشــنواره نیز ۷۷۷ اثر از ۸۳ کشور متقاضی 
شرکت در جشنواره هستند. نکته قابل توجه تنوع و گستردگی کشورهای 
شرکت کننده بوده است که دبیرخانه بین الملل جشنواره مسیر عشق از 

بیش از ۸۰ کشور در اقصی نقاط جهان اثر دریافت کرده است.  

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: ما، تــا آخرین نفر و تا آخرین 
منزل و تا آخرین قطره خون برای اعتالی کلمهًْ اهلل ایستاده ایم.

صفحه 3
پنج شنبه ۶ مهر ۱3۹۶ 

۷ محرم ۱۴3۹ - شماره ۲۱۷3۴

عزاداریسخنرانمداح قبل از منبرتاریخایام مراسم

چهارشنبه، شب اول
مهر۹۶  ۵

آقای میرزا 
محمدی

 حجت االسالم 
سیداحمد خاتمی

آقای منصور 
ارضی

پنجشنبه، شب دوم
مهر۹۶  ۶

آقای مهدی 
سماواتی

 حجت االسالم 
کاظم صدیقی

آقای حسین 
سازور

 شب سوم،
شب تاسوعا

جمعه، 
۷مهر۹۶

آقای علی اکبر 
قلیچ

 حجت االسالم 
ناصر رفیعی

آقای محمدرضا 
طاهری

 شب چهارم،
شب عاشورا

شنبه، 
مهر۹۶  ۸

آقای علی
 آئینه چی

 حجت االسالم 
مسعود عالی

آقای محمود 
کریمی

 شب پنجم،
شام غریبان

یکشنبه، 
۹مهر۹۶

آقای علی
 انسانی

 حجت االسالم 
علیرضا پناهیان

آقای میثم 
مطیعی

 شب
 ششم

 

دوشنبه، 
۱۰مهر۹۶

آقای مرتضی 
طاهری

حجت االسالم  
سیدحسین حسینی قمی

آقای سعید 
حدادیان

برنامه مراسم عزاداری محرم ۱۴3۹
 در حضور رهبر انقالب

سرلشکر  سلیمانی  در  محفل رزمندگان  اسالم اصفهان:

اگر كسی خطایی نسبت به جمهوری اسالمی كند پوزه اش را به خاک می كشیم
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: اگر کسی خطایی نسبت به جمهوری اسالمی کند 
همه  توانمندی ها به دفاع می پردازند، همه عالم اسالمی 

امروز به این نظام تکیه کرده است.
به گزارش تســنیم، سرلشکر قاسم ســلیمانی در جمع 
عزاداران حسینی در محفل رزمندگان اسالم اصفهان با بیان 
اینکه حضور در اجتماعات اصفهان و با خصوصیات مردم این 
شهر برای هرکس شرف و افتخاری بزرگ است، اظهار داشت: 
هر جامعه ای که از انســان های فداکار تخلیه شــود شکست 
می خورد، من به عنوان یک برادر کوچک به همه مســئوالن، 
احــزاب، هنرمندان و... یک توصیــه می کنم، باید ببینیم چه 
 چیزی را بزرگ و چه  چیزی را کوچک و تحقیر می کنیم، اگر 
جامعه از انسان های فداکار تخلیه شود آنچه رخ می دهد همان 

است که بر سر امیرالمؤمنین)ع( آمد.
وی گفت: دشمن اگر عصبانی بشود یا نشود و اگر از این 
عصبانیت بمیرد جمهوری اسالمی همچنان قدرتمند است، اما 
دشمن جاهل و نادان است و خطا می کند، قدرت ما در منطقه 
قدرت پادگانی، پایگاهی و استثماری نیست، در همه منطقه 

پایگاهی رسمی از جمهوری اسالمی نمی بینید اما این کشور 
قدرتمند اســت، این قدرت برخاسته از چیزی است که شما 
)دشــمن( امکان مواجهه با آن را ندارید، این قدرت بر اساس 

منطق دفاع از مظلوم برابر ظالم است.
سرلشکر سلیمانی تصریح کرد: پادگان جمهوری اسالمی 

دل و عاطفه این مردم است، در این دنیای پرظلم، جمهوری 
اســالمی در برابر ظالمان ایستاده است، شما )دشمن( هرچه 
دارید به کار ببرید فلســطین را نمی توانید از ایران جدا کنید 
چون این اعتمــاد وجود دارد که جمهوری اســالمی مدافع 

حقیقی فلسطین است. 

فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: دشمن داعش 
را ایجاد کرد اما قدرت جمهوری اسالمی با آن به مقابله آمد، 
دشمن بارها مردم بی گناه لبنان را به خاک و خون کشید اما 
در سال ۲۰۰۶ جمهوری اسالمی پوزه آنها را به خاک کشید 

و این قدرت مذهبی و اسالمی است.
وی بیــان داشــت: این همه تــالش برای ایجــاد فتنه 
مذهبی شــیعه و ســنی انجام داد، رهبر معظم انقالب امر به 
ایستادگی کردند و امروز برادران دینی ما نزدیک ترین مدافع 
بــه خود را جمهوری اســالمی می دانند، ایــن نفوذ مردمی، 
پایدار و ماندگار اســت، اگر کسی خطایی نسبت به جمهوری 
اســالمی کند همه این توانمندی ها به دفاع می پردازند، همه 
عالم اســالمی امروز به این نظام تکیه کرده اســت. سرلشکر 
سلیمانی تصریح کرد: شــما )دشمن( اهل این نیستید که با 
قدرت مردمی مذهبی این نظام مقابله کنید، این قدرت قابل 
مواجهه و برخورد نیســت و کســی نمی تواند آن را شکست 
دهد، ان شاءاهلل این قدرت با همین منطق و رهبری حکیمانه 
 روز بــه روز افزایش پیــدا خواهد کرد، چه دشــمن بخواهد 

و چه نخواهد.

گزارش کیهان از تشییع حماسی شهید محسن حججی با حضور میلیونی مردم تهران

سالمفداییحسین)ع(

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمد امامی کاشانی 
در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ســاعت ۱۰:4۰ در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با 
سخنرانی حجت االسالم علی ذوعلم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی با موضوع »مدرسه طراز فرهنگ عاشورایی« همراه خواهد بود. 

آیت اهلل محمد امامی کاشانی نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.

سرویس سیاسی-
می دانی و می دانم که روزنامه جای روضه نیست اما 
مگر می توان از اجتماع دیروز میدان امام حســین)ع( 

نوشت و روضه نخواند؟  
روز عاشــورا چون همه اصحاب به شهادت رسیده و جز 
اهــل بیت امام به جای نماندند، علــی اکبر که از همه مردم 
زیباروی تــر و از نظر اخــالق از همه نیکوتر بــود، از پدرش 
کســب اجازت کرد و امام وی را رخصت میدان داد. امام نظر 
نومیدانه ای به فرزند افکند و چشــمان مبارکش فرو هشت و 

بگریست و فرمود؛ 
»خداوندا! گواه باش، به تحقیق جوانی به جنگ و مبارزت 
شــتافته که اشــبه الناس از نظر خلقــت و خلق و منطق به 
رســولت صلّی اهلل علیه و آله می  باشد. هر گاه اشتیاق زیارت 

پیامبرت را می  یافتم او را می  نگریستم.«
بعد صیحه برآورد و فرمود: »ای پسر سعد! خدا رحمت را 

قطع کند آن گونه که قطع رحم کردی.«
علی اکبر به میدان شتافته و جنگ سختی نمود و جمعی 
کثیر از کفار را از پای درآورد. آنگاه نزد پدر بازگشت و عرض 
کرد: پدر جان! تشنگی مرا کشته و سنگینی سالح توان را از 

من برده، آیا جرعه آبی هست؟
حســین سالم اهلل علیه بگریست و فرمود: » پسر جانم! از 
کجا آب بیابم، اندکی مقاتله نما، چقدر نزدیک است که جّدت 
محّمد صلّی اهلل علیــه و آله را زیارت کنی و او تو را با جامی 
سرشار از آب سیراب کند که بعد از آن هرگز تشنه نگردی.«

علی اکبر به میدان بازگشــت و رزم مردانه ای کرد تا آنجا 
کــه تیرها و نیزه ها امانش ندادند و از هر ســو بر او تاختند...

حسین علیه الّسالم به سرعت خود را به معرکه رساند، صورت 
بر صورت فرزند نهاد و فرمود: »خداوند بکشد قومی را که تو را 

تشییع پیکر شهید حججی بازتاب گسترده ای در 
رسانه های جهان داشــت؛ واشنگتن پست در گزارش 
خود عنوان کرد که »رزمنده ایرانی همچون یک نماد 
تشییع شد« و خبرگزاری فرانسه نیز حمایت گسترده 
ایرانیان از مبارزه با داعش در سوریه و عراق را در پی 

شهادت او مطرح کرد.
روزنامه آمریکایی »واشنگتن پســت« با  اشاره به مراسم 
دیروز )چهارشنبه( در تشییع پیکر شهید »محسن حججی« 
که چندی پیش به دســت تکفیری هــای داعش در مناطق 
مرزی ســوریه با عراق به شهادت رســید عنوان کرد، سرباز 
ایرانی که توســط داعش در سوریه ســر بریده شد، همچون 

یک نماد تشییع شد.
در ابتدای این گزارش نوشــته شده است که رهبر معظم 
ایران و هزاران نفر دیگر برای یک ســرباز جوان ایرانی که در 
سوریه توســط داعش سر بریده شــده بود، عزاداری کردند. 
]شهادت[ محسن حججی نظر بسیاری از مردم ایران را جلب 
کرد و از زمان قتل ایــن جوان ایرانی، در نوارهای ویدئویی و 

آثار هنری از حججی یاد شده است.
روزنامه واشنگتن پســت درخصوص مراســم بزرگداشت 
حججی نوشــت، آیت اهلل »علی خامنه ای« رهبر معظم ایران 
در نزدیکی تابوت حججی که پرچم ایران به دور آن پیچیده 
شده بود، نماز خواند و ســپس عزاداران گل هایی را بر باالی 

تابوت وی قرار دادند.
به گزارش فارس، روزنامه واشنگتن پست در ادامه افزود: 
در این مراسم عزاداری شعارهای »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ 

بر آمریکا« ســر داده شــد. حججی یکی از جمله مستشاران 
نظامی ســپاه ایران است که در عراق و سوریه کشته ]شهید[ 

می شوند.
واشنگتن پست نوشت، در حالی که داعش تالش داشت 
تا با دستگیری و سر بریدن وی به عنوان یک تبلیغ برای خود 
اســتفاده کند، بســیاری در ایران نگاه متفاوتی دارند. تصویر 
حججــی در نوار ویدئویی داعــش، وی را در حالی که بعد از 
دستگیری صبورانه ایســتاده بود، نمایش داد و دود از پشت 
ســر او در بیابان بلند شده بود و همین حس میهن پرستی را 

در ایران برانگیخت.
اتحاد تمام طیف های سیاسی حول محور این شهید 

»زهرا عباسی« همسر ۲۳ ساله شهید حججی پیش تر در 
رســانه ها گفته بود: »به عکس او نگاه کنید، هیچ نشانه ای از 
ضعف علی رغم آنکه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر 
شــده است، مشــاهده نمی شود. هیچ ترســی در چشمانش 
مشهود نیست. همه شجاعت و رشــادت است. وی همچون 

کوه است.«
آیت اهلل خامنه ای از محســن حججی به عنوان »شــهید 
عزیز« یاد کرده است و »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران 
نیز حججی را مورد تحســین قرار داد که نشان داد که مردم 

ایران تا چه اندازه آمادگی فداکاری دارند.
این گزارش اضافه کرد کــه مرگ حججی موجب اتحاد 
بی سابقه ای میان اصولگرایان، میانه روها و اصالح طلبان ایران 
شد و بســیاری از فعاالن، هنرمندان، ورزشکاران، ستارگان و 
سیاستمداران از جمله »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران 

پیام های تسلیت برای حججی ارسال کردند.
حمایت گسترده مردم ایران از نبرد با داعش

خبرگزاری فرانسه نیز در این باره نوشت: »سیل جمعیت 
عظیمــی از افــراد در دریایی از رنگ های قرمز و ســیاه، روز 
چهارشنبه برای سوگواری سربازی که به نماد و سمبل جنگ 
با داعش تبدیل شده است،  به مرکز تهران آمدند. دستگیری 
و بریده شــدن سر محســن حججی،  جوان ۲۵ ساله نیروی 
داوطلب ســپاه پاسداران، حمایت گســترده و نادر عمومی از 
کارزار نظامی ایران در سوریه و عراق را به دنبال داشته است.«
آسوشــیتدپرس نیز در گزارشی برای مخاطبانش تشریح 
کرد: »هزاران ایرانی برای تشــییع پیکر یکی از ســپاهیانی 
که توسط داعش در ســوریه به شهادت رسید جمع شدند... 
شهادت محسن حججی جوان ۲۵ ساله، ایرانی ها را عصبانی 
کرده است. ایران شــهدای زیادی در پی اعزام نیروهایش در 

عراق و سوریه برای مبارزه با داعش داشته است.«
ایــن پایگاه خبری در ادامه نوشــت: »از زمان شــهادت 
محســن حججی، هنرمندان و دیگران صحنه مرگ حججی 
را در ویدئــو و یا در قالب نقاشــی هایی یــادآوری کرده اند. 
 شــهادت آگاهانه ابعاد مقدســی در مذهب شیعه دین اسالم 

دارد.«
شنگتن پســت،  ا و یلی،  ن  د مه های  دیلی میل، سا نا ز و ر
»سانفرانسیسکو کرونیکل« و پایگاه میدل ایست آی هم این خبر 
را به نقل از خبرگزاری های آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه 
پوشــش داد و شــبکه خبری رودا هم در پوشش این خبر به 
حضور ایرانیان در مراسم تشییع پیکر شهید حججی  اشاره کرد.

واشنگتن پست: رزمنده ایرانی مانند یک نماد تشییع شد

وقتی رسید به »ای لشــگر صاحب زمان آماده باش 
آماده باش/ بهر نبردی بی امــان آماده باش آماده باش« 
مردی که جوانی را پشــت سر گذاشــته بود، گمانم یاد 

کربالی جبهه ها کرد و شانه هایش بیش از پیش لرزید...
در این حماســه کــم نظیر کــم نبودند مــردان و 
زنان، پســران و دختران جوانی که شــاید ظاهرشان نیز 
اللهی نبود اما اشــک و آه آنان در مشــایعت شهید  حزب 
مدافع حرم و مصیبت حضرت سیدالشــهدا سالم اهلل علیه 
چیزی کم نداشــت و البته چه جــای تعجب که به قول 

کشتند، چه چیز آنها را بر خدا و بر دریدن حرمت رسول اهلل 
صلّی اهلل علیه و آله جری کرده، بعد از تو تفو بر دنیا.« حضرت 
به خیمه بازگشت و جوانان بنی هاشم را به بازگرداندن پیکر 
علی اکبر خواند. او نخســتین شهید کربال بود که پیکرش را 
حضــرت از میدان نیاورد، چرا که ارباً اربا شــده بود... جوانان 

حرم با بوریا راهی میدان شدند...
ســاعاتی بعد که از مــردان و جوانان و حتــی نوجوانان 
بنی هاشــم دیگر کسی برجای نمانده بود، امام بر نیزه غریبی 
تکیه کرد و به میدان نگریســت و ندا داد؛ آیا کسی هست مرا 

یاری کند؟
صدایی برنخاست... دیروز اما عاشورایی دیگر بود و تهران 
کربال شــد. مگــر نگفته اند کل یوم عاشــورا کل ارض کربال. 
حماســه دیروز را یکی از یاران حسین)ع( پس از ۱4۰۰ سال 
رقم زد. او که به ندای تاریخی و ابدی هل من ناصر موالیش، 

لبیک گفته بود و غوغا بپا کرد.
* علی اکبر انقالب

میدان امام حسین)ع( میعادگاه سوگواران عاشورایی شد 
تا پیکر بی سر یکی از علی اکبرهای انقالب بدرقه و تشییع و 
اینگونه با سیدالشهدا تجدید عهد کنند که موال! اگر در کربال 
نبودیم تا تو را یاری کنیم، امروز هســتیم و ایســتاده ایم و 

نخواهیم گذاشت که پرچم سرخت بر زمین افتد.
کلمات را یارای آن نیست که حماسه تشییع شهید مدافع 
حرم، پاســدار رشید اسالم محســن حججی را توصیف کند. 
جمعیت انبوهی که در میدان امام حســین)ع( و خیابان های 
اطراف غوغا بپا کردند و زیر آفتاب ســوزان، پیکر شــهید را 
همچون نگینی در اقیانوس خــود در آغوش گرفتند و با دم 

حاج صادق آهنگران به سینه زدند و هق هق باریدند...
غم محسن به سینه هامان بود

بدنش در میان میدان بود
تا که ناگاه این خبر آمد
که پرستویم از سفر آمد

دل فرزند و همسرش روشن
همچنین دل رهبرش روشن
پسری که افتخار ایران است

وارث خون شرزه شیران است
خودش آمد ولی سرش هیهات
 آه، سخت است باورش، هیهات

این جوان های نسل امروزند
کین چنین از فراق می سوزند...

بی سر رسیده پیکر من
موال فدای تو سر من

آقا؛ »دل، متعلق به این جبهه اســت؛  حکیمانــه حضرت 
جان، دلباخته  به این اهداف و آرمان هاست.«

* میعاد در سحرگاه
اما میدان امام حســین)ع( دیروز مهمان دیگری نیز 
داشــت. محســن که دیدار و زیارت مقام معظم رهبری 
آرزویش بود، اندکی پس از سحرگاه در مسجد جامع امام 
حسین)ع( میزبان فرمانده معظم کل قوا بود. حضرت آقا 
در کنار پیکر شهید حاضر شدند و ضمن قرائت فاتحه بر 
تابوت وی بوســه زدند. پدر شهید را در آغوش گرفتند و 
فرزند خردسال شهید را نیز بوسیدند و خطاب به خانواده 
او فرمودند؛ »... خداوند ان شاءاهلل که درجات شهید را عالی 
کند. خدا شهید شما را عزیز کرد؛ ببینید چه غوغایی در 

کشور راه افتاده به خاطر شهادت این جوان. شهید خیلی 
هستند؛ همه  شــهدا هم پیش خدای متعال عزیزند لکن 
یک خصوصّیتــی در این جوان وجود داشــته -خداوند 
هیچ وقت کارش بدون حکمت نیست- اخالص این جوان 
و آن نّیــت پاک این جوان و بــه موقع حرکت کردن این 
جوان و نیاز جامعه به این جور شهادتی، این موجب شده 
که خدای متعال، نام این جوان شما را، شهید شما را، بلند 
کرد؛ بلندمرتبه کرد. کمتر شــهیدی را ما سراغ داریم که 
این جور خدای متعال او را در چشم همه عزیز کرده باشد. 

خداوند جوان شــما را عزیز کرد. خدا ان شاءاهلل به شماها 
اجر بدهد، به شما صبر بدهد، شما را ان شاءاهلل عزیز کند 
و ان شاءاهلل خداوند به همه تان -به مادر، به خانم ]ایشان[، 
به پدر، به همه  بازماندگان- عوض خیر بدهد و همه تان را 
توفیق بدهد که بتوانید به وظایفتان عمل بکنید در ادامه  

راه این شهید؛
خدا ما را هم قدردان شهدا قرار بدهد؛ ان شاءاهلل.«

چفیه و انگشــتری نیز به همســر صبور شهید هدیه 
دادنــد. این حضور پر نور و ســحرگاهی بر پیکر شــهید 
حججی، بــرای اهل معرفت و جوانان مشــتاق دیدار یار 
حرف ها دارد. تو بندگی چو گدایان به شــرط مزد مکن/ 

که خواجه خود روش بنده پروری داند...

* باران با صدای محسن
پس از پایان مداحی حاج صادق، صدای وصیت محسن 
خطاب به فرزند خردسالش علی در میدان طنین انداز شد؛ 
»سالم علی آقا، سالم بابا جان. چند کلمه ای می خواستم 
با تو حرف بزنم...ببخشــید باباجان که توی سن کودکی 
ولت کردم و رفتم. اگه ما نمی رفتیم به حرم حضرت زینب 
جسارت می شد...بعضی وقتا دل کندن از یه سری چیزای 
خوب باعث میشه یه سری چیزای بهتر بدست بیاری. من 
از تو و مامانت دل کندم تــا بتونم نوکری حضرت زینب 
رو بدســت بیارم. آرزو دارم خدا تو این سفر بهم نگاه کنه. 
خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید )به اینجا که 
می رسد صدایش می لرزد و می توان حلقه زدن اشک در 
آن چشم های تاریخ ساز را مجسم کرد( و سعی کن یجوری 
زندگی کنی که خدا عاشــق بشــه. اگه خدا عاشقت بشه 
خوب تو رو خریداری میکنه...« محســن گفت و شانه ها 
لرزیــد و در آفتاب پنجم مهرماه میدان امام حســین)ع( 

تهران، چشمی نبود که نبارد.
سپس حجت االسالم پناهیان پشــت تریبون حاضر 
شد و گفت؛ باید شــهید حججی را فخرالشهدای مدافع 
حرم نامید و احترامی که مردم برای این شــهید عزیز در 
طول این مدت قائل بودند و این تشییع باشکوه و تشییع  
دیگری که در شــهر خودشان خواهد بود، همه احترام به 
همه شهدای مدافع حرم است که برخی شان بسیار غریب 

هستند و راه برای شهید حججی باز کردند.
به سپاه پاســداران برای داشتن چنین پاسدارانی که 
خــود را کارمندی مزد بگیر نمــی دانند، تبریک گفت و 
اســرائیل را آمر و عامل اصلی خــون حججی ها خواند و 
وعده داد کــه ملت ایران و عزاداران حســینی)ع( انتقام 
این خون ها را به ســختی از این رژیم نامشــروع و سران 
فاســد آمریکا خواهند گرفت. جمعیــت یک صدا تکبیر 
 گفتنــد و صدایشــان همچون غــرش شــیر در میدان 

پیچید. 
بعد نوبت نوجوانان گروه ســرود نسیم قدر بود که با 

لباس رزم بر صحنه حاضر شوند و  بخوانند؛
ز کودکی خادم این تبار محترمم

چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم
به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم
کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم...

اجرای باصفای نوجوانان که به پایان رسید، خودروی 
حامل پیکر شهید محسن حججی اندک اندک به راه افتاد 
تا از میدان امام حسین)ع( وارد خیابان ۱۷ شهریور شود 
و سیل انبوه جمعیتی که ساعت ها منتظر زیارت او بودند 

نیز چشمشان روشن.
جمعیت انبوه در صبح روز کاری پایتخت به ســختی 
و کندی از خیابان ها و کوچه های اطراف به ســوی منزل 
و محــل کار خــود می رفتند. با دل هایــی معطر به عطر 

عشــق به شهید و شــهادت و چشــم هایی نمناک برای 
ابی عبداهلل الحسین و یاران دیروز و امروزش. 

پنجم مهرماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی مطابق با ششم 
محرم سال ۱4۳۹ هجری قمری. شیفتگان امام حسین)ع( 
برگ افتخار آمیز دیگری در تاریخ عاشقی به ثبت رساندند. 
برگی که پای آن با خون شــهید محســن حججی امضا 

شده است. 
اینک در شــب هفتم محرم کــه آخرین کلمات این 
گزارش نگاشته می شــود، از اصفهان خبر می رسد مردم 
اهل معرفت آن دیار نیز در اســتقبال و تشــییع پیکر بی 
ســر این فرزند دیار خود، در میدان امام)ره( حماســه ای 

دیگر آفریده اند. 
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