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هم ناِم فرزند شهید حضرت زهرا
مادرش او را به یاد فرزند شهید حضرت فاطمه 
زهرا)س( »محسن« نام نهاد. او از کودکی به اهتمام 
والدینش در مجالس اهل  بیت)ع( شرکت می  کرد. 
در نوجوانی در مراسم ویژۀ نوجوانان مداحی و قرآن 
قرائت می  کرد. از هفت سالگی وارد فضا و فعالیت های 
بسیج شد.اولین کتاب غیردرسی که از دست پدرش 

هدیه گرفت مقتل حضرت سیدالّشهدا)ع( بود. 
محسن در سال 85 در ایام نوجوانی با موسسۀ 
فرهنگی شهید کاظمی آشنا شد و به عضویت آن 
در آمد. یکی از نقاط عطف زندگی محسن حضور او 
عضویت در گروه جهادی شهید کاظمی و شرکت در 
اردوهای جهادی به منظور خدمت رسانی به مردم 

مستضعف بود. 
محسن حججی در سال ۹۱ در سن ۲۱ سالگی 
طی فعالیت فرهنگی خود با خانم زهرا عباسی دیگر 
عضو مؤسسۀ شهید کاظمی آشنا شد و برای ازدواج 
و عمل به سنت رسول خدا)ص( عمل کرد. همسر 
ایشان مهریه یک سکه و پنج مثقال طال و۱۲شاخه 
گل نرگــس و۱۲۴هزار صلوات و حفظ کل قرآن با 
معنی را برای ازدواج تعیین نمود که ایشان تا قبل 
از شهادتش توانست بیش از نیمی از قرآن را حفظ 

کند. البته بعدها همسرش مهریه  اش را بخشید.
محســن پس از گذرانــدن دوران تحصیالت 
متوســطه، در دانشکده افسری سپاه پذیرفته و در 
لشکر 8 نجف  اشرف عضو شد. در سال ۱۳۹۲ وارد 
ســپاه پاسداران شــد و پس از طی شش ماه دورۀ 
آموزش عمومی، دو سال تحت آموزش  های زرهی 

و جدیدترین تانک  های جنگی قرار گرفت.
او به خواست و اصرار خود در سال ۹۴ در حالی 
که منتظر تولد فرزندش بود به عنوان مستشار نظامی 
به کشور سوریه اعزام شد. علی رغم قاعدۀ اعزام هرنفر 
فقط یک بار، فرماندهان و همرزمانش در سپاه شاهد 
اصرار و پیگیری  های شدید وی جهت اعزام مجددش 
بودند، تا سرانجام موفق به دریافت مجوز اعزام مجدد 
شــد و در ۲7 تیر ۱۳۹6 برای مبارزه با تکفیری ها و 

داعشیان خون آشام عازم سوریه شد.
در سحرگاه دوشنبه ۱6 مرداد ۱۳۹6 در منطقه 
التنف ســوریه به همراه چند ایرانی دیگر در بین 
نیروهای گردان سیدالشهدای حشدالّشعبی عراق 
مشــغول مأموریت مستشــاری بودند که با حملۀ 

سنگین و غافلگیرانۀ داعش روبرو شدند.
حاصل این درگیری چندساعته شهادت چندین 
رزمندۀ ایرانی و عراقی مستقر در مقر بود. سرنوشت 
محسن نیز در این صحنه اسارت در عین مجروحیت 
رقم خورد. جنایتکاران داعشی در ۱8 مرداد ۱۳۹6 
محســن حججی را به شهادت رســاندند و سر و 

دست  هایش را از بدن جدا کردند.
پیکر این شهید معظم بدون سر و دست در ایام 

محرم وارد خاک پاک وطن شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید پس از ورود به 
کشور در روز چهارم مهر در مشهد و در روز پنجم 
مهر با حضور رهبر انقالب در کنار پیکر شــهید در 
تهران و در روز ششم مهر ۱۳۹6 مصادف با هفتم 
محرم ۱۴۳۹ در اصفهان و نجف  آباد برگزار و سپس 
پیکر مطهِر این شهید واالمقام و بلندمرتبه در گلزار 

شهدای نجف  آباد به خاک سپرده شد.  
در ادامه چند توصیف درمورد عظمِت این شهید 

واالمقام را نقل می  کنیم.
حّجت خدا در مقابل چشم همه

امــام خامنــه  ای شــهید حججــی را حجت 
خدا می  دانند: »شــهید ُحَججــی را خدای متعال 

مثل یــک حّجتی امــروز در مقابل چشــم همه 
گرفت.«۱۳۹6/05/۳0.

رهبر انقالب، پنج مهر ۱۳۹6 در کنار پیکر مطهر 
شهید محسن حججی فرمودند: 

»... خدا شــهید شما را عزیز کرد؛ ببینید چه 
غوغایی در کشور راه افتاده به خاطر شهادت این 
جوان. شهید خیلی هستند؛ همۀ شهدا هم پیش 
خدای متعال عزیزند لکن یک خصوصّیتی در این 
جوان وجود داشته - خداوند هیچ وقت کارش بدون 
حکمت نیست - اخالص این جوان و آن نّیت پاک 
ایــن جوان و به موقع حرکت کردن این جوان و 
نیاز جامعه به این جور شهادتی، این موجب شده 
که خدای متعال، نام این جوان شــما را، شهید 
شما را، بلند کرد؛ بلندمرتبه کرد. کمتر شهیدی 
را ما ســراغ داریم که این جور خدای متعال او را 
در چشم همه عزیز کرده باشد. خداوند جوان شما 

را عزیز کرد....« 
رهبــر انقالب در ۱۱ مهــر ۱۳۹6 در دیدار با 
خانوادۀ شهید حججی فرمودند: »امروز نام حججی 
یک نام برجســته و ممتاز و درخشانی در سرتاسر 
کشور شــده، این به برکت مجاهدت جوان شما و 

شهادت مظلومانۀ او است.«
ایشان در این دیدار از شهید حججی با عناوین 
»نماینده و سخنگوی شهدای مظلوم و بدون سر«، 
»نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه« و معجزۀ انقالب 

یاد کرده و سپس فرمودند:
 »به نظر من، در درجۀ اّول شــما خانواده و در 
درجۀ بعد مســئولین کشــور و بعد هم همۀ ملّت 
ایران مرهــون مجاهدت این جوان و  اشــباه این 
جوان هســتند؛ واقعاً همه مرهون این مجاهدتند. 
این مجاهدت همه را عزیز کرد؛ جمهوری اسالمی 
را عزیز کرد، کشور را عزیز کرد، ایران را عزیز کرد، 

ملّت را عزیز کرد.«
تربیت  شده و طلبیده شدۀ اهل بیت

آقــای محمدرضا حججی پدر شــهید درباره 
فرزندش این گونه گفته بود:

* فرزند من از ابتدا در امور فرهنگی و تبلیغاتی 
بســیار فعال بود و من او را این گونه تربیت نکرده 
بودم، بلکه او تربیت شدۀ اهل بیت)س( بود و شکر 
خدا همان گونه که خودش آرزو داشــت تحویلش 

گرفتند و سبب سرافرازی ما شد.
* ایشــان مقلد رهبر کبیر انقالب بودند و در 

تمامی زمینه ها آقا را قبول داشــتند و حتی زمانی 
که در امور فرهنگی شرکت می کردند هم به شدت 

روی این مسئله توصیه و تأکید داشتند.
* زمانی که محســن از طــرف اهل بیت)س( 
طلبیده شد همان صحنه را برای شهادت او مجسم 
کردند تا پیامی  باشد برای کل جهانیان که می توان 
عاشورا را در هر زمانی دید منتها باید دین و بینش 
در بیننده وجود داشــته باشد تا بتواند آن را درک 

کند.
)خبرگزاری تسنیم، ۲۲ /۱۳۹6/5(

می خواهم در راه رهبرم 
سرم را هدیه کنم

خانم زهرا مختارپور مادر شــهید حججی نیز 
بیان کرده بود:

* محسن قبل از ازدواجش نذر کرده بود ۴0شب 
جمعه به جمکران برود. بچه ام می رفت قم و از قم 
پیاده می رفت جمکران. وقتی به او گفتم خســته 
می شــوی این همه راه را پیاده می روی، گفت که 
من برای امام زمان)عج( می روم. برای همین خسته 
نمی شوم. این خاطره همیشه در ذهنم است که این 
بچه به عشق امام حسین)ع( و امام زمان)عج( چه 

کارهایی می کرد. 
* همیشــه می گفــت من می خواهــم در راه 
رهبرم سرم را هدیه کنم و همان هم شد. )باشگاه 

خبرنگاران جوان، ۱۳۹6/5/۳۱(
امام خامنه ای تنها نیست

دلنوشته  ای از خانم زهرا عباسی همسر شهید 
حججی:

» همســرم رفت که بگوید امام خامنه ای تنها 
نیســت... رفت که بگوید هنوز هم مردان خدایی 
هســتند... اگه کسی خواست  اشکی برای همسرم 
بریزد به اشکش هدف بدهد. برای حضرت زینب)س( 
و امام حســین)ع( گریه کنــد... همه زیر لب فقط 
بگوئید امــان از دل زینــب)س(... راهش را ادامه 

بدهید...«
همســر شــهید حججی همچنین درباره اش 

گفته بود:
* محســن دوست داشتنی  ام؛ چه انقالبی به پا 
کــرده ای؟! ببین. دنیا را زیر و رو کرده ای. دل ها را 
تکان داده ای. نه فقط در دنیای مجازی بیا و ببین 
برایت چه  کار کردند. برای آمدنت هم ســنگ تمام 
می گذارند. رهبرمان هم گفتند: »محسن حججی، 

حجت بر همگان شد«.
* محسن جان، مرد من؛ جوان دهۀ هفتادی، 
امروز علم اسالم افتاده است به دست تو، به نام تو. 
چگونه زندگی کرده  ای، که خدا عاشــقت شد. خدا 

که عاشقت شد تو را انتخاب کرد.
* من همه جا گفته ام همسر من قطعا به خاطر 
شــیر پاکی که خورد و نان حاللی که ســر سفره 
پدرشان بود، به این مقام رسید و البته خودش هم 
به حق امام حســین)ع( را شناخت و به نسبت به 

مقام ایشان معرفت پیدا کرد.
* چ قدر شوهر من پیش اهل بیت عزیز بود که 
از هرکدام یک نشانه گرفت و شهید شد. دیدم دشمن 
برای امام علی)ع( خنجر کشید، برای همسر من هم 
خنجر کشید، سر شوهر من را مثل امام حسین)ع( 
ازتن جدا کردند، محسن مثل علی اکبر جوان بود، 
مثل حضرت زینب)س( اسارت کشید... دیدم ارادت 
شوهر من به اهل بیت آنقدر زیاد بود که از هرکدام 

یک نشانه گرفت و شهید شد.
وصیت نامۀ پرشور و عاشورایی

بخشی از وصیتنامۀ شهید محسن حججی:
»... نمی  دانم چه شــد که سرنوشت مرا به این 
راه پر عشــق رساند... نمی دانم چه چیزهایی عامل 

آن شد...
بدون شک شیر حالل مادرم، لقمۀ حالل پدرم 
و انتخاب همسرم و خیلی چیزهای دیگر در آن اثر 

داشته است...
عمریســت شــب و روزم را به عشق شهادت 
گذرانده ام... و همیشــه اعتقادم این بوده و هست 

که با شهادت به باالترین درجۀ بندگی می  رسم...
همسر عزیزم زهرا جانم

اگر روزی خبر شــهادتم را شــنیدی بدان به 
آرزویم کــه هدف اصلی ام از ازدواج با شــما بود 
رســیدم و به خود افتخار کن که شــوهرت فدای 

حضرت زینب شد...
مبادا بی  تابی کنی، مبادا شیون کنی، صبور باش 
و هر آن خودت را در محضر حضرت زینب بدان... 

حضرت زینب بیش از تو مصیبت دید.
پدر عزیزم

همیشه و در همه حال الگوی زندگی و مردانگی ام 
تو بوده و هستی، اگر روزی خبر شهادتم را دیدی، 
زمانی را در مقابل خود فرض کن که حســین بن 

علی در کنار جگرگوشه  اش علی  اکبر حاضر شد...

داغ تو بیشتر از داغ اباعبداهلل نیست... پس صبور 
باش پدرم، می  دانم سخت است اما می شود...

مادر عزیزم
ام  البنین علیه االسالم چهار جوان خود را فدای 

حسین و زینب کرد و خم به ابرو نیاورد.
حتی زمانی که خبر شهادت پسرانش را به آن 
دادند باز از حسین سراغ گرفت؛ پس اگر روزی خبر 
شهادتم را شنیدی، همچون ام  البنین صبورانه و با 
افتخار فریاد بزن که مرا فدای حســین و حضرت 
زینب کرده  ای و مبادا با بی  تابی خود دل دشــمن 

را شاد کنی...
برادر عزیزم

اگر روزی مرا در لباس شهادت دیدی آن لحظه-
 ای را بــه یاد بیاور که اباعبداهلل بر بالین عباس ابن 

علی حاضر شد و داغ برادر کمرش را خم کرد...
مبادا ناسپاسی کنی، مبادا به هدیه  ای که تقدیم 

اسالم کرده  اید شک بیاورید...
خواهران خوبم

لحظۀ وداع با شما و مادرم و پدرم مرا به یاد آن 
لحظه  ای انداخت که اهل حرم حضرت علی اکبر را 
راهــی میدان جنگ می  کردند؛ پس اگر من هم رو 
سفید شدم غم و غصه و  اشک و نالۀ خود را فدای 
علی  اکبر کنیــد و مبادا داغ خود را از داغ دل اهل 

حرم بیشتر بدانید...
پسر عزیزم، علی جان...

ببخشید اگر قد کشیدنت را ندیدم و مرد شدنت 
را نظاره نکردم... ســعی کــن راه مرا ادامه بدهی... 
ســعی کن کاری کنی که سرانجام آن به شهادت 

ختم شود...
پدر و مادر همسر عزیزم...

همیشه شما را همچون پدر و مادر واقعی خودم 
می دانســتم و خوشحالم که سرنوشتم با حضور در 

خانوادۀ شما رقم خورد...
به شــما هم جز صبر و تحمــل چیز دیگری 
سفارش نمی  کنم، همیشه یاد داشته باشید علی اکبر 

حسین هم تازه داماد کربال بود...
اما چند وصیت کلی:

از والیــت فقیه غافل نشــوید و بدانید من به 
یقین رســیدم که امام خامنه  ای نائب بر حق امام 

زمان است.
از همۀ خواهــران عزیزم و از همۀ زنان امت 
رســول اهلل می  خواهم روز به روز حجاب خود را 
تقویت کنید، مبادا تار مویی از شما نظر نامحرمی 
را بــه خود جلــب کند؛ مبادا رنــگ و لعابی بر 
صورت تان باعث جلب توجه شود؛ مبادا چادر را 

کنار بگذارید...
همیشه الگوی خود را حضرت زهرا و زنان اهل 
بیت قرار دهید؛ همیشــه این بیت شــعر را به یاد 
بیاورید آن زمانی که حضرت رقیه سالم اهلل خطاب 

به پدرش فرمودند:
غصۀ حجاب من را نخوری بابا جان

چادرم سوخته اما به سرم هست هنوز...
از همۀ مردان امت رسول اهلل می  خواهم فریب 
فرهنگ و مدهای غربی را نخورید؛ همواره علی ابن 
ابی طالب امیرالمومنین را الگو و پیشوای خود قرار 

دهید و از شهداء درس بگیرید...
خودتان را برای ظهور امام زمان روحی له الفدا 
و جنگ با کفار به خصوص اسرائیل آماده کنید که 

آن روز خیلی نزدیک است.
همیشه برای خدا بنده باشید که اگر این چنین 
شد بدانید عاقبت همۀ شما به خیر ختم می شود...

اللهم عجل لولیک الفرج
ابِّیَن َعْنُه  اللَُّهَمّ اْجَعلِْنی ِمْن أَنَْصاِرهِ َو أَْعَوانِِه َو الَذّ
َو الُْمَسارِِعیَن إِلَْیِه فِی َقَضاءِ َحَوائِِجِه َو الُْمَحاِمیَن َعْنُه 

ابِِقیَن إِلَی إَِراَدتِِه َو الُْمْسَتْشَهِدیَن بَْیَن یََدیْه  َو الَسّ
آمین

1396/4/27
محسن حججی

به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید محسن حججی

نمایندهوسخنگویشهدایمظلوموبیسر
کامران پورعباس محسن حججی فرزند محمدرضا فرزند مرتضی فرزند شیخ 

ابوالقاسم حججی نجف آبادی در 21 تیر 1370 در خانواده  ای 
متدیّن در نجف آباد اصفهان متولد شد. جدش عالم فاضل 
شــیخ ابوالقاسم حججی از علمای به  نام نجف آباد است.

حوالی پنج عصر بود که رســیدیم اهواز. اول اسفند بود، ولی بهار جنوب به نیمه رسیده بود. آفتاب 
عصرگاهی با زرد نارنجِی رو به ســرخی اش، روی خِط افق، چنان رنگ ارغوانی پاشــیده بود، که چشم 
برداشــتن از آن، کار آدم های عاقل بود و از من برنمی آمد. خاک رنگارنگ خوزســتان توی آن ساعت، 
خیالم را تا دشت بی انتهای خاطرات جنگ برده بود. در طول جاده، از شوش تا اهواز، کتاب خاطره هایم 
را ورق زده بودم و تمام نمی شــد. یادهای دیروز، همچون درختی کهنســال، ریشه در اعماقم داشت و 
شاخ و برگش، دوباره پیش چشمم، به رقص و رویش درآمده بود. نزدیک اهواز، با دیدن نخلستان هاِی 
انتهای دشت آزادگان، که ۲8 سال پیش، آوازهایم را در پای نخل هایش ریخته بودم، دلم طوفانی شد 

و چشمم تا مرز بغض و باران پیش رفت. دلتنگی هایم به زمزمه نشسته بود:
ما بچه ها مردان شب های شکیبیم
مجروح تیر و ترکشیم و بی طبیبیم

داخل زرد قناری، زمزمۀ دلم مثل پرنده ای کوچک، آهسته از روی لبم برمی خاست و در فضای ماشین 
پر می زد و باز روی شاخۀ دلم می نشست. دوستاِن ُدور و برم توی مینی بوس، زمزمه را که می شنیدند، 

با کنجکاوی دنبال پرندۀ ناشناس می گشتند، ولی پیدایش نمی کردند...
از حملۀ سراسری عراق حدود چهار ماه گذشته بود که نیمۀ اول دی ماه 5۹ وارد اهواز شدیم. چند 
روزی در کیلومتر پنج جادۀ خرمشهر، پشت کارخانۀ »نورد«، جایی به نام »دّب َحردان« بودیم و بعد از سه 
چهار ماه، از این نقطه جاکن شدیم و رفتیم پشت پادگان »حمید«، نزدیک امامزاده ای که کنار خط آهن 
اهواز - خرمشهر بود. گنبد بسیار کوچکی داشت که عراقی ها با گلوله توپ یا تانک خرابش کرده بودند.

اسفند سال 60 منطقۀ عمومی »دشت عباس«، تپه های »میش داغ «؛
گروهان را از حومۀ پادگان حمید، جایی به اســم »آب تیمور« برداشتند و به عنوان پشتیبان، توی 
تپه های میش داغ، موقعیِت شهیدبهشتی مستقر کردند. قبل از عملیات فتح المبین بود. قرار بود هر وقت 
که الزم شــد، با یکی از یگان های عمل کننده توی عملیات، جابه جا بشــویم. بچه ها کنار جاده ای که به 
خطــوط مقدم و خاکریز تانک ها و توپخانۀ خودی می رفت، آمــاده حرکت بودند. اما واحدهای درگیر، 
چنان روی نیروهای چندملیتی صدام مسلط شده بودند که تا آخر عملیات هم، به حضور ما در خطوط 
درگیری نیاز نشــد. از ظهِر اولین روز عملیات، کار ما این شــده بود که؛ کنار جاده بایستیم و به اسرای 
مصری و ســودانی و عرب های آفریقایی و عراقی، خوشــآمد بگوییم! توی عملیات فتح المبین ۱5000 

اسیر دشت کرده بودیم.
یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد

که ازو خصم به دام آمد و معشوقه به کام

قافلۀ شوق )13(
منصور ایمانی

خزایی آن که از اهل خبر بود
و از رمز حیات، او با خبر بود

خبر می داد به ما، از صحنه رزم
همان جایی که جنگ خیر و شر بود

خزایی آن که او، در راه ایمان
ز خود هجرت نمود و در سفر بود

به راهی گام نهاد، کز روز اول
برایش این سرانجام جلوه گر بود
ز میدان های رزم، هرگز نترسید
که او در راه حق، جانش سپر بود

به پروازی بلند، شد آسمانی
برایش این شهادت، بال و پر بود
خوشا او را، که رست از دام دنیا
و در بازار شامش، رهگذر بود

علیرضا چخماقی

برای خبرنگار شهید: محسن خزایی

پرواز

یکی از محبوب ترین نویسندگان مطرح در 
ادبیات دفاع مقدس مریم عرفانیان است. قلم رسا 
و دین مدار او در شرح زندگی شخصی و سیره 
عملی شهدا و رزمندگان اسالم بسیار دلچسب و 
خواندنی است. وی با ذوق سرشار و لطافت روح 
و طبع حساس خود به دنبال بازی با کلمات و 
تصویرگری های تصنعی نیست؛ چون نویسنده ای 
متعهد است. متعهد نسبت به شهدا و پای بند به 
اصول و ارزش های الهی و انسانی. لذا دو عنصر 
عاطفه و صداقت پایه های اصلی نوشتارهای او 

را تشکیل می دهند.
برخی از آثار چاپ شده این نویسنده فعال 
عبارتند از: پائیز آن سالها، از جنس نور، فاتحان 
خرمشهر، از نگاه من، همسفر با قطره، دخیل، 
حنابنــدان، جرعــه ای از ملکــوت، تونلی زیر 
رودخانه، گرم ترین شب زمستانی، چشمه های 

شرجی و...
تازه ترین کتاب  اردیبهشــت«  »به وقــت 
عرفانیان با محوریت شهدای مدافع حرم است. 
در این اثر نویسنده با گام هایی استوار و صالبت 
در عمل و با سعه صدر از طریق گفت وگو با مادر 
و تنی چند از دوستان و همرزمان و همچنین 
از طریق مشــاهده فیلم ها و ویدئوهای مربوط 
به شهید حسن قاســمی دانا به نگارش کتابی 
پرداخته که قابلیت ماندگاری باالیی دارد. چون 
کتاب »به وقت اردیبهشــت« هم مستند است 
و هــم بهره مند از بار عاطفی و هم اینکه معطر 
به خاک شلمچه، معطر به عطر ناب حرمین و 

معطر به بوی شهادت است.
روایت کتاب از زبان سوم شخص و در قالب 
نوزده داســتان مطرح شده اســت با عناوینی 
چون: ظهر تب دار، هیچ برگی بی اذن تو زمین 
نمی افتد، آشتی، عطر خاک شلمچه، رقیبی که 
رفیق شد، وقت عاشقی، یک دوستی ناب، طعم 
تلخ شیرینی، هل من ناصر ینصرنی جانم می رود، 
یکی شبیه خودش، به من نگو بی معرفت، عصر 
پنجشــنبه، عملیات ثامن االئمه، خبری در راه 
است، بوسه ای که جا ماند، ما هم عباس توییم یا 
زینب)س(، سروهایی به قامت او، مسافر بهشت.
حکایت شهید مدافع حرم از این قرار است:
»شهید حسن قاسمی دانا در شهریور 6۳ 

در خراســان بدنیا آمد. از کودکی مدافع حق 
بود. در یازده ســالگی به بســیج پیوست و در 
هفده ســالگی مربی آموزش های نظامی شد. 
از همــان نوجوانی به طور خودجوش مداحی 
می کرد و در ســیزده ســالگی وقتی از اولین 
ســفر راهیان نور برگشت، انگار حسن دیگری 
از شلمچه برگشته بود و معرفت خاصی نسبت 
به شهدا یافته بود. او مؤسس و علمدار هیئت 
روضْهً الحســین)ع( بود. در ســال ۱۳۹0 به 
سوریه و از همانجا به کربال رفت. در فروردین 
۹۳ به طور داوطلبانه به سوریه رفت و به تیپ 
فاطمیون پیوست. معتقد بود اسالم مرز ندارد 
و هر جا اســالم در خطر باشــد باید به دادش 
برســیم. در تاریخ ۱8 اردیبهشــت ۱۳۹۳ با 
حملــه تکفیری ها به حی الزهــرا در لیرمون 
حلب که منطقه شیعه نشین محسوب می شد، 
درعملیات ثامن االئمه)ع( با فریاد یا ابوالفضل)ع( 
و رجزخوانی در حالی که نارنجکی بدست داشت 
مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و در ساعت 
۹ صبح به وقت سوریه در بیمارستانی در حلب 
به شهادت رسید. پنجشــنبه ۲5 اردیبهشت 
۱۳۹۳ همزمان با وفات حضرت زینب)س( شد 
آخرین وداع مادر و فرزند به وقت اردیبهشت.«
از البالی نوشــته های ایــن کتاب می توان 
انگیزه های شهادت طلبی شهید حسن قاسمی 
دانا را این گونه برشمرد. شوقی به لقاءاهلل، زندگی 
راستین، بزرگی روح و بدی زمان، دل بریدن از 
دنیای فانی و دل بستن به حقیقت باقی، اجرای 

حق و احیای اسالم.
کتاب »به وقت اردیبهشــت« تألیف مریم 
عرفانیان در ســال ۱۳۹7 توســط انتشــارات 
آستان قدس- به نشر- در ۱۴6 صفحه به چاپ 

رسیده است.
کتاب مزین به مقدمه بســیار زیبایی است 

به قلم نویسنده.
»گاهی باید رفت و به ســرانجام رســید. 
باید جوانــی را در نیمه راه بــه حال خودش 
گذاشت. مرزها را رها کرد و همچون سروی پر 
استقامت در برابر طوفان کفرایستاد. باید وصال 
را در سفری اخروی جست وجو کرد. این کتاب 
تکرار خاطرات مادری است از جوان رشیدش 

که برایش آرزوها داشت؛ روایت جوانی است که 
لحظه ای تاب ماندن نداشت و دلش برای پاسخ 
به ندای »هل من ناصر ینصرنی« تپید... او شور 
و شیدایی جوانی و زندگی آسوده را رها ساخت 
تا وقت عاشقی به سرانجام برسد. از روزمرگی ها 
و رسیدن های پست دنیوی دل کند و جوانی اش 
را در نیمه راه به حال خودش گذاشت و مرزها 
را رهــا کرد... کتاب حاضر قطره ای از عشــق 
بی کران جوانی است که پاسدار حقیقی بانوی 
کربال، حریم حرم ائمه)ع( و مدافع عشق شد. او 
رفت و به سرانجام رسید. سرانجامی تمام نشدنی 
برای کسانی که در راه سعادت نشانه هایی دیدند 
و به دنبــال حقیقت، مقصــد و نهایتی غایی 
هستند. ســرانجامی که مقصد همه سفرهای 
اخروی اســت. او رفت و مسافر بهشت شد. ... 
این کتاب قطره ای است از اشک دل تنگی های 
مادری که زیرسیاهی چادر جا ماند. این کتاب 
قطره ای اســت از دوستی های ناب... حیف که 
هیچ گاه نمی توان نقش اشــک های دلتنگی را 
به تک تک کلمات منتقل کــرد. و این روایت 

همچنان ادامه دارد...«
مریم عرفانیان در کتاب »به وقت اردیبهشت« 
فضایــل اخالقی و آرا و اندیشــه های مذهبی- 
عقیدتی شهید حسن قاســمی دانا را بی کم و 
کاست در خالل تحریرات خود درج کرده است. 
بر همین اساس مطالعه این کتاب فرصتی است 
برای نسل جوان که منزلت مبارزاتی شهید را به 

درستی دریابند.
ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود

آن دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود
در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

نگاهی به کتاب »به وقت اردیبهشت« نوشته مریم عرفانیان

عطر حرم، بوی شهادت
ناهید زندی پژوه

روحاني شهید محمد حمید اقارب پرست در 
ســال ۱۳۴6 در اصفهان دیده به جهان گشــود. 
خانواده اش پس از مدتي به شــهر تهران عزیمت 
کردنــد و محمد حمید تحصیــالت راهنمایي و 

دبیرستان را در تهران گذراند.
وی در دوران راهنمایــي مشــغول درس و 
تحصیل خود بود که با زمزمه هاي انقالب اسالمي 
آشنا شد. مشــاهده تظاهرات و راهپیمایي مردم 
در خیابان ها و گفت وگوهاي خانواده و دوستان و 
اقوام پیرامون ظلم و ســتم شاه و خوبي هاي امام 
خمیني)ره( باعث شــد که جاني تازه در محمد 

حمید شکل بگیرد.
روزها تظاهرات مدرسه را رها مي کرد و به صف 
مردم مي پیوست و از هیچ چیز هم بیم نداشت. 
گویي عشقي الهي او را به این مسیر کشانده بود. در 
دوران راهنمائی در مدرسه فعالیت انقالبی داشت 
و بعد از تعطیلي مدرســه به تظاهرات می رفت و 
مرتب بر روي دیوارها شعار می نوشت. سن او کم 

بود ولی فکر او بزرگ تر از خودش بود.
شــهید محمد حمید اقارب پرســت پس از 
پیروزي انقالب اسالمي فعالیتش را دو چندان کرد 
و در بسیج و کمیته هاي انقالب اسالمي حضوري 
فعال داشــت. او پس از اتمام درسش وارد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي شد و همه وسائل رزمی 
را فرا گرفت و حتي به بچه های کوچک تر از خود 

نیز آموزش می داد.
هنگامي که جنگ تحمیلي علیه ایران شروع 
شــد، محمد حمید فرصت را غنیمت شــمرد و 
تصمیــم گرفت که در جبهه هاي جنگ تحمیلي 
حماسه اي دیگر بیافریند و این بار در آنجا انجام 

وظیفه کند.
او براي رفتن به جبهه تنها یک مشکل داشت 
و آن هــم رضایــت مادرش بود کــه دلش نمي 
خواســت فرزند عزیزش از کنارش جدا شود و به 
مسلخ عشــق برود، اما این بار نیز محمد حمید 
موفق شد با اســتناد به سخنان نوراني و گهربار 
امام خمیني)ره( و عشــقي که پدر و مادرش به 
حضرت امام داشتند، رضایت آنان را جلب کند و 

به منطقه نبرد اعزام شود.
او همیشه خطاب به پدر و مادرش می گفت: 
»مگر شــما نمی خواهید به کربال بروید، خب من 
می روم و راه کربال را باز مي کنم و مطمئن باشید 

در بهشت خانه ای به شما خواهند داد«.
او فقط و فقط از خدا و امام حسین و باز کردن 
راه کربال سخن مي گفت و اینکه امام خمیني )ره( 

گفته اســت که به جبهه برویم و وظیفه هر فرد 
مســلماني است که فرمان رهبر و ولي فقیه اش را 

اطاعت کند.
محمــد حمید خیلی کم حرف بود و بیشــتر 
فکر مي کرد و گاهي ســاعت ها با خودش خلوت 
داشــت و به تفکر مي پرداخت. خاطرات کمي از 
زندگي این شهید عزیز و واالمقام باقي مانده است 
اما وصیت نامه وي موجود اســت که فرازهائی از 
وصیت نامه شــهید محمد حمید اقارب پرست را 

در ذیل مي خوانیم:
»حمد و ســپاس خدای را که آموخت درس 
زندگــی را به ما از طر یق قرآن و پیغمبر )ص( و 
بعد از او ائمه )ع( و فعاًل که ولی عصر)عج( است و 
چه خوب استادان به ما آموختند که در زندگی از 

چه کسانی کمک بخواهیم و نوکری چه کسانی را 
بکنیم و اطاعت از چه کســانی بکنیم و چه خوب 
آیه شــریفه »اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی 
االمر منکم« را به ما یاد دادند و چه خوب اربابهائی 

داشتیم و داریم.
پاکیزه و منزه اســت آن خدائی که این راه را 
بر ما آموخت... و آموخت که نوکری چه کسانی را 
بکنیم و آن بزرگوار بقیه اهلل است و آن همان قطب 
عالم بشــریت است و آخرین ذخیره الهی است و 
شــاید این نوکر ناقابل را در آستان مقدس قبول 
نماید و این برای من بس است که توانسته باشم 

نوکری او را انجام داده باشم.
 تابحال که به زیارتش موفق نشده ام و از این 
درد اعماق وجودم شعله ای می سوزد و متن وجودم 
را آتش می زند ولی مرتب و به کرات حس کرده ام 
که دســتی غیبی مــرا از پرتگاه ها نجات می داده 
ولــی باز من به طرف پرتگاه می رفته ام و او آقائی 
خــود را و اربابی خود را کرده و من خوب نوکری 

برایش نبودم.
او من را به ســفره خود راه داده ولی من نمک 
نشناسی کرده ام و حق نوکری را ادا نکرده ام. وای 
بر من اگر بمیرم و نوکر مهدی نباشم. نمی توانم این 
حرف را بزنم ولی می گویم حاضرم آرزوی دیدنت 
را بگــور ببرم ولی هیچوقت محبت تو و خاندانت 

از دلم بیرون نرود.

بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو
سخنم با همه دوســتان و آشنایان این است 
کــه بدانید فقط یک نفــر می تواند در کره زمین 
همه گرفتاری های شما را برطرف نماید و او وجود 
مبارک ولی عصر )روحی له الفدا( است. همیشه او 
را شــاهد بر اعمالتان بدانید و گرفتاری هاتان را با 

او در میان بگذارید.
خدایا عمرم را در فراموشــی تو و در گناهان 
گذرانیدم و تنها چشــم امید بــه درگاه تو دارم. 
بیامــرز گناهانم را زیرا تو حکم دادی به بندگانت 
برای پرستش خود و دستور دادی آنها را به دعا به 

درگاهت و خود ضامن اجابت آن شدی.
خدایا رو بــه تو دارم به عزت و جاللت دعایم 
را مســتجاب کن. »ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا 

سیئاتنا و توفنا مع االبرار«.
بــه جبهه حق علیه باطل به اختیار می روم تا 
کفر را نابود کنــم و پرچم توحید را در جهان به 
اهتزاز درآورم. این بار از رفتن شــوری دگر دارم 
گویــا ندای هل من ناصر ینصرنی حســینمان به 
گوش مي رسد که بپاخیزید و خود را در کنار آن 
حضرت می بینم که بسوی پیروزی و شهادت پیش 
مي روند. بلی خداوند می فرماید: از مومنین مردان 
راستگویی هستند که به عهد و پیمان خویش که 
با خدای خود بســته بودند وفا کردند و عده ای از 
آنان در انتظار شهادتند و هیچ عهد و پیمان خود 

را تغییر ندادند.
پدر و مادر مهربانم به سوی دیار عاشقان، به دیار 
کربالی حسینی و گویا امید رسیدن به لقاء محبوب 
میروم. وقت عروج فرا رسیده است اما رضایت شما 
در این امر بزرگ شــرط است و از شما مي خواهم 
که از این حقیر درگذرید و اشتباهات گذشته ام را به 
چشم احسان خود عفو کنید و برایم طلب آمرزش و 
مغفرت نمائید تا شاید از عذاب الهی در امان باشم.
مادرم مي دانم که تو زحمات بســیاری برایم 
کشیده ای و مرا از هر انحرافی در زندگی بازداشتی 
و دائم تذکر دادی که یاد خدا را فراموش نکنم ولی 
در مقابل بی احترامی های بسیاری بر شما کردم و 
اکنون مي خواهم به احتــرام آن مقام بزرگی که 
خداوند به شما عطا نموده از این خطاها درگذرید.

هرگاه شهید شدم در فقدان فرزند خود بی تابی 
نکنید ولی هرآنقدر دلتان ســوخت به درگاه خدا 
گریه کنید و  اشــک بریزیــد و از خداوند پیروزی 
رزمندگان اسالم و آزادی کربالی حسینی را طلب 
نمائید و حمد خدای را به جا آورید و صابر باشــید 

که این از نشانه های ایمان است.
آخرین توصیه شهید: 

و ای دوستان عزیزم ننشینید که شهدا راه کربال 
را باز کنند ، حرکت کنید بســوی جبهه های حق 
که از این فیض عظمای الهی بی نصیب نباشید که 
دیگر معلوم نیست چنین سفره ای در تاریخ انقالب 

اسالمی پهن شود و بهره ای ببرید.
و مبادا به خون شهدا خیانت شود و از فرامین 
امام سرپیچی کنید و در جامعه دست به احتکار و 
کم کاری بزنید و یا صحنه مساجد و نماز جمعه ها 
را خالی بگذارید که حضرت بقیهًْ اهلل االعظم ارواحنا 

له الفدا از شما راضی نخواهد شد.

شهیــــــــِد 
مجنــــــــــــــــون

سعید رضایی

یادبود سالگرد شهادت روحاني شهید 
محمد حمید اقارب پرست

آخرین توصیه شهید: 
و ای دوســتان عزیزم ننشینید که شهدا راه کربال را باز کنند ، حرکت 
کنید بسوی جبهه های حق که از این فیض عظمای الهی بی نصیب نباشید 
که دیگر معلوم نیست چنین سفره ای در تاریخ انقالب اسالمی پهن شود 

و بهره ای ببرید.
و مبادا به خون شــهدا خیانت شود و از فرامین امام سرپیچی کنید و 
در جامعه دســت به احتكار و کم کاری بزنید و یا صحنه مساجد و نماز 
جمعه ها را خالی بگذارید که حضرت بقیهًْ اهلل االعظم ارواحنا له الفدا از 

شما راضی نخواهد شد.


