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نامکرر
ّ

ســا م و ا ر ث آ ز ا د ه پیمبر هــا
عصــاره دل آیینهگــون کوثرهــا
محمد! مســیح! ابراهیم!
کلیــم! نوح! ّ
خالصــه دل پــاک پیا مآورهــا
روان شده است به رگهای آسمان خونت
که میزند به هــوای تو نبض خاورها
نه شایدی ،نه گمانی ،به حتم میآیی
خدا نشــانده تــو را در تمــام باورها
بــه کاهنان پــر از ا ّدعا خبــر بدهید
شــنیده شد نفس یوسف از پس درها
نفس بکش که در این عصر زرد پاییزی
نســیم پر شــود از عطر پاک گلپرها
بیــا و از جگر ریــش ریش باغ بپرس
چهها گذشــته بدون تــو بر صنوبرها
چه بیحواس زمینی! چه ظهر غمگینی
تــو را ندید که میآیی از پی ســرها
تــو را ندید که با ذوالفقار خاموشــت
نشســتهای چه غریبانه بین خنجرها
چگونه «ناحیه» خواندی کنار آن گودال؟
قدت به یاد خواهرها؟
شده
خم
چقدر
ّ
هزار شــاعر نــور و هزار شــعر صبور
کشــاندهاند تــو را تا خیــال دفترها
هزار بــار نوشــتند و تازگــی داری
نامکر رهــا...
طالیــهدار تمامــی
ّ
حسنا محمدزاده

بی تو

جمعههــا را همه از بس که شــمردم بیتو
بغض خود را وســط ســینه فشــردم بیتو
بــس که هر جمعه غروب آمد و دلگیرم کرد
دل بــه دریای غــم و غصه ســپردم بیتو
تا بــه اینجا کــه بــه درد تو نخــوردم آقا
هیــچ وقت از تــه دل غصه نخــوردم بیتو
چــارهای کن ،گــره افتاده بــه کار دل من
راهــی از کار دلــم پیــش نبــردم بیتــو
ســالها میشــود از خویش ســؤالی دارم
مــن اگــر منتظــرم از چــه نمــردم بیتو
با حســاب دل خــود هر چه نوشــتم دیدم
مــن از ایــن زندگیم ســود نبــردم بیتو
گــذری کن بــه مــزارم به خــدا محتاجم
مــن اگر ســر بــه دل خاک ســپردم بیتو
محمدجواد پرچم

ماه حقیقی

دوبــاره پنجــره را بيخبــر نخواهــي ديد
َو چشــم خســته من را به در نخواهي ديد
هميــن که مــاه حقيقي بر آيــد از دل چاه
در آســمان اثــري از قمــر نخواهــي ديد
ميان ماســت ،همينجا؛ به دورتر هر قدر -
کــه خيرهتر بشــوي بيشــتر نخواهي ديد
چنين که در پي او خيرهاي به صحرا ،هيچ -
به جــز دو بوته بيبــار و بــر نخواهي ديد
تمام درد همينســت ،مرد کم هســت و -
ميــان ســينه مــردان جگر نخواهــي ديد
ز خيــر تيــغ گذشــتيم دستشــان حتّي
بــراي ولولــه طبل و ســپر نخواهــي ديد
ولــي مــن و تــو دو کوهيــم ،کوههايي که
ميــان ســينهمان جــز شــرر نخواهي ديد
دو کــوه تکيه بــه هم دادهايم و از دشــمن
به خون ســينه مــا تشــنهتر نخواهي ديد
خالصه حرف زيادســت ،اگر به هم برســيم
جــداي اين کــه زمين را زبــر نخواهي ديد
دوبــاره پنجــره را بيخبــر نميبينــي
َو پلک خســته مــن را بــه در نخواهي ديد
جواد شیخاالسالمی

السالم علیک

به دلم دیدنت برات شــده ،به خدا صبح و شــام منتظرم
همــه روزها ولي بــه خصوص ،آخر هفتههــام منتظرم
نه شــبيهم به هر مســلماني ،نه نماز درست و درماني...
چه بگويم خودت كه ميداني ،من چه اندازه خام منتظرم
منبرت جاي خطبهخوانیهاست ،چقدر جمعهها برو و بياست
ســجادهها شلوغ رياست ،من در اين ازدحام منتظرم
سر
ّ
ندبه خوانهاي خوش صدا جمعند ،همه كلّه گندهها جمعند
انتظار خواص ،اين جوري ســت ،من شبيه عوام منتظرم
جیبها جیرهخوار ُسبحه شده ،لقمهها لقمههای شُ بهه شده
انتظــارت حــال بعضیها ،لــب بیتالحــرام منتظرم
تو كجا؟ من كجا؟ چقدر سراب؟ ساقي سالهاي قحط شراب
من ولي با همين وجود خراب ،دست در دست جام منتظرم
زود تا محتســب خبر نشــده ،ریشــه تاکها تبر نشده
کار من تا خرابتر نشــده ،تا همین جــا تمام ،منتظرم
بيجواب از تو بر نميگردد ،گريههای ســام هيچ كسي
عليكالســام منتظرم
الســام عليــك يا موعــودَ - ،و
ّ
ّ
علی فردوسی

بهار چمن

كاش میآمــدی و با تو جهــان گل میكرد
گلشــن جان گل میكرد
از گلســتان ُرخت
ِ
ميشــكفت از قدمت خنده به لبهای زمین
با تماشــای حضــو ِر تو زمــان گل میكرد
از شــمیم نفســت ،بــاغّ ،
معطــر میشــد
چهرهات در دل ِو چشــم نگران گل میكرد
هيچ دل نيســت كه سودایی دیدار تو نیست
كاش بــا آمدنــت دامن جــان گل میكرد
تــو بهــار چمنــی ،وقــت شــكوفايی گل
كاش بــا آمدنت خواب خــزان گل میكرد
سبزه با عشق تو در دشت و چمن میروييد
الله با مهــر تو پنهان و عيــان گل میكرد
ميگذشــتی اگر از دشت ،بـــه همراه نسيم
خــاک ،با ديدن تو رقصكنــان گل میكرد
جای جنگ و جدل و دشــمنی و خونريزی
عشــق ،در بــاغ تم ّنای جهــان گل میكرد
محبــت پژمرد
مهر افســرد ،وفا ســوختّ ،
كاش اين دشت ،كران تا به كران گل میكرد
باز گــردای گل پنهان شــده در متن بهار
كاش میآمــدی و با تو جهــان گل میكرد
محمد روحانی

آقای ترامپ! ملتی که محسن حججی دارد
پوزهات را به خاک میمالد

سرویس سیاسی-
در روزهای اخیر ترامپ از یکســو فرمان اجرای
تحریمهای ضد ایرانی را صادر کرده و از سوی دیگر
پیشنهاد مزورانه مذاکره را مطرح کرده است .خطاب
به ترامپ قمارباز باید گفت ملتی که محسن حججی و
حججیها دارد ،پوزهات را به خاک میمالد.
 16مرداد  96یک فایل ویدئویی از لحظه اســارت یکی
از غیورمردان مدافع حرم به دســت تروریستهای تکفیری
داعش ،در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت.
شهید بزرگوار «محســن حججی» در منطقه «التنف»
در محدوده مرزی سوریه ،عراق و اردن و در حالیکه در بین
نیروهای گردان سیدالشــهدای حشدالشّ عبی عراق مشغول
مأموریت مستشاری بود ،اســیر میشود .طبق فیلم انتشار
یافته توســط داعش ،شهید محسن حججی در پشت سنگر
و در حالیکــه پیکرهای نیمه جان تعدادی از همرزمانش بر
زمین افتاده بود توســط یکی از تروریستهای داعشی اسیر
میشود.
صحنه اســارت شهید محســن حججی در عین حال
که اندوه بزرگــی بر دل هموطنانمان گذاشــت ،اما حاوی
یک درس بزرگ برای همگان بود .هنگامی که این شــهید
بزرگوار با بدنی مجروح به دست داعشیهای خونخوار افتاد،
هیچ رعب و وحشــتی در نگاه او نبود و آنچه در چشمان او
میدرخشید ،غرور بود و صالبت ،بدون ذرهای ترس!
همه میگفتند انگار آن داعشــی در دســتان محسن
اســیر شده اســت ،که این همه ترس و واهمه در چهرهاش
موج میزند .حقا که محســن شــیربچه حیدر کرار بود و با
شجاعتش درس مردانگی به همگان داد .محسن حججی با
صبــر الهی و چهره مقاوم و معصومش باعث موج بینظیری
از وحــدت و یکپارچگی فکری و عاطفی در ایران ،منطقه و
حتی سایر ملل دنیا شد.
در واقع فیلم اســارت شهید حججی ،تابلوی تمام عیار
فرهنگ  ۱۴۰۰ساله عاشــورایی بود که در آن «ما رأیت اال
جمیال» موج میزد .تصویر اســارت او در آن غروب سوخته
و غمآلود ،روضه مصوری بود که ســدههای متوالی از منابر
شــنیده بودیم .جامعهای که هر ساله قصه پرغصه کربال را
شنیده بود ،این بار تصویری نه از جنس فیلم سینمایی ،بلکه
واقعیت عینی را تجسم آن مییافت.
عزت محسن
جنایتکاران داعشــی در  18مرداد سال گذشته محسن
حججی را پس از شــکنجه به شــهادت رســاندند و سر و
دستهایش را از بدن جدا کردند.
تروریستهای جنایتکار داعشــی از صحنه دستگیری
و شکنجه و شــهادت و پیکر بیسر محســن فیلم مستند
حرفهای ســاختند و خواستند به خیال خود سربازان جبهه
حــق را تحقیر و مردم و مســئوالن ایرانــی را دچار رعب،
وحشــت و اختالف در مبارزه با شیاطین کنند؛ اما غافل از
آن بودند که اراده خدای متعال چیز دیگری است و همانطور
که در قرآن فرموده اســت« :تع ّز َمن تَشاء و ّ
تذل َمن تَشاء»،
انتشــار این تصاویر موجب عزت محسن حججی و عظمت
مجاهدت او در برابر دشمنان و وحدت و یکپارچگی بیسابقه
بین همه اقشــار و گروههای اجتماعی شد .همه جا حرف از
شجاعت و پایداری و استحکام او بود.
محسن با صالبت ما را
مردم منتظر ایران ،که حاال همه
ِ
میشناختند ،از شهادت مظلومانه و حسینوار او ،اندوهناک
شدند و از طرق مختلف به خانواده او تبریک و تسلیت گفتند.
وبگاه آمریکایی المانیتور 24-مرداد  -96در گزارشــی
نوشــت« :با دست به دســت شدن تصاویر اســارت و بدن
بیسر محسن حججی ،مقامات ایرانی و کاربران شبکههای
اجتماعی فورا همدردی و تســلیت خودشان را به والدین و
همســر حججی ابراز کردند و قول به پاکســازی منطقه از
داعش دادند .شــهادت محســن حججی ایرانیها را متحد
کرد».
او انتخاب شد
شــهيد حججي در شــرح آنچه او را وادي به وادي به
معرکه عاشــورا و در نزديکي ميدان صفين کشــانده سخن
ميگويــد و به واقع معلوم ميشــود او به دقت براي چنين
صحنهاي انتخاب شده اســت .اين شهيد مي گويد در سال
« 85آنقدر به مادرمان حضرت زهرا متوسل شدم تا در اوج
جواني مسيري را برايم روشن کند .اين مسير آشنايي با شهيد
کاظمي و حضور در موسسه فرهنگي کاظمي بود ...انگار حاج
احمد دســتم را گرفت و ره صد ســاله را به سرعت پيمودم
و آنگاه که زمان ســربازيام فرا رســيد ،خدمت در مناطقي
دورافتــاده را انتخاب کردم» بعد قصــه ازدواجش را اينطور
شرح ميدهد« :به واسطه شهدا با دختري آشنا شدم و خدا
را شاکرم که حاج احمد از دختران پاک دامنش نصيبم کرده
است؛ همنام حضرت زهرا سالم اهلل عليها»! جالب شرط دو
طرف در اين ازدواج است «اين خانواده شرطشان اين بود که
به دليل نداشتن فرزند پسر برايشان فرزند با ايماني باشم و
از اين رو دختر مومن و پاکدامنشــان را با مهريهاي ساده به
عقدم درآوردند و من هم تنها خواستهام از ايشان مهيا کردن
زندگي براي رسيدن به سعادت و شهادت بود».
ادامه مســير اين شهيد حضور در ســپاه است که اين
را نيز وامدار حاج احمد کاظمي اســت« :يکــي از راههاي
رســيدن به خداوند متعال و قرار گرفتن در مســير اسالم و
انقالب ،عضويت در ســپاه است و همين جا بود که باز حاج
احمد کمکم کرد و لياقت پوشــيدن لباس سبز پاسداري را
نصيبم نمود» و چيــزي نميگذرد که معرکه جنگ احزاب
در سوريه درميگيرد و او وارد اين وادي ميشود .اما جداي
از انگيــزهاي که در دفع متجاوزان و متجاســران دارد ،هيچ
چيزي جز لقاء خونين محبوب او را راضي نميکند و در درد
دل با مادرش ميگويد« :مادر جان اولين باري که به سوريه
اعزام شــدم دريچههاي بزرگي به رويم باز شد ،اما نميدانم
اشــکال کارم چه بود که خداوند مرا نخريد و از اين رو وقتي
بازگشــتم چهل روز به جمکران رفتم و از خداوند طلب باز
شدن مسير پروازم را کردم ،تا اينکه يک روز فهميدم مشکل
رضايت مادر اســت» جالب اين اســت که شهيد از مدتها
قبل چنان به شهادت خود و جايگاه وااليش در عقبي يقين
دارد که ترديدي در داشــتن مقام شفاعت نميکند .او براي
جلب رضايت مادرش نجواي عجيبي دارد و اســتداللهاي
او همــه رنگ و بوي فاطمه زهرا ســاماهلل عليهــا دارد .او
خطاب به مادرش ميگويد« :تصميم گرفتم و آمدم به دست
و پاي تو افتادم و التماســت کــردم و گفتم مگر خودت مرا
وقف و نذر خانم فاطمه زهرا(س) نکرده و نامم را محســن
نگذاشتي؟ مادر جان حرم حضرت زينب(س) در خطر است
اجــازه بده بروم...نکند لحظهاي شــک کني به رضايتت که
من شفاعتکنندهات خواهم بود و اگر در دنيا عصاي دستت
نشــدم در عقبي نزد حضرت زهرا(س) سرم را به دست گير
و ســرافراز باش چون ام وهب»! و دســت آخر مي نويسد:
«حاال انگار سبکتر از هميشهام و خنجر روي بازويم نيست
و شــايد بوي خون اســت که مي آيد ،بوي مجلس هيئت
موسسه و شــبهاي قدر و ياد حاج حسين بخير که گفت
موسسه خون ميخواهد و اين قطرهها که بر خنجر ميغلتند
ارزاني حاج احمدي که مسير شيب الخضيب شدنم را هموار
کرد...
«علی» و «شهادت»
شهید بزرگوار محسن حججی ،جواني که چون به بلوغ
ميرســد به صديقه طاهره متوســل ميشود و او محسنش
را به «حاج احمد کاظمي» ميســپارد .بعد براي سربازي به
نقطهاي دوردســت ميرود تا بندگاني را شاد گرداند و بعد
دلش هوايي سپاه ميشــود و باز شهيدي بزرگ دستش را
ميگيرد و چون گاه ازدواجش ميرســد با واسطه شهيدي
با زهرايي مومن و پاکدامن آشــنا ميشــود که ثمره آن دو

چيــز اســت «علي» و
«شــهادت» .بعــد بــه
ســوريه ميرود و چون
شــهيد نميشود چهل
روز به جمکران ميرود
تا بــه او ميفهمانند که
مشــکل عــدم رضايت
مادر است و او با ادبياتي
که مادر با آن انس دارد
رضايت مادر را ميگيرد
و چندباره راهي کربالي
زمان مي شــود و دست
آخر صحنــه عجيب و
پررمز و راز و پرماجراي
خويــش را بــه تصوير
ميکشد با همه جزئيات
آن و بــر او همان گونه
ميگذرد که پيش از آن
روايت کرده است و او به
مرتبهاي ميرسد که در
گمان نميگنجد و خود
مصداق کاملي ميشود
از آنچه حق است و افشا ميکند هر آنچه باطل است!
زهرایی ،زینبی ،حسینی
وقتي وصيت نامه شهيد را ميخوانيم با غوغايي مواجه
ميگرديم که حقيقــت آن را درک نميکنيم از يک طرف
عشقي شــعلهور ،از يک طرف عقلي اســتوار ،از يک طرف
بصيرتي به تيزي الماس ،از يک طرف عرفاني تا نهايت خدا
و از يک ســو مالحتي نرمتر از برف و گلبرگها! واقعا عقل
ديوانه ميشــود چو به اين ساحت المکان و الزمان نزديک
ميشــود اين چه رازي است که شــهيد محسن حججي از
خداوند طلب ميکند تا شــهادتي زهرايي از يک سو ،زينبي
از سوي ديگر و حسيني از ديگر سو داشته باشد از اين رو او
اسير ميشود تا تداعي اسارت زينب بزرگ باشد ،به پهلويش
تير ميخورد قبل از آنکه به شــهادت برسد تا تداعي پهلوي
مجروح صديقه طاهره(س) باشد و دست آخر در سرزميني
بين صفين و کربال ،حسينوار سرش از قفا بريده ميشود و
به سرعت به داســتان عالم و آدم تبديل ميگردد .در واقع
گويا محسن حججي در  16مردادماه  96ماموريت دارد تا از

«محسن حججی» خطاب به خانواده شهید فرمودند« :خدا
شهید شــما را عزیز کرده .ببینید چه غوغایی در کشور راه
افتاده بهخاطر شهادت این جوان .شهدا خیلی هستند؛ همه
خصوصیتی
شــهدا هم پیش خدای متعال عزیزند لکن یک
ّ
در این جوان وجود داشــته -خداوند هیچوقت کارش بدون
حکمت نیســت -اخالص این جوان و ّنیت پاک این جوان و
به موقع حرکت کردن این جــوان و نیاز جامعه به اینجور
شهادت ،این موجب شــده که خدای متعال ،نام این جوان
شما را  -شهید شــما را -بلند کرده است؛ بلندمرتبه کرده
اســت .کمتر شهیدی را ما ســراغ داریم که اینجور خدای
متعال او را در چشــم همه عزیز کرده باشــد .خداوند جوان
شــما را عزیز کرده است.خدا انشاءاهلل به شما اجر بدهد ،به
شما صبر بدهد ،خدا انشاءاهلل شما را عزیز کند».
سردار حاج قاسم سلیمانی با اشاره به شهادت این شهید
واالمقــام گفته بود« :خداوند برخــی اوقات برای تبلیغ یک
چیزی و برای نشان دادن عظمت یک موضوعی یک حادثه
میآفریند ،شهید محسن حججی برای عظمت بخشیدن به

آنچه بر اولياء الهي در صدر اســام رفته و از مظلوميتهاي
آنان غبارزدايي کنــد و به ياد همه آورد که حکايت کربال و
عاشورا به انتها نرسيده و در سينه زمان و زمين جاري است
ببينيد محسن حججي را تا بدانيد.
محســن حججي بــدون کمترين ترديــدي به مادرش
ميگويد اگر در اين دنيا عصاي دوران پيريات نشدم ،در آن
دنيا شفيع تو خواهم شد و سپس اشاره به داستان وهب بن
عبداهلل ميکند و به مادرش ميگويد روز قيامت ســرم را در
دستانت قرار ده تا نشان روسفيديات باشد نزد حضرت زهرا
و حضرت زينب (ســاماهلل عليهما) .اين چه حجت بالغهاي
اســت؛ مگر محســن نميداند که مادر در نــزد خداوند چه
جايگاهي دارد که از شفاعت فرزند از مادر سخن ميگويد؟ و
مگر چه رازي در گوشش زمزمه کردهاند که چند سال پيش
از شهادت خود ميداند که چون وهب سرش را خواهند بريد؟
شهید آوردند
پیکر مطهر شهید بزرگوار محسن حججی در ایام محرم
ســال  96بدون سر و دست وارد خاک کشورمان شد و طی
تشییع باشــکوه و تماشــایی مردم ایران در گلزار شهدای
نجفآباد به خاک سپرده شد.
رهبر معظم انقالب در کنار پیکر پاک شهید مدافع حرم

همه عظمتهای دفاع از حرم بود».
اقبالی که جامعه از طیفها و ســایق گوناگون به این
شهید عزیز نشــان داد جالب توجه است .بهرغم آنکه بنابر
روال ســابق انتظار میرفت که شــهدای مدافع حرم بیشتر
مورد توجه قشــر ارزشــگرای جامعه قرار گیرد و از دریچه
رســانههای انقالبی بازنمایی گردد ،این بار کسانی که ظاهر
چندان انقالبی و حتی اســامی نیز نداشــتند ،در بازنمایی
رسانهای و اجتماعی او پیشتاز بودند.
از ســوی دیگر شهادت مظلومانه شهید حججی ،جنگ
روانی دشــمن علیه مدافعین حرم را خنثی کرد و باعث شد
برخی کجفهمیها نســبت به مواضع ایران در قبال سوریه
اصالح شود.
ی «واشنگتنپست» -مهر  -96با اشاره
روزنامه آمریکای 
به تشــییع باشکوه این شــهید بزرگوار در گزارشی نوشت:
«شهادت محسن حججی میان مردم ایران اتحاد بیسابقهای
برقرار کرد و وی همچون یک نماد تشییع شد».
خبرگزاری فرانسه نیز -مهر  -96شهید حججی را یک
اسطوره برای مردم ایران معرفی کرد.
حججی برای ما چه آورد؟
دل خیلی
پیکــر مطهــر شــهید حججی کــه آمــدِ ،

از جوانــان ایرانــی و غیــر ایرانــی دهــه نــودی را برد!.
شــهید حججی آمــد ،همچــون آمدن حســین بن علی
بیســر! و همچــون آمــدن قمــر بنیهاشــم بیدســت!
«طوبــی له و رزقنا اهلل ما رزقه .»...محســن حججی آمد اما
آمدنش وحدتبخش شــد حول پرچــم والیت و همه ملت
ایــران آمدند پای کار ،همچون همیشــه! .با آمدن شــهید
حججــی باید هر فــرد غیرتمند ایرانی از خود ســوال کند
شهید حججی با خود برای ما چه آورد؟ قطعاً هر فرد ایرانی
غیرتمند و عزتخواه و فهیم جز این پاســخ نخواهد داد که
شهید حججی و شهید حججیها برای ما «سوغات امنیت»
و «پیام مقاومت» را آوردنــد .امنیتی که با مقاومت حاصل
شــده و در گوشه گوشه کشور به برکت این خونهای پاک،
آن را حس میکنیم که البته در حال گســترش در منطقه
اســت .اگر کسانی بودند که قضایای دهه  60و بمبارانهای
جنگ تحمیلــی را فراموش کرده بودند و یــا ندیده بودند
و چنیــن امنیت با ارزشــی را حس نمیکردنــد ،با حمله
تروریستی به مجلس شورای اسالمی ،اکنون بهخوبی آن را
حس میکنند ،هرچند شــاهد بودن جنایات تروریستهای
دســت پرورده آمریکا در منطقه و جهان برای قدر دانستن
این امنیت کفایت میکند!
راهی که از سر گرفتیم
امــا این جوان  26ســاله اهل شهرســتان نجف آباد از
خانــواده عادی و متوســط جامعه در عرض چند ســاعت
محبوب دل میلیونها ایرانی شــد .آنچه او را عزیز کرد ،نه
«ژن خوب»!« ،آقازادگی» و...بلکه تنها اخالص انقالبی و ایثار
شــهادت طلبانه او بود .این است که او را میتوان نماد بارز
یک «رویش انقالب» دانست.
روی دیگر ماجرای غوغای این رویش انقالب ،راهی است
که پدیده «دفاع از حرم» و «نگرش بینالمللی اســامی» در
این سالها طی کرده اســت .اگر روزی شهدای مدافع حرم
در غربتی تلخ و بدون بازتاب رســانهای تشییع و خاکسپاری
میشدند ،امروز مردم ایران یک مدافع حرم را با عزت و شکوه
تا خانه ابدیاش بدرقه میکنند و در فراق او اشک میریزند.
دیگر برای مردم ایران مدافع حرم و مدافع وطن یکی اســت
و راهی که از «سر» گرفتهایم در اوج عزت و سربلندی است.
شهید حججی حجت خداوند در مقابل چشم همگان و
نمونهای درخشان از رویشهای انقالب شد و با یک حرکت
ت را بر همه تمام کرد که در مکتب عاشورا
عاشــورایی حج 
مذاکره و نرمش مقابل دشمن معنا ندارد .شهادت حججی،
حجتی برای همه کارگزارانی از نظام شــد که تردید دارند با
مقاومت میشود ،ایستاد و پیروز شد .شهید حججی سر داد
اما سر خم نکرد تا فریاد بزند که مبادا با حامیان سلفیهای
تکفیری در صحنه دیپلماسی خارجی لبخند حقارت بزنند و
در صحنه سیاست داخلی سلفی ذلت بگیرند .سر داد اما سر
خم نکرد تا بگوید «تدبیر» به معنای «تفکر همراه با تطبیق»
اســت ،نه «تطبیق بدون تفکر»! .شــهید حججی نشان داد
زمانه ،زمانه عاشــورایی اســت نه صلح امام حسنی(ع) که
برخی برای توجیه مذاکره با دشمن به آن تمسک بیتبرک
جســتند .تا دیر نشده پیام شــهدا را درک کنیم و وضعیت
خودمان را با شهدای نفوذناپذیر مقابل دشمن تطبیق دهیم.
زبان مذاکره نمیفهمند
شــهید حججی به تکلیف عمل کرد امــا اکنون وظیفه
بر دوش ماســت تا مراقب باشــیم علیرغم خواست و تالش
«جریانهــای نفوذی» و «نفوذیهای جریانی» ،پیام و پرچم
عزت شهدا در هیاهو و غبار صحنههای حقارتآلود بازیهای
سیاسی کمرنگ و گم نشود .شهید حججی میگفت «داعش
و دشــمنان داعشساز و در راس آنان شــیطان بزرگ ،زبان
مذاکره نمیفهمند ،با اینان فقط با زبان مقاومت و مبارزه باید
ســخن گفت» .این روحیه و تفکر است که ایران را به قدرت
اول منطقه و هفتمین قدرت جهانی به اعتراف خود دشمنان
تبدیــل کرده اســت و همین روحیه و تفکر؛ و هوشــیاری و
آمادگی و عزم جوانان انقالبی است که موجب شکستهای پی
در پی دشــمن در منطقه و در مقابل نظام جمهوری اسالمی
شده است .به فرمایش رهبرمعظم انقالب دل که خدایی شد
مرعوب دشمن نمیشــود« :دلی که با قدرت الیتناهی الهی
آشنا شد ،در مقابل تهدیدها و رعد و برقهای دشمنان از جا
در نمیرود ،مرعوب نمیشود ،احساس ضعف نمیکند ،نومید
از آینده نمیشود .و این راه ،راه تجربه شدهای است».
در روزهــای اخیــر ترامــپ از یکســو فرمــان اجرای
تحریمهای ضد ایرانی را صادر کرده و از سوی دیگر پیشنهاد
مزورانه مذاکره را مطرح کرده است .خطاب به ترامپ قمارباز
باید گفت ملتی که محســن حججــی و حججیها را دارد،
پوزهات را به خاک میمالد.

مرتضی مایه دلگرمی رزمندگان عراقی و افغانستانی بود

شهید «مرتضی حسینپورشلمانی» که در جبهه
و در بین رزمندگان ســوریه و عراق به «حاجحسین
قمی» شهرت داشت ،در  16مرداد  96به درجه رفیع
شهادت نائل شد .تاکنون مطالب کمی درباره وی بیان
شده است و در واقع این شهید بزرگوار تحتالشعاع
واقعه شهادت یکی از نیروهایش «محسن حججی»
قرار گرفت.
شهید مرتضی حسینپور در عملیاتهای مختلفی در
سوریه و عراق شرکت داشت از جمله در عملیات آزادسازی
حلــب و عملیاتهای پیدرپی در محور تدمر زبانزد شــد.
مســئول عملیات قرارگاه حیدریون بــود و در حالی که در
گرمــای  ۵۰درجه بیابانهای تدمر روزه بود به شناســایی
میرفت .با وجود آنکه به نسبت خیلی از مسئوالن خطوط
مقدم جوان بود در جلســات تخصصی بزرگان با شجاعت
نظــر میداد و آنقدر پخته بیان میکرد که بقیه با اطمینان
به درســتی ،آن را میپذیرفتند .خیلیها معتقد بودند او به
زودی به موقعیتهای بزرگی در سپاه و جمهوری اسالمی
خواهد رسید .آنقدر حضورش موثر بود که سردار سلیمانی
وقتی خبر شــهادتش را شنید گفت« :خسارت بزرگی وارد
شد کاش به جای او من شهید شده بودم».
شــهید مرتضی حســینپور شــلمانی لنگرودی یکی
از ســه رزمنده ایرانی اســت که در جریان عملیات شبانه
۱۶مرداد ماه داعــش در منطقه مرزی جمونه و به عبارتی
شمال منطقه تنف سوریه به شهادت رسیدهاند؛ «مرتضی»،
«محسن»« ،مهدی» .این هر ســه از عناصر هدایتکننده
تعداد قابل توجهی از عملیاتهای پاکسازی سوریه و عراق
از ســیطره تروریســتهای تکفیری بودهاند و در این بین
«مرتضی حسینپور» یا همان حسین قمی نقش فرماندهی
آن دو را نیز برعهده داشــته است .در این منطقه وقتی او و
چند صد نفر از رزمندگان عمدتا عراقی تحت فرمانش مورد
حمله قرار میگیرند ،به سرعت نیروهایش را از خاکریز اول
به خاکریز دوم میکشــاند و به شــدت با نزدیک به ۲۰۰
نیروی داعشی که به ماشینهای بمبگذاری شده نیز مجهز
بودهاند درگیر میشــود و آنگونه که مسئوالن ارشد و نیز
نیروهای تحتامر او میگویند اگر تدبیر و رشــادت او نبود
الاقل نیمی از نیروهای تحت امر او در این منطقه مرزی که
کمترین عوارض طبیعی را دارد ،به شهادت میرسیدند .در
حقیقت این شــهید بزرگوار پیش از شهادتش نقشه شوم
داعش را برای به راه انداختن حمام خون بر هم زد.
شهید در میان امواج پیدرپی انفجارهای سنگین ناشی
از خودروهای منفجــره نیروهایش را مدیریت میکند تا با
کمترین شهید ،حمله شــدید داعش را متوقف نماید و در
این بین موفق میشــود و نیروهای داعــش مدتی پس از
درگیری شدید و برجای گذاشتن حدود  ۳۰کشته به عقب
بازمیگردند .در حین این عملیات ،شهید مرتضی حسینپور

اگرچه بر اثر نارنجک داعش از ناحیه کتف زخمی میشود اما
در همــان حال از فرماندهی نیروهایش غافل نمیشــود و تا
پایان عملیات و دفع هجوم داعش در کنار نیروهایش میماند
و البته در حین انتقال به یک بیمارستان صحرایی به شهادت
میرسد.
شــهید مرتضی حسینپور  ۳۲سال بیشــتر نداشت ،در
دانشــگاه و در رشته فنی قبول شده بود ولی او ترجیح داد به
ســپاه بیاید در این بین یکی از کسانی که سالیانی با او بوده
میگوید «شخصیت جهادی او در «پایگاه امام علی(ع) نیروگاه
قم» شکل گرفته بود و لذا فشارهایی که بعضی اطرافیان برای
عدم ورود به ســپاه به او وارد میکردند ،موثر واقع نشــد و او
با عشــقی عمیق به سپاه آمد و از همان اول سودای شهادت
داشت» .مرتضی در سال  ۸۳وارد سپاه شده و سه سال پس از
گذراندن دوره دانشکده افسری وارد ماموریتهای سخت شد
و طی این حدود  ۱۰ســالی که مشغول خدمت بود جز ایام
معدودی که به قول یکی از دوســتانش سر جمع به ششماه
نمیرسید به کارهای سخت مشغول بود و به سختی شناخته
میشد.
شهید حسینپور در این مدت دستکم شش بار به شدت
مجروح میشود و هر بار مدتها درگیر مداوا بوده است .حدود
چهار ماه پیش از شهادت و در جریان یک عملیات در سوریه
بشدت مجروح میشود .به گفته خانمش پاهایش لت و پار و
صورتــش پر از ترکش میشــود و او بیاعتنا به جراحتها به
کار خود در ســوریه و در شرایط سخت ادامه میدهد .فاصله
جراحتش در فروردین و ماه مبارک رمضان زیاد نیست او در
ایــن ماه در حرارت بیــش از  ۵۰درجه بیابانهای تدمر روزه
میگیــرد و در همان حال فرماندهی عملیاتهایی را برعهده
داشته است و دســت آخر حدود چهل روز پس از پایان یک
ماه روزهداری در شــرایط سخت و با جراحت سنگینی که در
کتفش ایجاد شد به شهادت میرسد.
یکی از دوســتان نزدیکش میگوید دو عامل ،مرتضی را
«پدیــده» کرد یکــی تدین و دیگری جهــاد و از این رو بود
که وقتی در بین رزمندگان عراقی و افغانســتانی نام او برده
میشد همه دلگرم میشدند و به عنایت خدا و موفقیت در کار

اطمینان مییافتند .او در دل فاطمیون ،زینبیون و حیدریون
به عنوان نیرویی مخلص ،با اخالق و شجاع شناخته میشد
و به عبارتی ترکیب زیبای «دین» و «جهاد» او را حســین
قمی کرده بود .یکی از دوستانش میگوید او در این عملیات
آخر که به شهادتش منجر شد مسئول قرارگاه قاسمآباد در
اطراف تدمر بــود و حضورش در صحنه عملیات  ۱۶مرداد
بــرای آن بود که خاکریزهای دفاعی نیروهای رزمنده را در
منطقه مرزی جمونه و شــمال تنــف تکمیل کند و از قضا
موفقیتهای دفاعی خوبی هــم در منطقهای فاقد عوارض
طبیعی پدید آورد و این خود در کاهش تعداد شهدا خیلی
موثر بود.
شهید حسین پور در سال  92با شروع فتنه در سوریه
وارد منطقه شد و مســئولیتهای مختلفی را گرفت .سال
 93با ورود داعش به عراق ،حسین به عراق اعزام شد .جزو
اولین افرادی بود که با حاج قاسم در پدافند بغداد  -سامرا
مشارکت داشت .نبوغ و مجاهدتهای او به گونهای بود که
فرماندهان به او لقب حسن باقری زمان را دادند.
مرتضی حسینپور فرمانده عملیات قرارگاه حیدریون
در سوریه و فرمانده شــهید محسن حججی بود .او صدها
نفر همچون محســن حججی را زیر دســت خود پرورش
داد تا تکفیریها نتوانند حتی به بخشــی از خواســتههای
خــود در منطقه برســند .سرلشــکر جعفری فرمانده کل
سپاه پاســداران انقالب اسالمی به پاس رشادتهای شهید
مرتضی حسینپور شلمانی ،در پیامی این شهید مدافع حرم
گیالنی را به عنوان شهید نمونه کشور در سال  97معرفی
کرد.
یکی از همرزمان شهید حسینپور میگوید :مرتضی به
شــدت روی بیتالمال و حقوقی که میگرفت حساس بود.
بارها حق ماموریتش را دریافــت نکرد .گاهی هم از جیب
خرج میکرد و آن را وظیفه خود میدانســت .سال  94در
یکی از مناطق درگیری شــدیدی به وجود آمد که مرتضی
مجبور به عقبنشینی شــد .وقتی برگشت به فرماندهاش
گفتم« :مرتضی 60روز اســت که اینجاست .بهتر است به
عقب برگردد ».با برگشتش موافقت شد .نگاهی به ظاهرش
انداختم .یک لباس جنگی و یک جفت دمپایی تنها چیزی
بود که داشت .پرسیدم« :پس وسایلت کو؟» گفت« :حجم
آتــش اجازه نداد چیزی با خود به عقب بیاوریم ».لباســی
نبود که به او بدهیم .کفشی کهنه پیدا کردیم و به او دادیم
تا با آن به دمشق برود .مقدار کمی پول به او دادم و گفتم:
«به دمشق که رسیدی برای خودت لباس تهیه کن ».چند
روز بعد یکی از نیروها بــا پاکتی پول نزد من آمد و گفت:
«مرتضی این پــول را برگرداند ».پاکت را باز کردم و دیدم
بیشتر از نصف پول را برگردانده .تنها یک شلوار ساده خریده
بود و پیراهنی از آن هم ســادهتر تا بتواند به ایران برگردد.
حتی کفش هم نخریده بود.

هدیه به خوانندگان
حضرت امام خمینی(ره) :خدا نکند انســان پیش از آنکه
خود را بســازد ،جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ
و شخصیتی پیدا کند که خود را میبازد.

اخبار ادبی و هنری
کتاب«الف الم خمینی» رونمایی میشود

آئین رونمایی از کتاب«الف الم خمینی» دوشــنبه ۲۲مرداد با حضور جمعی از
اهالی قلم و مسئوالن فرهنگی در پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری برگزار میشود.
در آئین رونمایی این کتاب ،هدایتاهلل بهبودی  -نویســنده کتاب -در مورد
اثر خود با نام «الف الم خمینی» ســخنرانی میکند .کتاب «الف الم خمینی»
از ســوی موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر شده است و با معرفی
خاندان امام خمینی آغاز میشود و سیر زندگی حضرت امام(ره) را از تولد ،نشو
و نمــا ،تحصیل در زادگاه ،ادامه درسآموزی در اراک و مهاجرت به حوزه علمیه
قــم پی میگیرد .این زندگینامه دو بخش دارد؛ اول ،زندگی علمی حضرت روح
اهلل خمینی و دوم ،زندگی سیاسی حضرت امام(ره) است .آئین رونمایی از کتاب
«الف الم خمینی»  ۲۲مرداد ساعت  ۱۷در پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
واقع در خیابان انقالب اسالمی ،خیابان برادران مظفرجنوبی ،تاالر همایشهای
پژوهشــکده فرهنگ،هنر و معماری برگزار میشود .این کتاب مدتی پیش وارد
بازار نشر شده بود و اکنون به صورت رسمی رونمایی میشود.

پاسخ یک شاعر به سه عنصر کابا رهای

در پی انتشار خبری درباره ترانهســازی سه عنصر لسآنجلسی و کابارهای
برای چهل سالگی انقالب اسالمی ،افشین عال شعری را در پاسخ به آنها سرود.
حدود یــک هفته قبل بــود که یک نماهنــگ با همخوانــی دو خواننده
لسآنجلســی و شعر یک ترانهســرای فراری در فضای مجازی منتشر شد .این
ترانه که یک کار سفارشــی است در حالی به بهانه دلســوزی برای مردم ایران
منتشر شده که سازندگان اثر سابقه سیاهی در فریب مردم و حمایت از کودتای
ننگین  28مرداد در کشورمان دارند .اما تالش این عناصر بد سابقه ،فرصتی برای
ذوقآزمایی افشین عال شد تا قوت و قدرت شعر انقالب را به رخ آنها بکشد .وی
در بخشی از این شعر ،خطاب به سه عنصر کابارهای گفته:
سی میلیون جمعیت داشتیم /همون قدر بشکههای نفت
نه جنگ بود و نه تحریمی /ولی پوال کجا میرفت؟
تو جیباشرف و شاپور /تو کاخ حضرت واال
بله شادی فراوون بود /ولی تو فیلمفارسیها
تو اون روزا نمیخوندی  /چرا از فقر و بدبختی؟
چرا شیون نمیکردی  /برای کشتن تختی؟
در پایان نیز ابیاتی کنایهآمیز را نوشــته که خطاب آن به همه آنهایی است
که خواب آمریکا را میبینند:
به فرضم توی این چل سال  /وطن غرق تباهی بود،
بپرس از غربیا آیا  /مصدق هم سپاهی بود؟!
متن کامل این شعر ،روز یکشنبه در صفحه ادب و هنر کیهان منتشر خواهد شد.

خبرنگار خارجی پیشنهاد شبکههای بزرگ
را رد کرد و در شبکه ایرانی ماند

مونا قندیل ،خبرنگار شــبکه پرستــیوی در راماهلل کرانه باختری که اهل
لبنان اســت به رغم پیشنهاد همکاری از سوی شبکههای خبری بزرگ و معتبر
جهان اما ترجیح داد تا با این شبکه ایرانی همکاری خود را ادامه دهد.
به گزارش تســنیم ،مونا قندیل که در سن  19سالگی کار خود را به عنوان
مترجم در شــرکتها و گروههای بینالمللی آغاز کــرد ،گفت :پیش از آنکه به
پرستیوی بیایم ،در یک شــبکه خبری دیگر کار میکردم که از شرایط کار در
آن راضی نبودم و به دنبال محل جدیدی برای کار بودم .یکی از مشکالتی که با
آن شــبکه داشتم ،مسئله پوشش و حجاب من بود بهطوری که اغلب شبکههای
خبری ترجیح میدهند تا خبرنگارانشــان بدون پوشش کامل در مقابل دوربین
ظاهر شــوند .این مســئله مرا آزار میداد و با توجه به اینکه یکی از دوستانم در
شبکه العالم کار میکرد ،از او خواستم تا من را به شبکه پرستیوی معرفی کند.
در واقع ،پرستیوی همان شــبکهای بود که در آن احســاس آرامش میکردم و
میتوانستم با حجاب خود در آن به شغل خبرنگاری ادامه دهم .پس از گذراندن
حدود چند ماه دوره آزمایشی ،توانستم نظر مدیران این شبکه را جلب و کار خود
را آغاز کنم .وی در ادامه افزود :پس از شروع بهکار در پرستیوی ،پیشنهادهای
متعددی از سوی شبکههای مطرح خبری به من داده شد که پاسخ من به تمامی
این پیشنهادها «نه» بود .من اکنون خود را به عنوان عضوی از خانواده پرستیوی
میدانم و رابطه خوب و دوستانهای را با تمامیهمکارانم حتی در تهران دارم .من
در اینجا میتوانم به صورت آزادانه درخصوص موضوعات مختلف نظر بدهم که
این موضوع کمک میکرد؛ بتوانم کارم را به بهترین شکل انجام دهم.

شش میلیارد تومان در جشنواره فیلم
کودک چگونه هزینه میشود؟

بودجه جشــنواره ملی فجر که مهمترین رویداد سینمایی کشور است ،پنج
میلیارد اعالم شــده اما بودجه جشــنواره کودک که کمک چندانی هم به رونق
سینمای کودک نکرده شش میلیارد است!
علیرضا رضاداد دبیر جشنواره کودک در گفتوگو با «ایسنا» از بودجه شش
میلیاردی جشــنواره کودک در سال گذشته خبر داده و تأکید کرده که امسال
هم چنین رقمی صرف جشــنواره خواهد شد! رضاداد گفت :سال گذشته بودجه
جشــنواره کودک شش میلیارد تومان بود… برای امســال با آنکه حداقل ۳۰
درصد هزینهها افزایش پیدا کردهاما بودجه تخصیصی به جشــنواره ثابت مانده
و مــا بدون آنکه از فعالیتها کــم کنیم تالش میکنیم با همان بودجه کارها را
پیش ببریم! به گزارش سینماروزان ،در درشتی بودجه شش میلیاردی جشنواره
کودک همین بس که بودجه مهمترین جشــنواره وطنی که جشنواره ملی فجر
باشد در آخرین دوره برگزاری حدود پنج میلیارد بوده است؛ آن هم در شرایطی
که بخشــی از آن بودجه از طریق بلیتفروشی به مخاطبان پوشش داده شد اما
جشنواره کودک که در این سالها نه به رونق اکران آثار سینمای کودک کمک
کرده و نه حتی ارتقای سینمای کودک را موجب شده شش میلیارد بودجه دارد.
اینکه این شــش میلیارد بودجه دقیقا صرف چه میشــود و چه بخشی از
آن دستمزد دســتاندرکاران برگزاری و تیم اجرایی جشنواره میشود مشخص
نیست .آنچه هویداست اینکه حتی برگزیدگان سالهای اخیر این جشنواره هم
نتوانستهاند سهمی قابل توجه از اکران سینماهای ایران داشته باشند مگر آنکه
حمایتهای ارگانی سفت و سخت پشتشان باشد.

افتتاح دفتر شیخ زکزاکی در مشهد مقدس

دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در مشهد تاسیس شد.
به گزارش فارس از مشــهد ،این دفتر با همکاری آستان قدس رضوی در مشهد
تاسیس شد.
دختر رهبر شــیعیان نیجریه در این مراسم گفت :شــیخ زکزاکی با گسترش
معارف و پیامهای اهل بیت (ع) در دنیا باعث تداوم نهضت امام خمینی(ره) است.
نسیبه زکزاکی افزود :هدف از تاســیس دفتر توسط شیخ زکزاکی در ایران این
بود که اخبار درست را منتشر کند زیرا گاهی از سوی دشمنان اخبار نادرستی درباره
شیخ زکزاکی منتشر میشود.
وی گفت :امید اســت که تأسیس این دفتر عامل توسعه اهداف نهضت اسالمی
باشد که پدرم رهبری آن را بهعهدهدارد.
امام جمعه موقت تهران نیز در این مراســم گفت :موج برخاسته از اقدامات این
عالم مجاهد مایه بازگشــت میلیونها نفر از مردم آفریقا به فطرت الهی و ضربهای به
طاغوتیان زمان بوده است.
آیتاهلل صدیقی افزود :شــیخ زکزاکی در مدت کوتاهی با استقامت و مجاهدت و
فرهنگی و جنگ نرم توانست میلیونها نفر را در راه اهل بیت (ع) قرار دهد.
شیخ زکزاکی ،رهبر جنبش اسالمی شــیعیان نیجریه است .او در سال 2015
در جریان حمله ارتش به شــیعیان نیجریه دستگیر شد .در کشتار شیعیان نیجریه
در ســال 21( 2015آذر  )94بر اثر حمله ارتش نیجریه به شیعیان «زاریا» بیش
از هزار نفر کشته شــدند .این حمله منجر به تخریب حسینیه بقیهًْاهلل نیجریه شد.
همچنین سه پسر شــیخ زکزاکی در راهپیمایی روز قدس در ژوئن  2014به دست
نظامیان کشته شدند.

