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سید حسین موسوی روحانی اهل قلم است که در لبیک 
به ندای رهبر معظم انقالب اسالمی در عرصه  ترویج کتاب 
و کتابخوانی، سه کتاب منتشر نموده و مسابقات کتابخوانی 

کشوری گسترده ای نیز برگزار نموده است.
نخســتین کتاب وی با عنوان »نشــاط در خانواده« 
مکــرر در مکــرر تجدید چاپ شــده و بالغ بر هشــتاد و 
هشــت هزار جلــد از آن منتشــر گردیده اســت. کتاب 
جدیــد این ســرباز پیشــتاز در جبهه مبــارزه با تهاجم 
 فرهنگــی و جنــگ نرم نیز بــا عنــوان »3+«)مثبت 3(

 اخیراً در هیئت میثاق با شــهدا با حضور حجت االســالم 
علیرضا پناهیان رونمایی شد. در این کتاب با دالیل کنترل 
جمعیت در ایران، ضرورت فرزندآوری و فرزندآوری در اسالم 
آشنا می شــویم. در بخش پیوست های کتاب توصیه های 
مقام معظم رهبری در مورد فرزندآوری، ابالغ سیاست های 
کلی جمعیت در جمهوری اســالمی ایــران و راهبردها و 
اقدامات ملی مصوب در شورای عالی انقالب فرهنگی ذکر 

گردیده است.
کتاب دوم سید حسین موســوی که موضوع گزارش 
امروز ماســت، کتــاب »عارف 12 ســاله« اســت که در 
طــول مدت دو ســال به چاپ بیســت وهفتم رســیده و 
تاکنــون بالــغ بر بیســت وهفت هزار جلد از آن منتشــر 
 گردیده اســت. این کتــاب با فروش بیســت وچهار هزار

نســخه در کمتر از دو ماه، به عنوان پدیده فروش کتاب در 
سال 1398 شناخته شد.کتاب »عارف 12 ساله« که خاطرات 

عالم مجاهد روحانی شهید حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای حاج 
سیداحمد آقامیری زنجانی)ره( در سلطانیه از توابع زنجان به سال 1315 در 
یک بیت روحانی و حامل علم و فضیلت چشــم به جان آزمایش گشود. پس 
از گذشــت تحصیالت دوره ابتدایی جهت عالقه باطنی که به علوم و معارف 
الهیه داشت، برای کسب مقصود وارد حوزه علمیه هیدج شد و پس از درک 
محضر مدرســین و کســب علم از علمان آن محل، جهت نیل به فیوضات 
بیشــتر به حوزه علمیه زنجان مشرف گشــت. در سال 1327 شمسی برای 
ادامه تحصیل راهی نجف اشــرف شد و در آنجا از محضر استادان و فضالیی 
چون حضرت آیت اهلل العظمی حاج سیدمحســن طباطبائی حکیم و آیت اهلل 
حاج شیخ عبدالکریم زنجانی و دیگر بزرگان علم و دانش بهره ها جست. پس 
از مدتی جهت دیدار با بســتگان و انجام صله رحم با خویشــاوندان به ایران 
مراجعت نمود، ولی به علت وقوع انقالب در عراق و ظهور شــرایط خاص در 
آنجا موفق به برگشت به نجف  اشرف نگردید. لذا از آنجایی که وقفه در کسب 
علوم مختلفه اســالمی برای ایشان غیرقابل تحمل بود برای بهره جستن از 
دانشمندان اسالمی رهسپار شهر مقدس قم شد و در حوزه علمیه از محضر 
آیت اهلل العظمی حاج آقا حســین طباطبائی بروجردی و دیگر علماء توشه ای 
پربارتر برگرفت، شــهید آقامیری در ابتدای ورود به حوزه های علم و دانش 
اســالم مخصوصاً پس از ورود به حوزه علمیه نجف اشرف مبارزه بی امان خود 
علیه حاکمیت آغاز نمود و هر زمان و مکانی که مناسب و مثمرثمر می دید، 
در ســنگر منبر و خطابه و در میدان عقیده و فکر از تالش برای ســرنگونی 
طاغوت زمان دریغ نمی نمود و جهت حاکمیت بخشیدن به ارزش های الهی 
به جهاد فی سبیل اهلل ادامه می داد. سال 42 که نقطه عطف مبارزات روحانیت 
بیدار و مترقی علیه ارتجاع آمریکائی به رهبری امام امت بود ایشان به صفوف 

مبارزه پیوست و یکی از جهادگران خیل راه اهلل شد.
شهید، در سال 1346 با صبیه حضرت آیت اهلل مرحوم حاج آقا سیدمحمد 
میرطاهری ازدواج نمود و ثمره این ازدواج ســه دختر و یک پســر است که 

فرزندانش با الهام از راه او پیرو آرمانش خواهند بود. 
این شهید شاهد، همچنان به مبارزه خود در سنگر مساجد و محافل ادامه 
می داد و به روشــنگری امت می پرداخت و در سال های سرنوشت ساز 56 و 
57 که اوج جوش و خروش نهضت اســالمی بود و مردم بر گرد یک روحانی 
جمع بودند و قیام خونین خود را تداوم می بخشیدند، ایشان نیز راهپیمایی ها 
و حرکت های طاغوت شــکن را در منطقه رهبری می نمود. در دی ماه 1357 
در تحصن در دانشــگاه تهران فعاالنه و مردانه شــرکت داشت و پس از ورود 
پیروزمندانه امام به وطن اسالمی در شب 19 بهمن در اقامتگاه امام با ایشان 
مالقات نمودند و رهبر انقالب در این دیدار رهنمودهایی را در رابطه با چگونگی 
تســریع و تداوم انقالب اسالمی فرمودند، ولی گویا فقط آرزویش این بود که 
شاهد پیروزی نهضت باشد و بعد عروج ملکوتی کند. آری شهید آقامیری در 
تاریخ 57/11/26 در لحظه ای که در محراب نماز به عبادت و نیایش خدایش 
ایستاده بود، در مسجد حضرت ولی عصر)عج( واقع در جنوب غربی تهران چون 
جد بزرگوارش موالی متقیان علی)ع( با دســت ناجوانمردی از تبار قابیلیان 
به خون و روح قدسی او در محضر خدای قدوس منزل گرفت و راست قامت 

جاودانه تاریخ باقی ماند.
تشنه شربت شهادت

آنچه در ادامه می خوانید، اقتباســی از وصیت نامه شهید حاج سیداحمد 
آقامیری است:

عاشورای حسینی سال 1357 به جای مراسم عزاداری و سوگواری صورت 
انقالب و قیام خونین به خود گرفت. گویی می خواست صحنه کربال را تکرار 
ســازد تا برساند که کل یوم عاشورا و کل ارض کربال، هر روزی که دین خدا 
به خطا رفته و دستخوش طاغوت زمانه گردد عاشوراست و در هر سرزمینی 
که علیه طاغوت زمان قیام خونین شود آنجا کربالست، از این رو در آن روز 
با امر و دســتور حسین زمان، خمینی بزرگ و امام امت ملت ایران یکپارچه 
علیه طاغوت زمان پهلوی لعنتی با توده های میلیونی با تکبیرهای شاه برانداز 
و بت شــکنی و مشــتهای آهنین به راهپیمایی و تظاهرات پرداخت. من هم 
که قطره ای از دریای بیکران جمعیت که مســیر آنها در خیابان ها به ســوی 
کاخ شاهنشــاهی برای درهم شکستن تاج و تخت سلطنت در حرکت بودند 
همراه و همگام بودم. این قیام منحصر به آن روز نشد بلکه ادامه پیدا کرد و 
دژخیمان شــاه پیر و جوان و زن و مرد حتی کودکان شــیرخواره را کشتند. 
17 شهریورها پیش آمد، سینه ها سوراخ شد ولی صوت تکبیر از فضای مردم 
قطع نشد. جالب اینکه هرقدر بیشتر شهید می دادند شوق آنها و ما به شهادت 
بیشتر و در رسیدن به هدف ثابت قدم تر می شدیم. آری نه تنها روزهای عاشورا 
و زمین های ایران کربالیی بوده بلکه گویی اصحاب حســین بن علی ظهور 
کرده اند یا نور والیت حسینی در دل های ایرانیان پرتو افکنده، همان گونه که 
همه یاران رســول اهلل از حسرت شهادت  اشک می ریختند و عاجزانه داوطلب 
شــهادت بودند مثل جریان جنگ بشود که همانگونه که یاران حسین صبح 
عاشــورا از خوشحالی شــوخی می کردند یاران خمینی هم از شوق شهادت 
بی تابی می کردند. گفتم آیا ممکن است عالم عیش و بهجت شهیدان بهشتی 
را دریابم؟ با این هدف اوراق آیات قرآنی را ســیر کردم تا به آیه ای برخوردم 

که امکان آن را رد کرده و اعالم می کند:
ةِ أَْعُیٍن َجزاًء بِما کانُوا یَْعَمُلوَن.« )پس  »َفال تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن ُقَرّ
هیچ کس نمی داند که به پاداش نیکوکاریشان چه نعمت و لّذت های بی نهایت 
که روشنی بخش )دل و( دیده است در عالم غیب برایشان ذخیره شده است.(

بــاز به مســیر خود ادامــه دادم تا اینکه پیام شــهیدی را از دزفول رب 
الشــهداء شنیدم که »...یا لیس قومی یعلمون بما غفرلی ربی و حسینی من 
المکرمین« گوید  ای کاش قوم من از مرحمت و گرامی داشت رب من باخبر 
 می شدند. کنایه از اینکه تا کسی شهید نشود نمی تواند عالم شهدا را درک کند 

و به قول مولوی:
رو مجرد شو مجرد را ببین          دیدن هرچیز را شرط است این

خود را آماده شهادت و با جگری تشنه در انتظار شربت شهادت نشستیم و 
از باب تثبیت و تحکیم هدف خود را در معرض امور نظامی و سالح های گرم 
قرار دادم و فعاًل هم در مســجد خود در قسمت تدارکات و تنظیم و تحویل 

کارت جواز اسلحه مسئول و مشغول هستم. 

به بهانه کتاب خاطرات شهید رضا پناهی

 عارف 12 ساله ای که مادرش دو روز بعد از تولد 
صحنه شهادتش را در عالم بیداری دید 

یادی از شهید حجت االسالم سیداحمد آقامیری

از تبار عاشوراییان
عماد سعیدی
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شهید رضا پناهی از زبان مادر گرامی  و گرانقدرشان است، از 
سوی انتشارات شهید کاظمی  منتشر شده است.کتاب عارف 
12 ساله روایتی از مادرانه های مادر شهیدی است که برای 

شهادت فرزندش دعا کرد تا او به آرزویش برسد.
خانواده شهید ساکن کرج هستند و رضا در کرج بزرگ 

شد و پرورش یافت. 
ســید حسین موســوی، رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
اسالمشــهر و صاحب این اثر در مورد عظمت شــخصیت 
شــهید رضا پناهی و هدف از نشر زندگینامه او در مقدمه 

کتاب خاطرنشان می نماید: 
»رضا پناهی عارف دوازده ساله ای است که صحنه های 
ازخودگذشتگی شگرف و عظیمی  را در عمر کوتاه خود به 
نمایش گذاشت؛ پدیده عجیبی که با معیارهای مادی گرایانه 
قابل تبیین نیست. آرزوی شهادت و کشته شدن در راه خدا 
که در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و بلندترین ارزش های 

دینی است، در وجودش شعله ور گشته بود.
او ســتاره درخشانی اســت که کالس اول راهنمایی 
بــود؛ ولی عظمت روحی او به تنهایــی می تواند عالمی را 
روشن کند؛ نوجوان هویت یافته ای که بلندترین مفاهیم و 
ارزش های الهی و انسانی چون شجاعت، اخالص، مردانگی، 
عشــق به خدا و پیامبر و اهل بیت او )علیهم الســالم( در 

وجودش موج می زند.
رضا پناهی به عنوان یک نوجوان بااراده، آگاه، پشت پازده 
به غرایز، آرمانگرا و... مختارانه قدم در عرصه ای می گذارد 
که آشنایی با او می تواند به عنوان الگویی برتر، نوجوانان و 

جوانان را به آینده درخشان و امیدبخش دلگرم نماید.«
بخش هایی از سخنان مادر گرامی  شهید را به نقل از 

کتاب عارف 12 ساله ذکر می نماییم.
تولد

چهاردهم بهمن ســال 1348 بود کــه رضا در منزل 
پدرم به دنیا آمد.

 گریه می کرد. وقتی مادر خدابیامرزم کامش را با  تربت 
امام حسین گرفت، آرام شد و سه چهار ساعت خوابید.

دعای مستجاب
قبل از اینکه رضا را باردار شوم به زیارت امام رضا رفتم. 

اولین سفر مشهدم بود. 
وقتی به زیارت رفتم، از امام رضا خواستم واسطه شود 

تا خدا به من فرزندی هدیه کند که در راه خدا فدا شود.
وقتی از مشهد برگشتم، خیلی نگذشته بود که متوجه 

شدم باردارم.
اســمش را رضا گذاشتم چون عاشق امام رضا بودم و 

رضا را از امام رضا گرفتم.
عشق به خوبان

عشق ائمه در دلش جا گرفته بود. از بچگی عاشق این 
 خانواده بود. عاشــق امام حســین و امام رضا و امام زمان 

بود.
همیشه برایش از قصه های اهل بیت می گفتم. قصه کربال 

را برایش تعریف می کردم. 
منتظر واقعی

 راجع به امام زمان زیاد سوال می کرد. می پرسید: چرا 
امام زمان ظهور نمی کند؟

دعــای فرج را بهش یــاد دادم که برای آمدن حضرت 
بخواند.

رضــا در عمل به ما و بــه همه فهماند که برای تحقق 
فرج نباید تنها به دعا کردن اکتفا کنیم. باید در عمل نشان 

دهیم که منتظر واقعی هستیم.
عزاداری محرم

محــرم که می آمد، بی قرار می شــد. همه دل و جانش 
ر عشق می شد. برای محرم روزشماری می کرد.  مسَخّ

نزدیک محرم که می شــد خــودش بچه های کوچه را 
جمــع می کرد و هیئت راه می انداختند. رضا هم نوحه امام 

حسین می خواند.
مبارزات انقالبی

رضا از هشت سالگی مبارزه را شروع کرد. با تمام وجود 
در راهپیمایی ها شرکت می کرد. 

آن قدر از مســجد محل به رضا اعتماد کرده بودند که 
اعالمیه ها و پوســترهای امام را برای توزیع و چسباندن به 

در و دیوارها به او می دادند.
هــر کاری که به انقالب کمک می کرد، انجام می داد. با 

انقالب خو گرفته بود.
عاشق والیت فقیه

وقتی انقالب به پیروزی رسید، بی نهایت خوشحال بود. 
مراسم استقبال از امام را با رضا از تلویزیون نگاه کردیم. 
موقعی که امام وارد فرودگاه شد و هنگام سخنرانی در بهشت 

زهرا، رضا پای تلویزیون  گریه می کرد. 
رضا جزو اولین کســانی بود که بعد از دستور امام، در 

بسیج ثبت نام کرد.

من و پدرش انقالبی و عاشق امام خمینی بودیم. پدرش 
به لقمه حالل خیلی اهمیت می داد.

تأثیر تمام اینها رضایی شد که در دوازده سالگی حدیث 
قدسی را به نحوی می خواند که گویی با گوشت و پوستش 

عجین شده است.
اهل نوع دوســتی، مدارا، مهرورزی، مهربانی با مردم و 

دنیای مهر بود. 
یک شب از مسجد با پای برهنه به خانه برگشت چون 
کفش هایش را داده بود به یکی از نمازگزاران نوجوان مسجد 

که کفش هایش گم شده بود.
بچه دست ودلبازی بود و خوراکی هایش را با دوستانش 

تقسیم می کرد.
بیقرار معشوق

عاشــق شهادت بود. آرام و قرار نداشت و دائم می گفت 
می خواهم به جبهه بروم. خصوصاًً بعد از آنکه امام دســتور 

جهاد داده بود، می گفت دیگر درنگ جایز نیست.
هر بار که حرف جبهه رفتن را پیش می کشــید، به او 
می گفتم: تو سن و سالی نداری و ممکن است در جبهه به 
کار نیایی و هر بار رضا می گفت: به شما ثابت خواهم کرد که 
شاید از لحاظ سنی و جثه کوچک باشم، اما فکرم بزرگ است.

رضا هر روز منقلب تر و عاشق تر می شد و من می دیدم که 
رضا با عشق و آگاهانه راهش را انتخاب کرده است و شیفتگی 
 او بــه خدا و امــام زمان)عج( و ائمه اطهــار)ع( مثال زدنی 

بود.
برای حضور در مناطق جنگی سر از پا نمی شناخت. 

می گفت: تو نمی خواهی خونبهای من خدا باشد؟
چطور می توانستم نظرش را تأمین نکنم؟!

 بچــه دوازده ســاله ای که می گفت: من عاشــق  اهلل و 
امام زمان)عج( شده ام و این عشق با هیچ مانعی از دل من 

بیرون نمی رود تا به معشوقم یعنی اهلل برسم.
وقتــی این جمله را گفت، خیلی منقلب شــدم. وضو 
گرفتــم و دو رکعت نماز خواندم و گفتم: خدایا تو می دانی 
که رضای من چقدر عاشقت است، اگر تو هم عاشق رضای 

من هستی، به دل پدرش الهام کن که برای فرستادن رضا 
به جبهه پیشقدم شود.

رضا روحش بزرگ شده بود، خیلی بزرگ! 
درآمد پدرش خوب بــود. به او گفت: اگر جبهه نروی 
برایت موتور می خرم. ولی این پیشــنهاد افاقه نکرد. حتی 
حاضر شد برای رضا ماشین بخر؛ ولی رضا گفت: می خواهم 

بروم منطقه.
عالقه رضا روز به روز برای رفتن به جبهه بیشتر می شد.

یک روز به من گفت: می توانم جبهه بروم؛ ولی رضایت 
قلبی شما و پدرم برایم خیلی مهم است.

من نیز به پدرش این حرف را منتقل کردم. وقتی موضوع 
را شنید، بی درنگ گفت: راضی ام به رضای خدا.

به من گفت: رضا نه مال شماســت و نه مال من. رضا 
برای خداســت. خدا او را به ما هدیه داده و ما تا االن این 
امانت را نگه داشتیم و حاال زمانی است که باید این امانت 

را تحویل بدهیم.
یک روز وقتی رضا از مدرسه برگشت، گفتم: پدرت راضی 

است. در آغوشش گرفتم و هر دو  گریه کردیم.
در چشم به هم زدنی رفت و کاغذ و قلم آورد و از من 

خواست برایش رضایتنامه بنویسم.

ســرم را رو به آسمان گرفتم و گفتم: خدایا من چیزی 
ندارم که در راه تو ببخشم. رضا را به پیشگاهت هدیه می کنم.

رضــا خیلی تالش کرد تــا به او برگه اعــزام بدهند. 
حرف هایش بسیار گیرا بود. باسماجتی که به خرج داد، در 
نهایت راضی شــدند به او برگه اعزام بدهند. تاریخ اعزامش 
را 15 آبان 1361 تعیین کردند. انگار خودش می دانســت 
که جبهه نزدیک به کربالی معلی است. قبل از اعزام پشت 

لباس ورزشی و زردش نوشت: »مسافر کربال«.
رزمنده کوچک بامعرفت

رضا پس از رسیدن به جبهه، به پادگان ابوذر اعزام شد. 
خبر حضــورش در جبهه های جنگ بیــن رزمنده ها 
پخش شــده بود و خیلیها را برای دیــدن رضا به پادگان 

ابوذر کشانده بود. 
همرزمانش می گفتند: حضور او در جبهه ها به ســایر 
رزمنده ها یک انرژی تازه بخشید و روحیه آنها را تقویت کرد.

سردار حاج اسداهلل ناصح گفت: وقتی ما در پادگان ابوذر 
مســتقر بودیم، به من گفتند بچه کم سن و سالی آمده که 

صالح نیست بماند. 
رضا را خواستم. به او گفتم: چرا می خواهی بمانی؟ گفت: 

می خواهم به رزمنده ها خدمت کنم.
به من اصرار کرد که شما اجازه بدهید بمانم.

مسئوالنی که آنجا بودند، گفتند: ردش کنید. من گفتم: 
بگذارید بماند.

چندین بار در منطقه او را در موقعیت های سخت قرار 
دادنــد تا رضا را از ماندن در جبهه منصرف کنند؛ ولی رضا 

مرد میداِن سخت بودن را به آنها اثبات کرده بود. 
زمانی که دیدند رضا امتحانش را پس داده اســت، او را 

راحت گذاشتند.
در تخریب همراه بچه های تخریب شرکت داشت. 

کارهای خدماتی متعدد و شــاید خسته کننده برعهده 
می گرفت و دیگر کسی شک نداشت رضا مرد میدان است.
ســردار ناصح گفت: با اینکه کوچک بود، در خط نقش 

مهمی  را ایفا می کرد.
آخرین دیدار

هر وقت هم که برای من نامه می فرســتاد، می نوشت: 
دیدار ما به کربال.

ســه مــاه از رفتنش بــه جبهه می گذشــت که برای 
مرخصی آمد.

چهارشــنبه بود که آمد. فــردای آن روز تولد دوازده 
ســالگی رضا بود. دوازده سالش تمام می شد و وارد سیزده 

سالگی می شد.
فامیل های نزدیک را دعوت کردیم، کیک تولد خریدم 
و آخرین جشــن تولد عمــر رضا را برگــزار کردیم. همه 
حرف هایــش در آن چند روز مرخصــی به جبهه و حال و 

هوای رزمنده ها خالصه می شد.
جبهه دانشگاهه

پانزده روز به او مرخصی داده بودند؛ ولی کاًل ســه روز 
پیش ما ماند. 

گفتم: مامان الاقل کمی  بیشتر بمان. گفت: شما از حال 
و هوای جبهه خبر ندارید. اونجا دانشگاهه، اینجا برام مثل 

زندانه و دوست دارم زودتر برگردم.
رضا می دانست که این اعزام آخرش است. آمده بود ما 

را ببیند و خداحافظی آخر را بکند و برود.
خیلی چهره اش عوض شــده بــود. زیبا که بود، زیباتر 

شده بود.
وداع آخر

وقتی می خواست خداحافظی کند، خیلی دلم پر شد. 
بهم الهام شده بود که دیگر برنمی گردد.

آینه و آب و قرآن آوردم. صدقه کنار گذاشتم. 
بغلش کردم و بوسیدم و زدم زیر  گریه. دیدم چشمانش 

پر از  اشک شده بود. 
گفت: مامان تو رو خدا بذار من با خیال راحت برم. برای 

چی  گریه می کنی؟ بذار  اشکات رو نبینم. 
بغلش کردم. دوباره بوسیدمش. رضا هم من را بوسید. 
موقع رفتن، گفت: مامان تا شــما برام دعا نکنی و ازم 

راضی نشوی، من به آرزوم نمی رسم.
من هم از خدا برایش خواستم. گفتم: ان شاء اهلل مثل حضرت 
 قاســم شهید بشی. اگر آرزوت شهادته، ان شاء اهلل به آرزوت 

برسی.
خبر شهادت در بیداری

دو روز بعد از تولد رضا خبر شهادتش را به من دادند.

در خواب نه، در بیداری دیدم پسرم شهید می شود. 
رضا در بغلم در حال شیر خوردن بود. با دستش بازی 
می کردم و گاهی دست به سرش می کشیدم. باهاش حرف 

می زدم.
یک دفعه سرم را بلند کردم، دیدم انگار تصویری روی 

دیوار نقش بسته است.
درگیری شــدیدی بــود. در تصویر دیــدم که رضا در 
همین ســنی که شهید شــده، قرار دارد و دیدم که پسرم 

شهید می شود.
تا دیدم رضا شهید شد، تصویر محو شد.

تــا زمانی که رضا زنده بود، نتوانســتم این ماجرا را به 
کسی بگویم. 

قبل از شهادت رضا به من الهام شده بود که رضا شهید 
می شود و غیر از آن ماجرایی که در بیداری دیده بودم، هم 

خودم و هم پدرش خواب شهادتش را دیده بودیم.
تحقق آرزو

ســردار حاج محمد طالبی می گفت: رضا روزهای آخر 
بسیار شیرین و دیدنی شده بود. خیلی تغییر کرده بود.

آقای زعیم زاده همرزم رضا، نحوه شهادتش را این گونه 
روایت می نماید:

به اتفــاق هم رفتیــم جبهه های چپ قصرشــیرین. 
جبهه های چپ قصرشــیرین نزدیک تریــن جایی بود که 

می شد دشمن را دید.
جثه رضا آن قدر کوچک بود که نمی توانســت از سنگر 

دیده بانی دشمن را ببیند.
من داخل سنگر زیر پای رضا جعبه مهمات گذاشتم تا 

باالی آن برود و مناطق دشمن را ببیند.
با دو نفر از رزمنده ها که بعدها آنها هم شــهید شــدند، 
رفتیم سنگر کناری تا برای شناسایی دشمن برنامه ریزی کنیم.
در همین حین صدای مهیب انفجار، همه جا را فرا گرفت.

وقتی از سنگر زدیم بیرون، متوجه شدیم خمپاره ای به 
سنگر دیده بانی اصابت کرده است.

به  طرف ســنگر دویدم. دیدم پیکر رضا غرق در خون 
افتاده است. خمپاره به سرش خورده بود و بخشی از باالی 

سر را با خودش برده بود.
رضا به آرزویش رســیده بــود و روح بی قرار این عارف 
کوچک در 27 بهمن 1361، تنها ســیزده روز بعد از تولد 
دوازده سالگی اش در تپه شــیرودی جبهه قصرشیرین به 

ملکوت پرواز کرد.
خبر شهادت

خبر شــهادت رضا نزدیک عید به صورت غیرمستقیم 
توسط یکی از آشنایان به مادر شهید می رسد. 

لحظه ای که مادر متوجه می شود که فرزند عزیزش به 
شهادت رسیده است، ناله بلندی می کشد. 
بقیه ماجرا را از قول مادر می شنویم. 

پدر رضا به من نزدیک شــد و آرام گفت: یادت هست 
وقتی رضایتنامه رضا را امضا کردی، به خدا چه گفته بودی؟! 

مگر رضا را در راه خدا هدیه نکرده بودی؟
این حرف پدر رضا چنان آرامشــی به من داد که دیگر 

در جمع بی تابی نکردم.
همانجا دســتم را باال بردم و گفتــم: خدایا راضیم به 
رضای تو. شاکرم که پسرم به آرزویش رسید. من خودم او 

را به تو هدیه کردم.
لبخند پس از شهادت

وقتی پیکــر رضا را آوردند، به ما خبر دادند، رفتیم در 
سردخانه زیارتش کردیم.

خودم را کنار پیکر رضا رساندم. سرم را کمی جلو بردم 
تا صورتش را ببوســم. دیدم رضا لبخندی به صورتم زد که 

خواهرش هم متوجه شد. 
خواهرش خواســت ســر و صدا کند که گفتم: چیزی 

نگو. دارم می بینم.
هر وقت رضا می خوابید، خوابش خرگوشی بود؛ یعنی 
چشــم هایش موقع خواب نیمه باز می ماند. به همان شکل 
خوابیده بود. دست هایش را هم روی سینه اش جمع کرده 

بود. هنوز کتانی هایش پایش بود.
نگاه جهانی

من از رضا خیلی درس ها گرفتم. عشق خدا و امام زمان 
هرگــز از وجودش بیرون نمی رفت. هر حرفی می زد از خدا 

و اهل بیت بود.
از خصوصیات باارزشش، احترام به من و پدرش و ایمان 

و اخالق خوبش بود.
 با هر کســی که همکالم می شد، مطابق سن و فهم او 

حرف می زد.
حرف هایی که می زد، دلنشــین بــود. خوش بیان بود. 

شیرین صحبت می کرد.
با هر کســی که در ارتباط بود، شــیفته اخالق و لحن 

صحبتش می شد.
در این دوازده ســال کســی پیدا نشــد، بگوید از رضا 

ناراضی ام، یا او را دوست ندارم.
با آن سن کمش، نگاه جهانی داشت. هم در وصیت نامه 
صوتی و هم در وصیت نامه مکتوبش با عبارت هایی مختلف 

به این دغدغه بلند  اشاره کرده بود.
فکرش بلند بود. مسیرش را آگاهانه انتخاب کرده بود. 

قوی شده بود. اهل والیت بود. بصیرت داشت.
عاشق اهلل و امام زمان 

بعد از شهادت رضا، عده ای بهم می گفتند: چطور دلت 
آمد که بچه دوازده ساله را به جبهه بفرستی؟ 

در جــواب می گفتم: خون بچه مــن از خون حضرت 
قاسم، علی اکبر رنگین تر نبود. وقتی بچه دوازده ساله آنقدر 
عاشق خدا شده بود که می گفت من عاشق اهلل و امام زمان 
گشتم و این عشق با هیچ مانعی از قلب من بیرون نمی رود 
تا به معشــوقم یعنی اهلل برســم، من باید گبر می بودم که 

رضایت نمی دادم.
شهدا زنده اند

مــن با رضا زندگی می کنم. وجود پســرم را کنار خود 
حس می کنم. 

بعد از شهادتش خیلی دلتنگی می کردم. یک شب رضا 
به خوابم آمد. گفت: مامان! چرا  گریه می کنی؟ گفتم: خیلی 
دلم تنگ شده. گفت: برای چی؟ گفتم: تو نمی آیی یه سری 
به من بزنی. گفت: مامان! هرکجا تو باشی، من کنارت هستم. 

شهید عاشورایی
بارها به من گفته بود: مامان! اگر یک وقت دلت گرفت، 
 اگر آمدی ســر مزار من، بــرای من گریه نکن. برای غریبی 

امام حسین)ع( و حضرت زینب)س(  گریه کن.
وصیت نامه های الهی و انقالبی و عرفانی

وصیت نامه های صوتی و مکتوب شهید رضا پناهی بسیار 
پرنکته و دارای مضامین حیرت انگیز الهی و اهل بیتی و والیی 

و عرفانی هستند. 
متن کامل ایــن وصیت نامه ها در فضــای مجازی در 
سایت های مختلف موجود است که پیشنهاد می گردد حتماً 

مراجعه و مطالعه  نمایید.
ما فقط چند جمله از هر وصیت نامه را نقل می نماییم.

وصیت نامه صوتی
- هدف من از رفتن به جبهه این است که، اوالً به ندای 
»هل من ناصر ینصرنی« لبیک گفته باشــم و امام عزیز و 

اسالم را یاری کنم.
- آرزوی من پیروزی اسالم و  ترویج آن در تمام جهان 

است.
- من عاشق خدا و امام زمان گشته ام و این عشق هرگز 
با هیچ مانعی از قلب من بیرون نمی رود، تا اینکه به معشوق 

خود یعنی »اهلل« برسم.
- پیام من به تمام دوســتان و آشــنایان و تمام ملت 
شهیدپرور این است که قرآن می فرماید: »و اعتصموا بحبل 

اهلل جمیعا و ال تفرقوا«.
وصیت نامه مکتوب

- همه ما مدیون این رهبری و این انقالب هستیم و باید 
که ایــن انقالب را به اقصی نقاط دنیا صادر کرده و مقدمه 

ظهور حضرت مهدی را فراهم آوریم.
- از غیبــت و تهمت و افترا دوری کنید و همه در یک 

صف آهنین برای خدا پیکار کنید.
- این گفته امــام بزرگوارمان را که فرموده اند، وحدت 
کلمه داشته باشید، در عمل پیاده کرده و همه به ریسمان 

الهی چنگ بزنید.
- مادر جان! می دانم داغ فرزند برای مادر خیلی مشکل 
اســت؛ ولی من از شما انتظار دارم که مانند بانوی بزرگوار 
اسالم یعنی حضرت زینب در برابر مشکالت و داغ فرزندت 
مقاومت نموده و ســکوت را تــا حد امکان مراعات کرده تا 
دشــمنان اسالم و منافقین بدانند که در هر زمانی مادرانی 
شــیرزن چون شما پیرو زینب هستند و فرزندان خود را با 

افتخار هدیه به اسالم می کنند.
- مــن به وجود تو افتخار می کنم که مادری از ســالله 

حضرت زهرا هستی.
- عرض دیگر با پدر و مادرم و قوم و خویشان دارم که 
اگر من شــهید شدم، هیچ ناراحت نباشید و بر سر قبر من  
گریه نکنید؛ زیرا کسی نبود که به سر قبر حسین  گریه کند.

- از امت مسلمان می خواهم که در همه کارهای خود 
خدا را در نظر بگیرند و هیچ گاه از امام امت و روحانیت مبارز 

و دولت اسالمی دست برندارند.
- این انقالب اســالمی را که برای شــرق و غرب زیان 
زیادی به بار آورده را تا آخرین قطره خونمان حفظ می کنیم.

عظمت مقام مادر شهید
در کتاب »عارف 12 ساله«، ظرایف متعدد و کم نظیری 
از فراســت و هوشمندی و روش های  تربیتی، تعالی بخشی، 
قدسی سازی و معنویت آفرینی های مادر معظم و معزز شهید 

رضا پناهی تبیین گردیده است.
با مطالعه کامل کتاب به این نتیجه نیز می رسیم که نقش 
مادر شهید در شکل گیری شخصیت کم نظیر والیی و انقالبی 
و عاشورایی اش و رهنمون گردیدنش به اوج قله های ایثار و 

شهادت و رستگاری، اساسی و بنیادین است.  
با مطالعه کتاب به صورت ملموس و مشهود درمی یابیم 
که واقعاًً بجاست که گفته شده: »از دامن زن است که مرد 

به معراج می رود«.

moghaavemat@kayhan.ir


