
نگاه

یاحسين گفتن کافي نيست 
با حسين باشيم

 علیرضا محمدی
ماه محرم نوس��تالوژی خاص��ی دارد. همه 
ما از س��یاهی عزای حس��ین)ع( خاطره ها 
داریم. اصاًل این سیاهی قشنگ است، گریه 
بر مصیبت موال غم ندارد، چایی تلخش هم 
که به شیرینی می زند. شاید آن چه زینب در 
محشر کربال دید و به »ما رایت اال جمیال« 
تعبیر ک��رد، یک ذره اش هم به ما رس��یده 
که روح مان با گریه برای حس��ین)ع(، تازه 

می شود!
اما محرم به اش��ک و س��ینه و زنجیر ختم 
نمی ش��ود. وقتی امام حسین)ع( می گوید: 
»من کش��ته عبرت ها هس��تم« یعنی باید 
به خیلی چیزه��ا عمیق تر فک��ر کنیم؛ به 
لقمه های حرامی که گوش ها را سنگین کرد، 
به خمیه پُری که تا چراغش خاموش شد، 
خلوت شد! به نامه های فدایت شوم، به وقت 
هنگامه که مسلم را با صدای نفس هایش در 
کوچه های کوفه تنها گذاشت، به معنی کل 
یوم عاش��ورا و کل ارض کربال، به اینکه اگر 
عاشورا تکرار می ش��ود، صرف نشستن و به 

سینه زدن و گریه کردن کافی است؟ 
معنی محرم به قدر فهم هر کس��ی تفاوت 
دارد. همان طور که کربال رفتن و کربالیی 
ش��دن ف��رق دارد. وقتی یکی از ش��هدای 
مدافع حرم لش��کر فاطمیون ب��ا مخالفت 
خانواده اش برای حضور در س��وریه مواجه 

شد، به آنها گفت امس��ال حق ندارید برای 
امام حسین)ع( عزاداری کنید. علت را که 
پرسیدند، پاسخ داد اگر قرار باشد امروز در 
برابر حمله س��لفی ها به حرم اهل بیت)ع( 
ساکت باش��یم، گریه ما برای اسارت خانم 
و شهادت سیدالش��هدا چه فایده ای دارد؟ 
شما که نمی گذارید من برای دفاع از حرم 
حضرت زینب)س( به س��وریه بروم، یعنی 
باید آن قدر بلند س��ینه بزنم که صدای هل 

من ناصر ینصرنی حسین را نشنوم!
به حتم ع��زاداری ماه محرم ب��رای آنهایی 
که صف��ت ش��هید را برای خ��ود خریدند، 
چیزی باالتر از س��ینه زدن و گریه کردن و 
چای خوردن است. ش��اید آنها در هیئت ها 
چیزهایی را ش��نیدند که ما نشنیدیم. یا به 
وقت هق هق ک��ردن که ش��انه های مان به 
یکدیگر می خورد، آنها معنی کل یوم عاشورا 
و کل ارض کربال را بهتر فهمیدند. دانستند 
که کربال به رفتن نیس��ت. از شیون و گریه 
شیعه درست نمی شود. اشک ریختن را همه 
بلدند، راه کربال را هم همین طور. هیئت و 
روضه و سینه و شور اگرچه فضلیت دارد، اما 

پیمودن راه عشق، رهرو می خواهد.
داستان مدافعان حرم از همان محرم هایی 
آغاز می ش��ود که سال هاس��ت برای همه 
ما تکرار می ش��ود. کودکی ک��ه مادر لباس 
س��یاهش را پوشاند و دس��ت در دست بابا 
به هیئت رفت. نشس��ت به حسین شنیدن 
و به حسین اندیش��یدن. به درک این نکته 
که »کرب��ال حرم حق اس��ت و هیچ کس را 
جز یاران امام حس��ین )ع( راهی به س��وی 

حقیقت نیست«.
این روزها که خودمان را برای عاش��ورایی 
دیگر آماده می کنیم، یادمان باش��د که به 
معنی کل یوم عاشورا و کل ارض کربال بیشتر 
فکر کنیم. به اینکه با حسین ماندن هزینه 

دارد. کربالیی ش��دن به این راحتی نیست. 
قرار نیست هیچ یک از ما به عاشورای سال 
61 هجری برگردیم، ش��اید عاش��ورای ما 
همین االن در حال تکرار ش��دن باشد؛ این 
همان نکته ای است که مدافعان حرم به آن 
رسیده بودند. عاشورای شان را شناختند و 
قدم در راه گذاشتند. خوب می دانستند که 
اگر دیر بجنبند، شاید روزی فرابرسد که با 
حسرت بگویند عمری یا حسین گفتیم و به 

وقتش یک بار یاعلی نگفتیم.
 

حجت االس��الم ش��هید علی تمام زاده از 
ش��هدای روحانی مدافع حرم در بخش��ی 
از وصیتنام��ه خود می نویس��د: »هیچ گاه 
محبت مادرانه را که با اش��ک روضه اهل 
بیت عجین ش��ده بود، از یاد نخواهم برد. 
همه چیز ما از اهل بیت است چراکه این ها 
وسیله هس��تند، اسباب و وس��یله نجات 
همه انس��ان ها به صورتی کش��تی نجات 
اهل بیت هستند و بس. امشب دوم محرم 
است و بچه ها برای امام حسین )ع( سید 
و س��االر و س��رور همه آزادمردان جهان 
عزاداری می کنند. ما ه��م اقتدا کردیم به 

امام حق طلبان و کربالیی شدیم.«
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ای�ن روزه�ا ک�ه خودم�ان را برای 
عاش�ورایی دیگر آم�اده می کنیم، 
یادمان باش�د که به معن�ی کل یوم 
عاشورا و کل ارض کربال بیشتر فکر 
کنی�م. به اینک�ه با حس�ین ماندن 
هزینه دارد. کربالیی ش�دن به این 
راحتی نیست. قرار نیست هیچ یک 
از ما به عاش�ورای س�ال 61 هجری 
برگردیم، شاید عاشورای ما همین 
االن در ح�ال تکرار ش�دن باش�د

 صغري خیل فرهنگ
حمیدرضا ضیایی چند بار به صورت داوطلب عازم سوریه 
شد و با حضور در قسمت ها و یگان های مختلف از حریم اهل 
بیت)ع( دفاع  کرد. او در حالی ک�ه فرماندهی ادوات تیپ 
زینبیون را بر عهده داش�ت، در آخرین مرحله پاکسازی 
داعش در سوریه، در آبان 96 در شهر بوکمال بر اثر اصابت 
تیر تک تیرانداز های داعشی به آرزوی دیرینه اش رسید. 
گفت وگوی ما را  با منصور ضیایی برادر شهید مي خوانید.

قب�ل از اینکه ب�ه موضوع دف�اع از ح�رم بپردازیم 
مي خواهم بپرس�م فض�ای خانواده ت�ان در دوران 
دفاع مقدس چگونه بود، از اعضای خانواده کسی در 

جبهه ها حضور داشت؟
بله، ما یک خواهر و هفت برادر هستیم. برادرانم در جبهه های 
جنگ تحمیلی حضور فعال داشتند، حتی خود حمید در دفاع 
مقدس از ناحیه پا مجروح شد و پایش از زانو قطع شده بود و پای 

مصنوعی داشت، در واقع دو برادرم جانباز هستند.
با همان پاي مصنوعی عازم سوریه شد؟

بله، حمید بعد از پایان جنگ مش��غول کار آزاد شد و در بازار 
فعال بود اما وقتی موضوع دفاع از حرم پیش آمد به رغم اینکه 
جانباز بود و پای خود را از زانو از دست داده بود به خاطر انگیزه 
باالیی که داش��ت راهی جبهه مقاومت شد، البته شش ماهی 
تالش و پیگیری کرد تا مقدمات اعزامش فراهم شود، در سوریه 
هم به خاطر تجاربی که در دفاع مقدس داشت خیلی سریع به 

کار گرفته شد.
چه مدت آنجا ماند؟

سال 95 اعزام شد و نزدیک به دو سال یعنی تا زمان شهادتش 
در سوریه ماند.

در سوریه هم مجروح  شد؟
خیر، در س��وریه به آن معنا مجروح نش��د ولی نوع کارش��ان 
طوری بود که در یک عملیات کمرش آس��یب دیده بود، پای 
مصنوعی اش ه��م دو بار شکس��ت که ما برای��ش پای یدکی 
فرس��تادیم. هر دفعه که برمي گشت پایش را معالجه مي کرد. 

وقتی یک مقدار بهبودی حاصل مي شد دوباره عازم مي شد.
شما چطور راضي شدید که با پای مصنوعی دوباره 

عازم جبهه شود؟
به هر حال س��خت بود. ما معتقد بودیم که ایشان با جانبازی 
دین خود را به اس��الم و انقالب ادا کرده اس��ت. طبیعی است 
که مخالفت هایی هم با اعزام ایشان بشود بخصوص که حمید 
چهار فرزند هم داش��ت،  دختر کوچکش پنج س��اله بود ولی 
تصمیم خود را گرفته بود. در دوران دفاع مقدس هم خیلی ها 
در بند گرفتن رضایت نبودند؛ مي رفتند و بعد اطالع مي دادند 
که ما در جبهه هستیم، االن هم برخی این طوری هستند؛ اول 
مي روند بعد اطالع مي دهند که ما رفتیم، توجیه شان هم این 
بوده و هس��ت که رضایت خداوند مهم تر اس��ت و ما به دنبال 
جلب رضایت خداوند هستیم ولی حمید خیلی تالش کرد تا 
توانست رضایت مادر و همسر و بچه ها را بگیرد و الحمدهلل همه 

رضایت دادند.
در دو سالی که در منطقه حضور داشت درباره اوضاع 

سوریه برای شما و خانواده صحبت کردند؟
خوب هر کسی مشتاق است تا سؤال کند و  ببیند که اوضاع آنجا 
چگونه است. ما هم از خود ایشان مي پرسیدیم هم از افراد دیگر 
که مطلع بودند سؤال مي کردیم ولی حمید همیشه مي گفت 
داعشی ها شرایطی ایجاد کرده اند که فقط کسانی که از نزدیک 
آنجا باشند مي توانند درک کنند تا برایشان ملموس شود. به 
اصطالح، شنیدن هرگز نمي تواند مانند دیدن باشد. صحنه ها و 
اتفاق هایی را مي دیدند که  باعث مي شد انگیزه آنان برای حضور 
در جبهه مقاومت دوچندان شود. حاضر به برگشتن نباشند و 
مصمم باشند که بس��اط آنان را از روی زمین جمع کنند. این 
ایده و تفکر را به خانواده ها انتقال مي دادند و مي گفتند با توجه 
به وضعیتی که آنجا هست باید حضور ما خیلی جدی تر باشد و 

حتی دیگران را تشویق به حضور در سوریه مي کردند.

با توجه به اینکه رزمندگان لشکر زینبیون از اهالی 
پاکستان هستند، به نظرتان علت انتخاب برادرتان 

به عنوان فرمانده این لشکر چه بود؟
فکر می کنم برای ایشان مطرح نبود که کجا خدمت کنند.  او 
برای دفاع از حرم و جنگ با تروریست های تکفیری رفته بود و 
آماده بود هر جا که نیاز باشد حضور یابد. مسئوالن تشخیص 
دادند فرمانده  زینبیون باش��د. البته خود حمید برای این کار 
انگیزه داش��ت و مي گفت بچه های پاکس��تانی خیلی مظلوم 
واقع شده اند، کسانی هستند که از همه چیزشان مي گذرند و 
به جنگ با دشمن مي روند. آنها در کشور و خانه خودشان هم 
مظلوم هس��تند و دائم  با وهابی های تندرو  درگیری و جنگ 
دارند. اعتقاد داشت باید هم خودشان و هم خانواده آنها مورد 
پشتیبانی قرار گیرند. مظلومیتی که از اینها دیده بود باعث شده 
بود بیشتر با بچه های پاکستانی ارتباط برقرار کند. خودش به 
رغم اینکه جانباز بود و فرمانده آنها بود اما همپای رزمندگان 
و بچه های پاکس��تانی در عملیات ها حضور پیدا مي کرد. این 
ارتباط و همدلی با نیروهای پاکس��تانی باعث شده بود بچه ها 
خیلی او را دوست داشته باشند و مجذوب او باشند. یعنی بین 
آنها ارتباط عاطفی بود، طوری که وقتی حمید برای مرخصی 
به ایران مي آمد هم به دنبال حل مش��کالت رزمندگان لشکر 
زینبیون بود که برای مرخصی ی��ا معالجه به ایران آمده بودند 
یا مي خواستند از ایران به کشورشان بروند. مشکالت درمانی 
آنها را پیگیری مي کرد، برای رفع نیاز مالی آنها اقدام مي کرد 
و این باعث شده بود که ارتباط صمیمي  بین حمید و بچه های 
پاکستانی برقرار شود. حتی اگر بین بچه های پاکستانی و دیگر 
مسئوالن مشکلی پیش مي آمد به سراغ حمید مي رفتند تا او 
مشکل را حل کند و او با استفاده از همین ارتباطی که داشت 
مشکل شان را حل مي کرد، هر چه حمید مي گفت بی چون و 

چرا انجام مي دادند.
درباره مجاهدت ها و دالوری های بچه های زینبیون 

هم برای شما صحبت مي کرد؟
بله، بارها ب��ه این موضوع اش��اره مي ک��رد که اینه��ا با تمام 

مظلومیت شان و با تمام سختی هایی که پشت جبهه دارند وقتی 
به سوریه مي آیند انگار نه انگار که آن همه مشکالت امنیتی، 
خانوادگی، مالی و حتی جسمي  دارند و با تمام وجود برای دفاع 
از حرم و جنگ با داعشی ها از جان خود مي گذرند و حتی اشاره 
مي کرد که برخی  پاکستانی ها هم در جبهه مقابل حضور دارند 
یعنی داعش��ی بودند اما رزمندگان  زینبیون هیچ اعتنایی به 
اینکه آنها هموطنشان هس��تند، نداشتند. حتی ممکن بود با 
هم نسبت قومي  و فامیلی داشته باشند اما براساس اعتقادی که 

داشتند بدون مالحظه به وظیفه خود عمل مي کردند.
گفته مي شود حال و هوای زینبیون در شب عملیات 
خیلی شبیه رزمندگان دوران دفاع مقدس ماست. 

در این خصوص نکته ای یادتان هست؟
االن به طور مش��خص خاطره ای که حضور ذهن داشته باشم 
یادم نمي آید اما نکته ای که درباره  رزمندگان زینبیون مي گفت 
بحث رفاقت آنها بود که از این نظر ش��بیه دوران دفاع مقدس 
ما و دوستی و صمیمیت میان رزمندگان ما بود که بسیار با هم 
صمیمي  بودند و به هم کمک مي کردند. مثالً وقتی چند نفر در 
عملیات ها عقب مي ماندند یا زیادی جلو مي رفتند بقیه به کمک 
آنها مي رفتند که حتی ممکن بود در این راه مجروح یا شهید 
هم شوند که مي گفت از این موارد داشتیم و این نشان دهنده 

صمیمیت میان آنها بود.

نحوه شهادت حمید چگونه بود و در کدام منطقه به 
شهادت رسیدند؟

آبان 96 به ش��هادت رس��یدند، زمانی  که مي خواستند شهر 
بوکمال را پاکس��ازی کنند. آن طور که همرزمان شهید برای 
ما تعریف کردند به این صورت بود که اینها در مسیر پاکسازی 
مورد اصابت گلوله تک تیرانداز دشمن تکفیری قرار مي گیرند 
که در باالی یک س��اختمان بلند مس��تقر بود یعنی در شهر 
بوکمال به شهادت مي رس��ند. وقتی خبر شهادت حمید را به 
ما دادند ما از یک طرف برای از دس��ت دادن برادرمان ناراحت 
بودیم ولی از آنجا که همه ما مي دانستیم که عزم و قصد حمید 
این بود که به درجه رفیع شهادت برسد و این آرزوی قلبی او بود 
که همه دوستان، خانواده و هم محلی ها آن را مي دانستند و لذا 
از این بابت که ایشان به آنچه که مي خواست رسید خوشحال 
بودیم. حمید ثابت کرد فقط کافي اس��ت عاشق اهل بیت)ع( 
باشیم. عاش��ق اهل بیت )ع( با پاي مصنوعي هم مدافع حرم 
مي شود. در نهایت پیکرش در قطعه 24 بهشت زهرا)س(  به 

خاک سپرده شد.
 یک خاطره از شهید

حمیدرضا ضیایي متولد س��ال 4۸ بود. در س��ن 15 سالگی 
به جبهه ه��ای نبرد حق علیه باطل ش��تافت و در لش��کر 1۰ 
سیدالشهدا)ع( به عنوان دیده بان مش��غول جهاد در راه خدا 
شد. در سال 66 در عملیات کربالی 5 از ناحیه پا مجروح شد و 
مدال پرافتخار جانبازی را به گردن آویخت. بعد از دوران دفاع 
مقدس در عرصه های فرهنگی و اجتماعی  حضوری چشمگیر 
و تأثیرگذار داشت و خدماتی ارزشمند از خود بر جا گذاشت. در 
بخش هایي از خاطرات جبهه شهید مي خوانیم: »تابستان سال 
66 بود. مي خواستم به منطقه بروم اما چون نزدیک عملیات بود 
اعزام ها بسته بود و هر قدر اصرار کردم  فایده نداشت. ناراحت از 
پادگان خارج شدم و به سمت پایین راه می رفتم و با خدا حرف 
می زدم و آرام گریه می ک��ردم. در همین حال، یک تنه محکم 
بهم خورد که به خود آمدم. دیدم برادر علی فضلی است. سالم 
کردم و موضوع را با وی در میان گذاشتم. گفت االن می نویسم 
که اعزام ش��وی. پرس��ید خودکار داری؟ گفتم ن��ه. یک دکه 
روزنامه فروشی  نزدیک ما بود، حاج علی خودکار آن آقا را قرض 
کرد و از یک سبزی فروش��ی در پیاده رو  اجازه گرفت و تکه ای 
از یک روزنامه سبزی فروش را جدا کرد و دستوری برای اعزام 
من نوشت و گفت سریع برو. فقط در راه، دور کاغذ را مرتب کن 
که آبروریزی نشود! خوشحال، خداحافظی کردم و رفتم اعزام 

گرفتم و توفیق یافتم تا در عملیات نصر  حضور پیدا کنم.«

گفت وگوي »جوان« با برادر فرمانده شهید مدافع حرم 
لشکر زینبیون حمیدرضا ضیایي

عاشق اهل بيت )ع( با پاي مصنوعي هم 
مدافع حرم مي شود

نکته ای که درب�اره  رزمندگان زینبیون مي گفت 
بحث رفاقت آنها بود که از این نظر ش�بیه دوران 
دف�اع مقدس م�ا و دوس�تی و صمیمی�ت میان 
رزمندگان ما بود که بس�یار با هم صمیمي  بودند 
و به ه�م کمک مي کردن�د. مثاًل وقت�ی چند نفر 
در عملیات ه�ا عق�ب مي ماندند یا زی�ادی جلو 
مي رفتند بقیه به کمک آنه�ا مي رفتند که حتی 
ممکن بود در این راه مجروح یا ش�هید هم شوند

جدول
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از باال به پایین
 1- خزانه دولت اسالمي- حبس ش��دن خون یا ماده دیگر در بدن  2- پهناورترین کشور دنیا- ظرف آبگوشت- 
 رهبر سیاه پوستان آمریکا که توس��ط دولت ترور شد  3- آشیان پرنده- آهنگر ش��اهنامه- شهر مقدس بوداییان 
 4- جدید ترکي- از سازهاي بادي- تخم مرغ فرنگي- خزنده جدولي  5- س��ند- گوریل در گویش قدما- پوزه 
 6- تکرار حرفي- جزیره اي در جنوب- شهري در استان فارس  7- یار شیرازي- دکوراسیون- قومي متمدن و 
پیش��رفته در آمریکاي مرکزي و مکزیک قدیم  ۸- تخت و اورنگ- وطن و سرزمین- رود پرآب ایران  9- توالي 
گوشه ها در دس��تگاه هاي موس��یقي- ش��یمیداني که علم میکروب شناس��ي را بنیان نهاد- دویدن  1۰- داروي 
 مسکن قوي- چشمداشت و آرزو- حرف انتخاب  11- پوستین وارونه- پادشاه زنبور عسل- اتومبیل باري کوچک 
 12- ضد قبل- ورق کاغذ- ایاب، رسیدن- کاالي بسته بندي نشده  13- رئیس جمهور سابق افغانستان که ترور 
شد- سرقت- گواهان  14- نوعي زیرانداز- رهبر حزب- از اسامي بانوان  15- جد بزرگ تهمتن- از آثار دیدني 

اصفهان

از راست به چپ
 1- الماس شفاف- سردار هخامنش��ي در نبرد با اس��کندر  2- عالمت اختصاري س��ازمان ملل- عمل تبدیل 
فوالد به کاالهاي قابل مصرف- رمز خواب  3- نام چشمه اي است در بهش��ت- پست و فرومایه- نقاش اسپانیایي 
قرن بیستم پیرو مکتب سوررئالیسم  4- نشانه قرآني- س��عدي آن را آینه صورت غیب مي داند- بسیار عصباني- 
 خواب  5- زیر پا مانده- سوئیت فرهنگس��تان- کنوني  6- رجز- زمین مسابقات دوچرخه سواري- هرگز عرب 
 7- خرید و فروش قرضي- زن خانه دار- ماه سرد  ۸- ظرف آبخوري- موشواره رایانه- مرحله دوم تنفس  9- چله 
کمان- نعمتي را که کسي یاراي شکرش نیست- از شهرهاي هند  1۰- حرف خطاب- ضمیر اشاره جمع- مدخل 
 11- افسار- شهر و استاني به همین نام- کاله الف  12- پاره اي از چیزي- برودت- تیم فرانسوي- خرید و فروش 
 13- به پاخاستن- پرتابه ورزشي- فهماندن و حالي کردن  14- بش��ر- مرتاض هندي- زانوي در  15- محل 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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