
يادکرد

روايتي از شهادت محسن زارعي از شهداي امنيت
محسن از همان بچگي »مرد« بود!

 نرگس انصاري
بزرگ ترين خواسته  دنيايي محسن اين بود 
که مي خواست براي پدر و مادرش افتخار 
باشد. چيزي را براي خودش نمي خواست، 
آخرش هم همين شد و بزرگ ترين سعادت 
را براي خود و خانواده اش رقم زد. محسن 
به شهادت رسيد و مادر و پدرش را سربلند 
کرد. از آن به بعد، پدرش وقتي مي خواست 
به جمعي وارد ش�ود، س�رش را با افتخار 
باال مي گرفت که پدر شهيد است!شهيد 
محس�ن زارعي 19 دي ماه سال1376 در 
اس�تان قزوين متولد شد. س�رباز هنگ 
مرزي بانه -کردس�تان بود که در13 دي 
ماه 96 حين پايش نوار مرزي بر اثر انفجار 
مين به شهادت رس�يد. متن زير رواياتي 
از ش�هيد زارعي در همكالمي م�ا با مادر 
ش�هيد و دوس�تش آقاي واحدي است. 

مادر شهيد
وقتي به گذش��ته فكر  و خاطرات آن روزها 
را  م��رور مي كنم قلبم آت��ش مي گيرد. يك 
روز ديدم محسن شلوار عيدش را كه يك بار 
بيش��تر نپوش��يد بود تا كرده و در كيسه اي 
گذاشته است. پرسيدم: »محسن، شلوارت 

را كجا مي بري؟«گفت: »براي مهدي دوستم  
كه تازه نامزد كرده. شلوار تميز و خوب ندارد. 
مي خواهم اين را برايش ببرم!«آن روز به جاي 
اينكه از مهرباني و دس��ت و دلبازي پس��رم 
تعجب كنم، از اينكه دوس��تش نامزد كرده 
متعجب شدم. سنشان كم بود. فكر مي كردم 
چطور مي تواند با اين سن يك زندگي را اداره 
كند. حواسم نبود كه محسن چقدر مرد شده 

است. بعد از شهادتش فهميدم.«
 هديه الهي

به داليلي حساب پدر محسن را بسته بودند. 
پس��رم كه موض��وع را ش��نيد، از خدمتش 
مرخصي گرفت و كلي راه را كوبيد و برگشت 
شهرمان. آمد و گفت: »بابا، اين كارت بانكي 
من! حاال براي شماست. هرچقدر نياز داشتيد 
خودتان اس��تفاده كنيد!« آن روز قلب من و 
پدرش سرشار از غرور شد. تازه فهميديم كه 

خدا چه پسري به ما هديه داده است!

آقاي واحدي دوست شهيد
محسن هميش��ه آرزو مي كرد من و او در 
دانش��گاه قبول و دكتر و مهن��دس قابلي 
شويم و باعث س��ربلندي خانواده هايمان 
باشيم. به من مي گفت: »اگر تو آدم مهمي 
ش��وي من افتخار مي كنم كه دوس��ت تو 
هستم، مي گويم فالني را مي شناسيد؟ او 

همكالسي من بود.«
دوس��تم بود اما مثل يك پ��در برايم دل 
مي سوزاند. حواسش به من بود. تا زماني كه 
به خدمت برود، هميشه همراه هم بوديم. 
ما آن زم��ان نمي دانس��تيم تقدير چقدر 
باال و پايي��ن دارد. نمي دانس��تيم كه قرار 
است جايمان عوض شود. به جاي اينكه ما 
افتخار او شويم او مايه سربلندي و غرور ما 
شد. حاال كه مدت ها از شهادتش مي گذرد، 
هرجا كه مي نشينيم با افتخار مي گوييم: 
»محس��ن زارعي را مي شناس��يد؟ او قباًل 
همكالسي ما بود!« ما خيلي دير فهميديم 
كه مقام و منصب هاي دنيايي ارزشي ندارد. 
ارزش واقعي همان مقام ش��هادت بود كه 

محسن به آن رسيد. 
 مرد واقعي

مردانگي در زندگي او معناي ديگري داشت. 
آن زمان كه خيلي ها راه و رسم مردانگي را 
بلد نبودند، او خوب بلد بود. دوم راهنمايي 
بوديم. معلم بداخالقي داشتيم كه روي نظم 
خيلي حس��اس بود. يك روز من يادم رفته 
بودم كتابم را بياورم. از اضطراب احس��اس 
خفگي داشتم. آن زمان من و محسن روي 
يك نيمكت مي نشستيم. معلم كه بلند شد 
كتاب ها را ببيند، محس��ن سريع كتابش را 
جلوي من گذاشت. گفت: »نگران نباش. من 
يك كاري مي كنم.« من مات و مبهوت مانده 
بودم. نمي دانستم بايد چه كار كنم. آن روز به 
جاي من محسن تنبيه شد. هر فريادي كه 
بر سر محسن كشيده مي شد، من مي مردم و 
زنده مي شدم، ولي نمي توانستم حرفي بزنم. 
با خ��ودم فكر مي كردم البد محس��ن ديگر 
هيچ وقت به روي من ن��گاه هم نمي كند. از 
دس��ت خودم كالفه بودم. زن��گ كه خورد، 
رويم نمي ش��د س��رم را باال بگي��رم. ديدم 
محسن خودش به طرف من آمد. به شانه ام 
زد و گفت: »بلند ش��و با هم بري��م ديگه.« 
لب هايش مي خنديد. انگار نه انگار كه اتفاقي 
افتاده اس��ت. از آن روز به بعد دوس��تي مان 
خيلي عميق شده بود. هيچ وقت رفتارهاي 
برادرانه اش از خاطرم نمي رود. محس��ن از 

همان بچگي يك مرد واقعي بود!
 سربلند 

عصبانيت يا ناراحت��ي اش را كم ديده بودم. 
آن هم بيش��تر وقت هايي بود كه پاي پدر و 
مادرش وس��ط بود. هميشه غصه مي خورد 
كه چرا نتوانسته است درسش را ادامه دهد. 
اين را به خاطر خودش نمي خواست. هميشه 
دغدغه اش اين بود كه مادر و پدرش سرشان 
باال باشد و از داشتن پسري مثل او سربلند 
باشند. هميشه مي گفت: »مي خواهم كاري 
كنم كه پدرم هميشه سرش را باال بگيرد.« 
بزرگ ترين خواس��ته اش از اين دنيا همين 
بود. چيزي را براي خودش نمي خواس��ت. 
مي خواست براي پدر و مادرش افتخار باشد. 
آخرش هم همين شد. بزرگ ترين سعادت 
را براي خ��ودش و خانواده اش رق��م زد. به 
شهادت رس��يد و مادر و پدرش را سربلند 
كرد. از آن به بعد، پدرش وقتي مي خواست 
به جمعي وارد شود، س��رش را با افتخار باال 

مي گرفت كه پدر شهيد است!
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دوستم بود اما مثل يك پدر برايم دل 
مي س�وزاند. حواس�ش به من بود. تا 
زماني که به خدمت برود، هميشه همراه 
هم بوديم. ما آن زمان نمي دانس�تيم 
تقدي�ر چق�در ب�اال و پايي�ن دارد. 
نمي دانس�تيم که قرار است جايمان 
عوض شود. به جاي اينكه ما افتخار او 
شويم او مايه سربلندي و غرور ما شد

گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد »قاسم آقابرارنژاد« شهيدي که 18 سال مفقود بود

تمام كودكي ام در انتظار آمدن پدر گذشت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 زينب محمودي عالمي
»به راستي که دنيا محل گذر است و هر کس 
به دني�ا دل بس�ت در گ�رداب آن فرو رفت 
و آس�ايش را از دس�ت داد و هر کس از دنيا 
دل کند و به ذک�ر خدا پرداخ�ت و در راه او 
با جان و مال جهاد کرد آس�ايش و اطمينان 
قلب ياف�ت و از گ�رداب دنيا به س�وي خدا 
هدايت شد.« متن باال قسمتي از وصيتنامه 
شهيد قاس�م آقابرارنژاد از ش�هداي دفاع 
مقدس اس�ت که پيكرش 18 س�ال مفقود 
بود. اين ش�هيد هنگامي که به جبهه رفت، 
س�ه فرزند پنج ساله، سه س�اله و يك سال  
و نيمه داش�ت که همه آنها را ب�ه امان خدا 
سپرد تا براي نبرد به جبهه اي برود که هيچ 
بازگش�تي براي او نداش�ت. اگر خوب نگاه 
کنيم، کوچه هاي ما هن�وز مبهوت لحظاتي 
اس�ت که پدري از فرزندان خردسالش دل 
کند و براي هميش�ه در پيچ خيابان ناپديد 
شد. او رفت تا ما بمانيم و ايراني ساخته شود 
که در آن هيچ ابرقدرتي جرئت جسارت به 
خاك آبا و اجدادي مان نداش�ته باشد. آنچه 
در ادام�ه مي خواني�د حاص�ل همكالمي ام 
با حس�ين آقابرارنژاد فرزند ش�هيد قاسم 
آقابرارنژاد اس�ت که از نظرت�ان مي گذرد. 

گويا ش�ما فرزن�دي داريد ک�ه همنام 
پدرتان است؟

بله، پيكر پدرم 18 س��ال مفقود بود. روزي كه 
او را آوردند و به خاك س��پرديم، فرزندم متولد 
شد. اسمش را قاسم گذاش��تيم تا يادگاري از 
پدربزرگش داش��ته باش��د. پدرم شهيد قاسم 
آقابرارنژاد متولد 1330/4/24بود كه در تاريخ 
1362/12/4 در عملي��ات والفج��ر6 منطق��ه 
چيالت دهلران به شهادت رسيد. پيكرش سال 

80 به خانه برگشت. 
پدرت�ان هنگام ش�هادتش 32 س�ال 
داشتند. چند فرزند از ايشان به يادگار 

مانده است؟
پدر س��ال 56 با مادرم ازدواج كرده بود. هر دو 
اهل يك كوچه و همسايه بودند. موقع شهادت، 
پدرم سه فرزند داش��ت. من فرزند اول هستم 
كه سال 1357 به دنيا آمدم. امير برادرم متولد 
1359 و خواهرم ليال س��ال 1361 به دنيا آمد. 
پنج س��اله بودم كه پدرم ش��هيد ش��د. ايشان 
س��الي كه به ش��هادت رس��يد فرمانده گردان 

يارسول)ص( بود. 
پدرتان از چه سالي خط انقالب و جهاد 

را انتخاب کردند؟
پدرم از سال 1356 با حاج حسين بصير كه بعداً 
جانشين لشكر 25 كربال شد رفاقت داشت و با 
هم به ارتش رفته بودند. در ميدان نوبنياد تهران 
در باطري س��ازي ارت��ش كار مي كردند. چون 
فعاليت انقالبي داش��تند اخراج ش��ان كردند. 
از همان زمان پ��درم وارد خط انقالب ش��د و 
س��ال 1360 به عضويت سپاه پاس��داران بابل 
درآمد. آن زمان حاج حسين بصير به افغانستان 
رفت تا به اتفاق نيروهاي افغانس��تان در مقابل 
شوروي بجنگد. سپاه بابل كه تشكيل شد مرتب 
خانه هاي تيمي منافقين را مي گرفتند. يك بار 
منافقين پدرم را ترور كردند كه دستش مجروح 
شد و در بيمارستان اميركال بستري اش كردند. 
مدت كمي محافظ امام جمعه فقيد بابل آيت اهلل 
روحاني بود. جنگ كه شروع شد به جبهه رفت 
و از سال 59 تا س��ال 62 مدام در جبهه بود كه 
نهايتاً به شهادت رسيد و پيكرش مدتي طوالني 

مفقود شد. 
ش�ما هنگام ش�هادت پدر خردس�ال 

بوديد. از خصوصيات اخالقي ايش�ان 
چه چيزهايي شنيده ايد؟

پدرم حساسيت خاصي نس��بت به بيت المال 
داشت. يادم است يك بار آبگرمكن براي خانه 
خريده بود مي خواست با ماشين به فريدونكنار 
بياورد. با ماشين س��پاه نياورد گفت بيت المال 
است. هنگامي كه جبهه بود شش ماه از جبهه 
نيامده بود. وقتي برگش��ت من را شناخت اما 
ب��رادرم امير را نش��ناخت چ��ون در اين مدت 
برادرم كمي تغيير كرده ب��ود. مادرم گفت اين 
پسر توست! آن لحظه پدرم از ما عكس گرفت 
كه وقتي جبهه رفت و برگشت چهره ما يادش 
بماند. تا موقعي كه زنده بود فقرا و نيازمندان را 
سرپرستي مي كرد. بيش��تر حقوقي كه از سپاه 
مي گرفت خرج فقرا مي كرد. آنطور كه شنيده ام 
پدرم در خانواده اش تك بود. خانواده ايش��ان 
مذهبي نبودند اما ايشان آدم فوق العاده اي بود. 
خودش راهش را انتخاب ك��رده بود. انقالب و 
اسالم را دوس��ت داشت ولي بس��تگانش زياد 
مقيد نبودند. مادربزرگم خيلي به پدرم عالقه 
داشت يعني وابسته اش بود. مادربزرگم بين پنج 
فرزندش كه دو پسر و سه دختر بودند پدرم را 
بيشتر از همه دوست داشت. مادربزرگ سال 68 
بر اثر بيماري قند كه پايش را قطع كرده بودند 
از دنيا رف��ت. مادربزرگ تا لحظ��ه آخر منتظر 
پدرم بود. هميش��ه مي گفت پسرم زنده است. 
منتظر خبري از پسرش بود. مي گفت قاسم من 

باالخره مي آيد. 
يعن�ي ش�ما از بچگ�ي منتظ�ر آمدن 
پدرتان از جن�گ بوديد به دليل اينكه 

فكر مي کرديد اسير شدند؟
به قول حضرت آقا خانواده اي كه مفقوداالثر دارد 
هميشه برايش شب عمليات است. 18سالي كه 
پدر مفقوداالثر بود ما هميشه مي گفتيم ايشان 

زنده است. اسير شده و برمي گردد. همه منتظر 
بوديم. هم��ه فكر مي كرديم پدرم زنده اس��ت 
و برمي گردد اما خب ايشان ش��هيد شده بود. 
خداوند كس��ي را كه خيلي دوست دارد شهيد 
مي كند. يك انسان بايد از نظر ديني و معرفتي 
در مرتبه بااليي باشد كه شهادت نصيبش شود. 
پدرم لياقت شهادت داشت و به آرزويش رسيد. 
عقب�ه انقالبي ب�ودن پدرت�ان به کجا 

برمي گردد؟
 عقبه مذهبي بودن پدرم از 17سالگي اش بود. 
نماز اول وقتش ترك نمي شد. عموي ما مي گفت 
زمان طاغوت ما سينما مي رفتيم اما پدرت در 
وادي ديگري بود. نماز اول وقت و نماز ش��بش 
ترك نمي شد. در جلسات مذهبي، سخنراني ها و 
پخش اعالميه و پيام هاي امام خميني حضوري 
فعال داشت. چندين بار به خاطر جابه جايي پيام 
و اعالميه امام از ط��رف ژاندارمري تيرخورده و 

گوشش زخمي شده بود. 
به رغم سن کمي که داشتيد، خاطره اي 

از پدرتان در ذهنتان مانده است؟

پدرم در مسائل اعتقادي در زندگي خيلي جدي 
بود. يك بار يادم اس��ت از كوچه بيرون رفتم. با 
موتور پالستيكي همسايه بازي مي كردم. يك 
لحظه كسي مرا بلند كرد. پدرم بود. گفت بيرون 
از كوچه بازي نكن. موقع شهادت پدر من پنج 
ساله، برادرم سه ساله و خواهرم يك سال و نيمه 
بود. زياد پدرمان را نديده بوديم. درك زيادي از 
محبت پدر نداشتيم. مادرم جاي همه را پر كرده 
بود. االن خواهر و برادرم در زندگي شان موفق 
هس��تند. خواهرم مدير مدرسه اس��ت. برادرم 
كارمند تأمين اجتماعي و من در بيمه مشغول 
هستم و شغل غير دولتي دارم. مادرم تمام اين 
س��ال ها براي ما هم پدر بود و هم مادر. خيلي 

تالش كرد تا بزرگ شديم. 
بع�د از ش�هادت پدرت�ان کس�ي که 
بيشترين سختي ها را کشيد مادرتان 

بود؟ 
بله، ما خواه��ر و برادرها اختالف س��ني كمي 
داش��تيم. مادرم خيلي اذيت مي ش��د. خيلي 
كوچك بودي��م. خانه مان هنوز كامل س��اخته 
نش��ده بود. پدرم خانه را نيمه كاره رها كرده و 
به جبهه رفته بود. مادرم خيلي سختي كشيد 
تا براي ما سرپناه درست كند. آن زمان فرزندان 
شهدا زياد بودند. االن فرزند شهيد كم است. از 
اول مدرسه شاهد درس خوانديم براي همين 
زياد از طرف اطرافيان اذيت نشديم. مردم خيلي 
خوب بودند، اما االن خانواده هاي شهداي مدافع 
حرم اذيت مي شوند و از طرف برخي  افراد كه 
نمي دانند اين امنيت حاصل خون شهداس��ت 
رنجيده خاطر مي شوند و زخم زبان مي شنوند. 
پدر خانمم قاسم رحمان زاده اهل فريدونكنار 
است. برادرم داماد ش��هيد حاج حسين بصير 
اس��ت. پدرم بايد جزو ش��هداي بابل محسوب 
مي شد چون نيروي س��پاه بابل بود اما به دليل 
اينكه زادگاهش فريدونكنار بود در فريدونكنار 

به خاك سپرده شد. 
پدرتان در کدام عمليات به ش�هادت 

رسيدند؟ 
آخرين لحظات زندگ��ي دنيايي پدرم در كنار 
ش��هيد حاج حس��ين بصير بود. حاج حسين 
آن زم��ان جانش��ين فرمانده تي��پ 25 كربال 
بود. تيپ كربال در عملي��ات والفجر6 عمليات 
ايذايي داش��تند تا دش��من را منحرف كنند 
كه س��اير رزمنده ها در منطقه ديگر عمليات 
خيبر را انجام دهند. رزمندگان تيپ 25 كربال 
در چيالت دهلران عملي��ات والفجر6 را انجام 

دادند كه باعث ش��د دش��من تم��ام نيروهاي 
كماندويي اش را ب��ه طرف دهل��ران ببرد. در 
واقع پيروزي عمليات خيبر به دليل جانفشاني 
نيروهاي رزمن��ده تيپ 25 كربال ب��ود كه در 
عمليات والفجر6 ش��ركت كردن��د. چون اين 
عمليات ايذايي بود همه نيروها مي دانس��تند 
برگش��تي وجود ندارد. 360 نفر از رزمندگان 
مازندراني شهيد شدند كه 90 درصد پيكرشان 
جاماند. بسياري از ش��هدا را بعد از چند سال 

شناسايي كردند و آوردند. 
هنوز در منطقه چيالت دهلران شهداي والفجر6 
هيچ گونه يادماني ندارند با آنكه 360 نفر در آن 
منطقه مظلومانه شهيد شدند. مسير آسفالت 
ندارد. ما فرزندان شهداي عمليات والفجر  چند 
سال دعاي عرفه در محل ش��هادت پدرانمان 
برگزار كرديم ام��ا مس��ئوالن مازندراني هيچ 
اقدامي نكردند ت��ا يادماني براي آنها س��اخته 

شود. 
در حال حاض�ر آن منطق�ه عملياتي 

زائر دارد؟
 كساني كه به منطقه دهلران مي روند نمي دانند 
آنجا محل شهادت 360 شهيد مازندراني است. 
منطقه چيالت دهلران چون رملي و خيلي گرم 
و خشن بود پيكر ش��هدا سريع از بين مي رفت. 
90درصد پيكر ش��هدا جا مانده ب��ود و بعداً به 

سختي شناسايي شد. 
چطور باخبر ش�ديد پيك�ر پدرتان را 

پيدا کردند؟
 سال 1380 من منزل شهيد حاج حسين بصير 
بودم كه يكي از بچه هاي جبهه تماس گرفت. 
عموي آن فردي كه تماس گرفت، شهيد باقري 
از روستاي ازباران فريدونكنار بود كه پيكرش را 
بعد از چند سال شناسايي كردند و آوردند. آن 
بنده خدا گفت پيكر عمويم را همراه شهيد قاسم 
آقابرارنژاد آورده اند. م��ن پيش آقا هادي برادر 
حاج بصير بودم كه فهميدم پيكر پدرم تفحص 
شده است. وقتي متوجه شدم نماز شكر خواندم. 
پنج ساله بودم كه پدرم ش��هيد شد و حاال 23 
ساله بودم و بعد از س��ال ها چشم انتظاري قرار 

بود پيكر پدرم را بياورند. 
در زندگي حضور شهيدتان را احساس 

مي کنيد؟
من همه جا حضور پدرم را احس��اس مي كنم. 
پدرم در ش��خصيت روحي من تأثير داش��ت. 
سال هاي اول زندگي ام كه هنوز به سن تكليف 
نرسيده بودم خيلي مقيد نبودم. يك بار پدرم را 
با هيبت لباس پاسداري ديدم كه در چارچوب 
در ايستاده است. انگار آمده بود تا به من نهيب 
بزند. از آن لحظه با خودم عهد كردم آن چيزي 
كه او مي خواهد باشم و سعي كردم در مسيري 

كه پدرم رفت قدم بردارم. 
سخن پاياني؟ 

من بيش��تر موفقيت هاي��م را مدي��ون پدرم 
هستم. هميشه سرسفره شهدا هستم. هميشه 
حضورش را ح��س مي كنم. پ��درم خيلي كم 
پيش ما بود. بيش��تر در جبهه حضور داشت. 
بس��يار مردم دار و خانواده دوس��ت ب��ود. اهل 
نماز شب و تهجد بود. سحرگاه بلند مي شد به 
امامزاده س��يدمحمد)ع( فريدونكنار مي رفت. 
يك عبا داشت آن را روي شانه اش مي انداخت 
و دو س��اعت قبل از نماز صبح مش��غول نماز 
شب مي ش��د. نماز صبح را مي خواند و به خانه 
برمي گشت. در دفترچه خاطرات پدرم نوشته 
شده كه خواب امام علي)ع( را ديده است و موال 
به او نويد داده كه قاسم ناراحت نباش به زودي 
امام زمانت را مي بين��ي و به آرزوي خودت كه 

شهادت است مي رسي. 

سال هاي اول زندگي ام که هنوز به سن 
تكليف نرسيده بودم خيلي مقيد نبودم. 
يك بار پدرم را با هيبت لباس پاسداري 
ديدم که در چارچوب در ايستاده است. 
انگار آمده بود تا به م�ن نهيب بزند. از 
آن لحظه با خودم عهد کردم آن چيزي 
که او مي خواهد باشم و سعي کردم در 
مس�يري که پدرم رفت ق�دم بردارم
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