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ارادت به سیدالشهدا)ع( در آيینه زندگانی رزمندگان
عشق به حسین)ع( در قلبمان است

 آرمان شريف
ام�ام حس�ین)ع( و حضرت عب�اس)ع( 
الگوهايی تمام نش�دنی برای رزمندگان 
بودند. آنها نوای ياحسین بر لب داشتند 
و در دل ش�ان عشق به مواليش�ان زبانه 
می کش�ید. رزمن�دگان با ي�اد و خاطره 
سیدالش�هدا)ع( راهی جبهه می شدند 
تا عش�ق حس�ین برايش�ان قوت قلب 
باشد. به نیکی می دانس�تند عاشورا بار 
ديگر در حال تکرار ش�دن است و زمانه 
حس�ینی عمل کردن ش�ان را می طلبد. 
و اين گون�ه جبهه ه�ای حق علی�ه باطل 
انسان های پاک سرش�تی را به خود ديد 
که پرچ�م س�رخ عاش�ورا را در دس�ت 
گرفتند و حماسه های حسینی آفريدند.

شهید محمدرضا ایزدپور در حیات بابرکتش 
جز عش��ق به امام حس��ین)ع( چیز دیگری 
نمی شناخت. شهید ایزدپور عاشق سیدالشهدا 
)ع( بود و در یکی از دست نوشته هایش چنین 
نوشته بود: »حسین )ع( زیباست. کار حسین 
)ع( زیباس��ت. ذک��ر مصیبت حس��ین )ع( 
مخصوص عاش��ورا و محرم نیست. حسین 
)ع( همه جا هس��ت و نزدیک ترین جا، قلب 

خودمان است.«

در جبه��ه در ه��ر محفلی که می نشس��ت 
می گفت عش��ق حس��ین بن علی )ع( ما را 
به این وادی کشانده و بس. پیش از شهادت 
از مادرش خواس��ته بود مراس��م مرا بسیار 
ساده بگیرید، س��ردر خانه پرچم عزاداری 
حسین را نصب کنید و جز اسم حسین، اسم 
دیگری بر در خانه نزنید، بر روی سنگ قبرم 
بنویسید فدایی امام حسین )ع( »انشاءاهلل 

قبول کند.«
ایشان در قس��متی از وصیت نامه با زیبایی 
هر چه تمام می نویس��د: »م��ادر جان به تو 
نمی گویم گریه نکن، گریه بر ش��هید ثواب 
دارد بلک��ه خود گریه نعمتی بس��یار بزرگ 
است اما گریه باید از شریک شدن در حماسه 
شهید باشد. وقتی گریه می کنی باید خودت 
را در کربال کنار زینب)س(  ببینی، فرزندت 
را س��رباز حس��ین )ع(  بدان و بع��د با خود 
بگویید ای حس��ین جان اگر همه فرزندانم 
را هم می دادم راضی نمی شدم در کربال تنها 

بمانی، راضی نمی شدم برادرت امام حسن 
)ع( هم تنها بماند، راضی نمی شدم به دین 

خدا ظلم شود.«
در آس��تانه عملی��ات والفجر 8 ب��ود که با 
بچه های گروهان غواص، دع��ای کمیل را 
خواند. بار دوم با بچه های گ��ردان و مرتبه 
سوم آن را به تنهایی. آن هم دعایی سرشار 
از اشک. آن قدر گریه کرد که همه بچه های 
گردان یقین کردند که او شهید خواهد شد. 
شهید محمدرضا ایزدپور از بچه های مخلص 
اندیمشک و از نیروهای غواص گردان حمزه 
از لش��کر 7 ولیعصر )عج( بود که با فتح فاو، 
حماس��ه ای دیگر آفرید و خود به آسمان ها 

پر کشید.

شهید حاج شیرعلی س��لطانی را همه با نام 
شهید سردار بی سر می شناسند، انگار پیش 
از ش��هادت هم به گونه ای با آقایش مراوده 
داشته، هر چه از او طلب کرده پاسخ گرفته 
است. شهید ش��یرعلی با واس��طه آقایش، 
راه��ش را انتخاب کرد. عش��ق به حس��ین 
وادارش کرد تا لباس س��بز س��پاه را بپوشد 
البته به مادرش گفته ب��ود در خواب دیده 
که لباس سبزی به او هدیه شده و او را سرباز 

امام زمان خطاب کرده اند و عاقبت عشق به 
حسین پایش را به جبهه باز کرد.

شهید سلطانی قبری برای خود در کتابخانه 
مس��جد المهدی )عج( )مس��جد کوش��ک 
قوامی( حفر کرد و آن را چنین ترتیب داد که 
بدون سر بتواند در آن آرام بگیرد و گفته بود: 
»من شرم دارم در محضر آقایم اباعبداهلل سر 
داشته باشم.« او که خودش را از مدت ها قبل 
برای شهادت آماده کرده بود شب ها در آن 
قبر می نشست و با خدایش راز و نیاز می کرد، 
بارها قبر را اندازه گرفته بود و برای خودش 

جای سر نگذاشته بود.
هنگامی که در عملیات فتح بس��تان، موج 
انفجار مجروحش می کن��د و تمام بدنش از 
کار می افت��د، همرزمان گم��ان می برند که 
شیرعلی ش��هید ش��ده و او را همراه شهدا 
به س��ردخانه انتقال می دهن��د. او صداها را 
می ش��نید اما نمی توانس��ت ح��رف بزند یا 
حرکتی کند. در همان حال به امام حسین 
متوسل می ش��ود به آقایش می گوید من با 
تو عهد بسته ام بدون س��ر شهید شوم، پس 
شرمنده ام نکن. س��ردار بی سر، می دانست 
که موالیش ش��رمنده اش نخواه��د کرد، تا 
عاقبت در عملی��ات فتح المبین خمپاره ای 
از جبهه دش��من تن بی س��رش را بر زمین 
جای می گذارد. پیکر بی سر شهید سلطانی 
را دوازدهم فروردین سال 61 در قبری که با 
دستان خودش، در کتابخانه مسجد المهدی 
)عج( آماده کرده و خلوت و پناهش بود  به 

خاك سپردند.

7| روزنامه جوان |  شماره 5744   |  1441 مح��رم   8  |  1398 ش��هريور   17  يک ش��نبه 

88498481ارتباط با ما
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در کتابخانه مس�جد المهدی )عج( 
)مسجد کوش�ک قوامی( حفر کرد 
و آن را چنین ترتی�ب داد که بدون 
سر بتواند در آن آرام بگیرد و گفته 
ب�ود: »م�ن ش�رم دارم در محض�ر 
آقايم اباعبداهلل س�ر داشته باشم«

خاطراتی از محرم در جبهه در گفت وگوی »جوان« با يک راوی دفاع مقدس

هیچ نیرویی به اندازه نام حسین)ع( ایران را حفظ نکرده است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 علیرضا محمدی
دفاع مقدس امتداد عاش�ورای حس�ینی 
بود. لحظه به لحظه وقايع کربال، به اشکال 
مختل�ف در جبهه ه�ای جن�گ تک�رار 
می ش�د. نوجوان ش�هید مرحمت باالزاده 
را که يادمان نرفته اس�ت. خطاب به رئیس 
جمهور وقت )حضرت آقا( گفته بود بگويید 
ديگر روضه حضرت قاسم را نخوانند چون 
اگر امام حس�ین به قاسم 13 س�اله اجازه 
رفتن داد، چ�را به م�ن که 13 س�ال دارم 
اجازه جبه�ه رفتن نمی دهن�د؟ مرحمت 
نمونه ای بارز از تش�ابه فرزن�دان روح اهلل 
ب�ه اصحاب عاش�ورايی سیدالش�هدا)ع( 
بود. رزمندگانی که در هیئت ها و روضه ها 
رش�د کردند و به وقت�ش در کربالی دفاع 
مقدس، هشت سال تمام هر روز عاشورايی 
خل�ق کردن�د. در اي�ام م�اه مح�رم، پای 
صحبت های س�یدمهدی حسینی يکی از 
رزمندگان و راويان دفاع مقدس نشستیم 
ت�ا از خاط�رات و تجربیات م�اه محرم در 
جبهه ه�ای دفاع مق�دس گفت وگو کنیم.

»محرم« در فضای جبهه ها با غیر آن 
چه تفاوت هايی داشت؟ 

من خ��ودم در 15 س��الگی به جبه��ه رفتم. 
تصورم از جنگ همان چیزی بود که در فیلم ها 
می دیدیم. فکر می ک��ردم مثل جنگ جهانی 
دوم همه تنها به فکر جنگیدن هستند و کسی 
به چیز دیگری فکر نمی کند. اولین روز مقارن 
با ظهر به اهواز رسیدم، همه برای نماز آماده 
می شدند. آن چه برایم تازگی داشت این بود 
که ان��گار در آن لحظه تنها چی��زی که برای 
رزمنده ها بیش��تر از هر چیز دیگری اهمیت 
دارد، رس��یدن به صف نماز جماعت اس��ت. 
بعدها همین توج��ه رزمنده ها ب��ه معنویت 
بیش��تر برایم نمود یافت. فهمی��دم در جبهه 
معنویت اولویت نخست است و حتی اسلحه به 
دست گرفتن و جنگیدن در اولویت بعدی قرار 
دارد. بچه ها دغدغه داش��تند که ایام هفته از 
دست شان درنرود، دعای توسل، دعای کمیل 
یا دعای سمات را در روزهای خودش بخوانند. 
دنبال ای��ن بودند که چطور حال��ی بگیرند و 
حسی در خودشان ایجاد کنند. اینها در ایام 
عادی بود، حاال وقتی به محرم می رس��یدیم، 
معنویت ب��ه اوج خودش می رس��ید. به قول 
معروف محرم و نام حسین)ع( که دیگر جای 
خودش را داش��ت. آن هم در جبهه هایی که 
وجب به وجبش کربال ب��ود و در هر روز و هر 

لحظه اش عاشورا تکرار می شد.
اولین مح�رم در جبه�ه را چه زمانی 

تجربه کرديد؟
اولین بار سال 60 در جبهه جنوب بودم که ماه 
محرم فرارسید. عرض کردم که پیش از ورود 
به جنگ تصورم از محیط جبهه چیز دیگری 
بود. فکر می کردم سختی های جنگ به کسی 
اجازه پرداختن به ماه مح��رم را نمی دهد اما 
کاماًل برعکس بود. بچه ه��ا از چند روز مانده 
به ماه محرم حال و هوای شان عوض می شد و 
فضای جبهه را هم تغییر می دادند. آنهایی که 
لباس مشکی داشتند شب ها قبل از نماز مغرب 
و عشا این لباس ها را با لباس خاکی شان عوض 
می کردند. می آمدند جلوی مقرشان به خط 
می ش��دند و دس��ته راه می انداختند. آنهایی 
هم که لباس مشکی نداشتند یک تکه پارچه 
سیاه تهیه می کردند و به یقه یا کنار جیب شان 
می دوختند. یا روی پیراهن های شان السالم 
علیک ی��ا اباعب��داهلل می نوش��تند و هر کس 

تالش می کرد به گونه ای خودش را با فضای 
ماه محرم هماهنگ کن��د. عصرها هر گردان 
یا گروهانی جل��وی مقر خودش دس��ته راه 
می انداخت و سینه زنان به مسجد یا جایی که 
مرکز تجمع لشکر بود می رفتند، گردان های 
دیگر هم جمع می شدند و بعد از نماز مغرب و 

عشا مراسم اصلی شروع می شد.
استقبال از محرم در يگان های مختلف 
يا مناطق مختلف تفاوت داشت يا همه 

جا يکسان بود؟
من ماه محرم را هم در جبهه های غرب تجربه 
کردم و هم در جبهه های جن��وب. هر جا که 
ش��رایط مهیا ب��ود، بچه ه��ا دم می گرفتند و 
ش��ور و حالی برپا می ش��د اما بنا به ش��رایط 
هر منطق��ه ای، تفاوت هایی داش��ت. مثاًل در 
جبهه های غرب، به خاط��ر وجود ضدانقالب 
و نحوه جنگ ک��ه چریکی بود، خیلی وقت ها 
نمی توانس��تیم یک جمع 20 نفره تش��کیل 
بدهیم. در پایگاه های کوهس��تانی تعدادمان 
زیاد نبود. حاال اگ��ر در همین جمع کم، یک 
نفر پیدا می ش��د که صدای خوبی داش��ت یا 
می توانس��ت روضه و نوحه بخواند، شانس��ی 
بود. از طرفی پست های نگهبانی، گشت های 
چند س��اعته و رفتن از این مقر ب��ه آن مقر و 
تقالهای روزانه باعث می ش��د نتوانیم خیلی 
دور هم جمع شویم. فرصتی هم پیش می آمد، 
چند نفری مراس��م می گرفتیم و کاری انجام 
می دادیم. البته در مقرهای اصلی مثل مقری 
که در س��نندج یا ش��هرهای دیگر داشتیم، 
مراسم های خوبی برگزار می ش��د اما در کل 
در جبهه ه��ای جنوب از حی��ث پرداختن به 
ماه مح��رم و مراس��م مربوط به آن، ش��رایط 

مناسب تری داشت.
محرم چه سالی بیشترين خاطرات را 

در ذهن تان به يادگار گذاشته است؟
سال 63 اوایل محرم در جنوب بودم و مقارن با 
عاشورا مأموریت خورد و به سنندج رفتیم. آن 
سال محرم را هم در جبهه جنوب تجربه کردم 
و هم در جبهه غ��رب. روزهایی که در جنوب 
بودم، خدا رحمتش کند شهید تورجی زاده را 
مداح قابلی بود. در مقر دارخوین چهل چراغی 
درست کرده بود که رویش حدود 140 یا 150 
فانوس گذاش��ته بودند. این چهل چراغ چند 

طبقه داشت و شیشه هر کدام از فانوس ها را 
هم رنگ کرده بودند. شب ها روشن می کردند 
و در مراس��م از آن اس��تفاده می کردند. چند 
روز بعد به س��نندج رفتم. ق��رار بود عملیاتی 
در سلیمانیه انجام بگیرد که انجام نشد. آنجا 
شهید مرتضی امینی همان محوریت شهید 
تورجی زاده در برگزاری مراس��م محرم را ایفا 
می کرد. برای ش��ام غریبان یک سری لیوان 
پالستیکی قرمز رنگ داشتیم که بچه ها برای 
خوردن آب و چای از آنها استفاده می کردند. 
شهید امینی چند تا از این لیوان ها را جمع کرد 
و چند تایی هم از جای دیگری تهیه کرد. بعد 
فرستاد از شهر شمع خریدند. شمع ها را نصف 

کرد و هر نصفه را داخل یک لیوان گذاشت و به 
دست رزمنده ها داد. شام غریبان بچه ها شمع 
به دس��ت در دو س��تون روبه روی هم شروع 
کردند سینه زدن. یک نفر هم وسط شان روضه 
می خواند. از باال که به دسته نگاه می کردی، 
صحنه بسیار جالبی بود. شمع های روشن در 
دست این بچه هایی که خیلی های شان بعدها 
شهید شدند، منظره ای اس��ت که هیچ وقت 

فراموش نمی کنم.
محرم در جبهه شما را ياد چه شهید يا 

رزمنده ای می اندازد؟
ش��هیدان تورجی زاده و مرتضی امینی را که 
عرض کردم. اینها در ماه محرم عجیب ش��ور 

می گرفتن��د. تورج��ی زاده آدم خاص��ی بود. 
نوای مداح��ی اش دل آدم را می لرزاند. حزنی 
در صدایش ب��ود که آن را بی بدی��ل می کرد. 
حاج مرتضی هم عاشق امام حسین)ع( بود. یا 
شهید جنگعلی که از جانبازان شیمیایی بود 
و بعد از جنگ به ش��هادت رسید، از بچه های 
تبلیغات بود. محرم ها حالی به او دست می داد و 
همین حس و حال را به بچه ها منتقل می کرد. 
شهید ردانی پور هم که جای خودش را داشت. 
نیاز نبود برای ردانی پور روضه خوانی ش��ود تا 
اشک بریزد. تا نام امام حسین)ع( را می شنید، 
شانه هایش شروع به لرزیدن می کرد. خودش 

هم مداحی و روضه خوانی می کرد.
عملیاتی بود که بع�د از آن ماه محرم 
فرابرسد و داغ ش�هدای آن عملیات 

روی کیفیت مراسم اثر بگذارد؟
خیلی پیش می آم��د. مثاًل در م��اه محرمی 
که بع��د از عملیات خیبر ب��ود، بچه ها خیلی 
می س��وختند. خیبر عملیات خونینی بود و 
هر کس را می دیدی یک دوس��تی از دس��ت 
داده بود. یا بعد از کربالی4 و 5 که شهید زیاد 

دادیم، ماه محرم های به یادماندنی داشت.
جمله »دفاع مقدس امتداد عاش�ورا 
ب�ود« در خودش ح�رف زي�اد دارد. 
رزمنده ه�ای چنی�ن جبهه هاي�ی 
س�عی می کردند خودش�ان را شبیه 
ام�ام حس�ین ي�ا اصح�اب او کنند، 
مورد مصداق�ی در اي�ن خصوص به 

ياد داريد؟ 
شهید براتی فرمانده گروهان ما آرزویش این 
بود که وقتی به شهادت رسید، محاسنش را 
با خونش رنگین کند. وقتی علت این آرزویش 
را پرس��یدم گفت ما که هیچ کاری نکرده ایم 
اما دوس��ت دارم وقتی آن دنی��ا خدمت امام 
حسین)ع( رسیدم، حداقل ظاهرم مثل ایشان 
باشد و ریش هایم به خونم خضاب شده باشد. 
به جرئت می توانیم بگویی��م که هیچ چیز به 
اندازه الگوگرفتن از آقا اباعبداهلل الحسین)ع( 
بچه های ما را آس��مانی نکرد و این کش��ور را 

نجات نداد.
اگر می ش�ود اين گفت وگ�و را با يک 

خاطره محرمی به اتمام برسانیم.
به نظ��رم محرم س��ال 65 بود که گ��ردان ما 
)گردان امیرالمؤمنین( را دعوت کردند برویم 
مس��جد حجت اکبر در خیابان شیخ صدوق 
عزاداری کنیم. آنجا تعداد دیگری از بچه های 
لشکر هم جمع شده بودند. شهید خرازی هم 
همراه بچه های گردان ما به مسجد آمد. بچه ها 
در سینه زنی ش��ان این ش��عر را می خواندند 
»من حس��ینم که فرمانده این لشکرم... من 
حسینم که فرمانده این لش��کرم...« ما سینه 
می زدیم و یکی هم نوحه می خواند. ش��هید 
خرازی آخر ستون ایستاده بود. می خندید و 
به خودش اشاره می کرد. چون نامش حسین 
بود و فرمانده لشکر، به شوخی این شعر را به 
وضعیت خودش تشبیه می کرد. حاج حسین 
یکی از همان اصحاب عاشورایی امام خمینی 
بود. ایش��ان یک دوچرخه داغان داش��ت که 
تا آخر عمرش حاضر نش��د آن را عوض کند. 
حتی وقتی بچه ها جمع شدند برایش موتور 
یا ماش��ین ژیان بخرند گفت هر کس این کار 
را بکند ب��د و بیراه نثارش می کنم و آتش��ش 
می زنم. البته به ش��وخی می گفت اما تا پایان 
عمرش به هیچ کس اجازه نداد چنین کاری 
بکند. شهیدان خرازی، ردانی پور، تورجی زاده 
و... رزمندگانی بودند که کربال را بعد از 1400 

سال دوباره احیا کردند.

ش�هید برات�ی فرمان�ده گروه�ان ما 
آرزويش اين بود که وقتی به شهادت 
رسید، محاس�نش را با خونش رنگین 
کن�د. وقت�ی علت اي�ن آرزوي�ش را 
پرس�یدم گف�ت م�ا ک�ه هی�چ کاری 
نکرده ايم ام�ا دوس�ت دارم وقتی آن 
دنیا خدمت امام حس�ین)ع( رسیدم، 
حداق�ل ظاهرم مثل ايش�ان باش�د و 
ريش هايم به خونم خضاب شده باشد

7 4 6
9 6

3
3 2 9

2 6 5
1 5 3

9 7
5 2

4 2 9

741683295
385942716
269175348
453728961
126359487
978416532
894267153
532891674
617534829

نی
طا

 سل
لی

رع
 شی

ید
شه

  

14
ر 

شک
ن ل

دگا
زمن

- ر
ت 

حد
د و

- س
 1

36
ل 4

سا
م 

حر
  م


