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روايتيازشهيدامنيتياسرافضليبهنقلازمادرشهيد
در فراق من به ياد مصيبت اهل بيت )ع( بيفتيد

شهيدياسرافضليدر27ارديبهشتماه
1370درروس�تايگنجاناس�تانكرمان
متولدش�دودرتاريخشش�مآذرسال91
بهعضويتنيرويانتظاميدرآمداماتنها
يكس�الويكماهزماننيازب�ودتاروح
بيق�رارياس�ردرتاريخ18ديماهس�ال
92ب�ابالهايش�هادتبهپ�روازدرآيد.
او حين مأموريت در قلعه گنج كرمان هنگام 
درگيري با قاچاقچيان مس��لح به ش��هادت 
رسيد. مريم حسين خاني مادر شهيد از زندگي 

فرزندش روايت مي كند.
خادمالشهدا

ياسر متولد 27 ارديبهش��ت ماه 1370 بود. 
پسرم در رشته الكترونيك برق قبول شده بود 
اما چون وضعيت مالي خوبي نداشتيم و پدرش 
مريض بود، دانشگاه نرفت و ماند تا كمك حال 
ما باشد. خدمت سربازي را در كرمان گذراند و 
بعد از اتمام خدمت مقدس در نيروي انتظامي 

مشغول كار شد. 
پسرم چند سال خادم مزار شهدا بود. بيشتر با 
هم براي غبارروبي گلزار شهدا مي رفتيم. دايي ام 
شهيد شده بود )شهيد محمود ميرافضلي دايي 

من و عموي همسرم بود.( ياسر هميشه از من 
مي خواست خاطره اي از دايي ام برايش تعريف 
كنم. من ه��م برايش تعريف مي ك��ردم. بعد 
مي گفت: »چه مي شد من هم مثل دايي شما 
شهيد شوم. اما اگر شهيد شدم مبادا برايم گريه 
كنيد.« مي گفتم مادر جان! من يك س��اعت 
طاقت دوري تو را ندارم چط��ور گريه و زاري 
نكنم؟ مي گفت هر وقت مي خواهي براي من 
گريه كني ياد مصيبت حضرت زينب )س( و 

مظلوميت حسين )ع( بيفت. 
مزارشهدايگنجان

گلزار شهداي گنجان پناهگاه ياسر بود. از بچگي 
با آن اُخت داشت. مدرسه هم كه مي رفت برنامه 
ريخته بود تا شب هاي جمعه به گلزار برود. مزار 
ش��هدا را تميز مي كرد و برمي گش��ت. آنقدر 
رفت و آمد تا باالخره شهادت نصيب خودش 
هم شد.  قبل از ش��هادتش آخرين باري كه به 
مرخصي آمد، ش��ب پنج ش��نبه  بود و هوا هم 

خيلي س��رد بود. در آن يخبندان ش��ب، راه 
افتاد به مزار ش��هداي گنجان برود. ساعت از 
ده و نيم گذشته بود. هرچه اصرار كردم نرود، 
قبول نكرد. وقتي برگش��ت، صورتش نوراني 
شده بود. من با دو دستم صورتش را گرفتم و 
بوسيدم. گفتم چقدر يخ كردي!گفت من سر 
مزار تك تك شهداي گنجان رفتم و نشستم 
و فاتحه خواندم. سر مزار دايي شهيدتان هم 
رفتم و گفتم نمي ش��ود اين دفعه شما من را 
به مهماني خودتان دعوت كنيد؟ ناخودآگاه 

گريه ام گرفت. 
كارگرساده

وقتي من مريض ش��ده ب��ودم و ديگ��ر توان 
كاركردن نداشتم، ياسر با سن كمش مسئوليت 
خانواده را به دوش گرفته بود. بنايي، كارگري و 
هر كار ي كه از دستش برمي آمد انجام مي داد. 
گاهي براي گردو تكاني به باغ مردم مي رفت و 
كار مي كرد. با اين وجود هيچ وقت از زندگي اش 
ناراضي نبود. از روزگار نمي ناليد و شكرگزار بود. 
وجودش براي من نعمت بود. براي من هم پدر 

بود هم پسر. 
وقتي به برداشت گردو مي رفتيم، حواسش به 
تك تك گوني ها بود. آنقدر نسبت به حالل و 
حرام حساس بود كه مدام تذكر مي داد مراقب 
باشيم تا از بار گردوي مردم حتي دانه اي وارد 
گردوهاي خودمان نشود. پسرم خيلي مقيد به 
دوري از مال حرام و كسب رزق حالل بود حتي 

اگر به اندازه يك گردو باشد!
60گونيگردو

نماز و روزه  ياسر قضا نمي شد. از 10 سالگي تمام 
واجباتش را انجام مي داد حتي در سخت ترين 
شرايط. يك سال فصل برداشت گردو مصادف 
شده بود با ماه رمضان. ما هم كار كنترات گردو 
برداشته بوديم. بايد هربار حدود 60 گوني گردو 
را جمع آوري مي كرديم و از ارتفاعات و مناطق 
صعب العبور ت��ا خانه صاحب ب��اغ مي برديم. 
كار س��ختي بود. با زبان روزه خيلي دش��وار 
بود. هر چه به ياس��ر اصرار كردم يك امروز را 
روزه نگير! مي روي باالي درخت گردو، وقتي 
معده ات خالي باشد سرت گيج مي رود و زمين 
مي خوري قبول نكرد. مي گفت: »من روزه  ام را 
مي گيرم، كارم را هم مي كنم. وقتي كه روزه ام، 
سرحال ترم.  شما ناراحت نباشيد.« بعداً متوجه 

شديم آن روز سحري هم نخورده است. 
غسلشهادت

آذر ماه سال 91 ياسر به نيروي انتظامي رفت. 
دوستانش مي گفتند هنگام انجام مأموريت، 
ياسر غسل شهادت مي كرد. بچه ها كه از علت 
اين كارش س��ؤال كرده بودند گفته بود خدا 
كريم است، شايد ش��هادت نصيب ما هم شد. 
عاقبت پس��رم در 18 دي ماه س��ال92حين 
مأموريت در قلعه گنج كرمان هنگام درگيري با 

قاچاقچي ها به آرزويش رسيد و شهيد شد. 
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احمدمحمدتبريزي
اي��ن روزه��ا جماع��ت زي��ادي در راه حرم 
امام حس��ين)ع( هس��تند. دل هاي عاش��ق 
رهسپار س��فري معنوي مي ش��وند تا روح و 
جانش��ان را تازه كنند. عاش��قان با پاي پياده 
كيلومترها پياده روي مي كنند تا پرچم سرخ 
سيدالشهدا)ع( پس از 1400 سال همچنان 
برافراشته بماند. حال و هواي اربعين حسيني 
ح��ال زائرانش را خوب مي كن��د. هر كس كه 
يك بار مس��ير پياده روي اربعين را رفته و آن 
ش��ور و حال را درک كرده اس��ت، ديگر توان 
دل كندن از آن جماعت و مس��ير را ندارد. اما 
همگي به خوبي مي دانند كه باز شدن اين راه و 
قدم برداشتن در اين مسير، تنها به مدد خون 
شهدايي حاصل شده اس��ت كه روزگاري نه 
چندان دور در حسرت زيارت بارگاه حسين)ع( 

به شهادت رسيدند. 
ترويجيكايدهناب

پي��اده روي اربعين با جمعي��ت ميليوني اش 
بهترين راه براي تبليغ و ترويج مس��ائل ديني 
و معنوي اس��ت. وقتي جماعت��ي اينچنيني 
گردهم جمع مي ش��وند، مي توانند پيام هاي 
زيادي را به همديگ��ر و ديگران مخابره كنند. 
هر زائر مي تواند س��فيري براي نش��ان دادن 
زيبايي ها و الگوهاي موجود در جامعه باش��د. 
طرح »نايب الشهيد« دقيقاً با همين ايده و تفكر 
پا گرفت و هر سال مشتاقان بيشتري را به سوي 

خود جذب مي كند. 
اين طرح با يك ايده ساده و بسيار زيبا شروع 
و به س��رعت همه گير ش��د. هر زائر با انتخاب 
يك شهيد، ياد و خاطره آن شهيد را در طول 
راهپيمايي زنده نگه مي دارد و آن را به ديگران 
نيز معرفي مي كند. زائر ب��ه نوعي نايب الزياره 
ش��هيدش مي ش��ود و از بركات همنشيني با 

شهدا استفاده مي كند. 
شهداي دفاع مقدس و مدافع حرم الگوهايي 
بي نظير جه��ت معرفي به جامعه هس��تند و 
دوستي و رفاقت با اين ش��هدا بركات زيادي 
براي زندگي اف��راد دارد. هر زائر ب��ا توجه به 
عالقه مندي ه��ا و ويژگي هاي ش��خصيتي و 
اخالقي اش يك ش��هيد را انتخاب  و در طول 
مدت پياده روي اربعين، ديگر زائران را نيز با او 
آشنا مي كند. زائران ديگري كه از ويژگي هاي 
اخالقي آن شهيد اطالع زيادي ندارند، از طريق 
زائران با شهدا آشنا مي شوند. به اين ترتيب در 

مدت زمان كوتاهي زنجيره اي از زائران شكل 
مي گيرد كه شهيدشان را به هم معرفي كرده  
و بر اندوخته هاي معنوي سفرشان افزوده اند. 
اينگونه راهپيمايي اربعين پربارتر و زيباتر انجام 

مي شود و تأثير بيشتري روي زائران دارد. 
رفاقتيبرايهميشه

اما ايده زيارت اربعين به نيابت از شهدا اينجا 
تمام نمي شود و تازه سرآغاز اتفاقات ديگري 
ب��راي زائر اس��ت. يك��ي از زائ��ران مي گويد: 
»دوستي زائر با شهيد منبع تحوالت و اتفاقات 
خوبي مي شود. شهيد مثل يك دوست در هر 
لحظه زندگي دس��ت زائر را مي گي��رد و راه را 
نشان مي دهد. تنها بايد در راه دلداده بود و با 
عشق پذيراي دوست بود. شهدا براي رفاقت كم 
نمي گذارند. آنها دوستاني بدون ادعا هستند كه 
جز خوبي و سعادت چيز ديگري نمي خواهند. 
در بزنگاه هاي سخت زندگي به داد دوستشان 
مي رسند و دستش را مي گيرند، فقط به شرط 

آنكه در رفاقت،  كسي رفيق نيمه راه نباشد.«
اين رفاقت ديگر فقط ب��ه راهپيمايي اربعين 
مح��دود نمي  ماند. ش��خص با ش��هيدي كه 
انتخاب كرده اس��ت يا ش��ايد هم توس��ط او 
انتخاب ش��ده اس��ت، در بقيه روزهاي سال و 
ديگر مناسبت هاي مذهبي همراه مي شود و 
مي تواند همراه خوبي براي او باشد. اين سرآغاز 
يك دوس��تي بلندمدت و يك سرمايه گذاري 
دنيوي و اخروي است. يكي از مبتكران طرح 
»نايب الشهيد« مي گويد: »مثاًل كسي كه به 
نيابت از يك شهيد به اربعين مي رود و ارتباط 
قلبي اش ب��ا او را حفظ مي كن��د، مي تواند در 
ساير مناسبت ها مثل ماه رمضان، به نيابت از 
ش��هيدش قرآن و دعا بخواند. يا اگر به زيارت 

امام رضا )ع( مي رود به نيابت از شهيدش برود. 
اين ارتباط در زندگي افراد خيلي كارس��از و 
گره گش��ا خواهد بود و اتفاق��ات بزرگ تري را 

رقم مي زند.« 
امس��ال س��ومين س��الي اس��ت ك��ه طرح 
»نايب الش��هيد« اجرا مي شود و بازخوردهاي 
خوبي از س��وي مردم گرفته است. بسياري از 
زائران با انتخاب شهيدشان با در دست داشتن 
عكس شهيد در راهپيمايي حركت مي كنند و 
در زمان هايي كه ام��كان گفت وگو و صحبت 
با ديگران پيش مي آيد به معرفي شهيدشان 
مي پردازند. بس��ياري از شهداي دفاع مقدس 
در طول حيات امكان رفتن به كربال و عتبات 
عاليات را پيدا نكردند؛ حاال زائران، نايب الزياره 
اين شهدا شده اند و ياد و خاطره آنها را در كربال 

و نجف زنده مي كنند. 
ش��هيد عليرضا كريمي كه پس از 14س��ال 
پيك��ر مطهرش در روز تاس��وعا برگش��ت در 
وصيتنامه اش چنين مي نويس��د: »ما مسافر 
كربال هستيم، راه كربال كه باز شد برمي گرديم، 
به اميد ديدار در كربال.« شهيد كريمي امروز 
در ميان زائران نيس��ت ولي ي��اد و نامش در 
سراسر مسير راهپيمايي ديده مي شود و زائران 
مي دانند اين پياده روي مرهون فداكاري ها و 

رشادت هاي شهدايي چون اوست. 
خرسنديخانوادهشهدا

يكي از زائران، ش��هيد خليل حس��ن بيگي را 
انتخاب كرده و نامش را روي كوله پش��تي اش 
نوشته است. شهيدي كه دوست داشت مثل 
اربابش بي سر شهيد ش��ود و عاقبت پيكرش 
بدون سر برگشت. ش��هيد ابراهيم هادي نيز 
يكي ديگر از ش��هدايي اس��ت كه بسياري از 
جوانان تصميم گرفته اند نايب الزياره اش باشند. 
شهيد هادي محبوب و عزيزدل جوان هاست 
و سبك زندگي اش براي بس��ياري از جوان ها 
جذابيت دارد. كتاب »يادت باش��د« موجب 
آشنايي بيش��تر زائران با ش��هيد مدافع حرم 
حميد سياهكالي مرادي شده و زائران زيادي 
عكس و نام اين شهيد را با خود همراه دارند. آنها 
با خواندن كتاب »يادت باشد« به خوبي با طرز 
تفكر و عقايد اين شهيد و زندگي ساده و پاكش 
آشنا شدند و حاال مي خواهند نايب الزياره اش 
باشند. شهيد مدافع حرم حميد تقوي فر نيز 
به واس��طه فعاليت هاي جهادي اش در عراق، 
چهره اي آشنا براي مردم عراق و خطه جنوب 

است و زائران زيادي عكس اين سردار بزرگ 
را در دست دارند و خواهان شناخت بيشتري 
از او هستند.  شهيد محسن حججي نيز مثل 
هر س��ال عالقه مندان زيادي را به سوي خود 
مي كشد و زائران زيادي خواهان نايب الزياره 

شدن اين شهيد مدافع حرم هستند. 
برخي ديگر از زائران شهدايي از لبنان، سوريه، 
عراق،  يمن و ديگر كشورهاي جبهه مقاومت را 
انتخاب كرده اند تا سفيري جهت معرفي شان 
باشند. ش��هيد جهاد مغنيه در ميان شهداي 
جبهه مقاومت توس��ط زائران زيادي انتخاب 

شده و از محبوبيت زيادي برخوردار است. 
البته تأكيد مروجان طرح »نايب الشهيد« بر 
اين اس��ت كه زائران فقط به شهداي نام آشنا 
تمركز نكنند و سعي كنند شهدايي كه كمتر 
براي جامعه شناخته ش��ده هستند را معرفي 
كنند. شهداي ترور و شهداي امنيت و بسياري 
از شهداي دفاع مقدس را هنوز بخش زيادي 
از جامعه به درس��تي نمي شناس��د و چنين 
مناسبت هايي بهترين فرصت براي معرفي اين 

شهدا به مردم است. 
در فض��اي مج��ازي ني��ز م��ردم ش��روع به 
اشتراک گذاري تجربيات و انتخاب شهيد شان 
كرده ان��د. عكس ه��ا و فيلم ه��اي زي��ادي از 
راهپيمايي زائران با عكس شهيدشان بارگذاري 
ش��ده و صحنه هاي زيبايي را خلق كرده اند. 
اشتراک گذاري اين تصاوير و فيلم ها در كنار 
تصاوير عظي��م راهپيماي��ي اربعين، عظمت 
و ابهت راهپيمايي را دوچندان كرده اس��ت. 
زائران با پيراهن مشكي برتن عكس شهيدشان 
را در دست دارند و پيش مي روند. اين تصاوير 
براي هميش��ه در تاريخ ثبت خواهد شد و به 
همه خواهد گفت مردم ايران چطور قدردان 

شهدايشان بودند. 
طرح »نايب الشهيد« يك جنبه مهم و زيباي 
ديگر هم دارد. خانواده شهدا از اينكه مي بينند 
نام و ياد شهيدش��ان توس��ط مردم زنده نگه 
داش��ته  مي ش��ود و مردم قدردان كار بزرگي 
كه ش��هدا كرده اند، هستند برايش��ان بسيار 
خوش��حال كننده و ارزش��مند اس��ت. زائران 
پيش از راهي شدن به س��فر با رفتن به خانه 
شهيد ش��ان و ديدار با خان��واده اش، بهترين 
ح��رف و پيام را منتق��ل كنند. وقت��ي زائر به 
پدر و مادر و همس��ر و فرزند شهيد مي گويد 
مي خواهم به نياب��ت از ش��هيدتان به زيارت 
اربعين بروم قوت قلب زيادي براي آن خانواده 
مي ش��ود. اين براي خانواده شهيد فوق العاده 
باارزش است هنگامي كه مي بينند عزيزشان 
كه شهيد شد، خونش روي زمين نماند و امروز 
پرچم را عده ديگري برداشته اند. مادر شهيد 
مدافع حرم عارف كايدخورده سال گذشته در 
گفت وگو با »جوان« از اينكه زائران نام فرزند 
شهيدش را در جريان راهپيمايي بزرگ اربعين 
و ديگر مناس��بت هاي مذهبي سال زنده نگه 
مي دارند تشكر كرد و گفت: »از هر كسي كه 
به هر نوعي ياد پسرم و پدرش را زنده نگه دارد 
تشكر و دعايشان مي كنم. هر كسي هر جايي 
ياد آقا عارف را كند دعا مي كنم تا س��المت و 

عاقبت بخير باشد.« 
طرح »نايب الشهيد«  بر بار معنوي راهپيمايي 
اربعين مي افزايد و كمك مي كند زائران دست 
پرتر از زيارت برگردند. راهپيمايي بزرگ اربعين 
بهترين زمان و مكان براي فعاليت هاي معنوي 
و مذهبي است. تلنگر اتفاقات خوب در زندگي 
بسياري از زائران در جريان راهپيمايي اربعين 
زده مي شود و تا پايان عمر ثمراتش ادامه دارد. 

نگاه

 کربال ما داريم مي آييم 
غالمحسينبهبودي

در دوران دف��اع مق��دس، زمان��ي كه س��فر 
فيزيكي به »كربال« آرزويي دس��ت نيافتني به 
نظر مي رسيد، كمتر كس��ي فكرش را مي كرد 
روزگاري نه چن��دان دور ميليون ه��ا زائ��ر از 
سراسر جهان و خصوصاً ايران اسالمي، مرزها 
را درنوردند و با پاي پياده خود را به اين ش��هر 

مقدس برسانند. 
زمان جنگ را يادمان است؛ روزهايي كه حسرت 
كربال در سرودها، شعارها و نوحه ها رخ نشان 
مي داد و هر گوشه از جبهه را كه نگاه مي كردي، 
ياد و ردي از كربال به چشم مي خورد. آن روزها 
رزمنده هاي ايران��ي در حالي ق��دم به ميدان 
جهاد مي گذاش��تند كه روح و جسمش��ان با 
فرهنگ عاشورا عجين شده بود. فرهنگي كه در 
آن مفاهيمي چون شهيد و شهادت، حسين و 

عاشورا و »كربال« معاني خاصي داشت. 
در آن نبرد نابرابر كه تمام جبهه كفر به مصاف 
اسالم ناب محمدي آمده بودند، كربال درست 
چند كيلومتر آن طرف مرزها بود. شهري كه به 
قول آويني )مانند يك افق( بارها و بارها آن را 
به تعداد شهدايمان فتح كرده بوديم، به شكل 
ظاهري بسته بود و بس��ياري از رزمنده ها در 
حسرت زيارت آن به خاک مي افتادند و غرق در 

خون خود به شهادت مي رسيدند. 
آن زمان اگر كس��ي مي گفت راه كربال نه تنها 
براي رزمنده هاي خط ش��كن ك��ه براي مردم 
عادي نيز باز خواهد ش��د، همه آن را منوط به 
يك معجزه مي كرديم. معجزه اي كه چند سالي 
است به مدد ايس��تادگي و مقاومت ملت هاي 
ايران و ع��راق به واقعيتي عيني تبديل ش��ده 
است و هر سال با ش��كوه تر از سال قبل برگزار 

مي شود. 
اگر خوب ن��گاه كني��م، راهپيماي��ي چند ده 
ميليون نفري اربعين قدرت نمايي جبهه اسالم 
است كه به مدد ايستادگي ملت ايران و خون 
رزمندگانش حاصل شده است. انتقال فرهنگ 
عاشورايي دفاع مقدس به حشدالشعبي و ملت 
عراق بود كه باعث ش��د اكنون س��نت حسنه 
راهپيمايي اربعين به اين نحو باش��كوه برگزار 
شود. وگرنه كه موضوع اربعين و پياده روي آن 
ريشه در تاريخ دارد و در دوره هاي مختلف به 
اشكال مختلف انجام مي شد. اما آنچه امروز آن 
را عظيم و باورنكردني كرده، همدلي دو ملت 
ايران و عراق است كه شاكله اين حركت عظيم 
را پايه گذاري كرده  و بس��تر الزم براي حضور 
ديگر مس��لمانان و ش��يعيان جهان را در اين 

حركت بي نظير بنا نهاده اند. 
روزي كه رزمنده هاي ايراني ش��عار »كربال ما 
داريم مي آييم« را فرياد مي زدند، بس��تر رود 
خروش��اني را بنا مي نهادند كه اكنون در قالب 
بزرگ ترين راهپيمايي مذهبي سراسر جهان 
تجلي يافته است. حركت عظيمي كه مي رود 
افق هاي بس��ياري را فتح كند. امروز سوريه و 

فردا قدس شريف. 

طرح»نايبالشهيد«برزيباييهايراهپيماييعظيماربعينافزودهاست

شهدا همراه و همسفر زائران 
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