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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيدان علي اصغر و علي اكبر قاسمپور از شهداي دفاع مقدس و مادر شهيد مدافع حرم محمدحسين حمزه

خط سرخ شهادت در خانواده ما از خرمشهر تا سوريه ادامه يافت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
مطلب پيش رو حكاي�ت ام البنين هاي زمان 
اس�ت. روايت ام وهب ها و زن�ان مقاومي كه 
به آنچ�ه در راه خدا داده اند، چشمداش�تي 
ندارند. روايت علي اصغرهايي هم اس�ت كه 
دوش�ادوش علي اكبرها ش�هيد مي شدند. 
روايت صبوري خواهران زينبي كه نگذاشتند 
پرچم ايستادگي و ش�هادت بر زمين بماند و 
خود طاليه دار مكتب حسيني شدند. مرضيه 
قاس�مپور كه در دوران دفاع مقدس خواهر 
ش�هيدان علي اصغر و علي اكبر قاس�مپور 
بود، امروز خودش مادر ش�هيد مدافع حرم 
محمدحسين حمزه است. شهيد علي اصغر 
قاس�مپور در عمليات آزاد سازي خرمشهر 
به شهادت رس�يد و علي اكبر ديگر برادرش 
نيز در والفجر8 آس�ماني شد. گفت وگوي ما 
با اين خواهر و مادر شهيد را پيش رو داريد. 

كمي از خانواده تان برايمان بگوييد. اهل 
كجا هستيد. 

من در یك خان��واده پرجمعیت در روس��تاي 
قلعه صدیق شهرستان شاهرود به دنیا آمدم و 
حدوداً سال 1350بود که به گرمسار مهاجرت 
کردیم. پدرم از راه چوپاني رزق اهل خانه اش را 
فراهم مي کرد و مادر هم روي اراضي ارباب هاي 
آن زمان کار کش��اورزي انجام مي داد تا کمك 
خرج خانه مان باشد. ما هفت خواهر و سه برادر 
بودیم. یکي از برادرها 40 روز بیشتر نداشت که 
به رحمت خدا رفت و دو برادر دیگرم هم شهید 
شدند. علي اصغر دومین فرزند خانواده بود که 
در عملیات الي بیت المقدس به شهادت رسید و 
علي اکبر در سن 18سالگي در جزیره ام الرصاص 

در عملیات والفجر8 آسماني شد. 
اولين شهيد خانواده كدام برادر بود؟

علي اصغ��ر متولد اول تیرماه س��ال 1333بود. 
مادرم درباره ماجراي تولد علي اصغر مي گفت 
پیش از ظهر خمیر کردم و نان پختم. بعد از ظهر 
هم پا به پاي شوهرم سیب زمیني کاشتیم. نماز 
مغرب و عش��ا را که خواندم، درد زایمانم شروع 
شد. هیچ کس نبود، حتي ماماي ده. تا 12شب 
درد کشیدم و باالخره با ذکر خدا، بدون حضور 
ماما، پس��رم به دنیا آمد. تنها یک��ي از دختران 
همسایه بود که در بستن قنداق کودک به من 
کمك کرد. اسم کودک را علي اصغر گذاشتیم. 
علي اصغر تا کالس چهارم ابتدایي را در جاجرم 
خواند و تحصیالتش را تا مقطع سوم راهنمایي 
در روستاي دیزج ادامه داد. بعد به تهران رفت و 
به کار لنت کوبي مشغول شد. همزمان با کار به 
فعالیت هاي انقالبي هم روي آورد. جوان معتقد 
و مؤمني بود. قبل از پیروزي انقالب جایي که کار 
مي کرد، همکارانش روزه نمي گرفتند. او را هم 
منع مي کردند اما داداش آنها را به روزه گرفتن 
ترغیب مي کرد. علي اصغر با وجود گرماي زیاد 
و کار س��خت روزه مي گرفت. م��ادرم مي گفت 
وقتي علي اصغر شنید که قرار است امام به ایران 
بیاید گفت باید برم تهران تا ام��ام را ببینم!آن 
زمان متأهل شده بود. تا روز 12بهمن که امام 
آمد تهران بود. وقتي آمد از او پرس��یدم پسرم! 
این10 روز تهران چه مي کردي؟ گفت: »منتظر 
امام بودم تا بیاد. وقتي دیدمش و سخنراني اش 
را شنیدم برگشتم.« همسر علي اصغر مقارن با 
انقالب باردار بود. وقتي فرزندشان به دنیا آمد، 
برادرم دستانش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: 
»خدایا، شکرت.« مادرم گفت پسرم! نپرسیدي 
دختره یا پسر؟ علي اصغر گفت: »مادر جان مگر 
فرق مي کند. مهم این اس��ت که سالم است.« 
معتقد بود دخترش معصوم��ه از همان دوران 

کودکي اش باید یاد بگیرد حجابش را حفظ کند. 
به معصومه مي گفت: »معصومه، دختر گلم! تو 
باید روسري بپوشي تا نامحرم موهاي قشنگت 

را نبیند.« 
ايشان كه متأهل بود، چطور راهي جبهه 

شد؟
وقتي ام��ام فرمودند ارت��ش 20 میلیوني باید 
تشکیل شود، علي اصغر هم در بسیج ثبت نام کرد 
و به جبهه رفت. منطقه اعزامي اش پیرانشهر بود. 
چندین بار در جبهه حضور یافت. آخرین باري 
که مي خواست از ما جدا شود، دخترش معصومه 
از او دل نمي کند. اصاًل سابقه نداشت معصومه 
چنین کاري کند. علي اصغ��ر گفت: »دخترم! 
حاال برو پیش مامانت ت��ا بابایي بره.« معصومه 
مي گفت نه، من هم مي آیم. اشك در چشمانش 
حلقه زده بود. معصومه را به زور جدا کرد. سرش 
را پایین انداخت و سریع از ما دور شد و دیگر هیچ 
وقت برنگشت. از برادرم دو دختر و یك پسر به 

یادگار مانده است. 
شهيد چطور روحياتي داشت، از شوق 

به شهادت صحبتي كرده بود؟
خیلي دوست داشت شهید شود. اما اوایل ابراز 
نمي کرد و مي گفت:»هر چه خواست خدا باشد 
همان مي شود. رفتنم با خودم است و برگشتم 
با خداست.« اما آخرین باري که مي رفت، گفت: 
»امیدوارم خدا مرا در این راه بپذیرد!« زماني که 
دوستش حسین یغمائیان شهید شد، علي اصغر 
در جبهه بود. دو ماه از ش��هادتش بي خبر بود. 
وقتي به سمنان آمد، خبر شهادت حسین را که 
شنید در حالي که اشك در چشمانش حلقه زده 
بود، گفت: »از قافله عقب ماندم. اگر مي دانستم 
برنمي گش��تم. چطور مي توانم توي چشم هاي 
خانواده اش نگاه کنم، نمي گویند پسر ما رفت و 
تو هستي؟« بعد از شهادت علي اصغر روایت هاي 
زیادي از زبان همرزمانش شنیدیم. همرزمانش 
مي گفتند چند نفر داخل یك کوپه قطار بودیم و 
به جبهه مي رفتیم. از هر دري سخن مي گفتیم. 
در این بین به یاد ش��هدا افتادیم؛ یاد بچه هایي 
که از جمع ما کم ش��ده بودند. ی��ك نفر گفت: 
»راس��تي! چرا بعضي  از بچه ها شهید مي شوند 
و بعضي دیگر توفیق پیدا نمي کنند؟« هر کس 
نظري  داد. همه نگاه ها ب��ه علي اصغر بود که به 
حرف آمد و گفت: »شهادت بستگي به خود ما 
دارد. آنهایي شهید مي شوند که خودشان را به 

این مقام رساندند؛ یعني الیق شدند. ما هم اگر 
بخواهیم شهید بشویم باید تالش کنیم تا پاک 
ش��ویم!« همس��رش هم مي گفت یك بار علي 
اصغر از من خواست از او عکس بگیرم. گفتم اگر 
عکس بگیرم، شهید مي شوي. در جوابم گفت: 
»نترس، بادمجان بم آفت ندارد!« اما علي اصغر 

شهید شد. 
گويا شهيد ارادت خاصي هم به حضرت 

امام داشت؟
بله، دوستانش مي گویند یك بار داشتیم از نماز 
جماعت به پادگان برمي گشتیم در راه یکي از 
مسئوالن را دیدیم. اشك در چشمان علي اصغر 
حلقه زد، گف��ت: »من و دوس��تان دیگرم آرزو 
داریم به زیارت حضرت امام برویم، اگر ممکن 
است سالم ما را به ایشان برسانید و بگویید که 
آرزوي دیدنشان را داریم.« یك هفته بعد، همه 

ما را به زیارت امام به جم��اران بردند. ماجراي 
دیدار با حضرت ام��ام را مادرمان ه��م از زاویه 
دیگري تعریف مي کرد. مادرمان مي گفت یك بار 
علي اصغر به گرمسار آمد و گفت: »ننه! مي خوام 
برم امام رو ببینم، تو هم میایي؟« گفتم معلومه 
که دوست دارم ولي ببینم پدرت چي مي گه؟ با 
پدرش مطرح کردیم اما ایشان مخالفت کرد و 
گفت دخترها تنها مي مانند. مادر مي گوید علي 
اصغر رفت و وقتي برگشت، گفت: »نبودي ببیني 
چه خبر بود!« طوري از حال و هواي دیدار با امام 
مي گفت که اشك از چشم هایمان سرازیر شد. 
بعد علي اصغر گفت: »غصه نخور ننه، یك روز 
مي برمت به دیدن امام.« همین هم شد و بعد از 

شهادتش مادرم را پیش امام بردند. 
عل�ي اصغ�ر در جري�ان آزادس�ازي 
خرمشهر به ش�هادت رس�يده است. 

شهادتش در چه روزي بود؟
برادرم در اولین روز از خرداد ماه 1361 یعني دو 
روز قبل از اینکه خرمشهر آزاد شود به شهادت 
رسید. بعد از شهادتش رفت و آمدهاي مشکوکي 
به خانه مي شد. شك کردیم نکند براي برادرم 
اتفاقي افتاده باشد. ش��ب بود. مادرم جانمازش 
را باز کرد. مي خواست براي سالمتي  علي اصغر 
دعا کند. قرآن مي خواند و صلوات مي فرستاد. 
مادرم مي گفت به دلم برات ش��ده که برادرتان 
شهید شده است. مادر حتي خانه را تمیز کرد و 
استکان و قند و چاي را آماده کرد. تا اینکه خبر 
شهادت علي اصغر را برایمان آوردند. وقتي مادرم 
خبر را شنید سرش را بلند کرد و گفت: »خدایا! 
این قرباني را از ما قبول کن.« با ش��نیدن خبر 
شهادت علي اصغر ما خواهرها تاب نیاوردیم و 
شروع کردیم به گریه کردن و ضجه زدن، طوري 
که دل همه مي لرزید. در همین حال بودیم که 
مادرم رو به ما کرد و گفت: »چرا اینقدر ش��لوغ 
مي کنید، آرام باش��ید! مگر برادر شما رشیدتر 
از برادر حضرت زین��ب)س( بود؟«  وقتي پیکر 
برادرم را آوردند پدرم خودش را  باالي سر علي 
اصغر رس��اند و در حالي که گوش��ه  چشمانش 
خیس شده بود، گفت: »انا هلل و انا الیه راجعون. 
خدایا، راضي ام به رضاي ت��و!« پیکر برادرم در 

گلزار شهداي شاهرود دفن شد. 
و برادرت�ان علي اكبر بعد از ش�هادت 

علي اصغر راهي جبهه شد؟
 بل��ه، هنوز چهل��م علي اصغر نش��ده ب��ود که 

کوله بارش را براي جبهه بست. هرچه مادرم گفت 
نرو قبول نکرد. مادرم نگران درس و مدرسه اش 
هم بود. مي گفت بروي جبهه پس درس��ت چه 
مي ش��ود؟ علي اکبر س��اکش را آورد و باز کرد. 
دیدیم کتاب هاي درس��ي اش را هم برداش��ته 
اس��ت. گفت: » همانجا درس��م را مي خوانم.« 
علي اکبر راهي شد. کمي بعد دایي مان متوجه 
ش��د که علي اکبر اعزام شده اس��ت. نگران شد 
براي همین رفت جبهه ت��ا او را برگرداند. دایي 
به علي اکبر گفته بود تو تنها پسر پدر و مادرت 
هستي. چشم امیدشان تو هستي. تو هم که به 
تکلیف خودت عمل کردي، برگرد. علي اکبر در 
پاس��خ دایي گفت: »فرمان امام خمیني )ره( از 
همه باالتر است، نمي توانم سرپیچي کنم.« دایي 
گفت پس پدر و مادرت چه؟ برادرم گفت: » آنها 

هم آخرش خوشحال خواهند شد.« 
خان�واده رضاي�ت دادند كه ب�ه جبهه 

برود؟ 
برادرم تازه شهید شده بود براي همین مسئوالن 
اعزام اجازه نمي دادند به جبهه اعزام ش��ود اما 
علي اکبر از شلوغي استفاده کرد و رفت داخل 
اتوبوس پنهان شد. بین راه متوجه شدند گفتند 
که باید برگردد. قبول نمي کرد. گویا افتاده بود 
به دس��ت و پاي مس��ئوالن و التماس مي کرد. 
همسرم محمدحس��ن هم آنجا بود. وقتي این 
صحنه ها را دیده بود، ناراحت ش��ده بود و جلو 
رفته و دست علي اکبر را گرفته و بلندش کرده 
بود. گفته بود چرا التماس مي کني؟! همه چیز 
دست خداست. خدا بخواهد همه چیز درست 
مي شود. با اصرار زیاد همسرم و دیگران قبول 
کرده و برگش��ته بود. اما با اولی��ن اعزام بعدي 

راهي جبهه شد. 
چند سال داشت كه به جبهه رفت؟

علي اکبر متولد س��ال 46 بود. 15سال بیشتر 
نداشت که راهي ش��د. وقتي علي اصغر شهید 
شد، عزمش را جزم کرد که برود. علي اکبر بارها 
در عملیات هاي مختلفي شرکت کرد. بارها به 
غرب و جنوب اعزام ش��د. علي اکبر با همسرم 

همرزم بود. 
چطور برادري براي شما بود؟

علي اکبر خیلي با غیرت بود. با آنکه سن و سال 
زیادي نداش��ت اما وقت فراغ��ت از درس، کار 
مي کرد تا کمك خرج خانواده باش��د. پدرم به 
علي اکب��ر مي گفت اگر نمازت را مرتب و س��ر 
وقت بخواني جایزه  داري، هر م��اه یك جایزه. 
هفت،هشت سال داشت که اهل مسجد رفتن و 
نماز خواندن شد. مادرم وقتي به تعزیه مي رفت 
علي اکبر را با خودش مي برد و علي اکبر را مي داد 
دست  کسي که نقش امام حسین )ع( را بازي و 
روایت مي کرد. ایشان هم علي اکبر را سوار اسب 
مي کرد. مي گفت مي خواهم پسرم عاشق امام 

حسین )ع( شود که الحمدهلل شد. 
همس�ر ش�ما و برادرتان با هم همرزم 
بودن�د، از آن روزها برايت�ان صحبت 

كرده است. 
بله، آنها مدت ها در کنار ه��م در جبهه حضور 
داشتند. همسرم خاطرات زیادي از آن ایام در 
ذهن دارد. یك بار برایم تعریف کرد که علي اکبر 
و دو نفر از همرزمانش با هم نگهباني مي دادند 
که چند تیر بي هدف شلیك شد. فرمانده پایگاه 
هر سه نفر را بازخواست کرده و گفته بود اینجا 
کردستان است. فرمانده آنها را به سه روز نظافت 
و ظرف شستن و پرداختن 30 تومان براي هر 
فشنگ جریمه کرده بود. علي اکبر پول به اندازه 
کافي نداشت. قول داد هر وقت خانواده برایش 
پول فرس��تادند جریمه اش را بدهد. دیدم علي 
اکبر گریه مي کند. گفتم  اتفاق��ي بود که افتاد. 

هنوز چهل�م علي اصغر نش�ده بود كه 
علي اكبركوله ب�ارش را ب�راي جبه�ه 
بس�ت. هرچه مادرم گفت ن�رو قبول 
نكرد. مادرم نگران درس و مدرسه اش 
هم ب�ود. مي گف�ت ب�روي جبهه پس 
درست چه مي شود؟ علي اكبر ساكش 
را آورد و ب�از كرد. ديدي�م كتاب هاي 
درس�ي اش را ه�م برداش�ته اس�ت. 
گفت: » همانجا درس�م را مي خوانم.«

فکر مي کردم که علي اکبر براي تنبیه جریمه، 
توپ و تشر فرمانده ناراحت است و گریه مي کند 
اما گفت: »خدا من را مي بخشد که بیت المال را 
هدر داده ام؟« همیشه خودش را بابت آن قضیه 

سرزنش مي کرد. 
گوي�ا مصاحب�ه اي ه�م در جبه�ه 

داشته اند؟
بله، آن گفت وگ��و را از نوار پی��اده کرده ایم که 

برایتان مي خوانم. 
خبرن��گار: بفرمایید هدف م��ردم از انقالب چه 

بود؟
علي اکبر: مردم مي خواس��تند از زی��ر بار ظلم 
و ستم آزاد ش��وند و وابسته نباش��ند. خبرنگار: 
نقش روحانی��ت را در پیش��برد انقالب چطور 
مي بینید؟! علي اکبر: اگر روحانیت نبود انقالب به 
وجود نمي آمد و مردم نمي توانستند قیام کنند. 
خبرنگار: اثرات جنگ در کش��ور چگونه است؟ 
علي اکبر: مردم را آگاه تر کرده اس��ت. خبرنگار: 
نظرت در مورد ادامه جنگ چیست؟ علي اکبر: تا 
ظلم و ستم هست جنگ ادامه دارد، مردم جهان 

باید آزاد شوند.
خاطره اي از آن روزها داريد؟

مدتي در گرمسار اقامت داشتیم و علي اکبر به 
دیدنم آمد. با هم به خانه یکي از اقوام همسرم 
رفتیم. آن شخص به نماز اهمیت نمي داد. وقتي 

دید علي اکبر چقدر به نم��از اول وقت اهمیت 
مي دهد و بچه هاي من را هم تش��ویق به نماز 
خواندن مي کند، گفت: »چرا اینقدر س��خت 
مي گیري؟! نماز براي آدم هاي گناهکاره، نماز 
مي خونن که خدا از گناهانشون بگذره.« علي 
اکبر ناراحت شد و براي او از اهمیت نماز گفت. 
برگشتني به من گفت: »اگر به خاطر تو نبود، 
هیچ وقت به اینجا نمي رفت��م.« وقتي ازدواج 
کردم، علي اکبر و همسرم با هم قرار گذاشتند 
نوبتي به جبهه بروند. پدر و مادرم دل شکسته 
و نیازمند مراقبت بودند. همس��رم رفت جبهه 
و قرار ش��د علي اکبر پیش پ��در و مادرم بماند 
اما وقتي زمزمه آغ��از عملیات به گوش برادرم 
رسید، س��ر از پا نشناخت، س��اکش را بست و 
راهي شد. همسرم که علي اکبر را در جبهه دید 
با تعجب پرسید قرارمان این نبود، چرا آمدي؟ 
علي اکبر گفت��ه بود: »نمي خواس��تم از قافله 

عقب بمانم.«. 
چه خاطره يا كالمي از شهيد به يادگار 
مانده اس�ت كه مي تواند الگويي براي 

نسل جوان باشد؟
ایشان سفارشات و صحبت هایش را در نامه هایي 

که به خانواده مي نوشت، بیان مي کرد. علي اکبر 
در آخرین نامه اي که براي مادرم فرس��تاده بود 
چنین نوش��ت: »مادرم! اگر داماد مي شدم حنا 
مي بستي و خوش��حال مي شدي، اکنون حنا به 
سر کن، لباس نو بپوش چراکه داماد شدم. کدام 

دامادي بهتر از شهادت در راه خداست؟
ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم/ گر جان طلبد 

دریغ از جان نکنیم
دنیا اگر از یزید لبریز ش��ود / ما پش��ت به ساالر 

شهیدان نکنیم«.
ام��ا در بخش های��ي از وصیتنام��ه اش اینگونه 
نوشته است: »با خدا پیمان مي بندم که در تمام 
عاشوراها و تمام کربالها با حس��ین )ع( همراه 
باشم.  اي مادر تو خوب مرا داماد کردي. عروسم 

تفنگم است و حجله ام سنگر.« 
چه زماني به آرزويش رس�يد و شهيد 

شد؟ 
علي اکبر آخرین بار، چهارم بهمن ماه 1364 به 
جبهه جنوب اعزام شد و در 22 بهمن ماه در ام 
الرصاص عملیات والفجر8 به شهادت رسید. پیکر 
ایشان در گلزار شهداي سمنان، امامزاده یحیي 

)ع( تدفین و به خاک سپرده شد. 
پيش تر خواهر شهيد بوديد و امروز مادر 
شهيد مدافع حرم محمد حسين حمزه 
هم هستيد. محمدحسين چقدر با راه 

و رسم شهدا آشنا بود؟
پس��رم محمدحس��ین حمزه در ی��ك خانواده 
مجاهد و ایثارگ��ر به دنیا آمد. محمدحس��ین 
بیست ویکمین ش��هید خانواده حمزه ها بود که 
در مأموریت مستشاري و دفاع از حرم به شهادت 
رسید. محمدحسین از کودکي با این فضا آشنا 
بود. شهید و ش��هادت را با همه وجودش درک 
مي کرد. همسرم سال ها در جبهه حضور داشت 
و جانباز بود. از خانواده و بس��تگانمان هم تعداد 

زیادي شهید شده بودند. 
متأهل بود؟

بله، پسرم سال 1385زندگي مشترکش را آغاز 
کرد. حاصل این ازدواج س��ه فرزن��د به نام هاي 
محمدمحس��ن متولد 87، زین��ب متولد 90 و 
علي اصغ��ر هم متولد 95 اس��ت. فرزند س��وم 
محمدحس��ین بعد از ش��هادت پدرش به دنیا 
آمد. محمدحس��ین به ش��وخي به همس��رش 
مي گفت: »هر چه بچه بیشتر داشته باشي بعد 
از شهادت من بیشتر سرگرم بچه ها مي شوي و 

دلتنگي هایت کمتر مي شود.« 
وقتي خبر شهادت محمدحسين را به 

شما دادند، چه كرديد؟
محمدحس��ین صبح 26 فروردین 95 در شهر 
حماه س��وریه مورد اصابت ترکش هاي خمپاره 
تروریس��ت ها قرار گرفته و به آرزویش رسیده 
بود. س��الروز میالد حضرت علي )ع( و روز پدر 
بود که خبر شهادتش را ش��نیدم، اما قبل از آن 
یك هفته اي بود که زمزمه اس��ارت یا شهادت 
محمدحسین در سمنان پیچیده بود. با شنیدن 
خبر شهادتش خیلي مقاوم و صبورانه برخورد 
کردیم. گری��ه و زاري نکردیم. ما ب��ه راهي که 
شهداي خانه مان رفته اند اعتقاد داریم. پیکرش 
را بعد از تشییع در امامزاده یحیي)ع( سمنان به 

خاک سپردیم. 

علي اصغرخيل�ي دوس�ت داش�ت 
شهيد ش�ود. اما اوايل ابراز نمي كرد و 
مي گفت:»هر چه خواس�ت خدا باشد 
همان مي ش�ود. رفتنم با خودم است 
و برگش�تنم با خداس�ت.« اما آخرين 
باري كه مي رف�ت، گف�ت: »اميدوارم 
خ�دا م�را در اي�ن راه بپذي�رد!« 
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