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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي»جوان« با زهرا جعفرآقايي مادر شهید سیدحسن حجاريان که پیکرش 34سال مفقود بود 

نگاهكنببينبراياينروزهاچقدرشهيددادهايم
بعد از شهادتش، دائم با خودم مي گفتم  اي کاش به پسرم گفته بودم که چقدر شبیه دامادها شده است

جدول

    صغري خیل فرهنگ
میان مجلس�ي که ب�راي امام رض�ا )ع( در 
خانه اش به پا کرده بود پاس�خگويمان شد 
و از فرزند شهیدش گفت. زهرا جعفرآقايي 
م�ادر ش�هید سیدحس�ن حجاري�ان اهل 
اصفهان است. مادر ش�هیدي که پیش تر از 
هر عنواني با نام »خادم الش�هدا« شناخته 
مي شود. ايشان در خانه اي که بعد از شهادت 
سیدحسن حس�ینیه شهدا ش�ده همواره 
پذيراي دوستداران اهل بیت)ع( و مراسم 
و يادبود شهداست. سیدحسن دوم اسفند 
ماه س�ال 60 در چزابه مفقود االث�ر و بعد از 
34س�ال پیکرش تفحص و شناسايي شد. 
میان وسايلي که بعد از شهادت سیدحسن 
تقديم مادر شد، عکسي تیر خورده از امام 
خمیني )ره( بود که سیدحس�ن همیش�ه 
روي جیب سمت چپش مي گذاشت. شهید 
پش�ت اين عکس اين ابیات را نوش�ته بود: 
 اگر از کش�تن م�ن دين خ�دا زنده ش�ود 
 راض�ي ام کوه ها بر س�رم افکنده ش�ود... 
و مادر شهید همین ش�عر را بعد از 34سال 
روي قب�ر فرزن�دش ح�ك ک�رد ت�ا براي 
همیشه به ياد گار بماند. آنچه در پي مي آيد 
ماحصل همکالم�ي ما با زه�را جعفرآقايي 
مادر ش�هید سیدحس�ن حجاريان است.

         
ابتدا کمي از خودتان برايمان بگويید، 

اهل کجا هستید؟
من زهرا جعفرآقايي هس��تم، اهل اصفهان و 
بيش از 70سال س��ن دارم. مادر چهار فرزند، 
دو دختر و دو پسر هستم اما حسن غير از سه 
فرزند ديگرم بود. همسرم هم به شدت به رزق 
حالل اهميت مي داد. برخ��ي اوقات مي گفتم 
دوستانت هم مثل ش��ما كارگاه سنگ تراشي 
دارند، زندگي آنها را با زندگي خودمان مقايسه 
كن، ببين چقدر تفاوت دارد! همسرم مي گفت 
اصاًل اين حرف را نزن، هدف من اين است كه 
رزق حالل به خانه بياورم. مي خواهم بچه ها با 

رزق حالل بزرگ شوند. 
قطعًا اين تفکر در تربیت بچه ها تأثیر 

داشته است. 
بله، همينطور اس��ت. همس��رم هيئتي بود و 
پسرمان حسن از همان كودكي دنبال پدرش به 
هيئت مي رفت. وقتي سه سال داشت در ميان 
همان دورهمي هاي كودكانه براي بچه ها روضه 
مي خوان��د و مي گفت: »زينب ج��ان در كربال 
حسينت را چه كردند، حسينت را سر بريدند و 

بدنش را به خاك و خون كشيدند.«
سال ها بعد وقتي خبر شهادتش را برايم آوردند، 
مادرم به من دلداري مي داد و مي گفت: »مادر 
حواست را جمع كن! ناشكري نكني، اين بچه 

از همان كودكي امام حسيني)ع(بود.«
ش�هید در دوران انق�الب فعالیت�ي 

داشت؟
خدا مي دان��د زماني ك��ه فعاليت هاي انقالبي 
مردم گسترده تر و علني شد، سيدحسن اصاًل 
روي پاهاي��ش بند نبود. صب��ح از خانه بيرون 
مي رف��ت و  با دوس��تانش خودش��ان را براي 
تظاهرات آم��اده مي كردند. نيمه هاي ش��ب 
به خانه مي آم��د. مي گفتم م��ادر ما كه نصف 
عمر شديم و او درپاس��خ همه نگراني هاي من 
مي گفت: »مادر جان خدا با ماس��ت.« يكي از 
كارهايي كه حسن در آن دوران انجام مي داد 
اين بود كه پارچه س��فيد مي خريد يا از اهالي 

محل پارچه جم��ع آوري مي كرد تا ش��هداي 
انقالب را كف��ن كنند. انقالب ك��ه به پيروزي 
رس��يد و امام به بهش��ت زهرا )س(آمد، من و 
حسن هم به بهش��ت زهرا)س( رفتيم. حسن 
ميان قبور شهدا راه مي رفت و اشك مي ريخت 
و به من مي گفت: »مادر نگاه كن ببين براي اين 

روزها چقدر شهيد داده ايم.«
بعد از انقالب وارد بسيج ش��د و نبودن هايش 
بيشتر هم ش��د. مي رفت و مي آمد از من پول 
مي گرفت. يك ب��ار به ب��رادرش محمد گفتم 
برادرت حسن از من پول مي گيرد، نمي داني با 
اين پول ها چه مي كند؟ فقط مي خواهم بدانم 
پول هايش را كجا خرج مي كن��د؟ گفت مادر 
برويد پشت خانه و سري به مسجد رحيم خان 
بزنيد. حس��ن با آن پول ها رنگ تهيه و حوض 
وسط مسجد را مرمت و رنگ آميزي مي كند. با 
باقي پول هايش هم كتاب مي خرد، قرار است 
يك كتابخانه در مسجد راه بيندازد. همان جا 
خدا را ش��كر كردم كه پول هاي��ش در اين راه 
هزينه مي ش��ود. خدا به او توفيق خدمت داده 
بود. وقتي آقاي بهشتي را شهيد كردند، گريه 
مي كرد و مي گفت بي بابا شديم. نام كتابخانه 
را هم با نام شهيد بهش��تي مزين كرد. اما بعد 
از ش��هادتش نام خودش را هم كنار نام شهيد 
بهشتي روي كتابخانه نوشتند و شد »كتابخانه 
شهيد بهشتي و شهيد سيدحسن حجاريان«.

چطور راهي جنگ شد؟
ديپلمش را تازه گرفته بود كه داوطلبانه راهي 
جبهه شد و تا زمان ش��هادتش يك سالي در 
جبهه بود. يكي از دوس��تانش بعد از شهادت 
حس��ن برايمان تعريف مي ك��رد: »يك روز تا 
ش��ب كار كرديم آنقدر دوندگي كرد تا خسته 
شد. وقتي مي خواست بخوابد از من خواست تا 
حتماً قبل از نماز صبح بيدارش كنم. مي گفت 
همزمان با اذان صبح رفتم باالي سر سيدحسن 

تا صدايش كنم ناگهان از خ��واب پريد و رفت 
و نم��از صبح��ش را خواند. ف��رداي آن روز به 
من گفت مس��عود رباني فهمي��دي با من چه 
كردي؟! باعث ش��دي يك نماز شبم برود. من 
هم با خودم گفت��م به تالفي آن ش��ب خودم 
چند باري بيدارش مي كنم تا نماز شب بخواند. 
هر بار كه رفتم دي��دم خودش بيدار ش��ده و 
مشغول خواندن نماز شب است. گفتم حسن 
من مي خواستم تو را بيدار كنم. حسن رو به من 
كرد و گفت يك شب به اميد تو بودم يك نماز 
شبم را از دس��ت دادم. اين جمله سيدحسن 

هرگز از ذهنم بيرون نمي رود.« 
آخري�ن مرتب�ه اي که سیدحس�ن را 

بدرقه کرديد به ياد داريد؟
بله، در مدت حض��ورش در جبه��ه گاهي به 
مرخص��ي مي آمد و بع��د از چن��د روز مجدداً 
برمي گشت. زمان هايي هم كه در جبهه بود يا 
تماس مي گرفت يا نامه مي داد تا ما از احواالتش 
مطلع ش��ويم. قبل از اينكه براي آخرين بار به 
مرخصي بيايد، كمي نگرانش شديم. مدتي از او 
بي خبر بوديم. نه از تماس خبري بود و نه از نامه. 
آنقدر دلتنگش شده بودم كه به پدرش گفتم 
براي حسن نامه بنويس تا خبري از او بگيريم. 
من سواد نداش��تم. در نهايت از پسرم محمد 
خواستيم براي حسن نامه اي بنويسد. مطالب 
نامه را كه نوشت رو به محمد كردم و گفتم اين 
صحبت هاي م��ن را هم اضافه ك��ن و بنويس 
»الهي همانطور كه من از دست تو راضي هستم 
خدا و پيامبر خدا هم از تو راضي باش��ند كه پا 
در ركاب امام حسين گذاش��تي.« محمد اين 
جمالت را نوشت و قرار ش��د فردا صبح آن را 

پست كند تا به دست حسن برسد. 
ساعت 9صبح فردا بود كه با صداي در به حياط 
رفتم و در را باز كردم و براي لحظاتي مبهوت 
شدم. سيدحس��ن به مرخصي آمده بود. او را 
گرفتم و بوسيدم. خيلي ش��بيه داماد ها شده 
بود اما من خجالت كش��يدم به او بگويم. بعد 
از ش��هادتش دائم با خ��ود مي گفتم  اي كاش 
به پس��رم گفته بودم كه چقدر شبيه دامادها 

شده است. 

كمي بع��د از رس��يدن حس��ن از او گله كردم 
و گفتم ما را بي خبر گذاش��تي و ما ديش��ب از 
برادرت خواستيم نامه اي برايت بنويسد. قرار 
بود امروز صبح بعد از مدرسه آن را پست كند 
كه خودت قبل از ارسال نامه آمدي. حسن سراغ 
نامه را گرفت. نامه را تا انتها خواند تا به جمالت 
آخر من رسيد، با شوقي رو به من و پدرش كرد 
و گفت: »مادر من همين را مي خواستم.« بعد 
نامه را تا كرد و در جيبش گذاشت و دو سه روز 

بعد رفت و ديگر برنگشت. 
بعد از اع�زام آخرش با ه�م در تماس 

بوديد؟
مدتي بعد از آخرين باري كه او را بدرقه كرده 
بودم دوباره از سيدحسن بي خبر ماندم. خيلي 
نگ��ران و ناراحت بودم. به دخت��رم گفتم فردا 
جمعه اس��ت بيا با هم به نم��از جمعه برويم تا 
كمي آرام شوم. در نماز جمعه اعالم كردند 30 
شهيد از منطقه عملياتي بستان آورده اند و قرار 
است از ميدان امام تا گلستان تشييع شوند. من 
و دخترم هم پشت پيكر ش��هدا راه افتاديم. تا 
خود گلزار شهدا ضجه و ناله مي زدم كه حسن 

جان مادر، تو كجايي؟ 
وقتي به خانه آمدم تلفن زنگ خورد. سيدحسن 
پش��ت خط بود. گفتم سيدحس��ن چرا ما را 
بي خبر مي گذاري؟ پرس��يد خيلي ناراحتي؟! 

گفت��م ام��روز 30 ش��هيد از بس��تان آورده و 
تشييع كردند. من و خواهرت تا گلزار شهدا به 
دنبالشان رفتيم. حسن گفت: »مادر جان قرار 
است يكسري ديگر ش��هيد بياورند. سري بعد 
من را مي آورند.« دلم لرزيد گفتم واي ننه! خدا 
آن روز را نياورد. مگه از خانواده ات سير شدي 

كه اين حرف را مي زني؟
گفت: »نه مادر من عاشق خدا شدم.« در حالي 
كه گريه مي كردم همس��رم گوش��ي را از من 
گرفت و گفت حسن به مادرت چه مي گويي كه 
بي تاب شده است؟ حسن گفت: »ما از بستان 
آمده ايم و قرار است به چزابه برويم. من ديگر 
نمي توانم با شما تماس بگيرم. هر كس سراغ 
من را از شما گرفت سالم من را به او برسانيد« 

و خداحافظي كرد و رفت. 
چطور متوجه شهادت ايشان شديد؟

براي اينكه كمي س��رگرم كار و زندگي ش��وم 
و دلتنگ��ي و دوري سيدحس��ن اذيتم نكند، 
كالس گلدوزي در محل داير كردم. س��رگرم 
بچه ها بودم اما نمي دانم چرا دلم بي قرار شده 
بود. سراغ حسن را گرفتم، پدرش گفت تماس 
گرفته و گفته حالش خوب اس��ت. كمي آرام 
شدم. پنج روزي گذش��ت. باز بي تابي سراغم 
آمد. اسفند ماه سال 1360بود. همان شب در 
خواب ديدم كه سيدحسن لبه ايوان نشسته و 

من از كنار حوض نگاهش مي كردم، رو به من 
كرد و سالم داد، گفتم چرا خيس شدي پسرم؟ 
نگاهي به من كرد و من پريشان از خواب پريدم. 
همسرم را صدا كردم و گفتم حسن شهيد شده 
است اما ايشان قبول نكرد و گفت حال حسن 

خوب است، جاي نگراني نيست. 
من دوب��اره خوابيدم. مجدداً خ��واب ديدم دِر 
حياط باز و زني با چادر مش��كي وارد خانه شد. 
چفيه اي را روي ايوان خانه پهن كرد و جنازه اي 
را روي آن گذاش��ت. وقتي به جنازه نگاه كردم 
ديدم س��ر در بدن ندارد. از خواب بيدار شدم و 
خوابم را براي همسرم تعريف كردم. به او گفتم 
تو قرآن مي خواني مي داني تعبير جنازه بي سر 
چيست؟ اما او كه نمي خواست من نگران شوم 
گفت خواب زن چپ اس��ت، بي تابي نكن. فردا 
صبح همان جايي كه در خواب جنازه بي س��ر 
را گذاشته بودند، نشستم و مويه و زاري كردم. 
كمي بعد پدرش گفت مي روم سپاه تا خبري از 
حسن بگيرم. بعدازظهر بود كه ديدم خواهرم 
به همراه فرزندش ب��ه خانه م��ا آمدند. گفتم 
چه خبر ش��ده است؟حس��ن هيچ وقت دروغ 
نمي گفت شما هم راس��تش را به من بگوييد. 
گفتند حسن مجروح شده است. گفتم اين همه 
رزمنده مجروح مي شود يكي هم فرزند من. من 
و بچه ها را سوار ماشين كردند تا به بيمارستان 
ببرند اما كمي بعد از كنار بيمارستان رد شديم. 
تعجب كردم و به خواهرم گفتم مگر قرار نبود 
بيمارستان برويم؟ خواهرم گفت همسرت خانه 
ماست پيش او مي رويم. وقتي به خانه خواهرم 
رس��يدم از محمد پسرم خواس��تم تا پدرش را 
صدا كند. وقتي همس��رم از خان��ه بيرون آمد 
كمرش خم ش��ده بود. گفتم چه ش��ده است؟ 
فقط راستش را بگو من دس��تم را باال مي برم و 
خدا را شكر مي كنم. س��رش را كج كرد سمت 
من و گفت آنطور كه مي گويند حسن و 15نفر 
از همرزمان��ش در چزاب��ه مجروح مي ش��وند، 
بعثي ها آنها را به اسارت مي گيرند و كمي بعد 
س��ر بچه ها را مي برند و همه آنها را داخل يك 
گودال دفن مي كنند. گفتم راست مي گويي؟ 
گفت بله. گفتم پس چرا گري��ه كردي؟ وقتي 
نحوه شهادت حسن را برايت تعريف كردند، بايد 
دستت را باال مي بردي و خدا را شكر مي كردي 
و مي گفتي خدايا اين قرباني را از من قبول كن. 
ساك حسن را كه برايم آوردند يقين كردم او به 
شهادت رسيده است. تا دِر ساكش را باز كردم 
بوي عطر عجيبي فضا را پر كرد. 34سال و چند 
ماه بعد از دوم اس��فند سال1360 پيكر حسن 

شناسايي شد. 
نح�وه ش�هادتش همانط�ور ب�ود که 

همسرتان براي شما روايت کرده بود؟
بله، بعد از اينكه خبر ش��هادتش را ش��نيديم 
مس��عود رباني يك��ي از دوس��تان و همرزمان 
سيدحس��ن به ديدار ما آمد. او از شب عمليات 
برايمان گفت كه دوم اسفند ماه بود. شب حمله 
قبل از اعزام بچه ها مراسم دعاي كميل برگزار 
كرديم. ميان دعا متوجه ش��دم حسن بيهوش 
شده است. كنارش رفتم و او را به هوش آوردم. 
حسن در حالي كه بند انگشتش را به من نشان 
مي داد، گفت: »من امش��ب فقط ب��راي مادرم 

ناراحت هستم كه اگر شهيد ش��وم مادرم چه 
مي كند؟!« حسن به دوس��تش گفته بود اگر با 
من شهيد شدي كه هيچ اما اگر شهيد نشدي، 
برو ديدار مادرم و به او بگو من يك نوار با صداي 
خودم ضبط كرده و پشت كتابخانه گذاشته ام 

آن را بردارد و گوش كند. 
سیدحس�ن چه صحبت هايي را در آن 

نوار برايتان ضبط کرده بود؟
نواري كه سيدحسن براي ما به يادگار گذاشته 
بود را پيدا كرديم. همسرم مريض احوال بود و 
بچه ها نگران حال پدرشان بودند اما من اصرار 
كردم كه مي خواهم صحبت هاي حسن را بشنوم 
و دائم قربان صدقه اش مي رفتم و مي گفتم تو 
از كجا مي دانس��تي كه جنازه ات به دس��ت ما 
نمي رس��د! نوار را داخل ضبط گذاشتم وگوش 
كردم. صحبت هاي حس��ن بعد از قرائت سوره 
والعصر اينگونه آغاز ش��د: »من با ميل وآگاهي 
خود هدفم را يافتم و براي رسيدن به اين هدف 
مقدس��م كه راه انبيا و اولي��ا و ادامه دهنده راه 
شهداس��ت به جبهه اعزام مي ش��وم. من براي 
پيروزي اسالم و كشتن دش��منان بعثي راهي 
مي شوم. به خواهران و برادرانم مي گويم كه اول 
خود سازي كرده و بعد هدفتان را پيدا كنيد و به 

دنبال هدفتان برويد. 
نصيحتم به خويش��اوندان اين است كه امام را 
فراموش نكنيد. به خداوند بزرگ قسم كه اگر 
امام نيامده بود، اسالم در ايران زنده نمي شد، به 
سخنان اين رهبر فرزانه گوش دهيد. اميدوارم 
پدرم علي وار و مادرم زهرا وار به دنبال جنازه ام 
بيايند و تا مي توانند گريه نكنند و به ش��هادتم 
افتخار كنند. من آرزو داش��تم ام��ام را ببينم. 
اميدوارم با اين جهادي كه انج��ام مي دهم به 

فرمانش گوش داده باشم. والسالم.«
رسم همه مادران شهداي مفقوداالثر 
اين است که بر آنچه خدا تقدير کرده 
است صبوري مي کنند. از سال ها چشم 
انتظاري برايمان بگويید، سخت نبود؟ 
من مادر هس��تم و دلتنگي ه��اي مادرانه ام را 
دارم اما ياد گرفته ام به آنچه در راه خدا داده ام 
چشمداشتي نداشته باشم. در اين مدت وقتي 
از من مي پرس��يدند دلت نمي خواهد پس��رت 
برگردد، مي گفتم م��ن اصل��ش را در راه خدا 
داده ام، فرعش برگردد يا نه توفيري نمي كند و 
خدا پاسخ سال ها صبوري ام را داد. آخرين بار 
سال1394 بود. قبل از پيدا شدن پيكر حسن به 
راهيان نور رفته بودم.هميشه باالي سر شهداي 
گمنام مي رفتم و زيارتش��ان مي كردم. همانجا 
براي اولين بار رو به خدا ك��ردم و گفتم كاش 
يكي از اين مزار ها براي پسرم حسن بود. شايد 
باورتان نشود خيلي زود خدا اين دعايم را آمين 

گفت و پيكر پسرم تفحص شد. 
خبر تفحص پیکر فرزن�د براي مادران 
چش�م انتظار ش�یرين و به يادماندني 

است. 
دقيق��اً همي��ن ط��ور اس��ت. از طرف س��پاه 
صاحب الزمان)ع��ج( با من تم��اس گرفتند و 
گفتند حس��ن آقا را آورديم. گفتم خدا را شكر 
كه جانش را در راه اس��الم داد. خوش��ا به حال 
سيدحسن كه در اين سن شهيد شد. بچه هاي 
تفحص مي گفتند وقتي حس��ن را پيدا كرديم 
متوجه شديم شهيد سر ندارد، در جست وجوي 
پيدا كردن سر شهيد سيدحسن بوديم كه چهار 

شهيد ديگر را هم پيدا كرديم. 
وقتي استخوان هاي جامانده از شهيدم را برايم 
آوردند با استقبال بي نظيري روبه رو شد. شهيد 
در 23مراسم و يادبودي كه برايش برگزار شده 
بود شركت كرد. مدير همان مدرسه اي كه حسن 
در آن درس خوانده بود از من خواست تا شهيد 
را به مدرسه ببرم. نمي دانيد بچه ها چه كردند! 
كتابي هم با عنوان » حوله خيس« براي پسرم 
به نگارش در آمده اس��ت كه اميدوارم مطالعه 
آثار شهدا راهگش��اي نس��ل امروز كشورمان 

باشد. ان شاءاهلل.

بع�د از انق�الب وارد بس�یج ش�د و 
نبودن هايش بیشتر هم شد. مي رفت 
و مي آمد از من پول مي گرفت. يك بار 
به برادرش محمد گفتم برادرت حسن 
از من پول مي گی�رد، نمي داني با اين 
پول ها چه مي کن�د؟ فقط مي خواهم 
بدانم پول هايش را کجا خرج مي کند؟ 
گفت مادر برويد پش�ت خانه و سري 
به مس�جد رحیم خان بزنید. حسن 
با آن پول ها رنگ تهیه و حوض وسط 
مسجد را مرمت و رنگ آمیزي مي کند

نواري ک�ه سیدحس�ن ب�راي ما به 
يادگار گذاش�ته بود را پیدا کرديم. 
همس�رم مري�ض اح�وال ب�ود و 
بچه ه�ا نگران حال پدرش�ان بودند 
اما من اص�رار کردم ک�ه مي خواهم 
صحبت ه�اي حس�ن را بش�نوم و 
دائ�م قرب�ان صدق�ه اش مي رفت�م 
و مي گفت�م ت�و از کجا مي دانس�تي 
که جنازه ات به دس�ت ما نمي رسد!
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در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.
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