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88498481ارتباط با ما

یادکرد

   همدوره کالهدوز
امیرحسن اقارب پرست متولد اول اردیبهشت 
ماه 1325 در اصفهان بود. وی که در خانواده ای 
مذهبی رشد کرده بود، از همان دوران دبیرستان 
در جلسات مذهبی شرکت می کرد و زمینه های 
فعالیت انقالبی در همین جلسات در وجود وی 
شعله ور ش��د. اقارب پرس��ت پس از پایان دوره 
دبیرستان به دانشکده افسری رفت و در آنجا با 
اشخاصی چون شهید یوسف کالهدوز همدوره 
بود. کالهدوز ش��بکه ای از افس��ران انقالبی را 
هدایت می کرد و به این ترتیب، اقارب پرس��ت 
نیز با اندیشه های حضرت امام و نهضت اسالمی 
ایشان بیش از پیش آشنا شد. چنانکه در هنگام 
تش��ریف فرمایی امام در 12 بهمن ماه 1357، 
شهید اقارب پرست در ستاد استقبال از امام نقش 

پررنگی ایفا کرد. 
   نابغه نظامی

حسن اقارب پرست همواره در دوران آموزشی 
ج��زو نیروهای نخبه به ش��مار می رف��ت. این 
موضوع باعث شده بود از او به عنوان یکی از نوابغ 
ارتش یاد شود. این نابغه نظامی که با سالح ایمان 
توانایی های خ��ود را افزایش داده بود، بالفاصله 
پس از ش��روع دفاع مقدس در جبهه ها حاضر 
شد و در نبرد خرمش��هر حماسه های بسیاری 
خلق کرد. در خاط��رات مقام معظ��م رهبری 
آمده اس��ت:»  خرمش��هر در واقع هیچ نیروی 
مسلّحی نداشت؛ نه که 120هزار نداشت بلکه 
10 هزار، 5هزار هم نداشت. چند تانک تعمیری 

از کار افتاده را ش��هید اقارب پرست - که افسر 
ارتش��ی بس��یار متعّهدی بود - از خسروآباد به 
خرمشهر آورده بود، تعمیر کرد...« در خرمشهر 
اقارب پرست از ناحیه گردن مجروح شد، اما پس 
از بهبودی نسبی خیلی زود به جبهه برگشت و 
در محور آبادان، گ��ردان المهدی را با همکاری 

بسیجیان سازماندهی کرد. 
   جانشین لشکر92

در زندگی جهادی شهید اقارب پرست نکات 
عجیبی به چش��م می خ��ورد. از آنجایی که 
وی یک افس��ر انقالبی، ج��وان و باهوش بود، 
بسیاری از فرماندهان و حتی سیاستمداران 
او را می ش��ناختند و از توانایی هایش آگاهی 
داش��تند. این مس��ئله باعث ش��ده ب��ود در 
دوره های مختلف، فرماندهی ستاد مشترک 
ارت��ش و همچنی��ن س��مت وزارت دفاع به 
اقارب پرست پیشنهاد بش��ود. اما او به خاطر 
حساسیتی که روی مسئله جنگ داشت، به 
خواست خودش به نیروی زمینی ارتش رفت 
و جانشینی لش��کر92 زرهی اهواز را برعهده 
گرفت. اقارب پرست همیش��ه می گفت:»نور 
الهی در آنجا ]جبهه[ متجلی است، آنجا جایگاه 

تزکیه نفس است.« 
   شهادت در مجنون

صبح روز بیست و پنجم مهرماه 1363 تیمسار 
اقارب پرس��ت هنگامی که به هم��راه عده ای از 
فرماندهان از جزایر مجنون بازدید می کرد، مورد 
اصابت یکی از گلوله های خمپاره دش��من قرار 
گرفت و به همراه س��رهنگ عملیاتی و سروان 
صدیقی به فیض ش��هادت نائل آم��د.  وی در 
بخش��ی از وصیتنامه اش نوشته بود: »سفارشم 
چنگ زدن به دامان اهل بی��ت)ع ( و پیروی از 
نائب اوست که ان ش��اء اهلل خداوند به همه شما 
ملت عزیز کمک خواهد کرد تا نام اس��الم عزیز 
اعتال یابد و به زودی امر فرج مهدی)عج( عزیز را 
اصالح نماید...  خدمت به مسلمین باالخص رهبر 
عزیز فراموش نشود. به فرزندان، تالش در حفظ 
اسالمیت خودشان و حفظ دستاوردهای انقالب 
را سفارش می کنم. نوکری آستان اهل بیت)ع( 

فراموش نشود.« 

افسر ارتشی که فرمانده گردان 
بسیجی ها شده بود

گفت وگوی » جوان « با مادر شهید داوود مداح به مناسبت سالگرد شهادتش در 26 مهر 1360 

داوود فرزند چندم ش�ما ب�ود؟ چطور 
بچه ای بود؟

من اهل سمنان)سرخه( هستم و سه دختر و سه 
پسر دارم. داوود متولد تیرماه 1339 و فرزند سوم 
خانواده بود. کمی که بزرگ تر شد یک روز پیشم 
آمد و از چرایی نامگذاری اش از من پرسید: داوود 
کی بود که اسم من را از او گرفتید؟ گفتم پیغمبر 
بوده. گفت من هم بزرگ شدم پیغمبر می شوم؟ 
گفتم ان ش��اءاهلل بنده خوب خدا می شوی! داوود 
بنده خوب خدا ش��د و عاقبت به شهادت رسید. 
پسرم داوود بس��یار مهربان و اهل صله رحم بود. 
یک روز دیدم در حال آماده ش��دن است. گفتم 
داوود! کجا؟  گفت بهتر اس��ت ش��ما ه��م آماده 
بشوی. شگفت زده نگاهش می کردم.گفت برویم 
خانه دایی.گفتم من که حوصله ندارم. گفت اگر 
می خواهی از فشار قبر نجات پیدا کنی،صله رحم 
را فراموش نکن . خیلی غیرت داشت. اهل محرم 
و نامحرم بود و خیلی مراعات می ک��رد. به من و 
پدرش هم خیلی احترام می گذاشت. من از جوانی 
کمردرد داشتم. یک روز در حیاط نشسته بودم و 
لباس می شس��تم که داوود از بیرون آمد. مرا که 
دید، گفت مامان! باز شما داری لباس می شوری؟ 
مرا بغل کرد. دس��تانم را جلوی شیر آب گرفت تا 
کف  ها شسته ش��ود. بعد مرا روی تخت نشاند و 
بالشتی پشتم گذاش��ت و گفت خودم می شورم. 
مگر داوود مرده باشد که تو بخواهی لباس بشوری. 
بوسه ای به دس��تانم زد و گفت قربان دست های 
مادر زحمتکش��م بروم!  یک بار هم از جبهه زنگ 
زده بود. با من که صحبت کرد، گوشی را به پدرش 
دادم. اول به احوالپرسی گذشت. بعد شنیدم که 
پدرش گفت باباجان! چقدر به فکر مادرتی؟ کمی 
هم به فکر من باش! گفت��م حاجی! دو به هم زنی 
نکن، چه کار به پسرم داری؟  گوشی را کناری نگه 
داش��ت و گفت  بیا ببین، هر وق��ت زنگ می زند. 
می گوید ماشین لباسشویی برای مادرم خریدی؟ 

کمرش درد می کند و نمی تواند لباس بشورد. 
از پس�رتان به عن�وان ش�هید جامعه 
ورزش�ی یاد می شود، چه رش�ته ای را 

دنبال می کردند؟
پس��رم از همان س��نین کودکی عالقه زیادی به 
ورزش فوتبال داش��ت، چند مرحل��ه هم همراه 
تیمش در رده س��نی کودکان ب��ه مقام قهرمانی 
رسیدند. اما در سن 12 سالگی به رشته بسکتبال 
رفت و در این رش��ته هم جام قهرمانی گرفت. در 
رشته بسکتبال خیلی پیش��رفت کرد. در استان 
س��منان تنها فردی بود که به تیم ملی راه یافت. 
داوود عضو تیم ملی بس��کتبال جوان��ان بود. در 
مسابقات که ش��رکت می کرد، اگر مشکلی برای 
تیم حریف پی��ش می آمد، به نفع آنها گذش��ت 
می کرد و این باعث ش��اخص شدنش در تیم  ها و 
بین تماشاچی  ها شده بود. پسرم تحصیالتش را تا 
دیپلم ادامه داد و بعد هم که وارد جریان انقالب و 

دفاع مقدس شد. 
در زمان انقالب فعالیت داشت؟

بله، داشت. در فعالیت هایش چند بار از مأموران 
کتک خورد و مصدوم ش��د. یک بار عکسی را که 
گوش��ه ای پنهان کرده بود، بیرون آورد. شروع به 
بوسیدنش کرد. با تعجب نگاه کردم. دیدم عکس 
امام است. چند روز پیش از قم عکس امام را آورده 
بود که در سمنان متوجه ش��دند و او را دستگیر 
کردند. چند روز زندانی ش��د. بعد از آزادی دیدم 
هنوز عکس امام را دارد. پرس��یدیم مگر عکس را 
از تو نگرفته بودند؟ گفت آنها فکر کردند که همان 

یک عکس بود، اما من یکی دیگر هم داشتم.  
داوود اهل ورزش بود و قهرمان تیم ملی، 

چه انگیزه ای او را به جبهه کشاند؟
داوود برای گذران��دن دوران س��ربازی  به جبهه 
رفت. اما وقتی آموزش سه ماهه اش تمام شد چون 
بازیکن تیم ملی بود، به او گفتند هر جا دوس��ت 
داری، می توانی بروی خدمتت را بگذرانی. داوود 
 هم گف��ت می خواهم بروم جبه��ه. تصمیمش را 
گرفته بود که به جبهه برود اما از طرفی چند روز 
دیگر باید می رفت فیلیپین. به داوود گفتم شما قرار 
بود برای مسابقات بروی! گفت نه مادر من می روم 
جبهه! گفتم شما در تیم ملی هستی. وقت تمرین 
است باید خودت را برای مسابقه آماده کنی. تازه 
تو که از نفرات اصلی هم هستی. گفت االن جبهه 
واجب تر اس��ت، هر چیزی به وقتش.  آن زمان در 
تیم ملی جوانان بود. باید برای مسابقه با تیم ملی 
هنگ کنگ آماده  می ش��د. در نهای��ت داوود اول 

فروردین 1360 به عنوان سرباز به خدمت رفت. 
از حال و هوای جبه�ه برایتان تعریف 

می کرد؟
می گفت مام��ان! جبه��ه رفتن فقط ب��ه رفتن و 
آمدنش نیس��ت. می دانی ارزش��ش به چیست؟ 
گفتم به چی؟ گفت افراد مختلفی می آیند. وقتی 
پایشان به جبهه می رسد، دلشان می خواهد با بقیه 
هماهنگ ش��وند. چند نفری آمده بودند جبهه. 
قرآن خواندن بلد نبودند. کمکش��ان کردیم. االن 
به راحتی قرآن می خوانند. ی��ا چند نفر بودند که 
اهل نماز ش��ب نبودند، ح��اال اولین نف��رات آنها 
هستند که بلند می ش��وند برای نماز شب! داوود 
در جبهه به تدریس قرآن و نماز به همسنگرانش 
می پرداخت و ش��ب های جمعه دعای کمیل در 
س��نگر برگزار می ک��رد. در ورزش هم همینطور 
بود. دوستانش را به سمت معنویات سوق می داد. 
بچه ها می گفتند: مسابقه داشتیم و همه در هول و 
وال بودیم. بازیکنان اضطراب داشتند. در این بین 
داوود آرام��ش عجیبی داش��ت. می گفت بچه ها! 
اگه می خواهید برنده بشوید به خدا توکل کنید! 

سپس سرش را باال برد و گفت: 50 تا صلوات نذر 
کنید و تالش هم بکنید. آن وقت هر چی خودش 

بخواهد می شود. 
همرزمان داوود چ�ه خاطراتی از دوران 

حضورش در جبهه تعریف می کردند؟
یکی از همرزمانش تعری��ف می کرد:» یک روز در 
پاتک دشمن، منطقه را گم کردیم. با عصبانیت به 

داوود گفتم چه کار کنیم؟ گفت ان اهلل مع الصابرین. 
خنده م��ان گرفت و گفتیم ما گم ش��دیم و داوود 
می گوید  ان اهلل مع الصابرین.  هر جا که او می رفت، 
ما هم از ترس پشت س��رش می رفتیم. کمی که 
رفتیم به تپه ای رسیدیم. پشتش برکه ای بود. وقتی 
آب دیدیم، خودمان را داخلش انداختیم و مقداری 
هم از آن خوردیم. تشنگی مان برطرف شده بود. 
داوود اول وضو گرفت و به نماز ایس��تاد. آنجا بود 
که محبتش در دلمان نفوذ کرد.حین برگش��ت، 
پرسیدم داوود! چطور مسیر را پیدا کردی؟ گفت 
به شما گفتم که به خدا توکل کنید. بعد از آن قضیه 

ما عاشق ماندن در جبهه شدیم.« 
شهادتشان چطور اتفاق افتاد؟

داوود در یکی از خطوط پدافندی زمانی که برای 
وصل کردن سیم های تلفن رفته بود، مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و 26 مه��ر 1360 در حالی که 
تکبیر می گفت، به شهادت رسید. جنازه اش را پس 
از تشییع در گلزار شهدای زادگاهش دفن کردند. 
با شنیدن خبر شهادتش یاد خاطره ای افتادم. یک 
روز تلویزیون روشن بود و ما همه نشسته بودیم. 
مراسم تشییع جنازه چند شهید را نشان می دادند. 
اشک از چش��مانمان س��رازیر ش��ده بود. داوود 
گفت:»اینها انتخاب شدند؛ خوشا به حال کسی که 
انتخاب بشه.« یکبار دیگر هم شهید آورده بودند 
و برای تش��ییع جنازه  رفتم. وقتی برگشتم، گریه 
می کردم. داوود گفت چ��را گریه می کنی؟ گفتم 
نمی دونی طفلی مادر و خواهرهای شهید چه حالی 
داشتند. گفت شهید ش��دن که گریه ندارد. این 
افتخار است. ممکن است یک روز به تو هم بگویند 
داوودت شهید شده اس��ت. گفتم نگو مادرجان! 
من تحمل ندارم .گفت نگ��و چیه؟ من می روم که 
ان شاءاهلل شهید بشوم. شهادت آرزوی من است. 
همرزمش تعریف می کرد که برای خانواده ام نامه 
نوش��تم و به داوود گفتم بیا نامه ام را بخوان ببین 
خوب است. داوود نامه را گرفت و شروع به خواندن 

کرد. خودکار برداشت. قسمتی را خط زد و گفت 
علی! چه نوشتی که 10روز دیگر ما برمی گردیم. ما 

شهید می شویم  و داوود شهید شد. 
خبر شهادت را چه کسی به شما داد؟

آقای مکبریان از آشناهایمان آمد و عکس داوود را 
از من خواست. گفتم عکس برای چه می خواهید؟ 
گفتند در مسابقات بسکتبال قهرمان شده، عکس 
را برای همین می خواهیم. به پس��ر دیگرم گفتم 
آقای مکبریان آمده، عک��س داوود را می خواهد. 
می گویند قهرمان ش��ده.  پسرم س��رش را پایین 
انداخت. گریه کنان به اتاقش رفت. پسر کوچکم 
که از شرکت آمد، چشم هایش مثل دو کاسه خون 
شده بود. گفتم چرا اینطوری شدید؟ من منی کرد 
و گفت مامان! داوود شهید شده. تازه قضیه  عکس 

و گریه پسرهایم را فهمیدم. 
عکس العم�ل  ش�هادتش  از  بع�د 

هم تیمی های داوود چه بود؟
خبر شهادتش را که به هم تیمی هایش داده بودند، 
همه مثل برق گرفته   ها سرجایش��ان خشکشان 
زده بود. هیچ کس حرکت��ی نمی کرد. مربی هم 
وضعیتش بدتر از همه بود. سریع باشگاه را تعطیل 
کردند و آمدند جلوی خان��ه ما. جمعیت زیادی 
از ورزشکاران، فوتبالیس��ت ها، والیبالیست  ها ، 
بسکتبالیست  ها و... آمده بودند. اشک از چشمان 
همه جاری بود. بعد از ش��هادت پسرم خیلی به 
من سخت گذش��ت. من دیس��ک کمر داشتم. 
لباس شستن برایم سخت بود. به خواهرشوهرم 
می گفتم اگر داوودم بود کمکم می کرد. همسرم 
ش��ب خواب دید که داوود به مغ��ازه آمده و به او 
می گوید:» به مامان بگو گفته بودم که یک روز به 
دردت می خورم. نگران نباش به فکرت هستم.« 
فردا صبح برای ما ماش��ین لباسش��ویی آوردند. 
پسرم در بخش هایی از وصیتنامه اش نوشته بود:»  
کسی که می خواهد حقیقت این انقالب خون بار را 
درک کند، باید به جبهه بیاید و از نزدیک حقایق 
آن را ببیند. به وصیتنامه شهدا نگاه کنید؛ زیرا، این 

وصیتنامه  ها انسان را بیدار می کند.« 
کالم آخر

در تشییع جنازه  پسرم از هر صنفی آمده بودند؛ 
مخصوصاً ورزشکاران. مراس��م شلوغی داشت. 
پس��رم همیش��ه می گفت کلمه نصیحت باعث 
فراری شدن نوجوان ها می ش��ود. باید در عمل، 
راه درست را به آنها نشان بدهیم. قبل از شهادت 
داوود یک شب دختر کوچکم خواب دیده بود که 
حضرت امام با یک سید نورانی آمده بودند منزل 
ما. حضرت امام، داوود را نشان می دهد و دست 
به سر داوود می کشد و رو به آن سید می گوید:» 
این از مریدهای شماس��ت. « سر ناهار بودیم که 
دخترم خوابش را تعریف کرد. داوود دس��ت از 
غذا برداش��ت. تا مدتی شب  ها را بیدار می ماند و 

عبادت می کرد. 

وقتی آم�وزش س�ه ماهه اش تمام 
ش�د چون بازیک�ن تیم مل�ی بود، 
به او گفتن�د هر جا دوس�ت داری، 
می توانی بروی خدمتت را بگذرانی. 
داوود  ه�م گف�ت می خواه�م بروم 
جبهه. از طرفی چند روز دیگر باید 
می رف�ت فیلیپین. ب�ه داوود گفتم 
شما قرار بود برای مسابقات بروی! 
گفت ن�ه مادر م�ن م�ی روم جبهه!

به خاطر حساسیتی که روی مسئله 
جنگ داش�ت، به خواست خودش 
به نی�روی زمین�ی ارت�ش رفت و 
جانش�ینی لش�کر92 زرهی اهواز 
را برعه�ده گرفت. اقارب پرس�ت 
همیش�ه می گف�ت:» ن�ور اله�ی 
در آنج�ا ]جبه�ه[ متجلی اس�ت، 
آنج�ا جایگاه تزکیه نفس اس�ت.«

ب�ه  ک�ه  را  ش�هادتش  خب�ر 
هم تیمی های�ش داده بودن�د، همه 
مث�ل ب�رق گرفته   ها سرجایش�ان 
خشکش�ان زده ب�ود. هی�چ ک�س 
حرکتی نمی کرد. مربی هم وضعیتش 
بدتر از همه بود. س�ریع باش�گاه را 
تعطیل کردند و آمدند جلوی خانه 
ما. جمعیت زیادی از ورزش�کاران، 
فوتبالیس�ت ها، والیبالیس�ت  ها ، 
بسکتبالیس�ت  ها و... آم�ده بودند

 عشق به شهادت بازیکن تیم ملی بسکتبال را به جبهه کشاند

   غالمحسین بهبودی
شهید حسن اقارب یکی از شهدای شهیر ارتش در دفاع مقدس است که رهبر انقالب 
وی را به خوبی می شناختند و توصیفات جالبی نیز از این شهید گرانقدر داشتند؛ 
» افسر ارتشی بسیار متعهد « صفتی است که رهبری، اقارب پرست را با این عنوان 
خطاب کرده اند. اقارب پرست کسی بود که حضور در جبهه و نبرد در خط مقدم را بر 
سمت های مدیریتی چون پذیرش وزارت دفاع ترجیح داد و عاقبت در 25 مهرماه 
1363 در حالی به شهادت رسید که جانشین لشکر 92 زرهی اهواز بود. برگ هایی 
از زندگی این امیر شهید را در س�ی و هفتمین سالروز ش�هادتش پیش رو دارید. 

جدول

25 مهرماه 1363 سالروز شهادت 
امیرحسن اقارب پرست در جزیره مجنون

پاسخ جدول شماره 6324
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 ك ل ق  ن ف  ن ي ا ق  ت ف م 2
  ق ف ر  ت گ  ا ز  ا ر ت ا 3
 س  هـ ا م  ر و م  م ل ب  م 4
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 ب  ف ي ك  س ر د  ش ر ا  ي 12
 س ا ل پ  ن ي  هـ ف  ي ب ا  13
 ا ف ش  ي س ر م  ل ت  ت ل ك 14
 ل هـ  ن ا خ ك چ و ك ا ز ر ي م 15
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آلمانی صاحب اثر آدم آدم است
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   صغری خیل فرهنگ
 داوود م�رد عمل ب�ود. این را ه�م در میدان ورزش نش�ان داد، ه�م در می�دان جهاد. در ه�ر دو هم قهرم�ان بود. بازیک�ن تیم ملی 
بس�کتبال جوان�ان ای�ران، آین�ده ای درخش�ان در میادین ورزش�ی داش�ت. ام�ا وقتی مرزهای کش�ورش از س�وی یک دش�من 
متجاوز تهدید ش�ده بود، او تنه�ا نمی توانس�ت به خ�ود و آینده اش فک�ر کند. پس رخ�ت رزم پوش�ید و به جبهه رف�ت و عاقبت 
در 26 مهرم�اه 1360 ب�ه ش�هادت رس�ید. گفت وگوی ما ب�ا طاهره عرب�ی، مادر ورزش�کار ش�هید داوود م�داح را پی�ش رو دارید. 

قرار بود تیم ملی بسکتبال برای بازی با هنگ کنگ به خارج از کشور برود اما پسرم داوطلبانه عازم جبهه شد
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