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نانوا بود

حســن نانوا بود ،اصال نانوایی ما در آن ســال
هایی که حســن آقا بود ،پاتوق بــر و بچه های
بســیجی و رفقایش بود .حســن طبقه پایین
نانوایی اتاقی برای استراحت داشت که گاهی با دوستانش آن
جا دور هم جمع می شدند.
شهیدرضا سنجرانی که سال  96در سوریه به شهادت رسید،
از جمله دوســتان نزدیک حســن بود کــه خیلی بــه نانوایی ما
می آمد .وقتی حســن شــهید شد ،مراســم تشــییع او ،اولین
مراسم رسمی تشییع شــهدای مدافع حرم در مشهد بود .من
هم تا شــهادت برادرم نمی دانستم قبل از حســن ،تعدادی از
رزمندگان فاطمیون که افغانســتانی و ســاکن مشهد هستند
به شهادت رسیده اند.
بــه نوعی مــی تــوان گفت شــهادت حســن ،شــهدای لشــکر
فاطمیون را از تشییع غریبانه خارج کرد .دقیقا خاطرم هست،
همزمان با تشییع پیکر حسن ،سه شهید دیگر فاطمیون که از
شهدای افغانستانی بودند ،از جمله شهیدسیدقربان حسینی
که پیکرشان در معراج بهشت رضا(ع) بود ،تشییع شدند.
دقیقا خاطرم هســت ســه نفر از دوســتان حســن (مرتضی
عطایی ،جواد محمــدی مفرد و رضا ســنجرانی) که ســال
های بعد خود در شمار شهدای مدافع حرم قرار گرفتند ،در
مراسم تشییع حضور داشــتند .آن جا بی تابی هایــی را

غفوریان  -شهید مدافع حرم ،حسن قاسمی دانا ،اولین شهید ایرانی مدافع حرم در مشهد .پیش از او ،حدود
10نفر از مدافعان حرم تیپ فاطمیون که افغانستانی و ساکن مشهد بودند ،به شهادت رسیده بودند و به دلیل
شرایط و تدابیر ویژه مســئوالن ،آیین های تشییع این شهدا در رســانه ها چندان منعکس نمی شد .شهادت
شهیدقاسمی دانا اما شــرایط را تا حدود زیادی تغییر داد .مراسم تشییع او با شکوه و با حضور جمع زیادی از
دوستان و بر و بچه های عرصه های فرهنگی برگزار شد .انگار «حسن» راه را برای بر و بچه هایی که در این حال
و هوا بودند باز کرد .شاید پس از او ،جواد محمدی مفرد ،مرتضی عطایی ،رضا سنجرانی و  ...که بعدها
خود به کاروان شهدای مدافع حرم پیوستند ،با شهادت حسن ،راه را برای خود باز می دیدند .در
پنجمین سالگرد شهادت حسن قاسمی دانا ،پای صحبت های آقامهدی برادر شهید نشستم .با
او سه روایت درباره برادر شهیدش را مرور کردیم.
که آقارضا سنجرانی برای شهادت حســن می کرد ،خیلی
ها در خاطرشان مانده است.
روایت
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 22روز پس از اولین اعزام و ...

حسن از طریق یکی از رزمندگان افغانستانی
تیپ فاطمیون که در مشــهد شــغل کفاشــی
داشــت ،خــودش را بــه کاروان رزمنــدگان
فاطمیون می رساند .ماجراهای اعزامش خود حکایت جالبی
دارد.
حسن ســراغ این رزمنده را می گیرد و با رفت و آمدهای زیاد
نزد او ،سرانجام او را قانع می کند که برای اعزام به سوریه از
طریق تیپ فاطمیون به عنوان معرف و واســطه کمکش کند.
حســن که دوره های مختلف تخصصی آمــوزش نظامی را در
بســیج دیده بود ،باالخره به نام «حســن قاســم پور» به سوریه
اعزام می شــود و  22روز پس از اعزامش در یــک عملیات در
منطقه حلب به شهادت می رســد.ماجرای شهادت حسن از
آن حکایت هایی اســت که شوق شــهادت و نترس بودن او را
روایت می کند.

روایت
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آن  8نفر در ساختمان شماره 22

از آقامهدی می خواهم از نحوه شهادت حسن
برایمبگوید:دراینبارهآنچهمننقلمیکنم
روایتکلمهبهکلمهشهیدبزرگوارمدافعحرم
آقا مصطفی صدرزاده دوست ،همرزم و فرمانده گردان برادرم
حسن است .او پس از شهادت حسن ماجرا را که فایل صوتی آن
موجود است ،این گونه نقل می کند:
ما بــا بچــه هــای گــردان از عملیــات آزادســازی چندمجتمع
آپارتمانی برگشته بودیم که از بی سیم اعالم شد چند مجتمع
سقوط کرده و برگردید .چون تازه از راه رسیده بودیم و بچه ها
خسته بودند نمی خواستم دســتور بدهم بنابراین از نیروهای
داوطلب کمک خواســتم .اعالم کردم هرکس دوست دارد با
من بیاید .حسن و شش نفر دیگر بلند شدند که حسن   جلوی
همه این ها ایســتاد .به حســن گفتم ببین هشــت نفر شــدیم،
حسن گفت پس اسم عملیات را می گذاریم «امام رضا(ع)» .ما
به طرف محل عملیات حرکت کردیم .مدتی بعد به ساختمان
مد نظر رســیدیم که تعدادی از نیروهای داعش به آن برگشته
بودنــد .مجتمعــی آپارتمانی بــود و آن ها دقیقا در ســاختمان
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شــماره  22بودنــد .از طبقــات پاییــن شــروع به پاک ســازی
کردیم تا به باال رســیدیم .داعشــی هــا داخل یکــی از اتاق ها
رفته و صدای ما را شنیده بودند ،یک نفر از آن ها به زبان عربی
پرسید« :مین مین...؟» یعنی شما که هستید؟ آن ها احتمال
می دادند نیروی خودی باشــد .وقتی فهمیدیم آن ها داعشی
هستند ،حسن هم با صدایی رسا در پاسخ آن ها گفت :انا شیعه
امیرالمومنین(ع) انا ...و شروع کرد به رجزخوانی.
درگیریها شروع شد .هر دو گروه از سوراخ هایی که دیوارهای
بین ما داشت به طرف هم تیراندازی می کردیم .احتمال آمدن
بقیه داعشــی ها می رفت و در همین شــرایط بودیم که حسن
گفت این طوری نمیشــود باید جلوتر بروم .خواســتم مانعش
شوم و من جای او بروم اما حسن گفت   تو فرزند داری و بمان.
من میروم .دو نارنجک برداشت و رفت و گفت :شما حواستان
باشد .حسن داخل واحد روبه رو شد ،ابتدا صدای رگبارو بعد
هم صدای انفجار نارنجک و ســپس صدای نالهای آمد و دیگر
ســکوت همه جا را فرا گرفت .حســن را صدا کــردم اما جوابی
نشــنیدم .خودم ترکش خورده بودم و نمیتوانســتم به داخل
بروم .احتمال می دادم که حســن تیرخورده باشــد .به دو نفر
گفتم به داخل بروند   .حســن با وجود این کــه چند تیر خورده
بود اما روحیه باالیی داشــت .او باعث شــده بــود این عملیات
پیروز شود و ما آن مجتمع را به طور کامل آزاد کنیم ضمن این
که همه داعشی ها هم به درک واصل شــده بودند .وقتی می
خواستیم او را بلند کنیم ،حسن خودش گفت از پهلویم نگیرید
تیر خورده ام .بر اثر رگبار چند تیر به بــازو ،زیر قلب ،پهلوهای
چپ و راست و شکم او اصابت کرده بود .ساعت  2نیمه شب ،با
آمبوالنس او را به بیمارستان بردیم .پزشک ها عملش کردند و
گفتند حالش بهتر است اما قطع نخاع شده ولی ساعت  9صبح
خبر دادند که حسن شهید شده است.

افتتاح دبیرخانه هنر
حماسی در همایش
دلیران ایران
بزرگداشــت پنجمین ســالگرد شــهید
مدافــع حــرم حســن قاســمی دانــا در
همایــش   دلیــران ایــران و همزمــان با
ســالروز گرامی داشت بزرگ حماسه
سرایایرانزمین،حکیمابوالقاسم
فردوسی برگزار می شود .در
این مراسم که امروز پنج
شــنبه  26اردیبهشت
پس از افطار در آرامگاه
فردوســی برگــزار
خواهــد شــد و
همــراه بــا
سخنرانی
 ،نقالــی
و اجــرای
ســرود خواهــد
بــود ،خانــواده
معظمشهداوشخصیت
هــای فرهنگــی و ادبی
حضور خواهند داشــت.
به گفته مهدی قاســمی دانا،
این مراسم با همکاری حوزه هنری
خراســان رضــوی ،اداره کل میراث
فرهنگــی ،معاونت فرهنگی ســپاه امام
رضا،موسسهآفرینشهایهنریآستان
قدس ،ستاد یادواره شهید قاسمی دانا و
جبهه فرهنگی انقالب برگزار می شود.
در این مراســم دبیر خانه هنر حماســی
افتتاح می شود.

شهیدقاسمیدانادرجمعرزمندگانفاطمیون

در جمع خانواده شهیدعلی اصغر باقری در سی و سومین سال شهادت
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آن 14سال

علی اصغر و دوســت همرزمش که مســافر این قطار بودند ،برای
همیشه مســافر آســمان می شــوند .نمی دانیم شــاید عروسک
سوغاتی هم در میان آتش های انفجار می سوزد ...
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امروز 33ســال پــس از آن حادثه ،مــن در جمع خانواده بســیجی
شهید «علی اصغر باقری» قرار است حرف ها و دلتنگی هایشان را
بشــنوم .مادر ،همســر و یکــی از فرزنــدان شــهید مــن را در این
گفت وگو همراهی می کنند.

برق شرکت گاز بود.
به او می گفتم تــو این جا صبح می روی ،شــب بر مــی گردی و
حتما بــرای جامعه مفید هســتی ،به هر حال پشــت جبهه هم
نیازهایی دارد اما او در پاسخ به این حرف هایم ،می گفت حتما
من سعادت رفتن ندارم ...
سجده شکر کردم
ازمادرشهیددربارهوقتیخبرشهادتعلیاصغررامتوجهشد
می پرسم ،می گوید :سجده شکر کردم.
می گویم واقعا ســجده شــکر کردید؟ خیلی محکم پاســخ می
دهد« :بله سجده شکر کردم .چون خیلی حسرت شهدا را می
خورد .به خصوص حسرت پسرعمویش را که دو ماه قبل از آن
به شهادت رسیده بود .بله ،خدا را شکر کردم چون او به آرزویش
رســیده بود.»...همسرم ،پدر شــهید هم که سه ســال قبل به
رحمت خدا رفت ،در دوران جنگ هفت نوبت به عنوان راننده
به جبهه رفت .امروز پســرهای علی اصغر که حــال و احوالم را
می پرسند انگار علی اصغر دارد با من حرف می زند .پسرانش

خیلی شبیه پدرشان حرف می زنند...
مادر شــهید در طول گفت وگو فقط یک جا بغض می کند .می
گوید :همه مادران و پدران و همسران شهدا برای عزیزانشان
خون دل خوردند اما امروز برخی مسائل مثل بدحجابی خانم
ها خیلی اذیتم می کند .این ها باید بداننــد که برای ارزش ها
و دین ،هزاران نفر جانشــان را داده اند .این مســائل را که می
بینم ناراحت می شــوم .باور کنید نفرین هم نمــی کنم و فقط
دعایشان می کنم ...
دخترانه ها
زینب فرزند آخر و تنها دختر علی اصغر است که موقع شهادت
پدر ،دو سال و نیم بیشتر نداشته .امروز صاحب دو فرزند است
و دکترای دام پزشکی دارد .صحبت های او از پدرش که هیچ
خاطره ای از او ندارد ،روایت هایی از جنس دلتنگی است .چند
جملهایمیگویدوخیلیتالشمیکندکهبتواندجلویبغض
هایشرابگیرداماگاهینمیتواند.سارادخترکوچکشیرین
زبانشبینحرفهایمانمیپردومیگوید«:آقامنیکچیزی
بگم،مامانمگاهیجلویعکسپدربزرگممیایستهوگریهمی
کنه...تازهمنمیدونمپدربزرگمچطورشهیدشده.بگم؟توی
قطار بودن ،از جبهه بر می گشتن ،دشمن با هواپیما می زنه و
پدربزرگم شــهید می شه .»...ســارا هم در دنیای کودکی اش
گریه اش می گیرد.

تشییع پیکر شهید باقری

ابتدا خانم صدیقه زمانیان همســر شــهید ســال های زندگی
با علی اصغــر را روایت مــی کنــد« :ســال  51ازدواج کردیم و
خداوند در طول 14ســال ،ســه پســر و یک دختر به من و علی
اصغر عطا کرد .موقع شهادت ،من  29ساله بودم و علی اصغر
35سال داشت ».بیشتر سال هایی که با او زندگی کردم ،دوره
مبارزات انقالب بود و اوبرای حضــور در فعالیت های انقالبی
اهتمام داشــت .با آغاز جنگ و گاهی شهادت دوستانش و هم
محله ای ها ،انگار جبهه ،گمشده اش شده بود .تا قبل از اولین
نوبتی که به جبهه برود ،حسرت نرفتن به جبهه را داشت .تا این
که اردیبهشــت ماه  61فرصت اعزام برایش فراهم شد و پدر و
مادرش را به خانه خودمان دعوت کرد.
صبحزودیکیازروزهایماهرمضانبودکهرفتوآخرینتصویر
من از او ،آخرین نگاهم به او از پنجره اتــاق به حیات خانه بود که
رفتن اش را دنبــال کردم و او برای همیشــه رفت .یــک هفته از
اعزامش گذشته بود .صبح بود و من مثل همیشه می خواستم
به جلســه قرآن بروم .ما آن موقع در خانه های سازمانی شرکت
گاززندگیمیکردیم،وقتیخبرشهادتبهمشهدرسیدهبود،
همسایگانمان متوجه خبر شهادت شــده بودند و فقط من خبر
نداشــتم .دو نفر از خانم های همســایه که خبردار شده بودند،
آمدند خانه ما و وقتــی دیدند من بی خبــرم جرئت نکردند خبر
شهادتآقاعلیاصغررابهمنبدهند.عصرشدوبرادرمبهخانهما
آمدومارابرایافطاربهخانهخودشانبردامابازهمبهمنچیزی
نگفتند .فردا صبح برادرم من را به خانه پدر همسرم برد ،آن جا
که رسیدیم برادرم و پدر همسرم که دایی من هستند در آغوش
همشروعکردندبهگریهکردن.تابخواهندبهمنبگویندکهعلی
اصغرمجروحشدهواینگونهآمادهسازیها،منمتوجهشدمکه
همسرم شهید شده است .خبر و اتفاق شهادت خیلی ناگهانی
بود ،یعنی پس از رفتن او و این که او برای همیشه از میان ما رفته
بودخیلیزوداتفاقافتادوآنجابودکهمنماندموچهارفرزندم
کهمسئولیتسنگینیرابایدبهدوشمیکشیدم.آنموقعپسر

بزرگــم کالس دوم راهنمایی بود و هیچ وقت یــادم نمی رود که
وقتی به او خبر دادم ،تازه از خواب بیدار شــده بود .گریه های او
در آن موقع و احســاس کودکانه اش برای از دست دادن پدرش
هیچ گاه از خاطرم نمــی رود .در همه این ســال ها هنگامی که
می خواســتیم بچه ها را عروس و داماد کنیم ،نبودنش سخت
بود ،اگرچه عمو و پدربزرگ شــان بودند و بــرای بچه هایم کم
نگذاشتند اما باز هم جای خالی «پدر» را برای فرزندانم خیلی
حس می کردم .هر موقع ســر مزارش می روم از او می خواهم
برایمان دعا کند که خداوند کمک حال بچه هایمان باشد.
اولینپرسشامازمادرشهیدحکایتدلتنگیاست.میپرسم:
پس از گذشت این همه سال باز هم دلتان برای علی اصغر تنگ
می شــود؟ با تعجب نگاهم می کنــد و می گویــد« :حتما ،دلم
برایش خیلی زیاد تنگ می شود».
چه کار می کنید؟
شــکر خدا .برای این که خیلی آرزوی شــهادت داشــت .علی
اصغر پسر اولم از هفت فرزندم بود ،قبل از این که به جبهه برود،
همیشــه حرفش همین بود که همه دوســتانم و مردم به جبهه
می روند ،چرا من تا به حال نتوانســته ام بروم .پسرم تکنسین

غفوریان

قطاری که هدف موشک دشمن شد
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علی اصغر برای مرخصی سوار قطار می شود تا به مشهد برگردد.
همســر و چهار فرزند قد و نیــم قدش منتظرند .اگرچــه در اولین
نوبت اعزامش زمان زیادی را در منطقه نمی ماند اما احتماال دلش
برای دختر دو سال و نیمه اش بیشتر تنگ شده و شاید از اهواز برای او سوغاتی
هم خریده است؛ مثال یک عروسک...
24اردیبهشت65؛هواپیماهایرژیمبعثدراقدامیددمنشانهبه
یکقطارمسافربریدرایستگاههفتتپهخوزستانحملهمیکنند
کهدرپیآن61مسافرقطارشهیدو 270نفرمجروحمیشوند.
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نفر دوم از راست

آرزوهاییکهآرزو ماند

بودند که فقط «آرزو» ماندند .البته مادرمان همیشــه به عنوان
ستون خانواده حامی مان بوده اســت و اوست که نگذاشت ما
فرو بریزیم .برای ازدواجم ســر مــزار پدرم می رفتــم و از او می
خواســتم در انتخاب همســر کمکم کند .البته گاهی هم به او
گالیه می کنم که چرا رفت ،با وجود این که می دانم «شهادت»
برترین مرگ برای انسان اســت اما بپذیرید که دخترها خیلی
بابایی هستند و حتما زندگی با حضور پدر برایشان شیرین تر
می شود .از زینب خانم می پرسم اگر امروز مثال همسر خودتان
بخواهد به جبهه جنگ برود ،موافقت می کنید؟ در پاسخ می
گوید« :به او گفتم روزی اگر خواستی بروی ،من و بچه ها را هم
با خودت ببر.»...
شاید این جمله او به همسرش حکایت همان دلتنگی هاست،
شاید او نمی خواهد دوباره طعم دلتنگی یکی از عزیزان برایش
تکرار شود...

آرزوها
از زینب خانم دربــاره جای خالی پدر در همه این ســال ها می
پرســم .می گوید :عمو و پدربزرگم تا حدود زیادی جای خالی
پدر را برایمان پر کردند اما به هر حال ،هر کسی آرزو دارد موقع
ازدواج سایه پدر خودش روی سرش باشــد یا این که درجشن
فارغ التحصیلی باشد و ببیند که دخترش توانسته همه مراحل
تحصیلی را پشت سر بگذارد .طبیعتا این ها برای من آرزوهایی

زینب و بابا  -دیروز و امروز

