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خاطرات همیشه دســتمایه آفرینشهای هنری اســت و اگر خاطراتی
باشدکهازدلآتشبیرونآمده،آثارهنریخلقشدهبراساسآنمیتواند
ماندگاری بیشــتری در ذهن مخاطب ایجاد کند .خاطــرات رزمندگان
افغانستانی لشکر فاطمیون ،از همان دست خاطرات آتشینی است که
طی سال های اخیر رقم خورده است و باید کوشید آن را شنید ،نوشت و
حفظکردتاجانمایهخلقآثارهنریبامضمونمقاومتوپایمردیباشد.

حوزه هنری انقالب اسالمی با توجه به با ارزش بودن خاطرات افرادی که
در جبهههای سوریه و عراق شرکت کردهاند ،بر آن شد تا در جمعآوری
این خاطرات با هدف بازآفرینی هنری آن ها بکوشــد .در پی این تصمیم
و مشورت با فرماندهان وقت تیپ فاطمیون ،تعداد  50رزمنده انتخاب
شــدند و مصاحبهها توســط آقای حمیدرضا صدوقی یکــی از بهترین و
فعالتریننویسندگاندرزمینهجمعآوریخاطراتشهداصورتگرفت.

سرما ،دشمن ،دارو

یخ شفاهی فاطمیون» ،پروژه ای که
«تار
ت مدافعان حرم را ماندگارتر میکند
خاطرا

خاطرات
فاطمیون

هوا سرد بود .آن قدر ســرد که برای تیمم
وقتی دســتمان را به آســفالت میزدیم
بــه آن میچســبید .در آن شــرایط تعداد
زیادی از دوســتان و همرزمانمان ســرما
میخوردنــد .گاهی بعــد از یکــی دو روز
خــوب میشــدند و گاهــی بیشــتر طول
میکشــید .در آن نقطهای که ما در حال
عملیاتبودیمیکیازهمرزمانآنچنان
ســرما خورد کــه دیگر تــوان بلند شــدن
نداشــت .نــه میتوانســتیم او را به عقب
برگردانیمونهتواناینراداشتکهمبارزه
کند .حتی میترســیدیم بیمــاری او را از
پای درآورد .من و سه همرزم دیگرم توان
دیدن بیمــاری او را نداشــتیم .یک قرص
اســتامینوفن هم نبود کــه بــه او بدهیم.
نزدیکشهربودیمامافرماندهمانممنوع
کــرده بــود کــه از پــادگان و محیطی که
برای خودمان به عنــوان پادگان انتخاب
کرده بودیــم بیــرون برویم .اما چــارهای
جز سرپیچی از دســتور نبود .چهارنفری
به سمت شــهر راه افتادیم .هر چهار نفر،
سالحهایسبککالشینکفوچیزهای
دیگر همراهمان بود و اگر داعشیها با آن
ماشینهای مجهزشان حمله میکردند
شهادتمانقطعیبود.درجادهکهپیاده
میرفتیم ناگهان ماشــینی به ما نزدیک
شــد .نفس توی ســینه همهمــان حبس
شــده بود .ســاحها را محکم در دســت
گرفتیم تــا اگر مطمئن شــدیم داعشــی
هستندشلیککنیم.کنارمانایستادند.
وقتی لباسهای فرم بچههای حزب ا...
را دیدیم نفس راحتی کشــیدیم و ســوار
شدیم.غیرازماچهارنفرافراددیگریهم
در ماشین بودند .افرادی که از پاکستان
و قــم و عراق آمــده بودنــد تا از حــرم اهل
بیت(ع)دفاعکنند.صحبتهایمانکه
شروعشدهرکسیبازبانخودشچیزی

رزمندگانی که بسیاری از آن ها از مشــهد راهی سوریه و از جمله زینبیه
شدند تا پاسدار حریم اهل بیت(ع) باشند .نتیجه این مصاحبهها بیش
از  100ســاعت فایل صوتی و سه هزار صفحه خاطره شــده است که در
آیندهآنهاییکهمناسبتولیدآثارهنریهستند،درفراخوانیبهدست
هنرمندانمیرسدتادرتولیداثرهنریبهکارگرفتهشود.آنچهدرادامه
میخوانید،گزیدهایازبرخیخاطراتاینرزمندگاناست.
میگفت.فضاییصمیمیپیشآمدهبود.
برایم جالب بود که افرادی از کشورهای
مختلفاینقدربایکدیگرمهربانباشندو
ایناستحکامرابطهوصمیمیترامدیون
هــدف مشــترکمان میدیــدم .ایــن در
حالی بود کــه در بین نیروهای داعشــی
این وحــدت وجود نداشــت و هرکــدام از
گروههــای زیرمجموعه مدام بــا یکدیگر
درگیــر میشــدند و از یکدیگــر تلفــات
میگرفتند.
به شــهر رســیدیم .بچههای حــزبا ...و
دیگرانحسابیسفارشکردندکهمراقب
باشیم .درست است که شهر دست ارتش
سوریه است اما احتمال این که نیروهای
نفــوذی داعشــی در شــهر تــردد داشــته
باشندبسیارزیاداست.چهارنفرمسلحبا
لباسهای نظامی در شهر قدم میزدیم و
اطرافرانگاهمیکردیم.خیلیآسیبپذیر
بودیم .بهراحتی میتوانستند ما را از بین
ببرنــد .مدام زیر لــب ذکر میگفتیــم و از
اهل بیت (ع) کمک میخواستیم .سعی
میکردیم ترســی در چهرههامــان دیده
نشود .پرسانپرسان آدرس داروخانهای
را گرفتیــم و پس از تهیــه دارو بــه پادگان
برگشتیم .فرمانده که متوجه کار ما شده
بود برخورد شــدیدی کرد .خواست همه
مــا را برگرداند امــا وقتی متوجــه حال بد
رفیقمانشدفقطگفتدیگرتکرارنشود
کهبخششیدرکارنخواهدبود.

جنایت داعش ،خفه کردن
کودک3ساله
بــرای عملیــات آمــاده میشــدیم .جــزو
رزمندههایی بودم کــه باید خط عملیات
را شناســایی میکــردم تــا مانعــی بیــن
راه نباشــد .همــان طــور کــه از راههــای
صعبالعبــور پیــش میرفتیــم ناگهان
هیاهویی شنیدیم .از تپهای که کنارمان

بــود بــاال رفتیــم .بــا دوربیــن  120کــه
دوربینی قوی بود نــگاه کردیم .خانهای
درحدود 500متریماقرارداشت.خانه
ویالیی بــود و یک حیاط بزرگ و اســتخر
همداشت.اولمتوجهنشدیمچهاتفاقی
میافتد.دقتکهکردیمفهمیدیمکودک
سهیاچهارسالهایدروناستخرقراردارد.
سهداعشیهمکناراستخرایستادهبودند
وکودکسراغهرکدامشانکهمیرفتاو
همسرکودکرازیرآبفرومیکرد.بعداز
چند مرتبه تکرار ،یکــی از آن ها کودک را
از آب بیرون آورد .موهای بلندی داشت.
معلــوم بــود دختربچــه اســت .از پاهای
کودک گرفــت و با ســر او را داخل آب فرو
برد .تمــام این کارهایشــان را بــا خنده
انجــام میدادند .خون همــه ما به جوش
آمدهبود.همهمیخواستیمتفنگمانرا
ازحالتضامنخارجکنیموآنهاراازپای
دربیاوریم .من هم که تک تیرانداز بودم و
بهراحتیمیتوانستممغزنداشتهآنهارا
ازهمبپاشم.فرماندهیکههمراهماآمده
بود وقتی اوضاع ما را این طــور دید با این
که خودش هم خونش به جوش آمده بود
بههمهتذکردادکهاگرتیریشلیککنیم
جانهمهبچههاییکهفردامیخواهنداز
اینمنطقهعملیاتشانراشروعکنندبه
خطر میافتد و تعداد بسیار زیادی تلفات
خواهیم داد .اوضاع بسیاردلخراش بود.
آن گرگهــا هیچ رحمــی به دختــر بچه
نمیکردنــد .او را دوبــاره داخل اســتخر
انداختندوسرکودکرابیشازیکدقیقه
داخلآبنگهداشتند.یکیازآنهادختر
بچه را از موهایش گرفــت و بیرونش آورد
اماکودکدیگرتکاننمیخورد.چاقویی
را از کنار کمرش بیرون کشید و در حالی
که موهای کودک در دستش بود با ضربه
محکمی گردن او را زد ،بــدن روی زمین
افتاد و سر او هم در دســتش بود .صدای
خندهشانبلندترازقبلشد...

مدیرکلبنیادشهیدخراسانرضوی:

شهدایکربال بهترینالگوی
بصیرتهستند

مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگرانخراسانرضوی ،با
خانواده جانباز و آزاده متوفی محمد احمدزاده در
مشــهد دیدار کــرد .بــه گــزارش ایثــار ،حجت
االسالم «حسین معصومی» در این دیدار
ضمن گرامی داشت یادوخاطره شهدای
کربال گفت :تاریخ بشریت ،انقالب
هــای خونیــن بســیاری را تاکنون
تجربــه کرده اســت امــا فقــط پیام
حیــات بخــش عاشوراســت
کــه پــس از گذشــت قرن
ها ،همانند خورشیدی
فــروزان راهنمای
انســان های آزادی
خواه است .وی پیروزی
انقالب اســامی ایران را
تاثیر پذیرفته از قیام عاشــورا
دانستو تاکیدکرد:عاشورا،ریشه
انقالب اســامی و رمز پیروزی آن
است و همه شــهدا در وصیت نامه
های خــود بــه ترویــج مکتب اســام ناب
محمــدی (ص) توصیــه کرده انــد .حجت
االسالم معصومی با بیان این که شهدای کربال
بهترین الگوی بصیرت هســتند ،افزود :شــهدای
کربــا راه درســت را تشــخیص دادنــد و در رکاب امــام
حســین(ع) باقی ماندند تا به مقام واالی شــهادت دست
یافتند .شــایان ذکر اســت« ،محمــد احمــد زاده» جانباز
و آزاده ســرافراز در  18آبــان  1332در مشــهد چشــم به
جهان گشــود و در  16آذر  1397پس از گذشت سال ها
از جراحت های دوران اســارت از ناحیه دندان ها ،بینی،
کتف ،گردن ،پاها و گوارش آسمانی شد.

فرازهایی از وصیت نامه شهیدان که نشان از حضرت «رقیه» (س) دارد

دردانهحرمدرکالم شهیدان

عاشــورا برایشــان زنده بــود و تمــام زندگی
شان را بر محور حســین(ع) و اهل بیت(ع)
او قــرار داده بودند .شــهیدان دفاع مقدس
و مدافعــان حــرم دلــدادگان واقعــی اهــل
بیت(ع) بودنــد و این دلدادگی نــه فقط در
باطن که در ظاهر هم نمود داشت .از جمله
تابلوهای کم مانند عاشــورا که در باور همه
رزمندگان حســینی ماندگار بــود ،مصیبت
های کربال برای طفل ســه ســاله اباعبدا...
حضرت رقیــه(س) بــود .بــه گــزارش نوید
شاهد ،شهدا همواره ارادتی ویژه به حضرت
رقیــه (س) داشــته اند و خــاص تــر از آن در
وصیت نامه های خود به دختران و خواهران
کوچکشــان وصیت کرده اند همچون رقیه
(س) صبوری پیشه کنند و بزرگ دل باشند.
نگاهی خواهیم داشت به برخی وصیت نامه
های شــهدای واالمقام دوران دفاع مقدس
که به نام ایشــان اشــاره کرده اند و در وصف
مظلومیتش جمله ای نوشته اند.

برای یتیمی رقیه(س)
گریهکنید
شهید «امیر یارعلی» اهل شهر آباده استان
فارس در وصیت نامه اش آورده اســت« :ما
باید در راه امام حســین(ع) قــدم برداریم و
به جبهــه برویم .مادر عزیزم بــرای من اصال
گریه نکن برای علی اصغر برای قاسم و امام
حســین(ع) ،برای رقیه(س) گریــه کن که
در خرابه شــام بی بابا شد .برای این عزیزان
گریه کن که حتی کسی نبود بدن مبارکشان
را دفن کند و این درخواســت را دارم که مرا
پهلوی شهدا به خاک بسپارید».

حضرت رقیه(س) را
به اسیری بردند

شــهید «محمدحســین میرشــکاری» اهــل
شهرستان کازرون ،استان فارس نوشته « :ما
پیرو مکتب تشــیع هســتیم و رهبــران ما همه
در چارچوب و حبس بودند .سرمبارک سرور
شهدا را در کربال باالی نیزه کردند و حضرت
رقیه،حضرتسکینهوحضرتزینب(س)اورا
به اسیری بردند ...باید بکوشید از ظلم نجات
یابید و هنگامی که توانا شــدید با زیر دســتان
مدارا کنید و هیچ کس را با دیده حقارت نگاه
نکنید ،شاید از اولیا باشد».

چگونه می توانم ...

شهید «سیدسیامک میرهاشمی» از شهدای
همدانی خطاب به برادرش این جمله را آورده
است«:سعیدجان!دلمنمیخواستازتوجدا
بشوم ولی چه باید کرد امر حسین زمان است
و اگر با تو بــودن را انتخاب می کــردم چگونه
می توانستم خود را شــیعه علی (ع ) بدانم در
صورتی که سیدالشــهدا در روز عاشــورا علی
اکبــر و رقیــه را رهــا کرد و به ســوی معشــوق
شتافت».

گریه کن مادرم

شهید «علی محمد نادری والشــجردی» مادر
مکرمه اش را این گونه مورد خطــاب قرار داده
است«:مادرم،میدانمداغجوانسختاست،
نمی گویــم گریه نکــن ،اما گریه کن بر اســارت
حضرت رقیه(س) ،گریه کن مــادرم بر آوارگی
حضرت زینب(س) ،گریه کن مــادرم بر خیمه
هایسوختهطفالنامامحسین(ع)،گریهکن

مادرم.اگرپسرشماشهیدمیشودجنازهشهید
شمارویدوشهایهزاراننفرمیرودامااهل
بیت حســین(ع) در صحــرای کربــا افتادند،
سر امام حسین به شــام رفت و حضرت زینب و
دخترانامامحسین(ع)رابهاسیریبردند».

گونه های گلگون دخترانم
زرد رنگ خواهد شد اما ...
شــهید «ناصرعلی نجــات پــور»از رزمندگان
سلحشور شهرســتان کوهدشــت لرستان به
خانواده اش توصیه کرده اســت« :مادر عزیز،
همســر مهربان و فرزندان دلبنــدم ،می دانم
که اگر من افتخار شهادت نصیبم شود بعد از
من ســختی های زیادی وارد خواهد آمد می
دانم .دخترانم گونه های گلگونشان زرد رنگ
خواهد شد اما این را بدانید که هر چه سختی
بکشــید باید آن را بر مبنای امتحــان بدانید تا
تحمل مشکالت برایتان آسان گردد و وقتی به
یاد جای خالی من افتادید ،با یاد آوردن جان
دادن حضرت رقیه(س) در خرابه های شام،
با به یاد آوردن سرگردانی حضرت زینب(س)
در صحرای کربــا درد فراق من در دل شــما
تسکین داده خواهد شد ،هر چند که من خاک
پای امام حسین(ع) هم نیستم و نخواهم بود».

یزیدیان زمان را رسوا کن

نوجــوان تبریــزی ،شــهید «حســن نمکــی
خلجان» پیامی ویژه به خواهــرش دارد« :وتو
ای خواهــر کوچکــم ،همچــون رقیــه(س)،
یزیدیــان زمان را رســوا کن .پدر و مــادرم این
درس را به من آموختند که همیشه در زندگی
از تبار حســینیان باشــیم نه از یزیدیان زمان.

به برادرانــم آموختند که باید همچــون یاران
حسین (ع) ســاح افتاده مرا به دوش گرفته
بر دشــمنان اســام و قرآن دلیرانه بتازند و به
خواهرانم آموختند زینب وار پیام خون مرا به
گوش جهانیان برسانند».

نام دخترم را رقیه بگذار

شــهید «رســول ورقانی» اهل اســتان فارس
برای همسرش نوشته اســت « :تو باید خود را
میان زنــان قهرمان صدر اســام ،محو کنی و
بدان که این فانی است .از وظایف تو این است
که هدفم را دنبــال کنی و اگر بچــهای به دنیا
آوردیم ،اگر پسر باشــد ،اسمش را حمزه و اگر
دختر باشد رقیه بگذار و از تو خواهش میکنم
طوری آنان را تربیت کنی که ادامه دهندگان
راه پدرشان باشند».

باید از آن ها درس بگیری

شهید «حسین همتیان» از بسیجیان سمنانی
به فرزندش تاکید کــرده« :ای دختر مهربانم
مرا ببخش که نتوانســتم حق پدری را نسبت
به تو ادا کنم اما همین قدر بدان که در روز بعد
از عاشورا رقیه و ســکینه امام حسین (ع) چه
رنج ها و مصیبت ها کــه ندیدند .یک لحظه به
خرابه نشــینی ها و ســیلی خوردن رقیه امام
حســین (ع) فکر کن  ...دخترم تو هــم باید از
آن هــا درس بگیری .صبر و اســتقامت پیشــه
کن و شــکرگزار درگاه خدا باش که پدرت در
راه خدا و برای نصرت اسالم و مسلمین شهید
شده است».

دخترانتان را مانند حضرت
رقیه(س) تربیت کنید
شــهید «احســان آقایی» از رزمندگان تهرانی
و شــهید عملیــات والفجــر  8در وصیــت نامه
اش آورده« :ای والدیــن محتــرم ،دخترانتان
را مانند حضــرت رقیه(س) کــه آن طور برای
پدرش در سن سه ســالگی نوحه کرد و شهید
شــد ،تربیــت نماییــد .همیشــه فلســفه قیام
عاشورای حسینی را برای کودکانتان توضیح
دهیــد و برای آن هــا مصایب اهل بیــت(ع) را
تشریح کنید و همیشه فرزندانتان را با حب به
حسین(ع) تربیت کنید».

