غالم همت حاجحسین همدانیام که از همهی تعلقات دنیا آزاد بود

حتی انگشتر شهبازی

ن خدا غلو زنجیر دنیا را از پایمان باز کرد
شاید دوستداشتن مردا 
نفیس�ه چوگان :خدا با آدمی با این آیه در قرآن اتمام حجت
کرده است« :لقد خلقنا االنسان فی کبد» .یعنی تمام .یعنی ای
بشر! خیلی خودت را به آب و آتش نزن ،این دنیا غموغصهاش
تمامی ندارد و م�ا تو را به بال و محن�ت میآزماییم ...حاال چه
خوب که آدم�ی رنجش را خود انتخاب کن�د و راهش را خود
برگزیند؛ انتخاب اینکه در چه مس�یری عمر بگذراند و موی سپید کند ...و
در این راه تنها آن�ان که با خدا معامله کردند و دمنزدن�د ،فاتحان دنیایند و
صدالبته #شهادت کلیدواژهی اصلی فائق آمدن بر همهی این سختیهاست
که #سعادت سرنوشت محتوم آن اس�ت .آیا اگر جان را جز به بهای شهادت
داد ،مصداق «التسرفوا» نیست؟! حاال کداممان عمیقا به این #آیه باور داریم
و نهایتا به اینکه دنیا محل گذر است و جای عافیتطلبی نیست ،ایمان؟! اگر
میفهمیدیم ،ما هم چون تو زیرک میش�دیم .آری زیرک ،چرا که #زیرکی
صفت #مؤمن اس�ت؛ تو جان را به به�ای کم نفروختی و جز ب�ه جاودانگی و
دیدار معشوق رضا ندادی ...هان ای حاجحسین! دنیا به قامت شما تنگ بود
و روح بزرگ ش�ما در ظرف دنیا نمیگنجید .دنیا برای مردان خدا محل گذر
است و شهادت هنرش�ان .چه کس بهتر و شایس�تهتر از تو برای رسیدن به
چنین مقامی؟! الحق که شهید شدن یک عمر شهید زیستن میخواهد! ارنه
از سهسالگی بار یتیمی به شانههای نحیف کودکیات سنگینی نمیکرد .حقا
که بهشت را به بها میدهند ،نه به بهانه ...آه و نالههای دوزاری ما که همیشه

بساطشان به راه است را میبینی؟! میبینی چس�بیده به دنیاییم و داغدار
نداش�تههایش؟! میبینی غصهدار دنیاییم و نه دینمان؟! میبینی غم دنیا
ما را از پا میاندازد و زمینگیرمان میکند؟! بیا و به دنیا بگو دس�ت از سر ما
بردارد .بیا و بگو ما شما را دوس�ت میداریم و مرام شما را میستاییم .شاید
دوستداش�تن مردان خدا غلو زنجیر دنیا را از پایمان ب�از کرد و ما هم از
بند اسارت رها شدیم و چون شما سبکبار بال گشودیم و به دوردستها سفر
کردیم .تو خدا را میدیدی ...در جهبهی غرب ،در ش�لمچه ،در سرپلذهاب
و حتی در سوریه -در رکاب موالیت علی علیهالسالم -و همچون همرزم و
همسنگرت محمود شهبازی آندم که نهجالبالغه میخواند! تو با متوسلیان
و همت پیمان یاری بستی و سالها بعد در کیلومترها دورتر به جمع رفقایت
پیوستی .و چه بزم عاشقانهای ...بیش�ک امام به داشتن جوانانی چون شما
به خود میبالید؛ جوانانی از ساللهی اسلام ناب محمدی که خمینی کبیر را
ادامهی مس�یر کربالی ۶۱میدانس�تند و اس�تقبال از او را چون پابرهنگی
عزای سید و ساالرش�ان برهنه بر خویش میپسندیدند .تو پیرو ولی بودی،
والیتم�دار بودی؛ چ�ه آنهنگام ک�ه با زعام�ت خمینی دس�ت طاغوت و
استکبار را از سر مردم این سرزمین کوتاه کردید و چه آنهنگام که با امامت
خامنهای سایهی اجنبی و تکفیریها را از س�ر مسلمین کم کردید و مدافع
حرم حضرت زینب کبری سلاماهللعلیها ش�دید ...به واهلل که شهادت تنها
هنر مردان خداس�ت! وگرنه چگونه میتوان در اوج عشق و لذت از زندگی

و در کمال رأفت و مهربانی ،بتوانی همه را فدای عش�قی واالتر کنی؟! تو این
حجم عظمت در نگاه را ببین! اهللاکبر! بیشک آن دم که خدا آدمی را خلقت
نمود ،فتبارکاهلل احسنالخالقینش را خطاب به انسانی که آینهی تمام نمای
جالل و جمال خداوندی در او متجلی است فرمود؛ انسانی که به میل و ارادهی
خویش مسیر عبودیت را میپیماید .آری! شاید آن دم اگر ابلیس میدانست
خداوند تا کج�ای عبودیت و بندگی انس�ان را میبیند ،تکب�ر نمیورزید و
سرتسلیم فرود میآورد .تا بهحال عمیقا به عمق این مسئله اندیشیدهای؟!
به اینکه یک انس�ان چگونه و ب�ا چه مراقبه و مکاش�فهای ب�ه درجهای از
خلوص و ایمان میرسد که جز رضای خدا نبیند؟ و برای رسیدن به معشوق
از همهی وابستگیها و دلبس�تگیهایش بگذرد! حال چگونه میتوان این
مسئله را برای آنکس که در این هوا نفس نکشیده و لمس نکرده شرح داد؟!
جهاد و مبارزه با نفس هیچگاه برای مردان خدا تمامی نداش�ته ،خس�تگی
مفهومی نداشته و همهی عرصههای خدمت را فرصتی برای جلب رضای خدا
دانستهاند ...هان ای حاجحسین! بیا و بگو آن دم که بار سفر میبستی و برای
رفتن در آغوش شهادت لحظهشماری میکردی ،به چه میاندیشیدی که هر
آنچه رنگ تعلق داشت وانهادی؟! حتی انگشتر عزیزترین و بهترین رفیق
و همرزمت شهید محمود شهبازی را ...آری! هیچ چیز ،هیچ چیز ،هیچ چیز
نباید حجاب باشد بین عاشق و معشوق ،چرا که هر چه هست اوست؛ اول و
آخر و ظاهر و باطن...
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هشت شهر عشق

برگرفته از کتاب «خداحافظ ساالر» نوشتهی حمید حسام
منیره زارع
︎ایس�تگاه اول :دو کوه�ه ،حس�ینیهی
حاجهمت
اگر کسی در زمان جنگ حتی یک روز ،این
مکان بهشتی را با معرفت درک کرده باشد،
دست از شهدا برنمیدارد و راهش را میشناسد.
︎ایستگاه دوم :منطقهی عملیاتی فتحالمبین
این منطقه از سهراه دهلران تا دشتعباس را شامل میشود.
از نبوغ شهید حس�ن باقری در این عملیات برایتان بگویم
که او توانست وقوع پاتک زرهی دشمن را پیشبینی کند.
︎ایستگاه سوم :حواشی خرمشهر
برایتان از شناساییهای بیستوشش کیلومتری از کارون
روی جاده بگویم یا از گردانهای لش�کر  ۲۷در جنگ تن با

تانک یاد کنم؟! از شهادت محمود شهبازی بگویم؛ او که اگر
یکروز همدیگ�ر را نمیدیدیم ،بهان�ه میگرفتیم .اما حاال
سیسال است که بدون او زندگی میکنم
︎ایستگاه چهارم :شلمچه منطقهی عملیاتی کربالی پنج
به جرئت میتوان گفت ک�ه در این س�رزمین ،تمام کفر در
مقابل تمام اسلام ایس�تاد .سرنوش�ت جنگ در سالهای
پایانی در همین منطقه رقم خورده است .وجب به وجب این
خاک آغشته به خون شهیدان اس�ت .در این منطقه بود که
غرب و شرق با جدیدترین سالحها به حمایت آشکار از صدام
آمدند .در حالیکه ما فق�ط به نیروی #اهلل تکیه داش�تیم.
عملیاتی که هجده بیسیمچی و پیک ما ،همگی شهید شدند.
ک احمدآباد
︎ایستگاه پنجم؛ آبادان ،پار 
ن مکان باغ قدیمی ش�هر اس�ت که تبدیل به پارک شده.
ای 

کنار این جوی روان ،زیر س�ایهی این درخت ،قبر پدرم بود.
پدری که در سهسالگی او را از دست دادم .سالهای جنگ،
گاهی اینجا میآمدم .قبرها هم از ترکش خمپاره و توپ در
امان نبودند .حاال هم که میبینید هیچ اثری از قبرها نیست.
︎ایستگاه ششم؛ اروندرود منطقهی عملیاتی کربالی چهار
اروندرود از پیوند #دجله و #فرات حاصل میشود .عملیات
کربالی چهار لو رفته بود .مظلومیت صدها غواص که در شب
عملیات ،پایشان به آن سوی آب نرسید ،در خروش و حزن
ارون�درود گم نخواهد ش�د .غواصانی ک�ه علیرغم آگاهی
دشمن از ساعت عملیات ،خط را شکس�تند و مظلومانه در
جزیرهی امالرصاص جنگیدند .آنها اس�یر شدند .بعثیها
 ۱۷۲نفر از آنان را دستهجمعی زندهبهگور کردند.
︎ایستگاه هفتم؛ تنگهی قراویز

اولین جبهه در اولی�ن روزهای جنگ بود که با بس�یاری از
دوستانم روی آن جنگیدیم .بیش�تر بچههای سپاه همدان
در همان سال اول جنگ روی همین ارتفاع شهید شدند اما
نگذاشتند پای دشمن به سرپلذهاب برسد.
︎ایس�تگاه هش�تم :تنگهک�ورک ،منطق�هی عملیات�ی
مطلعالفجر
تنگهکورکدقیقاپشتسلسلهارتفاعاتبلندیبهنامبازیدراز
اس�ت .در این تنگه ،پنج هزار رزمندهی ایرانی در محاصرهی
عراقیها بودند .تمام نیروهای داوطلب س�پاه همدان را روی
نمشغولکنیم.سهشبانهروز
ارتفاعبردیمتابعثیهارابهخودما 
گرسنه و تش�نه روی ارتفاعات تنگهکورک جنگیدیم .خیلی
شهید و مجروح دادیم اما موفق شدیم فشار را از روی جبههی
محاصرهشدهبرداریموحلقهیمحاصرهرابشکنیم.

