
يادکرد

يادکردي از محسن حججي در اولين سالگرد شهادتش
حججي ها ثمره انقالب عاشورايي خميني هستند

 غالمحسين بهبودي
يک س��ال پيش در چنين روزهايي بود که 
يک عکس در فضاي مجازي دست به دست 
شد و يک نام دهان به دهان چرخيد و تکرار 
شد. محسن حججي رزمنده 26 ساله ايراني 
که 16 مردادماه 96 توس��ط گروه داعش به 
اس��ارت درآمده بود، 18 مرداد به شهادت 
رسيد. تصوير نگاه هاي او چنان بازتابي داشت 
که حتي بسياري از هنرمندان دگرانديش را 

به تحسين و تشويق وامي داشت. 
محس��ن حججي متولد تيرم��اه 1370 در 
نجف آب��اد اصفهان ب��ود. يک ج��وان دهه 
هفتادي که تص��ور مي ش��د از آرمان هاي 
انقالب و دف��اع مقدس فاصل��ه گرفته اند و 
اميدي به همت و غيرتشان در آوردگاه هاي 
سخت نيست! اما جبهه دفاع از حرم به عينه 
ثابت کرد که اگر صحب��ت روي ارزش ها و 
تأثيرشان روي قلب ها باشد، هيچ دهه اي را 
نبايد خالي از مرداني بدانيم که با شجاعت و 
ايمانشان حماسه ها خلق مي کنند و به تاريخ 

بشريت معنا مي دهند. 

 شهيد حججي نمونه اي از يک جوان مؤمن 
و انقالبي بود که س��ال ها پ��س از پيروزي 
نهضت امام خميني به دنيا آمد و در فضاي 
انقالب رش��د کرد و به س��ن جواني رسيد. 
جواني انقالبي که از کودکي پاي روضه امام 
حس��ين)ع( بزرگ شد و حس��يني زيست 
و کرباليي از دنيا رفت. اينک��ه مي بينيم از 
خيمه سوخته پشت تصوير محسن گرفته 
تا لحظه به اس��ارت درآمدنش در آن دشت 
گرم، آن داعشي چاقو به دست و آن نگاه هاي 
پرصالبت حججي همگي يادآور واقعه عاشورا 
هستند، اتفاقي نيست. محسن حججي در 
فرهنگ عاشورايي انقالب پرورش يافته بود 
و حاال همانطور از دنيا مي رفت که آموخته 

بود. 
در زندگينامه ش��هيد حجج��ي مي خوانيم 
که پاسدار لش��کر زرهي 8 نجف اشرف بود. 
نام اي��ن لش��کر در جنگ تحميل��ي آنقدر 
ش��هرت دارد که به جرئت مي ت��وان گفت 

جزءالينف��ک تاري��خ دفاع مقدس اس��ت. 
لش��کري به فرماندهي حاج احمد کاظمي 
که در عمليات هاي بسياري خط شکن بود 

و شهداي بسياري تقديم کرد. 
حاال لش��کر8 نجف ش��هيدي ديگري داده 
است؛ رزمنده اي از نسل جوانان پس از جنگ 
که ظاهراً چي��زي از فضاي جبهه ها را درک 
نکرده بود اما هم��ان ارزش هايي که جوانان 
دهه 60 را به جبهه مي کش��اند، محسن را 
نيز جبهه اي کرد و چنين سرنوشت خيري 
را برايش رقم زد. صحبت از نحوه ش��هادت 
محسن حججي تنها يادکردي از يک جوان 
ش��جاع نيس��ت، صحبت از تبيين و تداوم 
ارزش هايي اس��ت که انق��الب خميني در 
پي آن بود؛ عاش��ورايي زيس��تن ، عاشوايي 

انديشيدن و عاشورايي مردن. 
در تمام سال هاي دفاع مقدس آنقدر امثال 
محس��ن حججي به جبهه ها رفت��ه بودند 
که آسمان انقالب پر از س��تاره بود. کثرت 
باعث مي شد واژه شهيد و شهادت برايمان 
عادي ش��ود اما وقت��ي حججي ها در خالل 
دهه چهارم انقالب ق��دم در ميادين جنگ 
گذاشتند، خيلي چيزها تغيير کرد. دانستيم 
اگر بنا ب��ه ايمان و اعتقاد باش��د، هيچ وقت 
هيچ ارزشي رنگ نخواهد باخت. اگر بنا باشد 
جواني مؤمن و انقالبي از داشته هايش دفاع 
کند، هيچ زخم زباني نمي تواند او را از هدفش 
منصرف کند. اگر بنا باش��د از انقالب در آن 
سوي مرزها دفاع شود، هستند محسن هايي 
که فرزند کوچک خ��ود را رها کنند و دل به 

طوفان خطر بسپارند. 
حاال يک سال از ش��هادت محسن حججي 
مي گذرد. کمي کم فروغ، اما هنوز به يادش 
هس��تيم. نگاه هاي پرصالب��ت او وقتي که 
گلوله اي به پهلويش خورده و جالدي چاقو به 
دست يقه اش را گرفته بود، فراموش شدني 
نيست. محسن حججي نش��ان داد وقتي از 
ايمان صحبت مي کني��م، دقيقاً منظورمان 
چيست. وقتي از صالبت يک رزمنده مکتبي 
حرف مي زنيم، چه چيزي را مد نظر داريم. 
وقتي از حسيني رفتن مي گوييم، چه کساني 

را در نظر داريم. 
 شهيد حججي در يک نگاه

محس��ن حججي س��ال 1370 در ش��هر 
نجف آباد اصفهان به دنيا آمد. او از جهادگران 
و اعضاي فعال مؤسسه شهيد احمد کاظمي 
بود که در عملياتي مستشاري نزديک مرز 
سوريه با عراق به اس��ارت گروه تروريستي 
داع��ش درآمد و پ��س از دو روز به  دس��ت 
تروريست هاي تکفيري در سوريه به شهادت 
رسيد. داعش چندي پس از انتشار فيلمي که 
ادعاي به اسارت درآوردن محسن حججي 
را داشت، اعالم کرد که وي را به قتل رسانده 
است. شهيد حججي دهمين عضو از لشکر 
زرهي 8 نجف اشرف است که طي جنگ در 

سوريه به شهادت رسيده اند. 
 اين جهادگ��ر فرهنگي از فع��االن ترويج و 
تبليغ کتاب ب��ود و اقدامات جه��ادي را در 
اردوهاي سازندگي براي خدمت به مناطق 
محروم انج��ام داده و از خادمين راهيان نور 
در مناط��ق عملياتي دوران دف��اع مقدس 
بود. شهيد محسن حججي در سال 1391 
ازدواج کرد، ثمره ازدواج وي پس��ري به  نام 
علي است. وي روز دوشنبه 16 مرداد 1396 
به اسارت دشمن درآمد و در روز چهارشنبه 
18 مرداد 1396 در س��وريه به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد. 
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اگ�ر بن�ا باش�د جوان�ي مؤم�ن و 
انقالب�ي از داش�ته هايش دف�اع 
کند، هيچ زخم زبان�ي نمي تواند او 
را از هدف�ش منصرف کن�د. اگر بنا 
باش�د از انقالب در آن سوي مرزها 
دفاع شود، هس�تند محسن هايي 
که فرزند کوچک خ�ود را رها کنند 
و دل به طوف�ان حوادث بس�پارند

 پدرشهيد: رزمنده مجاهد
سال 68 مقارن با رحلت امام خميني)ره( به 
ايران آمدم و مشغول تحصيل علوم حوزوي 
در حوزه علميه قم ش��دم. چهار پسر و چهار 
دختر دارم که محمدحس��ين متولد س��ال 
77، کوچک ترين فرزند خانواده بود، 18 سال 

داشت که به شهادت رسيد. 
محمدحس��ين که در يک خان��واده حوزوي 
تربيت شده بود، بسيار به بزرگ تر ها به ويژه به 
پدر و مادرش احترام مي گذاشت، مثالً هميشه 
موقع بيرون رفتن يا بازگشت به منزل دست 
من و مادرش را مي بوسيد. سعي مي کرد ما را 
از خود راضي نگه دارد، جوان مؤدبي بود. اهل 
شرکت در مجالس و محافل مذهبي بود، به 
اهل بيت)ع( ارادت ويژه اي داش��ت و در ايام 
محرم و صفر کمتر در خانه بود و بيش��تر در 

هيئت هاي مذهبي حضور داشت. 
من نيت داشتم پسرانم در ايران طلبه شوند 
و درس ديني بخوانند. وقتي محمدحس��ين 
گفت مي خواهد به سوريه اعزام شود، گفتم: 
بهتر است بماني و درس حوزوي را ادامه بدهي 
و در لباس روحانيت به مردم و اسالم خدمت 
کني. او خنديد و گفت: پدرجان غير از من سه 
پسر ديگر داري که مي توانند روحاني شوند و 
به دين و مردم خدمت کنند اما من مي خواهم 
مدافع حرم ش��وم و با خون خودم به اسالم و 

مسلمانان خدمت کنم. 
بعد از اصرار او براي رفتن، من راضي شدم اما 
مادرش هنوز رضايت نمي داد. يک روز مادرش 
آمد و گفت: من راضي به رفتن همه پسرانم 
به عنوان مدافع حرم هس��تم. تعجب کردم 
و گفتم: ش��ما راضي به رفتن محمدحسين 
نبودي چط��ور اکنون راضي ب��ه رفتن همه 
پسرانت شدي؟ همسرم خوابي را که ديده بود، 
برايم تعريف کرد. بعد گفت: ديگر نمي توانم 
مخالفتي داشته باشم. من که در مقابل بي بي 

زينب )س( کاره اي نيستم. 
 رزمنده غيور

محمدحسين نسبت به سرنوشت مسلمانان 
بي تفاوت نبود. اخبار فلسطين، سوريه، عراق، 
يمن، بحرين و ديگر مسلمانان را دنبال مي کرد 
و از ظلمي که در حق آنها مي شد، ناراحت بود. 
يک روز م��ادرش به او گفت: اين داعش��ي ها 
هيکلي قوي دارند. اگر خداي نکرده اسير آنها 
شوي نمي ترسي؟ گفت: نه، من ايمانم قوي تر 
از آنهاست. اگر مي ترسيدم که اينقدر اصرار بر 
رفتن نداشتم. واقعاً هم همينطور بود، ترس در 

وجودش نبود و خيلي غيور بود. 
محمدحس��ين خيلي خوب به زب��ان عربي و 
انگليسي تسلط داشت. براي همين وقتي در 
سوريه بود مس��ئوالن حزب اهلل لبنان به وي 
پيشنهاد دادند که با آنها همکاري کند و گفتند 
امکانات الزم را در اختيارش قرار مي دهند اما 

چون کار پيشنهادي آنها در پشت جبهه بود نه 
در ميدان نبرد، نپذيرفت و گفت من آمده ام تا 
با تروريس��ت ها جهاد نظامي کنم نه اينکه در 
پشت جبهه باش��م. او اهل دنيا نبود. هدفش 

دفاع از دين اسالم و حرم اهل بيت)ع( بود. 
من خودم شوق جهاد و ش��هادت داشتم. در 
دوران جنگ بوسني و نسل کشي مسلمانان 
از س��وي صرب هاي افراطي براي حضور در 
آنجا ثبت نام ک��ردم، حتي آم��وزش نظامي 
ديدم اما توفيق حضور نداشتم. همين شوق 
در فرزندانم هم ديده مي ش��د. برادران ديگر 
محمدحسين بسيار مشتاق بودند تا به عنوان 
مدافع حرم در جبهه مقاومت حضور داشته 
باشند. »ان اهلل غيور و يحب الغيور « خداوند 
غيور است و غيرتمندان را دوست دارد. غيرت 
ديني مدافعان حرم موجب ش��د تا از زندگي 
دنيوي بگذرند و از تعلقات اين دنيا رها شوند 

و راه جهاد را برگزينند. 
 مادر شهيد 

محمدحس��ين از من مي خواس��ت دعا کنم 
سرباز امام زمان)عج( شود. به اخبار مربوط به 
اهل بيت )ع( حساس بود. به ويژه وقتي خبر 
تخريب مقبره اصحاب معصومين )ع( را  شنيد، 
ناراحت  شد و نگران حرم اهل بيت بود. طوري 
اصرار بر رفتن داشت که يقين مي دانستم اگر 
برود شهيد مي شود. محمدحسين مي گفت: 
فکر نکن زنده برمي گردم! وقتي شهيد شدم 
گريه نکن تا دشمن خوشحال نشود. من براي 
دفاع از دين مي روم. اگر دلتنگ من ش��ديد 
حضرت زينب)س( و مصيبت هاي روز عاشورا 
را به ياد بياوري��د. روز اربعين زنگ زد و گفت 
ما االن در عراق هستيم. براي تأمين امنيت 
زائ��ران اربعين ب��ه کربال آمده ايم. ش��هادت 
محمدحس��ين باعث افتخار ماست و خدا را 
براي داش��تن چنين فرزندي سپاسگزاريم. 
ش��ايد ابتدا راضي به رفتنش نشدم اما بعد ها 
خوابي ديدم که رضايت دادم همه پس��رانم 

براي دفاع از حرم عمه سادات راهي شوند. 
يک ش��ب همزمان با حضور محمدحس��ين 
در کربال خواب ديدم که س��رهاي جدا از تن 
شهيدان را در يک س��الن قرار داده اند. چند 
نفري داخل سالن ش��دند اما بانويي آنجا بود 
که به من اذن دخول نداد. بعد هم با نش��ان 
دادن آنها به من گفت: همه اينها مادر داشتند. 
همه اينها عزي��ز خانواده هايش��ان بودند تو 
چرا به فرزن��دت اجازه جه��اد نمي دهي؟ از 
خواب که بيدار شدم ديگر نتوانستم با رفتن 

محمدحسين مخالفت کنم. 
 برادر: نذر رفتن

محمدحسين چون کوچک ترين عضو خانواده 
بود، جايگاه خاصي نزد همه داش��ت و همه 
دوستش داشتند. نس��بت به اعضاي خانواده 
خيلي مهربان بود. حتي اگر از دستش عصباني 

مي شديم و اعتراض مي کرديم با خنده و رفتار 
خاص خودش مثل دست در گردن انداختن و 
روبوسي کردن از دل ما درمي آورد و ناراحتي 

ما را تبديل به شادي و خوشحالي مي کرد. 
جلب رضايت والدين براي اعزام او سخت بود. 
خيلي پافشاري کرد تا توانست رضايت آنان 
را جلب کند. البت��ه عالقه مند به تحصيالت 
حوزوي هم ب��ود و قصد داش��ت تحصيل در 
حوزه را شروع کند. محمدحسين براي رفتن 
خيلي ن��ذر و نياز کرد. ه��م در حرم حضرت 
معصوم��ه )س( و هم در حرم ام��ام رضا)ع( 
نذر کرد تا پدر و مادرمان به رفتنش رضايت 
بدهند. يک بار هم به زي��ارت عتبات عاليات 
رفته بود. يکي از دوستانش گفت: نيمه هاي 
ش��ب در پش��ت بام هتل رو به حرم ايس��تاد 
و با صداي بلن��د حاجت خ��ود را از حضرت 
ابوالفضل )ع( خواس��ت. همان ش��ب بود که 
مادرم خواب عجيبش را ديد و راضي به رفتن 

همه پسرهايش شد. 
برادر کوچکترم مي گفت: محمدحسين نذر 
کرده بود اگر به عنوان مدافع حرم به سوريه 

برود، مدتي کفش ه��اي رزمندگان را واکس 
بزند. همين کار را هم کرد. تا لباس سربازي 

ارباب را به تن کرد، نذرش را ادا کرد. 
خيل��ي پيگير اخبار س��وريه بود. يک ش��ب 
ديروقت به خانه آمدم، محمدحسين متوجه 
حضور من نشد، ديدم ش��بکه العالم را تماشا 

مي کند. زبان عربي اش خوب بود. تلويزيون 
صحنه هاي��ي از درگي��ري مدافع��ان حرم با 
تروريست هاي داعشي را پخش مي کرد. ديدم 
اشک هاي محمدحسين سرازير شد. او خيلي 

دغدغه دين و اوضاع مسلمانان را داشت. 
 هنگام اعزام به س��وريه مي گفت: من شهيد 
خواهم ش��د. حتي نحوه ش��هادت خودش 
را مي گفت و م��ا حرف هايش را به ش��وخي 
گرفتيم. البته بعد از شهادت فهميديم همه 

حرف هايش جدي بود، نه شوخي. 
خوب به ياد دارم قبل از اعزام محمدحسين به 
سوريه، پدرم براي اينکه شجاعت و ايمان او را 
محک بزند چند کليپ از رفتار خشونت آميز 
و جنايت هاي داعش عليه مدافعان حرم را به 
او نشان داد و گفت: ببين چقدر راحت سر را 
از بدن جدا مي کنند، اگر اسير اينها بشوي چه 
بسا از ترس حرف هايي بزني که حتي از دين 
خارج شوي. محمدحس��ين گفت: پدرجان 
من فيلم ها و صحنه هايي خشن تر و به مراتب 
وحشتناک تر از اينها را هم ديده ام، اصاًل علت 
تصميم من براي رفتن به سوريه همين هاست. 
سر مسلمانان بي گناه را از تن جدا مي کنند و 
شما از من انتظار داريد ساکت بنشينم و اينجا 

در آرامش زندگي کنم. 
محمدحس��ين به دعا و راز و ني��از با خداوند 
اهميت زيادي مي داد. معموالً دعاي معروف 
مفاتيح را مي خوان��د. در هيئت هاي مذهبي 
و دس��ته هاي عزاداري فعال بود. هرگز نماز 
صبحش قضا نشد. مثالً اگر نيمه شب از هيئت 
به خانه مي آمد براي اينکه نمازش قضا نشود، 
تا اذان صبح بيدار مي مان��د و بعد از خواندن 

نماز مي خوابيد. 
 خواهرشهيد: تاب و تب اعزام

برادرم دفاع از حرم اهل بي��ت )ع( را وظيفه 
ديني خودش مي دانست. مي گفت نمي توانم 
در برابر وضعيت ناگوار ش��يعيان در سوريه و 
عراق آرام بنشينم. محمدحسين چهار سال 
قبل از شهادتش در تب و تاب اعزام به جبهه 
مقاومت بود. ابتدا نگران بوديم اما کاري کرد 
که هنگام رفت��ن همه راضي ش��ديم. وقتي 
مقدمات اعزام فراهم شد، حال و هوايش هم 
تغيير کرده بود. شور و شوق خاصي داشت و 
سر از پا نمي شناخت. شجاع بود، همرزمانش 

مي گفتند ما از وجود او انرژي مي گرفتيم. 
محمدحس��ين نيمه ش��عبان اعزام شد و در 
سالروز شهادت امام رضا)ع( در بوکمال سوريه 
به شهادت رس��يد. نحوه ش��هادتش به اين 
ش��کل بود که براي انجام عمليات شناسايي 
آزاد س��ازي بوکمال ب��ا يک��ي از فرماندهان 
لش��کر فاطميون به منطق��ه مي روند که در 
اين عمليات هر دو نفر به شهادت مي رسند. 
يک گلوله به سر و سه گلوله به پهلوي برادرم 
اصابت کرده بود. پيکرش سه روز زير آفتاب 
در آن منطقه ماند که با عمليات نيروهاي ما و 
عقب نشيني تروريست ها از بوکمال، پيکرش 

کشف و به عقب منتقل شد. 
خبر ش��هادت محمدحس��ين را برادران سپاه 
به ما دادند. مراسم تش��ييع پيکرش همراه با 
تعدادي ديگر از شهداي لشکر فاطميون بسيار 
با شکوه برگزار شد. جمعيت کثيري از ايراني ها، 
افغانستاني ها، پاکستاني ها و عراقي ها در مراسم 
تشييع حضور داشتند. مراسمي که متعلق به 
شهدا بود و خودشان حضور داشتند به خوبي و 

با شکوه هر چه تمام تر برگزار شد. 
از خدا مي خواهيم که توفيق تداوم راه شهدا به 
ويژه راه ش��هداي مدافع حرم را نصيب ما کند. 

ان شاءاهلل کاري کنيم شرمنده شهدا نباشيم. 

برگ هايي از زندگي طلبه شهيد زينبيون محمدحسين رضوي در گفت وگوي »جوان« با خانواده اش

نذر كرد وقتي مدافع حرم شد پوتين همرزمانش را واكس بزند 

محمدحس�ين خيلي خوب ب�ه زبان 
عربي و انگليسي تسلط داشت. براي 
همين وقتي در س�وريه بود مسئوالن 
حزب اهلل لبنان به وي پيشنهاد دادند 
که ب�ا آنه�ا هم�کاري کن�د و گفتند 
امکان�ات الزم را در اختي�ارش ق�رار 
مي دهن�د اما چ�ون کار پيش�نهادي 
آنها در پش�ت جبهه بود نه در ميدان 
نب�رد، نپذيرف�ت و گفت م�ن آمده ام 
تا با تروريس�ت ها جه�اد نظامي کنم
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  صغري خيل فرهنگ
در جمع خانواده ش�هيد مدافع حرم لش�کر زينبيون محمدحس�ين رضوي حاضر مي شوم. 
جمعي مهربان و صميمي ک�ه آنقدر خوب و ج�ذاب از فرزند شهيدش�ان روايت مي کنند که 
نيازي به سؤاالت پي درپي مان نيس�ت. دستگاه ضبط را که روش�ن مي کنم، روايت خاطرات 
ش�روع مي ش�ود. يکي بعد از ديگري با ذوق فراوان دستگاه ضبط را به دس�ت مي گيرند و از 
شهيد مدافع حرمش�ان مي گويند.  شهيد محمدحس�ين رضوي کوچک ترين فرزند خانواده 
10 نفري رضوي ها ب�ود. پدرش که اهل جهاد بود، س�ال 67 براي ادام�ه تحصيالت حوزوي به 
همراه خانواده از پاکستان به ايران مي آيد. او تصميم داش�ت هر چهار پسرش در ايران طلبه 
شوند اما محمدحسين معتقد بود عالم ديني اول بايد مجاهد باشد بعد مبلغ. براي همين بعد 
از دو سال تحصيل در حوزه علميه قم راهي س�وريه مي شود تا در دفاع از حرم اهل بيت)ع( با 
تروريست هاي تکفيري جهاد کند. براي آشنايي با اين طلبه شهيد به منزلشان در قم رفتيم تا 
زندگي، اخالق، اعتقادات و چگونگي شهادتش را از زبان پدر، مادر، برادر و خواهرش بشنويم. 


