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وصیتنامه نویسی در سیره شهدا
«مرگ آگاهی» از مشخصات بارز و مشترک عموم شهدا
بوده است .بدان معنا که با تحقیق و با آگاهی تمام موقع
اعزام به جبهههای جنگ میدانستند:
 -به کجا میروند؟

شهید احسان قاسمیه ردیف پایین نفر وسط  /عکس :دفاع مقدس

 چرا میروند؟ نتیجه و سرنوشت احتمالی پیش رویشان چیست؟وصیتنامههایی که از شـــهدا به جا مانده را میتـــوان دربردارنده دوره کاملی از
آسیب شناسی اقدامات گذشته ،شناخت موانع پیش رو و آینده نگری نسبت
به خطرات در کمین دانســـت .آنـــان به برکت بصیرت خـــدادادی خود ،اهم
آســـیبهایی که در رفتار و اقدامات من و شـــما ممکن اســـت بـــروز پیدا کرده
و در نتیجـــه ،حرکتمان را به تأخیر اندازد را به دقت شناســـایی کرده و آن را به
همه یادآور شـــدهاند .در صدر همه آنها توجـــه به عنصر تفرقه و خنثی کردن
فعالیتها و تالشهای یکدیگر است که به کرات در وصایای شهدا مورد تأمل
و توجه قرار گرفته است .شهدا ،بخصوص در روزهای منتهی به شهادت خود
رابطه خاصـــی با معبود خود برقرار کـــرده و مناجاتهایی که با ذات مقدس
باریتعالـــی انجام دادهاند دربردارنده آموزههای ارزشـــمندی اســـت .تأکید بر
اهتمام عمومـــی به توجه تام به امر ولی فقیه و امام و پیشـــوای دینی از دیگر
نقاط مشترک غالب وصیتنامههای به جای مانده از شهدا است .آنان بدرستی
نقطه قـــوت نظام اســـامی را تشـــخیص داده و با رصد دقیـــق فعالیتهای
دشمنان میدانستند که دشمن فهمیده است بدون آسیب زدن به این نقطه
اتکای مهم در جامعه اســـامی توان از پای درآوردن آن را نخواهد داشـــت .از
اینرو اهتمام جدی به فرامین امام(ره) را سرلوحه توصیهها و تأکیدات خود در
نقاط مختلف وصیتنامههای خود قرار دادهاند .شهدا در  3دهه پیش ،با چشم
تیزبین خود ،امروز جامعه را میدیدند لذا هم اقدامات و تحرکات دشـــمنان
در آینده آن روز که امروز ما باشـــد را به نیکی تشـــخیص دادهاند و هم راههای
غلبـــه بر آن را به مـــا آموختهاند .آنان در عین تأکید بـــر حضور همه جانبه در
جبهههای جنگ ،نگران آیندهای بودند که در آن بدخواهان و عافیت طلبان با
سوءاستفاده از شرایطی بخواهند بر مقدرات این ملت حاکم شوند .لذا مشاهده
میشود که شهدای عزیز این موضوع را بدرستی و بموقع رصد نموده و نسبت
به آن هشدار دادهاند .جوانان را به علمآموزی فراخوانده و تقویت سنگر علم را
همچون جبهههای جنگ ،مهم و اساسی میدانستند .در همین راستا با آسیب
شناسی آینده نظام اسالمی خواستههای خود از اعضای خانواده ،همکاران و
همرزمان ،دوستان و در یک کالم از عموم مردم حزباهلل را مطرح کردهاند.
خواستههایی که اهم آنها را میتوان در موارد زیر بر شمرد:
 اطاعت از امر امام حمایت از انقالب و مراقبت نسبت به آسیبهای پیش روی آن توصیه به تحمل مشکالت و سختیها هشدار نسبت به خطر نفاق و توطئههای منافقین هشدار به تبعات ناشی از بروز اختالف در جامعه توصیه به برخورداری از رفتار و سلوک اسالمی جلوگیری از بروز سستی و سکون و خستگی در ادامه راه انقالب اسالمی تأکید بر تکلیف مداری امیدواری به آینده روشن پیش روی انقالب و ایران اسالمیبی تردید وصیتنامههایی که امام(ره) با آن مقام عرفانیشـــان علما را که 70
ســـال از عمر خود را صرف عبادت و تحقیق کردهاند به مطالعه آن ســـفارش
میکننـــد و رهبر معظم انقـــاب نیز خود با آنها مأنوس هســـتند ،خواندنی و
آموختنیهای قابل توجهی دارد.
کسانی که موفق شدند تا مراحل پنجگانه:
 معرفت  -هجرت  -سرعت  -سبقت  -پیشواییکه به تعبیر حضرت آیتاهلل جوادی آملی ،خاص مردان بزرگ خدا و اولیای
الهی است را طی کرده و به کمال انسان که شهادت است نائل شوند.
بی تردید باید گفت شهدا کسانی بودند از جنس همه ما .از میان ما برخاسته و
در روز خطر و خاطره جبههها را پر کردند تا گزندی به انقالب و ایران وارد نشود.
آنان از آسمان نیامده بودند اما خود را چنان شایسته ساختند که الیق آسمان
نشینی شـــدند .اراده کرده و نیت خود را پاک نمودند و رحمت الهی مشمول
حالشان شد تا ره 100ساله را به شبی بپیمایند .همین مقام بود که حتی بزرگانی
چون آیتاهلل جوادی آملی را هم به حال آنان به غبطه واداشت:
«زمانـــی آیتاهلل جوادی آملی به جبهه مشـــرف شـــده بودند تـــا مالقاتی با
بســـیجیان داشته باشـــند .در میان رزمندگان نوجوان باصفایی بود که  ۱۴سال
داشت .پایین ارتفاع چشمهای بود و باران گلوله از سوی عراقیها میبارید .لذا
فرماندهان گفتند برای وضو هم به آنجا نروید .باال بنشـــینید و همانجا تیمم
کنید.هنگامـــی که آیتاهلل جوادی تشـــریف آوردند ،دیدند کـــه آن نوجوان ۱۴
ساله داشت به سمت چشمه میرفت برای وضو .بسیجیان هر چه فریاد زدند
نرو خطرناک اســـت ،آن نوجوان گوش نکرد .آخر متوسل شدند به این عالم
وارســـته ،حضرت آیتاهلل جوادی آملی که آقا! شـــما کاری بکنید .آقا نوجوان
را صدا کردند که عزیـــزم کجا میروی؟ گفت میروم پایین وضو بگیرم .گفتند
پسر عزیزم! پایین خطرناک است .فرماندهان گفتند میتوانی تیمم کنی .شما
تکلیفی ندارید .همان نماز با تیمم کافی اســـت .نوجوان نگاهی بسیار زیبا به
چشمان مبارک این عارف بزرگوار کرد و لبخند زیبایی زد و گفت بگذارید حاج
آقا نماز آخرمان را با حال بخوانیم و رفت وضو گرفت و یک نماز باحالی خواند
و برگشـــت .دقایقی بعد قرار بود عدهای از بســـیجیان بروند جلو و با عراقیها
درگیر شوند .اتفاقاً یکی از آنها همین نوجوان  ۱۴ساله بود .یکی دو ساعت بعد
آیتاهلل جوادی را صدا کردند و گفتند حاج آقا بیایید پایین ارتفاع .دیدند جنازه
آوردند .آیتاهلل جوادی آملی نشستند و دیدند همان نوجوان با همان لبخند
زیبا پرکشیده و رفته.
آیـــتاهلل جـــوادی آملی کنار جنـــازهاش روی خاک نشســـتند ،عمامه از ســـر
برداشـــتند و خاک بر سر مبارکشـــان ریختند و گفتند :جوادی! فلسفه بخوان.
جوادی! عرفان بخـــوان .امام به اینها چه یاد داد که به ما یاد نداد؟!» و همین
مقام بود که باعث شـــد تا مرحوم آیتاهلل مشکینی با آن همه مقام علمی و
عرفانیشـــان آرزو کردند که چند ســـال عبادتشـــان را با یک رکعت نماز آنان
عوضکنند:
« ...در گردان تخریب لشـــکر  27محمد رســـولاهلل(ص) بـــودم و به ما گفتند
سریع به منطقه بروید .ما هم سریع به جزیره برگشتیم و روی یکی از جادههای
حســـاس ،میدان مین گذاشـــتیم که شـــب قبل از عملیات خـــود حاج همت
مســـتقیم فرماندهی میکرد؛ دعای توســـل را خواندیم و با  12نفر از بچههای
تخریب تا حدود  100متری عراقیها در آن تاریکی شـــب نزدیک شـــدیم ،اما
انگار عراقیها کور شـــده بودند؛جلوی پای عراقیها میدان مین زدیم و زمانی
که به عقب برمیگشتیم ،هوا تقریباً روشن شده بود .صبح بود و هنوز عراقیها
متوجه میدان مین نشده بودند؛ در دو طرف مکانی که عراقیها مستقر بودند،
مرداب بود و در وســـط هم ما میدان مین کاشـــته بودیـــم؛ زمانی که به عقب
برگشتیم متوجه شدیم که بچههای پدافند در کانال هستند و به همین خاطر
جا کم بود و ما مجبور بودیم به مقر برگردیم و چون در دید عراقیها بودیم باید
تا مقر میدویدیم و حتی در آن حالت دویدن بود که بچهها نماز صبحشان را
خواندند .چند وقت بعد از آن روز ،بچهها از آیتاهلل مشـــکینی پرسیدند «که
نماز صبح را اینگونه خواندیم ».آیتاهلل مشـــکینی شروع کرد به گریه کردن و
گفت «من حاضرم چند سال عبادتم را با یک رکعت نماز شما عوض کنم».
آخرین ســـخنان این مردان خدایی که در قالب وصایا برای ما به یادگار مانده
اســـت ،گنجینههای ارزشـــمندی از یک دوره کامل اخالق و معرفت است که
همـــه ما را به حفظ حدود الهی ،حقوق مردم ،حریم بیت المال ،برخورداری
از روح و روحیه خدمت ،و ....فرا میخواند.
از اینرو هنوز هم میتوان با رجوع به وصایای ارزشمند شهدا ،نگاه آنان به این
مهمات «دیروز و امروز و فردا» را استخراج کرد و چونان چراغی شمع راه پیش
روی خود نهاد.

به بهانه سالگرد شهادت احســان قاسمیه یکی از فرماندهان دالور فتح خرمشهر

مـــرگ فرزنـــدم را ببینم .بـــرای همین
بعد از خبر شـــهادت احســـان کمرش
شکســـت و روزهای ســـختی را گذراند.
با پیگیریهـــای من ،برادر و همســـرم
موفـــق شـــدیم پیکر متالشـــی شـــده و
آفتاب ســـوخته احســـان را پیدا کنیم و
تحویل بگیریـــم .صـــورت جنازههایی
کـــه آورده بودنـــد از بین رفته بـــود و ما
مجبور بودیم از روی نشـــانههای دیگر
آنها را شناســـایی کنیم .ما احســـان را از
مدل موهای جلوی سرش که حالت 7
داشت و جورابی که از همسرم روز آخر
گرفته بود ،شناختیم.
ëëشهید قاسمیه ازدواج نکرده بود؟
احسان دوســـت داشت ازدواج کند،
داماد شـــود ودینش را کامـــل کند اما با
تصمیمی که گرفته بود لزوم حضورش
در جبهههـــا را بـــه ازدواجـــش ارجـــح
دانســـت .پدر و مـــادرم هم کـــه آرزوی
دیدن ازدواج فرزندشـــان را داشتند در
مراســـم تشییع و خاکســـپاری احسان و
دوستانش ابوالفضل و مجید ثابت که
هر ســـه خانههایشان در یک محله بود
از جان و دل مایه گذاشـــتند و مراســـم
باشکوهی برای بدرقهشان گرفتند.
ëëبهترین یـــادگاری یا خاطـــرهای که از
برادرتان دارید چیست؟
احســـان صـــدای زیبایـــی داشـــت.
یادم میآیـــد بچه که بـــود مالقهای بر

لطف ًا آرمانهای شهدا را هم کنار تصویرشان قاب بگیرید
مرجان قندی

«همه ما در زندگیمان نیاز به یک پالک داریم .تا گذشـــتهمان را گم نکنیم و آیندگان
ما را پیدا کنند ».چقدر این دیالوگ فیلم لیلی با من اســـت درست است وقتی پای
صحبتهای خانوادههای شـــهدا مینشینیم و متوجه میشـــویم آنها عالوه بر داغ
عزیزشان ،باید بار گران نامالیمات و برداشتهای اجتماعی را هم به دوش بکشند.
احســـان قاســـمیه یکی از شـــهدای جوان دوران دفاع مقدس اســـت .او فرماندهی
گردان حضرت امیرالمؤمنین(ع) را برعهده داشت .با آغاز عملیات بیتالمقدس
وقتی به همراه دوســـتان و همرزمانش راهی جنوب شـــد ،در مرحله ســـوم عملیات
بیتالمقدس در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه سال 61در 24سالگی به شهادت رسید.
پیکر پاک این ســـرباز اسالم در زادگاهش کاشـــان به خاک سپرده شد تا پرچمی باشد
برای سربلندی این خطه از خاک کشـــورمان .صدیقه قاسمیه خواهر این شهید جزو
همان خانواده شهدایی است که گلههایی دارد از اینکه خانواده شهید است و مردم
جور دیگری نگاهشان میکنند و جمالتی مثل «هرچه سهمیه است به خانواد ه شهدا
دادهاند»«،تمامامکاناتبرایآناناست»مداممیشنود.بهاعتقادقاسمیه«:وقتی
دانهای کاشـــته میشود نیاز دارد بموقع به آن آب دهند و از آن مراقبت کنند تا تبدیل
به نهال و بعد درخت کامل شـــود ».او بهعنوان خواهر شهید انتظار بیشتری از مردم
و جوانان دارد« :انتظار من این اســـت ،مردم به دانهای که شهدای ما کاشتند بیشتر
توجهکنند.آرمانهایآنهارازندهنگهدارندنهاینکهفقطبهدنبالظواهرباشند.چون
معتقدم هیچ قطره خونی بیارزش نیست و هر قطره خونی که در راه خدا ریخته شود
ماندنی استواز بین نخواهد رفت .من با دیدنوضعیت اخالق ،مسائل اجتماعی
و اقتصادی خانوادههای جامعهمان یا جوانانی که به ســـمت مـــواد مخدر رفتهاند
ناراحت میشـــوم و غصه میخورم ».قاســـمیه با دلی پر از درد و چشـــمانی خیس
یادآور میشود«:در تمام سالهایی که از شهادت برادرم احسان میگذرد بنیاد شهید
برای ما خوشـــایند نبود .با اینکه قبل از فوت پدر و مادرم هر سال افرادی از سوی بنیاد
به دیدارشـــان میرفتند و با هدایایی از آنها تقدیر میکردند اما خانواده ما هیچوقت
دنبال این مسائل نبود .ما دوست داشـــتیم آثار جنگ احسان و دیگر جوانهایمان
بـــرای حفظ آرمانهایشـــان را در اخالق مســـئوالن و مـــردم جامعـــه میدیدیم .ما
میخواســـتیم آنها در عمل به ما دلداری میدادند .اما متأســـفانه در دورهای از سوی
بنیاد شـــهید رفتار صحیحی با خانواده شهدا صورت نگرفت چون سوء مدیریت در
آن وجود داشـــت و افرادی که باید سرکار بودند ،نبودند .با وجود این من انتظار دارم
یک جایی همه ما از این خواب بیدار شـــویم ،نگاه کنیم و حقیقت را بگوییم .همه ما
باید پاسدار خون شهدایمان باشیم اما نه به حرف بلکه در عمل و رفتارمان ».به بهانه
توگویی انجام
سی وپنجمین سالگرد شهادت احسان قاسمیه با صدیقه قاسمیه گف 
دادیم تا از ویژگیها ،شخصیت و خاطرات برادر شهیدش برایمان بگوید.

ëëخانم قاسمیه از خانوادهتان بگویید؟
ما  3خواهر و دو برادر بودیم که پدر
و مادری مهربان داشـــتیم که هر دو به
رحمت خدا رفتند .احســـان هم فرزند
یکی مانده به آخر بود که سال  61شهید
شـــد .در دوران کودکی بیشتر اوقات ما
بچههـــا در حیـــاط خانمان در کاشـــان
غـــرق در بازی کـــردن بودیـــم و خیلی
متوجه شخصیت همدیگر نمیشدیم
و درک و آگاهـــی خوبی هم نداشـــتیم.
اما من بعدها که بزرگ شـــدم تازه پی
بردم که زندگی احســـان میان همه ما
چه فراز و نشـــیبهایی داشته از دوران
تحصیلاش گرفتـــه تا رفتن به جبهه و
جنگیدناش با دشمن.
ëëشهید قاسمیه چه خصوصیات بارزی
داشت؟
احســـان تفـــاوت چشـــمگیری بـــا
همســـن و ســـالهایش داشـــت از این
نظر کـــه بچـــه َجوگیـــری نبـــود و همه
کارهایـــش را از روی آگاهـــی انجـــام
میداد .احسان از نظر جسمی هم بچه
قویای بود و فیزیک متفاوتی نســـبت
به بچههای دیگر داشـــت حتی نسبت
به برادرمان که از او بزرگتر بود .با اینکه
آن زمان بچههـــا ورزش خاصی انجام
نمیدادند و همه انرژیشـــان در بازی
کردنهایشان در کوچه صرف میشد،
او هیکلی پهلوانی داشت .احسان اصالً
اهل پـــز دادن نبود امـــا در مورد قدرت
بدنیاش همیشـــه به بقیـــه پز میداد.

مشـــتش را گره میکرد طوری که پایین
انگشـــتانش برجســـته میشـــد و آن را
میکوبید تو دیوار گچی زیرزمین خانه.
آنقدر با قدرت بود که جای انگشتانش
میماند روی دیوار .بعدها که احســـان
به شـــهادت رسید مادرم هروقت جای
انگشتانش را روی دیوار میدید خیلی
ابـــراز دلتنگـــی میکـــرد .در حقیقـــت
قدرت جسمی باال جزو ویژگی ژنتیکی
خانـــواده ما بود ،اما احســـان بیشـــتر از
همه این خصوصیت را داشـــت .وقتی
با بـــرادرم کشـــتی میگرفت همیشـــه
پیـــروز میشـــد .قـــدرت بدنـــیاش را
عالوه بر خانه در جبهه هم نشـــان داد.
ناگفته نماند که احســـان در کنار قدرت
جســـمی و پهلوانـــیاش اخالقش هم
پهلوانی بود .همیشـــه دوســـت داشت
بـــه ضعیفترها کمک کنـــد .زمانی که
 9یا  10ســـالش بـــود در دعواهای میان
بچههـــای مدرســـه در کوچـــه وخیابان
سمت بچههایی را میگرفت که از نظر
قدرتی ضعیفتر بودنـــد .در خانه هم
همینطـــور بود . ،همانطـــور که گفتم
احســـان عالوه بر جســـم پهلوانیاش
و زور و قدرتـــش خصوصیـــات اخـــاق
پهلوانـــی مثـــل تواضع را هم داشـــت.
عـــاوه بر آن بچه کـــم توقعی هم بود.
دوســـت نداشـــت برای رفـــاه خودش
مـــادر و پـــدرم زیر بـــار خـــرج بروند .با
اینکه برادر بزرگترم محسن برای ادامه
تحصیل به خارج از کشـــور رفته بود اما

احسان از پدر و مادرم توقع نداشت که
او را هم بفرســـتند .در آن زمان بچهها
عادت داشـــتند با هرچه داشـــتند بهم
پز بدهنـــد .اما احســـان ایـــن اخالق را
نداشت.با اینکه در محل زندگیمان و
در بازار پدرم که در تجارت چای و برنج
از نامـــداران بود اما او اصالً نســـبت به
اوضاع مالی و خانوادگیمان به دیگران
ُپز نمیداد .هیأتی به نام خانوادگی ما
بـــود که در آن مراســـم مذهبـــی برگزار
میشـــد و بیشـــتر اهل کاشـــان آنجا را
میشـــناختند امـــا در ایـــن مـــورد هم
احســـان هیچوقت پزی به دوســـتانش
نداد و چیزی نگفت .او همیشـــه آرام و
ساکت به کارهای خودش مشغول بود.
ëëچه شـــد که بـــرای ادامـــه تحصیل به
خارج از ایران رفت؟
وقتی احســـان دیپلـــماش را گرفت
محســـن برادر دیگرم در خارج از ایران
مشغول تحصیل بود .با اینکه فرستادن
بچهها بـــرای ادامه تحصیـــل خارج از
کشور سخت و هزینه بردار بود اما پدر و
مادرم که دوست نداشتند فرزندانشان
درگیر مســـائل انقالب شـــوند تصمیم
گرفتند احســـان را هم بـــرای تحصیل
بفرســـتند پیـــش محســـن .از طرفـــی
احســـان بیباکانه و از روی آگاهی جزو
دســـتههای انقالبیون قـــرار گرفته بود.
او برعکس جوانهایـــی که تحت تأثیر
شرایط قرار میگرفتند و وارد جریانات
سیاسی میشـــدند به هیچ عنوان آدم
جوگیری نبود و با عشـــق و آگاهی همه
کارهایـــش را انجـــام میداد .چـــرا این
حرف را میزنم چـــون آن زمان دیدم
که چقـــدر در ایـــن راه صدمـــه دید اما
بازهم پشـــیمان نشـــد و بازگشـــت و به
راهـــش ادامه میداد .یادم میآید یک
روز در یکـــی از تظاهراتهـــای نزدیک
میدان انقالب تیری به صورتش خورد.
البته خـــود تیر نخورده بـــود گویا تیر به
دیوار خورده و برگشـــته و تکـــهای از آن
به صورتش اصابت کرده بود .آن شب
من با همسرم ،احسان را به بیمارستان
بردیم تا به جراحت صورتش رسیدگی
کننـــد .روی من خیلی فشـــار بود چون
نمیخواستم مادر و پدرم این موضوع
را متوجه شوند .میدانســـتم روی این
کارهای احســـان حساس هســـتند .اما
باالخره آنها موضوع را متوجه شدند و
تصمیم گرفتند هرچه سریعتر احسان
را پیش برادرم بفرستند .احسان گفت
کـــه تصمیـــم دارد کاری را شـــروع کند
و مســـتقل شـــود اما آنها قانع نشـــدند
و بســـرعت کارهایـــش را انجـــام دادند
تـــا او از ایـــن فضـــا دور شـــود .احســـان
رفت و مهندســـی برق خوانـــد اما بعد
از پیـــروزی انقـــاب با بـــرادرم هردو به
ایران برگشتند .از برگشت آنها ما همه
خیلی شـــوکه بودیم چـــون در آن زمان
خیلـــی از جوانهـــا در آرزوی موقعیت
آنها بودنـــد .به هر حال آمـــده و آماده
کار بودند .احســـان در بیت امام(ره) و
محسن در جهاد سازندگی مشغول کار
شدند .احسان در بیت روزهای خوب و
درخشانی داشت که مورد توجه بود .او
بهعنـــوان فرمانده گردان آن زمان جزو
تیم حفاظت بیت امـــام(ره) بود برای

نیم نگاه

ëëاحســـان در کنـــار قـــدرت جســـمی و پهلوانـــ 
ی
اخالقش هم پهلوانی بود .همیشه دوست داشت
به ضعیفترها کمک کند
ëëدر روزهایـــی کـــه شـــهدا را برمیگرداندنـــد ما
بالتکلیـــف بودیـــم و برای شناســـایی همـــه آنها
میرفتیم تـــا اینکه یـــک روز در روزنامهای عکس
احسان و دوستش ابوالفضل را دیدیم که بهعنوان
شهدای سپاه از آنان نام برده بودند
ëëبا پیگیریها موفق شـــدیم پیکر متالشـــی شده
و آفتابســـوخته احســـان را پیدا کنیـــم و تحویل
بگیریم

همین به او اعتماد زیادی داشتند و او از
این موضوع خیلی خوشحال بود .اما از
این طرف پدرم ناراضی بود .او با اینکه
تحصیالت دانشگاهی نداشت اما مرد
آگاهی به مســـائل روز و سیاســـت بود و
به دالیـــل خودش حضـــور فرزندانش
در اتفاقـــات انقالب و جنگ را دوســـت
نداشت .او میخواســـت احسان خارج
میماند و به درســـش ادامه میداد نه
اینکه برگـــردد و این بار درگیر مســـائل
جنگ شود.
ëëشـــهید قاســـمیه چطور خانوادهتان
بخصـــوص پدرتان را راضی کـــرد که به
جبههبرود؟
احسان مســـائلی را که میخواست
در خانـــواده مطرح کنـــد اول از همه به
مـــن میگفت و از من میخواســـت که
در مطـــرح کـــردن آن کمـــکاش کنم
چـــون میدانســـت من بـــا او مخالفت
که نمیکنم مشـــوقش هم هســـتم .تا
مدتهـــا پـــدر و مادرم با ایـــن موضوع
کنار نیامدند و مخالفت کردند .اما او به
هر صورتی بود رفت .وقتی احســـان در
جبهه بازی دراز بود برخی از دوستانش
شهید شـــدند ،خودش هم چندین بار
مجروح شـــد 3 .مرتبه شد که به جبهه
رفت و برگشت .وقتی برمی گشت پدر و
مادرم خیلی خوشحال میشدند اما هر
بار نارضایتی خودشان را از اینکه دوباره
او به جبهه برود نشان میدادند اما این
موضـــوع فایـــدهای در تغییـــر تصمیم
احســـان نداشـــت .احســـان در این باره
خیلی بـــا من صحبت و ابـــراز ناراحتی
میکـــرد که پـــدر و مـــادرم از دســـتش
غصه میخورند امـــا وقتی میدید من
مشوقش هستم دوباره عزمش را جزم
میکـــرد و بـــه جبهه بر میگشـــت .من
معتقد بـــودم در زمان دفـــاع مقدس
همه بایـــد از جـــان مایه میگذاشـــتند
تا نتیجـــه دلخـــواه را بهدســـت آوریم.
احســـان هیـــچ وقت تحمـــل گریههای
مادرم را نداشـــت برای همین همیشه
از خانـــه من و همســـرم کـــه در تهران
بـــود راهی میشـــد و مـــدام از جبههها
به مـــن زنگ میزد و نامه مینوشـــت.
احســـان پســـر شـــجاع و بیباکی بود و
تـــرس برایـــش معنایی نداشـــت اما از
جانب رضایتی که بایـــد از مادر و پدرم
میگرفت میترسید.
ëëاز آخرین دیدارتان خاطرهای دارید؟
پســـر مـــن بـــا او همـــدم و بســـیار
وابســـتهاش بود .شـــب آخری که پیش
هـــم بودیـــم و میخواســـت بـــه جبهه

برگردد شب عجیبی بود .هر دو خیلی
بیقـــرار بودیـــم .با اینکه همیشـــه یک
حرمتی میان ما بود اما آن شب خیلی
خودمانی شده بود .زمان خداحافظی
همدیگر را بغل و دیده بوســـی کردیم.
وقتـــی از خانه بیرون رفـــت ناخودآگاه
من به ســـمت پنجره آشپزخانه رفتم و
دور شـــدنش را نگاه میکردم که دیدم
او هم به ســـمت پنجره خانه برگشت و
خیره به من شـــد انگار میدانستیم آن
آخرین دیدارمان است.
ëëچطور از شهادتشان مطلع شدید؟ در
مورد نحوه شهادتش اطالعی دارید؟
آن زمان خبر شـــهادت جوانهایی
کـــه جبهـــه بودنـــد را زیـــاد میدادنـــد.
احسان هم در خرمشهر فرمانده گردان
بود .خرمشـــهر هنوز آزاد نشده بود و ما
با اخباری که میشنیدیم میدانستیم
چقدر در آن منطقه درگیری باال گرفته
اســـت .روزهایـــی پـــر از دلواپســـی بود.
مقـــداری از دلگیریهای ما نســـبت به
مســـئوالن به همان روزهـــا برمیگردد
که خبر واضحی از ســـامت یا شهادت
احســـان یا افرادی مثل او به خانوادهها
نمیدادنـــد و ایـــن موضوع شـــرایط را
بـــرای ما خیلی بغرنج کـــرده بود .ما از
پرس و جوهایی کـــه انجام داده بودیم
متوجه شـــدیم گـــردان آنها باید شـــب
به منطقهای میرســـیده اما با تأخیری
که داشـــتند یا مشکالتی که سر راهشان
پیش آمـــده بوده یا هر مســـأله دیگری
کـــه مـــا از آن بیخبریم آنهـــا صبح به
منطقه مورد نظر میرسند و دشمن در
یک حمله  300نفر را یکجا به شهادت
میرســـاند .آن زمان  2یا ســـه نفر فقط
از آن عملیـــات و در آن منطقـــه زنـــده
مانده بودنـــد .در حالی که ما و خانواده
«ابوالفضل فراهانی پور» معاون گردان
احســـان به دنبال خبری از آنها بودیم
اما هیچکس خبر موثقی از حال آنها به
ما نمـــیداد .در روزهایی که جنازههای
شـــهدا را برمیگرداندنـــد ما بالتکلیف
بودیـــم و بـــرای شناســـایی همـــه آنها
میرفتیم تا اینکه یک روز در روزنامهای
عکس احســـان و دوســـتش ابوالفضل
را دیدیـــم که بهعنوان شـــهدای ســـپاه
از آنان نـــام برده بودنـــد .آن زمان من
بار ســـنگینی روی دوشم بود چون فکر
میکردم من باید به پدر و مادرم در این
رابطه پاسخ بدهم .مادرم مرگ فرزند
برایـــش خیلی ســـخت بود و بـــا اینکه
از مقـــام واالی شـــهیدان خبر داشـــت
همیشـــه میگفـــت مـــن نمیخواهم

میداشـــت و آن را بـــا زاویـــه  45درجه
روی چارچـــوب تختی کـــه در حیاتمان
پشهبند به آن میبســـتیم قرار میداد
طـــوری که مالقه برایـــش حکم بلندگو
کنـــد .بعد آن را در دســـتش میگرفت
و آوازهایـــی شـــبیه نوحـــه میخوانـــد،
زمـــان نماز هم با همـــان برایمان اذان
میگفت .آنقدر خوانـــدن و اذان گفتن
را دوست داشـــت که قبل از رفتنش به
جبهـــه چند نوار کاســـت از آیات قرآنی
و اذان پـــر کـــرد و گذاشـــت پیـــش من.
یک شـــعری هـــم پایـــان یکـــی از آنها
خوانده بود که اگر ذهنم درســـت یاری
کند این شـــعر بود«:گر کشته گردیم در
جبهـــهای مـــادر .....بهرم مکـــن ،زاری
نکن ،بهرم نکن ،شـــیون نکـــن »...من
نوارهای صدای احســـان را تا چند سال
از خانـــوادهام پنهان کرده بودم تا اینکه
خواهر بزرگم کـــه دل خیلی پاکی دارد
روزی آمـــد پیشـــم و گفـــت کـــه خواب
خوبی دیده است«:احســـان به خوابم
آمـــد و گفت کـــه از خـــودم یادگارهایی
برایتان گذاشـــتهام» من که تا آن زمان
فکر میکردم باید آنها را آشـــکار نکنم
تصمیم گرفتم همه نوارها را بیاورم تا
بقیه هم آنها را گوش کنند .این خواب
خواهرم باعث شـــد تا هر بار بر سر مزار
احســـان در کاشـــان میرویـــم ضبطی
ببریم و با صدای خودش آیات قرآن و
اذان را پخش کنیم.
ëëمهمترین موردی که در وصیتنامهاش
اشـــاره داشـــته مربوط به چه موضوعی
بود؟
احســـان وصیتنامه زیبایی دارد .در
قسمتی از آن نوشته است«:پدر بزگوار
و مـــادر عزیز و بهتـــر از جانم ،میدانم
که مرگ فرزند جـــوان برای پدر و مادر
دردناک اســـت.میدانم که با شـــنیدن
خبر شهادتم قلبتان دردمند و غمناک
اســـت .امـــا ای پـــدر و مـــادرم من یک
پاســـدار بودم و به مرحلهای از رشـــد و
شـــناخت رســـیده بودم که دریابم من
متعلق به پـــدر و مادرم نیســـتم و من
متعلق به خویشـــتن هم نیستم بلکه
ِنال َو
مـــن متعلق به خـــدا هســـتم« .ا ِ
اِناالیه راجعون ».من از شما میخواهم
پدر و مادر یک پاســـدار شـــهید باشـــید
تـــا پدر و مـــادر فرزندی شـــهید .چراکه
رسالت یک پاسدار در رابطه با انقالب
الهیاش اســـت و رســـالت یـــک فرزند
در رابطـــه بـــا پدر ومـــادرش .مـــن اگر
نتوانستم فرزند خوبی برای شما باشم
شاید به خاطر این بود که میخواستم
پاسدار خوبی باشم.اگر چه یک پاسدار
خوب فرزند خوب یک امت مســـلمان
اســـت .احســـان در قســـمت دیگـــری
از وصیتنامـــهاش نوشـــته« :در اســـام
تماشـــاچی نداریـــم ،همه مســـلمانان
بایـــد به هر نحـــوی در صحنه نبرد بین
حق و باطل شـــرکت کننـــد وگرنه خود
نیز باطلند .پیام من به شـــما این است
کـــه زندگـــی؛ مانـــدن در چهاردیـــواری
خانه و زندگـــی کردن برای زنده ماندن
و لذت بردن و بیتفاوت بودن نســـبت
به تضادهای بین حق و باطل نیســـت
بلکه زندگی و زنده ماندن؛ مرگ در راه
خداست»...

