راهشهیدان
[ ن
نازنی رضوی ]

گفتوگو با پدر شهید مدافع حرم حسن رحیمی

دوهفتهتماماصرار میکرد
رضایت مرا بگیرد

میدانســت بــه همیــن
یهــا رؤیــای شــیرینش
زود 
یشــود و او هــم بــه خیــل شــهدای راه
تعبیــر م 
اســام میپیونــدد .انــگار ندایــی در درونــش
بــه او مــژده شــهادت مـیداد .خبرهــای ســوریه
را هــم جســتهگریخته شــنیده بــود کــه حــرم
پــاک حضــرت زینــب«س» در معــرض حملــه
دشــمن اســت .میخواســت بــه ســوریه
بــرود بــرای همیــن از مــرز زابــل راهــی ایــران
شــد و بــا خــاک پــاک کشــورش -افغانســتان-
خداحافظــی کــرد و دیگــر هرگــز بــه آن ســرزمین
بازنگشــت .حســن رحیمــی یکــی از مجاهــدان
ســرافراز مدافــع حــرم اســت کــه خــرداد ســال
نــود و چهــار نامــش بــرای همیشــه در فهرســت
شــهیدان بــه ثبــت رســید .ایــن نوشــتار ،قصــۀ
دلدادگــی و عاشــقی او را از زبــان پــدرش،
محمدموســی رحیمــی روایــت میکنــد.
شانزده سالگی برای رفتن به جبهه و رو
در رو شدن با داعشیها سن کمی نبود؟
مخالفــت مــن هــم بــرای رفتنــش بــه همیــن دلیــل
بــود .او بــرای رفتــن بــه جبهــه کوچــک بــود ولــی
ً
چــون جثــه تقریبا درشــتی داشــت این ســن کمش
زیــاد بــه چشــم نمیآمــد .البتــه موقــع اعــزام و بــرای
ثبتنــام ســن خــودش را  18ســاله جــا زده بــود و
بــه دلیــل جث ـهاش کســی بــه ایــن موضــوع شــک
نکــرده بــود.

[آرزو مستأجر حقییق]

چهجاییبرایوقف
مناسبتر از آستانمقدسامامرضا؟
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وقتــی بندبنــد وجــودت ماالمــال از عشــق بــه امــام مهربانیهــا«ع» باشــد ،دیگــر مهــم
نیســت ســاکن مشــهدالرضا باشــی یا شــهر و روســتایی آنســوی کشــور؛ تو همیشــه دلت را
گــره میزنــی بــه پنجــره فــوالد و قدمهــای نیــک و خداپســندانهات را در پرتــو معــارف امــام
هشــتم«ع» بــر مـیداری .در اینمیــان چــه زیباســت اندیشــیدن بــه دنیــا و آخــرت خــود و
متــر و تــو را در
انجــام دادن کاری پســندیده و مانــدگار کــه ایــن گــره را بیــش از پیــش محک 
میزبانــی از زائــران دور و نزدیــک حــرم مطهــر رضــوی یــا اشــاعه فرهنــگ و ســیره اهــل بیــت
ســهیم کنــد .احمــد عــربزاده و همســرش فاطمــه صغــری جمالــی ،از جملــه محبــان امــام
رضــا«ع» هســتند کــه در ایــن مســیر قــدم گذاشــتند.
آقــای عــربزاده  54ســال دارد و از بازنشســتگان ســاکن شهرســتان زیــار اســتان اصفهــان
اســت .او و همســرش منــزل مســکونی فعلــی خــود را وقــف آســتان قــدس رضــوی
کردهانــد .او میگویــد« :خــدا را شــاکرم کــه هــر دو فرزنــدم خانــه دارنــد ،از ایــن رو مــن

