راهشهیدان
تنهافرزندپسرشماچگونهدلبستهراه
جهاد و شهادت شد؟
پســرم حســین در پایــگاه شــکاری امیدیــه
خوزســتان کــه محــل خدمــت پــدرش کــه یــک
نظامــی بــود ،بــه دنیــا آمــد .بــه همیــن دلیــل
از همــان ابتــدای زندگــی بــا معنــای جهــاد و
شــهادت بیگانــه نبــود .عــاوه بــر پــدر ،پســر دایــی
و عموهــای حســین هــم پاســدار بودنــد و یکــی از
عموهــای او هــم که از ســرداران ســپاه بــود ،اوایل
انقــاب بــه دســت منافقیــن در منطقــه بانــه بــه
شــهادت رســیده بــود .او هــم وقتــی کــه بــزرگ
شــد ســعی کــرد بــا قــرار گرفتــن در ایــن مســیر بــه
هموطنانــش خدمــت کنــد.

ن
گفتوگو با مادر شهید مدافع حرم
حسی معزغالمی

انتظارم از مسئوالن این است که
به خون شهدا خیانت نکنند
[بتولپرهیزکار]
نوبرانــه بهــار  96بــرای حســین معزغالمــی کــه عاشــقانه در مســیر دفــاع از حریــم
اهلبیــت«ع» میجنگیــد ،شــهادت بــود .در ایــن روزهــا کــه شــمیم بهــاری نــو بــه مشــام
میرســد ،مــرور خاطــرات او مرهمــی اســت بــر دل داغــدار مــادر .بانــو زهــرا ابراهیمــی مــادر شــهید مدافــع
گتــر از همیشــه اســت ،ولــی لبخنــد رضایــت بــر لــب
حــرم حســین معزغالمــی هــر چنــد ایــن روزهــا دلتن 
یشــود.
دارد و بــا مــا بــرای معرفــی ایــن شــهید ســرافراز همــراه م 

[یوسفرحیمی]

شاعرانه

از فراسویجهان
عطر اذانمیآید...

آیه آیه همهجا عطر جنان میآید
وقتی از ُحسن تو صحبت به میان میآید
جبرئیلی که به آیات خدا مأنوس است
بشنود مدح تو را با هیجان میآید
میرسی مثل مسیحا و به جسم کعبه
با نفسهای الهی تو جان میآید
بس که در هر نفست جاذبۀ توحیدی است
ریگ هم در کف دستت به زبان میآید
هر چه بت بود به صورت روی خاک افتاد ه است
قبلۀ عزت و ایمان به جهان میآید
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دوران کودکیونوجوانیشهیدچگونه
گذشت؟
در بازیهــای کودکــیاش نقــش یــک نظامــی
را بــازی میکــرد .اهــل مســجد و هیئــت بــود و
همیشــه همــراه پــدرش بــه مســجد میرفــت .از
کودکــی در فعالیتهــای بســیج محلــه شــرکت
میکــرد و عــاوه بــر ایــن ،یــک قــاری و حافــظ
قــرآن هــم بــود کــه در محافــل بــه زیبایــی قــرآن
را تــاوت میکــرد .بعــد از تشــکیل حلقههــای
صالحیــن در مســاجد بــا راهانــدازی حلقــه
صالحیــن در مســجد محلــه توانســت جوانــان
و نوجوانــان زیــادی از محلــه مــا را کــه یکــی از
محلههــای غــرب تهــران اســت جــذب معــارف
اصیــل دینــی کنــد.

نور توحیدی تو در همه جا پیچیده است
از فراسوی جهان عطر اذان میآید
عرش معراج سماوات شده محرابت
ی است در این جلوۀعالمتابت
ملکوت 
***
خاک از برکت تو مسجد رحمانی شد
نور توحید به قلب بشر ارزانی شد
خواست حق ،جلوه کند روشنی توحیدش
قلب پر مهر تو از روز ازل بانی شد
ذکر لبهای تو سرلوحۀ تسبیحات است
عرش با نور نگاه تو چراغانی شد

