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به جای مقدمه
الگويی  ايران اسالمي است؛  از تاريخ معاصر  دوران دفاع مقدس پرافتخارترين برهه 
به يادماندني از حیات طیبه ی انقالب اسالمي توأم با خلق صحنه هاي بسیار زيبايي از 
رشادت ها و از جان گذشتگي هاي آحاد ملت ايران در راه مبارزه با طاغوت هاي زمان و تحقق 
آرمان هاي بلند يک ملت ظلم ستیز؛ اين گونه بود که هشت سال دفاع مقدس سربلندي اين 
مردم شريف در پیشگاه تاريخ و ذلت ابرقدرت هاي شرق و غرب را به ارمغان آورد و در 
بزرگ ترين آوردگاه تاريخي ايران زمین، نه تنها وجبي از خاک عزيز ايران اسالمی از دست 

نرفت، بلکه جهانیان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نموديم.
در اين میان نقش دانشجويان مجاهد و دالور ستودني و مثال زدني است، آنان که با 
حضور در جبهه ی علم و دانش بنا داشتند فردايي روشن را براي میهن خود رقم بزنند، با 
آغاز حمله ی جنود شیطان، جبهه اي مهم را پیش روي خود ديدند و براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ايران اسالمي رخت جهاد بر تن کرده و دوشادوش و پیشاپیش ديگر مجاهدان 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل افتخار آفريدند. حضور قشر فاخر دانشجو در جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل جلوه ی بديع از سیر الي اهلل جوانان خداجوي اين سرزمین بود و دانشجويان 
را در شمار نقش آفرينان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جايي که بسیاري از تأثیرگذاران و 
فرماندهان جبهه ی توحید از میان ايشان انتخاب شدند. اين افتخاری بس بزرگ و جهادی 
بس عظیم بود که به حق شهدای گران قدر آن را نیز بايد شهیدان سرآمد عرصه ی علم و 

ايثار به حساب آورد.
به نیت پاسداشت رشادت و عزتی که اين سرآمدان از خود به يادگار نهادند، مجموعه ی 
حاضر به زيور طبع آراسته شده و در قالب کنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمايت 

سازمان بسیج و دستگاه های دانشگاهی تألیف و تدوين شده است.

سازمان بسیج دانشجویی و سایر دستگاه ها
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مقدمه 
خواستم بگويمت آسمان، ديدم تو از آن عظیم تری؛ خواستم بگويمت عرش، 
آن  از  تو  ديدم  دريا،  بگويمت  خواستم  تو؛  پای  زير  نیست  بیش  فرشی  ديدم 
زالل تری؛ خواستم بگويمت آفتاب، ديدم تو از آن روشن تری؛ خواستم بگويمت 
مهتاب، ديدم تو از آن زيباتری؛ پس ديدم جز عشق نمی توان نامی برای تو نهاد 
که تو عشق هر عاشقی؛ امید هر امیدواری؛ پناه هر غريبی و ملجأ هر اسیری؛ 
بند بند  تو در  برای تو می گويم ای عزيز، ای زهرای اطهر)س(! که مهر  پس 

وجودم از شیر مادرم ريشه دارد، تو مادر ائمه هستی!
پس ای خدای عظیم و ای کريم! مرا در زمره ی دوستداران و محّبین آن 

حضرت قرار ده تا در دنیا و آخرت رستگار شوم.
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امروز از سه چهار سال حضور رزمنده ای پاک در جبهه ها... ماه های آبان و آذر 
و دی ماه سال 65، درباره ی عزيزی می نويسم با اين خصوصیات... شما هم با 
من تجسم کنید: يک جوان 22 ساله، خوش سیما، آرام و متین، نورانی و باصفا، 
لبخندی همیشگی بر لب، محجوب با صوتی دلنشین... از حسین می نويسم، 
شهید سیدحسین حسینی، جوانی پاک و افالکی که فقط چند صباحی را بر روی 

زمین زندگی کرد.
به نام خدا کتاب را آغاز می کنم؛ با بسم اهلل که رمز عشق به خدا و توکل به 
اوست؛ به کسی که رحمان و رحیم است عشق می ورزم و کارم را با توکل به او 
آغاز می کنم که بردن نام او سبب جلب رحمت است و رمز خروج از تکبر و اظهار 

عجز به درگاه الهی ست و گام اول در مسیر بندگی و عبوديت است.
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****
ايام فاطمیه بود. صدای نوحه ای از بیرون از پنجره توجهم را جلب کرد. پنجره 
را باز کردم تا آن ندای روحانی را بشنوم. صدای زنگ تلفن مرا از دنیای خودم باز 
داشت. خبردار شدم بايد به نشريه بروم برای قرارداد کتابی در مورد شهید شاخص 

دانشجوی شهر اراک.
وقتی داخل نشريه قرارداد نوشتن زندگی نامه ی   شهید حسین حسینی را امضا 
می کردم، گويی ندايی در گوشم زمزمه می کرد. يک بار ديگر اين ندا را شنیده 
بودم؛ روزی که شروع به نوشتن زندگی نامه ی شهیدی از استان لرستان کردم. 
وقتی از نشريه بیرون آمدم، به ياد خواب شب قبل افتادم. در خواب ديدم در دشتی 
وسیع و سرسبز هستم. آنجا نوری شديد توجهم را جلب کرد. وقتی به سمت نور 
رفتم، جوانی نورانی آنجا ايستاده بود و با لبخند به من نگاه می کرد. وقتی شاخه 
گلی را به دستم داد، از شدت هیجان از خواب بیدار شدم. فهمیدم روز خوبی در 

انتظارم است.
داخل نشريه برگه ی قرارداد را که امضا می کردم، فهمیدم تعبیر خوابم نوشتن 
در مورد جوانی است که آزادی امروِز امثال من و حتا وجود چادر مشکی ام بسته 

به خون پاک امثال شهید حسین حسینی است.
بايد با خانواده ی شهید تماس می گرفتم و قرار مالقات می گذاشتم. منتظر بودم 
تا از طرف نشريه با من تماس گرفته و شماره ی منزل سیدحسین را به من بدهند.

****
ايام فاطمیه و چند روزی به عید مانده بود. بعضی از مردم در بازار برای مراسم 
عید خريد می کردند. ياد مراسم همان شب در حسینیه افتادم. از طرف خانواده ی 
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همسرم دعوت شده بودم برای روضه ی حضرت زهرا)س(. از ذهنم گذشت کاش 
همشهری هايم امسال دست کم در هفته ی اول عید مراسم شاد نمی گرفتند. وقتی 

وارد حسینیه شدم، اين شعر در ذهنم تداعی شد:
سفره ای انداختند امشب به نام فاطمه

پخش شد در بین اين سفره طعام فاطمه
باز هم صاحب عزا گرم خوشامدگويی است

می رساند بر عزاداران سالم فاطمه
فاطمیون فاطمه آمده، بر تن کنید

رختی از جنس بهشتیِ خیام فاطمه
سال نو امسال هم با فاطمیه توأم است
واجب است بر يک يک ما احترام فاطمه

بین فردوس برين همسايه ی پیغمبر است
مسندی ناگفتنی دارد غالم فاطمه

از گنهکاران امت دستگیری می کند
آری آری اين چنین باشد مرام فاطمه

مدح زهرا کار ما نه کار رب الفاطمه است
بین ذهن ما نمی گنجد مقام فاطمه

جز خدا و مصطفی و مرتضی ديگر کسی
هست آيا در دو عالم هم کالم فاطمه

فاطمه با محسنش خرج واليت شد فقط
حامی رهبر شدن بوده پیام فاطمه
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فاطمه با پهلوی زخمی خود اثبات کرد
جانشین مصطفی باشد امام فاطمه

يک دم ديگر برای قاتلین کربالست
روز رجعت می شود دنیا به کام فاطمه

مراسم خوبی برپا بود، اما من در همه ی لحظات به فکر مالقاتم با خانواده ی 
شهید سیدحسین حسینی بودم.

ظهر آن روز و در آن مراسم قرار بود دو شهید را نیز تشییع کنند؛ شهدايی از 
شلمچه بودند. البته يک پالک و چند تکه استخوان بیش نبودند، اما همین نیز 

برای مادر شهید که اينک پیر و فرتوت شده، غنیمتی بود.
چند روز قبل، برای رفتن به مناطق جنوب به دفتر راهیان نور رفتم تا تعطیالت 
ناراحت به منزل  اما متأسفانه جور نشد و من  عید را در اين مناطق بگذرانم، 
برگشتم. آن شب خیلی ناراحت بودم، زيرا خیلی دلم می خواست به اين سفر 

معنوی بروم. بعد از نماز صبح دعا کردم و با خود زمزمه کردم:
می خواهم از شما گله کنم. يادتان هست که سال پیش، عید 93، من را طلبیديد 
به سرزمینتان؟ يادتان هست چگونه زندگانی ام را در دستان پربرکتتان گرفتید؟ 
يادتان هست چگونه همیشه همراهم بوديد؟ شهدا چرا چند وقتی شده که نگاهتان 
را از روی من، از روی زندگانی ام کم کرده ايد؟ چرا مدام دلم را می سوزانید؟ چرا 
بیشتر دوستانم را طلبیده ايد به سرزمینتان، ولی من را نه؟ چقدر اشک بريزم؟ 
چقدر خون دل بخورم؟ چقدر صدايتان کنم؟ نکند ديگر مرا نمی بینید؟ شهدا! من 
اينجام. من... بی قرار ظهور... اينجام... می بینید من رو؟... صدام رو دارين؟ شهدا!

****
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روز بعد، از دفتر يکی از دوستانم که مسئول بردن نويسندگاِن بسیجی کتاب های 
دفاع مقدس به جبهه ها و مناطق راهیان نور بود، با من تماس گرفتند و قرار شد با 
هواپیما به مدت دو روز به منطقه ی شلمچه بروم. تا لحظاتی مبهوت مانده بودم. 
خدايا اين دعای کیست که پشت سر من قرار دارد و من نمی دانم؟ او کیست که 

از خدا درخواست کرده چنین توفیقی نصیب اين حقیر شود؟
وقتی از هواپیما پیاده شديم، به سمت محل استقرار رفتیم و روز بعد ما را به 

مسجدی که در خرمشهر قرار داشت بردند و بعد هم به شلمچه.
قدم به مناطق جنوب که می گذاری، آسمان دلت بارانی می شود، ديدگانت به 
اشک می نشیند و بعض سنگین راه گلويت را می گیرد. اين ديار نیاز به وصف 
ندارد. نخل های بی سر خود حديثی مفصل دارند، دوکوهه، طالئیه، هويزه، شلمچه 
و... که رازهای نهان بسیار دارند، سرزمین متبرکی که همچون کربال، رازهايش را 
با زائران نجوا می کند. سرزمین عشق های بی مرز، کربالی سرخ ايران، جايی که 

عشق معنا می شود. اينجا فقط بايد سکوت کرد و به صدای دل گوش داد.
و اما شهدای عزيز، باالخص شهدای عملیات کربالی 4! چهره ی نورانی تان را 
برای لحظه های بی کسی ام قاب می کنم و از ديوار تنهايی دلم آويزان می کنم تا 
هر وقت نگاهتان می کنم، يادم باشد که پاهای اراده ام اين گونه آرام رو به سوی 
سرزمین شهادت شما آمدند. جزيره ی بوارين چه حکمی داشت. شما رفتین تا ما 
بمانیم و اکنون با بغضی شکسته در گلو، سال ها است میان حنجره جا مانده ايم. 
آمده ام از ازدحام خاکی زمین، به جايی که می شود آسمان را با همان ابرهای 

کوچک شمارش و معنا کرد.
سال هاست که با مردم اين سرزمین هستین. اينک به مهمانی ات آمده ايم، اروند 
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بگو کجاست يوسف های گمگشته ای که بوی قدم هايشان به مشامم می رسد.
وقتی به تهران برگشتم، خاطراتم را نوشتم که يادم نرود کجاها بودم. دلم باز 

هم آنجا را می خواست. کاش می شد حداقل هر ماه يک بار می رفتم.
کاش خّین دوباره مرا فرامی خواند. خلوت کانال هايش دوباره صدايم می کند. 
دوری از غربت مسجدش دلم را از سینه می کند. شهدای غريب غواصش دريای 
دلم را متالطم می کند. به ياد لحظه های با هم بودن دوباره برايم روضه ی تنهايی 
بخوان. آه دلم تنگ است خین، در دفتر نوشتم... قدم به قدم خاک جبهه با شما 
حرف می زند. نخل ها با شما حرف می زند. اصاًل رفتن به مناطق عملیاتی، تمام 

سال انسان را بیمه می کند.
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با وجودی که در نوشتن چنین کتابی تجربه داشتم، اما احساسی مانند دلشوره 
و هیجان در دلم جوالن می داد. بعدازظهر به شهر بروجرد رفتم. آنجا زادگاهم 
بود و به خانه ی پدرم رفتم. مادرم استقبال گرمی از من کرد. وقتی آقای ناظريان 
شماره تلفن مسئول شهدای دانشجوی شهر اراک را برايم فرستاد، با او تماس 
گرفتم. ايشان نیز يک شماره به من داده و گفتند مربوط به خانواده ی سیدحسین 

حسینی است.
روز بعد تماس گرفتم و قرار مالقات و مصاحبه گذاشتم. پدر شهید سیدحسین 
با من صحبت کرد. خیلی مهربانانه و خودمانی بود. قرار گذاشتم و گوشی را قطع 
کردم. آن شب وسايلم را آماده کردم تا روز بعد به شهر اراک سفر کنم. همسر و 

فرزندانم در تهران بودند و من بايد تنها به شهر اراک سفر می کردم.
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روز ششم فروردين سال 1394 بود و من به خاطر شرکت در مهمانی، آن شب 
دير خوابیدم. صبح روز بعد که قرار بود برای مصاحبه وارد شهر اراک بشوم، خواب 
ماندم. وقتی بیدار شدم، با عجله فقط لباس پوشیدم و به سمت ترمینال رفتم. 
اغراق نمی کنم، اما به جرأت می توانم قسم بخورم که شهید سیدحسین حسینی 

همراهم بود.
با آژانس سريع خود را به ترمینال رساندم. در بین راه گفتم:

ـ سیدحسین کمکم کن. اولین باره اين مسیر رو میام، اون هم تنها، کمک کن 
به مشکل برنخورم.

داخل ترمینال به خاطر مصادف شدن با روزهای تعطیالت نوروزی و شلوغی 
ترمینال، درحالی که بسیار متعجب بودم، به راحتی بلیت اتوبوس تهیه کردم و سوار 
شدم. در بین راه به ياد اشک چشمان مادر شهدايی بودم که از جلوی حسینیه 
تشییع شده بودند. بغضم گرفت و به ياد مادر شهید که به خاطر کهولت سن، 
دستش را گرفته بودند و او آرام اشک می ريخت افتادم و با خود زمزمه کردم... 
خدايا! شرمنده که گنده تر از دهانم حرف می زنم، اما من دلم شهادت می خواهد. 
ُمردن را که همه بلدند، من دلم از اين تابوت ها می خواهد، از همین ها که بوی 
عشق می دهد. من دلم گنده تر از اعمالم از تو می خواهد. کاش طوری زندگی کنم 
که اليق باشم، اما با اين اعمال، بعید می دانم. اما می دانم تو بزرگی، ايمان دارم. 

الهم الرزقنا شهادت فی سبیل اهلل.
****

اتوبوسی که مرا به شهر اراک رساند، چون بین شهری بود، کنار میدان امام 
خمینی شهر اراک پیاده ام کرد. تاريکی شب دامن سیاهش را برچیده و سپیدی 
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شفق از خاور، سرآغاز يک روز ديگر را نويد می داد. همه جا را مه رقیقی گرفته 
بود. برفی که چند روز پیش باريده بود، اينک به واسطه ی تنفس زمین و رسیدن 
فصل بهار آب شده و جوی های شهر از برفاب پر شده بود. هوا سوز سردی داشت 
و رفتگران با چوب های بلند در حال باز کردن مسیر آب از زير پل های کوچک 

خیابان بودند.
لحظه ای مبهوت مانده بودم که به کدام طرف بروم. از شخصی پرسیدم از 
کدام طرف به سمت بخش کرهرود بروم؟ و او با دست سمت غربی میدان را 

نشان داد و گفت:
ـ برو اون طرِف میدون، از اون مغازه دار بپرس.

از اولین مغازه که سراغ بخش کرهرود از شهر اراک را گرفتم، با انگشت کمی 
باالتر از مغازه اش را نشان داد و گفت:

ـ اتوبوس و ماشین های کرايه ی اين مسیر، از همین جا می گذرد.
هنوز حرف در دهانش بود که اتوبوس همان جا ايستاد. اغراق نمی کنم، اما 
آرام در دلم گفتم: دستت درد نکنه حسین آقا! اتوبوس مسیر خونه تون هم رسید، 

ممنونم، خیلی آقايی.
باوجودی که برای اولین بار بود وارد شهر اراک می شدم، خیلی سريع و راحت 
خانه ی پدر شهید، يعنی آقای سیدمهدی حسینی را پیدا کردم. موقع پیاده شدن 

چون پول خرد نداشتم، راننده  ی اتوبوس گفت:
ـ مهم نیست خواهرم، برو صلوات بفرست.

باز برای لحظه ای با خود گفتم اين نیست مگر اينکه شهید سیدحسین حسینی 
وسیله فرستاده تا اين حقیر را به مقصد برساند.
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در بین راه چندين صلوات برای شادی روحش فرستادم و از او تشکر کردم که 
تا اين اندازه همراهی ام کرد. 

بخش کرهرود، کوچه شان ملقب به کوچه باغ بود. گفته می شد قباًل باغ ها و 
درختان زيادی آنجا بوده. سیدمهدی از کودکی در اراک بخش کرهرود ساکن 

بود. از همسايه ها پرسیدم، منزل را نشان دادند.
****

آن روز برايم روزی تکرارنشدنی بود. رفتم منزل شهید سیدحسین حسینی؛ 
خانه ای که هنوز هم بوی قداست شهید را می داد. روی ديوار راهروی ورودی 
منزل شهید آيه ای از قرآن که با خطی خوش به ديوار وصل شده بود، توجهم را 
جلب کرد. آياتی از سوره ی آل عمران: »َو ال تَْحَسَبَّ الَّذیَن قُِتلُوا فی  َسبیِل اللِه أَْمواتاً 
بَْل أَْحیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم یْرزَقُوَن * فَرِحیَن ِبا آتاُهُم اللُه ِمْن فَْضلِِه َو یْستَبِْشُوَن ِبالَّذیَن لَْم 

یلَْحُقوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أاَلَّ َخْوٌف َعلَیِهْم َو ال ُهْم یْحزَنُوَن * یْستَبِْشُوَن ِبِنْعَمٍة ِمَن اللِه 

َو فَْضٍل َو أَنَّ اللَه ال یضیُع أَْجَر الُْمؤِْمنیَن« 

استقبال پدر حسین آقا از من، برايم بسیار ديدنی بود. برادر و همسر برادر شهید 
به من خوشامد گفتند. بعد از احوالپرسی و معرفی خود، مادر شهید نیز به من 
نزديک شد. نمی دانم چرا فضايی بسیار روحانی در لحظه ی ورودم احساس کردم.

پدرومادری که با وجود چهره ای بشاش و بسیار خوش برخورد، هنوز هم ردپای 
فقدان پسری آسمانی که به گفته ی مادرش در فامیل سرآمد و بی همتا بود، در 

چشمان مادر و نگاه مهربان پدر نمايان بود.
می دانم همه ی اين الطاف، نگاه شهید سیدحسین حسینی به اين حقیر است. 
همو که قبل از خارج شدن از منزل با همه ی وجود از او خواستم کمکم کند تا 
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بتوانم هر چند کم، اما حق مطلب را ادا کنم و نَمی از دريای ايمان و اخالص اين 
شهید را بر روی قلب کاغذ جاری کنم.

با ديدن عکس سیدحسین، روحانیت فضا را بیشتر احساس کردم و با خود 
انديشیدم، امثال حسین رفتند تا امروز ما بتوانیم به راحتی در جامعه در امنیت 

باشیم، درس بخوانیم، عبادت کنیم، پیشرفت کنیم و از آزادی برخوردار باشیم.
حسین و حسین هايی که به ندای امام خويش لبیک گفتند و برای مقابله با کفار 
بعثی که ناجوانمردانه به خاک کشورمان حمله کرده بودند، برخاستند؛ روزهايی 
که خیلی از مردم از ترس هواپیماهای دشمن باروبنه بستند و راهی سفر شدند تا 
مبادا گزندی به خود و خانواده شان وارد شود. جالب اينکه بعضی از همین مردم 
در خارج از کشور به فالکت افتادند و يا حتا با مرگی سخت روبه رو شدند و از خدا 
خواستند ای کاش در کشور مانده بودند و با مرگی شرافتمندانه به پیشگاه خدای 

خويش حاضر می شدند. يکی از نزديکانم گفت:
ـ وقتی جنگ شد، پسرم را فرستادم آمريکا. چهار سال می شد نديده بودمش که 
از آنجا با من تماس گرفتند و گفتند تصادف کرده و در دم مرده. گريه می کردم 
که چرا اين سال های آخر عمرش از ديدنش محروم بودم. تنها فرزند خانواده بود 
و من و پدرش تا آخر عمر در تنهايی دسته وپنجه زديم. کاش دست کم اينجا بود 

و با شرافت شهید می شد.
****

روبه روی مادر شهید حسینی که نشستم، نگاه مهرباِن مهری خانم، مادر شهید 
مرا از آن احساس غربتی که به يک مهمان غريبه دست می دهد، رها کرد. اصاًل 
خود را غريبه احساس نکردم و به راحتی توانستم با افراد خانواده صحبت کرده و 
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يادداشت بردارم.
بعد از پذيرايی، برگه های خود و خودکارم را بیرون آوردم و اولین سؤالم از مادر 

شهید اين بود:
ـ حسین آقا در چه سالی متولد شدند؟

مهری خانم هم گفت:
ـ سپیده ی دومین روز از آخرين ماه سال، يعنی اسفند سال 1343 که دمیده 
و محفل  زمستان چیره گرديد  بر سردی  تولد سیدحسین حسینی  بود، گرمی 

خانواده ام را رونق بخشید. وجودش مانند گوهری گران بها در زندگی ما بود.
وقتی پدرش اذان و اقامه کنار گوشش می خواند، باور نمی کنید اين کودک چند 
ساعته، لبخندی کوچک زد. سیدمهدی او را بوسید و درحالی که او را در آغوش 

من می گذاشت، گفت:
ـ مرد بزرگی می شه، نگاهش روشنه مهری خانم!

از همان کودکی بسیار مؤدب و متین بود. با وجود سن کم، همیشه در کارها 
به من کمک می کرد. وقتی من در منزل نبودم، خواهر و برادرهای کوچک تر از 
خودش رو مواظبت می کرد. خوش اخالق بود و عاقل. بچه ای بود که هیچ وقت 
شیطنت خاص هم سن های خودش را نداشت. در يک روز پنج شنبه ای، وقتی 
4/5 ساله بود، همراه حسن برادر بزرگ تر و محسن که از او کوچک تر بود، هر 
سه را حمام کردم. هوا کمی سرد بود و به آن ها گفتم بیرون نروند. روزهای آخر 
بارداری ام بود و چهارمین فرزندم را باردار بودم و مادرشوهرم در منزل ما بود. چون 
حسین عاقل بود، چاقوی آشپزخانه را به او دادم داخل کابینت بگذارد. همسايه مان 
در زد و چادری آورد برايش بدوزم، به همین دلیل سرگرم همسايه شده و از بچه ها 
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غافل شدم. بچه ها چاقو را از حسین گرفته و بردند داخل حیاط که مداد خود را 
با آن بتراشند. صدای محسن که با ديدن صحنه ای وحشتناک جیغ می زد، مرا به 

سمت حیاط کشاند...
ـ چی شده؟

محسن گفت:
ـ چا... چاقو خورد تو چشم داداش حسین.

خون، لباس و صورت حسین را کم کم می پوشاند. احساس ضعف کردم، اما 
وقت آن بود که به خود جرأت ندهم، زيرا حسین به کمک نیاز داشت. چاقو در 
رفته بود و محکم به چشم حسین خورده و متأسفانه چشمش به شدت آسیب ديده 
بود. درحالی که بسیار ناراحت بودم، همراه مادرشوهرم او را در حالی به بیمارستان 

رسانديم که دائم گريه می کردم.
دکتر وقتی او را معاينه کرد، گفت:

ـ پدرش کجاست؟
ـ سِر کاِر دکتر.

ـ بهتره بهش بگین بیاد.
با بغض گفتم:

ـ اتفاق بدی افتاده؟
ـ هنوز نمی دونم، اما پدرش باشه، بهتره.

سیدمهدی بعد از فهمیدن خود را به بیمارستان رساند، اما پزشکان گفتند در 
بیمارستان های شهر اراک نمی شود کاری برايش انجام داد و بايد به تهران منتقل 

شود. سیدمهدی گفت:
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ـ دکتر، امیدی هست؟
ـ امیدتون به خدا باشه. به هرحال تهران بیمارستان های مجهزتری داره. هرچه 

زودتر برسونیدش به تهران.
ـ می شه بپرسم چشمش چند درصد آسیب ديده؟

ـ راستش مشکل می شه گفت، فقط وقت رو تلف نکنید و هرچه زودتر... .
ـ باشه، فردا اول وقت حرکت می کنیم.

آن شب در همان بیمارستان بستری بود و روز بعد به سمت تهران حرکت 
کرديم. در بین راه فقط اشک خوراکم بود. سیدمهدی که می دانست اوضاع خوبی 

ندارم، مرا دلداری می داد، اما من بسیار نگران بودم.
سريع او را به تهران رسانديم. اول به منزل برادرم رفتیم. روز جمعه بود، اما 
سیدحسین را به بیمارستان برديم. دکتر مجربی که ديگران او را پروفسور صدا 
می زدند، حسین را معاينه کرد. چند روز مانده بود فارغ شوم و بسیار دلشوره داشتم.

پروفسور گفت:
ـ بايد جراحی بشه. هرچه زودتر کارهای مربوطه رو انجام بدين.

سیدمهدی پرسید:
ـ دکتر ممکنه آسیب نديده باشه؟

ـ با خداست، بايد عملش کنیم و منتظر نتیجه ی عمل باشیم.
در بیمارستان آسیا چشم حسین را جراحی کردند.

لحظاتی که پشت در منتظر ايستاده بوديم، گويی سال ها بر ما گذشت. دائم دعا 
می خواندم و به درگاه خداوند التماس می کردم. جز آب چیز ديگری از گلوی من 
و سیدمهدی پايین نمی رفت. وقتی دکتر از درب اتاق مخصوص جراحی بیرون 
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آمد، سیدمهدی گفت:
ـ چی شد دکتر؟

ـ من سعی خودمو کردم، باقیش با خداست.
سیدمهدی گفت:

ـ حرفتون بوی ناامیدی می ده دکتر.
ـ وظیفه ی من جراحیه آقای حسینی. من فقط يه وسیله ام، شفای اصلی دست 
خداست. امیدوارم نتیجه ی عمل همه ی ما رو خوشحال کنه. تازه اگه نشد، اين 

پسر با يک چشم هم می تونه يه زندگی عادی مثل همه ی ما داشته باشه.
فهمیدم دکتر امید زيادی ندارد. داخل نمازخانه ی بیمارستان کلی دعا کردم. 

سیدمهدی کمی غذا خريد و من به زور خوردم.
وقتی حسین به هوش آمد و دکتر او را دوباره معاينه کرد، سیدمهدی گفت:

ـ امیدوارم حامل خبرای خوبی باشی دکتر.
ـ متأسفم! من همه ی تالشم رو کردم، اما خب، چشم راست حسین برای 

همیشه کور شده.
شنیدن اين خبر به اين صراحت، برای هر دوی ما بسیار گران تمام شد. وقتی 
دکتر اين خبر را به ما داد، بسیار ناراحت شديم. من تا ساعت ها برای پسرم گريه 

کردم.
پزشک متخصص حسین گفت:

ـ تنها کاری که از دست من برمیاد اينه که ظاهر چشمش رو حفظ کنم که 
تغییری نکنه و زيبايی صورتش رو تحت شعاع قرار نده، اما برای همیشه چشم 

حسین بینايیش رو از دست داده.
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با قلبی محزون، روزهای بستری شدن حسین را سپری کرديم. سیدمهدی پدر 
حسین خیلی ناراحت بود و غصه می خورد که چرا پسر به اين کوچکی در اين 

سن بايد رنج فقدان يک چشم را به  دوش بکشد.
حسین با زبان کودکی پرسید:

ـ مامان چرا ديگه با اين چشمم نمی بینم؟
و من جز بغضی پنهان جوابی برای اين سؤال نداشتم.

در آن روزها، پیرمردی روستايی در بیمارستان بود. او نیز مانند ما در بخش 
چشم پزشکی بیمارستان به سر می برد. چشمش را عمل کرده بودند و يک چشمش 
بیشتر باز نبود. با ديدن ما که بی قرار حسین بوديم، در بیمارستان به سیدمهدی 

گفت:
ـ نگران نباش مرد! ستاره هايی که من در آسمان می بینم، شما نمی بینید.

من متوجه نشدم. سیدمهدی نیز سکوت کرد، اما آن مرد دوباره توضیح داد که:
ـ به خدا توکل کنید و نگران نباشین. سرنوشت يک انسان که با از بین رفتن 
يک چشم تغییر نمی کنه. اين بچه با يک چشم هم می تونه ببینه و زندگی کنه. 

نگرانش نباشین، چون آينده ی روشنی در انتظارشه.
آن روز معنی حرف آن پیرمرد را درک نکردم، اما گويی او روزهايی را می ديد 
که حسین به جای زندگی در اين دنیای فانی، مرگ باعزت را انتخاب کرد و در 
ائمه ی معصومین)علیهم السالم( زندگی آسمانی را برای خودش برگزيد.  جوار 
گويی آن پیرمرد می ديد که حسین از ساکنان افالک است و چند صباحی در 

زمین و در کنار ما بیتوته کرده است.
پیرمرد روستايی که به نظر بی سواد نیز بود، در حقیقت سیدمهدی را دلداری 
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می داد، اما برعکس آن پیرمرِد روستايی، دوستان سیدمهدی و حتا فامیل و دوست 
و آشنا، احساس نگرانی را در وجود من و همسرم تشديد می کردند.

وقتی به مالقات حسین در منزل ما می آمدند، به جای اينکه مانند آن پیرمرد ما 
را دلداری بدهند، بیشتر ما را از آينده ی حسین می ترساندند. می گفتند:

ـ بنده خدا، از حاال بايد با يه چشم زندگی کنه.
ـ می دونی بدون يه چشم چه لطمه ای به آينده اش می خوره؟

آخر عمرش  تا  بايد  و  بی سواد می مونه  بره مدرسه، وگرنه  بتونه  ـ خدا کنه 
کفاشی کنه.

اين ها حرف هايی بود که دوست و آشنا می زدند و توی دل من و همسرم را 
خالی می کردند. ولی وقتی به ياد حرف آن پیرمرد می افتاديم، آرام می شديم و 

باور می کرديم که دست خدا باالتر از همه ی دست هاست.
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فصل سوم
 

دو  پدرش هر  و  کرديم، من  ثبت نام  مدرسه ی صالحین  در  را  او  که  روزی 
نگران بوديم. جلوی درب مدرسه، حسین لحظه ای ايستاد و دستش را از دست 
من بیرون آورد. نگران بود و سکوتش اين را ثابت می کرد. دست او را دوباره در 

دست گرفتم و گفتم:
نیست،  عیب  نداشتن  چشم  شد.  خواهی  موفق  تو  عزيزم!  نباش  نگران  ـ 

بی سوادی عیبه پسرم.
اما روزها که گذشت، حسین در مدرسه هم باوجودی که يک چشمش آسیب 

ديده بود، همیشه شاگرد اول مدرسه بود.
يک روز موقع نوشتن مشق که با جديت انجام می داد، او را نگاه کردم و خدا را 
شکر کردم که او توانسته با وجود يک چشم، خود را با شرايط وفق بدهد. وقتی 
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حسین متوجه  نگاه من شد، با لبخندی دلنشین گفت:
ـ غصه نخور مامان! من می تونم ببینم و بنويسم.

او را بوسیدم و خدا را شکر کردم و گفتم:
ـ من به تو ايمان دارم پسرم.

****
کارنامه ی کالس پنجم حسین احساس شادی را در وجود من و سیدمهدی 

به وجود آورد. او را بوسیده و با تمام وجود به او افتخار کرديم.
ـ نگاه کن مامان! من شاگرد اول شدم.

سیدمهدی گفت:
ـ می دونستم که می تونی. تا اينجا که موفق بودی، مطمئن باش در آينده هم 

موفق خواهی شد. من به تو ايمان دارم حسین جان!
ـ ممنونم بابا. قول می دم روسفیدتون کنم.

نمی دانم چرا حسین اين حرف را زد. آيا او از آينده ای خبر داشت که درخشیدن 
در عالم معنوی و ملکوت را می ديد؟

****
انقالب که شروع شد، همراه سیدحسن، محسن و پدرش، حسین نیز با ما به 
تظاهرات و راهپیمايی می آمد. او همیشه با ظلم مخالف بود و هر شب در پشت بام 
همراه ديگر مردم، ندای اهلل اکبر سر می داد. حسن برادر بزرگ حسین نیز همپای 
ما در اين راه بود. او نیز در بیشتر راهپیمايی ها شرکت می کرد و راهنمای حسین 

نیز بود.
حسین در دبیرستان صمصامی نیز خوش درخشید و هر سال با نمرات عالی 
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قبول شد. ديپلم خود را که گرفت، جنگ شروع شده بود و حسین در بسیج مدرسه 
فعال بود.

يک روز با يک جعبه ی شیرينی آمد خانه. هیجان زده بود. خرمشهر آزاد شده 
بود و شوروحالی عجیب داشت. گفتم:

ـ چی شده حسین؟
ـ خرمشهر آزاد شده، اآلن بچه های سپاه خبر دادن.

ـ واسه همین شیرينی خريدی؟
ـ آره مامان. من بايد برم، خیابونا شلوغ شده. مردم دارن جشن می گیرن.

آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد 1361، پس از 578 روز اشغال، به عنوان 
مهم ترين هدف عملیات بیت المقدس در دوره ی جنگ ايران و عراق توسط ارتش 
جمهوری اسالمی ايران )به فرماندهی شهید علی صیاد شیرازی( و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی )به فرماندهی محسن رضايی( انجام گرفت. اين آزادسازی در 
پی مرحله ی چهارم عملیات بیت المقدس که از اول تا چهارم خرداد 1361 انجام 

شد، محقق گرديد.
اشغال و آزادسازی خرمشهر در دوره ی دفاع مقدس، يکی از نقاط عطف جنگ 
تحمیلی و حتا تاريخ معاصر ايران است. آزادسازی خرمشهر از وجود اشغالگران 
بعثی تنها با اتکا به قدرت خودی، ايمان و رشادت دينی و غیرت ملی، میهنی 
امکان پذير شد. مقاومت مردم خرمشهر و سربازان و رزمندگان ايرانی در مقابل 
متجاوزی که تقريباً همه ی قدرت های مطرح و برتر جهان از آن حمايت می کردند، 
مقام معظم رهبری حضرت  از گذشت سال ها،  بود که پس  به قدری ستودنی 
آيت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در مقايسه با سقوط اخیر رژيم صدام در 
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مقابل حمالت ارتش آمريکا، فرمودند »بغداد با بیش از 120هزار نیروی نظامی، 
سه روزه سقوط کرد، اما رزمندگان دالور ما بدون هیچ امکانات نظامی، 35 روز 

در برابر هجوم عراقی ها مقاومت کردند که ملت ايران بايد به آن افتخار کنند.«
مقاومت در برابر هجوم ارتش عراق و تالش برای آزادسازی خرمشهر، مديون 
فرزندانی بود که در دامان انقالب اسالمی تربیت شده بودند. اينان نه تنها برای 
دفاع از سرزمین خود در برابر متجاوز، بلکه برای اعالم و حفظ اعتبار و اقتدار و 

حیات مجدد اسالم می جنگیدند.
ـ پس حسین خیلی فعال بوده.

از  مقداری  نو،  سال  مراسم  برای  می دويد.  بود،  مراسمی  زمان  هر  البته.  ـ 
سیدمهدی و مقداری هم از خّیرين کمک می گرفت و طوری به بی بضاعت ها 

کمک می کرد که همسايه ی بغلی طرف خبردار نمی شد.
****

يک روز ديدم کمی گرفته است. به او گفتم:
ـ چیزی شده حسین؟

ـ راستش...، نه، اما دلم می خواد دانشگاه برم، درس بخونم و پزشک بشم. 
می خوام رشد کنم. نمی خوام توی مقطع ديپلم بمونم.

ـ خب اينکه ديگه غصه نداره. توی کنکور شرکت کن. تو که درست خوبه!
ـ به اين راحتی هم نیست مامان. دانشگاه با مدرسه و دبیرستان فرق می کنه، 

اگه به خاطر چشمم... .
ـ هیچی نگو حسین جان. اين همه سال درس خوندی و موفق شدی. ديدی 
که هیچ وقت کسی نه مسخره ات کرد و نه تو اجازه دادی کسی در اين مورد 



33 فصل سوم

اذيتت کنه. من مطمئنم باز هم می تونی موفق بشی و به آرزوهات برسی.
ـ واقعاً؟

ـ البته، تو می تونی، اينو مطمئنم، باور کن.
سیدحسین به راحتی در کنکور دانشگاه شرکت کرد و قبول شد. در همین روزها 

عضو کانون بسیج جوانان شده بود و در آن محل فعالیت می کرد.
روزی که روزنامه خريد و نام خود را در بین قبول شدگان پیراپزشکی ديد، سريع 
خود را به خانه رساند تا اين خبر را به ما بدهد. من از خوشحالی گريه کردم. 
حسین رشته ی پیراپزشکی قبول شده بود. با يک جعبه شیرينی در دست به خانه 
آمده بود. آن روز، روزی بود بسیار خوشحال کننده. حسین با وجود داشتن يک 

چشم، باز هم خوش درخشیده بود.
جنگ تازه شروع شد که سیدحسین وارد دانشگاه بوعلی سینای شهر همدان شد 
و دنیايی جديد به رويش باز شد. آن روزها سیدحسن و محسن به جبهه می رفتند. 

در عملیات مرصاد بودند.
وقتی حسین در رشته ی پیراپزشکی قبول شد، من بسیار خوشحال بودم. حسین 
گلچین فرزندانم بود. پنج پسر داشتم و دو دختر، اما حسین گويی نفسی مسیحايی 

داشت و از همان روزها تفاوتی اساسی با فرزندان ديگرم داشت.
البته خدا را شکر همه ی فرزندانم خوب، مهربان و باايمان هستند، چه پسر و 

چه دختر، يکی از يکی بهتر، اما حسین... .
بغضش گرفت. ناراحت شدم که چرا با بازگو کردن خاطرات سیدحسین، او را 

ناراحت کردم. دوباره گفت:
ـ وقتی برای اولین بار بهم گفت می خواهد به جبهه برود، متعجب نگاهش 
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کردم و گفتم:
ـ ولی تو داری درس می خونی عزيزم.

ـ يه دوره می رم و برمی گردم. همه ی ما در قبال وطن و دين خود مسئولیم 
مادر. تازه اول بايد برم آموزش ببینم، همین طوری که منو نمی فرستن برم خط 

مقدم.
به خاطر احساس مادری نگران شدم، اما گفتم:
ـ به خدا می سپارمت. امیدوارم سالم برگردی.

ـ ممنونم مادر.
ـ به پدرت گفتی؟

ـ راستش نه. اآلن می خوام برم مغازه پیشش. امیدوارم با اين مسئله مشکلی 
نداشته باشه.

سیدحسین وقتی جلوی در مغازه رسید، گفت:
ـ سالم بابا.

ـ سالم پسرم.
ـ خسته نباشی.

ـ ممنون. از دانشگاه چه خبر؟
ـ خبر خاصی نیست.

ـ چیزی شده؟
ـ چیزی که نه، اما اومدم ازتون اجازه بگیرم.

ـ اجازه چی؟
ـ می خوام مثل داداش حسن برم جبهه.
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ـ جبهه؟ ولی تو داری درس می خونی. تازه بدون آموزش که...
ـ می دونم بابا. اما اآلن دانشگاه جبهه بیشتر از دانشگاه همدان به من احتیاج 
داره. بعدشم، اول بايد برم يه سری آموزش ببینم بعد. کار با اسلحه شوخی بردار 

نیست.
سیدمهدی نگاهش کرد و او را بوسید و گفت:

ـ به خدا می سپارمت عزيزم.
از پدرش هم خداحافظی کرد.

بار اول با خوشحالی مرا بوسید و از در خارج شد. او قبل از رسیدن به منزل برای 
اعزام به جبهه در مسجد ثبت نام کرده بود.

وقتی با لباس خاکی جبهه برای آموزش می رفت، حال عجیبی داشتم. حالتی 
در صورتش بود که نمی توانم توضیح بدهم.

****
در پايگاه سپاه که در میدان امام حسین)ع( بود، حسین و همرزمان بايد کارهای 
مقدماتی اعزامشان را انجام می دادند. اتوبوس های زيادی برای بردن داوطلب ها 

به پادگان شهید رجايی اهواز پشت سر هم و به رديف ايستاده بودند.
خانواده ها با عزيزان خود خداحافظی می کردند. مادری که چشمانش نیز نابینا 
بود، ساک پسرش را در دست گرفته بود. وقتی پسرش را در آغوش گرفته و 
می بوسید، بیشتر مردم نگاهشان می کردند. خداحافظی جوانانی که تازه ازدواج 
کرده و يا يک کودک داشتند نیز ديدنی بود. بچه ها به دنبال پدر گريه می کردند 
و تازه عروس ها آرام زير چادر بغض خود را خالی می کردند. دود اسپند و صدای 
صلوات فضا را پرکرده بود. نوحه ای از آهنگران پخش می شد که قداست آن 
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لحظات را تداعی می کرد.
وقتی پس از ساعتی، ماشین ها به دنبال هم حرکت کردند، ساعت از هفت صبح 
گذشته بود. حسین بعدها تعريف کرد که: هنوز هوا تاريک نشده بود که رسیديم 
به پادگان. مسئوالِن پادگان آنجا بايد بچه ها را با عنواِن گرداِن شهید رجايی 
در قسمت عملیات،  تقسیم می کردند. چند گروهان  به چندين گروهان مجزا 
تدارکات، امدادگری، شناسايی و... هر کدام به قسمتی تقسیم شدند تا آموزش 

ديده و کاری را در جبهه عهده دار شوند.
را طی  با سالح  آموزش  دوره ی  بايد  ابتدا  از دوستانش  دوتا  يکی  و  حسین 
می کردند. حسین خیلی مايل بود به گروهانی تقسیم شود که غواصی کند. شنای 
خوبی داشت و بعد از مدتی که آموزش های اولیه اش به پايان رسید، برای آموزش 

غواصی فرستاده شد.
مخابرات،  سیاسی،  عقیدتی،  عناوين  با  کالس هايی  سر  ديگر  رزمنده های 

تاکتیک، امداد، اسلحه شناسی و تخريب حضور پیدا کردند.
همیشه تعداد نیروها و کالس های آموزشی برای يادگیری کمک های اولیه 
و تزريقات به صورت عملی به داوطلبان بیشتر از گروهان های ديگر بود، زيرا 

درهرحال به اين نیروهای آموزش ديده هر لحظه در جبهه نیاز بود.
بیشتر از دو ماه طول کشید تا برای اولین بار حسین به منزل برگشت. باوجودی که 
هنوز به خط مقدم نرفته بود، اما بوی جبهه می داد و حالتی خاص چهره اش را 
گرفته بود. شايد هم از همان اول خانواده را برای روزهای خاص آماده می کرد. 

روزی که برگشت، همگی خوشحال بوديم.
****
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با شروع امتحانات به شدت درس خواند تا توانست امتحانات سال اول دانشگاه 
را با نمرات عالی به پايان برساند. پزشکی را خیلی دوست داشت، اما...

بعد از امتحاناتش درحالی که برادر بزرگ ترش سیدحسن در جبهه بود، حسین 
نیز دوباره صحبت از رفتن به جبهه کرد. گفتم:

ـ الاقل صبر می کردی داداش حسن برگرده، بعد تو بری.
ـ نگران نباش مامان. قول می دم يکی دو ماه ديگه سالم برگردم پیشت، حاال 

اجازه هست؟
ـ برو به امید خدا.

ـ به سمت پدرش رفت. سیدمهدی بغض خود را نگه داشت. حسین گفت:
ـ مواظب مامان باش، نذار غصه بخوره.

ـ باشه پهلوون. تو نگران نباش. حاال کدوم قسمت می ری؟
ـ سمت کردستان.

ـ اون جاها کوموله ها...
ـ نگران نباش، حاال وقتش نیست.

سیدمهدی هاج وواج نگاهش می کرد. حسین او را بوسید و گفت:
ـ شهید شدن توفیق می خواد باباجون. ما کجا و شهادت کجا. می رم و دوباره 

برمی گردم، نگران نباش.
دستش را مانند نظامی ها کنار گوشش گذاشت و احترام نظامی گذاشت و گفت:

ـ به شرافتم قسم برمی گردم مهری خانم.

همگی درحالی که نگران بوديم، خنديديم.
اين بار، دو ماه طول کشید و خدا را شکر سالم برگشت.
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وقتی جلوی درب منزل او را ديدم، تا لحظاتی او را در آغوش خود فشردم. 
آرامشی عجیب داشت و اين آرامش را به راحتی به طرف مقابل منتقل می کرد.

قداست  از  گفت.  حضورش  روزهای  از  گفت.  جبهه  حال وهوای  از  حسین 
رزمنده ها، از شهدای اين مرزوبوم و ما را تشويق کرد برای پشت جبهه کارهايی 

انجام بدهیم. از کمبودهايی که بچه ها در خط داشتند گفت... .
ـ بابا بايد برای رزمنده ها يه کاری انجام بدين.

ـ چه کاری؟
ـ بچه ها به کمک های پشت جبهه نیاز دارن. مواد غذايی، پوشاک، حوله و پتو، 

حتا پوتین و دمپايی. 
و سیدمهدی تصمیم گرفت در اين مورد کارهايی انجام دهد.

سیدحسین در مکتب عاشورا پرورش يافته و دل در گرو حضرت سیدالشهدا 
سپرده بود، به  همین خاطر با شروع جنگ تحمیلی بی قرار به  دل آتش شتافت و در 
دشت های تفتیده ی جبهه به جهاد با دشمنان دين و خدا پرداخت. او در مناطق 
مختلف جنگی حضور داشت و همراه با دوستان رزمنده اش، خدمات قابل توجهی 

از خود بر جا گذاشت. آخرين اعزام حسین در سال 65 بود.
****

همسرم سیدمهدی چندين بار خواروبار برای جبهه برد. يک بار هم خود حسین 
ديگر  خانم های  همراه  ما  و  بود  خريده  سیدمهدی  که  را  آجیل  زيادی  مقدار 
آذوقه  با مسئول  برای رزمنده ها. حسین  برد  بوديم، به جبهه  بسته بندی کرده 
کاموايِی  نیز جوراب  من  بايد می رفت سمت شلمچه.  بود.  تماس  در  سپاه  در 
بلند می بافتم برای رزمنده ها. وقتی تمام می شد، همه را بسته بندی می کرديم، 
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اون وقت يا سیدحسین، محسن و يا حسن، موقع رفتن به جبهه می بردند يا پدرش 
می فرستاد برای رزمنده ها. حسین و محسن، هم در جبهه و هم پشت جبهه 

خدمت می کردند.
حسین بارها درس را رها کرد و به جبهه رفت. شوق عجیبی داشت. آرام وقرار 
نداشت. اصاًل انگار توی دنیای به اين بزرگی جايش تنگ بود. حسن قبل از 

حسین به جبهه رفت. در عملیات مرصاد بود. محسن هم چندين بار رفت.
همگی در زمان جنگ کمک می کرديم، هر کدام به يک نحو. هر زمان بچه ها 
اعزام می شدند تا برمی گشتند، کلی دلواپس بودم. سال ها دائم با دلهره خوابیدم. هر 
وقت زنگ منزل به صدا درمی آمد، می دويدم. وقتی بچه ها از جبهه برمی گشتند، 
نفس راحتی می کشیدم، اما چند روز بعد دوباره يکی به جبهه می رفت. من فقط 

آن ها را به خدای مهربان می سپردم.
آه بلندی کشید و گفت:

ـ از پنج پسرم، حسین خمس بچه هام شد و رفت. ديدار محبوب رو به ماندن 
ترجیح داد. هر دو دخترم داداش حسینشون رو خیلی دوست داشتند. يه داداش 

می گفتند، صدتا از دهانشون می ريخت.
وقتی حسین شهید شد، انسیه خیلی بی تابی می کرد. اون قدر گريه می کرد تا 
پدرش می آوردش سر خاک حسین. کنار قبر خودش رو آروم می کرد و برمی گشت.
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فصل چهارم
 

مهری خانم در حال آماده کردن ناهار بود که زنگ در به صدا درآمد. آن روز 
هنوز اذان ظهر را نگفته بودند که حسین  بار ديگر به من فهماند که من هم در 

خانه ی پدری ام حضور دارم. می پرسید چطوری؟
نیم ساعت قبل از اذان ظهر سیدمهدی پدر شهید حسینی رفت تا به مراسم 
نماز جمعه برسد. چند لحظه بعد زنگ زدند و دو نفر وارد شدند. فقط آقامحسن 

و مادرش او را شناختند.
محمدرضا خان محمدی از همرزمان شهید سیدحسین حسینی وارد شد. وقتی 
خشکم زد که آقای خان محمدی گفت: 28 سال قبل وقتی سیدحسین زنده بوده، 

پا به اين خانه گذاشته.
خودش بود. شهید سیدحسین حسینی باز هم حواسش به افراد آن خانه بود و 
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بعد از اين همه سال درست همان روز و همان زمان که من برای مصاحبه رفته 
بودم، همرزمش را فرستاد منزلشان برای عیدديدنی. همگی آن ها متعجب بودند. 

آقامحمدرضا وقتی علی آقا، برادر کوچک تر سیدحسین را ديد، گفت:
ـ بار آخری که شما را ديدم، بسیار کوچولو بودی!

علی آقا فقط لبخند زد. مادر حسین پرسید:
ـ چی شد که بعد از اين همه سال ياد ما کردين؟

ـ راستش نمی دونم. صبح که از خواب بیدار شدم، انگار يک نیرويی مرا به اين 
سمت می خواند. شماره تلفن شما را نداشتم، اما نشانی منزل را داشتم )اشاره به 

دوست و همرزم شهید سیدحسین کرد(. به دوستم زنگ زدم و گفتم:
ـ می خوام برم منزل سیدحسین. شهید حسینی رو می گم.

دوستم کمی متعجب شد و گفت:
ـ بعد از اين همه سال چرا؟

ـ نمی دونم. امروز می رم عید ديدنیشون. اگه میای، آماده شو بیام سراغت.
خالصه اين جوری شد که امروز در خدمت شما هستیم.

مادر سیدحسین گفت:
ـ حسین دعوتتون کرده. مطمئن باشید.

من چند لحظه مهری خانم را نگاه کردم. آری، غیر از اين نمی توانست باشد و 
اين ديدار اتفاقی نبوده است.

تا  آقای خان محمدی  را مغتنم شمردم و رفتم کنار  از پذيرايی، فرصت  بعد 
در مورد شهید و نحوه ی شهادتش سؤال کنم. به قول معروف، شاهدی زنده و 

حاضر بود.
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آقای  همسنگرش  سیدحسین،  عکس  ديدن  و  آسمانی  خانه ی  آن  فضای 
خان محمدی را وا داشت تا اين چند سطر را آرام زمزمه کند:

اين رسم ما نبود که ز ياران جدا شويم
در هجوم وحشت شب بی صدا شويم

اين عهد ما نبود که در انتهای راه
ما بین کوچه ها تک وتنها رها شويم

آن روزها که شوق شهادت به سینه بود
توفیقمان نبود که شبیه شما شويم

رفتید تا همچو پرستو رها شويد
مانديم ما که هم نفس سرفه ها شويم

ای کاش می شد از لبتان ساغری زنیم
تا همنشین و هم نفس آل عبا شويم

رفتید خوش به حال شما يادمان کنید
شايد که با نسیم دعاتان دوا شويم

پرسیدم:
ـ در مورد شهید می شه توضیح بدين؟

آقای خان محمدی گفت:
ـ آخرين اعزام حسین در تاريخ 65/7/21 بود، درست سه ماه قبل از شهادتش. 
ما اول گردان امام حسین)ع( بوديم، بعد گردان ويژه ی کوثر. آموزش عملیات 
غواصی آبی   ـ خاکی در هور، باتالق، کارون و سد دز. چند جا ديگه هم آموزش 
ديديم. حدود سه ماه طول کشید تا اين آموزش ها تمام شد. تقريباً از مهرماه تا 
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اواخر آذر طول کشید. هشت روز قبل از عملیات وارد خط شديم.
ـ کجا بود؟

نفس بلندی کشید و گفت:
ـ نهر َخیِّن.

ـ می شه در مورد اين نهر بیشتر توضیح بدين؟
ـ خیلی ها از فاجعه ای که در عملیات کربالی 4 برای جوانان رشید اين سرزمین 
پیش آمد بی خبرند! نهر خّین. نهر خّین مرز بین ايران و بصره عراق. وقتی وارد 
احاطه  را  قلبت  محدوده ی عملیات کربالی 4 می شوی، غم عجیبی سرتاسر 
نیروهای بسیاری که برای  با وجود  نیفتاده.  اتفاقاتی که  اينجا چه  می کند. در 
عملیات کربالی 4 آماده شده بودند و تالش های بسیار زيادی که صورت گرفته 
بود، اما به خاطر وجود منافقین کوردل، اين عملیات لو رفت و با شکست مواجه 
شد. لب نهر خّین که می ايستی، فاصله ات با خاک عراق چند متر بیشتر نیست و 
چیزی که اول از همه از ذهنت عبور می کند اين است که مگر اين فاصله چقدر 
است و تجاوز به خاک ما مگر چقدر سختی دارد؟! و همین جاست که در دل 
به رزمنده ها و دلیرمردان سرزمینت افتخار می کنی و به حقیقت ايثار و بزرگی 

ايثارگران و رزمنده ها پی می بری.
با نگاه کردن به اين نهر به تارومار شدن شهدا می انديشی و زخمی بر سینه ات 
حک می شود؛ اما ايستادن لب مرز ايران و عراق و رو به بصره و عراق وقتی برايت 
شیرين می شود که در ذهنت کربال را به ياد می آوری و تجسم می کنی که به 
کربال نزديک تری و دست بر سینه می گذاری و از اعماق جان می گويی: السالم 

علیک يا اباعبدهلل و علی االرواح التی حلت بفنائک... .
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و اين ارواح فداشده در راه تو و اين شهیدان و گل های پرپر، تقديم وجود تو آقا! 
چشمانت از اشک لبريز می شود و دلت با ياد او صیقل می يابد و به ياد شهیدان 
مظلوم کربالی 4 می گیرد و زير لب می گويی: بشکند قلمی که ننويسد بر خمینی 

و بسیجیانش چه گذشت.
آقای خان محمدی دوباره نفس بلندی کشید و ادامه داد:

ـ حسین همون جا شهید شد. شهید قندی، حاج علی بیگی، کارچانی... هشت 
نفر روی دژ قبل از بوارين شهید شدند.

ـ در مورد دژ می شه توضیح بدين که چیه؟
مرزی  دست سازه های  از  پهن.  و  ضخیم  خاکريزه،  مثل  جاده مانندی  دژ  ـ 
که روی آبگرفتگی گذاشته می شه. در حقیقت موانعی برای تعیین مرز ساخته 
شده. البته عراق هم داشت. حاال کشور ما اونا رو مرمت کرده، اما سمت عراق 

همون طور دست نخورده مونده.
اون روزها بچه های رزمنده خیلی سختی می کشیدند، اما خب درد را تحمل 
می کردند و فقط ائمه ی اطهار )علیهم السالم( را صدا می زدند. کم پیش می آمد 

کسی بی قراری يا اعتراض کند.
يه شب، يکی از آرپی جی زن ها ساعت 11 شب با اصابت گلوله ای از ناحیه ی 
شکم مجروح شد. تا صبح نمی توانستیم کاری برايش انجام دهیم. تمام شب به 
خود می پیچید. ذکر می گفت و امام را دعا می کرد. صبح داشتیم به عقب انتقالش 
می داديم که رنگ صورتش عوض شد و به زور نفس می کشید، اما ديگه به خود 
نمی پیچید. لحظه ای آرام گرفت. دهانش را به زحمت باز کرد. زبانش خشک و 

ترک خورده بود. آهسته با همان نفس بريده اش گفت:
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ـ می خواستم به کربالت بیام، اما نشد، حاال پیش خودت میام حسین جان و 
ديگر صدايی از او برنخاست. گفتم:

ـ برای روحش صلوات... .
همگی صلوات فرستادند. پرسیدم:

ـ از شهید سیدحسین باز هم بگین.
حسین سرآمد تقوا بود. تو جبهه همه با هم دوست بودند، اما حسین با همه 
طوری رفتار می کرد که همه دوستش داشتند. بر عکس من که شیطون بودم، 

حسین ساکت و مظلوم بود.
من و حسین درس و دانشگاه رو رها کرديم و به جبهه رفتیم. هر شب بعد از 
نماز جماعت، همگی دعای توسل می خوانديم و آرام اشک می ريختیم. حسین 
شب ها هم برای رازونیاز با محبوب خود سر به سجده می گذاشت و نجوا می کرد. 
کسی به ياد ندارد او يک شب نماز شبش قضا شده باشد. همه او را به عنوان 
ساعت گردان می شناختند. همیشه نیم ساعت به اذان صبح مانده، وضو می گرفت.

وقتی صدای اذان بلند می شد، بچه ها، البته آن هايی که تا آن موقع بیدار نشده 
بودند و در گوشه و کنار رودخانه و يا البه الی سنگ های کوه های اطراف به 
رازونیاز با خدا مشغول نبودند، فوری بلند می شدند برای نماز آماده می شدند و بعد 
از نماز هم طبق برنامه زيارت عاشورا می خوانديم. سپس لحظه ای سکوت کرد 

و ادامه داد:
ـ من، سیدحسین و يکی دوتا ديگه از بچه ها در يک چادر بوديم، بعد تقسیم 
شديم. در مهارت های شنا، رزمنده ها رو به سه دسته تقسیم کرده بودند، دسته 

متوسط، خوب و عالی.
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من و حسین همراه با چندتا از بچه ها در دسته عالی بوديم. سیدحسین تنها 
کسی بود که شنا رو کالسیک بلد بود. با تکنیک شنا می کرد. من نمی تونستم 
مثل اون شنا کنم. گردان ما از هر نظر گردان کاملی بود؛ اصاًل ويژه بود. روحانی 
داشت، دکتر داشت، بچه ها همگی زبده بودند. خیلی از بچه ها از جمله حسین، 

اهل نماز شب بودند.
بیشتر  فکر می کردم صبح شده، چون  بیدار می شدم  از خواب  اوقات  گاهی 
بچه ها در حال نماز بودند، درحالی که نماز شب می خواندند. بعد از نماز صبح، 
زيارت عاشورا می خونديم. بعد کارها و مسئولیت های مربوط به جبهه رو انجام 

می داديم.
يک شب به ما چندتا گونی دادند پر کنیم و باهاش سنگر درست کنیم. اون شب 
تا ظهر گونی پر کرديم. متوجه شدم برای تکمیل يه سنگر خوب، گونی ها خیلی 
کم هستن. روی هم گذاشتیم، بلندی سنگر يک متر هم نشد. بايد چهارتامون تو 

سنگر می رفتیم، اما جا نمی شديم. گونی کم بود.
وقتی  نداشتیم.  هم  ديده بانی  سنگر  تازه  می کرديم.  تکمیلش  شب  تا  بايد 
می نشستیم، فقط تا کمر استتار داشت، ترکش گیر بود، يعنی به راحتی ترکش 
بهمون اصابت می کرد. من که قدم بلند بود، پاهام از سنگر بیرون افتاد. در حقیقت 

من تو سنگر جا نمی شدم. حسین گفت:
ـ محمدرضا بشین، اون طوری ديده می شی!

ـ جا نمی شم حسین.

ـ من بیرون وامیسم.
ـ اصاًل حرفشو نزن.
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ـ ولی پاهات بیرون می مونه.

ـ سعی می کنم جمعش کنم.
اون شب خمپاره زياد زدند. ساعت پنج صبح تازه هوا روشن شده بود که انگار 
به خاطر کوچکی سنگر متوجه ما شدند. همون طور که پاهام بیرون بود، بلند شدم 

يواش نگاه کنم.
ـ بچه ها يواش بلند شین. بايد يه جای امن پیدا کنیم.

ـ کجا بريم؟ اينجا صافه. پستی بلندی نداره.
ـ من دارم نیروهاشون رو می بینم.

حسین گفت:
ـ بچه ها قراره پیلت بیارن. اگه به موقع برسن، می شه يه کارايی کرد.

منطقه خیلی ناامن بود. بايد با پیلت فلزی که سقف های موقت سنگر بود، 
سنگر درست می کرديم. ساعت شش صبح آتش دشمن زياد شد. يک خمپاره 
پايین خاکريز خورد. سنگر و جان پناه درستی هم نداشتیم. از همه طرف ترکش 
می اومد. ما چهار نفر بوديم. چندين ترکش مستقیم خورد به پوتین من. يه دونه 
بزرگ و چندتا کوچک وارد پوتینم شدند. به خاطر اينکه پاهام بیرون از سنگر بود، 
ترکش خوردم. احساس سوزش شديدی کردم. سیدحسین کمک کرد بند پوتین 
را باز کردم. انگاری ترکش به پاهام دوخته شده بود، چون پاهام از پوتین بیرون 
نمی اومد. از بغل جورابم خون می زد بیرون. امیرحسین شريفی که اون موقع در 

سجده بود، ترکش روی شانه اش خورد. حسین به من گفت:
ـ بايد بری عقب.

ـ نه اينجا بهم احتیاج دارن.
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من از رده خارج شدم. ساعت هشت من رو به عقب برگردوندند. ترکش هايی 
که به امیرحسین شريفی خورد، اون قدر شديد بود که نمی توانستند ترکش رو 

دربیارن و پانسمانش کنند. فرو رفته بود تو بدنش.
گفتم پای من رو پانسمان کنید تا بلند شم کمکتون کنم. پوتین رو بیرون 
پوتین نمی رفت. نمی شد  تو  پام  پانسمان کردند. حاال ديگه  پام رو  کشیدند و 
سراغ  رفت  حسین  قوطی.  داخل  کردند  پامو  آوردند  قوطی  يه  باشم.  پابرهنه 

امیرحسین.
ـ امیرحسین خوبی؟

با صدای بی حسی آرام گفت:
ـ خوبم، نگران نباش.

اما به خاطر آتش  با ما فاصله ای ندارن،  ـ يه کم صبر کنی بچه ها می رسن. 
عراقی ها نمی تونن بیان اينجا.
ـ مهم نیست، طاقت میارم.

حسین چفیه اش را باز کرد و شانه ی امیرحسین را بست. لحظه ای که آتش 
کم شد، امدادگرها اون رو به عقب بردند. اون روز بچه ها سعی کردند سنگر رو 
ناهار  هم  با  پیش حسین  برگشتم  می زدم.  همه جا سر  به  منم  کنند.  بزرگ تر 

خورديم.
محمد طاهرزاده مسئول مخابرات گردان بود، اما بهداری چهارتا سنگر پايین تر 
بود. سنگر فرماندهی را زدند. عمو يعقوب فرمانده مون شهید شد. نظام علی فتحی 
رو به جای عمو يعقوب معرفی کردند. اون روز نظام علی، جعفر انصاری، مهدی 
خاکپور و جواد يحیايی هم زخمی شدند. علی امامی هم داخل سنگر ما بود. اون 
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هم تیر مستقیم خورد تو شکمش. سريع رفتم کنارش گفتم:
ـ چی شده؟

شکمشو گرفته بود، اما تیر به فانسقه اش خورده بود. به فلز روی کمربندش 
خورده بود، اما ضربه رو احساس کرده بود. اون قدر شديد بود که فکر می کرد تیر 

خورده.
گفتم:

ـ اون روزا تو جبهه رزمنده ها فقط می جنگیدن، يا فرصت برای کارهای ديگه 
هم داشتن؟

ـ جبهه در دوران دفاع مقدس فقط تک بعدی )مثاًل نظامی گری( نبود و به تمام 
معنا يک زندگی بود با همه ی خنده ها، ناراحتی ها، درس  خواندن ها، کار کردن ها، 

عبادت ها، ورزش ها و... .
قشنگی جبهه در اين بود که همه چیز جای خودش بود و رزمنده ها از کارهای 
خوب غافل نمی شدند. از جمله کارهای روزانه و مداوم بین بچه ها ـ به خصوص 
در زمان های غیر از عملیات ـ ورزش بود. از نرمش های صبحگاهی تو میدون 

صبحگاه دوکوهه تا ورزش های حرفه ای تر مثل باستانی، فوتبال و... .
ورزش باستانی به خاطر خصلت و خوی پهلوانی که در اون موج می زد، در بین 
رزمنده ها خیلی طرفدار داشت، ولی بقیه ی ورزش ها هم با توجه به موقعیت ها و 

امکانات به کار گرفته می شد.
در اوضاع و احوالی که سخت نیاز به تحرک بود، کاستی های لوازم جنگی 
نمود نداشت. بعضی باستانی کار می کردند، درحالی که قابلمه ی غذا ضربشان 
بود و تفنگ، میل و تخته شنايشان و قبضه ی آر پی جی، کباده شان. از پوکه ی 
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توپ 106، میل درست می کرديم، دسته ای به آن جوش می داديم و اگر قابلمه ی 
غذا نبود، منبع آبی را که با ترکش ضدهوايی آبکش شده و بالاستفاده بود، طبل 

می کرديم. به هر ترتیب، خودمان را حرکت می داديم.
دوشکا،  پوکه ی  از  اسب  به جای  کالش،  پوکه ی  از  سرباز،  مهره ی  به جای 
پوکه ی  از  شاه  به جای  و  میلی متری   57 ضدهوايی  پوکه ی  از  وزير  به جای 
اقالم  با  را  اين شطرنج  استفاده می کرديم. حاال صفحه ی  ضدهوايی تک لول 

ذکرشده در نظر بگیريد.
شطرنج در جبهه دونفره نبود، اغلب سه، چهارنفره يا بیشتر بود. بعضی چفیه را 
صفحه شطرنج می کردند؛ به اين ترتیب که تعدادی از مربع های آن را مانند صفحه 

شطرنج واقعی سیاه می کردند.
گفتم:

ـ شنیدن اين چیزا برام جالبه... تابه حال فکر می کردم تو جبهه فقط جنگ بود 
و...

ـ اين طور نبود. مثاًل برای بازی فوتبال يک تیم ايرانی می شديم، يک تیم 
عراقی. به محض اينکه دروازه ی دشمن گل باران می شد، همه با اهلل اکبر تشويق 
می کردند و به هیجان می آمدند. در ضمن، بازی نیروهای عراق فرضی را مسخره 
می کرديم و به عربی شکسته بسته به آن ها متلک می گفتیم، اما وقتی عراقی ها 
به ما گل می زدند، همه عصبانی می شدند. عده ای در خون و آتش، عده ای در 

پول خلق، هر دو رقصیدند، اما اين کجا و آن کجا؟
گفتم:

ـ با سیدحسین چطوری آشنا شدی؟ از قبل دوست بودی يا...
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ـ من و سیدحسین در سال 58 با هم آشنا شديم، تو مدرسه و اين رفاقت تا 
سال ها ادامه پیدا کرد.

ـ چی شد رفتین جبهه؟
ـ من و حسین با هم قرار گذاشتیم به هر طريقی شده، رضايت خانواده ها رو 
برای رفتن به جبهه جلب کنیم. حسین مشکل زيادی نداشت، منم خدا رو شکر 
تونستم خانواده ام رو راضی کنم. چندين بار رفتیم و برگشتیم، اما بار آخر، خب 

حسین شهید شد و من...
آقامحمدرضا هر زمان از شهادت حسین صحبت می کرد، حال خاصی پیدا 

می کرد. من سکوت کردم. او گفت:
ـ در عملیات کربالی 4 حسین به يکی از برادران سپاهی که پسته ی کوهی 

رو با پوست سخت می جويد، گفت:
ـ اصغری دندونات خراب می شه!

لبخندی زد و گفت:
ـ يک ساعت بیشتر با اونا کار ندارم. بعد از اون چه خراب، چه درست! مهم 

نیست...
انگار می دونست، يک ساعت هم طول نکشید، خمپاره خورد تو صورتش و 

شهید شد.
ـ نحوه ی شهادت سیدحسین چی؟

ـ ما در مرحله ای به دژ دشمن رسیديم که پاکسازی نشده بود. عراقی ها مین 
کار گذاشته بودند. اون معبر لو رفته بود و ما نمی دونستیم. روزی که حسین شهید 

شد، قرار بود اون روز حمله کنیم. مسئول گردان گفت:
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ـ کی می تونه بره جزيره ی بوارين و خبر بیاره؟ ما بايد بدونیم حمله کنیم يا نه. 
کی می تونه جون اين چند نفر رو بخره؟

حاال وقتش بود که حسین رشادتش رو نشون بده. زودتر از همه دست بلند کرد 
و اعالم آمادگی کرد. بچه ها نگاهش می کردند. حاجی گفت:

ـ اين رفتن ممکنه برگشتی نداشته باشه حسین!
سکوت... اين تنها جواب حسین بود. چند لحظه بعد گفت:

ـ من می رم حاجی.
اين حرِف حسین بود. همگی به سمتش رفتند. گويی همه می دانستند که اين 
آخرين ديدار حسین است. با او خداحافظی می کردند. آن هايی که به او نزديک تر 
بودند، او را بیشتر در آغوش خود می فشردند. شايد برگشتی در کار نباشد؛ اما 
حسین مصمم است. اصاًل برای ديدار معشوقش به جبهه آمده، آمده تا لقای 
حق را لبیک گويد؛ آمده به آرزويش برسد و امام خويش، امام حسین)ع( عشِق 

زهرا)سالم اهلل علیه( را زيارت کند.
حسین با قدم هايی استوار به سوی بوارين رفت. در راه ذکر می گفت. اين را يکی 
از همرزمانش شنیده بود. موقعی که به سمت جلو حرکت می کرده، در حال گفتن 
ذکر بوده. با ديدن نیروهای زياد دشمن که در آن قسمت کمین کرده اند، متوجه 

می شود دشمن نقشه هايی دارد. با حاجی تماس می گیرد و خبر می دهد:
ـ اين قسمت نیاين. دشمن با نیروهای زيادی اينجا در کمینه، اما عملیات لو 

رفته و...
آتش به اون قسمت متمرکز شده بود. با اژدر منهدمش کرديم. اژدر خودش 
منفجر می شه و راه رو باز می کنه. دشمن متوجه اين انفجار شد و آتش رو روی 
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اون نقطه متمرکز کرد. بچه های ديگه به سمت نهر خّین هجوم بردند. اون جا 
انواع و اقسام سیم خاردار و موانع وجود داشت. شش نفر از بچه ها همون موقع 

روی دژ شهید شدند.
نفس بلندی کشید و روی مبل جابه جا شد و دوباره گفت:

ـ عملیات کربالی 4، روز چهارم دی ماه بود.
مورد شهادت سیدحسین  در  فهمیدم صحبت  لحظه ای سکوت کرد.  دوباره 

حسینی برايش کاری سخت است.
دوباره گفت:

ـ حسین همون جا شهید شد. نتونستیم جنازه اش رو برگردونیم عقب. 35 روز 
جنازه ی حسین و پنج تا ديگه از بچه ها کنار دژ موندند.

25 روز بعد عملیات کربالی 5 شد. وقتی عملیات کربالی 5 انجام شد، يک 
اون  باز هم توی  اون روز من  برگردونیم عقب.  بعد تونستیم جنازه ها رو  هفته 
منطقه بودم. جنازه ی حسین بعد از 35 روز هنوز سالم بود. گريه می کردم. چندتا 

از بچه ها کبود شده بودند. کلی نی روی بدنشون ريخته بود.
با وجودی که زمستان بود، اما هوای جنوب شرجی بود. اون جا تله گذاری شده 
بود و جرأت نمی کرديم جنازه ی شهدا رو برداريم. به خاطر همین چندين روز 

موندند.
آقای محمدخانی با حالی دگرگون اين شعر رو در وصف دوست خوبش حسین، 
که اآلن در جوار خدای متعال بیتوته کرده بود، خواند و به همه ی ما فهماند که 

بعد از 28 سال هنوز هم خاطرات حسین در ذهنش زنده است.
خداحافظ برای تو چه آسان بود
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ولی قلب من از اين واژه لرزان بود
خداحافظ برای تو رهايی داشت
برای من غم تلخ جدايی داشت
خداحافظ طلوع من غروب من

خداحافظ تو ای محبوب خوب من
سالم تو طلوع پاک شبنم بود

غروب ظلمت و تاريکی و غم بود
سالم تو شروع آشنايی ها

نويد مهربونی ها تمام هم زبونی ها
خداحافظ طلوع من، غروب من

خداحافظ تو ای محبوب خوب من
تا لحظاتی سکوت بود. اصاًل بايد همگی سکوت می کرديم؛ به احترام حسین 

بايد سکوت می کرديم.
مادر حسین پرسید:

ـ چرا به ما سر نمی زنی آقامحمدرضا؟ اين همه سال نیومدی سر بزنی!
ـ راستش از شهید خجالت می کشم، احساس دين می کنم.

گفتم:
ـ خاطره ای دارين برامون تعريف کنید؟

اسیر کرديم. روزی که  رو  بود که يک سرباز عراقی  آخرهای جنگ  بله.  ـ 
می برديم تحويلش بديم، تو راه لب به سخن باز کرد. البته عربی حرف می زد، اما 

يکی از سربازها ترجمه می کرد. گفت:
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ـ می خوام براتون يه چیزی تعريف کنم. تو جبهه يه بار تیر خوردم و خون زيادی 
ازم رفته بود. ايرانی ها ما را محاصره کرده بودند. چشمانم تار می ديد که متوجه 
شدم يک ايرانی داره به سمتم میاد. نفسم را حبس کردم تا نفهمه زنده هستم. 
تا من رو برگردوند، ناگهان نفسم زد بیرون. تا فهمید زنده هستم، جلويم نشست 
و من هم پیراهنم را به نشان اينکه اسیر شده ام جلويش گرفتم. ديدم عربی بلد 

است، بچه ی خوزستان بود. پرسید:
ـ اسمت چیه؟

ـ علی، علی کاظم.
ـ تو اسمت علی هست و با ما می جنگی؟! شیعه هستی؟

ـ آره.
ـ خونه ات کجاست؟

ـ نجف.
تا گفتم نجف، بغض اين بسیجی ترکید و در حال گريه بود که گفت:

ـ کجای نجف؟
ـ اون کوچه ای که تهش به حرم حضرت علی می خوره.

ديدم داره گريه می کنه. بهم گفت:
ـ اسمت علی هست و شیعه هستی، خونه ات هم کنار حرم حضرت علی، عشق 

ما ايرانی هاست، بعد داری با ما می جنگی؟!
سرم رو انداختم پايین، ولی توبه نکردم. بعد گفت:

ـ می دونی آرزوم چیه؟
ـ نه.
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ـ آرزوم اينه که شهید بشم و به رسم شما من رو دور ضريح خوشگل حضرت 
علی)علیه السالم( بچرخونن و روبه روی حرم امامم دفنم کنند.

پیراهنی را که تو دستام بود، گرفت و پوشید، داشت اشک می ريخت که يهو 
گفت:

ـ برو، آزادی!
ـ چرا؟

ـ چون شیعه هستی و اسمت علی هست، برو.
پا شدم دويدم، دور شدم اما ديدم که هنوز نشسته و داره گريه می کنه، دويدم 
و از حال رفتم. چشم که باز کردم، ديدم تو بیمارستان هستم. همه ی اقوام دورم 

بودند، پدرم گفت:
ـ علی کاظم، تو زنده ای؟

ـ تعجب کردم، گفتم آره، چطور؟
ـ ما ديروز تو رو دفن کرديم!

تعجم بیشتر شد. ادامه داد:
ـ ديروز يه جنازه اومد که صورتش کاماًل سوخته بود و نمی شد تشخیص داد، اما 
لباس تو تنش بود و تو جیبش پالک تو بود. ما هم به رسم اعراب برديم و دور ضريح 

امام علی چرخونديم در قبرستان درست روبه روی حرم امام علی دفنش کرديم.
به شدت اشک می ريختم، همه تعجب کرده بودند. خودم را انداختم پايین تخت، 

سجده کردم، گفتم:
ـ خدايا من کیا رو کشتم؟ خدايا لعنت به من.

آخر هم گفتم: خدايا يعنی توبه ی منو قبول می کنی؟
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همگی در خانه ی سیدحسین حسینی تا لحظاتی در سکوت به آقای خان محمدی 
رزمنده ی همسنگر شهید نگاه می کرديم. گفت:

ـ در يک برهه از زمان انسان های وارسته ی عجیب وغريبی جمع شده بودند. 
گويی اصاًل اهل زمین نبودند و برای چند صباحی آمدند و رفتند و ما همچنان 

مبهوت گفتار و کردار آن هايیم.
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آن روز هرچه از همرزمان سیدحسین می پرسیدم و جواب می گرفتم، تندتند 
يادداشت برمی داشتم.

از همرزم حسین آقا پرسیدم:
ـ قرآن توی جبهه چه جايگاهی داشت؟

لبخند زد و گفت:
ـ بچه ها توی جبهه، همه ی مناطق، با قرآن زندگی می کردند و به قرآن اقتدا 
می کردند. يک روز که هوا خیلی هم گرم بود، توی جزيره، خاکريز بچه ها کوتاه 
و بدون سنگر بود و در کنار آن جاده ای بود که تانک های دشمن به سرعت از 
روی آن پیش می آمدند. در چنین موقعیت سختی که هر کس به طرفی می دويد 
و تالشی را آغاز کرده بود و فريادی می زد و دشمن هم باران شديد گلوله خود 
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را به طرف نیروهای ما بی امان ادامه می داد، با کمال تعجب ديدم يکی از بچه ها 
در گوشه ای )بی توجه به همه ی هیاهوها( نشسته و قرآنش را از جیبش بیرون 
آورده و آرام زمزمه می کنه. من و حسین چند قدم آهسته به او نزديک شديم، 

نمی خواستیم آرامش باورنکردنی و عجیبش رو برهم بزنم، آرام سؤال کردم:
ـ توی اين موقعیت خطرناک، کاری مهم تر از قرآن خوندن پیدا نمی شه؟

ـ  آرام صورت خود را برگرداند، نگاهی به من کرد و با تبسم زيبايی گفت:  قرآن 
به انسان نیرو و آرامش می ده و من در اين شرايط احتیاج به قدرت و آرامش دارم. 

وقتی توان و آرامش الزم از قرآن رو گرفتم، به انجام وظیفه ام مشغول می شم.
من و حسین به هم نگاه کرديم. تا لحظاتی به خوندن قرآن ادامه داد و بعد 
قرآن رو بوسید و در جیب روی سینه اش گذاشت و خیلی آرام و با اطمینان حرکت 
 کرد. در کنار جاده شیاری وجود داشت که عمق آن به اندازه طول قد يک انسان 
بود. همراه چندتا از بچه ها از داخل شیار از مقابل خاکريز عبور کردند و خودشون 
رو به نزديک دشمن رساندند. دشمن شیار رو زير تیربار شديد خود گرفت، ولی 
اون رزمنده خودش رو مقابل تانک دشمن رساند. آر پی جی رو آماده کرد و در يک 
لحظه با فرياد اهلل اکبر تانک را هدف گرفت. تانک آتش گرفت و متوقف شد. با 
متوقف شدن تانک آتش گرفته، تقريبًا  جاده مسدود شد. به ناچار، همه ی تانک ها 
متوقف شدند، ولی او دست بردار نبود. گلوله  ی ديگری آماده کرد و تانک بعدی را 

هم با ياری قرآن و چابکی به آتش کشید.
فرياد تکبیر از هر طرف بلند شد. تانک های دشمن همه متوقف شدند. گروهی 

از نیروهای دشمن، از تانک های خود بیرون آمده، پا به فرار گذاشتند. گفتم:
ـ پدرم همیشه به من می گفت جز خدا هیچ کس نمی تونه انسان رو از سختی 
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بیرون بیاره. به نظرم اين امر توی جبهه به وضوح ديده می شده.
ـ بله.

رو به سمت هم سنگر ديگر سیدحسین که گوشه ی اتاق روی مبل نشسته 
بود، گفتم:

ـ چطوری می تونیم قطره ای از دريای مقام اين شهدا رو به دست بیاريم؟ اصاًل 
اين کار شدنیه؟

َُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتقاُموا«، هر  ـ براساس کالم الهی که فرموده است »الَّذيَن قالُوا َرب
کس که خالصانه پروردگارش را بخواند و در راه وصول به او گام بردارد و بر 
اين حرکت خالصانه مداومت و استقامت ورزد، به مقام عنديت و رزق آسمانی 
شهدا نائل گردد )البته با توجه به حفظ مراتب، يعنی هر کس به اندازه ی همت 
و وسعت روحی خويش به مرتبه ای از اين مقام منیع دست می يابد و همه در 
يک مرتبه و درجه نیستند و باالترين مرتبه، مرتبه ی نبی مکرم و معصومین او 
است(. در روايتی از امام صادق)ع( آمده است که درباره ی مصداق آيه ی سی ام 
َُّنا اهلُل... همان امامان هستند و  سوره ی مبارکه ی فصلت فرموده اند: الَّذيَن قالُوا َرب
هر کسی از شیعیان ما که در پیروی از ما استقامت ورزد و تسلیم واليت ما باشد 
و از دشمنان ما و آنان  که پذيرای واليت ما نیستند، دوری کند و حقايق ما را از 
قلب های بیمار آنان حفظ کند، مصداق اين خواهد بود و مالئکه از جانب خداوند 
متعال بشارت به بهشت می دهند و از او استقبال می کنند. همین شهدای خودمان 

مصداق اين حديث هستند.
عکس سیدحسین را نگاه کرد و گفت:

ـ سید دستت درد نکنه، با ديدن عکست دوباره خاطرات گذشته رو توی ذهنم 
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مرور کردم و به ياد آوردم که چه عزيزايی رو اون جا از دست داديم. رو به سمت 
من که می نوشتم، گفت:

- ذهن من پره از خاطرات شلمچه، چون که در سه مرحله عملیات کربالی 4 
و 5 و در کربالی 8 به چشم خودم کربالی حسینی و امتداد خط سرخ عاشورا 
پر  که  دوستانی  دادم،  از دست  اون جا  رو  دوستانم  بیشترين  و  کردم  رو حس 
کردن جاشون خیلی مشکله. به جرأت می گم، اکثر فرماندهان ناب و دست اول 
لشکرهامون از فرمانده لشکر و معاون لشکر و تیپ و گردان گرفته تا رده های 
پايین تر، اون جا بهشتی شدن، مثل حاج حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام 
حسین)علیه السالم( و حاج قاسم میرحسینی قائم مقام لشکر 41 ثارا... که خودم 

افتخار داشتم مدتی رو در کنارش ادای تکلیف کنم.
ـ خاطره ای دارين از زمانی که با سیدحسین بودين؟

زهرا)سالم اهلل علیه(  برای شهادت حضرت  مراسمی  بود  قرار  يه شب  آره.  ـ 
برقرار باشه. يه چهل، پنجاه روزی قبل از شهادت حسین بود. من ايستادم روی 
انگشت های پام و المپ رو چرخاندم. تاريکی پرده انداخت تو چادر. چشم، چشم 
را نمی ديد. بچه ها به سجده افتادند با همان لباس غواصی و هم صدای رزمنده ی 

مداح شدند که پرسوز می خواند »بريز آِب روان اسماء، ولی آهسته، آهسته«.
همه توی حال خود پیشانی بر خاک بودند که يک آن شنیديم مداح، حضرت 
زهرا)سالم اهلل علیه( را از عمق جان صدا زد و بدون اينکه دعا کند، سر از سجده 
برداشت و شروع کرد به گريه کردن. لحظه ای بعد سیدحسین بیرون رفت. طاقت 
نیاوردم، به دنبالش رفتم. خواستم صدايش کنم، اما نتوانستم. رفت رسید کنار 
ُکنده نخلی و زانو زد و پیشانی گذاشت بر روی خاک. رفتم جلو دست روی 
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شانه اش گذاشتم تا بفهمد من آنجا هستم. هر قدر سعی کردم از او بپرسم چه 
شده و چه ديده، نتوانستم. اونم چیزی نگفت. فقط گفتم »تا عملیات فقط چهل 
روز باقی مونده، يعنی يک اربعین. نکنه همین عددهاست که...« دوباره سر به 

سجده گذاشت. گفتم:
ـ چی تو دلت گذشته حسین؟ بگو.

بلند شد و لب گزيد و در سکوت راه افتاد و با گام های بلند رفت. صدايش 
کردم، برگشت و فقط نگاهم کرد. همه ی آن هايی که در ماه های آذر و دی در 
جنوب بوده اند، می دانند که چه سرمای استخوان سوزی دارد، چه برسد به آموزش 
غواصی و شنا در آن ماه ها. نزديک عملیات کربالی 4 بود، فکر می کنم 27 
آذر بود. کار با جديت شروع شد. به هر کس اسلحه ای متناسب جثه و قدرتش 
می داديم و يا هر کس می توانست اسلحه ی مورد نظر خودش رو انتخاب می کرد.

نفس بلندی کشید و گفت:
ـ چه روزايی بود، ديگه هیچ وقت تکرار نمی شه. اصاًل مثل اون بچه ها... از نظر 

من... انگار زمینی نبودند.
او نیز مانند دوستش دل نوشته ای در وصف شهید حسینی خواند؛ کلماتی که از 

روح و قلب همه ی حاضرين در مجلس بلند می شد و بر دل می نشست:
تنها تويی در آسمان قلبم

که مثل ستاره می درخشی در شب های تیره و تارم
که هر سحرگاه مثل خورشید طلوع می کنی در قلب عاشقم

با طلوع تو ای حسین...، غمی ديگر در دلم نیست
احساس آرامش می کنم وقتی که تو نورانی کرده ای سرزمین قلبم را
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به  اوج می گیری و مرا  قلبم،  پرواز می کنی در  پرنده ای  تنها تويی که مثل 
باالترين نقطه ی آسمان می رسانی.

تويی که مثل باران بودی بر کوير تشنه ی جبهه ها... با حضورت و با طراوت 
قطره های مهربانت.

يه روز نزديک غروب همراه ده تا از بچه ها رسیديم به يک کانال بلند. در حال 
پیشروی بوديم برای شناسايی. بچه ها خوشحال بودند که جونشون از تیر مستقیم 
اسلحه های سبک و خمپاره اندازها و دوشکاهايی که گوشه وکنار پنهان شده بودند، 

حفظ می شد.
هر لحظه صدای سوت خمپاره و دوشکا می اومد. با شنیدن هر سوت، بچه ها 
از صداها  بعضی  می گرفتند.  را  خود  و گوش های  کانال  می کشیدند کف  دراز 
ضعیف بود و مشکل می شد مسیر عبورشان را تشخیص داد، اما بعضی ها اون قدر 

شديد بود که تا لحظاتی گوش هامون نمی شنید.
حسین و عباس امیری به عقب برگشتند تا به کمک يکی از رزمنده ها به اسم 
قاسم بروند. قاسم آرپی جی زن بود و به سختی با وسايل روی دوشش راه می رفت 
و نمی توانست پا به پای ديگران حرکت کند. يک لحظه صدای خمپاره و... ديدم 

قاسم ترکش به سرش خورده. افتاد روی زمین و يا فاطمه)س( گفت.
بچه ها سريع به کمکش رفتند. خون از گوش ها و دهان قاسم آرام آرام بیرون 

می ريخت. آرام لبخند زد و گفت:
ـ بی بی جان! ممنونم که اومدی، ممنونم.

دست روی سینه اش گذاشت ادای احترام کند که نفسش قطع شد و سرش 
روی زمین افتاد. بچه ها هیچ نمی گفتند. بعضی ها گريه می کردند. به هر سختی ای 
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بود، جنازه ی قاسم رو برداشتیم.
قاسم مادر نداشت. پرورشگاهی بود. به سختی درس خونده بود تا مهندس بشه، 

اما انگار بی بی حضرت زهرا رو ديده بود.
برگه هايم را جابه جا کردم و رو به آن رزمنده گفتم:

ـ امثال ما،  اون روزها جنگ رو فقط از قاب تلويزيون می ديديم. خیلی از مردم 
اين کشور از اين ها خبر نداشتن.

گفت:
ـ اون روزا يه امتحان الهی بود. هر کس از اين خرمن توشه ای برداشت، برد 

کرد، اما...
و ديگر هیچ نگفت. به مادر سیدحسین گفتم:

ـ شما چطور از شهادت سیدحسین با خبر شدين؟
ـ يه شب قبلش بی خودی دلشوره داشتم. سیدمهدی سعی می کرد با حرف های 
امیدوارکننده من رو آرام کنه، اما من انگار منتظر خبری بودم. روز بعد يه رزمنده 

ساک حسین رو آورد و گفت:
ـ حسین مفقود شده. وقتی تیر از پشت بهش خورده، شهید شده و افتاده سمت 

دشمن. کسی پیداش نکرده.
رزمنده های همراهش فکر می کردند مفقود شده. همون موقع که تنها می ره تا 

منطقه رو شناسايی کنه، تیر خورده بود و...
رزمنده ای که ساک رو داد، خیلی ناراحت گفت:

ـ سیدحسین شهید شده، رفته پیش خدا.
وقتی ساکش رو به دست گرفتم، کلی گريه کردم. حسین گل سرسبد بچه ها 
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بود. همون روز که ساکش رو باز کردم، لباس ها و وصیت نامه اش داخل ساک بود. 
لباساش رو بغل گرفتم و گريه کردم. سیدمهدی رفت مسجد. راست گفته اند مردها 
دوست ندارند اشکشون رو کسی ببینه. پدرش رفت در سکوت و سر به سجده گريه 

کنه. خدايا چه حالی داشتیم وقتی وصیت نامه شو باز کرديم. نوشته بود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خداوند متعال و سالم و درود به پیشگاه حضرت بقیه اهلل اعظم امام 
زمان)عج( و نايب بر حقش خمینی بت شکن و با درود فراوان به ارواح طیبه ی 
کلیه ی شهدای راه حق و فضیلت و با آرزوی پیروزی عاجل و کامل برای شما 
رزمندگان جبهه ی حق و امید. توفیق و ثبات قدم برای شما سالکین طريق الی اهلل 
و همچنین با سالم به پدر و مادر عزيز و گرامی ام، وصیت نامه ی خويش را با 
اقرار و گواهی دادن به وحدانیت ايزد متعال، اين امیِد همه ی محرومان و ياور 

مستضعفان و اين معشوق تمامی سالکین صراط رستگاری آغاز می نمايم.
پس از آن اقرار می کنم به رسالت حضرت محمد مصطفی)صلی اهلل علیه واله وسلم( 
ائمه ی  تن  دوازده  و  انبیاء  خاتم  و  مردمان  هدايت  جهت  خداوند  فرستاده ی 
معصومین جانشینان و ادامه دهندگان راستین راه او می باشند. معبودا اقرار می کنم 
که قرآن کتابی آسمانی است و کالم توست و به پیامبرت نازل فرمودی تا چراغ 
هدايت مردم تا روز قیامت باشد. همچنین شهادت می دهم که بعد از اين دار فانی 
و دار بقاء و بَعث و حشر و حساب و کتاب و میزان در کار و بازگشت همه به سوی 

توست که اناهلل و انا الیه راجعون.
در  غرق  سراپا  که  بازگرديم؟  تو  به سوی  رويی  چه  با  و  معبودا چگونه  ولی 
معصیتیم. بارالها! تو ما را فرمان داده بودی که فرمانبر و مطیع شما و اولی االمر 
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باش، ولی شاهد بودی که چگونه بر خالفتان عمل کرده و عهدشکنی نموده ايم 
و نه تنها نتوانستیم آن طور که شايسته ی مقام ربوبی توست شکرگزار نعمت هايت 
باشیم که در موارد زيادی تو را نافرمانی نموده و از دستوراتتان سرپیچی و طغیان 
نموده ايم. ولی باوجوداين تو همیشه نسبت به ما مهربان و معطوف بوده ای و با 
فضل و کرامت با ما رفتار نموده ای و با همه به درگاه رحمتت طلب غفران و 

آمرزش گناهان خويش را داريم.
اللهم عاملنا به فضلک و ال تعاملنا به عدلک

ای ملت ايران! بدانید که ما در برهه ی زمانی حساسی زندگی می کنیم و در 
زمانی در رهبری چون روح اهلل که يکی از بندگان خالص خداوند است، با رهبری 
پیامبرگونه ی خويش، ملت ما را که در حال سقوط به قعر اسفل السافلین بود عزت 
بخشید و آنان را شايسته عروج به قله های رفیع خلیفه اللهی نمود و اين چیزی 

نبود جز تحقق وعده های خداوند خويش که نويدبخش آن ها به ما بود.
»إِنَّ اهلَل ال ُيَغیُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّی ُيَغیُِّروا ما بَِأنُْفِسِهْم« پس قدر اين زمان و اين 
رهبر را بدانید و مطمئنم که می دانید و تا آخرين قطره ی خون خويش پشتیبان 

رهبر و واليت فقیه باشید.
به جبهه گريزانند هم عرض  از رفتن  به هر علتی  از کسانی که  به بعضی 
می کنم برخیزيد و اين امام برحق را ياری کنید. مبادا ندای وجوب کفايی حضور 
در جبهه را سر داده باشد و نیرو به حد کفايت نرسیده باشد که فردفردتان در 
پیشگاه باری تعالی مسئول و مقصر خواهید بود. زمانه، زمانه ی خون دادن است 
و ايثار جان و مال. آخر تا چه هنگام همچون ستوران سر در آخور بی خبری فرو 
بردن؟ و نسبت به مسائل اجتماع خويش بی تفاوت ماندن؟ آخر تا چه زمان به 



افالکِی زمینی68

فکر جمع کردن مال و منال دنیوی و عیش و عشرت بودن؟ مگر نه اين است که 
»مالحیوه الدنیا اال مطاع الغرور« يعنی زندگانی دنیا جز سرگرمی و کاالی فريبنده 
نیست. تا چه موقع انسان خويش را به اين آلت لهوولعب بفريبد. برخیزيد و به فکر 
ساختن دارالبقای خويش باشید. چنگال خويش را از اين دار فانی برهانید و چنگ 
بر حبل المتین زنید. مرگ سرخ را برگزينید که ارجح است بر زندگی خفت بار. 
ندای امام را پاسخ گويید که اين نه چیزيست که مختص اين زمان، که چهارده 
قرن است که پیامبر)ص( و ائمه ی طاهرين)سالم اهلل علیهم( آهنگ جهادشان را 

حتا بر علیه مسلمین جاهل در گوش هايشان نهیب زده اند.
دل های  محرک  قلبمان  گوش های  در  حسین)ع(  اباعبداهلل  ندای  هنوز 
مجروحمان است که )الحیاُت عقیده و الجهاد( مسلمان بودن نه به انجام تکالیف 
ساده مثل نماز خواندن، روزه گرفتن و شرکت در مراسم تنها نیست، بلکه در 
مواقع حساس است که انسان بايستی تسلیم بودن خويش را در قبال فرمان 
خداوند به ثبوت برساند و مثل حضرت اباعبداهلل حسین)ع( به پا خیزيد و قیام 
نمايید و مال و جان خويش را فدای اهداف عالیه ی اسالم نمايید و در زمان 
جنگ است که به تعبیر قرآن کريم افراد مؤمن از منافق تمیز داده می شوند. »ما 
أَصابَُكْم يَْوَم الْتََقى الَْجْمعاِن فَِبإِذِْن اللِه َو لِيَْعلََم الُْمؤِْمننَي * َو لِيَْعلََم الَّذيَن نافَُقوا« 

پس جبهه ها را خالی نگذاريد و جنگ را سرلوحه ی تمامی کارهايتان قرار هید 
که عزت و شرف ما بستگی به اين جنگ دارد و تا وقتی که اين جنگ به پاست، 
تکلیف و ِدين از هیچ يک از افراد ساقط نمی شود و فردفرد شما در قبال اداره ی 

اين جنگ مسئول می باشید.
به تمامی خواهران دينی هم تأکید می شود که سعادت دنیا و آخرت شما در گرو 
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حفظ اکمل حجاب است و با رعايت حجاب کامل اسالمی و حضور همه جانبه ی 
خويش در تمام صحنه های انقالب مشت محکمی باشید بر دهان کسانی که با 

شعار آزادی زن، اسارتی نوين را برای آنان به ارمغان آورده اند.
]...[تذکری هم به رزمندگان عزيزم دارم که بدانید پیروزی های شما مديون 
نفرات و تجهیزات نظامی  ايمان و تقوای شما عزيزان است. تعدد  اخالص و 
بردن  باال  در  نمی آمده اند؛ پس  به حساب  در جنگ  تعیین کننده  عامل  هیچ گاه 
حالت معنوی جبهه و افزايش ايمان و تقوا و خلوص نیت خويش بکوشید و هرگز 

سستی به خود راه ندهید تا پیروزی ان شاءاهلل سريع تر حاصل گردد.
و اما پدر و مادر عزيز و گرامی ام! شما حق بسیاری بر گردن من داريد و برای 
و  وظیفه  و  متحمل شده ايد  را  بسیاری  زحمت های  من  آخرت  و  دنیا  سعادت 
مسئولیت خويش را به نحو احسن به انجام رسانیده ايد. من در اينجا ضمن طلب 
حاللیت و عذرخواهی از زحمات بی دريغ شما، تقاضامندم در فقدان من صبر پیشه 
کنید و درصورتی که گريه تان گرفت، به  ياد مصیبت وارده بر اهل بیت پیامبر)ص( 
و مخصوصاً حضرت اباعبداهلل حسین)ع( و همراهانش اشک بريزيد و هیچ گاه 
زبان به شکوه و گله از خداوند نگشايید و فقط خداوند را بسیار شکر گزاريد که 
فرزندتان در راه حق جهاد نمود و به شهادت رسید و شما توانسته ايد بار امانتی را 
که در دستتان بوده است، آبرومندانه به صاحب اصلی اش بازگردانید و بدانید که 
اين امتحانیست که حضرت باری تعالی برای شما قرار داده است که به وسیله ی 

آن درجه ی ايمان شما را بیازمايد.
برادران و خواهران عزيز! شما هم مرا حالل نمايید و سعی کنید در زندگی تان 
هدف دار بوده و هیچ گاه از صراط حق منحرف نگرديد تا بتوانید پیام خون رنگ 
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شهدا را به جامعه منتقل نموده و در رساندن جامعه به مدينه ی فاضله ای که 
مطلوب همه ی انبیا و اولیا بوده سهیم باشید و در قسمت آخر وصیت نامه ام نکاتی 

چند از ديونی را که بر گردنم هست، روشن می نمايم:
1. در صورت شهادت، مرا در گلزار شهدای اراک واقع در باغ جنت دفن نمايید.

2. تا آنجا که يادم هست، ان شاءاهلل نماز و روزه ی فوت شده ندارم، ولی احیانًا 
شش ماه و ده روز روزه ی استیجاری برايم بگیريد.

3. من از مال دنیا چیز زيادی ندارم و آنچه را هم که دارم به پدرم واگذار 
می نمايم تا به هر صورت که ايشان صالح بدانند، به مصرف برسانند.

4. پرداخت وجوهات شرعی هم به تأخیر افتاده است که از پدر عزيزم درخواست 
می نمايم به حساب آن ها رسیدگی نمايد.

5. از کسی طلب و يا به کسی بدهکار نمی باشم، ولی اگر کسی ادعای طلبی 
کرد، به او پرداخت نمايید و مقداری را هم برای رد مظلمه بپردازيد.

6. از تمامی دوستان و آشنايان و کسانی که اين وصیت نامه را می خوانند طلب 
حاللیت می نمايم و تقاضامندم که اگر از دست و زبان و اعمال من آزار و اذيتی 
به شما رسیده، در همین جا مرا حالل کنید تا ان شاءاهلل بدون داشتن حق الناس 

از اين دنیا کوچ نمايم.
بار الها! آن نکاتی را که به نظر اين حقیر الزم می آمد، به عنوان وصیت ِمن باب 

تذکر توضیح دادم.
معبودا! تو شاهد باش که من اين راه را با آگاهی کامل و مطالعه ی فراوان 
انتخاب نموده و قدم در آن می نهم و همیشه آرزو داشتم که در اين راه تحقق 
بخشیدن به اهداف عالیه ی اسالم و انقالب اسالمی به شهادت برسم، زيرا مرگ 



در رختخوابی را که در غیر طاعت پروردگار باشد، خفت بارترين مرگ برای خود 
می دانسته ام.

از  را  ما  و  فرما  تعجیل  مهدی )عج(  ظهور حضرت صاحب الزمان  در  معبودا 
حضرتش  ظهور  تا  را  امت  امام  عمر  و  بده  قرار  حضرت  آن  واقعی  سربازان 
مستدام ]...[ و پیروزی نهايی را هرچه بهتر نصیب رزمندگان اسالم برگردان و به 
خانواده  ی شهدا که رسالت تداوم و خط خونین عزيزانشان را بر دوش دارند، صبر 

و اجر فراوان عطا بفرما.
به امید به اهتزار درآمدن هرچه سريع تر و به اهتزار درآمدن پرچم الاله االاهلل 
بر تمامی کافرهای ظلم و جور و همچنین حاکمیت آن بر تمامی قلب های خفته 

و قلب های تیره شده از نکبت کفر و شرک و نفاق و ساير آلودگی های نفسانی.
والسالم علی عبداهلل الصالحین

خدايا خدايا تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار، رزمندگان اسالم نصرت عطا 
بفرما، زيارت کربال نصیب ما بگردان، ديدار روی مهدی)عج( قسمت ما بگردان.

29 /65/9، چهار و پنجاه دقیقه ی بعدازظهر
مهری خانم اشک خود را پاک کرد و ادامه داد:

ـ همگی گريه می کرديم. باورم نمی شد حسین تا اين حد پاک بود. بارها تو 
خونه ديده بودم يواشکی نماز شب می خونه؛ اون قدر آروم که کسی بیدار نشه و 

متوجه اش نشه، اما من يه مادرم، اينا رو می فهمیدم.
در کارهای خیر يد طواليی داشت. بعدها فهمیديم که چه کارهايی انجام داده. 
حسین به مواليش اقتدا می کرد و در خفا کمک می کرد. برادر بزرگش می گفت 
حسین کارهای مرموزی می کند. همین بود. حسین در خفا ياور ستمديدگان بود. 
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يکی از آشناهامون يه روز من رو ديد و گفت:
ـ از جای من از حسین آقا تشکر کن.

ـ مگه چه کار کرده؟
ـ ديروز بار زيادی همراه بود. من رو ديد. ماشین رو پارک کرد و کمکم کرد 

وسايل رو پشت ماشین گذاشت و من رو رسوند.
يکی از دوستان نزديک حسین به اسم محمدتقی حقی شهید شد. اون زمان 
من و پدرش سوريه بوديم. وقتی برگشتیم، حسین خونه نبود. در همه ی مراحل 
و روزهايی که مراسم شهید برپا بود، در منزل شهید کمک می کرد. درسش تموم 

شده بود که متوجه شدم باز هم عازم جبهه است...
ـ چرا درست رو ادامه نمی دی؟

ـ مامان يه چیزايی يادمون دادن که بايد برگردم جبهه.
ـ نمی خوای بگی چی؟

ـ نه مامان. اگه برگشتم يه فکری واسه درس و دانشگاه می کنم. اگه برنگشتم 
که...

بعدها فهمیدم روش های خاصی برای غواصی يادشون دادند. بايد می رفت و 
تو جبهه از دانسته هاش استفاده می کرد. دوستانش گفتند به خاطر اينکه عملیات 
لو نره، حتا با خانواده هاشون هم راجع به اين مسائل صحبت نمی کردند. به خاطر 
اينکه عملیات  از  برود. غافل  لو  مبادا عملیات  همین حسین هم سکوت کرد 

به وسیله ی منافقین کوردل لو رفته بود و نیروهای ايرانی نمی دانستند.
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آقامحسن، برادر سیدحسین، دوباره کمی از مهمان ها پذيرايی کرد. هم سنگر 
حسین گفت:

بیشتر مناطق  اون روزها در  بوديم.  ـ من و حسین مدتی هم توی کردستان 
کردنشین، بازار خريدوفروش اسلحه به شدت رونق گرفته بود. در چنین فضای 
هرج ومرجی، از نیروهای سیاسی گرفته تا بسیاری از مردم عادی، همه در فکر 
مسلح  شدن بودند. در کردستان گروه هايی مثل کمونیست ها، لیبرال ها، ملی گراها 
و سلطنت طلبان هر يک درصدد تقويت قدرت خود و مقابله با استقرار نهادهای 

انقالبی جمهوری اسالمی در اين منطقه بودند.
در سال های 1362 تا 1364، قرارگاه سیدالشهدا)ع(، متشکل از نیروهای سپاه 
و ارتش و ژاندارمری شکل گرفت و با استقرار در منطقه توانست امنیت را در 
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شهرها، روستاها، جاده های اصلی و مرزهای کردستان ايران با عراق تأمین کند 
و با پاکسازی پايگاه های نیروهای کرد، آن ها را از کردستان ايران به کردستان 
عراق براند. همان روزها من و حسین يه دوره رفتیم کردستان. از طرف پايگاه 

دانشگاه ثبت نام کرديم و ما را فرستادند به شهرهای کردستان.
نگاهی به مهری خانم کردم. فهمیدم در اون برهه از زمان به خاطر اينکه توی 
کردستان کومله ها بین جاده جلوی مردم رو می گرفتند و متأسفانه خیلی ها رو 

شهید می کردند، چقدر نگران فرزندانش بوده. مهری خانم گفت:
ـ يه روز به حسین گفتم مادر اين همه رفتی جبهه، ديگه وقتش نیست فکر 

درس و آينده ات باشی؟
من رو بوسید و اين روايت رو خوند: امام رضا )علیه السالم( از پدران خود  از 
قول پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( نقل کرده که آن حضرت فرمود: برترين اعمال 
نزد خداوند، ايمانی است که در آن ترديدی نباشد و رزم و پیکاری که در آن 
خیانت در »غنیمت« نباشد و حج مقبول و اولین کسی که وارد بهشت می شود، 

شهید است. 
از افرادی که وارد بهشت می شوند، هیچ کس آرزوی بازگشت به دنیا را ندارد، 
سبب  به  او  که  شهید  مگر  شود،  وی  آِن  از  است  زمین  در  آنچه  تمام  گرچه 
کرامتی که در شهادت می بیند، آرزو می کند به دنیا برگردد و ده ها مرتبه در راه 
خدا کشته شود و برترين شهیدان کسانی هستند که در صف اول »خط مقدم« 
پیکار می کنند و روی برنمی گردانند تا کشته شود؛ اين ها هستند که جايگاه آنان 
غرفه های عالی بهشت است و خداوند بر آن ها متبسم است و اگر خداوند بر 

بنده ای تبسم کند، »خشنود شود«، هیچ حسابی بر او نیست. 
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همرزم حسین گفت:
ـ يه شب من و حسین نگهبانی می داديم. اون شب تا صبح پلک روی هم 
نگذاشت. اون شب ماه از شکاف کوه بیرون آمده و بر منطقه ی کوهستانی، حالتی 
زيبا و پر ابهت بخشیده بود. نگاهم به حسین افتاد که در زير نور ماه به آسمان 

خیره شده، آنچنان که گويی اصاًل در کنار مرز دشمن نبود. آرام پرسیدم:
ـ قشنگه نه!

زيبا خلق کردن  اما  نیست،  به تنهايی هنر  زيبايی  افسون می کنه.  رو  آدم  ـ 
شاخه ای از هنره. اون که اين همه زيبايی رو در اطراف ما به وجود آورده، تنها 

هنرمند حقیقی ايه که من می شناسمش.
ـ جالبه که يکی مثل تو که انگار به هنر عالقه داره، حاال اينجا تفنگ دستش 

گرفته.
ـ مجاهد خوب بودن، انسانی درست بودن و در راه خدا جنگیدن، حتا خوب 

شهید شدن هم يه جور هنره.
ـ اآلن چه احساسی داری؟

ـ راستش هر وقت به يه اثر هنری نگاه می کنم، حاال هر چی که باشه، به 
ياد خالق اين زيبايی ها می افتم. انگار باهام حرف می زنه. اون کسیه که ما رو از 
رختخواب گرم خونه هامون به اين کوه و خاک و سنگ کشیده. ما اومديم اينجا 

که فقط به خودش نزديک تر بشیم والغیر، مگه نه؟
ـ تو ديگه کی هستی پسر.

ـ يکی مثل همه.
ـ کم کم داری نور باال می زنی حسین!
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به مهری خانم گفتم:
ـ خبر شهادتش چند روز بعد رسید؟

ـ تقريباً 35 روز بعد از شهادت. صبح زود از طرف بنیاد شهید به ما زنگ زدند. 
اون روز اراک رو بمباران می کردند و مردم دائم تو پناهگاه می رفتند. من و بچه هام 
پناهگاه نمی رفتیم و موقع بمباران می رفتیم زيرزمین. وقتی به ما زنگ زدند، من 

و پدرش با دلهره به هم نگاه کرديم. من با گريه گفتم:
ـ می دونستم، حسین من رو آماده کرده بود، همیشه زير گوشم از بردباری 
خانواده شهدا می گفت؛ از مصیبت هايی که حضرت زينب)س( کشیده بود، از صبر 

و شکیبايی می گفت.
رفتیم سردخونه برای شناسايی. اون روز به خاطر عملیات کربالی 4، جنازه ها 
داخل تابوت تا سقف چیده شده بود. حال خوشی نداشتم، اما بايد برای آخرين بار 

می ديدمش.
وقتی حسین رو ديدم که بعد از اين همه روز بدنش سالم مونده بود، بغضم 
گرفت. ياد نماز شب و عبادت های خالصانه اش افتادم. هیچ وقت نماز شبش ترک 
نمی شد. بیشتر مواقع با وضو بود و بعد از نماز، زيارت عاشورايش ترک نمی شد. 
مداومت بر غسل جمعه داشت و برای امام حسین)علیه السالم( زياد گريه می کرد. 
حسین پاک بود و پاک هم شهید شد. به آرزوش رسید. صورتش رو بوسیدم. انگار 
می خنديد. صورتی آرام داشت و انگار خوابیده بود. سیدمهدی هم کمی با حسین 

نجوا کرد و کمی گريه کرد.
ـ کی تحويلش گرفتین؟

ـ همون روز.
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ـ همون روز هم خاکش کردين؟
ـ اون روز که قرار بود جنازه ی حسین رو به خاک بسپريم، همگی تو بهشت 
شهدا جمع شديم. جنازه را که آوردند، سروکله ی هواپیماهای عراقی پیدا شد 
برای بمباران شهر اراک. همگی نگران بودند. مشايعه کننده ها داخل قبرها پنهان 
شدند. همسرم همراه من و فرزندانم کنار درخت ايستاديم. انگار از دنیا بريده بودم. 
با خودم می گفتم: خون من که از اين شهدا رنگین تر نیست. روز بعد، صبح زود 
همراه پدرش رفتیم سر خاک. اون جا تنهايی هر دو گريه کرديم. دست کشیدم 
روی قبر حسین و گفتم »خونه ی نو مبارک عزيزم! به آرزوت رسیدی. بهت قول 
داده بودم گريه نکنم، اما، دلم طاقت نمیاره، چطوری باور کنم که تو پر کشیدی، 
رفتی آسمون، از خاک به افالک رسیدی و من و پدرتو تنها گذاشتی. مبارکت 
باشه عزيزم، اما قول بده من و پدرتو اون جا شفاعت کنی. قول بده ما رو فراموش 

نکنی...«
موقع مراسم شب هفتش، هواپیماهای عراقی اومدن اراک رو بمباران کردند. 
اون روز از خیلی از شهرها دوست و آشنا اومده بودند. خیلی نگران رو به آسمان 

کرده و گفتم:
ـ خدايا! اگر اين شهید واقعیه، خونی از دماغ کسی ريخته نشه. خدايا امروز 

بمباران نشه. خدايا ما رو شرمنده ی اين مردم نکن.
هواپیماها بمب هاشون رو يک کوچه پايین تر ريختند. اون قدر شديد بود که 
وسايل ما که داخل بالکن بود، همه روی زمین ريخت، اما همه ی اون هايی که 
در منزل ما بودند، سالم موندند. خدا رو شکر تلفات زيادی نداد. چندتا زخمی شده 

بودند. انگار محله خالی از سکنه بود.
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همسايه های دورتر فکر می کردند صدای وسايلی که روی زمین ريخته، بمب 
داخل حیاط ما افتاده؛ به خاطر همین آرام در را باز کرده، وارد حیاط شدند. گمان 
می کردند اآلن با کلی جنازه و آتش و خون روبه رو می شوند، اما به لطف دعای 

شهید، کسی طوريش نشد و مراسم خیلی آبرومندانه برگزار شد.
آشپز مراسم مرا موقعی که عاجزانه از خدا می خواستم مردم را سالم به خانه های 

خود برگرداند، ديده بود. وقتی وضعیت سفید شد، رو به من گفت:
ـ احسنت به اين روحیه خانم حسینی.

بعد از شهادتش هر زمان گرفتار بوديم، سر خاکش می رفتم و باور نمی کنید 
همیشه گره از کارم باز می شد.

ـ نامه ای هم فرستاد؟
ـ بله، چندتا.

ـ نامه هاش گواهی می داد که دل مشغولی ها و بند ها را از خود دور کرده بود. 
توی يکی از نامه هاش نوشته بود »تنها مسئله ای که وجود دارد، دوری از شماست، 
ولی چون می خواهم کارم در راه خدا باشد، اين مسئله اهمیتی ندارد. کسی که 
می خواهد در راه خدا قدم بردارد، بايد از جان و مال و هرچه به آن وابسته است، 
که مانع رفتن او به سوی خدا می شود، بگذرد و خالصانه در مسیر اهلل قدم بردارد. 
خود را منزه و پاک کند و متقی باشد و اين جا برای کسانی خوب است که خالصانه 
آمده باشند. می دانم، از اينکه در روزهای عید نتوانستم به ديدنت بیايم، از دست 
من ناراحت هستی. می دانم که هر وقت باران بیايد و هوا رو به سردی برود، پشت 
پنجره می آيی و برايم برای در امان ماندن از شر و بدی دعا می کنی. من خوبم و 
خواهش می کنم غم مرا نخوری. به من گفته اند که امسال که من نیستم شیرينی 
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درست نمی کنی، اما بدان که من بسیار آسوده و راحتم.«
در يکی ديگه از نامه ها نوشته بود »مادر عزيزم! شنیده ام از بس اخبار گوش 
و  مرا  تو می خواهم هیچ گاه  از  تحلیل گر سیاسی شده ای.  برای خود  کرده ای، 
دوستانم را از دعای خیرت محروم نکنی. بدان که وطن هر کس گران بهاترين 
چیز نزد اوست و به همین دلیل است که من تصمیم گرفتم برای دفاع از آن به 
نیروهای دفاع ملی ملحق شوم. می دانم چون در باره ی اين موضوع با تو صحبت 
تعريف  برايت  دوستانم  بعدها  ترديد  بدون  اما  بودی،  دلخور  من  از  نمی کردم، 

خواهند کرد که برای حمايت از اين مرزوبوم چقدر تالش کردم.
امیدوارم مرا ببخشی، اگر زمانی با تو تندی کردم. همواره مراقب سالمتی خود 

باش و مرا همیشه به  خاطر داشته باش و برايم دعا کن.«
در آخرين نامه اش نوشته بود »سالم پدر و مادر عزيزم! من به شهر شهادت 
آمده ام که يکی از شاهدان باشم و امروز به اين آرزوی خود رسیدم. وقتی اين نامه 
را می خوانید، امکان دارد من ديگر در نزد شما نباشم، بلکه در نزد خدای خود و 
شهید شده  باشم. می دانید چرا؟ چون نامه رسانمان ديروز شهید شد و ممکن است 
مدتی طول بکشد تا اين نامه ها به اراک برسد. تنها بعد از شهادت من چند چیز 

از تو می خواهم که امیدوارم برايم انجام بدهی.
يکی اينکه از طرف من از تمام دوستان و فامیل برای من حاللیت بطلبید و 
ديگر اينکه زياد بی تابی نکنید، اگرچه مادران نمی توانند بی تابی نکنند، ولی مادر 

اين هم آرزوی من است که برای من انجام دهی.
مادر اگر به زيارت کربال رفتید و اگر من نتوانستم به زيارت امام حسین)ع( 
بیايم، از طرف من هم قبر امام حسین را زيارت کنید، ولی مادر اگر يک وقت 
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جنازه ی من به دستتان نرسید، مبادا ناراحت باشی.
مادر و پدر عزيزم! به برادران و خواهران عزيزم سالم مرا برسانید. به تمام 

فامیل سالم برسانید و از آن ها برايم حاللیت بگیريد.
من امام خود را شناختم و به ياری او آمدم، مبادا که ديگر برادرانم امام خود را 
تنها بگذارند، چون امروز اسالم به تک تک ما احتیاج دارد و امام اين اسطوره ی 
ا َکَأنَُّهْم  مقاومت مبادا که تنها باشد. »إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ الَّذيَن ُيقاتُِلوَن في  َسبیلِِه َصفًّ
بُْنیاٌن َمْرُصوٌص« خداوند دوست می دارد جنگاورانی که مانند دژ نفوذناپذير در 

برابر دشمن می جنگند.
شهیدم من
شهیدم من

خدا را روسفیدم من
به کام خود رسیدم من

نديدم گر تو را مادر
شدم من چون به خون غلتان

مخور غم مادر خوبم.
دوستدار شما، فرزندتان سیدحسین

حسین در نامه هايش ما رو آماده می کرد.
****

يک شعر زيبا شوهرعمه ی حسین در وصف رشادت های حسین سروده که 
گوشه ی اتاق پذيرايی داخل يک قاب زيبا مزين شده بود. شعر را يادداشت کردم:

ای حسین ای رهروی جدت شه واالتبار
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ای که بودی بهر دين و کشور خود افتخار
خون سرخ خويش دادی رايگان در راه دين

تا که باغ دين احمد را نمايی الله زار
دست شستی در جوانی گر ز جان خويش

پیش دنیای به ايرانی بدادی اعتبار
يافتی تو پرورش از شیر پاک مادری
که بود او از زنان مؤمن و پرهیزکار

درس دين خويش را اول گرفتی از پدر
و آن پدر کو باشد از مردان نیک روزگار

داشتی ايمان کامل از اوان کودکی
بود در سیمايت آثار کودکی آشکار

غیر راه حق نپیمودی تو راه ديگری
بنده ی مخلص تو بودی درگه پروردگار

جانفشانی ها نمودی از برای انقالب
بارها رفتی تو اندر جبهه های کارزار

رنج و زحمت ها کشیدی تا شدی غواص بحر
بهر وقت حمله دائم می کشیدی انتظار

چون که طی شد سوم از دی ماه سال 65
حمله شد از سوی جیش حق به جیش نابکار

يا محمد بود رمز حمله در آن نیمه شب
نام حمله کربال بود و شمار اون چهار
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پس زدی خود را به قلب بعثیان خیره سر
بود امیدت شود خیل بداخت تارومار

لیک تیر دشمن بی دين تو را مجروح کرد
نقش بستی در زمین و از کفت رفتی قرار

جسم بی جان تو شد مهمان خاک و آب و گل
روح تو با روح جدت در جنان شد هم جوار

همچو جد اطهرت لب تشنه گرديدی شهید
يا که تر کردی گلو از آب صاف خوشگوار

گرچه بودی قتلگاه جد تو در کربال
تو بوارين برای خود نمودی اختیار

حجله گاه شادی ات در خاک شمن شد به پا
فوج فوج حوريان شد اندر آنجا رهسپار
از وصايای تو شد معلوم اين راز نهان

داشتی تو بر خمینی عشق افزون از شمار
ور که راحت گشته ای زين زندگی پرخطر

از فرقات کرده ای جمع کثیری داغدار
رفته ای گر از میان خاندان و آشنا

خاطرات بی شماری مانده از تو يادگار
يادت گرامی و روحت شاد

****
وقت ناهار رسید. خواستم برگردم به شهرم، اما مادر حسین گفت:
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ـ اصاًل حرفشو نزن. غذای ساده ای داريم، بايد ناهار بمونی.
برای ناهار ماندم، اما خدا را شاهد می گیرم که حالی عجیب داشتم. احساس 
می کردم مهمان حسین هستم. بعد از ناهار سیدمهدی به رسم معمول از الی 

قرآن اسکناسی به مهری خانم داد و ايشان به سمتم آمد و گفت:
ـ اينم يه عیدی از طرف حسین.

در  برای چون منی که سال ها  داخل کیفم گذاشتم.  و  بوسیدم  را  اسکناس 
هیاهوی شهری مانند تهران با خیلی از بی رحمی ها و بی وفايی ها روبه رو بوده ام، 

اين چنین محبتی خیلی بود.
موقع خوردن ناهار باز هم در مورد حسین صحبت کرديم. دريايی از حرف بود 
که می شد در مورد اين افالکِی زمینی زد. جوانی که برای چند صباحی در روی 

زمین زندگی کرد و دوباره به جوار حق شتافت.
بعد از ناهار از مادر شهید پرسیدم:

ـ فرزندانتون همگی ازدواج کردن؟
ـ جز پسر آخرم، همگی ازدواج کردن. البته مثل بقیه مردم مراسم آن چنانی 

نگرفتیم.
ـ چطور؟

کارت هم  بچه ها! يک  گفتم:  را می نوشتیم،  بچه ها  کارت عروسی  وقتی  ـ 
برای امام زمان بنويسید و دعوتش کنید. سعی می کنیم بی گناه باشه تا آقا هم 

در مراسم ما باشه.
بود که  ديده  است، خواب  زنی مؤمن  نزديک که  اقوام  از  همان شب يکی 
يک آقايی آمده در مجلس ما. گفت من رفتم میوه و شیرينی تعارفش کردم. در 
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مجلس همه ی خانم ها پوششی محکم داشتند. آن آقا در صدر مجلس نشسته 
بود. من رفتم کنار آن آقای جوان و پرسیدم شما؟ فرمود:

ـ مرا دعوت کرده اند به اين مجلس.
مهری خانم گفت:

ـ من برای عروسی همه ی فرزندانم امام)ع( را دعوت می کردم.
ـ توی محرم چی؟ چه حالی داشت؟

در  که  اشکی  به خاطر  خونه  می اومد  که  شب  هر  عجیب.  حالی  و  شور  ـ 
عزای امام حسین ريخته بود، چشماش قرمز بود. در مورد عزاداری برای امام 
حسین)علیه السالم( می گفت: همه ی ما انسان ها در معرض خطر وسوسه های 
شیطانی و نفسانی هستیم و هیچ کس از عاقبت خود خبر ندارد و همه نیازمند 
امام  اما حضور در عزاداری  مرحمت و لطف و احسان پروردگار عالم هستیم، 
حسین)علیه السالم( برای آدم ها بسیار قیمت دارد و ثمره ی آن عاقبت به خیری 

دنیا و آخرته.
آدم ها با نور هدايت ائمه ی معصومین و به خصوص امام حسین)علیه السالم( راه 
رو می شناسد و به سوی دار سالمت حرکت می کنند و بهشت اُخروی در همین 
دنیا برای انسان نقد می شود؛ انسانی که روی قلبش زحمت کشیده و برای پاک 
 شدن آن تالش کرده باشد، سالمتی آخرت و دنیا را برای خود به ارمغان می آورد. 

گفتم:
ـ البته از امثال سیدحسین کمتر از اينم نمی شه انتظار داشت. از همین حرفاشون 
می شه فهمید که چی توی ذهنشون بوده که به راحتی جونشون رو تسلیم خدا 

کردن.
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ـ حسین آقا چند سال دانشجو بود؟
آهی کشید و گفت:

ـ دو سال پیراپزشکی خوند. قرار بود ادامه بده که نشد و شهید شد.
ـ در زمان بودن حسین آقا هم شهر رو بمباران می کردن؟

ـ بله، اما حسین سری نترس داشت. اصاًل انگار ترس برايش معنا نداشت.
ـ تو بسیج چه کارهايی انجام می داد؟

توی مسجد خیلی فعال بود. به بچه ها قرآن درس می داد. مراسم تولد و يا 
شهادت ائمه رو تو مسجد رهبری می کرد. توی جبهه هم فعالیت های فرهنگی 
داشت. همون مقدار کم از عمرش رو به بطالت نگذروند. از هر لحظه اش استفاده 

کرد.
توی دانشگاه هم در جهاد دانشگاهی بود. از طرف دانشگاه آذوقه می برد جبهه.

ـ چه موقع می رين بهشت شهدا؟
ـ در ماه چند بار می ريم. يه روز رفتم سر خاک حسین ديدم يه دختر جوون 
نشسته داره گريه می کنه. صبر کردم تا آروم شد. وقتی سرش رو بلند کرد، گفتم:

ـ ببخشید شما؟
ـ من از همسايه های شما هستم. چند وقت پیش يه مشکلی برام پیش اومد. 
مادرم گفت برو سر خاک اين شهید که خانواده اش سر کوچه مون هستند. گفت 
اون سید اوالد پیغمبره و به درگاه خدا آبرو داره. گفت به مادرم گفتم مشکل من 

به اين راحتی حل نمی شه. مادرم گفت برو و نگران نباش.
اومدم سر خاک حسین آقا و دعا کردم. گفتم اينا پاک هستند و به درگاه خداوند 
آبرو دارند. بهش گفتم دعا کنه مشکلم حل بشه. يکی دو روز بعد به راحتی مشکلم 
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حل شد. صلوات زيادی براش نذر کردم. همه رو فرستادم. حاال امروز اومدم ازش 
تشکر کنم.

ـ خوش به حال شما مهری خانم. مادر يه همچین جوانی بودن افتخاريه که 
نصیب هر کسی نمی شه.

ـ من کسی نیستم. حسین خودش پاک بود. چندتا از فامیل و دوست و آشنا 
می گن وقتی مشکلی داريم، برای حسین نماز يا قرآن نذر می کنیم مشکلمون 

حل می شه.
ـ چند بار حسین آقا رفتن جبهه؟

ـ خیلی. چندين بار رفت جبهه. جالب اينکه همیشه در عملیات هايی شرکت 
می کرد که ايران پیروز میدان بود. در حقیقت همیشه پیروز برمی گشت خونه، اما، 

خب اين بار آخری که رفت، قسمتش بود شهید بشه و به آرزوش برسه.
مهری خانم لحظه ای سکوت کرد و با آن لبخند ملیح گوشه ی لبش گفت:

ـ يه چیزی می گم باور کنید! يه روز سیدمهدی برای نماز جمعه رفت تا به 
رفته  اتوبوس  و  رسید  دير  برسه. کمی  بود  نمازگزارها  که مخصوص  ماشینی 
بود. گفت خیلی ناراحت شدم. مسیر طوری بود که هر ماشینی نمی رفت. گفت 
همین طور که ايستاده بودم، در همین حین يک ماشین لوکس رسید و کنار پام 

ترمز کرد و من رو صدا زد و گفت:
ـ سالم سیدمهدی.

ـ سالم پسرم.
ـ کجا می ری؟ بفرما باال برسونمت.

با او احوال پرسی کرده بود. سیدمهدی اون رو نمی شناخت. گفت من از دوستان 
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حسین هستم. اون جوون سیدمهدی رو رسونده بود نماز و جالب اينکه خودش 
برای نماز نمونده بود. سیدمهدی گفت لحظه ای به فکر فرو رفتم و گفت:

ـ دستت درد نکنه حسین، باباجون ممنونم.
ـ ورزش چی؟

ـ ورزشکار بود. فوتبال و برخی ورزش های ديگه رو انجام می داد. بدنسازی 
می رفت. خیلی فعال بود.

ـ آقا سیدمهدی شغلش چیه؟
ـ از سال ها قبل تو بازار حجره داشته. کفاش بود و کفش می فروخت. حاال 
توسعه داده و محل کارش بزرگ شده. مردم بازار به عنوان مسئول صنف کفاش ها 

انتخابش کردن.
بعد از شهادت حسین، داخل يکی از دفترهاش يه مطلب جالب ديدم. تازه 
فهمیدم اين همه مدت با جوانی آسمانی زندگی می کردم؛ پسری که حرف هايش 

بوی خدا می داد. نوشته بود:
به خاطر عشق است که فداکاری می کنم. به خاطر عشق به خداست که به دنیا 
با بی اعتنايی می نگرم و ابعاد ديگری را می يابم. به خاطر عشق است که دنیا را 
زيبا می بینم و زيبايی را می پرستم. به خاطر عشق است که خدا را حس می کنم، 

او را می پرستم و حیات و هستی خود را تقديمش می کنم.
عشق هدف حیات و محرک زندگی من است. زيباتر از عشق چیزی نديده ام و 
باالتر از عشق چیزی نخواسته ام. عشق است که روح مرا به تموج وامی دارد، قلب 
مرا به جوش می آورد، استعدادهای نهفته ی مرا ظاهر می کند، مرا از خودخواهی 
و خودبینی می رهاند، دنیای ديگری حس می کنم، در عالم وجود محو می شوم، 
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احساسی لطیف و قلبی حساس و ديده ای زيبابین پیدا می کنم. لرزش يک برگ، 
نور يک ستاره ی دور، موريانه ی کوچک، نسیم ماليم سحر، موج دريا، غروب 
آفتاب، احساس و روح مرا می ربايند و از اين عالم به دنیای ديگری می برند. اين ها 
همه و همه از تجلیات عشق است. برای مرگ آماده شده ام و اين امری است 
طبیعی که مدت هاست با آن آشنام. ولی برای اولین بار وصیت می کنم. خوشحالم 
که در چنین راهی به شهادت می رسم. خوشحالم که از عالم و مافیها بريده ام. 
همه چیز را ترک گفته ام. عاليق را زير پا گذاشته ام. قید و بندها را پاره کرده ام. دنیا 

و مافیها را سه طالقه گفته ام و با آغوش باز به استقبال شهادت می روم.
دنیا،  باارزش  چیزهای  همه ی  اندازه ی  به  اشکش  کردم.  نگاهش  لحظه ای 
ارزش داشت. او و مادران شهدای هشت سال دفاع مقدس چند صباحی را با 
مردانی افالکی زندگی کرده بودند. بیشتر آن ها اين را بعد از شهادت فرزندانشان 

متوجه شده بودند.
****

وقت تمام شد و بايد به بروجرد برمی گشتم، اما گفتم:
ـ لطفاً نشانی بدين، من می خوام برم سر خاک سیدحسین. می خوام ازش تشکر 
کنم. امروز خیلی کمکم کرد. اصاًل اين روز در خاطرم برای همیشه خواهد ماند. 

پدر شهید، سیدمهدی گفت:
ـ علی جان برو ماشین رو روشن کن همگی بريم زيارت شهدا. اولین جمعه ی 

ساله، بريم عیدديدنی حسین.
در بین راه سیدمهدی گفت:

ـ يه خاطره ای می گم، اگه دوست داشتی، يادداشت بردار.
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ـ بفرمايید.
ـ سه بار خبر شهادت و مرگ حسین رو دادند. بار اول مواد غذايی می بردم 
جبهه. با ماشین که می رفتم، وقتی سراغ سیدحسین حسینی رو گرفتم، يکی 
گفت: سیدحسین حسینی شهید شده. خشکم زد. همون جا مونده بودم. کمی جلوتر 
پرس وجو کردم ديدم سیدحسین حسینی شهید شده، اما از شهر اراک نبود. اون 
رزمنده اشتباه می کرده. بار دوم يه شب در محلی به نام کريم خان که منزل برادرم 
بود و حسین مهمان آن ها بود، همراه پسر برادرم که اسمش مجید حسینی بود، 
شب مونده بودند. پسر همسايه شون از پل کريم خان افتاده بوده. مردم فکر کردند 
مجید افتاده. شخصی من رو ديد و ناراحت گفت: تسلیت می گم سیدمهدی. من 
مبهوت مونده بودم که اين چرا به من تسلیت گفت. متوجه شدم چون سیدحسین 
اون شب خونه ی عموش بوده، فکر می کردند حسین از پل افتاده. بار سوم اما واقعًا 
درست بود. خبر شهادت حسین رو دادند. پسری که همیشه انتظار يه همچون 
روزی رو براش می کشیدم. حسین يه مرد واقعی بود. البته اينم بگم هر چهارتا 
پسرای ديگه ام مثل حسین خوب و مهربون بودند، اما خب حسین، انگار توی اين 
دنیا جاش نبود. می خواست پرواز کنه؛ می خواست در جوار ائمه باشه. عاشق امام 
حسین)ع( و امام حسن)ع( بود. نیمه ی رمضان برای تولد امام حسن)ع( مسجد رو 
چراغونی می کرد. شیرينی می خريد و گفت »می خوام دل مادرم حضرت زهرا)س( 
رو شاد کنم.« توی محرم آروم و قرار نداشت و در همه ی مراسم شرکت می کرد.

****
حاال اومديم سر خاک يه افالکی زمینی؛ جوانی 22 ساله که مردانه زندگی کرد 

و مردانه و با شجاعت ندای حق را لبیک گفت.
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روی قبر نوشته بود:
چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 
همگی فاتحه ای خوانديم. سیدمهدی با عصا روی قبر را لمس کرد و گفت:

ـ اين همه سال حسین اينجا خوابیده و من هنوز اينجام، هنوز در کنارش بايد 
براش فاتحه بخوانم.

احساس کردم بغض کرده، اما خب غیرت مردانه اش اجازه نداد بروزش بده. 
منم بغضم گرفت. نگاهی به سیدمهدی کردم. پدر که باشی، هیچ وقت فرزندت 
رو فراموش نمی کنی، حتا اگه هزار سال بگذره. مادر که باشی، هر روز صبح زود 
اگه زنده باشه، برای سالمتیش دعا می کنی، اما اگه، اگه از دنیا رفته باشه، برای 

شادی روحش هر کاری می کنی. می گی دستش از دنیا کوتاهه.
سر خاک کمی آرام دعا کردم و از او تشکر کردم که اجازه داد يک روز از عمرم 
را در باره ی يک مرد آسمانی بنويسم، جوانی که يادش همیشه در خاطره ها زنده 

خواهد بود.
دوباره همراه پدر و مادر و برادر شهید سوار ماشین شديم. قرار بود مرا دوباره 
به میدان امام خمینی شهر اراک برسانند تا با اتوبوس های بین شهری به بروجرد 
برگردم. مادر حسین را بوسیدم و از پدر و برادرش تشکر و خداحافظی کردم. 
وقتی پدر شهید کرايه ی اتوبوس مرا حساب کرد و اجازه نداد خودم پول بدهم، 

بغضم گرفت.
سوار شدم. در بین راه با خودم فکر می کردم من امروز کجا رفتم؟ اين همه 

محبت به يک غريبه؟
اما آن ها پدر و مادری بودند که همچون حسینی را پرورش داده بودند، جوانی 
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که هنوز هم خاطره ی رشادت هايش در جبهه نقل زبان هم سنگران، دوست و 
آشنا و فامیل بود.

تا رسیدم بروجرد، برای شهید چندين صلوات فرستادم. وقتی به منزل پدری ام 
رسیدم، دلم نمی خواست با کسی حرف بزنم؛ گويی دوست نداشتم آن حال خوشم 

را کسی خراب کند، اما وقتی مادرم مرا ديد، از من پرسید:
ـ چی شد؟ مصاحبه کردی؟

ـ آره. يک روز هم سفر يه افالکی زمینی بودم.
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فصل هفتم
 

حاال تعطیالت سال نو تمام شده بود. کوله بارم پر بود از مطالبی در مورد زندگی 
آسمانِی شهید سیدحسین و بايد همه را تايپ می کردم.

سیدحسین  شهید  زندگی نامه ی  نوشتن  به  کردم  شروع  و  تهران  برگشتم 
حسینی. اما در حین نوشتن، چند سؤال برايم پیش آمد که دوباره با خانواده ی 

حسین تماس گرفتم و پرسیدم. وقتی مادرش گفت:
امام خمینی  از خونه ی ما رفتی و وقتی دور میدون  اون روز که  ـ می دونی 
گفتم:  گفتم؟  نمی خورد، چی  تو  به مقصد  اومد  اتوبوس  و چند  بودی  ايستاده 
حسین جان اين خانم به خاطر شما اومده. اومده در مورد زندگی تو بپرسه و بنويسه. 
نمونه اينجا و توی اين غروب وسیله گیرش نیاد. يه زن تنهاست، بايد برگرده 

شهرستان خودش.
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چندتا صلوات برای سالمتی امام زمان نذر کردم. از آينه ی ماشین ديدم يه 
اتوبوس ايستاد. قسم می خورم همان موقع يک اتوبوس جلوی شما ايستاد و سوار 

شدی.
برايم صحبت  تلفن  پشت  از  سیدحسین  مادر  خانم  مهری  که  لحظاتی  در 
می کرد، من به زور بغضم را نگه داشتم. می دانم جز اين نیست که لطف خدا و 

نگاه آن جوان پاک بود که همه چیز به راحتی گذشت.
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سخن آخر
 

سخنی از نویسنده
نام  از آن روزها می گذرد. کوچه ها و خیابان های ما مزين به  اکنون سال ها 
شهدای هشت سال دفاع مقدس است، اما خاطره ی آن ها در يادها زنده است. 
هنوز فرزندان شهدا وقتی بر سر مزار پدران خود حاضر می شوند، اشک حسرت 
می بارند، زيرا بسیاری از آن ها هرگز پدر خود را نديده و دست نوازش پدر را بر 

سر خود احساس نکردند.
زنان جوانی که بعد از شهادت تازه داماد خود هنوز هم چشم به راه برگشت 
آن ها و حتا ديدن تکه ای از استخوان آنان هستند. جوانانی که مفقوداالثر شدند 
و شايد در گوشه ای از اين سرزمین به عنوان شهید گمنام آرمیده اند. عزيزانی که 
هنوز مادرانشان با صدای هر زنگی در خیال خبری از عزيز خود هستند. افالکیان 
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پرکشیده از خاکی که بر دامن عرش آرمیده اند.
****

شلمچه روايتی است از خاک تا افالک، حکايت آنان که چون مرغان سبکبال 
به زيبايی در طلوع شهادتت پريدند.

شلمچه خالصه ی عشق است و قطعه ای از بهشت،
شلمچه، آينه ايست که تمام جبهه با خاک های سرخش در آن می درخشد و 

دريچه ی آسمانی است که از آن بوی رشادت و عطر دلنواز شهامت می وزد.
شلمچه تنديس زيبای عشق است که در میدان ايثار قد کشیده است.

شلمچه شهر شهود و شهادت است.
شلمچه مثنوی بلند ايثار است و فرودگاه عشق و عروج گاه دل.

غريب.  و  مهجوری  همچنان  جاويد،  دلم  در  سرافراز  ای  همیشه  يادت 
بر روی دشمن  هم سنگرانت می گفتند به تالفی شهادتت سه روز آتش تهیه 
ريختند و گفتند که حتا می خواستی با پالکت قهر کنی و بی نام ونشان و همچون 

سرور و ساالر شهیدان مظلومانه به ديار يار بشتابی.
غروب شلمچه دلم را ربود و خاک معطرش عقلم را.

اينک اشک، َمحرم رازم شده. دلم را میان سیم خاردارهای آنجا جا گذاشتم. 
باشد که پاهايم را از اسارت زمین رها کنی و دستانم را ستايشگر آسمانی قرار ده 

که جوالنگاه چشم های تو بوده.
به نام خدا کتابم را آغاز کردم و به نام خدا نیز به پايان می برم. نام خدا بیانگر 

جهت گیری توحیدی ماست.
امام رضا)علیه السالم( می فرمايد: بسم اهلل يعنی نشان بندگی خدا را بر خود 
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می نهم. اينک برای آن افالکی زمینی می گويم که تو با پرواز و معراجت ای 
سیدحسین حسینی، آنچنان بر اوج عزت ها گرفتی بال، که در قاموس دنیا و قلم، 
متنی برای اينکه تقديرت کنیم، پیدا نمی گردد و اصاًل درخورت در پهنه ی گیتی 
و هستی ها، نمی گنجد کالم و متن و تعريفی، که تعريفت توان کردن فقط اين 

جمله را گويیم که »معراجت مبارک باد حسین جان!«
****

در پايان شعری زيبا را تقديم روح پاک سیدحسین حسینی می کنم، باشد تا در 
آخرت اين حقیر را نیز شفاعت کند.

مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا
گاهی غبار جاده ی لیال کنی مرا

کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست
قطره شدم که راهی دريا کنی مرا
پیش طبیب آمده ام، درد می کشم

شايد قرار نیست مداوا کنی مرا
من آمدم که اين گره ها وا شود همین!

اصاًل بنا نبود ز سر وا کنی مرا
حاال که فکر آخرتم را نمی کنم

حق می دهم که بنده ی دنیا کنی مرا
من، سال هاست میوه ی خوبی نداده ام

وقتش نیامده که شکوفا کنی مرا؟
آقا برای تو نه، برای خودم بد است
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هر هفته در گناه، تماشا کنی مرا
من گم شدم، تو آينه ای گم نمی شوی

وقتش شده بیايی و پیدا کنی مرا
اين بار با نگاه کريمانه ات ببین

شايد غالم خانه ی زهرا کنی مرا
1394/1/22


