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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 كه 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 كه 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 كرده 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 كه بسیاري از تأثیرگذاران و 
فرماندهان جبهه ی توحید از میان ايشان انتخاب شدند. اين افتخاری بس بزرگ و جهادی 
بس عظیم بود كه 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 كه اين سرآمدان از خود به يادگار نهادند، مجموعه ی 
حاضر به زيور طبع آراسته شده و در قالب كنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمايت 

سازمان بسیج دانشجويی و ساير دستگاه ها تألیف و تدوين شده است.
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ما در همان طور كه سطل آب را با خود حمل می كرد، دست ديگرش را زير 
شکم قرار داده بود. خیلی سنگین شده بود. برای رسیدن به خانه، به سختی از 
سربااليی سرسبز جاده باال می رفت. در كنار جاده، رودخانه ای پرآب روان بود. به 
دوردست ها نظاره كرده و در فکر فرو رفته بود. باد می وزيد. درختان اُرس در جهت 
باد خم شده، ولی همچنان پابرجا و مقاوم بودند. درختچه های زرشک وحشی 
در پايیز چون ُمنجوق های قرمز خودنمايی می كردند. عطر گیاهان معطر چون 
آويشن فضا را پر كرده بود. بهار با گل های شقايق وحشی به رنگ های سفید 
و قرمز، با زنبق های بنفش در البه الی علفزار، مراتع سبز و حاصلخیزش را چه 
زيبا به نمايش گذاشته بود. چشمه های پرآب جاری بود. در اين مراتع، دامداری و 
كشاورزی برقرار و زندگی در جريان بود. روز عرفه نزديک شد و حسین عباسی 
در چنین روزی كه از اعیاد عظیمه است، در سال 1345 در روستای شاهکوه علیا 
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در دامان خانواده ای متدين و مهربان چشم به جهان گشود. ساعتی بعد، نوزاد در 
آغوش مادر جای گرفت. صورت مهتابی طفل را بوسید و خدا را شکر كرد و زير 

لب دعای عرفه را زمزمه كرد...
خدايا! به من آن مقام ترس و خشّیت از جالل و عظمتت را عطا كن كه گويا تو 
را می بینم و مرا به تقوا و طاعتت سعادت بخش و به عصیانت شقاوتمند مگردان... 
و چه زيبا بود، گويی حسین با تقبل اين دعا به دنیا آمد و دوران زندگی اش، خداوند 
را عاشقانه نظاره كرد، خداگونه زيست و به عشق وصال او نائل گشت. حسین، نوزاد 
بسیار زيبايی بود با چشمانی درشت، سپیدروی و موهايی روشن كه او را بلور وصف 
می  كردند. با لبخند شیرينش همه را به خود جذب می كرد. كم كم با شیر مادر بزرگ 

می شد. برادرش علی او را با محبت در آغوش می گرفت و نوازش می داد.
مادر بايد به كارهای خانه می رسید. در دامداری و كشاورزی كمک همسرش 
بود. نان فتیر می پخت و شیر می دوشید و نخ ريسی می كرد. او ضمن بچه داری 
و خانه داری، لباس های كثیف را مثل بقچه ای با چادر به پشت خود می بست و 
صبح به قصد شستن لباس ها به سمت رودخانه ای می رفت كه تا منزل حدود يک 
كیلومتر فاصله داشت و سپس همین مسیر را بازمی گشت. مادر برای تهیه ی آب 
شرب، با سطل های بزرگ حلبی به سمت چشمه ای می رفت تا از منبع، آب تهیه 

كند. گاهی بايد در صف طويلی منتظر می ايستاد تا نوبتش شود.
شهربانو ملک، مادر حسین با چنین سختی هايی روزگار را می گذراند و با گذشت 

زمان دو خواهر محجوب و مهربان، دو برادر باايمان و بااخالق نیز به دنیا آورد.
زمان به تدريج می گذشت، حسین چون رز سفیدی شکفته می شد. خوش زبان و 
خوش سیما بود. به برادر بزرگ تر عالقه مند و وابسته شده بود. در آغوش مادر به 
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مراسم مذهبی می رفت و در مساجد كنار مادر می نشست. او كم كم با نغمه ی ملکوتی 
اذان و قرآن مأنوس می شد. هوش و ذكاوت حسین برای يادگیری، او را بی قرار كرده 

بود.
حسین برای رفتن به مدرسه پرواز می كرد، ولی سن او كمتر از آن بود كه بتواند 
در مدرسه ثبت نام كند. هر روز از قبل بی قرارتر می شد و برای رفتن به مدرسه 
گريه  و زاری می كرد، تا اينکه مادر از همسرش تقاضا كرد شناسنامه ی بزرگ تری 
برايش بگیرد تا زودتر به مدرسه برود. پدر در مقابل اشک های پرشوق حسین 
بی طاقت شده و دست به كار شد. سرانجام حسین با شناسنامه ای جديد كه دو سال 

بزرگ تر بود در مدرسه ثبت نام شد.
او عاشقانه درس خواند و به يادگیری علم و دانش عشق می ورزيد. در تمام دروس 
شاگرد اول بود و به تمام كتاب های درسی اش عالقه نشان می داد. با هوش و 
استعداد بااليی كه داشت، در كالس های جهشی شركت كرد و با رتبه ی اول موفق 
به ادامه ی تحصیل شد. او در روستای قرن آباد در بیست كیلومتری شهر گرگان كه 

محل زندگی شان شده بود، تحصیالت ابتدايی خود را پشت سر می گذاشت.
با  بودند.  با دوستش رضا گرزين و علیرضا خواجه سال ها هم كالس  حسین 
اينکه او همیشه شاگرد ممتاز كالس بود، رضا نیز شاگرد دوم می شد. آن ها با 
هم مدرسه می رفتند؛ وقتی هم برمی گشتند خانه، با كمی استراحت و بازيگوشی، 
يک تکه نان برمی داشتند و با كتابی در دست می رفتند جنگل، كنار رودخانه 
می نشستند درس می خواندند و اين گونه در طبیعت درس خواندند و از برنامه ی 

هر روزشان لذت می بردند.
با همديگر  پدرانشان  بودند.  نزديک  دوستان  از  و حسین  علیرضا  خانواده ی 
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تجارت پنبه داشتند. علیرضا نیز با حسین مأنوس بود و بیشتر به خانه ی آن ها 
می آمد. با هم درس می خواندند و ساعات بیشتری را در خانه هايشان با هم بودند. 
او  بااين حال  بودند،  نفر  از چهل  ابتدايی شاگردان كالس بیش  در سال پنجم 
همیشه شاگرد اول كالس بود و امکان نداشت نمرات درسی اش كمتر از ديگر 

شاگردان باشد.
روزی حسین امتحان ديکته داشت. بعد از مدرسه با ناراحتی به خانه برگشت. 
با بغض گفت  او را در آغوش گرفت و گفت »چه شده پسرم؟« حسین  مادر 
»بچه های كالس اذيتم می كنن، می گن كمتر بنويس تا نمره ی كمتری بگیری، 
چون نمی خوان من نمره ی خوبی بگیرم.« فردا مادر با حسین به مدرسه رفت 
با تمام اين سختی ها، حسین خوب  از شیطنت های بچه ها جلوگیری شود.  تا 
درس می خواند و از عشق در يادگیری اش ذره ای كم نشد؛ حتا مادران بچه های 
كالسش از او می خواستند به پسرانشان درس بدهد. او می پذيرفت و با عالقه به 
هم شاگردی هايش درس می داد. همیشه منزل حسین و رضا پر بود از شاگردان 

تنبل مدرسه كه برای يادگیری در درس ها به آن ها كمک می كردند.
آن زمان در شاهکوه، جاده ها مال رو بود. يک پاسگاه ژاندارمری در آنجا بود 
كه كسی جرأت نزديک شدن به آنجا را نداشت. ژاندارم ها جلوی كسانی را كه 

از جنگل چوب بريده و با قاطر هیزم می آوردند، می گرفتند و جريمه می كردند.
روزی رضا در پی حسین آمده و گفته بود:

ـ رئیس پاسگاه اومده دم در خونه ی خاله م كه نزديک پاسگاه بود و گفته من 
و تو بايد بريم خونه شون.

حسین چشم هايش را گشاد كرد و پرسیده بود:
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ـ بايد بريم پاسگاه!... برای چی... با ما چه كار دارن؟!
ـ مادرم اينا همینو گفته بودن. رئیس پاسگاه گفته كه شنیده درسمون خوبه، 

می خواد بريم به دخترش درس بديم. گفته خیلی تو درس هاش ضعیفه.
بعد خنديد و گفت »مثل اينکه تنبل كالسشونه!«

حسین و رضا با اضطراب به سمت پاسگاه رفتند. كمی بعد از ورود به پاسگاه، 
به سمت خانه ی رئیس راهنمايی می شوند. آن ها با فضای سنگینی كه بود، چند 
ساعتی به نوبت به آن دختر درس دادند. بعد به خانه بازگشتند. به اهالی خانه گفته 

بودند:
ـ ديدن محیط پاسگاه اين جوری كه تعريف می كردن، خیلی هم ترسناک نبود!

آن زمان شاگردان تنبل را فلک می كردند، با تركه هايی از چوب شاخه ی سپیدار 
يا انار. هر روز معلم مبصر كالس را می فرستاد می رفت چند شاخه می كند و 
می آورد و با آن بچه ها را تنبیه می كرد. اين صحنه ها در كالس زياد ديده می شد، 

ولی دست های حسین و رضا، هرگز برای تنبیه هیچ تركه ای را لمس نکرد.
گاهی وقت ها هم پیش می آمد كه حسین با رضا و علیرضا و حمزه و جعفر 
گرزين و بچه های محل جمع می شدند و با توپ پالستیکی فوتبال بازی می كردند. 
يکی از بچه ها هم معروف شده بود به علی پروين، چون خودش را اين طوری 

معرفی می كرد. از بازی لذت می بردند و از شادی كودكانه سرمست می شدند.
زودتر  فاطمه  كه  بودند  روزمره  كارهای  انجام  مشغول  خانه  در  همه  روزی 
از همیشه از مدرسه به خانه برمی گردد. همه از ديدنش تعجب كردند. پدر از 
با  نداده،  جوابی  فاطمه  و  برگشتی؟«  مدرسه  از  زودی  اين  به  پرسید »چرا  او 
دست های كوچکش صورتش را پنهان می كند و به گريه می افتد. حسین خواهر 
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كوچکش را كه به تازگی به مدرسه رفته بود، در آغوش گرفت و اشک هايش را 
پاک كرد و از او خواست كه به حیاط بروند و برايش توضیح دهد كه چه شده 
است. فاطمه همراه برادر به حیاط رفت و كمی بعد به او گفت: »بايد پول عکس 
رو از پدر می گرفتم و به مدرسه می بردم، ولی چون ترسیدم اينو بگم، به دروغ به 
خانم معلم گفتم فراموش كردم. برای همین خانم معلم گفت برو خونه با پدرت 
بیا مدرسه.« دوباره زد زير گريه. حسین دست های كوچک خواهر را گرفت و 
گفت »اينکه گريه نداره!« بعد او را می بوسد و آرام می كند و از او می خواهد كمی 
در حیاط بماند تا برود مبلغ الزم را از پدر بگیرد و با او به مدرسه بیايد. بعد از 
دقايقی، حسین با پولی كه بابت عکس از پدر گرفته بود، به همراه فاطمه راهی 
به معلمش  برادرش حسین می خواهد كه  از  فاطمه  راه  بین  مدرسه می شوند. 
واقعیت را نگويد. حسین می گويد »اتفاقاً به معلمت می گم كه به ما نگفته بودی. 
ببین خواهرجون! همیشه تو زندگی راستگو باش، حتا اگه چوب هم خورده باشی، 
راستشو بگو و نترس. اون وقته كه خدا دوستت داره.« فاطمه از حمايت و محبت 
برادرش دلگرم شده بود و شجاعانه تر قدم برمی داشت. فاطمه در كنار برادرش 

احساس امنیت و رضايت می كرد، به همین دلیل او را بسیار دوست می داشت. 
حسین از كودكی آرام و صبور بود. در كالس درس مطلب را می گرفت و با 
هوش و استعدادی كه داشت، معلم ها او را بسیار دوست داشتند. او بین معلم ها، 

محبوب بود.
عالقه ی زيادی به آموختن قرآن نشان می داد، مانند پدر كه قاری قرآن بود 
و در مجالس برای قرائت قرآن همواره پیش قدم بود و گاهی بحث های قرآنی 
می كرد. همیشه قرآن در دست داشت و باسواد بود و به محافل مذهبی دعوت 
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می شد. بیشتر اوقات مطالب و مشکالت مردم را می نوشت تا برايش چاره ای 
بینديشد.

جد مادری حسین، بسیار مذهبی و مقید به انجام مسائل شرعی بودند؛ طوری 
كه می گفتند حاج رضا ملک منبر را می بیند به گريه می افتد. به نوعی هنوز روحانی 
روضه نخوانده، به گريه می افتاد. چندبار پیاده به كربال رفته و به زيارت امام 
مادربزرگ  نماز شب می خواند.  از سیزده سالگی  بودند.  حسین)ع( مشرف شده 
حسین نیز در مجالس زنانه روضه خوان بود. بدون چشم داشت و قبول دستمزدی 
پابه پای  نیز  خود  و  می كرد  مداحی  توان  و  اخالص  تمام  با  صاحب خانه،  از 
مخاطبینش برای مصیبت اهل بیت)ع( اشک می ريخت. زمانی هم كه در منزل 
مشغول بود، برای خود روضه می خواند و برای امام حسین و اهل بیت)ع( گريه 
می كرد. آن ها خیلی حسین را دوست داشتند و برای او از واقعه ی كربال می گفتند.

پدربزرگ، يکی از شاگردان آيت اهلل كوهستانی بود و در نجف اشرف خدمت 
آيت اهلل خوئی هم می رفتند. حتا به خدمت حضرت امام خمینی نیز رفته بودند. او 
از سلوک معنوی و روحی بسیار بااليی برخوردار بود و احکام شرعی را به حسین 
آموزش می دادند. حسین قبل از سن تکلیف نماز می خواند و روزه می گرفت. او 
عاشقانه ياد می گرفت و دريچه ی نگاهش به هستی روز به روز گسترده تر می شد و 
با اشتیاق، سؤاالت پی درپی مطرح می كرد كه گاهی الزم بود او را به مسجد ببرند 
تا در پايان نماز جماعت با روحانی مسجد به گفتمان بنشیند و مهم تر اين بود 
كه روحانی حاضر از او احکام شرعی را می پرسید و با شنیدن پاسخ های صحیح 

حسین سر تکان می داد و او را تحسین می كرد.
سال تحصیلی كه به پايان می رسید، مشتاقانه خود را به كار مشغول می كرد. 
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در پنبه چینی و در برداشت سیب زمینی در مزارع پابه پای خانواده كار می كرد. با 
آن دست های كوچکش سیب زمینی های درشت را از زير خاک بیرون می كشید. 
چهره ی خندان حسین خستگی اطرافیان را به در می كرد. با اينکه هم در شاهکوه 
خانه داشتند و هم در قرن آباد، در هر دو مکان كشاورزی نیز برقرار بود. به دلیل 
بود.  يا جمع آوری محصول  بودند، موقع كشت  در هر محلی كه  دما  اختالف 
حسین همیشه برای كمک حضور داشت. در يیالق و قشالق هم درگیر كار 
بودند و هرگز زمان زيادی برای بیکاری وجود نداشت. در يک تابستان، به محض 
تعطیلی مدارس هنوز در مقطع ابتدايی بودند كه حسین و رضا در يک كارگاه 
آجرپزی در نزديکی قرن آباد مشغول به كار می شدند. آنجا مسئولی داشت كه 
همه او را َمشتی صدا می زدند. در آن كارگاه شخصی به نام آقا محسن سبز واری 
هم بود كه با پشتکار تمام كار می كرد. زمانی كه كوره ی خیلی بزرگی را فعال 
می كرد، بچه ها با شوق به آتش كوره نگاه می كردند. آن ها روزی پنج تومان مزد 

می گرفتند و خیلی هم راضی بودند.
مشتی با گاهی رضا را می فرستاد برای خريد و گاهی هم به حسین می گفتند 
فالن كار را انجام بده و برعکس. با تمام اين خستگی ها، وقتی به خانه می رسید، 
مادر را می ديد كه مشغول به كار بود، درحالی كه برادر كوچکش را با چادری به 
پشت بسته بود. او عاشقانه مادر را دوست می داشت و در تمام مدتی كه در خانه 
بود، كارهای مادر را زير نظر داشت. به كمک مادر می شتافت و بچه را از پشتش 
می گرفت و مادر را سبک بال می كرد تا به كارهايش برسد. زمانی هم كه مهمان 
می آمد، كارهای مادر بیشتر می شد و حسین مثل پروانه در اطراف مادر می گشت 

و به او كمک می كرد. 
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حسین تمام تابستان را با عالقه و پشتکار كار می كرد. با اينکه از وضع مالی 
او  به  پدر  كار می كرد.  اراده و خواست خود  با  او  بودند،  برخوردار  خوبی  نسبتاً 
می گفت نمی خواهد بروی كار كنی و او می خنديد و می گفت كار برای مرِد بدون 
كار هیچ چیز درست درنمی آيد. پدر نیز با او می خنديد. وقتی به باز شدن مدارس 
نزديک می شدند، حسین همه ی پس اندازش را به مادر می داد تا مخارج سال 
تحصیلی اش را با آن سپری كند و می گفت كه به خاطر من از پدر پول نگیرد. مادر 
امانت دار خوبی بود و با حسین همکاری می كرد. گاهی می شد كه او بعضی از 
خواسته های مادر و خواهر و برادران كوچک تر را برآورده می كرد و تا می توانست 
به اعضای خانواده كمک می كرد و با آن ها مهربان بود. مادر روی حسین خیلی 
حساب می كرد و به او عشق می ورزيد. يک سالی هم در تابستان برای همسايه ی 
طبقه بااليی شان كه قصاب بود، كار كرد. او بزغاله های زيادی داشت. حسین 
آن ها را هر صبح به چرا می برد و عصر به طويله برمی گرداند. هفته ها می گذشت 

و بزغاله ها بزرگ تر و پروارتر می شدند و مزدی كه می گرفت، به مادر می داد.
حسین به مقطع راهنمايی رسیده بود كه به شهر گرگان نقل مکان كردند. 
كتاب های  مطالعه ی  كنار  در  و  می خواند  رامین درس  راهنمايی  مدرسه  در  او 
درسی، به كتاب های مذهبی و سیاسی نیز عالقه نشان می داد. با گذشت زمان در 
مقاطع تحصیلی به رشد فکری كه رسیده بود، مطالب آموخته را جست وجوگرانه 
می كاويد و مورد نقد و بررسی قرار می داد. او با خط فکری روشن كه به مرور 

به دست آورده بود، در مسیر حقیقت گام برمی داشت و پیش می رفت.
حسین برادر علی را خیلی دوست داشت. او در خدمت سربازی بود. ماه ها در 
جبهه ی جنگ علیه دشمن می رزمید و حسین نیز پیرو راه برادر بود. او در پايگاه 
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بسیج شهرشان گرگان مشغول آموزش بود. عصرها به مسجد محل می رفت و در 
نماز جماعت شركت می كرد. در بعضی از نمازهای جماعت او مکبر بود و با عالقه به 
صحبت های روحانی ای كه به منبر می رفت، گوش می داد و اغلب با روحانی مسجد، 
خصوصی مالقات می كرد و با مطرح كردن يکی دو سؤال از احکام شرعی با آن ها 

هم صحبت می شد و مسائل خودش را می پرسید. 
روزی حسین مشغول ديدن برنامه ی تلويزيونی آقای قرائتی بود. آنچه نظرش 
را جلب می كرد، بر روی كاغذ می نوشت و با عالقه برنامه ی درس هايی از قرآن را 
پیگیری می كرد. برادر علی از جبهه به سالمت برگشت و همه ی اعضای خانواده 
را شاد كرد. ساعتی به خوش وبش گذشت. وقتی علی از اوضاع و احوال حسین 
پرسید، تازه متوجه شد كه عضو بسیج محل شده و مشغول گذراندن آموزش های 
نظامی است. متعجب شد تغییرات او را می ديد؛ از نظر فکری و اعتقادی متغیر 
شده بود. حسین می گفت: می خواهد طلبه شود در محضر حاج آقا نورمفیدی. آن 
شب هايی هم كه در آنجا بود، حسین به حوزه می رفت و فلسفه می خواند. حتا به 
برادرش پیشنهاد داده بود كه با هم دروس طلبگی را بخوانند. علی بعد از خدمت 

سربازی در رشته ی علوم قضايی دانشگاه تهران قبول شده بود.
او در مقطع  بود.  اول  رقابت همه ی دانش آموزان  حسین در مدرسه در میان 
دوم راهنمايی بود كه وارد تشکل های انقالبی و بسیج شده و در كنار فعالیت های 
بسیج، انجمن اسالمی، به همراه دوست قديمی خود علیرضا، عضو حزب جمهوری 
اسالمی می شود. آن زمان در میان دوستانش تنها حسین بود كه تشکل های حزب 
را دقیق می شناخت و دوستانش همه پیرو و همراه او بودند و از همه جلوتر بود. 
در سال دوم دبیرستان، جزو مدرسان حزب شد، چون حزب در ابتدای تشکیالتش 
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هسته های متفاوتی را تشکیل داده بود و كالس های مختلفی را برگزار می كرد: 
عقیدتی، سیاسی، اخالقی و... حسین در آن سن كم، مدرس مباحث اعتقادی حزب 
شده بود. در آن زمان، حزب از تشکیالت خوب و منسجمی برخوردار بود. افرادی 
متعهد حزب جمهوری اسالمی را حمايت می كردند كه مورد تأيید حضرت امام 
خمینی)ره( بودند و دبیركل آقای دكتر بهشتی بودند. بعد از شهادت دكتر بهشتی، 

دومین دبیركل حزب، حضرت آيت اهلل علی خامنه ای بودند.
حسین هرگز از خواهران و برادران كوچک تر غافل نبود. همیشه به درس هايشان 
می رسید و سعی می كرد با متانت و مهربانی مشکالتشان را رفع كند. يک روز صبح 
زود فاطمه كه كالس دوم راهنمايی بود، برای رفتن به مدرسه مردد مانده بود كه 
مشکلش را چگونه برطرف كند. برادر متوجه او می شود و از او علت نگرانی اش را 
می پرسد. فاطمه از برادرش در نوشتن انشا كمک خواست. موضوع انشا »چرا؟« 
بود و او نمی دانست كه چه بايد بنويسد. حسین در زمان بسیار كوتاهی برايش 
چهار صفحه انشا نوشت و فاطمه را خوشحال راهی مدرسه كرد. فاطمه انشا را در 
كالس می خواند. معلم از او پرسید از چه كسی كمک گرفته؟ فاطمه گفته بود از 

برادرم و چون راستش را گفت، به او بیست داد.
كنار  بود. گاهی خواهرها در  اعمال خانواده  و  رفتار  نظاره گر  حسین همواره 
مادرشان نشسته و مشغول سبزی پاک كردن بودند. در اين زمان در مورد افراد 
خاصی صحبت می شد و زمانی كه حرف هايشان ناخواسته بوی غیبت می داد، 
آن وقت حسین با حضورش متوجه غیبت كردن می شد و می گفت غیبت نکنید، 
چون عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. او خانواده را راهنمايی 
می كرد و می گفت وقت خودتان را با اين گناهان هدر ندهید. خوب درس بخوانید، 
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نه برای به رخ كشیدن يا پول و مقام، بلکه برای خدمت به هم نوع و جامعه، 
همیشه سعی كنید فعالیت ها و اهداف شما رنگ خدايی داشته باشد. 

حسین فعاالنه و خالصانه در حزب خدمت می كرد. او كلیه ی خبرهای سیاسی 
و مذهبی و مملکتی را از طريق كسب اطالعات از مطبوعات، راديو و مطالعات 

متفرقه پیگیری می كرد و مورد تحقیق و بررسی قرار می داد.
بود، درس می خواندند.  با دوستش علیرضا در دو دبیرستانی كه همجوار  او 
حسین در دبیرستان شهید رجايی، رشته ی علوم تجربی و علیرضا در دبیرستان 
شهدا، رشته ی علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند.  آن ها ساعات زنگ تفريح 
را هم با هم بودند، چون مابین اين دو دبیرستان ديواری نبود. بعد از موفقیت در 
امتحانات و پايان سال تحصیلی، حسین با پسرعمه اش جعفر  تصمیم می گیرند به 
جبهه اعزام شوند. شروعی تازه برای اولین گام به سرزمین دفاع مقدس جبهه ی 
ايران با دشمن زخمی عراق، 30 تیر 62. آن ها به قصد اعزام به جبهه، ابتدا به 
پادگان منجیل برای دوره ی آموزشی می روند و 45 روز با پشتکار و تالش بسیار 

آموزش نظامی می بینند.
حسین نماز شب می خواند و دوستان را تشويق می كرد به نماز خواندن در 
مسجد. او با گشاده رويی و تبسمی كه بر لب داشت، همه را جذب خود می كرد، 
كامران دل به حسین  ابوالفضل  آموزشی  فرمانده گروهان  بود.  باحوصله  و  آرام 
گروهان  با  فاصله اش  مربیان  خوابگاه  اينکه  با  می داد.  نشان  عالقه ی خاصی 
آموزش خیلی زياد بود، حسین با عالقه می رفت به خوابگاه فرمانده و او را برای 

خواندن نماز شب بیدار می كرد.
بعد از پايان دوره ی آموزشی، به مدت سه روز نزد خانواده هايشان برگشتند و 
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بعد از مرخصی به شهر بانه در محور كردستان اعزام شدند و از آنجا عازم تپه ی 
گوزلی گوالن، مابین بانه و سردشت شدند. تقريباً نه نفر می شدند. در آنجا با برادران 
ارتشی برای حفاظت از تپه مستقر شده بودند. آنجا كوره راهی داشت كه به عراق 
می رسید. سه چهار روز به نیمه ی شعبان مانده بود كه حسین تصمیم می گیرد با 
فرمانده، برادر سیدرضا میركريمی و فرمانده ارتش جناب سرهنگ اتحاد صحبت 
راننده ی  به  نیمه ی شعبان نزديک است.  با آن ها، گفت  از مشورت  كند. پس 
ماشین تداركاتی كه غذا را می رساند، بگويید زحمت بکشند دو جعبه شیرينی هم 
بیاورند. من می خواهم در روز نیمه ی شعبان در رابطه با امام زمان)عج( سخنرانی 
كنم. فرمانده ها از خواسته ی حسین، آن هم در اين سن كم تعجب كردند، ولی 
از اعتمادبه نفس و قدرت بیان او خوش شان آمد و پذيرفتند. روز موعود فرا رسید. 
جشن نیمه ی شعبان بود. تمام برادران ارتشی و بسیجی را در سنگر بزرگی جمع 
كرده بودند. حسین سخنرانی پرمحتوا و جذابی كرد و همه را شگفت زده كرده 
بود. بعد از اتمام مراسم، جعفر از سنگر بیرون رفت و برادرهای بسیجی و ارتشی 
بود، می پرسیدند »اين  او كه دوست نزديک حسین  از  بودند و  دوره اش كرده 
ديگری  ارتشی  برادر  آخونده!«  پدرش  ديگری می گفت »البد  دوستت كیه؟« 
می گفت: »اين ديگه چه نخبه ايه؟ با اين سن كم عجب اعجوبه ای است به خدا!«

حسین با اينکه فقط شانزده سال داشت، هرگز از مطالعه غافل نمی شد. با جعفر 
مرخصی ساعتی گرفته، می رفتند به شهر بانه و از پايگاه سپاه بانه، كتاب های 

متنوعی می آوردند.
جعفر در جبهه حوصله ی خواندن كتاب نداشت، اما گاهی شب و روز در اوقات 
هم  شب  نماز  مطالعاتش،  كنار  در  و  بود  شب زنده دار  می كرد.  مطالعه  فراغت 
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می خواند. همه را به نماز جماعت تشويق می كرد. در آنجا فضای معنوی خوبی 
جاری بود. چون در جمعشان روحانی نبود، خودش دست به كار شده بود. هر روز 
از بین برادران يک امام جماعت انتخاب می كرد. يک روز به برادر ارتشی آقای 
تقی نژاد می گفت امروز نوبت شماست كه امام جماعت باشید و روز بعد، سرهنگ 
ابتاج را برمی گزيد. كم كم ماه مبارک رمضان نزديک می شد. روزهای آخر ماه 
شعبان بود. حس و بوی ماه رمضان جلوتر از خودش آمده بود و فضا را پر كرده 
بود. در بین بچه ها بحث داغ ماه رمضان و خوردن سحری و افطاری مطرح بود. 
بعضی از برادران بسیجی و ارتشی گفته بودند نمی توانند روزه بگیرند، زيرا شرايط 
سخت است؛ تازه معلوم نیست كی زنده است كی ُمرده، هر روز عراقی ها خمپاره 
حواله ی ما می كنند. گلوله های توپ و خمپاره بود كه به سمت آن ها بی هدف 
شلیک می شد. آن ها كمین جاده بودند. گاهی شب ها هم يک تیراندازی از طرف 
گروهک های كومله و دموكرات صورت می گرفت، درحالی كه درگیری مستقیمی 
با عراقی ها وجود نداشت، بااين حال با برخورد گلوله های توپ و خمپاره در آن 

محدوده، روزی يکی دو شهید يا زخمی می دادند. ديگر چرا روزه بگیريم؟!
حسین دوباره به كمک برادران دينی خود شتافت و به ارشاد آن ها پرداخت. با 
برگزاری سخنرانی های خود اطالع رسانی كرد و موفق شد نظر اكثريت برادرها را 
تغییر دهد و با آگاهی دادن به برادران همرزمش، آن ها را برای پیشواز رفتن ماه 
رمضان آماده می كرد. سخنرانی های او پیرامون آثار جسمی و روحی روزه بود و به 
برادران می گفت: اگر شما می خواهید شهید شويد، اگر با دهان روزه شهید شويد، 
آن وقت می شويد جزو ياران خاص حضرت امیرالمؤمنین)ع(. مگر آن حضرت در 
ماه رمضان شهید نشد؟ تعداد زيادی از كسانی كه قباًل مخالف بودند، به پیشواز 
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ماه مبارک رمضان رفته و روزه گرفته بودند. حسین به فکر كمبود امکانات محل 
استقرارشان بود، نیاز به يک نمازخانه را به جد احساس می كرد. روزی حسین و 
جعفر با تويوتايی كه برايشان غذا می آورد، رفتند به شهر بانه. از آنجا بلوک و 
سیمان تهیه كرده و با خود آوردند. هر دو دست به كار شدند تا نمازخانه بسازند. 
بعضی ها راضی نبودند و اعتراض می كردند و تعدادی هم غر می زدند: »اين كیه 
با اين سن كم؟ چرا اين كارها را می كنه؟! از كجا اومده، تا حاال كجا بوده؟« 
و  بود  برخوردار  خوبی  فکری  استقالل  و  كاری  روحیه ی  از  حسین  با اين حال 
توانست كار را شروع كند. او با جعفر مشغول ساخت شدند. بعد از گذشت دقايقی، 
وجدان خیلی ها بیدار شد و به كمک آن ها شتافتند. بچه ها يکی يکی به جمعشان 
پیوستند و دست به دست همديگر دادند تا نمازخانه جمع وجوری ساخته شود. آن ها 
خیلی زود در حین كار مصالحشان تمام شد و چندبار برای تهیه ی مصالح به 
بودند كه حسین كتاب هايش  نمازخانه ساخته  در  تاقچه  البته يک  رفتند.  بانه 
الوار  از  نمازخانه هم  را. سقف  قرآن و سجاده ها  بود، همین طور  آنجا چیده  را 
با  نماز جماعت، عکس دست جمعی  اولین  برپايی  از  بعد  نايلون ساخته شد.  و 
دوستان گرفتند. حسین با ساخت اين نمازخانه، قامت بچه ها را راست كرد. همه 
در سنگرها از شرايط سختی برخوردار بودند و می بايست تمام مدت در سنگر 
به حالت نیمه خیز و يا سینه خیز قرار می گرفتند. بعد از آماده سازی و استفاده از 

نمازخانه، همه از اين كار راضی شده بودند. 
بچه ها با هم رفیق شده و صمیمیت بیشتری بینشان ايجاد شده بود. آن ها با 
همديگر برای اقامه ی نماز جماعت به نمازخانه می رفتند و حسین به آموزش های 
دينی و اخالقی بچه ها اهمیت می داد. او آن ها را به سوی عشق و توسل بیشتر 
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با اهل بیت)ع( راهنمايی می كرد.
حسین با ذكاوت خود و با حسن خلقی كه داشت، با صبر و درايتش به همه 

فیض معنوی و آرامش روحی می داد. 
هر روز كه می گذشت، به تعداد شهدا اضافه می شد و اين باعث نگرانی فرمانده 
شده بود. فرمانده به يکی از بسیجی ها دستور داد خیلی زود برود به نیروهايی كه 
توی كمین بودند، بگويد از اين به بعد حق ندارند به هیچ عنوان روزها از سنگر 
بیرون بیايند. اين دستور فرمانده در واقع تأكید مجدد دستوری بود كه در ابتدا 
به بچه های كمین داده بود و به دلیل حساسیت منطقه بايد تحقیق می كرد كه 
گلوله ی توپ و خمپاره هايی كه در مجاورت بچه ها می افتاد، به طور اتفاقی بوده يا 
هدف گیری دشمن آن حادثه را به بار می آورد. اگر ثابت می شد كه دشمن محل 
دقیق كمین ها را يافته است، بايد سريع به جابه جايی محل اقدام می كردند و اگر 
تیری از طرف آن ها شلیک می شد، قطعاً كل محورشان لو می رفت و زير آتش 
دشمن قرار می گرفت. به ظاهر عراق متوجه تجمع نیروهای ايرانی در آن محدوده 

نبود و فرمانده می خواست از اين موضوع مطمئن شود.
با گذشت زمان، نیروهای قديمی عوض شده و نیروهای جديدتری به جمع 
آن ها پیوستند. دوری دوستان و جای خالی شهدا آن ها را غمگین می ساخت. 
اين بار هم حسین بود كه به همه ی بچه ها روحیه می داد و می گفت هدف را گم 
نکنید. نگذاريد چیزی روحیه تان را خراب كند. بعد از اتمام مأموريت، حسین و جعفر 
به گرگان برگشتند. حسین دوباره با حزب جمهوری اسالمی فعالیت و همکاری 
تنگاتنگش را آغاز كرد. همچنین با عالقه به تحصیل خود ادامه می داد. در آن زمان 
مسئول حزب آقای دكتر محمد عباسی بودند. در آن زمان بیشتر بچه های محله ی 
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شاهکوه در اطراف او جمع می شدند و حسین بیشتر هم محلی های خود را در حزب 
می ديد كه مصّیب عباسی، حمزه گرزين و خلیل گوزلی از جمله آن ها بودند. 

گاهی وقت ها هم جعفر به جمعشان می پیوست.علیرضا مهرماه سال بعد با حسین 
خداحافظی كرد و عازم جبهه شد. حسین با پرس وجو از بسیج از دوستان خود بااطالع 
می شد كه آن ها در كدام منطقه ی عملیاتی هستند؛ لذا قبل از اعزام مجددش به 
جبهه، آمار بچه های هم محل را درآورده و می دانست كه دوستانش در كدام مناطق 
هستند. علیرضا به سه نفر از هم محلی هايشان به نام های حسن گرزين، حسینعلی 
گرزين و صادق كرباليی باقری در جبهه ی كردستان محور مريوان و قله قوچ 
سلطان مشغول انجام وظیفه بودند. مردادماه سال 62 بود. غروب يک روز گرم، 
علیرضا مشغول نگهبانی در باالی برجک بود و پست می داد. محل نگهبانی او 
ورودی قله بود. در آن زمان نزديک شدن يک ماشین تويوتا را ديد كه داخل آن 
تعداد زيادی از بچه ها نشسته بودند. ماشین در نزديکی او توقف كرد. يک نفر 
از ماشین پیاده شد و به سمت او آمد. حسین بود و علیرضا، تازه او را ديده بود. 
از ديدنش خیلی خوشحال شد. علیرضا بر سر پست با حسین احوالپرسی كرد. 
حسین  نزد او رفت و آن ها همديگر را در آغوش گرفتند. آن شب حسین مهمان 
علیرضا بود. درحالی كه كتاب آمار خود را از كوله پشتی اش درآورده و آن را ورق 
زده و مطالعه می كرد، علیرضا گفت: »شما تو جبهه هم با خود كتاب آوردی؟!« 
حسین با لبخند كتاب را ورق زد و گفت از كتاب هايش نمی تواند جدا شود. او 
متعجب بود كه حسین چطور توانسته از يک فاصله ی چهل، پنجاه كیلومتری 
بیايد. به هرحال  به نزدشان  را تعقیب كند و بفهمد آن ها كجا هستند و  آن ها 
همه ی دوستان از اين ديدار خوشحال بودند. حسین فردا را نیز نزد علیرضا و 
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بچه ها ماند. جالب اينجا بود كه آن چهار نفر حدود چهل روز در آنجا بودند و 
در آن محور كه به نام قله قوچ سلطان بود، انجام وظیفه می كردند و تاكنون 
از محدوده ی خود، آن طرف تر هم نرفته بودند، چون گفته بودند از اين محدوده 
بیرون نرويد! شايد هم به خودشان اجازه ی رفتن نمی دادند و به دلیل امنیت جانی 

هرگز از آن مکان خارج نشده بودند.
در آنجا وقتی در محور قدم می زدند، با خود اسلحه حمل نمی كردند. غروب روز 
بعد حسین به علیرضا و دوستان پیشنهاد قدم زدن در محور را داد. اول علیرضا 
جا خورد و گفت اجازه نداريم، ولی بعد با صحبت هايی كه حسین كرد، راضی شد. 
هر دو از سنگر خارج شدند. حسین او را فرستاد تا اسلحه اش را بیاورد. او رفت 
و با اسلحه برگشت. در گوشه و كنار آن محدوده، سنگر بچه های بسیجی بود. 
سنگر گردان اصفهان، سنگرهای بچه های ارتشی، بچه های اطالعات عملیات، 
علیرضا گفت اينجا مثل حیاط خانه مان است، ما اسلحه حمل نمی كنیم. اسلحه را 
بر دوشش انداخته بود و در كنار حسین راه می رفت. حسین گفت با من بیا با شما 
كاری دارم! يک مسافتی را كه رفتند، علیرضا ايستاد و گفت: ديگر حق نداريم 
از اين جلوتر برويم. آنجا كانال عمیقی بود و ارتفاع داشت. حسین داخل كانال 
پريد و گفت شما هم بیا تو كانال، نترس. حسین به رفتن ادامه داد. علیرضا كه 
نمی خواست تنها به عقب برگردد، چاره ای نداشت و داخل كانال پريد. حسین جلو 
می رفت و علیرضا پشت سرش. صد متری كه رفتند، حسین ايستاد، به اسلحه ی 

علیرضا اشاره كرد و گفت »شما آموزش نظامی را كامل ياد نگرفته ايد.«
ـ چرا؟

حسین با تبسم پاسخ داد »فردی كه مسلح است، بايد جلوتر قرار بگیرد.«
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اين شد كه علیرضا به ناچار جلوی او قرار گرفت، در حالی كه اسلحه اش را با 
دو دست جلوی سینه گرفته بود، به راهشان ادامه دادند تا به انتهای كانال به 
يک ديده بان رسیدند. علیرضا جا خورد، فکر كرد او عراقی است، خواست شلیک 
كند. حسین مانع شد، گفت نترس اين ديده بان ايرانیه! تا آن موقع هیچ كس آنجا 
را به اين شکل كه امروز ديده بودند، برايشان معرفی نکرده بود. آن ها جلوتر 
رفتند تا به سنگر ديده بان رسیدند. ديده بان از بچه های جنداهلل بود. او علیرضا را 
می شناخت، گفت: پسر برای چی آمديد اينجا؟! علیرضا با اشاره دست، حسین را 
نشان داد و با خنده گفت: مقصدش اينجاست! حسین از ديده بان سؤاالتی پرسید 
در مورد عراقی ها كه اينجا چه كار می كنند. ديده بان هم به او پاسخ داد. بعد از 
كمی صحبت، حسین از او خواست تا اجازه دهد به كمین سه بروند. كمین كمی 
پايین تر بود. آن ها در حدود پانصد متری عراقی ها بودند. در حالی كه ديده بان با 
آن ها مخالفت كرد و اجازه نداد. آن ها هم همان راه رفته را برگشتند، اما اين بار با 
كلی اطالعات از جغرافیای آن منطقه. آن روز تجربه ی شیرينی بود برای علیرضا 

و درسی شد برايش تا بیشتر اطرافش را بشناسد و تحقیق كند.
حسین با جسارت و تجربه ای كه داشت، باعث شد تا علیرضا احاطه و تسلط 
بیشتری به منطقه پیدا كند. وقتی برگشتند به سنگر ديدند كه تعدادی از دوستان 
به جمعشان اضافه شده اند. ديگر در سنگر جا نبود. بچه ها به كمین دو بی سیم زده 
بودند كه مهمان آمده. آن شب بچه های بیشتری ريخته بودند تو سنگر علیرضا و 
جای خوابیدن هم نبود. سنگرها در قله طوری بود كه حالت خاكريزی داشت و با 
فلز و گونی ساخته شده بودند. پشت آن هم خاک ريخته بودند. اما در باالی اين 
سنگر يک انباری بود. آخر شب شده بود. به خاطر هوای گرم مردادماه و ازدحام 
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پیشنهاد  بودند، حسین  به طور فشرده كنار هم نشسته  از حد بچه ها كه  بیش 
می دهد كه بر روی پشت بام سنگر بخوابند. در نهايت به اتفاق حسین گرزين 
به پشت بام سنگر رفتند تا بخوابند. هوا گرگ ومیش شده بود. عراقی ها آتش برپا 
كرده بودند. سروصدای انفجار گلوله های توپ و خمپاره های عراقی فضا را پر 
كرده بود. هنوز صبح نشده بود كه حسین گرزين از بام آمد پايین و داخل سنگر 
شد و به علیرضا كه تازه بیدار شده بود، گفت بیشتر از اين جرأت باال ماندن را 

ندارد. ترجیح داده تو سنگر بخوابد.
حسین از شلوغی آتش بازی عراقی ها و خمپاره هايشان ترسیده بود. با اينکه 
با جسارت تمام روی پشت بام  تیراندازی می كنند. حسین  می دانست بی هدف 
بود و به ظاهر استراحت می كرد. او به آسمان چشم دوخته بود و با خالق عرش 

كائنات نجوا می كرد.
رسید.  پايان  به  رزمنده  برادران  از  تعدادی  خدمت  دوران  زمان،  گذشت  با 
حسین با دوستانش نیز جزو گروه هايی بود كه به شهر خود، گرگان بازگشتند. 
در  شوق  اشک  مادر  و  پدر  حسین،  ديدن  با  بازگشت.  خانه  به  به سالمت  او 
ديدگانشان حلقه زده بود. خواهران و برادران عاشقانه در آغوش برادر می رفتند 
و او را می بوسیدند. خانواده غرق در شادی و آرامش شده بود. حسین در حالی كه 
به دروس عقب افتاده ی خود می رسید، به محافل مذهبی در مسجد جامع هم 
می رفت و در نماز جماعت و سخنرانی ها و مراسم مذهبی و در تشییع جنازه ی 
شهدا همواره شركت می كرد و از هر گونه كمکی دريغ نمی كرد. او برای كمک 
به خانواده ی عزيزان شهدا همیشه پیش قدم بود و خالصانه خدمت می كرد. او 
به مادر و اعضای خانواده سفارش می كرد حتماً در مراسم تشییع جنازه ی شهدا 
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شركت كنند و مبادا از شركت در نماز جمعه غافل بمانند.
روزی در منزل بود، داشت كت وشلوار می پوشید و آماده برای رفتن به دفتر 
حزب جمهوری اسالمی می شد. كفش هايش را پوشید و به راه افتاد. هنوز از در 
حیاط خارج نشده بود كه متوجه صدای خراشیده ی جیغ مادر می شود. به سرعت 
خود را به بیرون می رساند. مادر را می بیند كه با گريه وزاری روی سرش می زد و 
می گفت: »حسین! بچه م افتاد توی رودخونه...« دقايقی قبل نرگس كوچولو خواهر 
حسین كه هنوز مدرسه نمی رفت، جلوی در ايستاده بود و با چکمه های صورتی 
رنگش سنگ ريزه ها را به سمتی پرتاب می كرد كه ناگهان اسبی با سرعت به 
سمتش آمد و او وحشت زده به اسب نگاه می كرد. اسب رمیده بود و به سرعت از 
كنارش رد شده بود. نرگس تعادلش را از دست داده و در آب رودخانه ی هم جوار 
منزلشان افتاده بود. مادر متوجه جیغ نرگس شده بود. با عجله و سراسیمه به 
بیرون از خانه آمد، پسربچه ی رنگ پريده ای را ديد كه با انگشت اشاره رودخانه 
را نشان می داد. او متوجه نرگس می شود. مادر در سر و صورت خود می زد و از 
با خود می برد.  را  بود و نرگس  حسین كمک می خواست. آب رودخانه عمیق 
نرگس در آب دست وپا می زد و گاهی به زير آب می رفت، مقداری آب می خورد 
و باال می آمد. كمی جلوتر پلی بود. نرگس داشت به پل می رسید كه ديد حسین 
خود را به آب انداخته و جلوتر منتظر اوست و به محض رسیدن نرگس به پل، 
حسین او را از آب گرفت بر روی دستانش بلند كرد. مردمی كه بر روی پل جمع 
شده بودند، او را می گیرند. بدين صورت نرگس توسط برادر عاقل و شجاع خود 
نجات پیدا كرد. بعدها مادر می گفت آن رودخانه تابه حال چند تن از كودكان محل 

را قربانی كرده بود. 
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آن شب همه دور هم جمع شده بودند. پدربزرگ مهربان آمده بود تا نوه های 
گلش را ببیند. او حسین را خیلی دوست می داشت. حاج رضا ملک، خوش بیان بود؛ 
مردی باايمان و بااخالص كه بعدها رفتار او زبانزد خاص و عام شد. آن شب علی 
برادر بزرگ هم در جمع خانواده حضور داشت. حسین و علی با خواهر و برادرانش 
دور پدربزرگ حلقه زده بودند و از صحبت های پدربزرگ فیض می بردند، مثل 
اين بود كه می خواست هرچه می داند، آن شب برای نوه های عزيزش بازگو كند. 
او دست نوازش بر سر يکايک نوه هايش می كشید و می گفت: عزيزانم هرچه 
را كه امشب می گويم، آويزه ی گوشتان كنید. بدانید كه روزی را خدا می دهد 
و روزی پابه پای عمر دارد می رود. با همديگر می روند. عجله نکنید، اگر خداوند 
قرار است روزی حالل را تو صد سالگی )به فرض صد میلیون( به شماها بدهد، 
آرام آرام می دهد. عجله نکنید. نگران نباشید، ولی اگر اين صد میلیون را تو بیست 
يعنی  را گرفته ايد،  آوريد، پس روزی خودتان  به دست  راه غیرحالل  از  سالگی 
به هرحال سهمتان را گرفته ايد و روزی تان تمام شده است، بنابراين عمرتان هم 
تموم می شود. به يک دلیلی مثل تصادف و انواع بیماری و غیره... باألخره به يک 
صورتی عمر انسان به پايان می رسد. او انسان بسیار دقیقی بود و با اينکه سواد 
رسمی نداشت، واقعاً درست فکر می كرد! پدربزرگ حکیمانه نوه هايش را پند و 

اندرز می داد. 
مادر پدر را خیلی دوست می داشت و از اينکه فرزندانش اين گونه به صحبت های 
پدر گوش می دادند، خیلی خوشحال بود. حسین با عالقه ی  بسیار به پندهای 
پدربزرگ گوش می داد و دوست داشت برای مدتی با خود خلوت كند. از اين رو به 
پدر و مادرش گفته بود فردا می خواهد به صحرا برود و ساعاتی در آنجا بماند و 
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بعد با خنده گفت: اگر گوسفندی هم بود، به ِچرا می برم!
علی با لبخند گفت: چرا تو ببری؟ چوپان كه هست!

حسین كمی سکوت كرد و گفت: مگر بیشتر انبیا چوپان نبوده اند؟ من می خواهم 
با خدای خود زير آسمان آبی خلوت كنم! علی دستش را روی شانه اش گذاشت و 
كمی فشار داد و با تحسین به او نگريست و در فکر فرو رفت! حسین صبح زود 
با خوردن مختصری صبحانه كه مادر تهیه ديده بود، آماده ی رفتن به صحرا شد. 
لباس ساده ای پوشید. مادر نیز مقداری نان و پنیر را در پارچه ای بست و به او داد 
تا توشه ی راهش باشد. حسین كیفش را آورد و در آن چند برگ كاغذ و قلم، يک 
جانماز و يک جلد قرآن گذاشت. بعد تو راهِی مادر را هم در آن جای داد. از مادر 

تشکر كرد و از خانه خارج شد.
او پس از عبور از كوچه راه های روستا و گذر از جوی آب و رودخانه و زمین های 
زراعی و رفتن از سربااليی و سراشیبی، گاهی هم محلی هايش را می ديد. می ايستاد 
سالم و احوالپرسی می كرد و دوباره به راه خود ادامه می داد. حسین سرش را باال 
گرفت و به آسمان نگاه كرد، هنوز خورشید طلوع نکرده بود... به دوردست ها 
خیره شد و به دشت و چمنزار؛ هنوز كوره راهی مانده بود. كم كم به دشت رسید. 
نفس عمیقی كشید. بند كیفش را از روی شانه اش پايین كشید. كیف را بر روی 
چمن های سبز و شبنم زده ی دشت گذاشت. گوسفندانی را ديد كه در آن نزديکی 
مشغول چرا بودند و سگ گله نیز در كناری نشسته مراقب آن ها. در البه الی 
سبزه ها، گل های شقايق وحشی جلوه گری می كردند و همچون نوعروسانی زيبا 
خود را به نمايش گذاشته بودند. حسین به اطراف چشم دوخت. دشت آرام و 
خنک بود. باد به آرامی می وزيد و ساقه های بلند علف ها را به رقص درآورده بود. 
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او به آرامی روی علفزار دراز كشید. دست هايش را زير سرش گذاشت. به آسمان 
زيبا چشم دوخت. تکه های ابر سفیدی كه در اشکال مختلفی ظاهر شده بودند، 
به حركت درآمده  آبی آسمان  به آرامی شکل عوض می كردند و در صفحه ی 
بودند. تبسم بر روی لبانش نقش بسته بود. مدتی در فکر فرو رفت. نفس عمیقی 
كشید. گاهی ذكر می گفت و شکر می كرد. به سخنان پدربزرگ فکر می كرد به 
روزی و تقدير و به عمر و سرنوشت، به حکم و عدل خداوند، به آينده، به هدف، 
به خانواده، به عبادت، به بندگی، به امام عزيز، به جبهه و رزم و به عشق، عشق 
الی اهلل و به عشق مطلق. مدتی گذشت. بلند شد و نشست. به سمت كیفش خم 
شد، آن  را برداشت و زيپش را باز كرد. قرآن را از داخل آن درآورد. بوسید و باز 
كرد، آياتی از آن را تالوت كرد، سپس برگه های سفیدی را از كیفش درآورد. با 
قلمی در دست بر روی آن می نوشت. مدتی گذشت. گاهی به دوردست ها خیره 
می ماند و فکر می كرد، زمانی هم می نوشت. چند برگی نوشته بود. برگه ها ديگر 
سفید و بی روح نبودند. كلمات رنگ آبی به خود گرفته بودند، جان گرفته بودند. 
دقايقی زير لب زمزمه می كرد. ساقه ی نازک علفزار را لمس كرد و گلی زيبا در 
میان آن را نوازش می داد. مدتی در فکر بود. به گوسفندانی كه نزديک آمده و 
مشغول چريدن علف بودند، خیره ماند. آنچنان در آرامش و بی تفاوتی در حال 
چريدن بودند كه حسین را به وحشت غفلت از خود انداخت! كمی بعد بر روی 
كاغذ نوشت: »الهی مرا آنچنان قرار ده كه همواره مرا به سوی خودت فراخوانی 
و من ندای تو را پاسخ گويم و آنچنان ساز كه نور جمالت بر من تابش گیرد و 
از هیبت و جاللت، لرزه بر اندامم افتد و به آن مقام رسان كه تو پنهان با من راز 

گويی و من آشکارا فرمان تو برم.«  
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به حركت  را  قلم  به آرامی اشک می ريخت و  بود.  حسین در خود فرو رفته 
درمی آورد. او برای دل خود می نوشت و با خدای خود نجوا می كرد. شايد هم 
آخرين وصايای خود را بر روی كاغذ می آورد و برای همیشه ماندگار می ساخت. 
همچنان اشک بر روی گونه اش جاری می شد و قلم روی كاغذ به حركت درمی آمد 
كه: »معبود من! تو روا نداشتی كه من در دنیای هستی در نظر خطاپوش بندگان 
شايسته ی تو رسوا شوم. در روز قیامت هم مرا در انظار جهانیان رسوا مگردان.«

زمان بی وقفه می گذشت. نه تنها از فعالیت ها و تالش حسین كاسته نمی شد، 
بلکه هر روز با روز قبلش متفاوت  بود. سعی داشت همواره به علم و دانش خود 
بیفزايد و در مسیر حق گام های محکم و استوارتری بردارد. او در فعالیت های 
حزب و بسیج، عاشقانه زحمت می كشید و از آنجايی كه لبخند از روی لبانش 
جمع نمی شد، خیلی زود محبوب و مجذوب همگان می شد. حسین روز به روز به 
فرمانده بسیج نزديک تر می شد. با عالقه ی وافری كه نسبت به يکديگر داشتند، 
در بیشتر محافل مذهبی در مساجد و بسیج كنار هم ديده می شدند. آن ها روابط 
دوستانه ی تنگاتنگی داشتند. دهه ی اول محرم بود، حسین با عده ای از دوستان 
و هم محلی های بسیجی، فعالیت های خود را در روستا آغاز كرده بودند. او در 
روستا هم فعالیت های عقیدتی داشت. ايام تاسوعا و عاشورا بود. همه ی مردمی 
كه به نوعی وابستگی به روستا داشتند، از شهر می آمدند تا در مراسم عزاداری 
كربالی حسینی در روستای قرن آباد شركت كنند. برادر رضا گرزين، فرمانده 
بسیج، اتفاقات شب تاسوعا را در روز عاشورا برای حسین تعريف كرد و گفت 
عده ای با رئیس هیئت مخالفت كرده، با اعتراض با او برخورد كرده اند. يک گروه 
معترض، رفتاری مغاير با احترام به فضای عزاداری امام حسین)ع( ايجاد كرده 
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بودند و مردم از اين برخورد رنجیده خاطر شده اند. آن ها حضور بسیج در هیئت را 
مداخله می دانستند.

ما در واقع دچار چنین مظلومیتی شده ايم. او با حسین از اين وضعیت به وجود 
آمده گاليه می كرد. دقايقی نگذشته بود كه حسین بلند شده، می رود پای منبر 
پشت تريبون می ايستد و يک تنه با جسارت و بصیرت تمام صحبت كرده و از 
بسیج دفاع و حمايت می كند. اين رفتار تحسین برانگیز حسین، بار ديگر باعث 
تعجب دوستان و فرمانده شده بود. در آن زمان كه بسیج مورد حمله ی توطئه های 
دشمنان داخلی قرار می گرفت، حسین با ارادتش به بسیج و با خلوص نیت، با 
آگاهی و قدرت بیانی كه داشت، چنان سخنرانی می كرد كه كمتر كسی شبهه ای 
از نیروی بسیج برايش باقی می ماند. مسجد پر از جمعیت بود. بعد از سخنرانی او، 

مردم عاشقانه در روز عاشورای حسینی عزاداری كردند. 
با گذشت زمان نیروهای معاند و الحادی در مقابل انقالب اسالمی قد علم 
نیروهای  مجموعه ی  برای  بود  مأمنی  كه  جايی  تنها  كه  طوری  بودند؛  كرده 
واليت مدار و پیرو امام)ره(، حزب جمهوری اسالمی بود. حسین در جمع دوستان 
خود می گفت حزب جمهوری اسالمی معبد است، يعنی همه ی كسانی كه وارد 
عرصه ی حزب شده اند، اين مکان را به عنوان جايگاه عبادت می دانند. حسین در 
حزب از توانمندی فکری بسیار بااليی برخوردار بود. در همان مقطع، يک بینش 
تأثیرگذاری در ساختار فکری  از  ناشی  به دوستانش داشت كه  نسبت  خاصی 
ايشان بود. او در بین دوستان، بحث های اخالقی حضرت آيت اهلل مشکینی)ره( و 
خالصه ای از بحث های اصول كافی را تدريس می كرد و با دقت مسائل را دنبال 
می كرد. ايشان از بصیرت خاصی برخوردار بودند و روح نقادی نسبت به روند 
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حركت های انقالبی داشتند. آنچه كه می گفتند، شايد برای دوستان قابل هضم و 
درک نبود. نگاه بلندش به آينده نگری، بسیار باال بود؛ طوری كه با دوستان حزبی 
در مورد آقای آيت اهلل منتظری و بحث قائم مقام رهبری شان صحبت می كردند. 
بعد نگاه ديگرشان نسبت به حضرت آيت اهلل خامنه ای بارز و امیدواركننده بود. 
ايشان به صراحت می گفتند »برای آيت اهلل خامنه ای دعا كنید و صدقه بدهید« 
و با بینشی كه داشتند، بسیار به ايشان عالقه مند بودند. شايد هم از نگاه تقوايی 
باالتری برخوردار بودند و به ايشان الهاماتی می شد كه اينچنین نگاهشان خاص 
بود. به نظر می رسید آنچه كه بر زبان می آورد، به طور جد در ذهنشان تداعی 

می شده است. 
روزهايی كه در حزب می گذراندند، در جمع دوستان جالل و حمزه و مصیب 
به  با مطالعه ی كتاب های شهید مطهری و عالمه طباطبايی  و...  و منصوری 
بحث های فلسفی و منطقی می پرداختند. او همیشه در آن جلسات يکی از افرادی 
بود كه در مسائل سیاسی و اعتقادی اظهارنظر می كرد و حرف تازه ای برای گفتن 

داشت.
در حزب الگوهايی چون دكتر بهشتی و آيت اهلل خامنه ای كه از بزرگان حزب 
بوده و كارهای بسیار حساب شده و تشکیالتی را انجام داده بودند، مطرح می شد. 
همچنان كه با چاپ كتابی با عنوان »مواضع ما« احزاب می توانستند در دنیا 
مواضعشان را مطرح كنند، در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
ما بحث  مواضع  كتاب  بر روی  در جلسات  اعضای حزب  و مذهبی  اجتماعی 
می كردند. ضمن اينکه جزوات خاصی هم پیرامون موضوعات توزيع می شد كه 

برای اعضا، پرمحتوا و پرجاذبه بود. 
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حسین بین دوستان همواره اظهار می كرد كه نگران پیام آينده ی انقالب است 
و آرزو می كرد انقالب برای همیشه همچنان محفوظ بماند. او اعتقاد و ارادت 
آيت اهلل  و  امام خمینی)ره(  به حضرت  به خصوص  داشت،  روحانیت  به  خاصی 

خامنه ای. 
در  بیشتر  داشت.  را  خودش  فعالیت  هم  دانش آموزی  شاخه های  حزب  در 
انديشه های دينی شاگردان تالش می كردند. آن ها هفته ای دو  جهت ساختن 
روز، روزهای يکشنبه و چهارشنبه كالس داشتند. اين كالس ها از دسته های 
چهار تا شش نفره تشکیل می شد. دانش آموزان با هم در موضوعات مختلف روز 
هدايت شده و بحث می كردند. در اين كالس ها انتخاب موضوعات به عهده  ی 
خودشان بود. آن ها در اين مکان از خبرهای سیاسی مملکتی نیز مطلع می شدند. 
گاهی اخبار خاص بود، فراتر از آنچه كه در سطح جامعه مطرح می شد؛ همچنین 
اطالعاتشان نسبت به مسائلی كه در بین مسئوالن اجرايی نظام مطرح می شد، 
عمیق تر و اخص تر می شد كه می توانستند راحت تر تصمیم گیری كنند. شهید 
عباسی از اين اطالعات به خوبی بهره می گرفت و همواره مدافع ارزش های نظام 
بود. برای حسین اينکه نظام و تشکیالت حزب زير نظر واليت فقیه اداره شود، 
دغدغه ی فکری شده بود. خوشحال بود از اينکه قانون اساسی، و تنظیم كننده 

آن، دكتر شهید بهشتی هستند. 
حسین در حزب جمهوری اسالمی، چون ستاره ای در جمع اعضا می درخشید. 
به دلیل ويژگی های برتری كه داشت، همان گونه كه در دانشگاه پزشکی يکی از 
زبدگان زمانه ی خود بود. او در كنار تحصیل، رسالتی چون نبرد با دشمن را در 
جبهه ها پیاده می كرد و توانست در دفاع از ناموس و وطن خود نقش آفرين باشد. 
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گاهی هم كه از جبهه بازمی گشت، با دبیر حزب آقای محمد عباسی می نشست 
و با عالقه در مورد جنگ و مسائل سیاسی و فرهنگی صحبت می كردند. ايشان 
موارد را از جبهه های مختلف نگاه می كردند. يک جبهه ی نظامی كه داخل دفاع 
مقدس بود، دوم جبهه ی فرهنگی آن و بسیار نکات جالب توجهی را برای دبیر 
حزب بازگو كرده و پیرامون آن با او درددل می كرد و از جمله از ضروريات توجه 
به رزمندگان بود كه در اين دسته از مقاومت ها وجود داشت. او با تیزبینی بسیار 
بااليی كه داشت، بحث می كرد و به نظر می رسید كه يک استاد، راهکارهای 
عرصه ی  او  می كند.  طراحی  را  جبهه  فرهنگی  و  اجتماعی  صحنه ی  اجرايی 
سیاسی كشور را رصد می كرد و درعین حال به نظر می رسید يک نظريه پرداز در 
جمعشان وجود دارد. ايشان مسیر روحانیت را به عنوان شاخص می شناختند و 
همواره جهت گیری شان در همراهی با روحانیت بود و پیروزی انقالب اسالمی 
را در رأس و پیشتاز بودن روحانیت می دانست. خط صراط مستقیم انقالب را 
خوب می شناخت و همان را تقويت می كرد. اهل اعوجاج و موارد ديگر نبود. او 
فردی با شخصیت سالم و با استعداد، متدّين و باسواد با درک شعور بسیار باال 
قرار  بايد مورد حمايت  نظام  در  به شخصیت هايی كه  نسبت  بود.  تأثیرگذار  و 
می گرفت و خطوطی كه بايد مورد توجه قرار می گرفت، بسیار اهمیت قائل بود. 
تأثیرگذار  افراد  بارز شهید حسین عباسی چنان در  اين ويژگی های شخصیتی 
بود كه گاهی به نظر می رسید عالمی صحبت می كند، نه يک دانشجوی جوان 
او در كالس های رابطین حزب و مجموعه ی دانش آموزی در كنار  و تازه كار. 
دوستان خود آقايان جالل و مسعود رمضانی و مصیب و ديگر دوستانش، فعاالنه 
فعالیت می كرد و می درخشید. اين مراوده های دوستانه همچنان در حزب ادامه 
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داشت تا زمانی كه حضرت امام، به دلیل حفظ و مصالح نظام و دفاع مقدس، 
دستور دادند حزب فعالیتش را متوقف كند، به اين دلیل كه سران حزب خودشان از 

مسئوالن اصلی كشور برگزيده شده بودند.
آرزوهايشان صحبت  از  خود،  صمیمی  و  دوستانه  خلوت  در  دوستان  گاهی 
می كردند. حسین همیشه آرزو داشت با يک پزشک ازدواج كند. گاهی می شد 
كه مشخصات همسر آينده اش را نیز می گفت و اين باعث كنجکاوی دوستان 
می شد. او با تبسم زيبايی كه همیشه بر چهره اش می نشست و محاسنی كه هنوز 
كامل درنیامده بود، چهره ی زيبايش را معصومانه تر نمايان می كرد. گاهی دوستان 
ابراز می كردند وقتی به حسین نگاه می كنند، به ياد عبادت خداوند می افتند. او با 

ديگران همواره مراوده و ارتباط خوبی برقرار می كرد.
سال 62 خبر ازدواج يکی از دوستان حزب نُقل مجلس شده بود. جالل با حسین 
هم سن بود، ولی زودتر از بقیه ی دوستان موفق شده بود ازدواج كند. حسین كه 
باخبر می شود، هديه ای تهیه ديده و با يکی از دوستان برای عرض تبريک به 
منزل جالل می روند. جالل از ديدن دوستان حزبی خود بسیار خوشحال می شود. 
ديدارها تازه شده بود، بعد از مدتی گپ وگفت دوستانه، حسین با آرزوی خوشبختی 

برايشان با تبسمی بر لب از آن ها خداحافظی كرده و آنجا را ترک می كنند.
جالل برای همسر خود می گفت »مؤمن در حقیقت تبسم بر لب اوست.« در 
نهج البالغه آمده است انسان های باتقوا كسانی هستند كه وقتی شما به آن ها نگاه 
می كنید، مردم فکر می كنند مريض هستند، در حالی كه مريض نیستند، بلکه آن ها 
در تفکر و انديشه ی مسئله ی بسیار مهمی هستند كه آن ها را آرام جلوه می دهد. 
حسین آرام، متواضع و متین بود و از احساس مسئولیت وااليی برخوردار بود كه 
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در مراودات خود نشان می داد.
با  و  كرد  خداحافظی  دوستان  و  حسین  از  سال، جالل  يک  گذشت  از  بعد 
خانواده اش به شهر مقدس مشهد مهاجرت می كند. بعدها حسین يک بار توفیق 
پیدا می كند با برادرش علی به مشهد بروند كه در آنجا به منزل دوست عزيزش 

جالل سر می زند. 
و  دوست داشتنی  بسیار  چون  داشت،  زيادی  طرفداران  دبیرستان  در  حسین 
محبوب بود. همه به او عالقه نشان می دادند. به دلیل هیجانات و شور سیاسی كه 
بین شاگردان بود و فعالیت گروه های متعدد، از جمله گروه های چپ و منافقین، 
نهضت آزادی، جبهه ی ملی، حزب توده و غیره در مدارس رايج شده بود. ارائه ی 
بولتن، روزنامه و كتاب هايشان، و جايی هم كه اين فضا را تشکیل می داد، به ظاهر 
دبیرستان شهید رجايی بود. در دبیرستان سالن خیلی بزرگی بود. بچه ها زنگ 
تفريح می آمدند آنجا تا برای بررسی و مطالعه ، كتاب و روزنامه ی حزبشان را 

مطالعه كنند.
حدود دو سه ماه از سال تحصیلی گذشته بود كه فعالیت های منافقین شديد 
شده بود، به خصوص حزب توده. آن ها صبح ها می آمدند جلوی در بزرگ دبیرستان 
شهید رجايی كه محل تحصیل حسین بود. او با حمزه دوست عزيزش هر صبح 
می ديدند كه منافقین جلوی دِر دبیرستان منتظر ايستاده اند. آن ها با ايجاد اغتشاش 
آرامِش محیط مدرسه را به هم می زدند، طوری كه باعث تعطیلی كالس ها می شد. 
با سروصداهای به وجود آمده، بچه ها از كالسشان خارج شده، شروع به درگیری 
می كردند. تعداد منافقین نسبت به بچه های حزب اللهی بیشتر بود. آقای بهمنی  
يکی از شاگردان دبیرستان بود كه با منافقین به شدت برخورد می كرد و درگیر 
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می شد. بیشتر اوقات حسین با حمزه و مصیب در دبیرستان مصطفی خمینی ناظر 
اين درگیری ها بودند. حسین از اين قضیه ناراحت بود و تمام تالشش را می كرد 
پیش  آن قدر  درگیری  گاهی  ولی  شود،  درگیری  مانع  و  كند  آرام  را  اوضاع  تا 
می رفت كه بیشتر بچه های حزب اللهی مجبور می شدند جواب سنگ پرانی جوانان 
فريب خورده ی گروهک ها را بدهند. گاهی اوقات درگیری ها دو الی سه ساعت 
به طول می انجامید و مدرسه به طور كامل تعطیل می شد. بعد كم كم همه متفرق 

می شدند و دوباره روز بعد همین برنامه تکرار می شد. 
بهمنی كه تبلیغ و برخورد منافقین برايش غیرقابل تحمل بود، نمی توانست 
اجازه دهد منافقین در آنجا تبلیغ كنند. حسین، بهمنی را به آرامش دعوت می كرد 
و به او می گفت سعی كنید با آن ها درگیر نشويد. همچون اردک در جريانات 
سیاسی باشید. تو آب شنا كنید، ولی خیس نشويد. به قول دكتر بهشتی با آن ها 
جاذبه در حد اعال و دافعه در حد ضرورت داشته باشید. بعد با لبخند به پشت 
بهمنی می زد و می گفت: »شما نبايد با برخورد قهرآمیز بهانه به آن ها بدهید تا 
مدارس را به تعطیلی بکشانند.« منافقین بايد در حاشیه باشند، ما بايد با آن ها 
برخورد منطقی و استداللی داشته باشیم، نه اينکه برخورد قهرآمیز به اين شکل.

منافقین به هیچ صراطی مستقیم نبودند. بعد از گذشت مدتی، سالح به دست 
گرفتند و در خیابان ها تعدادی از بچه های حزب اللهی را به شهادت رساندند. آن ها 

با اين اعمال وحشیانه تا چند سال به سلسله ترورهای خود ادامه دادند.
آن زمان حسین در دبیرستان نقش فعالی داشت و در جهت آرامش فضا تالش 
می كرد؛ طوری كه گاهی مانع تعطیل شدن دبیرستان می شد. او كه در انجمن 
اسالمی دبیرستان نقش فعالی داشت، با روزنامه ديواری هايی كه با اختیار خود 
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تهیه می كرد، اطالع رسانی می كرد و به عنوان يک عنصر فعال در مدرسه تأثیر 
بسزايی داشت.  

گاهی پیش می آمد كه حسین برای دوستان از خاطرات جبهه و جنگ می گفت 
مدتی  برای  و  می رفتیم  جبهه  به  كه  »زمانی  تلخی هايش...  و  خوشی ها  از  و 
دبیرستان را ترک می كرديم، طبیعی بود كه از بخشی از دروس عقب می افتاديم. 
زمان برگشتمان از جبهه، گاهی وقت ها دانشجوها و اساتیدی كه ما را با آن 
لباس های سبزرنگ سپاهی و بسیجی می ديدند، از برخورد نگاهشان احساس 
می كرديم ما را جزو كسانی می بینند كه از درس و مدرسه فرار كرده اند و در پی 
درس نیستند. اين برخوردهای آزاردهنده در ذهن ما شکل می گرفت تا زمانی 
كه در عرصه ی امتحان به محض كسب رتبه ی عالی به صراحت می ديدند كه 
جزو محصلین نخبه ی زمانه ی خود هستیم؛ آن گاه نگاهشان تغییر می كرد و 

تحسین برانگیز می شد.«
حسین می گفت پیرو واليت بايد كسی باشد كه در تمام عرصه ها حضور داشته 
باشد؛ به خصوص كه اكنون انقالب اسالمی نیازمند به دفاع است. حتا گاهی 
وقت ها در بین مسیر پیش می آمد كه دبیر فیزيک يا رياضی با ماشین می آمدند 
سر راه حسین قرار می گرفتند و او را محترمانه سوار كرده، با خود می بردند. به 
نظر می رسید بعضی از مسائلی را كه نمی توانستند حل كنند، حسین برايشان حل 

می كرد. 
حسین دوران زيادی را با دوست نزديک خود مصیب گذرانده بود. زمانی نیز در 
تابستان با او در كارهای ساختمانی شهرستان برای تأمین مخارج سال تحصیلی 
كار می كردند، اما با اينکه حسین می توانست از نظر مالی از طريق خانواده تأمین 
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شود، ولی دوست داشت كار كند تا هزينه ی تحصیلی اش را خودش بپردازد. پدرش 
عالوه بر كار كشاورزی و دامداری، به نوعی در كار تجارت هم فعالیت داشت و 
در طی سال در پی خريد و فروش پنبه، فرش، برنج و سیب زمینی و... بود. در 
اين دوران حسین با دوست و هم محلی دوران كودكی اش امیر سناعی، معاشرتش 
پررنگ تر شده بود. با او در مسجد و مراسم مذهبی كه در شهر برگزار می شد، 
شركت می كرد. آن ها هم صحبتی های خوبی بودند و با اينکه در رشته ی تحصیلی 
متفاوتی درس خوانده بودند، ولی با داشتن يک هدف مشترک، اغلب شب ها برای 
آمادگی كنکور در كنار همديگر مطالعه می كردند. ضمن اينکه در طی اين دوران 
پرمشغله ی كنکور، به جبهه نیز می رفتند؛ طوری كه صمیمیتشان بیشتر در جبهه 
رنگ گرفته بود. آن ها به مناطق جنوب و غرب اعزام شده بودند و همواره در 
فرصت های به وجود آمده به جبهه عزيمت می كردند. بچه ها رفتار حسین را متعادل 
می ديدند، طوری كه هم از بحث درس و دانشگاه از او می شنیدند، هم از امام و 
شهید و جنگ و جهاد، هم از تعبد و نماز و رعايت حالل و حرام. اين نکات برايشان 
بسیار آموزنده بود. او بسیار باانصاف و باحوصله بود. در حوزه ی مسائل سیاسی 
كشور هم آدم پیگیری بود و نسبت به اوضاع و احوال داخلی كشور اطالعات 
جامعی داشت و به صراحت و يقین نظر می داد و مشورت می كرد. اهل تبادل  
نظر بود و خیلی عالقه مند بود موضوعات را كالبدشکافی كند و هرگز بی تفاوت 
از موضوع مطرح شده نمی گذشت. دوستان هر جايی كه با او می رفتند، به آن ها 

خوش می گذشت، زيرا بسیار راحت بود؛ هم اهل عبادت و هم خوش رفتار بود.
سال 61 برادر حق شناس دوست حسین و امیر، در جبهه ی غرب، منطقه ی 
كردستان بود و در عملیات آزادسازی جاده ی بانه ـ سردشت از دست گروهک 
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كومله و دموكرات حضور داشتند. بعد از مدتی كه در آن منطقه بودند، روزی 
حسین با يک گردان ديگر به آن ها ملحق می شوند. شِب قبل از آمدن حسین، 
امیر خواب می بیند كه او با يک گردان به آن منطقه آمده و به آن ها ملحق 
می شود. حتا نحوه ی برخورد و ديدارشان نیز درست همان گونه كه در خواب ديده 
بود، برايش تداعی شده بود. حسین در بین دوستان جبهه ای اش از شور و هیجان 
زيادی برخوردار بود، حتا از يک عقالنیتی برتر برخوردار بود كه او را به سمت 

تحصیل در رشته ی پزشکی سوق می داد. 
در جبهه ی عملیاتی غرب كشور در نقاط مرزی كردستان منطقه ای بود كه 
چند سالی در دست گروهک دموكرات بود. امکان تردد زمینی در آن مسیر وجود 
نداشت. تنها راه رفت وآمد به شهر سردشت، راه هوايی بود. آن ها سال ها بود كه 
راه زمینی منتهی به شهر را بسته بودند. در آنجا جنگ چريکی سختی برقرار بود. 
در اواخر فصل زمستان بود، از طرفی سوز و سرما و هوای طوفانی منطقه و از 
طرف ديگر سنگینی جنگ، عرصه را بر همه تنگ كرده بود. نیروها با تمرين های 
سختی كه گذرانده بودند، در پی برنامه ريزی عملیات آزادسازی منطقه از لوث 
وجود گروهک ها و نیروهای  عراقی بودند. دشمن با استفاده از پشتیبانی اش، باعث 
مقاومت نیروهايش می شد. به ظاهر كاركشته عمل می كردند تا به نیروهای ايرانی 
راه نفوذی برای پیشروی ندهند. با اين همه موانع و سختی ها، رزمندگان اسالم با 
نهايت رشادت و شجاعت، با تمام توان جنگیدند و با توفیق الهی توانسته بودند پس 
از سال ها آن مسیر را آزاد و منطقه را از دشمن پاكسازی كنند. بعد از آن عملیات و 
آرامش به وجود آمده، حسین و دوستان با گرفتن عکس های يادگاری به سالمت از 
جبهه برگشتند. از جمله كسانی كه از جنگ برگشتند و در بین بسیجی ها از حسین 
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تعريف كرده بود، آقای عباس بوتیايی از همرزمان بود كه می گفت: »من می ديدم 
حسین قبل از خواب پیدايش نیست، با خودم می گفتم دارد چه كار می كند؟ اگر 
ظرفی بود كه شستیم، ديگر جز اين سنگر، فضای ديگری نداريم و كار ديگری 
نمانده.« بلند شدم و در پی او گشتم. ديدم حسین در كنار سنگر، جايی را برای 
خودش درست كرده بود و در آن مکان با خدا رازونیاز می كرد. او شب ها در آن 

مکان با خدا رازونیاز می كرد و برای خودش برنامه ای داشت.
حسین و دوستان، همواره بعد از بازگشت از جبهه، يکديگر را مالقات می كردند. 
او بیشتر اوقات كه دلش می گرفت و يکی از دلتنگی هايش، دوری از برادر بزرگش 
علی بود كه برای تحصیل در رشته ی پزشکی به خارج از كشور رفته بود. آن وقت 

سوار دوچرخه اش می شد و ركاب می زد و ركاب می زد...
او گاه به گاه به ديدن دوستش امیر می رفت و او هر چه تعارف می كرد، داخل 
خانه نمی شد. كمی با او صحبت می كرد و برمی گشت و گاهی هم كه امیر در 
منزل تنها بود، داخل می رفت و می نشستند در مورد مسائل علمی و آثار شهید 

مطهری بحث و تبادل نظر می كردند.
بود،  رايج  بسیار  انقالب  مورد  در  و بحث  بین جوانان  در  در حالی كه مطالعه 
بحث های انقالبی و عقیدتی در بیشتر اماكن به صراحت ديده می شد و بسیاری از 
مردم، به خصوص جوانان، از اين بحث ها استقبال می كردند. حسین حتا عالقه مند 

بود در حوزه ی علوم انسانی و رشته ی امیر نیز با او بحث كند. 
سخنرانی امام از شبکه های تلويزيونی پخش می شد و حسین اخبار روز مملکتی 
را تعقیب و تحلیل می كرد. او جزو معدود افرادی بود كه به اين بینش رسیده بود 
و اتفاقاتی را كه بعدها در كشور می افتاد، پیش بینی می كرد. از جمله، بحث آيت اهلل 
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منتظری و جريان انحرافی مهدی هاشمی، هنوز افشا نشده بود، ولی حسین شبیه 
شرايطی را كه بعدها محقق شد، قضاوت كرده بود كه حاكی از جمع بندی اطالعات 
مبین و مديريت فکری واالی او بود و اين برای دوستان بسیار ارزشمند بود. او با 
صالبت بود و اگر بحثی را تحلیل و نقد می كرد و اگر كسی بود كه نقد و تحلیلش 

را با داليل روشن زير سؤال ببرد، صادقانه می پذيرفت و می گفت حق با شماست.
حسین در رشته ی تجربی برای ورود به دانشگاه و شركت در آزمون كنکور 
بی وقفه همراه با دوستانش امیر و آقای حق شناس مطالعه می كردند. تنها قرار 
بود، چون  پايگاه اصلی شان منزل حسین  البته  بود.  بیرونی شان، مسجد جامع 
بیشتر مواقع پدر و مادر همراه با خانواده به روستای قرن آباد يا شاهکو می رفتند، 
بنابراين منزلشان محلی می شد برای مطالعه ی دروس آمادگی كنکور و گاهی 

اوقات دوستان به منزل آقای حق شناس هم می رفتند.
گاهی بین مطالعه ی دروس، زمان كوتاهی برای استراحت می گذاشتند. آن 
امام  می گفتند  می كردند.  صحبت  امام  حضرت  اوصاف  مورد  در  بیشتر  موقع 
جامعیت دارد؛ هم فقیه و عارف است و هم فیلسوف، هم سیاسی و هم مبارز و 
هم مدير و مدبر. اين اوصاف را برای امام به كار می بردند و در آن شرايط سنی 
دوست داشتند يک جورايی جامعیتی با امام داشته باشند تا شباهت های پیرامون 

پیروی از امام را در خود بروز دهند.
آن زمان بعضی از دوستاِن بسیار خوب، افراطی هم بودند و در محافل اجتماعی 
هم ديده می شدند؛ آن ها اهل جبهه و جنگ نیز بودند و همچنین اهل عبادت، 
ولی در شکل هیبت ظاهری پوشش و نوع رفتارشان بسیار خاص بودند؛ به گونه ای 
كه حتا راه رفتنشان هم خیلی متواضعانه تر بود، طوری كه اين چهار پنج نفر را 
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باند »خاشعین« می نامیدند و وقتی دوستان حسین به او می رسیدند، می پرسیدند 
راستی از باند خاشعین چه خبر؟! اين شوخی بود در بین خودشان و كلی با آن 

می خنديدند.
او در منزل در درس ها به برادران و خواهرانش هم كمک می كرد. يک شب 
كه در روستای قرن آباد بودند و داشت با خواهرش نرگس رياضی كار می كرد، او 
را تشويق كرد و گفت: »فردا می خواهم تو را به جنگل ببرم.« فردا صبح هر دو 
سوار يک قاطر شده، به سمت جنگل رفتند. در مسیر به ناگاه قاطر سرعتش را زياد 
كرده بود و وقتی داشت از روی سنگالخ ها و پستی و بلندی های راه می گذشت، 
ناگهان آن دو، از باالی قاطر بر زمین افتادند. حسین نگران خواهر كوچکش بود، 
او را بلند كرد و جويای حالش شد. لباس او را تکاند. نرگس كه حالش خوب 
بود، تازه متوجه زخمی بر پیشانی برادر می شود. او دست بر روی پیشانی برادر 
گذاشت و گفت: »تو زخمی شدی!« برادر بی توجه به خود تمام حواسش به خواهر 
عزيزش بود كه نگران او نباشد. خراش روی پیشانی حسین تا آخر عمر به يادگار 
باقی ماند. او گاهی در رختخواب، خاطرات برادر بزرگش را مرور می كرد. آن 
دوران كه بیشتر در كنار هم بودند، در زمان شروع انقالب، گاهی برای شركت در 
تظاهرات، با هم به خیابان ها می رفتند. آن زمان دوازده ساله بود. او را به سرعت 
از صحنه دور كرده بود. روزهای پرهیجانی بود. پر از رشادت، حس تحول در 
زندگی خیلی برايش زيبا بود و تجربه ای معنادار. او شاهد يک دگرگونی در جامعه 
بود، شاهد مخالفت مسالمت آمیز با نظام موجود كه منجر به برخورد قهرآمیز با 
مردم می شد، ولی امواج خروشان مردمی در 22 بهمن در سرمای زمستان 57 به 
گرمای مطبوع پیروزی منجر شد. او كه ديگر از دوران كودكی فاصله گرفته و 
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به جوانی با انديشه های نوين مبدل شده بود، به نوعی خود را رهرو برادر می ديد 
و گرمای دستان برادر را در دستش احساس می كرد كه باهم بودن و در كنار هم 
بودن را معنا می داد. حال می بیند برادر برای كسب تحصیل از او دور شده و اين 

دلتنگی اذيتش می كرد و همواره خود را در انتظار او می ديد.
به تعبیر دوستان، حسین از ويژگی  خاصی برخوردار بود. او بااراده و باانگیزه بود 
و در تمام كارها سخت كوش بود. يکی از خصوصیات بارز شهید، خستگی ناپذيری 
او بود. مصیب دوست نزديک شهید می ديد كه حسین سختکوش تر و جدی تر از 
او كار می كرد، در حالی كه نیازی به آن نبود. او در ساخت و تجهیز كتابخانه در 
مکان تشکیالت حزب همت گماشت و تمرين و مطالعه را خیلی زود آغاز كرده 
بود و به نوعی تمامی كتاب های برادرش علی را كه در كتابخانه شان به يادگار 
گذاشته بود، با اشتیاق مطالعه كرده و به نقد و بررسی آن نشسته بود. برادر الگوی 
خوبی برای حسین به شمار می رفت و عملکرد و رفتار برادر بر او بسیار تأثیرگذار 
بود. حسین با برخورداری از پويايی در انديشه ی خود و صفای دل و روح مطهری 
كه داشت، سعی می كرد هر روز بهتر از ديروز باشد. حسین بی ادعا بود و دلی 
پاک داشت. وقتی با مصیب به پارک شهرشان می رفتند، با صحبت های شیرين و 
خنده های زيبايش به او آرامش می داد و مصیب را مجذوب خود می كرد. حسین 
هر وقت دوستی را می ديد، امکان نداشت بعد از سالم و احوالپرسی از او نپرسد 
دوستان  به  وقتی  به خصوص  بود،  تکیه كالم حسین شده  ُكندی« اين  »ُچکار 

نزديک خود مصیب و حمزه می رسید، چنین می گفت.
حسین با عالقه ای كه به مطالعات فلسفی داشت، توانست با معلم فلسفه اش، حاج 
غالمرضا نیز دوست شود. او بسیار مرد محترمی بود و حسین در مصاحبه هايشان 
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با ايشان بسیار فیض معنوی می برد و بهترين استفاده را در محور زندگی اش 
می كرد. وقتی هم با دوستان بود، بی هدف زمان را از دست نمی داد، هرگز وارد 
بحث های بی حاصل نمی شد، بلکه در مباحث اصلی جست وجوگرانه سعی می كرد 
دانسته هايش را افزايش دهد. او مطالب را آن گونه كه بود قبول نداشت، بلکه هر 
روز پیرامون موضوع تحقیق می كرد تا آگاهی اش بیشتر می شد. حسین آرمان گرا 
و تعالی گرا بود. هدفش در بین دوستان نقش گرفته بود. او با مصیب دوستش 
بیشتر درددل می كرد و در يک مورد وارد وادی ازدواج شد و از میزان عالقه اش 
به ازدواج صحبت می كرد و اينکه همسرش چه كسی باشد و چه خصوصیاتی 

داشته باشد.
حسین در حقیقت عاشق مکتب امام خمینی و ذوب شده ی اين مکتب بود. 
مسیر تربیت و تعالی گری اش را در اين مکتب جست وجو كرده و عالقه مند بود از 
طريق رودررويی در زندگی اين را بفهمد. به اين خاطر مشکالت را هموار می كرد 
و پیش می رفت. او مسجد را آغاز معنويت زندگی يک جوان می دانست. تأكید 
همیشگی او تکیه بر رساله ای شدن و مسجدی شدن بود. حسین دائم المطالعه 
از  دور می شد،  از دوستی  اگر  بود.  ايجاد كرده  او شیدايی  در  امام  بود. مکتب 
نوشتن نامه برای او غافل نبود و اين برقراری ارتباط را دوست می داشت. حسین 
و مصیب چندين بار به جبهه رفته بودند، ولی هرگز موفق به ديدار هم در جبهه 
نشده بودند، منتها با نامه هايی كه برای همديگر می نوشتند، از حال وروز هم مطلع 
می شدند و از جبهه و جنگ می گفتند. چون تحصیالتشان در يک شهر نبود، لذا 

اعزامشان به جبهه در تاريخ ها و مناطق  متفاوت بود. 
حسین به دفعات به جبهه رفته بود. يکی دو باری هم كه از ناحیه ی دست 
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هنوز  ولی  برگشت،  خانه  به  درمان  برای  را  كوتاهی  مدت  بود،  شده  مجروح 
به طوركامل درمان نشده بود كه دوباره به جبهه بازمی گشت.

با مطالعه ی كتاب های درسی، برای آزمون در كنکور آماده می شد. او گاهی از 
منزل واقع در خیابان شهید رجايی تا دفتر حزب را با دوچرخه طی می كرد. آن 
موقع دوستش كمال مسلمی پور در دفتر حزب كار می كرد و تنها نیروی رسمی و 
حقوق بگیر حزب بود. او بود كه هر روز صبح می آمد و دفتر حزب را می گشود و 
در فروشگاهی كه انتشارات دكتر بهشتی بود، كار می كرد. حسین در دفتر حزب با 
دوستان مالقات می كرد و دوست عزيزش مصیب را هم در آنجا می ديد. چهار پنج 
نفر از دوستان حزبی كه از حسین بزرگ تر بودند، به همراه حسین در تشکیالت 
حزب از جايگاه به خصوصی برخوردار بودند. حسین نزد كمال رفت، در حالی كه 
يک دستش بر اثر تركش زخمی و باندپیچی شده بود. وقتی ديد كمال مشغول 
جابه جا كردن كتاب ها است، خواست به او كمک كند، ولی متوجه شد دستش 
باندپیچی شده، بنابراين می گويد: »شما الزم نیست زحمت بکشید، دست شما 
آسیب ديده، شما بفرمايید بنشینید، ارباب رجوع را راه بیندازيد.« حسین نمی پذيرد. 
او هر چه كرد، نتوانست مانع كمک كردنش شود. در حین چینش كتاب ها در 
قفسه، كمال می پرسد: »راستی دستت چی شده؟« و حسین با خونسردی جواب 

داده بود: »فکر كن با دوچرخه زمین خوردم!«
بود و  او بزرگ تر  از  كمال همیشه حسین را صبور و خندان می ديد. حسین 
همیشه او را به درس خواندن تشويق می كرد.حزب اعضای زيادی داشت، از جمله 
جوان های خوبی مثل احمد بابازاده، سیدعلی حسینی، ابراهیم شاهرخی، محمد 

نعیمی، محمد اسماعیل، مصیب حمزه، اسماعیل نعیمی
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و... كه جمع بچه های علمی حزب بودند. بااين همه، حسین هم از نظر اطالعات 
علمی و رزمی و مسائل اعتقادی قوی تر از بقیه بود و همیشه دوستان با عالقه 
شنونده ی صحبت هايش بودند. حسین به دوستان خود سفارش هايی می كرد، از 
جمله اينکه در انتخاب دوست، دو اصل را رعايت كنید: يکی ايمان به خدا، انقالب 
و اسالم و واليت فقیه و ديگر اينکه تقوای الهی داشته باشید و سیاسی كاری 
نکنید. صادق و خالص باشید. بهترين نصیحت، درس خواندن است و به يادگیری 
زبان انگلیسی اهمیت بدهید. به شما برادرانم می گويم تحت تأثیر جوسازی و 
غوغاساالری ها و كوبیدن گروه ها و افراد منحرف و كج سلیقه قرار نگیريد و به 
قول امام، تحّزب اسالمی را وظیفه بدانید. او همیشه به كمال و دوستانش سفارش 
می كرد دعای ابوحمزه ثمالی و مناجات شعبانیه بخوانند و خیلی هم بر آن تأكید 
داشت. وقتی هم  كالس های »مواضع  ما« برگزار می شد، بیشتر آقای كیاپور و 
آقای محمد عباسی مدرس كالس ها بودند و بعضی وقت ها هم مدرس تشکیالت 
حزب، شهید حسین عباسی بود كه توسط روزنامه ی جمهوری، »مواضع ما« بیان 
شده و اطالع رسانی می شد. تنها در اين روزنامه بود كه مواضع انقالب چاپ و ثبت 
می شد. روزنامه های ديگری مانند روزنامه ی امت و انقالب اسالمی نیز بودند كه 
در اختیار عالقه مندان قرار می گرفت، به گونه ای كه حسین می خواست روزنامه ها 
با  را گاهی  كار  اين  او  برسد.  نقاط دوردست  در  افراد عالقه مند، حتا  به دست 
دوچرخه اش انجام می داد، همچنین در دانشگاه يا چهارراه ها اطالع رسانی می كرد. 
گاهی نشست ها در چادر برپا می شد، منتها در آرامش. بحثی هم كه در حین اجرا 
به وجود می آمد، سعی می كردند حسین پاسخگو و رودرروی آن ها قرار گیرد و 
جريان را هدايت كند، چون از توانايی برتری نسبت به بقیه ی اعضا برخوردار بود. 
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برايش كاری پیش  اوقات  بود، طوری كه گاهی  اعتماد كمال  حسین مورد 
می آمد، مجبور می شد از دفتر حزب بیرون برود، آن موقع از حسین خواهش 

می كرد جای او تا آمدنش در فروشگاه انتشاراتی بماند و كار او را انجام دهد.
نتايج كنکور اعالم شد. حسین در رشته فیزيک كاربردی دانشگاه شهید بهشتی 
تهران قبول شده بود. پدر و مادر و اعضای خانواده همگی از اين نتیجه خوشحال 
شدند، ولی برادر علی و حسین خیلی از اين رشته راضی نبودند، با اين حال صالح 
بر اين شد كه برای ورود به دانشگاه به تهران برود تا در حین تحصیل، دوباره 
برای آزمون كنکور سال آينده شركت كند تا بتواند در رشته ی پزشکی كه مورد 
عالقه اش بود، قبول شود. همان طور برادرش دكتر علی نیز اين تالش را كرده 
از رشته ی علوم قضايی در دانشگاه تهران انصراف داده و در رشته ی  او  بود. 
پزشکی ادامه ی تحصیل داده بود. الگو و مشوق او، برادرش بود. حسین همیشه 
به برادرش علی فکر می كرد و او را سرمشق خود قرار می داد. گاهی در اين 
انديشه بود كه به سمت طلبگی برود، ولی بعد مسیرش را به سمت دانشگاه تغییر 
داد و به اين نتیجه رسید كه اگر پزشک شود، می تواند بیشتر به جامعه خدمت 

كند. 
مدتی گذشت و حسین برای رفتن به تهران خود را آماده می كرد. از آنجايی 
كه حمزه دوست عزيزش يک سال زودتر از او برای تحصیل عازم دانشگاه شهید 
بهشتی تهران شده بود، شرايط برای رفتن او از قبل مهیا شده بود. او با حمزه در 
ارتباط بود و چند روز بعد به تهران نزد حمزه رفت و در خوابگاه دانشگاه هم اتاق 
وی شد. خوابگاه در انتهای خیابان عباس آباد بود. آن ها با نفر ديگری هم، هم اتاق 
بودند كه اهل سنت بود. آن طور كه می گفت، پدر مرحومش سّنی بود و مادرش 
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شیعه. اين جوان هیچ كاری بلد نبود انجام دهد. از آنجايی كه فضای خوابگاه 
عمومی است، بايد تقسیم كار می شد و هركدام بخشی از كارها را انجام می دادند. 
هم اتاقی آن ها هیچ كاری را نمی توانست به درستی انجام دهد. اين بود كه حسین 
در كارهای او مشاركت می كرد و در انجام كارها به وی كمک می كرد. هفته ها 
می گذشت و حسین با اخالق خوبی كه داشت، جوان را مجذوب خود كرده بود 
و او توسط حسین ارشاد می شد و جذب خصوصیات اخالقی او قرار گرفته بود، 
طوری كه نماز خواندن او، نماز شب های حسین و ذكر و مناجات های او و خواندن 
دعای ابوحمزه ثمالی سخت بر روی جوان تأثیر گذاشت و او كم كم به مذهب 

شیعه عالقه مند و به آن روی آورد. 
بود،  به دو بخش تقسیم كرده  را  برای مطالعه ی دروس خود زمان  حسین 
بخشی از وقتش را پی گیر دروس رشته ی دانشگاهی اش فیزيک كاربردی كرده 
بود و زمانی ديگر به مطالعه ی دروس مرتبط با رشته ی پزشکی می گذراند تا برای 
قبولی در رشته ی پزشکی كنکور آينده، آمادگی بیشتری داشته باشد. با اين حال از 
انجام كارهای خوابگاه غافل نبود. با نظم و برنامه ريزی به انجام فرايض عبادی 
و همچنین ارشاد هم اتاقی خود می پرداخت. در اين مدت كه حسین با بچه ها 
هم اتاقی بود، تواضع و فروتنی را در رفتار او زياد ديده بودند، طوری كه روزی 
نوبت پخت غذا برای ناهار به عهده ی جوان تازه كار بود. آن روز حسین و حمزه 
مهمان داشتند. يکی از دوستان اهوازی شان قرار بود برای ناهار بیايد. حمزه به 
جوان خیلی سفارش كرد كه برای ناهار غذای مناسبی درست كند. او می پذيرد و 
می گويد می خواهد برايشان ترخینه بپزد. بچه ها كه نمی دانستند ترخینه چیست، 
قبول كردند. ساعاتی بعد دوست اهوازی از راه می رسد. با خوشحالی با او روبوسی 
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می كنند و با جوان نیز آشنا می شود. بعد از كلی خوش وبش، زمان خوردن ناهار 
غذا  بشقاب  كدام يک  هر  برای  تازه  كار  جوان  پهن می شود.  و سفره  می رسد 
می كشد و بر روی سفره می گذارد. همه از او تشکر می كنند و برای خوردن غذا 
دور سفره جمع می شوند. حمزه از بو و ظاهر غذا حس می كند كه نبايد غذای 
از آن را مزه می كند و حالش بد می شود. به سختی جلوی  جالبی باشد. كمی 
خودش را می گیرد تا از سر سفره بلند نشود. جوان قاشق به دست نگاه می كند 
به آرامی می خورد،  را  از غذا  نتیجه ی كارش می ماند. حسین بخشی  منتظر  و 
بدون اينکه چیزی بگويد يا در ظاهر خود چیزی بروز دهد. دوست اهوازی كه 
قاشق اول را به دهان برده بود، صورتش را جمع كرده، با عصبانیت قاشق را به 
بشقاب می زند و در آن رها می كند و رو به جوان می گويد: »چی درست كردی؟ 
ناراحت  اين برخورد خیلی  از  اين چه غذايیه؟!« حسین ساكت نگاه می كند و 
می شود. جوان كه از لهجه ی اهوازی خنده اش گرفته بود، می زند زير خنده و 
باعث خنده ی حمزه می شود و يک دفعه همه با هم می خندند؛ حاال ديگر بمب 
خنده منفجر شده بود. هر بار يکی تکرار می كرد اين چه غذايیه؟! دقايقی بعد، 
يکی رفت از بیرون غذا تهیه كرد. وقتی كه جوان بیرون رفت، حمزه به حسین 
گفت: »شما چطور بخشی از اين غذا را خوردی؟« حسین خنديد و گفت: »چاره ای 
نداشتم. بايد اين غذا را می خوردم.« حمزه می دانست كه جوان تازه شیعه شده بود و 
روحیه ی خیلی حساسی داشت، به همین دلیل حسین نمی خواست به خاطر نخوردن 

غذا روحیه اش در جمع آسیب ببیند. 
دوست  از  حسین  داشت.  ادامه  يادگیری  برای  تالش  و  می گذشت  هفته ها 
صمیمی خود مصیب كه برای تحصیل به شیراز رفته بود، غافل نبود و به او 
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فکر می كرد. حسین برای او نامه می نوشت و قلم توانمندی داشت؛ نثر زيبايی كه 
او را برای نامه نوشتن پیشقدم می كرد. برای پدر و مادرش هم نامه می نوشت 
و برای دكتر علی برادرش، كه بیشتر اوقات به فکر او بود. از او می خواست تا 
از حال وهوای كشوری كه در آن تحصیل می كرد بنويسد و از اوضاع و احوال 

خودش خبر دهد.
روزی دكتر علی برای ديدن خانواده به ايران برمی گردد. به فرودگاه تهران كه 
می رسد، به خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی زنگ می زند تا با حسین صحبت كند. او 
از شنیدن صدای برادر بسیار خوشحال می شود. كمی بعد از صحبت های برادر متوجه 
می شود كه وی تو دردسر افتاده است. برای كمک به برادر سريع پولی تهیه كرده 
به فرودگاه می رود. دكتر علی پول كافی برای پرداخت عوارض گمرک به همراه 
نداشت. حسین عاشقانه به كمک برادر شتافت. آن ها بعد از مدت ها دوری، همديگر 
را در آغوش می گیرند. حسین با تمام وجود به برادر دكترش افتخار می كرد و علی با 
تمام عشقی كه به حسین داشت، او را می بوسید. برادر علی آن شب را در خوابگاه كنار 
حسین مانده بود. آن ها تا سحر با همديگر صحبت می كردند. حرف های ناگفته زياد 
بود، اما فرصت برای شنیدن كم. صبح كه شد، دكتر علی عازم گرگان شده بود. مدتی 
از زمان تحصیل حسین در دانشگاه می گذشت و هنوز ترم اول به پايان نرسیده بود 
كه تصمیم خود را عملی می كند. او از ادامه ی تحصیل در دانشگاه انصراف می دهد؛ 

رشته ی فیزيک به هیچ وجه او را راضی نمی كرد.
مورد  رشته ی  در  و  كند  شركت  سراسری  آزمون  در  دوباره  داشت  تصمیم 
عالقه اش پزشکی قبول شود؛ به اين دلیل به رفتن به كالس های كنکور فکر 
نزد خانواده  برای مدت كوتاهی  بازگشت. دكتر علی هم  به گرگان  می كرد و 
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برگشته بود تا با والدين و خواهر و برادرانش ديداری تازه كند و از اوضاع و احوال 
آن ها باخبر شود. دوستان از آمدن علی باخبر شده بودند. گاهی برای ديدنش به 
منزل آن ها می آمدند. روزی آقای يحیی تازيکی كه يکی از دوستان خانوادگی 
دكتر علی بود، برای ديدنش نزد او آمد. آقای تازيکی می خواست برای گذراندن 
كالس كنکور به تهران برود تا برای موفقیت در كنکور آماده شود. چون در شهر 
گرگان كالس های كنکور وجود نداشت، علی كه از اين جريان مطلع می شود، 
بسیار خوشحال شده از او می خواهد حسین را نیز با خود به تهران ببرد تا با هم 
در كالس كنکور شركت كنند. حسین چند روز بعد با چهره ای بشاش و مصمم 
كتاب هايش را به همراه وسايل مختصری جمع كرده، به اتفاق آقای تازيکی عازم 
تهران شدند و در خیابان سعدی در يک مسافرخانه اتاقی اجاره كرده بودند؛ سپس 
برای ثبت نام در كالس های كنکور اقدام نمودند. كالس ها خیلی زود شروع شد.

آن ها هر روز صبح حدود ساعت 5:30 می رفتند به پارک شهر و تا ساعت 
8 صبح درس می خواندند. بعد از آنجا سوار اتوبوس شده، عازم كالس كنکور 
خوارزمی واقع در يکی از خیابان های اطراف دانشگاه تهران می شدند. كالس تا 
بعدازظهر ادامه داشت و بعد به سمت مسافرخانه می آمدند و يک ناهار مختصر 
دانشجويی مثل نیمرو يا املت كه بر روی گاز پیک نیکی كه با خود آورده بودند 
درست كرده و میل می نمودند. پس از يک استراحت كوتاه، دوباره به پارک شهر 

می رفتند و درس می خواندند، چون مسافرخانه جای شلوغ و پرسروصدايی بود.
و  بمباران  به دلیل  ولی  دلچسب،  و  خنک  تهران  هوای  بود.  بهار  فصل 
موشک پرانی های بی هدف عراقی ها، فضای نگران كننده ای داشت. آن ها هر روز 
صبح از مسافرخانه خارج شده و از انتهای خیابان سعدی به خیابان اكباتان رفته 
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و با عبور از میدان امام، وارد خیابان ناصرخسرو شده و با رسیدن به خیابان خیام 
مقابل درب ضلع شرقی پارک شهر وارد پارک می شدند. اين راهپیمايی هر روزه 
برايشان لذت بخش بود. داخل پارک پر از گل های رنگارنگ و درختان سرسبز و 
چمن و شمشاد بود. با اين اوصاف هر كسی وسوسه می شد تا در پارک قدم بزند 
و از منظره ی زيبا و بوی معطر گل ها لذت ببرد، ولی هیچ چیزی نمی توانست 
مانع درس خواندن آن ها شود. آن دو می رفتند زير سايه ی درختی می نشستند و 
ساعت ها در كنار يکديگر درس می خواندند. چون زمانی برای پختن غذا نداشتند، 
گاهی ترجیح می دادند برای صرف ناهار به آش فروشی كه در ضلع شرقی پارک 
می خواستند  خیلی  كه  هم  وقت ها  بعضی  بخورند.  آش  كاسه ای  تا  بروند  بود 
ولخرجی كنند، می رفتند به جگركی خیابان بهشت و چند سیخ جگر می خوردند. 
آن دو ساعت ها در پارک مطالعه می  كردند و می ديدند كه در هر گوشه و كنار 
پارک چند محصل يا دانشجو با كتابی در دست مشغول خواندن هستند. ديدن 
اين صحنه ها شوق رقابت را در وجودشان زنده می كرد. گاهی در بین اين افراد 
چهره های تکراری هم ديده می شد. به ظاهر هر جوانی برای خود حريم خصوصی 
داشت و بدون مزاحمت به اطرافیان، مشغول درس خواندن می شد. هر وقت هم 
كه خسته می شدند، می رفتند به كتابخانه ی پارک شهر. آن ها با اين شرايط كنار 
می آمدند و می بايست حدود دو ماه و نیم اين وضع را تحمل می كردند. دوری 
از خانواده و آماده نبودن يک غذای گرم و لذيذ، سختی و تالش را بیشتر كرده 
بود. تهران ناامن بود و مدام موشک باران می شد. ترس از اينکه اين بار موشک 
در كدام نقطه از شهر فرود آيد، ذهنشان را مشغول می كرد. گاهی هواپیماهای 
در  بیشتر  می كردند.  بمباران  هدف  بدون  را  تهران  شهر  باال  ارتفاع  از  عراقی 
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شب ها اين عمل صورت می گرفت. با وجود اين نگرانی ها، آن دو با پشتکار درس 
می خواندند. يک روز تازه رسیده بودند به داخل پارک كه يکهو صدای انفجار 
مهیبی را شنیدند. به دنبال صدا دويدند، در همان نزديکی بود. خیابان ناصرخسرو، 
بمبی در جايگاه ايستگاه اتوبوس منفجر شده بود. به سرعت خودشان را به محل 
انفجار رساندند. جمعیت زيادی بودند. خیابان را سريع بسته بودند. صدای آژير 
ماشین های آتش نشانی و آمبوالنس با صدای مردمی كه از وحشت جیغ و شیون 

می كشیدند و بر سر و روی خود می زدند، ادغام شده بود.
در خیابان خون زيادی از مردم بی گناهی كه قربانی شده بودند، ريخته شده بود. 
محل انفجار سیاه و دودی شده بود. تکه های جداشده از بدن قربانیان در اطراف 
پراكنده بود. مردی با نايلونی در دست تکه های بدن شهدا را جمع آوری كرده، در 

كنار شهدا می گذاشت.
تعداد شهدا به نظر زياد می رسید. آن ها كسانی بودند كه دقايقی پیش برای 
برسند،  مقصد  به  تا  بودند  ايستاده  انتظار  به  اتوبوس  ايستگاه  در  شدن  سوار 
در حالی كه به مقصد نهايی دست يافتند و مظلومانه شهید شده بودند. در خیابان 
بعضی از مردم گريه می كردند و بعضی با خشم فرياد می زدند و شعار می دادند 
و عده ای هم بر منافقین و گروهک های معاند لعنت می فرستادند. عده ای بغض 
در گلو، با چشمانی  تر، نظاره گر اين بی حرمتی های ددمنشانه بودند. بدن شهدا 
را در كاورهای مخصوص قرار داده، همراه با مجروحین وارد آمبوالنس كردند 
كه آژيركشان از محل دور می شد. روز سخت و ناراحت كننده ای بود. با تمام اين 
فشارهای روحی، سعی می كردند از هدف خود دور نشوند. حسین برای شهدای 

آن روز قرآن خواند و دعا كرد.
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حسین در انجام كارهای خانه پیش قدم بود و با متانت و گذشتی كه از خود 
نشان می داد، آقای تازيکی را بیش از پیش به خود عالقه مند می كرد. نماز اول 
وقتش ترک نمی شد. نماز شب می خواند. گاهی از شدت خستگی، هنوز سر بر 
بالش نگذاشته، به خواب می رفتند. آن ها بعد از مدتی دوستان صمیمی شده بودند. 
آقای تازيکی هفت هشت سالی از حسین بزرگ تر بود. حسین به آقای تازيکی 
مثل برادر بزرگش علی نگاه می كرد. در هر حالتی احترام خاصی برايش قائل 
بود. آن ها با هم درددل می كردند. حسین بیشتر از مادرش حرف می زد. عاشقانه 
دوستش داشت، او را زينب زمانه می نامید، خیلی دلش هوايش را كرده بود. از 
شاهکوه و طبیعت زيبايش می گفتند و خاطرات گذشته هايشان را مرور می كردند. 
حسین با لبخند جذابش و با محبت های صادقانه اش، جای برادر را برای آقای 
تازيکی پر می كرد. در اين مدت حتا يک بار هم عصبانی نشده بود، مثل همیشه 
آرام و باوقار بود. او به عنوان يادگاری، كتاب مورد عالقه اش نهج البالغه را به آقای 
تازيکی هديه كرد. او كمی در مورد سخنان ارزشمند حضرت امیرالمؤمنین)ع( و 
اين كتاب بحث كرد. اين مباحث باعث شد تا آقای تازيکی مشتاقانه اين كتاب 

را مطالعه كند.
دكتر علی هنوز در ايران بود. روزی برای ديدن برادر دوست داشتنی و دوست 
گرامی اش، به تهران آمد. آن ها از ديدار همديگر خیلی خوشحال شدند. برادر 
با خود يک جعبه آذوقه و تداركات آورده بود. روز بعد به شهر گرگان بازگشت. 
ضمن اينکه برادر بزرگ آقای تازيکی، علی اصغر، هر هفته برای آوردن آذوقه و 
تداركات الزم به ديدنشان می آمد و در مسافرخانه زياد نمی ماند، به اندازه ای كه 
از حال وهوای آن ها مطلع شود، سپس با دريافت نامه ای برای خانواده هايشان، 
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برمی گشت. آن دو بعد از گذراندن دوره ی كالس های كنکور و آزمون سراسری، 
با مسافرخانه تسويه حساب كرده، وسايلشان را جمع كردند و راهی گرگان شدند. 
مدتی از آزمون گذشته بود كه نتايج اعالم شد. آقای تازيکی در رشته ی پزشکی 
قبول شده بود. بسیار خوشحال بود. در اوج خوشحالی، در جست وجوی خبری از 
حسین بود كه طی تماس تلفنی يکی از دوستان خبر قبولی حسین را می شنود. 
حسین سر از پا نمی شناخت. او در رشته ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبريز 

قبول شده بود. همه خوشحال شده بودند.
در  او  بود.  تبريز شده  عازم  پزشکی،  علوم  دانشگاه  در  ثبت نام  برای  حسین 
رشته ی مورد عالقه اش قبول شده بود. پس از مدتی كالس ها شروع شد. او با 
عالقه و پشتکار درس می خواند و از پژوهش كردن لذت خاصی می برد و در اين 
امر خستگی ناپذير بود. او از طريق مکاتبات و تماس های تلفنی، دائم با دوستش 
مصیب در ارتباط بود. در سال 63 كه مصیب برای تحصیل در رشته ی تاريخ به 
دانشگاه شیراز رفته بود، حسین نیز در تبريز با هم در ارتباط بودند. مصداق ايشان 
داستان حضرت پیامبر)ص( و اويس قرنی بود، »در يمنی پیش منی، پیش منی 
در يمنی«. دقیقاً اين معنا در رفتار اجتماعی حسین منعکس شده بود. بااين همه، 
از  مصیب  نبینند.  را  همديگر  و  باشند  گرگان  در  دو  هر  روزی  نداشت  امکان 
از طريق  ياد گرفت كه راه  و روش زندگی  رفتارهای پسنديده ی دوست خود 
مطالعه است و اين موضوع را سرمشق زندگی اش قرار داده بود. حسین تأثیرگذار 
خوبی بود و هر كس به نوعی از رفتارهای پسنديده ی او الگوبرداری می كرد، 

منتها هر كس بر حسب توان و اراده اش از او درس زندگی آموخت.
حسین همچنین با دوست عزيزش حمزه نیز در ارتباط بود و برای ديدن حمزه 
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بعد به خوابگاه دانشگاه رفته،  به تهران می رفت،  اتوبوس شده،  تبريز سوار  از 
دوستش را مالقات می كرد. گاهی يکی دو شب پیش او می ماند و صبح زود با 
اتوبوس به سمت دانشگاه تبريز برمی گشت. او گاهی با اتوبوس از تبريز به تهران 
رفته، حمزه را می ديد و با اتوبوسی ديگر در همان روز به شهر گرگان برای ديدار 
با خانواده اش می رفت. آن زمان در گرگان گاهی بچه ها دور هم جمع می شدند. 
دكتر علی هم بود. محور اصلی، منزل حسین و علی بود. همه آنجا جمع می شدند 
و بحث می كردند. بعضی از دوستان هم در آنجا با يکديگر آشنا می شدند، مانند 

آقای گرزين و دكتر تازيکی كه در منزل دكتر با هم آشنا شده بودند. 
حمالت هوايی عراق همچنان ادامه داشت و با بمباران شهر تبريز، دانشگاه 
علوم پزشکی تعطیل شده بود. حسین به ناچار به گرگان بازگشت و فرصت را 

غنیمت شمرده، تصمیم می گیرد برای بار ديگر به جبهه برود. 
ناحیه ی دست  از  بازمی گردد، چون  از جبهه  از گذشت يک ماه، حسین  بعد 
و پا مجروح شده بود. وقتی به منزل می رسد، زنگ خانه را به صدا درمی آورد. 
برادر ذوق زده و خوشحال  از ديدن  باز كرده،  را  برادر كوچکش در  محمودرضا 
می شود و خود را در آغوش برادر می اندازد. حسین يک دست خود را در جیب 
اوركتش پنهان كرده بود، ولی برادر كوچکش متوجه حالت غیرعادی دست او 
می شود. وقتی حسین از پله های خانه باال می رفت، باند آويزان شده از زير شلوارش 
را ديده بود. او فهمید كه برادر از ناحیه ی پا نیز آسیب ديده است. مادر از ديدار 
فرزند خوشحال می شود، ولی بعد، متوجه جراحات او شده و به گريه می افتد. 
حسین دست باندپیچی شده اش را پنهان می كرد. سعی می كرد مادر زخم هايش 
را نبیند. هر روز دور از چشم مادر، دست آسیب ديده اش را با بتادين شست وشو 
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می داد و باندش را عوض می كرد. او تمام تالش خود را می كرد تا زودتر خوب 
ناراحت  نتوانسته بود در عملیات كربالی 5 شركت كند، بسیار  اينکه  از  شود. 
بود. شب ها را به رازونیاز می نشست و به دلیل درد پا، نماز را نشسته می خواند. 
در جبهه ی جنوب به دلیل رفت وآمد زياد در رودخانه ی اروندرود و سردی آب، 
دچار پادرد سختی شده بود، طوری كه وقتی يک شب محمودرضا از تشنگی از 
خواب بیدار می شود تا آب بنوشد، حسین را می بیند كه برای خواندن نماز شب 
سنگینی بدن خود را بر روی پای ديگر انداخته بود. او هرگز ابراز ناراحتی نمی كرد 
و خم به ابرو نمی آورد. با اين حال تمام سعی خود را می كرد تا زودتر خوب شود. 
او بعد از مدتی برای رسیدگی به وضع تحصیل خود عازم تبريز می شود و بعد از 
گذشت دو ماه، برای سرهنگ رضا گرزين فرمانده بسیج خود نامه ای می نويسد 
و در آن نامه تأكید می كند چون در عملیات كربالی 5 توفیق نداشته در رزم 
شركت كند، شما مرا از نتیجه ی عملیات مطلع سازيد و به آقای قلی پور و افراد 
ديگر بگويید مرا مطلع سازند تا من خودم را برای عملیات ها برسانم. او از اينکه 
در عملیات كربالی 5 نبود، خیلی افسوس می خورد. حسین چند روز بعد به گرگان 
برمی گردد، به قصد رفتن به جبهه. ولی اين بار با مخالفت خانواده روبه رو می شود. 
اين بار هر كدام از اعضای خانواده حرفی می زدند تا جلوی اعزام او به جبهه را 
بگیرند. از او می خواستند به خاطر درسش و اهمیتی كه می تواند برای آينده ی 
جامعه داشته باشد، بماند و در تبريز به درسش ادامه دهد. حسین رفتن به جبهه 
را تکلیف شرعی و واجب می دانست و به همه علت رفتن را توضیح می داد. مادر، 
پدر، خواهرها و دكتر علی. هر كدام احساس بی قراری و دل آشوبی غريبی در دل 

داشتند و به رفتن او راضی نمی شدند.
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حسین سعی می كرد كارهای عقب مانده اش را انجام دهد. اگر قرض يا دينی 
به كسی داشت و اگر كار نیمه تمامی بود، تمام كند. او با حاللیت گرفتن از تمام 
عزيزانش، روزها را سپری می كرد تا اينکه به حسین اطالع دادند پسرعمه اش 
رضا جاللی كه در عملیات كربالی 5 مجروح شده بود، از بیمارستان به منزل 
منتقل شده است. او در اولین فرصت به ديدن رضا رفت، در حالی كه برای عیادت 
او می رفت، با خود دو جلد كتاب برده بود. كتاب 66 قصه كوتاه به زبان انگلیسی و 
كتاب زندگی جاويد يا حیات اخروی از شهید مرتضی مطهری. به دلیل سفارشات 
خاصی كه در طريق زندگی داشت، اهمیت يادگیری زبان انگلیسی و شناخت 
حیات اُخروی را به رضا هديه می كند. اين هديه برای رضا سرمشق و شروع 

خوبی بود و خاطره ای كه برای همیشه برايش به يادگار ماند. 
پدر برای حسین و به نام او زمینی خريداری كرده بود كه به او هديه می كند 
و از او می خواهد كه به جبهه نرود تا برای رسیدن به هدف خود و تحصیل در 
به نوعی جهاد علمی محسوب می شود، ولی  رشته ی پزشکی، تالش كند كه 

حسین رفتن به جبهه را تکلیف می داند و می خواهد برود.
مادر وقتی به حسین گفت »نرو جبهه، برو دانشگاه درست را بخوان«، حسین 
مگر  شما  معراج.  معراجه،  »جبهه  می گويد  خنده  با  و  می بوسد  را  مادر  دست 

نمی دانید اسالم در خطر است.« 
خواهرانش را خیلی دوست می داشت و همیشه می گفت خواهر خیلی عزيز 
است. فاطمه خانم كه تازه چند ماه از عروسی اش نگذشته بود، برای صرف شام 
برادر را به خانه اش دعوت كرده بود. حسین از رفتن به خانه ی خواهر عزيزش 
فاطمه خیلی خشنود شده بود. آن شب در منزل خواهر صمیمی خود مهمان بود 
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و فردا می بايست برای رفتن به جبهه عازم می شد. آن شب خواهر غذای مورد 
عالقه ی برادرش را پخته بود؛ عدس پلو با گوشت. كمی بعد سفره پهن شده بود. 
خواهر سفره ی رنگین و باسلیقه ای برای او چیده بود، ظرف ترشی و ماست در 
كنار بشقاب سبزی خوردن كه تربچه نقلی های قرمز در آن چشمک می زدند، 
بسیار اشتهاآور بود. حسین از دست پخت خواهر عزيزش لذت می برد و از فضای 
معنوی و گرم و صمیمی منزل خواهر احساس رضايت می كرد و به همسرش 
سفارش خواهر را كرده بود و از همه حاللیت خواسته بود. آن شب فاطمه با 
برادرش مدتی را در اتاقی خلوت كردند. او هرچه تالش كرد، نتوانست برادر را از 
رفتن به جبهه منصرف كند. گفت آن ها را تنها نگذارد و من نمی گذارم به جبهه 
بروی. حسین گفته بود جبهه يکی از واجبات است و آن  را برترين خدمت به دين 
و كشور به حساب می آورد. گفت اآلن وقت دفاع است. درس و استادی را در هر 

وقتی می شود ادامه داد.
زمان وداع رسیده بود. او به بستگانش گفته بود كه اين مرحله ی آخر است كه 
به جبهه می رود و ديگر برنمی گردد. زمان خداحافظی رسیده بود. خواهر گلوی 
سفید برادر و سرش را بوسیده بود. حال عجیبی بود. كسی نمی دانست، انگار وداع 
آخر بود. صبح روز بعد حسین برای وداع با حاج آقا فضیلت به حوزه رفته بود. 
استادی كه برايش بسیار ارزشمند بود. چه شب ها كه برای بحث های فلسفی نزد 
او رفته بود و ساعت ها در كنار او و دوستان به بحث فلسفی پرداخته بودند. حاج آقا 
همیشه حسین را تحسین می كرد و او را فردی محبوب و خالص می ديد، كوشا 
و سختکوش، با چشمان خود ديده بود كه حسین تعدادی از بچه ها را كه از نظر 
درسی ضعیف بودند، دور هم در مکانی مناسب جمع كرده به آن ها درس می داد 
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و توجیحشان می كرد كه بايد درس بخوانند و آن ها را به سطح قبولی در درس 
می رساند. او به حسین عالقه و احترام خاصی داشت. به دلیل ارتباط دوجانبه و 
صمیمی كه بین آن دو بود، حسین برای حاللیت و خداحافظی از او به حوزه رفته 
بود، ولی حاج آقا فضیلت آنجا نبود. وقتی جويا شد كجاست، در پی او رفت. وقتی 
رسید، از آنجا رفته بود، گفته بودند به حوزه رفته است. دوباره به حوزه می رود، 
وقتی می رسد، گفته بود نه در پی شما برگشته است و اين رفت و آمد آن روز چهار 
بار تکرار شده بود و هر بار هر كدامشان در پی ديگری رفته بودند. عاقبت آن روز 
موفق به ديدار هم نشدند و چون فرصت حسین كم بود، می بايست برای رفتن 
به جبهه آماده می شد. از دوستان خود خواست تا از طرف او حاللیت گرفته و 
خداحافظی كنند. او كمی بعد محل را ترک كرده و به منزل برمی گردد. پس از 
انجام كارهای شخصی، دوش می گیرد و وضو گرفته به نماز می ايستد. حسین 
چون روزه بود، بدون حضور او سفره ی ناهار پهن می شود. پس از صرف غذا، 
از مادر تقاضا می كند تا ساک او را ببندند. مادر كه تصمیم او را جدی می ديد، 
ديگر اصرار به مخالفت نکرد و در نهايت به رفتنش رضايت می دهد. حسین برادر 
خردسالش مهدی را در آغوش گرفته، محکم به سینه اش می فشرد و می بوسید، 
بعد برادر ديگرش محمودرضا را می بیند كه بر روی سکوی خانه نشسته بود. 
سمت او می رود و در آغوشش می گیرد و می گويد »من ديگه دارم می رم.« به 
چشمان برادر كه پر از سؤال و التماس بی جواب بود، خیره ماند. پدر كه صبح زود 
از خانه بیرون می رفت، از او خداحافظی كرده بود. مادر و نرگس، حسین را در 
آغوش گرفتند و برای آخرين بار او را از زير قرآن رد كردند. حسین سه بار قرآن 
را بوسید و بر پیشانی نهاد و نرگس نیز در مشايعت برادر كاسه ای آب در كوچه 
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پشت سرش ريخت. دلشان طاقت نیاورد، هر دو به دنبال حسین راه افتادند. در 
پشت سرش می رفتند. چندين بار حسین برمی گشت، آن ها را نگاه می كرد و لبخند 
می زد. مادر و خواهر هم او را نگاه می كردند و اشک می ريختند تا اينکه حسین در 

انتهای كوچه ناپديد شد. اين ديدار برای همیشه در ذهنشان جاويد ماند.
حمزه دوست نزديک او برای بدرقه اش آمده بود. آخرين عکس را در میدان 
شهرداری با او می اندازد. حمزه او را تا اتوبوس همراهی كرده بود. حسین به او 
توصیه می كرد كه چطور در رابطه با مسائل اعتقادی و سیاسی عمل كنید. او 
دغدغه ای بزرگ داشت، با اينکه هیچ نگرانی در زندگی شخصی خود نداشت، 
نگرانی داشت كه چه خواهد شد.  احساس  آينده ی كشور  به  بااين همه نسبت 
بر سر مزارم  بود  به حمزه گفته  بوی وصیت می داد.  رفتنش  حرف های زمان 
سوره ی الرحمن بخوانید. حمزه چشمان خیس خود را پاک كرد و اجازه داد تا 
او تمام حرف های دلش را بزند و در آخر وقتی او را در آغوش می گیرد و از او 
جدا می شود، می گويد: »در دفاع از ارزش ها برای حفظ نظام بايستید، بايستید، 
بايستید.« دقیقاً اين كلمه را سه بار تکرار كرده بود. بعد از خداحافظی، از هم جدا 

می شوند. حسین سوار اتوبوس می شود و اتوبوس راه می افتد.
سپاه يک حضرت محمد)ص( قرار شد عملیات سرنوشت سازی را در منطقه ی 
جنوب انجام دهد. در اين سپاه جمع زيادی از بچه های روستای قرن آباد و شاهکوه 
نیز حضور داشتند، ولی حسین با سپاه دوم حضرت محمد)ص( اعزام شده بود تا به 
جمع دوستان خود بپیوندد. دوستانی از جمله سیدمحمود میرحسینی، حاج حسین 

ملک، حسن احمدی، محمدعلی گرزين، علی گرزين و ابوطالب خواجه و...
نیروهای گردان مسلم بن عقیل كه عازم منطقه ی شلمچه بودند،  حسین به 
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می پیوندد. تمام نیروها می بايست برای عملیات كربالی 8 آماده می شدند. نیروها 
در منطقه ی هفت تپه دوره ی آموزشی را گذرانده بودند تا هرچه سريع تر با انجام 

آموزش های نظامی بتوانند خودشان را برای رويارويی با دشمن آماده كنند.
دوستان همواره دور و بر حسین بودند. آن ها او را دكتر حسین صدا می زدند و 
می گفتند: »شما تحصیل كرده ای، وجود شما برای جامعه و آينده بسیار ضروری 
است. شما بايد برويد پشت جبهه تا آسیبی نبینید.« اما حسین با آن ها مخالفت 
می كرد و می گفت ما بايد امروز را بسازيم. اگر در جنگ امروز پیروز نشويم، ديگر 
آينده ای وجود نخواهد داشت؛ پس تنها راه ساختن آينده، شركت در جنگ و 
پیروزی است. سختی های جبهه برای حسین افتخارآفرين بود. او در تمام كارها 
پیش قدم بود. او سنگر را نظافت می كرد و چای و صبحانه ی برادرها را آماده 
و ظرف ها را نیز می شست. فرصت انجام كاری اين چنینی را به كسی نمی داد 
و همیشه پیش قدم بود. خیلی فعاالنه تالش می كرد، جدی بود. شوق حضور 
در جبهه او را بسیار شاد كرده بود؛ حتا از مطالعه ی كتاب و روزنامه كوتاهی 
نمی كرد. او تمام نمايندگان مجلس از شهرهای كشور را می شناخت. به بچه ها 
دستش  به  و  كنند  تهیه  برايش  دارد،  الزم  كه  را  روزنامه هايی  تمام  می گفت 
برسانند. در سنگر می نشست و با دقت روزنامه می خواند و گاهی زير مطالب 
مهم خط می كشید. تمام عبارت ها و گفتمان های تاريخی و سیاسی را پی گیری 
می كرد. در واقع مجلس و انقالب را رصد می كرد و تمام ديدگاه ها را مورد بررسی 
قرار می داد. برای دوستان از تقوا و نماز اول وقت می گفت و از جنگ و تجربیاتش 
تعريف می كرد. از عشق و اشتیاق برای به شهادت رسیدن صحبت می كرد. به 
فکر آرامش ديگران بود و در جمع رزمندگان چون گوهر درخشان می درخشید، 
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چون از اخالق و تقوای سیاسی برخوردار بود.
عده ای از بچه ها كه از دوره ی قبل آمده بودند، بعد از يک ماه كه در كنار 
حسین بودند، به دلیل مجروحیت يا مشکالت شخصی تسويه حساب می كنند و 
برمی گردند. دوستان او شب ها برای خواب جای مشخص شده ای نداشتند. هر 
كس هر كجا می خواست، می خوابید، ولی به دلیل عالقه ای كه به دكتر حسین 
داشتند، آن قدر بیدار می ماندند تا ببینند دكتر در كجای چادر می خوابد. آن وقت 
برای خوابیدن در كنار او از يکديگر سبقت می گرفتند. دوستش علی گرزين از 
اينکه بتواند در كنار دكتر بخوابد، همیشه با عالقه او را تعقیب می كرد و كارهايش 
را زير نظر داشت. حتا با او در خواندن نماز شب و دعای توسل همگام می شد و او 
را همراهی می كرد و بسیار از بودن در كنار حسین لذت می برد و جذب اخالقش 
شده بود. حسین با فرمانده پايگاه بسیج خود رضا گرزين كه در هفت تپه بودند، به 
اتفاق بعضی از دوستان در سنگر می نشستند و صحبت می كردند. شبی حسین 
با حاج حسین ملک صحبت می كرد و گفت: »حاجی شما تازه از مکه برگشتید، 
چطور به اين زودی خودتان را به جبهه رسانديد؟« حاج حسین ملک به گريه 
می افتد و كمی كه بر خودش مسلط می شود، می گويد: »شما درست می فرمايید. 
هنوز مهمان های زيادی برای ديدنم به منزل می آمدند، ولی وقتی از بلندگوی 
مسجد شنیدم كه در جبهه به نیرو نیاز داريم، ديگر از خود بی خود شدم. آمدم به 
پايگاه بسیج برای اعزام به جبهه. حتا پسرم خواست جلويم را بگیرد. گفت شما 
نرويد من می روم. من اجازه ندادم و گفتم شما هنوز وقت داری. تو بمان بگذار من 
به جبهه بروم، سن من باالست، ديگر فرصتی ندارم، من بايد بروم و لبیک گوی 
اسالم باشم.« صحبت های او بر روی حسین خیلی تأثیر گذاشته بود. او با شنیدن 
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اين حرف ها اشک شوق در چشمانش نشست. به حاج حسین ملک افتخار می كرد 
و همواره او را به عنوان الگوی خود معرفی می كرد.

يک روز غروب در منطقه ی شلمچه حسین نزد رضا گرزين می آيد و يک 
اوركت به او می دهد و می گويد اين خدمت شما باشد. هرچه گرزين از او می پرسد 
اين ديگر از كجا آمده و جريان چیست، حسین خیلی خالصه جواب می دهد كه 
حاال ديگه به ما دادند. گرزين می پرسد آخر چه كسی داده، از كجا آمده؟! به ناچار 
حسین می گويد آقای گنجی تو گردان به من دادند و او می رود. بعد از رفتنش 
رضا گرزين، چند نفر از برادرها را صدا زده، اوركت را نشانشان می دهد. جريان 
را می پرسد. بعد از سؤال و جواب، تازه متوجه می شود شب گذشته در گردان 
مسلم جلسه ای بود، در آنجا آقای گنجی وقتی متوجه حضور دكتر حسین عباسی 
می شود كه گويا از قبل ايشان را می شناختند و به او ارادت داشتند كه دانشجوی 
پزشکی است و اين برايشان خیلی ارزشمند بود، از او تقدير كردند و در جمع 
گفته بودند كه بسیجی يعنی آقای دكتر عباسی، رزمنده يعنی آقای دكتر عباسی 
و در ادامه گفته بود كه شما فرمانده من هستی، من اآلن يک سرباز هستم در 
برابر شما، هر امری داريد به من بگويید و به من تکلیف كنید تا انجام دهم! من 

آماده ی اطاعت هر امری هستم.
با اينکه حسین السابقون جبهه بود و خیلی از رزمنده های قديمی جنگ او را 
به خوبی می شناختند و شاخص بودن و برتری او به عنوان يک رزمنده برايشان 
و  بود  جبهه  تکلیفی  نشد. حسین سرباز  مغرور  به خود  بود، هرگز  محرز شده 
حضورش را در جبهه جزو تکلیف شرعی می دانست. هرگز تشويق های ديگران، 
باعث نشده ذره ای از متانت و فروتنی او كم شود، بلکه همواره متواضعانه تر رفتار 
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می كرد و همه او را دوست داشتند. حسین با بچه های رزمنده هر روز با تمرين های 
سخت و طاقت فرسا برای شروع عملیات خود را آماده تر می ساختند. در روز نیمه 
 شعبان، آقای گرزين از دكتر حسین مصاحبه می گیرد و در مورد والدت باسعادت 
امام زمان)عج( مطالب زيبا و شنیدنی می گويد كه آقای گرزين با امکانات كمی كه 
داشت، موفق می شود آن را ضبط كند. از او پرسیده بود چندبار به جبهه آمديد؟ و 
او در پاسخ گفت: تعداد دفعات مالک نیست، من موظفم آن را انجام دهم و چند 

عکس و يک فیلم كوتاه هم از مصاحبه او و بچه های همرزم می گیرد. 
دوستش رضا گرزين از خاطراتش با حسین می گويد روزی با هم در مسیر 
شوشتر به دزفول به جايی برمی خورند كه پر از گل های محمدی بود. فضای آنجا 
در آن فصل با آن هوای خوب و لطیفی كه داشت، زيبا و مسحوركننده بود! از 
ماشین پیاده می شوند. در بین گل ها دقايقی قدم می زنند و عطر آن را به اعماق 
وجود می سپارند و از آن همه زيبايی به وجد می آيند و عکسی نیز به يادگار در بین 
گل ها گرفته می شود. سوار ماشین شده، به راهشان ادامه می دهند. به انديمشک 
می رسند و به رودخانه ی شهر دزفول، به حدی آنجا برايشان جالب و ديدنی بود 
با آب بسیار زالل و پاكی داشت كه می توانستند  كه قابل وصف نبود. رودی 
سنگريزه ها و ماهی های ته رودخانه را هم ببینند. هوای دلچسب و خنک آنجا، 
 صدای آب رودخانه، فضای زيبايش همچون سمفونی عشق می نواخت و حس 
زندگی را در زنده بودن وجودشان به جريان می انداخت. وقتی نیز با ماشین از 
باالی پل دزفول می گذشتند، هوای رودخانه عالی و دلچسب بود. كمی بعد به 
مصالی دزفول رسیدند، در نماز جمعه ی اين شهر شركت كرده، از اينکه به فیض 
معنوی نماز جمعه هم رسیده بودند، بیشتر عیششان نوش آمد. آن ها در مصال به 
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صرف ناهار دعوت شدند و به همراه تعداد زيادی از رزمندگانی كه در آنجا حضور 
داشتند، غذای گرمی تناول كردند. 

در بین چادرهايی كه در منطقه برپا بود، يک چادر بزرگ تری را برای حسینیه 
آنجا مراسم مذهبی  با عنوان گردان مسلم بن عقیل كه هر شب در  بودند  زده 
برگزار می شد. شب ها دعای توسل داشتند و سینه زنی صورت می گرفت و برای 
اهل بیت)ع( زيارت نامه می خواندند. دكتر حسین اهل شب زنده داری بود. هر سحر 
همراه سیدمحمود حسینی بلند می شدند و تک تک بچه ها را بیدار می كردند. يک 
شب كه سیدمحمود كنار ابوطالب خواجه خوابیده بود، ابوطالب متوجه می شود 
كه او بعد از خواب كوتاهی از جايش بلند شده و بیرون رفته است. اوايل فکر 
می كرد می رود به جای بچه ها پست می دهد، ولی شب بعد از روی كنجکاوی 
بلند می شود و او را تعقیب می كند. متوجه می شود كه دكتر حسین با سیدمحمود 
وضو گرفته، به سمت چادر حسینیه می روند. خواجه خود را پشت چادر پنهان 
كرده و در گوشه ای به تماشای آن ها می نشیند. آن دو بعد از خواندن نماز شب، با 
رازونیازهايشان اشک خواجه را درآورده بودند و با حس وحالی كه داشتند، خواجه 
را بسیار منقلب كرده بودند. بعد از آن شب، خواجه نیز به نماز شب خواندن اشتیاق 
نشان داد و در ركاب دوستان خالص خود پا نهاده بود. آن ها ضمن خواندن نماز 
شب برای نماز صبح تمام بچه ها را بیدار می كردند، در حالی كه چای صبحانه را 
نیز آماده كرده بودند. با اينکه از قبل يک نفر را به عنوان خادم الحسین انتخاب 
روز شهردار  از هر سنگر يک  نفر  او شهردار می گفتند. يک  به  و  بودند  كرده 
می شد. با اين حال آن دو نفر خودشان صبحانه و چای بچه ها را آماده می كردند و 

مسئولیت پذيرايی از 22 نفر را در گروهان به عهده می گرفتند.
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بازی  فوتبال  و  می دادند  تشکیل  تیم  دو  همديگر  با  بچه ها  می شد  گاهی 
می كردند. اين ورزش كلی از تنش های روحی جنگ را از ذهنشان دور می كرد و 

همه را پرانرژی و شاد می كرد.  
دوستان همه با هم در يک گروهان و دسته بودند، در گردان مسلم بن عقیل كه 
در حدود چهارصد نفر نیرو داشت، مسئول آموزش بچه ها آقای حاج تقی ايزد بود. 
او بسیار به حسین نزديک بود. از نظر روحی يک سنخیت بسیجی با او داشت. 
همه ی بچه ها متوجه نزديکی و عالقه ی اين دو نفر شده بودند. در بیشتر جاها در 
كنار هم بودند و برای تصمیم گیری كارها و بحث نظامی هم همین طور. آن ها در 
كنار يکديگر آرامش خاصی داشتند. همچنین سیدمحمود حسینی نیز بچه ای آرام 
و متین بود كه بسیار به دكتر حسین عالقه مند بود. هر كجا او بود، سیدمحمود 
هم آنجا بود. چهره ی اين دو نفر خیلی آرام و خاضعانه به چشم می آمد. حسین 

به دفعات به جبهه آمده بود و با اين تجربه، آرپی جی زن ماهری هم شده بود. 
تعريف می كرد.  را  شب ها بچه ها دور هم می نشستند و هر كس خاطره ای 
سیدمحمود دفترچه ی خاطراتی داشت كه دست به دست بین بچه ها می گشت 
و هر يک از رزمنده ها چند سطری برای او به يادگار چیزی می نوشتند و امضا 
می كردند. اين بار نوبت دكتر حسین بود كه در آن چند سطر به يادگار بنويسد و 
او نیز چند سطری نوشت و در پايان امضای خود آورده بود: شاهد و شهید حسین 

عباسی. 
روزی بین بچه ها هلهله برپا شده بود؛ سروصدا و شوخی، از قضا دكتر حسین 
هم بین آن ها بود. قضیه از اين قرار بود كه دكتر حسین با حرف هايش به بچه ها 
باشید.  او  آينه ی  بايد  ياد می داد كه اگر می خواهید دوست خودتان را بسازيد، 
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يعنی در خلوت او را كنف كنید، منظور اينکه عیب هايش را به او نشان دهید تا 
برطرف كند. البته تأكید كرده بود كه فقط با دوست خود می توان اين كار را كرد، 
نه با هر كسی كه بخواهی او را بسازی. اما بچه ها كه شیطنتشان گل كرده بود، 
شروع كرده بودند به شوخی و به رخ كشیدن معايب همديگر و با اين مسائل 
كلی شوخی می كردند و می خنديدند. بعد از كلی شوخی و توی سروكله هم زدن، 
بچه ها حسابی گرسنه شان شده بود. بوی غذای آشپزخانه ی لشکر، فضا را پر 
كرده بود؛ وقت ناهار نزديک شده بود. ماشین تداركات گردان مسلم بن عقیل با 
دو ديگ بزرگ به سمت آشپزخانه ی لشکر می رفت. كمی بعد با دريافت غذا به 
سمت گروهان ها می رفتند و غذای هر گروهان به تعداد نفرات داده می شد. با 
برقراری نظم و انضباطی كه بین نیروها بود، ظرف مدت كوتاهی غذای تمام 

نیروها پخش می شد.
بچه ها واقعاً پاک و صمیمی بودند. بیشترشان سن كمی داشتند و در 15 يا 
16 سالگی، نقش ايثارگر را در دفاع مقدس ايفا می كردند. شب ها اجتماعی از 
نیروهای گردان برای اقامه ی نماز جماعت به حسینیه ی چادری می رفتند و در 
میان فشردگی و سختی آموزش های روزانه، در بین صف های فشرده ی نماز 
می ايستادند به خواندن نماز جماعت. ارتباط و توسل به اهل بیت)ع( برای آن ها 
تعطیل ناشدنی بود، طوری كه بعد از نماز، به خواندن دعای توسل يا زيارت عاشورا 
می نشستند. گاهی ديده می شد كه چندتا از بچه های كم سن وسال در ته چادر 
حسینیه با حرف ها و خنده هايشان سروصدا می كردند. آن وقت بود كه وسط دعای 
توسل يکی بلند می شد می گفت: »آقا مسخره كرديد شما! اين جنگ و شهدا 
برای ما حرمت دارند. شما برای چی اون ته داريد می خنديد؟« بعد يکی، آن ها را 
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از چادر بیرون می كرد. بچه های نوجوانی كه وقتی بیرون از چادر می رفتند، تازه 
بمب خنده شان منفجر می شد و از خنده روده بر می شدند و از سروكول هم باال 
می رفتند. تفريح ديگر اين نوجوانان كه در عقب منطقه مستقر بودند، االغ سواری 
بود. آن محدوده االغ زياد بود و يکی از بچه های نوجوان اصغر ملک بود كه با 
خودش ِكش ِكشی آورده بود. آن ها می رفتند تعدادی شیشه مربای خالی را كه به 
جای لیوان از آن استفاده می كردند، يواشکی از چادرها جمع می كردند و می رفتند 
در مکان دورتر مستقر می شدند و با سنگ هايی كه جمع كرده بودند، آن ها را 
نشانه می گرفتند. او با سیدمحمد مسابقه می داد و هر كه می باخت، بايد يک 
االغ برای سواری آماده می كرد. حاال كه به شب عملیات نزديک شده بودند، 
سیدمحمود به اصغر می گفت: »اصغر تو رو قرآن االغ ها را ببخش. داريم تو خط 
می ريم می خواهیم بريم جلو ديگه، شهید می شیم  ها.« اصغر ملک می خنديد و 

می گفت: »نه جان سید! اصاًل نمی بخشم. تو بايد اون االغ رو برام بیاری!«
ـ اصغر تو رو خدا االغ ها را ببخش! دست بردار.

طراوت و شوخی در سن وسال بچه ها موج می زد. دكتر حسین به آن ها لبخند 
می زد. از اينکه شرايط روحی خوبی داشتند، خوشحال بود و می دانست كه اين 

شیطنت ها مقتضای سن آن هاست.
دو هفته با برپايی گشت های شبانه و رزم شب، بچه ها به حالت ايده آل رسیده 
بودند تا در شب عملیات از نیرو و آمادگی خوبی برخوردار باشند و كم نیاورند. 
اين رزم های شبانه بركات زيادی داشت، نیروها به آتش و رزم عادت می كردند 
و می ديدند امکان دارد در چنین شرايطی با نیروهای دشمن درگیر شوند. به اين 
طريق اين درگیری ها شرايط شب عملیات را يادآوری می كرد. آن شب ها بیشتر 
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بچه ها نماز شب می خواندند و گاهی شب ها وصیت نامه می نوشتند. دكتر حسین 
با جانشین گردان، آقا رمضان گنجی شب ها بیدار بودند و با نماز و دعا و نوشتن 

وصیت نامه خودشان را مشغول می كردند. 
دكتر حسین زير آسمان پرستاره می نشست و به فکر فرو می رفت و در خود 

و خدای خود غرق می شد. زير لب نجوا می كرد، بر روی كاغذ چنین می نوشت:
الهی! آمده ام در خانه ات تا كه با تو سخن بگويم. امیدم از اين عمل اين است 
كه تو مرا ببخشی. تو را به كرامت و رحمانیتت سوگند كه اين بنده ی حقیرت را 

از لطف و رحمتت بی نصیب نگردان.
خدای من! امید مرا از همه كس و همه چیز قطع كن و به خودت وابسته ساز 
و چشم دل مرا آنچنان روشن كن كه بتواند نور جمال تو را نظاره كند و آنچنان 
بینش به ديده ی دل من عنايت فرما كه بتواند حجاب های نور را بشکافد و به 
كانون عظمت فراز آيد و آنچنان اوج گیرد كه در آسمان عزت و قدس و جالل 

تو به پرواز درآيد.
الهی! مرا چنان شور و نشاطی عطا كن كه هیچ گاه از ذكر و مناجات تو سیر 
نشوم و چنان از شوق لقايت سرمستم كن كه جلوه ی نام های باعظمت تو وجودم 

را فراگیرد و مرا به مقام قدس تو رهنمون گرداند. 
حديث شريف قدسی »من احبنی عشقنی و من عشقنی قتلنی و من قتلنی 
عشقته.« او هر شب صفحه ای از وصیت نامه اش را می نوشت و كنار می گذاشت.

و  انقالبی  پرشور  جوانان  امام،  امت  و  عزيز  امام  درباره ی  می نويسد  ادامه  در 
بررسی داليل اشتباهات سیاسی نسل جوانـ  روحانیتـ  در جايی اشاره به آقای 
هاشمی رفسنجانی و خامنه ای مظلوم می كند و مطالبی را می نويسد: از جريانی 
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شدن و سیاسی كاری ها جداً بپرهیزيد و احترام به استادان و فقها را، حتماً در نظر 
داشته باشید. مبادا در اثر كم تقوايی، علما را بکوبید و آن ها را منزوی نمايید. 
همین طور شبی ديگر خطاب به دانشگاه ها و دانشجويان می نويسد و مطالب 
بسیار ارزشمندی از تجربه هايش را به زيبايی ياد می كند و در وصیت نامه ی خود 
به ثبت می رساند؛ آنچنان كه می گويد: سعی كنیم و كنید كه تابع امام در تمام 
جهات باشیم و در يک مقام رساله ای شويم، مطیع علما و فقها باشیم، احترام 
آن ها را حفظ كنیم، شخصیت و قداست روحانیت را با جوسازی، سیاسی كاری و 
غوغاساالری نشکنیم و حافظ آن باشیم. او در جايی به داشتن تشکل و ارتباط با 
دوستان خوب اشاره می كند و در مورد آن توضیح می دهد. در رابطه با قرارگرفتن 
در خط امام عزيز و روحانیت مبارز و جامعه ی مدرسین چه زيبا قلم می زند.  در 
جايی در كنار مطالب ارزشمند خود می نويسد: برای علما و حفظ شدن آن ها، مثل 

شهید زنده خامنه ای عزيز و ديگران، دعا كنید و صدقه بدهید.
عملیات كربالی 8 در دو محور طرح ريزی شد. حسین و دوستان در محور 
دوم عملیات بودند، حد فاصل كانال ماهی تا جاده  شلمچه غرب كانال ماهی )با 
فرماندهی و هدايت قرارگاه كربال(. بچه ها برای شروع عملیات آماده می شدند 
و با استفاده از تمام تجهیزات، خود را برای رفتن به خط آماده می كردند. هر 
يک از آن ها از ديگری حاللیت و شفاعت می طلبید و با روبوسی و التماس دعا 
كه شهید شد، ديگری را شفاعت كند، در میدان نبرد قدم نهادند. قبل از رفتن 
فرمانده گردان با بچه ها صحبت كوتاهی می كند و با توكل به خدا و تمام قدرت 
به آن ها روحیه می دهد و از گروهان سلمان و گردان مسلم بن عقیل خط شکن به 
درخشندگی و شجاعت در عملیات ها تقدير می كند. فرمانده از بچه ها می خواهد 
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كه در اين عملیات هم توانمندی و شجاعت و ايثارگری های خودشان را نشان 
دهند و برای اسالم و امام و انقالب، هرچه در توان دارند در طبق اخالص قرار 
دهند. فرمانده به بچه ها روحیه ی مضاعف می داد و در پايان صحبت هايش از 
آن ها تشکر كرد. بچه ها نیز متقاباًل فرمانده را در میان گرفته و با شعارهايشان از 
فرماندهشان قدردانی می كردند و در ادامه يک صدا می گفتند: حسین، حسین شعار 

ماست، شهادت افتخار ماست.
دكتر حسین به همراه بچه ها با سادگی تمام كنار بقیه راه می افتد. بچه ها را 
از عقب به جلو بردند كه منجر شد به دو روز در خط ماندن و از آن جا عملیات 
می كردند. دو سه روز داخل خط بودند. فاصله شان با عراقی ها حدود 200 تا 350 
متر بیشتر نبود. درست نوک شمشیری شلمچه بود كه در انتهای كانال ماهی قرار 
داشت. اين بزرگ ترين كانال در منطقه بود كه متعلق به عراقی ها بود كه توسط 
نیروهای رزمنده گرفته شده بود. بچه ها بايد سر آن نوک شمشیری را كه حدود 
دويست متر در خط بود، صاف می كردند. در آن شرايط، آتش دشمن، پشت سر 
آن ها را می زد و نیروهای اسالم بايد در عملیات پیشروی می كردند. با دو گروهان 

شب عملیات حدود ساعت 2:15 دقیقه بامداد شروع شد.
سیدمحمدعلی  بین  آن  در  و  بودند  شده  به خط  سلمان خط شکن  گروهان 
حسینی پیک موتوری گروهان بود. به او گفته شده بود كه برود تمام سنگرها را 
بازديد كند و ببیند كسی در سنگرها جا نمانده باشد. او رفت و همه را بازديد كرد 
و كسی در سنگرها نبود. بین نیروها تمام گروه های سنی ديده می شدند، ولی از 
بچه های گرگان نوجوانان 18 تا 20 ساله بیشتر بودند. حجم آتش عراقی ها شدت 
گرفته بود. بچه ها بايد جلو می رفتند، ولی نمی شد از روی خاكريز بروند، همه را به 
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گلوله می بستند. همه منتظر بودند، كسی جرأت نداشت با لودر خاكريز را بشکافد. 
در اين میان آقا مرتضی قربانی فرمانده لشکر به كمک نیروها می شتابد. می رود 
سوار لودر می شود و خاكريز را می شکافد تا بچه ها بتوانند از داخل خاكريز حركت 
كنند تا در تیررس دشمن قرار نگیرند. بعد از آن سريع يک گوسفند را جلوی پای 
بچه ها قربانی كرد و بچه ها به جلو حركت كردند. در اين فاصله نیروها بايد از 
معبری كه برايشان ساخته بودند، حركت می كردند. معبری كه ده متر عرض 
داشت و نیروهای تخريب چی و بچه های اطالعات عملیات اين مسیر را برايشان 
باز كرده بودند. البته فقط بايد از عرض يک متری آن عبور می كردند و خودشان 
را به انتهای مسیر می رساندند و پشت سرشان تانک و نفربر می آمد به آن ها 
می رسید و در آن تاريکی شب مسیر را با يک نوار سفید كوچکی مشخص كردند 
كه بچه ها به سمت ديگر كشیده نشوند و اين اطالعات را به نیروهای ما می داد 

كه نبايد از مسیر تعیین شده خارج شوند.
مسیر  از  نیروها  می كردند.  احتیاط  بايد  دشمن،  مین گذاری  احتمال  به دلیل 
دو،  حالت  به  می رفتند.  عراقی ها  خاكريز  به سمت  تمام  با سرعت  تعیین شده 
آقای  عملیات  اطالعات  مسئول  می گذشتند.  سنگین  آتش  زير  از  دوان دوان 
گلدوست در همان میان از يک متر مسیر عبوری تخطی كرد و پايش به آن 
طرف نوار تعیین شده گذاشته بر روی مین رفت و منفجر شد. ديگر جای ايستادن 
نبود. همه فهمیده بودند كه عملیات لو رفته است و در معرض حجم سنگین آتش 
دشمن قرار گرفته بودند. فقط راه نجات و پیروزی در حركت و دويدن و رسیدن 
به خاكريز عراقی ها بود. سیدمحمد كه خیلی ريزنقش و فرز بود، با چابکی تمام 
جلوتر از بقیه می دويد. آتش بر سر بچه ها آن قدر شدت گرفته بود كه مثل روز 
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روشن شده بود. با شلیک منورهای هزار هزار روی سر بچه ها، دكتر حسین نیز 
با چابکی و شجاعت می دويد تا خود را به خاكريز دشمن برساند. بچه ها گاهی 
زمین  بر  سر  با  و  می كرد  گیر  بود،  پاره شده  كه  خاردارهايی  به سیم  پايشان 
می خوردند و باز دوباره برمی خواستند و به دويدن ادامه می دادند. معبر زير آتش 
مستقیم دوشکا و كالیبر دشمن قرار گرفته بود. هنگامه ی عجیبی بود. بچه ها از 
شدت حجم سنگین آتش عراقی ها در معبر دراز كشیده بودند. فرمانده گروهان 
آقای فاتحی فرياد می زد كه بلند شید. تو رو خدا بلند شید. هیچ كس نشیند. او 
می دانست كه بچه ها در خطر اصابت تیر و تركش از ناحیه ی سروگردن هستند 
و اگر بلند نشوند و به بیرون حركت نکنند، همه قتل عام خواهند شد.بااين همه، 
حجم آتش عراقی ها جرأت تکان خوردن را از بچه ها گرفته بود. آن ها زمین گیر 
شده بودند. در اين میان دكتر حسین كه نزديک فرمانده بود، با نگرانی رو به 
بچه ها فرياد می زد، تورو خدا بلند شید حركت كنید، هیچ كس تو معبر نمونه، 
بودند، مثل  تو معبر شهید شده  از بچه ها همان جا  تعدادی  امن نیست.  اين جا 
شهید اصغر ملک، شهید داوود گران، شهید محمد وجدانی و شهید تقی لركی. 
در آن میان كه بچه ها زمین گیر شده بودند، فرمانده گروهان آقای فاتحی سريع 
خودش را از بچه ها كنار كشیده شروع كرد به آرپی جی زدن به كالیبر دشمن. با 
چهار آرپی جی توانست آن را خاموش كند. بچه ها از زمین كنده شدند تا بتوانند 
خودشان را به خاكريز دشمن برسانند. در اين میان سیدمحمد و حیدر كه زودتر 
از بقیه رسیده بودند به خاكريز عراقی ها، از ترس اينکه عراقی ها آن ها را نگیرند، 
دوباره به سمت بچه ها برمی گردند و در راه می ايستند و شجاعت فرمانده را برای 
رهايی بچه ها از معبر می بینند. در اين مسیر يک سری از نیروها به سمت چپ، 
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كه خاكريزی داخل كانال زده بودند رفتند و همراه سیدمحمد و حیدر و دكتر 
حسین و بقیه به لشکر المهدی الحاق می شدند و عده ای از نیروها هم به سمت 
راست رفتند و به لشکر 19 فجر پیوستند. محدوده عملیاتی از شدت منورها و 
آتش دشمن مثل روز روشن شده بود، طوری كه بچه ها از آن دور مقر لشکر 
المهدی را می ديدند كه به سمت آن ها می آمد. بعد كه رسیدند، همه گروهان را 
پخش كردند. فرمانده فاتحی با بی سیم چی اش رفت داخل معبر، در اين میان 
برادر سیدمحمد و حیدر تصمیم گرفتند بروند و الحاق را از نزديک ببینند. اين دو 
نفر از بقیه جدا شدند، در آن نزديکی، معاون گروهان آقا مجتبی علمدار داشت از 
ده متری آن ها می گذشت. آن دو از روی كمره ی خاكريز راه می رفتند. به نزديکی 
يک دهنه ی تیربار قرار گرفته بودند، تیربار عراقی سرش باال بود، آن ها فکر كردند 
آن تیربار منهدم شده است. تازه پنج دقیقه ای بود كه خاكريز را گرفته بودند. وقتی 
آقا مجتبی رد شد او را نديده بودند، ولی وقتی حیدر رسید، سیدمحمد ديد َسِر 
تیربار رفت سمت حیدر. تا فرياد زد حیدر، كه ديگه دير شده بود و سه تیر در سر 
حیدر شلیک شد و از جلو بر زمین افتاد. تیربار سیدمحمد را نديده بود. سیدمحمد 
دستش تركش خورده بود. اسلحه را به دست چپ می گرفت، آن را بر روی زمین 
گذاشت و با اشاره به آقا مجتبی فهماند كه ديدی تیربار را؟! او هم با اشاره دست 
تأيید كرده بود كه متوجه دشمن در خاكريز شده است. سیدمحمد رفت، نارنجک 
كشید و آن را داخل سنگر عراقی ها انداخت و آن ها را منفجر كرد. او سريع می رود 
داخل كانال نزد فرمانده گروهان آقای خاتمی و می گويد: حیدر شهید شد. فرمانده 

ناراحت می شود. سرش را تکان داده می پرسد:
- كجا؟
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- همین جاست پشتمان، بیرون كانال.
- جدی؟

- آره
كمی صبر كردند تا اوضاع تثبیت شود. نیروها با لشکر در سمت راست الحاق 
شده بودند، ولی در سمت چپ، لشکر المهدی الحاق نشده بود، چون نتوانسته بود 
خوب عمل كند. نیروهايش هنوز جلو نیامده بودند. هوا داشت رفته رفته روشن 
انگار زمین را  را ديد.  بهتر می شد صحنه های اطراف  می شد. در سپیده صبح 
زيرورو كرده بودند. شهدای زيادی در آن محدوده، به خاک و خون كشیده شده 
بودند. صبح گروهان جديد و تازه نفس به نیروها ملحق شده بود تا نیروهای قبلی 

كه واقعاً خسته شده بودند، استراحت كنند. 
بچه ها با همان لباس های خاكی و خونی هر يک در گوشه ای تیمم كردند و 

نماز صبحشان را خواندند. انگار برای بعضی ها نماز آخر بود.
فرمانده  قربانی  مرتضی  به  فاتحی  فرمانده  وقتی  و سیدمحمد  دكتر حسین 
لشکر بی سیم می زد كنارش بودند و می شنیدند كه او می گفت: مرتضی گرفتیم، 
آفرين مرحبا به بچه های گردان مسلم خط شکن كربال، ما خطشون رو گرفتیم. 
همه از اين پیروزی شاد و مسرور بودند، ولی از اينکه دوستانشان را در اين نبرد 
افتاد، آن  اتفاق بدی  بعد  بود. مدتی  به درد آمده  بودند، قلبشان  از دست داده 
قسمتی از چپ عملیات كه با لشکر المهدی الحاق نکرده بودند دوباره به جنگ 
نارنجک به نارنجک كشیده شده بود، تا اين حد نیروهای دو طرف به هم نزديک 
شده بودند و نبرد می كردند. تعداد زيادی از بچه ها كه از ترس داخل كانال رفته 
بودند، به شهادت رسیدند. صحنه ی بسیار تلخی بود، در حالی كه دكتر حسین و 
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سیدمحمد در حال رفتن به آن طرف كانال بودند كه آن كانال از هم شکافته شده 
بود، رمضان گنجی جانشین گردان به آن ها می پیوندد و با هم سمت عراقی ها 

می روند، آن طرف يک سنگر بزرگی بود. 
رمضان گنجی و بچه ها متوجه آن سنگر می شوند، رمضان از سیدمحمد می خواهد 
كه برود آن سنگر را منهدم كند. سیدمحمد كمی جلو می رود و نارنجکی به سمت 
آن پرتاب می كند و برمی گردد. رمضان دوباره از او می خواهد كه برود درست باالی 
سنگر و نارنجک را داخل آن بیندازد، در حالی كه از روبه رو زير نظر و تیررس عراقی ها 

قرار می گرفت. سیدمحمد گفت: آقا رمضان اگه اونجا برم كه منو می زنن!
اين بار فرمانده از دكتر حسین می خواهد كه اين كار را تمام كند. دكتر حسین 
با شجاعت تمام به سمت سنگر می رود و حدود 20 متری از كانال خارج می شود 
به سمت عراقی ها می رود. باالی سنگر می ايستد، نارنجک را داخل آن می اندازد و 
منفجر می كند و بعد به سمت فرمانده و سیدمحمد برمی گردد. در حالی كه هیچ تركش 
خمپاره ای به او اصابت نمی كند، اين عملکرد سريع دكتر حسین محبت بیشتری در 
دل سیدمحمد باز می كند. كمی بعد متوجه نیروهای جديد خودی می شوند. عده ای 
از بچه ها كه از ترس می خواستند فرار كنند، مستأصل در میان آتش و رگبار دشمن 
مانده بودند و نمی دانستند چه كار بايد كنند. دكتر حسین و سید به آن نیروهای جوان 
روحیه می دهند. می گويند برادرها صبر كنید آقا رمضان جانشین گردان هست شما 

تنها نیستید. داريم می ريم جلو، نترسید پشت سر ما بیايید. 
به  درآمدند.  حركت  به  سرشان  پشت  نیروها  و  كرد  كمی صحبت  آن ها  با 
جايی رسیده بودند كه ديگر نمی شد جلوتر رفت. می بايست منتظر تاريکی شب 
می شدند تا نیروهای لشکر المهدی عمل كنند و به آن ها ملحق شوند. بچه ها 
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به خوبی مقاومت می كردند تا نیروهای كمکی از راه برسد. سیدمحمد تیربار پر 
می كرد و با بقیه داخل كانال را می زدند. تعداد زيادی از عراقی ها در آن جا كشته 
و  بود  نزديک  بسیار  آن ها  با  عراقی ها  نفربرهای  و  نیروها  فاصله  بودند.  شده 
عزيزان  زمان  آن  در  داشت  ادامه  نزديک  از  درگیری همچنان  مشاهده.  قابل 
ديگری نیز به شهادت رسیدند؛ فرمانده كل اطالعات برادر طوسی و فرمانده 
تیپ برادر نوبخت كه تا آخرين قطره خونشان مقاومت كرده بودند. كمی بعد 
سیدمحمد متوجه می شود تنها مانده است. به اطراف خود نگاه می كند، در آن جا 
پیکر شهدای زيادی بر روی زمین افتاده بود. نگاهش بر روی عزيزان شهید 
می چرخد، از اينکه دكتر حسین و برادر رمضان را در بین آن ها نمی بیند خوشحال 
می شود. عراقی ها كه متوجه نقطه ضعف بچه ها شده بودند، فشار بیش از حدی 
ايجاد كرده بودند. آن قدر اين حجم آتش و فشار باال بود كه به ناچار بعد از مدتی 
مقاومت ديگر چاره ای جز عقب نشینی نمانده بود و توانستند بچه ها را به سمت 

عقب بکشانند. 
خیلی از نیروها كه از اوضاع بی خبر بودند، نمی دانستند چه بر سرشان آمده. 
عراق منطقه را همچنان به شدت می كوبید. سیدمحمد حتم داشت آن ها جريح تر 
شده و جلوتر می آيند، نمی توانست درک كند چرا ديشب كه كار با نیروی يک 
گروهان تمام می شد آن قدر تنها ماندند؟! چرا اين طوری شد؟ اگر نیروهای كمکی 
به آن ها ملحق می شدند، آن ها قدرت می گرفتند و حتماً پیروزی نصیبشان می شد. 
احساس خطر كرد. تنها بود و ديگر جای ماندن نبود. تصمیم گرفت برگردد. به 
حالت زيگزال، دوان دوان به خاكريز خودشان برگشت. به خاكريز كه می رسد، 
دكتر حسین و فرمانده برادر گنجی را می بیند، داخل خاكريز هستند. به آن ها 
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نزديک می شود و می پرسد چرا وقتی برگشتید به من نگفتید؟ همین طور از برادر 
فاتحی گله مند می شود و می گويد من و تو همیشه با هم بوديم، پس چرا به 
تنهايش  هرگز  وگرنه  بودند  نديده  را  او  كه  بودند  گفته  دوستان  نگفتی؟!  من 
نمی گذاشتند. ديگر كاری نمی شد كرد. تقريباً گردان مسلم بن عقیل دچار محاصره 
كامل دشمن شده بود و همچنین مشکالتی پیش آمد كه خیلی از نیروها شهید و 
مجروح شدند و عماًل گردان از آن آرايش اصلی خودش خارج شده بود و از ادامه 

عملیات ساقط گشت. 
اين شد كه نیروهای باقی مانده به خاكريز خودشان برگشته بودند. بچه ها خیلی 
ناراحت بودند از اينکه دوستانشان اكثريت مجروح يا شهید شده بودند. هر كدام 
چند نفر از دوستان خود را از دست داده بودند. با همان حس وحال معنوی كه 
داشتند، به عبادت و رازونیاز با خدا نشستند. برادر گنجی با دكتر حسین خیلی 
مأنوس بود، آنچنان كه بعضی از دوستانش، دلشان می خواست به جای برادر 
گنجی در كنار دكتر بودند. دكتر حسین در شب عملیات در بین آتش و خمپاره از 
ناحیه ی دست مجروح شده بود و بدون اينکه كسی را متوجه خود كند، چفیه اش 
را باز كرد و دست خود را با آن بسته بود. تازه فرصتی يافته بود تا چفیه خونی دور 
دستش را باز كرده و نگاهی به زخمش بیندازد و آن را شست وشو و ضدعفونی 

كرده و باندپیچی كند.
از اين كه خط را از دست داده بودند، ناراحت بودند. نیروها كامل به  بچه ها 
عقب برگشتند و دوباره در آن جا پدافند كردند. برادرها موفق شدند قبل از اين كه 
عراقی ها آن جا را از دستشان خارج كنند، تمامی پیکر شهدا را به عقب منتقل 
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كنند. روز بعد حوالی ساعت چهار بعدازظهر عراقی ها آن جا را گرفتند. 
مدتی بعد دكتر حسین با جمعی از برادرها تسويه حساب می كنند تا به شهرهای 
خود بازگردند. فرماندهان و دوستانش می گفتند به خاطر جراحت دست و رسیدگی 
مناسب  زمان  در  و  برگرديد  ديگر  كه  است  بهتر  عقب مانده،  درس های  به 
اين  به  ديگر  می كرد  فکر  كه  دكتر حسین  ملحق شوی.  ما  به جمع  ديگری 
زودی ها عملیاتی در كار نیست و تصمیم می گیرد برگردد. برادران مجروحی كه 
می خواستند برگردند برای ديدن خانواده هايشان به شوق آمده بودند و بیشترشان 
تسويه حساب كرده بودند. كمی بعد از اين تصمیم، حسین با رضا گرزين به ستاد 
عملیاتی می روند. آن جا متوجه می شوند كه نیروی عملیاتی در راه است، به نوعی 
می گفتند می خواهیم به مشهد برويم، ولی می بايست نیروها را به منطقه غرب 
برای عملیات می بردند. دكتر با شنیدن اين موضوع در تصمیمش تجديد نظر 

می كند و از برگشتن به شهرش منصرف می شود. 
بین فرماندهان تشکیل  در همان دوران، در جلسه ای كه در ستاد عملیاتی 
شده بود، حاج حسین بصیر جانشین لشکر آمده بود با حاج تقی ايزد و ديگر 
فرماندهان صحبت كند كه برادرها! خودتان نیروهايتان را آماده كنید، به زودی 
حركت می كنیم به سمت غرب و قرار است جای ديگری عملیات كنیم. حاج تقی 
از نتیجه عملیات قبلی ناراحت بود. دچار وضع روحی متزلزلی شده بود كه با ديدن 
نیروهای به جا مانده خود كه به علت مجروحیت كه از ناحیه پايشان، دستشان و 
يا سرشان باندپیچی شده بود دچار نگرانی شده بود. حاج حسین بصیر با حاج تقی 
ايزد صحبت می كند و او را از نظر روحی كاماًل آماده می كند. درست مثل اين بود 
كه يک باطری به او وصل كرده بودند و او را كاماًل شارژ می كردند. همین طور 
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حاج فتحعلی رحیمیان فرمانده محور نیز با صحبت هايی كه با حاج تقی كرد، او 
را از نظر روحی، دو چندان قوی تر كرده بود. حاج تقی با روحیه ای جديد می پذيرد 
كه با نیروهای خود صحبت كند و جريان را به اطالع آن ها برساند.ساعتی بعد او 
با فرماندهان خود جلسه گذاشت و به آن ها گفت برويد نیروهايتان را آماده كنید 
می خواهیم برويم به غرب. به ما مأموريت دادند. قرار است عملیات جديد بشه. 

بايد هرچه زودتر حركت كنیم!
دكتر حسین كه كنار حاج تقی بود گفت: با اين وضعی كه نیروها دارند، سخته 
آن ها را توجیه كنیم و آماده رفتن، ولی با اين حال من سعی خودم رو می كنم. 
فرماندهان ديگر با شنیدن صحبت های حسین از او الگو گرفتند و ديدند اراده ی 
عظیم او را، كه برگرفته از تجربه بزرگی است. تمام فرماندهان بعد از توجیه شدن 
به سمت نیروهای خود بازگشتند. وقتی فرماندهان با نیروهايشان صحبت كردند، 
خیلی از برادران از بازگشت به خانه صرف نظر كردند و تصمیم گرفتند در اين 

عملیات شركت كنند.
آن شب حسین با دوست عزيزش رضا گرزين صحبت كرد و تصمیم گرفت 
به اتفاق هم به سمت كیوسک تلفن بروند تا حسین بتواند با خانواده اش صحبت 
كند. البته خودشان در منزل تلفن نداشتند، بلکه همسايه شان تلفن داشت. بعد از 

برقراری تماس، كمی منتظر شد تا پدر آمد و با او صحبت كرد.
حسین به نرمی و محبت با پدر سالم و احوال پرسی می كند و جويای حال 
همه ی عزيزانش می شود. حسین از اين كه دستش مجروح شده چیزی نگفت. 
وقتی خبر بازگشت برادرش علی را شنید كه از خارج می آيد، خیلی خوشحال شد. 
از پدرش تقاضا كرد، زمینی را كه برايش خريده بود، به نام دكتر علی كند. خیلی 
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سفارش كرد كه حتماً اين كار را انجام دهد و او را در تأمین مخارج و هزينه های 
دانشگاه در خارج از كشور حمايت و پشتیبانی كند. حسین در ادامه به پدر گفت 
كه نمی تواند برگردد و هنوز كارش در جبهه تمام نشده است و با او كار دارند؛ 
در حالی كه برگه ی تسويه حساب در جیبش بود و اين اختیار را داشت كه آن شب 

يا فردا صبح به شهر خود بازگردد.
تو  برادر گرزين همراه می شود و وقتی گرزين می پرسد  با  تلفن  اين  از  بعد 
می توانستی برگردی چرا ماندی؟ حسین گفته بود: علی برای من همیشه هست، 
پدر مادر و خانواده... ولی اين روزهای جبهه ديگر برای من نیست. اين فضا و 
گرمی جبهه ديگر برای من نیست و كلی صحبت كرد. در مورد غنیمت شمردن 
فرصت ها و از ارزش جبهه و حقايقی گفت كه آقای گرزين را شديداً تحت تأثیر 
قرار داده بود. رضا گرزين او را طور ديگری می ديد. حتا نماز خواندن و عباداتش 
را با طراوت ديگری حس می كرد. گرزين آن روزهای آخر احساس كرد حسین 

رقص شهادت می كند و از شادی و شعف در پوست خود نمی گنجد. 
زمان می گذشت. برادرها در عقبه، نیروهايشان را برای عملیات ديگری آماده 
می كردند. با هماهنگی های به عمل آمده، مدتی بعد كامیون ها آمدند، نیروها عقب 
آن ها سوار شدند و حد فاصل شلمچه تا باند هوايی را طی كردند، سپس نیروها را 
با بالگرد به منطقه كردستان بردند تا در آن جا به آموزش های نظامی بپردازند و با 
تمرين و پیاده روی و قله پیمايی، بدن هايشان را برای نبرد سخت با دشمن آماده 
كنند. در آن جا دو جبهه در انتظار برادرهای رزمنده بود: يک جبهه جنگ و دوم 
جبهه جغرافیای سخت منطقه.تردد در اين مناطق به خاطر نبود راه، بسیار دشوار 
بود، اما به دلیل وجود درختان مرتفع در پايین ارتفاعات، وضعیت برای اختفای 
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نیروهای رزمنده و حتا تحرک و جابه جايی آن ها در روز كاماًل مناسب تشخیص 
داده شده بود.

با گذشت زمان صمیمیت و محبت  را می گذراندند.  بچه ها روزهای خوشی 
بچه ها بیشتر شده بود. با وجود درختان سرسبز و مناظر زيبايش،  آسمان پرستاره 
در شب های خنک و دلچسبش، شوخی و شیطنت های بچه ها، كم كم داشت 
خشونت جنگ را از ياد می برد. در آن میان شیطنت های چند تن از بچه ها همه 
را به خنده وامی داشت. هركس به نوعی در آن مشاركت داشت، يکی داستان 
می گفت، يکی خاطره و ديگری لطیفه تعريف می كرد. به نظر می رسید از گريه 
سیر شده بودند. چقدر مرگ و شهادت ببینند. ديگر می خواستند خنده هايشان را 

به رخ بکشند و اين شوروحال، مقتضای سنشان نیز بود.
روزی بچه ها در محلشان مستقر بودند كه آقای گرزين نیز به جمع دوستان ملحق 
می شود و با آن ها ديداری تازه می كند. در آن فضای سرسبز و خوش آب وهوای 
بهاری، بچه ها در كنار هم شاد بودند و از يکديگر عکس يادگاری می گرفتند. 
ناگهان يک هواپیمای عراقی می آيد و منطقه را بمباران می كند. چنان اين اتفاق 
سريع صورت می گیرد كه هر كدام از بچه ها به يک سو پراكنده می شوند. فضای 
پرالتهابی ايجاد شده بود. در آن بمباران يکی از رزمندگان شهید شد و باری ديگر 
خشونت و اضطراب جنگ روح و ذهن بچه ها را آزرده خاطر كرده بود. رفته رفته 
نیروها برای ايفای عملیات سخت با دشمن آماده می شدند. كم كم بوی عملیات 
در فضا پخش شده بود. خبر نزديک شدن عملیات به گوش برادرها رسیده بود. از 
وقتی طرح عملیات را شنیده بودند، صحنه های عجیبی را می شد در نمازخانه ديد. 
معمواًل در فضای باز زير آسمان پرستاره و در میان جمع نیروها، خیلی از بچه ها 
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خجالت می كشیدند در حال و خلوت خود باشند، اما نمازها حال وهوای ديگری 
داشت. وقت نمازهای مغرب و عشا كه هوا رو به تاريکی می رفت، كمتر كسی را 
می ديدی كه در حال عبادت اشک نريزد. اين اشک ها گاه از سر شوق وصال بود، 

گاه توسل و عرض نیاز به خداوند سبحان و گاه شفاعت از اهل بیت)ع(.
شب ها در چادر فرماندهی، برای كادر اصلی گردان از شرايط عملیات توجیهاتی 
انجام می گرفت. در جلسات گردان از طرز پیشروی نیروها صحبت می شد. به 
و  وارد  نیروهای  نگذاريد.  يک جا  را  اصلی تان  نیروی  كه  می دادند  تذكر  آن ها 
اصلی را در جلو، وسط و عقب نیروها مستقر كنید. به نیروها تأكید كنید حتا 
اگر عطسه شان گرفت، نبايد هیچ صدايی از آن ها دربیايد، به هیچ وجه نبايد. اين 
حرف ها برايشان چندين بار تکرار شده بود، طوری كه همه به اين حقیقت رسیده 
بودند كه هر سروصدايی ممکن است برابر با قتل عام ده ها نفر شود! تاريخ عملیات 
در 25 فروردين رقم خورده بود و با نزديک تر شدن آن روز، حال وروز بچه ها 
ديدنی بود. هر كسی به كاری مشغول بود. بعضی ها، آخرين سفارش ها، آخرين 
تقاضاها و معامله ها را با دنیا و دوستانشان می كردند. يکی نامه می نوشت، يکی 
وصیت نامه، يکی تجهیزاتش را آماده می كرد، ديگری حرف هايش را روی نوار 
ضبط می كرد. بعضی ها در حال ورزش و آموزش رزمی بودند، اما در اين میان 
دكتر حسین گوشه ای خلوت كرده بود، تصمیم داشت وصیت نامه اش را كامل 
كند و در آخرين فرصت نامه ای برای دوست عزيزش نیز بنويسد. سیدمحمد در 
فاصله ی كمی از دكتر نشسته بود و او را می ديد. خیلی دلش می خواست بداند او 
به چه می انديشد. با تمام سکوت و آرامشی كه در چهره اش نشسته بود، در عالم 
خودش بود، كمتر دغدغه امور دنیوی را داشت. هرچه بود، دنیای زيبايی داشت، 
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كه آن را به زرق و برق ها و تجمالت دنیوی ترجیح می داد و به آن دلخوش بود. 
زمانی نمی گذرد كه دكتر حسین قلم به دست می گیرد و شروع به نوشتن می كند. 

او وصیت نامه اش را كامل می كرد و خطاب به عزيزانش نوشت:
پدر و مادرم! پدرم خدمت شما سالم عرض می كنم. از اين كه نتوانستم در اين 
دنیا فرزند خوبی برای شما باشم و از اين كه مصلحت اسالم اقتضا می كرد كه در 
خدمت اسالم باشم و نتوانم به تحصیل ادامه دهم، جداً عذرخواهی می كنم. از 
اين كه به طور كامل نتوانستم موجبات رضايت و احترام شما را به وجود آورم، باز 
معذرت می خواهم، از شما بابت گناهان و يا اشتباهاتی كه مرتکب شده ام، عفو و 
گذشت می خواهم. اما پدرم، دنیا محل گذر است و همه ی ما خواهیم رفت، يکی 
زودتر و يکی ديرتر، بنابراين در اين چند روز بايد قدردان نعمت های الهی باشیم، 

به بچه ها و مادرم محبت كنید. فقط خدا را در نظر داشته باشید.
اما مادرم! تو را كه نمی توانم وصف كنم، جداً كه زينب زمانی، چرا كه برای 
يک بار، از رفتن من به جبهه ممانعت نکردی، خودت با سختی بزرگم كردی 
و تحويل میدان جنگ دادی تا كه بگويی خدايا قربانی مرا پذيرا باش. مادرم، 
همان طور كه قباًل گفته بودم، آرزو دارم چون حسین)ع( بمیرم و در راه حسین)ع( 
در راه فتح كربال، چه مرگی باالتر و بهتر از اين. پس دعا كن خدای عزيز اين 
فوز عظیم را نصیب من گرداند. مادرم اصاًل هیچ چیز از تو - ای صبور و شجاع 
و مظلوم - نمی خواهم. می دانم كه در انتظار شکفتن گل هايت بودی تا لباس 
شما  دامان  از  كه  بدانند  منافقان  و  كوردالن  تا  ببینی،  آنان  تن  در  را  دكتری 
امام  نائب  و  رهبر  و  افتخار مالئکه  مايه ی  به درجه ای رسیده اند كه  حسین ها 
زمان هستند و حضرت رسول)ص( و ائمه)ع( به آنان افتخار می كنند، بنابراين در 
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شهادت من حتماً مثل همیشه صبور باش و استقامت كن و نگذار كه كوردالن و 
منافقان، خوشحال و خودت با توجه به بیماری ات ناراحت شوی كه در آن صورت، 
روحم آزرده خواهد شد. مادرم! از شما جز رسالت زينبی، هیچ چیز نمی خواهم. 
مادرم اگرچه با حوری گونه های دنیا نتوانسته ام ازدواج نمايم، ان شاءاهلل، به امید 

حق در بهشت برين با حوری های بهشتی ازدواج خواهم كرد.
صبر كن كه دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائماً يکسان نباشد 
حال دوران غم مخور. مادرم! از تو يک چیز ديگر می خواهم و آن اين كه بدانید 
كه ما برای پول و مقام و خانه و... به جبهه نرفته ايم. ما برای اعتالی كلمه ی 
اهلل و استقرار عدالت و آماده كردن زمینه برای ظهور آقا امام زمان)عج( به جبهه 

آمده ايم و باز تکرار می كنم كه براساس تکلیف شرعی آمده ام.
برادرم علی! من بیش از هر چیز به شما فکر می كنم. شما رسالت بزرگی بر 
دوش داريد. رسالت هدايت خانواده و بزرگ كردن و دكتر كردن مهدی و محمود، 
برادران كوچک عزيزم. خود به اين وظايف واقفی، از درگاه خداوند طلب توفیق 

برای شما در تمام جهات را دارم.  
برادرم! فقط در راه امام عزيز و روحانیت اسالم حركت كنید. خط سیاسی خود 
را با معیارها و مالک های تشکیالت شهیدانی چون بهشتی و باهنر و زندگانی 

چون خامنه ای و هاشمی وزين كن.
سپس خواهرم فاطمه و نرگس! خداوند می داند كه چقدر خواهر عزيز است و 
اين عزيزی را درک كرده ام. از شما به خاطر لطفی كه نسبت به من داشته ايد، 
عذر  نمايم،  ادا  شما  به  نسبت  را  برادری  حق  نتوانستم  اين كه  از  و  متشکرم 
می خواهم. ولی به شما توصیه می كنم كه حتماً درس بخوانید، چه مطالعه ی 
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دروس دبیرستانی و چه مطالعه ی كتب اسالمی و حجابتان، حجابتان، حجابتان 
را كاماًل رعايت كنید، چه درونی و بیرونی، بايد نمونه و الگو باشید. در شهادت 
من هیچ ناراحت نباشید. برای امام حسین)ع( و مظلومیتش و كاروان اسرای آن 
حضرت در مصائب حضرتش گريه كنید. زياد به مصیبت و روضه اهمیت دهید. 

قدر همديگر را بدانید، مرا ببخشید. 
برادرانم محمود و مهدی! مهدی جان آرزو داشتم تو را در محیط دانشگاه ببینم. 
تو را با تمام وجود دوست دارم، دعا و نماز خواندن، برای من خیلی ارزش دارد. 
افتخار ما بر مهدی عزيز فاطمه)س( است كه نام های چون شما دارد، وقتی بزرگ 
شدی حتماً درس بخوان و با مسائل اسالمی آشنا شو. در كنار درست، محرومین 
و مستضعفین را فراموش مکن. با محمود به خوبی رفتار كن و قدردان همديگر 
باشید. محمود جان تو را هم زياد دوست دارم، ولی دوستی خدا و رسول اهلل و 
ائمه باالتر از اين هاست. حتماً و حتماً و حتماً درس بخوان. بايد شاگرد اول در 
دبیرستان و دانشگاه باشی. از همین اآلن خودتان را آماده كنید. درس زبان را 
زياد كار كنید. يادتان باشد كه دوستان خوب را برای خودت انتخاب كنی و به 
نماز و دعا و قرآن خواندن اهمیت بدهی و دارای اخالق كريمه اسالمی شويد. 
می دانم كه به من عالقه داشتید، بنابراين در شهادت من خوشحال باشید و با 
درس خواندنتان اظهار وجود كنید و سعی كنید همیشه از هر لحاظ نمونه و الگو 

باشید و...
امام عزيز و روحانیت مبارز و  استوار و مستقیم در خط  ادامه می نويسد:  در 
جامعه ی مدرسین باشید و گوش به منحرفین و روباه صفتان ندهید و در رفع 
نقايص خودتان كوشا باشید و تشکل و همفکری را از ياد نبريد و برای علما و 
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حفظ شدن آن ها، مثل شهید زنده خامنه ای عزيز و ديگران دعا كنید و صدقه 
بدهید و... از همه التماس دعا دارم. خداحافظ. 

اللهم الرزقنی توفق الشهاده فی سبیلک
كسی كه به حاج تقی ايزد فرمانده گردان آرامش می داد، حسین بود. او به 
حسین عالقه مند بود و از او خواسته بود كه همواره در كنارش باشد. حسین در 
تمام مدت چون مشاور و يار صمیمی او را همراهی می كرد. حاج تقی ايزد ديده 
بود او چگونه به نیروهای خود روحیه می بخشید و به او گفته بود خیلی مهارت 
داری و نیروهايت را خوب آماده كردی. آن ها برای عملیات آماده می شدند. در 
كنار ارتفاعات مشرف به شهر ماووت عراق جلسه ای تشکیل شد. در اين جلسه 
فرماندهان، حاج تقی ايزد نیز به عنوان فرمانده گردان حضور داشت. موضوع از 
اين قرار بود كه گردان مسلم، گردان خط شکن به حساب نیايد و در اين عملیات 
شركت نکنند. اين موضوع باعث ناراحتی بسیار شديد حاج تقی ايزد و بهمن 
فاتحی و حاج تقی گنجی و دكتر حسین عباسی و ديگر دوستان شده بود كه چرا 

نبايد در اين عملیات شركت كنیم؟!
حاج تقی ايزد گفت: گردان ما دو تکه شده، يک تکه به همراه برادر رمضان 
همراه  به  نیروها  از  تعدادی  و  كردند  حركت  فشن  قله های  سمت  به  گنجی 
ايشان رفتند و تنها برای من دو گروهان ماند، دو گروهانی كه همه از ناحیه ی 
سروصورت و فیزيک بدنی زخمی هستند، ولی به لحاظ روحی به شدت آماده اند 
و ناراحت از اين كه چرا فرمانده لشکر، گردان مسلم را برای پیشانی عملیات و 
خط شکن قرار نداده است. ساعت چهار بعدازظهر دكتر حسین با فرمانده خود حاج 
تقی ايزد و دوستان دور هم نشسته بودند و درباره عملیات صحبت می كردند. 



91 شهید دانشجو حسین عباسی 

يک مرتبه پیک موتوری می آيد و در بین فرماندهان می پرسد: برادر ايزد كجاست؟ 
فرمانده لشکر كارش داره، حاج تقی از جا بلند شد و گفت: من هستم، چشم، اآلن 

حركت می كنم.
يک دفعه حسین و بهمن فاتحی از جا بلند شدند و به فرمانده خود گفتند: شما 
را به خدا به فرمانده لشکر بگین كه ما برای ورود به عملیات آمادگی داريم. نگی 
يک وقت نیروها خسته اند و روحیه ندارن. فرمانده به تأيید حرف هايشان سر تکان 
داد و از آن جا دور شد. او از حرف هايی كه فرماندهانش زدند، خیلی خوشحال شده 
بود. كمی بعد سوار ماشین شد، حركت كرد، راه بسیار سختی را پشت سر گذاشت 
تا به زير ارتفاعات گوالن رسید. وقتی به سنگر فرماندهی لشکر رسید، برادر 
مرتضی قربانی به اتفاق آقای شمخانی در آن جا حضور داشتند، همچنین سردار 
ايزدی و حاج آقا طبرسی، در بین آن ها آقای شوشتری و حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده لشکر نیز بود و آقای تقی اسدی و فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع( بودند. 
بعد از سالم و احوال پرسی با آن ها، جويای تصمیم جلسه شد. آن ها مختصر و 
مفید گفته بودند با سه جمله كوتاه: گوالن را دشمن گرفت. شما بايد امشب بريد 
روی گوالن.گردان را حركت دهید. حاج تقی كه حسابی غافلگیر شده بود با خود 
فکر كرد با اين سرعت عملیات! می پرسد: خب حاج آقا، عملیات از كدام طرف، از 
كدام مسیر، اطالعات من چیه؟ كی بايد به من كمک كنه؟ تخريب چی من كیه؟

با سکوت آن ها روبه رو شده بود و آيه شريفه و جعلنا من ايديهم در گوشش 
طنین انداخت. به فکر فرو رفت. حاج آقا طبرسی، پشت سر هم در گوش او زمزمه 
می كرد و نويد حركتی را می داد كه می توانست خیلی حیاتی باشد. احساس می شد 
لشکر به وجود اين گردان نیاز دارد و برای او ديگر قابل لمس بود كه می خواهند 



راز پنهان، فرمان آشکار92

به يک عملیات بسیار سخت و طاقت فرسا بروند. بعد از اتمام جلسه، از سنگر كه 
بیرون آمد، ارتفاعات گوالن را ديد. ارتفاعات بسیار بلندی بود كه مشرف به استان 
سلیمانیه عراق بود و نیروهای لشکر 5 نصر به فرماندهی سردار قالیباف سه شب 

قبل با سه گردان عمل كرده بودند و متأسفانه دشمن سركوبش كرده بود.
او با خود فکر می كرد حاال می بايست با نیروهايش می رفتند و ارتفاعات گوالن 
را از دشمن پس می گرفتند. بیرون سنگر رو به قبله ايستاد، سر به آسمان بلند 
كرد. سه بار تکرار كرد خدايا كمکم كن. حاج تقی در فکر بود و آن چه شنیده بود 
را در ذهنش بررسی می كرد. سه گردان اين جا را گرفته بودند، حاال هم تکاورانش 
كه بسیار زبده هستند، در آن جا مستقر شده اند. من با دو گروهان چطور می روم 
باال؟! دوباره گفت: يا امام حسین خودت كمک كن. حركت كرد و به سمت گردان 
رفت. اولین كسی كه جلوی او ظاهر شد، دكتر حسین بود. او گفت: چی شد آقا 

ايزد، چی شد؟
- حسین آماده بشید نیروهاتون را آماده كنید بايد بريم باال.

- كجا بايد بريم؟
- اين ارتفاعات را بايد بريم باال!

ارتفاعاتی را كه بايد باال می رفتند، واقعاً بلند بود. اصطالحاً می گفتند نوک قله 
كله قندی، كه بسیار يال تیزی داشت و راه رفتن و عبور از آن يال به شدت سخت 
بود. با وجود يک كانال بزرگ، طوری بود كه اگر نوک گوالن را نگاه می كردی، 
كالهت می افتاد. كماندوها و لشکر گارد رياست جمهوری عراق در آن جا عملیات 
كرده و داشتند از آن حفاظت می كردند. حاج تقی ايزد در جمع فرماندهان خود 
فقط يک جمله گفت: بچه ها آماد بشید. هیچ كس از او سؤال نکرد كجا و چطور.  
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حاج تقی ايزد به ياد عملیات كربالی 8 افتاد كه عراقی ها با بی رحمی تمام 
با رفتارهايشان روحیه بچه ها را حسابی شکننده كرده بودند. عراقی ها در چند 
قدمی آن ها بودند و هل هله می كردند، ولی آن ها را اسیر نمی گرفتند. بعداً وقتی 
از تلويزيون عراق پخش شد، فهمیدند كه صدام عنوان كرده بود كه ما با اسیر 

نگرفتن نیروهای ايرانی راه فرار را بهشان نشان داديم، فرار كنید از جنگ. 
نیروهای فرمانده آماده و به صف شدند. برادر بهمن فاتحی فرمانده گروهان 
سلمان بود، حسین عباسی مسئول دسته حضرت علی اكبر در گروهان سلمان و 
قاسم دخت، فرمانده گروهانی ديگر. حاج تقی در فکر بود كه در شرايط سختی 
قرار گرفته است. اطالعات چندانی از اين منطقه و ارتفاعات گوالن نداشت. فقط 
دو روز قبل كه لشکر 5 نصر عمل كرده بود. رفته بود برای بازديد تفريحی، فکر 
می كرد كه خدا خواسته تا حداقل از اين طريق در اين فضا قرار گیرد و يک 
شناسايی انجام دهد. او در اين انديشه بود كه با اين اطالعات محدود و فرصت 
كم، چطور می تواند به دشمن دسترسی يافته و با كم ترين نیرو ضربه خوبی وارد 
كند تا دست كم گردان بتواند ضريب موفقیتش را باال ببرد؛ با توجه به اين كه در 
عملیات قبلی سه گردان بودند و شکست خوردند، ولی آن ها فقط دو گروهان 

هستند، آن هم در شرايط سخت.
نیروها كم كم آماده حركت شدند. از جايي كه مستقر بودند تا جايی كه بايد 
می رفتند زير قله گوالن، حدود 40 تا 45 دقیقه راه بود. هنوز هوا روشن بود كه 
تا رسیدند به زير قله گوالن. هوا داشت تاريک می شد.  نیروها حركت كردند 
روشنش،  ماه  و  پرستاره  به شب های  منطقه كردستان مشهور  ماه  ارديبهشت 

اصطالحاً می گفتند اگر در شب يک سوزن بر زمین بیندازيد، ديده می شود. 
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مدتی گذشت. تمام نیروها را به دستور فرمانده زير قله جمع كرده بودند، درست 
به  از شروع عملیات  قبل  فرمانده گرزين  مالرو دشمن.  پشت دشمن در جاده 
بچه ها می پیوندد. همه بايد قبل از تاريک شدن كامل هوا، شامشان را می خوردند. 
شام نان لواش كه داخلش مرغ بود روی چفیه شان گذاشتند و سه نفری، فرمانده 
غذا  و  می نشستند  كنار  در  عباسی  حسین  و  میرحسینی  سیدمحمود  گرزين، 
از ما شهید  به سیدمحمود گفت: هر كدام  مي خوردند. گرزين ديد كه حسین 
شديم، ديگری را شفاعت كنیم. گرزين خیلی دوست داشت همراه آن ها در اين 
عملیات شركت می كرد و آن را قباًل به آقای نوريان و حاج تقی ايزد گفته بود كه 

آقای نوريان در جواب گفت: ما توفیق نداريم همراه گردان برويم.
او ديگر حرفی از رفتن نزد. آن ها در باالی تپه ای مستقر بودند و مسئول محور 
عملیات بودند و خط را هدايت می كردند و رسیدگی و هماهنگی كارها را به عهده 

داشتند.  
بعد از خوردن شام و صحبت های آخر، با خداحافظی از همديگر از رضا گرزين 
جدا شدند و به بچه های عملیات ملحق شدند. ديگر ساعت نزديک غروب بود و 
هنگام نماز مغرب شده بود. فرصت برگزاری نماز جماعت نبود، اعالم شد تیمم 
كنید و همان طور با پوتین نمازهايتان را بخوانید. بچه ها طوری غرق در نمازشان 
بودند كه به نظر می رسید خیلی ها نماز آخرشان بود. در آن زمان، هر حركتی 
و هر صحبتی كه حاج تقی ايزدی می كرد، حسین عباسی در كنار او بود. حاج 
تقی خوشحال بود از اين كه با حضور حسین از او كمک و آرامش می گرفت و با 
برخورداری از نیروهای خوبی كه كنارش بودند، حس خوبی داشت. جاذبه معنوی 
جبهه، بسیاری از بسیجی ها را در دامن خود پرورده و آسمانی كرده بود. در برابر 
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دنیا و لذت هايش به غربت كشیده شده بود. فقط كسانی كه لذت خدايی جبهه 
را چشیده بودند، هنوز بر عهد خونین يارانشان استوار بودند. نیروها كسانی بودند 
كه اغلب سابقه جبهه و مجروحیت داشتند. آن شب در چهره بعضی از آن ها چیز 
ديگری می شد ديد. چهره حسین عباسی زيباتر شده بود، انگار نور ماه در صورتش 
تابیده بود. اين قیافه ها در لحظه های رفتن زياد به چشم می خورد. اين حالت ها 
در چهره زمانی ديده می شد كه كسی همه چیزش را در اختیار خدا گذاشته بود و 
صادقانه می رفت. بعد از خواندن نماز، فرمانده گردان حاج تقی ايزد برای نیروها 

صحبت كرد. 
بسم  اهلل الرحمن الرحیم

دوستان عزيز گردان مسلم! ما عازم عملیات هستیم. اين گوالن را كه می بینید، 
باالی سر ماست. سه گردان 5 نصر در آن جا عمل كرده است. در جلسه ای كه 
امروز رفته بودم، مرتضی قربانی فرمانده لشکر گفت: امشب بايد گردان مسلم بره 
باالی ارتفاعات گوالن. شايد به زعم خود ما موفق نشويم، ولی من يقین دارم 
ان شاءاهلل خدا خودش كمک می كند. جايی داريم می ريم كه برگشتمون محاله! 
اين جمله را كه گفت، سر حسین عباسی روی شانه حاج تقی قرار گرفت و با 
صدای بلند گريه كرد. گريه حزين او بغض برادران ديگر را وا كرد و صدای گريه 
از هر سو بلند شد. حاج تقی احساس كرد نمی تواند در آن وضعیت ادامه دهد. 
تقريباً حسین مزاحم او شده بود. جلوی دهانش را گرفت، كنار گوشش گفت: تو 
فرمانده ای، منو كمک كن، تو اآلن داری منو اضمحالل می كنی. گريه نکن. 
حسین گفت: حاجی دست خودم نیست. بعد دستش را برد بر روی ران پای او 
گذاشت و فشار داد، دست خودم نیست ببخشید. حاج تقی ادامه داد، بچه ها اين 
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جايی كه می رويم، احتمال شهادت زياده، احتمال برگشتن خیلی كم، هر كس 
می خواد زنده بمونه، برگرده. 

حسین عباسی صدای گريه اش بلندتر شد و بهمن فاتحی و كل گردان با جیغ 
و فرياد گريه می كردند. در بین آن گريه ها، همه اين جمله را گفتند: ما تا آخر 

ايستاده ايم، لبیک يا حسین، لبیک يا حسین، لبیک يا خمینی، لبیک يا خمینی.
يکی از وسط جمع بلند شد و گفت: بچه هايی كه می خوان شهید بشن، صلوات 

بفرستن.
می خوان  كه  اين هايی  گفت:  دوباره  بود.  فرستاده  حسین  را  صلوات  اولین 
زندگیشون رو به انقالب تقديم كنن صلوات بفرستن. اين صلوات های پی درپی، 
جوری شد كه ديگر ته دل همه را قرص كرد، همه مقّید شدند كه اين عملیات 
بايد پیروز شود. ديگر زمانی كه صحبت فرمانده حاج تقی تمام شده بود در آن 
شب با كثرت ستاره ها و روشنايی پرنور ماه، آسمان روشن تر شده بود، هوا نیز 

بسیار خوب بود. ستاره ها گويی خودنمايی می كردند.
زمان حركت، زمان روبوسی و حاللیت گرفتن شد. بچه ها همديگر را در آغوش 
می گرفتند و به هم دست می دادند و از همديگر می خواستند هر كه شهید شد، 
ديگری را نیز شفاعت كند. حسین عباسی از همه حاللیت طلبید و روبوسی كرد. 
به سیدمحمدعلی حسینی كه رسید، كمی با او شوخی كرد و بعد از روبوسی و 

حاللیت خواستن، لبخند زد و گفت: سید اين دفعه يا نوبت توست، يا نوبت من!
سید با خنده گفت: حسین نوبت من كه نیست، نوبت توست، خدايیش ديگه 

اين دفعه... با هم خنديدند و همديگر را در آغوش كشیدند. 
حاج تقی ايزد و رمضان محبی پور اين صحنه ها را ديده و لبخند می زدند.
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همه مشتاق حركت بودند. كمی بعد تمام رزمنده ها در يک ستون منظم به 
سمت خط و عملیات حركت كردند. برادر گرزين از باالی تپه صف منظم آن ها را 
می ديد و رفتنشان را نظاره می كرد و در بین آن ها دكتر حسین را با آن كفش های 
نیز زير نظر داشت و برای سالمتی رزمندگان  را  كتانی می ديد و سیدمحمود 
آيت الکرسی خواند. آن قدر با چشمانش آن ها را بدرقه كرد، تا آخرين نفر هم از 

ديد او محو شد. 
حاج تقی ايزد نیروها را حركت داد. او به تخريب چی خود برادر مطهری می گفت 
حركت كن، میدان مین را باز كن. او كه از میدان مین بی اطالع بود، گفت: میدان 

مین كجا بود آقا ايزد!
حاج تقی گفت: عراقی ها گوجه ای ريختند، تو مگر نديدی، هوا كه يک كمی 
روشن بود، مین گوجه ای می ريختند. باز كن معبر رو، يک متر هم عرضش بیشتر 

نباشد.
عمق میدان مین به 40 متر بیشتر نمی رسید كه بعد از آن هم دوشکاچی بود. 
حاج تقی درست جايی را انتخاب كرده بود برای پاكسازی مین كه می خورد پشت 
دوشکای دشمن و عراقی ها متوجه آن ها نبودند. نیروها پشت سر تخريب چی 
حركت كردند و بعد از مدتی كه گذشت، قله را باال آمدند. رسیدند به اول میدان 
مین. مطهری شروع كرد به جمع كردن مین ها كه ناگهان به طرز مرموزی باد و 
توفان شد؛ آن قدر شديد كه صدای حاج تقی به شخصی كه در يک متری او بود 
هم نمی رسید! حسین عباسی در كنار حاج تقی ايزد بود و بی سیم چی پشت سر او 
و بهمن فاتحی نیز سمت ديگر فرمانده اش قرار داشت. فرمانده هر لحظه حسین 
را در كنار خودش می ديد، طوری كه زبان و گوش او از او دور نمی شد. وقتی 
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می نشست، دست حسین بر روی زانويش بود، وقتی می ايستاد، دست حسین روی 
كتف او قرار می گرفت. حاج تقی به شوخی به حسین گفت: حسین شهید نشی! 

حسین در جواب گفت: تو دعا كن ما شهید بشیم، لیاقت داشته باشیم.
بعد از شدت باد و توفان كه چون معجزه ي الهی بود، برای استتار نیروهای 
رزمنده در طی عملیات كمک بزرگی به حساب می آمد. تمام نیروهای رزمنده 
از اين كه معجزه الهی را به چشم خود می ديدند، شاكر خداوند بودند. خیلی از 
بچه ها مثل سیدمحمد كه سن كم تری از بقیه داشت، می گفت: اولین بار است كه 

معجزه ي الهی می بینم!
حاج تقی كه اين گونه كمک الهی را می ديد، به حسین گفت: ببین حسین! خدا 

به كمک ما اومد، ما پیروز می شیم!
- مگه شک داری؟ 

با پیچش باد در بین علف های بلند كنار قله، صدايی همچون زوزه بلند می شد 
و به همراه برخورد سنگ ريزه ها به يکديگر صدايی به وجود می آمد كه باعث 
می شد صدای حاج تقی هم به نیروها نرسد. ديگر نمی شد به راحتی صحبت كرد؛ 
بنابراين مطهری نزديک تر شد به حاج تقی و گفت: آقا ايزد من كارم تموم شد، 

میدان مین باز شد.
حاج تقی گفت: خب تو برو عقب، ديگه كارت رو انجام دادی.

- به فاطمه زهرا)س( اگر من جلوی گردان نباشم، تمام مین ها را می ريزم 
وسط میدان، من بايد اولین نفر باشم.

حسین كه كنار فرمانده بود، دخالت كرد و گفت:
- آقاجان! مگر نشنیدی كه فرمانده گردان چی به شما گفت؟ به حرفش احترام 
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بگذار.
- بايد باشم، فرمانده گردان برای خودش می گه!

حسین با او كلنجار می رفت تا او را راضی كند به عقب برگردد و می گفت: 
شما زحمتتو كشیدی. ما بايد بريم. اما بی فايده بود. باد و توفان شن ريزه ها را به 
سروصورت و كاله بچه ها می كوباند و در آن گیرودار و در شرايط سخت، حاج 
آقای شمخانی  ولی  تماس گرفت.  قربانی  مرتضی  لشکر  فرمانده  با  ايزد  تقی 

گوشی را برداشته بود. حاج ايزد گفت:
ـ عقاب سفره، پهنه، سفره رو من پهن كردم، سفره آماده است.

- خب بگو ديگه بسم اهلل، بسم اهلل تو بگو.
حاجی تقی در آن شرايط با او شوخی می كند، مرتضی قربانی گوشی را از او 

می گیرد:
- مرد حسابی اآلن موقع شوخی است؟

- من كه بايد شوخی كنم، برای چی بترسم.
حاج تقی به شوخی ادامه می دهد. بچه هايی كه كنارش بودند را می خنداند، 
او می خواست با اين كار بچه ها را از استرس خارج كند تا برای شروع عملیات، 
فضای آرامی را برايشان آماده كند. فرمانده كه مراقب همه ي جوانب بود، به 
قاسم دخت دستور داد با يک دسته از نیروها به زير قله بروند تا در آن جا نیروهای 
عراقی را كه فرار می كردند، بزنند و از قله مواظبت كنند. رزمندگان مجبور بودند 
هم با شرايط سخت طبیعی بجنگند و هم با دشمن عراقی كه هنوز به آن ها 
نرسیده بودند. در جايگاهی قرار گرفته بودند كه دشمن قباًل آمده بود در آن جا 
امکانات خودش را مستقر كرده بود. در آن میان حاج تقی ايزد نشست و برادرها 
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اين  بررسی كرد. در  را  برنامه حمله  و  بار ديگر شرايط  او  زدند.  كنارش حلقه 
مجموعه سروصدای جنگ و صدای بی سیم هم از طرف ديگر شنیده می شد. 
حاج تقی متوجه شد بند كفشش باز می شود. بند كفش پای راست توسط حسین 

باز شده بود. حاج تقی گفت: حسین چه كار داری می كنی؟
- می خواهم كتانی پای راست تو را بپوشم. كفش پای راستتو به من می دی؟  

خب می خوام كفش تو با من باشه!
در حالی كه كفش كتانی پای راست خود را هم باز كرده بود!

- تو اين صحنه؟!
- خواهش می كنم مقاومت نکن، بذار من كفشت را پام كنم.

حاج تقی راضی می شود. حسین كفش كتانی قهوه ای حاج تقی را به پا كرد و 
كفش كتانی سفید خودش را داد به او! حاج تقی گفت خوب دلیلش چیه؟

- بعداً متوجه می شی! من دوست دارم.
در اين هنگام، بی سیم ُمدام صدا می كرد.

- تقی تقی عقاب، تقی تقی عقاب، چی شد؟ شروع كن.
در آن میان با اين كه هوا به شدت منقلب شده بود، باران به شدت می باريد. 
بود كه نفس  به سروصورتشان می خورد، طوری  باد  سنگريزه هايی كه توسط 
كشیدن را برايشان سخت كرده بود. ناگهان قله گوالن تکان شديدی خورد. همه 

حیران مانده بودند.
اين صدای انفجار از كجا بود؟ هنوز كه عملیات شروع نشده بود! آيا عراقی ها 

متوجه شده بودند؟ بهمن فاتحی گفت: ديدی چی شد. 
با بی سیم صدا می كرد، تقی تقی عیسی. ديد كه عیسی اتراچالی جانشین تیپ، 
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به اتفاق حاج رحیمیان، فرمانده تیپ اعالم كردند روی منطقه سپیدارو يک پدافند 
توپ 23 كار گذاشته اند تا در صورت اعالم نیاز حاج تقی، آن ها منطقه ي مورد 
نظر را بزنند. البته حاج تقی می دانست كه در آن شب زدن توپ 23 كمی مشکل 
است، ممکن است مکان را خوب پیدا نکنند، بنابراين به آن ها گفت: حدودی را 
كه شما بايد بزنید جلوی قله گوالن است، چون من از پشت به قله وارد می شم. 
آن ها پدافند را قفل كرده بودند روی قله. اين هماهنگی را بعدازظهر انجام داده 
بودند، همراه با جانشین تیپ عیسی اتراچالی. بچه ها كه با صدای انفجار فکر 
می كردند عملیات لو رفته، از بی سیم صدای اتراچالی بود كه می گفت: خوب بود، 
 ما بوديم! ديگر خیال همه راحت شده كه نه، مثل اين كه عراقی ها متوجه نشده 

بودند.
در حین حركت نیروها حاج تقی ايزد به عنوان فرمانده جلوی صف و حسین 
پشت سر او و بهمن نیز پشت او و همین طور بقیه نیروها پشت سر هم حركت 
می كردند. او به حسین گفت: حسین اون بااليیه هست، ما در اين عملیات پیروز 

می شیم، با اين كه نیروهايمان كمه!
و آيه شريفه ای را تالوت كرد: به امر خداوند نیروی كم بر نیروی بسیار غلبه 

خواهند كرد. بهمن، ما امشب پیروز می شیم، خدا داره كمک می كنه. 
بچه ها می دانستند كه بايد آهسته حركت كنند، چون حدود ساعت 12 الی يک 
شب بايد عملیات را شروع می كردند. وقتی رسیدند، پای قله گوالن نشستند. 
آتش كاتیوشا و توپخانه روی اين قله به شدت می ريخت تا عراقی ها نتوانند بیرون 
بیايند و بچه ها را ببینند. سیدمحمد ديد كه فرمانده حاج تقی بی سیمش را روشن 
كرده آهسته گفت: تو رو خدا ديگه نزنید، ما پای كاريم، نريزيد، ما داريم می ريم 
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باال. همه به سمت باال حركت كردند. بچه های گروهان سلمان به آرامی پای 
كار نزديک ارتفاع قله رسیده بودند. فرمانده گروهان بهمن فاتحی به سیدمحمد 

گفت: سید چند نفر از بچه ها رو بگو مواظب سنگر كمین ها باشند.
به محض اين كه عملیات شروع شد، اول بايد كمین ها منهدم شوند. سید پیغام 
را به نیروها داد و نزد بهمن برگشت.  آن ها كم كم رسیدند به باال كه سیم خاردار 
كشیده بودند. آسمان كاماًل صاف شده بود و می توانستند ستاره ها را ببینند. حاال 
رسیدند به اول میدان مین، جروبحثی بین بهمن و حسین صورت گرفته بود، 
اين كه چه كسی بايد اول برود! حاج تقی گفت: بابا جان شما بِايستید عقب، من 

می رم با بی سیم چی.
رو به بهمن گفت: تو فرمانده گروهانی، برو ته گروهان با آخرين نفر بیا.

بهمن فاتحی كه انتظار اين حرف را نداشت، عصبانی شد و با پرخاش گفت: 
داری زور می گی حاجی، گروهان منه، من می رم جلو، تو برو ته گردان، تو فرمانده 

گردانی، تو نمی خواد بیايی.
حسین حاج تقی را گرفت و گفت: آقا ايزد شما نیا. ما می ريم میدان، درگیر 
می شیم، شما نیا. حاج تقی كه ديگر چاره ای نداشت، به ناچار صدايش را باال 
برد. بچه ها ديگه داريد دخالت می كنید. سعی كنید چیزی رو كه می گم گوش 
كنید. آن ها ديگر رسیده بودند به اول معبر، حاج تقی زانو زد. آن ها را كنارش 

نشاند. 
سر به آسمان بلند كرد. ماه به زيبايی می تابید و مهتاب داشت دوباره نورش را 
در آسمان پخش می كرد. كم كم از وزش باد كاسته شد و سروصداها كمتر شده 
بود. آن ها می خواستند عملیات را آغاز كنند. حاج تقی بی سیم زد: عقاب عقاب 
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تقی، سفره آماده است. بعد از اعالم آمادگی، ايستاد اول صف. بی سیم چی هم 
پشت سرش قرار گرفت. رو به بچه ها كرد و گفت: من می رم، شما پشت سر من 

بیايد. حاال كه شما عقب نمی ريد، باشه اشکال نداره.
حاج تقی ديد كه مطهری هم كنار اين سه نفر قرار گرفت. او كه متوجه نگاه 

حاجی شده بود، گفت: من نمی رم عقب.
حاجی گفت: بابا تو كارت تمام شد.

- تکلیف به من نکن، من می خوام بیام.
فرمانده گردان مسلم بن عقیل حاج تقی ايزد كه آماده فرمان عملیات بود، گفت: 
با توكل بر خدا »يا قمر بنی هاشم، يا قمر بنی هاشم، يا قمر بنی هاشم!« سه بار 
بلند تکرار كرد. اين را فرمانده حاج تقی گفت. يک دفعه ديد نیروهای گردان مثل 
فنری كه كشیده شده باشد، مثل چله ای كه ابرهای كمان به دشت نزديک هم 
آماده باشد كه تیر را به فضای بیشتری پرت كند، شده بودند. همه ي نیروها با 
چنین قدرتی به سمت دشمن يورش بردند. تخريب چی كه سیم خاردار را می بريد 
تا بچه ها بروند جلو، ناگهان مطهری به محض اين كه سیم خارداری را بريد، 
مین منور روشن شد. طوری بود كه مثل مذاب می زد باال. از همان يک نقطه 
كه روشن شد، مانند فشفشه های عظیم روشنايی داشت و يک منطقه را روشن 
می كرد. تخريب چی مطهری منور را با شجاعت بغل گرفت و با آن پرت شد از 
روی ارتفاعات به پايین روی مین ها. با ديدن اين صحنه، سیدمحمود بر جای 
خود میخکوب شد. با طنین گرم اولین اهلل اكبر دكتر حسین عباسی بود كه ناگهان 
در كمترين ثانیه، تیر تیربارچی تعدادی از بچه ها را همانجا شهید و مجروح كرد!

در آن میان فرمانده دسته، احمد گنجی كه از بچه های بابل بود فرياد می زد: 
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»اهلل اكبر بیتمی، حمله ها كنین.« 
با گفتن اين جمله، تمام نیروهای او با سرعت تمام به سمت دشمن حمله بردند. 

همه به سمت افق روشن با سرعت در حركت بودند.
جانشین  شد.  مجروح  و  خورد  تیر  پايش  به  گروهان  فرمانده  فاتحی  بهمن 
گروهان حیدر به شهادت رسید. قبل از آن، جانشین گروهان آقای ستارزاده بود 
كه يک نارنجک وسط پايش افتاد و به شدت مجروح شده بود. سرعت عمل 
بچه ها باعث شد كه بعد از آن به ندرت كسی شهید شود. از آن جايی كه نیروها در 
شیب تند ارتفاعات به سمت باال در حركت بودند، طبیعی بود كه نتوانند به راحتی 
همديگر را ببینند و از حال هم باخبر شوند. در اين گیرودار جنگ و آتش عملیات، 

بی سیم به صدا درآمد. حاج تقی صدای بهمن را شناخت... تقی تقی بهمن.
- جان بهمن.

- اگه خون زرده من مجروح شدم!
او به رمز گفت. حاجی تقی فکر كرد شوخی می كند، گفت: يعنی چی؟!

- حسین هم مهمان صادق مکتبی شد.
حاج تقی متوجه نشد، گفت: حسین چه كار داره اونجا، ول كنه تو رو بیاد جلوتر 

نزديک من.
حاج تقی به نزديک دوشکای دشمن می رسید و با بی سیم صحبت می كرد. 

او بايد يک يالی را می رفت باال تا به نوک قله می رسید. تقريباً چندين متر با 
نوک قله فاصله داشت. هنوز دقايقی نگذشته بود كه صدای رزمنده های ايرانی 
آمد! حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست و صدای اهلل اكبر بچه ها از 
وسط يال می آمد. حاج تقی با خود گفت: نکنه لشکر ثاراهلل حاج قاسم سلیمانی 
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است كه می خواست نیرو بفرسته برای من! برای اطمینان سريع بی سیم زد متوجه 
شد كه بچه های خود گردان مسلم هستند!

او ديد كه احمد گنجی با گروهان ابوذر دارد می رود و گروهان سلمان نیروی 
بهمن نیز قاطی نیروهای گروهان ابوذر شده بودند. حاج تقی وقتی دكتر حسین 

را بین آن ها نديد، به بهمن بی سیم زد: بهمن،  حسین رو بده دم دست من.
- حسین... حاال بعداً... صحبت كن باهاش.

حسین اونجا مانده؟ بهمن تو بمون با خدای خودت، ان شاءاهلل اگر زنده باشی 
صبح می گیرمت، اگر شهید شدی سالم مرا به دوستان شهید برسان.

- نگران نباش من حسین رو جمع وجور كردم!
اين را بهمن گفت، در حالی كه سر حسین در بغلش بود و آرام اشک می ريخت.

- يعنی چی؟
- حسین شهید شد، حسین مهمان صادق مکتبی شد، دكتر شهید شد!

حاج تقی كه باور نمی كرد، گفت: اين چه حرفیه كه می زنی؟
او گفت: حسین تیر تو سرش خورده!

- خدايا، خدای من حسین صادقی مکتبی شد. 
چقدر به او عالقه مند بود.

بعدها از بهمن شنید، بعد از انفجار مین منور كه عملیات لو رفت، با طنین گرم 
اولین اهلل اكبر حسین عباسی بود كه حمله آغاز شد و با شلیک تیربارچی، گلوله ای 

بر سر مباركش اصابت كرد و همانجا به درجه رفیع شهادت نائل شد.
حاج تقی كه از خبر شهادت حسین بسیار ناراحت شده بود، می دانست فعاًل راه 
برگشتی نیست تا حسین را ببیند، سپس به راه خود ادامه داد. او از شدت خشم 
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نسبت به دشمن، نیرويش دوچندان شد. ديگر به نوک قله رسیده بودند. در آن جا 
با نیروهای دشمن درگیر شدند. حاج تقی شجاعانه می جنگید، در حالی كه در ذهن 
خود حرف های حسین را می شنید، وقتی به او گفته بود: تو دكتری، كارای ديگه 

انجام بده، به تو نیازی نیست.
- تنها نیازی كه در جمهوری اسالمی است آقا ايزد، فقط جنگ است، هیچ چیز 

ديگه اي به من تکلیف نکن. 
در اين عملیات سیدمحمود میرحسینی نیز كه بسیار به حسین عالقه داشت، در 
همان روز به شهادت می رسد. ساعاتی بعد با مبارزات دلیرانه بچه ها قله گوالن 

فتح شد و بی سیم زدند گوالن را گرفتیم، اهلل اكبر.
لشکر 19 فجر از سمتی و از سمت ديگر لشکر 5 نصر كه آقای قالیباف فرمانده 
لشکرش بود، شجاعانه از آن باال عمل كردند و نیروها الحاق شدند و خیال همه 

راحت شد، ولی همچنان مقاومت نیروها و كشمکش با دشمن ادامه داشت. 
ساعاتی قبل

آقا حسین اتراچالی، جانشین فرمانده تیپ لشکر، خوشحال بود از اين كه تصمیم 
گرفته شد نیروهای تمام لشکر، چه ارتشی و چه سپاهی، در حوزه جغرافیای اين 
عملیات حضور داشته باشند و با تمام نیرو آماده بودند تا روی اين ارتفاعات به 
مدت 20 دقیقه هرچه آتش دارند بريزند، هر آتشی كه ممکن بود، چه توپخانه، 
آتشبار، تانک، توپ، خمپاره، همه را بر روی ارتفاعات بريزند تا عراقی ها نتوانند 
از سنگرهايشان بیرون بیايند و بچه ها بتوانند حمله كنند و ارتفاعات را تصرف 
كنند. سر ساعت مقرر، آتش نیروهای خودی بر روی ارتفاعات ريخته شد. او كه 
از پايین به قله نگاه می كرد، به نظرش می رسید قله در حال سوختن است؛ آن قدر 
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كه حجم آتش زياد بود. ساعتی گذشت، نزديک های صبح بود. برای سركشی از 
وضعیت بچه ها به سمت ارتفاعات رفت. كمی بعد، تازه به پای ارتفاعات رسیده 
بود كه تعدادی از نیروهای رزمنده را ديده و خداقوت گفت و جويای وضع آن ها 
شد. بعد از شنیدن مشکالتشان، آن ها را راهنمايی و هدايت كرد. ناگهان بین 
رزمندگان و باقیمانده نیروهای دشمن نبرد سختي درگرفت كه حدود چهار ساعت 
دلیرانه  رزمنده  نیروهای  بود.  تن به تن  درگیری ها  اين  گاهی  انجامید.  به طول 

مقاومت می كردند. كمی گذشت و به باالی صخره ها رسیدند. 
ديگر صبح شده بود. هوا كاماًل روشن بود. به راحتی بچه ها را می ديد كه از 
شدت باد و سرما چشم هايشان از حدقه بیرون زده بود و سرخ شده بود. در اين 
بین خبر دادند كه ارتفاعات را گرفتند. گوالن تصرف شد. اهلل اكبر، الحمدهلل، بین 
بچه ها زمزمه شد. آقا عیسی اتراچالی خوشحال شده، خدا را شکر كرد و به راهش 
ادامه داد. بین راه پر بود از جنازه هاي عراقی ها. خیلی از آن ها كشته شده بودند و 

همین طور در محدود عملیاتی بر روی سینه و پای ارتفاعات افتاده بودند.
آقاي عیسی اتراچالی متوجه پیک لشکر حاجی ابراهیمی شد. از او خواست 
تا همراهش شود. هر دو برای سركشی به بچه ها راه افتادند. او فقط يک ُكلت 
رسیده  هم  سه راه  سر  تا  عراقی  نیروهای  تانک های  پیشروی  داشت.  كمر  به 
بود. تانک هايی كه بین راه رها شده بودند و رزمنده ها آن ها را به غنیمت گرفته 
بودند. در طی مسیر، پی ام پی ها را ديد كه چند عراقی كنارش افتاده بودند. بچه ها 
از  يکی  ابراهیم گفت  به حاجی  او  منطقه عملیات می كردند.  در ضلع جنوبی 
اسلحه های عراقی كه بر زمین افتاده را بردارد، چرا كه منطقه هنوز پاكسازی 
نشده بود. يک دفعه ديدند آن سه عراقی هنوز زنده اند.سريع با كالشینکف به 
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طرفشان نشانه رفتند. دو نفرشان درجا تسلیم شدند. نفر سوم كه بی سیم حمل 
می كرد، پا به فرار گذاشت. به نظر اتراچالی او فرمانده گروهانی يا مسئولی بود و 
فرار كرد رفت زير يک تانک. آن ها در پی او رفتند. عراقی فرار كرد در يک شیب 
تند سرازيری كه به سمتش رگبار بستیم. به وی اصابت نکرد. كمی درگیر شديم 
و باألخره در حال فرار به سمت شهر ماووت با شیب بیش از حد شديد با كالش 
پشت گردنش را نشانه گرفتند. تیر به او اصابت كرد و در آن ارتفاعات با آن شیب 
تند به طرف پايین پرتاب شد. در بین راه با پیکر مطهر شهید حسین عباسی 
برخورد كردند. او بر روی سینه ی ارتفاعات افتاده بود و يک پتوی عراقی رويش 
كشیده شده بود. اتراچالی متأثر شد، شخصیت خوب حسین، به يادماندنی بود. او 
را متدين و آرام می ديد، در حالی كه بسیار تأثیرگذار و مؤثر هم بود. به سمت پايین 
به راه افتاد تا برای بردن و انتقال پیکر شهدا اقدام كنند. ساعتی بعد به سمت مقر 
مسئول محور می رفت كه در آن میان آقا رضا گرزين فرمانده اتراچالی را ديد كه 
به طرف او می آمد. آقای گرزين می دانست فرمانده برای سركشی خط رفته بود 
به ارتفاعات. كمی كه نزديک تر شد، بعد از سالم و خداقوت گفتن، از او پرسید چه 

خبر؟ آقا اتراچالی بی مقدمه گفت: دكتر حسین عباسی شهید شدند.
آقا گرزين به شدت ناراحت شد. لحظاتی بعد متوجه دور شدن آقا عیسی اتراچالی 
شد. با سکوت و بغضی كه داشت، در كنار آقای نوريان نشست. گزارش هايي كه 
و  و خنده ها  ياد حرف های حسین  به  پیگیری می كرد.  را  بی سیم می رسید  از 
شوخی هايش افتاد. چقدر حسین را دوست داشت. متوجه شد دشمن دارد دوباره 
روی قله گوالن فشار وارد می كند تا بتواند قله را از دست ايرانی ها بگیرد. گرزين 
نگران حسین بود. با خود فکر كرد نکند پیکر حسین آن باال روی قله بماند. 
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حركت كرد به اتفاق برادر خراسانی كه مسئول تأسیسات لشکر بود به سمت قله 
گوالن. از كوه باال رفتند. قدم هايش انگار راه را بهتر از چشم های مه گرفته اش 
می شناخت. صدای خمپاره های دشمن كركننده بود، ولی تنها صدای بلند قلبش 
را می شنید. مدتی گذشت. ارتفاعات را باال رفتند. دوروبرش را نگاه كرد. چند 
شهید بر روی زمین افتاده بودند. كسی تکان نمی خورد. به هر كدام دست می زد، 
آرام می غلتید. غمگین شده بود، با خود می گفت: هر طور شده بايد خود را به 
حسین برسانم. عجله داشت تا به نوک قله برسد. فاصله كمی تا قله باقی مانده 
بود. زير پای او، دره و مراتع وسیعی بود. بالگرد عراقی در آسمان ظاهر شده بود 

و شلیک می كرد. 
ناگهان كتانی دورنگ شهیدی كه از زير يک پتوی عراقی بیرون زده بود، 
توجهش را جلب كرد. بی اختیار به سمت آن رفت. پتو را كنار زد. حسین بود. 
رو به صورت بر روی زمین افتاده بود. قسمتی از سرش بدجوری متالشی شده 
بود. سروصورتش خونی بود. كنارش زانو زد. به صورتش نگاه كرد، مانند همیشه 
لبخند بر روی لبش نشسته بود. چشم هايش بسته بود، اما برای همیشه. چفیه اش 
را باز كرد. خون روی صورت حسین را پاک كرد و با آن سر مجروحش را بست. 
سر روی صورت مهربانش گذاشت. دست روی موهايش كشید. زير لب خواند و 
گريست... »حسین جان جای مادرت خالی، جای پدرت خالی... جای خواهران 

و برادرانت.«
ديگر ظهر شده بود. كمی بعد، گروهی فیلم بردار و عکاس با برانکاردی نزديک 
می آمدند. گرزين تقاضا كرد از شهید عکس بگیرند و به نشاني اي كه داد، ارسال 
كنند. آخرين عکس های دنیايی او گرفته شد. آن ها از لشکر فتح و از بچه های 
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شیراز بودند؛ خیلی به او كمک كردند و با خراسانی رفتند. آقای گرزين محتويات 
جیب دكتر حسین را خالی كرد تا به دست خانواده اش برساند. باالی قله هنوز 
بچه ها در حال درگیری سختی با دشمن بودند. به راه افتاد. كمی گذشت تا به قله 

رسید. روی قله تازه ابهت حادثه را ديد! هنگامه ي عجیبی بود. 
نیروهای دشمن جريان داشت.  بین رزمندگان و  درگیری شديدی در آن جا 
همه چیز تاريک و سیاه بود. خاک زمین از بس كه خمپاره خورده بود، سوخته 
و سیاه شده بود. همه ی نیروها سرتاپا به رنگ سیاه درآمده بودند. فقط سفیدی 

چشمان و دندان هايشان مشخص بود!
نزد حاج تقی ايزد رفت تا جويای وضعیتش شود. حاج تقی گفت: بگويید نیروی 
جديد بفرستند، ما را عوض كنند، دشمن خیلی فشار می آورد، بچه ها ديگه خسته 

شده اند.
آقای گرزين قبول كرد و گفت: من برمی گردم پیکر دكتر حسین را می برم 

پايین.
و از آن جا دور شد. برگشت پايین. يک سرباز به نام آقای خورشیدی كه از 
بچه های شهر نکا بود، دوباره رفت باال و با برانکاردی كه آن جا بود، حسین را 

جابه جا كردند و با زحمت بسیار از سرازيری ارتفاعات پايین كشیدند.
آقای گرزين كه دست چپ حسین را كه مجروح و پیچیده در چفیه اش بود، 
ديد، از بچه ها جويای جراحت او شد. فهمید كه حسین در ابتدای عملیات از ناحیه  
دست مجروح می شود. فرمانده گردان او را از ادامه عملیات منع می كند و می گويد 
نیايد، ولی حسین به اتفاق يک نفر ديگر كه در اين شرايط بود، به شدت بی تابی 
كرده بودند كه يعنی چه؟ ما اين همه راه بیايیم،  شب عملیات بشه، بعد به خاطر 
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اين زخم ناچیز در عملیات شركت نکنیم! 
رضا گرزين به پايین كه رسیدند، در جاده آمبوالنسی را در حال حركت ديد. 
جلويشان را گرفت، خواست تا شهیدشان را نیز ببرد. آن ها گفتند خطرناک است، 
نمی توانیم بِايستیم، هر لحظه خطر بمباران هوايی است. او با كلی خواهش و تمنا، 
آن ها را متقاعد كرد كه چند دقیقه بِايستند تا شهید دكتر حسین را به آمبوالنس 
منتقل كنند. گرزين در پشت آمبوالنس را باز كرد و پريد باال، دو شهید در كف 
آمبوالنس قرار داشتند كه پتويی رويشان بود. او كه ديگر چاره ای نداشت، شهید 
دكتر حسین را بر روی آن ها خوابانید و پايین آمد و درب آمبوالنس را بست. با تشکر 
و التماس دعا، آمبوالنس از منطقه دور شد. گرزين از سرباز نیز تشکر كرد و دور شد. 
سريع خود را به محل استقرارشان رساند و شرايط سخت حاج تقی ايزد را گزارش 
كرد. او به قسمت تعاون رفت تا از بچه ها خبر بگیرد. به او گفتند: دو شهید آوردند، 

يکی به نام علی اصغر جاللی فرزند رجبعلی كه تركش به سرش خورده بود و...
گرزين با شنیدن نام شهید منقلب شد. كالم او را قطع كرد و پرسید: خب 

كجاست؟ گفت: در همین آمبوالنسی بود كه اآلن رفت.
خیلی متأثر شد. او ندانسته، بدون وداع از خواهرزاده عزيزش علی اصغر را بدرقه 
كرده بود! شهید ديگر حسین بصیر بود كه در همان منطقه برای دفاع از تپه ها 

شهید شده بود.
گرزين مات و مبهوت مانده بود. در يک روز خبر شهادت دو تن از عزيزانش را 
شنیده بود. در آخر عملیات متوجه شدند كه شهدای آن عملیات در گردان مسلم، 
سه نفر از يک روستا بودند. شهید حسین عباسی، شهید میرحسینی كه دوست و 
هم كالسی آقا عیسی اتراچالی بود و او را به خوبی می شناخت و شهید علی اصغر 
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جاللی كه خواهرزاده آقای رضا گرزين بود. همه با همديگر عجین و همراه بودند 
و با يکديگر خاطرات خوبی داشتند. هر سه در يک روز به لقاءاهلل محشور شده 
بودند.البته بودند در اين عملیات رزمندگانی كه در گردان های ديگر شهید شده 

بودند. آن ها همگی جان خود را برای تصرف ارتفاعات گوالن نثار كردند.
ساعاتی قبل از الحاق نیروها، هنوز رزمنده ها با دشمنان باقی مانده در محور 
عملیات درگیر بودند و سیدمحمدعلی حسینی كنار دست حاج تقی فرمانده گردان، 
گوش به فرمان بود و مدام از اين طرف به آن طرف فرستاده می شد. كسی او را 

صدا كرد: سید، سید.
وقتی به سمت صدا برگشت، بهمن فاتحی را ديد:

- چی شده؟
- پام تیر خورده.

بعد با دست سمتی را نشان داد و گفت: تو اين سنگر عراقیه!
- اِ عراقیه!

- آره، داره بچه ها رو با تیر می زنه. 
سید محمد به سنگر نگاه كرد. تعلل نکرد، رفت كنار سنگر ايستاد نارنجک كشید 
پرت كرد داخل و آن را منفجركرد. او بسیار خسته شده بود از شدت بی خوابی و 
خستگی توان ايستادن را نداشت. نزديکی های صبح رفت داخل سنگر جنازه عراقی 
آنجا بود. جیب های عراقی را گشت گويا درجه سروانی داشت كه احتمااًل با توجه 
به دفترچه دعايی كه در جیبش بود شیعه هم بود. جنازه اش را كنار كشید و به ديوار 
سنگر تکیه داد. بعد رفت آقای بهمن فاتحی را آورد گوشه ايی در سنگر گذاشت 
و در گوشه ای ديگر از سنگر شهید ستارزاده را جا داد. همین طور حاج آقا بابلی را 
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كه از ناحیه دست به شدت مجروح شده بود در داخل سنگر نشاند تا از تیررس 
گلوله دشمن محفوظ باشند. ديگر توان خارج شدن از سنگر را نداشت، بی خوابی 
و خستگی از وجودش می باريد. صدای حاج تقی را می شنید كه مدام او را صدا 
می كرد. بی اختیار از شدت خستگی بر روی جنازه عراقی دراز كشید. سنگر كوچک 
بود همه به سنگر تکیه داده بودند. سید محمد يک ساعتی چرت زد گاهی از خواب 
می پريد و می شنید كه حاج تقی او را صدا می زند. او ديگر پاسخی نداد دوباره به 
خواب عمیقی فرو رفته بود كه با صدای حاج آقا بابلی از خواب پريد كه او را صدا 

می زد: »سید، سید چیه اين بغل پشت به آن تکیه دادی؟«
- جنازه عراقیه
- اَه، نجّسه كه

، تو رو قرآن ما را از خواب بیدار كردی برای  - حاج آقا سر تا پای ما نجسِّ
اين، بذار بخوابیم!...

صبح شده بود باالخره حاج تقی ايزد او را پیدا كرد و گفت »تو اينجا گرفتی 
خوابیدی؟!«

سید محمد گفت »بابا مواظب بچه هام، بنده خدا زخمی شدند... به قرآن حاجی 
خیلی خوابم می ياد، بلند شو ببینم؛ بلند شو برو پیش اون فرمانده گروهان احمدی 

بگو
سید هنوز گیج خواب بود وقتی می رفت تازه متوجه شد عراقی ها موقع فرار 
مین های زيادی را داخل كانال ريخته بودند. كانالی كه روی ارتفاع زده بودند. 
لحظه ای كه عمق واقعه را ديد به خاطر آورد كه اين مسیر را بیشتر از چهار بار 
رفته و بارها به زمین افتاده بود. با خود گفت خدايا شکرت، تو واقعاً من و دوست 
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داری، من هیچم نشد.
نارنجک در دستش بود. چشمش  از پیش احمدی برگشت يک جعبه  وقتی 
به جنازه های سر معبر افتاد. همین طور رزمنده های زيادی كه داشتند از آن باال 
نارنجک به پايین قله پرت می كردند تا مانع آمدن عراقی ها به باالی قله شوند. 
زمانی كه جعبه نارنجک را حمل می كرد. زير پايش يک چیزی منفجر شد فرياد زد 

»حاج تقی، حاج تقی...« 
-  چیه سید داد می زنی؟

-  پام، پام حاجی پام سرجاش
-  هیچی نشده

-  پام قطع نشده
-  نه خدارو شکر قطع نشده

-  تازه به پايش نگاه كرد. سنگی كه بر اثر لغزش به مین برخورد كرده بود به 
فاصله يک متری او منفجر شده بود.

پای او آسیب ديده بود، طوری كه كفش از پايش جدا شده بود و خون از آن 
می ريخت. سیدمحمد چفیه اش را باز كرد و پايش را بست. پايش درد می كرد. ديگر 
به سختی راه می رفت. حاج تقی ايزد گفت: برگرد عقب. او به عقب برمی گشت. 

در بین راه آقا رمضان گنجی فرمانده گروهان را ديد، به او گفت: بیا بريم.
- كجا!

- يک دسته نیرو فرستاده بودم برای يک گروهان ديگه تا تپه را پدافند كنند. 
بريم اونجا سر بزنیم.

سید می خواست بچه های محلش را كه در آن جا بودند ببیند، پس قبول كرد 
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و همراه او رفت. مسافت زيادی را در ارتفاعات رفتند. او به سختی راه می رفت 
و تحمل می كرد تا رسیدند. در آن جا فرمانده دسته خیلی شاكی بود و از كمبود 
امکانات و نیرو می گفت. هر لحظه ممکن است عراقی ها بیايند باال را بگیرند. 
فرمانده رمضان به حرف هايشان گوش داد. گفت می رود پايین، كمین را بازديد 

كند، به بچه ها سری بزند و برگردد.
سیدمحمد گفت: من بیام آقا رمضان، دوستام آنجايند.

- نه تو بشین من يک دقیقه می رم پايین.
رمضان به محض اين كه از سنگر خارج شد، حدود هشت متر بیشتر دور نشده 
بود كه يک دفعه صدای يک قناسه آمد. عراقی ها با قناسه دوربین دار او را زدند. 
بچه ها وحشت زده ديدند رمضان دارد غلط می زند روی تپه و پرت می شود پايین. 
سیدمحمد به سرعت به طرفش دويد و خودش را به او رساند. آقا رمضان از پشت 
قفسه سینه اش تیر خورده بود و خون از گوش و دهانش بیرون می زد. رمضان را رو 
به قبله كرد و شهادتین را گفت. بعد از آن ديد ديگر جرأت بلند شدن از كنار او را 

ندارد. از همان جايی كه دراز كشیده بود، فرياد زد: علی بدو رمضان را زدن.
را  او  آورد.  برای كمک  را  نفر  دو  خیلی سريع  بود.  گردان  بی سیم چی  علی 
درازكش همان طور كشیدند باال و داخل سنگر گذاشتند؛ بعد بی سیم زدند به آقا 
عیسی اتراچالی و گفتند: آقا رمضان هم صادق مکتبی شد. فرمانده گروهان آقا 
رمضان بچه محل آقای اتراچالی بود. او گفت: پیکرش را نگذاريد آن جا بماند، 

حتماً بیاريدش عقب.
وقتی سیدمحمد و چندتا از بچه ها پیکرش را به عقب برده بودند، با آقا رضا 

گرزين روبه رو شدند. از او پرسید: چی شده؟



راز پنهان، فرمان آشکار116

- دكتر حسین شهید شد!
سیدمحمد، به ياد حرف های او افتاد و گفت قبل از عملیات وقتی همديگر را 

بوسیديم، حسین گفت: سید اين بار، يا نوبت تِو يا نوبت من!
من گفتم: نوبت تِو، باز ديدی من شهید نشدم، او...ن شهید... شد! 

ارديبهشت ماه از راه رسیده بود. مادر حسین از دوری او بی قرار بود و دلتنگی 
می كرد. آن شب خواب شهادت پسر عزيزش را ديده بود و هراسان از خواب پريد. 
ديگر آرام و قرار نداشت. روز بعد به اتفاق همسر و دخترانش به نماز جمعه رفته 
بودند. بعد از نماز، يکی از بستگان در خلوت با پدر صحبت كرد و به او گفت 
حسین شهید شده و اسمش را در فهرست شهداي سپاه ديده بود. پدر بر سرش 
می زد. دخترها و مادرشان از دور نگاه می كردند. مادر متوجه قضايا شد، خوابی 
كه ديده بود به نظرش آمد. اشک هايش جاری شد. به خانه برگشتند، انگار راه 
طوالنی شده بود. بعد از مدتی به خانه رسیدند. پدر برای تعويض لباس و پوشیدن 
پیراهن مشکی اش وارد اتاق ديگر شد. مادر سعی می كرد جلوی اشک هايش 
را بگیرد تا بتواند كمی دخترها را آرام كند. آن ها غمگین و بی قرار شده بودند. 
ساعاتی بعد خبر شهادت حسین پخش شده بود. كم كم با رفت وآمدهای بستگان، 

دوستان و آشنايان كه برای تسلی خاطر می آمدند و می رفتند، زمان سپری شد.
پس از يک هفته خبر رسید كه روز بعد، پیکر شهید را به منزل می آورند،  برای 
آخرين وداع با خانواده اش. روی ديوارها و سردر خانه پارچه سیاه كشیده بودند. 
جلوی در، عکس حسین بر روی حجله نمايان بود. فردای آن روز همه جمع شده 

بودند. خانه و حیاط پر از ازدحام جمعیت بود. همه بودند، اما دكتر علی نبود.
او از شهادت برادرش بی خبر مانده بود، زيرا دكتر حسین اين گونه خواسته بود 
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و در وصیت نامه اش نوشته بود، بعد از شهادتم به برادرم علی اطالع ندهید، زيرا 
ممکن است ضربه درسی بخورد!

و  می كردند  مشايعت  را  تابوت  زيادی  جمعیت  بود.  شده  نزديک  وداع  زمان 
صلوات می فرستادند. يک نفر شعار می داد، شهیدان زنده اند اهلل اكبر، به خون 
آغشته اند اهلل اكبر و جمعیت تکرار می كردند. همه اشک می ريختند و سروصدا 
زياد بود و ازدحام دور تابوت بود. وقتی تابوت را آوردند، به آرامی در حیاط منزل 
بر روی زمین گذاشتند. سپس رويش را باز كردند. مادر صورت پسرش را بوسید 
و برای دلتنگی اش اشک می ريخت. فاطمه و نرگس جلوتر آمدند. برادر را ديدند 
كه چفیه ای خونی دور سرش پیچیده شده بود و با لباس بسیجی داخل تابوت بود. 
آن ها برادر را صدا كرده و بر سروسینه خود می زدند. همه شیون می كردند. بستگان 
بی تاب شدند، خواهرها را از روی تابوت بلند كردند. شخصی قرآن می خواند و 
مداحی می كرد. پیکر شهید را با ذكر الاله االاهلل و صلوات، طبق وصیتش به سمت 

امامزاده عبداهلل گرگان تشییع و در گلزار شهدای امامزاده به خاک سپردند.
تشییع جنازه بزرگی بود. هم زمان دو شهید ديگر نیز در آن روز تشییع شده 
بودند و تمام اهالی در اين مراسم حضور داشتند. دوستان دكتر حسین و دكتر 

علی همه آمده بودند. 
مصیب، حمزه، گرزين و... همه بودند و هر كس زير لب نجوا می خواند و اشک 

می ريخت و گاهی با حسین حرف می زد.
حدود دو ماه بعد، دكتر علی بعد از پايان امتحاناتش خبر شهادت برادر را شنید. 
بسیار ناراحت و منقلب شد. چند روز بعد به ايران برگشت و خود را به گرگان، نزد 
خانواده اش رساند. در آن جا با جای خالی برادر روبه رو شد. همه را سیاه پوش و غرق 
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در ماتم ديد. خیلی بی قراری می كرد و اشک می ريخت. بسیار دلتنگش شده بود. به 
قاب عکس روی طاقچه نگاه می كرد و از اين كه برادر جوان دوست داشتنی اش را از 
دست داده بود، قلبش می سوخت. آن روز تازه از خارج رسیده بود. همه ي دوستان 
و آشنايان جمع بودند و او را دلداری می دادند و در كنارش ابراز همدردی می كردند 
تا تسلی دل سوخته اش باشند. همه با او برای رفتن بر سر مزارش همراه شدند. 
ساعاتی بعد از عزاداری و خواندن قرآن، مصیب آخرين نامه حسین را كه حدود يک 
هفته قبل از شهادتش به دستش رسیده بود، به دكتر علی داد تا با خواندن نامه كمی 
از دردهايش التیام يابد. دكتر علی كه در پی نشانه ای، حرفی، خاطره ای از برادرش 

بود، با ديدن نامه هیجان زده شد. نامه را گرفت. بوسید، بويید، باز كرد و خواند... 
مصیب جان!

نمی دانم چرا حالم بد شده است. از همه چیز بدم آمده است، از همه، حتا برادر 
دل بريده ام، بسیار نگرانم.

اشک روی چشمانش را پاک كرد. او می دانست حسین حرف های درونش را بر 
روی كاغذ آورده بود و فضای دنیا برايش كوچک شده بود. داشته های دنیوی اش 
را بی ارزش می ديد، مانند جوانی، میل به ازدواج، عشق به پدر، خواهران و برادران، 
همه را يکی يکی نام برده بود و پشت سر گذاشته بود تا جايی كه مادر هم برايش 

معنايی نداشت.
دوباره خواند... مادر تو هم ديگر برای من معنا نداری، تو را هم نمی خواهم!

دكتر خلوص نیت و عظمت جايگاه برادرش را حس كرده بود و به او غبطه 
می خورد. منظور او دوست نداشتن عزيزانش نبود، بلکه به جايگاه پرواز رسیده و 
بر روی سکويی قرار داشت كه ممکن بود حلقه های دنیايی مانع حركت او شوند، 
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به اين دلیل عشق های دنیايِی قلبش را كنار گذاشت و گفت: فقط خدا. قلبش را 
تمام عیار وقف خدا كرد تا به اوج پرواز رسید.

دكتر علی به ياد وصیت نامه برادرش افتاد. سراغ آن را گرفت. برای خواندن 
وصیت نامه ي برادر بی قرار شد. گل های گاليل سفید و صورتی روی مزار را چنگ 
زد و پرپر كرد. عکس روی سنگ مزار را بوسید و رفت. روحش شاد، راهش پر 

رهرو باد.
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