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به جای مقدمه
الگویی ایراناسالمياست؛ ازتاریخمعاصر دوراندفاعمقدسپرافتخارترینبرهه
بهیادماندنيازحیاتطیبهیانقالباسالميتوأمباخلقصحنههايبسیارزیبایياز
رشادتهاوازجانگذشتگيهايآحادملتایراندرراهمبارزهباطاغوتهايزمانوتحقق
آرمانهايبلندیکملتظلمستیز؛اینگونهبودکههشتسالدفاعمقدسسربلندياین
مردمشریفدرپیشگاهتاریخوذلتابرقدرتهايشرقوغربرابهارمغانآوردودر
بزرگترینآوردگاهتاریخيایرانزمین،نهتنهاوجبيازخاکعزیزایراناسالمیازدست

نرفت،بلکهجهانیانراماتومبهوتعظمتوبزرگيخودنمودیم.
دراینمیاننقشدانشجویانمجاهدودالورستودنيومثالزدنياست،آنانکهبا
حضوردرجبههیعلمودانشبناداشتندفردایيروشنرابرايمیهنخودرقمبزنند،با
آغازحملهیجنودشیطان،جبههايمهمراپیشرويخوددیدندوبرايدفاعازانقالب
اسالميوایراناسالميرختجهادبرتنکردهودوشادوشوپیشاپیشدیگرمجاهدان
جبهههاينبردحقعلیهباطلافتخارآفریدند.حضورقشرفاخردانشجودرجبهههاينبرد
حقعلیهباطلجلوهیبدیعازسیرالياهللجوانانخداجوياینسرزمینبودودانشجویان
رادرشمارنقشآفرینانمهمواصليجهادقراردادتاجایيکهبسیاريازتأثیرگذارانو
فرماندهانجبههیتوحیدازمیانایشانانتخابشدند.اینافتخاریبسبزرگوجهادی
بسعظیمبودکهبهحقشهدایگرانقدرآنرانیزبایدشهیدانسرآمدعرصهیعلمو

ایثاربهحسابآورد.
بهنیتپاسداشترشادتوعزتیکهاینسرآمدانازخودبهیادگارنهادند،مجموعهی
حاضربهزیورطبعآراستهشدهودرقالبکنگرهیملیشهدایدانشجوباهمتوحمایت

سازمانبسیجودستگاههایدانشگاهیتألیفوتدوینشدهاست.

سازمان بسیج دانشجویی و سایر دستگاه ها
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مقدمه


بهآفتابگفتمازکسیبگوکهبهتریِنزمیناست،گفتاو.گفتمکسیکهخدای
تعالیبسیاردوستشدارد،گفتاو.گفتمکسیکهاحمد)ص(ازاویادکردهاست،
گفتاو.گفتمکسیکهعلیفرزندشخواندهاست،گفتاو.گفتمکسیکهدر
سختترینلحظاتمدستمرامیگیرد،گفتاو.گفتمکسیکهمنندیده،دوستش
دارم،گفتاو.گفتماوکیستکهعشقمصطفیوآلاوست؟گفتاو.گفتماو
کیستکهدرغربتوتنهابهشهادترسیدتالقبغریبالغربابهاواطالقشود،
گفتاو.گفتماوکیستکهپدرشبابالحوائجاستوخودشباگوشۀچشمی
عالمیرازیرورومیکند،گفتاو.گفتماوکیستکهزمینوزمانبهوجودش
افتخارمیکنندومالئکهسجدهاش؟گفتاو.گفتماوکیستکهکبوترانحرمش
اینقدرحرمتدارند،گفتاو.گفتمپساوهمانکسیاستکهوقتیبهگنبد
طالییشنگاهمیکنم،اشکازدیدهفرومیریزم،زیرامیدانماومرادعوتکرده

استتاگرهامبگشایدوگنهکارغریبیمانندمرادستپربهدیارمبازگرداند.
پسایعزیزم!اینوردیدۀکاظم)ع(وایعشقجواد)ع(!ازتوعاجزانهمیخواهم
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تااینحقیرسراپاتقصیررادرزمرهیدوستدارانتقراردهیتادشمندینبداندچقدر
رئوفیکهبهگناهکارانهمنظرمیکنی...آمینیاربالعالمین.

سالمبرآنهاکهرفتندتابمانندونماندندتابمیرند!تقدیمبهمحضرپاکولیعصر
ارواحنافدا.وتقدیمبهپدرومادرعلیعباسکهفرزندیچنینپاکتربیتکردند.
تقدیمبهخانوادهیحسینپور؛برادرانیکههمگیدرراهاسالمازقبلوبعدازانقالب

بسیارکوشیدندودوشهیدراتقدیمخداوراهامام)ره(کردند.
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فصل اول


تااذانمغربماندهاست.لعلبانوخستهبودوتصمیمگرفتکمیاستراحتکند.
روزهایآخربارداریشرامیگذراند.سهپسرشراکنارخودشخواباندهبود.لحظاتی
بعد،گوییخوابیعجیبمیدید،چونعرقکردهبود.درخوابمیدیدمهتاباز
پنجرهیاتاقشواردخانهاشمیشد.ازشدتهیجانازخواببیدارشد.کمیذکر
گفتوبعدازاینکهوضوگرفت،خانهرامرتبکرد.نزدیکغروببودوهمسر
مهربانش،آقاجمعه،بعدازیکروزکاری،خستهبهمنزلمیآمد.مردیزحمتکش
وکارگریساده،امابادنیاییایمانوعشقبهائمه؛صفتیزیباوبزرگکهدر
فرزندانشبهظهورنشست.لعلبانوقامتنمازمغربراکهبست،آقاجمعههمرسید.

اوهمبعدازخوشوبشبافرزندانبراینمازآمادهشد.
آقاجمعهسهپسرداشت:علیاحمدکهبزرگترازبقیهبودومدرسهمیرفت،
علیمحمدوعلیحسینکوچکتربودند.لعلبانوماههایآخربارداریشرامیگذراند
ودائمالوضوبود.وقتیخوابخودرابرایآقاجمعهتعریفکرد،لحظهایهمسرخود

رانگاهکردوگفت:
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ـخیرهانشاءاهلل!
سوممرداد1345،وقتیصدایاذانصبحبهگوشرسید،دراتاقککوچککنار
حیاط،صداینوزادیباصوتیآرامودلنشینپیچیدوتوجههمسرنگرانلعلبانورا
بهخودجلبکرد.آقاجمعهواردحیاطشد.آمدپشتدر.بیبیخانم،مادرلعلبانو،با

خوشحالیدررابازکردوگفت:
ـقدمشبارکباشهمشجمعه.یهپسرسالموخوشگله.

آقاجمعهنگاهیبهصورتمعصوموپاکنوزادکردوبهیادخوابهمسرشافتاد.
آیاخوابهمسرشباوجودپاکاینفرزندارتباطداشت؟

بیبیخانمگفت:
ـاسمشوچیمیذاریمشجمعه؟

ـمناسمهمهیپسراموازنامموالیماقتباسکردم.اسمشومیذارمعلیعباس.
لحظاتیبعدآقاجمعهدرحالگفتناذانواقامهدرگوشپسریبودکهنامشرا
علیعباسگذاشتند.علیعباسپسرکیشیرینزبانبودکهخیلیزودتوجهخانوادهرا
بهخودجلبکرد.زمانیکهعلیعباسبهمدرسهمیرفت،تعدادبرادرهایاوبههفت
نفررسیدهبودکهپدرومادرشانبههمهیآنهاافتخارمیکردند.وقتیعلیعباس
باسنکمسورههایکوچکقرآنرایادمیگرفتوبرایپدرومادرتالوتمیکرد،

مادربهیادخوابشمیافتاد.آقاجمعهعلیعباسرارویپایشنشاندوگفت:
ـنشانهیبزرگیروتوصورتشمیبینم.

لعلبانواورادرسکوتنگاهکرد.اینواقعیتداشتکهعلیعباسازهمانکودکی
بزرگبود.

بهترینراهبرایپیشبرداهدافصحیحدرزندگی،حسنخلقاستواینحکم
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درخانهیآقاجمعهجاریبود.اوبافرزندانخودمعاشرتینیکوداشتوآنهادرکنار
پدرلذتمیبردندوبههیچوجهازحضوراوگریزاننبودند.روابطآنهاباهمبه
گونهایبودکهیکاخمپدربرایفرزندانبسیارگرانبود.باوجودمشغلهیزیاد،
آنقدرعاطفهبرقراربودکههرزمانآقاجمعهواردمنزلمیشد،هرگزلعلبانواز
هفتپسربچهشکایتنمیکرد.البتهواضحاستکهوظیفهیحسنمعاشرتبین
ایندوهمسربهطریقپسندیدهایوجودداشتوایننکتهیمهمیبودتافرزندان

ازآنهابیاموزند.
امامصادق)ع(میفرماید»بههنگامامربهمعروفبارفقومداراباشودرهنگام
نهیازمنکرباشفقتومهربانیبرخوردکن.«معمواًلفرزنداندربرابروالدین
خوشزبان،حالتخشوعبهخودمیگیرندواینعادتزیبادرخانوادهیآقاجمعه
برقراربود.حسنمعاشرتبااطرافیانوهمسایهنیزسرلوحهیرفتارآقاجمعهبود.اگر
دربرخوردبامردمصبربهخرجمیداد،صبرشبهخاطرخدابود،بهخصوصاگراین
صبربازیردستانواهلمنزلبود.درسایراموردینینیزوضعچنینبودوآقاجمعه
طرفحسابشراخدایسبحانمیدانستوفقطبرایخدابامردممعاشرتنیکو

داشتونهچیزدیگری.
علیعباستحصیالتابتداییرادرمدرسهیسعدیبهپایانبرد.کارنامهی
کالسسوماوپرازنمراتعالیبود.شبکهکارنامهاشرابهپدرنشانداد،آقاجمعه
اورابوسید.برادربزرگترکهدرسشکمیازاوضعیفتربود،باناراحتینگاهیبه

علیعباسکرد.اوباسنکممتوجهنگاهبرادرشدوگفت:
ـالبتهبابااگهکمکهایداداشنبود،منباایننمراتقبولنمیشدم.

لبخندبرادربزرگترخیلیبهدلعلیعباسنشست.
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درروزهاییکهشهیدمحراب،آیتاهللمدنی،بهخرمآبادتبعیدشد،علیعباس
هفتسالبیشترنداشت.درهمانسنکودکیهمیشهمیشنیدکهپدرشازعلمو
ایمانآیتاهللمدنی،اینمردمجاهد،تعریفمیکند.شبکهآقاجمعهبهمنزلآمد،

کمیبهفکرفرورفتهبود.لعلبانوپرسید:
ـچیزیشدهمشجمعه؟

ـامروزبچههایمسجدمیگفتندآیتاهللمدنیروبهخرمآبادتبعیدکردند.
ـواقعاً!؟

ـبله.فردابایدبرمببینمواقعیتدارهیانه؟
چونخانوادهازقبلازانقالب،درخدمتاسالمبودند،علیعباستوسطپدر
بامسجدجواداالئمهیخرمآبادآشناشدوبهطورمداومدراینمسجدحضورپیدا
کردودرهمهیفعالیتهاوبرنامههایاینمسجدشرکتمیکرد.دراینمسجد
انسانهایپاکومؤمنیهمچونآیتاهللمدنی،نعمتاهللسعیدیومرحومکریم
محسنی،کهاولینفرماندهسپاهلرستانبود،چهقبلوچهبعدازانقالبفعالیت
میکردند.دیدنآیتاهللمدنیبرایعلیعباسموهبتیبود.کمکمهمراهپدردر

صفاولنمازجایگرفت.
آیتاهللمدنیاولینکسیبودکهدرجریانانقالبسال1342بهنجفتبعیدشدو
درانتشاراعالمیههایآیتاهللحکیمبههمینمناسبتنقشبسزاییداشت.آقاجمعه
مرادشرایافتهبودوهمیشهدرمنزلآیتاهللمدنیحضورمییافتودرجلسات

شرکتمیکرد.یکروزآیتاهللمدنیبهآقاجمعهگفت:
ـامروزکهعلیعباساومد،بهشبگومکبرنمازبشه.

آقاجمعهمتعجبنگاهشکردوگفت:
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ـاگهبشنوه،خیلیخوشحالمیشه.
ـتازهیهکاردیگههمباهاشدارم.حاالبعدبهشمیگم.

خبرمکبرینمازبرایعلیعباسبسیارخوشایندبود؛آنقدرکهبغضکرد.
ـمن...من...ازشماممنونمآقا.اینلطفتونروهیچوقتفراموشنمیکنم.

علیعباسکمکمدستپروردهوشاگردآیتاهللمدنیشد.روزیآقاجمعهازاو
پرسید:

ـچیازآقاسیدمدنییادگرفتیپسرم؟
ـخیلیچیزابابا:گذشت،مهربانی،ایثار،عبادت.آقاشهادتآرزوشونونه.میفرمایند:
مندرنجفکهبودم،ازامیرالمؤمنین)ع(دوچیزخواستم.یکیشهادتواینکه
شهیدازدنیابروم.زمانشمهمنیست،فقطباشهادتباشد،ودیگراینکهاگرفقیرو
نیازمندیبهممراجعهکرد،بهشکمککنم.ایشانهمیشهدرجیبشدوکیسهدارد.
یکیقرمزکهمربوطبهوجوهاتاستودیگریسیاه.ازکیسهیسیاهبهنیازمندان

کمکمیکند.
آنروزبعدازتمامشدننمازومکبریدرمسجد،آیتاهللمدنیبامهربانیدستی
برسراومیکشد.علیعباسپایسخنرانیاینرادمردتاریخایرانمینشیندواز
همانکودکیدلباختهیمکتبیمیشودکهباخونحسین)ع(آبیاریشدتابهثمر

نشست.
***

آقاجمعهروبهآیتاهللمدنیگفت:
ـآقااونروزفرمودینباعلیعباسیهکاردیگههمدارین،درسته؟

ـبله.راستشیهمدتیهدارمبهشفکرمیکنم.
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ـبهچیآقا؟
ـمیخوامعلیعباسیهکاربزرگانجامبده.

ـکاربزرگ؟چهکاری؟
ـاونسنشکمهوساواکبهششکنمیکنه.بایدرابطبینماوانقالبیونبشه.
آقاجمعهباوجودیکهکمیازاینکارمیترسید،امابهخاطرپیرومرادشچیزی

نگفت.وقتیعلیعباساینموضوعرافهمید،بالبخندگفت:
ـچشمآقا.هرچیشمابگی.

ـبایدخیلیمواظبباشیوعادیرفتارکنی.اعالمیهوسفارشهاییروکهبه
افرادومبارزینانقالبیدارم،رویکاغذمینویسموداخلجورابتمیذارم.فقطباید

تروفرزباشی.
ـهستمآقا.بهمناعتمادکنید.

آیتاهللمدنیلبخندمیزند،اماخودمیداندکهاینراهپرخطریاستوبرایاین
کوچکمردبزرگآرزویموفقیتمیکند.

بهدلیلسنکمعلیعباسساواککمتربهاوشکمیکرد.اورابطآیتاهللمدنی
ومبارزینانقالبیخرمآبادشد.شخصیتعلیعباسحسینپوردرمسجد،مبارزهوبا
آیتاهللمدنیشکلگرفت.یکبارسعیدی،یکیازمبارزانجوان،بهخاطرنوشتن
جملهی»زندهبادامام«درپارکشریعتیخرمآبادتحتتعقیبساواکقرارگرفت.
آیتاهللمدنیازطریقعلیعباس،بهسعیدیپیغامدادواوتوانستازمهلکهبگریزد.

***
علیعباسدرجلساتقرآنآیتاهللمدنیدرمؤسسهیفاطمیهودرنمازجماعت
مسجدجامعخرمآبادشرکتمیکرد.باتوجهبهفعالیتهایآقاجمعهدرمسجدو
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همچنیندرمنزلآیتاهللمدنی،ساواکچندبارازپدرعلیعباسسؤالواورا
مواخذهکرد.حتایکبارمأمورینساواکآقاجمعهرابرایبازجوییبردند.آنروزکه
ساواکآقاجمعهرادستگیرکرد،علیعباسدهسالهباوحشتونگرانیواردمنزل
شد.علیاحمد،برادربزرگتروعلیمحمدهممنزلبودند.لعلبانوکهکودکینوپارا

دربغلداشت،بادیدنعلیعباسپرسید:
ـچیشده؟چرااینقدرپریشونیعباس؟

ـبا...با...باباروگرفتنمامان!
مادرباوحشتگفت:

ـچی!؟
ـس...ساواکباباروبرد.انگاربهششککردن.ازتومسجدبردنش.

علیاحمدبهعباسنزدیکشدوگفت:
ـیهکمآببخورتاآرومبشی.بعددرستبگوببینمچیشده.

علیعباسکمیآبخوردوباناراحتیگفت:
ـسهتامردباکتوشلوارمشکیاومدندباباروبردند.

لعلبانوباناراحتیگفت:
ـخداخودشکمککنه.

علیاحمدگفت:
ـچیزیهمهمراهپدربود:برگهای،اعالمیهای،چیزی؟

ـنه.داشتیمقرآنمیخوندیم.
ـآیتاهللمدنیچی؟

ـنه.ایشونهنوزنیومدهبود.
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ـخیلیخب.نگراننباش.وقتیچیزیهمراهشنبوده،کاریشندارند.بدون
مدرککهنمیتونندکسیرونگهدارند.

ـراستمیگیداداش؟
علیاحمددستیبرسرعلیعباسکشیدوگفت:

ـالبتهکهراستمیگم.اونافقطبهباباشککردهن.باباکههیچوقتدرمورد
کارهایخودشوآیتاهللمدنیچیزینمیگه.نگراننباش.قولمیدمتاغروب

بابابیادخونه.
علیعباسکهحاالکمیازنگرانیشکمشدهبود،بانگاهمهربانیگفت:

ـباشهداداش.
ـحاالبهترهبریبااوندلپاکتسرنمازبراشدعاکنی.

علیعباسواردحیاطشدتاباآبحوضوسطحیاطوضوبگیرد.مادرنگاه
مهربانیبهعلیاحمدکردوگفت:
ـخوشحالمکهتواینجابودی.

ـنگرانبابانباش.وقتیمدرکینداشتهباشند،آزادشمیکنند.
مادربابغضگفت:

ـبراشختمصلواتنذرکردم.
ـکارخوبیکردیمادر.منممیرمبراشدعاکنم.توسلبهائمهتنهاوسیلهایهکه

خداوندبااونگرهکاربندههاروبازمیکنه.
ـحقاکهدستپروردهیپدرتیاحمدجان.

***
ساواکبعدازبازجوییوزدنچندسیلی،آقاجمعهرارهاکرد.ازآنبهبعدآقاجمعه
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میدانستهمیشهتحتنظراست،ازاینروازمحلکارشیکراستبهمنزل
میرفتوخیلیمواظببودتالونرود،چونهمچنانباآیتاهللمدنیوچندتندیگر

اعالمیههایامامخمینیراپخشمیکردند.
***

علیعباسدرنوجوانیباانقالبآشناشد.دردوازدهسالگیدرراهپیماییشرکت
میکرد.دریکیازراهپیماییهاگاردشاهنشاهیبهشدتبهمردمحملهکرد.مش
سلیمان،همسایهیآقاجمعه،کهاوهمهمراههمسرشدرراهپیماییبود،خودشرا

بهآقاجمعهرساندوگفت:
ـخونهیخواهرمتویکوچهیبعدیه.بچههاتوصداکنبریماونجا.

آقاجمعهسعیکردعکسامامراازعلیعباسبگیرد،اماعلیعباسقبولنکرد.
بعدازپیروزیانقالبگروهکهایمختلفسیاسیوگاهیمسلحونظامی
بهطورگستردهدرسطحجامعه،بهخصوصدبیرستانها،فعالیتمیکردندوباتوجه
بهامکاناتوروشهایخاصیکهداشتند،جوانانونوجوانهاراجذبمیکردند.
نیروهایحزباللهیبهشدتدرتنگنابودندوبهسختیبااینگروهکهامقابله

میکردند.
***

یکسالازجنگگذشتهبود.موضوعانشا»درآیندهمیخواهیدچکارهشوید«
بود.نوبتبهمحمدسلیمانیرسید.وسطکالس،نزدیکمیزمعلمایستاد،دفترش

رابازکردوخواند:
ـمنمیخواهمدرآیندهشهیدشوم....
معلمپریدوسطحرفمحمدوگفت:
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ـببینمحمدجان،موضوعانشااینبودکهدرآیندهمیخواهیدچکارهبشید.بایددر
موردیهشغلیاکارتوضیحمیدادی.مثاًلپدرخودتچهکارهست؟

بابغضگفت:
ـآقااجازه!یکماهپیششهیدشد.یهآقاییازطرفبنیادشهیداومدخونهمونو

بهمامانمگفتجنازهیحسنسلیمانیتوجنگپیدانشده.آقا....
تالحظاتیهمهسکوتکردند،حتامعلم.محمداشکشراپاککرد.معلمبوسهای

برسرمحمدزدوگفتبنشیند.علیعباسآرامگفت:
ـواسهروحپدرمحمدصلواتبفرستید.

***
وجودپدریمذهبیدرخانواده،علیعباسراانسانیمقیدوعالقهمندبارآورد،
طوریکهازهماندوراننوجوانیوجوانیاوقاتزیادیرابهعبادتوانجاموظایف
مذهبیدرمسجدمحلصرفمیکرد.درایندورانعلیعباسبیشترآثارآیتاهلل

دستغیبرامطالعهمیکردوبهآموزش،یادگیریوخودسازیاهتماممیورزید.
***

علیعباسدردورانشورجوانیفقطبهعملکردنبهتکالیفدینیفکرمیکرد.
درسیزدهسالگیروزیبرایمسابقهیدوآمادهمیشدکهنگاهشبهنفرسمت
چپشافتاد.نگرانیرادرچشمانشدید.حسنازهممدرسهایهایشبود؛یک
کالسپایینتر.پدرشسرچهارراهنزدیکخانهشانکفشواکسمیزد.حسن
همدرمسابقاتیدطوالییداشتوخیلیخوبمیدوید.جایزهیمسابقهدوچرخه
بود.مسابقهآغازشد.علیعباسچندمتریباخطپایانفاصلهداشتکهمتوجهشد
حسنپشتسرشاست.فکریکردوخودرابهزمینزد.برادرعلیعباسخودش



21 فصل اول

رابهبرادررساند.
ـچیزیتشدهعلیعباس؟

ـنه.نه.نگراننباش.چیزینشده.
ـحیفشدها.چیزینموندهبوداولبشی.

ـآره،چیزینموندهبود،اماحیفنشد؛عالیشد.
برادرنگاهمتعجبیبهعلیعباسکرد.

ـمنظورتچیهعباس؟
ـهیچی.پاشوبریم.بایدبهحسنتبریکبگیم.

وقتیباحسندستمیداد،حسنبغضکردهبود.
ـخیلیمردیعلیعباس.

ـاِ!مسابقهروتوبردی،منَمردم؟
حسنآراماشکشراپاککرد.علیعباسگفت:

ـبرو،مربیمنتظرهجایزهتروبده.فقطبایدقولبدیگاهیمنمسواردوچرخهت
کنی.

ـحتماً.قولمیدم.
برادرعلیعباسبهشانهیاوزدوگفت:

ـبریمپهلوان!
***

باشروعجنگتحمیلیعلیعباسبهواحدبسیجسپاهپیوستوبعدازطیکردن
سیاسی دورههایآموزشینظامیوعقیدتیبهعنوانمربیقرآنومسئولعقیدتیـ
مشغولفعالیتشد.علیعباسهمراهبابرگهایواردمنزلشد.مادربادیدناوگفت:
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ـاینبرگههاچیهدستتعباسجان؟
ـامروزرفتمسپاهثبتنامکردم.

ـبرایچی؟توکهداریدرسمیخونی؟
ـراستشیهسریدورهاستکهبایدببینم.واحداطالعاتسپاهنیروالزمداره.

ـمگهمیخوایبریجبهه؟
ـنمیدونممامان.فعاًلتومدرسهمشغولم.یهعدهایسعیمیکنندبچهدبیرستانیها
روبهسمتحزبهاوگروههایمنحرفبکشند.سکوتکردنوبیتفاوتبودنگناه

بزرگیه.بایدبدونمچطوریمیشهباهاشونمقابلهکرد.
مادربالبخنددستیبهسرپسرشکشیدوگفت:

ـتومردبزرگیمیشیپسرم.
جلساتقرآندرمنزلپدرعلیعباسمرتببرگزارمیشد.افرادزیادیدراین
جلسهتربیتشدندکهبعدهامسئولیتهایمختلفیبرعهدهگرفتند.علیعباس
عالوهبراینکهمربیقرآنومسئولعقیدتیـسیاسیبود،پسازطیکردن
دورههایسختآموزشنظامی،باواحداطالعاتسپاهلرستانهمکاریمیکرد.او

همچنیندرفعالیتهایورزشیبسیارفعالبود.
***

خبرشهادتآیتاهللمدنیدرمحرابنمازجمعهدوستانشراشوکهکرد.وقتی
علیعباسوخانوادهاشخبرشهادتاینمردبزرگراشنیدند،بسیارناراحتشدند.
آقاجمعهآرامدررابازکردوواردخانهشد.لعلبانوبادیدنصورتمحزونهمسرش،

بهاونزدیکشدوگفت:
ـچیشدهمشجمعه؟
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ـراستش...خبردارشدمآیتاهللمدنیروامروزتونمازجمعهیتهرانشهیدکردند.
بغضلعلبانوترکید.آقاجمعهباناراحتیازدرخارجشد.روزخاکسپاریآنمرد
بزرگ،آقاجمعهبرایاوختمقرآنگرفتوعلیعباسبرایمرشدومرادشگریه

کرد.
***

دردورانیکهعلیعباسدردبیرستانامامخمینیدرسمیخواند،باتوجهبه
اینکهمسئولانجمناسالمیدبیرستانامامبود،دراسالمیکردنجودبیرستان
تأثیرفراوانیداشت.گروهکهادرسطحجامعهودبیرستانشروعبهشیطنت
کردند.نیروهایحزباللهیبهشدتدرمحاصرهبودندوبهسختیبااینگروهکها
مقابلهمیکردند.علیعباسدرسنگرانجمناسالمیدبیرستان،واحدبسیجوبعدها
دراتحادیهیانجمنهایاسالمیدانشآموزانتوانستبهکمکدوستانبااین

گروهکهامقابلهکند.
درمسابقهیدو توانست و داشت وافری بهورزشهمعالقهی علیعباس
ومیدانیکشوردومشود.آنروزوقتیدستپربهمنزلبرگشت،مادربهخاطر
قهرمانیشاورابوسیدوتبریکگفت.بوسهیمادربرایاوبسیارباارزشاست.پدر

نیزاوراتشویقکردکهدوچرخهایبرایشمیخرد.
علیعباسدرمدرسهنیزبسیارخوشمیدرخشیدوبانمراتباالقبولمیشد.
آقایپورفرخ،معلمتربیتبدنی،اولینکالسدرسخودرادرکالسیآغازکرد
کهعلیعباسشاگردآنبود.مدتیبعدخودنمیدانستچرااینقدربهعلیعباس
ارادتدارد.اومیدیدکهعلیعباسدرهمهیمجالسمذهبیشهرشرکتمیکند.
وقتیبرایمسابقاتبهآموزشگاههایدیگرمیرفت،آنقدرخلوصنیتوپاکیدر
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چهرهیاینجوانبودکهاوراپیشنمازمیکردند.
آقایپورفرخبهعلیعباسنزدیکشدوگفت:

ـعلیآقابهترهپیشنمازوایسی.
ـنفرماییدآقا!برایپیشنمازشدنبایدقلبیپاکداشت.منکه....

ـحقباتوئهحسینپور.منمبههمیندلیلبامسئولمسابقاتراجعبهتوصحبت
کردم،قبولکردندتوپیشنمازوایسی.

علیعباسنگاهیبهمعلمخودکردوآرامبهسمتصفاولنمازرفت.
***

یکشبپدربرایراهنماییفرزندانش،خطبهایازنهجالبالغهخواند.آقاجمعهگفت
»امامعلی)ع(درخطبهی99نهجالبالغهاززهدوترکدنیاپرستیسخنمیگوید.
ایشانمیفرماید:خدارابرنعمتهاییکهعطافرموده،ستایشمیکنیمودرکارهای
خودازاواستعانتمیجوییم.ازاوسالمتدردینمیخواهیم،همانگونهکهتندرستی
دربدنراازاوتقاضاداریم.ایبندگانخدا!شمارابهترکایندنیاییکهسرانجام
شمارارهامیسازد،توصیهمیکنم،گرچهشماترکآنرادوستندارید.دنیاییکه
جسمهایشمارافرسودهمیکند،بااینکهدوستدارید،همیشهتازهونوباشید.شما
ودنیابهمسافرانیمیمانیدکهتازهگامدرجادهنهادهاندواحساسمیکنندبهانتها
رسیدهاند.درراهباهرنشانهای،تصورمیکنندبهانتهارسیدهاند.دنیاآنچنانبهسرعت
میگذردکههنوزگامدرآننگذارده،پایانمییابد...اماچگونهمیتواندبهمقصدبرسد
کسیکهروزمعینیدرپیشداردوازآنتجاوزنخواهدکرد.مرگبهسرعتاورا
میراندوعواملمختلفاورابهزوروبرخالفمیلبهجداییازدنیاوادارمیسازد...
پسدرعزتوافتخارات)موهوم(اینجهانسرودستنشکنیدوبهزینتو
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نعمتهایآنفریفتهنگردیدوازرنجوسختیهایآنجزعوزارینکنید،زیراعزت
وافتخاراتآنبهزودیپایانمیگیردوزیورونعمتهایشزائلمیگرددورنجو
سختیآنتماممیشودوهرخوبوبددردنیاپایانمییابدوهرموجودزندهایبه
سویفناپیشمیرود.آیابرایشمادرآثارپیشینیانوسیلهیعبرتنیستکهشما
رااز)کرداربد(بازداردوآیااگراندیشهکنیددرآثارپدرانخودعبرتنخواهیدگرفت؟
مگرنمیدانیدگذشتگانشمابرنمیگردندوبازماندگانباقینمیمانند،مگرمردم
دنیارامشاهدهنمیکنیدکهشبانهروزحاالتگوناگونیدارند:یکیمیمیردوبراو
میگریندودیگریباقیمیماندوبهاوتسلیتمیگویندویکیدربستربیماری
افتاده،دیگریبهعیادتاومیآیدودیگریدرحالجانکندناست.یکیبهدنبال
دنیامیدود،درحالیکهمرگبهدنبالاودرحرکتاستویکیدرعالمغفلت
فرورفته،درحالیکهمرگوحوادثدنیااورافراموشنکردهاند...وبههمین
گونهبازماندگانبهدنبالگذشتگانمیروند.بههوشباشید!نابودکنندهیلذاتو
برهمزنندهیکامیابیهاوقطعکنندهیآرزوها)یعنیمرگ(رابسیاربهخاطربیاورید،
درآنهنگامکهتصمیمبرکارهایزشتداریدوبرایادایحقواجبخداو
نعمتهایبیشمارواحسانهایبیپایانشازاواستعانتجویید.مناکثرمنذکر
الموتنجیمنخداعالدنیا؛هرکسفراوانیادمرگکند،ازحیلههایدنیارهایی
مییابد.ومناکثرذکرالموترضیمنالدنیابالکفاف؛هرکهبسیاریادمرگکند،

بهاندازهیکفاف،ازدنیاراضیاست.«
آقاجمعهاینگونهفرزندیمانندعلیعباستربیتمیکند.اوخودتربیتشدهدر
مکتبخانهیاهلبیتاستوبهفرزندانشمیآموزدکهبایدازعلی)ع(،جوانمردترین

انسان،درسبگیرند.
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***
علیعباسعالوهبرمسئولیتانجمناسالمیدبیرستان،مسئولیتآموزشعقیدتی
بسیجسپاهخرمآبادراعهدهدارشد.علیعباسدراینپایگاهمربیقرآنبسیجهمشدو
کوچکوبزرگدرکناراودریادگیریقرآنتالشمیکردند.علیعباسبهامامعشق
میورزیدوهمیشهازاویادمیکرد.وقتیجبههنبود،بچههارادرانجمناسالمی
دبیرستانجمعمیکردونزدعلمامیبرد،هرچندجمعکردنبچههادرآنبرههاز
زمانکهانقالبتازهپیروزشدهبود،کمیسختبود.علیعباسبهبچههامیگفت:

ـاگهسرکالسمذهبینشینید،بیرونازمدرسهممکنهدرکنارکسانیقرار
بگیرینکهشماروازراهراستمنحرفمیکنندوبهبیراههمیبرند.

علیعباسدردفترشدرموردامامنوشت:
ـسیرهیعملیامامخمینی)ره(درنماز

امامرابهراستیمیتوانانسانکاملیدانست،چراکهبهابعادوجودیانسانتوجه
داشتهودرهرعرصهایکهواردمیشوند،برایدیگرانبهالگوییقابلاعتماد
تبدیلمیشوند.عباداتدرمنظرامامازمقامویژهایبرخورداراست.امامبهنماز
بسیاراهمیتمیدهند.دخترامامتعریفمیکندکهبرخیخویشاوندانامامکهاز
پانزدهسالگیباامامبودهاند،گفتهاندازدوراننوجوانیکهباامامدرخمینبودیم،آقا
یکچراغموشیکوچکمیگرفتندومیرفتندبهیکقسمتدیگرکههیچکس
بیدارنشودونمازشبمیخواندند.همسراماممیگویند:تاحاالنشدهکهمنازنماز
شبایشانبیدارشوم،چونمطلقاًچراغروشننمیکردند.حتاچراغدستشوییرا
روشننمیکردندتاکسیبیدارنشود.هنگاموضوینمازشب،یکابرزیرشیرآب
مینهادندکهصدایچکهوریزشآبموجببیدارشدنکسینگردد.نمازشب
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امامخمینیپنجاهسالترکنشد.امامدربیماری،درصحت،درزندان،درخالصی،
درتبعید،حتادررویتختبیمارستانقلبهمنمازشبمیخواند.امامدرقمبیمار
شدندوبهدستوراطبامیبایستبهتهرانمنتقلشوند.هوابسیارسردبودوبرف
میبارید.یخبندانعجیبیدرجادههاوجودداشت.امامچندینساعتدرآمبوالنس

بودندوپسازانتقالبهبیمارستانقلب،بازنمازشبخواندند.
***

تیر1361،مادرعلیعباسفوتکرد.مرگمادرضربهیسختیبرپیکرپاکو
چهرهیمعصومعلیعباسودیگربرادرانشزد.آقاجمعهوقتیبرسرمزارهمسر
مهربانخودحاضرمیشد،اشکغممیریخت،زیراهنوزهیچیکازفرزندانش
ازدواجنکردهبودندولعلبانوقبلازبهثمرنشستنگلهاییکهدرباغزندگیش
روییدهبود،بهدیارباقیشتافت.علیعباسچندروزبعدازمرگمادرشدفترشرا
بازکردوبابغضبرایمادرعزیزشاینچنیننوشت»بارفتنتتلخیهاهمسایهام
شدند...منهرروزه،بیتوبودنرازجرمیکشم.جایخالیتراپرازگلهای
یاسکردهام.هرچندبجزحضورمهربانتومادرم،هیچچیزینبودتراپرنمیکند.
پسرکتبهانهاترامیگیرد.قلبشدردهاداردومیخواهدسربرزانویتبگذاردتا
مرهمغمهایشباشی...میدانمکهمیدانیبارفتنتهزارانباردرخودشکستهامو
باتمامبیکسیهایمتورافریادزدم.مادر...دلخستهام...اینجاجایتخیلیخالیست...

کاشبودیتادلمتنهانبود.«
علیعباسدرسالسومدبیرستاندرسمیخواندکهتکلیفودین،اورابه
جبهههاینبردکشاند.اواحترامزیادیبرایپدرومادرشقائلبودوپسازفوت
مادرش،درکنارپدرماندواوراتنهانگذاشت.اماوقتیامامخمینیاعالمکردکه
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برایرفتنبهجبههنیازبهاذنپدرنیست،درسال61ودرشانزدهسالگیبهجبهه
رفت.اوعشقوعالقهیزیادیبهاهلبیت)ع(،بهویژهامامرضا)ع(داشت.
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علیعباسچندکارراباهمانجاممیداد:همطلبهبود،همدرسمیخواند
وانجمناسالمیوتشکلهایدانشگاهرارهبریمیکرد.درخانههموظایف
فرزندیاشرابهخوبیانجاممیداد.درعینحالتمامواجباتومستحباتدینیرا

درنوجوانیوجوانیانجاممیداد.
علیعباسنایبقهرمانمسابقاتدوومیدانیکشوربود،اماپسازچندبار
مجروحیتازناحیهیپاازادامهیورزشقهرمانیبازماند.اوبیشترازدیگرانشوق
رفتنبهجبههراداشت.روزاولاعزامبهجبههآنهارادرمدرسهایبزرگکهبه
پادگانتبدیلشدهبود،درچهارراهنادریاهوازاسکانمیدهند.بهآنهامیگویند
»شایدشمارابهکرخهیاجزیرهیمینوبفرستند.«ایرجکهمانندعلیعباساز
دبیرستاناعزامشدهبود،میگفت:»چهاردهروزمارادرپادگانامامحسیننگه
داشتند.بچههاتظاهراتکردندکهماآمادهیشهادتیم؛تازودتراعزامشویم.مارا
بردندبهاهوازومرکزشهیدرجایی.همهینیروهارااولبهآنجامیبردندوبعد
تقسیممیکردند.آنجاهمچندروزماندیم.اولینآشناییمنباعلیعباسحسینپور
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آنروزبود.«
شهیدعینیگفت:

ـفالنی،مینونرین؛جایسختیه.
گفتم:

ـچرا؟
ـچونهیچعملیاتینیست.کرخههمنرین،چونمثلاونجاست؛فقطبرین

فکه.
متوجهشدیمکهقراراستعملیاتیدرجبههانجامشود.امامفرمودهبود:»چه

شکستبدهید،چهشهیدشوید،شماهاپیروزید.«
همراهدوستانشداخلمحوطهیحیاطمدرسهجمعشدندوشعاردادند:»نهمینو،

نهکرخه،پیشبهسویفکه.«
هاشمصبوریکهباراولشبودوپانزدهسالبیشترنداشت،باوجودیکهدلش

میخواستهرچهزودتربهمنطقهبرود،بانگرانیازسیدمصطفیپرسید:
ـوقتیتویتیررسدشمنقرارمیگیری،برایاینکهکشتهنشی،چیمیگی؟

سیدمصطفیفهمیدکهاینبندهخداتازهوارداست،شروعکردبهتوضیحدادن:
ـاواًلبایدوضوداشتهباشی،بعدروبهقبلهوطوریکهکسینفهمه،بایدبگی
اللهمالرزقناترکشناریزنابدستنایاپایناوالجایحساسنابرحمتکیاارحمالراحمین.

هاشمباتماموجودگوشمیداد،ولیوقتیدقتکرد،گفت:
ـاخوی،غریبگیرآوردی؟

سیدمصطفیدسترویشانهاشگذاشتوگفت:
ـنگراننباش.اونیکهماروآورده،حتماًهوامونوداره،مگراینکهتقدیرچیز
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دیگهایباشه.
آنهارابهخرمشهراعزامکردندوخطپدافندراتحویلفرماندهشاندادند.آقاایرج،

ازدوستاننزدیکعلیعباس،میگوید:
ـبعدهافهمیدیمهمهیآنهاکهاعزامشدندبهفکه،ازنیروهایقابلوکارآمد
بودند.آقایاسدی،مربیتربیتیمدرسهیما،همراهمابهجبههآمدهبود.اوکمیما
رانرمشدادوتقسیمکردند.عدهایبهمینووکرخهوماچندنفررابهفکهفرستادند.
مادومیننیرویاعزامی،بعدازآزادیخرمشهربودیم.عدهایآمدندوخانههایشان
راازاثاثیهخالیکردند.سیاوشچونقویهیکلبود،فرماندهماشد؛پیشنمازهم
بود.احساسمیکردمعلیعباسحسینپور،سیاوشرابراینمازقبولندارد،اما
علیعباسباتواضعخاصیبهاواقتدامیکرد.بعدازمدتیسیاوشرابهجایدیگری

منتقلکردندواحمدطاهریفرماندهماشد.
بهخاطراخالصیکهدررفتاروکردارعلیعباسبود،اوراامامجماعتسنگر
کردند.علیعباساولقبولنمیکردومیگفت»فرماندهبزرگترازماست.«اما
باالخرهقبولکرد.همهیخوبیهادرچهرهیعباسنمایانبود:سلوکشبانه،
ایمان،اعتقادوایثارشزبانزدبودوهمیشهذکرزبانشامامخمینیبود.علیعباس
فاکتورهاوویژگییکبسیجیمخلصراداشتوایناخالقوایمانازخانوادهاش
نشأتگرفتهبود.اواولیننمازشراپشتسرشهیدمدنیخواندهبود.علیعباس
درسخوانوزرنگبود،همدرجبهه،همدرشهرش.ورزشکارهمبود....من
خواستمبااورقابتکنم؛غرورجوانیبود.گفتمباعلیعباسمسابقهمیگذارمواورا
میبرم.شهیداکبرنمازیتایمگرفتواستارتزد.درهمانچندقدماولعلیعباس
منراجاگذاشت.وقتیکفشهایورزشبهمادادند،علیعباسکفشمخصوص
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دویدنرامیشناختوانتخابکرد.
بعضیازبچههابهاینهمهایمانعلیعباسغبطهمیخوردند.باوجودیکه
سنشکمبود،اماعقلشبسیارزیادبود.بچههادرامورمذهبیبااومشورتمیکردند.

***
یکشبدرجبههیخرمشهر،فرماندهبیستساعتدرسنگرسرپستبود،چون
دیگرانتواناییاینهمهپستدادنرانداشتند.ساعتچهارصبح،نگاهیبهبقیهی
بچههاانداخت؛همهخواببودند،جزعباسکهدرحالخواندننمازشبومناجات
بود.وقتینمازشتمامشد،متوجهفرماندهشد.باشرمندگیسرشراپایینانداخت

وگفت:
ـشرمندهامفرمانده.منتاصبحاستراحتکردموشماپاسدادی.

بیشترازدهروزهرزمانفرماندهرامیدید،کاریبرایاوانجاممیدادومیگفت:
ـمنبایددینمروبهشمااداکنم.

علیعباسدرپشتجبههدرهرفرصتیکتابهایغیردرسیومذهبیمیخواندو
بسیاراهلمطالعهبود.درخرمشهرگاهیبرایرزمندههاکتابهایاهداییمیآوردند.
علیعباسهمهراجمعمیکرد.روزتولدامامحسین)ع(ازیککتابدلنوشتهای

بسیارزیباخواندکهباعثشداشکدرچشمانهمهیرزمندههاجمعشود.
ـامشبشبتولدعشقمونه...شبتولدکسیکهدلمونپرمیزنهکهبریم
زیارتش،حتااگهصدباررفتهباشیم.امشبشبتولدکسیهکهتااسمشمیاد،
دالمونمیگیرهوبیاختیارگونههامونازاشکچشممونخیسمیشه.امشب
شبتولدهمونآقاییهستشکهاسمشهمیشهوردزبونمونه،حتاوقتیکهآب
میخوریمیاتشنمونمیشههمیادایشونمیکنیموبهشونسالممیدیم؛السالم
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علیکیااباعبداهللالحسین.
بیاینامشبعیدیبگیریم.امشبخیلیهابهماعیدیمیدن.بیاینامشب
گریهکنیم؛گریهازرویشوقبهخاطرگلپسِرحضرتامیر)ع(کهگرهیهمهی
مشکالتمابهدستایشونبازمیشه.امشبگریهکنیم؛گریهازرویغم،برای
غربتنوهیپیامبر.حضرتزهرا)س(وعدهدادهاندوفرمودهاندهرکهبرایحسین
مناشکبریزد،مننیمیازعباداتخودرابهاومیبخشمودرروزقیامتواردبهشت
نمیشومتااینفردراشفاعتکنم.نیمیازعباداتحضرتزهرامیدونیدیعنیچی؟
میتونیددرککنید؟یعنینمازشبهایحضرتزهرا،پهلویشکستهیحضرت
زهرا،بازویورمکردهیایشونو...همچنینپیامبرهمفرمودند:منهمنیمیاز
عباداتخودرابهکسیمیدهمکهبرحسینماشکبریزد.نیمیازعبادتهایپیامبر!
یعنیچی؟یعنیعبادتهایایشونتویغارحرا،یعنیشبزندهداریهایایشونو...
همچنینحضرتعلی)ع(هماینگونهفرمودند.نیمیازعبادتهایحضرتعلی.
مناجاتهایشبانهیایشون.صبرایشونتوی25سالو....اینهمهعیدیداریمما
امشب.کسیهستکهامشبدلشعیدینخواد؟ماجونمونروفدایامامحسین
میکنیم؛فدایاهلبیتمیکنیم.پیامبرفرمودند:حسینگریهکنندگانیداردکهدل
منبرایآنهاپرمیزند.آنهاکسانیهستندکهمنراندیدهاند.حسینمراندیدهاند.
منجیآنهادرغیبتاستواوراندیدهاند،ولیآنهابرایحسینماشکمیریزند،
باشوقبهزیارتاومیروندوبرایاواشکمیریزند.هرسالبرایاوعزاداری
میکنندوهرسالازسالقبلپرشورتر.حاالکیدلشعیدیمیخواد؟خدایاعیدی

ماراظهورآقاامامزمان)عج(قراربده.آرامشفضایبینالحرمیننصیبتانباد!
همگیبااشکآمینگفتند.
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***
توجبههعلیعباسگفت:

ـبچههاگوشبدین!همینجاکهاالنشماایستادین،دراوایلجنگیک
دانشجویرشتهیپزشکی،خودشراازآمریکابهجبهههایجنگرساندهبودودر
جبههیکرخهپاراازخطمقدمعقبترنمیگذاشت.هرچهبهاواصرارمیکردیم،به
خطدومبرودتامجروحهارامداواکند،نمیپذیرفت.درنهایتبااصرارزیادپذیرفت
درخطدوممستقرشود.یکروزکهباهمصحبتمیکردیم،گفت:دوستدارم
درنمازصبح،درحالسجده،بهگونهایشهیدشومکهچیزیازجسممنباقی
نماند،چوندرمقابلامامحسین)ع(کهبرادرشابوالفضل)ع(آنگونهبهشهادت
رسید،خجالتمیکشم.چندروزبعدصبحگاهاندرحالنمازودرهنگامسجده
خمپارهایبهاواصابتواوراتکهتکهکرد.اینخمپارهسفیریبودکهاورابهبهشت

اعالکشانید.
***

یکزمینفوتبالپشتخطبودکهبچههادراوقاتفراغتدرآنجافوتبالبازی
میکردند.بینبچههایخرمآبادوخرمشهردرآنپادگانمسابقهیفوتبالگذاشتند.
آنقدرگرمبازیبودندکهمتوجهنشدندصدایخمپارهمیآید.هرروزازساعت
ششعصربهبعدعراقیهاشروعمیکردندبهخمپارهزدن.وقتیاولینخمپارهبه
زمینخورد،هریکازبچههابهجایامنیپناهبردند،اماعباسخیلیآرامبچهها
رابهمسیریبهترراهنماییکرد.خونسردیعجیبیداشتکهازایمانقلبیاش

سرچشمهمیگرفت.
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عملیاتوالفجر1بود.اعالمکردندبایدبهنحویعملکنندکهعراقیهاسردرگم
شوندوتمرکزشانراازدستبدهند.بهکلیهییگانهااعالمکردندحقتیراندازی
ندارند،امابایدطورینشاندهندکهگوییامکانعملیاتدرآننقطههست.
عراقیهادرسمتیازاروندودوستانعلیعباسدرسمتدیگراروندمستقربودند.
درآنجایککشتیبهگلنشستهبود.فرماندهگفت:»بهتراستداخلکشتیبشویم
تاعراقیهارابهترکنترلکنیم.«قرارشدچندداوطلبرابرایشناساییبفرستند.
همگیاعالمآمادگیکردند.فرماندهمجبورشدخودشانتخابکند؛یکیازآنها
علیعباسبود.داخلکشتیکهشدند،اولعراقیهامتوجهنشدند،اماآنهاکاری
کردندکهعراقیهاخیالکنندعملیاتدرآننقطهاست.اسکلهصدمترطولداشت
وعرضآن1/5متربود.شیطنتبچهها،بهخصوصعلیعباس،گلکرد.قرار
شدجلویچشمعراقیهاعکسدستهجمعیبگیرند:لطفاهللبیراموند،علیعباس،
ابراهیمعالیخانی،سیاوشوچندنفردیگر.ریسکبزرگیبود،بهخصوصبرای
آنهاکهسرپامیایستادند.علیعباسودونفرایستادهوبقیهنشسته،چندعکس
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دستهجمعیگرفتند.حرکتوتکانهایکشتینگاهعراقیهارامتوجهآنهاکرد.
چندخمپارهانداختندوکشتیرازدند.فرماندهبچههاراجمعکردوگفت:

ـازاینکشتیشناورتاساحلپنجاهمترفاصلهاست.بایدهردهثانیه،یکییکی
ازکشتیبهسرعتخارجبشید.هیچپوششامنیتیهمنداریم.

همگیمیدویدند.علیعباسچوندوندهبود،باسرعتبیشتریدوید.فرمانده
مطمئنبودکهعباسزودترازبقیهمیرسدومسیرراراحتتروسریعترطیمیکند،
اماهمانزمانخمپارهایداخلآبانداختند.خمپارهیدومکنارسکوخوردوترکشش
بهپایعلیعباسبرخوردکرد.عباسلنگانلنگانبهسمتبچههامیدوید.فاصلهی
پنجاهمتریبهنظریککیلومترمیآمد.ایرجشروعکردبهگریهکردنکهعباسرا

زدند.فرماندهبرایاینکهروحیهیبچههاخرابنشود،گفت:
ـترکشنخورده؛پایشپیچیده.اوندوندهاست؛امکانندارهترکشخوردهباشه.
عباسرابهنزدیکخاکریزمنتقلکردند.باآمبوالنساورااولبهبیمارستان
صحراییدرسهراهشلمچهبردندوبعدازکمیمداوابهبیمارستانطالقانیاهواز
منتقلکردند.اودراولینمأموریتدر30بهمن61،درخرمشهرمجروحشد.ترکش
بهرانخوردهبود،اماخوشبختانهاستخوانآسیبندیدهبود.پدروبرادرانشدر
بهبودیاونقشمؤثریداشتند.زمانیکهعلیعباسدربیمارستانبستریبود،
گاهیاوقاتهمرزمانشبهدیدنشمیرفتند.گوییدیدناینجوانپاک،قوتقلبی

بودبرایآنهاکهازاونیروییجدیدمیگرفتند.
عباسدایمبهپزشکخودمیگفت:

ـمنخوبشدم.اجازهبدیدبرگردمجبهه.
امادکتربهاواجازهنمیداد،چونزخمپایشخوبنشدهبود.دوستانشبهاو
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روحیهمیدادند:
ـهروقتخوبشدیبرگرد؛وقتبرایجنگیدنزیاداست.

چوننیروکمبود،ایرجبایدجایخودشوحسینپورنگهبانیمیداد.دوروزبعد،
دربیمارستانطالقانیبهمالقاتشرفت.ایرجتسبیحبسیارزیباییداشتکهازمکه

برایشآوردهبودند؛خیلیدوستشداشت.موقعمالقات،علیعباسگفت:
ـچهتسبیحزیبایی!

ایرجتعارفکردوتسبیحرابهعلیعباسداد.بعدازخداحافظی،وقتیمیخواست
بهمقربرگردد،پشیمانشدودردلگفت:
ـکاشتسبیحرابهحسینپورنمیدادم.

هنوزدویستقدمدورنشدهبودکهعلیاکبر،برادرعلیعباس،دنبالاومیدوید.
وقتیبهایرجرسید،گفت:

ـداداشعباسگفتدستتدردنکنه.گفتاینتسبیحروبهشمابرسونم.
ایرجمتعجبتالحظاتیبهبرادرعلیعباسوتسبیحنگاهکرد.

ـآیااینجوانپاکازدلمنخبرداشت؟
ایرجاینجملهرابارهاباخودزمزمهمیکرد.
***

ایرجبعدازمأموریتچندباربهمنزلحسینپوروبهمالقاتاومیرود.اوفکر
میکردزخمیشدنروحیهیعلیعباسراتضعیفکردهاست،اماعباسکهایمانش
بهدریایعرفانوخداوصلبود،عالیتروبهترازقبلبود.تنهانگرانیاشاینبود

کهدرجبههحضورندارد.عباسموقعخداحافظیبهایرجمیگوید:
ـناهاربمان.یکغذایخوشمزهدرستکردهام.
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جوانشانزدهسالهایکهمادرنداشت،آبگوشتخوشمزهایدرستکردهبود.
ایرجیکباردیگرعباسرادرمیدانورزشیتختیخرمآبادمیبیند.بیندو
آموزشگاهمسابقهبودوعباستماشاچیآن.آقایپورفرخکهمربیآنهابود،به

شوخیبهعلیعباسگفت:
ـیهمسابقهیدوبادوتاعصابگذاریم؟

ـمنبادوتاعصاهمبرندهمیشم.
عباسنوجوانیباتقوابود.موقعنمازباحالتیعرفانیآراموطوالنینمازمیخواندو
همیشهمرتبوتمیزبود.زمانیکهدرجبههحضورداشت،شانهایکوچکدرجیبش
بودکهمرتبموهایشراشانهمیزد.اواهلشوخیهمبودوهمیشهدیگرانرابا
اسمخانصدامیزد.وقتیایرجراکهدوستنزدیکشبود،»ایرجخان«صدامیزد،

ایرجبهشوخیمیگفت:
ـبهمنمیگیخان،برامدردسردرستمیکنی.ممکنهبقیهفکرکنندمنپسر

خانهستم.
علیعباسبهشوخیمیگفت:

ـمنحالیمنمیشه؛توایرجخانهستی.
***

چندماهقبلازشهادتعلیعباسحسینپور،برادرش،علیاکبر،درسیزدهسالگی
عازممنطقهیدهلرانشد.پدرشکمینگراناوبود،چونسنشکمبود.امااو
دستپروردهیآقاجمعهبود.وقتیعلیاکبرازجبههبرگشت،علیعباسباخوشحالی
اورادرآغوشکشید.آنشبهمگیخوشحالپایصحبتهایدلیرمردینشستند
کهمردانزیادیحتاجرأتنمیکردندازنزدیکیجاییکهاینپسرسیزدهسالهرفته
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بود،ردشوند.
***

باآغازعملیاتخیبرعلیعباسدوبارهبهخطمقدمرفتوباایماناسالمیو
یقینیروشنکهبردلداشت،دوبارهبهسویجبهههایحقعلیهباطلرویآورد
ودرطولمدتیکهدرجبههبود،ازخودمدیریتوشجاعتهایفراواننشانداد.
درپشتجبهه،لحظاتیکهفراغتداشت،باوجوداینکهیکبارمجروحشدهبود،

بازهمتمریندومیکرد.
محمدقربانیمیگوید:

ـبچهها!گوشبدینیهچیزیدرموردآیتاهللبروجردی،مرجعبزرگشیعیاندر
چندسالقبلبراتونتعریفکنم.یکیازعلماتعریفمیکنهدرمحالتپایینشهر
تهرانمردیبودزورمندوقلدروزورگوکهبیشترقلدرهاوزورگویانتهراناز
اوحسابمیبردند.اینمرددراوجقدرتوقلدری،بارقهیرحمتحقولطف
حضرتمحبوبوجاذبهیعنایتدوستدلشراربود.اوبهمحضرآیتاهللالعظمی
بروجردیرفتوبازبانمخصوصخودبهآنعالمبیداروبینایآگاهگفت:آنچهدر
اینچمداناست،ازراهحرامبهدستآمده.اغلبصاحبانشرانمیشناسم،بهشدت
برمنسنگینیمیکند،بهمحضرشماآمدهامکهوضعمرااصالحوراهتوبهوانابه
رابهمنبنمایانید.آیتاهللالعظمیبروجردیدرحالیکهبهخاطرتوبهیواقعیآن
قلدراشکبهدیدهداشت،اوراصدازدوپنجهزارتومانازمالخالصخودشرابه
اوعنایتفرمودوگفت:جزشلواروعرقگیرهمهیلباسهایتراازتنبیرونکن.

واوراباحالیغرقدرخشوعواخالصدعاکرد.
آنمردبهتهرانبرگشتودرحالیکهغرقدرفروتنی،تواضع،خاکساری
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ومحبتشدهبود،پنجهزارتومانرامایهیکسبحاللقراردادوبهتدریجدر
کسبمشروعپیشرفتنمودتاسرمایهیقابلتوجهیبههمزد.اوابتدایهرسال
خمسدرآمدشرامیپرداختودرضمنبهمستمندانودردمندانهمکمکقابل
توجهیمیکرد.رفتهرفتهبهمجالسمذهبیراهپیداکردوعاقبتبنیانگذاریکیاز
جلساتمهممذهبیتهرانشد.تشکیلجلسهیمذهبیتوسطاومصادفباایامی
بودکهمندرحدود26سالازعمرممیگذشتوطلبهیحوزهیعلمیهیقم
بودم.درمحرموصفروماهرمضانهمدرتهران،درمجالسومساجدبرایتبلیغ
دینحاضرمیشدم.دوستیورفاقتمبااوطوالنیشد.سالیبهبستربیماریافتاد.
پیامدادبهعیادتمبیا.بناداشتمروزجمعهبهعیادتشبروم،ولیساعتیازدهشب
جمعه،اهلوعیالشرابهبالینشمیخواندوازتمامشدنعمرشخبرمیدهد.
بهنقلازاهلوعیالش،نزدیکبهنیمساعتماندهبهمرگش،بهمحضرحضرت
سیدالشهدا)ع(عرضهمیدارد:ازگذشتهامتوبهکردم.بهسلکنوکرانتدرآمدم.در
دربارتخدمتیخالصانهکردم.ثلثمرابهصورتپولنقدبرایمدتیطوالنیدر
صندوققرضالحسنهایجهتازدواججوانانقراردادم.آرزوییندارم،جزاینکه
لحظهیخروجازدنیاجمالتراببینموبمیرم.چندنفسیماندهبهمرگ،باحالی
خوش،سالمیعاشقانهبهحضرتحسین)ع(دادودرحالیکهلبخندملیحیبرلب

داشت،جانبهجانآفرینتسلیمکرد.
علیعباسگفت:»ماجرایجالبیبود.«

یکیازرزمندههاکهاهلتسننبودوبودندرکناربچههایشیعه،بهخصوص
عباسوهمچنینفضایجبههبراوتأثیرگذاشتهبود،ازقربانیپرسید:

ـمنبهخاطراینکهنانآورخانوادهامومشغلهیزیادیدارم،نمیتونمکتاب
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بخونم.سوادزیادیهمندارم،اماهمیشهاینبرامسؤالهکهشیعهوسنیکهدارای
یکپیامبرویکدینهستند،چرادربارهیبعضیازمسائلباهماختالفدارند؟

محمدقربانیلبخندیزدوگفت:
ـراستشمنمبارهااینسؤالروازخودمپرسیدم.سالهادرروستاکنارپدرم
کشاورزیکردموفرصتمطالعهنداشتم.حاالاگهجوابایندوستمونوبدی،منماز

شماتشکرمیکنمقربان.
رزمندهبهشوخیمحمدقربانیخندید،اماروبهدوستاهلتسننخودگفت:

ـخوبگوشبده،ازاولبراتدرستتوضیحبدم.اختالفاساسیشیعهو
سنیبرسرخالفتاسالمیومرجعیتدینیاست.اهلسنتامامترابهعنوان
رهبریاجتماعقبولدارند،ولیامامتبهمعنایمرجعیتدینیوبهمعنیوالیترا
نمیپذیرند.اهلتسننبرایهیچکسحتابرایبزرگانمذهبخود،چنینمنصبی
راقائلنیستند،ازاینرو،عصمترادراماموخلیفهالزمنمیدانند،ولیشیعهامامان
خودرامعصومازخطامیدانند.شیعیان،پیروحضرتعلیومعتقدبهجانشینی
بیواسطهیآنحضرت،بعدازپیامبرگرامیونصوتصریحوالیتآنحضرت
درغدیرخمازطرفپیامبراکرم)ص(هستندکهدرپیآنپیامبراسالممردمرادر
صحرایگرموسوزانُخممتوقفکردوبابیانخطبهای،فرمود»منکنتمواله
فهذاعلیمواله؛هرکسمنموالوولّیاوبودهام،علیموالوولّیاواست.«به
همینمناسبتآیهی62سورهیمائدهنازلشد.اینحدیثدرمنابعوکتابهای
معتبراهلتسننهمنقلشدهاست.بهاعتقادشیعیان،والیتوامامتحضرت
علی)ع(درقرآنکریمنیزموردتأکیدقرارگرفتهوشأننزولآیهی55سورهی
مائده،کهبهآیهیوالیتمعروفاستونیزبسیاریدیگرازآیاتقرآنکریم،
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دربارهیحضرتعلیاست.
رزمندهیاهلتسننکهنامشعبداهللبود،لحظاتیدرسکوتآنرزمندهراتماشا
کرد.گوییتابهحالدرموردشیعیاناینگونهنشنیدهبود.رزمندهدسترویشانهی

اوگذاشتوگفت:
ـدرهرصورتحضرتمحمد)ص(کهبهپیامبررحمتمعروفه،پیامبرهمهی
مامسلمانانه.اینکهمنوشمادریکجبههبادشمنمیجنگیم،میرسونهکهمابا

همبرادریم،درسته؟
عبداهللبالبخندگفت:

ـخوشحالمکهدرکنارشماهستم،فقط.....
ـفقطچی؟

ـاگهمنبخواممثلشماباشموعلیبنابیطالبروبهجایخلیفهیچهارم،به
امامتقبولداشتهباشم،بایدچکارکنم؟

بالبخندنگاهشکردوگفت:
ـهیچی.فقطکافیهکهازتهدلتدوستشداشتهباشیووقتیشهادتینمیگی،
 بعدازشهادتدادنبهیگانگیخداوپیامبریحضرتمحمد)ص(بگیاشهدواَنَّ

علیولیاهلل؛همین.
ـمنمیخوامعلیرودوستداشتهباشم.آخهیهشبخوابشودیدم.داشتماز
یکپرتگاهیمیافتادمکهیکیدستموگرفت.بهشگفتمتوکیهستی؟گفت....
عبداهللبغضشگرفتولحظهایسکوتکرد.رزمندهدوبارهدسترویشانهاش

گذاشتوگفت:
ـخوشبهحالتمرد!موالهرکسیرواینطورینگاهنمیکنه.توبرگزیدهشدی
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کهپیروواقعیامیرالمؤمنینعلی)ع(باشی.
عبداهللبغضشرافرودادوگفت:

ـتوخواببهمگفتمسلمونیتمبارکباشه.منامیرالمؤمنینعلیابنابیطالب)ع(
هستم.

عبداهللدوبارهآرامشروعبهگریهکرد.رزمندهشانهاشراکمیتکاندادوبا
لبخندیزیباگفت:

ـبهتکهگفتم،توبرگزیدهشدی.حاالبهترهموقعنمازمثلماوضوبگیریو
وقتاذانواقامهامیرالمؤمنینعلی)ع(روولیخدانامببری.

اشکخودراپاککردوگفت:
ـباشه.اینازخوشبختیمنهکهدرکنارچونشماییهستم.

ـنه.اینماهستیمکهبهخاطرکسیکهموالبهشنظرکرده،موردرحمتقرار
میگیریم.

وقتیموقعنمازمانندشیعههاپشتسرعلیعباسقرارگرفت،اشکدرچشمانش
حلقهبستهبودوعلیعباسبالبخندیروحانیازاوتقدیرکرد.
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سال62،علیعباسبرایباردوممجروحشد؛عملیاتخیبر،ساحلدجله،یگان
امامرضا)ع(.علیعباسبعدازبهبودی،باپایزخمیتمرینمیکرد.حتاهمانروزها
بهمسابقاتجواناندررشتاعزامشد.بعدازمسابقهبهکناردریارفتند.دوستانش
همگیلختشدندتاتنیبهآببزنند،اماعلیعباسآنقدرحیاداشتکهاینکاررا

نکرد.آقایپورفرخبهاوگفت:
ـاینهمهراهاومدی،کمیشناکن.حیفنیستتاکناردریابیایوشنانکنی.

علیعباسبالباسواردآبمیشود.حجبوحیایذاتیاوزبانزدخاصوعامبود.
***

علیعباسدرکنکورسراسریدانشگاهعلوماسالمیرضوی،برایکسبمعارف
اسالمیثبتنامکرد.باقبولشدندردانشگاهدورهیتازهایدرزندگیاوآغازشد.
درراه،وقتیبهمشهدمیرفت،دستبهقلمبردومکنوناتقلبیاشرااینچنین

نوشت:
ـامروزساعت8/5شببهحولوقوهیالهیبهعزمزیارتمرقدمطهرثامناالئمه
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ازخرمآبادبهسویتهرانحرکتکردیم.منمدتهابوددراینانتظارمیسوختم.
شوقایندیدارمرابهوجدیشگفتانگیزدرآوردهبود.اینبرایمنهجرتیاستاز
انتهابهابتدا،ازتاریکیوظلمتبهپرگشودندرنورورحمت.منامیدمبهخداست...
ایخدا!ایخدایقادر!اینبندهیناچیزغرقدرمعصیتگناهوآلودگیرا،کهبرای
بازگشتبهتوقدمیراسخبرداشته،یاریفرما.ایخدا!منبرایواسطهقراردادن،
شفیعقراردادناینعزیززهرا،ایغریبالغربا،بهاینمکانمقدسآمدم.اینزیارت
راازماقبولبفرما.بهحقثامناالئمه،گناهانگذشتهیمراموردبخششوعفو
قراربده.علیعباسهرروزبعدازنمازصبحبازیارتامیناهللبهامامرضا)ع(سالم
میداد.آنقدربهحرممشرفمیشدکهبهاومیگفتندکبوترحرم.دریکیازروزها
کهخبرشهادتیکیازدانشجویاندانشگاهراآوردند،علیعباسدروصفجنگ

مقالهایزیبانوشت:

ـ جنگ عراق توطئه ای دیگر 
بسماهللالقاسمالجبارین.بهنامخدایدرهمکوبندهیمستکبرین،بهنامخدای
یاریدهندهیمستضعفینوبهنامخدایخمینیکبیر،بتشکنزمان.انقالب
اسالمیایرانبهرهبریزعیمعالیقدرخمینیکبیروهمتامتشهیدپرورمان
وتوفیقخدایتبارکوتعالیدرروز22بهمنسال1357بهپیروزیرسید.
انقالبیکهازبطنتودهیمسلمانجوشید.انقالبیکهبراساساناهللالیغیر
)سورهیرعد،آیهی11(بهحرکتدرآمد.انقالبیکهصدایهمچونشیرغرانش
تاجوتختطاغوتزمانراسرنگونساخت.انقالبیکههمچونزلزلهدرآن
سویمرزهایایرانکاخظلموجوراسرائیل،آمریکاوشورویخائنوغاصب
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رالرزانید.انقالبیکههفتادهزارشهیدوصدهاهزارزخمیدرراهاحیایاسالم
عزیزنثارکرد.انقالبیکهامامامتآنراباالترازانقالبصدراسالممیشمارد.
انقالبیکهسکوتپانزدهسالهیعلیوارخمینیکبیررادرهمشکست.انقالبیکه
تئوریهایروشنفکرانهوذهنگرایانهیکمونیستهایبینالمللیرابهبنبست
کشانید،چراکهدیدندانقالباسالمیایرانباشعارطنینافکناهللاکبرواستقاللو
آزادیوجمهوریاسالمیوباهمینشعارهایتوحیدیبهپیروزیرسیدوباشعار
الشرقی،الغربی...وپیشبهسویعدلالهیپیشمیرودتاآنجاکهماّدیون
درصدنددریابندکهاینشعاراهللاکبرچیستکهملتایرانباگفتنآنوبامشت
گرهکردهبهمیداننبردآمدهوخونخودرانثاراسالممینمایندوخالصهدیدندکه
انقالبایرانبرخالفتزامپریالیستها)هیچانقالبیپیروزنمیشود،مگراینکهبه
ابرقدرتهاوابستگیداشتهباشد(بههیچکدامازابرقدرتهامتکینبودهوباتکیهبر
اهللپیروزمیشودودرمقابلدوامپریالیسمزمان)شرقوغرب(ایستادهاست...اینان
اسالمرانشناختهاندودرتحلیلانقالباسالمیایرانعجزوناتوانیشانآشکارتر
میشود.ایناننمیتواننددرککنندانقالباسالمیایرانبعدیخداییداردواین
خدایتبارکوتعالیبودکهتاپیروزیانقالباسالمیمانحجتخودرابرماتمام
کردهوبرمامنتگذاشتهودررویزمینحجتیچونخمینیکبیرازتبارحسین)ع(
راقراردادهکهباصدایهمچونشمشیربرندهیمالکاشترخود،دشمناصلیرا
آمریکاودشمنشمارهییکانقالباسالمیوخلقهایزیرستممعرفیکردهو
میگویدآمریکاملیتیشیطانیداردونبایستیدرمقابلشسازشنمودوازطرفی
دیگرصهیونیسمبینالمللرابهعنوانجریاننفاقدرسراسرجهانودیوانساالری
حاکمبرروسیهبهعنوانجریانکفرزمانبهامتانقالبیایرانوامتهایمحروم
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سایرنقاطجهانمعرفیمیکند.اینانقالبنهتنهاهمچوندریایخروشانموجش
سراسرخاورمیانهیعربیرادربرگرفته،بلکهدنبالهیاینموجبهبلوکغربهم
گسترشیافتهوکاخهایفراعنهیغربرانیزبهمخاطرهانداختهاست.صهیونیست
بینالمللوامپریالیزمهایشرقوغرببرایمنهدمساختناینانقالبالهیازهیچ
کوششوحیلههایشیطانیفروگذارنبودهاند.دستبههرحربهیشیطانیزدهتا
کهاینانقالبرابهخیالخامخودازهمبپاشندونگذارندامتهایمحرومشاناز
محتوایانقالباسالمیایرانمطلعگردند،زیراتاحدیدانستهاندکهاسالمآنچنان
قدرتیداردکهاگرامتهایزیرستمشانازایناسالمانقالبیمطلعگردند،یکشبه
تاجوتختشانبربادرفتهودرنتیجهبادستگاههایتبلیغاتیغولپیکرخودسعیدر

منحرفساختنانقالبدارند.
انقالباسالمیایرانامپریالیستهایشرقوغربرابههمنزدیکساختتا
آنجاکهدستدردستهمدادهونقشههایمشترکیبرایمحدودساختنانقالب
اسالمیدردرونمرزهایایرانمیکشندوباحربههایدیگرنظیرتحریماقتصادی
ومحاصرهینظامیفکرمیکنندمیتوانندخمینیکبیرراازموضعضدامپریالیستی
ذرهایپایینآورند.ایندوابرقدرتچونفرعونکهادعایخداییمیکرد،میخواهند
ازاینکهدیگرزماناستحمارواستعمار برتمامیجهانحکومتکنند،غافل
خلقهایزیرستمبهدرآمدهوهماکنونازهرگوشهیدنیاندایآزادیخواهیو

استقاللطلبیبرمیخیزد.
بیدارشدهاندودشمنخودراخوبشناختهاند.دیگر دیگرخلقهایمحروم
نمیتوانند جهانی، صلح بشر، حقوق عوامفریبانهی شعارهای با امپریالیستها
امتهایمحرومرااستعمارواستثمارنمایند.آنهافهمیدهاندکهاینشعارهااز
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حیلههایشیطانیدمکراتهایحیلهگراست،زیرامیدانندچونگذشتهبرایبه
زیرکشاندنکشورهایمحرومنمیتوانندازحملهینظامیاستفادهنمایند،بهویژه

افتضاحواترگیتوویتنامچهرهیپلیدشانرادرتاریخسیاهنمود.
امپریالیستخونخوار،آمریکایجنایتکار،پسازپیروزیانقالباسالمیایران
کهموجودیتخودرادرمخاطرهمیبیند،بهکمکایدئولوژیسازمانهایمخوف
پنتاگونوسیابرایمنهدمساختنانقالبایراندستبهنقشههایشومیمیزند.
ابتداازکردستانآغازمیکنند،زیراکردستانازموقعیتاستراتژیکی)کوهستان
همجوارعراق(خوبیبرخورداراست.ازطرفدیگر،ازتضادبیندومذهبتشیعو
تسننظلممضاعفیکهدرزمانطاغوتبهکردهایمحرومشدهوازاحساسات
ناسیونالیستیآنهابرایایجاداغتشاشومخالفتبارژیمجمهوریاسالمیبهنحو

احسنمیتواننداستفادهنمایند.
شیطانبزرگبرایتحققاینامر،مزدورانداخلی،فراریانطاغوتیوچپهای
آمریکاییرابههمراهساواکیهادراینمنطقهجمعآورینمودوازطریقدولت
دستنشاندهیخود،یعنیعراق،ازهرجهتآنهاراحمایتمینمایندوشایدفکر
میکرداینگروههایوابستهبامشیمسلحانهیخودمیتوانندرژیمرابهزانودرآورند
ومیخواستنددامنههایایناغتشاشرابهمناطقدیگرایرانیعنیترکمنصحرا،
تبریز،بوچستانو...بکشانندکهباهوشیاریامتقهرمانایرانتحترهنمودهای

امامامتاینتوطئهخنثاگردید.
آمریکا،شیطانبزرگ،میدیدکهاغتشاشداخلینهتنهاایرانراازحرکتو
موضعضدامپریالیستیاشنینداخت،بلکهاینموضعضدآمریکاییخلقمحروم
ایرانحادترشدهومنجربهتسخیرالنهیجاسوسیودستگیریجاسوسانآمریکایی
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گردید.شیطانوقتیدیدکهالنهیجاسوسیومسئلهیگروگانهایآمریکایی
افکارعمومیرابهخودجلبکردهوبهویژهانعکاساینجریاندردیگرممالکزیر
ستممنجربهاشغالالنهیجاسوسیسفارتخانههایآمریکادرآنمناطقگردیده،
برایمنحرفساختنافکارعمومیازجنایاتخودشجریانمسجدالحرامرابهوجود
آوردتاکهافکارعمومیازسفارتبهمسجدالحرامسوقپیدانماید.شیطانوقتیاز
حربههایشیطانیخودبرعلیهایراننتیجهایندیدوازطرفیچهرهیسیاسیخود
راازدستدادهبود،برایاحیایچهرهیخوددستبهحملهینظامیبهظاهربرای
نجاتگروگانهاودرباطنبرایمنهدمساختنانقالباسالمیایرانمیزند،امابه
لطفخدایتبارکوتعالیانقالباسالمیایرانشیطانراازخنثاکردننقشههایش
آنچنانگیجودیوانهکردهبودکهدستبهحربهیدیگریمیزند،ولیاینباردست
کثیفشیطانازآستینصدامتکریتیکافربیرونمیآید.شایدازاینطریقبتواند

ایرانرامنزویسازد.
***

عباسدردانشگاهباجوانانیمؤمنوانقالبیمانندزارع،محمودیان،حسینعظیمی
واویسیدوستشد.درسوتزکیهینفسجزءجداییناپذیرزندگیعلیعباسشده
بود.همزمانباتحصیلدردانشگاه،درحوزهیعلمیهینوابمشهدمقدسنیزطلبه
شد.درزماندانشجوییاتاقعلیعباسروبهرویگنبدامامرضا)ع(بودواوهرشب

باامامصحبتمیکرد.همکالسیاشمیگوید:
ـاززماندانشجویی،نوعلباسپوشیدنعباسکههمیشهسادهوبیپیرایه
بود،برایمنشگفتیداشتوهموارهدرجستوجویپاسخیمناسببرایآن
بودم.روزیبههمراهعباسدرجلویگردانقدممیزدیم.پسازصحبتهای
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زیاد،درموردفلسفهیپوشیدنلباسسادهوبیپیرایهاشازاوسؤالکردم.او
صمیمانهدستشرارویشانهامگذاشتوگفت:هیچدلمنمیخواستراجعبهاین
قضیهصحبتکنم،ولیچوناصرارداریبدونی،براتمیگم.انسانبایدغرورو
منیتهایخودراازمیانبرداردونفسشراتنبیهکندوازهرچیزیکهاورابهرفاهو
آسایشمضرمیکشاندوعادتمیدهد،پرهیزکند،تانفساوتزکیهوپاکشود.ما
نبایدفراموشکنیمکههرچهدرایندنیابهانسانسختبگذرد،درآندنیاراحتتر
است.دیگراینکهتزکیهوسرکوبیهواینفسموجبخواهدشدتاانسانبرای

کارهایسختتروباالترآمادگیپیداکند.
روزیاستاددرجمعطالبجوانحوزهیعلمیهینوابمشهدبرایآنهاسخنانی

گفتکهدرپوستوگوشتوقلبعلیعباسرخنهکردواورابهاوجبرد.
ـامشبدرموردسربازیامامزمانوورودبهعالمشیرینولذتبخشطلبگی
صحبتمیکنیم.چقدرشیریناستکهمهرسربازیامامزمان)عج(برپیشانیمازده
بشهوماتماماوقاتمونرنگوبویخداداشتهباشه.شایدیکیازباالتریننعماتی
کهمیشهتصورکرد،همیننعمتطلبگیاست،چراکهمافقطیکبارتوایندنیا
زندگیخواهیمکردوقرارهباهمینیکبارزندگیبرایابدخودمونتوشهجمع
کنیموچقدرعالیمیشهوقتیکهتوهمینزندگیزودگذردنیا،تومسیریباشیم
کهامکانبیشتریناستفادهروازتکتکلحظاتمونبرایدوستیوقربخدایعزیز

ونوکریامامزمان)عج(داشتهباشیم.
بندهخودمدانشجوبودموبعدازدانشگاهواردحوزهیسفیرانهدایتقمشدمو
االنخدایمهربانخودمروشکرمیکنمکهسربازامامزمان)عج(هستمانشاءاهلل.
نمیدانمازدورانشیرینحجرهنشینیبگمکهبهقولاستادحجرهنشینیمثلاعتکاف
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میمونه،کهشمابهترینفرصتروبرایبندگیوخودسازیداری...اونرفاقتها
ومهربونیطلبهها....اوننمازشبهایشیرین.اونسحریهایدستهجمعیکه
طلبههابرایروزههایمستحبیبیدارمیشدن...اوندعاهایآلیاسینکههرشب

توحجرههابرگزارمیشدوخیلیازشیرینیهایحجرهنشینی.
طلبگییکعنایتخداییاست،چراکهاوقاتشمابانیتخالصیکهداشته
باشی،یکسرهعبادتخداخواهدبود.تحصیلعلمدینکهاینهمهسفارشاهل
بیت)ع(است.هدایتمردم.دوربودنازبسیاریازگناهانوتوفیقاتبسیاریکهدر
عالمطلبگیوجوددارهوبسیاریازعنایاتخاصامامزمانکهتانچشی،ندانی...

لذتهاییهستندکهفقطبایدچشید.
ایشیعهیامامزمانکهاینمطلبرومیشنوی!ایدوستعزیز!اگهواقعًا
میخوایتوعالمخودسازیورفاقتوبندگیخداباشی،بیاوسربازامامزمان
باش.بگوپسرفاطمه!امامزمان!منآمدهامنوکرشماباشم!ایگلزهرا!خودت
کهمیدونیمننهدنبالپولم،نهدنبالمقاموشهرتونههیچچیزدیگه.من
میخوامبندهیخداباشم.لذتدوستیخدارومیخوام.منشمارومیخوام.خود

شمادستمنوبگیر.
دوستانمافقطیکبارتوایندنیازندگیخواهیمکردوفقطباهمینیکبار
زندگی،ابدوزندگیهمیشگیخودمونروخواهیمساخت.کمیتوهمینواژهیابد
فکرکنید:ابد،ابدوبرایابدخودمونبایدآمادهباشیموطلبگیشایدبهترینموقعیت

روبرایساختنابدفراهممیکنه.
اگهفقطبرایخداونهبرایچیزهایدیگهواردطلبگیبشید،انشاءاهللخدای
مهربانلذتهاییروبهشمامیچشاندکهنهگفتنیاستونهشنیدنی.فقطچشیدنی
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است.بهقولآیتاهللبهجت،اگهپادشاهانعالممیدانستندانساندرنمازچه
لذتهاییمیبرد،هیچوقتدنبالاینلذایذمادینمیرفتند.

***
علیعباسدرماهمحرممانندهرساللباسیمشکیپوشید؛لباسیکهعشقامام
حسین)ع(رافریادمیکردوعلیعباساینعشقراباشیرازمادرشلعلبانوگرفته
بود.روزهاییکهلعلبانویمهربان،اورادربغلگرفتهوبهمجالسروضهیامام
حسین)ع(میبردواورابیشترازهرسالعاشقمکتبحسین)ع(میکرد.وقتی
لباسمشکیمحرمبهتنکرد،اینجمالتزیبارادروصفعزیززهرا)س(نوشت:

دست نوشته ای در وصف امام حسین)ع( از علی عباس حسین پور 
سالمبرتوایعاکفخلوتسرایدوست.مخلوقتماشاگهرازوازماسوای
بینیاز.سالمبرتوایفاضل،کاملوعابد،کهعشقدرتونشئتگرفتودرجهان
شورافکند.شمعراآتشبهجانشدوپروانهراسوختنولبفروبستنآموخت.
درصبحدمنینوابهمرغانخوشالحانسحرچهآموختیکهاینانهربامدادبانوای
سحرانگیزوشورافکنخودغلغلهدرچمنایجادواعجازمیکنند.توبرآبتبلور
روشنضمیریهستیکهتمامحلواتاحمدیوصفاتمرتضوی،کماالتفاطمی،
حلموشکیباییحسنی،شجاعتوشهامتحسینی،یکجادرزجاجهیپرفروغت

متجلیگردیدهاست.
***

مجروحبودنعلیعباسراهمدانشگاهیهایشتابعدازشهادتشنمیدانستند.
درزمانیکهدرمشهدمقدسودرکنارعزیززهرا)س(نفسمیکشیدوپایدرس
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اساتیدبود،روزیقلمبهدستگرفتوبرایانقالبیوناینچنیننوشت:

دست نوشته ی علی عباس در مورد انقالب
»مشعلههایقیام«بهپاسقیام19دیهیجانلحظههایانفجارآتشفشان
ستارههای19دیبرایهمیشهدردلتاریخماندگارخواهدماند.ناتوانیقلمدر
ستایشاینقیامورسانیدنپیامازآنهمهتالشدرمسیرپیدایشتابشنور
آرامشبخشندهوحیاتبخشاحکامدرخشانانسانسازاسالمراپنهان،چراکه
آزادگیوآزادینیزچگونهتوصیفگردد.غزلوارهایحاصلتفکرشاعرانچند،
روشنوآگاهتوانانعکاسانوارمقدسآنانفجاررادرآیندهیزمانودربسترادب
دورانبرایماندگاریعظمتآنشعاربزرگ،شایستهوبایستهنبودکهقیامدی
قیامدیگریاست.آنروزشبشببود.تاریکتاریک.منآسمانراهمیشهروشن
ازآبیخوددیدهاموپرازنشانههایآتشافروختهستارههایدرخشانروزبرایمن
عجیببوددرباورشبسسختواندیشهاشنامالیمودشوارینمود.امابرادر
تلخیشبراهمبایدباورکرد.سکوتهمحقیقیاست،گرچهشکوهفریاددرآن
سست،اماآنچهکههست،همیشهشکوهمنداست.تاریخکهسرانجامشبهآسمان
نرمولطیفآبیمیپیوندد،نیکوستکهدرورایآنپرچمسبزرنگگرفتهازسرخی
خونشهیدانقیام19دیهایشمادراهتزازبهنشانپیروزیحقبرباطلاستکه

گواهرفتنباطلاست.جاءالحقاستوزهقالباطلاست.
آریبرادرازسخندورنگردیم.شبرامیگفتمکهبسسهمگینبودوسنگین.
میدانیدمعنایاختناقتنفسمارابسدشوارقفسههایسینهمانرابسیارفشردهو
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حنجرههامانرادرسرطانمرگجاوداننمودهبود.بسیاریشبراباورکردهبودند،
وجودخفاشانپسترادردعوتبهنظامپلیدشبآوایشومجغدیأسدرجابهجایی

دیارشبگرفتهدرخیابانهایافسونشدهبلندبود.
آنانکهشبراباورنکردهبودند،غمگینوافسردهبهکنجیخلوتدرگوشهای
افسوسلحظههایشادمانیپیروزیرادرقطراتسرشتشانجاریبرگونههای
سرخرنجیدهشانبرتقدسانفجاربرگزیدهبودندوگروهیدیگریأسراایمان
آوردندودرانتظارموعودیکهماهموجودشراباورداریم،درجازدند،غافلاز
آنکهموعوداسمدرانتظاراذنخدایمردماستکهبگویدهاناینکصداهای
طبلهایانباشتهازآهن)حدید(آمادگیخویشبرایجویشطریقرویشخود
اعالممیدارد.هنگامهیوفایبهعهداست.لحظهیدیدارتودههاباخداستبیا!
آریفراموشکردهبودندویانهبرایاینکهآسایشعزلترابررنجشجنگبا
ستمبرنگزینند،بهافسانههاییدلخوشکردهبودندودراینمیاندژخیمهرلحظه
دژخیمترگشته.دیگرچهنیازیبهحجابوپوششبرایزنانتان،برهنهگردیدتا
چشمانفرعونزمانتاقلبسنگخونخواربزرگقرنشادمانگردد.هانتوای
پور!فریادجهادحوزههایعلموشرفخاموشگردیدتاتاجوتختمنبرقرارماند.
اما19دیفریادپایانحکومتجباربود.عمامههایخونینونعلینهایپارهپاره
انباشتهدرخیابانهایقمدر19دیسال56سندآزادیانسانهاراامضاکرد.
قیامروحانیتمبارزهموارهدرصحنه،رهبرانپیشتازانهمیشهیقیام،طالیهداران
حکومتآزادگان،مستضعفانمتقیآرامششبرابرهمزد.آتشفشانخاموشرا
برافروختودرانفجارمقدسآتشفشاننوزدهمازقلهیدهمینسال56دردلشب
هزارانستارهدرخشیدوفریادزدکهدر22بهمن57اهریمنمیمیردوزندگیبه
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جایمرگوحیاتآزادیبهجایذلتوزبونیپایمیگیرد.والسالم....
***

علیعباسچندینباربهجبههاعزامودوبارمجروحشد.هردوبارهمرانپایش
مجروحشدهبود.اونایبقهرماندوومیدانیکشوربود.اینامرسببشگفتی
مربیاششدهبودکهچراهردوبارمجروحیتشازناحیهیپااست.عباسبههمین
خاطردیگرنتوانستورزشدوومیدانیراادامهدهد.اووقتیدانشجویرشتهی
معارفدردانشگاهاسالمیرضویوطلبهیحوزهیعلمیهیمشهدشد،هنوزنایب
قهرماندوومیدانیکشور،مربیقرآنبسیجخرمآبادوازمؤلفانکتابالمعجم
المفهرسفیصحیفهسجادبود.عباسنمازشرابسیارباآرامشوخشوعمیخواند.
بعضیوقتهاکهفراغتبیشتریداشت،آیهیإیاکنعبدوإیاکنستعینراهفت
بارباچشمانیاشکبارتکرارمیکرد.اوهمیشهنمازشرادراولوقتمیخواندوبقیه
رانیزبهنمازاولوقتتشویقمیکرد.بعدازبرگشتنازجبهه،سخنانشدلنشینتر

ازروزهایقبلبود.
قبلازمجروحیتدوم،دوبارهبهمسابقاتاعزامشد.دررشت،بروجردو...همهجا
اولمیشد.وقتیبهاولباسگرمکنمیدادندتابرایمسابقاتبپوشد،اصاًلاعتراض
نمیکرد.بعضیازبچههااگررنگلباسرادوستنداشتندیااندازهشاننبود،لباسرا
عوضمیکردند،اماعلیعباسبستهرابازنکردهتشکرمیکردودرگوشهایلباسش

راعوضمیکرد.اواصاًلبهدنیادلنبستهبود.
***

سال63،علیعباسقصدکردبازهمبهجبههبرود.دوستانشمیگفتند:
ـتوکهچندباررفتیجبههودینخودترواداکردی.بموندرسبخونودر
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اینسنگرمردمروارشادکن.
اماگویینیروییفوقارادهیعلیعباسودرکباالییازایثاردروجوداینپسر
بودکهدوستانشازاومطلعنبودند.علیعباسبرایدیدنخانوادهاشبهخرمآباد
رفتتابرایآخرینبارآنهاراببیند.یکشبدرکنارپدربهسربردتااوراازدیدن
خودسیرابکند.مادرهمدوسهسالاستکهدارفانیراوداعگفتهاست؛جای
خالیاوبسیارعباسرااذیتمیکرد.لحظاتیباعکسمادرصحبتکردوبرسر
مزاراوحاضرشد.همخداحافظیمیکندوهماجازهمیگیرد.آنشبدرجمعی
خانوادگیهمگیدورسفرهجمعمیشوندوعلیعباسباهمهخوشوبشمیکند.
هیچکسنمیداندکهقراراستاوفردادوبارهبهجبههاعزامشود.موقعخداحافظی،
پدرباچشمانیاشکبارسعیمیکندتازماندورشدنعلیعباس،بغضخودرادر

سینهخاموشکند.پسررابهخدامیسپاردودردلمیگوید:
ـاوامانتخودتاست.مناورابهتومیسپارموهرسرنوشتیبرایشرقمبزنی،

راضیبهرضایتوهستمایحیدادار!
آقاجمعهدرراکهمیبندد،اینشعررادروصفدورشدنعزیزخودمیخواند:

گلیبهدستتودیدیموکولهایبردوش/هنوزماندهسخنهایآخرتدرگوش
وکفشهایتورامادرتچهمحکمبست/نیامدیدچراکفشهایخاکیپوش؟
درآنشبیکهتورفتیتمامشهرشنید/کهخواندساقیکوثر:بیاعزیزوبنوش

***
علیعباسگوییازشهادتشخبرداشت.موقعخداحافظیبهکوچکترینبرادرش

گفت:
ـراستی!اگهشهیدشدم،حجلهامراداخلکوچهمیگذاریدیاحیاط؛کدامگوشه
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بهتره؟
برادرکوچکبهشوخیگفت:

ـهرجاشمادوستداشتهباشیداداشی!
یکروزبادستخطخودرویدربحیاطمنزلشاننوشت:»منزلشهیدعلیعباس

حسینپور«.آننوشتهبعدازشهادتشسالهایسالبهیادگارماند.
یکروزقبلازآخریناعزام،بهدیدنبرادرشمیرود.برادرشدرسپاهمشغول
خدمتبود.آنموقعدرسپاهبحثدرجهمطرحنبود،اماوقتیعلیعباسوارداتاق
شد،بهبرادراحترامنظامیگذاشتوبعداحوالپرسیوروبوسیکرد.آنروزآخرین
دیدارعلیعباسبابرادرشبودوکسینمیدانست.علیعباسکلیبابرادرش
خوشوبشکرد.موقعخداحافظیبهبرادرشمیگویدکهراهیجبههاستواز
اومیخواهدبرایشدعاکند.برادراورابهخودمیفشردوبرایشآرزویسالمتی
میکند.خودنمیداندچرااینباربغضیخاموشگلویشرامیفشارد.مگراینباربا

دفعاتقبلکهعلیعباسبهجبههمیرفت،چهتفاوتیدارد؟!
علیعباسازخانوادهخداحافظیمیکند،حاللیتمیطلبدوراهیمشهدمقدس
میشودتاازآنجاهمراههمدانشگاهیهایشبهمحلاعزامرزمندگانبرود.در
دانشگاهمشهدازدوستانشهمخداحافظیمیکند.چندتاازدوستانشبهشوخیبه

اومیگویند:
ـخدابیامرزدتعلیعباس!

ـبویشهادتمیدیها!مواظبخودتباش!
ـنورباالمیزنیعباسآقا!

ـآخکهچهحلواییبخوریمما!
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ـاذیتشنکنیدبچهها!نمیتونیدببینیدیکیزودترازشماشربتمینوشه؟
ـمنکهمیگمتومراسمتچلوکباببَِدن،مندوستدارم.

علیعباسدرظاهرباشوخیدوستانشهمراهیمیکند،اماگوییمکنونات
قلبیاشاززبانهمکالسیهایشجاریمیشود.

آقایاویسیکهبهعلیعباسخیلینزدیکبود،باحالتیدگرگونوآرامگفت:
ـامااگهرفتی،بازهممعرفتتونشونبدهوماروهمشفاعتکن.

همگیدرسکوتبهاویسینگاهکردند.لبخندازرویلبهمهمحوشد.علیعباس
آنروزمانندهمیشهدفترشراکههمیشههمراهشبود،بازمیکندوقبلازاعزام
بهجبههمینویسد»ایکاشامامرضا)ع(راباردیگرزیارتکنم.«اینیادداشتیا

وصیت،ارادتاوبهامامرضا)ع(راثابتمیکند.
علیعباسباچندنفرازدوستانوهمکالسیهایشواردمنطقهمیشود.سال64
استواوطلبهایمخلصوملبسبهلباسپیامبر)ص(.وقتیلباسشراعوضکرد
ولباسخاکیجبههراپوشید،چفیهاینیزبهدورگردنپیچید.بازارع،محمودیان،
عظیمیواویسیاعزامشدهبود.یکبارسعیدمحمودیاندرجمعدوستانازخداوند
خواستیکسالبهاومهلتبدهدتاکارهایناتمامشراتمامکندوبعدبهشهادت
برسد.بعضیدوستانشبهاینمطلبلبخندزدند،اماعلیعباسلحظهاینگاهش
کردوهیچنگفت.شایدبویبهشتراازشهیدمحمودیانمیشنیدکهجوانیبسیار

پاکبود.
***

عملیاتلشکر،دراروند،همراهدوستانشدردانشگاهرضوی، عباسدراطالعاتـ
غواصیمیکرد.باتوجهبهابعادگستردهیعملیاتوالفجر8علیعباسوهمرزمانش
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بهعنواننیروهایغواصمسئولیتشناساییمنطقهازجملهاروندرودوموانعدشمن
رابرعهدهداشتند.اروندرودکهبهرودخانهیوحشیمعروفاست،درطولشبو
جزرومددریا،باموجهاییبزرگترازسهمترمانعانجامهرگونهعملیاتمیشود،
ولیغواصاناطالعاتـعملیاتباتوکلبرخداوکمکازاو،توانستندبراین

رودخانهفائقآیندوعملیاتشناساییموانعدشمنراانجامدهند.
درسایرعملیاتهایدفاعمقدسانجامسهکارشناسایی،تخریبوازبین
بردننیروهایکمکیدشمنرایکنیرویایگانتخصصیجداگانهانجاممیداد
ومهمترینمسئلهجنگبود،امادرعملیاتوالفجر8بهدلیلشرایطخاصو
پیچیدهیاروندرود،نیروهایغواصاینسهوظیفهراانجاممیدادند.علیعباس
درشبعملیاتوالفجر8جزونیروهایغواصبودکهاینسهمسئولیتدشوار
رابهخوبیانجامدادندومنجربهفتحشهرفاوعراقشدند.آنجاگروههایبچهها
رابرایآموزشغواصیتقسیمکردهبودند؛درزمستانسال64.آنهاچهلروز
آموزشخیلیسختوخستهکنندهایدیدند.شبهایزمستان،گاهیچهارتاشش
ساعتیابیشتر،رزمندههاداخلآببودند؛بالباسغواصی.بعدپیادهرویداخل
نخلستانبود،یعنیآموزشمانورپارتیزانیدرنخلستان،آمادگیبرایجنگشیمیایی،
نبردتنبهتنو....قراربودوقتیازاروندردمیشوند،بعضیشاننخلستانهارا
پاکسازیکنند.نیرویپیادهوسبکچهارپنجکیلومترآنطرفنخلهامیرفتندتا

برسندبهجادهها،آنهاراببندند،سپسسایرنیروهاشروعکنند.
شیرینیچهلپنجاهشبآموزشهاینظامیخیلیسختوخستهکننده،ارتباطبا

بچههابود.فضایآنجابهشدتمعنویوکمنظیر،شایدهمبینظیربود.
ازآموزشهایبهآنسختیکهبرمیگشتند،گاهیپابرهنهداخلنخلهاراه
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میرفتندوخارهاینخلپاهارامجروحمیکرد.وقتیبهپایگاهبرمیگشتند،چند
ساعتوقتبودبرایخوابواستراحت،امابعضیمانندعلیعباس،میرفتندداخل
نخلستانهایپایگاه.آنجاچندقبرکندهبودند.داخلقبرهامشغولنافلهوختمقرآن

ونمازقضاونمازشبمیشدند.
گاهیآنقدرهواسردبودکهدیگآبجوشآمادهمیکردند،شلغمداخلآن
میانداختندتابچههاکهازغواصیمیآمدند،دستهایشانرادرآبجوشگرمکنند.
حتانمیتوانستندزیپلباسهایغواصیرابازکنند.دستهاراداخلآبمیکردند،
گرممیشدولباسهایشانرادرمیآوردندوشلغممیخوردند.خیلیهاسرماخورده

بودندوتبداشتند،ولیبازغواصیمیکردند.
یکشبکهبرایشناساییداخلاروندرفتهبودندوبایدچندساعتمیماندند،

آقایاویسیگفت:
ـبچههاگوشبدینیهچیزیازکرامتامامرضا)ع(براتونتعریفکنم.

علیعباسگفت:
ـخداخیرتبده!تویاینهوایسرد،شنیدنازامامرئوف،شایدپوستمونوگرم

نکنه،امادلمونوگرممیکنه.
خیلیآرام،آقایاویسیگفت:

ـمادربزرگمیهزنمؤمنوسادهبودوگاهیچیزاییبرامونتعریفمیکردکه
درصدراستودروغشونمیدونم،ولیچیزایجالبیبود.همهیعمرشتویمشهد
وکنارامامرضا)ع(گذشتهبود.یهروزگفت:چندینسالقبل،یهروزمادراسماعیل
دوازدهساله،بهشمیگهنفتمونتمومشده،خونهمونسرده،پسرمبروبااینیک
ریالنفتبخر.سرراهبهیهدرویشیبرمیخورهکهدارهبرایامامرضاتعزیهبرگزار
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میکنه.بعدازکلیخواندن،درویشمیگه:ایمردم!هرکسچراغاولروروشن
کند،خداوندچراغخانهاشروروشنکنه!اسماعیلکهمدهوشخواندندرویشبود،
یادشمیرهبرایچهازمنزلخارجشدهاستواولینپولروبهدرونظرفدرویش
میاندازد.درویشدرحقشدعاکردهومیگوید:خداوندهرگزچراغتراخاموش
نکند.اسماعیلازآنجادورمیشود.کمیکهمیگذرد،تازهمتوجهمیشودبرایچه
ازمنزلخارجشدهبود.ازترسمادرهمجرأتنمیکندبهمنزلبازگردد.میدانددر
خانهنفتندارندودرزمستانخانهشانسرداست.جوابپدررانمیداندچهبدهد.
اگردستخالیبرود،کتکمفصلیازمادرخواهدخورد.همانطورکهگریهمیکند،
ظرفنفتراازآبگلآلودکنارحرمپرکردهوبهسمتمنزلمیرود.ازترسهم
بهمادرچیزینمیگوید.مادرظرفراگرفته،آبرابهجاینفتدرونچراغمیریزد.
هرلحظهاسماعیلمنتظراستکهمادرمتوجهشدهوصدایشباالرفتهواورابهباد
کتکبگیرد.اماایناتفاقنمیافتدوتاشبچراغبهراحتیمیسوزد.وقتیکهپدربه
منزلمیآید،متوجهمیشودکهازدرونخانهبویخوشیمیآید.هرچهاطرافرا
نگاهمیکند،متوجهچیزینمیشود.ازهمسرشمیپرسد:اینچهبوییاست؟زن
میگوید:نمیدانم.اززمانیکهچراغراروشنکردهام،اینبویخوشدرخانهپخش
شدهاست.نفتشرااسماعیلخریدهاست.پدرمیپرسد:اسماعیلایننفتراازکجا
خریدهای؟اسماعیلازترسمیگوید:ازهمانجایهمیشگی.پدرباورنمیکند،ولی
سکوتمیکند.تاشببعدهمهمینعطردرخانههستوتمامنمیشود.پدروقتی
دوبارهبهمنزلمیآید،متوجهمیشودکهبازهمبویخوشیازخانهمیآید.دوبارهبه
سراغاسماعیلمیآید.اسماعیلبازهمازترسکاریکهکرده،سکوتمیکند.خدا
میخواهدکسیکهاوصیایپیامبررادوستدارد،خوشحالباشد،ازاینرو،تاچهل
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شبانهروزنفتمیسوزد،بدوناینکهپایانیابدوپدرومادراسماعیلاینموضوعرا
بهخواستخدافراموشمیکنند.

بایدغبارصحنتوراطوطیاکنند/آنانکهخاکرابهنظرکیمیاکنند
هوهویبادنیستکهپیچیدهدررواق/خیلمالئکندرضایارضاکنند
بازارعاشقانتوازبسشلوغشد/ماشاعرتشدیمکهماراسواکنند

هرگزنمیردآنکهدلشَجلدمشهداست/حتااگرکهبالوپرشراجداکنند
هرکسبهمشهدآمدوحاجتگرفتورفت/اورابهدردکربوبالمبتالکنند
دردیعظیموسختکهآندردرافقط/بایکنگاهگوشهیچشمتدواکنند

ازآنحریمقدسیاتآقایمهربان/آیاشودکهگوشهیچشمیبهماکنند
بچههابیصداگریهمیکردند.دلشانهوایزیارتامامرضا)ع(راکردهبود؛باپای

دلبهطوافاورفتند.
***

علیعباسمسئولیتهایخطیریرادردفاعمقدستقبلکرد:معاونتاطالعات
ـعملیاتقرارگاهنجف)محور2(،فرماندهگروهانشناساییلشکرولیعصر)عج(،
عضوواحداطالعاتنظامیقرارگاهسلمان،عضوواحداطالعاتسپاهلرستانو...اما

همهیاینهااوراازیادخداوائمهجدانکرد.
روزیعباسبرایاستراحتبهپشتجبههرفت.دوروزمیشدکهنخوابیدهبود،
چونبرایشناساییرفتهبودند.روزهایاولمحرمبود.قبلازخوابقلمبهدست

گرفتوبرایآننازدانهیسهسالهیامامحسین)ع(بااشکچنیننوشت:
ـرقیهمشکروبهعموعباسداد.عموعباسراهافتادومشکراپرکرد.توی
راهبرگشت،دستانشرابریدند.بهچشمشتیرزدند.بینزمینوآسمانداشتاز
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اسبمیافتادزمین....آرزویعباس)ع(برآوردهشد.یااخاادرکاخا...داداشبهدادم
برس....آرزویحسین)ع(همبرآوردهشد،ازاینکهعباس)ع(اورابرادرصدازده
بود.ولییکنفرآرزوبهدلماند....میدونیکیبود؟...دیدندیکنفررویتلدارد
گریهمیکند.ازعباس)ع(شکایتمیکند...عباس)ع(بهحسین)ع(گفتیداداش،
ولیبهزینب)س(نگفتیخواهر!یادتباشهعباس)ع(!...جانمزینب...جانمزینب....
حاال...روزجمعهکهمیشه،دلمبدجوربهانهیتورومیگیره.چشمامنمناک
اشکمیشوند،انگاردلمخیالباریدندارد.کاشاینجمعهبیاییتاظلموسیاهی
ازکرهیزمینبرچیدهشود!کاشبیاییودلهایعاشقانتراباآمدنتجالبدهی
مهدیجان!ایغایبهمیشهحاضر...هرشبجمعهباپایدلبهمسجدجمکرانت
میآیمتابهقدمگاهعاشقانتبوسهزنم....عطرگلیاستهرصبحجمعهدردعای

ندبهبهمشامممیرسدومراپروانهواردرفراقتمیسوزاند.
مهدیجانمنتظرآمدنتهستیم.

خبرشهادتسعیدمحمودیان،درستیکسالبعدازمهلتخواستنازخدا،همه
راشوکهکرد.گوییمیدانست،کهیکسالمهلتخواست.حاالبهآرزویشرسیده
است:دیدنمحبوبودرآغوشکشیدنمعشوق.علیعباسوقتیدستانخونیناو
رامیبوسید،اشکدرچشمانشجمعشدهبود.یکییکیدوستانشپرمیکشیدندو

علیعباسنظارهگربود.
شهادتدوستصمیمیعلیعباس،اورابسیارناراحتکرد؛فکرمیکردلیاقت
شهادتندارد.گوییدنیابرایعباستنگشدهاست.باخدایخودخلوتمیکند.باز
همدفترشرابازکردتانامهایبرایخدابنویسد.اینگونهقلبدفترشراباکلمات

آسمانیعطرآگینکرد:



65 فصل پنجم

ـومنهیچبودموبس.برایتوکهبزرگبودیوبیهمتا،منهیچبودم.ازدور
تماشایتکردمتاسنگینینگاهمتورامتوجهمکندونکرد.روبهرویتنشستمومحو
تماشاشدمتانگاهتبهنگاهمبیفتدونیفتاد.کنارتنشستمودستترادردستم
گرفتمتاببینیاموندیدی.درآغوشتگرفتموسربرشانهاتگذاشتمتااحساسم
کنیونکردی.بغضکردموهرروزوهرشبباریدموتونیامدی.ازآنهمهبزرگی
ومهربانی،ازآنخوبیمحض،انتظارنمیرودکهاینهمهتکاپووتالشمرانبیند،
پسحتماًمنهیچبودهاموحتماًهیچم.هیچونادیدنی....ولیایخوِبباالدست،
اینهیِچنادیدنی،اینهیِچناشنیدنی،اینهیِچناخواندنی،ناسرودنی،هرروزبایک
دنیاعشق،کهدرقلبکوچکتنهایشموجمیزند،توراتماشامیکند.بهرویت
لبخندمیزندوتورادرآغوشمیگیرد.درآغوشمیگیردوازتولبریزمیشود.
همینهیِچهیچ،هیِچکوچِکضعیف،هموارهتورادوستدارد.تورامیخواهد،تورا
میخواند.توراکههمهچیزی....ایخوِبباالدست.ایخدایمهربان!نگاهمکن

ومرابهآرزویمکهشهادتدرراهتوست،برسان....آمینیاربالعالمین....
ندیدمآینهایچونلباسخاکیها/همانقبیلهکهبودندغرِقپاکیها

بهعشقزندهشدنعندربِّهمبود/شدهستحاصلآنهازسینهچاکیها
دلیلغربتشان،اهِلخاکبودِنماست/نهبیمزارشدنها،نهبیپالکیها
بهآسمانکهرسیدندروبهماگفتند/زمینچقدرحقیراست،آیخاکیها.
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علیعباسدرهرمأموریتغواصی،بارهاجنازهیدوستانشرادرلباسزیبای
شهادتمیبیند.اوبرایاستقبالازشهادت،چهلروزروزهگرفت،سپسبهعنوان
غواصوخطشکندرعملیاتوالفجر8شرکتکرد.عباسیکشبقبلاز

شهادتشقلمبهدستگرفتوچنیننوشت:

مناجات نامه ی علی عباس حسین پور
بارالها!منبارهادرعزیمتبهجبههقصدنوشتنوصیتنامهداشتم،اماهربارمردد
بودم،توانایننوشتندرمننبود.قبلازعملیاتها،برادرانرزمندهنویدفرارسیدن
شهادتمرامیدادند،امابهدلمبراتشدهبودکهحاالنوبتمننرسیدهاست،امااین
باربهطورناخودآگاهقلممروانشده،روحمبالدرآورده،هرروزوشبمبهگریهدرفراق
دوستمیگذرد.بارالها!مندوبارتامرزشهادترفتم،امامجروحگشتم.پسکی
نوبتوصلمنمیشود؟دردلمایننقطهروشنشدهوهرروزروشنترمیشودکه
اینباربرنمیگردم.تامصلحتالهیچهباشد.بارالها!اینباردرآمدنمبهجبههدستم
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باز،قلممگیرا،نوشتههایمپرازعشق،حالمتغییریافتهودنیاهمچونقفسبرایمتنگ
شدهوبردلماحاطهداردویقینمافزونشدهوعشقبهاطاعتتودردلمموجمیزند.
میدانمبویاینسعادتابدیبهمشاممیرسد،مثلاینکهوقتدیداراست،بدنم

میلرزدازشوقدیدار،اماخودمرامحکممیگیرمتانگویندازترسمرگاست.
خدایا!ایخدا!چقدردرانتظاراینلحظهساعتهاوروزهارابهسربردم!خدایا

چگونهتوراسپاسگویمبهخاطراینهمهلطفت؟!
بارالها!معبودا!مقصودا!دستازسعیوجودشستهاموازآنبعدحیوانیانسانی،خود
راباالکشیدم،قدمبرروحالهیخودگذاشتم،میخواهمدرپناهتو،درکناررزمندگان
باجهادفیسبیلاهللهمزمانباجهاداکبرعلیهنفسسرکشوخودخواهطغیانکنم
وبرتمامیپلیدیهایدنیاکهبهظاهرخوشرنگودلپذیرند،چشمپوشموزندگی

جاویدرابراینزندگیپستترجیحدهم.
عباستصمیمشراگرفت.بایدخودرابرایشهادتومالقاتمعبودآماده
میکرد.تصمیمگرفتچهلروزبرایاستقبالازشهادتروزهبگیرد.ازخدای
خویشدرخواستکردروزچهلمشهادتنصیبششود.طلبهیلرستانیکهدرخط
مقدمنبردباساواک،دانشگاهوجبههبود،اینکلقایمحبوبرابهبودندردنیای

فانیترجیحمیداد.بیشترازبیستروزازوعدهیعلیعباسباخدامیگذشت.
یکیازرزمندههاکهمسئولغذایبچههابود،چندعددکنسرولوبیاآوردوبین
بچههاپخشکرد.همهزیرچادربودند.مسئولتدارکاتآنهاشخصیبهنام
زینداریبودکهبههمهخوراکیکممیدادکهمباداکمبیاید.برنامهریزیمیکرد
کهاگرموادغذاییدیررسید،بچههاگرسنهنمانند.یکروزشیطنتبچههاگلکرد
ویواشکیرفتندمقداریخوراکیازچادرشبرداشتند.جالباینکهتنهاکسیکه
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ازآنخوراکیهانخورد،خودامیدزینداریبود؛اودرهمانروزشهیدشد.دوریکی
ازکنسروهانامودستخطپسربچهایرویکاغذیخونینباچسبچسبیدهبود.

عظیمیباتعجبآنرابازکردوگفت:
ـبچههاببینیدیهنامهچسبیدهبهاینکنسرو.

علیعباسگفت:
ـبخونببینمچینوشته؟چراخونیه؟

ـباشه؛میخونم.
ب، دوم کالس لطفیکیا، شهرام آقای اینجانب اسالم. رزمندگان بر سالم
میخواستمبگویمخستهنباشید.مناینقوطیلوبیارابرایشمامیفرستمتا
بخورید،قویبشویدوبتوانیدخوببجنگید.دیروزآقایمدیرگفتهرکسهر
چهمیخواهد،بیاورد،چندروزدیگرمیخواهیمبرایرزمندگانبهجبههبفرستیم.
اگرخواستیدنامههمبنویسیدوبچسبانیدبهآن.همهخوشحالشدیم.حسنیگفت:
منسهتاقوطیکمپوتمیآورم.منهممیخواستمیکعالمقوطیلوبیابخرمو
بفرستم.منخودملوبیاخیلیدوستدارم،امادیشبوقتیبهباباگفتمبهمنپول
بدهدتابرایرزمندگانچیزیبخرموبفرستم،زدپسکلهاموگفت:عجبخری
هستیتو!بهماچهمربوطاستکهبرایشانچیزیبخریم.مگرماگفتیمبروند
بجنگند.دولتخودشبایدغذایشانرابدهد.یکچیزهایدیگرهمگفتکه
خجالتمیکشمبگویم.صبحمامانپولدادتابرایناهارهمبرگربخرم،امامن
پولمرانگهداشتموناهارنخوردم.سرکالسشکممقاروقورکرد.حسنیدلش
سوختولقمهینانوپنیرشرابامننصفکرد.نصفشکممانپرشدونصفش
خالیماند.بازهمدلمقاروقورکرد.هردومانخیلیخندیدیم.عصرازسوپراکبرآقا
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یکقوطیلوبیاخریدمویواشکیآوردمخانهوحاالدارمنامهامرامینویسم.شانس
آوردمکسیخانهنیست.منهممیخواهموقتیبزرگشدم،حتماًبهجنگبیایم.نه
اینکهمثلشهابتویخانهقایمشوم.شهابداداشماست.خیلیترسواست.توی
خانهقایمشدهکهسربازینرود.همهاشتویویدئو)یکچیزیاستکهتویش
فیلممیگذارندوتماشامیکنند(فیلمهایبیتربیتیمیگذاردوتماشامیکند.بعضی
وقتهاهمکهدوستهایشمهمانیمیدهند،لباسهایقشنگقشنگمیپوشد
ومیرود.بعدعکسشرامیآوردوبهمانشانمیدهد.عکسهایشهمیشهپراز
دختروپسراست.مامانمیگوید:بایدشهابرابفرستیمآنورآب.بچهامراازسر
راهنیاوردهامکهبفرستمجنگتاجنازهاشرابرایمبیاورند.چندروزپیشحسین،
پسرهمسایهمان،شهیدشد.داشتتویدانشگاهدرسمیخواند،امایکدفعهرفت
جبهه.بابابهشگفت:مگرخوشیزیردلتزده؟بنشینخانه،َدرَسترابخوان.امااو
گوشنکرد.گفت:اگرهیچکسجبههنرود،پسکیازناموسماندفاعکند؟ازبابا
پرسیدمناموسچیاست؟جوابمرانداد.مننفهمیدمناموسچیاست،امافهمیدم
بایدازآندفاعکرد.حسینهیچوقتحرفالکینمیزد.دلمبرایبابایشمیسوزد.
خیلیپیرشدهاست.بابامیگوید:حاالدیگرنانشتویروغناست.بهاینهاخیلی
میرسند.حاالعلیبهجبههآمده.علی،برادرحسیناست.دیروزاورادیدم.تازهاز
آنجابرگشتهبود.بهشگفتماینبارکهخواستبرودجنگ،منراهمببرد.خندید
وکلهامراماچکرد.وقتیبهباباگفتممیخواهمبرومجنگتاازناموسماندفاعکنم،
گوشمراپیچاندوگفت:تو...میخوری.برودماغترابکشباال.گوشمخیلیدرد
گرفت.نزدیکبودجلوینرگساشکمدربیاید.نرگسدخترهمسایهماناست.هنوز
مدرسهنمیرود.همیشهموهایشرادوطرفصورتشمیبافد.خیلیبامزهمیشود.
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یکبارشهابمویشراکشید.نرگسگریهکرد.منعصبانیشدموبهشهابلگد
زدم.بعدشیکعالمازدستشکتکخوردم،اماگریهنکردم.منباالخرهمیآیم
جنگ.حاالمیبینید.میخواهمشهیدبشوممثلحسین.دشمنبعضیوقتهابا
هواپیمااینجامیآیدوازآنباالبمبمیاندازد.آنوقترادیوآژیرقرمزمیکشد.
هروقتآژیرقرمزمیکشند.ماچراغهاراخاموشمیکنیمومیدویمتویزیرزمین.
مننمیترسم،امامامانمخیلیمیترسد.شهابهممثلجوجهمیلرزد.بابابمبها
رامیشمارد.دیشبوقتیچندتابمبانداختند،بشکنزدوگفت:فرداقیمتخانه
نصفمیشود.حاالوقتخریدناست.مامانگریهکرد.اومیخواهدماازتهران
برویم.امابابامیخواهدبماندوزمینبخرد.میگوید:اگریککمصبرکنیم،بعداز
جنگنانمانتویروغناست.نمیدانمچرابابااینهمهنانروغنیدوستدارد...ای
وای!بازآژیرقرمزکشیدند.بایدبرومتویزیرزمین.بعدبرمیگردمونامهامراتما....
نامهیپارهوخونینشهرامازدستعظیمیافتادوبعدزانوزد.نامهرابهجای
دستکوچکپسرکبلندکردوبوسیدوآنرارویسینهاشگذاشت.همگیمحو
عظیمیبودند.موقعنوشتننامهپسرکشهیدشدهوکسینامهراهمراهکنسروش

برایبچههایجبههفرستادهبود.
***

عملیاتوالفجر8یکیازشکوهمندترینعملیاتهایدوراندفاعمقدساست
کهدالورمردیهاوشجاعتغواصاندراینعملیاتباعثپیروزیرزمندگانشد.
علیعباسدراینموردمینویسد:»تجهیزاتمرابرمیدارموآمادهمیشوم.احمد
قرآنراباالگرفتوجلویدرایستاد.بچههایکییکیقرآنرامیبوسندواززیرش
ردمیشوند.پیادهمیرویمطرفاروند.آسمانصافاستوستارههاسوسومیزنند.
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بادسردیازسمتاروندمیوزدوشاخهاینخلتکانمیخوردند.«
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شبیدیگراست؛شبچهلم.علیعباسسحربیدارشدوکمینانخوردوقلم
بهدستگرفت:

ـامیدوارمفرداآرزویمبرآوردهشودودیداریارممیسرشود.
بهدنبالروزیپرماجرا...نوشتهامرادیگرنهمرورمیکنمونهپاکنویس.گرچه
فرصتدارم،زیرادوستندارممِنفعلیامدرمحصولمِندیشبمدخلوتصرف
کند.دیشبحدودساعتیازدهبچههابهخطزدهبودند،چهخطی!خطیکهدورتا
دورشآببودودشمنتویخشکیوبچههاتویآب،دشمنپایشرویزمین
وجانشپشتسنگرهاواستحکاماتوبچهها...شناوررویآب،نهسنگر،نهپابه

جاییبند،جنگینابرابر...تمامایمانباتمامکفر....
خداکندکهکسیحالتشچومانشود/زدامخالسیاهشکسیرهانشود
خداکندکهنیفتدکسیزچشمنگار/بهنزدیار،چوما،پستوبیبهانشود

جوابنالهیمارانمیدهددلبر/خداکندکهکسیتَحبُِسالدعانشود
شنیدهامکهازینحرف،یارخستهشده/خداکندکهبهاخراجمارضانشود
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مریضعشقمومنراطبیبالزمنیست/خداکندکهمریضیمندوانشود
اکنونوقتدیدارعاشقبامعشوقفرارسیده.روزچهلماستوعلیعباسهنوز
روزهاست.پیشانیبندهاراباوسواسزیرورومیکند.محمدحسینهمرزمشپرسید:

ـدنبالچیمیگردیعباس؟
ـسربندیازهرا!

ـیکیشروبردارببنددیگه؛چهفرقیداره؟
ـگفت:نه.آخهمنمادرندارم.مادرمزهراست.

حسینتالحظاتیفقطاورانگاهمیکند.غروبمیشودوعلیعباسبایدوضو
بگیردبراینمازمغربوعشا.بعدبالقمهنانیافطارکند.دلشگرفته،چونروزچهلم
استواوبهآرزویشنرسیده.موقعوضوذکرمیگفتکهصدایگلولهوانفجار
بهگوشرسید؛عملیاتوالفجر8بودوعلیعباسبازبانروزهبهاستقبالشهادت
رفت.عباسودوستانشدرسیاهیشبازموجهایعظیمرودخانهیوحشیاروند
گذشتندوتوانستندخطمستحکمدشمنرادرساحلفاوبشکندوراهرابرایعبور

نیروهایپیادههموارسازد.
علیعباسدرغروب23بهمن64،درفاو،هنگاموضوگرفتن،ازناحیهیگلو
مورداصابتترکشوبمبشیمیاییقرارگرفت.وقتیبهزمینافتاد،چندتناز
دوستانشدوراوراگرفتند.آنقدر»یازهرا«گفتتابهشهادترسید.اوبهآرزوی
قلبیاشرسیدهومعشوقرادربرگرفتهبود؛خداییکههمهیوجودعلیعباسرااز
عشقخودسرشارکردهبود.همرزمانشاوراسریعبهآمبوالنسرساندند،امادیگر
دیرشدهبودوعلیعباسبهمعشوقخودپیوستهبود.علیعباسباازخودگذشتگی
واخالصزندگیکردوسرمشقزندگیاشاحادیثچهاردهمعصوم)ع(وقرآن
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بود.حالنوبتآنیارمهرباناستکهجوابزیارتهاوزیارتنامههایعباسرا
بدهد؛روزهاییکهدرمشهدبهحرمشمیرفتوبااونجوامیکرد.حالنوبتامام
رئوفاستکهآخرینآرزووخواستهیعباسراجامهیعملبپوشاند.پیکرپاک
علیعباسبهاشتباههمراهشهدایدانشگاهمشهدبهمشهدفرستادهمیشود.چون
عباسازمشهداعزامشدهبود،بهخیالاینکهاواهلمشهداست،پیکرشهمراه
شهدایمشهدبهزیارتامامرضا)ع(رفتوبهعنواننخستینشهیددانشگاهعلوم
اسالمیرضویتوسطهمدانشگاهیانشدرحرمامامرضا)ع(طوافدادهشد.سپس
جنازهیعباسرابهقسمتشهداانتقالمیدهندومتوجهمیشوندکهاهلمشهد
نیست.پیکرمطهراوفضایدانشگاهرامعنوینمود.دراینرابطهیکیازدانشجویان

میگوید:
ـاوبازآمدومابااونمازگذاردیماوامامجماعتشدهبود.اوخوابیدهنماز
میخواندوباردیگردرباالیسرحضرترضا)ع(ازولینعمتشتشکرکرد.درروز
دومعملیات،یعنی23بهمن،هواپیمایدشمنمحورفاوـبصرهراشیمیاییکردو
علیعباسدرحالوضوگرفتنمورداصابتترکشقرارگرفتوتاانتقالویبه

بیمارستانبهشهادترسید.

یادواره ای از استاد در وصف شاگرد 
بسمهتعالی

علیعباس،حماسهآفرینفاوچهشد؟آیاروند!ایرودخروشانتاریخ!ایبستر
خونین!گوشکن!ازچهاینچنینغرانمیروی؟لحظهایدرنگکن.ارونددیوانه!
ازفرازقلههایبلندامواجتدامانخونینخودرانظارهکن!چهدربرداری؟سردار



عاشقانه ای برای خدا76

حماسهآفرینفاوراتابهکجامیبری؟اینجنازهیزیباراازکجاآوردهای؟ایرود
خروشان!آیامیدانیدنبالنقشاواشکچشمانیبهعددقطرههایتوجاریاست؟
خروشمکن!خودرافروبگذاروعباسرا!سرداررادربیکرانبحرخودمحوکن!

عباسراازمیانانبوهستارگانامشببیفکن.
آیاروند!صدایمانرابشنو.عباسجانبرخیز!ایفرماندهمهسیمابلندشووبار
دیگرامواجراشناکناندرهمبشکن!عباسموجشکنبلندشو!توتادیروزبرفاو
وبرهمهیکائناتاروندفرمانمیراندی.ازچهتراپیکرنیست؟ازچهخاموشی؟
فرماندهبلندشوبرفاووتاامالقصرنظارهکن.دانشجوبرخیز!دوستانراببینوآنان
راازترمهایبیمغزدانشگاهخبرده!عباساروندراازنمایشهایجسمانیعبادات
ریاکاراننامقلدآگاهکن!اروندرابگوبسیاربودندکهاهلکوفهبودندوانکارکردند.
برادرمبرخیزوبرزمینوزمانفخربورزکهتوخداگونهشدی.توبااینتصمیم
خویشخواستیبشریتراهگذاررابهسامانبرسانی...هرکسراکهتشنهیشهادت

است.
عجبادرحسرتفهماینرازخواهمسوختکهدراینسنینجوانیچگونهدل
ازدنیاومافیهابریدیوبهیکبارهقللمرتفعسعادتونیکبختیراطینمودیو
درکناراصفیاواولیامسکنگزیدی؟اینرازیاستکهعقلواندیشهیاسالمیرا
بدانجاراهنیست.خدامیداندعباسکهبودوچهشد.اگربشرمیدانستکهعند
ربهمیعنیچه،شایدجواباینسؤالرامیتوانستپاسخگوباشد.مدتیازشهادت
توگذشت،اماهنوزشخصیتروحانیتوناشناختهماندهویاخواهدماند.اینکجای
تودرکالسحوزهودانشگاهخالیاست،ولیتوکالسفشردهیتاریخی،خون
سرختمعیارزندگیاستوستمدشمنزیباترازتوودوستانشهیدتندارد.تو
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بدانجاسفرکردیکهنورعشقوحقیقتچشمراخیرهمیکند.توبهوصالحق
رسیدیوماتواندیدنورؤیتخورشیدرانداریم.عباسبدانکههرگزراهت
رافراموشنخواهمکردوآندمکهبرمزارتحاضرمیشوم،اوصافشایستهو
صفتهایپسندیدهوعبادتهایعارفانهیتوازکنارمغزمرژهمیرودوبرایمتداعی

میشودکهایبشر!بشتابکهزرهنمانی.
برادرت،جعفرطوالبی

***
دریکیازنشریاتدانشجویانمسلمانخارجازکشور،مقالهایدررابطهباعباس
چاپشد.درآنمقالهآمدهاست»اوگفتمنبهدرسدودانشگاهعملمیکنم:
دانشگاهعلمودانشگاهکربال.امامنهمهچیزرابهخاطردانشگاهکربالترکمیکنم
تابهبلندتریننقطهیعلمودانشنایلشوم.«یکیازاساتیددانشگاهنیزمقالهای
دروصفاونوشتهاستکهدرآنآمدهاست:»اوانسانیشریفبودکهباتوکلبر
خدا،پایمردیوشجاعتوشهامتواخالصزندگیکردوشهیدوارداردنیارابه
لقایآخرتبخشید.مانیزبهیاداویاحسینمیگوییموامیدواریمدرسرایباقیاز

شفاعتاوودیگرشهیدانوایثارگراناسالمبهرهمندگردیم.«
ایرج،دوستعلیعباس،درموردروزیکهپیکرپاکعلیعباسرابهخرمآباد

انتقالدادند،میگوید:
ـشنیدیمتشییعجنازهیدوشهیددرمیدانشهدایخرمآباداست.وقتیرسیدمو
شنیدمآندوازدوستانمن،حالعجیبیپیداکردم.برایمقابلتحملنبود،فقدان
حسینپور.امااحساسغروروافتخارمیکردم.احساسغرورمبهخاطرپیروزیها
درآیندهوافتخاربرایپیروزیهایدرگذشتهبود.درمراسماوشرکتکردم،امااز
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دستدادندوستیباتقواکهازنظرمن،کسیماننداودیگرنخواهدبود،برایمبسیار
سختوناگواربود.دلممیخواستراهاوراادامهبدهم،اماماکجاوعباسکجا!او
زینبیبود.درتشییعجنازهیعباس،چونمادرنداشت،بیشترمادرانشهرجمعشدند
وشیونکردند.هرکسیسعادتجبههرفتنوشهادترانداشت.حتادرعملیاتی
کهفاوراآزادکردندنیزهرکسیلیاقتنداشتدرآنعملیاتخداییشرکتکند.
سرلشکررضاییمیگفت:بچههاییکهدراطرافکانالماهیشهیدشدند،مانند
شهدای72تنکربالبودند.پاگذاشتندرعملیاتوالفجر8وکربالی5برابربامرگ
بود.کارهرکسینبود.فقطامثالعلیعباسحسینپورمیتوانستندبهآنجاقدم
بگذارند؛یارانمخلصوپاک....علیعباسروحیناآرامداشت.مندرهیچکاریبه

اونرسیدم.دوستداشتمماننداوشوم،ولیهرگزنشد.
تیمورسپهوند،ازهمرزمانعلیعباس،میگوید:

ـاولیندوستمدرسپاه،علیعباسبود.اواخرسال61باهمدوستشدیم.آن
زمانبایدجوانهارابهسپاهجذبمیکردیم،زیرادرجبهههابهنیرونیازداشتند.باید
برایپیشبردنظاماسالمیجوانانراجذبمیکردیمتاسپاهراکمککنند.مندر
قسمتیبودمکهمسئولیتجذبجوانانراداشتم.وقتیبهپادگانامامحسینمراجعه
کردم،باعلیعباسآشناشدم.چهرهیایشانجرقهایدرقلبمنایجادکرد.باخود
گفتماینپسرمیتوانددوستخوبیبرایمباشد.اختیاراعزاموتشکیلپروندهدرآن
زمانبامنبود.دراینارتباطعلیعباسرادعوتکردمبهمحلکارموازاودرمورد
کارهاوفعالیتهایشسؤالکردم.هماناولمجذوباینجوانشدمودرمراحل

بعدارتباطمانبیشترشد.
درهرفرصتیبهپادگانامامحسینمیآمدودرواحدبسیجسپاهکمکمیکرد.



79 فصل هفتم

معنویتچهرهاشدلیلخوبیبودبرایمحکمترشدندوستیها.بهسپاهونظام
بسیارعالقهنشانمیداد.منازدیدناوسیرنمیشدم.فضیلتهاییازعباسدیدم
کهسرمشقزندگیامشدوهرگزفراموشنکردم.اوبسیارباقرآنانسداشت.اوبه
معنویتوباطنقرآنپیبردهبودوبهآنعملمیکرد.شهدایماراهقرآنرادر
پیشگرفتندوباچشمدلوبصیرتعمیققرآنرادرککردند.عباسسرچشمهی
همهیخوبیهابود.مادرطولسالهایدرازیبهاثراتقرآندرزندگیمانپی
بردیم،اماامثالعلیعباسهاخیلیزودازقرآنتأثیرگرفتند.البتهمانیزباقرآن
ارتباطداشتیم،چونهیچچیزجزقرآننمیتوانستمارانجاتبدهد.علیعباسبا
نمازبسیارانسداشت.صدایاذانکهبلندمیشد،اولینکسیبودکهبهاستقبال
نمازمیرفت.اگرروحانییاامامجماعتنبود،همیشهعباسراپیشنمازمیکردند.
چونامامتأکیدکردهبودنمازتانرااولوقتبخوانید،اوهمیشهدرنمازجماعتو
جمعهحاضرمیشد.عباسخودرادراختیارنیایشباخداقراردادهبود.هنوزهمبعد
ازبیستوچندسالوقتیجنازهیشهداراپیدامیکنند،بدنشانتازهاست؛اینجز

پاکیواخالصوعشقبهامامحسینچهمیتواندباشد؟




عاشقانه ای برای خدا80



81 فصل هشتم

فصل هفتم


علیاصغرحسینپور،فرماندهحوزهینجفوکربال،درمسجدعلویجلسهداشت.
حینجلسهآقایطوالبی،مسئولبسیج،اوراصدازدوبعدازاحوالپرسیگفت:

ـچهخبرازعلیعباس؟
ـمیدونمکهاآلنتویعملیاته.

صورتناراحتآقایطوالبیخبرازواقعهایمیداد.علیاصغرفکرمیکندبرادرش
برایسومینبارمجروحشدهاست.

ـچیشدهآقایطوالبی؟علیعباسمجروحشده؟
ـنه...راستش...راستشخبردادندکه...شهیدشده.

باوجوداینکهاززمانبهجبههرفتنعلیعباس،احتمالشهادتاورامیدادند،
اماباورشخیلیسختبود.ولیبایدباورکردکهعلیعباسبهدیدارمحبوبخود

شتافتهاست.علیاصغرآرامرویصندلینشستوگفت:
ـاناهللواناالیهراجعون.

طوالبیدسترویشانهیبرادرشهیدگذاشتوگفت:
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ـچطوریمیخوایبهپدرتخبربدی؟
ـراستش...منکهنمیتونم.

ـآخرشچیحسینپور؟
ـنمیدونم...مننمیتونماینخبرروبدم.

ـبرادرایدیگهتچی؟
ـمطمئنماونامنمیتونند.پدرمسنشباالست.میترسمشنیدناینخبر....

ـپسبایدچکارکنیم؟
ـنمیدونم.

لحظهایسکوت،بعدعلیاصغرگفت:
ـجنازهیشهیدروکیمیارن؟

ـراستشاشتباهیهمراههمرزمایشهیدشبردنشمشهد.دوسهروزطول
میکشهتاباهماهنگیوباقطارپیکرشهیدروبهخرمآبادبفرستند.

ـکاشمادرمزندهبود...اون....
ازجابلندشدوگفت:

ـمنخبرشهادتعلیعباسروبهپدرنمیدم.بهترهیهروحانیاینکارروانجام
بده.

ـمثالکی؟
ـحاجآقامنصوری؛امامجماعتمسجد.

ـمنترتیبکارارومیدم.
ـچطوریشهیدشده؟

ـاگهبگمباورتنمیشه!مثلشهدایکربال؛تشنه،بازبانروزه.
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باگریهگفت:
ـخوشبهحالش!بهآرزوشرسید.

کرد شیمیایی رو منطقه دشمن هواپیمای بهمن، عملیات،23 سوم روز  ـ
وعلیعباسدرحالوضوگرفتنمورداصابتترکشقرارگرفتوتاانتقالبه

بیمارستانبهشهادتمیرسد.
آقایطوالبیباناراحتیاتاقراترککرد.علیاصغرکشویمیزشرابازکردو

عکسعلیعباسرانگاهکرد.بغضکردوگفت:
ـبهآرزوترسیدیعباس.قولبدهمنوشفاعتکنی.

علیاصغرواردمنزلشد.دلشورهداشت.اگرپدربفهمد،چهخواهدکرد.البتهاز
اینکهپدردلیدریاییوایمانیقویداشت،مطمئنبود،اماشهادتفرزند...؛آنهم

نازدانهایمانندعلیعباسکهدربینفامیلودوستآشنازبانزدبود.
نمیتوانستواردمنزلشود.اذانمغربراکهگفتند،واردمسجدنزدیکمحل
کارششدونمازخواند.بعدازنمازچندسورهایبرایعلیعباسخواندوآرامگریه
کرد.احساسلرزمیکرد.قرآنرابستولحظهایباخداحرفزدوازاوخواستبه

پدروبقیهیخانوادهصبربدهد.بایداینخبررابهپدرمیداد،اماچگونه؟
باکلیددرحیاطرابازکرد،امانمیتوانستواردخانهشود.پدروبرادرهایشمنزل
بودند.تنهاکسیکهمتوجهشدغصهایدرچشمانعلیاصغرموجمیزند،پدربود.
علیاصغرنگاهازپدرگرفتوکمیآبخورد.آنشبنتوانستغذابخوردوسردرد

رابهانهکرد.
وقتیهمهخوابیدند،اینعلیاصغربودکهپلکرویهمنگذاشت.هواسردبود،
اماپنجرهرابازکردوبهآسماننگاهکردوکمیباخدانجواکرد.دیدنتختخالی
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علیعباسدلشراآتشمیزدوباعثترکیدنبغضششد.کاشمیتوانستبا
کسیحرفبزند.کمدلباسعلیعباسرابازکرد.فقطچندتکهلباستنهادارایی
برادرشبود.نگاهشمیخکوبوصیتنامهیبرادرششد.شروعکردبهخواندن.
گوییدنیابرایشتنگشدهبود.اینراازوصیتنامهاشمیتوانفهمید.صفحهی

اولرااینچنینآغازکردهبود:
ـامروزدراینغروبتصمیمخودراگرفتهام.منمیروم.....چندیقبل،در
تشییعجنازهیشهید،یکباروفقطیکباربوییازبهشت،بویدلنوازیکهتاآن
زماندرعمرماستشمامنکردهبودم،حسکردم....منمیرومباکولهباریازگناهو
معصیت.بهاینامیدطالبشهادتهستمکهبعدازشهادت،آقایمانبرسربالینمان
خواهدآمدوگنهکارانیهمچونمنراشفاعتخواهدکرد....خدایاازتومیخواهم
درلحظهایکهشهادتبرایممیرسد،ازتمامیدوستیهاوعشقومحبتهاجز

دوستیومحبتبهخودتآزادمسازی.
بارالها!دلمچنانگرفتهکهگوییغمدنیاهمگیبرمنواردگشته.دلمازاین
دنیایمادی،ازهواهاینفسانی،ازوسوسههایشیطانی،ازگناهانکبیرهوصغیره،

اززیرپاگذاشتنحقمظلومو...گرفته.
میخواهمبالبزنم،پروازکنم،عشقدروجودمموجمیزند.معبودومعشوقمرا
فرامیخواند.کفنمرابیاوریدتابپوشم.خونمنازخونامامحسین)ع(وعلیاصغر)ع(

بهخونخفتهرنگینترنیست.
خدایااحساسمیکنمکهاعضایتنممیلههایزندانیهستندکهمرابهاسارت
خویشدرآوردهاندوتالشمقرونمنبرایفرارازاینزندانبیفایدهاست،مگربه
لطفورحمتت.خدایامرادرصفشهیدانقراردهوتوفیقیعطاکنتاهرچهزودتر
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جانمرانثاردرگاهتگردانم.
برادر!بدونتأملبپاخیز.تندوتیزحرکتکن.دیگرغسلاحتیاجنیست.منتظر
شستشونباش.بایکجنبشخودترابهخداپیوندبدهودراوفناشو.آنجاستکه

خداگونهشدهای.
دیگرایندنیایپستفانیتحملماندنتوراندارد.توبایدپروازکنی.

بارالها!منبارهامیخواستمدرعزیمتبهجبههوصیتنامهبنویسم،ولیهربار
مرددبودموتوانایننوشتنازمنگرفتهشدهبود.علیرغمگفتههایبرادرانعزیز
رزمندهدرجبهه،قبلازعملیات،دربهشهادترسیدنمن،ولیدردلماینرخنه
کردهبودکهمنحاالنوبتمنشدهاست،ولیاینباربهطورناخودآگاهقلممروانشده،

روحمبالدرآورده،هرروزوشبمشدهاستگریهدرفراقدوست.
بارالها!مندوبارتامرزشهادترفتم،ولیمجروحگشتم،پسکینوبتوصل
منمیشود.دردلمایننقطهروشنشدهوهرروزروشنترمیشودکهاینبارسوم

برنخواهمگشتتامصلحتالهیچهباشد.
بارالها!اینباردرآمدنمبهجبههدستمبازشده،قلممگیراشده،نوشتههایمپراز
عشقشده،حالمعوضشده،دنیاهمچونقفسیبرایمتنگشدهوبردلماحاطه
دارد.یقینمافزونشده،عشقبهطاعتتودردلمموجمیزند.میدانم،میدانمبوی
اینسعادتابدیبهمشامممیرسد.مثلاینکهوقتدیداراست.بدنممیلرزداز

شوقدیدار،ولیخودمرامحکممیگیرمتانگویندازترسمرگاست.
خدا!ایخدا!چقدردرانتظاراینلحظهساعتهاوروزهابهسربردم.خدایا!چگونه

توراسپاسگویمبهخاطراینهمهلطفت.
بارالها!معبودا!دستازمسوجودشستهام،ازآنبعدحیوانیانسان،خودراباال
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کشیدهام،قدمبرروحالهیخودگذاشتهام،میخواهمدرپناهتو،درکناررزمندگان
جهادفیسبیلاهللهمزمانباجهاداکبرعلیهنفسسرکشوخودخواهطغیانکنم
وبرتمامیپلیدیهایدنیاکهبهظاهرخوشرنگودلپذیرند،چشمپوشموزندگی

جاویدرابراینزندگیدونوپستترجیحدهم.
اشکعلیاصغرکهبهرویگونهاشچکید،بهخودآمد.بهساعتنگاهکرد.وقت
اذانصبحبود.صدایمؤذنازپنجرهبهگوشرسید.نمازخواند.صدایپایپدرو
برادرهابهگوشرسیدکههمگیبراینمازصبحوضومیگرفتند.دراتاقراکهباز

کرد،پدررابرسرسجادهدید.دردلگفت:
ـبخوانپدرم؛آخریننمازترابدوندلواپسیبخوان،زیراازفرداروز...دردانهات

راکهبهخاکبسپاری....
بغضکردوازخانهبیرونزد.آنروزنیزبادلواپسیگذشت.آقایطوالبیخبر
دادکهحاجآقامنصوریفردابهمنزلشانرفته،خبرشهادتعلیعباسراخواهدداد.
جنازهیشهیدباقطاردرراهرسیدنبهشهرودیارشبود.علیاصغرباناراحتیآن

روزراشبکرد.آقاجمعهشببعدروبهعلیاصغرگفت:
ـانگارنگرانیاصغرجان؟

ـهان!؟نه...نه...کمیسرمدردمیکنهپدر.
امااوپدراست.دیدنصورتغمگینعلیاصغراوراکمیبهفکرفروبرد.موقع
خوابچندینذکرگفتوخوابید.درخوابدیدکهمهتابوارداتاقششدودوبارهاز
پنجرهیخانهاشبیرونرفت.ازخواببیدارشدوبهیادشبتولدعلیعباسافتاد.
آنشبلعلبانودرخوابدیدهبودکهمهتابازپنجرهوارداتاقششدهبود،اماحاال
آنمهتابدررؤیایپدرازپنجرهخارجشدهوبهآسمانهاپرکشیدهبود.بلندشدو
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بهآسماننگاهکردوآرامگفت:
ـاناهللواناالیهراجعون.خدایابهرضایتورضایم.

روزبعد،صبحزود،علیاصغربهدیدنبرادرشهیدشمیرود؛معراجشهداوبعد
سردخانه.دیدنصورتنورانیعلیعباسدرهالهایازخونبغضشرامیترکاند.

دستیبهصورتبرادرمیکشدوبااشکمیگوید:
ـخوشبهحالت!بهآرزوترسیدیداداشی.

حاجآقامنصوریباگروهیازطرفبنیادشهیدبهمنزلپدرعلیعباسرفتندتاخبر
شهادتعلیعباسرابهپدربدهند.علیاصغرنیزحضورداشت.باتوجهبهوضعیت
جسمانیوکهولتسنپدر،شرایطراآمادهکردهوحتاآمبوالنسآوردهبودند،اما

وقتیپدرخبرشهادتعلیعباسراشنید،درنخستینجملهگفت:
ـفدایسرامامحسین)ع(.

همگیمتعجبنگاهشکردند.امااوازشبقبلمنتظراینلحظهبود.خوددر
خوابدیدهبودکهعزیزشبهآسمانهاپرکشیدهاست.اوکهخودشیفتهیامام
حسیناست،حالخونپاکفرزندشراتقدیماماممیکند؛باشدتادرروزقیامت

دستگیراوونزدیکانششود.
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شباولماهمبارکرمضاناست؛اولینسالیکهدرماهمبارکرمضان،علیعباس
پیرمردی درکناردوستانشنیست.برایشمراسمگرفتند.یکیازدوستانعلیعباسـ

برگهایبهدوستعلیعباسدادوگفت: کهدرجبههسقابودـ
ـاینروبخون.اینچندخطراعلیعباسبرایمن،کهآنزماندرماهمبارک

رمضانمناجاتمیخواندم،نوشتهاست.
ادخلوهابسالمآمنیندعیتمالیضیافهاهلل.

بخوانپیرمردکهدلمتنگاست.بخواندوباره...منآمدم.منهمانفراریام،
بخواناللهمربالشهررمضان...تاجمعشبزندهدارانلببازنکردهبغضگلویشان
مثلآتشفشانیسربازکند.بخوانپیرمرد...ازافتتاح،ازابوحمزه،آه!چقدردلمتنگ

کمیلهایرمضانالمبارکاست.
حاجینغمهبرآرمناجاتکوفهراکهجایموالشبهایقدردرکوفهبسیار
خالیست،ازقعرالسجونبخوان؛جوشنصغیر.ازآننایزخمیاتکهنوکران
مخلصوپیرغالمانگفتهاند:اگرارباببههمهسرانگشتینمککرمفرموده،به



عاشقانه ای برای خدا90

علیعباسیکمشتنمکعطافرمودهاست.
برایمانهرشبپسازمناجاتدرشورشیداییوشعورعرفاییذکرحسین
حسین...حاجیبازدستماسائالنرادرشقالقمراینماهبگذار؛دردستکریماهل
بیت....وبخوانازگرمیتشنهلبی؛نالهبزنازنایدمافطارکهعطششکشتمرا.

بهیادآنلبتشنهتورابهخدابازهمبخوان:میکشیمراحسین....
ایپیرمردبازمراهرجمعهشبوهرآِناینضیافتاهللباامامزمانمانآشتیبده،
دلمبرایشتنگشده،دلمبرایسوزمناجاتشدلپریمیخواهد،تورابهآقاجانمان

بازبخوان:
ترسمتوبیاییومنآنروزنباشم....وحقتعالیراشاهدمیگیریمهمهترسم

ازآناستمباداشبهایقدررادرکنکنم....
بخوانرفیقشهدا؛یارجانبازان؛سردار....امسالحزباهللپشتینومیخواهدو

اشکیدوبارهسازکهزینکنندمرکبسربازیولیفقیهرا.
دلعطشمجیردارد،هوایمناجاتکوفه،غربتامالمؤمنین،خدیجهکبرای
رسولخدا،هواهوایجوشنهایصغیروکبیراستوروضهیموسیابنجعفر)ع(.

هرکهداردسرسودایخدابسماهلل/هرکهداردهوسکربوبالبسماهلل
ودراللهیگوشتانزمزمهمیکنمآینجواشنوایانحقیرسراپاتقصیرراازیاد

مبرید.

مصاحبه ها
حالمدتهاگذشتهاست.خبرنگاربابرادرانشهیدعلیعباسحسینپورمصاحبه

میکند.
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ـنخستینیادوارهیشهیدچهسالیبود؟
ـدراولینیادوارهایکهبرایشهدایغواصکشوردرقمبرگزارشد،نامشهید
حسینپورنیزجزواینشهدابود.زندگینامهیشهیدحسینپوردرنخستینبرنامهی
ورزشیشبکهیسهسیما،»سکویافتخار«،پخششد.اینیادوارهباهمکاری

حوزهینهادنمایندگیولیفقیهدردانشگاهاستانبرگزارشد.
ـخاطرهایازبرادرشهیدتانبگویید؟

تاروپودعلیعباسبانمازپرشدهبود،مثلشهدایکربال.شهدایمابایدبرای
جوانانآیندهالگوباشندودرخدمتنظامجمهوریاسالمی.علیعباسحسینپور
درزمانتحصیلخوددردانشگاهعلوماسالمیرضویمشهدشبهادراتاقیکه
درستروبهرویبارگاهملکوتیامامهشتم)ع(قرارداشته،حضورمییافتودر
آنجابهرازونیازباخدامیپرداختهاست.دوستانشتعریفمیکنندکهارتباطمابا
علیعباسبهخاطرنظامبود.علیعباسهرگزتکبرنمیورزید.فروتنبودوباقرآن
انسزیادیداشت.بسیارمتواضعبودوشیرینترینلحظاتمازمانیبودکهدرکنار
علیعباسبودیم.اومیگفتمنخوبنیستم.اینشماهستیدکهخوبمیبینید.

اینفروتنیشاورابیشتربزرگمیکرد.
صفاتبرجستهیاوراهرگزفراموشنکردیم.علیعباسبسیارراستگووصادق
بودوهرگزدروغنمیگفت،حتااگربهضررخودشتماممیشد،چونرشدمعنوی
داشتواینبهخاطررابطهاشباعلماوبزرگاندینبود.اوروشآنهارابرایخود

سرمشققراردادهوقلبوروحشسرسبزبود.
***

آقاایرجکهسالهادرکنارعلیعباسبود،درموردویمیگوید:
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ـازویژگیهایبارزاخالقیاواینبودکهبهوعدهیخودعملمیکرد.یکشب
اورادرخوابدیدمکهبهمنمیگفتتوراخیلیدوستدارم.مننیزبهاوگفتماگر
تومرادوستداشتی،سریبهمنمیزدی.دوسهروزبعدنزدمنآمد.ازدیدنش
خوشحالشدم.گفت:منتوراخیلیدوستدارم.خوابمرابرایشتعریفکردموبه
اوگفتم:اگرمرادوستداشتی،سریبهمنمیزدی.گفت:مأموریتداشتمبرای

جبهه،دردانشگاههمدرسمیخوانم.
خیلیخوشفکروخوشبرخوردبود.دردبیرستاندانشآموزانرابهدیدارعلما
میبردودردانشگاهوتشکلهایدانشجوییدانشجویانرابهدیدارفقهاوعلمایی

مانندواعظطبسیمیبردتاآنهانیزازدریایعلموایمانآنهابهرهایببرند.
درمقطعیآمریکا،اروپاوعراق،برایقبولقطعنامهفشارزیادیبهایرانمیآوردند.
چونعلیعباسبابسیجوسپاهدرارتباطبود،ازاینطریقمتوجهشدکهقراراست
عملیاتبزرگیانجامشود.آنزماندرمشهدبود.درلشکر5خراسانثبتنامکرد
وازمشهدبهجبههاعزامشد.شهادتاوضربهیبزرگیبرایدوستانشبود.مثل

شهدایکربالشهیدشد،مثلعلیاکبر)ع(وعلیاصغر)ع(.
وقتیلیستشهدایعملیاتفاورادرخرمآبادبهمننشاندادند،تالحظاتیباور
نداشتمکهعباسراازدستدادهایم.جوانیخوشسیمابودکهدراولیننگاه،معنویت
واخالصشانسانراجذبمیکرد،زیراازرذایلدوربودوبافضایلانسداشت.

علیاصغر،برادرکوچکتراو،میگوید:
ـمنبیشترازاوشیطنتداشتم.درمحلهیعلویدائمدرکوچهفوتبالبازی
میکردیم.دردوومیدانیتیزپابودومقامهاییهمآورد.پاکیزگیفطرتشبهاو
اجازهنمیدادخودراآلودهیدنیاکندوشخصیتواالیاوراهمیانبررادررسیدن
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بهآسمانوپروازانتخابکرد.
معلمعباس،آقایپورفرخ،درموردشچنینمیگوید:

ـرازماندگاریعباستواضعاوبود.ازمشهدیکباربهمنطقهرفتهبود.بامن
تماسگرفتوگفت:بهپدرمبگومنوحاللکنهکهبدوناجازهاشرفتمجبهه.پدر
درجوابمیگویداگرمیگفتهیچوقتمانعشنمیشدم.علیعباسموقعشهادت

درحالوضوبود.اینکارنردبانیبودتااورابهاوجآسمانهابرساند.
ایرجدروصفعباساینگونهگفت:

ـبازهماولمهرآمدهبودواستاداسمهارامیخواند.حسینی...جوابآمدحاضر...
هاشمیان...جوابآمدحاضر.عباسحسینپور...پاسخشراکسینداد...باردیگر
گفت:عباسحسینپور...همهساکتبودیم.جایاواینکامایکسبداللهیسرخ...
لحظهایبعداستادسبدگلرادید...شانههایشلرزید.همهساکتبودیم.ناگهاندر
دلخودزلزلهایحسکردیم.گلفریادشگفت...همهپاسخدادیمحاضر...ماهمه

عباسحسینپورهستیم....
یکیازدوستانشگفت:

ـبهمنگفتهبودشبجشنازدواجمتوبایدشیرینیهاراپخشکنی.اینراوقتی
یادمآمدکهشبتدفینشداشتیمدرخانهشاندعایکمیلمیخواندیم.همانلحظه
رفتمواینخاطرهرابهپدرشگفتم.منقلبشدوگریهکرد.بعدازدعاشیرینیآورد

وگفتبیاآرزویعلیرابرآوردهکن.

دست نوشته هایی از شهید علی عباس حسین پور 
ایمسلمان!اولبیاابعادفکریخودراتنظیمکن.تومسلمانی،شیعهای،یعنی
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تابعمکتبمحمدی،مکتبعلیوفاطمهای،مکتبسرخوخونینحسینبنعلی
هستی،یعنیبایدعملوفکرترابااینالگوهایتمامنمایانسانیتوصاحبان
مکتبتتطبیقدهیوبهخودشکلالهیبخشی.نهاینکهآنچهبهذوقتشیرین
بیایدویاهرآنچهشیطاندرجلدهواهاینفسانیازتومیخواهدوباآموختههاییاز

مکاتبدیگربرایاسالمتوجیهیباشیکهایندرحقیقتاسالمنیست.
ایمسلمانعزیز!وایبرادروخواهرهمرزممسلمان!ایحرکتآفرینقرن،ای
امیدبخشدلمحروماندرهمهیرویزمینچشمبهسویتودوختهاندکهچه
خواهیکرد؟آیانمیخواهیقدریبیندیشیوعظمتانقالبتراببینیکهبهچه

معناست؟
***

یادنامه ی فتح)مروریکوتاهبرسهسالازجنگ(
بسماهللالرحمنالرحیم

السالمعلیکیاانصاردیناهلل.السالمعلیکیااباعبداهلل.یاحسینمظلوم.اکنون
پسازطیسهسالوگذرازکورانحوادثوبالیا،باتکیهبربلندایپیروزی،با
قامتیاستوارومصمموبادلیپرامیدبرآنیمتاازافقیگستردهترنظارهکنیم،راهی
پرپیچوخموپرماجراراکهمردانهپیمودهایموسختینیست،جزاینکهبدینبهانه
بازبهدانشگاهانسانسازیقدمگذاریم.دانشگاهیبهوسعتتمامیجبهههاینبرد
حقعلیهباطل.دانشگاهیکهاستادشحسین،فلسفهاششهادتومحصلش
امتحزباهللواینتابلویسردربورودیدانشگاهحسینیاناست»یاحسین«.
باخونوضومیسازیموداخلمیشویم.اینجااولینکالسدرسایندانشگاه
است.کالستاریخ،کالسیکهبایددرآنآموختچگونگینبردحقعلیهباطلرا
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وتداوممبارزهرا.اینهابرگبرگاوراقدانشجویاناست.میبینیدکهخودآمادهی
امتحانیبزرگهستند.برسطوراینبرگهاچهنوشتهاند.راهیاننور،عاشقانخون
وشرف،شاگردانمکتباسالم.شایدنوشتهاند:بایدهجرتکرد.بایدکولهبارسفر
بربست.بایدحرکتکرد.بایدپروازکرد.اوجگرفت.هجرتیبزرگازفرشتاعرش.
بیایید،بیاییدیارانباماهمسفرشوید.گرچهراهدرازیاست،امااینخطماستو
اینجادهیپرفرازونشیبماراازاناهللتااناالیهراجعونبنگریدکهچگونهجغدکور
شبپرستدرواپسینلحظههایتاریکیبانامردی،هجومیسختبرماگرفتو
روباهپیرزماندندانتیزکردتابرگلویپرندهیخونینبالانقالب،زخمیکاری
زند.ماهنوزازدرگیریخودبالشکرکفرونفاقداخلیفراغتنیافتهبودیمکهگرگ
مستودرندهیبعثبادندانهایتیزکردهاشهجوموحشیانهیخودراآغازکرد
ومابیخبرازهمهجادرمعرضهجومودرحلقهیحصارمنتظربودیمتاازتهران
نیروفرستادهشود.مامنتظربودیم؛انتظاریکشنده،امابیهوده.درتهراندلهرهبود
وسکوتوبس.ازآنهمهسالحتلنباردرپادگانهاحتاپوکهیفشنگیهمبهما
نرسید.اطرافمانتاریکیبودوسیاهی.اشکبودوخون.امادردلهایمانهمیشه

امید،امیدطلوعفجریصادقواینامیدبهمانیرومیبخشید.
بچههاآستینهاراباالزدند.درنگدیگرجایزنبود.اکنونیکسالواندی
ازتعلممادردانشگاهجنگگذشتهاست.مدتیاستکهفرمانشکستحصر
آبادانصادرگشته.رزمآورانمادرتکاپویحرکتیتازهاند.درآخرینساعاتبهحمد
الهیوبهدستبتشکنانقالب،بزرگترینحصرانقالبوبتمنیتمیشکندو
سپهساالرعزلمیگردد.دراینحالبچههادیگربرایشکستنحصرآبادانسراز

پانمیشناختند.
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نتیجهتحسینبرانگیزاست.درپیپیروزیبازصدایهلمنناصرینصرنیحسین
ازحنجرهیامامخمینیادامیشودواینبارعاشقانلبیکگومشتاقترازپیشبه
سویدیارعاشقانمیشتابندوجهادیبزرگآغازمیشود.جوانانسنگربهسنگر
پیشمیروندوپدرانومادران،همسران،خواهرانو...نیزدرپشتجبهههای
یاریشانمیکنند.آریایناستتفسیرواقعیآیاتالهییاایهاالذینآمنوهل
ادیکمعلیتجارهتنجیکممنعذابالیم.تؤمنونباهللورسولهوتجاهدونفیسبیل
اهللباموالکموانفسکمذالکمخیرلکمانکنتمتعلمون؛ایمؤمنان،آیاداللتکنم
شمارابرتجارتیکهازعذابپردردنجاتتاندهد.ایناستآنتجارت،ایمانبهخدا
ورسولشوجهاددرراهخدابامالوجان.همهکنارخیمهگاههانشستهاندتاآخرین
لحظهرابهیادعزیزانشانخطینگارندتاپیامیباشدبرایملتایران.یکیازآن
پیامهاایناست.بهنامپروردگار.باسالمبررهبرعزیز.آنشیرپیر.آنابرمردتاریخو
سالمودرودبرملتشهیدپرورومظلومایرانوآخرازهمهسالمودرودبسیارعمیق
وگرمبهخانوادهیگرامیودوستانمهربانم.ایبرادرانوخواهرانعزیزم،شماامید
امامهستید.اسلحهیشهدارازمیننگذاریدوازفرصتیکهدراختیارتانگذاشته
شده،کمالاستفادهرابکنیدوبدانیدکههرعاشقیمنتظرهمینروزهاست.جبههرا
ترکنکنیدکهجبههدانشگاهآدمسازیاست.مامسئولخونشهدایاسالمهستیم.
اینشماهستیدکهمیتوانیدبایاریکردنپشتجبهههابهدعوتامامتانلبیک
بگویید.مارسالتخویشرااداکردیموحالنوبتشماستکهاینمسئولیتسنگین
رابهدوشبگیرید.)بخشیازوصیتنامهیشهیدحسینشفیعیهفدهساله(نامهها
نوشتهشدهوسفارشهاانجامگردیده،باصدایفرماندهبچههابرایحرکتآماده
میشوند.خدایاچهباشکوهاست.لحظاتآخرهمهبایکدیگرخداحافظیمیکنندو



یکدیگرراتنگدرآغوشمیگیرندوطلبشفاعتدرآخرتمینمایند.آریشاید
اینآخریندیدارباشد.باخودمیاندیشمشایددراینهنگامهاستکهمالئکهیاهلل
بهخوبیدرمییابندبرایچهانسانراسجدهکردهاند.تبارکاهللاحسنالخالقین.قبل
ازحرکتبرنامهیتنزیهاست؛شستشووصفایروحبادعایتوسلوکمیل.بچهها
اگرچهجمعند،اماهریکخلوتیدارندوجلوتی.خدایاتوشاهدیکهچطورضجهها
وفریادهایاینعاشقاندردلشب،سنگراازاندوهمیشکافد.خدایاتوشاهدباش
کهچطوراینعارفانچونپرندههایاسیربهاینطرفوآنطرفبالمیزنندو
باچشماناشکباروپرازحسرتفضایبیرونازقفسرامینگرندوشوقلقایتو

چگونهآنانرابهوجدآوردهاست.
چهلذتبخشاستلحظهیدیدارمعشوق!شبآخرستوشایدشبمالقات
معبودورازونیازشبانهیعاشقان.عاشقانیکهمیگفتند:ایحسین!ایمظلوم
کربالوایتنهایظهرعاشورا!ماآمدیم.آمدیمتاندایترالبیکگوییم.ایمهدی
عزیز!ایفرماندهجبهههااییاوررزمندگان!بهیاریمانبشتابودرآخرینلحظات
چشمانمانرابهجمالماهتمنورفرما.ایآقا!ایصاحب!ماآمادهیامتحانهستیم
تاسروجانبرسرپیمانخویشبگذاریم.پسدراینآخرینلحظات،تنهایمان
نگذار.درلحظهیشهادتسرمانرادرآغوشگیر،کهماجزدامانتوپناهینداریم.
یارانامام،محباناسالم،آیاتخداوعزیزترینمعلمانانقالبدرمقرفرماندهی
حاضرشدهوباقلبیپردرد،اماپرامیدبرایپیروزیشاگردانشاندعامیخوانندو
اشکمیریزند.مربیانبهمادرسنگردرسحسینشدنمیآموزند،درحالیکهخود

علیوارحرکتمینمایند.
آریاینانبهفرزندانشانمیآموزندکهبایدلبیکگویعاشوراباشند،درحالیکه
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خوددرمحراببهندایحقلبیکمیگویندوشهدشیرینشهادترامینوشند.
سرانجامانتظاربهپایانمیرسد.ازمرکزفرماندهیپیامنمایندگانامامراشنیدیم
کهمیگفتآمادهباشید.دقایقبهکندیمیگذرد.مقدماتحملهتدارکدیدهشده،
ضربانقلبهاشدتیافته،صفهاشکلمییابد.منظموتنگتنگآنگونهکهخدا
دوستمیدارد.اناهللیحبالذینیقاتلونفیسبیلهصفاًکانهمبنیانمرصوص.
خداوندآنمؤمنانراکهدرصفجهادباکافرانمانندسدیآهنینهمدستو

پایدارند،بسیاردوستمیدارد.
دلعاشقانبرایشروعآنچنانبیتاباستکهتوگوییمیخواهنددرمسابقهای
شرکتجویند؛مسابقهایکهخطآغازآنایمانوتقوا،مسیرآن،اخالصوایثار،
انتهایآنپیروزییاشهادتوپاداشآناعلیعلیین.صدوررمز»یازهرا«»یا
علی«»یااهللیااهلل«زلزلهمیآفریندوبندهایاسارتازپایپرندگانعاشقوصل
یار،گسستهمیگردد.همهفرمانرادریافتداشتهاند.بانگتکبیراستکهازهر
سوفضایجبهههاراعطرآگینمیسازد.لحظهیموعودفرارسیده.اکنونلحظهی
رهاییاست.رهاییانسانهاازقیدزروزوروتزویروبندهایشیطانیواثباتاینکه
آدمی»حر«آفریدهشدهوبایدهمچنانحرگونهباگشادهروییبهپیشوازسرنوشت

بشتابد.
***

برادرشهیدعلیعباسحسینپوردرمورداینجملهکه»خضوعوخشوعاین
شهیدواالمقامنشانهیمعنویتاوبود«،گفت:

ـهمدانشگاهیهایشهیدحسینپوردردانشگاهعلوماسالمیرضویمشهد،
تازمانیکهایشانبهشهادتنرسیدند،متوجهنشدندکهشهیدحسینپوررزمندهو
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جانبازبودهاست.
ـاینامکاننداره!

اینجملهراآقایشهابی،همکالسیعلیعباس،گفت.
ـمگهمیشه!؟کسیکهجانبازه،حداقلیهنشونی،اذیتی،چیزی...علیعباس

خیلیسالمبود.
ـآرهسالمبود،امااینظاهرقضیهاست.علیعباسبهخاطرخدارفتهبودوبهخاطر

خداهماجازهندادکسیمتوجهاینموضوعبشه.
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مصاحبه با دکتر رحیم پور ازغدی
ـازهمرزمانطلبهخاطرهایدارید؟

ـآنزمانماطلبهبودیموبارفقایمانازطریقحوزهبهجبههاعزامشدیم.آنها
طلبههاییجوانبودند،همراهماکهطلبهبودیم،درسال64اعزامشدیم.یکروز
مارابردندبرایآموزشنارنجکاندازی.کمیپیادهرویکردیم.شهیدشوشتریکه
مسئولگروهانمابود،ماراپیادهبهسمتمحلموردنظربرد.دشتبودویک
خاکریز.هرکسبایدبراییادگیریوآموزشیکیدوتانارنجکمیانداخت.بین
راهآقایمحمودیانگفت:اگرشهیدشویم،تکلیفماچهمیشود؟اگرازدنیابرویم،
فرصترشدوتکاملبرایماتماممیشودواستعدادهاییکهدردرونمانهفته
است،چهمیشود؟یاداینروایتافتادموبهآقایمحمودیدرموردشهیدوشهادت
گفتم:شهیدبعدازشهادت...خودشنیست،اماعملشنمومیکند.یعنیباقیات
الصالحاتمیماند.شهادتتوباعثمیشوداسالمبماندوعدالتتقویتشود.تادنیا
باقیاست،هرکسیازبرکاتمادیومعنویخونشهدااستفادهکند،شهیددراجر
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آنهاشریکاست.بااینکهرفته،امادستشازاینعالمکوتاهنیست،بهخصوصدر
نظامجمهوریاسالمی.ممکنبودشهیدیجبههنرود،اماازنظرمعنویسقوطکند
وجزوفاسدترینومفسدترینآدمهاشود.نمونهاشدرتاریخهمخیلیزیاداست.

درحقیقتدغدغهیمحمودیاناینبودکهاگرمارفتیم،بقیهیکماالتیکهبه
دستنیاوردیم،چهمیشود؟غصهیکماالتشرامیخورد.جانوزندگیاشاصاًل

مطرحنبود.بچهیپاکیبود.
حالوهواییمعنویبود،وقتیبچههاکنارآبسجدهکردند.

پرسیدممنطقهچطوریه؟برادرمحمیدکهچندسالازمنکوچکتراست،گفت:
اینمنطقهیسختیهوخطخطرناکه.برایبچههایغواصسختترازخطیکهدر
والفجر8بود.راستمیگفت.لحظهایبعدگفت:همهیماغواصاروامشبمیزنند،

ولیبچههاییکهپشتسرمامیآیند،جزیرهرامیگیرندانشاءاهلل.
منرفتمقرارگاهتاکتیکیکهاسلحهبگیرم.وقتیبرگشتم،دیدمفرودیبااین
گردانرفته.بهجلورفتمکهبهاینگردانبرسم،شایددهدقیقهازآنهاعقببودم.
همینطورکهمیرفتمجلو،پایمرارویجنازهیشهداوزخمیهامیگذاشتمو
میرفتمتویجادهکهعرضشپنجششمترودوروبرشهمباتالقوآببود.

عراقیهاخمپارههامیزدند.کمینومینهمبود.خیلیازبچههاتویآنجاده
شهیدشدند.آنشبمندرکربالی4مجروحشدم.صبح،غواصهاتکوتوکاز
آبخونیبیرونآمدندوبرگشتند.قبلازاینکهکارمنبهبیمارستانبکشد،هنوز
میتوانستممقداریسرپاراهبروم.خیلیازبچههاشهیدشدندوغواصهاییکهبه

پایگاهبرگشتهبودند،همانجاماندندبرایعملیاتکربالی5.
برادرکوچکترمشروعجنگراازقبلخوابدید.پایانجنگوفوتامامراخواب
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دیدهبود.خوابهایجالبیدیدهبود،ازجملهخواباینکهزمانیکهمنمشهدبودم،
برایکربالی4کهحمیدمانشهیدشد،سرشرااززیرپتوبیرونآوردوگفت:به
خداقسمحمیددرهمینعملیاتشهیدمیشود.گفتم:حاالچراقسممیخوری؟
فهمیدمخبریاست.اینقضیهکهگذشت،خودمنهمخوابدیدمکهحمیدشهید

میشود.اخویگفت:خودمخوابدیدمکهدرهمینعملیاتشهیدمیشوم.
بعدهامتوجهشدیمعراقیهابچههایغواصراباکفنبردهبودندداخلبصرهو
گرداندهومردمبهآنهاسنگزدند.تلویزیونعراقآنهارانشاندادهبود.بعددر
یکگوردستهجمعیدرنزدیکیتنومهدفنشانکردهبودندکهسهچهارسالبعداز

جنگجنازههایشانراآوردند.
یکروزبهآقایزارعگفتم:خوابدیدهامتولباسنوپوشیدیوقیافهاینورانی

داریودرخوابخبرشهادتحمیدرابهمندادی.
ـعکسالعملایشاننسبتبهاینخبرچهبود؟

ـآرامخندیدوچیزینگفت.اینهاآمادهبودند.دهروزنگذشتهبودکهشهید
شدند:محمودیانوزارع.جنازههایشانراآوردندمعراجمشهدومنرفتمجنازهی

هردورادیدم.
ـازبچههایمشهدچهکسانییادتانمیآید؟

ـدونفرازدوستانبهنامآقایعظیمیوحسینوطلبهایبهنامعباسابراهیم
بودکهبامادرعملیاتشرکتمیکرد.اودرحینآموزششهیدشد.یکشبمانور
نظامیبود.یکیازبچههایتخریبلشکرنگهبانبود.چونمنطقهیآموزشیاز
خطدورنبود،فکرکردهبودکهاینهاعراقاند.ایستدادهبودوشلیککردهبود.
خیلیحالمگرفتهشد؛همسایهورفیقمبود.بچهیمسجدومحلهیمابود.دراین
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عملیاتمنآوردمش؛میخواستبماندمشهدوامتحانبدهد.گفتم:امتحانبهچه
دردمیخورد؟عملیاتوجبههواجبتراست.بهزورآوردمونگذاشتمامتحانبدهد.
یادممیآیدنشستهبودیمدرموردروایتوآیههایجهادقرآنباهمبحثمیکردیم
وعدهایگوشمیدادند.ابراهیمیهمانشبتویآموزششهیدشد.منتادوسه
روزداغونشدم.هنوزعملیاتنشده،تویآموزشفشارزیادیرویمنبود.همگریه
میکردم،همعصبانیبودم.شهیدحسینپوروعظیمیبابزرگوارینشستندکنارمن

وقرآنخواندند.بعدازیکیدوروزبهخودمآمدم.
واقعاًآمادگیشانبرایشهادتباالبود:چهموقعفشارهایسختآموزش،حتا
آنهاکهبدنشانضعیفبود،اصاًلاهلنقزدننبودند؛بسیارروحانیومعنوی.من
یقیندارماینهااگرمیماندند،درعملیاتهایبعدیشهیدمیشدند.آنقدربهجبهه

میآمدندتاشهیدشوند.
ـدرموردآرزووخواستههایشهدابفرمایید؟

ـاینهااصاًلآرزویینداشتند.بزرگترینکمالبرایانسانایناستکهآرزو
نداشتهباشد.اینهادنبالپیروزیاماموشهادتخودشانبودند.اینهاواقعاًآمادهی
شهادتبودند.آنبرههیزمانیدرتاریخایرانقطعهاینورانیبودکهدیگرتکرار
نمیشود.اینشعررادروصفآنهامیخوانمکهجانشانراکفدستگرفتند،تاما

امروزبهراحتیزندگیکنیم.
هنگامجنگدادیمصدهاهزاردارا/شدکوچههایایرانمشکینزاشکسارا

سارالباسپوشید،باجبهههاعجینشد/درفکهوشلمچه،دارابهرویمینشد
چندینهزاردارا،بستهبهسرسربند/یاتکهتکهگشتندیاکهاسیرودربند
سارایدیگریدر،مهرانشدهشهیده/داراکجاست؟اودر،اروندآرمیده
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دوختههزارساراچشمیبهحلقهیدر/ازیکطرفودیگرچشمیزخوندل،تر
ساراسؤالمیکرد،داراکجاستاکنون؟/دیدندشعلههارادرسنگرشبهمجنون
خونگلویداراآبحیاتدیناست/روحشبهعرشوجسمش،مفقوددرزمین

است
درآنزمانهرفتند،صدهاهزاردارا/دراینزمانهگشتنددههاهزاردارا

هنگامجنگداراگشتهاسیرودربند/دارایاینزمانهبابنزرودبهدربند
دارایآنزمانهبیسردرونکرخه/سارایاینزمانهدرکوچهبادوچرخه

درآنزمانهساراباجبهههاعجینشد/دراینزمانهناگه،چادرلباسجینشد
باچفیهایکهگلگونازخونصدچوداراست/سارا،خودازبرایجلبنظر

بیاراست
آنمقنعهورافتاد،جایشفوکلدرآمد/سارابهقولدشمنازاُُملیدرآمد
داراوگوشواره،حقاکهشرمدارد!/دردستهایشامروزاوبندچرمدارد

باخونوچنگودندان،دشمنزخانهراندیم/امابهماهوارهتاخانهاشکشاندیم
یاربتوشاهدیبراعمالمانیکایک/بدمالمظلومیااهلل،عجلفرجهولیک
جایشهیداسمخوانندهرویدیوار/آنهابهجبههرفتند،اینهاشدندطلبکار.

***
پورفرخکهمدرسدانشگاهمرکزالغدیراست،همیشهازروزهاییکهعلیعباس
شاگردشبودودرمسابقاتاولمیشد،میگفت.درمصاحبهایلحظهایآهبلندی

کشیدوگفت:
ـحاالدانشآموزانمنگروهیپزشکوگروهیدرکارهایسطحباالیکشوری
مشغولخدمتهستند،اماعلیعباسچیزدیگهایبود؛پاکومخلص.بایدبامزین
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کردناماکنفرهنگیبهنامشهدایادونامآنهارابرایهمیشهیتاریخزندهنگه
داریم.همهیزندگیامثالشهیدعلیعباسحسینپوردرساست.

باغبانازاینگلشنعلیعباسراچید/ازباغسرسبزشهادتیاسراچید
***

برادرکوچکترعلیعباس،علیاکبر،بعدازپایانجنگبهعنوانپاسدار،برایمبارزه
باضدانقالبدرکردستانحضورپیداکردوباکمالجدیتبهمبارزهباآنهاپرداخت.
اوامرامامشوشورحیاتشوحدتبود.صالبتغیرتش،رفعتعبادتشنمازبود.جان
پیکرششهادتبود.کتابمکتبش،صحفمحشرش،سورهیمقصدشقرآنبود.
تفریحگاهدنیاییاش،میعادگاههرروزشمسجدبود.ظاهریآراموقلبیمهربانداشت.
وقتیبهصورتاونگاهمیکردی،سادگیومهربانیرامیدیدی.تواضعوفروتنیدر
وجوداوموجمیزد.آرامبودوکمحرف.مهربانبود.بهکسیبیاحترامینمیکرد.از
کمکبهتهیدستانلذتمیبرد.درجنگودرگیریهمازنمازغافلنمیشد.بهمال
دنیاچنداناهمیتینمیداد.شجاعبودوازدشمناناسالمنمیهراسید.خدمتبهقرآن
واسالمراافتخارمیدانستوهمیشهبرایشهادتآمادهبود.هرگاهبهعملیاتاعزام
میشد،غسلشهادتمیکرد.بهمطالعهیکتابهایمذهبی،باالخصکتابهای
شهیدمطهریوشهیدبهشتیعالقهیخاصیداشت.بهحضرتامام)ره(عشق
میورزیدوبهسربازیایشانافتخارمیکرد.رعایتحجابوتمامشئوناتاسالمی
راتوصیهمیکرد.نابودیدشمناناسالموبرقراریعدلوبرابریراازبزرگترین
آرزوهایخودمیدانست.علیاکبردرسایهیپدریپرورشیافتکهمانندبرادرش،
علیعباس،وجودشباقرآنانسپیداکردهبود.سرانجامشهیدعلیاکبرحسینپور،پس
ازبازگشتازکردستان،درسال72،بالباسمقدسسپاهدرخرمآبادبهمأموریترفت
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وبهشهادترسیدوبهدیداربرادرشهیدششتافت.دردفتردستنوشتههایعلیاکبر
آمدهاست»آمدهامایخوبترین،ایبهترین،ایمهربانترین،تادرمیهمانیبندگانت

مرانیزبپذیریوبخششگناهانرابدرقهیراهمکنی.«
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سخن آخر
ایحسین)ع(،شهدایمابهعشقکربالآمدند،اگرچهنتوانستندمرقدمطهرتورا
زیارتکنند،ولیاکنوندرمحضرتوهستند.شهداآمدندتاقیامانقالبتوراتداوم
بخشندوتجلیگرقیاموحماسهیحسینیباشند؛اماآفتابعمرشاندربینراهغروب

کرد.توخودیاریگردیگررزمندگانباشتابهآرزویشهداجامهیعملبپوشانند.
راستیایمردمشهیدپرور!اگریکروزدلتانهوسشهیدکرد،ماراهمبهدلتانراه
بدهید.اگرراهافتادیدتاسریبهدیوارنوشتههایقدیمیبزنیدوبویشهیدراازآنها
بجویید،ماراهمهمسفرتانکنید.مابابویشهیدپروبالمیگیریم.مابابویشهید
رختآسمانمیپوشیموهمبالمالئکقدسیمیشویم.اگرروزیشهدابهخوابتان
آمدند،ماراهمبهدشتخوابتانببرید.اگربویعباس)ع(بهسرسرایروحتانوزیدو

لباسدلتانشدوپرچمروحتانرانوازید،قسمِتماراهمکناربگذارید.
آیمردانیکههنوزمحملشهدابرشانههایتانسواراست،وگونههایتانشبنمزار
است!آیزنانیکهبرچادرهایتان،شاپرکعطرشهیدنشستهاست،ماراهمبهشهدا
پیونددهید؛کهبیشهید،گردابزندگیمارانبلعد،کهجادههایطوالنیماراندزدند،
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کهدیوارهایبلندشهروبرجهایسربهفلککشیده،تویخودشانگمماننکنند؛
کهخورشیدوالیترانکنددرپشتآسمانخراشهاگمکنیمکه....

خوشابهحالشما!خوشابهحالدیوارهایکوتاهکوتاهکههنوزهمعکس
شهیدتویسینههایشاندارند!خوشابهحالکوچهپسکوچههایباریکباریک
کهتابلوینامشهیدتویدستشانگرفتهاند!خوشابهحالدرختهاکههنوزهم
شکوفههایشانرابانامشهدابازمیکنندوبرگهایشانرابهبویشهداطراوت
میدهند.خوشابهحالجادههایکوتاهکهرویدلشان،جایپایشهیداستو
خاطرهیخوشکاروانهایکربال،هنوزدرصندوقچهیسینههایشانباقیاست.
خوشابهحالمسجدکههنوزسنگرشهداستودورتادورپیشانیاش،پیشانیبندی
ازعکسشهدایمسجدپیداست!خوشابهحالگلدستههاکهبازهمدرآسمان
شهر،سنجاقکنامشهیدمیپراکنند!خوشابهحالشقایقهاوآاللههاکههنوزبه
نامشهداگلمیدهند.خوشابهحالبهشتزهرا،بهشترضاوهمهیبهشتآبادها
کهبهشتشهیدانندوهرشب،درخرابآبادسینههایشانجشنیازبزمشورآفرین
شهداپیداست!خوشابهحالپیشانیبندهاکهبهخاطرشهداتاهمیشهنامونشان
تقدسدارندوبچههایبسیج،بهخاطرشانسرودستمیشکنند.خوشابهحال
کولهپشتیهاکههنوزهمبوییادشهیدمیدهندودررگهایشاننفسشهدا
جاریاست!خوشابهحالگلکهبویشهیدمیدهد!خوشابهحالجبهههاکه
شهیدآبرویآنهاست!خوشابهشلمچهکهنامشبهخاطرشهید،آسمانیشدهاست!
خوشابهحالخرمشهرکهبهخاطرشهدازبانزددنیاست!خوشابهحالچفیهکهیادگار
شهیداستواشکتویتاروپودشنهفته!خوشابهحالپرستوهاکهدرکوچشان،
بهکوچشهیدفکرمیکنندومثلشهیداوجمیگیرند!خوشابهحالآفتابکهبرق
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چشمشهیدتویقرصصورتاوستوماهکهمثلپیشانیشهیدروشنوزالل
وخواستنیاست!خوشابهحالبچههایبسیجکهلباسشهیدبهتندارند،پوتین
شهیدبهپایآنهاست،فانسقهیشهیدبهکمربستهاندوپیشانیبندشهیدباالی
ابروهایُپرپشتوقشنگشانچشمنوازاست!خوشابهحالبچههایبسیجکهیادگار
شهیدانقرارگاهبهشتاندوسایهیصمیمیآنانرویگذرگاهزمین!خوشابهحال
شهیدکههمسایهیدیواربهدیوارمهربانیبیپایانخداستوهمصحبتخدا!و

خوشابهحالشهداکه....
ماهیچوقتباشهداخداحافظینمیکنیم.مامیخواهیمهرکداممانسایهییک
شهیدبررویزمینباشیمتااگربرمانسیمبوزد،بهرقصدرآییمواگرآفتابایمان

برتنمانبنشیند،بهپروازدرآییم.مامیخواهیمیکبسیجیباشیم.
مامیدانیمکههیچعابرمهربانیبرسایهیشهیدپانمیگذارد،چوناینسایهها

همیشهبهدنبالاصلخود،یعنیشهیدانرواناند.
مامیخواهیمهرکدامسایهییکشهیدباشیمتاماهمهمسایهیدیواربهدیوار

خداباشیم.
***

حاالازروزهاییکهشهیدعلیعباسدرعالمدنیابوده،سالهامیگذره.بهنیابت
ازطرفاونامروزاومدمزیارتامامرضا.چشممکهبهگنبدنورانیشافتاد،بغضم
گرفت.علیعباسامامرضا)ع(روخیلیدوستداشت؛اونقدرکهبهشمیگفتند
کبوترحرم.حاالدیگهمثلعلیعباسهاخیلیکمه.اونقدرکهبایدبگردیتا
پیدایشانکنی.یکشبخوابخوبیدیدم:خوابدریاوآبروشن.سرزمینی
سرسبزکهپرازمالئکبود.وقتیشروعبهنوشتنکردم،فهمیدمکتابسرگذشتو
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زندگینامهیعلیعباسحسینپور،تعبیرخوابماست.منهرگزعلیعباسروندیدم،
اماوقتیازشمینوشتم،کلیگریهکردم.کاشبودمواورامیدیدم؛جوانیکهبه
پاکیبرگگلبودومثلآبزاللزالل.امابازهمدیرنشده.میتوانیمراهشانرا
ادامهدهیم.سالگذشتهازطرفراهیاننوررفتمشلمچهوخرمشهر...هنوزهمبوی
شهدا...بویبهشتمیآمد.بدونوضوواردشدندرآنمکانمقدسبیاحترامیبه
خوناینهمهشهیداست.پسازورایدل...بهامثالحسینپورهامیگویم»کمکم
کنیدتابتوانمدرستزندگیکنمکهبعدازمرگمهرچندکم...امامانندشماتادنیا

هستوتاریخزندهاست،ناممجاودانبماند.«
اینشعرراتقدیمحضورعلیاکبروعلیعباسحسینپورمیکنمتابدانندهرزمان

چشممبهگنبدطالییحضرتبیفتد،آنهارافراموشنخواهمکرد.
ایهشتمینبهانهبرایگریستن/ازخلقتتوشدهمهیعالمبهزیستن

وصفترضاصفتتبخششوعطا/نامتعلیبودازشأنالفتی
کونومکانزوالیتودرامان/جبرئیلیانزصفایتونوحهخوان

بردرگهتچهگداوچهشاهومست/برسفرهیتوبودگبروحقپرست
هرکسبهنوعیازکرمتمبتالبود/ایندرگهتوعجبباصفابود
پروازطائرانسرایتودیدنیست/فریادزائرانسرایتشنیدنیست

زائرنهحاجیبیتاهللالحرام/حاجیبهبیتلهتوستدلخرام
»علیعباس«اگرگذرتبررضاشود/مسوجودتوهمازطالشود

اللهمعّجللولیکالفرجوالعافیهوالنصروجعلنامنأعوانهوأنصارهوالمستشهدین
بینیدیه.


