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بهجای مقدمه
دوران دفاع مقدس پرافتخارترين برهه از تاريخ معاصر ايران اسالمي است؛ الگویی
بهيادماندني از حيات طيبهی انقالب اسالمي توأم با خلق صحنههاي بسيار زيبايي از
رشادتها و از جان گذشتگيهاي آحاد ملت ايران در راه مبارزه با طاغوتهاي زمان و تحقق
آرمانهاي بلند یک ملت ظلمستیز؛ اینگونه بود که هشت سال دفاع مقدس سربلندي اين
مردم شريف در پيشگاه تاريخ و ذلت ابرقدرتهاي شرق و غرب را به ارمغان آورد و در
بزرگترين آوردگاه تاريخي ايران زمين ،نهتنها وجبي از خاک عزیز ایران اسالمی از دست
نرفت ،بلکه جهانيان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نموديم.
در اين ميان نقش دانشجويان مجاهد و دالور ستودني و مثالزدني است ،آنان که با
حضور در جبههی علم و دانش بنا داشتند فردايي روشن را براي ميهن خود رقم بزنند ،با
آغاز حملهی جنود شيطان ،جبههاي مهم را پيش روي خود ديدند و براي دفاع از انقالب
اسالمي و ايران اسالمي رخت جهاد بر تن کرده و دوشادوش و پيشاپيش ديگر مجاهدان
جبهههاي نبرد حق عليه باطل افتخار آفريدند .حضور قشر فاخر دانشجو در جبهههاي نبرد
حق عليه باطل جلوهی بديع از سير الي اهلل جوانان خداجوي اين سرزمين بود و دانشجويان
را در شمار نقشآفرينان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جاييکه بسياري از تأثيرگذاران و
فرماندهان جبههی توحيد از ميان ايشان انتخاب شدند .این افتخاری بس بزرگ و جهادی
بس عظیم بود که بهحق شهدای گرانقدر آن را نیز بايد شهیدان سرآمد عرصهی علم و
ايثار به حساب آورد.
به نیت پاسداشت رشادت و عزتی که این سرآمدان از خود به یادگار نهادند ،مجموعهی
حاضر به زیور طبع آراسته شده و در قالب کنگرهی ملی شهدای دانشجو با همت و حمایت
سازمان بسیج دانشجویی و سایردستگاههای دانشگاهی تألیف و تدوین شده است.
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می خواهی بنویسی ،اما نمی توانی ،شروع می کنی ،اما قلمت ناتوان است .به

یک جایی که می رسی فکر می کنی این کار ،کار تو نیست! احساس می کنی

چیزی باالتر از فنی که بلدی ،چیزی قوی تر از قلمی که با آن می نویسی ،یک
چیز ماورایی احتیاج است تا قلم بزنی.

باید کمک بگیری؛ اطالعاتت را جمع می کنی ،اما قلمت پیش نمی رود ،به

بن بست رسیده ای .وسوسه می شوی که نه بگویی و خودت را راحت کنی!
حس می کنی مغزت خالی از هر جمله و حتا کلمه ایست .انگار تاکنون دست به

قلم نبرده ای ،شاید هنوز هم برای انصراف دیر نشده باشد ،با تمام وجود حس

می کنی کسی باید به کمکت بیاید.

از پیشکسوت هایت کمک می گیری ،می گویند باید کمک بگیری ،اما نه از
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آن ها ،بلکه از خود شهید! به خودت می گویی این هم شانس من است ،زندگی

شهید کوتاه است و ساده ،دو عملیات و دیگر هیچ! چه می توانم بنویسم؟!

با چند نفری حرف می زنی ،اما چیز زیادی دستگیرت نمی شود ،به جز یکی

دورند و گاهی رنگ پریده؛ انگار دوباره به بن بست خورده ای!
دو مورد ،خاطرات َ
وضو می گیری ،نماز می خوانی و درخواست کمک می کنی ،شاید خودش

کمکت کند .به خودش و روح پاکش متوسل می شوی.

خواهرش می آید و دریچه ای نو بر روی تفکرت باز می کند .پر از حرف است

و خاطره ،پر از حس خوب! خوش صحبت است و باهوش؛ با حافظه ای که

کوچک ترین خاطرات زیبای شهید را به یاد دارد.

دوباره در وسط کار نوشتن که کم می آوری ،دیگر باید هم وضو گرفت و

فاتحه خواند و هم باید کاری کرد؛ باید به سر مزار شهیدت بروی و از نزدیک

حضورش را لمس کنی تا به نتیجه برسی!

می نویسی! خیلی راحت تر از آنچه فکر می کردی! حاال می دانی که اگر

قرعه ی کار به نام تو درآمده ،شاید حکمتی داشته ،حاال می دانی که اگر الطفات

شهیدت نبود ،تو اکنون این توفیق بزرگ را نداشتی ،با تمام وجود از این توجه

خوشحالی و درعین حال ناراحت که نکند لیاقتش را نداشته باشی ،نکند در
وسط کار کم بیاوری و هزار جور فکر دیگر.

با شهیدت زندگی می کنی و وقتی روزهای آخر نوشتن را پشت سر

می گذاری ،غم جدا شدن از او دلشکسته ات می کند ،می خواهی برای همیشه
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داشته باشی اش! دلت می خواهد این نوشتن باز هم ادامه داشته باشد .دلت
می خواهد به خوابت بیاید و بگوید راضی است از آنچه که نوشته ای ،اما...

فراموشش نمی کنی ،نمی توانی فراموش کنی! شاید بتوانی یک صدم دردی

را که خانواده اش در غم از دست دادنش کشیده و تجربه کرده اند تجربه کنی،
اما این تجربه سخت است و شیرین و آرزویت این است که تجربه ات ماندگار

و اثرگذار باشد و مایه ی باقیات صالحات شود ،ان شاءاهلل.
تولد محمدحسین

در آن چهارشنبه ی سرد و برفی مادر همین طور که با شکم سنگینش

به سختی راه می رفت و اتاق را جارو می کرد ،متوجه ی تقالی بیش از اندازه ی
بچه ی داخل شکمش شد؛ جارو را کنار اتاق گذاشت و روی صندلی نشست
تا خستگی در کند.

با وجود سرمای استخوان سوز بیرون ،اما داخل اتاق هوا گرم بود و دانه های

درشت عرق از البه الی موهای سیاه و زیبای سیده فاطمه به زیر گلویش
ُسر می خوردند .او دستش را به آرامی روی شکم برآمده اش گذاشت ،جنین به

ناگاه آرام شد و از حرکت ایستاد .سیده فاطمه شروع به حرف زدن با او کرد،

گفت :تو بچه ی خوبی هستی .آفرین ،اذیتم نکردی! گذاشتی مامان همه ی
روزه هاشو بگیره.

در همین لحظه در اتاق باز شد .آقا عبدالعلی داخل شد و وقتی همسرش را
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در آن حال دید گفت :ان شاءاهلل به سالمتی دنیا بیاد.

مادر سرش را بلند کرد و لبخند زد ،دستش را به آرامی همراه با شرمی زنانه

از روی شکمش برداشت و گفت :ان شاءاهلل.

آقا عبدالعلی نزدیک همسرش آمد و روی صندلی کناری نشست ،بعد نگاهی

به چشم های سیده فاطمه انداخت و پرسید :اسمشو چی بذاریم؟
مادر گفت :اگه دختر بشه...

پدر حرفش را قطع کرد و گفت :اگه پسر بشه چی؟

سیده فاطمه لبخند زد و گفت :شما بگو ،یه چیزی که به محمدرضا بیاد.

پدر فکری کرد و گفت :محمدحسین چطوره؟ اسمش رو می ذاریم

محمدحسین.

مادر به آرامی دستش را روی شکمش گذاشت و با لبخند گفت :صداش

می زنم حسین آقا ،خیلی هم خوبه  .

همان شب در بیست ویکم ماه رمضان  1380قمری ،برابر با هفدهم اسفند ماه

 1339شمسی ،محمدحسین به دنیا آمد.
محمدحسین در کودکی

از زمان تولد تا وقتی که محمدحسین شیرخواره بود ،مادر حتا یک بار هم

بدون وضو به او شیر نداد ،او می خواست این مولود رمضان پسر خوب و

صالحی باشد .شاید در دلش فکر می کرد محمدحسین شب مقدسی به دنیا
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آمده ،برای همین با بقیه ی بچه ها فرق دارد و باید او را خیلی خوب تربیت
کنند.

خانواده ی شیخ حسینی از بدو ازدواج پدر و مادر در خانه ی پدربزرگ پدری

زندگی می کردند تا آنکه پدر آقا عبدالعلی درگذشت ،خانه را فروختند و هرکس
با ارث پدری برای خودش خانه ای فراهم کرد.

آقا عبدالعلی هم تکه زمینی خرید تا خانه بسازد و چون خودش معمار

بود ،کارش راحت تر بود ،اما در مدت ساخت وساز زمین باید برای خانواده اش
خانه ای تهیه می کرد ،برای همین دست سیده فاطمه و بچه ها را گرفت و به

خانه ی پدرزنش حاج آقا شهرستانی رفتند تا خانه شان ساخته شود.

با ساکن شدن خانواده ی شش نفره ی شیخ حسینی در خانه ی حاج آقا

شهرستانی ،بخشی از تربیت کودکی محمدحسین و خواهرها و برادرش متأثر از

رفتار و اخالق پدربزرگ و دایی که هر دو ملبس به لباس روحانیت بودند ،شد.
ساخت وساز خانه ی شیخ حسینی در خیابان شریف واقفی اصفهان دو سه

سالی زمان برد .در این مدت هم محمدحسین به اصطالح از آب و گِل درآمده

و بزرگ شده بود و هم بازی باقی برادر و خواهرهایش بود.

محمدحسین کودک باهوش و زیبایی بود .او روزها به همراه برادرش

محمدرضا به کوچه می رفت و بازی می کرد .گاهی که از کوچه ای خلوت

می گذشتند یا صدای پارس سگی به گوش می رسید ،محمدحسین می ترسید،
برای همین هر بار با محمدرضا بیرون می رفت .از او می خواست تا در
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کوچه های خلوت هوای او را داشته باشد تا از کوچه رد شوند ،کم کم این ترس

محمدحسین از بین رفت.

شاید به علت همنشینی با پدربزرگ و دایی و ...بود که جرقه هایی از شجاعت

و بی پروایی جای هرگونه ترس و واهمه در دل محمدحسین را گرفت ،طوری

که دیگران از بی پروایی و بخصوص صراحت کالم محمدحسین تعجب

می کردند.

محمدحسین و مدرسه

هفت سال از تولد محمدحسین می گذشت و او باید به مدرسه می رفت.

بهترین مدرسه برای او مدرسه ی دولتی ای بود که دایی اش آقای شهرستانی

در آنجا معلم بود.

محمدحسین به مدرسه رفت .باهوش بود و حاضرجواب ،به خاطر اینکه بسیار

مؤدب و درسخوان بود ،معلم ها همه دوستش داشتند.

آن روز صبح هم مانند همیشه ناظم سر صف دست های بچه ها را می دید و

اگر ناخن هایشان بلند بود یا دست هایشان کثیف بود ،آن ها را تنبیه می کرد.

محمدحسین بچه ی خیلی تمیزی بود ،بخصوص روی تمیزی دست هایش

حساس بود .او مرتب دست هایش را می شست و کرم می زد تا خشک نشود.

برای همین دست هایش مثل بقیه ی بچه ها در آن سرمای پاییزی خشک و
رنگ پریده نبود ،بلکه برق می زد.
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15

نوبت که به محمدحسین رسید و دست هایش را باال گرفت تا ناظم ببیند،

ناظم با دیدن تمیزی دست های او خواست اذیتش کند و به او متلک انداخت،

گفت :بچه چقدر دست هات کثیفه.

محمدحسین حتا لحظه ای هم درنگ نکرد ،بالفاصله جواب داد :آقای ناظم

اشتباه می کنید ،همین االن دست های من از زبون شمام تمیزتره.

ناظم از جرئت و جسارت محمدحسین دهانش باز ماند .سریع خودش را

جمع وجور کرد و با اخم گفت :پررویی نکن پسر ،بدو تو کالست.

کمی بعد ناظم جریان را با تعجب و خنده در دفتر برای آقای شهرستانی و

باقی معلم ها تعریف کرد .او تحت تأثیر جسارت و حاضرجوابی محمدحسین

قرار گرفته بود .شاید پیش خودش می گفت چه بچه پردل وجرئتی ،با آنکه

خط کش دست من بود و ممکن بود هر آن تنبیه اش کنم ،اما حرف خودش
را زد.

معرفت ذاتی

زهره یک سال از محمدحسین بزرگ تر بود .آن سال یکی از بستگان پدری،

خانواده را به عروسی مجللشان دعوت کرد ،همه در شور و شوق رفتن به

عروسی بودند .همان شب خبر رسید آیت اهلل بهبهانی یکی از مراجع تقلید به

منزل حاج آقا شهرستانی می آید .خانواده برای رفتن به عروسی آماده شدند ،اما

محمدحسین گفت :نمی آیم ،می خواهم آیت اهلل بهبهانی را ببینم.
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هر کاری کردند ،نیامد .بچه ها برای رفتن به عروسی خیلی ذوق داشتند ،همه

می دانستند این عروسی با بقیه ی عروسی ها خیلی فرق می کند .عروسی شان
پرزرق و برق و مفصل بود ،مطرب هم آورده بودند .همه ی خانواده راهی

عروسی شدند ،حسین در خانه ماند.

وقتی آیت اهلل بهبهانی آمد ،حسین به دایی گفت :من می خوام جلوی آقا

چایی بذارم .او با اصرار سینی چای را از دست دایی گرفته و برای آیت اهلل

بهبهانی برده بود.

عروسی با ساز و رقص و آواز برگزار شد .هرچند پدر نگذاشت بچه ها در

مراسم شرکت کنند و آن ها را به یکی از اتاق های خلوت تر برد ،اما باز هم
دیدن آن همه مهمان و شلوغی و ...جذاب بود .عروسی برای دنیای ساده ی

کودکی زهره و بچه ها خیلی جالب بود و تفریحی بزرگ محسوب می شد.

باألخره آن عروسی هم تمام شد و آن ها به خانه برگشتند .زهره سریع پیش

حسین رفت و گفت :حسین جون حیف شد نیومدی ،خیلی خوش گذشت،
نمی دونی چه عروسی ای بود و...

گفت و گفت و گفت .حسین با آنکه کوچک تر از او بود گفت :زهره! تمام

دنیا را هم به آن چای که جلوی آقای بهبهانی گذاشتم نمی دهم .من عالم

دیدم ،شما رقاص!

زهره با آن بچگی غبطه خورد به حال حسین که چقدر بزرگ فکر می کند.

او هم دوست داشت در خانه بماند و آیت اهلل بهبهانی را ببیند ،اما زرق و برق
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آن عروسی به چشمش جالب تر آمده بود و همراه خانواده به عروسی رفته بود.
زهره با خودش فکر می کرد این عالقه به روحانیت و این گذشت از ظواهر

دنیا آن هم در سن هفت سالگی ،چیزی نیست که کسی به دست بیاورد ،این
معرفت ،ذاتی است.
بازی در کوچه

محمدحسین هنوز در همان سال های اول دبستان بود که با برادرش

محمدرضا روزها در کوچه به همراه بچه ها فوتبال بازی می کرد .عالقه ی
خاصی به فوتبال داشت .پدر مخالف بازی بچه ها در کوچه بود.

یک روز از همین روزها ناگهان پدر از راه رسید .پسرانش را در کوچه دید .از

قبل به بچه ها گفته بود که دوست ندارد توی کوچه بازی کنند .به آن ها تشر

زد و گفت :کی به شما اجازه داده تو کوچه بازی کنین؟ یاال زود برین خونه.

دو برادر که تابه حال پدر را این قدر عصبانی ندیده بودند ،سریع به داخل

خانه دویدند .کار بدی نمی کردند ،مثل همه ی بچه ها توی کوچه فوتبال بازی
می کردند ،اما پدر نظرات خاص خودش را داشت .خیلی مقید بود به رعایت

حقوق همسایه ها ،او نمی خواست بچه هایش باعث آزار همسایه ها و حتا عابران
شوند.

گوش بچه ها اما به این حرف ها بدهکار نبود ،از فردا دوباره توی کوچه بودند

و به دور از چشم پدر ،با هم فوتبال بازی می کردند.
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شاید در همه ی سال های زندگی محمدحسین ،همین یک بار بود که پدر او

را دعوا کرد .همیشه به آرامی تذکر می داد و می گفت :هر کار می کنی بکن،
اما مراقب خودت باش .هیچ وقت دعوا و کتک کاری در بین نبود ،همیشه تذکر

محترمانه می داد .حسین هم خیلی احترام پدر و مادر را نگه می داشت.

احترام همه ی بزرگ ترها را نگه می داشت ،اما اگر جایی حق با او بود و فکر

می کرد حرفش درست است ،کوتاه نمی آمدُ ،رک و راست حرفش را می زد.
کاری نداشت طرف بزرگ تر است یا خوشش نمی آید ،طرف حق را می گرفت.
حدود سه سال گذشت و باألخره روزهای بنایی و ساختن خانه تمام شد.

خانواده ی شیخ حسینی ساکن خانه ی خودشان در خیابان شریف واقفی شدند،
خانه ی بیش تر اقوام هم به آن ها نزدیک بود.

در خانه به داخل پارکینگ باز می شد ،سپس وارد ساختمان می شدند و به

راهرو می رسیدند که در اطرافش اتاق ها قرار داشت .سرانجام به حیاط بزرگ و

دلباز خانه می رسیدند؛ با یک حوض در وسط و چهار باغچه در اطراف.

محمدرضا و محمدحسین یک اتاق برای خودشان برداشتند ،اتاقی که

دیوارهایش به رنگ آبی آسمان بود و پنجره ای داشت رو به حیاط و باغچه.

محمدحسین بچه ی درس خوانی بود .مهارت فوق العاده ای در یادگیری و

تدریس ریاضیات داشت و همین باعث شد بعدها به طور خصوصی ریاضی

تدریس کند.
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نوجوانی و جوانی

روزهای خوش کودکی همان طور که برای همه به سرعت می گذرد ،برای

محمدحسین هم به سرعت گذشت .مادر بعد از او زهرا و صدیقه و منصوره و
در آخر مریم را به دنیا آورد.

روزهای خوش نوجوانی با رفتن به دبیرستان شروع شد .او و محمدرضا با هم

به یک دبیرستان می رفتند .محمدحسین سال اول دبیرستان را در مدرسه ی
نشاط گذراند ،اما از شرایط تحصیلی آن مدرسه راضی نبود ،برای همین از پدر

خواست او را در دبیرستان حکیم سنایی ثبت نام کند.

مدیر و معلم ها با رفتن محمدحسین مخالفت کردند ،اما محمدحسین به

دنبال کیفیت بهتر تحصیل بود .هزینه ی ثبت نام در دبیرستان سنایی هزار

تومان بود.

محمدرضا به عنوان پسر بزرگ خانواده نمی خواست پرداخت این مبلغ را

به پدر تحمیل کند ،برای همین در همان مدرسه ماند و محمدحسین برای

پیشرفت بیش تر به مدرسه ی جدید رفت.

در مدرسه ی جدید بچه ها درس خوان تر بودند و محمدحسین از شرایط

تحصیلی جدیدش خیلی راضی بود .معلم ادبیاتش معتقد بود محمدحسین قلم
خوبی دارد .او با نوشتن انشاهای مفهومی تعجب همه را برمی انگیخت .نگاه
موشکافانه و عمیق او به مسائل پیرامونش جالب بود.

آن روز معلم ادبیات موضوع انشا را با گچ روی تخته سیاه نوشت« :از خانه تا
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مدرسه» .پچ پچ میان بچه ها شروع شد .هرکس چیزی می گفت ،یکی می گفت:
آخه اینم شد موضوع انشاء؟ من از خونه تا مدرسه راه می رم.

بقیه ی بچه ها زدند زیر خنده .معلم صدایش را باال برد و گفت :حرف زیادی

نباشه .خوب فکر کنید و ببینید از خونه تا مدرسه و برعکس چه کار می کنین
و بنویسین.

محمدحسین انشایی نوشته بود از پسرانی که در کوچه می ایستادند ،نگاه هرز

می کردند و به دختران متلک می گفتند .از سه راهی نزدیک خانه شان که چراغ
خطر نداشت و باید اداره ی راهنمایی و رانندگی فکری به حالش می کرد .کوچه
و خیابان ،معایب و مزیت هایش را آنچنان خوب تعریف و تفسیر کرده بود که

هرکس انشاء را می شنید ،بعید می دانست نوجوانی به سن و سال او چنین دید
عمیقی به مسائل پیرامونش داشته باشد.

از موضوعی چون عدم امنیت اجتماعی دختران در جامعه ی آن زمان سخن

گفته بود که نشان از دید متفاوت او با هم سن و سال هایش داشت.

بعد از خواندن انشاء دهان همه ی بچه ها از تعجب باز ماند .شاید به خودشان

می گفتند :پس این طوری هم می شه به اطراف نگاه کرد.

محمدحسین به همه چیز همین طور با دقت و توجه نگاه می کرد ،مسائلی

برایش مهم بودند که شاید برای خیلی ها اهمیت نداشتند .در همین سال ها
بود که در کتابخانه ی مسجدالکریم با نوجوانی هم سن و سال خودش به نام

سیدرضا سجادیان که مسئول کتابخانه بود آشنا شد .محمدحسین برای گرفتن
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کتاب ،بخصوص کتاب های آیت اهلل مطهری به آنجا می رفت.

این آشنایی ادامه پیدا کرد و هر دو با هم درس می خواندند و رفت وآمد

خانوادگی پیدا کرده بودند .صمیمیت آن ها کم کم زیاد شد .مریم خواهر کوچک
حسین ،رضا را عمو صدا می زد.

آن شب درس خواندنشان طوالنی شد و حسین منزل رضا ماند .موقع

خوابیدن رضا برای حسین تشک و لحاف آورد اما حسین گفت :رضا یه پتو
کافیه.

رضا تعجب کرد و پرسید :آخه چرا؟ این طوری که خوب نیست ،بدنت درد

می گیره ها  .

حسین جواب داد :باید همین طور بخوابیم تا بدنمون به قبر عادت کنه رضا.

رضا متعجب نگاهش کرد ،حسین خندید و ادامه داد :توی قبر که برامون

تشک ابری پهن نمی کنن ،اون وقت بدنمون اذیت می شه و صدمه می خوره.

رضا لبخند زد ،چندباری هم که خودش شب مهمان خانه ی محمدحسین

شد ،او برایش تشک و لحاف آورد ،اما برای خودش فقط یک پتو می آورد.

بی ریا و خاکی بود و از هرگونه تشریفات دوری می کرد.
معلم خصوصی

دو سه سال بود که محمدحسین به دبیرستان می رفت ،اما زهره که از او یک

سال بزرگ تر بود ،به همراه خواهر بزرگ ترش بتول از درس خواندن محروم
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مانده بودند .به خاطر شرایط بد دبیرستان های دخترانه در زمان شاه ،بی حجابی
معلمان و فضای حاکم بر مدارس آن زمان پدر نمی گذاشت آن ها به دبیرستان

بروند .البته آن ها هم بیکار ننشسته و به حوزه ی علمیه می رفتند تا درس های

دینی بخوانند.

بین زهره و محمدحسین عالقه ی بی حدی جریان داشت .با هم ایاق بودند

و رفیق .برای هم درددل می کردند و از همه جا حرف می زدند.

یکی از آرزوهای زهره ،درس خواندن و معلم شدن بود .بارها با حسین

درباره ی اینکه چقدر دلش می خواهد ادامه ی تحصیل بدهد و معلم شود،
صحبت کرده بود .محمدحسین هم خیلی دلش می سوخت که چرا آن ها باید
به خاطر شرایط جامعه از تحصیل باز بمانند.

سرانجام با همت محمدحسین مشکل زهره و بتول حل شد .آن ها برای

امتحانات متفرقه ثبت نام کردند و محمدحسین شد معلم خصوصی شان .اولین

جلسه ی تدریس محمدحسین را زهره هیچ وقت از یاد نمی برد .روز قبل زهره

و حسین مختصر دعوای خواهر برادری کرده و باهم قهر بودند.

باید درس خواندن را شروع می کردند ،امتحانات نزدیک بود ،اما زهره با

حسین قهر بود .خیلی با خودش کلنجار رفت ،اما به تنهایی کاری از پیش

نمی برد .سرانجام پیش حسین رفت و به او گفت :ببین حسین ما با هم قهریم،
اما من می خوام از امروز ساعت پنج عصر تا هفت با هم آشتی کنیم و بعد که

درسمان تمام شد ،دوباره قهر می کنیم  .
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حسین گفت :باشه.

کمی مانده به ساعت مقرر ،زهره به اتاق حسین رفت و منتظرش نشست.

حسین بیرون از خانه بود .با خودش فکر کرد :یعنی می آید؟ با من قهر است،
شاید حاال که می داند به کمکش احتیاج دارم ،بخواهد تالفی کند .به خودش

نهیب زد ،نه .حسین همچین آدمی نیست.

دو دقیقه مانده به ساعت پنج ،حسین خودش را به خانه رساند و به اتاقش

آمد .انگار نه انگار که با زهره قهر بود .ساعت پنج تدریسش را شروع کرد.
درس دادنش که تمام شد ،زهره به ساعت نگاه کرد .عقربه های ساعت نزدیک
ساعت هفت بعدازظهر را نشان می داد .گفت :خب ،ساعت هفت شد ،از حاال
دیگه قهریم.

حسین خندید و گفت :بابا ول کن زهره ،بیا آشتی کنیم  .

زهره نگاهی به او کرد ،چشم هایش با مهربانی برق می زد .لبخند زد و گفت:

باشه .بعد روی همدیگر را بوسیدند و آشتی کردند.

زهره عاشق تدریس محمدحسین بود .در یک جلسه ی پنج ساعته یک کتاب

را تدریس می کرد .ریاضی را با سرعتی باور نکردنی و بسیار راحت به آن ها یاد

می داد ،زبان را هم همین طور .معلم مهربانی بود .وقتی می دید بعد از ساعتی

خسته می شوند ،می گفت :دراز بکش دادا ،اص ً
ال هرطور راحتی و بهتر می فهمی
همون طور بشین.

تدریس به زهره و بتول خیلی مشکل بود .زهره سه سال بود که ترک
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تحصیل کرده بود و بتول هشت سال .یادآوری این درس ها و رساندن آن ها به

جایی که بتوانند امتحان متفرقه بدهند ،خیلی سخت بود ،اما حسین با صبوری
به آن ها تدریس می کرد ،آن هم در میان مشغله و درسی که خودش داشت.

حسین سال آخر دبیرستان بود و باید برای کنکور درس می خواند ،اما برای

آن ها خیلی وقت می گذاشت .خودش صبح امتحانات نهایی داشت و بعدازظهر

خواهرها امتحان داشتند ،اما او به جای اینکه به درس هایش برسد ،آن ها را تا
مدرسه می رساند.

در راه نکات مهم را برایشان یادآوری می کرد .زهره و بتول هم خوب گوش

می دادند و سؤاالت و اشکاالتشان را از او می پرسیدند .وقتی به جلسه ی

امتحان می رفتند ،او پشت در می نشست تا آن ها امتحانشان را بدهند ،چون
وقتی جلسه تمام می شد ،شب شده بود و او نمی خواست آن ها تنها به خانه

برگردند.

به این ترتیب زهره و بتول و حسین با هم از مدرسه برمی گشتند و او در راه

برگه ی چرک نویسشان را می دید و با مهربانی می پرسید :دادا چی نوشتین؟
آن ها هم توضیح می دادند که چه جوابی به سؤاالت داده اند .اگر سؤالی را

اشتباه نوشته بودند ،هیچ وقت سرزنششان نمی کرد.

او نمره شان را حساب می کرد و همین که به ده ،دوازده می رسید ،می گفت:

قبولید ،خیالتون راحت.

همیشه بعد از اینکه خیالش بابت قبولی در هر امتحانی راحت می شد،
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می گفت :االن می ریم می شینیم امتحان فردا رو می خونیم ،نگران نباشین.

انگار نه انگارکه باید کنکور شرکت می کرد ،شش دانگ حواسش به آن ها

بود .خیلی برای درس خواندنشان زحمت می کشید.

محمدحسین خیلی دقیق و منظم بود ،تمام مطالبی را که می خواند فیش بندی

می کرد .در رنگ های مختلف کارت های مقوایی درست کرده بود و هر مطلبی

را با موضوع خودش روی یک رنگ کارت می نوشت تا با یک نگاه مطلبی را
که می خواست ،از روی رنگ کارتش پیدا کند.

باهوش بود و گیرایی باالیی داشت ،شاید به خاطر همین نظم و گیرایی اش

بود که نگران درس خواندن خودش نبود ،می دانست که می تواند به راحتی از

پس درس هایش بربیاید.

جسارت محمدحسین

اواسط محرم سال  57در اوج ناآرامی ها ،آموزش و پرورش اصفهان تصمیم

گرفت مراسمی با هدف برقراری صلح و دوستی بین روحانیت و عوامل دولتی

آن زمان مانند استاندار برگزار کند .سالن بزرگ آموزش و پرورش که گنجایش
بیش از هزار نفر داشت ،مملو از جمعیت بود .غیر از سکوهای دورتادور سالن،

جمعیت زیادی هم بر روی فرش و در جلوی سن نشسته بودند.

استاندار شهر و یکی از روحانیون برجسته به نام آقای ربانی و افراد مهم

دیگری هم میهمان این مراسم باشکوه بودند .شرکت در این مراسم برای

26

در انتظار حسین

عموم آزاد بود.

در شروع جلسه مجری برنامه پشت میکروفن رفت .قرار بود در آن مراسم،

روحانی برجسته جناب آقای ربانی سخنرانی کند .مجری سخنانش را این گونه
آغاز کرد :امروز مجلس ما به وجود استاندار محترم و روحانیون عالی قدر مز ّین

شده است .

زهره و بتول در میان خانم های دیگر حاضر در جلسه نشسته بودند که

ناگهان صدایی آشنا و رسا از میان جمعیت ،با شجاعت فریاد کشید :ما وجود

عناصر وابسته به رژیم را محکوم می کنیم ،چه برسد که نامشان در صدر

روحانیت برده شود.

زهره رو به بتول پرسید :صدا آشنا نبود؟ بتول جواب داد :حسین بود!

به دنبال صدا همه ی جمعیت فریاد زدند :درست است ،درست است  .

زهره و بتول از جا برخاستند .مجلس به سرعت متشنج شد .آقای ربانی

پشت میکروفن قرار گرفت تا جمعیت را آرام کند ،اما بی فایده بود ،همه آماده
بودند كه استاندار شاه را از جلسه بیرون  كنند .زهره و بتول چشمشان به دنبال

حسین بود که همراه پدر به این مراسم آمده بود .برای لحظه ای او را دیدند.

مردم از هر طرف به سمت او کت پرتاب می کردند تا کتش را عوض کند و از

دست گاردی های شاه که پشت درهای سالن ایستاده بودند ،فرار کند.

مراسم به هم خورد .مردم آرام نمی شدند ،هر لحظه امکان داشت گاردی های

شاه به مردم حمله کنند .در این اوضاع نابسامان استاندار هم فرار را بر قرار
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ترجیح داد و بدین ترتیب جمعیت کمی آرام گرفت .

دخترها بیرون از سالن پدر را دیدند .او و حسین که کتش را عوض کرده بود

تا شناخته نشود ،در شلوغی جمعیت از سالن خارج شده بودند .همه شان سوار

ماشین شدند و سعی کردند حسین را زودتر از آنجا دور کنند.

در راه پدر سینه جلو داده بود و با غرور از شجاعت حسین تعریف می کرد .او

به داشتن چنین پسری افتخار می کرد ،اما حسین مثل همیشه خاکی و به دور

از غرور ،فقط لبخند می زد.
سال 1357

شرایط سیاسی  -اجتماعی جامعه رو به دگرگونی بود .کشور آبستن حوادثی

عظیم بود .محمدحسین و دوستانش هم همراه با جامعه ی آن زمان به حرکت

درآمده بودند.

در میان معلمان مدرسه ،علی اکبر پرورش که مبارزات پنهان و آشکار زیادی

علیه رژیم شاه داشت ،تأثیر زیادی بر بچه ها و همین طور محمدحسین داشت.

مدتی بود که ساواک آقای پرورش را دستگیر کرده و به زندان انداخته بود.
بچه های مدرسه نگران معلمشان بودند و در این میان محمدحسین خیلی

دوست داشت بتواند برای آزادی معلمش کاری بکند و باألخره این کار را کرد.

آن روز بعد از مدرسه محمدحسین زهره را صدا زد و گفتُ :زری میای بریم

نون بخریم؟ زهره گفت :آره و بلند شد و لباس پوشید.
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در همین حین محمدرضا سر رسید و گفت :تو که باز اینو دنبال خودت راه

انداختی! آخه زهره رو می بری چی کار؟

حسین کنار محمدرضا ایستاد و چیزی در گوشش زمزمه کرد .زهره هم

منتظر بود و این پا و آن پا می کرد که برود یا نه.

حسین رو کرد به زهره و گفت :بدو بریم ،االن نونوایی شلوغ می شه .زهره

با خنده چادرش را سرش کرد و راه افتاد.

محمدرضا صدایش را بلندتر کرد و به حسین که از در خارج می شد ،با

شوخی گفت :من آخرش می فهمم چی بهت می دن که این قدر هوای این
آبجی هات رو داری!

زهره هم با خنده بیرون رفت و پرید ترک چرخ حسین .هنوز کوچه را بیرون

نرفته بودند که پرسید :حسین جون! دیروز چی شده بود که آقای طالقانی
فرستاده بود دنبال بابا؟

محمدحسین همین طور که رکاب می زد ،گفت :هیچی بابا ،باألخره مدی ِر،

دلواپس دانش آموزهاش می شه.

زهره گفت :حسین جون! تعریف کن دیگه.

حسین شروع کرد به تعریف کردن و گفت :دیروزمن دیدم بچه ها جمع اند،

گفتم بذار ببینم کیا طرفدار آقای پرورش اند .همین طور زیر لب از بین دندونام
چندبارگفتم :پرورش ،پرورش .یک مرتبه چند نفر دیگه هم از بین جمعیت

صدا زدند پرورش ،پرورش .در یک چشم برهم زدن همه ی جمعیت می گفت
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پرورش ،پرورش .بعد همه با هم راه افتادیم و رفتیم برای تظاهرات .بعدش هم
مردم به ما پیوستند و شعار همه شد علی اکبر پرورش.

زهره گفت :ولی حسین جون این همش نیست ،مگه نه؟ خودم شنیدم آقای

طالقانی به بابا گفته تو انشاهای ناجور می نویسی.

حسین خندید و گفت :نه بابا ،چندبارم به خودم گفته این ها رو ننویس ،کار

دست خودت و خانواده ت می دی.

به نانوایی رسیدند .حسین ترمز کرد و زهره از ترک دوچرخه اش پایین پرید

و رفت توی صف نانوایی ،او هم دوچرخه اش را پارک کرد و کمی بعد کنار

زهره در صف ایستاد.

باد سرد پاییزی صورت را می سوزاند ،اما گرمای مغازه ی نانوایی هوا را

متعادل و مطبوع کرده بود.
محمدحسین و انقالب

هیچ کس نمی دانست تالش های مردم تا چند ماه دیگر به ثمر می نشیند

و انقالب پیروز می شود .شلوغی های شهر زیاد شده بود .تظاهرات پشت
تظاهرات ،شور و شوق عجیبی در بین مردم انقالبی دیده می شد ،اما در این
میان خبر شهادت مردم به دست نیروهای گارد شاهنشاهی همه را نگران کرده

بود.

آن روز هم مانند روزهای قبل ،حسین صبح زود از خانه بیرون زده و هنوز
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برنگشته بود .ساعتی دیگر غروب می شد و هیچ خبری از حسین نبود ،مادر

خیلی دلواپس بود .زهره به اتاق حسین رفت و برنامه ی روزانه ای را که هر روز
کارهایش را طبق ساعتی که باید انجام می داد روی آن می نوشت ،نگاه کرد.
همیشه از روی این مقوا و برنامه ی ساعتی پیدایش می کردند ،اما آن روز مقوا
سفید بود! نمی شد حسین با آن همه دقت و نظم هیچ برنامه ای نداشته باشد،

فقط یک حدس می زد .بدون شک محمدحسین به تظاهرات رفته بود ،با این
فکر انگار که دلشوره ی مادر به زهره هم منتقل شد .زمان به کندی می گذشت.
چهره ی هوا درهم کشیده شده بود و ابر سیاهی در آسمان خودنمایی می کرد.

مادر از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و زیر لب گفت :شب شد ،نیومد.

دخترها هم دلواپس شده بودند .در همین لحظه صدای زنگ در بلند شد .زهره
با خوشحالی بیرون دوید و پرسید :کیه؟

خودش بود ،صدای حسین که جواب داد :منم ،باز کن.

صدایش را که شنید ،دلش آرام گرفت .در را باز کرد .حسین در آستانه ی در

ظاهر شد ،با لباس های خاکی و کثیف .سر و ظاهر همیشه آراسته اش نامرتب

بود .پرسید :حسین جون کجا بودی تا حاال؟ مامان که ...با صدایی خسته گفت:
می ذاری بیام تو؟

زهره از روبه روی در کنار رفت و با هم به داخل خانه آمدند .وقتی مادر

حسین را دید ،دلش آرام گرفت .حسین هم نشست و همه چیز را برایشان
تعریف کرد .گفت که وقتی نیروهای گارد شاه دنبالش می گذارند و یک جا به
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زمین می خورد ،مجبور می شود برای فرار از دست آن ها به داخل یک جوی
آب برود و کف جوی آب دراز بکشد.

او همین طور روی شکم دراز می کشد و مجبور می شود مسافتی را داخل

جوی آب سینه خیز برود تا وقتی درگیری و تیراندازی کم شد و نیروهای گارد
عقب نشینی کردند ،او هم از مخفیگاهش بیرون آمده و فرار کند .سرانجام

وقتی نیروهای گارد عقب می روند ،حسین هم از جوی آب بیرون می آید،
اما متوجه می شود این عقب نشینی نقشه ی گاردی ها است تا هرکس هرکجا

پنهان شده ،بیرون بیاید و آن ها هم او را دستگیر کنند.

حسین کنار دیواری پناه می گیرد .در همین لحظه پیرمردی را می بیند که در

خانه اش را باز کرده و به او اشاره می کند تا داخل خانه شود.

حسین که چاره ای نداشته ،داخل خانه می رود و چند ساعتی را با یکی دو

نفر فراری دیگر آنجا می گذراند .سرانجام غروب می شود و پیرمرد در را باز

می کند .اطراف را می پاید و وقتی مطمئن می شود کوچه امن است ،آن ها را
به بیرون هدایت می کند .موقع رفتن هم کلی آن ها را نصیحت می کند که

مواظب خودشان باشند.

مادر بعد از شنیدن ماجرا خیلی برای پیرمرد دعا کرد .حسین هم رفت تا

لباس هایش را عوض کند و به حمام برود .فردا وقتی پیراهنش را باال زد تا

جای زخم هایی را که در اثر سینه خیز رفتن روی آسفالت کف جوی به وجود
آمده بود چرب کند ،زهره آن ها را دید.

32

در انتظار حسین

بعدها محمدحسین از طریق آشنایی با علی اکبر پرورش و بعضی دیگر از افراد

انقالبی به هیئت استقبال از امام خمینی فراخوانده شد .او به دلیل مشکالتی

نتوانست خودش را در تاریخ مقرر به تهران برساند ،برای همین شب دوازدهم
بهمن  1357به همراه سیدرضا سجادیان و دو تن از دوستانش با ماشین شبانه

به تهران رفتند .آن ها صبح به استقبال امام در بهشت زهرا رفته و سخنرانی

تاریخی ایشان را در آنجا گوش داده و شب به قم رفته و بعد از زیارت حضرت
معصومه(س) ،به اصفهان برگشتند.

بعد از آن هم محمدحسین یکی دوبار دیگر به همراه محمدرضا برادرش به

تهران رفتند و در تظاهرات شرکت کردند.

سرانجام ده روز بعد به همت مردم ایران و به ویژه جوانان انقالبی همچون

محمدحسین و دوستانش ،انقالب اسالمی در بیست ودوم بهمن ماه به پیروزی
رسید.

در دانشگاه

حسین دانش آموز درس خوانی بود .همه می دانستند دانشگاه قبول می شود،

اما آن سال او خیلی درگیر بود .امتحانات سال آخر دبیرستان ،تدریس به

خواهرهایش زهره و بتول و پیگیری درس آن ها هم زمان با درس های کنکور
کار سختی بود ،اما حسین به خوبی از پس آن ها برآمد .سال  58با رتبه ی 501
در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته ی مهندسی عمران قبول شد.
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محمدحسین به دانشگاه رفت .تازه وارد بود ،هنوز کسی نمی شناختش .آنجا

با چند نفر از بچه های مذهبی دانشگاه آشنا شد و در انجمن اسالمی دانشگاه

ثبت نام کرد ،او جزو اعضای حزب جمهوری اسالمی بود.

در آن سال ها فعالیت گروه های سیاسی در دانشگاه آزاد بود و بخصوص

گروه های چپی به شدت در دانشگاه فعالیت می کردند ،ولی بچه مذهبی ها

منفعل شده بودند.

یک روزکه ده ها نفر از مخالفان گروه های اسالمی در مسجد جمع شده و با

بچه های مذهبی بحث می کردند ،محمدحسین باالی بلندی رفت و با صدای

بلند گفت :دیگر دوران سکون تمام شده .من به عنوان یکی از اعضای گروه
(اهلل اکبر ،خمینی رهبر) همه را به بحث و مناظره دعوت می کنم.

گروه های سیاسی فکر نمی کردند یک جوان مذهبی کم سن و سال این قدر

اطالعات وسیع سیاسی  -مذهبی داشته باشد که بتواند به اصطالح خودشان
با آن ها کل کل کند و شکستشان بدهد ،اما محمدحسین این کار را کرد .او با

بچه های مذهبی حلقه های قوی و منسجم بحث تشکیل داد ،آن ها توانستند
گروه های مخالف را شکست دهند.

محمدحسین خیلی دعا کرده بود که در خوابگاه دانشگاه به او اتاق یک

نفره بدهند تا با عبادت های شبانه اش مزاحم خواب بچه ها نشود .دعاهایش
مستجاب شده بود و یک اتاق تک نفره به او داده بودند .آن شب محمدحسین

به خاطر هماهنگی های جلسه ی فردا در خوابگاه تک نفره ی خودش مانده بود.
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روز قبل در بحث با بچه های گروه های سیاسی بخصوص چپ ها ،آنچنان به
آن ها تاخته بود و در مباحثه با دلیل و منطق شکستشان داده بود که باورشان

نمی شد.

وقتی در اوج بحث سرکرده ی گروه مخالف به اصطالح کم آورد و دیگر

حرفی برای گفتن مقابل محمدحسین و دوستانش نداشت ،صورتش از خشم

قرمز شد .سینه به سینه ی محمدحسین ایستاد و با چشم های به خون نشسته

به صورت او زل زد .محمدحسین حرف هایش را زده بود و مانند همیشه که در
دعوا سکوت می کرد و خشمش را فرو می خورد ،ساکت ایستاد و چیزی نگفت.
او با لبخندی در گوشه ی لب به سرکرده ی گروه مخالف نگاه کرد .بحث با

شکست آن ها تمام شده بود.

بچه های مذهبی انجمن اسالمی صلواتی فرستادند و رفتند ،اما اعضای گروه

مخالف ایستادند و شروع به پچ پچ کردند.

پاسی از شب گذشت .کارهای محمدحسین تمام شد .کتابش را برداشت تا

قبل از خواب کمی مطالعه کند  .روی تختش نشست و مشغول خواندن شد.
ناگهان صدایی او را متوجه خود کرد .نگاهش را از روی کتاب برداشت و به
سمتی که صدا آمده بود انداخت.

پشت پنجره جز سیاهی شب چیزی دیده نمی شد .نگاهش دوباره به روی

کتاب برگشت .در نور کم سوی المپ  100وات اتاق ،ناگهان سایه ای از روی
زمین رد شد و بالفاصله پنجره با شدت باز شد .کسی داخل اتاق پرید ،پشت
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سر او به سرعت نفر دوم و سوم و چهارم هم داخل شدند .محمدحسین کتابش
را روی تخت انداخت و از جا برخاست .همین که ایستاد و سینه به سینه ی مرد

قرار گرفت ،او را شناخت.

سرکرده ی شکست خورده ی چپی ها بود ،با همان چشم های به خون نشسته

و با نگاهی خصمانه .محمدحسین پرسید :چه خبره؟

هنوز حرفش تمام نشده بود که مرد با خشم مشت گره کرده اش را به شکم

محمدحسین کوبید .محمدحسین از درد نفسش گرفت ،اما او را بی جواب

نگذاشت.

در همین لحظه هر چهار نفرشان بر سر محمدحسین ریختند و شروع به

کتک زدنش کردند .محمدحسین از خودش دفاع می کرد ،اما نمی توانست از
پس هر چهار نفرشان بربیاید .تن محمدحسین آماج مشت و لگد آن ها قرار

گرفت تا آنکه سرکرده ی آن ها دستور توقف داد .بعد یقه ی محمدحسین را
گرفت و در چشم های زالل ،اما بی رمقش زل زد و گفت :دست از این قهرمان

بازی ات بردار وگرنه می کشیمت ،دیگه نبینم از این کارا بکنی ،فهمیدی؟ سعی

کن بفهمی ّ
وال مرگت حتمیه.

در همین لحظه در اتاق محمدحسین باز شد و حسین اعتباری و سه چهار

نفر دیگر از دوستان حسین که از سروصدا بیدار شده بودند ،به داخل آمدند.
بچه های گروه چپ با دیدن آن ها مثل فشنگ از همان پنجره ای که آمده

بودند ،در رفتند.
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محمدحسین با بدنی مجروح و کوفته به کمک بچه ها روی تخت نشست.

دوستانش دورش را گرفتند ،هرکس چیزی می گفت .یکی می گفت :پاشو بریم

دکتر ،ببینیم جاییت نشکسته باشه .آن یکی می گفت :نامردا ،نتونستن تو بحث
شکستت بدن ،این طوری تالفی کردن .دیگری با ناراحتی گفت :بزدل های
ترسو ،آخه چند نفر به یه نفر؟

محمدحسین فقط با درد لبخند زد ،با هر نفس سینه اش درد می گرفت.

بدنش زخمی و کوفته بود .وقتی اصرار کردند دکتر برود ،گفت :نه ،می خوام
بخوابم .هرچه بچه ها اصرار کردند با آن ها به خوابگاه عمومی برود ،قبول

نکرد .گفت :مطمئن باشید امشب دیگر برنمی گردند ،شما بروید بخوابید.

هیبتش اجازه نمی داد کسی پیشنهاد دهد در اتاق او پیشش بخوابد ،به ناچار

بچه ها محمدحسین را تنها گذاشتند و رفتند.

او تن خسته و مجروحش را روی تخت ولو کرد .شاید در دل خدا را شکر

می کرد که برای اسالم و دفاع از مذهب کتک خورده است.

از شدت دردی که داشت ،به سختی خم شد ،پتو را تا نیمه روی بدنش

کشید .جای زخم ها ُزق ُزق می کرد و رو به کبودی داشت ،کمی بعد خواب به
سختی چشم هایش را ربود.

دوستان حسین در خوابگاه عمومی دور هم جمع شده بودند و بحث می کردند.

یکی گفت :بی انصافا ،به نظر من که جون حسین در خطره ،این نامردا ولش

نمی کنن .دیگری گفت :دیدین چطوری زده بودنش؟ یه وقتم دوباره برگشتن
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و کشتنش ،البته اینکه ما می دونیم کیا هستن خوبه ،اما نمی تونیم کاری بکنیم.
غالفگر با عصبانیت گفت :می تونیم! خودم می رم تالفی ش رو سرش

درمیارم .اولی دوباره گفت :این کار عاقالنه نیست ،اما فکر کنم اگه اتاق رو از
حسین بگیریم و بیاریمش اینجا پیش خودمون ،امن تر باشه ،اون وقت دیگه

نمی تونن کاری بکنن.

دومی گفت :امکان نداره! حسین اتاقش رو به هیچ کس نمی ده ،حتا من.

یکی از بچه ها که تا حاال ساکت بود و به حرف بقیه گوش می داد ،از باالی

تخت پایین پرید و گفت :من فهمیدم چیکار کنیم ،همین فردا کلید اتاق رو
ازش می گیرم.

بچه ها گفتند :حسین حتا به صمیمی ترین دوستش هم کلید اتاقش رو

نمی ده ،چه برسه به تو .گفت :حاال بخوابین همین فردا کلید اتاق رو براتون
میارم .بچه ها یکی یکی به تخت هایشان رفتند و خوابیدند.

فردا جمع چهار پنج نفره ی بچه های مذهبی دور هم جمع شده بودند و

منتظر دوستی بودند که ادعا می کرد می تواند کلید اتاق حسین را از او بگیرد.
لحظه ای بعد در اتاق حسین باز شد و دوستشان بیرون آمد .همه نگاهش
کردند .وقتی دستش را باز کرد و کلید را به آن ها نشان داد ،دهانشان از تعجب

باز ماند .پرسیدند :آخه چطوری؟ به همین راحتی کلید اتاقش رو داد؟

گفت[ :خدا منو ببخشه ].به حسین گفتم :ببین حسین جون من اهل نماز

شب خوندنم ،االن یه مدتیه که نتونستم نماز شب بخونم ،می دونی که اص ً
ال
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توی خوابگاه نمی شه از این کارا کرد ،بچه ها بیدار می شن .منم مثل خودت
اگه نماز شب نخونم ،انگار یه چیزی گم کردم ،اگه لطف کنی و این اتاقت رو
یه چند روزی به من قرض بدی که من به نماز شبم برسم ،خیلی ازت ممنون

می شم.

بعد نفسی کشید و ادامه داد :حسین هم بدون هیچ حرفی دست کرد توی

جیبش و کلید اتاقش را داد به من و خودش هم مشغول جمع کردن وسایلش
شد.

حسین اعتباری که دهانش از تعجب باز مانده بود گفت :بابا تو دیگه کی

هستی پسر؟ با اینکه دروغ گفتن درست نیست ،اما دمت گرم با این دروغ

مصلحتی .کلی از نگرانی ما کم شد .خدا خیرت بده.

چند دقیقه بعد حسین با ساکی کوچک از وسایلش به خوابگاه عمومی رفت

و شروع به چیدن وسایلش بر روی یکی از تخت های خالی کرد .لبخند رضایت

بر روی لب های دوستانش نقش بست .حسین روزها به سختی و با درد راه

می رفت .عالئم کتک خوردن در بدنش مشخص بود ،اما او بدون ترس و
این بار با شور و حرارت بیش تری با بچه های گروه های مختلف سیاسی مباحثه

می کرد و گوشش بدهکار تهدیدهای گاه و بی گاه آن ها نبود.

اعضای گروه های چپی که خیال می کردند از حسین زهرچشم خوبی

گرفته اند ،وقتی دوباره او را چون قبل فعال دیدند ،متعجب نگاهش می کردند.

او هم پرشورتر از قبل با آن ها و نظرات انحرافی شان مبارزه می کرد.
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چند روز گذشت ،محمدحسین دیر کرده بود .همیشه آخر هفته ها خوابگاه را

ترک می کرد و به خانه می رفت.

مادر دلتنگ محمدحسین بود .وقتی او زنگ زد و گفت که این آخر هفته به

خانه نمی آید ،مادر دلواپس شد.

محمدحسین گفت که باید درس بخواند ،اما حقیقت این بود که باید صبر

می کرد تا حالش کام ً
ال روبه راه شود و عالئم کتکی که خورده بود ،از بین برود.

نمی خواست خانواده را نگران کند .وقتی باألخره به خانه آمد ،به کسی چیزی

نگفت تا اینکه دوستانش قضیه را سربسته برای محمدرضا برادرش تعریف
کردند .گفتند :مواظبش باشید شاید آن ها بخواهند دوباره علیه محمدحسین

کاری بکنند.

وقتی محمدرضا جویای موضوع شد ،محمدحسین وانمود کرد قضیه در حد

یکی دو تا سیلی بوده و چیز نگران کننده ای نیست ،اما سیدرضا سجادیان

به وضوح می دید که محمدحسین در راه رفتن عالئم کتک خوردن را دارد.

درهرصورت وقتی قضیه به گوش پدر رسید ،فقط گفت :حسین ،بابا ،هر

کار می کنی بکن ،اما این گروهکی ها آدم های درست و حسابی نیستند ،خیلی
مراقب خودت باش.

او به همه شان اطمینان داد که خطری تهدیدش نمی کند و همه چیز روبه راه

است.

حسین ترم اول را با نمرات خوب تمام کرده بود .هنوز امتحانات ترم دوم آغاز
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نشده بود که زمزمه ی تعطیلی دانشگاه ها به گوش رسید.
انقالب فرهنگی

پیش از شروع انقالب فرهنگی ،دانشگاه های ایران از مهم ترین کانون های

اصلی حضور مخالفان علیه نظام جمهوری اسالمی بودند و وضعیت آن ها از
دست حکومت خارج شده بود .در اواخر فروردین ماه  1359شورای انقالب ،با

تأیید رهبر انقالب امام خمینی ،به گروه های سیاسی فعال در دانشگاه ها برای

تخلیه دفترهای خود در دانشگاه مهلتی سه روزه داد.

طی این روزها ،درگیری و خشونت در دانشگاه های مختلف ایران شدت

گرفت و چندین نفر کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شدند .دانشگاه صنعتی

اصفهان هم از این قاعده مستثنا نبود .این رویداد ،سرآغاز انقالب فرهنگی
محسوب می شود که تعطیلی دانشگاه ها به مدت بیش تر از دو سال و اخراج

تعدادی از اساتید وعده ی کثیری از دانشجویان آشوبگر را در پی داشت.
خودسازی

حسین که عالقه ی فراوانی به یادگیری داشت ،با بسته شدن دانشگاه با

بچه های انجمن اسالمی دانشگاه روزهای سه شنبه جلسات دوره ای تفسیر و

بررسی قرآن ،نهج البالغه و یادگیری دروس حوزوی برگزار می کردند .برگزاری
این دوره ها هر دو ماه یک بار به خانه ی محمدحسین می افتاد .گاهی مریم که
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آن موقع خردسال بود و عالقه ی شدیدی به حسین داشت ،بهانه می گرفت و
به اتاق جلسه ی او و دوستانش می رفت.

حسین هم با مهربانی مریم را روی پایش می نشاند و درعین حال هم

کالس درسشان را ادامه می دادند ،هم دل مریم را به دست می آورد .او ،حسن
امیرخانی ،ناصر زرگر ،حسین آثم ،رضا محزونیه ،اصغر ابراهیم زاده و حسین
اعتباری ،پای ثابت این جلسات بودند.

حسین عقیده داشت اگر بخواهیم در انقالب مفید باشیم و نقش مؤثر و خوبی

ایفا کنیم ،باید هم به علم مجهز باشیم و هم تقوا .تقوا علم دین است و باید
بدانیم شرع در مورد هر چیزی چه حکمی دارد .برای همین اطالعات دینی اش
را به عنوان یک بچه مسلمان باال می برد تا به مسائل مذهبی مسلط باشد.

در زمستان  1359در زمان وزارت شهید باهنر ،معاونت امور تربیتی در

آموزش و پرورش تأسیس شد .طبق نظر نخست وزیر وقت شهید رجایی ،این

امر در استان ها هم پایه ریزی شد .این معاونت مربیان خود را از بین بچه های
انقالبی یا انجمن اسالمی انتخاب کرد.

بچه های متدین و مذهبی انجمن اسالمی دانشگاه ها و حزب جمهوری

اسالمی معلم پرورشی های آموزش و پرورش آن زمان شدند .این ها اکثرشان
جوان هایی بودند که می توانستند تدریس کنند و سطح آگاهی مذهبی شان باال

بود تا بتوانند جواب سؤاالت دانش آموزان را بدهند.

آموزش قرآن ،سرود ،هنرهای نمایشی ،معارف ،برگزاری اردو و نماز جماعت،
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جزو فعالیت های این مربیان بود.

محمدحسین هم که یکی از بچه های فعال انجمن اسالمی پیش از تعطیلی

دانشگاه بود ،به عنوان مربی جذب آموزش و پرورش شد .او در سال اول برای
تدریس به یکی از روستاهای شهرکرد به نام فارسان رفت و مدت یک سال در

آنجا مشغول فعالیت شد .محمدحسین در حین فعالیت های پرورشی به شدت با

گروهک های ضدانقالب شهرکرد مخالفت و مبارزه می کرد.

فعالیت مربیان پرورشی ابتدا بدون حقوق بود ،اما بعد از تصویب بودجه،

حقوقی هم به آن ها تعلق گرفت .محمدحسین بیش تر حقوقی را که می گرفت

خرج خرید کتاب برای خود و هدیه برای خواهرانش می کرد.

بعد از یک سال تدریس در منطقه ی محروم فارسان ،محمدحسین به

اصفهان بازگشت .در این زمان اوضاع کشور کمی به هم ریخته شده بود.

از طرفی جنگ ناخواسته با عراق و از طرف دیگر کارشکنی های دولتمردانی

چون ابوالحسن بنی صدر که نه تنها کمکی به برطرف شدن مشکالت مردم و

جنگ نمی کردند ،بلکه اوضاع سیاسی و اقتصادی را پیچیده تر کرده بود.
دید سیاسی محمدحسین

مریم رادان از دوستان زهره بود که آن روزها در تظاهرات های ضد بنی صدر

شرکت می کرد .آن روز مریم به تظاهرات رفته بود .دو دوست یکدیگر را دیدند
و بعد از سالم و احوال پرسی با هم در مورد تظاهرات حرف زدند .زهره پرسید:
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خب چه خبر از تظاهرات؟ مریم گفت :حسین برات تعریف نکرده؟
او با تعجب جواب داد :نه ،مگه چی شده؟  

مریم گفت :دختر جات خیلی خالی بود ،نیروهای انقالب در صحنه بودن،

اما کسی جرئت نمی کرد جلو بیاد و مردم را یکپارچه و متحد کنه ،همه

می ترسیدند.

زهره با نگرانی پرسید :درگیری شد؟

ـ بی شرف ها به طرف ما سنگ پرت می کردند ،یکی دو نفر هم زخمی شدن.

برای همین کسی جرئت نمی کرد قدم جلو بذاره.
ـ نامردا ،بعد چی شد؟  

ـ هیچی دیگه ،همه عکس های رجایی رو زیر چادرهامون قایم کرده بودیم

و منتظر یه جرقه بودیم تا یکی پیدا بشه و جمعیت رو هم صدا کنه .یک مرتبه
دیدیم یه نفر خودش رو انداخت وسط ،عکس شهید بهشتی را باال برد و

شروع کرد به شعار دادن .بعد همه ی جمعیت پشت سرش داد زدند ابوالحسن
بنی صدر دشمن روحانیت.

زهره گفت :خدا حفظش کنه  .

مریم با خنده گفت :ان شاءهلل ،حاال بگو کی بود؟

ـ کی بود؟ من می شناسمش؟  
ـ حسین شما.

زهره گفت :حسین جون؟  
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ـ آره دیگه ،منم کنجکاو بودم بدونم کیه؟ رفتم جلوتر دیدم بله ،مثل همیشه

حسین شماست که پیشتازه! مردم دورش رو گرفتن و در یه چشم به هم زدن

تظاهرات به نفع ما تموم شد  .

با شنیدن حرف های مریم پیش خودش خیلی به داشتن حسین افتخار کرد.

حسین جزء اولین افرادی بود که چهره ی دوگانه ی بنی صدر را در اصفهان افشا
کرد .او معتقد بود بنی صدر نیروی مخرب و خودفروخته ای است ،چون نظرات

و عقایدش به دور از والیت و والیتمداری است.

فرار بنی صدر به همراه رجوی سرکرده ی مجاهدین از ایران در هفت مرداد

همان سال نظریات حسین را به اثبات رساند.

محمدحسین خود در تنها دفترچه خاطرات باقی مانده اش از این روزها چنین

یاد می کند« ...شعار مرگ بر بنی صدر سراسر تظاهرات را فرا گرفت .هرگز
از یاد نخواهم برد آن لحظات گرانبها را ،آن لحظات آغازین شعار مرگ بر

بنی صدر ،قلبم را به تپش درآورد و عشقم را به مردم و به خلق ،صدچندان

نمود».

سال تحصیلی جدید

حسین سال تحصیلی جدید را با تدریس در دبیرستان هاشمی رفسنجانی

اصفهان آغاز کرد .او خیلی خوب با بچه ها کنار می آمد ،اطالعات زیاد دینی اش
و نزدیک بودن سنش به سن دانش آموزان باعث شد خیلی زود یکی از دبیران
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محبوب دبیرستانش شود .بچه ها ،هم در زمینه ی درسی و هم مذهبی ،خیلی

قبولش داشتند .یک روز قبل از نماز ظهر به مدرسه آمد ،دید موکت پهن
کرده اند تا نماز بخوانند.

محمدحسین هم کفش هایش را درآورد و روی موکت ایستاد .در همین

لحظه صدای اذان بلند شد ،اندکی صبر کرد و زیر لب اذان و اقامه را خواند و
به نماز ایستاد .کمی بعد شاگردانش یکی یکی پشت سرش به نماز ایستادند.
محمدحسین به رکوع رفت ،آن ها هم به رکوع رفتند ،بچه ها به او اقتدا کرده

بودند.

محمدحسین که نماز را تمام کرد ،متوجه موضوع شد .رو به بچه ها کرد و

گفت :بچه ها این چه کاریه؟! من نمی خوام قداست روحانیت رو بشکنم ،این

کار رو نکنید.

شاگردانش اما گوششان بدهکار نبود .نماز دوم را هم به او اقتدا کردند و از

فردا منتظر بودند محمدحسین به نماز بایستد ،فوری پشت سرش نماز بخوانند.
یک روز هم که یکی از بچه ها دوربین عکاسی آورده بود ،چند عکس

یادگاری از او که امام جماعتشان بود گرفت.

محمدحسین دلش نمی خواست حرمت روحانیت از بین برود ،اما امام جماعت

که برای نماز ظهر می آمد ،شاید هفت ،هشت نفر پشت سرش نماز می خواندند.

بقیه صبر می کردند تا او بیاید ،گلیم می بردند داخل کالس و به زور امام
جماعتش می کردند.
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یکی از روزهای سرد پاییزی بچه ها کالس را روی سرشان گذاشته بودند.

دبیر ریاضی نتوانسته بود خودش را به کالس برساند .صدای جیغ و داد بچه ها
تا دفتر مدیر هم می آمد .محمدحسین در دفتر را باز کرد و وارد شد ،ساعتی

بعد کالسش شروع می شد .برای فعالیت های پرورشی و تمرین سرود با بچه ها

زودتر آمده بود .بعد از سالم و احوالپرسی نشست .ناظم با عصبانیت از جا بلند
شد و گفت :باید به اینا یه تذکر دیگه بدم ،انگار آدم نیستن.
بعد رو به مدیر پرسید :این دفعه ی چندمه جناب؟

آقای مدیر که از سروصدای بچه ها سرسام گرفته بود ،نگاهی به ناظم کرد

و گفت :یه ربع سر کالسشون بمونین اگه ساکت نشدن بگین تا خودم بیام.

محمدحسین با کنجکاوی پرسید :چه درسی داشتن؟ مدیر جواب داد :ریاضی،

دبیرشون زنگ زد گفت نمی تونه بیاد .مرخصی گرفت ،اینام مدرسه رو گذاشتن
رو سرشون   .

محمدحسین با لبخند از جا بلند شد و گفت :اگه اجازه بدین من می رم سر

کالسشون.

ناظم پوزخندی زد و خط کشش را تکانی داد و گفت :نه آقا ،کار شما نیست.
مدیر ادامه داد :سال آخری ان ،شما از پسشون برنمیای.

محمدحسین گفت :من که نمی خوام ساکتشون کنم ،می خوام بهشون

ریاضی درس بدم که عقب نیفتن.

مدیر و ناظم متعجب همدیگر را نگاه کردند ،محمدحسین رو به مدیر پرسید:
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از نظر شما که اشکالی نداره؟

مدیر جواب داد :نه .ناظم با لبخند تمسخرآمیزش رفتن محمدحسین را بدرقه

کرد.

هنوز چند دقیقه بیش تر از رفتن محمدحسین نگذشته بود که سکوت بر

مدرسه حکمفرما شد .مدیر و ناظم باز هم به یکدیگر نگاه کردند .ساعتی بعد

بچه های کالس به دور محمدحسین حلقه زده و از او اشکاالت ریاضی شان
را می پرسیدند.

فردا صبح دانش آموزان این کالس جلوی در دفتر جمع شده بودند و خواستار

عوض کردن معلم ریاضی شان بودند ،آن ها می خواستند محمدحسین دبیر
ریاضی شان شود.

دبیر ریاضی که آمد و جمعیت جلوی دفتر را دید و درخواست آن ها را شنید،

متعجب شد .وقتی ماجرا را برایش تعریف کردند ،برای اینکه استعداد تدریس

محمدحسین را محک بزند ،یک برگه سؤال امتحانی از کیفش بیرون آورد و

جلوی محمدحسین گذاشت و از او خواست برگه را برایش حل کند.

محمدحسین عذرخواهی کرد و گفت :قصد ندارد جای او را بگیرد.

بعد از اصرار دبیر ریاضی ،محمدحسین برگه را در عرض نیم ساعت با نوشتن

تمام مراحل عملیات حل مسائل به او برگرداند .دبیر ریاضی از این استعداد او
درشگفت ماند ،فکری مثل برق از ذهنش گذشت .او از محمدحسین خواست
به دخترش که یک سال به خاطر تشدید شدن ریاضی رفوزه شده و هیچ
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استعداد ریاضی ندارد ،تدریس کند .دبیر ریاضی گفت :دختر و پسرم هم کالس
شده اند و هر دو در ریاضیات ضعیف هستند .من هرچه با آن ها کار می کنم
فایده ندارد ،اما تو می توانی آن ها را راه بیندازی.

محمدحسین قبول نکرد ،دبیر ریاضی اصرار کرد ،اما بی فایده بود .محمدحسین

گفت :به دخترخانم ها تدریس خصوصی نمی کنم.

همکارش باز هم اصرار کرد ،آن قدر که محمدحسین مجبور شد بگوید :صبر

کنید تا خبر بدم.

محمدحسین به خانه آمد .حالش دگرگون بود ،دلش نمی خواست این کار را

انجام دهد ،اما اصرار بیش ازاندازه ی همکارش باعث شده بود بگوید روی این

موضوع فکر می کند.

از پدر خواست تا برایش استخاره بگیرد ،استخاره خوب آمد .محمدحسین باز

هم گفت :زهره به نظرت چی کار کنم؟
زهره گفت :چه اشکالی داره؟

او گفت :آخه نامحرمه ،دوست ندارم بهش درس بدم.

زهره لبخند زد و گفت :دیگه استخاره هم که خوب اومد حسین جون!

او وقتی دید برادرش حوصله ی شوخی ندارد ،گفت :چرا یه جور دیگه به این

موضوع نگاه نمی کنی؟! شاید اون دختر به یه معلم خیلی خوب مثل تو احتیاج
داره که استخاره خوب اومده ،شاید اگه تو بهش درس ندی ،دوباره رفوزه بشه.
محمدحسین فکری کرد و گفت :باشه.
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شاید پیش خودش فکر کرد این یک امتحان است یا شاید فکر کرد باید

زکات علم و استعدادش را بدهد ،برای همین محمدحسین به همکارش اطالع
داد که حاضر است به بچه های او درس بدهد .گفت :به سه شرط به بچه هایتان
تدریس می کنم :اول اینکه پسر جلوتر بنشیند و پشت سرش دختر ،دوم اینکه
سؤاالت و اشکاالت را دختر به برادرش بگوید و پسر آن ها را بپرسد .سوم اینکه

غیر از مسائل درسی حرفی زده نشود.
همکارش با خوشحالی قبول کرد.

روزهایی که محمدحسین برای تدریس به خانه ی همکارش می رفت ،نیت

روزه می کرد ،شاید نمی خواست از او پذیرایی کنند تا بخواهد سرش را باال

بیاورد و به کسی نگاه کند.

خودش می گفت :در این تعارف کردن ها ممکن است شیطان وسوسه کند.

مدتی بعد دو شاگردش با نمرات خوبی امتحان ریاضی شان را پشت سر

گذاشتند و کار محمدحسین در منزل آن ها تمام شد.

محمدحسین کنار زهره نشست ،از اینکه شاگردانش نمرات خوبی گرفته

بودند ،خوشحال و از اینکه دیگر نمی خواست به خانه ی آن ها برود ،خوشحال تر

بود .زهره با بدجنسی نگاهی به او کرد و گفت :خب حسین جون ،تعریف کن
چه خبر؟

حسین پرسید :چی چه خبر؟  

زهره چشمکی زد و گفت :حاال طرف چطور بود؟  
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با این حرف او ناگهان صورت مهربان محمدحسین برافروخته شد و به رنگ

قرمز درآمد ،رگ های گردنش بدجور از شرم و خشم متورم شد .با عصبانیت

دست به سینه اش کوبید و گفت :آخه مگه من چطوری ام؟ هان؟ من چطور

آدمی ام؟

همین طور که با چشم های درشت شده اش به زهره نگاه می کرد ،پرسید :تو

واقع ًا راجع به من این طوری فکر می کنی؟

غمی غریب به چشم های زیبایش نشست و با لحنی آرام تر گفت :به جد

مادرم زهرا ،حتا نفهمیدم این دختر مانتو پوشیده بود یا چادر  .

طنین سنگین نگاه و کالم حسین ،زهره را در خود له کرد ،عرق سرد به تنش

نشست .به خودش گفت :این کجا سیر می کند و من کجا؟ خجالت کشید و

سرش را به زیر انداخت.

زهره با خودش فکر کرد حسین چقدر باید روی خودش کار کرده باشد تا حتا

سرش را بلند نکند که ببیند این دختر مانتو پوشیده یا چادر سرش کرده است.
همان جا فهمید حسین دیگر ماندنی نیست.

دوری از نگاه به نامحرم

ذی الحجه ی سال  1360رسید .آن سال اسم خاله زینت و شوهرش برای

سفر حج درآمده بود .آن ها برای خداحافظی به خانه ی شیخ حسینی آمدند و

حاللیت گرفتند.
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گفتند :دخترمان محبوبه را در این مدت به خانه ی شما می آوریم که تنها

نباشد.

زهره و باقی خواهرهایش از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدند .محبوبه

پانزده ساله بود .با هم کلی می گفتند و می خندیدند .باألخره خاله و شوهرش
راهی شدند و دخترخاله به خانه ی آن ها آمد.

آن روز صبح زهره برای انجام کاری به حیاط رفت ،کرکره های اتاق حسین

پایین بود .رفتن او را ندیده بود .حسین عاشق وضو گرفتن کنار حوض بود ،اما
موقع نماز صبح وضو گرفتنش کنار حوض را هم ندیده بود ،متعجب شد .سر

راه از اتاق حسین صدایی شنید .در را باز کرد ،حسین داخل اتاقش بود.
گفت :وا! حسین جون نرفتی؟ پس صبح دم حوض ندیدمت.
حسین در جواب فقط لبخند زد.

زهره کنار پنجره رفت و دست دراز کرد و بند کرکره را گرفت تا پرده را باال

بکشد ،حسین گفت :نمی خواد ُزری.

زهره گفت :حسین جون مگه همیشه خودت کرکره رو باال نمی زدی نور بیاد

تو؟ تازه حیاط خیلی خوشگل شده  .

حسین گفت :می دونم ،اما نمی خواد کرکره رو باال بزنی ،فقط یه کم الی

پنجره رو باز کن هوا بیاد تو  .

زهره با تعجب پرسید :حالت خوبه؟ تو امروز یه چیزیت شده!  

گفت :نه ،از االن هم کرکره ی اتاق را باال نزنین نامحرم تو خونه س .یه موقع
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از راه می رسم ،شماها تو حیاطین ...درست نیست ،معذب می شه  .

چهل روز تمام کرکره ی اتاق حسین باال نرفت تا وقتی که خاله و شوهرخاله

از حج برگشتند .تا وقتی دخترخاله از خانه ی آن ها برود ،حسین سعی می کرد
کم تر در خانه حضور فیزیکی داشته باشد تا او راحت باشد.

حسین خیلی مراقب خودش بود تا حتا کوچک ترین گناهی نکند ،حتا زمان

شاه هم موسیقی مبتذل گوش نمی داد ،از بیت المال استفاده ی شخصی

نمی کرد و از نگاه به نامحرم به شدت پرهیز می کرد ،چنان که دخترهای اقوام
همیشه می گفتند :ما آخر نفهمیدیم رنگ چشم های حسین چه رنگیه!

عمه عصمت با بچه هایش هر سال یکی دوبار از تهران به اصفهان و

خانه ی آن ها می آمدند .دخترهایش منصوره و بتول که هم سن و سال زهره و

خواهرهایش بودند ،با آن ها خیلی صمیمی و راحت بودند.

یک روز زهره با دختر عمه هایش منصوره که آن موقع شانزده ساله و بتول

که دوازده ساله بود ،در اتاق مادر که شیشه های رنگی داشت نشسته و گرم
صحبت بودند .منصوره موهای زیبا و بلندش را روی شانه هایش ریخته بود و
گرم صحبت بود .ناگهان حسین یااهلل گویان از راهرو رد شد ،شیشه های رنگی
اتاق مادر مانع دید نبود ،اما حسین مثل همیشه سر به زیر و محجوب بود.

بتول با دست روی پای خواهرش زد و گفت :منصوره حواست کجاست؟

حسین رد شد ،تو همین طور بی خیال اینجا نشستی!

منصوره با بی خیالی گفت :این طوری که هیچی ،اطمینان دارم اگه برهنه هم
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بودم و حسین از این جا رد می شد ،بازم منو نمی دید.

راست می گفت ،این حرف او زهره را به فکر فرو برد .این همه دوری حسین

از گناه ،بخصوص نگاه به نامحرم باعث می شد به خدا نزدیک تر شود .حسین
معتقد بود باید در این دنیا خیلی با حساب و کتاب زندگی کرد تا آن دنیا بدون

حساب و کتاب وارد بهشت شد ،برای همین بود که به همه ی کارهایش فکر

می کرد ،حتا به کوچک ترین نگاهش.

تمام این خصوصیات مثبت ،به عالوه خیرخواهی و مهربانی اش ،از او مردی

ساخته بود متفاوت با جامعه ی مردساالر آن روزگار.
خیرخواهی و مهربانی

آن آدینه ی آفتابی تیرماه ،در اوج گرما محمدحسین و برادرش به نماز جمعه

رفتند .مانند بیش تر مواقع ،نماز جمعه ی اصفهان در میدان تاریخی نقش جهان
برگزار می شد.

به میدان رسیدند .زود آمده بودند ،هنوز جمعیت جمع نشده بود .محمدرضا

به گوشه ای از میدان که سایه ی تک درختی افتاده بود اشاره کرد و گفت:
حسین بیا بریم اون جا.

حسین نگاهی به جایی که محمدرضا نشان داده بود کرد و گفت :اون جا که

سایه است؟! محمدرضا لبخند زد و گفت :آره دیگه ،برا همین می گم بریم که
آفتاب اذیتمون نکنه  .
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حسین گفت :نه داداش ،بیا بریم اون جا بشینیم ...و به وسط میدان که آفتاب

مستقیم توی سر ِآدم می تابید اشاره کرد.

محمدرضا گفت :از آفتاب کالفه می شیم .خب این جا که سایه است برای

چی باید بریم تو برق آفتاب؟ حسین جواب داد :اینجا رو بذار برای کسایی که
پیرن و ناتوان یا کسایی که نمی تونن آفتاب رو تحمل کنن ،ما که خداروشکر
جوانیم و می تونیم آفتاب رو تحمل کنیم  .

محمدرضا فکری کرد و گفت :باشه .بعد با هم به وسط میدان رفتند و

زیراندازشان را پهن کردند و در تیغ آفتاب نشستند.

آن مکان سایه مدتی خالی ماند .محمدرضا هر از گاهی به آن جا نگاه

می کرد ،شاید می خواست ببیند چه کسی آن جا می نشیند .پیرزنی ،پیرمردی یا
زنی همراه با بچه ی کوچکش.

خورشید بدجور در وسط آسمان قدرتش را به رخ می کشید .بیش تر مردم

دستشان را سایه بان صورت و چشم هایشان کرده بودند تا نور و گرما کم تر

اذیتشان کند .محمدرضا سرگرم صحبت با حسین شد و فراموش کرد آن جای
سایه را نگاه کند ،اما مطمئن بود کسی که آنجا نشسته ،حتم ًا کم تر از آن ها

تحمل گرما را دارد.

شاید نیم ساعت بیش تر طول نکشید تا جمعیت جمع شود و مردم نماز را

شروع کنند ،اما خاطره ی آن روز گرم تابستانی برای همیشه به یاد محمدرضا
ماند.
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محمدحسین مهربان و ازخودگذشته بود ،به راحتی برای رفاه دیگران از

خود می گذشت .نمونه های این ازخودگذشتگی کم نیستند ،چنان که خودش
در مرداد سال 60در دفتر خاطراتش می نویسد« ...در ساعت  8به خانه ی

سجادیان رفتم ،تا چند دقیقه قبل از  10آنجا بودم ،سپس با تاکسی به خانه

آمدم .قبل از آن چرخم را به سجادیان دادم تا در این چند روزی که مرخصی
به اصفهان آمده ،بی وسیله نباشد ».در این زمان دوستش سجادیان در زاهدان

مشغول خدمت سربازی است .یا در جای دیگر می نویسد« ...قرعه کشی شد که

چه کسی جهت حفاظت چادر و وسایل بماند تا بقیه به قله بروند که قرعه به

نام رضا محزونیه درآمد و بسیار ناراحت شد که به همین دلیل من حاضر شدم
به جای او بمانم و ماندم».

شاید این عمق نگاه حسین و درک باالی او از دیگران و احساس آن ها

هدیه ای خداوندی بود.

دو سه روز مانده بود به نیمه ی شعبان ،سرتاسر شهر پر شده بود از چراغانی

و آذین بندی های زیبا و جورواجور .آن روز بعدازظهر رضا سجادیان و حسین به

خانه آمدند .در راه یکی دوجا چراغانی های زیبایی دیدند .حسین رو کرد به رضا
و گفت :رضا ،مامان و این ها رو هماهنگ کن امشب بریم دیدن چراغونی های
نیمه ی شعبان.

رضا به خانه رفت و به مادر و دو خواهرش اطالع داد آماده شوند تا برای

دیدن چراغانی های شهر با حسین بیرون بروند ،خانواده اش از شنیدن این خبر
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خیلی خوشحال شدند.

عصر که شد ،حسین ماشین پدرش را برداشت و دنبال رضا و خانواده اش

که ماشین نداشتند آمد .او آن ها را به خیابان های مختلف برد و همه ی

چراغانی های شهر را نشانشان داد .کمی بعد حسین ماشین را متوقف کرد.

اوایل پاییز بود و ذرت تازه به بازار آمده بود .او از بالل فروش کنار خیابان برای
همه بالل خرید و مهمانشان کرد ،بعد هم آن ها را به خانه برگرداند.

به همه شان خیلی خوش گذشته بود .حسین این خوشحالی را با هیچ چیز

دیگری عوض نمی کرد؛ شادی ایی که حاصل شاد کردن دل دیگران بود و

حسین در این کار استاد بود.
سال ترور

از سال  60گروهک منافقین شروع به ترور نیروهای مؤثر و انقالبی کرد.

یکی از غم انگیزترین این ترورها ،ترور دکتر بهشتی ،رئیس حزب جمهوری به

همراه  72تن از یارانش بود .حسین به دکتر بهشتی خیلی عالقه داشت .وقتی

خبر شهادت او را شنید ،از شدت ناراحتی غش کرد.

به دنبال ترور دکتر بهشتی و یارانش و پس از آن شهید رجایی و باهنر و چند

تن دیگر از یارانشان توسط منافقین ،ترور افراد مؤثر و انقالبی مردم کوچه و
بازار در سراسر کشور ،در دستور کار منافقین قرار گرفت.

از همه طرف خبر ترور بچه های حزب اللهی به گوش می رسید .حسین

زندگینامهی شهیدمحمدحسین شیخحسینی

57

می گفت :زهره اصفهان خط قرمز اعالم شده و وضعیت ترورها خطرناک است.
در خانه ی آن ها هم اوضاع مثل شهر در خطر بود .تلفن به صدا درمی آمد

و همه می ترسیدند به تلفن جواب بدهند ،می ترسیدند کسی خبر ترور حسین
را به آن ها بدهد.

چندباری هم که محمدحسین خودش خانه بود ،تلفن را جواب داده و منافقین

به مرگ تهدیدش کرده بودند ،اما به خانواده چیزی نمی گفت.

بعدازظهر یک روز ابری در اوج ترورهای اصفهان ،پژویی سبز رنگ داخل

کوچه پارک کرد .پنج جوان نسبت ًا درشت اندام از ماشین پیاده شدند.

دخترها عادت داشتند هر موقع صدای خاموش شدن موتور ماشین را

می شنیدند ،از کنار پرده ی پنجره ای که مشرف به کوچه بود ،کوچه را نگاه

می کردند .اگر پدر بود ،زودتر به استقبالش می رفتند.

زهره پرده را کنار زد ،جوان ها را دید و به یاد حرف حسین افتاد که گفته

بود :می آیند در را می زنند و می گویند با حاج آقا کار داریم و وقتی اهالی خانه
بی خبر از همه جا در را باز می کنند ،همه را می کشند.

نگاهی به جوان ها کرد ،یکی از آن ها به سمت خانه آمد و زنگ را زد .زهره

به سرعت داخل نشیمن دوید و گفت  :هیچ کی در رو باز نکنه.
مادر با نگرانی پرسید :چیه ،چی شده؟

زهره جواب داد :چیزی نیست ،االن درستش می کنم  .

او به سرعت دوید پشت در و با صدای بلند پرسید :کیه؟
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مرد جوان پاسخ داد :سالم ،حاج آقا هستن؟
زهره گفت :نه ،امرتون؟  

مرد جواب نداد ،زهره دوباره گفت :اگه کاری دارید بفرمایید من بهشون

می گم.

مرد باز هم سکوت کرد .زهره گوشش را به در چسباند ،هیچ صدایی نمی آمد.

سریع به داخل اتاق دوید و از پشت پنجره دوباره نگاه کرد .مرد کمی این پا و

آن پا کرد و بعد به چهار نفر دیگر اشاره کرد ،همه سوار ماشین شدند.

زهره نفس راحتی کشید .مادر و بتول و بچه ها پشت سرش جمع شده بودند

و از الی پرده به جوان هایی که سوار ماشین می شدند ،نگاه می کردند.

هرکس چیزی گفت ،خالصه شب که پدر و حسین آمدند ،دخترها با آب و

تاب جریان را تعریف کردند ،آن ها هم خوشحال شدند و خدا را شکر کردند.

چند وقت بعد یک روز نزدیک غروب همه دور هم نشسته بودند و چای

می نوشیدند .حسین بیرون از خانه بود .ناگهان صدای انفجاری خانه را لرزاند.

همه ترسیده از آن صدای مهیب ،به سمت محل انفجار دویدند.

منافقین کوکتل مولوتوفی در کنار ماشین پدر که در پارکینگ بدون سقف

خانه پارک شده بود ،پرتاب کرده بودند .کوکتل مولوتوف آتش گرفته بود.

خدا خیلی به همه شان رحم کرد که کوکتل مولوتوف نزدیک باک ماشین پدر

منفجر نشده بود ،وگرنه ماشین و پارکینگ و خانه همه با هم منفجر می شد.

وقتی حسین آمد ،ماجرا را برایش تعریف کردند ،گفت :احتما ًال اینو انداختن
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که خونه رو آتیش بزنن ،خدا با ما بوده که منفجر نشده.

می دانست منافقین به قصد کشتن حسین این کار را کرده اند ،اما حسین

گوشش بدهکار تهدیدهای منافقین نبود .او مصرانه همه جا کار خودش را

می کرد و با بچه های سپاه و بسیج می رفت و می آمد و در فعالیت های علنی و
مخفی شان شرکت می کرد ،عین خیالش هم نبود.

می گفت :حتم ًا راهمون درسته که ناراحت می شن و تهدید می کنن.

زهره و بتول و مادر خیلی نگران حسین بودند .می دانستند هر روز که از خانه

بیرون می رود ،امکان دارد دیگر برنگردد.

زهره و بتول الی در می ایستادند و نگاهش می کردند ،می ترسیدند دیگر او

را نبینند .هر روز که می خواست بیرون برود ،برایش آیت الکرسی می خواندند

و دعا می کردند ،چهارقل می خواندند و به او فوت می کردند تا سالم برگردد.

تا وقتی به خانه بازگردد ،دلشان هزار راه می رفت و صدجور فکر می کردند.

وقتی برمی گشت ،انگار که دوباره متولد شده یا انگار خداوند هدیه ای به

آن ها داده .آمدنش و بودنش برایشان تازگی داشت.
جبهه رفتن

حسین همین طور باال و پایین می رفت و طول و عرض اتاقش را می پیمود.

گاهی از پشت شیشه به حیاط نگاه می کرد ،به برگ های زرد و نارنجی

درخت های حیاط که کم جان و بی رمق با کوچک ترین نسیمی خودشان را به
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روی زمین می انداختند.

به درخت بید مجنون خیره شد که چطور سر به زیر ایستاده بود ،بعد نگاهش

به حوض مستطیل و آبی رنگ وسط حیاط افتاد .بی قرار بود ،نتوانست هوای

خفه ی اتاق را تحمل کند .به حیاط آمد .کنار حوض نشست ،دستی به آب زد
و چند برگ خشکی را که روی آب شناور بودند برداشت .آستین ها را باال زد و

وضو گرفت .در دل از خدا خواست تا یاری اش دهد.

می دانست تا حرفش را بزند ،قشقرقی در خانه برپا می شود ،اما چاره ای نبود،

باید می گفت .به خودش گفت  :باألخره که چی؟ امروز نگم ،فردا باید بگم.

یک مرتبه از جا بلند شد و عزمش را جزم کرد و نفس عمیقی کشید .به داخل

خانه رفت .مادر روی یکی از مبل های پذیرایی نشسته بود .کنارش نشست .با

صدای آرام شروع به حرف زدن کرد ،گفت :مادر جان ،من می خوام یه چیزی
به شما بگم ...صورتش کمی قرمز شد و سرش را زیر انداخت ،حرفش را چندبار
مزه مزه کرد.

مادر نگاهی به صورت حسین انداخت و با لبخند پرسید :چیه؟ حسین آقا

خبریه مادر؟ نکنه...

حسین خندید و گفت :نه بابا ،این چه حرفیه؟ مادر من ،شما اول یه فکری

به حال داداش رضا بکن.

لحظه ای سکوت کرد و بعد مثل اینکه چیزی یادش بیفتد ،گفت :در ضمن

بگم من از این دخترای سوسول و نازنازی نمی خوام! یه دختری باید زن من
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بشه که کتونی هاش رو باال بکشه و دنبالم بدوه .من زن زبرو زرنگ می خوام  .
مادر ذوق زده گفت :تا خدا چی بخواد.

محمدحسین دوباره گیر افتاد .سر حرف که باز نشده بود هیچ ،تازه بحث به

جای دیگری کشیده شده بود .او می دانست که طرح کردن چنین موضوعی آن
هم با حال بد مادر ،مثل ترکاندن بمب در خانه شان صدا می دهد .باید حرف را
طوری شروع می کرد و به جایی می رساند که مقصودش بود ،اما حاال که حرف
به بیراهه کشیده شده بود باید همه چیز را ُرک و راست می گفت.

محمدحسین گفت :مادر جون راستش هرچی فکر کردم چطوری بگم به

جایی نرسیدم ،حقیقتش اینه که من می خوام برم جبهه.

با شنیدن این حرف رنگ از صورت مادر پرید و عرق سردی به پشتش

نشست.

محمدحسین خیلی می خواست مالحظه کند تا آسم شدید مادر دوباره کار

دستش ندهد و دچار حمله نشود ،برای همین سریع دستی به پشت مادر کشید

و گفت :مامان جون االن که نه ،هول نکن ،چند روز دیگه می رم ،االن گفتم
که بدونید  .

مادر به تلخی خندید و گفت :دونستم پسرم!

محمدحسین دیگر طاقت نیاورد ،از جا بلند شد و بیرون رفت .با رفتن او مادر

دچار حمله ی شدید آسم شد .صورتش از کمبود اکسیژن قرمز و بعد تیره شد
و تیرگی به ناخن های دستش رسید .اسپری زد و با کمک دخترها کمی حالش
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بهتر شد.

این بار اولی بود که حسین می خواست به جبهه برود .آموزش های الزم را

در بسیج دیده بود و با دوستانش قرار رفتن گذاشته بود.

به رضا سجادیان که از نوجوانی با هم دوست بودند ،قول داده بود اگر

بخواهد به جبهه برود ،با هم بروند ،اما وقتی دوستانش که آن ها را از انجمن
اسالمی دانشگاه می شناخت عازم جبهه شدند ،او هم فرصت را غنیمت شمرد

تا زودتر به جبهه برود.

تا قبل از رفتن حسین ،همه ی خانواده در هول و وال بودند .مادر حرفی

نمی زد ،اما خیلی دلواپس حسین بود .روز آخری بود که حسین خانه بود .قبل
از اینکه بخواهد ساکش را بردارد و به محل اعزام برود ،همه با چشم گریان از

او خداحافظی کردند .حسین اعتراضی نمی کرد .به همه حق می داد که برای

نبودنش گریه کنند ،با لب خندان به همه ی آن ها دلداری می داد.

مادر نگاهی به صورت زیبای حسین انداخت و فکری مثل برق از ذهنش

گذشت .رو کرد به حسین و گفت   :حسین آقا بمون مادر ،یه دختر خوشگل

و خوب برات نشون کردم .همونیه که تو می خوای .بمون ،کار که داری،
سربه راهی ،زنت می دم سروسامون می گیری .دختر فامیله ،می شناسیمش،

نجیب و بسازه ،خوشگلم هست.

زهره کنار حسین ایستاده بود .حسین نگاهی به او کرد و لبخند زد ،بعد گفت:

می بینی توروخدا چه وعده هایی به آدم می دن؟! و حور عین.
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شاید حسین پیش خودش فکر کرده بود این کجا و آن حوری هایی که خدا

وعده داده کجا؟ دوباره لبخند زد ،خم شد .ساکش را برداشت و رفت .از بین

خروارها اشک و آه و بوسه و آغوش گرم مادر و پدر و خواهرها رفت.
در جبهه

شهریور سال  ،60اولین بار بود که حسین به جبهه می رفت .او به همراه

رفقایش در منطقه ی دارخوین علیه دشمن متجاوز می جنگیدند.

در این زمان عملیات بزرگ ثامن االئمه در حال شکل گیری بود .این عملیات

برای شکست حصر آبادان طراحی شد و در تاریخ پنجم مهر ماه سال  60با رمز
نصر من اهلل و فتح قریب در محور آبادان  -شرق کارون انجام شد.

جبهه رنگ و بوی دیگری برای محمدحسین داشت .حسین بود و همه ی

حساسیت هایش به پاکیزگی و تمیز غذا خوردن و وسواس های شخصی اش به
نظافت .در جبهه اما همه ی این حساسیت ها رنگ باخت .لیوان های پالستیکی

و شیشه های مرباخوری که بچه ها گاه وبی گاه در آن و بعضی وقت ها به صورت
مشترک آب و چای می خوردند .نشستن سر سفره با بچه های رزمنده و گاهی

غذا خوردن در یک ظرف امری عادی بود .همه ی وسواس هایی که در جبهه
به دلیل شرایط سخت رنگ می باخت ،دید حسین را به حساسیت هایش عوض

کرد.

چیزی در او نمی گذاشت مانند بقیه ی بچه ها باشد ،خیلی اذیت می شد .این
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حساسیت بیش ازحد به تمیزی ،قیدی بود بر دست وپایش.

 24روز در جبهه ماند ،می خواست مثل بقیه ی رزمنده ها شود .ذهن همیشه

هوشیارش می گفت برای رسیدن به مقصود باید عیبش را برطرف کند.

به خانه بازگشت ،به محض اینکه در اتاق را باز کرد ،همه به استقبالش

شتافتند .حتا یک جایش هم روی زمین نماند .یکی سرش را می بوسید ،یکی

دستش را ،یکی پایش را ،خانواده روی هوا بلندش کرده بودند و هر کس
گوشه ای را گرفته ،می بویید و می بوسید.

پدر از آن طرف هال صدا زد :بی انصافا بذارین یه ذره اش هم به من برسه.

یکی از دخترها با شوخی گفت :آقا نترس تموم نمی شه.

حسین در آغوش گرم خانواده و در بغل خواهرها و در میان بوسه ها و

نوازش های عاشقانه ی آن ها فقط لبخند می زد.

هنگام ناهار شد .مادر غذای محبوب حسین را درست کرده بود .حسین

عاشق کباب و کوفته بود و مادر کوفته های خوبی درست می کرد .حسین سر
سفره آمد.

این سفر بیست و چند روزه از حسین مرد دیگری ساخته بود .پختگی در

همه ی رفتارهایش دیده می شد .خودش را شکسته بود ،عادت های غذایی اش
را ترک کرده و قیدش را برداشته بود.

دیگر یک گوشه ی سفره نمی نشست و غذایش را جدا نمی کرد .دیگر زهره

مجبور نبود برایش ساالد جدا درست کند .با همه ساالد می خورد ،برایش مهم
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نبود کسی به غذایش دست بزند و در ظرفش شریک شود.

همه از این تغییر بزرگ حسین متعجب و خوشحال شدند .شروع به خوردن

غذا کرد ،کمی بعد نگاهش را از روی ظرف غذا بلند کرد و گفت :می دونستم

شهید نمی شم .چون من اسیر بودم ،چون یه سری قید و بندها و حساسیت ها

داشتم که نمی ذاشت دل از این جا بکنم ،اما...

مادر که بغض در گلویش نشسته بود ،حرفش رو قطع کرد و گفت :از دهن

می افته مادر ...و حسین بی صدا به خوردن ادامه داد.

شاید نمی دانست با این حرفش بند دل مادر و خواهرهایش را پاره کرد .هر

روز و هر لحظه که می گذشت ،بیش تر احساس می کردند حسین به زودی از
پیش آن ها خواهد رفت.

یک سال طول کشید تا محمدحسین بتواند به طور کامل قیودش را بردارد و

خودش را برای رفتن مجدد به جبهه آماده کند .یکی از این قیودش ،کمردردی
بود که هر از گاهی گریبانش را می گرفت و او را از انجام کارهای سخت

بازمی داشت .چنان که درباره ی کمردردش می نویسد« ...این کوه برای من
بسیار بسیار جالب بود ،بخصوص در رابطه با بیماری کمردردی که دارم و تا

حدودی مرا از فعالیت های سنگین هراسناک کرده بود ،ولی دیدم هرگز خسته
نشده ام و خیلی خوب مقاومت کردم .امیدوار شدم که بتوانم کمرم را معالجه
کنم و دردی نیست که مرا در صورت لزوم از پیوستن به سپاهیان اسالم در

جبهه های جنگ بازدارد».
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او بیشتر روزهای جمعه ی سال را به همراه دوستان انقالبی اش به کوهنوردی

در کوه های اطراف می پرداخت .این کوهنوردی ها عالوه بر گشت وگذار و

شعارنویسی بر بدنه ی کوه ها ،مجالی مناسب برای صحبت در مورد مسائل

سیاسی و مذهبی بود.

در این مدت حسین به کوله بار دانش و بینشش اضافه می کرد .عمق نگاهش

روزبه روز بیش تر می شد.

بنده ی محبوب خدا لحظه به لحظه فاصله اش را از زمینیان کم و کم تر

می کرد ،به عبادت هایش می افزود و تجلی عظمت پروردگارش را در همه ی

چیزهای اطرافش می دید .چنان که درباره ی یکی از کوه گشت هایش این چنین
می نویسد« ...در این مدت هربار به آب نظر کرده و لذت می بردم .صدای

حرکت تند آب و نیز آوای پرندگان کوچک در فضای کوهستان می پیچید و
همراه با تماشای منظره ی زیبای آبشار ،جلوه ی خاص و زیباتری می یافت که
بی اختیار انسان را دیوانه و مست قدرت بی انتهای خدای بزرگ می ساخت».

حسین همواره به نماز خوب و اول وقت اهمیت می داد ،اما آن روزها

نمازهایش زیباتر شده بودند و حال و هوای خاصی داشتند .خودش هم از
این حال و هوا در دفتر خاطراتش چنین یاد می کند« ...در نماز توانستم حالی

به دست آورم که هنوز از آن لحظات سرشارم».

او معتقد بود نماز خوب نمی گذارد انسان لغزش پیدا کند .وقتی در اثر

مشغله ی زیاد و خستگی ممتد نمازش سهواً قضا می شود ،آن چنان احساس

زندگینامهی شهیدمحمدحسین شیخحسینی

67

تأسف و پشیمانی می کند که انگار گناه بزرگی انجام داده است.

در دفتر خاطراتش می نویسد« ...بخت بد ما را یار شده است و در این هفته

شاید این سومین باری است که نمازم قضا می شود و نمی دانم با چه زبانی از

خدا عذرخواهی کنم و حتا در پیش خود شرمنده ام»...
سرشار از زندگی

عاشق زندگی و سرزندگی بود؛ عاشق شور و نشاط حاصل از دور هم جمع

شدن و گفتن و خندیدن با خانواده اش.

به همه ی اهالی خانه و خواسته هایشان اهمیت می داد ،حتا کوچک ترین

خواهر هم برای او بسیار عزیز و محترم بود.

منصوره شش ساله بود ،خاله برای وضع حمل رفته بود و بچه هایش تنها

بودند ،برای همین ،مادر ،منصوره را فرستاده بود تا با بچه ها بازی کند و سرگرم
باشند .وقتی حسین آمد و دید او هنوز برنگشته ،گفت :مامان من می رم دنبال

منصوره.

مادر گفت :نمی خواد تو خسته ای ،راهی نیست خودش برمی گرده  .

حسین جواب داد :نه ،نمی خوام فکر کنن ما چون تعدادمون زیاده نسبت به

بچه ها بی خیالیم ،خودم می رم و رفت.

حسین مثل آب بود .مثل آب ،که مال همه است .او به همه شان اهمیت

می داد و به دل همه شان می رسید و محبوب دل آن ها بود.
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کسی نبود که حسین را دوست نداشته باشد ،از بس مهربان و بامحبت و

باادب بود .حرمت همه را نگه می داشت .همه ی فامیل هم دوستش داشتند.
به همه احترام می گذاشت ،کمک حال همه بود و عجیب بود که با همه ی این

محبوبیت ،ذره ای غرور نداشت.

می ایستاد و ظرف می شست ،باغبانی می کرد ،حیاط را جارو می زد ،نان

می گرفت و خالصه خاکی و با اخالص همه کار می کرد ،خودش را برتر و

سرتر نمی دید .هرکس هرکار می خواست بکند ،کمک حال بود.

مهم تر از همه این بود که وقتی قدم به خانه می گذاشت ،با خودش شادی

می آورد .پر از حس زندگی بود ،پر از محبت و عشق.

بیست ودوم بهمن ماه  1360حسین با یک جعبه شیرینی بزرگ در دستش

به خانه آمد.

وقتی در را باز کرد ،از راهرو گذشت و به نشیمن رسید ،دید همه شان

دورتادور کرسی نشسته اند و هرکس کاری می کند .خانه سوت و کور بود،
حسین با شور و اشتیاق وارد شد و جعبه ی شیرینی را روی کرسی گذاشت.

درش را باز کرد .با اینکه ماه رمضان نبود ،اما او رفته بود از یک شیرینی

فروشی بزرگ و معروف یک جعبه زولبیا خریده بود.

می خواست برای جشنی که برایش مهم بود ،یک شیرینی خاص خریده

باشد ،نه هر شیرینی ای ،چون سر کوچه دوتا مغازه ی شیرینی فروشی بود که

حسین می توانست از آن ها خرید کند ،اما می خواست برای جشن انقالب یک
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شیرینی متفاوت خریده باشد.

بهمن و
حسین با ناراحتی گفت :یعنی چی که نمی دونید شب بیست ودوم
ِ

انقالب؟ پاشین ببینم  .
شب پیروزی
ِ

حسین تمام چراغ های خانه را یکی یکی روشن کرد ،بعد شروع به فرستادن

صلوات و گفتن تکبیر کرد .دخترها هم به دنبالش خوشحال و خندان صلوات

می فرستادند.

حسین مثل آب بود که با آمدنش به هرجا پا می گذارد ،شور و نشاط و خرمی

می آورد.

آخرین سال

ساعت  02:25دقیقه ی یکشنبه اول فروردین ،توپ ها به صدا درآمد و به

دنبالش گوینده ی تلویزیون عید سال  1361خورشیدی را اعالم کرد.

صدای نقاره ها از تلویزیون پخش می شد و ماهی های قرمز سفره ی

هفت سین با شنیدن صدای خوش نقاره به رقص درمی آمدند.

هر کس از خدا برای خودش در سال جدید چیزی می خواست ،به احتمال

زیاد محمدحسین هم برای خودش در این سال شهادت خواسته بود.

چند ماه بعد در چهارمین روز خرداد سال  1361روزنامه های سراسر کشور

تیتر زدند« :خرمشهر آزاد شد».

آزادی خرمشهر پس از  ۵۷۸روز اشغال به عنوان مهم ترین هدف عملیات
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بیت المقدس دل مردم ایران را شاد کرد.

محمدحسین هم مانند همه ی مردم ایران از خوشحالی در پوست خود

نمی گنجید و سرشار از خوشی بود ،اما در پشت این شادی غمی غریب در
دلش خانه کرده بود .می ترسید و به خودش می گفت :نکند جنگ تمام شده و
من جا ماندم .تمام وجودش را این عقب افتادن از کاروان شهدا و مقربان درگاه

الهی پر کرد .با ادامه ی جنگ با آنکه نگران شرایط کشور بود ،اما دلش آرام
گرفت ،گویا فرصتی دوباره به او داده اند.

در کنار درگیری های ایران و عراق ،رویداد جهانی دیگری نیز در حال وقوع

بود؛ رویداد ورزشی  -تاریخی مسابقات جام جهانی  1982که به میزبانی کشور
اسپانیا برگزار می شد.

محمدحسین که از کودکی به فوتبال عالقه مند بود ،اخبار و مسابقات جام

جهانی آن سال را با عالقه دنبال می کرد.

برای محمدحسین این اولین مسابقات جام جهانی بود که از تلویزیون

می دید .خانواده ی آن ها هم مثل بیش تر خانواده های مذهبی زمان شاه
تلویزیون نداشتند.

پدر به دلیل شرایط فاسد جامعه ی آن زمان و مبتذل بودن برنامه های

تلویزیونی ،باوجود امکان مالی ،میلی به خرید تلویزیون نداشت ،تا آنکه انقالب

شد و با عوض شدن شرایط حاکم بر جامعه ،پدر هم یک دستگاه تلویزیون
خرید.
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محمدحسین با اشتیاق مسابقات جام جهانی را دنبال می کرد .محمدرضا

از اینکه می دید او چقدر در مورد اسامی و پست هایی که بازیکنان تیم های

مختلف خارجی بازی می کنند اطالعات دارد ،شگفت زده می شد.

برای محمدحسین ،فوتبال ،ورزشی الهام بخش بود که بازیکنان آن با

تیزهوشی ،نود دقیقه ی تمام جنگنده بازی می کردند.

فصل امتحانات بچه ها بود و محمدحسین خودش هم روزها در کنار

دانش آموزان و گاهی با سیدرضا سجادیان در حیاط دبیرستان هاشمی

رفسنجانی فوتبال بازی می کرد و روحیه ی پایداری را در خود تقویت می کرد.
آخرین ماه مهمانی خدا

رمضان سال  61که مصادف بود با تیرماه ،حسین پیش خانواده اش بود .بعد

از گذشت بیش تر از دوازده ساعت روزه داری و تحمل هوای گرم تیر و تشنگی
و عطش روزه ،همه شان تشنه و گرسنه دور سفره ی افطار جمع شدند.

روز اول بود و هنوز هیچ کس به روزه داری عادت نکرده بود .حسین هنوز

نیامده بود .کمی صبر کردند ،اما حسین باز هم نیامد ،توی اتاقش بود و در
حال نماز خواندن.

مادر صدا زد ،اما جوابی نیامد .کمی بعد پدر صدا زد ،اما باز هم جوابی

نگرفت .زهرا و صدیقه و منصوره کوچک تر بودند و شاید به شان بیش تر سخت
می گذشت.

72

در انتظار حسین

مادر صدا زد :حسین آقا نمیای؟

حسین هنوز مشغول نماز بود .می دانستند که چقدر دوست دارد غذا را دور

هم بخورند ،برای همین صبر کردند .هر کس به سفره ناخنکی می زد ،سرانجام
بعد از گذشت مدت زمان زیادی ،سروکله ی حسین جان پیدا شد.
زهره گفت :ستاره ی سهیل باألخره دیدیمت!

محمدحسین وقتی آمد و آن ها را منتظر دید ،خیلی ناراحت شد.

سر سفره نشست و گفت :مادر جان می شه از شما یه خواهشی بکنم؟

مادرجواب داد :بگو عزیزم.

حسین گفت :می شه از فردا شب منتظر من نمونید و افطار کنید؟
مادر گفت :باشه ،چه اشکال داره؟ حاال بخورین غذا سرد شد.

آن شب همه دور هم افطار کردند.

از فردا موقع افطار همه غذا خوردند .مادر سماور برقی را خاموش کرد و

دخترها سفره را جمع کردند .زمان گذشت ،اما حسین برای باز کردن روزه اش
نیامد .همچنان در اتاقش نماز می خواند .یک ربع ،نیم ساعت و باألخره بعد از

گذشت  45دقیقه چشم آن ها به جمال حسین روشن شد.

زهره به خودش می گفت :نمازی که سه ربع ساعت طول بکشد ،حتم ًا با نماز

ما خیلی فرق دارد .خیلی کنجکاو بود بداند حسین چطوری نماز می خواند ،اما
هیچ کس وقتی او در حال خواندن نماز بود ،در اتاقش را باز نمی کرد.

بارها اتفاق افتاد که گوشی تلفن توی اتاق حسین بود و زنگ می خورد ،اما
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کسی برای جواب دادن نمی رفت .آنچنان جاذبه ای هنگام نماز در اتاق حسین

جریان داشت که کسی نمی توانست حرمت آن را بشکند .زهره همواره مترصد

فرصتی بود تا رمز و راز این جاذبه را کشف کند ،کمی بعد این فرصت پیش
آمد.

نور چهره

شهریور ماه بود و زمان امتحانات شاگردان در حوزه ،مصادف شد با امتحانات

متفرقه ی زهره ،برای همین او از حسین خواهش کرد سؤاالت امتحانی بچه ها

را که طرح کرده بود به حوزه ی علمیه ی خواهران که سر راه مدرسه اش بود

ببرد .حسین هم قبول کرد و سؤاالت را به دست مدیر حوزه رساند.

وقتی روز بعد زهره به حوزه رفت ،بعد از سالم و احوالپرسی با مدیر و معلمان

حوزه سراغ امتحان شاگردانش را گرفت.

در آن زمان خانم بهادران در حوزه مربی مکالمه ی عربی خواهران بود .او از

پناهندگان عراقی بود که در اوایل جنگ به ایران فرستاده شده بودند.

وقتی زهره سراغ سؤاالت و امتحان بچه ها را گرفت ،او کنارش آمد و

نشست .بعد با حالی غریب و با لهجه ی شیرین فارسی که با لحن عربی
آمیخته شده بود ،از زهره پرسید :خانم شیخ حسینی! ای کی بود که فرستاده

بودی سؤاالت رو بیاره؟  

زهره با تعجب پرسید :چطور؟ داداشم بود  .
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خانم بهادران سرش را تکان تکان داد و گفت :اول که آمد دم در ،چندبار

یااهلل گفت ،گفتیم :بفرما .باز هم طول کشید تا داخل بیاید ،بعد از یک دقیقه

که داخل آمد ،باور کن من حس کردم یک عالمه نور دنبال او آمد ،روشن بود.
یک سالم کرد و سرش را بلند نکرد .چند کلمه بیش تر حرف نزد .گفت :این

از طرف خانم شیخ حسینی است برای امتحان .بعد هم خداحافظی کرد و رفت.
زهره به دقت به صحبت های او گوش داد ،منتظر بود ببیند کجای این

جریان عجیب و جالب بوده است .او ادامه داد :من دنبالش راه افتادم .از در که

بیرون رفت ،نگاهش کردم تا وقتی از نظر ناپدید شد ،نگاهم به او بود .گریه
امانم نمی داد .از دیدن او و نورانیتی که داشت ،حالم منقلب شده بود  .

وقتی حرف های خانم بهادران به این جا رسید ،زهره نگاهی به صورت او کرد

که خیس اشک بود .اشک هایش او را هم تحت تأثیر قرار داد .آن روز نفهمید
چگونه به خانه آمد.

می دانست حسین نماز شب می خواند ،کوچک ترین گناهی نمی کند و مهربان

است ،مالحظه ی حال همه را می کند ،اما نوری که آن زن عراقی در صورت
حسین دیده بود ،شاید از چشم زهره پنهان مانده بود.

به خانه که رسید ،ظهر شده بود .وقت ناهار بود .بچه ها سفره ی ناهار را

انداختند .مادر پلو مرغ پخته بود .همه دور سفره نشستند .در همین لحظه

حسین هم رسید .سالم کرد .دست هایش را شست و به آن ها پیوست .مادر
غذا را کشید .همین که حسین سر به زیر شروع به خوردن کرد ،زهره گفت:
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آقای حسین آقا ،می شه سر مبارک رو باال ببرید؟
حسین گفت که چی بشه؟  

زهره گفت :که ببینم نوری ،چیزی که آدم ها می بینن...

حسین حرفش را قطع کرد و گفت :به جد مادرم راضی نیستم ادامه بدی!

حرف به ناگاه در گلوی زهره خشکید .دیگر چیزی نگفت .در سکوت به

خوردن غذا ادامه داد ،اما بعدها بارها از خودش پرسید :حسین از کجا می دانست
من چه چیزی می خواهم بگویم که جلویم را گرفت؟

درست پانزده سال بعد زهره در مقاله ی اول ده گفتار حضرت آیت اهلل مطهری

حدیثی خواند از پیامبر که می گفت :اگر شما آدم ها دو کار بکنید ،اول اینکه در
کالمتان زیاده گویی نکنید و دوم اینکه دل هایتان چراگاه شیطان نباشد ،هرچه

من پیامبر می بینم ،شما هم می بینید و هرچه می شنوم ،شما هم می شنوید.
ِ

حسین هر دو کار را انجام می داد ،نه زیاده می گفت و نه مطیع شیطان بود.

پس بی دلیل نبود که می دانست آن روز سر سفره ی ناهار زهره چه می خواست

بگوید.

آخرین پاییز

سال تحصیلی شروع شد ،اما آن سال مهر ماه حسین کالس برنداشت .وقتی

زهره به او گفت :حسین جون آخه چرا تدریس نمی کنی؟

جواب داد :من می خوام برم جبهه ،خدا را خوش نمیاد بچه های مردم رو به
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خودم امیدوار کنم و بعد ولشون کنم و برم .بعد با خنده ادامه دادُ :زری خانم،
در ضمن شما و آبجی بتول هم امسال یه فکری به حال خودتون بکنین ،چون

به شمام درس نمی دم!  

زهره دهانش از تعجب باز ماند ،گفت :آخه چرا؟

جواب داد :گفتم که مطلع باشید و زودتر یه معلم خصوصی خوب برای

خودتون دست و پا کنین ،همین.

زهره چاخانش را کرد و گفت :حسین جون ،داداش گلم دلت می یاد؟ آخه

ما دوتا کجا بریم؟

او گفتُ :زری الکی خودتو خسته نکن .من امسال به شماها درس نمی دم،

والسالم.

اصرار بی فایده بود و زهره مجبور شد از یکی از شاگردهای حوزوی اش که

دیپلم داشت ،بخواهد به او ریاضی و زبان درس بدهد.
تصمیم نهایی

محمدحسین تصمیم قطعی خود را برای رفتن به جبهه گرفته بود و خودش

را آماده می کرد تا به عملیات بعدی رزمندگان اسالم در جبهه ها برسد.

سیدمحمدرضا سجادیان کالس آموزش نظامی بسیج را تمام کرده بود و

دوباره با حسین قرار جبهه رفتن گذاشته بودند.

بار اولی که رضا جا ماند ،وقتی از حسین گله کرد ،او جواب داد :باور کن یهو
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شد .این بار که خواستم برم با هم می ریم.

همان روزها حسین در رفت وآمدهایش به سپاه پاسداران متوجه شد که

آن ها به دنبال نیروهای مؤمن و متعهدی چون رضا می گردند ،برای همین او

را به دوستانش در سپاه معرفی کرد و آن ها هم بعد از مصاحبه با رضا او را
استخدام کردند.

کمی که گذشت ،سیدرضا به اصرار مادرش که می گفت حاال که کار داری

باید ازدواج کنی ،به فکر ازدواج افتاد .آن روز محمدحسین با سیدرضا بیرون
رفته بودند .وقتی با هم به خانه برگشتند و محمدحسین کلید را در قفل در

چرخاند ،با محمدرضا برادر حسین سینه به سینه شدند.

بعد از سالم و احوالپرسی ،محمدرضا پرسید :خب چه خبرا آقا رضا؟ شنیدم

قصد ازدواج داری؟

سیدرضا لبخند زد و سرش را زیر انداخت.

محمدرضا گفت :ببین آقا رضا یه نصیحت بهت می کنم گوش کن .تو مثل

من نکن که تا حاال بیست سی جا رفتم خواستگاری اما نشده که نشده ،شما

همون جای اولی که رفتی خواستگاری قبول کن و ازدواج کن .باور کن دروغ
نمی گم.

حسین با خنده گفت :راست می گه ،البته این جورم نمی مونه ،اگه رضا ازدواج

نکنه ،یه وقت دیدی من کار دستش دادم و خالصه زودتر از هردوتاتون داماد
شدم  .
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هر سه با هم خندیدند و محمدرضا خداحافظی کرد و رفت .وقتی سیدرضا

و حسین به اتاق آمدند و نشستند ،حسین رفت و چای آورد ،گفت :راستی رضا
در مورد خواستگاری از اون آشنای شمام باید بگم متأسفانه استخاره بد اومد.
رضا جواب داد :باشه بهشون خبر می دم ،بیچاره داداشت خیلی شاکی بود.

حسین گفت :بی خیال .هنوز روزی اش نشده ،تا خدا چی بخواد .ببین پسر

تو اگه خواستی ازدواج کنی نکنه گول این ظاهرسازی بعضی مث ً
ال مذهبی ها

رو بخوری .نمی گم چه کسی ،چون می دونی ،یادته رفتیم عقدش چه مسخره
بازی ای بود.

رضا پرسید :چرا؟ چون مراسم رو توی مسجد گرفته بود؟

حسین جواب داد :آخه یکی نیست بگه آخه مرد حسابی مگه مراسم ختمه؟

به جای شیرینی خرما می دن ،اونم توی مسجد؟ جشن عقده بابا یه جعبه

شیرینی بگیر .ریخت و پاش نکردن درست ،اما هر چیزی اصول خودش رو
داره.

رضا گفت :حرص نخور حسین ،گوش کن یه زحمتی برات دارم .می خوام

تو که می ری تو آموزش و پرورش و دست و بالت بازه ،یه تحقیقی درباره این
دختری که رفتم خواستگاریش بکنی ،می گن تو انجمن اسالمی مدرسه شونه.

حسین جواب داد :تا باشه از این زحمتا ،خوشحالم که داری زود ازدواج

می کنی .یه چیز بگم رضا؟ به نظر من زن ما بچه مذهبی ها باید خیلی خوشگل
باشه ،البته باید با ایمان و با خانواده هم باشه ،اما باید خوشگل باشه  .
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رضا خندید ،حسین گفت :نه به خدا ،جدی می گم ،مگه ما دل نداریم؟ هردو

خندیدند.

مدتی بعد تحقیقات حسین تمام شد و او به رضا خبر داد :این دختر خانم از

هر لحاظ مورد خیلی خوبیه ،ازدواج کن رضا.

رضا درگیر کار و ازدواج بود که حسین به او خبر داد می خواهد دوباره به

جبهه برود .رضا سعی کرد از سپاه مرخصی بگیرد و همراه حسین راهی جبهه
شود ،اما بی فایده بود .سپاه با رفتن او به مرخصی و جبهه موافقت نکرد و رضا
جا ماند.

به سوی پرواز

بار دومی بود که حسین می خواست به جبهه برود .بازهم نمی دانست چطور

موضوع را عنوان کند که مادر بدحال نشود .زمزمه هایی کرده بود ،اما به صورت
واضح حرفی نزد تا آرامش خانواده را به هم نریزد.

آن روز همه در خواب بودند .زهره از راهرو گذشت ،در اتاق حسین نیمه باز

بود .صدایی توجه اش را جلب کرد ،ایستاد .دستش را روی در گذاشت و هل

داد .صدای حسین بود ،زیر لحاف خوابیده بود و لحاف تکان تکان می خورد.
جلو رفت ،کنار رختخوابش روی زمین زانو زد و نشست.

لحظه ای مکث کرد و گوش داد ،صدای گریه می آمد .دستش را دراز کرد و

لحاف را به آرامی کنار زد .صورت زیبای حسین قرمز شده بود ،تیله های رنگی
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چشم های قشنگش در اشک غرق شده بودند .ناخودآگاه از دیدن چهره ی
زیبای گریانش قطره ای اشک به چشمان زهره نشست .دستش را دراز کرد و

اشک های او را پاک کرد ،گفت  :حسین جون دردت به جونم ،چته داداش گلم؟  
حسین چشم هایش را به او دوخت و گفت :نمی دونم چه کار کنم ُزری؟ فقط

این قدر می دونم که دیگه روحم این جا تو وجودم جا نمی گیره.

بعد دوباره لحاف را روی سرش کشید و صدای هق هق گریه اش بلند شد.

زهره از جا بلند شد ،دیگر طاقت ماندن در اتاق را نداشت .بغض در گلویش
مانده بود و داشت خفه اش می کرد .به حیاط دوید و لحظه ای بعد اشک های

گرم به صورت سردش هجوم آوردند .حاال بیش تر از همیشه به حسین حق

می داد که بخواهد به جبهه برود.

مادر بدحال بود ،این روزها با کوچک ترین ناراحتی ای دچار حمله ی آسم

می شد .کار حسین سخت تر شده بود .مثل پرنده ای بی قرار و در قفس ،مرتب

خودش را به در و دیوار می کوباند تا راهی برای رهایی بیابد.

زهره وقتی حسین را در این حال می دید ،دلش نمی آمد به او بگوید به خاطر

حال مادر هم که شده از رفتن صرف نظر کن .از طرفی هم دلش نمی آمد
بگذارد برود و خانواده را از داشتنش محروم کند.

مادر طفلک که هیچ حرفی نمی زد ،اما دلش مثل سیروسرکه برای حسین

می جوشید .می دانست که دوباره خواهد رفت ،خواسته بود دامادش کند تا بلکه

پایبند شود ،اما بی فایده بود.
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زهره بعد از ناهار سر ظرفشویی ایستاده بود و ظرف ها را می شست که

حسین آمد .کنارش ایستاد و گفت :تو بشور من آب می کشم.
زهره گفت :حسین جون نمی خواد ،چیزی نیست.

او گفت :خسته می شی ،این طوری با هم حرف هم می زنیم.

زهره اسکاچ را به او داد و گفت :تو تمیزتر می شوری ،تو بشور من آب

می کشم .اسکاچ را گرفت و خندید.

گفتُ :زری اگه من بخوام برم آلمان...

زهره جا خورد ،بعد ذوق زده گفت :آلمان؟! چه خوب ،می خوای بری آلمان؟

حسین جواب داد :از طرف اطالعات سپاه ازم خواستن برم آلمان .اون جا

به عنوان دانشجو هم درس بخونم هم...

بعد مکث کوتاهی کرد و گفت :اما با این شرایط مامان و...

زهره گفت :اینکه خیلی خوبه ،مگه همیشه نمی خواستی درسِ ت رو ادامه

بدی؟

در همین لحظه بتول وارد آشپزخانه شد و گفت :چیه؟ باز که شما دوتا دارین

پچ پچ می کنین.

زهره بدون معطلی گفت :حسین جون می خواد بره آلمان.

بتول نفس راحتی کشید ،خیلی خوشحال شد .رفت تا این خبر را به همه ی

اهل خانه بدهد  .

 48ساعت بعد زهره به اتاق حسین رفت تا برای شام صدایش بزند.
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حسین گفتُ :زری فکرهام رو کردم ،نمی رم آلمان.

زهره مثل یخ وا رفت و کف اتاق نشست ،گفت :آخه چرا؟

جواب داد :آلمان خیلی متقاضی و داوطلب داره ،این جبهه است که نباید

خالی گذاشت .می رم جبهه.

زهره گفت :حسین جون تو باید بری آلمان .می دونی اونجا چه خبره؟ اشتباه

کردی ،اگه اونجا خالی بمونه دشمن به ما ضربه می زنه .وظیفه ات اینه که بری
اون جا و اطالعات جمع کنی.

او خیلی حرف زد ،از همه جا گفت و خواست نظر حسین را عوض کند،

اما بی فایده بود .تصمیم خودش را گرفته بود و گفت که فردا می رود سراغ
بچه های سپاه و می گوید که به آلمان نمی رود و می خواهد به جبهه برود.
قرعه

فردا صبح حسین در یکی از اتاق های سپاه با پنج نفر از دوستانش که آن ها

هم در زمینه ی جمع آوری اطالعات کار می کردند جلسه گذاشتند .حسین
اعالم کرد نمی خواهد به آلمان برود و بهتر است یکی دیگر از این جمع را به

آلمان بفرستند.

بچه ها مخالفت کردند ،اما حسین پافشاری کرد .بعد از ساعتی بحث و

گفت وگو به این نتیجه رسیدند چون همه شان می خواهند به جبهه بروند ،برای
اینکه ناحقی نشود ،قرعه بیندازند تا معلوم شود چه کسی باید برود .رئیسشان
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گفته بود خودتان انتخاب کنید ،از این جمع پنج نفره فقط دو نفر می توانند به

جبهه بروند.

بچه ها هر کدام اسمشان را روی تکه کاغذی نوشتند و تا زدند ،سپس

کاغذها را توی ظرفی ریختند .حسین به ظرف نگاه کرد ،چشمانش را بست و

در دل از خدا چیزی خواست.

قلبش تندتند می زد .برای اولین بار بود که دلش می خواست در یک قرعه کشی

برنده شود ،از ته دل آرزو کرد .به دست های کسی که قرعه را برداشته بود نگاه

کرد ،او تای کاغذ را بازکرد و خواند :محمدحسین شیخ حسینی.

حسین با خوشحالی خدا را شکر کرد ،اولین قرعه به نام او درآمده بود.

دوستش گفت :حسین قرعه ات را می خرم ،بگو چند؟ هرچی خواستی به تو
می دهم.

حسین با ذوق جواب داد :قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند ...فروشی نیست

دادا    .

سر از پا نمی شناخت تا خودش را به خانه برساند و این خبر را به زهره بدهد.

دیگر برایش مهم نبود چگونه به خانواده بگوید ،باید می رفت .از وقتی قرعه
به نامش درآمده بود ،مطمئن بود این راه و این انتخاب درست ترین راه است.

شب آخر

شب بود ،همه دور هم جمع شده بودند و گریه می کردند .حسین گفته بود
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که فردا به جبهه می رود .دیگر هیچ دلیلی نمی توانست او را نگه دارد و مانع

رفتنش شود ،می گفت :قرعه به نام من درآمده ،باید بروم  .

حسین می خواست به حمام برود ،رو به زهره کرد و گفت :وسایلم رو میاری؟

می خوام برم حمام.

زهره جواب داد :نه ،یعنی نه اینکه نه ،هم می خوام بیارم هم نمی خوام .از

این شب آخری خیلی خاطره ازت توی ذهنم باقی بمونه .حسین خندید ،خیلی

راحت درک کرد چه می گوید.

دراز کشید و خوابید .شاید ده دقیقه بیش تر نخوابید .زهره در حال درس

خواندن بود و هر از گاهی هم زیر چشمی نگاهش می کرد ،بیدار شد و نشست.

زهره گفت :حسین جون مامان اص ً
ال حالش خوب نیست .بعد همین طور که

نشسته بود ،چهاردست و پا خودش را به روبه روی او رساند و توی چشم هایش

زل زد.

مهربانی رنگ عسلی میشی چشم هایش برای لحظه ای او را با خود برد.

نگاهش را از نگاه حسین گرفت و گفت  :آخه تو بچه نیستی که بری اون عقب

مقب ها ،توی تدارکاتی جایی تا خیال آدم راحت باشه ،می ری برای عملیات.

اشک در چشم هایش حلقه زد ،سرش را زیر انداخت و به آرامی گفت :می ری

برای رفتن  .

حسین لبخند زد ،دستش را گرفت و فشرد ،بعد با مهربانی دستش را زیر

چانه ی زهره گذاشت ،سرش را باال آورد و گفت :ببین دادا ،نمی شه که ،اگه
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امام حسین و یاراش هم این حرفا رو می گفتن ،االن هیچی از اسالم باقی
نمونده بود .من باید برم ،دیدی که قرعه ام به نامم دراومده ،آخه تو دیگه چرا؟

چرا می گی نباید برم؟  

زهره گفت :نمی گم نباید بری ،می گم تو باید بری جایی که مهم تری.

حسین پرسید :آخه کجا مهم تر از جنگ؟ ما می ریم ،هرچی خدا بخواد همون

می شه.

زهره تنهایش گذاشت ،نمی توانست در اتاق بماند و نگاهش کند .به نشیمن

که آمد ،دید همه دارند گریه می کنند .با ناراحتی گفت :می ره ،هرکار کردم

راضی نشد بمونه .کمی بعد حسین در اتاق را باز کرد و بیرون آمد .وقتی آن ها
را با آن حال دید ،فقط لبخند زد.

مادر روی مبل نشسته بود و نفسش هِن هِن می کرد .حسین کنارش نشست

و آرام آرام با کف دست پشتش را ماساژ داد و گفت :نگران نباش مادر جان،

ان شاءاهلل که خوب می شی.

مادر با حرف های محمدحسین کمی آرام تر شد.

مریم تشت کوچکی به دست گرفته بود و به وسط اتاق می آمد .حسین

نگاهی به او کرد و گفت :چی کار می کنی تو؟

مریم گفت :دارم لباس هام رو می شورم تا فردا باهات بیام جبهه .همه شان با

چشم های گریان زدند زیر خنده.

مریم تشت را زمین گذاشت و رفت چندتا از لباس هایش را آورد و ریخت
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داخل تشت پالستیکی ،تعدادی را هم توی ساک حسین گذاشت و گفت :دادا

حسین لباس هامم گذاشتم تو ساکت تا بریم .حسین لبخند شیرینی زد.

محمدحسین آن شب تا صبح بیدار بود و وسایلش را مرتب می کرد.

نوشته هایش را پاره کرد تا نماند ،خیلی تالش کرد که چیزی از آثارش جا
نماند که بعد از رفتنش اطرافیان غصه نخورند.

زهره فردا صبح جلسه داشت ،باید می رفت ،نمی توانست بماند و با حسین

خداحافظی کند .هر دو ساعت یک بار از جایی که جلسه بود ،بیرون می آمد و

ده دقیقه پیاده می رفت تا به تلفن عمومی برسد و زنگ می زد به خانه تا ببیند
حسین رفته است یا نه.

حدود ساعت ده یازده صبح بود که زنگ زد خانه با حسین حرف زد و گفت:

حسین جون کی می ری؟ نمی شه ساعت چهار عصر بری؟ من خودم رو تا
اون موقع می رسونم خونه.

حسین مرتب در اتاق باال و پایین می رفت و به ساعت نگاه می کرد .سرانجام

گفت :ساعت دو شده ،این ُزری ام نیومد .در همان لحظه تلفن زنگ خورد.
حسین گوشی را برداشت ،زهره بود ،دلش طاقت نیاورده بود و دوباره در
لحظات آخر زنگ زده بود.

زهره گفت :حسین جون کاش می شد بیش تر بمونی تا بیام ببینمت.

حسین گفت :نمی شه ،بچه ها منتظرن .دادا خودتو ناراحت نکن ،من همون

دیشبی ام.
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خندید و خداحافظی کرد.

در چهارده روزی که در جبهه بود ،چندبار زنگ زد ،چندتا نامه هم فرستاد که

در آن از سیب و پرتقال های جبهه و غذاهایشان می نوشت تا مادر را از نگرانی

درآورد و بعد کنارش یادآور می شد که معنویت جبهه ها خیلی باالست.

به هرحال زهره نتوانست برای آخرین بار حسین را ببیند و در آغوشش بگیرد،

اما بقیه خانه بودند و محمدرضا هم برای بدرقه اش آمده بود.
آخرین وداع

همه گریه می کردند ،مادر خیلی بی تاب بود .مستقیم به حسین نمی گفت

نرو ،اما دلش هم خون بود ،شاید می دانست در این رفت ،برگشتی نیست.
محمدرضا به مادر نگاه کرد ،حالش خیلی بد بود .نفس نفس می زد .پدر هم

چیزی نمی گفت ،می دانست که حسین می رود.

محمدرضا به صورت مادر نگاه کرد ،درد در تمام چین و چروک های صورتش

دیده می شد .حسین همین طور ایستاده بود ،می خواست برود .از دست هیچ کس

هم کاری برنمی آمد.

مادر از بی نفسی نشست .محمدرضا نبض مادر را گرفت ،کف دست هایش

یخ کرده بود .محمدرضا اشک های حلقه شده ی چشم های مادر را دید که

منتظر اذن خروج بودند .خونش به جوش آمد ،مادر را خیلی دوست داشت،
طاقت دیدن اشک هایش را نداشت.
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با عصبانیت از جا بلند شد ،به سمت حسین رفت .انگشتان دستش را باز کرد

و دور گردن حسین حلقه کرد ،با آرنج دست دیگر به سینه ی حسین فشار آورد

و او را به دیوار پشت سرش چسباند.

رگ گردن محمدرضا قرمز شد و باال زد ،با تحکم گفت :نرو .بیا و بگذر ،این

کارو نکن داداش .مگه حال مادر رو نمی بینی؟ نمی خواد بری.

محمدحسین بغض کرد .چشم های خوش رنگش برای لحظه ای درخشید و

سپس به غم نشست ،با صدایی آرام گفت :داداش این دنیا خیلی تنگه ،دیگه

نمی تونم .تو رو خدا اذیتم نکن ،باید برم.

محمدرضا با دیدن حال حسین دگرگون شد ،آرام دستش را از دور گردن

حسین برداشت و رهایش کرد .حسین ساکش را برداشت تا برود ،با همه

خداحافظی کرد ،جز زهره که نبود.

مریم گفت :بریم دادا ،منم دارم میام.
محمدرضا تشر زد :چی می گی بچه؟

حسین گفت :دعواش نکن داداش ،می برمش  .

محمدرضا گفت :کجا می بریش؟ جبهه است ،جنگه ها.

محمدحسین جواب داد :شما چه کار داری داداش؟ من می برمش .مریم را

بغل کرد.

حسین و محمدرضا به همراه پدر و مریم سوار ماشین شدند .در راه

محمدحسین آن قدر نرم و با مالیمت با مریم حرف زد که او را قانع کرد بماند.
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وقتی به محل اعزام رسیدند ،مریم رو به محمدحسین کرد و به آرامی گفت:

داداشی برو اما زودی برگرد.

این بدون شک ،همان آرزویی بود که همه شان وقتی محمدحسین از زیر

قرآن رد شد و کاسه ی آب پشت سرش پاشیدند ،در دل از خدا خواستند ،برگرد،

زود برگرد.

پدر برای آخرین بار به محمدحسین نگاه کرد که به جمع دوستانش در کنار

اتوبوس حامل رزمندگان می پیوست .پدر دست بلند کرد تا با او خداحافظی
آخر را بکند ،اما محمدحسین حتا یک لحظه هم برنگشت .به نظرش رسید

این بچه این قدر از این دنیا بریده که حتا یک لحظه هم قصد برگشتن و دل
بستن ندارد.

لحظه ای بعد اتوبوس حامل رزمندگان به راه افتاد و محمدحسین در اولین

روز محرم سال  61برای آخرین بار به جبهه رفت .ساعتی بعد زهره دوان دوان
خودش را به خانه رساند تا شاید برای آخرین بار محمدحسین را ببیند ،اما مدتی
بود که محمدحسین خانه را ترک کرده و رفته بود تا حسرت آخرین دیدار برای

همیشه بر دل زهره بماند.
آخرین بار در جبهه

ماه محرم بود ،در آن روزها جبهه حال و هوای خاصی داشت .روزهای

عزاداری ساالر شهیدان پشت سر هم می گذشت و جبهه هم مانند همه جای
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این سرزمین ،سیاه پوش عزای حسین(ع) بود .رزمندگان هم حال و هوایی

کربالیی داشتند ،هنوز عملیات آغاز نشده بود ،اما زمزمه شان زیر لب این بود...
با نوای کاروان بار بندید همرهان             این قافله عزم کربُبال دارد...

حسین اعتباری اورکتش را پوشید و از سنگر خارج شد ،نسیم سرد پاییزی

وزیدن گرفته بود و بدن را مورمور می کرد .بر سر تپه بازهم کسی نشسته بود.

چند قدمی نزدیک تر رفت ،رفیق خودش بود ،محمدحسین ،صدایش می زدند
حسین .از دانشگاه می شناختش ،بچه ی درس خوان و فعالی بود.
از تپه باال آمد و کنار حسین نشست .گفت :چی کار می کنی؟

اشک پهنای صورت حسین را خیس کرده بود .نگاهش به کتابی که در

دست حسین بود افتاد .با تعجب پرسید  :حسین چه خبره؟ بازم زیارت عاشورا؟!
پسر چقدر زیارت عاشورا می خونی؟ کمش کن بابا ،آخه یکی ،دوتا ....،نه این

همه  .

محمدحسین لبخند تلخی زد .آه کشید ،بعد نگاهش را از روی کتاب بلند

کرد ،به دوردست خیره شد و گفت  :اگه تو بدونی االن خونه ی ما چه خبره؟
می دونی من از کجا اومدم؟ از بین یه دریا اشک ،از بین گریه های مادر و

خواهرهام ،از دلتنگی پدر و برادرم .از یک دنیا محبت ،از یه خروار بوسه و
بغل .تو نمی دونی من این ها را زیر چه فشاری رها کردم و اومدم .می دونی
چقدر دلشون برای من پر می زنه؟ این زیارت ها مال اوناست ،نامردیه که اینجا
براشون ذخیره نذارم .دارم به نیابت هر کدومشون یه زیارت عاشورا می خونم
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که هم دلشون آروم بشه و هم ذخیره باشه براشون.

محمدحسین دوباره خواندن زیارت عاشورا را ادامه داد ،حسین هم از کنارش

بلند شد و بدون اینکه دیگر حرفی بزند ،از تپه پایین آمد.

چند روز بعد آسمان پاییزی همین طور چهره درهم می کشید و بوی باران

سوار بر سوز سرد از دوردست ها به مشام می رسید.

حسین اعتباری سرش را بلند کرد و به آسمان چشم دوخت ،چند روزی بود

که ابرها در آسمان خودنمایی می کردند و با درآمدن خورشید متفرق می شدند.

زمان زیادی تا شب عملیات باقی نمانده بود.

حسین سرش را خم کرد و وارد سنگر شد .محمدحسین را دید ،کناری

نشسته بود و مثل همیشه سرش توی کتاب بود .با خودش گفت :حتم ًا بازم
داره زیارت عاشورا می خونه.

کتاب سرای دیگر در دستان
نزدیک تر رفت ،اشتباه حدس زده بود.
ِ

محمدحسین خودنمایی می کرد .حسین کنارش نشست و کتاب را از او گرفت،
صفحه را نگاه کرد ،در مورد اصحاب یمین توضیح داده بود.

حسین خندید و گفت :حسین جون این قدر سرای دیگر (تفسیر سوره ی

واقعه) رو می خونی ،یقین می خوای از اصحاب یمین بشی؟  

محمدحسین ناراحت شد و اخم کرد ،گفت :خدا نکنه از اصحاب یمین بشم.

حسین جا خورد .محمدحسین ادامه داد :من دوست دارم وسابقون السابقون بشم.

دلم میخواد از اونایی بشم که بدون نامهی اعمال وارد بهشت میشن ،بدون حساب.
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شب پرواز

زمان به سرعت می گذشت ،دیگر دل توی دل بچه ها نبود .لحظه به لحظه

به شب عملیات نزدیک تر می شدند .سرانجام شب عملیات فرا رسید .نام

عملیات را به دلیل مقارن شدن با ماه شهادت ساالر شهیدان ،محرم گذاشته

بودند .اص ً
ال از ذهن دور نبود که این عملیات هم حماسه ی خونین دیگری در
ماه محرم رقم بزند.

بچه ها حال و هوای خاصی داشتند .قرار بود عملیات بعد از عزاداری برای

ساالر شهیدان آغاز شود .همه در گیرودار شروع عملیات بودند و هر کسی

خودش را برای عملیات آماده می کرد.

عده ای وسایلشان را جمع و جور می کردند ،عده ای حنا می بستند و تعدادی

هم سالح هایشان را تمیز می کردند ،بعضی ها هم در حال نوشتن وصیت نامه
بودند.

کمی بعد همه برای شروع عملیات آماده شدند ،رزمنده ها منتظر دریافت خبر

حمله بودند .رضا پسرعمه ی محمدحسین ،پاسدار بود .خبر آمدن او را به جبهه
شنیده و برای دیدنش به محلی که ساعتی دیگر عملیات در آن آغاز می شد،
رفت .او محمدحسین را در بین رزمنده هایی که منتظر شروع عملیات نشسته

بودند دید ،به سمتش رفت و کنارش نشست.

بدون مقدمه گفت :حسین می دونی که وضعیت زن دایی خیلی بده؟ حالش

اص ً
ال خوب نیست ،آسم خیلی اذیتش می کنه .بیا خیلی نرو جلو ،یه کم مواظب

زندگینامهی شهیدمحمدحسین شیخحسینی

93

خودت باش ،زن دایی تحمل داغ تو رو نداره حسین جون.

حسین نگاهی به رضا کرد و با لحنی آرام گفت :آقا رضا تو که می دونی برگ

خشک بدون اذن خداوند از درخت به زمین نمی افته .پس این چه حرفیه که
می زنی؟ من نمی تونم اگه مرگ روزی ام شده باشه از اون فرار کنم.

رضا در آن تاریکی شب نگاهی به صورت حسین کرد .هیچ دلواپسی ای در

صورتش ندید ،خیلی مطمئن به نظر می رسید .نگاهش به دوردست ها بود،
گویی در این جهان سیر نمی کرد .رضا او را در آغوش گرفت ،بعد خداحافظی

کرد و رفت.

آرامش حسین قلب ناآرام او را هم آرام کرده بود ،شاید اگر می دانست این

آخرین باری است که او را زنده می بیند ،خیلی گرم تر او را در آغوش می فشرد.
در این میان شاید حسین اعتباری تنها کسی بود که خبردار شد محمدحسین

در این عملیات به شهادت می رسد .از نگاه او ،در آن شب عملیات حال و هوای
محمدحسین خیلی عوض شده بود .محمدحسین همین طور سینه می زد ،انگار

که خسته نمی شود.

خیلی جالب سینه می زد ،همیشه یک جوری عزاداری می کرد که انگار

داغش تازه است .دست هایش را خیلی باز می کرد و آن چنان محکم به سینه

می کوفت که باعث می شد شوری در جمعیت اطرافش پدید آید و بقیه هم

تحت تأثیر او قرار می گرفتند.

این طور عزاداری کردن را سطح پایین و متعلق به قشر کوچه و بازار
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نمی دانست ،می خواست با تمام وجود و احساسش در غم امام حسین(ع) و
یارانش شریک باشد.

محمدحسین بعد از سینه زنی ،کمی نشست ،هنوز صدای رزمنده ها می آمد

که با هم تکرار می کردند...

جاده و اسب مهیا است بیا تا برویم          کربال منتظر ماست بیا تا برویم...

حسین هم کنارش آمد و نشست .محمدحسین هنوز هم از شور سینه زنی

سرشار بود ،کمی که آرام تر شد ،رو به حسین کرد و بدون هیچ مقدمه ای گفت:
من در این عملیات شهید می شم.
حسین پرسید :چطور؟  

محمدحسین جواب داد :دیشب یه خواب دیدم ،خیلی خوب بود .یه جای

باصفایی بود که همه به مالقات شهید بهشتی می رفتند .سر راه یک ایست
بازرسی بود .همه در یک صف ایستاده بودند تا بعد از بازرسی بدنی به مالقات

شهید بهشتی بروند .وقتی نوبت به من رسید ،من رو بازرسی بدنی نکردند
و بدون بازرسی فرستادند به دیدن شهید بهشتی بروم .بعد که پیش ایشان

رفتم ،دیدم زیر یک پتوی زیبا و نرم خوابیده بودند .وقتی من وارد شدم ،شهید

بهشتی پتو را کنار زد و گفت :بیا زیر این پتو .و من رفتم زیر پتو کنار ایشان  .
حسین از شنیدن خواب او حس عجیبی پیدا کرد.

محمدحسین ادامه داد :برای همین می گم به احتمال خیلی زیاد شهید

می شم و زنده برنمی گردم.
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بعد آهی کشید و گفت :حسین می دونی به چی فکر می کنم؟ نمی دونم

اون لحظه ای که خبر شهادت منو برای خونواده م می برن چه اتفاقی براشون

می افته.

حسین دستی به سر شانه ی محمدحسین گذاشت .به وضوح می دید که

شوری در دل او برپاست ،حس کرد انقالب بزرگی در دل محمدحسین به وجود
آمده و چقدر نگران و دلواپس حال خانواده اش است ،حتا در لحظات نزدیک

بودن به خدا.

می دانست چه قلب رئوف و مهربانی دارد و بارها این را به چشم دیده بود

که چطور در یک چشم برهم زدن از چیزی که دارد برای دیگران می گذرد.

برای لحظه ای اشک در چشم های محمدحسین حلقه زد ،اما جلوی خودش

را گرفت ،رو به حسین کرد و گفت  :می دونی چی بیش تر از همه چیز آتیشم

زد؟

مکثی کرد و بعد ادامه داد :وقتی صبح خواستم ساکم را بردارم و چشمم به

وسایل مریم که شب قبلش توی ساکم گذاشته بود افتاد ،دلم بدجور سوخت.
پیش خودم گفتم :وای حاال از خواب بیدار می شه و غصه می خوره که وسایلش

رو از توی ساکم برداشتم.

حسین لبخند تلخی زد .دیگر طاقت حرف های محمدحسین را نداشت ،از

این همه دل رحمی و مهربانی او سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود .او را محکم

و طوالنی در آغوش گرفت ،بعد از جا بلند شد و به جمع رزمندگان پیوست که
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همه با هم سینه می زدند و می خواندند...

آتش معرکه برپاست بیا تا برویم         کربال منتظر ماست بیا تا برویم...

عملیات محرم

کمی بعد عملیات محرم با رمز یا زینب(س) در ساعت  10شب شروع شد.

در بعدازظهر روز  1361/8/10گردان ها یکی پس از دیگری به راه افتادند تا

پس از غروب خورشید ،بر تاریکی ها یورش برند.

آسمان درهم فرو رفت و خورشید در پس ابرها مخفی شد .از ساعت  13تا

 15نم نم باران بچه ها را بدرقه می کرد و آرام آرام به بارش باران اضافه می شد.

برادر میرعباسی آرپی جی زن بود و حسین کمکش .آن ها تا کنار رودخانه ی
دویرج که جزء محور سوم عملیات بود ،حدود هشت کیلومتر فاصله داشتند،
این فاصله را رمل های روان پوشانده بود.

حسین کوله پشتی ای پر از گلوله های آرپی جی به دوش داشت و حمایلی

از چند نارنجک و خشاب و قمقمه ی آب بر کمر بسته بود .تفنگش را هم به
گردن انداخته بود .زیر باران شدید راه رفتن در رمل روان با آن بار سنگین،
همتی مضاعف می طلبید.

وقتی هوا کام ً
ال تاریک شد ،رزمندگان پشت خط ،منتظر فرمان از قرارگاه

ایستادند .بارش باران بسیار تند شد و از بین شیارها و تپه ها جویبارهایی روانه
گشت .آب از سر و روی همه می چکید ،اما هیچ کس اعتراضی نمی کرد .همه
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منتظر شروع عملیات بودند.

رودخانۀ «چیخاب» و «دویرج» در پیش بود .نیروها و سیالب ها هم هر دو

به سمت دویرج در حرکت بودند .باران لباس های همه را خیس کرده بود و با
شدت یافتن باران ،راه رفتن بر روی زمین گل آلود سخت می شد.

گردان ها نزدیک ترین عوامل به جریان شب عملیات بودند و این فرمانده

گردان ها بودند که باید تصمیم می گرفتند .کار بسیار سخت شده بود .با وجود
باران ،زمین گل آلود و لغزنده ،طغیان رودخانه و همه ی شرایط ،فرمانده

گردان ها نمی خواستند نیروها را به خطر بیندازند.

از پشت بی سیم فقط صدای «حرکت کنید» می آمد ،در آن شرایط سخت،

تصمیم گیری کار بغرنجی بود.

محمدحسین هم مانند دیگر رزمنده ها منتظر فرمان حرکت به سمت رودخانه

و به دنبالش شکستن خط دشمن بود.

در باور فرماندهان مستقر در قرارگاه نمی گنجید که رودخانه ی آرام دویرج

دیروزی ،امشب در لحظات حساس عملیات بر اثر بارش باران سرکش شده
باشد و عمق آبش از نیم متر به سه متر تجاوز پیدا کند.

فرماندهان گردان ها که شاهد طغیان رودخانه بودند ،فرمان را اجرا نمی کردند.

سرانجام با شنیدن صدای آرام بخش فرماندهی قرارگاه (حاج حسین خرازی)
اطاعت امر واجب و حرکت به طرف رودخانه آغاز شد.

صدای حاج حسین از پشت بی سیم بلند شد :به کلیه ی فرماندهان گردان ها،
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عبور از رودخانه یک تکلیف است و باید اجرا شود.

شاید حاج حسین خرازی هم اگر آنجا بود و از نزدیک ارتفاع آب و شدت

طغیان رودخانه را می دید ،در عبور دادن نیروها از رودخانه تردید می کرد ،اما

حجت بود.
در آن شرایط کالم حاج حسین اتمام ّ

محمدحسین به همراه بقیه ی نیروها به کنار آب آمدند ،صدای خروشان

موج های دویرج در دل سیاهی شب وحشتی رعب انگیز ایجاد کرده بود.

یکی از بچه های تخریب وارد آب شد ،سرعت و حجم آب زیاد بود .خود را

به سختی به آن سوی رودخانه رساند .آب لحظه به لحظه بیش تر می شد و هر

لحظه موج ها به طور وحشتناکی روی هم کله می زدند.

فرمانده گردان خط شکن امام محمد باقر(ع) ،مرتضی شریعتی ،مردد بود که

نیروهایش را از آب عبور بدهد یا نه ،اما وقتی که حاج حسین در جواب سؤالش
که برای آخرین بار پرسید :عبور از رودخانه تکلیفه؟ جواب داد :بله مرتضی ،باید
عبور کنید .مجبور شد نیروهایش را از رودخانه عبور دهد .این نیروها باید از

رودخانه عبور می کردند تا محور سوم عملیات شکل بگیرد.

او به بچه های گردانش گفت :آب زیاد شده ،دستان هم رو بگیرید و زنجیروار

عبور کنید ،همدیگر را رها نکنید و تا آنجا که می شه با قدرت عبور کنید.

باوجود دلواپسی شدید مرتضی شریعتی ،گروهان اول بدون تلفات عبور کرد.

محمدحسین جزء بچه های این گروهان نبود ،گروهان دوم به دل آب زد .هر

لحظه بر سرعت و طغیان آب افزوده می شد .چاره ای جز عبور دو گروهان
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دیگر نبود ،چرا که اگر آن ها می ایستادند ،گروهان اول در آن طرف رودخانه
قتل عام می شدند.

از گروهان دوم عده ای عبور کردند و عده ای درگیر آب شدند و وقتی روی

آب می افتادند ،به هر دستاویزی که می رسیدند ،سعی می کردند خود را نجات

دهند .بچه های ارتش از تیپ  84هم با این گروهان بودند.

عرض رودخانه در محل عبور خیلی نبود ،شاید هشت متر بود ،ولی فشار

آب زیاد بود.

محمدحسین هم در بین گروهان دوم زیر لب آخرین زمزمه ی عاشقانه اش

را با خدا خواند و دل به رود سرنوشت سپرد.

او پا به درون رودخانه ی خروشان دویرج گذاشت ،ارتفاع آب از سینه اش باال

زد .سرمای نفس گیر آب نفسش را برای لحظه ای در سینه حبس کرد .درست

جلوی چشم هایش یکی دو نفر جلویی را آب با خود برد.

هوا تاریک بود .جز چند نفری که در کنار رودخانه ،منتظر عبور بودند ،کسی

فرو رفتن بچه ها را نمی دید .آن ها برای یک لحظه هم توقف نکردند ،چون

فرمان به حرکت و عبور بود.

لحظه ای بعد محمدحسین هم چیزی نفهمید و در آب غوطه ور شد .او رفت

تا در دل امواج متالطم آخرین نفس هایش را بکشد و به دنبال هم رزمانش به
مقصد زمینی نامعلومی مسافر امواج آب شود.

مرتضی شریعتی که غرق شدن نیروهایش را به چشم می دید ،دیگر طاقت
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نیاورد ،خودش هم دل به آب زد و پشت سر آن ها رفت تا بچه ها را از آن طرف

رودخانه کنترل کند.

او هم وسط آب گرفتار امواج بی رحم شد ،اما بعد از چند دقیقه روی آب آمد

و نجات پیدا کرد .از آن طرف رود فریاد زد :وارد رودخانه نشوید ،آب سنگین
است.

بیش از یک سوم بچه های گردان آن طرف رودخانه ماندند .به این ترتیب

در یک شب ،حدود دو گردان از رزمندگان که درمجموع  600نفر بودند ،در

آب غرق شدند .غرق شدن این همه رزمنده ،آن هم در یک شب ،برای همه
ضربه ی سنگینی بود.

در همان شب این ضربه ی سنگین بر روح بتول هم فرود آمد ،نمی دانست

چرا خواب به چشم هایش نمی آید .سنگینی چیزی را بر روی سینه اش احساس
می کرد .نشست ،نفس عمیقی کشید ،بعد دوباره سرش را روی بالش گذاشت.
قلبش آرام نمی گرفت ،سه بار سوره توحید را زیر لب زمزمه کرد .کمی

بعد باألخره خواب به چشم هایش آمد و بیداری آن ها را ربود .حس کرد در
وسط هال ایستاده است ،صدایی به گوش می رسید .صدا از همه طرف خانه
می آمد .اول به صورت زمزمه ای به گوش می رسید و بعد بلندتر شد .حس
می کرد هاله ای از نوری وهم انگیز همه جا را پر کرده است .خوب گوش داد،

کمی جلوتر رفت و بعد زمزمه ای شنید که می گفت :شهید شد ،شهید شد .صدا

از همه جا می آمد.
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ناگهان از خواب پرید .دانه های درشت عرق از کنار شقیقه هایش پایین

می چکید .نشست .نفس نفس می زد .فکر کرد این چه خوابی بود؟

دوباره دراز کشید و به فکر فرو رفت .از خوابی که دیده بود ،خیلی منقلب

شد ،نمی توانست بخوابد ،اما چشم هایش را بست.

در این ساعات ،عملیات محرم به نقطه ی حساسی رسیده بود .همچنان

تأکید بر گذر از رودخانه بود تا اینکه فرماندهان یکی پس از دیگری بر ساحل
رودخانه حاضر شدند و دیگر عبور را مصلحت ندیدند.
رودخانه «دویرج» به خون خانه تبدیل شد.

آب که فرو نشست ،در بین گل والی و شنزارها پیکر حدود سیصد نفر از

رزمندگان جمع آوری شد .بقیه را آب برای همیشه با خود برده بود.
چشم انتظاری

آن موقع مرسوم بود که هر وقت عملیاتی می شد ،فردا صبح رادیو خبر

عملیات را اعالم می کرد 24 .ساعت بعد از عملیات ،هرکس زنده بود ،زنگ
می زد و خبر سالم بودنش را به خانواده می داد.

عملیات محرم تمام شده بود 24 .ساعت گذشت و حسین زنگ نزد .خانه

زیرورو شد 48 .ساعت گذشت ،هیچ اطالعی از حسین در دست نبود .تنها

خبری که بود ،دیدنش توسط رضا پسرعمه اش در شب عملیات بود.

هیچ کس از محمدحسین خبری نداشت .عده ای را آب با خود برده بود و
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کسی از سرنوشت آن ها کوچک ترین اطالعی نداشت .نه تعاون سپاه و نه

هیچ ارگان و محل دیگری خبری از سیصد نفری که آب آن ها را با خود برده

بود و جنازه هایشان پیدا نشده بود ،نداشتند .تمام تلفن ها بی جواب مانده بود.
محمدرضا پیگیر همه ی کارها بود ،اما از دست او هم کاری برنمی آمد.

محمدرضا در بیمارستان شریعتی اصفهان کار می کرد .او جزو ستاد پشتیبانی

جنگ بود و مسئول امداد و درمان در هالل احمر .خودش از اطراف خبر

می گرفت ،اما این بار هر کجا زنگ می زد ،نه تعاون سپاه و نه اهواز هیچ

اطالعی در دست نبود.

او صبح تا شب پیگیر بود و با همه ی دوستان و آشنایانی که در جبهه ،سپاه،

بیمارستان و معاونت پشتیبانی و ...داشت ،تماس می گرفت ،اما هیچ خبری از

محمدحسین نبود.

از  1250شهید عملیات محرم 750 ،نفر از استان اصفهان بودند .در چشم های

همه ،غم نبو ِد حسین را می دیدی .مادر صبح تا شب زیارت عاشورا می خواند،

با صد سالم و صد لعن .پدر تسبیح در دستانش بود و همه جور هم نذر و نیاز

کرده بود؛ نذر کرده بود گوسفند بکشد ،اگر خبری از حسین شد ،اما خبری نبود.

شب شده بود و باز هم چشم انتظاری های همه شان بی جواب مانده بود.

چشم همه گریان بود .باألخره همه به رختخواب هایشان رفتند تا بخوابند و

در دل دعا کنند تا شاید فردا فرجی شود و از حسین خبری به دستشان برسد.

پدر از عصر قلبش تیر می کشید ،اما حرفی نمی زد ،نمی خواست بچه ها و
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مادر را بیش تر از این نگران کند .تحمل دلواپسی و نگرانی این ده دوازده روز،
داشت قلب او را از پا درمی آورد .دستش را روی قلبش گذاشت و آن را با کف
دست کمی ماساژ داد ،بعد یکی از قرص های قرمزرنگش را زیر زبان گذاشت
و در رختخواب دراز کشید.

نگاهی به همسرش کرد که انگار در این چند روزه پیرتر شده بود .می دانست

که در دلش غوغایی برپاست ،اما ظاهرش را حفظ می کند و به همه دلداری

می دهد.

مزه ی گس قرص در زیر زبان و تمام دهانش پخش شد و او را بی حس کرد.

درد آرام تر شده بود ،باألخره با کم شدن درد ،خواب به چشمان حاج عبدالعلی
آمد و آن ها را گرم کرد.

هنوز ساعتی نگذشته بود که به خوابی عمیق فرو رفت .خواب دید تابوتی

آوردند که رویش پر از گل های زیباست ،تابوت را درست در وسط خانه

گذاشتند .نگاه کرد ،حس غریبی داشت.

صبح که از خواب برخاست ،دلش گواهی داد تابوتی که دیشب در خواب

دیده ،تابوت حسین است .خوابش را برای کسی تعریف نکرد ،نمی خواست امید

بچه ها و زنش را ناامید کند.

بعد از دیدن خواب ،آرامش عجیبی پیدا کرده بود .شاید حسین موقع رفتن به

فکر قلب بیمار پدر بود ،شاید کمی زودتر به خواب پدر آمده بود تا او را برای

رسیدن خبر شهادتش آماده کند.

104

در انتظار حسین

می گفتند بی خبری ،خوش خبری است ،اما انتظار داشت همه را می کشت.

بیش تر از همه بتول را که فشارش روی شش بود و هرچه دکترش می بردند،
می گفت :این چه وضعی است ،این دختر که دارد می میرد .مرده برایمان
آورده اید؟ و پدر که یک بار سکته کرده بود و ناراحتی قلبی داشت و می ترسیدند

دوباره سکته کند .مادر اما صبور و ساکت و مقاوم هیچ حرفی نمی زد.

محمدرضا صبح که از خانه بیرون می آمد ،نگاهی به اهالی خانه انداخت ،سر

سفره ی صبحانه همه ساکت بودند.

بتول که مثل مرده ها گوشه ای دراز کشیده بود و رنگ به چهره نداشت .مادر

به نظر چین و چروک های صورتش بیش تر شده بود ،پدر خسته و کالفه به نظر

می آمد ،اما چیزی نمی گفت.

محمدرضا در راه بیمارستان خیلی فکر کرد ،به خودش گفت :باید کاری کنم

تا این ها را از دلواپسی دربیاورم.

به محل کارش در بیمارستان رسید ،کالفه بود .ناگهان فکری به ذهنش

خطور کرد ،دست به کار شد .کاغذ سفیدی برداشت و روی آن تایپ کرد« ...من

خوبم ،نگران نباشید .به زودی برمی گردم .محمدحسین شیخ حسینی» این متن
تلگرافی بود که محمدرضا تایپ کرده بود ،آن را به در خانه فرستاد.

ساعتی بعد تلفن زنگ زد و اهالی خانه به او خبر دادند که از محمدحسین

تلگرافی رسیده است .شب هنگام وقتی محمدرضا به خانه رفت ،فضای خانه
کمی بهتر شده بود.
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هرکس در رابطه با تلگراف نظری داشت و حرفی می زد .مادر ساکت بود

و چیزی نمی گفت ،دخترها هر کدام نظری داشتند ،بعضی از فامیل هم به

خانه شان آمده و خوشحال بودند که باألخره از محمدحسین خبری شده است.
پدر محمدرضا را به کناری کشید و گفت :می دانم محمدحسین شهید شده،

چند روز پیش خواب دیدم جنازه اش را آوردند و وسط سالن خانه گذاشتند.

محمدرضا با تعجب به پدر که این را گفته و رفته بود ،نگاه کرد .خیلی های

دیگر هم تلگراف را باور نکردند و باز چشم انتظار خبری از محمدحسین ماندند.
سیزده چهارده روز بی خبری و انتظار ،همه را بی طاقت کرده بود ،حتا مریم

سه ساله هم دیگر حوصله ی بازی با سه چرخه ی محبوبش که حسین برایش

خریده بود را نداشت.
خبر شهادت

روز قبل همه تصمیم گرفته بودند به نیابت پنج تن روزه بگیرند .زهره و مادر

و بتول و زهرا و صدیق و ...روزه گرفتند .صبح که شد ،زهره کالس داشت و
باید برای تدریس به حوزه می رفت .هر روز کالس که تمام می شد ،به خانه

زنگ می زد تا ببیند از حسین خبری شده است یا نه و هر روز جواب نه بود.

در این مدت هر کس از در تو می آمد ،اولین سؤالش این بود :از حسین

خبری شد؟ زنگ تلفن که به صدا درمی آمد ،همه منتظر شنیدن خبری از

حسین بودند.
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باألخره عقربه های ساعت با جان کندن خودشان را به عدد دوازده رساندند.

زهره کالسش را تعطیل کرد و به خانه آمد .پا که به داخل خانه گذاشت ،بتول
را دید که زیر آسمان با آن حال خراب در حال خواندن نماز امام زمان بود.

کمی بعد در زدند و مادر مشتاقانه دم در رفت .از یکی دو نفر از هم محله ای ها

که فرزندانشان شهید شده بودند شنیده بود که خبر شهادت را دو نفر خانم چادر

مشکی می آورند و اول می گویند فرزندتان مجروح شده و کم کم واقعیت را به
خانواده ی شهید می گویند.

در که باز شد ،دو خانم که چادر مشکی به سر داشتند و ماشین سپاه پشت

سرشان پارک شده بود ،در آستانه ی در دیده شدند .مادر تا نگاهش به این دو
خانم افتاد ،گفت :هیچی نگید .زانوهایش خم شد و همان جا کنار در بی حال

نشست.

زهره که هنوز لباس هایش را از تن بیرون نیاورده بود ،به سرعت خودش را

به مادر رساند .زیر بغلش را گرفت ،مادر نمی توانست بلند شود ،هیچ وقت دیگر

هم نتوانست درست بلند شود و مثل سابق راه برود.

پدر هم خودش را به دم در رساند .زن ها را که دید و مادر را با آن حال ،دست

بر سرش گذاشت و زیر لب زمزمه کرد :اناهلل و انا الیه راجعون .زهره نگاهی به

پدر انداخت ،به وضوح حس کرد که کمرش خم شد و نشست.

همه ی بی خبری ها و دعاها و آرزوها و امیدها به یک باره متوقف شد .در

دوشنبه  24آبان  ،1361حسین به همراه کاروان  370نفره ی شهدا برگشته بود.
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امواج خروشان رودخانه ی دویرج در منطقه ی چم هندی او را با خود برده

بود ،اما دعاها و نذر و نیازهایشان جنازه اش را بین ریشه ها و شاخه های درختی
که از آب بیرون مانده بود ،نگه داشته بود.

چهارده روز تمام در آب مانده بود تا خانواده را آماده کند برای تحمل غم

نبودن همیشگی اش .زهره با زور و به سختی مادر را از دم در بلند کرد و به

کمک خواهرها او را به داخل خانه بردند .خانم ها از آن ها خواستند فوراً بروند تا
جنازه را تحویل بگیرند .پدر به محمدرضا زنگ زد و گفت :حسین آمده ،زخمی
شده .بیا باید برویم.

نتوانست چیز دیگری بگوید به محمدرضا که تنها برادرش را از دست داده

بود .به او که چهارده روز تمام شب و روز در جست وجوی محمدحسین بود.

در بین گریه و زاری بچه ها ،پدر شروع به صحبت کرد ،گفت :من می دونستم

محمدحسین شهید شده ،خواب دیده بودم ...و خوابش را تعریف کرد.

محمدرضا آمد .پارچه ی مشکی را که بر سردر خانه دید ،همه چیز دستگیرش

شد .همه جمع شده بودند .صدای شیون و گریه خانه را پر کرده بود .اشک
امانش نداد ،اما باید می ایستاد و کمک حال همه می شد .جای حسین که حاال

نبود  .

زهره خواست به دنبال محمدرضا برای گرفتن جنازه برود که او جلویش

ایستاد و گفت :کجا؟ میای اون جا جیغ و داد راه می ندازی و گریه می کنی
آبرومون می ره ،همین جا بمون  .
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زهره گفت :رضا جون به خدا گریه نمی کنم  .

محمدرضا جواب داد :نمی شه ،بمون  .

ماند و محمدرضا و پدر رفتند .همان لحظه که دور می شدند ،یکی از دوستان

حسین با ماشین رسید .به محض اینکه زهره او را دید ،گفت :داشتم می رفتم

برای دیدن حسین شما هم می رید؟ تا گفت بله ،بدون معطلی سوار ماشینش
شد.

مگر می توانست نرود؟! مگر می شد حسین جان را در این لحظات تنها

بگذارد .خداحافظی با او را از دست داده بود ،حاال مگر می توانست برای
آخرین بار نبیندش؟!

صدای زدن دست راننده بر روی فرمان ماشین او را از حال خودش بیرون

آورد .دوست حسین مرتب گریه می کرد و می گفت :حسین تو چه کار کردی
پسر؟ با خدا چی گفتی که این قدر راحت و زود تو رو پیش خودش برد؟

زهره با شنیدن این حرف دوباره به فکر فرو رفت ،به یادش افتاد حسین با

خدا چه می گفت .به یاد آن روز ظهر افتاد.

وقتی حسین به خانه آمد و دید بچه ها پشت میز تحریر اتاقش در حال

نوشتن مشق هایشان هستند ،داخل نرفت تا آن ها راحت باشند .از بس با
خواهرها مهربان بود و هوایشان را داشت ،می خواست مزاحم درس خواندنشان
نشود.

به حیاط رفت ،سر حوض نشست .با آب حوض وضو گرفت .عاشق خنکی
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آب حوض بود .به سالن آمد ،آستین هایش را پایین کشید و به پشت پرده ی
سالن رفت .جانمازی پهن کرد و به نماز ایستاد.

زهره همیشه کنجکاو بود بداند چرا وقتی حسین برای نماز به اتاقش می رود،

این قدر طول می کشد؟ از خودش می پرسید یعنی چه می گوید که این قدر

نمازش طوالنی می شود؟ مگر یک نماز خواندن چقدر زمان می برد؟ حسین

چه نمازی می خواند؟

فرصت را غنیمت شمرد ،کنار پرده ایستاد و از گوشه ی پرده نگاهش کرد.

به نماز ایستاد ،دست هایش را برای ربنا باال برد و گفت :الهی و ربی و سیدی

اهدنی علی صراط المستقیم و گفت :الهی و ربی و سیدی اهدنی علی صراط
المستقیم و باز هم گفت.

نمی دانست چندبار ،آن قدر تکرار کرد که او خسته شد و با چه شوری می گفت

و با چه حالی درخواست می کرد .آن قدر گفت و گفت تا دستش از خستگی
بی حال شد و افتاد .سپس به رکوع رفت و ناخودآگاه اشک از چشم های زهره

جاری شد .با خودش فکر کرد او چگونه نماز می خواند و ما چطور؟

در این فکرها بود که ماشین ایستاد .به غسالخانه رسیده بودند .از ماشین

پیاده شد ،چه غوغایی برپا بود ،هرجا می رفتند ،کفن های خون آلود شهدا روی
زمین افتاده بود.

در هر گوشه ای از آن محل ،خانواده ای باالی سر پیکر شهیدشان بی تابی

می کردند .جنازه های تکه تکه و خون آلود و تابوت هایی با روکش پرچم ایران
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در همه جا دیده می شد ،قیامتی برپا بود وصف ناشدنی.

از آنجا که مردم تحمل تشییع  750شهید را با هم نداشتند ،مسئوالن تصمیم

گرفتند شهدا را در دو نوبت تشییع کنند .آن ها  370نفر را در مرحله ی اول و
بقیه را در سه یا چهار روز بعد برای تشییع به اصفهان فرستادند.

هر طرف نگاه می کردی ،پیکر کفن پوش شهدا را می دیدی .زهره هم لحظه

به لحظه به جنازه ی کفن پوش حسین نزدیک می شد .احساس می کرد قسمتی
از جانش کنده می شود.

دلش می خواست زیر لب زمزمه کند :گلی گم کرده ام می جویم او را ...به

هر گل می رسم می بویم او را .اما دهانش به گفتن کوچک ترین کلمه ای باز

نمی شد.

در میان انبوه جمعیت این پدر بود که کنار تابوت حسین ایستاده و او را پیدا

کرده بود ،بعد هم محمدرضا و دوستانش به سراغ تابوت آمده و جنازه ی حسین
را به غسالخانه برده بودند.

در میان همهمه ی دوستانش به دور حسین ،نزدیک رفت .نمی دانست چرا

به یک باره دهانش مزه ی تلخی گرفت .به قدم هایش انگار وزنه های آهنی

بسته بودند ،جلو نمی رفتند.

با همه ی اشتیاقی که برای دیدن دوباره ی حسین داشت ،پاهایش انگار مال

خودش نبود ،عقب می ماندند از تنش.

لحظه ای راه باز شد و زهره به کنار جنازه ی کفن پوش حسین رسید که در
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اثر ماندن در آب باد کرده و حجم هیکلش دو یا چند برابر شده بود.

تنها چیزی که در بین آن سفیدی خودنمایی می کرد ،یکی از دست های

حسین بود که از بین آستین تازده ی لباس رزمش بیرون آمده بود ،همان

دست های زیبایی که او خیلی دوستشان داشت.

برای لحظه ای همه چیز مثل یک فیلم جلوی چشم هایش جان گرفت .انگار

همین دیروز بود .حسین لباس هایش را پوشیده بود و می خواست از خانه بیرون

برود .جلوی آینه ایستاد و موهایش را شانه زد ،بعد هم مثل همیشه شروع کرد
به تا زدن آستین هایش.

زهره از پشت سر به او نزدیک شد و دستی به شانه اش زد ،خندید و گفت:

حسین جون دستات خیلی خوشگلن.

حسین دوباره لبخند زد و گفتُ :زری اذیت نکن ،می خوام برم.
او گفت :نه به خدا جدی می گم  .

زهره دست حسین را توی دستش گرفت و به آرامی با دست دیگرش

نوازشش کرد و گفت :ببین این موهای مشکی و نرم چه خوشگل روی پوست
سفید دستت روییده ،من عاشقش شدم حاال ببین دخترای مردم چی می کشن

از دیدن این دست ها.

ناگهان خنده بر روی لب هایش یخ زد ،بعد آرام آستین هایش را پایین کشید

و دکمه های آستین ها را بست و رفت.

این آخرین باری بود که آستین هایش را باال زده دیده بود و حاال برگشته بود
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با همان آستین هایی که دوست داشت آن ها را چند تا بزند و باال بکشد.

حاال زهره کنار جنازه اش نشسته بود .دستش را توی دست گرفت و به آرامی

باال آورد .بوی حسین به مشامش رسید و دیگر هیچ چیز نفهمید .هوش از
سرش رفت ،انگار که آن بو چیزی را از تمام وجودش با خود برد .گرم شد و
لحظه ای بعد ...دیگر چیزی به خاطر نمی آورد.

کسی آب روی صورتش می پاشید تا به هوش بیاید .چشم هایش را به آرامی

باز کرد .این آب نبود ،قطرات گرم اشک های برادرش محمدرضا بود که او را
در آغوش گرفته و صدا می زد :زهره ،زهره ،داداش به هوش بیا  .

از آن قیامت کبری ،از آن محشر عظمی دیگر خبری نبود .به خودش

گفت :خواب بودم ،خدا را شکر ،اما نگاهش که به اطراف چرخید ،دید دوباره
همان جاست توی غسالخانه ،در آغوش رضا.

رضا مرتب می گفت :خدا منو بکشه که گفتم گریه می کنی آبرومون می ره،

گریه کن دادا ،گریه کن سبک بشی  .

همه رفته بودند ،غسالخانه تقریب ًا خالی بود .به کمک رضا از جا برخاست و

رفتند.

شاگردان حسین تابوت او را برای یک ساعت به مدرسه ای که در آن تدریس

می کرد بردند تا با او وداع کنند.

بعد از مدرسه ،دوستان و اقوام ،پیکر حسین را به مسجد محله که واقع در

خیابان گلزار بود آوردند .آن شب در تمام مساجد زیارت عاشورا به میزبانی

زندگینامهی شهیدمحمدحسین شیخحسینی

113

شهدا برگزار شد.

همه ی رفقا و هم مسجدی ها گریه می کردند .دوستان حسین جمع شده

بودند و تابوت را با گل و شاخه های سبز شمشاد تزئین می کردند.

تابوت تا صبح در مسجد بین رفقا ،اقوام و هم محله ای ها ماند و بعد از آن

آقای تجویدی بر پیکر حسین نماز خواند.

تابوت حسین هم به همراه بیش از سیصد تن دیگر از شهدای عملیات محرم

بر روی دست دوستان و اقوام ابتدا به میدان نقش جهان و سپس از آن جا به

گلستان شهدا منتقل شد.

 25آبان  ،1361روز حماسه ی اصفهان ،گلستان شهدا

روز سه شنبه  25آبان ماه ،روز حماسه ی مردم اصفهان بود .مدارس ،اداره ها،

کارخانه ها و بازارها تعطیل شد.

میدان نقش جهان و خیابان های اطراف آن مملو از جمعیت بود .علما و انبوه

مردم اصفهان ،نمازی پرشکوه بر پیکر مط ّهر شهدا اقامه کردند و سپس پیام
امام ا ّمت قرائت شد.

از ساعت ده صبح تا دو بعدازظهر تشییع جنازه ی شهدا طول کشید و دوباره

در عصر همان روز اعزام نیرو به جبهه ها انجام شد .امام خمینی برای مردم

اصفهان پیام داد .مردم جان گرفتند و مقاوم تر شدند.

شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان پیدا کنید؟ فقط

114

در انتظار حسین

در شهر اصفهان حدود  370نفر را در یک روز تشییع کردند .مع ذالک همین
شهید داده ها و داغ دیده ها همچنان به خدمت خود به اسالم ادامه می دهند.
امروز مردم ما فهمیده اند که تا فداکاری نباشد ،اسالم را نمی شود پیش برد و
می دانند که همه ی ما باید برای اسالم فدا شویم.

مگر به راحتی می شد به داخل گلستان شهدا رفت؟ از هر خانواده ی شهید

فقط چهار تا شش نفر را به داخل راه می دادند ،آن هم با برگه هایی که بنیاد

شهید مهر کرده بود ،اما کسی نمی توانست جلوی دوستان و شاگردان حسین
را بگیرد.

عده ای با خواهش و التماس و عده ای از باالی نرده های دور تا دور گلستان

شهدا و هرکس به نحوی خودش را به تشییع جنازه می رساند.

زهره نفسش باال نمی آمد ،تابوت بر دست آشنا و اقوام روی زمین گذاشته

شد .از خودش پرسید :یعنی این حسین جون منه؟

خودش بود ،به آرزویش رسیده بود و آن ها را آرزو به دل گذاشته بود .به مادر

نگاه کرد که از زمانی که خبر را شنیده بود ،توان راه رفتن نداشت ،به پدر که

خدا نکند قلبش از شدت این غم بِایستد ،به خواهرها ،به رضا...

لحظه ای بعد در میان قبر جنازه ی کفن پوش حسین به زیر سنگ رفت و

کمی بعدتر مشت مشت خاک بر روی او ریخته شد .مشتی خاک برداشت و به
داخل قبر ریخت و با ریختن خاک فکرش به گذشته رفت.

حسین کنار باغچه نشسته بود و با بیلچه گل های اطلسی و بنفشه را

زندگینامهی شهیدمحمدحسین شیخحسینی

115

می کاشت .با دقت و حوصله خاک ها را کنار گل های ظریف و زیبا می ریخت و
چاله های کنده شده را پر می کرد .کارش که تمام شد ،لباس هایش را که خاکی

شده بود ،تکاند ،دست هایش را سر حوض آب شست .نفس عمیقی کشید و هوا
را به ته ریه هایش فرستاد.

گل هایی را که کاشته بود ،نگاه کرد و لبخند زد ،گفت :خداروشکر باغچه مون

که عین قبرستون شده بود ،عین کویر ،حاال ببین چقدر خوشگل شده .و

پارچه ی روی بالشتش را که خشک شده بود ،از روی بند رخت برداشت و
بویید.

زهره گفت :حسین جون اون که دیگه بوی گل نمی ده؟!

حسین لبخند زد و گفت :از این رنگ سفید و تمیز خوشم میاد ،از بوی تمیزی

این پارچه لذت می برم.

کجا بود تا خاک هایی را که سفیدی پارچه ی کفنش را تیره می کردند بتکاند.

اگر زنده بود ،تا حاال هزاربار لباس هایش را تکانده و دست هایش را شسته بود.
این فکری بود که برای لحظه ای از ذهنش گذشت.

به اطراف نگاه کرد ،همه جا غلغله بود ،صدای جیغ ،شیون ،صلوات و اهلل اکبر

و ...همه جا را پر کرده بود.

به یادش آمد آخرین باری که با حسین به این جا آمده بود ،خیلی دور نبود.

حس کرد نسیمی وزید .به یاد نسیم صبحگاهی آن روز افتاد .همان روزی که

با حسین به گلستان شهدا آمده بودند .عادتش بود صبح های پنج شنبه قبل از
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اینکه آفتاب بزند ،زهره را بیدار کند .از راهرو رد می شد و دم در اتاق می ایستاد.

دخترها همه خوابیده بودند ،با صدای پیس پیسش از خواب می پرید .زهره
خوابش سبک بود و با کوچک ترین صدایی از خواب بیدار می شد.

سرش را تکان می داد ،یعنی میای بریم؟ و او لبخند می زد ،یعنی بله .از جا

برمی خاست و با هم سوار بر ماشین تویوتای طالیی رنگ پدر به مسجد سید
می رفتند .دعای کمیل که تمام می شد ،سری هم به گلستان شهدا می زدند.

بعدش هم نوبت خریدن نان سنگک ،حلیم و عدسی و در آخر هم برگشتن
به خانه و بیدار کردن همه ی اهل خانه می رسید ،حسین عاشق دور هم جمع

شدن خانواده بود.

آن روز صبح وقتی زهره و حسین به گلستان شهدا رسیدند ،یادش آمد روز

قبل شهدایی را تشییع کرده اند .با هم به سر مزار شهدا رفتند .حسین لحظه ای

ایستاد ،نگاهی به قبرها انداخت و گفت :وای ُزری این جا داره پر می شه.
زهره گفت :اوه ،کو تا اینجا ُپر بشه حسین جون.

حسین خندید و گفت :می دونی من خیلی دوست دارم این جا خاکم ...ادامه ی

حرفش را قورت داد.
زهره گفت :بازم؟!

حسین سریع حرف را عوض کرد و گفت :تشییع جنازه ی دیروز خیلی باشکوه

بود ،کاش مال منم...

لبخند زد و گفت :بیا بریم.
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شاید آن جایی که ایستاده بود ،صدمتر با جایی که االن خوابیده بود فاصله

داشت .زیارت قبور شهدا را دوست داشت ،این زیارت ها منقلبش می کرد.

بعدها در دفتر خاطراتش خواند« ...بخصوص دیدار امروز از قبور شهدا خیلی

در من اثر گزارد .خدایا یاری مان کن در زیستنی که سرانجامش در کنار
این عزیزان خوابیدن است ،ای خدای بزرگ می دانی از آرزوی شهادت های

هوس آلود و بی هدف داشتن سخت گریزانم ،ولی تو یاری کن ما را که اعمال

و رفتارمان به گونه ای باشد که رضای تو را جلب کند».

صدای صلوات جمعیت او را از فکر گذشته به زمان حال آورد .لحظه ای بعد

وقتی آخرین دانه های خاک بر روی هم غلتیدند و سرانجام به سکون درآمدند،

امیدش برای بازگشت حسین به یأس تبدیل شد و زیر لب زمزمه کرد  :من

خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود.

دلش از غصه داشت می ترکید ،دل همه شان همین طور بود .به خانه

بازگشتند ،خانه پر از جمعیت بود .طبق فرمایش امام که گفته بود :خانواده ی
شهدا چشم و چراغ این مردمند .تا چهل روز دوست و فامیل و آشنا آن ها را
این طرف و آن طرف مهمان می کردند یا به دیدنشان می آمدند تا تنها نمانند.
دیگر در خانه بوی حسین نمی آمد .آنچه که ترسیده بودند ،بر سرشان آمده

بود ،دلشان خون بود .گریه امانشان نمی داد و هر کس که می آمد ،چیزی در
مورد حسین می گفت و داغ آن ها را تازه می کرد.

وقتی یکی از دوستانش آمد و گفت :حسین سالح حمل می کرده ،همه شان
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تعجب کردند از رازداری حسین ،چرا که حتا یک بار هم سالحش را ندیده

بودند.

وقتی حسین اعتباری از زیارت عاشورا خواندن هایش برایشان تعریف کرد،

دل همه شان دوباره آتش گرفت و دل زهره بیش تر از همه ،چرا که آخرین

وداع با حسین را از دست داده بود.

شش روز بود که حجله ی قرمز رنگ حسین را داخل کوچه گذاشته بودند و

عزادار عزیزترین فرد زندگی شان بودند.

شب شد ،زهره خیلی دل تنگ حسین بود .یادش برای لحظه ای رهایش

نمی کرد .خانه برای مراسم هفتم حسین آماده شده بود .خسته از کار روزانه و

دل گرفته از دوری حسین ،به رختخواب رفت ،سرش را بر بالش که گذاشت،
از خستگی به خواب رفت.

حسین بود با لباس های مرتب همیشگی اش ،با لبخند شیرین و

دوست داشتنی اش به سمت زهره آمد .یک المپ در دستش بود ،المپ را کف
دست او گذاشت و وقتی رفت ،زهره به کف دست خودش نگاه کرد ،المپ

روشن بود.

فرداشب وقتی گفت خواب حسین را دیده است ،همه خوشحال شدند

و خواستند خواب را برایشان تعریف کند ،وقتی خواب را تعریف کرد ،تعبیر
خوابش را دریافت .پیش خودش فکر کرد حسین خیلی برای تحصیالت او و
بتول زحمت کشید .علم نور است و این چراغ یا المپ همان نوری است که

زندگینامهی شهیدمحمدحسین شیخحسینی

119

حسین روشن کرد و باعث شد زهره تحصیالت دبیرستانی اش را ادامه بدهد.

خیلی خوشحال شد که حسین به خوابش آمده تا به او بفهماند باید این المپ
را روشن نگه دارد.

باز هم روزها بدون حسین می گذشت و زهره در کنج ذهنش سؤاالت زیادی

داشت .دلش خون بود ،نمی توانست باور کند حسین از پیش آن ها رفته باشد.

حال بتول هم خیلی خراب بود ،حال هیچ کس در خانه ی آن ها تعریفی نداشت.

عزیز دلشان رفته بود و آن ها را مرحمی جز یادآوری خاطراتش نبود؛ خاطراتی

که کم نبودند در دل و مغزشان ،اما بر روی کاغذ کم بودند .هنوز هم یادش

نمی رود آن روز را که دود غلیظی در حیاط پیچیده بود.

در اتاق نشسته بود و درس می خواند .بوی دود به مشامش رسید ،با خودش

فکر کرد شاید کسی از کوچه رد می شود و سیگار می کشد ،اما بوی دود لحظه
به لحظه بیش تر می شد .از جا بلند شد و به سرعت به دنبال بوی دود شامه اش
را تیز کرده و به حیاط کشیده شد .دلش هری ریخت پایین ،وقتی حسین را

دید که کنار آتشی که در باغچه درست کرده ،ایستاده و یکی یکی نوشته ها
و دفترچه های خاطراتش را توی آتش می اندازد .با سرعت به سمتش دوید و

پرسید :چی کار می کنی حسین جون؟  

جواب داد :مگه نمی بینی ،دارم نوشته هام رو می سوزونم  .

از بوی دود بتول هم به حیاط آمد ،زهره سؤال کرد :آخه چرا؟  

با لبخند تلخی گفت :چون نمی خوام بعد من هی اینا رو بخونین و گریه
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کنین  .

نمی دانست چرا با شنیدن حرف حسین دلش گرفت ،بتول به او اشاره ای کرد

و به سمت آتش رفت.

زهره نزدیک حسین آمد و گفت :حسین جون بیا کنار ،لباسات بوی دود

می گیره.

وقتی حسین لحظه ای از آتش دور شد ،بتول یکی از دفترچه های او را که

برای سوزاندن گذاشته بود برداشت و در لباسش قایم کرد و این شد تنها یادگار
آن ها از دست نوشته های حسین.

می گویند خاک سرد است و باعث می شود داغ از دست دادن عزیزت کم کم

سرد شود و او را فراموش کنی.

چهل روز از رفتن حسین گذشته بود .رضا سجادیان یکی از دوستان صمیمی

حسین داماد شد .برای مراسم عقدش همه شان را دعوت کرد .محمدرضا که

می دانست حسین چقدر رضا را دوست داشت ،به نیابت از او در مراسم شرکت
کرد.

هیچ کس دیگر اما دل و دماغ مراسم عقد نداشت .هرکس فکری می کرد،

شاید مادر به این فکر می کرد که اگر حسین من هم زنده بود ،به زودی دامادش

می کردم و دختری را که نشان کرده بودم برایش عقد می کردیم.

زهره اما به چیز دیگری فکر می کرد ،درعین حال که خوشحال بود از اینکه

حسین به آرزویش رسیده و آنچه را لیاقتش بوده به دست آورده ،اما سؤالی
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ذهنش را سخت به خود مشغول کرده بود .پس جواب این همه دعا و راز و نیاز
من و خانواده ام چه شد؟

این سؤال بدجوری ذهنش را درگیر کرده بود و جوابی برایش پیدا نمی کرد

تا آنکه حسین به دادش رسید.

در خواب حسین را دید به او گفت :حسین جون این همه می گن دعا کنید،

ما این قدر برای تو دعا کردیم ،روزه گرفتیم ،گوسفند نذر کردیم ،آخرش هم

که تو شهید شدی ،پس دعاهای ما چی شد؟

حسین جواب داد :همون ها بود که منو به شما برگردوند ،وقتی شهید شدم،

جنازه ی من هم مثل خیلی دیگه از بچه ها داشت توی رود می رفت ،اما
به خاطر همون دعاها به ریشه ی درخت گیر کردم و به شما برگشتم  .

از خواب پرید ،این قدر خوابش واضح و روشن بود که احتیاج به هیچ تعبیری

نداشت .ناگهان به یاد آورد که شهدا تا صبح یکشنبه  23آبان ماه که خبر پیدا

شدن حسین را به آن ها دادند 350 ،نفر بودند و حسین جزء بیست نفر آخری
بود که جنازه شان را از آب گرفتند و به بقیه ی این شهدا پیوستند .به طرز

عجیبی دلش آرام گرفت.
شهیدان زنده اند

شاید خیلی ها باید به چشم خودشان ببینند و بشنوند تا بفهمند این آیه ی

قرآن که می گوید شهیدان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می گیرند حقیقت
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دارد .آن سال زهره باید کنکور می داد ،زحمات حسین به سرانجام رسیده بود

و باألخره زهره دیپلم نظری گرفته و محیای کنکور شده بود .غم نبو ِد حسین
همچنان بر دل همه شان سنگینی می کرد .خانه با وجود همه ی بچه ها ،اما

سوت و کور بود .بوی حسین ،مهربانی او و حتا صدایش هم دیگر در آن خانه

نبود .آنچه بود ،فقط یاد حسین بود.

هرچند در تک تک امتحانات دیپلم یاد حسین بیش تر از هر چیزی زهره

را به خود مشغول می کرد ،اما می دانست از آن دنیا هم مثل همیشه هوای

خواهرهایش را دارد .کنکور تمام شد .امتحانش را خوب داده بود ،اما استرس
قبول شدن یا نشدن یک آن دست از سرش برنمی داشت .به روی خودش
نمی آورد ،اما نگران بود.

 48ساعت دیگر نتایج کنکور از طریق روزنامه ی عصر تهران اعالم می شد و

فردا صبحش روزنامه ها با هواپیما به اصفهان می رسید و توزیع می شد.

این  48ساعت مانده تا اعالم نتایج ،استرس بیش تری به همراه داشت .آن

شب با فکر اینکه اگر قبول نشود چه می شود و اگر قبول بشود باید چه کند؟
به خواب رفت  .

نزدیکی های صبح بود ،ناگهان حسین را در خواب دید .روزنامه ای را در

دست لوله کرده بود و به سمتش می آمد.

گفت :خانوم قبول شدید ،اگه گفتید با رتبه ی چند؟  

گفت :نمی دونم  .
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روزنامه را باز کرد ،دور اسم و رتبه ی او را خط کشیده بود.

حسین گفت :رتبه ات  60شده  .
زهره خوشحال شد.

حسین ادامه داد :دو تا مطلب ،اول اینکه شما فالن تست و فالن تست رو

شانسی زدی درست دراومد ،دوم هم اینکه اگه یه کم بهتر درس می خوندی،

اسم و عکست جزء نفرات برتر کنکور می رفت توی صفحه ی اول روزنامه ها.

همین که حرف حسین تمام شد ،از تعجب هوش از سرش پرید .همین طور

که داشت بیهوش می شد ،گفت :شما این چیزها رو هم می دونید؟  

و در همان حالی که دیگر به هوش نبود ،شنید که حسین خندید و گفت :اگه

این ها بدونن که ما چه چیزهایی رو می دونیم و یک ذره اش را بهشون نشون

می دیم ،بیهوش می شن  .

و زهره واقع ًا بیهوش شد .صبح شده بود که با صدای پرنده هایی که در

البه الی شاخه های درختان حیاط آواز می خواندند بیدار شد .به یاد خوابش
افتاد ،به سرعت از رختخواب برخاست.

پدر و مادر بیدار بودند .باید خوابش را برای کسی تعریف می کرد ،ذوق داشت

خواب حسین را تعریف کند .می ترسید خواهرهایش اگر خواب را بشنوند او

را دست بیندازند و بگویند :از بس استرس کنکور داشتی و به کنکور و قبول
شدنش فکر می کردی این خواب رو دیدی.

در آن صبح زود مادر مثل بیش تر صبح ها چای گذاشته بود و در کنار پدر
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مشغول خوردن صبحانه بودند .دست و صورتش را شست و به آن ها پیوست.

گفت :دیشب یه خواب خوب دیدم ،اما اگه قول بدید خوابمو برا بقیه بچه ها

تعریف نکنین ،خوابم رو براتون می گم.

باألخره وقتی قول دادند حرفی به خواهرها نمی زنند ،خوابش را برایشان

تعریف کرد و بعد از آن فقط لحظه شماری می کرد تا خوابش تعبیر شود.

ساعت ها به سختی می گذشت .انتظار سخت ترین کار دنیا بود ،اما دیگر

چیزی نمانده بود .فردا پیش ازظهر به دکه ی روزنامه فروشی می رفت .در صف
می ایستاد و روزنامه می خرید و خوابش تعبیر می شد.

باألخره شب شد .فردا نزدیک بود ،عقربه ها با خیال راحت خودشان را به

آرامی به عدد ده رساندند تا ساعتی از انتظار او کم شود .زنگ در به صدا درآمد.
در را باز کردند ،محمدرضا بود با جعبه ای شیرینی در دست .با خوشحالی به

داخل آمد و رو به زهره گفت  :تبریک می گم ،قبول شدی  .
با تعجب پرسید :از کجا می دونی؟

محمدرضا با هواپیما از تهران آمده بود .وقتی در فرودگاه روزنامه را دیده بود،

فوری یکی خریده و با خود آورده بود.

در هواپیما هرکس آشنای کنکوری داشت ،کاغذی از روزنامه را از او گرفته

بود .او هم برای اینکه صفحه ی مربوط به زهره را به آن ها ندهد ،دور اسم
و رتبه ی او را خط کشیده بود و آن را لوله کرده و داخل جیبش گذاشته بود.

محمدرضا روزنامه ی لوله شده را از جیب کتش بیرون آورد و نشانش داد.
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دور اسم و رتبه ی او را همان طور که حسین در خواب نشانش داد ،خط کشیده

بود  .

پاهایش سست شد .نشست .پدر و مادر به گریه افتادند ،محمدرضا متعجب

نگاهشان می کرد .پدر شروع کرد به تعریف کردن خواب زهره برای همه.

مدتی بعد ثبت نام دانشگاه آغاز شد و زهره آرام آرام فاصله اش را تا رسیدن

به آرزوی همیشگی اش ،معلم شدن کم تر می کرد؛ آرزویی که بدون وجود

حسین هرگز تحقق پیدا نمی کرد ،برای همین روز اولی که می خواست به

دانشگاه برود ،سراغش رفت.

هرچند هنوز هم دیدن مزار حسین برایش ناآشناست ،انگار که او آنجا

نیست ،در قلب و ذهن زهره است .کنار قبر نشست .با تمام وجود از او خواست
یاری اش کند ،چراغی را که خودش روشن کرده مراقبت کند تا خاموش نشود.

و الحق واالنصاف که همیشه دست یاری اش را در کنار خود می بیند.

زمان گذشت ،مثل همیشه مثل برق 365 .روز بدون حسین ،بدون بویش،

بدون لمس کردن و بوسیدن صورتش.

بدون ُزری گفتن ها و خندیدن ها و محبت هایش گذشت ،اما سخت گذشت،

خیلی سخت  .

برایش سالگرد گرفتند و به مهمانان غذای محبوبش را دادند .پدر پیرتر شده

بود و مادر شکسته تر .کسی حرفی نمی زد ،نه گله ای ،نه شکایتی ،می دانستند
خدا امانتش را پس گرفته ،اما دلشان خون بود .گریه می کردند ،ناله می زدند،
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اما چیزی باعث برگشتن عزیز دلشان نمی شد.

هیچ چیز مرهم دل هیچ کدامشان نبود ،جز آنکه می دانستند جایش آنجا پیش

خدا بهتر از این جاست ،پیش آن ها.

زهره روزها به دانشگاه می رفت و می آمد ،فصل امتحانات که می شد وقتی

صبح زود از خواب برمی خاست تا درس بخواند ،قلبش آتش می گرفت.

حسین را می دید که سینی صبحانه را چیده بود و به ایوان می آورد .بعد کنار

او می نشست و دوتایی صبحانه می خوردند ،می گفتند و می خندیدند و درس
می خواندند.

کتاب هایش را برمی داشت و به ایوان بهاره می رفت ،جای خالی حسین را

می دید ،اشکش سرازیر می شد ،به داخل می آمد.

به اتاقش می رفت ،پشت میز تحریر طوسی رنگش می نشست و کتاب هایش

را باز می کرد .سرش را که باال می آورد ،دوباره او را زیر درخت توت می دید که
برایشان توت می چید .سرش را تکان می داد تا شاید فراموش کند نبودش را.

کتاب و دفترش را جمع می کرد و به آشپزخانه می رفت تا بلکه در تنهایی

درس بخواند .کسی کنار اجاق گاز ایستاده بود ،صدای آمدنش را می شنید،

صورتش را به سمت او می چرخاند ،حسین بود ،کمک مادر کدو سرخ می کرد.
مگر می شد در آن خانه جایی بروی که حسین نباشد؟ حسین همه جا بود ،در

قلبش ،در فکرش ،در کنارش ،گاهی کم رنگ تر و گاهی ملموس تر.

باز هم روزها و ماه ها در غیاب حسین گذشتند .شماره ی سال هایی که بی
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او سر شد ،به سه رسید.

سومین مراسم سالگرد حال و هوای دیگری داشت ،حاج عبدالعلی بدجور با

نوحه ی مداح گریه می کرد .سوز و گداز این مراسم از دو سال قبل بیش تر بود،
بخصوص وقتی مداح پشت میکروفن با شور و حرارت فراوان گفت  :همه ی
شهدا پاداش یک شهید دارند ،اما شهدای محرم ثواب دو شهید دارند ،چرا که

غرق شده اند و از قدیم می گویند کسی که غرق می شود ،چون مرگ سختی
دارد ،ثواب شهید می برد  .

ناگهان حال پدر دگرگون شد .از شنیدن این حرف آن چنان منقلب شد که

نزدیک بود قلبش بِایستد .محمدرضا که حال پدر را دید ،آمپول مسکن پدر را
آماده کرد تا تزریق کند.

برای لحظه ای رنگ از رخسار پدر پرید و عرق سرد به تنش نشست ،از حال

رفت و دیگر هیچ چیز نفهمید.

محمدرضا درنگ را جایز ندانست ،آمپول را به بازوی پدر تزریق کرد ،کمی

بعد حاج عبدالعلی با نفس هایی کم جان و آرام به زندگی بازگشت.

فردا شب سیدرضا سجادیان تماس گرفت .بعد از حال و احوال ،پرسید:

دیشب خانه تان خبری بوده؟  

محمدرضا جواب داد :بله ،چطور مگه؟ سومین سالگرد حسین جون بود  .

سجادیان گفت :دیشب خواب حسین رو دیدم ،گفت بابا دیشب داشت

می رفت من نجاتش دادم  .
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محمدرضا از سجادیان که آن موقع در منطقه ی غرب خدمت می کرد و

به خاطر تعریف خوابش به سختی با آن ها تماس گرفته و به زحمت افتاده بود،

تشکر کرد.

پدر را نزد پزشک معالجش بردند ،گفت :حمله ی سختی را پشت سر گذاشته

و دیگر نباید در چنین موقعیتی قرار بگیرد.

تصمیم بر آن شد که دیگر برای محمدحسین سالگرد شهادت نگیرند.

می دانستند که پدر به زور سرپا مانده ،نمی خواستند به این زودی او را هم از

دست بدهند.

قلب پدر آهسته و آرام سال های سخت را پشت سر گذاشت و در یک غروب

غم انگیز ،درحالی که لب هایش به آوای اذان پاسخ می داد ،از حرکت ایستاد.

فردا روز دخترعمه شان صدیقه که هنوز از فوت حاج عبدالعلی بی خبر بود

تلفن زد .او گفت :دیشب خواب حسین جون رو دیدم ،دیدم دارم می رم گلستان

شهدا ،همه جا خیلی مرتب بود .حسین مشغول آب پاشی بود و به گل ها آب
می داد .پرسیدم :چه خبره حسین جون؟ گفت :مهمون دارم.

صدیقه وقتی شنید شب قبل پدر فوت شده ،خیلی ناراحت شد.

در همه ی این سال ها محمدحسین به خواب خیلی ها آمد و برای همه شان

مصداق این آیه ی شریفه ی قرآن بود ...وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل
اموات ًا بل احیاء عند ربهم یرزقون 169( .آل عمران)

(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند ،مردگانند،
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بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
روحش شاد و دست شفاعتش بر سر همه ی ما
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نامهی محمدحسین در سن  15سالگی به برادر سربازش

پس از عرض سالم ،امیدوارم در دیار غربت از قربت با خدا حراست كنی و

پیوسته خود را نزد او عزیز بداری تا در همه دیدهها نور و در همه قلبها چون
خون باشی .امیدوارم حالت خوب باشد و روزهای اول خدمت را كه بسیار سخت

میگذرد با یاد خالق مهربان و شفیق بگذرانی .من برخالف عقیده دیگران
دوست دارم به خانواده كمتر فكر كنی تا بتوانی غربت را بهتر تحمل كنی .مواقع
بیكاری را بهجای فكر پیرامون خانواده ،به مطالعه ،عبادت و گفتوگو با دوستان
خوب و تفكر در مورد آینده بگذران .به تعلقات كاذب و دروغین خانوادگی

نیندیش و بدان كه این پیوند هرچه محكم و صمیمی باشد و هرچه تو با اراده

باشی ،گسستنی و نابودشدنی است .پس بهجای آن به پیوند خدایی چنگ بزن
كه نیكوترین پیوندهاست؛ خدایی كه ازلی بوده ،ابدی نیز خواهد بود .چنین
پیوندی الزمه هستی و مبدأ حركت به مقام انسانیت و رسالت هر انسانی است،

پس ،همیشه و در هر حال به یاد او باش .هر كار كه میخواهی انجام دهی و
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هر صحبتی كه میكنی و هرچه را كه قصد شنیدنش را داری ،بدان خدایت به

آن آگاه است ،پس ،خدا را فراموش نكن .برادرم قصد وعظ و موعظه به بزرگتر
از خود را ندارم ،ولی تو خود بهتر از من میدانی كه دست روزگار چنان میوههای

شاداب و جوان باغ زندگی را پرپر كرده كه همگان خصوص ًا جوانان در گرداب

هالكت و باتالق شهوت فرو رفتهاند .برادرم متأسفانه این بیماری واگیردار و

مسری است و چون یكی در جمع به آن مبتال شود ،جملگی بیمار این عارضه
خواهند شد و بهعالوه برای آلوده شدن یك لحظه كافیست درحالیكه برای

پاك بودن یك عمر الزم است.

قصدم موعظه نیست و هدفم متهم كردن تو به این نامردمیها نیست ،بلكه

دوست دارم در این موقعیت حساس درصدد بیداری و حركتبخشی و جهتدهی

به زندگی جوانان باشی .چه آنكس كه بیدانشی را علم میدهد و بی نوایی را نوا
میبخشد و بیحرفهای را حرفه میآموزد و گمراهی را به راه راست و انسانی

هدایت میكند ،اجری بزرگ نزد خدا به امانت نهاده و بداند كه خدایش امین

است و امانتكاران را دوست میدارد .پس ای برادر پیوسته درصدد هدایت آنها
باش و وظیفه وجدانی ،اخالقی ،انسانی و اسالمی خود را در حق این گمراهان و

بینوایان ،مستمندان علم و دانش و فقرای خوشبختی به انجام برسان.

از نامه های محمدحسین به خانواده

خدمت پدر ،مادر ،برادر و خواهران عزیز ،سالم علیكم و رحمه ا...

امیدوارم كه سالم گرم و صمیمانه فرزند و برادر حقیرتان را بپذیرید .از خداوند

بزرگ بارها خواستهام و میخواهم كه همانطور كه ما در اینجا با ذكر او و یاد

او آرام و مطمئن هستیم ،شما و دیگر خانوادهها نیز آرام و مطمئن باشید .شما
از صفا ،آرامش ،برادری ،محبت و ...این سامان بیخبرید و بدون جهت برای

فرزندتان كه بهترین ساعات و لحظات عمرش را میگذراند ،نگران و آشفتهخاطر

هستید .شاید گناه و تقصیری هم نداشته باشید ،چرا كه از صفا و عشق این دیار
بیخبرید .اگر میدانستید كه در این وعدهگاه ،جوانان وارسته عاشق اهلل روزگار را

چه خوش میگذرانند ،نه تنها نگران حال فرزند خود نبودید ،بلكه آرزو میكردید
كه در این جمع خداجوی زندگی میكردید .به هرحال چه بگویم كه شما را باور
آید راستی كه جبهه پرتوی از بهشت موعود است .خداوند عالم ،آگاه ،شاهد و

گواه است كه آنچه میگویم جز حقیقت نیست.
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ما چهار نفر به اهواز آمدیم و در شهرك انرژی اتمی مستقر شدیم .یكی از

برادرها كه در حد كافی تعلیم نظامی دیده بود ،بالفاصله وارد گردان و گروهان

شد .یكی دیگر از برادران قب ً
ال درحمله شركت داشته ،احتما ًال وارد یكی از
گروهانهای دیگر خواهد شد ،ولی من و یكی دیگر از دوستانم بهدلیل كمبود

تعلیمات نظامی و عدم آمادگی بدنی ،سازماندهی نشدیم و قرار است یك دوره
آموزش فشرده نظامی ببینیم و پس از آن به اردو برویم تا بتوانیم وارد گروهان

شویم .فع ً
ال به دور از جبهه و به دور از هیاهو و عملیات نظامی هستیم .بهدلیل
نزدیك بودن حمله (شاید قبل از رسیدن نامه ،حمله شروع شده باشد) كلیه

مرخصیها لغو شده و حتا برای ما كه وارد گروهان نشدهایم ،امكان خروج از
پادگان وجود ندارد ،لذا تماس تلفنی میسر و مقدور نیست .من سعی میكنم
بهوسیله نامه با شما تماس بگیرم .امیدوارم كه از بدیها و خطاهای فراوان كه

در طول زندگی ،از من در حق شما شده است ،درگذرید و این بنده ی گنهكار
خدا را حالل نمایید .سالم گرم و صمیمانه مرا همراه طلب حاللیت و التماس

دعا به دوستان و اقوام برسانید .من ناقابل نیز شما را از دعای خیر ،بخصوص در

دعای كمیل پرحال و پرفیض شبهای پررحمت و نورانی جمعه كه امید است

به بركت مخلصین این دیار مقبول درگاه حق تعالی باشد ،فراموش نمیكنم.

خدا یار و حافظ و نگهدار شما باشد.

قربان شما ،فرزند و برادر حقیرتان حسین  ،جمعه 61/7/16

آخرین نامه محمدحسین  ،پانزده روز قبل از شهادت
پدر ،مادر و خواهران عزیزم  ،سالم علیكم و رحمه اهلل

از خداوند متعال می خواهم  كه احوال همه مسلمین و شما خانواده عزیز

و مهربان را چون حال رزمندگان دالور اسالم خوش و سرشار از معنویت

گرداند .از اینكه فرزندتان دور از شما و در كنار سربازان امام عصر(عج ) به سر
می برد ،نگران نباشید و خدای را بر این نعمت بزرگ و رحمت بی منتهی

شاكر و سپاس گزار باشید .شما باید شاد و خوش باشید كه فرزند و برادرتان از
اقیانوس پلیدی و گناه  كه غرق در آن بود ،نجات یافته و به فضای معنوی
سرشار از بوی خوش عطر جوانان پاك حزب اهلل راه پیدا كرده است  .اگرچه

خود قابل نیستم ،اما بر شما همین بس  كه وابسته شما به سبب تعلیم و تربیت
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صحیح  ،توفیق حضور در جبهه نبرد حق علیه باطل یافته است ؛ جبهه هایی

كه پر از جوانان پاك و مخلصی است  كه با عباداتشان و سیل اشك هاشان و
صورت های بر خاك نهاده شان در برابر خداوند و با دوری از گناه و وابستگی
به خدا ،نورانیت و معنویتی دیگر به جبهه داده اند كه نظیر آن را در هیچ

دیاری  ،حتا در محراب عبادت نمی توان یافت  .این جا ،هم محراب عبادت
است و هم سنگر شهادت  .محراب عبادت است و میعادگاه عاشق ترین عشاق

خداوند .محراب عبادت است و محضر خداوند متعال  .محراب عبادت است

و تجلی تمام معنای حق  .جبهه جایگاه رفیعی است  كه انسان با محبوب ،

كم ترین فاصله را دارد؛ گویی محبوب در قلب دشمن است  ،هرچه به دشمن

نزدیك تر می شوی  ،وجود خدا و دست قدرت خدا را بیش تر احساس می كنی .
در جبهه  ،نوجوانان  ،جوانان و پیران زنده دلی هستند كه انسان از صورت

نورانی و از ناله های نیمه شبشان  ،از نماز و عبادتشان  ،از دیدن آن ها و حتا از

راه رفتن و خوابیدن آن ها غرق لذت می شود .جوان هایی  كه خواب و بیداری ،

كار و استراحت و لحظه لحظه زندگی شان عبادت است و تقرب به خدا.

آیا از زندگی  كردن در كنار عزیزان از همه چیز وارسته و به خدای خویش

وابسته نباید شاد بود؟ شاید باور نكنید كه این جا بهترین ساعات و لحظات

عمرمان طی می شود .هم از نظر معنوی  كیفیت باالست و هم از لحاظ

مسائل رفاهی و مادی  .این جا تنها یك مسئله دنیایی ذهن ما را به خود
مشغول می دارد و آن ناراحتی شما خانواده عزیز است  .وقتی فكر می كنم
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كه من این جا از بهترین نعمت های معنوی و مادی بهره می برم  ،عالی ترین
لحظات عمرم را طی می كنم و اص ً
ال در این جاست  كه معنی و مفهوم زندگی

را می فهمم  ،اما در عوض  ،شما به فكر من و ناراحت من هستید ،سخت

نگران می شوم  .دلم می خواهد دقایقی از زندگی در جبهه را درك می كردید
و آن وقت به خوبی درمی یافتید كه برای فرزند و برادرتان نه تنها نباید نگران

باشید ،كه بسیار هم باید شكر خدا را بگویید ،اما چه می توان  كرد كه به هرحال

شما نگران من هستید و این تنها مسئله ای است  كه مرا ناراحت می كند،

وگرنه دیگر همه چیز در این جا ،خوبی  ،خیر ،شادی و معنویت است  .گاهی
فكر می كنم  كه ای  كاش با هم مهربان نبودیم تا شما به جهت دوری از من

نگران و ناراحت نمی شدید .در مواقعی  كه فكر شما ذهن مرا به خود مشغول

می دارد ،به قرآن پناه می برم و از او استمداد می طلبم و پس از تالوت قرآن

به شما بسیار دعا می كنم و از خدا می خواهم  كه در عوض این رنجی  كه شما

می برید ،خداوند دعاهای این حقیر را در حقتان استجابت نماید.

عصر روز یكشنبه61/7/25 ،
شهادت 61/8/11 :
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وصیت نامه شهید محمدحسین شیخ حسینی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به خانواده عزیز و پرعاطفه ام ،پدرعزیز ،مادر مهربان ،یکتا برادر عزیزم و

خواهران بسیار مهربانم صمیمانه سالم می گویم و عاجزانه از شما عزیزان
مهربان و بخصوص از مادر بسیار مهربانم که همیشه در فکر و غم و در
زحمت و کار برای ما بوده و هست ،می خواهم که هرگونه خطا و بدی از

من دیده اید ،ببخشید و فرزند و برادرحقیر پرگناهتان را حالل نمایید .من
نیز ان شاءاهلل تعالی اگرچه ناقابل و روسیاهم ،ولی درآن دنیا شما عزیزان را

فراموش نخواهم کرد ،همچنان که در دعاها و نیایش های جبهه که به برکت

حضور پاسداران مخلص ،نورانیت و روحانیت خاصی داشت ،هرگز شما را
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فراموش نکرده و همواره دعاگوی شما عزیزان بودم؛ همچنین به کلیه اقوام و

خویشان و دوستان و آشنایان سالم رسانده و طلب حاللیت نمایید.

وصی من پدر گرامی و برادر عزیزم می باشند که ان شاءاهلل در انجام امور مورد

وصیت این حقیر تالش و کوشش می نمایند .چهار مورد بدهی هایی داشته ام

که در نامه دوم و سوم نوشته ام ،غیر از آن ها احتما ًال هیچ بدهی دیگری ندارم،
ولی احتیاط ًا واجبات شش ماه یک مسلمان (نمازیومیه ،نمازآیات ،روزه و )...را

به نیابت این حقیر بجای آورید .مبلغ 6000ریال در سه صندوق قرض الحسنه

در سه محل فقیرنشین به عنوان قرض الحسنه ،ولی به طور دائم قرار دهید.
کلیه کتب ،مجالت ،روزنامه ها ،جزوات ،اعالمیه ها و نوارهای مذهبی و ...را
که متعلق به اینجانب است ،در اختیار معلم مهربان و دوست عزیزم قرار دهید
تا این برادر عزیز که ارادت بسیار به او دارم ،به هر شکل و صورت که صالح

می داند ،آن ها را در جهت اسالم به کار گیرد .تعدادی مفاتیح الجنان و رساله
شریفه عملیه امام خمینی به مبلغ تقریبی  4000ریال به جبهه های جنگ
ارسال دارید .حقوق سه ماه اول سال جاری مرا از آموزش و پرورش دریافت

دارید ،باقی احتمالی  1/3را به طور مساوی به حساب  100امام و  222دولت

واریز نمایید .جلسه ختم و یادبود مرا هرچه ساده تر و بی آالیش تر برگزار کنید،
روح مرا بیش تر شاد نموده اید .درضمن رضایت ندارم تعریف و تمجید زیادی

کنید و خدای نکرده حسناتی به من نسبت دهید که من متصف به آن ها
نبوده ام.
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در پایان یک بار دیگر از شما عزیزان مهربان بابت بدی ها و خطاهای گذشته

عذرخواهی می کنم ،تقاضا دارم بخصوص از مادر عزیزم که بی تابی نکنید و

جای خالی مرا با نگاه کردن به تصویر مقدس امام که قوت و قدرت بخش به

انسان است پر کنید .وقتی فکر کنید فرزند یا برادرتان فدای امام شد ،بسیار
شاد و خوشحال می شوید.

قربان شما
فرزند و برادرحقیرتان  -محمدحسین شیخ حسینی ،سه شنبه 1361/8/4
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