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خوانندگانمابگوييد.

ما اهل دس��تگردقداه از توابع خميني ش��هر 
اصفهان هستيم. پنج برادر و سه خواهر هستيم 
كه از ميان برادرها ابوالفضل به مقام ش��هادت 

دست پيدا كرد. 
مايليمبيشترازخانوادهايبدانيمكه
ش�هيديچونابوالفضلرادردامان

خودپرورشدادهاست.
پدر من در زمان شاه در ارتش خدمت مي كرد 
و سال 53 بازنشست ش��د. حدود چهار سال 
بعد انقالب ش��د. من آن زمان كالس يازدهم 
ب��ودم و در خميني ش��هر درس مي خوان��دم. 
قبل از انقالب همراه با برادرهايم وارد مباحث 
انقالبي و فعاليت هاي انقالبي مي شديم و پدر 
همواره ما را همراهي مي كرد و مي گفت مراقب 
باشيد كه برايتان دردسر و مشكلي پيش نيايد. 
خوب به ياد دارم اواخر س��ال 1356 بود، دو تا 
از همكالس��ي هايم روي صندلي مرگ بر شاه 
نوشته بودند. ساواك آمد و اينها را با خودش برد. 
سال ها بعد هر دو در جنگ به شهادت رسيدند.

ابوالفضل متولد اول شهريور 1347 بود و فرزند 
يكي مانده به آخر خانواده بود. زمان انقالب كار 

مي كرد، جوش��كار بود و مدتي ه��م در قنادي 
كار كرد. پدر بعد از بازنشس��تگي مرغداري راه 
اندخت و ابوالفضل شد كمك دست پدر. يكي از 
مهم ترين شاخصه هاي اخالقي ابوالفضل ايم بود 
كه به حالل و حرام اهميت زيادي مي  داد. به ويژه 
زماني كه با پدر در مرغداري همكاري مي كرد. 
طالب انجام كارهاي خيرخواهانه بود. 18 سال 
داش��ت كه به خدمت رفت و اولين آموزشي را 
در ميبد يزد سپري كرد. اول دبيرستان بود كه 
متأهل شد. رفت با دختر عمه ام كه پدر نداشت 
ازدواج كرد تا سرپرست ايش��ان شود. هميشه 

نيت هاي خيرخواهانه داشت.
چندنفرازاعض�ايخانوادهتانراهي

جبههشدند؟
با آغاز جنگ تحميل��ي خانواده هاي انقالبي و 
متعهد هر كاري از دست شان برمي آمد انجام 

مي دادند. گويي هر كس تكليف خودش را در 
اين برهه از زمان به خوبي مي دانس��ت. زماني 
كه من و ابوالفضل در جبهه بوديم، خانواده مان 
هم در س��تاد پش��تيباني فعاليت مي كردند و 
كمك ه��اي مردم��ي را از روس��تا جمع آوري 

مي كردند و به جبهه مي رساندند.
شهادتايشانچطوررقمخورد؟

ابوالفضل بعد از آموزش��ي در ي��زد در تاريخ 3 
بهمن 1366 به شوشتر اعزام شد. من خودم در 
لشكر 25 كربال بودم. يك روز قبل از شهادتش 
به ديدارش رفتم. ماه مبارك رمضان بود. براي 
اينكه بتوانم برادرم را زيارت كنم، خودم را به 25 
كيلومتري خرمشهر و موقعيت حمزه حنين 3 
رساندم. تعدادي از بچه هاي محل مان را ديدم. 
ابوالفضل خوابيده بود او را از خواب بيدار كردم. 
تا چشمش به من افتاد، گفت همين االن خوابت 
را ديدم ك��ه تو آمدي. گفتم ب��ه همين زودي 
خوابت تعبير شد. من نمي دانستم قرار است به 
عمليات اعزام شوند. با فرمانده اش صحبت كردم 
و گفتم اجازه بدهيد تا ابوالفضل به عقب برگردد 
و خانواده را كه دلتنگش شده اند، ببيند. ايشان 
هم قبول كرد اما گويي قس��مت چيزي ديگر 
بود. گويا ساعت 12شب فرمانده بچه ها را جمع 
كرده و برايشان صحبت كرده بود. فرمانده گفته 
بود بچه ها عمليات سنگيني در پيش داريم. هر 
كس مي ترسد نيايد. و اين گونه ابوالفضل همراه 

همرزمانش راهي ميدان جنگ مي شود.
دشمن تا صبح سر بچه ها آتش ريخته بود. من 
صبح متوجه اجراي عمليات ش��دم، مي ديدم 
كه مجروح ها را از خ��ط مقدم به عقب منتقل 
مي كنند. خيلي پيگير ابوالفضل شدم اما خبري 
از او نبود. ت��ا اينكه با پرس وجو از دوس��تان و 
همرزمانش متوجه ش��دم كه ايش��ان شهيد 
شده اس��ت. آنها مي گفتند برادرتان ابوالفضل 
خيلي دل رحم بود. وقتي متوجه ش��د يكي از 
هم محلي هايش مجروح ش��ده با اينكه تا سه 
راهي شهادت آمده بود برگش��ت. رفته بود به 
كمك مجروح ها، حت��ي امدادگرها به او گفته 
بودند تو برگرد ما خودمان هستيم اما ابوالفضل 
نتوانس��ته بود از آنها بگذرد. تا كنار مجروح ها 
نشسته بود خمپاره اصابت كرده و ديگر چيزي 

متوجه نشده بود.
شهيدابوالفضلچهمدتمفقوداالثر

بود؟
12سال من و خانواده در چشم انتظاري به سر 
برديم. مدت ها پيگير ش��ديم تا شايد همراه با 
آزاده ها به كشور برگردد اما خبري نشد. برادرم 
ابوالفضل شفيعي كه در 5 خرداد 1367 در تك 
شلمچه به شهادت رس��يد و مفقوداالثر شد، 
12 سال بعد، همراه پالك شناسايي و دفترچه 
آموزش��ي كه همراه داش��ت و در آن اشعاري 
نوشته بود، تفحص و شناسايي شد و بازگشت او 

پايان چشم انتظاري خانواده ما شد.
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مادرجان!چندتافرزندداري؟
من شش پسر و چهار دختر دارم. حسين آخرين 
فرزندم  بود. همسرم نام او را انتخاب كرد. عقيده 
داش��ت نام نيك برای فرزن��د عاقبت   به خيری 
می آورد. ايش��ان مرد زحمتكش و شريفي بود. 
پس��رم دوران ابتدايی را در روستا سپري كرد و 
برای ادامه تحصيل به شهر دامغان رفت. دوره 
متوسطه را با ذوق و شوق و جديت فراوان درس 
خواند تا ديپلمش را گرفت. س��ال های پايانی 
تحصيالت متوس��طه اش همزمان با اوج گيری 

انقالب  بود.
فعاليتانقالبيهمداشت؟

بله، حسين نيز مانند بسياری از جوانان كشورش 
در تكاپو و جوش و خروش مبارزات انقالب بود. 
به   جرئت می توانم بگويم جرقه شروع انقالب در 
روستا را حسين و برادرانش زدند. آنها خانه ما را 
به پايگاهی برای انقالبيون تبديل كرده   بودند. 
حسين بعد از پيروزی انقالب و گرفتن ديپلم، در 

سال 136۰ به عضويت رسمی سپاه درآمد.
چگونهرضايتش�ماوپدرشرابراي

حضوردرجبههجلبكرد؟
حسين عاشق اسالم و كشورش بود. اين ويژگی 
او را از ديگر برادرانش خواس��تنی تر كرده   بود. 
حسين برای رفتن به جبهه سر از پا نمی شناخت 
و ش��ركت در جن��گ را تكليف ش��رعی خود 
می دانس��ت. وقتی برای بار اول می خواس��ت 
به جبهه برود پ��درش راضی نمی ش��د. او هم 
به احترام پدر چيزی نمی گف��ت اما در نهايت 
پدرش هم راضي شد. يك روز چند نفر از سپاه 
آمدند و به من گفتند: »حاجی راضی ش��ده آيا 
شما هم راضی هس��تيد؟ گفتم: »رضايت من 
رضايت حسينم است.« گفتند: »از ته دل راضی 
نيستی؟« گفتم: »از ته دل راضی ام! هر جور كه 
دوست دارد عمل كند.« بعد از ظهر وقتی حسين 
به خانه آمد و متوجه رضايت من و پدرش شد، 

خيلی خوشحال ش��د. موقعی كه در جبهه بود 
من هميش��ه دلواپس و نگران بودم. پدرش هم 
همين طور اما به روی خودش نمی آورد. می گفت 

حضور در جبهه واجب تر است.
آخرينباريكهازهمجداشديدرابه

خاطرداريد؟
بار آخری كه می خواس��ت به جبه��ه برود من 
احساس عجيبی داشتم. مي دانستم كه ديگر او را 
نمی بينم. نمی دانم چرا؟ ولی در چهره او شهادت 
را می ديدم. قبل از اعزام آخرش، رفته   بود عكاسی 
و به عكاس گفته   بود: »يك عكس خوب از من 
بگير. دلم می خواهد وقتی ش��هيد ش��دم، اين 
عكس از من يادگاری بماند.« همان طور هم شد؛ 
آن عكس را ما بعد از شهادتش از عكاسی گرفتيم 
و همه اعضای خانواده آن عكس را نزد خودشان 
نگه داشته اند. قبل از رفتنش به حسين گفتم: 
»ننه، يك لحاف قشنگی برای عروسيت دوختم 
كه نگو!« گفت: »دس��تت درد نكند ننه! خيلی 
خوب است.« تا اين را گفت زدم زير گريه. تا آن 
موقع گريه نكرده  بودم. گفتم: »اگر می دانستم 
كه می خواهی ب��روی جبهه، نمی دوختمش.« 
ديگر گريه امانم نداد. های های گريه می كردم 
تا اين صحنه را ديد سرم را به سينه اش چسباند 
و گفت: »گريه نكن! برای امام دعا كن! می روم و 
به  خاطر تو برمی گردم و ازدواج می كنم و برايت 
يك دختر مي آورم.« رفت كه بيايد اما چه رفتنی 

و چه آمدنی!
در يكي از ش��ب هايي كه حسين به جبهه رفته 
بود، نيمه ش��ب از خواب پريدم. ديدم همسرم 
بيدار شده و گريه می كند و با خودش اين شعر را 

زمزمه مي كند و مي گويد:
س��وری بگذار يارانم بيايد/ سوری بگذار جانانم 

بيايد
چهمدتدرجبههحضورداشت؟

حس��ين 163 روز در جبهه بود و س��رانجام در 
عمليات خيبر در تاريخ 7 اسفند 1362 به  همراه 
چند نف��ر از همرزمانش به ش��هادت رس��يد و 
جاويداالثر ش��د. خبر ش��هادتش را چند نفر از 
همرزمانش در سپاه برايمان آوردند اما هيچ اثر 
يا نشانی از پيكرش نبود و ما سال ها چشم انتظار 

آمدنش بوديم.
قطعاًچشمانتظاريبرايبازگشتپيکر
شهيدروزهايتلخوسختيرابرايتان

رقمزدهاست.

بله، همه شواهد نشان مي داد كه پسرم به شهادت 
رسيده است. من بعد از شنيدن خبر شهادت و 
جاويداالثر بودن پيكرش، سه ماه مريض شدم. 
روزها كه همسرم از خانه بيرون  می رفت گريه 
می كردم اما پيش او حرفی نمی زدم. سه ماه بعد 
از شنيدن خبرش، دامادمان آمد و براي همسرم 
از نحوه شهادت حسين تعريف كرد و اين گونه 
بود كه مطمئن شديم پسرم به شهادت رسيده 
است. همس��رم وقتي صحبت هاي دامادمان را 
شنيد، بدون اين كه حرفی بزند آمد داخل حياط 
شروع كرد به گريه   كردن و به من گفت: »اگه تو 
مادری، من هم پدرم.« اين شد كه من هم پيش 
حاجی زدم زير گريه. همان يك بار بود اما ديگر 
نه من پيش او گريه می ك��ردم و  نه او پيش من 

گريه می كرد. سال  ها گذشت و همسرم با قلبی 
آكنده از درد و فراق فرزن��دش به رحمت خدا 
رفت. در نهايت بعد از 32 س��ال چشم  انتظاری 

دعاهايمان به اجابت رسيد و حسين برگشت.
بعداز32س�الچش�مانتظاريتانبه

پايانرسيد.
در تاريخ 2۰ مرداد   13۹4 همزمان با ش��هادت 
حض��رت امام جعفر ص��ادق)ع( بقاي��ای پيكر 
حسين را به  همراه وسايلي كه با او تفحص شده 
بود؛ جانماز، كارت پاسداری و شانه به دستمان 
رسيد. بعد از شناسايی پيكرش، در اولين ديدارم 
با حسين بعد از 32 سال بر سر پيكرش اين  چنين 

خواندم :
ای عندليب روضه رضوان خوش آمدی

مجنون  صفت به ملك غريبان خوش آمدی
از آمدنت اگر خبر می  داشتم

سر راهت گل و سرو و چمن می  كاشتم
وقتي دِر تابوت حس��ين را برداشتند و چشمم 
بر بقاياي پيكر ج��وان رعنايم افت��اد اين گونه 

زمزمه كردم:
اينجا كه فتاده  ای، تو شاه همه  ای

در مجلس خوبان، تو چراغ همه  ای
گر ماه درآيد، ستاره  ها بسيارند
خورشيد جهان! آفتاب همه  ای

ممنونتم حسين  جان كه برگشتی
عزيزان! بر مراد دل رسيدم

و خلعت بر حسينم من بريدم
نگوييد كه دل ليال چه سنگه

حسينم! من چه سازم بر كار دلم كه تنگه
بعد از آن هم تشييع جنازه باشكوهي با حضور 
مردم باوفای شهرمان برگزار شد و پيكر پاكش 
در روستای علی  آباد مطلب  خان دامغان به خاك 

سپرده شد.
بهنظرش�ماچهش�اخصهايدروجود
حس�يناورابهاينعاقب�تبهخيري

رساند؟
حس��ين آرام، كم حرف و اهل عمل بود. بسيار 
م��ؤدب، مذهبی و معتق��د بود. نم��ازش را در 
من��زل نمی خواند، مقيد به نم��از جماعت بود. 
برای پدر و مادرش احترام بس��ياری قائل بود. 
حس��ين با جديت درس می خواند. يك ش��ب 
تا نيمه های ش��ب چراغ نفتی اتاق روشن بود. 
رفتم در را باز كنم ديدم از پش��ت قفل اس��ت. 
هر طوری بود در را باز كردم. ديدم حس��ين به 

ديوار تكي��ه داده و كتاب در دس��تش خوابش 
برده است. پسرم از نظر نظم و انضباط و احترام 
به پدر و مادر و بزرگ تر، در روس��تا نمونه بود. 
كوچك ترين كاری از كسی نمی خواست. حتی 
تمام لباس هايش را هم خودش می شست. من از 
او هيچ بی احترامی نديدم. هيچ  وقت روی حرف 
من حرفی نمی زد. با اين كه دعوای دو برادر در 
هر خانواده ای اجتناب ناپذير اس��ت اما من از او 
دعوايی نديدم. حتی نديدم بلند صحبت كند. 
فروتن و افتاده بود. موقعی كه در سپاه مشغول 
كار بود، هيچ كس نمی دانس��ت كه او در سپاه 
چه كاره است؛ آبدارچی يا راننده. او آن قدر مؤدب 
بود كه يادم نمی آيد من كاری را از او خواس��ته 
باشم و انجام ندهد. حسين جبهه رفتن را وظيفه 
خودش می دانس��ت. گويی جزئی از وجودش 
شده   بود. زمانی كه به س��ن تكليف رسيده   بود 
تمام اعمال مذهبی خودش را انجام می داد. نماز 
شب می خواند. او عالقه زيادی به اهل   بيت)ع( 
داشت. هميشه صحبت های او از قرآن و دعا بود. 
با كسی شوخی های بيهوده نمی كرد. در همان 
اوايل انقالب همواره به دنبال برپا كردن محفل 
و مجلس مذهبی بود و متص��دی برنامه ريزی 
برای دعای كميل در روس��تا بود. جوان ها را از 
سه روس��تای اطراف جمع می كرد. او در كنار 
دعا و ديگر مراسم، مداحی هم می كرد. نوارهای 
مداحی اش و خواندن دعای كميل او هنوز هم 
موجود اس��ت. يكی از خصوصيات بارز ايشان، 
توجه به رعايت مقررات و نظافت و سليقه بود. 
حس��ين در وصيتنامه اش نيز خواهرانش را به 

رعايت حجاب تشويق كرده   بود.

همرزم شهيد محمد علی آبادی 
گوياشماوشهيدحسينعليآباديبا
همهمرزمبوديد،ازروزهايهمراهي
وهمس�نگريتانب�اش�هيدبرايمان

بگوييد.
من  اين سعادت را داشتم تا براي مدتي در كنار 
شهيد حسين علي آبادي باشم. در طول دوره  ای 
كه با ه��م بوديم يك ب��ار در اي��ام مبارك دهه 
فجر توفيق ديدار و زيارت امام خميني )ره( در 
جماران نصيب ما شد. زمانی كه به جماران اعزام 
شديم، به  خاطر اين نعمت بزرگ، خدا را بسيار 
شكر می  كرد كه ديدار مرادش را نصيبش كرده 
است. موقع سخنرانی امام)ره( به چهره حسين 
خيره شده بودم، آن  چنان مجذوب امام)ره( شده 
بود كه گويی هيچ كس ديگری در آنجا حضور 
ندارد. در طول مدت سخنرانی سراپا گوش بود و 

اشك از چشمانش جاري مي شد. 
بعد از اتم��ام دوره، به  عنوان مرب��ی عقيدتی- 
سياسی در اداره كالس  های قرآن، عقايد، تاريخ 
اسالم در پايگاه  ها و گروه  های مقاومت شهری و 
روستايی نقش برجس��ته و ممتازی داشت. در 
زمستان كه معموالً شب  ها بلند و فرصت زيادتر 
بود، حسين دو تا س��ه كالس را در پايگاه  های 
مقاومت روستايی اداره مي كرد و جوانان بسيج 
را به معارف دينی آشنا می  كرد. يك روز با همان 
متانت هميشگی در محل كار به من كه مسئول 
عقيدتی بسيج سپاه شهرستان بودم گفت: »من 
ديگر از رفتن به كالس و تدريس خسته شدم، 
دلم برای جبه��ه تنگ ش��ده، می  خواهم بروم 
جبهه؛ نمی  خواهم مصداق اين آيه شريفه باشم 
َِّذيَن آَمُنوا لَِم تَُقولُوَن َما  َُّها ال كه می  فرمايد: »يَا أَي
اَل تَْفَعُلوَن«. بعد از اين قضيه نزد مسئول وقت 
بسيج سپاه دامغان، مرحوم ابوالفضل رجبی رفت 
و با گرفتن مجوز از طريق سپاه به جبهه اعزام شد 
و در همان اعزام كه مصادف با عمليات خيبر بود 

به درجه رفيع شهادت نائل و جاويداالثر شد.

پس�رمازنظرنظموانضباطواحترام
بهپ�دروم�ادروبزرگتر،درروس�تا
نمونهبود.كوچکترينكاریازكسی
نمیخواس�ت.حتیتماملباسهايش
راه�مخ�ودشمیشس�ت.م�ناز
اوهي�چبیاحترام�یندي�دم.هي�چ
وقترویح�رفمنحرف�ینمیزد.
ب�ااينك�هدع�وایدوب�رادردره�ر
خان�وادهایاجتنابناپذيراس�تاما
منازاودعوايیندي�دم.حتینديدم
بلندصحبتكن�د.فروتنوافتادهبود
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