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همسایهروبهرویی!

این بار هم مهمان خانواده ش��هیدی دیگر از استان البرز 
می شوم. بعد از هماهنگی ابتدایی به سمت آدرسی كه از 
منزل شهیدحسین آقایی در دست دارم، می روم و مشتاقم 
تا برگ هایی از خاطرات این ش��هید را در كنار كسی كه 
مدتی در كنارش زندگی و همراهی اش كرده است، تورق 
كنم. وارد خانه شهید می ش��وم. همان بدو ورود تصاویر 
شهید در مقابل دیدگانمان جلوه گری می كند. همه سلیقه 
و عشق همسر شهید در چیدمان عكس های شهیدش به 
چشم می آید. بعد از سالم و احوالپرسی همیشگی كنارش 
می نش��ینم تا او راوی زندگی تا شهادت همسر شهیدش 
سیدحسین آقایی شود. از او می خواهم بعد از معرفی، از 
چگونگی آش��نایی اش با ش��هید برایم بگوید و او اینگونه 
آغاز می كند: » من فرحناز قلی پور،55 س��ال سن دارم و 
متولد تهران هستم. اما اصلیت پدرم گیالنی است. یكی از 
بستگان سیدحسین همسایه روبه روی ما بود كه ایشان 
من را به خانواده سیدحسین معرفی كردند. سال64 مراسم 
آشنایی مان به واسطه یكی دیگر از همسایه ها انجام شد. 
مدتی بعد از آشنایی بیشتر و صحبت های ابتدایی به طور 
رسمی ۱۳ رجب س��ال 65 با هم ازدواج كردیم. من تازه 
وارد ۲0سالگی شده بودم و سیدحسین۲۳ سال داشت. 

حسین نظامی بود و دانشجوی دانشكده افسری.« 
  شرمندهخداودین

ازدواج در س��ال های جن��گ آن هم با یك ف��رد نظامی 
سختی های خودش را داشت. از همسر شهید می خواهم 
از آن روزهای پرالتهاب و انتخابش برایمان بگوید:  » زمانی 
كه من و حسین زندگی مشتركمان را آغاز كردیم، كشور 
در جنگی نا برابر قرار داش��ت. همان روز ها با خودم گفتم 
من كه هی��چ كاری ب��رای انقالب نك��ردم. زمانی هم كه 
انقالب شد ۱۳-۱۲سال بیشتر نداش��تم. پدر و مادرمان 
در تظاهرات ها شركت می كردند اما من به شخصه سهم 
چندانی در انقالب نداشتم. بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
و تشكیل بسیج، وارد این نهاد انقالبی شدم و بعد ها با آغاز 
جنگ در ستادهای پشتیبانی كه راه اندازی شد، فعالیت 
می كردم ولی همیشه احساس می كردم هیچ كاری برای 
انقالب انجام نداده ام و این من را شرمنده خدا و دینم كرده 
بود. تا اینكه با سیدحسین آشنا شدم و این اتفاق مبارك 
پیش آمد. همان دوران هم بعضی از اقوام فامیل مخالف 
بودند و می گفتند االن جنگ اس��ت و ایشان هم نظامی 

است. این انتخاب زندگی ش��ما را سخت خواهد كرد. اما 
من قلباً رضایت داش��تم و آرامش عجیبی در وجودم بود 
كه تمام آن س��ختی ها را پذیرفتم. پدرومادرم هم موافق 
این ازدواج بودند. خود حسین همان ابتدا از اوضاع كاری 
و وضعیت نامعلوم آینده اش برای��م گفت و من هم گفتم 
تمام این شرایط را می دانم و حتی اگر الزم باشد لباس رزم 
می پوشم و با شما همراه می ش��وم. من تا سوم دبیرستان 
درس خوانده بودم ولی بع��د از ازدواج دوباره تحصیلم را 
شروع كردم و در رش��ته ادبیات دانشگاه آزاد كرج درسم 

را ادامه دادم.«
قرعهكشیبرایاعزام

 عاش��قانه های فرحناز قلی پور از زندگ��ی اش هر لحظه 
برایمان شنیدنی و زیباتر می شود. در ادامه همسر شهید 
از دو س��ال همراهی با شهید سید حس��ین آقایی روایت 
می كند:» من و سیدحسین ۲4 ماه با هم زندگی كردیم. 
یك  سال از درسشان مانده بود و هفته ای یك شب به خانه 
می آمد و بعد از ای��ن هم كه فارغ التحصیل ش��د با اینكه 
تك فرزند بود و می توانست به منطقه اعزام نشود، ولی به 
علت احساس مسئولیت و عالقه ای كه نسبت به انقالب و 
دین داشت، اصرار داشت كه در میدان جنگ هم حضور 
داشته باشد. سیدحسین قبل از اینكه فارغ التحصیل شود 
یك دوره هفت  ماهه تكاوری داشت كه برای گذراندن آن 
دوره، با هم به ش��یراز رفتیم. تا قبل از آن ما با پدرومادر 
سیدحسین زندگی می كردیم و این اولین باری بود كه با 
ایشان مس��تقل زندگی می كردم. در این مدت عالوه بر 
كالس هایی كه سیدحسین می گذراند بین بچه هایشان 
قرعه كش��ی برگزار  می ش��د كه به قید قرعه نیرو ها را به 
مناطق جنگی اعزام می كردند. سیدحسین عاشق حضور 
در میادین جهاد بود برای همین از من می خواست تا دعا 
كنم نامش در قرعه كشی های اعزام به جبهه دربیاید. اما 
تا زمانی كه در شیراز بودیم و در حال تدریس و گذراندن 
دوره تكاوری، هیچ گاه اس��مش درنیامد. یك روزبه خانه 
آمد و با ناراحتی گفت من می دان��م تو دعا كردی كه این 
اتفاق نیفتد. حق با سیدحس��ین بود. آن زمان من باردار 
بودم و دوست نداشتم در این شرایط حسین كنارم نباشد. 
برای همین به خدا گفتم حاال زمانش نیست، وقتی فرزندم 

به دنیا آمد ان شا ءاهلل او هم راهی می شود.« 
فکه-موسیان

به روزهای وداع و ش��هادت سیدحس��ین كه می رس��یم 
این بغض ها و اش��ك ها هس��تند كه راوی می شوند و بار 
سنگین حسرت و دلتنگی را از روی دوش همسر شهید 
برمی دارند. سیدحسین دلبس��ته زندگی، زن و فرزندش 
بود اما عاشق خدا شدن هزینه داشت و او از همه تعلقات 
دنیایی اش دل برید و با شهادت هزینه این عشق الهی را 
داد. شهید فرحناز قلی پور اینگونه ادامه می دهد:» بعد از 
اتمام دوره تكاوری، به كرج برگشتیم و كمی بعد حسین 
فارغ التحصیل ش��د و راهی میدان جنگ.یك س��الی در 
جبهه حضور داش��ت تا اینكه در تاریخ ۲۱ تیرماه 67 در 
آخرین تك عراق به ایران، سیدحس��ین در حالی كه در 
جنوب در منطقه فكه حضور داشت، در منطقه موسیان 
شرهانی به شهادت رسید. خبر شهادتش را با شك و تردید 
به ما دادند و همین روزهای سختی را برای ما رقم زد. ابتدا 
خبر اسارت سیدحسین را به ما دادند و ۱۲سال بعد گفتند 

به شهادت رسیده وجاویداالثر است.«
  اسارتیاشهادت 

از همس��ر ش��هید می خواهم از ماجرای این سردرگمی 
و روز هایی كه پس از ش��هادت همس��رش گذرانده برایم 

بگوید:» وقت��ی حقیقت ماج��را را از زب��ان همرزمانش 
پرس��یدیم، گفتند سیدحس��ین فرمانده گردان یكی از 
لشكر های 77خراسان بود. بعد از حمله عراقی ها بچه ها 
بس��یار مقاومت كردند،اما گویی دیگر مقاومت س��ودی 
نداشت. برای همین او ابتدا بچه ها را به عقب هدایت كرد 
و بعد قبل از اینكه خودش به ما بپیوندد، به اسارت درآمد. 
بعد از اتمام عملیات، جس��ت وجو برای پی��دا كردن رد و 
نشانی از پیكر سیدحسین فایده ای نداشت و همه به این 
باور رسیده بودند كه او به اس��ارت دشمن درآمده است. 
باور ما هم بر اس��اس همان ش��نیده هایی بود كه سال ها 
همه ذهن و فكر ما را درگیر خود كرده بود. شوهرخواهر 
سیدحسین كه خودش هم نظامی بود، می گفت احتمال 
دارد زنده و در اسارت باشد. این بالتكلیفی روزهای بدی 
را برای ما رقم زد. سال ها به دنبال سیدحسین بودیم اما نه 
از سمت عراق و نه از سمت لشكر 77 خبری به ما نرسید 
تا اینكه امریكا به عراق حمله كرد و گفتند دیگر هیچ اسیر 
جنگ هشت ساله ای در عراق وجود ندارد. سیدحسین من 

همچنان جاویداالثر است و من چشم انتظار.« 
  پسپدرمنكجاست؟!

دس��ت هایش را روی صورتش می كش��د تا اشك هایش 
را پاك كند. همس��ر ش��هیدی كه س��ال ها زمزمه كرده 

اس��ت:»رضم برضائك« هم همین قدر معتقد اس��ت كه 
اشك و بی تابی اش شاید ناشكری به خواست الهی باشد. 
وقتی س��راغ س��اعت ها و روز های چش��م انتظاری اش را 
می گیریم، می گوید:» همین حاال كه در كنار شما هستم 
و درباره سید حسینم برایتان می گویم، احساس نمی كنم 
كه جنگ تمام شده است. همیشه منتظرم كه سید حسین 
از مأموریتش برگردد. با خودم می گویم همین روزهاست 
كه بیاید. بیاید و دل من و تنها ی��ادگارش را با حضورش 
ش��اد كند . زمانی كه خبر اس��ارت و گمنامی اش را به من 
گفتند، حالم بسیار دگرگون ش��د. آن زمان پسرم ۱۱ماه 
داشت . ابتدا متوجه نمی ش��د اما هر چه بزرگ تر  می شد، 
بیش��تر جای خالی و نبودن های پدرش را حس می كرد. 
وقتی بچه های فامیل را می دید كه در كنار پدرهایشان راه 
می روند و بازی می كنند، می پرس��ید اینها چرا بابا دارند؟ 
پس پدر من كجاست؟! و من در پاسخ این سؤالش از حمله 
ناجوانمردانه بعثی ها به خاك كشور می گفتم تا به روزهای 
شهادت پدرش می رس��یدم.  می گفتم پسرم جنگ شد و 
دشمن به كش��ورمان حمله كرد. تعدادی از مردان غیور 
رفتند تا از خاك و اسالم و مملكت ش��ان دفاع كنند. آنها 
نمی خواستند دشمن وارد خاكش��ان شود. پدرت نظامی 
و توانمند بود، باید می رفت. اما او با مش��ت های كودكانه 
من را می زد و می گفت مادر تو اج��ازه دادی كه بابا برود. 
تو مقصری! نمی توانستم به اشك ها و دلتنگی هایش پایان 
بدهم . دستم را روی سرش می كشیدم و می گفتم  پسرم تو 
هم بزرگ می شوی و اگر كشورت در خطر بود باید بروی، 
همه باید برویم . بعد از این حرف ها كمی آرام  می شد . این 

صحنه ها بار ها و بار ها برایم تكرار شده بود.«
  آتشنشان

همسر شهید ادامه می دهد: »ما سا ل ها بالتكلیف بودیم و 
دقیقاً نمی دانستیم عنوان اسیر، مفقوداالثر یا جاویداالثر را 
در كنار نام سیدحسین بیاوریم . پسرم با قلم چهره پدرش 
را به صورت یك »آزاده « نقاش��ی  می كرد. من هم از خط 
به خط همان نقاشی ها، سردرگمی هایش را می فهمیدم 

و درك می كردم. 
در این مدت سعی كردم سبك زندگی پدرش را به او یاد 
بدهم. خیلی از خصوصیاتش شبیه پدرش است؛ عاطفی 
و مهربان. آن روز ها به خدا می گفتم خدایا من خودم نیاز 
به تربیت دارم. چطور پسرم را تربیت كنم. مستأصل شده 
بودم كه چطور بچه ام را تربیت كن��م. تا اینكه با توكل به 
خدا و توسل به او و مدد از خود شهید الحمدهلل موفق شدم. 
امروز پسرم آتش نش��ان اس��ت. او هم جان خود را برای 
مردمش خالصانه فدا می كند. همین گذش��ت در وجود 

حسین هم بود.«
صدایقدمهایحسین

خوبی های شهید سیدحسین آقایی آنقدر در جان و دل 
همسرش نشس��ته كه او همچنان چش��م انتظار آمدنش 
اس��ت و در آن س��ال ها تنها فكرش تربیت یادگار شهید 
است:» ۲۲سال داشتم كه همسر شهید شدم. من همیشه 
سیدحس��ین را حس می كن��م. او در تمام��ی برهه های 
زندگی ام در كنارم بوده اس��ت. در زندگی ام هر زمان نیاز 
به حضور مرد داش��تم، در كنارم حسش می كردم. گاهی 
اوقات حتی صدای قدم هایش را می شنوم. شاید باورش 
برایتان سخت باش��د ولی همیشه هس��ت و حضور دارد 
و این باعث می شود به این فكر نباش��م كه تنها هستم و 
ازدواج كنم. در این مورد هم خیلی زیاد حرف می شنیدم. 
برخی این تصور را دارند كه ش��هدا زن و بچه های شان را 
ر ها كرده اند ولی نه اینطور نیست. من با او حرف می زنم، 

درد دل می كنم و تكیه گاهی برای من است. 
اینكه می گویند شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی 

می خورند، حقیقت دارد. جا دارد برایتان خاطره ای تعریف 
كنیم. حدود دو س��ال پیش می خواس��تم نهج البالغه را 
مطالعه كنم ول��ی كتابی را ك��ه مدنظرم بود، نداش��تم. 
خیل��ی دنبال كتاب گش��تم. نمی خواس��تم بخرم.كمی 
گذش��ت و من كتاب را پیدا نكردم. زمان زیادی تا شروع 
كالس های نهج البالغه نداش��تم . در همین حین یكی از 
دوستان سیدحس��ین تماس گرفت و گفت: شما كتاب 
می خواس��تی؟ گفتم: بله. ماجرا را برای ایش��ان تعریف 
كردم. ایش��ان گفت:من خواب سیدحس��ین را دیده ام و 
ایشان از من خواست كه این نهج البالغه را كه گویا ناشر 
مدنظر شماست، به شما برسانم. گفت حسین گفته این 
نهج البالغه را به همس��رم برسانید. ایش��ان هم كتاب را 
برای من آوردند. ش��هدا آگاه هس��تند و هوای اهل شان 
را دارند. خیلی مهربان و مردم دار بود. نس��بت به زندگی 
مردم خیلی آگاه و مراقب امور زندگ��ی اطرافیانش بود. 
همیشه اگر در منزل از كاالیی دوتا داشتیم مطمئناً یكی 
از آنها را برای نیازمندان می ب��رد. همین دغدغه مردم را 
داش��تن او را به جبهه كش��اند. هر وقت هم كه وارد خانه  
می شد، یك شاخه گل در دست داشت. چند وقت پیش 
روبه روی قاب عكس سیدحسین نشسته بودم و به یكباره 
گفتم سیدحسین خیلی وقت است كه به من گل ندادی! 
چند روز بعد به منزل خواهر بزرگ سیدحسین كه مراسم 
یادبود مادرشان بود، دعوت ش��دم و رفتم. بعد از مراسم 
ش��اخه های گل  نرگس را در مجلس پخ��ش می كردند. 
خواهرشوهرم نزدیك آمد و شاخه گل نرگسی به من داد 
و گفت این از طرف سیدحس��ین تقدیم شما! خوشحال 
ش��دم و گفتم: ش��اخه گلت رسید دس��تم سیدحسین. 
سیدحس��ین برای من و پدر و مادرش مربی بود. او به ما 

قرآن آموزش می داد.« 
  استادازلعشق

همسرش��هید می��ان همكالمی م��ان م��ی رود س��راغ 
دستنوشته های شهید و می گوید: »سیدحسین نامه های 
زیادی برایم نوشته بود. شبی كه می خواست برود، شروع 
كرد به نوشتن ، كمی كنجكاو شدم كه ببینم چه چیزی 
می نویسد! بعد از نوش��تن، نامه را داخل كمد گذاشت و 
رفت بیرون. من ه��م نامه را برداش��تم و خواندم. وصیت 
كرده بود! غم عالم آمد توی دلم. آن موقع بود كه فهمیدم 
قرار است اتفاقی بیفتد. بعد از شهادتش هرچه گشتم آن 
نامه را دیگر نیافتم. بعد از شهادت سیدحسین در وصف 

او این ابیات را سرودم:
من می پریدم چون پرستوهای عاشق 

شوق پریدن با تو هر دم در سرم بود
 اما پریدی و تو رفتی از بر من 

ای نازنین تنها پریدن بی صفا بود
 ما هر دو بال یك پرنده بودیم اما

 پرواز با یك بال جانا بس عجب بود
 سوی طلب ما بسته بودیم عهد و پیمان

 هم وادی عشق را این اول قدم بود
 در وادی اول من در حسرت و آه 
 غافل كه او در وادی آخر فنا بود 
ماندم تنها رهسپار وادی عشق 

 طی طریق بی رهنما هر دم جفا بود 
 یا رب شود این رهنما از بهر یاری 
دستم بگیرد آخر او یك آشنا بود

همیش��ه از ش��هید می خواهم برای همه دعا كنند چون 
یقین دارم همیشه حضور دارند، می شنوند و آگاه هستند. 
سیدحسین مهربان بود. بی شك آدم های مهربان بعد از 
مرگشان هم مهربان هستند. حتی مهربانی شان وسعت 

پیدا می كند و عمیق تر می شود.«

ثانیههارادرانتظاربازگشتسیدحسیننفسمیکشم
گزارش»جوان«ازحضوردرمنزلشهیدسیدحسینآقاییازشهدایجاویداالثروهمکالمیباهمسرش

سالهابالتکلیفبودیمونمیدانستیمهمسرمرااسیربنامیم،مفقوداالثریا...
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