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  صغري خيل فرهنگ
ديدار با خانواده ش�هدا حال و هواي خوبي به دلمان و صفايي به قلم مان مي دهد. اي�ن بار هم راهي عباس آباد 
کرج مي ش�ويم تا با »مرواريد زارعين علي آبادي« مادر ش�هيدان حس�ين و محمدعلي زارعين به گفت وگو 
بنش�ينيم. مادري که چهار پس�ر خانه اش را براي دفاع از اسالم راهي کرد و مادر دو ش�هيد و يک جانباز شد.  
حس�ين و محمدعلي هر دو در يک روز و در يک عمليات به ش�هادت رس�يدند اما پيكر حس�ين با چند روز 
تأخير به خانه برگشت تا مادر براي همين ايام هم که شده طعم مادر مفقوداالثري را هم بچشد.  براي آشنايي 
با سيره و زندگي و منش ش�هيدان حس�ين و محمدعلي زارعين که در 15 آبان 62 در عمليات والفجر4 يكي 
پس از ديگري آس�ماني ش�دند، گزارش و گفت وگوي ما با مادرش�ان مرواريد زارعين علي آبادي را بخوانيد.

 2 فرزندم يكجا 
و به فاصله كمي از هم 

شهيد شدند

گزارش »جوان« از حضور در منزل شهيدان
حسين و محمدعلي زارعين و گفت وگو با مادر شهيدان 

بچه ه�ا خيل�ي ب�ا دل و جرئ�ت بودن�د. 
خيل�ي کاره�ا مي کردن�د ام�ا زي�اد در 
خان�ه از اقدام�ات و کارهايش�ان حرفي 
نمي زدن�د که م�ا نگ�ران نش�ويم. ما هم 
جس�ته گريخته از آنها مي ش�نيديم که 
اعالميه هاي امام را به مدرس�ه مي برند و 
پخش مي کنن�د. براي ادام�ه تحصيل به 
مدارس کرج رفته بودند که گويا س�اواك 
درتعقيبش�ان ب�ود و آنها ف�رار مي کنند

حس�ين همراه س�ه برادر ديگرش راهي 
شده بود. رفتن بچه ها يكي بعد از ديگري 
و ش�نيدن م�ارش عملي�ات نگران تر مان 
مي کرد اما به راهي که بچه ها انتخاب کرده 
بودن�د اعتقاد داش�تيم و همراهي ش�ان 
مي کرديم. حس�ين تازه 18 س�ال داشت 
که ش�هيد ش�د. گفتيم تو بم�ان چند بار 
رفتي. گفت اين بار ب�روم مي آيم دفترچه 
خدمتم را مي گي�رم و  جبهه مي روم. رفت 
و در 15 آب�ان 62 در عملي�ات والفج�ر 4 
پنجوين ع�راق کنار ب�رادرش محمدعلي 
به فاصله کمي از هم به ش�هادت رسيدند

  لهجه شيرين يزدي
همین که زنگ خانه را زدیم مادري با چادر رنگي و چهره اي 
ــر از مهر بود.  ــود. نگاهش پ ــان در را به روي مان گش مهرب
خوشامدگویي این مادر با لهجه شیرین یزدي چنان به دلمان 
نشست که ما را مبهوت صمیمیت خود کرد. کمي آن طرف تر 
در بهترین جاي خانه، میزي که روي آن با عکس همسر و 
دو فرزند شهیدش مزین شده بود، دیده مي شد. گویي همه 
تعلقات خاطر و زیبایي هاي زندگي اش را قاب گرفته و هر روز 
با نگاه هاي مهربان و مادرانه مرورشان مي کرد و غبار دلتنگي 

را با اشک و نوازش از روي شان مي زدود. 
مروارید زارعین علي آبادي مادر شهیدان با اینکه مدت کمي 
از عمل چشم هایش مي گذشت، اما پذیراي مان شد و با شوق 
ــهیدش محمدعلي و حسین زارعین  زیادي از فرزندان ش
سخن گفت. بي هیچ تعارفي کنارش نشستم تا او راوي باشد 
و من ) ان شاءاهلل( بتوانم لحظات زیباي زندگي او و فرزندان 
شهیدش را با قلم و دوربین ثبت کنم. با اینکه لهجه اش خبر 
ــتم از  از اصالتش مي داد اما براي اطمینان خاطر از او خواس
ــال دارم و اهل  خود و خانواده اش برایم بگوید: »من 75 س
یزد هستم. شش فرزند دارم. دو دختر و چهار پسر. 60 سال 
است که ساکن عباس آباد کرج هستیم. بچه هایم هم ساکن 

همین جا هستند.«
  ابو شهدا غالمرضا

ــهیدان که کنار عکس شهداست  سراغ قاب عکس پدر ش
مي روم و مي پرسم ایشان چه زماني به رحمت خدا رفتند؟ 
ــدازد و با لبخند  ــقانه به قاب عکس مي ان مادر نگاهي عاش
پرمعنایي پاسخ مي دهد: »دو سال و نیم مي شود که مرا تنها 
گذاشته و پیش بچه ها رفته است. زمان ما رسم بود دخترها 
ــم زود ازدواج کردم.  ــد. من ه ــي زود ازدواج مي کردن خیل
غالمرضا پسرخاله ام بود و کشاورزي مي کرد و زندگي مان 
ــت. مدتي هم دامداري داشتیم.  از راه کشاورزي مي گذش

ــي داد. مي گفت هر  حاج آقا خیلي به رزق حالل اهمیت م
ــود باید حالل باشد. اعتقاد  لقمه اي که وارد سفره ما مي ش
زیادي به این داشت که عاقبت بخیري درهمین سفره حالل 
ــت مي آید. براي همین  ــت که با زحمت به دس و رزقي اس
ــاورزي و دامداري را انجام مي داد  در این مدت که کار کش
خمس و زکات و سهم امام را مي داد. دوست داشت بچه ها 
تربیت دیني و امام حسیني داشته باشند. پدر خود من هم 
کشاورز بود. شاید آن زمان سواد و علم دیني مردم باال نبود 
اما اعتقادات زیادي داشتند و اجازه نمي دادند مال حرام وارد 

زندگي شان شود.«
  حكم اعدام !

حرف هاي مان به روزهاي انقالب و آمدن امام خمیني)ره(
ــروع  به روایت خاطرات و  ــادي ش ــد مادر با ش که مي رس
ــهدا در آن روزها مي کند: »بچه ها خیلي با  شیطنت هاي ش
ــا مي کردند اما زیاد در خانه  دل و جرئت بودند. خیلي کاره
از اقدامات و کارهایشان حرفي نمي زدند که ما نگران نشویم. 

ما هم جسته گریخته از آنها مي شنیدیم که اعالمیه هاي امام 
را به مدرسه مي برند و پخش مي کنند. براي ادامه تحصیل 
ــاواک درتعقیبشان  به مدارس کرج رفته بودند که گویا س
ــا به ما گفتند که اعالمیه ها و  بود و آنها فرار مي کنند. بعد ه
ــتند  در میان راه داخل باغي ریخته  کتابي را که همراه داش
ــتگیر  و فرار کرده بودند. اگر با آن عکس ها و اعالمیه ها دس
مي شدند اعدام شان مي کردند. الحمدهلل انقالب به پیروزي 
ــیج عضو بسیج شدند و بعد از  رسید و بعد هم با تشکیل بس

مدتي حضور و فعالیت گسترده به جبهه رفتند.«
  2 شهيد و يک جانباز

ــاي آغازین جنگ  ــا در روزه ــواي خانه زارعین ه حال و ه
ــت. مادر با حالتي خاص آن روزها را  تحمیلي شنیدني اس
ــیج حضوري فعال  برایمان روایت مي کند: »بچه ها در بس
ــتند و در جریان آمار و اطالعات حمله و تجاوز بعثي ها  داش
ــروع شد پسر ها یکي پس از  به کشور بودند. وقتي جنگ ش
دیگري راهي شدند. به هرکدام شان مي گفتم تو نرو، بمان 
برادرت رفته است، مي گفت اگر بیایي و ببیني که چه خبر 
است خودت هم مي آیي! ناموس ما در خطر است. ما چطور 
در خانه بنشینیم.« آن زمان کارمان کشاورزي و دامداري 
ــتیم، اما هر چهار پسرم رفتند.  بود و به نیروي کار نیاز داش
گفتم بروید به سالمت و من ماندم و حاج آقا. دیدیم نمي شود 

دست روي دست بگذاریم. رفتیم ستاد پشتیباني و شروع 
به امدادرساني پشت جبهه و جمع آوري کمک هاي مردمي 
ــي مي خریدیم بچه ها  ــتیم یا کاالی کردیم. اگر کوپني داش
ــت. آنقدر  ــادر یکي بردار و باقي را جبهه بفرس مي گفتند م
سرمان گرم کار و جبهه شده بود که نمي دانستیم کدام شان 
مي رود و کدام شان مي آید. در نهایت هم پسرم حسن جانباز 

شد و محمدعلي و حسین به شهادت رسیدند.«
  بني صدر خائن

ــادر به عکس  ــه را که مي گیرم م ــراغ اولین رزمنده خان س
ــود و مي گوید: »محمدعلي ابتدا به  محمدعلي خیره مي ش
خدمت سربازي اعزام شد. اهواز رفت  و از خدمت هم مجدداً 
داوطلبانه به جبهه رفت. از نیروهاي ستاد جنگ هاي نامنظم 
شهید چمران بود. یک بار که خدمت بود، مجروح شد. وقتي 
به خانه آمد به من حرفي نزد اما دست هاي باندپیچي اش را 
که دیدم گفتم، چکارکردي با خودت؟ مجروح شدي؟ نگاهي 
به من انداخت و گفت نه مادر جان تا آمدم در کمپوت را باز 

کنم دستم را بریدم. 
همان لحظه دِر خانه را زدند، رفتم در را باز کردم دیدم نامه 
ــا خنده گفتم مادر جان خودت  محمدعلي از جبهه آمده، ب
ــودت هم برایم  ــیدي! حاال باید خ که زودتر از نامه ات رس
بخواني. کمي بعد متوجه زخم پایش شدم، گفتم چرا پایت 

را بسته اي؟ گفت شب بود. کفش پایم نبود قوطي کنسرو را 
ــتادم باند و بتادین بخرد.  ندیدم پایم برید. برادرش را فرس
ــال بعد از شهادت  ــین که دو س بعد به خانه عمویش حس
ــد، رفتیم.  اجازه ندادند من این کار را کنم.  بچه ها شهید ش
ــت تا من نبینم و ناراحت نشوم. بعد  عمویش در اتاق را بس
باندپیچي هاي محمدعلي را عوض کرد. شکم، شانه، روده ها 

و دست و پایش بدجور مجروح شده بود.«
مادر ادامه مي دهد: »محمدعلي خیلي دانا و بصیر بود. وقتي 
تلویزیون رئیس جمهور بني صدر را نشان مي داد مي گفت بابا 
ــت. پدرش مي گفت بابا این حرف  را نزن یک  این منافق اس
وقت مي گیرنت. مي گفت نه منافق است حاال شما بعداً متوجه 
مي شوید و بعدها پدرش فهمید چطور آدمي است. سه ماه هم 
داوطلب رفت گروه دکتر چمران. وقتي به مرخصي مي آمد از 
خوبي ها و خوشي ها و راحتي جبهه برایم مي گفت. هرمرتبه 
هم که به مرخصي مي آمد خودش را  به بچه هاي پایگاه بسیج 
مي رساند. مي گفتم بیا خانه من ناهار و شام درست کردم بیا 
دور هم باشیم. مرتبه آخري که محمدعلي و حسین از جبهه 
آمدند پنج روز مرخصي داشتند، تمام پنج روز را پایگاه رفتند. 
ناهار خودشان درست مي کردند و مي خوردند. مي گفتیم بابا 
بیایید خانه ناهار درست کردم بخورید. مي گفتند نه اگر زیاد 
پیش هم بمانیم مهر و محبت همدیگر وابستگي بیش از حد 

مي آورد. بعد نمي توانیم از شما دل بکنیم.« 
  مرد جبهه و جنگ

ــهید اینگونه مي افزاید: »محمدعلي که از سربازي  مادر ش
ــه پدرش گفتم این  آمد گفت من مي خواهم جبهه بروم. ب
بچه خجالت مي کشد بگوید زن مي خواهد ما دامادش کنیم. 
همراه پدرش یزد رفتیم و یک دختر محجوب و مؤمنه اي را 
عقد کردیم و با خودمان به عباس آباد آوردیم. محمدعلي از 
زمان عقد تا شهادتش که هشت ماه طول کشید در خانه بند 
ــرش گفته بود من مرد جبهه و بسیج هستم.  نبود. به همس
ــپار  او هم پذیرفته بود. آخرین باري که محمدعلي را رهس
جبهه کردم همه فامیل جمع شده بودند. عموها، زن عموها، 
پسرعموها، برادر و همسر برادرش. بعد رفتند سپاه کرج و از 

آنجا به جبهه اعزام شد.«
  والفجر 4 مشهدالشهدا

مادر درباره شهادت دو فرزندش مي گوید: »حسین همراه سه 
برادر دیگرش راهي شده بود. رفتن بچه ها یکي بعد از دیگري 
و شنیدن مارش عملیات نگران تر مان مي کرد اما به راهي که 
ــتیم و همراهي شان  بچه ها انتخاب کرده بودند اعتقاد داش
مي کردیم. حسین تازه 18 سال داشت که شهید شد. گفتیم 
ــروم مي آیم دفترچه  تو بمان چند بار رفتي. گفت این بار ب
خدمتم را مي گیرم و  جبهه مي روم. رفت و در 15 آبان 62 در 
عملیات والفجر 4 پنجوین عراق کنار برادرش محمدعلي به 

فاصله کمي از هم به شهادت رسیدند.«
  2 کبوتر با يک بال

تصور شهادت دو برادر رزمنده و همرزم در یک روز و در یک 
عملیات سخت بود اما گویي خدا دعاي مادر شهیدان را آمین 
ــهادت فرزندانش را بشنود.  ــد تا به یکباره خبر ش گفته باش
مروارید زارعین از چگونگي شنیدن خبر شهادت فرزندانش 
مي گوید: »همیشه مي گفتم اگر کسي بیاید و خبر شهادت 
بچه ها را به من بدهد، با او برخورد مي کنم. انگار خدا صداي 
من را شنید و مي دانست تاب شهادت یکي بعد از دیگري را 
ندارم هر دو را با هم پیش خودش برد. دو کبوتري که با یک 
بال به پرواز درآمدند.  محمدعلي با چهار تا از دوستانش که 
همکالسي هم بودند، به جبهه رفت. اگر آنها زودتر مي آمدند 
ــان و مي گفتم چرا محمدعلي  ــریع مي رفتم پیش ش من س
نیامده. یا سراغ حسین را گاهي از همرزمانش مي گرفتم.  هر 

چند شنیدن خبر شهادت فرزندانم خیلي سخت بود اما آن 
کسي که باید کمک کند، کمک کرد. قربان حضرت فاطمه 
ــتیم تحمل  )س( صبر و توان و طاقتم داد و الحمدهلل توانس
کنیم. حاال هم مي توانیم تحمل کنیم اما خیلي سخت بود. 
خدا روحشان را شاد کند و ما را شفاعت کنند و دستمان را 

بگیرند.« 
  حسين و محمدعلي

همیشه روایت و بازخواني خاطرات خانواده شهید به لحظات 
ــان که مي رسد، سخت مي شود. همه  شهادت دردانه هایش
دنیا گویي در یک لحظه روي سرت هوار شود و راهي براي 
ــینه ات حبس شود و قلبت  فرار نداشته باشي! نفس در س

نا آرام بتپد. 
ــهیدان محمدعلي و  ــت که مادر باید از شهادت ش اینجاس
ــین برایمان بگوید. کلماتي که میان بغض هایش خرد  حس
ــد، اینگونه بازگو  ــه گوش جان مان مي رس خرد و بند بند ب
ــین و پسرعموي دیگرشان در  مي شود: »محمدعلي و حس

عملیات والفجر 4 با هم همرزم بودند. 
در میانه نبرد، محمدعلي خودش را به پسرعمویش مي رساند 
و مي پرسد بچه ها مي گویند حسین شهید شده است؟ او هم 
ــدازد و مي گوید من همراهش  ــه محمدعلي مي ان نگاهي ب
بودم. آر پي جي به مین اصابت و موج انفجار چند تا از بچه ها 
ــو پرتاب کرد و حسین هم شهید شد.  را به این سو و آن س
دندان هایش کنده و صورتش مثل ذغال شده بود. محمدعلي 
ــهادت برادرش چفیه اش را باز مي کند و  با شنیدن خبر ش
ــدد. همین که خودش را باالي تپه  پاي زخمي اش  را مي بن
مي رساند ترکش آرپي جي از پشت به قلبش اصابت مي کند و 
همان جا شهید مي شود. گویي حسین رسم رفاقت و برادري 
ــته بود دوري و حسرت شهادت به دل  را ادا کرده  و نگذاش
محمدعلي که مدت ها لباس رزم و جهاد بر تن داشت، بماند. 
ــین و محمدعلي ام در پانزدهمین روز از آبان   62  آري حس
در پنجوین عراق در عملیات والفجر4 به شهادت رسیدند. 
حسین قبل از محمدعلي به شهادت رسید، اما پیکرش بعد 

از محمدعلي به ما تحویل داده شد.« 
  پيكر مفقوداالثر حسين

گویي طعم تلخ چشم انتظاري و مفقوداالثري به کام دل مادر 
شهید نشسته است. او از چشم انتظاري آمدن پیکر حسینش 
مي گوید: »خبر شهادت شان که در یک روز و یک عملیات داده 
شد، چشم انتظار ماندیم تا پیکر هایشان هم برسد. ابتدا پیکر 
محمدعلي را آوردند. نمي دانم حسین ادب کرده بود که ابتدا 
برادر بزرگ تر پا در خانه بگذارد یا اینکه خواست خدا بر این بود 
که براي لحظاتي هم که شده حس و حال مادر مفقوداالثري را 
هم تجربه کنم. پیکر محمدعلي آمد و مهمان هایي که از یزد 
و اطراف به خانه مان مي آمدند تا تسلي خاطر باشند.  بي تاب 
و حیران نیامدن حسین بودم که شب دوم خوابش را دیدم. 
ــکي پوش آمدند و کنارم نشستند. نامم را صدا  سه بانوي مش
کردند و گفتند حسین آمده! گفتم کو دورش بگردم. بدهید 
من او را ببینم. گفتند شما زیاد بي تابي و گریه مي کنید باید 
ــم یادکردم و گفتم  ــید. در خواب قس قول بدهید آرام تر باش
گریه نمي کنم ، بگذارید بچه ام را ببینم. همین شد، دو سه روز 
بعد خبر آمد که پیکر حسین هم در راه است. بعد از آمدن و 
استقبال باشکوه مردمي پیکر حسین را کنار برادر شهیدش 

در بي بي سکینه)س( به خاک سپردیم.« 
  شهداي صالح

مادر بي آنکه سؤالي بپرسیم مي رود سراغ تعریف و تمجید 
ــهدایش که بحق اگر نیک و شایسته نبودند با شهادت  از ش
عاقبت بخیر نمي شدند. مي گوید: »بچه ها همه خوب بودند 
و صالح. اما محمدعلي و حسین خاص تر بودند. در یک جمله 
ــیار خوب بودند. احترام زیادي به من و پدرشان  بگویم بس
ــاءاهلل قد و هیکلش درشت بود و  مي گذاشتند. حسین ماش
کسي باورش نمي شد حسین از محمدعلي کوچک تر باشد. 
همسرم در سن 85 سالگي به رحمت خدا رفت. ایشان فعال 
فرهنگي بود. در تمام صحنه هاي مهم و حساس اجتماعي 

حضور داشت.« 
ــهید مي خواهیم هرچه  ــان از مادر ش در آخر همکالمي م
ــه گفتم کشورمان  ــت دارد براي مان بگوید: »همیش دوس
ــرش باشند.  ــئوالني دلسوز باال س ــت اگر مس بهترین اس
گراني، تورم و سختي هست اما همه مردم پاي این انقالب 
ــور بوده.  ــه اینط ــتادند. مردم در میدان بودند. همیش ایس
امیدوارم مسئوالن هم اهل ایمان باشند و گره از مشکالت 
مردم باز کنند. کمي هم دلگیرم از کساني که حجابشان را 
حفظ نمي کنند و اهل رعایت نیستند. ما خون هاي زیادي 
داده و خون دل هاي زیادي هم خورده ایم. کاش کمي هواي 
دل خانواده شهدا را داشته باشند. یادمان نرود که پایداري و 

صالبت این مملکت و امنیتش مرهون خون شهداست.« 

    از راست:  برادران شهید حسین و محمد علی زارعین و عموی شهدا حسین زارعین
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