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

حس�ين همراه س�ه برادر ديگرش راهي
شده بود .رفتن بچهها يكي بعد از ديگري
و ش�نيدن م�ارش عملي�ات نگرانترمان
ميكرد اما به راهي كه بچهها انتخاب كرده
بودن�د اعتقاد داش�تيم و همراهي ش�ان
ميكرديم .حس�ين تازه  18س�ال داشت
كه ش�هيد ش�د .گفتيم تو بم�ان چند بار
رفتي .گفت اين بار ب�روم ميآيم دفترچه
خدمتم را ميگي�رم و جبهه ميروم .رفت
و در  15آب�ان  62در عملي�ات والفج�ر 4
پنجوين ع�راق كنار ب�رادرش محمدعلي
به فاصله كمي از هم به ش�هادت رسيدند

 2فرزندميكجا
و به فاصله كمي ازهم
شهيدشدند

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

صغري خيل فرهنگ
ديدار با خانواده ش�هدا حال و هواي خوبي به دلمان و صفايي به قلممان ميدهد .اي�ن بار هم راهي عباسآباد
كرج ميش�ويم تا با «مرواريد زارعين عليآبادي» مادر ش�هيدان حس�ين و محمدعلي زارعين به گفتوگو
بنش�ينيم .مادري كه چهار پس�ر خانهاش را براي دفاع از اسالم راهي كرد و مادر دو ش�هيد و يك جانباز شد.
حس�ين و محمدعلي هر دو در يك روز و در يك عمليات به ش�هادت رس�يدند اما پيكر حس�ين با چند روز
تأخير به خانه برگشت تا مادر براي همين ايام هم كه شده طعم مادر مفقوداالثري را هم بچشد .براي آشنايي
با سيره و زندگي و منش ش�هيدان حس�ين و محمدعلي زارعين كه در  15آبان  62در عمليات والفجر 4يكي
پس از ديگري آس�ماني ش�دند ،گزارش و گفتوگوي ما با مادرش�ان مرواريد زارعين عليآبادي را بخوانيد.
لهجه شيرين يزدي
همين كه زنگ خانه را زديم مادري با چادر رنگي و چهرهاي
مهرب��ان در را به رويمان گش��ود .نگاهش پ��ر از مهر بود.
خوشامدگويي اين مادر با لهجه شيرين يزدي چنان به دلمان
نشست كه ما را مبهوت صميميت خود كرد .كمي آن طرفتر
در بهترين جاي خانه ،ميزي كه روي آن با عكس همسر و
دو فرزند شهيدش مزين شده بود ،ديده ميشد .گويي همه
تعلقات خاطر و زيباييهاي زندگياش را قاب گرفته و هر روز
با نگاههاي مهربان و مادرانه مرورشان ميكرد و غبار دلتنگي
را با اشك و نوازش از رويشان ميزدود.
مرواريد زارعين عليآبادي مادر شهيدان با اينكه مدت كمي
از عمل چشمهايش ميگذشت ،اما پذيرايمان شد و با شوق
زيادي از فرزندان ش��هيدش محمدعلي و حسين زارعين
سخن گفت .بيهيچ تعارفي كنارش نشستم تا او راوي باشد
و من ( انشاءاهلل) بتوانم لحظات زيباي زندگي او و فرزندان
شهيدش را با قلم و دوربين ثبت كنم .با اينكه لهجهاش خبر
از اصالتش ميداد اما براي اطمينان خاطر از او خواس��تم از
خود و خانوادهاش برايم بگويد« :من  75س��ال دارم و اهل
يزد هستم .شش فرزند دارم .دو دختر و چهار پسر 60 .سال
است كه ساكن عباسآباد كرج هستيم .بچههايم هم ساكن
همين جا هستند».
ابو شهدا غالمرضا
سراغ قاب عكس پدر ش��هيدان كه كنار عكس شهداست
ميروم و ميپرسم ايشان چه زماني به رحمت خدا رفتند؟
مادر نگاهي عاش��قانه به قاب عكس ميان��دازد و با لبخند
پرمعنايي پاسخ ميدهد« :دو سال و نيم ميشود كه مرا تنها
گذاشته و پيش بچهها رفته است .زمان ما رسم بود دخترها
خيل��ي زود ازدواج ميكردن��د .من ه��م زود ازدواج كردم.
غالمرضا پسرخالهام بود و كشاورزي ميكرد و زندگيمان
از راه كشاورزي ميگذش��ت .مدتي هم دامداري داشتيم.

حاج آقا خيلي به رزق حالل اهميت م��يداد .ميگفت هر
لقمهاي كه وارد سفره ما ميش��ود بايد حالل باشد .اعتقاد
زيادي به اين داشت كه عاقبت بخيري درهمين سفره حالل
و رزقي اس��ت كه با زحمت به دس��ت ميآيد .براي همين
در اين مدت كه كار كش��اورزي و دامداري را انجام ميداد
خمس و زكات و سهم امام را ميداد .دوست داشت بچهها
تربيت ديني و امام حسيني داشته باشند .پدر خود من هم
كشاورز بود .شايد آن زمان سواد و علم ديني مردم باال نبود
اما اعتقادات زيادي داشتند و اجازه نميدادند مال حرام وارد
زندگيشان شود».
حكم اعدام !
حرفهايمان به روزهاي انقالب و آمدن امام خميني(ره)
كه ميرس��د مادر با ش��ادي ش��روع به روايت خاطرات و
شيطنتهاي ش��هدا در آن روزها ميكند« :بچهها خيلي با
دل و جرئت بودند .خيلي كاره��ا ميكردند اما زياد در خانه
از اقدامات و كارهايشان حرفي نميزدند كه ما نگران نشويم.

ما هم جسته گريخته از آنها ميشنيديم كه اعالميههاي امام
را به مدرسه ميبرند و پخش ميكنند .براي ادامه تحصيل
به مدارس كرج رفته بودند كه گويا س��اواك درتعقيبشان
بود و آنها فرار ميكنند .بعده��ا به ما گفتند كه اعالميهها و
كتابي را كه همراه داش��تند در ميان راه داخل باغي ريخته
و فرار كرده بودند .اگر با آن عكسها و اعالميهها دس��تگير
ميشدند اعدامشان ميكردند .الحمدهلل انقالب به پيروزي
رسيد و بعد هم با تشكيل بس��يج عضو بسيج شدند و بعد از
مدتي حضور و فعاليت گسترده به جبهه رفتند».
 2شهيد و يك جانباز
حال و ه��واي خانه زارعينه��ا در روزه��اي آغازين جنگ
تحميلي شنيدني اس��ت .مادر با حالتي خاص آن روزها را
برايمان روايت ميكند« :بچهها در بس��يج حضوري فعال
داش��تند و در جريان آمار و اطالعات حمله و تجاوز بعثيها
به كشور بودند .وقتي جنگ ش��روع شد پسرها يكي پس از
ديگري راهي شدند .به هركدامشان ميگفتم تو نرو ،بمان
برادرت رفته است ،ميگفت اگر بيايي و ببيني كه چه خبر
است خودت هم ميآيي! ناموس ما در خطر است .ما چطور
در خانه بنشينيم ».آن زمان كارمان كشاورزي و دامداري
بود و به نيروي كار نياز داش��تيم ،اما هر چهار پسرم رفتند.
گفتم برويد به سالمت و من ماندم و حاج آقا .ديديم نميشود

دست روي دست بگذاريم .رفتيم ستاد پشتيباني و شروع
به امدادرساني پشت جبهه و جمع آوري كمكهاي مردمي
كرديم .اگر كوپني داش��تيم يا كاالي��ي ميخريديم بچهها
ميگفتند م��ادر يكي بردار و باقي را جبهه بفرس��ت .آنقدر
سرمان گرم كار و جبهه شده بود كه نميدانستيم كدامشان
ميرود و كدامشان ميآيد .در نهايت هم پسرم حسن جانباز
شد و محمدعلي و حسين به شهادت رسيدند».
بنيصدر خائن
س��راغ اولين رزمنده خان��ه را كه ميگيرم م��ادر به عكس
محمدعلي خيره ميش��ود و ميگويد« :محمدعلي ابتدا به
خدمت سربازي اعزام شد .اهواز رفت و از خدمت هم مجددا ً
داوطلبانه به جبهه رفت .از نيروهاي ستاد جنگهاي نامنظم
شهيد چمران بود .يك بار كه خدمت بود ،مجروح شد .وقتي
به خانه آمد به من حرفي نزد اما دستهاي باندپيچياش را
كه ديدم گفتم ،چكاركردي با خودت؟ مجروح شدي؟ نگاهي
به من انداخت و گفت نه مادر جان تا آمدم در كمپوت را باز
كنم دستم را بريدم.
همان لحظه د ِر خانه را زدند ،رفتم در را باز كردم ديدم نامه
محمدعلي از جبهه آمده ،ب��ا خنده گفتم مادر جان خودت
كه زودتر از نامهات رس��يدي! حاال بايد خ��ودت هم برايم
بخواني .كمي بعد متوجه زخم پايش شدم ،گفتم چرا پايت

بچهه�ا خيل�ي ب�ا دل و جرئ�ت بودن�د.
خيل�ي كاره�ا ميكردن�د ام�ا زي�اد در
خان�ه از اقدام�ات و كارهايش�ان حرفي
نميزدن�د كه م�ا نگ�ران نش�ويم .ما هم
جس�ته گريخته از آنها ميش�نيديم كه
اعالميههاي امام را به مدرس�ه ميبرند و
پخش ميكنن�د .براي ادام�ه تحصيل به
مدارس كرج رفته بودند كه گويا س�اواك
درتعقيبش�ان ب�ود و آنها ف�رار ميكنند

را بستهاي؟ گفت شب بود .كفش پايم نبود قوطي كنسرو را
نديدم پايم بريد .برادرش را فرس��تادم باند و بتادين بخرد.
بعد به خانه عمويش حس��ين كه دو س��ال بعد از شهادت
بچهها شهيد ش��د ،رفتیم .اجازه ندادند من اين كار را كنم.
عمويش در اتاق را بس��ت تا من نبينم و ناراحت نشوم .بعد
باندپيچيهاي محمدعلي را عوض كرد .شكم ،شانه ،رودهها
و دست و پايش بدجور مجروح شده بود».
مادر ادامه ميدهد« :محمدعلي خيلي دانا و بصير بود .وقتي
تلويزيون رئيسجمهور بنيصدر را نشان ميداد ميگفت بابا
ف را نزن يك
اين منافق اس��ت .پدرش ميگفت بابا اين حر 
وقت ميگيرنت .ميگفت نه منافق است حاال شما بعدا ًمتوجه
ميشويد و بعدها پدرش فهميد چطور آدمي است .سه ماه هم
داوطلب رفت گروه دكتر چمران .وقتي به مرخصي ميآمد از
خوبيها و خوشيها و راحتي جبهه برايم ميگفت .هرمرتبه
هم كه به مرخصي ميآمد خودش را به بچههاي پايگاه بسيج
ميرساند .ميگفتم بيا خانه من ناهار و شام درست كردم بيا
دور هم باشيم .مرتبه آخري كه محمدعلي و حسين از جبهه
آمدند پنج روز مرخصي داشتند ،تمام پنج روز را پايگاه رفتند.
ناهار خودشان درست ميكردند و ميخوردند .ميگفتيم بابا
بياييد خانه ناهار درست كردم بخوريد .ميگفتند نه اگر زياد
پيش هم بمانيم مهر و محبت همديگر وابستگي بيش از حد
ميآورد .بعد نميتوانيم از شما دل بكنيم».
مرد جبهه و جنگ
مادر ش��هيد اينگونه ميافزايد« :محمدعلي كه از سربازي
آمد گفت من ميخواهم جبهه بروم .ب��ه پدرش گفتم اين
بچه خجالت ميكشد بگويد زن ميخواهد ما دامادش كنيم.
همراه پدرش يزد رفتيم و يك دختر محجوب و مؤمنهاي را
عقد كرديم و با خودمان به عباسآباد آورديم .محمدعلي از
زمان عقد تا شهادتش كه هشت ماه طول كشيد در خانه بند
نبود .به همس��رش گفته بود من مرد جبهه و بسيج هستم.
او هم پذيرفته بود .آخرين باري كه محمدعلي را رهس��پار
جبهه كردم همه فاميل جمع شده بودند .عموها ،زن عموها،
پسرعموها ،برادر و همسر برادرش .بعد رفتند سپاه كرج و از
آنجا به جبهه اعزام شد».
والفجر  4مشهدالشهدا
مادر درباره شهادت دو فرزندش ميگويد« :حسين همراه سه
برادر ديگرش راهي شده بود .رفتن بچهها يكي بعد از ديگري
و شنيدن مارش عمليات نگرانترمان ميكرد اما به راهي كه
بچهها انتخاب كرده بودند اعتقاد داش��تيم و همراهي شان
ميكرديم .حسين تازه  18سال داشت كه شهيد شد .گفتيم
تو بمان چند بار رفتي .گفت اين بار ب��روم ميآيم دفترچه
خدمتم را ميگيرم و جبهه ميروم .رفت و در  15آبان  62در
عمليات والفجر  4پنجوين عراق كنار برادرش محمدعلي به
فاصله كمي از هم به شهادت رسيدند».
 2كبوتر با يك بال
تصور شهادت دو برادر رزمنده و همرزم در يك روز و در يك
عمليات سخت بود اما گويي خدا دعاي مادر شهيدان را آمين
گفته باش��د تا به يكباره خبر ش��هادت فرزندانش را بشنود.
مرواريد زارعين از چگونگي شنيدن خبر شهادت فرزندانش
ميگويد« :هميشه ميگفتم اگر كسي بيايد و خبر شهادت
بچهها را به من بدهد ،با او برخورد ميكنم .انگار خدا صداي
من را شنيد و ميدانست تاب شهادت يكي بعد از ديگري را
ندارم هر دو را با هم پيش خودش برد .دو كبوتري كه با يك
بال به پرواز درآمدند .محمدعلي با چهار تا از دوستانش كه
همكالسي هم بودند ،به جبهه رفت .اگر آنها زودتر ميآمدند
من س��ريع ميرفتم پيشش��ان و ميگفتم چرا محمدعلي
نيامده .يا سراغ حسين را گاهي از همرزمانش ميگرفتم .هر

چند شنيدن خبر شهادت فرزندانم خيلي سخت بود اما آن
كسي كه بايد كمك كند ،كمك كرد .قربان حضرت فاطمه
(س) صبر و توان و طاقتم داد و الحمدهلل توانس��تيم تحمل
كنيم .حاال هم ميتوانيم تحمل كنيم اما خيلي سخت بود.
خدا روحشان را شاد كند و ما را شفاعت كنند و دستمان را
بگيرند».
حسين و محمدعلي
هميشه روايت و بازخواني خاطرات خانواده شهيد به لحظات
شهادت دردانههايش��ان كه ميرسد ،سخت ميشود .همه
دنيا گويي در يك لحظه روي سرت هوار شود و راهي براي
فرار نداشته باشي! نفس در س��ينهات حبس شود و قلبت
ناآرام بتپد.
اينجاس��ت كه مادر بايد از شهادت ش��هيدان محمدعلي و
حس��ين برايمان بگويد .كلماتي كه ميان بغضهايش خرد
خرد و بند بند ب��ه گوش جانمان ميرس��د ،اينگونه بازگو
ميشود« :محمدعلي و حس��ين و پسرعموي ديگرشان در
عمليات والفجر  4با هم همرزم بودند.
در ميانه نبرد ،محمدعلي خودش را به پسرعمويش ميرساند
و ميپرسد بچهها ميگويند حسين شهيد شده است؟ او هم
نگاهي ب��ه محمدعلي ميان��دازد و ميگويد من همراهش
بودم .آر پي جي به مين اصابت و موج انفجار چند تا از بچهها
را به اين سو و آن س��و پرتاب كرد و حسين هم شهيد شد.
دندانهايش كنده و صورتش مثل ذغال شده بود .محمدعلي
با شنيدن خبر ش��هادت برادرش چفيهاش را باز ميكند و
پاي زخمياش را ميبن��دد .همين كه خودش را باالي تپه
ميرساند تركش آرپيجي از پشت به قلبش اصابت ميكند و
همان جا شهيد ميشود .گويي حسين رسم رفاقت و برادري
را ادا كرده و نگذاش��ته بود دوري و حسرت شهادت به دل
محمدعلي كه مدتها لباس رزم و جهاد بر تن داشت ،بماند.
آري حس��ين و محمدعليام در پانزدهمين روز از آبان 62
در پنجوين عراق در عمليات والفجر 4به شهادت رسيدند.
حسين قبل از محمدعلي به شهادت رسيد ،اما پيكرش بعد
از محمدعلي به ما تحويل داده شد».
پيكر مفقوداالثر حسين
گويي طعم تلخ چشم انتظاري و مفقوداالثري به كام دل مادر
شهيد نشسته است .او از چشم انتظاري آمدن پيكر حسينش
ميگويد« :خبر شهادتشان كه در يك روز و يك عمليات داده
شد ،چشم انتظار مانديم تا پيكرهايشان هم برسد .ابتدا پيكر
محمدعلي را آوردند .نميدانم حسين ادب كرده بود كه ابتدا
برادر بزرگتر پا در خانه بگذارد يا اينكه خواست خدا بر اين بود
كه براي لحظاتي هم كه شده حس و حال مادر مفقوداالثري را
هم تجربه كنم .پيكر محمدعلي آمد و مهمانهايي كه از يزد
و اطراف به خانهمان ميآمدند تا تسليخاطر باشند .بيتاب
و حيران نيامدن حسين بودم كه شب دوم خوابش را ديدم.
سه بانوي مش��كيپوش آمدند و كنارم نشستند .نامم را صدا
كردند و گفتند حسين آمده! گفتم كو دورش بگردم .بدهيد
من او را ببينم .گفتند شما زياد بيتابي و گريه ميكنيد بايد
قول بدهيد آرامتر باش��يد .در خواب قس��م يادكردم و گفتم
گريه نميكنم ،بگذاريد بچهام را ببينم .همين شد ،دو سه روز
بعد خبر آمد كه پيكر حسين هم در راه است .بعد از آمدن و
استقبال باشكوه مردمي پيكر حسين را كنار برادر شهيدش
در بيبي سكينه(س) به خاك سپرديم».
شهداي صالح
مادر بيآنكه سؤالي بپرسيم ميرود سراغ تعريف و تمجيد
از ش��هدايش كه بحق اگر نيك و شايسته نبودند با شهادت
عاقبت بخير نميشدند .ميگويد« :بچهها همه خوب بودند
و صالح .اما محمدعلي و حسين خاصتر بودند .در يك جمله
بگويم بس��يار خوب بودند .احترام زيادي به من و پدرشان
ميگذاشتند .حسين ماش��اءاهلل قد و هيكلش درشت بود و
كسي باورش نميشد حسين از محمدعلي كوچكتر باشد.
همسرم در سن  85سالگي به رحمت خدا رفت .ايشان فعال
فرهنگي بود .در تمام صحنههاي مهم و حساس اجتماعي
حضور داشت».
در آخر همكالميم��ان از مادر ش��هيد ميخواهيم هرچه
دوس��ت دارد برايمان بگويد« :هميش��ه گفتم كشورمان
بهترين اس��ت اگر مس��ئوالني دلسوز باال س��رش باشند.
گراني ،تورم و سختي هست اما همه مردم پاي اين انقالب
ايس��تادند .مردم در ميدان بودند .هميش��ه اينط��ور بوده.
اميدوارم مسئوالن هم اهل ايمان باشند و گره از مشكالت
مردم باز كنند .كمي هم دلگيرم از كساني كه حجابشان را
حفظ نميكنند و اهل رعايت نيستند .ما خونهاي زيادي
داده و خون دلهاي زيادي هم خوردهايم .كاش كمي هواي
دل خانواده شهدا را داشته باشند .يادمان نرود كه پايداري و
صالبت اين مملكت و امنيتش مرهون خون شهداست».
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