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88498481ارتباط با ما

حس��ين پس��ر خيلي خوبي بود و به من و پدر بزرگوارش 
احترام زيادي مي گذاش��ت. هميشه در نبودش از برادرش 
محسن مي خواست که مراقب من باشد. چهار فرزند دارم، 
حسين فرزند آخرم بود و عالقه خاصي به حسين داشتم. 
من ش��رايط خيلي س��ختي را براي بزرگ کردن و تربيت فرزندانم 
داش��تم. حس��ين از همان دوران کودکي مظلوم و صبور بود، خيلي 
ساده پوش و مرتب بود. يک خاطره از سادگي شهيد برايتان بگويم، 
چند روز قبل از شهادتش او را ديدم که شلوار شش جيبي که هميشه 
به تن داشت پوشيده است. آن را در آب رنگ مي انداخت تا فرسودگي 
ظاهرش کمتر نمايان شود، س��ؤال کردم چرا شلوار تازه نمي خري؟ 
نگاهي به من کرد و گفت: نمي خواهم اس��راف شود، هزينه اش را به 
جاي خودم براي نيازمندان صرف مي کنم، من مي دانستم که حسين 
بخشي از حقوق ماهانه خود را صرف فقرا مي کند. او هميشه ظاهري 
مذهبي و پوششي ساده داشت و در مس��ائل شرعي بسيار مقيد بود 
و به شدت از غيبت و تمس��خر ديگران ناراحت مي شد، به اقامه نماز 
اول وقت مقيد بود، نماز شب و نماز صبحش ترک نمي شد. دائم در 

راه مسجد و منزل بود. 
  زيادبهزيارتمزارشهداميرفت

 قبل از شهادتش با من براي اعزام به سوريه صحبت مي کرد و دنبال 
جلب رضايت من بود. او هميش��ه از شهادت سخن مي گفت. بارها به 
مزار شهدا مي رفت، من وابسته حسين بودم، تحمل دوري و از دست 

دادن حسين برايم سخت بود. 
خاطره ديگري از شهيد برايتان بگويم، چند روز قبل از شهادتش به 
من گفت: مادر اين مس��ير و راه سيدالشهدا )ع( چراغ مي خواهد، اگر 
من شهيد شوم روز قيامت شما با حضرت زهرا )س( مالقات مي کنيد، 
اش��ک در چش��م هايم حلقه زد. به من چند کتاب در مورد وصيت و 

زندگينامه ش��هدا معرفي کرد که از زبان مادران ش��هدا بود و گفت 
اينها را مطالعه کن. عالوه بر من حسين با پدرش هم رابطه  دوستانه 
و خاصي داش��ت. در انجام کارها خيلي به او کم��ک مي کرد و عالقه 

خاصي به پدرش داشت. 
 فعالاقتصادمقاومتيبود

محس��ن برادر بزرگتر حسين قبال وارد سپاه ش��ده بود و به او افتخار 
مي کردم که به هدفش رس��يده است. حس��ين نيز با الگو گرفتن از 
برادرش و فعاليت در کارهاي اقتصاد مقاومتي به اس��تخدام س��پاه 
پاسداران درآمد. حس��ين از همان آغاز ورود به سپاه و رفتن به دوره 
آموزش��ي کمتر ديده مي ش��د. حال و هواي عجيبي به خود گرفت، 
کم حرف شد، عشق به ش��هادتش دو چندان ش��د، هر دو فرزندم به 
خاطر مشغله کاري و مأموريت هاي متفاوت، کمتر در جمع خانواده 
حاضر مي شدند. دلتنگي هايم بيشتر مي شد، فقط روزهاي تعطيل که 
مي دانستم دور هم جمع مي شويم، غذاي مورد عالقه حسين را تهيه 
مي کردم، او بسيار کم خوراک بود. بار آخري که برايش ناهار تهيه و 
سفره را پهن کردم، حسين بلند شد و سفره را رها کرد. رفت و  وضو 

گرفت و گفت اول نماز بعد از غذا. 
 پيروسيرهشهدابود

حسين از دوران نوجواني حرف از شهادت مي زد، از 15 سالگي شروع 
به مطالعه کتاب هاي مربوط به س��يره و زندگينامه شهدا کرد. سعي 
مي کرد طوري رفتار کند که من وابسته اش نشوم، مدام التماس دعاي 
شهادت داشت. من هم به عنوان مادر، حس مادرانه داشتم و از اينکه 
فرزندم آشکارا دم از مرگ و شهادت مي زد، هميشه استرس داشتم. 
او را با سختي بزرگ کرده بودم، دوران کودکي تصادف سختي داشت 
که خدا او را دو بار به من داد. براي حسين منزلي مسکوني آماده کرده 
بوديم که ازدواج کند و سر و سامان بگيرد. بارها مي خواستيم براي او 
به خواستگاري برويم اما اجازه نمي داد. مي دانستم دليل خاصي دارد 
و به برادرش گفته بود من را با ازدواج وابسته کسي نکنيد. گفته بود 

بگذاريد به هدفم برسم، چه زود هم به هدفش رسيد. 
وقتي خبر شهادتش را ش��نيدم، به يکباره  کل خاطرات کودکي اش 

جلوي چشمانم ظاهر شد. 

 لبخندبرلبداشت
 خدا را شاکرم که به من لياقت مادر ش��هيد بودن را عنايت فرمود. به 
شهادت پسرم افتخار مي کنم، او به آرزويش رسيد اما خيلي دلتنگ نگاه 
و صدايش هس��تم. از خداي متعال طلب صبر مي کنم. روزي که پيکر 
حسين وارد شهر شد، برادرش پيشاني بند ياحسين)ع( و يا زهرا)س( 
را بر پيشاني و سينه او بس��ت. لبخند بر صورت حسين مشخص بود، 
همانجا حس��ين را تقديم و هديه کردم به سيدالش��هدا)ع( و حضرت 

زينب)س(. ان شاءاهلل راه فرزند شهيدم را با صالبت ادامه مي دهم. 
 انتقامسپاهازتروريستهاخوشحالکنندهبود

من ه��م همچون تم��ام مردم اي��ران از انتقام س��پاه پاس��داران از 
تروريست ها خوشحال شدم. خون پسرم باعث شد تا تعدادي ديگر 
از دشمنان نظام جمهوري س��المي به هالکت برسند و علي اکبر و 
ابوالفضل هاي ديگري لبيک گوي��ان آمادگي خود براي جهاد در راه 
خدا را اعالم کنند. ان شاءاهلل به  زودي زود بچه هاي سپاه پاسداران 
پرچم اسالم را با فرماندهي رهبر عزيزتر از جانم به دست صاحبش 

امام زمان )عج( بسپارند. 
 روزهايدلتنگياماست

هر روز که مي گذرد از نبود حس��ين بيش��تر دلتنگ مي شوم. خيلي 
دوست دارم عازم سفر کربال  شوم تا با زيارت حرمين شريف به آرامش 
بيشتري برسم. با گذشت اين روزها هر چند دلتنگ فرزندم هستم اما 
با ديدن دوستان هم مسجدي و هيئتي اش که اين روزها آماده حرکت 
به کربال هستند ياد حسين مي افتم و جاي خالي فرزندم را مي بينم. 
در پايان بايد عرض کنم خداوند متعال به هر کس��ي لياقت شهادت 
نمي دهد، شهيدان گلچين شدگان خداوند هستند. بهترين ها را خدا 
به عرش مي ب��رد، عزت مي دهد، آبرو مي دهد، ب��ه جايگاهي هجرت 
مي کنند که در شأن آنهاس��ت. وقتي به مزار شهداي دزفول مي روم 
مي بينم که روي مزار ش��هدا با قلم مو و رنگ، اسامي شهيدان پررنگ 
شده و جايگاه شهداي گمنام بازسازي و نورپردازي شده است. اينها 
کارهاي حسين است که در روزهاي آخر حتي گاهي شب ها هم کنار 
شهدا مي خوابيد تا کارها عقب نيفتد، يادگاري هايي است که از فرزندم 

برايم مانده است. 
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يونس پس��ر کوچکم بود. بچه اي باهوش و با استعدادي بود. هيچ 
تکبري نداشت، به غريبه و آش��نا احترام مي گذاشت،. هيچ وقت 
باعث رنجش خاط��ر من و پدرش و حتي خواهره��ا و برادرهايش 
نش��د. هميش��ه دنبال جلب رضايت من و پدرش و ديگر اعضاي 
خانواده اش بود، خيلي حرف گوش کن بود. با شوخ طبعي اش فضاي خانه را شاد 
مي کرد. گاهي که مريض احوال بودم، لباس هايم را مي شست و کارهاي خانه را 
انجام مي داد. هر وقت من يا بابايش مريض مي شديم تحمل نداشت، دنبال دکتر 
و درمان ما بود. حتي هر کدام از برادرها و خواهرهايش کاري داشتند يا مشکلي 
داشتند، هر کاري از دس��تش برمي آمد، انجام مي داد. براي بچه هاي آنها وقت 
مي گذاش��ت، آنها را به پارک و تفريح مي برد، براي آنها خريد مي کرد، مثل آنها 
بچه مي شد و با آنها بازي و سرگرمشان مي کرد. مرخصي هايش را طوري تنظيم 
مي کرد که کمک کار پدرش باشد يا وقتي ما به کمک او نياز داشتيم بتواند پيش 
ما باشد. به پدر و مادر ش��هدا خيلي احترام مي گذاشت و هر کاري مي توانست 

براي آنها انجام مي داد. 
 مشكيپوشامامحسين)ع(بود

ماه محرم مش��کي پوش امام حس��ين)ع( بود. حضور در مراس��م عزاداري ها و 
سينه زني هايش ترک نمي شد. اواخر شهريور سال گذشته يعني همين موقعي که 
امسال شهيد شد، من و خواهرهايش را به پابوس امام رضا )ع( برد. همزمان مراسم 
تشييع شهيد حججي در مشهد هم بود، براي طفل کوچک شهيد حججي خيلي 
گريه کردم. يونس در آن چند روز که مشهد بوديم، تنهايي مي رفت زيارت. روز 

تشييع شهيد حججي وقتي برگشت چشم هايش کاسه خون شده بود. 
رفيق صميمي اش براي ما تعريف کرد که شب قبل از شهادتش خيلي دلش گرفته 
بود. گفت برويم بيرون يه دوري بزنيم، بعد گفت براي من مرثيه و روضه حضرت 
رقيه را بگذار تا گوش کنم. مداحي که تمام شد شروع به تفسير آن کرد. گفت امام 
حسين از روز تاسوعا خارهاي کربال را جمع مي کرد که روز اسارت پاي حضرت 

رقيه )س( روي خارها نرود. پسرم امام حسين)ع( را خيلي دوست داشت. 
 يونسميآمدهمهخوشحالبوديم

هميشه نظرم به درگاه خدا بود، توکلم به خداست، بچه ام هديه خدا بود و 
حاال هر چه خدا صالح دانست، همان شد. اينکه پسرم شهيد شد شاکرم، 
افتخار مي کنم در راه امام حسين)ع( ش��هيد شد. پسرم نان حالل پدرش 
را خورد، لياقتش شهادت بود، يکي دو س��ال پيش هم خواب ديدم شهيد 
مي ش��ود، اما من مادرم، بچه ام را خيلي دوست داشتم، دلتنگش مي شوم. 
هر هفته را روزشماري مي کردم تا آخر هفته شود و او به خانه بيايد. وقتي 
مي آيد غذايي که دوست داشت درست مي کردم. من مريض احوال هستم، 
يک کليه من سالم است، مشکل قلبي و فشار خون دارم، زانوهايم ساييدگي 
شديد دارد اما وقتي يونس مي آمد و بقيه بچه ها جمع مي شدند، از ذوق و 
شوقي که داشتم مريضي هايم يادم مي رفت. وقتي از اهواز حرکت مي کرد 
به خواهرهايش مي گفت به پدر و مادر نگو که من در حال آمدن هس��تم تا 
نگران جاده و من نشوند تا خودم به خانه برسم. برايش پيراهن و کت و شلوار 

دامادي گرفته بوديم تا بعد از ماه  محرم و صفر دامادش کنيم. 
راه پس��رم روش��ن بود، مي خواستم ش��أن لباس پاس��داري اش را حفظ کنم. 
مي خواستم بگويم راه پس��رم را ادامه خواهم داد. راه ما راه حضرت زينب)س( 
است. يونس من در لباس پاسداري ادامه دهنده راه شهدا بود، نبايد بگذاريم خون 

شهدايمان پايمال بشود. 
 هميشهبرايرهبريدعاميکنم

بيشتر اوقات در خانه ما مجالس اهل بيت)ع( و روضه خواني برقرار است. همين 
تاسوعاي امسال هم مجلس داشتيم که يونس و همه بچه هايم هم حضور داشتند. 
هميشه در اين مجالس روضه سه دعا داشتم. اول سالمتي امام زمان)عج( و رهبر 
عزيزمان، بعد س��رافرازي ايران و نابودي دشمنانش و بعد هم عاقبت بخيري و 
سالمتي و عاقبت بخيري فرزندانم. در کنار تابوت پسرم هم همين دعاها را کردم، 
پرچم اسالم االن دست رهبر انقالب است. اگر ايشان نبودند معلوم نبود چه بر 

سر کشور مي آورند. 
 آمادهفداکاريهستيم

يونس و امثال يونس استعداد ها و ظرفيت هايي هس��تند که ما بايد در جاهاي 
مهم تر مثل فتح قدس از آنها استفاده کنيم، اين حادثه تروريستي را حتي بايد 
در مجامع بين المللي هم پيگيري کرد. البته در ايران اسالمي خانواده هاي شهدا 
آمادگي فداکاري بيشتر را هم دارند. پوشيدن لباس رزم شهيد يعني ما ايستاده ايم 

و دنباله روي شهدايمان هستيم. 
 مسئوالنبهوعدههاعملکنند

درخواستي هم از مسئوالن کشور داريم که اتفاقاً دغدغه شهيد عزيز ما هم بود 
و هميشه از اين مسئله دردمند بود و آن اينکه مسئوالن به مشکالت و نيازهاي 
مردم نجيب خوزستان رسيدگي کنند و به وعده هايي که مي دهند سريع عمل 
کنند. دشمن از همين مشکالت زيست محيطي و بيکاري و بي آبي جهت جذب 
عناصر سست پايه تالش مي کند، بايد به اين مردم شريف که در تمامي شرايط 
سخت پاي انقالب و نظام ايستادند خدمت کرد تا کورسوي اميد دشمنان ما به 
نااميدي کامل تبديل شود. خوزستان به تعبير حضرت امام دينش را به انقالب 
ادا کرد و همچنان در اين مسير خواهد بود و اينگونه حوادث هم آنها را در اين راه 
مصمم تر مي کند، همانگونه که در مراسم پر شکوه تشييع اين شهيدان آن را با 

صداي رسا به جهانيان اعالم کردند.  
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محمدطاها پسري فوق العاده مهربان و احساسي 
بود. بيشتر س��اعات ش��بانه روز کنار هم بوديم. 
چهار سال بيشتر نداشت، با هم بازي مي کرديم، 
برنامه هاي کودک و نوج��وان تلويزيون را با هم 
مي ديديم، س��ؤال ها و معماهاي کتاب هاي کودکانه را 
با هم جواب مي داديم. او هم در پختن ش��يريني به من 
کمک مي کرد، خالصه خيلي به من وابسته بود. گاهي 
به شوخي مي گفتم آنقدر به من مي چسبي که ميترسي 
نکند م��ادرت را بدزدند! براي همين اي��ن چند روز که 
طاهايم کنارم نيست انگار سال ها بر من گذشته است. 
هنوز نمي توانم باورکنم که ديگ��ر او را ندارم، نمي توانم 
باورکنم ديگر صبح از خواب بيدار نمي شود تا بيايد و با 
خنده سالم بدهد، دلتنگش هستم، خيلي دلم مي خواهد 

بار ديگر بغلش کنم و ببوسمش. 
 پايتيرخوردهدارم

اين پاي من که تير خورده، از انگشتان فاقد حرکت و 
حس است. االن همسرم پيگير درمان پاي من است. با 
توجه به اينکه در شهر ما امکانات درماني الزم موجود 
نيس��ت، مجبوريم روزانه براي پيگي��ري امور درماني 
به ش��هر اصفهان مراجعه کنيم. اميدوارم که از لحاظ 
جس��مي س��المتي کامل خود را به دس��ت آورم تا به 
ياري خدا در کنار همس��ر آرامش روح��ي و رواني هم 
به خانواده ما برگردد. اميدوارم بتوانم ادامه دهنده راه 

دردانه شهيدم باشم. 
 دعوتازمردمبرايحضوردرمراسم

براي محمدطاها در ش��هرهاي مختلف ايران مراسم 
گرفتند که از اعالم همدردي مردم قدرشناس ايران 
تشکر مي کنم. ما هم در نظر داريم بعد از آمادگي مزار 
محمدطاها در محله سيدالصالحه خاتون با همکاري و 
همراهي مسئوالن و مردم در استان اصفهان مراسمي 
در س��طح ملي برگزار کنيم که همين ج��ا از طريق 
روزنامه ش��ما از همه مردم ايران براي شرکت در آن 
مراسم دعوت به عمل مي آورم. البته ما در سوم آبان 
که سالروز تولد محمدطاها بود هم مراسم ويژه تولد 

برايش گرفتيم. 
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