
برخی کتاب ها هستند که خودشان بزرگ نیستند، اما بزرگی و عظمت افراد قابل ستایش را برمال 
می کنند. کتاب »خیابان تبریز؛ گذری بر زندگی و زمانه معلم شــهید قدرت اهلل چگینی« از دســته 
کتاب های خاطرات اســت که زندگینامه مسحورکننده شهید بزرگوار را دربر می گیرد. این خاطرات 
فی نفسه خواندنی و از سویی حقیقی و باورپذیر است. زیرا نگارنده، زندگینامه و آداب نیکو و پسندیده 
استاد شهید را از زبان دوستان و همراهان و شاگردانش روایت کرده است. گفته های این گروه افشاگر 
درونیات استاد است. به عبارتی برای درک بهتر چگینی کافی است او را از یارانش بشناسیم. خاطرات 
همراهان شهید از استاد شور و صفای عجیبی دارد. می توان گفت این دفترچه خاطرات آکنده از لحظات 

خاص زندگی شهید با دوستانش است. این لحظات استثنایی خواننده را به فراسوی مرزها می برد.
نگارنده- میثم رشــیدی مهرآبادی- در مقدمه کتاب توضیح داده: »از شهادت قدرت اهلل چگینی 
آن قدر می گذرد که خاطرات زندگی با او در ذهن شاگردان و دوستانش به اندازه کافی کم رنگ شده 
باشد؛ اما او در دل اطرافیانش نهال هایی کاشته بود که هنوز هم بارور و پویاست. زندگی این معلم، مثل 
کتاب هایی که تدریس می کرد، واقعی و باورپذیر است. آنقدر روان و بی پیرایه زندگی کرد که می شود 

به آسانی از او الگو گرفت و آنقدر ناگهانی پر کشید که داغش هیچ گاه کهنه نمی شود.«
کتــاب مورد بحــث در 136 صفحه 
توسط انتشارات نشــر مجنون در سال 
1396 بــه چاپ رســیده اســت. کتاب 
مصور و دارای زیرنویس اســت. فهرست 
فصول کتاب عبارتند از: کودکی و جوانی، 
دوران انقالب، دوران تبعید، حال و هوای 
معلمی، پس از پیروزی، ترور و شهادت، 

سخنرانی های شهید، وصیت نامه شهید.
شهید قدرت اهلل چگینی از زمره اساتید 
مبارز انقالبی بود که از طریق سخنرانی 
و تدریس در پیشــبرد اهــداف انقالبی 
تالش های گســترده ای کرد و در نهایت 
در همیــن راه به آرزوی دیرینه خود که 
رضوان و قرب الهی بود نایل شد. چگینی 
فرهیخته ای بود که پیش از شهادت خود 
را از وقف شدگان، فداشدگان در راه ائمه 
اطهــار)ع( و انقالب اســالمی قرار داده 
بود. شــاید هم چند صباحی بتوان یکی 
از این گونــه افراد را شناســایی و درک 
کرد. دلیــل آن ناب بودن جوهره فکری 
و اعتقادی در آنهاســت. معلم شهید به 

علت تسلیم شدن در امر پروردگار و امام راحل به مقام اولیای الهی رسید. او از دسته متفکرانی نبود 
که فقط در عالم نظر هوادار حضرت امام)ره( باشــد، بلکه قبل از شــکل گیری انقالب پای در رکاب 
برای دفاع از انقالب و رهبر بپاخاسته بود. به واقع فرزند معنوی انقالب اسالمی و مبلغ و مروج تفکر 

اسالمی و سخن انقالب بود.
قدرت اهلل چگینی از ابتدای فعالیت خود در مقام استادی به خاطر شاکله فکری مستقل که ناشی 
از مبانی دینی و انقالبی بود به مقابله با خطر بزرگی که آرمان های انقالب اسالمی و نظام والیت فقیه 
را تهدید می کرد به مبارزه پرداخت. او مکانیزم شبه روشنفکران قبل از انقالب را کامال شناخته بود و 
همواره در ســخنرانی هایش بیان می کرد: رهبر مبارزات ما حضرت امام است. عده ای می خواهند این 
رهبری واحد را از بین ببرند و کار نهضت اسالمی و الهی را به تفرقه و اختالف بکشند و این گونه نهضت 
را ازبین ببرند. او نسبت به سازمان مجاهدین خلق هشدار می داد و آنها را افراد خطرناکی می دانست. 
زیرا سازمان مذکور به صراحت اعالم کرده بود که رهبری امام را قبول ندارد. از این رو چگینی علیه 
آنان جبهه گیری ســختی در پیش گرفت و در تمام جلسات و سخنرانی هایش به افشاگری ماهیت و 

افکار منحرف مجاهدین خلق پرداخت.
به واقع تمام اعمال و گفتار و حتی موضع گیری های او با نظر امام مطابقت داشت و هر موضع و 
تفکری غیر از نظرات امام را مطرود می دانست. نحوه برخورد و مباحثه استاد شهید با افراد منحرف و 
دارای تفکرات غربی و غیراسالمی همانند استاد مرتضی مطهری بود. چگینی همانند شهید مطهری 
تسلط زیادی بر مبانی و اصول دین داشت و در زمینه افکار و رسم های غیردینی و منحرف مطالعات 
زیادی کرده بود و اینها را به واسطه تحقیقات فراوان شبانه روزی به دست آورده بود. آری او سرشار از 

اطالعات و معارف دینی و فلسفی بود و هرگز برای خودنمایی و تفاخر صحبت نمی کرد.
قدرت اهلل چگینی معنویت و خودسازی و تزکیه نفس و عمل به اخالق اسالمی و احکام دینی را 
از عنفوان جوانی آغاز کرده بود؛ شاید از همین رهگذر خداوند قابلیت هایی همچون زبان و بیان نرم و 
شیرین به او عطا کرده بود. وی همواره دریافت های نو و بدیعی ارائه  می کرد که هرکدام به جای خود 
راهگشا و کلید بسیاری از مسایل و مشکالت جامعه بود. او معتقد بود سقوط هر حکومت سیاسی و هر 
سیاستی وابستگی مستقیم به حاکمیت گناه در آن جامعه دارد. اگر جامعه ای از مسیر فطرت منحرف 
شده و گناه بر آن جامعه حاکم شد به زودی سقوط می کند. لذا بر این باور بود که مسئله والیت فقیه 
نه انتصابی است و نه انتخابی بلکه انبعاثی است یعنی کسی که به عنوان ولی فقیه در جامعه اسالمی 
مطرح می شــود شخصی است که به مرور زمان از میان مردم و امت اسالمی توسط خداوند برگزیده 
شده و کم کم درمیان امت مطرح می شود. خداوند دل های مومنین را به سوی او می گرداند و آنها او 
را به عنوان ولی فقیه می پذیرند و این موضوع به اعمال و رفتار آن فقیه بســتگی دارد. ایشــان والیت 

فقیه را امتداد خط انبیاء و معصومین)ع( می دانست.
استاد شهید درجریان این اصل مهم در مجلس خبرگان قانون اساسی نقش مهمی ایفا کرد. شهید 
چگینی پدر معنوی جوانان محسوب می گردید ایشان نه تنها بر قرآن و تفسیر نورانی آن مسلط بود 
بلکه در موضوعات تاریخ اسالمی و سیره ائمه معصومین)ع( مطالعات بسیاری داشت و همچنین در 
دانشــگاه به تدریس زبان های عربی و انگلیســی مشغول بود و معتقد بود که باید برای حال و آینده 
انقالب کســانی را تربیت کنیم که مومن و انقالبی باشــند تا به این وسیله مانع ورود افراد با تفکرات 
مسموم و منحرف و آمریکایی بشویم. ایشان پس از پیوستن به سپاه پاسداران، مهم ترین و عمده ترین 
کارش تدریس اخالق اســالمی برای پاســداران بود که این کار باعث شد تا مسائل اعتقادی درمیان 
پاسداران یکدست شود و مهم تر اینکه مسئله والیت فقیه برایشان بصورت مشروح بیان و تبیین گردد.

گویی شهید قدرت اهلل چگینی الهاماتی دریافت می کرد؛ چنان که وقتی متوجه شد نامش در لیست 
ترور سازمان مخوف مجاهدین خلق قرار گرفته به جای محافظ فقط به یک سالح کمری بسنده کرد و 
گفت: اگر اراده خداوند به شهادت من باشد، همان می شود که البته شد. فرد ترورکننده که از اعضای 
گروهک منافقین بود اســتاد را در جلوی منزلش با شــلیک چند گلوله شهید کرد. منافق کوردل در 
22 بهمن ســال 60 یعنی فقط پنج ماه بعد از شــهادت استاد، پس از محاکمه اعدام شد. گوشه ای از 
وصیت نامه شهید قدرت اهلل  چگینی بدین شرح است: موقع خواندن تلقین، بعد از اقرار به یگانگی خدا 
و نبوت پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( حتما گفته شود که او درغیبت امام عصر)ع( به رهبری و والیت 

امام خمینی اعتقاد داشته و ایشان را نایب امام زمان قبول داشته است.
قابل ذکر آنکه افراد انقالبی نما به سبب حسادت در زمان حیات استاد چگینی سعی در مخدوش 
کردن شخصیتش را داشتند و حتی در مراسم های ترحیم آنقدر علیه او حرف زدند و بدگویی کردند 
که ســخنران مراسم در حسینیه امامزاده اسماعیل)ع(، هیچ سخنی در تایید شخصیت و عملکرد او 
نگفت و تنها به یک ســری کلیات درباره شــهید و شهادت بسنده کرد و در آخر گفت: من عملکرد 

شهید را در قزوین نه تایید می کنم و نه تکذیب؛ ولی او در الیگودرز عملکرد بسیار  خوبی داشت.
استاد شهید گرچه طول عمر طوالنی نداشت ولی در عرض زندگی پربارش خدمات ارزنده ای انجام 
داد. میراث او بعد از شهادت مبلغ شش هزار تومان به همراه کتابهایش بود. ایشان در طی حیاتش، 
حقوقش را صرف کمک به خانواده های محروم و بی سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( می کرد.
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یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان
سید محمد موقع مرخصی هایش همیشه از خاطرات جبهه تعریف می کرد و ما سراپا گوش می شدیم. 
می گفت دریکی از عملیات ها که با نام )زهرا )س(( شروع شده بود در حال رسیدگی به مجروحین بودم؛ 
داشتم پای رزمنده ای را باندپیچی می کردم. در آن گیرودار متوجه خانمی شدم که در حال باندپیچی 
زخم رزمنده ای بود! متعجب و ناراحت کنارش رفتم. گفتم: »جای شما اینجا نیست خواهرم شما باید 

در سنگر بمونید. وظیفه  مردهاست که به مجروحین برسند.«
 ایشان در جواب گفت: »مثل اینکه یادتان رفته این عملیات رو با نام چه کسی شروع کردید و با 

یاد چه کسی می جنگید.«
ســری تکان دادم و دوباره مشــغول مداوای رزمنده ها شــدم. وقتی به خود آمدم دیگر آن خواهر 

راندیدم؟ نه توی سنگر و نه هیچ جای دیگر!
* خاطره ای از شهید سید محمد احمدی
* راوی سیده فاطمه احمدی، خواهر شهید

در 29 دی سال1321در خانواده ای روحانی در 
شهرســتان جلفا  از توابع استان آذربایجان شرقی 
کودکی دیده به جهان گشود که نامش را مصطفی 
نهادند؛ پدرش مرحوم شیخ قربانعلی از روحانیون 
با تقوا و از شخصیت های مورد احترام آن دیار بود 
و او از   همان سنین کودکی درس تقوی و عدالت را 

در محضر این پدر معظم آموخت. 
مصطفــی پس از اتمام تحصیــالت ابتدایی به 
ســبب عشقی که به اســالم و روحانیت داشت به 
مدرســه دینی نمازی در شهرستان خوی رفت و 
سپس در ســال 133۴ به منظور ادامه تحصیالت 
دینی و کســب معارف اسالمی به حوزه علمیه قم 
وارد گردید و از این منبع سرشار کسب فیض نمود 
و تا ســطح سه دروس حوزوی را به پایان رسانید. 
در ســال 13۴2 از یاران با وفای حضرت امام بود و 
با وجود جو خفقان آن دوران اعالمیه های ایشان را 
مخفیانه به شهرستان های آذربایجان شرقی حمل 
می نمود و در میان عالقمندان پخش می کرد و به 

بیداری ملت یاری می رساند.
  در سال 13۵1 جهت خدمت به مردم مسلمان 
به تهران عزیمت نمود و در دوران شکوفایی نهضت 

حســین متولد 1373 بود، تربیت شــده در 
خانواده ای مذهبی و مومن والیی، همین تربیت او 
را به سمت مسجد و پایگاه بسیج و هیئت و ورزش 
متمایل کرد، به ســبک روایت نگاری از فرهنگ 
مقاومت و آســمانی شــدن، با خانواده و دوستان 
حســین معز غالمی همکالم شدیم، هر کسی که 
آمــد از بزرگی های او گفت. گفت وگو با علی اکبر 
معزغالمی، شنیدنی های بسیاری داشت... تا سال 
9۵ او را با عنوان یک ارتشــِی رزمندۀ برادِر شهید 
می شناختیم و از سال 96 با نشان بی همتای پدر 
شــهید، دل حاجــی پر بود؛ پر از یاد پســر، پر از 

شعرهای سوخته، پر از حرف های نگفتنی...
  مادر حسین به گونه ای دیگر از پسرش برایم 
حرف زد، مادر است و شوق تماشای قد و باالی پسر 
در رخت دامادی؛ بگذریم!... مادر است و امید تکیه 
بر پسر در روز پیری؛ از این هم بگذریم... مادر است 
و نبودن های ممتد حسین؛ از هر چه بگذریم اینجا 

محل توقف همیشگی چشمان اوست.
  جوان ورزشکار و خوش اخالق روایت ما، فرزند 
آخر خانواده بود... بدیهی است که وابستگی پدر و 

مادر به ته تغاری ها بیشتر می شود. 
  حسین بسیجی بود؛ از آن بچه بسیجی های 
پــای کار... این اواخر بیشــتر وقــت اش را صرف 
تربیــت نوجوان ها می کرد... حضور در مأموریت ها 
و فعالیت هــای متعدد و مختلف به گواه خاطره ها 
و دل تنگ رفقا، جای حســین در بین آنها خالی 

خالی است.
  هیئــت و مداحی و به قــول معروف نوکری 
دستگاه حضرت اباعبداهلل علیه السالم یکی دیگر از 
نمایه های زندگی اوست، حسین دانش آموخته و 

مبلغ مکتب عاشورا بود.
  حســین معز غالمی عاشق و دلدادۀ شهادت 
بــود... چند نفری از دوســتان و یارانش در جبهۀ 
دفاع از حرم پر کشــیدند. شــهادت رفقا به ویژه 
جواد اهلل کرم آتش دلش را بیشــتر کرد، جواد یک 
ســال پیشتر از او در جبهۀ دفاع از اسالم، حاجت 

روا شده بود.
  بــا اینکه وضع مالی خانواده اش خوب بود 
ولی حســین دلبســتگی به مال دنیا نداشت... 
برای ترویج فرهنــگ انقالبی در جامعه خیلی 
تالش می کرد، رعایت حالل و حرام و توجه به 
مسائل شرعی برای شخصیتی مثل حسین چیز 

عجیبی نیست.
  خواهر شــهید هم از بــرادر برای ما گفت؛ از 
بــرادر کوچکتر.بعد از هر گفت وگو یک گام دیگر 
به شخصیت حسین معز غالمی نزدیک تر می شدیم.

  خانواده و دوســتان شــهید از بخشــندگی، 
مسئولیت پذیری و اثرگذاری اش حرف های بسیاری 
داشتند، حسین بعد از پایان دوران مدرسه، دانشگاه 
امام حســین علیه الســالم را برای ادامۀ تحصیل 
و زندگی انتخاب کرد؛ »ســری سرمســت شور و 

بی قراری / چو مجنون در هوای نی سواری..«
  رخت ســبز پاســداری هم برازندۀ قامت اش 
بود. حسین دو مرتبه برای کمک به محور مقاومت 
راهی سوریه شد و به سالمت برگشت. پدر و مادر 
هر چقدر هم که قوی باشند، بدرقۀ فرزند به سوی 

به بهانه کتاب »خیابان تبریز«
 نوشته میثم رشیدی مهرآبادی

شهید چگینی
 الگوی معنوی جوانان انقالبی

ناهید زندی پژوه

پرستاری، از غیب

فدایی انقالب سعید رضایی

یادبود روحانی شهید مصطفی حجتی

اســالمی نقش به ســزایی ایفا نمــود، به طوری 
که اکثــر راهپیمایی های منطقه غــرب تهران به 
هدایت او صورت می گرفت و شــعارهای تظاهرات 
را او ندا می داد. در تهران امامت جماعت مســجد 
سیدالشــهداء )ع( را نیز بر عهــده گرفت و در این 
مقام به ارشاد و راهنمایی مسلمین خدمات شایانی 

به انجام رساند.
دی 13۵7 از جمله شرکت کنندگان در تحصن 
قهرمانانــه و تاریخی روحانیون مبارز در مســجد 
دانشگاه تهران بود و توانست با حضور خود در این 
تحصن همراه با ســایر روحانیون و شخصیت های 
برجســته انقالب یکی دیگر از دســائس استکبار 
جهانــی را خنثی نماید و در   همــان زمان نیز در 
همه امور انقالب فعاالنه مشــارکت داشت. پس از 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در سنگر مسجد 
و کمیته های انقالب اسالمی به فعالیت پرداخت و 
با شور و شوقی وافر، روز و شب خود را وقف اسالم 

و انقالب نمود.
  شــهید حجتی در غروب شنبه هشتم اسفند 
1360، نماز مغرب و عشاء را با حالوتی دیگر ادا کرد 
و عازم منزل شد. دو تن از عوامل گروهک تروریستی 

منافقین به منظور کشتار امت حزب اهلل در خیابان ها 
تردد می کردند. با مشاهده اتومبیل وی، او را آماج 
گلوله های شــوم خود قرار دادند و پس از ارتکاب 
این جنایت از صحنه گریختند.جسم مطهرش پس 
از تشــییع با شکوهی در بهشت زهرا)س( به خاک 

سپرده شد.

مادرشهید می گوید: پدرش سیگار می کشید و مصطفی از این 
مسئله خیلی ناراحت بود و آرزویش این بود که پدرش سیگار را 
ترک کند. در نامه ای که از جبهه فرستاده بود، کلمه »نکشید« را 
بزرگ از ابتدای سطر تا انتهای آن و خیلی قابل توجه نوشته بود، 
وقتی این نامه برای پدرش خوانده می شد، پدرش در حال سیگار 
کشــیدن، تا این کلمه را شنید سیگار را خاموش و برای همیشه 

ترک نمود.
مادر شهید حجتی در خاطره دیگری هم بیان می کند: در اثر 
حادثه ای، پایم را گچ گرفته بودند. یکی از همسایه ها وارد خانه شد، 
تا متوجه شد پایم شکسته است گفت: »دیشب خواب مصطفی را 
دیدم، به او گفتم: مصطفی کجا بودی، گفت: مادرم مریض اســت 

آمده ام به او سر بزنم«
پدر شــهید هم می گوید: یک روز در حالــی که با موتور به 
سمت خانه می آمد، تصادف کرد. مردی که این صحنه را دیده بود 
می گفت: کسانی که این صحنه را دیده بودند، گفته بودند: دیگر 
زنده نمی ماند، اما به خواست خدا، زنده ماند به جبهه رفت و شهید 
شد. پیرمردی که آن صحنة تصادف را دیده بود می گفت:  تقدیر این 
بود که اینجا زنده بماند تا در جبهه به سوی آسمان ها عروج کند. 

چند خاطره از شهید

به یاد شهید مدافع حرم حسین معز غالمی

حماسه سرخ در 20 سالگی
سید محمد مشکوهًْ الممالک

دفاع از حریم اســالم و اهل بیت علیهم السالم گفتنی های بسیاری دارد... از سفرهای 
عاشقانه و داوطلبانه گرفته تا شهادت و جانبازی و هزار حرف ریز و درشت دیگر... رزمنده های 
این جبهه دســت کمی از بچه های دوران دفاع مقدس ندارند... همه چیز شبیه کربالست؛ 

تبعیت از والیت، شهادت، صبر، جانبازی، حماسه و جاری کردن حیات در تاریخ آدمها...
  کاش امروز هم در میان شاعرها یک قیصر امین پور داشتیم تا کربالی جبهه ها را برایمان 
تصویر کند؛ خوشــا از نی، خوشا از سر سرودن / خوشا نی نامه ای دیگر سرودن... قصة این 
روایت، شرح مختصر زندگی کوتاه مرد جوانی است که در سوریه شهید شد... شرح زندگی 

عاشقانة حسین معز غالمی...
✍

قتلگاه کار دشــواری است، به دشــواری داستان 
کربال؛ به دشواری دیروِز جبهه ها و به دشواری دل 

کندن از آرزوها...
  سفر سوم حسین، همه چیز خانوادۀ معزغالمی 
را عــوض کــرد، در چهارمین روز از ســال 96، 
آرزوهایشان پر پر شد، خبر شهادتش در هنگام دید 

و بازدید نوروزی به گوش خانواده رسید.
 باورش سخت بود؛ باور وداع با همۀ دلخوشی ها 
و امیدها و رویاها... »دل نی ناله ها دارد از آن روز/  

از آن روز است نی را ناله پر سوز..«
  در روز تشییع ، خیلی ها آمده بودند... دوستان، 
همرزم ها، فامیل و حتی غریبه ها؛ خیابان شــلوغ 
شــلوغ بود... خانواده او را در کنار دوست صمیمی 
و یار همیشگی اش، شهید محمد کامران به خاک 
سپردند... در قطعۀ ۵0 بهشت حضرت زهرا سالم 
اهلل علیها... »اگر نی پرده ای دیگر بخواند / نیستان 

را به آتش می کشاند..«
  حــاال او در شــهر شــهیدان، فعالیت هــای 
فرهنگــی اش را ادامه می دهد؛ با قدرتی چند صد 
برابــر... مزارش محفل گردهمایی بچه بســیجی 
هاســت... بچه های پایگاه، چیزهای بسیاری از او 
آموختنــد و بارها با نــوای مخلصانه اش کربالیی 

شدند... 
  بعد از شهادت حســین، روزی هزار بار پسر 
در ثانیه های زندگی مادر و پدر تکثیر می شــود... 
گاهی تماشای تصویرش دلشان را هوایی می کند و 
گاهی ذکر نام قشنگش، هر چه هست شوریدگی و 
شیدایی و دلتنگی است... »سزد گر چشم ها در خون 

نشیند / چو دریا را به روی نیزه بیند...«
  تصویر و خبر شهادت حسین معز غالمی خیلی 
زود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد... 
الزم نبود که او را بشناســند؛ همین که شهید راه 
دفاع از اسالم و اهل بیت علیهم السالم است یعنی 

حکومت بر دلهای عاشق...
  شهید معز غالمی در وصیتنامه اش نوشت: تا 
می توانید برای ظهور حضرت حجت )عج( دعا کنید 
که بهترین دعاهاست... أللهم صل علی محمد و آل 
محمد و عجل فرجهم... حسین جان! دعا برای ظهور 
آقا از ما و آمین اش با شــما... خدا کند که یکی از 

أللهم عجل لولیک الفرج های ما در انتهای برنامه ها 
مستجاب شود... 

  خدایا! می دانم که با حداقل های یک منتظر 
حقیقــی فاصله دارم، می دانم کــه زبانم الیق نام 
مبارک حضرت اش نیســت، ولی دلم به عنایت و 
کرم و نگاه شهیدان خوش است تا شاید نام من هم 
در جمع منتظران ظهور منجی عالم، وارث خاتم، 
بقیهًْ اهلل األعظم ، امام زمان )عج( نوشــته شود... ز 
دست عشق عالم در هیاهوست / تمام فتنه ها زیر 

سر اوست...

استعداد حسین در مداحی
 بی نظیر بود

مادر شهید می گوید: حسین فروردین سال 73 
در پایگاه پنجم شکاری امیدی اهواز به دنیا آمد و 
اوج جوانی در چهارم فروردین سال 96 به شهادت 
رســید. یک روز پس از شــهادتش که همزمان با 
ســالروز تولد او بود، خبر آســمانی شدنش را به 
ما دادند.حســین همزمان با آغاز اذان ظهر چشم 
به جهان گشــود و پس از گــذر از 13 ماهگی به 
علت شــغل نظامی پدرش از پایگاه پنجم شکاری 
امیدی اهواز به قصر فیروزه تهران واقع در افسریه 

منتقل شدیم.
مادر شهید درباره عالیق او می افزاید: حسین 
از 6 ســالگی عالقه ویژه به مداحی خود را نشان 
داد که خواهران و پدرش به رشد او در این زمینه 

کمک کردند. در نهایت در هیئت حضرت علی اصغر 
و مســجد قصر فیروزه به مدیحه سرایی مشغول 
شد.حســین برای نخستین بار شعری را به کمک 
خواهران و پدرش به خاطر سپرد و سپس در هیئت 
مذکور آن را خواند. او به واســطه عالقه ای که به 
این عرصه داشت توانست در زمینه مداحی نام آور 
شود.نخستین باری که حسین به مداحی پرداخت 
توجه عده زیادی به استعداد خدادادی او جلب شد.

عالیق، خصوصیات و فروتنی حســین با هم 
ســن های خود متفــاوت بود، طــوری که هنگام 
نشستن من و پدرش پاهای ما را می بوسید. البته 
ما این عمل او را بار ها سرزنش کردیم و می گفتیم 
که پاهای ما آلوده اســت و این کار باعث بیماری 
تو می شــود اما او معتقد بود که این عملش نوعی 

عبادت محسوب می شود.
مادر شهید باز هم از فرزندش برایمان می گوید: 
حســین ارادت ویژه ای به ائمه اطهار داشت و این 
حس ارادت، او را در ســیزدهم آذر سال 9۴ برای 
دفــاع از حرم اهل بیت اعزام به ســوریه کرد.فکر 
می کنم تمام مادر ها عالقه زیادی به فرزند پســر 
خود دارند، این حس عالقه در من بســیار شدید 
بود، به طوری که حتی اگر دقیقه ای دیر تر از زمان 
روزمره به منزل می رسید برای او نگران می شدم.

علیرغم اینکه وابستگی زیادی به حسین داشتم 
اما مانع حس ارادت او به اهل بیت و دفاع از حرم 
حضرت زینب نشــدم و به اعــزام او برای جنگ 

رضایت دادم.
او در طول جنگ چند باری به خانه بازگشت که 
سومین مرتبه آن در دهه نخست ایام فاطمیه سال 
9۵ بود. در طول این مدت در عملیات حلب، ســه 
قسمت مختلف بدنش ترکش خورده بود اما برای 
اینکــه او را برای مداوا به تهران بازنگردانند بدون 
اینکه کسی متوجه جراحتش شود، ترکش ها را با 

ناخن گیر از بدنش در آورد.
حســین آخرین مداحی خود را شب شهادت 
امام حســین)ع( که همزمان با دهه نخســت ایام 
فاطمیه بود در هیئت منتطران مهدی انجام داد.در 
طول دورانی که حسین در جنگ بود از او خبری 
نداشتم و تنها در شب عید پیامک کوتاهی مبنی بر 

تبریک سال نو و آرزوی طول عمر تا ظهور حضرت 
حجت)عج( فرستاده بود و پس از آن دیگر هرگز از 

حسین خبری نداشتم.
مادر شهید می گوید: پس از شب سال نو دیگر 
تماسی با حسین نداشتم و نگرانی های من شدت 
می گرفت. اخبار را مدام پیگیری می کردم و متوجه 
وجود درگیری شدید در منطقه نظامی حما شدم.
درگیری ها در حما شدت گرفته بود و از حسین 
هیچ خبری نداشــتم، فرزندان دیگرم مرا با بهانه 
مشکالت مخابراتی دلداری می دانند اما نگرانی های 
بی پایان دلم مرا از یک مصیبت جدی خبر می داد.
مادر شهید می گوید: مدام چشم به راه رسیدن 
پیامی از حسین بودم، حتی شب ها گوشی همراه 
خود را روی قلبم می گذاشتم تا اگر پیامکی برای من 

ارسال کرد خواب مانع از متوجه نشدن آن نشود. 
این کار را هر شبانه روز ادامه می دادم تا اینکه پیامی 
با عکس حســین که خبر از شهادت آن داشت به 

دست من رسید.
شهیدی که الگوی حسین بود

پدر شــهید درباره خصوصیات بارز و شهادت 
فرزندش می گوید: هر زمان که می خواهم آرامش 
روحی کسب کنم، از خداوند آرامش روح حسین و 

محشور شدنش را با شهداء می خواهم.
حسین شــب های جمعه حتما به مرقد مطهر 
حضرت عبدالعظیم حســنی می رفت و با شهدای 
گمنام، شهدای مدافع حرم و شهدای هشت سال 

دفاع مقدس در بهشت زهرا انس می گرفت. 
او عالوه بر مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم، در 
کهف الشهداء و اماکنی که متعلق به شهداء بود هم 
حضور پررنگی داشــت، به عبارت دیگر هر مکانی 
که بوی شهدا را می داد حسین به آن مکان عالقه 

ویژه ای نشان می داد.
در میان خانــواده و اقوام هم عالقه ویژه ای به 
عموی شهیدش که در سال 1363 در منطقه کمین 
منافقین کردستان به همراه 10تن از شهدای مظلوم 
جهاد سازندگی به شهادت رسید، داشت. او به قدری 
با عموی شــهید خود انس گرفته بود که به دنبال 

ثبت و بازسازی زندگیش بود.
همان طور کــه می دانید یک جوان برای پدر 
و مــادرش ارزش ویژه ای دارد، حتی در مقاتل هم 
به عشــق واالی حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به 
فرزند رشــیدش حضرت علی اکبر اشاره می شود. 
ما با نگاه به قد و باالی حسین بهره مند می شدیم؛ 
ولی آنچه مسلم است اسالم از هر چیزی برایمان 
عزیزتر است. خدا خواســته تا حسین و امثال او، 
شــهدای مدافع حرم بشــوند و خانواده هاشان در 

فراغ فرزندانشــان گریان و بی تاب باشند؛ اما آنچه 
مهم تراست اینکه اسالم از هر چیزی عزیزتراست.
وی در ادامــه می گویــد: یکــی از فرماندهان 
مستقیم حسین که در سوریه فعال بود جمله ای را 
گفت که شیرین بود و منطبق با قرآن: حسین در 
طول زندگی رزمی خودش نهایت ســعی و تالش 
خود را در دفاع از حریم اهل بیت علیهم الســالم 
داشــت و منطقه ای که حسین در آن به شهادت 
رسیده منطقه ای بوده که تمام نیروهای معارض در 
سوریه سعی داشتند آن نقطه را به نوعی در اختیار 
بگیرند که به خیلی از اماکن جغرافیایی مســلط 
بشــوند.اما حســین تا آخرین فشنگ و تا آخرین 
قطره  خونش را هدیه کرد تا آنجا احیاء شود و بماند. 
دوست شهید هم می گوید: شهید حسین معز 
غالمی از ســال91هیئت منتظران مهدی)عج( را 
تأسیس کرد و از آن موقع مهم ترین و اصلی ترین 
دغدغه  او برپایی و کیفیت این هیئت بود و آنجا را 
مرکز کارهای فرهنگی خود قرار داده بود. می دیدم 
که مواقعی هم که کار خاصی ندارد، یا جای خاصی 
نباید برود، کمتــر می خوابید، یا گاهی کمتر غذا 

می خورد و می گفت باید تمرین کند که تحملش 
را باال ببرد تــا پس فردا در منطقه  عملیاتی یا در 

جبهه اگر مشکلی پیش آمد بتواند دوام بیاورد.
مرگ را به سخره می گرفت

خواهر شهید می گوید: با توجه به اینکه پدرمان 
هم نظامی بود و دشــواری های این شغل را لمس 
کرده بودیم، رضایت نداشــتیم که حســین هم 
نظامی شود. تا اینکه یک روز به من گفت من حتی 
پزشکی هم قبول بشوم، برمی گردم به سپاه، وقتی 
این حرف را زد حجت بر ما تمام شد، به مادرم گفتم 
حسین آقا راهش را انتخاب کرده، می خواهد برود 
سپاه، ما نمی توانیم مانعش بشویم، هرکسی مسیر 
زندگی اش را خودش تعیین می کند. وارد ســپاه 
که شد،تقریباً چهل روز دوره   هجرت برادرم برای 

ما خیلی سخت گذشــت. من از سر کار می آمدم 
مستقیم می رفتیم آنجایی که حسین مستقر بود. 
فکر کنم ما جزء معدود خانوادهایی بودیم که هر 
روز و هر هفته که امکان داشت، به دیدار فرزندمان 
می رفتیم. آن چهل روز شاید مقدمه ای بود، برای 
اینکه ما را آگاه کند که کاری که حسین کرده، راهی 
که حسین انتخاب کرده، همیشه همین خواهد بود؛ 

یعنی هجرت همیشگی.
مسائل سوریه که پیش آمد، من چون خواهرش 
بــودم به طور طبیعی با رفتن او مخالفت کردم. به 
او می گفتم که نرو، تک پســری، تنها امید خانواده 
هســتی، من فقط تو یک برادر را دارم. بار اول که 
رفت خیلی سخت گذشت، شرایط من و خواهرم هم 
طوری بودکه واقعاً هنوز هم می گویم که دور اولی 
که حسین رفت، شاید از شهادتش برای ما سخت تر 
گذشــت. به ویژه اینکه یکی از سخت ترین مقاطع 
جنگ در سوریه بود، وقتی که حلب واقعاً در آشوب 
و فتنه می سوخت، اما من واقعاً نمی دانم چطور یک 
پسر 20 ساله که همه جور امکانات مادی و رفاهی 
در خانــه برایش مهیا بود، چطور توانســت از آنها 
بگذرد و این طور شجاعانه به جنگ برود. لحظه ای 
کــه می رفت، حتی یک درصد از اضطراب و دلهره 
هم در وجــودش ندیدم، خیلی آرام رفت. ما  گریه 
می کردیم، در همان لحظه برگشت گفت آرام باشید 

اتفاقی نمی افتد، من ان شاءاهلل سالم برمی گردم. 
      خیلی سخت بود. یک برادر، آن هم برادری 
که در عمق وجود ما ریشه داشت، به سفری پر خطر 
می رفت. لحظه ای که شهادت حسین آقا را دیدم 
انگار خودش یا شاید حاال وجود مبارک ائمه به من 
آرامش دادند. ناراحت بودیم و خیلی گریه کردیم، اما 
آرامشی که مدام توصیه کرده بود که نکند صداتون 
را نامحرم بشنود، چه در معراج شهداء، چه در شبی 

که شــهادتش را اعالم کردند، وجود خودش به ما 
آرامش داد.

خواهر شهید ادامه می دهد: شنیدید درباره یک 
نفر می گویند که فالنی عزیز دردانه  خانه اســت، 
حسین آقا به معنی واقعی کلمه این گونه بود، برای 
همه عزیز دردانه خانه بود. مادرم ما را وابسته به هم 
بار آورده بود، عین حلقه های زنجیر؛ »کی رفته ای 
ز دل که تمنا کنم تو را؟« اصاًل روزی نبوده که ما 

از هم جدا یا دور باشیم.
وی دربــاره لحظه وداع با بــرادرش می گوید: 
دستش را گذاشت زیر چانه  من سرم را باال آورد و 
گفت که گریه نکن، مواظب باش بقیه هم گریه نکنند. 
بعد ســرم را باال گرفتم، گفتــم نه عزیزم من گریه 
نمی کنم، افتخار می کنم به داشــتن چنین برادر 
مردی؛ ولی فقط مواظــب خودت باش. گفت دعا 
کن، هر چه خدا بخواهد همان پیش می آید. گفتم 
حسین آقا من همیشــه برای شما دعای شهادت 
می کنم؛ کســی که در این سن، در عنفوان جوانی 
به این مراحل از رشد رسیده که مرگ را به سخره 
می گیرد، شهادت اصاًل برایش دور از انتظار نیست. 


