گفتیدحافظ کلقرآنبود؟
قصــد داشــت همــه قــرآن را حفــظ کنــد بــه همیــن
دلیــل ابتــدا جــزء ســی قــرآن و بعــد جــزء یــک و دو
را حفــظ کــرد و در حــال حفــظ جــزء ســه قــرآن بــود
کــه درگیــر مســائل درس و دانشــگاه شــد و کمتــر
یکــرد بــه حفــظ قــرآن بپــردازد ولــی از
فرصــت م 
یــک جایــی بــه بعــد بیشــتر از حفــظ بــه یادگیــری
مفاهیــم قــرآن اهمیــت مــیداد و در کالس
مفاهیــم قــرآن کــه بــا حضــور اســاتید بینالمللــی
ماننــد اســتاد ســبزعلی برگــزار میشــد شــرکت
میکــرد و تــا حــدودی بــه مفاهیــم قــرآن مســلط
شــد.
رشتهتحصیلیشهید؟
حســین قبــل از اینکــه وارد ســپاه شــود ،در کنکــور
شــرکت کــرد و در رشــته هوشبــری اتــاق عمــل
دانشــگاه بوعلــی همــدان قبــول شــد .امــا بــه
دلیــل عالق ـهاش بــه خدمــت در لبــاس ســپاه بــه
ایــن دانشــگاه نرفــت .میگفــت اگــر در ایــن رشــته
ً
هــم درس بخوانــم بــاز هــم نهایتــا بایــد برگــردم
بــه ســپاه و هــر طــور بــود مــن و پــدرش را قانــع کــرد
کــه در دانشــگاه تربیــت پاســداری ادامــه تحصیل
دهــد .دو ســال در ایــن دانشــگاه درس خوانــد و
بعــد جــذب ســپاه قــدس شــد.
چرا سپاه قدس را انتخاب کرد؟
بــه دلیــل روحیــه ماجراجویانــه و هیجانــی کــه
داشــت وارد ســپاه قــدس شــد کــه مأموریتهــای
نمــرزی هــم دارد .میگفــت یــک پاســدار بایــد
برو 
شــجاع باشــد و از رویارویــی بــا دشــمن نترســد.

از ســال نــود و چهــار کــه بــرای اولیــن بار به ســوریه
رفــت تــا ســال نــود و شــش کــه بــه شــهادت رســید
ســه بــار بــرای مأموریــت و یــک بــار هــم بــرای
بــردن خانــواده یکــی از شــهدای مدافــع حــرم بــه
ســوریه ،بــه آنجــا رفــت.

ً
همیشــه نگــران و شــدیدا وابســته بــه فرزندانــم
بویــژه حســین کــه کوچکتریــن فرزنــد و تنهــا
پســر مــن بــود میشناســند .شــاید نگرانــی او هــم
بــه همیــن دلیــل بــود .بــه مــن میگفــت :مــادر!
نگــران نبــاش؛ وقتــی مــن بــه شــهادت برســم خبر
شــهادت مــن را در کانــال میگذارنــد و تــو هــم
ً
اولیــن نفــری هســتی کــه آن را میبینــی .دقیقــا
هــم همینطــور شــد.
ســاعت ده و نیــم شــب شــهادتش بــود کــه
نطــور کــه
ســری بــه گوشــیام زدم و هما 
حســین میگفــت اولیــن نفــر خانــواده بــودم کــه
از شــهادتش بــا خبــر شــدم .همــان لحظــه گویــا
بــا عنایــت حضــرت زینــب«س» ،خداونــد صبــر
عجیبــی بــه مــن عنایــت کــرد و بــا وجــود اینکــه
داغ فرزنــد ســخت و جانــکاه اســت ولــی تحمــل
ایــن فــراق بــرای مــن آســانتر شــد.

در وصیتنامهخودبهچهنکاتیبیشتر
تأ کید کردهاست؟

بهعنوانمادر شهیدچهانتظاری از جامعه
دارید؟

در وصیتنامــهاش مــن و پــدرش را بــه صبــر
ســفارش کــرده و گفتــه اســت در فــراق مــن بــا
تأســی بــر حضــرت زینــب«س» صبــر پیشــه کنید.
توصیههــای دیگــر حســین در ایــن وصیتنامــه
کوتــاه« ،تبعیــت از والیــت فقیــه» و «حفــظ
حجــاب» اســت.

از کســی انتظــاری نــدارم .نــه کمــک مالــی
میخواهیــم و نــه انتظــار داریــم هــوای مــا
را داشــته باشــند فقــط میخواهــم مــردم و
مســئوالن بداننــد کــه چــه خونهــای پا کــی بــرای
ـرد
حفــظ ایــن نظــام ریختــه شــده اســت .ا گــر فـ ِ
مســئول اســت توجــه داشــته باشــد کــه بــه مــردم
خیانــت نکنــد و اگــر هــم یــک شــهروند عــادی
ً
هــم هســت قطعــا همراهــی او بــا نظــام و تالشــش
بــرای حفــظ نظــام و مبــارزه بــا دشــمن بیشــتر
خواهد شد.

چند بار به سوریه اعزام شد؟

بهعنوانیکمادر چگونهتوانستیدبه
وصیت پسرتان که صبر و شکیبایی در فراق او
بودعمل کنید؟
همــه اطرافیــان مــن را بــه عنــوان مــادری

سیرهات نور ،روایات و صفاتت همه نور
نورت آیینۀ آیین مسلمانی شد

جنتی از همۀ عرش فراتر داری
تو که در گلشن خود سورۀ کوثر داری

به سراپردۀ اعجاز و بقا ره یابد
هر که در مذهب دلدادگیات فانی شد
خواستم در خور ُحسن تو کالمی گویم
شعر من عاقبتش َحسرت و حیرانی شد

دیدن فاطمهات دیدن وجه اهلل است
ی است که تا عرش قدم بر داری
چه نیاز 
جذبۀ چشم تو تسخیر کند عالم را
در قد و قامت خود جلوۀ محشر داری

ای که مبهوت تو و وصف خطی از ُحسنت
عقل صد مولوی و حافظ و خاقانی شد

عالم از هیبت تو ،شوکت تو لبریز است
اسداللهی چون حضرت حیدر داری

«در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»

حسنیناند روی دوش تو همچون خورشید
جلوۀ ٌ
نور علی نور ،مکرر داری
اهل بیت تو همه فاتح دلها هستند
روشنیبخش جهان ،قبلۀ دنیا هستند

***
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