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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
ش�هيد حجت االس�ام حي�در عب�دوس در 
کرباي4 به شهادت رسيد و کمتر از 20روز بعد 
برادرش حميد که خبري از شهادت برادرش 
حيدر نداش�ت در روند عمليات کرباي5 به 
شهادت رس�يد. هنگام تشييع جنازه حيدر، 
حميد در جبهه بود و مادر اجازه نداد کس�ي 
به حميد خب�ر ش�هادت ب�رادرش را بدهد، 
مي گف�ت: »نمي خواهم اس�لحه حيدر زمين 
بماند. هر وقت خودش خواست برمي گردد.« 
20 روز بعد وقتي خبر ش�هادت حمي�د را به 
مادر دادند، بر س�ر جنازه بي  س�ر و دس�ت و 
بدن حميد حاضر شد و گفت: »همان گونه که 
زينب)س( رگ ه�اي بريده برادر را بوس�يد، 
من باي�د رگ ه�اي بريده گ�ردن پس�رم را 
ببوسم، از اين رگ ها نداي قرآن و نام اهل بيت 
خارج شده اس�ت.« اينها همان ام وهب هايي 
هس�تند که درس ايثار و صابت را در مكتب 
حس�ين)ع( آموخته و از پيام رس�ان عاشورا 
الگو گرفته اند. گفت وگوي ما با طاهره عبدوس 
خواهر ش�هيدان عبدوس را پيش رو داريد.

چند برادر داشتيد که از بين شان دو برادر 
به شهادت رسيدند؟

ما دو خواهر و دو برادر بودیم که شهيدان حيدر 
)مه��دی( فرزن��د دوم و حميد فرزن��د چهارم 
خانواده در سال 65 با فاصله تقریباً 20 روز از هم 
به شهادت رس��يدند. حيدر متولد ۱۴ فروردین 
۱3۴۱ و حمي��د متولد 7 م��رداد ۱3۴7 بود. ما 
در تهران و در خان��واده ای مذهب��ی و مقيد به 
ارزش های اس��المی و مقلد امام خمينی بودیم. 
برادرم حي��در در مدرس��ه راهنمایی یک مربي 
انقالبي و مذهبي داشت که با آنها جلسات هفتگی 
و مهدوی برگزار مي کردند. همين جلسات موجب 
شد برادرم »حيدر« به عشق حضرت مهدی)عج( 

نام خودش را به »مهدی« تغيير دهد.
پدر و مادرتان چه س�بک تربيتي را در 
خانه اعمال کرده بودن�د که نتيجه اش 

شهادت برادران تان شد؟
بچه ها در دامان پرمهر مادری مؤمن و فداکار و 
عالقه مند به اهل بيت)ع( رشد کردند. پدر بسيار 
زحمتکش و متعهد در کار و کارمندی دلسوز و 
پرکار بود که تالش می کرد رزق حالل وارد خانه 
کند و مقيد به پرداخت خمس مالش بود. پدر به 
افراد نيازمند توجه زیادي داش��ت. به حق باید 
گفت که نقش مادرم در تربيت دینی ما بس��يار 
مؤثر بود. از همان کودکی جلس��ات آموزش و 
روخوانی قرآن در خانه ما برگزار مي شد و مادرم 
به خانم هایی که س��واد نداشتند قرآن آموخته 
بود. خواهرم و حيدر در تابستان و اوقات فراغت 
به دخترها و پس��رهاي نوجوان ق��رآن آموزش 
می دادند. همه اینها باعث شد تا قرآن و مسائل 
مذهبي در خانه ما و در تربيت بچه ها نقش مهمي 
 داشته باشد. مادرم با اینکه سواد مختصری داشت 
اما برای تعليم آموزه های دینی به دیگران خودش 
را به زحمت می انداخت و تالش  مي کرد. بسياري 
از آنها هنوز هم دانسته هاي دیني و احکام خود را 
مرهون آن روزها و کالس هاي مادرم  مي دانند. 
در کنار همه اینها مادرم بسيار اهل امر به معروف 
و نهی از منکر بود. مادرم با بيانی دلنشين و نرم 
به افراد تذکر می داد که اکث��راً می پذیرفتند و 
شرمنده هم می شدند که خطایی از آنها سر زده 
و برخی خانم های بی حجاب با ارتباط با مادرم 
باحجاب ش��دند. آموزه های دینی را با عشق به 
ما آموخته بود. ما قبل از انقالب رادیو و تلویزیون 
نداشتيم و آنچه حرام و نادرس��ت بود را نه نگاه 

می کردیم و نه گوش می دادیم. همين رفتارها 
و اخالق و ویژگي مادرم در خانه ما و برادرهاي 
ش��هيدم را به سمت مسيري کش��اند که مقيد 
به دس��تورات دینی باش��ند و در جامعه و بين 

دوستان شان تأثيرگذار باشد.
چطور با انقاب همراه شديد؟

خانواده م��ا از طریق روحانی مس��جد محل که 
فردی انقالبی و دوستدار امام خمينی)ره( بود با 
آرمان هاي انقالب آشنا شد. کتاب فروشی محله 
ما هم فروشنده ای داش��ت که فعال سياسی بود 
و کتاب هایی را براي مطالعه و آگاهي از وضعيت 
موجود به ما  مي داد. مادرم رساله امام خميني )ره( 
را توسط امام جماعت مسجد تهيه کرده و خانواده 
ما همگي از رساله ایشان اس��تفاده می کردیم و 
کتاب های دیگری هم از نویس��نده های انقالبی 
به دس��ت مان می رس��يد. ما اعالميه های امام را 
مطالعه می کردیم و به دیگران هم می رساندیم 
به طوری که یک��ی از اطرافيان ما که با س��اواک 
همکاری داشت به پدر و مادرم تذکر داده بود که 
اگر این طور ادامه دهيد دچار مشکل می شوید. 
گاهی به مراسم دعای ندبه و دعاي کميل و مهدیه 
تهران که مرحوم کافی اجرا می کرد می رفتيم و در 
سخنراني هاي انقالبی که در گوشه و کنار شهر 

تهران دایر می شد شرکت می کردیم.
برادرهاي ش�هيدتان مهدي )حيدر( و 
حميد در دوران انقاب فعاليت خاصي 

داشتند؟
برادرم حيدر در سال 56 در دوران راهنمایی بود 
که به همراه دوستانش در مدرسه عکس شاه را 
پایين کشيده و پاره کرده بودند و شعارهایی عليه 

شاه نوشتند. همين امر باعث شد ساواک تا مدت ها 
در تعقيب شان باش��د، چون دیگر به آن مدرسه 
نمی رفتند و فراری بودن��د. حيدر به قم عزیمت 
کرد و در آنجا به همراه درس مدرسه، طلبگی هم 
می خواند ولی ساواک آنها را در قم دستگير کرد. 
مدت کوتاهی در زندان به سر بردند که با ضمانت 
پدر یکی از دوستانش، آزاد شدند. حيدر از ابتدای 
انقالب به پخش و تکثير نوارها و اعالميه های امام 
مبادرت می کرد، در تظاهرات عليه رژیم منفور 
شاه و راهپيمایی های بزرگی چون قيطریه، ۱7 
شهریور،  تاسوعا و عاشورای تهران شرکت داشت. 
حميد در این ایام که۱0 سال بيشتر نداشت هم در 
تظاهرات شرکت می کرد و روی دیوارها شجاعانه 
شعارهایی عليه رژیم می نوشت و گاهی به همراه 
تعدادی از دوستان هم سن و سالش تظاهراتی راه 
می انداختند و در خيابان ها با هم و با مشت هاي 
گره کرده ش��عار می دادند. برادرهاي شهيدم در 
جهت آرمان های انقالب و امام حرکت می کردند 
تا دین خود را به این نظام با شرکت در نماز جمعه، 
انتخابات، بسيج و جهاد سازندگی ادا کنند تا این 
نهال نورسيده به ثمر برسد. حيدر در این ایام وارد 
کميته انقالب اسالمی شد تا در دفاع از انقالب و 
محافظت از ش��هرها بهتر بتواند خدمت کند در 

حالی که ۱7 سال بيشتر نداشت.
خانواده ش�ما در جنگ در چه شرايطي 

قرار داشت؟
با شروع جنگ احساس تکليف شدیدي در ميان 
اعضاي خانواده ما بود. با خود عهد کردیم که برای 
حفظ نظام اس��المی و خاک پاک وطن از دست 
اشرار هر آنچه درتوان مان هست را هزینه کنيم 

چراکه وقتی چيزی را با زحم��ت و اهداي خون 
پاک شهدا به دست  مي آوریم باید با صبر و تالش 

مضاعف آن را حفظ کنيم.
از شهداي خانواده تان بگوييد.

حيدر متولد س��ال ۱3۴۱ در شهر تهران بود که 
تا دوران راهنمایی در تهران تحصيل کرد. سال 
اول دبيرستان در دبيرس��تان البرز ثبت  نام کرد 
ولی قبل از ماه مهر بالفاصله منصرف شد و وارد 
هنرستان شد و با اینکه استعداد باالیی داشت به 
قم رفت، درس طلبگی اش را در مدرسه رسالت  
مي خواند )برادرم حيدر تا زمان شهادت تا رسائل 
و مکاسب خوانده بود( و همزمان هم در هنرستان 
ادامه تحصيل  مي داد ت��ا دیپلمش را هم بگيرد. 
برادرم حيدر س��ال 6۱ ازدواج و زندگی س��اده و 
بی آالیشی را آغاز کرد که ثمره آن یک فرزند پسر 
و یک دختر بود که هفت ماه بعد از شهادت پدر 

به دنيا آمدند.
چطور شد که بر خود الزم دانست وارد 

ميدان جهاد و مبارزه شود؟
حيدر که در سال 5۹ در حوزه مشغول تحصيل بود، 
با اشغال شهرهای کشور توسط متجاوزان عراقی به 
منطقه اعزام شد. او رفتن به جبهه را تکليف شرعی 
خود می دانس��ت. از همان مهرماه س��ال 5۹ که 
اولين  بار اعزام شد به طور مکرر جبهه می رفت. پدر 
و مادرم هم در بسيج مسجد، فعاليت گسترده ای 
در خدمات پشت جبهه داشتند که دو بار پدر برای 
خدمت رس��انی و تدارکات به جبهه و مادرم هم 
براي شست وشوی پتوها به خرمشهر رفتند. حيدر 
جهاد را یک تکليف شرعی می دانست و از همان 
مهر 5۹ اعزام شد و تا زمان شهادت در عمليات های 

متعدد شرکت کرد. خانواده مشوق او برای دفاع و 
حراست از نظام و کشور بودند و منعی برای او ایجاد 
نمی کردند. هنگامی که مسئوليت داشت همسر و 
فرزندش را هم با خود به اروميه برده بود و مدتی در 

آنجا زندگي  مي کردند.
چه مسئوليت هايي در جبهه داشت؟

در اعزام های اوليه که از حوزه اعزام می شد برای 
تبلي��غ در پادگان ها با برپایی س��خنرانی و نماز 
جماعت و دعا با کالم نافذ خود مشوق رزمندگان 
بود و با آنها ارتباط برقرار می کرد. در عمليات ها هم 
در لباس رزم عمامه بر سر با کلمات و روایات ائمه، 
رزمندگان را تشویق می کرد و حتی نقش سقایی 
و تدارکات��ی را هم بر عهده می گرف��ت و هنگام 
عمليات اسلحه به دس��ت می گرفت ولی پس از 
مدتی به اص��رار مس��ئوالن فرماندهی تبليغات 
سپاه در ش��مال شرق کش��ور را به عهده گرفت 
که تا یک ماه قبل از ش��هادت این مسئوليت را 

برعهده داشت.
وقتي به مرخصي مي آمدن�د از جبهه و 
اتفاقات و رشادت بچه ها با شما صحبت 

مي کرد؟
برادرم حيدر، جبهه  هاي ایران را به صحنه قيام 
امام حسين)ع(  تش��بيه مي کرد و رزمندگان را 
به اصحاب امام و عظمت روحي و معنوي و قوایي 
رزمندگان را مي س��تود و با آی��ات و روایات هاي 

متعدد از امداد هاي غيبي الهي صحبت  مي کرد.
چه توصيه هايي از اين شهيد بزرگوار در 

ذهن شما باقي مانده است؟
مادام تأکيد داش��تند عزت نف��س، عفت کالم و 
عزت بيان داشته و هميشه خدا را در همه جا به 
یاد داشته باشيم. همين روحيه اش باعث شده بود 
در دوران دبس��تان به معلم خود سخني سازنده 
بگوید که موجب ش��ود معلم باحجاب شود. ۱5 
سال بعد از آن ماجرا وقتي خبر شهادت حيدر به 
گوش معلمش رسيد نزد مادر آمد و از خاطره آن 

روز براي ما تعریف کرد.
چه شاخصه هاي رفتاري در وجود حيدر 
بيش از همه ش�ما را دلتنگ شهادتش  

مي کند؟
حيدر متانت و کرامت نفس،  وقار و ادب، مقاوم و 
دلير، غيرت دیني و انقالبي داشت.  به قول یکي 
از دوستانش خوش��نام و خوش خلق اما گمنام 
بود. بنده خالص خدا شدن آرزوي او بود. برادرم 

مهربان، متواضع و شيفته شهادت بود.
از ش�هادتش بگوييد. در چه عملياتي 

شهيد شد؟
حيدر پس از استعفا از فرماندهي تبليغات جبهه  
ش��مال غرب به جبهه جنوب رفت. چون اعتقاد 
داشت و  مي گفت شهادت در جنوب است. حيدر 
در عمليات کرب��الي۴ در ۴ دي ۱365 از ناحيه 
پهلو ترکش خورد و در شلمچه به شهادت رسيد. 
آن زمان حميد هم در جبهه حضور داشت. حيدر 
قبل از شهادت یادگاري هایي هم از عمليات ها بر 
بدن داشت و جانباز بود ولي هيچ کدام از این ها 
باعث نشد جبهه را کنار بگذارد و بعد از بهبودي 
سریع به جبهه بازمي گشت. برادرم حيدر بعد از 

33 ماه حضور در جبهه به شهادت رسيد.
خبر شهادت را چه کسي به شما داد؟

امام جماعت مسجد خبر شهادت ایشان را به پدر و 
مادرم داد. مادرم بعد از شنيدن خبر شهادت حيدر 
گریه نمي کرد و اگر هم اشک مي ریخت، مي گفت 
اشک هاي من براي علي اکبر حسين)ع( است. مادر 

در این دوران پدرم را به آرامش دعوت مي کرد.
ش�هيد حيدر در کج�ا دف�ن و به خاك 

سپرده شد؟
وقتي پيکر حيدر را به مس��جد مح��ل آوردند، 

ابتدا توس��ط اهالي محل تا خانه تشييع و بنا بر 
وصيت ایشان در امامزاده اشرف سمنان به خاک 

سپرده شد.
از شهيد دوم خانه تان بگوييد. 

 حميد در اوای��ل جنگ با اینکه س��نش به حد 
قانونی نرسيده بود، با دست بردن در شناسنامه 
سن خود را قانونی نشان داد و در حالی که جثه 
بسيار نحيفی داشت در بسيج ثبت نام کرد و اعزام 
ش��د ولی مرتبه اول در پادگان آموزشی دستش 
شکست و به جبهه نرفت اما بعدها مکرر در نقش 

تخریبچی به منطقه اعزام شد.
حميد و حيدر با هم همرزم بودند؟

حميد از سال 6۱ به همراه مهدی به منطقه رفت 
و در آنجا آموزش دی��د. از آن به بعد گاهی هر دو 
به همراه داماد خانواده در عمليات ها شرکت کرده 
و همرزم هم بودند. برخي مواق��ع حيدر خود را 
بعد از عمليات به منطقه مي رساند و معتقد بود 
کار تبليغي اش بيش��تر در این زمان نياز اس��ت. 
حميد هم تخریبچي بود و در جبهه  هاي جنوب 
فعاليت  مي کرد. در برخ��ي عمليات ها حيدر و 
حمي��د و دو داماد خان��واده در جبهه و عمليات 

شرکت داشتند.
حميد متوجه شهادت حيدر در عمليات 

کرباي4 شد؟
خير حميد نمي دانس��ت که حيدر به ش��هادت 
رسيده است و در 7 دي ماه هنگام تشييع جنازه 
حي��در، در جبهه ب��ود. دایي  ام  مي خواس��ت به 
حميد اطالع دهد ام��ا مادرم مانع ش��د و گفت 
نمي خواهم اس��لحه حيدر زمين بماند. هر وقت 

خودش خواست برگردد. حميد در روند اجراي 
عمليات کربالي 5 یعني 20 روز بعد از شهادت 
برادرش حي��در در حالي که خبري از ش��هادت 

ایشان نداشت، به شهادت رسيد.
شنيدن خبر شهادت برادر ديگرتان به 

فاصله 20 روز بعد دشوار نبود؟
 وقتي به ما خبر شهادت حميد و جنازه بي   سر و 
دست و بدن پر از ترکشش را آوردند، مادرم بر باالي 
سر جنازه حميد حاضر شد و گفت همان گونه که 
زینب )س( رگ هاي بریده برادرش را بوسيد، من 
باید رگ هاي بریده گردن پسرم را بوسه بزنم. از این 
رگ ها نداي قرآن و نام اهل بيت خارج شده است. 
افسوس مي خورم که دیگر پسري ندارم تقدیم این 
راه مقدس کنم، کاش فرزندان بيشتري  داشتم و 
بقيه عمرم را در مراسم تشييع پيکر پاره پاره آنها و 

در مجالس آنها مي گذراندم.
در پايان هر صحبتي که داريد بفرماييد.

رهبر معظم انقالب سال ۱386 در سمنان به منزل 
پدر و مادرم آمدند و در این دیدار بياناتي را ایراد 
کردند. در ميان صحبت هاي ایشان نکته اي بود 
که تمایل دارم در پایان گفت وگوي مان خدمت 
شما عرض کنم که بسيار اميددهنده است. امام 
خامنه اي فرمودند: »بدانيد هر کس )با هر مقام و 
موقعيتي( بخواهد به ای��ن نظام لطمه وارد کند، 
روي خون شهدا سر مي خورد و به زمين مي افتد و 

نتيجه نمي گيرد.«

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيدان مهدي )حيدر( و حميد عبدوس که به فاصله 20 روز به شهادت رسيدند

كربالي 4 حيدر و كربالي 5 حميد را آسماني كرد
وادي شعر

مثنوی هجرت
او که با آیينه ها پيوند داشت

بر لبانش غنچه لبخند داشت

رفت تا اوج ثریا پر کشيد

چون نسيمی روی گل ها سر کشيد

آه ای آبی ترین دریای عشق

نام تو زیباترین معنای عشق

داغ تو بر دوش دل سنگين شده است

آسمان شعر من غمگين شده است

آه ای ابری ترین ابر بهار

بر کویرستان دل هامان ببار

چون دل دریا ز هجرت غصه خورد

بعد تو دل را به کی خواهم سپرد

آیینه در خاک
چرا عزم سفر کردی و رفتی

مالئک را خبر کردی و رفتی

چو فرمان نگارت را شنيدی

گذر از صد خطر کردی و رفتی

چرا آیينه ام در خاک رفتی

 تو ما را بی پدر کردی و رفتی

خون الله
تو را ای مهربان در خاک کردیم

تو را با خون الله پاک کردیم

چو کوچيدی تو با خيل پرستو

چو الله سينه را صد چاک کردیم

 سيدمهدي سيداحمدي

مادرم بر باالي سر جنازه حميد حاضر 
شد و گفت همان گونه که زينب )س( 
رگ هاي بري�ده برادرش را بوس�يد، 
من بايد رگ هاي بريده گردن پس�رم 
را بوس�ه بزن�م. از اي�ن رگ ه�ا نداي 
قرآن و نام اهل بيت خارج شده است

رهب�ر معظم انق�اب س�ال 1386 در 
س�منان به منزل پدر و مادرم آمدند و 
در اين ديدار بياناتي را ايراد کردند. در 
ميان صحبت هاي ايش�ان نكته اي بود 
که تمايل دارم در پايان گفت وگوي مان 
خدمت ش�ما ع�رض کنم که بس�يار 
اميددهن�ده اس�ت. ام�ام خامن�ه اي 
فرمودند: »بدانيد هر کس )با هر مقام 
و موقعيتي( بخواهد به اين نظام لطمه 
وارد کند، روي خون شهدا سر مي خورد 
و به زمين مي افتد و نتيجه نمي گيرد«
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