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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با معصومه كاشي مادر شهيدان حميد و داود عابدي و جانباز مجيد عابدي 

بعد از 13 سال وقتي پيکر حميد را آوردند گويا يك نوزاد در قنداق بود، علي اكبر رفت و علي اصغر برگشت

داود َخلقًا و ُخلقًا شبيه ابراهيم هادي بود

جدول

پاسخ جدول شماره 5893
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
شايد به جرئت بتوان عبارت »اشبه الناس 
َخلقا و ُخلقا« را در مورد شهيد داود عابدي و 
شهيد ابراهيم  هادي به كار برد. شهيد داود 
عابدي شباهت زيادي به شهيد جاويداالثر 
ابراهيم  هادي دارد. ديدن اين شهيد ما را بر 
آن داش�ت تا به دنبال خانواده اش بگرديم 
و با آنها همکالم ش�وم. در ميان جست وجو 
براي يافتن نش�اني از خانواده ش�هيد بود 
كه متوجه ش�ديم ايش�ان برادر ش�هيدي 
هم به نام »حميد« دارد كه همرزم ش�هيد 
ابراهيم  هادي ب�وده و در عملي�ات والفجر 
مقدماتي در كانال كميل مفقوداالثر ش�ده 
اس�ت. داود در دوران حيات و حضورش در 
جبهه آن قدر از ابراهيم  هادي ش�نيده بود 
كه عاشق ديدارش شده بود. بعد از عمليات 
والفجر مقدماتي وقتي بچه ها تصوير شهيد 
ابراهيم  هادي را مي آورند همه شگفت زده 
مي ش�وند. انگار داود بود! خود داود هم به 
تصوير ابراهيم خيره ش�ده بود. داود بعد از 
ش�هادت ابراهيم، او را الگوي خودش قرار 
مي ده�د و از برخ�ي دوس�تان ابراهيم در 
مورد رفتار و ش�خصيتش س�ؤال مي كند و 
دلش مي خواست راه ابراهيم را ادامه دهد. 
داود راه ابراهيم را ادامه داد و در نهايت در 
كسوت فرمانده گردان ميثم در عمليات بدر 
به ش�هادت  رس�يد. براي همکالمي  با مادر 
شهيدان حميد و داود عابدي راهي نازي آباد 
شديم. خانه اي در  يکي از محله هاي قديمي 
 تهران. كمي  مانده به خانه ش�هدا بنر روي 
دي�وار نش�ان از درس�تي آدرس مي دهد. 
بن�ري ك�ه روي آن تصاوير ش�هيد حميد 
عابدي و ش�هيد داود عابدي و تصويري از 
شهيد مهدي عابدي، پسرعموي شهيدان 
ديده مي ش�ود. گفت وگوي ما ب�ا معصومه 
كاش�ي مادر ش�هيدان را پي�ش رو داريد.

خانم كاش�ي! از خانواده تان بگوييد. 
شهدا در چه خانواده اي رشد كردند و 

پرورش يافتند؟
من و همس��رم با هم نس��بت فامیلي داشتیم 
و س��ال 1339 با ه��م ازدواج کردیم. حاصل 
زندگي مان چهار فرزند پس��ر و یك دختر بود. 
دو پس��رمان به نام هاي داود و حمید در دفاع 
مقدس به شهادت رس��یدند و پسر دیگرمان 
مجید جانباز ش��د. همس��رم آهنگر و صافکار 
ماشین بود و بچه ها هم در این کار به پدرشان 
کمك مي کردند. باباي بچه ها اهل رزق حالل 
بود. مراقب بود پولي که به خانه مي آورد حالل 
باش��د. هیچ صبح جمعه اي مجل��س حاج آقا 
کافي اش ترک نش��د. مي گفت بچه ها را آماده 
کن با خودت بیاور مجلس. من مي گفتم سخت 
اس��ت، بچه ها خواب ش��ان مي آید. پدرش��ان 

مي گفت باید بیایند و یاد بگیرند.
اولي�ن رزمنده خانه تان ك�دام يك از 

بچه ها بود؟
پسرم داود. ایشان س��ال 1342 به دنیا آمد و 
سال 1344 خدا حمید را به ما داد. داود سوم 
راهنمایي بود ک��ه امام آمد. هم��ه بچه ها در 
دوران انقالب فعالیت داشتند و من و پدرشان 
مانع نش��دیم. بعد از انقالب و تشکیل بسیج، 
داود جزو اولین نفراتي بود که وارد بسیج شد 
و 17س��ال داشت که جنگ ش��روع شد. داود 
داوطلبانه به جنگ اعزام ش��د و جزو نیروهاي 

جنگ هاي نامنظم دکتر چمران بود. ایش��ان 
دو س��الي در جبهه بود که ترکش به پشتش 
اصابت کرد و مجروح به خانه آمد. من که داود 
را در آن ش��رایط دیدم ناراحت ش��دم و گفتم 
دیگر اجازه نمي دهم ب��روي جبهه. داود براي 
اینکه دل من را به دست بیاورد و بتواند مجدداً 
در جبهه حضور داشته باشد گفت باشد مادر! 
دیگر بسیجي نمي روم، مي خواهم عضو سپاه 
شوم. با خودم گفتم اگر وارد سپاه شود دیگر به 
منطقه نمي رود براي همین موافقت کردم اما 
وقتي سپاهي شد گفت مادرجان من عضو سپاه 
هستم اما همچنان رزمنده ام باید به جبهه بروم، 

باز هم اجازه دادم و گفتم برو!
حميد زودتر از داود به شهادت رسيد، 

چه شد كه او هم جبهه اي شد؟
حمید که رفت و آمد هاي داود به جبهه را دید 
به من گله کرد که چرا اجازه مي دهید داود برود 
و من نروم؟! داود را دوست دارید و من را دوست 
ندارید؟! من هم در پاسخ مي گفتم اگر تو بروي 
پدرت تنه��ا مي ماند. گفت نه بای��د به من هم 
اجازه بدهید بروم. موضوع را با پدرش در میان 
گذاش��تم، حاج آقا گفت صبر کن تا داود بیاید 
بعد تو برو. حمید گف��ت حداقل اجازه بدهید 
من فقط ی��ك دوره بروم. ما ک��ه دیدیم اصرار 
مي کند گفتیم حاال برو دوره هاي الزم را ببین 
تا بعد. حمید هم رف��ت دوره را دید .در همین 
بین بود که تصمیم گرفتیم داود متأهل شود. 
آن زمان داود 19 س��ال داشت. رفتیم و دختر 
خانمي  را هم دیدیم و عقد کردیم. همان روزي 
که مي خواس��تیم براي داود عقدکنان بگیریم 
حمید عازم جبهه ب��ود. هر چه گفتم صبر کن 
تا عقد برادرت تمام ش��ود و تو هم عکس��ي به 
یادگاري بینداز، قب��ول نکرد. مي گفت عکس 
من را بگذارید کن��ار برادرهایم فکر کنید من 
هس��تم. خالصه این طور شد که حمید در روز 

عقد برادرش داود به جبهه اعزام شد.
چه مدت در جبهه حضور داشت؟

سه ماه مستمر در جبهه بود. اصاًل به مرخصي 
نیامد. گاهي پیش مي آم��د که هر دو با هم در 

جبهه بودند. داود به حمید گفته بود بیا برویم 
به خانه سري بزنیم و برگردیم اما حمید قبول 
نکرده و گفته ب��ود من نمي آیم. م��ن با خانه 
تماس مي گیرم و با مادر و پدر تلفني صحبت 
مي کن��م و حالش��ان را جویا مي ش��وم. اجازه 
بده عملیات والفجر مقدماتي تمام ش��ود بعد 
مرخص��ي مي گیرم و به خانه م��ي روم. حمید 
در این عملیات ش��رکت کرد و در روند اجراي 

عملیات والفج��ر مقدماتي مفقوداالثر ش��د و 
پیکرش بعد از 13 سال به خانه بازگشت. پسرم 
حمید بعد از چهار ماه حضور در جبهه در 19 

بهمن 1361 به شهادت رسید.
در اين عملي�ات داود با حميد همرزم 
بود؟ چطور متوجه ش�هادت برادرش 

شده بود؟
حمید و پسرعمویش مهدي که بعدها شهید 
ش��د در یك گردان بودن��د. داود ه��م در این 
عملیات در گردان میثم ب��ود. اتفاقاً در همین 
عملیات به خاطر موج گرفتگ��ي موقتاً بینایي 
چشم هایش را از دس��ت داده بود. داود بعدها 
برایم��ان تعریف کرد، بس��یار ناراح��ت بودم. 
شرایط چش��م هایم من را به هم ریخته بود. در 
بیمارستان صحرایي بودم و با خودم مي  گفتم 
چه کنم این طور از عملیات بازماندم. گویا وقتي 
مجروحان را به آنجا مي آورند، داود از آنها سراغ 
حمی��د را مي گیرد. بچه ه��ا مي گویند حمید 
عابدي شهید شده اس��ت. دو روزي به همین 
منوال مي گذرد. داود با خودش مي گوید حاال 
من چه کنم؟ چگونه به خانواده خبر شهادت 
حمید را اطالع بدهم؟  دوس��ت نداشت کسي 
دیگر خبر ش��هادت را به پدرش بدهد. نگران 
بود خداي ناکرده پدرش عکس العملي نشان 

بدهد و دل منافقین شاد شود. داود در همین 
افکار خوابش مي ب��رد و در خواب مي بیند که 
امام زمان)عج( آمده و دس��تي روي چشمان 
او مي کش��د و مي فرماید بلند شو چشم هایت 
که مشکلي ندارند. پاش��و برو... داود مي گفت 
بلند شدم دیدم که چشم هایم مي بیند. بعد با 
همان لباس هاي خاکي راهي خانه شده بود. به 
یکباره من دیدم که داود با همان لباس خاکي 
جبهه وارد خانه ش��د، تا دیدمش سراغ حمید 
را گرفتم. گفت حمید مي آید. بعد رفت پیش 
شوهر خواهرم که پسر عمه ام هم مي شد، آنجا 
گفته بود م��ن تا آمدم، مادرم س��راغ حمید را 
گرفت حاال چه کنم؟ شما خبر شهادت حمید 
را به مادرم بدهید. شوهر خواهرم گفته بود من 
نمي توانم بروم به دخت��ر دایي ام بگویم حمید 
شهید شده است. خالصه داود وقتي مي بیند 
نمي تواند خبر شهادت را به من بدهد، فرداي 
همان روز به جبهه برمي گ��ردد و براي دادن 
خبر شهادت یکي دیگر از دوستانش را به خانه 
ما مي فرستد. ایش��ان هم خبر شهادت حمید 
را به همس��رم داده بود. دو روز بعد از اینکه ما 
متوجه خبر ش��هادت حمید ش��دیم، داود با 
یکي از دوستانش به خانه آمد. ما آن روز براي 
حمید مراسم گرفته بودیم. دوستش به حمید 
گفته بود مادرت ت��و را ببیند چه خواهد کرد؟ 
به دوس��تش گفته بود نگران نب��اش مادر من 
صبرش زیاد است. قبل از آمدن داود از مادرم و 
خواهرم خواستم وقتي داود آمد بي تابي و گریه 
نکنند. داود که آمد به اس��تقبالش رفتم و با او 
س��الم و علیك کردم و بوسیدمش. در محضر 

پسرم گریه و بي تابي نکردم.
بع�د از ش�هادت حمي�د، مخالفتي با 

حضور داود در جبهه نداشتيد؟
اتفاقاً بعد از شهادت حمید به داود گفتم تو دیگر 
نرو، گفت مادرجان نمي شود االن گردان دست 
من اس��ت، نمي توانم نروم. آن زم��ان فرمانده 
گردان میثم بود. پس��رم داود در عملیات بدر 
در 23 اسفند 1363 به شهادت رسید. یعني دو 
سال بعد از شهادت حمید، داود هم با شهادت 
به او ملحق شد. ش��ب قبل از شهادتش خواب 
شهادتش را دیده بود. به دوستش وصیت کرده 
بود اگر من شهید شدم هر طور شده پیکر من را 
براي مادرم ببر. مادرم چشم انتظار پیکر برادرم 
حمید اس��ت دیگر نمي خواهم چش��م انتظار 
من هم بمان��د. آن زمان یك فرزن��د دو ماهه 
داش��ت. گفته بود نمي خواهم فرزندم سال ها 

چشم انتظاري بکشد .
از نحوه شهادتش اطالعي داريد؟

گویا تیر به پهلوي داود اصابت کرده و از شدت 
خونریزي به شهادت رسیده بود. همرزمانش 
مي گفتند وقتي داود مجروح شد، دست روي 
سینه گذاشت، بلند شد و تعظیم کرد و بعد به 
شهادت رسید. بعد از شهادت داود خانه ما پر 
شد از مردمي  که عاشق شهدا بودند. خیلي آمد 
و رفت داشتیم. داود وقتي به مرخصي مي آمد، 
در مدت 10روز مرخصي اش به همه بستگان و 

فامیل سر مي زد. داود پنج سال در جبهه بود.
پس�ر جانبازتان بع�د از داود به جبهه 

رفت؟
بله مجید بعد از ش��هادت داود راهي شد. سه 
بار اعزام شد. پس��رم یك بار مجروح و یك بار 
ش��یمیایي ش��د و در مرصاد هم چن��د تیر به 
شکمش اصابت کرد و یك سال در بستر بود تا 
اینکه بهتر شد و راه افتاد. نمي توانست راه برود. 

داود از مؤسس�ين هيئت�ي ب�ه ن�ام 
»محبان مرتضي« ب�ود. بچه ها ارادت 
زيادي به اهل بيت)ع( داش�تند. داود 
هم ذاكر و م�داح اهل بيت ب�ود. داود 
َخلق�ًا و ُخلق�ًا ش�بيه ابراهي�م هادي 
بود. اي�ن را م�ردم بارها و باره�ا به ما 
گفته ان�د. كتاب »قرار يك ش�نبه ها« 
به همت نش�ر ش�هيد ابراهي�م  هادي 
در م�ورد ش�هيد داود نوش�ته ش�ده 
اس�ت. نام كتاب )قرار يك ش�نبه ها( 
هيئ�ت  يك ش�نبه  قراره�اي  از 
»محبان مرتضي« گرفته ش�ده است
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الحمدهلل عمرش به دنیا بود.
از سال هاي چشم انتظاري براي آمدن 

حميد بگوييد.
پیکر حمید 13 سال بعد از شهادتش شناسایي 
و تفحص ش��د. من خیلي بي قراري مي کردم. 
حمید اهل ورزش کش��تي بود. هیکلي درشت 
و قدي بلند داش��ت. بعد از 13 سال وقتي او را 
آوردند گویا یك ن��وزاد در قنداق بود. علي اکبر 
رفت و علي اصغر برگش��ت. وقت��ي خبر دادند 
که تفحص ش��ده برادرش مجید رفت و جیب 
پیراهنش که مان��ده بود را دید. مهدي پس��ر 
عمویشان خوش خط بود و با همان خط خوبش 
مشخصات حمید را داخل جیب حمید نوشته 
بود. براي همین مطمئن شدیم پیکر متعلق به 
حمید است. در سال هاي نبودن ها و بي خبري از 
حمید، همیشه با خودم مي گفتم حمید چگونه 
به شهادت رس��یده اس��ت؟! تا اینکه یك شب 
خوابش را دیدم و از او پرسیدم پسرم مي گویند 
سرت ترکش خورده اس��ت. بعد دستم را روي 
سرش کشیدم و دیدم نقطه اي از سرش نزدیك 
گیج گاهش سوراخ شده است. وقتي بعد از 13 
سال پیکرش را براي مان آوردند به اصرار خودم 
پیکرش را دیدم، مي خواس��تم بدان��م خوابم 
صحت دارد یا نه؟! جمجم��ه حمید مانده بود، 
حتي دندان هایش س��الم بود. جمجمه حمید 
را به دس��ت گرفتم و با دقت ن��گاه کردم دقیقاً 
همان نقطه اي که حمید در خواب به من نشان 

داده ب��ود، ترکش همان جا اصاب��ت کرده بود. 
با اینکه برادرش داود من را از ش��هادت حمید 
مطمئن کرده بود اما ه��ر لحظه که در خانه باز 
مي شد با خودم مي گفتم االن حمید وارد خانه 
مي شود. این سال ها بر من سخت گذشت. من 
دوس��ت داش��تم پیکرش بیاید و باالخره آمد. 
چشم انتظاري خیلي سخت است. پیکر حمید 

را در باالي سر داود به خاک سپردند.
به نظر شما چه نکاتي در وجود شهداي 
خانه تان ب�ود كه آنه�ا را به س�عادت 

شهادت رساند؟
داود و حمید فرزندان خوبي ب��راي من بودند. 
همس��رم از همان دوران کودکي براي بچه ها 
معلم قرآن مي گرفت تا در خانه تحت نظر معلم 
قرآن بیاموزند و تربیت شوند. داود 9 سال داشت 
که به خوبي و بدون غلط مي توانس��ت قرآن را 

بخواند. همیش��ه به داود مي گفت��م داودجان 
وقتي من به رحمت خدا رفتم تو براي من قرآن 
بخوان. سال هاست که سالگرد همسرم و بچه ها 
را با هم برگزار مي کنم. داود از مؤسسین هیئتي 
به نام »محب��ان مرتضي« ب��ود. بچه ها ارادت 
زیادي به اهل بیت)ع( داشتند. داود هم ذاکر و 

مداح اهل بیت بود.
حتمًا شنيده ايد كه مي گويند پسرتان 
شهيد داود عابدي ش�باهت زيادي با 

شهيد ابراهيم  هادي دارد؟
بله داود َخلقاً و ُخلقاً شبیه ابراهیم هادي بود. این 
را مردم بارها و بارها به ما گفته اند. کتاب »قرار 
یك شنبه ها« به همت نشر شهید ابراهیم  هادي 
در مورد شهید داود نوشته شده است. نام کتاب 
)قرار یك شنبه ها( از قرارهاي یك شنبه هیئت 

»محبان مرتضي« گرفته شده است.
خاطره اي از شهيد داود برايمان روايت 

كنيد.
هر مرتبه که داود مي خواست به جبهه برود من 
ساکش را پر مي کردم. خوراکي و پول زیادي هم 
به داود م��ي دادم. داود هم پول ها را براي جبهه 
و رزمنده ه��ا خرج مي ک��رد. داود برایم تعریف 
مي کرد من صبح ها بدون اینکه رزمنده ها متوجه 
شوند شیر تهیه مي کردم و مي جوشاندم و بعد 
خودم مي رفتم مي خوابیدم. بچه ها که از خواب 
بیدار مي شدند با یك قابلمه ش��یر جوشیده و 
آماده مواجه مي ش��دند. براي همه شان سؤال 
ش��ده بود چه کس��ي این کار را مي کند؟ با هم 
ش��وخي مي کردند و مي گفتن��د احتمال زیاد 
امام زمان)عج( این کار را مي کند اما کمي  بعد 
یکي از بچه ها که تا نیمه هاي شب بیدار مانده و 
کشیك کشیده بود، بدون اینکه من متوجه شوم 
به دنبال من تا روس��تایي که براي تهیه شیر به 
آنجا رفته بودم آمده و متوجه شده بود که آماده 
کردن شیر کار من است. صبح زود بچه ها را بیدار 
کرده و گفته بود بلند شوید من مچ امام زماني که 

شیر را آماده مي کرد گرفتم .
خاطره اي دیگر هم از داود دارم. داود کمي  بعد 
از ش��هادت حمید براي حفاظ��ت از بیت امام 
به جماران رفته بود. برای��م تعریف مي کرد که 
منافقان دور ت��ا دور درخت هاي بلن��د و تناور 
جماران کاغذ چسبانده و روي آن فحش نوشته 
بودند: »تا االن در جبهه ب��ودي و حاال به اینجا 
آمدي. ببین چه زماني تو را بکش��یم...« پسرم 
همیشه به من س��فارش مي کرد در را روي هر 
کسي باز نکن. من هم یك نردبان گذاشته بودم 
کنار دیوار خانه و از روي آن مي رفتم از باال نگاه 
مي کردم که چه کسي پشت در است بعد در را باز 
مي کردم. یك بار رفتم دیدم داود پشت در است. 
گفت مادرجان باالي نردبان چه مي کني؟! گفتم 
مراقب بودم، نمي خواستم در را روي هر کسي 
باز کنم. نمي خواهم منافقین بیایند تو را بکشند. 
گفت خیالت راحت، من به دست منافقین کشته 
نمي شوم .همان زمان یك نمکي با چرخ دستي 
به کوچه ما مي آمد. داود کنجکاو شده بود. یك 
بار رفت و از او پرس��ید چه مي کني؟ گفته بود 
نان خشك مي گیرم و نمك مي فروشم. داود با 
سرنیزه اسلحه اش فروکرده بود داخل گوني ها 
متوجه شده بود داخل چرخ دستي اسلحه است. 
خالصه آن آقا پا به فرار مي گذارد و داود ایست 
مي دهد اما او توجه اي نمي کند و داود به سمتش 
ش��لیك و او را مجروح مي کند. بعد بچه ها او را 
مي گیرند و چرخ دس��تي را خال��ي مي کنند و 
مي بینند کلي اس��لحه زیر چرخ دستي است. 
گویا با این وسیله مدتي بوده که براي خانه هاي 
منافقین اس��لحه حمل مي کرده. او را بردند و 
جاي همه اس��لحه ها را نش��ان داده بود و کلي 
اسلحه را که زیر زمین مخفي کرده بودند پیدا 
شد که الحمدهلل این گونه توانستند باند بزرگي 
از تجهیزات و مهمات منافقی��ن را پیدا کنند. 
همه اش مي گفتم داودجان تو آخر سرت را به باد 
مي دهي. مي گفت نگران نباش دعاي امام پشت 
و پناه ماست. پنج، شش ماهي در جماران ماند و 

بعد مجدد به جبهه رفت.

پيکر حميد 13 سال بعد از شهادتش 
شناس�ايي و تفحص ش�د. من خيلي 
بي ق�راري مي ك�ردم. حمي�د اه�ل 
ورزش كش�تي بود. هيکلي درش�ت 
و قدي بلند داش�ت. بعد از 13 س�ال 
وقت�ي او را آوردن�د گويا ي�ك نوزاد 
در قن�داق ب�ود. علي اكب�ر رف�ت و 
علي اصغر برگشت. وقتي خبر دادند 
كه تفحص ش�ده برادرش مجيد رفت 
و جيب پيراهنش كه مانده بود را ديد
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