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 رزقحاللوعشقبهامام
حسین متولد سال 1337 و فرزند دوم خانواده 
بود. ما چهار خواهر و سه برادر بودیم. خانواده 
ما اهل روستای پش��ت کوه دهستان شمیل 
استان هرمزگان است. ما در خانواده ای متدین 
پرورش پیدا کردیم. پدرم کش��اورز و مادرم 
خانه دار بود. ایش��ان به رزق ح��ال اهمیت 
زیادی می داد. همیشه به خواندن نماز تأکید 
داشت. به شوخی به مادرم می گفت:  هر کدام 
از بچه  ها نماز نخواندند، غذای آن روزش��ان 

را قطع کن. 
م��ا در کن��ار درس و تحصیل به پ��در و مادر 
در امور کش��اورزی و خانه  کمک می کردیم. 
ب��ا ش��کل گیری و گس��ترش فعالیت  ه��ا و 
تظاهرات های انقابی ضد رژیم شاه، خانواده 
ما هم همراه مردم وارد عرصه شد. با اینکه در 
روس��تا زندگی می کردیم اما عاقه زیادی به 
امام خمینی )ره( داشتیم. پدرم مردی متدین 
بود برای همین ارادت زیادی به ایشان داشت. 
حسین هم در چنین فضای معنوی رشد کرده 
بود. ام��ام خمینی )ره( برای ما روس��تایی  ها 
همانند یک پیامبر بود. مردم ایشان را راهنما 
و منجی دین می شناختند. حسین تا مقطع 
سوم راهنمایی درس خوانده بود و بعد از آن 
به خاطر کمک به ام��رار معاش خانواده ادامه 
تحصیل نداد و کمی بعد به خدمت سربازی 
رفت و بعد از آن وارد ژاندارمری شد و کمی بعد 
ازدواج کرد و ماحصل زندگی مشترک ایشان 

سه فرزند، یک دختر و دو پسر شد. 
 شرهانیوشهادت

حس��ین در ژاندارم��ری )نی��روی انتظامی( 

مشغول خدمت بود که تصمیم گرفت به جبهه 
برود. پدرم می گفت دیدن اخبار و شنیدن خبر 
شهادت هموطنانمان حسین را بیقرار کرده 
بود و نمی توانست ببیند جوان های مملکت 
هر روز به شهادت می رسند. دیدن داغ مادران 
و خانواده شهدا با فرزندان و پیکر شهدایشان 
حس��ین را منقلب کرده بود. ب��رای همین از 
ژاندارمری به جبهه اعزام شد. برادرم حسین 
18 ماه در جبهه های نبرد حضور داش��ت تا 
اینکه در نهای��ت در 22 فروردین ماه س��ال 
1362 در منطقه شرهانی به شهادت رسید.  

 خادمامامحسین)ع(
مادرم می گفت:» حس��ین هر ش��ش ماه به 
مرخصی می آمد و از روزه��ای حضورش در 
جبهه برای ما تعریف می کرد. ه��ر بار که به 
مرخصی می آمد برای رزمندگان نذری می داد. 
هر مرتبه ای ه��م که می خواس��ت به جبهه 
بازگ��ردد، برای رزمنده ها هدی��ه می خرید و 
همراه خود می برد. گاهی که مجروح  می شد 
و به خانه برمی گشت، با همان حال و روزش 
به زمین کشاورزی می رفت و به پدرش در کار 

کشاورزی مدد می رساند.« 
حس��ین دهه محرم ه��ر س��ال را مرخصی 
می گرف��ت و خ��ودش را ب��ه هیئت روس��تا 
می رس��اند. همه تاش ایش��ان هر چه بهتر 
برگزار شدن مراس��م اهل بیت و دهه محرم 
بود. پیرغامان مس��جد احترام زیادی برای 
برادرم حس��ین قائل بودند. او هر چه داشت 
در راه ام��ام حس��ین)ع( هزین��ه می کرد. به 
نظر من رزق شهادتی که نصیب حسین شد 
از خادمی به امام حس��ین)ع( ب��ود. ارادت و 
عاقه اش به نظام باعث ش��د که وارد نیروی 
انتظامی شود تا همیشه در لباس یک نظامی 

به کشورش، مردمش و اسام خدمت کند. 
 قابعکسشهید

آخرین باری که به مرخصی آم��د و قرار بود 
به جبهه برگ��ردد، به دیدار همه بس��تگان و 
فامیل رفت. از آنها خداحافظی کرد و حسین 
در آخرین وداع گفته بود این بار دیگر شهید 
می ش��وم. خودش می دانست که این آخرین 
لحظات، آخرین وداع او با خانواده اس��ت. در 
نهایت ه��م در آخرین اعزام به ش��رهانی در 
22 فروردین س��ال 62 به ش��هادت رس��ید. 
روستازاده ای که عش��قش را به والیت با نثار 
جانش معنا بخش��ید. حاال با گذشت بیش از 
38 سال از شهادت حسین، نام نیک او برای 
همیش��ه بر زبان اهالی جاری اس��ت. عکس 
حسین در دیوار خانه اهالی روستا نصب شده 
است. این مردم معنای امنیت و ایثار را خوب 
می دانند. ان شاءاهلل ما رهرو واقعی شهدا باشیم 

و در مسیرشان قدم برداریم. 
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 شهیدجمشیدداداشی

شهید جمشید داداشی در اول تیر سال 1348 
در شهرستان رودس��ر متولد ش��د. در همان 
س��نین کودکی پدرش را از دست داد و خیلی 

زود طعم یتیمی را چشید. 
س��ختی های زندگی زودتر از دیگر همساالن 
پیش چش��م جمشید خودش را نش��ان داد و 
گویی روزگار بنا داش��ت تا از همان کودکی از 
او مرد بسازد. جمش��ید برای فراگرفتن قرآن 
به مکتب رفت تا بتواند ق��رآن را به طور کامل 

فرا بگیرد. 
پس از اینکه به س��نی رس��ید که می توانست 
هدف و راه خود را انتخ��اب نماید، عازم تهران 
شد. در این ش��هر بزرگ مدتی مشغول به کار 

می شود. 
ش��هید داداش��ی در آن دوران با وجود اینکه 
زندگی خودش پر از سختی های بسیار بود، باز 
بخشی از درآمد کم خود را در اختیار نیازمندان 
قرار می داد و س��عی می کرد گره از کار فقرا و 

گرفتاران باز کند. 
هنگامی که جنگ تحمیلی ش��روع شد، شوق 
رفتن ب��ه جبه��ه در او زبانه می کش��ید ولی 
جمشید آن زمان 11 س��ال بیشتر نداشت و با 
وجود سن پایینش، اجازه رفتن به جبهه را به او 
نمی دادند. اما غیرت و مردانگی جمشید اجازه 

نشستن به او نمی داد.
 به همین خاطر بلیت رفت به اهواز را تهیه کرد 
و به دوس��تانش گفت خواهرم در اهواز است و 
می خواهم به او سری بزنم؛ در حالی که او اصًا 

خواهری نداشت. 
بدین ترتیب او با تاش بس��یار به جبهه رفت 
و مدت ش��ش ماه در اه��واز و جبه��ه ماند. او 
در جبهه ع��اوه بر خدمت ک��ردن، درس نیز 
می خواند. به امام خمینی)ره( با تمام وجودش 
عش��ق می ورزی��د و قلبش ب��رای رهبرش پر 

می کشید. 
دوست داش��ت هر کاری را که می تواند برای 
خوش��حالی امام خمینی)ره( انجام دهد و در 
آن برهه زمانی، حض��ور در جبهه مهم  ترین و 
مؤثر ترین کاری بود که می توانست انجام دهد. 

شهید داداشی در فروردین 1361 در حالی که 
تنها 13سال بیشتر نداشت، پس از حضور در 
عملیات فتح المبین در منطقه شوش – اهواز 

به شهادت رسید. 
او با وجود نوجوان��ی در وصیتنامه اش خطاب 
به مادرش چنین زیبا می نویس��د:» اگر لیاقت 
داشتم و ش��هید ش��دم گریه نکنید بلکه باید 
افتخار کنید که شما هم مادر شهیدی هستید 
و قول می دهم که آن دنیا شما را شفاعت کنم 
و پیش خود ببرم و اگر هم ش��هید نشدم بعد 
از پیروزی که بعد از عید می ش��ود، پیش��تان 

خواهم آمد. « 
 شهیدعادلکرمی

ش��هید کرمی در هفدهم ش��هریور 1344، در 
تهران متولد شد و انقاب اس��امی به رهبری 
امام خمینی)ره( برای همیش��ه مسیر زندگی 
ای��ن نوج��وان را تغیی��ر داد. هن��گام پیروزی 
انقاب اسامی 13 ساله بود و خودش را آماده 
رویدادهای بزرگی در زندگی اش می کرد. عادل 
از همان س��ال 1357 فعالیتش را با پخش نوار 
سخنرانی  های امام)ره( و دیگر روحانیون مطرح 
کشور آغاز کرد. بچه بود اما دل شیر داشت و به 
هوای بچگی به او شک نمی کردند. هر روز غروب 
نوار ها را از پایگاه مورد نظر تحویل می گرفت و به 
مغازه نوارفروشی برادرش می برد تا آنها را تکثیر 
کند. ش��هید دوچرخه ای داش��ت که هر هفته 
رکاب زنان به بهشت زهرا می رفت و بر سر مزار 
شهدا به ویژه ش��هدای 72 تن فاتحه می خواند. 
عادل از میان تحصیل علم و حدیث عشق دومی 
را ارجح تر می دانس��ت. ش��هید کرمی تا س��وم 
متوس��طه درس خواند و بعد به عنوان بسیجی 
در جبهه حضور یاف��ت. عادل وقت خ��ود را با 
دوستان خود در خانه به تاوت قرآن، ذکر و نماز 
خواندن می گذراند و نوار هایی از صوت هایشان 

پر می کردند. 
دو بار بدون موافقت پ��در و مادرش عازم اهواز 
ش��د که او را به خانه برگرداندند. بار سوم رفت 
و گفت دیگ��ر برنمی گردم چ��ون می خواهم 
در آسمان عاش��قی پرواز کنم. برادر عادل در 
جبهه بود و م��ادر نمی خواس��ت یکدفعه دور 

و بر شوهرش خالی ش��ود. زمانی که عادل در 
حال بس��تن بند پوتین هایش بود، مادر رو به 
فرزندش گف��ت، صبر کن تا ق��رآن بیاورم و تو 
را از زیر قرآن رد کن��م. فرزند در جواب به مادر 
گفت: نیازی به آوردن قرآن نیست، من 15 روز 
دیگر برمی گردم. اما رفتن عادل به جبهه همانا 
و دیگر برنگشتنش همان! صبح عملیات وقتی 
اعام کردند، نیازمند نیروهای کمکی هستند، 
عادل سر از پا نمی شناسد. به یکی از دوستانش 
می گوید: این بلیت را می بینی تهیه کرده بودم 
تا به تهران برگردم، زمان بازگش��ت به اهواز به 
مادرم قول دادم 15 روز بعد به خانه برگردم اما 
حاال می بینم اینجا به من نیاز دارند. اگر شهید 

شدم به مادرم بگو من خلف وعده نکردم. 
به منطقه شوش رفت. ظاهرش غلط انداز بود، 
قامتش به 16 ساله  ها نمی خورد و به خاطر قد 
بلندش آرپی جی زن شد. تانک دشمن را نشانه 
رفت و پس از منهدم کردن آن با تیر مستقیم 
نیروهای بعثی به شهادت رسید. وقتی پیکرش 
را به خانه آوردن��د، مادر باورش نمی ش��د که 
جگرگوشه اش به ش��هادت رسیده است. گریه 
می کرد و دلتنگ پسرش بود. فقط می خواست 
تا یک بار دیگر رویش را ببیند. عادل مهربان و 
بامحبتش دیگر کنارش نبود و از این به بعد باید 

با خاطراتش زندگی می کرد. 
مادر طاق��ت نیاورد، ب��ه او اج��ازه نمی دادند تا 
روی پسر را ببیند. اما او مادر بود و دلش طاقت 
نمی آورد. مادر راضی نش��د تا بدون دیدن گل 

روی فرزندش او را خاک کنند. 
پیکر پس��ر را کنار زد و منتظر بود تا فرزندش را 
ببیند و آخرین بوس��ه را بر صورتش بزند. وقتی 
روی عادل را کن��ار زد ناگه��ان رگ های بریده 
گلویش ظاهر ش��د و مادر جایی را بوس��ید که 
هرگز تصور نمی کرد. عادل او بی سر و دست به 
خانه برگشته بود. شهید کرمی در وصیتنامه  اش 
خطاب به مردم می نویسد:» وحدت کلمه ای را 
که امام عزیزمان همیشه به آن اشاره می کنند 
از دست ندهید تا قانون اس��ام به خوبی پیاده 
شود و نیز مس��جد  ها را که سنگری عظیم است 
پر نگاه دارید و زنده. در مراس��م دعای کمیل و 
نماز جمعه و نماز وحدت و دعای توسل شرکت 

کنید و قرآن را نیز خوب یاد بگیرید و به دیگران 
نیز بیاموزید. به درستی که اجری عظیم خواهید 
برد و به دیدار خانواده های شهدا بروید و از آنها 
دلجویی کنید که ثوابی بس بزرگ خواهید برد و 
همیشه، حتی المقدور در صف های نماز جماعت 

شرکت کنید.« 
 شهیدسعیدعابدی

شهید سعید عابدی در سال 1343 در اهواز به 
دنیا آمد. از همان دوران کودکی بسیار پرتاش، 
مهربان و باگذشت بود. انقاب اسامی همانند 
دیگر اقش��ار جامعه، تأثیر بس��یار زیادی روی 

سعید نوجوان گذاشت. 
او از طرفداران سرسخت امام خمینی)ره( شده 
ب��ود و در اهواز او را »س��عید حزب اللهی « صدا 
می زدند. س��ن زیادی نداشت ولی قلب نترسی 
داش��ت و باش��جاعت و غیرت به دل سختی  ها 
می زد. در همان سن و سال نوجوانی به مبارزه 
سرسختانه و جدی با منافقین پرداخت و نامش 
هراس��ی در دل منافقین می انداخت. هنگامی 
که در مس��جد ش��فیعی بود، برای امنیت شهر 
کمک می کرد و 24 متری را که در مرکز ش��هر 
و بسیار حساس بود، زیر نظر داشتند و شب ها 
ایست و بازرسی می گذاش��تند. با وجود سن و 
سال پایینش اما منافقین او را مورد آزار و اذیت 
قرار می دادند. نخست سعی می کردند با توهین 
و فحاشی سعید را س��اکت و آرام کنند و وقتی 
دیدند این نوجوان ش��جاع به سادگی میدان را 
خالی نمی کند، تصمیم به درگیری و زد و خورد 
با او گرفتند. طرفداران بنی ص��در در بحبوحه 

روزهای پس از انقاب طوری او را زخمی کرده 
بودند که خطر م��رگ جانش را تهدید می کرد. 
برادر ش��هید عابدی درب��اره  فعالیت  ها انقابی 
و مبارزات��ی ب��رادرش می گوید: »س��عید بچه 
خیلی س��اکتی بود و به ما درباره فعالیت هایی 
که می کرد هیچ چی��زی نمی گفت، خیلی بچه 
دل پاکی بود. وقت��ی »احس��ان اهلل رمضانی« 
از بچه های مسجد ش��فیعی و از دوستانش به 
شهادت رسید، ما بر س��ر مزارش رفتیم، کنار 
مزار احسان خالی بود، س��عید برادرم رو به قبر 
احسان کرد و با حسرت و اندوه گفت: »ناراحت 
نباش! اینجا، جای من است، من می آیم پیش 

تو، خیالت راحت باشد.«
هن��گام عملی��ات فتح المبی��ن، س��عید را به 
خاط��ر ترکش خ��وردن در صورت و دس��تش 
به بیمارستان ش��وش می برند. در بیمارستان 
می شنود که جبهه به آرپیجی زن نیاز دارد. سعید 
به محض شنیدن این خبر، از تخت بیمارستان 
بلند شد و دوباره راهی جبهه شد. دوستانش هر 
چه به او گفتند که تو مجروح هستی و صورتت 
آسیب دیده و دستت نیز جراحت دارد، به آنها 
محل نگذاش��ت، از بیمارس��تان رفت و گفت: 
»جبهه نیاز به آرپی جی زن دارد و من هم رفته ا م 
و دوره اش را دی��ده ام و باید ب��روم« و رفت. در 
جریان همین عملیات، در س��ومین فروردین 
1361، یک گلوله به وسط پیشانی سعید عابدی 
اصابت کرد و او را به شهادت رس��اند. دو ماه از 
این دعای س��عید می گذش��ت و پیکر شهدای 
زیادی را از جبهه می آوردند و در بهشت زهرا به 
خاک می سپردند. اما کنار مزار شهید رمضانی 
هن��وز خالی ب��ود و گویی ش��هید رمضانی، در 
انتظار دوس��ت و رفیقش بود. تا اینکه سعید به 
شهادت رسید و همان گونه که خود آرزو داشت 
و پیش بینی کرده بود، او را در کنار دوس��ت و 
هم مسجدی اش شهید احسان اهلل رمضانی به 

خاک سپردند. 
سعید عابدی، عادل کرمی و جمشید داداشی 
همپیمان بودند و در میدان جنگ در کنار هم و 
با هم سرود وصل خواندند و همراه هم به پیشگاه 
محب��وب یار ش��تافتند و فاتح��ان فتح الفتوح 

رضوان شدند. 

پاسخجدولشماره6184
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