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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

کمی از خودتان و نحوه آشنايی تان با شهيد مدافع 
حرم حسن عبداهلل زاده برايمان بگوييد.

همسرم حس��ن متولد 27 دی 1365 اهواز و دارای مدرک 
فوق لیسانس مدیریت نظامی از دانشگاه امام حسین)ع( بود. 
من متولد مشهد و اصالتاً اهل مازندران هستم. فوق دیپلم 
مشاوره دارم که با تولد اولین فرزندم ادامه تحصیل ندادم. پدر 
من و حسن آقا هر دو پاسدار بودند و در خانه های سازمانی 
چند سالی همسایه روبه رویی هم بودیم. برادر کوچکم هم 
خیلی با حسن آقا رفاقت داشت. حس��ن آقا خیلی دوست 
داشت همسرش از س��ادات باش��د. برای همین مادرشان 
من را به حسن آقا پیش��نهاد دادند و صحبت  هایی که برای 
آشنایی بیشتر با هم داشتیم، همدیگر را پسندیدیم. دوران 
عقد، زمان خیلی خوب و خاطره انگیزی برایم بود. حسن آقا 
خیلی دست و دلباز و اهل گشت و گذار بود. بعد از عروسی 
هم همین طور بود. آدم بامحب��ت و مهربانی بود. وقتی بعد 
از ش��هادتش آن روزهای باهم بودن مان را مرور می کنم به 
روز های پر از خاطره ای می رس��م که تا همیشه برای من و 

بچه  ها به یادگار گذاشت.
همراهی با يک فرد نظامی سخت نبود؟!

حقیقتش خیلی دوست داش��تم که همسرم پاسدار باشد. 
حس��ن آقا در صحبت های قب��ل از عقدم��ان از نبودن  ها و 
مأموریت هایش صحبت کرد. خودم در خانواده ای نظامی 
تربیت یافته بودم و ب��رای همین با ش��رایط کار نظامی  ها 
آشنایی داشتم. حس��ن آقا از آنجایی که با روحیه من آشنا 
بود و می دانست احساساتی هس��تم، از شهادت حرفی نزد 
ولی آرزوی شهادت داشت و این خواسته قلبی اش بر کسی 
پوشیده نبود. آخرهای ماه مبارک رمضان که می خواست به 
مراسم روضه برود گفتم حس��ن جان برای من هم دعا کن! 
نروی دعا کنی شهید ش��وی! گفت دعا می کنم خدا مرگ 
من را ش��هادت قرار دهد. می گفت آرزو و دعای ش��هادت، 
اجل آدمی را جلو نمی اندازد فقط نوعش را تغییر می دهد. 
ایشان این اواخر خیلی بی قرار و دلتنگ دوستان شهیدش 

شده بود.
چند فرزند از ايشان به يادگار داريد؟

من و حسن سال 1389 عقد کردیم. ماحصل ازدواج ما سه 
فرزند بود. فرزند اولم آقاعلی اکبر متولد 1392، مهدیه خانم 
متولد 1395و فرزند س��ومم آقاعباس متولد 1398است. 
تأکید من و حس��ن آقا ب��ر تربیت دینی بود. ه��ر دوی مان 
روی موضوعات تربیتی تفاه��م می کردیم و همان را به کار 
می بس��تیم. حس��ن آقا زمانی که در مأموریت بود تماس 
می گرفت و از اح��واالت بچه  ها مطلع   می ش��د، از کار  ها و 
رفتارهایشان سؤال می کرد. بعد از شهادت حسن آقا هم با 
خودم عهد کردم تالش کنم تا آن طور که ش��هید دوست 
دارد بچه  ها را تربیت کرده و ان شاءاهلل در محضر خدا و ایشان 

روسفید باشم.
دل کندن از بچه  ها برايش سخت نبود؟

حسن خیلی بچه دوست داشت. قبل از به دنیا آمدن فرزند 
اولم نامش را گذاشت  علی اکبر. هنوز دو ماهش نشده بود که 
می گفت ببرمش هیئت؟! هر جا می رفتیم مسافرت یا مهمانی 
علی اکبر را خودش می آورد و کمک حالم بود . بعد از آن و وقت 
تولد بچه های دیگر هم همین طور بود. هر زمان که خانه بود 
کارهای بچه  ها را انجام می داد و وقتی که من مشغول بچه  ها 
بودم، خودش غذا درس��ت می کرد. دوس��ت داشت پسر  ها 
شجاع و مردانه بار بیایند. با این همه عالقه ای که به علی اکبر 
داش��ت، وقتی مهدیه به دنیا آمد خیلی ب��ه او ابراز محبت 
می کرد. نوع تربیتش فرق داشت، لطیف و مهربان. به مهدیه 
می گفت ملکه! مهدیه هم خیلی بابایی بود. شب  ها در آغوش 
پدر آرام می گرفت و می خوابید. من در دورانی که حسن آقا 
بود کارهای هنری انجام می دادم، با روحیه  نظامی که داشت با 
ظرافت کارهای من را نگاه می کرد و تشویقم می کرد. دوست 
داشت سرم گرم باشد که وقتی مأموریت می رود، حوصله ام 
سر نرود. حاال که حسن آقا نیست هر روز یا یک روز در میان 
حتماً بچه ها را بیرون می برم که دلتنگ نباشند، دوست ندارم 
دوری و دلتنگی بابا روحیه بچه ها را غمزده کند. ش��هادت 
حسن آقا را برای بچه  ها توضیح دادم و گفتم  بابا رفته تا مقابل 
آدم بد  هایی که می خواهند بچه های کوچک را اذیت کنند، 
بایستد. پدر شما قوی و شجاع است. باید مراقب آنها باشد. 
حاال هم که شهید شده همیش��ه در کنار ماست. حسن آقا 

وقتی نبود خیالش از خانه و خان��واده و به خصوص تربیت و 
پرورش بچه  ها راحت بود. تربیت بچه  ها برایش مهم بود و من 

هم خیالش را راحت کرده بودم تا دغدغه این طرف را نداشته 
باشد. می گفت من نیستم بچه  ها را بیرون ببر و خانه پدرم هم 

سر بزن تا احساس تنهایی نکنند.
از چه زمانی به جبهه مقاومت اسالمی رفت؟ شما از 

حضورش در منطقه عملياتی مطلع بوديد؟
اولین بار سال 1394 به سوریه رفت. همین مأموریت  ها 
روز به روز تجربه نبودنش را برایم بیشتر می کرد و من 
دلتنگی هایم را با روزهای باقی مانده از مأموریت هایش 
گره می زدم و برای بازگشتش روزشماری می کردم. چند 
مرتبه اول حضور ایشان در س��وریه برای امور آموزشی 
بود، به خاطر همین خیالم تا حدودی راحت بود. همان 
مرتبه اول عید 94 مأموریت حسن آقا که تمام شد من 
و پسر بزرگم که یک س��ال و دو ماهش بود برای زیارت 

به سوریه رفتیم. آن سفر زیارتی جزو بهترین خاطرات 
زندگی مشترکم بود.

ابتدا مخالف بوديد؟ چطور رضايت ش�ما را جلب 
کرد؟

چند سال قبل از ش��هادتش حسن آقا در عملیات  ها حضور 
داش��ت اما در این مورد با من صحبتی نک��رد. حتی وقتی 
مجروح شد به من گفت یک میله به پهلوم فرورفته است و 
چیز مهمی نیست! مدتی گذشت تا متوجه شدم که حسن آقا 
در عملیات  ها نقش دارد و از همان لحظه مخالفت های من 
شروع شد. حسن آقا که مخالفت های من را می دید، کارش 
شده بود باز کردن قرآن و نش��ان دادن آیه  هایی که بشارت 
می داد که اگر به خاطر ترس از جان تان در خانه بمانید، مرگ 
در خانه به سراغ تان می آید. آن قدر گفت و روایت و حدیث 
برایم خواند تا حجت شد که اجل هر وقت سربرسد باید رفت 
و شهادت در راه خدا فقط نوع مرگ را تغییر می دهد و نه زمان 
را. در نهایت با اینکه سه بچه قد و نیم قد داشتم و شرایط کمی 
برایم سخت بود، به خاطر خون شهدا موافقت کردم. دلتنگی 
و دوری و سختی های این مسیر را به خاطر احساس تکلیفی 
که بر گردن حسن آقا بود تحمل کردم. نمی خواستم فردای 
قیامت در محضر اهل بیت)ع( روسیاه باشم برای همین با 
دلتنگی  ها و نگرانی هایم کنار می آمدم. رفتن های حسن آقا از 

سال 94 شروع شد و تا زمان شهادت هم ادامه داشت.
همسرتان پسر س�ردار احمد عبداهلل زاده است، 
آقازاده ای که می توانست حضور در پشت جبهه 
و با ش�رايطی ديگر را انتخاب کند اما راهی شد. 

پدرشان مخالفتی با حضور ايشان نداشتند؟ 
پدرشان سردار عبداهلل زاده مخالف نبودند و اتفاقاً پسرشان 
را برای حضور و دفاع از اهل بیت)ع( تشویق هم می کردند. 
اما مادرش می گفت حسن جان شما بچه داری، آن قدر نرو! 
ولی حس��ن آقا به وظیفه اش عمل می کرد. وقتی هم که به 
مرخصی می آمد خیلی سرحال و شاداب بود، انگار خیالش 
راحت بود که الحمدهلل این اعزام هم تکلیفم را در قبال اهل 

بیت)ع( انجام داده  ام. تا پایش به خانه می رسید بار و بنه سفر 
می بس��تیم و راهی   می شدیم. اهل گش��ت و گذار و زیارت 
بود. تا بود همه نبودن هایش را جبران می کرد. خستگی را 
خسته کرده بود. خودش هم اصرار داشت حتماً در منطقه 
باشد تا خدای نکرده کار روی زمین نماند. مخصوصاً اینکه 
دوستانش هم شهید شده و ایشان لحظه شهادت دوستانش 
را دیده بودند ب��رای همین خیلی خ��ودش را مدیون آنها 
می دانست و برای همین نمی خواس��ت اسلحه دوستانش 

روی زمین بماند.
در فيلمی مستند از زبان شهيد شنيديم که ايشان 

گفت جبهه اصلی از درون خانه شروع می شود!
بله، حس��ن آقا معتقد بود جنگ 10 درصد در جبهه و 90 
درصدش در پشت جبهه است. ش��هید در فیلمی مستند 
که از ایش��ان باقی مانده اس��ت هم می گوید: »جبهه فقط 
در میدان جهاد نیس��ت. جبهه اصلی از درون خانه ش��روع 
می ش��ود. در خانه را که باز می کنی بچه  ها می دوند و تو را 
در آغوش می گیرن��د و دل نمی َکنند، دل َکن��دن از اینها 
سخت اس��ت. تا نروید نمی دانید جنگ چیست! همه اینها 
با هم می شود جنگ، این چیزها که پشت سرش است، کار 

را سخت می کند.« ایش��ان می گفت:  »واقعاً فکر می کردم 
هیچ وقت نترس��م اما ترس��یدم، به فرموده شهید چمران 
وقتی ناقوس جنگ به صدا درمی آید مرد از نامرد شناخته 
می شود. آنجا فکر می کنی خیلی می توانی؛ می روی موضع 
می گیری و می زنی و... اما نه این طور نیست. در میدان مبارزه 
تازه می فهمی که چه خبر است! آنجا که جان عزیز می شود 
حاضری پش��ت کنی و فرار کنی چون جان عزیز است. اگر 
شهادت ذاتی باشد، به آن می رسی و شهید می شوی. دوستان 
همیشه می گفتند حمزه نخواه که شهید شوی، کاری کن 
شهادت بیاید دنبالت! شما در جنگ باید عقبه داشته باشید، 

حاال این عقبه چیست همان امام حسین)ع( است.«
لقب جهادی ايشان » حمزه«  است! چرا اين نام را 

برای خودشان انتخاب کردند؟!
عموی پیامبر حضرت حمزه، به شجاعت و جنگا وری شهره 
بود. زمانی که حضرت محمد)ص( مبعوث شد تنها و بی یاور 
بود. حمزه قوت قلب پیامبر و همچنین اصحاب پیامبر که 
عمدتاً از قش��ر ضعیف جامعه حجاز حساب   می شد. وجه 
تسمیه نام جهادی شهید با حمزه سیدالشهدا در شجاعت 
و غیرت است که همگی دوستان شهید متفق القول هستند 
که این شهید بزرگوار شجاع و در همه عرصه  ها در هر زمان 

و هر مکانی پشت خیمه والیت بود.

در مدت زمانی که افتخ�ار همراهی ايش�ان را در 
جهادشان داشتيد، ايشان را چطور انسانی يافتيد؟

خیلی حس��اس به نماز اول وقت و حضور در مس��جد بود. 
حسن آقا شجاع بود. برای کالس های بس��یج، نوجوان  ها و 
جوان  ها دل می س��وزاند. هیچ وقت از کس��ی چیزی به دل 
نمی گرفت و به نظرم باعث دلگیری کسی نمی شد. همسرم 
بامعرفت بود، همیشه حواسش به ضعیف تر از خودش هم بود. 
در ارتباط با نامحرم حیا داشت. شوخ طبع و اهل گشت و گذار 
و باایمان بود. حسن خوشرو ، بشاش و دلسوز بود. ایشان خیلی 
اهل سینه زنی و هیئت بود و دوست داشت من و بچه ها هم 
همراهش برویم. می گفت حضور در این محیط  ها تأثیر زیادی 
روی تربیت بچه  ها خواهد گذاشت. این روز  ها مداحی های او 
را که برای اباعبداهلل)ع( می شنوم از او می خواهم ما را هم دعا 
کند. محبت امام حس��ین)ع( در وجودش بود، محبتی که 
آدمی را عاشق خودش می کند. بعد از شهادت حسن آقا دلم 
شکست و قلبم گرفت و تنها چیزی که من را آرام کرد و تسلی 
خاطر شد، همین عشق اباعبداهلل بود. ان شاءاهلل با خود امام 

حسین)ع( محشور شوند.
از نحوه ش�هادت ايش�ان برای مان بگوييد. ابتدا 

اخباری در مورد اسارت ايشان منتشر شد؟
پس از آنکه نابودی داعش توس��ط حاج قاس��م اعالم ش��د، 
داعش��ی   ها در مناطقی از س��وریه همانند دیرالزور پراکنده 
شده اند که تعدادی از آنها در منطقه »بادیه « حضور داشتند. 
شهید مأموریت پیدا می کند در برابر کمین های داعشی   ها- 
که این منطقه را ناامن کرده و باعث کشته شدن مردم سوریه 
شده بود- به منطقه عازم و ضمن شناس��ایی، آن منطقه را 
پاکس��ازی کند. به همین دلیل در آن منطق��ه حضور پیدا 
می کن��د و در کمین داعش قرار گرفته و توس��ط موش��ک 
»کورنت« مورد اصابت قرار می گیرد و در این حادثه دو فرد 
سوری و یک فرد روسی و همچنین یکی از همرزمانش شهید 
می شوند. زمانی که موشک به آنها اصابت می کند حسن آقا 
از ناحیه پهلو، ش��کم و کمر آس��یب جدی می بیند. بعد از 

شهادت حسن آقا هر زمان که می خواستم دل بی قرار خودم 
را توجیه کنم، می گفتم حسن آقا به وظیفه اش عمل کرد و 
امام حسین)ع( ایشان را خرید. حاال دیگر نوبت من است که 
به وظیفه ام که تربیت بچه  ها است عمل کنم تا در محضر اهل 

بیت)ع( روسفید باشم.
چطور متوجه شهادت ايشان شديد؟!

همان شب اول بعد از ش��هادت متوجه شدم. خیلی بی قرار 
بودم. واقعاً آن احساس قابل بیان نیست. الحمدهلل پیکر ایشان 
خیلی زود از سوریه آمد و شرایطی فراهم شد تا من، خانواده 
و پدر و مادرشان پیکر را ببینیم. البته ابتدا خانواده خودشان 
پیکر را دیدند و من به درخواست خودم، تنها برای دیدارش 
رفتم. ده قدم مانده به پیکر حسن آقا وقتی صورتش را دیدم، 
خیلی حالم بد شد. صورت حسن آقا را پوش��اندند، برادرم 
دست هایم را گرفته بود. گفتم من به آنجا نمی رسم. حتماً 
می میرم. اما وقتی باالی سرش نشستم بعد نیم ساعت، واقعاً 
به من داده آرامش شد. روزی که داعش پایان یافت هر کسی 
به او تبریک می گفت، حسن آقا می گفت به خانم باید تبریک 
بگویید که صبر کردند. به من می گفت ثواب شما از من بیشتر 
است. من چقدر آن روز  ها خوشحال بودم. فکر می کردم همه 
چیز تمام شده و حسن همیش��ه پیش من می ماند. باز هم 

توکل به خدا. او به آنچه آرزو داشت رسید.

بع�د از ش�هادت حس�ن آقا ه�ر زم�ان ک�ه 
می خواس�تم دل بی ق�رار خ�ودم را توجي�ه 
کن�م، می گفت�م حس�ن آقا ب�ه وظيف�ه اش 
عم�ل ک�رد و ام�ام حس�ين)ع( ايش�ان را 
خري�د. ح�اال ديگ�ر نوبت من اس�ت ک�ه به 
وظيف�ه ام که تربي�ت بچه  ها اس�ت عمل کنم 
ت�ا در محضر اه�ل بيت)ع( روس�فيد باش�م

روزی ک�ه داعش پاي�ان يافت هر کس�ی به 
او تبري�ک می گف�ت، حس�ن آقا می گفت به 
خانم بايد تبري�ک بگوييد که صب�ر کردند. 
به م�ن می گفت ث�واب ش�ما از من بيش�تر 
اس�ت. م�ن چق�در آن روز  ه�ا خوش�حال 
بودم. فک�ر می کردم هم�ه چيز تمام ش�ده 
و حس�ن هميش�ه پيش من می ماند. باز هم 
توکل به خدا. او به آنچه آرزو داش�ت رسيد
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گفت وگوی  »جوان « با همسر شهيد مدافع حرم حسن عبداهلل زاده که خرداد امسال آسمانی شد

حسن آقا می گفت جبهه اصلی خانواده است
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