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

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
حميد تازه شهروند كشور سوئد شده بود كه از طريق 
دوس�تانش در فضاي مجازي از اوضاع سوريه مطلع 
شد. از آن به بعد ديگر تاب ماندن نداشت و نتوانست 
نسبت به همنوعان و مردم بي دفاع سوريه بي تفاوت 
بماند. او وقتي مي خواست برگه اعزامش را به امضای 
خواهرش پري س�يما برس�اند، به او گفت اين راه كه 
انتخاب كرده ام جانبازي، ش�هادت و مفقواالثري در 
پيش دارد. تو بايد همان رس�التي را به دوش بگيري 
كه قرن ها پيش از اين عمه س�ادات بر عهده داشت. 
پري سيما هم همين رس�الت را براي خودش انتخاب 
كرد. حميد وقتي به جبه�ه مي رفت، مرتب مي گفت: 
آنقدر مدافع حرم مي مانم تا بي ب�ي من را بخرد. ماند 
و عاقبت شهادت را در آغوش گرفت. گفت وگوي ما با 
پري سيما حسين زاده خواهر شهيد را پيش رو داريد. 

برادرتان متولد كجا بوديد؟ ايران يا افغانستان؟
متولد ايران بود. ما ش��ش خواهر و برادر بوديم كه  حميد 
پسرسوم و فرزند آخر خانواده بود. ايشان 21 تير سال 69 
در منطقه طالب محله تلگرد مشهد به دنيا آمد. ما اصالتاً 
افغانستاني هستيم. قبل از انقالب عموي بزرگم به ايران 
سفر كرد و متأسفانه در راه س��فر نزديك به ايران از دنيا 
رفت. يكسال بعد پدرم به ايران آمد و به زيارت امام رضا 
)ع( مشرف شد و يك سال در ايران ماند و بعد به افغانستان 
بازگش��ت. پدرم از مريدان امام خميني )ره( و گوش به 
فرمان ايش��ان بود. امامي كه فرمود:»اسالم مرز ندارد.« 

پدرم مجدداً به ايران مهاجرت كرد. 
وقتي به ايران آمدند در كدام شهر سكونت پيدا 

كردند و شغلشان چه بود؟
ما ابتدا به اس��تان اصفهان و بعد به گلم��كان و چناران و 
بعد مش��هد مقدس مقصد مهاجرت كرديم و در نهايت 
قلب پدرم در جوار امام رضا)ع( غريب الغربا آرام گرفت و 
ماندگار شد. پدر شغل آزاد داشت و حرفه خاصي را دنبال 
نمي كرد. ايشان در ش��هر و ديار خودمان كاسب بودند و 
وضع مالي خوبي داشتند. به قول قديمي ها ريش سفيد 
منطقه بود. اگر مش��كالتي براي مردم پي��ش مي آمد از 
هر لحاظ خانوادگي و... به پدر مراجعه مي كردند و پدرم 
بين آنها صلح ايجاد مي كرد. ايشان خيلي به رزق و روزي 
حالل تأكيد داشتند و خودشان هم با زيردستان خودشان 

با نرمي و ماليمت رفتار مي كردند.  
شهيد در چه خانواده اي رشد كرد؟ مي خواهيم 
بدانيم جمع خانوادگي شما در تكوين شخصيت 

ايشان چه مقدار تأثير گذار بود؟ 
پدر كاًل خودشان به مس��ائل مذهبي واقف بودند و سواد 
خواندن و نوشتن داش��تند. با اينكه آن زمان سن و سال 
كمي داش��تم اما به ي��اد دارم هر زمان بيدار مي ش��دم 
مي ديدم پدرم در حال خواندن قرآن اس��ت و هميشه به 
مس��جد مي رفت. در وقت نماز صبح خادم مسجد و امام 
جماعت هم مي آمدند. در كل چند نفري بيشتر براي نماز 
صبح نمي آمدند، اما براي نماز ظهر و شب مسجد خيلي 
شلوغ تر مي شد. با اينكه حميد تقريباً سه سال داشت كه 
پدرمان را در سال 73 از دست داديم، ولي اكثر اوقات در 
كنار بابا بود. هرجا با باب��ا مي رفت او همراهش بود. هرجا 

فكرش را بكنيد؛ نانوايي، مغازه، مسجد و مراسمات دعا. 
چطور برادري براي ش�ما و خواه�ر و برادرانش 
بود؟ از وابستگي عاطفي و رابطه اي كه به مادر 

داشت بگوييد. 
حميد خيلي آرام ، ش��وخ طبع و خنده رو ب��ود. براي من 
بهترين برادر دنيا بود و همه ما خيلي دوستش داشتيم. 
عاش��ق مادرم بود. خيلي مادر را تكريم مي كرد. هميشه 
مي گفت مادر ما از تو راضي هستيم تو هم از ما راضي باش. 
هرچند من پسر خوبي برايت نبودم. هميشه همراه مادر 
بود. اكثر اوقات با مادر سر كار مي رفت. خانواده به حرف و 
نظرهاي حميد احترام مي گذاشتند. خيلي اهل رفاقت و 
دوستي بود. در مسير رفاقت تا پاي جان مي رفت. اخالقش 
با هر سن و سالي جور مي شد. كوچك و بزرگ دوستش 
داشتند چون متواضع و محجوب بود. خيلي صاف و صادق 

و اهل حساب و كتاب بود. 
برادرم به رزق حالل خيلي اهميت م��ي داد. يك روز كه 
براي كمك همراه مادرم براي ميوه چي��دن به باغ رفته 
بود، زمان اتمام كار با خودش چندتا س��يب سرخ آورده 
بود. آنها را به من داد و گف��ت از صاحب باغ اجازه گرفتم 
كه براي خواهر هايم س��يب ببرم. حميد خيلي به خانم 
حضرت زهرا)س( ارادت داش��ت. به همرزمانش توصيه 
كرده بود بعد از شهادتم هر زمان خواستيد برايم مراسمي 
بگيريد فقط روضه خانم حضرت زهرا)س( يا خانم حضرت 

زينب)س( و خانم حضرت رقيه)س( باشد. 
گفتيد پدرتان را خيلي زود از دست داديد، بعد 
از فوت ايشان مس�ئوليت خانه و كسب درآمد 

خانواده به عهده چه كسي بود؟  
پدرم در تاريخ پنجم شهريور ماه س��ال 73 بر اثر سكته 

مغزي بعد از سه روز بستري در بيمارس��تان امدادي به 
رحمت خدا رفت. بعد از ايشان مسئوليت خانه به دوش 
مادر و برادرم محمد افتاد كه آن موقع 14 س��ال بيشتر 
نداشت. محمد در كنار درس خواندن مشغول به كار شد. 
حميد آقا هم براي امرار معاش چندين س��ال شاگردي 
كرد تا باالخره اوستا شد. شغلش راويزبندي و نصب سقف 
كاذب بود. حميد در كارش تبحر زيادي داشت. خودش 
طراحي و اجراي كار را كامل بر عهده داشت كه بسيار هم 

مورد استقبال مشتري ها قرار مي گرفت. 
آقا حميد چقدر با شهدا مأنوس بود؟ با شهداي 

دفاع مقدس ما آشنايي داشت؟
خيلي خوب شهداي دفاع مقدس را مي شناخت. وقتي به 
سوريه رفته بودم كتابي به من هديه داد به نام »شهداي 
گمنام«. حميد مي گفت: از دوست عزيزي هديه گرفتم 
و به تو كه بهترينم هس��تي هديه مي دهم. فقط بخوان و 
فكر كن. حميد آقا ارادت خاصي به حاج احمد متوسليان 

و شهيدمحمد ابراهيم همت داشت. 
خانم حس�ين زاده از چگونگي حضور برادرتان 
در سوريه و دفاع از حرم بگوييد. چه انگيزه اي 
باعث شد كه ايشان مدافع حرم شود و تصميم 

بگيرد راهي سوريه شود؟ 
حميد خيلي در كارش مهارت پيدا كرده بود. براي همين 
ابتدا به تركيه، آلمان و بعد هم به سوئد رفت و بعد از طي 
آزمون اس��تخدامي و مصاحبه در مورد كارهاي هنري و 
ساختمان س��ازي و ابداع نماهاي زيبا در آنجا مشغول به 
كار شد. حميد شهروند سوئد بود كه از طريق دوستانش 
در فضاي مجازي از اوضاع سوريه مطلع شد. حميد ديگر 
تاب ماندن نداشت و نتوانست نسبت به همنوعان و مردم 
بي دفاع س��وريه بي تفاوت بمان��د. او بي حرمتي و هتك 
حرمت حريم آل اهلل را تحمل نكرد و هر طور بود خودش را 
به ايران رساند تا با عهدي كه با خانم حضرت زينب)س( 
بس��ت، عمل كند. اما قبل از اينكه سوئد را براي هميشه 
ترك كند به او گفته شد اگر براي جنگ به سوريه بروي 
در صورت برگش��تن ديگر از امتيازاتي ك��ه اكنون داري 
برخوردار نخواهي بود. حميد با همه اين شرايط عزمش را 

جزم كرد و براي پوشيدن لباس جهاد به ايران آمد. 
مادرتان در نبود پدر ش�ما را ب�زرگ كرده بود 
و حمي�د هم حكم س�تون خانه تان را داش�ت. 
مادرتان چطور راضي ش�د كه حميد به سوريه 

برود؟ 
ابتدا كسي از تصميم حميد و اينكه چرا به ايران بازگشته 
است، اطالعي نداشت. من و حميد رابطه عاطفي شديدي 
با هم داش��تيم. در اكثر كارها با هم مشورت مي كرديم. 
يك روز حميد به خانه آمد و گفت آبجي مي خواهم بروم 
شمال. يك رضايتنامه الزم دارم. لطفاً برايم بنويس، گفتم 
براي چي؟ خنديد گفت مي خواهم بروم شمال. من هم 
نيت كرده بودم كه بروم. گفتم بيا با هم برويم. خنديد و 
گفت مي خواهم با دوستانم بروم. بعد من خنديدم. گفتم 
مرد به اين س��ن و س��ال نيازي به رضايتنامه ندارد. از او 
خواستم حقيقت را به من بگويد. او هم گفت. رضايتنامه را 
نوشتم و آن را امضا كردم به شرط اينكه حميد تالشش را 
براي جذب رضايت مادر انجام بدهد. او گفت: من مادر را 

راضي مي كنم و از ايشان حالليت مي گيرم. 
دقيقاً چند روز بع��د از امضای رضايتنام��ه حميد راهي 
سوريه ش��د و در مس��ير با من تماس گرفت و حالليت 
خواست و گفت: خيالت راحت باشد من با مادر صحبت 
كردم و از ايش��ان رضاي��ت گرفتم كه فق��ط همين يك 
بار به س��وريه بروم. همان يك بار بهانه اي ش��د تا حميد 
هفت الي هشت دوره اعزام شود. در اين مدت يك مرتبه 
مجروح و از ناحيه چشم، پا و ران آسيب جدي ديد و دچار 

موج گرفتگي هم شد. 
از جبهه مقاومت برايتان صحبت مي كرد؟ 

 حميد وقتي از جبهه به مرخصي مي آمد با ذوق و شوق 
برايمان از آنجا صحبت مي كرد. به راحتي مي توانستيم از 
برق چشمانش متوجه بش��ويم كه او چقدر عاشق جهاد 
و دفاع در راه اهل بيت)ع( اس��ت. حميد آرزوي شهادت 
داشت. همرزمانش تعريف مي كردند كه حميد چندين 

بار خواب ش��هادتش را ديده بود كه در آخرين عمليات 
استراتژيك بوكمال به شهادت خواهد رسيد. حميد از حاج 
قاسم برايمان گفته بود. از اينكه در يك فراخوان خواسته 
ش��ده بود كه تمامي نيروها به سمت منطقه استراتژيك 
بوكمال در 10كيلومتري مرز بين عراق و ايران اعزام شوند 
تا آن منطقه را از دست تكفيري هاي داعش آزاد كنند. او 
از رشادت هاي س��ردار ابوحامد و فاتح صحبت مي كرد و 
مي گفت آنها مغزهاي متفكر جنگ بودند كه حضورشان 
به نيروها روحيه چند برابري مي داد. از دس��ت دادن آنها 
را س��خت و تلخ ترين خاطرات جنگ مي دانست. برادرم 

هميشه آرزو داشت به دوستان شهيدش ملحق شود. 
از ش�ما مي خواس�ت كه براي ش�هادتش دعا 

كنيد؟
هر مرتبه كه حميد به س��وريه مي رفت، نامه براي خانم 
حضرت زينب)س( مي نوش��تم و به ايشان مي گفتم:»يا 

حضرت زينب)س( برادرم دوست دارد جهاد كند، من او 
را سالم به شما مي دهم و سالم هم از شما مي خواهم. خانم 

جان به عهدتان وفا كنيد.«
بعد از دوره دوم يا  سوم بود كه حميد در مسير كوله اش را 
باز مي كند و از روي كنجكاوي نامه من را مي خواند. حميد 
به من گفت من نامه تو را خواندم. اين چه نامه اي بود كه 
نوشتي؟ ش��ما با اين خواس��ته ات از حضرت زينب)س( 
باعث شدي كه شهادت من به تأخير بيفتد. بعد از آن نامه 
به عنوان خواهر شهيد درخواستم از حضرت زينب)س( 

اين بود كه پيكر برادرم برگردد فقط همين. 
حميد هر مرتبه كه از منطقه برمي گشت همراه با دوستان 
و همرزمانش ش��هيدان سيداسماعيل حس��يني ، علي 
حس��يني و حامد احمدي چند روزي را مهمان خانه ما 
مي شدند و در طبقه باالي خانه ما استراحت مي كردند و 
بعد به منطقه بازمي گشتند. حميد هميشه با حرف هايش 

من را آماده شهادت خودش مي كرد. 
آخرين مرتبه اي را كه از او جدا ش�ديد، به ياد 

داريد؟
هيچ وقت فراموش نمي كنم، زمان خداحافظي همه ما در 
حياط با حميد خداحافظي كرديم. دوستانش هم بودند. 
وقتي نوبت به من رسيد، گردن حميد را گرفتم و خيلي 
گريه كردم. بعد حميد هم من را محكم در آغوشش گرفت 
و بوسيد و دس��تي روي سرم كش��يد. بعد همين شهيد 
سيد اسماعيل حس��يني به من گفت آبجي يك جوري 

خداحافظي مي كني كه انگار آخرين ديدار است. 
 اما آخرين ديدارمان با حميد در حرم حضرت زينب)س( 
بود. تقريباً 20روز بع��د از اعزام حميد به س��وريه با من 
تماس گرفت و گف��ت آبجي مي خواه��م دعوتتان كنم 
بياييد سوريه زيارت حرم حضرت زينب)س( و حضرت 
رقيه)س(. من گفتم نمي توان��م و بهانه آوردم. اما حميد 
گفت شايد اين آخرين ديدارمان باشد. دلم برايتان تنگ 
شده با مادر بياييد من كارهايتان را درست مي كنم. نهم 
شهريور سال 1396 ما به پابوس��ي خانم دعوت شديم.
حميد مي خواس��ت با اين كارش ذره اي از آن عشقي را 
كه او را تا به اينجا كش��انده بود به ما نش��ان بدهد. چند 
روزي را در جوار حضرت زينب )س( بوديم. روز آخر كه 
شد موقع خداحافظي غم عجيبي روي دلم نشست. دلم 
نمي آمد از حميد جدا بشوم تا آخرين لحظه تمام وسايل 
ما را داخل اتوبوس جا گ��ذاري كرد و بعد كوله خودش را 
پشتش انداخت و بعد از خواندن اس��مش سوار اتوبوس 
شد. بي اختيار شروع به گرفتن فيلم كرديم. نمي دانستيم 
كه آخري��ن ديدار و آخري��ن لحظات را ثب��ت مي كنيم. 
حميد لبخند مي زد و به س��مت اتوب��وس رفت. برايمان 
دست تكان داد. هرگز آن لبخندهاي لحظات آخرش را 
فراموش نمي كنم. حميد آقا از كودكي تا جواني زندگي 
پر فراز و نشيبي را گذرانده بود و شهادت بهترين پاداش 
برايش بود. هميشه مي گفت وقتي قرار است بميريم چرا 
مرگمان با شهادت نباش��د. در نهايت هم در دوم آذرماه 
96 در بوكمال با اصابت تركش پي ام پي از ناحيه پهلو به 

آغوش خدا پر كشيد. 
خانم حسين زاده اصاًل فكر مي كرديد يک روزي 
خواهر ش�هيد مدافع حرم بشويد. چه وظايفي 

بعد از شهادت برادرتان داريد؟
روزي كه مي خواستم رضايتنامه را براي حميد بنويسم 
همه حرف هايش را ب��ه من زد. گفت امض��ا بزن خواهر، 
راهي كه انتخاب كردم شهادت، اسارت يا مفقوداالثري 
دارد. اين مس��ير همه چيز دارد. او همان روز از من قول 
گرفت كه صبوري كنم. من هم وقتي ديدم برادرم با ايمان 
و باورقلبي اين راه را انتخاب كرده و مي داند به كجا و براي 
چه مي رود، پذيرفتم. مي گفت آنقدر مدافع حرم مي مانم 

تا بي بي من را بخرد. 
هر شهيد يك خواهر زينبي براي خودش از قبل انتخاب 
كرده اس��ت. حميد من را انتخاب كرد تا زينب گونه بعد 
سيره شهدا را ترويج كنم.قطعاً وظايف خيلي سختي دارم 
خيلي سخت تراز آنكه فكرش را بكنم ولي با كمك و مدد 
خدا و شهدا ان شاءاهلل بتوانم نس��بت به تمامي شهيدان 

اداي دين كنم. 

حميد آرزوي شهادت داشت. همرزمانش 
تعري�ف مي كردن�د ك�ه حمي�د چندين 
بار خواب ش�هادتش را ديده ب�ود كه در 
آخرين عمليات اس�تراتژيک بوكمال به 
ش�هادت خواهد رس�يد. حمي�د از حاج 
قاسم برايمان گفته بود. و  از رشادت هاي 
س�ردار ابوحامد و فات�ح صحبت مي كرد 
و مي گف�ت آنه�ا مغزه�اي متفكر جنگ 
بودند كه حضورشان به نيروها روحيه چند 
برابري مي داد. از دست دادن آنها را سخت 
و تلخ تري�ن خاطرات جنگ مي دانس�ت

ت�ا آخري�ن لحظه تم�ام وس�ايل م�ا را 
داخ�ل اتوب�وس جا گ�ذاري ك�رد و بعد 
كول�ه خودش را پش�تش انداخ�ت و بعد 
از خواندن اس�مش س�وار اتوبوس ش�د. 
بي اختيار ش�روع به گرفتن فيلم كرديم. 
نمي دانس�تيم كه آخرين ديدار و آخرين 
لحظ�ات را ثبت مي كني�م. حميد لبخند 
مي زد و به س�مت اتوبوس رفت. برايمان 
دس�ت تكان داد. هرگ�ز آن لبخندهاي 
لحظ�ات آخ�رش را فرام�وش نمي كنم
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