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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

گفت وگو

حسین براي رفتن به جبهه 
از رياست شرکت استعفا کرد

گفت و گوي »جوان« با همسر جهادگر 
شهيد حسين ناصر نعيمي اول

  شهد جواد سبزي –والفجر مقدماتي 
من س��ال1357با حس��ین آقا آشنا ش��دم. حسین از 
دوستان برادرم بود. برادرم شهید جواد سبزي دانشجوي 
پیراپزش��کي بود که دو سال قبل از ش��هادت همسرم 
در عملی��ات والفجر مقدماتي به ش��هادت رس��ید. آن 
زمان حس��ین همراه با ش��هید محبي در یک مؤسسه 
فروش لوازم خانگي و برقي کار مي کرد. حسین، شهید 
قربانعلي محبي و یک نفر دیگر در شرکت کار مي کردند 
و چند نفری هم ش��ریک داش��تند که در این شرکت 

سرمایه گذاري کرده بودند. 
من و همسر شهید محبي هم مسجدي و دوست بودیم. 
گویا شهید محبي به دوستم گفته بود، دختر خانمي را 
براي حسین پیدا کند. ماه مبارک رمضان بود که من و 
همسر شهید محبي در مسجد بودیم. بعد از افطار، ایشان 
حسین را به من پیشنهاد داد و من هم گفتم مي خواهم 
درس بخوانم. حتي یکب��ار هم براي خواس��تگاري به 
منزل مان آمدند و م��ن ج��واب رد دادم. وقتي داداش 
جواد متوجه ش��د، گفت: »من حس��ین را مي شناسم. 
خیلي جوان مذهبي و خوبي است، ما در مسجد با هم 
هستیم.« همین آمد و رفتن ها باعث آشنایي بیشتر من 
با حسین شد. ما سال57با هم ازدواج کردیم و ماحصل 
زندگي مشترک مان تولد سه دختر به نام هاي نصیبه، 

هاجر و فاطمه است. 
  رئيس هيئت مديره شرکت 

دو س��ال بعد از همکاري همس��رم و ش��رکا، الحمدهلل 
مؤسسه ش��ان تبدی��ل به یک ش��رکت ش��د و محبي 
مدیرعامل و حسین رئیس هیئت مدیره شد. خیلي فعال 
بودند و کارشان هم خوب بود و درآمد خوبي هم داشتند. 
در همین حال و اوضاع بودیم که جنگ تحمیلي شروع 
شد. با فرمان امام مبني بر حضور در جبهه، قربانعلي و 
حسین در جهت لبیک به امر امام  زمان شان و شرکت در 
این واجب عیني با هم راهي میدان جهاد و رزم شدند. 
تا آنجا که مي توانس��تند نوبت به نوبت مي رفتند تا کار 

شرکت و شرکا هم بچرخد. 
  استعفاي حسين 

قربانعلي محب��ي در روند عملی��ات الي بیت المقدس، 
آزاد سازي خرمشهر به شهادت رس��ید. بعد از شهادت 
محبي، همسرم جلس��ه اي با س��رمایه گذاران شرکت 
گذاش��ت و گفت، این بار نوبت من اس��ت که به جبهه 

بروم. ش��رکا مخالفت کردند و گفتند ما سرمایه گذاري 
کردیم. قطعاً در نبود شما کار ش��رکت لنگ مي ماند و 
ضرر مي کنیم. اگر شما هم بروید و اتفاقي برایتان بیفتد، 
چه؟!حسین قبول نمي کند و مي گوید، یا باید نوبتي بروم 

یا اینکه استعفا مي دهم !
نهایتاً همسرم استعفا کرد و ازش��رکت بیرون آمد. آن 
زمان سپاه و جهاد تازه تأسیس شده بود. حسین جهاد را 
انتخاب کرد و راهي شد. ایشان مرتب در مناطق جنگي 
حضور داشت. وقتي جهاد رفت کمي فکرم آرام شد، اما 
حسین چندین بار از طریق جهاد به جبهه هاي نبرد اعزام 

شد و در خطوط مقدم جبهه ها جنگید. 
  شهادت در الوين

حسین فرمانده گردان مس��لم بن عقیل شد. در 31 
اردیبهشت س��ال 64 با همس��نگرش حاج سلیمان 
ابوالفتحي و هم��راه با اکیپ نقش��ه برداري به حومه 
سردش��ت مي روند و پس از صحبت و بررسي مبني 
بر زدن پل نظامي روي رودخانه »الوین«، برادر حاج 
س��لیمان ابوالفتحي که راننده بولدوزر بود و ش��هید 
ناصر نعیمي با هم درخصوص عم��ق رودخانه بحث 
و تبادل نظ��ر مي کردند و خودرو بول��دوزر را در کنار 
رودخانه نگه داش��ته بودند، به علت سس��تي زمین و 
زیاد بودن آب رودخانه یک دفع��ه زیر بولدوزر خالي 
مي ش��ود و داخل رودخانه مي افتند، ت��الش برادران 
اکیپ نقشه برداري جهاد س��ازندگي و دیگر برادران 
جهادگر حاضر در صحنه مؤثر واقع نمي شود و هر دو 

به شهادت مي رسند. 
 10 روز چشم به راهي

خبر شهادت بچه ها را رادیو اعالم کرد. دایي من که خبر 
را می شنود به خانه ما می آید، ابتدا به من گفت گویا چند 
نفري از بچه هاي مهندسي رزمي جهاد در منطقه شهید 
شده اند و قرار است پیکرهایش��ان را بیاورند. بعد هم رو 
به من کرد و گفت یکي از شهدا همسرت است. من آنجا 
متوجه شهادت ایشان شدم. براي شهداي دیگر تشییع 
گرفته شد، اما پدر شوهرم قبول نکرد و اجازه نداد که ما 
تشییع بگیریم و گفت تا پیکر حسین نیاید، من تشییع 
نمي گیرم. شاید پسر من زنده است. با تالش بچه  هاي 
ارتش، سپاه و جهاد پیکر ایشان را از رودخانه الوین پیدا 
کردند و بعد از 10 روز تشییع در گلزار شهدا در باغ رضوان 

ارومیه به خاک سپرده شد. 

  صغري خيل فرهنگ 
شهيد حسين نعيمي، رئيس يک شرکت فروش لوازم  خانگي و برقي بود. او همراه دوستش شهيد 
قربانعلي محبي و چند نفر ديگر شرکت را اداره مي کردند. جنگ که شروع شد، قربانعلي و حسين 
نوبتي به جبهه مي رفتند تا اينكه قربانعلي در عمليات الي بيت المقدس به شهادت رسيد. بعد از 
شهادت محبي، سرمايه گذاران ديگر موافق حضور حس�ين در جبهه نبودند، اما حسين از همه 
تعلقات مادي و دنيايي گذشت و برگه اس�تعفايش را روي ميز شرکا گذاشت و لباس جهاد بر تن 
کرد و راهي شد. حسين نعيمی، در نهايت بعد از چندين س�ال تالش صادقانه در 31ارديبهشت 
64به عنوان فرمانده گردان مهندسي جهاد در روستاي ميرآباد سردشت به شهادت رسيد. مريم 

سبزي، همسر شهيد حسين نعيمي سيره و سبک زندگي او را برايمان روايت مي کند:

  زينب محمودي عالمي
دهه 60 در تاريخ انقالب اسالمي، شاهد 
دالورمردي جوان�ان و نوجوانان رعنايي 
بود که براي دفاع از دين، خاك و ناموس 
کش�ورمان مش�تاقانه به جبهه ها اعزام 
مي شدند. ش�هيد محمدحسين )نويد( 
خسروي متولد ش�هريور 1351 يكي از 
نوجوانان دهه 60 بود که ب�راي اعزام به 
جبهه شناس�نامه اش را دستكاري کرد 
و با رهاکردن درس و مدرس�ه خود را به 
جبهه هاي جنگ تحميلي رساند. آنچه 
مي خوانيد حاصل همكالمي  با سرهنگ 
مجيد خسروي برادر بزرگ شهيد است 
که عالوه بر او س�ه برادر ديگرش هم در 
مقاطع مختلف جبهه حضور داش�تند؛ 
يك�ي از ب�رادران ش�هيد و دو نفر ديگر 

جانباز شدند. 
   

اصالت�ًا اه�ل کج�ا هس�تيد و برادر 
شهيدتان در چه فضاي تربيتي رشد 

کرد و عازم جبهه هاي جنگ شد؟
اهل تنکابن هستیم. پدرم کارمند اداره منابع 
طبیعي بود و به خاطر ش��غلش در شهرهاي 
مختلف مازندران ساکن بودیم. چهار برادر و 
دو خواهر بودیم . خانواده ما مذهبي و انقالبي 
بودند. ما چهار برادر در س��ال هاي مختلف به 
جبهه اعزام ش��دیم. برادرم محمدحسین در 
بس��یج مس��جد خیابان امام رضا)ع( گرگان 

فعالیت بسیجي و مذهبي داشت. 
محمدحسین )نوید( 5شهریور 1351 متولد 
شد. من پسر بزرگ خانواده هستم و حدود 11 
سال از ش��هید بزرگ ترم. در بحبوحه جنگ، 
دوستان محمدحس��ین به جبهه اعزام شده 
بودند و او هم دوست داشت، برود. همین عوامل 
باعث شد در سن 16 سالگي شناسنامه اش را 
دس��تکاري کند و به جبهه برود. شناسنامه 
خودش را دو س��ال بزرگ تر کرده بود و نهایتاً 
رفت و چهارم تی��ر 1367 در جزیره مجنون 
با تک دشمن بعثي به شهادت رسید. من هم 
مداوم در مناطق جنگي و جبهه بودم و جانباز 
شیمیایي هس��تم. دو برادر دیگرم در مقاطع 
دیگر در جبهه بودند. نوید دیرتر از ما به جبهه 

آمد و زودتر به مقصد رسید. 
همانطور که گفتيد برادرتان در اواخر 
جنگ توانسته بود به جبهه برود، در 

چه عملياتي شرکت کرده بود؟
محمدحسین در بهار س��ال 1367 به جبهه 
اعزام ش��د. آن زمان جبهه ها شاهد تک هاي 
سنگین دشمن بود. ایشان همراه همرزمانش 
به مقابله با تک هاي دش��من پرداخته بودند. 
عرض کردم برادرم تیر 67 در مجنون شهید 
ش��د، ولی پیکرش همانجا مان��د و 18 بهمن 
1375، بعد از حدود هش��ت و نیم س��ال به 

خانه برگشت. 
از شهادت شان چطور با خبر شديد؟

من هم��ان زم��ان در جبهه ب��ودم. بحبوحه 
عملیات بودیم که به من خب��ر دادند، اتفاقي 
براي محمدحسین افتاده است. اول فکر کردم 
اسیر شده، اما وقتي تحقیق کردم از فرمانده 
گردان و تعدادي از همرزمانش شنیدم که به 
احتمال قوي شهید شده است. چون پیکرش 
برنگشته بود به خانواده نگفتم که داداش شهید 

شده است. 
سال هاي بي خبري از شهيد بر پدر و 

مادرشان چگونه گذشت؟
پدر و مادرم ابتدا فیلم ها و تصاویري را از بنیاد 
شهید مي دیدند و دنبال سرنخي از زنده بودن 

محمدحس��ین بودند. من یقین داش��تم به 
ش��هادت رس��یده، اما پدر، مادر و خواهرمان 
چشم انتظار بودند و فکر مي کردند اسیر شده 
است. تا اینکه با جست وجوي بیشتر باالخره به 
این نتیجه رسیدند، اخوي شهید شده و بعد از 

آن منتظر بازگشت پیکرش بودند. 
خصوصيات اخالقي شان چطور بود؟

بچه خوشرو و خیلي شجاعي بود. در عین حال 
آرام و متین بود. به نماز خواندن عالقه داشت و 

از همان نوجواني نمازهایش را مي خواند. 
شما خودتان هم جبهه بوديد در چه 

عمليات هايي حضور داشتيد؟
حدود 70 ماه سابقه حضور در جبهه و مناطق 
عملیاتي در عملیات والفج��ر4، والفجر10 و 
حلبچه و بعضاً عملیات ها و مأموریت هاي برون 
مرزي)داخل خاک عراق( حضور داشتم. من 
پاسدار بودم و از سپاه اعزام مي شدم و از پاییز 

سال 1359 در جبهه ها حضور داشتم. 
در کدام عمليات مجروح شديد؟

اسفند 1366 در عملیات والفجر10 در بمباران 
شیمیایي حلبچه در محدوده دشت حلبچه 
شیمیایي شدم و صدمه جسمي دیدم. البته 
قبل از آن در سال1361 نیز در دشت ذهاب 
صدمات ناشي از موج انفجار اذیت کرده بود. 
رگ ه��اي بیني ام پاره ش��ده ب��ود و چند ماه 

خونریزي داشت. 
از خاطرات جبهه که در ذهن تان به يادگار 
داريد براي خوانندگان روزنامه »جوان« 

بفرماييد؟
خرداد 1361 بس��یار هوا گرم شده بود. ما در 
دشت ذهاب بودیم. برادران رزمنده از چشمه 
داخل کوهي آب مي آوردند. دشمن نسبت به 
ما دید مستقیم داشت و مسیري که مي رفتیم و 
برمي گشتیم را با تیر مي زد. معموالً براي آوردن 
آب، شهید و مجروح مي دادیم تا اینکه با قاطر 
و اسب آب را مي آوردند. سوم خرداد1361که 
خرمشهر آزاد شد، ما در آن ارتفاعات بودیم. از 
خوشحالي به وسیله بلندگوها مارش نظامي 
پخش کردیم و صداي رادیوي مان که مي گفت 
»خرمشهر آزاد شد« را پخش مي کردیم. یک 
ساعت سکوت مطلق دش��تي را که عراقي ها 
در آن مس��تقر بودند، فراگرفته بود. بعد از آن 
بعثي ها هرچه خمپاره و موش��ک بود، سر ما 
ریختند تا عقده اي که داشتند را خالي کنند. 

خیل��ي از بچه ها زخمي ش��دند، آنجا چند تا 
مشکل داشتیم، دشمن، شرایط آب و هوایي و 
گرماي بیش از حد، کمبود غذا و بي آبي، وجود 
عقرب، مار، رتیل، پشه و حیوانات موذي؛ یعني 
در آنجا، عالوه بر جنگ با عوامل بعثي و طبیعي 

هم مي جنگیدیم. 
کمي بعد از فتح خرمشهر، بعثي ها بخشي از 
مناطق غرب را تخلیه کردند و به عقب رفتند. 
در آن زمان تعدادي از برادران رزمنده تصمیم 
گرفتند میدان مین را پاک و راه را به س��وي 

ارتفاعات باز کنند. ی��ک روز خبر دادند یکي 
از دوستان ترکش خورده و دس��ت و یکی از 
پاهایش قطع شده است. یکي دیگر از بچه ها 
نیز شهید شده بود. این دو برادر همافر بودند 
که داوطلبانه به جبهه ها آمده بودند. زماني که 
ما براي کمک به آنها رفتیم، یکي از برادران که 
مجروح شده بود، در وس��ط میدان مین اذان 
مي گفت. خاطرم هس��ت آمبوالنس که آمد 
آنها را به بیمارستان پادگان ابوذر ببرد، برادر 

مجروح مدام ذکر مي گفت. 
اتفاقًا چند روز پيش سالگرد بمباران 
ش�يميايي سردش�ت را پشت س�ر 
گذاشتيم، مجروحيت شيميايي تان 

در حلبچه به چه صورت بود؟
26 اس��فند 66 در منطق��ه خورم��ال ب��ه 
رودخانه اي رسیدیم، داشتیم سر و صورت مان 
را آب مي زدی��م که هواپیماها چن��د نقطه را 
بمباران کردند. دودهاي زرد، س��فید و بوي 
موادشیمیایي فضا را گرفت. در حال حرکت و 
تردد در منطقه بودیم که متوجه شدیم، بخشي 
از سموم شیمیایي ناشي از بمباران در مجراي 

تنفسي و پوستي ام اثر کرده است. 
در حال حرکت مي دیدم م��ردم و رزمنده ها 
بر اثر حمالت شیمیایي دشمنان بعثي، مثل 
برگ درختان مي افتادند. ماش��ین  آوردیم تا 
سوارش��ان کنیم، حتي توان ایس��تادن و راه 
رفتن نداش��تند و از ماش��ین پرت مي شدند. 
صحراي محشري ش��ده بود. وقتي به منطقه 
احمدآوا )آباد( رسیدیم، ماشین نمي توانست 
برود. آنقدر که ش��هدا زیاد بودن��د. بچه هاي 
کوچک هم شیمیایي ش��ده بودند. کنار من 
دختر بچه اي شیمیایي شده بود که وضعش 
خیلي وخیم بود. ماسکم را از صورتم برداشتم 
و به صورت دختربچه زدم. همانجا خودم دچار 
جراحت ش��یمیایي ش��دم. دختر بچه از دنیا 
رفت و من بي حال ش��دم تا اینکه هم رزمانم 
آمدند و مرا به پش��ت جبهه انتقال دادند، اما 
اثرات موادشیمیایي شدید بود، به گونه اي که 
بعد از س��ال ها هنوز آزارم مي دهد. البته قابل 
ذکر است که در مناطق عملیاتي کردنشین در 
عملیات والفجر 10، امکانات و اموال مردم کرد 
عراقي به جا مانده بود. حضرت امام فرمان داده 
بودند، اموال مردم را جمع آوري کنید و وقتي 
صاحبان شان برگشتند، پس بگیرند. در اطراف 

حلبچه، خرم��ال، طویله، بیاره، س��یدصادق 
که بعثي ها را فراري داده بودی��م، مردم کرد 
به س��مت مرزهاي ایران فرار ک��رده بودند و 
اموال ش��ان مانده بود. ما یکس��ري نیروهاي 
بسیجي را مأمور کردیم تا دام و گاو و گوسفند 

مردم را جمع کنند و به آنها تحویل دهند. 
از دوستاني که کنارتان شهيد شدند، 

خاطراتي داريد؟
بعد از ش��هادت رضا حس��ن زاده از بچه هاي 
شیرگاه که از دوس��تانم بود، یکي از بچه هاي 
تعاون لشکر 25 کربال وسایل شخصي ایشان 
را به من داد تا به خانواده اش برس��انم، چون 
قرار بود فردایش به شیرگاه بروم. وقتي رفتم، 
متوجه ش��دم پدر و م��ادرش تازه از مش��هد 
برگشته اند. خبر ش��هادت پسرشان را قبل از 
من ش��نیده بودند و من هم وسایل را به برادر 
شهید تحویل دادم. همان شب پسرم توحید 

متولد شد، آذر سال 62. 
چند روز بعد اع��الم کردند که پیکر ش��هید 
حس��ن زاده را به ش��یرگاه آورده اند. ش��هید 
بي سري را گفتند حسن زاده است و تشییعش 
کردند. بعد که پیگیري کردیم، مشخص شد 
شهید تشییع شده یک شهید دیگر بوده و چون 
سر نداشته اس��ت، فکر مي کردند حسن زاده 
است. کمي بعد پیکر مطهر خود رضا را آوردند 

و دوباره مراسم تشییع را برگزار کردیم. 
صحبت از پيام رساني به خانواده شهدا 
درخصوص ش�هادت فرزندان ش�ان 
شد، خبر شهادت چند ش�هيد را به 

خانواده هاي شان رسانديد؟
خیلي پیش مي آمد، زمان جنگ خبر شهادت 
رزمندگان را به خانواده ها بدهم و بدن مطهر 
ش��هدا را به همراه دیگر دوستان براي وداع با 
خانواده شان مهیا و براي تشییع و دفن آماده 
کنیم. پسرخاله ام شهید علي اکبر عبدالرحیمي 
اهل تنکابن بود. در منطقه حاج عمران شهید 
ش��د که خبر ش��هادتش را به خانواده خاله ام 
دادیم. شهید عبدالحمید هدایتي از شهداي 
برجس��ته ش��یرگاه بود. چهار فرزند داشت و 
فرزند کوچکش هن��وز در قنداق ب��ود که به 
خانواده اش خب��ر ش��هادت او را دادم. اولین 
بار عبدالحمید مشوق من براي فعالیت هاي 
انقالبي و شب نامه نویسي علیه رژیم پهلوي در 

اواخر دوران طاغوت بود. 
شهیدان مرادي که سه شهید اهل یک خانواده 
هستند؛ پدر و دو پسر. پسرشان مصطفي در 
سال 58 از سوی ضدانقالب شهید شد. فرزند 
دوم شان علی اکبر، نوجوان بود و در غرب شهید 
شد و عمدتاً به عنوان نیروي اطالعات عملیات 
حضور پررنگي در جبهه ها داشت. وقتي خبر 
شهادتش را براي مادر شهید بردیم، مادر کت 
و شلوار پسرش را آورد و گفت براي دامادي اش 
مهیا کرده ب��ودم. همه گری��ه مي کردند جز 
خود مادر شهید. رجز مي خواند. خیلي بانوي 

شجاعي بود.  

وقت�ي خب�ر ش�هادت علي اکب�ر 
مرادي را ب�راي م�ادرش برديم، اين 
مادر ش�هيد، کت و ش�لوار پس�رش 
را آورد و گف�ت، ب�راي دام�ادي اش 
مهي�ا ک�رده ب�ودم. هم�ه گري�ه 
مي کردند جز خود مادر ش�هيد. رجز 
مي خواند. خيلي بانوي ش�جاعي بود

م�ن م�دام در مناط�ق جنگ�ي و 
جبه�ه ب�ودم و جانب�از ش�يميايي 
هس�تم. دو برادر ديگ�رم در مقاطع 
ديگر جبه�ه بودند. نويد بهار س�ال 
67 شناس�نامه اش را دس�تكاري 
ک�رد و ب�ه جبه�ه آم�د. ديرت�ر 
آم�د، ام�ا زودتر ب�ه مقصد رس�يد

نويد ديرتر از ما به جبهه آمد و زودتر به مقصد رسيد
گفت و گوي »جوان« با جانباز مجيد خسروي برادر شهيد محمدحسين)نويد( خسروي
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