
   شهيد سعيد
امام خميني)ره( فرمايش��ي دارند به اين مضمون كه 
شهيد س��عيد است و ش��هادت س��عادت او. بخشي از 
خاطراتي كه مي خواهم از آقا س��عيد نقل كنم، حول 
محور همين فرمايش امام اس��ت. ش��هيد كريمي اين 
سخن امام را شنيده بود و هميشه خطاب به دوستان 
و بچه هاي رزمنده مي گفت: »ش��هيد سعيد است« و 
اشاره به خودش مي كرد كه يعني مِن آقا سعيد همان 
شهيد هس��تم! يک جور طنز و شوخي در اين حرفش 
بود. بنده كتاب اولي را كه در خصوص ش��هيد كريمي 
نوشتم و سال 95 چاپ شد برمبناي همين جمله نامش 
را »شهيد سعيد اس��ت و شهادت سعادت او« گذاشتم  
و اين كتاب سه مرحله چاپ شد. بعد كتاب دوم را كه 

سال 96 نوشتم عنوانش را »عاشق وصال« گذاشتم. 
   بچه سودرجان

آقا سعيد بچه شهرستان سودرجان از توابع فالورجان 
بود. ايشان سال 1343 در همين سودرجان متولد شد. 
مادرش��ان دخترعمويم بودند و از اين طريق نس��بت 
فاميلي داش��تيم. بعدها هم كه همرزم شديم دوستي  
ماندگاري بين مان ايجاد ش��د. در سودرجان از سال ها 
پيش كالس هاي قرآن يک شب در هفته منزل يكي از 
اهالي برگزار مي شود. آقا س��عيد از فعاالن كالس هاي 
قرآني بود. بيشتر جلسات را ش��ركت مي كرد و اواخر 
مدرس كالس هاي قرآن شده بود. شايد همين ارتباط 
مس��تمر با كالم اهلل مجيد بود كه باعث شد او گام هاي 
نهايي به س��وي ش��هادت را بردارد. پي��ش از انقالب، 
شهيد كريمي كه تنها 14 سال داش��ت، در تظاهرات 
عليه رژيم ش��ركت و خط جهاد را از همانجا آغاز كرد. 
خيلي از بچه هاي آن دوران از همين سن كم وارد بحث 
انقالب مي ش��دند و رزمندگي را از همي��ن جريان ها 

تمرين مي كردند. 
   دانشجوي عمران

ش��هيد كريمي بعد از انق��الب هم در بح��ث جبهه و 
جهاد فعال بود و هم در بحث تحصيل و ارتقاي علمي 
خودش. ايشان دانش��جوي رش��ته مهندسي عمران 
دانشگاه شهيد محسن مهاجر اصفهان بود اما شركت در 
كالس هاي دانشگاه باعث نمي شد از جبهه دور بماند. 
رزمنده لشكر هشت نجف اشرف بود و در عمليات های 
متعددی مثل خيبر، ب��در، والفج��ر مقدماتي و ديگر 
عمليات دفاع مقدس حضور داشت. مجروحيت هم پيدا 
كرد. بعد براي آغاز عمليات كربالي5 از لشكر8 نجف 
به لشكر 14 امام حسين)ع( در گردان امام سجاد)ع( 
به فرماندهي شهيد سيدعلي اكبر صادقي آمد. من هم 

نيروي كادر همين گردان بودم و آنجا با شهيد كريمي 
همرزم شديم. اين را هم اضافه كنم كه بنده دو كتاب 
هم براي سردار شهيد علي اكبر صادقي فرمانده گردان 
يازهرا)س( نوشتم يكي به نام »عمو صادقي« و دومي 
به نام »سردار صادقي؛ فرمانده باصفايي كه كربالي5 

شهيد شد«. 
   مجروحيت عجيب

آقا س��عيد نيروي گردان يازهرا)س( ب��ود كه از ناحيه 
شكم به ش��دت مجروح ش��د. در جريان مجروحيت، 
روده هايش پاره ش��د و بع��د از انتقال به بيمارس��تان 
عمل هاي متعددي رويش انجام دادند. بيشتر مداوايش 
در بيمارستان شريعتي اصفهان بود. حتماً مي دانيد كه 
روده هاي انسان از يک حالت توپي شكلي تشكيل شده 
است. بر اثر اصابت تركش، روده هاي آقا سعيد پاره شده 
بودند. چون دكترها مي خواستند روده ها به شكل اوليه 
برگردند، تصميم گرفتند آنها را داخل آب ُسرم و روي 
ش��كم ايش��ان قرار دهند! بنابراين تا مدتي روده هاي 
ايشان بيرون ش��كمش بود. يک قس��مت ديگر شكم 
ايشان را هم كيسه اي قرار داده بودند تا مدفوعش داخل 
آن برود. بعدها با اينكه طي يک عمل جراحي روده ها را 
داخل شكم شان قرار دادند، ولي اين بسته دفع مدفوع 
همچنان روي شكم آقا سعيد نصب بود. ايشان در منزل 
مدت ها با اين وضعيت زندگي كرد. واقعاً طاقت فرس��ا 
و خس��ته كننده بود، اما يک بار هم طي اين مدت نماز 
جماعتش قطع نشد. يادم است يک چفيه مي بست روي 
كمرش و اين بس��ته را با آن به شكمش سفت مي كرد. 
دوستان دنباله چفيه را از پشت گره مي زدند و آقا سعيد 
به نماز جماعت مي رف��ت. همين طور حضور فعالي در 

پايگاه بسيج شهيد چمران سودرجان داشت. 
   دردسر نان خشك 

وضعيت مجروحيت ش��هيد كريم��ي آن قدر خاص و 

عذاب دهنده بود كه او حتي نمي توانست هر غذايي را 
به راحتي بخورد. حاال بگذريم از اينكه نحوه خوابيدن، 
اس��تراحت، نظافت، رفت و آمد و... هم��ه اينها تحت 
تأثير نوع مجروحيتش قرار داش��ت. يک بار كه ايشان 
ناپرهيزي ك��رده و هوس نان خش��ک محلي مي كند 
و كمي از اي��ن نان ه��ا را مي خورد دل درد ش��ديدي 
مي گيرد. آن زمان بسيج محله يک ماشين داشت كه با 
پول مردم خريداري شده بود و با آن كارهاي پايگاه را 
انجام مي داديم. دوستان به آقا مي گويند با آن ماشين 
ش��ما را به درمانگاه مي رس��انيم اما ايش��ان مي گويد 
اتومبيل بس��يج براي بيت المال اس��ت، من س��وار آن 
نمي شوم! شما ببينيد آقا سعيد دل درد شديد داشت و 
اين مشكلش هم ريشه در مجروحيت جبهه هاي جبهه 
و جنگ داشت، يعني مي ش��د اينطور توجيه كرد كه 
ايش��ان به عنوان يک جانباز حق دارد از ماشين بسيج 
استفاده كند اما او نپذيرفت و برادرش گفت مي روم از 
اقوام ماشين شان را قرض مي گيرم. ايشان مي رود و به 
گمانم از عموي شان ماشينش را امانت مي گيرد و آقا 

سعيد را به درمانگاه مي رسانند. 
   آنتي بيوتيك در جبهه

مجروحيت شهيد كريمي طوري بود كه به هيچ عنوان 
نمي توانست به جبهه برود اما او ش��وق اعزام داشت و 

براي رفتن مجدد به منطقه عملياتي لحظه ش��ماري 
مي كرد. بعد از مدت ها كه دكترها كيس��ه را برداشتند 
و شكمش را بس��تند، گفتند بايد آنتي بيوتيک زيادي 
مصرف كني. به همي��ن دليل نبايد ب��ه مناطق آلوده 
بروي. جبهه هم ك��ه پر از خاك و گرد و غبار اس��ت و 
امكان عفونت زياد، اما آقا س��عيد ديگر روي پايش بند 
نبود. بسته هاي پانس��ماني گرفت و آنها را در كوله اش 
 گذاشت و مجدد عازم جبهه  شد. بارها دوستان شاهد 
بودند كه چطور ش��هيد كريمي چفيه مي بس��ت روي 
سرش و پانس��مانش را خودش عوض مي كرد. ايشان 

وصيتنامه بس��يار زيباي��ي دارد ك��ه در آن خطاب به 
جسم پاره پاره اش مي گويد: »روز قيامت تمام اعضای 
انسان بايد جواب بدهند. از چش��مت سؤال مي كنند 
كجا را ديدي؟ به پاي��ت مي گويند كجاه��ا رفتي؟ به 
دستت مي گويند چه كارها انجام دادي؟ و... از تک تک 
عضوها سؤال مي كنند.« بعد آقا سعيد خطاب به بدنش 
مي گويد: »شما آبرو داريد پيش خدا، در جنگ تكه پاره 
شديد. ش��ما بگوييد كه من چطور از جسمم در مسير 

جبهه و جهاد استفاده كردم.« 
   خاطره قناسه

در كتاب »عاشق وصال« كه در خصوص شهيد سعيد 
كريمي منتشر ش��ده يک خاطره زيبا از اين شهيد به 
نقل از همرزمي آورم ك��ه اينجا آن خاطره را برا ی تان 
تعريف مي كنم. اين همرزم م��ان مي گفت: »دوربين 
قناس��ه برد زيادي دارد. برد خود تيرهاي اين سالح 
هم زياد است و تک تيراندازها از آن براي زدن نفرات 
دش��من در فواصل دور اس��تفاده مي كنند. يک بار با 
دوربين قناسه داشتم مقر دشمن را ديد مي زدم ديدم 
يک نفر بعثي در تيررس اس��ت و مي توانيم به راحتي 
او را بزني��م. دور و ب��رم را نگاه كردم ديدم آقا س��عيد 
نزديک من اس��ت. او را صدا زدم و گفتم سعيد تو بيا 
اين بعثي را به درك واصل كن. سعيد كه كنجكاو شده 

بود سريع خودش را به من رس��اند و گفت چه شده؟ 
ماجرا را برايش تعريف كردم. آمد در س��نگر مستقر 
شد و با دوربين قناسه به مقر دشمن و آن بعثي كه در 
تيررس بود نگاه كرد. من منتظر بودم هر آن ماشه را 
بچكاند و نفر دشمن را بزند. اما چند دقيقه گذشت و 
خبري نشد. گفتم سعيد چرا منتظري؟ بزنش ديگر... 
با خونس��ردي گفت صبر كن دارمش! باز چند لحظه 
گذش��ت و حركتي از او نديدم. پيش خودم پشيمان 
شدم كه چرا اصاًل به او گفتم بيايد و نظامي دشمن را 
بزند. كاش خودم او را زده بودم و سعيد را صدا نمي زدم. 
بعد از 10 دقيقه سعيد دستش را از روي ماشه برداشت 
و از باالي خاكريز پايين آمد. گفتم چه شد؟ چرا او را 
نزدي؟ گفت من ديدم كه آن نظامي دش��من دارد به 
نفرات ديگر آب مي دهد و ساقي است. از معصوم)ع( 
شنيده ام كه سفارش كردند اگر فردي ساقي است، ولو 

در جبهه دشمن، او را نزنيد.« 
آقا سعيد چون در مكتب اهل بيت پرورش يافته بود و  
كودكي و نوجواني اش را در هيئت هاي مذهبي گذرانده 
بود، به آن نيروي دشمن شليک نكرد تا مبادا سقايي را 
كشته باشد. ايشان مدتي بعد از لشكر امام حسين)ع( 
به لشكر هشت نجف برگشت و اسفند 1366 در جريان 

عمليات والفجر10 به شهادت رسيد. 
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88498481ارتباط با ما

خاطراتي از مهندس شهيد سعيد كريمي در گفت وگوي »جوان« 
با همرزم شهيد

شهيد سعيد
دايي دو طفالن مسلم بود!

ش�هادت دايي س�عيد ضربه بزرگي براي دو 
خوهرزاده هايش بود. عبدالحمي�د و ولي اهلل 
انگار پدرشان را بار ديگر از دست داده بودند. 
پيكر آقا س�عيد را به س�ودرجان آوردند و در 
گلزار ش�هداي آنجا دفن ش�د. بع�د از مدتي 
دو ب�رادر ب�از هم ب�ه جبه�ه برگش�تند و در 
عمليات بيت المقدس7 هر دو ش�هيد شدند

 ش�هيد كريمي يك ب�ار از ناحيه ش�كم به 
شدت مجروح ش�د. طوري كه دكترها چند 
ماه تم�ام روده هاي�ش را داخل مايع ُس�رم 
و در كيس�ه اي بي�رون ش�كمش نگهداري 
مي كردن�د. اين وضعي�ت نه ب�راي او خواب 
گذاش�ته بود نه خوراك. اما با همين شرايط 
هميش�ه در نم�از جماعت ش�ركت مي كرد 
و در پاي�گاه بس�يج منطق�ه هم فع�ال بود

   عليرضا محمدي
امير حس�ن پور از رزمن�دگان دوران دفاع مقدس 
اس�ت كه رابط�ه  قلبي با گذش�ته پر افتخ�ارش را 
حفظ كرده و تاكنون چند عنوان كتاب در خصوص 
شهداي جنگ تحميلي به چاپ رسانده است. يكي 
از شهدايي كه حسن پور عالقه بسياري به او دارد، 
مهندس ش�هيد س�عيد كريمي اس�ت كه عالوه بر 
نسبت فاميلي، س�ال ها به عنوان يك همشهري و 
همرزم كنار هم بودند. اين رفاقت و دوستي ديرينه 
باعث شد تا حس�ن پور دو عنوان كتاب با محوريت 
خاطرات شهيد كريمي منتشر كند. متن زير روايات 
حس�ن پور از اين ش�هيد دفاع مقدس است كه در 

گفت وگو با ما بيان مي دارد. 
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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.
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 د ا ت س  ز ي و ن  هـ ت ا ل ك 1
 ش و ي  ك ش ر ز  خ ا ش  ي ب 2
 ن ت س گ ن ت  ن ا ي م  هـ چ ا 3
 هـ  ف ر ت  ز  ت ش ا د ز ا ب 4
  د و د  پ ي ك ا  ن  ي ر  5

 م ر ن  ت ا ج ا ن م  ن ل  خ 6
 و ا  م ي س  ر و ت س د  ب ا 7
 ا و ن ي ن  س م ل  ط ا ر ي ق 8
 ج ر  ن ا م ي ا  ت و ف  ن ا 9
 ب  ف ا  ي ر ي خ س ت  ر و ن 10
  م ا  ا  ا هـ ن ت  س و ا  11

 ن ا ي ب ر ب ب  ج  د ر ن  و 12
 ر ز و  هـ م ي خ  ت ر ا ت س ا 13
 س و  ر ا ب  و ش و و  گ ن ك 14
 ي ت ف گ ش  ت ك ا پ  د ن ا ر 15
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  دو طفالن مسلم
  يک نكته خاص در زندگي مهندس ش��هيد س��عيد كريمي وجود دارد 
كه مربوط به دو خواهرزاده ايشان مي شود. سال ها قبل از پيروزي انقالب، 
داماد خانواده )ش��وهر خواهرش( در س��نين جواني بر اثر ابتال به بيماري 
سرطان فوت مي كند. ايشان دو فرزند پسر به نام هاي عبدالحميد و ولي اهلل 
كريمي داشت. خواهر آقا سعيد كه مادر اين دو طفل معصوم بود، چون هنوز 
زن جواني به ش��مار مي رفت، ازدواج مجدد مي كند اما همسر دوم ايشان 
مي گويد من سرپرستي دو پسرت را برعهده نمي گيرم. به همين دليل مادر 
بچه ها به ناچار آنها را پيش پدر و مادر خودش و آقا س��عيد كه دايي بچه ها 

بود مي گذارد و مي رود. 
آقا سعيد آن موقع خودش يک نوجوان بود اما همراه والدينش كه پدربزرگ 
و مادربزرگ بچه ها بودند، سرپرست بچه ها مي شوند و آنها را بزرگ مي كنند. 
من يادم است اگر مراسم يا هيئتي بود، آقا س��عيد دست اين دو بچه يتيم 
را مي گرفت و با خودش به هيئت مي آورد. آنها را در آغوش��ش مي نشاند و 
تمام مراسم حواسش به اين دو طفل معصوم بود. در جريان انقالب، بعد از 
انقالب و هر مراسم و واقعه اي كه بود، سعيد و دو خواهرزاده يتيمش كنار 

هم بودند. حتي من يادم است كه هنگام فعاليت در بسيج، آقا سعيد اين دو 
برادر را همراه خودش به پايگاه مي آورد. 

بعدها كه شهيد كريمي به جبهه  رفت، خواهرزاده هايش را كه حاال بزرگ شده 
بودند به منطقه آورد. آنها هم در سن نوجواني رزمنده شدند و در عمليات های 
مختلف شركت  كردند. اين دو برادر هميشه با هم به جبهه اعزام مي شدند و 

اگر فرصتي پيش مي آمد، دايي و دو خواهرزاده كنار هم بودند. گذشت تا اينكه 
آقا سعيد به لشكر8 نجف اشرف برگشت و در عمليات والفجر10 به شهادت 

رسيد. اسفند 1366 و زمان زيادي به انتهاي دفاع مقدس باقي نمانده بود. 
شهادت دايي سعيد ضربه بزرگي براي دو خواهرزاده هايش بود. عبدالحميد 
و ولي اهلل انگار پدرش��ان را بار ديگر از دس��ت داده بودند. پيكر آقا سعيد را به 
سودرجان آوردند و در گلزار شهداي آنجا دفن شد. بعد از مدتي دو برادر باز 
هم به جبهه برگشتند و در عمليات بيت المقدس7 شركت كردند. اين عمليات 
آخرين تک بزرگ دشمن پيش از پايان جنگ بود. در همين منطقه عملياتي 
بود ك��ه عبدالحميد و ولي اهلل با هم در منطقه و در يک س��اعت به ش��هادت 
رسيدند. وقتي پيكرشان به سودرجان برگشت، پيكر هر دو را در دو تابوتي كه 
به هم بسته شده بودند تشييع كردند. جمعيت زيادي در تشييع پيكر اين دو 
برادر حضور يافته بودند. آنها در بين مردم به دو طفالن مسلم مشهور شدند و 

االن هم مردم محلي آنها را با همين عنوان مي شناسند. 
پيكر ش��هيدان عبدالحميد و ولي اهلل كريمي كنار دايي شهيدش��ان دفن 
شدند. فاصله بين شهادت دايي و خواهرزاده هايش تقريباً سه ماه بود. بعدها 
اين سه مزار و ش��هيداني كه آنجا آرميده اند مورد توجه مردم قرار گرفت و 

محلي ها خيلي از نذر و نياز هاي شان را متوجه اين شهدا مي كنند. 

نمای نزدیک

ی 
ريم

د ك
مي

لح
دا

 عب
 

ی 
ريم

هلل ك
ی ا

  ول


