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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
گفت وگوي »جوان« با سيدمجيد سلماني پدر شهيد مدافع حرم مهدي سلماني

مهدي پاجاي پدربزرگ شهيدش گذاشت 

آقاي س�لماني چه س�الي ب�ه ايران 
مهاجرت کردي�د، گويا خود ش�ما از 

رزمندگان دفاع مقدس بوديد؟
من 34سالي مي ش��ود که به ایران مهاجرت 
کرده ام. 54 س��ال س��ن دارم و چ��ون زمان 
هجرتمان به ایران جنگ بود، به همراه تعدادي 
از بستگان راهي میدان جنگ با بعثي ها شدیم. 
البته حضورم در جبهه ها مدت زمان زیادي به 
طول نکش��ید و به علت بیماري که در جبهه 
گرفتم بعد از حدود سه هفته به عقب برگشتم. 
اما دوستانم در جبهه ماندند تا دین خودشان 
را به اس��الم و قرآن ادا کنند. پسر دایي ام سید 

مهدي سلماني در جبهه هاي نبرد به 
اسارت دشمن بعثي درآمد و بعد از 

آزادي اسرا به ایران بازگشت. 
چند فرزند داري�د؟ کمي از 
شاخصه هاي اخالقي مهدي 

بگوييد. 
 من هشت فرزند دارم و با درآمدي 
ک��ه از کارگري به دس��ت مي آورم 
خرج و مخارج زندگ��ي ام را تأمین 
مي کنم. مهدي فرزند نمونه من بود. 
نمي دانم شاید االن از مهدي گفتن 
باعث شود که همه تصور کنند من 
از فرزند خ��ودم تعریف مي کنم. اما 
اینطور نیست. مهدي اهل درس و 
تحصیالت بود. دانشگاه قبول شد، 
اما چون پولي براي هزینه دانشگاه 
نداشتیم از دانشگاه رفتن انصراف داد 

و به من گفت که پدر جان من یک سال دیگر 
به دانشگاه مي روم و در این مدت کار مي کنم 
ت��ا هزینه دانش��گاهم را تأمین کن��م. مهدي 
نمازخوان و اه��ل قرآن بود. با توج��ه به کار و 
درسش هفته اي دو بار در جلسات قرآن شرکت 
مي کرد. همه بستگان و دوستان به خوب بودن 

و نمونه بودن مهدي اذعان داشتند. 
مگر قرار نبود که پس�رتان کار کند تا 
هزينه دانشگاهش تأمين شود و ادامه 
تحصيل بده�د، پس چطور ش�د که 

مدافع حرم شد؟
عش��ق خدمت به اس��الم و دفاع از حریم اهل 
بیت را داشت. مهدي مخفیانه 25 روز در یکي 
از پادگان هاي اصفهان آم��وزش دیده و راهي 
سوریه شده بود. ما از رفتن و اعزامش بي خبر 
بودیم. چهارم ماه محرم بود که به من زنگ زد و 
گفت بابا جان من االن در سوریه هستم. گفتم 
تو رفتي مادرت اینجا دلواپس اس��ت. در این 
مدت چرا به مرخصي نیامدي، چرا به من اطالع 
ندادي. گفت اگر مي گفتم که مي خواهم بروم 
شاید شما به من اجازه نمي دادید. بعد هم گفت 
برمي گردم ان شاءاهلل. وقتي فهمیدم براي دفاع 
از حرم بي بي زینب )س( رفته گفتم امیدم به 
خداست، هر چه خدا بخواهد همان مي شود. 
همان شب از من حاللیت طلبید و براي انجام 
مأموریت و عملیاتي که در پیش داشتند راهي 
ش��د. چند روز بعد یعني 7محرم به شهادت 
رس��ید. همه ارادتش به اهل بی��ت او را چون 

پدربزرگ شهیدش آسماني کرد. 
 گوي�ا خ�ود ش�ما هم پس�ر ش�هيد 

هستيد؟
بله، در همان سال هاي ابتدایي انقالب اسالمي 
به خاطر ترس از بیداري اس��المي و س��رایت 
انقالب به افغانس��تان، وهابي ها تعداد زیادي 
از روحانیون افغانس��تاني را ربودن��د و پس از 
کشتن ش��ان در گور دس��ته جمعي به خاك 
س��پردند. پدرم هم در میان آنها بود. آن زمان 
من 15 سال داشتم خیلي به دنبال پدرم گشتم 
اما متأسفانه بعدها نام پدر را در لیست شهداي 
آن حادثه تلخ پیدا کردم. پدر و روحانیون دیگر 

به خاطر دفاع از اس��الم به ش��هادت رسیدند. 
مهدي همیش��ه در م��ورد پدربزرگش از من 
سؤال مي کرد و مي خواست بداند چرا ایشان به 
شهادت رسیده است. به شهدا عالقه مند بود و 

عاقبت خودش هم شهید شد. 
شهادت فرزندتان چطور رقم خورد؟ 

 مهدي و 11نفر دیگر از همرزمان و دوستانش با 
راهنمایي یک راه بلد سوري بعد از انجام عملیات 
به داخل یک ساختمان مي روند که در کمین 
داعش��ي ها مي افتند و در نهایت با انفجار یک 
بمب دست ساز هر 12 نفرشان با هم به شهادت 
مي رسند. شهدا از رزمندگان مشهد، اصفهان و 
قم بودند. به همراه پسرم، پسرخاله شان شهید 
سید احمد ترابي و مهدي هزاره هم به شهادت 

رسیدند. 
و سخن پاياني. 

اما آنچه در ش��هادت پس��رم م��ن را رنج داد 
حرف ه��اي عده اي ب��ود که مي گفتند ش��ما 
200 میلیون پول در قبال شهادت فرزندتان 
گرفته اید. وقت��ي دو م��اه اجاره خانه ام عقب 
افتاده بود، حتي صاحبخانه زنگ زد و گفت آن 
200 میلیون را چه کردي از آن پول اجاره خانه 
را پرداخت کن. البته بعد که متوجه شد خبري 
از پول نیست عذرخواهي کرد. پسرم به خاطر 
اعتقاداتش رفت. همانطور که س��ال ها پیش 
پدرم در این راه به ش��هادت رس��ید. براي من 
اسالم مرزي ندارد ش��یعه با شیعه مسلمان با 

مسلمان در هیچ جا تفاوتي ندارد.

  مبينا شانلو
تواضع، مظلوميت و غربت س�ه خصيصه مشترك رزمندگاني اس�ت که با عشق دفاع 
از حرم حضرت زين�ب)س( و حضرت رقيه)س( از کش�ور خود هج�رت مي کنند و در 
غربت به شهادت مي رسند. ش�هداي مدافع حرم لشكر فاطميون رزمندگان مجاهدي 
هستند که خبر شهادتشان بسيار مظلومانه منتشر مي شود. شهيد مدافع حرم مهدي 
سلماني يكي از همين مهاجران الي اهلل است که جا پاي پدربزرگ شهيدش مي گذارد و 
در نهايت اخالص آسماني مي شود. مجيد سلماني پدر شهيد در گفت وگو با ما عالوه بر 
بيان بخش هايي از زندگي اين شهيد بزرگوار مي گويد: شايعه کرده بودند که با شهادت 
مهدي به ما 200 ميليون داده اند. حت�ي صاحبخانه زنگ زده بود ک�ه از آن پول، کرايه 
من را هم بدهيد. بعد که فهميد از 200 ميليون خبري نيس�ت از م�ن عذرخواهي کرد.   

همسر شهيد 
چگونگ�ي  از  کم�ي 
همراهي ت�ان ب�ا ش�هيد 
برايم�ان بگويي�د. زم�ان 

آشنايي ايشان پاسدار بودند؟
خیر، وقتي با هم آشنا شدیم حسین سرباز بود. 
بعدها به عضویت سپاه درآمد. من عاشق شغل 
ایش��ان بودم. عموي خودم ارتش��ي بود. شغل 
نظامي را خیلي دوست داش��تم. آشنایي من و 
حس��ین از یک اتفاق ساده ش��روع شد. ایشان 
همراه با هیئت شان به پارك نزدیک خانه ما آمده 
بودند. از قضا یادشان رفته بود که پیک نیک به 
همراه خودشان بیاورند و چون خانه ما نزدیک 
پارك بود و یک نسبت دور فامیلي هم داشتیم 
براي گرفتن پیک نیک به در خانه ما آمد. حسین 
اصاًل نمي دانست که پدرم دختري به اندازه من 
در خانه دارد. وقتي در را باز ک��ردم همدیگر را 
دیدیم. همانجا مهرش به دلم نشست. بعد از آن 
آشنایي بحث ازدواج ما به میان آمد و در نهایت 
ه��م در 23 فروردین 1372 عقدم��ان بود و در 

7مهر ماه هم ازدواج کردیم. 
چطور ش�د براي دف�اع از ح�رم راهي 
شدند؟ شما چه نظري در اين خصوص 

داشتيد؟
همس��رم مدت ها پیش پیگیر رفتن به سوریه 
بود. چون مس��ئول آموزش��ي بود، ب��ه او اجازه 
رفتن نمي دادند. مي گفتند اینجا به ش��ما نیاز 
داریم و جایگزین مناسبي هم نداریم. بسیاري 
از رزمندگان مدافع حرم تحت نظر ایشان دوره و 
تخصص هاي الزم را دیده بودند. یک بار حسین 
خیلي عصبي و ناراحت ب��ه خانه آمد خیلي کم 
پیش مي آمد که ناراحتي اش را به خانه بیاورد، 
گفت ک��ه فرماندهان به او اج��ازه نمي دهند به 
س��وریه برود. کمي بعد وقتي یکي از سرداران 
به ایش��ان گفته بود که من صالح مي بینم شما 
اعزام شوید، حسین پیشاني سردار را بوسیده و 
گفته بود زمان جنگ بچه بودیم و سن مان کم 
بود پدر و مادرمان اجازه نمي دادند، االن هم که 
بزرگ شدیم و اختیار دست خودمان است شما 
اجازه نمي دهید. من فرداي قیامت جلوي شما را 
خواهم گرفت. بعد از این صحبت ایشان، سردار 
گفته بودند موردي ندارد همین یک بار بروید. 
دوره هاي اعزامش 45روزه بود اما همسرم سه ماه 
در منطقه ماند. من هم نتوانستم مخالفتي کنم، 
چراکه حس��ین گفت فرداي قیامت در محضر 
حضرت زینب )س( خواهم گفت من مي خواستم 
بروم اما همسرم اجازه نداد. بعد گفت خودت باید 
به امام حسین)ع(، حضرت زینب)س( و حضرت 
زهرا)س( جواب بدهي! تو باید قلباً به من اجازه 
بدهي و... با شنیدن این صحبت  ها من هم راضي 
به رفتنش شدم. عشق ایشان را براي رفتن دیدم. 
حسین همیش��ه به ما مي گفت دعا کنیم که با 
شهادت از دنیا برود. همه رفتني هستیم ولي چه 

بهتر که جانمان را براي اهل بیت بدهیم. 
شهادتشان چطور رقم خورد؟

همسرم خواب شهادت خودش��ان را در سوریه 

دیده بودند که با یکسري از دوستان سوار موتور 
هستند و قرار است که به عملیات بروند. ناگهان 
دري باز شده و امام خامنه اي وارد مي شوند. همه 
بچه ه��ا از رهبر مي خواهند که ایش��ان بر ترك 
موتور آنها بنشیند، اما رهبري لبخندي مي زنند 
و مي گویند که مي خواهم بروم ترك موتور کسي 
بنش��ینم که مي خواهد شهید ش��ود. بعد رهبر 
جلو آمده و دست روي س��ر همسرم کشیده و 
ترك موتور ایشان سوار مي ش��وند و از حسین 
مي خواهند که حرکت کند و موتور رو به آسمان 
مي رود. حسین از خواب پریده و به نماز مي ایستد 
و سجده شکر بر جاي مي آورد. پسر هایمان هم 
خواب دیده بودند. پسر کوچکم خواب دیده بود 
که شهید احمد کاظمي به خانه ما آمده و گفته 
بود آمده ام اجازه بگیرم بابا را ببریم، مي خواهیم 
ببریم زیارت کربال و دو گنبد در آسمان به پسرم 
نشان داده بوده و گفته بود خدا راضي است شما 
هم راضي باشید. همه این خواب ها من را نگران 
کرد. براي همی��ن یک ختم صل��وات 40 روزه 
برداشتم. دو روز بعد از پایان ختم صلواتم، خبر 
شهادت حسین را برایمان آوردند. حسین در 14 

بهمن سال 1394 آسماني شد. 
گويا شما دو فرزند پسر داريد، همسرتان 

چه سفارشي به فرزندانتان داشتند؟
همسرم در وصیتنامه اش خطاب به فرزندانش 
نوشت: والیتي باش��ید و پیرو خط رهبر، نکند 
قدمي جلو یا عقب تر از ایشان حرکت کنید. همه 
کارتان با رهبري باشد. خدا را شاکرم که در زمان 
امام خمیني )ره(  به دنیا آمده ام و خدا را شاکرم 
که در زمان ام��ام خامنه اي ب��ه وظیفه ام عمل 
مي کنم و افتخار من این است که در زمان سید 

علي به این شهادت دست پیدا مي کنم. 
خانم کريمي وقتي تصاوير شهيد حسين 
رضايي را مرور مي کنيم تفاوت زيادي در 
چهره ايشان بين عكس هاي زمان اعزام 
با تصاوير ايشان در منطقه ديده مي شود. 

علت اين همه تفاوت چيست؟
زماني که حس��ین بعد از س��ه م��اه حضور در 
منطقه به خانه آمد، او را نش��ناختم. همس��رم 
پیر و شکس��ته ش��ده بود. گویي 50، 60 ساله 
شده باش��د. دس��ت بر گردنش انداختم و گریه 
کردم و گفت��م چه کرده اند با ت��و که چنین پیر 
و شکسته شده اي؟ حس��ین گفت: تازه متوجه 
شدم که بعد از عاش��ورا چه بر سر خانم حضرت 
زینب)س( آمده است. وقتي حضرت زینب)س( 
 به خانه اش بازگشت یک موي سیاه در سر ایشان 
نبود و همسرش ایشان را نشناخته بود. حسین 
مي گفت »دوري از عزیزان و دلتنگي یک طرف 
و دیدن پیکر دوستانت که در مقابل چشمانت 
تکه تکه شده اند، طرف دیگر. وقتي مي بینم سر 
ناموس مسلمانانان چه بالهایي مي آید، وقتي بعد 
ازعملیات پیکر بچه هایي را مي بینم که تحت نظر 
من آموزش دیده اند و حاال سر و دست و پا ندارند 
برایم سخت است.« وقتي مادر و برادرم حسین 
را دیدند گفتند ایش��ان دیگر نمي ماند. حسین 
دیگر متعلق به این دنیا نیست. حسین مي گفت 

صحنه هاي کربال را به وضوح در منطقه به چشم 
مي توان دید. آدم مي تواند در عرض یک روز پیر 
ش��ود و من این پیر ش��دن را در همسرم دیدم. 

نمي دانم چه دیدند که پیر شدند. 

حامد رضايي فرزند شهيد
به نظر شما چه چيزهايي 
در وجود پدرت�ان او را به 

سوي شهادت کشاند؟
پ��در همیش��ه مي گف��ت با 
خدا ب��اش و پادش��اهي کن بي خدا ب��اش و هر 
چه خواهي کن. اگر پدرم الیق ش��هادت در راه 
حضرت زینب)س( شد، به خاطر زیارت عاشورا 
بود و عهدي که با امام حس��ین)ع( بسته بود و 
اعتقاد قلبي خودش. ایش��ان انس��اني مؤمن و 
متعهد و مداح اهل بیت )ع( بود و ارادت خاصي 
به حضرت زهرا )س( داشت. در نهایت هم مانند 
ایشان از پهلو مورد اصابت تیر قرار گرفت و شهید 
شد. اولین معیار پدر خواندن نماز اول وقت بود. 
هیچ گاه دعاي عهد و زیارت عاش��ورایش ترك 
نمي شد. مي گفت اگر قرار باش��د آدم به جایي 
برس��د از همین نماز و زیارت عاش��ورا خواهد 

رسید. 
چقدر زندگي پدر سبک و سياق جبهه و 

شهدا را داشت؟
از همان دوران بچگي، پدر هر س��ال عید نوروز 
خانواده را به مزار شهید مي برد و مي گفت: ما در 
خانواده شهید نداریم، دوست دارم اگر بنا باشد 
خانواده شهیدي داشته باشد، آن شهید من باشم 
که راه را براي باقي ش��هدا باز مي کنم. از همان 
دوران کودکي از ما مي  خواست تا براي شهادتش 
دعا کنیم. مي گفت شماها دلتان پاك است براي 
شهادتم دعا کنید. پدر با شهدا عهد بسته بود که 
دستش را بگیرند. ما هم همیشه براي شهادت 
پدر دعا مي کردیم اما هرگ��ز تصور نمي کردیم 

دعاهاي کودکانه ما اجابت و پدر شهید شود. 
ذه�ن  از  دور  را  ش�هادتش  چ�را 

مي ديديد؟
خب پدر خیلي به من و تنها برادرم عالقه داشت. 
خیلي به هم وابس��ته بودیم. خیلي ما را دوست 
داش��ت. همیش��ه با ما همراه بود. ب��ا این همه 
وابستگي عاطفي که بین ما بود فکر نمي کردم 
پدر از ته دلش بخواهد که شهید شود. همه شبانه  

روز یا در کنار ما ب��ود و اگر با هم نبودیم دائم در 
تماس بودیم، حتي وقتي عازم سوریه شد از آنجا 
خیلي با ما تماس مي گرفت و جویاي احواالت ما 
مي شد. هیچ وقت فکر نمي کردم پدر روي همه 
این دلبستگي ها و وابستگي ها پا بگذارد و از ته 
دلش بخواهد که شهید شود. اما ایشان روي همه 

تعلقات دنیایي پاگذاشت و عروج کرد. 
از روزهاي مدافع حرم شدن پدر بگوييد. 

چه شد که هواي جهاد راهي اش کرد؟ 
پدر مي گفت امروز صوت هل من ناصر ینصرني 
امام حس��ین )ع( پس از گذش��ت 1400 سال 
همچنان به گوش مي رسد اما بسیاري این صوت 
را نش��نیده مي گیرند. براي همین راهي میدان 
جهاد شد. اولین اعزام پدر تابستان سال 1394 
بود. اما خوب به یاد دارم بعد از اعزام دوم زماني 
که برگش��ت پیکر چند ش��هید را با خود آورده 
بود؛ ش��هیدان علي شاه سنایي، محمد کاظمي 
و محمد یوس��فیان. پیکر هر س��ه این شهدا را 
خودش از محاصره بیرون آورده بود. خودش هم 
به خانواده هایشان تحویل داد و از آنها خواست 
براي شهادتش دعا کنند و آنها هم در حق پدر 

دعاي شهادت کردند. 
نحوه شهادت پدر... 

ایشان در منطقه فرمانده ضد زره بود. در عملیات 
نبل و  الزهرا بعد از استقرار نیروها پدر پیشروي 
مي کند و قناس��ه زن تکفیري در فاصله  600، 
700 متري بازوي پدر را نشانه مي گیرد. شدت 
اصابت تیر به قدري زیاد بود که تیر از بازو خارج 
مي شود و به پهلوي ایش��ان اصابت مي کند و به 
علت خونریزي شدید، با پهلوي شکسته و خوني 

شهید مي شود. 
پدر من در آزادس��ازي نبل و الزهرا شهید شد. 
این شهر  چهار سال در محاصره تروریست هاي 
تکفیري بود. شرایط خیلي دشواري براي مردم 
مسلمان این دو شهر به وجود آمده بود. همه اینها 
پدر و همرزمان را ناراحت مي کرد. پدر مي گفت 
اگر قرار است ان شاءاهلل شهید شوم دوست دارم 
در آزادسازي نبل و الزهرا باشد. پدر به آرزویش 
رسید. وقتي همکاران پدر همراه خانم هایشان به 
دیدار مادر آمدند تا خبر شهادت را بدهند، مادر 
مي دانست که پدر شهید شده است و مي دانست 
همه حاشیه رفتن هاي آنها براي چیست. وقتي 
ایشان خبر آزادسازي نبل و الزهرا را شنید و بعد 

از آزادسازي خبري از پدر نشد، متوجه شهادت 
ایشان شد. مادر به همکاران پدر گفت مي دانم که 
چه اتفاقي براي همسرم افتاده است. همسرم آرزو 

داشت در آزادسازي نبل   و الزهرا شهید شود. 
پدر ش�ما دوران دفاع مقدس را درك 
کرده بود و امروز شهيد جبهه مقاومت 
اسالمي است. به نظر شما چه شباهتي 
بين رزمندگان اي�ن دو دوره از جنگ و 

جهاد وجود دارد؟
پدرم شهید حسین رضایي متولد 16 اردیبهشت 
1349 است. در دوران جنگ تحمیلي، به طور 
مخفیانه به عنوان یک بس��یجي راهي مناطق 
جنگي شد. اما از آنجایي که سن کمي داشت، به 
ایشان اجازه ورود به منطقه و خطوط نبرد داده 
نشد، براي همین پدر در ستاد پشتیباني مشغول 
خدمت شد. کمي بعد مادربزرگم به خاطر حضور 
همزمان عمو و پدر در جبهه ابراز ناراحتي مي کند 
که پدر به عقب بازمي گردد. شباهت هاي زیادي 
بین رزمن��دگان دی��روز و دالوران امروز مدافع 
حرم وجود دارد اما اصلي ترین نکته مشابه بین 
مجاهدان این دوره را بای��د در غیرت دیني آنها 
جست وجو کرد. رزمندگان دیروز در هشت سال 
دفاع مقدس آنها از ناموس کشورشان دفاع کردند 
و امروز رزمندگان در جبهه مقاومت اسالمي از 

ناموس دیني شان دفاع مي کنند. 
قطعاً کنايه و طعنه هاي برخي از مردم به 

شما هم رسيده است؟
بله، ما ه��م از زخم زبان برخي ک��ه چرایي و لزوم 
حضور مدافعان حرم را زیر سؤال مي برند بي بهره  
نماندیم. اما مي خواهم از اینجا و از طریق روزنامه 
جوان پاسخ آنها را بدهم. پدر من خانه و ماشین و 
وضع مالي خوبي داشت. آنقدر که نیاز مالي نداشت. 
یک روزي خوب کار کرد تا امروز از آن اس��تفاده 
کند. اما از آن هم گذشت و رفت. مي خواهم یک 
پیشنهاد بدهم، اینها که طعنه و کنایه مي زنند یک 
سال فقط یک سال پدرشان را از آنها جدا کنیم و 
هرچه پول مي خواهند به آنها بدهیم آن زمان حال 
و روزشان را بپرسیم که چگونه است. وقتي مدرسه 
از شما مي  خواهد که پدر فرزندتان به مدرسه برود، 
وقتي مثل امروز من بخواهي به خواستگاري بروي 
و در شب خواستگاري تو س��راغ پدرت را بگیرند 
چه حالي مي ش��وي... امید که این اف��راد ناآگاه 

هدایت شوند.

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد مدافع حرم حسين رضايي 

مظلوميت مسلمانان سوريه حاج حسين را پير كرده بود
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 صغري خيل فرهنگ
زهرا حاجي کريمي همسر شهيد مدافع حرم حسين رضايي مي گويد:»وقتي حسين به جبهه 
مقاومت اسالمي اعزام شد 42 ساله بود، اما وقتي به خانه برگشت، مثل يک مرد 50، 60 ساله 
به نظر مي رسيد. در واقع درد مظلوميت مسلمانان سوريه، حس�ين را پير کرده بود.« شهيد 
حسين رضايي از رزمندگان مدافع حرم بود که به تاريخ 14 بهمن ماه 1394 در سوريه آسماني 
شد. از حسين دو پس�ر به يادگار مانده اس�ت که در وصيتش به آنها توصيه کرده يک قدم از 
واليت فقيه پس و پيش نروند. براي آش�نايي بيشتر با زندگي حس�ين رضايي، به گفت وگو با 
زهرا حاجي کريمي همسر و حامد رضايي فرزندش پرداختيم که ماحصلش را پيش رو داريد. 
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