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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 همسر شهيد مدافع حرم سيد روح اهلل موسوي 
تا ابد منتظر آمدنش خواهم ماند

  اردوي ملي افغانستان
س��ال 1380با هم ازدواج كرديم و  آن زمان 
من 15سال داشتم. س��يد روح اهلل سنگ كار 
ماهري ب��ود و همواره در پ��ي رزق حالل. در 
سال 1384سيد احس��ان اولين فرزندمان به 
دنيا آمد.  سيد روح اهلل سال 1390براي ديدار 
با فاميل به افغانستان رفت و اين سفر فرصتي 
شد تا به عضويت اردوي ملي افغانستان درآيد. 
تعليمات نظامي و آموزش هاي نظامي را خيلي 
خوب ي��اد گرفت و به ايران بازگش��ت. همان 
زمان بود ك��ه زمزمه هاي درگي��ري داعش و 
تروريس��ت هاي ملحد در عراق و س��وريه به 
گوش مي رس��يد. وقتي از آنجا آمد، گفت من 

مي خواهم به سوريه بروم. 
 اعزام به سوريه 

ابتدا تصور مي ك��ردم ك��ه صحبت هايش از 
رفتن يك شوخي است. پش��ت خط تلفن از 
من پرسيد شما راضي هستيد من براي دفاع از 
اهل بيت)ع( به سوريه بروم؟ من هم گفتم بله 
راضي ام. دوباره پرسيد تو اجازه مي دهي؟ من 
گفتم بله برو. گويي گوشي را روي بلندگو زده و 
مسئول اعزام هم صحبت هاي من را مي شنود. 
بعد به ايش��ان گفته بود خودت��ان ديديد كه 
همسرم هم به اعزام من راضي است. در نهايت 
پنجم شهريور ماه س��ال 1392رفت. سيده 
الهام فرزند ديگر من آن زمان تنها چهار سال 
داشت كه پدرش راهي ميدان جهاد و نبرد با 

تكفيري ها شد. 
 بادمجان بم 

من درك صحيحي از شهادت نداشتم و هرگز 
گمان نمي كردم كه يك روزي خبر ش��هادت 
ايشان را بشنوم. دوستان و همرزمانش همواره 
از شجاعت و دليري او برايم صحبت مي كنند. 
سيد روح اهلل اهل عمل بود.  رفت و تقريباً 40 روز 
آنجا بود. هر روز زنگ مي زد و حال من و بچه ها را 
مي پرسيد. تا اينكه چند روزي تماسي نداشت. 
من خيلي نگران شدم. يك روز از خط ايرانسلش 
تماس گرفت. با تعجب پرس��يدم:مگر آمدي 
ايران. گفت: بله. گفتم: تو مرخصي ات تمام نشده 
چه جوري آمدي، حالت خوب است؟ خنديد و 
گفت: دارم حرف مي زنم، معلوم است كه حالم 
خوب است. گريه كردم و گفتم: بگو چي شده 
است؟ باز خنديد و گفت: بادمجان بم افت ندارد. 
يك كم زخمي شدم، چيزي نيست حالم خوب 
است. االن تهران هستم، بيمارستان چند روز 
ديگر مي آيم و به من دلداري داد.  به ايشان گفتم 
من براي ديدار شما به تهران مي آيم اما ايشان 
اجازه ن��داد و گفت با بچه ها اذيت مي ش��ويد. 
همسرم بعد از چند روز آمد با بدني مجروح  تمام 

بدنش زخم داشت. 
 شال سياه عزا

سيد كاًل عوض شده بود. اخالقش، رفتارش، 
حرف هايش و همه چيز. هم��ه حرف هايش 
از ش��هدا و از جانبازان فاطميون بود. از حرم 
بي بي مي گفت كه چقدر غريب است. دلش پر 
مي زد براي بي بي و براي رزمندگان مدافع كه 
از همه چيزشان گذشتند، براي دفاع از عقيله 

بني هاشم.  ايشان دائم مي گفت بايد برگردم 
بروم، ديرشده اس��ت. گفتم: بس است ديگر 
تو آنچه بر عهده داشتي انجا م دادي. يك بار 
رفتي و از زخم هايت خون مي آيد. كاًل 25 روز 
مانده بود كه دوباره رفت. از سوريه برايم يك 
شال سياه آورده بود. گفتم: من سياه دوست 
ندارم چرا رنگي ديگر نگرفتي. گفت: خواستم 
زحمت خريد شال سياه را به شما ندهم. همين 
را سرت كن. اما دلش به رفتن بود تا ماندن براي 
همين دوباره راهي شد. بعد از شهادتش بود كه 

بسياري از حرف هايش را فهميدم. 
 پيمان شهيد شد

آخرين بار كه با هم حرف زديم، صدايش خيلي 
گرفته بود. گفتم: س��رماخورده اي؟ گفت: نه 
عزيز خيلي خسته ام خيلي خوابم مي آيد. دلم 
يك خواب س��ير مي خواهد. بعد از آن تماس 
كه آخرين تماس��مان ش��د، هرچه زنگ زدم 
گوشي اش خاموش بود. 15روز من نه خواب 
داشتم و نه خوراك. بعد از آن به هر كسي كه 
مي توانستم زنگ زدم. اما به من مي گفتند رفته 
است مأموريت. حالش خوب است اما به ايشان 
دسترسي نداريم. گذش��ت تا اينكه به پدرش 
خبر دادند كه س��يدپيمان شهيد شده است، 
پيمان نام جهادي ايش��ان بود.  م��ا اصفهان 
زندگي مي كرديم. پدرش قم زندگي مي كرد. 
مادرم به من گفت دايي ات مريض شده است 
بايد برويم قم. آمدم قم ديدم به در و ديوار خانه 
پارچه س��ياه زده اند، ق��رآن مي خوانند، آنجا 
فهميدم كه همسرم ش��هيد شده است. ديگر 

حال خودم را نفهميدم. 
 هميشه منتظرم 

با شنيدن خبر شهادتش حالم بد شد و من را به 
بيمارستان بردند. از آنها خواستم كه همسرم 
را ببينم اما در پاسخم گفتند پيكري نيست. 
داعش بعد از شهادت، پيكر ايشان را با خودش 
برده است. امروز سه سال از آخرين باري كه از 
هم خداحافظي كرديم مي گذرد، اما هنوز به 
خانه بازنگشته است. او رفت تا براي هميشه 
پاسداري از عمه اش را بر عهده بگيرد. هميشه 
مي گفت: من ت��و و بچه ها را ب��ه زيارت حرم 
حضرت رقيه )س(  مي آورم. قول مي دهم و به 
قولش هم عمل كرد. همسرم در تاريخ 9دي 
ماه س��ال 1392 در پنج راهي غوطه شرقي 
حلب به شهات رسيد. بعد از شهادت، داعشي ها 
پيكر پنج تن از شهدا را با خودشان بردند و پيكر 
همسر من هم يكي از آنها بود. اما من همچنان 

منتظر آمدنش هستم و خواهم بود. 

  مبينا شانلو
مقاوم�ت رزمن�دگان فاطمي�ون و جبه�ه مقاوم�ت اس�امي از آموزه ه�اي ق�رآن و 
اهل بيت اله�ام مي گيرد. اين جريان مقاومت امروز با ش�كوه و بالندگ�ي هر روز جبهه 
جديدي را فتح  و دش�من در برابر او احس�اس ضعف مي کند. ياد ش�هيدان توس�لي، 
بخش�ي و ي�اران و رزمن�دگان دالور فاطميون بخير ک�ه با اله�ام گرفتن از ق�رآن به  
س�وي س�وريه هجرت کردن�د و در راه خ�دا جنگيدند؛ جه�ادي که با ش�هادت رقم 
خورد. اما تاريخ ايث�ار هرگز گريه ه�اي مادران ش�هداي گمنام فاطمي�ون و ناله هاي 
خواهران و همس�ران آنه�ا را از ياد نخواه�د برد. آنچ�ه در پي مي آيد روايتي اس�ت 
از هاجر حس�ني همسر ش�هيد مدافع حرم لش�كر فاطميون س�يدروح اهلل موسوي. 

 صغري خيل فرهنگ
زندگي بعضي از آدم ها پر از اتفاقات عجيب 
و نادر اس�ت، پر از جهد و جه�اد و تاش در 
راه خدا. شهيد سليم ساالري با نام جهادي 
»امير افتخاري« از همين آدم هاس�ت؛ يک 
تبعه افغانستاني که مدتي با خانواده اش در 
عراق زندگي مي کنند و به دليل فعاليت هاي 
سياسي شان توسط بعثي ها به ايران تبعيد 
مي شوند. سليم سال بعد از حضور در ايران 
در جبهه هاي جن�گ عليه همي�ن بعثي ها 
ش�رکت مي کند و به مقام جانبازي نيز نائل 
مي آيد. او هي�چ وقت رخ رزم خ�ود را کنار 
نمي گ�ذارد و در اتفاق�ات ديگ�ري چ�ون 
جنگ در بوس�ني و. . . نيز ت�اش مي کند تا 
اعزام ش�ود. هرچن�د موفق نمي ش�ود، اما 
نهايتا در موسوم دفاع از حريم اهل بيت باز 
اسلحه به دست مي گيرد و اين بار با نام يک 
رزمنده فاطمي به شهادت مي رسد. ماحصل 
همكامي ما با زهرا اميني همس�ر ش�هيد 
مدافع حرم سليم ساالري را پيش رو داريد. 

خانم اميني کم�ي از خانواده ش�هيد 
برايم�ان بگويي�د. چه عامل�ي باعث 

تبعيدشان از نجف به ايران شد؟
من و س��ليم در خانواده اي بسيار مذهبي و در 
جمعي روحاني تربيت شديم و پرورش يافتيم. 
خانواده ما ب��راي تحصي��ل دروس حوزوي به 
نجف اش��رف مهاجرت كرده بودن��د. اما ما در 
سال 1355 اواخر حكومت شاهنشايي به ايران 
مهاجرت كرديم و خانواده همسرم نيز با توجه 
به آزار و اذيت رژيم بعث در س��ال 1358 قبل 
از جنگ تحميلي مجبور به مهاجرت به ايران 
شدند. خانواده ايش��ان با توجه به روشنگري و 
فعاليت هاي سياسي شان بارها مورد شكنجه و 
حتي حبس قرار گرفته بودند. از اين رو به ايران 

آمدند تا در امنيت باشند. 
گويا همسرتان در دوران دفاع مقدس 

حضور داشته است؟
بله، همس��رم متولد 1345بود. وقتي به ايران 
آمد با وجود س��ن و س��ال كم��ش راهي دفاع 
از اس��الم و جبهه ه��اي جنگ تحميلي ش��د. 
آن زمان 16س��ال داشت. سه س��ال در كارزار 
جنگي��د و بي هيچ توقع��ي در جبهه ها حضور 
يافت تا در نهايت با افتخ��ار به درجه جانبازي 
رس��يد. اميرافتخاري نام جهادي همسرم در 
روزهاي جهادش در دفاع مق��دس بود. بعد از 
آن در جبهه فرهنگي و همراه ستاد پشتيباني 
و نيروهاي بسيج همسنگر شد. من از بسياري 
از فعاليت هاي ايشان در دوران جنگ و پس از 
آن بي اطالع هستم چرا كه اين حضور مربوط به 
قبل از ازدواج ما بود. البته از آنجايي كه در زمان 
حضور ايشان در جنگ هنوز لشكر بدر تشكيل 
نشده بود، همسرم با حزب دعوه عراق همكاري 
داشت كه متشكل از نيرو هاي عراقي ضد رژيم 
بعث بودند. نيروهاي اين حزب زير نظر س��پاه 

پاسداران فعاليت مي كردند. 
اولين آش�نايي ش�ما و ش�هيد چطور 

رقم خورد؟
دايي من و برادرم با ايش��ان ارتباط دوس��تانه 
داشتند و با توجه به شناختي كه بين خانواده ها 
وجود داشت، به خواس��تگاري من آمدند. آن 
زمان ايشان سرپرس��ت فني كارخانه بود. من 
و همس��رم در 26 دي ماه س��ال 1373 با هم 

ازدواج كرديم. 
خانم امين�ي مي دانس�تيد با کس�ي 
زندگ�ي مي کني�د ک�ه ي�ک رزمنده 

خستگي ناپذير است؟
بله مي دانستم. وقتي با هم صحبت كرديم يك 
پيش زمينه اي از فعاليت ه��ا و مجاهدت هاي 
ايشان داشتم. مي دانس��تم همسرم يك فعال 
انقالبي و يك مجاهد خستگي ناپذير است كه 
در س��ال 1372براي اعزام و شركت در جنگ 
بوسني و كمك به مس��لمانان بوسني هم ثبت 
نام كرد ام��ا موفق به اعزام نش��د. به رغم اينكه 
س��ال ازدواج ما خبري از جن��گ و جبهه نبود 
اما من مي دانستم كه با يك انساني كه دائم در 
تب وتاب جهاد اس��ت همراه مي شوم. انديشه 
و تفكرات خ��ود من هم چن��دان از اين فضاها 

دور نبود. 
از ايشان فرزندي هم داريد؟

حاصل زندگي 21س��اله من با همس��رم س��ه 
فرزند به نام هاي ش��هاب الدين ساالري متولد 
1388، دخترم ليال متولد 1375و سلما متولد 

1378است. 
اولي�ن ب�اري ک�ه ح�رف از رفت�ن و 
دفاع از حرم ش�دن به مي�ان آمد چه 

عكس العملي داشتيد؟
م��ن دورادور ب��ا توج��ه ب��ه كنجكاوي ه��ا و 
پيگيري هاي همسرم متوجه اوضاع منطقه شده 
بودم. سليم هميشه اخبار را پيگيري مي كرد و 
به مباحث مربوط به داعش و تروريست ها توجه 
نش��ان مي داد. عجيب پيگير مس��ائل منطقه 
و اخبار بود. وقتي خبر تهديدها را مي ش��نيد 
بيقرار رفتن مي ش��د. وقتي از ح��ال و هوايش 
هم مي پرسيدم ريز به ريز جزئيات را در منطقه 
برايم ش��رح مي داد. اما من اصاًل فكرش را هم 

نمي كردم كه بخواهد برود. 
ابتدا مخالفت كردم و گفتم از كجا معلوم است 
كه اين جنگ بحق باشد. ايشان به من گفتند 
كه تروريس��ت ها تا 700متري حرم رسيده 
بودند اگر رزمندگان مدافع حرم نبودند خدا 
مي داند چه اتفاقي براي حرم مي افتاد. خوب 
به ياد دارم خبر هتك حرمت به مزار حجر بن 
عدي او را بسيار ناراحت كرده بود. اما من تمام 
تالش خود را مي كردم ت��ا ذهنش را از وقايع 
دور نگه دارم. وقتي پاي تلويزيون مي نشست 
و اخبار را رص��د مي كرد كان��ال تلويزيون را 

عوض مي كردم. 
نهايتاً چطور راهي شد؟

هميش��ه با خودم مي گفتم كس��ي كه سال ها 
پيش در جه��اد بوده و طعم مجاه��دت در راه 
اس��الم را خريده و جانباز شده اس��ت، باز هم 
حس جهاد و مدافع ش��دن در وجودش بيدار 
خواهد شد و راهي اش مي كند. بنابراين خيلي 
هراس داشتم. اما س��ليم با اراده خالصي كه در 
وجودش داشت ابتدا در مورد شبهات موجود 
در حقانيت اين جنگ تحقي��ق كرد. آن زمان 
مثل امروز نبود كه م��ردم در جريان امور قرار 
بگيرند و لزوم حضور در جبهه مقاومت اسالمي 
برايش��ان تبيين شده باش��د. البته امروز هم با 
حرف ها و حديث و كنايه هايش��ان دل ها را به 
درد مي آورند اما آن زمان شرايط سخت تر بود. 
به هرحال ايش��ان بعد از تفحص و تحقيق عزم 
خودش را جزم كرد. برايش مهم بود كه در كدام 

جبهه قدم مي گذارد. 
م��ن مخالفت ك��ردم و راضي نبودم. ش��رايط 
زندگي مان يكي از داليلش ب��ود. گفتم بروي، 
من با سه بچه قد و نيم قد چه كنم؟ ما خودمان 
مهاجريم و شما دوباره مي خواهي مهاجرت كني 
براي جنگ؟ اما سليم با آرامش خاصي گفت: 
خب من نروم آن ديگري هم نرود، آن يكي هم 
نمي رود. پس چه كسي قرار است رزمنده اين 

جبهه باشد و از اسالم دفاع كند. آنقدر گفت كه 
من هم راضي شدم به رفتنش. 

 چند بار اعزام شدند؟
سليم چهار مرتبه به منطقه اعزام شد و آخرين 
بار كه مي خواس��ت برود من معترض ش��دم و 
گفتم تو بارها رفته اي بمان. گفت اين آخرين 
مرتبه است. گويي خودش مي دانست كه اين 
رفتن را ديگر بازگشتي نيست. در مراحل قبل 
بارها مجروح شده بود و بعد از درمان و بهبودي 

مجدداً اعزام مي شد. 
آخرين اعزامش مربوط مي ش��د به عيد س��ال 
1394. بعد از سيزده بدر حال و هوايش عجيب 
ش��ده بود. چندروزي در گ��وش بچه ها زمزمه 
مي كرد براي رفتن اما بعد خودش علني گفت 
كه ب��روم و من گفتم نه اما ق��ول داد كه مرتبه 
آخرش باشد و رفت. در نهايت جانباز سال هاي 
دفاع مقدس در 31 فروردين ماه سال 1394در 
عمليات بصر الحرير به آرزوي هميشگي اش كه 

شهادت در راه اسالم بود دست يافت. 
ش�نيده ايم که شهيد س�االري مدتي 

مفقود االثر بودند؟
بله، همس��رم 10 ماه تمام مفقود االثر بود و در 
اين 10 ماه ش��نيدن خبر هاي ضد و نقيض كه 
گاهي خبر از اس��ارت، مجروحيت و شهادتش 
مي داد ما را نگران و ناراح��ت مي كرد. يك بار 
گفتند اسير ش��ده يك بار گفتند شهيد است 

و پيكر جايي اس��ت كه نمي توانيم برگردانيم 
و. . . حرف ها و احاديثي ك��ه ذهنمان را درگير 
خودش مي كرد. با هر بار شنيدن صداي تلفن 
ما مي مرديم و زنده مي شديم. بعد از 10 ماه از ما 
آزمايش دي ان اي گرفتند و گفتند بعد از انجام 
مبادله با طرف تروريس��تي توانس��ته اند پيكر 
شهدا را برگردانند. بعد از اعالم نتيجه آزمايش 
رابط س��پاه به ما خب��ر داد كه پيكر همس��رم 
شناسايي شده است. 18 دي ماه 1394 بود كه 
پيكر همسرم در نهايت بعد از 10ماه به آغوش 

گرم خانواده اش بازگشت. 
10 ماه از حال ايش�ان بي اطاع بوديد. 

قطعاً شرايط سختي را سپري کرديد. 
بله دقيقاً، شرايط خيلي سختي بود اما به نظرم 
آن روزها و آن ش��رايط به خواس��ت خدا بود. 
مي دانستم كه هيچ كار خدا بي حكمت نيست. 
آنقدر من و بچه ها به شهيد وابسته بوديم كه اگر 
يكباره خبر شهادتش را مي شنيديم قطعاً از پاي 
در مي آمديم اما همين انتظار 10ماهه و شنيدن 
خبر اسارت و جانبازي يا شهادتش گويي ما را 

براي شنيدن خبر شهادتش آماده كرد. 
خانم اميني به عن�وان يكي از خانواده 
ش�هداي مدافع حرم قاعدتًا طعم تلخ 
حرف ها و کنايه ه�اي افراد ن�اآگاه را 

چشيده ايد؟
ما خانواده شهداي مدافع حرم فاطميون از اين 
حرف ها بسيار شنيده ايم. اما همه اين صحبت ها 
را از ياد مي بريم. گاهي وقت ه��ا ابتدا خودم را 
معرفي نمي كنم كه همسر شهيد مدافع حرم 
هس��تم. اما در مورد اين مباحث هر كسي ديد 
و نظر خ��ودش را دارد. نظري ك��ه اميدوارم با 
آگاهي و درايت همراه باش��د. هر كسي از ظن 
خود حرف مي زند و اميدوارم همه آنها از روي 
اعتقاداتشان باشد. بسياري از بستگان جريان 
رفتن ايشان را به سوريه نمي دانستند و بعد هم 
كه خبر شهادت ايشان را شنيدند، بسيار شوكه 
شدند و دائم مي پرسيدند چطور شد كه سليم 
بچه هايش را با وجود اين همه وابستگي و تعلق 
خاطر رها كرد و رفت. فاميل هاي خودش وقتي 
فهميدن تعجب مي كردند كه چطور امير با اين 

وابستگي به زن و فرزندانش، بچه ها را رها كرده 
و از زنش دل كنده و رفته است. 

مراسم شهيد بعد از بازگشت پيكرش 
برگزار شد؟

وقتي پيكر همس��رم شناسايي ش��د، مراسم 
خيلي خوب و با ش��كوهي براي ايشان برگزار 
ش��د. با اينكه اطالع رس��اني چنداني هم براي 
مراسم ايشان نش��ده بود اما مردم شهيد پرور 
با حضورش��ان ما را بهت زده كرده بودند و من 
نمي دانستم همسرم آنقدر شناخته شده باشد. 
در حقيقت برگزاركننده اصلي مراسم خود مردم 
بودند. همسرم در جوار همرزمان شهيدش در 

بهشت معصومه )س( آرام گرفت. 
بچه ها و يادگاران ش�هيد اين روزها را 
چگونه مي گذرانند. چه برنامه اي براي 

آنها داريد؟
يك وقت هايي مي شود كه بچه ها من را دلداري 
مي دهند. از بچه ها خواس��ته ام كه درسش��ان 
را بخوانن��د و ادامه دهنده راه پدر شهيدش��ان 
باشند. بعد از شهادت سليم ما سعادت داشتيم 
تا به زيارت عمه س��ادات برويم. وقتي كه وارد 
حرم بي بي ش��دم، بس��يار افتخار كردم. آنقدر 
اين سفر روحاني و معنوي بود كه اصاًل تصورش 
را هم نمي كردم بر اي من و بچه ها آنقدر مفيد 
باش��د. آنجا كه مي روي گوي��ي حادثه كربال و 
عاشورا برايت مرور مي شود. غربت شهدا را حس 
مي كني و به تنها چيزي كه مي انديش��ي لزوم 
حضور رزمندگان مدافع حرم است. امروز هزاران 
نفر از اتباع افغانستاني به عنوان رزمنده و مدافع 
در جبهه هاي حق عليه باطل مي جنگند. درك 
آنها از غربت حضرت زينب)س( دليلي بر اين 
شد تا راهي شوند و به جبهه مقاومت اسالمي 
بپيوندند. مهماناني كه ح��ق صاحبخانه را به 
خوبي ادا كردند. حاال ديگر عشق به اهل بيت 
)ع( و بي بي زينب)س(، ما را به مبدأ مشتركي 
رسانده اس��ت كه ديگر حس نمي كنيم آنها از 
ما بيگانه اند. لش��كر فاطميون را جهادي ترين 
نيرو هاي رزمنده حاضر در ميدان رزم مي نامند 
كه  جان خودشان را در راه دفاع از كشور، ملت، 

دين و انقالب اسالمي فدا كردند.

گفت وگوي »جوان« با زهرا اميني، همسر شهيد مدافع حرم لشكر فاطميون »سليم ساالري« 

جانباز دفاع مقدس شهيد مدافع حرم شد
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