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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

نگاه

شهدا را منحصر به نام هاي پرآوازه نکنيم
 غالمحسين بهبودي

چند س��ال قبل که در یک فروشگاه کاالي 
فرهنگ��ي کار مي ک��ردم، هر کس��ي از راه 
مي رس��يد عکس تزئيني ش��هيد همت یا 
شهيد آویني را درخواست مي کرد. منظورم 
عموم مردم مراجعه کننده بود. کساني که دل 
در گرو ارزش هاي موج��ود در دفاع مقدس 
داشتند، اما از جنگ همان قدر مي دانستند 

که در فيلم هاي جنگي دیده بودند. 
بعضي وقت ها از مشتري ها سؤال مي کردم 
چرا از بين چندین هزار شهيد دفاع مقدس، 
بيشتر س��راغ ش��هيد همت را مي گيرید؟ 
پاسخش��ان بس��يار س��اده بود:»چ��ون از 
ميان چند هزار ش��هيد جنگ، حاج همت 
را مي شناس��يم!« به قول یک��ي از جانبازان 
دفاع مقدس گاهي خودمان آنقدر روي یک 
موضوع یا نام خاص مانور مي دهيم که فکر 
و ذهن م��ردم پر از همين نام ها مي ش��ود و 
از ش��هداي دیگر غافل مي شوند. طوري که 

خيلي از م��ردم حتي نمي دانند لش��کر 27 
محمدرس��ول اهلل)ص(غير از ش��هيد همت 
یک فرمان��ده مفقوداالثر به ن��ام حاج احمد 
متوس��ليان و دو فرمان��ده ش��هيد دیگر به 
نام هاي رضا چراغ��ي و عباس کریمي دارد، 
چه برسد به اینکه بخواهند فرماندهان شهيد 

سایر لشکرها را بشناسند. 
البته دالی��ل زیادي مي توان براي ش��هرت 
شهيد همت  یا شهيد آویني آورد. اول اینکه 
حق در خصوص این دو بزرگوار ادا ش��ده و 
آنطور که شایسته است به نسل جوان معرفي 
شده اند. اما خداي نکرده مگر شهداي دیگر 
ناشایس��ت بودند که خوب معرفي نشدند؟ 
پاسخ این سؤال هم ساده است. همه شهدا 
شایس��تگي هاي الزم را دارن��د. منتها ما در 
انجام فعاليت هاي فرهنگي مان ناشایس��ت 
عمل مي کنيم و با اف��راط و تفریط هایمان 
کاري مي کنيم که دف��اع مقدس محدود به 
چند نام و واقعه خاص شود و الباقي به بوته 

فراموشي سپرده شوند. 
حاال که بحث دفاع از حرم در جریان است و 
اتفاقاً شبيه ترین واقعه ها به دفاع مقدس به 
شمار مي رود، باز شاهد افراط و تفریط هاي 
اینچنيني هس��تيم. یک مث��ال واضحش 
حواشي بسياري اس��ت که پيرامون شهيد 

محس��ن حججي رخ مي دهد. البته که آقا 
محسن به فرموده مقام معظم رهبري حجت 
خداوند در مقابل چشم همگان شد و البته 
که نحوه ش��هادت خاص او با شباهت هایي 
که به عاشورا دارد، خيلي از مردم را متوجه 
ایثارگري مدافعان حرم کرد، طوري که باید 
از فرصت پيش آمده براي بيان حقایق این 
جبهه بهره برد اما باید مراقب باشيم در موج 
ایجاد شده به اسم کار فرهنگي موج سواري 
صورت نگيرد و زی��اده روي که در هر کاري 

ناپسند است، باعث خسروان نشود. 
جالب اس��ت در این خصوص اولين کساني 
که ما را متوجه اشتباهمان کردند، خانواده 
معظم خود این ش��هيد گرامي بودند. وقتي 
قرار ش��د نام برخي از اماکن نجف آباد مثل 
دانشگاه آزاد این شهر یا اماکني دیگر به نام 
شهيد حججي گذاشته ش��ود، خانواده این 
شهيد بزرگوار با این عنوان که در نجف آباد 
ش��هداي دیگري هم وجود دارند، مخالفت 
کردند؛ اقدام ارزنده اي ک��ه اگر خوب دقت 

کنيم، تلنگري براي همه ماست. 
باز هم تأکيد مي کنيم که مس��لماً شهادت 
عاش��ورایي ج��وان رعنایي چون محس��ن 
حججي توانس��ت ن��گاه بس��ياري از افراد 
کج اندیش را به مقول��ه مدافعان حرم تغيير 
دهد، اما ما هم باید در نوع کار فرهنگي مان 
آنقدر هوشمندانه عمل کنيم که از هرگونه 
زیاده روي اجتناب شود و حدالمقدور انصاف 
را در خصوص س��ایر ش��هداي مدافع حرم 

رعایت کني��م. در جبهه مقاومت اس��المي 
کم نيستند ش��هداي ارزش��مندي که اگر 
هر کدام از آنها متعلق به کش��ورهاي دیگر 
بودند،براي تک تک شان داستان ها و فيلم ها 
و مجسمه ها ساخته مي شد و چون الگویي 
براي هم��ه جهانيان عرضه مي ش��دند. در 
این جبهه ش��هيدي چون »هادي شجاع« 
را داریم که تنها چهار روز پس از ازدواجش 
راهي سوریه شد و به شهادت رسيد. یا شهيد 
»ایمان خزاعي« که کمتر از یک ماه پس از 
برگزاري جشن عروسي اش عازم شد و مقام 
شهادت را براي خودش خرید یا پدري چون 
شهيد سجاد طاهرنيا را داریم که تنها شش 
س��اعت قبل از تولد دومين فرزندش عازم 
س��وریه ش��د و دو هفته بعد از آنجا تا خود 

بهشت پرواز کرد. 
شهداي دفاع مقدس یا دفاع از حرم همگي 
گرانق��در  هس��تند و الجرم برخ��ي از آنها 
نام آورتر از دیگران مي شوند. اما بحث بر سر 
هوش��مند عمل کردن ماست که مي توانيم 
با مدیری��ت بهينه فعاليت ه��اي فرهنگي، 
بهترین نتيجه را کسب کنيم. طوري که چند 
سال بعد نس��ل جوان نگوید از بين شهداي 
مدافع حرم فقط ش��هيد محسن حججي را 

مي شناسيم. 

 صغري خيل فرهنگ
ش�يخ محمد همرزم ش�هيد عطائي معتقد 
اس�ت ش�هدا نبايد طوري به جامعه معرفي 
ش�وند که مخاطب فكر کند رسيدن به مقام 
شهادت دست نيافتني اس�ت. بايد حقيقت 
شهدا را معرفي کرد. حقيقت شهدا اين است 
که آنها از آن دس�ت انس�ان هايي بودند که 
معمولي نماز مي خواندن�د، معمولي زندگي 
مي کردند و معمولي معمولي معمولي بودند. 
اما در اين بين ارتباطي با خدا داشتند و گوش 
به فرمان ولي خدا بودند و خدا آنها را خريد و با 
شهادت پيش خودش برد. شايد مشكل ما در 
معرفي مفهوم شهادت است. اما شهادت هدف 
نيست. مقصد، هدف عمل به تكليف در پرتو 
واليت است. امثال مرتضي عطائي ها هم از اين 
دست بودند. همين واليتمداري بهانه اي شد تا 
خدا عاشقشان شود و با قيمت گزاف شهادت 
خريداري شان کند. متأسفانه ما نتوانسته ايم 
الگوي مناس�بي از ش�هدا به جوانان معرفي 
کنيم بلكه با معرفي اس�طورهاي س�اخته و 
پرداخته ذهن خودمان راه و رس�م ش�هدا و 
شهادت را دست نيافتني کرده ايم. آنچه در 
پي مي آيد روايتي است از منش و شخصيت 
ش�هيد مرتضي عطائي از ش�هداي لش�كر 
فاطميون از زبان شيخ محمد همرزم شهيد . 

 تمرين هاي استقامتي 
شهيد مرتضي عطائي معروف به ابوعلي از معدود 
ایراني هاي لشکر فاطميون بود که با شناسنامه 
افغانستاني به سوریه اعزام ش��د. ابوعلي مانند 
خيلي از بچه هاي دیگر براي گذراندن دوره هاي 
آموزشي قبل از اعزام به جمع ما اضافه شد. اولين 
باري که ایشان را دیدم اواخر دي ماه سال 1393 
بود. من مربي کالس هاي معارف و عقيدتي بودم 
که براي بچه ها برگزار مي ش��د و ابوعلي یکي از 
رزمنده هاي حاضر در کالس بود. شهيد مرتضي 
عطائي از لحاظ رفتار و اخالق خيلي در سطح باال 
قرار داشت . یکي از مباحثي که روي بچه ها کار 
مي کردیم ، باالبردن ميزان صبر و استقامتشان 
بود و یکي از مواردي که به این امر کمک مي کرد، 
روزه گرفتن بچه ها بود . ابوعلي همراه چند نفر از 
بچه ها در حالي که روزه بودند تمرین هاي نظامي 
و استقامتي و کارهاي تاکتيکي شدیدي انجام 
مي دادند.با همه اینها روحيه شان را خيلي خوب 
حفظ مي کردند و توانس��تند به خوبي از عهده 

این امر برآیند. 
 آچارفرانسه گروه 

اگر بخواهم مرتضي عطائ��ي را برایتان در چند 
جمله خالصه کنم باید بگویم که مرتضي شجاع، 
دلير و زحمتکش بود.به قولي آچارفرانسه گروه 
بود. مرتضي مدتي مسئول تبليغات بود و در این 
مس��ئوليت خطير و مهم در منطقه برنامه هاي 
زیادي را در جبهه مقاومت اسالمي عملياتي کرد.   
هر کاري که به مرتضي مي سپردیم از انجامش 
مطمئن بودیم. مرتضي کار راه انداز بود، هيچ کس 
را لنگ نمي گذاشت. امکان نداشت کاري روي 
زمين بماند. مثاًل در سخت ترین شرایط منطقه 
مي گفتيم مرتضي نياز به آب داریم در کوتاه ترین 
زمان، آب فراهم مي شد یا در نقطه اي نياز به برق 

است، آن را سریع حل مي کرد . 
 زير تير دشمن

اما از اصلي ترین شاخصه هاي اخالقي مرتضي 
باید به غيرت و ش��جاعتش اش��اره کنم. هرگز 
اجازه نمي داد بچه هایي که در کنارش مجروح 
و زخمي مي شوند رها شده و در منطقه بمانند. 
هر طور شده بچه ها را به عقب مي آورد. حتي اگر 
به قيمت جانش تمام مي شد. خوب به یاد دارم 

در یکي از مناطق عملياتي یکي از بچه ها مجروح 
شد. مرتضي ایشان را زیر تير دشمن در حالي که 
تير از باالي سرش رد مي ش��د، کشان کشان و 

خيزان خيزان به عقب کشيد . 
 شيفته شهادت 

جاي ج��اي جبهه مقاومت اس��المي ش��اهد 
شجاعت ها و جانفش��اني هاي مرتضي عطائي 
با نام جه��ادي ابوعلي اس��ت. امث��ال مرتضي 
عطائي ه��ا در مي��ان بچه هاي فاطمي��ون زیاد 
دیده مي ش��وند. مرتضي شيفته ش��هادت بود. 
آرزوي ش��هادت داشت و براي رس��يدن به این 
آرزویش هم از بس��ياري از خطرها دوري کرد و 
خودش را خالص کرد براي خدا. بعد از شهادت 
مصطفي صدر زاده، ح��ال و روز مرتضي دیدني 
ش��ده بود. آرام و قرار نداشت. انگار چيزي را گم 
کرده باشد، مي خواس��ت هر چه زودتر خودش 
را به دوس��ت و رفيقش برساند. گویي خلئي در 
زندگي اش ایجاد شده بود. رزمنده اي که همواره 
در شکست و پيروزي این جمله شهيد صدرزاده 
را تکرار مي کرد:»هدف ما جلب رضایت پروردگار 
است، چه پيروز شویم یا اینکه شکست بخوریم 
دس��ت از مبارزه برنمي داری��م.« ابوعلي آنقدر 
به »سيدابراهيم« )ش��هيد مصطفي صدرزاده( 
وابسته بود که بعد از شهادت او در تاسوعاي 94 
هر لحظه آرزوي شهادت مي کرد و مطمئن بود 
که سيدابراهيم به قول خودش عمل مي کند و او 

را پيش خودش مي برد. 
 شعر شهادت

 بعد از شهادت سيدابراهيم، سردار سليماني براي 
دیدار با بچه هاي فاطميون به مقرما آمد. مرتضي 
اولين شعري را که براي شهادت رفيق و دوستش 
س��روده بود، در آنجا براي همه خواند؛ شعرها و 
ابياتي که از بند بند وجودش گرفته شده بودند. 
الحق و االنصاف توانسته بود حق رفاقت را ادا کند. 

عکس این صحنه ناب و زیبا هم وجود دارد . 
 روستاي القراصي

 در اینجا مي خواهم خاطره اي را از این دو شهيد 
بزرگوار برایتان روایت کنم: راستش را بخواهيد 
نمي شود از مرتضي عطائي صحبت بشود، اما از 

سيد ابراهيم صدر زاده حرفي به ميان نياید . 
صبح تاسوعاي سال  1394 من، سيد ابراهيم و 
مرتضي با هم بودیم. همراه با بچه هاي فاطميون 
وارد عمليات ش��دیم و قرار بر این ب��ود که وارد 

روستاي القراصي شویم. س��يد ابراهيم پيش از 
همه، من پشت سرش و مرتضي پشت سر من 
و باقي بچه ها دنبالمان در حرکت بودند. س��يد 
ابراهيم همانطور که مي دوید به من گفت شيخ 
براي بچه ها آیت الکرسي بخوان تا در امان بمانند. 
من هم شروع کردم با صداي بلند آیت الکرسي 
خواندم. پيش��روي ادامه داش��ت تا به نقطه اي 
رسيدیم که دشمن بچه ها را زیر آتش گرفت و ما 

هم زمينگير شدیم. 
مجبور شدیم مسير رفته را پشت خيز به عقب 
برگردیم. همانطور که داش��تيم برمي گشتيم 
سيدابراهيم گفت به سمت باغ ذرت برویم و همه 
به سمت باغ ذرت دویدیم. وارد خانه اي شدیم و 
همانجا براي مدت کوتاهي نشستيم . قرار شد 

مجدد وارد روستاي القراصي شویم اما دشمن 
حساس ش��ده بود و محدوده را زیر نظر داشت. 
قرار بر این ش��د س��يد ابراهيم برود القراصي را 
دور بزند و از سمت راس��ت وارد القراصي شود . 
این صحنه را خوب به یاد دارم. هر بار که س��يد 
ابراهيم مي خواست برود مرتضي خودش را جلو 
مي انداخت و قبل از سيد اقدام مي کرد. اینجا هم 
مي خواست به جاي سيد برود. دو سه مرتبه اي 
این اتفاق افتاد . اما نمي دانم چه ش��د که لحظه 
آخر س��يد ابراهيم دوید و هن��وز چند قدمي بر 
نداش��ته بود که با اصابت تير مستقيم دشمن، 

سينه سيد شکافته شد. 
همان لحظه همه حواس��م به س��مت مرتضي 
جلب شد. حالت به هم ریخته و پریشاني داشت. 
نشس��ت گوش��ه اي و زانوي غم بغل کرد. انگار 
خودش هم همراه سيد ابراهيم شهيد شده بود. 
مرتضي دائماً هوس پرواز داشت. بعد از شهادت 
سيد رفتم سمت بچه ها و پرسيدم چه شده، چرا 
همه تان اینجا نشستيد؟ گفتند سيد شهيد شده 
است. نگاه کردم دیدم چفيه اي روي صورت سيد 
انداخته اند. با صداي بلند فریاد زدم چرا ماتتان 
برده و نشسته اید. آخر دشمن به پشت سرشان 
رس��يده بود و اگر به بچه ها مي رسيد، همه را به 
اس��ارت مي برد. گفتم یاعلي بلند شوید. جنازه 
س��يد را ببرید عقب. تا بچه ها دست بجنبانند، 
مرتضي آمد و پيک��ر رفيق��ش را انداخت روي 
کولش. آن قدر دشمن به ما نزدیک شده بود که 

با توسل و توکل و زمزمه دعاي وجعلنا از تيررس 
و رصد قناس��ه و توپخانه هاي دش��من در امان 
ماندیم و به نقطه امن رسيدیم . تا فرداي آن روز 
مرتضي به هم ریخته بود . تقریباً براي اولين بار 
بود که مي دیدم مرتضي کامالً ساکت در گوشه اي 
نشسته و حرفي نمي زد. کاماًل مبهوت بود. فردا 
صبح که کمي حالش بهتر شد همراه با بچه ها 
حرکت کردیم و در ادام��ه روند اجراي عمليات 
منطقه را پاکسازي کردیم. بعد از شهادت سيد 

ابراهيم، مرتضي زودرنج و حساس شده بود . 
 ابوهادي 

یک بار با مرتضي نشسته بودیم که برگشت رو 
به من و گفت: شيخ این شيختان نور باال مي زند. 
گفتم چه کس��ي را مي گویي؟ گف��ت ابوهادي 
)شهيد تمام زاده(  درس��ت حدس زده بود. چند 
روز بعد شهيد تمام زاده هم آسماني شد. گاهي 
خاطرات همراهي ام با شهيدان مرتضي عطائي و 
مصطفي صدر زاده که قبل از مرتضي به شهادت 
رس��يد همواره در ذهنم مرور مي شود. ما با هم 
خيلي رفيق بودیم. در عمليات ها و برنامه هاي 
مختلفي همدیگر را همراهي مي کردیم. زماني 
که مرتضي ش��هيد ش��د من در منطقه نبودم. 
تازه به مرخص��ي رفته بودم. خوب ب��ه یاد دارم 
وسط دعاي عرفه بودم که بچه ها از منطقه خبر 
شهادت مرتضي را دادند. مرتضي روز یک شنبه 
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سوریه به شهادت رسيد. 
 پرواز مشترك 

بعد از شنيدن خبر شهادت مرتضي تمام تالشم 
را کردم که خودم را به مراس��م تشييع پيکرش 
برسانم. بليت گرفتم و همه نگراني ام این بود که 
مبادا به مراسم رفيق شهيدم نرسم. ساعت 11 از 
تهران به مشهد بليت داشتم. اما متأسفانه دیر به 
فرودگاه رسيدم و گيت پرواز را بسته بودند. هر 
چه پيگيري کردم متأسفانه اجازه ندادند و کارت 
پروازم را صادر نکردند. با وج��ودي که هواپيما 
تأخير داشت، اما پيگيري کردم و مجدداً بليت 
تهيه کردم. پرواز س��اعت یک و نيم بود. وقتي 
مي خواس��تم سوار هواپيما ش��وم متوجه شدم 
پيکر مطهر مرتضي را هم با همين پرواز به مشهد 
مي برند. اینجا ب��ود که بار دیگ��ر آیه عند ربهم 
یرزقون برایم تداعي شد. گویا مرتضي با دستان 
ملکوتي اش در این عالم تصرف کرده بود تا این بار 
هم همراه و همسفر شویم. من و مرتضي کنار هم 

بودیم. اما این بار مقصد او کربال بود و من.... 
 رزمنده هاي مظلوم افغانستاني 

در پایان از ش��ما که تریبوني به دس��ت دارید و 
کار رس��انه اي انجام مي دهيد خواهش��ي دارم، 
مي خواهم بگویم اگر درباره ش��هدا مي نویسيد 
سعي کنيد درست بنویس��يد نه درشت. یعني 
شهدا را و بچه هاي دلير رزمنده را همانطور که 
هس��تند روایت کنيد. مرتضي دوست و همرزم 
و رفيق صميمي من بود اما قبل از مرتضي و بعد 
از او رزمندگان دلير دیگري از لشکر فاطميون 
آسماني ش��دند که نامش��ان را در هيچ رسانه و 
جایي نمي بيني.کس��ي از آنها حرفي نمي زند 
اگر امثال مرتضي ها مرتضي ش��دند و شهادت 
نصيبشان ش��د به خاطر حضور و غيرت دیني 
نيرو هاي فاطمي بود. تمام تالشتان این باشد که 
براي گمنام ها کار کنيد . مرتضي انساني شریف و 
زحمتکش بود.  من شکي در این ندارم اما معتقدم 
اینکه مرتضي خودش را به جاي یک افغانستاني 
جا زد و وارد نيروهاي فاطميون شد تا در جبهه 
مقاومت اسالمي حضور داشته باشد و شهادت 
نصيبش شد. این روا نيست که فقط از مرتضي 
بگویيم، بنویس��يم و کار کني��م و رزمنده هاي 

مظلوم افغانستاني را فراموش کنيم . 

گفت وگوي »جوان« با همرزم شهيد مرتضي عطائي به مناسبت سالروز شهادتش در 21 شهريور

شهادت مصطفي بهانه پرواز مرتضي شد
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88498481ارتباط با ما

جاي ج�اي جبهه مقاومت اس�المي 
شاهد ش�جاعت ها و جا نفشاني هاي 
مرتضي عطائي با نام جهادي ابوعلي 
است. امثال مرتضي عطائي ها در ميان 
بچه هاي فاطميون زياد ديده مي شوند. 
مرتضي شيفته ش�هادت بود. آرزوي 
شهادت داشت و براي رسيدن به اين 
آرزويش هم از بسياري از خطرها دوري 
کرد و خودش را خالص کرد براي خدا

مي تواني�م ب�ا مديري�ت بهين�ه 
فعاليت ه�اي فرهنگ�ي، بهترين 
نتيجه را کس�ب کني�م. طوري که 
چند سال بعد نسل جوان نگويد از 
بين شهداي مدافع حرم فقط شهيد 
محس�ن حججي را مي شناس�يم

8 6
1 7 5 6

7
7 5

1 9 2
4 8

2 3
6 5 9

6 2 1 9

867293541
249175863
531486729
486321975
192567384
375948216
923814657
718659432
654732198


