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در این دوره تاریخي در ایران ضرب شد- انجام آن قبل از مسابقه ورزشي ضروري است
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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 حسين محمدي
 از شهداي مظلوم فاطميون

خوشحالم که به راه درست  رفت 
 صغري خيل فرهنگ

همس�ر ش�هيد محمدي مي گف�ت: يک 
روز همس�رم به بهان�ه س�ر کار رفتن از 
خانه خارج ش�د و ي�ک ماه بعد ب�ا خانه 
تماس گرف�ت و از مدافع ش�دنش گفت.  
نازگل کرمي، همس�ر ش�هيدي است که 
اکنون همه هم و غم�ش تربيت دو فرزند 
خردسالش است. يادگاراني از يک شهيد 
که نازگل مي خواهد آنها را مثل پدرشان 
بار بياورد. آنچ�ه در پ�ي مي آيد حاصل 
همكالم�ي ما ب�ا همس�ر ش�هيد مدافع 
حرم فاطميون حس�ين محمدي اس�ت. 
خانم کرمي چند سال داريد؟ چطور 

با شهيد محمدي آشنا شديد؟
من 25 سال دارم و همسرم حسين محمدي 
زمان ش��هادتش 38 سال داش��ت. برادرم 
واس��طه ازدواج من و حس��ين شد.حسين 
كارگر گاوداري بود و بعد از ازدواج به كارخانه 
توليد ق��ارچ رفت و در آنجا مش��غول به كار 
ش��د. كمي بعد هم همراه با بستگانش وارد 

كار بنایي شد. 
ش�ما و همس�رتان زندگي خودتان 
را داش�تيد و بچه هايي ک�ه در کنار 
ش�ما قد مي کش�يدند. چه شد که 

همسرتان راهي دفاع از حرم شد؟
حسين شوخي و جدي به من مي گفت دوست 
دارم مدافع حرم ش��وم. من باور نمي كردم. 
پيش خودم مي گفتم ش��اید مي خواهد من 
را امتحان كن��د. راس��تش مخالف رفتنش 
بودیم و مي گفتم اگر تو بروي من دست تنها 
مي مانم. چه كنم با بچه ها؟اما صبح یكي از 
روزهاي سال 1395 از خواب كه بيدار شد، 
صبحانه اش را خورد و لباس كار را پوشيد و 
از خانه رفت. آن روز آخری��ن روز دیدار من 
و حس��ين بود. گویي مقدمات اعزامش را از 
قبل انج��ام داده بود. تا مدت��ي از او بي خبر 
بودم. گوش��ي تلفنش را هم خاموش كرده 
بود. همه نگراني ام این ب��ود كه نكند اتفاقي 
برایش افتاده باش��د. بعد از 37 ی��ا 38 روز 
حسين با من تماس گرفت. گفت كه سوریه 
است و مجبور ش��ده بي خبر ما را ترك كند. 
من خيلي ناراحت شدم و بي تابي كردم. اما 
حسين دلداري ام داد و گفت دو هفته دیگر 
دوره اش تمام مي شود و به مرخصي مي آید. 
من گریه مي ك��ردم و مي گفتم: چرا بي خبر 
رفتي.حسين مي گفت: اش��كال ندارد سالم 
برمي گردم. كمي صبور باش. بعد از آن قول 
داد كه هر روز چن��د مرتبه با خانه در تماس 
باشد. به قولش هم عمل كرد. هر روز تماس 
مي گرفت و از بچه ها مي پرسيد و از حال من 
خبر مي گرفت. آن زمان كه حسين رفت، آرزو 
دخترمان شش ماه داشت. حسين مي پرسيد: 
آرزو راه مي رود یا نه؟ حرف مي زند؟ من هم 
مي گفتم: تازه چهار دس��ت و پا مي رود و بابا 
مامان مي گوی��د. تو را ص��دا مي كند. كاش 
بودي و بابا گفتن هایش را مي شنيدي؟ این 
اولين باري بود كه حسين اعزام مي شد و هيچ 
كسي هم فكرش را نمي كرد كه بار اول اعزام 

شهادت نصيبش شود. 
غير از آرزو فرزند ديگری هم داريد؟

بله، دو فرزند از ایشان به یادگار دارم. عليرضا 
كه هفت سال و سه ماه دارد و دخترم آرزو كه 

در حال حاضر یک سال و چند ماه دارد. 
بي خبر رفتن همسرتان شما را دلگير 

نكرد؟
وقت��ي ارادت و اعتقادات��ش را ب��ه اهل بيت 
مي دیدی��م خ��ودم را راضي مي ك��ردم. قدم 

گذاشتن در مسير اهل بيت لياقت مي خواهد 
كه حسين خودش را الیق این مهم كرده بود. 
ش�هيد وصيتي ه�م ب�راي بچه ها 

داشت؟
هميش��ه مي گفت بچه ها هر چه خواستند 
تهيه كن و مراقب آنها ب��اش. آخرین باري 
كه تماس گرفت از من خواست تا با عليرضا 
صحبت كند. وقتي عليرضا گوشي را گرفت، 
به عليرضا گفت:» بابا ج��ان از امروز تو مرد 
خانه هس��تي. بای��د مراقب م��ادر و خواهر 
كوچكت باش��ي.« آن روز كه حسين شهيد 
شد آرزو فقط هشت ماه داشت. همين یک 
جمله شد وصيت حسين به پسرمان عليرضا 

و بعد هم كه خبر شهادتش را شنيدیم. 
چطور از شهادتش مطلع شديد؟

خبر شهادتش را برادر همسرم و مادرم برایم 
آوردن��د. آن روز مادرم رنگ��ش پریده بود. 
وقتي علتش را پرس��يدم، گفت كه حسين 
مجروح شده و در بيمارستان بستري است. 
مي خواس��تم بچه ها را آماده كنم به دیدار 
پدرش��ان برویم كه از من خواس��تند لباس 
مش��كي تنش��ان كنم. آنجا متوجه ش��دم 
حسينم ش��هيد شده اس��ت. به من گفتند 
در نزدیكي هاي حرم ش��هيد ش��ده است. 
پيكرش را در امامزاده عبداهلل سه راه ورامين 
به خاك سپردیم. یک هفته بعد از شهادت 
همس��رم خيلي ناراحت بودم و سر مزارش 

رفتم. شب خوابش را دیدم كه كاله در دست 
داش��ت. برادرم را در آغوش گرف��ت و بعد 
من را در آغوش گرف��ت و گفت چرا اینقدر 
بيقراري؟ چ��را اینق��در ناراحتي مي كني؟ 
تا محرم این همه وقت مان��ده، تو این همه 

بيقراري مي كني. 
قطعًا شما هم از حرف و حديث هاي 
تك�راري درب�اره خان�واده ش�هدا 

بي نصيب نمانده ايد؟
خيلي ها به م��ن گفتند: چرا اج��ازه دادي 
برود؟ طعنه مي زنند و من هم در پاس��خ به 
آنها مي گویم: خوش��حالم كه به راه درست 
رفته است. یک بار سر مزارش بودم كه یک 
نفر آمد و گفت ببين براي پول چه كارها كه 
نمي كنند؟ من به ایش��ان گفتم همسر من 
خودش كار و زندگي داش��ت ب��راي پول به 
سوریه نرفت.رفت كه مدافع حرم بي بي جان 
شود. امروز تنهایي را تحمل مي كنم و مراقب 
دو فرزن��د به یادگار مانده ش��هيد هس��تم. 
شاید اگر من هم مرد بودم، مي رفتم. پسرم 
مي گوید من بزرگ شوم مي خواهم به سوریه 
بروم. اما وقتي مي بيند عكس همسرم را در 
دس��ت دارم و ناراحتم مي گوید: مادر جان 
مي خواهي من هم نروم. هميش��ه مي گوید 
كه ما چهار نفریم من و تو بابا و آبجي. پدرش 
را حس مي كند. فقط اميدوارم در آینده راه 

پدرش را انتخاب كند . 

 احمد محمدتبريزي
ش�هيد ابراهيم لش�كري نژاد را بايد يكي از 
ش�هداي خاص دفاع مقدس ناميد؛ شهيدي 
که با س�عي و تالش ضمن قبولي در دانشگاه 
تهران، در علوم ديني هم از سواد و اطالعات 
بااليي برخ�وردار بود. لش�كري نژاد در مدت 
کوتاهي موفق به يادگيري زبان هاي انگليسي، 
عربي و آلماني مي شود و شروع به حفظ قرآن 
هم مي کند. سبک زندگي و شيوه زيستن اين 
شهيد بزرگوار دوستان و آشنايانش را هم به 
خود جذب کرده و از آنها انسان ديگري ساخته 
بود. برادر شهيد در گفت وگو با »جوان« از اين 
سبک زندگي که بار مطالعاتي و اخالقي زيادي 
داش�ته، مي گويد و تنوع يادگيري و عش�ق 
به آموختن در ب�رادرش را تش�ريح مي کند. 

ش�هيد لش�كري نژاد يكي از ش�هداي 
خاص دفاع مقدس هستند.فعاليت هاي 
مذهبي و فرهنگي برادرتان را از دوران 

کودکي توضيح دهيد. 
ابراهيم متولد س��ال 1342 و پنج س��ال از من 
كوچک تر بود. ما در خانواده پنج فرزند هس��تيم 
كه ابراهيم چهارمين فرزند خانواده بود. از همان 
كودكي به شركت در هيئات مذهبي عالقه داشت. 
شب جمعه به خانه مان هيئت مي آورد و مشغول 
برنامه هاي مذهبي مي شد. تقریباً یک سال بعد از 
انقالب، به محله مختاري در خيابان وليعصر، كو چه 
فروزنده كه االن كو چه به نام ابراهيم لشكري نژاد 
شده نقل مكان كردیم. در این محله مسجد هاي 
متعددي بود كه ابراهيم به همه شان رفت و آمد 
داشت. مسجد نزدیک تر به منزل ما مسجد حاج 
 ربابه یا تو حيد بود. برادرم با امام جماعت مسجد 
ارتباط صميمي و خوبي داشت و در فعاليت هاي 
فرهنگي و بسيج مش��اركت زیادي مي كرد. این 
ارتباط فر هنگي را با مسجد هاي دیگر مثل شارعي 
و مسجد آیت اهلل ایرواني كه نزدیكمان بودند هم 
داشت. گاهي اوقات به رغم سن كمش جاي امام 
جما عت نماز مي خواند. با توجه به خط خوشش 
دیوار نویسي هم مي كرد. این خوش خطي را هم 
بدون كالس رفتن و آموزش به صورت ذاتي بلد 
بود. یعني با گرفتن الگو از كساني كه خط زیبایي 
داشتند، سعي كرد خطش را بهتر كند و پيشرفت 
خيلي خوبي هم داشت. بيشتر امورش همينطور 
بود. یعني مطلب  خوب رو تشخيص مي داد، بعد 
از تشخيص مطلب خودش مش��غول فرا گيري 
مي ش��د. این یكي از ویژگي هاي منحصر به فرد 
برادرم بود. یعني براي یاد گيري تقليد نمي كرد، فرا 
مي گرفت. به قول معروف آن مطلب را مي بلعيد. 
در دوران دانشگاه و دوران جبهه كردستان شروع 
به حفظ قرآن كرد.  آنچه از جبهه رفتن را فهميده 
در چهار، پنج خط توضيح داده اس��ت. ایش��ان 
در دوران متوسطه در رش��ته الكتروتكنيک در 
هنرس��تان صنعتي تهران كه آن زمان بهترین 
هنر ستان تهران بود، درس خواند. در هنرستان از 
زمان هاي گذشته زبان آ لماني تدریس مي كردند 
و ابراهيم رشته برق الكترو تكنيک را با معدل خوب 

قبول شد و دیپلم گرفت. 
به رش�ته ب�رق الكتروتكني�ک عالقه 

داشتند؟
بله، همه كار هایش را با عالقه انجام مي داد. فهميده 
بود كه باید در كار یا رشته خاصي تبحر و مهارت 
داشته باشد. اعتقاد داشت محفوظات تنها راهبرد 
و راه حل براي زندگي در اجتماع نيست. آن زمان 
ضمن درس خواندن نس��بت به مس��ائل دیني 
خودش خيلي پا یبند بود و تفحظ هم مي كرد. اما 

بعد به حوزه رفت و به  صورت رسمي طلبه شد.
ب�راي خوان�دن دروس ح�وزوي به قم 

رفتند؟
خير، در همين تهران درس مي خواند و به حوزه 
مي رفت؛ مدرسه شهيد بهشتي امروز یا مروي در 
خيابان ناصر خسرو كه از قدیمي ترین حوزه هاي 
علميه است و سابقه و قدمت زیادي دارد. ابراهيم 
در این مدرسه تحصيل مي كرد. مقدمات را طي 
كرد، وارد سطح شد و در حال تمام كردن سطح 
بود كه درس را در همين ج��ا رها كرد و تصميم 
گرفت به سربازي برود. در سربازي تقسيم كه شد 
در كميته پاد گان نصر افتاد. آن زمان آنچه در حوزه 
آمو خته بود، معادل ليسانس بود. بعد از سربازي 
احساس كرد كه حاال درس هاي نظري را آموخته 
و مي تواند وارد دانشگاه شود و بهتر خدمت كند. 
ظرف سه ماه شدید درس  خواند تا در كنكور قبول 
شود. با اینكه  بين زمان گرفتن دیپلمش فاصله 
افتاده و بع��د از آن به حوزه رفته ب��ود، وقتي در 
كنكور شركت كرد با رتبه خوب در رشته تجربي 

در دانشگاه تهران قبول شد. 
در دانش�گاه در چ�ه رش�ته اي قب�ول 

شدند؟
رشته بهداشت و محيط كار كه شاخه اي از رشته 
تجربي اس��ت. حاال چرا روي قبول شدن در این 
رش��ته تأكيد دارم؟ كس��اني كه در حوزه درس 
مي خوانند بيشتر با علوم انس��اني سروكار دارند 
و درس هایش��ان ربطي به رش��ته تجربي ندارد. 
در دوران دیپلم یک كار فن��ي را انجام داده بود و 
این نظر را داشت حاال كه ما انقالب كرده ایم آدم 
كار آمد مي خواهيم. ح��اال مي گفت كه براي چه 
به حوزه رفتم؟ براي اینكه بفهمم دینم چيست. 
دروس حوزوي را آموخته بود و خوب هم آمو خته 
بود. عربي را خيلي خوب بلد بود و صحبت مي كرد. 
ضمن اینكه انگليسي را هم خوب بلد بود. با تو جه 
به آن زمين��ه آلماني كه در دبيرس��تان آموخته 
بود، یک مقدار آلماني هم بلد ب��ود. یعني آنچه 
را كه انجام مي داد با تس��لط انجام مي داد. مثل 
همين خط و خوشنویس��ي اش كه گفتم. ببيند 
در آموختن و س��طح زندگي ابراهيم چقدر تنوع 
وجود داش��ت. با اینكه عمر زیادي نمي كند ولي 
زندگ��ي اش از كيفيت باالیي برخوردار اس��ت و 
از هر لحظه عمرش به بهترین ش��كل اس��تفاده 

كرده است. 
و اين آدم با چنين پيشينه اي پا به جبهه 

مي گذارد؟
دستنوشته برادرم این است: »الهي َكْيَف أْدُعوَك 

و أنَا أنَ��ا َو َكْيَف أْقَطُع َرجآئي ِمْن��َک و أنَْت أنَْت« 
این قسمتي از دعایي در صحيفه سجادیه است. 
همچنين در وصيتنامه اش مي نویسد:»در تكوین 
ما چه انگاش��ته اي؟ مخاطب خداست. نمي دا نم 
اما همچون مخاطبي آشنا مي خوانمت، همچون 
یاري دیرین مي شناسمت و با ذره ذره  وجودم كه از 
وجود توست مي یابمت. خدایا در پس پرده خلقت 
چه برایم مقدر نموده اي؟ نمي دانم. ولي مي دانم 
كه مي خواهم در زمره خوبان باشم. وفا كنندگان 
به عهد، پاك نيتان، پاك سرشتان، مؤمنين، متقين، 
مجاهدین، سلها و شهدا. نمي خوا هم مرا از فيض 
لقاي عظمایت همچون مغضوبين ضالين محروم 
بداري و از ط��ي صراط المس��تقيم دورم بداري. 
بس��يار آیات و روایات دارم ك��ه مي خواهم آن را 
باز گویم ولي مرا با تمام كاستي ها و نقایص پذیرا 

باش )ابراهيم(.«
این را چه كسي مي نویسد؟ كسي كه اطالعات 

دیني اش در س��طح خارج در ح��وزه علميه 
احصا شده و بعد دانشجوي س��ال اول رشته 
بهداش��ت كار دانش��گاه تهران هم است. آن 
زمان مثل االن نبود كه از هر 10 نفر هفت نفر 
به دانشگاه بروند. آن زمان از هر 20 نفر دو نفر 

وارد دانشگاه مي شد. 
پس شهيد با اين س�طح از بينش کاماًل 

آگاهانه پا به جبهه مي گذارد؟
 ابراهيم با رفتن به جبهه دقيقاً مي داند كجا مي رود 
و با چه كس��ي معامله مي كن��د. مي داند چه كار 
مي كند و چه مي گوید. در یادداش��ت هایش به 
خدایش گفته مرا با تمام كاستي ها و نقایص پذیرا 
باش. یعني دنبال لقا اهلل است. به خدایش مي گوید 
نمي خواهم مثل مغضوب والضالين دورم بداري، 

من لقا تو را مي خواهم. 
حافظ  قرآن هم بودند؟

بله، از طریق كتابت قرآن مجيد را حفظ مي كرد. 
مي نوشت  آیه 200 و»َهْل یَنُظُروَن إاِلَّ آن یَأْتَِيُهُم« 
و حفظ مي كرد. به روش كتابت حفظ مي كرد كه 
یكي از روش هایي بود كه آن زمان در مدرسه یاد 

مي دادند. 
از چ�ه زماني ش�روع ب�ه حف�ظ قرآن 

کردند؟
اگر اش��تباه نكنم س��ال 60، 61 بود. تقریباً 20 
سالش مي ش��د. براي حفظ قرآن براي خودش 
تش��ویق و تنبيه در نظر گرفته بود. هر روز آیات 
را حفظ مي كرد و جمعه ها مرور آیات محفوظ را 
در برنامه هایش داشت.در یادداشت هایش نوشته 
بود:   »بعد از نماز صبح بخوانيد و در صورت انجام 
ندادن آن به ازاي هر مورد یک روز روزه بگيرید.« 

آنچه را كه براي خودش تكليف كرده بود، انجام 
مي داد و اگر  انجام نمي داد به ازاي انجام ندادن آن، 
به ازاي هر روز یک روز روزه مي گرفت. یعني یک 
جریمه براي خودش نوشته بود كه من باید این را 
انجام بدهم. بعد حاال اگر انجام نشد با چه كاري 
خودم را تنبيه كنم؟ با یک كاري مثل روزه كه صبر 
و استقامت آدم را افزون بكند و به این شكل زیبا 

خودش را جریمه مي كرد. 
در امور تربيتي هم فعال بودند؟ 

خودسازي و بزرگي شهيد باعث شده بود تا یكي 
از اراذل و اوباش محل دس��ت از شرارت بردارد و 
هميشه صحبت شهيد را به خاطر بسپارد كه به 
او گفته بود تو خيلي بزرگوارتر از این هستي كه 
بایستي وس��ط خيابان به زن و بچه مردم فحش 
بدهي و جس��ارت كني  و ط��رف از همان موقع 
چاقویش را به ابراهيم داده بود. یا در مدرس��ه اي 
در خياب��ان دكتر ش��ریعتي در م��دت كوتاهي 
بچه ها را دور خ��ودش جمع كرده ب��ود و محور 
برنامه هاي مختلف فرهنگي و تربيتي بود.برایشان 
در مراسم هاي مختلف هدیه در نظر مي گرفت. با 
اینكه بسيار آدم ساكتي بود و اهل شلوغ كاري نبود 
ولي گرماي حضورش خيلي زود احساس مي شد و 

آدم را به سمت خودش مي كشيد. 
چه زماني عازم جبهه شدند؟

اخوي در سال 60 و دوباره در انتهاي سال 65 به 
جبهه رفت. ما در این زمان به فاز چهارم مهر شهر 
كرج آمده بودیم. ابراهي��م از همين جا با خانواده 
خداحافظي كرد ولي چون دوستانش در تهران 
و پایگاه مقداد بودند براي خداحافظي به آنجا هم 
رفت. آن سال ها خيلي مقطع حساسي در جنگ 
بود و به حضور جوانان در جبهه ها نياز بود. وقتي 
ابراهيم جریان جبهه رفتن��ش را با من در ميان 
گذاش��ت، من اصرار كردم كه ش��ما االن وظيفه 
باالیي داري، در دانشگاه تحصيل مي كني و اگر 
همين را ادامه بدهي قطعاً براي آینده كش��ور و 
نظام مفيدتر خواهي بود كه به من گفت نه ا الن 
و در مقط��ع حاضر رفتن به جبه��ه از همه اینها 

باالتر است. 
ش��هادتش هم اینگونه بود كه در غرب دریاچه 
ماهي تعدادي دانش��جو از جمله شهيد حبيب 
غني  پ��ور و ابراهيم حضور داش��تند. در عمليات 
كربالي 4 كه لو رفت، عده اي ك��ه جلو مي روند 
شهيد مي شوند. در عمليات بعدي كه كربالي 5 
بود، نيروها وقتي كه مي خواستند به یک خط دیگر 
بزنند هم قسم مي شوند كه حتماً این قسمت را باز 
كنند و همين كار را هم مي كنند. تير مس��تقيم 
آر. پي. جي به ابراهيم خورده بود و قسمت راست 
صورتش را برده بود. یعن��ي آر. پي. جي كه 150 
متر بيشتر بُرد مؤثر ندارد اینگونه باعث شهادتش 
مي ش��ود. ببينيد اینها چقدر به دشمن نزدیک 
بودند و در چه فاصل��ه اي با آنها مي جنگيدند. در 
آخر اینها خط را مي شكنند و بقيه نيروها مي آیند 
و به شكر خدا فتح انجام مي ش��ود.االن از كسي 
به نام آقاي علي فرخي مي خواهم صحبت كنم 
كه االن دكتراي حقوق دارد. ایشان و ابراهيم در 
خط با همدیگر قرار مي گذاشتند كه به نوبت بلند 
 شوند و به ترتيب شليک  كنند و بعد بنشينند. هر 
كدامشان مي نشست دیگري بلند مي شد و شليک 
مي كرد. در یک راستا بودند. نفر اولي كه مي زند، 
مي نش��يند بعد ابرا هيم بلند مي ش��ود و شليک 
مي كند. چون در یک راس��تا بودند، ابراهيم كه 
شهيد مي شود سایر نيروها نمي توانند پيكرش را 
بياورند تا زماني  كه عمليات پيروز مي شود. یعني 
چند روز بعد كه عمليات پيروز مي ش��ود، اینها 
مي روند و پيكر ابراهيم را از زیر آتش برمي دارند و 
به عقب مي آورند. این مطالب و جزئيات را بعدها 

آقاي فرخي برایمان تعریف كرد. 

نگاهي بر سبک زندگي شهيد ابراهيم لشكري نژاد در گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد

حافظ قرآني كه به 3 زبان زنده دنيا مسلط بود
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88498481ارتباط با ما

خودسازي و بزرگي شهيد باعث شده 
بود ت�ا يك�ي از اراذل و اوب�اش محل 
دس�ت از ش�رارت بردارد و هميشه 
صحبت شهيد را به خاطر بسپارد که 
به او گفته بود تو خيل�ي بزرگوارتر از 
اين هستي که بايستي وسط خيابان 
ب�ه زن و بچه م�ردم فح�ش بدهي و 
جس�ارت کن�ي.« و ط�رف از هم�ان 
موقع چاقويش را به ابراهيم داده بود
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