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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

پيكر شهيد مجتبي کريمي پس از 35 سال 
در آغوش مادر آرام گرفت

مي خواست چيزي از پيکرش بازنگردد
  احمد محمدتبريزي

زندگي گاهي سرنوش��ت هاي عجيبي پيش 
روي آدم مي گذارد. مثل پدري كه 30 سال 
منتظر پيكر پس��رش مي ماند، پير مي شود 
و در آخر با دل��ي پرغصه رخ��ت از اين دنيا 
برمي بندد. شبيه مادري كه پس از 35 سال 
پيكر عزيزدردان��ه اش را در آغوش مي گيرد، 
مي بويد و مي بوي��د و مي بويد تا ب��ه روزگار 
پيري مي رسد. جايي كه جوان 18 ساله اش با 
ساكي كوچك در دست، عزم رفتن به جبهه 
كرده و او با دلي پرآش��وب پس��رش را راهي 
مي كند. راهي يك س��فر پر خطر عاشقانه؛ 
سفري كه بازگشتش 35 سال طول مي كشد 
و اس��تخوان هاي مجتباي م��ادر، در آغوش 

مادر آرام مي گيرد.   زماني كه مي خواس��ت 
عازم جبهه شود فقط يك جمله گفت: » آدم 
خوبه شهيد بش��ه و هيچي ازش برنگردد!« 
دوست داشت گمنام شهيد شود و اثري از او 
نباشد. خدا هم حرف دلش را گوش كرد و او 
را 35 سال مفقود االثر كرد. بدون هيچ نشاني 
به عنوان ش��هيد گمنام در ش��هرك واليت 
دانشگاه امام حسين)ع( به خاك سپرده شد. 
در اوج جواني و رعنايي، وقتي كه 18 س��ال 
بيشتر نداشت به  همراه دوست صميمي اش 
ش��هيد »علي علي آبادي« ك��ه او هم هنوز 
مفقوداالثر است، عازم جبهه شد و در عمليات 
رمضان در هفتم مرداد س��ال 61 به شهادت 
رسيد. خانواده هر جايي را به دنبال فرزندشان 
گش��تند ولي هيچ خبري پيدا نكردند. پدر 
و مادرم حتي خوابش��ان را هم كمتر كردند 
به محض آم��دن رزمنده اي، به س��ر خيابان 
مي رفتند تا مجتبي را ببينن��د اما خبري از 
او نبود. يك س��ال بعد ساك وس��ايل و خبر 
شهادتش را براي خانواده آوردند. از آن لحظه، 
روزها از پي هم گذش��تند و چش��م انتظاري 

خانواده هر سال كهنه تر  شد. 
پس از آن هر بار ش��هيدي مي آوردند، پدر و 
مادر به دنبال پسرشان مي گشتند. پدر و مادر 
شور و نشاط جواني شان را از دست داده بودند. 

پدر كه از دنيا رفت و مادر بيماري هاي قلبي 
و پاركينسون گرفت. سختي هاي روزگار مادر 
را نااميد نكرد. او همچنان قوي، محكم و بااراده 
چشم انتظار مجتبايش بود. مي گفت: » من 
هميشه منتظر بودم كه خبري از پسرم بشود 

و دلم قرص بشود.«
وقتي پس از س��ال ها پيكر ش��هيد مجتبي 
كريمي تعيين هويت شد و به خانه بازگشت، 
چشم و دل مادر روشن ش��د. اولين روزهاي 
پايي��زي،  خب��ري خ��وش پاياني ب��ر تمام 
چشم انتظاري ها بود. مادر به عزيز دردانه اش 
رسيد. پس از بازگشت پيكر فرزندش  همچون 
قبل محكم و استوار گفت: » راهش را خودش 
انتخاب كرد و خدا را ش��كر راه بدي نرفتند. 
زماني كه خبر ش��هادت را به من دادند اصاًل 
گريه نكردم و به او افتخ��ار كردم. اكنون نيز 
كه پيكرش بازگشته نيز گريه نمي كنم و به او 
افتخار مي كنم.« مجتبي مي گفت: »آدم خوبه 
شهيد بشه و هيچي ازش برنگردد!« گفتم: »تو 
رو خدا اين حرف ها رو نزن!« روز قدس سال 
61 بود كه با او خداحافظي كردم و گفتم ديگر 
او را نمي بين��م و همان آخرين دي��دارم بود. 
مادر شهيد مجتبي كريمي به هنگام ديدار 
با پيكر پس��رش مي گويد: »چند سال پيش 
خواهرش، مجتبي را در خواب ديده بود و به 
او گفته بود: »مجتبي، كجايي؟«، گفته بود: 
»من خيلي وقته آم��ده ام«. يك بار ديگر هم 

خواب او را ديدم كه كنار پدرش كار مي كند 
به او گفتم: »مجتبي، كجايي؟ كي آمدي؟« و 
او را بوسيدم. مجتبي گفت كه »به بابام كمك 

مي كنم« و ديگر خوابي از او نديديم.«
ب��رادر و خواهرهاي ش��هيد هم خوش��حال 
هستند. خواهر ش��هيد ويژگي هاي برادرش 
را چنين توصيف مي كند: » مجتبي هميشه 
با اتوبوس اين طرف و آن طرف مي رفت و من 
آن موقع كالس قرآن مي رفتم و مي ديدم بارها 
در صف اتوبوس ايستاده است، چون آن موقع 
اتوبوس مختلط بود و مي ديد جمعيت پر است 
و خانم ها در اتوبوس هستند. سوار نمي شد. 
وقتي مي آم��دم خانه او چند س��اعت بعد از 
من مي آمد و مي گف��ت:»10 تا اتوبوس آمد 
و خانم ها زياد بودند و من سوار نشدم.« وقتي 

پياده مي آمد پول هايش را جمع مي كرد.«
مجتبي آرام و بي صدا به خانه بازگشت؛ نزد 
مادر و خواه��ر و برادرهايش. خان��واده اي  از 
چشم انتظاري درآمد ولي هنوز مادران زيادي 
چشم به در دوخته اند تا قاصدي خوش خبر ، 
نشاني بياورد. هيچ چيز به اندازه همين يك 
خبر مادران شهدا را خوشحال نمي كند.همين 
كه بدانند گوشه اي از اين شهر شلوغ نشاني از 
شهيدشان دارند تا به وقت دلتنگي و بي قراري 

به آن سر بزنند برايشان كافي است. 

  شكوفه زماني 
شهداي لشكر فاطميون در غربت به شهادت مي رسند و از 
جهت گمنامي توسل به حضرت زهرا)س( دارند. مجاهداني 
که بيشترين شباهت  را به ش�هداي دفاع مقدس دارند و 
بسياري شان در سنين کم پاي در ميادين نبرد مي گذارند. 
شهيد  سيدمصطفي شاه حسيني متولد سال 1375 بود 
و در زمان شهادتش 21 سال داشت. او و شهداي ديگري 
از لش�كر فاطميون از جوان ترين شهداي جبهه مقاومت 
اس�امي به ش�مار مي روند. گفت وگوي ما  سيدحسين 
شاه حس�يني پدر اين ش�هيد بزرگوار را پيش رو داريد. 

غير از سيدمصطفي فرزند ديگري هم داريد؟
من دو پسر و يك دختر دارم.  سيدمصطفي فرزند سوم خانواده 

بود كه 25 فروردين 1375 به دنيا آمد. 
خيلي وقت است که مقيم ايران هستيد؟

من از سن 11 سالگي زماني كه نيروهاي شوروي به افغانستان 
حمله كردند همراه پدر و مادرم به ايران آمديم. سال 1361 
بود. آن زمان چون خواهر بزرگم در افغانستان ازدواج كرده بود، 
همسرش اجازه نمي داد به ايران بيايد. براي همين پدرم رفت 
خواهرم و بچه هايش را از افغانستان به ايران بياورد كه در مرز 
افغانستان و پاكستان مفقود شد و تا امروز ديگر او را نديديم. 
در ابتدا كه به ايران آمديم مقيم خراسان رضوي شديم ولي بعد 
از مدتي به خاطر اقوامي كه در اصفهان داشتيم به مدت هفت 
سال آنجا ساكن شديم تا اينكه به علت كارم در شهر ورامين و 

ري اسكان پيدا كردم. 
در افغانس�تان رسم اس�ت که پس�ران را زود زن 

مي دهند؛ سيدمصطفي ازدواج نكرده بود؟ 
نه هنوز ازدواج نك��رده بود. هر چند همانط��ور كه گفتيد ما 
رسم داريم جوان هايمان را زود متأهل كنيم. پدر و مادرم از 
سيدهاي بزرگواري بودند و عقيده بر اين داشتند كه فرزندان 
در سن جواني بايد زود ازدواج كنند. خودم زير سن 20 سالگي 
ازدواج كردم ولي از بابت ازدواج به بچه هايم اصرار نكردم و به 
عهده دل خودشان گذاش��تم. دو برادر بزرگ  سيدمصطفي 

فعالً مجرد هستند. 
از خلق و خوي  سيدمصطفي و تربيت او بگوييد.

 رهبر عزي��ز فرموده اند كه هر كدام از ش��هدا ول��ي اهلل و در 
خانواده شان به صورت مخفي هستند. اقرار مي كنم واقعاً من 
به اين حرف عقيده پيدا كردم. وقتي كه در اوقات فراغت خود 
زندگي آقا مصطفي را از كوچكي تا بزرگ شدنش بارها  و بارها 
در ذهن مرور مي كنم، مي بينم ك��ه او واقعاً بچه خاصي بود. 
احترام زيادي به من و مادرش مي گذاشت. وقتي من يا مادرش 
مي خنديديم، تمام شادي اش را در آن خنده خالصه مي كرد.  
س��يدمصطفي از بچگي هر چيزي كه مي خورد ش��كرگزار 
نعمت هاي خدا بود. هميشه مس��تضعفان را دعا مي كرد كه 
آنها هم از اين رزق و روزي برخوردار باشند. شهيد هيچ وقت 
هيچ كاري را بدون »بسم اهلل « شروع نمي كرد. خصلت بعدي 
كه در وجود آقا مصطفي از بچگي در او رشد كرده بود، داشتن 
معنويات فراوان بود. زيارت كردن امامزاده ها را بسيار دوست 
داشت و به خصوص عش��ق فراوان به زيارت كردن حرم شاه 
عبدالعظيم حسني داشت. هميشه با من در هيئت هاي محرم 
و صفر شركت داشت و مي ديدم كه عالقه و اشتياق او در اين 
زمينه از من بيشتر بود و هرگز از من به علت ماندن در هيئت 
تا آخر شب گاليه نمي كرد. آقا مصطفي بسيار بچه  نترس و 
جسوري بود كه من بارها و بارها اين مورد را در وجود او كشف 
كرده بودم و در سن هفت سالگي كه با دوچرخه تصادف كرده 
بود و در بيمارستان بستري بود و با آنكه در اين تصادف آسيب 
شديدي ديده بود و درد بسياري داشت ولي وقتي من باالي 

سرش رفتم به جاي آنكه گريه كند سريع صورتش را از من 
پوشاند تا از ديدن زخم هايش ناراحت نشوم. 

شهيد شاه حس�يني از جوان ترين شهداي مدافع 
حرم است، چطور تصميم گرفت به جبهه مقاومت 

اسامي بپيوندد؟
مصطفي يك بچه  س��يد بس��يار غيرتي بود. وقتي از طريق 
بچه هاي لشكر فاطميون آوازه و فيلم آوارگي سوري ها و عراق 
را مي ش��نيد و مي ديد كه چطور بچه هاي سوري زير دست 
داعشي ها زجر مي كشند و ناجوانمردانه آنها را زير تيغ جالد 
مي ببرند، نمي توانست طاقت بيارود. همينطور نمي خواست 
حريم اهل بيت آلوده به دست سلفي ها شود، به همين خاطر 
داوطلبانه به جبهه مقاومت اسالمي پيوست و از 18 سالگي 

هم به جبهه رفت. 
يعني چند بار به سوريه اعزام شدند؟

بله، تاريخ هايي كه رفتند زياد يادم نيس��ت ولي از س��ال 93 
اعزام هايش به س��وريه از طريق سپاه  سيدالشهدا شروع شد 
كه توانست پنج مرتبه اعزام شود. آخرين اعزامش چند روز 
مانده به ماه مبارك رمضان س��ال 1396 ب��ود. مردادماه هم 
شهيد شد و 30 مردادماه 1396 پيكرش را تشييع كرديم و 
در قطعه شهداي بهشت زهرا خاكسپاري شد. وقتي مي ديدم  
س��يدمصطفي براي اعزامش بس��يار عالقه از خودش نشان 
مي دهد، نمي توانس��تم با رفتنش مخالفتي كنم. در معراج 
شهداي سپاه بودم  كه يكي از بچه هاي سپاهي  وقتي عكس 
پسرم را ديد، گفت: من واقعاً تعجب مي كنم كه اين بچه دهه 
هفتادي با اين سن و سال كم چقدر مي تواند ساده و بي آاليش 
و دور از ظواهر دنيوي باش��د و چه غيرتي در وجودش نهفته 
بوده و چه قلبي در سينه اش است كه توانسته پنج مرتبه نه 
اتفاقي، نه يك مرتبه، نه دو مرتبه، بلك��ه پنج مرتبه اعزام به 
سوريه آن هم با عشق داشته باش��د . او از اينجا بلند مي شود 
به منطقه اي مي رود كه غرب��ت و غريبي در آنجا موج مي زند 
و به جايي مي رود كه اگر زير دس��ت اين افراد وحشي بيفتد 
هيچ رحم و مروتي سرشان نمي ش��ود و اين چه عاملي و چه 
روحيه اي است كه اين جوان با عشق و جهاد دل از همه چيز 

مي بُرد و راهي اين مسير حق مي شود. 
از نحوه به ش�هادت رس�يدن  س�يدمصطفي خبر 

داريد؟ در سوريه که بود با هم ارتباط داشتيد؟ 
ما آنچنان با هم در تماس نبوديم. من زمان حضور پسرم در 
سوريه در افغانس��تان بودم و به علت مسائل امنيتي و اينكه 
خطوط در كنترل امريكايي ها بود،  سيدمصطفي خيلي جزئي 

با من تماس داشت. هر وقت كه تماسي مي گرفت از مكانش 
و از سوريه نامي نمي برد. فقط در حد سالمت بودنش اطالع 
مي داد. يكي از همرزمان  سيدمصطفي كه از بچه هاي لشكر 
فاطميون است خودش شاهد شهيد ش��دن  سيدمصطفي 
بوده اس��ت. ايشان مي گويد: س��يدمصطفي با دوستانش در 
داخل تانك بودند و اين تانك با مين برخورد مي كند. موقعي 
كه بچه ها بر اثر تركش زخمي ش��ده بودند و مي خواستند از 
تانك بيرون بيايند، توسط داعش��ي ها به اسارت درمي آيند . 
داعش��ي ها مي بينند كه نيروهاي كمكي لشكر فاطميون به 
آنها نزديك مي شوند، براي همين س��ريع بچه هايي را كه به 

اسارت گرفته بودند به صورت اِربا اِربا به شهادت مي رسانند. 
وقتي كه در معراج شهدا پيكر آقا مصطفي را ديدم، دست در 
بدن نداشت و چشم هايش بر اثر انفجار مين تخريب شده بود 
و بدنش پر از زخم تركش بود. واقعاً مثل آقا حضرت عباس)ع( 

به شهادت رسيده بود. 
ب�ا اعزام هايي ک�ه  س�يدمصطفي داش�ت، تصور 

شهادتش را مي کرديد؟
 وقتي پيكر پسرم را ديدم، يادم آمد كه دقيقاً اوصاف پيكرش 
را از پس��ر ديگرم ش��نيده  بودم.  س��يدجالل برادر بزرگ تر  
سيدمصطفي در نهم ماه مبارك رمضان در خواب ديده بود كه 
مصطفي در جايي خوابيده و بدنش برهنه است و چشم هايش 
نمي بيند و صورت و سينه اش به صورت لكه هاي زخمي است.  
سيدجالل مي گفت در خواب هرچه زير بغل و سر مصطفي 
را گرفتم و صدايش كردم، از جايش بلند نمي ش��د. حتي به 
خود  سيدمصطفي هم الهام شده بود كه در اين اعزام آخري 
برنمي گردد چون تمام لباس هايش را به نيازمندان بخشيده 
بود. ش��ب آخري با بچه هاي خواهرانم و برادرم خداحافظي 

كرده بود. 
سخن پاياني 

خدا رحمت كند عالمه بلخي از شاعران و شهداي افغانستان 
را كه در مداحي امام حس��ين)ع( شعري سروده است به اين 
مضم��ون: » اي كه در كرب��ال، كرباِل پاش��يدي« بايد بگويم 
هر كس��ي كه بال را در جان خودش مي خ��رد واقعاً از خاك 
كربال در وجودش پاشيده است. ش��هادت راهي بود كه خود  
سيدمصطفي با توجه به عش��قي كه به شهادت داشت براي 
خودش انتخاب كرده بود.  من به عنوان يك پدر شهيد افغاني 
در توصيه آخر مي گويم آنهايي كه بر ريشه  ايران و اسالم تيشه 
مي زنند هيچ گاه خوبي ايران را نمي خواستند و نمي خواهند. 
بايد مردم ايراني قدر رهبر خ��ود را بدانند و تا آخرين لحظه 
قطره خونش��ان از رهبرش��ان حمايت كنند و يك لحظه او 
را تنها نگذارن��د. مجاهدان افغان مدافع ح��رم اقتدا به امام و 
رهبري دارند. من از بچگي صحبت هاي امام راحل را از طريق 
رسانه هاي تلويزيوني پيگيري مي كردم و همان استوار بودن 
ايشان را در  سيد بزرگوار امام خامنه اي عزيز ايران مي بينم. 
حرفم به كساني اس��ت كه مي گويند ايران در عراق و سوريه 
دخالت مي كند! ولي من آن را دخال��ت نمي دانم بلكه دفاع 
از اهل بيت )ع( مي دانم.اين دشمنان بودند كه در خط قرمز 

عتبات ما دخالت كردند. 

گفت وگوي »جوان« با پدر شهيد مدافع حرم سيدمصطفي 
شاه حسيني از شهدای لشكر فاطميون

مجاهدان افغاني
به امام و رهبري اقتدا مي کنند
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88498481ارتباط با ما

من به عنوان يک پدر شهيد افغاني مي گويم آنهايي 
که بر ريشه ايران و اسام تيشه مي زنند هيچ گاه 
خوب�ي اي�ران را نمي خواس�تند و نمي خواهند. 
بايد م�ردم ايران�ي قدر رهب�ر خ�ود را بدانند و 
تا آخري�ن لحظه قطره خونش�ان از رهبرش�ان 
حمايت کنن�د و يک لحظ�ه او را تنه�ا نگذارند

مادر به عزيز دردانه اش رس�يد. پس 
از بازگش�ت پيكر فرزندش  همچون 
قبل محكم و اس�توار گفت: » راهش 
را خ�ودش انتخ�اب ک�رد و خ�دا را 
شكر راه بدي نرفتند. زماني که خبر 
ش�هادت را به من دادن�د اصًا گريه 
نكردم و ب�ه او افتخار ک�ردم اکنون 
نيز ک�ه پيكرش بازگش�ته نيز گريه 
نمي کن�م و ب�ه او افتخ�ار مي کنم«
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