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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

گزارش

وحيد فرهنگي اربعين سال گذشته زائر حسين)ع( بود 
و امسال شهيد راهش

آقاوحيد روسفيد و سربلندم کردي!

 شهید فرهنگي فارغ التحصیل رشته مکانیک 
از دانشگاه آزاد واحد تبریز بود و چندي پیش 
براي دف��اع از حریم اهل بی��ت)ع( و مقابله 
ب��ا تروریس��ت هاي تکفیري راهي س��وریه 
ش��د. این جوان خوش��نام پس از حضور در 
جبهه هاي نبرد و مقابله با دشمنان تکفیري 
بر اثر انفجار مین در ش��هر ادلب سوریه به 
ش��دت مجروح ش��د. پیکر مجروح او براي 
مداوا ب��ه تهران منتقل ش��د و دو روز مانده 
به اربعین امام حسین)ع( به فیض شهادت 
نائل ش��د. این ش��هید 26 س��اله در زمان 
تحصیل از اعضاي فعال بس��یج دانشجویي 
دانش��گاه آزاد اس��المي تبریز بود كه بعد از 
اتمام تحصیالت در رشته مکانیک وارد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي شد.  تنها سه ماه 
از دامادي شهید فرهنگي مي گذشت. هنوز 

هزاران آرزو و نقشه براي زندگي اش داشت 
ولي در پیش چشمانش زندگي دنیوي ارزش 
چنداني نداشت و او خوشبختي واقعي را در 
جاي دیگري جس��ت وجو مي كرد. فهمیده 
بود ای��ن دنیاي فان��ي مي گ��ذرد و آنچه او 
را عاقبت به خی��ر مي كند، پا گذاش��تن در 
راه اهل بیت اس��ت. آقاوحید ب��راي عاقبت 
به خیري عجله داشت و خیلي زود خودش 
را به كاروان شهیدان عاش��ورا رساند. حاال 
همسر و خانواده اش سرشان را با افتخار باال 
مي گیرن��د و از آقاوحی��د مي گویند. پس از 
انتشار خبر شهادت شهید فرهنگي، همسر 
ایش��ان با متني زیبا از ش��هادت این شهید 

بزرگوار نوشت و ش��هادتش در راه اهل بیت 
)ع( را تبریک گفت. همس��ر شهید در رثاي 
همسرش اینگونه نوشت: »شهادتت مبارك 
آقایم. روسفیدم كردي، س��ربلندم كردي. 
خودت نیومدي هنوز پیشم اما برام سربند 
و پرچم و گل فرستادي. همون سربندي كه 
رو پیشونیت بود، همون پرچمي كه رو تنت 
بود رو برام فرستادي. خدا رو شکر مي كنم 
كه هم تو به آرزوت رس��یدي هم من. یادته 
مي گفتم  بعضي از آدما حیف��ه كه به مرگ 
طبیعي بمیرن، باید شهید بشن، مي گفتم 
وحیدم تو هم یکي از اونایي. افتخار آفریدي 
بسیجي پاسدارم. حاال دیگه مي تونم سرمو 
جلو اهل بی��ت)ع( و رهبري بلن��د كنم و با 
افتخار بگ��م كه منم همس��رم رو فداي این 
راه ك��ردم. دعامون كن ك��ه عاقبت به خیر 

بشیم...«
پدر شهید مدافع حرم بسیجي پاسدار وحید 
فرهنگي نیز پس از شهادت پسرش بیان كرد: 
وحید همیشه در راه اسالم و امام حسین)ع( 
و والیت حركت مي كرد و در این راه بس��یار 
تالش مي كرد. این چند وقت را هم به اجبار 
در خانه نگهش داشته بودم و زماني هم كه 
اصرار مي كرد برود گفتم كه فع��اًل نرو، تازه 
سه ماه از زمان ازدواجت گذشته است. وحید 
خیلي تالش مي ك��رد و ب��راي رفتن عجله 
داشت. این بار كه مي خواس��ت برود گفتم 
عجله نکن، صبر كن، ت��ازه ازدواج كرده اي، 
گفت باباجان آن س��ري هم نوب��ت را از من 
گرفتي و باعث شدي نتوانم بروم، این بار اگر 

نروم دلم مي گیرد. 
همچنین غالم عس��کر كریمی��ان فرمانده 
سپاه عاشورا، ش��هید وحید فرهنگي را نماد 
و الگویي دیگر از نسل چهارم انقالب اسالمي 
و جوانان دهه هفتادي دانست و یادآور شد: 
جوانان امروز، رهروان مخلص شهداي انقالب 
اسالمي و هشت سال دفاع مقدس هستند و 
تالش دش��من براي ایجاد شکاف بین نسل 
جوان و مباني اعتقادي و طریقت عملي اسالِم 

انقالبي راه به جایي نبرده است.

 شكوفه زماني 
ش�هيد »س�جاد باوي« در همان س�الي که 
جنگ تحميلي شروع ش�د در کوت عبداهلل 
به دنيا آمد. کم س�ن تر از آن ب�ود که بتواند 
در دفاع مقدس شرکت کند اما وقتي به سن 
جواني رسيد و موس�م دفاع از حرم را پيش 
رو ديد، ديگر صبر نكرد و لباس رزم پوشيد 
و به عنوان يک فعال فرهنگي در شهرستان 
کارون خوزستان فعاليت مي کرد. سجاد بارها 
در جبهه مقاومت اس�امي حض�ور يافت تا 
اينكه روز پنج شنبه 19 مرداد 1396 به فيض 
شهادت نائل آمد. از شهيد باوي دو فرزند به 
نام هاي فاطمه 13 ساله و محمدعلي 10 ساله 
به يادگار مانده اس�ت. مردي ک�ه بزرگ بود 
ولي دنيا را کو7چک مي ديد. گفت وگوي ما با 
سرهنگ علي باوي عموي شهيد و همچنين 
معصومه باوي همسر شهيد را پيش  رو داريد. 

عموي شهيد
از ش�هيد باوي به عنوان يک بسيجي 
فعال ياد مي ش�ود. از چ�ه زماني عضو 

بسيج شده بود؟
سجاد از دوران نوجواني عضو بسیج بود. مدتي در 
بسیج پایگاه شهید مدرس كارون بود و مدتي هم 
در پایگاه انصارالحسین فعالیت مي كرد. در بسیج 
دوره تخصصي مربیگري تاكتیک و سالح را دیده 
بود و همین تخصص ه��ا را به جوان ترها آموزش 
مي داد. چون ما نظامي بودیم، س��جاد هم خیلي 
دوست داش��ت وارد نظام ش��ود. منتها مدتي به 
عنوان راننده فرودگاه با تاكسي كار مي كرد و در 
این كار با عراقي ها ارتباط خوبي پیدا كرده بود. آنها 
را تا مرز شلمچه جابه جا مي كرد و چون خودش 
هم عرب بود توانس��ته بود به لهجه هاي مختلف 
عراقي تسلط پیدا كند. همین تسلط زباني باعث 
شده بود از اوضاع و احوال منطقه باخبر باشد. این 

اواخر سجاد در اورژانس هم كار مي كرد. 
وقتي بحث دفاع از حرم پيش آمد، به 

عراق اعزام شد؟ 
نه، به س��وریه رفت چون آنجا بیشتر احساس 
نیاز مي ش��د. با توجه به ارتباط هایي كه داشت 
توانس��ت در اولین اعزام یک دوره سه ماهه به 
سوریه برود. سال 95 براي اولین بار رفت. شهید 
با هیئت ه��اي عزاداري خیلي ارتباط داش��ت. 
حتي از اولین طرف��داران و عضو هیئت بزرگ 
انصارالحسین )ع( اهواز بود. در این هیئت یک 
گروه 2هزار نفري هس��تند كه هر سال اربعین 
دسته جمعي براي پیاده روي به كربال مي روند. 

شهيد باوي غيرنظامي بود، شما گفتيد 
ايشان ارتباط هايي برقرار کرده بود که 
توانست به سوريه برود، منظورتان چه 

ارتباط هايي است؟
س��جاد راننده تاكس��ي بود و بچه هاي اعزامي 
به سوریه را تا مس��یري همراهي مي كرد. این 
امر موجب ش��ده بود با بچه هاي مدافعان حرم 
یک گروه تش��کیل بدهند و ارتب��اط خاصي با 
این دوستان داش��ته باش��د. همچنین بیشتر 
پاتوق ش��ان مزار ش��هداي مدافعان حرم بود. 
شهید با آنکه شغل آزاد داش��ت ولي به راحتي 
توانست چند بار به سوریه اعزام شود. بار دیگر 
در مرداد 1396 دوباره به بخش الحماء سوریه 
اعزام شد. او در حالي مي رفت كه پدرش سه ماه 

قبل مرحوم شده بود. 
يعني با وجود فوت پدرشان باز به جبهه 

رفت. خانواده مخالفت نكردند؟
چرا مادر و همس��رش خیلي مخالفت كردند. 
اواخر فروردین 1396 پدر سجاد به رحمت خدا 
رفته بود و مادرش با رفتن سجاد كه پسر بزرگ 
خانواده بود بي تابي مي كرد. بحث مش��کالت 

مس��تأجر ب��ودن خانواده س��جاد، اس��تخدام 
پیمان��کاري بودن ش��هید و... عوامل��ي بود كه 
مانع اعزام مجدد س��جاد به سوریه مي شد ولي 
نمي دانم چطور همسرشان راضي شدند و سجاد 

براي بار آخر اعزام شد. 
و اين بار به شهادت رسيد؟

شهید حججي 18 مرداد به شهادت رسید، سجاد 
فردایش یعني 19 مرداد در هم��ان عملیات به 
درجه شهادت نائل آمد. آن روز من به مشهد پرواز 
داشتم. بعد از نماز صبح دراز كشیده بودم كه یک 
لحظه سجاد را در عالم رؤیا دیدم. در خواب به خانه 
برگشته بود. گفتم چطور به این زودي برگشتي؟ 
گفت دیگر كاري براي انجام نداشتیم و برگشتیم. 
بعد با صداي زنگ تلفن از خواب بیدار شدم و دیدم 
آقاي محمدي مسئول بهزیستي كارون پشت خط 
است. از سجاد گالیه داشت كه دوباره بدون اینکه 

از من خداحافظي كند به سوریه رفته است. من 
به او مرخصي ندادم و استان، ما را زیر سؤال برده 
كه چرا اورژانس اجتماعي كارون فعال نیس��ت. 
خالصه به مش��هد رفتم و تازه به فرودگاه مشهد 
رسیده بودم كه از شماره ناشناسي گوشي ام زنگ 
خورد. فکر نمي كردم قرار اس��ت خبر ش��هادت 
س��جاد را بش��نوم ولي فرد تماس گیرنده به من 

تسلیت گفت و خبر شهادتش را داد. 

دوس�تانش از نحوه ش�هادت ايش�ان 
چيزي نقل کرده اند؟ 

همان دوست سجاد كه از سوریه خبر شهادتش 
را به من داد، مي گفت پیکر س��جاد در عملیات 
آزاد سازي دیرالزور در دس��ت داعشي ها باقي 
مانده است. تا اینکه صبح شنبه 21 مرداد بعد 
از دو روز بچه هاي مقاومت با مجوز حمله اي كه 
داشتند توانستند منطقه را از دست داعشي ها 
آزاد كنند و پیکر سجاد و دیگر اجساد رزمندگان 
سوري را به عقب منتقل كنند. فرمانده سجاد 
مي گفت شهید ش��ب قبل از ش��هادت حالت 
عجیبي داشت و شاید یک ساعت بیشتر نخوابید. 
تا صبح بیدار بود و نماز مي خواند. خیلي با بچه ها 
شوخي مي كرد تا اینکه بعد از نماز صبح عملیات 
را ش��روع كردیم.  همرزم ش��هید كه خودش 
مجروح عملیات دیرالزور است براي ما نقل كرد: 

بچه هاي مقاومت در آزاد سازي منطقه دیرالزور 
در چن��د كیلومتري كه پیش��روي كرده بودند 
باالي یک تپه در تیررس دشمن قرار مي گیرند. 
وقتي ش��هید مي بیند یکي از بچه هاي ایراني و 
یک سوري در باالي تل مورد اصابت گلوله هاي 
دشمن قرار گرفته اند، طاقت نمي آورد و سریع 
مي رود به آنها كمک مي كن��د كه خودش هم 
مورد اصابت تیر دشمن در قفسه سینه اش قرار 

مي گیرد. این دوس��ت س��جاد كه االن مجروح 
است مي گوید سجاد در چهار متري من به زمین 
افتاد. بعد رویش را به طرف من برگرداند و گفت 
سالم من را به خانواده ام برسان. سپس اشهدش 
را خواند و شهید شد. هرچه صدایش كردم دیگر 
جواب من را نداد. داعشي ها اجساد رزمندگان 
ایراني و سوري كه باقي مانده بود جیب هایشان 
را خالي كرده و تیر خالص به صورتش��ان زده 
بودند. م��ا آثار تیر خالص را در صورت س��جاد 
دیدیم. مراسم تشییع شهید روز 24 مرداد در 
اهواز برگزار ش��د. به وصیت خود شهید او را در 
همان جایي كه مي خواست دفن كردیم. سجاد 
به صورت شفاهي در سوریه به دوستانش گفته 
بود پیکرم را در قطعه شهداي مدافعان حرم كنار 
قبر شهید عباس كربني )مربي آموزش نظامي 

سجاد( دفن كنید. 
شنيده ايم مادر شهيد راضي نبود پيكر 

پسرش در قطعه شهدا دفن شود. 
مادر شهید دوست داشت پسرش در روستاي 
اجدادي خودشان كه در 30 كیلومتري آزادراه 
خلیج فارس است خاكسپاري شود و نکته جالب 
اینکه خود شهید از قبل در این روستا یک قبر 
در كنار قبر پدرش براي خود و مادرش كنده و 

آماده كرده بود. 
چ�ه چي�زي در س�جاد او را به س�وي 

شهادت کشاند؟ 
سجاد از اول در بحث انقالب خیلي صادق بود 

و عالقه زیادي به اهل بیت )ع( داشت و در این 
مورد مطالعات فراواني هم داشت. خیلي دل رحم 
بود و همیشه دوست داشت به هر نحوي شده به 
فقرا كمک كند. همیشه لبخند به چهره داشت و 
هركس او را مي دید فکر مي كرد سجاد خودش 
اصاًل مشکلي ندارد و همیشه مشکالت دیگران 
را بر كار خ��ودش ترجیح م��ي داد. دیگر اینکه 
روحیه ایثارگري خوب و عجیبي داشت كه او را 

به سعادت شهادت رساند. 
از حضورش در جبهه چه شنيده ايد؟

همرزمان��ش مي گفتن��د س��جاد باقي مان��ده 
غذاي رزمنده ها را مي برد و به كودكان سوري 
مي رس��اند. از آنه��ا دلجویي مي ك��رد و با آنها 
مشغول صحبت مي ش��د. سجاد حتي توانسته 
بود با تعدادي از نظامیان روس��ي كه در سوریه 
مستقر بودند ارتباط حس��نه خوبي برقرار كند 
طوري كه آنها بعد از روبه رو شدن با خبر شهادت 

سجاد بسیار متأثر شده بودند. 

همسر شهيد
فاميلي شما و شهيد يكي است. نسبتي 
داريد؟ کم�ي از زندگي مش�ترك تان 

بگوييد. 
من قبل از آنکه همس��ر س��جاد باش��م دختر 
عمویش هستم. زندگي مش��تركمان را از سال 
1380 ش��روع كردیم و از اول شهید گفته بود 
دوست دارم بسیجي باقي بمانم و اگر به خاطر 
فعالیت بس��یجي و ایست و بازرس��ي ها دیر به 
خانه آمدم از دست من ناراحت نشوید. من هم 
آمادگي خیلي چیزها را داش��تم. بار اول كه در 
ماه شعبان س��ال 1395 مي خواست به سوریه 
برود، من دودل بودم ولي خودش خیلي اصرار بر 
رفتن داشت و مي گفت برویم از حریم كشورمان 
در آن سوي مرز دفاع كنیم بهتر است یا اینکه 
بگذاریم دشمن داخل كشورمان رخنه كند؟ با 
این صحبت ها توانست من را قانع كند و حتي 
رضایت كتبي هم براي رفتنش نوش��ت و من 
امضا كردم. سه ماه در س��وریه ماند. موقعي كه 
آمد خیلي روحیه اش تغییر كرده بود. ناراحت 
بود كه چرا سالم برگش��ته است. حاال نمي دانم 

اوضاع آنجا را چگونه دیده بود. 
بار دوم چطور رضايت داديد؟

اعزام دوم س��جاد به س��وریه با ف��وت پدرش 
مصادف ش��ده بود. این بار اصرارش بیشتر شد 
و خیلي مراجعه مي كرد كه بتواند راهي براي 
رفتن پیدا كند ولي خانواده ه��اي دو طرف با 
رفتن او مخالف بودیم. حتي مادرش مي گفت 
بعد از فوت پدرت تو بزرگ خانواده هستي و ما 
به جز تو كس��ي را نداریم ولي سجاد خیلي به 
زیارت مزار شهدا رفت كه بتواند هرچه زودتر 
به صف شهدا بپیوندد. باالخره از تهران تماس 
مي گیرند كه كار اعزامش جور ش��ده است. 8 
مرداد اعزام ش��د و 19 مرداد هم به ش��هادت 

رسید. 
ب�ا نب�ودن همس�رتان چط�ور کن�ار 

مي آييد؟
با آنکه بارها س��جاد به من گفت این رفتن من 
برگش��تي ندارد ولي من یک لحظه نتوانستم 
باور كنم س��جاد به ش��هادت مي رس��د. شاید 
فکر مي كردم مجروح ش��ود ول��ي یک لحظه 
فکر ش��هادتش را نمي كردم. با آنکه سه ماه از 
شهادتش مي گذرد ولي هنوز چشمم به در است 
كه برگردد. یک روز در خواب دیدم سجاد مبلغي 
پول را تا ك��رده و مي گوید معصوم��ه این مال 
شماست و به من داد. فردایش یکي از دوستان 
همرزمش كه در س��وریه با ه��م بودند تماس 
گرفت و گفت امانتي دارید، مي خواهم بیاورم و 
به شما بدهم. دیدم لباس خود شهید را آوردند 
و با همان مقدار پولي كه در خواب دیده بودم به 
من دادند. شهید من هیچ گونه چشم داشتي به 
مسائل دنیایي نداشت. با آنکه نبود همسرم به 
من و بچه ها خیلي س��خت مي گذرد اما تحمل 
مي كنیم. با ش��رایط مس��تأجري و دادن پول 
اجاره ماهانه، هزینه س��رویس بچه ها و... فعاًل 
همه مخارج ما گردن پدرم اس��ت كه با جان و 

دل تقبل مي كند.

گفت وگوي »جوان« با عمو و همسر شهيد سجاد باوي از مدافعان حرم استان خوزستان 
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88498481ارتباط با ما

ب�ا آنك�ه بارها س�جاد به م�ن گفت 
اين رفتن من برگش�تي ن�دارد ولي 
من ي�ک لحظه ه�م نتوانس�تم باور 
کن�م به ش�هادت مي رس�د. ش�ايد 
فك�ر مي کردم مج�روح ش�ود ولي  
فكر ش�هادتش را نمي ک�ردم. االن 
س�ه ماه از ش�هادتش مي گذرد ولي 
هنوز چشمم به در است که برگردد

جوان�ان ام�روز، ره�روان مخلص 
شهداي انقاب اسامي و هشت سال 
دفاع مقدس هستند و تاش دشمن 
براي ايجاد شكاف بين نسل جوان 
و مباني اعتق�ادي و طريقت عملي 
اساِم انقابي راه به جايي نبرده است
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 آرمان شريف
در آس�تانه اربعين حس�يني و هنگامي که زائران ح�رم اهل بيت در نهاي�ت امنيت و 
احترام در س�فري عاش�قانه و عارفانه رهس�پار س�فري معنوي بودند ش�هيد وحيد 
فرهنگي، جوان 26 س�اله تبريزي با فداکاري و جانس�پاري، س�ر در راه معشوق داد و 
آسماني ش�د. حاال عكس هاي ش�هيد ش�بكه هاي اجتماعي را قرق کرده است. او که 
اربعين سال گذش�ته در راهپيمايي اربعين حضور داش�ت و در حال خدمت به زائران 
بود و امس�ال پيكر مطهرش بر دس�ت عاش�قان اهل بيت تشييع مي ش�ود. مأموريت 
نيمه کاره ش�هيد فرهنگي امسال به س�رانجام رس�يد و رؤيايش تعبير شد. شهادت 
آرزويي ديري�ن براي او بود و از امام حس�ين)ع( ش�هادت در راهش را خواس�ته بود. 
وحيد فرهنگ�ي متولد 1370 از اس�تان آذربايجان ش�رقي، سه ش�نبه 16 آبان 1396 
به کاروان ش�هداي مدافع حرم پيوست. ش�هيد فرهنگي هجدهمين ش�هيد مدافع 
حرم استان آذربايجان ش�رقي اس�ت که نامش را در تاريخ اين مرز و بوم جاودانه کرد. 


