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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

مي کرد تا زن و بچه ه��ا را نجات بدهد. مي گفت 
خدا داعش��ي ها را لعنت کند. دلم براي خانم ها 
س��وخت. دلم براي بابارحيم س��وخت. من در 
جمع خانواده ام این سریال را نگاه کردم. همه به 
یاد شهداي مدافع حرم و شهيدمان عبدالرحيم 
افتاده بودند. نفس ها در سينه ها حبس شده بود. 
همه بغض داشتند اما پيش من و بچه ها خودشان 

را کنترل مي کردند. 

  ابراهيم پور
همسر شهيد ابراهيم صدرزاده 

شهيد ابراهيم صدرزاده در ظهر تاسوعا اول 
آبان  94 در حلب به شهادت رسيد. 

دو قسمت آخر پايتخت، عالي بود
دخترم فاطمه این سریال را کامل نگاه مي کرد. من 
چون استرس زیاد اذیتم مي کند نگاه نکردم. دو 
قسمت آخري پایتخت عالي بود دست هاي فاطمه 
یخ کرده بود. بعد که تمام شد گفت مامان خيلي 
ترس داشت بابامصطفي چقدر شجاع بود که در 

سوریه با آنها جنگيده است. 

  آذر رشوند آوه
همسرشهيد عبدالرشيد رشوند 

شهيد عبدالرشيد رش�وند در تاريخ ششم 
آذر 94به شهادت رسيد. 

وقتي به دختران ايراني گفت حوري، بغضم 
ترکيد 

من و پس��رم روح اهلل با ه��م س��ریال پایتخت را 
مي دیدیم، قلبش داش��ت از جا کنده مي ش��د، 
حس عجيبي داشت. نمي توانستم نزدیکش شوم 
و آرامش کنم  ولي مطمئنم وقتي لحظه جدایي 
آن پدر و پسر را مي دید با خودش مي گفت کاش 
من هم لحظه ش��هادت پدر بودم و انگشتر پدر را 
برمي داش��تم و در دس��ت خودم مي کردم. چون 
انگش��تر پدرش هيچ وقت به دس��تش نرسيد و 
هنوز هم چشم به راه رس��يدن انگشتر پدر است. 
با خود مي گفت کاش من آنجا بودم و مي توانستم 
به خانواده ها کمک کنم. کاش مي توانستم انتقام 
خون شهدایمان را بگيرم. حرف هاي زیادي در دل 

داشت اما گفتن از آنها خيلي دشوار بود. 
وقتي آن داعشي ملعون دو خواهر سریال را حوري 
خطاب کرد، بغضم ترکيد و پتویي به سر کشيده و 
آرام آرام گریه کردم که روح اهلل متوجه نشود. تمام 
آن مدتي که سکانس هاي مربوط به سوریه را نشان 
مي داد نتوانس��تم بخوابم. سریال پایتخت بخش 
کوچک��ي از اتفاقات جبهه مقاوم��ت را به تصویر 
کشيد و توانس��ت حال و هواي مردم را با خانواده 
ش��هدا و رزمندگان مقاومت همس��و کند. جاي 
این طور کارهاي هنري و فرهنگي خالي است. باید 
بيشتر ساخته شوند. کاش ماحصلش این بشود که 

مردم به چرایي حضور مدافعان حرم پي ببرند.
 

 ريحان�ه قرقان�ي همس�ر ش�هيد امي�ر 
سياوشي 

امير سياوش�ي در آذر 94 در حلب سوريه 
همزم�ان ب�ا ش�ب ش�هادت امام حس�ن 

عسگري)ع(به شهادت رسيد. 
عشق بين نقي و هما برايم آشناست 

به نظر من این سریال تا حدودي توانست گوشه اي 
از آنچه بر مردم مسلمان س��وریه مي گذرد را به 
تصویر بکشد. شاید مخاطبان سریال با دیدن این 
چکيده اتفاقات و گذاشتن خودشان جاي مردم 
مظلوم سوریه بفهمند چقدر سخت و دشوار است 

دیدن شهر هاي سوخته و تخریب شده شهري که 
در آن بزرگ شده و قد کشيده اند!

مردم خودش��ان را ج��اي نق��ي و هم��ا و دیگر 
شخصيت هاي سریال گذاشتند و منقلب شدند. 
اینکه به یکباره یک داعشي باالي سرشان حضور 
پيدا کند رعب آور است. ش��اید براي یک بار هم 
که شده از خودشان بپرس��ند در آن موقعيت آیا 

مي توانستند خودشان را نجات بدهند یا خير؟
شاید لحظه اي فرزندشان را جاي محمد آن نوجوان 
س��وري تصور کنند و عمق نگاه و خشم یک پسر 
بچه که ب��ه جاي بازي در کوچه ها مجبور اس��ت 
کشته شدن پدرش را به نظاره بنشيند و شهدا را 
درک کنند.  شاید با دیدن لحظاتي از عشق و عالقه 
هما و نقي معمولي، درک کنند حسرت همسران 
ش��هدا را از اینکه در لحظات شيرین وصال یار به 
معبود کنار هم نبودند و دیدار مجددشان موکول 
به رجعت امام زمان )عج( یا روز قيامت شد. عشق 

بين آن دو برایم آشناست. 
 ش��اید کمي تأمل کنند. حق دست یافتني است 
اگر خواهان آن باشيم اما مدافعان حرم چه روزها و 
شب هایي را گذراندند و فقط با قدرت توکل به خدا 
و حضرت زینب)س( و عش��ق و دلدادگي به این 

بزرگواران ایستادگي کردند. 

 ساره يعقوبي رفسنجاني
همسرشهيد حامد بافنده 

ش�هيد حامد بافنده از شهداي مدافع حرم 
کرمان است که در سوم ارديبهشت 96 در 

حماه به شهادت رسيد. 
اگر مدافعان حرم نبودند... 

من پيش از این جنگ را در جبهه فرهنگي براي 
تبيين افکار عمومي آغاز کردم. در اینستا یک خانم 
حرف هاي خيلي س��نگيني به من زد ولي خيلي 
خوشحالم که کارهاي فرهنگي مثل پایتخت یا به 
وقت شام، توانست ترس از داعش و تروریست ها را 
ملموس کند و دلهره و لرزیدن از دست درازي به 
ناموس را در وجود مردم بيندازد که اگر مدافعان 
حرم نبودند ما هم اسير دس��ت این بي ناموس ها 

مي شدیم. 

  زهرا دليلي 
همسر شهيد اکبر ملک شاهي

شهيد ملک شاهي در 28 آذر  94 در حمص 
به شهادت رسيد. 

پسرم مي گفت ايراني ها وقتي ناموس شان در 
خطر باشد مثل شير مي شوند

 فرداي پخش آخرین قسمت سریال پسرم با غرور 
خاصي از مدرس��ه آمد و گفت دیش��ب دوستانم 
س��ریال پایتخت را دیده و گفته بودن��د که ما از 
تلویزیون دیدی��م و از ترس ب��ه زمين ميخکوب 
شدیم، پدرت چه دل شيري داشته است که جرئت 
رویارویي با داعش را پيدا کرده. چطور داوطلبانه به 

ميدان نبرد و خطر رفت؟
پسرم با دیدن صحنه هاي دو قسمت آخر سریال 
مي گفت مادر ایراني ها هرج��وري و با هر تربيتي 
که باش��ند وقتي ناموس شان به خطر بيفتد مثل 
شير درنده مي شوند، حاال اگر این ناموس پرستي 
با ایمان و اراده الهي همراه ش��ود و خدایي باشد 
مي شوند مانند پدرم که اصالً چيزي به عنوان ترس 

برایش معنا نداشت. 
شهداي مدافع حرم با ایمان و اراده به اسالم براي 
دفاع از ناموس و حریم آل اهلل راهي شدند و ترسي 
به دل راه نمي دادند چون الگویشان اميرالمؤمنين 

حيدر کرار است.

 صغري خيل فرهنگ
پخش سريال »پايتخت پنج« و اکران فيلم 
»به وقت شام« هرچند کمي دير، اما باالخره 
پاي هنر هفتم را ب�ه کمک حقايق نهفته در 
جبهه مقاومت اس�امي کش�اند. خصوصًا 
س�ريال نوروزي پايتخت که از رس�انه ملي 
پخش شد، مخاطبان بسياري را به خود جلب 
کرد و بازتاب هاي زيادي در فضاي مجازي و 
حقيقي داشت. دراين ميان واکنش خانواده 
ش�هداي مدافع حرم که معرک�ه جنگي را 
که منجر به ش�هادت عزيزان ش�ان ش�ده 
بود، در قاب تلويزي�ون مي ديدند مي تواند 
جالب باشد.   پيام هاي همسران شهدا براي 
سازندگان اين سريال پرمخاطب تلويزيوني 
بهانه اي ش�د تا س�راغ تع�دادي از خانواده 
ش�هداي مداف�ع ح�رم بروي�م و از حس و 
حالش�ان  از پخش  اين س�ريال پرس و جو 
کنيم.  همسران ش�هيدان عليرضا بريري، 
امير سياوشي، سيدعيسي حسيني، عليرضا 
جيان، عبدالرحي�م فيروزآب�ادي، وحيد 
فرهنگي واال، ابراهيم صدرزاده، عبدالرحيم 
رش�وند، اکبر ملک ش�اهي، حامد بافنده و 
خواهر ش�هيدان محمود مراد اس�كندري 
و باب�ک ن�وري هري�س در گفت وگ�و با ما 
مطالبي را مطرح کردند که خواندني اس�ت. 

 کوثر پوررمضان
 همسر شهيد عليرضا بريري

ش�هيد عليرضا بريري 17ارديبهشت 95 
درخان  طوم�ان در زمان نق�ض آتش بس 
توسط تروريست هاي امريكايي  به شهادت 
رسيد و پيكر وي که صاحب پسري به نام 

محمد امين است، بازنگشت. 
صحنه اي که کودك سوري پيكر پدرش را 

مي کشيد، براي محمدامين سخت بود 
س��ریال پایتخت ب��ه عنوان یک س��ریال طنز 
اجتماعي توانست مسائلي که خيلي ها حتي به 
آن فکر هم نمي کردند را نشان دهد. این سریال 
سر سوزني از دریاي فداکاري ها و آنچه مدافعان 
حرم در جبهه مقاوم��ت برایش از همه تعلقات 
دنيایي ش��ان گذش��تند را به نمایش درآورد. 
رزمندگان مقاومت ازکيلومترها دورتر به فاصله 
نه چند ش��هر و نه چند اس��تان، بلکه با فاصله 
چند کش��ور در بيرون از مرزها در حال جنگ 
هستند تا مردم کش��ورمان حتي خواب چنين 
صحنه ها و لحظه هاي تلخي را نبينند.  مي دانم 
که صحنه هاي به نمایش گذاشته شده درسریال 
پایتخت براي خيلي ها غيرواقع��ي بود اما این 
تصاویر در قالب طنز ذره اي از ترس، وحش��ت، 
ناامني و فضاي رعب انگيرحاکم در س��وریه را 
نشان داد اما چه بسا هس��تند کساني که هنوز 
هم مي گویند اینها همه اش فيلم اس��ت اما این 
فيلمي است که براي مسلمانان سوریه و عراق 
واقعي شد! حس واقعي این ماجرا را شاید پسر 
من خوب درک کرده باشد. در فاصله چند روز 
مانده به چهارسالگي اش، صحنه اي را در فيلم 
پایتخت به نظاره مي نشيند که کودکي سوري 
پيکر بي جان و غ��رق درخون پ��در را به عقب 
مي کشيد تا پيکر را همراه خود برگرداند تا مانند 

فرزند من سال ها چشم انتظار آمدن اثر و نشاني 
از پدر ش��هيدش نماند. دیدن این صحنه براي 
محمدامين سخت بود. پيکر همسرم دو سالي 
مي شود که در خان طومان سوریه آرميده است. 
حتي مزاري نيست تا به وقت دلتنگي به آن پناه 
ببریم. در آخرین ش��ب پخش سریال پایتخت 
پسرم از من پرسيد مگر پدر من نرفت پيش خانم 

زینب )س( پس چرا به خانه برنمي گردد؟

 مريم مراد اسكندري 
خواهر شهيد محمود مراد اسكندري

شهيد محمود مراد اسكندري در12بهمن 
94 در نبل و  الزهرا در روند اجراي عمليات 

نصر به شهادت رسيد. 
برادر شهيدم را در قاب شيشه اي تلويزيون 

کنار خانواده معمولي مي ديدم 
سکانس گير افتادن خانواده معمولي به دست 
داعشي ها، پر از س��وختن بود؛ پر از درد و داغ. 
ان��گار ک��ه در کنار ترس ش��ان، ی��ک محمود 
مراداس��کندري را مي دیدي که به آنها دلداري 
مي دهد و مي گوید ما هس��تيم نترس��يد. من 
خودم خواهر دارم و اجازه نمي دهم داعشي هاي 
حرامزاده نگاه چپ به خانواده تان کنند. در تمام 
آن لحظات برادر ش��هيدم را درقاب شيشه اي 
تلویزیون کنار خانواده نقي مي دیدم و به خاطر 
غيرت و مردانگي اش و دفاع از ارزش ها به خود 
مي باليدم.  سکانس هاي س��ختي را در سریال 
پایتخت دیدم اما ت��ه دلم قرص بود که محمود 
و محمودهاي مدافع حرم اج��ازه نمي دهند از 
این دس��ت اتفاق ها براي ما بيفت��د. آنها اجازه 
نمي دهند کسي نگاه چپ به ناموسشان کند و 
اجازه نخواهند داد چشم حرامي به دختر ایراني 
بيفتد و دخترانمان را » حوري بهشتي « خطاب 
کنند. آخر داس��تان پایتخت ختم به خير شد. 
اشک هایمان سرازیر شد و گفتيم  اي کاش قصه 
ما و برادرم محمود همين طور مي شد. اي کاش 
مردم قدر ش��ير بچه هاي مدافع حرم را بدانند. 
دو سالي از ش��هادت برادرم مي گذرد اما فراق و 
دلتنگي اش هر روز س��خت تر از دیروز مي شود 
تا جایي ک��ه ما هنوز نتوانس��ته ایم رنگ لباس 

مشکي مان را عوض کنيم. 
بي برادر مرغ بي بال و پر است 

یک برادر بهتر از صد لشکر است  

 ام البنين حسيني
 همسر شهيد سيدعيسي حسيني

شهيد سيدعيسي حسيني در10 مهر 93 
مصادف با شب شهادت امام محمدباقر )ع( 

در حماه سوريه به شهادت رسيد. 
تصاوير بهتر مي توانند واقعيت هاي جبهه 

مقاومت را نشان بدهند 
خيلي سخت بود. آن قس��متي که داعش زن و 
بچه ها را به اسارت گرفت، فقط گریه مي کردم. 
احساس مي کردم آن لحظات را همسرم درک 
کرده است. این س��ریال به همه نش��ان داده و 
فهمانده شده که رزمندگان مدافع حرم چرا باید 
براي دفاع از اسالم راهي س��وریه و عراق شوند. 
دخترم فاطمه با دیدن بخش هاي پایاني پایتخت 
به یک سري از واقعيت ها پي برد. فاطمه پدرش 
را خيلي دوست داشت آن قدر که مي دانست راه 
و تصميمي که پدرش گرفته صراط مس��تقيم 
و درس��تي بوده اس��ت. دیدن چنين فيلم ها و 
س��ریال هایي براي آنان��ي که هميش��ه طعنه 
مي زدند که ش��هداي مدافع حرم براي مادیات 

و پول مي روند، الزم است. 

 الهام نوري هريس
 خواهر شهيد بابک نوري هريس

شهيد بابک نوري در 2 آذر 96 در بوکمال به 
شهادت رسيد.

مدافعان حرم رفتند تا کسي دختران ايراني 
را حوري نخواند

همان طور که مي دانيد ش��هداي مدافع حرم به 

واقع مظلوم هس��تند. با پخش دو قسمت آخر 
سریال پایتخت، عوامل فيلم توانستند بخشي از 
افکار عمومي را با مدافعان حرم همراه کنند. در 
آن بخش از سریال که دختران ایراني را حوري 
خطاب کردند و به دوستان داعشي شان گفتند 
بيایيد اینجا بهشت است، سخت گذشت. ترس 
و اضطراب نقي در فيلم، همه و همه نشان دهنده 
بخش��ي از اتفاقاتي بود که اگ��ر مدافعان حرم 
نبودند امکان داش��ت براي من و امثال من رخ 
دهد. مدافعان حرم رفتند تا کسي دختران ایراني 
را حوري نخواند. اینجا بود که به واقع به فداکاري 

و ایثار مدافعان حرم پي مي بریم. 

 کوثرالسادات افضلي 
همسر شهيد عليرضا جيان 

ش�هيد عليرضا جي�ان 28 آب�ان  96 در 
بوکمال به شهادت رسيد. 

اي کاش در س�كانس هاي آخ�ر پايتخت، 
شاهد حضور مدافعان حرم بوديم 

س��ریال پایتخت حال و هواي دلمان را ابري کرد. 
من و پسرم اميرعلي این شرایط را درک کرده ایم. 
عده اي بودند که مدافعان و جبهه مقاومت را درک 
نمي کردند و با طعنه هایشان دلمان را مي سوزاندند 
اما یک نقد دوس��تانه  هم به عوامل سازنده سریال 
دارم. کاش در س��کانس هاي آخر فيلم، مدافعان 
حرم هم حضور داشتند. خيلي چشم انتظار بودیم 
که از راه برسند. اینکه سه مرد عادي و معمولي که 
آموزش هاي نظامي خاصي را هم نگذرانده بودند 
توانس��تند داعش را شکس��ت بدهند، این معنا را 
منتقل مي کرد که داعش��ي ها ضعيف هستند اما 
این درست نيس��ت. داعش ضعيف نيست. اتفاقاً 
با توان باالیي هم وارد ميدان ش��ده است، اما توان 

نيرو هاي جبهه مقاومت وامدار ایم��ان و اراده اي 
است که توانس��ت آنها را در دنياي واقعي شکست 
دهد ولي همين حد هم عالي بود و خداقوت دارد. 
پس��رم اميرعلي غرق فيلم بود و مي گفت پدر من 
هم آدم هاي بد مثل اینها را کش��ته و خودش هم 

شهيد شده است. 

 سميه يل هيكل آباد 
همسر شهيد وحيد فرهنگي واال 

شهيد وحيد فرهنگي واال در 15 آبان  96 در 
بوکمال سوريه به شهادت رسيد. 

پايتخت با زبان طنز واقعيت هاي تلخ جبهه 
مقاومت را به تصوير کشيد

این چند روز خدا مي داند چه بغضي داشتم اما 
هر طوري بود جلوي اش��ک هایم را مي گرفتم 
که کس��ي نداند با دیدن این تصاویر در دلم چه 
مي گذرد. خدا به داد فرزندان شهدا برسد، خدا 
مي داند چه کشيدند در آن لحظات که آن پسر 
س��وري پيکر پدر را مي کش��يد و نتوانست از او 

دل بکند. 
این سریال نشان دادکه چقدر یک رسانه مي تواند 
تأثيرگذار باش��د. س��ریال پایتخت با زبان طنز 
واقعيت هاي تل��خ جبهه مقاوم��ت را به تصویر 

کشيد. 
این س��ریال یا فيلمي مث��ل »به وقت ش��ام« 
توانستند جزئي از آن مشکالت و مصيبت هایي 
که نسبت به مردم سوریه مي گذرد را به تصویر 

بکشند. 

  معصومه گلدوست
 همسر شهيد عبدالرحيم فيروزآبادي 

ش�هيد عبدالرحيم فيروزآب�ادي در تير 
ماه 94 در منطقه الحاضر حلب به شهادت 

رسيد. 
خ�دا خدا مي ک�ردم هم�ه ايران س�ريال 

پايتخت را ببينند
در تمام مدتي که سکانس هاي حضور خانواده 
نقي را در سوریه مي دیدم به یاد همسرم بودم. 
با خودم مي گفتم چه شجاعتي داشتند، دخترم 
فاطمه مي ترسيد و بغض مي کردو آن یکي با اخم 

به فيلم نگاه مي کرد. 
دیدن آن لحظه که پس��ربچه سوري »محمد« 
ماند تا پيکر پدر را با خود بب��رد براي فرزندانم 
س��خت گذش��ت. آن صحنه ها را ب��ا دقت نگاه 
مي کردند و چشم هاي خيس من هم روي نگاه 
فرزندانم گ��ره خورده بود و با خ��ودم مي گفتم 
خدایا دردل آنها چه مي گذرد؟نگاه هایشان پر از 
حرف بود، پر ازغصه. با خود مي گفتم کاش این 

لحظات را نبينند. 
یاد ش��هدا افتادم. یاد شهيد حججي برایم زنده 
شد. ش��جاعت بي مثالش��ان برایم تداعي شد. 
دمش��ان گرم، عالي تمام کردند. دائم خدا خدا 
مي کردم همه ایران س��ریال پایتخت را ببينند. 
سکانسي که داعشي ها زن و بچه ها را به اسارت 
گرفتند، دخترم ترس��يده بود. ب��ا دلهره به من 
گفت مامان اگر بابارحيم من آنجا بود، یک کمي 
جا مي خورد و بعد به طرف داعش��ي ها شليک 

وقتي واکنش مثبت مردم به يک سريال تحسين خانواده  شهداي مدافع حرم را برمي انگيزد

»پايتخت« در پايتخت تکرار مي شد اگر مدافعان حرم نبودند
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