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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.
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 عليرضا محمدي
ي�ک روز به پي�روزي انقالب مان�ده بود که 
در بخش جنوبي پ�ادگان حر، پاي چپ يک 
جوان انقالبي گلوله مي خورد. حاج محمود 
تنها که آن موقع 21 س�ال داش�ت، دس�ت 
جوان مجروح را مي گيرد و او را به کنج امني 
هدايت مي کند. نامش را مي پرس�د و پاسخ 
مي ش�نود: » يداهلل کلهرم بچه ش�هريار.« 
همين يکي، دو جمله باب آشنايي و دوستي 
اين دو نف�ر را فراهم مي کن�د. رفاقتي که تا 
زمان شهادت کلهر در يکم بهمن ماه 1365 
ادامه مي يابد. شهيد کلهر جانشين لشکر10 
سيدالشهدا)ع( از فرماندهان بي بديل دفاع 
مقدس بود که به رغم حماسه آفريني هايش، 
کمت�ر ب�ه او پرداخته ش�ده اس�ت. به قول 
حاج محم�ود تنه�ا، کلهر س�رداري بود که 
خودش را چوپان معرفي مي کرد. گفت وگوي 
ما با همرزم ش�هيد کلهر را پيش رو داريد. 

چطور با شهيد کلهر آشنا شديد؟
آشنايي ما اتفاقي بود. يک روز مانده به پيروزي 
انقالب وقتي که رژيم شاه حكومت نظامي اعالم 
کرد و حضرت امام هم گفتند مردم به خيابان ها 
بيايند، به اتفاق چند نفر از دوستان انقالبي براي 
مقابله با مأموران رژيم به سطح شهر رفتيم. هر 
جا اعالم مي شد شلوغ است و مأمورها با مردم 
درگير ش��ده اند، انقالبي ها خودشان را به آنجا 
مي رساندند. ابتدا به بهارستان و حوالي مجلس 
رفتيم. آنجا که درگيري فروکش کرد، گفتند 
باغ ش��اه )ميدان حر و پاس��تور کنوني( شلوغ 
شده است. سريع خودمان را به آنجا رسانديم. 
تعدادي از ساواکي ها در دبيرستان نظام که به 
نظرم االن مقر سپاه ولي امر است، موضع گرفته 
بودند. ما هم در پادگان حر _آن بخش��ش که 
االن تبديل به خانه س��ازماني شهيد جنگروي 
ش��ده _ حضور داشتيم. س��اواکي ها از سمت 
دبيرس��تان به ما تيراندازي مي کردند و ما هم 
جوابش��ان را مي داديم. در همين لحظه ديدم 
پاي چپ يک جوان گلوله خ��ورد. به کمكش 
رفتم و زير بغل��ش را گرفتم تا ب��ه جاي امني 
منتقلش کنم. قد و هيكل رش��يدي داشت. به 
هر زحمتي بود ايش��ان را به کنج در سبزرنگي 
رساندم. االن اين در همانطور باقي مانده است. 
جوان مي گف��ت: چيزي نيس��ت، يک خراش 
ساده است. از من مي خواست به کارم برسم و 
به تعقيب ساواکي ها بپردازم. هر چه مي گفتم: 
پايت خونريزي دارد، مي گفت: چيزي نيست. 
در يكي دو جمله خودم��ان را معرفي کرديم. 
گفت اسمش يداهلل است و از بچه هاي شهريار. 
پرسيدم: کسي را همراه داري؟ گفت: دو نفر از 
دوستانم همراهم هس��تند. موقع رفتن گفتم 
هر وقت کارم تمام ش��د، برمي گردم و کمكت 
مي کنم. رفتم و چند دقيقه بعد که ساواکي ها 
فرار کردند و اوضاع آرام شد، برگشتم اما از جوان 
مجروح خبري نبود. اين اولين آش��نايي من با 
شهيد کلهر بود که در يک ش��رايط غيرعادي 

صورت گرفت. 
ش�ما بچه تهران بوديد و ايش�ان بچه 
شهريار، چطور شد که باز با هم مالقات 

کرديد؟
يک ماه يا کمتر از پيروزي انقالب گذشته بود که 
پدرم از من خواست براي انجام کاري به شهريار 
برويم. رفتيم و در س��ه راهي ش��هريار ايست و 
بازرس��ي گذاش��ته بودند. جلوي ما را گرفتند 
و يک نفر از من خواس��ت پياده شوم. دليلش 
را پرس��يدم که گفت م��ا در بازرس��ي هايمان 
اسلحه هاي زيادي کشف کرده ايم. مي خواست 

من را هم بگردد که اجازه ندادم. گفتم من هم 
مثل شما انقالبي هس��تم. ناگفته نماند چون 
سرباز رفته قبل از انقالب بودم، بعد از پيروزي 
انقالب به پادگان امام حسين)ع( رفتم و از من 
خواستند جوان هاي انقالبي را آموزش بدهم. 
محل کارم در کوچه برلن ب��ود و يک توليدي 
داشتم. به تناسب محل کارم در مسجد بزرگي 
که در خيابان الله زار بود مستقر شدم و فعاليت 
مي کردم. به جهت فعاليت هايمان هميشه يک 
کلت کمري همراهم بود. آن روز وقتي در ايست 
و بازرسي مي خواس��تند تفتيشم کنند، اجازه 
ندادم و حين همين کش مكش ها، دس��ت آن 
بنده خدا به اسلحه ام خورد. يكهو داد زد: نادعلي 
نادعلي بيا طرف اسلحه داره... نادعلي رستمي 
پسرعمه شهيد کلهر بود که بعدها در جبهه به 
شهادت رس��يد. نادعلي آمد و با او هم بحث و 
بگومگو کردم. از او خواستم مسئولشان را صدا 
کند که گفت خودم هس��تم. چ��ون نپذيرفتم 
تفتيشم کند، عاقبت او هم با صداي بلند يداهلل 
نامي را صدا کرد و گفت بيا ک��ه اينجا يک نفر 
گردن کلفت آمده و اسلحه هم دارد! يداهلل که 
آمد ديدم  اي دل غافل همان جوان مجروحي 
است که در پادگان حر ديدمش. او هم تا مرا ديد 
با خنده گفت: به به برادر شما کجا اينجا کجا... 
شهيد کلهر يک تكه کالم داشت که هر وقت از 
ديدن کسي خوشحال مي ش��د، چند بار تكرار 
مي کرد: خوشحال ش��ديم، خوشحال شديم... 
آن روز کمي با هم گرم گرفتيم و ايشان شماره 

مقري را که در آن فعاليت مي کرد به من داد و 
ارتباطمان مستمر شد. 

چه نکت�ه اي در اخالق و منش ش�هيد 
کله�ر در همان برخورد اول به چش�م 

بيننده مي آمد؟ 
ايشان آدم خاکي، يكدس��ت و بامعرفتي بود. 
من مي گويم با او رفيق بودم ولي کلهر کجا و ما 
کجا! حاج يداهلل در فعاليت هاي انقالبي، بحث 
کردس��تان، حضور در جنگ و... جزو سابقون 
بود. توانايي بااليي هم داش��ت و خيلي زود از 
توانايي هاي��ش در بحث فرماندهي اس��تفاده 
کردند اما چون آدم يكرنگي بود، هواي بچه هاي 
انقالبي و رفقايش را داش��ت. م��ن يک زماني 
مي خواستم سپاهي بشوم و سه ماه هم آموزش 
ديدم ولي بنا به داليلي رد صالحيتم کردند. به 
حاج يداهلل گاليه کردم که مي خواهم به جبهه 
بروم و مي گويند صالحيت ن��داري. با توصيه 
ايشان به عنوان بسيجي ويژه در سپاه شهريار 
مشغول شدم. اواخر س��ال 59 از طريق همين 
سپاه شهريار با کمپرس��ي به جبهه اعزام شدم 
و در تيپ المهدي به فرماندهي سردار فضلي و 
جانشيني شهيد کلهر مستقر شدم. کلهر آدمي 
بود که نيروها را جذب مي کرد. پروبال مي داد 
و باعث ارتقايش��ان مي ش��د، نه اينكه اسباب 

دفعشان شود. 
در چه عملياتي با شهيد کلهر بوديد؟ 

اخ�الق فرمانده�ي ايش�ان را چطور 
ديديد؟

تا آنج��ا که ذهنم ي��اري مي کن��د در عمليات 
فتح المبي��ن، الي بي��ت المقدس)آزادس��ازي 
خرمش��هر( و والفجرمقدماتي با ايش��ان بودم. 
بعدها به قرارگاه خاتم االنبيا منتقل ش��دم. نه 
اينكه ارتباطمان قطع بشود. هر وقت فرصتي 
به دس��ت مي آوردم خ��ودم را ب��ه عمليات ها 
مي رساندم. ش��هيد کلهر حسن اخالق داشت. 
هميشه خنده به لب داشت و خوشرو بود. حتي 

در عصبانيت هم مي خنديد. خيلي ها ايش��ان 
را به چهره نمي ش��ناختند. گمنام و ناشناخته 
مي آمد و به مقرها سرکشي مي کرد و مي رفت. 
در همين خصوص يک خاطره جالب دارم. در 
اي��ام والفجرمقدماتي يک روز ب��ه دنبال حاج 
يداهلل مي گشتم. به عباس زندي که از بچه هاي 
شهريار است برخوردم. س��راغ کلهر را گرفتم 
که گفت اتفاقاً ديشب با او بودم. عباس تعريف 
کرد: ديش��ب ديدم يک بس��يجي دارد در مقر 
مي چرخد و از سوز سرما مي لرزد. دلم سوخت 
و گفتم: برادر بيا داخل س��نگر ما. آمد و ديدم 
حاج يداهلل اس��ت. گفتم: حاجي شما هستيد؟ 
گفت: چطور من را شناختي؟ گفتم: غير از آن 
که جانشين تيپ هس��تي، من بچه شهريارم و 
بچه محل هستيم. آشنايي دادم که پسر فالني 
هستم و فالن جا زندگي مي کنم. حاجي همان 
تكه کالمش »خوشحال شدم خوشحال شدم« 
را گفت. بعد آمد و نشستيم تا صبح با هم حرف 
زديم. مي خواه��م بگويم ش��هيد کلهر خيلي 
وقت ها به عنوان يک بس��يجي ساده مي آمد و 
به نيروهايش سر مي زد، با آنها مچ مي انداخت، 
کشتي مي گرفت و شوخي مي کرد. بدون اينكه 

خيلي ها او را بشناسند. 
گويا شهيد آدم پر انرژي و ورزشکاري 

هم بود؟
ايشان بچه روس��تا بود و کار در محيط روستا 
باعث شده بود جس��م قويي داشته باشد. اهل 
روس��تاي باباس��لمان ش��هريار بود. هر وقت 
مي خواس��ت خودش را معرفي کند مي گفت 
من چوپان هستم. البته به همراه پسرعمه اش 
شهيد نادعلي رستمي آهنگري مي کردند که 
مزيد بر علت ش��ده بود. هر دو عضالت قوي و 
محكمي داشتند. اين را بگويم که نادعلي سكته 
کرده بود و خيلي ها اين موضوع را نمي دانستند 
اما خبر داش��تيم که به خاطر سكته يک طرف 
بدنش ضعف دارد و برعكس، طرف ديگر بدنش 
عضالني و قدرتمند است. نادعلي سعي مي کرد 
موقع ش��نا يا آموزش و غيره جلوي بسيجي ها 
پيراهنش را درنياورد تا کسي پي به مشكلش 
نبرد. يک خاطره جالب هم از زورآزمايي کلهر 
و نادعلي دارم ک��ه در ادامه تعري��ف مي کنم. 
خالصه اينكه کلهر با قد نس��بتاً بلند و هيكل 
توپر و عضالني، در کشتي و مچ اندازي و اينطور 
کارها حرف زيادي براي گفتن داشت. فوتبال 
هم بازي مي کرد و به خاطر قد بلندش بيش��تر 

دروازه مي ايستاد. 
خاطره زورآزمايي شهيد کلهر و شهيد 

رستمي چه بود؟
بعد از عمليات فتح المبين ما در خط پدافندي 
بوديم. گرماي ه��وا و بيكاري باعث ش��ده بود 
بچه ها کس��ل و بي روحيه بش��وند. يک روز با 
شهيد کلهر ارتباط گرفتم و گفتم پس کي قرار 
است عمليات بشود، بچه ها در گرماي ميش داغ 
کالفه شده اند، حداقل شما بياييد و کمي روي 
روحيه بچه ها کار کنيد. گفت فردا ساعت سه 
مي آييم پيشتان. به حسني مسئول تدارکات 
گردان خبر آمدن حاجي را دادم و گفتم بچه ها 
را جمع کند. حس��ني يک دست نداشت و آدم 
شوخ طبعي هم بود. روز بعد، قبل از آمدن کلهر 
داد زد: بچه ها جمع شويد که مي خواهم يک خر 
را با دندان بلند کنم! مي خواست بازارگرمي کند 
تا بچه ها جمع بشوند. همه را که جمع کرد خبر 
آمدن حاج يداهلل را داد و گفت: اگر بدانيد قرار 
است کي ها را با هم کش��تي بيندازم از جايتان 
تكان نمي خوريد. بعد گف��ت مي خواهد حاج 
يداهلل را با نادعلي رس��تمي ي��ا کريم آخوندي 
کشتي بيندازد. چند دقيقه اي نگذشته بود که 

گفت وگوي »جوان« با همرزم سردار شهيد حاج يداهلل کلهر به مناسبت اول بهمن سالروز شهادتش

فرماندهخاکيجنگحتيدرعصبانيتميخنديد

 خدا به کله�ر يک دختر ب�ه نام مريم 
داد. ح�اج يداهلل فقط براي يک ش�ب 
به خانه برگشت و روز بعد به من گفت: 
محمود مي خواهي با من بيايي و به فالن 
پايگاه س�ربزنيم. گفتم:  مرد حسابي 
تو ت�ازه صاحب فرزند ش�ده اي، فقط 
يک ش�ب خانه ات مي مان�ي. حداقل 
چند روز بم�ان بعد برو. گف�ت: اتفاقًا 
به خاطر همين بچ�ه مي خواهم بروم. 
مي ترسم بمانم اين بچه حالم را خراب 
کند و ديگر نگذارد ب�ه جبهه برگردم

حاجي از راه رسيد. تا آمد بچه ها دوره اش کردند. 
کلهر گفت: ش��لوغ نكنيد که آمديم خوشحال 
باشيم! بعد رجز خواند و حريف طلبيد. نادعلي 
گفت: من با تو کشتي مي گيرم. کلهر گفت: من 
حريف قوي مي خواهم تو جوجه اي. نادعلي هم 
گفت: له��ت مي کنم و خالصه ب��راي هم کري 
خواندند. کشتي که شروع شد، ما که از مشكل 
جسمي نادعلي خبر داشتيم، ديديم حاج يداهلل 
به عمد بازي را واگذار ک��رد و به نادعلي باخت. 
بعد بلند شد و دست شهيد رستمي را گرفت و به 
عنوان فرد پيروز دور ميدان چرخاند. بچه ها به 
شوخي گفتند بايد نادعلي جانشين تيپ شود. 
کلهر هم گفت: ايشان همين االن فرمانده ماست 

و من خدمتگزار شما هستم. 
االن گفتن از اين جوانمردي ها آس�ان 

است، اما در عمل کار راحتي نيست. 

بله همينطور اس��ت. من يک خاطره از ش��هيد 
کلهر دارم ک��ه هر وقت ب��ه آن فك��ر مي کنم 
نمي توانم هضمش کنم. حدود س��ال 62 خدا 
به کلهر يک دختر به ن��ام مريم داد. حاج يداهلل 
فقط براي يک ش��ب به خانه برگشت و روز بعد 
به من گفت: محم��ود مي خواهي با من بيايي و 
به فالن پايگاه س��ربزنيم. گفتم: تا برويم آنجا و 
کارمان تمام بشود چقدر طول مي کشد؟ گفت: 
دو روز. گفتم: مرد حسابي تو تازه صاحب فرزند 
شده اي، فقط يک شب خانه ات مي ماني. حداقل 
چند روز بم��ان بعد برو. گفت: اتفاق��اً به خاطر 
همين بچه مي خواهم بروم. مي ترسم بمانم اين 
بچه حالم را خراب کند و ديگر نگذارد به جبهه 
برگردم. در واقع نمي خواست مهر اوالد برايش 
وابستگي ايجاد کند. من آن موقع خوب حرف 
حاج يداهلل را متوجه نش��دم. االن هم درس��ت 
نمي توانم بفهمم اينها چطور آدمي بودند و چه 

روح بزرگي داشتند. 
از نحوه ش�هادت کله�ر بگوييد. موقع 

شهادت که کنارش نبوديد؟
نه من آن موقع در ق��رارگاه خاتم ب��ودم اما از 
جواد عبداللهي که آن لحظه کنارش بود نحوه 
شهادتش را ش��نيدم. قبلش خاطره اي تعريف 
کن��م. براي آماده س��ازي يک عملي��ات همراه 
شهيد کلهر و شهيد شرع پسند براي شناسايي 
رفته بوديم. آنقدر به دشمن نزديک شديم که 
به وضوح عراقي ها را مي ديديم. دشمن با توپ و 
خمپاره منطقه را گلوله باران مي کردند. هر بار که 
سوت خمپاره مي آمد ما دراز مي کشيديم ولي 

شرع پسند و کلهر از جايشان تكان نمي خوردند. 
يكجاي��ي من از ح��اج ي��داهلل پرس��يدم: چرا 
دراز نمي کش��ي؟ خندي��د و  گف��ت: نترس به 
من نمي خ��ورد. االن وقتش نيس��ت! آن موقع 
نفهميدم چه گفت. بعدها متوجه ش��دم که او 
و شهيد مهدي شرع پس��ند زمان شهادتشان را 
مي دانستند. آنطور که بچه ها تعريف کرده اند، 
شهيد کلهر يک ساعت قبل از شهادتش خطاب 
به برخي از مس��ئوالن عافيت طل��ب گفته بود: 
ديگر خسته شده ام. نمي دانم آقايان آن باال چه 
غلطي دارند مي کنند. عبداللهي مي گفت: کمي 
بعد کلهر گردنش ترکش خورد و در همين حين 
حاج حسين ميررضي فرمانده اطالعات عمليات 
لشكر هم مجروح ش��ده بود. عبداللهي شهيد 
کلهر را س��وار جيپ مي کند تا به عقب منتقل 
کند. حاجي از او مي خواهد سراغ ميررضي برود. 
تا از جيپ دور مي شود، در همين لحظه بعثي ها 
جيپ را هدف قرار مي دهند و حاج يداهلل همانجا 
شهيد مي شود. ش��هيد کلهر و شهيد ميررضي 
رفاقت زيادي با هم داشتند و نتوانستند دوري 
همديگر را تحمل کنند. ه��ر دو به فاصله کم از 

يكديگر به شهادت رسيدند. 
ش�هادت فرمانده محبوبي چون يداهلل 
کلهر چه واکنشي در ميان همرزمانش 

داشت؟
خ��ود حاج عل��ي فضلي بع��د از ش��نيدن خبر 
شهادت کلهر گفته بود: کمرم شكست. ايشان 
مي گفت: حاج ي��داهلل فرمانده اصل��ي بود و ما 

در معيتش بودي��م. علي فضلي و ي��داهلل کلهر 
هر کدام کلكس��يوني از زخم ها و مجروحيت ها 
بودند. کلهر پيش از ش��هادتش دو بار تا مرحله 
شهادت پيش رفت. يک دستش هم مصنوعي 
بود که هميشه دستكش مي پوشيد. وقتي خبر 
شهادتش آمد، من در قرارگاه خاتم بودم. گفتند 
پيكر ايش��ان را به پادگان کوثر آورده اند. براي 
ديدنش به آنجا رفتم. حتي پيكر ش��هيد کلهر 
هم منش��أ خير ش��د چون وقت��ي نيروها براي 
استقبال از او از آسايشگاه ها خارج شده بودند، 
عراقي ها پادگان را بمباران کردند و اگر نيروها 
داخل آسايشگاه ها و چادرها و مقرها مي ماندند، 
تلفات زيادي مي داديم. اينجا خوب است يادي 
از حاج نبي اهلل کلهر پدر شهيد کلهر بكنيم. وقتي 
پيكر شهيد را به سپاه ش��هريار آوردند. مرحوم 
حاج نبي اهلل گفت: باور نمي کنم اين پيكر پسرم 
باش��د. او قوي تر از اين حرف هاست که قبل از 
اتمام جنگ به شهادت برسد. يداهلل گفته بود که 
تا وقتي جنگ است مي مانم و مي جنگم. گفتيم: 
حاج آقا، يداهلل شهيد شده و اين پيكرش است. 
گفت: در صورتي باور مي کنم که نش��ان يداهلل 
را ببينم. بعد تعريف کرد که وقتي پس��رش به 
دنيا آمد پدربزرگش که اهل نظر بود گفت روي 
س��ينه اين بچه خالي وجود دارد و به حتم آدم 
بزرگي مي شود. اين پسر با همه فرق دارد. پدر 
شهيد وقتي اين خاطره را تعريف کرد به سينه 
شهيد کلهر نگاه کرد و با ديدن خال بدون آنكه 
گريه و زاري کند، گفت: احسنت احسنت پسرم. 

بارك اهلل که روسفيدم کردي. 

حتي پيک�ر ش�هيد کلهر هم منش�أ 
خير ش�د چون وقت�ي نيروه�ا براي 
اس�تقبال از او از آسايش�گاه ها خارج 
ش�ده بودن�د، عراقي ه�ا پ�ادگان را 
بمب�اران کردند. اگ�ر نيروه�ا داخل 
آسايش�گاه ها و چادره�ا و مقره�ا 
مي ماندن�د، تلفات زي�ادي مي داديم
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