
يادکرد

به مناسبت ۲۳ دي ، سالروز شهادت سعيد سياح طاهري 

مرد جهادي عرصه هنر
 محسن محمدي

غبطه برانگيز اس��ت اين همه ب��ودن و بودن 
و بودن. مگر از ۱۸ اس��فند ۱۳۳۶ تا ۲۳ دي 
۱۳۹۴ چقدر فاصله اس��ت و مگر يك انسان 
چقدر توان دارد كه بكوش��د و بسازد و جهاد 
كند در عرصه هاي مختلف؛ هر جا كه احساس 
نياز كن��د، هر مكاني كه چش��م ب��ه راهش 
باشند و هر زمان كه احساس تكليف نمايد؟ 
حضور فعال در دفاع مق��دس، نقش آفريني 
در خواباندن غائله ضدانقالب در كردس��تان، 
مش��اركت در دفع فتنه منافقين و بني صدر، 
مجروحيت، جانباز شدن، از دست رفتن چشم 
راست و ش��نوايي گوش و عصب دست چپ، 
تأسيس جشنواره دانش آموزي دفاع مقدس، 
راه اندازي جش��نواره هاي دانش��جويي فيلم 
دفاع مقدس، برگزاري مس��ابقات كتابخواني 
با محوريت كتاب هاي مق��دس، پايه گذاري 
حضور مددجويان زنداني در سفر راهيان نور، 
س��اماندهي يادمان ۱۷۷ شهيد گمنام گلزار 
ش��هداي آبادان، رهاندن مددجويان محكوم 
به اعدام، برگزاري مراس��م كشتي دوستي بر 

اروندرود و...

به راستي غبطه برانگيز است چنين عملكرد 
فعاالنه و ش��اخصي در يك عمر كوتاه به ۶0 
سال نرسيده. شهيد س��عيد سياح طاهري از 
روزي كه به عضويت بس��يج آبادان درآمد تا 
يوم الش��هادتش در خان طومان سوريه چه ها 
كه نكرد و چه ميراث درخش��ان و ماندگاري 
كه از خود بر جاي نگذاشت، خستگي ناپذير 
و جهادگونه. در زماني كه دشمن چشم طمع 
به دين و خ��اك و ناموس داش��ت در صفحه 
اول مب��ارزه بود؛ در روزگاري ك��ه معاندان از 
باب فرهنگ وارد شده بودند تا با هدف گيري 
نوجوانان و جوانان ايراني، اصالت و داشته ها را 
زائل كنند در جبهه فرهنگي پويا بود و ساعي؛ 
و در موسم تازاندن كج فهمان از دين كه حريم 
امامت و س��الله پيامب��ر)ص( در خطر بود و 
اسالم و تشيع در معرض تهديد، مقاومت را به 
آن سوي سرحدات كشاند تا پاسداري كند از 
كيان دين مبين و نظامي كه خون ها، برقراري 

و دوامش را ضمانت كرده بودند و چقدر قابل 
تقدير است اين وقت شناس��ي و فرزند زمانه 
خويش بودن. جنگ كه تمام شد شهيد سعيد 
س��ياح طاهري به خانه بازگشت با ۷0 درصد 
جانبازي؛ چشم و گوش و دس��ت خود را در 
راه اس��الم و ايران اهدا كرده بود. خيلي زود 
دريافت كه اگرچه جنگ فيزيكي و تن به تن 
با دشمن به پايان رس��يده، جبهه ديگري اما 
گشوده شده، بس سخت تر و پيچيده تر. حاال 
مباحث فرهنگي نياز روز جامعه بود. خصم كه 
به تجربه مي دانست از حمله نظامي جز ذلت 
و خفت طرفي نخواهد بست، در لباس ديگري 

وارد شده بود تا نظام را از درون بپوساند. 
مرد همه  فن  حريف جهادي كه به خوبي به نيت 
شوم دشمنان پي برده و دستش��ان را خوانده 
بود، عمده فعاليت هايش را ب��ر فرهنگ و هنر 
متمركز كرد. براي دانش آموزان مناطق محروم 
و زلزله  زده جشنواره دفاع مقدس برگزار كرد، 
مس��ابقات كتابخواني گذاشت براي گروه هاي 
دانش آموزي، معلمان، كاركنان بيمارس��تان، 
مهمانداران هواپيما، حتي براي زندانيان، براي 
همه، تا بخوانند كتاب هايي همچون دا، كوچه 
نقاش  ها، بابا نظر و دختر ش��ينا را و بدانند كه 
چه مجاهدت ها شده در اين هشت سال جنگ 
تحميل شده بر ايران. و بعد در اقدامي خالقانه و 
مبتكرانه، بچه هاي ايراني و عراقي را در سي امين 
س��الگرد آغاز جنگ روي كش��تي دوستي در 
اروندرود دور هم جمع كرد تا به آنها بگويد كه 
گذشته ها گذشته و دس��ت در دست هم بايد 
جهاني پر از دوستي و محبت را بسازند. شهيد 
سعيد سياح طاهري با همراهي پرويز پرستويي، 
كيومرث پوراحمد، مرتضي سرهنگي و حبيب 
احمدزاده از بانيان جش��ني بودند كه در سال 
۱۳۸۹ با شركت كودكان عراقي شهرهاي بصره 
و فاو و بچه هاي ايراني خرمشهر و آبادان بر روي 
رودخانه اروند برگزار شد. نام كشتي را دوستي 
گذاش��تند تا نمادي باش��د بر محبت و مودت 
ميان فرزندان دو سرزمين. اجراي اين برنامه را 
داريوش فرضيايي يا همان عموپورنگ محبوب 
بچه ها برعهده داشت و مراسم از تلويزيون هاي 

ايران و عراق پخش شد. 
مرد جه��ادي عرصه هن��ر در اين م��دت از 
فعاليت هاي اجتماعي هم غافل نماند؛ براي 
زندانيان عفو مش��روط گرف��ت و با همكاري 
هنرمندان، زمين��ه رهايي آنهاي��ي را كه در 
آستانه اعدام بودند فراهم كرد تا مگر به زندگي 

بازگردند و شروعي دوباره داشته باشند. 
روزگار مي گذش��ت تا فتنه جديدي برپا شد، 
برآم��ده از خباث��ت و توطئه ه��اي بي پايان 
دش��منان. داعش ظه��ور كرد. خ��وارج قرن 
بيست ويكم بر كشورهاي اس��المي تاختند 
و حري��م امن ائمه اطه��ار را نش��انه گرفتند. 
حاال جبهه جديدي گش��وده ش��ده بود بس 
خطرناك ت��ر از معركه ه��اي قبلي. ش��هيد 
س��ياح طاهري داوطلبانه راهي سوريه شد تا 
آموزش دهد نيروهايي را ك��ه براي جنگ با 
داعشيان آمده بودند. رفت و آمد، آمد و رفت تا 
بشود آنچه بايد مي  شد و لياقتش را داشت. به 
دوستان و همرزمان شهيدش ملحق شد پس 
از قريب به ۲0 سال مجاهدت در عرصه هاي 

مختلف فرهنگي و اجتماعي. 
شهيد سعيد سياح طاهري در ۲۳ دي ۱۳۹۴ 
در منطقه خان طومان سوريه با گلوله خمپاره 
به شهادت رسيد. مرد جهادي و خستگي  ناپذير 
عرصه هنر آن قدر كوشيد تا به هدف غايي اش 
رسيد. مگر ش��هادت هنر مردان خدا نبود به 

تعبير پير و مراد خميني اش؟ 
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شهيد سعيد سياح طاهري در اقدامي 
خالقانه و مبتكرانه، بچه هاي ايراني 
و عراقي را در س�ي امين س�الگرد 
آغاز جنگ روي کش�تي دوس�تي 
در ارون�درود دور هم جم�ع کرد تا 
به آنها بگويد که گذشته ها گذشته 
و دس�ت در دس�ت هم بايد جهاني 
پر از دوس�تي و محبت را بس�ازند

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيد جواد مدديان از شهداي خبرنگار دفاع مقدس

تمام مداركش را از بين برد تا شهيدي گمنام باشد
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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

  شكوفه زماني
ش�هيد جواد مدديان از ش�هداي خبرنگار 
استان زنجان است که در مسير اطالع رساني 
اخب�ار جبهه هاي دفاع مقدس، به ش�هادت 
رس�يد. مدديان دانش�جوي رش�ته زبان و 
ادبيات فارسي بود، اما حضور در جبهه ها را 
به ادامه تحصيل ترجي�ح داد و بارها و بارها 
در عملي�ات مختلف ش�رکت ک�رد. حضور 
وي در مناطق عملياتي ت�ا روزهاي انتهايي 
جنگ ادامه پيدا کرد و عاقبت در دهم مرداد 
1۳۶7 در منطقه اسالم آباد غرب به همرزمان 
ش�هيدش پيوس�ت. گفت وگ�وي »جوان« 
با ناهيد مددي�ان، خواهر ش�هيد، در حالي 
انجام گرفت که مادر شهيد در بستر بيماري 
به س�ر مي برن�د. در ادامه ه�م گفت وگويي 
با اش�رف طوطيان، همس�ر جانب�از حميد 
مددي�ان برادر ش�هيد انجام دادي�م. حميد 
مددي�ان از جانب�ازان دفاع مق�دس بود که 
سال 78 براثر عوارض جانبازي مرحوم شد. 

در شيوه تربيتي خانواده تان چه نكاتي 
وجود داشت که باعث تربيت شهيدي 

چون محمدجواد مدديان شد؟
ما يك خان��واده مذهبي و متدين داش��تيم. دو 
خواهر بعد از ش��ش برادر متولد ش��ديم. پدرم 
ش��غل هاي متفاوت��ي داش��ت. در ابت��دا معلم 
آموزش وپرورش بود اما چون دوست نداشت در 
دفتر مدرسه پابه پاي همكار خانم كار كند سريع 
خودش را بازنشسته كرد. بعد از آن چند شغل 
ديگر را تجربه كرد. اخالقي كه پدرم داشت به اين 
صورت بود كه هر روز ما هشت بچه را براي نماز 
صبح بيدار مي كرد و بعد از نماز به دستمان قرآن 
مي داد. ما هم به صورت مكتب خانه مي نشستيم 
و قرآن تالوت مي كردي��م. پدرم هم در كنارش 
داستان هاي قرآني را برايمان نقل مي كرد. حتي 
بعد از شهادت جواد هم كه مادرم بي تابي مي كرد 
پدرم به ايشان قرآن مي داد و مي گفت: »بخوان 
تا آرام شوي.« با يادآوري مصيبت هاي حضرت 

زينب)س( مادرم را دلداري مي داد. 
جواد از شما بزرگ تر بود؟

شهيد متولد هشتم مرداد ۴۲ بود. بين پسرها، 
ايش��ان از همه كوچك تر بود ام��ا از من و ديگر 
خواهرم بزرگ تر بود. تفاوت سني شهيد با من 

يك سال بود. 
فاصله کمي داش�تيد؛ البد خيلي با هم 

صميمي بوديد؟
بله؛ در خاط��رات كودكي ه��ا و نوجواني هايم 
محمدجواد يك پاي ثابت است. يادم است سه 
سال مانده به پيروزي انقالب، در دوره راهنمايي 
درس مي خواندي��م. م��ن و داداش ج��واد يك 
كتابخانه كوچك در خانه داشتيم. يك روز ديدم 
كه از طرف ساواك به خانه ما ريختند و كتابي 
را به نام »موسيقي از نظر اس��الم« از كتابخانه 
منزلمان با خودشان بردند. بعداً متوجه شديم 
كه خانه مان مدتي از طرف س��اواك تحت نظر 
بوده اس��ت. آن موقع پدرمان فقط با روسري و 
پوشش كامل اجازه مي داد ما به مدرسه برويم 
ولي چون معلمان ما مرد بودند همان روس��ري 
را از سرمان مي كشيدند. داداش جواد يك جوان 
بس��يار معصوم و مؤمني بود و به همين خاطر 
مخالف دانشگاه رفتن ما بود. جواد از همه لحاظ 
با برادرهاي ديگرم فرق داشت و هميشه پدرم 
ارزش خاصي براي او قائل بود. زماني كه مبارزات 
انقالبي تازه شروع شده بود، مغازه دايي مان مورد 
اصابت گلوله س��اواك قرار گرفت. جواد و من و 
پسردايي ام با هم گروه ضربت تشكيل داده بوديم 
و كارمان به اين صورت بود كه از اعالميه هاي امام 

خميني)ره( مطلب مي نوشتيم و شبانه به در و 
ديوار مي چسبانديم. 

شهيد از چه زماني به جبهه رفت؟ چطور 
به عن�وان خبرنگار جنگ�ي در مناطق 

عملياتي حضور پيدا کرد؟
جواد از سن ۱5 س��الگي به جبهه رفت. از سال 
۱۳۶۲ در لش��كر علي بن ابيطال��ب)ع( حضور 
يافت. حتي وقتي كه در دانشگاه قبول مي شد، 
جبهه را ترجيح داد. اينكه چطور خبرنگار شد 
را نمي دانم. از بيشتر فعاليت هاي جواد بي خبر 
بوديم. بابا بيشتر در جريان كار جواد قرار داشت. 
جواد بيشتر كارش در مسير اطالع رساني و ثبت 

معارف دفاع مقدس بود. 
غير از جواد برادرهاي ديگرتان هم در 

جبهه حضور داشتند؟ 
داداش اولم معلم روس��تا بود كه در اثر تصادف 
در س��ال 5۷ فوت كرد. برادر دوم و سوم در قيد 
حيات هس��تند و برادر چهارم حمي��د بود كه 
هميش��ه در خط مقدم فعاليت داشت. حميد 
در دوران جنگ بر اثر اصابت تركش چندين بار 
زخمي شد. جانباز بود و بعد از جنگ به رحمت 
خدا رفت. البته به نظر ما ايشان شهيد شده است. 
هرچند شهادتش محرز اعالم نشده است. داداش 
پنجم هم جعفر بود كه بيشتر در تداركات جبهه 
فعاليت مي كرد ولي خط مقدم نبود. ايشان بعدها 
در حين كار سكته كرد و به رحمت خدا رفت. در 
زمان جنگ چهار تا از برادرهايم در جبهه حضور 
داشتند. اما مادرم بيشتر سر جواد حساس بود. 
يك بار به جواد گفت: داداش هاي ديگرت جبهه 
هس��تند، تو ديگر نرو. در جواب م��ادرم گفت: 
»خيلي مادرها چهار فرزندش��ان در راه اسالم 

شهيد شده اند چرا من نبايد بروم؟«
چه خاطره اي از جبهه رفتن هاي جواد 

داريد؟
قبل از قبول قطعنامه، يك روز جواد از جبهه آمده 
و پيش امام )ره( رفته بود. آن روز خيلي خوشحال 
بود و مي گفت: »يك جلد قرآن كريم داشتم كه 
امام آن را برايم امضا كرده اس��ت.« براي جواد 
خيلي ارزشمند بود. در زمان جنگ جواد بيشتر 
در غرب و جنوب كشورمان بود و كمتر به خانه 
مي آمد. هميشه در معرض شهادت و جانبازي 
قرار داش��ت. حتي منافقين هم مي خواستند او 
را ترور كنند. يك روز همسايه ها ديده بودند كه 
پشت پنجره خانه ما توس��ط افراد ناشناس يك 

بمب دست ساز گذاشته شده است. خواست خدا 
بود كه منفجر نشد. با تماس تلفني از طرف سپاه 
آمدند و آن بمب دست ساز عمل نكرده را بردند. 

از نحوه شهادت جواد اطالع داريد؟
جواد در دانشگاه در رشته زبان و ادبيات فارسي 
تهران قبول ش��د، اما نرفت تا اينكه در دانشگاه 
امام حسين)ع( در دوره فرماندهي قبول شد و 
ادامه اعزام جبهه هايش از همان دانشگاه صورت 
مي گرفت. آخرين بار عيد قربان ۶۷ رفت و عيد 
غدير همان سال ش��هادتش رقم خورد. آن طور 
كه به ما گفتند جواد ش��ب قبل از شهادتش تا 
صبح بيدار بوده و مشغول خواندن نماز و تالوت 
قرآن بوده اس��ت. بعد از اتمام عمليات مرصاد 
جواد و همرزمانش براي پاكسازي منطقه رفته 
بودند كه آنجا از پشت كوه مورد حمله منافقين 
قرار مي گيرند. اينها را به رگبار مي بندند. جواد 
زخمي مي شود و او را با هلي كوپتر به بيمارستان 
اهواز مي رسانند ولي در اثر خونريزي شديد به 

شهادت مي رسد. مزارش اكنون در گلزار شهداي 
زنجان است. آخرين بار كه جواد به جبهه رفت 
من نتوانستم از ايشان خداحافظي كنم. موقعي 
كه جواد شهيد شد پيكرش را همراه با دو شهيد 
ديگر با قطار به زنجان آوردند. ما اصاًل در جريان 
خبر ش��هادتش نبوديم. فقط داداش بزرگم در 
جريان بود كه ايش��ان به خاطر مادرم حقيقت 
شهادت جواد را به ما نگفت و گفت دستي به خانه 
بكشيد كه مهمان داريم. با شلوغي و رفت وآمدها 
متوجه شديم كه جواد به شهادت رسيده است. 
از شهيد مدديان به عنوان يک خبرنگار 
بايد آثار زيادي برجاي مانده باشد، اما 

چرا اين قدر گمنام است؟ 
جواد با پسرخاله اش داود ايماني با هم يك عكس 
گرفته بودند. داود به عنوان پاس��دار در عمليات 

فتح المبين به ش��هادت رس��يد و جواد خيلي از 
اين قضيه ناراحت شد. از ش��هيد گاليه مي كرد و 
مي گفت: قرار ما اين نبود. با هم عكس انداختيم و 
بايد با هم به شهادت مي رسيديم. بعد از گاليه جواد 
پس��رخاله اش داود به خواب او مي آيد و مي گويد: 
»فعالً به تو نياز دارند بعد از چند سال ديگر پيش ما 
مي آيي.« بعد از آن جواد تمام مداركي كه از خودش 
داشت، از عكس گرفته تا نوار سخنراني هايي كه 
داش��ت همه را از بين برد و گفت: »دوس��ت دارم 
ش��هيدي گمنام باش��م.« االن هم اسم شهيد ما 
گمنام است و تاكنون هيچ كوچه يا خياباني به نام 

شهيد جواد مدديان زده نشده است. 
سخن پاياني؟

مادرم تاكنون موفق نشده است رهبر را ببيند و 
ما دوست داريم هرچه زودتر اين ديدار برايش 

محقق شود. 

خانم اشرف طوطيان، همسر جانباز حميد 
مدديان 

چطور با شهيد مدديان آشنا شديد؟
حميد متولد ۱۳۳5 فرزند چهارم خانواده بود. به 
علت اينكه كارمند راه آهن زنجان بود از طريق 
كارش به راه آهن كاشان انتقال يافت و همان جا 

با هم ازدواج كرديم. 
با توجه به اينكه ايشان جانباز بودند چرا 

شهيد محسوب نشدند؟
حميد از همان اواي��ل جنگ به جبهه رفت وآمد 
داش��ت. در عمليات هاي متفاوتي شركت كرد. 
از آزادي خرمشهر گرفته تا عمليات ديگر حضور 
داش��ت. آخرين بار در عمليات خيبر به ش��دت 
مجروح ش��د طوري كه ديگر نمي توانس��ت به 
جبهه برود. در تمام��ي دوران مجروحيتش در 
بيمارس��تان هاي تبريز، تهران و شيراز بستري 
بود. آخرين بار به وسيله هلي كوپتر به بيمارستان 
ش��يراز منتقل ش��د. گويا پرونده اش گم شد و 
خودش هم مايل به گرفتن درصد جانبازي اش 
نبود. مي گفت: »من در راه رضاي خدا رفته ام.« 
با اين حال بنياد 5۲ درصد جانبازي برايش اعالم 
كرده بود؛ چون تركش هايي در نخاع كمر، سر و 
زير چشمش داش��ت. نمي توانست آنها را خارج 
كند چون عمل جراحي براي��ش خطرناك بود. 
دكترها مي گفتند اگر ب��راي درآوردن تركش ها 
اقدام شود وضع جسمي اش بدتر از قبل مي شود. 
مثل تركش كمرش اگر اقدام مي شد منجر به فلج 
شدنش مي شد.  با توجه به تعريفي كه همرزمانش 
در موقع بستري حميد در بيمارستان داشتند، 
مي گفتند حميد يك بار تا مرز شهادت پيش رفته 
بود و در دل دشمن بود اما به خواست خداوند از 
تيررس دشمن در امان مي ماند و عراقي ها چون 
فكر مي كنند او از نيروهاي خودشان است، به او 

تير خالص نمي زنند. 
مش�كالتي ک�ه همس�رتان ب�ه علت 

جانبازي اش داشت به چه صورت بود؟
حميد به علت دردهاي ناش��ي از جانبازي اش 
بيش��تر ناراحتي اعصاب و روان داشت تا اينكه 
بعد از ۱۸ س��ال زندگي مش��ترك با ايش��ان با 
گذراندن دردهاي فراوان مجروحيتش در سال 
۱۳۷۸ به رحمت خدا رفت. دكترها مي خواستند 
كالبدشكافي كنند ببينند آيا به علت تحريك 
شدن تركش ها دچار س��كته مغزي شده است 
يا نه، ما اج��ازه نداديم و گفتي��م همان طور كه 
خودش دوست نداش��ت دنبال درصد جانبازي 
باشد حتماً به اين امر هم راضي نيست. حاصل 
زندگي من با شهيد يك فرزند دختر است كه با 
هم زندگي مي كنيم. حميد مدديان برادر شهيد 
جواد مددي��ان طبق وصيتنام��ه اش در زنجان 

نزديك برادرهاي ديگرش دفن شد.

جواد تمام مدارکي که از خودش داشت، 
از عكس گرفته تا نوار سخنراني هايي 
که داش�ت همه را از بين ب�رد و گفت: 
»دوست دارم ش�هيدي گمنام باشم.« 
االن هم اسم ش�هيد ما گمنام است و 
تاکنون هيچ کوچه  ي�ا خياباني به نام 
ش�هيد جواد مدديان زده نشده است
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