
گفت وگو

2 خاطره از 2 رزمنده نوجوان دفاع مقدس
چند كيلومتر براي اعزام به جبهه پياده رفتيم!

پياده روي تا پاي شهادت
خاطره اي از جانباز ادريس شاهمرادي

جسم قوي يا ايمان قوي
خاطره اي از محمد محمدي

وقتي كه قرار ش��د من و حميدرضا به جبهه 
بروي��م، به زور 16 س��اله بودي��م. از خانه ما تا 
اولين جايي كه مي ش��د رفت و ثبت نام كرد، 
راه چنداني نبود. يكي از مسجدهاي محوري 
محله مان گاهي فرم اعزام مي آورد و همان جا 
هم گزينش اوليه صورت مي گرفت. يك ظهر 
گرم تابس��تاني بود كه با حميدرضا به مسجد 
باب الحوائج رفتيم. يكي از بسيجي هاي باسابقه 
آنجا كارهاي اعزام را انجام مي داد. موقع رسيدن 
ما در شبستان مشغول نماز بود. منتظر مانديم 
نمازش تمام شود. تا سالم نماز را داد، جلو رفتيم 
و گفتيم مي خواهيم به جبهه برويم. نگاهي به 
قد و بااليمان انداخ��ت و گفت: »نديد مي گم 
توي شناسنامه تون دست برديد!« از حرفش جا 
خورديم، اما به روي خودمان نياورديم و اصرار 
كرديم. عاقبت از ما خواست به پايگاهي برويم 

كه در جاده ساوه قرار داشت. 
از ذوق جبهه رفتن، س��وار ميني بوس شديم 
و خودمان را به آدرسي كه داده بود رسانديم. 
مس��ئول آنجا س��رش ش��لوغ تر بود. خيلي 
وراندازمان نكرد و با نگاهي به فرم اعزام و كپي 

شناسنامه ها، بي حوصله گفت: »اين پنج شنبه 
نه، پنج شنبه هفته بعد خودتون رو به پادگان 
ابوذر معرفي كنيد.« پرس��يدم: »براي چي؟« 

گفت: »خب براي آموزشي و اعزام ديگه!«
از خوشحالي در پوست خودمان نمي گنجيديم. 
زود از مسجد خارج شديم و دويديم به طرف 
جاده تا به خانه مان برگرديم. ناگهان يادم افتاد 
پولي همراه نياورده ام. از حميد پرسيدم: »تو 
پول پيش��ت داري؟« گفت: »هرچي داشتم 
دادم كرايه اومدن تا اينجا.« گفتم: »پس براي 
برگش��تن چي؟« تازه آن وقت بود كه متوجه 
شديم هيچ پولي همراهمان نداريم. حاال حساب 
كنيد ظل آفتاب گرم تيرماه، بي پول و تشنه بايد 
تا خانه پياده برمي گشتيم. چاره اي نبود و پياده 
برگشتيم. بعدها هم در آموزش��ي و هم توي 
جبهه، بيشترين چيزي كه نصيبمان مي شد، 
پياده روي ه��اي صبحگاه��ي و دوندگي هاي 
موقع خشم شب بود. من و حميدرضا هميشه به 
شوخي مي گفتيم چون موقع ثبت نام قسمتمان 
پياده روي شد، تا وقتي شهيد بشويم بايد كل 

جبهه ها را پياده گز كنيم! 

اولين بار كه لباس خاكي بسيج را به تن كردم، 
13 سال بيشتر نداشتم. آن موقع پوشيدن اين 
لباس براي نوجوان هايي مثل من چنان حس 
غروري داشت كه نگو و نپرس. از نظر ما بسيج 
نيرويي بود كه در تمام دنيا مثل و مانند نداشت 
و براي همين من س��عي مي كردم تا مي توانم 
ورزش كنم و با قوي كردن جسمم، لياقت الزم 

براي پوشيدن پيراهن بسيج را كسب كنم. 
همان اوايلي كه به عضويت بسيج درآمده بودم، 
يكي از مسئوالن آموزش��ي كه سابقه حضور 
در كردستان را داش��ت، مي گفت براي كسب 
شجاعت در ميدان جنگ، صرفاً داشتن جسم 
قوي كافي نيس��ت. بايد اعتق��اد و ايمان قوي 
داشته باشيد. من هميشه توي دلم او را متهم 
مي كردم كه چون خودش زيادي الغر است، 

مي خواهد ما هم مثل او الغر و ضعيف باشيم!
گذشت تا اينكه يك روز قرار شد براي سركشي 
به باغ هاي اطراف محله م��ان برويم كه مركز 
معتادها و قاچاق فروش ها ش��ده بودند. شب 
وارد باغ شديم. در تاريكي كورمال مي رفتم كه 

ناگهان سرم به چيزي خورد. كالش روي دوشم 
بود. اسلحه را مس��لح كردم و با احتياط دست 
دراز كردم ببينم سرم به چي خورده است. انگار 
كف پاي يك نفر بود كه از باالي درختي آويزان 
ش��ده بود. از ترس بلند داد زدم و روي زمين 
افتادم. مسئول آموزشي از راه رسيد و چراغ قوه 
انداخت. گويا يكي از معتادها خودش را دار زده 
بود.  آن شب وقتي به خانه برگشتم، تصورم از 
جنگ عوض شده بود. ترسي خفيف توي دلم 
رخنه كرده بود. دو روز بعد مسئول آموزشي به 
خانه مان آمد و مرا با خودش به مسجد برد. حين 
راه حرفي زد كه هميشه آويزه گوشم شد. گفت: 
»ترس در وجود همه است، اما وقتي بدوني براي 
چه هدفي مي خواي خطر كني، اون وقت ترس 
خود به خود از بين مي ره.« من از آن روز به بعد 
س��عي كردم به جاي اينكه فقط به فكر قوي 
كردن تنم باشم، بيشتر به ايمان و عقايدم توجه 
كنم. بعدها كه به جبهه رفتم، بيشتر فهميدم 
جنگ فقط تن قوي نمي خواهد، روحيه و ايمان 

قوي هم مي خواهد.
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جدول سودوكو
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 كلمات متقاطع

 شكوفه زماني 
حمله به اتوبوس پاسداران اصفهاني در مسير 
خاش-زاهدان يكي از آخرين عمليات هاي 
تروريستي دشمن عليه رزمندگان کشورمان 
بود که نش�ان داد اين مرز و ب�وم هيچگاه از 
کي�د بدخواهان در ام�ان نيس�ت و همواره 
بايد آمادگي و هوشياري خودمان را در برابر 
دشمنان حفظ کنيم. بر همين اساس در صفحه 
ايثار و مقاومت روزنامه »جوان«  هرازگاهي  
به معرفي يكي از شهداي اين حادثه غم انگيز 
در غروب 24 بهمن 97 مي پردازيم. سرهنگ 
پاس�دار ميثم عبداهلل زاده از شهداي جاده 
خاش- زاهدان بود که در گفت وگو با همسر، 
خواهر و فرزند شهيد گوشه هايي از زندگي 
و منش�ش را تقدي�م حضورت�ان مي کنيم. 

 الهام طاوسي، همسر شهيد 
زندگي با يک پاس�دار ش�هيد چگونه 
قس�متتان ش�د؟ کم�ي از خودتان و 

همسرتان بگوييد. 
من متولد سال 1364 و همس��رم متولد دهم 
اسفندماه سال 1358 بود. هر دو اهل شهرستان 
آران و بيدگل و پرورش يافته يك خانواده مذهبي 
بوديم. آقا ميثم و خانواده اش همسايه ما بودند. 
رفت وآمد داش��تيم تا اينكه مادرشان مرا براي 
پسرش خواس��تگاري كرد و در س��ال 1384 
ازدواج كرديم. حاص��ل ازدواجمان دو فرزند به 

نام هاي مسعود 10 ساله و زينب 4 ساله است. 
موقع ازدواج همس�رتان پاسدار بود؟ 
قاعدتاً به واس�طه ش�غلش باي�د زياد 

مأموريت مي رفت. 
ايشان از سال 77 به عضويت سپاه درآمده بود و 
در جهاد خودكفايي كار مي كرد. من هيچ مشكلي 
با شغل نظامي اش نداشتم؛ چراكه هم پدر خودم 
هم پدر آقا ميثم در دوران جنگ رزمنده بودند. 
حتي من يكي از شرط هاي ازدواجم اين بود كه آقا 
ميثم ادامه تحصيل بدهد. براي همين ايشان چند 
سال در دانشگاه افسري امام حسين)ع( اصفهان 
درس خواند و ليسانس��ش را گرفت. چند سال 
پيش كه گروهك پژاک ش��روع به شرارت كرد، 
آقا ميثم به عنوان اولين مأموريت به شمالغرب 
اعزام ش��د. بعد هم كه مح��ل مأموريت هايش 
به سيس��تان و بلوچس��تان انتقال يافت و س��ه 
س��ال پي درپي به آنجا رفت وآمد داشت. هر بار 
مأموريت هايش تا 25 روز طول مي كش��يد. آقا 
ميثم در تأسيس گردان امام حسين)ع( از لشكر 
14 نقش بسزايي داشت. تأسيس پايگاه مقاومت 
بسيج آيت اهلل عاملي در آران و بيدگل و تشكيل 
دوره هاي آموزش تكميلي بسيج از فعاليت هاي 
ايشان بود. كاًل غير از محل كارش در بسيج هم 
بسيار فعال بود. حتي از طرف بسيج براي اعزام به 
سوريه آموزش ديده بود تا به عنوان مدافع حرم 
راهي شود كه فشردگي مأموريت هاي داخلي اش 

اجازه اين كار را نداد. 
در صحبت هايتان گفتيد که هم پدر شما 

و هم پدر همسرتان رزمنده بودند. 
بله، دوران طفوليت همسرم با حضور پدرش در 
جبهه سپري شده بود. آقا ميثم آن موقع سنش 
طوري بود كه متوجه نبودن هاي بابا بشود. پدر 
خودم من هم از رزمندگان جنگ بود و عالوه بر 
آن با لباس پاسداري حدود 13 سال در منطقه 
سيستان و بلوچس��تان در زمينه پشتيباني و 

خدمت رساني به محرومان خدمت كرده بود. 
س�ابقه رزمندگ�ي در خان�واده ش�ما 
بود، اما به هرحال اعزام همس�رتان به 
مأموريت ه�اي مختلف دلش�وره ها و 

دلتنگي هاي خودش را داشت...

وقتي كه همسر نظامي مي شويد دلشوره هميشه 
همراهتان است، ولي خود آقا ميثم هيچ وقت اين 
مسئله را قبول نمي كرد و مي گفت: »براي من 
هيچ اتفاقي نمي افتد...« آدم توداري بود و اخبار 
مناطقي كه در آنجا حضور مي يافت را بيش��تر 
از اطرافيان مي ش��نيديم تا خود همسرم. اين 
سري كه مأموريتش در ماه بهمن پيش آمد، من 
دلشوره عجيبي داشتم. فكر مي كردم دشمن به 
خاطر 22 بهمن هم كه شده ضربه اي خواهد زد. 
بعد از شهادتش كه استاد عقيدتي آقا ميثم سر 
خاكش آمده بود، مي گفت: »ميثم بيشتر وقت ها 

مي گفت دعا كنيد شهيد بشوم.« 
به نظر ش�ما چه چيزي موجب شد که 

شهادت قسمت همسرتان بشود؟
آقا ميثم خيلي كربال را دوست داشت. سه سال 
هم قسمتش ش��د كه پياده در مراسم اربعين 
شركت داشته باشد. خيلي دوست داشت بنده 
را هم ببرد ولي من س��ر دخت��رم زينب هفت 
ماهه باردار بودم و قس��متم نش��د. آقا ميثم در 
اعتقادات��ش خيلي قوي بود و مي دانس��ت اگر 
حتماً از خدا چيزي را بخواهد به ايشان مي دهد. 
به نظرم همين اعتقادات قوي و ايماني كه داشت 

سعادت شهادت را نصيبش كرد. 
شما حدود 13 س�ال زندگي مشترك 
با همس�رتان داش�تيد. طي اين مدت 

روحيات ايشان را چطور شناختيد؟
آقا ميثم خيلي خوش برخورد و مهربان بود. در 
جمع همه را به خنده وامي داشت. خيلي مردم دار 
بود و هرگز از كلمه »نه« در كارهايش استفاده 
نمي كرد. هركس با ايشان تماس مي گرفت كه 
فالن كار را دارم س��ريع آماده مي شد تا هرچه 
در توان دارد برايش انجام دهد. من به عينه در 
ش��هادت آقا ميثم مصداق اين س��خن را ديدم 
كه مي گويند »عب��ادت به ج��ز خدمت خلق 
نيست«؛ در مراسمش خيلي ها مي گفتند قرار 
بود فالن كار را ميثم برايمان انجام بدهد و پيگير 
كارهايمان ب��ود. ميثم بيش��تر دغدغه مردم را 
داشت. براي همين تالش مي كرد تا بتواند كاري 
براي آنها انجام بدهد. چقدر دلش براي بچه هاي 
سيستان و بلوچستان مي س��وخت و هميشه 
س��عي مي كرد آذوقه خودش را به آنها بدهد تا 

خوشحال شوند. 
آخرين مكالمه تان با آقا ميثم کي بود؟ 

24 بهمن 97 س��اعت 2:10 بعدازظه��ر با من 
تماس گرفت و گفت منطقه سروان هستم. از آنجا 
بايد اسلحه هايش��ان را تحويل مي دادند و لباس 

شخصي مي پوشيدند. من ديگر تماس نگرفتم 
چون حدس مي زدم احتماالً خس��ته است و در 
اتوبوس مي خوابد. نمي دانستم كه چند ساعت 

بعد در همين اتوبوس به شهادت مي رسد. 
از نحوه شهادت همسرتان چگونه مطلع 

شديد؟
روز ش��هادتش غروب كه ش��د، تماس گرفتم 
اما جواب نداد. ب��ا خودم گفتم ت��ا االن بايد به 
زاهدان رسيده باشند و گوشي شان آنتن بدهد. 
براي همين دلشوره گرفتم. نگو همان زمان در 
صفحه هاي مجازي عكس آقا ميثم را به عنوان 
ش��هيد زده بودند، ولي من آنالين نبودم كه در 
جريان باش��م. مادرم از طريق رسانه ها شنيده 
بود و از طرف سپاه هم به پدرم خبر داده بودند. 
هر دو به خانه مان آمدند و من كم كم در جريان 
شهادت همسرم قرار گرفتم. من بيشتر دلواپس 
دخترم زينب ب��ودم كه به او ق��ول داده بوديم 
به زودي بابا مي آيد و او را مي بيند. براي همين 
به خودم مي گفتم اگر ميثم قطع نخاع هم شده 
باشد حداقل مي تواند بيايد تا ما او را ببينيم؛ اما 

ميثم شهيد شده بود. 
عكس العمل پسر 10 ساله تان در مواجهه 

با خبر شهادت بابا چه بود؟
مسعود وقتي فهميد پدرش شهيد شده مي گفت: 
»من به او افتخار مي كن��م و براي خودم آرزوي 
ش��هادت كردم.« در مراس��م پدرش يونيفورم 
مدافعان حرم را پوشيده بود و در جلوي تابوت 
پدرش راه مي رفت. واقعاً فرزندانم با ديدن پيكر 
پدرش��ان صبوري كردند. به خصوص در مورد 
زينب واقعاً معجزه ش��ده بود. همانند اسمش 
زينب وار رفتار مي كرد. در صورتي كه به شدت 

وابسته پدرش بود. 

دغدغه امروز ش�ما به عنوان همس�ر 
شهيد چيست؟ 

من هم دوس��ت دارم در نبود همسرم بتوانم به 
بهترين نح��و فرزندانم را تربيت كن��م تا اينكه 

عاقبت بخير شوند. 
عكسي که پسرتان با سردار سليماني 
انداخته بودند در فضاي مجازي معروف 
ش�ده اس�ت؛ ماجراي اين عكس چه 

بود؟ 
مراسم گراميداشت شهداي حادثه تروريستي 
جاده خ��اش- زاهدان 30 بهم��ن 97 در محل 
س��تاد فرماندهي نيروي زميني س��پاه برگزار 
شد. وقتي كه مسعود با عكس پدرش ايستاده 
بود س��ردار قاس��م س��ليماني جلو مي رود با او 
احوالپرس��ي و روبوس��ي مي كند. هركس بعداً 
اين عكس را مي بيند به مسعود مي گويد: »تو با 

شهيد زنده عكس انداخته اي.«
چه خاطره اي از شهيد به يادگار داريد؟

يك هفته قبل از آنكه ميثم ب��ه مأموريت برود 
انگار به دلم چيزي الهام شد. پرسيدم: »آقا ميثم 

از دست من راضي هس��تي؟« ميثم با خنده به 
من جواب داد: »چرا نباش��م.« بع��داً كه قضيه 
شهادتش رخ داد احساس خوشحالي داشتم كه 
اين سؤال را از ايشان پرسيده ام و از اينكه او هم از 
من رضايت داشته است. بنده يقين دارم هميشه 
با كمك شهدا اس��ت كه مي توانيم به آرامش و 

صبر برسيم. 

 زهرا عبداهلل زاده، خواهر شهيد 
اختالف سني ش�ما با شهيد چند سال 

است؟
آقا ميثم فرزند دوم خانواده بود و من فرزند آخر 
خانواده. 11 س��ال با هم اختالف سن داشتيم، 
ولي رابطه مان بسيار نزديك بود. چون پدرمان 
سن زيادي دارد، تا دو سال قبل از ازدواجم تمام 
كارهايم بر دوش آقا ميثم بود. ميثم همه چيز 
ما بود حاال كه ما از دس��تش داده ايم انگار همه 

چيزمان را از دست داده ايم. 
کدام رفتار يا حرف شهيد بيشتر روي 

شما تأثير گذاشته است؟
وقتي از چيزي ناراحت مي ش��دم، غالباً توصيه 
مي كرد زندگي را س��خت نگيريد و توكلتان به 
خدا باشد. بايد بگويم از ويژگي هاي بارز آقا ميثم 
ايمان بود و ايمانش فقط در كلمه ختم نمي شد، 
بلكه در عمل بود. واقعاً به اين آيه »يد اهلل فوق 
ايديهم«، دست خدا باالتر از همه دست هاست، 
ايمان داش��ت. براي همين در همه كارهايش 
قدرت برتر همه چيز را خ��دا مي ديد. آقا ميثم 
احترام خاصي براي پدر و مادر و خواهر و برادر 
بزرگ ترمان قائل بود. فكر هم��ه چيز هم بود. 
يادم مي آيد س��الي كه اعزام به سوريه زياد بود 
يك روز ميثم سراسميه به خانه آمد. يك پاكت 
در دس��تش بود كه درون آن پرچم گنبد امام 
حسين)ع( بود. چون من كسالت داشتم آن را به 
من داد و گفت: »براي تو آورده ام تا به بركت اين 

پرچم حالت خوب شود.« 
پاسخ ش�ما به کس�اني که قدر امنيت 
موج�ود در کش�ورمان را نمي دانن�د 

چيست؟
قبل از آن كه ميثم ش��هيد شود اين حرف هاي 
آزاردهن��ده ب��ود و هنوز ه��م ادام��ه دارد. من 
نمي گويم حاال كه برادر من ش��هيد شده داريم 
اين حرف ها را مي ش��نويم. ما هم��ه مي دانيم 
امنيت كش��ور به اين راحتي تأمين نمي شود. 
وقتي عده اي به دور از خانواده هايشان و به دور 
از رفاه و آس��ايش براي نظام زحمت مي كشند 
تا عده اي ديگر بتوانند به راحتي زندگي كنند، 
گفتن اين حرف ها دور از انصاف اس��ت. به نظر 
من در اين زمينه آگاه س��ازي و شفاف س��ازي 
خوبي صورت نگرفته اس��ت. اغلب كساني كه 
طعنه مي زنند آگاهي خوبي ندارند. نمي دانند 
در مرزهاي كشور ما چه مي گذرد و نمي دانند 
پاس��دارها و رزمنده ها چه زحماتي مي كشند. 
وقتي به بچه هاي شهدا نگاه كنيد واقعاً اين سؤال 
پيش مي آيد كه قيمت تنهايي آنها چقدر است؟ 
اين سؤال را كساني كه طعنه ها را مي زنند بايد از 

خودشان بپرسند. 

  مسعود عبداهلل زاده، فرزند شهيد
موقعي که بابا خواس�ت ب�ه مأموريت 
برود چه توصيه اي به شما و خواهرتان 

داشت؟
 از من خواست مادرم را اذيت نكنم. 

چه خاطره اي از بابا به ياد داري؟
سفر به مشهد و زيارت امام رضا)ع( به ما خيلي 
خوش گذشت. چون نمره هايم عالي بود، بابا آنجا 

برايم يك هديه خوب خريد. 

پس�رم در مراس�م پ�درش يونيفورم 
مدافع�ان حرم را پوش�يده ب�ود و در 
جل�وي تاب�وت پ�درش راه مي رفت. 
واقعًا فرزندانم با ديدن پيكر پدرشان 
صب�وري کردند. به خص�وص در مورد 
زينب واقعًا معجزه ش�ده بود. همانند 
اس�مش زينب وار رفتار مي ک�رد. در 
صورتي که به شدت وابسته پدرش بود

 فريده موسوي
متني که تقديم حضورتان مي ش�ود، دو خاط�ره از دو رزمنده دفاع مقدس اس�ت که 
وجه تش�ابه همگي آنها حضور در جبهه آن ه�م در دوران نوجواني اس�ت. اگر توجه 
داش�ته باش�يم که کش�ورمان در دفاع مقدس 36 هزار دانش آموز ش�هيد دارد، آن 
وقت اس�ت که به ارزش حضور نوجوان�ان در جبهه ه�اي دفاع مقدس پ�ي مي بريم. 
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