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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيدان عبدالرسول و ستار محمودي 

عبدالرسول را به امام حسين)ع( 
و ستار را به حضرت زينب)س( تقديم كرديم 
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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

  صغري خيل فرهنگ
محمد محمودي نورآبادي ش�اعر، نويسنده 
و روزنامه نگاري است که خودش را رزمنده 
جنگ نرم و فعال جبهه فرهنگي مي داند. وي 
تاکنون 20 کتاب در زمينه خاطره و داستان 
در حوزه دفاع مقدس منتش�ر کرده است و 
آثاري نيز در خصوص انقالب و بحران سوريه 
دارد.  با اين ش�اعر انقالبي همكالم شديم تا 
از دو برادر شهيدش عبدالرسول محمودي، 
ش�هيد عملي�ات بيت المق�دس3 و س�تار 
محمودي شهيد مدافع حرم برايمان روايت 
کند. اين رزمنده جبهه فرهنگي بر اين باور 
است که سخت ترين کار، جنگيدن در پشت 
خاکريز فرهنگ و عقيده است. گفت وگوي ما 
با محمد محمودي نورآبادي را پيش رو داريد. 

اه�ل کج�ا هس�تيد و ش�هدا در چ�ه 
خانواده اي تربيت شدند؟

ما اهل روست��اي مهرنجان شهرستان ممسني 
استان فارس هستیم. خان��واده شلوغي داریم. 
شش ب��رادر و دو خواهر با زندگ��ي روستایي-

عشایري که تل��خ و شیرین بسی��ار داشت. ما 
هم روستای��ي بودیم و هم عشای��ر. خرداد، تیر 
و م��رداد را در ه��واي ییالق بودی��م. جایي که 
شکل زندگي ع��وض مي شد. از ح��ال و هواي 
9ماه زندگي در خانه هاي خشت و گلي بیرون 
مي رفتیم و پاي چشم��ه اي و در دامنه تپه اي، 
سیاه چادر خود را برپا مي کردیم؛ سیاه چادري 
که مساحتش به 20مت��ر مربع هم نمي رسید، 
با این حال روزگار خ��وش مي گذشت. بهترین 
و شورانگیز ترین اتفاق ییالق ای��ن بود که نذر 
حضرت سیدالشه��دا )ع( را آنجا ادا مي کردیم. 
پدرم طبق وصیت پ��درش نصف بزغاله هاي نر 
هر سال را نذر کرده بود، یعني اگر ما 20 بزغاله 
نر داشتیم، 10 بزغاله نذر سیدالشهدا )ع(بود. 
قطعه زمین آبي براي برنج نذري هم داشتیم که 
آن را جد پدري نذر کرده بود. از دو، سه روز قبل 
از عاشورا من و برادرم عبدالرسول که دو سالي 
از من بزرگ تر بود، مي رفتی��م از جنگل هیزم 
مي آوردیم. یعني در سن هشت، 9سالگي، این 
کارمان بود. خوِد این هیزم آوردن دردسرهاي 
خودش را داشت. مخصوصاً وقتي باید هیزم ها را 
بار االغ مي کردیم، خیلي اذیت مي شدیم، اما یاد 
گرفته بودیم که این وظیفه ماست و باید انجام 
 دهیم. پدر خودش گرفت��ار کارهاي دیگر بود. 
مادر هم که فرقي نمي ک��رد در ییالق باشیم یا 
در روستا صبح زودتر از همه بیدار مي شد و شب 

دیرتر از همه مي خوابید. 
مادرهاي ایل هم��ه اینچنین بودن��د. خب به 
هر حال عاش��ورا، شور و ح��ال عجیبي داشت. 
یکمرتبه مثاًل هشت بزغال��ه را پدر و چند مرد 
آبادي سر مي بریدند. زن هاي آبادي، گوشت ها 
را تمی��ز و آم��اده مي کردند. کار پخ��ت و پز بر 
عهده آنها بود. دیگ هاي خورشت و پلو که روي 
اجاق ها ردیف مي شدند، بوي عطر برنج چمپاي 
عنبر بو، در آبادي مي پیچید. من و عبدالرسول 
مي رفتیم به آبادي هاي مجاور خبر مي دادیم که 
سر سفره حضرت سیدالشهدا )ع( حاضر شوند. 
برخي مي آمدند ناهار را همان پاي درخت هاي 
بید و گالب��ي وحشي و کنار سف��ره نوش جان 
مي کردند و تع��دادي هم ظ��رف مي آوردند و 
سهم شان از برن��ج و خورشت را ب��ه خانه هاي 
خود مي بردند. آن سر و صداي وقت تقسیم غذا 
خودش داستان شیریني مي شد. پیش مي آمد 

که براي خانواده ما چیزي ته دیگ ها نمي ماند 
با این وجود، همیشه براي ما خاطره خوشي بود 
و میل و اشتیاق به تکرارش داشتیم تا جایي که 
شهید ستار در وصیتنامه اش نوشت: »از پدر و 
مادرم تشکر ویژه دارم که از کودکي ما را با ذکر یا 
علي و نذر و نیاز به ساحت امام حسین )ع( بزرگ 
کردند و حب اهل بی��ت را از لحظه ورودمان به 

دنیا در دلمان نهادینه کردند...«
به هر حال روزگار بر ما اینچنین گذشت و بچه ها 
در چنین خانواده اي تربیت شدند و رشد کردند. 
ما ندیدیم پدر و مادرمان لقمه اي نان شبهه ناک 
وارد زندگي کنند. ندیدیم طمع به مال و زندگي 
کسي داشته باشند. آنه��ا یادمان دادند که باید 

کار کنیم تا زیر منت کسي جز خدا نباشیم. 
در ح�ال و ه�واي زندگي روس�تايي و 
عشايري، چطور با انديشه هاي حضرت 

امام آشنا شديد؟
ما در روستا بودی��م، لذا فعالی��ت خاصي نبود 
که کسي انجام دهد. فقط ی��ادم مانده که یک 
روز پدر از پله هاي باالخان��ه خودش را به ایوان 
رساند  و آرام از جی��ب باراني شکالتي اش یک 
عکس بی��رون آورد و به ما نش��ان داد. مبهوت 
نگاهش مي کردی��م که گف��ت: »عکس آقاي 
خمیني است... حواستون باشه امنیه ها بو ببرن 
بدبختیم.« من و عبدالرس��ول به خاطر عکس 
دعوایمان شد. مادرم به عک��س نگاه مي کرد و 
صلوات مي فرستاد. عکس ه��ا را معلم جواني از 
اردکان ف��ارس آورده و یکي از آنه��ا سهم پدر 
شده بود.  روزي که در دي ماه سرد 57 پاسگاه 
ژاندارمري محل را جمع کردند و بار یک کامیون 
زدند و بردند، ما بچه ه��ا از پشت بام ها نظاره گر 
بودیم و ل��ذت مي بردیم. وحشت��ي که مردم از 

ژاندارم ها داشتند، قابل وصف نبود. 
بعد از انقالب چه کرديد؟ خاطره اي از 

آن روزها داريد؟
انقالب که پیروز شد، ک��الس دوم ابتدایي را در 
یکي از اتاق هاي کوچک من��زل مرحوم کهزاد 
عسک��ري درس مي خواندیم. معل��م ما مرحوم 
سرتیپ عربزاده بود. همه ش��وق و ذوق ما پاره 
کردن درس هاي ض��د دیني و شاهان��ه و البته 
سبک کردن حج��م کتاب ها ب��ود. ابتداي هر 

کتاب عکسي از شاه بود که ما اینها را مي کندیم 
و چشم هایش را در مي آوردیم. یا جمع مي شدیم 
شاه را اعدام مي کردی��م. کوچه هاي آبادي پر از 
تصاویر لگد شده شاه بود. کاغذهاي سیاهي که 
همراه با برگ هاي خشک به ای��ن سو و آن سو 
کشیده مي شدند. بعد از آن البته موج انقالب به 
شکل پر رنگ تري وارد روستا شد و مشکالت و 
کدورت هایي به وجود آورد. آدم هاي نوکیسه و 
بي بنیه خیلي در آن سال ها به انقالب لطمه زدند. 
مخصوصاً نوکر ارباب هایي که براي اثبات خود 
به انقالبي ها پرده دري مي کردند و براي تحقیر 
ارباب هاي دیروز خود، به ه��ر شیوه و شگردي 
متوسل مي شدند. مث��اًل چون م��ادر ما دختر 
کدخداي مهرنجان بود، برخي از سر احساسات 
و برخي هم از سر همان بي بنیه بودن مرتب آزار 

و اذیت مي کردند. رو در رو و چشم در چشم علیه 
ما شعار مي دادند و فحاشي مي کردند. 

جن�گ چگون�ه وارد خان�ه و زندگ�ي 
روستايي – عش�ايري تان شد و اولين 

رزمنده خانه تان چه کسي بود؟
پ��در مجالي براي جبه��ه رفتن نداش��ت. بهار 
62بود که برادرم عبدالرسول به اتفاق تعدادي 
از همکالسي ها عزم رفتن کرد و البته از سن و 

سالش ایراد گرفتند و به خانه برگشت. 
 دوستانش لطفعلي محمودي، سجاد کرمي و 
یعقوب عسکري را یادم مانده است. رفته بودند 
سپیدان و ثبت نامشان نکرده بودند. عصري که 
برگشتند، عبدالرسول یک بلوز بسیجي کهنه 
تنش ب��ود. لطفعل��ي با خ��ط نستعلیق، پشت 
پیراه��ن خاک��ي عبدالرسول نوشته ب��ود: »یا 
زیارت یا شهادت... مسافر کربال«. بزرگ ترهایي 
مثل عمو ماشاءاهلل مي خواندند و مي خندیدند. 

عبدالرس��ول اما گریه مي کرد. س��ال بعد از آن 
که در تربیت معلم آب باری��ک شیراز پذیرفته 
شد، موفق شد به جبهه ب��رود. وقتي برگشت، 
به وعده اش عمل ک��رده و برای��م پوتین نمره 
پنج آورده ب��ود. آنقدر خودخوري ک��ردم و به 
آب و آتش زدم تا باالخ��ره در پاییز 65 نوبت به 
من هم رسی��د و رفت��م در دو عملیات کربالي 
چه��ار و پنج شرک��ت ک��ردم. عبدالرسول هم 
دیگر هر سال سه م��اه را مي رفت. در والفجر 8 
شیمیایي شد. تابست��ان 66 را در خط شلمچه 
بود و زمستان همان سال باز ب��ه جبهه رفت و 
درعملیات بیت المقدس3 در قل��ه گوهجار به 

شهادت رسید. 
خبر ش�هادت عبدالرس�ول را چطور 

شنيديد؟
هم خبر شهادت عبدالرس��ول را در سال 66 و 
هم خبر شهادت ستار را در سال 94 اول خودم 
دریافت ک��ردم.  حدود سه روز مان��ده به عید، 
مرخصي گرفتم و به روستا رفتم. قرار بود بعد از 
عید ما هم اعزام شویم. دقیق یک روز مانده به 
عید غروب رفتم انباري تا دنبال یک کتاب بگردم 
که با سر و صداي مادرم، دویدم تو ایوان. دیدم 
مادرم در حیاط بي تابي مي کند. رفتم و علت را 

پرسیدم. گفت: »همه اومدن جز کاکات!«
 دوستان برادرم هم��ه آمده بودن��د و این ما را 
نگران ک��رد. رفتم از آنها جویا ش��دم. نهایتش 
شد اینکه عبدالرسول مجروح شده و... خالصه 
فردایش که روز عید 67 بود با پسرعمویم بهروز 
و فامی��ل دیگري به ن��ام ابراهیم ب��ا موتور 40 
کیلومتر زدیم رفتیم شهر نورآباد و آنجا ابراهیم 
حقیقت ماجرا را به من گفت. با من قرار گذاشتند 
که فعاًل به روي خود نیاورم. در مسیر برگشت 
به روستا من پشت سر بهروز گریه هایم را کردم. 
سخت ترین جاي کار این بود که من تا هفت روز 
بعد از عید راز شهادت عبدالرسول را در دلم نگه 
داشتم. جز خانواده که البته آنها هم مردد بودند، 
بقیه آبادي همه از شه��ادت عبدالرسول باخبر 
بودند. برادرم��ان عباس کوچک ب��ود و مرتب 
بهانه عبدالرسول را مي گرفت. در خلوت خودم 
گریه مي کردم و آن هفت، هشت روز، 20 سال 
روح مرا پیر کرد. عبدالرسول متولد 47 بود و24 
اسفند 66 در عملی��ات بیت المقدس3 شهید 
شد. رست��ه اش آر پي جي بود. ب��رادرم با شروع 
عملی��ات در قله  برف پوش گوهج��ار در حالي 
که سه موشک به سم��ت دشمن شلیک کرده 
و در تدارک چهارمین شلیک بود با اصابت تیر 
مستقیم شهید  شد. عبدالرسول به صورت مداوم 

یک سال در جبهه حضور داشت. 
شهيد مدافع حرم خانه تان سال ها بعد 
خط جهاد برادر ش�هيدش را در پيش 
گرفت و راهي ميدان مقاومت ش�د. از 
شهيد ستار محمودي  برايمان بگوييد. 
ستار متول��د س��وم خ��رداد 1354 در ییالق 
خاک دانه بود. دانش آموخته ادبیات فارسي از 
دانشگاه دولتي شیراز، مقام آور در چندین رشته 
ورزشي  از جمله ژیمناستیک، شنا ، تکواندو... و 

ارشد مدیریت از دانشگاه قشم داشت. 
چطور شد اين مسير را انتخاب کرد؟

برادرم ستار در وصیتنامه  اش به این نکته اشاره 
مي کند و مي نویسد: »از روزي که برادر بزرگمان 
در دفاع مقدس شهید شد، یک لحظه برادرانش 
را رها نکرده است. دستمان را گرفته و در مسیر 
والیت تا به این ج��ا کشانده اس��ت و شما هم 
همیشه به این موضوع واقف بودید. بنابراین راه 

پدر با چشم هاي گريان به ما گفت: »اگه 
الزم شد بازم بريد سوريه ...« و مادر هم 
در لحظه هاي وداع کنار تابوت نشست 
و دس�ت ها را باال برد و گف�ت: »خدايا 
عبدالرسول را براي امام حسين)ع( و 
ستار را براي حضرت زينب)س( دادم، 
خدايا! به من همان صبري را بده که به 
حض�رت زينب)س( عناي�ت کردي.«
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ما راه او است و از خدا مي خواهم مثل او بهترین 
م��رگ را که همان شه��ادت اس��ت، نصیبمان 
کند...« ستار چه از نظر روح��ي و ایماني و چه 
از لحاظ جسمي براي چنی��ن روزهایي ساخته 

شده بود. 
براي اعزام مشكلي نداشت؟

ستار پاسدار نیروي دریایي سپاه بود و در منطقه 
پنجم ندسا فرماندهي پدافند هوایي را بر عهده 
داش��ت. از زمان ش��روع بحران سوری��ه دنبال 
مأموریت سوریه ب��ود تا اینک��ه در 27 آبان ماه 
94 توانست با تالش موافقت فرمانده مستقیم 
خود را بگی��رد. آن روز به من زن��گ زد و با شور 
و حال وصف نشدني خداحافظي کرد. آنقدر از 
آن توداري و درونگرایي بیرون آمده و روح خود 
را عریان کرده بود که تردی��د نداشتم او شهید 
خواهد شد. به همین دلیل تماس که قطع شد، 
از منزل بیرون زدم و پشت فرمان نشستم شهر را 

گشتم و دل سیر گریه کردم. 
چطور خانواده را ب�راي اعزام و دفاع از 

حرم راضي کرد؟
 بچه هایش در بن��در لنگه بودن��د. خانمش که 
آماده بود، یعني ستار او را خوب آماده کرده بود. 
پسرش ابوالفضل پنج ساله بود و چندان جدي 
نمي گرفت. زهرا خانم ام��ا خیلي پشت سرش 
گریه کرده بود. از خانواده فقط مادر نمي دانست 

ستار سوریه رفته است. بقیه همه آمادگي روحي 
و قلبي داشتیم. به مادر گفتیم ستار عراق است. 
از شاخصه هاي اخالقي شهيد بگوييد. 

برادرم ستار کین��ه به دل نمي گرف��ت و تواضع 
داشت. منیت در کارش نبود. هواي فقرا را خیلي 
داشت. مثالً براي یک خانواده کپرنشین در حاشیه 
شهر لنگه پول جمع کرد، خانه ساخت و حتي کولر 

نصب کرد. حتي برایشان شناسنامه گرفت. 
چ�ه م�دت در جبه�ه س�وريه حضور 

داشت؟
28آبان راهي ش��د و 16 آذر 1394شهید شد، 

یعني 18 روز بیشتر در سوریه حضور نداشت. 
نحوه شهادت ايشان چگونه بود؟

اتفاقاً در دو سفري که به سوریه داشتم، تا نزدیکي 
محل شهادت ستار رفتم. چون خود آن منطقه 
دست تکفیري ها بود. در شهرک الحمره و جنوب 
حلب شهید شد. ستار از صبح روز 16آذر قبضه 
توپ 23 را مشرف بر شهرک در مکاني به نام باغ 
مثلثي مستقر کرده بود. عملیات عصر با تصرف 
الحمره تمام شده بود و ست��ار با سه همرزمش 

شهید روح��ي ، شهید عل��ي اصحابي و محسن 
مریدیان سوار بر تویوتا به طرف شهرک تصرف 
شده حرکت کرده بودند. سر یک دو راهي، شهید 
روحي که پشت فرمان ماشی��ن بود، یک نیش 
ترمز مي زند و ظاهراً اینطور که محسن مریدیان 
تنها شاهد و بازمانده آن ماجرا مي گوید، موشک 
در همان لحظه از دامنه جبل القلود روي خودرو 
قفل مي شود و ستار همراه علي اصحابي و حبیب 

روحي به شهادت مي رسند. 
چگون�ه در جري�ان ش�هادتش ق�رار 

گرفتيد؟
یک هفته قبل از شه��ادت، از حلب به من زنگ 
زد. گرم احوالپرسي بودیم ک��ه تلفن قطع شد، 
یعني درست شبیه همان قصه سال 66 و برادر 
بزرگ ترم عبدالرس��ول. دیگر زنگ ن��زد. برایم 
مسجل بود ک��ه برگشتي در ک��ار ستار نیست. 
براي همین وقتي صبح هفدهم آذر آقاي دکتر 
عسکریان از هم والیتي ها و همکاران ستار به من 
زنگ زد و خبر را داد، هرچند دست و پایم را در 
دقایق اول گم کردم اما بعد از آن رفتم منزل وضو 

گرفتم و دو رکعت نماز شکر به جاي آوردم. 
والدينت�ان چط�ور با ش�هادت دومين 

فرزندشان کنار آمدند؟
 خانواده منطقي تر از حادثه س��ال 66 برخورد 
کردند. دلیلش هم این بود که سطح آگاهي همه 

بیشتر ش��ده بود. همان شب پ��در با چشم هاي 
گریان به ما گفت: »اگه الزم شد بازم برید سوریه 
...« و مادر هم در لحظه ه��اي وداع کنار تابوت 
نشست و دست ه��ا را باال برد و گف��ت: »خدایا 
عبدالرسول را براي امام حسی��ن)ع( و ستار را 
براي حض��رت زین��ب)س( دادم، خدایا! به من 
همان صبري را بده که ب��ه حضرت زینب)س( 

عنایت کردي.« 
اينطور که از کالم ش�ما متوجه شديم، 
ش�هيد مداف�ع ح�رم خان�واده ش�ما 
وصيتنامه داش�ت. پيام اصلي وصيت 

شهيد ستار چه بود؟
بله، وصیتنامه ایشان دو فراز درخشان دارد که 
یکي توصیه به حجاب و دیگري والیت پذیري و 

خاصه ارادت به مقام معظم رهبري است. 
ش�ما امروز در جبهه فرهنگي فعاليت 
داري�د، خودت�ان را موظف ب�ه حضور 

مي دانيد يااحساس دين مي کنيد؟
بنده رنج کشیده و جنگ دیده و کار کرده ام. از 
کار کشاورزي، دام��داري، برقکاري و لوله کشي 
آب گرفته تا بنای��ي ، دیوارچیني و کاشي کاري 
تجربه هایي دارم، اما سخت ترین کار، جنگیدن 
در پش��ت خاکری��ز فرهن��گ و عقی��ده است. 
شب هایي هست ک��ه از شدت نگران��ي خوابم 
نمي برد. مخصوصاً وقتي جهالت نوین را در گفتار 
و نوشتار کساني مي بینم که مثل کف روي آب، 

سرگردان هستند. 
و سخن پاياني؟ 

همیشه ناگفته ها از گفته ها بیشترند اما چه باید 
که این دنیاي کوچک، گنجایش همه گفته ها 
را ن��دارد. پس ش��رح این هج��ران و این خون 
جگر/ ای��ن زمان بگذار تا وقت دگ��ر... از شما و 
همکارانتان در روزنامه متعهد و خوب »جوان« 

تشکر مي کنم. 

ب�رادرم س�تار در وصيتنام�ه  اش 
مي نويسد: »از روزي که برادر بزرگمان 
در دف�اع مق�دس ش�هيد ش�د، يک 
لحظ�ه برادرانش را رها نكرده اس�ت. 
دس�تمان را گرفته و در مسير واليت 
تا به اين جا کش�انده اس�ت و شما هم 
هميش�ه به اين موضوع واقف بوديد. 
بنابراي�ن راه م�ا راه او اس�ت و از خدا 
مي خواهم مث�ل او بهترين مرگ را که 
همان شهادت است، نصيبمان کند...«


