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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
اين بار هم راهي اس�تان البرز مي شوم تا با مادر 
ش�هيدان فرهنگ و فري�دون )احمد( محمدي 
همكالم شوم. مادري که عمليات کربالي 5 را به 
خوبي به ياد مي آورد. عملياتي که هر دو فرزندش 
در آن به شهادت رسيدند. کمي پيش تر از عمليات 
کربالي 5، فرهنگ راهي مي شود و از آنجا براي 
برادرش فريدون نامه مي نويس�د که برادرجان 
بلند شو بيا جبهه، ببين اينجا چه خبر است؟ بيا تا 
بعدها دلت نسوزد و حسرتش را نخوري. با ديدن 
دس�تخط فرهنگ، فريدون هم راهي مي شود. 
عمليات کربالي5 آغاز مي شود و فرهنگ گوي 
سبقت را از برادرش مي ربايد و در تاريخ 24 دي 
ماه 65 به شهادت مي رسد. فريدون که از شهادت 
برادر بي اطالع بود و در رزم، بعد از چند روز يعني 
در 6اسفند ماه 65 به شهادت مي رسد و به ديدار 
برادرش نائل مي شود. خبر شهادت فريدون خيلي 
زود تر از خبر شهادت فرهنگ به خانه مي رسد. 
مادر که نمي دانس�ت فرهنگ هم ش�هيد شده 
است، اصرار مي کند پيكر را نگه دارند تا فرهنگ 
در مراسم تشييع برادرش حاضر باشد. در نهايت 
فريدون تدفين مي ش�ود و بعد از کمي پيگيري 
خبر ش�هادت و مفقوداالثري فرهنگ مي رسد 
و اين می شود آغاز هش�ت سال چشم انتظاري. 

    
کمي از خودت�ان بگويي�د. مي خواهيم از 
خانواده اي بدانيم که دو فرزندش را تقديم 

کرده است. 
من فاطمه زرندي مادر شهیدان فرهنگ و فریدون 
محمدي، اهل تهران و ساکن کرج هستم. فرهنگ 
متولد 46 و فریدون متولد 48 بود. داراي سه دختر 
و سه پسر هستم. همسرم کارمند برق تهران بود و ما 
سال 44 ازدواج کردیم و هفت سال در منزل پدري ام 
در کنار دیگر اعضاي خانواده ام زندگي کردیم. سال 
45 اولین فرزندم به دنیا آمد. فرهنگ کالس پنجم 
بود و فریدون کالس س��وم که م��ا از تهران به کرج 
آمدیم. پدر بچه ها اعتقاد زیادي به رزق حالل داشت. 
تنها درآمدش همان حقوق کارمندي بود و با همان 
گذران زندگي مي کردیم. همسرم عالقه زیادي هم 
به ورزش کشتي داشت. هم خودش مي رفت و هم 

بچه ها را به باشگاه رضي سیدخندان مي برد. 
ش�ايد يك�ي از دالي�ل حض�ور بچه ها در 
جنگ را بتوان در ريشه انقالبي خانواده ها 
جس�ت وجو کرد. خانواده ش�ما در دوران 

انقالب فعاليتي داشتند؟
همسرم مخالف رژیم شاهنشاهي بود. مي گفت به 
مردم خدمت نمي کند. همسرم قبل از آغاز انقالب 
در ته��ران در برنامه هاي انقالبي س��هیم بود و زیاد 
فعالیت مي کرد. از همان س��الي که ازدواج کردیم 
همسرم رساله امام را داش��ت و مقلد امام بود. اسم 
امام خمیني از ابتدایي ترین روز هاي شروع زندگي 
مش��ترک مان در می��ان خانواده مان ب��ود من هم 
مخالفتي با فعالیت هایش نداشتم  و  کنارش بودم. 
خوب یادم است ماه مبارک رمضان بود. افطار کردیم 
و براي خواندن نماز به مسجد رفتیم، بعد از نماز دیدم 
که فریدون آمد پشت درِ مسجد، با هم برمي گشتیم 
که س��اواکي ها ریختند بین مردم. م��ن و فریدون  
داخل پارکینگ پنهان شدیم. قلب فریدون به تپش 
افتاده بود، به او دلداري دادم و گفتم نترس مادر االن 
مي روند و ما هم به خانه برمي گردیم. بعد از رفتن شان 
من و فریدون با هم رفتیم. همسرم هم که بیرون از 
منزل بود با پس��رم فرهنگ به خانه آمدند. همسرم 
صبح بس��م اهلل مي گفت و از خانه بیرون مي رفت و 
شب مي آمد. قرار بود امام خمیني )ره( به ایران بیاید 
که پنج روزي همسرم به خانه نیامد و ما از او بي خبر 
بودیم. مادرم به من گفت بهتر است بروي اداره اش و 
پیگیرش شوي خدایي نکرده اتفاقي برایش نیفتاده 
باشد. من و فرهنگ با هم به اداره برق رفتیم. از در که 
وارد شدیم رئیس همسرم، فرهنگ را شناخت و گفت 
چه شده؟ گفتم پدر بچه ها پنج روزي است به خانه 
نیامده است. ایشان که مي دانست جریان چیست و 
همسرم کجاست! لبخندي زد و گفت مطمئني پنج 
روز است. بعد همس��رم را که زیرزمین همان اداره 

مشغول چاپ اطاعیه و پیگیري امورات استقبال از 
امام بود، صدا کرد. تا همسرم چشمش به ما افتاد رو 
به پسرم فرهنگ کرد و گفت خودت که مي توانستي 
بیایي براي چه مادرت را به اینجا آوردي؟ فرهنگ 
هم گفت مادر من را به اینجا آورد. رئیس ش��ان که 
شاهد بود گفت چه خبرت است؟! پنج روز به خانه 
نرفتي و از شما بي خبر بودند نگران شده اند! بعد ما 
به خانه برگشتیم. ظهر که شد همسرم به خانه آمد و 
فقط مي خندید ما هم مي خندیدیم. من و بچه ها در 
این دوران کنارش بودیم. تا اینکه به امید خدا انقالب 

به پیروزي رسید. 
با آغاز جنگ روحيه انقالبي اهل خانه تان 
آنها را اين بار راهي ميدان جهاد کرد، اولين 

رزمنده خانه تان که بود؟
زماني که جنگ ش��روع ش��د همس��رم که تقریباً 
42سال داش��ت، لباس رزم بر تن کرد و راهي شد. 
ابتداي جنگ ما در نارمک زندگي مي کردیم. ما سال 
1360به نارمک آمدیم. همسرم مرتب اعزام مي شد 
و مي رفت. از همان محل کارش هم اعزام مي ش��د. 
سال 1364رفت و شش ماه در جبهه بود و بعد آمد 
و سپس به پایگاه شهید نیري رفت و در این پایگاه 

مشغول فعالیت شد. 
بع�د از پدر کدامي�ک از بچه ه�ا به جبهه 

رفتند؟
بعد از همسرم فرهنگ رفت. آن زمان اول دبیرستان 
بود که گفت مي خواهم به جبهه بروم. بعد از گذراندن 
دوره آموزش��ي الزم راهي جبهه شد. ایشان همراه 
معلم پرورشي ش��ان به جبهه رفت. من با رفتنش 
مخالفت نکردم. یک روز آمد و گفت من دارم جبهه 
مادر مي روم! پدر هم رضایت داده اس��ت. فرهنگ 
از آن دس��ت بچه ها بود که اگر مي خواست کاري را 
انجام بدهد مي داد. آن زم��ان برق کاري مي کرد. از 
پایگاه مقداد تهران اعزام شد. به پدرش مي گفت بابا 
این راهي است که ما باید برویم اما اگر شهید شدم به 
بنیاد شهید نروید و بگویید من این را مي خواهم من 
آن را مي خواهم. خدا یک جاني به ما داده است، هر 
طور بخواهد از ما خواهد گرفت. براي رفتن به جبهه 
با پدرش خیلي صحبت و ایشان را راضي کرد. تا من 
مي خواس��تم حرف بزنم، بغض گلویم را مي گرفت. 

مي گفت بغض نکن مادر گلو درد مي گیري، کسي 
نیست تو را دکتر ببرد. پس��رم فرهنگ براي اینکه 
به من ق��وت قلب بده��د، از من تعری��ف مي کرد و 
مي گفت مادر من نمونه است. نمونه یک زن کامل و 
صبور است. با این صحبت ها مي خواست کم نیاورم 

و بي تابي نکنم. 
چه مدت در جبهه حضور داشت؟

 از ابتداي دبیرستان در جبهه بود. اولین منطقه اي که 
رفت، سوسنگرد بود و وقتي آمد من گفتم در جبهه 
چه مي کني؟ گفت من تخریبچي هستم. شش ماه 
هم دوره دیدم. مي گفتم یعني چه؟ مي گفت از این 
سنگر به آن سنگر وس��یله مي برم. بعد از شهادتش 
متوجه شدم که کار تخریبچي در جبهه چیست؟! به 
همرزمانش مي گفتم فرهنگ به من اینطور گفته بود! 
اما آنها مي گفتند پسر شما خنثي کننده مین بوده 
و دوره هاي الزم این کار را هم دیده بود. سه سال در 

جبهه حضور داشت. 
 به مرخصي هم مي آمد؟

فقط همان زماني که ترکش به پشت پایش خورده 
بود به خانه آمد و با اینکه 45 روز مرخصي داشت فقط 
پنج روز ماند، اما نامه هایش مرتب از جبهه برایمان 
مي آمد. وقتي ترکش به پشت پاهایش اصابت کرده 
بود او را بیمارس��تان یوس��ف برده بودند، پرس��تار 
نمي توانست خودش پنس را بردارد فرهنگ خودش 
ترکش ها را از پاهایش جدا ک��رده بود. همان زمان 
یکي از همس��ایه هاي ما اتوبوس خریده و نذر کرده 
بود اهالي محل را با اتوبوس به مشهد ببرد. فرهنگ با 
همان پاي مجروحش همراه با اهالي محل به مشهد 
و به پابوس امام رضا )ع( رفت. بعد از سه روز از مشهد 
آمد و رفت راه آهن خانه خواهرش فرشته. سوغاتي او 
را داده بود و گفته بود سوغاتي هاي مادر را هم خودت 
به دستش برسان. من از همین جا مي خواهم جبهه 
بروم. خواهرش گفته بود حاال برو دیدار مادر از مشهد 
آمدي. گفته بود بعداً مي آی��م و مادر را مي بینم که 
دیگر نیامد. عملیات کربالي5 بود. ما او را براي زیارت 
مشهد بدرقه کرده بودیم اما او به مشهد شهدا رفت و 
شهید شد. فرهنگ عاشق فرماندهان شهیدي مثل 
همت و زین الدین بود و مي گفت مي خواهم با آنها 

همرزم و همسنگر باشم. 

کمي از خصوصيت او برايمان بگوييد. چطور 
فرزندي براي شما بود؟

او خیلي درسخوان بود، نمراتش عالي بود. همیشه 
به خواه��ر و برادرهایش مي گفت باید س��رکالس 
درستان را خوب متوجه شوید. مي گفتم مادر بنشین 
درس و مشق هایت را بنویس! مي گفت باید داخل 
کالس، درس را ی��اد گرفت. نم��ره اي کمتر از 19 
هم در کارنامه اش نداش��ت. وقتي هم که در جبهه 
حضور داش��ت درس های��ش را مي خواند و مي آمد 
امتحاناتش را مي داد و مجدداً ب��ه جبهه مي رفت. 
یک بار گفت��م مادرجان! مملک��ت دکتر، مهندس 
مي خواهد. مي گفت مادر من کارگرم. من نه دکترم 

نه مهندس! جنگ هم تمام شود و برگردم مي خواهم 
یک کارگاه راه بیندازم یا در مغازه اي کارگري کنم. 
گفتم پس حاال چرا جبهه م��ي روي؟ گفت جبهه 
تکلیف و وظیفه شرعي من است. اخالق بسیار نیک 

و پسندیده اي داشت. 
برادرش فري�دون چه زماني ب�ه او ملحق 

شد؟
فریدون مدتي بعد از فرهنگ راهي ش��د و در چند 
عملیات هم حضور داشت اما در بحبوحه عملیات 
کربالي 5 پیش ما ب��ود که فرهنگ از جبهه برایش 
نامه نوشت که بلند ش��و بیا جبهه، ببین اینجا چه 
خبراست؟ بیا بعداً و حسرتش را مي خوري. بیا پیروز 
مي شویم و بعد دلت مي سوزد که چرا تو در عملیات 
نبودي! فریدون هم راهي ش��د. بعد از شهادتشان 
همرزم هایش��ان آمدند و برایم از دیدار این دو برادر 
در کربالي 5 گفتند. فریدون وقتي جبهه بود، برایم 
نامه مي نوشت. نامه به نام »احمد محمدي« مي آمد. 
بعد که او را دیدم گفتم چرا در نامه هایت سر به سر 
من مي گ��ذاري و نام خ��ودت را »احمد محمدي« 
مي نویس��ي؟ گفت نه مامان اینج��ا بچه ها به من 
مي گویند احمد! مي گویند اسم فریدون را تغییر بده. 

من هم اسمم را گذاشتم»احمد محمدي.«
از آخرين وداع ت�ان با فري�دون بگوييد. 

جدايي برايتان سخت بود؟
آخرین باري که مي خواست برود، گفتم که باید از زیر 
قرآن ردت کنم! کنار قرآن به نیت دو طفالن مسلم 
پولي کنار گذاشته بودم. فریدون آن پول را برداشت 
و داخل جیبش گذاشت. گفتم مادر این پول براي دو 
طفالن مسلم است! خندید و گفت مادر یک طفلت 
که درجبهه است، یک طفل دیگرت که من هستم و 
دارم مي روم. بعد با لبخند، پول را گذاشت روي قرآن 
و رفت. از زیر قرآن ردش ک��ردم تا آمدم همراهش 
بیرون از خانه بروم اجازه نداد و گفت مادر بیرون نیا، 
نمي خواهم همسایه ها ببینند و به تو طعنه بزنند که 
یکي را به جبهه فرستادي و حاال پسر دیگرت را راهي 
مي کني؟ خواهش کرد و از من خواست همراهش 
نروم. من هم نمي خواس��تم دلگیر شود حرفش را 
گوش کردم. بعد گفت بعدازظهر ما را از میدان شهدا 
بدرقه مي کنند بیا آنجا و آن میدان را براي استقبال 
از رزمنده ها پر کنید تا چشم دشمن کور شود. همه 
کارهایم را انجام دادم و بعدازظهر میدان شهدا رفتم. 
کنارش بودم و حرف مي زدم. راه مي رفت همراهش 
راه مي رفتم، مي نشست مي نشستم. همانجا شعري 

به ذهنم آمد که او مي دوید و من مي دویدم... 
گويا ه�ر دو ب�رادر در کربالي5 آس�ماني 

شدند؟ 
بله، فرهنگ و فریدون هر دو در عملیات کربالي5 به 
شهادت رسیدند. فرهنگ چند روز زود تر از فریدون 
شهید ش��ده بود، اما نه به ما اطالع داده بودند و نه 
پیکرش را براي ما آوردند. فریدون که بعد از فرهنگ 
شهید شد، از شهادت برادرش در کربالي5 بي اطالع 
بود. ابتدا هم خبر ش��هادت فریدون را به ما دادند و 
من از دوستانش خواستم به فرهنگ اطالع بدهند 
که برادرش فریدون در کربالي5 به شهادت رسیده 

است. با خودم گفتم فردا فرهنگ مي آید و برادرش 
را از من مي خواهد. این دو برادر خیلي با هم رفیق و 
دوست بودند اما دامادم اصرار داشت که اجازه بدهید 
ابتدا مراس��م تدفین فریدون را انج��ام بدهیم بعد 
برویم سراغ فرهنگ. گویا ایشان از شهادت فرهنگ 
مطلع بود. ما مراس��م فریدون را برگ��زار کردیم اما 
وقتي خبري از فرهنگ نشد، پدرش براي پیگیري 
وضعیتش به جبهه رفت. بعد از کمي پرس و جو به 
پدرش گفتند فرهنگ در جزیره ماهي شهید شده 
اما مفقوداالثر است. فرهنگ هشت سال مفقوداالثر 
بود. فرهنگ و فریدون همچون دو کبوتري بودند که 
با یک بال به سمت خدا پرواز کردند. 24دي ماه 65 

فرهنگ و 6اسفند 65 فریدون به شهادت رسید. 
س�ال هاي چش�م انتظ�اري را چط�ور 

گذرانديد؟
پیکر فریدون آمد و پیکر فرهنگ جا ماند تا به افتخار 
مادر شهید مفقوداالثر بودن هم نائل شوم. او هشت 
سال مهمان حضرت زهرا )س( بود. گاهي همسرم 
بیرون مي رفت و بعد ک��ه به خانه مي آمد، مي گفت 
همسایه مان مي گوید صداي پس��رت فرهنگ را از 
رادیو عراق شنیدیم. مي گفتم حاجي دل نبند به این 
صحبت ها ما بچه ها را در راه خدا داده ایم، ما را نزد خدا 
شرمنده و عاجز نکن. آن هشت سال خیلي سختي 
کشیدم. همیشه بعد از اینکه حاجي سر کار مي رفت، 
دِر حیاط را باز مي گذاشتم. همسایه ها مي دانستند 
که من در را ب��راي چه باز مي گذارم، مي خواس��تم 
فرهنگ که مي آید در خانه باز باشد و با هر بار شنیدن 
صداي در دلم آشوب نش��ود که چه کسي پشت در 
است. بعد از هشت سال یک بار از اخبار شنیدم که 
تعدادي از شهدا تفحص شده اند، با راهنمایي یکي از 
همسایه ها به بنیاد شهید رفتم تا پیگیر شوم. آنها هم 
گفتند نه خبري نیست اگر خبري باشد ما به شما 
مي گوییم. گویي پیکر فرهنگ شناسایي اما باز هم 
ناپدید شده بود. یعني مشخص نبود کجا فرستاده 
شده است. وقتي پیکر ش��هدا مي آید و براي طواف 
به مرقد امام مي برند آنجا پالک ها کنده مي شود و 
مي افتد. در این میان یکي از بستگان ما که خودش 
هم خواهر شهید است نام فرهنگ محمدي را روي 
یکي از تابوت ها مي بیند و بعد به پدرش مي گوید من 
اسم فرهنگ را روي تابوت دیدم، اما نوشته از پایگاه 
مقداد. بعد از پیگیري مي گویند بله فرهنگ از پادگان 
اعزام شده است. آنها هم به دامادم مي گویند. او دو روز 
در معراج شهدا بوده و دنبال پیکر فرهنگ مي گشته 
که به او مي گویند ما یک شهید داریم که رفته ورامین 
شمرون و شاه عبدالعظیم آمده اما فعالً خانواده اش را 
پیدا نکردیم. دامادم تا نوشته داخل  تابوت را مي بیند 
مي گوید این شهید ماست من این را مي برم که در 
نهایت دامادم ابتدا به همسرم و بعد به من مي گوید. 
پدر بچه ها تا مي ش��نود  مي گوید خدایا شکرت از 
چشم انتظاري درآمدیم. دیگر گوشم را به صداي در 
و زنگ خانه امید نمي کنم. درنهایت با همراهي بنیاد 

شهید پیکر پسرم فرهنگ را در آغوش کشیدم. 
خودت�ان ه�م در دوران جن�گ فعاليتي 

داشتيد؟
آن زمان ما هم در پش��ت جبهه فعالیت داش��تیم. 
مي نشس��تیم، مي دوختیم و مي بافتیم. درمیدان 
سپاه کرج یک سوله زده بودند که بسیار بزرگ بود 
و سر و ته نداشت. خانم هایي که در ستاد پشتیباني 
فعالیت مي کردند هر کاري از دستش��ان بر مي آمد 
انجام مي دادند. امروز گاهي با خودم به آن روزها فکر 
مي کنم، روزهایي که این همه آجیل و نقل و پسته 
و همه و همه را بس��ته بندي مي کردیم اما یک دانه 
هم داخل دهانمان نمي گذاشتیم. آنقدر اهل رعایت 
حالل و ح��رام بودیم. گاهي ه��م  آش مي پختیم و 

مي فروختیم و پولش را به جبهه مي دادیم. 
در پايان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

هر چند بچه هایم فرهنگ و فریدون من را دلداري 
مي دادند و مي گفتند مادر ما شیرزن است، اما آنچه 
در دلم مي گذشت قابل وصف نبود. ان شاءاهلل تابع 
امام خامنه اي باشیم و از خدا بخواهیم راهي که شهدا 
رفتند را ادامه دهیم. امیدوارم چشم دل همه چشم 
انتظاران ش��هداي مفقوداالثر به دیدار فرزندانشان 

روشن شود. 

وقت�ي خب�ري از فرهن�گ نش�د، 
پدرش براي پيگيري وضعيتش به 
جبهه رفت. بعد از کمي پرس و جو 
به پدرش گفتند فرهنگ در جزيره 
ماهي ش�هيد ش�ده اما مفقوداالثر 
اس�ت. فرهن�گ هش�ت س�ال 
مفقوداالثر بود. فرهنگ و فريدون 
همچ�ون دو کبوتري بودن�د که با 
يک بال به سمت خدا پرواز کردند. 
24دي ماه 65 فرهنگ و 6اس�فند 
65 فري�دون به ش�هادت رس�يد
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