
شما چند فرزند داشتید و شهید در دوران 
کودکی در چه فضایی رشد کرد؟

من از سن 16 سالگی پدرم را از دست دادم و تنها 
فرزند پسر خانواده بودم و شش خواهر داشتم. چهار 
خواهرم ازدواج کرده بودن��د و دو خواهرم هنوز در 
خانه بودند و با مادرم و م��ن زندگی می کردند. در 
میدان شوش مستأجر بودیم و من به خاطر شرایط 
زندگی تا دوم دبیرستان بیش��تر نتوانستم درس 
بخوانم و بعد از آن مشغول کار شدم. کار مکانیکی 
را دوست داشتم. پیش یکی از آشنایان پدر و مادرم 
کار را با روزی پنج ریال شروع کردم. به مرور زمان 
رشد کردم و در عرض پنج س��ال استادکار شدم و 
حقوقم به روزی 10 تومان رس��ید. پنج س��ال بعد 
خودم یک مغازه اجاره کردم. دو خواهر دیگرم نیز 
ازدواج کردند و خودم هم سر خانه و زندگی ام رفتم 
و ازدواج کردم. اولین فرزندمان همین آقامحمد بود 
که در سال 1347 به دنیا آمد. پس از ایشان خدا سه 
پسر و دو دختر به ما داد. آقامهدی در سال 1350، 
آقاهادی در س��ال 1352 و علی آقا در سال 1358 

به دنیا آمدند.
آقامحم�د زمان انق�اب 10 س�اله بودند. 
فعالیت های ایشان در زمان انقاب شامل 

چه کارهایی می شد؟
م��ا خان��واده ای مذهب��ی بودی��م و در خانه م��ان 
روضه خوانی داشتیم. این بچه  هم رفته رفته پایش 
به مسجد باز شد. ما بعد از چندین سال مستأجری، 
خانه ای در خزانه بخارایی خریدیم. در خانه جدید 
هم امکانات زیادی نداشتیم و سختی های زیادی 
کشیدیم. در فلکه اول خزانه مس��جد جامع بود و 
او رفته رفته جذب این مس��جد ش��د و به عضویت 
بسیج هم درآمد. آقامحمد تا کالس دوم راهنمایی 
درس خواند و بعد از آن به من گفت، بابا می خواهم 
کار کنم و من ایش��ان را با خودم به س��ر کار بردم. 
کار مکانیکی را دوست داشت. روزها در کنارم کار 
می کرد و گاهی اوقات شب ها با من به خانه نمی آمد 
و می گفت بعداً با دوچرخه ب��ه خانه می آیم. بعد از 
کار به مسجد می رفت، نمازش را می خواند و بعد به 
خانه می آمد. به مادرم گفته بود در حیاط خانه نماز 
شب می خواند. آن زمان حدود 13 سال سن داشت. 
شب ها به مهدیه در خیابان امیریه می رفت و وقتی 
داخل جا نبود در پیاده رو می نشس��ت. حالت های 

خاصی داشت. 
چند بار من به ایش��ان اعتراض ک��ردم و گفتم هر 
چیزی بای��د در ان��دازه خ��ودش و کار و عبادت و 
مهمانی باید جای خودش باش��د و بای��د به همه 
جنبه های زندگی ات برسی. می گفت هر چه شما 
بگویید من قبول می کنم. خیلی هم خوش برخورد 
و خوش اخالق بود. حاال در بسیج به طور مخفیانه 

دوره رزمی می دید. 
من خبر نداش��تم و اگر باخبر می ش��دم می گفتم 
االن برای تو زود اس��ت. مثاًل سر سفره در حال غذا 
خوردن بودیم ناگهان می گفت من سیرم و همان 
لحظه کس��ی زنگ می زد و غذایش را به او می داد. 
می دانست کسی وضعش خوب نیست و می گفت 
برای ناهار جل��وی در خانه مان بیاید. ما می گفتیم 
این کار درس��ت نیس��ت و خودت بای��د غذایت را 
بخوری. می گفت من سیر بودم و کمی نان خورده 

بود. حاال این حرف ها را برای اینکه اجر ثوابش کم 
نشود، می گفت.

با وجود س�ن پایینش چطور اجازه دادید 
به جبهه برود؟

وقتی تصمیم گرفت به جبهه برود گفت بابا اجازه 
بده من به جبهه بروم و چیزهایی یاد بگیرم. گفتم 
هنوز زود است.  من جوابم منفی بود و می گفتم هر 
وقت شما 16 سالت شد به جبهه برو و من مخالفتی 
ندارم. گویا برنامه  ه��ای مقدماتی و ام��دادی را از 
دوره های آموزشی مسجد یاد گرفته بود. آن زمان 
گفته بودند جوانان را برای آموزش می خواهیم به 
جبهه ببریم. فکر کنم این موضوع برای اوایل سال 
62 بود. گفت اج��ازه بده برای آم��وزش به یکی از 

شهرهای اصفهان بروم. 
گفتم تا سربازی باید صبر کنی. انگار ایشان امضای 
من را جعل کرده و به سرپرستش داده بود. شب در 
خانه برای خداحافظی آمد و گفت می خواهد برای 
دوره آموزشی برود. مادرش و عمه هایش به همراه 
خانواده هایشان برای بدرقه اش به پادگان ابوذر رفته 
بودند. آن روز من می خواستم به محل کار بروم که 
انگار کسی به من گفت امروز سرکار نرو و به پادگان 
ابوذر برو. به پ��ادگان رفتم و دی��دم آن عقب ها در 

چمن ها نشسته  است. 
با او صحبت کردم و گفتم تو اینجا هم آن عقب ها 

می روی. گفت فرق��ی نمی کند. گفت��م االن همه 
غذاهای توی راهشان را گرفته اند ولی تو چیزی در 
دستت نیس��ت. گفت بابا همه چیز هست و نگران 
این چیزها نب��اش. اصاًل در فکر این مس��ائل نبود. 
خداحافظی کردم تا بیایم به من گفت بابا یک کاری 
کن. این انگشتر را به سیدسعید از شاگردان مغازه  

بده. گفت این را به من داده و شما این را به او بده. 
بعداً که ایشان رفت اولین نامه ای که نوشت همراه 
حاج ابراهیم همت در شهرضا بود و تمرینات نظامی 
را در گردان حمزه سیدالشهدا می گذراند. تمرینات 
سختی را انجام می دادند. به ماه رمضان هم خورده 
بود. از همان جا بچه ها را به کردستان در شهرهای 
سقز و بانه و مریوان می برند. یک ماهی زمان برد تا 
ایشان یک نامه برای ما  فرس��تاد و طلب حاللیت 

 کرد.
بعد از چه مدت به خانه بازگشتند؟

حدود 45 روز گذش��ته بود که ی��ک روز زنگ در 
خانه به صدا درآم��د و دو نفر آمدن��د و محمد را با 
حالت زخمی آوردند. دوس��تانش از گردان حمزه 
بودند. آنها رفتند و با محمد صحبت کردیم. گفت 
بابا یک ترکش بغل پهلویم خورده و آنجا من را به 
بیمارستان بردند و گفتند اگر تورا جراحی کنیم در 
آینده برایت مشکل پیش می آید و شاید دیگر نتوانی 
بچه دار شوی. پزشکان گفته بودند با این وضعیت 

اجازه جراحی می دهی که محمد قبول نکرده بود 
و گفته بود اجازه این کار با پدرم است. در تهران هم 

گفته بودند این ترکش را نمی توان درآورد.
 من خ��ودم او را به بیمارس��تان و حت��ی به مطب 
خصوصی پزش��ک ها هم بردم. خ��ارج کردن این 
ترکش ها کار خیلی سختی بود و یکی از پزشک ها 
این ترکش را جلوی روی خودم درآورد و نشانم داد. 
حالش بهتر شد و گفتم باید قول بدهی که به جبهه 

نروی. اول قبول کرد و چیزی نگفت. 
کمی اس��تراحت کرد و حال��ش بهتر ش��ده بود. 
می  گفت بابا ح��اال که من بهتر ش��ده ام باید با هم 
به مشهد برویم. ما چند سال یک بار با ماشینی که 
داشتیم به مشهد می رفتیم. گفتم بگذار مادرت هم 
باشد و همگی با هم برویم. گفت این بار را دوتایی 
برویم و بعداً با مادر هم می رویم. گویا از امام رضا)ع( 
خواسته بوده ش��فا بگیرد و اگر خوب شد با هم به 
مشهد برویم و آنجا من دلم کاماًل راضی شود. مدتی 
گذشت و مشغول کار ش��دیم. بعد از کار شب ها از 
شهرری تا خزانه می دوید تا آمادگی بدنش حفظ 
ش��ود. من بعداً این موضوع را فهمیدم. برنامه های 
مسجد را ادامه داد و می رفت. پس از مدتی من گفتم 
اگر می خواهی به مشهد برویم من حرفی ندارم. با 
اتوبوس به مشهد رفتیم و صبح را برای نماز و زیارت 

به حرم رفتیم. 

شب وقتی به خانه آمدیم گفت بابا اجازه می دهی 
امشب تا صبح در حرم بمانم. من هم اجازه دادم. تا 
صبح در حرم ماند و برای صبحانه به خانه آمد. بعد 
از ظهر می خواستیم به تهران بیاییم. به حرم رفتیم 
و از حرم که بیرون آمدیم عکاس ها از مردم عکس 
می انداختند، گفت دوست داری چند تا عکس دو 
نفری بیندازیم؟ عکاس را صدا کرد و چند تا عکس 
دو نفری انداختیم. این موضوع گذش��ت و محمد 

مشغول کارهایش شد. 
کارهای بسیج و ورزش  و رزمی اش را ادامه می داد. 
البته جلوی ما انجام نمی  داد و نمی گذاشت کسی 
متوجه کارهایش شود. فکر کنم اینها برای خرداد 

یا تیر 1362 است.
ش�جاعت و دست شستن ش�هید از دنیا 
خیلی نکته مهمی است. شاید اگر شخص 
دیگری ب�ود می گفت پدرم مغ�ازه دارد و 
من در مغازه می ایس�تم و کار کنم و پول 

درمی آورم
اصاًل در قید مال دنیا نبود. من یک دس��ت لباس و 
یک کاپشن زرد داشتم و اینها را به محمد داده بودم. 
خدا شاهد اس��ت دیگر هیچی نخرید. می گفتیم 
نمی خواهی برای عید کت و شلوار بگیری؟ می گفت 

نیاز ندارم و لباس هایم تمیز است.
 تمام کارهای��ش را خودش انجام م��ی داد. لباس 

کارش را خودش می شست. هر ماه باید آب حوض 
خانه را عوض می کردیم و کف آن را تمیز می کردیم 

و محمد تمام این کارها را انجام می داد. 
بعدها خیلی ه��ا آمدند گفتند آقامحم��د برایمان 
این کارها را انجام داده اس��ت. قدیم کوچه باریکی 
در خزانه بود که دو نفر نمی توانس��تند از کنار هم 
رد شوند. او پاهایش را کنار دیوار می گذاشت و باال 

می رفت. هم ورزشکار بود و هم رزمی کار.
چه ش�د دوباره تصمیم گرفتند به جبهه 

بروند؟
حضرت امام اعالم کرده ب��ود جبهه ها کمبود نیرو 
دارد و کسانی که به جبهه رفته  و آمد ه اند دوباره به 
جبهه بروند. یک ماه ب��ه عملیات خیبر مانده بود و 
رادیو خیلی اعالم می کرد نیروهای آموزش دیده و 
اعزام مجدد نیاز است دوباره به جبهه بیایند. محمد 
خیلی به ما گفت که اجازه بدهیم به جبهه برود و ما 

هم جواب نه می دادیم.  یک روز آن قدر اصرار کرد 
که دیگر اشک از چشمانش جاری شد. تقریباً 22 
بهمن باید نیروها اعزام می ش��دند. شب 26 بهمن 

به گریه افتاد. 
گفت بابا یک چیزی می گویم ت��و رو امام رضا)ع( 
حرفم را زمین نگذار. گفت به همان امام رضایی که 
دو تایی با هم رفتیم من آن دفعه بدون اجازه شما 
رفتم و برایم لذتی نداشت. شما این دفعه به همان 
امام رضا)ع( اج��ازه بده اگر رفتم و آم��دم دیگر تا 
سربازی به جبهه نمی روم. اگر نیامدم هم می خواهم 
از من راضی باشید و با تمام وجود رضایت بدهید تا 
به جبهه بروم. می گفت اگر شهید شدم می خواهم 
از من راضی باشید. وقتی این حرف ها را گفت من 
لرزیدم. ناگهان از جیبش کاغ��ذی درآورد و گفت 
اینها را برایم امضا کنید. م��ن امضا کردم و محمد 

دوباره عازم جبهه شد. 
به اندیمشک و پادگان دوکوهه رفت. از آنجا سوار 
هلی کوپتر می شود و برای عملیات خیبر به جزایر 
مجنون می رود. پشت منطقه ای که درگیری بوده 
می روند تا مانع هجوم نیروهای دشمن شوند. همین 

جا هم حاج ابراهیم همت حضور داشتند. 
ح��دود 10 روزی آنجا بود. آقامحم��د همان جا به 
شهادت می رسد. آنجا دوستی داشت که چهلمش 
به خانه مان آمد و ما را دید. گفت محمد چه کارهایی 
ک��رد و چه کمک��ی به زخمی ه��ا کرده اس��ت. ما 
می گفتیم محمد بیا برویم و کافی است و او می گفت 
االن می آیم. رفت یک سنگر خیلی مهم عراقی ها 
را چند خمپ��اره زد و آنجا به هم ریخ��ت و دیگر از 
محمد خبری نش��د. کمی بعد ما برای شناس��ایی 
رفتیم و دیدیم یک طرف از صورت و بدنش از بین 
رفته و گل و الی جزیره به لباسش چسبیده است. 
محمد در تاریخ 62/12/10 ش��هید و در قطعه 27 
بهش��ت زهرا)س( به خاک سپرده شد. در عملیات 
خیبر نامه ای برایمان نوشت که  در ساکش ماند و 

دیگر فرصت ارسال پیدا نکرد.
گویا خودشان احتمال زیادی می دادند در 

عملیات خیبر شهید شوند؟
بله، برای این عملیات همه کارهایش را کرده بود. 
تمام خداحافظی هایش را کرده بود. از اینجا به قم 
رفت و با عمه هایش خداحافظ��ی کرد. هیچ وقت 
درباره ش��هادت با ما حرف نزده بود ولی می گفت 
دین بر گردنش است باید به جبهه برود. می گفت 
باباجان شما که نمی توانید به جبهه بروید، اگر من 

هم نروم پس چه کسی باید برود؟
شهادت شان برای شما چقدر سخت بود؟

آن اوایل خیلی سخت بود ولی به مرور گفتیم خدایا 
خودت دادی و ما در راه خودت دادیم و از ما قبول 
کن. کسی که در 13 س��الگی نماز شب در حیاط 
بخواند یعنی به درجه باالیی از فهم و شعور رسیده 
است. سرکار به من می گفت بابا شخصی که تاکسی 
دارد وقتی کارهای ماشینش را انجام می دهی باید 
بیشتر رسیدگی کنی. به من این حرف ها را می زد 

که نشان از فهم و درکش دارد.
ب�ه نظرتان یک بچه در این س�ن و س�ال 
چگونه به این درجه از فهم و درک  رسیده 

بود؟
به نظرم روزی حالل درآوردن خیلی مهم است. 
آن روزه��ا مث��ل االن آن قدر پول ها مش��کوک 
نمی شد. خیلی کم پیش می آمد کسی بخواهد 
کاالیی را در زیرزمی��ن خانه اش احتکار کند. آن 
موقع اکثراً پول زحمتکش��ی و پول حالل را سر 
سفره خانواده شان می بردند. آن زمان بی حجابی 
نبود. نی��ت این ب��ود در خانه ای روضه باش��د و 
می گفتند بزرگ یا سید مجلس  آب جوشی را مزه 
کند تا به مریضی بدهند. عقیده ها خیلی صاف بود. 

آن ساده دلی ها دیگر نیست.
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88498481ارتباط با ما

جدول

برای این عملی�ات هم�ه کارهایش را 
ک�رده ب�ود. تم�ام خداحافظی هایش 
را ک�رده ب�ود. از اینج�ا به ق�م رفت و 
با عمه های�ش خداحافظی ک�رد. هیچ 
وقت درباره ش�هادت با ما ح�رف نزده 
بود ولی می گفت دین بر گردنش است 
باید به جبه�ه برود. می گف�ت باباجان 
شما که نمی توانید به جبهه بروید، اگر 
من هم نروم پس چه کس�ی باید برود؟
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از باال به پایین
 1-  ورزش مشتزني- آخرین دیکتاتور آلمان شرقي   2-  سود- س��فره چرمي- بازار فروش اجناس کشورهاي 
مختلف  3-  دانش��گاهي در امریکا- س��یب آذري- کتف- واح��د اندازه گیری  4- صفت عدد- رعش��ه- ذات 
 و ش��خصیت- تصدیق ایتالیای��ي  5-  چاه جهن��ده- میمون  6- از عناص��ر چهارگانه- هزین��ه- متضاد نقمت 
 7-  بند دست- پیش درآمد گنج- منطقه قرمز تشک کشتي- قومي متمدن و پیشرفته در مکزیک قدیم  8-  چوب 
بلند کبوتر پرانی- میل نفساني- کتاب ابن سینا- دروازه بان  9- گل شهیدان- زبان آذري- جزایر دوگانه- معاون 
 هیتلر  10-  خداي هندو- ش��یر اوال زائو- مرغ همس��ایه  11- رب النوع زمان نزد یونانیان- ش��هري در ژاپن 
 12-  کار ناتمام- از ابزار کفاشي- فرزند سهراب- صدمتر مربع  13- ظرف آب- خشکي- قرقي- علف خوردن 
چهارپا  14- بیماري التهاب پوست- گیاهی یک ساله از تیره نعناعیان- دوره نهفتگي بیماري  15- ماهي بزرگ 

طعمه خوار- جوهر مازو

از راست به چپ
 1-   خزان��ه حکومتي- بزرگ ای��ل و طایفه  2- کمک پرس��تار- نوع��ي پنیر- صمغ درخت  3-  سوس��مار 
استرالیایي- عالمت بیماري- یونان قدیم- عمل گزیدن  4- کوچک- لقب امپراتوران روس- مرد بخشنده- عالمت 
فعل استمراري   5- خارپشت استرالیایي- یک واحد از توپخانه  6- حاال- بخشش- نماز یک رکعتي    7- مشک 
خالص- رودي در استان لرستان- بنده و شما  8- تزویر- چشم زخم- گودال- گوسفندزاده  9- دریا-  آلیاژ - لعب  
 10- کاله جنگی- طالي سیاه- آلت نوازندگي ویولن   11- از آهنگ های موسیقی ایرانی- نوعی صمغ گیاهی 
و دارویی بودار    12-  قورباغه- در ناز و نعمت زیس��تن- مرفق- ویتامین انعقاد خون  13-   زندان مسعود سعد 
سلمان- کوهي در اس��تان هرمزگان- به دنیا آوردن- زمین ورزش فوتبال  14- پرنده الشخور- گوي شیشه اي- 

پرآب ترین رود ایران  15- آرزوي دربند-  ناحیه اي کوهستاني و جنگلي در شمال استان آذربایجان شرقي 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

1 8
7 1 5
3 6 2

8 6 9
7

9 8 3 2
4

6 9 3
2 5

412597863
679483125
538621974
841762359
263159487
957834612
195376248
726948531
384215796

گفت وگوی »جوان« با پدر شهید »محمد خاکبازان« که در 17 سالگی به شهادت رسید

من را به  امام  رضا)ع( قسم  داد  و  رضایتنامه اش  را  گرفت
   احمد محمدتبریزی

شهید محمد خاکبازان از ش�هدای گردان حمزه لشکر 27 حضرت رسول)ص( 
اس�فند 62 در جریان عملیات خیبر در س�ن 17 س�الگی به ش�هادت رس�ید. 
ش�هید خاکب�ازان از همان س�نین نوجوان�ی صاحب فه�م و کم�االت زیادی 
بود و رفتارهای�ی بزرگ منش�انه از خود نش�ان م�ی داد. این ش�هید بزرگوار 
با وج�ود س�ن پایینش س�ابقه یک ب�ار جانب�ازی نیز داش�ت. با پدر ش�هید،  
قاس�م خاکبازان، گفت و گویی انجام دادیم تا بیش�تر از زندگی ش�هید بدانیم. 
زندگی  کوتاه اما پربرکت ش�هید، نکات و حرف های بس�یاری برای گفتن دارد

نامه اي که بعداً

 

به دستمان رسید
    در عملیات خیب��ر نامه ای برایمان 
نوشته بود  که دیگر فرصت ارسال پیدا 
نکرد. در نامه اینچنین نوشته بود: پدر 
و مادر عزیزم! اگر ش��هید شدم برایم 
گریه نکنید که راضی نیس��تم. پدر و 
مادر عزی��زم و ننه آق��ا )مادربزرگش( 
باز ه��م می گویم گری��ه نکنید چون 
پس��رتان را در راه خ��دا دادید و گریه 
ک��ردن ن��دارد. همانن��د ابراهیم که 
پس��رش را می خواس��ت در راه خ��دا 
قربانی کند، شما هم فکر کنید همانند 

ابراهیم هستید.
 پدر و مادرم باید ببخش��ید که بدخط 
اس��ت چون که وقت نبود. یک چیز از 
شما می خواهم، این که یک سال برایم 
نماز و سه ماه روزه بدهید. پدر و مادر 
عزیزم، ننه آقای گرام��ی نمی دانم که 
چطور از شما متشکر باشم و نمی دانم 
چطور زحمت ه��ای ش��ما را جبران 
کنم. دیگر عرضی ن��دارم و فقط برایم 

گریه نکنید. 
اشعاری هم به همراه دوستانش درست 
کرده بود که برایمان فرستاده بود: »دلم 
خواهد که با ایمان بمیرم/ به زیر س��ایه 
قرآن بمی��رم/ والی مرتضی در س��ینه 
همره/ ولی چون زهره رخش��ان بمیرم/ 
دلم خواهد که پیش حجت حق/ سرافراز 
و خوش و خندان بمیرم/ دلم خواهد که در 
پایان عمرم/ غریق رحمت یزدان بمیرم/ 
دلم خواهد که بی جرم و معاصی/ به سان 
اختر تابان بمیرم/ دلم خواهد که همچون 
شمع رخش��ان/ فروزان چهره نور افشان 
بمیرم/ دلم خواهد به راه دین اسالم/ چون 
ش��هیدان گمنام بمیرم/ دلم خواهد دلم 
خواهد خدایا/ ش��هیدی شاهدی عریان 
بمیرم/ دلم خواهد به مرگ سرخ گلگون/ 
چو جانبازان خوزستان بمیرم/ دلم خواهد 
به سان باهنرها/ ویا چون مصطفی چمران 
بمیرم/ دلم خواهد بجنگ��م در ره دین/ 
رجایی گونه در میدان بمیرم/ دلم خواهد 
که در خط خمینی/ بهشتی گونه و انسان 
بمیرم/ به حق خاتم ادیان محمد/ مسلمان 

و به خون غلطان بمیرم.«


