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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
روايت مادرانه هاي زکيه نصيري از فرزندان شهيدش 
بسيار ش�نيدني اس�ت. او از س�يدجمالش برايمان 
گفت که در پدافند ش�لمچه آس�ماني مي شود و در 
وصيتنامه اش از مادرش مي خواهد بعد از شهادت او 
را با لباس سپاه دفن کنند تا همه معاندان و کوردالن 
بدانند که از روز اول او اين لباس را به عنوان کفن خود 
انتخاب کرده اس�ت. مادر از س�يدمهدي هم روايت 
مي کند و از لحظات آخر وداعشان مي گويد که سرش 
را از پنج�ره اتوبوس بي�رون آورده و فري�اد زده بود 
مادر»شهادت!« همين کلمه کافي بود تا مادر متوجه 
شود او دعاي شهادت مي خواهد و خيلی زود شهادت 
در تک جزيره مجنون نصيب پسرش سيد مهدي شد. 
متن پيش رو ماحصل گفت وگوي ما با زکيه نصيري مادر 
شهيدان سيدجمال و سيدمهدي احمدپناهي است.

   
از خودتان بگوييد، اهل کجا هستيد و چند فرزند 

داريد؟
ما اصالتاً اهل محله قدیرآباد س��منان هس��تیم. حاصل 
زندگي من و همس��رم س��یدجواد پنج فرزند پسر و یک 
دختر بود که دو فرزندم سیدجمال و سیدمهدي در دوران 
دفاع مقدس به شهادت رس��یدند. همسرم سیدجواد از 
کاسب هاي معتمد شهر بود؛ انساني بسیار معتقد و مقید. 
اهل پرداخت خمس بود. وقتي بچه ها را باردار بودم و به 
مهماني یا مراسمي مي رفتم تأکید مي کرد: »درجایي که 
مي داني اعتقادي به خمس دادن ندارند، طعامي نخور.« 
قبل از تولد س��یدجمال چنین اتفاقي برایم افتاد. تأکید 
زیادي بر این امر داشت و معتقد بود رعایت همه این موارد 

و اصول بر عاقبت بخیري بچه ها تأثیر مي گذارد. 
قطعًا شهادت سيدجمال و سيدمهدي هم متأثر 
از همين توجه به اعتقادات و مباني اسالمي است. 

مايليم از اولين شهيد خانه تان بيشتر بدانيم. 
اولین ش��هید خانه ام س��یدجمال بود. او متولد 23دي 
س��ال1343 بود. دوره متوس��طه دبیرستان سیدجمال 
همزمان با تظاهرات مردمي علیه رژیم پهلوي بود. سال 
1360 همراه دوس��تش ش��هید امید صفایي در مدرسه 
رسول اکرم )ص( قم ثبت نام کرد اما بعد از چند ماه درس 
خواندن در حوزه، به دلیل حضور در جبهه تحصیل علوم 
حوزوي را رها کرد. او مسئولیت بخش آموزش عقیدتي 
بسیج و سرکشي به برخي پایگاه هاي روستایي را نیز بر 

عهده داشت. 
اولین اعزامش سال 1360بود. سیدجمال سال 1364 به 
عنوان نیروي رسمي سپاه، در تیپ 12 قائم آل محمد)ص( 
مشغول شد. از دور که او را دیدم، خوشحالي را در وجودش 
احساس کردم. دوست داشت آن لباس را بپوشد. همرزمانش 
مي گویند خبر داشتیم که سیدجمال مي خواهد در سپاه 
استخدام شود. وقتي او را در لباس سپاه دیدیم، در آغوشش 
گرفتیم وگفتیم: »سید! لباس سبز سپاه به شما مي آید.« 
س��ید گفت: »حاال دیگر س��رباز امام زمان )عج( هستم.« 
پسرم 12بار به جبهه اعزام شد و در عملیات هاي آزادسازي 
بستان)طریق القدس(، عملیات محرم، والفجر مقدماتي، 
والفجر یک، پاتک هاي خیبر، ب��در، والفجر4، کرباي یک 
و کرباي5 ش��رکت کرد. بیس��یم چي گروهان و گردان، 
مسئول دسته و معاون گروهان از جمله مسئولیت هاي او 

در جبهه بوده است. 
گويا در جبهه لقبي هم پيدا کرده بود؟

لقب »دالور«را سیدجمال پس از پنج سال حضور درجبهه 
براي خود ثب��ت کرد. او با این نام ش��ناخته ش��ده بود. در 
اردیبهشت س��ال 65 مقارن با نهم ماه رمضان، درعملیات 
مهران واقع در تپه هاي رضاآباد براي دومین بار مجروح شد. 
او افتخار این را داش��ت که بیش از 55 ماه در جبهه حضور 
داشته باشد. بعد از چهار، پنج سال رفتن و آمدن هایش به 
جبهه به او گفتم: »سیدجمال! هر چه از دستت برمي آمد 
انجام دادي، حاال به درس هایت برس.« گفت: »دوس��تانم 
مي روند و شهید مي شوند من چطور درس بخوانم؟ مي توانم 

در جبهه این دو تا کار را با هم انجام دهم.«
 مرخصي که مي آمد از حال و هواي جبهه برايتان 

روايت مي کرد؟
رفتن به جبهه برایش آسان بود. مرخصي که مي آمد، چند 
روز مي ماند و بعد مي رفت. به ذهنم رسید جبهه باید جاي 
امني باشد که هر بار سیدجمال مي رود، سالم برمي گردد. 
گاهي اوقات هم خیال مي کردم این پسر مظلوم گوشه اي 
مي ایس��تد و جلوي توپ و تانک نمي رود. ب��رادرم که هم 

رزمنده و هم همرزم س��یدجمال بود، مي گفت: »در یک 
اعزام و در یک عملیات با هم بودیم. س��یدجمال هر کاري 
انجام مي داد. وس��ط آتش دش��من اگر الزم مي شد به آب 
مي زد و غواصي مي کرد. پی��روزي در عملیات برایش مهم 
بود.« در آن عملیات س��یدجمال با چن��د ترکش مجروح 
شد. آنقدر در منطقه ماند تا بهتر شد و بعد به خانه برگشت. 
دو سه روزي مي ش��د که از جبهه آمده بود. سیدجمال که 
در خانه مي ماند، کسي متوجه نمي ش��د اما این دفعه کم 
حرفي اش دلیل دیگري داش��ت. به حی��اط رفتم. با دیدن 
من سام کرد. کنارش نشس��تم و گفتم: »مادر! یادم رفت 
بپرس��م. این بار با دایي کاظم در یک منطقه بودید یا نه؟« 
لبخند زد و گفت: »در منطقه که بودیم، دایي گفت خوش 
به حالت سیدجمال! با رضایت پدر و مادرت به جبهه آمدي 
و خوشحالي، اگر االن شهید شوي آنها هم راضي اند! دایي 
راست مي گفت، شهید هم بش��وم خیالم راحت است.« بار 
آخري که مي خواست به جبهه بر ود، رو به من کرد و گفت: 
»اگر امکان داشت بعد از شهادتم من را با لباس سپاه دفن 
کنید تا کوردالن بدانند ک��ه از روز اول من این لباس را به 
عنوان کفن خود انتخ��اب کردم و با آن حق کس��ي را هم 

ضایع نکردم.«
چطور فرزندي براي شما بود؟

مي خواهم یکي از ش��اخصه هاي اخاقي س��یدجمال را با 
بیان خاطره اي روایت کنم. یک روز در آشپزخانه مشغول 
شستن ظرف ها بودم که با شنیدن صداي سیدجمال همه 
توجه ام به بیرون جلب ش��د. از پنجره آشپزخانه به بیرون 
نگاهي انداختم. همیش��ه چند نفري عضو پایگاه بسیج و 
مسجد بودند و وقت نماز و بعد از آن بیرون مسجد همدیگر 
را مي دیدند و صحبت مي کردند. جواني در میانشان دیده 
مي شد که ظاهرش به مسجدي ها نمي خورد. یک ساعت 
بعد سیدجمال به خانه آمد. تا او را دیدم پرسیدم: »مادر! با 
آن جوان چکار داشتید؟« گفت: »اگر ما دور و بر این جوان ها 
نباشیم، آدم هاي فرصت طلب و ناباب با آنها دوست مي شوند. 
ما باید راهنمایي  شان کنیم تا به جبهه بروند و آنجا را خالي 
نگذارند.« مدتي بعد با صحبت هاي سیدجمال، آن جوان 
راهي جبهه شد و بعد هم خبر شهادتش بود که بهت زده مان 
کرد. او به خواست خداوند، عاقبت بخیر شد. شاید با دعاي 
آن جوان ها بود که پسرم سیدجمال هم به آرزویش رسید و 

در پدافند شلمچه  آسماني شد. 
از شهادت سيدجمال چطور مطلع شديد؟

نزدیک غروب چند نفر به منزلمان آمدند. پدر شهیدصفایي 
همراهشان بود. دو نفرشان را نمي شناختم. در اتاق پذیرایي 
نماندم به آشپزخانه آمدم تا چاي بریزم. وقتي همسرم آمد، 
گفتم: »آقا! ما صبح منزل ش��هیدصفایي بودیم براي چه 
دوباره منزل ما آمدند؟ مگر خودشان مهمان ندارند؟« گفت: 

»خودت موقع رفتن بیا و از پدر شهیدصفایي بپرس.« هنگام 
خداحافظي بیرون رفتم. از پدر شهید سؤال کردم. سرش را 
پایین انداخت. حرفي نزد و از خانه بیرون رفت. )صبح من 
و همسرم براي مراسم شهید امید صفایي رفته بودیم.( از 
طرفي تا عید چند روز بیشتر فرصت نداشتم و کارهاي خانه 
هم مانده بود. احساس مي کردم خبري شده است. خودم 
را به تمیز کردن مش��غول کردم. نیمه شب همسرم براي 
خواندن نماز بیدار ش��د. خوابم نمي برد. فکر مهمان هاي 
سر زده آرامم نمي گذاشت. بعد از خواندن نماز صدایم کرد 
و گفت: »بیداري؟ بلند شو نماز بخوان و کارهایت را بکن!« 
گفتم: »نصف شب است! فردا هم روز خداست.« جانمازش 
را جمع کرد و آهس��ته گفت: »صبح که براي مراسم ختم 
ش��هیدصفایي رفتیم، حاج آقا عبدوس به من خبر داد که 
سیدجمال شهید شده اس��ت فردا همه فامیل ها مي آیند 
اینجا وقت نداریم.« گفتم: »اما وقتي من از آقاي عبدوس 
پرسیدم شهید داریم یا نه، حرفي نزد.« همسرم گفت: »در 
مجلس ختم خبر را به من داد. وقت نداریم باید کارها را انجام 
دهیم.« هر دو آماده به کار شدیم. دو هفته پیش نامه اش به 
دستمان رسید، با خوشحالي باز کردیم و خواندیم. نیمه هاي 
آن بودم که احساس کردم، نوشته اش بوي خاصي مي دهد. 
ادامه که دادم نوشته بود: »اگر نامه ام مثل قبل نیست و نام 

همه را برده ام خیال نکنید که من مي خواهم شهید بشوم، 
مي خواستم کاغذ خالي نباشد. هنوز وقت چنین واقعه اي 
نرس��یده، امیدوارم این اتفاق بیفتد.« و دقیقاً دو هفته بعد 

همسرم خبر شهادتش را به من داد. 
آخرين وداعتان با س�يدجمال چطور گذش�ت؟ 

پيكر شهيد را ديديد؟
اتفاقاً خیلي منتظر بودم تا من را باالي سر پیکرش ببرند، 
اما خبري نشد. به پس��رم، س��یدجال گفتم: »مادر! کي 
سیدجمال را مي بینم؟« گفت: »نمي شود مادر، نمي تواني 
او را ببیني.« یکي دو س��اعت بعد، با اصرار باالي سر جنازه  
رفتم. نیمه صورتش را که با پنبه درست کرده بودند دیدم. 
گفتم: »مادر جان! من لیاقت ندارم مادرت باش��م، مادرت 
فاطمه زهرا )س( است. سامم را به ایشان برسان و دعا کن 
بتوانم پیام  رسان خونت باشم.« سیدجمال در 19اسفند ماه 
سال 1365در عملیات پدافندي  در منطقه شلمچه هنگام 
زدن خاکریز، با برخورد ترکش خمپاره به صورت و قلبش 
شهید شد. پیکر مطهرش در امامزاده یحیي)ع( سمنان به 

خاک سپرده شد. 
برويم سراغ شهيد بعدي تان، سيدمهدي متولد 

چه سالي بود؟ 
سیدمهدي در 15 بهمن 49 به دنیا آمد. همسرم مي گفت: 

»اگر پسر شد نامش را سیدمهدي و اگر دختر شد نامش 
را نرجس مي گذاریم.« کمي بعد خدا سیدمهدي را به ما 
عطا کرد. پدرش دوس��ت داش��ت  او وقتي بزرگ شد به 
حوزه علمیه برود و روحاني شود تا به آقا امام زمان )عج( 
و اسام خدمت کند! سیدمهدي هم تمام تاشش را کرد 
تا پدرش را به آرزویش برس��اند. او پس از گذراندن دوم 
راهنمایي، به حوزه علمیه مهدي شهر رفت. یک سال بعد 

هم براي ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت. 
طلب�ه خانه ت�ان چطور س�ر از جبه�ه و جنگ 

درآورد؟
زمستان سال 65 وقتي بعثي ها به شهرهاي ایران از جمله قم 
حمله کردند درس هاي حوزه مدتي تعطیل شد. سیدمهدي 
از فرصت استفاده کرد. به س��منان آمد و در پادگان شهید 
کاهدوز، دوران آموزش نظامي را گذراند. او در22 بهمن 
همان سال، از طرف بسیج با برادرش سیدجمال به جبهه 

رفت. 
مشكلي با حضورش در جبهه نداشتيد؟

آنقدر اصرار کرد که دیگر کافه ش��دم. م��ن و پدرش به 
هر زباني مي خواس��تیم راضي اش کنیم، نمي توانستیم. 
گفت: »دوس��تانم مي روند، من ن��روم؟!« پدرش گفت: 
»من و ب��رادرت س��یدجال مي رویم. س��یدجمال هم 
تازه ش��هید ش��ده و مادرت تنهاس��ت. بمان هر وقت به 
سن قانوني رس��یدي برو!« گفت: »اگر جنگ تمام بشود 
چه کنم؟!«گفت��م: »صدامي که من دی��دم فکر مي کند 
این خاک حقش اس��ت و باید بماند. نگران نباش تو هم 
مي روي.« اما باز اصرار ک��رد. حتي گفتم تو طلبه اي باید 
درست را بخواني، گفت: »امروز امام خمیني )ره( فرمان 
داده است جبهه  به نیرو نیاز دارد. طلبه بودن وظیفه است 
و جبهه رفتن تکلیف.« گفتم: »تا اینجا براي درست خیلي 
زحمت کشیدي.« گفت: »هر چیزي به وقت خودش، در 
حال حاضر خدمت در جبهه تکلیف است.« من و پدرش 
با دیدن آن همه عاقه براي عمل به تکلیفي که بر دوش 

داشت، سکوت کردیم و او هم راهي شد. 
زمان شهادت برادرش سيدجمال در جبهه بود؟

بله وقتي عملیات کرباي5 تمام ش��د به خانه برگش��ت. 
یکي از همرزمانش مي گفت در جری��ان عملیات و بعد از 
شهادت س��یدجمال جلوي دِر سنگر س��یدمهدي رفتم. 
گفتم: »سیدمهدي! مي خواهي بروي؟« گفت: »شما هم 
راه بیفتید، بزرگ تر از ما هس��تید. سن ما کم است. تجربه 

کمتري هم داریم. پشت س��رتان هستیم.« انگار حواسش 
نبود. با تردید گفتم: »مي داني داداشت، سیدجمال شهید 
شده  است؟«گفت: »مي دانم. آنها رفتند و ما را جا گذاشتند. 
حاال در بهشت هستند. ما هم به عملیات مي رویم.« تیر ماه 
66 بود که براي بار دوم اعزام شد و در جزیره مجنون با سمت 

کمک آرپي جي زن به جهادش ادامه داد. 
قطعاً شهادت برادر دلتنگش کرده بود. از انتظارش 

براي شهادت بگوييد. 
 از همان ابتدا همه حرفش این بود که»مادر! دعا کن شهید 
شوم.«گفتم: »مادرجان! سیدجمال چند بار رفت تا شهادت 
نصیبش ش��د، حاال یک بار رفتي و مي خواهي... اهلل اکبر!« 
بعد کنارش نشس��تم و گفتم: »جواني و دنیا زیباس��ت. از 
زیبایي هایي که خدا حال کرده است استفاده کن. گذشته 
از همه این حرف ها پدر و برادرت، سیدجال، جبهه اند تو 
یک وقت دیگر برو!« گفت: »دوستانم رفته اند و من مانده ام. 
مادر! شهادت، شهادت!« آخرین لحظات خداحافظي اش 
یکي از همرزمانش ب��ه نام علي صف��ري مي گفت جلوي 
اتوبوس ها که رسیدیم، هر دو ایستادیم. ساک هایش را زمین 
گذاشت. همدیگر را بغل کردیم. گفتم: »سیدمهدي! نورباال 
مي زني؟ نکند از دستمان بپري؟« سرش را پایین انداخت. 
بعد از چند لحظه  سکوت گفت: »هر طوري مي خواهي فکر 
کن، اما خودم مي دانم کي  هستم.« حرف را عوض کردم و 
گفتم: » اي بابا! چقدر وسیله برداشتي؟ دو تا ساک پر شده.« 
عرق روي پیشاني اش را با دستمال پاک کرد و گفت: »فکر 
کردم شاید در منطقه و گرماي جنوب بادبزن به درد بچه ها 

بخورد، 50 تا  گرفتم با خودم به جبهه ببرم.« 
از آخري�ن وداعت�ان ب�ا س�يدمهدي خاطره اي 

داريد؟
آخرین بار با برادرش سیدجال اعزام شد. وقتي اتوبوس ها 
ایس��تادند، بدرقه کننده ها تحرکش��ان بیش��تر ش��د. در 
دقیقه هاي آخر، روبوس��ي مي کردند و اشک مي ریختند. 
من و عروس��م کناري ایس��تادیم. س��یدمهدي سوار شد. 
شیش��ه ها را یکي یکي نگاه مي کردم و دنبالش مي گشتم 
تا او را دیدم. تا نیمه بدنش را از شیشه بیرون آورد و گفت: 
»مادر! خداحافظ.« سیدجال را هم دیدم کنارش نشسته 
بود. بیشتر از س��یدمهدي نگران او بودم. فرزندش را بغل 
گرفتم و زیر ل��ب زمزمه کردم: »خدایا! ای��ن بچه را ناامید 
نکن.« ماشین ها حرکت کردند. س��یدمهدي برایم دست 
تکان داد و گفت: »مادر! ش��هادت.« رو کردم به عروسم و 
گفتم: »خانه هم این حرف را تک��رار مي کرد. به این زودي 
شهادت نصیبش نمي شود.« اما 10 روز بعد خبر شهادت 

سیدمهدي را برایم آوردند. 
شهادتش چطور رقم خورد؟

در29 تیرماه سال 66 با برخورد ترکش به کمر، در تک جزیره 
مجنون شهید شد. نحوه شهادتش را از زبان حجت اهلل ادب 
همرزم ش��هید برایتان روایت مي کنم: »ما عملیات ایذایي 
را براي گمراه کردن عراقي ها انج��ام دادیم. عملیات اصلي 
در منطقه جزیره مجنون بود. قسمتي از جزیره را نیروهاي 
دش��من گرفته بودند. خاکریز اول در امتداد مرز زده شد و 
خاکریز دیگر در امتداد آن قرار داشت. با سیدمهدي و حاج 
محمود اخاقي با ه��م بودیم. منطقه یک لحظ��ه هم آرام 
نمي شد. قطعه هاي بدن بچه ها را مي دیدیم. سیدمهدي از ما 
جدا شد. با رفتن او گلوله تانکي کنارم خورد و با موج آن افتادم. 
صداها را مبهم مي شنیدم. بچه ها می گفتند »سیدمهدي 
شهید شد.« وقتي پیکرش را آوردند اصرار کردم که او را ببینم. 
اما سیدجال مخالفت کرد و گفت: »مادر! نمي شود، نباید او 
را ببیني.« گفتم: »مادر! قول دادي سیدمهدي را ببینم، حاال 
مي خواهم او را ببینم.« داخل س��الن شدم و رفتم باالي سر 
جنازه سیدمهدي. به او نگاه کردم. اگر برادرش، سیدجال، 
او را شناسایي نمي کرد شک مي کردم که جنازه پسرم است. 
سیدمهدي نشانه اي نداشت. به او گفتم: »مهدي جان! سامم 
را به مادرت زهرا)س( برسان و بگو روز قیامت گوشه چشمي 
به من گناهکار روسیاه کند!« شهداي خانه ام را فداي مادرشان 

حضرت زهرا )س( کردم. 
بخش هايي از وصيتنامه س�يدمهدي را برايمان 

بخوانيد. 
سیدمهدي در وصیتنامه اش اینگونه نوشته بود: »اي مردم! 
جبهه را خالي نگذارید و اسلحه شهیدان را بردارید! مي دانید 
برادراني که در جمع ما بودند، وقتي دیدند درخت اسام به 
خون نیاز دارد خونشان را نثار کردند. حال جاي اینها خالي 
اس��ت و باید به نداي امام که رفتن به جبهه از اهم واجبات 
الهي اس��ت لبیک گفت. باید در صفوف پیکار با دشمنان 

اسام و انسانیت شرکت کرد.«

م�ن و عروس�م کن�اري ايس�تاديم. 
سيدمهدي س�وار ش�د. شيشه ها را 
يكي يك�ي نگاه مي ک�ردم و دنبالش 
مي گش�تم ت�ا او را دي�دم. ت�ا نيمه 
بدن�ش را از شيش�ه بي�رون آورد و 
گفت: »مادر! خداحافظ.« سيدجالل 
را ه�م ديدم کن�ارش نشس�ته بود. 
بيشتر از س�يدمهدي نگران او بودم. 
فرزن�دش را بغ�ل گرفت�م و زير لب 
زمزم�ه ک�ردم: »خدايا! اي�ن بچه را 
نااميد نكن.« ماشين ها حرکت کردند
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