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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

   عليرضا محمدي
22مرداد 1398 ب�ود که دو ت�ن از تكاوران 
بسيجي لش�كر 22 بيت المقدس سنندج در 
حين تعقي�ب و گريز با ضدانقالب آس�ماني 
ش�دند. يكي از آنها »جواد عب�دي« بود که 
يک ساعت پس از سقوط اتومبيل حامل شان 
به دره، به شهادت رسيد و ديگري »محسن 
غالم�ي« ب�ا مجروحيت هاي�ي ک�ه يافت�ه 
ب�ود، 16 روز در بيمارس�تان کوثر س�نندج 
بستري ش�د و روز هفتم ش�هريور 1398 به 
همرزمش ج�واد عبدي پيوس�ت. ج�واد و 
محسن دوستان صميمي بودند که سال ها در 
کنار هم، در تأمين امنيت و آرامش مرزهاي 
غربي کش�ورمان مجاهدت کردند و عاقبت 
در ش�هادت نيز ب�ا يكديگر همراه ش�دند. 
نكت�ه بارز در زندگ�ي اين دو ش�هيد گمنام 
خطه کردستان اين است که هر دوي آنها در 
موسم دفاع از حرم، داوطلب اعزام به سوريه 
بودند، اما شهادت را در خاك ميهن شان در 
آغوش گرفتند. گفت و گوي ما با ژاله کريمي، 
همسر ش�هيد جواد عبدي و مرضيه غالمي، 
خواهر شهيد محسن غالمي را پيش رو داريد. 

   
   همسر شهيد جواد عبدي

چطور با ش�هيد کريمي آش�نا شديد 
و همراهي ت�ان با ايش�ان از چه زماني 

رقم خورد؟
من همكالسي خواهر شهيد در دانشگاه بودم. 
ــنايي مان از طريق خواهر شوهرم  مقدمات آش
ــالي طول كشيد تا به آقا  رقم خورد. البته دو س
ــال 90 عقد  جواد جواب مثبت بدهم. اوايل س
ــم ازدواج مان را  ــال مراس و زمستان همان س

برگزار كرديم. 
چرا اينقدر دير پاسخ مثبت داديد؟

ــغل آزاد  ــتگاري ش آقا جواد موقع اولين خواس
داشت. من دوست داشتم شغل همسر آينده ام 
در خدمت مردم و كشور باشد. خودم دوستدار 
ــالمي و حضرت آقا بوده و هستم و در  نظام اس
بسيج دانشگاه فعاليت مي كردم. يك جورهايي 
ــداري را دوست  ــغل نظامي و خصوصاً پاس ش
ــتم و االن هم اگر به من اجازه بدهند، وارد  داش
ــرم به  ــوم. دفعه بعدی كه همس ــپاه مي ش س
ــتگاري آمد، گفت كه براي عضويت در  خواس
ــت. اينطور شد كه جواب  سپاه اقدام كرده اس

مثبت دادم و با هم ازدواج كرديم. 
رفتن ش�ان ب�ه س�پاه به خاط�ر جلب 
رضايت شما بود، يا انگيزه هاي ديگري 

هم داشتند؟
اوايل من هم فكر مي كردم شايد آقا جواد صرفاً 
ــغل به كارش نگاه مي كند، اما  به چشم يك ش
ــدم به خدمتش اعتقاد دارد و  بعدها متوجه ش
مي ديدم هر وقت در جمعي حضور دارد كه يك 
ــي مي زنند، ناراحت  عده حرف هاي ضد انقالب
ــود و جمع را ترك مي كند. بعد از ازدواج  مي ش
متوجه شدم خدا من را قسمت كسي كرده است 

كه آرزوي وصالش را داشتم. 
مگر چه خصوصيات اخالقي داشتند؟

شهيد ذات خوبي داشت. مردم دوست و خصوصاً 
ــادرش عالقه  ــت بود. به پدر و م خانواده دوس
زيادي داشت و چون همه خواهرها و برادرش در 
تهران بودند و تنها ايشان در منطقه مانده بود، 
مرتب به والدينش در روستا سر مي زد و اجازه 
نمي داد آنها تنها بمانند. محبت آقا جواد به من 
ــت و آشنا بود.  و دخترمان نازگل، زبانزد دوس
كم كم با زواياي ديگري از خصوصيات اخالقي 
او آشنا شدم و متوجه شدم كه در دلش آرزوي 
ــهادت دارد و حتي محبت فوق العاده اي كه  ش
ــت مانع انجام  ــت هم نمي توانس با نازگل داش
ــود. زماني كه نازگل تازه به دنيا  وظيفه اش ش
ــت داوطلبانه به  ــا جواد مي خواس آمده بود، آق

سوريه اعزام شود. 
پس ايش�ان داوطلب حضور در جبهه 

سوريه و دفاع از حرم هم بودند؟

ــا آمد. خيلي  ــازگل 23 بهمن 93 به دني بله، ن
ــواد گفت  ــه آقا ج ــته بود ك ــدش نگذش از تول
ــوريه ثبت نام كند.  مي خواهد براي رفتن به س
ته دلم راضي به رفتنش بودم، ولي در آن شرايط 
ــاس  ــده بود، احس كه تازه فرزندمان متولد ش
ــت و به او گفتم چطور دلت  كردم وقتش نيس
ــوريه بروي. حرفي  مي آيد در اين شرايط به س
ــد، اما بعد از  ــت من را ناراحت كن نزد و نخواس
شهادتش، يكي از همكاران همسرم مي گفت، 
آقا جواد پيش ايشان رفته و با اصرار خواسته بود 
نامش را براي اعزام به سوريه بنويسد. دوستش 
مي گفت وقتي اصرارش را ديدم گفتم تو دوست 
صميمي من هستي، تازه هم پدر شده اي. اجازه 
ــواد گفت اگر تو  بده ديگران اقدام كنند، اما ج
دوست مني، پس نامم را بنويس و نگران چيزي 

هم نباش. خودم فكرهايم را كرده ام. 
شايد براي برخي از آدم ها اينطور به نظر 
بيايد که امثال شهيد عبدي ها عالقه اي 
به خانواده يا فرزندان شان نداشتند که 
اينطور داوطلبانه ب�راي رفتن به دفاع 
از حرم تالش مي کردند. پاس�خ ش�ما 

چيست؟
فقط خدا مي داند عشق و عالقه اين پدر و دختر 
ــتند  به يكديگر چقدر عميق بود. همه مي دانس
ــت دارد.  ــرش را چقدر دوس كه آقا جواد، دخت
ــب نازگل چيزي  پيش مي آمد كه اگر نصف ش
ــهر را مي گشت تا  مي خواست، آقا جواد كل ش
ــزي را كه نازگل  مگر دكه اي باز پيدا كند و چي
خواسته بود، برايش بخرد. وقتي كه خبر شهادت 
آقا جواد را آوردند، پيش خودم به او گفتم: »تو كه 
عاشق نازگل بودي. چطور توانستي دل بكني و 
بروي؟« بعد از شهادت آقا جواد، دخترمان يك 
ــردگي خفيف گرفته بود. چند جلسه  مدت افس
ــاور برديم. شكر خدا االن انگار كه  او را پيش مش
صبري الهي باشد، وقتي ناراحتي مي كنم، دخترم 
من را آرام مي كند و مي گويد: مامان مگر خودت 
نگفتي كه بابا پيش خداست و ما را مي بيند. پس 

چرا گريه مي كني. 
همسرتان در مناطقي خدمت مي کرد 
که هرازگاهي اخبار ش�هادت مرزبانان 
از آنجا به گوش مي رسد، فكر شهادتش 

را کرده بوديد؟
ــوي آقا جواد  ــهيد محراب عبدي، داماد عم ش
يك سال قبل از شهادت همسرم، همراه جمع 
ــهادت  ــيجي هاي منطقه به ش 11 نفره از بس
رسيد. وقتي ايشان و همرزمانش شهيد شدند، 
ــو را خيلي  ــت: جواد ت ــوهرم به من گف مادر ش
ــپاه بيرون بيايد،  ــت دارد، از او بخواه از س دوس
مبادا اتفاقي برايش بييفتد. من هميشه مي گفتم 
ــود، اما چون  ــدا بخواهد همان مي ش هر چه خ
مادر شوهرم خواسته بود، به آقا جواد گفتم اگر 
مي تواند از شغلش استعفا بدهد. در پاسخ گفت: 
ــت كه لياقت مي خواهد.  شهادت سعادتي اس
همين يك جمله را گفت و به خدمتش در سپاه 
ــنيدن خبر  ــه آمادگي ش ادامه داد. من هميش
شهادتش را داشتم. شبي كه خبر شهادتش را 
دادند، اول گفتند دست و پايش شكسته است، 
اما من حتم داشتم كه شهيد شده است. اخالق 
ــر زيادي  ــال آخر عمرش تغيي آقا جواد در س
كرده بود و همين مسئله هم آمادگي من براي 

شنيدن خبر شهادتش را بيشتر كرده بود. 
در آن يک سال چه کاري انجام مي داد 
که مي گويي�د روحياتش عوض ش�ده 

بود؟
ــا آرامش عجيبي پيدا  نمي خواهم غلو كنم، ام
ــت از مأموريتش  ــرم هيچ وق كرده بود. همس
ــاره آخرين  ــي زد، ولی درب ــه حرفي نم در خان

مأموريتش بارها و بارها حرف زد و آنقدر گفته 
ــت به  ــتيم چه زماني قرار اس بود كه مي دانس
ــفر  ــل از مأموريت با هم س مأموريت برود. قب
شمال رفتيم. در آن چند روز، آقا جواد را طوري 
ــترك  ــال زندگي مش ديدم كه در اين چند س
ــي فهميد برادر  ــت وقت نديده بودم. در برگش
بزرگترش از تهران آمده و خانه مادرشان است. 
گفت آنها را دعوت كنيم تا قبل از رفتن همديگر 
را ببينيم. آمدند و ساعت و نصف شب آقاجواد 
ــر اينكه آقا  ــه رفت. يك نكته ديگ براي هميش
جواد اواخر كتاب هايي از محل كارش مي آورد تا 
من مطالعه كنم. همه كتاب ها در خصوص نقش 
ــهدا در اداره و تأمين زندگي شان  همسران ش
پس از شهادت عزيزشان بود. آخرين كتابي كه 
به من هديه داد، »حماسه شيرزنان كردستان« 
ــا را مطالعه  ــد كتاب ه ــود. مواقعي كه مي دي ب
ــت بيا كنارم  ــب ها خودش مي گف نمي كنم، ش

ــه كنيم. انگار  ــين تا با هم كتاب را مطالع بنش
مي خواست من را آماده نبودن هايش بكند. 

چ�ه خاط�ره اي از آقاج�واد براي تان 
ماندگار شده است؟

شهيد جواد كاكه جاني از دوستان آقا جواد بود 
كه ليله القدر سال 95 به همراه دو همرزمش به 
شهادت رسيد. هر سه اهل قروه بودند. همسرم 
خودش هر سه شهيد را غسل و كفن كرد. گويا 
شهيد كاكه جاني به جاي همسرم به مأموريت 
رفته و شهيد شده بود. آن روزها آقا جواد خيلي 
حسرت مي خورد و مي گفت من لياقت شهادت 
ــتم و جواد كاكه جاني به جاي من شهيد  نداش
شد. اين حسرت خيلي طول نكشيد و چند سال 
بعد، جواد من هم به دوست شهيدش پيوست 

و آسماني شد. 
    خواهر شهيد  محسن غالمي

خط رزمندگ�ي در خانواده ش�ما با آقا 

محسن شروع شد، يا قبل از ايشان هم 
رزمنده داشتيد؟

پدرمان حاج علي غالمي بازنشسته سپاه است 
ــال دفاع مقدس را در جبهه بود. بابا  و هشت س
خيلي وقت ها از خاطرات جبهه در خانه تعريف 
ــا اين خاطرات  ــار برادرم ب مي كرد و من و چه
ــهر قروه هستيم. اين  ــديم. ما اهل ش بزرگ ش
شهر رزمندگان زيادي دارد و خيلي از خانواده ها 
مستقيم يا غير مستقيم درگير جنگ تحميلي 

بودند. 
پس خط رزمندگ�ي در خانواده ش�ما 

موروثي بود؟
ــواده ما وجود  ــه در خان ــه خاطر جوي ك بله، ب
ــت، برادرم پيش از آنكه به عضويت سپاه  داش
درآيد، بسيجي فعال بود. يك پايش در خانه و 
ــهدا بود. به حضرت آقا و  يك پايش در گلزار ش
شهداي دفاع مقدس )خصوصاً شهداي گمنام( 

ــت. وقتي داوطلب حضور در  عالقه زيادي داش
ــد، بابا كه تجربه داشت گفت  يگان تكاوري ش
ــت. فكرهايت را  ــي نيس ــكاوري كار هر كس ت
ــن در جواب گفت: خودم همه  كرده اي؟ محس
ــت دارم در  ــر گرفته ام و دوس جوانب را در نظ
ــخت ترين بخش خدمت كنم. ورزشكار بود  س
ــاي فيزيكي و عملياتي  و عالقه زيادي به كاره

داشت. 
چه ورزشي انجام مي داد؟

محسن بدنسازي كار مي كرد و بدن فوق العاده 
ــان در  ــت. وقتي بحث تصادف ش قوي  هم داش
حين مأموريت پيش آمد، كل بدنش زير تويوتا 
ــد، اما چون قوي بود، تا 16 روز زنده ماند  له ش
ــهدا همراه  ــت خدا بود كه با كاروان ش و خواس

شود. 
از روز حادث�ه بگوييد. نحوه ش�هادت 

برادرتان و شهيد  عبدي چطور بود؟
روز قبل از حادثه كه 21مرداد و مصادف با عيد  
ــم تا عيد را تبريك  قربان بود، با او تماس گرفت
ــران زندگي  ــت در ته ــم. چون سال هاس بگوي
ــن را يك ماه قبل كه  مي كنم، آخرين بار محس
در خانه ما مهمان بود، ديده بودم و دلم برايش 

تنگ شده بود.
ــيدم توانستي   كمي تلفني حرف زديم و پرس
ــن خاصي گفت بله  دعاي عرفه بخواني؟ با لح
ــش و حزن عجيبي  ــدم. در صدايش آرام خوان
ــش تمام  ــر هفته مأموريت ــد گفت آخ بود. بع
ــود و به قروه برمي گردد. روز بعد آنها در  مي ش
منطقه سرو آباد به تعقيب و گريز با ضد انقالب 
مي پردازند كه تويوتاي حامل برادرم و تعدادي 
از همرزمانش به دره سقوط مي كند. در آن جمع 

شهيد عبدي و برادرم مجروح مي شوند. 
همرزمان شان در ماشين پشتي سريع خودشان 
ــانند. گويا شهيد عبدي از نظر  را به آنها مي رس
ــا او را مي بينند،  ــود. ت ــالم ب ظاهري كاماًل س
ــت.  ــين مانده اس ــن زير ماش مي گويد محس
كمك مي كنند و برادرم را از زير ماشين خارج 
ــينه برادرم، يك كتفش، كمرش،  مي كنند. س
پايش، دستش و خيلي از نقاط بدنش زير فشار 

ماشين له شده بود. 
عجيب است كه شهيد عبدي در ظاهر سالم بود، 
اما وقتي به تخته سنگي تكيه مي دهد، ناگهان 
ــاعت بعد به شهادت مي رسد،  مي افتد و يك س
اما برادرم زنده مي ماند و او را به بيمارستان كوثر 

سنندج منتقل مي كنند. 
برادرتان ت�ا چند روز زن�ده ماند و چه 

شرايطي داشت؟
ــهريور 98 به  ــن 16روز بعد در هفتم ش محس
ــر مجروحيتش را  ــيد. وقتي خب ــهادت رس ش

شنيديم، سريع به سنندج رفتيم. 
روزهاي اول دكترها مي گفتند چون بدن قوي 

دارد، مي تواند تحمل كند و خوب مي شود، اما 
خواست خدا چيز ديگري بود. در آن 16 روز سه 
يا چهار بار او را به اتاق عمل بردند. بارها به هوش 
آمد و هر بار آب مي خواست. در تمام آن مدت 
لب هايش خشكيده بود. عاقبت هم مثل مقتدا 
ــاس)ع( با تني مجروح و  و مواليش حضرت عب
لب هاي ترك خورده به شهادت رسيد. به نظر 
من اگر زنده هم مي ماند، خيلي طول نمي كشيد 

كه باز شهادت او را گلچين مي كرد. 
چطور اين حرف را مي زنيد؟

ــهدا و شهادت بود.  محسن عاشق اهل بيت، ش
ــال 95 در همان منطقه سروآباد  ــتان س تابس
ــادف با 21 ماه  ــد. مص از ناحيه كمر مجروح ش
ــان ماجراي  ــود. در هم ــب قدر ب رمضان و ش
ــتانش  ــازي اش، چند نفر از بهترين دوس جانب
به نام هاي جواد كاكه جاني، كامران حسين پور 
ــيدند. آن روز برادرم  و علي پويا به شهادت رس
ــتانش بود و هيچ وقت  ــهادت دوس ــاهد ش ش
نتوانست آن واقعه را فراموش كند. از قبل زياد 
به مزار شهدا مي رفت و بعد از شهادت دوستانش 
مرتب به آنجا سر مي زد و با دوستانش درد و دل 
مي كرد. هر وقت با او به مزار شهدا مي رفتيم، به 
شوخي خطاب به دوستان شهيدش مي گفت: 
ــتيد.  ــما نامردي كرديد و من را تنها گذاش ش
برادرم عشق به شهادت در دل داشت و عاقبت 

هم خدا او را به آرزويش رساند. 
اگر بخواهيد يک خصوصيت اخالقي از 
شهيد غالمي بيان کنيد، آن خصوصيت 

چيست؟
ــبت به غيبت  ــيت خاصي نس محسن حساس
ــد،  ــي وارد مي ش ــه جمع ــت. هر وقت ب داش
مي پرسيد اگر در مورد كسي حرف مي زنيد يا 
حرف را عوض كنيد يا من وارد جمع نمي شوم. 
ــت، آزارش به كسي  ــم قوي كه داش با آن جس
ــر به زير كار خودش را مي كرد.  نمي رسيد و س
خيلي آرام و موقر بود. برادر سوم خانواده بود، اما 
همه حرفش را مي خواندند و به نظراتش احترام 

مي گذاشتند. 
گويا شهيد غالمي هم داوطلب اعزام به 

سوريه بود؟
بله، بعد از اينكه سال 95 مجروح شد، به محض 
اينكه حالش بهتر شد، با جديت تصميم گرفت 
مدافع حرم شود. از قبل دوره هاي سخت تكاوري 
مثل تخصص هاي رزمي، چتربازي و... را در يزد، 
ــور گذرانده بود و احتمال  اصفهان و شمال كش
هم داشت با اعزامش موافقت شود، اما مادرمان 
به او اجازه رفتن نمي داد. در خانواده ما ارتباط 

قلبي خاصي بين مادر و محسن وجود داشت. 
ــرد و هر بار  ــه رفتن ك ــار اقدام ب ــن دو ب محس

مادرمان اجازه رفتن نداد. 
پدرمان اما مشكلي با كار و اعزام محسن نداشت. 
يك نكته جالب در خصوص بابا بگويم كه وقتي 
خبر شهادت محسن را به او دادند، مي گفت: من 
زمان جنگ خبر شهادت خيلي از همرزمانم را به 
خانواده هاي شان رساندم، ولي هيچ وقت فكرش 
ــهادت پسرم را  را نمي كردم كه يك روز خبر ش

به من بدهند. 
اگر بخواهيد شهيد غالمي و راهي که تا 
شهادت طي کرد را در چند جمله بيان 

کنيد، چه مي گوييد؟
ــتان به  ــيجي بودن در مناطقي مثل كردس بس
راحتي تهران يا شهرها و مناطق مركزي ايران 
ــهيد جواد عبدي و  نيست. برادرم محسن يا ش
ــيري را انتخاب مي كنند كه با  امثال آنها، مس
ــت. به تعبير ديگر  خطرات بسياري همراه اس
ــهادت هيچ وقت در كردستان بسته  دروازه ش
ــت. هنوز هم تأمين امنيت مرزها و  ــده اس نش
ــد و اگر خوب  ــون مي خواه مناطق مرزي، خ
نگاه كنيم، اين جوان ها از عمر و آرزوهاي شان 
مي گذرند تا امنيت و آرامش را به همه ما هديه 
ــا را زالل  ــت كه آنه بدهند. همين انگيزه هاس
مي كند و اگر بگويم ما از سال ها پيش شهادت را 

در چهره محسن مي ديديم، اغراق نكرده ام. 

فقط خ�دا مي داند عش�ق و 
عالق�ه اي�ن پ�در و دختر به 
يكديگ�ر چقدر عمي�ق بود. 
هم�ه مي دانس�تند ک�ه آقا 
ج�واد، دخت�رش را چق�در 
دوس�ت دارد. پيش مي آمد 
که اگ�ر نصف ش�ب ن�ازگل 
چي�زي مي خواس�ت، آق�ا 
جواد کل ش�هر را مي گشت 
ت�ا مگ�ر دک�ه اي ب�از پي�دا 
کن�د و چي�زي را ک�ه نازگل 
خواس�ته بود، براي�ش بخرد
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