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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

»علی چریک« در خانه دلسوزترین همسر و مهربان ترین پدر بود
گفت وگوی »جوان« با همسر و همرزم سردار شهيد سبزعلی خداداد به مناسبت 11 آذر سالروز شهادتش 

   همرزم شهيد
چرا به شهيد خداداد علی چريک می گفتند؟

ش��هید خداداد از رزمنده های حاضر در غائله کردستان بود. 
بعد از ش��روع جنگ در همان اولین روزه��ا به جبهه میمک 
می رود و آنجا با رزمنده های تهرانی وارد عمل می ش��ود. گویا 
مس��ئولیت گروهی از رزمنده ها را در میمک بر عهده داشت. 
در میمک آنقدر شجاعت از خودش نش��ان می دهد که به او 
لقب علی چریک می دهند. بچه های تهران وقتی رشادت های 
ش��هید خداداد را می بینند از او می خواهند ب��ه تهران برود و 
عضو سپاه تهران بشود. س��ردار بارانی بعدها می گفت مدتی 
بعد از رفتن ش��هید خداداد به جبهه میمک رفتم. با دوربین 
نگاه کردم دیدم عراقی ها خیلی جس��ورانه از خطشان خارج 
می شوند و کنار دیگ غذایشان ظاهر می شوند. از رزمنده های 
آنجا پرسیدم اینها چرا اینقدر راحت جوالن می دهند. گفتند 
وقتی که شهید خداداد در منطقه بود، دمار از روزگار بعثی ها 
درآورده بود. االن که رفته است اینها اینطور دور برداشته اند و 

احساس امنیت می کنند. 
شما چه زمانی با شهيد آشنا شديد؟

من س��ال 60 در عملیات بازی دراز ش��رکت کردم و آنجا 
مجروح شدم. دوران نقاهت را در بابل می گذراندم که فتنه 
گروه س��ربداران در آمل پیش آمد. آن زمان شهید خداداد 
چون نیروی شناخته شده و ورزیده ای بود، فرماندهی یک 
گروه ضربت را بر عهده داشت. مسئوالن از ایشان خواسته 
بودند که به آمل برود و ب��ا فتنه ضد انقالب در آنجا برخورد 
کند. من هم رفتم و در ه��ر دو روز درگیری در آمل، همراه 
شهید خداداد بودم. از همان زمان ایشان را شناختم و تا قبل 
از عملیات بدر که به اسارت درآمدم، دوستی مان کمابیش 

ادامه داشت.
شهيد خداداد از رزمندگان ش�ناخته شده استان 
مازندران است. اگر می شود مروری بر مسئوليت ها 

و خدمات جهادی ايشان داشته باشيم.
شهید خداداد سابقه حضور در کردستان و سپس شرکت در 
دفاع مقدس از اولین روزهای آن را داشت. انواع آموزش های 
رزمی را پش��ت س��ر گذاش��ته و به عنوان یک نیروی زبده و 
جنگ دیده، مدت��ی در بابل فرمانده گ��روه ضربت بود. بعد به 
مریوان رفت و آنجا تیپ مالک اشتر را تأسیس کرد. االن این 
تیپ به عنوان یک تیپ کماندوی��ی و ویژه جزو نیروی قدس 
اس��ت. در مریوان ش��هید افتخاریان یا همان ابوعمار بعد از 
حاج احمد متوسلیان مسئولیت داشت و آنجا فعالیت می کرد. 
خداداد و ابوعمار مدتی در مریوان ب��ا هم همرزم بودند. تیپ 
مالک اش��تر که بعدها زیر نظر قرارگاه رمضان قرار گرفت، در 
عملیات برون مرزی شرکت می کرد. البته این را هم عرض کنم 
که شهید خداداد قبل از اینکه تیپ مالک اشتر را تأسیس کند، 
در عملیات الی بیت المقدس فرمانده��ی دو گردان را برعهده 
داشت. بعد از فتح خرمشهر به مریوان رفت و تیپ را تشکیل 
داد. در خ��الل عملیات رمضان که کم کم تی��پ 25 کربال به 
استان مازندران واگذر شد، ابوعمار به جنوب آمد و در تحویل 
گرفتن تیپ کمک کرد. در عملیات محرم 90 درصد بچه های 
لشکر25 کربال را بچه های مازندران تشکیل می دادند. در این 
عملیات شهید خداداد همراه دو سه گردان از تیپش به جنوب 
آمد تا به لشکر کربال کمک کند. در عملیات والفجر4 هم باز به 
پشتیبانی از لشکر ما آمد. وقتی که در عملیات والفجر6، شهید 
عالی که فرمانده گردان مسلم از لشکر25 کربال بود به شهادت 
رسید، شهید خداداد آمد و این گردان را تحویل گرفت. از آن 

زمان ایشان وارد لشکر25 شد و بعدها فرماندهی چند گردان از 
این لشکر را برعهده گرفت.

در عرصه ميدان نبرد ايشان چطور رزمنده ای بود؟
ش��هید خداداد یک نظم و انضباط خاصی داش��ت. همیشه 
آراس��ته و مرتب بود. عرض کردم که بچه ها به ایش��ان لقب 
»علی چریک« داده بودند، اما خ��ودش از این حرف ها و این 
لقب ها خوشش نمی آمد. دوست داشت کارش را انجام بدهد 
و خالصانه خدمتش را بکند. یک خصلت ش��هید خداداد این 
بود که حتی در سخت ترین ش��رایط هم لبخند از لبش محو 
نمی شد و با خونس��ردی مثال زدنی که داشت، سخت ترین 
شرایط را مدیریت و کنترل می کرد. شجاعتش هم مثال زدنی 
بود. همه اینها باعث ش��ده بود که یک رزمنده و فرمانده قابل 
باشد و همیشه از مسئوالن و فرماندهان گرفته تا رزمندگان، 

همه روی او و توانایی هایش حساب ویژه ای باز کنند.
   همسر شهيد

چطور با شهيد خداداد آشنا شديد؟
س��ال 1360 کالس سوم دبیرس��تان بودم. دو دوست خیلی 
صمیمی داشتم که همان سال یکی از آنها با یک پاسدار نامزد 
کرد. ش��هید خداداد دوست این آقای س��پاهی بود. ایشان از 
دوس��تش می خواهد تا از نامزدش )دوست دوران دبیرستان 
من( بخواهد تا کسی را برای ازدواج به او معرفی کند. دوستم 
هم من را معرفی کرد و واسطه آشنایی مان شد. یکی، دو ماه 
بعد با هم ازدواج کردیم و زندگی مشترک تقریباً پنج ساله مان 

آغاز شد. 
ازدواج با يک پاسدار در اوج دفاع مقدس کار راحتی 
نبود، ه�ر آن امکان شهادتش�ان می رف�ت. با چه 

انگيزه هايی راضی به اين وصلت شديد؟
آن زمان بابل دس��ت کمی از جبهه نداش��ت. ضدانقالب در 
منطقه ما خیل��ی فعال بودن��د. همان زمان خواس��تگاری، 
منافقین چند نفر از سپاهی های شهرمان را ترور کرده بودند. 
بعدها خود همسرم را هم تهدید به ترور کردند و چند بار هم 
اقدام کردند که موفق نبودند. شهید خداداد روز خواستگاری 
گفت که اوضاع چطور است و تأکید کرد که شاید االن دو سه 
ماهی در شهر باشم، اما دائم نمی مانم و حتماً به منطقه جنگی 
برمی گردم. این را هم بگویم که آن زمان شهید خداداد برای 
یک مدتی در تیم عملیاتی سپاه بابل بود و موقع خواستگاری 
از من، محافظ امام جمعه شهر بود. در پاسخ به ایشان گفتم 
که هرکجا بروید با شما می آیم و من هم مشتاقم که از انقالب 
و کش��ورم دفاع کنم. خانواده م��ن از خانواده های مذهبی و 
انقالبی شهر امیرکال به شمار می رفتند. امیرکال شهر کوچکی 
در نزدیکی بابل اس��ت. پدرم از مبارزان قبل از انقالب بود و 
با روحانیون سرش��ناس منطقه ارتباط داشت. ما هم به قدر 
خودمان در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کردیم. لذا 
خودم هم در خ��ط انقالب بودم و از همراه��ی با یک رزمنده 

پاسدار استقبال می کردم.
در زندگی مشترک، شهيد خداداد را چطور آدمی 

شناختيد؟
آن زمان ایشان فرمانده بود و در جبهه مسئولیت های زیادی 
داشت. اما در خانه دلسوزترین همسر و مهربان ترین پدر بود 
و اثری از روحیه نظامی نداشت. به ش��دت تحملش باال بود. 
خیلی کمک حال من بود. وقتی از جبهه برمی گشت می گفت 
تا االن من نبودم و تو ب��ا وجود دخترمان فاطمه مجبور بودی 
در خانه بمانی. االن من بچه را نگه م��ی دارم و تو هرجایی که 
دوست داری برو. ایشان بچه روستا بود، اما خیلی به روز فکر 

می کرد. منظورم این است که آن موقع مرد ساالری بود و ما از 
همسرهایمان توقع نداشتیم که در کارهای خانه یا بچه داری 
همراهی مان کنند. ولی شهید خداداد از این حیث خیلی فکر 
بازی داشت. از کار خانه گرفته تا نگه داشتن بچه کمکم می کرد. 
دوستانش به شوخی می گفتند تو آنقدر که هوای خانمت را 
داری، خانم های ما هم یاد می گیرند و ما به دردسر می افتیم. اما 

این حرف ها برای او مهم نبود. 
فرزند اولتان چه سالی به دنيا آمد؟ رابطه شهيد با 

فرزندانش چطور بود؟
من سه فرزند دارم. فاطمه سال 61، حسین سال 64 و زینب 
س��ال 65 به دنیا آمد. وقتی فاطمه به دنیا آمد، من متوجه 
شدم شهید خداداد چه پدر دلسوز و مهربانی است. جانش 
به جان فاطمه وصل بود. یکی از همرزمانش تعریف می کرد 
که در جبهه همس��رم عکس فاطمه را برمی داشت و پشت 
عکس، نام فاطمه را می نوشت. آنقدر که پشت عکس دیگر 
جای خالی نداشت. در واقع اینطور سعی می کرد دلتنگی و 
انرژی درونی اش را تخلیه کند. خیلی وقت ها از منطقه زنگ 
می زد و با فاطمه صحبت می کرد. بعد که حسین به دنیا آمد، 
شهید به شوخی می گفت: »شما خانم ها پسردوست هستید. 
من هنوز هم فاطمه را خیلی دوست دارم.« یادم است یکی 
دو س��الی که از تولد فاطمه می گذشت، من یکبار به شهید 

گالیه کردم و گفتم آنقدر که به جبهه م��ی روی و در خانه 
نیستی، فاطمه تو را نمی شناسد. با عکست بیشتر انس دارد تا 
خودت. سبزعلی خیلی ناراحت شد. تصمیم گرفت من را هم 
با خودش به منطقه جنگی ببرد. آن زمان در مریوان بود. با 
مسئولش شهید افتخاریان که معروف به ابوعمار بود، صحبت 
کرد. ایشان هم پذیرفت و از علی خواست که مقدمات آمدن 
ما به منطقه را فراهم کند. همسرم بعد یک خانه اجاره کرد 
و از من خواست که وس��ایلم را جمع و جور کنم. اما هنوز به 
آنجا نرفته خبر رسید که خانه اجاره ای مان در بمباران هوایی 

دشمن ویران شده است.
پس نتوانستيد ايشان را در مناطق عملياتی همراهی 

کنيد؟
چرا رفتیم. کمی بعد همسرم به جبهه جنوب منتقل شد و ما 
هم به اهواز رفتیم. سال 63 بود. اتفاقاً من اولین نفری بودم که به 
خانه سازمانی آنجا رفتم. بعد کم کم خانواده دیگر رزمنده ها و 
همرزمان همسرم به آنجا آمدند و هر روز همسایه های جدیدی 

پیدا کردیم.
در صحنه عم�ل زندگی ب�ا رزمنده ای ب�ه نام علی 

چريک چه سختی هايی داشت؟
اوایل وقتی که هنوز به اهواز نرفته بودیم، علی اغلب اوقاتش 
در جبهه بود. خیل��ی وقت ها بعد از یک ماه ی��ا 40 روز که به 

خانه می آمد، فقط دو روز می ماند و دوباره س��ریع به منطقه 
برمی گش��ت. آن موقع جو ترور در بابل زیاد ب��ود. علی برای 
اینکه م��ا را آماده هر اتفاق��ی بکند، می گف��ت در نبودم باید 
مراقبت های کامل را به عمل آورید. شاید آمدند و تو و فاطمه 
را سر بریدند. اینطور می گفت تا من حواسم جمع باشد. حتی 
از من می خواست لباس های نظامی او را مخفی کنم تا جلوی 
چشم نباش��د. یک بار علی در خانه بود که صدای تیراندازی 
شنیدیم. منافقین یک نظامی را ترور کرده بودند. علی سریع 
اسلحه اش را برداشت و از خانه بیرون دوید. سرکوچه تاکسی 
گرفت و رفت. ماه رمضان بود. س��اعت دو عصر رفت و روز بعد 
موقع سحر برگشت. حاال ش��ما تصور کنید من در این مدت 
چه کش��یدم و چقدر نگرانی تحمل کردم. همس��رم پیش از 
شهادت بارها مجروح شده بود. اولین بار هنوز فاطمه را حامله 
بودم که خبر رسید مجروح شده است. زنگ زدیم بیمارستان 
اهواز گفتند اس��مش اینجاست خودش نیس��ت! وقتی عمو 
و برادرش دنبالش رفتند، متوجه ش��دند که از بیمارس��تان 
فرار کرده تا دوباره به منطقه عملیاتی برگ��ردد. یکبار دیدم 
روی بالشتش خونابه افتاده اس��ت. پرسیدم چی شده؟ گفت 
هیچی صدام ترکش های ریزی می زند و م��ا هم می خوریم! 
در عملیات والفجر8 هم شیمیایی شد و هرازگاهی از گلویش 

خون می آمد. 

نحوه شهادت همسرتان چطور بود؟
ایشان قبل از عملیات کربالی4 به همراه سردار مرتضی قربانی 
و سردار کمیل کهنس��ال برای شناس��ایی منطقه عملیاتی 
به نهر خین رفته بودند که گویا دش��من متوجه حضورشان 
می شود. آنجا همراهان همس��رم به داخل یک چادر می روند 
و همسرم برای اینکه اشراف بیشتری به منطقه داشته باشد 
روی یک کانال می رود اما بعثی ها که گرای ایش��ان را گرفته 
بودند، یک گلوله خمپاره به محل استقرارش پرتاب می کنند. 
ترکش های خمپاره از پش��ت وارد ریه اش ش��ده و به شدت 
مجروح می ش��ود. سردار کهنس��ال تعریف می کرد که وقتی 
ایشان را به عقب منتقل می کردیم، ش��نیدم که دارد به امام 
حسین)ع( سالم می دهد. انگار که اشهدش را می خواند. همین 
را به سردار قربانی گفتم. ایشان گفت هرچه سریع باید علی را به 
بیمارستان برسانیم. همسرم را تحویل آمبوالنس می دهند. اما 
هنوز به بیمارستان نرسیده شهید می شود. نفری که همراهش 
بود، می گفت: سردار خداداد در لحظات آخر دستش را روی 

دلش گذاشت و به آقا امام حسین)ع( سالم داد و شهید شد. 
شما هنگام شهادت همسرتان سه فرزند قدونيم قد 
داشتيد، چطور زندگی تان را در نبود همسرتان اداره 

کرديد؟ آن موقع چند سال داشتيد؟
24 سال داشتم. با سه فرزند که اولی چهار سال و چند ماهه 
بود. دومی یک سال و نیمه و سومی هم فقط هشت ماه داشت. 
بعد از شهادت همسرم حس��ین که تازه راه افتاده بود وقتی 
عکس بابایش را می دید می دوید ت��ا آن را در آغوش بگیرد. 
هنوز فرق تصویر پدرش با خ��ود را درک نمی کرد. زینب هم 
که اصاًل چیزی متوجه نمی ش��د. فقط فاطمه که چهار سال 
داشت چیزهایی متوجه می شد. من با آن سن کم باید بار این 
زندگی را در نبود همسرم به دوش می کشیدم، ولی از همان 
اول احس��اس کردم که علی در همه جا و همه لحظات ما را 
همراهی می کند. خودم در مراس��م تشییعش که 15 آذرماه 
بود پیشاپیش تابوتش حرکت کردم و خودم پیکر را داخل مزار 
گذاشتم و تا آخرین لحظه با او درددل کردم. بعد از آن در جای 
جای زندگی ام حضور علی را احساس کردم. خیلی وقت که 
مشکلی برای ما پیش می آمد، اطرافیان به ما مراجعه می کردند 
و می گفتند شهید در خواب به ما گفته چرا به خانواده ام سر 
نمی زنید. دوستان می گفتند علی خیلی هوای شما را دارد. من 
هم می گفتم ما عاشق هم بودیم و چند سال در کنار هم زندگی 

کردیم، او هنوز کنار ماست و همراهی مان می کند.  
به هرحال بچه ها در سنی بودند که درک نبودن بابا 

برايشان سخت بود؟
بله این موضوع خیلی من را اذیت می کرد. بعد از اینکه علی به 
شهادت رسید، به بابل برگشتیم. آن زمان خانه سازمانی های 
ما ویالیی بود. وقتی بچه ها در حیاط بازی می کردند، من روی 
پله می نشستم تا مراقبشان باشم. یک روز که آقای همسایه 
برگشت، بچه هایش صدا زدند بابا آمد. ناگهان هر سه کودک من 
ساکت شدند تا ببینند وقتی یک پدر به خانه می آید چه اتفاقی 
می افتد. غیر از فاطمه، دو فرزند دیگرم هیچ تصوری از »بابا« 
نداشتند. من وقتی آن صحنه را دیدم، از درون آتش گرفتم. به 
خاطر بچه ها نمی خواستم گریه کنم اما از درون واقعاً سوختم و 
تحمل کردم. زینب که بزرگ تر شد همیشه می گفت چرا باید 
همیشه بابا را توی عکس هایش ببینم. چرا نمی آید تا خودش را 

ببینم. اینها خیلی سخت بود، خیلی سخت.     
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به شدت تحملش باال بود. خيلی کمک حال 
من بود. وقتی از جبهه برمی گشت می گفت تا 
االن من نبودم و تو با وجود دخترمان فاطمه 
مجبور بودی در خانه بمانی. االن من بچه را 
نگه می دارم و تو هرجايی که دوس�ت داری 
برو. ايشان بچه روستا بود، اما خيلی به روز 
فکر می کرد. منظورم اين است که آن موقع 
مرد س�االری بود و ما از همسرهايمان توقع 
نداش�تيم که در کارهای خانه ي�ا بچه داری 
همراهی مان کنند. ولی ش�هيد خ�داداد از 
اين حيث خيلی فک�ر بازی داش�ت. از کار 
خانه گرفته تا نگه داشتن بچه کمکم می کرد
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  عليرضا محمدی
»علی چريک« لقبی بود که همرزمان سردار شهيد سبزعلی خداداد به او داده بودند. علی متولد سال 38 در بابل بود. اما 
به دليل حضور در جمع بچه های تهران در اولين روزهای جنگ و نبرد در جبهه ميمک، آنقدر شجاعت از خودش نشان 
داد که تهرانی ها از او خواستند به پايتخت برود و عضو سپاه تهران بشود. شهيد خداداد در طول دوران جهادش از رزم در 
کردستان گرفته تا مقابله با ناآرامی های آمل، بنيانگذاری تيپ مالک اشتر، عضو کادر فرماندهی لشکر 25 کربال، حضور 
مس�تمر در جبهه های دفاع مقدس و... آن قدر فعاليت در پرونده خدمتی اش داش�ت که بايد او را يکی از رزمنده های 
نخبه استان مازندران بدانيم. سرداری که هنگام شهادت با 28 سال سن، پدر سه فرزند بود و عاقبت در يازدهم آذرماه 
1365 در شناسايی منطقه عملياتی کربالی4 به شهادت رسيد. به مناس�بت سالروز شهادت سردار سبزعلی خداداد، 
گفت وگويی با ساره نيکخواميری همسر و سردار علی فردوس همرزم شهيد انجام داديم که ماحصلش را پيش رو داريد.


