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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

مي گفت باز هم  جنگ شود، مي روم تا خدمتگزار رزمنده ها باشم
گفت و گوي »جوان« با فرزند شهيد محمد مصدق جانباز 75درصدي که 5 ماه پيش به رفقاي شهيدش پيوست 

  صغري خيل فرهنگ
حس و حال فاطمه مصدق هن�گام روايت از پدر 
جانبازش برايم جالب ب�ود. دختر جواني که گويا 
با لحظه لحظه درد و س�ختي پدر جانبازش درد 
کش�يده بود. روايت امروز فاطمه مصدق روايت 
کوچكي است از مجاهدت خانواده ايثارگران که 
در کنار پدران، برادران و همس�ران جانبازشان 
روزگار مي گذرانن�د و لحظه لحظه س�ختي اين 
مس�ير را  با جان و دل مي پذيرند. محمد مصدق 
جانباز 75درصد اعزامي کميته انقالب اسالمی 
بود که در پنجم خ�رداد 1۳60 در دهالويه هر دو 
پا و يک انگش�تش را از دس�ت داد و موج انفجار 
به چش�م و گوش�ش اصابت ک�رد. ايش�ان با 1۳ 
ترکش به يادگار مانده از جنگ، ۳9 س�ال و يک 
ماه زندگی توأم با درد را س�پری کرد و در نهايت 
در چهارم تي�ر 1۳99 به ش�هادت رس�يد.براي 
آش�نايي با زندگي و سيره اين ش�هيد با فاطمه 
مص�دق دختر جانباز ش�هيد محم�د مصدق به 
گفت وگو نشس�ته ايم ک�ه از نظرت�ان مي گذرد.

      
فرزن�د چندم خان�واده هس�تيد؟ کمي از 
پدرتان جانباز شهيد محمد مصدق براي ما 

بگوييد. در چه خانواده اي رشد کرده بود؟
من فاطمه مصدق هستم، فرزند دوم شهید محمد 
مصدق. پ��درم متولد ی��ک ش��هریور 1336 و اهل 
روستای انارستان از توابع دشتستان  استان بوشهر 
اس��ت. پدرم دو برادر و دو خواهر داش��ت. ایشان در 
خانواده اي مذهبي رشد کرده بود. پدربزرگم دامدار 
و کشاورز بود و پدرم در کارکشاورزي و دامداري به 
خانواده اش کمک مي کرد. پدرم به خاطر ش��رایط 

زندگي عشایري در مکتبخانه درس خوانده بود .
چند سال داشت که با مادر شما آشنا شد و 

ازدواج کرد؟
پدرم سال 55 به خدمت سربازي رفت و بعد از پایان 
خدمت سربازی یعني در سال 58 وارد کمیته انقالب 
اسالمي شد و مبارزات زیادي با اشرار و ضدانقالبي ها 
داشت. سال 58 وارد کمیته انقالب شد و زمان جنگ 
جزو اولین گروه های اعزامی به دشتستان بود. ایشان 
سوم آبان ماه سال 59 به جبهه اعزام شد. پدرم مدتي 
با دکتر چمران همرزم بود و پنجم خرداد سال 60 هم 
مجروح و جانباز 75 درصد شد. پدر بعد از بهبودی و 
س��پری کردن مراحل درمان که یک سال در تهران 
طول کشید به برازجان آمد و سال 1361 به همراه 
دوستان همرزم و رئیس کمیته برادر حاج ماشاءاهلل 
کازرونی به خواس��تگاری مادرم که خواهر ش��هید 
حسین قمیصی بود، آمدند و زندگی مشترکشان  را 

در همان سال 61 شروع کردند.
ماحصل اين زندگي چند فرزند بود؟ شرايط 
جانبازي پ�در براي مادرتان دش�وار نبود.

گله اي نداشت؟
حاصل زندگي پدر و مادرم چهار فرزند دختر بود که 
یکي از خواهرانم در سن 10سالگي به رحمت خدا 
رفت. مادرم خودش خواهر شهید بود و معنا و مفهوم 
جهاد و ایثار را به خوبي درک مي کرد. او بارها و بارها 
به ما گفت من براي رضاي خدا با پدرتان ازدواج کردم. 
من زن بودم و امکان حضور در جبهه برایم فراهم نبود 
اما مي خواس��تم با این انتخاب و همراهي با پدرتان 
کاري براي اس��الم انجام داده باشم و همسنگر مرد 
مجاهدي باشم که به افتخار جانبازي رسیده است. ما 
ثمره این اعتقاد و باور را در طول زندگي مشترک مادر 
و پدرمان شاهد بودیم. با تمام مشکالت و سختی هایی 
که در طول زندگی برایش اتفاق افتاد، هیچ  وقت زبان 
به گله و شکایت باز نکرد. مادرم، خواهر شهید بود و 
همراهي او با پدر و محبت هایشان  نسبت به هم و صبر 

و بردباري مادرم باعث تعجب همگان شده بود. 
از حضور ايشان در جبهه بگوييد. از طرف 

کميته راهي منطقه شدند؟
پدرم  در دهالویه و سوسنگرد در کنار دکتر مصطفي 
چمران جنگیده ب��ود و خاطرات زی��ادي از آن ایام 
داشت. ایشان در شرق دهالویه  و تپه های اهلل اکبر 
جایی که با دشمن کمتر از 500 متر فاصله داشته 
دیده ب��ان و آرپی ج��ی زن بود که دش��من محل را 
شناسایی می کند و با خمپاره هدف قرار مي دهد و 
پدرم به درجه جانبازي مي رسد. پدرم دستنوشته اي 
دارد که از چرایي رفتن و روزهاي حضورش تا نحوه 
مجروحیتش را براي ما این گونه نوشته است: بعد از 
اینکه عراق و صدام به ای��ران حمله کردند، ما آماده 
رفتن به جبهه جنگ شدیم. در س��وم آبان 1359 
به عنوان پاسدار در س��مت دیده بان و آرپي جي زن 
عازم ش��دم. ابتدا به اهواز و دی��دن آیت اهلل طاهري 
 خرم آبادي، نماینده حض��رت امام و بع��د دیدار با 
آیت اهلل خامنه اي و دکتر چمران رفتیم و جزو ستاد 
جنگ هاي نامنظم به رهبري دکتر چمران شدیم 
که ما را به دو دسته تقس��یم کردند. گروهي مأمور 
حفاظت از سد خاکي شدند که روي رودخانه کرخه 
کور احداث ش��ده بود و وظیفه هدایت س��یالب به 
سوي دشمن و ایجاد باتالق بر سر حمله آنها به اهواز 
را داشت.به مدت 70 روز در منطقه دهالویه بودیم و 
از طریق جنگل هاي انبوهي که بین ما و عراقي ها قرار  
داشت، بارها به عراقي ها حمله ور شدیم و توانستیم 
تلفات سنگیني به آنها وارد کنیم. من به عنوان مأمور 
اطالعات دیده بان گروه هرگونه حرکت دشمن را به 
فرماندهي گزارش مي ک��ردم. در این مدت چندین 
بار دکتر چمران و تیمس��ار شهید فالحي به جبهه 
ما آمدند. من در عملیات ه��اي دوب حردان اهواز، 
دهالویه، سوسنگرد و عملیات فتح تپه های  اهلل اکبر 
نیز حضور داشتم. گروهي دیگر که تیراندازي خوبي 
داشتند به پیش��نهاد دکتر چمران به جنگل هاي 
زیراب اهواز اعزام شدند که عموزاده ام علیباز مصدق 
در بین آنها بود و به شهادت رس��ید و خودم در این 
مأموریت ترکش کوچکی به پایم خورد که اهمیت 
چندانی نداشت و بچه ها  زخم آن را پانسمان کردند. 
بعد از بهبودی این بار دکتر چم��ران به گروه ما در 
شرق دهالویه و کنار رودخانه کرخه در دامنه تپه های 
اهلل اکبر مأموریت داد. در حالی که فاصله ما با دشمن 
کمتر از 500 متر بود، بارها جنگ تن به تن با دشمن 
را داشتیم. بعد از عملیات فتح تپه های اهلل اکبر، من 
هم دیده بان بودم و هم آرپی  جی زن که در روز پنجم 
خرداد 1360 ساعت 16:30 دشمن محل دیده بانی و 
استقرار مرا پیدا کرد و با خمپاره60  دور هم کوبیدند. 
یکی از موشک ها بر سنگر من افتاد و منفجر شد. من 
به هوا پرتاب شدم و یک ترکش بزرگ هم دو پایم را 
قطع کرد و یکی از انگشتان دستم هم پرید. هر دو 

پایم به عمق آب های رود کرخه ف��رو رفتند. خون 
بسیاری از دست دادم. مخابرات گروه با دکتر چمران 
تماس گرفت و بالفاصله یک فروند قایق برای حمل 
من فرستاد. من به اهواز منتقل شدم و در بیمارستان 
بعد از گفتن گروه خونی خود از هوش رفتم. فردای 
آن روز با هواپیما به تهران منتقل ش��دم و طی سه 
ماه بس��تری بودن و چندین عم��ل روی پاهایم در 
بیمارستان خبر شهادت دکتر مصطفی چمران را از 
طریق تلویزیون شنیدم و بسیار گریه کردم. من بسیار 

به این شهید بزرگوار عالقه مند بودم. 
کمي از روحيه پدرتان بگوييد. چطور آدمي 
بود. شرايط جس�مي اش باعث کوتاهي در 

امور خانه و خانواده نمي شد؟
پدرم هیچ وقت اجازه نداد که مشکالت جسمي باعث 
شود تا در کارهایش کوتاهي کند.گاهی لباس هایش 
را خودش می شس��ت یا روی صندلی می نشست و 
ظرف می شست.طوري که من معترض مي شدم و 
مي گفتم نباید خودت را اذیت کنی اما پدر مهربانانه 
پاسخ مي داد که کارهاي مادرت زیاد است مي خواهم 
کمکش کنم .اوایل که توان جسمي باالیي داشت در 
آش��پزي هم به مادرم کمک مي کرد.خودش خرید 
منزل را انجام م��ي داد. اما به مرور زم��ان دردهاي 
ناش��ي از ترکش هایش بیشتر ش��د و یکجا نشینی 
و ویلچرنش��ینی باعث ش��د تا به مرور قند ، چربی ، 

فشار و مش��کالت معده برایش پیش بیاید و مجبور 
به مصرف قرص و مسکن شده بود ولی هرگز دست 
از کار و تحرک برنمی داشت. همیشه یک کاری براي 
خودش پیدا می کرد که کمتر ذهنش  درگیر دردش 
شود.پدرم بسیار دلسوز و زحمتکش بود. با اینکه از 
ناحیه دوپا مجروح بود ول��ی هیچ  وقت کمبودی در 
زندگی مان حس نکردیم. همیش��ه پیگیر تحصیل 
و کارهای خارج از منزل بود .پدرم همیش��ه به فکر 
خانواده و مایحتاج ما بود. هر چه مي خواس��ت براي 
ما بود. هیچ  وقت به دوست داشتنی های خودش فکر 
نمی کرد. همیشه می خواست ما بی نیاز از همه چیز 
باشیم و کمبودی احساس نکنیم. پدرم شخصیتی 
دقیق و حساس داشت.آدم اجتماعی، خوش برخورد 
و شوخ طبع بود. اغلب مردم شهر او را مي شناختند و 
از مهرباني او مي گویند. اگر کسی به کمکی احتیاج 
داشت بي درنگ برایش انجام می داد. پدرم به خاطر 
دردهاي ناشي از ترکش هاي بر جاي مانده در بدنش، 
شب ها بیدار مي ماند.دردهایي که گاهي قابل تحمل 
بودند و گاهي حتي مسکن و دارو هم افاقه نمي کرد و 

دچار تشنج مي شد.
چقدر با پدر رفيق بوديد؟

کوچک تر که بودم نمی توانس��تم ب��ا خیال راحت 
بخوابم و پاهایش را ماس��اژ می دادم تا شاید آرام تر 
شود. گاهي کنارش خواب می رفتم شاید اینجوری 
بود که بیشتر بابایی شدم تا مامانی.ولی وقتي بزرگتر 
شدم و بیشتر درک کردم،با هر بار درد کشیدنش من 
و مادر هم درد مي کشیدیم. قلبم ناآرام بود و بی تاب. 
بعضی وقت ها فکر می کردم چه کار می توانم برایش 
انجام دهم که درد کمتري بکش��د. دیگر ماساژ پاها 
و نوازش س��رش هم افاقه نمي کرد. به خاطر تحمل 
وزن و جابه جایی با ویلچر که با دستش انجام مي داد 

در  این چند سال اخیر دچار گرفتگی رگ و دیسک 
گردن و ساییدگی مفاصل دست شده بود.با این وجود 
یک مدت خیلی آرام تر شده بود. دوست داشت همه 
جا با من بیاید. من آن روزها به دنبال تحویل پروژه و 
کارهای فارغ التحصیلی ام بودم. خیلی برایش مهم بود 
که درسم تمام بشود. همیشه می گفت فکر کار نباش 
درس��ت را ادامه بده. آن روزها صبح که می خواستم 
از خونه بیرون بروم، می گفت م��ن هم باهات میام. 
تو ب��رو کارت را انجام بده. من ه��م بیرون منتظرت 
می مانم. گاهی می شد از 7صبح تا 2 بعد از ظهر کارم 
طول می کشید و پدر مهربانم بدون هیچ اعتراض و 
خستگی ای فقط منتظرم می ماند و وقتي مي شنید 

که کارهایم انجام شده است، خدا را شکر می کرد.
از حال و ه�واي پدرت�ان در اواخر عمرش 

بگوييد. شهادتشان چطور رقم خورد؟
آن روزها همه اش دوست داشت کنار ما باشد. کنار 
باغچه خلوت می کرد. یک ج��وری که انگار از همه 
چیز خبر داشت. یک هفته ،10 روزی مي شد که درد 
می کشید. با مامانم تا دیروقت کنارش بودیم. چهارم 
تیرماه 99 مثل همیشه صبح از خواب بیدار شد. از 
من خواست امشب هم کنارش بمانم تا دردهایش 
را بتواند تحمل کند. من هم مثل  همیش��ه که به 
او روحیه م��ی دادم و می گفتم م��ن که کار خاصی 
نمی کنم خوب میشی فقط کمتر فکر کن و نگران 
نباش، آن لحظه حرفي زد که نمي دانم از ناامیدي 
بود یا خستگي زیاد از درد. رو به من کرد و گفت من 
دیگه خوب نمیشم. بعد از ظهر شد، مثل همیشه 
عصرانه را با هم خوردی��م و به خاطر دردش هرچه 
می گفتم برویم بیمارستان می گفت نه حالم خوبه! 
خواهرم برایش آجیل آورد که کمي سرگرم شود و 
بتواند راحت تر تحمل کند، ولی برعکس همیش��ه 
هیچ اشتیاقی براي آجیل نداشت و یکدفعه از حال 
رفت. ما هم سریع اورژانس را خبر کردیم و متأسفانه 
اورژانس با تأخیر 45دقیقه ای رسید. نمی دانستیم 
باید چه کار کنیم. از یک طرف اوضاع آلودگی محیط 
بیمارستان و آمبوالنس ها، از طرفی زندگی پدرجان. 
تا اتاق احیای بیمارستان هم کنارش بودم. از پدرم 
خواهش مي کردم که نفس بکشد. خواهش مي کردم 
که برگردد ولی انگار خدا انتخاب خودش را کرده بود 
و پدر تصمیم خودش را گرفته بود. هیچ وقت به  این 
راحتی در مقابل درد کوتاه نمي آمد.آن لحظه اولین 
باری بود که دیدم و لمس کردم که کاری از دستم 

برنمی آید.
دلبستگي و وابستگي تان به پدر باورش را 

سخت تر کرده بود؟
بله ،نتوانستم به کسی خبر بدهم. پشت تلفن فقط داد 
می زدم. کلمه مرگ هیچ وقت برایم معنی و مفهوم 
نداشت. هر طور بود وارد اتاق احیا شدم، هر چه نازش 
کردم، هرچه خواهش کردم به خاطر من، به خاطر 

تمام کسانی که در خانه منتظرش هستند برگردد، 
فایده نداشت. دائم از دکتر مي خواستم مجدداً امتحان 
کند اما او تمام تالشش را کرده بود و من دیگر بي بابا 
ش��ده بودم. تخت بابا را محکم گرفته بودم و اجازه 
نمي دادم او را ببرند. این آخرین اتفاقاتي بود که در آن 

لحظات تلخ به یاد دارم.
با نبودن هايش چطور کنار آمديد؟

نبودنش که باور کردني نیست.نه تنها برای من که 
برای تک تک اعضای خانواده و اق��وام دور و نزدیک. 
باورش براي خیلي ها س��خت بود. بچه های فامیل و 
آشنا هر روز س��راغش را مي گیرند. روز و شب هاي 
بد و س��ختي را گذراندم تا اینکه پدر به خوابم آمد.

اذان صبح بود. با همان قدبلند و پاهای کشیده دوران 
جوانی اش سراپا لباسش سبز بود.یک تکه از لباسش را 
به من  داد و گفت این هدیه اي است از طرف من به تو. 
همین یک جمله کافي بود تا کمي آرام تر شوم و بتوانم 
نبودنش را تحمل کنم. حاال دیگر خواب هایي که از بابا 
مي بینم من را در تحمل این دوري و دلتنگي کمک 
مي کنند. از شب اول تا قبل از خاکسپاری سراغش را 
از بیمارستان می گرفتم و منتظر معجزه بودم. مادرم 
تا چندوقت پیش فقط منتظرش ب��ود و هروقت از 
گلزار شهدا برمی گش��تیم، می گفت بابا نگفت کی 
برمی گردد. وقتی سؤالی برایم پیش می آمد،بی اختیار 
شماره اش را مي گرفتم تا از او بپرسم. بعضی شب ها 
به اتاقش مي روم تا نفس هایش را چک کنم. آخر هر 
شب قبل از خواب تا نفس هایش را چک نمی کردم 

خوابم نمی برد.

از جن�گ و روزه�اي جبه�ه برايت�ان 
صحبت مي ک�رد؟ چقدر پ�اي خاطراتش 

مي نشستيد؟
یاد آوري روز هاي گذش��ته و جنگ براي پدر سخت 
ب��ود و ب��اارزش. خیلی ک��م در م��وردش صحبت 
می کرد.فکر مي کنم خاطرات دوستان و همرزمان 
ش��هیدش اذیت��ش مي کردند. بعضی وقت ها س��ر 
به س��رش می گذاش��تم و مي گفتم  چرا این کار را 
کردی که این همه درد بکش��ی؟ اگر جنگ بش��ود 
دوباره مي روي؟پدر با خیال راحت و اطمینان کامل 
می گفت دوباره می روم! می گفتم کجا مي روي با این 
شرایط؟ می گفت می روم در آشپزخانه برایشان غذا 
آماده می کنم. س��یب زمینی پیاز پوست می گیرم.

می روم کفش هایشان را تمیز می کنم و لباس هایشان 
را می شویم.این کارها که نیازی به پا ندارد.پدر درست 
مي گفت این کارها غیرت می خواست و گذشت که 

پدرم با تمام وجود غیور بود.
در پايان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

نبودن هاي پدر برایمان س��خت است اما وقتي فکر 
مي کنم که پدر به آرامش رسیده همین حس براي 
تسلي خاطر ما کافي است. پدري که همه وجودش 
غیرت بود.پدرم در دستنوش��ته اي ک��ه از زندگي و 
حضورش در جبهه براي ما نوشته و به یادگار گذاشته 
به دوستان شهیدش اش��اره کرده است که در اینجا 
مي خواهم یادي از این عزیزان شهید بشود: شهیدان 
علی صبقی، محمدحسین سعادت، علیباز مصدق، 
عبدالمحمد مصدق، نعمت اهلل مصدق، بهروز رضایی، 

قاسم احمدی و یداهلل تنگ ارمی.     

کلمه مرگ هيچ وق�ت برايم معنی 
و مفه�وم نداش�ت. ه�ر ط�ور بود 
وارد اتاق احيا ش�دم، هر چه نازش 
ک�ردم، هرچ�ه خواهش ک�ردم به 
خاطر من، ب�ه خاطر تمام کس�انی 
ک�ه در خان�ه منتظ�رش هس�تند 
برگ�ردد، فاي�ده نداش�ت. دائم از 
دکتر مي خواس�تم مجدداً امتحان 
کند اما او تم�ام تالش�ش را کرده 
بود و من ديگ�ر بي بابا ش�ده بودم

مادرم خ�ودش خواهر ش�هيد بود 
و معن�ا و مفهوم جه�اد و ايثار را به 
خوب�ي درك مي ک�رد. او باره�ا و 
بارها به م�ا گفت من ب�راي رضاي 
خدا ب�ا پدرت�ان ازدواج کردم. من 
زن بودم و ام�كان حضور در جبهه 
برايم فراهم نبود اما مي خواس�تم 
با اين انتخاب و همراهي با پدرتان 
کاري براي اسالم انجام داده باشم 
و همسنگر مرد مجاهدي باشم که 
به افتخار جانبازي رس�يده اس�ت
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