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ورودیسال58

محمد جمال در هفت سالگی وارد مدرسه شد. 
بچه باهوشی بود و توانس��ت تحصیالت دوره 
متوسطه را در دبیرس��تان دکتر  علی شریعتی 
ادامه بدهد. از همان دوران تحصیل کار می کرد 
تا س��ربار خانواده نباش��د. وقتی انقالب شد، 
محمد صالح هم به جمع انقالبی ها پیوس��ت و 
بعد از پی��روزی انقالب، خیلی زود وارد س��پاه 
شد. لباس پاسداری را دوست داشت. با توجه 
به مسائل و مش��کالتی که در منطقه ما وجود 
داشت، برای ورود به سپاه مجبور شد تحصیل 
را ر ها کند. بعد دوره آموزش��ی را س��پری کرد 
و برای مقابله با دش��من و ضدانقالب به سومار 

اعزام شد.

نجاتجانهمرزمان
من خاط��رات زی��ادی از ب��رادرم دارم. یک بار 
محمدجمال پس از برگشت از یک درگیری در 
منطقه سومار در حالی که راننده بود، یک لحظه 
ماشین را کناری پارک می کند و از ماشین پیاده 
می شود و به همرزمانش می گوید در نیم متری 
ماشین مین وجود دارد. زمانی که همرزمانش 
پیاده می شوند، متوجه این موضوع می شوند و به 
این طریق جان آنها را نجات می دهد. این خاطره 
را دوستان برادرم تعریف کردند و همیشه از این 

کار محمدجمال به نیکی یاد می کنند.
کتابخوانحرفهای

برادرم کتاب هایی را که در س��پاه منتش��ر  

می ش��د و همچنین کتاب های سیاس��ی و 
مذهبی از اس��اتیدی چون آیت اهلل مطهری 
و آیت اهلل بهش��تی را زی��اد مطالعه می کرد. 
اکثر اوقات قرآن تالوت می کرد. یک روز به 
من گفت می خواهم به ق��م بروم. گفتم چرا 
می خواهی ب��ه آنجا بروی؟ گف��ت مقداری 
پول را باید به قم برسانم. بعد فهمیدم ایشان 
مقلد حضرت امام است و نذورات و وجوهات 
اسالمی را به آنجا می برد. در آن روز احساس 

کردم که دیگر او را نخواهم دید.
موسمشهادت

ی��ک روز قبل از ش��هادت ب��رادرم، یکی از 
دوستانش به منزل ما آمد و سراغ او را گرفت. 
گفتم محمدجم��ال هر وقت ب��ه مرخصی 
می آید، اول به ش��ما س��ر می زند. صبح روز 
بعد به س��قز زنگ زدم و سراغ محمدجمال 
را گرفت��م، ول��ی آنه��ا گفتند خ��ودش به 
بیجار خواهد آمد. س��اعت ی��ک بعدازظهر 
بود ک��ه همرزم هایش جن��ازه او را به بیجار 
آوردند. نحوه ش��هادت محمدجمال را یکی 
از دوس��تانش به این ص��ورت تعریف کرد؛ 
در آسایش��گاه خوابی��ده بودم ک��ه صدای 
گریه ش��نیدم. بیدار ش��دم و در گوشه اتاق 
محمدجمال را دیدم که در حال گریه و زاری 
است. نزد او رفتم و گفتم چرا ناراحتی؟ گفت 
چیزی نیس��ت. از زمانی که به سقز آمده ام، 
در تمامی عملیات ها ش��رکت کرده ام، ولی 
نمی دانم چرا خدا من را قبول نمی کند و به 
شهادت نرسیدن خود را بی لیاقتی می دانم. 
هفت روز بعد از این ماجرا حین برگش��ت از 
پاکسازی روس��تای کس نزان در محاصره 

قرار می گیرند. 
محمدجمال س��عی می کند که نیرو ها را از 
محاصره بیرون بیاورد و به بیس��یم چی که 
تک فرزند خانواده نیز بود، دس��تور می دهد 
که بیسیم را به او بدهد و خودش را از مهلکه 
نجات بده��د. بیس��یم چی موفق ب��ه فرار 
می ش��ود. صبح که برای آوردن جنازه ها به 
منطقه برمی گردن��د، می بینند که جنازه ها 
را مثله کرده اند، ولی جن��ازه محمدجمال 

سالم است.
اعترافدشمن

بع��د از دو م��اه ک��ه به س��قز رفت��م، قاتل 
محمدجمال در زندان بود و اعتراف کرد که 
محمدجمال را با قناسه زده است. می گفت 
ما او را می شناختیم و چند بار تصمیم به ترور 
و کشتن او داشتیم. حتی چندین عملیات را 
به خاطر کشتن او ترتیب دادیم. نهایتاً آن روز 
با دوربین تفنگم ایشان را نشانه گرفتم و به 
قتل رساندم. ضد انقالب همچنین می گفت 
تنها دلیل من برای اینکه نگذاشتم جنازه او 
را مثله کنند، این بود که از او خوشم می آمد. 

بسیار شجاع و دلیر بود.
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گوی�اعم�ویپس�رتانه�مش�هید

دفاعمقدسبودند؟
بله، برادر ش��وهرم شهید عبدالرس��ول یا ناصر 
توفیقی س��ال 1366 در اواخر دفاع مقدس به 
شهادت رسید. پسرم آن موقع به دنیا نیامده بود. 
تا زمانی که پسرم شهید شد، رئیس بنیاد شهید 
ش��هر ما نمی دانست خانواده ش��هید هستیم! 
محمد کاظم )پژمان( متولد 10 بهمن ماه 1370 
بود که 16بهمن 94 شش روز مانده به سالروز 
تولدش در اطراف دمشق به شهادت رسید. من 
یک دختر و چهار پس��ر داش��تم؛ محمدکاظم 

سومین فرزند خانواده بود.
محمدکاظمنظامیبود؟

نه، شغل آزاد داشت. مدتی در آژانس کار می کرد 
که تصادف کرد و نتوانست ادامه بدهد. بعد از آن 
تعمیرگاه موتور داشت. پسرم یکی از ورزشکاران 
بنام شهرس��تان کازرون بود. در رش��ته موتور 
کراس مقام دوم و سوم استانی و اول شهرستان 
را داشت. رضایت اهل بیت برای پسرم از کسب 

هر مدالی با ارزش تر بود.
چهشدمدافعحرمشد؟

عش��ق و عالقه ای که از طفولیت داشت، باعث 
شد راه شهادت را انتخاب کند. از همان بچگی به 
عموی شهیدش عالقه داشت. همیشه می گفت 
 ای کاش بزرگ تر ب��ودم و همراه عمو ش��هید  
می ش��دم. حتی زمانی که می خواست ازدواج 
کند، به خانم��ش گفته بود اگر خ��دای نکرده 
جنگی شود، من پیشتازم. تا اینکه جنگ سوریه 
پیش آمد و بدون اینکه به ما اطالع بدهد، برای 
آموزش به سپاه رفت. پسرم متاهل بود و فرزندی 
نداشت. سال 1391 ازدواج کرد. با شهید محمد 

مسرور و علی جوکار یک جا شهید شدند.
محمدکاظمبااینکهش�غلشآزادبود،
بهایندرکرسیدکهبایدبرایدفاعاز
حرمبرودوازاسالمدفاعکند.ایشان

درچهفضاییتربیتشدهبود؟
شغل همسرم آزاد بود و مغازه داشت. االن دو سه 
سال است که بازنشسته شده است. تربیت پدر 
و مادر برای همه فرزندان یکی اس��ت، ولی یک 
فرزند ذاتاً بهتر می شود. از اول پژمان اخالقش با 
کل طایفه ما فرق داشت. خوش برخورد و پاک 
بود. من کمتر دیدم که پسری 15 سال عمر کند 
و اسم نامحرم را حتی به شوخی نیاورد یا حرفی 
بیهوده نزند. می گفت تا زمانی که ما مردان خانه 
هس��تیم، مامان و خواهرم زن��گ تلفن جواب 
ندهند. خیلی ناموس پرس��ت بود. به برادران و 
خواهرش سفارش می کرد احترام پدر و مادر را 
نگه دارید، حتی از آنها جلوتر قدم برندارید. من 
متولد 1338 هستم و 32 سال از پسرم بزرگ تر 
بودم، اما خیلی با هم رفیق بودیم. صمیمیت من 

و ایش��ان در حدی بود که مثل بچه با هم رفتار 
می کردیم. من خش��ک مذهب نیستم. به خدا 
احس��اس عجیبی دارم. در رفتار با مردم خشن 
نیستم. موقعیت ش��غلی من طوری است که با 
آقایان برخورد دارم. مدیر آموزشگاه و مؤسس 

آموزشگاه رانندگی هستم.
ازش�جاعتش�هیدتوفیق�یروایت
متعددیشدهاست،ش�جاعتیراکه
پسرتانداش�تازچهکس�یبهارث

بردهبود؟
تا حدودی شجاعتش را از خودم گرفت. نترس 
بودن و شجاعتم از مردان باالتر است. شجاعت 
وراثتی است. در زمان جنگ تحمیلی از افرادی 
بودم که رضایت قلبی داشتم به خط مقدم بروم 
یا الاقل به رزمنده ها در پشت جبهه کمک کنم، 
اما ش��وهرم اجازه نمی داد. در طول 40 س��ال 
زندگی با همس��رم دو بار اختالف پیدا کردیم؛ 
یک بار هم��ان زمان جنگ تحمیل��ی، یک بار 
هم زمانی که راه کربال تازه باز شده بود. این دو 
بار همسرم موافقت نکرد بروم و با همسرم قهر 
کردم. واقعاً دوست داشتم شوهرم رضایت بدهد 
به خط مقدم بروم و از کشور و دینم دفاع کنم. 
برای دفاع از حرم آل اهلل به پایگاه فجر 19 تقاضا 

دادم، ولی متأسفانه انتخاب نشدم.
بچگیهایپسرتانچطورگذشت؟

پژم��ان از کودکی زرنگ، با اس��تعداد و باهوش 
بود. یک کارتن پر از تشویق نامه از کودکستان 
تا دبیرستان داشت. در گروه های هنری، قرآنی 
و نهج البالغه ای فعال بود. در موتورسواری نفر 
اول بود. عقیده اش خیلی پاک بود؛ ضمن اینکه 
به ورزش و هنر خیلی عالقه داش��ت. اهل نماز 
شب بود. االن کم داریم افراد به نماز شب اعتنا 
کنند. در سن نوجوانی بچه ها معموالً سر در هوا 
هستند، ولی پسرم اهل نماز شب بود. دوستانش 
می گفتند پژمان در سرمای سوریه با آب سرد 
غسل شهادت کرد و قبل از شهادتش نماز شب 
خواند. قلباً نیتش پاک بود. پسرم خانه، ماشین 
و سرمایه داشت. زندگی اش مرفه بود. رفتنش 
هیچ حقوق و مزایایی نداشت که بگویند به خاطر 

حقوق یا ترفیع درجه به سوریه رفت.
وقتیکهبهجبههس�وریهرفت،باهم
درتماسبودید؟ازاوضاعآنجاحرفی

نمیزد؟
سال 1394 شش روز قبل از شهادتش قرار بود از 
سوریه برگردد. حتی تماس گرفت. پسر دیگرم 

گفت مامان یک بره بگیر که برادرم می خواهد 
بیاید. طوری ک��ه همرزمانش گفت��ه بودند تا 
فرودگاه آمده و دوباره از فرودگاه برگش��ته بود 
تا در عملیاتی شرکت کند. ظهر بود زنگ زد و 
به پدرش گفت بابا خط مخابراتی خراب است. 
به ماهواره های مخابراتی حمله شده است. اگر 
تماس نگرفتم نگران نشوید. همان موقع انگار 
یک شیش��ه س��رکه در دلم ریختند. چند روز 
بعد جمعه بود، کارهای خانه را انجام می دادم. 
ناخودآگاه حالم بد شد. همان ساعت کلی آب 
روی م��ن ریختند تا ب��ه هوش آم��دم. بعد که 
بررس��ی کردیم همان موقع که پژمان ش��هید 
شده بود، حال من هم بد شده بود؛ یعنی به یک 
مادر احواالت فرزندش الهام می شود. به من هم 
الهاماتی شده بود. البته به همه چیز فکر می کردم 
جز شهادت پژمان! بعد ها دوستان پسرم گفتند 
شهدای آن عملیات دو شبانه روز با دو بطری آب 

معدنی تشنه و گرسنه جنگیدند!
ازنح�وهشهادتش�انچ�هروایت�ی

برایتانکردهاند؟
از قرار در روستای ریتان دمشق همرزمان پسرم 
در محاصره دش��من قرار می گیرند. پسرم زیر 
آتش شروع می کند به جا به جا کردن مهمات و 
غذای 150 نفر را می رساند. ماشین پر از مهمات 
را تنها پیاده می کند، اما همین حین به سمت 
پسرم شلیک می شود. محمدکاظم دور می زند 
تا مورد اصابت قرار نگیرد، ولی س��مت راست 
ماشین باز بود و از همان سمت ترکشی به پسرم 
می خورد. ترکش به پشت سرش اصابت کرده 

بود. صورتش س��الم بود. صورتش به اندازه ای 
سالم بود که سرم را گذاشتم روی قلبش و پیش 
خودم گفتم زنده است. یک ذره تغییر رنگ نداده 
بود. با اینکه خون زیادی از او رفته بود، اما رنگ 
صورتش قشنگ و گالب زده بود. عکس شهدا را 
دیده بودم، چهره پسرم همانطور زیبایی داشت. 
پسرم ش��وق و ذوق شهادت داش��ت. نه کسی 
مجبورش کرد، ن��ه هیچ نیازی داش��ت. چون 
ناموس پرست بود و دفاع از دین برایش مهم بود، 
برای دفاع از حرم اهل بیت پیامبر اسالم)ص( به 
س��وریه رفت. 16 بهمن به شهادت رسید و 20 
بهمن پیکرش را در گلزار شهدای بهشت زهرای 
کازرون فارس قطعه 3، ردیف 2، ش��ماره 2 به 

خاک سپردند.
درموردش�هادتشباش�ماحرفزده

بود؟
بله همیشه! پسرم کتاب های شهدا را زیاد مطالعه 
می کرد. هر شب جمعه یا صبح جمعه مزار شهدا 
بود. با شهدا زمزمه می کرد. اخیراً اسباب کشی 
داش��تم، چند برگه که ش��هید روی آن طریقه 
صحیح نماز ش��ب را نوش��ته بود، پی��دا کردم. 
شب ها با حمد و س��ه تا قل هو  اهلل می خوابید. 
عقیده قلبی اش او را به اینجا رساند؛ چون واقعاً 
عزت می خواهد؛ هر کس که شهید نمی شود. اگر 
مادر شده باشید، احساس مادران را بیشتر درک 
می کنید. مادر حاضر است تیر بخورد، ولی خار 
به چشم بچه اش نرود! شکر خدا می کنم پسرم 
به چیزی که می خواست رسید. پسرم می گفت 
خواب عموی ش��هیدم با خواب فالن شهید را 

دیدم. منتظر شهادت بود.
زمانوداعبهشماچهگفت؟

ش��اید 10 روز قبل از رفتنش من سرکار بودم. 
صبح خیلی زود بود. آمد پیشم گفت می خواهم 
به سوریه بروم. گفتم مسخره بازی در نیار! گفت 
من می خواهم بروم. اگر حضرت زینب)س( مرا 
بپذیرد. گفتم تو که زن جوان داری! می خواهی 
زنت را تنها بگذاری! طوری با من صحبت کرد، 
حقیقتش پذیرفتم. زمانی که رفت پروازشان از 
ش��یراز بود. من رفتم فرودگاه، اما او رفته بود و 

دیر باخبر شدم.
چطورازشهادتشباخبرشدید؟

یکی از دوستانش آمد گفت. با شنیدن این خبر 
مریض ش��دم. مرا به بیمارس��تان بردند. وضع 
خیلی بدی داشتم. از بیمارس��تان مرا آوردند، 
چند لحظه بعد دیدم پس��ر بزرگم که تازه آمده 
بود، از پله های آپارتمان باال رفت و صدای جیغ 

بلند شد. گفتند پژمان شهید شد.
بادلتنگیمادرانهتانچهکردید؟

من عقیده ام خیلی محکم اس��ت، ام��ا اوایل که 
پژمان شهید شده بود، خیلی ناراحت بودم؛ چون 
اصاًل نمی توانس��تم دل بکنم. ه��ر وقت دلتنگ  
می شدم، حتی نصف شب ماشین را بر می داشتم  
و به بهشت زهرا)س( می رفتم. بهشت زهرا تاریک 
و ترسناک بود. یک ش��ب رفتم و متوجه ساعت 
نشدم. باران نم نم می بارید. سر قبر پژمان نشستم.  
قرآن خواندم. بی خیال شدم شب است! یک آن 
به خودم آم��دم که باد می وزی��د. برگ درختان 
خش خش می کرد. احساس کردم کسی پشت 
سرم اس��ت. یک ترس عجیبی در دلم بود! سرم 
را برگردانم. دس��تم را روی قبر پژمان گذاشتم. 
صورتم را به سمت چپم برگردانم، دیدم پژمان با 
پیراهن سبز رنگ و همان شلوار ایستاده دستش 
را به دیوار زده بود! پای��ش را روی پای دیگرش 
انداخته بود. چیزی نگفت. فقط یک لبخند خیلی 
قشنگی زد. دستش را تکان داد. فقط گفت آرام 
باش! اصاًل هوش از سرم پرید. یادم رفت پژمان 
شهید شده است. پژمان کنارم ایستاده بود. راحت 
به قرآن خواندنم ادامه دادم. س��وره هایی که در 
مفاتیح بود، می خواندم. همین که به هوش شدم 
و صورتم را بر گرداندم دیگر پژمان نبود، اما دیدن 
پسر ش��هیدم در رؤیا نبود به عینه و واقعی او را 
دیده بودم. سوم شهادتش تب و لرز شدید گرفتم. 
شش، هفت تا پتو رویم انداختند. نمی توانستم 
صحبت کنم، دیدم پژمان زانوی سمت راستش 
را زمین گذاش��ت! یک قرآن داش��تم که س��ال 
1380 از حج تمتع آورده بودم. به این قرآن خیلی 
عالقه داشتم. همیشه در  خانه قرآن می خواندم. 
همان ش��ب پژمان قرآن دس��تش بود. دستش 
را از پیشانی من تا نوک انگشتانم کشید؛ یعنی 
دس��تش را رؤیت کردم، تب و لرزی که داشتم 

برطرف شد. وقتی نشستم پژمان نبود.
بهنظرشماشهدابهچهدرکیرسیدند
کهبرایدفاعازدینوناموسازجانشان

گذشتند؟
 پسرم می گفت ما همیشه آرزو داشتیم  ای کاش 
زمان امام حس��ین)عط( بودیم و در رکاب شان 
ش��هید  می ش��دیم. االن حض��رت زینب)س( 
ناموس امام حس��ین)ع( در خطر است ما برای 
کش��ور س��وریه نمی جنگیم به خاطر دفاع از 
حرم حض��رت زینب)س( می جنگی��م. پژمان 
یک بار تصادف کرد و ماش��ین از رویش رد شد، 
ولی از دنیا نرفت. یک همسایه داریم می گفت 
تا حاال دو، س��ه بار پژمان به خوابم آمده است، 
سؤال کردم این دختر کوچک با چهره سفید که 
همراهش هست کیست؟ گفت من تنها شغلم 

نگهبانی از حضرت رقیه)س( است.

پاسخجدولشماره6174

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره  6175

  123456789101112131415
1 
2
3 
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

ازباالبهپایین
    1- آغازین- میزبان المپیک 1996   2- خاخام- موضوع و مبحث- آتش سوزی- آلت برنج کوبی   3- پرحرفی- 
شکار- بخار دهان   4- گذرگاه- فلز سنگین- استخوان پا   5- آخرین رمان ویکتور هوگو-  نماد شخصیتی و تجسم 
دولت امریکا   6- فارس��ی قدیم- گودال- حرارت- کارگردان لورنس عربستان   7- از غزوات- بازگشت به حال 
عادی پس از بیهوشی- بازی محلی   8- شهر بی دروپیکر- طایفه - نمک   9-مردار- استراحت نمایشی- توجه 
  10- قرص روانگران- واحد شمارش کله پاچه- پدر ادریس نبی- هنر فرنگی   11- سنگ  سخت- هرج و مرج 
  12- زندان پرنده- حیوان آزمایشگاهی- پیروان یک دین   13- زیرخاک کردن- کارگزار- دشنام   14- شهر 

آرزو- جایزه مقام سوم- ذات و شخص- خانه   15- پایتخت قبرس- پیرامون

ازراستبهچپ
   1-  ارتوپد سنتی- صدقه   2-  از گربه سانان- پشت س��ر- سپاس شیرین- زهرآلود   3- کنسرو ماهی- شعر 
ستایش- بین مچ و زانو- طایفه کریم خان   4- گوالیدن- زنگ- واحد ش��مارش شتر   5- اسب تبریزی- درس 
کشیدنی- مجسمه- حیوان بدبیاری   6- کشور مظلوم شبه جزیره عربستان- سگ بیمار- آزمون چهارجوابی- لوله 
غذا   7-خاشاک- رفتن به مشاهد متبرکه- پایه و اساس   8- مغازه بازاری- مرزبان- پروانه کار   9- کج و مایل- 
رودی در جنوب- ریه   10- ماه فرورفتنی- از منسوبین- دیوار بلند- پارچه کهنه   11- دندان ناپایدار- پشت سر 
هم- قله بلند زاگرس- بی حس شده   12- نویسنده بذله گوی ایرلندی- زرد انگلیسی- روی کردن بخت و اقبال 
  13- چوب خوشبو- ذریه- احساس خودکم بینی- آب بند   14- زدنی فوتبال- رد پا- بلندای آسمان- درختی 

همیشه سبز   15- فرمانده یونانیان در جنگ تروا- مسلسل جنگی

  123456789101112131415
1  
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.

جدول کلمات متقاطع

محمدجم�الس�عیمیکندکه
نیروه�اراازمحاص�رهبی�رون
بی�اوردوبهبیس�یمچیکهتک
فرزندخانوادهنیزبود،دس�تور
میدهدکهبیسیمرابهاوبدهد
وخودشراازمهلکهنجاتبدهد

4 7 2
5 1 8

1 9
4 8 9 5

4
2 5 8

1 7
6 2 4 8

4 6

369847512
518962347
742315869
483279651
196458273
257136984
821594736
635721498
974683125


