
7| روزنامه جوان |  شماره 6209    سه ش��نبه 28 اردیبهش��ت 1400 | 6 ش��وال 1442 |

88498481ارتباط با ما

جدول

پاسخ جدول شماره 6208

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6209

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

از باال به پايين
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تصدیق آلمانی      ۹- نام دخترانه از گل-موادی که ترکیب و وزن مولکولی یکسان اما ساختار متفاوت داشته باشند    
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اداری-شهری در آلمان      ۱۴-آدم آهنی- هوشیار-پیروان موسی)ع(      ۱۵-ضرب شمشیر-شهری در امریکا

از راست به چپ
    ۱- شهر زادگاه شهید همت- هافبک ملی پوش پیشین پرس��پولیس و ملی ایران    ۲- کبوتر صحرایی-چراغ 
و مصباح- س��یم ضخیم   ۳- گودال-چغندر پخته-میوه پرخاصیت-حرف عصا     ۴- اراده- چاقوی آشپزخانه-

دس��تنبو-حرف فاصله    ۵- س��تون بدن- زخم خون افشان-تاکس��ی پرظرفیت   ۶-هرچیز نو ظهور- الفبای 
خوراکی-جانشین    ۷-پرنده ای شبیه به کبوتر-هرچیز اصلی   ۸-شلوار جین- سالح روباه-همراه فجور-بیماری  
    ۹-بیمارستان –تیم فوتبالی در عربستان      ۱۰- گرد ماه-فضای بی هوا-کارمند      ۱۱-بوی رطوبت-گوشه 
ها-عدد اول    ۱۲-برادر عربی-صحبت زیرگوش��ی- کتاب داود نبی- مس��اوی      ۱۳-پول تایلند-آدم جدی و 
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از قطب شمال به قطب جنوب – شاخه ای از ورزش ووشو
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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

پسرم رفت تا ریشه قاتالن پدربزرگش را بخشکاند
گزارش » جوان  « از حضور در منزل دختر شهيد ترور افغانستانی که سال ها بعد مادر شهيد مدافع حرم شد

    اهل افغانستان ، متولد پاکستان!
راهی مشکین دش��ت اس��تان البرز می ش��وم تا ب��ا مریم 
قلندری دیدار کنم. از بیقراری و گریه های بعد از ش��هادت 
دردانه اش که او را هر روز بی تاب و بی تاب تر می کند،بسیار 
شنیده ام. شاید برای این مادر نقطه ای برای اتمام اشک ها 
و بی تابی هایش وجود نداشته باشد؛ مادری که داغ شهادت 
پدر بعد ها با شهادت پس��رعمو و حاال فرزندش تازه تر شده 
است. به خانه اش می رس��م. اذن ورود می گیرم و از همان 
ابتدا با استقبال گرم و صمیمانه اش روبه رو می شوم. گویی 
سال هاست مرا می شناسد. همان ابتدا چنان مهربانی اش را 
نثارمان می کند که شرمنده می شویم. وارد اتاق می شویم و 
در کناری می نشینیم. لحظاتی بعد او به جمع ما می پیوندد 
تا پاسخگوی سؤاالتمان باش��د. از او می خواهم از خودش 
برایمان بگوید:»من مریم قلندری هس��تم. دختر ش��هید 
محمد جمع��ه  قلندری و مادر ش��هید مدافع حرم لش��کر 
فاطمیون منصور علیدادی . پدر و مادرم افغانستانی هستند 
اما بعد از ازدواج برای زندگی به پاکستان مهاجرت کردند. 
من متولد پاکستان هستم و در آنجا بزرگ شدم. حدود ۵۰ 

سال سن دارم و پنج برادر و یک خواهر هستیم.« 
   ترور و شهادت در شب قدر 

واژه  »شهادت « در ذهن مریم قلندری با دیدن پیکر غرق به 
خون پدر آن هم با زبان روزه تداعی و برای همیشه ماندگار 
شد. گویی خط سرخ شهادت از همان مسجد و ترور پدر در 
وجودشان ریشه دواند تا به جبهه مقاومت اسالمی و شهادت 
فرزند مدافع حرمش رسید. همین که سراغ پدر و شهادتش 
را از او می گیرم، بغضش از پس سال ها دوری و دلتنگی گره 
می گش��اید و از آن روز ها اینگونه برایمان روایت می کند:» 
شب آخر قدر بود. پدرم غسل شب قدر را انجام داد و برای 
برگزاری مراسم احیا راهی مسجد ش��د. تمام ساعت های 
شب قدر را در مسجد بود. بعد به خانه آمد و مجدداً غسل روز 
جمعه را هم انجام داد و لباس های سفیدش را به تن کرد. 
وقتی می خواست دوباره به مسجد برود، مادرم به او گفت تو 
تا صبح شب زنده داری کردی. حال دیگر چرا می روی؟ برو 
کمی استراحت کن . پدرم رو به مادرم کرد و گفت که خوابم 
نمی آید. می خواهم بروم نماز صبح را هم به جماعت بخوانم. 
مادرم گفت خیلی زود اس��ت، کمی صبر ک��ن. پدر گفت 
می خواهم پیاده تا مس��جد بروم. باید سروقت برسم. پدرم 
رفت و تنها یک صدای انفج��ار مهیب بود که ما را به کوچه 
و خیابان کش��اند. مردم روزه دار در حالی که شب قدرشان 
را با برگزاری نماز جماعت صبح به پایان رسانده بودند و از 
مسجد خارج  می شدند، مورد هدف انفجار تروریستی قرار 
گرفتند و ۷۳ نف��ر در این حمله ناجوانمردانه به ش��هادت 
رسیدند. پدر من هم یکی از آنها بود. گویا تروریست ها سه 
ماه قبل خان��ه ای را که در نزدیکی مس��جد بود، خریداری 
کرده بودند تا در این مدت به راحتی فرصت داشته باشند و 
عملیات خود را بدون هیچ شک و حساسیتی پیش ببرند. 
بعد ها پسرعمو و فرزندم با شهادتش��ان در جبهه مقاومت 
اسالمی راه پدرم را ادامه دادند و ثابت کردند که این اقدامات 
وحشیانه تروریستی نمی تواند خللی در اراده و پیروی ما از 

اسالم وارد کند.«
  مهاجرت به ايران

مریم قلندری اینگون��ه ادامه می دهد:» ش��هادت ۷۳ نفر از 
عزیزانمان برای ما سخت بود. از همه سخت تر نبود و شهادت 

پدر بود. هرچند بهترین عاقبت بخیری نصیب پدر شده بود اما 
روزگار سختی ها و تلخی هایش را برای ما به ارمغان آورده بود. 
۱۷ سال داشتم که عقد کردم و در سن ۱۸ سالگی زندگی ام 
را آغاز کردم. س��ال ها در پاکس��تان زندگی کردیم. منصور 
که ۱۰ساله ش��د، به ایران مهاجرت کردیم. حدود ۱۵ سالی 
می شود که در ایران زندگی می کنم. همسرم کارگر روزمزد 
بود. مایحتاج خانه و زندگی را از راه کارگری به دست می آورد.« 
مادر شهید میان صحبت هایش گاهی هم نگاهی به عکس های 
پسر شهیدش می اندازد. از مادر ش��هید می خواهم از شهید 

مدافع حرم خانه اش منصورعلیدادی برایم بگوید:» منصور 
حرف نداشت. اگر بگویم او یک فرشته آسمانی بود، کم گفته ام. 
اگر بگویم فرشته زمینی بود، کم گفته ام. منصور خیلی مهربان 
بود. قلبی پاک و بخشنده داشت. به همه کمک می کرد. من 
بسیار به او متکی بودم و  وابستگی زیادی بین ما بود. تا دست 
راست و چپش را شناخت برای کار به تهران رفت. هفت سالی 
در تهران کار کرد. شاگرد بنا بود. گاهی که دلتنگ  می شدم، 
از او می خواستم برگردد تا کنار ما باشد. می گفتم پسرم چرا 
نمی آیی؟ می گفت مادر من شاگردم. شاگرد استادکار بنا. در 
حال حاضر هنوز در حال آموزش هستم و باید خوب کار کنم تا 
استاد خوبی شوم. منصور آنقدر تالش کرد که خودش شد یک 
استاد بنا. خیلی خوب کار می کرد. درآمد خوبی هم داشت. اما 

به یکباره کار و زندگی و همه تعلقات دنیایی اش را ر ها کرد و 
رفت تا مدافع حرم شود.« 

   شهيدپرور
مریم قلندری از روز هایی برایمان گفت که قرار بود رفتن به 
جبهه دفاع از حرم بین او و منصور فاصله بیندازد. روز هایی 
که امتحان سختی را پیش روی مادر با همه وابستگی های 
مادرانه و عشق به اهل بیت)ع( برایش رقم زده بود. اما هم 
مادر و هم منصور از این امتحان سربلند بیرون آمدند و هر 
دو راه عاشقی را برگزیدند. عش��قی که برای هر کدامشان 
هزینه داشت. یکی شهید شد و دیگری مادری شهید پرور. او 
می گوید:»  من به دالیلی تازه از پدر منصور جدا شده بودم و 
منصور شده بود همه کس و کار و زندگی من. ستون خانه ام 
بود. وقتی آمد و از دفاع از حرم صحبت کرد و از رفتن گفت، 
بی درنگ مخالف��ت کردم و گفتم نه مادرج��ان! من تازه از 
پدرت جدا شدم. تو مرد خانه من هستی. سایه سرم هستی 
چطور می توانم رضایت بدهم که بروی؟ همه دلبستگی من 
او بود. گفت اجازه نمی ده��ی ، گفتم نه! حرف همانجا تمام 
شد و منصور به تهران برگش��ت تا سر کارش حاضر شود.« 
مادر شهید ادامه می دهد:»  من گمان می کردم که دیگر همه 
چیز به اتمام رسیده است. اما گویی عاقبت طور دیگری رقم 
خورده است. آن روز ها از اوضاع و احوال سوریه، عراق و دفاع 
از حرم و تهدیدات تروریست های تکفیری بسیار می شنیدم. 

پسر دیگرم جعفر هم برایم از منطقه و شرایط آن صحبت 
می کرد و می گفت اوضاع آنجا خراب است. کمی بعد جعفر 
هم حرف از رفتن و مدافع حرم شدن به میان آورد. من هم 
با منصور تماس گرفتم و گفتم  منصورجان جعفر می خواهد 
برود سوریه. گفت مادر تو جعفر را یک جوری نگهدار تا من 
از تهران بیایم.آمد و با جعفر صحبت کرد و نگذاشت جعفر 
برود. بعد دوباره رفت سر کار. کمی خیالم راحت شد. فکر 

کردم حاال دیگر هر دو از تصمیم شان منصرف شده اند.« 
   بوسه های بهشتی

یادآوری روزهای مدافع حرم شدن منصور برای مادر حاوی 
احساسات متفاوتی اس��ت؛چراکه او حتی تا مدتی از رفتن 
منصور خبر نداشت. مادر ادامه می دهد:»  هنوز چند روزی 
از ماجرا نگذشته بود که با چند نفر از دوستانش به خانه ما 
آمدند. همان ایام ما اثاث کشی هم داشتیم. منصور هر چه 
شس��تنی بود برایم شس��ت و مرتب کرد و گفت مادرجان 
منزل نو مبارکت باش��د. گفتم : چرا اینطور می گویی اینجا 
خانه تو هم هست . لبخندی زد و بعد به من گفت مادرجان 
بقیه وسایل را شما جمع کن. من باید بروم. کاری پیدا کردم 
که کمی دورتر از تهران اس��ت. اگر گوشی ام خاموش بود، 
نگران نباش. گفتم منصورجان! کجا کار پیدا کردی؟ حتی 
اگر جزیره کیش هم باشد گوشی خاموش نمی شود! گفت 
مادرجان از تهران دورتر اس��ت. ما روز ها سر کار هستیم و 

شب هم که به اتاقمان برای اس��تراحت می آییم چون زیر 
زمین است، اصاًل آنتن ندارد. شما ناراحت نشو. بعد آمد تا 
زیر پاهایم را ببوسد. من سریع پاهایم را جمع کردم. گفتم 
مادر این چه کاری است؟چرا اینطور می کنی؟ گفت مادر 
مگر نمی گویند بهش��ت زیر پای مادران است؟ گفتم ُخب 
گفته باشند. االن الزم نیست پای من را ببوسی. بعد خودم 
سر و صورتش را بوسیدم . بعد به من گفت مادرجان ناراحت 
نباش و رفت. منصور قبل از اعزام موضوع را با خواهر بزرگش 

مطرح کرده و از آنها خواسته بود که مراقب من باشند.«
   ياری امام حسين)ع(

مریم قلندری از همه جا بی خبر بود و نمی دانس��ت منصور 
مدافع حرم ش��ده اس��ت. خواهر اما دل نگران و بی تاب تر 
از بی خبری مادر، تصمیم می گیرد ت��ا آرام آرام مادر را در 
جریان اعزام منصور قرار دهد. او در ادامه می گوید: » یک بار 
دخترم زنگ زد و گفت مادرجان گوشی منصور آنتن ندارد! 
گفتم خودش گفت که راهش دورتر شده و احتماالً نتوانیم 
راحت با او تماس بگیریم. اما دخترم دوباره تکرار کرد و گفت 
مادر منصور به سوریه رفته اس��ت. گفتم نه او به من دروغ 
نمی گوید. اما دخترم آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت 
خب دروغ هم نگفته. رفته جایی دورتر از تهران. مادر منصور 
رفت برای دفاع از حضرت زینب)س(. نمی دانم چه شد دو 
دستی روی س��رم زدم و گفتم یا امام حس��ین)ع( دخیلم. 
خودت کمک کن! بعد از آن دائم ن��ذر صلوات می گرفتم و 
دعای توسل. روز و شب تسبیح در دس��ت داشتم و از خدا 
کمک می خواس��تم. تا اینکه بعد از دو ماه به مرخصی آمد.
التماس��ش می کردم که دیگر نرود.گفتم منصورجان من 
از بی ب��ی معذرت خواهی می کنم، به بی ب��ی می گویم من 
شرمنده ام، معذرت می خواهم. خودت میدانی بی بی جان 
خانه خرابم. مرد خانه ام منصور اس��ت. این خانه دیگر مرد 
ندارد. صاحب ن��دارد. گفت من م��ی روم. گفتم آنهایی که 
پدر دارند چند تا برادر دارند بروند، آخر مگر تو چند س��ال 
داری که می خواهی جه��اد کنی؟ گف��ت مادرجان جهاد 
است،جهاد که سن و سال نمی شناسد! خودت میدانی حرم 
در خطر است. چطور در ش��ب و روز عاشورا گریه می کنید 
برای امام حسین )ع( و می گویید کاش ما هم در آن زمان 
بودیم و یاری ات می کردیم. امام حسین)ع( شش ماهه داد، 
سه ساله داد و حاال شما آدمی مثل من به این سن و سال را 
نمی خواهی بدهی ؟ مادرجان شما هر کاری کنی نمی توانی 

من را از رفتن به این راه منصرف کنی.« 

  صدقه برای سالمتی
مادر ادامه حرف هایش را اینطور بیان می کند:  »دیگر مانعی 
جلودار منصورم نبود . چهار سال رفت و آمد. چهار سال با نذر 
و نیاز هایی که به درگاه خدا و ائمه کردم، حتی یک خراش 
هم به بدنش نیفتاد. کمی بعد منصور به من گفت مادرجان 
نمی دانم چرا تا حاال خدا من را نپذیرفته و شهید نشدم. خدا 
من را قبول نکرده اس��ت.گفتم منصورجان این چه حرفی 
است؟ من شب و روز خدا را صدا می زنم، نذر می کنم و صدقه 
می دهم به اسم تو، به اسم همه رزمنده  ها و امام زمان)عج( 
که س��الم بمانید.گفت پس برای همین اس��ت که ش��هید 
نمی شوم.«  مادر شهید منصور علیدادی از آخرین لحظات 
وداع و حرف ها و اصرارهایش برای اعزام نش��دن منصورش 
می گوید: » آخرین بار گفت چهار شنبه اعزام می شوم. گفتم 
منصور من جلوی پاهایت می خوابم نرو! برادرت جعفر بیمار 
اس��ت. فاطمه هم که بچه اس��ت و آن خواهرت هم که سر 
زندگی خودش اس��ت، من هم که مریضم. گفت مادرجان 
من شما را به خدا می س��پارم. روزی نیس��ت که من برای 
خودم دعا کنم. من همیشه برای شما دعا می کنم. مادر من 
دوستت دارم و احترامت برایم واجب است، ولی اگر ناراحت 
نشوی، می روم، تا زنده ام و تا آخرین قطره خونم می جنگم 
که حرم بی بی خراب نشود. داعشی ها تهدیدمان کردند که 
حرم را ویران می کنند و بی بی را دوباره به اس��ارت می برند. 
تو می توانی تاب بیاوری! ما بچه شیعه ها چطور اجازه بدهیم، 
داعشی ها این کار را بکنند. شما اینطور بچه بزرگ کردی؟  
افتخار نمی کنی سرباز بی بی شدم؟ نوکر بی بی شدم؟ گفتم 
مادرجان من افتخار می کنم که در این راه هستید، ولی من 
نمی توانم دوریت را تحمل کنم. تمام سختی  ها را کشید تا 
به آرزویش برس��د. گفت مادرجان تنها آرزوی من شهادت 
اس��ت.گفتم پدربزرگت رفت همین برای من کافیس��ت.

گفت مادرجان! دوتا ش��هید، دوتا فرشته در ورودی بهشت 
به استقبالت بیایند،مگر بد اس��ت؟ خوشحال نمی شوی؟ 
می گفتم نه من دوس��ت دارم بروم جهنم در آتش بس��وزم 
و خاکستر بشوم ولی تو صحیح و س��الم باشی . پدربزرگت 
هست و شفاعت می کند. برای من فرق ندارد بهشت یا جهنم 
باشم، فقط تو سالم باشی. گفتم  منصورجان بمان عروسیت را 
بگیریم. گفت مادرجان نگران عروسی من نباش. بی بی زینب 
آن دنیا عروسی من را با فرشته ها می گیرد. خالصه هر چه 
می گفتم یک جواب داشت که به من بدهد. در آخر هم روایت 
اولین روز زیارت حرم حضرت زین��ب)س( را برایم گفت و 
راضی ام کرد. منصور گفت وقتی رفتم حرم بی بی زینب حال 
عجیبی ش��دم. گفتم بی بی جان فدای مظلومیتت، تا زنده 
هستم نوکرت هستم و تا آخرین قطره خونم مدافع حرمت 
می مانم. منص��ور بعد از جلب رضایت من رف��ت و در تاریخ 
۱۳ بهمن ۹۸ درحالی که ۲۶ سال داشت، به شهادت رسید. 

  خواب منصور
مادر ش��هید در پای��ان می گوی��د:  بعد از ش��هادتش دیگر 
بی تابی هایم بی حد و مرز ش��ده ب��ود. اطرافیان و خواهر ها 
و برادرهای��ش خ��واب او را می دیدند و همی��ن خواب ها و 
رؤیاهای صادقانه از دلتنگی ش��ان کم می ک��رد اما من در 
حسرت دیدارش بودم. تا اینکه یک روز به منصور گله کردم 
و گفتم من چه گناهی کردم به خوابم نمی آیی؟ همان شب 
خوابش را دیدم. با یک لباس سربازی خوابیده بود. تا من را 
دید بلند شد و گفت نه مادرجان نگاه کن ببین خوب خوبم. 
اتفاقی برایم نیفتاده است. همین را که گفت از خواب بیدار 
ش��دم. بعد از آن دیگر گاهی خواب��ش را می بینم؛ با لباس 
خاکی و شال سبز و همین دیدن ها به من آرامش می دهد. 
سال ها پیش پدرم در یک حمله تروریستی شهید شد. کسی 
نمی دانست سال ها پس از آن نوه اش منصور را که بسیار هم 
پیگیر احواالت پدر شهیدم و مرور خاطرات او بود، در همان 
مسیر قدم خواهد گذاشت و انتقام خون هایی را که در خاک 
پاکستان بر زمین ریخت را خواهد گرفت . مسیری که پدرم 
و بعد ها فرزندم در آن قدم گذاش��تند، صراط منیری است 
که برای تداومش و برای احیای آن نیاز به ایثار و خون دارد. 
شهادت در این راه تنها نثار کسانی می شود که خالصانه و 
عاشقانه راهشان را برگزیده باشند. منصور عاشق من بود. اما 
همین عشق را هم برای رضایت خدا می خواست. او از همه 
تعلقات دنیایی اش گذشت و شهید مدافع حریم آل اهلل شد. 

منصور حرف نداش�ت. اگ�ر بگويم او 
يک فرشته آس�مانی بود، کم گفته ام. 
اگر بگوي�م فرش�ته زمينی ب�ود، کم 
گفته ام. منص�ور خيلی مهرب�ان بود. 
قلبی پاک و بخش�نده داشت. به همه 
کمک می کرد. من بس�يار به او متکی 
بودم و  وابس�تگی زيادی بي�ن ما بود
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  صغری خيل فرهنگ 
حمله تروريس�تی و جنايت هولناک تکفيری های داعش که همزمان با ماه مبارک رمضان در منطقه شيعه نشين 
دش�ت برچی کابل ص�ورت گرفت و ش�هادت دهها ت�ن و مجروحيت بي�ش از 150نف�ر از دخت�ران دانش آموز 
و بی گن�اه را در پی داش�ت، قلبمان را ب�ه درد آورد. ش�نيدن اين خب�ر، من را ي�اد مريم قلندری مادر ش�هيد 
مدافع حرم لش�کر فاطمي�ون منصور علي�دادی انداخت. مادرش�هيدی که در س�ال های نوجوان�ی اش، فرزند 
شهيد ش�د و پدرش را در يک حمله تروريس�تی از دس�ت داد. گويا حمالت وحشيانه و غيرانس�انی به مردمان 
بی دفاع راه و رس�م هميش�گی گروهک های تروريس�تی اس�ت. ش�هيد محمد جمعه  قلندری در آخرين شب 
قدرم�اه مبارک رمض�ان س�ال 1389 بعد از غس�ل برای احيای ش�ب قدر روانه مس�جد ش�د. اما بع�د از اقامه 
نم�از جماعت صبح ب�ا انفج�اری مهيب در کن�ار مس�جد، او و 72 نفر ديگ�ر به ش�هادت رس�يدند. گويی تنها 
لحظاتی پس از » بک ي�ا اهلل « گفتن هايش تقدير ش�هادت برای او رقم خ�ورد. مريم قلندری که س�ال ها افتخار 
فرزند ش�هيد بودن را داش�ت، حاال خود مادر ش�هيد مدافع حرم لش�کر فاطمي�ون منصور علي�دادی آخرين 
ش�هيد فاطميون اس�تان البرز اس�ت. آنچه پيش رو داري�د ماحص�ل گفت وگوی ما با اين مادر ش�هيد اس�ت. 
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