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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

يادکرد

  آرمان شريف
شهید کمال قشمی در 13 سالگی تصمیم به 
اعزام به جبهه گرفت اما سن پایینش بزرگ ترین 
مانع جهت رفتن به جبهه بود. قد و قامتش بلند 
بود ولی عددهای داخل شناسنامه اش، نشان 
از سن و س��ال پایین کمال داش��تند. او برای 
رفتن مصمم ب��ود و هیچ چیز نمی توانس��ت 
مانعش باشد. حتی وقتی پدرش، او را از رفتن 
منع می ک��رد، خطاب به پ��در می گفت هر جا 
باشم و هر چه باشد سرنوشت و قسمتم همان 
خواهد بود. به مادرش نیز گفته بود دوستانش 
در جبهه شهید شده اند و فقط او مانده است و 
نمی تواند بماند و دست روی دست بگذارد. در 
نهایت توانست رضایت پدر و مادر را جهت اعزام 
به جبهه بگیرد. در پوس��ت خود نمی گنجید و 
می خواست هر کاری که از دستش برمی آید را 
برای همرزمانش انجام دهد. اولین بار به جبهه 
سومار اعزام شد و پس از بازگشت به عضویت 
س��پاه زنجان درآمد. نوجوانی با غیرت و همت 
بود که با تمام وجود خودش را وقف جبهه کرده 
بود و هر کاری که از دستش برمی آمد را برای 
پیشبرد وضعیت جبهه  ها انجام می داد. حضور در 
جبهه تأثیر عمیق و زیادی روی کمال گذاشته 
بود. وقتی ب��رای اولین بار ب��ه مرخصی آمد و 
هنگام خواب وقتی مادرش برایش رختخواب 
پهن کرد، قبول نکرد که در رختخواب بخوابد 
و گفت االن همرزمان��ش در جبهه روی زمین 
خوابیده اند. شهادت هر دوست ضربه ای سنگین 
برای ای��ن رزمنده زنجانی بود. ه��رگاه یکی از 
دوستانش شهید  می شد، به اتاقش می رفت و 

مدت  ها برای رفقایش گریه می کرد.
شهید قشمی در سال 1362 در 18 سالگی با 
خواهر شهید احمد جعفری در کمال سادگی 
و ب��ا 300 هزار توم��ان مهری��ه ازدواج کرد. با 
همسرش قرار گذاش��ته بود که باید به جبهه 
برود و او هم قب��ول کرده ب��ود. در ماه مبارک 
رمضان که فرزندش دو ماهه بود به جبهه رفت 

و دیگر برنگشت. کمال خیلی زود پس از ازدواج 
عازم جبهه شد و وقتی مادر خانمش خواست از 
رفتن او ممانعت کند، یادآور شد که برای حفظ 

خون فرزندان او به جبهه می  رود.
کمال حاال دیگر به نیرویی باتجربه تبدیل شده 
است و فرماندهان اعتماد می کنند و مسئولیت 
فرمانده��ی گروهان را به او می دهند. ش��هید 
قش��می نیز بس��یار روی نیروهایش حساس 
بود؛ نخست آنکه بس��یار مراقب سالمتی شان 
بود و بعد بسیار روی آمادگی جسمانی و توان 
بدنی ش��ان تأکید می کرد. معتقد بود که یک 
نیروی رزمنده باید از لحاظ فیزیکی و معنوی 
قبل از عملیات آنچنان آماده باشد که بتواند با 

هر نوع سختی در میدان جنگ مقابله کند.
در عملیات  های مختلف بار ه��ا و بار ها مجروح 
ش��د و هر بار پس از بهبودی به س��وی جبهه 
می ش��تافت. در عملیات خیبر شهید قشمی 
مع��اون گروهاِن گ��ردان اب��وذر ب��ود. نیرو ها 
شجاعت و جسارت او را در کانال مرگ فراموش 
نمی کنند. هنگامی که با وجود اصابت گلوله به 
بازویش وقتی ارتباطش با نیروهایش قطع شد، 
ب��دون کوچک ترین ت��رس و نگرانی، محکم و 

بااراده مقاومت را ادامه داد.
در عملی��ات کربالی5 نی��ز مس��ئولیت گردان 
ولی عصر)عج( بر عهده کمال قشمی بود. در این 
عملیات نیز خودش مجروح شد و تعداد زیادی از 
نیروهایش به شهادت رسیدند. با این حال تا آخرین 
لحظه نبرد را ادامه دادند و موفق به شکستن خط 
دشمن شدند. در این عملیات سخت و سنگین از 
کل نیروهای دو گردان و یک گروهان فقط 20 نفر 
به خط رس��یدند اما همین نیرو ها توانستند خط 
را بش��کنند تا بزرگ ترین عملیات ایران در دفاع 

مقدس با موفقیت انجام شود.
شهید قشمی پس از بهبودی دوباره به جبهه  ها 
برگش��ت و فرماندهی گردان امام حسین)ع( 
را برعهده گرفت تا اینکه ایران قطعنامه 598 
س��ازمان ملل را پذیرفت. در منطقه عملیاتی 
ماووت مرتب به نیروهایش تأکید می کرد اگر 
مین یا سالحی می بینید خنثی کنید و سپس 
برگردید. با وجود پذیرش قطعنامه، اما رژیم بعث 
عراق اقدام به شلیک توپ می کرد که در نتیجه 
اصابت ترکش، کمال قشمی به همراه دو تن از 
دوستانش مجروح شد. او که از ناحیه جمجمه و 
شکم به شدت مجروح شده بود، هنگام انتقال 
به بیمارستان در اثر خونریزی مغزی در تاریخ 
1367/4/3 به شهادت رسید. پس از مجروحیت 
آرام به دوست همرزمش گفت: »سمانه ام تنها 
ماند. « از شهید قشمی دختری به نام سمانه به 
یادگار مانده است. پیکر شهید قشمی در گلزار 

شهدای زنجان مدفون است.

گفت وگوی »جوان « با پدر شهيد مهندس رسول پورمراد از شهدای مدافع حرم

رسول در خواب به من گفت مردم را برای شرکت در انتخابات توصيه کن!

برادرم در فکه و پسرم در قنیطره آسمانی شدند
قبل از اينکه پدر ش�هيد ش�ويد، برادر 
ش�هيد بودي�د. خودتان ه�م در جبهه 
حضور داشتيد. کمی از خودتان بگوييد.

من و برادرم ش��هید ولی پورمراد ک��ه در عملیات 
والفجر مقدماتی در سوم اسفند 1361 به شهادت 
رسید، همرزم بودیم. شغل من کشاورزی است. ما 
چهار برادر بودیم. از همان دوران انقالب خانواده ما 
پایبند و معتقد بود. یکی از برادرانم به نام نادعلی که 
خدمتش در زابل بود با مقام معظم رهبری که به 
زابل تبعید شده بودند آشنا شده و گاهی به خدمت 
ایشان می رفت. قبل از یکی از سفرهایش به قزوین 
برادرم خدمت رهبر می رسد و می گوید می خواهم 
به قزوین بروم اگر کاری دارید، برایتان انجام دهم. 
ایش��ان هم می فرمایند که می توانی��د تعدادی از 
عکس های امام و اس��لحه را همراه خ��ود ببرید؟ 
این کار برای ش��ما خطر دارد. برادرم می گوید بله 
این کار را انجام می دهم و مسئله ای نیست. سپس 
برادرم اسلحه و عکس ها را داخل گونی می گذارد 
و با اتوبوس به خانه می آورد. الحمدهلل در مسیر هم 
کسی متوجه نمی شود. حتی وقتی به قزوین آمد 
و آنها را با خود به خانه آورد، ما متوجه نش��دیم. ما 
با هم تمام عکس های امام را در میان مردم پخش 
کردیم و پرس��یدیم ک��ه اینها را از کج��ا آوردی؟ 
برادرم گفت از زابل. بعد اس��لحه را برداش��ت و به 
یکی از روستاهای همجوار رفتیم. خداوند آیت اهلل 
سیدحسن موسوی شالی را رحمت کند، با ایشان 
تمام روستاهای منطقه را برای تظاهرات می رفتیم. 
افتخار داشتم در هشت سال دفاع مقدس در جبهه 
حضور یافتم. خاطرات زیادی از آن روز ها دارم. در 
والفجر مقدماتی بعد از عملیات به من و یکی دوتا 
از بچه ها گفتند بروید و پیکر شهدا را جمع کنید 
و رزمن��دگان را برگردانید. بران��کارد و نارنجک را 
برداشتیم و رفتیم که اگر در سنگری نیروی بعثی 
بود، نارنجک بیندازیم. رمز ما برای تشخیص و نجات 
رزمندگان در سنگر گفتن کلمه »یا زهرا « بود. شب 
بود و چیزی دیده نمی شد. »یا زهرا« می گفتیم و 
اگر کس��ی جواب می داد و زنده بود ب��ا برانکارد به 
عقب می آوردیم. به ما گفته شده بود رزمنده های 
مجروح را به عقب بیاوریم تا ه��ر چه زودتر تحت 
درمان قرار گیرند. در یکی از س��نگر ها شهیدی را 
دیدم که خیلی نورانی شده بود اما نتوانستیم او را 
به عقب بیاوریم. هنوز هم بعد از گذشت سال ها دلم 
پیش آن شهید مانده است. خیلی ناراحت بودم که 

نتوانستم آن شهید را بیاورم.
گويا رسالت برادر شهيدتان را پسرتان 
رس�ول بر عهده گرف�ت و ادامه دهنده 
راه عموی شهيدش ش�د. رسول متولد 

چه سالی بود؟
رسول چند روز مانده به عید، یعنی 26 اسفند 67 
در قزوین متولد ش��د. دوران ابتدایی و راهنمایی 
را در شهرک مدرس به اتمام رساند و برای ادامه 
تحصیل به بویین زهرا رفت. در هنرستان بقیه اهلل 
بویین زهرا رشته الکترونیک خواند. رسول مدرک 
کاردانی اش را در رشته برق در شهر آستانه اشرفیه 
گرفت و کارشناسی اش را در همین رشته در قم در 
جوار حرم حضرت فاطمه معصومه)س( دریافت 
کرد. من کشاورز بودم و با همین دستانم کار کردم 
و رزق حالل به فرزندانم دادم ولی از میان بچه ها، 
رسول خیلی خاص و نمونه بود. خیلی زرنگ بود. 
الزم نبود او را به انجام کارهایی که باید انجام بدهد، 
توصیه کنم، خودش وظیفه اش را می دانس��ت. 
درسش را می خواند، به مسجد می رفت، نماز اول 
وقت می خواند. ذوق به مسجد رفتن و حضور در 
مراسم اهل بیت)ع( را داشت. رس��ول 40 نفر از 
رفقایش را جمع کرده و حلقه صالحین تشکیل 
داده بود. اهل ورزش بود و به باش��گاه می رفت و 

تکواندو کار می کرد. وقتی علت این کارهایش را 
می پرسیدم، می گفت بابا همه اینها در جنگ الزم 
می شود. اگر زمانی جنگ شد و با دشمن تن به تن 
شدم، باید بتوانم از خودم دفاع کنم. رسول باهوش 

بود و خیلی می دانست.
شنيده ايم مادر شهيد مرحوم شده اند. 

رابطه شهيد با مادرشان چگونه بود؟ 
رسول و مادرش رابطه عاطفی و صمیمی داشتند. 
مادرش ش��ش ماه بیماری سختی را تحمل کرد 
و در تمام این مدت رس��ول همیشه باالی سرش 
می نشس��ت و ناراحت مادرش بود. بع��د از فوت 
مادرش با پای پیاده، س��ینه زنان و گریه کنان سر 

مزار مادرش می رفت.
ش�ما و مادر ش�هيد مخالفتی با ورود 

رسول به سپاه نداشتيد؟
آقارس��ول تقریباً دو س��ال قبل از ش��هادتش در 
سال 1392 وارد سپاه ش��د. اول رضایت مادرش 
را گرفت. مادرش گفت من اتفاقاً دلم می خواهد 
مادر شهید باشم. رس��ول تا این جمله را از زبان 

مادرش ش��نید، صورت مادرش را بوسید. از من 
هم در مورد ورودش به س��پاه نظر خواست. من 
هم گفتم چرا راضی نباشم؟! من هم راضی هستم. 
رسول می گفت یک مس��ئله دیگر هم است. پدر 
همسرم طلبه است و می گوید بیا حوزه علمیه، من 
هم به ایشان گفتم طلبگی را دوست دارم ولی سپاه 
را بیشتر دوس��ت دارم چراکه در سپاه به شهادت 
نزدیک ترم. برای همین ب��رای ثبت نام به قزوین 
رفت. همین که دید کار ثبت نامش طول می کشد، 
به تهران رفت و مراحل ثبت نام را از تهران پیگیری 
کرد تا زودتر به نتیجه برسد. الحمدهلل به خوبی هم 

ثبت نام کرد و وارد سپاه شد.
چطور مدافع حرم شد؟

اعزام به سوریه برای بچه های سپاه کامالً داوطلبانه 
بود. همان موقع یکی از همکاران رسول نام نویسی 
کرده بود که به سوریه برود  اما رسول با گریه و تمنا 
نوبت اعزام دوستش را گرفته بود، چند بار که به 
خانه آمد نمی توانس��ت موضوع را ب��ا ما در میان 
بگذارد. برای همین بدون خداحافظی اعزام شد . 
تنها کسی که موضوع را می دانست برادرش بود. 
من فقط دیدم این دو برادر همدیگر را در آغوش 
گرفتند و می بوسند . با خودم گفتم بعد از مادرشان 
حتماً دلتنگ شده اند و احساسات برادرانه است. 
رسول به برادرش گفته بود بعد از اعزام من موضوع 
را به پدر بگو! رسول شب رفت و پسرم فردا صبح 
به من گفت رسول به سوریه رفته، وقتی متوجه 
شدم گفتم کاش به من اطالع می دادی حداقل او 
را می بوسیدم و در آغوش می گرفتم. تا فهمیدم 
سریع به رسول تلفن زدم، گفتم رسول کجایی؟ 
گفت پدرجان االن فرودگاه هس��تم. گفتم کجا 
می روی؟ گفت می خواهم به سوریه بروم. گفتم 
چرا به من نگفتی؟ رس��ول گفت ترسیدم راضی 
نباشی. گفتم چرا راضی نباشم؟ رسول خوشحال 

شد، گفت قربانت بروم خیلی خوشحالم کردی. 
خالصه رف��ت و 40 روز دیگر خبر ش��هادتش را 

برایم آوردند.
ش�نيدن خبر شهادت رس�ول برای تان 

سخت نبود؟ چطور متوجه شديد؟
رفته بودم سر زمین کشاورزی، وقتی به خانه آمدم 
دیدم بچه ها گریه می کنند. پرس��یدم چرا گریه 
می کنید؟ گفتند خبر دادند که رسول زخمی شده 
است! گفتم خیر رسول شهید ش��ده، من خودم 
می دانم. شهادت رس��ول گریه ندارد. رسول زنده 
است و من برای ش��خص زنده گریه نمی کنم. در 
قرآن آمده شهدا زنده هس��تند و نزد خدا روزی 
می خورند، پس شهادت رسول گریه ندارد. حاج آقا 
معقول )امام جماعت مس��جد محل( و پدرم هم 
حضور داشتند به من گفتند برو به حاج آقا معقول 
دلداری بده! به حاج آقا گفتم چرا بی تابی می کنی؟ 
گفت یکی از بهتری��ن رفقایم را از دس��ت دادم. 
پسرت رسول رفیق خوبی برایم بود، ناراحتم. به او 
گفتم مگر شما خودتان باالی منبر نمی گویید که 
شهید زنده است و پیش خدا روزی می خورد؟ پس 
گریه ندارد، حاج آقا گفت احسنت به این روحیه. 
وقتی هم که پیکر رسول را آوردند و به من نشان 
دادند، گریه نکردم. خدا را شکر می کنم که پسرم 
به خاطر حضرت زینب)س( رفت و شهید شد. اهل 
بیت)ع( دست او را خواهند گرفت. او هم ان شاءاهلل 

دست ما را بگیرد. این جای شکر دارد.
رسول چگونه پسری برای شما بود؟

پیشتر به تشکیل حلقه صالحین توسط رسول 
اشاره کردم. رس��ول کارهای فرهنگی زیادی 
انجام می داد. برگزاری یادواره شهدا و توجه به 
خانواده شهدا. رسول مؤذن خوبی هم بود. در 
محل کارش هوافضای سپاه بار ها صوت اذان 
او را پخش کردند. وقتی هم که به سوریه رفته 

بود، در آنجا اذان می گفت. فرمانده از 
صوت رسول خوش��ش آمده بود و به 
رس��ول گفته بود صدایت دلنش��ین 
اس��ت، از این به بعد ش��ما اذان بگو. 
رس��ول اطاعت کرده بود اما برای اینکه 
دوس��تش که قبل از او اذان می گفته ناراحت 
نش��ود با هم��کاری ه��م اذان می گفتند که 
دوستش ناراحت نشود. رسول بچه معتقدی 
بود. شجاع و حرف گوش کن بود. رابطه خوبی 
با برادرانش داشت و به حالل و حرام هم بسیار 
پایبند بود. رس��ول یک مأموریت به اصفهان 
رفت و بع��د از چهار روز کار را انج��ام داد و به 
خانه برگشت. وقتی از مأموریت برگشت گفتم 
مقداری پول الزم دارم گفت ب��روم و برایتان 
بیاورم. رفت و دس��ت خالی آم��د. گفتم چرا 
نیاوردی؟ گفت یک مقدار پول به حسابم واریز 
شده نمی دانم از کجاس��ت. فردا باید به محل 
کارم بروم و س��ؤال کنم که پول از کجا آمده 
اس��ت. پیش فرمانده می رود و معلوم می شود 
پول مأموریت است و آقارسول قبول نمی کند 
و فرمانده اش هم می گوید پول به حساب شما 
واریز شده و برای شماس��ت. آقارسول بدون 
اینکه به آن مبلغ دس��ت بزند پول را تحویل 
روحانی محل می دهد تا در انجام امور خیریه 
هزینه کن��د. آقارس��ول کتاب زی��اد مطالعه 
می کرد؛ نوحه یا رس��اله یا نهج البالغه. بعضی 
وقت ه��ا همان ط��ور حین مطالع��ه خوابش 
می گرفت و به خ��واب می رف��ت می دیدم نه 
بالشی دارد نه چیزی، االن یادم می آید خیلی 

ناراحت می شوم.
اگر صحبت خاصی داريد، بفرماييد.

خیلی وقت ب��ود آقارس��ول را در خ��واب ندیده 
بودم. چند روز پی��ش از انتخابات خ��واب دیدم 
که رسول در یک امامزاده نوحه می خواند و مردم 
س��ینه می زنند. من هم نشس��ته بودم. با رسول 
حال و اح��وال کردیم. بعد گف��ت  پدرجان! برای 
ش��رکت در انتخابات به مردم توصی��ه کن! من 
هم صحبت ک��ردم. الحمدهلل م��ردم بصیر ما در 
انتخابات ش��رکت کردند. آنها ق��دردان خانواده 
شهدا و خون های ریخته شده هستند و هیچ گاه 
رهبر را تنها نمی گذارند. ای��ن روز ها تنها دیدن 
جای خالی آقارس��ول م��ن را ناراح��ت می کند. 
ما با هم می نشس��تیم و صحب��ت می کردیم. باغ 
می رفتیم. من برای ش��هادتش ناراحت نیستم. 
ایمان دارم ش��هدا زنده اند. همی��ن خواب اخیرم 
در مورد انتخابات نشان می دهد که شهدا چقدر 
زنده و نگران عاقبت به خیری ما هستند. ان شاءاهلل 
این انتخابات و نتیجه آن زمینه س��از ظهور امام 
زمان)عج( ش��ود. همان طور که حضور مدافعان 
 حرم در جبه��ه مقاومت مقدمه ای ب��رای ظهور

 امام زمان)عج( بود.

نگاهی به مجاهدت های شهيد کمال قشمی در سالروز شهادتش

 جانباز خيبر و کربالی5 
پس از پذيرش قطعنامه به شهادت رسيد

وقتی به خانه آمدم ديدم بچه ها گريه 
می کنند. پرسيدم چرا گريه می کنيد؟ 
گفتند خب�ر دادند که رس�ول زخمی 
شده اس�ت! گفتم خير رسول شهيد 
ش�ده، من خودم می دانم. ش�هادت 
رس�ول گري�ه ن�دارد. رس�ول زنده 
اس�ت و من برای ش�خص زنده گريه 
نمی کنم. در قرآن آمده ش�هدا زنده 
هس�تند و نزد خدا روزی می خورند، 
پ�س ش�هادت رس�ول گريه ن�دارد

اعزام به س�وريه ب�رای بچه های س�پاه 
کام�اًل داوطلبانه بود. هم�ان موقع يکی 
از همکاران رس�ول نام نويسی کرده بود 
که به سوريه برود  اما رسول با گريه و تمنا 
نوبت اعزام دوستش را گرفته بود، چند 
بار که به خانه آمد نمی توانست موضوع 
را با م�ا در ميان بگ�ذارد. ب�رای همين 
بدون خداحافظی اعزام شد . تنها کسی 
که موضوع را می دانس�ت ب�رادرش بود

شهيد قش�می در س�ال 1362 در 18 
سالگی با خواهر شهيد احمد جعفری 
در کمال س�ادگی و با 300 هزار تومان 
مهري�ه ازدواج ک�رد. ب�ا همس�رش 
قرار گذاش�ته ب�ود که بايد ب�ه جبهه 
برود و او ه�م قبول کرده ب�ود. در ماه 
مبارک رمضان ک�ه فرزندش دو ماهه 
بود ب�ه جبهه رفت و ديگر برنگش�ت

  صغری خيل فرهنگ
محمدعلی پورمراد متولد سال 1332 پدر شهيد مدافع حرم رس�ول پورمراد و اهل قزوين اس�ت. ميان گفت وگوی مان متوجه شدم او 
قبل از اينکه پدر شهيد شود، برادر شهيد است. شهيد ولی پورمراد در عمليات والفجر مقدماتی به شهادت رسيد. ديدار دوستانه بسيج 
دانش آموزی شهرستان بويين زهرا منطقه شال قزوين با خانواده شهيد پورمراد باعث شد تا در فضای مجازی گفت وگويی ترتيب داده 
و با اين پدر ش�هيد همکالم شويم . وی روس�تازاده ای اس�ت که همچنان پا در رکاب انقالب دارد و با تجربه حضور هشت ساله در جنگ 
تحميلی، اسلحه اش را به دست پسرش سپرد تا او را راهی جبهه س�وريه کند. با محمدعلی پورمراد پدر شهيد به گفت وگو نشستيم تا 
از زندگی و شهادت رس�ول پورمراد که در 20 مهر 94 تنها چند ماه بعد از ازدواجش در قنيطره سوريه به شهادت رسيد برايمان بگويد.

5 7 1
9

1 6 3
4 3 1 9

6 1 4
4 5

7 6
9 3 4

8 5

857436129
263198547
491572638
724351986
615289374
389647215
548923761
936714852
172865493

یر
صو

ت ت
راس

ت 
سم

ر 
ی نف

شم
د ق

شهی
   


