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88498481ارتباط با ما

ش�ما اهل افغانستان هس�تيد، چه زماني به ايران 
مهاجرت كرديد؟ كمي از حال و هواي خانواده تان 

برايمان بگوييد.
پدر و مادرم 27 سال پيش به ايران مهاجرت كردند و همين 
جا ماندگار شدند. پدرم در ايران يك ساندويچي راه انداخت و 
از همين راه كسب درآمد كرد. الحمدهلل وضعيت مالي خوبي 
داريم. ما ش��ش برادر بوديم كه همگي در ايران متولد شديم 
و با رزق حاللي كه پ��در به خانه مي آورد ام��ورات زندگي را 

مي گذرانديم. 
پدر بسيار زحمتكش و اهل كار بود. مهم ترين آموزه اي كه 
هميشه از پدر در ذهن دارم غيرتي است كه به ما آموخت 
روي پاي خودمان بايستيم، ادب در گفتار و كردار داشته 
باشيم و احترام يكديگر را رعايت كنيم. مادرمان هم قاري 
قرآن و اهل دين بود. هر دو بسيار ما را به رعايت حالل و حرام 
و پرداخت خمس و زكات و توجه به نماز اول وقت تشويق 
مي كردند. من و برادر ها در همين فضا رش��د پيدا كرديم. 
ارادت زيادي به اهل بيت)ع( داش��تيم و الحمدهلل مداحي 
اهل بيت)ع( نصيب من و مسعود شد. از ميان برادر ها من، 

مرتضي و مسعود رفاقت زيادي با هم داشتيم. 
اولين رزمنده خانه تان كه بود؟

مرتضي اولين مدافع حرم خانه ما بود. يك سال از من كوچك تر 
بود اما بسيار خودساخته و غيرتي بود. مرتضي متولد 5 شهريور  

1374 بود كه در 26فروردين 94 به شهادت رسيد. 
مرتضي از همان 14س��الگي تأكيد داش��ت نمازهايش را به 
وقت و به جماعت بخواند. همه از اخالق و رفتار هاي نيك او 

صحبت مي كردند. 
به چه كاري مشغول بود؟ چطور شد راهي جبهه و 

جنگ شد؟
داداش مرتضي گچكار بود. برادر ديگرم هم معمار و گچكار بود. 
بيشتر اوقات كه سرش شلوغ مي شد، مرتضي براي كمك پيش 
او مي رفت. سه، چهار روز در هفته هم پيش من مي آمد و در كار 
خياطي به من كمك مي كرد. دو روز در هفته هم مي رفت پيش 
مادر و پدر و به آنها كمك مي كرد و هركاري داشتند برايشان 
انجام مي داد. الحمدهلل بيكار نمي ماند. همه از او راضي بودند و با 

همه مشغله ها حواسش به همه بود. مرتضي اهل هيئت بود. 
همان ابتداي جنگ سوريه با تكفير و داعش، چندتا از رفقاي 
هيئتي اش به سوريه رفتند و همين انگيزه اي شد تا مرتضي هم 

تصميم بگيرد براي جهاد با داعش راهي شود. 
مرتضي چطور موضوع را با پ�در و مادرتان مطرح 

كرد؟
داداش مرتضي به پدر و مادرم گفت مي خواهم به سوريه بروم. 
از من راضي باشيد. پدر و مادرم گفتند آرزوي ماست كه تو در 

اين راه قدم بگذاري و... 
وقتي قضيه رفتنش را مطرح ك��رد، پدر و مادرمان مخالفتي 
نكردند. ابتدا فكر مي كرديم ح��اال مرتضي  صحبتي كرده و 
حرفي زده، تازه 19 سالش شده بود اما گويا تصميمش براي 
رفتن خيلي جدي بود. او ثبت نام ك��رد و خيلي زود حضرت 
زينب سربازي اش را پذيرفت و همراه دوستان رزمنده اش راهي 
شد.  مرتضي وقتي فيلم ها و تصاوير شهيد رضا اسماعيلي اولين 
شهيد بي سر فاطميون را مشاهده كرد، به مادرم گفت: »مادر 
خواب ديدم به سوريه رفتم و حضرت زينب من را پذيرفتند.« 

اما ما باور نمي كرديم لطف خدا شامل ايشان شود. 
شما در جريان اعزامش بوديد؟

خير، مرتضي بعد از اعزام به تهران با مادرم تماس گرفت و با 
خوشحالي فراوان ايشان را در جريان قرار داد. مادر از آن روز 

اينگونه برايمان روايت كرد: »مرتضي پشت تلفن به من گفت 
تهرانم و قرار است به سوريه اعزام شوم. حاللم كنيد. من هم 
در پاسخش گفتم شيرم را حاللت كردم برو، اما فقط همين 
يك بار اج��ازه داري بروي! ديگر نبايد ب��روي. مرتضي گفت 
چشم مادر هر چه ش��ما بگوييد. من فقط دوست دارم سرباز 
گمنام امام زمان)عج( باشم. فعاًل به كسي حرفي نزن تا خودم 
بيايم و به همه بگويم. بعد با پدر هم صحبت و او را هم با همين 

حرف ها راضي كرد.«
مرتضي عالقه زيادي به حضرت زينب )س( و امام حسين )ع( 
داش��ت و هميش��ه پاي روضه اهل بيت)ع( مي نشست. از پا 
منبري هاي برادر بزرگم بود و هميشه بر مصيبت اهل بيت )ع( 
و غربت حضرت زينب )س( مي گريست. برادرم متعصب بود 
و دلسوزي و فداكاري كه در وجودش داشت او را به خادمي و 

جهاد در اين مسير سوق داد. 
چه مدت در جبهه حضور داشت؟

مرتضي 9 ماه در جبهه بود. در س��ه ماه ابتدايي سرباز پياده 
بود و بعد از س��ه ماه دوم راننده پي ام پي شد. مرتضي بسيار 

خوشحال بود. 
قرار بود فق�ط يك بار اعزام ش�ود چط�ور مجدداً 

رضايت والدينتان را جلب كرد؟
مرتضي وقتي بعد از اع��زام اول به خانه بازگش��ت، باز با پدر 
و مادرمان صحبت كرد. خوش��رو بود و زبان نرمي داشت. با 
همان لبخند هاي هميشگي آنها را راضي كرد. دو هفته بيشتر 
مهمان ما نبود. دوستانش از جبهه تماس مي گرفتند و اعالم 
نياز مي كردند. مرتضي هم خيلي زود رفت و بعد از اعزام دوم 
همانطور كه گفتم راننده ش��د. كارشان بس��يار حساس تر و 

سخت تر شده بود. 
و همچنان اين رفتن ها ادامه داشت؟ آخرين 

اعزامش را به ياد داريد؟
بله دقيقاً. انگار خيال مادر و پدرم راحت شده بود. بار 
سوم كه مي خواست برود والدينمان راضي بودند. آنها 
بسيار با ايمان بودند براي همين مانع نمي شدند. مادرم 
مي گفت: »پسرم فداي بانوي دمشق. اگر لياقت شهادت 
داشته باشد حضرت زينب خودش مي داند. من پسرم را 

به ايشان سپردم. او فداي اسالم.«
نحوه شهادت مرتضي چطور رقم خورد؟

 دو روز مانده به اتمام مأموريتش، يعني روز پنج شنبه با مادرم 
تماس گرفت و گفت: »مادر من خواب ديدم شهيد مي شوم 
از من راضي باشيد. به پدر هم بگو هر چه خواست خدا باشد 

همان خواهد شد.«
مرتضي بعد از آخرين تماسش در عمليات شركت مي كند و 
شهيد مي شود. دوس��تانش از لحظه شهادتش اينگونه روايت 
كردند: »مرتضي كه همچنان راننده پي ام پي بود، نيرو ها را در 
منطقه پياده كرد و دوباره برگشت تا نيرو بياورد. بعد از طريق 
بيسيم به او اطالع مي دهند  اوضاع خط به هم ريخته به اينجا 
برنگرد! داعش خط را گرفته اس��ت. مرتضي كه همرزمانش و 
رفيق هايش شهيد شده بودند حالش خراب مي شود براي همين 
تنها به سمت خط مي رود تا ببيند مي تواند كسي را عقب بياورد. 
خودرو مرتضي در راه برگشت به سمت خط و كمك به بچه ها 
با موشك كورنت مورد اصابت قرار مي گيرد و از ناحيه چپ بدن 
تركش مي خورد. نيروهاي پشتيباني مرتضي را عقب مي آورند و 
بعد از دو روز بستري شدن در بيمارستان به شهادت مي رسد. 

قطعًا شنيدن خبر ش�هادت برادرتان سخت بود. 
چطور متوجه شهادتش شديد؟

از طرف لشكر فاطميون با خانه تماس گرفتند  و اطالع دادند. 

پدرم با شنيدن خبر شهادت مرتضي حالش دگرگون شد اما به 
مادرم گفت گويا مرتضي مجروح شده و در بيمارستان بستري 
است. مادرم اصرار مي كند براي ديدار مرتضي به بيمارستان 
بروند. پ��در مخالفت مي كن��د و مي گويد مرتضي 
خودش مي آيد. مادر همانجا متوجه مي ش��ود 
مرتضي شهيد شده اس��ت و براي پدرم خواب 
شهادت مرتضي را تعريف مي كند و مي گويد ما 
به تو نگفتيم مرتضي خودش خواب شهادتش را 

ديده و به من گفته بود. 
كمي بعد عمويم با خبر شهادت مرتضي به خانه ما آمد. 
مادرم رو به آسمان كرد و گفت: »مرتضي باالخره به آرزويت 
رسيدي، حضرت زينب تو را برگزيد. عاقبت بخير شدي، خوش 

به حالت پسرم و بعد گريه كرد.«
بعد از ش�هادت مرتضي نوبت به مسعود رسيد. او 

چطور راهي شد؟
بعد از شهادت مرتضي حال من و مسعود خيلي گرفته شد. ما 
خيلي با هم رفيق بوديم. براي همين تصميم گرفتيم اجازه 
ندهيم اس��لحه مرتضي روي زمين بماند. داداش مرتضي از 

هر دوي ما كوچك تر بود اما توانسته بود بزرگ ترين تصميم 
زندگي اش را بگيرد و مدافع حرم ش��ود. ب��راي همين من و 
داداش مس��عود بدون اطالع از همديگر براي اعزام به جبهه 
ثبت نام كرديم. نه من از ثبت نام مس��عود خبر داش��تم و نه 
مس��عود از ثبت نام من. فرداي ثبت نام رفتم ت��ا از بچه هاي 
لشكر س��ؤال كنم كه چه زماني اعزام دارند؟بنده خدايي كه 
آنجا بود، تا من را ديد گفت: »شما كه همين نيم ساعت پيش 

آمدي پرسيدي!«
من كه متوجه منظورش نشدم، گفتم نه به خدا اشتباه ديدي، 

من تازه آمدم. ما همشهري ها خيلي به هم شباهت داريم. بعد 
نگاهي به من كرد و گفت: »دو هفته ديگر اعزام داريم.«

همانجا بود كه متوجه ش��دم داداش مسعود هم ثبت نام 
كرده و پيگير اعزام است. من و داداش مسعود خيلي به 
هم شباهت داشتيم. از مسئول ثبت نام پرسيدم مسعود 
محمدي هم در ليس��ت تان داريد؟ او نگاهي به ليس��ت 

كرد و گفت بله. 
يك هفته بعد رفتم پيش مسعود و گفتم داداش مي دانم شما 
هم ثبت نام كردي؟ اما چرا به من نگفتي؟! مسعود گفت رفيقم 
لو داده؟ گفتم نه و بعد جريان را برايش تعريف كردم و مسعود 

هم كلي خنديد. 
هر دوي شما ثبت نام كرده بوديد. چه شد كه قرعه 

به نام مسعود افتاد و او مدافع حرم شد؟
مس��عود بعد از اينكه متوجه ش��د من هم ثبت نام كردم، 
گفت داداش محسن اجازه بده اول من به منطقه بروم. شما 
مراقب پدر و مادر و خانه و برادره��اي كوچك ترمان باش. 
من كه آمدم تو برو سوريه و خدمت كن. من به خودم اجازه 
ندادم روي حرف برادر بزرگ ترم حرفي بزنم، به اميد اينكه 
او يك مرحله اعزام مي شود و زود برمي گردد، قبول كردم و 

گفتم چشم. 
پدر و مادرتان چطور رضايت دادند بعد از شهادت 

مرتضي، مسعود هم راهي شود؟
مسعود موضوع را با مادرم در ميان گذاشت و گفت  مي خواهد 
به س��وريه برود. او هم مثل مرتضي زبان راضي كردن مادر را 
خوب بلد بود اما پدرم چندان راضي نبود و مدام بهانه مي كرد 

كه مسعود نرود. مي گفت ما يك شهيد داده ايم همين را اگر 
امام حسين)ع( از ما قبول كند، كافي است. 

پدر تا روز اعزام مس��عود هم ناراضي بود اما م��ادر با رضايت 
كامل مس��عود را راهي كرد و گفت: »تو ه��م فداي حضرت 

زينب)س(.« 
وقتي مسعود رفت و سوار اتوبوس شد، پدر تصميم گرفت برود 
و مسعود را از اتوبوس پياده كند و برگرداند.   مسئول اعزام كه 
پدرم را مي شناخت تا او را ديد گفت حاج آقا اگر راضي نيستيد 
پسرتان را برگردانم و اسمش را خط بزنم. اين سؤال را دو سه 
بار از پدرم پرسيد. اما پدرم گفت همان لحظه زبانم بند آمد. 
چيزي نتوانستم بگويم. گويا خواست خدا بود و اينطور شد كه 

مسعود راهي شد. 
مسعود چه مدت افتخار حضور در جبهه را داشت؟

بعد از دو ماه حضور در جبهه و در همان اعزام اول در تاريخ 11 
مرداد 1395 به شهادت رسيد. در بخش ادوات لشكر مشغول 
خدمت بود. البته مس��عود به كس��اني كه او را مي شناختند 
سپرده بود  به كسي نگويند او برادر شهيد است تا مانع  حضور 
او در خط مقدم نشوند. دوست نداشت در عقبه خدمت كند. 

كمي از حال و هواي مسعود بگوييد چطور برادري 
براي شما بود؟

مسعود خيلي با اراده و سخت تر از داداش مرتضي و الگوي من 
و مرتضي بود. روضه خوان و مداح اهل بيت)ع( بود. اين روزها 
مداحي هايي كه سال 139۰ مسعود در رثاي حضرت زينب 
)س( خوانده را گ��وش مي كنم، گويي خودش مي دانس��ت 
كه ش��هادت در اين راه نصيبش خواهد شد. او خيلي راحت 
مي توانست با حقوقي كه در ايران از راه كارگري و گچكاري به 
دست مي آورد زندگي كند، اما خودش اين مسير را انتخاب 
كرد و شهيد شد. مسعود حتي از گرفتن حقوق ماهانه منطقه 
هم امتناع كرده و گفته بود من فق��ط آمده ام خادم حضرت 

زينب )س( باشم، همين !
شهادتش چطور رقم خورد؟

در يك��ي از هجوم ها بچه ه��اي فاطميون از س��ه طرف در 
محاصره و هجمه شديد آتش دش��من قرار مي گيرند و به 
خاطر تمام كردن تجهيزات و نرس��يدن نيروهاي كمكي 
مجبور به عقب نشيني مي ش��وند.   در همين حين همرزم 
مس��عود تير مي خورد و غيرت مس��عود اجازه نمي دهد او 
را رها كند. براي همين دوس��تش را روي كول خود س��وار 
مي كند و به عقب برمي گرداند. در مس��ير مس��عود از هر 
دو پا تير مي خورد و به زمين مي افت��د. بعد يك خمپاره 5 
متري كنارشان اصابت مي كند. كمي بعد منطقه به دست 
داعش��ي ها مي افتد و ديگر كس��ي از سرنوش��ت مسعود و 

دوستانش اطالعي نداشت. 
پس از سرنوشت مسعود اطالع نداشتيد؟

هيچ خبري از سرنوشت او و همرزمانش نداشتيم. مشخص 
نبود اسير شده اند يا شهيد. يا بعد از اسارت و شكنجه او را به 
شهادت رسانده اند. اصاًل خبري نبود. تا اينكه بعد از پنج ماه 

توانستيم منطقه را از دست داعشي ها پس بگيريم. 
بعد از شناسايي منطقه، داداش مسعود را همراه چند نفر ديگر 
در گور دسته جمعي تفحص كردند و خبر قطعي شهادت را به 
ما دادند  و بعد از پنج ماه هم استخوان هاي او را برايمان آوردند 

كه از طريق آزمايش DNA  شناسايي شد. 
البته مادرم شب شهادت مسعود خواب ديده بود. مادرم تعريف 
مي كرد: »خواب ديدم بانويي كه گوي��ا حضرت زينب )س( 
بودند، روي سرم شكالت مي ريختند و مي گفتند شما مادر دو 
شهيد واالمقام شده ايد. مادرم مي گويد من گفتم اما يك پسر 
من شهيد شده است ! كه آن خانم مجدداً تكرار مي كند نه شما 

مادر دو شهيد هستيد.«
مادر طعم چشم انتظاري را هم كشيد،  از آن پنج ماه 

انتظار برايمان بگوييد.
تنها وس��ايلي كه بعد از مفقوداالثر ي مس��عود برايمان 
آوردند، پالك، دو انگشتر و كاغذ هاي مداحي اش بود. از 
روزهاي چشم انتظاري مادر و پدرم فقط همين را بگويم 
كه در اين پنج م��اه پدر و مادرم را ب��ا آمپول آرام بخش 
مي خوابانديم.  اميدوارم مسعود روي قولش بماند و بعد از 

او نوبت به من هم برسد. 

قرعه انداختيم نام مسعود آمد و من جا ماندم!
گفت وگوي »جوان« با برادر شهيدان مرتضي و مسعود محمدي به مناسبت سالگرد شهادت مسعود در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
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از باال به پايين
   1-وس��يله ای برای ديدن هر چيز ريز- ش��يمی   2- ديدن- آمپول پيش��گيری- ماليات   3- حيوان اهلی – 
سخاوت- محاسن- خانه   4- ضمير اشاره- مجموع قواعد- محصولی از زنبور- طرف و سو   5- زاينده رود به اين 
تاالب می ريزد- حيا   6- طهارت- كال- طرف و حاشيه    7-پوشش-  بندری در اسپانيا   ۸- زينت انسان- شكل 
استوانه ای- گام- ابوالبشر   9-شرمسار- مكانی در مكه   1۰-آگهی كوتاه تبليغاتی- متخصصی در اتاق عمل- از 
سبزی های خوراكی   11-خاطر- از شهرستان های استان خوزس��تان   12- جوی خون- دری كه خوب بسته 
شده- از بين رفته- بز كوهی   13-گل خوشبو- عضوی در پا- پسوند نگهدارنده- هر چيز محدب   14-زشت- پياده 

نيست-ادويه هندی   15- اعتقاد قلبی- هر آنچه دارای ساختار و قانون مشخصی باشد
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا ۹ را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

جدول

از راست به چپ
2- عالمت اختصاری سازمان ملل- فرشی جلوی آستانه     1- ماهی كه در آنيم - كش��وری در امريكای مركزی   
خانه-ارابه   3-نوعی بستنی- مسابقه بومی اسپانيا- نقره   4- لخت- سپاسگزار- لباس رسمی- نشان جمع   5-هر 
چيز گرد- خرابكاری اينترنتی- نوعی بشقاب بزرگ   6-درز و شكاف- آلياژ مس و روی- انتقال توپ   7-اتومبيل 
حمل بار- قهرمان مبارزه با استبداد رضاخانی- كمان    ۸-قورباغه- ريس��مان- كوبيدنی مطبخ-حرف خطاب   
9-فرزند ذكور- زين و برگ اسب- حاسب   1۰-نصف- محلی در زورخانه- بزرگواری   11-از شهرهای باستانی 
كشورمان- زهر- فال نيك   12-آب صفر درجه- صدراعظم آلمان- درختی زينتی و هميشه سبز-ويتامين جدولی  
  13-الفبای تلگراف- صدف و گوهر- قطع س��ينمايی   14-فالنی- بن ماضِی اندودن- رمان ساراماگو، نويسنده 

نوبل برده پرتغالی   15-قراردادی بين مستأجر و موجر-  تيم سوم جام جهانی روسيه

  صغري خيل فرهنگ 
حكاي�ت امروزمان روايتي عجيب اس�ت از برادر ه�اي مجاهد خان�واده محمدي كه يكي پ�س از ديگري 
راهي جبهه جنگ سوريه مي ش�وند. ابتدا مرتضي مي رود و خبر ش�هادتش بعد از ۹ ماه حضور به خانواده 
مي رسد. سپس مس�عود و محس�ن بي خبر از هم ثبت نام مي كنند اما تنها يكي از آنها بايد برود و ديگري 
كنار خان�واده بماند. قرعه ش�هادت به نام مس�عود مي افت�د. او راهي مي ش�ود تا پس از مدت�ي جهاد در 
۱۱مرداد ۹۵ ش�هيد و بعد از پنج ماه مفقوداالثري پيكرش به كش�ور بازگردد. آنچه در پي مي آيد ماحصل 
همكالمي ما با محسن محمدي برادر شهيدان مدافع حرم لشكر فاطميون مرتضي و مسعود محمدي است. 
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 مسعود خيلي راحت مي توانست با حقوقي 
كه در اي�ران از راه كارگ�ري و گچكاري به 
دست مي آورد زندگي كند، اما خودش اين 
مسير را انتخاب كرد و ش�هيد شد. مسعود 
حت�ي از گرفتن حق�وق ماهان�ه منطقه هم 
امتناع ك�رده و گفته بود من فق�ط آمده ام 
خ�ادم حضرت زين�ب )س( باش�م، همين !

مسعود گفت داداش محسن اجازه بده اول 
من به منطقه بروم. ش�ما مراقب پدر و مادر 
و خانه و برادره�اي كوچك ترمان باش. من 
كه آمدم تو برو س�وريه و خدمت كن. من به 
خودم اجازه ندادم روي حرف برادر بزرگ ترم 
حرفي بزنم، ب�ه اميد اينك�ه او يك مرحله 
اعزام مي شود و زود برمي گردد، قبول كردم
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