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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

شهید در چه سالی به دنیا آمدند و فرزند چندم 
خانواده تان بودند؟

من چهار فرزند داشتم که محمد بزرگ ترین فرزندم بود. 
محمد در پانزدهم اردیبهشت 1346 به دنیا آمد و چهارم 
تیر 1366 در 20 سالگی به شهادت رسید. محمد از همان 
کودکی بچه ای کاری و دلسوز بود. کار پدرش بنایی بود و 
پسرم برای کار به کمک او می رفت. از کالس پنجم زمان 
عید و تابستان که تعطیل  می شد همراه پدرش برای کار 
می رفت و خیلی هم کار کردن را دوست داشت. گاهی من 
می گفتم ناراحت نمی شوی پسرهای هم سن و سالت تو را 
در حین کارگری  ببینند که می گفت ببینند! اصالً اشکالی 
ندارد، مگر کار کردن عیب دارد و آدم باید دستش تو جیب 

خودش باشد. خیلی بچه سالم و خوبی بود.
در مدرسه بچه درسخوانی بودند؟

بله، از همان زمان مدرس��ه همه از این پسر خیلی راضی 
بودند. همیشه هم درس��ش عالی بود و اصاًل نیازی به ما 
نداشت. کمی که بزرگ تر شد دیگر خودش خرج تحصیل 
خودش را درمی آورد. خیلی هم اهل بیرون رفتن نبود و 
اصاًل مزاحمتی برای کسی نداش��ت. خیلی بچه خوب، 
مؤم��ن و باخدایی ب��ود. خیلی خوش اخالق ب��ود. رفتار 
خوش داشت و این خوش اخالقی اش زبانزد تمام دوستان 
 و آش��نایان بود. خیلی ش��وخ بود و یک لحظه هم خنده 
از دهانش نمی افتاد. من هیچ وقت ندی��دم که این بچه 
اخم هایش درهم باشد. همه چیز را هم به خودم می گفت. 
تا نیمه  های شب همراه دوستش درس می خواند و گاهی 
اوقات هم رایگان به دیگر بچه  ها درس می داد. در کار خیر 
همیشه پیشقدم بود و هر کاری که از دستش برمی آمد را 

برای دیگران انجام می داد.
در دانشگاه چگونه قبول شدند؟

محمد دبیرس��تان را دو سال جهش��ی خوانده بود و دو 
سال زودتر دیپلم گرفت. خیلی زود هم به دانشگاه رفت 
و همان س��ال اول قبول ش��د. با رتبه خوبی در دانشگاه 
علوم پزشکی دانش��گاه تهران قبول شد و تا سال چهارم 
را در این دانشگاه درس خواند. رش��ته اش ارتوپدی بود. 
سال چهارم دانشگاهش که تمام شد قرار بود به اصفهان 
برود. به اصفهان رف��ت، خوابگاهش را گرفت و همه چیز 
را آماده کردند که قرار شد به جبهه برود. قبل از دانشگاه 
یک دوره امدادگری پیش شهید دیالمه دیده بود و با این 

فضا آشنایی داشت.
رشته پزشکی را دوست داشتند؟

می گفت دوست دارم یک کاره ای بشوم تا به مردم کمک 
کنم. دنبال پول هم نمی روم و هدفم فقط خدمت رسانی 
اس��ت. واقعاً هم همین گونه بود. یک روز ب��رای اینکه با 
کارش آشنا شوم به بیمارس��تان رفتم و دیدم محمد در 
حال پانسمان اس��رای عراقی بود. گفتم چرا عراقی  ها را 
مداوا می کنی که گفت اینها االن پیش ما مریض و اسیر 

هستند و باید به آنها کمک کنیم.
اولین بار ماجرای جبهه رفتن شان را چگونه با 

شما در میان گذاشتند؟ 
یک روز تابس��تان آمد و گفت ما 45 نفر هستیم که باید 
به جبهه برویم. من قبول نکردم و گفتم می خواهی بروی 
جبهه چه کار کنی؟ جایی نروی که من اصالً طاقت زخمی 
ش��دنت را ندارم! به من گفت نترس مام��ان! من آن قدر 
زرنگم که هیچی ام نمی شود و صحیح و سالم برمی گردم. 
گفت من باید به جبهه بروم، حاال یا برمی گردم یا شهادت 

قسمت می شود و برنمی گردم. دو دوست بودند که با هم 
به جبهه می رفتند. گفت یا اس��م این کوچه را من عوض 
می کنم یا صمد رضای��ی، ولی صددرص��د من عوضش 
می کنم؛ در نهایت هم همین کار را کرد. اولین بار به عنوان 
بسیجی س��ال 1365 به جبهه اعزام ش��د و 35 روز بعد 
برگشت. بعد از 35 روز دوباره به دانشگاه رفت و مشغول 
کارهایش شد تا سال بعدش که دوباره به جبهه رفت. دفعه 
دوم که به جبهه رفت دیگر هیچ وقت برنگش��ت. یک بار 
به برادرش گفت من می روم جبهه و بعد تمام لباس هایم 
برای تو می ش��ود، دیگر تو چرا می روی لباس می خری؟ 
بعد به من  گفت من شهید می شوم! گفتم حاال که از این 
حرف ها می زنی من اصاًل نمی گذارم به جبهه بروی! بعد 
 گفت دلت را بگذار برای مادرهای دیگر که بچه شان شهید 
شده، من چه فرقی با آنها دارم؟ مگر فقط من تنها بچه توام 
و آنها بچه نداش��ته اند؟ وقتی به من گفتند محمد شهید 

شده اصاًل باورم نمی شد.
وقتی اولین بار به خانه برگش�ت از جبهه برای 

شما چه روايت هايی داشتند؟
اولین باری که رفت و برگشت خیلی ناراحت بود و می گفت 

شما نمی دانید که جوان ها در جبهه چه کار می کنند و شما 
فقط در خانه نشس��ته اید و دوست دارید ما همیشه کنار 
شما باشیم و جای مان گرم باشد. می گفت شما بیا جبهه 
را نگاه کن ببین چه خبر اس��ت. می گفت بچه های مردم 
را ببین و فکر ما تنها نب��اش و فکر همه باش. وقتی دیدم 
صحیح و سالم برگشته خیالم خیلی راحت شد. می گفتم 
حاال اینها را به من نگو ناراحت می شوم. در مدتی که رفته 
بود خیلی هم ضعیف ش��ده بود. س��ال 66 هم که رفت 
تا س��اعت 4 بعد از ظهر با هم صحبت کردی��م ولی نیم 
ساعت بعد دیگر شهید شده بود. شبی که می خواست به 
جبهه برود تا صبح با هم صحبت کردیم. گفت خیلی دلم 
می خواست افسر ارتش شوم، گفتم خب چرا نشدی؟ گفت 
وقتی رتبه دانش��گاهم را دیدم حیفم آمد رهایش کنم. 
بورس��یه وزارت دفاع بود و از این بابت خوشحال بود که 
چنین جایی کار می کند. خیلی دیگر برادر و خواهرهایش 

را به درس خواندن توصیه می کرد.
در کارشان کمک حال ديگران هم بودند؟

خیلی به فکر دیگران هم بود. کسانی که وضع مالی شان 
مناس��ب نبود را دارو می داد و سرم بهشان وصل می کرد 
و می گفت فقط صلوات بفرس��تید. خ��رج خیلی  ها را در 
بیمارس��تان داد. اگر کس��ی از محل آمپول یا تزریقات 

داشت بدون گرفتن یک ریال می رفت کار را انجام می داد 
و می گفت فقط صلواتی برایم بفرس��تید. سر کوچه مان 
بیماری بود که ش��کمش عفونت کرده بود و حال خوبی 
نداشت. محمد هر روز به خانه شان می رفت برایش دارو 
می خرید و پانسمانش را عوض می کرد. محمد آن قدر به 
این شخص رسیدگی کرد که حالش خیلی بهتر شده بود. 
روزی که محمد شهید ش��د خانواده این شخص خیلی 

ناراحت بودند و می گفتند این ج��وان این همه برای مان 
خرج کرد و نماند تا از او تشکر کنیم.

درب�اره ش�هید شدن ش�ان ب�ا ش�ما صحبت 
می کردند؟

به من می گفت مادر! اگر من ش��هید ش��دم گریه نکنی. 
می گفت نترس من شهید نمی شوم و زرنگ هستم. بعد 
ادامه می داد اگر شهید ش��دم می خواهی چه کار کنی؟ 
می گفتم وای محمد اگر تو ش��هید ش��وی من می میرم. 
می گفت نه خدا به آدم صبر می دهد و کمک آدم می کند. 
االن این همه سال از شهادتش می گذرد و من هنوز فکر 

می کنم محمد یک روز به خانه می آید.
گويا آخرين اعزام شان به جزيره مجنون بود!

به حمیدیه اهواز رفت و از آنجا زنگ زد و گفت من این جا 
هستم، بعد گفت مامان می خواهیم به زودی اعزام شویم. 
گفتم کجا؟ گفت 10 نفر، 10 نفر اعزام می شویم و من باید 
به جزیره مجنون بروم. من دقیقاً نمی دانستم کجا هست و 
گفتم جزیره مجنون جایت خوب هست؟ گفت: بله خیلی 

خوب اس��ت! گفت وقتی به جزیره مجن��ون بروم برایت 
تلگراف می فرستم که دیگر فرصت نشد و همان غروب به 
شهادت رسید. پیکر مجروحش در آب افتاده بود. من که 
پیکرش را ندیدم ولی دخترم می گفت چانه و بخش��ی از 
صورت داداش زخمی شده و به خاطر ترکش خوردن از 

بین رفته بود. پهلوهایش هم خیلی ضربه خورده بود.
ارتش بعث گاز شیمیايی در جزيره زده بود؟

بله، گاز خردل زده بودند. سه مرتبه جزیره را با هلی کوپتر 
گاز خردل زده بودند. یک سری آمپول داشت و در خانه به 
ما می گفت اگر دشمن زمانی گاز خردل زد زیر دوش آب 
سرد بروید و این آمپول  ها را تزریق کنید که خفه نشوید. 
در خانه این کار ها را یاد همه  داده بود. مثل اینکه دشمن 
شیمیایی می زند که محمد و سایر همرزمانش داخل آب 
می پرند و مجروح هم می شوند و دیگر نمی توانند خودشان 
را باال بکشند. شهید می  خواست زخمی  ها را در پشت جبهه 
درمان کند. دو پزشک که شهید  شده بودند و اینها می آیند 
که کارآموزی یاد بدهند و برگردند که ش��هید می شوند. 
دشمن گاز خردل که می زند دوستش می گوید قبلش توپ 
می زنند که می گویند داخل آب بروید که در آب می پرند و 
زیر آب می مانند. آب هم دیگر آلوده شده بود. دخترم وقتی 
چهره اش را دیده بود می گفت ان��گار که داداش خوابیده 

است. روی زانو و شکمش هم سبز رنگ بود.
خبر شهادتش را چه کسی به شما داد؟ 

همان روزی که محمد شهید شد من به دخترم گفتم بیا 
خانه را تر و تمیز کنیم. ش��ب گفتیم امروز خیلی خسته 
ش��دیم و این همه کار کردیم. دخت��رم گفت مامان پس 
چرا ما همه این ها را ریختیم و شس��تیم مگر شما نگفتی 
پشت هر مسافر آدم زیاد چیزی را نمی شوید. شب دیدیم 
یک آقایی آمد دم در و گفت اثتی عشری شمایی؟ گفتم 
بله. گفت آقا خانه است؟ گفتم نه. گفتم چی شده؟ گفت 

هیچی پسرتان جبهه است؟ گفتم بله. گفت چند روزه؟ 
من گفتم فالن قدر روز و گف��ت خداحافظ و رفت. آمدم 
داخل نشس��تم و به دخترم گفتم چ��را این قدر مردم در 
کوچه در رفت و آمد هستند. بعد یکی از همسایگان مان 
من را صدا کرد و گفت مریض بودی، دکتر رفتی؟ گفتم 
آره، دکتر رفتم و آمدم. گفت االن حالت چطور اس��ت؟ 
گفتم خوب هستم و امروز خیلی کار کردیم. خودم شک 
برم داش��ته بود که چرا این قدر این همسایه  ها می روند و 
می آیند و سؤال می پرس��ند. بعد پدر شهید آمد و به من 
گفت می آیی خانه دایی ات برویم؟ گفتم من بیایم خانه 
دایی ام چه کار؟ باالخره به خانه دایی ام رفتیم و دیدم آنجا 
هم فقط از جبه��ه و جنگ حرف می زنن��د. رو به دایی ام 
کردم و گفتم چی شده؟ دایی ام گفت یکی از همشهری  ها 

شهید شده و آدرس خانه شما را داد ه اند.
فکرش را می کرديد که ش�ما را برای ش�نیدن 

خبری مهم آماده می کنند؟
اصاًل فکر محمد را نمی کردم که ش��هید شود چون بچه 

خیلی زرنگی بود. بعد دیدم پس��ر کوچک��م خیلی گریه 
می کند. گفتم رضا چی ش��ده؟ گفت مامان انگار داداش  
محمد پایش قطع شده. وقتی که این حرف را زد من دیگر 
نفهمیدم چی شد و تمام لباس هایم را در تنم پاره کردم. به 
خانه آمدم و یکی از همسایه  ها با قسم گفت که پای محمد 
زخمی شده و چیزی نیس��ت و فردا صبح به مالقاتی اش 
می رویم. ف��ردا صبح تمام فامیل  گفتن��د می خواهیم به 
مالقاتی محمد برویم. سر راه به مسجد سر زدیم که یک 
دفعه من تابوتی را دیدم که عکس محمد رویش بود و تازه 
آنجا فهمیدم بچه ام شهید شده. دیگر از آن لحظه به بعد 
هیچی حالی ام نشد که نشد و اصاًل چیزی را یادم نمی آید 

که دیگر چه اتفاقاتی افتاد.
اعزام دوم تا شهادت شان چقدر زمان برد؟

 چهارم تیر 1366 رفت و نهم ش��هید ش��د و چهاردهم 
هم پیکرش را خاک کردیم. همین که محمد به منطقه 
رسید به خانه همس��ایه  مان زنگ زد و گفت مامان االن 
تقسیم مان کردند و من باید جزیره مجنون بروم. گفتم 
محمد من برای تو آش پش��ت پا پخته ام، گفت بخورید 
و یاد من را هم بکنی��د. در خانه در ح��ال پخش کردن 
آش بودیم که دش��من روی س��ر رزمندگان گاز خردل 
می ریزد و باعث شهادت شان می شود. در وصیتنامه اش 
هم خطاب به من و پدرش چنین نوش��ته است:  »پدر و 
مادر عزیزم! اگر من ش��هادت نصیبم شود گریه نکنید و 
مشکی نپوش��ید چون من به دیدار پروردگارم می روم و 
من فدای اسالم می شوم و خوشحال هستم که در راه خدا 
می جنگم و شهادت نصیبم می شود و با امام حسین)ع( 
هم نشین و هم سفره هس��تم. مادرم رفتارت مانند رفتار 
حضرت زینب )س( باش��د. پدرم پیرو خط امام و شهدا 
ب��اش و خواهر و برادرم ب��ه نماز به موق��ع تأکید زیادی 

داشته باشید.«

  آرمان شريف
ش�هید محمد اثنی عش�ری از همان دوران کودکی و نوجوانی، انس�انی خاص، خوش اخالق و درسخوان 
بود. کنکور را ب�ا رتبه خوب�ی قبول و در رش�ته ارتوپدی مش�غول تحصیل ش�د. تمام هدف�ش از درس 
خوان�دن خدم�ت کردن ب�ه م�ردم و خیر رس�اندن ب�ه ديگران ب�ود. زمان�ی هم که مش�غول کار ش�د 
منش�أ خیر برای اف�راد زيادی ب�ود. وقتی ب�رای اولین بار در س�ال 1365 ق�دم به جبهه گذاش�ت، حال 
و هواي�ش بیش�تر از گذش�ته تغییر ک�رد. اع�زام دوم محمد در تابس�تان س�ال 1366 ديگر برگش�تی 
نداش�ت و او در جزي�ره مجنون جام ش�هادت را نوش�ید و آس�مانی ش�د. م�ادر ش�هید در گفت وگو با 
»ج�وان « دوران کودکی تا ش�هادت فرزن�دش را بازگو می کند و از خاطرات ش�یرين گذش�ته می گويد.

محم�د می گفت دوس�ت دارم ي�ک کاره ای 
بش�وم تا به م�ردم کم�ک کنم. دنب�ال پول 
هم نم�ی روم و هدف�م فقط خدمت رس�انی 
است. واقعًا هم همین گونه بود. يک روز برای 
اينکه با کارش آش�نا ش�وم به بیمارس�تان 
رفتم و ديدم محمد در حال پانسمان اسرای 
عراق�ی بود. گفت�م چ�را عراقی  ه�ا را مداوا 
می کنی که گف�ت اينها االن پی�ش ما مريض 
و اس�یر هس�تند و بايد به آنها کم�ک کنیم

خیل�ی به فک�ر ديگ�ران ب�ود. کس�انی که 
وضع مالی شان مناس�ب نبود را دارو می داد 
و س�رم بهش�ان وص�ل می ک�رد و می گفت 
فقط صل�وات بفرس�تید. خ�رج خیلی  ها را 
در بیمارس�تان داد. اگ�ر کس�ی از مح�ل 
آمپ�ول ي�ا تزريقات داش�ت ب�دون گرفتن 
ي�ک ري�ال می رف�ت کار را انجام م�ی داد و 
می گفت فقط صلواتی برايم بفرس�تید. سر 
کوچه م�ان بیماری بود که ش�کمش عفونت 
کرده ب�ود و ح�ال خوب�ی نداش�ت. محمد 
هرروز ب�ه خانه ش�ان می رفت براي�ش دارو 
می خري�د و پانس�مانش را ع�وض می ک�رد
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