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88498481ارتباط با ما

خاطره

   سرباز امام
برادرم شهید جاویداالثر جلیل شادمانی سال 
۱۳۴۲ در همدان به دنیا آمد. دوره دانش آموزی 
جلیل مصادف با تظاهرات مردمی علیه رژیم 
پهلوی ب��ود. او هم در تظاه��رات حضور فعال 
داشت و به همراه دوس��تانش نیمه های شب 
اعالمیه های ام��ام خمین��ی)ره( را در محله 
پخش می کرد و ترس��ی از دستگیری توسط 

ساواک نداشت. 
   پارتی بازی خانوادگی 

وقتی که جلیل ۱۸ س��اله بود برای گذراندن 
دوره خدمت سربازی وارد لشکر ۵۸ ذوالفقار 
ارتش شد؛ در اواخر سال ۶۰ لشکر ۵۸ ذوالفقار 
ارتش در گیالنغرب مس��تقر ب��ود و یک تیپ 
از لش��کر ۵۸ برای مقدمات اج��رای عملیات 
آزادسازی خرمشهر به خوزس��تان رفته بود. 
جلیل برای ش��رکت در عملیات آزادس��ازی 
خرمشهر یک لحظه آرام و قرار نداشت. لذا به 
همراه دو نفر از دوستانش به نام های سلیمانی 
و شفقی پیش برادر بزرگ ترمان که در ابتدای 
جنگ فرمانده محور س��رپل ذهاب بود، رفت 
تا ایشان به فرمانده لشکر ارتش نامه بنویسد 
و وس��اطت کند این س��ه نفر هم همراه تیپ 
اعزامی به خوزستان بروند. فرمانده لشکر ۵۸ 
ارتش که از جبهه های غرب کش��ور با برادرم 
سردار علی ش��ادمانی آش��نایی داشت، این 
وساطت را پذیرفت و این س��ه نفر به منطقه 
جنوب اعزام ش��دند.  جلی��ل در مرحله دوم 
عملیات الی بیت المق��دس در منطقه جفیر 

زخمی شد و به اسارت بعثی  ها درآمد؛  با توجه 
به جراحتی که داش��ت، وی را به بیمارستانی 
در بصره منتقل کردند. اما به گفته همرزمان و 
همینطور گزارش صلیب سرخ جهانی، جلیل 
بعد از سه روز بیهوش��ی و عدم اقدام به موقع 
برای درمانش در بیمارستان بصره به شهادت 
رسید و پیکر مطهرش در منطقه ا ی نامعلوم به 

خاک سپرده شد. 
   انتظار تا آخر عمر

شهید جاویداالثر جلیل شادمانی آخرین فرزند 
خانواده بود و به خاطرهمین بیشتر مورد توجه 
پدر و مادر قرار داشت. وابستگی مادر به جلیل 
به قدری بود که پس از اعزام وی به جبهه بسیار 
دلواپس و بی قرار بود. ب��ه خصوص بی خبری 
از سرنوش��ت جلیل مادر را بی قرارتر کرد. این 
بی خبری به مدت سه س��ال به طول انجامید. 
بعد ها شنیدیم او به شهادت رسیده و پیکرش 
گمنام دفن شده است. با این حال مادر همیشه 
انتظار آم��دن عزیزکرده اش را می کش��ید تا 
اینکه در سال ۷۸ با چش��م های منتظر دیده 
از جهان فرو بست. این بار انتظار بیش از پیش 
بر دوش پدر نشست تا بلکه خبری و حتی تکه 
اس��تخوانی از پیکر مطهر جلیل را در آغوش 
بگیرد. اما ایشان هم در س��ال ۸۷ فوت شد و 
تاکنون هیچ خبر دقیقی از محل تدفین پیکر 

جلیل به دستمان نرسیده است. 
   آخرین خداحافظی

حوریه ش��ادمانی خواهر ش��هید می گوید: 
جلیل با اینک��ه از همه فرزندان کم س��ن و 
سال تر بود اما نس��بت به ما خیلی مهربان و 
دل رحم بود. به پدر و مادرم و خواهرانم خیلی 
توجه می کرد. وقتی که او در تهران س��رباز 
بود، آمد و به پدرم گفت: م��ن از پدر و مادر 
شهدا خجالت می کشم باید اجازه بدهید تا به 
خرمشهر بروم. در زمان آزادسازی خرمشهر، 
س��ه برادرم در خرمش��هر بودند و جلیل هم 
آماده اعزام ش��د تا به منطقه برود. او قبل از 
اعزام، به منزلمان آمد ت��ا از من خداحافظی 
کند. او را بدرقه کردم، رفت و دوباره برگشت 
و گفت: ش��اید ای��ن آخرین باری باش��د که 
می بینم تان، شاید برنگردم. همین طور هم 

شد و دیگر برنگشت. 

گفت وگوی »جوان« با همسر و دختر شهید کاظم علیزاده فرمانده گردان موسی بن جعفر)ع( از لشکر 25 کربال

موقع عقد همسرم به من گفت تنها 2سال دیگر در این دنیا زندگی می کنم و دقیقاً 2سال بعد شهید شد

   همسر شهید)سیده کلثوم مسیح پور(
اصالتًا اهل کجا هس�تید؟ چه سالی با 

شهید ازدواج کردید؟
اصالتاً اهل بابلسر هستیم. از طریق یکی از آشنا ها 
زمینه ازدواج ما فراهم شد. سال ۶۳ در بحبوحه 
جنگ ازدواج کردیم. آن زم��ان فضای دینی و 
انقالبی بین مردم حاکم بود. کسانی که اهل دین 
و انقالب بودند حس خوبی نسبت به آنها داشتیم. 
وقتی آقا کاظم به خواستگاری ام آمدند، گفتند 
شاید دو سال بیشتر از عمرم نمانده باشد و زندگی 
کوتاهی با شما داشته باشم. با این شرایط راضی 
هستید؟ گفتم مرگ و زندگی دست خداست. 
هرچه خدا مصلحت بداند همان می شود و توکل 
به خدا. ۲۱ دی ماه ۱۳۶۳ عقد و سال ۶۴ ازدواج 
کردیم. دقیقا دو سال بعد از عقد یعنی ۲۱ دی 

سال ۱۳۶۵ آقا کاظم به شهادت رسیدند. 
در چه عملیاتی حضور داش�تند و چه 

سالی به شهادت رسیدند؟
موقعی که ازدواج کردیم ایشان مرتب به جبهه 
می رفت. مس��ئولیت هایی داش��تند اما من از 
آنها اطالع نداش��تم. بعد از ش��هادتش متوجه 
شدم. خودش��ان می گفتند به عنوان بسیجی 
در جبهه هس��تم. دوس��ت و همرزمش شهید 
حمیدرضا نوبخت بود. روابطشان خیلی برادرانه 
و صمیمی بود. همسرم از ابتدای جنگ تحمیلی 
با گروه جنگ های نامنظم شهید چمران راهی 
سوس��نگرد و هویزه شد. س��ال ۱۳۶۰ سه ماه 
در جبهه میمک در ارتفاعات کله قندی بود. در 
عملیات رمضان، بیت المقدس، والفجر۶، قدس 
یک، دو، سه ، کربالی یک، کربالی ۴، عملیات 
صاحب الزمان)عج( و عملیات کربالی ۵ حضور 
داشت. چندین بار در مناطق عملیاتی مجروح 
شد. یک بار در اثراصابت گلوله از ناحیه دست و 
پای چپ زخمی شد. بار دیگر در منطقه ای که 
بمب شیمیایی زده بودند از ناحیه چشم آسیب 
دید. در کربالی ۵ به عنوان فرمانده گردان موسی 
بن جعفر)ع( از لشکر ۲۵ کربال حضور داشت و 
نهایتاً صبح روز ۲۱ دی ماه ۱۳۶۵ بر اثر اصابت 

ترکش کاتیوشا به گردنش به شهادت رسید. 
از شهادتشان با شما حرفی می زدند؟

 یک روز همراه کاظم در امامزاده ابراهیم بابلسر 
قدم می زدیم. با دستش به مزار شهدا اشاره کرد 
و گفت جای من همینجاست. با این حرف خبر 

شهادتش را داد. 
موقع شهادتش�ان بچه ها چند س�اله 

بودند؟
 پس��رم جواد 9 ماهه بود. دخترم طاهره را یک 
ماهه و نیم باردار بودم که همسرم شهید شد. این 
بچه چند ماه بعد از شهادت پدرش به دنیا آمد. 

ش�ما با آن س�ن کم تان و با وجود یک 
نوزاد توراهی که داش�تید چطور مانع 

جهاد همسرتان نمی شدید؟
زمان دفاع مقدس جامعه اینطور بود که حفظ 
دین، عش��ق به والی��ت، پیمودن مس��یر اهل 

بیت و دفاع از وطن فض��ای حاکم برجامعه بود. 
می دانستیم این مسیر حق است. به خاطر همین 
اعتقادات، من با اینکه ۲۱ س��اله ب��ودم و فرزند 
خردسال داش��تم هیچ موقع مانع جبهه رفتن 

همسرم نشدم. 
دوس�الی که زندگ�ی کردی�د ویژگی 

اخالقی شهید را چطور شناختید؟
آقا کاظ��م مرد با ش��خصیتی بود. اگر اش��کال 
یا رفت��اری در منش های من بود با س��کوتش 
می فهماند که اشکال کجاست. هیچ وقت عیبم را 

به رویم نمی آورد. 
از شهادتشان چطور باخبر شدید؟

برادرشوهرم همان موقع در جبهه حضور داشت. 
ایش��ان خبر ش��هادت را اطالع دادند. همسرم 
فرمانده برادرش بود. برادرشوهرم تعریف می کرد: 
وقتی موشک کاتیوشا آمد، کاظم به همه نیرو ها 
گفت خیز بردارند. همه روی زمین خیز برداشتند. 
اما همان لحظه ترکشی به گردنش اصابت کرد 
و به شهادت رسید. اول به خانواده همسرم خبر 
را اطالع دادند. برادرشوهرم که جبهه بود ابتدا 
گفت کاظم مجروح شده است. خیلی دعا کردم 
به هوای اینکه مجروح شده است و امیدوار بودم 
حالش��ان خوب ش��ود. اما کمی بعد گفتند که 

همسرم به شهادت رسیده است. 
نبودن پدر را چطور برای بچه ها جبران 

کردید؟
بعد از شهادت همس��رم برای اینکه خأل پدر را 
برای بچه ها پرکنم، ایده ام این ب��ود که باید در 
کنار خانواده پدرش��ان باش��م تا شخصیت ها و 
منش های شهید را بیش��تر حس کنند. بیشتر 
با خانواده ش��وهرم مأنوس بودم. با اینکه از اول 
ازدواج مستقل ش��ده بودیم اما بعد از شهادت 
همس��رم دوباره کنار خانواده همس��رم زندگی 
کردیم بعد خانه ساختم و مستقل شدیم. عنایت 

خدا را خیلی زیاد در زندگی ام دیدم.
  طاهره علیزاده )دختر(

متولد چه سالی هستید؟ مادر می گفت 
ش�ما موقع ش�هادت بابا هنوز به دنیا 

نیامده بودید. 
بله، من متولد سال ۱۳۶۶ هستم. هفت ماه و نیم 
بعد از شهادت پدرم به دنیا آمدم. یک برادر بزرگ تر 

دارم که یک سال و نیم از من بزرگ تر است. 

در م�ورد پدرت�ان از دیگ�ران چ�ه 
شنیدید؟

پدرم پاس��دار بود. بیش��تر عملیات ها حضور 
داشت. یکی از تأکیداتش��ان این بود که هیچ 
موق��ع تظاهر به پاس��داری نمی ک��رد. لباس 
پاسداری نمی پوشید. می گفت این لباس تعهد 
و قداس��ت خاصی دارد. اکثر اوقات جبهه بود. 
به مادرم می گفت اگر لباس پاسداری بپوشم 
همین قدر که مرا می بینی دیگ��ر نمی بینی! 
یعنی با پوش��یدن لباس پاس��داری بیشتر به 
جبهه م��ی رود. پ��درم تنها جایی ک��ه لباس 
پاس��داری پوش��ید برای عقدش بود. جلس��ه 
خواس��تگاری با مادرم صحبت ک��رد و گفت 
دوسال بیش��تر زنده نیس��تم و دقیقاً دو سال 
بعد به شهادت رسید. برادرم 9 ماهه بود و من 
جنینی یکماهه و نیمه بودم که پدرم ش��هید 
شد. مادرم خانه دار بود و همیشه می گوید هر 
چه دارم از همس��رم اس��ت. پدرم دنبال خانم 
سیده برای ازدواجش بود که معلمشان واسطه 
ازدواج شدند. پدرم نسبت به اطرافیان خیلی 
احساس مسئولیت می کردند مانند اسمشان 
همیش��ه به معنای واقعی کظم غیظ داش��ت. 
موقعی که از جبه��ه می آمد ب��ه خانواده اش 
رسیدگی می کرد و مش��کالت همرزمانش را 
برطرف می کرد. از زمان انقالب در فعالیت های 

انقالب بودند و در گروهک ها نفوذ می کرد. 

پاسداری و رزمنده بودن پدرتان از کجا 
نشئت می گرفت؟

پدرم سه برادر و س��ه خواهر داشت. فرزند یکی 
مانده به آخر بود. پدربزرگم پالژ داش��ت یعنی 
ش��یالت کار می کرد. مثل مردم عادی آن موقع 
زندگی معمولی داش��تند. مقید به نم��از و روزه 
بودن��د. از اول انقالب همپ��ای انقالبی ها بودند. 
عموهای من هم رزمنده بودند. اوایل جنگ پدرم 
نوجوان و تحت تأثیر خانواده بود. اما بعد راهش 
را از روی آگاهی انتخاب کرده بود. از روی نامه ها 
و نوشته هایش متوجه ش��دم به شناخت کافی 
رس��یده بود که راه ش��هادت را انتخاب کرد.  در 
وصیتنامه شان از مادرم به عنوان یک سید پاک 
نام بردند که صبوری ک��رد و با نبودن های پدرم 
کنار آمد. خودم را جای مادرم می گذارم می بینم 
سخت است خانم جوانی که فقط یک سال و نیم 
زندگی کرد و بعد از ش��هادت پدرم وفادارماند با 
آنکه ۲۱ س��اله بود ازدواج نکرد و هر چه در توان 

داشت برای ما گذاشت تا خوب بزرگ شویم. 
با نبود پدرتان چطور کنار آمدید؟

من برون گرا نبودم، بیشتر تودار بودم و غصه هایم 
را به مادرم انتقال نمی دادم. ولی برادرم دوس��ت 
داشت پدرم برود مدرسه دنبالش و بهانه پدرم را 
می گرفت. هرچه بزرگ تر  می شدیم خأل نبود پدر را 
بیشتر حس می کردیم حتی االن که صاحب فرزند 
هس��تیم بچه هایمان خأل پدربزرگش��ان را حس 

می کنند. اینکه دوست داریم پدر به عنوان بزرگ تر 
در جمع خانواده باشد. البته از نظر مادی و فیزیکی 
خأل پدر احساس می شود اما حضور معنوی شهید 
همیشه در زندگی ما وجود دارد. خیلی جا ها حضور 
پدرم را می دیدم اگر مش��کلی بود با پدرم درددل 
می کردم حتی زمان ازدواجم از روح پدرم کمک 

خواستم که اگر به صالح است اتفاق بیفتد.
سخن پایانی 

من دوستانی دارم که همسر شهید مدافع حرم 
هستند. به آنها می گویم سختی هایی که همسران 
شهدا در زمان دفاع مقدس کشیدند خیلی بیشتر 
بود. االن به استقالل خانم ها بیشتر بها می دهند. 
س��ختی های مادی ده��ه ۶۰ وجود ن��دارد، اما 
س��ختی روحی و خأل نبود عزیزی که از دست 
دادند وجود دارد. مثالً موقعی که پدرم شهید شد 
مادر ما باید دنبال نفت می رفت تا بخاری منزل 
روشن شود. یا در صف کوپن می ایستاد یا امکانات 
رفاهی مثل االن نبود. زم��ان دفاع مقدس اکثر 
جامعه شهید داده بودند و مردم درک بیشتری 
داشتند. گذش��ت مادرم را احساس می کردم. با 
اینکه خانواده پدرم خیلی از ما حمایت می کردند. 
پدرم فرمانده گردان موسی بن جعفر)ع( لشکر 
۲۵ کربال بودند. خیلی به پدرم پیش��نهاد پست 
و مقام می دادند یا آن موقع زمین برای س��اخت 
خانه می دادند اما پدرم می گف��ت من زمین دو 
متری برای خودم خری��دم کافیه منظورش قبر 

بود. دنبال مال و منال دنیا نبود. 

پارتی بازی یک فرمانده برای برادرش!

وقتی آقا کاظم روز خواستگاری گفت 
شاید دو سال بیش�تر از عمرم نمانده 
باش�د و زندگی کوتاهی با شما داشته 
باش�م، گفتم م�رگ و زندگی دس�ت 
خداس�ت. هرچه خدا مصلحت بداند 
همان می شود. ما 21 دی ماه 1363 عقد 
کردیم و دقیقاً دو سال بعد یعنی 21 دی 
سال 1365 آقا کاظم به شهادت رسیدند

باب�ا لباس پاس�داری نمی پوش�ید. 
می گفت این لباس تعهد و قداس�ت 
خاصی دارد. اکث�ر اوقات جبهه بود. 
به مادرم می گفت اگر لباس پاسداری 
بپوش�م همین قدر که مرا می بینی 
دیگ�ر نمی بینی! یعنی با پوش�یدن 
لباس پاس�داری بیش�تر ب�ه جبهه 
می رود. پدرم تنها جای�ی که لباس 
پاسداری پوش�ید برای عقدش بود

یونیفرم سپاه لباس دامادی پدرم در مراسم عقدش بود

   زینب محمودی عالمی
سردار شهید کاظم علیزاده متولد س�ال 1340 در شهر بابلسر، موقع شهادتش صاحب 
یک فرزند پس�ر چند ماهه و یک دختر توراهی بود که هفت و نیم ماه پس از شهادت او 
به دنیا آمد. ش�هید علیزاده از مقطع حضور در س�تاد جنگ های نامنظم شهید چمران 
تا موقع ش�هادتش در دی ماه 1365، به صورت مرتب در جبه�ه و عملیات های مختلف 
حضور یافت و بار ها نیز تا مرز شهادت پیش رفت. او که در هنگام عقد به همسرش گفته 
بود تنها دو س�ال دیگر در این دنیا زندگی می کند، دقیقًا دو س�ال بعد شهد شهادت را 
نوشید و آس�مانی ش�د. آنچه می خوانید حاصل همکالمی ما با  سیده کلثوم مسیح پور ، 
همس�ر و  طاهره علیزاده  دختر ش�هید کاظ�م علیزاده اس�ت که از نظرت�ان می گذرد. 

   فاطمه ملکی
س�ردار »علی ش�ادمانی« در ابتدای جنگ فرماندهی محور س�رپل ذه�اب را بر 
عهده داش�ت. در جری�ان عملی�ات الی بیت المقدس ب�رادرش جلیل ش�ادمانی 
ک�ه از س�ربازان لش�کر 5۸ ذوالفقار ارتش ب�ود، از س�ردار ش�ادمانی می خواهد 
تا به فرمانده لش�کرش نامه بنویس�د و وس�اطت کند تا وی همراه تی�پ اعزامی 
به خوزس�تان ب�رود. بع�د از نامه نگاری، جلی�ل به خوزس�تان م�ی رود و در آنجا 
زخمی می ش�ود و به اس�ارت بعثی  ها درمی آید. س�ه روز بعد نیز در بیمارستان به 
شهادت می رسد. خاطرات حوریه ش�ادمانی از برادر ش�هیدش را پیش رو دارید. 
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خاطره ای از شهید جاویداالثر 
جلیل شادمانی  از زبان خواهرش

جدول

پاسخ جدول شماره 62۸9

طراح:علیرضا سجادی فر   شماره 6290

از باال به پایین
      ۱- هنر تزیین با شیش��ه- بادام زمیني    ۲- جانوري ش��بیه روباه- از توابع بابل- س��وره اي با س��جده واجب
    ۳- »از« عربي- خودآرایي- راه فاضالب- عقیده و نظر    ۴- خجالتي و محجوب- نوعي نقاش��ي- نیزه کوچک

    ۵- راهرو- رهبر سیاهپوستان امریکا که ترور ش��د- کاله الف    ۶- نرم و روان- از لوازم التحریر- یکي از ده فیلم 
برتر سینما    ۷- بنده- غذاي روح- گناهکار    ۸- مادر لر- از شعراي قرن هشتم آذربایجان که به سبک سعدي شعر 
مي سرود- آدمي و انسان- نفس سوزناک    9- یار آبسال- آلیاژي است از مس و نیکل-  با چشم و ابرو اشاره کردن 
    ۱۰- شهري در سوییس- شاداب و سرحال- قهوه خانه فرنگي    ۱۱- کنسرو ماهي- ورزش مفرح- عمل تغذیه 
عضله قلب را انجام مي دهد    ۱۲- صدمه و آسیب- جا دادن کسي در خانه- درخت سدر     ۱۳- مادربزرگ- خلق 
و خو- حرکت کردن- کجاس��ت؟    ۱۴- دخان- نشانه پیامبري- هستي    ۱۵- معرف ش��یمیایي اسید و باز در 

آزمایشگاه- کشور دارالسالم 

از راست به چپ
     ۱- شاعر قرن ششم که هجده س��ال از عمرش را در زندان به سر برد    ۲- خجس��تگي- از میوه هاي شربتي و 
مربایي- خانه عسلي    ۳- جدید- مفتاح- نیتروژن- خورشید    ۴- فرو بردن سر به زیر آب- البته؛ به درستي- رود 
 آرام    ۵- پایتخت س��وییس- ضرورت ورزش تیراندازي- آب بند    ۶- کمان چهره- از گازها- به کمال رس��یدن
    ۷- درد و محنت- از ادات استفهام- جمع منبع    ۸- عنصر شیمیایي- آمدن- نرم کننده- هواپیماي فشفشه اي
    9- قید و بند – همدم- س��وگ و ماتم    ۱۰- از الفباي انگلیس��ي- وس��یله تزریق دارو- روحاني دربار فرعون

    ۱۱- تاکسي پرظرفیت- عاشق- گنج    ۱۲- از خواهران نویسنده انگلیسي- بي نام و نشان- قطار شهري    ۱۳- 
 درخت- ده واحد از چیزي- تکبر و خودبیني- از ما بهتران    ۱۴- کبوتر صحرایي- شهري در استان تهران- کوچه 

    ۱۵- کارها و گرفتاري هاي زیاد داشتن

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

جدول کلمات متقاطع

جلی�ل ب�رای ش�رکت در عملیات 
آزادسازی خرمشهر یک لحظه آرام 
و قرار نداشت. لذا به همراه دو نفر از 
دوس�تانش پیش برادر بزرگ ترمان 
که در ابتدای جن�گ فرمانده محور 
س�رپل ذهاب بود، رفت تا ایشان به 
فرمانده لشکر جلیل نامه بنویسد و 
وساطت کند این س�ه نفر هم همراه 
تیپ اعزامی ب�ه خوزس�تان بروند
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