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88498481ارتباط با ما

گفتوگو

مادرزحمتکشورزقحالل
غالمرضا 9 فروردین ماه سال 1342 متولد شد. ما 
دو خواهر و چهار برادر بودیم. ایشان فرزند پنجم 
خانواده بود. در دوران طفولیت بود که پدرمان به 
رحمت خدا رفت. او با دسترنج مادر زحمتکش 
ایام کودکی را پشت سر گذاشت؛ مادری که در 
تالش بود تا یادگاران همس��رش با رزق حالل 
پرورش پیدا کنند. غالمرضا تا سال ششم ابتدایی 
در ده نمک گرمسار درس خواند. از آن پس برای 

ادامه تحصیل به تهران به منزل ما آمد. 
پایبرهنهوجورابخیسشده

 غالمرضا خیلی زود به صفوف معترضان به شاه 
پیوست. همسرم می گفت: یک روز همین که در 
حیاط را باز کردم. غالمرضا پرید وس��ط حیاط 
و در را بس��ت. نف��س نفس م��ی زد و لپ هایش 
گل انداخته بود. گفت��م دوباره؟ آخر می گیرنت 
و اعدام��ت می کنند. نگاه��م به پ��ای برهنه و 
جوراب خیس شده اش افتاد. قبل از اینکه حرفی 
بزنم،گفت اگر کفش هایم را در نیاورده بودم، حتماً 
گیر می افتادم. گفتم خیلی ُخب! برو خانه سرما 
نخوری. کاپشن هم که تنت نیست. کاپشنش را 
چند روز پیش موقع تظاهرات کنار خیابان پرت 
کرده بود، می گفت اینطوری توانستم از چنگ 
مأموری که دنبالم بود، فرار کنم. مگر به خرجش 
می رفت. می دانستم فردا دوباره همین آش است 
و همین کاسه! اصرار های غالم به نماز اول وقت در 
مسجد باعث شد با تمام مشغله ها و بچه های قد و 

نیم قد و کارهایم هر طور شده به مسجد بروم.
یکماشینخربزه!

غالمرضا تابس��تان ها نزد مادر بازمی گش��ت و 
در روس��تای ده نمک به کار کشاورزی مشغول 
می شد تا کمک خرجی برای مادر باشد. دوستش 
محمدرضا تعریف می کرد که گاهی با هم سرکار 
می رفتیم. یک نفر از اهالی ده ک��ه او هم زمین 
کشاورزی داشت مرحوم ش��ده بود. غالم گفت 

کاش می رفتیم زمین او را هم وجین می کردیم. 
من جوابی ندادم. دوباره گف��ت می آیی برویم؟ 
گفتم ببینم چی میش��ه؟ گفت اگر یک ماشین 
خربزه گیر زن و بچه اش بیاید غنیمت است. ثواب 

دارد. با اصرار او رفتیم و انجامش دادیم. 
عکسامام

عاشق امام خمینی بود. موقع خواب عکس امام 
خمینی را می گذاش��ت باالی سرش. دلیلش را 
که می پرس��یدیم،می گفت وقت��ی می خوابم از 
جیبم درمی آورم. ش��اید در خ��واب غلت بزنم، 
دوست ندارم به آقا بی احترامی شود. خیلی امام 

را دوست داشت.
شهیدمطهری

غالم ارادت زیادی به شهید مطهری داشت. بعد 
از شهادت اس��تاد مطهری، دو ماه غصه خورد و 
حرف نزد. اوایل گریه می کرد. کم کم آرام شد و 
گوشه گیر. از شوخ طبعی و بذله گویی اش مدت ها 
خبری نبود. غصه اش را می خ��وردم. آخر مثل 
بچه های خودم دوستش داشتم. شبی رفتم طبقه 
باال توی اتاقش. داشت درس می خواند. نشستم و 
گفتم خدا رحمتش کند ولی غالم جان! ما که او را 
ترور نکردیم. چرا با ما حرف نمی زنی؟خودکاری 
را که بین انگش��تانش بود، شروع کرد با سرعت 
حرکت دادن و گفت مطه��ری خیلی حیف بود 

خیلی! 
اولمحرموخبرشهادت!

سرباز بود. کردستان خدمت می کرد. مرخصی اش 
تمام ش��ده بود و داش��ت برمی گش��ت. موقع 
خداحافظی یکی از بچه ها گفت عمو! دفعه دیگر 
که بیای برام دوچرخه می خری؟ غالمرضا بدون 
معطلی لبخندی زد و گفت وقتی ش��هید شدم 
دوچرخه ام باشه مال تو. همه گفتیم خدا نکند! 
این چه حرفی که می زنی؟پس��رم دوباره گفت 
عمو! دفعه دیگر کی می آیی؟ غالم گفت ان شاءاهلل 
اول محرم.  درست می گفت. طبق وعده اش اول 

محرم آمد اما خبر شهادتش. 
گلزارشهدایدهنمک

مهرماه س��ال 63 خدم��ت س��ربازی اش آغاز 
ش��د. س��رباز س��پاه بود. از طریق لش��کر 27 
محمدرس��ول اهلل)ص( به پاوه کردستان اعزام 
ش��د. تک تیر انداز بود. او پس از 11ماه خدمت، 
با ترکش��ی به پهلویش اصابت کرد به شهادت 
رسید. بعد از تشییع پیکرش او را در گلزار شهدای 
ده نمک تدفین کردیم و زائران��ش او را در گلزار 

شهدای ده نمک زیارت می کنند. 

خبر شهادتش اول محرم آمد

گفتوگوی»جوان«بابرادرشهیدرضاداروئیانازشهدایمداحلشکر31عاشورا

اهلكجاهس�تید؟خانوادهش�مادر
دورانانقالبفعالیتداشت؟

من جعفر داروئیان متولد س��ال1342و اهل 
تبریز هستم. چهار برادر و دو خواهر دارم. ما 
در یک خانواده مذهبی پرورش پیدا کردیم. 
پدرم بازاری ب��ود و در دوران انقالب فعالیت 
زیادی داشت. ایشان رساله امام خمینی)ره( 
را در من��زل داش��ت اما از دی��د همه مخفی 
می کرد. خوب به یاد دارم که رساله را داخل 
یک ظرف قرار م��ی داد و زیر خ��اك پنهان 
می کرد. می گفت اگر ساواکی ها کتاب را پیدا 

کنند، من را اعدام خواهند کرد.
آن زمان 13سال داشتم و در برنامه هایی که 
مسجد محل برگزار می کرد،شرکت می کردم. 
بع��د از انقالب ه��م برنامه ه��ای فرهنگی و 
مذهبی زیادی در مسجدمان برگزار  می شد 
که الحم��دهلل توفیق حضور داش��تیم،پدرم 
تأکید زی��ادی بر حضور و ش��رکت مادر این 

مجالس داشت. 
برادرم رضا خیلی به قرآن،تواش��یح و حفظ 
سوره های قرآن عالقه داش��ت به طوری که 
زیربنای اعتق��ادی و ایمانی او ب��ا این کتاب 
حیات بخش بشریت مستحکم شد. ایشان در 
نوجوانی به حلقه بزرگانی با س��واد و بادانش 
ملحق شد و در اکثر مسائل اعتقادی و دینی 
و بحث های قرآنی دوشادوش بزرگان مسیر 
خود را طی کرد و از همین رو به مداحی برای 

سیدالشهدا)ع( و اهل بیت)ع( روی آورد. 
اولینرزمندهخانوادهكهبود؟

من پس��ر بزرگ خانواده بودم و ب��رادرم باقر 
یک سالی از من کوچک تر بود. اما هر دوی ما 
در یک زمان یعنی در غروب عید نوروزسال 
1360 به جبهه سوس��نگرد اعزام شدیم. آن 
روز ها سوس��نگرد در محاصره بعثی ها بود و 
نیرو های رزمنده برای دفاع و آزاد س��ازی آن 

وارد عمل شده بودند. 
همزمانباهماعزامش�دید؟پدرتان
مخالفت�یباحض�ورش�مادرجبهه

نداشتند؟
اعزام دو پسر از یک خانواده کمی سخت بود. 
پدرم معتقد بود که نوبت به نوبت برویم، اما هر 
دوی ما تصمیم گرفته بودیم در جبهه باشیم. 
در آن میان رضا که سه سالی از من کوچک تر 
بود در تالش بود تا او هم من و باقر را همراهی 
کند.خیلی پافشاری کرد اما به او اجازه نداده 
و گفته بودند که شما هم کوچک هستی و هم 
اینکه برادرانت در جبهه حضور دارند،امکان 
ندارد همزمان از یک خانه سه نفر با هم اعزام 
شوند. من و باقر کمی بعد عضو رسمی سپاه 
شدیم. باقر در دوره ای محافظ بود و حین یکی 

از مأموریت هایش جانباز شد. 
رضاچهسالیبهجبههراهیافت؟

در نهایت رضا بع��د از پیگیری ها و اصرارش 

ب��ر حض��ور در جبه��ه از س��ال 1361 وارد 
جبهه های جنگ ش��د. ما حدود چهار س��ال 
در عملیات ه��ای مختلف��ی نظی��ر والفج��ر 
ب��الی  کر ،8 لفجر ا و ،4 لفجر ا و تی، ما مقد
4،کربالی 5 ،بدر و خیبر با هم همرزم بودیم.  
رضا هر وقت ب��ه مرخصی می آمد، ش��ب ها 
در پای��گاه حاضر می ش��د و یک جل��د قرآن 
برمی داشت و شروع به تالوت قرآن می کرد و 
با این کار دیگرحاضران قرآنی برمی داشتند و 

خود به خود جلسه قرآن تشکیل  می شد. 
ازمداحیه�ایبرادرت�انرض�او
برگزاریمراس�مهایعزاداریاهل
بیت)ع(درجبههبرایمانبگویید.

برادرم رضا هر زمان جای خلوتی پیدا می کرد، 
ش��روع می کرد به نوحه خوان��دن. درخانه و 
مسجد مداحی می کرد . وقتی هم که به جبهه 
آمد، در گردان ها به مداحی پرداخت. برادرم 
روحیات خاص خودش را داشت،چند جوان 
را جمع می ک��رد و مداحی، روض��ه و مرثیه 

می خواند. 
اهل کار فرهنگی بود. حتی در میدان جنگ 
و جبهه دس��ت از کار فرهنگی برنمی داشت. 
آنقدر مداحی ک��رد ت��ا آوازه مداحی هایش 
به گردان ها و لش��کر ها رس��ید. رضا با همین 
مداحی ها مع��روف ش��د. او به هم��راه چند 
نف��ر از همرزمان��ش موکبی ب��رای برگزاری 
برنامه های مذهبی راه اندازی کردند. شب های 
چهار شنبه و روزهای پنج شنبه برنامه عزاداری 

می گذاشتند.
 عالقه زی��ادی ب��ه سیدالش��هدا)ع( و خانم 
حضرت زهرا)س( داشت. می گفت مادر همه 
ما حضرت زهرا)س( اس��ت. بخشی از حضور 
رضا در جبه��ه مربوط به کاره��ای فرهنگی  
می شد. آنقدر زیبا مداحی می کرد و از ارباب 
می خواند که به دل همه می نشست تا اینکه به 

آرزوی شهادت رسید. 
چندعملی�اتهمراهوهم�رزمرضا
بودید.خاطرهایازآنروزهادارید؟

من و رضا در عملیات والفج��ر8 با هم بودیم. 
آموزش های الزم را دیدیم. هر دو غواصی بلد 
بودیم. فرمانده به ما گفت یکی از شما به این 

عملیات بیاید. من و رضا قرعه کشی کردیم اما 
دلمان نیامد و هر دوی مان در عملیات شرکت 
کردیم. در بحبوحه عملیات زمان گذش��تن 
از اروند قرار ش��د بچه ها از ارون��د عبور کنند 
و وقتی آن س��مت رس��یدند،با چراغ عالمت 
بدهند یعنی چراغ را خالف عقربه های ساعت 

بچرخانند. 
بعد به رضا گفتم چراغ دست تو است. رسیدی 
آن طرف اروند برای اینکه خیالم راحت شود 
که تو شهید نشدی یک چراغ تکان بده، من 
بدانم تو ش��هید نش��دی!الحمدهلل بچه ها به 
خوبی از اروند عب��ور کردند و با چراغ عالمت 
دادند. ما هم از آب گذشتیم و توانستیم خط را 

بگیریم و عملیات را ادامه بدهیم. 
گویاایشانبارهاوبارهاجانبازشدهبود؟

ح��اج رض��ا در دوران حض��ورش از س��ال 
1361 تا س��ال 66 در عملیات های متعددی 
ش��رکت کرد؛عملی��ات رمض��ان ، والفج��ر 

مقدماتی،والفجر4،خیب��ر، ب��در، والفجر8، 
کرب��الی 4 ،کرب��الی 5 و الی بیت المقدس. 
در اثن��ای عملیات های مختل��ف چندین بار 
به ش��دت مجروح شد که ش��دت جراحت ها 
منجر به از کارافتادن دید چش��م چپ،گوش 
چپ،پارگی عصب دس��ت چ��پ ،آرنج ،فک 

،زانو ها و پارگی شکم شد. 
چندسالداشتكهبهمکهمشرفشد؟
در میان جنگ ما پول هایمان را جمع کردیم 
و موتور خریدیم،اما رضا با اولین پس اندازش 
به سفر حج رفت و حاجی شد. 18 سال داشت 
که به مکه مشرف شد. مسئول کاروان بعد از 
شهادت رضا به خانه ما آمد و گفت رضا در منا 
دست به دعا برداش��ت و گفت خدای حکیم 
چشم ، گوش، دس��ت و پا ما را گرفتی،همه را 
گرفتی! به یکباره جان ناقابل من را هم بگیر 

تمام شود. 
این بار خود من را ببر. یکی از امتیازهای شهدا 

این بود که شهادت را از ته دل و با تمام وجود 
درك و آن را لمس کرده بودند. 

در نهایت ب��رادرم پس از حضور مس��تمر در 
جبهه های جنوب و غرب در پنجم اردیبهشت 
س��ال 66 در منطقه ش��لمچه به لقا محبوب 

معشوق پیوست. 
زمانشهادترضادرجبههبودید؟

برادرمان باقر در جبهه بود و من برای مرخصی 
به تبریز آمده بودم. رضا در منطقه مانده بود 
که در پدافند ب��ا اصابت ترک��ش خمپاره در 
شلمچه به ش��هادت رس��ید. من در مسجد 
بودم که بچه ها آمدند و خبر ش��هادت رضا را 

به من دادند . 
آن زمان ما آمادگی داش��تیم. عمویم به پدر، 
دایی ها و برادرهایم خبر ش��هادت را داد و در 
نهایت به مادر اطالع دادیم . ابتدا گریه کرد اما 

بعد گفت رضا را در راه خدا تقدیم کردیم. 
دركجاتدفینشد؟

احد مقیمی دوست صمیمی رضا بود که زودتر 
از رضا شهید شد. خیلی با هم رفیق بودند. یک 
بار رضا سر مزار شهید مقیمی در وادی رحمت 
رفته و گفته بود، احد تو از من زودتر ش��هید 
شدی اما طولی نمی کشد که من هم پیش تو 
می آیم . رضا در وصیتنامه اش نوشته بود اگر 
کنار مزار احد جا بود من را در کنار او به خاك 
بسپارید. الحمدهلل این خواسته رضا محقق شد 

و دیوار به دیوار احمد مقیمی دفن شد. 
بعدازرضاشمابهجبههرفتید؟

بله،من و باقر بعد از شهادت رضا راهی جبهه 
شدیم و تا پایان جنگ در جبهه بودیم. 

ازایش�انوصیتنامهایه�مبرجای
ماندهاست؟

بله ، ایش��ان در وصیتنامه اش اینگونه نوشته 
بود:» ای خدای عالمیان هیچ توش��ه ای جز 
گناه ندارم ولی چشم به عطای تو دارم. الهی 
ما را بیامرز و بعد بمیران. اگر نمی بود عش��ق 
حس��ین)ع( دل ها هم زنگ زده و سیاه و کدر  

می شد. 
پس  ای ث��اراهلل ما را از عاش��قان حقیقی قرار 
بده و عشقمان را افزون کن و از شراب عشقت 
س��یرابمان بنما و از ش��هدای کربال ما را جدا 
فرما. به پی��ر جماران عمر طوالن��ی تا ظهور 

حضرت مهدی)عج( عنایت کن.
 تنها آرزویم این است که در لحظات آخر عمر 
خود را کشان کشان روی صورت به قدم های 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( بین��دازم و بر خاك 
پای مبارك حضرت بوس��ه زنم،خاك پایش 
را توتیای چش��م بکنم. از همه طلب حاللیت 

می کنم.« 
او همچنین در انتهای وصیتنامه اش خطاب به 

امام حسین )ع( نوشته بود:
گوز یاشیمی یاراالریوا مرهم ایلرم

بولسون  هامی که یارانین بیر دواسی وار. 
)اش��ک چش��م هایم را مره��م زخم های��ت 
می کنم/ تا همه بدانند زخم ها مرهمی دارند (

برادرمرضاهرزم�انجایخلوتی
پی�دامیكرد،ش�روعمیك�ردبه
نوحهخوان�دن.درخانهومس�جد
مداح�یمیك�رد.وقت�یه�م
ك�هب�هجبه�هآم�د،درگردانها
ب�همداح�یپرداخ�ت.ب�رادرم
روحی�اتخاصخودشراداش�ت

غالمارادتزیادیبهشهیدمطهری
داش�ت.بع�دازش�هادتاس�تاد
مطهری،دوماهغصهخوردوحرف
نزد.اوایلگریهمیكرد.كمکمآرام
شدوگوش�هگیر.ازش�وخطبعیو
بذلهگوی�یاشمدتهاخبرینبود

برادرم�انباقردرجبههب�ودومن
برایمرخصیبهتبریزآمدهبودم.
رض�ادرمنطق�هماندهب�ودكهدر
پدافندب�ااصابتترك�شخمپاره
درش�لمچهبهش�هادترسید.من
درمس�جدبودمكهبچهه�اآمدند
وخبرش�هادترضارابهمندادند

مداحی امام حسین)ع( قدم به قدم رضا را تا شهادت باال برد

مبیناشانلو
غالمرض�امهرم�اهس�ال63ب�هخدم�تس�ربازیرف�توازطریقلش�کر27
محمدرس�ولاهلل)ص(بهپ�اوهكردس�تاناعزامش�د.تکتیران�دازجبهههابعد
از11م�اهخدم�ت،باتركش�یكهب�هپهلوی�شاصابتكردبهش�هادترس�ید.
كودك�یاوب�دونپ�دردركنارم�ادریمهرب�انوزحمتک�شش�کلگرفتكه
ب�رایتربیتفرزندان�شزحماتزیادیكش�ید.علیاكبرش�کریبرادرش�هید
باماهمکالمش�دتاازروزه�ایزندگیتاش�هادتبرادرشبرایم�انروایتكند.

جدول

گفتوگوی»جوان«بابرادر
شهیددفاعمقدسغالمرضاشکری
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پاسخجدولشماره6319

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6320

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

 م ت ي ر ا گ ل  ن و ل ي س پ ا 1
 هـ چ ن ا پ ت  ا ي ا  ن ي ا ل 2
 ا  ا ك ي  ن د ز ر س  ف ر ا 3
 ر س  ي د ر ا م  ي د ج  ا ب 4
 ل ا ت  ر ا ن  ف ا  ت ي ش خ 5
 و د ن ا م ك  ا ي ن ت  ر و ت 6
  هـ گ ر  د ا ي  س ر ت  ت گ 7
 س  هـ ژ ت  م ا خ  د ك ا  ي 8
 ي ا  ن ت ن  ل م ا  ت و ش  9
 ا ح س  و ي ر ت  ي ت م ا ل س 10
 هـ س و ي  ك م  ر ت ا  ز ا س 11
 ب ا  ي ل و  ا ع ي ف ش  ل ت 12
 ا س م  ي ز و ر د  ا ب ا  ر 13
 ز ا ي ن  ي ن هـ  ق ر ب ت س ا 14
 ي ت ن ا ر ا گ  ت ي ل و ن و ي 15

 
 
 

ازباالبهپایین
    1- نوعي نمایش عروسکي سنتي قدیمي- دیگدان  2- نیزه کوچک - خوشبختی-  پیشینه  3- آنان- همنشین 
گل- سیاستمدار انقالبی نامی فرانسه  4- نی نازك- مجلس بزم- مهاجم رئال مادرید- وصل کننده مبدأ به مقصد

5- خالص- بي اعتبار- سخن سربسته گفتن  6- دیوار بلند- عدد یک رقمی- نرم و شکننده  7- مادر تازی- وسیله 
تنبیه دانش آموزان قدیم- پایتخت صفویان  8- قصه موزون و عامیانه براي کودکان- دریغ- در رهن بودن- بخشش 
بي چشمداشت  9-  اول جوانی- میوه پرخاصیت- مادر لر  10- فرد، لنگه- گراز - منطقه ای صنعتی در آلمان 
 11- ضمیر انگلیسی- همنشین و همراه- درخت همیشه لرزان  12- خوش و خوب- دروازه ورودی هتل- نام دیگر 
سوره انسان- ته چک  13- از شهرهای استان خوزستان- صومعه- معتمدان  14- از اسامی بانوان- آسمان- شهری 

در استان گیالن  15- سردار- باشگاهي نیرومند از بوندس لیگا       

ازراستبهچپ
  1- پاییز- مطالعه روابط بین افراد و گروه ها و طبقات اجتماعي  2- کشور فالسفه- داخل کتاب- لبه تیز شمشیر
  3- سنجیدگی در رفتار- چپ انگلیسی- پرنده سخنگو  4- س��یالب- از نزوالت جوی- خبرگزاری عربستان- 
عقاب سیاه  5- ریگ نرم- پیوستگی- از حاالت مواد  6- چوب- دش��منی- مذهب  7- اعالمیه حزبي- جهت 
و جانب- پسوند شباهت  8- دستور- تمرین نوشتن- حش��ره خونخوار- نوعی پخت برنج    9- از دامنش مرد به 
معراج می رود- س��اده؛ خالص-  وکیل عمومی   10- از ابزار ورزش باس��تانی- رود مرزی- سم  11- بالی بنیان 
کن- عکس- مخفف هستم  12- رود بزرگ سوئیس- کش��ک- فرش و هرچیز گستردنی- نوشابه قدیمی  13- 
ستمگر- ده واحد از چیزی- طناب  14- شانس- زمان بی پایان- ساز محلی بلوچستان  15- سبکي در نقاشي که 

مخصوص ایرانیان است- بلند و مرتفع

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

2                
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4                

5                
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13                

14                

15                

 

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهیدكه
درهرردیف،ستونومربعهای
كوچکسهدرسهفقطیکبار
بهكارروند.

جدول کلمات متقاطع

صغریخیلفرهنگ
مداحش�هیدحاجرضاداروئیانس�ال1361بعدازپیگیریهایمکرربههمراهدوبرادر
دیگرشجعفروباقرراهیجبههش�د.اودرعملیاتهایزیادینظیرعملیاترمضان،
والفج�رمقدماتی،والفج�ر4،خیبر،ب�در،والفجر8،كرب�الی4وكرب�الی5وعملیات
الیبیتالمقدسش�ركتكرد.رضاداروئیاندراثنایعملیاتهایمختلفچندینبار
بهشدتمجروحشدكهش�دتجراحتهامنجربهازكارافتادندیدچشمچپ،گوش
چپ،پارگیعصبدس�تچپش�د.ام�امداحیه�ایرض�اوروضهه�ایاودرجبهه
برایامامحس�ین)ع(واهلبی�ت)ع(بیشازهرچی�زدیگریاورامع�روفكردهبود.
رضامعاونگروه�انغواصیدرگردانحضرتسیدالش�هدا)ع(بودك�هنقشویژهای
درعملی�اتوالفجر8ایفاك�ردودرنهایتدرپنجماردیبهش�تم�اه1366بهآرزوی
دیرینهاشكهرس�یدنبهخیلعظیمش�هدابود،نایلش�د.درادامهباجعفرداروئیان
برادرمداحش�هیدرضاداروئی�انبهگفتوگونشس�تهایمكهازمحضرت�انمیگذرد.
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