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دريافت می شود

از راست به چپ
   1- لهجه و طرز تکلم- آب درماني   2- جس��د حيوان مرده- روکار ساختمان- ورزشگاه لندن   3- پنجمين 
 رود جهان از نظر درازی- خوردني نابه جا- نور انگليس��ي   4- پش��يماني- س��گ ماده- انجي��ر عرب- يک دهم
   5- ميوه خوب- رزمايش- چه��ره زيبا را به آن تش��بيه مي کنند   6- گوش ماهي- جهنم- اس��تخوان بلند پا
   7- از ميوه ها- تيپا- جفت ماده   8- قربانگاه حاجيان- رد پا- فرش و هر چيز گستردني- هر يک از آالت موسيقي
   9- سلطه و نفوذ- متضاد حضر- تجزيه نفت خام به سوخت هاي سبک و سنگين   10- کليدان- نشای برنج در 
گيالن- اهلي   11- آفت سخاوت- گسسته و جدا- سطح دست   12- کشور انجامنا- مجلس اعيان- از سبزي هاي 
خوردني- پرنده اي شکاري   13- سوره سبحان- واحد اندازه گيري آب رودخانه- سياستمدار انقالبي فرانسه که 
به خاطر مشاجرات زياد با پدرش بارها به زندان افتاد   14- آدرس ترسيمي- امتحان- نيست و برفنا   15- مرد 
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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.
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يادکرد

امير سرلشکر خلبان شهيد کاظم ظريف خادم 
يکي از همين خلبانان ش��جاعي اس��ت که با 
تجاوز دش��من، بدون اتالف وقت خودش را به 
فرماندهان جهت انجام ه��ر مأموريتي معرفي 
مي کند. خلبانان زبده و ماهر نيروي هوايي در 
دفاع مقدس يکي از برتري هاي ايران به شمار 
مي رفتند و همين نقطه قوت کار را براي ارتش 
بعث سخت می کرد. آنها در معادالتشان خيلي 
روي مهارت خلبانان ايراني حساب نکرده بودند 
و فکر نمي کردند اين خلبانان آنها را در زمين و 
هوا غافلگير کنند.  ش��هيد ظريف خادم پس از 
گذراندن دوره هاي مقدماتي و درس هاي پايه 
در ايران، برای گذراندن دوره هاي پيش��رفته و 
تکميلي راهي امريکا شد و بقيه دوره هايش را در 
اين کشور ديد. او نه تنها در ايران بلکه در امريکا 
هم جزو برترين نفرات دوره خود بود و در سال 
1352 به عنوان نفر اول دوره آموزش خلباني با 

جنگنده اف5 به ميهن بازگشت. 
پس از آم��دن به اي��ران به پاي��گاه چهارم 
ش��کاري وحدتي دزفول رفت و پس از آن 
به تبريز پرواز کرد ت��ا فعاليتش را در پايگاه 
دوم ش��کاري اين ش��هر ادامه دهد. شهيد 
ظريف خادم به قدري مهارت داشت که به 
عضويت گروه آکروجت نيروي هوايي درآمد 
و پرواز هاي بي نظيرش در کنار اين تيم روز 

به روز بر مهارتش افزود. 
با تج��اوز سراس��ري دش��من، اي��ن خلبان 
ميهن پرست در نخستين روز جنگ با احساس 
وظيفه اي باال خود را به پايگاه دوم ش��کاري و 
خدمت جناب فرزانه فرمانده وقت پايگاه رساند 
و تقاضاي پرواز کرد و گفت که حاضر اس��ت 
بدون درجه و حقوق پرواز کند که با تقاضاي 

او موافقت ش��د.  همان فرداي آغ��از جنگ با 
حضور در عمليات 140 فروندي يا کمان 99 
همراه ساير همرزمانش توانست نقش مؤثري 
در نابودي ت��وان رژيم بعثي ايفا کند. ش��هيد 
ظريف خادم در آن روزهاي نخس��تين بسيار 
پرت��الش و پرکار بود و م��زد مجاهدت هايش 
را نيز در هم��ان روزها گرفت و در س��وم مهر 
1359 به شهادت رسيد و نامش براي هميشه 
در تاريخ کشور ماندگار شد.  عصر سوم مهر که 
مصادف با چهارمين روز جنگ بود به سروان 
کاظم ظريف خادم مأموريت بمباران يکي از 
پادگان هاي اطراف شهر اربيل عراق ابالغ شد. 
خلبان جاويد دل انور درباره اين پرواز مي گويد: 
»من هم به عنوان ش��ماره دو انتخاب شدم. تا 
توجيه پرواز، تهيه نقش��ه و ديگر مقدمات را 
انجام داديم، کمي دير ش��د. نزديک غروب به 
س��وي هدف پرواز کرديم. دقايقي بعد هنوز 
به منطقه هدف نرس��يده بودي��م که ظريف 
خ��ادم روي راديو گفت يک پس��ت ديده باني 
دشمن را ديده است و از من خواست همان جا 
باالي سرش دور بزنم تا او ابتدا آن پست را که 
تهديدي براي پروازهاي ما بود، نابود کند و بعد 

به سمت هدف ادامه دهيم. 
جنگ چند روزي بيش��تر نبود که ش��روع شده 
بود و ما هنوز تجربه کافي نداشتيم. ضمناً همه 
خلبان هاي ما از اعتماد به نفس بااليي در مقابله 
با دشمن بعثي برخوردار بودند. به همين دليل و 
بدون هر گونه سؤال دستور را اجرا کردم. ظريف 
خادم دوري زد و موقعيت هواپيما را به س��مت 
هدف تنظيم کرد و به س��مت آن شيرجه زد. با 
کمال حيرت و در بهت زدگي کام��ل ديدم او با 
همان زاويه ادامه داد تا به زمي��ن برخورد کرد! 
چند بار صدايش زدم: »جناب س��روان، جناب 
سروان!« ولي جوابي نشنيدم! از آنجا که ظريف 
خادم از خلبانان خيلي ورزيده و ماهر و با سابقه 
پروازي کاماًل درخشان و روشن بود، تنها عامل 
احتمالي مي توانس��ت اصابت گلوله اي به خود 
او باش��د. يکي دو دور ديگر باالي س��رش زدم، 
شايد اثري از او يا چتر نجاتش ببينم اما فايده اي 
نداشت. کاظم ظريف خادم دعوت حق را لبيک 
گفته و به ديار معبودش شتافته بود.« پيکر پاك 
شهيد در گورستاني واقع در سپاه پنجم عراق در 
اربيل دفن و بقاياي آن در س��ال 1370 تحويل 

ايران مي شود. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد رضا خمر از شهداي تأمين امنيت مرزها

  زينب محمودي عالمي
شهيد رضا خمر متولد 1360 اهل زاهدان 
جزو نيروه�اي مرزبان کش�ورمان بود. 
وي که س�ال 1394 عضو سپاه تيپ 110 
سلمان شد، سال 1398  حين مأموريت 
ب�ر اثر تص�ادف ب�ه ش�هادت رس�يد. 
گفت وگ�وي ما با فاطمه حس�ين آبادي 
همس�ر ش�هيد خمر را پيش رو داريد. 

   
اصالتًا اهل کجا هستيد؟ چه سالي با 

شهيد خمر ازدواج کرديد؟
اصالتاً اهل زابل و متولد 1363 هستم. همسرم 
اهل زاهدان بود. م��ن و خواهر رض��ا همکار 
بوديم. رضا راننده وانت ش��رکتي بود که من 
آنجا کار مي کردم. س��ال 84 ازدواج کرديم. 
حاصل ازدواج ما دو فرزند پس��ر 16 س��اله و 
دختر 10 س��اله اس��ت. از موقعي که ازدواج 
کرديم همسرم راننده بود. سال 94 عضو سپاه 
شد و به عنوان راننده لودر تيپ 110 سلمان 
خدمت مي کرد. مواقعي که سيل مي آمد، رضا 
براي اليروبي و خاکب��رداري در نواحي صفر 
مرزي اعزام مي شد تا به مردم آنجا کمک کند. 
19 بهمن  98 دوباره در مناطق مرزي س��يل 
آمد. همسرم س��اعت پنج صبح براي کمک و 
اليروبي و خاکبرداري عازم زابل شد، اما حدود 
يک ساعت بعد آنجا به ش��هادت رسيد. چون 
آن منطقه سيل آمده بود، همين موضوع باعث 
شد همسرم با يک اتومبيل ديگر تصادف کند 

و حين مأموريت به شهادت برسد. 
چگونه از شهادتشان باخبر شديد؟

همس��رم حتي براي مأموريت هاي کوچک 
از من و بچه ها خداحافظ��ي مي کرد. آن روز 
گف��ت دو روز ديگ��ر برمي گردد تا ب��ا هم به 
مشهد برويم. س��اعت 5 صبح با من و بچه ها 

خداحافظي کرد. ساعت 6 و 20 دقيقه صبح 
تصادف کرد. برادرش��وهرم اول متوجه شد. 
زنگ زد و موضوع تصادف را به من اطالع داد. 
اول فکر کردم پا يا دستش آسيب ديده است، 
اما بعد گفتند به شهادت رسيده است. هنوز 

بعد از يک سال و هفت ماه باور نمي کنم ديگر  
ميان ما نيست. 

بچه ه�ا در نب�ود پ�در چط�ور آرام 
شدند؟

بچه ها تا يک سال نمي دانس��تند مردن يعني 

چه؟ اينکه کسي برود و برنگردد برايشان قابل 
باور نبود. دخت��رم کوچک بود. ق��رار بود بعد 
از برگشتن پدرش جش��ن تکليف بگيريم، اما 
رضا ديگر برنگشت. بچه ها چند وقت مدرسه 
نمي رفتن��د. بعد موض��وع کرونا پي��ش آمد. 
يک س��الي که بچه ها باور نمي کردند پدرشان 
نيست خيلي سخت بود. پسرم مدام مي پرسيد 
االن چي ميش��ه؟ بابا چي ميش��ه؟ بابا ديگه 
برنميگرده؟ از قبر مي پرسيد. مدام مي پرسيد 
يعني ما هيچ وقت بابا را نمي بينيم. دخترم هم 
خيلي بي قراري مي کرد. فقط مي گفتند چرا؟ 
بچه ها خيلي دل نازك شدند. باور اين مطلب 
براي من که مادرشان هستم هم سخت است. 
س�ال هايي که زندگي کرديد اخالق 

شهيد چگونه بود؟
اخالقش��ان خيلي خوب بود. واقع��اً خانواده 
خوبي داشت. همسرم علم کش مراسم عزاي 
امام حس��ين)ع( بود. هر س��ال محرم هليم 
درس��ت مي کرد. ش��وهرم در اين مراسم ها 
مي گفت من يک روز ش��هيد مي شوم و همه 
مش��کالت زندگي به دوش ت��و مي افتد. در 
مراسم محرم طلب شهادت داشت. دقيقاً اين 
مطالب را تا يک هفته قبل از ش��هادتش هم 
به من يادآوري کرد که مس��ئوليت زندگي و 
بزرگ کردن بچه ها گردن تو مي افتد. به دلش 

افتاده بود شهيد مي شود. 
معي�ار انتخابت�ان ب�راي زندگي چه 

بود؟
پدرم نظامي ب��ود و خان��واده مذهبي داريم. 
خانواده ش��وهرم هم مذهبي و عاش��ق امام 
حس��ين)ع( هس��تند. من هميش��ه دوست 
داشتم همسري نمازخوان داشته باشم. رضا 
هم مذهبي بود و هم شوخ طبع و مهربان. اگر 
کسي ناراحت بود ش��ادش مي کرد. کارهاي 

خان��ه را مخص��وص خانم ها نمي دانس��ت و 
هميشه کمکم مي کرد. خدا را شکر 15 سال 
زندگي مشترك مش��کلي نداشتيم. همسرم 
نمي گذاشت اشکي از چشمم بيايد يا ناراحت 

شوم. 
حضور شهيد را در زندگي روزمره تان 

احساس می کنيد؟
 از بار اول که خوابش را ديدم مي گفت غصه 
نخور من هميشه کنارتان هس��تم. دلداري 
مي داد و مي گف��ت من رفت��م مأموريت اين 
اتفاق افتاد. مواظب خودت و بچه ها باش گريه 
نکن. در عالم رؤيا نگران من و بچه ها بود. من 
بعد از شهادت همس��رم دچار مشکل قلبي و 
افت فش��ار و ناراحتي ش��دم. ديگر نتوانستم 
سرکار بروم. هر موقع سرکار مي رفتم ازحال 
مي رفت��م. چيز کم��ي نبود؛ يکهو همس��رم 
صب��ح خداحافظي ک��رد و گفت پ��س فردا 
برمي گردد، اما خبر ش��هادتش آمد. ش��کر 
خدا که براي خدمت به مردم و سيل زده ها به 

شهادت رسيد. 

دفاع از ميهن بدون درجه و حقوق 

يک سالي که بچه ها باور نمي کردند 
پدرش�ان نيس�ت خيل�ي س�خت 
بود. پس�رم مدام مي پرس�يد االن 
چ�ي ميش�ه؟ باب�ا چ�ي ميش�ه؟ 
باب�ا ديگ�ه برنميگ�رده؟ از قب�ر 
مي پرس�يد. مدام مي پرسيد يعني 
م�ا هي�چ وق�ت باب�ا را نمي بينيم. 
دخت�رم ه�م خيل�ي بي ق�راري 
مي ک�رد. فق�ط مي گفتن�د چ�را؟

دعاي رضا در مراسم ماه محرم طلب شهادت بود

شهيد کاظم ظريف مقدم،  خلباني 
که در سومين روز جنگ آسماني شد

چن�د ب�ار صداي�ش زدم: »جناب 
س�روان، جن�اب س�روان!« ول�ي 
جواب�ي نش�نيدم! از آنج�ا ک�ه 
ظري�ف خ�ادم از خلبان�ان خيلي 
ورزيده و ماهر و با س�ابقه پروازي 
کام�اًل درخش�ان و روش�ن ب�ود، 
تنها عام�ل احتمالي مي توانس�ت 
اصابت گلول�ه اي به خود او باش�د

شهيد اسماعيل شهنوازي سال 1350 در خاش متولد 
ش�د. براي او که از مردمان مرزنش�ين ب�ود، امنيت 
سرحدات حكم جان را داشت. وقتي دفاع از مرزهاي 
وطن پيش آمد شهيد اسماعيل شهنوازي جزو اولين 
نفراتي بود که عضو بسيج طرح طوائف شد و سرانجام 
سال 1394 حين مأموريت براي دفاع از مرزهاي کشور 
در يک حادثه به شهادت رسيد. آنچه مي خوانيد حاصل 
همكالمي ما با ا»حسان شهنوازي« پسر شهيد است. 

   
در خانواده چند فرزند هستيد؟ 

 چهار برادر هستيم و يک خواهر. من که متولد 1372 هستم 
هنگام شهادت پدرم 22 ساله بودم. شغل پدرم آزاد بود، بنگاه 
معامالت داش��ت. س��ال 1394 حين مأموريت ماشينشان 

واژگون شد و به شهادت رسيدند. 
پدرتان که شغل آزاد داشتند چطور براي حراست 

از مرزها مي رفتند؟
پدرم عضو بسيج طرح طوائف بود. برای امنيت مرز اين طرح 
تصويب شد و بسيج نيرو جذب کرد تا امنيت منطقه حفظ 
شود. با ورود بسيجي ها به عرصه حراس��ت از مرزها، کارها 
درس��ت پيش مي رفت. کسي جرئت نداش��ت خالف کند. 
منطقه چون کوهستاني است قبالً تردد موادمخدر زياد بود، با 
طرح بسيج طوائف داخل کوه ها و دره ها پايگاه زديم تا امنيت 
منطقه را تأمين کنيم. گردان بسيج طرح طوائف داخل شهر 

خاش است و پايگاه ها داخل کوه و روستاست. 

دليل اينكه پدرتان عضو بسيج طرح طوائف شدند 
چه بود؟

پدربزرگمان رئيس طايفه بود. طرح طوائف را بسيج پيشنهاد 
داد گفتند براي تأمين امنيت کل مناطق بلوچس��تان قرار 
است اين طرح اجرا ش��ود. طوائف قبول کردند. االن امنيت 

اينجا خوب است و مردم راضي هستند. 

از طايفه شما چند شهيد تقديم شده است؟
از طايفه شهنوازي شش شهيد داديم که از بستگان نزديک 
هستند. ش��هيد گل محمد شهنوازي که س��ال 1393 در 
زاهدان ترور شدند از ش��هداي اطالعات بودند، شهيد علي 
ياراحمدي، شهيد سابک شهنوازي، پدرم شهيد اسماعيل 
شهنوازي و شهيد محمد گل ش��هنوازي از شهداي طايفه 
ما هستند. مردم اين منطقه اهل سنت هستند و مرزمان با 

پاکستان است. 
مردم مرزبان براي حف�ظ امنيت چه فعاليت هايي 

دارند؟
همين طرح طوائف بسيج بستري اس��ت تا عموم مردم در 
امنيت مرزها مشارکت داشته باشند. در حال حاضر مرز به 
حدود صد و چند کيلومتر تقسيم شده و بخشي از امنيتش 
دست طايفه هاي مختلف است. از ميرجاوه تا پاکستان دست 
طايفه ريگي است. طايفه آنها براي دفاع از مرز هستند و 80 
کيلومتر دس��ت نيروي انتظامي است. منطقه ما نقطه صفر 
مرزي است که دست طايفه شهنوازي است. منطقه سراوان 
دست طايفه گرمشازدهي اس��ت. مردم اين منطقه با سپاه 
تعامل خوبي دارند و دوشادوش سپاه براي امنيت مرزهاي 
کشورمان تالش مي کنند. مردم ديدند اگر با دولت و حکومت 
اس��المي همکاري نکنند گروهک ها فعال مي ش��وند. مثل 
گروهک ريگي؛ اين ش��د که ريش سفيدها تصميم گرفتند 
اين طرح را اجرا و امنيت مرز را خودشان تأمين کنند. قباًل از 
مرزها پاسداري نمي شد. گروهک ها رفت و آمدشان راحت 

بود. االن امنيت مرز تأمين است. 
پدرتان چند سال عضو بسيج بود؟

از سال 1386 که بسيج طرح طوائف اجرا شد، پدرم هشت 
سال عضو بسيج طرح طوائف بود. يعني از سالي که شروع شد 

جذب شد تا سال 94 که به شهادت رسيد. 
مردم منطقه از نظر رف�اه و امكانات در چه وضعي 

هستند؟
از نظر امکانات تعريفي ندارد يعني خوب نيست. جزو منطقه 
محروم هستيم. کارت طرح رزاق را طرح طوائف درست کرد. 
مردم آب آش��اميدني را با موتور آب از چاه روس��تاها تأمين 
مي کنند. برق تا نقطه صف��ر مرزي آمده اس��ت. اينترنت تا 
حدودي داريم بعضي جاها با دکل دس��تي و آنتن هوايي که 
مردم درست کردند. مدرسه داريم دانشگاه هم زاهدان است. 

از شهادت پدرتان چگونه با خبر شديد؟
من آن روز سرکالس دانش��گاه بودم. عمويم تماس گرفت 
گفت پدرت تصادف کرده اس��ت. خودم را به بيمارس��تان 
رس��اندم. همکاران پدرم را ديدم که از س��پاه سلمان هم 
حضور داشتند. به من گفتند پدرم آن روز روزه مستحبي 
داشت و با دهان روزه به شهادت رس��يد. پدرم اول رجب 
هميش��ه روزه مي گرفت. ما خوش��حاليم که پدرم در راه 
امنيت وطن شهيد ش��د. االن سرپرس��تي خانواده با من 
است. نيروهاي سپاه و بس��يج در طرح طوائف با اتحاد هم 
امنيت مرزها را تأمين مي کنند. اينجا ش��يعه و سني عين 

برادر هستيم. 

گفت وگوي »جوان« با پسر شهيد اسماعيل شهنوازي از شهداي مرزبان

تأمين امنيت مرز براي پدرم حكم جان را داشت

گفت وگو

  آرمان شريف
ني�روي هوايي ارت�ش جمهوري اس�المي ايران در نخس�تين روزه�اي جنگ که 
هنوز نيروه�اي نظامي از انس�جام و آمادگ�ي الزم برخ�وردار نبودند ب�ا تمام قوا 
پاي کار آمد و مانع پيش�روي دش�من بعثي متجاوز ش�د. خلبانان ني�روي هوايي 
در نخس�تين روزهاي س�خت دفاع مقدس کار مهمي انج�ام دادند و ب�ا آمادگي 
و ش�جاعت باالي�ي، مواضع دش�من را م�ورد هدف ق�رار دادن�د. اگر رش�ادت و 
دالوري خلبان�ان در آن روزها نب�ود، وضعيت جنگ در نخس�تين روزهايش طور 
ديگري رقم مي خ�ورد و ادامه جنگ براي رزمندگان بس�يار س�خت تر می ش�د. 


