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88498481ارتباط با ما

گفتوگو

عكسهايبريدهشاه!
محمدرضا متول��د 22 ش��هريور 1340 در 
دامغ��ان ب��ود. دوران نوجوان��ي محمدرضا 
مصادف با اوج فعاليت هاي انقالب شده بود 
و او همچون ديگر اقشار جامعه به سهم خود 
در راهپيمايي ها شركت داشت و چندين بار 
توسط شهرباني دستگير و بازجويي شد. يك 
بار با سر و صورتي كبود و چشمي ورم  كرده 
پيدايش شد. مادر پرسيد: »دعوا كردي؟ اين   
چه ريخت و قيافه اي اس��ت كه براي خودت 
درست كردي؟« محمدرضا حال جواب   دادن 
نداشت و فقط گفت: »دعوا نكردم!« ابتداي 
كتاب  هاي درس��ي را كه انگار آلبوم خانواده 
شاه بود بريده بود و به همين جرم بارها او را به 

شهرباني برده بودند. 
رشتهپزشكيهندوآلمان

محمدرضا از مدرس��ه يكراست مي رفت سر 
س��اختمان كمك پدرمان. م��ادر نگران بود 
كه به درس��ش لطمه بخورد و بيمار ش��ود. 
نگران سالمتي اش بود. محمدرضا كه متوجه 
حال مادر ش��د، گفت: »من به پدر گفتم كه 
كارگر نگيرد! ش��ما نگران نباش! نمي گذارم 
به درس��م لطمه بخورد!« حقوق پدر كفاف 
زندگي مان را نمي داد. اين را با س��ن كمش 

خوب مي فهميد. 
محمدرضا از ش��اگردان ممتاز شهرمان بود 
كه به تشويق يكي از دبيران در آزمون اعزام 
دانش��جو به خارج ش��ركت كرد و در رشته 
پزش��كي كش��ور هند و آلمان پذيرفته شد. 
اما قبلش تصميم گرفت به خدمت سربازي 

برود. يك سال زودتر از موعد، خودش را براي 
س��ربازي معرفي كرد و به مناطق عملياتي 

دفاع مقدس رفت. 
4آبان60سوسنگرد

برادرم وقتي به مرخصي مي آمد دلش مي ماند 
پيش بچه هاي جبهه! يك بار برگه مرخصي اش 
را نگاه كرد و گفت: »يك هفته مرخصي خيلي 
زياد اس��ت! يكي دو روزش كافي بود!« هيچ  
وقت مرخصي هايش را كام��ل نمي ماند. آن 
چند روزي هم كه پيش ما بود انگار گمشده اي 
داش��ت و بي قرار بود. آخرين باري بود كه به 
مرخص��ي آمد. ش��ايد همان حرف ه��ا باعث 
شد مادر طاقت بياورد و شهادتش را بپذيرد. 
محمدرض��ا در عمليات غرب سوس��نگرد با 
سمت شكارچي تانك، در چهارم آبان 1360 

در منطقه  دهالويه به شهادت رسيد. 
شكارچيتانك

سيداسماعيل حسيني فرمانده دسته برادرم 
بعد از ش��هادت محمدرضا برايم��ان تعريف 
كرد كه تانك هاي دش��من در حال پيشروي 
بودند. بچه ها را فرس��تاده بودم شكار تانك. 
دلم ش��ور مي زد كه با ديدن تع��داد تانك ها 
جا بزنند و عماًل كاري از دستش��ان برنيايد. 
از موضع جديد فقط مي توانس��تم آن طرف 
خاكريز را ببينم. تانك ها يكي  يكي هدف قرار 
مي گرفتند. طولي نكشيد كه با تركش گلوله 
مجروح و از منطقه به بيمارستان منتقل شدم. 
همان روزها بود كه از بچه هاي عيادت  كننده 
خبر ش��هادت محمدرض��ا را ش��نيدم. آنها 
مي گفتند: »بيش��تر گلوله ه��ا را محمدرضا 
ش��ليك كرد. با ديدن تالش و همت او ما هم 
روحيه مي گرفتيم. اين بود كه توانستيم خط 
را حفظ كنيم« با اينكه چند ماه بيشتر با هم 

نبوديم شهادتش را خيلي سخت پذيرفتم. 
گريهبرايحسين

بعد از شهادتش همه نگران حال مادر بوديم 
اما مادر در مي��ان مجلس ش��هادت برادرم 
بلند ش��د و گفت: »ش��هيد كه گريه ندارد. 
همه شان فدايي امام   حسين)ع( هستند. اگر 
مي خواهيد گريه كنيد براي امام  حسين)ع( 

گريه كنيد.«

حفظ خط دهالويه 
مديون شجاعت شكارچي تانك بود

گفتوگوي»جوان«بابرادرشهيدسعيدحسنانكهپيكرشبهتازگيتفحصشدهاست

برادرتاندرچهعملياتيبهشهادت
رس�يدندوچن�دس�المفقوداالثر

بودند؟
برادرم سعيد 25 اس��فند 1363 در عمليات 
بدر در جزيره مجنون )شرق دجله( به شهادت 
رسيد. از آنجايي كه من در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان س��منان خدمت مي كردم، 
اطالع پيدا كردم كه تعدادي از رزمندگان در 
عمليات بدر مفقوداالثر شده اند كه برادرم هم 

جزو اين گروه است. 
پيكر مطهرش پس از 3۷ سال 13 مهر 1400 
به آغوش خانواده بازگشت. س��عيد وقتي به 
خانه آمد كه ديگر نه پدرم در قيد حيات بود 
و نه مادرم. آنها سال ها چشم انتظار بودند اما 
موفق به ديدار سعيد نشدند. مادر سال 1393 
به رحمت خدا رفت و پدر س��ال 1396 يعني 
سه س��ال بعد از مادر دار فاني را وداع گفت. 
خوب يادم است سال 13۷۷ راه كربال باز شد 
و خانواده هاي شهدا مجوز زيارت و حضور در 
كربال را داشتند. من هم كه آن زمان در بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان سمنان مشغول 
خدمت بودم توفيق داش��تم به اتفاق 80 نفر 
از خانواده هاي ش��هدا به كربال اعزام شوم كه 
در اين س��فر پدر و مادرم نيز حضور داشتند. 
بعد از بازگشت از اين سفر يك شب سعيد به 
خوابم آمد و كلي ب��ا او صحبت كردم و گفتم 
من به اتف��اق پدر و مادر كربال بوديم. س��عيد 
گفت بله من ش��ما را ديدم. گفتم پس چرا ما 
شما را نديديم! كجا هستي؟ گفت من عراقم! 
گفتم چرا نمياي��ي؟ گفت زمانش نرس��يده 
اس��ت. درهمين حين از خواب پريدم. خيلي 
خوشحال شدم و دو ركعت نماز شكر خواندم. 
خبرشناساييس�عيدراچهكسيبه

شماداد؟
الحمدهلل پيكر پاك او پس از 3۷ سال با تالش 
كميته جست وجوي مفقودين در منطقه شرق 
دجله شناس��ايي شد. روز دوش��نبه 12 مهر 
1400 از بنياد شهيد س��رخه تماس گرفتند 
و گفتند امش��ب بعد از نماز مغرب و عش��اء 
فرمانده سپاه اس��تان و مديركل بنياد شهيد 

استان جهت ديدار به منزل ما مي آيند. 
من هم از خواه��ر و برادرانم دعوت كردم اگر 
تمايل دارند در اين مراس��م ش��ركت كنند. 
مسئوالن بنياد شهيد آمدند و كمي بعد خبر 
تفحص و شناسايي برادرم را دادند. در نهايت 
بعد از اطالع و انجام مراس��م ويژه در 15مهر 
پيكر ش��هيد در مراس��مي به خاك س��پرده 
شد. سعيد بعد از بازگش��ت از مناطق جنگي 
هم��راه با دوس��تانش براي زي��ارت امام رضا 
)ع( به مشهد مقدس مشرف مي شدند. سال 
1383 كه ح��دود20 س��ال از مفقوداالثري 
سعيد گذش��ته بود، بنياد شهيد براي تمامی 
مفقودين اعالم شهادت كرد و مجوز برگزاري 
تش��ييع جنازه نمادين و نصب س��نگ قبر را 
صادر نمود. اين مراسم در ايام رحلت پيامبر 
اكرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبي)ع( و 
امام رضا )ع( برگزار ش��د، زماني هم كه خبر 
شناسايي پيكر ايش��ان به ما داده شد، مراسم 
تشييع و تدفين در همين ايام برگزار شد كه 
نشان از ارادت ايش��ان به اهل بيت )ع( دارد. 
بعد از نصب سنگ يادبود برادرم مادر و پدرم 
وقت دلتنگي سر آن مزار ياد بود مي رفتند و 
آرامش مي گرفتند اما كمي بعد پنج ش��هيد 
گمنام در شهر س��رخه دفن ش��دند. يكي از 
اين ش��هدا از ش��هداي عمليات بدر بود و از 
نظر س��ني با برادرم همسن بود. من به مادرم 
پيش��نهاد دادم كه به نيت ش��هيد خودمان 
سعيد س��ر مزار اين ش��هيد گمنام برويم كه 

همرزم برادرمان بوده، مادرم اين پيشنهاد را 
پذيرفت و شب هاي جمعه به اتفاق پدرم سر 
مزار شهداي گمنام حاضر و خيرات مي كردند. 
آنها خيلي خوشحال و راضي بودند. حتي يكي 
از سال ها روز سيزده بدر مادرم ناهار آماده كرد 
و گفت م��ن و پدرتان مي خواهيم برويم س��ر 
مزار پسر شهيدمان. مادرم به زيارت آن شهيد 
گمنام كه از مادر و خانواده خود دور افتاده بود 
مي رفت تا دلش آرام شود به اميد اينكه شايد 

مادري سر مزار فرزندش سعيد بنشيند. 
سعيدمتولدچهساليبود؟

سعيد10 اسفند  1344متولد شد. ما خانواده 
پرجمعيتي متشكل از هفت برادر و يك خواهر 
بوديم. به همين دليل از نظر تأمين مايحتاج 
زندگ��ي دچار مش��كل بودي��م و روزگار را به 
س��ختي مي گذرانديم. اما پدر تمام تالشش 

را مي كرد تا از راه كش��اورزي و آرايشگري به 
رزق حالل دس��ت پيدا كند و امورات خانواده 
را بچرخاند. ما هم سن و سال زيادي نداشتيم 
و نمي توانس��تيم كمك حال پدر باشيم اما به 
ياد داريم كه مادر چه زحمات و سختي هايي 

كنار پدر كشيد. 
اولينرزمندهخانوادهش�ماس�عيد

بود؟
اولين رزمنده خانواده م��ن بودم كه آن زمان 
سرباز تيپ 55 هوابرد شيراز بودم و چهار ماه 
بعد از شروع جنگ تحميلي به منطقه جنوب 
اع��زام و 11 ماه و ني��م در منطق��ه عملياتي 
استان خوزستان شامل منطقه دزفول، تنگه 

ميشتاق، سوسنگرد و دهالويه حضور داشتم. 
در مرحله بعد از طريق جهاد سازندگي اعزام 
شدم كه در سال 64 چهل و پنج روز در منطقه 
عملياتي سردشت حضور داشتم. برادر دومم 
حسنعلي به مدت شش ماه به عنوان بسيجي 
به منطقه عملياتي كردس��تان در شهرستان 
مهاب��اد اعزام ش��د و س��ال 1362 به خدمت 
مقدس س��ربازي اع��زام و مدت دو س��ال در 
منطقه عملياتي جنوب حضور داش��ت. برادر 
ديگ��رم ابراهيم بعد از مفقود ش��دن س��عيد 
چند مرحله به مناطق عملياتي جنوب اعزام 
شد اما س��ن ابراهيم كم بود و مسئوالن مانع 
اعزام او مي ش��دند. براي همين ابراهيم براي 
ثبت نام از شناس��نامه برادر شهيدمان سعيد 

استفاده كرد. 
سعيدچندسالداشتكهلباسرزم

برتنكرد؟
اولين حضور ش��هيد در جبهه به سال 1362 
برمي گردد. آن زمان 18 س��ال داشت. سعيد 
كه با گذراندن دوره هاي آموزشي در پادگان 
ش��هيد كالهدوز ش��هميرزاد از توابع استان 
سمنان به جبهه رفت حدوداً 1۷ماه به عنوان 
بس��يجي در مناطق مختلف عملياتي حضور 
داش��ت. ايش��ان بيش��تر در منطقه عملياتي 
جنوب و جزي��ره مجنون بود و حدود ش��ش 
م��اه در منطق��ه عمليات��ي غ��رب در ش��هر 
مهاب��اد خدمت كرد. آن زمان س��عيد س��ال 
دوم متوس��طه بود كه با س��پري كردن دوره 

آموزشي به مناطق عملياتي جنوب اعزام شد و 
تحصيالت پايه هاي دوم و سوم متوسطه اش را 
در كالس هاي ايثارگران در جبهه سپري كرد. 
كارنامه تحصيلي به ياد مانده از ايشان مزين 
به مهر و امضای مديريت آموزش��گاه منطقه 

عملياتي است. 
خان�وادهمخالفت�يباحضورش�ماو

برادرهايتاندرجبههنداشتند؟
پدر و مادرم مخالفتي با اعزام من و برادرهايم 
به جبهه نداش��تند. ما خان��واده اي انقالبي و 
مذهبي داشتيم كه بر خود تكليف مي دانستيم 
از دين و كشورمان در برابر متجاوز دفاع كنيم. 
اما يك بار قبل از اعزام س��عيد ب��ه جبهه پدر 
چون برادر ديگرم در منطق��ه جنوب حضور 
داشت، مخالفت كرد و گفت صبر كن تا برادرت 
از منطقه برگردد و بعد شما برويد كه سعيد به 
پدرم گفته بود جبهه رفتن ايشان ارتباطي به 
من ندارد! برادرم براي خودش به جبهه مي رود 
و من براي خودم. هر ك��س وظيفه اي دارد به 
همين دليل ب��دون خداحافظي رفت اما مادر 
اصاًل مخالفتي نداشت. خوب به ياد دارم سعيد 
كه از منطقه برگش��ت، ماه مبارك رمضان و 
زمان برداشت محصول گندم بود. سعيد براي 
اينكه دل پدرمان را به دست بياورد كه مجدداً 
با اعزام او مخالفتي نكند بعد از خوردن سحري 
به اتفاق دوستان همرزمش با شركت در نماز 
جماعت صبح ابزار و لوازم درو را برداشته و به 
صحرا رفتند و ظ��رف چند روز كل گندم هاي 
پ��در را درو كردند و پدر بعداً متوجه ش��د كه 
س��عيد اين كار را انج��ام داده اس��ت. مادر با 
افرادي كه در برنامه پشتيباني جبهه فعاليت 
داشتند همراهي مي كرد و خواهرم در بافتن 

كاله و دستكش كمك مي كرد. 
سعيدچهمدتدرجبههحضوروچه

مسئوليتهاييرابرعهدهداشت؟
سعيد حدود 1۷ ماه در جبهه حضور و در دو 
عمليات بزرگ ش��ركت داش��ت. در عمليات 
خيبر در اسفند 62 در جزيره مجنون  از ناحيه 
ران پا زخمي و بار ديگر هم در عمليات بدر در 
63 مفقوداالثر ش��د و هيچ يك از همرزمانش 
از شهادت و سرگذش��تش اطالعي نداشتند. 
س��عيد خدمه دوش��كا بود و در گردان ادوات 
خدمت مي كرد. تعداد ش��هداي شهر سرخه 
در عمليات بدر 11 نفر بودند كه جنازه س��ه 
نفر از شهدا بعد از چند روز بازگشت و تشييع 
شد، اما هشت نفر از آنها مفقوداالثر شدند كه 
بعد از چند س��ال هفت نفر از شهدا به همت 
گروه تفحص شناسايي شدند و به شهر سرخه 

بازگشتند. 
تنها جامانده آن جمع 11 نفري برادرم سعيد 
بود كه چند روز پيش بعد از گذشت 3۷ سال 
آمد و همه ما را از چش��م انتظ��اري درآورد. 
بسياری از اوقات ديدن فيلم شيار 143 دلمان 
را به تنگ مي آورد و دوباره خاطرات س��عيد 
برايمان مرور مي شد. س��عيد خنده رو و شاد 
بود. حس��رت خنده هايش براي هميش��ه به 

دل ما ماند. 
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سعید آخرین بازمانده 11شهید مفقوداالثر عملیات بدر شهر سرخه بود

مبيناشانلو
شهيدمحمدرضاصدرالهيازشاگردانممتازشهرس�رخهبودكهباتشويقهاي
دبيرشدرآزموناعزامدانش�جوشركتكردوتوانس�تدررشتهپزشكيهندو
آلمانپذيرفتهشود.امااوتصميمگرفتابتدابهخدمتسربازيبرودوازكشورش
دربرابردشمنمتجاوزدفاعكند.درنهايتدرچهارمينروزازآبان1360دردهالويه
بهشهادترسيد.گفتوگويماباطاهرهصدرالهيخواهرشهيدراپيشروداريد.

جدول

گفتوگوي»جوان«باخواهرشهيد
محمدرضاصدرالهيازشهدايدفاعمقدس

پاسخجدولشماره6329

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6330

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

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

 

ازباالبهپايين
    1-  كنايه از آماده شدن برای اقدام كاری يا حل مش��كلی- نوعی زغال سنگ   2- بی خبر از گرسنه- دادوستد- 
موجود ريز تك سلولی    3- محل پيدايش- كار نيك- تنگه بين سيسيل و خاك اصلی ايتاليا   4- جهنم- خودنمايی- 
موسيقی نظامی   5- خشكی- ملحد- آينده- صفحه اينترنتی   6- گاليه كننده- برادر سنی- يكای سرعت هواپيما
   ۷- خجستگی- جايگاه سرپوشيده برای نگهداری هواپيما- عملی در كشاورزی   8- وقار- يار هرج- ماه فرنگی    
9- ميمون خاص جزاير ماداگاسكار- سنگ معدنی آبی  رنگ- بيهوشی   10- گناه- مخزن اسرار- از لوازم پذيرايی
   11- راه شاعرانه- كفش روسی- مؤسس افشاريه- حرف خطاب   12- باالی تاج گل- چاه ناتمام- واحد نظامی

   13- محل تقاطع دو ديوار- مدرك زيرديپلم- نشانه تير   14- لقب معصوم به معنای درخشان- ماله بنايی- كلمه 
پرسشی   15- جديد- از نهادهای مهم وابسته به مجلس و بازوی اصلی قوه مقننه بر همه فرايندهای مالی كشور

ازراستبهچپ
   1- بيماری تنفس��ی- تيمی معتبر در بوندس ليگای آلمان   2- ش��راره آتش- چش��يدن- غزال   3- نشت و 
تراوش- غوطه ور- از گربه سانان   4- اش��اره- جفت ماده- مدارك    5- رطوبت- موشك كروز ايرانی- غوره خرما

   6- حزب حاكم در سوريه- محاسن- حلزون- آب روستايی   ۷- عنوان كشورهای عرب صادركننده نفت- بردش 
معروف است- مجلس اعيان   8- سخن چين- شيخ نشينی در امارات- كندن ميوه   9- درختی خاردار شبيه درخت 
ترنج، زمين خالصه ايلخانان مغول- به مراد خود نرس��يده   10- چله كم��ان- ازدواج موقت- صدای كافی- صفحه 
نوشتار   11- موجب؛ دليل- برنده نشان نقره بازی های المپيك 1996 در وزن 100 كيلو از كشورمان- بخار دهان   
12- ناخالص- اولين نت- گل چشم   13- گوسفند ماده- از فرقه های اهل سنت- آمدن   14- مهاجم ملی پوش 

تاتنهام- مقنعه- پيامبران    15- از غذاهای سنتی ايرانی- از بت های جاهلی

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

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

 
 

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهيدكه
درهررديف،ستونومربعهای
كوچكسهدرسهفقطيكبار
بهكارروند.

جدول کلمات متقاطع

صغريخيلفرهنگ
گاهييادش�هداوروزه�ايپرحماس�هدفاعمق�دسباخب�رتفحصپيك�رش�هدايمفقوداالثركهسالهاس�تميهم�انحضرت
زهرا)س(هس�تنددلمانراهواييميكند.ديدنتصاويرتش�ييعوتدفينش�هيدس�عيدحس�نانمارابرآنداش�تتاب�اخانواده
شهيدهمكالمش�ويم.محمدرضاحس�نانبرادرش�هيدتازهتفحصش�ده»س�عيدحس�نان«ازرزمندگاندوراندفاعمقدسواز
خادمانبنيادشهيداس�تانس�منانپذيرايماش�دتااززندگيوش�هادتبرادرشبرايمانروايتكند.اواز11ش�هيدعملياتبدر
شهرس�رخهبرايمانگفتكهپيكرس�هنفرازش�هدابعدازچندروزبازگش�توپيكرهش�تنفرازآنانمفقوداالثروطيسالهاي
اخيربههمتگروهتفحصشناس�اييش�دوبهشهرس�رخهبازگش�تند.تنهاجاماندهآنجمع11نفريس�عيدبودكهچندروزپيش
بعدازگذش�ت37س�الآمدوهمهراازچش�مانتظاريدرآورد.س�عيدازراهرس�يدوتابوتشرويدس�تانمردمواردخانهايشد
كهس�الهاپيشازاينميزبانمادروپدريبودندك�همدتهابهانتظارنشس�تندامااينبارم�ادربهبدرقهنرفتوپدربهاس�تقبال
دردانهاشنيامد.آنچهدرپيميآيدماحصلهمكالميمابامحمدرضاحس�نانبرادرش�هيدتازهتفحصش�دهسعيدحسناناست.
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528194736
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