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88498481ارتباط با ما

گفتوگو

ییالقوقشالق
محمدعلی در شش��م تیر 1340 در روس��تای 
علی آباد آرادان متولد ش��د. به خاطر مشکالت 
زندگی و اداره خان��واده موفق به ادامه تحصیل 
نشد و فقط تا پنجم ابتدایی درس خواند و بعد 
هم ش��غل پدرم را كه دامداری و كشاورزی بود 
ادامه داد. م��ا دامدار بودیم و زندگی عش��ایری 
داشتیم. گوسفندان را به تناسب فصل سال به 
ییالق و قشالق كوچ می دادیم. از این رو بچه ها 

كمتر به دنبال تحصیل بودند.
دلکندنازمادر

 محمدعلی در 15 تی��ر 1362 برای آموزش به 
پادگان 21 حمزه تهران اعزام ش��د و در گردان 
171 تیپ سوم همان لش��کر مشغول خدمت 
ش��د. یگان خدمتی اش در جبهه دهلران بود. 
چند ماهی در جبهه بود تا اینکه در 29 مهر 62 
بر اثر اصابت تركش به سرش مجروح و ساعتی 
بعد به شهادت رسید. پس از یك هفته پیکرش 
به زادگاهش منتقل و پس از تش��ییع در شهر 

گرمسار و روستا در گلزار شهدا دفن شد.
مادرمان می گف��ت: » بزرگ كردن هش��ت، نُه 
بچه قد و نیم قد آن هم به تنهایی و نبودن پدر و 
سرپرست خیلی سخت بود. سیر كردن شکم شان 
مشکل بود. چه رسد به مدرسه فرستادن شان. 
بچه هایم هم��ه زرنگ بودند و ب��ه درس عالقه 
داش��تند. از بچه های مردم كه كمت��ر نبودند 
ولی ش��رایط زندگی ما طوری بود كه همه شان 
می چسبیدند به كار. من هم مثل آنها هم مرد 
بیابان بودم و هم زن خانه. هم وظیفه پدری را در 

حق شان ادا می كردم و هم حق مادری را.«
مادر همیش��ه می گفت كه محمدعلی در میان 
فرزندانش یك چیز دیگر بود. می گفت: » پسرم 

از همان كوچکی سر به زیر بود. غم ما را می خورد 
و دلش از من كنده نمی شد. جانش به جان من 
بسته بود. او خودش می دانست و با اعتقاد دینی 
این راه را انتخاب كرد. وقتی كه شهید شد، برای 
عکسش برادر بزرگش به خانه آمد و نمی خواست 
من بفهمم. از رنگ و رخسارش فهمیدم خبری 
شده. خودم را آماده شهادتش كرده بودم. خدا 

هم به من صبر داد.«
ماهمحرموشهادت

محرم ش��ده بود یا نه دقیقاً خاطرم نیست. در 
همان حال و هوا، ب��رادرم از جبه��ه آمده بود. 
در خانه دور هم نشس��ته بودیم. محمدعلی به 
دیگر برادرمان مهدی گف��ت:  »هر كس در این 
ماه ش��هید بش��ود مثل یاران امام حسین)ع( 
در كرب��ال می مان��د.« ناراحت ش��دم و طاقت 
شنیدن حرف هایش را نداشتم. اگر چه همیشه 
می گفتیم و می شنیدیم كه هیچ كس مثل یاران 
و بچه های امام حس��ین)ع( نمی ش��ود. وقتی 
دید از این حرفش ناراحت ش��دیم شروع كرد 
به سر به سر گذاشتن و ش��وخی كردن. بعد ها 
مادرمان گفت: »وقت��ی محمدعلی آن روز این 
حرف را زد، ب��ه خودم گفتم مگ��ر بچه های تو 
خون شان از خون شهدای كربال رنگین تر است؟ 
این طوری می خواهی بچه های��ت را فدای امام 

حسین كنی؟«
شهردارسنگر!

بعد از شهادت برادرم چند نفر از همرزمانش مثل 
جلیل كاشانی و رضا عظیمی برای مان تعریف 
كردند: »داخل سنگر نشسته بودیم كه ماشین 
غذا ناهار آورد. هر موقع ماشین غذا می آمد صدا 
می زد از هر سنگر كسی كه شهردار بود می رفت 
غذا را به تعداد تحویل می گرفت. آن روز شهردار 
س��نگر ما یکی از بچه ها ب��ود، ولی محمدعلی 
قابلمه را برداش��ت و رفت. نه آن روز بلکه برای 
انجام همه كار ها از ما زرنگ تر بود. نظافت سنگر، 
چای درست كردن، نگهبانی و...  به جای بچه ها 
هم كار می كرد. نمی گذاشت كاری روی زمین 
بماند. لحظاتی قبل از شهادت او از سنگر بیرون 
رفت. چند لحظه بعد به یکباره صدای انفجار آمد. 
نزدیك سنگر ما بود. پریدیم بیرون. یك گلوله 
توپ كنار ماشین خورده بود. چند تا از بچه ها از 
جمله محمدعلی سخت مجروح شده بودند. او را 
برای درمان به دزفول اعزام كردند كه در نهایت 

به شهادت رسید.«

عاشق امام حسین)ع( 
شهادت را در محرم به آغوش کشید

گفتوگوی»جوان«بامادرشهیدنوجوانعبدالحمیدحیدریدستجردیازشهدایدفاعمقدس

چهتصویریازکودکیهایعبدالحمید
بیشتردرذهنتانمرورمیشود؟

پسرم از كودكی اهل مس��جد بود. یادم است از 
شش سالگی همراه دوستانش در هیئت  ها چای 
می داد. هر چه س��فارش می كردم قد تو كوتاه 
است و برای این كار سن و سالت كم است و باید 
تجربه بیشتری كسب كنی، می گفت مادرجان 
ما همان چایی كه توی خانه درست می كنیم، در 
هیئت هم درست می كنیم. چای درست كردن 
كه كاری ندارد. منتها در هیئت جمعیت بیشتر 
است كه باید حواس مان را بیشتر جمع كنیم. 
یك روز هم گفت كه سماور مسجد را سوزانده و 
خواست یك سماور برای هیئت بگیرم. من هم 
گفتم تو مراقب باش به خودت آسیب نزنی، من 

برای مسجد سماور می خرم.
درخانهچقدرکمکحالشمابود؟

عبدالحمید به من و اهل خانه خیلی رسیدگی 
می كرد. در نانوایی هم به م��ن كمك می كرد. 
می گفتم وظیفه تو نیس��ت ك��ه در نانوایی به 
من كمك كنی، خواهران��ت باید كمکم كنند 
اما جواب می داد كه دخت��ر نباید نانوایی كند، 
وقتی ش��وهر كردند همسران ش��ان بروند نان 
بخرند. دوست ندارم خواهرانم این كار را بکنند. 
ما كه پسر هستیم باید كمکت كنیم و تا هستم 
اجازه نمی دهم خواهران��م نانوایی كنند. تا بود 
خودش كمکم می ك��رد و هر وقت عبدالحمید 
نبود برادرانش به من كمك می كردند. یکی از 
خصلت های خوبش عفتی بود كه در نگاه داشت. 
هیچ وقت به نامحرم نگاه نمی كرد و زمانی كه در 
كوچه و خیابان رفت و آمد می كرد نگاهش روی 
زمین بود. یك غیرت عل��وی در وجودش بود. 
اهل خودنمایی هم نبود. تا جایی كه یادم است 
وقتی به جبهه رفت جایی گفته بودم كه همسر 
و پسرانم به جبهه رفته اند. این موضوع به گوش 
عبدالحمید رسیده بود. از این حرفم ناراحت شد. 
گفت كه ما برای خودنمایی به جبهه نمی رویم. 
كاش طوری جواب داده بودید كه كسی متوجه 

نشود ما به جهاد در راه خدا رفته ایم.
پسهمسرتانهمبهجبههمیرفت؟

بله. همسرم حاج اسماعیل تك پسر خانواده شان 
بود. وقتی جنگ شروع شد راهی جبهه شد و 
در س��پاه خدمت می كرد و تا مدت ها به خانه 
نمی آمد. خیلی وقت ها پ��در و مادرش به من 
می گفتند با اس��ماعیل تماس بگی��رم و از او 
بخواهم به آنها سركش��ی كند ك��ه من هم به 
خواس��ت آنها عمل می ك��ردم. ی��ك روز كه 
همس��رم در خانه بود به او گفتم شما تك پسر 
خانواده تان هستید و والدینت به شما احتیاج 
دارند. برای همین كمتر آنها را تنها بگذارید كه 
فردای قیامت رفع حساب دارید. هرچند اگر به 
جبهه و جهاد در راه خدا بروید من پای ش��ما 
و جهاد در راه خدا ایس��تاده ام. آن لحظه زبانم 
نچرخید كه بگویم حتی اگر شهید شدید هم 
ایس��تاده ام كه عبدالحمید گف��ت اگر یکی از 
ما شهید شد تکلیف چیست؟ گفتم پسر این 
حرف را نزن تو هنوز قدت خیلی كوتاه اس��ت 
و شما را جبهه نمی برند. عبدالحمید 13 ساله 
بود، با این حال مدام به بسیج رفت و آمد داشت. 
همس��رم جواب داد ترجیحش این اس��ت كه 
خودش شهید شود و بچه  ها باید بمانند و نسل 

شیعه زیاد شود.
ن�گاهعبدالحمیدبهمقولهش�هادت

چطوربود؟
عبدالحمید امانتی از طرف خ��دا بود و متعلق 
به این دنی��ا نبود. وقتی می خواس��ت به جبهه 
برود می گف��ت االن 1400 س��ال از زمان امام 

حسین)ع( گذش��ته. امام حس��ین به خاطر ما 
شهید شد، پس ما هم با نیت شهادت می رویم. 
عبدالحمید می گفت هیچ وقت در خانه لباس 
پاسداری و بس��یجی نمی پوش��یم كه جلوی 
مردم حركت كنیم. ما با لباس ساده و معمولی 
می رویم سوار اتوبوس می شویم كه كسی نفهمد 
قرار است كجا برویم. عبدالحمید و برادرش هر 
وقت به مرخصی می آمدند لباس معمولی به تن 

داشتند و می گشتند.
پسعلیرغمسنکمشبهدرکمقام

شهادترسیدهبود؟
بله. فرزندم از زمانی كه لباس رزم به تن كرد به 
این درک رسیده بود. یادم است فروردین 66 و 
هنگام سال تحویل بود. من داشتم ناهار را آماده 
می كردم  و عبدالحمید و پدرش داشتند قرآن 
می خواندند. عبدالحمید گوش��ه اتاق نشسته 
بود و كاغذ و قلم بغل دس��تش ب��ود. هر دفعه 
من از آش��پزخانه به اتاق وارد  می شدم متوجه  
می ش��دم دارد چیزی می نویسد و با دیدن من 
دست از نوشتن برمی داشت. یکی دوبار چیزی 
نگفتم ولی وقتی دیدم این كار را تکرار می كند، 
دلم طاقت نیاورد و سؤال كردم داری چه چیزی 
می نویس��ی؟ فهمیده بودم كه انگار وصیتنامه 
می نویسد. در دلم می گفتم این چه سنی دارد 
كه موقع سال تحویل وصیتنامه می نویسد كه 

عبدالحمید در جوابم گفت مادر كلی وصیتنامه 
دست پدرم امانت هست. این هم یك وصیتنامه 
مثل بقیه وصیتنامه ها. می خواس��تم اطمینان 
پیدا كنم كه عبدالحمید قدرت و درک شهادت 
دارد ك��ه از این جهت فکرم آرام باش��د و بدانم 
خودش ظرفیت این راه را دارد. می دیدم عده ای 
به جبهه اعزام  می شدند ولی تا قبل از عملیات 
برمی گشتند و دل رفتن به عملیات را نداشتند. 
فقط می رفتند پشت خط خدمتی می كردند و 

می آمدند.
درب�ارهنح�وهاعزامشه�مبگویید.
شهیدخیلیزودجبههایشدهبود.

عبدالحمید ت��ازه ته ریش درآورده بود و س��ن 
و س��الش به جبهه نمی خورد. از عشقی كه به 
جبهه داشت تالش می كرد برای اعزام ثبت نام 
كند. بعداً متوجه شدم با تیغ، تاریخ تولدش را 
در شناسنامه تغییر داده بود. قبل از اعزام گفت 
وقتی برای ثبت نام می روم كفش پاش��نه بلند 
می پوشم كه به قد كوتاهم گیر ندهند. اگر مانع 
شدند با موتور به جبهه می روم. گفتم مادر صبر 

كن موقع خدمت س��ربازی برو و ب��رای رفتن 
عجله نکن. گفت نه! مامان من حوصله ام نیست 
تا آن روز صبر كنم. آن روز كلی قربان صدقه ام 
رفت كه من هم گفتم اتفاقاً من وقتی به بدرقه 
رزمنده ها می روم اگر كسی از ما داخل اتوبوس 
نباشد ناراحت می شوم و گریه می كنم كه چرا 
یکی از ما سوار ماشین نیست كه به جبهه برود. 
عبدالحمید با شنیدن این حرفم گفت آفرین. 
شما قوی باش. ش��ما مادر وهب باش. اگر من 
شهید ش��دم و س��رم را برایت آوردند تو بینداز 
باال و بگو س��ری كه در راه خدا دادم دیگر پس 

نمی گیرم.
پیشازشهادتمجروحهمشدهبود؟
بله. آن هم چه مج��روح ش��دنی. عبدالحمید 
در عملیات والفج��ر۸ مجروح ش��د و به یکی 
از بیمارس��تان های اصفه��ان منتقل ش��د. در 
بیمارستان هر چه كردند آدرس یا شماره تلفنی 
بدهد تا به م��ا اطالع بدهند امتن��اع كرده بود. 
گفته بود مادرم بیمار است و ش��ماره و آدرس 
نداده بود. وقتی به خانه آم��د با دیدنش گفتم 

الهی شکر كه به سالمت آمدی. گفت مادر دفعه 
بعد الهی ش��کرت باید بزرگ تر باشد. سفر بعد 
شهید می شوم و من را كه آوردند باید بهتر شکر 
كنی. عبدالحمید در سه سالی كه به جبهه رفت 
و آمد داشت یك بار در دریاچه نمك عراق از پا 
مجروح شد و یك بار هم قبل از شهادتش بر اثر 
انفجار در خودرویی كه به سمت خط می رفتند 
در ماووت عراق موج انفج��ار او را گرفت. در هر 
دو بار س��اک لباس هایش را همرزمش حسین 
احمدی برای م��ان آورد. البته برده بود تهران و 
تحویل حاج صادق ب��رادرم داده بود و گفته بود 
من خجالت می كشم ساک و وسایل عبدالحمید 
را تحویل والدینش بدهم. یادم است یك بار كه 
پسرم به مرخصی آمده بود، به صورت ناگهانی 
گفت » مادر نزدیك بود! « وقتی ش��نیدم بدنم 
لرزید. دوباره حرفش را تکرار كرد و گفت مادر 
نزدیك بود. دوباره تن��م لرزید. چون فکر كردم 
می خواهد بگوید نزدیك بود شهید شوم. گفتم 
بگو. چرا حرف نمی زنی؟ گفت مادر شهادت كه 
خوب است، نزدیك بود اسیر شوم. گفتم نه مادر 
خدا نکند. من طاقت اسارت شما ها را ندارم. هر 
وقت خدا مصلحتش باشد شهید شوید بهتر از 
اسارت است. آن موقع یکی از همسایه های مان 
به نام حسن حیدری اسیر دش��من شده بود و 
خانواده اش شرایط سختی را سپری می كردند. 
ای��ن را هم بگویم كه عبدالحمید س��ه س��الی 
كه می رفت جبهه وقتی ب��ه مرخصی می آمد 
یك بار هم نگذاشت ما لباس هایش را بشوییم 
به جز دفعه آخر قبل از رفتنش به جبهه به من 
گفت مادر این بار لباس هایم را ش��ما بش��ویید 
و اگر پارگی هم داش��ت برای��م بدوزید. گفتم 
چشم؛ هم برایش شس��تم و هم برایش داخل 
س��اكش گذاش��تم. این را هم بگویم كه وقتی 
رزمنده ها به مرخص��ی می آمدند انگار از مکه و 
كربال برگشته باشند مردم دسته دسته می آمدند 
به دیدارشان. ما همیش��ه با گز و چای و شربت 
پذیرایی می كردیم. وقتی عبدالحمید مجروح 
ش��ده بود مردم خیلی می آمدند دیدنش. یك 
شب به من گفت اگر پذیرایی از مهمان ها برایت 
سخت است، می روم بسیج تا آنجا بیایند دیدنم 
و شما اذیت نشوید كه گفتم نه عزیز دلم دوست 

دارم خودم به شما رسیدگی كنم.
خبرش�هادتعبدالحمی�دراچطور

دریافتکردید؟
یك هفته از فوت دختر خردسالم مریم گذشته 
بود. در حیاط خانه كنار حوض آب نشس��ته 
بودم كه ناگهان پس��ر همس��ایه مان در حالی 
كه عکسی به دست داشت س��رزده وارد خانه 
ش��د و به اتاق رفت و نشست. تعجب كردم كه 
چرا بدون یااهلل گفتن وارد شد. او خبر شهادت 
عبدالحمید را آورده بود. نفهمیدم چطور حالم 
بد شد كه دختر بزرگم به من گفت همه این ها 
را عبدالحمید به همه مان گفته بود و شما قبول 
كردید و دارید امتحان می شوید. پس چرا گریه 

و بی قراری می كنی؟

عبدالحمیدتازهتهریشدرآوردهبود
وسنوس�الشبهجبههنمیخورد.
ازعش�قیکهبهجبههداشتتالش
میکردبرایاعزامثبتنامکند.بعداً
متوجهش�دمباتیغ،تاریختولدش
رادرشناس�نامهتغیی�ردادهب�ود

محرمشدهبودیانهدقیقاًخاطرم
نیست.درهمانحالوهوا،برادرم
ازجبههآمدهبود.درخانهدورهم
نشستهبودیم.محمدعلیبهدیگر
برادرمانمهدیگف�ت:»هرکس
دراینماهشهیدبشودمثلیاران
امامحسین)ع(درکربالمیماند«

عبدالحمی�دازعش�قیک�هب�ه
جبههداش�تتالشمیک�ردبرای
اعزامثبتن�امکند.قب�لازاعزام
گفتوقتیب�رایثبتن�اممیروم
کفشپاش�نهبلندمیپوش�مکهبه
ق�دکوتاهمگی�رندهند.اگ�رمانع
ش�دندباموت�وربهجبه�همیروم

کفش  پاشنه بلند نقشه عبدالحمید برای رفتن به جنگ بود!

مبیناشانلو
محمدعلیشاهحسینیازعش�ایرآرادانبودواهلییالقوقش�الق.بعدازفوت
پدربهخاطرکمکبهام�رارمعاشخانوادهتحصی�لرارهاکردوکم�یبعدبرای
گذراندنخدمتبهجبههاعزامش�د.درنهایت29مه�ر1362درجبههدهلران
بهشهادترس�ید.خاطراتعشرتشاهحسینیخواهرش�هیدراپیشرودارید.

جدول

گفتوگوی»جوان«باخواهرسربازشهید
محمدعلیشاهحسینی

پاسخجدولشماره6332

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6333

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

ازباالبهپایین
    1- سقز- سرپرستار- رود آرام  2- مرض سگ سانان- شهر باغ فین- پوست پیرا  3-بازاریاب- تهمت   4-  شامل 
همه- عنوان، سربرگ- واحد شمارش توپ  5- همنشین گل- دانشمند- گندمگون  6- دردناک- بی دین- ماتم 
  7-  شیرخوار- آرامش بخش دل ها- كنار  ۸- ترسناک- زخم خون افشان- نوگرا  9- ضمیر اشاره- از رشته های 
بیلیارد- قرقره  10- سحر باران مغوالن- حاجب- گوارا  11- قدح- پول عمان- قطره  12-تخته نشان سینمایی-  
یك هزارم میلیمتر- چه وقت  13- جهنم- خیابانی از دوره قاجار در مركز تهران  14- پیامبر صبور- حركتی در 

بدن سازی- قلعه و حصار  15- مغرور- جنین- اسمی دخترانه از یك گل

ازراستبهچپ
  1- سبکی در نقاشی كه مخصوص ایرانیان است- ضرورت ورزش تیراندازی   2- پول نیجر- مخترع اتوبوس برقی- 
تیر پیکاندار  3- شکاف باریك- مخترع الکل- الم شنگه  4- سردسته- آهنگ خواب كودک- مدرسه پدر بزرگ ها

5- شك- فنی در كش��تی  6- ركورددار بازی ملی در فوتبال ایران- چربی گوس��فند- تابستان آذری  7- شهری 
نزدیك كاشان- سرگرد قدیمی- مثل ماه  ۸- نوعی رنگ مو- شیمیدان لهستان برنده نوبل شیمی 1911- شهر توت
  9- از ابزار آشپزخانه- بانگ كبوتر- پارچه بدون آستر  10- اثر شاتو بریان- شهری در استان سمنان- دو استقامت

  11- غسل مسیحیان- دیوانه نمای عاقل  12- پدرش بسوزد- گلخن حمام- روز   13- شهر مقدس بوداییان- از 
نام های خدا- آنی    14-  مادر لر- گل زیبای پاییزی- نوعی هواپیما و سگ  15-  سرود- جنگ های زیبا و مه آلود 

اطراف جاده آستارا به اردبیل

 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
ارقام1تا9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.

جدول کلمات متقاطع

اشرففصیحیدستجردی
عبدالحمیدحیدریپنجمفروردین1348دردستجرداصفهانمتولدشد.درخانوادهچهاردختروسهپسربودندکهعبدالحمیدچهارمین
فرزندخانوادهبود.بهقولمادرشدلبستگیعبدالحمیدخواندنکتابوورزشکردنبوداماسال1363درحالیکهنوجوانی15ساله
بودتصمیمگرفتهمهدلبستگیهارارهاکندوراهیجبههشود.رفتوپسازحضوردرمنطقهکردستان،عملیاتوالفجر8،کربالی5
وپدافندیمنطقهماووت،عاقبتپسازچهارمیناعزامشدرشش�مشهریورس�ال1366درماووتعراقبهشهادترسید.پیکرش
12روزبعددرگلزارشهدایبهشتمحمددستجردبهخاکسپردهش�د.گفتوگویمابافاطمهحیدریمادرشهیدراپیشرودارید.

اگراتوبوسیازروستایمابهجبههمیرفتوکسیازخانوادهماداخلشنبود،غصهمیخوردم!
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