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جدول سودوکو
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.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

شما مهاجر هستيد، کمي از شرايط 
خانواده تان بعد از مهاجرت به ايران 

بگوييد. 
ما یک خانواده ش��ش نفره هستیم و من جز 
خودم سه برادر دارم که از بین پسرها حسن 
به  ش��هادت رس��ید. او متولد اول فروردین  
1368 بود که در ششمین روز از آذر  1394 
به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در سال هاي 
بسیار دور خانواده ام به دلیل جنگ، ناامني و 
بیکاري در افغانس��تان مجبور شدند به ایران 
مهاجرت کنند. زماني که به ایران آمدند ابتدا 
به شهر چناران رفته و چندسال آنجا ماندند 
و به دامداري و کش��اورزي پرداختند. پدرم 
به روزي حالل خیل��ي اهمیت مي داد و هیچ 
وقت اهل کم کاري در کسب وکار نبود و ما هم 
در کارهاي معمول در خان��ه به مادرم کمک 
مي کردیم و ایشان ما را به کسب روزي حالل 
خیلي سفارش مي کرد. پدرم به مسائل دیني 
خیلي اهمیت مي داد. طوري که وقتي بچه ها 
به سن تکلیف مي رسیدند حتماً همه وظایف 

دیني شان را انجام مي دادند. 
رابطه برادرتان با شما چطور بود؟

من تنها  دخت��ر خان��واده بودم ک��ه برادرم 
حس��ن خیلي با من صمیمي بود و بیش��تر 
درد دل هایش را به من مي گفت. حسن اخالق 
خوبي داش��ت، خیلي اهل تفریح بود. دست 
و دلباز و مهربان بود. خیل��ي تالش مي کرد 
خانواده از او راضي باشد. حسن به ائمه اطهار 
احترام بسیار مي گذاش��ت و امام رضا)ع( را 
بسیار دوست و ارادت خاصي به ایشان داشت. 
او بعد از حضور در جبهه مقاومت س��وریه با 
شهداي آن دوران و شهداي جنگ تحمیلي 

آشنا شد و به آنها ارادت پیدا کرد. 
چند بار به جبهه اعزام شد؟ چقدر با 
شرايط جنگ و جبهه مقاومت آشنا 

بوديد؟
اولین بار س��ال 1393 بود که به سوریه رفت 
و مدافع حرم شد. برادرم در اعزام دومش که 
مصادف با عید قربان بود روز 6 آذر 1394به 
شهادت رسید. حسن آقا در جبهه یک بار قبل 

از شهادتش مجروح شده بود ولي به ما چیزي 
نگفت. براي اینکه ما ناراحت و نگران شرایط 
منطقه نش��ویم از آنجا برایمان زیاد صحبت 
نمي کرد. مرتبه دوم و آخرین باري که حسن 
به س��وریه رفت، روز جمعه بود. پدر و مادرم 
خانه نبودند، فقط من بودم. وقتي از لش��کر 
فاطمیون با او تماس گرفتند، باید خیلي سریع 
مي رفت. براي همین فرصتي نبود تا از پدر و 
مادرمان خداحافظي کند. من به جاي همه از 
او خداحافظي کردم. خانواده با رفتن حسن به 
جهاد مشکلي نداشتند. این شرایط را خیلي 
پیش از این در افغانستان لمس کرده بودیم. ما 
خودمان را براي شهادتش آماده کرده و او را به 
خدا سپرده بودیم. هر تقدیري که خدا براي او 

رقم مي زد به آن راضي بودیم. 
خبر شهادت را چه کسي به شما داد؟

چند روز بع��د از اعزام دوم��ش از بنیاد با من 
تماس گرفتند و یکسري سؤاالت درباره حسن 
پرسیدند و گفتند ما براي آش��نایي بیشتر با 
خانواده رزمنده م��ان مي خواهیم به منزلتان 
بیاییم. فرداي آن روز چهار نفر از بنیاد آمدند و 
خبر شهادت برادرم را به من دادند. ابتدا گفتند 
حس��ن زخمي اس��ت و حالش خوب نیست، 
براي او دعا کنید و س��فره صل��وات بگیرید. 
همین جمله را که ش��نیدم، گوش هایم بسته 
شد و هیچ صداي دیگري نمي شنیدم. خیلي 
اصرار کردم بگویند چه اتفاقي افتاده، ولي آنها 
گفتند فقط زخمي شده است. من باور نکردم 
و فهمیدم او شهید شده است. بعد از شهادت تا 
دو ماه خوابش را مي دیدم و همیشه به یادش 
بودم. م��ادر و پدرم بعد از ش��هادت برادرم به 
زیارت حرم حضرت زینب)س( رفتند. مادرم 
تعریف مي کرد یک روز بعد از زیارت از شدت 
گریه غش کردم. در همان حال دیدم حسن با 
لباسي زیبا و سفید به همراه چند نفر روحاني 
و سبزپوش آمد و دست مرا گرفت و گفت مادر 
چرا اینقدر گریه مي کن��ي؟ ببین من در چه 
حال خوبي هستم. دیگر گریه نکن. در همین 
لحظه از خواب بیدار شدم و دیدم کنار ضریح 
هستم و عده اي از زائران دورم جمع شده اند. 

گفت وگوي»جوان« با مادر شهيد سيد اسماعيل حسيني از شهداي لشكر فاطميون که 15 آذر 1393در حلب مفقوداالثر شد

 به جاي همه
 از برادرم خداحافظي کردم 

لباسشرابهدیگرانمیدادوخودشسرماراتحملمیکرد

 گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيد فاطميون
حسن حيدري که ششم آذر 1394 آسماني شد 

   نماز شب هايي که ترك نشد
من متولد 1347 هستم. 10 س��ال داشتم که 
همراه خانواده ام در بهار 1358به ایران مهاجرت 
کردیم و حاال که با شما صحبت مي کنم 42سالي 
است که در ایران زندگي مي کنم. دو برادر دیگر 
هم دارم. پ��درم گرچ��ه عالم و طلب��ه نبود اما 
زندگي بسیار معنوي داشت. اعتقادش به اهل 
بیت)ع( و ارادتش به امام حسین)ع( مشهود بود 
و در تربیت ما هم تأثیر داشت. پدرم مردمدار و 
بزرگ فامیل بود. آنچه از او به یاد دارم این است 
که هیچ شبي نماز ش��بش ترک نشد. همیشه 
ایشان را در حال عبادت و نماز مي دیدم و همین 

در روحیه من مؤثر بود. 
   روزهاي سخت زندگي

15سال داش��تم که با نوه عمویم ازدواج کردم. 
ایش��ان کارش آزاد بود. ابتدا شاگرد مغازه حاج 
آقایي بود که بسیار انسان شایسته و خوبي بود. 
ما با هم رفت  و آمد خانوادگي داشتیم. همسرم 
ب��راي تأمین رزق ح��الل هرک��اري مي کرد تا 
زندگي م��ان بچرخد. م��ا روزهاي س��خت هم 
در زندگي مان داش��تیم. روزهایي که به خاطر 
مشکالت مالي و بیکاري همسرم زندگي سختي 
را گذراندیم. همسرم انسان با اخالقي بود. همه 
فامیل خیلي به ایش��ان احترام مي گذاشتند. او 
هم هرکاري از دس��تش برمي آمد براي مردم و 
دوستان که نیاز به کمک داشتند انجام مي داد. 
بچه هایم هم درس هاي زیادي از زندگي پدرشان 

یاد گرفتند. 
   ترك تحصيل و کار

ماحصل زندگي من و همس��رم س��ه پسر و سه 
دختر بود. اسماعیل متولد 14 تیر 1365و پسر 
بزرگ خانواده م��ان بود که براي دف��اع از حرم 
رفت. پسرم اس��ماعیل تا کالس اول دبیرستان 
درس خواند و همس��رم خیلي عالقه داشت که 
بچه ها درسشان را ادامه بدهند و با سواد شوند، 
اما متأسفانه به خاطر شرایط مالي امکانش مهیا 
نشد. اس��ماعیل کالس نهم بود که همسرم به 
افغانستان رفت و همین امر باعث شد اسماعیل 
ترک تحصیل کند و براي تأمین معاش زندگي 
وارد بازار کار ش��ود. بچه ه��اي دیگرم کوچک 
بودند و س��ید اس��ماعیل نان آور خانه شد. آن 

زمان 15سال داشت. 
   اعزام سيد احسان 

ابتدا پسر کوچکم سید احسان براي دفاع از حرم 
راهي شد. احسان هم از 11سالگي ترک تحصیل 
کرد و براي کمک به ام��ور خانواده همراه من و 
سید اسماعیل به کار مش��غول شد. او از طریق 
دوس��تانش در محل کار متوجه شد در سوریه 
چه خبر است و افغانستاني ها در قالب تیم ها و 
گروه هایي به نام فاطمیون به سوریه مي روند تا 
از حرم آل اهلل و حرم اهل بی��ت )ع( که داعش 
تهدید به تخریب و بي حرمتي به آنها کرده، دفاع 
کنند. سید احسان یک روز تماس گرفت و از من 
خواهش کرد که اجازه دهم به سوریه برود. من 

از همه جا بي خبر گفتم چه خبر اس��ت؟ گفت 
هیچ من مي روم زیارت و مي آیم. من هم رضایت 
دادم و پسرم سید احسان رفت. اما وقتی متوجه 
اوضاع سوریه شدم مدام دست به دعا بودم که 
اتفاقي برایشان نیفتد. وقتي دو ماه بعد بازگشت 
دیگر اجازه ندادم که برود و گفتم مادر من راضي 
نیستم بروي! بچه ها بسیار از من حرف شنوي 
داش��تند با اینکه خیلي دوس��ت داشت برود و 
کنار دیگر همرزمان��ش بجنگند اما روي حرفم 

حرفي نزد و ماند. 
   گله هايي مادرانه !

اما بعد از بازگش��ت س��ید احس��ان تازه سید 
اس��ماعیل متوجه ش��د که آنجا چه خبر است! 
براي همی��ن وقتي در مش��هد ب��ود از همانجا 
ثبت نام کرد تا مدافع حرم شود. بعد هم بدون 
اینکه به م��ن موضوع را بگوی��د، تماس گرفت 
و گفت مادر جان من مق��داري پول الزم دارم، 
حدود300ه��زار تومان! من ه��م برایش واریز 
کردم. مدام فکر مي کنم احتم��االً قبل از اعزام 
ایش��ان قصد داش��ته بدهي یا اداي دیني کند 
وگرنه رفتن به آنجا که پول الزم نداش��ت. من 
هم اطالعي از تصمیم س��ید اسماعیل نداشتم 
وقتي رفت و دقیق��اً پاي پرواز و تماس��ي که با 
هم داش��تیم متوجه شدم که س��ید اسماعیل 
راهي سوریه شده است. از پسرم گله کردم که 
براي چه رفتي؟! گفت من در حال سوار شدن به 
هواپیما هستم، این بار مي روم و بعد از بازگشت 
دیگر راهي نمي شوم. سید اسماعیل دو ماه در 
منطقه حضور داشت و بعد از اتمام دوره اول از 

منطقه بازگشت. 
   خودسازي در جبهه

همان یک بار اع��زام کافي بود که دیگر س��ید 
اسماعیل روي زمین بند نباشد. مرتبه اول که 
از جبهه بازگش��ت بس��یار متفاوت شده بود. از 
حال و هواي بچه هاي فاطمیون و روزها و ایامي 
که کنارش��ان گذرانده بود برایمان تعریف و از 
خاطرات دالوري شهدا و رزمندگان فاطمیون 
صحبت مي کرد. شاید باورتان نشود اما خلقیات 
س��ید اس��ماعیل زمین تا آس��مان فرق کرده 
بود. خودش بچ��ه آرام و خوبي ب��ود اما همین 
دو ماه حضور او را به یک خودس��ازي عجیبي 

رسانده بود. 

وقتي ب��ه مرخصي آم��د ب��راي خواهرهایش 
چند روس��ري خریده و آنها را ب��ه ضریح اهل 
بیت)ع( متبرک کرده بود. سید اسماعیل چند 
پالک منقش به تمثال شمش��یر امام علي )ع( 
خریداري کرده بود که به برادر و خواهرهایش 
هدی��ه داد. بعد هم به مس��جد جمکران رفت و 
براي خواهرانش چادرنماز خرید و آورد. وقتي 
چادر هاي نماز را به آنها مي داد بس��یار به نماز 
خواندن و حف��ظ حجاب سفارشش��ان کرد. با 
اینکه خواهرانش سن و سال کمي داشتند اما به 

حرف برادر گوش کردند. 
   اعزام دوم 

دیدن ای��ن روحی��ات و حال و ه��واي معنوي 
و ش��وق س��ید اس��ماعیل براي حضور مجدد 
در جبهه باعث ش��د دیگر مانع او نش��وم. براي 
همین س��ید اس��ماعیل براي مرتبه دوم عازم 
سوریه شد. بعد ازحضور او در منطقه، بچه هاي 
فاطمیون عملیات��ي را آغاز کردند که در نتیجه 
این عملیات سید اس��ماعیل در 15 آذر1393 

مفقوداالثر شد. 
یک ماه بعد از حضور سیداس��ماعیل در جبهه، 
پدربزرگ��ش به رحم��ت خدا رف��ت. بچه هاي 
فاطمیون وقتي براي عرض تس��لیت به خانه ما 
آمدند خبر شهادت سید اسماعیل را به ما دادند 
و گفتند که ما هنوز پیکر و نشاني از او در دست 
نداریم و نتوانستیم جنازه اش را پیدا کنیم. بعد 
از آن بود که پدرش از افغانستان مجدد به ایران 

بازگشت. 
   انفاق اموال 

س��ید اس��ماعیل خیلي دلس��وز و مهربان بود. 
14 س��ال داش��ت که وقتي متوجه شد شرایط 
مال��ي خانواده ب��راي تأمین نی��از بچه ها کافي 
نیس��ت درس را رها کرد و ش��اغل ش��د. همه 
اه��ل فامیل، دوس��تان و آش��نایان در نبودش 
اب��راز ناراحتي مي کنند و دلتنگش مي ش��وند. 
زن عموهایش هنوز ه��م از او ی��اد مي کنند و 
مي گویند اصاًل اسماعیل انس��اني دیگر بود. تا 
جایي که مي توانست به همه کمک مي کرد. چه 
کمک مالي و چه کمک یدي. حتي گاهي که به 
منزل زن عموهایش مي رفت بچه هاي آنها را نگه 
مي داشت تا به کارهایشان برسند. بعد از گذشت 
هفت سال از نبودن و ش��هادتش تعریفش را از 
اطرافیان مي شنوم. کس��ي را ندیدم که از او به 
بدي یاد کند. سیداس��ماعیل دخالتي در امور 
زندگي و شخصي کس��ي نمي کرد و آزارش به 
کسي نمي رسید. یک روز سرد و برفي زمستان 
از سر کار بنایي به خانه آمد. صبح که او را راهي 
کردم کاپشن به تن داشت اما وقتی آمد کاپشن 

نپوشیده بود. 
تا چشمم به سید اسماعیل افتاد گفتم کاپشنت 
کو؟ گفت دوس��تم نیاز داشت به او دادم. گفتم 
اس��ماعیل االن وضع خودت خوب اس��ت که 
کاپشن را به دوستت هدیه کردي؟ گفت مادر 
جان! او لب��اس گرمي ب��ر تن نداش��ت. آنقدر 

مهربان بود که دوس��ت نداش��ت دوس��تش را 
بدون لباس گ��رم ببیند. حاضر ش��د خودش 
سرما را تحمل کند اما دوستش سختي نکشد. 
این کارهایش از ته دل بود. گاهي با خودم فکر 
مي کنم و مي گویم که شاید خدا او را به خاطر 
همین رأف��ت و مهرباني اش اینگون��ه خرید و 
به عاقبت بخیري چون ش��هادت دس��ت پیدا 
کرد. اس��ماعیل اهل غیبت ک��ردن و حرف و 
حدیث هاي خال��ه زنکي نبود. س��رش در کار 
خودش بود. هفت سالي است که دلم براي همه 

این خوبي هایش تنگ مي شود. 
   جاويداالثري - مفقوداالثري

ابتدا خبر دادن��د جاویداالثر اس��ت،کمي بعد 
گفتن��د مفقوداالثر ش��ده و ش��هید اس��ت اما 
حقیقت این اس��ت که من باور نکردم که سید 
اسماعیلم شهید شده اس��ت، چون هیچ نشان 
و ردي از ش��هادتش ندیدم. بچه ها از اتفاقی که 
براي او افتاده اطالعي به ما ندادند اما بچه هاي 
فاطمیون در بهشت رضا )ع( برایش یک سنگ 
م��زار یادبود گذاش��تند ولي م��ن همچنان در 
انتظارم که سید اسماعیل بازگردد. من منتظر 
آمدنش خیره به در مانده ام. همیش��ه مي گویم 
مي شود در بزند و یکباره وارد خانه شود و من در 

را برایش باز کنم. 
   عطر وصيتنامه شهيد!

یک بار از جایي براي مصاحبه به خانه مان آمدند 
و از ما خواس��تند اگر عکس یا وصیتنامه اي از 
سیداس��ماعیل داریم برایش��ان بیاوریم. تا آن 
روز بچه ها وصیتنامه سید اس��ماعیل را به من 
نشان نداده بودند. وقتي وصیتنامه پسرم را باز 
کردیم  بوي عطر عجیب و خوش��ایندي فضاي 
خانه را پر کرد. حت��ي مهمان هایي که در جمع 
ما بودند هم متوجه شدند. وصیتنامه پسرم دو 
بار نوشته ش��ده بود، کاماًل مي شد این را از نوع 
رنگ خودکارهایي که استفاده کرده بود متوجه 
شد. او در وصیتنامه اش خواهرانش را به حفظ 

حجاب بسیار توصیه کرده بود. 
همان شب ش��هادتش خواب دیدم و بعد از آن 
بارها و بارها خوابش را دیدم. گاهي او را در حال 
پرواز مي بینم و گاهي هم در حالي مي بینم که 

کت و شلواري با پیراهن سفید بر تن دارد. 
   آرزو هاي شيرين

بعد از شهادتش دوستاني که او را مي شناختند 
برایمان فیلم هاي روزهاي حضورش در جبهه 
مقاومت را آوردند. یکي از فیلم ها خیلي جالب 
بود. دوس��تش که درحال فیلمبرداري و ثبت 
لحظات رزمندگان بود از تک تک بچه ها سؤال 
مي کرد که ش��ما چه آرزویي دارید و آنها یکي 
پس از دیگري از آرزوهایشان مي گفتند. وقتي 
نوبت به سید اس��ماعیل رسید، پسرم در پاسخ 
دوستش گفته بود: »من دوس��ت دارم ازدواج 
کنم و چند بچه قد و نیم قد بیاورم. دوست دارم 
بچه ها به زبان خودمان مرا »آتي« یا همان بابا 
صدا کنند.« یکي دو فیلم از حال و هواي پسرم 
در جبهه سوریه دیدم. الحمدهلل که او انتخاب 
خوبي داش��ت، ش��اید در این دنیا نتوانست به 
آرزو هاي شیرینش برسد اما خوشحالم که در 

راه دفاع از دین و اهل بیت)ع( قدم گذاشت. 

جاويداالث�ر  دادن�د  خب�ر  ابت�دا 
اس�ت،کمي بع�د گفتن�د مفقوداالثر 
شده و ش�هيد اس�ت اما حقيقت اين 
اس�ت که من ب�اور نك�ردم که س�يد 
اسماعيلم ش�هيد شده اس�ت، چون 
هيچ نش�ان و ردي از شهادتش نديدم

تا چش�مم به س�يد اس�ماعيل افتاد 
گفتم کاپشنت کو؟ گفت دوستم نياز 
داشت به او دادم. گفتم اسماعيل االن 
وضع خودت خوب اس�ت که کاپشن 
را به دوستت هديه کردي؟ گفت مادر 
جان! او لب�اس گرمي بر تن نداش�ت. 
آنقدر مهربان بود که دوس�ت نداشت 
دوس�تش را بدون لباس گ�رم ببيند

   نرگس انصاري
براي مريم حي�دري بيان هم�ه خصوصيات و س�يره اخالق�ي برادرش در چند س�طر 
س�خت بود. نمي توانس�ت از س�ال ها برادري، دوس�تي و رفاقت هاي او خيلي س�ريع 
بگويد و عب�ور کند. ش�هيد »حس�ن حي�دري« آنق�در ب�رادر خوب�ي بود ک�ه مريم 
را ام�روز پ�اي مي�ز مصاحبه با م�ا بكش�اند. ش�هيد حس�ن حي�دري 6 آذر 1394 در 
س�وريه به ش�هادت رس�يد و مريم از همان روزهاي اوليه اعزام برادر خ�ودش را براي 
خواهر ش�هيد ش�دن آماده کرده ب�ود. آنچ�ه در پي مي آي�د ماحصل همكالم�ي ما با 
مريم حي�دري خواهر ش�هيد مداف�ع حرم لش�كر فاطميون، حس�ن حيدري اس�ت.

  صغري خيل فرهنگ
يک شاخصه مشترك بين رزمندگان فاطميون که بيش از هر ويژگي در بينشان خود را نشان 
مي دهد »غيرت ديني ش�ان« اس�ت که باعث ش�د لباس رزم برتن کنند و مدافع حرم شوند. 
رزمندگاني که بارها و بارها از حماس�ه آفريني ها و دالوري هايش�ان صحبت ش�ده و ما هم به 
سهم خودمان راوي لحظات زندگي تا شهادتشان بوده ايم. اين بار به شهيد مدافع حرم لشكر 
فاطميون سيد اسماعيل حس�يني مي پردازيم. جواني رعنا که س�ختي روزگار خيلي زودتر 
از آنچه بايد از او يک مرد س�اخت. س�يد اس�ماعيل خيلي زود مدافع حرم ش�د و در دومين 
مرحله اعزام�ش به س�وريه در روند يكي از حمالت علي�ه داعش کنار همرزمانش در لش�كر 
فاطميون مبارزه کرد و در نهايت ش�هيد و مفقوداالثر ش�د. پانزدهمين روز آذر 1393 آغازي 
بر چشم انتظاري هاي مادرانه بانويي است که براي آمدن خبر يا نشاني از شهيدش روزشماري 
مي کند. شايد هفت سال چشم به در ماندن فاطمه سلطاني را نتوان در اين چند خط نوشت اما 
همين گفت وگو و پيگيري احوال ايش�ان مي تواند دلگرمي براي اين مادر چش�م انتظار باشد. 
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