
  کار در قنادی
سیدمحمد موس��وی متولد پنجم  فروردین 
م��اه س��ال1341 و اهل یک��ی از محله هاي 
جنوبي ش��هر تهران بود. مادر بزرگ بارها و 
بارها قص��ه زندگی دردان��ه اش را برای زهرا 
سادات و سیدمهدی دو یادگارشهید، گفته 
بود و حاال زهرا س��ادات از زب��ان مادر بزرگ 
روزهای کودک��ی و نوجوانی پ��در را روایت 
می کند. او می گوید: »پدرم سیدمحمد بسیار 
باهوش بود، برای همین تحصیالتش در دوران 
ابتدایي و راهنمایي را با موفقیت گذراند. او از 
همان کودکی به فرائض دینی اهمیت می داد. 
قبل از رسیدن به سّن تکلیف، نماز می خواند 
و روزه می گرفت. سیدمحمد در دوران انقالب 
در مقطع دبیرستان تحصیل می کرد. ایشان 
برای کمک به امرار مع��اش خانواده و تامین 
هزینه ه��ای خود کن��ار پ��درش در قنادي 
کار مي کرد. بس��یار به فکر نیازمندان بود. با 
حقوقی که به دست می آورد، وسایل مورد نیاز 

نیازمندان را برایشان تهیه می کرد.«
  هجرت به قم

او در ادامه می گوی��د: »کمی  بعد بابا تصمیم 
گرفت، بار س��فر ببندد و عازم شهر قم شود. 
در ابتداي ورودش به قم محل سکونتي براي 
خودش پیدا نک��رد، برای همین ش��ب ها را 
در یکي از بقعه هاي قبرس��تان مي گذراند و 
سختي شب هاي سرد زمستان را با حالوت 
ش��نیدن احادیث و روای��ات مذهبی جبران 
مي کرد. سیدمحمد موسوی در کنار دروس 
حوزه از علوم جدید نیز غافل نبود. پدر و مادر 
س��ال1361 با هم ازدواج کردن��د. ماحصل 
زندگی ایشان تولد من و برادرم مهدی بود که 
بعد از شهادت پدر به دنیا آمد و بنابر وصیت 

پدر »مهدي« نام گرفت«. 
  جراحت در بدر، شهادت دراروند

زهرا س��ادات در ادامه خاطرات ورود پدر به 
میدان جبهه و جهاد را از زبان مادرش روایت 
می کند و می گوید؛ »جنگ که شروع شد، پدر 
وظیفة سنگین تري بر دوش خودش احساس 
کرد. برای همین بی هیچ تعللی راهی میدان 
نبرد شد و در اکثر عملیات ها حضور داشت. 
ایش��ان در عملیات بدر از ناحیة پا مجروح و 
چند ماهي در بیمارستان بندرعباس و تهران 
بستری شد تا حالش بهتر شود. اما هنوز حالش 
کاماًل خوب نشده باز هم راهی شد و این بار در 

اروند به مصاف دشمن بعثی رفت.«
  صدای ندبه و استغاثه

مادر می گفت: »هیچ شبی نبود که در منزل 
باشد و نماز شبش ترک شود. شب ها از صدای 
گری��ه و ناله و اس��تغاثه اش از خ��واب بیدار 
می شدم. وقتی او را با این حال و با این خضوع 
برابر خداوند می دیدم، تمام بدنم می لرزید! 
احساس می کردم لحظه به لحظه به محبوبش 
نزدیک تر می شود. سیدمحمد پرکار و فعال 
بود. با چن��د نه��اد و ارگان دولتی همکاری 
داشت و با عالقه برایشان کار می کرد، اّما پولی 
نمی گرفت؛ اگر هم پافشاری می کردند، پول را 

می گرفت و برای نیازمندان خرج می کرد.«
  هدیه حضرت معصومه )س(

ش��اید روایت برخی خاطرات و حکایت ها از 
زندگی ش��هدا برای برخی قابل تصور نباشد 
و درکی از آن نداشته باش��ند اما در زندگی 
بسیاری شان جریان داش��ته و دارد. یکی از 
این خاطرات مربوط می شود به هدیه ای که 
حضرت معصومه )س(  به پدرم س��یدمحمد 
موس��وی عنایت کردن��د. م��ادر می گوید؛ 

»تعدادی مهمان به منزلمان آمدند. در خانه 
چیزی نداشتیم، پولی هم در دست و بال ما 
نبود تا برای پذیرایی خرج کنی��م. بابا برای 
عرض حاجت به حرم حضرت معصومه )س( 

رفت و مشغول نماز ش��د. بعد از نماز دیدند 
مقداری پول در جیب شان است. با آن پول، 
خرید کرد و به خانه آم��د. تا مدت ها از آنچه 
خریده بود، استفاده می کردیم. به سیدمحمد 
گفتم: »اینها تمام نمی شود؟!.« گفت: »چیزی 
که حضرت معصومه)س( بدهند، تمام شدنی 

نیست...«
  نان و کباب!

پدر می دانس��ت که ای��ن رفتن بازگش��تی 
ندارد، برای همین سعی می کرد، در روزهای 
باقیمانده برای من و مادر خاطرات خوبی را 
رقم بزند. همان ایام بود که رو به مادرم کرد و 
گفت: »امروز به خودتان زحمت ندهید. اگر 
مایل باش��ید، می خواهم برای شما و دخترم 
کباب بخرم.« رفت نان و کباب خرید و آمد. 
گفت: »حاج خانم! بیایی��د چند لقمه کباب 
بخورید.« مادرم گفت: »من هم مثل ش��ما 
روزه ام.« نگاه��ی به من ک��رد و گفت: »پس 

به جای شما، دختر گلم می خورد.« کباب را 
لقمه می کرد و در دهانم می گذاشت؛ گاهی 
هم مرا می بوس��ید. مادرم گف��ت: »این قدر 
زهرا را لوس نکن، چون وقتی ش��ما نیستید 
بهانه می گیرد.« پدرم گفت: »لوس نمی کنم، 
می خواهم برای آخرین بار خنده های شیرین 

دخترم را ببینم!.« 
   بهمن های به یاد ماندنی

مادر می گفت؛  »پدرت همیشه از شهادتش 
برایم صحبت می کرد. یک روز به من گفت: 
»ازدواجمان در بهمن بود، تولّد زهراسادات 
در بهمن بود، شهادت من هم در بهمن خواهد 
بود. حتی آخرین باری که به جبهه رفت وقت 
خداحافظی گفت: »این بار سفرم کوتاه خواهد 
بود. پیش بینی او درست از کار درآمد. سفرش 
کوتاه بود و بع��د از یک هفت��ه در۲۲ بهمن 
ماه به شهادت رس��ید و تاریخ شهادتش هم 
بهمن شد. ماه بهمن برای ما پر بود از حوادث 

شیرین و به یاد ماندنی که آخریش شهادت 
سیدمحمد بود.«

  یاد امام زمان )عج(
علی علیان یکی از همرزمان پدر از خاطرات 
روزه��ای همراهی اش با پدر  و دلبس��تگی و 
ارادت او به اهل بی��ت )ع( اینگونه می گوید؛ 
»آتش دشمن ش��دید بود. تعدادی از بچه ها 
شهید و مجروح شده بودند و گردان زمین گیر 
شده بود. یک مرتبه شهید موسوی بلند شد 
و با انگشتش نقطه ای را نش��ان داد و گفت: 
»حضرت حّج��ت )عج( اینجا ایس��تاده اند و 
اش��اره کرد که بیایید.« خودش با س��رعت 
رفت و بقیه هم پش��ت س��رش رفتند. آتش 
دشمن خاموش شد و رزمندگان به پیروزی 

دست یافتند. 
  کوله مسافر!

آخرین وعده رفتن س��یدمحمد هنوز دریاد 
و خاطره ها باقی اس��ت. لحظات��ی که زهرا 
س��ادات برای وداع با پدر مهیا می شد، مادر 
همه خاطرات سه س��اله اش را با سیدمحمد 
مرور می کرد. مادر توش��ه دلتنگی هایش را 
البه الی وسایل سفر سیدمحمد می پیچید. 
زهرا سادات فکرش را نمی کرد که این دیدار 
آخرین دیدار او با پدرش باشد. زهرا سادات 
می گوید: بابا به مادرم گف��ت: »اگر زحمتی 
نیست، کوله مرا آماده کن.« مادرم گفت: شما 
مجروحی، هنوز با عصا راه میروی. چند وقتی 
صبر کن تا پایت بهتر شود«. پدرم با چهره ای 
مصّمم گفت: »صالح نیست در خانه بمانم، 
جبهه به نیرو احتی��اج دارد. نمی توانم صبر 
کنم.« در روزهای آخر بود که ناگهان در خانه 
به صدا درآمد. مادرم چادرش را س��ر کرد و 
رفت تا در را باز کند. من هم رفتم. پدرم پشت 
در ایستاده بود. با لحن کودکانه گفتم: بابا! شما 
که کلید داشتید چرا زنگ زدید؟« در حالی 
که خنده بر لب داشت، گفت: »می خواستم 
برای آخرین بار دختر گل��م در را به رویم باز 
کند. بعدازظهر همان روز با دوستانش راهی 

جبهه شد.«
  22بهمن – والفجر8

با مادرم به بدرقه اش رفتیم. کمی مرا ورانداز 
کرد؛ مثل اینکه آخرین بار ب��ود همدیگر را 
می بینیم. دس��تان کوچکم را در دس��تانش 
گرف��ت و گفت »دخت��رم! به من ق��ول بده 
که مؤاظب خودت هس��تی و ب��ه حرف های 
مادرت گوش می دهی.« گفت��م: »باباجان! 
قول می دهم. شما هم قول بدهید که زود بر 
می گردید«. گفت »حتم��اً از دفعه های قبل 
زودتر برمی گردم.« بابا روی قولش ماند. یک 
هفته بیشتر طول نکشید. روز ۲۲ بهمن در 

عملیات والفجر8 به آرزویش رسید. 
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88498481ارتباط با ما

بخشي از وصيتنامه شهيد 
»... خدا را در نظر داشته باش��ید در مورد عمل به قرآن و نزدیکی به آن و خیر خود را در قرابت به 
کتاب و عترت بدانید.  اگر چند که دنیا خوب می باشد و دنیا آدمی  را به طرف خود می کشاند و هوای 
نفس آدمی  را به فکر زیبایی دنیا می اندازد، ولی خانة پاداش الهی، خانة آخرت، بهتر از دنیا و زیباتر 
از آن هست که در دنیا هست و درجة عالی بودن آخرت در اعلی ترین درجات واقع شده است. من 
خود را در این لحظة حّساِس زمان مسئول می دانم که برابر عوامل امپریالیسم جهاد کنم و با الهام 
از اسالم با دشمنان اسالم بجنگم. پدر و مادر گرامم! اگر لطفش )لطف خدا( شامل حال گردید، 
بدانید که آن روز، روز دامادي ماست و چنانچه شما در روزهاي عروسي با لباس نو و شادي کنان به 
عروسي مي روید، از شما مي خواهم که همچنان با لباسي نو و شادي کنان از این دامادي پذیرایي 
کنید و مبادا غمناک و عزادار با لباس سیاه شما را ببینم ]ببینند[ که باعث ناراحتي ما شود. این 

ناراحتي شما، بدانید شادي را از ما مي گیرد. 

کالم شهید

»هیچ ش�بی نب�ود ک�ه در منزل 
باش�د و نماز ش�بش ترک ش�ود. 
ش�ب ها از ص�دای گری�ه و نال�ه 
و اس�تغاثه اش از خ�واب بی�دار 
می ش�دم. وقتی او را ب�ا این حال 
و ب�ا ای�ن خض�وع براب�ر خداوند 
می دیدم، تم�ام بدن�م می لرزید! 
احس�اس می کردم لحظه به لحظه 
ب�ه محبوب�ش نزدیکتر می ش�ود

آخرین وع�ده رفتن س�یدمحمد 
هن�وز در ی�اد و خاطره ه�ا باق�ی 
اس�ت. لحظاتی که زهرا س�ادات 
ب�رای وداع با پ�در مهیا می ش�د، 
مادر همه خاطرات س�ه س�اله اش 
را ب�ا س�یدمحمد م�رور می کرد. 
م�ادر توش�ه دلتنگی های�ش را 
البه الی وسایل س�فر سیدمحمد 
می پیچی�د. زهرا س�ادات فکرش 
دی�دار  ای�ن  ک�ه  نمی ک�رد  را 
آخرین دی�دار او با پدرش باش�د

گفت وگوی »جوان« با  فرزند شهید روحانی سیدمحمد موسوی از شهدای عملیات والفجر 8 

سفرش کوتاه بود و 22 بهمن به شهادت ر سید

   مبینا شانلو
عشق به روحانیت سیدمحمد را از تهران به قم کشاند تا دروس حوزوی را بیاموزد. کمی  بعد از حضورش در قم تکلیف را در جهاد 
دانست و لباس رزم برتن کرد و راهی میدان ش�د. در عملیات های مختلفی حضور داشت. حتی مجروحیت در عملیات بدر هم 
نتوانست او را متوقف کند و بعد از بهبودی مجدداً راهی شد و اینچنین حضور سیدمحمد موسوی تا روزهای ایستادگی مردان 
اروند در مقابل بعثیون ادامه داشت. عملیات والفجر8 معرکه ای بود که ش�اهد حماسه آفرینی های روحانی شهید سیدمحمد 
موسوی در لشکر۱7 علی ابن ابی طالب)ع( قم شد. سیدمحمد موسوی در آخرین وداع با اهل خانه، به دخترش زهرا سادات قول 
داد که خیلی زود باز گردد. وعده ای که در 22 بهمن ۱۳۶۴ عملی شد. زهرا سادات یک هفته بعد از آخرین اعزام پدر، هنگامی با 
ایشان مالقات کرد که رخت شهادت به تن کرده بود. پیکر شهید سیدمحمد موسوی پس از تشییع باشکوه در بهشت زهرا)س( 

تهران تدفین شد. نوشتار پیش رو، مروری است بر زندگی تا شهادت روحانی شهید سیدمحمد موسوی.

ت
رف

م گ
جا

د ان
رون

ه ا
طق

 من
 در

 ۶۴
ل 

سا
ن 

هم
8 ب

جر 
الف

   و

  غفلت از تاریخ
نویسنده چاپید شاه عالقه زیادی به تاریخ دارد. سپیده 
انوشه می گوید؛ »تاریخ دغدغه من است و همیشه آن 
را دوست داشتم و دارم. اما گاهی می بینم که خواندن 
کتاب های تاریخی برای دوس��تان و اطرافیان سخت 
است. در واقع زبان زمخت و س��نگین روایت تاریخی 
باعث شده بود که آنها از خواندن تاریخ غافل شوند. از 
طرفی هم بر این باور هستم که کتاب های تاریخی باید با 
همان زبان سخت علمی  نوشته شوند. پس برای برقراری 
ارتباط بهتر باید زبان میانی وجود داشته باشد که ارتباط 

مخاطب عام را با تاریخ بهتر برقرار کند.«
  زبان میانی کتاب

او  در ادامه می گوید؛ »رمان ها، فیلم ها و س��ریال های 
تاریخی معموالً این کار را انجام می دهند. چاپید شاه 
این مزیت را در حیطه نگارش دارد که بی آنکه داستان 
صرف یا تاریخ صرف باشد می تواند با مخاطب ارتباط 
برقرار کند. به عبارت دیگر می توان شاخصه اصلی کتاب 

را همین زبان میانی آن دانست.«
  دوران پهلوی به روایت طنز

نویسنده چاپید شاه با اشاره به موضوع و سبک نگارش 
کتاب می گوید؛ »کتاب چاپید ش��اه به بررسی دوران 
پهلوی با زبانی طنز می پ��ردازد در بخش اول در قالب 
از تولد تا تبعید رضا ش��اه را به شکلی متفاوت بررسی 
کرده اس��ت. در این کتاب به زندگی محمدرضا شاه از 
تولد تا پیروزی انقالب پرداخت شده است. کتاب کاماًل 
تصویری است. مخاطب عالوه بر خوانش داستان های 

تاریخی می تواند زمان بندی آنان را در پایین صفحات 
مش��اهده کند. بخش های مختلف براس��اس اتفاقات 
تاریخی و شبهات و شایعات تاریخی انتخاب شده اند. 
مثالً بخش ارتش منظم رضاشاهی دید جامعی را درباره 

آنچه واقعاً رخ داد به مخاطب می دهد.«
  نثری ساده و روان

این نویسنده در ادامه می گوید؛ »منابع استفاده شده 
منابع عمومی تاریخ و زندگی نامه های افراد شاغل در 
دستگاه پهلوی اس��ت. هیچ نکته اضافی ندارد. بنیان، 
اساس و هدف روایت تاریخی اس��ت. سایر امور فنی و 
نوش��تاری ذیل هدف اصلی تعریف شده است. سبک 
نگارش ساده، طنز و واقع بینانه انتخاب شده است یکی 
از ویژگی های مهم کتاب نثر روان، جذاب و شیرین است 
که مخاطب را با خود همراه می کند. پژوهش و نگارش 
این کتاب حدوداً شش ماه طول کشید. تیم پژوهشی و 
نگارشی با هم پیش می رفتند. در این کتاب ارزشمند 
که با عکس های مستند و تصویرساز های جذاب همراه 
است، تمام اتفاقات آن دوران روایت می شود. از نکات 
برجس��ته دیگر کتاب، موش��ن گرافیک های ابتدای 
فصل هاس��ت که نکات مهم و کلیدی ه��ر فصل را به 

صورت خالصه توضیح می دهد.«
  دست به سر کردن قاجارها

 چاپیدشاه؛ روایِت سرگذشت پهلوی ها با چاشنی لبخند 
است. همه ما پهلوی ها را می شناسیم، اما فقط در همین 
حد که اسم پهلوِی پدر، رضاشاه بوده و اسم پهلوِی پسر، 
محمدرضا شاه؛ اما این که این پدر و پسر چطور یک دفعه 
قاجارها را دست به سر کردند و ش��اِه مملکت شدند را 
کمتر کس��ی می داند. ما حتی درباره این که پهلوی ها 
در ایام سلطنت چه دس��ته گل هایی به آب دادند و چه 
دس��ته گل هایی را پرپر کردند، کمتر می دانیم. وی در 
پایان می گوید؛ »چاپیدشاه از آن کتاب هایی است که 
از اول تا آخرش نکته دارد برای تعجب کردن و انگشت 
به دهان ماندن. چاپیدشاه با تولِد رضا شروع و با مرِگ 
محمدرضاشاه تمام می شود. تصویرسازی  جذاب کتاب 
به همراه عکس های مستند و قدیمی، شیرینی خواندن 
کتاب را دوبرابر کرده است. همه کتاب خوان ها از نوجوان 
تا بزرگسال مخاطب این کتاب هستند و بعد از خواندنش 
حتماً با ما هم ، هم نظر خواهند بود که این کتاب، با همه 

کتاب های تاریخِی دیگر فرق می کند.«

وادی کتاب

روایت سرگذشت پهلوی ها با زبان لبخند
»چاپید شاه« ما را به هم صحبتی با سپیده انوشه کشاند

  صغری خیل فرهنگ 
سپیده انوشه متولد ۱۵ خرداد72 است. هشت س�ال بیشتر نداشت که در دوره های نویسندگی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت می کرد. مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک 
بیوسیستم دانشگاه تهران دارد و همزمان با دانشگاه، تحصیل در رشته سینما حوزه هنری را آغاز 
کرد. چندین مقاله و فیلمنامه نوشت. به عنوان کارشناس تاریخ ایران در برنامه دوران فعالیت کرد. 
چاپید شاه اولین اثر مکتوب این نویسنده است. سپیده انوشه این کتاب را در 2۵ سالگی به رشته 
تحریر در آورد و در 28 سالگی به همت انتشارات جمکران منتشر کرد. چاپیدشاه که به بررسی 

دوران پهلوی با زبانی طنز می پردازد بهانه همکالمی  ما با سپیده انوشه است. با هم می خوانیم. 

»چاپیدش�اه با تولِد رضا شروع و با مرِگ 
محمدرضاشاه تمام می شود. تصویرسازی  
جذاب کتاب به همراه عکس های مستند 
و قدیمی، ش�یرینی خواندن کتاب را دو 
برابر کرده اس�ت. همه کتاب خوان ها از 
نوجوان تا بزرگس�ال مخاطب این کتاب 
هستند و بعد از خواندنش حتمًا با ما هم، 
هم نظر خواهند بود که این کتاب، با همه 
کتاب های تاریخ�ِی دیگر فرق می کند.«

جدول

پاسخ جدول شماره ۶۶92

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6693

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

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

 
  

از باال به پایین
 1- از خ��ود تعریف ک��ردن- غریبه  ۲- پ��اک ک��ردن گل و الی قنات، مرداب و س��د- نامواره- ضمیر اش��اره
  3- برداش��ت محصول- چه وقت؟- شهری در فرانس��ه- از قبایل صدر اس��الم  4- فاش کردن خبر- گشوده- 
 گوجه فرنگی- زبان مردم پاکس��تان  5- عالمت فعل استمراری- مظهر عدالت- صدرنش��ین لیگ برتر انگلیس 
 6- مراسم بزرگداشت- س��ایبان درش��که- نماد الغری  7- ذریه و اوالد- مرتجع الس��تیکی- یار غم-فرشته 
 8- دودکش آشپزخانه- برانگیختگی و التهاب درونی- سیل  9- واحد شمارش مو- از واحدهای خونی- خاشاک- رنگ

   10- اس��م آذری- ج��ای آب خوردن- خ��ودداری ک��ردن  11- از مرکبات- س��وراخ س��وزن- من و ش��ما 
 1۲- حاکم ش��رابخوار کوفه- ایالت جدایی طلبان اسپانیا- وحش��ی- ویتامین جدولی  13- واحدی در زمان- 
بی صدا- شهر خرما- نهنگ  14- انتها- منسوب به بدن- تضمین و ضمانت  15- نوعی موشک- کلیسای رسمی 

انگلستان

از راست به چپ
 1- بهشت- خرید و فروش  ۲- مالک میراث متوفا- قطعی برای کاغذ- کوهی در کرمانشاه  3- دشمن فرشته- 
مفاد و معنی- جاده قطار  4- کله- منظره و نما- نوشاد- تکرار حرفی  5- پرنده آوازخوان- پسوند خوردنی- چوب 
عربی- سینه  6- رنگ آسمان- باالی کشتی- توپ برگشتی از سبد بسکتبال  7- حرف دهن کجی- دام صیاد- امر 
به یافتن- درس نخوان��ده  8- زهرآگین- بدگویی کردن- بخل ورزیدن  9- پرچم- بیهوش��ی- میدانی قدیمی 
در تهران- شکم بند  10- متن و نوشته- اول- نوعی خطا یا اش��تباه در اجرای نرم افزار  11- راه آب فاضالب- 
امپراتوری باستان- واحد بازی تنیس- قهرمان افس��انه ای آذری ها  1۲- ضمیر غایب- بارانداز کشتی ها- پارچه 
پشمی ضخیم- حرف خطاب  13- بندگاه میان ساعد و بازو- از ماهی های خزری- دهی قدیمی در تهران  14- راه 
آب پشت بام- دستگاهی در موس��یقی ایرانی- حرکات نمایشی ورزش��ی رزمی  15- تنظیم کننده قند خون در 

بدن- ماده سمی ضد بید
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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