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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

خاطره

خاطره اي از روزهاي آخر دفاع مقدس
 از زبان يک رزمنده ارتشي

چوپاني كه از مرگ نجات مان داد
  زهرا محمدزاده

خاطره زير را رضا س�وري از سربازان 
ارتش�ي دفاع مقدس براي مان بازگو 
ک�رده اس�ت. آق�اي س�وري س�اکن 
کرج اس�ت و در دوران دف�اع مقدس 
به مناطق مرزي غرب و ش�مال غرب 

کشور اعزام شده بود. 
   

خدمت س��ربازي من مصادف ش��ده بود با 
ماه هاي آخ��ر دفاع مقدس. م��ا در منطقه 
غرب مستقر بوديم، آن زمان بعثي ها فشار 
مي آوردند تا از اين مناطق اس��ير بگيرند. 
ش��نيده بوديم كه هدف ش��ان از حمله به 
غرب بيشتر به اس��ارت گرفتن نيرو است، 
اما در جبهه جنوب به دنبال تصاحب خاك 

هستند. 
تي��ر 1367 كه ع��راق ت��ك س��نگيني را در 
س��رپل ذهاب و قصرش��يرين اجرا ك��رد، ما 
در ش��مال اين منطقه و نزديكي مرز اس��تان 

كرمانش��اه و كردس��تان بوديم. مق��ر تيپ ما 
مستقيماً مورد حمله قرار نگرفته بود، اما از تيپ 
خواسته بودند جا به جا شود تا مثل ديگر واحدها 
دچار غافلگيري نشوند. در آن زمان من و چند 
نفر از همرزمانم براي مأموريتي به بلندي هاي 
اطراف رفته بوديم و  از اين عقب نشيني با خبر 
نش��ديم. وقتي به خط خ��ودي آمديم ديديم 
همه جا را هرج و مرج گرفته است. از بچه هاي 
خودي خبري نبود و تصميم گرفتيم به سمت 

عمق خاك خودي برويم. 
در ابت��داي حركت از بلندي ه��ا مي رفتيم 
تا كمتر در مع��رض ديد باش��يم و بعد كه 
به دشت هاي باز رس��يديم، مجبور شديم 
باقي راه را ش��ب ها برويم و روزها در جايي 
مخف��ي بمانيم. يك ش��ب ك��ه از بي راهه 
مي رفتيم، صداي��ي به گوش م��ان خورد. 
مثل ناله ش��خصي بود، اطراف را گشتيم، 

ديديم يك جوان چوپان كه از لباس هايش 
مشخص بود از اكراد است، مار نيشش زده 
و روي زمين افتاده اس��ت، بنده خدا سعي 
كرده بود خودش را درمان كند، اما اثر سم 

باعث ناتواني اش شده بود. 
پيدا ك��ردن اين چوپان هم ب��راي ما و هم 
براي خودش خوب شد! چون او همراهش 
غذا داش��ت و راه را هم بلد بود و ما هم كه 
گرسنه بوديم، مي توانستيم كمكش كنيم. 
با كمي آب ك��ه در قمقمه مان مانده بود به 
چوپ��ان آب داديم و س��عي كرديم حالش 
را ج��ا بياوريم. اث��ر زهر داش��ت كم كم از 
بدنش بيرون مي رفت و نياز به اس��تراحت 
داش��ت. او به ما از ناني كه در كوله اش بود، 
داد و با خ��وردن آن جان گرفتي��م. بعد با 
راهنمايي هاي چوپان او را نوبتي روي دوش 
انداختيم و به سمت روس��تايي كه آدرس 

داده بود، رفتيم. 
آفتاب نزده به نزديكي روس��تا رس��يديم. 

تا آنجا كه حافظ��ه ام ي��اري مي دهد، اين 
روس��تا در فاصله مرز بين استان كرمانشاه 
و كردس��تان بود. هنوز به روس��تا نرسيده 
بوديم كه يك پيرزن از ب��االي يك بلندي 
فريادي زد و خودش را ب��ه پايين انداخت. 
چنان س��رپاييني را با س��رعت مي آمد كه 
فكر كرديم عن قريب به دره مي افتد، اما او 
توانست تعادلش را حفظ كند و به ما برسد. 
وقتي پيرزن به چوپانی كه روي دوش يكي 
از بچه ها بود، رس��يد او را غرق بوسه كرد و 

متوجه شديم مادرش است. 
پيرزن آنقدر س��ر و صدا  كرد ك��ه اهالي از 
خانه هاي ش��ان بيرون آمدند و همگي ما را 
دوره كردند. آنها از اينكه هم واليتي شان را 
نجات داده بوديم، از ما تش��كر  كردند. آن 
روز مهمان مردم روستا شديم و روز بعد با 
پوشيدن لباس اكراد و سوار بر موتور اهالي، 

خودمان را به مقر خودي رسانديم. 
يكي از بچه ها كه از اهالي كرمانش��اه بود، 
بعدها گفت پس از اتمام دف��اع مقدس به 
منطق��ه برگش��ته و چوپان را پي��دا كرده، 
گويا ازدواج كرده و صاحب اوالد هم ش��ده 
است. همرزمم و اين چوپان تا مدت ها با هم 
ارتباط داش��تند و با هم دوست خانوادگي 
ش��ده بودند. جنگ هرچند پر از اتفاق هاي 
تلخ بود، اما گاهي چنين اتفاق هاي شيريني 
هم در آن مي افتاد و دوستي هاي ماندگاري 

شكل می گرفت. 

شهادت در ايام فاطميه سعادتي بود كه نصيب همسرم شد
گفت و گوي »جوان« با همسر و خواهر شهيد جواد شهبازي از شهداي امنيت سيستان و بلوچستان

پيرزن آنقدر سر و صدا  کرد که اهالي 
از خانه هاي ش�ان بي�رون آمدن�د و 
همگي ما را دوره کردند. آنها از اينكه 
هم واليتي ش�ان را نجات داده بوديم 
از ما تشكر مي کردند. آن روز مهمان 
مردم روستا شديم و استراحت کرديم

پس�ر بزرگم کالس دوم دبستان است. 
وقتي پدرش شهيد شد، گريه نمي کرد. 
درك درستي از شهادت پدرش دريافت 
کرده بود. وقتي پدربزرگ و عموهايش 
از ش�هادت پدرش مي گفتن�د، برايش 
ج�ا افت�اد، ام�ا پس�ر کوچك�م خيلي 
بي تابي مي کند، اصاًل آرام و قرار ندارد

  زينب محمودي عالمي
وقتي چهار شهيد درگيري يازدهم دي 1400 کورين زاهدان تشييع مي شدند، متني در زير تصاويرشان به چشم مي آمد، در اين متن نوشته 
شده بود: »ما در راه اسالم از شهادت نورچشمان مان هراسي نداريم.« شهيد جواد شهبازي، شهيد مهدي اصغري، عزيزاهلل بزي و مهدي 
کوهستاني رزم آوران غيوري بودند که براي حفظ امنيت ايراني اسالمي به دل خطر رفتند و شهد شهادت را نوشيدند. با معرفي تيپ 110 
سپاه سلمان فارسي استان سيستان و بلوچستان به سراغ خانواده شهيد امنيت جواد ش�هبازي يكي از شهداي اين حادثه تروريستي 
رفتيم. آنچه مي خوانيد گفت و گوي ما با نرگس اربابي همسر شهيد و نسرين شهبازي خواهر شهيد است که ماحصلش را پيش رو داريد. 
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جواد از دوران راهنمايي و سن نوجواني 
دنبال بسيج رفت. اوايل با حقوق بسيار 
کمي س�رکار مي رف�ت. مي گفتيم اين 
کار را ادام�ه ن�ده، حقوقش کم اس�ت 
بعده�ا کف�اف زندگ�ي ات را نمي دهد، 
اما با عش�ق و عالقه کارش را ادامه داد

  همسر شهيد 
چند سال با ش�هيد شهبازي زندگي 
مشترك داشتيد؟  ماحصل زندگي تان 

چند فرزند است؟
من و آقا ج��واد س��ال 1390 ازدواج كرديم. 
خدا به ما دو پسر هشت و چهار ساله داد كه 
يادگاري هاي شهيد ثمره زندگي مان هستند. 
واسطه ازدواج مان خواهر ش��هيد بود  و من 
شناخت زيادي از آقا جواد نداشتم. همسرم 
وقتي به خواس��تگاري آمدند از عالقه ش��ان 
به ش��هادت گفتند و اينكه دوس��ت داشتند 
راه ش��هدا را ادامه بدهند. باالخره به آرزوي 

شهادت هم رسيدند. 
همس�رتان در مناطق ناامن اس�تان 
خدم�ت  سيستان و بلوچس�تان 
مي کردن�د، احتم�ال ش�هادتش را 

مي داديد؟
كورين )جايي كه همس��رم ش��هيد شد( از 
زاهدان دورتر است و ناامني زيادي دارد، اما 
جايي كه خودم��ان زندگي مي كنيم، امنيت 
دارد. با توج��ه به مأموريت هايش دلم ش��ور 
مي زد، اما سعي مي كردم زياد فكرم را درگير 
اين مس��ائل نكنم. زندگي با شهيد براي من 
راحت بود، ايشان آدمي بود كه نمي گذاشت 
من و بچه ها سختي بكش��يم. همسرم عالقه 
زيادي به حضرت زهرا داشت، وقتي كه اسم 
حضرت زهرا)س( مي آمد، اشك از چشمانش 
سرازير مي ش��د. اتفاقاً به چهار شهيد حادثه 
كورين ه��م ش��هداي فاطم��ي مي گويند، 
چ��ون در ايام ش��هادت حضرت زهرا)س( به 
ش��هادت رس��يدند. آقا جواد هميشه عادت 
داشت قبل از خواب تسبيحات حضرت زهرا 
)س( را زمزمه كند. قسمت شان هم شد و در 
ايام ش��هادت حضرت زهرا)س( به شهادت 
رسيدند. شهادت در ايام فاطميه سعادتي بود 

كه نصيب همسرم شد. 
چطور با خبر شهادت ايشان روبه رو 

شديد؟
آن روز صبح زود پس��رم مش��غول خواندن 
درس هايش بود. نگو همس��رم ش��هيد شده 
و من خبر ن��دارم. فرمانده همس��رم تماس 
گرفتند و گفتند، جواد مأموريت رفته است. 
شك  كردم چرا اين موضوع را با من در ميان 
گذاش��تند. دلم ش��ور افتاد و  چند بار تماس 
گرفتم كه جواد جواب نداد. به فرمانده ش��ان 
زنگ زدم و گفتم اگر ش��ماره تماس ديگري 
داريد، بدهيد. ايش��ان از ش��هادت همسرم 
خبر داش��ت، به من چي��زي نگفت. خالصه 
كمي بعد فرمان��ده آقا جواد دوب��اره تماس 
گرفتند و گفتن��د آبجي چي��زي مي گوييم 
به خودتان مس��لط باش��يد. نگران نش��ويد! 
آقاجواد پاي ش��ان در مأموريت تير خورده و 
بيمارستان است! من آن موقع چيزي متوجه 
نشدم، پسرم كنارم نشس��ته بود. حرف هايم 
را كه ش��نيد، رنگش پريد و بدنش شروع به 
لرزيدن كرد. حال من هم بد شد، آماده شدم 
و به بيمارستان رفتم. با مادر، برادر و خواهر 
ش��هيد تماس گرفتم، هيچ ك��دام اطالعی 
نداشتند. گفتم همكارش��ان تماس گرفت و 
اين را به من گفت. بعد هم كه همگي متوجه 

شهادت آقا جواد شديم. 
آخرين وداع�ي که داش�تيد چطور 

گذشت؟
من از عمليات ش��ان خبر نداشتم. يك هفته 
قبل از شهادت ش��ان دو نفر از همكاران شان 
در درگيري با اش��رار به ش��هادت رسيدند و 
آماده باش بودند. ي��ك هفته كامل مأموريت 

بودند تا اينكه ش��ب آمدند خانه. )ساعت 11 
شب( گفتم چرا با اين وضع؟ گفت درگيري 
است. همان يك هفته قبل كه همكاران شان 
شهيد ش��دند، خيلي دلواپس بودم. دلشوره 
داش��تم و به آقا جواد گفت��م وقتي مأموريت 
مي روي��د، مراقب خودتان باش��يد. مي گفت 
امروز اينها شهيد می ش��وند، فردا و پس فردا 
نوب��ت ماس��ت. وقت��ي اينط��ور می گفتند 
حقيقتش ناراحت می شدم. گفتم اين حرف 

را نزن. همسرم آرزوي شهادت داشت. 
همس�رتان با چه انگيزه هايي ش�غل 
پاس�داري از امنيت را انتخاب کرده 

بودند؟
زمانی كه با آقاجواد ازدواج كردم، بس��يجي 
بودند. )بس��يجي رس��مي( دفاع از كش��ور 
در خونش��ان عجين ش��ده بود. همان اوايل 
خواستگاري، خودشان و خانواده شان گفته 
بودند، شغل ايش��ان طوري اس��ت احتمال 
اينكه شهيد بش��ود، وجود دارد. چون اخالق 
خوبي داشتند قبول كردم و مي دانستم شغل 

نظامي احتماالً خطراتي دارد. 
بچه ها بعد از شهادت پدرشان سراغ 
بابا را مي گيرند؟ چطور آنها را نسبت 

به اين مسئله توجيه مي کنيد؟
پس��ر بزرگم كالس دوم دبستان است. وقتي 
پدرش ش��هيد ش��د، گريه نمي ك��رد. درك 
درستي از شهادت پدرش دريافت كرده بود. 
وقتي پدربزرگ و عموهايش از شهادت پدرش 
 گفتند، برايش ج��ا افتاد، اما پس��ر كوچكم 
خيلي بي تابي مي كند، اصاًل آرام و قرار ندارد. 
هر روز ك��ه از خواب بيدار مي ش��ود، منتظر 
اس��ت پدرش برگردد. من چند بار گفتم بابا 
پيش خدا رفته و بر نمي گردد و ش��هيد شده 
است، ولي چون س��نش كم است، نمي داند. 
پس��ر كوچكم به مردم مي گوي��د پدرم رفته 

پيش خدا، ولي برمي گردد. 

همرزمان همسرتان از نحوه شهادت 
همسرتان چيزي به شما گفته اند؟

گوي��ا آن روز همس��رم و همكارانش داخل 
خ��ودرو بودند ك��ه از طرف اش��رار ب��ه آنها 
تيراندازي مي ش��ود. به من فقط گفتند تير 
به پايش خورده تا جايي كه مي دانم هر كدام 
از ش��هداي اي��ن حادثه چند گلول��ه خورده 
بودند. داخل خودرو بودند كه منفجر مي شود 
و پيكر ش��هدا در آتش مي س��وزد. همسرم 

و همرزمان��ش 11دي 1400 ب��ه ش��هادت 
رسيدند. 

ب�ا دو بچه خردس�ال در س�ن جواني 
همس�رتان به شهادت رس�يد، چطور 

دلتان را آرام می کنيد؟
خ��دا خيلي به م��ن صب��ر داد. البت��ه مادر، 
خواهرهاي��م و خواهران ش��هيد ه��م كنارم 

بودند و دلداري ام مي دادند. 
همسرتان از عملياتي که مي رفتند و 
خطراتي که داشت، براي شما تعريف 

مي کردند؟
آقاجواد معموالً در خانه از كارهايش چيزي 
نمي گفت كه ما نگران ش��ويم. چند بار ديدم 
پاي شان زخمي شده است؛ يا از ماشين پرت 
ش��ده بودند يا باالي كوه رفت��ه بودند يا در 
كمين روي شان سنگ پرت شده بود. همان 
موقع كه پايش را گ��چ گرفتند كمي از قضيه 
درگيري همان موقع گف��ت و در باقي مواقع 

حرفي نمي زد. 
  

  خواهر شهيد 
از کودک�ي برادرتان چ�ه خاطراتي 

داريد؟
آقا جواد از بچگي خوش اخ��الق و  از دوران 
راهنمايي و سن نوجواني دنبال بسيج بودند. 
اوايل برادرم با حقوق 300هزار تومان سركار 
می رفت. مي گفتي��م اي��ن كار را ادامه نده، 
حقوقش كم است، اگر ازدواج كنيد و بچه دار 
ش��وي، كفاف زندگ��ي ات را نمي دهد، ولي 
خودش اين مسير را دوست داشت و آخر هم 
شهيد شد؛ باورتان مي شود با 300 هزار تومان 

كار مي كرد. 
چند برادر و خواهر هستيد و پدرتان 

شغل شان چيست؟
ب��ا آقاجواد م��ا پنج ب��رادر و خواه��ر بوديم. 
من چهار س��ال از ش��هيد كوچك ترم. پدرم 

بازنشسته اتوبوسراني بودند كه دو سال پيش 
به رحمت خدا رفتند. 

انگيزه رفتن برادرتان به بس�يج چه 
بود؟

جواد از زمان دانش آموزي و مدرسه بسيجي 
بود. از همان اول دوست داشت، بسيجي باشد 
و از كالس دوم دبستان به مسجد مي رفت و 

در مراسم عزاداري امام حسين علمدار بود. 
آقا ج�واد ب�ه ک�دام ش�هيد عالقه 

بيشتري داشتند؟
ما جواد را زياد نمي ديدم. هميشه مأموريت 
بود، ولي از موقعي كه حاج قاسم شهيد شدند، 
خيلي ناراحت بود. هميشه در مورد حاج قاسم 
حرف مي زد و گريه مي كرد. خصوصيات حاج 

قاسم را در كتاب ها و مجالت مي خواند. 
با توجه به درگيري اشرار با مدافعان 
امنيت، ش�ما نگران مي شديد و مانع 

رفتن شان نمي شديد؟
ما در جريان خيلي از مأموريت هاي آقاجواد 
نبوديم. به م��ا نمي گفت عملي��ات مي رود. 
مي دانست اگر بگويد شايد مانع شويم تا روزي 
كه جوادجان به شهادت رسيد. نمي دانستيم 
كجا مأموريت مي رود و در بسيج و سپاه چه 
كاری انج��ام می ده��د. با اينك��ه در زاهدان 
زندگي مي كنيم، نمي دانستيم منطقه كورين 
اش��رار مس��لح دارد. هر دفعه زنگ مي زديم 
كج��ا مأموريت هس��تي؟ مي گف��ت اطراف 
زاهدان. متأس��فانه اطراف ما امنيت ندارد و 
افرادي مثل برادر من و ديگر همرزمانش بايد 
جانفشاني كنند تا امنيت در اين مناطق نيز 

برقرار شود. 
خب�ر ش�هادت برادرت�ان را چطور 

شنيديد؟
صبح همان روز درگيري اش��رار با بچه هاي 
سپاه، بچه هاي خاله ام تماس گرفتند و گفتند 
از جواد خب��ری داريد؟ اگر ش��ماره ديگری 
داريد، بدهيد. شماره دادم و بعد گفتند تماس 
مي گيريم. چند نفر ديگر هم زنگ زدند. من 
شك كردم و دنبال خبر بودم تا اينكه همسر 
آقاج��واد زن��گ زد و گفت ج��واد پايش تير 
خورده است. كم كم فاميل منزل مان آمدند و 
متوجه شديم جواد شهيد شده است. همراه 
برادرم سه همرزم ديگر هم شهيد شدند و در 
يك روز چهار پيكر را تشييع كرديم، اما اجازه 

ندادند پيكرها را ببينيم. 
از وقتي برادرم شهيد ش��د، بچه هايش خانه 
ما ماندند. باور ندارند پدرش��ان برنمي گردد. 
مي گويند بابا مأموريت رفت��ه و برمي گردد. 
مش��اور گفت به بچه ها بفهمانيد پدرش��ان 
برنمي گ��ردد، منتظ��ر نباش��ند. چ��ون 
منتظرماندن بيشتر روي شان فشار مي آورد. 
جواد هميشه به ش��وخي مي گفت: »شهيد 
نمي ش��وم.« خيلي حرف ش��هادت را جدي 
نمي گفت كه ناراحت نش��ويم. كاش سعادت 
شهادت ديرتر نصيبش مي شد تا بچه هايش 

بيشتر وجودش را درك مي كردند. 
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