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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.
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اي کاش مي شد در خلوت ش��ب، براي یک بار هم که 
شده به س��رود پر از درد من گوش فرا دهي، در اعماق 
قلبم در کوچه پس کوچه هاي وجودم قدم بگذاري و 
احساسم را درک کني. پدر جان! از من خواسته اند نامه 
بنویسم و حرف هاي خود را که در قلب کوچکم خاموش 
مانده به تو بگویم اما اگر چندین هزار ورق را سیاه کنم باز 
هم پاره کوچکي از قلبم را هنوز باز نکرده ام و حرف هایي 
در وجودم است که تمام شدني نیست. نمي دانم این 
حرف هایي را که در قلب کوچکم قرار گرفته است چگونه 
بازگو کنم، به چه کسي بگویم که چه ُگلي را از دست 
داده ام، به چه کسي بگویم پدرم در بلندترین قله زندگي 
دستانم را رها کرد و به تنهایي به آسمان پَر کشید. پدرم! 
وقتي تو رفتي دلم گرفت، آخر با تو مي شد به پیشواز 
صنوبرها رفت و پرستوها را تا دیاري دور بدرقه کرد. با 
تو مي شد تا آن س��وي پرچین دل ها کوچید و عشق 
خدایي را زیباتر دید. با تو دلم آرامش غریبي داشت، در 
انتظار تو روزهاي با تو بودن را احساس کنم و از نگاه گرم 
و پُر عطوفتت، نگاه سرد افسرده ام را لبریز سازم. در نیمه 
شب هاي باراني کوچه هایي را که روزي با تو در آن قدم 
مي زدم و کالم سرخ تو را که روي دیوارها نقش بسته 
بود مي نگریستم. اینک با نغمه هاي تنهایي پشت سر 
مي گذارم و خاطراتت را مرور مي کنم، تو که پیرو آب و 
آیینه بودي و به شوق پیوستن به دریا از کویرهاي تفته 

بیهودگي کوچیدي.
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    احمد محمدتبريزي
قاب هاي زي�ادي در تاريخ دفاع مق�دس ماندگار 
ش�ده اند. يكي از اين قاب ها به چه�ره معصومانه 
جواني که اس�لحه اي هم اندازه خودش را به دست 
گرفته و س�ينه خيز در ح�ال حرک�ت از گل و الي 
 است، مربوط مي شود. اين عكس در اسفند 1359 
در مسجد سليمان گرفته ش�ده و تا به امروز بارها 

چاپ شده است.
         

   نماد مقاومت و شجاعت
اما این نوجوان کیس��ت و چه سرنوش��تي داشته است؟  
نوجوان داخل عکس حسن جنگجو نام دارد که چهره اش 
به نمادي از مقاومت، شجاعت و ایستادگي جوانان ایراني 
در دفاع مقدس تبدیل شد. بعضي نام هاي خانوادگي چقدر 
برازنده صاحبانش هستند. حس��ن واقعاً یک جنگجوي 
شجاع و دلیر بود که بدون هیچ ترسي به دل دشمن مي زد 
و از چیزي ابایي نداشت. در عمق نگاه نافذ این جوان اثري 

از ترس دیده نمي شود. او با تمام حواسش به روبه رو نگاه 
و پشت سر سایر نیروها به آرامي حرکت مي کرد. شهید 

جنگجو به نمادي از دلیري یک نسل تبدیل شد. 
شهید حسن جنگجو سه سال بعد از به ثبت رسیدن این 
تصویر، در عملیات خیبر مفقوداالثر شد. هیچ کس خبري 
از او نداشت و خانواده اش در بي اطالعي محض از سرنوشت 
فرزندشان بودند. آنها به امید اینکه حسن به اسارت دشمن 
درآمده است، سال ها منتظر بازگشت عزیزشان بودند. این 
انتظار به قدري براي خانواده س��خت بود که پدر در سال 
1370 به رحمت خدا رفت و مادر نیز در روز تشییع پیکر 
فرزندش دار فاني را وداع گفت. پس از سال ها بي خبري در 
سال 1396، پیکر شهید جنگجو تفحص شد و خانواده اش 
پس از 408 ماه چشم انتظاري، پیکر حسن عزیز را دیدند. 

   يار چمران
در روزهایي که با نام و یاد ش��هید مصطفي چمران گره 
خورده است، بي مناسبت نیست تا از شهید حسن جنگجو 
یاد کنیم. رزمنده اي 20 س��اله که به خاطر چهره و جثه 

کوچکش با سماجت وارد گروه ش��هید چمران شد و در 
عملیات هاي فتح المبین، مسلم بن عقیل و والفجر4 بارها 

جنگید و مجروح شد. 
ش��هید جنگجو متول��د 1339 بود و چ��ون جثه خیلي 
کوچکي داش��ت، وقتي براي اعزام به پایگاه بسیج رفته 
بود، به او مشکوک ش��ده بودند که نکند شناسنامه مال 
خودش نباشد. حسن هم برگش��ته بود خانه و مادرش را 
با خودش ب��رده بود تا ضمانتش را کن��د. به دلیل همین 
ریزنقشي و کوچکي جثه به حسن لقب حسین فهمیده 

آذربایجان را داده اند. 
 مدتی در جهاد س��ازندگي خدمت مي کن��د اما هنوز دو 
ماه از شروع کارش در جهاد نگذش��ته بود که نمي تواند 
تحمل کند و همراه چند نفر از دوستانش به غرب مي رود 
و بعد از گذراندن ی��ک دوره 10 روزه آمادگي دفاعي در 
مسجد سلیمان به گروه ش��هید چمران منتقل مي شود. 
به خاطر جثه کوچکش اول به آشپزخانه مي رود اما بعد 
از اینکه شهید چمران او را مي بیند و با توانایي هاي رزمي 

و عالقه اش براي دفاع از کش��ور آشنا مي شود، با ضمانت 
خودش او را به خط مقدم مي برد و در جنگ هاي نامنظم 
ش��رکت مي دهد. بعدها به خانواده شهید گفتند شهید 
چمران، حسن را مثل پسر خودش دوست داشت و به همه 
مي گفت: »بو منیم باالمدي« یعني این بچه من اس��ت. 
بعد از شهادت دکتر چمران هم حسن به لشکر عاشورای 

گردان امام حسین)ع( ملحق شد. 
روز دقیق ش��هادت حسن مشخص نیس��ت. به خانواده 
گفته اند احتماالً در هفتم اس��فند شهید ش��ده است اما 
شهادتش در دهه اول اسفند 62 در عملیات خیبر قطعي 
است. شهید جنگجو و سایر همرزمانش در جزیره مجنون 
در محاصره دشمن قرار مي گیرند و به شهادت مي رسند. 

شهید جنگجو در وصیتنامه اش احتمال مفقوداالثري اش 
را داده و خطاب به خانواده اش نوش��ته ب��ود که احتمال 
دارد من شهید شوم و پیکرم برنگردد. من به شما وصیت 
مي کنم اگر دلتنگ ش��دید ب��ه جاي مزار من، س��ر مزار 

شهداي دیگر بروید. 

  عليرضا محمدي
شهيد غالمعلي بيدي هرچند جزو شهداي خطه 
کردستان به شمار مي رود، اما اصالتاً اهل سبزوار 
بود. او ک�ه در دوران دفاع مقدس به کردس�تان 
رفت تا با ضد انقالب و متج�اوزان بعثي بجنگد، 
با دختر يكي از پيشمرگان مسلمان ُکرد ازدواج 
کرد و همانجا ماندگار شد. شهيد بيدي در جبهه 
کردستان س�مت هاي مختلفي چون فرماندهي 
يك�ي از گردان هاي تي�پ ب�وکان را تجربه کرد 
و بارها ت�ا مرز ش�هادت پيش رف�ت. عاقبت در 
عمليات والفجر 9 در تاريخ 1364/12/13 در منطقه 
عملياتي پنجوين عراق به شهادت رسيد. از او يک 
دختر و يک پس�ر به ي�ادگار مانده اس�ت که در 
گفت وگو با سميه بيدي دختر شهيد، برگ هايي از 
خاطرات اين شهيد را تقديم حضورتان مي کنيم.

   
  مجروح انقالب

پدرم متولد سال 1337 بود و هنگام انقالب 20 سال 
داشت. مثل خیلي از جوان هاي آن دوران در تظاهرات 
و راهپیمایي علیه رژیم ش��اه شرکت مي کرد و در این 
مسیر بس��یار فعالیت داش��ت. تا جایي که در یکي از 
راهپیمایي ها از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 
او را مخفیانه به منزل یکي از علم��ا بردند و آنجا پاي 
پدرم را عمل  کردند. در این زمان چیزي به بازگش��ت 
امام خمیني از تبعید نمانده بود. وقتي پدرم خبر آمدن 
حضرت امام)ره( را شنید، خودش را به فرودگاه مهرآباد 
 رساند و آنجا ماند. آن قدر ماند تا اینکه از فرط خستگي 
و فشاري که به پایش  آمد، براي بار دوم در بیمارستان 
بس��تري  ش��د. پدرم در همان اولین ماه هاي حضور 
حضرت امام در ایران  به عنوان یکي از محافظان ایشان 
در بیت امام پاسداري  کرد. بعد از تشکیل سپاه هم به 
عضویت آن در  آمد و سال 1360 همراه سردار شهید 
ناصر کاظمي به کردستان  آمد. چند سال بعد جانباز 

انقالب شهید دفاع مقدس شد. 
  آشناي غريب

آشنایي پدر و مادرم به اوایل دفاع مقدس برمي گردد. وقتي 
پدرم براي حضور در جبهه هاي دفاع مقدس به سنندج 
مي آید، با پدربزرگم که از پیش��مرگان مسلمان کرد بود 
آشنا مي شود. چون بابا در شهر سنندج غریب بود، چند 
باري به خانه پدربزرگم مي رود و آنجا مهمان مي شود. در 
همین رفت و آمدها با مادرم آشنا مي شود و رفته رفته این 

آشنایي به جایي مي رسد که آنها با هم ازدواج مي کنند.
 پ��در و م��ادرم از هم��ان س��ال هاي 60، 61 زندگي 
مشترکشان را آغاز مي کنند و این زندگي تا اواخر سال 
64 که بابا به شهادت رسید ادامه پیدا مي کند. ماحصل 
ازدواج شان یک پسر و یک دختر مي شود. البته به دلیل 
کار پدرم که مرتب به مأموریت مي رفت، هر کدام از ما 
بچه هاي خانواده در یک شهر به دنیا آمده ایم. من  سال 
63 در شهرري به دنیا آمدم و بعد از چند جابه جایي، 
دوباره به سنندج برگشتیم و تا زمان شهادت بابا در این 

شهر ماندگار شدیم. 
  ماشين بيت المال

پدرم به عنوان یک رزمنده پاسدار در مدت حضورش در 
کردستان سمت هاي مختلفي را تجربه کرده بود. ایشان  
مدتی فرمانده یکي از گردان هاي تیپ بوکان بود و در 
مقطعي دیگر فرماندهي یکي از گردان هاي تیپ مریوان 
را برعهده داشت. مدتی هم در یگان حفاظت بود و نهایتاً 
فرماندهي یگان لجستیک سپاه کردستان را برعهده 
گرفته بود. مادرم مي گوید پدرم آن قدر در استفاده از 
امکانات بیت المال حساس بود که حتي اجازه نمي داد 
من که همسرش بودم س��وار ماشین سپاه شوم. چون 
پدرم مسئول لجستیک بود، یک ماشین به او تحویل 
داده بودند اما پدرم اجازه نمي داد مادرم سوار آن ماشین 
شود و از او مي خواست پیاده به خانه مان برود تا مبادا از 

اتومبیل سپاه استفاده شخصي صورت گیرد. 
  آخرين شب

زماني که پدرم به ش��هادت رسید، من خیلي کوچک 
بودم. یک سال و هشت ماه داشتم. بنابراین خاطرات 
زیادي از او به یاد ندارم. روزي از مادرم درباره آخرین 
لحظه هاي حیات پدرم سؤال کردم که گفت: »پدرت 

ش��ب آخر تا نزدیکي هاي صبح مشغول نماز و تالوت 
قرآن و راز و نیاز بود. لحظاتي قبل از نیمه شب، پیش 
من آمد و گفت امشب، آخرین شبي است که کنار شما 
هستم. وصیت هایي دارم. س��عي کن بعد از شهادتم، 
به آنچه گفته ام عمل کن��ي. آرام حرف هایش را زد و 
حتي ساعت شهادت خودش را هم گفت. بعدها که از 
همرزمانش در مورد ساعت شهادتش پرسیدم، دقیقاً با 

ساعتي که پدرت گفته بود، مطابقت داشت.«
شبي که پدرم براي آخرین لحظات کنار خانواده بود، 
تمام آن ش��ب را به راز و نیاز پرداخت��ه و تنها یکي دو 
ساعت خوابیده بود. گویا بابا همان شب خواب شیریني 
مي بیند و بعد از بیدار شدن به مادرم مي گوید بشارت 
شهادتش را گرفته است. بابا قبل از رفتن غسل شهادت 
مي کند و چون مي دانست آخرین لحظات عمرش را 

س��پري مي کند، پیش م��ادرش )مادربزرگم آن 
موقع پیش ما زندگي مي ک��رد( مي رود و او 

را در آغوش مي گی��رد و از او حاللیت 
مي طلبد. بعد از خانه خارج مي شود 

و دیگر برنمي گردد. 
  کيلومترها دورتر

بعد از ش��هادت بابا، پیکرش را 
به س��بزوار انتقال دادند. پدرم 
اهل خراس��ان بود و به همین 

دلیل پیکرش را ب��ه آنجا بردند و 
دفن کردند. بعد از ش��هادت بابا، م��ادرم در همین 

سنندج ماند و ما بچه هاي خانواده هم در همین شهر 
بزرگ ش��دیم. االن خانه ما در ش��هر س��نندج است. 
هر س��ال تابس��تان براي زیارت مزار پدرم به مشهد 
مي رویم. در یکي از این س��فرها، غروب وقتي از مزار 
پدرم برمي گشتیم، حال و هواي عجیبي داشتم. درد 

بي پدري را با همه وجودم احساس مي کردم. 
تصاویر پدرم را مدام در ذهنم م��رور مي کردم. خیلي 
دلتنگ بودم. آن شب زودتر از شب هاي دیگر خوابیدم. 
نیمه هاي شب در خواب دیدم پدرم پیشم آمده است. 
چون عکس ه��اي او را قباًل دیده بودم، او را ش��ناختم. 
کنارم نشس��ت و مرا بوس��ید و گفت دخت��رم، من را 
مي شناسي؟ گفتم بله، شما پدر من هستید. گفت از کجا 
فهمیدي؟ گفتم هم عکس هاي شما را قباًل دیده ام، هم 
بوي محبت پدري را از وجود شما استشمام کردم. اشک 
در چشمان هر دو نفر ما حلقه زده بود. گفتم پدر جان! به 
ما گفته اند شما شهید شده اي، اما شما که زنده اي. گفت 
دخترم مگر نشنیده اي که مي گویند شهدا زنده هستند. 
این یک شعار نیست بلکه حقیقت است. پدرم در خواب 
حتي سراغ یاسر برادرم را هم گرفت، در حالي که یاسر 

زمان شهادت پدرم هنوز به دنیا نیامده بود. 
  شيرزني به نام مادر

به نظر من اگر ما بخواهیم صرفاً به جهاد رزمنده ها در 
جبهه هاي دفاع مقدس بپردازیم، در حق همسران و 
مادران شان ظلم کرده ایم. مادرم زمان شهادت بابا، یک 
زن بسیار جوان بود که یک دختر یک سال و چند ماهه 
داشت و فرزند دیگرش را هم باردار بود. ایشان بعد از 
شهادت بابا دست مرا گرفت و به سنندج آمد و در خانه 
پدري اش ساکن شد و همانجا هم برادرم را به دنیا آورد. 
واقعا این شیر زن به سختي من و برادرم را بزرگ کرد و 

در این راه سختي هاي زیادي کشید. 

وقتي پدرم براي حضور در جبهه هاي دفاع 
مقدس به س�نندج مي آيد، ب�ا پدربزرگم 
که از پيش�مرگان مس�لمان کرد بود آشنا 
مي ش�ود. چ�ون باب�ا در ش�هر س�نندج 
غريب بود، چن�د باري به خان�ه پدربزرگم 
مي رود و آنج�ا مهمان مي ش�ود. در همين 
رف�ت و آمده�ا ب�ا مادرم آش�نا مي ش�ود

م�ادرم زمان ش�هادت بابا، ي�ک زن جوان 
بود ک�ه يک دخت�ر يک س�ال و چند ماهه 
داش�ت و فرزند ديگرش را هم ب�اردار بود. 
ايشان بعد از ش�هادت بابا دست مرا گرفت 
و به سنندج آمد و در خانه پدري اش ساکن 
ش�د. همانجا ه�م ب�رادرم را به دني�ا آورد

جانباز انقالب شهيد دفاع مقدس شد 
خاطراتي از شهيد غالمعلي بيدي در گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد
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دلنوشته دختر شهيد

براي شهيد حسن جنگجو که تصويرش تبديل به نماد مقاومت يک نسل شده است


