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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

مي گفت مادر جان! بايد به جبهه برويم 
و االن به حضور ما نياز دارند، اسلام به 
خون نياز دارد و بايد جلوي تجاوز دشمن 
ايسلتاد. بعضي شلب  ها برف مي آمد و 
وقتي خبري از محمد نمي شد به کوچه 
مي رفتم و زير برف منتظر مي ايستادم 
تا ببينلم محملد چله زمانلی مي آيد

جواني نابغه  
كه همه را متحير كرده بود

خاطره اي از مجاهدت فرماندهي کم سن و سال

  آرمان شريف
ابراهيم سام زاده اکنون در آستانه 80 
سلالگي قرار دارد، ولي هنوز خاطرات 
روزهاي جبهه در ذهنش پررنگ مانده 
است. سلام زاده با ذکر خاطره اي ما را 
با يكلي از اسلتعدادهاي خارق العاده و 
يكي از نيروهاي شجاع در دفاع مقدس 

آشنا مي کند. 
   

زمستان سال ۶۰ در گیالنغرب مستقر بودیم و 
من که ۳۹ ساله بودم،  به دستور شهید حمید 
پادار - که همانجا به درجه رفیع شهادت نائل 
گشت -  به مسئولیت ارکان گردان منصوب 
شدم. با یک وانت تویوتا کارم تأمین نیازهاي 
واحد و گاه حمل شهید یا مجروح بین شهر 
تخلیه شده گیالنغرب و محل استقرار نیروها 

بود. 
مناطق��ي که م��ن در رف��ت و آم��د بودم، 
کوهس��تاني و خاکي و عمدتاً از سوی سپاه 
و ارتش احداث شده بود. هنگام رفت و آمد 
در جاده ها گاهي با جواني موتورسوار مواجه 
مي ش��دم که س��وار یک موت��ور قرمزرنگ 
پرشي حرکت مي کرد و حدود ۱۶، ۱۷ سال 
سن داش��ت و چون صورتش هنوز ریش و 

سبیل در نیاورده بود، من از دیدن مکرر او در 
جاده ها ناراحت مي شدم و با خود مي گفتم 
این بچه هم عش��ق موتور س��واري اش او را 
اینجا آورده. ب��ا اینکه لب��اس رزم و پوتین 
سربازي پوشیده بود، ولي باورم نمي شد که 

او رزمنده باشد. 
ی��ک روز که با مس��ئول تدارکات مش��غول 
صحبت بودم دوباره آن جوان با موتور پرشي 
قرمز رنگش پیدایش شد، رو کردم به مسئول 
ت��دارکات و گفتم، این بچه ه��م جایي بهتر 
از اینجا ب��راي بازي پیدا نکرده که مس��ئول 
تدارکات با شنیدن حرف هاي من به چشمانم 
زل زد و گفت: مگر آقا پرویز را نمیشناس��ي؟ 
صبر کن تا او را به تو معرفي کنم. او فرمانده 
س��ه مقر خمپاره ۱۲۰ با بیش از۳۰پرسنل 
اس��ت که همه آنها باالي ۲۰سال سن دارند 
و مقره��اي تحت فرمانده��ي اش در همین 
کوه هاي اطراف است و او مدام در بین مقر ها با 
همین موتور در رفت و آمد است. همچنین او 
نابغه هدف گیري با خمپاره نیز هست و هرجا 
در هدف گیري مشکلي پیش بیاید سراغ آقا 

پرویز مي آیند. 
من از شنیدن این حرف ها همینطور مات و 
مبهوت مانده بودم. گفتم این کارها را این بچه 

انجام می دهد؟ گفت: بله. آقاپرویز اوایل جنگ 
قاچاقي به جبهه آمده و مسئوالن سپاه هم به 
خاطر س��ن پایینش از پذیرش او خودداري 
کرده  و خواسته اند به شهر خود بازگردد، اما 
پرویز پنهاني از بازگشت امتناع کرده و خود 
را به خط مقدم رسانده اس��ت. چند روزي را 
پنهاني گذرانده و در نهایت خودش را به یک 
مقر خمپاره ارتش رس��انده و با گریه و زاري 
از آنها خواس��ته که اجازه دهند چند روزي 
مهمانشان باشد، ولی در عوض کارهاي مقر 

را انجام  دهد. 
نظامي ها هم دلش��ان به حال او مي سوزد و 
مي گویند، قبول مي کنیم چند روز مهمان مان 
باشي، به شرطي که از چشم فرماندهان مخفي 
شوي و سپس با پاي خودت مقر را ترک کني. 
آقا پرویز خیلي زود فنون ش��لیک خمپاره را 
فرا مي گیرد و موجب تعجب مس��ئوالن مقر 
مي شود. سرانجام مس��ئول مقر، آقاپرویز را 
به فرمانده س��پاه معرفي مي کنن��د و به آنها 
مي گوید که او یک خمپاره زن قهار است و به 

خوبي مي تواند انجام وظیفه کند. 
فرمانده س��پاه منطقه هم پ��س از آزمایش 
متوجه مي ش��ود که پرویز در هدف گیري و 
شلیک خمپاره یک نابغه اس��ت. او را به یک 

پایگاه خمپاره معرفي مي کنند و به این ترتیب 
کار خود را شروع مي کند و خیلي زود موجب 

تعجب فرماندهان مي شود. 
حال مش��کل اصلي کمبود مهم��ات بود که 
پرویز را آزار می داد و او را وادار به چاره اندیشي 
مي کند. خمپاره نزد دشمن فراوان است، ولي 
ما مهمات نداش��تیم تا جواب آنها را بدهیم. 
پرویز برای حل این مس��ئله ب��ه همراه چند 
نفر دیگر ش��بانه خود را به انبارهاي مهمات 
دشمن مي رس��اند و بدون سروصدا مهمات 

دشمن را بار مي زند. 
پس از مدتي این برنامه کاري ش��ان مي شود 
و مهمات ربوده ش��ده بین مقرهاي خمپاره 
تقس��یم می ش��ود. به این ترتی��ب پرویز به 
فرماندهي س��ه مقر خمپاره ۱۲۰ منصوب و 
با حدود ۳۰ نفر پرسنل و با آن موتور پرشي به 

کار خود ادامه مي دهد. 
چند روز بعد براي انجام کار در سنگر تدارکات 
با چند نفر مشغول صحبت بودم که ناگهان 
پرده سنگر کنار رفت و آقاپرویز وارد شد. همه 
به پاي او بلند شدیم و او با تک تک حضار که 
پرس��نل تحت فرماندهي او بودند، صحبت 
کرد و با ابهت خاصي گفت همه برادرها س��ر 

کارشان بروند. 

پسرم 2 ماه قبل از پوشيدن لباس روحانيت جامه شهادت بر تن كرد
گفت وگوي »جوان«  با مادر شهيد »محمد خوش نيت مطلق« از شهداي روحاني دفاع مقدس

دوران کودکي شلهيد در چه فضايي 
سپري شلد و ايشلان در خانه چطور 

بچه  اي بودند؟
من چهار فرزند داش��تم و محم��د فرزند اول 
خانواده ب��ود. محمد از هم��ان دوران کودکي 
بچ��ه عجیبي بود و با قرآن س��روکار داش��ت. 
احترام زی��ادي ب��ه بزرگ ترها و پ��در و مادر 
مي گذاشت. خیلي بچه صبوري بود، فکر کنم 
۱۰ سال بیشتر نداش��ت که بچه هاي محل را 
در خانه جمع مي کرد و برایش��ان جلسه قرآن 
مي گذاش��ت. در عزاداري هاي مح��رم پرچم 
تهیه مي کرد و مي گفت براي نذري غذا درست 
کنید. ارادت زیادي به ائمه و حضرت زهرا)س( 
داشت. من مي دیدم از همان کودکي این بچه 
چه ایمان قوي اي دارد. تمام فامیل می گفتند 
این بچه چیز دیگري بود و با بقیه فرق داشت. 
شما چقدر روي تربيت شان کار کرده 

بوديد؟
خان��واده  م��ا مذهبي هس��تند، ول��ي محمد 
خودجوش تمام این کارها را مي کرد. از همان 
کودکي خیل��ي بچ��ه آرام و درس خواني بود 
و از وقتي اقوام و بس��تگان در خانه مان جمع 
مي شدند، دوست داش��ت چیزي مثل عمامه 
دور سرش بپیچد و پارچه اي هم مثل عبا روي 
ش��انه اش بیندازد و براي همه سخنراني کند. 
همه هم جم��ع و از دیدن محمد خوش��حال 
مي ش��دند. در فامیل همه محمد را دوس��ت 
داش��تند و احترام زیادي برای��ش قائل بودند. 
وقتي محمد کوچک بود و در خانه مان جلسه 
برگزار می شد، مي رفت گوشه خانه مي نشست، 
عبایي روي ش��انه اش مي انداخت و سخنراني 
مي کرد، ما مذهبي بودیم، ولي کسي را معمم 
نداشتیم. جلوي عکس امام مي ایستاد، روضه 
مي خواند و س��ینه م��ي زد. عجی��ب از همان 
کودک��ي به ای��ن مس��ائل عالقه داش��ت. در 
۱۵ س��الگي با یکي از دوس��تانش به جلسات 
قرآني مي رف��ت که تأثیر زی��ادي در آگاهي و 
روشني پسرم داشت. وقتي بزرگ تر شد، براي 
امام خمیني )ره( هم��ه کار  کرد. بي اندازه امام 
را دوست داشت. روزي که امام مي خواست از 
فرانسه بیاید در بیمارستان بستري شده بود. 
نمي دانید چ��ه کار مي کرد تا از بیمارس��تان 
مرخص شود. مي گفت من باید از بیمارستان 
بروم و در نهایت ما هم مجبور شدیم محمد را از 

بیمارستان مرخص کنیم. 
در دوران مبلارزات انقابلي هم فعال 

بودند؟
بله. در منطقه سرچشمه تهران خیلي فعالیت 
مي کرد. یکبار در حین فعالیت هایش به زمین 
مي خورد و شیش��ه داخل پایش مي رود و من 
خیلي نگرانش مي شدم. از همان زمان تحصیل 
در مقطع دبیرستان هم فعالیت انقالبي مي کرد 
و با گروه هاي سیاسي درگیر مي شد. زماني که 
جنگ شروع شد، گفت من باید به جبهه بروم و 
نمي توانم در خانه بمانم، ناراحت شدم و گفتم 

نرو. گفت نمي تواند به جبه��ه نرود، مي گفت 
ما باید برویم و به همین خاط��ر درس را کنار 
گذاشت. آن زمان براي طلبگي در حوزه آقاي 
مجتهدي درس مي خواند، ولي بعد که جنگ 
شد درس هایش را رها کرد. یک حجره داشت 
که با دوس��تانش در آن زندگي مي کرد. دیگر 
جبهه رفتن هایش از همان اول جنگ ش��روع 
شد. چهار، پنج سال مداوم در جبهه ها حضور 
داش��ت و مي رفت و مي آم��د. وقتي که جنگ 
شروع شد، خیلي به منطقه می رفت و کمتر به 
خانه مي آمد. یک مدت هم به عنوان خبرنگار 
از جبهه گزارش تهیه مي کرد. مدتي هم براي 
لبنان نی��رو جمع مي کرد. در ام��ور مربوط به 
جبهه فعالیت خیلي زیادي داشت. محمد در 
۲۰ سالگي به شهادت رس��ید و در شهادتش 
آقاي ناطق س��خنراني کردند و گفتند: محمد 
در این سن و سال مثل یک مرد ۶۰ ساله پخته 

رفتار مي کرد. 
رفتن به حوزه انتخاب خودشان بود؟

بله. انتخاب خودش بود، ولي من مخالف بودم. 
دلم مي خواست درس بخواند و دانشگاه برود، 
اما خودش خیلي حوزه رفتن را دوست داشت. 
یک روز به من گفت مي خواهم به حوزه بروم، 
ولي مادرجانم دوس��ت ندارد! گفتم درست را 
بخوان بعد ب��رو، اما قبول نک��رد. در حوزه هم 

خیلي فعال بود.
 آيت اهلل بهشلتي که شلهيد شلد در 

سرچشمه چه کار مي کرد؟
 در حزب جمهوري بود و با شهید بهشتي دیدار 
داش��ت. اصاًل نمي نشس��ت و خیل��ي فعالیت 
مي کرد چند ماه قبل از شهادتش قرار بود در 
نیمه ش��عبان در حوزه عمامه گذاري کند که 

قسمتش نشد. 
اهل مطالعه و کتاب  خواندن بودند؟

آنقدر غرق فعالیت هاي جبهه بود،  زماني که به 
حوزه مي رفت باز هم دنبال کارهاي جبهه بود. 
براي اعزام ثبت نام مي ک��رد و کارهاي مربوط 
به جبهه را انجام م��ي داد. وقتي وصیتنامه اش 
آمد، نوشته بود پنج سال برایم نماز بخوانید و 
روزه بگیری��د. در صورتي که نم��از و روزه اش 
ترک نمي شد. حاج آقا عبدالحمید مقدسیان 
از جانبازان دفاع مقس دوست صمیمي پسرم 
بود. دو س��ال پیش ب��ه رحمت خ��دا رفت و 
همیشه به من مي گفت، ش��رمنده ام. خیلي با 
محبت و خالص بود. ق��رار بود به همراه محمد 
با همدیگر به مک��ه بروند، ول��ي محمد گفته 
بود، من کارهاي مهم تري دارم و باید به جبهه 

بروم. 
با توجه به اينكه محمد فرزند اول تان 
بلود، شلما نگلران فعاليت هايلش 

نبوديد؟
چرا، خیلي نگرانش مي شدم. همه اش مي گفت 
از چه چیزی مي ترسي مامان جان! با احادیثي 
از حضرت علي)ع( مي خواس��ت، آرامم کند، 
ولي من خیلي نگرانش بودم. مي گفت توکل 

به خدا کن و ایمانت را قوي کن. حرف هایش 
برایم درس بود. در جبهه هم با ش��هید همت 
رفت و آمد داش��ت و در ق��رارگاه خاتم االنبیا 
بود. مي گفت مادرجان! بای��د به جبهه برویم 
و االن به حضور ما نیاز دارند، اس��الم به خون 
نیاز دارد، باید جلوي تجاوز دش��من ایستاد. 
بعضي ش��ب  ها برف مي آمد و وقتي خبري از 
محمد نمي ش��د، به کوچه مي رفتم و زیر برف 
منتظر مي ایستادم تا ببینم محمد چه زمانی 
مي آید. شب هاي زیادي من خواب نداشتم تا 
محمد به خانه بیاید. گاهي بیرون از خانه هم 
که مي رفت، مي گفت اینجا که جبهه نیست، 
نباید نگران باشي. من را س��رزنش مي کرد و 
مي گفت این نگراني ها خوب نیس��ت. من هم 
که دست خودم نبود و فقط اشک مي ریختم. 

مخصوصاً آن زمان منافقی��ن در خیابان افراد 
را ت��رور مي کردند و نگراني ه��اي من تمامي 
نداش��ت. محمد خیلي ش��جاع، روشنفکر و 

خوش اخالق بود. 
پلس بلراي شهادت شلان آمادگلي 

نداشتيد؟
اصاًل، من جوان بودم و خیلي گریه  مي کردم و 
محمد به من مي گفت، دوس��تي ات براي خدا 
باش��د و نگران چیزي نباش. عالق��ه عاطفي 
عجیبي بین مان بود. چون من خیلي حساس 
بودم و عالقه زیادي به محمد داش��تم و وقتي 
مي خواس��ت ب��ه جبهه ب��رود، گری��ه و زاري 
مي کردم، هر وقت به خانه تلفن مي زد، سعي 
مي کرد من را آرام کند. خیلي اوقات در جبهه 
حضور داشت و به مي گفت، من مشهد هستم. 
م��ن بعدها فهمیدم مش��هد ب��ه معناي محل 
ش��هادت اس��ت و منظورش از مش��هد همان 
جبهه بوده اس��ت. خیلي زیرک و باهوش بود. 
پسر عموي محمد، محمود خوش طینت نیز 
در کربالي۵ شهید ش��د. از محمد چند سال 

کوچک تر بود. 
با توجه به عشلق و عاقه تان چگونه 

متوجه شهادت شان شديد؟ 
من خیلي نگران محمد بودم. قرار بود مردادماه 
انتخابات انجام ش��ود و محمد به خانه بیاید. 
قبلش زنگ زده و گفته ب��ود، مي آید. محمد 
۲۵ مرداد ۱۳۶۴ در فکه به ش��هادت رس��ید 
و درس��ت آن روز حالت عجیبي به من دست 
داده بود و خود من هم نمي دانستم چرا انقدر 
حس دلش��وره و نگران��ي دارم. منتظر محمد 
بودم و به کوچه مي آم��دم و مي رفتم تا ببینم 
محمد مي آید یا نه. در کوچه آقایي را مي دیدم 
که مي رفت و مي آمد و در همسایگان را مي زد. 
حس عجیبي به من دست داده بود و احساس 
مي ک��ردم اتفاقي افتاده اس��ت. م��ن آن مرد 
را ن��گاه مي کردم و مي دیدم که به س��رکوچه 
و ته کوچه م��ي رود و مي آید و با همس��ایه ها 
صحب��ت مي کن��د. از صحبت هایش فهمیدم 
از جبهه آمده اس��ت. آن روز از محمد خبري 
نشد و من تا صبح بیدار بودم و منتظر ماندم. 
تا صدایي مي ش��نیدم از پنجره حیاط را نگاه 
مي کردم تا ببینم محمد به خان��ه آمده یا نه. 
شب تا صبح اش��ک ریختم و منتظر ماندم تا 
صبح پدر شهید به سرکار برود و من به دنبال 
محمد بگ��ردم. حس مي ک��ردم اتفاقي براي 
محمد افتاده اس��ت. حالم خ��راب بود. همان 
صبح یکي از همس��ایه ها آمد و ب��ه من خبر 
شهادت محمد را داد. راهش را دوست داشتم، 
ولي احساس مادري خیلي قوي هست و هیچ 
مادري نمي خواهد کوچک ترین اتفاقي براي 
فرزندش بیفتد. وقتي فهمیدم حالم خیلي بد 
شد و برایم س��خت بود. محمد بچه مهربان و 
باایماني بود و هر وقت که دل��م مي گیرد با او 

صحبت و درد دل مي کنم. 

  احمد محمدتبريزي
شهيد روحاني محمد خوش نيت مطلق در 25 مرداد 1364 در سن 20 سالگي در فكه به شهادت 
رسيد. جواني فعال و آگاه که از اولين روزهاي جنگ در جبهه حضور داشت و زندگي اش را وقف 
جبهه کرده بود. شهيد خوش نيت تاپايان مقطع کارداني در رشته حوزوي درس خوانده بود و 
چند ماه به عمامه گذاري اش نمانده بود که به شهادت رسيد. شلهادت محمد براي خانواده و 
بستگانش بسيار سخت بود، چراکه جواني باايمان و خوش اخاق از ميان شان رفته بود. مادر 
شهيد، فاطمه بهنام مهر، عشق و عاقه زيادي به فرزندش داشلت و از زمان مبارزات انقابي 
شهيد، نگراني هاي مادرانه اش را داشت. مادر شهيد در گفت وگو با »جوان« صندوقچه خاطراتش 

را برايمان باز کرد و با عشقي وصف نشدني از محمد و مهرباني هايش گفت. 

بي اندازه امام را دوست داشت. روزي 
که امام مي خواست از فرانسه بيايد در 
بيمارستان بستري شده بود، نمي دانيد 
چه کار مي کرد تا از بيمارستان مرخص 
شود. مي گفت من بايد از بيمارستان 
بروم و در نهايت ما هم مجبور شديم 
محمد را از بيمارسلتان مرخص کنيم 
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