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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

روايت يک راوي

مدافع روزهاي مقاومت خونين شهر در بستر بيماري است
سيدصالح! براي تاريخ از دالوري هايت بگو 

 احمد محمدتبريزي
عادت نداريم قهرمانان دف��اع مقدس را روي 
تخت بيمارستان ببينيم. دوست داريم هميشه 
آنها را مثل سال هاي جواني سرحال و شاداب 
تصور كنيم كه چطور مقابل لشكرهاي زرهي 
دشمن ايستادگي مي كنند. دلمان نمي خواهد 
آن قاب هاي ماندگار از سربازان شجاع خميني 
را با هيچ چيز ديگري عوض كنيم. تك تك آن 
تصاوير بازگوكننده داستان مقاومت يك ملت 
با دست هاي خالي در برابر ارتشي مجهز شده 
از تسليحات غرب و شرق اس��ت. آن فرهنگ 
ش��جاعت و مقاومت حاال به يك سند افتخار 
تبديل شده است. سندي كه مي توان تا پايان 
تاريخ به آن خيره شد، باليد و از مطالبش درس 
گرفت.  در مناطق عملياتي چي��زي كه زياد 
وجود داشت شجاعت و فداكاري بود. خميرمايه 
نيروها را مردانگي س��اخته بود و انگار هنگام 
تقسيم ويژگي هاي مثبت انس��اني كسي جا 
نمانده بود و همه سهمي برده بودند. آن روزها 
س��يدصالح موس��وي هم عزم جزم كرده بود 
تا مدافع س��رزمين مادري و زادگاهش شود. 
نتوانست دس��ت روي دس��ت بگذارد و ببيند 
كوچه  پس كوچه هاي شهرش زير پوتين هاي 

سربازان بيگانه مچاله شود. 
پس براي دفاع از خرمشهر همراه اكيپي 400 
نفره راهي خط مقدم مي شوند. هنوز روزهاي 
اول مهر است و نبايد اجازه پيشروي به دشمن 
بدهند. بايد مثل شير جلويشان بايستند وگرنه 
دشمني كه به راحتي بيايد خرمشهر را بگيرد، 

فردا س��مت آبادان و خوزستان مي رود و نوك 
خنجرهايش را به س��مت تهران و ش��هرهاي 
ديگر خواهد گرفت.  س��يدصالح ب��ا آن بدن 
تركه اي و آماده جلوتر از همه مشغول دفاع از 
خرمشهر مي شود. لشكر 3 زرهي و تيپ هاي 
كماندويي 31 و 33 نيروي دريايي ارتش بعث 
عراق حمالت وحشتناكي را ترتيب داده اند. از 
زمين و زمان گلوله شليك مي كنند تا با ايجاد 
فضاي رعب و وحشت كس��ي تاب مقاومت و 
ماندن نداشته باش��د. اما آنها خبر ندارند اين 
رزمندگان باكي از گلوله و فش��نگ ندارند و تا 
آخرين قطره خونشان ايستادگي خواهند كرد. 
سيدصالح  در مصاحبه اي با سيدمرتضي آويني 
لحظات سخت دفاع از خرمشهر را بازگو مي كند. 
هنگامي كه او و ش��هيد بهنام محمدي راد در 
گوش��ه اي پناه گرفته بودند و باران سربي كه 

بر زمين مي باريد را تماشا مي كردند حتي آبي 
هم براي خوردن نداشتند. بعثي ها آب شهر را 
قطع كرده بودند و جز آب هاي مانده در حوض 
خانه ها كه بوي لجن گرفته بود، رزمندگان آبي 

براي خوردن پيدا نمي كردند. 
سيدصالح و بهنام محمدي بعدازظهر 28 مرداد 
تير مي خورند. بهنام شهيد مي شود و سيدصالح 
از شدت جراحت از هوش مي رود. بيشتر اعضاي 
آن جمع 400 نفره ش��هيد مي شوند و آنها كه 
مي مانند زخم جراحت را به دوش مي كشند. 
موس��وي دليل عريان ش��دنش در آن عكس 
معروف را مي گوي��د:»روز دهم مهرماه جنگ 
در خرمشهر به حدي نزديك و تن به تن دنبال 
مي شد كه هر لحظه امكان اس��ارتمان وجود 
داشت و عراقي ها از اس��ير كردن يك سپاهي 
بسيار خوشحال مي شدند و بسيار به اين لباس 
اهانت مي كردند، تصميم گرفتم با تني عريان 
بجنگم تا در احتمال اس��ارتم مبادا بعثي ها از 
اسير كردن يك پاسدار خوش��حالي كنند. به 
ياد دارم آن روز آنقدر گلوله آر پي جي شليك 
كردم كه كمر عريانم سوخت.« خرمشهر پس 
از مقاومتي جانانه سقوط مي كند و دوباره آزاد 
مي ش��ود و آنها كه برگه هاي تاريخ سال 59 را 
ورق مي زنند از نقش مهم مدافعان خرمشهر در 
كند كردن آهنگ تهاجم دشمن و ايستادگي 
مقابل آنه��ا مي خوانند. با مقاوم��ت مدافعان 
خرمشهر دش��من بعثي متوجه سختي هاي 
جنگ شد. جواناني طرف حساب آنها بودند كه 
ترس برايشان معنايي نداشت و با آغوش باز از 

شهادتشان استقبال  كردند. گرچه صدام وعده 
فتح يك روزه خرمشهر، سه روزه خوزستان و دو 
هفته اي ايران را داده بود، اما با مقاومت مدافعان 
خرمشهر، اشغال تنها بخشي از خرمشهر 34 روز 
به طول انجاميد و تصرف آبادان نيز براي عراقي ها 

به رؤيايي دست نيافتني تبديل شد. 
حاال سيدصالح موسوي، همان جوان رعناي 
ديروز كه آرپي جي به دوش مي گرفت و به دل 
دشمن مي زد، ناخوش احوال است. روي تخت 
بيمارستان دراز كشيده و خاطرات آن روزهاي 
پرغرور را مرور مي كند. »صالح« بچه هاي جنگ 
كه به ش��كارچي تانك معروف شده بود، روي 
تخت بيمارس��تان افتاده و با رضا دشتي، علي 
موحد، جهان آرا و بهنام زندگي مي كند. خودش 
قباًل گفته بود: »بيش��تر وقتا دلم براي رفقاي 
جنگ تنگ مي شه. مي ش��ينم يه گوشه اي و 
گريه مي كنم. كار به كسي ندارم. هر جا باشه 
مي شينم و براشون اش��ك مي ريزم. باهاشون 

حرف مي زنم. اينجوري آروم مي گيرم.« 
دعا مي كنيم سيدصالح از تخت بيمارستان 
بلند ش��ود و با آن صداي گرم و لهجه جنوبي 
برايم��ان روايتگ��ري كند. برايمان س��خت 
است ببينيم سيدصالح آرام روي تخت دراز 
كشيده و قدرت تكلمش ضعيف شده است. 
»صالح« زودتر از روي تخت بلند شو و شرح 

دالوري هايت را بگو... 

از  س�يدصالح  مي کني�م  دع�ا 
تخ�ت بيمارس�تان بلن�د ش�ود و 
با آن ص�داي گرم و لهج�ه جنوبي 
برايمان روايتگري کند. »صالحي« 
زودت�ر از روي تخ�ت بلن�د ش�و 
و ش�رح دالوري هاي�ت را بگ�و...

8 6
1 7 5 6

7
7 5

1 9 2
4 8

2 3
6 5 9

6 2 1 9

867293541
249175863
531486729
486321975
192567384
375948216
923814657
718659432
654732198

 صغري خيل فرهنگ 
گلزار ش�هداي امامزاده محمد)ع( را بايد به 
نوعي بهشت زهرا)س( کرج بدانيم. امامزاده 
محمد و گلزار شهدايش را هر روز از نماي دور 
در مسير  منزل تا محل کار مي بينم و از همان 
داخل خودرو سالمي  عرض مي کنم اما اين بار 
تصميم گرفتم از نزديک آنجا را زيارت کنم. اين 
گزارش حاصل يک روز حضور در کنار امامزاده 
محمد)ع( و شهدای آرميده در جوارش است.

مزار امام��زاده محم��د از نوادگان امام موس��ی 
كاظم)ع( در محل��ه حصارك، يك��ی از مناطق 
قديمي  و پررفت و آمد كرج قرار دارد. برای رفتن 
به آنجا باي��د از كوچه ای به ن��ام همين امامزاده 
عبور كنيم. فضای اطراف امامزاده شبيه يك باغ 
بسيار زيبا است. در وسط اين باغ، گنبد الجوردی 
همراه با دو مناره كه از دور به خوبي ديده مي شود، 
چش��م نوازی مي كند. دور تا دور گنبد با عبارت 

»الاله االاهلل« تزئين شده و نمايي زيبا دارد.
ش��ايد بزرگ ترين گلزار شهدای اس��تان البرز 
همين جا باشد. تماشای پرواز كبوتران در صحن 
امامزاده احساس خاصی به انسان مي دهد. يكی 
از اهالی مي گويد: امامزاده غروب سه شنبه ها و 
پنج ش��نبه ها از ديگر ايام هفته شلوغ تر است و 
مردم با حضور در اينجا ضم��ن زيارت امامزاده 
محمد به مزار ش��هدا ك��ه فرزن��دان و عزيزان 
خودشان هستند، س��ر مي زنند. دعای توسل، 
دعای ندبه، زيارت آل ياس��ين، دعای كميل و 
برخی مراسم ديگر هر هفته به صورت مستمر 
اينجا برگزار مي ش��ود. در مناسبت های خاص 
سال هم معموالً نمايشگاه های ويژه برپا مي شود 

كه مورد استقبال مردم قرار مي گيرد. 
 ورود به خانه شهيدان

بعد از گش��تی كوتاه در صحن امام��زاده داخل 
شبس��تان مي روم. س��مت چپ ب��ارگاه تابلوي 
»خان��ه ش��هيد« توجه��م را جلب مي كن��د. با 
هماهنگي مس��ئول آنجا وارد مي شوم. دو طرف 
راهروي مياني »خانه شهيد« عكس هاي شهدا 
را مي بينم كه با سليقه خاصي در طبقات چيده 
شده اند، گويي در ابتداي ورود به خانه، شهدا به 

استقبال مان مي آيند. وارد سالن بزرگي مي شوم 
كه دور تا دور آن غرفه ها و ويترين هايي اس��ت 
كه يادگاري هاي ش��هدا با سليقه خاصي در آنها 

جانمايي شده است.
عكس ها و يادگاري هاي شهيدان در همه جای 
سالن به چش��م مي خورد. فضای اينجا مملو از 
عطر شهيدان است. قدم به قدم اين گنجينه های 
ماندگار را م��رور مي كنم، چفيه ه��اي خونين، 
س��ربند هاي رنگين، لباس هاي منق��ش به نام 
شهدا، تسبيح هاي از هم گسيخته و مرمي هاي 
فشنگ... يادگاري هايي از مردان كربالي 4و 5، 
والفجری ه��ا، بيت المقدس ها، نصر ه��ا و... همه 
و همه اينجا گرده��م آمده اند تا ب��راي زائران و 
بازديدكنن��دگان روايتگ��ر دوران دفاع مقدس 

باشند و من غرق اين روايت مي شوم. 

در ميان تصاوير رزمنده ها، نوجوانی را مي بينم كه 
با دستكاری شناسنامه اش راهی جبهه مي شود، 
كمي  آن طرف تر تصوير پيرمردي ديده مي شود 
كه با محاسن سفيدش دوشادوش رزمنده هاي 
نوجوان اعزام مي شود. كنار پيرمرد، نوجوانی كه 
سيمايی خدايی دارد و معلوم است كه برای مقام 
شهادت گلچين ش��ده جلوه نمايي مي كند. اگر 
دل بدهي، سفر به روز هاي طاليي دهه 60 به قدر 
خيره شدن به هر كدام از اين تصاوير، امكان پذير 
است. مي روي و مي آيي و باز نوجوان رزمنده از 

پس قاب عكس به تو لبخند مي زند.
 ديدار آشنا

از خانه شهيدان به گلزارشان مي روم. ميان قبور 
شهدا قدم مي زنم، سنگ نوشته هاي مزار شهدا 
توجهم را جلب مي كند. ناصر، ن��ادر و علي اكبر 

عالفي سه برادر شهيدي هس��تند كه مزارشان 
كنار هم قرار دارد. چند وقت پيش گفت وگويي 
با خانواده اين س��ه شهيد داش��تم و عكس شان 

زينت بخش صفحه ايثار و مقاومت شده بود.
كمي  دورتر خانمي  كنار مزار يك شهيد مي نشيند 
و بعد از لحظاتي با چشماني پر از اشك برمي خيزد 
و دوباره چند قدم آن طرف تر با نثار فاتحه مهمان 
شهيد ديگري مي ش��ود. هر از چندي دستي بر 
صورتش مي كشد تا كسي شاهد اشكش نباشد. 
تصميم مي گيرم س��راغش بروم. بعد از سالم و 
عليك و معرفي خودم مي پرس��م شما شهيدي 
در اين گلزار داريد؟ نگاه��م مي كند و مي گويد 
مي خواهيد صداي��م را ضبط كني��د؟ مي گويم 
اگر اجازه بدهيد ضبط مي كنم، اجازه مي دهد و 

سؤالم را دوباره تكرار مي كنم.

بغض ك��ه مي كند ج��واب س��ؤالم را مي گيرم. 
مي گويد شهيد حبيب اهلل مجتهدسرابي برادرم 
بود. سه خواهر و س��ه برادر بوديم كه از ميان ما 

حبيب اهلل به افتخار شهادت نائل شد.
بعد از كمي  گفت وگو با خواهر شهيد كه شرحش 
مجزا مي آيد، سراغ مزار ديگر شهدا رفتم. ميان 
همه آمد و رفت ها بر سر مزار شهدا ديدن كودكان 
و نوجوانان همراه خانواده ش��ان كه براي زيارت 
آمده اند حس و حال خوبي به آدم منتقل مي كند. 
حس��ي كه به ما مي فهماند ش��هدا امامزادگان 
عشقند كه هرگز فراموش نخواهند شد و راهشان 
هميش��ه پررهرو خواهد بود. انس نس��ل سوم و 
چهارم انقالب با شهدا اين را به خوبي به ما نشان 
داده، نسلي كه امروز در جبهه مقاومت اسالمي  

نمود پيدا كرد و  نمونه بارز اين مدعا است.
 حي علي خيرالعمل

صوت اذان ك��ه از مناره هاي امام��زاده به گوش 
مي رس��د و ندايي ك��ه م��ا را ب��ه بهترين عمل 
فرامي خواند، باعث مي شود از سياحت مزار شهدا 
فارغ ش��وم. نماز را در صحن امامزاده مي خوانم 
و ديگر وقت رفتن اس��ت. هوا تاريك ش��ده اما 
آرامشي كه در زيارتگاه شهدا موج مي زند، جاي 
هيچ نگراني باقي نمي گ��ذارد. پرچم ها در گذر 
نسيم ماليم تكان مي خورند و بدرقه ام مي كنند. 
آري اينجا آرامگاه كساني است كه رفتند تا ما در 

آرامش و امنيت بمانيم. 

ام فروه�ه مجتهدس�رابي خواه�ر ش�هيد 
حبي�ب اهلل مجتهدس�رابي هم�ان خانمي 
 اس�ت ک�ه در گل�زار ش�هدا ب�ا او همكالم 
ش�دم، لحظات�ي در کن�ارش نشس�تم و با 
حرف ه�اي خواهران�ه اش هم�راه ش�دم. 
از ام فروه��ه س��راغ خان��واده اش را مي گيرم، 
مي گويد: مادرم خان��ه دار و اهل مكتب و قرآن 
بود. از زنان فعال انقالبي و مبلغه بود. جلسات 
قرآني برگزار مي كرد و قرآن را به زنان و جوانان 
محل آم��وزش می داد. م��ادرم تولد حبيب اهلل 
را خ��واب ديده بود، مي گفت خ��واب ديدم در 
حالي از داخل حوض خان��ه بيرون آمدم كه دو 
پسر نوزاد در آغوش داشتم. صدايي از آسمان 
به گوشم مي رس��يد و ندا مي داد »حبيب اهلل«، 
»روح اهلل«. آنجا بود كه متوجه ش��دم خداوند 
به من دو فرزند پسر عطا خواهد كرد كه همين 
طور هم شد. مادرم اسم يكي را روح اهلل و ديگري 
را حبيب اهلل گذاش��ت. روح اهلل روحاني است و 
حبيب اهلل هم كه ش��هيد شد. مادرم حبيب اهلل 
را همراه خودش به اين جلسات قرآن مي برد. 
پدرم هم ارتشي و در دوران انقالب يك مبارز 

انقالبي بود.
 در اين خواب سّری هست

خواهر ش��هيد ادامه مي دهد: نماز شب مادرم 
ترك نمي ش��د، يك ش��ب نزديكي هاي نماز 
صبح م��ادرم برافروخته و گريه كن��ان پدرم را 
صدا مي زند و مي گويد: بوي عطر را استش��مام 
مي كني؟ بوي عطر عجيبي در خانه مان پيچيده 
اس��ت. بعد م��ادرم مي گويد بعد از نماز ش��ب 
خوابيدم، تازه چشمانم گرم شده بود كه ديدم 
آقايي نوراني وارد اتاق شد، به دلم الهام شد كه 
آقا امام رضا )ع( هستند، از آبي كه در پارچ كنار 

دستم بود، داخل ليوان ريخت و نوشيد، گفتم 
آقاجان با اين ليوان حبيب اهلل آب نوشيده اند. آقا 
بدون اينكه چيزي بگويد آب را نوشيد و بعد از 
نوشيدن آب از در بيرون رفت. مادر همان شب 
از آب مانده از آن ليوان به بچه ها داد و می گفت 

در اين خواب سّری هست.
 حبيب اهلل نمونه بود

به خواهر ش��هيد مي گويم قطع��اً فعاليت هاي 
قرآني م��ادر روي تربيت بچه ها تأثير داش��ته 
اس��ت. برادرتان چطور بچه اي بود؟ س��رش را 
تكان مي دهد و بغضش را فرومي برد و مي گويد: 
حبيب اهلل نمونه بود، خيلي آقا بود، مادرم هر جا 
جلس��ه مي رفت او را با خودش مي برد، همين 
رفت و آمد ها در جلس��ات قرآني و ديني تأثير 
خوبي روي حبيب اهلل گذاشته بود، هر وقت هم 
كه خودش تنهايي به جلسه مي رفت و به خانه 
برمي گشت مي ديد كه حبيب اهلل همه كارهاي 
خانه را انجام داده، چاي درست مي كرد، خانه را 
تميز مي كرد، ظرف ها را مي شست، كمك حال 
مادرم بود. اگر مادر او را سر مسئله اي بازخواست 
و دعوا مي كرد سرش را بلند نمي كرد و جوابي 
نمي داد. خانواده مرف��ه اي نبوديم، وقتي مادر 
غذا درس��ت مي كرد و غذاي كم به حبيب اهلل 
مي رس��يد اصاًل اعتراض نمی كرد. خيلي قانع 
بود، كم حرف ب��ود، خيلي حرف گوش كن بود، 
آرام و س��اكت بود. بعد از ش��هادتش خيلي ها 
از خوبي ه��ا و كارهاي خي��ر او برايمان روايت 

كردند، اما نكته خيلي جالب در مورد اين روايات 
حكايت پيرزن هاي محل ب��ود. آنها مي گفتند 
وقتي در صف نانوايي مي ايستاديم و حبيب اهلل 
از ما جلوتر بود نانش را به م��ا مي داد تا مجبور 
نشويم صف طوالني را تحمل كنيم و خودش 
دوباره در صف می ايس��تاد. يك دس��ت لباس 
بيشتر نداشت، همان را شب ها مي شست تا فردا 
همان را به تن كند. هميش��ه هم مرتب و تميز 
بود. با اينكه در مرغداري كار مي كرد اما يك بار 

هم ظاهرش را نامرتب و آشفته نديدم.
صحبت های خواهر ش��هيد مجتهد دلنشين بود 
و همكالمی ما به درازا كش��يد. از حض��ور برادر 
شهيدش در گلزار شهداي روستاي بومهن گفت 

و ادامه داد: برادرم به امامزاده س��لطان مطهر)ع( 
كه در روس��تا داريم مي رفت و مدت ها كنار مزار 
شهدا مي نشست و به آنها توسل مي جست، پسرم 
اكثر مواقع كنار دايی اش بود، بعد از شهادت دايی 
مي گفت وقتي من و داي��ي حبيب اهلل به امامزاده 
سلطان مطهر)ع( و مزار شهداي انقالب مي رفتيم، 
دايي مدت ها با ش��هدا خلوت مي كرد. حاال اتفاقاً 
همان جايي به خاك س��پرده ش��د كه هميشه 

مي نشست و با شهدا نجوا مي كرد.
 زياد به مزار شهدا می آيم

خواهرانه هاي ش��هيد به لحظات سخت سخن 
گفتن مي رس��د. به روايت ش��هادت برادرش 
مي گويد؛ قبل از اينكه خبر شهادت حبيب اهلل 

بيايد خواب ديدم آس��مان باالي س��رم خيلي 
نزديك ش��ده بود. آن قدر كه وقتي دستم را به 
سمتش بلند می كردم به آن مي رسيد. خيلي 
فراخ و زيبا بود. صدايي زيبا به گوشم رسيد كه 
مي گفت اين شهيد را خاك كن، به زمين نگاه 
كردم يك قبر آماده و يك جنازه كفن پيچ شده 
در كنار آن بود، صدا دوباره تكرار شد، با خودم 
گفتم چرا باز از من مي خواهد اين جنازه را دفن 
كنم. تا چنين چيزی از ذهنم گذش��ت صدا به 
من خطاب ك��رد كه اين ش��هيد را خاك كن، 
پارچه را از صورتش كنار زدم. چهره اش آش��نا 
بود، در دلم گفتم چرا من؟ چرا به من مي گويند 
او را دفن كن��م؟ ندا آمد اين ش��هيد همخون 
توس��ت، چند روز بعد خبر ش��هادت برادرم را 
آوردند. حبيب اهلل در س��ن 20 سالگی در 20 
فروردي��ن 1375 در خط مرزي ب��ر اثر انفجار 
مين به شهادت رس��يد. برادرم را در روستاي 
خودمان در بومهن به خاك سپرديم. روستاي 
ما 15ش��هيد دارد. من به ياد برادرم و به خاطر 
دلتنگي هايي كه دارم به مزار شهدا مي روم. هر 
جا كه باشم مي روم. امروز هم براي زيارت قبور 
به گلزار شهداي امامزاده محمد آمده ام. آن قدر 
كه سر مزار شهداي ديگر مي روم نمی توانم سر 
مزار برادرم بروم. دوري راه اين فرصت را به من 
نمي دهد، م��ن ارادت خاصي به ش��هدا دارم و 
اين روزها هم كه ش��اهد تشييع و خاكسپاري 
شهداي مدافع حرم هستيم به زيارت قبور شهدا 
مي آيم تا دلم آرام شود و دلتنگي ام براي برادرم 
را اين گونه رف��ع مي كنم. چ��ه فرقي مي كند؛ 
من اينجا سر مزار شهدا مي آيم شايد خواهر و 
مادري ديگر در روستا سر مزار برادرم بروند كه 

قطعاً همين طور هم هست.

گشتي در گلزار شهداي امامزاده محمد)ع(

اینجا بهشت زهرا  كرج است 

گفت وگو با خواهر شهيد حبيب اهلل مجتهد سرابي
جايي به خاك سپرده شد که هميشه با شهدا نجوا مي کرد

گفتوگو

فضای اينج�ا مملو از عطر ش�هيدان 
اس�ت. قدم به قدم اي�ن گنجينه های 
مان�دگار را مرور مي کن�م، چفيه هاي 
خونين، سربند هاي رنگين، لباس هاي 
منقش به نام ش�هدا، تس�بيح هاي از 
هم گس�يخته و مرمي هاي فشنگ... 
همه و هم�ه اينج�ا گرده�م آمده اند 
ت�ا ب�راي زائ�ران و بازديدکنن�دگان 
روايتگ�ر دوران دفاع مقدس باش�ند
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