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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

دريچه

بهار شهادت خزان ندارد
  عليرضا محمدي

بعد از اتمام جنگ تحميل��ي تا مدت ها تصور 
مي شد بهار ش��هادت به پايان رس��يده و بايد 
فرهنگ متص��ادر از جبهه ها )ايث��ار، جهاد، 
مقاوم��ت، حق طلبي، ش��هادت طلبي و...( را 
در كتاب ها جست وجو كرد. همان ايام اتمام 
جنگ، انتش��ار وصيت نامه يكي از رزمندگان 
كه بعد از قطعنامه به ش��هادت رسيد خيلي 
س��ر و صدا كرد: »هم اكنون كه اين قلم سياه 
را به دس��ت گرفت��ه و بر روي برگه س��فيد و 
بي آب و رنگ مي نويس��م ش��ب چهارشنبه 
67/4/27 مي باشد. عددهاي نگاشته شده در 
تاريخ گوياي شرايط سخت اين برهه براي هر 

خواننده اين نوشتار مي باشد. غم و اندوه هجر 
ياران، مظلوميت حزب اهلل و امام، سقوط افكار 
چندين و چند ساله بچه بسيجي هاي نشسته بر 
بال مالئک، آن عارفان الهي و سالكان طريقت و 
عشق همه و همه دردهاي بي درمان ساعت ها 
و لحظه هاي روزهاي تلخ ترك جبهه است كه 
در واقع بايد گفت روزهاي سخت بدرود گفتن 

ارزش هاي نهفته در جبهه و جنگ...«
در واقع درد دل هاي شهيد مرتضي خانجاني 
فرمانده گردان كميل بغض فروخورده بسياري 
از همرزمان��ش بود. همان ها كه همنش��يني 
چندين و چند ساله شان با خاك هاي جبهه، 
روح ملكوتي شان را تا عرش اعال باال برده بود و 
حاال نمي خواستند ابرهاي ترديد و دنياطلبي، 
بين آنها و خورش��يد حقيقت طلب��ي فاصله 
بيندازد.  بعدها تجربه نشان داد قضاوت شرايط 
پيش آمده چندان ه��م دور از واقعيت نبوده 
اس��ت. بالفاصله بعد از اتمام دف��اع مقدس، 
جامعه اي كه از سختي هاي جنگي هشت ساله 
رهايي يافته بود، نشانه هاي تغييرات عمده را 
در خود بروز داد. حاكميت دوران س��ازندگي 
و سپس اصالحات، واكنشي خاص به چنين 
تغييرطلبي بود. دولت هاي��ي كه يكي پس از 
ديگري سر كار آمدند و دوران استيالي شان 
16 سال تمام به طول انجاميد. در واقع به ازاي 
هر يک س��ال از جنگ، جامعه ايران دو سال 

از دوران دفاع مقدس و ش��ايد آرمان هاي آن 
فاصله گرفت. 

در چنين حال و هوايي حتي خوشبين ترين 
يادگاران جنگ نيز تصور بازگش��ت به دوران 
باشكوه دفاع مقدس را دور از ذهن مي دانستند. 
البته منظور از بازگشت، جنگ طلبي نيست، 
بازگش��ت به احواالت��ي كه معن��ي »كل يوم 
عاشورا« را متبادر مي كرد. اگر يادمان باشد در 
دهه 70 حاج  صادق آهنگران سرودي را سرداد 
كه تا مدت ها ورد زبان بسياري از دوستداران 
فرهنگ ايثار و ش��هادت بود: »در باغ شهادت 
را نبنديد به ما بيچارگان زآن س��و نخنديد«؛ 
سرودي كه بوي »بازماندگي« و از آن مهم تر 

»واماندگي« مي داد. 
به هرحال چنين وضعيتي حداقل تا  25 سال 
بعد از اتمام جنگ حاكم بود و چشم مادي نگر 
ما با كورسوي اميدي در آسمان شهادت سوسو 
مي زد كه دست ها از آن كوتاه و خرما بر نخيل 
بود. براي درك عوالم آن روزها تنها بايد به قبل 

از دهه 90 يعني به پنج سال پيش برگرديم. 
اما در همين زمان، اتفاقاتي فراتر از مرزها رخ 
داد كه مردان عمل بهتر از هر كس ديگر معني 
آن را درك كردند. باز موسم شهادت طلبي و 
اين بار تحت عنوان »دف��اع از حرم« و حضور 
در »جبهه مقاومت اسالمي« شنيده مي شد. 
جبهه اي با صدها شهيد و جانباز باز شده بود كه 
همه معادالت را برهم زد. جبهه اي ملموس كه 
نه تنها شهادت را نزديک كرد، بلكه به خوبي 
نشان داد كه اگر بحث ايستادگي بر سر عهد 

و پيمان و آرمان هاي اسالم ناب محمدي در 
ميان باشد، ميدان رزم و شهادت طلبي هرگز 
پاياني نخواهد داش��ت. در واقع جبهه دفاع از 
حريم اهل بيت، مقدمه اي بر مس��يري است 
كه جز اتصال به قي��ام منجي، فرجام ديگري 
در پيش ندارد.  اكنون به خوبي نمايان ش��ده 
است كه شهادت را نه تنها در كتاب ها كه بايد 
در ميدان عمل جس��ت. معلوم شده كه بهار 
شهادت هرگز به خزان بدل نگشته بود كه حاال 
دوباره بهارش از راه رسيده باشد. اين در تصور 
من و تو بود كه فكر مي كرديم فصل شهادت با 

خاتمه جنگ تحميلي بسته شده است. 
اما در آس��تانه به��ار طبيع��ت و در حالي كه 
شهداي مدافع حرم با نثار جان شان به خوبي 
س��رود ماندگاري بهار ش��هادت را سردادند 
چه خوب اس��ت يادي كنيم از خانواده هايي 
كه اكنون جاي حضور فيزيكي عزيزش��ان به 
تصوير و يادي از آنها در كنار سفره هفت سين 
بسنده مي كنند. همانند مهندس شهيد علي 
يزداني كه س��وم فروردين 1394 به شهادت 
رسيد و چند روز ديگر دومين سالگرد شهادت 
او برگزار مي ش��ود. علي با ش��هادتش عيدي 
ماندگاري نه تنها به خانواده اش كه به همه ما 
داد. حركت او و ساير شهداي جبهه مقاومت 
اسالمي ثابت كرد كه بهار شهادت هرگز خزاني 

نخواهد داشت. 

 صغري خيل فرهنگ 
اکبر س�هرابي 13س�ال بيش�تر نداشت که 
راهي ميدان نبرد ش�د. او بعد از هشت سال 
حضور و همرزمي با برادران شهيدش، امروز 
راوي روزهاي حماس�ه و جهاد ش�ده تا آن 
طور که خ�ودش مي گويد همچن�ان رخت 
خادمي ش�هدا را برت�ن داش�ته و از حال و 
هواي جبهه ها دور نماند. حاج اکبر سهرابي 
که خ�ود از جانبازان دفاع مقدس به ش�مار 
مي رود، در گف�ت و گو ب�ا م�ا از روايتگري 
کاروان هاي راهيان نور و همچنين خاطرات 
جبه�ه و ب�رادران ش�هيدش مي گوي�د. 

گويا ش�ما در س�ن کم به جبهه رفته 
بوديد؟

شروع جنگ تحميلي من تنها 13 سال داشتم 
كه راهي ميدان نبرد شدم. در سال هاي حضورم 
در يگان هاي رزم لشكر امام حسين)ع(، لشكر 8 
نجف اشرف، قرارگاه 25 كربال، لشكر 27 محمد 
رس��ول اهلل و قرارگاه خاتم االنبي��ا و يگان هاي 
مرزي سپاه آبادان و س��پاه خرمشهر و... بودم. 
بعد از 8 سال حضور مستمر در جنگ از ناحيه 
چشم و ريه شيميايي  و جانباز شدم. همچنين 
با اصابت تركش خمپاره 120 به دست راست و 
بازوي دست چپ مجروحيت يافتم. در مقطعي 
ديگر هم تركش ت��وپ دورب��رد عراقي و موج 
انفجار بمب هاي خوشه اي هواپيماهاي عراقي 

باعث جانبازي ام شد. 
با وجود 13 سال سن چطور توانستيد 

به جبهه برويد؟ 
جنگ كه آغاز شد ما در آبادان زندگي مي كرديم 
و من به عنوان نيروي بومي در جنگ ش��ركت 
ك��ردم. آن اوايل در اس��كله 8 آبادان مس��تقر 
بوديم. ابتدا با دو برادر بزرگ تر از خودم همرزم 
و همكار بودم. من هر كاري از دستم بر مي آمد 
انجام مي دادم. گوني هاي خاكي سنگر را مهيا 
مي كردم و براي س��نگربندي از آن اس��تفاده 

مي كردم. رزمندگان مجروح را به بيمارستان 
آبادان و خرمش��هر مي رس��اندم. ت��ا اينكه به 
عمليات حصر آبادان رسيديم. بعد از ثامن االئمه 
بنده در عمليات هاي الي بيت المقدس،   خيبر، 
بدر، كربالي 4 و 5 و والفج��ر 8 و منطقه غرب 
كردستان و ديوان دره و مريوان و سليمانيه عراق 

و... شركت داشتم. 
دو برادرت�ان که همرزم ه�م بوديد به 

شهادت رسيدند؟
بله، برادرم جانباز ش��هيد منوچهر سهرابي آن 
زمان 17 س��ال داش��ت و برادر ديگرم جانباز 

شهيد مسعود سهرابي 19 ساله بود. 
چه مدت در جبهه حضور داشتيد!

كل حضور من درجبهه 85 ماه بود. 

ش�ما از راوي هاي راهيان نور هستيد، 
حاال که در آس�تانه فصل بهار و پيک 
کاري اين اردوها قرار داريم، بفرماييد 
که به نظر ش�ما حضور ي�ک جوان در 
مناط�ق عمليات�ي دفاع مق�دس چه 

برکاتي دارد؟
نسل جوان امروز آگاه و هوش��يار هستند و به 
خوبي مي دانند نوجوانان آن زمان چون شهيد 
12 ساله خرمش��هري بهنام محمدي و شهيد 
13 ساله حسين فهميده چه حماسه ها آفريدند 
تا اين پرچم نظ��ام جمهوري اس��المي ايران 
هميشه پا برجا باشد و انشاءاهلل به دست همين 
جوانان امروز محكم و پايدار مي ماند. بازديد از 
منطقه جنگي جنوب و غرب اين را براي نسل 

جوان امروز ما و نسل هاي بعد انشاءاهلل به عينه 
ثابت مي كند كه اين دالورمردان ايران اسالمي 
هميشه ياد و خاطرش��ان زنده است و راهشان 

ادامه خواهد داشت. 
نسل جوان ما پدرها و مادر هاي آينده هستند و 
با ديدن اين صحنه ها و شنيدن خاطرات جنگ 
انشاءهلل آينده روش��ني را براي كشورمان رقم 
مي زنند. در واقع امروز و مس��يري كه شهداي 
مدافع حرم آن را انتخاب كرده اند تداوم همان 
صراط منيري اس��ت كه پيش از اين ش��هدا و 

رزمندگان دفاع مقدس در پيش گرفتند. 
اگ�ر مي ش�ود از خاطرات س�ال هاي 
حضورت�ان در کاروان هاي راهيان نور 

بگوييد. 

در يك��ي از كاروان ه��ا يک نوجوان 12 س��اله 
از اس��تان اصفهان همراه ب��ا مادربزرگش كه 
روي ويلچر هم نشسته بود به منطقه »هشت 
شهيد گمنام ش��لمچه« آمده بود. اين نوجوان 
در گوشه اي براي خودش نشسته و به صورت 
سجده افتاده و دعا مي كرد. خيلي برايم جالب 
بود كه اين نوجوان 12 ساله با خداي خودش 
و ش��هدا چگونه راز و نياز مي كرد. من آرام آرام 
سمت ايش��ان رفتم و با دو، س��ه مرتبه تكرار 
سالم، ايش��ان متوجه حضور من ش��د و سر از 
سجده برداش��ت. من پيش��اني او را بوسيدم و 
با خواهش خواس��تم انگيزه هاي حضورش در 
شلمچه را بگويد. با اصرار من لب از راز كرباليي 
شدنش برداش��ت و گفت: من نوه دختري يک 
شهيد جاويد االثر هس��تم و از خاطرات مادرم 
و مادربزرگم بسيار ش��نيده ام كه پدر بزرگم در 
همين منطقه مفقود االثر ش��ده است. دومين 
بارم اس��ت كه به اين منطقه مي آيم. مقداري 
از خاك مقدس همين منطقه را به ش��هرمان 
برده ام و ه��رگاه كه دلم براي ش��هداي جنگ 
تحميلي و ش��هداي مدافع ح��رم و 72 تن از 
ش��هداي كربال در ايام مح��رم و اربعين تنگ 
مي شود به آن خاك متبرك رجوع مي كنم. من 
اگر هم نذري داشته باشم با توسل به شهدا آن 

مشكالتم مرتفع مي شود.
يک بار ديگر هم يک پ��الك در خاكريزه هاي 
شلمچه پيدا كردم. آن پالك قديمي متعلق به 
اوايل سال 1360 بود كه هيچ شماره يا كدي در 
آن ثبت نشده بود. من آن را به عنوان يادگاري 
به يكي از زائ��ران دادم. اين اق��دام من خيلي 
مؤثر ب��ود. آن زائر به همراه همش��هريان خود 
هرساله ايام نوروز به اين منطقه رجوع مي كند 
و مي گويد »اين پالك را من به عنوان يادگاري 
هميشه همراه دارم. من گذشته خوبي نداشتم 
و اكنون راهم را انشاءهلل با نيت شهداي گمنام 
عوض كرده ام و تا پايان عمرم مي خواهم همين 

راه را ادامه بدهم.« 

  احمد محمدتبريزي
بعضي لحظات در دف�اع مقدس حال و هواي 
خاصي به جبهه ها مي بخش�يد. فرارسيدن 
مناس�بت هاي ملي و مذهبي، ب�ا خود رنگ 
و بوي ديگري م�ي آورد و فض�ا را دلپذيرتر 
از هميش�ه مي ک�رد. آمدن به�ار و برگزاري 
مراس�م نوروز يكي از همين مناس�بت هاي 
خاصي بود که در دوران دفاع مقدس تازگي 
و س�رزندگي را براي رزمندگان ب�ه ارمغان 
م�ي آورد. پيون�د حال�ت معن�وي نيروها با 
س�رزندگي و ش�ادابي بهار و ن�وروز يكي از 
لحظات ماندگار را در مناط�ق عملياتي رقم 
م�ي زد و تجرب�ه اي ن�اب را پديد م�ي آورد. 
به گزارش »جوان« جبهه ه��ا اجتماع كوچكي 
بودند كه زندگي يكس��ره در آن جريان داشت. 
رزمندگان ب��ا رفتن به جبهه، ارتباط ش��ان را با 
دنياي بيرون قطع نمي كردند و كنار هم جامعه اي 
كوچک دوست داشتني مي ساختند. اين اجتماع 
كوچک با امكانات ك��م، پر از صف��ا، مهرباني و 
از خودگذش��تگي بود ب��ه گونه اي ك��ه الگوي 
شهرهاي بزرگ از سبک و منش رزمندگان در 
جبهه ها گرفته مي شد و آنها تأثيرگذارترين افراد 
جامعه بودند. رزمن��دگان در ميان توپ و آتش 
و گلوله تلطيف كننده دنيايي خشن بودند و در 

دِل خرابي ها زيباترين تصاوير را مي س��اختند.  
سنگرتكاني يكي از مراسم جالب در جبهه پيش 
از آمدن نوروز بود. نيروها به مناسبت عوض شدن 
سال، س��نگرها را آب و جارو مي كردند و گرد و 
غبار كهنگي را از ديوارهايش مي تكاندند. حميد 
داوودآبادي از رزمندگان دفاع مقدس خانه تكاني 
سنگر را اينگونه توصيف مي كند: »اگر جا داشت، 
كف سنگر را بيشتر گود مي كرديم؛ تا كمرمان 
از خميده رفتن، درد نگيرد. در ديواره س��نگي 
هم جايي به عنوان طاقچ��ه مي كنديم و مهرها 
و جانمازها و قرآن ها را آن جا مي گذاشتيم. اين 
طوري ديگر مجبور نبوديم موقع خوابيدن، مثل 
ماهي كنسرو، به همديگر بچسبيم. پتوها را از كف 
نم گرفته سنگر بيرون مي برديم و در رودخانه آن 
سوي تپه مي شستيم. آب گرم رودخانه، تنمان 
را هم صفا مي داد. از صبح تا غروب، كسي داخل 
سنگر نمي شد؛ فقط يک نفر آن را جارو مي كرد 
و منتظر مي مانديم تا نم آن خشک شود.« تهيه 
شيريني، كمپوت و ميوه از شهر و آوردن آن به 
خط اول و خواندن شعر و شوخي كردن با يكديگر 
در آخرين روزهاي سال به سنت ثابتي در ميان 

بچه ها تبديل شده بود. 
سفره هفت سين را هر چيزي كه با »سين« شروع 
مي شد، پر مي كرد. در جبهه از »سير« و »سركه« 

و »سمنو« خبري نبود، سكه هاي رسيده از شهر 
در كنار »سيم چين«، »سيم خاردار« و »سرنيزه« 
قرار مي گرفت تا با تركيب شان ساده ترين سفره 
هفت سين چيده شود. لحظه آغاز سال نو، نفراتي 
كه در خط بودند با ش��ليک گلوله اي به سمت 
دشمن ابراز احساسات مي كردند. ناهار روز عيد 
هم بچه ها با چلوكباب و نوشابه پذيرايي مي شدند. 
سكه هايي كه به دس��ت امام متبرك شده بود و 
معموالً حاجي بخشي آنها را توزيع مي كرد هم 

جاي خود را داشت.  خواندن نامه هاي رسيده از 
پشت جبهه يا نوشتن نامه توسط رزمندگان براي 
هم سنت زيباي ديگري در جبهه هنگام تحويل 
سال بود. نامه  بچه هاي  كوچک  كه  از كيلومترها 
آن  طرف تر از جبهه ، از ش��هرهاي  مختلف  آمده  
بود هيجان خاص خودش را داشت. كودكان  و 
نوجوانان  خوش سليقه ، كارت هاي تبريک  نقاشي  
شده ، مقداري  ش��كالت  و آجيل ، يک  خودكار، 
يک  دفترچه  سفيد و نامه اي را در پاكت  گذاشته 

 و فرستاده  بودند. يكي از آن نامه هاي خاطره انگيز 
مربوط به يک دختر نوجوان مسيحي بود كه به 
مناس��بت عيد نوروز كارت پستالي مي فرستاد 
كه حضرت مس��يح را بر صليب نشان مي داد و 
در پشت آن، نامه اي به اين مضمون نوشته بود: 
»من به عنوان يک هموطن مسيحي، فرارسيدن 
سال نو را به تمام شما رزمندگان كه در جبهه ها از 
ميهن ما دفاع مي كنيد، تبريک عرض مي كنم«.

عيدي دادن ها هم شيوه منحصر به فردي داشت. 
برخي عبارت »كتب عليكم القتال« را در پاكتي 
مي نوشتند و به همرزماني كه آرزوي شهادت در 
سر داش��تند، تقديم مي كردند تا آنها بهترين و 
متفاوت ترين عيدي شان را بگيرند. ديد و بازديد 
از گردان هاي همجوار و رفتن سراغ فرماندهان و 
روبوسي با آنها هم از جمله سنت هاي حسنه اي 
بود كه در روزهاي سال نو به ندرت ترك مي شد. 
بچه هايي بودند كه چهار، پنج سال سابقه حضور 
در منطقه داشتند و همين امر ايجاب مي كرد كه 
مثل خانه خود، نسبت به آغاز بهار و جشن نوروز 
بي توجه نباش��ند. بعد از تحويل سال بچه هاي 
ديگر به منظور ديد و بازديد عيد به سنگر همديگر 
مي رفتند و حتي عيدي هم مي دادند؛ عيدي ها 
معموالً اسكناس 100 ريالي بود كه بعضاً روي آن 

جمالتي هم نوشته شده بود.

گفت وگوي »جوان« با جانباز حاج اکبر سهرابي راوي مناطق عملياتي دفاع مقدس و برادر 2 شهيد 

پالكي كه يک  جوان  را مشتري دائمي راهيان نور كرد
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88498481ارتباط با ما

 نگاه

سنگر تكاني و سنت هاي نوروزي در جبهه ها

در آستانه بهار طبيعت و در حالي که 
شهداي مدافع حرم با نثار جان شان 
ب�ه خوب�ي س�رود مان�دگاري بهار 
شهادت را سردادند چه خوب است 
يادي کنيم از خانواده هايي که اکنون 
جاي حضور فيزيكي عزيزش�ان به 
تصوير و يادي از آنها در کنار سفره 
هفت سين بسنده مي کنند. همانند 
مهن�دس ش�هيد عل�ي يزداني که 
س�وم فروردين 1394 به ش�هادت 
رس�يد و چن�د روز ديگ�ر دومي�ن 
سالگرد ش�هادت او برگزار مي شود
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