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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

يادکرد

22 مرداد سالروز شهادت 2 رزمنده از سپاه و ارتش در مناطقي مختلف 
شهادت براي هدفي مشترك 

 آرمان شريف
22مرداد ماه س�الروز ش�هادت دو تن از 
رزمندگان دفاع مقدس است که در سال 
1366 در دو منطقه مختلف به ش�هادت 
رسيدند. يكي از پاس�دارها و ديگري از 
رزمندگان ارتشي بودند که با يک هدف 
واحد و مش�ترك پا به جبهه گذاشتند و 
جانشان را در اين راه خدايي فدا کردند. 
مهران ش�كاريان و پروي�ز ابوطالبي دو 
رزمنده اي هس�تند ک�ه در اي�ن روز به 
شهادت رس�يدند تا براي هميشه نامي 
ماندگار از آنها بر صفحه تاريخ ثبت شود. 

 مهران شكاريان
ــکاریان جانشین  ــهید مهران ش سردار ش
ــکر 25 کربال از همان  ــورا لش گردان عاش
دوران نوجواني به آداب مذهبي عالقه مند 
بود و در جریان انقالب با حضور در تظاهرات 
ــار دیگر  ــاي انقالبي در کن و راهپیمایي ه
ــارزه با رژیم  ــري در مب ــان نقش مؤث جوان
ــروزي انقالب  ــاهي ایفا کرد. با پی شاهنش
ــال 1357، حضور مستمري  اسالمي در س
ــت و حضور در این  در جلسات بسیج داش
جلسات تأثیر زیادي بر آگاهي بخشي و بلوغ 
فکري اش دارد. شکاریان که از ابتداي جنگ 
تحمیلي خود را به سنگرهاي دفاع رسانده 
بود در سال 1362 وارد سپاه شد و با توجه 
به شایستگي هایش به سمت معاون گردان 

ــیار باال، شجاعت و از  نائل آمد. روحیه بس
همه مهم تر هوش سرشار در نحوه طراحي 
عملیات ها از او فرماندهي کم نظیر ساخته 
بود. این فرمانده دالور سرانجام در 22مرداد 
1366 در خط پدافندي فاو در اثر برخورد 
ــهداي راه خدا  ترکش به سرش به خیل ش
ــت و پیکرش را درآرامگاه گله محله  پیوس

بابل به خاک سپردند. 
شهید شکاریان در بخشي از وصیتنامه اش 
به زیبایي هر چه تمام تر مي نویسد: »کسي 
که براي خدا در میدان نبرد مي رود ترسي 
در دل ندارد و از شهید شدن در راه خدا هیچ 
هراسي ندارد.  اي برادران نکند در رختخواب 
ذلت بمیرید که حسین)ع( در میدان نبرد 
شهید شد.  اي برادران نکند در غفلت بمیرید 
که علي)ع( در محراب عبادت شهید شد و 
مبادا در حال بي تفاوتي بمیرید که علي اکبر 
در راه حسین)ع( با هدف شهید شدند. اي 
ــن فرزند خود به جبهه  مادران مبادا از رفت
ــردا در محضر خدا  ــد که ف جلو گیري کنی
ــب)س( را بدهید که  نمي توانید جواب زین

تحمل 72 شهید را نمود.«
 شهيد پرويز ابوطالبي

ــي ام شهریورماه  شهید پرویز ابوطالبي، س
ــهر تهران چشم به  ــال 1347ش در ش س

جهان هستي گشود. پرویز، پدرش عیسي 
ــت داد و در سایه  را در دوره  نوزادي از دس
ــت. پرویز،  ــرورش یاف ــدري مهرباني پ ناپ
آموختن علم را از سن هفت سالگي آغاز کرد 
و تحصیالتش را تا پایان سال چهارم دبستان 
ادامه داد و بنا به دالیلي، ترک تحصیل کرد. 
ناپدري شهید با بیان خاطره اي درباره اعزام 
پرویز به جبهه بیان مي کند:  »از سینه زني 
ــت، به محل کار من   آمد.  عاشورا که برگش
چند نفر از دوستانش هم بودند. یک ساعت 
ــده بود که کار چند روز را انجام دادند.  نش
ــردم. مي خوردند و از  ــان چاي دم ک برایش
ــتش  ــت مي کردند. دوس همه دري صحب
ــتاد ثبت نام به خاطر سنمان  مي گفت: »س
ما را ثبت نام نکردند.« پرویز، حبه قندي در 
ــت: »ولي من ثبت نام کردم.«  دهان گذاش
ــتانش یکي دو سال  مي دانستم که از دوس
ــبي را که پرویز گفته بود:  بزرگ تر است. ش
»مي خواهم بروم.« و نگاه مادرش باراني شده 
بود، به خاطر آوردم. گفتم: »نرو! سن و سالت 
هنوز خیلي کم است همین جا بمان. مادرت 
نگران است.« سرش را پایین انداخته بود تا 
چشم هاي نمناکم را نبیند: »آقا جان چطور 
ــن و سال هایم  مي توانم بمانم؟ وقتي همس
ــتند، من هم مي روم.« چهره   در جبهه هس
خردسالش را به خاطر آوردم. تازه پدرش را از 
دست داده بود و من سرپرستي او و مادرش 
را به عهده گرفته بودم. به برادرهاي ناتني اش 

که پسرهاي خودم بودند، نگاه کرد: »آقا به 
ــک کنید.«  ــاج دارد، به او کم کمک احتی
ــکوت کرده بودند. با دوستانش  ــر ها س پس
ــده بود که برود. موقع رفتن دوباره  بلند ش
ــده، نمي تواند کار  به آنها گفت: »آقا پیر ش
کند!« دلم از محبتي که نشان مي داد، لرزید. 
مي دانستم کار خودش را مي کند و سرانجام 
مي رود. به دنبالش کشیده شدم که بگویم: 
»نرو پرویز! بمان.« نگفتم. اما از دلم گذشت. 
عادت نداشتم نظرم را به او حکم کنم. چند 
ــت و مهرباني نگاهش  قدم که رفت، برگش
ــت تکان داد. از  را توي صورتم ریخت و دس
پشت پرده اشک او را مي دیدم که هر لحظه 

دور تر و دور تر مي شود...«
ــهید ابوطالبي در پي تهاجم گسترده و  ش
ــي عراق به مرزهاي  ناجوانمردانه رژیم بعث
ــاز جنگ  ــران و آغ ــالمي ای جمهوري اس
تحمیلي، به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل 
شتافت. پرویز بار ها عازم مناطق جنگي شد 
ــان داد. ابوطالبي،  ــادت ها از خود نش و رش
ــرانجام بعد از حضوري مردانه در تاریخ  س
بیست و دوم مردادماه سال 1366 هجري 
ــت - در سن 19  شمسي در منطقه سردش
سالگي - به فیض عظماي شهادت نائل آمد 

و به صف عاشوراییان تاریخ ملحق شد. 

 عليرضا محمدي
شهيد هاشم کلهر را شايد خيلي ها نشناسند. 
خيلي هاي ديگر هم ش�ايد بشناس�ند! اين 
ش�هيد و روحياتش از همان مواردي است 
که آدم ناچار مي ش�ود بگويد: »چ�را نبايد 
همه او را بشناسند!« آخر هاشم و شجاعت 
و اخالص و س�ادگي منحصر به فردش حاال 
حاالها ج�اي حرف دارد. جا دارد بيش�تر از 
او بشنوي و بيشتر بنويس�ي تا ديگران هم 
بيشتر بخوانند و بيشتر بدانند. شهيد کلهر 
را از سه يا چهار سال پيش و در گفت و گوي 
کوتاهي ک�ه با ب�رادر بزرگ ترش داش�تيم 
مي شناختم. شجاعت اين ش�هيد بي نظير 
بود. يک بچه جنوب شهري بي شيله و پيله 
و رك و راس�ت که انگار زاده شده بود براي 
بالندگي در ده�ه 60 و حماس�ه آفريني در 
جبهه هاي دف�اع مقدس. ف�رداي روزي که 
با هاشم کلهر آش�نا ش�دم، جاذبه اي من و 
يكي از دوستانم را به مزارش در بهشت زهرا 
کش�اند. گذش�ت تا اينكه همين چند وقت 
پيش کتاب »سرسپرده« که زندگينامه اين 
شهيد اس�ت و توسط انتش�ارات 27 بعثت 
منتشر شده، به دستم رس�يد. حاال زندگي 
او مفصل تر از قبل پيش رويم بود. شهيدي 
که اگر هرجاي ديگر دني�ا بود، تنها به دليل 
شجاعت هايش، مجس�مه اش را در بهترين 
ميادي�ن شهرهايش�ان نص�ب مي کردند. 

 انفجار نارنجک
ــنا  ــا زندگي مردي آش ــپرده ب در کتاب سرس
ــان همرزمانش،  ــویم که براي نجات ج مي ش
ــتش  یک نارنجک در حال انفجار را بین دو دس
ــش  ــن پاهای ــت هایش را بی ــارد و دس مي فش
ــي را در خأل  ــد ثانیه طوالن مي گذارد. بعد چن
مي شمارد تا نارنجک بین هیکل چمباتمه زده اش 
منفجر شود. حاصل این فرایند دردناک به چنین 
سرنوشتي ختم مي شود: »هاشم از موج انفجار 
چرخي در فضا زد و چند متر به هوا پرتاب شد. 
در اثر برق انفجار چشمانش جایي را نمي دید. 
ــتاد و گفت:  با همان وضعیت روي دو زانو ایس
ــده؟ صورتش بدجوري  کسي که چیزیش نش
سیاه و کبود شده بود. افتاد روي زمین و از نوک 
ــرش خون فواره زد. انگار هاشم  ــت تا س انگش
ــرح  ــي از خون افتاده بود. . . دکتر ش روي فرش
حال مجروح را این طور نوشت: اصابت ترکش 
به قفسه صدري سینه؛ ترکیدگي ماهیچه پاي 
راست؛ شکستگي بازوي دست چپ، قطع دست 
راست از مچ؛ از دست چپ هم فقط دو انگشت 
ــت ترکش به تمام نقاط  براي بیمار مانده؛ اصاب
بدن از کف پا تا صورت، جراحات عدیده از ناحیه 

داخل شکم و...«
چنین اتفاقي که اگر براي هرکسي بیفتد یک 
فاجعه به شمار مي رود، تابستان سال 62 براي 
هاشم کلهر افتاد. روز حادثه او مشغول آموزش 
کار با نارنجک براي نیروها بود که یک بسیجي 
ناوارد ضامن نارنجکي را بي هوا مي کشد و هاشم 
آن را از او مي گیرد. بعد براي اینکه کسي آسیب 
ــت هایش مي گیرد و...  ــد، آن را توي دس نبین

انفجار هیکلش را فرو مي ریزد. 
هاشم را به بیمارستان منتقل مي کنند و چند 
ــت هر دو  ــه از 10 انگش ــد در حالي ک وقت بع
ــت پیروزي براي یکي  ــتش فقط دو انگش دس
ــه منطقه بر مي گردد.  از آنها باقي مانده بود، ب
ــده باشد، اما تا  قاعدتاً باید روحیه اش ویران ش
ــه اخم کند،  ــتانش را مي بیند بدون اینک دوس
دستش را به نشانه پیروزي باال مي آورد و پاي 

شوخي و مزاح را باز مي کند!
 تصاوير فراموش ناشدني

ــپرده چند تصویر از هاشم کلهر توي  در سرس
ذهن آدم خوش جا مي کند. یکبار که از واحد 
ــول  ــکر 27 محمد رس اطالعات- عملیات لش
ــود، با  ــردان مالک منتقل مي ش اهلل)ص( به گ
شکل و شمایل عجیبي پشت دژباني مقر قالجه 
ــلوار کردي و یک  ظاهر مي شود: »هاشم با ش

پیراهن خاکي و یک جفت دمپایي پالستیکي 
ــید.«  که به پا کرده بود، به دژباني اردوگاه رس
ــت، دژبان  ــت نداش چون هیچ مدرکي در دس
فکرش را هم نمي کرد که این رزمنده دمپایي به 
پا قرار است فرمانده یکي از گروهان هاي گردان 
ــان دم دژباني متوقفش  ــود. پس هم مالک ش
مي کند. اما کمي بعد از کادر گردان مي آیند و 
با عزت و احترام هاشم کلهر را به داخل اردوگاه 

مي برند. 
ــه قبضه  ــم را مي بینیم ک ــز هاش ــار دیگر نی ب
ــت گرفته و مثل عصا از آن  آرپي جي را به دس
استفاده مي کند. او که در اثناي عملیات رمضان 
ــود  گلوله اي به پایش خورده بود حاضر نمي ش
منطقه را ترک کند. آن قدر با عصاي آرپي جي 
نامش راه مي رود و به عملیات ادامه مي دهد تا 
اینکه بعد از عملیات وقتي به بیمارستان منتقل 
مي شود، پاي گلوله خورده اش براي همیشه از 

آن دیگري کوتاه تر مي شود. 
 پيكري پر از زخم

ــا بود! یعني  ــم کلهر خداي مجروحیت ه هاش
نمي شد تهور او را داشت و صحیح و سالم ماند. 
غیر از مجروحیت با انفجار نارنجک و لنگه پایي 
که در رمضان کوتاه شد، او پیشتر یکبار از ناحیه 
ــر و یکبار هم از ناحیه ستون فقرات مجروح  س
ــتون فقراتش  ــده بود. روز مجروحیت از س ش
ــداداد را که پایش روي  همرزمش منوچهر خ
مین رفته بود کول مي گیرد و به عقب مي برد. 
دکتر وقتي منوچهر را مي بیند، مي پرسد »تو که 
پات روي مین رفته چرا سینه ات خوني شده؟ 
منوچهر تازه مي فهمد زخم هاي پشت هاشم، 

سینه اش را خوني کرده است.«
ــل خودش  ــم کلهر مث ــاي هاش مجروحیت ه
عجیب و منحصر به فرد هستند. جراحاتي که 
شاید هر کدامشان براي یک نفر رخ مي دادند 
براي همیشه او را از جبهه دور مي کردند. یکبار 
همراه مهدي خندان به سوي دشمن پیشروي 
ــه دو ایراني با لباس  مي کنند، عراقي ها از اینک
ــده اند تسلیم  ــپاه آن قدر به آنها نزدیک ش س
ــوند. اما تک تیرانداز بعثي ها، هاشم را از  مي ش
ــم از جایش بلند  دور نشانه مي گیرد و تا هاش

ــت به صورت و فک و  مي شود، تیر قناصه درس
دهانش مي خورد؛ »هاشم غافلگیر شد. نفهمید 
چه اتفاقي افتاد، فقط ناخواسته چیزي را قورت 
داد. شدت ضربه به حدي بود که در جا چند تا از 
دندان هایش را بلعید. بقیه هم از دهانش بیرون 
ریخت. 20 دندان هاشم همان جا ریخت. فک 

ثابت و متحرکش هم در جا متالشي شد.«
 شجاعت بي نظير

ــجاعت و تهور بي نظیر بخش جدایي ناپذیر  ش
ــت. با خواندن کتاب  ــم کلهر اس زندگي هاش
ــاس مي کند واقعاً  زندگینامه اش گاه آدم احس
ــت. تصور کنید  چنین کسي وجود داشته اس

ــاله روزنامه منافق که مملو  یک نوجوان 16 س
از مقاالت ضد مجاهدین بود را به دست بگیرد 
و آن را در میتینگ مجاهدها بفروشد! این کار 
فقط از هاشم کلهر بر مي آمد. حتي »روزي که 
رجوي رفته بود بهشت زهرا، هاشم هم آنجا بود. 
با جرئت روزنامه منافق را براي فروش برده بود. 
کتک مفصلي هم از منافقان خورد؛ لگدي زیر 
چشمش زده بودند که تا چند وقت، صورتش 

کبود بود.« 
ــهید یونس  ــي دیگر در جبهه همراه ش یا زمان
فتح باهري پشت ستون تانک هاي دشمن نفوذ 
مي کند. تانک هایي که به طرف نیروهاي خودي 
پیشروي کرده بودند و عن قریب فاجعه اي رقم 
ــت تانک ها  ــم و یونس از پش مي زدند. اما هاش
درمي آیند و »چند ساعت بعد خسته و بي رقم 
ــاعت  ــتند پیش بچه ها. حاصل چند س برگش
تالششان، انفجار پنج تانک و پاره شدن شني 
ــه بعد از هجوم  دو تانک دیگر بود. عراقي ها ک
تانک ها با خیال راحت داشتند نیروهاي زرهي 
و پیاده را به منطقه مي فرستادند، با این حرکت 
هاشم و یونس خیال کردند از پشت محاصره و 
قیچي شده اند. از ترس بساطشان را جمع کرده 

و فرار مي کنند.«
 هاشم پنجه طال

ــم کلهر گاهي باعث مي شد  قدرت بدني هاش

ــه از یک فرد عادي بعید  حرکاتي انجام دهد ک
بود. یکبار که وانت نیروها در حال حرکت بود، 
ــیئي به داخل وانت مي پرد! »بچه ها  ناگهان ش
ناهارشان را مي خوردند که کسي خودش را پرت 
کرد توي ماشین. همه ترسیدند. فکرکردند توي 
کمین ضد انقالب افتاده اند. هاشم بود. پریده 
بود توي ماشین در حال حرکت. با تعارف بچه ها 
ــان خورد و خوش و بشي  چند لقمه از ناهارش
کرد. دوباره از ماشین پایین پرید و رفت سراغ 
ماشین بعدي. صداي خنده و احوال پرسي اش 
ــین بغلي مي آمد. آن روز هاشم به همه  از ماش
ماشین ها )با همین روش و در حال حرکت( سر 
زد. بچه ها مانده بودند عجب دست هاي ورزیده 

و قدرت بدني باالیي دارد.«
شهید کلهر به جهت سرپنجه هاي فوق العاده 
ــت امریکایي  ــور سیاهپوس قوي اش به بوکس
ــتش را جلوي بقیه  ملقب شده بود. گاهي مش
مي گرفت و مرد مي خواست که انگشت هایش را 
از هم باز کنند )که البته هیچ کسي توان این کار 
را نداشت( یا مشتش را روي زمین مي گذاشت 
و یک نفر با تمام وزنش روي مشتش مي رفت 
ــود: »فرمانده  و امکان نداشت پنجه اش باز ش
ــکیني بود. یک  ــم مش یکي از گروهان ها، قاس
ــت داده بود. یک  ــمش را در جنگ از دس چش
روز پشت وانت نشست و رانندگي کرد. هاشم 
با همان سرعت باالي ماشین، از پنجره سمت 
شاگرد رفت بیرون، از جلوي کاپوت راننده دور 
زد و از پنجره باز طرف دیگر وارد کابین شد. رو 
کرد به قاسم مشکیني: داش قاسم حواست رو 
ــي نداریم که با سرعت  جمع کن، ما هیچ ترس

میري و میاي!« 
 يک جفت کتاني

ــئت  ــجاعتي از دل بزرگي نش یک همچون ش
مي گرفت. هاشم کلهر فقط یک نیروي رزمي 
ــت. اما به  نبود. به وقتش اخالص و عرفان داش
شیوه خودش. یک وقت هایي با ابراهیم حسامي 
که او هم یک پایش از زیر لگن قطع شده بود، 
ــه مي رفتند و آنجا  ــادگان دوکوه به انتهاي پ
ــاي عارفانه مي زدند  خلوت مي کردند. حرف ه
ــعرهاي عارفانه مي خواندند. »هاشم کلهر  و ش
ــعرهاي خواجه عبداهلل انصاري و پروین  به ش
ــت. تا نزدیکي هاي صبح  اعتصامي عالقه داش
همان جا بودند. نماز صبحشان را مي خواندند 
ــر. بچه ها  ــع بچه هاي دیگ ــد در جم مي آمدن
مي گفتند هر کدام از این دو نفر شهید شود آن 

دیگري دق خواهد کرد.«
ــت جبهه بود  یک زمان دیگر هم وقتي که پش
ــرکت مي کرد. مردم خیلي  در دعاي کمیل ش
ــتش گفته بود:  ضجه مي زدند. هاشم به دوس
»اینها چرا این قدر ضجه مي زنن. گناه نکردن 

که خیلي راحت تره!«
ــهید کلهر به همراه ابراهیم حسامي با هم  ش
ــوند تا یکي از نبود دیگري دق  ــهید مي ش ش
ــود که آنها را  نکند. عملیات خیبر بهانه اي ب
ــم معاون گردان  از زمین بکند. آن موقع هاش
ــي جزماني  ــل از عملیات عل ــود. قب مقداد ب
ــا مي دهد و مي گوید:  وصیتنامه اش را به آنه
»داداشاي من، قربون دستتون. اگه بالیي سرم 
ــت خونواده ام برسونید.«  اومد این رو به دس
ــم با  علي جزماني فکر مي کرد ابراهیم و هاش
ــت و پا زیاد جلو نمي روند و  این وضعیت دس
ــان کم است، اما هاشم  احتمال شهید شدنش
ــه او مي کنند و  ــگاه معني داري ب و ابراهیم ن
ابراهیم مي گوید: »داش علي دمت گرم. از تو 
انتظار نداشتیم. خدا خیلي مرده، ایشاال ما رو 

هم همراه شما شهید مي کنه.«
ششم اسفند ماه 1362 در سه راهي جفیر یک 
راکت از جنگنده هاي دشمن کنار هاشم کلهر و 
ابراهیم حسامي و چند نفر دیگر اصابت مي کند. 
ــودش را از زیر آوار  ــان وقتي خ فاضل ترک زب
بیرون مي کشد، مي بیند که دو پاي هاشم نصفه 
و نیمه از زیر خاک بیرون زده است. خوشحال 
ــم فقط همان دو تا پا مانده  مي شود. اما از هاش

بود و یک جفت کتاني سبز رنگ... 

گذري بر زندگي شهيد هاشم کلهر با نگاهي به کتاب »سرسپرده«

همه بايد او را  بشناسند
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يک همچون ش�جاعتي از دل بزرگي 
نشئت مي گرفت. هاشم کلهر فقط يک 
نيروي رزمي نبود. به وقتش اخالص و 
عرفان داشت. اما به شيوه خودش. يک 
وقت هايي با ابراهيم حسامي که او هم 
يک پايش از زير لگن قطع شده بود، به 
انتهاي پادگان دوکوهه مي رفتند و آنجا 
خلوت مي کردن�د. حرف هاي عارفانه 
مي زدند و شعرهاي عارفانه مي خواندند
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