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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
آش�نایي با مریم قنبریان برای�م جالب بود. 
خواه�ر ش�هيدان احمد، محم�ود و محمد. 
ش�هدایي که هر کدام در ی�ک دوره زماني 
از تاریخ انقالب به ش�هادت رس�يده بودند. 
احمد سال 58 در غائله گنبد، محمود سال 
61 در دفاع مقدس و محمد سال 95 در دفاع 
از حرم به شهادت رس�يده اند. نكته زیباي 
گفت و گوي مان با مریم قنبریان لحظاتي بود 
که او خ�ود را مرید اهل بي�ت و بي بي زینب 
)س( معرف�ي مي ک�رد. این خواهر ش�هيد 
مي گوید: از وقتی یادم مي آید عاشق کربال 
بودم و بی بی زینب )س(، عاشق روضه های 
کرب�ال به خصوص روض�ه تل زینبي�ه بودم. 
وقتی این روضه را گوش م�ي دادم با خودم 
مي گفتم اگر ای�ن مصيبت ها ب�رای من بود 
چ�ه کار مي کردم. ش�اید به واس�طه همين 
عشق و ارادت بود که امروز خواهر سه شهيد 
هستم. براي آشنایي با زندگي این سه شهيد 
گفت وگوي ما با خواهر شهيدان را بخوانيد.

چطور خانواده اي داشتيد که سه شهيد 
در  دامنش پرورش یافت؟

ما اهل شاهرود هستيم. پدرم اعتقادات دیني 
و مذهبي باالیي داشت. قرآن خواندنش هرگز 
از یادم نمي رود. قبل از رفتن به مدرس��ه تحت 
تعليم ایشان بودم. وقتي به کالس اول ابتدایي 
رفتم توانس��تم قرآن را ختم کنم. همه اینها را 
مدیون لطف پدرم هستم. ایشان انسان خيري 
بود، کاری از دستش برمی آمد برای همه انجام 
مي داد. راس��تش را بخواهيد هميش��ه قبل از 
اینکه بخواهم از سه برادر شهيدم صحبت کنم 
و احمد، محمود و محمد را معرفی کنم، از یک 
انسان بزرگ تر سخن مي گویم که رزق حالل 
سر س��فره خانواده اش گذاش��ت. پدرم انسان 
زحمتکشي بود که مزد زحمانش را با شهادت 
فرزندانش احمد س��ال 58، محمود سال 61 و 
محمد س��ال 95 گرفت. اگر برادرهایم شهيد 

شدند به خاطر نان حالل و دسترنج بابا بود.
غائله گنبد یك�ي از اولي�ن فتنه هاي 
ضدانقالب بود، اولين ش�هيد خانواده 
ش�ما هم که در این غائله به ش�هادت 

رسيد.
بله برادرم احمد متول��د 25 بهمن 1333بود. 
هيکل درشتي داشت و ورزش��کار بود. بوکس 
کار مي ک��رد. در بحبوحه انق��الب احمد وارد 
مبارزات انقالبي ش��د. برادر دیگرمان محمود 
را هم با خودش همراه ک��رد. پدرمان احمد را 
خيلي دوست داشت. یادم است از او مي گفت: 
»احمد به بهان��ه خواندن درس ت��ا نيمه هاي 
شب بيدار مي ماند. هر شب زیر نور چراغ برقي 
مي رفت و بعد از کمي  درس خواندن مي رفت 
س��راغ پخش اعالميه. من هم نگران مأموران 
ساواک بودم و مي ترسيدم یک روزي به دست 
آنها بيفتد.« احمد خيلی جس��ور ب��ود. پدرم 
مي گفت: »هميشه با خودم فکر مي کردم آخر 
این بچه کار دستمان مي دهد. هر کاری برای 
نگه داش��تنش کردم وقتی گفت مي خواهم به 
دانش��گاه نيروی هوایی بروم، خودم با او رفتم 
و همه کارهایش را انجام دادم اما انگار دس��ت 
تقدیر این طور رقم خورده بود که احمد را از من 
بگيرد. حتی وقتی به دانشگاه هوایي رفت دلم 
خيلي شور مي زد. مدام به او سر مي زدم، آنجا 
هم دس��ت از فعاليت هاي انقالبي برنداشت، تا 

اینکه اخراجش کردند.«
چطور احمد وارد غائله گنبد شد؟

احمد از دوره اولي هاي سپاه بود. محل خدمتش 

را گنبد انتخاب کرد و به آنجا رفت و در 20 بهمن 
1358 در جریان غائله گنبد به شهادت رسيد. 
برادرم فرمانده سپاه گنبد بود. صاحبخانه اش از 
اهل تس��نن بود و رابطه خيلي خوبي بين شان 
برقرار بود. احمد مي گفت مي شود شيعه و سني 
برادرانه کنار هم زندگي کنند. مخالف کساني 
بود که به هر دليل و به هر روشي دوست داشتند 
بين شيعيان و اهل تسنن اختالف بيندازند. در 
گنبد درگيري بين مردم ترکمن اعم از شيعه و 
سني با گروهک هایي مثل چریک های فدایی 
رخ مي داد. در خالل این درگيري ها برادرم در 
ميدان شهر و پشت تيربار بود که با اصابت ترکش 
به سرش به شهادت  رس��يد. یکی از دوستانش 
مي گفت یک دفع��ه احمد پش��تک زد! چون 
ورزشکار بود و خيلی از این حرکات انجام مي داد 
براي مان عادي بود ولی دیدیم دیگر از جایش 
بلند نشد، متوجه ش��دیم تک تيراندازها او را به 
شهادت رسانده اند. آقای محسن رضایی در یکي 
از مصاحبه هایش گفته بود اگر احمد آنجا نبود، 
من شهيد مي ش��دم؛ احمد به شهادت رسيد تا 

من زنده بمانم.
گفتيد پدرتان احمد را خيلي دوس�ت 
داشت، چطور با خبر ش�هادتش کنار 

آمد؟
پدرم بی خبر ب��رای دیدن احم��د راهی گنبد 
مي شود. وقتی به آزادشهر مي رسد آنجا باخبر 
مي شود که درگنبد درگيری شده است. دلواپس 
می شود و سعي مي کند هر طور شده خودش را 
به گنبد برساند. در راه به یک نفر مي گوید هرچه 
پول بخواهيد به شما می دهم فقط مرا به گنبد 
ببرید پسرم آنجاست، دلم خيلی شور مي زند. 
هر طور شده خودش را به گنبد مي رساند. همه 
جا دنبالش مي گردد. یعنی اصاًل حال خودش 
را نمي فهميد. مي گفت دلم گواهي مي دهد که 
احمد شهيد شده است. به خاطر شرایط موجود 
در گنبد و احتم��ال درگيري هاي دیگر، اجازه 
ورود آنها را به داخل ش��هر نداده بودند. پدرم 
به اجبار به شاهرود برمي گردد. بچه هاي سپاه 
پيکر برادر ش��هيدم را خيلی زود به سردخانه 
ش��اهرود منتقل مي کنند. فرداي همان روز، 
همه مردم متوجه شهادت احمد شدند. احمد 
مستقيماً توسط تک تيرانداز هدف قرار گرفته و 
فرقش شکافته شده بود. صحنه دلخراشی بود. 
باورمان نمي شد احمد را با آن هيکل و هيبت 
باید در خاک دفن مي کردیم. احمد اولين شهيد 
شاهرود بود. مراسم تشييع و تدفينش چشمگير 

بود. همه مردم آمده بودند. بعد از خاکسپاري 
احمد در باغ زندان شاهرود، تا یک هفته باران 
مي آمد. همه مي گفتند حتی آسمان هم به حال 

این جوان گریه مي کند.
احمدآق�ا چ�ه خصوصي�ات اخالقي 

داشت؟
بس��يار مهربان بود. هميشه وقتي مي خواست 
پدرم را صدا کند آقاجان خطاب مي کرد. خيلي 
غيرتي بود و به کس��ي بي احترام��ي  نمي کرد. 
هميشه متواضعانه رفتار مي کرد و حرف مي زد. 
شاگرد ممتاز مدرسه بود. یک بار مرا سوار موتور 
کرد و بيرون برد. برایم گيره خرید، هنوز آن را 
دارم. حرف که م��ی زد آدم ها را جذب خودش 
مي کرد. بعد از ش��هادتش پ��درم حال دیگري 
ش��د. آب بود و گالب و مزار احمد و درددل ها 
و صحبت هاي پدرم با پس��ر شهيدش. طوري 
با احمد صحبت مي ک��رد که گویي احمد زنده 
اس��ت و کنار او نشسته اس��ت. آن زمان برادر 
دیگرم محمود هم به منطق��ه رفته بود، پدر به 
محمود مي گفت برگرد خان��ه، من طاقت داغ 

دیگري ندارم.

محمود شهيد دوم خانه تان شد؟
بله. محمود متولد 3 بهمن 1340 بود. بر خالف 
احمد هيکل ظری��ف و ریزي داش��ت. خيلی 
مظلوم ب��ود. آن قدر آرام و س��اکت بود که حد 
نداشت. احمد خيلی به محمود توجه مي کرد. 
موقعی که احمد به گنب��د رفت، محمود را هم 
با خودش برد. وقتی هم که احمد ش��هيد شد، 
برادرم محمود آنج��ا ماند تا ب��ه قول خودش 
راه احمد را ادامه بدهد. دوس��ت داشت بماند. 
نمي توانست برگردد و آنجا ماند. از همان جا هم 

به جبهه اعزام شد.
محمود در جبهه هاي دفاع مقدس چه 

سمت ها و فعاليت هایي داشت؟
محمود براي خدمت به رسته اطالعات عمليات 
رفت. جس��ور بود، به گفته همرزمانش تا قلب 
دش��من مي رفت و برمي گش��ت. چهره اش را 
طوري تغيير مي داد که کسي نمي شناختش. 
یک شب زمستانی زنگ خانه مان را زدند، چند 
نفر با لباس پاس��داری پش��ت در خانه بودند و 
گفتند ما از دوست های محمودیم، آمدیم سری 
به ش��ما بزنيم و برویم. پدرم خيلی خوشحال 
شد، آنها را به خانه آورد. مادرم هم شروع کرد به 
پذیرایي و آماده کردن غذا و... کمي  که نشستند 
یکی از آنها به سمت پدرم آمد و گفت آقاجان 
من هس��تم محمود، من را نشناختی؟ همه ما 
شوکه شدیم. محمود در خانه ما بود و ما هيچ 

کدام او را نشناخته بودیم.
محمود چند س�ال بعد از احمد شهيد 

شد؟ 
محمود 14 فروردین 1361مفقود شد. یعني 
سه سال و دو ماه بعد از احمد شهيد شد. به ما 
گفتند احتمال اینکه اسير شده باشد، زیاد است. 

از آنجا به بعد بخش دوم زندگی پدرم شروع شد. 
آن زمان اسرا، س��اعت 12نيمه شب به بعد در 
رادیو  BBC پيام مي دادند. بابا به عشق شنيدن 
صداي محمود بيدار مي ماند. مي رفت سر خاک 
احمد بهش مي گفت: »حداقل تو خاک داری، 
با تو درددل مي کنم. من حتي نمي دانم محمود 
کجاست؟!« چش��م انتظاري براي پدرم خيلی 
سخت بود.هميش��ه فکر مي کردیم اسير شده 
یا جایی گير افتاده؛ هيچ وقت نمي توانس��تيم 
فکر کنيم به شهادت رس��يده و دیگر به خانه 
بازنمي گردد. بعدها یکي از همرزمانش تعریف 
کرد: من و محمود پش��ت خاکریز بودیم، من 
گفتم برویم آن ط��رف، محمود گف��ت تو برو 
من هم می آی��م. وقتي محمود مي خواس��ت 
بياید، آنجا را به گلوله بس��تند و محمود شهيد 
ش��د. س��ال 1383 اعالم کردند که دیگر هيچ 
مفقود االث��ري نيس��ت و همه عنوان ش��هيد 
گرفتند. یکي از نيمه ش��ب ها که پدرم به رادیو 
گوش مي داد تا صدا یا اسمي  از برادرم محمود 
بشنود، اسم اسيري به نام »مهاجر« که از اهالي 
روستاهاي اطراف ش��اهرود بود را شنيد. فردا 
صبح به خانه آنها رفت و به م��ادرش خبر داد 
که پسرت اسير است و من دیشب صدایش را 
شنيدم. مادرش گفت: به حق لحظه ای که من 
را ش��اد کردید، خدا دل تو را هم شاد کند ولی 
پدرم در چشم انتظاري از دنيا رفت و در نهایت 
یک سنگ مزار یادبود کنار مزار برادر شهيدم 

احمد براي محمود در نظر گرفتند.
پدرتان چه سالي مرحوم شد؟

سال 1367، بعد از ارتحال پدرم ميان قرآني که 
هميشه در دست داشت و مي خواند، برگه هایي 
پيدا کردیم. پدر ب��رای هر ک��س از دنيا رفته 
بود، س��وره ای مي خواند. برای احمد یاس��ين 
مي خواند، ب��رای محمود تب��ارک. حتی برای 
خودش هم مي خواند. س��ه روز قب��ل از اینکه 
پدرم فوت کن��د، احمد به خواب��م آمد و رفت 
پيش پدر و گفت آقاجان! هر چه اینجا ماندی! 
بس اس��ت دیگر، بيا برویم پيش خودم. صبح 
که بيدار شدم به مادرم گفتم اگر کسی خواب 
ببيند یک مرده، زنده را می برد یعنی چه؟ مادرم 
گفت ان شاءاهلل عاقبتش خير است. هر چه گفت 
خوابت را تعریف کن نگفتم. بعد از سه روز پدرم 

فوت کرد.
ب�رادر دیگرتان محمد س�ال ها بعد از 
دفاع مقدس به شهادت رسيد. فكرش 
را مي کردی�د او هم روزي به ش�هادت 

برسد؟
نه هرگز فکرش را نمي کردیم خانواده ما براي بار 

سوم شهيد دیگري بدهد.
محمد چطور برادري بود؟

بعد از آن برادرم محمد مرد خانه ش��د. شوهر 
خاله ام بنا ب��ود و او را با خود ب��ه بنایی مي برد. 
وقتی مي آمد دست های پينه بسته اش را نگاه 
مي کردم. خيل��ي زحمت مي کش��يد. با اینکه 
بعد از آن همه س��ال  خيلي چيزها عوض شد 
اما برادرم محمد عوض نشد و در خط برادران 
ش��هيدش ماند. همه اینه��ا را متأث��ر از قرآن 
خواندن ه��ا، رزق حالل و زحمات��ي مي دانيم 
که پدر برایمان کش��يد. محمد تلفيقي بود از 
پدر، احمد و محمود. بخشندگی اش را از پدرم، 
هيکلی و ورزش��کار بودن و غيرتی بودنش را از 
احمد و آرامش و صب��وری اش را از محمود به 
ارث برده بود. اهل گذش��ت بود. یک روز که از 
خيابان رد مي ش��دیم، س��نگ ها را با پایش به 
طرف پياده رو مي انداخ��ت، گفتم چرا این کار 
را مي کن��ی؟ گفت محمود هميش��ه مي گفت 
س��نگ های داخل خيابان را بزني��د کنار، یک 

احمد خيلی جسور بود. پدرم مي گفت: 
»هميش�ه با خودم فكر مي کردم آخر 
این بچه کار دس�تمان مي دهد. حتی 
وقتی به دانشگاه هوایي رفت دلم خيلي 
ش�ور مي زد. مدام به او س�ر مي زدم، 
آنجا هم دس�ت از فعاليت هاي انقالبي 
برنداشت، تا اینكه اخراجش کردند«
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وقت زیر الس��تيک ماش��ين و موتور مي رود و 
کسي آسيب مي بيند. کمي  بعد محمد در بانک 

استخدام شد.
چطور شد به جبهه دفاع از حرم رفت؟

ما نمي دانستيم اسمش را براي اعزام به سوریه 
نوش��ته اس��ت، به او گفته بودند چون سربازی 
نرفتی باید دوره ببينی. قبل از اینکه برود، خيلی 
درباره س��وریه صحبت مي ک��رد، آن موقع ما 
نمي دانستيم هدفش چيست؟! تا اینکه همسرم 
گفت او دو سال است که اسمش را برای سوریه 
نوشته و دوره مي بيند، از روز اولی که اسمش را 
نوشت، گفتم این کار را نکن! خانواده دیگر طاقت 
ندارند ولی گوش نکرد. کليپ های زیادی از زن 
و بچه هاي سوریه اي در موبایلش بود و مي گفت 
مگر بچه سه ساله چه گناهی کرده است؟ محمد 
زرنگ بود. با زیرکی تمام کارهایش را انجام داد 

بدون اینکه کسي متوجه شود.
کي خبر دار شدید که قصد دارد مدافع 

حرم شود؟
رفتنش که قطعي شد به ما اطالع داد. یک دفعه 
به مادرم گفت 100 هزار تومان دارید که به من 
بدهيد؟ مادرم گفت یعن��ی تو 100 هزارتومان 
نداری؟ گفت چرا دارم ولی مي خواهم تو به من 
بدهی. مادرم گفت خب این 100 تومان ولی بگو 
می خواهی چه کار کنی؟ گفت مي خواهم بروم 
لباس هایم را بخرم. بعد ها فهميدیم کفنش را با 
پول مادرمان خریده است. بعد از مادر خواسته 
بود تا پاهایش را حن��ا بگيرد. مادرم حنا خيس 
کرد و روی انگش��ت های پاي محمد گذاشت. 
محمد ش��اهرود بود، وقتي گف��ت مي خواهم 
بروم س��وریه. گفتم من می روم سپاه مي گویم 
ما دو ش��هيد دادیم که تو را نبرند. محمد گفت 
باش��د بگویيد تا من را نبرند اما در آن دنيا شما 
مي توانيد جواب بی بی زین��ب)س(  را بدهيد؟ 
محمد 15 فروردی��ن 1395 اعزام ش��د. اصاًل 

اسمش در ليست نبود و قرار نبود برود.
پس چطور شد اعزامش کردند؟

عرض کردم ک��ه برادرم در بان��ک کار مي کرد. 
یک روز لباس پوشيد که به بانک برود. پسرش 
را به مدرسه رس��اند و خودش هم رفت سرکار. 
گوی��ا در این حين یک��ی از همرزم هایش زنگ 
مي زند و مي گوید خودت را برسان به اتوبوس، 
اتوبوس دارد حرکت مي کند. محمد هم خيلي 
زود مرخصی بدون حقوق مي گيرد و به سمت 
اتوبوس مي رود. از همس��رش ه��م مي خواهد 

س��اکش را بياورد و از همان جا اعزام مي شود. 
در سوریه با ما در تماس بود اما آخرین باری که 
زنگ زد خداحافظی کند آن قدر عجله داش��ت 
که حتی به یک دقيقه هم نرس��يد و نگذاشت 
من حرف بزنم. انگار قصد پریدن داشت. گویي 
نمي خواست به من اجازه بدهد حرفی بزنم. گفت 
خواهرجان ما به منطقه اي مي رویم که تا دو، سه 

روز دیگر نمي توانم با شما تماس بگيرم.
از حضورش در جبهه مقاومت اسالمي  

چيزي شنيده اید؟
گویا در س��وریه فرمانده گروه��ي از بچه هاي 
فاطميون ش��ده بود. در مرحل��ه اي از عمليات 
محم��د و دو نف��ر از بچه هاي فاطمي��ون روي 
تپه اي مي رون��د. با حمالت دش��من آن دو نفر 
همان اول شهيد مي ش��وند. فرمانده مي گوید 
مقاومت کنيد تا بچه ها به عقب برگردند. محمد 
مي گوید خيال��ت راحت، من ت��ا آخرین قطره 
خونم ایس��تادم. در همين حين ب��ا آرپي جي 
سنگرش��ان را مي زنند. پيکر محم��د و آن دو 
شهيد فاطميون آنجا مي ماند. پيکرش به دست 
ما نرسيد و محمد هم چون برادرم محمود مفقود 
شد. همرزم هایش مي گویند محمد وقتي وارد 
حرم حضرت زینب)س( شد گفت بي بي جان! 
من را به غالمي  خودت قبول کن و پس نفرست. 
هر وقت دعا مي کردم برگردد، مادرم مي گفت 
این خودخواهی اس��ت، این دعا را نکن. محمد 

خودش این طوری دوست داشت.
پيكر محمد کي برگشت؟

همان ابتدا به م��ا اعالم کردن��د محمد مفقود 
شده است، چش��م انتظارش بودیم تا زمانی که 
اس��تخوان هایش شناسایی ش��د. انتظاري که 

هر لحظه اش زجرآور بود اما مادرم آرام و صبور 
بود. مي گفت محمد خودش این طوری خواسته 
است. حاال تو اذیتش کن. خالصه از سوریه هم 
دست خالی برگش��تيم تا اینکه خبردار شدیم 
در منطقه ای که محمد ب��وده دو پالک و چند 
تکه اس��تخوان پيدا ش��ده اس��ت، آنها را برای 
آزمایش DNA فرستاده اند. مدتي طول کشيد 
تا جواب آزمایش بياید. دل در دلم نبود. هر چی 
بيشتر مي گذشت بيشتر آرام مي شدم با خودم 
مي گفتم اگر محمد بود تا ح��اال باید به ما خبر 
مي دادند .دو هفته به عيد سال 98 مانده بود که 
زیرنویس شبکه خبر اس��م محمد را به همراه 
چهار نفر دیگر که شناسایي شده بودند، اعالم 
کرد. خالصه بعد از کلی انتظار محمد به آغوش 
ما برگشت. مراسم استقبال، شب وداع و تشييع 
محمد در سمنان برگزار ش��د و بعد پيکرش را 
برای مراسم استقبال و ش��ب وداع و تشييع به 
شاهرود آوردند. تمام مردم سنگ تمام گذاشتند. 
کسانی که مي شناختيم یا نمي شناختيم آمده 
بودند. خدایا چه غوغایی ب��ود. قبل از رفتنش 
مي گف��ت می خواهم دنيا را ت��کان بدهم. واقعاً 
این کار را کرد. بعد از مراسم استقبال محمد را 
به امامزاده محمد بسطام بردند. برادرم آنجا را 
خيلی دوست داشت و در هر فرصتی براي زیارت 
به بسطام و امامزاده محمد مي رفت. فرداي آن 
روز در باغ زندان شاهرود در کنار برادران شهيدم 

احمد و محمود آرام گرفت.

 از مادر خواس�ته بود تا پاهایش را حنا 
بگيرد. م�ادرم حنا خيس ک�رد و روی 
انگشت های پاي محمد گذاشت. محمد 
ش�اهرود بود، وقتي گفت مي خواهم 
بروم س�وریه. گفتم من می روم سپاه 
مي گویم ما دو ش�هيد دادی�م که تو را 
نبرند. محمد گفت باشد بگویيد تا من 
را نبرند اما در آن دنيا ش�ما مي توانيد 
جواب بی ب�ی زین�ب)س(  را بدهيد؟
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