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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

 صغري خيل فرهنگ
عصمت پورانوري در سال 98به عنوان شهيد 
شاخص زن کشورمان انتخاب شده است. وي 
که در سال 1341 در شهرستان دزفول متولد 
ش�د، در مبارزه علي�ه رژيم پهلوي ش�رکت 
داش�ت. بعد از پيروزي انقاب اس�امي، در 
تمامي جلسات عقيدتي � سياسي که تشکيل 
مي شد، شرکت مي کرد. وي در تاريخ 19 آذر 
ماه سال1360 در اثر بمباران هوايي بعثي ها، در 
شهر دزفول به شهادت رسيد. براي آشنايي با 
برگ هايي از زندگي شهيد شاخص زن سازمان 
بس�يج مس�تضعفين، با فرخن�ده پورانوري 
خواهرش همکام ش�ديم ک�ه ما حصلش را 
پيش رو داريد. در ادامه نيز گذري به زندگي 
شهيدعليرضا پورانوري برادرشهيده عصمت 
پورانوري که در والفجر مقدماتي به شهادت 
رس�يد و جاويداالثر ش�د خواهيم داش�ت. 

خواهر شما ش�هيده عصمت پورانوري 
به عنوان ش�هيد شاخص س�ال بسيج 
مستضعفين انتخاب ش�د. قطعًا تربيت 
ديني و مکتب�ي خانواده روي ايش�ان 
تأثير بسزايي داشته است. از خانواده تان 

بگوييد. 
ما پنج خواهر و دو برادر بودی��م. والدین ما براي 
امرار معاش خیاطي مي کردند. پدر با پدربزرگم 
خیاطي مي کرد. کار پر زحمتي بود. کت و شلوار 
مي دوختند. کارهایشان و تولیداتشان هم عالي 
بود. پدر روي رزق حالل تأکید داش��ت. همین 
مغازه کوچک سه خانواده را اداره مي کرد. فقط 
خانه ما هفت س��ر عائله داش��ت. روزي شان از 

همین مغازه بود. 
 آن زمان کمتر کس��ي لباس آم��اده مي خرید. 
این موضوع به 50 س��ال پی��ش بازمي گردد. از 
این طرف مادر هم خیاطي مي کرد و کمک حال 
بابا بود. ما آن زمان سن و سال زیادي نداشتیم. 
خود من متولد 47 هستم. مادر یکي از اتاق هاي 
خانه را که نزدیک در حیاط بود براي کار خیاطي 
اختصاص داده بود. در همین اتاق کوچک شاگرد 
هم داشت هم با چرخ خیاطي و هم چرخ صنعتي 
کار مي کرد. همین که از خواب بیدار مي ش��د، 
مي رفت لباس برش مي زد و بعد مي آمد صبحانه 

بچه ها را مهیا مي کرد. 
آن زمان ما درس مي خواندیم و س��رمان به کار 
خودمان بود. اما تابس��تان مي توانستیم کمک 
حالش باش��یم و در کار خانه یا آشپزي کمکش 
کنیم. غیر از آن همه زحمت ه��اي خانه و امور 
خانه داري به عهده مادر بود. مادر مي گفت شب 
غذاي فردا را آماده مي کردم تا بتوانم به کارهاي 

خیاطي ام برسم. 
زندگي مرتب و روي اصولي داشتیم. بچه ها هم 
قانع بودن��د. نزدیک عید که کارش��ان زیاد بود، 
مادرم ش��لوار ها را به خانه مي آورد و ما دخترها 
پایین شلوارها را پس دوزي مي کردیم. خودش 
هم تا صبح در کارگاه خیاطي مي ماند تا سفارشات 
مردم را سر زمان تعیین شده به دستشان برساند. 
در قبال کارهایي که انج��ام مي دادیم هم به ما 
دستمزد مي داد تا دسترنج زحماتمان را ببینیم. 
همه این کار و گرفتاري هاي پدر و مادرم آنها را 
از تربیت و پرورش فکري و معنوي ما غافل نکرد. 
آنها قب��ل از انقالب هم روي رفت��ار و حجاب ما 
دخترها تأکید داشتند. مادر براي ما چادر رنگي 
دوخته بود. م��ا زیاد بی��رون از خانه نمي رفتیم. 
مدرس��ه هم با چادر مي رفتیم. م��ا هم مطیع و 
قانع بودیم واینگونه تربیت ش��ده بودیم. خوب 
یادم است مادرم به یکي از همسایه ها که خطاط 

بود س��فارش کرد تا روي کاغ��ذ بزرگي برایش 
این بیت شعر را بنویسد: » اي زن به تو از فاطمه 
اینگونه خطاب است/ ارزنده ترین زینت زن حفظ 
حجاب اس��ت.« این را روي س��ردر ورودي اتاق 
خیاطي اش زد تا تکلیف مش��تري هایش با مادر 
بر سر اعتقاداتش حل ش��ود. او معتقد و مقید به 

حفظ حجاب بود. 
امروز هم که مادر دو شهید است همین رویه را 
ادامه داده و مي دهد. به کارهاي خیریه مي رسد و 
در رفع مشکالت مردم نیازمند تالش مي کند. پدر 
و مادرم باخدا بودند. رزق حالل خیلي برایشان 
مهم بود. معتقد بودند تأثیر زیادي بر عاقبت به 

خیري دارد. 
ش�هيده عصمت فرزن�د چن�دم بود؟ 

خاطراتي از دوران کودکي تان داريد؟
عصمت متولد س��ال 1341 و س��ومین فرزند 
خانواده ما بود. ما در شهر مذهبي دزفول زندگي 
مي کردیم. دزفول شهري اصیل و مذهبي بود. اما 
آن زمان کالس هاي قرآني یا مؤسسات فرهنگي 
وجود نداش��ت. ما پنج خواهر در تابستان براي 
آموزش و یادگیري قرآن پیش خانم کاظمیني 
مي رفتیم. ایشان اهل عراق بود. خیلي از دخترها 
پیش ایش��ان مي رفتند. ما همگ��ي روي بالکن 
حیاط خانه شان مي نشس��تیم و گرماي آفتاب 
باعث مي شد ما به کنج بالکن که سایه بود و هواي 
خنک تري داش��ت، پناه ببریم و قرآن بخوانیم. 
عصمت به خان��م کاظمیني در آم��وزش قرآن 
کمک مي کرد. ایشان بس��یار به فراگیري علوم 
دیني و معارف اس��المي عالقه مند بود. مفاتیح 
را هم مي خواند. خواهرم اهل عمل به قرآن بود. 
عالقه اي وافر در وجودش بود و خودش هم خیلي 
تالش مي کرد. در جلسات قبل از انقالب شرکت 
مي کرد. همه اینها روي شخصیت عصمت تأثیر 
گذاشته بود. ایمان باالیي داشت. خدا ترس بود 

و اهل مطالعه. 
از عمه ام تک��ه پارچه اي گرفت و با آن روس��ري 
درست کرد. تنها دانش آموز مدرسه بود که قبل از 
انقالب با شجاعت روسري سرش کرد. این نشئت 
گرفته از ایمانش بود که دوست داشت حجابش 
را حفظ کند. وقتي به مس��افرت مي رفتیم از ما 
مي خواست که سوغات برایش کتاب هاي دیني 
بیاوریم. خوب به یاد دارم، یکي از سوغاتي هاي 
ش��یراز کتاب اصول کافي ب��ود. عصمت ارزش 
این کتاب را خوب مي دانست. قبل از انقالب در 

کالس هاي ایدئولوژي عقیدتي که در کوچه پس 
کوچه هاي شهر برگزار مي شد، شرکت مي کرد. 
علت برگزاري کالس ه��ا در کوچه ها این بود که 
اگر ساواکي ها حمله کردند، آنها بتوانند راه فراري 
پیدا کنند و در دست آنها اسیر نشوند. من را هم 
یکي دو بار با خودش برد. همه مباحث کالس ها 
را هم یادداشت مي کرد. وقتي از علت این کارش 
مي پرسیدیم، مي گفت: » مي خواهم، در ذهنم 

خوب ماندگار شود.«
به نظر ش�ما اي�ن ش�خصيت انقابي و 
بسيجي چطور در وجود عصمت شکل 

گرفت؟ 
یکي از علل داش��تن روحیه انقالبي و بس��یجي 
در وجود عصم��ت عموهایم بودن��د که فعالیت 
انقالبي داش��تند. وقتي عمو هایم لو مي رفتند، 
همه کتاب هایشان را داخل گوني مي ریختند و به 
زیرزمین خانه ما مي آوردند. ما آنها را تا آرام شدن 

اوضاع نگه مي داش��تیم. علت دیگر این بود که 
عصمت اهل مطالعه بود. همین امر سبب مي شد 
در راهي که انتخاب کرده است ثابت قدم بماند. 
بسیاري از کتاب هایش هم هنوز به یادگار مانده 
اس��ت. یکي دیگر از ویژگي هاي عصمت همان 

آتش به اختیار عمل کردنش بود. 
خوب به یاد دارم آن زم��ان کالس هاي آموزش 
عربي و تفس��یر قرآن کم بود  یا در دس��ترس ما 
نبود. عصمت براي اینکه بتواند در این زمینه هم 
مهارت الزم را به دست بیاورد، همراه با دوستش 
ساعت هایي از روز را به خواندن کتاب عربي آسان 
تخصص داده بود تا به واس��طه ش��ناخت قواعد 
عربي و مفاهیم فارسي لغات بتواند به خوبي قرآن 
را معنا و تفس��یر کند و ما به صورت عملي آنچه 
از قرآن و کتب دیني آموخت��ه بود را مي دیدیم. 
ایشان وقت شستن ظرف ها این آیه را مي خواند: 
َ َعلَیِه    » ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللهَّ
لوا  َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر  َوما بَدهَّ
« »در میان مؤمنان مرداني هستند که بر  تَبدیالاً
سر عهدي که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ 
بعضي پیمان خ��ود را به آخر بردن��د )و در راه او 
شربت ش��هادت نوش��یدند(، و بعضي دیگر در 
انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلي در عهد و پیمان 
خود ندادند.« یکي دیگر از آیه هایي که همواره 
عصمت مي خواند، این بود: » یَا َدائَِم الَْفْضِل َعلَی 
ِة یَا َصاِحَب الَْمَواِهِب  الَْبِریَِّة یَا بَاِسَط الَْیَدیِْن بِالَْعِطَیّ

ِة.«  ِنَیّ الَسّ
ش�هيد بعد از انقاب چه فعاليت هايي 

داشت؟

عصمت بعد از اخذ دیپلم و همزم��ان با انقالب 
در راهپیمای��ي و تظاه��رات مردمي ش��رکت 
مي کرد. او با بصیرت و علمي که به این مس��یر 
داشت در این راه گام برمي داشت. ایشان بعد از 
تشکیل بسیج وارد این نهاد مردمي شد و همراه 
با خواهران بس��یجي در فعالیت ه��اي هنري و 
فرهنگي همکاري مي کرد. عصمت براي تدریس 
در آم��وزش و پرورش پذیرفته ش��د اما خودش 
براي تدری��س در نهض��ت س��وادآموزي اقدام 
کرد و گفت معلم آموزش و پرورش زیاد اس��ت. 
من براي تدریس به روس��تا ها مي روم. در اوایل 
تشکیل نهضت سوادآموزي در دزفول، در تمامي 
جلسات عقیدتي- سیاس��ي که از طرف نهضت 
تشکیل ش��ده بود، شرکت داش��ت و در ارزیابي 
پایاني این جلس��ات، به عنوان یکي از خواهران 
نمونه در اجراي تکالیف محوله و درک مفاهیم 

تدریس شده انتخاب شد.
او عالقه زی��ادي به اج��راي فرمان ام��ام در امر 
مقدس سوادآموزي داشت و این را بارها متذکر 
ش��ده بود که در نهضت خدمت کن��م. در ادامه 
فعالیت هایش،  همراه بچه هاي جهاد سازندگي 
به روستا ها مي رفت و در امور جهادي هم سهیم 
بود. حتي فصل درو کردن گندم هم به روستا ها 
مي رفت تا کشاورزان را در برداشت محصوالتشان 
کمک کند. قبل از انقالب نام��ش را تغییر داد. 
نامش منیژه بود اما این نام را دوست نداشت و نام 
»عصمت« را براي خودش انتخاب کرد. مي گفت 

پاکي این نام را دوست دارم. 
گويا خواهرتان اندکي قبل از ش�هادت 

ازدواج کرده بودند؟
بله، عصمت سال 1360 ازدواج کرد. یعني همان 
سال که به شهادت رسید. همسرش پاسدار بود. 
ایشان خواستگاران زیادي داشت. آنقدري که ما 
دیگر خسته شده بودیم. عصمت هر بار با روي باز 
با خانواده هایشان برخورد مي کرد. مي خواست 
اعتقادات طرف مقابلش را خوب بسنجد. مي گفت 
من مي خواهم با کس��ي که به لح��اظ اعتقادي 

باالست، ازدواج کنم. 
س��بک ازدواج و زندگي خواهرم نمونه اي کامل 
از سبک زندگي دیني است. بعد از خواستگاري 
همسرش و قبول ایش��ان مراسم خیلي ساده اي 
برگزار ش��د. عصمت اه��ل قناعت ب��ود. لباس 
عروسي اش مانتو و شلوار بود و یک چادر گلدار. 
شلواري را که همیشه استفاده مي کرد شست و 
اتو کرد و همان را پوشید. به مادرم گفته بود من 
لباس هاي مجلسي بیرون را نمي خواهم. همین 
لباس ساده را براي روز عروسي ام مي پوشم. براي 
عروسي اش آرایش��گاه هم نرفت. فکر نمي کنم 
ش��ما کس��ي را پیدا کنید که اینطور باشد. او به 
ظاهر توجه نمي کرد. همه حواس��ش به عرفان 
و اعتقادات طرف مقابلش ب��ود. طرز فکرش به 
سمت خدا و تعالي بود. اینها برایش خیلي مهم 
بود. س��بک ازدواجش باید مورد توجه دختران 

امروز ما قرار بگیرد. 
وقتي مي خواس��تند چادر عروس��ي اش را برش 
بزنند، عصم��ت زیر لب چی��زي مي گوید، مادر 
مي پرس��د: با خودت چه مي گویي؟ عصمت در 
پاس��خش مي گوید: به خدا مي گویم، خدایا من 

لیاقت دارم زیر این چادر شهید شوم یا نه؟!
عصمت ش��ب عروس��ي اش همراه همسرش 
رفت و در مراس��م دعاي کمیل ش��رکت کرد. 
زندگي اش را اینگونه آغاز کرد. در شرایطي که 
همه چیز زیر بمباران و توپخانه هاي دشمن بود 
رفت و در دعاي کمیل ش��رکت کرد. آن زمان 
19سال داش��ت و تنها 66 روز بعد از ازدواجش 

به شهادت رسید. 

زي�ادي  خواس�تگاران  خواه�رم 
داش�ت. آنقدري که ما ديگر خس�ته 
ش�ده بوديم. عصم�ت هر بار ب�ا روي 
ب�از ب�ا خانواده هايش�ان برخ�ورد 
مي کرد. مي خواس�ت اعتقادات طرف 
مقابلش را خ�وب بس�نجد. مي گفت 
م�ن مي خواهم با کس�ي که ب�ه لحاظ 
اعتق�ادي باالس�ت، ازدواج کن�م

8 5 2 1
6 4

8 1
7 4 3

3 6
3 5 2

8 4
1 9

5 3 2

852364791
319275648
746891235
674983152
285417369
193652487
927536814
468129573
531748926

نوع�روس دزف�ول، چطور به ش�هادت 
رسيد؟

قبل از ش��هادت عصمت با هم عکس خانوادگي 
گرفتیم. برادرم علي آن زمان در بس��یج بود، دو 
روز قبل از شهادت عصمت با دوربین دوستش به 
خانه آمد و گفت چند فیلم در دوربین باقي مانده 
و مي خواهم ببرم و ظاهر کنم. بیایید با هم عکس 
بیندازیم. عصمت چون همس��رش در جبهه بود 
آن روز به خانه ما آمده بود. گویي خواس��ت خدا 
بود که ما دو روز قبل از ش��هادت ایش��ان عکس 
یادگاري بیندازیم. من، عصمت، مادر و علي بودیم. 
همگي عکس انداختیم. عکسي که براي همیشه 

به یادگار ماند. 
پنج شنبه 19 آذر ماه س��ال 1360 بود. ما براي 
زیارت قبور ش��هدا به مزار ش��هیدان مي رفتیم. 
دزفول دو قبرستان دارد. که یکي بهشت علي و 
یکي هم شهید آباد است. بهشت علي نزدیک خانه 
عصمت بود. او به همراه مادرش��وهر و جاري اش 
براي زیارت قبور ش��هدا به س��مت بهشت علي 
حرکت مي کنن��د. عصمت قبل از رفتن غس��ل 
ش��هادت مي کند. چ��ون بمبارا ن زیاد مي ش��د 
این اتفاق طبیعي بود و خیلي ها غس��ل شهادت 
مي کردند، یعني خودشان را براي شهادت آماده 
مي کردند و از هیچ چیزي ابایي نداشتند. در همان 
زمان بمباران 16 نفر از اعضاي خانواده همسرش 
ش��هید ش��دند. گویي به عصمت الهام شده بود. 

غسل شهادت کرده و راهي شده بود. 

نزدیک پ��ل قدیم��ي عصم��ت و همراهانش با 
مردمي که براي زنده نگه داش��تن یاد ش��هداي 
بستان راهپیمایي کرده بودند، ملحق مي شوند. 
هواپیماهاي دشمن که مردم را روي پل مي بینند، 
بمباران مي کنند. بمب ه��ا داخل آب مي افتد اما 
ترکش هایش به مردم اصاب��ت مي کند. ترکش 
به پهلو و چند قسمت دیگر بدن عصمت اصابت 
مي کند و شهید مي ش��ود. جاري اش هم مرضیه 
بلوایه شهید مي ش��ود و مادرشوهرش که شاهد 
شهادت عروس هایش بود به شدت مجروح و به 

بیمارستان منتقل مي شود. 
عصمت و ج��اري اش در چادرهایش��ان پیچیده 
شده بودند و در آن لحظات آخر هم چادرشان از 
آنها جدا نشده بود. ما در زمان جنگ با مانتو ،شلوار 
و رو سري مي خوابیدیم. برخي هم با چادر. آنقدر 
حجاب را دوست داشتیم که مي گفتیم اگر شهید 

شدیم با حجاب باشیم. 
س��اعت 3 بعد از ظهر بود. ما در خان��ه بودیم. با 
شنیدن صداي بمباران به باالي پشت بام رفتیم تا 
از محل دود متوجه اصابت بمب ها بشویم. دیدیم 
که دود از سمت پل اس��ت، اما نمي دانستیم که 

عصمت هم شهید شده است. 
چطور متوجه شهادت ايشان شديد؟

ما تا غروب خبري از عصمت نداش��تیم تا اینکه 
برادرم علي متوجه ش��هادت عصمت مي ش��ود. 
نمي خواس��تیم که به مادر به یکب��اره بگوییم. با 
عمو ه��ا هماهنگ کرده ب��ود ک��ه آرام آرام خبر 
ش��هادت عصمت را بدهند. مادرم ک��ه متوجه 
شلوغي کوچه شده بود، مي خواست بیرون برود ، 
اما علي مانعش مي شد. مادر به علي مي گوید: علي 
چه خبر است چرا نمي گذاري من بروم بیرون؟! 
علي مادر را بغ��ل مي کند و مي گوی��د: خواهرم 

عصمت شهید شده است. 
مزار عصمت در شهید آباد دزفول در کنار شهداي 
فتح المبین قرار دارد. ش��هادتش خیلي برایمان 
سخت و س��نگین بود اما مادر با صبوري برخورد 
کرد. مادر ش��وهرش خانم فاطمه صدف ساز هم 
بعد از حدود 40روز تحمل جراحت به ش��هادت 
رس��ید. آن حادثه ش��هداي زیادي داشت. ما هر 
لحظه در انتظار از دست دادن عزیزي بودیم، چون 
شهر ما خیلي بمباران مي شد. همسرعصمت هم 
در جبهه بود. زخمي شده بود. از ابتداي جنگ تا 

انتهاي جنگ در جبهه بود. 

برادرتان بعد از عصمت آسماني شد؟
بله، برادرم شهید علیرضا پورانوري متولد 1344بود. 
در بسیج نوجوانان ذخیره س��پاه بود. از ابتدا وارد 
بسیج شد. ابتدا در فعالیت هاي بسیج شرکت داشت 
تا اینکه به امر امام خمیني )ره( راهي میدان نبرد 
ش��د. او در عملیات والفجر مقدماتي شرکت کرد 
و در سن 17 سالگي به ش��هادت رسید. یک سال 
و دو ماه بعد از عصمت ش��هید و جاویداالثر ش��د.  
علي با شهادت عصمت کامل تر شد. او در مسیري 
که انتخاب کرده بود ثابت قدم ش��د. برادرم رفتار 
و نگاهش براي خدا بود. آنقدر ایمانش قوي ش��ده 
بود که اصالاً ب��اور نمي کردیم که این ایمان و رفتار 
از یک نوجوان 17س��اله س��ر بزند. این پختگي و 
تکامل را مي توانستیم در وجودش ببینیم. قبل از 
اعزام و شهادتش به من س��ر زد. به دیدار همسرم 
در سپاه رفته بود. همه فامیل را هم دیده بود. گویي 
مي دانست که این آخرین وعده دیدارش خواهد بود. 
خیلي به پدر و مادرمان احترام مي گذاشت. علي هم 
با قرآن مأنوس بود. اهل دعا و هیئت بود. آن روزها 
نوجوانان و جوانان درس را رها کرده و به جبهه رفته 
بودند. جبهه دانشگاه اینها شده بود. آنقدر علي پخته 

شده بود که اصالاً با قبل قابل قیاس نبود. 
سخن پاياني

عصمت خیلي پیگیر اتفاقات و تحوالت سیاسي 
بود. وقتي هم که جنگ ش��روع ش��د، مثل یک 
خبرنگار دائم پیگیر اخبار و ثب��ت آنها بود. همه 
را مي نوشت. اینکه امروز ششم شهریور ماه سال 
1360چند بمب و چند موش��ک توسط بعثي ها 
بر س��ر مردم ریخته ش��ده یا نیرو هاي ما به چه 
فتوحاتي دس��ت پیدا کرده اند؛ همه را یادداشت 

مي کرد. مثل یک خبرنگار کنجکاو بود. 

عصمت خيلي پيگير اتفاقات و تحوالت 
سياسي بود. وقتي هم که جنگ شروع 
ش�د، مثل يک خبرنگار دائ�م پيگير 
اخبار و ثبت آنها بود. همه را مي نوشت. 
اينکه امروز ششم ش�هريور ماه سال 
1360چند بمب و چند موشک توسط 
بعثي ها بر س�ر مردم ريخته ش�ده يا 
نيرو هاي ما به چه فتوحاتي دست پيدا 
کرده اند؛ هم�ه را يادداش�ت مي کرد. 
مث�ل ي�ک خبرن�گار کنج�کاو ب�ود
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