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شماكجاباشهيدنوريآشناشديد؟
زمان جنگ من در سپاه راه آهن تهران مشغول 
بودم. چند بار هم از هم��ان جا اعزام گرفتم و به 
جبهه رفتم. شهيد نوري كارمند رسمي راه آهن 
بود كه به سپاه مأمور شده بود. همان جا با ايشان 
آشنا ش��دم و چون خصوصيات ويژه اي داشت، 
مثل خيلي از بچه هاي س��پاه، ج��ذب اخالق و 

منش ايشان شدم. 

مگرچهخصوصياتاخالقيداشت؟
خاطرات نوري در روحانيت و نور خالصه مي شود. 
اولين چيزي كه در اين مرد آدم را جذب مي كرد، 
نورانيت عجيب چهره اش بود. االن تصاوير ايشان 
موجود است. هر كسي كه يكبار به عكس حاج 
عليرضا نگاه كند، اين موضوع را درك مي كند، 
چه برسد به ما كه از نزديك ايشان را مي ديديم. 
شهيد نوري آدم فوق العاده متواضعي بود. من آن 
موقع يك نيروي عادي س��پاه بودم. البته زمان 
جنگ درجه و مقام آنچنان در سپاه مطرح نبود، 
اما به هر حال هر يگان يا پايگاهي ارشدي داشت. 

حاج عليرضا هم در راه آهن ارش��د ب��ود، هم در 
سپاه، ولي پس��ت و مقام ذره ای هم باعث نشده 
بود كه در اخالق و رفتارش تغييري ايجاد شود. 
االن گفتنش راحت است. آدم بايد خودش در آن 
موقعيت قرار بگيرد تا بداند وقتي داريم از تواضع 
مردي مثل عليرضا نوري حرف مي زنيم، يعني 
چه و اين تواضع چ��ه تأثير عميقي روي روحيه 

اطرافيان مي گذاشت. 
چطورميشودكهشهيدنوريكارمند
س�پاهبود،ام�اب�هعن�وانقائممقام

لشكر27بهشهادتميرسد؟
ايشان از پيشكسوتان سپاه بود. عرض كردم كه از 
راه آهن به سپاه مأمور شده بود. بارها و بارها به جبهه 
رفته و يك دستش اوايل دفاع مقدس در جبهه قطع 
شده بود. نوري بيشتر از آنكه در راه آهن شناخته 
شده باشد، بين رزمنده ها و سپاهي ها مطرح بود. 
سمت هاي مختلفي هم در سپاه به ايشان پيشنهاد 
مي ش��د كه غالباً نمي پذيرفت. يادم اس��ت يك 
مقطعي فرماندهي پادگان ابوذر به ايشان پيشنهاد 
شد كه نپذيرفت. حتي رياست كل راه آهن تهران 
پيشنهاد شد كه باز هم نپذيرفت. حضور در سپاه 
را بيشتر ترجيح مي داد. آن هم بيشتر در ميادين 
جنگ. پادگان نشين نبود. دلش با بچه هاي رزمنده 
و فضاي جبهه ه��ا بود و نمي خواس��ت خودش را 
اسير پشت ميز نش��يني كند. دوس��ت داشت در 
منطقه باش��د. واقعاً اينطور آدم ها االن خيلي كم 

پيدا مي شوند. 
چهخاطراتيازشهيدنوريدرذهنتان

ماندگارشدهاست؟
ش��هيد نوري با هم��ه نيروها يكس��ان برخورد 
مي كرد. در ورزش ها و حش��ر و نش��رها و حتي 
محافل درويش��ي ما ش��ركت مي كرد. اينطور 
بگويم كه آدم بي ش��يله و پيله اي ب��ود. خيلي 
وقت ها يادمان مي رفت او ارش��د ماست و جزو 
فرماندهان رده باال به ش��مار مي رود. مثل يك 
دوس��ت و برادر با ما برخورد مي كرد. خيلي هم 
بيان گرم و گيرايي داشت. از خاطرات نوجواني  
و خدمت سربازي اش براي ما مي گفت. با بچه ها 
پينگ پنگ بازي مي كرد. يادم است سال گذشته 
شما يك گفت و گو با يكي ديگر از همرزمان ايشان 
منتشر كرديد. ايشان هم گفته بود با شهيد نوري 
پينگ پنگ بازي مي كرد. همانط��ور كه گفتم 
حاج عليرضا در سال هاي اول دفاع مقدس يك 
دس��تش را از دس��ت داده بود. با همان دستي 
كه برايش باقي مانده بود، خيلي حرفه اي بازي 
مي كرد. در سپاه راه آهن و رشته پينگ پنگ نوري 
يك قهرمان بود و حريف نداشت. خدا رحمتش 
كند. االن هم كه ياد صفا و نورانيت ايشان مي افتم 
به حالش غبطه مي خورم. به نظر من او اگر شهيد 

نمي شد، جاي تعجب داشت. 
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شهادت عليرضا راه آسمان را به علي اصغرنشان داد

جدول

مبيناشانلو
عليرضاكالميشش-هفتساليازبرادرش
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عليرضاازمنجلوزد،اماطولينكش�يدكه
علياصغركالميهمشهيدشد.برايآشنايي
ب�ازندگيايندوبرادرش�هيدباعباس�علي
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ابتداشهدايخانوادهرابرايمامعرفي
كني�دوبفرمايي�دش�هيداندرچ�ه
محيطيرش�دكردهبودندك�هبهاين

عاقبتبخيريرسيدند؟
ش��هيد علي اصغر متولد 1336 متأهل و داراي 
4فرزند و ش��هيد عليرضا متولد 1342 و مجرد 
بود. بچه ها در خانواده اي مذهبي، متدين و مقيد 
به احكام شرعي رشد كردند. پدر كشاورز بود و 
روي زمين هاي اجاره شده كشاورزي مي كرد تا با 
درآمد آن، هزينه چهار پسر و يك دختر خانه اش 
را تأمين كند. مادرم خانه دار بود و به طور طبيعي 
فرهنگ، كردار و رفتار پدر و م��ادر در تربيت و 

رشد آنان نقش مهمي داشت. 
كداميكازبرادرهابابشهادترادر

خانهشمابازكرد؟
عليرضا. ايش��ان فرزند پنجم خانواده بود كه در 
12خرداد 1342 در سرخه به دنيا آمد. عليرضا 
بع��د از اتم��ام دوران ابتدايي، ب��راي گذراندن 
دوره راهنماي��ي ثبت نام كرد، ولي به مدرس��ه 
نرفت. او گاه��ي اوقات كش��اورزي و گاهي هم 
بناي��ي مي كرد. برادرم بس��يار ت��الش مي كرد 
تا كمك خرج خانواده باش��د. بع��د از پيروزي 
انقالب اس��المي در تمام فعاليت ه��اي محل، 
بسيج و گش��ت و مجالس اهل بيت )ع( شركت 
مي كرد. عليرضا بسيار مهربان و دوست داشتني 
بود. با ش��روع جنگ تحميلي عاشق حضور در 
دفاع مقدس بود و اصرار داشت كه راهي ميدان 

جهاد شود. 
چطورشدراهيجبههشد؟

با شروع حمله رژيم بعثي عراق به كشور، آماده 
شد تا به جبهه برود. سنش كم بود و به او اجازه 
نمي دادند كه به جبهه ب��رود، براي همين عضو 
پايگاه بس��يج س��رخه ش��د. عليرضا مي رفت و 
مي آمد. مادر برايمان تعريف مي كرد كه يك بار 
به عليرضا گفت��م از حاال تا دير وقت در بس��يج 
مي ماني؟! هنوز يك هفته اي مانده به انتخابات 
رياست جمهوري! گفت بله! بايد حواسمان باشد 
و نگهباني بدهيم. نمي توانستم به او حرفي بزنم. 
به جبهه نمي بردنش. پا پيش گذاش��تم و گفتم 
برو بسيج، سنت كه بيشتر شد برو جبهه. وقت 
انتخابات رياس��ت جمهوري ب��ود و عليرضا تا 
نيمه هاي شب در پايگاه بس��يج مي ماند. گفتم 
هواي خودت را داشته باش، با اين بي خوابي ها 
مريض مي ش��وي. رو به من كرد و گفت ما بايد 
ب��راي جمهوري اس��المي خدمت كني��م. بايد 
بتونيم مملكت اسالمي درست كنيم. برادرم بعد 
از شهادت شهيد رجايي ديگر تاب ماندن در پشت 
جبهه را نداشت. بعد از ش��هادت رئيس جمهور 
رجايي، خيلي ناراحت ب��ود. تصميم گرفت كه 

به جبهه برود. يكي از بچه هاي پاسدار كه بعد ها 
به شهادت رس��يد رو به عليرضا كرد و گفت تو 
مي گويي مي خواهي بروي جبهه، با توپ، تانك 
و گلوله چكار مي كني؟ عليرضا جواب مي دهد 
من هدفم اين است كه بروم. چرا رجايي شهيد 
بشود و من باش��م؟! دل من سياه است. مي روم 

شايد خدا من را قبول كند و شهيد بشوم. 
مادرتانموافقاع�زامبچههابهجبهه

بود؟
بچه ها مادر را راضي كردند و با رضايت مادر پدرم 
هم راضي شد. مادرم مي گفت يك روز مشغول 
پنبه ريسي بودم كه عليرضا آمد و كنارم نشست 
و گفت ش��ير مي خواهي، بروم بگيرم؟ گفتم نه! 
مادر مي خواهي دسته چرخ را بچرخانم؟ گفتم 
نه، نمي خواد! پرسيد چكار برايت انجام بدهم؟ 
گفتم مادر! اجازه مي دهي با اين چرخ نخ ريسي 
پنبه ها را بتابم يا نه؟ مي خواس��ت كمكم كند. 
پرسيدم عليرضا! من همه چيز دارم، كمك هم 
نمي خواهم، تو فقط درس��ت را بخوان. االن بگو 
چه مي خواهي؟ گفت مي خواه��م بروم جبهه! 
همان جا بند دلم پاره ش��د. بعد رو به من كرد و 
گفت ان شاءاهلل شهيد مي شوم! بعد خيلي پا پيچ 
شد تا رضايت مادر را بگيرد. ايشان مي گفت يك 
روز حال و حوصله انجام هيچ كاري را نداشتم. 
نزديك ظهر بود. بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. 
مي خواستم غذايي بپزم و سر سفره ناهار بگذارم. 
عليرضا گفت مام��ان! اگر بروم در راه س��منان 
تصادف كنم، چ��ه فايده اي دارد؟دس��ت هايم 
را شس��تم و گفتم مي داني حوصله ندارم. آخر 
اين چه حرف هايی اس��ت كه مي زني؟ سكوت 
كرد. گفتم نديدي مردم براي اين دو نفر و بقيه 

آدم هايي كه همراه شان بودن و شهيد شدن چه 
كار كردند؟ نديدي چقدر مراسم عزاداري شان 
شلوغ بود. به جاي جواب دادن پرسيد امروز كه 
رجايي و باهنر شهيد شدند، وقت رفتن ماست. 
من بايد بروم جبهه وگرنه دير مي شود. من هم 
راضي شدم. ساكش را بس��ت و براي گذراندن 
دوره آموزشي بيشتر، به پادگان امام حسين )ع( 
تهران رفت. بعد به اس��الم آباد غرب اعزام شد.  
اعزامشان از جلوي مسجد بود. مادر همراهش 
رفت و جلوي در اتوبوس پول خرد و ش��يريني 
روي س��ر عليرضا ريخته بود. همان روز اولين و 

آخرين بدرقه مادرم شد. 
خاطرهايازروزاعزامشهيدداريد؟

حسين كالمي دوس��ت عليرضا تعريف مي كرد 
كه كفش هايم را يك گوش��ه گذاش��تم. از دور 
ديدمش. رفتم طرفش و گفتم اگر تو را گم كنم، 
حتماً بين صف نماز جماعت مسجد امام هادي 
پيدايت مي كنم. با ش��نيدن صدايم برگش��ت. 
احوالپرسي كرديم و پرسيدم  مي خواهي اعزام 
بش��وي؟ جواب داد بله! چن��د روز ديگر. گفتم 
تو كه سني نداري و كوچك هس��تي، االن نرو!  
گفت سنم از حسين فهميده كوچك تر است؟ او 
13 س��الش بود، رفت و شهيد شد. صداي مكبر 
مسجد صحبت مان را قطع كرد. عليرضا ايستاد 
تا نمازش را به جماعت اقت��دا كند. من ماندم و 
سؤالي كه بي جواب ماند. من پاسدار بودم و در 
پادگان وليعصر خدم��ت مي كردم. يك روز بعد 
چند ساعت از اين بپرس و از آن سؤال كن، رسيد 
جلوي پادگان ولي عصر)عج(. به سرباز جلوي در 
اسمش را داده و بعد از هماهنگي آمد داخل. با 
ديدنش گفتم خدا را شكر هنوز اعزامش نكردن! 

نشستيم. خسته بود. از خانه سؤال كرد. نگران 
بود. گفتم آنها خوب هستند. تو مي خواهي بروي 
ديگر؟ گفت بله! گفتم مي داني شايد در اين راه 
شهيد، مجروح يا حتي اسير بشوي؟ وقتي بلند 
شد برود، گفت برادر اگر هر كدام از اينها اتفاق 
افتاد، عيبي ندارد. فرض كنيد دو تار موي شهيد 
رجايي و باهنر بودم و در آتش سوختم و خاكستر 

شدم. از آنها كه بهتر نيستم.
كميازش�هادتشبگويي�د.چطوربه

شهادترسيد؟
عليرضا در عملي��ات والفجر كمك آرپي جي زن 
بود. روايت شهادت عليرضا را از زبان دوستانش 
برايت��ان مي گوي��م عليرضا در ش��ب عمليات 
مطلع الفجر مريض  شد. فرمانده از او  خواست در 
چادر بماند، ولي عليرض��ا قبول نكرد. بچه ها در 
خط مقدم جبهه گيالنغرب پيشروي كردند و با 
تيراندازي عراقي ها، به سنگر بر گشتند. عليرضا و 
دوستش غالمي، در كنار صخره اي پناه  گرفتند. 
نيروهاي دش��من خمپاره اي  انداختند. عليرضا 
و دوس��تش با ريزش كوه مجروح و به شهادت 
رسيدند. روز جمعه 20 آذر 1360 نزديك اذان 
ظهر بعد از دو ماه حضور در جبه��ه، به آرزوي 

خود رسيد. 
ازب�رادرش�هيدتانعليرض�اكالم�ي
وصيتنامهايهمبرجايماندهاس�ت؟
بخشهاي�يازآنرابرايم�انرواي�ت

كنيد.
مادرم! م��را آنچنان تربيت كردي كه توانس��تم 
حق را بشناسم و نداي حق را لبيك گويم. مادر 
جان! خدا مي داند كه چقدر به شما عالقه دارم، 
اما اسالم مهم تر و در اينجا مقدم تر است. برايم 

زحمت هاي زيادي كشيدي. مرا ببخش و از من 
آزرده نباش! مرگ بر منافق��ان كه مي خواهند 
اين انقالب نونه��ال را ناتوان س��ازند، ولي بايد 
بدانند ملت مسلمان ايران متكي به سالح ايمان 
هستند. به خاطر همين به شرق و غرب نه گفته 
و به جمهوري اسالمي، رأي آري داده اند. در پاي 
رأي خود نيز تا آخرين قطره خون ايس��تادگي 
خواهند كرد تا استعمار شرق و غرب را سر جاي 
خود بنشانند. به ياري خداي متعال، اين انقالب 
را از مرزهاي كشور به كشورهاي ديگر خصوصاً 

كشورهاي اسالمي صادر خواهيم كرد. 
بروي�مس�راغش�هيددومخانهت�ان،
علياصغركالمي.كم�يازفعاليتهاي

ايشاندردورانانقالببگوييد.
 قبل از انق��الب در ايام محرم و صف��ر و يا ماه 
رمضان از قم يك روحاني براي تبليغ به سرخه 
مي آمد. گاه��ی در خانه يكي از اهالي س��اكن 
مي شدند. پدرم، آن روحاني را به خانه مي برد 
و با هم درباره مسائل شرعي و چگونگي مبارزه 
عليه رژيم صحب��ت مي كردن��د. علي  اصغر از 
كودك��ي در چنين خانه اي رش��د پي��دا كرد 
و بزرگ ش��د. ايش��ان با مس��ائل سياسي روز 
آشنا بود. علي اصغر مؤذن مس��جد محل بود. 
10، 11س��اله بود كه نماز مي خواند و روحاني 
را همراهي مي كرد. چون س��واد شش ابتدايي 
نظام قديم را داش��ت، هم��كار و همراه خوبي 

براي روحاني بود. 
با كشيده ش��دن اعتراضات مردم به شهرهاي 
كوچك، خانواده ما هم مبارزه را شروع كردند. 
اعالمي��ه ام��ام را می خواندي��م و ب��ه ديگران 
مي دادي��م و حتي عك��س ام��ام را پنهاني در 
خانه نگه مي داش��تيم. روزهاي گرم تابستانی 
ماه رمضان را در حالي كه زي��ر تيغ آفتاب كار 
مي كرد، روزه مي گرفت. تالش داش��ت ساير 
عبادات را ه��م به درس��تي انج��ام بدهد. در 
دوران انق��الب علي اصغ��ر به كار كش��اورزي 
مش��غول بود و براي برگزاري دعاي توس��ل و 
كميل به روستا هاي اطراف مي رفت. در دوران 
ش��كل گيري انقالب همانند آح��اد مردم در 
مراسم ها و راهپيمايي ها حضور فعال داشت و 
در حمله به پاسگاه ژاندارمري شهر سرخه در 
صف اول بود. علي اصغر از دوستان شهيداستاد 
عباس فيض و در نتيجه انقالبي خط امامي بود 
كه در دوران انقالب لحظه اي آرامش نداشت.
بعدازش�هادتعليرضابهجبههاعزام

شد؟
با ش��هادت عليرضا، علي اصغر منقلب ش��د. به 
هر مناس��بتي حرف جبهه را پيش مي كشيد و 
مي گفت من اليقش نب��ودم! عليرضا از من جلو 
زد. علي اصغر پس از پيروزي انقالب اسالمي وارد 
سازمان جهاد كشاورزي ش��د و دوره كارآموزي 
رانندگي ل��ودر و بلدوزر را فراگرفت و مش��غول 
خدمت شد. بسيار مشتاق بود كه براي خدمت 
به جبهه اعزام ش��ود. علي اصغر بعد از شهادت 
عليرضا از طريق جهاد سمنان اعزام شد. هر وقت 
هم كه به خانه مي آمد بايد اخبار جبهه و جنگ را 
دقيق گوش می كرد. بعد از آن هم اگر فيلمي يا 

برنامه اي راجع به اين مسائل بود را می ديد. 
شهادتشانچطوررقمخورد؟

عليرض��ا در ش��هادت از علي اصغ��ر پيش��ي 
گرفت. علي اصغر كه برای ش��ركت در عمليات 
الي بيت المقدس و آزاد سازي خرمشهر به منطقه 
اعزام ش��ده بود، در منطقه كرخه نور در تاريخ 
اول خرداد ماه س��ال 61 به ش��هادت رسيد. از 
ايش��ان چهار فرزند به يادگار مانده اس��ت. در 
نهايت برادرم 40روز بعد از تولد دوقلوهايش به 

شهادت رسيد.

پاسخجدولشماره6128

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6129

123456789101112131415
1                      
2                      
3                    
4                       
5                     
6                       
7                    
8                       
9                     
10                  
11                     
12                      
13                     
14                     
15                 

ازباالبهپايين
  1-  قديمی ترين جاده ای كه از اروپا به چين رسيد- اثر شيخ بهايی- پسوند شباهت 2- حديث پنج تن آل عبا- 
ورزشگاه خانگی منچستريونايتد 3- از كشورهايی كه اخيراً با رژيم صهيونيستی روابط برقرار كردند- شهری در 
آلمان- مادر باران 4- رئيس جيمزباند- عوامفريبی- از توابع زنجان 5- سفيد مايل به صورتی- سخن بيهوده- از 
نتقالت 6- كار سخت- باد خنك- خاور 7 – هاوركرافت- كمك كننده- پسوند خريدار 8- دمل و جوش های 
ريز بدن- پايتخت چاد- نهی شاعرانه از  آمدن 9- جفت ماده- كشور داكار- فرمانده شهيد سپاه بدر در  سال های 
دفاع مقدس 10- هست آذری- پوسيده- فرشته 11- سلب شده- يك دهم- پسر كاوه آهنگر 12- سرگشته- از 
اشكال هندسی- حرف فقدان 13- قطار- بداختر- خرابه 14- كنايه از شرمساری- قرص روانگردان 15-  سلطه 

و نفوذ- از زبان های رايج دوره هخامنشی- سيستمی در ترمز خودرو

ازراستبهچپ
  1- صدمه- پايتخت صفويان- بزرگ ترين سياره منظومه شمس��ی   2-  فركانس امواج- عامل بيماری كرونا- 
 زرنگ 3-  اهلی و دس��ت آموز- سنگينی ای كه بر جس��م وارد می ش��ود- بی غيرت  4- آوردن- شادمانی- آش 
 5- نافرمان- لقب شاهان مغول- شهر هس��ته ای كشور 6- بزرگان و سروران- س��رمربی اسبق آرسنال- قلعه 
و حصار 7-  س��دی در تهران- نوعی سوخت برای موش��ك- در غربت می زنند 8-  عدد رمزی- سياستی كه بر 
 اس��اس تقدم جامعه بر فرد و اولويت منافع و مصالح اجتماعی بر منافع فردی قرار گرفته است- نشانه حاصل مصدر

 9- زمستان- فيلمی به كارگردانی محمد درمنش- ملس 10- بزرگ ترين سد تاريخ ايران- شهری در آذربايجان 
شرقی- از شهرهای اسپانيا 11- اسانسی برای تهيه شيرينی- نويسنده- چرم براق 12- پيچيدن- همسر دوك- 
اطالق جابه جا ش��ده 13- بازار- سگ طلق- زندان مسعود سعد س��لمان 14- از آالينده های هوا- گل هميشه 

عاشق- رمانی از دافنه دوموريه 15- درك كردن- مشورت سياسی- چاشنی غذا

123456789101112131415
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                              

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهيدكه
درهررديف،ستونومربعهای
كوچكسهدرسهفقطيكبار
بهكارروند.

جدول کلمات متقاطع

شهيدنوريباهمهنيروهايكسان
برخ�وردميك�رد.درورزشهاو
حش�رونش�رهاوحت�يمحافل
درويش�يم�اش�ركتميكرد.
اينطوربگويمكهآدمبيش�يلهو
پيلهايبود.خيليوقتهايادمان
ميرفتاوارش�دماس�توجزو
فرماندهانردهباالبهشمارميرود

ی
الم

ر ک
صغ

ی ا
 عل

ا و
رض

علی
ن  

دا
شهی

    
ی

الم
ا ک

رض
علی

ید
شه

ت 
راس

 از 
ته

شس
ل ن

ر او
، نف

ب
غر

اد
م آب

سال
ر، ا

اکب
هلل 

ن ا
دگا

   پا

باشهادتعليرضا،علياصغرمنقلب
ش�د.بههرمناس�بتيحرفجبهه
راپي�شميكش�يدوميگفتمن
اليقشنب�ودم!عليرض�اازمنجلو
زد.علياصغرپسازپيروزيانقالب
اسالميواردسازمانجهادكشاورزي
شدودورهكارآموزيرانندگيلودر
وبل�دوزررافراگرف�تومش�غول
خدمتشد.بسيارمش�تاقبودكه
برايخدم�تبهجبههاعزامش�ود

2 9
6 4 1
3 6 5

1 2 8
9 3 5

8 9
6 1 4
7 3 6
4 8

412387956
586924137
793165824
137259468
928641375
654873219
269518743
871436592
345792681


