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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

پدران شهدا آستانه صبرشان باالست
گفت وگوی »جوان« با پدر 105ساله شهيد محمدصادق عاملي به مناسبت روز پدر 

   صغري خيل فرهنگ
اصاًل نمي دانس�تم قرار است به مناس�بت والدت امام 
عل�ي)ع( و روز پدر، پ�اي صحبت هاي پدر ش�هيدي 
بنشينم که بيش از يک قرن از حياتش گذشته است. 
علي اعظم عاملي از 15س�الگي وارد حوزه علميه شد 
و سال ها پيش از اين در قامت يک مرد انقالبي دينش 
را به امام خميني )ره( که در همس�ايگي ش�ان بود، به 
نيكي ادا کرد و حاال نتيجه س�ال ها تربي�ت انقالبي و 
ديني فرزندانش اين مي شود که به افتخار پدر شهيد 
بودن مي رسد. به مناسبت روز پدر، مهمان پدر شهيد 
105ساله اي مي ش�ويم که امروز راوي زندگي و سيره 
فرزند ش�هيدش محمدص�ادق عاملي مي ش�ود. هر 
چند در طول مصاحبه چش�مانش اش�ک بار مي شد و 
بغض هاي گاه و بيگاه به س�راغش مي آمد و شانه هاي 
پدرانه و دس�تان فرتوتش را به لرزه وا مي داش�ت اما 
بس�يار زيبا از شهيدش برايمان س�خن گفت. از افسر 
ارتش�ي که اگر چ�ه مدتي در امريكا س�اکن ب�ود اما 
ايمان و اعتقادات�ش از او يک مبارز انقالبي س�اخت. 
آنچه در پ�ي مي آي�د حاصل اي�ن همكالمي اس�ت.

    
   پدر 105ساله شهيد

با همان زنگ اول خانه، زهرا خواهر شهید محمدصادق 
عاملي به استقبال مان مي آید و ما را داخل خانه راهنمایي 
مي کند. خانه قدیمي که عطر زندگي از در و دیوارش به 
خوبي نمایان است. وارد اتاق مهماني که مي شوم تصویر 
روي دیوار مي ش��ود اولین شناس��نامه ش��هید. شهید 
محمدصادق عاملي افسر نیروي هوایي ارتش بود. سمت 
راست اتاق پذیرایی مردي با عباي روحانیت روي تخت 
نشسته است. خواهر ش��هید کنارم مي آید و پدر شهید 
را به ما معرفي مي کند. بعد از حال و احوالپرس��ي با پدر 
شهید، س��راغ مادر خانواده را مي گیریم که گویا ایشان 
به دلیل کس��الت مدتي است در بیمارس��تان بستري 
هستند. اگر چه گوش هاي پدر شهید سنگین است اما 
همین که نام همسرش را مي شنود اشک در چشمانش 
حلقه مي زند و با همان دس��تان لرزانش اشک هایش را 
پاک مي کند و مي گوید جایش بسیار خالي است. دوري 
ایشان برایم سخت شده اس��ت و هر روز لحظه شماري 
مي کنم که هر چه زود تر حالش خوب ش��ود و به خانه 
بازگردد. زندگي بدون همسرم برایم دشوار شده است. 
کنارش مي نشینم و خودم را برایش معرفي مي کنم، از 
اینکه مي خواهد از دردانه شهیدش برایمان روایت کند 
تا ش��اید خواندن این مطالب بتواند راه و سبک زندگي 
ش��هیدش را انعکاس دهد، خوشحال مي ش��ود. از پدر 
ش��هید مي خواهم ابتدا از خودش و از گذشته اش برایم 
روایت کند: من عل��ي اعظم عاملي اصالت��اً اهل قزوین 
هس��تم. بعد از ازدواج به مدت 35س��ال در قم زندگي 
کردیم. شش فرزند داش��تم. چهارپس��ر و دو دختر. از 
میان پسر ها محمدصادق به شهادت رسید. به لطف خدا 
بچه هاي خوبي تربیت کردی��م. ما در قم با امام خمیني 
همسایه بودیم و ایشان را بس��یار زیارت مي کردیم و از 
محضرشان بهره مند مي ش��دیم. من از 15سالگي وارد 
حوزه علمیه شدم و بعد از سپري کردن دوران تحصیلم، 
به طلبه ه��ا تدریس مي کردم اما مدتي بع��د با توجه به 
نیازي که در کرج احس��اس و بر من تکلیف شد به کرج 
نقل مکان کردیم. عالقه زیادي به تدریس داشته و دارم. 
با اینکه 105سال س��ن دارم اما الحمدهلل حافظه خوبي 
دارم. هرچند چشمانم ضعیف ش��ده است و نمي توانم 

قرآن بخوانم اما مفاتیح را حفظ هستم. 
   مبارزات انقالبي و آگاه سازي مردم

از پدر ش��هید مي خواهم با توجه به دوراني که در قم با 
امام همسایه بوده و از روزهاي مبارزه و انقالب برایمان 
روایت کن��د: آن زمان من تدریس مي ک��ردم و با توجه 
به ش��ناختي که نس��بت به امام پیدا کرده بودم، سعي 
مي ک��ردم اطرافیان و دیگران را با ایش��ان آش��نا کنم. 
شناخت بهتر و نزدیک تر ما با امام باعث شد تا تبلیغات 

خوبي براي آگاهي مردم نس��بت به ام��ام خمیني )ره( 
داشته باشیم. ما حقیقت امام و آرمان هاي انقالبي ایشان 
را براي مردم بازگو مي کردیم. یک بار در تهران همراه با 
تعدادي دیگر از روحانیون مبارز دستگیر شدم اما خیلي 

زود آزادمان کردند و به قم برگشتم. 
   جنگ و روزهاي پر خاطره اش

از پدر شهید مي خواهم از روزهاي آغاز جنگ تحمیلي 
برایم بگوید، او با ش��وري خاص گویي ب��ه یکباره همه 
خاطرات آن روزها برایش تداعي ش��ده باشد مي گوید: 
بله من آن زمان به اهواز، آبادان و خرمشهر رفتم اما فقط 
براي همراهي رزمنده ها و کاره��اي تبلیغي و فرهنگي 
درمیان بچه هاي رزمنده حضور داشتم. آن روزها هرکس 
هرچه در توانش بود انجام م��ي داد و من هم در این حد 
توانس��تم وارد ش��وم. نیاز جبهه به ما در آن دوران نیاز 
فرهنگي بود. فرصتي هم نشد که اسلحه دست بگیرم و 
به میان میدان بروم اما دوران خوب و پر خاطره اي را در 
میان مجاهدان راه خدا گذراندم. دوراني که هیچ گاه از 

ذهنم نخواهد رفت. 
    دلتنگی پدران شهدا

خواهر شهید با یک سیني چاي به میان جمع ما مي آید 
و بس��اط پذیرایي از مهمان��ان خانه را په��ن مي کند. 
درهمین حین از پدر ش��هید مي خواهم کمي از شهید 
خانه اش محمدصادق بگوید. پدر ش��هید که با شنیدن 
نام محمدصادق، اش��ک هایش جاري مي ش��ود، دست 
برگونه اش مي کشد و مي گوید: عجیب دلتنگش شدم. 
محمدصادق اهل ادب و معرفت بود. همه وجودش براي 
من پرخاطره بود. بسیار به من و مادرش محبت مي کرد. 
وقتي به دیدن مان مي آمد دست و پاي من و مادرش را 
مي بوس��ید. یادش که مي افتم دلتنگ ادب و معرفتش 

مي شوم. 
اهل ایمان بود و همه خوبي هایش امروز من را دلتنگش 
کرده است. و واي به روزي که پدر دلتنگ فرزند شهیدش 
شود. سخت مي تواند نجوا کند. س��خت مي تواند گریه 
کند. پدران ش��هدا آستانه صبرش��ان باال است. مادران 
کمي کارشان راحت است مي گویند و درددل هایشان را 
زمزمه مي کنند و کمي راحت مي شوند، اما پدران شهدا 
باید صالبت شان را همیشه حفظ کنند تا چشم اهل خانه 

که به آنها مي افتد قد خم نکنند و نشکنند. 
   آموزش پدرانه

پدر شهید بغض هایش را از ما پنهان مي کند و مي افزاید: 
محمدصادق من متولد سال 1331قم بود. اولین چیزي 
که در زندگي از من آموخت قرائت قرآن بود. ایشان در 
دوره ابتدایي رساله مراجع عظام و نیز تجوید کامل قرآن 
را با عالقه فراوان فرا گرفت. محمدصادق دوره متوسطه 
را در دبیرستان حکیم نظامي به پایان رساند. او در این 

مدت زندگي سختي هاي زیادي را پشت سر گذاشت. 
   رسيدگي به تهيدستان 

حاال دیگر خواهر شهید هم به کمک پدر مي آید تا حق 
مطل��ب در مورد برادرش ادا ش��ود. او از ش��اخصه هاي 
اخالقي شهیدشان اینگونه روایت مي کند: محمدصادق 

از همان دوران جواني اهمیت زیادي به نماز اول وقت، 
مطالعه کتاب هاي مذهب��ي و مخصوصاً فراگیري قرآن 
مي داد. جواني پاک و معصوم بود. در فعالیت هاي مهم 
سیاس��ي و اجتماعي نظیر تظاهرات ها و راهپیمایي ها 
شرکت گسترده داشت. برادرم عالقه زیادي به خواندن 
و مطالعه کتب مختلف اسالمي و انقالبي داشت. یکي از 
بارز ترین ویژگي اخالقي برادرم رسیدگي به تهیدستان 
و تنگدس��تان و اهتمام ب��ه صله رحم بود. پدر ش��هید 
صحبت هاي خواهر ش��هید را اینگون��ه ادامه مي دهد: 
همیشه به من پول مي رساند و مي گفت  پدر جان لطفاً 
این مبلغ را بین تهیدس��تان و نیازمندان پخش کن تا 
گره اي از کارش��ان باز ش��ود. وقتي اول صبح براي نماز 
بیدار مي شدم همه بچه ها را بیدار مي کردم. محمدصادق 
ارادت زیادي به اهل بیت)ع( داش��ت. الحمدهلل بچه ها 
خوب تربیت شدند و در مسیر درس��ت قدم برداشتند. 
روزهاي س��رد و برفي، پیرزني در همسایگي ما بود که 
محمدصادق پارو را بر مي داش��ت و ابتدا به خانه ایشان 
مي رف��ت. زري خان��م در روزهاي برف��ي منتظر آمدن 
محمدصادق مي ماند تا برف هاي روي پشت بام خانه اش 

را برایش پارو کند. قلب رئوفي داشت. 
   ساکن امريكا 

علي اعظم عاملي پدر ش��هید از چگونگي ورود و عالقه 
محمدصادق به ارتش اینگونه برایم مي گوید: پسرم پس 
از طي دوره متوسطه به دانشکده افسري رفت و در رشته 

اقتصاد لیسانسش را گرفت و وارد نیروي هوایي شد. ما 
در انتخاب این مس��یر محمدصادق دخالتي نداشتیم 
خودش دوست داش��ت. اتفاقاً براي رسیدن به هدفش 
هم بسیار زحمت کشید و خیلي هم اذیت شد اما راهش 
را ادامه داد تا به آنچه مي خواهد دس��ت پیدا کند و خدا 
را شکر موفق بود. محمدصادق کمي بعد براي گذراندن 
دوره فني هواپیمایي از طرف دانش��کده به امریکا اعزام 
شد و مدت زیادي را در امریکا به سربرد. هنگامي که از 
خارج برگشت او را به بوشهر فرستادند. عالقه زیادي به 
خواندن و مطالعه کتب مختلف اسالمي و انقالبي داشت 
و کتاب هاي مفید و سودمند براي قشر افسران جوان را 

بین آنان توزیع مي کرد. 
   در آرزوي پيروزي انقالب

پسرم اولین افسري بود که در پایگاه بوشهر علیه رژیم 
منفور شاهنشاهي قیام کرد و دو بار از سوي ضد اطالعات 
نیروي هوایي به زندان افتاد. دفعه آخر محکوم به اعدام 
ش��ده بود. ایش��ان دائماً در آرزوي پیروز ش��دن نظام 

جمهوري اسالمي بود. 
   همرزم چمران

خواهر شهید از حضور برادرش در جبهه مي گوید: پس از 
پیروزي انقالب اسالمي، دشمنان کشور توسط شخص 
صدام جنگي ناخواس��ته و نابرابر را علیه نظام نوپایمان 
آغاز کردند، ش��هید محمدصادق پ��س از آغاز تهاجم 
بعثیان راهي جبهه حق علیه باطل شد و به مبارزه با کفار 

و متجاوزان پرداخت و در تمام مدت حضور در جبهه از 
روحیه باالیي برخوردار بود. اگر چه قصد داش��ت دکترا 
بخواند اما دانشگاه انسان سازي جبهه را انتخاب کرد و از 
امتحان آن هم به خوبي بیرون آمد. او در ستاد جنگ هاي 
نامنظم همرزم ش��هید مصطفي چم��ران و از نیروهاي 
ایش��ان بود. از همان ابتدایي ترین روزه��اي جنگ در 
منطقه حضور داشت. تنها رزمنده خانه ما بود اما پدرمان 
هم براي کار فرهنگي و تبلیغات به جبهه اعزام مي شد اما 

کار رزمي نکرده بود. 
   جنگ، جنگ است

پدرانه هاي شهید به روزهاي دفاع مقدس که مي رسد با 
شور و حال دیگري همراهي مان مي کند گویي در کنار 
همه افتخارات فرزندش، حضور در جبهه و رزم بي امانش 
با دشمن، افتخار دیگري بر تارک خانواده عاملي هاست: 
محمدصادق راهي جبهه شد، گاهي مي آمد و به ما سر 
مي زد و همیش��ه مادرش مي گفت مراقب خودت باش 
او هم در پاسخ مادرش مي گفت مادر جان جنگ است 
اگر قرار باشد در این راه کشته ش��ویم مي شویم. خون 
ش��هدایي که به زمین ریخته مي ش��ود که از خون من 
رنگین تر نیس��ت. محمدصادق در دستنوشته اي که از 
او به یادگار مانده اس��ت از چرای��ي حضورش در جنگ 
اینگونه مي نویسد: »با داشتن زندگي شیرین و دارا بودن 
حقوق مکفي، داوطلبانه و با اصرار خودم به جبهه مي روم 
چون تشخیص داده ام جنگ با این بعثیون عراق الزم و 

ضروري است.«
البته ما ابتدا نمي دانستیم که محمدصادق هم در منطقه 
حضور دارد، بعد ها متوجه شدیم. کمي بعد که فهمیدیم 
با رضای��ت کامل و دع��اي خیرمان بدرق��ه اش کردیم. 
هرچند براي من و مادرش بسیار سخت بود و دلتنگي و 
نگراني داشتیم اما بچه ها در انتخاب مسیر زندگي شان 
آزاد بودند و محمدصادق هم ک��ه الحمدهلل بهترین راه 

رسیدن به خدا را انتخاب کرده بود. 
   شهادت در سوسنگرد

به لحظه ش��هادت محمدصادق که مي رس��یم، عجیب 
هواي دل مان ابري مي شود. دیدن بغض ها و اشک ها و 
تکان هاي شانه مرد 105ساله این خانه، در فراق فرزندش 
حکایت عجیبي است. مردي که سال ها پاي منبر رفته 
و درس عاشقي و رسیدن به خدا را تدریس کرده بود از 
آخرین روزهاي حیات فرزندش مي گوید: ش��هادت که 
گریه ندارد اما این دلتنگي و دوري اس��ت که کمي ما را 

رنجور کرده است. از دست دادن بهترین فرزند خانه ام 
محمدصادق برایم سخت بود اما راضي بودیم به رضاي 
خدا. آنقدر اخالقش خوب بود و دلسوز که نبودش را هیچ 
چیز دیگري برایمان پر نکرد. محمدصادق بسیار  هواي 
من را داشت. به خواهر و برادرهایش سفارش کرده بود 
چون تعدادمان زیاد اس��ت و کلفت باریم، از پدر چیزي 
نخواهیم که خدایي ناکرده نتواند فراهم کند و شرمنده 
شود. هر کدام از ما اگر خواسته اي داشته باشیم، با توجه 
به وضعیت موجود، ایشان نمي تواند پاسخگو باشد و این 
براي پدر سخت خواهد بود. از دس��ت دادن این فرزند 

سخت نیست؟ چرا است اما توکلت علي اهلل. 
محمدصادق م��ن 11ماه در جبهه حضور داش��ت و در 
معرکه جنگ رزم کرد و بعد از مدتي در سوس��نگرد در 
درگیري با متجاوزان بعثي با اصابت ترکش خمپاره در 
28بهمن ماه سال 59 به شهادت که آرزوي دیرینه اش 

بود، رسید. 
   خبر آمد، خبري... 

از شهادت محمدصادق بي اطالع بودیم تا اینکه عباس 
قزویني یکي از دوستانش به خانه ما آمد و یک شب در 
منزل ما ماند. ف��رداي آن روز به من گفت محمدصادق 
مجروح شده است و براي درمان او را به بیمارستان قم 
آورده اند، باید به عیادت ایشان برویم. در مسیر رسیدن به 
قم خبر شهادت محمدصادق را به من داد. محمدصادق 
در حالي که دو فرزند، یک دختر و یک پسر داشت در کنار 
شهید چمران و در خاک سوسنگرد که باید آن را پایتخت 

غیرت جهان نامید به شهادت رسید. 
ما از او راضي بودیم. کمک حال و عصاي دست مان بود. 

اما همه داش��ته هایم فداي اهل بیت )ع(. من س��ال ها 
ایمان و عل��م را به مردم تدریس کرده بودم و ش��هادت 
محمدصادق نشان داد که ایشان الحمدهلل شاگرد خوبي 
براي درس ها و آموزه هاي من بود. مرد آزاده اي بود که 
عالقه زیادي به امام داشت و با جان و دل به فرموده هاي 
ایشان گوش مي کرد. صابر بود و شهادت هم مزد صبر او 
در راه خدا ش��د. پیکرش را بعد از تشییع درقم به خاک 

سپردیم. 
   وصيتي از شهيد 

از پدر مي خواه��م جمالتي از وصیتنامه ش��هیدش را 
برایمان بخواند. ایشان مي گوید: محمدصادق وصیتنامه 
مفصلي دارد اما چند جمله از آن را ب��راي تدبر و توجه 
خوانندگان شما مي خوانم: »از ملت مي خواهم در این امر 
ضروري یعني مبارزه با کفار و متجاوزان برخورد جدي 
داشته باشند چون دش��منان از هر راهي براي شکست 

اسالم و انقالب دریغ نمي کنند.«
   روضه بي بي و  آش نذري

به انتهاي همکالمي مان با خانواده عاملي ها مي رس��م. 
در آخرین لحظات پدر ش��هید محمدص��ادق عاملي ما 
را مهمان روض��ه اي از حضرت زه��را )س( مي کند. از 
شهدایي که مهمان بي بي دو عالم هستند یاد مي کند و 
در پایان این روضه کوتاه این خواهر ش��هید است که به 
امید سالمتي مادر شهید و حاجت روایي اهل این مجلس 
کاس��ه اي  آش نذري به دس��ت مان مي ده��د و ما براي 
سالمتي مادر شهید که این روزها در  آي سي یو بستري 
است و شفاي همه بیماران دست به دعا بر مي داریم.     

محمدصادق راهي جبهه ش�د، گاهي 
مي آمد و به ما س�ر مي زد و هميش�ه 
مادرش مي گف�ت مراقب خودت باش 
او هم در پاسخ مادرش مي گفت مادر 
جان جنگ اس�ت اگر قرار باش�د در 
اين راه کشته ش�ويم مي شويم. خون 
ش�هدايي که به زمين ريخته مي شود 
ک�ه از خ�ون م�ن رنگين تر نيس�ت
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