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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 
خودش را به آذري اين گونه معرفي مي کند: 
من مادر ش�هيد زکريا شيري هس�تم. ابتدا 
خدم�ت ام�ام زمان )ع�ج( و خان�م حضرت 
زينب)س( س�ام و عرض ادب مي کنم. او در 
ادامه ش�عري زيبا به زبان ترکي در مراس�م 
اس�تقبال از فرزند ش�هيدش زکريا شيري 
قرائ�ت مي کن�د. دي�دن همي�ن تصاوير و 
سرودن شعر زيبا از زبان مادري که پنج سالي 
چشم انتظار آمدن فرزند شهيدش بود، دلمان 
را بي تاب مي کند تا هر طور ش�ده است با او 
همكام ش�ويم. اقتدار و صابت مادرانه اش 
در اين اوضاع و احوال ستودني است. شهيد 
زکريا شيري در ۴ آذر 9۴ در العيس سوريه، 
به شهادت رس�يد و تا چندي پيش پيكرش 
مفقوداالثر بود.»رقيه آقايي« از ش�هادت و 
شناسايي پيكر شهيدش و تشييع به دست 
مردم خوب اقباليه قزوين برايمان مي گويد.

   
ش�نيدن ش�عر زيبايي که در مراس�م 
استقبال از پيكر فرزند شهيدتان زکريا 
شيري خوانديد ما را سر شوق آورد تا با 
شما همكام شويم. آن شعر زيبا سروده 

خودتان بود؟
من س��واد خواندن و نوش��تن ندارم ام��ا بعد از 
ش��هادت زکریا آن شعر را س��رودم. با شنیدن 
خبر شهادت فرزندم در س��وریه به خدا و خود 
شهیدم متوسل شدم و درد دل ها و دلتنگي هاي 
مادرانه ام ابیاتي شدند که شما آن را شنیدید. بعد 
از آن در ذهنم ماند و براي همیشه زمزمه ام شد. 

اهل کجا هستيد و چند فرزند داريد؟
ما اهل شهر خدابنده استان زنجان هستیم اما 
سال ها پیش به استان قزوین مهاجرت کردیم 
و در اقبالیه ساکن شدیم. من مادر هفت فرزند 
هستم. سه دختر و چهار پسر دارم. زکریا فرزند 
دوم و پس��ر ارش��د من بود که از میان فرزندانم 
ایشان به عاقبت بخیري رس��ید و گوي سبقت 
را از پدرش که سال ها پیش دوران خدمتش را 
در جبهه گذرانده بود، ربود و شهید شد. پدرش 
در چهار عملیات شرکت داشت که آخرین آن 
عملیات مرصاد بود. زکریا به خانواده اش به ویژه 
به بزرگ تر ه��ا احترام مي گذاش��ت. این روزها 
بسیار از خوبي ها و نیکي هایي که درحق مردم 
، همسایه و بس��تگان داشت مي شنوم. کارهاي 
خیري که تا به امروز از آن بي اطالع بودیم. زکریا 
عالقه زیادي به اهل بیت داشت. خوش اخالقی 
و شوخ طبعي اش هم در خانه بود و هم بیرون از 
خانه. از همان دوران نوجواني اهل بسیج، مسجد 

و پایگاه بود. 
با اين وج�ود با مفهوم بس�يج، جهاد و 

شهادت غريبه نبوديد؟
همیشه در خانه از شهادت صحبت مي کردیم که 
بحمداهلل با ش��هادت زکریا این آرزویمان هم به 
واقعیت مبدل شد. 9سال در سپاه خدمت کرده 
بود. وقتي خبر ش��هادت زکری��ا را آوردند اصاًل 
تعجب نکردم. آمادگي شنیدن خبر شهادتش 

را داشتم. 
درجريان مأموريت هاي س�وريه زکريا 
بوديد؟ مخالفتي با تصميم او نداشتيد؟
راس��تش اولین مرتبه اي که مي خواست برود 
من و پدرش به دلیل مراس��م عروس��ي که در 
روستایمان داشتیم مانع شدیم و از او خواستیم 
ما را در این مراس��م همراهي کن��د. اما خودم 

شنیدم که با دوستش روح اهلل طالبي اقدم تلفني 
صحبت کرد و گفت بعد از اینک��ه خانواده را به 
مراس��م رس��اندم مي آیم اما من گفتم زکریا تو 
پاسداري هر بار که بخواهي مي تواني بروي. اگر 
االن بخواهي بروي کسي در خانه نیست تا تو را 
بدرقه کند. پدرش هم گفت بمان. براي همین 
نتوانس��ت همراه دوستانش به س��وریه برود. تا 
اینکه کمي بعد خبر شهادت دوستش روح اهلل 
را ش��نید. روح اهلل  روز اول آب��ان 94 همزمان با 
تاس��وعاي حس��یني به شهادت رس��ید. وقتي 
خبر شهادت روح اهلل را شنید گویي روح زکریا 
پرواز کرد، ظاهرش با ما بود اما در حقیقت با ما 
نبود. دائم آه و زاري مي کرد که خدایا چرا من از 
قافله عقب ماندم. به او گفتم زکریا چرا بي تابي 
مي کني؟ گفت شما باعث شدید من عقب بمانم. 
اگر به پدر نمي گفتید و ایشان مانع نمي شد من 

هم همراه بچه ها رفته بودم. 
مجدداً چه زماني اعزام شد؟

دهه دوم مح��رم بود، خیلي دلم شکس��ته بود. 
داش��تم گریه مي کردم که زکریا از س��ر کار به 
خانه آمد و گفت مادر چه ش��ده اس��ت؟! گفتم 
کربال را نش��ان مي داد م��ن هم که ت��ا به حال 
نرفته ام، دلم مي خواه��د بروم. زکریا گفت مادر 
مي خواهید ثبت نام کنم امسال اربعین بروي؟ 
خیلي خوشحال شدم، گفتم اگر این کار را براي 
من انجام بدهي من ت��ا قیامت دعایت مي کنم. 
کمي بعد نام من، پدر و برادران و خودش را براي 
پیاده روي کربال نوش��ت. من خیلي خوشحال 
بودم گفتم با سه پس��رم به کربال مي روم. رفتم 
و وسایل س��فر را خریدم، کفش، س��اک و... را 
جمع کردم و آماده رفتن ب��ودم. در این فاصله 
یک روز زکریا پیشم آمد وگفت مادرجان حرفي 
مي خواهم بزنم، از من ناراحت نش��وي! من هم 
س��ریع گفتم درباره کربال که نیست! گفت نه! 
ش��ما بروید اما من نمي توانم همراه شما بیایم. 
گفتم چرا؟ گف��ت کار واج��ب دارم. گفتم االن 
از کربال چیزي واجب تر نداری��م. آن چه کاري 
است که شما مي گویید از کربال واجب تر است؟ 
بغض ک��رد و گف��ت در حال حاض��ر حرم عمه 

س��ادات از کربال هم براي من واجب تر اس��ت. 
مادرجان داعشي هاي تکفیري قسم خورده اند 
قبر حضرت زین��ب )س( و حض��رت رقیه را با 
خاک یکس��ان مي کنند. قرعه به نام من افتاده 
است که یکي از مدافعان حرم باشم و به سوریه 
بروم. این بار دیگر حرفي نزدم. زکریا به خانمش 
هم سفارش کرده و گفته بود ساک من را جمع 
کن به طوري که مادر متوجه من نش��ود. زکریا 
نمي خواست قبل از اعزام من بي تابي کنم. براي 
همین زمان اعزام را به من نگفت. اما همان روز 
اعزام قبل از اذان صبح بیدار شدم تا آماده نماز 
خواندن شوم. متوجه شدم پدر زکریا داخل اتاق 
زکریا )که دوران مجردي در خانه ما بود و هنوز 
هم با نام اتاق زکریاست، اتاقي که بعد از شهادت 
پسرم با وس��ایل و آنچه از او به یادگار مانده بود 
تزئین شد و وسایلش را آنجا نگه مي دارم( رفته 
و گریه مي کند. وقتي گریه و بي تابي پدر زکریا 
را دیدم، وارد اتاق شدم و در را باز کردم و گفتم 
چه شده؟ چرا گریه مي کني؟ هنوز اذان نشده 
نماز مي خواني؟ گفت نه، زکری��ا مي خواهد به 
س��وریه برود و براي اینکه شما بي قراري نکني 
این موضوع را با شما درمیان نگذاشتیم! بار اول 
که مي خواست برود من مانع ش��دم و او بعد از 
شهادت دوستش ش��هید روح اهلل طالبي بسیار 
بي قرار ش��د. نگران نباش خانم من زکریا را به 
عمه زینب جان س��پرده ام. وقتي همسرم آرام 
شد و به من گفت شما ناراحت نیستي که؟ گفتم 
مگر مي شود؟ من مادر هستم. او فرزند من است 
اما ای��ن را خوب مي دانم که اگر قس��مت زکریا 
شهادت باشد و ما او را در شیش��ه دربسته نگه 
داریم باز شهید مي شود و اگر عاقبتش شهادت 
نباشد درمیان آتش هم که باشد صحیح و سالم 
برمي گردد. حرفم هنوز تمام نشده بود که زکریا 
به خانه آمد و تا من را دید پرسید مادرجان شما 
بیداري؟ گفتم زکریاجان شما مي خواهي بروي 
سوریه و به من نمي گویي؟ گفت مادر اگر به شما 
مي گفتم گریه مي کردي و من نمي خواس��تم 
گریه و بي تابي شما را ببینم. گفتم نه پسرم گریه 
نمي کنم. بعد دست هایش را باز کرد تا من را در 

آغوش بگیرد. من را در آغ��وش گرفت و گفت 
مادرجان فقط باید صبر داش��ته باشي. قرآن را 
برداش��تیم و همراه زکریا و پدرش به سمت در 
خانه رفتیم ت��ا او را بدرقه کنی��م. خانمش هم 
طبقه پایین آب و قرآن در دست داشت. زکریا را 
از زیر قرآن رد کرد و همین که داشت بند هاي 
پوتینش را مي بس��ت گفتم زکریا نرو صبر کن 
تا دخت��رت فاطمه را بیدار کن��م. گفت نه مادر 
خواهش مي کنم بیدارش نکن. اگر بیدار ش��ود 
این لحظات آخر هم براي من و هم براي فاطمه 
سخت مي شود. راست هم مي گفت نمي خواست 
تعلقات و وابس��تگي ها در این لحظات آخر کار 
دستش بدهد و مانعش شود. او را بدرقه کردیم 
تا آمد سوار ماشین شود حسي به من گفت این 
بار آخرین باري است که زکریا را مي بیني براي 
همین او را صدا کردم و گفتم زکریاجان مي شود 
یک بار دیگر مادر ت��و را در آغوش بگیرد. زکریا 
قامت بلند و چهارش��انه اي داشت، وقتي آمد و 
من را در آغوش گرفت من در میان آغوش��ش 
گم شده بودم. ماشاءاهلل قوي هیکل بود اما وقتي 
بعد از شناسایي پیکرش به معراج شهدا رفتم و 
پیکرش را دیدم با خود گفت��م علي اکبر رفتي 

و علي اصغر برگش��تي. تازه ش��ده اي هم اندازه 
روز هاي اول تولدت. م��ن علي اکبر بدرقه کردم 
علي اصغر تحوی��ل گرفتم و این ه��م فداي دل 

حضرت زینب )س(. 
 ايشان چند فرزند داشت؟

دخترش فاطمه سه س��ال داشت و االن 9سال 
دارد. محمدصدرا هم دو ماه بعد از شهادت پدرش 
به دنیا آمد. زکریا در منطقه بود که همرزمانش 
از زکریا پرس��یده بودند فرزند دومي که در راه 
داري پسر اس��ت یا دختر؟ گفته بود نمي دانم 
اما دوست دارم اگر دختر بود نامش را ریحانه و 
اگر پسر بود نامش را محمدصدرا بگذارم. بعد از 
شهادت زکریا وقتي یکي از همرزمانش مجروح 
شده بود و ما به دیدارش رفتیم ایشان این خاطره 
را براي ما تعریف ک��رد و گفت فرزند دوم زکریا 
چیست؟ گفتیم پسر. گفت زکریا دوست داشت 
نام فرزندش محمدصدرا باش��د و ما هم همین 
نام را براي او انتخاب کردیم و امروز که زکریا به 
آغوش خانواده اش بازگش��ته است محمدصدرا 

پنج سال دارد. 
زکريا ش�ما را راهي پياده روي و زيارت 
کربا کرد و خ�ودش به س�وريه رفت. 

چطور متوجه شهادتش شديد؟
زکریا اول ماه صفر راهي سوریه شد و ما هم طبق 
قرار قبلي در 13صفر براي ش��رکت در مراسم 
پیاده روي اربعین راه افتادیم. زکریا باجناقش را 
جایگزین خودش کرد و ایشان همراه ما به کربال 
آمد. همان شبي که به سمت کربال راه افتادیم 
قبل از اذان صبح زکریا به شهادت رسید. او من 
را به زیارت کربالي امام حس��ین)ع( فرستاد و 
خودش به دی��دار امام حس��ین )ع( رفت. همه 
همسفرانم درکربال مي دانستند که زکریا شهید 
شده است و من اطالعي نداشتم. تا اینکه از کربال 
برگشتیم. ساعت یک ش��ب به خانه رسیدیم. 
دیدن مردم��ي که منتظر ما بودن��د براي من و 
پدر زکریا بس��یار تعجب آور ب��ود. پدرش گفت 
مگر مي شود این وقت ش��ب این همه جمعیت 
به اس��تقبال ما آمده باش��ند؟! من گفتم حتماً 
خبري است. بااینکه بعد از نماز در مسجد کوفه 
خواب دیده بودم ولي ته دلم  دوس��ت نداشتم 
خوابم حقیقت داشته باشد. درخواب دیدم که 
زکریا شهید شده است و یکي از همکارانش خبر 
ش��هادتش را به من داده و گفته: »زکریا شهید 
شده است اما نتوانس��تیم پیکرش را پیدا کنیم 
و برایتان بیاوریم.« از خواب بیدار شدم و برادر 
زکریا را بیدار کردم و گفتم من در خواب دیدم 

که زکریا شهید شده اس��ت، مي شود برگردیم، 
گفت نه مادر خواب دیدي خیر اس��ت، اما من 
مي دانستم زکریا شهید شده است. مادر بودم و 
این را حس مي کردم. فرداي همان روزي که از 
کربال آمدیم بچه هاي س��پاه به خانه ما آمدند و 
همان پاسدار خبر شهادت و مفقوداالثري پسرم 
را به م��ن داد. زکریا چه��ارم آذر 94 در العیس 

سوریه به شهادت رسید. 
قبل از شهادت با هم تماسي نداشتيد؟

با ما تماس مي گرفت و صحبت مي کرد، آخرین 
مرتبه زنگ زد و بعداز کلي حال و احوالپرس��ي 
گفت مادرجان ش��اید تا یک ماه دیگر نتوانم با 

شما تماس بگیرم. 
از سال 9۴ تا امروز پيكر در منطقه ماند 
و شما بسيار چشم انتظار بازگشت پيكر 
زکريايتان بوديد. با شنيدن خبر تفحص 

شهيدتان چه عكس العملي داشتيد؟
قبل از اینکه خبر شناسایي پیکر شهید را به من 
بدهند از شبکه افق به خانه ما آمدند تا مستند 
شهید را آماده کنند. چند روز بعد من در حیاط 
خانه  مش��غول تهیه ش��یره انگور بودم که یک 
پاس��دار دِر خانه آمد و به من گفت شما فردا و 
پس فردا از س��پاه مهمان دارید لطفاً این کارها 
را جمع و جور کنی��د. به همس��رم گفتم خب 
بچه هاي مس��تند که چن��د روزي اینجا بودند، 
چرا همکاره��اي زکریا مي خواهن��د به خانه ما 
بیایند. ایشان گفت قطعاً خبرهایي شده است. 
حق با همسرم بود. بعد از رفتن همکار زکریا با ما 
تماس گرفت و گفت مادرجان ما امروز به دیدار 
شما مي آییم. ما هم آماده شدیم تا از مهمان هاي 
زکریا پذیرایي کنیم. بچه هاي سپاه آمدند و یکي 
از آنها که همراه پیکر ش��هداي خان طومان به 
مشهد رفته بود از همان جا با من تماس گرفت 
و در همان دیدار خط��اب به من و پ��در زکریا 
گفت مادرجان پیکر زکریا شناس��ایي ش��ده و 
االن که من با شما صحبت مي کنم دست هایم 
را روي دست هاي پسرتان گذاشته ام. ما بعد از 
طواف حرم امام رضا )ع( به سمت شما حرکت 
مي کنیم. خیلي خوشحال شدیم. من با شنیدن 
این خبر به اتاق زکریا رفتم و دو رکعت نماز شکر 
خواندم. بعد هم باالي پشت بام رفتم تا خودم را 
آرام کنم. نمي توانستم تاب بیاورم. شنیدن این 
خبر که پیکر دردانه ام در حال طواف حرم امام 
رضا )ع( بود و من اینجا از او دور بودم سخت بود. 
حال و هواي عجیبي داشتم. دوباره به اتاق زکریا 
برگشتم و ساکش را که بعد از شهادت برایمان 
آورده بودند ب��از کردم، پیراهن مش��کي عزاي 
امام حسین )ع( را که با خود به سوریه برده بود 

برداشتم و به تن کردم و کمي بعد خوابم برد. در 
خواب دیدم همه آمدند استقبال و دسته هاي گل 
در دست دارند و مي گویند زکریا دارد مي آید. در 
خواب به خودم نگاه کردم دیدم همه لباس هایي 
که به تن دارم سفید است. همان لحظه در باز و 
زکریا وارد خانه ش��د تا من را دید دوان دوان به 
س��متم آمد و مرا در آغوش گرفت. گفتم زکریا 
به من گفتند تو قبل از ش��هادت تیر خورده اي! 
راس��ت مي گویند؟ گفت نه م��ادر حالم خوب 
است. دست به سرش کشیدم و گفتم زخم هایت 
خوب شده اس��ت؟! زکریا به دستش که گویي 
ساعت داش��ت نگاهي انداخت و گفت مادر من 
باید بروم. بعد رفت کنار برادر و همسرش با آنها 
هم صحبتي کرد و بعد در باز شد و زکریا از خانه 
خارج شد. در خواب گفتم زکریاجان دستت درد 
نکند که آمدي خیلي آرام شدم. از خواب بیدار 

شدم. آرامش  زیادي در وجودم پیدا شده بود. 
با همه اين انس و عاقه اي که بين شما 
و فرزندتان وجود داشت، آيا شده بود 

براي شهادتش دعا کنيد؟
من در این 9س��ال خدم��ت زکریا در س��پاه او 
را با لب��اس نظامي ندیده ب��ودم. 20 روز قبل از 
س��وریه رفتنش خانمش آمد طبقه باال خانه ما 
از او پرسیدم امروز زکریا س��ر کار نرفته است؟ 
گفت چ��را مادر رفته اس��ت اما ام��روز با لباس 
نظامي از خانه رفت. گفتم کاش من را زود بیدار 
مي کردي من زکریا را با لباس نظامي مي دیدم. 
گفت مادر برمي گردد. س��اعت حدود 11صبح 
بود رفتم بیرون درخانه ت��ا آب و جارویي کنم 
که دیدم آقایي با لب��اس نظامي دارد به خانه ما 
نزدیک مي شود. سرم را بلند نکردم گفتم حتماً 
فرد غریبه اي اس��ت، نمي دانس��تم زکریاست. 
پسرم شوخ طبع هم بود. تا رسید به من احترام 
نظامي گذاشت و گفت سالم قربان، با شنیدن 
صداي زکریا س��رم را بلند کردم و گفتم زکریا 
الهي مادرت فداي تو شود چقدر لباس نظامي 
به تو مي آید. چرا همیش��ه با لب��اس نظامي به 
خانه نمي آیي؟ گفت مگر وقتي م��ن را در این 
لباس مي بیني چه اتفاق��ي مي افتد؟ گفتم من 
افتخار مي کنم که شما را در این لباس مي بینم.
گفت به لباسم افتخار مي کني مادر! گفتم نه به 
شما افتخار مي کنم که این لباس را پوشیده اي. 
گفت مادرجان شما که با دیدن من در این لباس 
افتخار مي کني دعا کن ش��هید ش��وم و و قتي 
جنازه ام برگردد، ببینید چط��ور آن روز به من 
افتخار خواهي کرد.  دلم شکست و گریه کردم و 
گفتم چرا این حرف را زدي من را ناراحت کردي. 
گفت مادر همیشه دعا مي کنید که عاقبت بخیر 
ش��ویم اما اولین عاقبت بخیري شهادت است. 
نترس مادر شهادت لیاقت مي خواهد من ندارم  
و بعد اشک هاي چش��مم را پاک کردم و با هم 
وارد خانه شدیم. زکریا خانه خودشان رفت و به 
همسرش گفته بود مادرم که امروز من را در این 
لباس دید خیلي خوشحال شد من بروم با این 
لباس یک عکس بگیرم که اگر ش��هید شدم به 
یادگار براي مادرم بماند. عکس را گرفت، آن قدر 
زیبا شده بود که همسرش دلش نیامد آن را به 
من بدهد. خودش عکس را نگه داشت.  آن عکس 
تصویر اعالمیه زکریا شد. امروز که عکس هایش 
را روي بنرها و اعالمیه ه��ا مي بینم به وجودش 
افتخار مي کنم. همیشه به من و پدرش مي گفت 
دعا کنید من شهید شوم و ما هم دوست داشتیم 

به آرزویش برسد.

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد زکريا شيري از شهداي العيس که پيكرش با شهداي خان طومان به تازگي بازگشت

پسرم من را به زيارت کرباي امام حسين )ع( فرستاد و خودش به ديدار امام حسين )ع( رفت

  علي اكبر بدرقه كردم علي اصغر تحويل گرفتم! 
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