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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

  صغری خيل فرهنگ 
در آستانه والدت حضرت زهرا)س( و روز مادر ، به 
سراغ مادر شهيدان س�يدمحمود، سيدمجتبی و 
سيدمحمدرضا ميرعلی اکبری اردهالی می رويم . 
م�ادری مهرب�ان و دوست داش�تنی ک�ه تم�ام 
داش�ته هايش را برای حفظ وط�ن و مملکت خود 
داد و همچنان با صالبت ايس�تاده اس�ت. مادری 
که زمان ش�هادت بچه  ه�ا در خلوت خود اش�ک 
می ريخت تا دشمن شاد نش�ود. » محبوبه افشار« 
خان زاده ای اس�ت اهل خمين که با سيدمصطفی 
ميرعلی اکبری  اردهالی ازدواج می کند و به تهران 
می آيد و همين هجرت فصل جديدی را در زندگی 
و عاقبت به خيری فرزندانش رق�م می زند. با اين 
مادر شهيدان که حاال 86 بهار از عمرش می گذرد 
همکالم ش�ديم ت�ا از روزهای ش�يرين زندگی و 
ش�هادت دردانه هايش ش�هيدان س�يدمجتبی، 
س�يدمحمود و س�يدمحمدرضا ميرعلی اکب�ری 
برای م�ان بگوي�د. مين�و ميرعلی اکب�ری ن�وه 
و تنه�ا فرزن�د ش�هيد س�يدمحمدرضا ه�م 
م�ا را در اي�ن مصاحب�ه همراه�ی می کن�د.

   
  خانزاده 18ساله

مح��ل گفت وگوی مان در خانه ش��هیدان، ات��اق بزرگی 
است که پر است از عکس هایی که ثبت خاطره کرده اند. 
قبل از آمدن مادر شهیدان تصاویر را نگاه می کنم. میان 
عکس های ش��هدای خانه میرعلی اکبری  ها چند تصویر 
از ش��هدای همرزم و هم محلی ش��ان دیده می ش��ود. در 
همین حین محبوبه افشار مادر ش��هیدان سیدمحمود، 
سیدمجتبی و سیدمحمدرضا میرعلی اکبری اردهالی با 
چادر گلی رنگی اش وارد اتاق پذیرایی می شود. به سمتش 
م��ی روم و در حالی که به اس��تقبال مان می آید می گوید 
بچه  ها در قلب من هس��تند اما باید ه��ر از چند گاهی به 
این اتاق بیایم و عکس های شان را مرور کنم. دلتنگ شان 
می ش��وم. از او قدردانی می کنم که در این شرایط قبول 
زحمت کرده است. می گوید شما دختر من هستید و امروز 

دل من را با آمدن تان شاد کردید.
دست  ها و صورت چروکیده اش نش��ان از سال  های دور 
می دهد. سال  هایی که یک به  یک بچه  ها را سر و سامان 
داده و از میان ش��ان ش��هدایی را پرورش داده که امروز 
می توان او را » ام البنین « زمان نامید. کنارش می نشینم و 
از او می خواهم کمی از آغازین روزهای زندگی اش برایم 
روایت کند، می گوید: »من متولد 29 اردیبهشت 1314 
اهل خمین هستم. 15 سال داشتم که پدرم به رحمت 
خدا رفت. هم��ه زحمات و امور زندگی ب��ه عهده مادرم 
حبیبه خانم افتاد. پ��درم یکی از خان های بزرگ خمین 

بود و من هم خانزاده شدم.«
مادر ش��هیدان از همس��رش این گونه روای��ت می کند: 
سیدمصطفی تاجر گوسفند بود و دوست صمیمی برادرم 
که برای خانه ارباب گوس��فند می آورد و خرید و فروش 
دام می کرد. یک بار که برای فروش گوس��فند آمده بود 
من آمدم دم در، ایشان هم سراغ برادرم را گرفت تا من 
در را باز کردم و من را دید، عاش��قم شد. بعد هم که آمد 
خواس��تگاری و دی ماه 1333 ازدواج کردیم. آن زمان 
18سال داشتم. همسرم س��یدمصطفی از سادات بود و 
من خیلی س��ادات را دوست داش��تم. پس از ازدواج به 
مشهد اردهال )کاش��ان( رفتیم. دو تا از بچه  ها که یکی 
از آنها سه ماه بعد از تولدش به رحمت خدا رفت، همان 
جا متولد ش��دند. آن زمان همسرم س��یدمصطفی تازه 
خدمتش در تهران تمام شده بود. همان تهران ماندگار 
شد و بنگاه امالک زد. ابتدا در تهران مستأجر بودیم و بعد 
از آن همسرم یک خانه 500 متری برای ما در مجیدیه 
تهران س��اخت. الحمدهلل وضعیت مالی خوبی  داشتیم. 
همسرم سازنده و فروشنده ملک در محله تخت طاووس 

و مطهری بود. 
  نوزاد يک روزه شهيد

مادر ش��هیدان میرعلی اکبری م��ا را به نوش��یدن چای 
دعوت می کند و همزمان با پذیرایی اش می گوید: »زمان 
شهادت بچه  ها مجیدیه جنوبی بودیم و بعد از شهادت شان 
نتوانس��تیم در خانه ای که آنها قد کش��یده و بزرگ شده 
بودند بمانیم و آمدیم سمت مطهری ساکن شدیم. تا اینکه 
بچه  ها قد کش��یده و یکی یکی راهی جنگ شدند و خبر 
شهادت ش��ان بود که بی تاب و دلتنگ مان می کرد. نوه ام 
مینو دختر شهید س��یدمحمدرضا از همان نخستین روز 
تولدش تا به امروز کنار من است و از من پرستاری می کند. 
من و او دلبس��ته هم ش��ده ایم. می گوید تا هستی من در 
کنارت هس��تم . خدا گویی او را فرشته و نگهبا ن روزهای 
تنهایی من گذاشته است تا در نبود پسرهایم کمتر سختی 
بکشم و دلتنگ شوم. مینو حتی وقتی برای ادامه تحصیل 
به خارج از کش��ور رفت من همراهش رفتم اما نتوانستم 

بمانم و به ایران آمدم، او هم به خاطر ما برگشت ایران.«
  اولين شهيد خانه 

با نشان دادن تصاویری که بر روی دیوار خانه اش نقش 

بس��ته آنها را به م��ن معرفی می کند. ابت��دا قاب عکس 
ش��هیدی که او را ش��هید س��اواالمپور می نامد، نشانم 
می دهد و می گوید از شهدای محله مجیدیه بود و دوست 
بچه ها. بعد هم به س��راغ  تصویر اولین ش��هید خانه اش 
س��یدمحمود می رود و می گوید محمود س��ومین پسر 
خانواده و کالس دوم دبیرستان بود که همزمان با ورود 
سیدمجتبی به سپاه به عنوان بس��یجی از پایگاه بسیج 
مجیدیه به جبهه اعزام ش��د. او مهربان و شوخ طبع بود، 
دوس��ت و یار صمیمی من. چهره ای زیبا داشت و دست 
به قلم بود و شعر می گفت. این دو برادر در عملیات الی 

بیت المقدس همرزم بودند.
روایت مادر به لحظات عاشقی محمود می رسد. لحظاتی 
که ره صد س��اله را در یک ش��ب طی می کند و می شود 
اولین ش��هید خانواده و گ��وی س��بقت را از برادرانش 
می رباید. می گوید: »سیدمحمود آرپی جی زن بود که در 
15 اردیبهش��ت 1361 در عملیات الی بیت المقدس به 
شهادت رسید و پیکرش را سیدمجتبی برای ما فرستاد. 
فردای همان روز پس��رم مجتبی خواب می بیند که امام 
زمان)عج( در کنارشان نماز می خواند و متوجه می شود 

که او هم شهید خواهد شد. مجتبی روایت این خواب را 
در دست نوشته ای برای ما می نویسد تا برای ما به یادگار 
بماند و سیدمجتبی هم به فاصله پنج روز بعد از شهادت 

سیدمحمود به شهادت می رسد.«
  بورسيه امريکا 

همه تالش مادر این است که وقت روایت از دردانه هایش 
دل مان نلرزد. بغض هایش را در گلو فرومی برد و به سراغ 
س��یدمجتبی می رود و می گوید: »مجتبی پس��ر ارشد 
خانواده و دانشجوی رشته داروس��ازی شیراز بود. ایشان 
در حال اتمام درس��ش بود که بورس��یه امریکا شد. بعد 
از فارغ التحصیل��ی، پیگیر رفتن به امری��کا بود که جنگ 
تحمیلی آغاز شد. همین دلیلی ش��د که به جای بستن 
چمدان هایش، توش��ه جبهه را مهیا کند. با شروع جنگ 
تحمیلی، ب��ه گیالن غرب اعزام ش��د و به خدمت س��پاه 
درآمد. وقتی رفتن هایش را دیدم گفتم بیا برایت زن بگیرم 
می گفت من خودم م��ی روم جبهه، یک خانم دیگر را هم 
بیاورم چشم به راه من شود؟! خودتان کم اذیت می شوید 
یک نف��ر دیگر هم اضافه ش��ود؟ مجتبی فرزن��د صالح و 
شایس��ته ای بود. از همان دوران کودکی آرام بود و صبور. 

برخورد شایس��ته و متینی با اطرافیانش داشت. از همان 
دوران راهنمایی نوشته های عرفانی پرمعنا داشت. به زبان 
انگلیسی تسلط کامل داشت. سیدمجتبی در نهایت در 20 
اردیبهشت 1361 در عملیات الی بیت المقدس در سن23 

سالگی به شهادت رسید.«
  پزشک شهيد 

مادرانه  های محبوبه افش��ار به آخرین ش��هید خانه اش 
می رس��د و می گوید: »بعد از رفتن مجتب��ی و محمود 
می خواس��تم مانع رفتن محمدرضا به جبهه ش��وم که 
نپذیرفت. او پزش��کی خوانده بود که وارد س��پاه شد و 
چند درمانگاه مرزی هم در منطقه احداث کرد. بار  ها در 
خطوط مقدم جبهه مجروح شد. یک بار خمپاره مستقیم 
وارد شکمش ش��ده اما منفجر نمی ش��ود. برای همین 
جراحت بیش از یک ماه در اصفهان بس��تری بود. کمی 
بعد برای ادامه درمان به تهران منتقل شد. یک بار تمام 
دستش پر از ترکش بود. خودش می نشست و ترکش  ها 
را از دس��تش خارج می کرد. یک بار هم دست دیگرش 
کامل فلج شد اما با طب س��وزنی بهبودی حاصل شد و 

مجدداً به جبهه اعزام شد.«
مادر آه��ی می کش��د و ب��ه تنها ی��ادگار ش��هید مینو 
میرعلی اکبری که حاال همدم و همراه مادربزرگش شده 
خیره می شود و با همان دست های کوچک و مهربانش 
اشک هایش را قبل از سرازیر شدن از چشم هایش پاک 
می کند و می گوی��د: »من ک��ه دی��دم محمدرضا اهل 
ماندن در خانه نیست پیش��نهاد کردم که متأهل شود. 

می خواستم پا گیرش کنم.«
  3 عکس ماندگار!

مادر ش��هیدان روایت هایش را این ط��ور ادامه می دهد: 
»س��یدمحمدرضا ازدواج کرد اما به خاطر مشکالتی که 
پیش آمد زندگی اش سه ماه بیشتر دوام نیاورد و عروسم 
در حالی که باردار بود از محمدرضا جدا شد. محمدرضا 
حضان��ت فرزندی را ک��ه به دنی��ا نیامده ب��ود به عهده 
گرفت و توافقی از همسرش جدا شد. زمان تولد نوه ام از 
بیمارستان تماس گرفت و فرزند یک روزه اش را به ما داد. 
محمدرضا در بیمارستانی در تهران مشغول خدمت بود . 
آن قدر خوشحال شد که با همان روپوش سفید خودش 
را به ما رساند و دخترش را که حاال همه امید او شده بود 
تحویل گرفت. اصرار های من برای ادامه زندگی عروس 
و پس��رم بی فایده بود. نگهداری از نوه ام حاال دیگر همه 
زندگی من شده بود. اما سیدمحمدرضا دست از جنگ 
و جبهه برنداشت. مینو کاًل س��ه عکس با پدرش دارد، 
یکی همان روز تولدش، یکی در تول��د یکی از بچه های 
فامیل مان و آخرین عکس یادگاری اش هم عکسی است 

که باالی پیکر پدر شهیدش گرفته شده است.«
  الاليی برای مينو

بغض های مادر حاال گلوگی��ر ش��ده و او را آزار می دهد، 
با همین ح��ال و روز ادامه می ده��د و می گوید: »وقتی 
می خواس��تم مانع رفتن سیدمحمدرضا ش��وم رو به من 
می کرد و می گفت مادرجان من شما را دارم، خواهرم  را و 
دخترم را، چطور اجازه بدهم که به ناموس ما تجاوز شود؟! 
باید مردم کش��ورم در امنیت کامل باشند. محمدرضا در 
آخرین وعده اعزامش مینو را به خرید برد و کلی خوراکی 
برای او خرید و آنها را دور تا دور مینو چید و آرام ساکش را 
برداشت و مینو هم دستی برای پدر تکان داد و رفت . مینو 

آن روز  ها تنها سه سال و نیم داشت. پدرش سیدمحمدرضا 
با 70 درص��د جانب��ازی در 5 مرداد 1367 در واپس��ین 
روزهای جنگ، حین عملیات مرصاد  به ش��هادت رسید.
الالیی شب  ها و قصه های من برای مینو روایت رشادت و 

شجاعت پدر و عمو های شهیدش بود.«
  ابوالشهدا

با شهادت بچه  ها گویی همه زندگی ام را از دست دادم. 
شرایط خیلی س��خت بود. از دس��ت دادن پسر بزرگ 
برای همسرم دشوار بود اما خم به ابرو نیاوردیم . از میان 
هشت فرزند حاال تنها یک دختر و یک پسر برایم باقی 
مانده اند. ما با اینکه وضع مالی خوبی داشتیم اما بچه ها 
خودشان مستقل شدند. وقتی به بچه  ها می گفتم نروید 
می گفتند خانه ما جبهه است، چطور می شود که نرویم. 
هیچ گاه از ما مادیات نخواستند. فقط دنبال خدمت به 
مردم بودند. پیکر بچه  ها را به مش��هد اردهال بردیم و 
همس��رم هم بار سفر بست و برای همیش��ه به اردهال 
رفت. آن زمان آنجا روستایی دور افتاده و بدون امکانات 
بود. همسرم همه تالش��ش را برای آبادانی روستا کرد. 
آسفالت کرد، برق کشید، گاز برد، تلفن کشید. همسرم 
اسوه صبر و استقامت بود. ایش��ان فروردین 1393 به 
رحمت خدا رفت . حضرت آقا به ایشان لقب ابوالشهدا 
را داد زیرا پش��ت نظام ایس��تاده بود و برای ش��هادت 
فرزندانش اش��ک نمی ریخ��ت. بعد از فوت همس��رم 
همه بچه  ها را دور خودم جمع کردم. نگذاش��تم جای 

خالی شان حس شود. 

محم�ود  و  مجتب�ی  رفت�ن  از  بع�د 
می خواس�تم مانع رفت�ن محمدرضا به 
جبهه ش�وم که نپذيرفت. او پزش�کی 
خوانده بود که وارد س�پاه ش�د و چند 
درمان�گاه مرزی ه�م در منطقه احداث 
ک�رد. بار  ه�ا در خط�وط مق�دم جبهه 
مجروح شد. سيدمحمدرضا با 70 درصد 
جانبازی در 5 مرداد 1367 در واپسين 
روزهای جنگ، حين عمليات »مرصاد « 
به ش�هادت رس�يد و الاليی ش�ب  ها و 
قصه های من برای مينو روايت رشادت 
و شجاعت پدر و عمو های شهيدش بود

س�يدمجتبی پس�ر ارش�د خان�واده و 
دانشجوی رشته داروسازی ش�يراز بود. 
ايشان در حال اتمام درسش بود که بورسيه 
امريکا شد. بعد از فارغ التحصيلی، پيگير 
رفتن به امريکا بود که جنگ تحميلی آغاز 
شد. همين دليلی ش�د که به جای بستن 
چمدان هايش، توش�ه جبهه را مهيا کند. 
س�يدمجتبی در نهايت 20 ارديبهش�ت 
1361 ط�ی عملي�ات الی بيت المق�دس 
در س�ن23 س�الگی به ش�هادت رس�يد

گزارش » جوان«  از حضور در منزل مادر شهيدان سيدمحمود، سيدمجتبی و سيدمحمدرضا ميرعلی اکبری اردهالی
 به مناسبت والدت حضرت زهرا)س( و روز مادر 

خان زاده ای که مادر 3 شهید شد

1 3 8
2 3 7

7 6 1
4 8

8 9 5
6

9 1 4
7 2 9
3 4

965271348
241583796
837649125
458136972
673892451
192754863
586917234
724368519
319425687
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