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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

   احمد محمدتبريزي
زندگي شهيدعليرضا نوري فراز و فرودهاي زيادي 
داش�ت. خيلي زود پدرش را از دس�ت داد و پس از 
گذراندن خدمت سربازي و پذيرفته شدن در رشته 
مهندسي راه و س�اختمان دانش�گاه پلي تكنيک، 
به اس�تخدام راه آهن درآمد، اما جنگ تحميلي بار 
مسئوليت هاي شهيد نوري را زياد کرد و سبب شد 
تا او حكم قائم مقام�ي وزير راه و رياس�ت راه آهن 
کشور را رد کند. قائم مقام لشكر27 محمدرسول اهلل 
خطاب به فرمانده اش گفته بود ک�ه به وزير بگوييد 
من علي رضا نوري س�اروي آنق�در در اين بيابان ها 
مي مانم تا ش�هيد ش�وم. س�رانجام اي�ن فرمانده 
ش�جاع و دلير در 9 بهمن 1365 در جريان عمليات 
کربالي5 به آرزوي قلبي اش رس�يد و آسماني شد. 
همس�ر ش�هيد، منيژه عرب پوريان در گفت وگو با 
»جوان« گذري بر زندگي مش�ترکش با شهيد دارد 
و از همراه�ي و همدلي ش�ان در زندگ�ي مي گويد. 

  
آشنايي شما و شهيد نوري از چه طريقي و در چه 

سالي اتفاق افتاد؟
آشنايي، عقد و ازدواج ما بین سال هاي 54 تا 55 اتفاق افتاد. 
من كالس سوم دبیرستان بودم كه ماجراي خواستگاري 
ش��هید نوري پی��ش آمد. آن زم��ان پدرم خیل��ي مراقب 
رفت وآمد فرزندانش بود، با وجود اينكه برادرم مي دانست 
ش��هید نوري از خانواده معتبري اس��ت، پدرم براي اينكه 
خودش مطمئن شود به ساري رفت و خانواده شهید نوري 
را ديد و متوجه اعتبار و اصالت خانواده ش��ان ش��د. در آن 
زمان ش��هید نوري پدرش را از دس��ت داده بود و برادرم را 
مثل خانواده خودش مي ديد. پدرم از آن سفر برگشت و به 
برادرم گفت دوستت مي تواند براي خواستگاري بیايد. آن 
زمان ايش��ان ديپلمش را گرفته بود و به دانشگاه مي رفت. 
برادرم هم  گفت تا خواهرم ديپلم نگیرد، پدرم اجازه ازدواج 
نمي دهد. خودم هم به تحصی��ل عالقه مند بودم، در حین 
همین صحبت ها پ��درم به خاطر بیماري در بیمارس��تان 
بستري مي شود. شهید نوري براي ديدن پدرم به بیمارستان 
مي آيد و با خانواده ام صحبت مي كند. قرار مي ش��ود وقتي 
پدرم خوب شد به خواستگاري بیايند، چون پدرم هم راضي 

بود پس از بهبودي شان اين اتفاق افتاد. 
شما ش�هيد نوري را به لحاظ ش�خصيتي چطور 

انساني ديديد؟
من خیلي به ازدواج عالقه مند نبودم چون شديداً به درس 
عالقه  داشتم و جزو شاگردان برتر كالس بودم. ايشان هم 
يك دانشجو بود و يك زندگي دانشجويي داشت و چون پدر 
هم نداشت، دوست داشت به خانواده اش كمك كند. پدرم 
اين موضوع را مي دانست، اما اعتقاد داشت مرد اگر خوب 
باشد، آينده خواهد داشت. ايشان در همان زمان دانشجويي 
در راه آهن استخدام شد. من ابتدا تمايلي به ازدواج نداشتم 
و اصاًل فكرش را نمي كردم به اين زودي ازدواج كنم. بعد با 
صحبت هايي كه با خانواده ام و شهید نوري انجام دادم اين 

اتفاق افتاد و همیشه خدا را بابتش شكر مي كنم. 
شهيد نوري در دانش�گاه در چه رشته اي درس 

مي خواندند؟
در رش��ته راه و س��اختمان تحصیل مي ك��رد، خیلي اهل 
مطالعه بود و در هر زمینه اي بي نهايت آدم باس��وادي بود. 
در تمام زمینه ها مطالعه مي كرد و برايش فرقي نداشت اين 
كتاب چه موضوعي دارد، هر چیزي را كه فكر مي كرد براي 
اطالعاتش الزم است، مي خواند. شهید نوري در منطقه هم 
درس  مي خواند و امتحاناتش را مي داد. خیلي هم من را به 
خواندن تشويق مي كرد، من هم سعي می كردم همواره به 
گفته و وصیت ايشان عمل كنم و خودم و بچه هايم مطالعه 

كنیم و باسواد باشیم. 
شناخت تان از ش�هيد نوري در  ش�روع زندگي 

مشترك تان هماني بود که تصور مي کرديد؟
ش��هید نوري از چیزي ك��ه مي ش��ناختم، خیلي بهتر 
بود؛ نوري كس��ي بود كه همه قبولش داشتند. نمازش، 
روزه اش، اعتقاداتش، مرتب و منظم بودنش، صداقتش، 

دست و دلبازي  و تعهداتش ردخور نداشت و همه ايشان 
را به خاطر ويژگي هاي خوبی كه داشتند، مي شناختند 
كه همین رفتارها باعث پیش��رفتش در زندگي  شد. من 
قبل از ازدواج خیلي به مسائل سیاس��ي و مذهبي وارد 
نبودم و بعد از ازدواج با شهید تازه متوجه خیلي مسائل 
شدم. ايشان برايم كتاب مي آورد و مي خواندم و از لحاظ 
اعتقادي محكم تر مي ش��دم. وقتي وارد زندگي ش��دم، 
برايم صحبت مي كرد؛ من هم به مرور مثل ايشان  شدم. 
اگر كسي حرف مي زد، من هم حرفي براي گفتن داشتم. 
رفته رفته اگر در مس��ائل اعتقادي كم و كسري  داشتم، 
آن هم تصحیح ش��د. خودم پا به پاي شهید در انقالب و 
مبارزات پس از انقالب همراه ش��ان بودم. ش��هید نوري 
اوايل ازدواج به خاطر اعتقاداتش با ساواك دست و پنجه 
نرم مي كرد و زندگي بسیار ساده اي داشتیم. بعد در زمان 
انقالب اعتصابات راه آهن را برعهده گرفت. بعدها مسئول 
كمیته و حراست راه آهن شد و زمانی هم كه سپاه و بسیج 
شكل گرفت، وارد سپاه ش��د. هر چه كه امام مي گفت را 
ادامه مي داد و پیگیري مي كرد. آخرين مسئولیت شان نیز 
معاون لشكر27 بود كه در همین مسئولیت به شهادت 
رسید. گفته بود، دوست دارد من تمام مراسم هاي پس 
از شهادت را برگزار كنم. وقتي كه چنین حرفي را به من 
زدند، گفتم توانايي چینن كاري را ندارم، ولي خداوند اين 

قوت و قدرت را به من عنايت كرد. 

وقوع انقالب چقدر زندگي تان را دستخوش تغيير 
و تحول کرد؟

از زماني كه همراه شهید به تهران آمدم و تا زماني كه انقالب 
ش��د، با س��اواك درگیر بود و بايد مراقبت مي كرد. سال 57 
انقالب علني شد و سال 59 هم كه جنگ اتفاق افتاد، به خاطر 
مشغله هاي شهید نوري شايد ما سه ماه با يكديگر زندگي كرده 
باشیم. آن هم زماني كه به مرخصي مي آمد يا مجروح مي شد و 
بايد در خانه استراحت مي كرد،شهید را مي ديديم. زندگي اش 
را كامل وقف انقالب و جنگ كرده بود و ما را هم اينگونه تربیت 
كرده بودند. ما با ايشان همراهي و همدلي مي كرديم. هنگامي 
كه امام مي گفت بسیج مدرسه عشق و جبهه آدم ساز است 
واقعاً به همین شكل بود. خودم در انقالب و جنگ ساخته و 
تربیت شدم. از زماني كه انقالب شد ما زندگینامه امام را مرور 
كرديم و س��عي مي كرديم هر كاري كه امام انجام مي داد را 
انجام دهیم و خیلي كارهايي كه يك مسلمان بايد بكند و بلد 
نبودم را خوب ياد گرفتم. باز شهید نوري اين مسائل را بلد بود 

و يك اعجوبه در مسائل اخالقي و ديني بود. 
با شروع دفاع مقدس نگران رفتن شان به جبهه 

نبوديد؟
مگر مي ش��ود نگران نبود، ما عاشق هم شده بوديم و عشق 
به معناي واقعي كلمه كه گذش��ت، درك و فداكاري براي 
هم مي شود را داشتیم. ما با هم تله پاتي مي كرديم و به هم 
گفته بوديم ساعت9 شب هر جايي هستیم به ياد هم باشیم، 

همديگر را دعا كنیم و واقعاً اين اتفاق مي افتاد و انگار كنار 
هم بوديم. خواب و بیدارمان يكي شده بود و حضور يكديگر 
را كنارمان احساس مي كرديم. نامه هايي كه به هم مي داديم، 
دلداري ها و دعاهايي كه براي هم مي كرديم، خیلي زيبا بود. 
يك زندگي سخت و زيبا داشتیم. هر وقت هر كسي صحبت 
مي كرد من مي گفتم ما نان عشق مي خوريم. چون آشنايان 
مي گفتند چطور به اين س��ختي زندگي مي كنید، ولي از 
زيبايي هاي زندگي مان خبر نداشتند. شهید نوري اعتقاد 
داشت كسي كه مسئول مي شود، بايد درد همه را بداند و اگر 
روزي به او مراجعه كردند، باور كنند درد مردم را مي فهمد. 
خانه مستأجري مان آب گرم نداش��ت. زندگي مان را بین 
عروس و دامادهاي بي بضاعت كه از دوس��تان شهید نوري 
بودند، تقسیم كرده بوديم. خیلي از وسايل مان را بخشیديم 
و چیز زيادي نداش��تیم، ول��ي خدا مي داند ك��ه همه چیز 
داشتیم. آنقدر آرامش داش��تم كه بچه هايم را خوب بزرگ 
كردم، ندار بوديم و كم مي خوردي��م، ولي زندگي برايمان 
خیلي قشنگ بود و سبب مي ش��د اين كمبودها به چشم 
نیايد. براي هم گذشت مي كرديم، ديگر مال دنیا را براي چه 
مي خواستیم. من مي دانستم شهید براي چه به جبهه رفته و 
در چه راهي قدم گذاشته و به اين راه اعتقاد پیدا كرده بودم 
و از او حمايت و مراقبت مي كردم. اجازه نمي دادم كسي در 
مورد زندگي مان حرفی بزند. چون مي گفتم شوهرم مسئول 
است و اگر بخواهد چیزي به دست بیاورد، يك آن به دست 

مي آورد. وقتي كه به دس��ت نمي آورد، مي فهمیدم چقدر 
سالم، خوب و نجیب است و بايد قدر اين چیزها را دانست. 

جانبازي  ايشان و قطع شدن دستشان براي شما 
سخت نبود؟

خیلي سخت بود؛ اولین باري كه من وارد بیمارستان شدم، 
ايشان قبلش يك نامه از طريق دوستش به من داده بود و 
نامه را با دستي لرزان نوشته بود و در آن من را به صبوري 
دعوت كرده بود. من متوجه اين موضوع شدم و به دوستش 
گفتم، من مي دانم اتفاقي افتاده چون خطش لرزان است. 
فقط مي گفتم خدا را ش��كر كه نامه را خودش نوشته و هر 
اتفاقي كه افتاده باشد، برايم مهم نیس��ت. به بیمارستان 
رفتم و ديدم ملحفه رويش كشیده اند. كنارش رفتم و گفتم 
نوري چه ش��ده، كمر يا پايت چیزي شده؟ گفت نه، گفتم 
انگشتان دستت. گفت كمي باالتر. گفتم مچ دستت گفت 
كمي باالتر. گفتم اينكه ديگر خیلي زياد است. به من گفت 
دستش ديگر از استاندارد خارج شده، بغلش كردم و با هم 
گريه كرديم. به خاطر لطف خدا و آرامش��ي كه به ما داده 
بود، اش��ك مي ريختیم. داشتیم ش��ناخت حقیقي را پیدا 
مي كرديم و مي فهمیديم كه دست و پا به درد نمي خورد. 

شهيد خودش از اين جانبازي ناراحت نبود؟
براي خودش اين مسائل اصاًل اهمیت نداشت. نگران واكنش 
من بود و وقتي كه ديد من چیزي نمي گويم خیالش راحت 
شد. گفتم خدا را شكر مي كنم چنین شوهر قوي و معتقدي 
دارم. واقعاً شجاع بود. اگر عكس قطع شدن دستش را ببینید 
متوجه شجاعتش مي ش��ويد. دست قطع ش��ده اش را روي 
سینه اش گذاشته اند و خودش خیلي راحت نشسته و انگار نه 
انگار كه اتفاقي افتاده است. اگر آن عكس را ببینید، مي گويید 
آنها چه كساني بودند. اين شجاعت شهید از خداشناسي اش 
مي آمد؛ شما خداشناس بشويد دارايي و نداري برايتان مطرح 

نمي شود. 
گاهي عدد و رقم هايي درباره جانبازي هاي شهيد 
نوري گفته مي شود که اغراق آميز است. شما به 
طور ش�فاف وضعيت جانبازي ايشان را توضيح 

مي دهيد؟
اتفاقاً به يكي از دوستان شهید گفتم، مگر شما در جبهه 

حضور داشتید كه درباره اين جانبازي ها اينطور صحبت 
مي كنید. درگیري، س��ختي و جانب��ازي در جنگ بود، 
ولي نه به اين شكل اغراق شده كه تعريف مي كنند. مثاًل 
مي گويند شهید نوري 50 بار جانباز شده، نمي دانم چه 
كسي اين حرف را گفته؛ 50 بار خیلي عدد زيادي است. 
شهید نوري بار اول خیلي شديد مجروح شد، سوختگي، 
شكستگي و تركش داش��ت، يكبار ديگر دستش آسیب 
ديد، بار ديگر گردنش مجروح ش��د، بار ديگر شیمیايي 
شد و دوباره گردنش آسیب ديد. يكي از دست هايش را 
كه از دست داده بود و دس��ت چپش هم بر اثر حادثه اي 
شكس��ت و هر دو دس��تش قابل كار نبود و مدت ها بايد 
مراقبت مي كرد. ايش��ان چندين بار جانباز شد، ولي باز 
عدد 50 خیلي زياد است، من به دوستان شهید هم گفتم 

اين كارها را نكنید. 
پرستاري از ايشان برايتان شيرين بود؟

ايش��ان نمي گذاش��ت من پرس��تاري اش را كنم. دست و 
پايش مجروح بود، ولي باز به م��ن نمي گفت آب بده. من 
مي گفتم چرا به من نمي گوي��ي، ولي باز قبول نمي كرد. يا 
مي گفتم بگذار در لباس پوش��یدن كمكت كنم كه باز هم 
قبول نمي كرد. خ��ودش كارهايي مي كرد تا م��ا را دلگرم 
كند. با همان مجروحیتش با يك دست براي خودش دست 
مصنوعي مي س��اخت و براي بچه ها اس��باب  بازي درست 
مي كرد و در كار خانه كمك مي كردند. مي خواست بگويد از 
كار نیفتاده ام و هماني ام كه قباًل بودم. در اين مسائل خیلي 

شجاع، مغرور و باهوش بود. 
احتمال مي داديد مجروحيت هاي ايشان روزي به 

شهادت ختم شود؟
هر زمان كه به خانه مي آمد يا در بیمارس��تان بس��تري 
مي  شد، من مي گفتم دوست و آش��نا مي گويند در خانه 
بمان و استراحت كن، اما ايش��ان مي گفت اگر به جبهه 
نروم مثل يك ماهي  كه آن را از آب بگیرند و در خشكي 
بیندازند، مي شوم و از من چنین چیزي نخواهید. وقتي 
كه خداحافظي مي كرد و مي رفت، نوراني مي ش��د و من 
مي دانستم اتفاقي برايش خواهد افتاد. چهره اش شفاف 
مي ش��د و انگار صورتش ف��رق مي كرد. جز همس��ران و 
مادران شهدا كه مي دانند من چه مي گويم، بقیه متوجه 
حرف هايم نمي شوند. من براي عملیات هاي كربالي4 و 
5 از بسیج مرخصي گرفتم و گفتم فكر مي كنم بايد كنار 
ش��هید نوري باش��م. بچه هايم ديگر او را نمي شناختند 
و آنقدر باباي ش��ان را نديده بودند، خوب نمي توانستند 
كلمه بابا را بگويند. گفتم اين روزهاي آخر همراه ايشان 
به جنوب بروم تا بیش��تر كن��ار هم باش��یم. بچه هايم را 
هم با خودم برده بودم. آنجا بیمارس��تان بود، پشتیباني 
مي كردي��م و خانواده هاي��ي كه مراقبت مي خواس��تند 
سرپرستي ش��ان را گرفتم. آنجا مدام بمباران مي ش��د و 

سختي هاي خودش را داشت. 
و در آخر شهادت شان در نهم بهمن در عمليات 

کربالي5 اتفاق افتاد؟
هیچ وقت دلم نمي خواست، چنین اتفاقي بیفتد. چون 
مي دانستم همسران ما آدم هايي هستند كه در جبهه و 
پشت جبهه به درد مي خورند. مي دانستم اين افراد جزو 
مخلص ترين آدم ها هس��تند، ولي ب��از مي گفتم راضي 
هستیم به رضاي خدا و مطیع تصمیم پروردگار هستم. 
آمادگي  شهادت ايشان را داش��تم، آخرين باري كه در 
خانه حضور داشت دوش��نبه بود، گفت شايد اين چايي 
آخرين چايي و اين ديدار آخرين ديدارمان باش��د. اين 
حرف را خیلي راحت به من گفت. من هم فقط شنونده 
بودم، چون مي دانستم روزي اين اتفاق خواهد افتاد. پس 
از شهادت شان طبق گفته شهید نوري تالش كردم تمام 
كارها را خودم به عهده بگیرم و انجام دهم. ديگر ما هم 
در اين راه ساخته ش��ده بوديم. من جنگ را براي رشد، 
 تربیت، ساخته شدنم مي بینم. وقتي حضرت زينب)س( 
مي گويد غی��ر از زيبايي چیزي نديدم، خیلي ها ش��ايد 
معناي اين حرف را نفهمن��د، ولي ما مي دانیم كه مردن 
زيبا قش��نگ اس��ت. مرگ در راه خدا و وطن زيباست، 

صبوري و مقاومت و مراقبتش نیز زيبايي دارد. 

خودش کارهايي مي کرد تا ما را دلگرم 
کند. با همان مجروحيتش با يک دست 
براي خودش دست مصنوعي مي ساخت 
و ب�راي بچه ه�ا اس�باب  بازي درس�ت 
مي ک�رد و در کار خانه کمک مي کردند. 
مي خواس�ت بگوي�د از کار نيفتاده ام و 
هماني ام که قباًل بودم. در اين مس�ائل 
خيل�ي ش�جاع، مغ�رور و باه�وش بود

از زماني که انقالب شد ما زندگينامه امام 
را مرور کرديم و سعي مي کرديم هر کاري 
را که ام�ام انجام م�ي داد، انج�ام دهيم و 
خيل�ي کارهايي ک�ه يک مس�لمان بايد 
بكند و بلد نبودم را خوب ي�اد گرفتم. باز 
شهيد نوري اين مس�ائل را بلد بود و يک 
اعجوبه در مس�ائل اخالق�ي و ديني بود

س
قد

ع م
دفا

در 
ت 

اس
ت ر

سم
ی، 

ور
د ن

هي
   ش

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد عليرضا نوري، قائم مقام لشكر27 به مناسبت سالروز شهادتش

به خودش سخت مي گرفت تا درد مردم را بهتر درك كند
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