
  بچه راهنمايي و سياست!
سه  دختر و سه  پس��ر داش��تم و علي اكبر متولد 
12بهمن 1341 تهران بود. دوران راهنمايي اش 
با فعاليت هاي انقالب همزمان شد. پسرم علي اكبر 
با وجود س��ن كم، در مبارزات خيل��ي فعال بود. 
چند بار از طرف مدرس��ه مرا خواس��تند. هر بار 
هم براي خودشان استدالل هايي داشتند. آن بار 
هم گفتند پسر ش��ما بچه ها را تحريك مي كند 
كه پاكت هاي ش��ير را پرت كنند اين طرف و آن 
طرف و به حكومت بد و بي��راه بگويند. روي ديوار 
هم نوشتند ما نه شيرهاي تان را مي خواهيم و نه 
اعمال خالف تان را. اين حرف ها براي شما گران 
تمام مي شود. چندبار به ش��ما اخطار دادم. بچه  

راهنمايي را چه به سياست! 
اما علي اكبر گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود. 
بعد ها با بچه هاي مس��جد هم��كاري مي كرد و 
نوارهاي امام را تكثي��ر و پخش مي كردند. خوب 
به ياد دارم كه اعالميه ها را ش��ب م��ي آورد خانه 
با دست مي نوشت و تا صبح نش��ده به در و ديوار 

مي چسباند. 
  تجليل از امام خميني)ره(

شب هايي كه حكومت نظامي بود، مي رفت بيرون. 
يك شب نشسته خوابم برده بود كه ناگهان صداي 
تير چرتم را پاره كرد. نگاهي انداختم و ديدم كه 
علي اكبر سر جايش نيست. پريدم داخل حياط، 
اما پيدايش نكردم. شب ها حكومت نظامي بود و 
هر كه را مي ديدند، به رگبار مي بستند. خيلي از 
ش��ب ها تا صبح نمي خوابيدم و نگران منتظرش 

مي ماندم. 
صداي تير اين بار خيلي نزديك بود. با خودم گفتم 
نكند به طرف علي اكبر شليك كرده باشند! صداي 
تپش قلبم را مي ش��نيدم. حتماً خ��ودش بود. از 
پشت  بام مي پريد داخل مدرس��ه و روي ديوارها 
شعار مي نوش��ت. وقتي صداي جفت پاهايش را 
در حياط ش��نيدم، خيالم راحت ش��د. مي گفت 
مي خواستم با آجر بزنم به سر سرواني كه محافظ 
كوچه است. دست بر قضا سايه من را روي زمين 
ديد و به طرفم تيراندازي  كرد. از روي ديوار مدرسه 

فرار كردم و آمدم. 
12بهمن وقتي امام ب��ه ايران آم��د، علي اكبر و 
محمد صبح زود رفتند و سفارش كردند كه همه 
برويم. به فاميل ها هم سپرده بودند. ما هم رفتيم. 
مي دانستيم ديدار امام امكانپذير نيست، اما رفتيم. 
حتي صداي شان را هم نشنيديم. اكبر مي گفت 

حضورتان تجليل از آقاست، حتماً بياييد. 
  كمك به جبهه

با شروع جنگ تحميلي درس را رها كرد و راهي 
جبهه ش��د. هنوز به سن س��ربازي نرسيده بود 
كه در ارت��ش ثبت نام كرد و تكاور ش��د. ارتش را 
خيلي دوست داشت. مي گفت يك بار مردن كه 
حق اس��ت، اگر در راه خدا باشد، س��عادت دنيا و 
آخرت مان است. اصاًل دستور خدا و پيغمبر)ص( 

خير دنيا و آخرت همراهش است. 
از جبه��ه ك��ه مي آم��د س��رش را روي بال��ش 

نمي گذاشت. آب خنك نمي خورد. نمي فهميديم 
حقوقش را چه كار مي كند. بعدها رسيدهاي كمك 

به جبهه را در وسايلش پيدا كرديم. 
 از س��ال 59 تا 61 به جز دوران مجروحيتش به 
طور مستمر در جبهه بود. علي اكبر در كنار شهيد 
چمران دوره تكاوري ديده بود و به خاطر شجاعتي 
كه در عمليات ها از خود نش��ان داد، ترفيع درجه 
هم گرفته ب��ود. در عمليات ه��اي فتح المبين و 

بيت المقدس شركت داشت. 
خيلي وقت بود كه از علي اكب��رم بي خبر بوديم. 
وقتي زنگ زد و گفت در شيراز دوره مي بيند. دلم 
قرص شد و خدا را شكر كردم. يكي دو ماه گذشت 
تا اينكه باالخره به مرخصي آمد. رنگ به رو نداشت. 
استخوان هايش بيرون زده بود. با ديدنش خيلي 
دلم سوخت و گفتم خدا من را مرگ بده مادر، چه 
به روز خودت آوردي! گفت دوره  سختي بود، خدا 

را شكر كه تمام شد! 
بعد از آن بود كه فهميدم چهار ماه در بيمارستان 
شيراز بستري بود. پشتش از كمر به پايين بخيه 
ش��ده بود. به خاطر همين تم��ام لباس هايش را 

خودش مي شست تا من متوجه زخمش نشوم. 
  ازدواج بماند برای بعد از جنگ

پسرم هميش��ه از زن و بچه حرف مي زد. خيلي 
دوست داشت زن بگيرد. بيشتر وقت ها دست پر به 
خانه مي آمد. گاهي وقت ها هم نسيه خريد مي كرد. 
گفتم من راضي نيستم خودت را پيش اين و آن 

كوچك كني و جنس نسيه  بگيري.....
 گفت مي خواهم عادت كنم كه دست و دلباز باشم، 
وقتي زن و بچه دار شدم، سختم نباشد و به آنها هم 

سخت نگيرم. 
از موقعيت اس��تفاده كردم و  گفتم ان شاءاهلل! من 
هم خيلي آرزوي دام��ادي ات را دارم. مادرجان! 
مي خواهم برايت آس��تين باال بزنم. چند تا دختر 
خوب برايت نشان كردم. كسي چه مي داند، شايد 
هم كسي را زير سر داشته باشي؟ وقتي اشتياقم را 
 ديد، سرش را پايين انداخت و گفت باشد براي بعد 

از جنگ. هر چيزي به وقتش.
  جهاد – فروع دين

دلواپسي خواب و خوراك را از من گرفته بود. اين 
آخري ها به اكبر مي گفتم ديگر بس است، به اندازه  

س��همت رفتي. يك روز بعد از نماز دو زانو جلويم 
نشست و گفت فروع دين چند تاست؟ گفتم خب 
ده تا گفت بشمار! و خودش جلوتر از من شمرد تا 

رسيد به جهاد. 
بعد گفت همانطوركه نماز واجب است جهاد هم 
واجب اس��ت؛ هر دو فروع دين هستند. امروز روز 
دفاع اس��ت و جنگ مثل نماز واجب است. پس 
ديگر اما و اگر نياريد. شما هم اگه مرد بودي بايد 
مي آمدي. تكليف شما اين است كه پشت جبهه را 
حفظ كنيد و تكليف ما هم اين است كه جبهه ها 

را پر كنيم. 
  بيمارستان ارتش

همس��رم در را كه باز كرد، پسرم محمد پشت در 
بود. گفتم اين موقع روز اينجا چكار مي كني؟ گفت 

آمدم شما را به مشهد ببرم. پدرش پرسيد اآلن چه 
وقت مشهد رفتن است؟

گفت باشد راس��تش را بخواهي.... گفتيم حتماً 
برای  علي اكبر اتفاقي افتاده، هر چه است راستش 

را بگو. 
عصر همان روز به مشهد و يك راست به بيمارستان 
ارتش رفتيم. علي اكبر در س��الن ق��دم مي زد. ما 
را كه ديد خيلي ناراحت ش��د. روبه محمد كرد و 
گفت حتماً كار ت��و بوده راه به اي��ن دوری مادر و 
پدر را كش��اندي اينجا. من اصاًل راضي به زحمت 
شما نبودم، فردا مرخصم، مشكلي نيست. پدرش 
براي دلجويي از محمد گفت اينكه ناراحتي نداره 
بابا، ما هم آمديم زي��ارت امام رضا)ع( و هم اينكه 

شما را ببريم. 

موج انفجار پرده  گوشش را پاره كرده بود. هر چه 
اصرار كرديم همين ج��ا برو دنبال معالجه، گفت 
تهران مي روم؛ تهران هم فرصت پيش نيامد. از راه 

نرسيده دوباره راهي شد. 
  بدرقه براي شهادت

آخرين وداع قبل از عمليات الي بيت المقدس را از 
ياد نمي برم. يك دستم قرآن بود و دست ديگرم 
هم كاسه  آب، اما علي اكبر انگارخيال رفتن نداشت. 
همين طور ايس��تاده بود و من را ن��گاه مي كرد. 
مي خواست چيزي بگويد اما دست دست مي كرد. 
صدايم درآمد مادر! دستم خش��ك شد. گفت تا 
رضايت ندهي از زير قرآن رد نمي شوم. گفتم من 
كه خيلي وقت است راضي شدم. يك سال ونيم 

است كه اين راه را مي روي. 
گفت نه بايد راضي به شهادتم بشوي. پاهايم شل 
شد. انگار قلبم را كسي محكم فشار مي داد. نفسم 
به سختي باال مي آمد. در دلم الحول والقوة اال باهلل 
خواندم و گفتم ان شاءاهلل خدا از تو راضي باشد و 
مثل دفعه هاي قبل بروي و به س��المت برگردي! 
بي دست و پا نشوي كه اس��يرت كنند، معلول و 
مجروح هم نش��وي.  خنديد و گفت باش��د مادر! 
مي روم نه اسير مي شوم ونه مجروح، فقط شهيد. 
گفتم هر چه خدا بخواهد. حرف زدن راحت است، 
اما عمل كردن خيلي سخت اس��ت. سرانجام در 
12 ارديبهش��ت 61 در خرمش��هر و در عمليات 
الي بيت المقدس به ش��هادت رسيد و به حرفش 
عمل كرد.  همرزمش بعد ها برايمان تعريف كرد: 
»در مرحله اي از عمليات بوديم كه تركش خمپاره 
پايش را زخمي كرده و خونري��زي بند نمي آمد. 
امدادگر را صدا كرد. با بستن پانسمان و بند آمدن 
موقت خون راه افتاد. نمي خواست از عمليات عقب 
بماند، اما آخرين بارتركش سرش را نشانه رفت و 

پيكرش را در خاك غلتاند.« 
  آرزو به دل

برادرش ابوالفضل مي گفت: »وقتي كه اطالع دادند 
كه علي اكبر شهيد شده و فردا تشييع پيكرش است 
دلم را خوش كردم كه يك بار ديگر صورت ماهش 
را مي بينم، اما بعد كه فهميدم، تركش به سرش 
خورده اس��ت، گفتم آرزو ب��ه دل مي مانم. ديدار 
آخر را از من دريغ نكرد. از پيشاني به باال، سرش 
متالشي شده بود. آخرين بوسه را بر گونه هايش 

زدم و گفتم ديدارمان به قيامت.« 
  وصيت نامه شهيد

»... از پدر و مادرم انتظار دارم كه از اين امتحان با 
روي س��فيد بيرون آيند؛ زيرا مي دانم كه خداوند 
متعال از پدران و مادران در اين راه انتظار شكيبايي 
دارد و شايد اين از بزرگ ترين امتحانات الهي در 
مورد شما باشد. سرانجام و عاقبت همه ما خاك 
اس��ت. چرا جس��م ما به جاي اينكه رفته فته به 
نابودي برسد و بپوسد آن را قبل از پوسيدن با خدا 

معامله نكنيم.«
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادكرد 

روايتي از شهيد شهريار طاهري 
كه در عمليات الي بيت المقدس آسماني شد

كيلومترها ركاب زد
 تا به جبهه برود

  كتاب نماز!
پسرم شهريار 7 دي 1345 در خانواده متدين و 
مذهبي در تهران به دنيا آمد. كمي بعد به استان 
سمنان نقل مكان كرديم و به روستاي داورآباد 
آرادان رفتيم. ش��هريار از كودكی عادت داشت 
وقتي پدرش از س��ركار مي آمد، به استقبالش 
مي رفت. ي��ادم اس��ت كالس دوم ابتدايي بود. 
يك روز پدرش كه از سركار آمد، پرسيد شهريار 
كجاست؟  برادرم كه در منزل ما بود گفت فكر 
مي كنم داخل اتاق باشد.  دنبال همسرم به طرف 
اتاق رفتيم. شهريار يك كتاب مربوط به نماز را باز 

كرده بود و مشغول نماز خواندن بود.
  15 كيلومتر دوچرخه سواري

زمان جنگ وقتي پسرم خبر شهادت بستگان و 
هم محلي ها را شنيد، ديگر تاب ماندن نداشت. 
سوم راهنمايي بود. يك روز كه براي انجام كاري 
به گرمسار رفتم، نوجواني را سوار بر دوچرخه 
ديدم كه شباهت زيادي به شهريار داشت. باورم 
نمي شد كه 15 كيلومتر فاصله  داورآباد تا شهر 
را با دوچرخه آمده باش��د. نزديك تر كه شدم، 
ديدم خودش اس��ت. با دس��تپاچگي از راننده 
خواهش كردم نگه دارد. از ماشين پياده شدم. 
از ديدنم جا خورد. پرسيدم شهريار! اين همه راه 
را با دوچرخه آمدي شهر؟! چرا به من نگفتي؟ 
با آرامش گفت مادرجان! االن يك هفته است 
كه مي آيم شهر و برمي گردم. مي خواهم بروم 
جبهه، از عكس��م ايراد گرفتن��د، آمدم عكس 

جديد بگيرم.
من و پدرش هر دو سر كار مي رفتيم. خيالمان 
راحت بود كه شهريار هر روز به مدرسه مي رود. 

دوباره كه داخل ماشين نشستم و متوجه تصميم 
شهريار براي اعزام به جبهه شدم دلم هزار راه 
رفت. با خودم گفتم يعني اجازه مي دهند اين 
بچه به جبهه ب��رود؟ اگر برود ت��ا برگردد من 
زنده مي مانم؟ ش��ب در خانه جمع ش��ديم. او 
كه دستش رو شده بود، سعي كرد رضايت ما را 

جلب كند و موفق هم شد. 
  دوم خرداد1361

عالقه زياد ش��هريار به امام و انقالب باعث شد 
درس و مدرسه را رها كند و به خيل رزمندگان 
اس��الم ملحق ش��ود. بعد از آموزش سه روز به 
مرخصي آمد. وقتي خواست اعزام شود، قرآن و 
آب آورديم كه بدرقه اش كنيم. قرآن را بوسيد 
و از زير آن رد شد. خواس��تم پشت سرش آب 
بريزم كه گفت آب را پشت سر كسي مي ريزند 
ك��ه بخواهد برگ��ردد، ولي م��ن برنمي گردم. 
رفت و بعد از چند ماه حض��ور در جبهه، خبر 
شهادتش را براي ما آوردند. شهريار در عمليات 
الي بيت المقدس به تاريخ دوم خرداد 1361 با 

اصابت تركش به شهادت رسيد. 
  خواب شهادت

قبل از ش��هادت پسرم يك ش��ب خواب ديدم 
كه قربانی ای در دس��ت دارم و پشت گردنش 
زخم است. يكي از همسايگانم در خواب از من 
پرسيد قربانی را كجا مي بري؟ گفتم مي خواهم 
پانسمانش كنم. صبح كه از خواب بيدار شدم به 
پدرش گفتم شهريار ديگر برنمي گردد. بعد از 
چند روز از طرف س��پاه به من اطالع دادند كه 
شهريار شهيد شده است. خدا را شكر مي كنم كه 
مادر شهيد هستم. امام فرمودند: »خانواده هاي 
شهدا، چش��م و چراغ اين ملت هستند.« همه 
اطرافيان اينگونه تصور مي كردند كه وقتي خبر 
شهادت پسرم را بش��نوم از غصه دق مي كنم، 
اما من مثل كوه استوار ماندم و صبوري كردم. 
پيكر پسرم در گلزار شهداي هشت آباد آرادان به 

خاك سپرده شد. 
  وصيت نامه شهيد

»... بار خدايا! اين قطره خون ناچيز و جان ناقابل 
مرا در راه گسترش اس��الم از حقير بپذير! اگر 
جان ما آن ارزش را دارد كه براي اسالم فدا شود 
و اسالم پيش برود، كاش صدها بار به من جان 

مي دادي كه مبارزه كنم و شهيد شوم.«

علي اكبرم در مسير آزادي خرمشهر حسيني شد
گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد علي اكبر برهاني از شهداي عمليات الي بيت المقدس 

علي اكب�ر وق�ت وداع آخ�ر گف�ت تا 
رضايت ندهي از زير قرآن رد نمي شوم. 
گفتم من ك�ه خيلي وقت اس�ت راضي 
ش�دم. يك س�ال و نيم اس�ت ك�ه اين 
راه را م�ي روي. گفت نه باي�د راضي به 
شهادتم بش�وي. پاهايم شل شد. انگار 
قلبم را كس�ي محكم فش�ار م�ي داد. 
نفس�م ب�ه س�ختي ب�اال مي آم�د. در 
دل�م الحول والق�وة اال ب�اهلل  خواندم و 
گفتم ان ش�اءاهلل خدا از تو راضي باشد 

اين آخري ها به علي اكبر مي گفتم ديگر 
بس اس�ت، به اندازه  سهمت رفتي يك 
روز بعد از نماز دو زانو جلويم نشس�ت 
و گفت ف�روع دين چند تاس�ت؟ گفتم 
خ�ب ده ت�ا. گف�ت بش�مار! و خودش 
جلوتر از من شمرد تا رس�يد به جهاد. 
بعدش گفت همان طورك�ه نماز واجب 
اس�ت جهاد هم واج�ب اس�ت؛ هر دو 
ف�روع دين هس�تند. ام�روز روز دفاع 
اس�ت و جنگ مثل نماز واجب اس�ت. 

مادران شهدا اس�وه صبر و استقامت و ش�جاعت هس�تند، آنها به تأسي از زينب 
كبري)س( فرزندان شجاع خود را تقديم انقالب كردند تا حتي يك وجب از خاك 
كشور به دست دشمن بعثي و متجاوزان نيفتد. متن زير روايتي است از زينت علي 
بخشي، مادر شهيد ش�هريار طاهري كه با همراهي كنگره شهداي استان سمنان 
تهيه شده است. ش�هيد طاهری دوم خرداد 61 در جريان آزادسازي خرمشهر به 

شهادت رسيد. 

  صغري خيل فرهنگ
»دلواپس�ي خواب و خوراك را از م�ن گرفته بود. اي�ن آخري ها ب�ه اكبرمي گفتم ديگر 
بس اس�ت، به اندازه  س�همت رفتي. يك روز بع�د از نماز دو زانو جلويم نشس�ت و گفت 
فروع دين چند تاس�ت؟ گفتم خب ده تا. گفت بش�مار! وخودش جلوتر از من ش�مرد تا 
رس�يد به جهاد. بعد گف�ت:» همانطور كه نماز واجب اس�ت، جهاد هم واجب اس�ت؛ هر 
دو فروع دين هس�تند. امروز روز دفاع اس�ت و جنگ مثل نماز واجب اس�ت.« ش�هيد 
علي اكب�ر برهاني همه اي�ن حرف ها را گفت�ه بود تا م�ادرش را براي اع�زام مجددش به 
جبهه قانع كن�د. او رفت و م�ادر آخرين بدرق�ه اش را هرگ�ز از ياد نمي ب�رد. علي اكبر 
برهان�ي در نهاي�ت در عملي�ات الي بيت المق�دس ب�ه ش�هادت رس�يد. آنچ�ه درپي 
 مي آي�د ماحصل همكالم�ي ما با اخت�ر برهاني، م�ادر ش�هيد علي اكبر برهاني اس�ت.

وقتي متوجه تصميم ش�هريار براي 
اعزام به جبهه ش�دم، دلم ه�زار راه 
رفت با خ�ودم گفت�م يعن�ي اجازه 
مي دهند اي�ن بچه به جبه�ه برود؟ 
اگر برود تا برگردد، من زنده مي مانم؟ 
شب در خانه جمع ش�ديم. شهريار 
كه دس�تش  رو ش�ده بود، سعي كرد 
رضايت ما را جلب كند و موفق هم شد 
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