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صــدای الالیــی شهربانو در امــام زاده
صالحالدینمحمد،میپیچد«:کورمال
پرونده
و کورمین ،کورخه زانه گه م  /مه تای ره
نگاره نگ و هه زار دانه گه م  /الوه الوه
گه ی ،ژه دل و ژه گیان  /شه که ر و و نوات ده لیوه ت کیشم»
(ترجمهاینالالییکردی:پسریعنیخانه،پسریعنیدارایی
وپسرگنجینهزندگیمناست.کاالهایرنگارنگوهزارنوع
چیز با ارزش من است .الال ،الالیی ،الالیی برای تو می گویم
شکر و نبات از لب های تو می نوشم) .می نشیند در جوار
مزاری که برای پسر جوانش خیلی بزرگ است .درد دل می
کند با او و می داند علی گرچه قد و قامتی کوچک داشت اما
روحش بزرگ بود .شهربانو روی سنگ قبر فرزندش دست
می کشد و می گوید« :روله دل غمینم چش و رتم کاشکا زیتر
بینمت »(ترجمه :پسرکم دلم برایت تنگ شده ،کاش زودتر
ببینمت) .در این پرونده به مناسبت سالروز وفات حضرت
ام البنین(س) و روز تکریم مــادران شهدا بعد از آشنایی با
نوجوانترین رزمنده شهید ،دقایقی با مادر او به گفت و
گو نشسته ایم و از نویسنده کتابی دربــاره این شهید هم
خواستیمکهدلنوشتهایبرایمانبنویسد.نویسندهایکه
شبوروزهایزیادیرابراینوشتنیککتابدربارهنوجوان
ترینشهیدجنگتحمیلی،پشتسرگذاشتهاست.

گفت و گویی با نویسنده کتاب زندگی شهید «علی جرایه» و دلنوشته زیبایش برای او

چگونه مادرت را دلداری بدهیم؟

گفت و گو با «شهربانو دشتی» که مادر نوجوان ترین شهید جنگ تحمیلی است

پسرم دلتنگ صدایت هستم
شهید «علی جرایه» فرزند سوخته زار و شهربانو در نخستین روز مهر 1350در سرابباغ آبدانان از شهرستان ایالم در خانواده ای
عشایر متولد شد و هنوز 12بهار بیشتر پشت سر نگذاشته بود که درس و مدرسه را رها کرد و به فرمان امام خمینی (ره) لبیک گفت.
درزمانجنگتحمیلیبهعنوانرزمندهبسیجیبهگردان 505محرم،تیپ 11امیرالمومنین(ع)سپاهپیوست.اینبسیجینوجوان
در اولین روز اسفند سال 1362طی عملیات والفجر 5در منطقه عملیاتی مهران از ناحیه سر هدف اصابت خمپاره قرار گرفت و به
آرزویش که شهادت بود ،رسید .پای صحبت های شهربانو دشتی ،مادر  81ساله این شهید بزرگوار می نشینیم تا ازنو جوان ترین
فرزندی که به اسالم تقدیم کرده ،بیشتر بدانیم.
عالقه خاصی به پسرم داشتم
تابلوی بزرگی از تصویر علی را به دیوار خانه زده و روبه رویش چهارزانو
نشسته است .نمی تواند فارسی صحبت کند .برای همین کردی
می گوید و پسرش مراد ،فرزند آخر خانواده ،برایم ترجمه می کند:
«پسرم علی ،عزیز من بود.خوب من بود .عالقه خاصی به او داشتم و
به خاطر سنش ،به نسبت دوبرادر دیگرش ،رابطه عاطفی و انس
بیشتری با هم داشتیم ».شش پسر و یک دختر دارد و
علی بچه سوم بود .همسرش سال  1386فوت شد
و شهربانو را با داغی دیگر تنها گذاشت .حاال سال
ها از دلتنگی هایش می گذرد اما همچنان چون
شیرزنان کرد صبوری می کند .می گوید« :ما عشایر
بودیم .بیشتر کارها بر دوش پسرها بود و علی با آن
سن کم ،کمک دست ما بود .از مدرسه که برمی
گشت ،با کتاب و دفتر می رفت برای گله داری؛
عصای دستمان بود».
از مدرسه تا جبهه
به گفته شهربانو ،علی کار کردن
با اسلحه را خوب می دانست.
برای همین وقتی به پادگان
محله شــان مراجعه کــرد،
فوری قبول شد و به جبهه
اعزامش کردند .مادر این
شهید از حــال و هــوای آن
روزهایش می گوید« :چون
لب مرز و در روستایی دورافتاده

زندگی می کردیم وخطر حمله حیوانات وحشی هم تهدیدمان می
کرد ،همه مردم ازکوچک و بزرگ کار با اسلحه را می دانستند .خیلی
از مردها به جبهه رفتند و ما هفته ای چند شهید داشتیم .موقعی که
خبر شهادت یکی از آن ها را می آوردند ،دلم می ریخت و می گفتم
نکند علی من بین آن ها باشد! همیشه نگران بودم .چون دو فرزند
بزرگم هم به جبهه رفته بودند اما علی کوچک ترین پسرم بود و به
همین دلیل دلواپسی ام بیشتر بود».
برای پسرم آرزوها داشتم
شهربانو با غمی که سال ها در سینه اش پنهان شده می
گوید« :علی من را بغل می کــرد و می گفت حاللم کن
مادر .اگر شهید شدم ناراحت نباش وگریه نکن!» .اوایل
دلش رضا نمی داد علی کوچکش به جبهه برود اما وقتی
اصرارش را دید ،گفت که حق یارت و خدا پشت و پناهت
باشد .علی رفت ،چون مرغی که در قفس ماندنی
نیست و می داند روزی باید پرواز کند .او رفت و
دل یک مادر ،پنج ماه نگران و در انتظارش
تپید .شهربانو می گوید« :به خدا گفتم
سهم ما دوپسر بود که در راه تو فرستادیم.
اگر الیق باشند شهید می شوند .اما
دوستنداشتمپسرکوچکمهمبرود.
با خواهش و تمنای علی ،باالخره
راضــی شــدم .چند بــار با اصــرار
فامیل و دوستان او را از جبهه
برگرداندیم اما باز راه جبهه پیش
می گرفت .وقتی فهمیدم علی

«بتول میرزایی» ،نویسنده کتاب «شوق وصــال» روایتی
داستانی از زندگی و خاطرات شهید علی جرایه را به نگارش
درآورده است .انتشارات «مهر آیش» در تیرماه امسال این
کتاب را به چاپ رسانده است« .میرزایی» درباره نوجوان
ترین شهید جنگ تحمیلی می گویدکه شناسنامه و پرونده
شهادت علی جرایه به طور اتفاقی توسط فرمانده اسبق
شهرستان آبدانان مورد بررسی قرار گرفت .وی از بنیاد
شهید درخواست معرفی یکی از شهدای نوجوان را برای
دیدار با خانواده اش دارد و زمانی که پرونده شهید را مطالعه می کند ،متوجه می شود علی
جرایه به لحاظ سنی از شهید حسین فهمیده کوچک تر است .پس از اعالم این خبر به فرماندار،
ایشان به بنیاد شهید استان و استانداری نیز اعالم می کنند و در سال  1389پس از بررسی
های الزم و تطبیق سن شهید و شناسنامه ایشان ،علی جرایه به عنوان نوجوان ترین شهید
کشور ثبت می شود.
کارکردن درباره شهدا دغدغه زندگی ام بود
این نویسنده در خصوص چگونگی نگارش کتابش می گوید« :من در شهرستان ایالم مدرس
دانشگاه هستم وکارهای پژوهشی زیادی انجام داده ام اما کارکردن در باره شهدا همیشه
دغدغه زندگی ام بود .مراد جرایه برادر شهید از دانشجوهای من بود .ایشان از من خواست
تا درباره شهیدشان کتابی بنویسم .جالب است که من به رغم مشغله زیاد همان لحظه قبول
کردم و در اولین اقدام سراغ خانواده شهید رفتم .در این اثنا یکی دیگر از دانشجوها اعالم
کرد که در کار تهیه و تدوین و کارگردانی شهدای شاخص است و ما می توانیم همزمان
مستندی نیز درباره این شهید بسازیم .در واقع خود به خود به مدد روح پاک شهید کارها
پیش می رفت».
هدفم از نگارش این کتاب ...
«میرزایی» درباره هدفش از نگارش این کتاب می گوید« :مشکل اصلی در بحث مصاحبه
ها این بود که حافظه مادر شهید به علت کهولت سن ،یارای به یاد آوردن خیلی از مسائل و
مطالب مربوط را نداشت و از دوران کودکی شهید ،تکیه ما بر مصاحبه های هم کالسی ها،
رفقای قدیم و یکی از برادرانش بود .من فهرستی از تمام همرزمان و دوستان دوران کودکی و
نوجوانی شهید تهیه کردم و سراغ همه رفتم .حتی کسانی که در نقاط دورافتاده زندگی می
کردند .اطالعاتی که درباره این شهید در کتابم نوشته ام ،جامع ترین اطالعاتی است که وجود
دارد .هدف من از نوشتن این کتاب ،نشان دادن جسارت و بی باکی شهید جرایه به نوجوانان
امروزی بود .به خصوص در این روزها که شاید فرهنگ ایثار و شهادت بین نوجوانان و جوانان
کمرنگ شده باشد».
دلنوشته این نویسنده برای شهید
«علی جان چگونه دلت آمد شهربانوی مادر راکه هنوز چشم به راهت هست تنها بگذاری .بی
شک مام وطن را از مادرت بیشتر دوست داشته ای که این گونه ایثار کرده ای! و اما مادرت
شهربانو ،این سمبل صبر و استقامت که شب هایش را با عطر خوش کوله ات صبح می کند
و کورسوی چشمان ناتوانش را هر روز با عکس زیبایت روشناتر می کند .چه بگوییم؟ چگونه
دلداری اش بدهیم؟ اص ً
ال خودت بگو کدام مادر است که بتواند این همه سال داغ نوجوان
فرزندش را فراموش کند؟ علی جان هیچ فردی نمی داند حس خوش نوشتن درباره اسطوره
ای که همنام حیدر کرار است و راهش راه مرتضایی ،چقدر فرح بخش است! از روزی که نام
مقدس ات در زندگی ام برده شد ،هر روز خوش تر از روز گذشته ام .من قلمم را با نامت متبرک
کرده ام و هر قلمی که از تو و همنوعان تو بنویسد قلمی است که از پل صراط به راحتی عبور می
کند .من به خود می بالم که توانستم از تو بنویسم و خدا را شاکرم که در طول عمرم مفتخر به
نوشتن پرواز کبوتری شده ام که از همان اول شوق پرواز داشت.کاش می توانستم این شوق را
زیباتر به تصویر بکشم .عذر مرا از ساحت مقدست پذیرا باش».

شهید شده ،تا مدت ها فکر می کردم خبر شهادتش دروغ است!
روزهای اول ناراحت بودم از این که همدمم را دیگر از دست داده ام.
بی تابیمی کردم و نمی توانستم باور کنم که علی دیگر نیست؛ پسری
که برایش آرزوها داشتم».
درد دل شهربانو با قاب عکس علی
علی دیگر از مدرسه با کیف و کتاب به چرا نمی رود .شهربانو باور نمی
کرد آن روز صبح باید یک لیوان چای کمتر می ریخت و شب ،یک
رختخواب کمتر پهن می کرد .او آرزوی دامادی پسرانش را داشت.
شهربانو نمی توانست سه را منهای یک کند و از دست دادن علی
غم بزرگی بود .اما این که می دانست جایش امن است و پای سفره
رسول ا ...می نشیند مرهمی بود روی دلش .از او می خواهم کمی با
علی درد دل کند ،می گوید «:شیرم حاللت .زحمت هایی که برایت
کشیدم حاللت .پسرم از تو راضی هستم .علی کوچکم را در راه اسالم
داده ام .به او می گفتم دو برادرت رفتند جبهه تو نمی خواهد بروی.
دیگر دینی به گردن ما نیست .می گفت آن ها برای سهم خودشان
رفتند ،من برای سهم خودم».
خیلی دلم برای صدای پسرم تنگ شده است
هر روز تصویر علی  12ساله ،در حالی که در لباس های گشاد
سربازی گم شده و تفنگی هم قد خودش بر دوش دارد ،روبه روی
شهربانو می ایستد و لبخند می زند .مادر 35سال است کهحسرت در
آغوش گرفتن فرزندش را در دل دارد و انگشت اشاره اش را به طرف
عکس او می برد و می گوید «:اگر همین االن علی را ببینم بغلش می
کنم ،می بوسمش و می گویم که چقدر دلم برایت تنگ شده .می
گویم برایم حرف بزن علی ،برای صدایت دلتنگم .خیلی دوست دارم
صورت زیبایت را دوباره ببینم».
علی و حسین فهمیده هر دو پسرانم هستند
بااین که برای شهید «علی جرایه» چندین یادواره در شهرستان های
ایالم و مشهد برگزار و دو کتاب نیز درباره اش نگاشته شده ،اما او
همچنان گمنام است و کمتر کسی از شهید  12ساله اهل آبدانان
خبر دارد .نوجوانی که برای وطنش تفنگ را بر قلم ترجیح داد .از
شهربانو این مادر همیشه داغدار و صبور می پرسم که برایت فرقی می
کند «شهید حسین» فهمیده لقب نوجوان ترین شهید کشور را داشته
باشد یا پسر تو؟ لبخند می زند و با زبان شیرین کردی می گوید «:برایم
فرقی نمی کند علی را نوجوان ترین شهید بنامند یا حسین فهمیده.
هر دو پسران من هستند .هر دو برای دفاع از این خاک جنگیده اند.
من هر دو پسرم را دوست دارم».
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عمودی:

-1نغمه  -آبریز  -2حرف دهن کجی – بی
ســواد – چهلو دومین سوره قرآن کریم
 -3از حــروف الفبــا – آتش – نــخ تابیده
 -4زیرک – دانه کش بی آزار -شامه نواز
 -5عفریت  -باالترین نقطه  -6رود اروپا
 آخرین توان -گیرا  -7عالی – بینش –عابد و پارســا  -8هجوم – زهر – زراعت

طراحجدول:مجیدشادروح

افقی: 
 - 1مجموعه بوی افــزار  -نام اصلی رودکی،
استاد شاعران فارسی زبان  - 2خالص  -طلوع
كــردن  -معالجه  -نشــانی  - 3عبــور و مرور
وســایل نقلیه  -واحد نظامــی  -امضای حكم
مسئولیت – دو تا الف  - 4باغ وحش خارجی-
مســتعمل  -برچســب  -از ظروف آشپزخانه
 - 5اعالن  -لباس كشباف  -دومین دو رقمی
 واحــد انــدازه گیــری مقاومــت الكتریكی - 6فینال  -محوطه ورزشــی سرپوشــیده-
شور و غوغا  - 7اولین شــهر تاریخی ما که در
فهرست میراث جهانی به ثبت رسید -بامداد
 برانگیختگــی درونــی  -آمــوزگاه  - 8مــاهنو  -فضای ذهنــی  -دریانورد  -ویتامینی که
در بدن ذخیــره نمی شــود  - 9مکمل زیبایی
رو  -باکتری میله ای  -اسب سرخ و سفید -
كسب روزی  - 10نوعی شــكالت  -از قبایل
قدیمی اعــراب  -مجموعه داســتانی نوشــته
بزرگ علوی  -ورزش آبی  - 11در زمانی بسیار
کوتاه  -مخلوط كن
عمودی :
 - 1آنچــه در ذهن اســت اما واقعیــت خارجی
ندارد  -شــیوه و روش  - 2قورباغه درختی -
روی قاب پنجره می اندازنــد  - 3نوعی بیماری
واگیر عفونی -استارت قدیمی  -قیمت بازاری4
 عالم به احكام شرعی  -شهرستانی در استانقزوین  - 5بانگ شتر  -به هیچ وجه  - 6مجموعه
نامه های مولوی كه به افراد مختلف نوشته است
 -احساس  - 7حرف ندا -سازه ای چوبی یا فلزی
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بدون آبیاری  -9دیگ مسی دهان گشاد
– عمر – ضمیر جمــع  -10کارد قصابی –
برگ برنده  -11حرف همراهی – ظلمانی
 -12مغز  -برج داســتانی – هنگام شب
 -13قلعه  -نیز -از سوزنی برگان -14
فراموشکار – دربســت کارخانه  -صدای
مهیب  -15از جزایر اندونزی – تلخ – چه
وقت  -16دیــوار گلــی  -جوانمرد -17
عدد فوتبالی – ظاهر ساختمان  -سازمان
جاسوسی شیطان بزرگ  -18شک و گمان
– از اجسام هندســی – آب ویرانگر -19
سمت راست -بی خبر از گرسنه  -گیسو
 -20دربند  -ضرر
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