
   

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت...

 بزرگترین و ارزشمندترین نعمتی که به انسان عطا گردیده، قدرت تفکر و تصمیم گیری است و جهان، حاصل 

 اندیشه و تفکرات انسان هایی است که تا کنون زاده شده و در این کره خاکی، به زیست پرداخته اند. خداوند 

 عالمین این نعمت را به ما روا داشته تا به هستی بیندیشیم و به حکمت خلق تک تک آفریده های خداوند پی 

 ببریم و تمام این برکات، به منظور به کار گیری آنان در جهت رستگاری و رسیدن به سعادت اخروی در اختیار

میکنم که فرموده اند:ما قرار گرفته. برای تفهیم عمیق تر به شعر حضرت مواالنا اشاره    

مابقی خود استخوان و ریشه ای                     ای برادر تو همان اندیشه ای  

ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی                  گر گل است اندیشه تو گلشنی  

ا در ره کتابی که هم اکنون در دستانتان است، زندگی مردی را روایت میکند که با ارزش ترین دارایی خود ر  

 تفکرات و باورهایش فدا کرده و آن مرد کسی نیست جز شهید واالمقام مصطفی مرادی؛ هنرمند شریف زنجانی،

 که در سال هزار و سیصد و چهل و چهار، در روستای جیا شهرستان طارم چشم به جهان گشود و پس از 

ش، دار فانی را وداع گفت و به دیار رشادت های بسیار، سرانجام در مرداد ماه سال هزار و سیصد و شصت و ش  

 فانی شتافت.

 این کتاب از مالقات یک شخص به عنوان راوی، با خانواده شهید مرادی نقل می شود و حاصل برداشتی آزاد از

 زندگی  خانواده شهید مرادی، از کودکی تا شهادت و مفقود شدن ایشان می باشد.

نواده ی شهید، از مصاحبه های سال های دور و نزدیک جمع الزم به ذکر است تمامی گفتگوهای راوی و خا  

 آوری شده و خانه ی پدری شهید مرادی، به دور از تجمالت و حتی ساده تر از چیزی است که در این کتاب 

 توصیف شده. 

 

 



 

گلچینو همچنین تمام اشعار و نوشته هایی که از زبان شهید مرادی نقل شده، از یادداشت های پراکنده ایشان،   

 شده و همه به قلم ایشان است.

 شهید مرادی به شهید مصطفی چمران، ارادت ویژه ای داشتند، لذا برای زیبا سازی متن و ارتباط بیشتر با 

 احواالت شهید مرادی، نوشته ها و اشعار شهید چمران نیز، در این کتاب استفاده شده است.

نا شوید و به ها و اعتقادات شهید مرادی و هم رزمانشان آشامید است با خواندن این کتاب، با روحیات، باور  

 درک عمیق تری، از جنگ، انقالب و روز های تاریخی ایران گذشته برسید.

 این کتاب، با عشق تقدیم می شود به مادر گرامی شهید مصطفی مرادی، زنی مهربان، مادری دلسوز و صبور که

بودند و در این انتظار طوالنی، پیر شدند اما از خداوند گله نکردند و بیشبیشتر از دو دهه از پیکر فرزندشان دور   

 از پیش، به عبادت معبود پرداختند.

 پناه ـ تابستان هزار و چهارصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تابلوی سبز رنگی در اول روستا نصب شده بود و رویش نوشته بودند:  از شیشه ماشین به بیرون نگاه می کردم،  

«جیا خوش آمدیدبه روستای »  

در ادامه، از بین خانه هایی که دیوار به دیوار در دو طرف جادهختان سر به فلک کشیده، می گذشت. جاده ی خاکی، از قلب در  

هدایت چند گاو بودند. نوجوان، مشغول ساخته شده بود، می گذشت. زنی میانسال به همراه دو پسر   

او ها را دیدیم و ماشین ایستاد تا گاو ها عبور کنند. کمی جلو تر رفتیم و دسته ی بزرگ تری، از گ  

مسجد باز بود و چند مرد پیر، مقابلش نشسته بودند و به ماشین نگاه می کردند. بعد از اینکه جاده باز شد، ماشین به حرکتشدر   

ض خیابان عبور کنند. ادامه داد، و بار دیگر ایستاد تا دختر و پسر های خردسال که لباس مدرسه به تن داشتند، از عر  

 صدای راننده مرا به خودم آورد ـ گفتید خونه کی؟

 گفتم ـ مرادی، آقای هاشم مرادی.

 راننده از ماشین پیاده شد و از چند نفر آدرس گرفت. برگشت و در را برایم باز کرد.

 گفتم ـ رسیدیم؟

ماشین نمی ره.راننده به کوچه ای باریک اشاره کرد و گفت ـ انتهای این کوچه ست.   

 کیفم را برداشتم و پیاده شدم، بوی چوب سوخته به مشامم رسید، چند نفس عمیق کشیدم، نسیم صبحگاهی، به صورتم خورد و 

 پوستم نمناک شد. 

 رو به راننده گفتم ـ پس من خودم میرم، کارم تموم شد باهاتون تماس می گیرم، اینجوری که مشخصه اینجا آژانس نداره.

کردیم، راننده دور زد و از من دور شد. نگاهی به کوچه ی باریک انداختم و قدم به راه گذاشتم که سگی پارس خداحافظی  

، صدایم بند آمده بود و تنم به کلی سرد شده بود، همان طورکرد و شروع کردم به فرار کردن و سگ با سرعت به دنبالم دوید  

می دویدم کفشم از پاهایم در آمد.که   

 

 

 

 

 

 



 

از گاهی به عقب نگاه می کردم، تا فاصله ام را با سگ ببینم.  هر  

که کیفم را انداختم و سریع تر از قبل دویدم و در همین زمان صدای مردی آمد و سگ را آرام کرد.در چند قدمی ام بود   

 ـ ندوئید، دیگه کاری نداره.

میفشرد، مرا نگاه می کرد. به دیوار تکیه دادم و عرقایستادم و به عقب نگاه کردم. سگ همان طور که دندان هایش را بهم   

 صورتم را خشک کردم. هنوز صدایم در نمی آمد، مغزم قفل شده بود و تنها چیزی که احساس می کردم، ترس بود و ترس.

ها را مرد جوان، به ترکی چند جمله گفت و سگ بلند شد و از ما دور شد. سپس کیف و کفشم را برداشت و برایم آورد. کفش  

 مقابلم روی زمین گذاشت و کیف را به من داد. می خواستم تشکر کنم اما زبانم یاری نمی کرد. انگار چیزی در گلویم بود و اجازه

 نمی داد صحبت کنم.

 مرد گفت ـ از سگ بترسید، بد تر حمله می کنه بهتون. بیایید بریم.

 کفشم را پوشیدم و با هر مصیبتی بود، لب به سخن گشودم.

 ـ دستتون درد نکنه. 

 مرد گفت ـ راننده از من آدرس پرسید. می دونم کجا میرید، ننه خونه است.

 اشاره ای به دودی که در هوا پخش بود کرد و گفت ـ داره نون میپزه.

 پرسیدم ـ شما می شناسیدشون؟

 گفت ـ همه این جا اونا رو می شناسن. آدم های خیلی خوبی هستن. 

طول کوچه را، با آن سرعت دویدم. نگاهی به عقب انداختم و خنده ام گرفت از اینکه   

 مرد خندید و گفت ـ من برای همین روستام، ببخشید ترسیدید. خوش آمد گویی خوبی نبود اما از اینجا به بعدش قطعا خوبه.

 ننه هوای مهموناش رو داره.

  خانه ای رسیدیم. مرد در زد و وارد خانه شد.پشت مرد به راه افتادم و بعد از چند قدم، به 

 

 

 

 



 به من اشاره ای کرد و گفت ـ بیایید تو، تعارف نکنید.

صبر کنیم بیان در رو باز کنن. گفتم ـ بی اجازه؟  

  در این خونه به روی همه بازه.این جا همه با هم فامیلن هستن. روستای کوچیکه، تازه مرد خندید و گفت ـ 

.وارد حیاط شدیم  

مهمون نمی خوایی ننه. یاهلل. ـ یاهلل، ننه خانم، کجایی؟مرد بلند گفت   

از درون خانه آمد ـ بیا تو ننه، دارم میام، تو مهمونی مگه؟صدای زنی   

 مرد شیر آبی که زیر درختی در وسط حیاط بود را باز کرد.

ترسیدید حسابی. .لباس هاتون خاکی شدهـ یه آبی به صورتتون بزنید،   

را روی پله ها گذاشتم، داشتم به سمت شیر آب می رفتم که صدای زن مرا به خود آورد. برگشتم و نگاهش کردم.کیفم   

خوش اومدی ننه.به به ـ   

، خوبید شما؟گفتم ـ سالم  

جا؟ننه همان طور که ظرف بزرگی را روی زمین می گذاشت،لبخند زد. از پله ها پایین آمد و رو به مرد گفت ـ تو کجا این جا ک  

که خیالتون راحت باشه. بدم شما گفتم خودم بیارمش، تحویل مرد گفت ـ داشتم می رفتم دیدم سگ دنبال مهمونتون کرده.  

 ننه ناراحت نگاهم کرد و گفت ـ خوبی ننه؟

 خندیدم و گفتم ـ اصالً نمی دونم چی شد؟ 

. روی پله ها نشستم و که ننهبرداشت و به انتهای حیاط بردننه به خانه رفت. آبی به صورتم زدم که مرد به ایوان رفت و ظرف را   

 با لیوان آب قندی بیرون آمد. لیوان را به من داد و تشکر کردم. ننه کنارم نشست ـ بخور ننه.

 چند جرعه نوشیدم که مرد به ما نزدیک شد و گفت ـ خمیر رو گذاشتم تو تنور ننه. با من کاری ندارید؟

یت ببینی عزیز جان. کار نداری بمون ننه.ننه گفت ـ خیر از جوون  

 مرد گفت ـ باید برم پیش هاشم آقا، دیر کردم. با اجازه

د رفت و در حیاط را پشت سرش بست.مر  

 

 

 



 ننه گفت ـ تنور خراب میشه دیر برم ننه، بشین همین جا، یکم هوا بخور تا بیام.

ی کشیدم. لیوان را سر کشیدم و روی پله گذاشتم.بلند شد و به انتهای حیاط رفت. همان جا نشستم و نفس عمیق  

 خاک لباس هایم را تکاندم و بلند شدم. چرخی زدم و به حیاط نگاه کردم و تازه متوجه زیبایی محیط شدم.

درختان بزرگی که با برگ های سبزشان، زیبایی حیاط را دو چندان می کردند. کمی راه رفتم و اطراف راهمه جا پر از گل بود،   

اه کردم که صدای ننه آمد...نگ  

 ـ ننه بیا نون بخور

دیوار کاهگلی بین درختان را دنبال کردم و به ننه که در تنور نشسته بود رسیدم. کنارش نشستم و به انتهای حیاط رفتم،   

پارچه نگاهی به اطراف کردم. شانه های خمیر را روی حصیری مرتب چیده بود، نان های پخته را در سبد گذاشته و رویش  

 کشیده بود. نانی را از تنور بیرون آورد و به من داد.

 گفت ـ بخور مادر، نون سر تنور یه مزه ی دیگه ای داره.

 گفتم ـ دستتون درد نکنه.

 بوی نان تازه، بوی نم درختان، بوی علف، بوی چوب سوخته، عطر های طبیعی که از هم سبقت می گرفتند و دلبری می کردند.

در این یک ساعت، ننه از گذشته ها برایم گفت، از  با ننه در تنور بودیم، تا همه ی نان ها را پخت. حدود یک ساعتی  

 روزمرگی هایش، از مادر و پدرش. بعد از اتمام کار، تنور را جارو کشید تا به گفته خودش برای پخت بعدی آماده باشد، سپس 

را به پارچه ای بست و گوشه ای گذاشت.  صفحه ی فلزی ای را روی در تنور گذاشت و تمام ابزارش  

 ـ ننه جون بذارید نون ها رو من بیارم براتون، سنگینه.

و ننه همان طور که عرق صورتش را خشک می کرد، چند جرعه آب نوشید و گفت ـ خیر از جوونیت ببینی ننه. خدا امروز تو   

 

 

 

 

 

 

 



 

دلم باز بشه. همیشه یکی باشه کنار دستم تا هم کمک حالم باشه و هم، نون پختن امروز به دلم نشست. کاش رسوندصالح رو   

 پرسیدم ـ صالح همون آقایی که من رو رسوند؟

 ننه همان طور که ظرف خمیر را با دست تمیز می کرد گفت ـ آره ننه، کنار ما زمین دارن. بابا ننش چند سالی میشه فوت

ون.کردن. االن فصل کاره، قبالً زیاد می اومد پیشم  

 ـ خدا حفظشون کنه.

 ظرف نان را برداشتم و پشت ننه، به سمت ایوان به راه افتادم. ننه نان ها را از من گرفت و به اتاق برد. در ایوان نشستم و به اطراف

 نگاه کردم. چند لحظه بعد ننه با سینی مسی برگشت. چند نان تازه به همراه پنیر و گردو درون سینی گذاشته بود.

مقابلم گذاشت و کنارم نشست. سینی را  

 ـ ننه جون چرا زحمت کشیدید؟ من عادت ندارم صبحونه بخورم.

 ننه اخم کرد و گفت ـ عادت نداری؟ ننه یعنی چی عادت نداری؟ خوب عادت کن. صبحونه نخوری که مغزت کار نمی کنه.

می رفتن و می اومدن، انقدر هم مریضی نبود.بود، همه سر وقت غذاشون رو می خوردن، کار می کردن. ن قدیما اینجور اداها  

 االن همین کار ها رو می کنن زود به زود مریض میشن دیگه ننه، هر روز هزار تا مرض جدید در میاد. اسم هاشونم یکی از 

 اون یکی سخت تر. کسی تو جمع بگه سرم درد می کنه، هر کی از یه طرف یه دردی میگه، انگار هیچکس سالم نیست ننه.

دیم یه تب کردن داشتیم یه لرزیدن، حتی من یادم نمیاد سرم درد گرفته باشه تو جوونی. همه چی بعد از رفتن ایرج شروعق  

 شد ننه، بگذریم. بخور دو لقمه، به امید خدا که عادت می کنی.

 لبخند زدم و گفتم ـ چشم از فردا می خورم.

عزیزجان. ننه گفت ـ از فردا چرا؟ کار امروز رو به فردا نسپار  

 لقمه ای گرفتم و گفتم ـ مگه میشه از این نون خوشمزه گذشت؟

 ننه گفت ـ پنیر هم خودم درست کردم، گردو هم برای باغ خودمونه. اینجا همه چی طبیعیه ننه. بخور نوش جون.

 

 

 

 



 

 گفتم ـ چه خانم کد بانویی، دست مریزاد ننه جون.

سینی را به آشپزخانه برد. سپس مرا به خانه دعوت کرد تا جدی تر صحبت کنیم. چند لقمه ای خوردیم، کمی صحبت کردیم و ننه  

گرده به سال چهل و چهار. اون زمانا، هیچ شباهتی به االن نداشت.می  ی که دارم برات تعریف میکنم، براین چیزای ـ  

، نداشتجاده  روستای مامیدونی ننه،  امکانات نبود، اگرم بود به ما که بچه بیست تا دهات اونورتر از آبادی بودیم نمیرسید.   

میدونی خر رو یعنی چی؟ که تو سرته نه ها، یه خر رو نداشتیم. ،جاده هایی االنجاده می گم، از این   

  گفتم ـ نه متاسفانه.

یگن که فقط یه االغ زبون بسته میتونه ازش بگذره، یکی هم هو هو کنون پشت سرش راه بیفته که رو به جایی م خرننه گفت ـ   

.و سر از جایی در بیاره که نباید االغه بازی در بیارهنکنه یوقت   

  بشینی توانستی ساعت ها در ساحلش ننه این ها را گفت و خندید. به چشمانش نگاه کردم، شبیه به دریایی بود که می

هایی را لمس نکرده و چشم چه روز این چشم ها... این چشم ها تا کنون چه چیزها که به خود ندیده. شوی.غرقش و   

ننه دستش را چند بار به زانویش زد و آهی کشید.بر روی چه رنج ها که نبسته.   

کنیم. وایستادیم این پایین نگاه میچرخه و ما هاج و واج  ایی. امان از این چرخ فلک روزگار، که هی میز ههی ننه، چه رو ـگفت   

 سعی کردم لبخندم را پنهان کنم، دستم را گرفت و خندید.

دونم چی چی.  ال باید بیای بریم شهر نمیال بِ اِ ،نوه م پاشو کرد تو یه کفش تهرون بودیم، ـ چند وقت پیش  

 پرسیدم ـ شهر بازی؟!

که اگه با چشم یه چیزایی اونجا بود ،اسیر یه فسقل بچه. ننه خالصه جونم برات بگه ما شدیم اره به گمونم. ننه گفت ـ  

حاال اونا که ساختن هیچ، تو این دیونه هایی رو بگو کهی ساختن. های ا همچین چیزه دمآکردم  دیدم باور نمی نمی  

ترسی جیغ اگه نمی ؟ترسی، سوار شدنت چیه میمیرن اون باال و هی جیغ جیغ میکنن. یکی نیست بهشون بگه خوب ننه، اگه   

 

 

 

 

 



 

سه روزه پیرمونو ؟ چی داره طیارهاین ابوخطرناکه،  بچه جونیاره اومد پایین بهش گفتم طزدنت چیه. وقتی از باالی اون   

.حاال ول کن ماجرا نبود. جون هکیف میده نن گفت خیلی هیجان انگیزه، برگشت ُزل زد تو چشم هام، که بریم بریم؟در اوردی   

هیجان انگیزه و این صحبت ها. ،تا بهم ثابت کنه کیف داره ،خواست منو ببره اون باال می قیمتی شدهبه هر   

 ـ حاال سوار شدید؟

. چه برسه بخوام برم اون باال. هره ترک می شدمز   دیدمشی جوری م  ننه خندید و گفت ــ مگه از جونم سیر شدم؟ همین  

دونی ننه، کیف از نظر هرکی فرق داره.  می. د، یه قل دو قل بود و الک و دولکنبوچیزا  خدا رو صد هزار مرتبه شکر،زمان ما   

.این چیزا خوشه، ایرج فکراش، تورج به کاراش منم به.. اون بچه دلش به  

کرد، جسمش در اتاق کوچک ِ با صفایش دانم در کجا سیر می خنده جایش را به بغض داد. سکوت کرد و به دیوار خیره شد. نمی  

.نگاهی به اتاق انداختمدور کنم. نمیخواستم او را از افکارش دانست و خدایش.  اما روحش در فضایی بود که فقط خودش می بود  

های روی هم چیده شده و تشکچه هایی که دور تا دور اتاق پهن و در  بافتی گوشه اتاق پهن بود، متکا دار دست فرش قرمز گل  

ه ای گوشه ی اتاق قرار داده بود.ا مرتب به یکدیگر بسته و در کوزانتظار مهمان بود. خوشه های گندم ر  

بلند شدم و بهبه روی در ورودی افتاد، ننه هنوز در فکر بود.  همه چیز را مرتب و با سلیقه چیده بود. نگاهم به دیوار پر از عکِس رو  

شان پاره شده بودند. و از قدمت ا سیاه و سفید بودند ها خیره شدم، بعضی از عکسه به عکس کنار دیوار رفتم.   

نگاه کردم.  ،کرده بود النهها  به عکس سیاه و سفیدی در وسط عکس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

روی شانه ام  را دستیسنگینی عکس ها بودم که  در غرقچشم هایش... درست مثل چشم های ننه عمیق و پر از حرف بود.   

کند. بارید، با خنده نگاهم می چای که گرما و عشق از سر و رویش میاحساس کردم. برگشتم و ننه را دیدم که با دو استکان   

.ـ دیدم مشغولی، صدات نکردمبا مهربانی گفت   

گذاشت و به دستم داد. تشکر کردم و  نعلبکیکنارش نشستم، استکان چای را در  سینی را وسط اتاق گذاشت و نشست.  

 استکان را گرفتم. 

هم هست. من محو گذشته میشم، صدایی نمیشنوم. نگو از من بد ترکردم فقط  ـ ننه خیال میننه گفت   

داشتم که ننه اشاره ای به ظرف مسی کرد. می خندید و چایش را نوشید. داشتم قند بر  

 ـ با توت بخور ننه

از رنگ فضا را پر کرد. مشغول نوشیدن چای بودیم که ننه مجدد شروع به صحبت  ظرف را برداشتم، عطر توت های خوش درِ  

گذشته های دور و درازی کرد که برایم نا آشنا بود.   

خودمونه.  حیاطاینا توت های ـ   

.نشیرینگفتم ـ دستتون درد نکنه، خیلی   

ورد و کاشت. از سال دوم ریشه هاش آسال پیش ایرجم نهالش رو از روستای باال  پنجاه ـ نوش جونت ننه، درخت پر برکتیه. چهل  

کنیم و  رو مربا درست مییکمی خوریم،  تونیم می و بار آورد تا خود امسال. کل روستا ازش سهم دارن، تا می گرفت جون  

و داشته باشیم.ر گفت این بدن امانته، باید هواش خشک. ایرجم اصال با قند و شکر میونه نداشت. میبقیه ش رو   

ما این بار زودتر به خودش آمد، خندید و نگاهم کرد.ننه استکان را در سینی گذاشت و دوباره غرق در افکارش شد ا  

گفتم ننه؟ روزش شب نمیشه. چی می ،مونده، روزی ده بار یاد گذشته نکنه ـ این مغز وا  

 

 

 

 

 

 



 

 

گفتن باید مراقب امانت خدا بود و... کردید، می بستم گفتم ــ داشتید از آقا ایرج صحبت می طور که در ظرف را می همان  

م گره خورد و حرفم را قطع کرد.رشته افکار و کالمش به مجدداً  

می گفتم، اون زمان که این درخت ها رو می کاشتیم، این جا یه زمین خشک و خالی بود. این خونه رو  ـ خدا حفظت کنه. اره ننه  

روستای باال میدونی اسمش چیه؟بعداً ساختیم.   

 به نشانه منفی سرم را تکان دادم.

عد از عروسیاومد خواستگاری. بآقا تر که شدم هاشم  به دنیا اومدم و قد کشیدم. بزرگ ی ارشت. من تو روستاتا رِشبهش میگن  ـ  

دنیا اومدن.جا  همه بچه هام این ا.جیبینی، روستای سر سبز  با و اجدادیشون. همین جا که میآاومدیم روستای    

دیدی ننه؟ روآقا داشتی میومدی هاشم  تن و نیومدن.رفهی روزگار، چه روزایی که  خیلی روستای با صفاییه.  

 ننه قبل از این که جوابی از من بشنود خندید، به دستش زد و چشمان آبی زیبایش را به گل های فرش دوخت.

اری رو اصال ندیدی، تا بخوای بشناسی. بیا بریم من یه ناه جا و هاشم اقای ما ـ گرم صحبت شدم یادم رفت اولین باره میای این  

هم این اطراف رو یه نگاهی بنداز. واسه آقا هاشم درست کنم، تو  

را نگاه ننه دست به زانوهایش گذاشت و آرام بلند شد، سینی را برداشت و از اتاق بیرون رفت. دنبالش به راه افتادم، هر سو   

برد.  و با صفای ننه، هوش از سر میزیبایی خانه قدیمی گل هایی زیبا و رنگارنگ، سر از خاک در آورده بودند؛ ، می کردی  

دقایقی بعد، ننه با چند ظرف برگشت. رو به رویم نشست و مشغول تدارک ناهار شد.در ایوان نشستم و   

سماور نفتی را برداشت و اجاقی ساخته بودند که با هیزم روشن میشد، ننه درِ رفتگی ایجاد کرده بودن ارها، فرودر یکی از دیو  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و کمی آب ریخت و درش را گذاشت. گوشه ایوان، آینه ای به دیوار زده بودند و کنارش عکس همان پسر نوجوان که شبیه ننه بود، 

 چسبانده شده بود.

این عکس...جون ـ ننه گفتم   

 ننه خندید و قبل از اینکه سوالم را تمام کنم، جواب داد ـ این ایرج منه.

 ـ خدا حفظشون کنه.

کرده ننه، بهتر از هرکی.ـ خدا حفظش   

 ـ چند تا بچه دارید؟

 ننه دست راستش را باال آرود و همزمان گفت ـ پنج تا، ایرجم بچه اولمه.

ارید.ذ روز مطمئن شدم. حسابی فرق می. ننه جون شنیده بودم میگن بچه اول شیرینه، امـ خدا بهتون ببخشه بچه هاتون رو  

هلل قسمتت میشه میفهمی چی میگم.  کم میکرد گفت ـ ننه اوالد اوالده، ان شاطور که زیر سماور را  ننه خندید، همان  

تا اوالد. اما اوالد داریم  

 زن و شوهرا وقتی بچه دار میشن، راضی نیستن خار به پای بچه بره. جون میکنن تا یه زندگی راحت برای بچه شون

در تالش کردیم تا این سقف باال سرمون باشه و دستمون دونه چق منو هاشم آقا. فقط خدا می همینراه دور نریم، بسازن.   

اریم پای وظیفه والدی. اما ننه، اوالد ذ و میر دراز نباشه. تموم اون زحمتی که برای بچه هامون کشیدیم اهل و نا اهلجلوی   

جم تو این دنیا و اون دنیا، کنه. ایر رو سفید می رو، کل آبادی و مملکتشکنه، خانواده نه، اصالً  رو سربلند می آقاش خوب ننه  

. ببخشه سرم باال باشه. خدا به همه فرزند صالح رو سفیدم کرد. کاری کرد  

 ـ با این تفاسیر، از شما باید تقدیر کرد که همچین بچه هایی تربیت کردید.

ولماز.قوی دُ سو توکماقِن ینیه، ه ق ند یز، اُگر الغ گ ـ یه ضرب المثل ترکی هست، میگه بِ  

یعنی چی؟ـ   

االن یه چاله بِکن، هر چقدر در  ـ یعنی چشمه از خودش باید بجوشه ننه، با آب ریختن نمیشه چشمه درست کرد.ننه گفت   

 

 



 

بعدش اون کنن. اما تا یه جایی مادر پدر بچه رو تربیت می توانت هست، آب بریز توش. ببین می تونی پر نگهش داری؟! نمیشه ننه.  

پیشرفت و کدوم پدر مادر از  کنه؟چکار خواد  ه و ثابت کنه با خودش چند چنده؟ بدونه مینشون بد عرضهبچه باید از خودش   

کنه؟ بچه هاش فرار می خوشبختی  

حکم داشت. در عین سادگی، زیبا برای هر سوال جوابی م گفت، عمیق، پر از مثال از واقعیت، تشبیهات بی نظیر و انگار قصه می  

کمی نزدیکش شدم چه خوش بود هم نشینی با او.  .تجربه هایش می گفت، از شکست ها و پیروزی هایشاز  بود و دانا؛  

جا. بیکار نشستم اینمن که ، ننه جون گفتم ـ بذارید کمکتون کنم  

م کردم. ننه لبخند زد ـ منو اجاق بیشتر از پنجاه ساله رفیقیم. یه روز نبینمش دلتنگ میشم، بی حوصله میشم. انگار یه چیزی گ  

رسیدیم، عطر ناهارم  اون موقع که بچه ها ازدواج نکرده بودن، هرجا میرفتم یا هرکاری سر زمین و باغ داشتم، سر ظهر که می  

کنم واسه بقیه ننه. آشپزی هنره، من عشق می ندارمچه برسه به االن که جز خونه نشستن کاری بود الی این درخت ها، پیچیده   

هاشم اقا از سرکار میاد، تا هفتاد اومدیم این جا. ننه،  یا زمان پایین روستا زندگی می کردیم. سال شصت و نه البته اونغذا بپزم.    

غذاش رو کشیدم. خودم خونه نباشم باز ناهارم به راهه. این اخالق برام، از مادرم  و نمازش رو بخونه، دست و روش رو بشوره  

 به ارث مونده.

ننه جون. خوش به حال هاشم آقاگفتم ـ خدا رحمتشون کنه   

بانویی نصیبش شده. ننه خندید و گفت ـ آره ننه، نمی دونم چه خوبی به درگاه خداوند متعال کرده، که همچین کد  

 کمی خندیدیم و ننه ادامه داد ـ این رسومات از قدیم مونده. اکثر زن های هم سن و سال من، از شب قبل به ناهار و شام فردا فکر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 می کنن، بعد از بیدار شدن، اولین کاری که می کنن، بار گذاشتن ناهار اون روزشونه. بعد از ناهار هم بالفاصله به فکر شام هستن و 

و تو خونه شوهرش یاد بگیره. گذرونن ننه. مثل امروزی ها نیستن دختر بلد نباشه اُملت درست کنه همین جوری روزهاشون رو می  

حرف اومد، نذاشتین کمکتون کنم.گفتم ـ ننه حرف تو   

 ننه گفت ـ غذای چهار نفر رو بار گذاشتن که این حرف ها رو نداره ننه، تو هم مهمونی و احترامت واجب.

 از سماور یک استکان چای ریخت و جلویم گذاشت.

 ـ دستتون درد نکنه.

 ننه گفت ـ نوش جونت. 

گشت. کنارم نشست و دفتر را کنار سینی چای گذاشت.ننه به خانه رفت و دقایقی بعد با یک دفتر قدیمی بر  

 گفت ـ تا این دفتر رو یه ورقی بزنی، من ناهارم را بار می زارم و میام کنارت. 

 گفتم ـ چشم، بازم ممنون.

 ننه مشغول پختن غذا شد و  من دفتر را باز کردم و نوشته صفحه ی باز شده را خواندم.

ببیند و برای غیر از تو ببیند.کور باد آن چشم را که غیر از تو   

 کر باد آن گوشی که برای غیر از تو بشنود و غیر از کالم تو بشنود.

 بریده باد دستی که برای غیر از تو حرکت کند. بریده باد آن پایی که برای غیر تو رود.

 مهر باد بر آن قلبی که غیر از منزلگه تو باشد. قلبی که تو عنایت کردی و آن را حرم اهلل خواندی، قلبی که حرم توست. 

 اگر اجنبی را راه دهد.

 خدایا تو را سپاس که دستم گرفتی و به طرف خود کشاندی. خدایا تو را حمد که به چشمم گفتی غیر از تو را نبیند.

در گوشم نجوا دادی تا کالم غیر از تو را نشنود.خدایا تو را شکر که   

« این جای من است غیر من را راه مده.» خدایا تو را تعظیم که به قلبم امر فرمودی:   

 

 

 

 



 

 خدایا تو را سپاس که مرا راهنمایی کردی.

 هر چند اسم خود را شهید حساب نمی کنم چون شهید خیلی مقام دارد. من فقط خود را یک مرده می دانم و از برادران دینی 

 می خواهم مرا دعا کنند و از خدا بخواهند نظر لطفی کند که من گنهکار را جز بخشودگان خود قرار دهد. 

ا می دهم.که یک جسم نا قابل دارم و در راه خد من افسوس می خورم  

 ای کاش هزاران جان داشتم و در راه اسالم می دادم تا اسالم از خونم زنده و سر افراز بماند.

 سخنی با امت شهید پرور و به خصوص رزمندگان بسیجی دارم:

 همه ی برادران بسیجی آماده باشند تا در موقع ضروری از آن ها استفاده شود و به ندای امام لبیک گویند.

زیز ما نمی توانیم در این برهه از زمان که اسالم به خون و یاری احتیاج دارد، بهانه بگیریم. چون اگر بگوییم گرسنه بودیمبرادران ع  

 حضرت علی )ع( در آن دنیا می فرمایند: که حضرت محمد )ص( از شدت گرسنگی سنگ بر شکم مبارکشان می بستند.

من هم در جنگ احد، بیش از نود زخم کاری خوردم ولی دست از اسالم براگر بگوییم زخمی بودیم، باز حضرت می فرمایند:   

 نداشتم. اگر بگوییم رفتیم جبهه و کسی ما را تحویل نگرفت و به ما محل نذاشت، باز حضرت می فرمایند: ما را هم بیست و پنج

 سال تحویل نگرفتند ولی تکلیف خودمان را ادا نمودیم. 

حضرت می فرمایند: ما هم زن و بچه داشتیم.  اگر بگوییم زن و بچه داشتیم،  

 اکر بگوییم غریب بودیم حضرت باز هم می فرمایند: ما هم غریب بودیم، ما را نیز از مکه بیرون کردند و غریب بودیم.

 خالصه در این مقطع حساس، کسی هیچ بهانه ای ندارد که از جنگ فرار کند.

باید این نبرد را جهاد بنامیم. زیرا جنگ عاقبت تمام شدنی است، ولی جهاد از نام جنگ را بر این نبرد نباید گذاشت، بلکه  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ریشه جهد میاید، به معنی کوشش است که تمام شدنی نیست.

 برادران عزیز، ما دو نوع مأموریت داریم:

 یکی مأموریت کاغذی و دیگری مأموریت الهی.

ماه و شش ماه نیست که تمام بشود و بعد برویم به شهر و خانه امان و با مأموریت ما الهی است و آن چهل و پنج روز یا سه  

 خیال راحت بگوییم تکلیف مان را ادا کردیم. نه، این مأموریت کاغذی است و ما مأموریت الهی داریم. 

أموریت آن قدر مأموریتی که خداوند به واسطه همین امر، فرشتگان را به سجده به آدم وادار نمود و بار مسئولیتِ این م  

 سنگین است که هیچگاه تمام نخواهد شد. برادران پایان مأموریت ما زمانی است که جانمان را در این راه فدا کنیم. پایان مأموریت

 ما شهادت است. شیوه ی جنگ ما، شیوه ی جنگ امام حسین )ع( است؛ نه می توانیم تسلیم شویم نه می توانیم عقب نشینی 

ر مبارزه می کنیم که یا شهید شویم و یا به پیروزی نهایی برسیم.کنیم. بلکه آنقد  

 بیست و پنج اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و شصت و پنج

 دفتر را بستم و به ننه که مشغول غذا پختن بود نگاه کردم، خیلی زود متوجه نگاهم شد و لبخند زد.

 ـ چایی سرد شد ننه، خوندی؟

 ـ بله ننه جون. 

به سمتم آمد. سینی را برداشت.بلند شد و   

 ـ همین خوبه، نمی خواد زحمت بکشید. 

 ننه همانطور که به سمت سماور می رفت

گفت ـ چای رو باید داغ خورد ننه، وگرنه آب می خوردیم. چه کاریه این همه منتظر می مونیم آب جوش بیاد و چایی دم بکشه، 

یزاد جور در نمیاد.بعد سرد شد بخوریم؟ هر جور حساب کنی با عقل آدم  

به فلک دور تا دور خانه را، درختان سر اشاره کرد. حیاطبه انتهای بعد از چند دقیقه، با دو استکان چای برگشت و کنارم نشست.   

  بود، پر از طراوت.ی یخانه کوچک و با صفاکشیده و سبز احاطه کرده بود. 

 

 

 



 

که قطور ترین درختِ حیاط بود. رسیدم به درختی کهن  ی ننه را دنبال کردم و اشاره  

پنجاه سال پیش کاشت. برات تعریف کردم؟چهل ننه ـ این توت از همون درخته. ایرج نزدیک   

 به نشانه مثبت سرم را تکان دادم.   

 ننه ـ چند روز پیش تو مسجد، یه خانمی صحبت میکرد. یه آیه از حضرت محمد )ص( نقل کرد. اگر اشتباه نکنم 

داشتن بچه ست و خوشبختی ادمیزاد،  ،به انسان بهترین نعمت های خدافرموده، از  اکرم االنوار، که پیامبر گفت بحارحاجیه خانم   

بخشید. موقعی که ایرج بچه بود، اینجا مدرسهن خدا برم، بهترین نعمتش رو بهم رزند نیک و صالح داشته باشه. قربوف هبه اینه ک  

جا سرگرم  پیش ننه آقام تا هم درس بخونه، هم به اونا کمک کنه. منم این ستای ا رِشت،بره رو برای همین فرستادیم نداشت.  

م خدا بیامرز ن م راه میفتادن به سمت جیا. تا دیدار تازه کنیم، ن ن بودم. پنجشنبه هر هفته، ظهر با ن بقیه بچه هام بزرگ کردن   

خیلی مس مس میکرده... توی راه، ایرج هر دفعه که می خواستن بیان این جا، گفت می  

 ـ مس مس؟

هی از ننم عقب میمونده. یه روز داشتن میومدن  بازیگوشی میکرده تو راه وننه خندید و گفت ـ یعنی دست دست میکرده،   

و جزم میکنه ر عزمشکنارش نیست، شصتش خبردار میشه که باز عقب مونده تا بازیگوشی کنه. ایرج این جا  که متوجه میشه   

مسیر زمان اونننه راه نیاد. آخه می دونی ننه،  ل امروزی ها، حالشو بگیره. به قول خودمون ادبش کنه تا دیگه عقب تر ازه به قوک  

کنن ، گشنه باشن رحم نمیجوریه تا جیا پر بود از حیوونای وحشی، تو پاییز و زمستون به آدم حمله میکردن. االنم همین ترشا   

مسئولیتش با ننه. کسی نمی خواست خار توبه آدمیزاد. یه لحظه غفلت برابر بود با یه عمر حسرت، از طرفی ایرج بچه اول ما بود و   

 

 

 

 

 

 

 

  



که توکیکی زرگ چمباتمه زده و ب بینه ایرج پشت یه سنگ گرده و می دیگه مسیر رو برمیه بارِ خالصه ننه یپای این بچه بره.   

بهش سرکوفت میزنه و و  ریزه زمین. ننه نزدیکش میشه کنه و می داره ریز ریز می ،دادن رو می تغذیهعنوان  مدرسه بهشون به  

ایرج  کنی؟ چرا سر به هوا شدی؟ خدا شاهده می گفت نزدیک چند دقیقه یه بند نق زدم سرش و آخر سر چکار می میپرسه  

میگه، االن هوا سرده، این مورچه های بیچاره غذا ندارن.  میده و شکیک جمع شده بودن رو نشون تکه هایمورچه هایی که دور   

گفت تا خود جیا بغض داشت  می خدا بیامرزبیچاره ها. ارم تا پنجشنبه ها بیارم برای این د مدرسه رو نگه می تغذیهواسه همین 

بینه داره برای این گیره و هربار می میروز، ننه چند بار ایرج  رو زیر نظر  از اون تونستم حرف بزنم. بعد کرد و نمی خفم می  

کنه تا گشنگی نکشن. اره ننه، تا یه جایی تربیت مادر پدر شرطه، اما بعضی ها از  ی زبون بسته، یه چیزی خرد میحیوان ها  

ست. هیچ کس رو تا حاال نرنجونده. فکر ون میفهمن. ایرج یکی از همون آدم هاهمون بچگی قلبشون بزرگه و بیشتر از سنش  

  منکنم و به قول فارس ها الکی میگم قربون دست و پای بلوری بچه م. نه، خدا شاهده ایرجِ نکن چون مادرشم دارم تعریف می

حتی چقدر عاقل بود. این همه سال رفت این روستا اون روستا، درس خوند چرخید، گشت دریغ از یه گله و شکایت. یادم نمیاد   

فهمید. اش میه ، بیشتر از هم سن و سال، ابداًیک نفر بد این بچه رو گفته باشه یا مثال بگه فالن جا ازش بدی دیدم. اصالً  

.دوباره از همون بچگی به فکر بقیه بود. زیاد حرف زدم ننه، چایت سرد شد   

ذایش زد. تحت تاثیر داستان ایرج و مورچه ها بودم، ننه چای را عوض کرد و سری به غ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سپس کنارم نشست و به آسمان نگاه کرد.

جوری خنده ه رفتن، ی ـ یه زمانایی دلم واسه اون دوران تنگ میشه. بچه ها قد و قد نیم  بودن و از سر و کول هم باال میگفت   

طور خر عمر همینآ؟ غصه چیه؟ یا تا فهمن غم چیه گفتم خدایا، یعنی این بچه ها یه روز می ته دل بود که با خودم می هاشون از  

از سر و کول هم باال می رن. سر خوش می مونن و  

هاشون رو یه اندازه دوست دارن. برای شما هم همین طوره؟ مادر پدرا میگن بچهننه ـ   

  .ننه چند جرعه از چایش را نوشید

ها وقتی مادر میشن دیگه زنـ راست میگن، من پنج تا بچه دارم، وجودم پنج تیکه شده و هر کدوم از تیکه هام یه سمتی رفتن.   

و یادشون میره. همیشه نگرانن، فکر کن قلبت بیرون از بدنت باشه. دیگه واسه خودت نیستی. راضی میشی به نابودی ر خودشون   

ییالق و قشالق می کردیم. هوا گرمموقع تو  بگه. مادر شدن عجیبه ننه، یادمه بچه بودم، اونخواد بچت آخ  خودت اما دلت نمی  

نوبت، هر روز یکی کردن و به شیر گوسفندا رو جمع می می شد می رفتیم کوه و وقتی طارم خنک تر می شد بر میگشتیم. تو کوه  

  داد اجازه نمیکشیدم، ننم دیگه  د، تازه داشتم قد میکم بو کوهکرد. اون سال دختر هم سن من تو  ماست و پنیر درست می

گفت باید نشست و برخواست زنانه رو یاد بگیری. خالصه اون سال اکثر اوقات،  مونم یا با پسرای روستا بازی کنم. میب تنها  

وه بودیم اما باز واسه باالی ک ،فکر کنشد از بچه هاشون حرف نزنن. ننه  یتر از خودم بودم. روزی نم تو جمع خانم های بزرگ  

شون مدرسه. کافی بود بچه یکیشون از دویست متری زمین فرستادن ریختن. با چه مصیبتی می فردای بچه هاشون برنامه می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چیزی ه دویید سمت بچه. تا ی پرید و هراسون می مثل فنر از جاش می مادرشاما  ،شد یا چی دونم الهام می بخوره، نمی  

ایرج رو که و. ننه، شاید باورت نشه، لحظه ای ر فهمی حالمون وقت می گفتن بذار دامنت سبز بشه، اون می ،گفتم بهشون می  

خواست  م شروع کرده بود به تپیدن. دلم نمیا. انگار قلبم بیرون از سینه بغلم، تازه معنی حرف هاشون رو فهمیدمگذاشتن تو   

بستم به پشتم.. میومدم غذا درست کنم ایرج باید کنار دستم م بکاریم، ایرج رو میرفتیم سر زمین گند یه لحظه ازش دور شم. می  

بود. میرفتم رودخونه حموم کنم، ایرج رو قبل خودم میشستم. سر سفره به اون غذا میدادم، خودم سیر میشدم. بهش شیر    

خندید،  کشیدم. اون می من درد میخورد  دادم، تشنگی خودم رفع میشد. اون تب میکرد من میسوختم. اون زمین می می  

طور شد. دو سال بعدشم تورج دنیا اومد و روز از نو، روزی از نو. همین کرد، جیگر من کباب می شد. گریه می قند تو دلم آب می  

پای مادره. باز چایت سرد شد ننه، عوضش کنم؟بگیر برو تا آخرین بچه. بی دلیل نیست میگن بهشت زیر    

دست شما درد نکنه. ـ نه همین خوبه.  

 ـ تعارف میکنی؟

کنید آدم متوجه گذر زمان نمیشه.  ـ نه ننه جون، ماشاهلل انقدر قشنگ صحبت میهمین طور که چایم را می نوشیدم گفتم   

از دل بر آید به دل نشیند.  ننه لبخندی زدـ چو  

 ـ خدا شمارو برای هممون حفظ کنه.

برای مادرت حفظ کنه. جون مادر بنده به بچه ش. رو  ـ خدا تو  

دن ننه به آشپزخانه رفت و با سینی حاوی برنج برگشت. در جایی که نور آفتاب روشن کرده بود نشست و شروع کرد به پاک کر

 برنج و مشغول صحبت شد.

شدن. عموش ایرج رو خیلی نمیگذشت و بچه دار  ـ آقا هاشم یه داداش بزرگتر از خودش داره، چند سال از عروسیشون می  

 

 

 

 

 

 

 



 

عمو نداره، اومد یقه که چرا پسر دوست داشت. یه روز تو مدرسه نسبت های فامیلی رو یاد گرفته بود و با تعجب و شاکی از این  

هی کهچرا عمو بچه دار نمیشه. هاشم آقا طفلی از را. می گفت آقاشو گرفت، پاشو کرده بود تو یه کفش که من پسرعمو میخوام  

 بلد بود وعده فردا رو داد بهش، تا آخر سر زور ایرج برای دونستن حقیقت به آقاش چربید و آقاش گفت عموت و عیالش بچه دار

، خروس نخونده رفتم وضو بگیرم شد. فردای اون روز شد که نمی نمیشن. همه راه های اون زمانم امتحان کرده بودن اما نمی  

رو  ساعت چهار و نیم صبح کجا . اصالًبچه نیست. ایرج نبود، اصال سابقه نداشت بدون اجازه جایی برهبرای نماز صبح دیدم جا تره   

دلم هزار و یک جا رفت ننه، هاشم آقا که بیدار شد، سراسیمه رفتم بهش گفتم ایرج نیست. خالصه اطراف رو حسابی  داشت بره؟  

پیدا کرده. گفتم نپرسیدی کجا رفته بود اول صبحی؟ هاشم آقا گفت اولاومد خونه و گفت ایرج رو آقا گشتیم، تا ظهر که هاشم   

 صبح داس تیز کرده و رفته کمک عموش. قصد داشتم یه کتک مفصل مهمونش کنم ننه، تا یاد بگیره بدون اجازه منو آقاش جایی

کنی؟ چی بهش گفتم چرا گریه می شروع کرد مثل ابر بهار باریدن.خونه ما، اومد  زنِ همین داداش هاشم آقا،نره. عصر شد و   

هرکاری داشتین به من بگید و دیگه به کسی نگید بچه شما هستم،شده؟ گفت ایرج رفته به عموش گفته من از این به بعد بچه   

به ارو گفت و تا شب پ  ، شما تنهایید. ایناجز من بازم بچه دارهقات چی میشه؟ تورج گفته بود آقام آندارید. عموش گفته بود پس   

رسید به عموم همچین چیزی بگم. این بچه فرق داشت، از اول به اگر من معرفتم می خداییپای جاریم، های های گریه کردم.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 همه محبت میکرد. بی چشم داشت معرفتشو خرج اینو اون میکرد.

موند؟ـ یعنی آقا ایرج خونه عموش می   

رفت خونه عموش. میگشت و مستقیم می رفت مدرسه، پنجشنبه ها بر ایرج اون موقع میـ و گفت ننه سینی برنج را کنار گذاشت   

خدا بیامرز، خیلی گشت روستای باال. ننم  می صبح روز بعدش میومد خونه و به آقاش کمک میکرد و شنبه تو گرگ و میش بر  

.یه پا مرد بود ذاتاً، اما نه. الغر اندام بودبه آقام کمک کرفت تو باغ  شد می بلند می ،ناهار خورده نخوردهراضی بود ازش.   

گفت خدا فرشته نجاتش رو برام دید، می میومد. ایرج رو می تو روستای ارشت هم یه مرد پیری بود که سخت از پس کاراش بر  

ایرج داد.مرد خیلی خوبی بود. نماز خوندن رو اون یاد کرد. روحش شاد،  فرستاد و دعا به جون کس و کارش که ما باشیم می  

ش سواد قرانی داشت خدا بیامرز.خود  

تاکردم ظهر شود  را بشورد. کمی کنار عکس ایستادم، لحظه شماری می ننه برنج را در قابلمه روحی ریخت و به حیاط رفت تا آن  

. دقایقی شد یاز زبان مادرش یک دم جدا نمبه چشم ببینم گفته های ننه را، نمی دانم چه داشت که به خانه برگردد تا  ایرج  

 بعد ننه آمد و برنج را روی شعله گذاشت.

 ننه ـ چای بریزم ننه؟

 ـ دست گلتون درد نکنه. تو زندگیم انقدر چای نخورده بودم.

شه.  ننه خندیدـ چای ضرر نداره ننه، گرم صحبت میشیم گلومون خشک می  

به هرکی  خوای و به هرکی هرچی الیقشه میدی. ـ الهی شکرت، جز خوبی برای بنده هات نمی و گفت نگاهی به آسمان کرد  

شونی. نِ رسونی، ظالم رو سر جاش می دار می کنی. حق رو به حق نخوای ذلیل میبخوای عزت میدی، هر کس هم   

صمیمی و قدر بی ریا،  گفت. همان زدم. شیوه صحبت ننه با خدا دلنشین بود. انگار با دوست دوران کودکی اش سخن میلبخند   

 

 

 

 

 

 



 

را برداشت و با کفگیر بهم زد. ساده. ننه خندید، در قابلمه برنج  

ایی که دور اطرافم اتفاق میفته رو براشه چیز ها حتی زنم. بعضی وقت خندی ننه؟ من تا تنها میشم با خدا حرف می ـ به من می  

تفاق هایی که این پایین روی زمین میفته.کنم، بعد یادم میفته ای دل غافل، خدا نامه ننوشته رو خونده، چه برسه به ا تعریف می  

 ننه به خانه رفت و چند دقیقه بعد با آلبوم های قدیمی برگشت. کنارم نشست و آلبوم را به دستم داد.

 ـ اینا چیه؟

.خواستم برات تعریف کنم کشه. یادم میره چیا می نمی مغزمها انقدر غم داشتم  ـ از رو عکس برات تعریف کنم بهتره. این سال  

را آلبوم ها را باز کردیم و شروع کردیم به مرور خاطرات گذشته های دور. گذشته ای که گویی برای ننه نگذشته و هر روز آن  

رفت ا را حفظ بود. حتی یک روزم از زیر دستش در نمیه کرد، تمام عکس کند. هر عکس خاطره ای را برایش زنده می زندگی می  

شروع میشد و با یادش به پایان میرفت. و اول تمام خاطراتش با نام ایرج   

دانستم چگونه سر صحبت را باز کنم و از کجا وارد بحث شوم. لذا منتظر ماندم تا گفتکو  ننه به قدری شیفته ایرج بود که نمی  

. شاید باید خواهد یادش بیاورد برای چه به خانه اش آمده ام گفتم شاید نمی خودش ما را به جایی که باید، ببرد. با خودم می  

گذشت تا ننه بتواند روایت کند زندگی... می  

کنی ننه؟ اینجا نیستی. ـ به چی فکر می  

وگرفتید، من هنوز به دنیا نیومده بودم. اما شما انقدر با جزئیات یادتونه  ها رو می ـ دارم فکر میکنم موقعی که این عکس  

تو این عکس ها بودم. کنم خودمم یه گوشه ای  احساس میکنید،  تعریف میشیرین   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.ب و خاکیهم بچه این آ سازه ننه. معلومه که بودی، تو می ه اش روـ تاریخ هر کشور و گذشته هر آدمی، احواالت االن و آیند  

راستی گفتم چورزق درس می خوند؟ آخه اون زمان رفت راهنمایی، که می باشی. یادمه ایرج زمانی غریبمیشه با این تاریخ مگه   

فکر کنم سال  این جا مدرسه نبود، چورزق هم شهر نبود ننه، اصالً طارم چند سال پیش، دهات بود واقعاً. امکانات نداشتیم اصالً.   

که  جوری اومدیم جیا، چرا اینجا؟ چرا ارشت نه؟ یا از اینه که چ پرسید از این پنجاه و شش یا پنجاه و هفت بود، خیلی سوال می  

  ومدم.ا نمی از پسش برکجا برداشتن و سواالی اینجوری، جواب سوال هاش سخت بود و کار هر کسی نبود. از اسم این روستا رو 

دادم، اونایی که پرسید، تا جایی که بلد بودم جواب می کردیم، اون سوال می کرد. بچه بود زیاد معاشرت می سوادم یاری نمی  

شد و از پس من که جز روستامون جایی رو ندیده ش عمیق تر میکردم به این و اون؛ اما هی سواالت دونستم رو حواله می نمی  

که آدم های هم تیپ خودش رو پیدا کرد و رفته رفته آروم و آروم تر شد. دیگه از ما سوال نداشت، چیزی بودم بر نمیومد. تا این  

خواست شرمنده شیم. پرسید که بلد نباشیم. نمی نمی   

ننه شما صبح تا شب تنهایی؟ـ   

 ننه شعله را کمتر کرد ـ نه ننه، من اصال تنها نیستم. ایرجم هست، باهاش حرف میزنم، روزم شب میشه. 

 ـ یعنی امروزم میاد اینجا؟

 ننه چادرش را به کمرش بست.

هم بیای؟ خوای تو ـ من میرم خونه ش، می  

که دل شمارو برده و  از بسببینم. قا ایرج رو از نزدیک لی دوست دارم این آام. خیـ معلومه میگفتم شدم  طور که بلند می همان  

 ازش تعریف می کنید.

ـ غروب میریم ننه. االن میرم برای ناهار سبزی بچینم، اگر سختته بشین تا برگردم.و گفت ننه لبخند زد   

 

 

 

 

 

 



 

خوام باهاتون بیام. ـ اگر ایرادی نداره می  

 ـ چه ایرادی ننه، بریم.

را قفل کنم، ننه خندید و با اشاره فهماند نیازی نیست در را قفل کنم. ننه از پله ها پایین رفت، به سمت در خانه رفتم تا آن  

اشون مراقب خونه و ه شناسن. خدا رو شکر همه هوای ما رو دارن و مثل چشم جا همه همدیگه رو می ـ در رو بکشی کافیه، این  

. جا نظیر نداره رو صد هزار مرتبه امنیت این نباشیم. از هیاهوی شهر دوریم ننه، خیلی دور. خدا چه باشیم چهزندگی ما هستن.   

ده دقیقه راه رفتیم و از خانه دور شدیم. سپس به باغچه کوچکدر را بستم، کفش هایم را پوشیدم و به دنبال ننه راه افتادم. حدود   

ه شد. کنار حصار ایستادم و تماشایش کردم. چقدر جزئی نگر بود، و چقدر با عشقو سبز ننه رسیدیم. حصار را باز کرد و وارد باغچ  

شدم. چشم هایش رازی داشت که دلم  کار های ساده و روزمره را به بهترین شکل ممکن انجام میداد. از نگاه کردنش سیر نمی  

خواست کشفش کنم. ننه یک برگ ریحان خوش عطر چید و مقابلم گرفت. می  

ه، نه سم داره نه کود، تمیز تمیزه، برکت خدا.ـ بگیر نن  

می کر،. چه ساده و عمیق زندگی. کرد ننه عطر دلنشینی، چه زیبا مادری می چه. کردمریحان را از دستش گرفتم و بو   

ایش.زیبجزئیات زندگی که البه الی شلوغی ها گم شده بود توجه داشت. گوشه ای نشستم به تماشایش و لذت بردم از زندگی  به  

 کمی سبزی چید و شروع کرد به صحبت...

بینی؟ بخشنده تر از این سبزی نداریم، این باغچه  کی این باغچه رو نگاه نکن ننه، خیلی پر برکته. این ریحون ها رو میـ کوچ  

نار غذاشکنن. ایرجم شیفته بوی سبزی بود، اگه ک خشک خشکم که بشه، این ریحون ها کسی رو دست خالی از اینجا راهی نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دونم تو خونه کی دیده بود که سبزی کاری  ام، نمید رّروستای ردم. یه شب رفته بود کخورد و من کیف می سبزی بود، با عشق می  

ها ضعیف میشه، جا همیشه سبزه، خاکش بعضی سال جا رو درست کرد. االن چهل ساله این کنن. ازشون یکم بذر گرفت و این می  

یندگی. راست میگه بچه م، خشک و خالگفت طراوت میده به ز دارم. ایرجم سبزی دوست داشت، می نگهش میاما من سبز   

 باشه آدم رغبت نمیکنه نگاه کنه. ننه، اون پشت خیار کاشتم. برو بکن برای خودت. 

 ـ دست شما درد نکنه.

مونه. تعارف کنی سرت بی کاله می جا ـ گوشت بشه به تنت عزیزجان، کاشتیم برای خوردن دیگه. تعارف نکن، این  

 سبد ننه پر شد، چادرش را دور کمرش سفت کرد و دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و خدا را سپاس گفت. چند دقیقه ای

شروع کرد به چیدن.ما نگاهش به چند علف هرز افتاد، بلند شد و نشست تا نفسی تازه کند، ا  

پرش رو میزنی باز از یه جای دیگه سبز میشه و نیشش رو وا میکنه.  ـ علف هرز، بی حیاست، هر چقدر بال و  

 ننه میخندید و علف ها را از ریشه در میاورد.

سبز بشی. همه جا هم هستن،  اجازه نمیدنگیرن و  ـ تو زندگی هم همینه ننه، علف های هرز رو نچینی، جلوی رشدت رو می  

جا مثل االن مدرسه نبود، یه روز وقتی برگشت، شروع کرد به حرف ان خوند. اینحواست باشه بهشون. ایرج دبیرستانش رو تو زنج  

گفت اون بی اعتقاد شده و کفر میگه. خیلی شاکی بود. هی کردن. ایرج می ها صحبت مین با تورج، راجع به یکی از فامیل زد  

جوری  فتم اینزمینه تا آسمون. بهش می گصلمون از ا نباید بیان مجلس ختم من، چون فاه گفت اگه من مردم، این آدم می  

میریم.  گفت ننه باالخره یه روز هممون می ترسم، می گیره، می میگی دلم می  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مثال علف هرز بودن که حتی  م،ا برای ایرجکنیم درسته زندگی نکنیم؟ اون آدم ه جوری که فکر می چرا اون  

ترسید بقیه از عقایدش سر در بیارن. اون موقع ها وقت نمی ، ایرج هیچ. میدونی ننهنشرکت کن ختمشخواست تو مجلس  نمی  

شدم. گفت. من خیلی نگران می کرد درسته رو بلند جلوی همه میی که کسی جرات حرف زدن نداشت، این حرفی که فکر م  

گفت مثل این میمونه سر دو راهی باشی، بدونی  ی من نبود. میت خودش بده. اما گوشش بدهکار حرف هاترسیدم کار دس می  

تونم  گفت نمی رسونه، اما چون مردم راه غلط رو رفتن، بیفتی دنبالشون، همیشه می خوای می رو به مقصدی که می کدوم راه تو  

ترسید همه بدونن تو دلش چی میگذره. نمی بی تفاوت باشم و تظاهر کنم.  

گذره تو دلش مگه ننه جون؟ ـ چی می  

طور که  نه بلند شد، خاک لباسش را تکاند. سبد سبزی را برداشت و از حصار خارج شد. بلند شدم و به دنبالش به راه افتادم. همانن

 در حصار را میبست نگاهم کرد.

رسیم. فعال بیا بریم این سبزی رو برسونیم دست صاحبش. میجاها هم  ـ عجله نکن ننه، به اون  

  کرد. در راه چند نفری را دیدیم، مرد ها و زن به قلب آسمان رسیده بود و پوست تنمان را نوازش میبا ننه همراه شدم، آفتاب 

پرسیدند. ننه لبخند میزد کردند و حال هاشم آقا را می یاحترام میایستادند، احوال پرسی م دیدند، به نشانه  هایی که تا ننه را می  

رساند. از کوچک تا بزرگ، همه با عشق با ننه صحبت  هایی که نبودند می را به آنداد و سالمش  و با محبت تمام، جوابشان را می  

گذاشت. حدود ده دقیقه  ها را یکی پس از از دیگری پشت سر می کرد و آن کردند. ننه برایشان آرزوی تندرستی و برکت می می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کرد و مرا از دانستنش و هر بار چیزی از گذشته به ذهنش خطور میراه رفتیم، ننه در میان راه چند باری ایستاد و نفس تازه کرد.   

 محروم نمیکرد.

جوری نبودم، اینجاست که باید گفت جوونی  تونم دو قدم راه برم. این اشتم. االنم رو نبین ننه نمیذا کوه رو کوه میه ـ قدیم  

کنه. کجایی که یادت بخیر، میدونی ننه، انتظار آدم رو پیر می  

اده بودیم بیرون پرید و دوان دوان به سمت ننه دوید و او را به آغوشته دختر بچه زیبایی از کوچه ای که کنارش ایسهمین لحظ  

کشید. ننه سبزی را به دستم داد، از جیبش چند آبنبات بیرون آورد و به دختر بچه داد. دخترک تشکر کرد، تازه نگاهش به من    

خندید، انگار کودک درونش  جوابش را بشنود، دست ننه را گرفت و به دنبال خود کشاند، ننه میکه  افتاد. سالم داد و قبل از این  

کوچه خاکی، که هر دو  ست در دست دختر بچه تا انتهای کوچه دوید.زنده شده بود. اشاره ای به من کرد که دنبالشان بروم و د  

انتهای کوچه خانه یکی از پسر های خوانند، پرندگان سرخوش میوسط درختان سر به فلک کشیده، پوشیده شده بود. طرفش، ت  

 ننه بود به اسم تورج. وقتی رسیدم چند بار یاهلل گفتم و وقتی صدایی نیامد، به اطراف نگاه کردم. فکر میکردم اشتباه آمده ام تا این

ه اول شناختمش. تورج یکی از کسانی که عکسشکه در به رویم باز شد. مردی میانسال در را برایم باز کرده بود، مردی که در نگا  

 را در خانه ننه، چند بار دیده بودم. احوال پرسی کوتاهی کردیم و مرا به خانه دعوت کرد. وارد حیاط شدیم، باغچه گل کاری شده 

د. نزدیک تر رفتم وبود، فرشی در ایوان پهن بود و کف حیاط با شن ریزه پوشیده شده بود. خانم جوانی مشغول آبیاری درختان بو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لحظه بعد به منزل رفتند. سبزی ها را به ایشان دادم، چند هستند.با او احوال پرسی کردم و متوجه شدم همسر آقا تورج    

 در ایوان نشستم، صدای خنده های دختر بچه و ننه به گوش میرسید. آقا تورج مشغول آبیاری درختان بود.

شناسه. ببخشید پشت در موندید. بینه، سر از پا نمی و میـ مادرم وقتی نوه هاش ر  

کنم. شما ببخشید باعث زحمت شدیم. ـ این حرفا چیه؟ خواهش می  

 دقایقی بعد همسر آقا تورج بازگشت، برایم شربت و شیرینی آورد و کنارم نشست.

بینه. بفرمایید داخل. همسرم فعال مشغوله، داره نقاشی دخترم رو می ـ مادر  

ت شما درد نکنه. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. ـ دس  

امروز منتظرش نبودیم، آخه شنیدیم قراره  زنه، به همه بچه هاش نه فقط ما. ـ هر روز یه سر بهمون میهمسر آقا تورج گفت   

ید. چطور پیش رفت؟ جواب سوال هاتون رو گرفتید؟تشریف بیار  

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم.

مصطفی از دهنش نمیفته.آقا ـ چرا؟ ننه که اسم   

بارم حرفی از مصطفی نزدن.  گفتم ـ واال امروز که یک  

 متعجب مرا نگاه کرد. اقا تورج آب را بست و به ما ملحق شد.

جا چطور بود؟  اقا تورج ـ خوب، تا این  

از خواب بیدار میشه اولین حرفش از مصطفی همسرش جواب داد ـ میگه اسمی از مصطفی نیاورده. مگه میشه؟ ننه از صبح که 

 ست و تا موقع خواب که آخرین حرفش بازم از آقا مصطفی ست. تعجب میکنم.

 گفتم ـ نه واال امروز فقط از آقا ایرج صحبت کردن. 

 آقا تورج و همسرش به یکدیگر نگاه کردند و خندیدند. نگاهشان کردم و علت را جویا شدم. آقا تورج جواب داد

یرج همون مصطفی خودمونه، اسم شناسنامه ایشون ایرج بود ولی بعدا خودشون اسم مصطفی رو انتخاب کردن. ننه هنوز بعضی ـ ا  

  .می کنه روزها مثل گذشته، ایرج صداش 

دونستم  کنیم؟ من نمی مصطفی صحبت میآقا تعجب کردم، لبخند زدم و پرسیدم ـ یعنی از صبح ما داریم درباره ی   

 

 



 

کنن، نخواستم دارن. چند بار هم خواستم به ننه بگم اما دیدم خیلی ایرج رو دوست دارن و با ذوق صحبت میایشون دو تا اسم   

پرسم. میگردم و سوال هام رو  می حرفشون رو قطع کنم. با خودم گفتم یه روز دیگه بر  

د. شربتم را نوشیدم و در ذهن مرور کردم گفته های بچه به حیاط آمد و دست مادرش را گرفت و دنبال خود به خانه کشان دختر

.را ننه در مورد ایرج یا همان مصطفی  

دونید چرا اسمشون رو عوض کردن؟ ـ شما می  

جا یه  که یه سنت و رسم بوده، کسایی که اسمشون از ائمه اطهار نبوده، اون تو جبهه مثل این ،جوری شنیدم تورج گفت ـ این  

توی  ،تر جمع کنن، بزرگ کردن، همون طوری که برای نوزاد اسم انتخاب می ی خودشون انتخاب میاسم مذهبی و اسالمی برا  

  آقا جوری خونه، ایرج هم این گوش راست اون شخص اذان میگه و توی گوش چپش اقامه، بعد اسم جدید رو تو گوشش می

که میره جبهه و متوجه  اره رو برادرم. زمانیمیذاننده های دوره قبل از انقالب مصطفی شد. بابا اسم ایرج رو از روی خو  

وقتی اومد مرخصی بهمون گفت دیگه به من نگید ایرج، یک بارکنه.  همچین رسمی میشه، از خدا خواسته اسمش رو عوض می  

بگید مصطفی. از طرفی چون از بچگی ایرج صداش کردیم، عادت نکردیم به اسم جدیدش. یکی در میون مصطفی صداش    

می دونید چرا  که خودش بود کسی اجازه نداشت بهش بگه ایرج، خیلی حساس بود رو این مسائل. نیم. البته تا زمانیک می  

 مصطفی؟

 گفتم ـ نه، چرا؟

 آقا تورج جواب داد ـ اسم شهید چمران رو برداشته. آخه به ایشون خیلی ارادت داشت. از ته دل دوستشون داشت. می گفت 

بعضی هاش رو نوشتهحرف های شهید چمران رو حفظ بود. آدم هایی مثل شهید چمران، باعث میشن دنیا قشنگ تر بشه. همه   

 

 

 

 

 

 

 



 

تمام عملیات ها رو با جزئیات تماموقتی رفت جبهه،  بود تو دفترش. آقا مصطفی خیلی می نوشت و هر از گاهی شعر می گفت.  

ندید؟یادداشت می کرد. دفتر هاشون رو خو  

 گفتم ـ صبح یکی از نوشته هاشون رو خوندم، شما دست نوشته ای ندارید ازشون؟

 آقا تورج رو به همسرش گفت ـ بی زحمت اون برگه ها رو بیار، گذاشتم تو کمد سمت راستی. زیر کشوی مدارک.

 همسرش به خانه رفت. 

ـ  این شعر را خواندآقا تورج   

 ز جبهه های ایران کسی مرا صدا کرد

 دلم دوباره خون شد، هوای کربال کرد

 نسیم آشنایی رسید بر مشامم

 که با غریب عشقم دوباره آشنا کرد

 کجاست آن دالور که تا فشنگ آخر

 لبش علی علی گفت، دلش خدا خدا کرد

 دمی که غرق خون بود، میان آتش و دود

 لبی به خنده بگشود امام را دعا کرد

 شهید پر پر من، همیشه یاور من

چگونه گویم که با دلم چه ها کردی؟ غمت  

محمد رضا گفت ـ این شعر رو تو دفتر برادرم خوندم، برای تیر ماه سال شصت و چهاره، پایین برگه نوشته بود، به یاد شهید سید  

رزم هاشخالقی و بقیه شهدای بدر. آقا مصطفی حرفی برای گفتن نذاشته، گفتنی ها رو خودش نوشته تو چند تا دفتر. یکی از هم   

 بعد از شهادتشون، اومد خونه ما. می گفت مصطفی تو هر کاغذی که پیدا می کرد، یه چیزی می نوشت. چند دفعه ای به من گفت

خاطره تو تاریخ ماندگار میشه. حتیهر چقدر هم باهوش باشی، بازم بعضی خاطرات از یادت میره، اما وقتی می نویسی، اون   

ت هست. درسش خوب بود، اگر جبهه نمی رفت صد درصد دکتر مهندس می شد. البته باوقتی خودت نباشی، یادداشت ها  

 رفتن به جبهه، هم تو این دنیا و هم تو اون دنیا، خودش رو بیمه کرد. 

 



 

کرد تا خدا به دلش رحم کرد و اونو به آرزوش رسوند. به چیزی که می خواست رسید. انقدر به درگاه خدا التماس  

اطره ای از بچگی هاش دارید، ممنون میشم تعریف کنید.پرسیدم ـ اگر خ  

 گفت ـ ننه همیشه می گه، مصطفی غریب موند. از بچگی تو غربت بود، خاطره زیاد دارم اما روانم نمی کشه. انقدر تو این سال ها

 گذشته رو مرور کردیم و برای بقیه تعریف کردیم، خسته شدیم. ننه می گه، نبود آقا مصطفی غم نیست. همه ارزش کارش 

 رو می دونیم اما تک تک موهای ننه از داغ دوری مصطفی سفید شد. انتظار سخته، استرس های دوران جنگ هم که نگم براتون.

رفت، می گفتیم نکنه اتفاقی براش افتاده. ننه سجاده اش رو پهن می کرد و می نشست  تا نامه ازش نمی رسید، دلِ ما هزار راه می  

 پای صحبت با خدا، چند ساعت پیوسته ذکر می گفت، از خواب و خوراک می افتاد تا نامه می رسید و آروم می شد.

ون دو سه خط می شد مرهم قلب ما.همآقا تورج خندید و گفت ـ میگم نامه فکر نکنید خیلی طوالنی بود، در حد دو سه خط.   

 یه شعر دیگه ایرج

 مکثی کرد و ادامه داد ـ یاد همون مصطفی، این شعر بود.

 ای جوانان، عاشقان بر لشگر کافر یورش

 ای رشیدان جان به کف چون ساقی کوثر یورش

 شیر مردان، نوجوانان، راهیان شهر شوق

 حافظان دین و میهن، معدن ایثار و شوق

پیشگان، با آذر خنجر یورشبر جنایت   

 پنجه هاتان همچنان شیران حق سخت و قوی

 سوی بعثی، همچو موال، فاتح خیبر، یورش

 بر پلیدان سیه دل، حمله ای دیگر کنید

 بر یزید عصر، صدام جنایت کار یورش

 با کالم یا خدا، با رمز یا اهلل و حق

 سوی خصم دین کنون با نام پیغمبر یورش

دالور، ای بسیجی، ارتشیای سپاهی، ای   

 جملگی چون دست واحد، از دل سنگر یورش



 عاشقان مهدی قائم کنون با بانگ خون

 همچو شیر حق، علی آن حیدر صفدر یورش

 فتحتان بادا مبارک، ای عزیزان خدا

 بر میان دشمن وامانده ی بعثی یورش

 جملگی با بانک تکبیر و خروشان همچو رعد

بر یورشم نافذ و کوبنده رهبا کال  

یادتون میاد؟ خاطره ای از برادرتونـ شما   

خوام بیام جبهه گفتم منم میعد از اعزامش مون پیش هم بودیم. چند سال ب خیلی وابسته بودم بهش، کل بچگیآقا تورج گفت ـ   

شد یکی بتونه چیزایی رو تحمل کنه  که وظیفه شرعی هممونه اما فعال بمون پیش آقا. خیلی شجاع بود، باورم نمی گفت با این  

خاطره زیاد دارم، انقدر زیاده نمی دونم از کجا شروع کنم.که مصطفی و دوستاش دیدن و تحمل کردن.   

ا تورج پر از اشک شده بود.همسر آقا تورج با ظرف میوه ای نزدمان آمد. گوشه ای نشست، چشمان آق  

ترسیم. اما  میتونن نزدیکش بشن. طبیعیه، همه  و پاش خونی بشه، نصف روستا نمیجا یکی بیفته دست ادامه داد ـ االن این   

هاش هر کدوم که سرش از بدنش جدا شده و دست و پا ، در حالیرزمنده ای شهید میشهوقتی تو جبهه گفت  یادمه مصطفی می  

میگن خوشا بها الیه راجعون و تو دلشون، هلل و انانا ش می کنن. بلند میگننگاهحسرت با ه ها رزمند یه سمتی پرت شده، بقیه  

روردگارا، منم آرزوی شهادت دارم.از نماز شب به خدا میگه پ ها شنیدم بعد سعادتش که خدا خیلی دوستش داشت. بار  

جوری که توفیقم دادی، تو دانشگاه حق، علیه باطل بجنگم، یه روز هم توفیقم بده به درجه شهادت نائل بشم. مصطفی و همین  

خوان چکار کنن. دونستن می میمتفاوت بود، به شدت معنوی بودن. دقیقاً شون خیلی  طرز فکر اشدوست  

 ـ چی شد که رفت جبهه؟ 

دبیرستانش رو رفت زنجان، دبیرستان شریعتی. اون موقع یه سری سهمیه به همه  راهنماییش رو تو چورزق خوند، ـ مصطفی  

 

 

 

 

 



 

بار سهمیه بگیره. تا دو بود بار تو صف وایستاده یکی از هم کالسی هاش، دو گویا دادن. ا میدانش آموز  

 ـ چه سهمیه ای؟

مصطفی بهش میگه از صف بیا بیرون، تو سهمت رو گرفتی. مهم و با ارزشی نبوده.خیلی  ـ فکر کنم فیلم، اما در کل چیز   

به خیال خودش زرنگی کنه و خودشخواسته  ه می. دوستش سر شیطنت های دوره جوونی، به هر قیمتی شدبه حقت قانع باش  

باش، این سهم همه دانش آموز هاست. اینا بحثشون بااله. مصطفی میره کنارش میگه به سهم خودت راضی ثابت کنرو به بقیه   

المال گیره و اونایی که داشتن سهمیه رو تقسیم میکردن، میان ببینن قضیه چی بوده، وقتی متوجه میشن مصطفی برای بیت می  

جا باهم آشنا میشن، همین میشه که برای تقسیم زنن. از اون برنش یه گوشه ای و یکم حرف می انقدر احترام و ارزش قائله، می  

بقیه سهمیه ها تو مدارس دیگه، مصطفی رو میبرن.    

 ـ چه جوری سر از جبهه در میاره؟

جوون های انقالبی آشنا میشه و از طرز فکرشون خوشش میاد. جا با گرفت گفت ـ اون طور که سیبی را پوست می آقا تورج همان  

و مستقیم میره  گیره که بره جبهه رو می نهاییبینه، تصمیم  یه روز که چند تا مجروح جنگی می کنه، های انقالبی می یکم کار  

  .اسمش رو می نویسه

.دادناجازه ی عجیبه ـ مادر پدرتون مخالفت نکردن؟ با این عشقی که ننه به برادرتون دارن خیل  

گفت این همه آدم، تو چرا بری؟ خصوص ننه. میه ب برادرم بدون اطالعِ ما رفته بود اسم نوشته بود. ـ اولش راضی نبودن،گفت   

شد. آخرش مصطفی بهش گفت تو  رسه. مصطفی خیلی اصرار کرد، اما ننه قانع نمی هم می حاال بذار بقیه مردم برن، نوبت تو  

اون یکی تک نره، کوچیک دارهجنگه، من نرم، تو نری، آقام سنش باالست نره، تورج کوچیکه نره، همسایه یدونه بچه  ما مملکت  

 

 

 

 

 

 

 



 

طوری که کسی اصال نتونه بهم ،کنم پس کی باید بره؟ اگه به بهونه آوردن باشه، تا آخر عمر بهونه نرفتنم رو جور می فرزنده نره،  

مون جنگه، جنگ شوخی بذارم؟ تو مملکت تجوری سر راحت رو بالشه بی غیرتیم رو کجا بذارم؟ چبگه چرا نرفتی؟ اما کاله   

بریم، حتی به ننه گفت خودتم باید بیای به وظیفت عمل کنی. چند روز ، بازی نیست. باید رفت، وظیفه همه ماستنیست   

ازننه گفت برو فقط مراقب خودت باش، مصطفی داشت که ننه رضایت داد به رفتنش. یادم نمیره موقعی که  تا این ناراحت بود،  

اول و آخر مصطفی  قدر خوشحال ندیده بودمش. وقت تو زندگی اون ون شیرینی داد، هیچخوشحالی بال در میاورد. به همه م   

 رفتنی بود، اما دلش می خواست با رضایت همه بره.

  هیچ کدام سکوت کرد. حس غریب و گنگی بود،و او را وادار به تورج به روی گونه اش فرود آمد  قطره اشکی از گوشه چشم آقا

چنین سرخوش شود؟ شجاع و عاشق باشد تا برای موافقت مادرش، این توانست مگر یک نفر چقدر می ،میدرک کنتوانستیم  نمی  

 دقایقی بعد آقا تورج بغضش را فرو خورد و ادامه داد.

ته باشی، نذاری آب تو دل ننه و داشر گفت تو باید عوض منم هواشون سپرد، میو به من ر رفت مادر پدرمون ـ وقتی داشت می  

جوری هم شد، مصطفی رفت جبهه، منم موندم کمک حال آقام باشم. بخوره، یار آقا باشی تو دشت و بیابون و صحرا. همین تکون  

ره و از جلدش جدا شده بودند. مشغول نگاههمسر آقا تورج از اتاق بیرون آمد، دفتری را به من داد. دفتری که کاغذ هایش پا  

 کردن به نوشته شدم.

 آقا تورج گفت ـ این دفتر، برای دوران جنگه. بعد از عملیات ها، آقا مصطفی می نوشته کجا بودن و چه کار هایی کردن. برای 

 همین پاره پاره شده، تا دلتنگش می شیم، تنها چیزی که آروممون می کنه همین نوشته هاست.

فتری که تا مرز های ایران را رفته، دفتری که دستان رزمنده ها، آن را لمس کرده. دفتری که یادگار روز های تلخ و سخت جنگد  

 

 

 

 

 

 

 



 

 بوده، دفتری که تنها شنونده حرف های شهید مصطفی بوده، از میان ترکش ها و خمپاره ها و خاکریز های زیادی گذشته تا به 

روز هایی در تاریخ را که، سخت بودند. روز هایی که کسی باور نمی کرد، به پایان برسد. اما گذشتند. جیا برگردد و روایت کند  

 تمام شدند، و اکنون این دفتر این جاست. اینجاست که از حقیقت آن دوران آگاه شویم. حس عجیبی است، ورق زدن دفترِ 

های یک خط در میان باقی مانده و این عجیب است. آقاشهیدی که نه خودش هست، نه دوستانش. از او فقط همین نوشته   

برداشتم و شروع کردم به خواندن...تورج آرام اشک ریخت. برگه ای   

 مجنون جزیره

 ساعت پنج بعد از ظهر به جزیره ی مجنون رسیدیم و نماز خواندیم. قرار بود که ساعت مقرر حرکت کنیم. ساعت یازده شب 

سه عملیات شروع شد.بیستم اسفند ماه سال شصت و   

 روز بیست و یکم اسفند ماه سال شصت و سه، حدود یازده قبل از ظهر بود، من با برادر محمدی به بی سیم گوش می دادیم که

 شنیدیم برادر مهدی باکری گفتند: گردان حر را حرکت بدهید. ما آماده حرکت شدیم. چه غوغایی بود. عده ای در گوشه ای 

 نشسته بودند و از یکدیگر حاللیت می طلبیدند. عده ای رفته بود بیرون سنگر و صورتشان را گذاشته بودند روی خاک های 

 خون آلود جزیره و با خدایشان مناجات می کردند. عده ای هم وصیت نامه می نوشتند. خالصه بعد از ظهر حرکت کردیم به طرف

اندیم و قایق ها آمدند. به هر قایق هفت الی هشت نفر سوار شدند. ما هم با برادر محمدیپد شش. نماز مغرب وعشا را در آن جا خو  

 و دیگر برادر ها در یک قایق بودیم. جمعاً سی الی چهل قایق بود که به سمت دجله حرکت کردیم. وسط راه یکی از قایق ها زیر

کردیم.حرکت  و چند نفر شهید شدند و دوباره آب رفت  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ساعت دو نیمه شب، آواره بودیم. ساعت دو برادر ویزیری با کلت منور جهت را به ما نشان دادند و ما به طرف آن ها حرکتتا   

 کردیم. وقتی رسیدیدم دیدیدم تعدادی از برادر ها نیامده اند و خالصه گفتند چند لحظه ای در این جا استراحت کنید ولی از

حرکت کردیم؛ پشت دجله رسیدیم و نماز صبح را خواندیم. آن روز آن جا بودیم. به هر طرف سرما می لرزیدیم. ساعت چهار دوباره  

 که نگاه می کردی، اجساد کثیف عراقی ها بود. آن روز بعد از ظهر گفتند که شب می خواهیم حرکت کنیم. نماز را خواندیم و با 

شب آماده باشیم. برادر میرصدری رفتیم بیرون سنگر چند لحظه ای استراحت کنیم تا   

 شب ساعت ده ما را بیدار کردند. برادران با یکدیگر خداحافظی کردند و می گفتند ما را حالل کنید. خالصه حرکت کردیم. وسایل

 و تجهیزات خیلی سنگین بود و همه به غیر از سالح خود، چند عدد موشک آر پی جی اضافه برداشته بودند. راهی حدود ده

یم به نقطه ای رسیدیم که کانال بود و در آن جا برادران مسئول دسته ها و گروهان دوباره توجیه شدند.کیلومتر را طی کرد  

 به صورت ستونی داخل کانال رفتیم. برادر ها آن جا نشستند و کمی توجیه شدند. برادر حاج میرزا علی رستم خانی هم آن جا بود.

رمز حمله یا زهرا )س( است. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. ساعت مقرر فرا رسید و گفتند که باید حرکت کنیم.  

 دسته و گروهان ها به مأموریت خود ادامه دادند و عملیات شروع شد. جلوی ما نیروی زرهی دشمن بود و برادران تانک ها را یکی

 پس از دیگری، توسط آر پی جی مورد هدف قرار می دادند و منفجر می کردند.

«الحوال و القوه اال باهلل العلی العظیم» وقتی خسته می شدند می گفتند « سبحان اللله» فتند می گفتند وقتی هدف قرار می گر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دشمن پا به فرار گذاشت. ما به کانالی پر از آب ) باتالق ( رسیدیم.

آن جا مستقر شویم. چند  و آن جا را دور زدیم. به طرف دشمن پیشروی کردیم. پشت یک خاکریز رسیدیم و دستور دادند در  

 دستگاه ماشین و تانک اطراف ما بود که با حبیب اهلل ندرلو، به سراغ آن ها رفتیم. چند دستگاه از آن ها را به وسیله ی نارنجک

 منفجر کردیم. حبیب دوباره رفت که تانک را منفجر کند و مجروح شد. 

را شروع کرد. برادر رستم خانی هم آن جا بود. نیرویی که در کانال صبح شد، ما خط پدافندی تشکیل دادیم. دشمن دوباره پاتک  

 بودیم بیشتر از سی الی چهل نفر نبود. دشمن آن قدر جلو آمده بود که به پانصد متری ما رسیده بود و با تانک های خود مانور

ن ها به خاکریز چسبیدند. برادران در یکمی داد. بعد از چند ساعت شروع به پیشروی کرد. آنقدر جلو آمدند که چند دستگاه از آ  

 زمان همه روی تانک ها آتش گشودند. دو دستگاه از آن ها را منهدم کرده بودند که بقیه فرار کردند.

 بعد از آن هم دشمن زبون چند بار خواست پاتک بزند ولی چون برادران در پاتک اول جواب دندان شکنی داده بودند، جرأت نکرد.

دند و به عقب برگشتیم. گردان حر و گردان امام سجاد )ع( که برادران زنجانی بودند در یک جا جمع شدند.ما را عوض کر  

 معاون لشکر آمد و گفت اگر کسی خسته شده است، برود و آن هایی که می مانند می خواهیم به شهرک الحریبه برویم. که در 

چهل نفر که از دو گردان باقی مانده بودیم به طرف اتوبان حرکت کردیم. دویست متری اتوبان بغداد ـ العماره و بصره است. حدود  

 از پلی که روی رودخانه دجله زده بودند گذشتیم.

 در نزدیکی اتوبان به شهرک الحربیه رسیده بودیم. عده ای وارد شهرک شده بودند. پشت نیروهای زرهی دشمن ما را محاصره 

زخمی شد. ما زود از کنار رود دجله به عقب برگشتیم.  کردند و در همان لحظه فرمانده گردان  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ناگهان صدای اهلل اکبر، سبحان اهلل، یا زهرا پی ام پی های دشمن به نزدیکی ما رسیده بودند. طوری که نارنجک پرت می کردند.  

. چهار دستگاه از پی ام پی های آن ها را  بهزمین را به لرزه در آورد. برادران اهلل اکبر و یا زهرا گویان به طرف دشمن جلو رفتند  

پشت سیل بند مستقر شدیم. کل مهماتمان رو به اتمام بود. ده عدد ی زدند و بقیه فرار کردند.آتش کشیدند، یعنی با آر پی ج  

آوردند و  موشک آر پی جی بیشتر نداشیم و خشاب هایمان خالی شده بودند. دوباره عراقی ها با پی ام پی های خودشان هجوم  

 از هوا چند فروند هلیکوپتر آن ها را فرماندهی می کرند. از هواپیما ها هم در امان نبودیم. حدود ده فروند از هواپیمای دشمن 

 مدام  ما را با راکت و کالیبر می کوبیدند.

باز کرد و با رگبار تفنگش آنعراقی ها خیلی نزدیک شده بودند. برادر خالقی که بسیجی کم سن و سالی بود، بی سیم پشتش را   

 را سوراخ سوراخ کرد. دیگر آن ها را ندیدیم. عراقی ها پیش آن ها رسیدند و ما هم در چند متری آن ها بودیم. مهمات نداشتیم.

 من خودم ده عدد بیشتر فشنگ نداشت که برادر ها گفتند: یکی یکی از بغل رودخانه به عقب بروید.

ه نفر بودیم. به نزدیکی پلی که عبور کرده بودیم آمدیم. شنیدیدم که برادران گفتند پل را ی دوازدمهمات نبود و ما هم ده ال  

 هلیکوپتر های زده اند. ما و برادر ها سکت ایستادیم و چاره ای نداشتیم. برادر محمدی کفتند: به جای اسیر شدن خود را به آب

هایمان را در آوردیم و حتی ساعت ها را هم باز کردیم و خودمان را به آب بزنیم، شاید توانستیم از آب عبور کنیم. سریع لباس   

 انداختیم. عراقی ها با ما دویست الی سیصد متری فاصله داشتند، توانستیم از دجله عبور کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ولی قایق خراب شد و دوبارهشام را در ایستگاه قایق ها خوردیم. خواستیم که با قایق ها به پد شش بیاییم. تا وسط آب آمدیم   

 برگشتیم. با یک قایق دیگر به راه افتادیم. 

 با یک قایق دیگر به راه افتادیم و صبح ساعت پنج به پد شش رسیدیم و نماز خواندیم. بعد از چند ساعت هواپیما ها آمدند بمب

مدیم، از آن جا به اهواز رفتیم. در آن جا به حمامشیمیایی زدند. ما ماسک نداشتیم، گفتند هر چه سریع تر به عقب بروید. به مقر آ  

 رفته، لباس خود را عوض کردیم. از همدیگر خجالت می کشیدیم. شب را آن جا خوابیدیم و صبح به دزفول رفتیم.

 گفتند لشکر پایانی می دهد. هر کس به پرسنلی مراجعه کند و پایانی اش را بگیرد.

سافر برای اهل خانه و شهرش سوغاتی بیاورد و هر چه سوغاتی بزرگ تر باشد، مسافررسم بر این است که بعد از هر سفر، م  

 عشقش به بازگشت بیشتر و لبش خندان تر است. 

می خواستیم با خود بیاوریم، سوغاتی بسیار بزرگ و مهمی بود؛ اما نه تنها هیچ کداممان خوشحال آنچه را که ما به عنوان سوغاتی  

هم از اینکه خودمان هم به همراه سوغاتی به شهرمان باز می گردیم، لنگ لنگ آمده مراجعت شدیم. نبودیم بلکه خجالت زده  

 شما اگر جای ما بودید چگونه بودید؟!

 خودمان را پس مانده بدر می دانستیم. خیلی پرویی می خواست که به شهر برگردیم در حالی که نه شهدا در جمع ما بودند و نه 

اتوبوس نشسته بودیم، سرها تکیه بر صندلی، خجل، بی هیچ سخنی ناله ی ماشین را گوش می دادیم. ما در جمع شهدا. در  

 یکی از برادران گفت : بچه ها هر چند از خانواده ی شهدا خجالت زده ایم و از آن ها خجالت می کشیم اما سر زدن به خانه ی

 شهدا یادتان نرود.

شصت و چهاربیستم فروردین ماه، سال هزار و سیصد و   

 

 

 

 

 

 

 



 

 تمام جزئیات را نوشته بود، هیچ چیز از چشمش دور نمانده بود. ریز به ریز اتفاقاتی که چند دهه از آن می گذرد. دست نوشته 

 های شهدا، تنها سندی هستند که می توان به اعتبارشان تکیه کرد. دفتر را ورق زدم که چند کاغذ به زمین افتاد. 

کاغذ ها برای اعزامش به کردستانه. آقا تورج گفت ـ این  

 کاغذ ها را باز کردم و شروع کردم به خواندن...

 مأموریت به کردستان

 خالصه ای از مأموریتمان را به کردستان ـ بانه اشاره می کنم.

سید جلیل من به اتفاق چند نفر از برادران محصل، که اسامی آن ها از این قرار است: سید علی اشرف موسوی، ارشد جعفری،  

 موسوی، عمران علی کرمی و شهید والفجر هشت یداهلل نصیری. در تاریخ یکم مرداد ماه سال هزار و سیصد و شصت و چهار به بانه 

 اعزام شدیم. تقریباً بعد از ظهر همان روز، از زنجان حرکت کردیم. وقت غروب بود که به بیجار رسیدیم. شب را در مسجد

ظهر به بانه رسیدیم، ناهار خوردیم و شب را همان جا ماندیم. صبح ما را به اعزام بانه حرکت کردیم.خوابیدیم و صبح به سوی   

 نیرو بردند. برادر نصر الهی آمدند و در مورد وضعیت بانه چند دقیقه ای سخنرانی کردند. بعد شروع کردند که نیرو های پایگاه

 راه تقسیم کنند. عده ای از برادران را به پایگاه های مختلف تقسیم کردند ولی ما بالتکلیف مانده بودیم. چون گروه ما که 

 مسئولیتش با برادر سید علی اشرف موسوی بود، اصرار می کرد به جند اهلل برویم؛ ولی متاسفانه نشد.

یاورند. اسم ما را نوشتند و به ماشین تویوتا سوار شدیم. موقع حرکت دیدیمبه ما قول دادند بعد از یک هفته ما را به جند اهلل ب  

 برادری می خواهد با ما بیاید ولی خجالت می کشد به ما بگوید. ایشان را هم سوار کردیم و به سوی محور عباس آباد حرکت کردیم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لی از ما پذیرایی کردند. بعد به خط شدیم تا فرمانده گردان و بعد از ساعت دو به پایگاه هرمیدل رسیدیم. در آن جا برادران خی  

 برادر بهرامی ما را تقسیم کند.  در آن جا سه پایگاه بود که برادر موسوی به فرمانده گردان گفتند ما هفت نفر می خواهیم یک جا

م منوچهر عزیز محمدی با برادر موسویباشیم و فرمانده گفتند: اشکال ندارد، به پایگاه وسط شهید چمران بروید. برادری به نا  

 صحبت کردند و او هم با ما آمد. 

 بعد از چند روز برادر موسوی، مسئول پایگاه ما شد، پس از مدتی یک برادر سپاهی به نام محمد رفیعی را به عنوان مسئول پایگاه 

 یک معرفی کردند. بعد از آن برادر ارشد جعفری مسئول پایگاه چمران شدند.

ین مدت، مشغول ساختن پایگاه بودیم. می رفتیم از کیلومتر ها راه پشت قله ها از زندان دموکرات تیر آهن دوازده و چهاردهدر ا  

 را به تنهایی به کول می گرفتیم و به پایگاه می آوردیم تا سنگر بسازیم. این کار هر روز ادامه داشت. از کار های دیگر هم می توان

ها راه برای پختن نان مثال زد. آوردن هیزم از کیلومتر  

 هر روز مشغول ساختن پایگاه و جمع کردن سنگ های داخل بودیم. به طوری که پوست انگشت های تمام برادران رفته بود.

 در پایگاه آب نداشتیم. برای شستن ظرف ها و آوردن آب باید به چشمه می رفتیم که آن جا از پایگاه دور بود. بعضی موقع ها که

آب تمام می شد، برادران برای نماز صبح تیمم می کردند.شب   

 خالصه بعد از چهل و پنج روز، از گردان آمدند و گفتند: چهار نفر بی سیم چی الزم داریم. چون افراد با سواد کم بود و پایگاه ما

 همه با سواد بودند به پایگاه ما آمده بودند و به ما گفتند. ما هم نمی خواستیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

فردای آن روز من به اتفاق برادران ارشد جعفری و جواد یا همان منوچهر عزیز محمدی به از برادران جدا شویم ولی نشد.  

تقسیم کردند، برادر جعفری را به پایگاه هرمیدل فرستادند. عباس آباد رفتیم. بعد از دو روز  

ود. چند روز طول کشید که آن جا را با همکاری و ح برفتیم. سنگر مخابرات وضعش افتضااد به پایگاه حاج عبدل من و جو  

 زحمت برادر عزیز، جواد عزیز محمدی درست کنیم. به مدت دو ماه با برادر جواد در آن پایگاه در یک سنگر بودیم. خیلی از 

د. به طوری که بیشتر می شدند. اصالً بیرون نمی رفتنمشغول ایشان خاطره دارم، ایشان هر وقت سنگر را خلوت می دیدند به دعا   

ای پایگاه ایشان را نمی شناختند.بچه ه  

 یک روز مسئول مخابرات از من خواست به تپه خاکی بروم و به مخابرات آن جا کمک کنم. ولی با اصرار برادر جواد، دوباره به همان

ان بروید. ولی برادر جواد گفتند: ما بایدپایگاه برگشتم. یک روز هم به ما گفتند: یکی از شما دو نفر، می تواند به مرخصی شهرست  

 با هم برویم، وگرنه هیچ کدام تا آخر به مرخصی نمی رویم. گاهی اوقات برادران موسوی و جعفری، غالمی و سید جلیل موسوی به

به پایگاه  پایگاه ما می آمدند و ما نیز خیلی خوشحال می شدیم. آن ها وقتی گوسفند سر می بریدند از ما دعوت می کردند که  

 آن ها برویم. روز ها به این منوال می گذشت تا روزی که جند اهلل و چند گردان دیگر، برای پاکسازی به پایگاه ما آمدند. چند روز

 در پایگاه ماندند. یکم آبان ماه سال شصت و چهار بود. بعد از ظهر خواستند به پاکسازی برودند. من با برادر ندرلو مسئول گردان

کردم و از ایشان اجازه گرفتم که با آن ها بروم. جواد هم اصرار می کرد که بیایید، حتی گریه کرد و چون شب بود، صحبت   

 نمی توانست بیایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حرکت کردیم، شب ساعت یک به کوه بزرگی که باالی روستا بود، رسیدیم. حدود سه ساعت در آن جا استراحت کردیم. ولی چه

از سرما می لرزیدیم. موقع نماز صبح وارد روستا شدیم و مشغول پاکسازی و تأمین روستا شدیم.استراحتی که   

 با چند نفر از برادران وسط روستا رفتیم. در پشت بام خانه ای نشسته بودیم و استراحت می کردیم که دیدیم چند نفر از

نزدیک شدند دیدم جواد است که با برادر شهید وحید آمدند برادران از دور می آیند. یکی از آن ها مثل اینکه جواد است. وقتی  

 پیش ما، من از ایشان خیلی ناراحت بودم ) امیدوارم که مرا ببخشند و حالل کنند( چون گفته بودم در پایگاه بمانند.

م. چند روز در پایگاه ماندیم.برادر جواد با برادر وحید و چند فیلمبردار رفتند و ما نیز بعد از چند ساعت دوباره به پایگاه برگشتی  

 هشتم ابان ماه سال شصت و چهار پایانی گرفتیم. برادر جواد دو روز در زنجان ماندند و بعد به ابهر، پیش خانواده ی محترمشان

 رفتند. خدا حفظش کند.

 

نمی داد دفتر را کنار بگذارمهمسر آقا تورج ظرف میوه را برداشت و برایم آمد. یک چیز عجیبی در نوشته هایشان بود، که اجازه   

 و دلم می خواست، یک جا بنشینم و تمام نوشته هایشان را بخوانم تا ببینم سر انجام چه شده؟ 

 هنوز خبری از ننه نبود.

 پرسیدم ـ ننه هنوز مشغوله بازی با نوه شون هستن؟

یید صداشون کنم؟آقا تورج خندید و گفت ـ بچه ها ننه رو خیلی دوست دارن، ولش نمی کنن. می خوا  

 گفتم ـ نه، اگر اجازه بدید یه نوشته دیگه هم بخونم و بعد برگردیم به ادامه صحبتمون.

 آقا تورج گفت ـ راحت باشید. من خودم صد بار همه رو خوندم اما االن شما رو می بینم دارید می خوندید، دلم می خواد دفتر رو

برم بقیه درخت ها رو آبیاری کنم، هوا خیلی گرمه این روز ها. با اجازتون ازتون بگیرم و شروع کنم به خوندن.  

 

 

 

 

 

 



 

 ـ خواهش می کنم.

 همسرش گفت ـ منم میرم به غذا سر بزنم، شما راحت باشید.

 هر دو رفتند و دفتر را باز کردم و نوشته ای دیگر را خواندم...

 

 کنار اروند

از جمله عمران علی کرمی، یداهلل نصیری و حسن غنی لو در مورخ هفتممن و محمد حسین صالحی به اتفاق عده ای از برادران   

سجاد که برادران زنجانی بودندبهمن ماه سال هزار و سیصد و شصت و چهار، به لشکر عاشورا اعزام شدیم. آن جا به گردان امام   

بوس به نقطه نا معلوم حرکت کردیم.رفتیم. بالفاصله بعد از سازماندهی در اردوگاه، وسایل ها را جمع کردیم و شب با اتو  

 حدوداً ساعت یک به اهواز رسیدیم. در آن جا پیاده شده و به مینی بوس سوار شدیم. ساعت پنج صبح در منطقه نا معلوم بودیم.

 مدت یک هفته در آن جا مشغول آموزش بودیم تا یک روز بعد از ظهر ساک ها و وسایل شخصی را تحویل دادیم.

نقشه عملیات، در اتاقی جمع شدیم و ابتدا برادر رسول وزیری فرمانده گردان از روی کالکی منطقه را توضیح  شب برای توجیه  

 دادند. بعد معاون فرمانده گروهان برادر احمد آقا یاری به توضیح بیشتز منطقه پرداخت. 

ند از اروند روز توسط قایق عبور کنیم و به )قرار بود ما بعد از گردان حضرت علی اصغر )ع( که آن ها هم یرادران زنجانی بود  

خالصه توجیه نقشه تمام شد. به سنگر های خودمان رفتیم و شب را خوابیدیم.مأموریت ادامه دهیم(   

 بعد از ظهر با چند ماشین کمپرسی به طرف روستایی در کنار اروند حرکت کردیم. در آن جا استراحت کردیم تا اینکه وقت

 موعود فرا رسید.

 در یک خرابه ی تاریکی نشسته بودیم که برادر عزیز، رحیم عباسی نوحه خواندند. برادران حال عجیبی پیدا کرده بودند.

 ساعت نه عملیات والفجر هشت با رمز عملیات یا فاطمه الزهرا آغاز شد. 

 

 

 

 

 



 

حرکت بودیم که خمپاره وسط حیاط خوردغواص ها درگیر شدند، دنبال آن ها گردان حضرت علی اصغر )ع( رفت. ما نیز آماده ی   

و عده ای از برادران مجروح شدند. بقیه برادران از زیر قران گذشتند و در یک نهر سوار قایق شدند. ما نیز هفت نفر بودیم، سوار    

نان باال و یک قایق شدیم. چند متر آن طرف تر، قایق ما گیر کرد که به کمک یک قایق دیگر حرکت کردیم. وسط آب قایق آن چ  

 پایین می شد که هر لحظه امکان سقوط می رفت. جلوی ما غواصی چراغ قوه در دست داشت که راه به سکانداران نشان می داد و 

 آن ها را هدایت می کرد. خالصه با هزار زحمت به آن طرف اروند رسیدیم. چند صد متر پشت اروند در پشت خاکریزی حالت

بعد از جاده ای که وسط نخلستان بود حرکت کردیم و به یک چهار راه رسیدیم. آن طرف، مقرگرفتیم. نیم ساعت پدافندی   

آن جا وارد عمل شود که آن ها وارد عمل شدندقرار بود در « امام سجاد )ع(»ود. یک گروهان از گردان ما، فرماندهی تیپ ب  

کرده بود گذشتیم. حتی با چراغ قوه به داخل و زیر ماشین هاایفا پارک  بودیم. از مقر که چند دستگاه ماشین و ما نیز گروهان دو  

 نگاه کردیم. هیچ کس نبود. عراقی ها در چند متری ما بودند و ما را نمی دیدند. یکی از امداد های غیبی بود که ما را در آن جا

لستان بود، گذشتیم.به یک منطقه یکه وسط نخ جاده ایاز هدایت می کرد. برادران آیه ی و جعلنا... را می خواندند. با ستون   

 کفی یعنی صاف و خشکی رسیدیم و مقداری در آن جا رفتیم تا این که به جایی رسیدیم که دسته ی سه از گروهان وارد عمل 

 شدند. دسته ی دو و یک نیز همین طور. وسط عراقی ها پدافند کرده بودیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بود و جلوی ما یک جاده ی خاکی به نام جاده ی قدس بود که ، سمت راست و چپ ما تانک های آن ها در پشت  

جاده هم سطح با خشکی بود. طوری که نمی شد در آن جا پدافند پشت آن بودیم. طرف ما یک چهار راه مانندی بود که سطح  

آیند.چپ به طرف ما می  چند لحظه در آن جا ماندیم و دیدیم که تانک ها از سمتکرد.   

برادران به نام رضا بهمنی کهیکی از « شکارچی تانک »چند نفر از برادران با آر پی جی هفت آماده شدند. پشتشان نوشته بودند   

« آنا یوردم کربال، من اسالمون آروق سربازیم» نود کیلو وزن داشت و آر پی جی دستش بود، پشت لباسش نوشته بود   

د و منهدم شد. یکی نیز از ترس به باتالق افتاد. چند تا از آن ها می خواستند فرار کنند که تانک ها نزدیک شدند. یکی را زدن  

 برادران دنبالشان کردند و آن ها را زدند. تقریباً یکی دو تا فرار کردند و آن ها را نیز بعداً زدند. بعد از چند ساعت که هوا روشن 

ویند تا با حیله بدانند در کجا هستیم و ما را محاصره کنند. آن ها باید این فکر راشده بود دیدیم عراقی ها جلو تر اهلل اکبر می گ  

 به گور ببرند. دوباره چند لحظه بعد دیدیم یک عده از پشت به طرف ما می آیند. چون پشت سر ما خوب پاکسازی نشده بود.

نیروی کمکی است ولی بعداً شک کردیم. من با چندآن ها آمدند تا به چند متری ما رسیدند، ناپدید شدند. اول فکر کردیم که   

 نفر از برادران به طرف آن ها راه افتادیم. من و یکی از برادران که دست خالی هم بودند، جلو تر حرکت کردیم. ایشان برگشتند.

ری ما عراقی ها با یکی دیگر از برادر ها که اسلحه داشتند به پشت خاکریز رفتیم و دیدیم که حدوداً ده الی دوازده مت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مسلح هم بودند. وقتی آن ها ما را دیدند، اول خواستند فرار کنند ولی دنبالشان کردیم. همگی اسیر شدند. بودند که   

به پشت تخلیه کردیم. بعد از آن که به پیشروی ادامه دادیم به جای جاده ی آسفالت سه راه فاو ـ بیست و دو نفر بودند   

دند و گردان دیگری به جای ما رفت.روز در آن جا بودیم تا اینکه گردان ما را به عقب آوربصره ـ ام القصر رسیدیم. دو   

 چهارم اسفند ماه سال هزار و سیصد و شصت و چهار به مرخصی آمدیم و بیست و دوم اسفند ماه سال هزار و سیصد و شصت و 

وقتی به اردوگاه آمدیم من و برادر محمد حسین صالحی و برادر مهدی که از برادران اردبیلی بود چهار دوباره به دزفول برگشتیم.  

 با هم بودیم. من برای برادر عزیز و گرامی، جواد خیلی نگران بودم. می ترسیدم که ایشان به جبهه بیاید چون چند نامه نوشته 

د و گفتند شما یک نامه در تبلیغات دارید. من آنقدر خوشحال بودم کهبودم که جوابش نیامده بود ولی آن روز برادر مهدی آمدن  

 در پوست خودم نمی گنجیدم. به تبلیغات رفتم تا نامه ی خود را پیدا کنم. وقتی نامه ها را نگاه می کردم چشمم به یک تلگراف

س برادر جواد برگشت خورده بود. خیلیافتاد که روی آن نوشته شده بود مصطفی مرادی. برداشتم و دیدم از ابهر یعنی از آدر  

 ناراحت شدم. دوباره تا غروب منتظر بودم که نیامدند و به تخریب رفتیم. از گردان پرسیدم، گفتند چند دقیقه پیش این جا بودند

ی ایشان در و رفتند. آری باید هم بروند و پیش ما نیایند. باالخره آدرس ایشان را به دست آوردم. در آن گرما پیشش رفتم. ول  

 قول داده بودند بیایند که آمدند ولی در این نزدیکی به ما سری نزدند. خالصه ایشان نیامدند و به قول خودشان بی وفا شدند ولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هر چه بود من که طاقت نمی آوردم. باید به دیدارشان می رفتم. من همراه برادر صالحی و جعفری، با ماشین برادر صالحی پیش

واد رفتیم. ایشان به شهر رفته بودند. بعد از چند ساعت دوباره با ماشین برگشتیم. گفتند نیامده است، آمده بودیم برگردیم که...ج  

 

 ننه از خانه بیرون آمد. دفتر را کنار گذاشتم و به او نگاه کردم. همان طور که می خندید کنارم نشست.

یادم اومد من با خودم یه مهمون آوردم آخه. شرمنده ات شدم. گفت ـ پاک یادم رفته بود اینجایی ننه. یهو  

 گفتم ـ این چه حرفیه ننه جون، اتفاقًا داشتم نوشته های آقا مصطفی رو می خوندم. 

 همسر آقا تورج برای ننه پیش دستی گذاشت و به او میوه تعارف کرد.

گید شاید گوش کرد.گفت ـ ننه جون به مهمونتون هر چی تعارف کردم چیزی نخورد. شما ب  

 ننه همان طور که میوه بر میداشت گفت ـ ننه قربونت بشه، خودت میدونی من اهل تعارف نیستم. 

 رو به من کرد و گفت ـ نخوری سرت بی کاله می مونه ننه، قشنگ تر از این بلد نیستم تعارف کنم. نه اینکه بلد نباشم، نمی خوام

 موذب بشی. 

میوه اش را پوست گرفت و نصف آن را به من داد. بعد از اینکه میوه هایمان را خوردیم ننه گفتننه چند دقیقه ای نشست و   

 ـ بریم ننه؟ آقا هاشم االن میاد.

 گفتم ـ هر چی شما بگید. 

بلند شدیم و کفش هایمان را پوشیدیم و از همچنان دفتر و برگه دستم بود. دلم می خواست بدانم سرگذشت جواد قصه چی شد.   

شیر آب را بست و نزدیکمان شد. دفتر را به او نشان دادم.حیاط خارج شدیم. آقا تورج   

 گفتم ـ میشه من این دفتر رو ببرم؟ نوشته ای که می خوندم نصفه موند. 

چند روزیآقا تورج گفت ـ مسئله ای نیست، ببرید. من عصر میام خونه ننه اینا، اگر تموم شده بود ازتون می گیرم. اگرم نشده بود،   

 

 

 

 

 



 

 بهتون قرض میدم. ببخشید تعارف نمی کنم و نمی گم قابلتون رو نداره، خانمم میدونه این نوشته ها چقدر برای من ارزش داره.

 تنها یادگار از برادرمه و جونم به جونشون بنده.

 گفتم ـ همین که امانت دادید بخونم، یک دنیا برای من ارزش داره.

خداحافظی کردیم و به سمت خانه  برای بدرقه ما تا کوچه آمدند، با یکدیگربه همراه همسرش، کردم. آقا تورج  تشکر  

 ننه به راه افتادیم.  در راه ننه به خانه ای اشاره کرد.

  . روحش شاد. ایرج رو مثل بچه ی خودش می دونستکه گفتم برات شبینی؟ خونه عموی ایرجمه، همون عمو جا رو میـ اون 

حیف ننه، چه آدم هایی اومدن و رفتن. از هیچ کدوممون چیزی نمی مونه تو این دنیا. فقط خاطرات و اعمالمون بود.مرد خوبی   

 به جا می مونه. کاش تو این دو روز دنیا، تا می تونیم انسانیت کنیم، مهربون باشیم با هم. االن این نوه ی منو دیدی؟ خدا می دونه

لش هم زیاده نباشم.من باشم تا عروسیش یا نه؟ احتما  

 گفتم ـ دور از جونتون ننه. نگید اینجوری، سایتون مستدام باشه، ان شاهلل عروسیش رو هم می بینید.

 ننه خندید و گفت ـ ننه خودم رو نمی تونم گول بزنم. نصف بیشتر عمر من رفته، کمش مونده. باهاش وقت می گذرونم پس فردا

م. نه اینکه بگه مادربزرگم یه پیرزنِ زشت ِ عبوس و پیر بود.مُردم، چهار تا خاطره داشته باشه از  

 ننه خندید، به چشم هایش نگاه کردم. هر چه را می توانستی به این چشم ها ربط بدهی، به جز زشتی، پلیدی و عبوس بودن. 

را می دیدم،اما در عمق نگاهش غمی ؛ مهربانیو آرامش بود و در این چشم ها تنها چیزی که به کرات می توانستی ببینی، عشق   

غمی نهان از این روز های گذشته، از خاطراتی که شایدهر چقدر هم که از ته دل می خندید، باز هم نمی توانست پنهانش کند.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مفهوم برسم. هم بگذارم و به یکتا غروب خورشید امروز، می توانستم کشف کنم و پازل های زندگی ننه و فرزند شهیدش را کنار   

 مفهومی که شاید در این روز ها کمتر می توان یافت، مفهومی که ننه از غمش پیر شده.

 همان طور که راه می رفتیم، ننه زیر درختی نشست، رو به من گفت ـ یه ذره استراحت کنیم ننه؟ عجله داری بریم، هان؟

لتون می خواد استراحت کنید.کنارش نشستم و گفتم ـ نه ننه جون، منم خسته شدم. تا هر وقت د  

 ـ خیر از جوونیت ببینی عزیز جان.

 چند دقیقه ای گذشته بود که مردی میانسال به ما نزدیک شد، با ننه به گرمی احوال پرسی کرد و روبه رویش ایستاد.

البته. مرد گفت ـ ننه خانم یه کلبه درویشی هست، افتخار بدید در خدمت باشیم. به پای منزل شما نمی رسه صد  

 ننه گفت ـ ننه خدا می دونه، تو هم مثل بچه های خودم دوست دارم. ان شا اهلل یه وقت دیگه با هاشم آقا می آییم.

 ننه با دست مرا نشان داد و گفت ـ فعال مهمون دارم.

 ـ خوش اومدید.

 گفتم ـ خیلی ممنون.

 مرد از ننه پرسید ـ از اقوام هستن؟ چطور تا حاال ندیدمشون؟

گفت ـ برای مصطفی اومده ننه.ننه   

 چشمانش برق زد، دستش را به موهایش کشید و سرش را تکان داد. رو به روی ما، روی سنگِ بزرگی نشست.

 ـ عجب، عجب. مصطفی خیلی به گردن من حق داره. اصال آقا مصطفی باعث شد من االن این جا باشم. هر چی دارم رو مدیونشم

نکه جلوی ننه بخوام خودم رو شیرین کنم، جلوی همه گفتم بازم می گم، خیلی بهش مدیون هستم.تا آخر عمر. خدا وکیلی نه ای  

 دارم وقتتون رو میگیرم؟

 جواب دادم ـ اگر شما وقت دارید، بفرمایید. خوشحال میشم بشنوم. 

 مرد ادامه داد ـ من قبال تهران زندگی می کردم. خیلی سال پیش، سال شصت دو یا شصت و سه بود.

 

 

 

 



 

 تهران شلوغ تر از قبل شده بود، منم بچه روستا بودم و از شلوغی فراری. یه روز همه اسباب و اثاثیه رو جمع کردم و 

 برگشتم طارم. خیلی دو دل بودم، نگران بودم پشیمون بشم، نمیدونستم این جا چکار کنم؟ خیلی سال بود تهران بودم. 

پدر خدا بیامرزم... تا اینکه یه روز که آقا مصطفی اومد پیش  

 ننه گفت ـ خدا رحمت کنه، مرد خیلی خوبی بود.

 گفتم ـ روحشون شاد.

 ادامه داد ـ زنده باشید، آقا مصطفی خیلی با محبت بود، از زنجان بر می گشت، محال ممکن بود به پدرم سر نزنه. چون منم تهران 

ه واسه مرخصی بر می گشت طارم، حتما سر میزد بهش. خیلیبودم پدرم بیشتر غریبی می کرد. حتی وقتی رفت جبهه، زمانی ک  

 با معرفت بود. حواسش به همه بود، کل روستا دوستش داشتن. از خوبی هاش بخوام بگم باید تا فردا صبح این جا بشینید. برم

ینکه فهمید برایسر اصل مطلب، منم بعد از سال ها تو خونه پدرم دیدمش، با هم احوال پرسی کردیم. یکم حرف زدیم تا ا  

 همیشه برگشتم. خیلی خوشحال شد، گفت اگر تالش کنی و پشتکار داشته باشی، محال ممکنه به هدفت نرسی. پرسید هدفت 

 چیه؟ گفتم فعال هیچی، شاید کشاورزی. بهم گفت هر کمکی خواستی در خدمتتم، یه هدف واسه خودت داشته باش، توکل کن

توانت هست انجام بده. مطمئن باش بهش می رسی، منم بسم اهلل گفتم و شروع کردم.به خدا و هر کاری الزمه و در   

 ننه رو به من گفت ـ این آقا، جزو پر تالش ترین جوان های این روستای ماست ننه، باغدار نمونه شده چند سال متوالی.

 مرد گفت ـ ننه لطف دارن. خدا می دونه همش رو مدیون پسر شما هستم. هرگز محبت هاش از یادم نمی ره. بعد از اون چند روز 

 منو با خودش برد باغ خودشون، تا روش کار کردن رو بهم یاد بده. دقیق یادم نیست، حرف خیلی سال پیشه. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دیگه نرفتم باغ پیش آقا مصطفی. شب قبلش گفته بودم فردا میام. تا سر ظهر قبل از خواب بیدار شده بودم،  یک بار که دیر از  

 اینکه بره خونه خودشون برای ناهار و استراحت، اومد سراغ منو بگیره و ببینه چرا صبح نرفتم باغ. وقتی گفتم خواب موندم 

 اعصابش بهم ریخت.

. بعد نماز صبح خواب چه معنی میده؟موفقیت و پیشرفتی، باید سحر خیز باشی گفت اگر دنبال  

و کوشش کن، اون وقت هیچ کس نمی تونه جلوی موفقیتت رو بگیره. سحر خیز باش، عبادتت رو کن، هدف داشته باش  

صبح بعد نماز خوابیده باشم؛ خدا وکیلی همون پنج بار هم یادش راست می گفت، از اون تاریخ به اینور، شاید سر جمع پنج تا  

ی خودش باید بجنگه. ود از رختخواب دل کندم. بعد ها هم که رفت جبهه، یادمه یک بار بهم گفت هر کس تو جبههو زافتادم   

با دشمن می جنگیم، شما این جا محصول خوب تولید می کنید و به اقتصاد کشور کمک می کنید. می گفت این کشور  ریم ما می  

باید دریغ کنه چون در اصل به خودش ظلم کرده. وقتی باغدار نمونه شدم،میاد، ن ماست، هر کس کاری از دستش بری  برای همه  

آقا مصطفی افتادم و گفتم روحت شاد، کالمت حق بود. تالش کردم و رسیدم به اون چیزایی که می خواستم. خیلی یاد حرف های  

نه بگه. همیشه کار خودش رو ول می کرد با اخالق، مخلص. خدا وکیلی نشد یک بار ازش کمک بخوام بهونه بیاره یا ، با تقوا بود  

شد محال بود بره. انقدر ازش سوال می پرسیدم در مورد  چه کار از دستش برای بقیه بر میاد، تا اون کار انجام نمی ومد ببینها می  

  باغداری خودم خجالت می کشیدم، اما اون با صبر و حوصله جواب می داد و تاکید می کرد هر سوالی دارم بپرسم.

 همچین آدمِ نیکی بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

خوان. تو  این ننه گفت ـ خوبی از خودته ننه، شکر خدا آدم های این روستا یکی از یکی با ایمان تر هستن و بد کسی رو نمی  

خودشسال ها هم خدا برکتش رو روانه این جا کرده و نعمت هاش رو در اختیارمون گذاشته. ان شا اهلل خدا همه رو در پناه   

 سالم نگه داره و به هر کس اندازه تالش و پشتکارش برکت بده.

 ننه بلند شد و ما هم ایستادیم. 

 رو به مرد هم روستایی گفت ـ عاقبت به خیر بشی ننه، سالم منو به اهل منزل برسون.

با یکدیگر خداحافظی کردیم و به راه مرد هر چقدر تعارف کرد، ننه قبول نکرد به منزلشان برود و قول روز های آینده را به او داد.  

 افتادیم. کمی راه رفتیم که ننه ایستاد و رو به خرابه ای که چند صد متری با ما فاصله داشت، فاتحه ای خواند.

جاست ننه جون؟ پرسیدم ـ مزار کسی این  

مونده تا غروب آفتاب. می خوای یه سرننه گفت ـ قبل از زلزله سال شصت و نُه، ما همه اون جا زندگی می کردیم. میگم ننه حاال   

 بریم؟ خیلی وقته نرفتم.

خسته نیستید بریم.شما گفتم ـ اگر   

 ننه خندید و چادرش را دور کمرش بست.

 ـ نسل ما خستگی تو کارش نیست ننه، بریم.

. ن ها به جا نمانده بودو ردی از آ اکثر خانه ها با خاک یکسان شده بودند ت خانه های ویران شده حرکت کردیم.با ننه به سم  

خورده، باقی مانده بود. فکر اینکه روستایشان این چنین نابود شده، قطعا ننه را آزرده خاطر  از بعضی هم یک دیوار نصفه و ترک  

 می کرد.

رفتیمـ اون زمان  خیلی آباد بود. هنوز صداش تو گوشمه ننه، وحشتناک بود. خدا میدونه با چه دلهره ای بچه ها رو بیدار کردیم و   

خیلی از مردها، خانم هاشون رو از دست دادن.  شدن.بیرون. خیلی ها موندن زیر آوار، بچه ها یتیم شدن، زن ها بیوه   

 

 

 

 

 



ن شب زندگیم بود. نمی دونستیم چند تا پس لرزه قراره بیاد، نمی دونستیم کی زیر آواره، کی بیرون. اگر بگم بدتری دروغ نگفتم  

خیلی ها زخمی شده بودن. خیلی شب دونه چی به زنده ها گذشت. آواره شده بودیم، عزیز از دست داده بودیم و می تا سحر خدا  

ه رودبار نیومده و همه در امان هستیم. آقا مصطفی تو همین خونه دنیاخدارو شکر چند ساله زلزله ای به بزرگی زلزلسختی بود.   

از رفتنش، حتی این جا هم آوار شد رو سرمون.  بعداومد.   

 

 با ننه نزدیک خانه ها شدیم، ننه گوشه ای نشست و چند بار به پایش زد و به ستونی که از یک خانه باقی مانده بود اشاره کرد.

بینی، خونه یکی از آدم های خوب و اصیل این آبادی بود ننه، یه دختر داشت به زیبایی ماه که می ننه گفت ـ این خونه ای  

وردن. آ همه خانم ها، تو خونه بچه به دنیا میپوستش. اون زمان دوا و دکتر نبود. دستت می موند رو  رددست میزدی بهش،   

زمستون بود، برف اومده بود تا کمر. ننه اون موقع برف کمکش. گرفته. خالصه رفتیم  یه شب خبر آوردن مادر همین دختر دردش  

شد همین دختر خوشگلی که گفتم. شاید پانزده تا زمستون از اون هم زیاد می بارید. تا قابله بیاد مادر سر زا مادر رفت و بچه موند.  

دل بست به یکی تو روستای باالیی.دخترک  که شب گذشته بود  

رفتن و  . همه می طفل معصومتو روستای باال، ریش سفیدی نمونده بود که نیاد خواستگاری دخترِ بابای دختره راضی نبود،  

جوری گذشت و دخترک همه خواستگار هاش رو جواب کرد.  ومدن اما بابای دختره راضی نمی شد. نزدیک دو سال همینا می  

رش رو انتخاب کنه و روی حرف خانواده حرف بزنه.پدر و دختر وابسته هم بودن ننه، وگرنه اون زمان رسم نبود دختر شوه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

یه شب به باباشاالن هم خیلی از روستای باالیی همین جوریه. البته بماند ظلم هایی که در حق خیلی از هم نسل های من شد.   

به پسره، قبول کرد.خونه قزل اوزن. طفلی باباش به خاطر محبت دخترش  گفت اگر راضی نشی، خودم رو میندازم تو رود  

عروسی خونه دختر و خونه پسر و هزار تا رسم عجیب غریب حنا میبستن جشن می گرفتن.اون موقع عروسی ها چند روز بود،   

 دیگه که چند روز طول می کشید.

ت و نُه.بابای دختره پشیمون بشه. آخرین روز خرداد بود، همون سال شص ننه خندید و ادامه داد ـ خانواده داماد ترسیدن  

 ظهر اومدن گفتن بیایید عروسی دختر فالنی. گفتیم داماد کیه؟ گفتن بابای دخترک راضی شده به وصلت. به هر کس می گفتن

بچه ها رفتیم عروسی همین دختر ِ  خوشحال میشد. آخه خیلی دختر پاک و معصومی بود ننه. خالصه شب با هاشم آقا و  

 طفل معصوم. تو این همه سال، دویست تا عروسی رفتم ننه، عاشق و معشوق تر از عروس و داماد اون شب ندیدم. 

 نگاه های با محبتشون هنوزم تو خاطرمه.

 ننه سکوت کرد، پرسیدم ـ ننه جون آخرش چی شد؟ چرا ساکت شدید؟

د. شام رو خوردیم و اومدیم خونه. تازه خوابیده بودیم کهننه کمی اشک ریخت و ادامه داد ـ اون موقع عروسی ها زود تموم می ش  

 با صدای زلزله پریدیم. چند دقیقه بعدش اونایی که زنده بودن یک جا جمع شدن. دیدیم بابای این دختر راه افتاده سمت روستای

ننه، فرداش خبر آوردن . هی موندهباال. هرچی اصرار کردیم نرو، خطرناکه. گفت نمیشه، دخترم اولین شبِ دور از خونه    

و می کشت، می گفت ر عروس و داماد زیر آوار جون دادن و کسی نتونسته کمکشون کنه. سر خاکش باباش داشت خودش  

 من که راضی شدم با اونی که می خوای ازدواج کنی، پس چرا دوباره تنهام گذاشتی؟ اون شب بره و بر نگرده. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بیشتر از همه مرگ این دختر و پسر من رو سوزوند. ننه. زدآتیش  زلزله قلب همه رو  

به خانه ی دیگری اشاره کرد و گفت ـ اون جا رو نگاه، خونه یه تازه عروس و داماد بود. سه روز نشده بود صاحب یه بچه پسرننه   

سر در نمیاریم. چه روزهایی شده بودن. شب زلزله مادر پدر هر دو موندن زیر آوار، بچه سالم موند. حکمت خداست ننه، ما ازش  

 بود ننه. یادم میفته دلم می گیره. 

 گفتم ـ چقدر سخت بوده.

 ننه گفت ـ ما انقدر سختی کشیدیم ننه، انقدر داغ دیدیم پوستمون کُلفت شده. 

 پرسیدم ـ شهادت آقا مصطفی...

ت مصطفی شهید شد. اون افتخاره، درد نیست.ننه حرفم را قطع کرد و گفت ـ ننه اون درد نبود. رحمت بود، خدا به ما لطف داش  

 پرسیدم ـ دوریش از شما چی؟

امان از انتظار، تنها دلخوشیم همینه که در راه خدا رفت. به آرزوش رسید.ننه به پایش زد ـ دوریش منو پیر کرد ننه.   

کاند و چادر را باز کرد و از نو بست.ننه نگاهی به اطراف کرد و دوباره فاتحه خواند. سپس بلند شد و ایستاد. خاک لباسش را ت  

 ـ خدا همه رو بیامرزه. چه خاطراتی بود، چه روز هایی، ولش کن ننه، همه اومدیم که یه روز بریم. همین خاطرات از ما می مونه.

ن غذا مونده باشه.بریم ننه، االن هشم آقا می رسه. باید به غذا سر بزنم، سابقه نداشته تو این پنجاه شصت سال زندگی، یک بار بدو  

گشت، چند لحظه به ویرانه ها نگاه می کرد و آهی می کشید و دوباره به با ننه به راه افتادیم. ننه هر چند قدم می ایستاد. بر می  

حتی نمی توانستم تصور کنم، چقدر عذاب آور و تلخ است از روستایت، دوستان و آشنایانت، فامیل ها و اقوامت می افتاد. راه   

نماند جز چند دیوار ترک خورده، که بودن همین چند دیوار، فقط بر درد هایت اضافه می کند.  چیزی  

 

 

 

 

 

 



 

 در راه ننه چند خاطره از آدم هایی که در شب زلزله زیر آوار ماندند تعریف کرد تا به خانه رسیدیم. سپس چادرش را در آورد.

کرد تا وضو بگیرد. بعد از اتمام کارش روی پله ها نشست و نفسی تازه کرد.زیر درخت بزرگ وسط حیاط ایستاد و شیر آب را باز   

 ـ ننه نماز رو باید اول وقت خوند. آقا مصطفی همیشه می گفت می خوای بچه هات نماز بخونن، بهشون غذا نده. سفره ننداز قبل 

ندن، سفره انداختم حسابی شاکی شد ننه. مادر اذان. هر وقت همه نماز خوندن بعد غذا بخورید. یکی دو بار که قبل از نماز خو  

 طاقت غم و اندوه بچه شو نداره. از اون موقع تا حاال، حتی اگر مسافرت رفته باشیم یا مهمون اومده باشه برامون، اول نماز اول

 وقت می خونیم و بعد به بقیه کار ها می رسیم.

که صورتش را خشک می کرد گفت ـ بچه ها عادت کردن به نمازکنارش نشستم و دفتر را روی پایم گذاشتم. ننه همان طور   

 اول وقت. منم قبل از اینکه موذن اذان بگه، وضو گرفتم و آماده ی عبادتم. اینجوری خدا هم میفهمه چقدر برای صحبت کردن

 باهاش و شکرگزاری ازش ذوق و شوق دارم.

 ننه خندید، از زانو هایش کمک گرفت و بلند شد. 

برم چند رکعت نماز بخونم قبل اذان ننه، رفتیم روستای قدیمی دلم گرفت. ثوابش برسه به مرده های زلزله شصت ونه.گفت ـ من   

 گفتم ـ قبول باشه ننه جون، التماس دعا.

 ننه به خانه رفت و بالفاصله، دفتر را باز کردم تا ادامه نوشته را بخوانم.

کات می آیند. با هم صحبت کردیم و رویم نشد که بگویم چرا قول می دهید و وفاآماده بودیم که برگردیم دیدیم با ماشین تدار  

 نمی کنید. خداحافظی کردیم و قرار شد که جمعه پیش ما بیایند.

 روز جمعه در چادر نشسته بودم که برادر هادی نمازی آمدند. گفتند آن جا برادری دنبال کسی می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 



 

م. دوباره نگاه کردم، دیدم برادر عزیز جواد است. رفتم پیشش، دنبال من می گشت. به چادر آوردمش. من نگاه کردم، اول نشناخت  

 آن روز تا غروب پیش ما بود. نزدیک غروب، با ماشین برادر صالحی، ایشان را به اردوگاه تخریب بردیم. بعد از چند روز همراه 

 برادر صالحی به مجتمع رفتیم. دیدم که جواد هم آن جاست. 

 برای امتحان آمده است. ماشین آن ها رفته بود و ایشان جا مانده بودند. باز با ماشین برادر صالحی ایشان را به اردوگاه بردیم که

به مرخصی برویم، دوباره با ماشینالحق برادر عزیز صالحی خیلی در مورد ایشان زحمت کشیدند. فردای آن روز که می خواستیم   

 برادر صالحی و برادر زنجانی، به اردوگاه تخریب رفتم، تا ایشان را ببینم ولی آن ها بیرون در حال آموزش ش. م. ر بودند.

 با اجازه مسئولشان ایشان را صدا کردم و یک جانماز به ایشان هدیه کردم. التماس دعا کرد.

تم. یازدهم اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و پنج به اتمام می رسید. به مرخصی رفته و هفتمحدوداً پانزده روز مرخصی داش  

 اردیبهشت سال شصت و پنج به زنجان آمدم. 

 در منزل محمد صالحی و شعبان صالحی با شعبان و صادق نشسته بودیم که محمد از جبهه آمد. بعد از چند لحظه ای گفتند که

دیگر از برادران به خط رفتندو جواد نیز یک نامه با یک جانماز به من داد و گفت به شما بدهم.برادر جواد و عده ای   

 من نامه را باز کردم. اول خوشحال بودم، وقتی دیدم نوشته است ما به خط می رویم و ما را حالل کنید، خیلی ناراحت شدم.

که ایشان سالم بمانند و در آینده فرد مفیدی برای جامعهسر نماز مغرب و عشا از خدا و به خصوص حضرت ابوالفضل خواستم   

 باشند. شب خوابیدم و فردای آن روز که در خانه داییم بهروز بودم و داشتم نماز می خواندم شنیدم رادیو مارش حمله می زند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نماز را تمام کردم و حقیقت گریه ام گرفت. گفتم جواد حتماً شهید شده است.

روز به لشکر اعزام شدیم. موقع رفتن، به قم رفتیم. از حضرت معصومه خواستم که جواد سالم باشد. خالصه به لشکر بعد از دو  

 رسیدیم. حدود ساعت پنج بعد از ظهر بود. بالفاصله به گردان تخریب رفتم و دیدم...

 

هنوز در خانه بود. خواستم به خواندن نوشته ادامهبه گوشم خورد و لحظه ای مرا به خود آورد. ننه صدای اهلل اکبر موذن از مسجد   

 دهم که صدایی توجه مرا به خود جلب کرد. نگاهی به اطراف کردم و مرد پیری را دیدم که از موتوری پیاده شد، با موتورسوار 

  و نزدیک شد.پیرمرد همان طور که می خندید، به سمت ایوان می آمد. از دور بلند سالم داد دست داد و خداحافظی کرد. 

کردیم. روی پله نشست و نفسش را تازه کرد. کالهش را از سر برداشت و نگاهم کرد. یبه احترامش ایستادم و احوال پرس  

 گفت ـ پدر آقا مصطفی منم بابا. 

 گفتم ـ احوال شما؟ شرمنده نشناختمتون.

ما رسم مهمان نوازی بلدیم بابا، اما ونمون. خومدید سمت ا صبح ماشینتون رو دیدم داشتید میدشمنت شرمنده بابا، گفت ـ   

رفتم خدا عالمه، هر کاری کردم نوبت آب رو جا به جا کنم نشد. االن فصل برداشته، محصول  امروز کار واجب داشتم. وگرنه نمی  

قدار معین همضرر می کنیم. البته که روزی هر کس از قبل مقدر شده، اما سهل انگاری ثابت می کنه الیق همون مه، آب نخور  

قبول داری بابا؟ از طرفی محصول بی کیفیت می رسه دست مشتری که اونم باعثش ما هستیم. بهتره کم کاری نکنیم.  نیستیم.   

 گفتم ـ صد البته، حق با شماست.

 ـ آ باریک اهلل بابا، واسه خاطر همین مجبور شدم برم. ننه که اذیتت نکرد؟

گفت ـ این حاجیه خانم ما رو چکار کردی؟ فوری خندیدیم و  

االن دیگه میان، چند دقیقه ای میشه رفتن خونه. گفتم ـ دارن نماز می خونن.  

 

 

 

 

 



 

 صدای ننه، قبل از خودش از خانه بیرون آمد. هاشم آقا بلند شد و با هم خوش و ِبش کردند. ننه یک لیوان آب خنک برای 

 همسرش آورد و کنارش نشست.

ت ـ خدا قوت آقا، خسته نباشی.ننه گف  

 هاشم آقا لبخند زد و نگاهش کرد.

 ـ درمونده نباشی بانو. چخبرا؟ خوشی؟

 ننه خندید و گفت ـ مگه میشه شما باشی و خوش نباشم؟

 مثل جوانان امروزی، قربان صدقه هم می رفتند و عشقشان را به زبان می آوردند. کنارشان نشستم و از حال ِ خوش رفاقت و 

شقشان لذت بردم. از آن عاشق و معشوق هایی بودند که از وجودشان، مهر می بارید و قند در دل هر بیننده ای آب می کرد.ع  

 دقایقی بعد هاشم آقا بلند شد و زیر لب گفت بسم اهلل.

رفتند. ننه ظرف آب را برداشت و برای هاشم آقا آب بود، حیاط زیر درخت بزرگ شیر آبِی کهننه هم بلند شد، هر دو به سمت   

هاشم آقا بعد از شستن دست و رویش، وضو گرفت. عشق را در همین صحنه می شد خالصه کرد، با وجود . ریخت  

همسرش وضو بگیرد.  وآب بریزد  ش شخصاًاز قبل ظرفی را پر از آب کرده بود، برای هاشم آقا تا خود ، ننهآب فلکه و شلنگ  

لذتی داشت دیدنشان در این شلوغی ها. با وجود آدم هایی چون ننه و هاشم آقا، می توانستی با بودند، مهربان و عاشق و چهزی  

وچود عشق ایمان بیاوری.به   

 ننه حوله ای که به شاخه درخت آویزان کرده بود را به هاشم آقا داد.

را به سمت آسمان گرفت و بلند گفت ـ خدایا، خدای عزوجل هاشم آقا صورتش را خشک کرد و حوله را به ننه داد. دستانش  

 این زن رو برای من نگه دار.

قربون دستت حاجیه خانم. سپس رو  به ننه گفت ـ  

به رویم ایستاد. ننه لبخندی زد و حوله را آویزان کرد. هاشم آقا رو  

 

 

 

 



 

خاطره از آقا مصطفی بگم. در مورد نماز اول وقت.ـ بابا من برم نماز بخونم برگردم. یادم بیار بعد از نماز برات یه   

 گفتم ـ قبول باشه. چشم

 ـ چشمت روشن و قبول حق باشه الهی.

 هاشم آقا به خانه رفت. ننه کنارم نشست. 

 ـ می خواد توصیه های آقا مصطفی رو برات تعریف کنه، همین که چند دقیقه پیش بهت گفتم. چون اولین چیزی که 

نه، دیگه تو نگو من برات تعریف کردم. باشه ننه؟ بذار نخوره تو ذوقش.به ذهنش اومده ای  

ننه جون خیلی دوستش داریدا چشم. گفتم ـخندیدم و   

م دوست داشته باشم ننه. این همه سال کنارم بوده، بد و خوبم رو دیده. با هم شاد بودیم، غم دیدیمه ننه لبخند زد و گفت ـ باید  

جنگیدیم، سوختیم و ساختیم. االنم که هر پنج تا بچه م سر و سامون گرفتن، بازم کنارمه. مگه یه آدم خندیدیم، باختیم، بردیم،   

 چی می خواد از زندگی؟ ننه، آدم دوست داشتنی رو باید دوست داشت. هاشم آقا هم از اون دوست داشتنی های روزگار خودشه.

د.مرده، مر  

 گفتم ـ خدا براتون نگهشون داره.

 ننه گفت ـ دروغ نگفتم اگر بگم ما با هم بزرگ شدیم. چه روزایی ننه، هی خدا شکرت. خودت صالح بنده هات رو بهتر از هر کس 

ننه خیلی وقت ها خدا رو شکر می کنم برای هاشم آقا، برای آقا مصطفی و بچه های دیگه. تقریباً هر روزم شده دعا. اگه می دونی.  

دونی چی میگم ننه؟ بپرسن چه آرزویی داری، می  

 گفتم ـ نمی دونم ننه جون. چه آرزویی؟

 ننه خندید و گفت ـ آرزو دارم خدا من رو زود تر از هاشم آقا ببره پیش خودش.

 گفتم ـ ننه جون، امروز کالً حرف رفتن زدین. دلمون گرفت به خدا.

ار دارم. تو برو خونه عزیز جان. نماز هاشم آقا هم ننه گفت ـ دلت نگیره ننه. همه رفتنی هستیم. من می رم آشپزخونه یه ذره ک  

 

 

 

 



 تا االن تموم شده.

 گفتم ـ خوب بذارید بیام کمکتون.

 ـ کمک نمی خوام ننه، برو بشین استراحت کن. امروز گردوندمت، خسته شدی.

نشستم و شروع کردم به خواندنننه به آشپزخانه رفت. در خانه را باز کردم و داخل شدم. هاشم آقا در حال سجده بود. گوشه ای   

ادامه داستان...   

 بالفاصله به گردان تخریب رفتم دیدم که برای شهدای عملیات عزاداری است. گفتم حتماً جواد هم شهید شده است. از یکی

وز به مرخصیاز بچه های تخریب پرسیدم که گفتند جواد سالم است و همین االن این جا بود. جواد را دیدم و ایشان بعد از دو ر  

 رفت. آن که همیشه به یاد برادر عزیز، جواد است.

 اردوگاه ) ل. هشت. ن( شوشتر

 چهارم اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و پنج

با خود گفتم مگر جواد قصه را پیدا نکرد؟ چه دلیلی«. در پی جواد» تیتر صفحه ی بعد توجه مرا به خود جلب کرد. نوشته بود   

ن را بنویسید. از فرصت پیش آمده استفاده کردم و نوشته را خواندم.دارد دوباره ای  

 بعد از عملیات پیروزمند والفجر هشت، ششم اسفند به مرخصی رفتم و بیست و دوم اسفند ماه سال شصت و پنج از مرخصی 

 برگشتم.

 در اردوگاه سی و یک عاشورا بودیم که در تاریخ بیست و ششم فرودین ماه سال شصت و پنج، با کادر گردان امام سجاد )ع( به 

 مرخصی رفتم. چهاردهم اردیبهشت ماه سال شصت و پنج برگشتیم. با لشکر عاشورا دو روز آن جا بودیم. من جواد را دیدم و 

ی آن روز به مدت بیست روز به مرخصی رفتند. ما نیز به لشکر نجف رفتیم. بعد از چندایشان یک شب پیش ما خوابیدند. فردا  

 روز گردان نیرو تحویل گرفت و سازماندهی شد. من، شعبان، ارشد؛ رسول زنجانی و دیگر برادران به یک گروهان افتادیم.

 بعد از چند ساعت تجهیز شدیم. چند روز آموزش فشرده دیدیم.

 

 

 

 

 



 

نبه بود، برای جواد خیلی دلم تنگ شده بود. فکر می کردم ایشان از مرخصی برگشته اند. صبح مرخصی گرفتم وروز پنج ش  

 به دزفول و از آن جا به اردوگاه عاشورا رفتم. ابتدا دژبانی اجازه ی ورود نمی داد و هوا خیلی گرم بود. با هزاران مکافات توانستم

اد را ببینم. به پرسنلی گردان تخریب رفتم و از یک برادر پاسداری، جواد را پرسیدم.داخل اردوگاه بروم تا برادر عزیز، جو  

 ایشان گفتند جواد نیامده است. چون روز قبل هواپیما های عراقی اردوگاه را بمباران کرده بودند.

حدودًا یک ساعت در آن جا نشستمبیستر ناراحت شده بودم. فکر کردم که به ایشان چیزی شده است و آن ها به من نمی گویند.   

 کریم بیات را پرسیدم. گفتند پایانی رفته استو یک نامه به جواد نوشتم و به آن ها دادم. خودم دوباره برگشتم.

 چون هوا خیلی گرم بود، ناهار را در دزفول خوردم و به سبز قبای دزفول رفتم. بعد از نماز کمی استراحت کردم. ساعت سه

. ساعت چهار به شوشتر رسیدم. از آن جا به اردوگاه خودمان یعنی لشکر هشت نجف رفتم. بعد به مقر گردانبه راه افتادم  

 حضرت امام سجاد )ع( رفتم. وقتی به نزدیکی گردان رسیدم، دیدم که چیزی دیده نمی شود. تمام چادر را جمع کرده بودند.

شدم و گفتم حتماً بچه ها به خط رفته اند.و کسی از بچه های گردان نبود. شوکه شدم، خیلی ناراحت   

 وقتی به چادر گردان رسیدم دیدم که چند نفر از تدارکات گردان با معاون گردان در آن جا هستند. از آن ها در مورد بچه ها 

رفتیم و چند روز پرسیدم که گفتند به اهواز رفته اند. من با معاون گردان برادر بروجردی و برادر پناهی با جیپ گردان به اهواز  

 در آن جا ماندیم. 

 دوازدهم خرداد ماه سال هزار و سیصد شصت و پنج کلیه کادر گردان را در یک اتاق جمع  کردند که برادر عباسی مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کردند.محور یک،  در مورد مأموریت و در رابطه با عملیات آینده صحبت کردند. فردای آن روز برادر عباسی برای نیرو صحبت   

 بعد از ظهر آن روز به مرخصی رفتیم و چون از برادر عزیز، جواد خبری نداشتم و به علت کمی مدت مرخصی که شش روز بود

 نتوانستم به عاشورا بروم. بین راه آوج ـ تاکستان یک نامه برای ایشان نوشتم. برادر گرامی ارشد جعفری به راننده اتوبوس گفت

به یک نفر دادیم که به جواد بدهند. ان شا اهلل که به دستشان می رسد. نگه دارد و نامه را آن جا  

 

هاشم آقا سجاده اش را جمع کرد، بلند شد و آن را در کمد گذاشت، سپس نشست و آرنجش را به بالشت های روی هم چیده شده 

 تکیه 

با سینی شربت وارد اتاق شد، سینی را  ننه دفتر را بستم و روی فرش گذاشتم. داد، لبخندی زد و بار دیگر خوش آمد گفت.  

و کنارش نشست.  گذاشتجلوی هاشم آقا   

 ـ خسته نباشی آقا، خدا قوت.

می گذشتسر کوچه از ـ سایت مستدام حاجیه خانم. چه بویی راه انداختی، هر کس  و گفت هاشم آقا با مهربانی نگاهش کرد  

احمد می گفت نشد یک بار از این جا رد بشم، بوی غذای حاج خانم نیاد.رد بو رو دنبال می کرد و به خونه ما می رسید. حاج   

برکت خدا هیچ وقت کم نمیاد. چرا تعارف نکردی؟ـ ننه گفت   

 رو به من کرد و گفت ـ ننه به یاد ندارم یک دفعه غذام کم اومده باشه، یه قابلمه کوچیکم بار بذارم، همه رو سیر می کنه. قربون

شرمنده م نکرده. برکتش برم. هیچ وقت  

 آقا هاشم شربت را سر کشید، سرش را به نشانه ی رضایت تکان داد.

 ـ دست شما درد نکنه. الهی از دنیا و آخرت هر چی می خوای نصیبت کنه.

 ننه اشاره ای به هاشم آقا کرد و سریع گفت ـ نصیبم کرده دیگه، چی بهتر از شما.

 

 

 

 

 



 

کردند. ننه بلند شد و سینی را برداشت تا به آشپزخانه ببرد. جلوی در ایستاد و نگاهم کرد.با لبخند و رضایت به یکدیگر نگاه   

اره.ذ نمی بالینـ نگاه به دعای خیرش نکن، دلش به جوابم خوشه ننه. یه روز نشنوه راحت سر به   

 همه خندیدیم، ننه از خانه بیرون رفت. هاشم آقا رو به من نشست.

؟ باید ببینم هنوز ازم راضیه یا نه؟جونبابا ـ بد کاری می کنم   

 ـ اگه راضی نبود چی؟

 ـ اون موقع تمام تالشم رو می کنم راضیش کنم. وقتی یک بار از یکی دل می بری، دفعه دوم هم می تونی. ذات آدم ها عوض 

حاال هر چقدر می خواد بگذره. نمیشه  

 ـ بله حق با شماست.

ده، اگه سوالی حرفی داری بگو بابا، تا ناهار آماده بشه جواب بدم.ـ شنیدم این حاج خانم حسابی اذیتت کر  

 پرسیدم ـ اگر خسته اید...

م را قطع کرد و گفت ـ ابداً، خستگی واسه دشمنه. مردم مگه خسته می شه بابا؟آقا هاشم حرف  

مصطفی بگید. مخالفت نکردید برای رفتنشون به جبهه؟ آقا ـ از پسرتون،  

د، نفس عمیقی کشید و به عکس های روی دیوار نگاه کرد.آقا هاشم جا به جا ش  

از اول، دروغ گفتم. اما پیش خودم می گفتم االن جوونه، دیده دوستاش میرن جبهه، اینم گفته  مبود راضیدلم  از ته ـ بگم  

د سال از شروع جنگ می خوام برم چن بسم اهلل و پاش رو کرده تو یه کفش که منم میرم. وقتی مصطفی گفتیا علی از تو مدد،   

رفتن و برنگشتن. یکی دستش رو جا گذاشت برگشت، یکی پاش رو. یکی چند تا ترکش با خودش آورد. اون گذشته بود، خیلی ها  

رفتیم دیدنش، حاال هر چقدر دور یا نزدیک، . هر کی از جبهه میومد میرو جا گذاشتاما نفسش  یکی همه چیش رو آورد  

رزمنده  و جانبازها رو. سخت بود بابا جان، کار هر کسی نبود. دل می خواست جبهه رفتن.  دیده بودموظیفمون بود بریم. زیاد   

 

 

 

 

 



 

به گمونم یکی  اد؟ به خیالم مصطفی هنوز بچه بود.از پسِ  اون همه داغ و مصیبت بر می، از کجا می دونستم این پسر خلفِ  من  

بود. تو این سن کله باد داره، روی حرف موندن سخته. به حاجیه خانم گفتمدو سال بود پشت لبش سبز و صداش دو رگه شده   

گرده. گفتم دلش به حال آقا ننش هم نسوزه، هوای این سر سبزی و طبیعت رو می کنه، هوای ، بر میبذار بره. بچه روستاست  

م سن و سال هاش بیشتر حالیش بود وپ و تانک چیه؟ با اینکه از هت فهمه گلوله و دوستاش، هوای باغ رو؛ گفتم این چه می  

بودم.  رزمنده ها حساب کرده ی اما بابا جان، من روی دیده هام از بقیه  

کنن.  می کرد بشنُفه ببینه چی اختالط همیشه وقتی رادیو از عملیات ها می گفت، این بچه گوشش رو تیز می  

ن داره. فردای قیامت چه رم اما تاوا ببین ننه، من نمیتا یه روز آقا مصطفی اومد پهلوش نشست گفت  مادرش باز راضی نشد،  

حضرت زینب نگاه کنی؟ حضرت زینب پر پر شدن هفتاد و دو تا از عزیزاش رو تاب آورد اون وقت  جوری میتونی توی چشمای  

. فراستکاگفت جنگ جنگ ایران و عراق نیست، جنگ بین اسالم و  تونی یه بچه در راه این مرز و خاک بدی؟ می تو نمی  

خونه این رزمنده و رفت. مصطفی رفت و من در به در،  االن وقت نشستن و تو خونه موندن نیست. با این حرف ها راضیمون کرد  

جبهه بدونم. تو همین دید و بازدید ها به من اطمینان دادن که تا آموزشی نگذرونه برو، خونه اون رزمنده برو که از احواالت  

م اکردم بچه  مصطفی در امن و امانه و ده ها کیلومتر از توپ و تانک دوره. یکم آروم بودم، خیال میفرستنش خط مقدم و  نمی  

قضیه براش خیلی جدی تر از خیال خامی ِ که تو ذهن من و مادرشاز چند تا مرخصی که اومد، فهمیدیم از خطر دوره. بعد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

بچه ما بود و چشم مصطفی به دهن امام خمینی.  گردان به دهنمی گذشت. معاون گردان شده بود، حاال چشم یه   

 بهت گفتن چه جوری به فکر رفتن افتاد؟

 ـ دبیرستان زنجان و آشنایی با چند نفر از انقالبی ها؟

امام کیه و  ی؟هاشم آقا پایش را دراز کرد و فوراً جمع کرد و گفت ـ تازه انقالب شده بود، این بچه پر از سوال بود، انقالب یعنی چ  

شد و  می پیچیده تردادیم، اما این بچه سواالش روز به روز  ه چی بشه و این صحبت ها. به اندازه سوادمون جواب میرقرا  

کرد. خدا شاهده هر چی بلد بودیم می گفتیم. سواد دست و پا شکسته ما، راضیش نمی چهار کالس  

کرد؟ ـ چه سوال هایی می  

که نه کسی با من مطرح کرده چیزاییفتگو و فالن و بهمان جواب نداده؟ نن؟ چرا دموکراسی و گک ـ چرا دو تا کشور جنگ می  

 بود، نه اجازه ش رو ازم گرفته بود.

قا جدی صحبت می کند، اما وقتی خندید متوجه شوخی اش شدم و خندیدم.آاولش فکر کردم هاشم   

برادرم زنجان زندگی می کرد، مصطفی جونم برات بگه بابا، ی بگم. پرسید، می تونستم چیز و میر ـ واهلل، باز اگر یکی نظر من  

وقتی رفت جبهه، یه دفعه اومد اگه خدا قسمتش کنه، بره دانشگاه و دکتر بشه. تا درسش رو بخونه و هم رفت دبیرستان شریعتی  

پرسیدم مگه جبهه نبودی؟ گفت جبهه از هزار تا دانشگاه، دانشگاه تره. گفتم  .گفت آقا باالخره منم رفتم دانشگاهمرخصی و   

شازندگی باشه، هر ثانیه و هر روزش پر از درس زندگیه، برای کسی که در پی دانش  نه، گفت من رو دست انداختی؟ یعنی چی؟  

 نعمته. یه متنی هم اون موقع ها نوشت برام، صبر کن بیارم خودت بخون بابا.

اقا بلند شد و به سمت کمد رفت. بعد از زیر و رو کردن وسایل، دفتر کهنه ای را بیرون آورد. ورقش زد و بوئید. هاشم  

 

 

 

 

 

 

 



 

مصطفی رو میدن. آقا ـ این برگه ها بوی  

 دفتر را از او گرفتم، هاشم آقا سر جایش نشست.

«در دانشگاه ِ جبهه » . باالش هم با رنگ قرمز نوشته: ، چه جوون هایی که نرفتن زیر خاک. اواسط دفترهبی مروت روزگار ایـ   

 دفتر را ورق زدم تا به نوشته ی مورد نظر هاشم آقا رسیدم، در وسط دفتر با خودکار قرمز و خط خوش نوشته شده بود...

 در دانشگاه جبهه

 جبهه دانشگاه است، جبهه محل خود سازی است. جبهه محل انسان شدن است. درس های این دانشگاه متعالی است. 

ی نظیر که قلمش رگبار مسلسل ها و خمپاره ها، مرکبش خون پاکبازان و از خود گذشتگان، ب در این دانشگاه  

یت تشیع، یادآورش رهروان خط سرخ شهادت، معلمانش، کاغذش خاک کربالهای ایران، حافظه اش تاریخ خونبار و سراسر مظلوم  

حسین)ع( پسر فاطمه ی زهرا )س( است. سرور آزادگان ساالر شهیدان،  

درجه ی عالی شهادت نائل می گرددوقتی که دانشجویی به   

بدن جدا گشته و دست و پایش هر کدام به یک سمت پرت گشته، هم کالسی هایش با قلبی سوزان در حالی که سرش از   

 اما حسرت بار به درگاه خدا ناله می کنند و می گویند:

« انا اهلل و انا الیه راجعون»  

 خوشا به سعادت او که خدا خیلی دوستش داشت.

می بریم. ما هم یک روزی توفیق یافتیم که وارد دانشگاه دیگریخدایا، بارالها، پروردگارا ما نیز در این آرزو به سر   

 گردیم و آن خط اول جبهه بود. 

 آری دانشگاهی که نظیرش را در هیچ کجای دنیا نمیتوان پیدا کرد.

 دانشجویانش از اقصی نقاط مملکت، پیر و جوان ترک و فارس، عرب و عجم به آن جا آمده اندو 

و محاسن برف گونشان و چهره ی نورانی شان که یاد آور حبیب ابن مظاهر در کربالی حسین اند. پیرمردانی با هشت سر عائله  

 

 

 

 



 

 حاالت و نگاه هایشان، بازگو کننده ی عمیق ترین مفاهیم عرفانی و سکوتشان، سکوت سالکان در راه حق.

یچ لذتی نمی تواند جایگزینش گردد.دانشگاهی که در آن هر کس به اندازه ی ظرف وجودش بهره می گیرد. بهره ای که ه  

 به جرات باید بگویم دیدن الاقل یک دوره در این دانشگاه، برای خود سازی انسان بر همگان بسیار بسیار الزم است.

 زیرا در این دانشگاه بسیاری از مسائل را می توان یافت، با چشم دید و عالی ترین درس توحید و خدا شناسی را آموخت.

چنان است که انسان ره صد ساله را یک شبه طی می کند.این جا آن   

«تا خدا نخواهد هیچ اتفاقی نمی افتد»با تمام وجودش می بیند و می خواند   

 عالی ترین نمره در این دانشگاه، نمره ی شهادت است که هر کس به بهترین وجه توانسته باشد، دروسش را بگذراند می تواند

جا کسب کند. از این رو رقابت عجیبی در سبقت گیری برای کسب آن نمره وجود دارد.عالی ترین نمره را در این   

خود را خالص تر و بی ریا تر کند و خود را از هر گونه آلودگی و زشتی رها سازد.کس سعی می کند که هر   

 از آلودگی که سخن می گوییم در آن جا مفهوم دیگری دارد.

ه صرفا از ذهن میگذرد و عموماً در محل نمی تواند موثر گردد.و آن بیشتر وسوسه های شیطانی است ک  

 زیرا آنان دیگر دوستان خدا شده اند.

 گفتن ها و شنیدن هایشان، گفت و شنیدی خدایی گشته است و در نتیجه از خطا به دور هستند.

ه نور و صفا داده اند.این چند جمله درباره ی جبهه و دانشگاه، رزمنده گان، عارفان و بسیجیان بود که به جبه  

 هشتم اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و چهار

 

 نوشته که به اتمام رسید دفتر را بستم و مقابل هاشم آقا گذاشتم.

 

 

 

 

 

 



 

ندازیم گردنش. ا م بشنوم. هر آدم با سوادی که بیاد این جا، منو ننه زحمت بی سوادیمون رو میه ـ بخون بابا، بلند بخون من  

تو این سال ها این دست نوشته های آقا مصطفی رو خوندن برامون که نصفشون رو حفظ شدیم.انقدر   

ید.تفـ ببخشید عمو جان، قبل از ناهار این مسائل مطرح شد. نمی خواستم یاد گذشته بی  

روز و آخرین حرف هر  وقت نگذشته تا بخواد از یادمون بره. اولین حرف هر ـ گذشته برای ما هیچ و گفت هاشم اقا میان حرفم آمد  

مون کرده که هرچی بگم بلند شب من و حاجیه خانم از آقا مصطفی ست بابا. تو این سال ها، انقدر برامون افتخار آورده و سر  

که من چه خوبی از خداوند اینه  تمومی نداره. کاش خدا به همه پدر مادرا بچه ای مثل آقا مصطفی بده، تو این سال ها تنها سوالم  

جوری سرم جلوی خلق اهلل باال شد. افتخار کمی نیست بابا، این دفتر برای سال شصت و چهار  حق چه کسی کردم که ایندر   

رفته بودیم خونه برادرم تو زنجان، مصطفی و پسرعموش رفتن بیرون و وقتی برگشتن این دستش بود.  هم ایناست. با  

این دفتر چیه دستت؟ گفت آقا، تو خیابون پایین یه پیرمردی دکان باز تابستون بود، درس و مدرسه نداشت، گفتم مصطفی پسر   

دیدم مشتری نداره منم چیزی الزم نداشتم، این دفتر رو ازش خریدم دست خالی نره خونه. یه همچین پسری خدا بهم داده، کرده  

 بابا، جز خوبی چیزی ازش تو یاد ندارم. وقتی تنها میشم خیلی تو گذشته می چرخم و دنبال یه خاطره تلخ، یه خرابکاری یا 

شاهده پیدا نمی کنم.شیطنت و بچگی از این بچه می گردم، خدا   

اش رو خوندی دیدی، از اول مردی بود واسه خودش، تا تونست دست گرفت و مشکل جماعتی رو حل کرد. دیگه خودت نوشته ه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دامنش سبز شد. درس خوان بود، باعث رنجشِ  خاطر یک نفر تو دنیای به این بزرگی نشد. سال چهل و سه بود حاجیه خانم  

سر اومد  اون زمان همه دوست داشتن بچه شون پسر بشه، خدا عالمه چرا؟ خبر به گوش آقام )بابام( که رسید، با نقل و نبات  

مبادا از خدا بخوایید بچه پسر و ننه گفت   بچه تون پسره، آقام ناراحت شد رو به مناهلل ننه، یکی تو جمع گفت ان شا سالمتی  

برای خدا تعیین تکلیف نکنید، دختر و پسر هر دو آفریده خدا هستن. بشه؛   

و فرزند نا صالح به قعر. راست می گفت خدا بره  پدر مادر رو به اوج می به جانب دعا کنید فرزند صالح عنایت کنه که فرزند صالح  

نالن و به حال و روزم  طوری از بچه هاشون می م تو کوچه یا مسجد،د های هم سن و سال خودم جمع میشیبیامرز، با پیرمر  

کشن خدا میدونه.  آه می  

  ابا از خدا پنهون نیست، از شمابودن. فخر فروختن آفته، اما بمصطفی  آقا فتن کاش بچه های ما هم مثلهزار دفعه جلو روم گ

تک تک اعضای بدنم یکی میشن و کیف می کنه. چون اونمب میشه و فوری میام به ننه می گم. هم پنهون نباشه قند تو دلم آ  

ارو شکر می کنن برای داشتن آقا مصطفی.خد  

یک دفتر را ورق زدم، در اولین خط م،نگاه کردقا دفتر را به من داد و خواست یکی از نوشته ها را برایش بخوانم. به دفتر آهاشم   

نوشته بود: صفحه  

«نامه ای به رزمنده»   

 ما، در ره دین خدا از جان گذشتیم

 این جمله را بر صفحه گیتی نوشتیم

 پیروز اسالم است، جاوید قران

 ما با خمینی بستیم پیمان

 تکبیر گویان می رویم در جبهه جنگ

ننگدوریم در این زندگی از ذلت و   

 پیروز اسالم است، جاوید قران

 ما با خمینی بستیم پیمان

 

 



«اهلل اکبر»باشد شعار ما همه   

 با خون حمایت می کنیم از دین و کشور

 پیروز اسالم است، جاوید قران

 ما با خمینی بستیم پیمان

 در هر زمان باشد شعار هر مسلمان

 آزادگی در پرتو اسالم و قران

است قرانپیروز است اسالم، جاوید   

 ما با خمینی بستیم پیمان

 ای کاش من به جای این نامه بودم و هم اکنون دست های پر قدرت تو را می بوسیدم. ای کاش من هم به اندازه این کاغذ 

به روی تو قرار بگیرم، چهره ی مردانه ات را که گرد و غبار سنگر آن را پوشانده است را تماشا کنم. داشتم که رو پاره سعادت  

 ای کاش می توانستم پیش تو باشم تا سپر بالی تو گردم و گلوله های دشمن را به جان بخرم تا جان تو به سالمت باشد و به 

ادامه دهی.نبردت   

«و سارِعوا اِلی مغفره من ربکم و جنه عرض ها و السموات و االرض اعدت للمتقین»   

رزش پروردگار خود و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است و برایبر یکدیگر سبقت بگیرید و بشتابید برای رسیدن به آم»   

«پرهیزکاران آماده شده است  

 آل عمران آیه صد و سی و سه

 درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی و مردم شهید پرور ایران که هر روز و هر ساعت شهیدانی به اسالم و انقالب اسالمی

استوار تر، قلبشان پر تحرک تر، اراده شان استوار تر و کینه شان نسبت به ظلم و ستم شرق و غرب بیشترهدیه می کنند. ایمانشان   

 می شود. سالم گرم به سربازان کوچک که به پیروی از علی اصغر )ع( و سکینه امام حسین )ع( قلب هایشان پر از مهر و محبت به 

 اسالم، قران و پاسداران انقالب می باشد. 

ه حال پدران و مادرانی که چنین فرزندانی تربیت می کنند و به جامعه تحویل می دهند.خوشا ب  

 

 

 



 

 هاشم آقا دستی به چشم های ت ر ش کشید و زیر لب گفت ـ احسنت، احسنت بهت بابا. حقیقتاً خوشا به حال ما که پسری 

 مثل تو داریم.

ل از رفتن آقا مصطفی به جبهه ست. عالقه ی خاص و عجیبی به سپس رو به من کرد و گفت ـ دیدی بابا، این نوشته برای قب  

خمینی داشت. احترام ویژه ای هم به تمام رزمنده ها، شهدا، جانباز و خانواده هاشون داشت.نظام و آقامون امام   

شست. عطر ننه سرفه کنان با سینی بزرگی که روی سرش گذاشته بود، وارد اتاق شد. سینی را روی زمین گذاشت و کنارش ن  

 خوش غذای ننه خانه را پر کرد. 

 همان طور که سفره را پهن می کرد گفت ـ ببخش ننه دیر کردم، همیشه اول غذای همسایه رو میدم، بعد خودمون میخوریم. چند

د. به شما هم سالم رسوند هاشم آقا.دقیقه ای اونجا معطل شدم تا بیا  

ک کند و در همان حال گفت ـ سالمت باشه.هاشم آقا گوشه ی سفره را گرفت تا به ننه کم  

دید؟ البته اگر... تونم بپرسم چرا گفتید همیشه اول غذای اونو می پرسیدم ـ همسایه تون؟ می  

. هر سوالی دوست داشتی بپرس. این همسایه ما خانمش چند سالیه بهننه حرفم را قطع کرد ـ عه، ننه جان اینجوری نگو  

 رحمت خدا رفته. کس و کاری هم نداره، اجاقشون کور بود. اون زمان دوا و دکترم نبود برن درمان کنن خودشون رو. االن بیست 

 سی سالی میشه همسایه ایم. آدم های خیلی خوبی هستن، چقدر با خانمِش نون پختیم، ماست زدیم، تره چیدیم و اینور و اونور

دوممون برنامه داره و خدا عالمه چه برنامه ای برای ما چیده. سرت رو درد نیارم، از وقتی خانمشرفتیم. روزگاره دیگه، برای هر ک  

ریم اون جا، یا اون میاد این جا.  بریم. البته خیلی وقت ها یا ما می فوت شد از غذای خودمون هر چی باشه، یه سهم براش می  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ننه دور هم عمرمون رو میگذرونیم. می کنیم، حرف می زنیم، خالصهگذشته  یاد ایام  

 پرسیدم ـ چرا االن نیومد؟

نشست گفت ـ موذبه، کسی خونمون باشه نمیاد.  هاشم آقا همان طور که کنار سفره می  

 ننه مشغول کشیدن برنج در بشقاب ها شد، چیزی که از بدو ورودم به منزل ننه و آقا هاشم بر جانم نشست، سادگی و صمیمیتی 

رفتار و کالمشان، حتی اسباب منزلشان موج می زد و هر تازه واردی را مجذوب خویش میکرد.  در این جا خبری از بود که در   

 تجمالت نبود، ظرف ها از همیشه رنگی تر اما ساده و به حد نیاز. اشرافی نبودند، همان گونه بی آالیش و چون روح و روان پاکشان

می کردند. ننه حتی در بطری های آب و ظرف های گوناگون دور ریختنی گل کاشته بود و بهو تا پای جان از میهمانانشان پذیرایی   

،حدی مدهوش زیبایی گل ها بودم که دیر متوجه گلدان های ساده شان شدم. چیزی که به هیچ عنوان احساس نمی کردم  

ز خردسالی، در آغوششان قد کشیده و بزرگ شده گویی ارا که فقط چند ساعت از آشنایی ما گذشته بود اما چ .با آن ها بودغریبگی 

 بودم.

بیا سر سفره، کم ما رو زیاد حساب کن.جون ـ بابا   

 ـ اختیار دارید عمو جان، ببخشید که زحمت دادم.

جا رسونده. هر بنده ای هر جای  هم این ننه قابلمه را به گوشه ای گذاشت و گفت ـ روزی رسون خداست، روزی امروز تو  

مون بنده اون باالیی هستیم و خدا رو ه سر سفره خداست ننه، ما کی باشیم که بتونیم روزی یه نفر رو بدیم؟ هماشه، دنیا که ب  

 شکر چند برابر بیشتر از اندازه و پیمونه ما آدم ها برکت داده به این زمین و به عزت و جاللش شکر که نعمت هاش تمومی نداره

م. اکنه امروز اومدی این جا، انگار بچه ی خودم اومده خونه بخور ننه، از دهن میفته. خدا حفظت   

 

 

 

 

 

 

 



 

ـ خدا شما رو برای ما حفظ کنه ننه جون.گفتم   

 چند قاشقی که خوردیم ننه گفت ـ ببین ننه، من اهل تعارف نیستم. این غذا هم پخته شده که بخوریم، مدیونی اگه تعارف 

 کنی، فکر کن خونه خودته.

کرد ـ فکر نه، مطمئن باش خونه خودته بابا. در ِخونه ما به روی همه بازه و تا هر زمان بخوان می تونن بمونن. شماهاشم آقا اضافه   

 هم که واسه آقا مصطفی اومدی، احترامت واجب تره.

 

که تشت بزرگی بعد از اینکه غذا خوش طعم ننه تمام شد، به او کمک کردم تا سفره را جمع کنیم. به حیاط رفتیم و ننه را دیدم   

 زیر درخت گردو گذاشته و شلنگ آب را به داخلش گذاشته. نزدیکش رفتم و متعجب نگاهش کردم.

 ـ ننه جون ظرف ها رو این جا میشوری؟

ف ها را استکاج می کشید گفت...ننه خندید و همان طور که ظر  

دونی چرا؟ جوری ظرف ها تمیز تر میشن. می این ـ آره ننه. بچه ها برام سینک وصل کردن اما اون جوری راحت نیستم.  

 به نشانه منفی سرم را تکان دادم.

جوری میشینی، فکر می کنی و کلی وقت  تر تموم کنی بری بشینی. اما این دو متر جا وایمیستی، عجله داری زود یـ سر پا تو  

داری، واسه همین به خیالم تمیز تر میشن ظرف ها. اضافه  

ها را میشست و من آب می کشیدم و به خاطرات ننه گوش می دادم.کنارش نشستم، ننه ظرف   

طور ـ حسابش از دستم در رفته، خدا میدونه تو چند تا چشمه ظرف شستم. االن به لطف خدا امکانات زیاده ننه، اون زمان این  

یر و جوون، هر روز ظرف و ظروف داشت، تقصیر نداشتن، کهنه نوزاد، لباس پ ای روستا رو ماتم بر میه زمستون نیومده زن .نبود  

فکر کن برف اومده تا زانو، مجبوری بری چشمه رخت چرک بشوری. مصیبتی بود، به حرف آسونه اما فقط هم . و پخت غذا  

 

 

 

 

 



 

فهمن چی کشیدیم. مینسل های من   

؟دـ چرا االن از امکانات استفاده نمی کنی  

.نه بلدشیم، نه باهاش حالمون خوبه. خدا خیر بده همه تحصیل کرده ها رو ـ این چیزا برای جوون هایی مثل تو خوبه ننه، ما  

سازن و عمرشون رو همه ی اونایی که واسه آباد کردن مملکت زحمت می کِشن. واسه راحت کردن کار مردم این وسیله ها رو می  

. ظرف غذای من و هاشم آقا و این اهلل ارن پای رشد مردم. خدا حافظشون باشه، از هر سیاهی و پلیدی به دور باشن ان شاذمی  

شم. ما واسه دشت و باغ و بوستانیم، خونه نشستن گیره، انگار خفه می همسایه پدر آمرزیده ما زیاد نمیشه. منم تو خونه دلم می  

 به ما نیومده ننه. ایرجم...

 ننه حرفش را خورد، چند لحظه مکث کرد و خندید.

ایرجم همون مصطفی ست؟ حواس ندارم من.دونی  ـ ننه از صبح میگم ایرج، می  

 ـ آره ننه جون، آقا تورج گفتن.

جا به بعدش واسه این مرز و بومه، واسه آقا خمینی، واسه جبهه و رزمنده ها، و از اون دامن من بود ایرج بود، مصطفی شدنـ تا تو   

اشون، ه واسه همه ما. ننه باید درس گرفت از زندگی شهدا و جانباز ها. همه اونایی که رفتن جبهه و با ظلم جنگیدن، افتخار شدن   

 باید دونست رسالت مصطفی و امثال مصطفی چی بود که از جونشون گذشتن. چی میشه یه پسر بیست ساله که باید به فکر آینده

ه، خدا شاهده ننه،و تشکیل خانواده باشه، خودش رو فدا می کنه برای آدم هایی که اصال نمی شناسه. برای فردایی که کسی ندید  

مصطفی یه جوری این روز ها رو تعریف می کرد انگار یه توک پا اومده بود آینده روآقا   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دیده بود و برگشته بود واسه ما تعریف کنه.   

 پرسیدم ـ میشه بگید چی می گفتن؟

 ننه همان طور که دست هایش را آب می کشید گفت ـ مصطفی کال بچه آرومی بود ننه، کم حرف میزد. همیشه می گفت 

 کم گوی و گزیده گوی چون دُر                 تا ز اندک تو جهان شود پُر

بچه خیلی باهوش بود.  ننه دستش را به قلبش زد ـ اما ننه، هر چی گفته این جاست. مو به موی حرف هاش رو یادمه. این  

هلل زیارت کربال نصیبت بشه.ا ظرف ها را برداشت و بلند شد، خندید و رو به من گفت ـ دستت درد نکنه ننه، ان شا  

 ـ خواهش می کنم، دست شما درد نکنه انقدر زحمت کشیدید از صبح.

یکم دیگه بازم میره باغ. ـ بریم داخل، هاشم اقا االن چُرت بعد از ناهارش رو زده. بریم چای بیارم که  

از سماور طالیی رنگ  ، چند استکان برداشت و با هم به ایوان رفتیم.با ننه به آشپزخانه رفتیم، ظرف ها را گوشه ای گذاشت  

عشق پیدا بود، سطحی ترین کار ها را به هاشم آقا رفت. در تک تک کار هایش، زیبایش، سه استکان چای ریخت و به استقبال  

 قدری با جزئیات انجام می داد که دل هر بیننده ای را می برد و مجذوب خود می کرد. به هر نکته ای که از چشم عوام دور 

 می ماند، توجه ویژه داشت. 

کار هایش را می کرد و حرفی نمی زد تا نتیجه کار هایش از طرف او سخن بگویند و ثمره یک عمر فداکاری و صبوریدر سکوت   

گفته خود گرفته بود. هر چند که برای بانویی این چنین قوی و با پشتکار، هر مزدی کم است.اش را به   

 با ننه به اتاق رفتیم، هاشم آقا به محض دیدن ما از جا بلند شد و پس از نشستن ما نشست، این که به کوچیک تر از خودش این

 

 

 

 

 

 

 

 



  

نوشیدن چای هاشم آقا لب به سخن گشود. چنین احترام می گذاشت، عجیب به جان می نشست. پس از  

 ـ بابا، من کال پیگیر آب و توشه نبودم، تابستون ها طارم خیلی گرم میشه، از وقتی یادم میاد همیشه آفتابش سوزان بوده و هست.

اجیه خانم داشت و از ح آقا مصطفی بچه تر که بود، هر بار چشم باز می کرد و می دید من رفتم سر زمین، یه بطری آب بر می  

هم بخوریم. ومد هر جا بودم پیدام می کرد تا صبحونه رو باا و خودش و بالفاصله می خواست بار و بندیل ببنده واسه من می  

گفت تو خسته ای آقا، باید به خودت برسی  شنید. می گفتم پسر جان، من خونه صبحونه خوردم، اصال  نمی اوایل هرچی می  

درخت هارو جمعخشک روز رو کنم، آقا مصطفی هیزم و شاخه و برگ  باشی. تا من نصف کار های اونکار کردن داشته  تا جون  

اورد. بابا هیچ چای تا حاال مزه اون چای های آقا مصطفی رو  به راه می کرد و عرقم خشک نشده، چای میمی کرد و آتیش   

 نداده و نمیده.

 ننه میان صحبت هاشم آقا آمد

کرد بچه.ـ بگو چقدر کمکت می   

هر لحظه در خیالشان به حظاتی هر دو به خود آمدند. هاشم آقا لبخندی زد و به فکر فرو رفت. ننه خیره به او ماند تا پس از ل  

به زمان حال بر کردند و پس از مرور آن خاطره،  گذشته ها سفر می کردند. در سفر زمان، هر کجا که می خواستند مکث می  

گشتند. لبخندی می زدند و طوری رفتار می کردند که گویی تمام حواسشان این جا بوده و گریزی به روز های رفته نزدند.  می  

یاد اولین  حالشان عجیب بود، با استکان چای یا توت خشک شده، حتی با دیوار اتاق ها یا زمینی که اکنون سبزی کاری شده  

 فرزندشان مصطفی می افتادند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ـ قربون دستت حاجیه خانم. و گفت هاشم آقا چای را در سینی گذاشت  

 ننه لبخند زد ـ نوش جونت. بازم بیارم؟

 هاشم آقا گفت ـ نیکی و پرسش؟

 ننه بلند شد و سینی را برداشت و به سمت سماورش راه افتاد.

اه نبوده باشه. خدا بیامرز مادرش هم اینجوریهاشم آقا گفت ـ چهل پنجاه ساله عروسی کردیم، یادم نمیاد یک بار ننه چایش به ر  

 بود. اونم زحمت آقا مصطفی رو زیاد کشید. آخه دبستانش رو پیش مادربزرگش تو روستای ارشت می موند.

 گفتم ـ بله ننه تعریف کردن، روحشون شاد. خدا بیامرزدشون.

گرفت تو کار ها. اصرار کرد بگم این گل پسرش چقدر دستم رو میهلل. دیگه ننه  ـ خدا همه رفتگان و ما مونده ها رو بیامرزه ان شا  

رفت باغ. گلستون کرده بود همه جا رو. جا نبود اما هر وقت بود کمک حالم میشد. روز هایی که من نبودم هم می با اینکه زیاد این  

تی یه سنگ ریزه تو باغ بمونه. همه اشت حگذ ومد دعا به جونش می کرد. بابا میگم گلستون، واقعا گلستون ها. نمیا هرکی می  

گفتن سرش تو حساب و کتابه.  موندن، معلماش می کرد. مردم انگشت به دهن می رو با یه نظم خاصی ه رس می اه درخت  

گیره. چابک بود، یه تنه کار سه نفر رو می کرد. با اینکه جثه ریزی داشت، اما تو گفتن بیشتر و زود تر از بقیه مباحث رو می می  

  کسی حریفش نمی شد. کار

 پرسیدم ـ عمو جان چند دفعه شما و ننه جان فرمودید آقا مصطفی زیاد پیشتون نموند. چطور؟

 هاشم آقا جا به جا شد، نفس عمیقی کشید.

ورد سر زمین و چای آ ـ اره بابا، آقا مصطفی تا شش هفت سالگی ور دل ما بود، همون موقع هایی که می گفتم صبحونه می  

رفته دو روز در هفته می دیدمیش. همروی ما  جا بود. بعدش رفت روستای مادریش درس بخونه، صبح تا شب اون اشت.گذمی   

 

 

 

 

 

 



 

ومد کمکِ ما. خونه نشستن تو کارش نبود. درسش هم که عالی بود شکر خدا. همه معلماش راضی بودن ا می همون دو روز هم  

رفت شریعتی زنجان، االن ز هم ندیدیمش درست و حسابی. برای دبیرستان هم راهنمایی رفت چورزق درس خوند و باازش.   

دونم هست یا نه، اما اون دوران دبیرستان خوبی بود. کلی آدم حسابی تحویل جامعه داد. نمی  

بود شک ندارمومد طارم. رفت و آمد سخت بود، اگه مثل االن ا دیگه موقعی که رفت زنجان یا خونه عموش بود یا خوابگاه و کم می  

جا رو خیلی دوست داشت، همه دوستاش اهل این روستا بودن. بعد هم که نزدیک بیست ومد جیا. اینا خودش هر روز پامیشد می  

کرد سمت جبهه. گردسالش شد و از دبیرستان   

 هاشم آقا خندید، به پایش زد. در همین فاصله ننه با سینی چای برگشت و کنار هاشم آقا نشست.

ا ادامه داد هاشم آق  

 ـ وقتی داشتم راهی جبهش می کردم برای اولین بار، موقع خداحافظی ازم عذرخواهی می کرد که نمیتونه کمک حالم باشه تو

بعد از چند  البته اول اول که بدون این که به ما بگه رفته بود اسم نوشته بود. کار های کشاورزی. آخه بابا فصل کار بود که رفت.  

 بار رفتن و اومدن، اخالقش به کل تغییر کرد. 

 پرسیدم ـ چطور شد یعنی؟

ومد مرخصی، ا دیدم. هر دفعه می ننه گفت ـ خوب بود، عالی شد. اما بچه م غصه هاش زیاد بود. قبلش شاد تر بود، اشکش رو نمی  

استم اذیتش کنم چون هاشم آقا تعریفخو ومد. منم نمیا خوابید سر و صدا می نصفه شب ها، از تو اتاقی که مصطفی توش می  

زنن. منم به پ رِش نمی خوردم.  ود که این رزمنده های طفل معصوم چه صحنه های بدی رو تحمل می کنن و دم نمیکرده ب  

  روز میاد مرخصی آرامش داشته باشه.این مادر مرده کلی غم و غصه تحمل می کنه. دو  می گفتم

 

 

 

 

 

 

 



 

تو دشت و دمن بود بتونه از پس اون قدر  خانواده بوده یا پیش که همیشه تو خونه و ی کردیم مصطفیکدوم فکر نم ننه ما هیچ  

ومد زود تر دلش تنگ می شدا گرده اما رفته رفته هر دفعه می کردیم بر می میر و خون و خونریزی بر بیاد. خیال کشت و کشتا  

ما هم پسغومی. و نه نه نامه ای نه پیغوم  ،خبری ازش نبودهیچ گشت. چند بار  برای حال و هوای جبهه و فوری بر می  

شوهرم. اون جا با خانمش رفتیم پیش اتوبوس هایی که دل مادر کم طاقته، شال و کاله کردم رفتم زنجان خونه برادر نگران بودیم  

ی از هم رزم های آقا مصطفی رو بگیریم. خالصه به هر سختی بود، یک اوردن تا سراغ مصطفی رو ازشون رزمنده ها رو از جبهه می  

شده. گفتم فرمانده شده؟  گروهان سرش شلوغه و فرمانده  گفت مصطفی دیم. ازش پرسیدم چرا مصطفی نمی آد.پیدا کر  

 فرمانده کجا؟ چطور انقدر بی خبر؟ هم رزمش گفت قبالً مثل اینکه فرمانده تیم بوده، االن شده فرمانده گروهان. ننه منم که

دونستم تیم چیه گروهان چیه؟ اصال نمی  

 هاشم آقا گفت ـ چند سال بعد یکی از هم رزم هاش اومد خونمون، اون واسه ما یکم از کار های مصطفی تعریف کرد بابا، وگرنه

تخودش اصالً و ابداً، الم تا کام حرف نمی زد. یه دفعه پسر کوچیکم، برادر ایرج، ازش پرسید از جبهه چه خبر؟ اینم به شوخی گف  

 اگه جرات داری خودت برو ببین چه خبره. 

 ننه و هاشم آقا خندیدند و بهم نگاه کردند.

 گفتم ـ ننه جان نگفتید نصف شب صدای چی بود؟

 ننه روسری اش را باز کرد و بار دیگر محکم تر گره زد.

گردم. گفتم مادر من تو رو اصال  می گفتم. یه دفعه که اومده بود مرخصی، دو روز نکشیده گفت من بر ـ حواس ندارم ننه، آره می  

تونم بمونم.  خوای برگردی آخه؟ گفت دلم طاقت نمیاره، دیگه این جا نمی ندیدم، چرا به این زودی می  

 

 

 

 

 

 

 



 

نخونده بره پایگاه تا برگرده جبهه. اون شب تا صبح پلک روی هم نذاشتم، فکر این که دوباره کی  خروس خالصه قرار شد فردا  

.اشت خواب به چشمام بیادگذ ببینم نمیمصطفی رو آقا تونم  می  

دفعه بعد یک روزه میاد و  می گفتم ومد مرخصی کمتر از دفعه قبل می موند. اون بار دو روز موند، با خودما آخه هر دفعه می  

ده. دلتنگی هام شروع شد.بعد دیگه اصال نمیاد که بخواد برگر دفعه هایاز گرده،  بر می  

بود، گفتم حاال که پسر دسته گلم خوابیده، برم تو خواب یه دل سیر نگاهش کنم برای وقت های دوری. به پشت درنصف شب   

 رسیدم و سر و صدای همیشگی رو شنیدم. گوشم رو چسبوندم به در دیدم داره نماز میخونه و های های گریه می کنه. چند دقیقه

. بلند شدم رفتم تو اتاق، ننه خدا شاهده انقدر غرق عبادت بود که اصال متوجه همون جا وایستادم، دیدم گریه هاش تمومی نداره  

 حضور من نشد. یه گوشه نشستم نگاهش کردم. پیش خودم گفتم این بچه االن از دست میره. رفتم دستم رو گذاشتم روی 

یزی نگفت. چ تا به خودش اومد اشک هاش رو پاک کرد و شونه هاش گفتم ننه، واسه چی گریه می کنی؟  

 

 ننه بغض کرد، احمد آقا نفس عمیقی کشید و ننه را نگاه کرد.

 ننه ادامه داد ـ پرسیدم ننه چیزی شده؟ خبطی کردی؟ دردت چیه؟ جون به سر شدم. گفت با خدا درد و دل می کنم، چیزی 

گرفتمش، ننه هر بار آش  زیر نظر میومد مرخصی ا نشده. یکم حرف زدیم و خیالم رو راحت کرد از خودش. بعد از اون هر بار می  

می کرد و برای همه از خدا طلب مغفرت می کرد. برای  هر شب برای نماز شب بیدار می شد. هق هقهمون بود و کاسه همون.   

به حال کسی یک بارتو زندگیم رزمنده های اسالم طلب پیروزی می کرد. برای گناه های نکردش از خدا عذر خواهی می کرد. اگه   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

، آدم می زد ش بوده و هست. ننه یه جوری با خدا حرف اواسه عبادت های شبانه  غبطه خورده باشم، اون یک بار به حال ایرج  

ش با خدا خوب و صمیمی ااحساس می کرد  استغفراهلل، خدا اومده تو اتاقش و داره رو در رو صحبت می کنه. انقدری رابطه   

دونم از کجا بگم و از کجا نه. راستش رو بخوای، وقتی  دونم چی بگم ننه. نمی هی روزگار، نمیبود که حد و حساب نداشت.   

خاطرخواه دختری تو در و همسایه شده. دیدمش، خیال می کردم تو اون حال می  

 پرسیدم ـ ازش نپرسیدید؟

و قلبش نیست. بهش چند تا دختر خوبننه خندید و گفت ـ یه بار؟ هزار بار پرسیدم ننه. گفت مهر کسی جز خدا و اهل بیت ت  

.و با اصالت معرفی کردم، گفتم بیا سر و سامان بگیر. می گفت سامانی باالتر از بودن تو راه حق؟ گفتم ننه، تو اهل خدا و پیغمبری  

اق تموم گفت من مال ازدواج نیستم مادر، جنگ ایران و عرها. می  دونی همه ائمه تاکید داشتن رو ازدواج مسلمون خودت می  

  ابل بدونه و جزو یاران پسر های خانمو قر میرم برای دفاع از فلسطین. می گفت من انقدر تو راه اسالم میرم که خداوند منبشه، 

 فاطمه ی زهرا قرار بده. هر چی من اصرار می کردم، اون انکار می کرد. حریفش نشدم، حرفش حق بود و حرف حق جواب نداره.

ارید تحت فشار. تو دلم می گفتم گذ و میر گفت یه کاری نکنید برم و برنگردم، هر دفعه میام من کردم میوقتی خیلی اصرار می   

خواست دونی ننه، یه سری هدف واسه خودش مشخص کرده بود. دلش نمی مادر مرده یه بارم تحت فشار، بذار حریفت بشیم. می  

ریخت تو دلش و ریخت بهم، عادت هم نداشت حرف دلش رو بزنه، می تونه بهشون برسه. اعصابش می حتی یکی لفظ بیاد که نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ومد باالخره یه گریزی به ا گرفت. واسه همین منم اذیتش نمی کردم. البته به خیال خودم، چون هر دفعه می  ش میابیشتر غصه   

 خواسته های خودم و هاشم آقا میزدم.

 ننه و هاشم آقا به یکدیگر لبخند زدند. 

امیل هامون دوتایی رفته بودن پایگاه.اولین بار که رفته بود فرم پر کنه، بی خبر از ما بود؛ با یکی از فگفتم بابا، هاشم آقا گفت ـ   

 ما تا فهمیدیدم پاشنه کفش هامون رو کشیدیم و یه راست رفتیم تهرون، پایگاهی که ثبت نام کرده بودن رو پیدا کردیم.

نظامی بودن، خدایی خیلی بهم احترام گذاشتن. دعوتم کردن و یه چای باهم خوردیم. جا چند تا فرمانده و اون  

 وقتی فهمیدن برای چی رفتم اون جا، یکیشون گفت خدایی نکرده خیال بد به دلت راه نده آقای مرادی، اجباری در کار نیست و 

فتن ایرج خودش خواسته بیاد، این بچه هم پشت درما هم دوست نداریم بین پدر و پسر تفرقه بندازیم یا کدورتی پیش بیاد. گ  

خوری می کرد. می دیدم داره از گوشه در نگاه می کنه، فرمانده بهم گفت اگر دلت راضی نیست همین االن می گم  از نگرانی خود  

انیشون رو به خاطرباهات برگرده طارم، اما این بچه ها دلشون بزرگه و خدا شناس هستن که تو این سن و سال، اومدن جان و جو  

 اسالم و انقالب به خطر بندازن. چند دقیقه فکر کردم و گفتم من نه می گم بره، نه می گم نره. وقتی خودش این تصمیم رو گرفته

 من کی باشم که اعتراض کنم؟ گفتم وقتی پسرم انقدر با درک و شعور و شجاعه که حاضره از جونش بگذره، بی انصافیه بخوام

م. ببریدش، دعای خیر من و مادرش هم بدرقه راهشه. بابا، مصطفی نه رو زمین بود و نه رو هوا. هر وقت دوتایی جلوش رو بگیر  

 بودیم، تشکر می کرد و می گفت آقا تو تنها کسی بودی که یک دفعه هم نگفتی نرو و خیلی ازت ممنونم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پرسیدم ـ فامیلتون که با آقا مصطفی رفته بودن چی شد؟

ومد بابا. قلبم مدام تیر می کشید. ا گشتیم، واقعا نفسم سخت بیرون می می هاشم آقا گفت ـ اون با ما برگشت. تو راه که بر  

خوره؟ کجا میره؟ جاش راحته، نیست؟ دل آشوب بودم.  بودم. با خودم می گفتم االن چی میشه؟ این بچه چی می هی نگران  

خواست به اتفاقاتی که ممکن بود پیش  گفتم و خودم رو مشغول می کردم. حتی دلم نمیومد ذکر می ا تا خیال بد به دلم می  

طارم که بودیم گفتم خدایا، این بچه رو به خودت سپردم. هر چی تو بخوای، فقط مراقبش باش. بیاد فکر کنم. نزدیک  

 برگشتم و به حاجیه خانم گفتم.

هه...رو به ننه پرسیدم ـ وقتی فهمیدید پسرتون رفته جب  

 ننه حرفم را قطع کرد و گفت ـ دلشوره داشتم ننه، اما خوب افتخاری بود برام. به هر حال پسرم در راه اسالم رفته بود؛ داشت به

 چیزی که می خواست می رسید. هاشم آقا گفت چقدر ذوق کرده وقتی شنیده آقاش )باباش( گذاشته بره جبهه. در و همسایه 

و داشتن. دیگه دلمون خوش بود به نامه هایی که می فرستاد. ر شد. همه هوامونارادتشون به ما چند برابر   

 هاشم آقا گفت ـ بذار بیارم، هنوز نگه داشتم نامه هاش رو.

 هاشم آقا بلند شد و به اتاق کناری رفت. در این فاصله ننه به صحبت هایش ادامه داد.

خواست خار به  ده بودم. نفسم به نفس هاش بند بود. هیچوقت دلم نمیـ ننه سخته از بچه هات دور باشی. من با مصطفی مادر ش  

تر از جونم رفته بود جلوی توپ و تانک. یه رادیو داشتیم اون زمان. یه لحظه پاش بره، حاال فکر کن من چه حالی بودم بچه عزیز  

هر بار خبر پیروزی ایرانی ها رو تو از خودم جداش نمی کردم. اخبار رو گوش می کردم ببینم اون جا چه خبره؟ کی به کیه.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 می شنیدم عملیات های مختلف می شنیدم، یه چیزی نذر می کردم. از صلوات گرفته تا شیرینی و خالصه هر چی که بودجه مون 

و برات تعریف کنم، حرف نذری شد یادم اومد.  اولین باری که آقا مصطفی اومد مرخصیر رسید. حاال بذار این می  

 هاشم آقا و برادرش، همون که گفتم مصطفی رو مثل بچه نداشتش دوست داشت، یه گوسفند بزرگ گرفتن جلوی پاش قربونی

 کنن. مصطفی تا پاهاش به زمین رسید و از ماشین پیاده شد اومد در گوش آقا و عموش یه چیزی پچ پچ کرد و نذاشت خون

نه خلوت شد و مردم رفتن، رو به ما گفت آخه این چه کاریه؟ اگر می خواییداون حیوون زبون بسته ریخته بشه. بعد از اینکه خو  

 کار خیر کنید جلوی این همه آدم چرا؟ تو خلوت کار های خیرتون رو انجام بدید. نذر من چرا؟ مگه من کی هستم؟

 برای تمام رزمنده ها نذر کنید و خون این حیوون بیچاره رو نریزید. جبهه کلی خرج داره، کلی لوازم و تجهیزات الزم داره. 

 همین هزینه ها رو بفرستید برای رزمنده ها تا بتونن شرایط راحت تری داشته باشن برای جنگ با کفر. بعد از اون ما هم دیگه

ما پدر و مادر بودیم، اما آقا مصطفی بیشتر ما رو تربیت کرد. خیلی کم پیش ما بودسنجیده تر نذر می کردیم ننه.   

جوری که من شنیدم ادامه تحصیل برای روستایی ها حتی تا دیپلم هم ـ نمی خواستن برای ادامه تحصیل دانشگاه برن؟ چون این  

می کردن.کار سختی بوده و خیلی ها به تحصیالت ابتدایی یا نهایت راهنمایی اکتفا   

 ننه گفت ـ معلومه درس می خوند ننه، ایرجم...

 ننه مکثی کرد و ادامه داد ـ آقا مصطفی، می خواست بره دانشگاه، برای آزمون

 بعد از چند لحظه فکر کردن گفت ـ نمیدونم چی بود اسمش.

 گفتم ـ کنکور؟

اهلل ِ پادگان ولی عصر آموزش میدید، هم می خواستننه خندید و گفت ـ آفرین ننه، آره می خواست کنکور بده. تو اردوگاه ثار  

 

 

 

 

 

 

 



 

وقت از کتاب خوندن و نوشتن  به درسش برسه و هم کار های انقالبی. وقتی رفت جبهه دیگه نتونست ادامه بده اما ننه هیچ  

فالن عملیات چی شددست نکشید. وقتی رفت جبهه تک تک روز هاش رو می نوشت، که امروز چکار کردیم و کجا رفتیم و نتیجه   

همین دفتری که دستته خونن همیشه، دلم آروم میشه. انگار آقا مصطفی اومده باهام حرف میزنه. بچه هام نوشته هاش رو برام می  

 یکی از همون دفتر هاست.

 ننه توت خشکی به دهان گذاشت و کامش را شیرین کرد.

ومد مرخصی، کارش اول از همه میشد رفتن به مدرسها دو روزی که می و ادامه داد ـ حاال اینو برات بگم ننه، آقا مصطفی همون  

بچه ها نظم و تربیتشون  رفت پیگیر میشد ببینه میدرسشون. بعد  و پرسیدن درس خواهر و برادراش رو. خیلی حساس بود روی  

ی باگذرونن. اگر با خانواده هایی که از نظر فرهنگی عقیدت به چه صورته و بیشتر با کیا وقت می  

گشتن، فوری بهشون اخطار می داد و می گفت با آدم هایی بگردین که با ایمانن، چرا که اونا باعث رشد شما ما متفاوت بودن می  

 میشن. آدم های کفر گو و ظالم رو به حال خودشون رها کنید چون اونا شما رو به ظلم میکشن. به خواهرش معصومه هم می گفت

خون، بعد از اون هم قران بخون و تو محافل مذهبی شرکت کن تا رفتار خانم زینب کبری و خانم تا پنجم ابتدایی رو حتما ب  

چقدر تاکید داشت ننه، اصال این بچه حزب اهلل ای بود. راجع به مسائل دینی دختر هافاطمه ی زهرا رو یاد بگیری. رو حجاب   

 شوخی با کسی نداشت. به کوچیک و بزرگ امر به معروف و نهی از منکر می کرد و درست غلط رو بهشون نشون می داد. 

رو بگیری ننه. مطلبحاال االن هاشم آقا اومد یادش بیار خاطره ی اون چوب فروشی رو برات تعریف کنه دیگه لب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جا نمیان؟ ـ معصومه خانم این  

را در سینی گذاشت و سینی را برداشت و بلند شد گفت ـ عصری میاد ننه. برم ببینم این هاشم آقا چی شد.ننه استکان ها   

 ننه از اتاق بیرون رفت. دفتر خاطرات هنوز روی فرش بود، ترجیح دادم در این زمان که کاری برای انجام دادن نداشتم یکی از 

را باز کردم. نوشته ها را بخوانم. دفتر را برداشتم و یک صفحه   

«در محفل عشاق» در ابتدای صفحه نوشته بود   

 خاطراتی چند در مورد برادران، که خودم مشاهده کردم.

«شکارچی تانک»یا نوشته بوند « جایی که دشمن هرگز نخواهد دید»برادران پشت پیراهنشان نوشته بوند   

بود. دیدم گریه می کند، پرسیدم چرا گریه می کنی؟برادر مجروحی که پانزده سال بیشتر نداشت، از برادران اصفهان   

 زخمت اذیتت می کند؟ 

 گفت: نه نه، بخاطر اینکه چند بار مجروح شدم ولی شهید نمی شوم گریه می کنم.

 برادر پاسداری را دیدم که با لباس رزم آمده بود.

 گفتم لباست را در بیاور و لباس بسیجی بپوش.

.گفت: پاسدار در بستر نمی میرد  

 از برادر دیگری که حنا به دستش می گذاشت پرسیدم چرا حنا می گذاری؟

 گفت: آخه من نامزدم.

 گفتم پس چرا تا این موقع به ما نگفته بودی؟

 گفت من اولین روزی که به جبهه آمدم نامزد شدم و امشب هم شب وصلم است. این دفعه به دست هایم حنا گذاشته ام که 

 عروسی کنم.

ده بود و به چند متری ما رسیده بود. در کانال برادری را دیدم که نشسته و چند عدد نارنجک در بغلش بود.  دشمن پاتک ز  

 پرسیدم این ها برای چه است؟

 گفت: من که نمی توانم با آر پی چی تانک ها را بزنم، الاقل می توانم با نارنجک زیر تانک بروم.

ر گذاشتم. به عکس امام خمینی که به پشت جلد دفتر بود نگاه می کردم که ننه به اتاقنوشته به اتمام رسید. دفتر را بستم و کنا  

 آمد.



 

ند و عبادت اخو ننه گفت ـ عکس آقا رو یه لحظه از خودش دور نمی کرد ننه. اون شب ها که تا صبح بیدار می موند و نماز می  

فتم مصطفی جانخوابید. می گ اشت روی قلبش و میگذوشه ای بود. شب ها عکس آقا رو می می کرد، همیشه عکس آقا یه گ  

درسته ارادت خاصی که به امام داری، اما زیاده روی نمی کنی؟ می گفت دست خودم نیست، نمی تونم یه لحظه از آقا و فکرش ننه  

این جا باید عکسش و عهدی که باهاش بستم بیرون بیام. تو جبهه با تمام وجود برای لبیکی که گفتم بهش، می جنگم. وقتی میام  

 کنارم باشه که یادم نره عهد و پیمانم. ال به الی وسیله هاش رو بگردی، پر از عکس آقاست. قبل از اینکه بخواد بره جبهه، یک دفعه

یزنجان اومده بود خونه، با یه میخ و چکوش افتاد به جون دیوار و سه چهار تا از عکس های امام خمینی رو زد به دیوار. یک از که  

 از بچه ها ازش پرسید داداش چرا این همه عکس زدی به دیوار؟ گفت تو خونه همه ی ایرانی ها باید عکس امام به دیوار باشه. 

 آقا مصطفی مخلص بود ننه، عجیب بود این بچه. پاک و با ایمان. به امام خمینی )ره( هم ارادت خیلی خاصی داشت. 

 پای همه سخنرانی های آقا می نشست، خیلی قبل تر از اینکه بخواد حرف رفتنش به جبهه باشه. هر چقدر هم که زمان 

 می گذشت، عشق و عالقه این بچه بیشتر می شد. 

 هاشم آقا با چند کاغذ وارد اتاق شد. روبه رویم نشست و کاغذ ها را مقابلم گذاشت.

مون دورانه بابا.ـ باالخره پیدا کردم، اینا برای ه  

 ننه گفت ـ هاشم آقا قضیه اون چوب فروش رو تعریف کن بی زحمت.

 هاشم آقا لبخند زد و به ننه نگاه کرد. سپس رو به من گفت ـ آقا مصطفی شاید پنج ساله بود، رفتیم زنجان تو چوب فروشی کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

فروشی، تا من برم و بیام. دیگه حرف رو کوتاه کنم بابا، من داشتیم، گفتم پسر جان تو بمون پیش حاج عمو، همون صاحب چوب   

می خنده. گفتم حاجی به چی می خندی؟ گفت شما رفتید از این  ظهر وقتی برگشتم دیدم حاج عمو قاه قاه رفتم پی کارم،  

نی، کجاش خنده دار بود؟پسر چند تا سوال دینی پرسیدم، همه رو بلد بود و درست جواب داد؛ گفتم عالقه داره به این مسائل دی  

 حاج عمو گفت به این می خندم که نیم وجب بچه برگشته بهم میگه عمو نماز بخون ها، نماز نخونی گناه بزرگی کردی. 

 اینکه آقا مصطفی تو اون سن و سال به مردم انجام تکالیف دینی رو یاد آور می شد، خنده حاج عمو رو در آورده بود.

اله، از کجا می دونست تو اون سن و سال عمو جان؟ کی بهش گفته بود.پرسیدم ـ فرمودید پنج س  

، مصطفی اول از نروضه می گفتایشون و  اومدن، همه مردم تو مسجد جمع می شدیم می آخوندیجا یه  هاشم آقا گفت ـ این  

شاید اون موقع، تازه دهن باز کرده بود، به حرف زدن. هر چی می گفتیم برو با هم سن و  رفت مسجد می نشست. همه می  

 سال هات بازی کن قبول نمی کرد. از اون جا شنیده بود و به حافظه سپرده بود. حتی یادمه یک بار آقا مصطفی داشت از 

ایرج جان و ایرج من گفتم، روضه من رو تو باید بگیروضه کل این روستا رو ن بهش گفت ایشونباال می رفت،  حاج آقاسر و کول   

وقتی همه دنبال خوش خوشان و گشت و گذار بودن، این پسر می نشست  م و همه زدیم زیر خنده. آره بابابلند گفت رو چش  

 پای منبر. 

رین می کرد دونه واسه محرم چقدر ذوق می کرد، یکم که صداش جون دار شد، کل سال رو نوحه تم ننه گفت ـ خدا می  

 برای محرم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 که تو مسجد بخونه. بار ها دیدم وسط نوحه خوندن، گریه می کنه. می گفتم چی شده بچه؟ جون به لب شدم، چرا گریه می کنی؟

 می گفت ننه برای ظلمی که در حق امام حسین )ع( شده گریه می کنم، برای صبوری حضرت زینب )س( گریه می کنم. چی 

شت کربال. می گفتم مادر به قربونت، اونا در راه خدا رفتن. اعتبار اسالم شدن، می گفت تنها دلخوشیم همینه. کشیدن تو د     

 هاشم آقا گفت ـ بگذریم، بابا می تونی یه لطفی به ما کنی؟

 ـ جانم عمو جان؟

 هاشم آقا اشاره ای به نامه ها کرد و گفت ـ بی زحمت برامون بخون.

م.چشم رو گفتم ـ  

گه ی اول را برداشتم. کاغذ کاهی کهنه و پاره ای که تنها دلخوشی ننه و هاشم آقا بود. شروع کردم به خواندن نامه:بر  

به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان، با سالم و درود به بزرگ پاسدار سر بریده ی اسالم، آقا ابا عبداهلل حسین و پاسداران    

درود به بزرگ پرچم دار اسالم، و نماینده رسمی حجت ابن الحسن روح اهلل  روحی له الفداغرق در خون جزایر مجنون، سالم و   

 با درود به روح پر فتوح شهیدان از صدر اسالم تا حال و سالم به رزمندگان اسالم در جبهه های حق علیه باطل و خیبر شکنان 

 این سرزمین. 

 پدر بزرگوارم، امیدوارم سالم من را که از ته قلب بر میخیزد و از پشت کوه های سر به فلک کشیده خوزستان به طرف شما 

 میاید پذیرا باشید.

 پدر جان، از طرف من ناراحت نباشید که جای من خیلی خوب است. ان شاهلل به زودی برای مرخصی خواهم آمد. 

ون دشمن سو استفاده می کند. پدر جان تو اصال ناراحت نباش، چ  

 سالمتی شما عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم.

 خداوند یار و یاورتان باد.

 خدایا تا انقالب دولت یار خمینی را برای ما نگه دار.

 آن که همیشه به یاد شماست: ایرج مرادی

 

 



 

 نامه که به اتمام رسید، به هاشم آقا نگاه کردم که چشمانش پر بود از اشک. 

 زیر لب می گفت ـ ای قربونت برم

 نامه را تا کردم و کنار گذاشتم. ننه گوشه ی اتاق زانوانش را بغل کرده بود و به گل های فرش نگاه می کرد. فضای خانه در کسری

دقیقه هاشم آقا خواست یکی دیگر از نامه را برایشان بخوانم و حرفشان را به گوش دلاز ثانیه سنگین و غمگین شد. پس از چند   

دلتنگی بی رحم ترین حس دنیا است. بی شک خریدم.  

 برگه دوم را باز کردم. ننه و هاشم آقا چشم به من دوختند. 

ه ها که با جنفشانی و فداکاری خویش به اینسالم خدا بر امام زمان )عج( و نایب بر حقش امام خمینی و درود بر تو و دیگر رزمند  

 انقالب آبرو دادند و با یاری رهبر کبیرمان امام خمینی قلب امام زمان را شاد کردند.

ای خدا من آمده ام. با همه وجود و با قلبم آمده ام تا خدا را قربانی راه تو کنم. آمده ام تا همه ی حیات و هستی خود و به »   

ی بزرگ تقدیم تو کنم.شکرانه این پیروز  

 چیزی از می خواهم. من سرباز گمنامم، من درویش سر و پا برهنه ام و هنگامی که چشم از جهان فرو میبندم می خواهم هیچ

 چیز نداشته باشم و می خواهم تالشم فقط به خاطر تو باشد. می خواهم از هر شائبه خود خواهی و خود بینی  به دور باشم.

ا راه را روشن کنم.می خواهم بسوزم ت  

«می خواهم رسالت بزرگ اسالمی تحقق بپذیرد و این تحقق بزرگ ترین پاداشی است که مرا خوشحال می کند.   

 راستی که چه پاداشی بزرگ تر از پیروزی رسالت محمد )ص( و گسترش عدل  و عدالت، سیطره ی انسانیت و نفوذ حق و حقانیت

انیت و نفوذ حق و حقانیت بر همه انسان ها است. بر گسترش عدل و عدالت، سیطره ی انس  

 

 

 

 

 

 

 



 خدایا، بارالها، پروردگارا، تو را قسم می دهم به جل و جاللت که من را در این امر یاری بفرما.

 رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم

 سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

که با افراد بی وفا دوست نشوم. زیاد حرف نزنم و زیاد نخندم.خدایا من از این تاریخ قسم یاد می کنم   

 امیدوارم که موفق شوم. ان شا اهلل.

 تامین جاده ـ شانزدهم شهریور ماه، سال هزار و سیصد و شصت و چهار

 نامه را کنار گذاشتم.

 هاشم آقا گفت ـ بابا شعر رو یک بار دیگه میخونی؟

نمی دانم       سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد گفتم ـ رفیق بی وفا را کمتر از دشمن  

 هاشم آقا گفت ـ احسنت، آفرین. 

 ننه گفت ـ ننه این یه بیت شعر، سر لوحه زندگیش بود خدا شاهده. تو وصیت نامش هم آورده. همیشه هم به منو هاشم آقا 

کردن، حق ندارن بیان مجلس ختم من.می گفت کسایی که بی معرفتی   

آقا بلند شد و ایستاد. هاشم  

 رو به من گفت ـ تا شما و حاجیه خانم یکم صحبت گذشته رو می کنید، من برم و زودی برگردم. ببخش بابا، اگر مجبور نبودم

 نمی رفتم. این درخت های زبون بسته، چشم به راه من هستن، تو این گرما هالک میشن آب نخورن.

بعد بلند شد. او را تا جلوی در بدرقه کردیم. به احترام هاشم آقا ایستادم و ننه کمی  

 گفتم ـ خواهش می کنم، به خاطر من از کارتون نزنین. باور کنید من راضی نیستم و شرمنده میشم. 

 هاشم آقا خندید و گفت ـ بشین بابا، من هم سعی می کنم زود بیام. فعال خدا نگهدارت باشه، حواست به این گل سر سبد ما باشه.

و گفتم ـ به روی چشم.خندیدم   

 ننه گفت ـ من برم یه آب یخ بذارم برای هاشم آقا و برگردم. بشین ننه، بیرون هوا گرمه.

 ننه کمی بعد از هاشم آقا از خانه خارج شد. سر جایم نشستم و دفتری که آقا تورج به امانت داده بود را باز کردم و شروع کردم به

این گونه نوشته بود که...خواندن.  صفحه ای را باز کردم و   

 

 



می خواهم یک خاطره از یک برادر رزمنده ی بسیجی در مقر لشکر عاشورا، اردوگاه شهدای خیبر دزفول بگویم. بهمن ماه سال »  

 شصت و سه بود و من رفتم پیش برادرانی که والیبال بازی می کردند، چند دقیقه بیشتر نبود که آن جا نشسته بودم که برادری

ند و با من احوال پرسی کردند و سواالتی هم از من پرسیدند. از جمله آن سوال ها این بود:آمد   

 شما در گردان حر هستید؟ ) گردانی که تمام نیرو هایش زنجانی بودند(

 گفتم بله

 دوباره سوال کردند: آیا می گذارند من هم به گردان شما بیاییم؟

لشکر امام زمات )عج( است.من در جوابش گفتم: مگر فرق می کند؟ لشکر   

 از ایشان جدا شدم. بعد ها با ایشان آشنا شدم و هر وقت همدیگر را می دیدیم، احوال پرسی می کردیم. ایشان مکبر نماز جماعت 

که عملیات فرا رسید. برادر سید محمد رضا خالقی در گردان بودند. خالصه روز ها سپری شد و به مرخصی رفتیم و برگشتیم تا این  

 امام سجاد )ع( بودند. فرمانده شان برادر حمید احدی بود که شهید شد. او هم بی سیم چی بود.

 قبل از گردان ما )گردان حر( عمل کرد. چند روزی که از عملیات گذشت، از گردان ما بیش از پنجاه نفر نمانده بود. بعد از ظهر

 من زخمی شدم و تا غروب آن جا ماندم. 

فتند: شب می خواهیم خط را به ارتش تحویل بدهیم و عقب برویم، شما نمی توانید پیاده بیایید. من با ماشین بهبرادران فرمانده گ  

 عقب آمدم و شب را در مقری که لشکر در کنار دجله زده بود ماندم. صبح برادران گردان حر و گردان امام سجاد آمدند و گفتند

 که دوباره می خواهند وارد عمل شوند. 

و گردان که از برادران زنجانی بودند، حدود پنجاه نفر آماده شدند و حرکت کردیم. از دجله گذشتیم و می خواستیم به شهرکاز د  

 الحربیه نزدیک اتوبان بصره العماره بود، برویم.

 

 

 

 

 

 

 



چون کوه  قوی داشت همبرادر خالقی که هم خیلی مظلوم بود و هم خیلی کوچک، و بیش از پانزده سال نداشت ولی چنان روحیه   

شد. استوار بود. در بین راه کمی استراحت کردیم، برادر عزیز، احد اسکندری شهید  

 چند لحظه نبود که نشسته بودیم که با بی سیم گفتند که برادر حاج مهدی باکری فرمانده لشکر و برادر حاج میرزا علی رستم

مان را به آن جا برسانیم.خانی در محاصره هستند و ما باید هر چه سریع تر خود  

 تا اینکه به شهرک الحریبه رسیدیم، دیدیم برادر باکری در آن جا هست ولی برادر رستم خانی آن جا نیست.

 برادر باکری گفتند: وارد شهر بشوید. تعدادی از برادران اورد شهر شدند. ما هم وسط نخلستان که نزدیک ساختمان ها بود 

دیدیم نیرو های زرهی دشمن ما را از پشت محاصره کردند. محاصره طرف راست و پشت رودخانهمی خواستیم وارد شویم که   

 دجله بود و از طرف چپ و جلو هم دشمن با نیروی زرهی ما را محاصره کرده بود. 

 ولی تنها نیروی زرهی دشمن نبود بلکه حدوداً ده فروند میگ و دو فروند هلیکوپتر مدام ما را می کوبیدند.

صه انقدر عرصه تنگ شده بود که تانک ها و نفربر ها به ده متری ما رسیده بودند. برادران با فریاد اهلل اکبر و سبحان اهلل خال  

 و با یورش برق آسایشان، چند دستگاه از تانک های پی ام پی را به آتش کشیدند.

اصره کنند اما چون در پاتک اول جواب دندان شکنی را مزدوران عراقی مجبور به عقب نشینی شدند، باز چند بار خواستند ما را مح  

 دیده بودند، این اجازه را به خودشان ندادند. 

 در آخرین لحظه ها، ما و محور تیپ یک با بی سیم با هم ارتباط داشتیم که فرمانده تیپ حاج میرزا علی رستم خانی شهید شدند.

با برادر مهدی باکری، فرمانده لشکر سی و یک عاشورا ارتباط داشتیم. کد بی سیم را عوض کردیم. مستقیم با خود لشکر یعنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 از برادر باکری دستور می گرفتیم که برادر باکری مجروح شدند. یک قایق آمد و ایشان را سوار قایق کردند ولی عراقی های نامرد

شهید شدند. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.قایق برادر باکری را در وسط رودخانه دجله با آر پی جی زدند و ایشان   

 بعد از آن ما با هیچ جا ارتباط بی سیم و ارتباط زمینی که نیرو و مهمات برای ما بیاورند نداشتیم.

 برادر خالقی گوشی بی سیم را برداشت و چند لحظه در دستش نگه داشت و دیدم که ارتباط کاماًل قطع شده. در همان حال یک

صورت نورانی و مظلوم سید محمد رضا خالقی خورد که سطحی بود اما سطحی نه به آن معنی، چون ایشان مقاوم بودند.گلوله به   

 هر برادری که مجروح می شد فقط می توانستیم زخمش را ببندیم. بیست نفر نیرو داشتیم، آن ها هم نصفشان مجروح سطحی 

 بودند که مقاومت می کردند.

روح شد، ارتباط با بی سیم قطع شده بود و ممکن بود بی سیم به دست عراقی ها بیافتد؛ بی سیم را با تیرخالصه برادر خالقی مج  

 منهدم کرد. ما با برادر خالقی و چند نفر از برادر ها کمی فاصله داشتیم.

ی کردیم که آن هم رو به اتمام ایشان باال تر از شهرک الحریبه بودند. کار به آن جا رسیده بود که باید از مهمات شهدا استفاده م  

 بود. عراقی ها تا پنجاه متری ما می آمدند و ما تیراندازی نمی کردیم. برادر خالقی به دیگر برادران می گفت: مهمات را بی خودی

ی کنند.تمام نکنید که بعداً به کارمان می آید. در این حین من دیدم عراقی ها با حالت هجومی از هر جا به طرف ما پیشروی م  

 همه ی برادران بلند شدند و آماده ایستادند. عراقی ها آنقدر جلو آمدند که ما مجبور شدیم آن چند تیری را که نگه داشته بودیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به طرف آن ها تیر اندازی کنیم. من خودم دیدم عراقی ها برادر خالقی و چند تن از برادران را محاصره کردند و جنگ تن به تن 

د. پیش خود گفتم حاال باید از مهمات استفاده کنم. ولی چه مهماتی؟ فقط سه چهار عدد موشک آر پی جی داشتیم. من دورسی  

 عدد خشاب، فشنگ داشتم. در همان حال دیدم عراقی ها، خیلی نزدیک شدند. بلند شدم و یک خشاش را تمام کردم. آمار کل

گفت: عقب نشینی کنید. در حال عقب نشینی، یک خشاب باقی مانده را تمام کردم. برادران به دوازده نفر می رسید. فرمانده مان  

 فقط یک موشک آر پی جی را نگه داشتم. کنار دجله رسیدیم. موقع رفتن پل روی رودخانه دجله را زده بودند و از روی آن

دجله بودند، صدای ما را شنیدند و یکگذشته بودیم ولی در موقع برگشتن، پل را منفجر کرده بودند. برادرانی که آن طرف   

 قایق فرستاند که ما را به آن طرف ببرد. 

 تا قایق آمد طرف ما خراب شد. فرمانده گفت: هر کس شنا بلد است به آب بزند. شنا بلد بودیم، ولی عده ای مجروح بودند که

کردیم. از رودخانه گذشتیم ولی از برادر خالقی نمی توانستند شنا کنند. برادران مجروح سوار قایق شدند و ما هم خودمان شنا  

 خبری نداشتم. بعد از چند روز به زنجان برگشتم، در خواب دیدم برادر خالقی با چهره ی نورانی از کنار دجله می آید. 

ک بتابد.همان جا که قبالً با ایشان احوال پرسی کرم و آنقدر چهره ی ایشان نورانی شده بود، مثل اینکه ماه در شب تاری  

 به برادر خالقی گفتم کجا هستید؟ چرا نیامدید؟ عراقی ها با شما چه برخوردی کردند؟

 ایشان با همان چهره ی نورانی لبخندی زدند و گفتند: زیاد سوال نکن، خودت می آیی، بعداً برای خودت تعریف می کنم.

 از خواب بیدار شدم، فهمیدم که ایشان شهید شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ما سعادت آن را نداریم پیش آن ها برویم. آه ای خدا، کاش من هم روزی این توفیق را پیدا کنم که پیش ایشان بروم. ولی  

 دلم برایشان تنگ شده است... به امید آن روز

«رداد ماه سال هزار و سیصد و شصت و چهارهفدهم م  

ه ای می شد خبری از او نبود. به ایوان رفتم و صدایش کردم.نوشته که به اتمام رسید بلند شدم و به دنبال ننه رفتم. چند دقیق  

 از اتاق کنار آشپزخانه صدایم کرد و گفت داخل بروم. در زدم و وارد اتاق شدم. اتاق ساده ای بود، با فرش قرمز قدیمی که 

ای قدیمی. یک بنر بزرگ کهکف اتاق را پوشانده بود، چند کمد و دو گنجه که در گوشه اتاق بودند و دیوار های پر از عکس ه  

قران و چند گلاقچه اش، طعکس شهید مصطفی بود را به دیوار رو به روی در زده بودند. اتاق بوی گل محمدی می داد و در   

 الله ی مصنوعی بود. 

 ننه گنجه چوبی کنار اتاق باز را کرده و با دقت وسایلش را به زمین منتقل کرد. کنارش نشستم، بعضی لباس ها را به سینه اش 

 می فشرد و بویشان می کرد، در ذهن خاطراتش را مرور کرده و بعضی هایشان را برایم تعریف میکرد. 

فرین، تسلیم کرده بودند و ننه از عزیزانش، چیزی به یادگار صاحب اکثر لباس ها در قید حیات نبودند و جان به جان آ  

 برداشته بود برای روزهای دلتنگی.

 ـ روزایی که دلم هواشون رو می کنه، میام این گوشه می شینم، لباس هاشون رو بر می دارم. یادم میارم اون روزایی که بودن، 

دم میگم، آخرش چی؟ وقتی هممون رفتنی هستیم گله کنم از چقدر حال همه مون بهتر بود. چقدر خوش بودیم. بعد با خو  

 نبودشون؟  من کی باشم بخوام تو کار خدا دخالت کنم ننه، اصال به من چه مربوط؟ بنده خودش بوده. دوست داشته یکم زودتر

ریع لباس هاشون رو جمع ببره پیش خودش. بیشتر از اون باالیی که شیفته شون نبودم، با این فکر ها به خودم دلداری میدم و س  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 می کنم. در گنجه رو چهار قفله می کنم. تو این دنیا کی مونده؟ همه اونایی که اومدن رفتن، منم میرم. توهم میری، به قول

 ایرجم، مهم اینه تو این دو روز دنیا چکار کنیم و چه جوری زندگی کنیم یا چه چیزی از خودمون به جا بذاریم.

را می گفت و گنجه را زیر رو می کرد.  ننه این ها  

 چند دقیقه ای گذشت تا صندوقچه کوچک چوبی را بیرون آورد. کنارم نشست و صندوق را باز کرد. 

 چند تکه کاغذ قدیمی دست نوشت به همراه یک چفیه. ننه چفیه را بوئید و بوسید. سپس کاغذها را به من داد.

وشته.ـ برام بخون ننه، می خوام ببینم چی ن  

 اولین کاغذ را برداشتم و شروع کردم به بلند خواندن  برای ننه.

 ـ مقاله ای از شهید غالم رضا عارفیان...

 شاید چفیه ای سفید یا سیاه با چهارخانه های ریز و درشت، یا در رنگ ها و اشکال مختلف که رزمندگان 

 در جبهه ها به دور گردن می پیچیدند را دیده باشید. 

 چفیه دستمال نخی نسبتا بزرگی است که حوله ی هر رزمنده است و دست و صورت را با آن خشک می کنند. 

 حتی بعضی وقت ها به کار حوله ی حمام میاید.

 چفیه بعضی اوقات سفره ی رزمندگان می شود، چند رزمنده دالور بر آن سفره ی ساده، علی وار می نشینند.

زمندگان به رویشان می کشند...چفیه همان ملحفه ای است که ر  

 این جا اوالً نوع فقیرانه آن، ثانیاً کوچکتر و به قول خود رزمندگان، از نوع )قنداق تاشو( آن است.

بدل شده و رزمندگان با کشیدن آن بر رویشان از چفیه در تابستان، آن هنگام که هوا بسیار گرم است با نم آب به کولر مستضعفانه  

 

 

 

 

 

 

 



کام می جویند. خنکی اش   

 چفیه در محیط های پر از گرد و غبار، سر و صورت دالوران را در آغوش می گیرد تا حلق آن عزیزان را غبار نگیرد.

 چفیه را می شود به کمر بست و در انجام کارهای سنگین و حمل مهمات استفاده کرد.

 چفیه دستگیره برای ظروف داغ روی اجاق است.

ت.شالگردنی مستضعفانه اس  

 همه این هاست اما...

چفیه زیر انداز و سجاده ی هر دالوری است به هنگام نماز و هیچ زیر اندازی به اندازه چفیه آشنا با دعا های در سجود زاهدان شب 

 نیست. 

 چفیه در شب عملیات اولین باندی است که می توان با آن زخم ها را بست و به خدایشان سپرد و به حمله ادامه داد.

ه تنها چیزی است که اشک های رزمندگان در دعا و مناجات را پاک می کند و آمار اشک ها را همیشه در دل دارد.چفی  

 محرم اسرار عابدانه ی هر دالوری است.

چفیه در بعضی مواقع حتی کفن می شود، جسم سوخته و تکه تکه رزمندگان را در خود جای می دهد و به رسم امانت نگه می 

 دارد.

خره این چفیه است که در فردای قیامت،  چون شاهدی صدیق بر رزم هر رزم آوری گواهی خواهد داد.و باال  

 پس چفیه را به رسم امانت و یادگاری از هیچ دالوری نگیرید وگرنه از ثروتی عظیم محرومش می کنید.

 

 ز باورت تـفـنــگم گل بـرویـد

 که از عطرش جهان گردد گلستان

 

هزار و سیصد و شصت و چهار هجدهم اردیبهشت سال  

 

 فشرد و آرام اشک می نوشته که تمام شد، کاغذ را کنار گذاشتم، ننه را نگاه کردم که چفیه را مچاله کرده بود و به سینه خود می

 ریخت. کنارش نشستم و به آغوشش گرفتم. 

 

کنید؟ ـ ننه جون، چرا گریه می  



ها باهاش بوده؟ درد کشیدنش رو دیده، عبادتش، اشک هاش ؟ کجاندیده از بچه مننه البه الی گریه هایش گفت ـ این چفیه چی   

بوده، حق دارم مثل چشمام ازش مراقبت کنم.  نخنده هاش، این چفیه بهترین دوست بچه م  

 لحظاتی بعد ننه آرام شد. اشک هایش را با چفیه پاک کرد. چفیه را بوسید و داخل صندوقچه گذاشت. 

ط رفت، وقتی خواستم با او بروم اجازه نداد، ناچار همان جا نشستم و کاغذ ها را ورق زدم. ناگه چشمم به نوشته بلند شد و به حیا  

 قرمز رنگی افتاد که با خط درشت، خوانا و خوش نوشته بود ))انگیزه رفتن من به جبهه(( شروع کردم به خواندن دل نوشته ای با 

مصطفی یا همان ایرج ننه... شهید دستخط  

 انگیزه من یاری رساندن به امام حسین )ع( که فرموند: هل من ناصراً ینصرنی

 و من هم در پاسخ به این ندا آمدم تا به ندای خمینی بت شکن لبیک گویم. بدین طریق یاوری برای رزمندگان اسالم باشم تا 

 بتوانم دشمنان اسالم را نابود کنم.

 پیامی به برادران بسیجی دارم:

اشند تا در موقع ضروری از آن ها استفاده شود و به ندای امام لبیک گویند. امت حزب اهلل حضور خودشان را همه آمده ب  

 در صحنه حفظ کنند. جنگ را در راس همه ی امور قرار دهند و جبهه ها را گرم نگه دارند.

روز هستیم.شود و حق همیشه پیروز است و ما پی خواه به نفع اسالم تمام می آینده جنگ خواه نا  

 این وعده ی خداوند است به صالحان که وارثان زمین هستند.

 کاغذ را تا کردم و سر جایش گذاشتم. نگاهی به وسایل شهید انداختم. آلبوم عکس، چفیه، یک قران جیبی، یک آینه شکسته و 

نده بود. طی این سال ها ننه همانندچند کاغذ و یک خودکار قدیمی به همراه یک عطر نیمه تمام وسایلی بود که از او باقی ما  

ها نگهداری کرده بود. چشمانش از آن  

 

 

 

 

 

 

 هر چه به وسایلش نگاه می کردم، بیشتر دلم می خواست از او بدانم و چیزی جز نوشته هایش نمی توانست مرا به خواسته ام 



شوم. اما احساس کردم در این سال ها، یاد گرفتهبرساند. نگاهی به در انداختم، اولش خواستم به حیاط بروم و جویای حال ننه   

 چگونه حالش را خوب کند و شاید الزم بود این گریه ها تا از بار دلتنگی و غمش بکاهد.

 دفترچه ای که در صندوقچه بود را برداشتم. باز کردم و شروع کردم به خواندن نوشته ای دیگر از شهید مصطفی مرادی.

 

 شب عاشقان بیدل

دانید که رزمنده هم حجی دارد ولی با حج معمولی فرق می کند. حج آن ها حجی است که برای همیشه به مالقات معبودآیا می   

 می شتابند. حج آن ها بین صفا و مروه هم دارد. نه رهرویی سر پوشیده بلکه مسیرشان شاید از درون کانالی تاریک باشد و یا

ین است که سعی بین صفا و خار های سخت کویر سینه ستبرشان را به سنگ تیزهایزیر سقف آسمان پر از منور و رسم شان بر ا  

 تیز دست ها و پا هایشان را مجروح می کنند.

 این ها زائران واقعی کعبه عشق اند که سرزنش های خار مغیالن را به جان می خرند. در عرفاتشان به جای آشنایی با ملل و 

ین ها و بمب ها را دارند.مذاهب گوناگون، آشنایی با انواع م  

 آشنایی  با انواع مشقات و بال ها و باالخره با همان لباس احرام به میهمانی خدا می روند.

 آری چنین است حماسه رزم جویان مرز و بوممان، دالورانی که رنج ها و سختی ها را بر خود هموار می کنند. 

م، شرف، حیثیت امت و سرزمین اسالمی مان به دفاع می پردازند.در روزهای متمادی با شجاعت های بی نظیر خود از اسال  

 این جوانان ایثارگر و رزمنده حقاً که بازوان قدرتمند اسالم هستند.

 این ها فداییان حسین )ع( و ره گشایان کربال هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 



را آفریدند. حصار ها را شکستند، سیم هایهمانانند که کوچه های خرمشهر را با خون گرم و پاک خود شستند و حماسه ی هویزه   

 خاردار را از هم گسستند. داوطلبانه گام بر میدان های مین گذاشتند. آن چنان با نشاط و خوشحالی که گویی به سوی بستانی از 

 گل روانند.

مالئک همه با هم ندا در  اینان همانند که دعا و مناجات خالصه شان فرشتگان عرش نشین را به زانو می نشانند. آنگاه است که  

 می دهند که تبارک اهلل احسن الخالقین. 

 ای رزمنده، ای سرباز امام زمان )عج( ای جانباز خمینی و ای بسیجی گمنام و مظلوم، تو روهرو صراط مستقیمی، به پاکی شبنمی

 به زاللی چشمه ای، به مقاومت و استواری کوهی، به وسعت دشتی، تو گلگون کننده شفقی.

 ای امواج خلیج بدان که گرمی خورشید به واسطه ی وجود توست، سجاده باز آن مادر پیر، گونه اشک آلود طفل یتیم، چشمان 

 منتظر به در دوخته ی آن خواهر، همه و همه دعا ها و قلب های پر امید از آن شماست. 

 پس برادر قوی باش و بجنگ.

نگینی میکند، می دانم که در هر گام پیکر بی دست برادری، چشم از آری می دانم که درد فراق یاران بر سینه ات س  

 حدقه در آمده ی مبارزی، پای قطع شده ی جانبازی بر میخوری این ها را هم می دانم و همچنین تمام آمال این امت اسالمی.

برادران بوسه زد، شمشیر را به برادر و ای رزمنده، امام حسین )ع( هم این گونه جنگید. بر پیشانی نورانی یک یک یاران و   

 دستانشان داد و روانه ی میدانشان کرد. برادرش را در حالی که دو دستش را از دست داده بود در آغوش کشید.

 همسر و کودکانش را بی سر پناه دید. هم چون تو که به خانه ات بر می گردی و جز ویرانه ای نمیبینی. پس تو پیرو راستین 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی پیرو سید الشهدا، حسین بن علی )ع(، ای لبیک گو، ای کسی که یک دم نام امام زمان )عج( را از یاد نمی بری، حسینی ا  



که چشم رهبر و امت به بازوان قدرتمند توست. صبور و شکیبا باش  

به معراج رفت، بوسه ان شا اهلل به زودی قبر شش گوشه ی موال را زیارت خواهی کرد و بر آن جا که اشرف االنبیا محمد )ص(    

 خواهی زد. پس دستمال پیشانیت را محکم ببند. 

لباس را دوباره بتکان و در برکُن، پوتین هایت را بپوش و خشابت را در تفنگ« ای کربال ما می آییم:» همان که رویش نوشته   

دشمن بعثی صهیونیستی، ان شا اهلل بگذار که تو پیروز میدانی. به امید ظهور هر چه سریع تر امام زمان )عج( و پیروزی بر  

 نوزدهم تیر سال هزار و سیصد و شصت و چهار

 

 صفحه ی دیگری را باز کردم و نوشته ای دیگر خواندم...

 

 کاروان عشق ما، منزل به منزل می رود

 این کاروان هابیلیان است که پیل سواران قوی شوکت را با سالح گرم ایمان به زمین می افکند. 

خروشان است که از کوه ساران پر صالبت جهاد سر چشمه گرفته و بیت عنکوبت ها را یکی پس از دیگری ویران میکند.این سیل   

 این جرقه ی بیداری است که حلقه به گوشان، چکمه پوشان، چاپلوسان و چپاولگران را می لرزاند.

ن دیده ی امید دوخته اند.این فجری است که در یلدای محرومان نمودار گشته و تمامی دردمندان به آ  

 این فجر ریشه در اعماق تاریخ دارد.

 از هابیل تا ابراهیم خلیل اهلل، از ابراهیم تا محمد صلوات اهلل، از محمد )ص( تا حسین ثار اهلل، از حسین )ع( تا خمینی روح اهلل 

 و از خمینی تا مهدی بقیه اهلل.

ین و انسان ها را به سوی رهایی و نجات از سلطه ضحاکان فرا می خواند.آری این فجر انقالب اسالمی است که تمامی محروم  

 

 

 

 

 

 



 اینک عالمی به سویش چشم دوخته و حال می رود که بساط تمام زالو های زشتخوار و بلهوسان بوقلمون صفت را که بر گلوی

ن زمین هستند.محرومان پنجه افکنده اند درهم پیچیده و وعده ی خدا را عملی سازد که به حق وارثا  

 انتقام خون مظلومان محروم را از قاتالن و فاسقان بگیرد. کاخ های زینت داده شده مسکو، واشنگتن و فرانسه را مانند کاخ های 

 کیکاووس کسری و پهلوی بر سر کاخ نشینان فرو ریزد و آن ها را به کیفر کردارشان برساند.

، همچون ابراهیم بت ها را یکی پس از دیگری به زیر می افکند.آری انقالب اسالمی، از شکستن بت ها آغاز شده  

 قافله ساالر این انقالب نیز پیر مردی است از تبار ابراهیم، که در این عصر خداوند به انسان ها لطف فرموده است. 

مظلومیم.مضلومان برخاسته اند، زنجیر های ظلم را گسسته اند و از مظلومیت خویش فریاد میزنند، آری   

 همچو مظلومیت هابیل، مظلومیت ابراهیم، مظلومیت محمد صلوات اهلل، مظلومیت حسین ثاراهلل و مظلومیت خویش

 خرسندیم و بر جهالت دشمنان می خندیم.

 در اندیشه ما کالم ماندن نیست، بلکه خروش است و فریاد است و مبارزه است. 

ایم.درس مبارزه خویش را از آموزگان بزرگ آموخته   

 ای دشمنان قسم خوررده، در مریوان و بعلبک، به وسیله میراژ های مدرنتان ما را بمبارن کنید.

 در دزفول، اندیمشک و بیروت ما را موشک بزنید. در خرمشهر، کفر قاسم و تل زعتر ما را قتل عام کنید.

 در هویزه، صور و صیدا به پیر و جوان ما رحم نکنید. 

ده خرداد و هفده شهریور ما را دسته جمعی به گلوله ببندید و در هزار نقطه دیگر هزاران جنایت مرتکب شوید.در صبرا، شتیال، پانز  

 اما بدانید هرگز نخواهید توانست، ما را از حرکتمان باز دارید.

قاط گیتی پا گذاشته دیر متوجه شده اید، روزی متوجه شده اید که ما جهان گیر گشته ایم و با گام های مردانه خویش بر تمام ن

 ایم.

 

 

 

 

 

 آری در همه جا پا گذاشته ایم، فجر را به ارمغان آورده ایم تا محرومان را بیدار سازیم تا ظلمت کده ها را که در آن زورمندانتان به 



 عیش و عشرت نشسته و فرمان قتل محرومان و انسان های بی گناه را صادر می کنند، با خاک یکسان نماییم.

ا به اسفل السافلین بفرستیم.و شما ر  

 ای خام اندیشان شما نمیدانید که ما هفتاد و دو نفر نیستیم. همان گونه که در پانزده خرداد، پانزده هزار نفر نبودیم.

 در کربال نیز هفتاد و دو نفر نبودیم.

فر ایستاده ایم و یک میلیارد مسلمان.در جنوب لبنان و غرب ایران نیز چندین گردان و لشکر نیستیم بلکه بیش از بیست میلیون ن  

 این نشانه بودن و ریشه داشتن ما است.

 ای دشمنان بلرزید که نفس های آخرین را می کشید.

 نهم اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و چهار

 

ی جوابی نشنیدم، کفشدفترچه را بستم و در صندوقچه گذاشتم. بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. چند بار ننه را صدا زدم و وقت  

 هایم را پوشیدم و  از پله ها پایین رفتم. دیدم ننه زیر درخت توت نشسته و برایم دست تکان می دهد. نفس عمیقی کشیدم

 و با خیالی آسوده به سمتش رفتم. نزدیک تر شدم

 ننه گفت ـ نگران من نباش ننه، هر روز این بساط نباشه، یک روز در میون همینه. میرم پای گنجه، وسایل ایرجم رو نگاه 

 می کنم و دلتنگش میشم. 

 کنارش نشستم و گفتم ـ نمی دونم چی بگم که آرومتون کنم.

 ننه خندید و گفت ـ االن آرومم ننه. 

نگاه کردم، این چشم ها نشان از آرامش نبود بلکه از حدقه بیرون زده بودند و فریادبه چشمانش که از اشک سرخ شده بود   

 دلتنگی سر می دادند. 

 گفتم ـ ننه وقت هایی که دلتنگ می شید چکار می کنید؟

ه همننه گفت ـ دلتنگی با من عجین شده ننه، از آخرین باری که اومد مرخصی و نذاشت از زیر قران ردش کنم، دلتنگی یه لحظ  

 

 

 

 از من جدا نبوده.



 پرسیدم ـ نذاشت؟ چرا؟

 ننه گفت ـ هر دفعه می خواست بره جبهه، موقع رفتن، از زیر قران ردش می کردم و پشت سرش یه کاسه آب مینداختم.

تم ایناز قدیم رسم بود این کار ها، می گفتن پشت مسافر آب بریزی بر می گرده. ننه االن بگم بهم الهام شده بود و می دونس  

 رفتن با بقیه رفتن های آقا مصطفی فرق داره شاید بهم بخندی، اما خدا شاهده ته دلم می دونستم یه خبریه. اون چند شب که

 آقا مصطفی برای مرخصی اومده بود، خواب به چشم هام نمی اومد. شب منتظر می موندم بخوابه و می رفتم باال سرش یه دل

یه روز نباشه، نفسم رو تنگ می کرد. آروم گریه می کردم و از خدا می خواستم پسرم رو سیر نگاهش می کردم. فکر اینکه   

 خودش حفظ کنه. به خدا می گفتم، هر چقدر دوست داره بجنگه در راه اسالم و دین و پیامبر و بعدش هم آقا خمینی. اما

لم رخت می شستن و یه چیزی ته قلبم چنگبالیی سرش نیاد که جونم بنده به نفس هاش. خالصه ننه، اون دفعه آخر توی د  

 می زد، هاشم آقا هم بدتر از من. هی ننه، وقت رفتن مثل همیشه یه سینی برداشتم، یه کاسه آب پر کردم و یه گل چیدم 

 گذاشتم تو سینی و یه قران. آقا مصطفی بیدار شد از خواب و سینی رو دید. من داشتم یکم سوغات جمع می کردم ببره جبهه

سه دوست ها و هم رزم هاش. می گفتم دور از خونه و خانواده، جای درست و حسابی که ندارن، الاقل یکم خوراک خوب بخورنوا  

دیدم آقا مصطفی اومد کنارم و گفت ننه من دارم میرم، کاری نداری؟ گفتم صبر کن از زیر قرآن ردت کنم کهطفل معصوم ها.   

پرستی اصالً از خونه بیرون نیا این بار. حافظت باشه. گفت تو رو به اونی که می   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتم ننه مگه دلم طاقت میاره؟ چرا نیام؟ گفت هر دفعه میای من رو از زیر قرآن رد می کنی، من تا مرز شهادت میرم و بر 



ننداز بذار برم می گردم. گفت مطمئنم به خاطر دعا های شماست که موقع رفتنم می کنی. این دفعه بیرون نیا، آب هم پشتم  

 ببینم چی می شه. هر چی اصرار کردم گوش نکرد. خالصه خداحافظی کردیم، سوغات ها رو برداشت و رفت. قبل رفتن هم به من

 اطمینان داد که تا برسه خط مقدم، حداقل بیست بار از زیر قران ردشون می کنن. ننه، مصطفی رفت و من دل آشوب های های

م آقا تعریف کردم و اون بیچاره هم نگران کردم. تا تقی به توق می خورد، بدو بدو میومدم ببینم مصطفیگریه کردم. شب برای هاش  

 اومده یا نه. خدا می دونه چی کشیدم اون چند روز. چون پسرم قسمم داد، نه تونستم به درگاه خدا ناله کنم، نه نذری بدم برای

 سالمتیش و نه هیچی.

درخت کشید.  ننه آهی کشید و دستی به تنه  

 زیر لب گفت ـ هی ننه، می دونم االن روحت این جاست و داری حرف هام رو می شنوی. فقط بدون خیلی دلتنگتم. 

 پرسیدم ـ ننه جون می خوایید براتون آب بیارم؟ رنگتون پریده انگار.

 ننه لبخند زد و نگاهم کرد.

می شم. خدا حفظت کنه عزیز جان. خیر از جوانیت ببینی. یکم دیگه خوبگفت ـ این بدن عادت داره به این وضعیت ننه،   

 چهره ی ننه به قدری غصه داشت که دیگر نتوانستم سوالی بپرسم. چند دقیقه بعد بلند شد و به خانه بر گشتیم و کنار گنجه

گذاشت، اجازهنشستیم تا ننه وسایل را سر جایشان بگذارد. چون با نظم خاص و شیوه ی خودش وسایل را درون گنجه می   

 نداد کمکش کنم. گوشه ای نشستم و دفتر چه را باز کردم تا در فرصت باقی مانده، نوشته ی دیگری را بخوانم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا کاروان عشق



 می خواهم از جبهه بنویسم، مکانی که کربالی ایران تلقی شده و شیفتگان مخلص آن بدین نام می خوانند.

 همان جایی که پویندگان راه حق و حقیقت، سالکان راستین را ابا عبداهلل )ع( حضور در آن جا را به خفتن و آسودن ترجیح 

 داده اند و سر فصل جدیدی در تاریخ پر افتخار اسالم به ویژه جهان تشیع گشوده اند.

و به قیمت چه خون های پاکی و مطهری  آیا خبر دارید که در این سرزمین چگونه و به چه سان، با چه تالش و کوشش  

 آزاد شده است؟

 آیا از توکل، ایمان، عشق و انگیزه ی آنان )رزمندگان( آگاه شده اید یا خیر؟ 

 آیا به راستی بر قلب شکسته و آکنده از شیفتگی خدایشان مروری داشته اید؟

 آیا بر اسرار درون آن ها هیچ توجه ای نموده اید؟

ای در مورد جزایر مجنون بنویسم: می خواهم چند کلمه  

 سمت راست تا آنجا که چشمم قادر به رویت است، آب است. آب های هور که داخل آنها نی های بلند و درهم خودنمایی می کند.

 سمت چپ نیز چنین است. در عین حال شاهد جنگ است و شاریط جنگی، بر آن حکم فرماست ولی زیبایی الهی آن به خوبی به 

خورد. آرامش آب آن از غوغای درون می کاهد.چشم می  

 آرامشی نسبی به جان می بخشد و عظمت خداوندی را به تماشا می نهد که این خود آرامبخش روح های رنجور و جسم های

خسته خاکیان است.   

 آیا می دانید هور چگونه است؟

است. در عملیات خیبر آزاد شده است.هور زیباست، طبیعت الهی ست. جزئی از خاک عراق است. عظیم و پهناور   

 اینک شاهد حضور رزمندگان اسالم است.

 آیا می دانید این مناطق وسیع و مردابی به چه قیمت رها شده؟ 

 آیا می دانید این آب های راکد با چه خون های ارزشمندی آمیخته شده است؟

و ناچیز چگونه از این آب ها و از میان این نی زار هاآیا می توانید تصور کنید دالوران بیشه ی توحید با امکانات اندک   

 

 

 

 



 عبور کرده اند و خصم را به عقب رانده اند.

 هیچ توجه نموده اید که این فتح، همچون غزوه ای خندق، بدر، فتح درخشان خیبر ، حاوی بسیار اسرار نهفته است.

ست که بداند در پشت پرده چه خبر است.همچون رازی سر به مهر باقی خواهد ماند. هر کس را لیاقت آن نی  

 به راستی آن زمان که مشتی حق یافته و شیفته کمال، با سالح شب و ابزار اندک که در برابر انبوه جنگ افزار های سنگین دشمن 

مقدس وحی به چوب دستی می ماند، ایستادند و مردانه جنگیدند. با نثار خون، نام خیبر را در تاریخ پر افتخار اسالم و مکتب  

 جاویدان ساختند، کجا بودید؟ چه می کردید؟ در چه اندیشه بودید و در این راه چه گامی برداشته اید؟

 هر لحظه را با تالش و کوششی سر می کنی، آن هم بدون هیچ گونه چشم داشتی، بی هیچ گونه تکبر و ریا و بی هیچ انتظار 

هر چه از دست نا توانت بر می آید انجام دهی. تشویق و پاداش. روز و شب و شب و روز به کوشی و  

 در جبهه و یا در پشت جبهه، که راه، راه خداست و مقصود خشنودی و رضای خدا.

 نیروهای خط شکن بسیجی هستند و آماده ی حرکت به سوی خطوط مقدم جبهه و من محو تماشای این وارستگان بریده از دنیا

 یا قلوب مطمئن هستم.

گویم که گمنامان این مرز و بوم به حساب می آیند. در حالی که هر یک از رزمندگان آینده این تاریخ خواهند بود.بسیجیان را می   

 معلم حریت و آزادگی...

 آمده اند تا کاروان عشق را کامل کنند. 

اسوی مرز ها برسانند.همراه و هم پای دیگر خط شکنان، خطوط کفر و الحاد را بشکنند و ندای رهایی بخش اهلل اکبر را به فر  

 با حضور اینان، شکوه آن جا دو چندان شود.

 

 

 

 

 

 

 

 موج عظیم یاوران خمینی عظیم تر گردید و ما نیز هیجان زده از آن شرایط دلپذیر و الهی، بر آن شدیم تا در کنارشان باشیم و



فیض بیکران الهی توشه ای بچینیم.همراهشان، شاید از خوان گسترده آقا ابا عبداهلل حسین، لقمه ای بخوریم و از   

 

 غرق در نوشته بودم که صدای ننه مرا به خود آورد.

 ـ ننه می خوام در گنجه رو ببندم، اون دفتر رو می خوای بخونی یا تموم شد؟

فتادم و بانگاهی به دفترچه انداختم و در ذهنم حجم نوشته های دفتر آقا تورج و نامه هایی که هاشم آقا در اتاق گذاشته بود ا  

 احتساب وقت باقی مانده از روز، به یقین رسیدم که نمی توانم نوشته ها را تمام کنم و باید دل بکنم. 

 گفتم ـ نه ننه جون، دیگه تموم شد.

همیشگی اش، گنجه را دفترچه را به او دادم. ننه آهی کشید، دفترچه را داخل صندوقچه گذاشت و درش را بست. با ظرافت  

درش را بست. پارچه ی گل دوزی شده و زیبایی را روی گنجه کشید و یک گلدان رویش قرار داد. مرتب کرد و  

 نگاهم کرد و گفت ـ اینم از امروزمون. کامت رو تلخ کردم ننه، بریم یه چای بخوریم که االن هاشم آقا بر می گرده.

چاق بود و آرام. ننه به آشپزخانه رفت و چند دقیقه بعد،  با ننه به ایوان رفتیم، به گربه ای که زیر پله نشسته بود نگاه کردم،  

 با ظرف پالستیکی پر از غذا و سه استکان که درون سینی بود، برگشت. سینی را به من داد.

 گفت ـ قربون دستت ننه، دو تا چای بریز تا من غذای این پشمک خان رو بدم.

پله ها پایین می رفت گفت ـ نوه هام اسم این گربه رو گذاشتن پشمک.سینی را از او گرفتم و خندیدم. ننه همان طور که از   

 انقدر بهش رسیدم از جاش تکون نمی خوره و حسابی فربه شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ننه مشغول غذا دادن به گربه شد و من کنار سماور نشستم.



 رو به ننه پرسیدم ـ سه تا استکان گذاشتید ننه، همه رو بریزم؟

ای به در ورودی حیاط کرد.ننه خندید و اشاره   

 ـ بریز ننه، صاحبش هم اومد.

؟د زدم و گفتم ـ ساعت های ورود و خروجش هم حفظ شدیداز پشت در به گوش می رسید. به ننه لبخنصدای هاشم آقا   

 ننه از جلوی گربه بلند شد و گفت ـ بسوزه پدر عشق و عاشقی.

بعد وارد حیاط شد. بلند سالم داد، ننه جلو رفت و طالبی هایی که در دستهاشم آقا کلید انداخت و در را باز کرد، چند لحظه   

 هاشم آقا بود را گرفت و خسته نباشید گفت. هاشم آقا دست و رویش را شست و به اتاق رفت تا لباس هایش را عوض کند.

به نوشته ها غول نوشیدن چای شدیم.ننه میوه ها را به آشپزخانه برد و دقایقی بعد همه در اتاق مهمان، کنار هم نشستیم و مش  

 خیره بودم که هاشم آقا گفت ـ بابا، چایت رو خوردی میشه دوباره بخونی؟ یک ماهی میشه کسی رو پیدا نکردیم، البته اگر 

 زحمتی نیست برات.

 گفتم ـ عمو جان اتفاقًا می خواستم االن بخونم.

 ننه لبخند زد و گفت ـ خیر از جوونیت ببینی ننه.

بود... برداشتم. نوشته به شرح ذیل چند برگه که به هم چسبیده بودند رابعد از نوشیدن چایم،   

 پاداش کلوخ خصم سنگ است امروز

 برگیر سالح خود، که جنگ است امروز

 برخیز و بجنگ، چون که پیروزی ما

 در چهچه رگبار تفنگ است امروز

 از سخنان شهید رجایی:

جنگ تعییت می کنیم.ما سرنوشت خود را در میدان   

 من بار ها گفته ام و بار دیگر میگویم، روزی که گلوله های ما تمام شود، اولین روز جنگ ماست و تا آخرین نفس با 

ان و اربابان آن ها خواهیم جنگید.مزدوران و تجاوز گر  

 

 

 به نام خداوند که به ما عقل داد تا بتوانیم فکر کنیم و راه راست را پیدا کنیم. 



ه ما توانایی داد تا بتوانیم با توانایی خودمان بر ضد ستمگران و از خدا بی خبران قیام کنیم و آنها را نابود کنیم.ب  

 حال از خدا می خواهم تا بیشتر به ما عقل بدهد و بیشتر به ما توانایی بدهد تا بهتر فی سبیل اهلل انجام وظیفه کنیم. ان شاهلل

اب کردم می دانم به کجا می روم. سوالی و شکی در من نیست و آگاهانه فریاد حسین زمان، من امروز که این راه را انتخ  

 امام خمینی را لبیک گفتم.

 بدانید که لحظه مرگ ما، ساعت و روزش معین است و در همان روز و ساعت این دنیای فانی را ترک خواهیم کرد ولی خوشا به 

رفتنشان را و بدا به حال آن هایی که بی اختیار می روند.حال کسانی که انتخاب می کنند چگونه   

 شهادت یک انتخاب است و یک لیاقت و فقط آن هایی می روند که جام زندگیشان لبریز باشد و فقط آنهایی شهید می شوند که 

 لیاقت داشته باشند.

تفاده کنید تا دیگران کار را تمام نکرده اندجهاد درِ رحمت الهی است که امروز پیش پای ما گذاشته شده است. از این نعمت اس  

 شما هم به آن ها بپیوندید و سهمی در جهاد داشته باشید که این جهاد، جهاد علیه دشمن خارجی و بر همه واجب است. 

 هم چنان که نماز و روزه واجب است.

موقع شهادت نصیبم گشت، شکر خدا را مینمایم. ان شاهلل آنقدر به جبهه می روم و می جنگم تا در جهان آثاری از ظلم نباشد و هر  

 ای جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید ککه حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد.

 ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی )ع( در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبرِ 

شهید شد.حسین)ع( در راه حسین و با هدف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای مادران مبادا از رفتن جوانانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی توانید جواب حضرت زینب )س( را بدهید



 که تحمل ِ هفتاد و دو شهید را نمود.

ناهان کبیره و طورکه خواستی زندگی نکردم و شاهدی که به جبهه آمدم تا با مرگم کفاره ی گ خدایا در این دنیا آن  

پاک شوم.  هه آمدم تا در راه تو قدم بردارم وصغیره ی خود را ادا کرده باشم. به جب  

 شاید از روی کرامت مرا از بندگان خود قرار دهی.

«الهی و ربی و اغفرلی ذنوبی کلها بحرمت محمد و آل محمد )ص(»  

نگشت اگر در راه خدا سعادت داشتم که شهید شوم شکر  همیشه دوست داشتم مقدمات رفتن را داشته باشم ولی سعادت نصیبم  

 فراوان و حمد بی پایان می کنم حق تعالی را. ولی اگر سعادت شهادت نصیب این گنهکار رو سیاه پر شقاوت سندگدل نگردید، باز 

 شکر فراوان و حمد بی پایان می کنم حق تعالی را.

  از پدرم می خواهم اگر شهید و شدم و این سعادت را داشتم خوشحال باشد. 

 آری خوشحال باشد که خداوند همان مالی را که داده بود گرفت و شاید مقداری زودتر ولی با این تفاوت که رضای او بیشتر در این

درم که متاعی در راه خداوند داده اند.بود که فرزندت را این چنین ببرد و این مایه شادی فراوان است برای پدر و ما  

وز محشر با شهدای کربال محشور شوم.بارالهی، مرگم را شهادت در راه خودت قرار بده و این سعادت را نصیبم کن تا در ر  

 بارالهی، از گناهانم در گذر زیرا از بزرگت ترین نعمتی که به من عطا کردی، یعنی از جانم گذشتم.

که با تنی غرق به خون و با پیکر پاره پاره در روز محشر حاضر شوم.بارالهی، نصیبم کن   

فرمایند :  خداوند تبارک و تعالی می  

 )هرگاه هرچه از شما بگیرم اوال مثل آن یا بهتر از آن را به شما میدهم و هم چنین این گرفتن ها و دادن ها 

 

 

 

 

 

 

 

 برای امتحان شماست(



قرار میدهد. آری بسیار باید به فکر رفتن بود. مرگ و موت ها انسان را تحت تاثیر  

 الهی این بدن من مملوک توست. ملک توست. ان شاهلل عبد توست. با آن هرچه میخواهی معامله کن. 

 اگر میخواهی آن را بسوازنی، بسوزان. 

 اگر میخواهی آن را تکه تکه کنی، تکه تکه کن.

جالت می کشم در روز قیامت پیش اربابم حسین)ع( سر داشته باشم.اگر میخواهی آن را بی سر کنی، چنین کن که من خ  

 اگر میخواهی مانند پیکر موالیم ابا عبداهلل لگد مال گردد چنین کن.

 اگر میخواهی مانند عباس, عموی تشنگان حسین، بی دست کنی، چنین کن. 

تقاضا دارم...  خدایا از تو می خواهم مانند شهدای بدر و خیبر گمنام شهید شوم؛ ولی از تو  

.تو را به عزت زهرای مرضیه، با این بدن عاصی قهر مکن  

 

شد. احوال پرسی کردیم و  هاشم آقا ما را به یکدیگر معرفی کرد.  مهمان در زدند و دختر جوانی وارد اتاقهمین لحظه   

نشست.بین ننه و هاشم آقا  معصومه) خواهر شهید مرادی( و کنارم گذاشتم. تا کردمرا  برگه ها  

روضه خوانی. رفته بودم گفت ـ خوش اومدید. ببخشید من دیر کردم،  

 ننه گفت ـ قبول باشه ننه، خوب کردی. 

  .صریح گفتن معصومه خانم گفت ـ سفارش خان داداش رو نمیشه نا دیده بگیرم ننه جون. تو وصیت نامه اش این موضوع رو

ن کاغذ ها باشه.احتماالً ال به الی همو وصیت نامه شون رو خوندید؟  

 گفتم ـ بله، وصیت نامه ایشون باعث شد من االن این جا باشم.

 معصومه خانم گفت ـ  قلم ایشون خیلی قوی بود. هر بار تو ذهنم خاطراتشون رو مرور می کنم، محاله دفتر و خودکار کنارش نباشه

خیلی از نوشته هاش تو این سال ها از بین رفته و خیلی دوست داشت نوشتن رو، اکثر خاطرات روزانه اش رو می نوشت. متاسفانه  

 همین چند تا دفتر ازشون باقی مونده.

 گفتم ـ خاطره ای از ایشون دارید؟

 

 

 گفت ـ من خیلی سنم کمتر بود از آقا مصطفی. خبر شهادتشون چون با مرگ عموم یکی شد، زیاد یادم نیست، اما از دوران جبهه



 و جنگ، چند تا خاطره یادمه.

فتم ـ اگر مرور گذشته، ناراحتتون نمی کنه، ممنون میشم تعریف کنید.گ  

 کمی نزدیک تر آمد و گفت ـ جای خالیش هممون رو ناراحت می کنه. اما وقتی فکر می کنیم به هدفش رسید، ته دل هامون

. دقیق یادم نیست چونآروم میشه. این خاطره ای که می خوام تعریف کنم، شاید برای سال شصت و پنج یا شصت و شش باشه  

وقت زحمتی به هم خیلی سال از اون موقع گذشته و هم من اون زمان خیلی بچه بودم. یادمه اومده بودن برای مرخصی، هیچ  

ن. از لباس شستن گرفته تا جمع کردن رختخواب ددا دادن، همه ی کار های شخصیشون رو خودشون انجام می کسی نمی  

آخه اون زمان اکثر این کار ها رو خانم ها انجام می دادن.  که فکرش رو کنید. و هر کاری  

جوره ننه.  ننه گفت ـ االنم همین  

بابا. هستم هاشم آقا خندید و گفت ـ البته من استثنا  

 همه خندیدیم.

 گفتم ـ می فرمودید.

رفتن انقدر راحت نبود. ادامه داد ـ اومدن مرخصی و عصرش گفتن برم آب بریزم رو سرشون، آخه آب گرم می کردیم . حموم  

 من رفتم آب ریختم سرشون رو بشورن، دیدم پیراهنش رو در نمیاره. واسه اینکه خیس نشه پیراهنش، یکم از گردن کشیدم

ه. یه حالتی بین سوختگی و پارگی.پایین تر که دیدم پشت گردنشون، زخم  

قحطی که نیومده ، یکی خدارو شکر ل نداره، فوری لباسشون رو درست کردن. گفتم داداش لباست خیس میشه. گفت اشکا  

پوشم. خندید و من اومدم بیرون.  دیگه می  

 ننه گفت ـ ما احساس کرده بودیم گردنش یه طوری شده، سخت تکون می داد. 

 هاشم آقا گفت ـ بهش گفتم سالمی بابا؟ چیزیت نشده؟ گفت سر حال سر حالم، بهتر از این نمیشم.

 

 

 

 

 

 



  سرشتونه گردنش رو راحت تکون بده. تا معصومه که اومد بیرون ازش پرسیدم ننه آب میرختی  لوم بود نمیننه گفت ـ اما مع

 رو بشوره، جای زخمی چیزی ندیدی؟

 معصومه خانم گفت ـ منم چیزی که دیدم رو تعریف کردم براشون.

 هاشم آقا گفت ـ اون جا فهمیدیم گردنش ترکش خورده. 

تم ننه بیا یه ضمادی چیزی بذارم برات. این جوری درد نکشی. آقا مصطفی گفت ننه مگه تو جبهه ننه گفت ـ وقتی شنیدم، گف  

ظلومم.ضماد هست برای بقیه رزمنده ها؟ درد ندارم. آخر پیراهنش رو در نیاورد ببینم چند تا ترکش خورده، بمیرم برای بچه م  

که خودمون ی کرد تحت هیچ شرایطی نمی گفت ننه،  مگر ایندونه چه دردی رو تحمل می کرد. از بچگی جاییش درد م خدا می  

فهمیدیم تا چاره کنیم دردش رو. یه جوری رفتار می کرد انگار هیچ چیزیش نشده، اما ما می دونستیم درد داره.  می  

 

دنش جایهاشم آقا گفت ـ دکتر براش قدغن کرده بود جبهه و جنگ رو؛ جای سالم تو بدنش نمونده بود بابا، همه جای ب  

 تیر و ترکش بود. اما بازم تا آخرین لحظه زندگیش در راه اسالم و امام و انقالب جنگید. آقا مصطفی خیلی مخلص بود، همیشه

که بره جبهه، سعی می کرد درست و غلط رو به ومد. حتی قبل از اینا تو جمع ها، حرف انقالب که می شد، هوا خواه امام در می  

داشت و گوش می کرد و یادداشت بر میر دت ویژه ای هم به شهید چمران داشت، تمام سخنرانی هاشونبقیه هم نشون بده. ارا  

 مثل درس نگاهشون می کرد، می خوند و بررسی می کرد، تو حرف هاش همیشه از شهید چمران مثال می زد. بابا، دروغ نگفتم

انقالب آشنا شد. اونم تو اون سن و سال که هر کی دنبال یه چیزه.اگر بگم آقا مصطفی، به خاطر شهید چمران بود که با جبهه و   

 

 

 

 

 

 

 

 

میشه می گفت، هنوز صداش تو گوشمه اما دقیقا یادم نیست.شهید چمران هم ه های خصلتاز مصطفی سه تا آقا   



 معصومه تو بلدی؟

 معصومه خانم اشاره ای به دفتر شهید مصطفی که کنارم بود کرد.

ون دفتر نوشته.گفت ـ صفحه اول هم  

از کردم، نوشته بود: دفتر را ب  

من به سه خصلت، ممتاز شده ام.»   

 یک: عشق که از سخنم، نگاهم دستم و حرکاتم، حیات و مماتم، عشق می بارد. در آتش میسوزم و هدف حیات را، جز عشق 

 نمی شناسم. در زندگی جز عشق نمی خواهم و جز به عشق زنده نیستم.

قید همه چیز آزادم و بی نیازم و اگر آسمان و زمین را به من ارزانی کنند، تاثیری نمی کند.دو: فقر که از   

 سه: تنهایی که من را به عرفان اتصال می هد و من را با محرومیت آشنا می کند.

او باشد و جز کسی که محتاج عشق است، در دنیای تنهایی، با محرومیت می سوزد و جز خدا، کسی نمی تواند انیس شب های تار  

 ستارگان، اشک های او را پاک نخواهد کرد و جز کوه های بلند، راز و نیاز او را نخواهد شنید و جز مرغ سحر، ناله صبح گاه 

«او را حس نخواهد کرد. به دنبال انسانی می گردد تا او را بپرستند یا به او عشق بورزد ولی هر چه بیشتر می گردد، کمتر می یابد.  

ه تمام شد، دفتر را بستم.نوشته ک  

 معصومه خانم گفت ـ بعد از شهادتش همه نوشته هاش رو خوندم. کتاب شهید چمران رو به خاطر ارادتی که برادرم بهشون داشت

 خوندم و فهمیدم چرا انقدر دوستشون داشتن. اگر مصطفی بود حتما عاشق این شعر شهید چمران میشد.

 ای تنهای من!

 ای گم شده ی جهان!

 ای مرغ بال و پر شکسته!

 ای طایر بلند پرواز قدس!

 سرود تنهایی من نثار تو باد

 من نیز طایر قدسم

 

 

 که در این خراب آباد گرفتار آمده ام



 مرغی پر و بال شکسته ام

 که در وادی عدم گم گشته ام 

 آتشی مقدس در قلبم زبانه می کشد

 روحم به امید معراج به پرواز در می آید 

می خروشم... ...می جوشم  

سال هفتاد و سه چاپ شد، البته من ده دوازده سال« گل، غزل، گلوله»این شعر رو خود شهید چمران سرودن، تو کتاب   

 بعد خوندم. همون موقع عاشق این شعر شدم، چیزی که بین اکثر شهدا مشترکه، همین آرزوی رهایی از خراب آباد دنیاست.

فی هم از این قاعده مستثنی نبود. از وقتی رفت جبهه، عمیقًا دلش هوای شهادت داشت.همشون شوق شهادت دارن، آقا مصط  

گذرما شاید متوجه نشیم و پیش خودمون بگیم مگه میشه آدم دلش بخواد بمیره؟! اما اونا مثل ما فکر نمی کردن، دنیا رو محل ِ  

امام حسین )ع( نگاه کنن. انگار مسابقه گذاشته بودن سر بسته بودن. می ترسیدن نتونن تو روی میدونستن و دل به فردای قیامت   

 اینکه کی بهتره و کی بیشتر کار خیر می کنه.

 هاشم آقا گفت ـ گفتی کار خیر این خاطره از آقا مصطفی یادم اومد بگم. خسته شدی نگم بابا، هان؟

 گفتم ـ نه عمو جان، بفرمایید.

یه میوه ای چایی چیزی بیارم.جوری خشک و خالی نمیشه. برم  ننه گفت ـ همین  

  ننه می خواست بلند شود که دخترش بلند شد و گفت ـ شما بشین، من میارم.

 معصومه خانم از خانه بیرون رفت، ننه زیر لب دعایش کرد و هاشم آقا به پشتی ها تکیه داد و نفسش را تازه کرد. رو به من شروع

 کرد به صحبت.

 ـ معصومه این خاطره رو یادشه، بذار برات تعریف کنم بابا. یه دفعه اومده بود مرخصی، اون موقع درخت ها پر بار تر از 

ومد. ا باز اضافه می االن بودن. انقدر بار میاوردن که شاخه و برگ هاشون می چسبید به زمین، کل روستا از میوه درخت میخورد و  

 

 

 

 

 فصل زردآلو بود. آقا مصطفی رفت باغ و چند ساعت بعد با چند جعبه زردآلوی درجه یک برگشت. میوه خوب و 



 رسیده های همه ی درخت ها رو چیده بود. به حاجیه خانم گفتم مصطفی برای جبهه زرآلو چیده، توهم براش سوغات بذار. شب

با، میوه ها چی شد؟ گفت آقا می خوای برکت بیاد تو زندگیت خودبرگشتم دیدم جعبه های میوه ها نیستن، پرسیدم مصطفی با  

 هر سال سهم نیازمندا رو ببر بده. گفتم کدوم نیازمند؟ چند تا از خانواده های بی بضاعت روستای خودمون و روستا های اطراف رو

از ذوق و خوشحالی، بدو بدو رفتن پیدا کرده بود و زردآلو هارو بینشون تقسیم کرده بود. می گفت بچه های این خانواده ها  

ها میشه بابا. سطل آوردن. بعد از اون هر سال، میوه خوب باغ ما، سهم نیازمند  

 ننه گفت ـ خیرخواه بود ننه، هوای همه رو داشت. از خودش رسم خوب به جا گذاشت. یکی از همسایه ها می گفت آقا مصطفی

 نشون داد آدمیت هنوز زنده ست. 

عصومه خانم همراه با سینی حاوی تنقالت به خانه آمد، سینی را وسط گذاشت و کنار ننه نشست.در باز شد و م  

 هاشم آقا گفت ـ نبودی قضیه زردآلو های باغ رو تعریف کردم.

 معصومه خانم لبخند زد و گفت ـ آخی یادش بخیر. کار خوبی کردید، من اصال یادم نبود. 

 رو به من گفت ـ بفرمایید، نمک نداره.

 گفتم ـ ممنونم، زحمت کشیدید. خاطره ی دیگه ای ازشون ندارید؟

ا این موضوع کامالً تو خاطرم هستکمی فکر کرد و گفت ـ خیلی سال گذشته، چیز ِ زیادی یادم نیست راستش رو بخوایید. ام  

را. خیلی فرصت نمی کرد.رفتن ییالق. شیفته طبیعت بودن، خیلی دوست داشتن برن کوه و صح که تا فرصتی پیدا می کردن، می  

ومد مرخصی حتما می رفت باغ.ا  حتی یادمه وقتی می  

ومد باغ کمک.ا داشت می می ومد مرخصی، بیل برادامه داد ـ بابا، حتی دو روز می ا هاشم آقا  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اومدی ومد. می گفتیما چیدن محصول، بیشتر از همه می چید، واسه فروش می فصلآب،  رفت نوبت فصل آبیاری، می  

همین که تو بقیه سال نمی تونم کمک حالتون باشم، شرمنده ام. استراحت کنی، الزم نکرده بیای باغ. می گفت  

م ه تورج و آقا مصطفی، دو سه سال باهم اختالف سنی داشتن، بعد از رفتن آقا مصطفی به جبهه، تورج هم بهش گفت من  

به فرمان امام باشن؟ آقا مصطفی گفت چراغی که به  همه باید گوشگی دفاع از مملکت واجبه و می خوام بیام، مگه نمی  

زنه، تا زمانی که والدینت به کمکت احتیاج داشته  خانه رواست، به مسجد حرام است.  امام خمینی هم حرف دین اسالم رو می

م چون توه نیست، پدر مادر از همه چیز مهم ترن، من باشن، جبهه واجب  

هیچ وقت تنهاش نمیزاشتم. اینجوری تورج رو قانع گر تو نبودی و آقا کمک می خواست، مطمئن باشکمک حال آقامی رفتم. ا  

آقا مصطفی هم خیلی« و بالوالدین احسنا»کرد طارم بمونه و نره جبهه. یادمه اون زمان رادیو هم به این آیه قران تاکید می کرد   

 قبول داشت این آیه رو.

جز نیکی ازش ندیدم. اصال تندی نکرد باهامون، صبح هم گفتم بهت ننه، فرزند نیک، مادر پدرشودونه،  ننه اضافه کرد ـ خدا می  

 پیش کس و نا کس سر بلند میکنه. این دنیا و اون دنیا راضیم ازش. شیرم حاللش، خدا آخر و عاقبت همه مسلمین رو به خیر

الح عنایت کنه.کنه. الهی خدای مهربان و بخشنده، به همه ی زن و شوهرا، فرزند ص  

 هر سه بلند گفتند ـ الهی آمین.

همین لحظه صدایی از بیرون آمد. گویی یک نفر صدایشان  ننه چای ها را تعارف کرد و دقایقی را مشغول ِ تازه کردن گلو شدیم.  

 می زد. هر سه کمی با فاصله از دیگری به بیرون رفتند. 

االن بر می گردیم. از خودت پذیرایی کن عزیز جان.ننه موقع رفتن گفت ـ یکی از همسایه هاست ننه،   

 

 

 

 

 

 

 



 

ی بخوانم. یک صفحه را باز کردم.بعد از رفتنشان، دفتر را باز کردم تا نوشته ای دیگر از شهید مراد  

 صفحه ی اولش خوانا نبود، چیزی مثل چای روی نوشته ها ریخته بود و آن را از بین برده بود. از نیمه ی صفحه ی دوم خوانده 

 می شد...

 

 و اما تو ای برادر رزمنده و هم سنگر، همواره مقاوم باش و با سالحی که برادرت به دستت سپرده تا انتقامش را بگیری، مسمم تر

دشمن فرصت مده. بدان که فرصت به او باعث میشود که خدایی نکرده اسالم از بین برود.شکلیک کن و به    

 ای کسانی که خود را وارث خون شهیدان می دانید و در پست های حساس مملکتی و شهری جایگزین شده اید، به خاطر داشته

دمی بر ندارید و خدای نکرده حب جاه و مال و مقامباشید که آرمان هایتان همان آرمان شهیدان باشد و به غیر از خواست آنان ق   

شما را به جایی نکشاند، مثل پیشینیان که طاغوتی بودند و همان رفتار که  آنان داشتند، شما هم داشته باشید. بدانید که بلندی    

می با خود فکر کنید...مقام مسئولیت بیشتری برایتان دارد. حرمت و ایثار شهیدان است که شما را به اینجا رسانده است ک  

 اگر می توانید راه آن ها را دنبال کنید و ادامه دهید و پا در جای پای آن نهید

 و اگر کوچک ترین ضعفی در خود می بینید و اعمالتان تا کنون نشان داده و از عهده این کار بر نمی آیید، خود به زودی کنار روید 

که آماده اند و در غیر این صورت عذاب الهی را برای خود خریده اید.و این امانت بزرگ را به الیقانش بسپارید   

 ان شا اهلل که این گونه نیستید.

 بدین گونه امام و امت را یاری کنید و این طوری نباشد که امام را برای خود بخواهید.

 خود را برای امام بلکه خود و امام را برای خدا بخواهید.

 

 

 

 

 

 

 



 

نبود، بلند شدم و به سمت در رفتم. اما پشیمان شدم و به اتاق بر گشتم و صفحه ی دیگری را باز کردم و آخر نوشته هم خوانا   

 خواندم...

حاالتی از شب های عملیات:... راز شهادت طلبی  

حمله.در فرصت هایی که در مقر های لشکر، تیپ ها و گردان ها، دوران آمادگی برای حمله را می گذراندند و باالخره تا شب   

 شب فرمان. شب خط شکن. شب عبور از خط آتش دشمن. شب...

 شب حمله شب از جان گذشتن

 شب حمله شب میثاق بستن

 خدا را دیدن و خود را ندیدن

 بت وابستگی های را شکستن

یاد شهیدانچه می شنویم؟ صدای دعا و نیایش، زمزمه گریه و توسل، دعای کمیل و زیارت عاشورا، نوحه خوانی و سینه زنی به   

 عزاداری برای امام حسین و...

، پاک کردن و آماده ساختن اسلحه، جمع وقیافه ی محزون یک رزمنده در نماز شب، تمنای شهادت در قدرت ها چه می بینیم؟  

زمر سفارشات را به یکدیگر کردن، تمنای شفاعت از هم وسایل و تجهیزات، در گوشه ای نشستن و وصیت نامه نوشتن. جور کردن  

خاک، پیشانی در سجده، دو دست پر نیاز به درگاه  در صورت شهید شدن، سر و گردن درهم، نشانه ی وداع، چهره ای بر  

جمعی در حال نماز جماعت، پیرمردانی ریش سفید حبیب های جبهه، نوجوانانی نو رسیده قاسم های میدان. با هم  خدا بلند.  

شان معلوم است که شهید حمله است. شب شهادت و پیروزی. از چهره های شب. «دیدار بعدی نجف و کربال»  می گویند  

 خواهند شد.

 یا رب شهیدان در شهادت چه دیدند

 کز ما بریده سوی تو هجرت گزیدند

 پیرایه ی وابستگی از تن بریدند

 آزادگی دیدند و سویت پر کشیدند

شان « یا رب یا رب» اینان که با خون وصیت نامه. در بستری از خون می خوابند، غسل شهادت می کنند، اینان که زمزمه   

 جبهه ها را معطر کرده است؛ اگر خدا اینان را پیروز نکند 



 

 

 پس چه کسی را پیروز سازد؟ 

 اگر امداد های غیبی به سراغ اینان نیاید، چه کسی شایسته آن است؟

اینان پیروز نیستند چه کسانی پیروز هستند؟ اگر  

 اینان مسافران وادی عرفانند و مهاجران دیار نورند. اینان مسافران جاده های پر پیچ و خم کربالینند.

 عارفانتفنگ بر دوش

«در این برهه از زمان، اسالم به خون و به یاری احتیاج دارد.» امام خمینی:   

هستند که قلبشان به امید وصال معبود و عشق به لقای او می تپید. وجودشان تمنای دیدار می کرد.از میان ما، جوانان مشتاقی   

 آن شیفتگان عشق در اول صفوف مسلمین جای گرفته، همچون شیر های غران به سوی لشکر کفر و دشمن کینه توز اسالم

آیین مقدسشان از دست دادند.نبرد حماسه ساز جانشان را در راه خدا و دفاع از حمله بردند. در این   

 آنان چون گل شکفتند، همچون نهال منزه، از باران بهاری شکوفه دادند. زمین و آسمان را از عطر دل انگیز خویش پر نمودند.

 حیات بی مرز را در سرای آخرت آغاز کردند.

صف صفاتشان زبان سخنورآری آنان حتی از بذل جان هم دریغ نکردند. از شخصیت شان سخن گفتن مشکل است. از و  

 الل می شود و قلم می شکند. به درستی آنان همچون کوه های استواری هستند که جویبار های دانش و فضیلت از آغوششان

 سر چشمه گرفته و مرغزار زندگی را سیراب می نماید.

ازند و با قطره قطره یشعله ور سآن تفنگ به دوشان عارفی که در راه خدا چون شمعی سوختند تا آتش انقالب اسالمیمان را   

 خونشان از کویر تفتیده ای که دست ظلم ساخته بود، مرغوب ترین باغ ها را، از شب حکومت وحشت و ترس، پر جنب و 

 جوش ترین روز ها را از زهر آگین ترین خون مرگ، شیرین ترین شهد شهادت را، خون گرمشان را در کالبد سرد اعصار جاری

نو برای ملت مستضعف ما پدید آوردند. ساختند و حیاتی  

 

 

 

 



 

 

 آنان ایرانی دگر ساختند. کشوری که پایه هایش، از ایمان؛ آسمانش از عفت؛ حریمش، آزادی؛ فضایش اخالص، هوایش گرم از 

 عشق و روشن از حکمت است.

وری های فرزندان بی تکبر اسالمبر سر هر سنگ خون عزیزی ریخته، و از هر قطعه از خاکش الله ای سرخ دمیده که گویای دال  

بیانگر حماسه ها، ایثار ها و مقاومت های جوانانبر فراز آسمان آبی اش کبوتر های سفید آزادی به پرواز در آمده اند که است.   

تند که اسالمند که چگونه طوفان حوادث را بسان نسیم مالیمی پذیرا گشتند و با آغوش باز به پیشواز مرگ رفتند. آنان می دانس  

«تمام مقصد ما مکتب ماست»   

اگر ما پیروز شویم، اسالم پیروز است، اگر شهید شویم چه بهتر، باز هم» جوانان روشنفکر ما با الهلم از این سخن ولی امرشان که   

آورندگان نیز به کارواندالورانه شب و روز تالش کردند. برخی از آن ایمان « ما پیروزیم، در همه حال باید از آیین حق دفاع کنیم  

 حسین )ع( پیوستند و ایران را به کربالیی دیگر مبدل ساختند. کربالیی که به جای هفتاد و دو تن، صد ها و هزار ها شهید در راه

 خود پروراند.

هدایت نمود.حسین زمان نیز در دل تاریکی ها، در بطن استعمار و استبداد، همچون هاله ای درخشید و کاروان گمراه بشریت را   

 با سخنان امید بخش خود ایمان را در دل پاسداران و سربازان دین تقویت نمود.

 سربازان عزیز ما از جبهه ها مدرسه ای ساختند که از یک سو بشر تحویل می گیرد و از سوی دیگر انسان تحویل می دهد.

ند.آنان درخت عرفان را زیر باران گلوله ها و خاک غرق در خون، پرورش داد  

 صحرا را به صومعه مبدل کردند. سوختند و پرتو افکندند. جهان را به نور خود منور ساختند. صف در صف و پوالدین بر صفحات

 تاریخ نشستند و با پیکرشان کلمه به کلمه ی تاریخ را ساختند. 

 

 

 

 

 

 



 

ودند. آنان در جبهه های نبرد نور علیهبا جانشان به آن روح بخشیدند. حق پویان ما، همان خط سرخ حسین )ع( را دنبال نم  

 ظلمت، رزمیدند تا ما در جبهه ی دیگر به تالش بپردازیم.

 رسالتشان را با کوله بارمان در جاده زندگی حمل کنیم و پیامشان را به گوش جهانیان برسانیم.

ونین روئیده است.آه، پروردگارا! چه فضای پاک و با صفایی ساختند. از قطره های خون سرخشان الله های خ  

 چه نغمه های دل انگیزی از افق می آید. گویی صدای بال مالئک است که پیام خون شهیدی را به همراه دارد و در وصف مقام

 شهیدی می کوشند و ندا در می دهد:

ی می خورند. شما نوحهای مادران، ای پدران، ای امت مسلمان، جوانان شما نمرده اند بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روز»   

باید مصمم و دلیرانه در این برهه از زمان با خصم مقابلهو زاری سر ندهید که دشمن بر شما غلبه یابد و شادمان گردد. بلکه   

 بر خیزید و بدانید که پیروز هستید. این وعده ی خداست. مقام جوانان در نزد پروردگار آنقدر واالست که آنان در روز قیامت از

وارد بهشت می شوند که باب مجاهدان نام دارد و فقط مجاهدان تفنگ به دوش هستند که از این در وارد می شوند. دری  

«فرشتگان مقرب پروردگار برایشان سالم می کنند و دیگران بر مقامشان غبطه می خورند.  

ی در پیش خواهیم داشت. ان شاء اهلل و بهپس باید هر چه بیشتر به یاری امام و رزمندگان بشتابیم. یقین که فتح و نصر عظیم  

 امید پیروزی نهایی رزمندگان اسالم.

 هجدهم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و شصت و چهار

 

. دفتر را کنار گذاشتم.وارد اتاق شدمعصومه خانم با ضبط صوت و نوار کاست قدیمی نوشته که به اتمام رسید،   

م شاید کاری دارید، برای همین مزاحم نشدم. ننه گفتن بمونم خونه.گفتم ـ خواستم بیام پیشتون، اما گفت  

 

 

 

 

 

 



 

 

ملش پول الزم داره، وضع مالی خوبیبرق می زد گفت ـ یکی از همسایه ها برای ع معصومه خانم همان طور که ضبط را به پریز  

ه. یه موقع ناراحت نشید، ننه ندارن، چند تا از ریش سفید های محل جمع شدن ببینن می تونن دستی ازش بگیرن یا ن  

مصاحبه ی آقا مصطفی رو بشنویم، منم چند وقتیه  دمیان، گفتم تا بیکاری نمی خواست ریا بشه نگفت بهتون. یکم دیگه  

خیلی با ارزشه گوش نکردم. البته اگر این ضبط یاری کنه. برای دوران جنگه این کاست، تو جبهه صدای برادرم رو ضبط کردن.  

مون.برای همه   

 چند دقیقه ای با دکمه های ضبط صوت کلنجار رفت تا باالخره موفق شد و صدای ضبط به گوش رسید. فوراً به من اشاره کرد

 و گفت ـ باید از نزدیک گوش بدید، صداش ضعیفه.

به بلند شدم و به سمتش رفتم. کنارش نشستم و گوشمان را نزدیک ضبط صوت کردیم. پس از چند لحظه مصاحبه ی شهدا  

.نوبت پخش شد  

خبرنگاری با دعا شروع کرد به صحبت و این چنین ادامه داد... حدود ده دقیقه بعد گوش دادیم، انبا دقت به حرف هایش  

در مقر لشکر پیروز سی و یک عاشورا و در نزدیک شهر قهرمان پرور دزفول هستیم. نزد یکی از رزمندگان اسالم و از ایشانـ   

معرفی خودشان، بفرمایند که از کجا اعزام شده اند؟می خواهم که ضمن   

 معصومه خانم با ذوق گفت ـ این صدای داداشمه.

 زیر لب گفت ـ قربون صدات برم داداش.

 صدای شهید مصطفی مرادی در خانه پیچید.

صوا بالحق و تواصوا بالصبر.ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. والعصر. ان االنسان لفی خسر. اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات. و توا  

 به نام اهلل پاسدار خون شهیدان، یار و یاور مظلومان و در هم کوبنده ی ستمگران و یگانه قانون گذار جهان هستی و با سالم

 و درود به مهدی موعود یگانه منجی بشریت و نایب بر حق او 

 

 

 

 



 

پیر جماران، خمینی بت شکن و با سالم و درود سی زمانمو  

ارواح پر فتوح شهدا، شهدای مظلوم کلیه ی عملیات ها و مخصوصاً عملیات خیبر و نفرین و ننگ ابدی بر جنایت کارانبه   

 تاریخ، مخصوصاً صدام کافر و دیگر اربابان و نوکران او.

 اینجانب مصطفی مرادی اعزامی از زنجان، بخش طارم روستای جیا.

رای چندمین بار است که در جبهه های حق علیه باطل شرکت کردید؟ و پیامتانخبر نگار پرسید ـ برادر شما بفرمایید که ب  

 برای امت حزب اهلل کشورمان چیست؟

 شهید مصطفی گفتند ـ این ششمین بار است که خدا توفیق داده تا در جبهه های نور علیه ظلمت شرکت کنم.

خصوص خانواده های شهدا پیامی بدهم ولی پیامی دارم البته من عاجز تر از آن هستم که برای مردم و امت شهید پرور و به  

 برای خانواده شهید داوود اجاقلو که در عملیات خیبر، جزیره ی مجنون و در کنار ما شهید شد. داوود جان، به خون پاکت که

ما زنده خواهد ماند. بی گناه و تنها برای بر پایی اسالم بر زمین جاری شد، سوگند یاد می کنم تا آخرین لحظه زندگی در گروه  

 به نامت که نام پیامبر خداست و به مرامت که حسینی است، و به مظلومیتت قسم، هرگز اجازه نخواهیم داد که عده ای به هر نحو

اند.بخواهند خون تو را پایمال کنند. درود بی کران ما بر تو یاور مهدی و سالم ما بر پدر و مادرت که همچون کوهی استوار ایستاده   

 پیمان خود را با تو محکم می کنم و آن قدر در جبهه می مانم که یا شهید شوم هر چند لیاقت آن را ندارم و یا پیروزی را برای

 خانواده ات و تمام خانواده های شهدا به ارمغان ببرم.

یعنی زبان ترکی بیان کنید.خبرنگار گفت ـ شما هر گونه پیامی برای پدر و مادرتان دارید می توانید به زبان خودتان   

 شهید به زبان آذری گفتند...

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ منیم دده ننمه آیری پیامم یوخدور، منیم بارم ده ناراحت اولماسینالر. فامیللریم و او آدامالری که شهرده یا هریئرده بر خالف

رکت ایلیه لر. خواهش ایلیره م او عقیده ی والیت فقیه یا مسئولین مملکتدلرریال حق یوخالریدی منیم تشیع جنازمده ش  

دده ننم قویماسینالر منیم اسلحم یئره دوشسون و منیم یولومو ایدامه وئرسینلر.فامیللرمدن و   

 خالصه بو جنگ خانمان سوز اسالمین، مسلمانالرین و ایرانیننفعینه قوتوالجاق.

ندیالر کی هی نق ویریالر، هی دیدیلر بیزه نمه ایلیپ تا بیز آخیر اوزو قارالیق او آدامالرا قاالجاق کی جیبهیه گلمدیلر، اوالردا  

 جیبهیه گئدک.

 پیامیم بودور او خانواده لری کی اوشاقالرنین جیبهیه گلمکلرینده ن جلوگیر ریک ایلیر، اهلل اوزو شاهیددی بیر گون پشیمان

 اوالجاقالر اما او گون پشیمان چیلیک درده دیمز.

و برکاته. والسالم علکیم و رحمه اهلل  

 

 معصومه خانم ضبط را خاموش کرد، چشمان خیس از اشکش را پاک کرد و نگاهم کرد.

 پرسیدم ـ این قسمت آخر که ترکی گفتن رو من متوجه نشدم.

 معصومه خانم گفت ـ آقا مصطفی گفتن پیامی برای مادر و پدرم ندارم، فقط برای من ناراحت نباشن. تاکید کرد فامیل ها و 

 دوستاشون که خالف عقیده ی والیت فقیه و سران مملکت فکر و عمل می کنن، به هیچ عنوان حق ندارن تو مراسم ختم 

 ایشون شرکت کنن. از مادر و پدرمون خواهش کردن در صورتی که شهید شدن، تفنگشون رو زمین نذارن و راه شهید رو ادامه

گفتن اونایی که می گن مگه برای ما چکار کردن که حاال ما ان تموم میشه.بدن، و گفتن این جنگ در آخر به نفع اسالم و ایر  

 بریم جبهه و خودمون رو به خاطرشون به خطر بندازیم و خانواده هایی که از اومدن بچه هاشون به جبهه جلو گیری می کنن

 مطمئن باشن که یک روز خیلی پشیمون میشن.

اون ها دردی رو درمان نمی کنه و رو سیاهی براشون می مونهصدای هاشم آقا آمد که می گفت ـ و پشیمونی   

 

 

 

 



 

 با معصومه خانم به پشت سرمان نگاه کردیم و ننه و هاشم آقا را دیدیم که پشتمان نشسته اند.

 گفتم ـ ببخشید ندیدمتون، اصالً متوجه اومدنتون نشدم.

 ننه گفت ـ خدا ببخشه عزیز جان.

رد و خنده ی مصنوعی به لب هایش هدیه کرد.معصومه خانم اشک هایش را پاک ک  

 گفت ـ کی اومدین؟

 ننه گفت ـ از اولش اینجا بودیم ننه، دیگه ایرجم شروع به صحبت کرد، ساکت شدیم. روحت شاد ننه، روحت شاد که در راهی

 که می خواستی شهید شدی.

.صحبتمان را مجدد از سر بگیریممعصومه خانم ضبط را از پریز برق کشید، هر یک گوشه ای نشستیم تا   

 ننه شروع کننده صحبت بود ـ ببخش ننه تنها موندی. قرار نبود انقدر طوالنی بشه.

 گفتم ـ خواهش می کنم ننه جون، نفرمایید.

 ننه ادامه داد ـ رشته کالم پاره شد، اصالً یادم نمی آد داشتم چی می گفتم که اینا اومدن.

حبت هاشون فرمودن یکی از هم رزم های شهید مرادی، اومدن خونتون. درسته؟گفتم ـ عمو هاشم ال به الی ص  

 همه به نشانه مثبت سر تکان دادند.

 ـ اگر چیزی از صحبت های ایشون یادتونه و مرورش اذیتتون نمی کنه...

 ننه حرفم را قطع کرد و گفت ـ نه ننه، چه اذیتی. فکر کنم هاشم آقا بهتر یادش باشه. 

نفسش را تازه کرد و گفت ـ آقا مصطفی که رفت جبهه، کم سن و سال بود. راستش تو اتوبوس که به حاجیه خانم گفتههاشم آقا   

نظامی ها نمی دونست. چی بگم بابا؟بودن مصطفی فرمانده شده، ما باور نکردیم. آخه این پسر سابقه ای نداشت و اصالً چیزی از   

اش که اومد خونمون، از احوالتشون تو جبهه برامون گفت. وگرنه مصطفی حرفی نمی زدبه خیال ما نمی دونست. یکی از هم رزم ه  

 و به قول مادرش، باید با انبر دست حرف رو از زیر زبونش می کشیدیم که اونم از حوصله هممون خارج بود. 

 

 

 

 



 

مصطفی قبل از ما آقا بیدار بشیم وهم رزمش می گفت نشد یک بار ما اذان صبح باید همه بیدار می شدن. مثل این که برای   

انجام یه کاری نباشه. می گفت کار هایی رو انجام می داد که اصالً وظیفش نبود و هر چی بهش می گفتن حاضر و آماده در حال   

به همه مهمات می رسونده و قبل از عملیات ها،  گفته خستگی در راه اسالم معنی نداره. کنی، می میچرا خودت رو خسته   

. یه خاطره ای هم تعریف می کرد که سال شصت و چهار، تو شهر دزفول پایگاهبیدار می شدهمیشه چند ساعت زود تر از بقیه ه  

 شهید باکری جمع بودن، توی گردان حر. مثل اینکه می خواستن از دزفول برن سنندج. آقا مصطفی هم فرمانده گروهان بوده.

ده بودن برای حرکت، یکی از نیرو ها می گه من چشمم درد می کنه و باید سریع برمهم رزمش تعریف می کرد زمانی که همه آما  

 معاینه بشم و این هم رزمش مخالفت می کنه و میگه بذار برسیم سنندج بعد برو. گویا وضعیت چشم اون بنده خدا خیلی وخیم 

وقتی به آقا مصطفی توضیح داده ببینم اون چی میگه. بوده. خالصه هم رزمش میگه با اینکه محاله اما بذار به فرمانده مرادی بگم،  

 شرایط اون بنده خدا رو، مصطفی گفته این رزمنده ها االن مثل بچه های ما می مونن، دور از خانواده اومدن برای اسالم بجنگن.

یشه گفت آدم؟ ما االن یهحاال ما بیاییم برای منفعت خودمون که زودتر برسیم، چشم این رزمنده رو به خطر بندازیم؟ بعد ما م  

 خانواده هستیم، پس نمی تونیم مانع رفتنش بشیم. هم رزمش می گفت خود آقا مصطفی اول اون رزمنده رو میبره بیمارستان

 شهید بقایی اهواز و تا پایان درمانش کنارش میمونه و بعد با هم میرن سنندج.

ا، جز خوبی ازش ندیده بودن. انقدر از خوبی هاش می گفتن کهمعصومه خانم گفت ـ بعد از شهادتش خیلی ها اومدن خونه م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

باورمون نمی شد آقا مصطفی برادر ماست. ی و خیرخواهی.بعضی وقت ها ما خودمون متعجب می شدیم از این همه مردم دار  

هیچ وقت حرف نمی زدن، اما هر کس خبر شهادتشون رو میشنید برای عرض تبریک و تسلیت  ونواقعا خود دار بودن و خودش  

 می اومدن خونمون و اکثر خاطراتشون رو ما از زبان هم رزم هاشون شنیدیم. 

ش هم آره ننه، ما چیزی نمی دونستیم از جزئیات. همه رو بعد از شهادتش شنیدیم. داستان همین فرمانده شدن ننه اضافه کرد ـ  

 یکی از دوستاش برامون گفت. تو جبهه انقدر ایرجم کار خیر کرده و از خودش شجاعت نشون داده که باال دستی هاش چند وقت 

 زیر نظر گرفتنش و کوشش و تالشش رو دیدن. هم رزمش می گفت حتی زمانی که نیروی ساده بود، ده برابر بقیه نیروها کار 

من یهپاکیه و می تونه از پس کار ها بر بیاد، فرمانده اش کردن. همین هم رزمش می گفت می کرد و وقتی دیدن آدم درست و   

در جریان نبوده، این بنده خدا می گفت هر ود بیدار شدن، البته آقا مصطفی خودش مدت با آقا مصطفی کل انداخته بودم سر ز  

تو خواب نداری؟ چرا انقدر زود بیدار میشی؟ ش پرسید دم می زنه. یک بار ازمصطفی داره قآقا ساعتی بیدار می شدم می دیدم   

در  ننه به قربونشاین بچه نمی خوابیده. دار می موندن و می جنگیدن باز هم حتی وقتی چند شبانه روز تو عملیات ها بی  

، به موقع انقدر اومدیم بیدار باشیم و در تالشیاد هست، نیومدیم تو این بخوابیم جواب هم رزمش گفته بود وقت برای خواب ز  

 بخوابیم که خسته بشیم.

 ننه آهی کشید، چند بار به زانوهایش زد و ادامه داد ـ راست می گفت بچه ام. انقدر نخوابید که زمین و آسمون دست به دست هم

سال بخوابه. سه دادن تا کیلومتر ها دور تر از خاکش بیست و دو  

رما. چشمان هاشم آقا چر از اشک شد.چند لحظه ای فضای خانه سنگین شد و سکوت حکم ف  

 ننه گفت ـ از کجا شروع کنم ننه؟ از کجا دوست داری بشنوی؟

 

 

 

 

 

 

 



 

ـ چه جوری خبر شهادت ایشون رو بهتون دادن؟ پرسیدم  

خونه مام اومد هاشم آقا گفت ـ فصل پیاز بود، همه چیز رو آماده کرده بودیم که بریم رشت. اون زمان این جا خریدار نبود، برادر  

 ننه گفت ـ همون برادرش که گفتم خیلی به آقا مصطفی وابسته بود.

 هاشم آقا ادامه داد ـ آره، آقا مصطفی مثل بچه ی نداشته اش بود. خیلی بهم اصرار کرد برم زنجان هم پیاز ها رو بفروشم

ان و رشت فرقی ندارن به لحاظ بازار.و هم یه خبری از آقا مصطفی بگیرم. دیگه من هم رو حرفش نه نیاوردم بابا، گفتم زنج  

 خالصه ما رفتیم زنجان، خونه اون یکی برادرم که همون جا زندگی می کرد. یکم استراحت کردیم و گفتم بریم یه خبری از

داین بچه بگیریم، آخه خبری ازش نبود. نه نامه ای نه پیغامی. رفتیم پایگاه و بهمون خبر شهادتش رو دادن. اولش باورمون نش  

 خیلی اصرار کردیم چک کنن و مطمئن بشن. چند ساعتی اون جا بودیم تا بهمون اطمینان دادن شهید شد. 

 معصومه خانم گفت ـ اما ماجرا به همین جا ختم نشد.

،هاشم آقا گفت ـ خبر شهادت آقا مصطفی رو، قبل از ما به عموش دادن، اونم خیلی وابسته این بچه بود. هی بابا، روز بد نبینی  

 چه مصیبتی کشیدیم.

 پرسیدم ـ چرا عمو جان؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟

 ننه گفت ـ بعد از اینکه هاشم آقا بار پیاز رو برد زنجان، چند نفر اومدن دم در خونه و سراغش رو گرفتن. گفتم رفته زنجان و هر 

ه ما، رفته بودن خونه عموی بیچاره اش و خبری نیست. بعد از خونچی اصرار کردم ببینم خبری از مصطفی آوردن یا نه، گفتن   

 همون که خبر شهادتش رو داده بودن، اون بنده خدا سکته می کنه و در جا به رحمت خدا میره. من قبل از شنیدن خبر شهادت

 پسرم، خبر فوت برادر هاشم اقا رو شنیدم. وقتی رفتیم خونشون بهم گفتن و دو تا داغ نشست به قلبمون.

 

 

 

 

 

 

 



 

من خودم بیشترشوکه شدیم از مرگ همزمان عموم و برادرم که حد و حساب نداره. راستش معصومه خانم گفت ـ انقدر هممون   

 مجلس ختم عموم رو یادمه تا برادرم. 

.ننه ادامه داد ـ هاشم آقا می رفت و بی خبر از آقا مصطفی بر می گشت. دیگه کالفه شده بودیم. به هر دری می زدیم بسته بود  

 هیچ خبری نداشتیم ازش. فکر می کردم نهایت یکی دو ساله برگرده. یه روز که خیلی دلتگش بودم به خدا گفتم اگر قراره 

 جنازه این بچه برگرده، زودتر برگردون. اگر هم صالح به انتظار منه، راضیم به رضای تو. این بچه هم در راه خودت و دین رفته. 

وابم برد ننه. تو خواب مصطفی رو دیدم. شاد تر از هر زمانی بود. می خندید و سر حال بود.همین جور عبادت می کردم که خ  

شاد بشیم، االن بیشتر از هر زمانی چشم ملت به شما هاست. محکم باش و راه من رو گفت ننه با این گریه ها کاری نکن دشمن   

اینکه بچه های صالح تربیت کنی و کاری کنی سر موقع نماز این انقالب و کشور کنیده، بهترین خدمتی که می تونی به ادامه ب  

تا اومدم بغلش کنم ازم دور شد، گفت از چیزی که در راه اسالم دادی، ساده بگذر که بخونن و با دین اسالم آشناشون کنی.   

برگردم.  جای من خوبه. حضرت فاطمه ی زهرا شفاعتم کرده. نگران من نباش، من به خواستم رسیدم. صبوری کن تا  

خواب که بیدار شدم نشستم های های گریه کردم، خیالم راحت شده بود، بچه ام حالش خوب بود و راضی از وضعیتش. ننه از   

برای بچه ای که مادر شدن رو با به دنیا اومدنش تجربه کردم. دیگه تحت هیچ شرایطی اشک نریختم براش.  همون شد  

هاش بند بود اما خوشحالم همچین پسری تربیت کردم که خودش رو فدای باورهاش کرد.جونم به نفس وابسته اش بودم، خیلی   

 برام خیلی با ارزشه ننه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اوایل فکر می کردیم یکی دو ساله بر میگرده اما این انتظار بیشتر از بیست سال طول کشید. تو این سال ها وقتی خیلی دلتنگش 

اومده بود مرخصی. موقع رفتن انگار می دونست آخرین باره. همه بچه هارو بهمون سپرد، کلیمیشم، یاد آخرین باری میفتم که   

برات تعریف کردم ننه؟ اگر افتخار داشت و شهید شد براش عزاداری نکنیم، سیاه نپوشیم و گریه و زاری نکنیم. که سفارش کرد  

ه شهید بشه. میگن به شهدا الهام میشه.هر کاری کردم نذاشت از زیر قران ردش کنم. بچه ام می دونست قرار  

 

 غرق صحبت بودیم که در زدند و آقا تورج وارد خانه شد. پس از احوال پرسی همه نشستیم و ادامه ی صحبت را از سر گرفتیم.

 ننه گفت ـ اسم عملیات آخر برادرت چی بود ننه؟

نصر هفتم، ما چیز زیادیفرمانده گروهان بودن. عملیات جوری که به ما گفتن، آقا مصطفی تو عملیات آخر  آقا تورج گفت ـ این  

 از این قسمت ماجرا نمی دونیم. چون اکثر هم گروهانی هاشون شهید شدن. خود ایشون هم تو همون عملیات مفقود االثر شدن. 

فی شهید شد، رویما، یکی از هم رزم هاشون می گفتن وقتی شنیدیم مصطخیلی سخت بود برای همه تو منطقه ی بوالفتح عراق.   

 برگشتن نداشتیم. می گفت صمیمی ترین دوست ها و هم رزم هامون رو گذاشتیم و برگشتیم. خیلی هاشون اومدن این جا. همون

 سالی که خبر شهادتشون رو دادن، یه مراسم کوچیک گرفتیم براشون و این انتظار خیلی طوالنی شد. دیگه امیدی نداشتیم.

 

سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت بود، گفتن بیایید برای شناسایی. خدا می دونه با چه حالی رفتیم باباهاشم آقا ادامه داد ـ   

 اما تو ارومیه ما رو بردن تو یه پادگان و هجده تا جعبه گذاشتن جلومون برای شناسایی. چیزی نمونده بود ازش، فقط یه پیراهن

یله ی دیگه. گفتن بر اساس شواهد و مدارک حدس زدن متعلق به آقا مصطفیبود بابا که سوراخ سوراخ شده بود، با چند تا وس  

 

 

 

 

 

 



  

 ماست. خیلی سخت بود بابا، خدا قسمت هیچکس نکنه اون صحنه ها رو. از بعضی ها چند تا استخوان مونده بود، از بعضی ها 

که بین همه ما مشترک بود، این بود که چیزییه پالک. خانواده های شهدایی که اون جا بودن خیلی بی تابی می کردن و چیزی   

 ازشون یادمون نمونده بود. حتی اگر وسیله یا استخوانی باقی مونده بود، برای ما قابل شناسایی نبود. روح همشون شاد باشه.

اشم، بیستننه گفت ـ روحشون شاده ننه، اون ها به خواسته قلبیشون رسیدن. ایرجم همیشه می گفت دوست ندارم مزار داشته ب  

 و دو سال بدون مزار بود، تو اون سال ها، خیلی دلتنگش می شدیم. حتی قبری نبود که باالی سرش گریه کنیم. خاکی نبود که

 بهش چنگ بزنیم. سخت بود. هاشم آقا خیلی بی تاب بود اون اوایل. حتی پیکرش بر نگشته بود، تا می خواستیم باور کنیم شهید

که اگر شهید شده، کو مزارش؟ کو پالکش؟ الاقل دو تا استخوان باید ازش بر می گشت.  شده، هوا برمون می داشت  

 هاشم آقا ادامه داد ـ اما تو زنجان بهمون اطمینان دادن آقا مصطفی و دوستاش شهید شدن همگی و اکثرشون مفقود االثر. به

ی گشت پیکرش، چیز زیادی نمی خواستیم باباحاجیه خانم می گفتم خوشحالم در راه این مملکت و دین رفت اما کاش برم  

 فقط دو متر جا که به اسم بچه مون باشه و بتونیم هر پنجشنبه یه سر بریم مالقاتش. خواسته ی زیادی نبود اما صالحش این بود.

و بخوای. ما همیکی دو بار تو خواب دیدمش و هر بار ازم خواست محکم باشم و خم به ابرو نیارم. منم گفتم چشم بابا، هر چی ت  

 دیگه همه چیز رو سپردیم به اون باال سری. یک بار که با آقا مصطفی حرف جبهه و شهادت بود، گفت پدر مادر ها نباید اصال گله 

 کنن از خدا که چرا بچه من شهید یا جانباز شد، چون هیچ کدوم از ما چیزی نداریم از خودمون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  حاال خدا دلش می خواد یکی رو زود تر ببره، یکی رو دیر تر. ما کی باشیم به خدا بگیم چکار کنه همه این دنیا از لطف خداونده، 

و دو سالش بود اما خیلی عالم بود، بیشتر از که موقع شهادت فقط بیست پختگی می داد. با اینو چکار نکنه؟ حرف هاش بوی   

 همه ی ما می فهمید.

ند شد و از خانه خارج شد. ننه بل  

 آقا تورج پرسید ـ تونستید تمومش رو بخونید؟

 به دفتر یادداشت نگاهی انداختم و گفتم ـ هنوز کامل نخوندم. می خوایید...

 آقا تورج حرفم را قطع کرد و گفت ـ نه موقع نرفتن ازتون می گیرم.

 پرسیدم ـ چه سالی پیکرشون برگشت؟

 هاشم آقا گفت ـ بعد از این که رفتیم ارومیه برای تشخیص هویت، دیگه کار هاش رو انجام دادن و قرار شد یه مراسم خوب 

 برای آقا مصطفی و بقیه کسایی که هویتشون شناسایی شده بود بگیرن. اولش می خواستیم زنجان دفنش کنیم اما خودش تو 

تای جیا به خاک سپرده بشه. ما هم اطاعت کردیم. سال هشتاد و هفت بود. بابا وصیت نامه اش نوشته بود دوست داره تو روس  

 تو عمرم همچین مراسمی ندیده بودم. از سراسر شهر ها اومده بودن، جا واسه سوزن انداختن نبود. خیلی شلوغ بود، ما تازه اون جا

که به عمرمون ندیده بودیم می اومدن و تبریک بچه کل ایران بوده، کسایی  متوجه شدیم آقا مصطفی فقط بچه ی ما نبوده.  

 می گفتن برای تربیت آقا مصطفی. به همشون می گفتم، مصطفی رو ما تربیت نکردیم، جبهه تربیتش کرد. اون جا بزرگ شد، 

از همه سنگفهمید، انسان شد و رفت. بعد از این همه سال، محاله ما بریم سر مزارش و نم ناک نباشه. هر کس بره قبرستون، اول   

 مزار آقا مصطفی رو میشوره. همه بهشون ارادت دارن، خدا خیلی دوستش داشت. من و حاجیه خانم هم دوست داشت که همچین

 افتخاری نصیبمون کرد.

 

 

 

 

 

 



 

 ننه در را باز کرد و با یک سینی چای برگشت. هاشم آقا لبخند زد و او را نگاه کرد.

 ـ آی من قربونت برم حاجیه خانم.

 ننه همان طور که می نشست گفت ـ خدا نکنه آقا. 

 ننه لبخند زد و گفت ـ همین جوری با دهن خشک و خالی نشستیم حرف می زنیم. ول کنید گذشته ها رو، باید درس بگیریم 

پشتکار وو بگذریم. این ماجرا هم برای همه ما چند تا درس بزرگ داشت. با ایمان بودن، شجاعت، فدای باورهات شدن، تالش و   

 انسانیت. ننه، بزرگی سن و سال نمیشناسه. این بچه از اول پخته بود، فهمیده بود. انگار از آدم های این دنیا نبود قربونش برم. 

 انقدر از خود گذشتگی و کار خیر کرد تا خدا هم دلش نیاومد این بچه رو به آرزوش نرسونه. خدارو شکر، ما راضی ایم به رضای

  خدا به همه خانواده های شهدا صبر بده و این مملکت رو در پناه خودش حفظ کنه. ان شا اهلل خدا به هر کس کهخدا. ان شا اهلل

 در راه آباد کردن مملکت داره تالش می کنه، سالمتی و عزت ببخشه. 

 ننه بلند شد و همان طور که به سمت طاقچه می رفت این شعر را بلند خواند:

دن             همای عشق را در بر کشیدنخوشا جام وال را سر کشی  

 خوشا با رمز یا زهرا دگر بار              به روی بعثیان خنجر کشیدن

 

 آقا تورج لبخدی زد و ادامه داد ـ بسیجی ای نشسته در کالس درس حسین زمان، ای عابد، عارف، علشق، پیرو امام، پاسدار اسالم،

توحید، ای اسطوره ی شجاعت و شهادت، ای قامت استوار ایمان، ای مخلص صادق، ای  ای خروش زمان، ای دالور، ای شیر مرد  

 که قلبت پر از ایمان و چشمانت مواج از عشق به خداست، ای معصومیت عشق در یک کالم، ای شفای سینه ها، ای رزمنده ی 

اله، گویا زیبا تر از کلمه بسیجی، کوچک اما به بزرگی بزرگ ترین دالوران تاریخ، ای مولود عشق، ای بسیجی سیزده س  

 

 

 

 

 

 



 

 

.در وصف تو بر زبان آورد کلمه ای نمی توان  

 قلم ها معترفند، بسیجی در هر کجا که هست، در هر مکان و دیار که هست، وجودی است که بر افروزنده ی چراغ دل هاست.

 برادرم! تو سالک طریق حقی.

توست.بسیجی! ای که گمنام بودن خصلت با ارزش   

 بسیجی ای مسافر جاده های پر پیچ و خم.

 ننه و هاشم آقا هم زمان به معصومه خانم نگاه کردند و معصومه خانم خندید.

به نام خداوند، در هم کوبنده ظالمان، که زندگی و همه هستی ام از اوست. به نام کسی که تمام کار  شروع کرد به صحبت کردن ـ   

به نام کسی که نفس کشیدن ما برای اوست و با تمام ذره ذره وجودم او را می پرستم. به نام کسی  های ما انسان ها برای اوست.  

 که این همه فداکاری ها و از جان گذشتگی های برادران پاسدار و سرباز همه برای اوست.

امام عزیز فدا کنند.کجای دنیا دیده شده است که چنین جوانانی هستی خویش را به خاطر خدا، به خاطر این انقالب و   

 همه آرزوی رفتن به سر قبر موالی خودشان را دارند. خدایا! صبر مادر شهیدان تمام شد. 

به سر رسید زود تر فرج امام عصر مهدی موعود را نزدیک بفرما.دیگر انتظار   

 پروردگارا ! من حاضرم در آتش جهنم بسوزم ولی دلم از فراق امام نسوزد.

ضای تو، نمی گویم نمی خواهم شهید بشوم. نمی گویم می خواهم زنده بمانم ولی دوست دارم به اسالم خدمتخدایا ! رضایم به ر  

 نمایم. اگر بتوانم با زندگی و اگر نتوانم با خونم.

 هدف ما پیروزی نیست بلکه هدف، رضایت خداست و انجام مسئولیتی که بر دوش داریم. امیدوارم همه آن کسانی که به اسالم 

عمیق تر و بیدار تر بیندیشند. به مظلومین لبنان، افغان، مبارزان مصر و دیگر کشور ها توجه داشته باشند. تقدندمع  

 افتاده در دل های ما شور حسینی            آماده ایم از بهر فرمان خمینی

 

 

 

 



 

 خدایا تا انقالب دولت یار                       خمینی را برای ما نگه دار

مه خانم نفسی تازه کرد و همه به هاشم آقا خیره شدند.معصو  

 هاشم آقا دستش را به پیشانی اش کشید و کمی فکر کرد. 

 سپس این شعر را خواند...

 ای گل تو گلی به یادگاری بفرست   گر گل نبود بوته ی خاری بفرست

 از بهر خدا، نه از برای دل ما           این نامه که می دهم جوابی بفرست

 پدر بزرگوارم، امیدوارم سالم مرا که از ته قلب بر می خیزد و از پشت کوه های سر به فلک کشیده ی خوزستان به طرف شما 

 می آید را پذیرا باشید.

 پدر جان از طرف من ناراحت نباشید، جای من خیلی خوب است و به زودی برای مرخصی خواهیم آمد. پدر جان تو اصالً ناراحت

دشمنان سوء استفاده می کنند.نباش، چون   

 سالمتی شما عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم. خدا یار و یاورتان باد. آنکه همیشه به یاد شماست...

 معصومه خانم و آقا تورج همزمان گفتند ـ ایرج مرادی

آن را از طاقچه برداشت و همان جا نشست. قرآن لبخند لب هایشان خشک شد، به ثانیه ای نکشید که چشمانشان پر شد. ننه قر  

و به آرامی صفحاتش را ورق زد. اسکناس های ده ها سال پیش را برداشت و به ما نشان داد.را بوسید   

 گفت ـ یک سال بعد از شهادتش، این پول هارو الی قرآن پیدا کردیم ننه. تو یه تکه کاغذ نوشته بود این عیدی معصومه تورج

حسینه. حتی قبل از رفتنش به فکر خواهر و بردارهاش بود که خوشحالشون کنه ننه.هوشنگ و    

 هاشم آقا گفت ـ این آخرین نامه ای بود که برامون فرستاد بابا، ما منتظر خودش بودیم که بیاد مرخصی ولی خبر شهادتش اومد.

از بر شدم.چند تا از نوشته های آقا مصطفی رو انقدر خوندن برام تو این سال ها که   

...هاشم آقا خندید و نگاهی به معصومه خانم کرد  

 

 

 

 



 

از بر شدن همه ی نوشته هاش رو. این بچه اگر ،ـ معصومه و تورج اما  

 شهید نمی شد، االن یه پزشک ِ شاعر بود بابا. اما راضیم به رضای خدا، خودش خواست ببره، ما هم گفتیم چشم.

ن گذاشت. بلند شد و چادرش را سر کرد. ننه اسکناس ها را بوئید و الی قرآ  

 رو به جمع گفت ـ هوا داره تاریک میشه، بریم یه سر به بچه ام بزنیم و زود برگردیم. بلند شید، یا اهلل.

 همگی بلند شدیم، دفترچه را در در جیب لباسم گذاشتم و راهی شدیم. معصومه خانم یک جعبه خرما و ننه قرآن را برداشت و به 

به مزارستان روستا با عزت و احترام آن ها را بدرقه می کردند. مردم ادیم. در راه با مردم روستا احوال پرسی می کردند وراه افت  

 رسیدیم، همگی در چند قدمی مزار ها ایستادند و فاتحه ای برای تمام متوفیان خواندند. ننه و معصومه خانم زود تر از بقیه به

ی مزار ایشان، جعبه ای بود که با پارچه ی سفید رویش را پوشانده بودند. سنگ قبر خیس بود ومزار شهید مرادی رسیدند. باال  

 مشخص بود کسی آن را شسته. 

 پرسیدم ـ شما اینجا بودید امروز؟

 ننه گفت ـ نه ننه، کسی از ما اینجا نبوده.

 ـ پس چرا خیسه سنگ مزارشون؟

گفت ـ این جا یه خانمی به روح برادرم متوسل شد چند سال پیش و حاجت روا معصومه خانم همان طور که پارچه را باز می کرد  

 شد. از اون تاریخ به بعد هر روز میاد و سنگ قبرش رو میشوره، فاتحه می فرسته و میره. برای همین هر موقع بیاییم خیسه اینجا.

ه.تو این چند سال یادم نمیاد یک بار حتی ما شسته باشیم. همیشه تمیز و مرتب  

همراه چند شمع و عود، مهر و چفیه، یک تسبیح سرخ و یکپارچه را کنار زد، عکس های کودکی و جوانی شهید مرادی، به   

بودند. جعبه ی شیشه ای درون  ظرف گالب  

 

 

 

 

 

 



 

 معصومه خانم شمع ها را روشن کرد، خرما را روی جعبه گذاشت و بر مزار ایشان گالب پاشید.

و آقا تورج به جمع ما اضافه شدند. کنار مزارشان، تابلویی بزرگ نصب بود که روی آن وصیت نامه شان رادقایقی بعد هاشم آقا   

 نوشته بودند. رو به روی تابلو ایستادم و برای بار دیگر وصیت نامه را خواندم...

 وصیت نامه شهید مصطفی )ایرج( مرادی:

هل و چهار متولد روستای جیا در شهرستان طارم، استان زنجان.مصطفی مرادی، فرزند هاشم، متولد سال هزار و سیصد و چ  

 محل اعزام زنجان، تاریخ اعزام بیست و نه اسفند سال هزار و سیصد و شصت و چهارشنبه 

 بسمه تعالی

 سالم علیکم! به نام معبود عابدان، معشوق عاشقان، مقصود قاصدان

یدوارم که بنده اگر شهید شدم، ذره ای ناراحتی در چهره ات نمایان نباشداوالً حضور پدر گرامی و مهربان سالم گرم دارم و  ام  

 و همچون کوهی استوار راه مرا ادامه دهی.

 از این که نتوانستم تا به حال در کنارت باشم و در کار هایت شما را یاری کنم و شما متحمل زحماتی شده اید، پوزش می طلبم.

است، باید به عهدی که با اماممان بستیم، وفادار باشیم و این را نیز باید عمالً ثابت کنیم.ولی پدر جان چون زمان، زمان امتحان   

 چون که سردار شهید اسالم مصطفی چمران که در این باره می گویند: من مثل آن هایی نیستم که در قهوه خانه بنشینم و موقع

  وارد صحنه شویم و چنان درسی به متجاوزان بدهیم که در دنیا کسیقلیان کشیدن از اسالم دفاع کنم. و بنابراین ما نیز باید عمالً

 چنین فکری در سر نپرواند.

 این راه پر پیچ و خم، سختی و کشته شدن دارد. اگر زنده ماندیم سر افرازیم و اگر کشته شدیم، آن هم آرزوی دیرینه ی ماست که

 سال ها در آرزویش بودیم.

خواهانیم که چنان نیرو و قدرتی به ما بدهد که در مقابل دشمن زانوهایمان نلرزد و با دشمن، در این نبرد از خداوند متعال   

 

 

 

 

 



 

 نبرد جانانه بکنیم.

 ان شا اهلل حماسه ها و شجاعت ها بیآفرینیم تا اسالم و کشور عزیز اسالمی را سر بلند نماییم.

و مردم از دست و زبان شما در امان باشند. کاری نکنید که کسی اما پدر جان وظیفه شما آن است که بچه ها را خوب تربیت کنید  

 را برنجانید.

 تورج جان، تو هم سعی کن مومن و مخلص و متعهد به انقالب باشی. سعی کن در روستا بمانی و در کار های روستا پدرم را یاری

 کنی و او را تنها نگذاری.

و مراقب خواهر و برادرانت باش. نماز هایت را در اول وقت بخوان، روزه ات را بگیر  

 پدر جان، هوشنگ را نیز اگر توانستی به دکتر ببر و او را پیش خودتان نگه دار و خوب تربیت کن.

 اما حسین جان، تو باید چنان تالش و کوشش کنی تا ان شا هلل نمونه باشی و راه شهدا را ادامه دهی. درس ات را بخوان و

 خوب هم بخوان بلکه خوب تر.

 بپرهیز از رفقای پست و نادان و نماز هایت را در اول وقت بخوان بلکه سعی نما که نماز شب هم را هم به جا آوری. ان شا اهلل

 چنان درس ات را بخوان که در سوم با معدل باال قبول شوی و رشته ای را انتخاب کن که بتوانی ادامه تحصیل بدهی. اگر

به دبیرستان سپاه در تبریز برو و رشته ریاضی بخوان. البته باید شب و روز تالش کنی. توانستی و با معدل باال قبول شدی،  

 ورزش را نیز از یاد مبر و ورزش های والیبال، دو، ژیمناستیک و تکواندو را یاد بگیر.

باش.سعی کن مخلص، منظم و مومن و ساکت ولی شجاع باشی. در آینده فرد متعهد و کار کن برای کشور اسالمی   

 معصومه تو نیز درس ات را تا کالس پنجم بخوانی کافی است و بعد از آن قران بخوان. سعی کن زینب وار زندگی کنی و 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طریقه ی زندگی را از فاطمه زهرا )س( یاد بگیری. 

کنی. در مراسم و مجلس دسته جمعی شرکت بکن و حجابت را از خانم زهرا )س( یاد بگیر. ان شا اهلل که عمل  

 مادرم امیدوارم تو هم راه راست را بروی و همگی مرا حالل کرده باشید.

 چند سخن با فامیل ها و هم روستایی ها:

 اوالً سالم گرم دارم. امیدوارم که مرا حالل کنید و راه راست را ادامه دهید و اگر هر بدی از من دیده اید اشتباهم را به حساب

 مکتبم مگذارید.

به برادران حمیدرضا شاهمحمدی، رحمت اهلل نیکخواه و جواد عزیز محمدی برسانید.سالم گرم مرا   

 چند جمله با پدر و مادر و برادر و خواهرم و فامیل هایم به خصوص دایی عزیزم و خانواده محترمش. سالم و سالمتی شما را از

حقیر دیده اید، انشاء اهلل مرا عفو می کنید. درگاه خداوند می خواهم و امید است مرا حالل کرده باشید و اگر بدی از من  

 در عزایم لباس سیاه بر تن نکنید و برایم ماتم و عزا نگیرید. کسی که به وعده ی خود عمل می کند، عزا گرفتن برایش معنی ندارد.

باکی نداریم و اگر مرد  پرچم سرخی بر افرازید تا دشمنان امام و روحانیت و منافقان بنمایند بدانند که ما از ریختن خون خود  

 میدانید وارد شوید که نیستید.

 در ضمن از تمام دوستان و آشنایان که احیاناً به غیبت آن ها گوش داده ام یا غیبت آن ها را کرده ام، طلب بخشش دارم و 

 خواستار دعای فراوان از آن ها هستم.

زش می طلبم و التماس دعای فراوان از آن ها دارم.اگر خطایی و یا سرکشی نفسی در مقابل آن ها داشته ام سخت پو  

 مال چندانی از خودم ندارم فقط مقداری پول پیش یکی از برادرانم قرض دارم، که هر چه هست در راه اسالم خرج کنید.

 بیست و یک روز، روزه ی امسال من مانده و نتوانستم بگیرم. 

 

 

 

 

 

 



 

نمایید. از نظر شرعی مسئله را هر طور که می شود حل  

 در آخر از تمام دوستانم می خواهم برای من ناراحت نشوند. برای اسالم ناراحت شوند که مبادا از بین برود.

 ضمناً چهارصد تومان به رسول زنجانی بدهکارم.

 و السالم علیکم و رحمه اهلل

درون جعبه بود. با اجازه ننه، نگاهی بهبعد از خواندن وصیت نامه ی ایشان، به سمت جعبه شیشه ای رفتم، چند نقاشی کودکانه،   

 آن ها انداختم.

 آقا تورج گفت ـ این نقاشی ها رو بچه های روستا کشیدن برای آقا مصطفی. هر پنجشنبه میان نقاشی هاشون رو بر می دارن و 

 نقاشی تازه میذارن جاش. سخت باور دارن برادرم هر هفته میاد و اون ها رو می بینه.

چه می دونیم ننه، شاید هم می بینه که این بچه ها با ذوق براش نقاشی می کشن.ننه گفت ـ ما   

 نقاشی ها را سر جایشان گذاشتم، کنار ننه نشستم و فاتحه ای برای شهید مرادی خواندم.

احمینِ. اشرف الموتننه گفت ـ ایرجم انقدر خوب بود ننه، بعید می دونم این فاتحه ها رو الزم داشته باشه اون دنیا. خدا الرحم الر  

 قتل الشهاده . می دونی یعنی چی ننه؟

 به نشانه منفی سرم را تکان دادم.

 ننه گفت ـ یعنی امام علی )ع( شهادت رو بهتر از هر نوع مردنی می دونه ننه.

رگاه پروردگارشانمعصومه خانم گفت ـ و گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده اند، مردگانی هستند. بلکه آنان زنده و در با  

 بهره مندند. شهید همواره زنده است و مرگ او در واقع انتقال از حیات جاری در سطح طبیعت به حیات پشت پرده آن می باشد.

 صد و شصت و نه سوره ی آل عمران، خدا خودش گفته شهدا نمی میرن. داداشم صد درصد همین جاست و داره ما رو می بینه.

 معصومه خانم خندید و گفت ـ آقا داداش اگر من رو می بینی خوشحال باش چون به حرفت 

 

 

 

 

 



 

 گوش کردم و دارم قرآن رو حفظ می کنم.

 همه خندیدیم. ننه خرما را تعارف کرد و فاتحه ای دیگر برایشان خواندیم.

رزق شهید، آمرزش گناهان شهید، ضایع نشدنمعصومه خانم گفت ـ تو قرآن کریم ده آیه به صورت صریح درباره ی شهدا،   

 عمل شهید، مسرت و خوشحالی شهید، وارد شدن در رحمت الهی و رستگاری شهید صحبت شده. اصالً خود واژه ی شهید 

 تو قرآن، به معنی حاضر به کار رفته. شهید از اسماء حسنای الهیه، یعنی کسی که در گواهی دادن به خودش امین باشه. تو 

مثالً تو سوره حج آیه پنجاه و هشت خداوند فرمودن:جاها هم به معنی کسیه که هیچ چیز از علم اون پوشیده نیست. بعضی   

و آنان که در راه خدا از وطن هجرت گزیده و در این راه کشته شده یا مرگ شان فرا می رسد، البته خدا رزق و روزی نیکویی»  

مومنان» یا حتی تو سوره ی نثاء آیه هفتاد و سه فرمودن: «ن روزی دهندگان است. نصیبشان می گرداند که همانا خداوند بهتری  

 باید در راه خدا با آنان که حیات مادی دنیا را بر آخرت گزیدند جهاد کنند و هر کسی در جهاد به راه خدا کشته شود، فاتح است و

 زود باشد او را اجری عظیم دهیم.

رین دخترم.هاشم آقا گفتند ـ احسنت بابا، آف  

 آقا تورج ایستادند و گفتند ـ فکر کنم امروز همه خیلی خسته شدن، میرم ماشین بیارم مسیر برگشت رو پیاده نریم. پایین 

 قبرستون منتظرتونم.

 ننه گفت ـ برو ننه، خدا پشت و پناهت.

 هاشم آقا گفت ـ صبر کن منم میام بابا.

ت بابا، بازم ما میریم خونه و تو این جا تک و تنها....نگاهی به مزار شهید کردند و گفتند ـ خداحافظ  

 ننه گفت ـ تک و تنها نیست هاشم آقا، اون جاش خوبه، خیالت راحت راحت باشه. کاش شفاعت ما رو هم به خدا بکنه

 

 

 

 

 

 



 

 بعد از رفتنشان ننه به معصومه خانم گفت ـ می گفتی ننه.

میارم؟ معصومه خانم رو به من گفتند ـ سرتون رو درد  

 گفتم ـ نه این چه حرفیه، چی بگیم بهتر از آیات قرآن. بفرمایید

 معصومه خانم گفتندـ این آخریشه به خاطر ننه بگم که کم کم باید بریم. رسول خدا می فرمایند: کسی که از خانه خود

می دارد، هفتصد هزار حسنه دادهبه قصد نگهبانی مرز ها و یا برای جنگ و جهاد در راه خدا بیرون آید، در هر قدمی که بر   

 می شود و هفتصد هزار گناه از وی بخشیده می شود. او در ضمان و بر عهده خدا خواهد بود به هر نحوی که بمیرد، چه با 

 اجلش بمیرد و یا این که شهید شود و چنانچه برگردد، بخشوده شده و پاک گشته و دعایش در پیشگاه خدا مستجاب خواهد

هر نیکی، نیکی بیشتر و هنری وجود دارد، آن جا که مردی در راه خدا کشته می شود، باالتر از نیک نیست.بود. مافوق   

 

 ننه گفت ـ الهی شکر، پسرم در امان خدای خودشه. الهی شکر، الهی شکر. قربونت برم ننه، این ها رو میگی من دلم آروم میشه.

بلند کرد، رو به من گفت ـ شما کم کم برید پایین، االن داداش ماشین رومعصومه خانم بلند شد، دست ننه را گرفت و او را   

 میاره، تا من این ها رو جمع و جور کنم.

  گفتم ـ بذارید کمکتون کنم.

 ننه گفت ـ نه ننه، تو برو ما هم چند دقیقه دیگه میاییم.

 ننه مشغول روشن کردن فانوس شد. مسیری که آمده بودیم را برگشتم.

حال غروب بود، وقت رفتن هر لحظه نزدیک تر میشد. دفترچه یادداشت شهید مصطفی هنوز در دستم بود. خورشید در  

 به اطراف نگاه کردم و آقا تورج را نیافتم. روی سنگی نشستم و دفتر را باز کردم تا در فرصت پیش آمده، آخرین نوشته را بخوانم

 

 

 

 

 

 



 

ا باز کردم، با خودکار قرمز رنگ نوشته بود: و دفترچه را به آقا تورج برگردانم. دفتر ر  

 من و تو چه می کنیم؟

 برادران و خواهران! چه جوانمردان، دالوران و قهرمانانی که به روی مین رفتند و سینه ستبرشان آماج گلوله های دشمن قرار گرفت

 تا اسالم و کشور اسالمی سر افراز بماند. من و تو چه می کنیم؟

آن ها بیاندیشیم که خالصانه هستی خویش را در طبق اخالص نهادند. به آن قهرمانان و دالورانی که شجاعانهبه خود آییم، به   

 می جنگیند و غریبانه شهید می شوند. به گمنامان و قهرمانان واقعی این امت بیاندیشیم به آن ها که امروز الگو و قهرمان شده اند.

ن حسینیم و رهروان خمینی. ما به اماممان لبیک گفته ایم. ما وارثا  

 ما می خواهیم امتی نمونه برای جهان باشیم. وعده ی خداوند حق است که صالحان وارثان زمین هستند. این نیز فریاد فرزندان 

 رشید اسالم و رزمندگان ما از کربالی ایران است. 

های دنیوی اسیر نشویم. یادمان نیز باشد امام را فراموش نکنیم و غافل نشویم. در چهارچوب کار « هیهات منا الذله» طنین   

 عزیزمان گفت ما پیروزیم. هدف ما، پیروز است. رزمندگان این پرچمداران نبرد میدان حق علیه باطل را فراموش نکنیم.

سجده و مناجاتعزیزانی که از خود بریده اند و همه چیز را در او خالصه می بینند. در معبودشان، عارفان و زاهدانی که شب را به   

 سپری نمودند و فضای جبهه هایمان را عطرآگین نموده اند. چنین بود که عارفان شب و شیران روز لقب گرفتند. آنان را فراموش

 نکنیم که فردا مسئول خواهیم بود. پیروان مکتب سرخ شهادت جز به کربال نمی اندیشند. 

اند تا شهادت مظلومانه شان ما انسان ها را به خود آورد که در مسائل دنیوی انسان های خالص، قربانی شدن در راه خدا را پذیرفته  

 و مادی غوطه ور نشویم. فراموش نکنیم که ملت قهرمانمان زیر آتش موشک های دشمن، یکپارچه فریاد بر آوردند: 

 

 

 

 

 

 

 



 

«جنگ جنگ تا پیروزی»  

 بیست و هشتم اردیبهشت سال شصت و چهار

، معصومه خانم و ننه به سمت من می آمدند. خواستم دفتر را ببندم که چشمم به نوشته ای دیگر افتاد.نگاهی به اطراف کردم  

 به پسرم دروغ نگویید...

 به پسرم دروغ نگویید، نگویید من به سفر رفته ام. نگویید من از سفر باز خواهم گشت. نگویید زیباترین هدیه خدا را برایش به

رم واقعیت را بگویید. به پسرم واقعیت را بگویید.ارمغان خواهم آورد. به پس  

 بگویید به خاطر آزادی تو، هزاران خمپاره ی دشمن سینه پدرت را نشانه رفتند. بگویید خون پدرت به تمام مرز های غرب و جنوب

را در جزایر مجنون کشورش پریشان شده است. بگویید خون پدرت را در رودخانه دجله، سینه پدرت را در هورالعظیم و قلب پدرت  

 پر پر کرده اند اما هنوز ایمان پدرت در تمام جبهه ها می جنگد.

 به پسرم واقعیت را بگویید. بگذارید قلب کوچک پسرم ترک بردارد و نفرت همیشه ای از استعمار در آن بدواند. بگذارید پسرم بداند

چرا گونه های مادر بزرگ همیشه خیس است. چرا پدربزرگش چرا عکس پدرش را بزرگ کرده اند. چرا مادر دیگر نخواهد خندید.  

 عصا به دست گرفته است. چرا عموهایش بیش از پیش به او محبت دارند. چرا پدرش به خانه بر نمی گردد.

ر روز بگذارید پسرم به جای توپ بازی، بازی با نارنجک را بیاموزد و به جای جغرافیای جهان، تاریخ جهان خواران را بیاموزد. ه  

 فانسقه ی پدرش را ببندد. هر روز پوتین پدرش را امتحان کند. 

 هر روز اسلحه ی پدرش را روغن کاری کند. هر روز با قمقمه ی پدرش آب بخورد.

 نمی خواهم آزادی  پسرم قربانی نیرنگ جهان خوران باشد. 

یید که من شهید شده ام.به پسرم واقعیت را بگویید. می خواهم پسرم دشمن را بشناسد. به پسرم بگو  

 بگذارید پسرم تنها به دریای خون شهیدان جزیره ی مجنون و هورالهویزه بیاندیشد.

 

 

 

 

 



 

 

 بیست و پنج اردیبهشت سال شصت و چهار

آقاننه و معصومه خانم در چند متری من بودند. دفتر را بستم، بلند شدم و به سمتشان رفتم. دقایقی ایستادیم تا آقا تورج و هاشم   

 به ما رسیدند. سوار ماشین شدیم، در راه برگشت، پنجره را باز کردم. باد به صورتم می خورد و به سرنوشت جواد قصه اندیشیدم.

 جواد... همان که از برادر به شهید مصطفی نزدیک تر بود. گذشتن از دفتر شهید مصطفی سخت بود و در این فرصت اندک، هر چه

تی اگر همه نوشته های ایشان و دیگر هم رزم هایشان را می خواندم، باز هم درک نمی کردم چطورمی خواندم تمام نمی شد. ح  

 می توان جان خود را فدای باور ها کرد. 

 چطور می توان دور از خانه و خانواده و در یک قدمی دشمن، تیر و ترکش خورد و فریاد زد: پاینده باد ایران.

برادر هایت را ببینی و باز هم ادامه دهی؟ چطور می توان پر پر شدن دوستان و  

 شجاعت واژه ای است ما در کتاب ها می خوانیم ولی آن ها پای عمل ثابت کردند، این صفت تنها و تنها برازنده ی وجود نازنینشان

 است و چه زیبا انسان هایی اند که در راه باور هایشان، نیش ها را نوش کردند و دم نزدند.

نا معلوم بود، آشکارا جنگیدند و خلوص نیت شان را به همگان ثابت کردند. با اینکه پایان  

  جواد آمده؟رزمنده چه فرقی می کند بدانم چه به سر 

 مگر غیر از این است که خیلی از الله های ایران، هنوز بعد از گذشت چند دهه دور از خانه و خاک خویش، در زیر خروار ها خاک،

ه دور از کفن و صدر و کافور، آرمیده اند؟همچنان با لباس رزم و ب  

 سرنوشت جواد و جواد های انقالب، معلوم است. همگی خود را فدای باور ها و اعتقاداتشان کرده اند و زمانی لب به سخن گشودند

 

 

 

 

 

 

 



 

. که حرف زدن سخت بود و وحشتناک. سینه شان را سپر خاک میهن شان کردند تا از میراث خویش محافظت کنند  

ه جز استخوان هایش اما این دفتر...اکنون از آن پیرمرد دکان دار، چیزی نماند  

 دفتری که انسانیت شهید مصطفی را گواهی می دهد، هم چنان هست تا روایت کند روزهایی را که برای خانواده شهدا نگذشته.

ظلم به دور باشد و امنیت بر قرار.تا روایت کند چه خون هایی بر خاک پاک میهن مان ریخت و آن را شست تا از   

چیز هایی را دیده، چههنگام خداحافظی به چشم های دریایی ننه برای آخرین بار نگاه کردم. اکنون می دانستم این چشم ها، چه   

 ظلم هایی را متحمل شده، رگه های سرخی که دور مردمک آبی اش را گرفته بود، نشان از دریای خونیست که چند دهه پیش

مرز های این کشور به راه افتاد و امواجش هنوز تن خانواده های شهدا، رزمندگان و جانبازان را به لرزه می اندازد. در  

این شعر زیبا از حضرت حافظ بوده، که شهید مرادیننه می گفت مرهم تمام سال هایی که از جسم بی جان فرزندش دور بود،   

 از نوجوانی آن را می خوانده.

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور              ه باز آید به کنعان غم مخور     یوسف گم گشت  

وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور              ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن         

چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور                گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن               

دائمًا یکسان نباشد حال دوران غم مخور                دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت         

 هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب                 باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور

بر کند                         چون تو را نوح است کشتیبان از طوفان غم مخور ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی  

 در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم                     سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور

رگرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید            هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخو  

 حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب                            جمله می داند خدای حال گردان غم مخور

 حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار                       تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

 

 هیچ برگی از درخت نمی افتد، مگر با اذن یزدان پاک

 پناه


