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پیشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
هدایــت، ایــن شــهر را حــرم خویــش خوانده انــد و 
…«1. شــهری که  فرموده اند: »ِانَّ َلنا َحَرمًا َو ُهَو َبْلَدُة ُقمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقالب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقالب 

شکوهمند اسالمی شد. 
اماِم همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زالل کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســالم ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــالش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت واالی شما تالش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس گزار کوشش خالصانه 
همکارمان، خانم فاطمه ملکی هســتیم که یاری گر ما 

در تحقیق و پژوهش این کتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحاراالنوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

روز دوم عیــد با صدای گریه احمدعلی، نه ماه چشــم 
انتظــاری هم تمام شــد. پســر کاکل زری، با آمدنش 
انــگار برکت آورد تــوی خانه. هفت ســاله بود که مثل 
بقیه هم سن و ســال هایش رفت مدرسه. پدر از همان 
موقع ها فهمید که پســرش با بقیه هم کالســی هایش 
فرق دارد. آن روزها بچه ها توی کوچه به فکر شیطنت 

بودند؛ اما هم بازی احمد شده بود کتاب. 
تصدیق ابتدایی اش را که روستای چاشم گرفت، شوق 
تحصیل توی حوزه افتــاد به دلش. باید رضایت پدر را 
می گرفت. آسید رحیم از خدایش بود که پسرش سرباز 
 .باشــد و شــاگرد مکتب امام صادق امام زمان
استعداد و نبوغش که به چشــم اساتید حوزه سمنان 
آمد، حوزه قم را پیشنهاد کردند بهش. ساک کوچکش 
 را برداشت و راهی شــد. لبخند رضایت امام عصر

می ارزید به آن همه سختی و غربت و نداری... 
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ســید، دنیا را پشت ســرش می دید و آخرت را جلوی 
چشــمانش. ساده می خورد و ســاده می پوشید. سال 
49 هــم شــریک زندگــی اش را انتخــاب کــرد؛ عزت 
ســادات موســوی. درس و بحث و تبلیــغ یک طرف، 
تــب مبارزه با رژیم هم طرف دیگر؛ شــده بود ســرباز 
امــام خمینی. برایــش فرقی نمی کرد قم باشــد، 
ســمنان، دامغان یا مازندران، باید هر طور شده مردم 
را بیــدار می کــرد. با ســخنرانی های کوبنــده، پخش 
اعالمیه و نوار، حســابی ترس انداخت به دل ساواک. 
شهر به شهر، گروه به گروه، ساعت به ساعت، افتادند 
دنبالش. آخر هم دســتگیرش کردند. چند سالی توی 
کمیته ســاواک و اوین زیر باران شکنجه، مردی کرد و 
استقامت. بند بند وجودش درد می کشید؛ اما دردش 

را با جان و دل می خرید تا از درد مردمش بکاهد.  
بــا پیــروزی انقــالب، مســئول روابط عمومی ســپاه 
ســمنان شــد؛ بعد هم سپاه شــهرکرد و قم و شهر ری 
را فرماندهــی کرد. آن روزها برای خیلی ها ماندن توی 
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شــهر ســخت بود، دل شــان جبهه بود و خــط مقدم؛ 
اما ســید احمد خوب می دانســت که کار برای دین و 
انقالب، این جا و آن جا نــدارد. فهمیده بود وقتش که 
برسد، شهادت می کشاندش جایی که باید پر بکشد به 
ســوی خدا. عملیات والفجر 8 بود که چشمان آراَمش 
را برای همیشــه بســت و به آرزویش رســید؛ روحانی 

مبارز، سید احمدعلی نبوی چاشمی...
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گفــت »احمــد! بابــا! مــن حرفی نــدارم بــری؛ ولی 
می دونی که حوزه رفتن سختی داره. باید تحمل کنی 

تا به یه جایی برسی.«
- مــن همه این ها رو می دونم. شــما فقط اجازه ش رو 

بدید. 
دست خالی نمی شد برود. آقاجان ده َمن جو فروخت 
و راهــی اش کرد ســمنان. هر وقت دل تنگ می شــد، 
می گفت »خدایا! احمدم رو فرستادم در راه خودت.«   
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رفتم دم در. از زور سرما توی خودش مچاله شده بود. 
زمســتان خیلی ســردی بود. سوَزش، پوســت آدم را 

می ترکاند. گفتم »چی شده؟« 
- روســتای چاشــم برف ســنگینی اومده. همه راه ها 
بســته شــده. مردم نه برای خوردن خودشون چیزی 

دارن، نه برای حیووناشون. 
از چاشم تا شهمیرزاد بیست کیلومتر راه بود. نمی دانم 
چطوری خودش را رســانده بود خانه ما. با بابا دوتایی 
رفتند سمنان. آن قدر این در و آن در زد تا مقداری آرد 

و نان پیدا کرد. همان ها را برد برای مردم روستا. 
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مگــر قبــول می کرد؟! می گفت »گوشــه عبــاش بهم 
خــورده. به من توهین کرده. باید دســتگیرش کنم.« 
بــود. می شــناختیمش. می خواســت  رژیــم  مأمــور 
احمدآقــا را با خودش ببرد، با هزار خواهش و التماس 

نگذاشتیم. 
  □

برایش تعریف که کردیم، اخم افتاد روی پیشــانی اش. 
گفــت »اگه صمدآقــا بین تون نبــود، کلــی دعواتون 
می کــردم. من راضی به این التماس ها نیســتم. هیچ 

غلطی هم نمی تونست بکنه.« 
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اهالی، دل توی دل شان نبود. آمده بودند بیرون؛ مرد 
و زن. ســاواک ریخته بود توی کوچه های چاشم. یکی 
از مأمورها می خواست ســید را کت بسته ببرد. احمد 
آقــا هم گفته بود »شــما نمی تونیــد کاری بکنید، من 
صاحب دارم.« زل زل نگاهش کرد و گفت »صاحب؟« 

- بله، امام زمان صاحب منه. 
نتوانســته بودنــد ببرندش. مــردم حمله کــرده بودند 
سمت ســاواک. توی آن آشفته بازار سیدشان را فراری 

دادند.  
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هر وقت ساواک می آمد دنبالش، دلم هّری می ریخت. 
آن قــدر گریه می کردم که نگو. ســاواک بود، با کســی 

شوخی نداشت. اسمش تن خیلی ها را می لرزاند. 
 □

نشست کنارم. 
- خواهرم چرا این کارها رو می کنی؟

گفتم »تو که می دونی چقدر دوِســت دارم. من زندگی 
بعد از تو رو نمی خوام.« 

- این چه حرفیه می زنی؟ هــر چقدر مصیبت برای ما 
پیش بیاد، از مصیبت های اهل بیت که بیشتر نیست. 

الگوت رو حضرت زهرا و حضرت زینب قرار بده ... 
حرف که می زد، آرام می شدم. 
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توی کتش نمی رفت عقــدش را یک طاغوتی بخواند. 
آخــر هم خودش خوانــد. فقط بــرای کارهای دفتری 

رفت پیشش، آن هم برای اینکه مجبور بود. 
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هر چــه می خوانــدم، نمی فهمیدم. نگاه کــردم توی 
حیاط فیضیه. جای همیشــگی اش نشسته بود؛ کنار 
سکو. کتاب به دست می خواند و می نوشت. تا توضیح 

داد، مطلب را گرفتم. بعد هم سر صحبت باز شد. 
-کجایی هستی؟ 

-قائم شهری.
-خانم من هم قائم شهریه، پس همشهری هستیم. 

همان شب، شــام دعوتم کرد خانه شان. کم کم رفیق 
شدیم. مبارزاتم هم، از همین دوستی شروع شد. 
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گفتم »ســید! پخِش این اعالمیه ها دل شیر می خواد. 
تو که می دونی حزب رستاخیز چقدر برای شاه مهمه.« 

حرفش یکی بود. 
- امام گفتن کســی نباید توی این حزب ثبت نام کنه، 

مردم باید خبردار بشن. 
دلم را زدم به دریا. گفتم »هر چه باداباد.« 

 □
کار خــودش را کــرد. بلبشــویی شــده بود کــه نگو. 
ساواکی ها همین طور می ریختند توی دبیرستان های 

قائم شهر. 
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گفت »ناهار امروز با من!«
دم ظهر نشستیم سر سفره. املت درست کرده بود. 

 □
گفت »ناهار امروز هم با من!« 

لقمه هــای آن روزمان هم، پر شــده بــود از تخم مرغ و 
گوجه. 

 □
روز ســوم تا املت را دیدم، دادم رفت هوا. گفتم »سید 

باز هم املت؟!« 
ابروهایش رفت باال. 

- املت! این ها که با هم فرق داشــتن. اونی که پریروز 
خوردیــم، اول گوجه ریختم، بعد پیــاز، بعد تخم مرغ. 
دیــروز اول تخم مــرغ رو ریختم، بعد گوجــه و پیاز رو. 

امروز هم که ... دیدی با هم فرق داشت؟ 
خنده اش گرفت. دوتایی زدیم زیر خنده. 
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راهم را گرفته بودم و می رفتم. داد زد »وایسا آقا!« محلش 
ندادم. 

- آهای! مگه با تو نیستم میگم وایسا! 
برگشتم. نگاه کرد به کیف توی دستم. 
- چی تو کیفته؟ یااّل زیپش رو باز کن!  

شربت دخترم تویش بود. از دستم کشید و وارسی کرد.
 □ 

نشسته بودم کنار دوستم؛ علی. قضیه آن شب را برایش 
تعریف می کردم. 

- این چند روز با کی گشتی؟ 
رفتم توی فکر. 

- با ... با سید احمدآقا. 
- اونا ســاواکی بودن، می خواســتن ببینن اعالمیه ای، 

چیزی، همراهت هست یا نه. 
چهــار چشــمی ســید را کــه می پاییدنــد، هیــچ؛ 

دور و بری هایــش را هــم زیــر نظــر داشــتند. 
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مقنعه اش را کشــیده بود بــاال و موهایش را ریخته بود 
روی صورتش. تازه به سن تکلیف رسیده بود. سید که 

دید، انگار دختر خودش باشد. 
- دخترم مقنعه ت رو بیاری پایین، قشــنگ تر می شی. 

این طوری خدا هم ازت راضیه.
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گفتم »سید! شام پیش ما بمون. یه غذای ساده هست 
دور هم می خوریم.« 

قبول کرد، به یک شرط؛ اینکه فقط همان غذا باشد. 
 □

زده بودم زیر حرفم. ســفره را که چیدم، یک خورشت 
دیگر هم گذاشتم کنارش. بسم الله اش را گفت و دست 
دراز کرد ســمت غذای خودمان. همان را برداشــت و 
کشــید. دلخور گفت »من ســر قولم هستم؛ ولی شما 

بدقولی کردی.«  
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از پاییــن محله تا بــاال محله، یکی یکــی در خانه ها را 
می زد و حال و احوال اهالی را می پرســید. دلم طاقت 
نیاورد. گفتم »ســید چه خبره؟ مثال اومدیم به پدرت 
سر بزنیم.« لبخند همیشگی اش دوید توی صورتش. 

- اما من اومدم به همه سر بزنم. 
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خیلی حرف اســت که خودت روحانی باشی و صدها 
نفر پشــت ســرت نماز بخوانند، آن وقت تــوی خانه، 
نمــازت را به پدرت اقتــدا کنی. نه اینکــه پدرش هم 
روحانی باشــد، نه؛ کشــاورز بــود. اما ســید احمدآقا 
خوب می دانســت به هرجا برســد، باز هم پسر همین 

پدر است. 
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گفتم »حکومت نظامیه، نرو بیرون، خطرناکه!« 
حرفم را نمی شنید  انگار. لباسش را پوشید و رفت. 
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یک روز لباس روحانی می پوشــیدند می آمدند دم در، 
یک روز هم می شــدند مأمور اداره برق. دســت به هر 
کاری می زدنــد بــرای گرفتنش. زبــر و زرنگ تر از این 

حرف ها بود. حریفش نمی شدند که.
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خوب یا بــد، حرفــش را زد. گفت »احمــد می خوای 
دســتگیر نشــی، باید صورتت رو با تیغ بزنی. این عبا 
و عمامه تم بذاری کنار، مثل ما لباس بپوشــی!« رفت 
توی فکر. گفت »من دارم تــو راه دین مبارزه می کنم، 
اگــه این کار رو بکنم، فردا جواب دوســتام رو که دارن 
توی زندان شکنجه می شن، چی بدم؟ مهم تر از همه، 

جواب خدا رو چی بدم؟« 
چیزی نداشت بگوید. 
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توی نامه نوشته بود »حالم خوب است.« باز دلم طاقت 
نیاورد. گفتم »یه سر می رم زندان می بینمش و میام.« 

  □
از دور دیدمــش. داشــت می آمــد. خــودش را به زور 

می کشید و یك وری راه می رفت؛ خونین و مالین. 
تا آمدم حرف بزنم، گریه ام گرفت. 

- تو که گفتی حالت خوبه!
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بچه را که دادم بغلش، اشک هم ریخت روی صورتش. 
دســتش را گرفته بود توی دســتش و همین طور گریه 
می کرد. یاســر هفت ماهه شــد تا دیدش؛ آن هم توی 

زندان. 
- خانوم اسمش رو چی گذاشتی؟ 

- یاسر! 
توی چهارده سال زندگی با هم، اولین بار بود گریه اش 

را می دیدم. 
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دوتایی رفتــه بودند فرودگاه؛ احمدآقا و خانمش. قرار 
بود امام بیاید. هر چه منتظــر ماندند، نیامد. بختیار، 
فرودگاه را بســته بود. ســید هم توی ســیل جمعیت 

بی کار ننشست، شعار پشت شعار.
 ما مسافر رفتنی نیستیم                           

                                             ما منتظر خمینی هستیم  
غوغایی به پا شده بود. 
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می افتادند به جان هم. 
- این زمین تا این جا مال منه. 

- نه! تا اون جا مال توئه. 
گفتم »سید! شما بیا وساطت کن، شاید حل بشه.« 

 □
راه مان زیاد بود. ناهارمان را هم بردیم. گفتم »غذامون رو 
کنار همین چشمه بخوریم. خونه هیچ کدوم هم نریم تا 
این طوری نگن تو رفتی پیــش اون، پس طرفدار اونی.« 

خندید و گفت »هر طور صالح می دونی.« 
  □

جــوش آوردم و دادم رفت هوا. هــر چه می گفتم، حرف 
خودشان را می زدند. سید دستم را گرفت و کشیدم کنار. 
گفت »سیاست اولت خوب بود که خونه هیچ کدوم نرفتی 
و بهونه دست شــون ندادی؛ امــا اآلن داری خراب کاری 
می کنــی.« گفتــم »من دیگــه حرف نمی زنــم.« رفتیم 

پیش شان. گفت »شما مگه با هم برادر نیستید؟« 
یادشان آمد انگار. 
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ســاعتش بدجور چشــمم را گرفته بــود. گفتم »حاج 
آقا تاخت بزنیم؟« نگذاشــت حرفم تمام بشود؛ سریع 
ســاعتش را در آورد و داد دســتم. بندهایش را که دور 
مچم بســتم، دیدم نامردی است. گفتم »سید! ساعت 
من کهنه بود، ساعت شــما نو، اینکه درست نیست.« 

خندید. »معامله تموم شد. مبارکت باشه.« 
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گفتم »احمدآقا! بذار کیسه بکشم برات.« 
ســفیداب زدم و کیسه ی توی دســتم را سفت کشیدم 
روی پوستش. حسابی افتاده بودم به جانش. دوستش 

که کنارم بود، یک دفعه دستم را گرفت. 
- نکش! بدنش شــکنجه شده. طاقت کیسه رو نداره. 

به جاش صابون بزن. 
نگاه کــردم به صورتش. از درد جمع شــده بود. گفتم 

»آقا! چرا چیزی نمی گی؟« 
- اگه بگم که دیگه اجری برام نمی مونه.
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ناشــتا می رفت ســمنان، پی کارهای اداری روســتا. 
فقط پیگیر نبود؛ خودش هم دســت به کار می شــد. 
آستین هایش را باال می زد و لوله های بار وانت را چندتا 

چندتا روی دوشش می گذاشت و می کشید پایین. 
 □

- سید احمدآقا بیا. چرا نمیای؟! 
سیر که می شــدیم، تازه می آمد می نشست سر سفره 
صبحانه. خیلی وقت ها از شکمش می زد تا ما کارگرها 
بیشتر بخوریم. قد ما کار می کرد؛ اما قد ما نمی خورد. 
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برنامه عزای مان هم شــده بــود طایفه بازی. ماه محرم 
و ماه رمضــان، هر کــدام برای خودمان جدا مراســم 
می گرفتیم. توی یک روســتا بودیــم؛ اما هر طایفه ای 

شده بود تافته جدا بافته.  
 □

بــزرگ خاندان ها را جمع کرد دورهم. به شــان فهماند 
لباس تن همه شان یک رنگ است؛ مشکی. از آن سال 

شدیم یک هیئت از طایفه های مختلف. 
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دست پاچه زدم روی ترمز. گفته بود »نگه دارم.« تا آمد 
از ماشــین پیاده شود، گفتم »حاج آقا شما قول دادید 

بیاید سمنان مسجدمون برای نماز.« 
- قولم برای قبل از این خبر بود. 

از رادیو خبر حمله عراق را که شنید، برگشت قم. 
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پریدیم پایین. گفتیم جنگــی نمازمان را می خوانیم و 
راه می افتیم. یک روزه باید می رفتیم قم و برمی گشتیم 

شهرکرد. 
ایســتاده بود به نماز. انگار نه انــگار که تا چند دقیقه 
پیــش بکوب می آمدیم؛ حتی تعقیباتش را هم خواند. 

نماز آن روزش را مثل روزهای دیگرش خواند. 
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پایش را از روی برف برداشت. با خودم گفتم »زمستون 
و نعلین؟!  این کفش  که به درد این فصل نمی خوره.« 

فقط سوال من نبود، برای خیلی ها سوال شده بود. 
دلیلــش را بعدها فهمیدیم. توی زنــدان این قدر باتوم 
به کف پاهایش زده بودند که وقتی کفش پشــت بسته 

می پوشید، درد همه بدنش را می گرفت. 



39

برایش فرقی نمی کرد ســعیده و ســمیه باشد یا یاسر 
چهار ســاله. بچه هایش که می آمدند توی اتاق، پیش 

پای شان بلند می شد. 
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بدو بدو می رفت. سید را که دید، ایستاد. سید هم یک 
نگاه به ســر تا پای طرف انداخــت و گفت »حیف نون 

»...
ســریع خودش را برانــداز کرد. بند پوتینش را نبســته 

بود. خم شد و توی یک آن بستش. 
حرفش را هر طوری بود مــی زد. نه اینکه بی احترامی 

 کند، نه، شوخی را هم چاشنی حرف هایش می کرد. 
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عصرها پتــو می انداختیم توی حیاط ســپاه. دور هم 
می نشســتیم و بــه نوبت قرآن می خواندیــم. اگر یکی 
اشــتباه می خواند، ســریع بهش تذکر می داد. بعضی 
آیه ها هم که توضیح الزم داشت، تفسیرش را برای مان 

می گفت. 
مــاه رمضان ســال 61 هم این دورخوانی هــا بود؛ اما 
حال و هوای ســال 60 را برا ی مان نداشت. جای سید 

خالی بود توی جمع مان. 
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سپاه شهرکرد را آن قدر خوب فرماندهی کرد که موقع 
رفتن، پای خیلی ها را تا پیش حاکم شرع هم کشاند. 
رفتــه بودند صحبت کنند برای ماندنش. هر چه اصرار 

کردند، فایده نداشت. باید می رفت اصفهان. 
رفت. با رفتنش هم دل خیلی ها را از جا َکند و برد. 
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صــدای اذان را که شــنیدیم، پیچیدیم تــوی یکی از 
جاده هــا. گفتیم »نمازمــون رو همین جا می خونیم.« 
مسجد روستا را پیدا کردیم. شکل و شمایلش به مسجد 
نمی خورد. قالی های پاره، در شکسته، گچ های ریخته 
دیــوار، پرده های ناقواره. نمــازش را خواند و رفت پی 
بزرگ روستا. گفته بود »مردم این جا وضع مالی خوبی 

ندارن.« 
حرف هایش در مورد وضع روستا، چند تا خّیر را کشاند 
آن جــا. قالی هــای نو آوردنــد و پرده های یک دســت. 

حسابی مسجد را نونوار کردند. 
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برایش عار نبود که فرمانده ســپاه باشــد و کفش های 
بچه ها را جفت کند. همــه را می چید کنار هم. کفش  

آدم هایی که زیردستش بودند. 
 □

نشــده بود یک بار جلوتر از ما از در برود بیرون. از قبل 
جایش را گرفته بود انگار، آخرین نفر.
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توی مهمانی تا من را دید، آمد سمتم. 
- آقا مسعوِد خوش تیپ! چطوری؟ 

شــوخی اش که گل می کرد، خوش تیپ را می بست به 
اسم مان. 
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مســئول که باشــی، باید جــواب پس بدهــی. جواب 
کارهایی که کــرده ای و نکرده ای. ترتیب جلســه ها را 
آقای نبوی می داد. بچه های ســپاه، سوال های شان را 

می پرسیدند و مسئول ها یکی یکی جواب می دادند. 
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هــوا که گرم می شــد، طاقت خیلی ها طاق می شــد. 
کار هر کســی نبود جبهه ماندن. روز به روز نیروها کم 
می شــدند. گفتم »مــی رم پیش فرمانده ســپاه بهش 

می گم.« 
 □

بــار اول بود می دیدمش. خیلی به دلم نشســت. یکی 
یکی مشکالت را شنید و یادداشت کرد. تمام که شد، 
گفت »توی اولیــن فرصت با بچه های ســپاه صحبت 

می کنم. حل می شه ان شاءالله، نگران نباشید.« 
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گوش تــا گوش نشســته بودیم پشــت خــاور. گفتیم 
»اآلن حاج آقــا می ره می شــینه بغل دســت راننده.« 
پایش را گذاشــت روی میله و آمد باال. نگفته بود »من 
فرمانده م! من روحانی م! من رو چه به این جوون های 

کم سن و سال!« 
هوای ســرد را حــس نمی کردیــم، بودنش حســابی 

گرم مان کرده بود. 
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»اگه هر خونه  یه المپ اضافی روشــن کنه و بگه اینکه 
به جایی نمی رســه، همین المپ هــای اضافی باعث 
می شــه یه منطقه برقــش قطع بشــه و خدایی نکرده 
یه پیرزن بیفته توی چاله و دســت و پاش بشکنه. اون 

وقت شما مسئولید.« 
بعضی وقت ها قبض های  برق مــان را که می دید، این 

حرف ها را می زد. 
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ازدواج که می خواهی بکنی، توی دلت آشــوب است. 
هی با خودت کلنجار می روی انتخابم درســت است یا 

نه.
 □

عزب های سپاه می رفتند پیشش. مثل پدر می نشست 
پــای حرف های شــان و همــه را می شــنید. می گفت 
»تقوی و پاک دامنی. این دوتا رو که داشته باشه، بقیه 

چیزها حله.« 
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چند روزی بود کمتــر حرف می زد. مدام توی خودش 
بود. آخر سِر درد دلش باز شد. 

- دختــرای یه روســتا، می رن کارخونــه کار می کنن. 
می خوام به چندتا از خانم ها بگم برن توی اون روســتا 
قالی بافی یاد بدن به شــون که دیگــه نرن کارخونه. به 

نظرت چطوره؟ 
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حرف، حرف آورد. یک دفعه گفت »ِا! شما آقای نبوی 
رو می شناسید؟« گفتم »آره، چطور مگه؟« 

- خاک زیر پای حاج آقا نبوی رو باید بوسید. تبرکه! 
تعجب کردم. 
- برای چی؟ 

چشم گرداند به در و دیوار خانه و آه بلندی کشید. 
- جایی نداشتیم برای زندگی، اگه کمك مون نمی کرد، 

معلوم نبود چه بالیی سرمون می اومد. 
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- نماز می خونیم؛ ولی تو زندگی لنگ می زنیم. چرا؟! 
واقعــا به نعبد و نســتعین نمازی کــه می خونیم عمل 
می کنیم؟ نه ایاک نعبد ما درســت اســت، نه نستعین 
ما. اگه این مســئله رو پیاده کنیم، همه مشکالت مون 

حل می شه.  
پای منبرش که می نشستی، کیف می کردی. 
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می نشســت یک گوشه، بچه را می گذاشت روی پایش 
و آرام آرام تکانــش مــی داد. نوحــه علی اصغــر را کــه 
می خوانــد، محمد هــم خوابش می بــرد. بی تاب این 

الالیی بود. 
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ســیگار را گرفتــه بود جلوی صورت ســید. ول کن هم 
نبود. 

- بزن داداش! بزن روشن شی! 
نــه دعوا کرد، نه اخــم و تخم؛ حتی صدایــش را بلند 
نکرد که حالی اش کند دارد با چه کسی حرف می زند. 

فقط گفت »جوون! سر به سر من نذار.« 
توی صبحگاه ســید احمدآقــا را دیده بــود؛ با لباس 

روحانی. گفته بود »این آقا کیه؟« 
گفته بودند »فرمانده ســپاه.« خشــکش زده بود بنده 

خدا. باورش نمی شد که. 
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تــوی کل هفته، فقط عصر پنج شــنبه های مان خالی 
بود. برای همــان هم برنامه ریخته بود. بچه ها را جمع 

می کرد می رفتیم دیدن خانواده های شهدا. 
 □

سختی راه را به جان می خرید. شده بود با قاطر برود، 
می رفت. توی روستاهای دور و صعب العبور هم به شان 

سر می زد. 
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از شــهر و شلوغی اش که خســته می شوی، دلت یک 
جای دنــج و خلــوت می خواهــد. بیابانــی، کویری، 
کوهی. می خواهی تنها خودت باشــی و خدایت. هر 
چه حرف توی دلت مانده، برایش بزنی و آرام بشوی. 

 □
گفت »این جــا نه از تکنولــوژی خبریه، نه از وســایل 
توی شــهر. این جا فقط خداست و خدا. خوب می شه 

باهاش ارتباط گرفت.«
ایســتاده بود آن باالی باال، قله کوه. حرف ها داشت با 

خدای خودش. 
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هر ســه را نشــاند کنارش؛ سعیده و ســمیه و یاسر را. 
خوب که نگاه شان کرد، دستش را گذاشت روی قفسه 
کتاب هایــش و گفت »این ها برای ســعیده، این ها هم 
برای سمیه، بقیه هم برای یاسر.« حرفش را که شنیدم، 
یک دفعه دست و دلم لرزید. گفتم »سید! داری چیکار 

می کنی؟ مگه داری ارث تقسیم می کنی؟« 



59

خم شــده بود و داشــت بندهای پوتینش را می بست. 
هر چند وقت یک بار می رفت جبهه، یک ســر می زد و 
برمی گشــت. تا دم در باهاش رفتیم. آمد جلو. دست 
کشــید روی ســرم. گفت »بابایی! نمــاز اول وقتت رو 
یــادت نره؟ هــوای مامانت رو داشــته بــاش، یه وقت 
اذیتــش نکنی هــا!« ســرم را انداختم پاییــن و گفتم 

»چشم باباجون.« 
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گلوله که خورد کنارمان، آب و ترکش را با هم ریخت توی 
قایق.

 □
 گیج و منگ بودم. دلم داشــت ضعــف می رفت. کمرم 
بدجور می ســوخت. ندیده هم می توانستم بفهمم چه 
بالیی ســرم آمده. بی رمق به بسیجی کنار دستم نگاه 
کردم. خون بود که از ســر و صورتش می ریخت پایین. 
سید احمد نشسته بود آن طرف قایق، درست روبه رویم. 
گفتم »سید! شــما حالت خوبه؟« سرش را که آرام آورد 

پایین، خیالم راحت شد. 
       □ 

توی بیمارســتان که به هوش آمدم، دیدم دکترها جمع 
شــده اند دور یک تخت. ســرم را که از روی بالشت بلند 
کردم، پتو را کشیدند روی صورتش. صدای صلوات شان 
پیچید توی گوشم. نگو ترکش خورده بود توی گردنش و 

به ما چیزی نگفته بود. 
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وصیتنامه

عزیزانــم! در مقابل ســختی ها باید مقاوم باشــید که 
خدا، بندگانش را با سختی ها آزمایش می کند و این را 

بدانید که خدا دیرگیر است؛ ولی سخت گیر. 
نکند که کفران نعمــت کنید و قدر این آزادی، انقالب 
و اســالم را ندانید، که از غضب خدا در امان نخواهید 

بود و آن موقع دیگر افسوس ارزشی ندارد. 
بــرادران و خواهرانم! دنیا با تمام زیبایی ها و رنگ های 
دل فریبــش، متاعی چنــد روزه بیش نیســت. پس با 
دل بســتگی به این ســراب رؤیایی، لذت هم نشــینی 
با رســول خدا و اهــل بیتــش را از خود دریغ 

مدارید.
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وایتتصویر بهر
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سخنراني شهيد در ساختمان سپاه قم
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اردوي اطراف شهر قم
نماز جماعت ظهر و عصر به امامت شهيد سيد احمد نبوي
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قم ـ مدرسه فيضيه
حضرت آيت اهلل خامنه اي)رئيس جمهور وقت( ـ
شهيد سيد احمد نبوي ـ مرحوم حجت االسالم صديقي ـ جابر علي عسكري
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سمنان
شهيد مهدي زين الدين ـ شهيد سيد احمد نبوي ـ شهيد ابوطالب داودي
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