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پيشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«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 عالمه طهماسبی هستیم 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

روزی که رفت ارتفاعات کانی مانگا تا امتحانش را پس 
دهــد، آرزویش برآورده شــد. از بچگی همیشــه دلش 
می خواســت خلبان شــود و روی ابرها پــرواز کند. به 
خواسته اش رســید، با بال های خودش پر کشید رو به 
آسمان. اما آن قدر باال رفت که از چشم زمین دور شد. 

رسید آن باالی باال، تا خدا.
روزهای اول بهار 1341 بود که در خانه ای روســتایی، 
دومین پســر به جمع خانواده اضافه شــد. اسمش را 
هم نام دردانــه  اباعبدالله گذاشــتند؛ علی اصغر. 
در همان فضای صمیمی روستا قد کشید و یاد گرفت 
کــه چطور زندگی کند. نوجوانی اش بود که آمدند قم. 
وضع مالی شــان خوب نبود. درس را بوسید و گذاشت 
کنار. آســتین هایش را باال زد برای کمک به خانواده. 
از فعالیت هــای انقالب هم عقب نماند. زرنگ بود. هر 
کاری می کرد؛ از تظاهرات گرفته تا ساخت بمب های 
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دست ساز. با این حال به فکر تشکیل خانواده هم بود، 
هفده سالگی داماد شد.

انقــالب که به ثمــر رســید، بــرادرش داوطلبانه رفت 
افغانســتان؛ برای کمک در جنــگ. حمله های عراق 
که شــروع شــد، این بار آمد برای دفاع از خاک وطن. 
چند ماه بعد هم شهید شد. علی اصغر که جای خالی 
محمدعلــی را دیــد، طاقت نیاورد. ســاکش را بســت 
و رفــت. پایش را گذاشــت جای پای بــرادر. آن قدر با 
اســتعداد بود که خیلی زود، مربی آموزش پادگان 19 
دی شــد. بعد هم انتخابش کردنــد برای آموزش تیپ 
قم. خوب هم از پسش برآمد. تدبیر و شجاعتش ثابت 
شده بود به فرماندهان که طرح و نظرش رد نمی شد، 
مخصوصــا از طرف مهــدی زین الدیــن. صمیمیتش 
باعث می شــد نیروها مثل پروانه دورش جمع شــوند. 
 ،Bروزی هم که شد جانشین تیپ حضرت معصومه

رفتارش تغییر نکرد؛ با هیچ کس.
عاشــق که شــد، از دنیا دل برید. شــیرین زبانی های 
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پســر خردســالش هم پابندش نکرد. رفت به میدان؛ 
با قلبی مطمئن. به دلش افتاده بود که ایام شــهادت 
اربــاب، حاجتــش را می گیــرد. داشــت مردانــه 
می جنگید که گلوله ای داغ نشست روی جمجمه اش 
و شد همان عاقبتی که20 ماه انتظارش را می کشید.

معلــم اخالقش بود پــدر. همان شــیرمردی که وقتی 
رهبر آمدند دیدارشان، در جواب آقا که پرسیدند »سه 
پســرتان را در راه خــدا فدا کرده اید. چه خواســته ای 
دارید؟« گفــت »آن ها امانت بودند، مــن هم امانت را 
پــس دادم. بچه هایم را دادم؛ امــا در عوض، خداوند 
سه نوه به من داد.« ســه شهید، سه برادر، سه فرزند؛ 
محمدعلــی، علی اصغــر و جــواد، از یــک خانــواده، 

خانواده ی شهیدان امینی بیات...
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با همــان زبــان کودکانه برای مــان قــرآن می خواند. 
قشــنگ هم می خواند. آن قدر قشنگ و روان که حظ 
می کردی.پنج ساله بود که فرستادیمش کالس قرآن.
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درس خوان بود وشــاگرد زرنــگ کالس. منتظر حرف 
من نمی شــد. از مدرســه که می رســید، بامحمدعلی 
می رفتنــد مغــازه پــدرش. تکالیــف مدرسه شــان را 

همان جا انجام می دادند.
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اوایل توی روســتا زندگــی می کردیــم. علی اصغر هم 
تــا دوره ی راهنمایی اش را آن جا خوانــد. یک روز آمد 
خانه. ناراحت بود. می گفــت »چرا باید معلم دخترای 
ســوم راهنمایی، یه مرد باشــه؟« خبر بین همسایه ها 
پیچیــد. والدیــن یکــی از دانش آموزان کــه عصبانی 
شــده بود، رفت و اعتراض کرد.مســئولین مدرسه هم 
که فهمیدند علی اصغر پشــت ایــن قضیه بوده، حکم 

اخراجش را دادند.
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یک پا انقالبی شــده بود. با محمدعلی توی زیرزمین 
خانه،  سه راهی درست می کردند.سه راهی های آماده 
شــده را، می بردنــد تهران. روی پشــت بام ها ســنگر 
می گرفتند و تانک هایی را که توی خیابان صف بســته 

بودند، آتش می  زدند.



15

با برادرش بیشــتر می رفتند خیابــان چهارمردان. آن 
روزهــا مرکز تظاهرات علیه رژیــم، آن جا بود. چند روز 
یــک بار هم نمی آمدنــد خانه. می گفتنــد »مامان! یه 
وقت نیومدیم، دلواپس نشــو. اگه بخوایم شب بیاییم، 
ممکنه ما رو دســتگیر کنن. شما خاطرتون جمع باشه 
مــا می ریم خونه ی خاله.« گاهــی وقت ها نمی رفتند. 

همان بیرون می ماندند تا صبح.
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هنرستان درس می خواند؛ رشــته ی راه و ساختمان. 
اما وضــع مالی خانواده تعریفی نداشــت. نتوانســت 
بی تفاوت بنشیند. قید مدرسه رفتن را زد و چسبید به 

کار.
روزش را تقسیم کرده بود. هم به انقالب می رسید، هم 

اقتصاد خانواده.
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درســت  ســه راهی  داشــت  و  زیرزمیــن  بــود  رفتــه 
می کرد؛تنهایــی. نزدیــک دو کیلویــی بــاروت و مواد 
آتش زای دیگر هم دم دستش. ناگهان صدای انفجار، 
ساختمان را به لرزه درآورد و شیشه ها را شکست. یکی 
از سه راهی ها منفجر شده بود و علی اصغر هم مجروح. 
رساندیمش بیمارســتان. به گوش مأموران می رسید، 
زنــدان روی شــاخش بود. اما به لطف خدا، پزشــکان 
انقالبی بودند و خطر از بیخ گوش مان گذشت. بعد از 
این ماجرا باز هم ســه راهی می ساخت. عین خیالش 

نبود. 
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تازه از بیمارستان مرخص شده بود. شخصی از طرف 
بیت امــام آمد خانه مان تا علی اصغــر را ببیند. برایش 
حقــوق در نظر گرفتــه بودند. پول را داد دســتش؛ با 
چندتایــی کتاب.علی اصغر ناراحت شــد »ما که برای 
پول این کار رو نکردیم.« آن آقا در جوابش گفت »پس 

برای ساخت سه راهی خرجش کنین.«



19

خواهرم همیشــه نمره ی بیست می گرفت. علی اصغر 
هم تشویقش می کرد.

□
یــک روز گریه کنان آمد خانه. علی اصغر پرســید »چرا 
گریه می کنی؟« گفت »آخه امروز بیست نگرفتم، شدم 
نوزده.« فورا رفت طرفش. بغلش گرفت واشــک هایش 
را پاک کرد. دفترش را برداشــت و یک بیست داخلش 
گذاشــت.با لبخند گفت »حاال دیگــه گریه نکن.«بعد 

هم رفت و برایش جایزه خرید.
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عاشــق امام بــود. دل تــوی دلش نبود، وقتی شــنید 
برمی گردند ایران.حدود ده روزی قبل از آمدن ایشان 
از پاریس، رفت مدرسه ی  علوی تهران. عضو انتظامات 

شد برای مراسم استقبال.
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همــراه بــرادرش جــوش کاری می کرد؛ برق کشــی، 
لوله کشــی. به محض پیروزی انقــالب،کار و بارش را 
تعطیل کرد و رفت کمیته. بعد از آن،همه ی زندگی ا ش 

شد وقف انقالب.
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ســال 58 ازدواج کردیم، طبق رسم و رسوم؛ اما ساده. 
هفده سالش بود. اطرافیان اعتراض می کردند »هنوز 
ســنت کمه. جواب مــردم رو چی می خــوای بدی؟« 
می گفت »دارم به دســتور اسالم عمل می کنم. کاری 

هم به حرف مردم ندارم.«
□

- نــه بابا جون، الزم نیســت. همین یه فرشــی هم که 
داریم بسه مونه.

هرچه پدرش اصرار کرد کــه یک فرش دیگر برای مان 
بخــرد، زیربار نرفت. می گفت »زندگــی دنیا زودگذره. 

نباید دلبسته ش بشیم.«
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وقتی ازدواج کرد، یک ســالی توی مغازه پیش پدرش 
کار می کرد. محمدعلی که شــهید شــد،حال و هوای 
علی اصغــر هم عوض شــد. خیلی بهش وابســته  بود. 
مدام به ما می گفت »نباید بذاریم اسلحه ی محمدعلی 
روی زمیــن بمونه. من باید بــرم و جاش رو پر  کنم.« با 

این حرف ها، من و پدرش را راضی کرد و رفت.
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اوایل، کمیته بود تا رفت ســپاه، بعد هم جبهه. کارش 
زیاد بود؛ اما تا فرصتی پیدا می کرد به مان ســر می زد. 
خانه که می رســید، دیگر همه فکر و ذکرش می شــد 
خانــواده. ناراحتی هایش را می گذاشــت پشــت در و 
همه ش شــوخی می کــرد. می گفت »نباید مســائل و 

مشکالت جنگ رو با خودمون بیاریم توی خونه.« 
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دلش می خواســت زودتر صاحب اوالد شود. روزی که 
بچــه ی اولش را توی بغــل گرفت، انــگار دنیا را بهش 
داده بودند. رفت و ســجده ی شکر کرد. اسمش را هم 
گذاشــت محمدباقر. می گفت »اگه دومی دختر بشه، 

اسمش رو می ذارم زهرا.« 
□

دومین بچه که به دنیا آمد همه بودند؛ مادر، پدربزرگ، 
مادربــزرگ و... . ولی این بار نــه از پدر خبری نبود، نه 
از مهر پدری. محمدصادق بعد از شــهادت علی اصغر 

به دنیا آمد.
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هوای برادرزاده اش را داشــت.از وقتی که محمدعلی 
شهید شــد، نگذاشــت درد یتیمی را احســاس کند.
هم بازی اش می شــد، می بوســیدش. می نشاند روی 

پایش و قربان صدقه اش می رفت.
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می ترســیدم پایم را بگذارم مدرســه. گریــه می کردم. 
نمی رفتــم. دســتم را گرفــت و گفت »اصــال بیا باهم 

بریم.« توی راه مدام حرف می زد برایم.
-داداشی! مدرسه که ترس نداره. همه هم سن و سال 
خودت هســتن. تازه همش درس خوندن نیست که؛ 
بازی می کنین، ورزش می کنین، کلی چیزهای خوب 

یاد می گیرین.«
چند روزی همراهم آمد تا ترسم ریخت.
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دســتور علی اصغــر بــود. هــم بایــد ازشــان امتحان 
می گرفتیم، هم می بردیم عملی انجام دهند. آموزش 
نظامی بود، شــوخی برنمی داشت. خودش هم پیگیر 
بود. همیشــه ســر کالس هایش می گفت »اگه سوال 
یا مطلبی دارین، بپرســین. توی صحنه ی عمل شاید 

همدیگه رو نبینیم.«
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گرمای هوا و تشنگی یک طرف، بار و بندیل و وسایلی 
کــه مجبــور بودیم با خودمان بکشــیم، طــرف دیگر. 
پســتی بلندی منطقه و باتالقی بودنش هم جای خود 
را داشــت. حتی برای نماز صبح هم نتوانستیم توقف 
کنیم.هرچه می رفتیم، این راهپیمایی تمام نمی شــد 
که نمی شد. وقتی رســیدیم مقر. همه ِولو شدیم روی 
زمیــن و آه و ناله های مان رفت هوا. علی اصغر فورا بند 
حمایلش را باز کرد. آستین هایش را زد باال و با قمقمه 

وضو گرفت. رفت گوشه ای و ایستاد به نماز.
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هنوز چند روزی داشــتیم تا عملیات رمضان. از طرف 
فرماندهی فرســتاده بودندش منطقه، برای سرکشی. 
یک جــا نمی دیدی اش. مــدام این طــرف و آن طرف 
می رفــت و تذکــر مــی داد »حواس تون باشــه فاصله 
ســنگرها رو بیشــتر کنین. تا می تونین ایــن ضلع رو 
بپوشــونین تا نفوذ دشــمن کمتر بشــه. بچه ها الکی 
شــلیک نکنندها، مهمــات کم داریــم. بگین هروقت 

تانک ها اومدن روی بردشون، بزنن.«
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مشکل مان یکی دوتا نبود که. دو روز درگیری، کمبود 
نیــرو، ظــل گرما. حــاال هم که هشــتاد نودتــا تانک 
جلوی مان صف بســته بودنــد. با این وضــع و اوضاع 
روحیــه نمی مانــد بــرای آدم کــه. اما علــی اصغر کم 
نیــاورد. یکی از بچه ها را با یــک گونی خرج آرپی جی 
فرســتاد ســروقت تانک ها. خــودش هم مثــل فرفره 
مــدام جا عوض می کرد. می رفت ته خاکریز، وســط و 
ســر خاکریز. یک جا خمپاره می زد، یک جا آر پی جی. 
دشــمن هم که به خیالــش با کلی نیرو طرف شــده، 

تانک هایش را جمع و جور کرد و پا گذاشت به فرار.
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فردای عملیات، هم ما گیج و گم بودیم، هم دشــمن. 
یک ایفا توی منطقه ســرگردان بود. معلوم نبود ایرانی 
اســت یا عراقــی. هرکس هم این وســط یــک چیزی 

می گفت:
- بچه ها نزنید! شاید خودی باشه؟

- نه بابا، عراقیه.
 - بذارید سالم بگیریمش.

 بــه خودمان که آمدیم دیدیم یکی با موتور انداخت رّد 
ایفا. چند بار هشدار داد »وایسا... وایسا...« وقتی دید 
فایده ای ندارد، از روی موتور پرید روی در ایفا. راننده 

را انداخت پایین و خودش نشست پشت فرمان.
علی اصغر بود. ایفا را صحیح و ســالم برداشــت و آورد 

تحویل داد به تدارکات.
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همین طور که خسته و کوفته روی رمل ها راه می رفتی 
و ســنگینی وســایل و مهمات کالفــه ات می کرد، یک 
لحظــه احســاس می کــردی دســتی روی شــانه ات 

می خورد.
- خسته نباشی!

 وقتی برمی گشتی می دیدی فرمانده ی آموزش، پشت 
ســرت ایســتاده. توی آن تاریکی هم می شد چهره ی 
جذاب و صــورت خندانش را دید. پا به پای نیروها راه 
می رفت و گاهی هم با اصرار، وســایل را از دست بچه 

بسیجی ها می گرفت و خودش حمل می کرد.
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خودش که حرفی نمی زد. از بقیه می شــنیدم که توی 
جبهه چه کارهایی انجام می دهد. بعضی مواقع هم از 
تماس های تلفنی اش، حس می کردم باید مســئولیت 
مهمی داشــته باشــد. از وقتــی فهمیــدم فرمانده ی 
آمــوزش اســت، بارهــا پیــش می آمــد کــه می گفت 
»وظیفه ی ما خیلی ســنگینه. چون مسئول جون آدما 
هستیم.اگه احســاس مســئولیت نمی کردم، دوست 
داشــتم فرماندهی رو کنــار بذارم و مثل یه بســیجی 

بجنگم.«
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باز هم عملیــات، باز هم مانور. این بــار نوبت عملیات 
محــرم بود. آقا مهــدی و علی اصغر رفتنــد تا محلی را 
برای مانور انتخاب کنند. جایی را پیدا کردند، شــبیه 
به منطقه ی عملیات؛ هم کانال داشت، هم صافی،هم 
ارتفــاع. علی اصغر فورا دســت به کار شــد. منطقه را 
طراحی کــرد بــرای آموزش؛راهپیمایی های شــبانه، 
میدان تیر، عبور از آب، موانع و میدان مین.حدود یک 
ماهی بچه ها را تمرین داد تا راه و چاه کار دست شــان 

بیاید.
□

مانــور انجام شــد؛ یک شــبه. نیروها راحــت از کاناِل 
آب گذشــتند. از ارتفاعات رفتند بــاال و خط را تثبیت 
کردند. روز عملیات، دیگر مشــکلی نداشتیم. آمادگی 

بچه ها آن قدر باال بود که موفق شدیم.
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از انــرژی اتمــی می رفتیم آبادان. شــب بــود. پایم را 
گذاشته بودم روی گاز و با سرعت می رفتم. چاله چوله 
و دست انداز بود که پشــت هم رد می کردم. یک دفعه 
علی اصغــر گفت »حســین! دور بــزن... دور بزن...« 
فورا فرمان را چرخاندم ســمت جــاده ی انرژی. هنوز 
چنــد متری دور نشــده بودیم که گفت »حــاال دوباره 
دور بــزن.« باز برگشــتیم طرف آبادان. حســابی گیج 
شــده بــودم. مانده بودم کــه منظورش از ایــن کارها 
چیســت؟ گفت »خوبه خوبه. همین جا وایسا.« سریع 
ترمز کــردم و گفتم »چی شــده علی اصغر؟« با خنده 
جــواب داد »هیچی! این چاله رو جا گذاشــته بودی. 
خواســتم از روش رد شی!« بعد دســت گذاشت روی 
شانه ام و گفت»ببین حسین، این  طوری نمی شه. باید 

رانندگیت رو بهتر کنی.«
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می گفــت »درس هایی که مــا به نیروهامــون می دیم 
خیلی ابتداییه. باید گسترده تر از این ها کار کنیم.«

□
بیشتر وقتش را گذاشته بود برای مطالعه.همیشه یکی 
دو تا کتاب  همراهش بود. صفحه به صفحه می خواند 
و یادداشــت می کــرد. هروقت هم کــه می دیدیمش، 
یــا داشــت طرح درس می نوشــت یــا کالک و نقشــه 
می کشــید.چیز جدیدی اگر یاد می گرفت، سر کالس 

آموزش می داد. 
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چندنفر آدم، بدون مهمات، توی خط دشــمن، با کلی 
عراقی. چکار می توانستیم بکنیم؟

علی اصغــر تنهایــی راه افتاد برود سمت شــان. گفتم 
»کجــا می خوای بری؟ با دســت خالی که نمیشــه!« 
گفت »شما به این چیزها کار نداشته باشین، من االن 

برمی گردم.«
□

رفته بود ســروقت تیربارچی شــان و با ســنگ زده بود 
توی ســرش. نشســته بود پشــت تیربــار و گرفته بود 
طرف شــان. از ترس نتوانســته بودند ُجــم بخوردند. 
تسلیم شده بودند؛ همه شان. تعدادشان چندین برابر 
ما بود. اما قبل از روشن شــدن هوا برگشتیم مقر؛ آن 

هم دست پر.
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هروقت می توانســت، می آمد دیدن مان. قوم و خویش 
بودیــم با هم. می دانســتیم فرمانده اســت و ســرش 
شــلوغ، اما حتی توی جبهه هم جویای احواالت مان 
می شــد. وقت هایی که قرار بود بــرای ماموریتی برود 

شهر، ازمان می پرسید چیزی احتیاج داریم یا نه؟
همین رفت و آمدهایش بود که دل گرم مان می کرد.
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عوض شــده بــود. بعــد از والفجر مقدماتــی، دیگر آن 
علی اصغر ســابق نبود.آن موقع اهواز بودیم. وقتی آمد 
خانه، رفت توی اتاق. صدای مناجاتش بلند شد. کمیل 
می خواند و اشــک می ریخت.ناراحتی اش را که دیدم، 
کنجکاو  شــدم؛ اما به این ســادگی ها حرفی از مسائل 
جنگ نمی زد. اصرارم را که دید، ســکوتش را شکســت 
»عملیات خوب بــود.« دید قانع نمی شــوم، ادامه داد 
»یعنی بــد نبود، ولی تعــدادی از بچه هــا موندن توی 
خط.« پرسیدم »چطور؟« سرش را پایین انداخت »ُخب 
نمی شد بیاریم شــون عقب. آتیش سنگین بود و شهید 
و مجروح هم زیاد. منم که یه ماشــین بیشــتر نداشتم. 
هــر چی فکر می کردم کدوم شــون رو بــردارم، عقلم به 
جایی نمی رســید.« بغض کرده بود. خیره شد یک جا. 
ادامه داد »تونســتم چندنفرشــون رو نجات بدم؛ فقط 
چند نفرشــون رو. اما بقیه همون جــا موندن. دیگه دلم 
نمی خواد برگردم شهر. زندگی بعد از همچین آدم های 

باخدایی چه ارزشی داره؟«
خاطرات تلخ آن روز فراموشش نمی شد. بارها مرورشان 

می کرد و می گفت »خدایا! از سر تقصیراتم بگذر.«
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دوســتانش می گفتند »عملیــات والفجــر مقدماتی، 
آتیش دشمن ســنگین بود. گلوله پشت گلوله، ترکش 
پشــت ترکش. کسی جرأت نمی کرد حتی سرش رو از 
پشــت خاکریز بیاره باال. امــا علی اصغر عین خیالش 
نبود. بی هیچ ترســی راه می رفــت و بچه ها رو هدایت 
می کرد. شجاعتش توی آن موقعیت سخت دل هامون 

رو آروم می کرد و روحیه مون رو قوی.«
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ایــام والدت حضرت زهــراB، آمده بــود مرخصی. 
رفت دیدن مادر خانمش. برایش هدیه گرفته بود؛ یک 

ساعت مچی.
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عاشق شده بود. می نشســت و برایم از شهادت حرف 
می زد. ناراحت می شــدم. برای اینکه دل جویی کرده 
باشد، می گفت »می خوام عادت کنی و آماده باشی!« 
سعی می کرد کمتر به اطرافیان وابسته شود؛ حتی به 
پســرمان. می گفت »من، تو رو دوســت دارم، اماخدا 
رو بیشــتر.«انگار می دانســت خدا هم روزی عاشقش 

می شود.
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نه توی روی شان ایستاد، نه حتی ذره ای ناراحت شان 
کــرد. راضــی بودنــد از دســتش. پــدرش می گفــت 
»علی اصغــر و محمدعلی به گردن مــن حق دارن. ما 
وضع خوبی نداشتیم. این دو تا برادر روی ساختمون ها 

جوشکاری می کردن و خرجی مون رو می دادن.«
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می خواســتیم برویــم زیــارت خانــه ی خــدا. گفتــم 
»علــی جون! ما که بریم، بچه ها تنها می شــن. یه ماه 
مرخصــی بگیر و بمون پیش شــون.« جواب داد »بابا، 
نمی تونــم کارم رو تعطیــل کنــم. آخه ســپاه موافقت 
نمی کنه.« نماند و رفت جبهه. دو روزی نگذشــته بود 
که برگشــت. آن هم با دوتا دســت گچ گرفته. با خنده 
گفت »مامان! آرزوت برآورده شــد. اومده م که بمونم. 
شــما برید.«بهش گفتم »حاال سوغات چی می خوای 
برات بیارم؟« اشک توی چشم هایش حلقه زد »از خدا 
شــهادت رو برام بگیرین.« یک ماه بعد که برگشــتیم، 
هنوز خوِب خوب نشده بود. به گفته ی دکتر هم نباید 
به این زودی ها اسلحه دستش می گرفت، امایک شب 

بیش تر پیش مان نماند و صبحش برگشت منطقه.
چند روز بعد، پیکرش را آوردند. ما را فرســتاد خانه ی 

خدا، خودش رفت پیش خدا...
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مرخصــی دوران مجروحیتش بود. خــواب بود. بیدار 
که شــد گفت »من می دونم این دفعه شــهید می شم. 
اگه عملیات، روز عاشورا باشه، توی اون روز. اگه شب 
عاشورا باشه، اون شب. وگرنه توی یکی از روزهای ماه 
محرم به آرزوم می رســم!« بهش گفتم »علی! راستش 
رو بگــو. خواب دیدی؟« چیــزی نگفت. رفت منطقه؛ 

روز اول محرم سال 62.
□

برگشــت؛ اما روی دســت های مردم. بیست و هشتم 
محرم به آرزوی خودش رسیده بود. 
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مریوان بودیم؛ قبل از والفجر چهار. یک طرِف ارتفاعات 
دســت عراقی ها بود. یک طرف هم دست لشکر نجف. 
قبــل از ما بچه های نجف عملیات کرده بودند. قرار بود 
بعد از آن ها ما دســت به کار شویم. رفتیم سنگ معدن 
برای شناســایی؛ من، علی اصغر، آقــا مهدی و محمد 
بنیــادی. گیر افتادیم. عراق ارتفــاع بلندتر را گرفته بود 
و از همان جا جهنمی از آتش را می ریخت ســمت مان. 
نه راه پس داشــتیم، نه راه پیش. پشت سرمان معبری 
بود که بســته بودنــدش به گلوله. طــرف دیگر مان هم 
میدان مین. علی اصغر ناامید نشد. فورا رفت و نشست 
به خنثی کردن مین ها. تروفرز بود و ماهر. خطرش را به 
جــان خرید. زیر آن همه تیــر و ترکش معبری باز کرد تا 

آسیبی به فرمانده لشکر نرسد.



48

توی ســنگر بودیم. محمد بنیادی گفــت »بچه ها! ما 
باید این قدر بجنگیم و ایســتادگی کنیم تا به آرزومون 
که شهادته برسیم. حاال هرکس می خواد با من شهید 
بشه، دستش رو بذاره روی دست من.« علی اصغر فورا 
دســتش را گذاشــت و گفت »من از خدا می خوام اگه 
شــهادت رو قسمتم کرد، با تو شــهید بشم!« در عمل 
هم حرفش را ثابت کرد. زودتر پر کشــید. اول او رفت؛ 

بعدهم محمد.
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قبل از عملیات، با علی اصغر رفتیم شهر. لباس هایش 
را داد اتوشــویی. پوتین هایــش را بــرق انداخت و یک 
پرچــم کوچک ایــران هم خرید. بهش گفتــم »فردا با 
این تیپ می خوای بــری عملیات؟ اون جا که همه ش 
خاکه.« با خنــده جواب داد »وقتــی آدم می ره پیش 
خدا، باید آراســته باشــه. می خوام لحظــه ای که خدا 
من رو می بینه ِکیف کنه.« پرســیدم »پرچم دیگه برای 
چیــه؟« گفت »ایــن رو خریدم که به محض شــهادت 
ببندی به پیشــونیم، تا اگه اون جا ازم پرســیدن »برای 
چی شهید شدی؟« اشاره کنم به پیشونی م و بگم توی 

این راه، راه الله.«
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بعــد از نمــاز صبــح، رو بــه قبلــه می نشســت و قرآن 
می خواند »بسم الله الرحمن الرحیم...«

□
هنــوز هم کــه هنوز اســت، صوت دلنشــین اش توی 

گوشم مانده. 
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محمد بنیــادی فرمانده ی تیپ دو بود و علی اصغر هم 
جانشینش. وقتی عملیات توی ارتفاعات َبمو لغو شد، 

خودش را رساند مریوان. 
عملیات والفجر 4 شــروع شــده بود. محمد نیروها را 

برده بود منطقه. باهاش تماس گرفتم.
ـ بیات اومده، می خواد بیاد پیشت.

ـ نه، بگو بمونه.
علی اصغر گفــت »من باید برم پیــش محمد، اگه اون 
شهید بشه من تنها می مونم.«فورا پرید پشت ماشین. 
گازش را گرفــت و رفت. ســاعت شــش صبــح بود که 
محمد را گرفتم؛ اما کســی جواب نداد. رفتم پیش آقا 
مهدی. ناراحت بود.گفت »محمد و علی اصغر شــهید 
شدن.«با شنیدن این خبر، دنیا روی سرم خراب شد. 
گریه ام گرفت. خودم را رســاندم کنــار جنازه اش. یاد 
وصیتش افتادم.پرچم را از جیبش درآوردم و بســتم به 

پیشانی اش.
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وصيتنامه

پدران و مادران! اگر ما فرزندان شــما، در این جبهه ها 
شهید می شویم، الزمه انقالب است. فکر این را نکنید 
کــه فالن کس رفت و دیگر کســی نیســت جــای او را 
بگیرد. همین شهادت هاست که انقالب را به اوج خود 
می رساند. با افتادن هر کدام از ما بر زمین، فرزندان ما 
جــای ما را خواهند گرفت.ای خون گرم بریز تا درخت 

اسالم بارور شود.
مــا به خاطر زمین، مقام و ســلطه جویــی و ... مبارزه 
نمی کنیم؛ مبارزه ما به خاطر خداســت. اسالم است 
که در همه جا می گوید با زورگویان و منافقان بجنگید.
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دستنوشته

با سالم بر همسر خوب و مهربانم. امید است که ان شاء الّله با 
صبر و استقامت تحمل این دوری ها را داشته باشی. به گفته 

خودت به امید یک انتظار.
در نظر داشته باش که اگر خداوند لیاقت این را به ما عنایت 
کــرد کــه در راه خودش جان فشــانی کنیم امید اســت که 
ان شاءالّله با دید باز و انقالبی این مطلب را با صبر و استقامت 
بپذیری و به فکر خانواده هزاران شهید باش و بپذیر که در راه 
اســالم باید خون داد و در این فکر نباش که ما برویم و دیگر 
کسی نیست جای ما را پر کند. چرا؟ چون که از اول انقالب 
با ریختن این خون ها بود که انقالب در روند خون بار خود به 
جلو می رود. خداوند ان شاء الّله صبر و استقامت طوالنی به 

تو عنایت کند.
                                                                 همسر با وفای تو



54

وايتتصوير بهر
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شهيد علي اصغر اميني بيات نفر سمت چپ
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ايستاده از راست: علي رنجبرـ  ناصر شريفي ـ  شهيد علي اصغر اميني بياتـ  شهيد اسماعيل صادقي
نشسته از راست: علي اكبر كفاش درويشـ  حسين عروجـ  محمدرضا دل آذرـ  مجيد جزايري
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قم ـ  ساختمان تيم حفاظت از شخصيت ها
از راست: شهيد علي اصغر اميني بيات ـ حاج احمد فتوحي ـ شهيد محمد بنيادي ـ ... 
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شهيد علي اصغر اميني بيات نفر دوم از چپ
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شهيد علي اصغر اميني بيات نفر سمت چپ
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از راست: حاج غالم رضا جعفري  
حاج بابايي)ابوسعيد(ـ  شهيد ناصر جام شهرياريـ  شهيد علي اصغر اميني بيات)ايستاده(
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