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 پیشگفتار 

ی آذربایجان، هنوز سرررمای زمسررتانی مجالی به طراوت هوای بهاری  در خطه  
داد انگار جز مهتاب و پرسرتوی  نشران می  اواخر فروردین را سرالنامه  هرچندنداده بود. 

رسرید. نسریم  که چراغ آسرمان شرهر ارومیه بود،اندر روشرنایی به چشرم نمی فامشنقره
دار روی  د . نگاهی به سراعت شرماطهکر ای از درز پنجره به داخل اتاق نفوذ میگزنده

ی سرراعت به گردش  طاقچه انداخت . برای چند لحظه چشررمانش را با گردش عقربه
درآورد . اولین فرزندشرران را از دسررت داده بودند. هنوز هم تلخی آن شررب را به خاطر  
داشررت صرردای پایی از راهرو شررنید و به دنبال آن در با شرردت به دیوار کوبیده شررد.  

 زد، توی قاب چوبی در دید.مریم را که نفس نفس می برگشت و
 چی شده ؟چه خبر شده،مریم؟-   
مریم که از صرردای کلفت پدرش بیشررتر ترسرریده بود، به زحمت نفس را بیرون   

 شو به دنیا بیاره،حالش خوب نیست .دادو بلندگفت: مامان میخواد بچه
 مرد تکیه داد به دیوار و دو دستش را رو به آسمان باز کرد:    
کنم اگر پسرررر بود، و هردو سرررالم بودنرد، نرامش را جواد یرا امرام رضرررا،نر ر می-   

ام رو حرمت مادرت، هم فاطمه و هم بچهبگ ارم،کنیزت فاطمه، هم اسرررم مادرته،به
 نجات بده.

ر بود تا خبر خوشرری بشررنود.  ناگهان صرردای صررلوات شررنید. دلش لرزید،منتظ   
 زد.انتظارش طوالنی نشد. مامای محلی قاِب چوبی در شده بود و داشت لبخند می

 بچه به دنیا آمد.  پسر است.-   
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ای دوسرررتدار اهل  شرررمسررری در خانواده  ۱۳۴۰فروردین    ۲۹جواد سررربزی روز   
همگان،    یبیت)ع( چشم به جهان گشود . او در دامان مادری رشد یافت که در دیده

اطهار)ع( و والیت را از همان  یبه پارسررایی و متانت معروب بود. مادر، عشرر  به ا مه
 کودکی در وجود فرزندش جاری ساخت.

ی حکیم نظرامی ارومیره گر رانرد. دوران ی دبسرررتران را در مردرسررررهجواد دوره  
ات  راهنمایی را در مدرسره مسرتشراری و متوسرطه را در دبیرسرتان جامع)معنوی( با نمر 

آموزی ممتراز، دیللم خود را در  بره عنوان دانش  ۵۸عرالی بره پرایران رسرررانرد و در سرررال  
در رشرررته بهداشرررت و پیراپزشرررکی    ۱۳۵۸ی علوم تجربی اخ  کرد. در سرررال  رشرررته

سررال که دانشررگاه تعطیل شررد به ارومیه  ملی تهران پ یرفته شررد. بعد از یک دانشررگاه
اه گردید. حدود یکسرال  در سرلاه بود. بعد  بازگشرت. پس از بازگشرت به ارومیه ج ب سرل

چند ماهی مسررلولیت بخشررداری صررومای    ۱۳۶۰به جهاد سررازندگی رفت. در سررال 
 برادوست را به عهده گرفت.

های مختلفی شررکت جسرت. عاقبت  به جبهه رفت و در عملیات  ۱۳۶۰شرهریور    
ن شرادی  ی فکه به شرهادت رسرید. روحش قری، در منطقه۱۳۶۲فروردین سرال    ۲۳در 
 باد.
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 مداد

کرد چشررم به تیر چراغ برق تکیه داده بود و به ابرهای سرریاهی که باد پخش می 
 شد.دوخته بود. قلبش بدجوری فشرده می

 ها زدود؟!شود غبار فقر را با بارانی که رحمت الهی است از چهرهیعنی می-    
را دیرد کره   نگراهی بره دوروبرش     نرابینرایی  پیرمرد  انرداخرت. آن طرب خیرابران، 

ناگهان پاکت میوه از دسرتش افتاد و مات و متحیر وسرخ خیابان خشرکش زد. پشرت  
ها را جمع کرد و  دستش حرب، تمام میوهاز دیوار کند و به دو، طرب پیرمرد رفت و بی

 را گرفت و از خیابان عبورش داد.
 خدا خیرت بدهد!-   
رسررریرد.  اش انرداخرت. برایرد قبرل از اذان بره محلره میبره سررراعرت مچینگراهی    
هایش را زیر بغلش زد و دوید طرب ایسرتگاه تاکسری. با ترمز اولین تاکسری، خود  کتاب

تر  های لک و پیس دار تاکسری، غم گرفتهرا توی آن انداخت. آسرمان از پشرت شریشره
 رسید.به نظر می

 .خدا کند زیاد به چراغ قرمز نخورم-   
ی مسجد  دست توی جیب کرد و تمام پولی را که داشت بیرون کشید. به کوچه    

های درشرت شرروع به باریدن کرد. صردای مکبر بلند  رسریده بود که باران تندی با دانه
 شده بود. پا تند کرد.

گرفت.  توی حیاط مسجد، مردی کنار حوض چملاتمه زده بود و داشت وضو می  
گفت مداد و دفتر ندارم.  کرد و مدام میکوبید و کنارش گریه میپسرکی پا بر زمین می

 چه جوری مش  بنویسم؟ به آقا معلم چی بگم ؟
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مرد و پسررررر چنان در خود فرو رفته بودند که متوجه ورود جواد نشررردند.  جواد   
شررروع کرد به وضررو گرفتن. مرد نگاهش را از حوض برداشررت و بعد دسررت پسرررر را  

 ی گفت که توی صدای مّکسبر گم شد.گرفت. زیر لب چیز
ای رفت و دو زانو نشرررسرررت و توی مسرررجد چشرررم بعد اتمام نماز، جواد گوشررره  

 چرخاند.
 حتمًا رفتند....-  
حاج شریخ رضرا، نشرسرت. همه سراکت چشرم به دهانش دوخته بودند که مباح     

 کوبید.کش به در و دیوار میرا شروع کند. جواد به بیرون نگاه کرد. باران شالق
 نباید رفته باشند باران تندتر شده.-  

 با صدای حاج شیخ، به جمع نگاه کرد. همه زل زده بودند به او.   
تعرداد قرابرل توجره آقرا جواد در آموزش قرآن و مفراهیم  بره خراطر هوش و اسررر -  

های اخالقی، در نظر گرفتیم  ترجمه و تفسرریر و مباح  دینی، احکام شرررعی و آموزه
 ای بدهیم.به ایشان هدیه

 جا شد. ناراحت مرد و پسرش بود.روی زانوهایش جابه   
لد کتاب و چند  ی گرانبهایی نباشرد، اما چند جهرچند از بعد مادی شراید هدیه-   

 جلد دفتر و چند عدد قلم و خودکار، به رسم یادبود....
زده همه به طرب پنجره رفت.  ها را گرفت و از جا بلند شرررد و زیر نگاه بهتهدیه  

ها  های باران بود که فریاد کاشیحیاط در سیاهی شب گم شده بود. فقخ صدای دانه
اش را  فه خشرکی را شرنید. جواد پیشرانیو  صردای ناودانها را در آورده بود. صردای  سرر 

 شدند.چسباند به پنجره دو شبح کوتاه و بلند داشتند دور می
هایش  های باران از شرقیقهصردای باز شردن در را شرنید. خادم مسرجد بود. قطره  

 چکید.می
 نفسی تازه کرد و گفت:   
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صررد رفتن  کشرران از مسررجد بیرون برد. انگار قبیچاره مرد، پسرررش را کشرران-   
 نداشت.

خاراند.  پسررر چمباتمه جلوی در نشرسرته بود و مرد غرق در فکر، ریشرش را می  
زد.  اش از سررما به کبودی میپسررر با دیدن جواد هول کرد و از جا کنده شرد. چهره

چشرمانش با آب بینی مخلوط شرده بود. جواد یک قدم جلوتر رفت و به صرورت  اشرک
 پسرر زل زد.

 کالس چندمی؟-  
 دوم....-  
دل آسرررمران منفجر شرررد و رعردی آن را بره دو نیم کرد.پسررررر از سرررر جرایش    

 پرید.جواد دست روی شانه پسرر گ اشت.
 بیا اینا مال توست.  - 

ها افتاد از شرادی خشرکشران زد. جواد،  ها و قلمپدر و پسرر تا چشرمشران به دفتر   
 دست استخوانی مرد را گرفت و در تاریکی کوچه گم شد.

نصر  شرب،صردای خشرک در، در اتاق پیچید. جواد، کش و قوسری به هیکل    
 اش داد.مادر جواد وارد اتاق شد و گفت:استخوانی

 ها را هدیه گرفتی!حتما این کتاب-  
درسررت حدس زدی مادر من، نوشررته اسررتاد مطهری و محمد رضررا حکیمی  -   
 است.
ان را به راه درسرررت خداوند پدرومادر حاج شررریخ رضرررا را رحمرت کنرد که جوانر -  

 کند.هدایت می
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 پالتو

های نو را که به پا کرد، شرررع  خاصررری را توی وجودش احسررراس کرد. چکمره 
آمد.با  اش میهای نو خیلی به تیپاش با چکمهنگاهی به خود انداخت. پالتو پشرررمی
هایش  ها گ اشررت. بادی سرررِد سرروزدار، به گونهاحتیاط قدم برداشررت. و پا روی برب

 چنگ انداخت. بی اختیار نگاهش را توی کوچه چرخاند، اما کسی را ندید.
 خدا کند احمد خواب نمانده باشد.-   
ی احمد ایسرررتادو به پنجره اتاقشررران خیره شرررد.پنجره تا نیمه از برب جلو خانه   

 پوشیده بود.آب دهانش را قورت دادو فریاد کشید:
 ا.آهای....احمد....زودباش دیر شده-  
ی احمد از پشرت بسرتهی چوبی با صردای خشرک باز شرد و چشرمان قیپنجره  

 پنجره بیرون زد:
 آم.زنی..... بابام خوابه. االن میچته.....چرا فریاد می-  
های پنجره به هم، ناگهان تمام برب آوار شد روی سر جواد و با کوبیده شدن لبه  

 های نواش.پالتو و چکمه
 دهم.کنی؟ بیا پایین نشانت میطور میآهای! چرا این  -  
هایش را روی سرررکوی جلوی خانه گ اشرررت و شرررروع کرد به تمیز کردن کتاب  
زد. با  سرریاهی و سررفیدی دسررت و پا می-اش. نگاهی به آسررمان انداخت.میان  لباس 

 خشم کلون در را گرفت و کوبید.انگار سرما صدای کلون را هم خفه کرده بود:
 یی میرم.اینطوری تنبیه میشه!آره! خودم تنها-  



 13بعد از تو باران بند نیامد  /  

 

هایش را از روی سکو برداشت و به راه افتاد.هنوز چند قدمی نرفته بود که کتاب   
 داد. احمد بهترین دوستش بود.ایستاد. دلش رضا نمی

برگشررت و دوباره روی سررکو نشررسررت. باد شرردت گرفته بود و به در چوبی خانه    
 کوبید.می

 عجله داری؟سالم....چته؟ چرا اینقدر  -  
ای خیره به چشرمان خواب آلود احمد نگاه کرد و بی هدب از جایش  جواد لحظه  

 کنده شد.
 حاال چرا جواب نمیدی؟ مگه چی شده؟-
 فهمی.هیچی نشده. تو حیاط مدرسه از سرما که یخ زدی می-  

 با این حرب احمد نگاهی به سرتاپای جواد انداخت و با تمسخر گفت:   
 منم مثل تو خودمو به پشم و چرم پیچیده بودم عین خیالم نبود.   راست میگی.-  
جواد با این حرب احمد وا رفت.  احمد پیراهن  نازکی به تن داشرت و تن پوشرش   

های دسرت دوزش به سرختی روی  کت مندرسری بود که از چند جا سروراد داشرت.گیوه
اش  به تنکرد. از خودش خجالت کشرررید و عرق سرررردی  زمین که سرررر بود گیر می

 نشست.
 حاال جواب آقای ناظم را چه بدهیم؟-   
 کنیم دیگر. برویم، حاال موقع این حرفها نیست.دانم والله. یک کاری مینمی-  
هایی که صرورت زرد و دراز آقای ناظم، تمام راه جلو چشرمان جواد بود.تمام دلیل  

ی همیشره  دها و ترکهخواسرت به ناظم بگوید، دسرت چندم بودند. یاد       نیشرخنمی
هایش به سرروزش افتاده اسررت و تمام  داد. احسرراس کرد ک  دسررتخیس آزارش می

 است.اش یخ کردهبدن
ای هایی که دیر کرده بودند را دید. آن دو نیز گوشررهجلو در مدرسرره صرر  بچه  

ایسررتادند.  دوباره نگاهی به آسررمان انداخت انگار تا آن لحظه آسررمان را ندیده بود.  
 های سیاه، ابرهای سفید را خخ انداخته بود.رگه
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نوبت که به جواد رسرررید، ناظم نگاه احترام آمیزی به سررررتاپای جواد انداخت و   
 گفت:
 کنی. برو کالست و از این به بعد دیر نکن.ها فرق میتو با این گدا-  
جواد پا کشررید و به ناظم که با حرص، ترکخ خیسررش را روی سرررو صررورت احمد    

اش سررر خورد و به  های سرررد و تب زدهآمد نگاه کرد. قطرات اشررک بر گونهفرود می
 روی یقه پالتواش نشست.

 
 

 
آهای احمد بجنب داره شرررب میشررره. باید تا سرررر کوچه باهم مسرررابقه دهیم.  -

 حاضری؟
 آره-  
ها آمادۀ دویدن شررد. با سرروت هایش را زیر پالتو جا داد و مثل دوندهجواد کتاب  

 احمد، هر دو شروع به دویدن کردند.
انداخت و زیر باد شرردت گرفته بود. سرررما، سررروصررورت پسرررها را چنگ می    

ی هر دو سریاه شرده بود. با شردت گرفتن باد، احمد از  کرد. چهرهپوسرتشران نفوذ می
 از اشک خیس شده بود. گریه کنان فریاد زد:دویدن ایستاد. صورتش 

 توانم بدوم. پاهایم جان ندارند.یخ زدم! من دیگر نمی-  
 و بعد دو زانو روی زمین پر از برب نشست.  
 هایش را از پا در آورد و گفت:جواد دست برد و چکمه  
و را ها را تو بلوش.اصررال بهتر اسررت کت و پالتهاتو بده من. این چکمهتو گیوه-  

 هم عوض کنیم.
و بعد دست دراز کرد و زیر بغل احمد را گرفت و از جا بلندش کرد. احمد از شدت   

لرزید. با آخرین جمله جواد، چشررمان احمد از تعجب از هم دریده شررد و با  سرررما می
هرا و پرالتو کره تو دسرررتران جواد بودنرد نگراه کرد. جواد مجرالی بره احمرد  حیرت بره چکمره
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ها را با زحمت از پاهای سرنگین شرده و کرخت احمد در آورد و و گیوه نداد و دسرت برد
 های گرم و نرم را پایش کرد.چکمه
رفتنرد  کوبیرد. تو راه کره میی درختران را بره هم میکشررریرد و شررراخرهبراد زوزه می  

اش را  ناگهان احمد از حرکت ایسررتاد. نگاهی به جواد انداخت. چشررمان سرررد شررده
 بگوید که جواد پا تند کرد و سر کوچه از او جدا شد.  مالید و خواست چیزی
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 اعالمیه

نفس عمیقی کشرید. از گوشره حیاط کیسره پالسرتیکی را برداشرت و گ اشرت زیر  
شررد قدم از قدم برداشررت. برگشررت و پشررت  بغلش. آسررمان چنان تاریک بود که نمی

کردنرد.زمین  هرا بروبر او را نگراه میسررررش را نگراه کرد.مریم و زرین داشرررتنرد روی پلره
 انش ایستاد و زل زد به چشمانشان. سرد را پا کشید و جلو رفت. در دو سه قدمی خواهر 

 پدرومادرمان، چیزی در این مورد نخواهند فهمید درسته؟-  
هایش تکان خورد. مریم دسرررتش را گ اشرررت دهان بغض زرین ترکید و شرررانه   

زرین و او را وادار کرد کره صررردایش را قطع کنرد. جواد در حرالی کره کره از نردبران براال  
 رفت گفت:می

 گردم.م نمیشه بر میچینترسین من هی-  
های یخ سروسرو  پشرت بام، سرینه به باد سررد شرب سرلرد.سرتارگان چون بلور کاسره 

کورمال خود  چسرباند. کورمالهایش را به هم میهایش، پلکزدند. رطوبت چشرممی
رسرررید. ناگهان صررردای  را به پس خرابه رسررراند. صررردای پارس سرررگی به گوش می

هایش راه افتاد. پاهایش سرنگین  عرق از شرقیقه  ماشرینی شرنیده شرد! سررجایش ماند.
 شده بود. جواد چشمهایش را تیز کرد و زل زد به خیابان رو به رو.

 دو جیب نظامی با موتورهای روشن سر چهارراه، پشت سر هم پارر کردند.  
 عجب شانسی! درست سر راهم هستند.-  
خیابان را روشرن کرد. ها،  ها که دوباره بلند شرد، چراغ ماشرینصردای پارس سرگ  

به آسرمان نگاه کرد. ابرها هر گوشره آسرمان پراکنده بودند. ماه هر از گاهی پشرت یکی  
 ها سرر کشید:نمود.به طرب ماشینشد و دوباره رد میاز آنها پنهان می
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 خواهند تا صبح همین جا بمانند، باید کاری بکنم.نه ، انگار می-   
ها که باز و بسرته شرد سرکوت شرب را شرکسرت.ماموری  صردای در یکی از ماشرین   

کردند. مامور  کلت به دسررت، گوشرره و کنار را سرررر کشررید.سررگها یک دم پارس می
حاال مطملن شررده بود که کسرری این دوروبرها  کمین کرده اسررت. نور باالی ماشررین  

یگری از ماشررین پیاده شررد و مامورها، خیابان را چون روز روشررن کرده بود.. مامور د
 صدایش در کوچه طنین انداخت:

 حتم دارم این حیوانها بو بردند که اینجا یکی هست!-  
 اینجا که کسی نیست قربان!-  
باشررره شرررما احتیاط را از دسرررت ندید، همه جا را خوب بگردید. تو این کوچه  -  

 خرابکار زیاده.
 ن رفت.مامور، احترام نظامی گ اشت و به طرب ماشی  

جواد چون مبارزان منتظر، پشررت به دیوار خرابه داده بود.دقایقی نگ شررت که     
گردند  ماشرررین در راسرررتای خیابان به حرکت درآمد.مطملن بود اولین جایی را که می

خرابه اسرت. ماشرین درسرت روبروی خرابه ترمز کرد. چندین مامور اسرلحه به دسرت از  
زدند. جواد چنان خود را  جا را دید میشران همههای وزغیجیپ پیاده شردند. با چشرم

به دیوار چسررربانده بود که انگار پیکرش وجودی از دیوار بود.یکی از مامورها به داخل  
ای کرد و دسررت بر  خرابه، گردن کشررید. تا با جواد چشررم در چشررم شررد با سررر اشرراره

 اش فشرد.شانه
 سخره کردند.قربان اینجا کسی نیست. این سگان ولگرد ما را م-   
 باشه، سوار شوید میریم گشت زنی.-  
کنان به دنبالشررران شرررروع افتادند.  ها که حرکت کردند، سرررگها پارس ماشرررین  

ای از حرکت ایسرتادند.  صردای شرلیک تیری شرنیده شرد. سرگها از ترس برای لحظه
ر بره  هرا را از براالی دچسررربرانرد و اعالمیرهتنرد عکس امرام را بره در و دیوار میجواد تنرد

ها را در فضای  انداخت. ناگهان بادی برخاست و باقیمانده اعالمیهها میداخل حیاط
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کردند ببینند این کاغ ها از  قیراندود شرررهر به پرواز در آورد. ماموران با حیرت نگاه می
آیند. ماموری که به جواد کمک کرده بود تبسرررمی کرد و قاطی دیگر مامورها  کجا می

 کرد.ا نگاه میهبه پرواز اعالمیه
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 کوکتل مولوتف

صردای زنگ در که بلند شرد زن به سراعت دیواری روبرو نگاه کرد. دیر وقت بود،   
را که روی صرورتش پهن شرده بود به کناری زد و از جایش بلند شرد. از    موهای لختش

پشرت پرده توری پنجره نگاهی به بیرون انداخت. چند نفر را دید که جلوی در این پا و 
 کردند. رفت طرب تختخواب و تکانی به شوهرش داد.آن پا می

 حسین ببین کیه این موقع شب؟-   
بیرون زد. زن روسرررری را سرررر انرداخرت. دو طرب مرد از جرا بلنرد شرررد و از اتراق    

اش بزنرد کره برادرش جواد را دیرد کره قراِب در اتراق  خواسرررت گرهروسرررری را گرفرت می
 شده بود.

 ببخش خواهر جان، مزاحم شدیم.-  
 زن تشری به جواد زد و گفت:

 مگه عقلتو از دست دادی؟ میخواهی خودتو به کشتن بدی!-  
 رش گ اشت و گفت:جواد دستی بر شانه خواه  
هرا تو نترس خواهر من، طوریم نمیشرررره. تنرگ آب و چنرد ترا لیوان برده، بچره-  

 سازیم.مولوت  میزیرزمین هستند. کوکتل
های صرابون رنده ها هرکدام شریشره خالی نوشرابه را با قالبتوی زیرزمین، بچه    

 نمودند.کردند و کمی بنزین و شن به آن اضافه میشده پر می
رسررید. انگار شررب ای به گوش نمیبیرون از زیرزمین، هیچ صرردایی از جنبنده     

ای کز کرده بود. بوی ترشری، بوی برن،، بوی رطوبت شردید،  هم سرردش بود و گوشره
کرد.  بوی پیاز و بوهای دیگر، چنان درهم شررده بود که نفس کشرریدن را مشررگل می
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هایشران شردند. جواد  راهی خانهها  ها ورم کرده بود.  نصر  شرب بود. بچهپاهای بچه
به خانه که رسرید، آهسرته و محتاط در را باز کرد. مادرش بیدار بود و با گوشره چشرم او 

 را پا ید:
 آمدی جواد؟ پلک روی هم نگ اشتم.-    
 خونه مریم بودم.-    
 خیز شد و گفت:مادر از جایش نیم    
برو بخواب. خونره مریم هم اگره بودی معلومره کره کرار کردی. چشرررات عین دو     

 ی خونه.کاسه
 

های  ریز باریده بود. باد سرررگردانی درون شرراخهباران از دیروز بعد از ظهر یک     
ی  کشررید. مقابل خانهها زوزه میهای شررکسررته و درز و شررکاب خانهدرختان و پنجره

رد نظامی در برابر  در چوبی خانه ایسرتاده بودند. یکی از آنان مریم، خواهر جواد، دو م
 کوبید و رو به دیگری کرد و گفت:با مشت محکم به در می

 قربان مثه این که خواب خوابن.-  
خواب؟ خواب یعنی چه؟ گور پدرشون که خوابن. فقخ ماها باید توی این بلبشو  -  

 ور و اون ور بریم؟ای نابکار، تا خود صبح این و خرابکاری عده
 خواست نفسی تازه کند. و بعد ادامه داد:بعد مکثی کرد. انگار می  
 پدری ازشون در بیارم که خودشون بگند احسن.-  
تر، شرررروع به مامور که از باران خیس شرررده بود، این بار با مشرررت خود، محکم  

 کوبیدن کرد.
 خواست از لوال کنده شود.یلرزید و انگار مهای او میدِر خانه زیر ضربخ مشت  
ها همچنان مثل  افکند. ضرررربهصررردای ناهنجار آن، در کوچه طنین خوب می  

ی چنرد بنرد  آمرد. در انتهرای کوچره، یکی دو در بره انردازهپترک بره روی در فرود می
هایی از درز باریک آن درخشرید. و بعد به سررعت بسرته  انگشرت گشروده شرد و چشرم

 شد.
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ی دسررت بادی بود که ی تیر چراغ برق میان کوچه، بازیچهسررو، باالچراغی کم  
آورد. بالخره در  با  های سررد باران را شرالق وار فرو میوزید و رشرتهگاه میاکنون گه

هایی خواب گرفته،  ای خواب آلود از هم بازشرد. حسرین شروهر مریم، با چشرمخمیازه
های خواب  بود و چشررماش از زخمی تلخ مچاله شررده  از الی در گردن کشررید. چهره

کرد. دو دید باور نمیشرد.آنچه را که جلو روی خود میاش به تندی بازو بسرته میآلوده
ور چرخاند،  ها، سررررش را پایین و باال برد. اینمولوت مامور مسرررلح، زیرزمین،کوکتل

ور چرخاند. نه اشرتباه ندیده بود. حس کرد تنش چقدر خسرته اسرت و پاهایش چقدر  آن
کم داشرررت بره پرتو چراغ  هرایش کمرفرت. چشرررمهرا بره براد میمرام زحمرات بچرهکرد. ت

شررکلی از آن ی بیخورد و سررایهکرد. چراغ  مرتب با باد تکان میباالی تیر عادت می
 کرد.بر ک  کوچه باز می

یکی از ماموران کالهش را برداشت و با ک  دست موهای تنک سرش را صاب   
 اش را پار کرد و گفت:و چهرهکرد. قطرات آب روی پیشانی  

 انگار از خواب پرندومت، برو عقب، باید خونه  را بازرسی کنیم.-  
اش حبس شرده بود، من  حسرین در حالی که زبانش بند آمده و نفس توی سرینه  

 من کرد:
 واسه چی؟-  
 گم. برو عقب.واسه چی؟ چه زبون درازه! واسه چی نداره. همین که می-  
شررد.هری  کلمات مامور همچون تگرگ به سررروصررورت حسررین فرو کوبیده می  

دلش ریخرت پرایین. زانوانش شرررروع کردنرد بره لرزیردن. روشرررنرایی لرزان چراغ تنردتنرد  
آمد. انگار کسری را به شرالق  ای از دوردسرت میشرد. صردای نالهروشرن و خاموش می

غزش انگار کرخت شررده  بسررته بودند. حسررین همانطور بی حرکت و خیره مانده بود. م
 رفت و نه پس.بود. نه پیش می

 فریادی در کوچه پیچید:
 مرتیکه مگر با تو نیستم.-  
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ی مامور بود. با دسرت تهدیدآمیز، به سروی حسرین اشراره کرد. دسرتانش  این نعره  
 استوار تکان خورد و کنار رفت. یلرزید. حسین از نعرهدر زیر نور چراغ می

 مریم سرش را از پنجره بیرون آورد.  
 چه خبره حسین؟-  
 دانست به زن چه بگوید.زبان حسین بند آمده بود. نمی  
 میخوان خونه را بگردن.-  
 مریم ک  دست را به زانویش کوبید و ناله سر داد:  
 وش نکرد که نکرد.هزاربار گفتم برادر من، سرمان را به باد میدی، گ -  
ی محکم که با ته تفنگ به در اتاق خورد، مریم را از خیاالت  صردای چند ضرربه  

ای دوید و چمباتمه زد. در که به لرزه در آمده  خود به در آورد و از جا پراند. مریم گوشره
 شد چهارطاق باز شد. یکی از ماموران گفت:بود و داشت از لوال کنده می

 ه چیزایی که تو خونه مخفی نکردین.دونه چخدا می -  
 بعد رو به مامور دیگر کرد و گفت:  
 همه جا را خوب بگرد. منم میرم زیرزمین!-  
مریم خواسررت فریاد بزند. اما جلو خودش را گرفت. بی طاقت شررده بود و دیگر   

دیرد. برا این همره، ظراهر خودش را حفظ کرد.تنهرا امیردش این  در خود شرررکیبرایی نمی
ی از تفتیش زیرزمین چیزی بره دسرررت مراموان نیرایرد. در حرالی کره این شرررعلره  بود کره

های خالی، از  کوچک امید را در کن، دل، روشررن نگه داشررته بود. ماموران با دسررت
 خانه بیرون رفتند.

 دقایقی از رفتن ماموران نگ شته بود که صدای انفجاری شدید به گوش رسید.  
کوب شررده بود. حسررین  ی قاب در اتاق میخحسررین در حیاط را بسررت. مریم تو   

لیوانی از روی تراقچره برداشرررت و از پرارآ کمی آب توی آن ریخرت. آمرد و لیوان را بره 
های بسررته، آن را  دهان مریم گ اشررت. مریم با دو دسررت لیوان را چسرربید و با چشررم

مین  اش ریخت و بعد روی زیک باره باال برد و سر کشید. آب از دو گوشخ دهان به یقه
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چکه کرد. حسررین لیوان را از او گرفت و او گریه را سررر داد. حسررین تبسررمی کرد و 
 گفت:
حراال کره بره خیر گر شرررت، یره چیزی بگم  این  برادر تو خیلی زرنگره، بره این -  
 ها دم به تله نمیده. صدای انفجار را شنیدی؟زودی
 ارد بستر شد.آنکه سخنی بر زبان آورد و اش را پار کرد و بیمریم اشک چشم  
ها شرنیده  سراز جواد و بچههای دسرتآن شرب تا صربح صردای کوکتل مولوت   

 شد و خواب را بر چشم ماموران حرام کرده بود.می
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 رساله 

 چه اتفاقی افتاده پدر؟-  
مرد خود را روی تخرت چوبی پرایره بلنرد انرداخرت. جیرجیر تخرت بلنرد شرررد. از زیر   

ای را بیرون کشرید. نرمه خار چوبها، توی هوای نجار خانه  تشرک روی تخت، بسرته
 کرد.سو حرکت میموج انداخته و زیر المپ کم

 جواد؟ تو زده به سرت؟ این چیه؟-  
 اله خمینی.ی آیترساله-  
 کند؟ از کی گرفتی؟دونم. دست تو چه میاونوشو که می-  
نا کرده و هم مسرلله تقلید.  اله ربانی مرا، هم  با افکار سریاسری ایشران آشر آیت-  

 اله خمینی هستم.االن هم مقلد آیت
ی ضررعیفی کرد و تندی از جایش بلند شررد و سررریع در مغازه را از داخل  مرد ناله  

 قفل کرد. دستی به صورتش کشید. نگاه ماتش را به چشمان جواد دوخت و گفت:
ها و گرایش تو ببرند،  مگه تو نمی دونی رژیم به نام آقا حساسه.اگر بویی از حرف-  

کننرد. در ضرررمن آیرت الره خمینی در تبعیرد  برنرد روزگرارت را سررریراه میگیرنردو میمی
 هستند و ما هم مرجع تقلید داریم.

زد، بین آنهرا  گراهی صررردای براد آن را برهم میلحظراتی سرررکوت تلخی کره گره  
چشمان پدرش و حکمفرما شد. جواد از جایش بلند شد و به دیوار تکیه داد و زل زد به 

 با صداقت تمام گفت:
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الشرررایخ و از هر لحاش شررایسررته مرجعیت و رهبری  امروز مجتهدی که جامع-  
مسرررلمانان ایران و جهان باشرررد، آیت اله خمینی اسرررت. از نظر علمای بزرگ و اهل  

 تشخیص هم آقای خمینی از دیگر مراجع َاعَلم است.
 گفت:مرد با احتیاط رساله را برداشت و آهسته   
 بلند شو بریم. االن مادرت صداش در میاد.-  
رسرید. جواد تازه یادش افتاد  در حیاط را که باز کردند بوی آبگوشرت به مشرام می  

 که صبحانه هم نخورده. صورت مهربان مادرش قاب پنجره شده بود.
. جواد حوله را برداشرت تا دسرتش را نشرسرتاتاق گرم بود و گرما به جان آدم می  

خشرررک کند. سرررر جایش میخکوب شرررد. خواننده داشرررت رو صرررفحه تلوزیون آواز  
اش را حبس کرد. و بعرد رو بره پردرش کره کنرار سرررفره ای نفسخوانرد. جواد لحظرهمی

 نشسته بود، کرد و پرسید:
 بابا این چیه؟-  
 پرسیدن داره؟ تلوزیونه.-  
 م کشید و گفت:اش را درهجواد قیافه  
 کنه؟پدر من، میدونم تلوزیونه. ولی اینجا چه می-  
 به جای پدر، صدای مادرش بلند شد:  
شرون  اند.حوصرلهدو تا دختر جوان تو خونه هسرت. از صربح تا شرب گوشره خونه-  

 سر میره، مگه چه عیبی داره؟
 عجب! پس این طور.  -  
 بیرون رفت.بدون اینکه حرب دیگری بزند از اتاق   
شرررب را برا فکر تلوزیون در خواب و بیرداری گر رانرد. آفتراب نزده از خرانره بیرون   

ها ایسررتاد و به کوچه  آمد.نفس عمیقی کشررید. الی موهایش دسررت کشررید. لبه پله
هایش را بسررت.حرب مادرش  کرد؟ چشررمخلوت پیش رویش نگاه کرد. چکار باید می

 گ راندند.ن را میبیجا نبود. خواهرانش باید طوری وقتشا
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کرد. زرین ظهر که به خانه برگشرررت، دو کی  دسرررتی کتاب را با خود حمل می  
ها نگاه کرد. جواد موقعیت را مناسرب دید  چشرمانش را ریز کرد و خیره به کی  دسرتی

 ها کرد:ای به کتابو اشاره
ها را ابای از این کتاگر وقت پیدا کردید با مریم بنشرینید و در روز چند صرفحه-  

یکی آنهرا را از  ها یورش برد و یکیبخوانیرد. زرین که کنجکراو شرررده بود به طرب کتراب
 کرد:آورد و نگاه میکی  دستی در می

 ما که قرآن بلدیم، چرا آموزش قرآن گرفتی؟-  
توانید به عربی بیشرررتر مسرررلخ  توانید قرآن را بهتر یاد بگیرید و هم میهم می-  

 شویید.
یاط به هم خورد و پدرش چند پاکت در بغل از شریب حیاط آمد باال و در چوبی ح  

ها را از دسررتش ای کرد که پاکتخسررته از راهی که آمده بود با چشررم به مریم اشرراره
 بگیرد.
هایش را تماشرررا سرررر سرررفره ناهار، تلویزیون روشرررن بود و همه داشرررتند برنامه  

و تراب میمی اش نیم چرخی داد و رد. بره تنخوکردنرد. بغض، توی گلوی جواد،پیچ 
بعد از گفتن الحمدلله از سرررر سرررفره بلند شرررد. راه افتاد به طرب در که از خانه خارج  

 شود.
 ها، حداقل، جواد که خونه هست، این المصبو خاموشش کنین!پدر آمرزیده-  
باقی را دیگر نشرنید. نخواسرت بشرنود. داغش شرده بود. توی کوچه، پایش پیچ    

کرد. تلوتلو خوران تا کنار دیوار رفت. شرانه به دیوار  رفت. درد پا را حس نمی  خورد. جلو
هرایش فرو برد. این جیرب و آن جیرب. دسررررت کره بره دیوار  داد و دسررررت توی جیرب

هایش و های دسرتش دوید توی تمام اسرتخوانگ اشرت، سررمای دیوار از نور انگشرت
 تا مغز استخوان پیچ خورد.

هایش را باال زد و از مسرجد برگشرت. توی حیاط، آسرتینشرب، دیر وقت بود که   
شرد....)من که هر چه  تجدید وضرو کرد. صردای خواهرانش از توی تاریکی شرنیده می
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خونم سررریر نمیشرررم(....) با این که خوابم میاد اما دوسرررت دارم تموم بشررره بعد  می
 بخوابم(

چسرباند. از   تبسرمی بر لب جواد نشرسرت. چشرم بر هم گ اشرت و پیشرانی به مهر  
هایش را گرفت  خواندن نماز شرب که تمام شرد، نرمه بادی به صرورتش زد. کسری شرانه

 هایش روی هم افتاد.آمد. وارد رختخواب که شد پلکو فشرد.  خوابش می
صربح، قبل از این که کسری بیدار شرود زده بود به کوه. اهل خانه که دور سرفره    

ون. روی کاغ ی که به صرفحه چسربانده  صربحانه نشرسرتند چشرمشران افتاد به تلوزی
 شده بود، نوشته شده بود)هر چه اسالم برای انسان حرام کرده در آن خیری هست(. 

که  ی دسرت سرازپدرشرانجواد، شرب به جای خالی تلوزیون که حاال با کتابخانه  
نیمه پر بود با حیرت نگاه کرد. سرر سرفره شرام، خبر خوش دیگری را هم شرنید....همه  

 آیت اله خمینی شده بودند.مقلد  
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 دانشگاه  

هرای عرق، لغزنرده و بعرد از ظهر داغی بود. حرارتی لزج بره جرانش ریخرت. دانره  
هایش جاری بود.روی صرندلی اتوبوس احسراس  روان از سرروصرورت و خخ وسرخ کت 

کرد مانند یک تکه گوشرت مانده پرچربی شرده اسرت که روغن پس داده باشرد. از  می
طرفی بوی تن مسررافران در آن گرمای اتوبوس، غیر قابل تحمل بود. از پیچ جاده که  

اش را کم کرد و جلوی قهوه خرانره گر شرررتنرد، جواد پنجره را بسرررت اتوبوس سررررعرت
خانه و چشرررم دوخت به  هایسرررتاد.نمازش را که خواند، نشرررسرررت روی تخت جلو قهو

 مسافرانی که در رفت و آمد بودند.  
 اولین بار بود که به تهران می رفت.   

 خوری؟آهای جوان، مگر شام نمی-  
داد، نگاه گشت و به مسافران غ ا میجواد برگشت و به پیرمردی که دور میزها می   

 کرد. 
 شام؟-  
 خوب شام!-  
جواد تازه یادش افتاد صربحانه هم نخورده. سرفارش غ ا داد. غ ا ا نیاورده بودند    

ای گرفت و که مسررافری جوان آمد و پیشررش نشررسررت. موقع غ ا خوردن، جواد لقمه
 بین دستهای مرد جوان جا داد و لبخندی زد:

 بگیر خوشمزه است.-  
ت. هر دو مشررغول خوردن  را گرف  مرد جوان وقتی صررورت مهربان جواد را دید لقمه  

 شدند.
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 پس گفتی دانشگاه ملی پ یرفته شدی؟-  
 اش را قورت داد و با تکان سر گفت:جواد لقمه  
 بله، در رشته بهداشت و پیراپزشکی قبول شدم.-  
 مرد جوان لبخندی زد و گفت:  
 انشاء الله که موف  باشین.-  
از توتون پر کرد و بالفاصرله  اش را پیرمردی که کمی آن طرفتر نشرسرته بود چل   

 روشن نمود. وقتی بوی توتون در فضا پیچید، به سرفه افتاد.  
چی، اسرتکان چای را جلوی هایش خشرک و پی در پی بود. شراگرد قهوهسررفه  

ی آرامی از پشرررت به پیرمرد زد. چای را که خوردند مرد جوان  آنها گ اشرررت و ضرررربه
 را گرفت: اش فرو کرد. جواد دست اودست به جیب

 تو که چیزی نخوردی که بخواهی پول بدهی!-  
وقتی اصررار مرد جوان کارسراز نشرد، دیگر حرفی نزد. شراگرد اتوبوس از جلوی   

 در قهوه خانه داد زد:
 مسافران ارومیه تهران سوار شین!-  
اتوبوس راه افتراد. دم دمای صررربح بود که به تهران رسررریرد. مرد جوان نشرررانی    
 اش را به جواد داد و قول گرفت که حتمًا به او سر بزند.خانه

دانشگاه ملی، حال و هوای دیگری داشت. جواد از همان لحظه با خودش عهد   
 هایش را فقخ برای یاد گرفتن و خدمت به جامعه بخواند.کرد که درس 

های خوبی بودند و در جریان تصررب در بدو ورود، با رضرا و سرینا آشرنا شرد. بچه 
ها و ی جاسروسری آمریکا دسرتی داشرتند. اوضراع دانشرگاه، بهم ریخته بود. حزبالنه
هنوز پیروزی انقالب اسرررالمی را قبول نکرده بودنرد. دانشرررگراه عمال در    هراایتوده

اختیار آنها بود. در این آشرفته بازار، وجود رضرا و سرینا نعمتی بود برای جواد. هوا رو به  
 های پیر حیاط دانشگاه نیز دیگر تن داده بودند به پاییز.سردی نهاده بود. و درخت

 داد:که به آنها خیلی گیر می هایی بودایسیاوش یکی از توده  
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 شود.امروز دانشگاه تظاهرات می-  
وِبر سیاوش را نگاه کردو پرسید:    رضا که بِرّ
 برای چی؟-  
 براندازی حکومت جدیدالتأسیس.-  
رضررررا کره برای خودش ترازه چرایی ریختره بود، لیوان را خرالی کرد تو صرررورت    

 سیاوش.
 بهتره تو هم بری-  
 اش زده بود تکانی به خود داد و گفت:سیاوش که خشک  
 رسیم صبر کن.ها، به حسابتون میجوجه شهرستانی-  
دانسرتند که ها میلحظاتی نگ شرته بود که ر یس دانشرگاه احضرارشران کرد. بچه 

 گوید. ر یس دانشگاه با صورت سرد شده از خشم به رضا نگاه کرد:چه می
ایرد درس بخوانیرد یرا نظم یرد؟ آمردهکنآقرای حسرررینی، شرررمرا اینجرا داریرد چره می- 

دانشرگاه را به هم بزنید؟ به شرما گفته باشرم این کارها آخر و عاقبت خوشری ندارد ها!  
سرررتان را بیندازید پایین تا درسررتان تمام بشررود. بعد از آن همه ت کر، این دیگر دفعه 

 شد.  گویم. در غیر این صورت برخورد قانونی با شما خواهدآخرست که به شما می
رضرا در نیم سراعتی که پیش ر یس دانشرگاه بود فقخ نگاه کرد. تصرمیم نداشرت   

حتی یک قدم هم عقب نشررینی کند. تصررمیم داشررت که رسررمًا جلسررات خود را در  
ها  مسرجد دانشرگاه دایر کنند و بعد از  نماز با هم باشرند. اولین جلسره خلوت بود. بچه

قتی جلسره حس و حالی به خودش گرفت،  خواسرتند ناامید شروند. چند روز بعد، ونمی
 سرو کله ر یس دانشگاه هم پیدا شد.

چنان شر  و رق و غضربنار نگاه کرد که همه فهمیدند به هیچ عنوان راضری به  
 برگزاری این جلسات نیست. سینا گفت:

 گیرد.بالخره حالمان را می-  
 جواد که دل و جرأت بیشتری داشت شانه باال انداخت و گفت:  
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هر کراری کره دوسرررت دارد بکنرد. انقالب پیروز شرررده. مرا ح  داریم کره از این -  
 جلسات داشته باشیم.

 سینا لبخندی زد و گفت:  
 درست است، اما اجازه نخواهند داد.-  
کرد دل و جرأت او را بیشرتر کند  جواد دسرت او را گرفت و در حالی که سرعی می  

 گفت:
کنرد. مرا برایرد در مقرابرل این همره  ش کمرک میامرا نردارد. نگران نبراش. خردا خود-  
 های انقالب دفاع کنیم.فروشی بایستیم و از آرمانوطن
 رضا پرید وسخ حرب جواد و با خوشحالی به او نگاه کرد:  
تازه قرار اسررت پسررری به نام جواد سرربزی از ارومیه ریاسررت جلسرره را به عهده -  

 داشته باشد.
 جواد لبخندی زد و گفت:  
 کنیم.ا که  جمعه است شروع میفرد-  
نشررسررت نگاه کرد. خوشررحال بود که جواد به برب که آرام بر زمین دانشررگاه می 

بالخره توانسرتند کاری بکنند. هم باع  برپایی نماز جماعت در دانشرگاه شرده بودند،  
هم جلسرات توجیهی تشرریحی داشرتند. از سرختگیری و تهدیدهای ر یس دانشرکده  

اشرتند. زمزمه انقالب فرهنگی هم در دانشرگاها همه جا به گوش  هم ترسری به دل ند
 رسید.می

امام خمینی  دسرتور سرریع تعطیلی دانشرگاهها را داده بودند. یک روز دم دمای    
غروب بود که رضرا سرراسریمه خود را به خوابگاه رسرانید. جواد وضرو گرفته بود و آماده  

 شد تا به مسجد برود، گفت:می
اند. نّیت  اند و همه جا را محاصرررره کردههای دانشرررگاه آماده شررردهتمام حزب-  

 جدی دارند که به ماها آسیب برسانند.
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شرد اشراره کرد تر میرضرا با دسرت به جمعیتی که لحظه به لحظه داشرت نزدیک  
 و گفت:

 کنند.اند و دارند اعتراض میها جلو مسجد جمع شدهبچه-  
د را به محوطه دانشرگاه و جلو مسرجد رسراند. ر یس دانشرگاه جواد خیلی زود خو  

 زد:داشت پشت بلندگو حرب می
دانشررجویان عزیز توجه کنند....  انتظامات دانشررگاه برای ایجاد نظم و انظباط    

اند.  ای خرابکار به اسرررم دانشرررجو رخنه کردهاند. در بین شرررما عدهوارد عمل شرررده
 کاران ضد علم را شناسایی و تنبیه کنم.ی من این است که این خرابوظیفه

کرد که انقالبیون در یک چشرم برهم زدن سراختمان دانشگاه هیچ کس باور نمی 
 را در دست بگیرند و ر یس دانشگاه را دستگیر نمایند.

 
ها مشرغول جمع کردن اسرباب و اثاثیه خود بودند، رضرا و سرینا در حالی  وقتی بچه 

 ن را بگیرند، رضا گفت:توانستند جلوی اشکشاکه نمی
انقالب فرهنگی در دانشرگاه از بزرگترین دسرتاوردهای این انقالب اسرت. امید  - 

 که بار دیگر گرد هم آییم.
 جواد لبخندی زد و گفت:  
دانرد. من هم امیردوارم کره ی خود را انجرام دادیم. خردا این را میمرا وظیفره-  

 بزودی دوباره باهم باشیم.
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 سازندگی هاد ج

حکم را که دید اولش جا خورد. اما وقتی خوب که اندیشررریرد، فهمیرد که در جهراد  
تواند به میهن و ملت خویش به ویژه در مناط  محروم خدمت کند.  سازندگی بهتر می

رهسررلار سرررو شررد. شررنیده بود که حمید باکری مسررلولیت جهادسررازندگی آنجا را به  
ای بود کره او را  هرا انگیزهکرار کردن برا براکریگنجیرد.  عهرده دارد. در پوسرررت خود نمی

 کرد هرچه زودتر خود را به سرو برساند.وادار می
ی  حمید باکری، به گرمی از او استقبال کرد. وقتی وضعیت حاکم را بر جو جامعه 

های کرد بودند و ظلم  کردنشرین سررو شرنید دلش به درد آمد. هنوز مردم زیر یوغ خان
 ند.کردآنها را تحمل می

هایش را مرد، دسرتمال جلوی دهانش بسرته بود تا گرد و خار گندمها، آسرم ریه
تحریک نکند. آفتاب شردید از یک طرب و دسرتمال از طرفی دیگر، نفس کشریدن را  

ها  ریخت و دهان  گونی ها میبرایش سرخت کرده بود. گندمها را با دقت  درون کیسره
ترسید که مثل سال پیش، آدمهای خان  میدوخت. دلشوره امانش را بریده بود. را می

اش را به غارت ببرند. هر سریاهی که از دور دیده  سرر برسرند و حاصرل زحمت یک سراله
رفت. پسرررش رفته بود وانت بیاورد ولی خبری از او نبود.  شررد دل مرد هزار راه میمی

. از  لبانش از تشرنگی خشرکیده بود. خود را به آالچی  رسراند و لیوانی آب سرر کشرید
تاختند. مرد به  دور صرردای ماشررین آمد و صرردای سررم چند اسررب که چهار نعل می

 خودش آمد. صدای سم اسب، نشانه خوبی نبود.
ها به های گندم ایستاد. تفنگچیچنگک را برداشت و با خشم و غضب جلو گونی

 مزرعه رسیدند و اطراب مرد را به گلوله بستند.
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ح  اربراب را نردهی؟ یرک گونی برای خواسرررتی  پردر سررروختره مفرت خور، می  -
 اش را بار بزنید ببریم.خودش بگ ارید، بقیه

ای افتاده بود، با ها خونین و مالین به گوشررهمرد که با شررالق و قنداق تفنگچی
هم خوردن شرررالق برا پیکرش را  کردنرد، صررردای برههر گونی گنردم کره برار وانرت می

و خار فضرا را پر کرده بود. جلو  اش را. گرد  شرنید و صردای ضرجه دخترر مریضمی
هایش به یک مشررت گندم که روی زمین مانده بود،  دید. چشررمهایش را نمیچشررم

های گندم، پشرت وانت روی هم تلنبار شرده بود.ماشرین را که روشرن  خیره شرد. گونی
کردند آخرین امید مرد بر باد رفت. با چشرمانی پر از اشرک به جاده نگاه کرد. دسرتان  

سروزاند.بغضری  اش را میلرزید و شروری اشرک زخم لبان خشرکیدهاش میبسرتهپینه
کرد. خود را به زحمت به آالچی  رسراند و همانجا از  سرنگین در گلویش احسراس می

 هوش رفت.
 پدر.....پدر....-

خورد. سرردش بود. رفت. سررش گی، میمرد به خود آمد. چشرمانش سریاهی می
ها روبرویش روی زمین تلمبار شرده کرد. گندمباور نمیدید  نیم خیز شرد. آن چه را می

بره او لبخنرد   بود. و جواد سررربزی، جهرادگر جوان، بره همراه دوسرررترانش داشرررتنرد 
 زدند....می
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 خشدار ب    

ها خم و شراخه  خواسرتند از زمین کنده شروند.ها انگار میهوا طوفانی بود. درخت
 رفتند.های خشک به هوا میشدند و برگراست می

 چه اتفاقی افتاده مادر؟-
آمرد. جواد داخرل  هرایش میپیرزن نرا نرداشررررت حرب بزنرد. فقخ صرررردای نفس

 بخشداری شد و گفت:
 کمک کنید پیرزن را بیاورید تو.-

پیرزن را روی  تخرت فلزی انرداختنرد. لحظراتی نگر شرررتره بود کره دکتر درمرانگراه  
 اش کرد و گفت:معاینه
 مراقبت باشد.  ذات الریه کرده و باید تحت-

هوای اتاق از بوی تند الکل پر شرده بود. آملول که تزری  شرد ناله ضرعی  پیرزن 
هایش  بلند شرد. جواد دسرتور داد که زن سررایدار مراقبش باشرد. پیرزن از الغری دنده

هایش را  ای کرد و دوباره چشررمای از شرریر داغ که نوشررید، نالهبیرون زده بود. جرعه
 شری زد:بست. زن سرایدار ت

 اش بخور.میری. این شیر را تا تهتو که داری از گشنگی می-
و به زور تو حل  پیرزن ریخت. شررب به نصررفه رسرریده بود. صرردای خروپ  زن 
سررررایدار اتاق را پر کرده بود. جواد در اتاق را که باز کرد زن از جا پرید و با چشرررمرانی  

اش خیلی باالسررت. باید  تب-.خواب آلود، ناخواسررته دسررت بر پیشررانی پیرزن انداخت
 پاشویه کنم.
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سررررایردار کره برا صرررردای زنش از خواب پریرده بود از اتراقش بیرون آمرد و لگن 
هایش را  پالسرتیکی را پر از آب ولرم کرد و آورد گ اشرت باالی سرر پیرزن. جواد آسرتین

باال زد و دسرتمال سرفید را توی آب ولرم گرداند. دسرتمال که خوب خیس خورد، بعد  
ز چالندن گ اشرت پیشرانی پیرزن که مثل تنوری می سروخت، چند بار که دسرتمال  را  ا

 ی تب پایین آمد.کم درجهعوض کرد، دید کم
 هنوز سراغی ازش نگرفتن؟-

 سریدار پا به پا شد و گفت:
بگیرند. سرقفی داشرت که اونم باران بر سررش خراب   کسری را نداره که سرراغشرو-

 هاست از مدتها پیش.کرد. آواره کوچه
 چرا کسی به من چیزی نگفته؟!-

 سرایدار و زنش، سرشان را پایین انداختند و چیزی نگفتند.
 
هوا هنوز سروز داشرت. پیرزن جلوی پنجره اتاقش نشرسرته و زل زده بود به بیرون.  

های تسرربیح را از  بغل خانه بلند شررد. پیرزن بی حوصررله دانه یعوعو سررگی از خرابه
ی چشرمش روی  اشرکی از گوشره  الی انگشرتانش رد کرد و چیزی زیر لب گفت.قطره

اش سررر خورد. با سررر آسررتین اشررکش را گرفت و دوباره به بیرون زل زد. با خود  گونه
مش کیه و گفت راسررتی چرا من به این غریبه این همه دل بسررتم. حتی نمی شررناسرر 

 چکاره است.
ای کشید و دستش را سایبان  اش را محکم کرد و رفت کوچه. خمیازهگره روسری

خفی  توی    رفتند اما جواد میان آنها نبود.لرزشریآمدند و میچشرمانش کرد. مردم می
تنش افتاد. روی زمین چمباتمه زد. مهر جواد قلبش را در بر گرفته بود. زن بغض آلود 

 زیر لب نجوا کرد: چرا امروز این همه دیر کرده؟
ای شررده بود دانسررت چرا؟ مثل بچهزد زیر گریه. گی، شررده بود. خودش هم نمی

که  بود. قبل از اینگشرررت. زل زد به ته کوچه. هوا تاریک شرررده که دنبال مادرش می
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وارد خانه شرود برای آخرین بار به ته کوچه نگاهی انداخت. یک سریاهی به چشرمش  
خواسرت از سرینه  خورد و زود محو شرد. سریاهی نزدیک و نزدیکتر شرد. قلب پیرزن می

 بیرون بزند. به دیوار تکیه داد:
 دم.پسرم! جواد! مادر تو کجایی از صبح؟ من که هزار بار مردم و زنده ش-

 های میوه را داخل برد.جواد لبخندی زد و پاکت
مادر کار داشررتم. تو با حالی که داری نباید دلواپس من بشرری، هر طور هسررت  -

 میام بهت سر بزنم.
 پیرزن در حالی که اشک چشمش را پار کرد گفت:

ام، تنها پناهم تو من که غیر تو کسرری را ندارم.سررق  باال سرررم، نان تو سررفره-
رسررریدی من که مرده بودم. آن بخشررردار از خدا  تو آن روز به دادم نمی  هسرررتی. اگر

خبر کره دم درش پنراه برده بودم ککش نگزیرد. نمیردونم چره جوری جواب خردا را  بی
 خواهد داد.

 جواد در حالی که حزن و اندوه صورتش را فرا گرفته بود گفت:
 کن.راست میگی مادر. خدا بدادش برسه. برایش دعا کن مادر. دعا 

 پیرزن استکان چایی را گ اشت جلوی جواد. جواد من و منی کرد و گفت:
ها بیایند بهت سرررر مادر، من چند روزی نیسرررتم. میروم مأموریت. سرررلردم بچه-

 بزنند.کم و کسری داشتی بگو.
 

دو روز بعد، اول صرربح، با صرردای در از خواب بیدار شررد و رفت به طرب در. چند  
ر بود دو مرد جوان داشررتند از ماشررین چند کیسرره را هم  کیسرره پالسررتیکی پر، دم د 

 آوردند.پایین می
 مادر آقای بخشدار سلرده که به شما سر بزنیم. کم و کسری داشتی بگو.-

 پیرزن تشری زد و گفت:
 ها را ور دار ببر. من احتیاجی به آقای بخشدار ندارم.این کیسه-
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 یکی از مردها لبخندی زد و گفت:
 د ، پسر شما همان بخشدار است. مگه بهت نگفته؟!مادر من، جوا-
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 مهاباد

هوا تازه تاریک شررده بود که به مهاباد رسرریدند. شررهر خالی  از سررکنه بود. انگار 
طاعونی سیاه، کوچه و خیابان را جارو کرده بود. حتی میدان اصلی شهر چنان خلوت  

همه بسرته بود. آسرمان شرهر پر از ترس و   هاشرد. مغازهبود که توی دل آدم خالی می
 ها رو به جواد کرد و گفت:سکوت و غم و انتظار بود.یکی از بچه

 اند.ها نفس مردم را گرفتهها و دموکراتکومله-
خواسرررت  کرد و درد حرفهایی را که میجواد در حالی که با بهت و حیرت نگاه می

 شد گفت:اش دیده میبزند، تو صورت خسته
 اند باید کمکشان کرد.کردستان خیلی مظلوم واقع شده  مردم-

 زد که انگار خودش اهل آنجا بود.جواد چنان با اطمینان حرب می
 صدای چند تیر، پی در پی شنیده شد.

انرد بره روی کننرد. مثرل بخترک افترادهاینهرا را برای ترسرررانردن مردم شرررلیرک می-
 زندگی مردم.

ماند که دورتا دورش نگهبان گ اشرررته  مقر سرررلاه، در تاریکی شرررب به برجی می
 کرد.ها چنان عمی  بود که تا عم  وجود آدم نفوذ میباشند. نگاه  نگهبان

اند. توی این کوهسررتان باید هزار چشررم داشررت. غافل بشرروی  خوب تعلیم دیده-
 سر از بدنت جدا شده است.

ل زده جواد و بقیه دوسررتانش در دفتر فرماندهی روی صررندلی نشررسررته بودند و ز 
بودند به نقشره روی میز، چنان متفکر که برای دقای  طوالنی، یادشران رفته بود کجا  

 ها بود.ها و دموکراتهستند. بیشتر شهر در دست کومله
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آن شرب، به همراه چند نفر بومی که شرهر و اطرافش را مثل ک  دسرت بلد بودند  
و خم نگاه کرد که انگار    برای شررناسررایی رفتند. جواد چنان با دقت به راههای پر پیچ

 قصد کشیدن نقشه آنجا را داشت. بعد از شناسایی، دوباره به مقر سلاه برگشتند.
و کونررگ ورزش جودو  در  را  نیروهررا  آموزش  کرره  بود جواد  گرفترره  عهررده  برره  فو 

جمعی به  سرازی جسرم و روخ خود و یارانش را بیشرتر کند. گاه دسرتهخواسرت مقاوممی
داد.  گیری انجرام میهرای سرررخرت و نفسو در آنجرا نرمشرفرت  کوههرای اطراب می

 کرد با دشمن فرضی بجنگند.حتی دوستانش را وادار می
هرایتران برایرد بره حرال آمراده براش مطل  براشرررد.  این جملره همیشرررگی او بود)بردن

گاهی عمی  و حسراسریت جسرم و  ورزش تنها وسریله باال بردن سرطح هوشریاری و آ
 روخ است.(

ه یک دسرته از نیروهای بومی برای درگیری به منطقه فرسرتاده  مدتی بود که همرا
هرای کوهسرررترانی، نیروهرای بومی آنهرا را راهنمرایی  شرررردنرد. هنگرام عبور از راهمی
ها  ها و دموکراتی کوملهکردند. قبل از  رسیدن به منطقه، آسمان از شلیک گلولهمی

 قرمز شده بود.
 ی کنیم.شان را خنثقصد کمین دارند. باید کمین-

داشرت و از هایش را آهسرته بر میاین را جواد گفت و با هوشریاری جلو افتاد. قدم
گ شرت. همه مضرطرب بودند. دشرمن  رسرید میراههایی که اصرال به فکر کسری نمی

در چند قدمی بود. در آن هوای سررد، خیس عرق شرده بودند. سروز سررما بر صرورتشران 
 کشید.پنجه می

د نفر به گوشرشران رسرید. با اشراره جواد، پشرت چند  ناگهان صردای قدمهای چن
تخته سرنگ پنهان شردند. صردا نزدیکتر شرد. نفسرهایشران را توی سرینه حبس کردند.  

 صدای قدمها ناگهان خاموش شد.
اند. باید بی سررو صردا کمی عقب برویم و بعد منتظر  آنها در همه جا کمین کرده  

 شویم.
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کوهها را به شردت لرزاند. تیر بارهایشران بر تمام پسرتی بلندیها    ایانفجار خملاره  
 سوار بود.

ناگهان یک خخ آتش پر حجم درست کردند. درست مثل دیواری که رد شدن از   
آن غیر ممکن بود. نقشره جواد گرفت. سرکوت باع  شرد که آنها به حرکتشران ادامه  

 دهند.
به حال آماده باش مطل  بود. چنان در شرررکاب کوهها فرو رفته    شرررانتمام تن  

دیدند باور  بودند که انگار جز ی از آنها بودند.. نمی توانسررتند چیزی را که با چشررم می
کننرد. نیروی کوملره و دموکرات برا پرای خود بره طرب آنهرا در حرکرت بودنرد. برق پیروزی  

اکبر جواد  ه بودند که فریاد اللهشررد. به چند قدمی رسرریدتوی چشررمهایشرران دیده می
ها  گاههایشررران بیرون کشرررید. این بار آنها بودند که به کوملههمخ نیروها را از مخفی

 کمین زده و به گلوله بسته بودندشان.
های درشررت با نوارهای فشررنگ که ضررربدری سررینه و پشررتهایشرران را هیکل 

 ازیر بود.شد. خون از همه جا سر پوشانده بود به زمین کوبیده می
هدب بود.معلوم  هایشران بیبارید. اما گلولههای دشرمن برسررشران میسریل گلوله

 بود که تمرکزشان بهم خورده.
 جواد به طرفی که  تیربار دشمن سنگین شده بود دوید.

 اش کنم.باید خفه-
کرد. چند گلوله درسرت از باالی سررش گ شرت. چند  ها اطرافش را شریار میگلوله

کردند.  ها بهت زده به اطراب نگاه میبر تیربارچی مسررلخ شررده بود. کوملهدقیقه بعد 
هایشرران که حاال کنار جاده به صرر  چیده شررده بودند  تلفات زیادی داده بودند. مرده

کشرریدند. به پایان آمد این  اند و داشررتند خخ و نشرران میکردند که مردهانگار باور نمی
 دفتر و آخرین حکایه: شهادت
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 هادت ش

به منظور شرررکسرررت حصرررر آبادان   5/7/1360اال مه در تاریخ  عملیات ثامن   
گاهی الزم در جبهه    یصررورت گرفت. جواد سرربزی بنده گاه خداوند با بصرریرت و آ آ

جسرت. عملیات با موفقیت  حضرور یافته بود و اولین عملیاتی بود که در آن شررکت می
 به پایان رسید. متجاوزان بعثی عقب نشینی کرده و محاصره آبادان شکسته شد.

 روز دوباره به سرو برگشت و مشغول خدمت گردید.  15جواد پس از      
سرررال و پن، مراه و دو روز، بره جبهره برگشرررت و در تراریخ یکم دوبراره بعرد از یرک  

حضرررت ابوالفضررل)ع( لشررکر    9به شررهادت نا ل آمد. ایشرران در تیپ  1362فروردین  
 انداز مشغول خدمت بودند.نج  اشرب در واحد خملاره

ند ولی کردند که دوباره ثبت نام کها دوسررتان اصرررار میبا بازگشررایی دانشررگاه    
ایشرران فرمودند که تا زمانی که جنگ تحمیلی تمام نشررود دانشررگاه ما همین جا در  

 جبهه دفاع است.
ابن عقیرل، والفجر مقردمراتی،  هرای مختلفی از جملره مسرررلمجواد در عملیرات   

 شرکت فعاالنه داشت.  1والفجر 
مادرش  در کنار خانواده حضور یافت.    61آخرین بار برای خداحافظی در دی ماه   

ات عمرل کردی نرو. خنردیرد و گفرت: من سرررربراز امرام  کرد کره تو بره وظیفرهاصررررار می
ای ترر  تواند جبهه دفاع از اسالم و مسلمانان را به هیچ بهانهزمانم)ع،(، سرباز نمی

 کند. باید تا آخر پایداری نماید.
که جواد   بیندروز در خواب میسرن سرال بود اما همانکه کمبرادرش جلیل با این  

شرود و او را بیدار  شرهید شرده و سرخت مشرغول گریه اسرت. جواد متوجه گریه جلیل می
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گویرد کره این اتفراق خواهرد افتراد  تو  گویرد و او میکنرد. جلیرل موضررروع خواب را میمی
 باید صبور باشی.

کرد  موقع خرداحرافظی جواد، پردرش در حرالی کره اشرررک چشرررمرانش را پرار می  
را من به جای تو بروم. جواد دسررتان پدر را بوسررید و گفت: اگر   گفت بگ ار این دفعه

دانم و شرررما مانع شررروید من حرفی ندارم، ولی من خود را سررررباز امام زمان)ع،( می
دانم تا زمانی که  چون نا ب امام زمان فتوای جهاد داده، من وظیفه شررررعی خود می

 جنگ هست، در جبهه باشم.
دانسررت و معتقد بود که شررهادت  ها میارزش   جوادشررهید را قله نشررین تمامی  

شرررود. خداوند حیات و مماتش را در  موجب سررررافرازی انسررران در پیشرررگاه خدا می
فروردین قرار داده بود. او بهراری بود کره همچنران بهرار براقی مرانرد. خرداونرد رحمتش  

 کند.
یده کنیم، قوت قلم و اندیشره در او به خوبی دهای سربزی که نگاه میبه نوشرته  

شرود. ایشران اگر زنده بودند قطعا از نویسرندگان بنام بودند. جوادسربزی ارتباطی که  می
هایش به خوبی نمایان اسررت که چقدر  با قرآن و دیگر کتب م هبی داشررت در نوشررته

تأثیر پ یرفته. ایشررران اهل مطالعه و پژوهش بودند. هر جا قلم بکار بردن پیامی برای  
شررد مگر به توان یک ذهن اندیشررمند. او سررر نمیبشررریت داشررته اسررت و این می

گاهی، و دینها را به نیکانسان  مداری دعوت کرده.سیرتی و بصیرت و آ
که سرن و والقلم اسرت. به خون اسرت. او با اینجواد سربزی قلمش آغشرته به نون  

ی زیبارا برای  اندیشررید. و آن اندیشررهسررالی نداشررت اما قرنی فراتر از سررن خود می
 ان به ارمغان گ اشته.همگ

تا دنیا هسررت قلم هسررت، هنر هسررت، و شررهید عند ربهم یرزقون هسررت. و   
 هنرمنِد شهید مالک شهید آباد هست. شادی ارواخ پاکان صلوات.
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  وصیتنامه شهید 
 جواد امامعلی سبزی

 الرحیمالرحمناللهبسم                           
 کنا لنهتدی لوال ان هدینا الله. الحمدلله ال ی هدینا له ا و  

کرد هرگز  )شرررکر خرداونرد را کره مرا را بره این راه هردایرت نمود و اگر هردایتمران نمی
 کردیم(این راه را پیدا نمی

ام را و تمامی دارایی و زندگیم را یعنی خون خدایا توفیقم ده تا تنها سررمایه هسرتی
م. تو مهربانتر از آنی که چنین  باکانه دو دسررتی تقدیمت کنسرررخم را خالصررانه و بی

 ای ذلیل و لجوج و حرب نشنو نل یری.ای را از بندههدیه
شرررویرد، حتی گنراه را از نرامره  خردایرا مگر نره این اسرررت کره خون همره چیز را می

ی روزگار. حتی غم را از دلهای کوچک کودکان ، حتی  اعمال، حتی ظلم را از صرفحه
اشرررک را از چشرررمان معصررروم بازماندگان شرررهید، حتی فقر را از دامن کشرررورهای  
ثروتمند، حتی اسررارت را از زندانهای مخوب صرردام و آدمخواران. آخر خون شررهید از  

رد،  تر اسررت. دیگر آن خونی نیسررت که اگر به لباس آدم بخوآب باران هم پار کننده
 شود نجاسات را از روی زمین تطهیر کرد.باید سه دفعه آب بکشند. با این خون می
ی زمین را خواهد شرسرت و پلیدیها را خواهد  خدا اگر اراده کنی، خونمان صرحنه

ای و های خوشرررهزدود و بندگانت به امامت جانشرررینت، آسررروده و بی هراس از بمب
یی، عبادتت خواهند کرد و هیچ صورتی  غرش هواپیماهای روسی و فرانسوی و آمریکا

 جز برای تو بر زمین کشیده نخواهد شد و سجده نخواهد کرد.
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خردایرا تنهرا یرک آرزو بر دل دارم: مرا بره وقرت ظهور مهردی)ع،( از قبر بیرون آور و 
الله در رکابش بجنگم، تو بر  ام کن تا همراه یاوران و شررریعیانش برای تعالی کلم زنده

 و توانایی.همه چیز قادر  
ای برایتان نبودم،  پدر و مادر عزیزم، با اینکه در طول زندگیم پسرر الی  و شرایسرته

 ولی انتظار دارم که مرا بخشیده، حالل کرده باشید.
پردر و مرادرم، خوهران و برادرانم، بعرد از مرگم جز تکره گوشرررتی بیجران و شرررایرد  

ک سفارش برایتان دارم که همیشه  گ ارم. ولی تنها یپاره، چیزی برایتان باقی نمیپاره
تان را فرزند  و در همه حال به دنبال رضرایت خداوند باشرید. زندگیتان را و تمام هسرتی

تران را آمراده ظهور امرام زمران)ع،( بنمراییرد. خردای نکرده، خالب آنچره و پول و دارایی
 نی باشید.شوید مگر که رهرو راه خمیخواهد باشید و بدانید که رستگار نمیکه آقا می

ام و دانم که برایشران برادر خوب نبودهخواهم که حاللم کنند. میاز خواهرانم می
ام. آشرررنرایران و فرامیلهرا اگر ح  مرادی بر گردنم دارنرد، از  ح  برادری را اداء نکرده

ام در خانواده که عبارت است از دوربین و کمد و دستگاه اسالید و حقوق جهاد  دارایی
ام، فعال  ام ویا حقوقشران را ضرایع کردهو اگر غیبتی در حقشران کردهسرازندگی بگیرند  

در امکانم نیسرت که به جایشران آورم، برایم حقشران را حالل کنند و مرا دسرت خالی  
 تحویل دادگاه الهی ندهند.

آن را به فقیران و مسررتمندانی که مادرم    3/1ام را چه شررمردم بفروشررید و  دارایی
 هایم را همچنین به فقرا بدهید.شناسد، بدهید. لباسمی

روز   20براقیمرانرده، قرضرررهرای احتمرالی را بلردازیرد و یرک مراه نمراز و   3/2از براقی،  
روزه قضرررا بر گردن دارم اگر خودتان نتوانسرررتید به جا بیاورید، بدهید تا به جا بیاورند.  
برایم دعای خیر و طلب بخشرش بکنید که چشرمم به دنبال دعاهای شرماسرت.و ما  

 20/11/61جنوب فکه  یقی اال بالله علیه توکلت و الله انیب      توف
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 مکتوبات شهید جواد امامعلی سبزی

                                          
  

 الله الرحمن الرحیمبسم
 

کنم. حتمرًا کره حرالرت خوب اسرررت. حرامرد، وقتی  برادر حرامرد سرررالم عرض می
سرررم شررلوغ بود و نتوانسررتم خوب از تو و جلیل خداحافظی کنم.  آمدم دیدی که می

شروید. حامد جان، درسرهایت را خوب  بخشرید و ناراحت نمیخوب، شرما حتما مرا می
بخوان و ورزش کن ترا یرک مجراهرد و پراسررردار شررروی. االن هم کره مراشررراءاللره بزرگ  

ز خواندی از  ای و برای خود یک مرد هسررتی، حتمًا برایم نامه بنویس.وقتی نماشررده
 خدا بخواه که ما را پیروز گرداند.

 برادر تو جواد سبزی                                                                                       
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 الله الرحمن الرحیمبسم   
 

 برسد.  به دست برادر گرامی آقای جلیل سبزی
کنم. امیدوارم که همیشرره سررالمت باشرری و هر روز برادر جان، سررالم عرض می

کنی( تا بدنت به یاری خدا سررالمت باشررد تا  ورزش کرده باشرری) که می دانم که نمی
بهتر بتوانی بره دین خرداونرد کمرک کنی و خردا را اطراعرت کنی. جلیرل جران، تنهرا دو 

 حرب برایت دارم:
یرت را خوب بخوانی و قرآن را خوب یراد بگیری، و یکی اینکره سرررعی کن درسرررهرا

دیگر اینکه پسرر خوب و خوش اخالق باشری تا پدر و مادر و خواهر بزرگ و کوچکت از  
 تو نارحت نباشند، مخصوصا پدر و مادر. حتمًا ها ، یاخشی؟ )خوب؟!(

دیگر اینکره بره پردر و مرادر و خواهرم مریم و زرین و زهرا و لیال و برادرم حرامرد و 
مان نسررریبه سرررالم برسررران و به لیال و حامد هم بگو درسرررشررران را خوب  خواهرزاده

 بخوانند. هر حرفی داشتی در نامه برایم بنویس. خداحافظ
 3/8/61سومار    -برادرت: جواد سبزی                                                            
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 بسمه تعالی                                       
 خدمت برادر گرامیم جلیل سبزی برسد.

شراءالله  ضرمن سرالم، امیدوارم که حال شرما خوب بوده باشرد و از این به بعد ان
 تر باشی.زرنگ

یم گرفتم کره جوابش را بنویسرررم.  ات را خوانردم، تصرررمبرادر جلیرل، وقتی نرامره
دانی کم نوشررتن نامه برای شررما علتش این اسررت که وقت کم اسررت. البته وقت  می

 کند.هم کم نیست، منتهی آدم سستی می
برادرجان، از جبهه بگویم که: امروز صرربح یک هواپیمای عراقی را در هوا زدند و 

نرامرد در نزدیکی  آتش گرفرت و افتراد بره زمین. خلبرانش هم برا چتر آمرد بره   زمین، 
شررناسرری، او هم به همراه  عراقیها به زمین رسرریده بود. دوسررت من پرویز را حتمًا می

های  دوسررتانش با موتورسرریکلت رفتند و خلبان را هم گرفتند. یک مرد چاق با سرربیل
 کلفت بود.

تا،   6تا   5شرررب حملره هم عراق کانال کنده بود و درونش قیر ریخته بود، آن هم  
هرا را دراز کردنرد و از  هرا پلکرانتوانیم از آنهرا رد بشرررویم. فوری بچرهکرد مرا نمییفکر م

تا را اسریر کرده   3آنها گ شرتند و دشرمن را محاصرره کردند و خیلی از آنها را کشرتند.  
 گفتند: آب، آببودند. اسیرها کمی فارسی بلد بودند، هی می

ا او به من داد. سروجوق را هم  رحیم هم آمده، راننده آمبوالنس اسرت. نامه شرما ر 
 آورده بود.

به خواهرم زرین هم بگو: والله کم لط  نیسررتم فقخ یه خرده وقت نیسررت و اال 
 ارادت داریم!
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به همه سرالم برسران، مخصروصرا به پدر و مادرم زرین و مریم و زهرا و لیال و حامد  
 کنم.برایت تعری  میاش هم بماند اگر برگشتم  و حسین آقا و اصغر آقا. بقیه

که، امشررب مرحله دوم یک چیز هم در گوشررت بگویم، به کسرری نگو، و آن این
عملیات والفجر مقدماتی اسررت و ما دوباره حمله خواهیم کرد، شررنیدی؟! آرام گفتم  

 کس نشنود. و خداحافظ، بروم آماده شوم، دیر شد.هیچ
دازد. دیروز در روی انیحیی هم برایت سرررالم دارد و به سرررر دشرررمن خملراره می

 خواند!ماشین برایمان نوحه می
 21/11/61خداحافظ. برادرت جواد سبزی                                                     
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                        
امیردوارم کره همگی  ی گرامی سرررالم عرض می نمرایم .  حضرررور محترم خرانواده

 سالمت و شاد بوده باشید و از طرب ما ناراحتی و نگرانی نداشته باشید، که دارید!
باری پدر گرامی و مادر عزیز، بسرریاری از مسررا لی که برایتان پیش آمده، ناراحت  

خواهم کره علرت این نگرانی هم من بودم، یعنی  بخشررریرد و عر ر میشررردم. خیلی می
البته ناراحتی هم ندارد چون این مسرراله جدیدی نیسررت و موضرروع بر سررر من بوده. 

ای که هسرت این اسرت که شراید خداوند  اند.ولی مسرالههمیشره پشرت سرر همه گفته
کنم  خواهد شرما خودتان را برای همین مسرا ل آماده کنید. من فکر میبدینوسریله می

ر غیر  که زیاد برایتان مشرررکل نباشرررد. یعنی شرررهید شررردن برای یک رزمنده یک ام
منتظره و ناگهانی و یا احیانا یک مسراله ناخوشرایند نیسرت. هم شرما و هم من از اول  

دانسرتیم که جبهه جایی نیسرت که به قول معروب حلوا بدهند یا مثال جایی نیسرت  می
اند، روزی مثل  ی آنهایی که شهید شدهکه آدم فکر کند همیشه زنده خواهد بود. همه

زدند. شرهید باباسراعی و یا شرهید علی خجسرته  جاها قدم میما زنده بودند و در همین  
اید. هر انسرانی  های پاکشران را تشرییع کردهمقال که حتی شرماها چند روز پیش جنازه

دانید که روزی خواهید مرد.صرد سرال  داند که روزی خواهد مرد، شرما هم میهم می
ه مرگ ما چگونه مرگی  دیگر اصرراًل اثری از خانواده ما نخواهد ماند. مهم این اسررت ک

نویسررم، نظرم این نیسررت که بیشررتر ناراحتتان کنم، نه چون  باشررد. این مسررا ل را می
شرود و ما هم  شرروع می  -ان شراءالله–امروز یا فردا عملیات والفجر یک به کمک خدا  

داند که نصرریبمان چه خواهد شررد؟! شرراید از عمر ما هم همین چند روز  فقخ خدا می
من یا هر کس دیگر بااَلخره روزی خواهد مرد، ولی دل شررما و دل   باقی مانده اسررت.
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خواهد که چند روز بیشرتر در کنار هم باشریم و چند روز بیشرتر این جسرم  ما در  من می
کنرار همردیگر براشرررد. ولی راهی پیردا کنیم کره همیشررره در کنرار هم و در کنرار ا مره  

جمعی در خدمت دوستان  دستهمعصومین )ع( باشیم! راهی پیدا کنیم که ان شاءالله  
براشررریم. دعرا کنیرد کره مرگ مرا اول بردبختی و   -علیهم السرررالم-خردا و ا مره اطهرار

شررقاوتمان نباشررد، دعا کنید که مرگ ما شررهادت و اول سررعادتمان باشررد. شررهادت  
شرمار  های بیآرزوی هر مسرلمانی اسرت که بداند فردای امروز با دسرت خالی و با گناه

بود. شررهادت نهایت آرزوی تمام امامان بوده اسررت. شررهادت    در پای حسرراب خواهد
خواهید که در  باع  روسرفیدی و سررافرازی در پیشرگاه خداوند اسرت. مگر شرما نمی

پیشرگاه خدا سررافراز باشرید؟ خوب، پس بیایید همه باهم برویم. من در جای خودم با  
ختی و فشرار و رن،  روم و در این راه به هر سر میل و رغبت و شروق به مالقات خدا می

ام و خردا توفی  تحمرل آن را برایم عنرایرت فرمرایرد و شرررمرا در جرای خوتران هرگز  آمراده
کنید! با گشرراده رویی و رود و ضرررر میتابی و عجز ننمایید که اجرتان از دسررت میبی

آمدی باشرررید. آماده  وقار و با دلی محکم و با ایمانی راسرررخ آماده تحمل هرگونه پیش
ای شرهادتم افتخار کنید، نه اینکه خدای نکرده اظهار ضرع  بکنید. حاال  باشرید که بر 

 داند چه خواهد شد؟بگ ریم از این حرفها که چه کسی می
از آقا دایی هم از طرب من تشرکر کنید که زحمت کشریده بود و به منطقه جنگی  

م.  برای اطالع از سرررنوشررت من آمده بود، واقعا شرررمنده کرده بود. خواسررتم تلفن کن
نویسرررم. از من  دیدم که به کجرا تلفن کنم؟! امکرانش هم نبود. باالخره گفتم نامه می

تا عکس آرتیسررتی هم برایتان    2نگران نباشررید، دعاگوی عمر شررما. همراه این نامه  
فرسرررتم کره نفر وسرررطی هم کره  فرسرررتم کره ببینیرد. یرک عکس معمولی هم میمی

اتحه بخوانید و آن کس هم که در  شرررلوارش را باال زده، شرررهید شرررده، برایش یک ف
پشرررت، سررررش را پرا ین انرداختره و کاله دارد، رحیم اسرررت. آن روز برار اول کره براران 
محکم براریرد، خیس آب بودیم مثرل جوجره! البتره زیراد در عکس معلوم نیسرررت. ولی  
تمام بدنمان خیس شرد. امشرب هم مهمان عسرگر آقا هسرتم و نامه را در سرنگر آنها  
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سرلارم و خودم را هم به  ان هم به همه سرالم دارند.شرما را به خدا مینویسرم. ایشر می
سرررلرارم. بره امیرد ظهور آقرا امرام زمران و بره امیرد  خردا تمرام رزمنردگران را نیز بره خردا می

 زیارت قا م آل محمد)ع،(   
 15/1/62زی  جواد سب                                                                                 
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 دو نامه از دو سردار آذربایجان به خانواده شهید سبزی
ی  در جبهره  ه وهرا بود.همگرام برا برادران براکری  1355شرررهیرد سررربزی از سرررال  

 عاشورا تحت فرمان شهید حمید باکری نیز بود.  31جنوب از نیروهای لشکر 
 

 نامه شهید آقا مهدی باکری

                                   
 الرحیم الرحمناللهبسم

رحمت سررشرار خداوند متعال بر شرهداء، فضریلت شرهدا این اسرت که با نثار خون 
 دند. امام خمینی)ره(خود درخت با برکت اسالم را آبیاری نمو

 ی معظم برادر شهید سردار اسالم جواد سبزیخانواده
نایب بر -ارواحنا له الفداء-با عرض تبریک و تسررلیت به پیشررگاه موال امام زمان  

دانم که سرخن خمینی و آن خانواده شرهید پرور، خود را کوچکتر از آن میحقش امام
علی)ع( و بنواالی شرررهیرد بره زبران بیراورم و شرررمرا خرانوادۀ رهرو حسرررین  یاز درجره

همدردان زینب کبری عرض تسررلی نمایم. چه کنم بنا به تکلیفی که بر عهده دارم به  
خود اجازه دادم و قاصرررم از بیان ایثارگری، روخ معنویت، عشرر  به وصررال با خدای  

روزی  شررهید شرردن، تالش شرربانههای شرربانه برای متعال و جنگیدن در راه او، گریه
مخلصرانه جهت رضرایت او، محبت و رأفت به زیردسرتان، اطاعت از فرمانده به جهت  

گویران در میردان رزم، برا جوش و خروش در زیر آتش دشرررمن،  اکبرلمس والیرت، اللره
برای هدایت رزمنده اسرالم به هر سرو دویدن، عبادتهای خالصرانه و نمازهای شربانه،  

یری در مقابل برادران مسلم، قهاریت در برابر دشمن اسالم، گ شتن  ز خضوع و سربه
از همه چیز و نثار خون رنگین، با کمال منت و شرررکرگ اری در پای درخت اسرررالم و 
ایزد منان و .... آن شرهید بزرگوار اگر تمام درختهای عالم قلم شرود و تمام آب دریاها  
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ود؟ خوشرا به سرعادت فرزند شرما و تواند بیانگر مقام واالی شرهید شر جوهر، مگر می
ی چنین جوان برومندی برای اسررالم عزیز بودید.  خوشررا به سررعادت شررما که پرورنده

پیروز شرد آن شرهید و پیروز شردید شرما عزیزان او.درود بر شرما همدردان زینب کبری،  
رهروان شرهیدان اسرالم و همرزمان شرهید جواد سربزی مسرلول تیم شرناسرایی لشرکر 

 عاشورا.
 27/1/62مهدی باکری                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55بعد از تو باران بند نیامد  /  

 

 
 
 

                                                   
 باکری حمیدنامه شهید آقا 

 
 
 تعالیبسمه 

 حضور محترم پدر بزرگوار و عزتمند                             
 علیکمسالم

درود خداوند بر شرما پدر و مادری که سرربازی چون جواد عزیز را جهت سرربازی 
امام زمان)ع،( تربیت نمودید.جواد از نور چشرمان رزمندگان و عزیزان امام امت بوده  

در رابطه با جواد عزیز خدمت شرما بزرگوران  تر از آنیم که  و هسرت. ما کوچکتر و پا ین
و بنردگران مورد عنرایرت الهی مطلبی ادا کنیم. برا این حرال شرررهرادت پر افتخرار برادرم  

نمرایم و امیردوارم هر چره سرررریعتر  جواد را حضرررور شرررمرا عزیزان تبریرک عرض می
 سنگران جواد راه کربالی حسینی را جهت زیارت شما عزیزان باز نمایند.هم

ی  اینکره جواد تمرام جز یرات کرارش را کره کراری اطالعراتی بود، در دفترچره  بره علرت
خراطراتش نوشرررتره، بنرابراین جهرت حفظ اطالعرات نظرامی، مطرالبی کره در رابطره برا 

ی خانواده مطالعه گردد و از نشرر آن جلوگیری  کارش نوشرته شرده، صررفًا در محدوده
 به عمل آید. به امید زیارت کربال

 27/1/62حمید باکری                                                                                   
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 از خاطرات خود نوشت شهید جواد سبزی  

 
. شررب بود. و هوا تاریک. با برادران قرار بود برای شررناسررایی دشررمن به جلوبرویم 

نمراز را بره جرا آوردم و دو رکعرت نمراز حراجرت خوانردیم و عرازم منطقره شررردیم. قرار بود ترا 
ی شرررریفره)انرا جعلنرا من بین  هرای دشرررمن برویم. زیر لرب هر لحظره آیرهعم  کمین

  کردیم و از ایدیهم سردا و من خلفهم سردا فاغشرینا هم فهم ال یبصررون( را زمزمه می
کردیم. با کمک خدا و هدایت او از  ته دل برای گروه خودمان از خدا طلب نصررت می

چنرد کمین دشرررمن عبور کرده و جلو رفتیم و در براالی یرک تلره بودیم نراگهران در  
ها را خارج کردند، شرررنیدیم. به  هایمان صررردای دو نفر عراقی را که ضرررامننزدیکی

رویم!  آنکه به سرمت کمین دیگری می  سررعت خود را از آنها عقب کشریدیم، غافل از
در همان حال خملاره منور دشررمن ما را زمین گیر نمود و چون کاماًل در دید بودیم با  

العاده خطرنار بود. چرا که در آن سرررعت تمام به شرریار مجاور پریدیم و این کار فوق
سرکوت محض، سرر و صردای زیادی ایجاد شرد. خود را به ک  شریار رسرانده از سرمت  
دیگر بره براال رفتیم. در همران حرال در چنرد قردمی خود صرررردای کمین دشرررمن را  

ایم، تو  خواسرتم، خدایا ما به یاری تو و دین تو آمدهشرنیدیم. از ته دل از خدا نصررت می
نیز ما را یاری فرما. با دوربین مادون قرمز به آنهرا نگراه کردم با حیرت دیدم که آنها نیز  

لحظات مرگ و حیات بود. هر آن احتمال داشرررت به سررروی ما  کنند.  ما را ورانداز می
یابی برگشرتیم در حالی  رگبار کنند.  با ذکر خدا و طلب نصررت از او ، به سررعت جهت

ی دشرمن بودیم و از توی شریاری که کاماًل در تیررس بود،  که از سره سرو در محاصرره
بودیم که  پشرررت نیروهای خودی حرکت کردیم. از منطقه کمین دشرررمن دور شرررده  
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شرردند و لکن دشررمن کور بحمدالله ما را  های منور پشررت سررر هم شررلیک میخملاره
العظیم که فرمود: انا  العلیندید. با موفقیت و سرالمتی کامل برگشرتیم. آه! صردق الله

جعلنا من بین ایدیهم سردا و من خلفهم سردا....آری آنها ما را در دو قدمی خود ندیدند  
خدا زبان قاصرر اسرت و قلم ناتوان از آنچه که آنجا دیدیم. در  به  و به ما شرلیک نکردند.

آن لحظرات که فقخ و فقخ خدا بود که ما را نجرات داد. ما برگشرررتیم، ولی باید بگویم  
این ماموریت بیشررتر از آنکه از لحاش شررناسررایی منطقه برایمان نفع داشررته باشررد.  

تنصرررروا الله ینصررررکم و یثبت   شرررناخت خدا بود. با عم  وجود و وعده او که : ) ان
اقدامکم( و اینکره چقردر مدیون لط  و کرم و عنرایت خداوند تبرارر و تعالی هسرررتیم.  
ولی اسرفا، اسرفا، که ) ان االنسران لربه لکنود و انه علی ذلک لشرهید( خدایا ما را به  

ناسرلاسری  گ ارند و به تو  راه خود هدایت فرما و ما را از آنهایی قرار ده که تو را شرکر می
 کنندو نمی

 والسالم. جواد                                                                                      
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 مناجات شهید 

قرار بود یک شرررب دو نفری برای شرررناسرررایی و احتمااًل باز کردن معبر به جلو    
دشرمن حرکت کردیم و بعد  نصر  شرب راه افتادیم و به سروی مواضرع   3برویم. سراعت  

از مدتی راهلیمایی به نزدیکی سرنگرهای کمین دشرمن رسریدیم. سرنگرهایی که قرار  
بود در داخرل آن بمرانیم، آب براران پر کرده بود. بنراچرار درون یرک شررریرار جرای گرفتم.  
بعرد از طی مسررریری بره میردان مین اولیره کره از نوع والمری بودنرد، رسررریردیم. برا برادر  

زد. هیجان زده زدیک سررنگرهای نگهبانی رسرریده بودیم. دلم شررور میهمراهم به ن
خواسرررت طلوع کنرد در همین لحظره صررردای یرک نفر از آنهرا بره بودم. آفتراب ترازه می

گوشرم رسرید. سرریع از روی میدان مین دویدیم و خودمان را به گودی شریار دیگر که  
ا بره جلو آمرد و منطقره را ورنرداز  در دیرد نبود، انرداختیم. بعرد از مردتی یرک نفر دیگر از آنهر 

کرد. معلوم شرررد که برنامه لو رفته و نیروهای دشرررمن متوجه شرررده اند. فوری عقب 
ماندیم و بعد از یک ربع باز صرردای عراقیها را که بلند  کشرریدیم و بایسررتی تا شررب می

ز  زدنرد، شرررنیردم. این دفعره کراماًل گیر افتراده بودیم. بره یراد آوردم دیروز قبرل احرب می
ی )فاسرر بعبادی لیال انکم متبعون( آمد. شرما را تعقیب  حرکت اسرتخاره نمودم و آیه

خواهند نمود. صرردایشرران آمد و من آرام قنداق اسررلحه را باز کردم و از ضررامن خارج  
نمودم. یک نارنجک نیز در آوردم و در همین حین سرروکله آنها پیدا شرد. من فوری به  

افتادند و ناله کردند.خودمان را به باال کشریدیم و   سرویشران آتش کردم. مثل تکه چوب
خواسررتیم به طرب کانال برویم که از پشررت ما را به رگبار بسررتند.... برگشررتم و دیدم  

دوند. من نیز مجددًا به سرویشران آتش گشرودم و خود را به کانال رسراندم  دنبال ما می
... که به لط  خدا اصررراًل  و آنهرا نیز رسررریردند باالی کانال و دوباره بسرررتنرد به گلوله.
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خورد! برگشرتم به رگبار بسرتم تیراندازیشران قطع شرد. فوری خشراب  ها به ما نمیگلوله
ام را عوض کردم و گفتم ))خلیل(( بلر باال، مثل چوب خشرررک شرررده بود و اسرررلحه

کرد. تا نصر  خاکریز باال رفتم و دوباره تیراندازی کردم و خودم را  مبهوت مرا نگاه می
ب شیار زیر انداختم و بدو سمت پایین شیار دویدم. از خلیل خبری نشد. منتظر  آن طر 

 شدم، باز خبری نشد.
آمد، اما اجلم نرسریده  آمد. قلبم داشرت از دهانم بیرون میصرداها از هر طرب می

 بود.... برگشتم به سمت دیدگاه.الحمدلله ال ی انجز وعده و نصر عبده.
سررنگر برادران سرررباز، همه خانواده را در خواب دیده دیشررب قبل از حرکت، در  

خندید و مرا بوسررید. مادرم همراه لیال و جلیل و .... با هم بر گشررتیم و بودم. پدرم می
دادم.... تا شررب در فراق خلیل بودم  ها به آنها نشرران میمن آثار جنگ را در روی تله

 که االن در چه وضعی است؟....
 نا انک انت التواب الرحیماللهم ارحمنا و تب علی

 کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
 کی روی، ره ز که پرسی، چه کنی، چون باشی؟                                   

 والسالم. جواد                                                                                      
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                
خدایا ما را از عاشقان خمینی قرار ده که ))بی عش  خمینی نتوان عاش  مهدی   
 شد((
خدایا درخت ایمان ما را از آفت عجب و ریا مصرون و در امان دار و میوه شریرین  

ها بر ما رشرک برند  ه کوهصربر را به ما بچشران. ای صربور، به ما صربری عنایت فرما ک
هایمان در وقت مقابله با دشرمن نلرزند.ای رحیم، ای مهربان، ای  هایمان و دلو گام

بار سررنگین  سرررچشررمه محبت و ای خدای رحمت. بر ضررع  و ناتوانی ما بنگر و کوله
اثم و گنراه را از دوش مرا برگیر و آتش فروزان دوزخرت را بر مرا سررررد کن. ای جبرار، ای  

ما بر تو رقیب نیسررتیم و گردنهای ما بر تو کشرریده نیسررت، حالوت خضرروع و متکبر!  
خشررروع ذّلت در مقرابل خودت را بر ما بچشررران ای خدا، ما را از کیرد دشرررمنرانت که  

انرد در امران دار و مرا را در میردان رویرارویی برا  گر اری و توربرافیهمواره در کمین و تلره
گین و جنود شررریطران تنهرا مگر ار. ای دوسرررت، ای عزی ز! قلرب ما آماج تیرهای زهرآ

روی شرده و با گرایی بسریار  عمودهای آهنین شریطان اسرت که حسراب شرده ونشرانه
پاره ما که پررو و سرررم،   های حیات را از قلب پارهشررروند، آخرین رم دقی  پرتاپ می

دانی کره بره چره محتراجم، بره پرایی  تلرد، مگیر. ای خردا، ای عطراگر، ای دهنرده! میمی
لرزد قلبی که نایسررتد و به چشررمی که نترسررد، به عقلی که نماند و به صرربری که  که ن

نبرد و در نهایت به ایمان که بماند. خدایا، نور بصررریرت را در چشرررمانم منور گردان تا  
بینرد، ببینم. خردایرا، توفی  گریره و تضررررع را بره من عطرا فرمرا و از  آنچره را عوام نمی

نم را از قلبم بزدای و خشرریت و خضرروع را  های خشررکیده چشررمارحمت خود چشررمه
چنران بر قلبم بیفکن کره بره یراد تو بلرزد و بره نرام تو بتلرد. خردایرا، ای خردا، ای خردا،  
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هرا و کلمرات، ترا کی برایرد این هیکرل گنرده بجنبرد، وول بخورد و گر شرررتره از این قرافیره
این    کنی؟! خردایرا،خواهرد آدم بشرررود؟ کی آدمش میبلولرد. خردایرا، کی من من می

 هایم پدرم را در آوردند، یا کورشان کن یا اشک و بصیرت به اینان ببخشای.چشم
 9/11/61صبح    15/4ساعت                                                               

 
 

 در خلوت خود با خدا 

 
شررنید.  کردیم. خدا هم میدیروز با خودم نشررسررته بودیم و دو تایی صررحبت می  

ها بودیم.  شرد.وسرخ تلهخواسرتیم با او حرب بزنیم ولی رویمان نمیراسرتش اصرلش می
بارید....  وزید. باران هم در دوردسررتها میکمی دورتر از قرارگاه، عصررر بود باد هم می

اطراب را نگاه کردم، دیدم کسرری غیر از خودم نیسررت. جرأتی به خود داده، رویم را به  
 ب خدا گرفتم و یواش یواش سر صحبت را باز کردم.طر 

گفتم: خدایا زمین و زمان را تو خالقی، هسرتی از توسرت، نور از توسرت. سررچشرمه  
ای.تو  ای و هسرررتی دادههرا تویی. وجود را تو بودن بخشررریردههرا و ارزش تمرامی خوبی

اینقردر بره من نعاینقردر مهربرانی کره اصررراًل در درون جمجمره من نمی مرت  گنجی، 
کردم، باز کم بود. منت  ای که اگر از اول عمرم تا حال برایت سرررجده شرررکر میداده

ای. منت  ای و خلقم کردهای. اصررال منت گ اشررتهای و انسررانم خل  کردهگ اشررته
ای. از آن براالتر، تو منرت شررریعره بودن و محبرت آل  ای و مسرررلمرانم کردهگر اشرررتره

ای، عشر  به حسرین)ع( را در قلبم  اندهمعصرومین)ع( را بر دلم نشر   -علی)ع( و ا مه
ای. خدایا تو به من توفی  دادی تا  ای و توفی  بیعت با خمینی برایم عطا نمودهریخته

ای شکر این نعمتها  به بیعتم تاکنون وفادار بمانم. خدایا با این همه نتوانستم حتی ذره
مت رزمنده بودن برایم  ای. نعای، میثاقم را نشررکسررتهرا به جا آورم. خدایا توفی  داده

ای.ولی خدایا یک چیز بسریار اسراسری کم دارم. خدایا اگر این را ندهی،  مرحمت کرده
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آنهرا بردون این یکی بره دردم  هرا را هم نمیآن یکی خواهم، چون اقعرًا هیچ یرک از 
نخواهد خورد و آن هم اخالص اسرت.سراکت شردم، سررد شردم، خجالت کشیدم. آخر  

اسررتغفرالله.... که به من ندهد، مگر ممکن اسررت؟ امکان  مگر خدا بخیل اسررت....  
دور اسرت.فوری یادم افتاد: آخر خدایا، اخالص را هم  ندارد از وجود و بخشرش خدا به

توانم درمان کنم. شرریطان ملعون آنچنان خود را  آفتی بزرگ هسررت. این را دیگر نمی
سروز این  ی خانمانشروم. عجب این بالدهد که خود نیز متوجه نمیدر قلبم جای می

برار دیگر اطراب را پرایردم. پشرررت  بلعرد.یرکاژدهرای خطرنراکی کره خلوص را نجویرده می
رفت که خودم پهلویم نشرسرته سررم را هم نگاه کردم کسری نیسرت.... داشرت یادم می

گفت، قرار گ اشرررته بود که  جوید. او به یادم انداخت و راسرررت میبود! و لبانش را می
 یم:این را هم نجوا بکن

 راستی خدا، از ارسطو پرسیدند پیری چیست؟  
بارد.(( این نفس ما هم ابری اسرت که گناه و گفت:)) ابری که بیماری از آن می 

آید. جلوی آن را  گیری حسررد میبارد. جلوی کبر را میکثافت و عیب و ایراد از آن می
سرندی، از خود  گیری، ریا، غرور، عجب، خودپآید، جلوی آن را میگیری بخل میمی

های پی در پی و بزرگ و.... این شرریطان ملعون  راضرری بودن، غفلت از یاد خدا، گناه
زند.  ها را میترین سیستم اطالعاتی را دارد و بدترین ضربهترین و پیشرفتههم پیچیده

قسم خورده است که همه ما را اغوا کند، مگر خالصان را. آن چیزی هم که ما نداریم  
 خشکاند.ای داریم عجب و ریا فوری میاگر ذرهخلوص است و 

خردایرا انرت تعلم حراجتی، برا این حسررراب بره همره چیز نیراز داریم و غیر از تو هم از  
 خواهیم....کسی چیزی نمی

 جواد                                                                                                       
 
 
 


