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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
زندگي »نورخدا موسوي« و »کبري حافظي« 
شبيه داس�تان هاي افسانه اي اس�ت. انگار 
ليلي و مجنون يا شيرين و فرهاد از دِل تاريخ 
بيرون آمده اند تا به ش�كل ديگري عش�ق، 
ايثار و ازخودگذشتگي را نشان آدم هاي اين 
دوره و زمانه بدهند. گفتن از زندگي ش�هيد 
زنده »نورخدا موسوي« و همسرش در قالب 
يک گفت وگو نمي گنجد و بايد از هر روزِ  اين 
زندگي عاش�قانه دهها کتاب نوشت. زوجي 
که 18 سال اس�ت از ازدواجشان مي گذرد و 
مرد خانواده هشت سالش را در کما گذرانده 
است. سيده زهرا 14 سال و نيم  و سيد محمد 
13 س�اله حاصل ازدواج اين زوج لرس�تاني 
هستند. »نورخدا موسوي« از سال 1387 به 
کما رفته و گفتني هاي بيشتر را همسر ايشان 
در گفت وگو با »جوان« با ما در ميان مي گذارد. 

آقاي موس�وي زمان خدم�ت و هنگام 
وق�وع حادثه در کدام ارگان مش�غول 

به کار بودند؟
قبل از این باید بگویم آقا س��يد س��ابقه حضور 
در دفاع مقدس را دارد و در عمليات مرصاد به 
عنوان بسيجي شركت مي كند و تا مرز شهادت 
هم پيش مي رود. برایم كه از خاطراتش تعریف 
مي كرد مي گفت از قافله شهدا جامانده ام. دوبار 
براي رفتن به جبهه اقدام مي كند كه پدرشان 
ممانع��ت مي كن��د و او را از ميني بوس به خانه 
مي برد. بار س��وم زیر صندلي ها قایم مي شود و 
براي عمليات مرصاد به جبهه مي رود. خودش 
تعریف مي  كرد كه چون دوره اي ندیده بوده به 
او پيشنهاد مي دهند سقا شود. براي همين كار 
هم مسيري طوالني را مي رفته و آب مي آورده. 
مي گفت دو بار مس��ير را براي آوردن آب طي 
كردم ولي بار سوم به فرمانده گفتم خسته شدم 
و كمي به من استراحت بده، نيروي دیگري برود 
و بعد من دوباره مي روم. مي گفت نيروي بعدي 
كه جاي او آمد 200 متر بيش��تر دور نشده بود 
كه تركش خمپاره مي خورد و شهيد مي شود. 
تعریف مي كرد من باید جاي او شهيد مي شدم. 
پس به کاره�اي نظامي خيل�ي عالقه  

داشتند؟
ایشان پس از پایان خدمت سربازي به دانشگاه 
علوم انتظامي مي رود و افسر مي شود. بعد او را 

به تهران منتقل مي كنند و ما كه ازدواج كردیم 
منزلمان تهران بود. خودم هم معلم هس��تم و 
طوري شده بود كه به كوچه مان كوچه آقا سيد 

مي گفتند. آنقدر ما را دوست داشتند. 
شما به عنوان همسرش�ان مشكلي با 

شغلشان نداشتيد؟
من معلم بودم و گاهي با همكارهایم كه شوخي 
مي كردم، مي گفتم مي خواهم دم در خانه مان 
بنویس��ند ورود نظامي ممنوع! اصًا از ش��غل 
نظامي خوش��م نمي آمد. انگار خدا آقا سيد را 
به خانه ما فرستاده بود. ما خيلي سنتي ازدواج 
كردیم. من تا ش��ب خواس��تگاري همسرم را 
ندیده بودم و وقتي براي اولين بار ایشان را دیدم 
احس��اس كردم از كودكي با همدیگر بوده ایم 
و همدیگر را مي شناس��يم. به چه��ره اش نگاه 
مي كردم و مي گفتم چقدر قيافه اش آشناست. 
در صورتش معصوميت، مظلوميت و پاكي دیدم. 
نمي خواهم ش��عار بدهم ولي دوستان آقا سيد 
مي دانند چه مي گویم. هر چيزي كه نياز بود در 
صورت یك مرِد زندگي ببينيد را من در صورت 

آقاسيد دیدم. 
بعد از ازدواج فكر مي کرديد سرنوشت 

برايتان اينگونه رقم بخورد؟
كس��ي كه با ی��ك نظام��ي ازدواج مي كند به 
شهادت سام مي كند. به نوعي این سرنوشت را 
مي پذیرد. در شغل نظامي هر لحظه امكان دارد 
اتفاقي در كمين باشد. من هم چنين فكرهایي 
مي كردم ولي نه با این شدت. اصًا چنين فكري 
نمي كردم كه همسرم یك جانباز خاص شود كه 
هشت سال به كما برود. من تا قبل از این اتفاق 
نمي دانستم كما چيست. فكر مي كردم یك نوع 
مریضي است. روز آخري كه براي مرخصي آمده 
بود، دلم شور مي زد. همسرم آمده بود مرخصي، 
كنارم بود ولي من اضطراب داشتم و خودش به 
من مي گفت مشكلت چيس��ت. مي گفتم فكر 

مي كنم زندگي مان مي خواهد تمام شود. 
اين اضطراب و دلشوره ناگهان به دلتان 
افتاده بود ي�ا اتفاقي ش�ما را اينگونه 

مضطرب کرده بود؟
آقا سيد در یگان تكاوري زاهدان فرمانده بود و 
به الر منتقل شده بود. وقتي به مرخصي آمد با 
روزهایي كه ریگي 11 نفر را در جاده ميرجاوه 
ش��هيد كرد، مصادف ش��ده بود. دوستانش در 
كرمان فكر مي كنند آقا سيد به ميرجاوه منتقل 

شده و تا مي گویند بچه هاي ميرجاوه را شهيد 
كردند پشت سرهم به آقا س��يد زنگ مي زدند 
و حالش را مي پرسيدند. دقيقاً همان روزهایي 
كه بحث ميرجاوه مطرح ش��د ناگهان دلم شور 
افتاد. كنارم بود و من مدام حالش را مي پرسيدم. 
صدقه دادم و نذر كردم ولي دلشوره امان از من 
بریده بودم. آخرین بار ش��ش صبح 14 بهمن 
1387 باید به ترمينال مي رفت. هوا خيلي سرد 
بود و گفتم من و بچه ها بيایيم بدرقه ات كنيم. 
گفت هوا سرد اس��ت و بچه ها سرما مي خورند. 
نگاهم كرد و من اش��ك ریخت��م و گریه كردم. 
همراه بچه ها براي بدرقه رفتيم و در راه من فقط 
مي گفتم مواظب خودت باش. قبل از سوار شدن 
بچه ها را بوسيد و به محمد گفت بابایي من دارم 
مي روم و تا برگردم مرد خانه اي، مواظب مادر و 
خواهرت باش. االن هش��ت سال است كه سيد 
محمد مثل آدم بزرگ ها شده و مرد خانه شده 

و مي گوید بابا گفته است. من و آقا سيد از بحث 
همسري گذشته بودیم و مثل دو تا رفيق بودیم. 
دو دوست خيلي صميمي بودیم كه نمي توانند 
از هم دل بكنند. االن هم همه مي گویند آقاسيد 
دل از دنيا كنده اس��ت ولي دل از شما نكنده و 

پيشتان مانده است. 
17  اسفند 1387 چه اتفاقي براي سيد 

نورخدا افتاد؟
شهرس��تان الر در 45 كيلومتري زاهدان قرار 
دارد و آخرین منطقه مرزي بين ایران و پاكستان 
اس��ت. آنجا خبر مي دهند یك گروه از اش��رار 
آمده اند. آقا سيد آن شب باید به مرخصي مي آمد. 
بعض��ي مي گوین��د مرخصي را به دوس��تانش 
داده و برخي مي گویند فهميده عمليات است 
نيامده. فقط مي دانم فردای��ش بچه مان نوبت 
چشم پزشكي داش��ت و من مي گفتم باید 14 
اسفند مي آمدي. 14 اسفند 30 روز مأموریتش 
پرشده بود ولي باز مي گفت عجله نكن، مي آیم. 
در ط��ول روز آنقدر به��ش زنگ م��ي زدم كه 
مي گفت آنقدر زنگ مي زني من جلوي نيروها 
خجالت مي كشم و گوش��ي را یواشكي جواب 
مي دهم. غروب 16 اس��فند خ��ودش زنگ زد. 
خودش كمتر زنگ مي زد و بيش��تر مواقع من 
تماس مي گرفتم. احوال من و بچه ها را پرسيد. 
گفت مواظب محمد باش. دليلش را پرسيدم؟ 
دلم پر از اضطراب و غوغا بود. گفت دیشب یك 
خواب طوفاني دیدم، مواظب خودتان باش��يد. 
التماس كردم خوابت را بگو كه گفت بعداً خوابم 
را برایت مي گویم. دیگر خوابش را هم نگفت. آخر 
ماه صفر بود و روضه و نذر گرفته بودم. آن روزها 
تلگرام نبود كه فيلم و عكس برایش بفرستم و 
منتظر بودم تا بياید اتفاقات روزهاي نبودنش را 

برایش تعریف كنم كه بعدش این اتفاق افتاد. 
اشرار با تک تيرانداز به آقا سيد شليک 

مي کنند؟
با تير قناسه به سرش مي زنند. تير قناسه دو بار 
منفجر مي شود؛ یك بار موقع خروج یك بار هم 
موقع اصابت. گلوله به سرش مي خورد و او را اول 
جزو ش��هدا مي گذارند. دوستانش همه شهيد 
مي شوند ولي آقا س��يد را اولين نفر جزو شهدا 
مي گذارند و بع��د از مدت��ي مي بينند نبضش 
مي زند. 85 كيلومتر از كوه ه��اي الر و زاهدان 
مي آیند تا همسرم را به بيمارستان خاتم االنبياي 
زاهدان برسانند. در بيمارستان دكتر مي گوید 
عمل آقا سيد بي فایده است. دوستانش اعتراض 
و گریه مي كنند و دكتر را مجبور مي كنند عمل 
را انجام دهد. یك ماه در آي سي یو بيمارستان 
با ضریب هوشي 2، 3 مي ماند كه این عدد یعني 
صفر. یك روز ك��ه ضریب هوش��ي اش روي 5 
مي آید سردار رادان دس��تور مي دهد همسرم 
با اورژانس هوایي به بيمارس��تان وليعصر)عج( 
ته��ران منتقل ش��ود. دوماه آنج��ا در كما بود. 

حتي روزهایي مي خواستند دستگاه ها را قطع 
كنند. احتمال مننژیت مي دادند، سرش عفونت 

مي كرد ولي خدا خواست بماند. 
در طول اين مدت از کما خارج شدند؟

هيچ وقت از كما خارج نشد فقط بعد از سه ماه 
 توانست بدون اكسيژن نفس بكشد. آقا سيد را 
به بخش منتقل كردند و پزشك ها گفتند این 
حالت باقي مانده و باید معجزه اي رخ دهد تا از 
كما خارج شود. گفتند هم در بيمارستان و هم 
در خانه مي توانيد از آقا س��يد نگهداري كنيد. 
مي گفتند در بيمارستان به دليل عفونت شاید 
چند ماه بيشتر زنده نماند و در منزل شاید بيشتر 
زنده بماند. هيچ كس فكر هشت سال را نمي كرد. 
فكر مي كردند نهایتاً آقا سيد هشت ماه یا نهایتاً 

یك سال بماند. 
آن روزها بر شما چه گذشت؟

من پيش آقا س��يد مي نشستم و مي گفتم تو 
همه كس مني. در حالتي ق��رار گرفته بودم 
كه ظاهراً همه كس��م را از دس��ت داده بودم 
ولي مي دیدم طرف معامله ام خداست و باید 
صبر كنم. حاال قرار اس��ت من س��ود كنم و 
خوب هم سود كردم. شاید این ثانيه ها ظاهراً 
سخت باش��د ولي زیباس��ت. آقا سيد هست 
و نفس مي كش��د. االن در تمام ایران آنهایي 
كه اسم آقا سيد را شنيده اند دوستش دارند. 
در فضاي مجازي مي بينم چنان با آقا س��يد 
درددل مي كنند كه انگار آنها هشت سال از او 
پرستاري كرده اند. چند وقت پيش خانمي به 
من زنگ زد و اسم آقا سيد را مي آورد و چنان 
گریه اي مي كرد كه فكر مي كردي عزیزترین 
آدم زندگي اش از این دنيا رفته اس��ت. وقتي 
پست هاي این خانم را دیدم اگر حرف هایش را 
نمي شنيدم فكر نمي كردم آدم معتقدي باشد. 
از شهرهاي مختلف زنگ مي زنند و مي گویند 
خواب آقا سيد را دیده ایم. به كساني كه براي 
ماقات مي آیند مي گویم فكر نكنيد آقا سيد 
در دوران زندگي خيلي آدم خاصي بوده و من 
بخواهم بزرگنمایي كنم. یك انسان معمولي 
بود ك��ه االن به خاطر ش��رایطش پيش خدا 

محبوب شده است. 
االن چه چيزي شما را پيش آقا سيد نگه 

داشته است؟
آقا س��يد مرا به خداي خودم وصل كرده است. 
من اگر تا صب��ح بيدار مي مان��م برایش الالیي 
مي خوانم ت��ا خوابش بگي��رد، اگر س��اعت 2 
انگشتانش را ورزش مي دهم، اگر  ساعت3  به او 
غذا مي دهم، اگر ساعت 4 جا به جایش مي كنم 
من عشق این دنيا را  ندارم و نمي خواهم از خودم 
بت بس��ازم. من فقط عاشق آقا س��يد هستم. 
بعضي اوقات به خدا مي گویم مرا ببخش اگر در 
شهر و كشورم از من درخواستي مي شود و من 
جواب سؤال مي دهم خدایا به این نگذار كه من 
به حساب دل خودم این را انجام مي دهم بلكه به 
حساب این بگذار كه با جواب من شاید جواني 
به زندگي برگردد. ش��اید با سرنوش��ت زندگي 
من عش��ق بين جوان ها برگردد. خدایي نكرده 
در زندگي ه��ا خيانتي صورت نگي��رد. من راه 
مي روم و در خيابان فكر مي كنم همسرم كنارم 
قدم مي زند. كنارم را نگاه مي كنم و آقا س��يد را 
مي بينم. وقتي تشنه مي شوم احساس مي كنم 
سيد تشنه است و وقتي كمي آب روي لب هایش 
مي ریزم عط��ش خودم هم رفع مي ش��ود! این 
احساس را ندارم كه همسرم روي تخت افتاده و 
در كماست. من از این حرف ها بدم مي آید. من 
هميشه با عشق و اميد از آقا سيد حرف مي زنم. 
اگر لحظه اي چشمانم را روي هم مي گذارم به 

کسي که با يک نظامي ازدواج مي کند 
به شهادت سالم مي کند. به نوعي اين 
سرنوشت را مي پذيرد. در شغل نظامي 
هر لحظه امكان دارد اتفاقي در کمين 
باشد. من هم چنين فكرهايي مي کردم 
ولي نه با اين شدت. اصاًل چنين فكري 
نمي ک�ردم که همس�رم ي�ک جانباز 
خاص شود که هشت سال به کما برود
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این اميد دوباره چشمانم را باز مي كنم تا آقا سيد 
دوباره بلند شود. 

پ�س کام�اًل حضورش�ان را کنارت�ان 
احساس مي کنيد؟

من احس��اس مي كنم لحظه به لحظه زندگي ام 
با نظارت آقا س��يد اس��ت. هميش��ه هم جواب 
مي گيرم. مثًا در دلم مي گویم از این كارم راضي 
بودي؟ خودم جواب��ش را مي گيرم كه آن زمان 
توصيه هایش را به من مي گفت و من هم سعي 

مي كنم طبق همان ها عمل كنم. 
نظر بچه ها و واکنش شان چيست؟

دخترم دركش از زندگي و جانبازي پدر خيلي 
باالس��ت. س��يد محمد هم كه مرد خانه شده 
است. امسال زهرا در جش��نواره خوارزمي دوم 
شد. زهرا مي گوید مردم االن توقع دیگري از ما 
دارند. اگر دوستم درس��ش را باید دو بار بخواند 
من باید چهار بار بخوانم. به احت��رام پدرم باید 
بيش��تر تاش كنم. فقط دخت��رم آنقدر جلوي 
مقامات و مسئوالن حضور پيدا كرده، اول مهر 
قسمم داد بگذارم درس��ش را بخواند. حضرت 
آقا هم بچه هایم را دوس��ت دارد. چندین بار با 
حضرت آقا دیدار داشته ایم. من دلنوشته هایم را 
در كتابي آورده بودم كه به ایش��ان نشان دادم و 
تأیيد كردند و تقدیرنامه و قرآن برایم فرستادند. 
در چاپ دوم كتاب گفته ام تقدیرنامه را صفحه 
اول كت��اب بزنند. در صحبت ها ب��ه من گفتند 
برایت دعا مي كنم. آقا سيد در زندگي همه چيز 
را اول براي من دوست داشت بعد براي خودش. 
مثًا مي گفتم دوست دارم خانه اي داشته باشيم 
بعد آقا سيد مفردش مي كرد و مي گفت داشته 

باشي. باید تعریف زندگي ما را از دیگران بپرسيد. 
مي گویم آن زمان بهترین را براي من دوس��ت 
داش��تي و االن هم بهترین ها نصيب من ش��ده 
است. آبرو اس��ت به من داده اي، عزت است به 
من داده اي و معامله با خدا و س��ود است به من 
داده اي. من چقدر فایده كرده ام و برنده شده ام. 
خدا دوست دارد بنده هایش برنده شوند. آقاسيد 
نردباني است كه مرا وصل كرده است و فقط خدا 

كند راه را گم نكنيم. 
دلتان براي روزهايي که اين اتفاق براي 
آقا س�يد نيفتاده بود تنگ نمي شود يا 

بخواهيد حسرتش را بخوريد؟
نه؛ حسرت نمي خورم چون كنارم است. آن موقع 
آقا سيد فقط براي من و بچه هایم بود ولي االن 
براي شما هم هس��ت. دلم شاید تنگ شود ولي 

غصه نمي خورم. 
آقا سيد را در اين مدت چطور شناختيد؟ 

چطور آدمي بودند؟
فكر مي كنم یكي از معجزات خدا در آفرینش بود. 
آدم معمولي بود ولي صميمي و مهربان بود و در 
سخت ترین شرایط لبخند مي زد. مي خواستم 
داستان زندگي آقا س��يد را بنویسم وقتي نامه 
همكاران��ش به دس��تم مي رس��يد زیرش خط 
مي كش��يدم و مي دیدم همه نوشته اند آقا سيد 
در سخت ترین شرایط لبخند مي زد. همه حرفم 
را تأیي��د مي كردند. خودش تعری��ف  كرده بود 
وقتي دوس��تش از مكه برگش��ته كسي حرفي 
زده و خندیده است. من تا دم در خانه دوستش 

مي رفتم و مي گفتم مي دان��م در فيلم مكه تان 
آقا سيد خندیده و بگذارید این لبخند را ببينم. 
التماس و خواهش مي كردم. آن موقع فيلم را به 
من ندادند و پس از شش سال آن شخص به من 
گفت مي خواهي خنده آقا سيد را به تو بدهم. آقا 
سيد وقتي مجروح شد فضاي مجازي كه نبود و 
موبایل هم نبود كه زیاد فيلم بگيریم. هشت سال 

است دنبال خنده و لبخندهایش مي دوم. 
االن چه خواسته اي از خدا داريد؟

مي خواهم خدا در این دنيا به من آبرو بدهد و در 
آن دنيا امثال آقا سيد و شهدا شفاعتم را كنند. 
چهار سال پيش شهيد عبداهلل باقري منزلمان 
آم��د و نگاهي به آقا س��يد كرد. چفي��ه اي دور 
گردنش بود به صورت آقا سيد ماليد و تبركش 
كرد. وقتي عبداهلل باقري شهيد شد پيش خودم 

گفتم شاید آن روز دعاي شهادت خواسته بود. 
االن از زندگي تان ناراضي نيستيد؟

ما بهترین زندگي دنيا را داریم. ما بهترین حاِل 
یك زندگي كه خدا در آن هست را داریم. وقتي به 
خانه مان نگاه مي كنم نگاه خدا را در گوشه گوشه 
خانه مان مي بينم. موقعي كه ازدواج كردیم همه 
بس��تگان مي گفتند زندگي تان تك است. جز 
محبت هيچ چيز دیگري در زندگي مان نداشتيم. 
من عاشق آقا سيد بودم و آقا سيد هم همين طور. 
دختر هر كس مي خواست ازدواج كند مرا مثال 
مي زدن��د و مي گفتند مثل فاني خوش��بخت 

شوید. االن هم دیگر واقعاً تك هستيم. 
از لحاظ رسيدگي و مس�ائل مربوط به 

جانبازي مشكلي که نداريد؟
خدا را شكر همه عاشق آقا سيد هستند. مسئوالن 

استان كم نگذاش��ته اند. وقتي خسته مي شوند 
براي اینكه روحيه ش��ان برگردد پيش آقا سيد 
مي آیند. خودشان مي گویند مي آیيم روحيه مان 
عوض شود. استاندار قبلي ساعت یك و دو شب 
زنگ مي زد و مي گفت مي خواهم پيش آقا سيد 
بيایم. استاندار جدیدمان انسان بي نظيري است 
و بچه هایم را مثل بچه هاي خودش دوست دارد. 
االن هر مسئولي كه از تهران مي آید اگر فرصت 

كنند دیداري با آقا سيد دارند. 
در پايان اگر خاط�ره  و حرف خاصي در 

رابطه با همسرتان داريد بگوييد.
براي دیدار آقا سيد خيلي ها آمدند؛ از مسئوالن 
درجه یك تا پير و جوان. خاطرم هس��ت یك 
تابستان مدیر مدرسه اي كه آنجا معلم هستم، 
تصميم مي گيرد بچه ها را به خانه مان بياورد. 
بچه ها آمدند و من با حالت كودكانه زندگي مان 
را برایش��ان ش��رح  دادم. بچه ها در چشمشان 
ش��وق و ذوق بود. بعد از پذیرایي گفتم برویم 
آقا سيد را ببينيم. بچه هایي كه كلي خندیده 
و ذوق كرده بودند وقتي آقا س��يد را دیدند با 
مقنعه شان اشك هایش��ان را پاك مي كردند. 
وقتي از خانه رفتند من پش��ت سرشان بودم. 
وقتي سوار ميني بوس شدند با ذوق برایم دست 
تكان مي دادند. انگار سفري رفته بودند كه تا به 
حال نرفته بودند. انگار از یك رؤیا آمده بودند. 
این یك��ي از بهترین خاطراتم براي آقا س��يد 
اس��ت كه هر موقع به آن فكر مي كنم گریه ام 

مي گيرد. 
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