
گفتوگو

خاطراتياززندگيومنششهيدعليقزلباشدرگفتوگوي
»جوان«بامادرشهيد

علي پاي درس قرآن من جبهه اي شد
فریدهموسوی

معصوم�هعاش�ريم�ادرش�هيدعل�ي
قزلب�اشپيرزني70س�الهوازمعلمهاي
قدیميقرآناس�ت.اوك�هازجوانيدر
منزلشب�هكودكانق�رآنی�ادميداد،
ميگویدپس�رشعليپ�ايدرسقرآن
اوراهورس�مجوانم�رديودینمداريرا
آموختهوبهجبههرفتهاست.روایتهاي
ای�نم�ادرش�هيدراپي�شروداری�د.

  مردكوچكمن
قبل از علي، خدا دو فرزند به ما داده بود. علي 
بچه سومم بود كه س��ال 1348 به دنيا آمد. 
من معلم قرآن بودم و ب��ه بچه هاي كوچك 
محله مان قرآن ياد م��ي دادم. علي از وقتي 
بچه بود، پاي درس قرآن من مي نشس��ت و 
گوش م��ي داد. آن موقع فكر مي كردم هنوز 
خيلي كوچك اس��ت و چيزي از درس من 
متوجه نمي شود اما اشتباه مي كردم. حضور 
در كالس قرآن و ش��ركت در ع��زاداري ماه 
محرم، از اين بچه يك مرد تمام عيار ساخته 
بود. هنوز خيلي كوچك بود كه به من گفت 
دوس��ت ندارم در بس��تر بميرم! مي خواهم 
مرگ خوبي داشته باش��م. گويا در هيئت ها 

اين حرف ها را شنيده بود. من به وجود اين 
بچه افتخار مي كردم. او مرد كوچك من بود.  
چيزي در وجودش داشت كه مي گفت روزي 

آدم بزرگي مي شود. 
  خاطرهقرآن

وقتي علي به مدرس��ه رفت، پسر درسخوان 
و آرام��ي ب��ود. يك بار م��ن را به مدرس��ه  
فراخواندند. فكر كردم علي ش��يطنت كرده 
اس��ت. وقتي رفتم ديدم مراس��م دارند. به 
رديف خانم ها و آقايان نشسته بودند. كمي 
بعد علي روي سكو رفت و شروع به خواندن 
قرآن كرد. آنجا بود كه متوجه ش��دم درس 
قرآنم كار خودش را كرده است. پسرم كالس 
اول بود ولي خيلي خوب ق��رآن مي خواند. 
صداي خوبي هم داش��ت. طوري كه همه از 
قرائتش خوششان آمده بود. چند نفري كه 
من را مي ش��ناختند گفتند اين خانم مادر 

علي اس��ت. معلم قرآن اس��ت و خودش به 
پسرش قرآن ياد داده است. آن روز خيلي به 
وجود علي افتخار كردم. درس قرآن من كار 

خودش را كرده بود. 
  كاشنميآمدید

پسرم ديپلمش را كه گرفت، جنگ به اوجش 
رسيده بود. گفت مي خواهم به جبهه بروم. 
ناراحت شدم. گفتم علي جان تو بهتر است 
درست را ادامه بدهي وقت زياد است. گفت 
مادر اگ��ر بداني در كردس��تان چه بر س��ر 
رزمنده ها مي آورند. حاال من بنشينم و فقط 
درس بخوانم. اصرار كرد و راضي به رفتنش 
شدم. رفت و همان آموزشي مجروح شد. با 
مرحوم همسرم و پسر ديگرم به ديدن علي 
رفتيم. ما را كه ديد خوشحال شد ولي گفت 
اينجا بسيجي ها و سربازهايي هستند كه پدر 
و مادرش��ان نمي توانند به ديدنشان بيايند 
كاش شما هم نمي آمديد چون از آنها خجالت 
مي كشم. آن روز پيش خودم گفتم اين پسر 
چه دل بزرگي دارد. چقدر به فكر همرزمانش 
اس��ت. آن موقع  بيش��تر جبهه اي ها چنين 

روحيه اي داشتند. 
  آخرینناهار

بعد از آنكه مجروحيت علي خوب شد، باز عزم 
جبهه كرد. روزهاي آخري كه مي خواس��ت 
ب��رود، به من گفت م��ادر جان براي��م ناهار 
درست كن، مي خواهم روز آخر در كنار شما 
باشم. شب هم مي مانم و روز بعد اعزام داريم. 
من غذاي مورد عالق��ه اش را پختم. منتظر 
بودم تا به خانه بيايد و دور هم ناهار بخوريم 
اما هرچه انتظار كشيدم نيامد. پدرش كه از 
سركار برگشت، گفت علي زنگ زد و گفت به 
مادرم بگو نتوانس��تم به خانه بيايم. پسرم از 
همان جا به جبهه اعزام شده بود. من ديگر او 
را نديدم. رفت و كمي بعد عمليات كربالي5 
شروع ش��د. زمستان س��ال 65 بود كه خبر 
آوردند يك گلوله پيشاني اش را شكافته و از 
طرف ديگر سرش خارج شده است. شلمچه 

جايي بود كه علي در آن آسماني شد. 
  جاپايمادر

پس��رم از كودكي عالقه داش��ت مثل من 
معلم قرآن ش��ود. مي گفت دوست دارم به 
بچه هاي كوچك قرآن ي��اد بدهم. هر چند 
عمرش قد نداد كه معلم شود اما او با جبهه 
رفتنش، با شهادتش درس خوبي به همه ما 
داد. بعد از ش��هادتش خدا صبر دوچنداني 
به من و پدرش داد. پيك��ر علي را در قطعه 
29 بهش��ت زهرا)س( دفن كرديم. پسرم 
در وصيتنام��ه اش همان چيزي را نوش��ته 
بود كه از كودكي به من مي گفت. نوش��ته 
بود:»دوس��ت دارم در راه خدا به ش��هادت 
برس��م. نه اينكه در بس��تر م��رگ بميرم. 
مي خواهم مثل مواليم امام حسين)ع( در 

ميدان نبرد شهيد شوم.« 
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  رزمندهدفاعمقدس
نورخ��دا متول��د اول ش��هريورماه 1349 در 
خرم آباد بود. مردي از خطه لرستان كه در 18 
سالگي به جبهه هاي جنگ رفت و در عمليات 
مرصاد شركت كرد. نور خدا در اين عمليات كه 
آخرين عمليات دفاع مقدس به شمار مي رود، 
تا پاي شهادت پيش رفت اما مقدر بود بماند و 

در جبهه اي ديگر آسماني شود. 
كبري حافظي همسر شهيد در اين خصوص 
به »جوان« مي گويد:»آقا سيد سابقه حضور 
در دفاع مقدس را داشت و در عمليات مرصاد 
به عنوان بس��يجي ش��ركت كرده بود. برايم 
كه از خاطراتش تعريف مي ك��رد مي گفت از 
قافله ش��هدا جامانده ام. همس��رم دوبار براي 
رفتن به جبهه اق��دام كرد كه پدرش ممانعت 
مي كند. حت��ي يك ب��ار او را از ميني بوس به 
خان��ه برمي گردانند. بار س��وم زير صندلي ها 
پنهان مي شود و براي عمليات مرصاد به جبهه 
مي رود. خودش مي گفت چون دوره اي نديده 
بودم به من پيشنهاد دادند سقا شوم. مسيري 
طوالني مي رفتم و آب مي آوردم. مي گفت دو 
بار مسير را براي آوردن آب طي كردم ولي بار 
سوم به فرمانده گفتم خسته شدم، كمي به من 
اس��تراحت بده نيروي ديگري برود و بعد من 
دوباره مي روم. مي گفت نيروي بعدي كه جاي 
او آمد 200 متر بيشتر دور نشده بود كه تركش 
خمپاره  خورد و شهيد ش��د. نور خدا هميشه 

مي گفت من بايد جاي او شهيد مي شدم.«
  20سالبعد

نكته عجيبي در زندگي نورخدا وجود دارد كه 
جالب توجه است. او كه سال 67 به جبهه رفته 
بود، 20 س��ال بعد در درگيري با اشرار ريگي 
به كما مي ر ود و 10 س��ال بعد نيز به شهادت 
مي رسد. اين سه دهه در زندگي نور خدا معاني 
زيادي دارند. دو دهه اش را به زندگي پرداخت 
و دهه بعدش را به آس��مان دوخت. سيد 10 

سال شهيد زنده كشورمان بود. 
نور خدا بعد از اتمام جنگ، به خدمت سربازي 
مي رود و پ��س از آن به خاط��ر  عالقه اي كه 
به امور نظامي داش��ت، جذب دانشگاه علوم 
انتظامي مي شود. به عضويت پليس درمي آيد 
و مدتي در تهران ب��ه انجام وظيفه مي پردازد. 
همسرش از اولين هاي زندگي شان به »جوان« 
مي گويد: »ازدواج كه كرديم منزلمان تهران 
بود. همس��ايه ها خيلي به خان��واده ما عالقه 
داش��تند. طوري ش��ده بود كه به كوچه مان 
كوچه آقا سيد مي گفتند. من معلم بودم و اصاًل 
از شغل نظامي خوش��م نمي آمد اما انگار خدا 
آقا سيد را به خانه ما فرس��تاده بود. ما خيلي 
سنتي ازدواج كرديم. من تا شب خواستگاري 

همس��رم را نديده بودم و وقتي ب��راي اولين 
بار ايشان را ديدم احس��اس كردم از كودكي 
همديگر را مي شناس��يم. به چه��ره اش نگاه 
مي كردم و مي گفتم چقدر قيافه اش آشناست. 
در صورتش معصومي��ت، مظلوميت و پاكي 
ديدم. نمي خواهم شعار بدهم ولي دوستان آقا 
سيد مي دانند چه مي گويم. هر چيزي كه نياز 
بود در صورت يك مرِد زندگي ببينيد را من در 

صورت آقا سيد ديدم.«
  اعزامبهزاهدان

ش��هيد موس��وي بعد از چندي به زادگاهش 
خرم آب��اد برمي گردد تا خدمت��ش در نيروي 
انتظامي را آنجا ادامه دهد. س��پس مأموريت 
مي گيرد تا به زاهدان ب��رود. آنجا فرماندهي 
يگان تكاوري به عهده سيد گذاشته شده بود. 
مأموريت دو ساله بود. سيد يك سال و هفت 
ماهش را با س��ربلندي طي مي كن��د و بعد... 
همسرش مي گويد:» آقا سيد در يگان تكاوري 
زاهدان فرمانده بود و به الر منتقل شد. وقتي 
به مرخصي آمد با روزهايي كه ريگي 11 نفر را 
در جاده ميرجاوه شهيد كرد، مصادف شده بود. 
آن زمان دوستانش در كرمان فكر مي كردند آقا 
سيد به ميرجاوه منتقل شده كه تا مي شنوند 
بچه هاي ميرجاوه در درگيري با گروهك ريگي 
شهيد شده اند، پشت سر هم به همسرم زنگ 
مي زدند و حالش را مي پرسيدند. از همان زمان 
دلشوره به جانم افتاده بود كه مبادا ما هم سيد 

را از دست بدهيم.« 
  14بهمنماه1387

آخرين ديدار س��يد نورخدا و خانواده اش در 
14 بهمن ماه 1387 رقم مي خ��ورد. در اين 
روز سيد به محل خدمتش در شهرستان الر 
كه 45 كيلومتري زاهدان قرار داشت، مي رود. 
الر آخرين نقطه مرزي ايران و پاكستان است. 
در هم��ان روزها ه��م كه س��يد در يك صبح 
س��رد بهمن ماهي با خانواده اش خداحافظي 
كرده و به الر مي رود، خبر مي رسد يك گروه 
از اش��رار به منطقه آمده اند. همان شب قرار 
بود س��يد نورخدا به مرخصي ب��رود اما وقتي 
متوجه عمليات مي شود، قرار مرخصي را لغو 
مي كند تا در عمليات شركت كند. همسرش 
مي گويد او بايد 14 اس��فند كه 30 روزش پر 
ش��ده بود به خانه برمي گش��ت اما داوطلبانه 
در منطقه مي ماند تا اينكه به 17 اس��فندماه 

1387 مي رسد. 
همرزمانش تعريف مي كنن��د:»روز عمليات 

قرار بود س��توان محمدي هم��راه گروه عمل 
كننده برود اما محمدي نبود و سيد بدون آنكه 
درخواست نيروي جايگزين كند، خودش به 
عنوان جانشين يگان تكاوري داوطلب عمليات 
مي شود. هنگام عمليات وقتي فرمانده متوجه 
حضور سيد مي شود، مي پرس��د تو اينجا چه 
كار مي كني؟ سيد هم در جواب مي گويد اگر 
مي گفتم ج��اي محمدي خالي ش��ده، اجازه 
نمي داديد در اين پس��ت ق��رار بگيرم. كمي 
بعد درگيري در محلي به نام پل شكسته رخ 
مي دهد. س��يد  حين عمليات خشاب خالي 
مي كند. فرمانده كنارش ب��ود و كمي كه از او 
فاصله گرفت، گلوله اي دو زمانه به س��ر سيد 

برخورد مي كند...« 
گلوله اي كه به س��ر س��يد نورخ��دا برخورد 
مي كند، دو زمان��ه بود،يعني يك ب��ار هنگام 
شليك و بار ديگر وقتي به هدف اصابت مي كند 
منفجر مي شود. با جراحتي كه سيد برمي دارد، 
برخي گمان مي كنند شهيد شده است ولي او 
هنوز نبض داش��ت و امدادگ��ر چفيه اي دور 
س��رش مي پيچد. س��پس پيكر نيمه جانش 
را 85 كيلومت��ر از كوه ه��اي الر ت��ا زاهدان 
مي آورن��د و به بيمارس��تان خاتم االنبيا)ص( 
زاهدان مي رس��انند. همرزمان��ش مي گويند 
در بيمارس��تان دكتر مي گويد عمل آقا سيد 
بي فايده اس��ت اما م��ا اعت��راض مي كنيم و 
مي گوييم هركاري از دستتان برمي آيد برايش 
انجام دهيد. دكتر هم با اصرار ما مي پذيرد سيد 

را عمل كند. 
سيد نور خدا يك ماه در آي سي يو بيمارستان 

با ضريب هوشي دو،س��ه مي ماند كه اين عدد 
يعني صفر. يك روز كه ضريب هوشي اش روي 
پنج مي آيد س��ردار رادان دستور مي دهد او با 
اورژانس هوايي به بيمارس��تان وليعصر)عج( 
تهران منتقل كنند. دوماه آنج��ا در كما بود. 
حتي روزهايي مي خواس��تند دس��تگاه ها را 
قطع كنند. احتمال مننژيت مي دادند، سرش 
عفونت مي كرد اما خدا خواسته بود كه بماند. 

10سالدركما
بعد از مجروحيت، دوران 10 س��اله جانبازي 
صددرصد سيد شروع مي ش��ود. قهرمان اين 
بخش از زندگي او كسي نبود جز كبري حافظي 
همسرش كه با دو فرزند هفت و سه ساله سعي 
مي كند سيد را در همان ش��رايط كما حفظ 
كند. در حالي كه پزش��كان مي گفتند س��يد 
هشت ماه تا يك سال بيشتر زنده نخواهد ماند 
همسر شهيد مي گويد:»در بيمارستان گفتند 
اگر اينجا بماند احتمال دارد عفونت بگيرد و به 
شهادت برسد. براي همين بهتر است از او در 

منزل نگهداري كنيد. هرچند  مي گفتند شايد 
چند ماه نهايتا تا ً يك س��ال بيشتر زنده نماند 
اما من تصميم گرفتم به نحو احسن از همسرم 

مراقبت كنم. راهي 10 ساله آغاز شده بود.« 
با ف��داكاري كب��ري حافظ��ي و دو فرزندش 
زهرا و محمد، سيد نورخدا در تمام مدت 10 
س��اله اي كه حياتي نباتي داشت، حتي زخم 
بس��تر نمي گيرد و آنها به خوبي از عزيزشان 
مراقبت مي كنند. طي اين م��دت ديدارهاي 
بسياري از س��وي مردم و مسئوالن با خانواده 
شهيد صورت مي گيرد. حتي يك بار كه دختر 
شهيد براي ش��ركت در جشنواره اي به تهران 
مي آيد، با هماهنگي كه از طرف بنياد شهيد 
ص��ورت مي گيرد، حض��رت آقا ب��دون نوبت 
قبلي درخواس��ت مالقات آنها را مي پذيرد و 
در اين مالقات قرآني به خانواده ش��هيد اهدا 
مي كنند. بعدها ني��ز تقديرنامه براي خانواده 

شهيد مي فرستند. 
  فرزندایران

شب رحلت پيامبر اسالم و شهادت امام حسن 
مجتبي)ع( لحظه عزيزي بود كه سيد نور خدا 
موسوي براي ش��هادت انتخاب كرد. او كه از 
چند روز قبل ش��هادتش دچار حالت بحراني 
شده بود، عاقبت چشم از جهان فرو فروبست 
تا خبر شهادتش به سرعت در فضاي مجازي 
منتش��ر ش��ود. روز بعد نيز در حالي كه ايران 
اسالمي در غم شهادت امام رضا)ع( عزادار بود، 
پيكر مطهر نورخدا روي دوش مردم قدرشناس 
لرس��تان قرار گرفت تا در معيت آنها به گلزار 
شهداي خرم آباد منتقل ش��ود، در حالي كه 
سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي حامل 
پيام شفاهي مقام معظم رهبري به مناسبت 
ش��هادت نورخدا ب��ود. رهبري در پيامش��ان 
فرموده بودند:»در مراسم كه شركت كرديد، 
سالم ما را به مردم لرس��تان و خانواده  شهيد 
برسانيد و از قول ما شهادت ايشان را تبريك و 

تسليت بگوييد.«
همسر شهيد كه س��ال ها پا به پاي نور خدا با 
جانبازي خاص او جنگي��ده و مقاومت كرده 
بود، در مراسم تشييع پيكر همسرش سخنان 
جالبي مي گويد ك��ه نش��ان از روحيه باالي 
اين ش��يرزن ايراني دارد. وي بي��ان مي كند: 
»من امروز افتخار مي كنم كه همسر نور خدا 
هستم و س��رم را باال مي گيرم، گريه نمي كنم 
چون ديروز صحبت هاي حضرت زينب)س( 
را مي خواندم كه وقتي همه عزيزانش ش��هيد 
شدند در صحبتش اصاًل اثري از اندوه و غصه 
نبود چون نمي خواست دشمنانش شاد شوند. 
شما مردم امروز به جاي من گريه كرديد. من 
امروز فقط مي خواهم بگويم  اي خداي بزرگ 
امانتي را كه به من سپرده بودي 10 سال آنچه 
در توان داشتم براي پرستاري از او گذاشتم و 
امروز كه خواسته تو بازگشتن به سويت است، 
پيكري را كه با جان و دل از آن مراقبت كردم به 
خواسته تو به خاك مي سپارم. اي امام حسين 
)ع( اين قرباني را از ما بپذير. اي امام حسين)ع( 
س��يد نور خدا متعلق به من نيست، سيد نور 
خدا فرزند عزيز تمام ملت ايران است. اي امام 
حس��ين)ع( اين قرباني عزيز را از ملت ايران 
بپذير. اي صاحب زمان)عج( ت��و مي داني كه 
همسرم براي من از جانم عزيزتر بود ببين براي 
ياري تو زينب وار آماده ايم. ببين كه در راه تو، 
نه فقط آماده جان دادن  هس��تيم بلكه براي 
ياري  شما عزيزتر از جانمان را مي دهيم پس تو 
اين قرباني را از ما بپذير. رهبرم براي مراقبت از 
سرباز تو همه وجودم را به كار گرفتم و حاال نور 

خدا به خدا تعلق گرفته است...« 
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