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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با همرزم سردار شهيد ميرزا محمد ُسلگي كه 14 فروردين ماه به همرزمان شهيدش پيوست

شهید  ُسلگی هرچه گذشت تواضعش بیشتر شد

  غالمحسين بهبودي
پس از ش�هادت حاج قاسم س�ليماني، موج عظيمي 
در ميان ملت هاي مس�لمان و آزادي خ�واه جهان به 
راه افتاد. بخش�ي از اين واكنش ها در قالب تش�ييع 
پيكر كم نظير او و ش�هيد ابومه�دي المهندس نمود 
يافت، اما بزرگي ش�خصيت حاج قاس�م آنقدر جاي 
تأمل دارد كه از اين پس بايد شاهد خلق آثار بسياري 
در خصوص او باش�يم. آث�اري در قالب كت�اب، فيلم، 
فيلمنامه، مس�تند و... ك�ه به مرور زواياي بيش�تري 
از زندگي اين مرد بزرگ را روش�ن خواهند س�اخت. 
اخيراً كه كتاب »پرواز بغداد- بهش�ت« به قلم محمد 
جان نثار منتش�ر ش�ده اس�ت، ما را برآن داشت تا با 
نويسنده اين كتاب گفت وگوي كوتاهي انجام دهيم. 

    
چطور شد به نويسندگي در حوزه شهدا و دفاع 

مقدس پرداختيد؟
 سال 1384 در حال گذراندن دوران دانشجويي در پادگان 
غدير اصفهان بودم كه ديدم دو تن از دوستانم كتاب هاي 
دفاع مقدس در دست دارند و با شوق و عالقه، خودشان را 
آماده مي كنند تا در راهيان نور به  عنوان راوي شركت كنند. 
همين مسئله جرقه اي در ذهنم ايجاد كرد تا من هم از قافله 
عقب نمانم و بتوانم قدمي هرچند كوچك در زمينه اشاعه و 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بردارم. بنابراين در اولين دوره 
آموزش راويان ثبت نام كردم و موفق شدم در ايام عيد نوروز 
سال 1385 روايتگري كنم. هر س��ال ايام نوروز رهسپار 
جنوب مي شدم تا اينكه با راهنمايي يكي از دوستانم دست 

به قلم شدم و در مورد رش��ادت هاي رزمندگان تيپ 44 
حضرت قمربني هاشم )ع( خاطراتي را به نگارش درآوردم. 
كمي بعد با عنايت شهدا و دعاي مادرم موفق شدم در سال 
1393 اولين كتاب خود را در زمينه س��يره عملي شهدا 
بنويسم كه اين كتاب در همايش پاسداران اهل قلم سال 

1395 در حوزه جنگ نرم حائز رتبه سوم شد. 
در كل چند كتاب منتشر كرده ايد؟

غير از كتاب پ��رواز بغداد- بهش��ت، تقريب��اً 15 عنوان 

كتاب منتشر كرده ام. نواي عرشيان؛ زندگينامه شهداي 
مداح اس��تان چهارمحال و بختياري، خادمان عرش��ي؛ 
زندگينامه شهداي كارمند استان چهارمحال و بختياري، 
جانباز خدا؛ مروري بر زندگي و خاطرات سرلشكر شهيد 
احمد س��وداگر، تب مجنون؛ كارنامه عملياتي تيپ 44 
قمربني هاش��م )ع( در عمليات خيبر، مهراب؛ خاطرات 
رزمن��دگان طاقانك )جلد دوم( در حال نگارش، عش��ق 
رؤيايي؛ تاريخ درخشان بدعهدي  ها، مداخالت و جنايات 

امري��كا در ايران و جه��ان )جلد دوم( در ح��ال نگارش، 
فصل شيدايي؛ هنر عش��ق ورزي، آواي سرخ؛ زندگينامه 
و خاطرات س��رداران مداح شهيد اس��تان چهارمحال و 

بختياري و... از جمله اين كتاب ها هستند. 
فكرش را مي كردي�د يك روز كت�اب خاطرات 
ش�هيد س�ليماني را بنويس�يد؟ هدف شما از 
نوش�تن اين كتاب چه بود و خاطرات آن چطور 

جمع آوري شده است؟

راستش را بخواهيد هرگز به ذهنم خطور نمي كرد روزي 
حاج قاسم سليماني در بين ما نباش��د و من در وصف او 
كتابي بنويسم. هرگاه يكي از فرزندان انقالب و دوستان 
و همرزمان حاج قاس��م، بانگ رحيل س��ر مي داد و پرواز 
مي كرد، اين حاج قاسم بود كه در تب عشق و دوري يارانش 
مي سوخت، آن گاه كه حاج احمد كاظمي همرزم و دوست 
ديرينه اش در سانحه هوايي بال گشود و به معبود خويش 
رسيد، در غم فراقش اشك باران بود و از خدا مي خواست 
او نيز بال پرواز بگش��ايد. يا وقتي بادپا، حاج حيدر و حاج 
عمار نيز در جبهه مقاومت آسماني شدند، بيش از پيش 
بي قراري مي كرد و به هركس مي رس��يد به مادر شهيد و 
به فرزند شهيد، تنها تمناي او آرزوي شهادت بود. عاقبت 
خدا آرزويش را محقق كرد و حاجي ما هم آس��ماني شد. 
اين كتاب برگرفته از يادداشت هاي دوستانش تهيه شده 
است. هرچند دسترسي به همرزمانش برايم بسي مشكل 
بود، ولي با تَورقي در خاطرات��ي كه از آنها به يادگار مانده 
بود، توانستم س��طوري را تا خردادماه 1361 و خاطرات 
گرانبهايش را در اين جلد به نگارش دربياورم تا به حول 
و قوه الهي در مجلدهاي ديگر به زندگي سراسر اخالص، 
پرنور، پرخير و بركتش بپردازم. هدف از نگارش اين كتاب 
هم اداي دين به مقام ش��امخ اين شهيد بزرگوار و معرفي 
سيره و مكتب اين ش��هيد واالمقام به مردم و به  خصوص 

جوانان و نوجوانان براي الگوگيري از ايشان است. 
خود شما چه تعريفي از شخصيت كتابتان يعني 

حاج قاسم سليماني داريد؟
خيلي  ها بودنشان با داشته هايش��ان معنا مي يابد. هويت 

آنها در مناسباتش��ان ش��كل مي گيرد و تعريف مي شود. 
بدون داش��تن ثروت، قدرت و ش��هرت محملي ندارند، 
اما بعضي  ها بودنش��ان خود ارزش است؛ حاج قاسم يكي 
از اينها بود. ب��ا ب��ودن او و ديدن تصاوي��رش ياد خطبه 
اميرالمؤمنين علي)ع( در مورد متقين مي افتاديم كه در 
چهره او نيز ُمشعشع بود و به همگان راه را نشان مي داد. 
به همين خاطر اس��ت كه حاال با نبودش احساس غربت 
مي كنيم و سينه هايمان مجروح است و ماالمال از درد و 
غصه و غم فراق. آري حاج قاسم يك فرد نيست يك مكتب 
است كه براي ش��ناخت او بايد دهها فيلم و صدها كتاب 
نوشت. حاج قاسم نماد مكتب امام بزرگوار ماست كه تمام 
زيبايي ها و خوبي ها در او تبلور داشت و يك معلم اخالق 

براي همگان بود. 
بخش��ي از كتاب مربوط به توصيه هاي شهيد حاج قاسم 

سليماني: 
•مهدي جان! تمام كساني كه به كمالي رسيدند خصوصاً 
كماالت معنوي كه خود منشأ و پايه دنيوي هم مي تواند 
باشد، منش��أ همه آنها سحر است. س��حر را درياب. نماز 
شب در سن ش��ما تأثيري ش��گرف دارد. اگر چند بار آن 
را با رغبت تجربه كردي، لذت آن موجب مي ش��ود به آن 

تمسك يابي. 
•زيربناي تمام بدي ها و زشتي ها دروغ است. 

•احترام و خض��وع در مقابل بزرگ تره��ا خصوصاً پدر و 
مادر؛ به خودت عادت بده بدون شرم دست پدر و مادرت 
را ببوس��ي، هم آنها را ش��اد مي كني و هم اث��ر وضعي بر 

خودت دارد. 

گفت وگوي »جوان« با نويسنده كتاب پرواز بغداد- بهشت مروري بر خاطرات حاج قاسم سليماني

وجود حاج قاسم عين ارزش بود

آشنايي شما با شهيد س�لگي از چه زماني آغاز 
شد؟

آش��نايي ما به س��ال 59 و قبل از ش��روع رسمي جنگ 
تحميلي برمي گردد. آن زمان عراق سعي مي كرد مناطق 
مرزي را ناامن كند. هم خود بعثي ها و هم منافقيني كه از 
طرف او تغذيه مي شدند، مرتب به پاسگاه ها ضربه مي زدند 
و سالح به شهرها و روستاهاي مرزي وارد مي كردند. يك 
جنگ مخفي در منطقه جريان داشت و ما هم براي مقابله 
با دشمن مدت ها پيش از شروع دفاع مقدس، در مناطق 
مرزي مثل قصر شيرين مستقر شده بوديم. همانجا براي 
اولين بار شهيد ميرزا محمد سلگي را ديدم. ايشان از اولين 
پاسدارهاي اس��تان همدان بود و در تشكيل سپاه نهاوند 
نقش محوري داشت. هميش��ه پاي كار بود و در منطقه 
قصرشيرين هم شجاعت و اخالصش باعث شد خيلي زود 
شناخته شود. اصاًل ترس در وجود اين مرد نبود. شجاعت 
مثال زدن��ي در كنار خصوصيات بارز اخالقي، س��لگي را 
يك رزمنده منحصربه فرد مي ك��رد كه خيلي زود در دل 
رزمنده ها جا باز كرد و هر كس او را مي ش��ناخت، شيفته 

اخالق و مرامش مي شد. 
پس شهيد سلگي از پيشكسوتان سپاه بودند؟

نه تنها پيشكسوت سپاه كه در فعاليت هاي انقالبي هم يد 
طواليي داشت. آن زمان در نهاوند همه او را به انقالبي گري 
و واليتمداري مي شناختند. از ساماندهي تظاهرات گرفته 
تا هدايت جوان ها و مردم و )بعد از پيرزوي انقالب( تشكيل 
سپاه و مس��ائلي از اين دست، اس��م ميرزا محمد سلگي 

درخشندگي خاصي داشت. 
در كتاب »آب هرگ�ز نمي ميرد« كه به خاطرات 
شهيد س�لگي مي پردازد، از ايش�ان به عنوان 
فرمان�ده گ�ردان حض�رت ابوالفض�ل)ع( ياد 
مي ش�ود، ايش�ان چه زماني به فرماندهي اين 

گردان رسيد؟
وقتي قرار شد تيپ انصارالحس��ين)ع( تشكيل شود پنج 
گردان براي اين تيپ در نظر گرفته شد. هر گرداني را هم 
يك شهر يا يك منطقه از استان تأمين مي كرد. شهرهاي 
مالير، اسدآباد، نهاوند، تويس��ركان و همدان، شهرهايي 
بودند كه بايد اين گردان ها را تأمين مي كردند. هر گرداني 

هم يك ش��ماره داش��ت. مثاًل گردان 155 حضرت علي 
اصغر)ع( مربوط به همدان مي شد كه بنده فرماندهي اش 
را برعهده گرفتم. گردان 152 حضرت ابوالفضل)ع( هم 
مربوط به نهاوند مي ش��د كه شهيد سلگي فرماندهي اش 
را برعهده گرفت. ايشان تا سال 66 در همين سمت بود. 
البته  ايرادي به كتاب »آب هرگز نمي ميرد« وارد است كه 
در اين كتاب سمت شهيد سلگي منحصراً فرمانده گردان 
ذكر شده است، در حالي كه به جهت تجربه و توانايي هايي 
كه سلگي داشت، هر وقت عملياتي انجام مي شد، او را با 
حفظ سمت، مسئول محور عملياتي مي كردند. مسئول 
محور، گردان هاي حاضر در محور را مديريت و فرماندهي 
مي كرد، لذا در هر منطقه اي كه سلگي و گردانش حضور 
داشتند، فرماندهان براي آن محور مسئول مجزا تعيين 

نمي كردند و از او مي خواستند مسئول محور شود. 
س�ال 66 چه اتفاقي افتاد كه ش�هيد سلگي از 

فرماندهي گردان كنار رفت؟
س��ال 66 در عمليات نصر4 هر دو پاي ميرزا محمد قطع 
شد. چون فرماندهي يك گردان خط شكن نياز به تحرك 
زياد داش��ت، ديگر امكان حضور ايشان به عنوان فرمانده 
گردان ميس��ر نبود. به همين خاطر فرمانده لش��كر از او 
خواس��ت فرماندهي ستاد لش��كر را برعهده گيرد. شايد 
هر كس ديگري جاي س��لگي بود، بعد از قطع شدن هر 
دو پايش و با توجه به مجروحيت هاي بسياري كه از قبل 
داشت، جبهه ها را ترك مي كرد، ولي او همچنان پاي كار 
ايستاد و در مناطق عملياتي، ستاد لشكر را مديريت كرد. 
يكي از تعاريفي كه حضرت آقا در خصوص شهيد 
سلگي داشتند اين بود كه نيروهاي ايشان او را 
دوست داشتند. علت محبوبيت شهيد سلگي 

بين نيروهايش چه بود؟
اين سؤال شما پيش از آنكه شنيدني باشد، ديدني است. 
يعني بايد خودتان مي ديديد تا بهتر درك مي كرديد. ميرزا 
محمد اگر از نيروهايش چيزي مي خواست، خودش اولين 
نفر همان كار را انجام مي داد. نمي گفت برويد و فالن كار 
را بكنيد، خودش پيشقدم مي شد، مي رفت و بعد از نيروها 
مي خواس��ت دنبالش بيايند. اخالص، توجه به نيروها و 
به نوعي فدا كردن خودش ب��راي نيروها، از خصوصيات 

بارزي بود كه باعث مي ش��د همه رزمنده ه��ا او را با دل و 
جان دوست داشته باش��ند. اصاًل به اين فكر كرده ايد كه 
آدمي به توانايي هاي شهيد س��لگي چرا چند سال تمام 
در حد فرمانده گردان ماند؟ پاسخ اين است كه هيچ وقت 
فرمانده لشكر نتوانست س��لگي را از بچه هاي نهاوند جدا 
كند. آنقدر او را دوست داش��تند كه اگر ميرزا محمد را از 
رأس گردان 152 برمي داشتند، امكان داشت هيچ كسي 
را نتوانند جايگزين او كنند.  شايد هم به اين دليل بود كه 
شالوده رزمنده هاي اين شهر از هم مي پاشيد. سلگي مثل 
يك نخ تسبيح بود كه همه رزمنده هاي گردانش به واسطه 

او گردهم جمع شده بودند. 
شهيد سلگي خصوصيات زمان جنگش را بعد از 

دفاع مقدس هم حفظ كرده بود؟
مي توانم بگويم بعد از جنگ، افتاده تر هم شده بود. شهيد 
سلگي آنقدر مردمدار بود كه وقتي به نهاوند مي رفت، پير 
و جوان براي ديدنش مي آمدند. هر چقدر احترامش بيشتر 
مي ش��د، تواضعش هم بيشتر مي ش��د و بيشتر احساس 
مسئوليت مي كرد. خصوصاً وقتي حضرت آقا آن عنايت 
ويژه را به شهيد سلگي داشتند. من شاهد بودم كه اغلب 
مواقع سر نماز گريه مي كرد. مي پرسيدم چرا اينطور گريه 
مي كني؟ مي گفت من خود را بده��كار انقالب و جبهه و 
جنگ مي دانم. آن وقت چرا بايد آقا چنين عنايتي به من 
داشته باشند؟ يا چرا بايد مردم اينطور به من توجه داشته 

باشند، در حالي كه من بدهكار اين مردم هستم. 

گويا شهيد س�لگي توجه زيادي هم به مردم و 
قشر مستضعف داشتند؟

زندگي اش را وقف م��ردم و بچه هاي ارزش��ي كرده بود. 
در اين سن و س��ال و با آن همه س��ابقه و كسوت، وقتي 
به ش��هادت رس��يد حتي يك خانه از خودش نداشت. تا 
آخرين روزهاي حياتش در خانه سازماني زندگي مي كرد. 
نزديكانش مي دانند كه س��لگي بيشتر حقوقش را صرف 
افراد نيازمند مي كرد. حساس��يت فوق الع��اده اي هم به 
بيت المال داشت و اگر مي خواست چيزي به كسي بدهد، 
از خودش مايه مي گذاشت. كار همه را راه مي انداخت جز 
خانواده خودش! براي هر كسي كه گرفتاري داشت، نامه 
مي زد و پيگير مي ش��د جز بچه هاي خودش! حتي براي 
بچه هاي من هم پيشقدم شد، اما هيچ وقت براي بچه هاي 
خودش كاري نك��رد. اينطور بود كه مردم ه��م از ته دل 
دوستش داشتند خصوصاً وقتي به نهاوند مي رفت، همه به 

استقبالش مي آمدند. 
از دوران جنگ ايشان چه خاطراتي داريد؟

بسياري از فعاليت هاي شهيد سلگي در زمان دفاع مقدس 
مغفول مانده اس��ت. يك موردش در عملي��ات والفجر5 
اس��ت. اين عمليات قرار بود قبل از عمليات خيبر انجام 
شود تا دشمن نتواند روي جبهه جنوب و منطقه عملياتي 
خيبر تمركز كند. غير از تيپ انصارالحسين، تيپ هاي نبي 
اكرم و علي بن ابيطالب ه��م در منطقه عملياتي بودند. از 
تيپ ما قرار شد شهيد سلگي و گردانش خط شكن باشند. 
در اين عملي��ات ميرزا محمد هم��راه نيروهاي اطالعات 
عمليات تي��پ و افرادي مثل ش��هيد چيت س��ازيان كه 
مس��ئول اطالعات عمليات بود، راه نفوذي را شناس��ايي 
كرده بودند كه به عمق مواضع دش��من مي رفت. ش��ب 
عمليات سلگي و گردانش از همين راهكار تا عمق مواضع 
دشمن نفوذ مي كنند. آنها به حدي پيش مي روند كه به 
جاده اصلي پشت خطوط دشمن مي رسند، اما در همين 
لحظه يك ماشين عراقي به آنها نزديك مي شود و سلگي 
از نيروهايش مي خواهد كنار جاده دراز بكشند. اتومبيل 
كه نيروهاي عراقي درونش بودند مي آيد و آنها را مي بيند 
و عبور مي كند. سلگي با شهيد همداني تماس مي گيرد و 
ماجرا را تعريف مي كند. در آن لحظه يك ساعت و نيم به 

شروع عمليات مانده بود و اگر گردان حضرت ابوالفضل)ع( 
بيشتر صبر مي كرد، امكان داشت همه آنها قتل عام شوند. 
ش��هيد همداني با تدبير خودش مي گوي��د همين االن 
عمليات را شروع كنيد. در اين حين كه سلگي و گردانش 
عمليات را ش��روع مي كنند، از قرارگاه با شهيد همداني 
تماس مي گيرند كه چرا اين كار را كرديد؟ او هم شرايط 
را توضيح مي دهد. خالصه سلگي و گردانش از پشت سر 
به دشمن حمله مي كنند و با ابتكاري كه در نفوذ به عقبه 
دشمن داشتند، عراقي ها را غافلگير مي كنند و در مرحله 
اول بدون اينكه يك نفر از نيروهاي ما به ش��هادت برسد، 

مواضع دشمن فتح مي شود. 
روايتي از ايستادگي بچه هاي همدان در عمليات 
والفجر8 شنيده ام كه گويا شهيد سلگي هم در 

اين ماجرا نقش داشتند. 
اين ماجرا مربوط به حفظ جاده فاو- ام القصر مي ش��ود. 
شهيد سلگي هميشه سعي مي كرد س��خت ترين كارها 
را برعهده بگيرد. در والفجر8 هم او و گردانش روي جاده 
فاو- ام القصر مس��تقر ش��دند و در برابر پاتك هاي شديد 
دشمن ايس��تادگي كردند. آنها در اين ماجرا حدود 200 
تانك دشمن را منهدم كرده بودند. كاري كردند كارستان 
كه اگر دشمن مي توانست اين جاده را پس بگيرد، چه بسا 
همه دستاوردهاي عمليات از بين مي رفت. به همين دليل 
است كه سردار محسن رضايي بعدها از اين ماجرا به عنوان 

حفظ تنگه احد ياد كرد. 
بيش�تر دوس�ت داريم از ديده ه�اي خودتان 
بگوييد، خود ش�ما چه خاطره بكري از ش�هيد 

سلگي در دوران دفاع مقدس داريد؟
در عمليات مرصاد، س��لگي مسئول ستاد لشكر شده بود. 
آن زمان مقر لشكر به تازگي از جنوب به غرب منتقل شده 
بود و در سه كيلومتري شرق چهار زبر، مقري احداث كرده 
بوديم. مردادماه 1367 از سوي فرمانده لشكر مأموريتي 
به ش��هيد س��لگي دادند تا گردان هاي حاضر در مقر را به 
جنوب اعزام كند. ايشان دو گردان را اعزام مي كند و چون 
اتوبوس كافي وجود نداشت، قرار مي شود سه گردان ديگر 
در حالت آماده باشند تا با تأمين وسيله نقليه، آنها هم به 
جنوب اعزام شوند. روز اول مردادماه سلگي دو گردان اول 

را اعزام مي كند، اما به خواست خدا، اعزام سه گردان ديگر تا 
روز سوم مردادماه طول مي كشد. در همين لحظه منافقين 
به داخل خاك ما نفوذ مي كنند و به سرعت خودشان را به 
اسالم آباد مي رس��انند و از آنجا به طرف كرمانشاه سرازير 
مي ش��وند. حجت االس��الم ناطقي نماينده ولي فقيه در 
قرارگاه وقتي متوجه موضوع مي شود، پيش سلگي مي آيد 
و مي گويد عراقي ها تا اين حوالي پيش آمده اند. س��لگي 
اول باور نمي كند، چراكه از م��رز تا آنجا 150 كيلومتر راه 
بود. خالصه ايش��ان وقتي متوجه صحت ماجرا مي شود، 
س��ريع س��ه گردان را برمي دارد و خودش را به چهار زبر 
مي رساند. يك لودر شخصي در محل بود كه صاحبش را 
پيدا نمي كنند و چون وضعيت وخيم بود، خودشان لودر 
را برمي دارند و با تدبير سلگي، جاده را با همين لودر قطع 
و خاكريز ايج��اد مي كنند. بعد هم كه ماجراي رس��يدن 
منافقين و گير افتادنش��ان در چهار زبر پيش مي آيد. به 
جرئت مي توانم بگويم اگر سلگي و تدبيرش در آوردن آن 
سه گردان نبود، منافقين مي توانس��تند از چهار زبر عبور 
كنند و با رسيدنشان به كرمانشاه، يك فاجعه رخ مي داد. 
شهيد همداني هم در همين خصوص گفته بود نقش سلگي 
در عمليات مرصاد مغفول مانده اس��ت. م��ن در عمليات 
مرصاد از نزديك شاهد بودم كه ش��هيد سلگي به خاطر 
فعاليت جسمي و ايستادن زياد روي دو پاي مصنوعي، از هر 
دو پايش خون و چرك آمده بود با اين وجود همچنان تقال 
مي كرد. حتي يك جايي آنقدر پاهايش درد گرفته بودند 
كه از نيروهايش خواسته بود او را روي برانكارد بگذارند و 
خوابيده او را جا به جا كنند تا بتواند به جاهاي مختلف برود 

و بچه ها را فرماندهي كند. 
در خبرها آمده بود كه س�ردار سلگي به خاطر 
مصدوميت شيميايي به شهادت رسيدند. ايشان 

چه مجروحيت هايي در دفاع مقدس داشتند؟
سلگي مجموعه اي از انواع و اقسام مجروحيت هاي مختلف 
داشت. در عمليات عاشورا تركش هاي بسياري به بدنش 
اصابت كرده بود. در عمليات خيبر و سپس غرب كشور هم 
شيميايي شده بود. كل بدنش تركش داشت. تركش ها تا 
كنار قلبش پيش آمده بودند. از سوي ديگر جانباز اعصاب و 
روان هم بود و با وجود اين مشكل، هميشه سعي مي كرد با 
روي باز با ديگران برخورد كند و هيچ وقت ما عصبانيتش را 
نديديم. هميشه وقتي مشكلي پيش مي آمد و بچه ها چهره 
در هم مي كردند، من س��لگي را مثال مي زدم و مي گفتم 
او را ببينيد؛ هر دو پايش قطع اس��ت، يك دستش از كار 
افتاده و هرچند ظاهرش نش��ان نمي دهد، ولي دستش 
كارايي ندارد. بدنش پر تركش است و با مشكل شيميايي 
و اعصاب و روان، قاعدتاً اين آدم اصاًل نبايد از جايش تكان 
بخورد. ولي نه تنها خم ب��ه ابرو نمي آورد كه اين همه كار 
مي كند. س��لگي بعد از دفاع مقدس تا همين اواخر، يكي 
از فعال ترين افراد ارزش��ي در كل اس��تان همدان بود. از 
سركشي به خانواده شهدا ، جانبازان و رزمنده ها گرفته تا 
كمك به عموم مردم، مستضعفان و... هر كاري از دستش 

برمي آمد انجام مي داد. 
آخرين بار چه زماني ايشان را ديديد؟

قبل از شرايط پيش آمده و مسائل قرنطينه و اين صحبت ها 
ايش��ان را ديدم. بعد هم كه امكان ديدار حضوري وجود 
نداش��ت، در ايام عيد با هم تلفني صحب��ت مي كرديم. 
مي گفت تركش ه��ا و مجروحي��ت ش��يميايي اذيتش 
مي كنند، اما چون امكان حضور در بيمارس��تان نبود، در 
خانه اس��تراحت مي كرد. چند روز قبل از ش��هادت هم 
مجروحيت ها كار خودشان را كردند و شهيد سلگي حالش 
وخيم شد و نهايتاً به شهادت رس��يد. به جرئت مي توانم 
بگويم نبود او به لحاظ رس��يدگي هايي ك��ه به بچه هاي 
ارزش��ي و عموم مردم داش��ت، يك فقدان جبران ناپذير 
براي استان همدان بود. او خودش را وقف مردم كرده بود 
و بحق حضرت آقا خوب ايشان را شناخته بود كه چنين 

حرف هايي را در وصف او فرمود. 

   وادی کتاب

مي توانم بگويم بعد از جنگ، افتاده تر هم شده 
بود. شهيد سلگي آنقدر مردمدار بود كه وقتي 
به نهاوند مي رفت، پي�ر و جوان براي ديدنش 
مي آمدند. هر چقدر احترامش بيشتر مي شد، 
تواضعش هم بيشتر مي شد و بيشتر احساس 
مسئوليت مي كرد. خصوصًا وقتي حضرت آقا 
آن عنايت ويژه را به ش�هيد سلگي داشتند

  عليرضا محمدي
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