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به خودش سخت ميگرفت تا درد مردم را بهتر درك كند
شهید نوری ،سمت راست در دفاع مقدس
شهید نوری سمت چپ در کنار یحیی رحیم صفوی و محمد اسماعیل کوثری
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ميآورد .وقتي كه به دس��ت نميآورد ،ميفهميدم چقدر
سالم ،خوب و نجيب است و بايد قدر اين چيزها را دانست.
ي ايشان و قطع شدن دستشان براي شما
جانباز 
سخت نبود؟
خيلي سخت بود؛ اولين باري كه من وارد بيمارستان شدم،
ايشان قبلش يك نامه از طريق دوستش به من داده بود و
نامه را با دستي لرزان نوشته بود و در آن من را به صبوري
دعوت كرده بود .من متوجه اين موضوع شدم و به دوستش
گفتم ،من ميدانم اتفاقي افتاده چون خطش لرزان است.
فقط ميگفتم خدا را ش��كر كه نامه را خودش نوشته و هر
اتفاقي كه افتاده باشد ،برايم مهم نيس��ت .به بيمارستان
رفتم و ديدم ملحفه رويش كشيدهاند .كنارش رفتم و گفتم
نوري چه ش��ده ،كمر يا پايت چيزي شده؟ گفت نه ،گفتم
انگشتان دستت .گفت كمي باالتر .گفتم مچ دستت گفت
كمي باالتر .گفتم اينكه ديگر خيلي زياد است .به من گفت
دستش ديگر از استاندارد خارج شده ،بغلش كردم و با هم
گريه كرديم .به خاطر لطف خدا و آرامش��ي كه به ما داده
بود ،اش��ك ميريختيم .داشتيم ش��ناخت حقيقي را پيدا
ميكرديم و ميفهميديم كه دست و پا به درد نميخورد.
شهيد خودش از اين جانبازي ناراحت نبود؟
براي خودش اين مسائل اص ً
ال اهميت نداشت .نگران واكنش
من بود و وقتي كه ديد من چيزي نميگويم خيالش راحت
شد .گفتم خدا را شكر ميكنم چنين شوهر قوي و معتقدي
دارم .واقعاً شجاع بود .اگر عكس قطع شدن دستش را ببينيد
متوجه شجاعتش ميش��ويد .دست قطع ش��دهاش را روي
سينهاش گذاشتهاند و خودش خيلي راحت نشسته و انگار نه
انگار كه اتفاقي افتاده است .اگر آن عكس را ببينيد ،ميگوييد
آنها چه كساني بودند .اين شجاعت شهيد از خداشناسياش
ميآمد؛ شما خداشناس بشويد دارايي و نداري برايتان مطرح
نميشود.
گاهي عدد و رقمهايي درباره جانبازيهاي شهيد
نوري گفته ميشود كه اغراقآميز است .شما به
طور ش�فاف وضعيت جانبازي ايشان را توضيح
ميدهيد؟
اتفاقاً به يكي از دوستان شهيد گفتم ،مگر شما در جبهه

از زماني كه انقالب شد ما زندگينامه امام
را مرور كرديم و سعي ميكرديم هر كاري
را كه ام�ام انجام م�يداد ،انج�ام دهيم و
خيل�ي كارهايي ك�ه يك مس�لمان بايد
بكند و بلد نبودم را خوب ي�اد گرفتم .باز
شهيد نوري اين مس�ائل را بلد بود و يك
اعجوبه در مس�ائل اخالق�ي و ديني بود
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همديگر را دعا كنيم و واقعاً اين اتفاق ميافتاد و انگار كنار
هم بوديم .خواب و بيدارمان يكي شده بود و حضور يكديگر
را كنارمان احساس ميكرديم .نامههايي كه به هم ميداديم،
دلداريها و دعاهايي كه براي هم ميكرديم ،خيلي زيبا بود.
يك زندگي سخت و زيبا داشتيم .هر وقت هر كسي صحبت
ميكرد من ميگفتم ما نان عشق ميخوريم .چون آشنايان
ميگفتند چطور به اين س��ختي زندگي ميكنيد ،ولي از
زيباييهاي زندگيمان خبر نداشتند .شهيد نوري اعتقاد
داشت كسي كه مسئول ميشود ،بايد درد همه را بداند و اگر
روزي به او مراجعه كردند ،باور كنند درد مردم را ميفهمد.
خانه مستأجريمان آب گرم نداش��ت .زندگيمان را بين
عروس و دامادهاي بيبضاعت كه از دوس��تان شهيد نوري
بودند ،تقسيم كرده بوديم .خيلي از وسايلمان را بخشيديم
و چيز زيادي نداش��تيم ،ول��ي خدا ميداند ك��ه همه چيز
داشتيم .آنقدر آرامش داش��تم كه بچههايم را خوب بزرگ
كردم ،ندار بوديم و كم ميخوردي��م ،ولي زندگي برايمان
خيلي قشنگ بود و سبب ميش��د اين كمبودها به چشم
نيايد .براي هم گذشت ميكرديم ،ديگر مال دنيا را براي چه
ميخواستيم .من ميدانستم شهيد براي چه به جبهه رفته و
در چه راهي قدم گذاشته و به اين راه اعتقاد پيدا كرده بودم
و از او حمايت و مراقبت ميكردم .اجازه نميدادم كسي در
مورد زندگيمان حرفی بزند .چون ميگفتم شوهرم مسئول
است و اگر بخواهد چيزي به دست بياورد ،يك آن به دست
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دست و دلبازي و تعهداتش ردخور نداشت و همه ايشان
را به خاطر ويژگيهاي خوبی که داشتند ،ميشناختند
که همين رفتارها باعث پيش��رفتش در زندگيشد .من
قبل از ازدواج خيلي به مسائل سياس��ي و مذهبي وارد
نبودم و بعد از ازدواج با شهيد تازه متوجه خيلي مسائل
شدم .ايشان برايم كتاب ميآورد و ميخواندم و از لحاظ
اعتقادي محكمتر ميش��دم .وقتي وارد زندگي ش��دم،
برايم صحبت ميكرد؛ من هم به مرور مثل ايشانشدم.
اگر كسي حرف ميزد ،من هم حرفي براي گفتن داشتم.
رفته رفته اگر در مس��ائل اعتقادي كم و كسريداشتم،
آن هم تصحيح ش��د .خودم پا به پاي شهيد در انقالب و
مبارزات پس از انقالب همراهش��ان بودم .ش��هيد نوري
اوايل ازدواج به خاطر اعتقاداتش با ساواك دست و پنجه
نرم ميكرد و زندگي بسيار سادهاي داشتيم .بعد در زمان
انقالب اعتصابات راهآهن را برعهده گرفت .بعدها مسئول
كميته و حراست راهآهن شد و زمانی هم كه سپاه و بسيج
شكل گرفت ،وارد سپاه ش��د .هر چه كه امام ميگفت را
ادامه ميداد و پيگيري ميكرد .آخرين مسئوليتشان نيز
معاون لشكر 27بود كه در همين مسئوليت به شهادت
رسيد .گفته بود ،دوست دارد من تمام مراسمهاي پس
از شهادت را برگزار كنم .وقتي كه چنين حرفي را به من
زدند،گفتم توانايي چينن كاري را ندارم ،ولي خداوند اين
قوت و قدرت را به من عنايت كرد.

وقوع انقالب چقدر زندگيتان را دستخوش تغيير
و تحول كرد؟
از زماني كه همراه شهيد به تهران آمدم و تا زماني كه انقالب
ش��د ،با س��اواك درگير بود و بايد مراقبت ميكرد .سال 57
انقالب علني شد و سال  59هم كه جنگ اتفاق افتاد ،به خاطر
مشغلههاي شهيد نوري شايد ما سه ماه با يكديگر زندگي كرده
باشيم .آن هم زماني كه به مرخصي ميآمد يا مجروح ميشد و
بايد در خانه استراحت ميكرد،شهيد را ميديديم .زندگياش
را كامل وقف انقالب و جنگ كرده بود و ما را هم اينگونه تربيت
كرده بودند .ما با ايشان همراهي و همدلي ميكرديم .هنگامي
كه امام ميگفت بسيج مدرسه عشق و جبهه آدمساز است
واقعاً به همين شكل بود .خودم در انقالب و جنگ ساخته و
تربيت شدم .از زماني كه انقالب شد ما زندگينامه امام را مرور
كرديم و س��عي ميكرديم هر كاري كه امام انجام ميداد را
انجام دهيم و خيلي كارهايي كه يك مسلمان بايد بكند و بلد
نبودم را خوب ياد گرفتم .باز شهيد نوري اين مسائل را بلد بود
و يك اعجوبه در مسائل اخالقي و ديني بود.
با شروع دفاع مقدس نگران رفتنشان به جبهه
نبوديد؟
مگر ميش��ود نگران نبود ،ما عاشق هم شده بوديم و عشق
به معناي واقعي كلمه كه گذش��ت ،درك و فداكاري براي
هم ميشود را داشتيم .ما با هم تلهپاتي ميكرديم و به هم
گفته بوديم ساعت 9شب هر جايي هستيم به ياد هم باشيم،

خودش كارهايي ميكرد تا ما را دلگرم
كند .با همان مجروحيتش با يك دست
براي خودش دست مصنوعي ميساخت
و ب�راي بچهه�ا اس�باببازي درس�ت
ميك�رد و در كار خانه كمك ميكردند.
ميخواس�ت بگوي�د از كار نيفتادهام و
همانيام كه قب ً
ال بودم .در اين مس�ائل
خيل�ي ش�جاع ،مغ�رور و باه�وش بود
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آشنايي شما و شهيد نوري از چه طريقي و در چه
سالي اتفاق افتاد؟
آشنايي ،عقد و ازدواج ما بين سالهاي  54تا  55اتفاق افتاد.
من كالس سوم دبيرستان بودم كه ماجراي خواستگاري
ش��هيد نوري پي��ش آمد .آن زم��ان پدرم خيل��ي مراقب
رفتوآمد فرزندانش بود ،با وجود اينكه برادرم ميدانست
ش��هيد نوري از خانواده معتبري اس��ت ،پدرم براي اينكه
خودش مطمئن شود به ساري رفت و خانواده شهيد نوري
را ديد و متوجه اعتبار و اصالت خانوادهش��ان ش��د .در آن
زمان ش��هيد نوري پدرش را از دس��ت داده بود و برادرم را
مثل خانواده خودش ميديد .پدرم از آن سفر برگشت و به
برادرم گفت دوستت ميتواند براي خواستگاري بيايد .آن
زمان ايش��ان ديپلمش را گرفته بود و به دانشگاه ميرفت.
برادرم همگفت تا خواهرم ديپلم نگيرد ،پدرم اجازه ازدواج
نميدهد .خودم هم به تحصي��ل عالقهمند بودم ،در حين
همين صحبتها پ��درم به خاطر بيماري در بيمارس��تان
بستري ميشود .شهيد نوري براي ديدن پدرم به بيمارستان
ميآيد و با خانوادهام صحبت ميكند .قرار ميش��ود وقتي
پدرم خوب شد به خواستگاري بيايند ،چون پدرم هم راضي
بود پس از بهبوديشان اين اتفاق افتاد.
شما ش�هيد نوري را به لحاظ ش�خصيتي چطور
انساني ديديد؟
من خيلي به ازدواج عالقهمند نبودم چون شديدا ً به درس
عالقهداشتم و جزو شاگردان برتر كالس بودم .ايشان هم
يك دانشجو بود و يك زندگي دانشجويي داشت و چون پدر
هم نداشت ،دوست داشت به خانوادهاش كمك كند .پدرم
اين موضوع را ميدانست ،اما اعتقاد داشت مرد اگر خوب
باشد ،آينده خواهد داشت .ايشان در همان زمان دانشجويي
در راهآهن استخدام شد .من ابتدا تمايلي به ازدواج نداشتم
و اص ً
ال فكرش را نميكردم به اين زودي ازدواج كنم .بعد با
صحبتهايي كه با خانوادهام و شهيد نوري انجام دادم اين
اتفاق افتاد و هميشه خدا را بابتش شكر ميكنم.
شهيد نوري در دانش�گاه در چه رشتهاي درس
ميخواندند؟
در رش��ته راه و س��اختمان تحصيل ميك��رد ،خيلي اهل
مطالعه بود و در هر زمينهاي بينهايت آدم باس��وادي بود.
در تمام زمينهها مطالعه ميكرد و برايش فرقي نداشت اين
كتاب چه موضوعي دارد ،هر چيزي را كه فكر ميكرد براي
اطالعاتش الزم است ،ميخواند .شهيد نوري در منطقه هم
س ميخواند و امتحاناتش را ميداد .خيلي هم من را به
در 
خواندن تشويق ميكرد ،من هم سعي میكردم همواره به
گفته و وصيت ايشان عمل كنم و خودم و بچههايم مطالعه
کنیم و باسواد باشيم.
شناختتان از ش�هيد نوري در ش�روع زندگي
مشتركتان هماني بود كه تصور ميكرديد؟
ش��هيد نوري از چيزي ك��ه ميش��ناختم ،خيلي بهتر
بود؛ نوري كس��ي بود كه همه قبولش داشتند .نمازش،
روزهاش ،اعتقاداتش ،مرتب و منظم بودنش ،صداقتش،

2 3
8 5
1 6
5 2
9 4
7 8
4 7
6 9
3 1

احمد محمدتبريزي
زندگي شهيدعليرضا نوري فراز و فرودهاي زيادي
داش�ت .خيلي زود پدرش را از دس�ت داد و پس از
گذراندن خدمت سربازي و پذيرفتهشدن در رشته
مهندسي راه و س�اختمان دانش�گاه پليتكنيك،
به اس�تخدام راهآهن درآمد ،اما جنگ تحميلي بار
مسئوليتهاي شهيد نوري را زياد كرد و سبب شد
تا او حكم قائم مقام�ي وزير راه و ریاس�ت راهآهن
كشور را رد كند .قائم مقام لشكر 27محمدرسولاهلل
خطاب به فرماندهاش گفته بود ك�ه به وزير بگوييد
من علي رضا نوري س�اروي آنق�در در اين بيابانها
ميمانم تا ش�هيد ش�وم .س�رانجام اي�ن فرمانده
ش�جاع و دلير در  9بهمن  1365در جريان عمليات
كربالي 5به آرزوي قلبياش رس�يد و آسماني شد.
همس�ر ش�هيد ،منيژه عربپوريان در گفتوگو با
«جوان» گذري بر زندگي مش�تركش با شهيد دارد
و از همراه�ي و همدليش�ان در زندگ�ي ميگويد.

حضور داشتيد كه درباره اين جانبازيها اينطور صحبت
ميكنيد .درگيري ،س��ختي و جانب��ازي در جنگ بود،
ولي نه به اين شكل اغراق شده كه تعريف ميكنند .مث ً
ال
ميگويند شهيد نوري  50بار جانباز شده ،نميدانم چه
كسي اين حرف را گفته؛  50بار خيلي عدد زيادي است.
شهيد نوري بار اول خيلي شديد مجروح شد ،سوختگي،
شكستگي و تركش داش��ت ،يكبار ديگر دستش آسيب
ديد ،بار ديگر گردنش مجروح ش��د ،بار ديگر شيميايي
شد و دوباره گردنش آسيب ديد .يكي از دستهايش را
كه از دست داده بود و دس��ت چپش هم بر اثر حادثهاي
شكس��ت و هر دو دس��تش قابل كار نبود و مدتها بايد
مراقبت ميكرد .ايش��ان چندين بار جانباز شد ،ولي باز
عدد  50خيلي زياد است ،من به دوستان شهيد هم گفتم
اين كارها را نكنيد.
پرستاري از ايشان برايتان شيرين بود؟
ايش��ان نميگذاش��ت من پرس��تارياش را كنم .دست و
پايش مجروح بود ،ولي باز به م��ن نميگفت آب بده .من
ميگفتم چرا به من نميگوي��ي ،ولي باز قبول نميكرد .يا
ميگفتم بگذار در لباس پوش��يدن كمكت كنم كه باز هم
قبول نميكرد .خ��ودش كارهايي ميكرد تا م��ا را دلگرم
كند .با همان مجروحيتش با يك دست براي خودش دست
مصنوعي ميس��اخت و براي بچهها اس��باببازي درست
ميكرد و در كار خانه كمك ميكردند .ميخواست بگويد از
كار نيفتادهام و همانيام كه قب ً
ال بودم .در اين مسائل خيلي
شجاع ،مغرور و باهوش بود.
احتمال ميداديد مجروحيتهاي ايشان روزي به
شهادت ختم شود؟
هر زمان كه به خانه ميآمد يا در بيمارس��تان بس��تري
ميشد ،من ميگفتم دوست و آش��نا ميگويند در خانه
بمان و استراحت كن ،اما ايش��ان ميگفت اگر به جبهه
نروم مثل يك ماهي كه آن را از آب بگيرند و در خشكي
بيندازند ،ميشوم و از من چنين چيزي نخواهيد .وقتي
كه خداحافظي ميكرد و ميرفت ،نوراني ميش��د و من
ميدانستم اتفاقي برايش خواهد افتاد .چهرهاش شفاف
ميش��د و انگار صورتش ف��رق ميكرد .جز همس��ران و
مادران شهدا كه ميدانند من چه ميگويم ،بقيه متوجه
حرفهايم نميشوند .من براي عملياتهاي كربالي 4و
 5از بسيج مرخصي گرفتم و گفتم فكر ميكنم بايد كنار
ش��هيد نوري باش��م .بچههايم ديگر او را نميشناختند
و آنقدر بابايش��ان را نديده بودند ،خوب نميتوانستند
كلمه بابا را بگويند .گفتم اين روزهاي آخر همراه ايشان
به جنوب بروم تا بيش��تر كن��ار هم باش��يم .بچههايم را
هم با خودم برده بودم .آنجا بيمارس��تان بود ،پشتيباني
ميكردي��م و خانوادههاي��ي كه مراقبت ميخواس��تند
سرپرستيش��ان را گرفتم .آنجا مدام بمباران ميش��د و
سختيهاي خودش را داشت.
و در آخر شهادتشان در نهم بهمن در عمليات
كربالي 5اتفاق افتاد؟
هيچ وقت دلم نميخواست ،چنين اتفاقي بيفتد .چون
ميدانستم همسران ما آدمهايي هستند كه در جبهه و
پشت جبهه به درد ميخورند .ميدانستم اين افراد جزو
مخلصترين آدمها هس��تند ،ولي ب��از ميگفتم راضي
هستيم به رضاي خدا و مطيع تصميم پروردگار هستم.
آمادگي شهادت ايشان را داش��تم ،آخرين باري كه در
خانه حضور داشت دوش��نبه بود ،گفت شايد اين چايي
آخرين چايي و اين ديدار آخرين ديدارمان باش��د .اين
حرف را خيلي راحت به من گفت .من هم فقط شنونده
بودم ،چون ميدانستم روزي اين اتفاق خواهد افتاد .پس
از شهادتشان طبق گفته شهيد نوري تالش كردم تمام
كارها را خودم به عهده بگيرم و انجام دهم .ديگر ما هم
در اين راه ساخته ش��ده بوديم .من جنگ را براي رشد،
تربيت ،ساخته شدنم ميبينم .وقتي حضرت زينب(س)
ميگويد غي��ر از زيبايي چيزي نديدم ،خيليها ش��ايد
معناي اين حرف را نفهمن��د ،ولي ما ميدانيم كه مردن
زيبا قش��نگ اس��ت .مرگ در راه خدا و وطن زيباست،
صبوري و مقاومت و مراقبتش نيز زيبايي دارد.

