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کجایند برادران و پدران ما که قدم در راه نهادند و پا به پاي حق رفتند تا به 
اوج پر کشيدند؟ کجایند آنان که تالوت قرآن کردند؛ آن را نيكو آموختند 
و در آنچه واجب بود، اندیشــيدند و برپایش داشتند؟ کجایند آنان که سنّت 
را زنده نگه داشتند و بدعت را محو نمودند؟ کجایند آنان که چون به جهاد 
دعوت شــدند، اجابت کردند و به پيشواي خود اعتماد نموده و از او پيروي 

کردند؟
اگر نوریان امروز نيســت، زیان نكرده اســت تا اندوهگين شــود. او نعمت 
فراوان و پایان ناپذیر آخرت را بــه متاع اندك این جهان نفروخت و همراه 
توصيه هــاي ائمه ي اطهار )عليهم الســالم( کــه از دهان پير جمــاران، امام 
خميني)ره( بيرون مي آمد، راه پيمود. شــيوه ي نوریان و هم رزمانش همانند 
شــيوه ي علي )عليه السالم( بود که همراه یاران خود راه پيماید و راه بنماید! 



آري آنان راه را به ما نشــان دادند و به خدا ســوگند، با خدا دیدار کردند. 
خدا مزدشــان را  به تمامي بداد و پس از آزمایشــي ســخت، به سراي امن 

درآوردشان.
من و تو، زماني ضرر خواهيم کرد که توصيه هاي پيامبران و جانشينانشان را 
جّدي نگيریم و به اندرزهاي آن ها گوش جان نسپاریم؛ در تهاجم فرهنگي، 
عنان اختيار خود را از عقل بگيریم و به شــهوت بسپاریم. دقيقاً برعكِس آن 
کاري که شــهدا کردند و در دنياي پر از فســاد آن زمان، از شهوت به عقل 
پنــاه بردند و طاغوت درون و برون را ســرنگون کردند. ... بيا باهم به آن ها 

اقتدا کنيم.
                                                                                               مجيد دانا
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اشــتباه نكن. حال و هواي بيمارســتان برایت مجّسم نشــود. البته علي اکبر، 
یک بار پایش به اتاق عمل بيمارســتان هم کشــيده شــد، ولي شــاید چون 
عمل هایش کامل نبود، برگشــت خــورد تا این بار به خوبــي عمل کرده و 
گام هایــش را کامل کند. اگر بــه اتاق عمل نوریان ســري بزنيم، چه بازاِر 
گرمــي مي بينيم. در هر گوشــه ي این اتاق عمل، یک وســيله ي مجّهز قرار 
دارد. نه! بگذار بگویم یک توشــه براي ســراي دیگر گذاشــته شده است. 
در یک گوشــه ي این اتاق عمل، عشــق و عالقه به کار کردن نهفته شــده 
اســت. گوشــه ي دیگر، کمدي قرار دارد که نامش ازدواج است؛ ازدواج 
با فردي باحجاب و مســلمان. کمي آن طرف تر، یک ســاك گذاشته شده 
که داخلش وســایل جنگ و جبهه است؛ یعني هميشه آماده باش. زیپ بغل 
ساك را که باز کني، دفترچه ی مخصوص محاسبات آب رساني به روستاها 
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را مي بينــي. علي اکبــر نوریان در این اتاق عمل یــک تابلِو عبور ممنوع هم 
دارد. اســتفاده ی خصوصي از بيت المال ممنوع! نه این که روي این تابلو را 

غبار بگيرد. هميشه با عمل به آن، غبار روبي اش کرده است. 
نگاه کن! آن گوشــه، تابلِو محبّت به اهل بيت )عليهم الســالم( نصب شده 
و یــک پالك به این تابلو آویزان اســت که رویش نوشــته: نماز و فرائض 
دیني. لب طاقچه، یک جلد قرآن مجيد هم گذاشــته شــده اســت. همه ي 
این ها با یک هنر خاص کنار هم چيده شــده است. یک حياط خلوت به نام 
اوقات فراغت هم دیدم. البته برایم جالب بود که توي این اتاق عمل، اوقات 
فراغــت هم نقش داشــت. آخر، اوقات فراغت که یعنــي بيكاري! پس چه 
رابطه اي با عمل دارد؟ امّا مثل این که علي اکبر، توي حياط خلوت، کارهاي 
با ارزشــی انجام داده بود. رنگي کردن عكس امــام)ره( در قبل از انقالب؛ 
ساخت موتور جوش؛ جلسه های مذهبي و مطالعه. نور این اتاق عمل، لبخند 

شهيد نوریان بود که همه را در جبهه شاد مي کرده است.
کمي که در این اتاق گشــتم، تابلِو جهت نمایي را دیدم که ســمت خاصي 
را نشــان مي داد.گویا اگر بخواهيم موفق شــویم، باید در جهت آن حرکت 
کنيم. آري! پيشــنهاد ازدواج. وقتي به او پيشنهاد ازدواج دادند، کمي تأمّل 

کرد؛ ولي توقف نكرد. 
اتاق عمل نوریان پر شــده اســت از تابلوهاي هدایت گري که او را در مسير 
زندگــي به پيش مي برده اســت. تابلِو توقف ممنوع را در مســير خدمت به 
مــردم مي بينيــم. او هيــچ گاه در راه خدمــت بــه مردم توقــف نكرد. یک 
زباله دان گوشــه ي اتاق گذاشته شــده که دورش را خيلي محكم بسته بندي 
کرده بود و داخل آن، دلبســتگي به مال دنيا انداخته شــده بود. گویا شهيد 
نوریان دلبسته ي مال دنيا نبوده است. به راستي اگر دل بسته مي بود، سنگرساز 

بي سنگر نمي شد!
حلقه ي ازدواج، لب طاقچه ي اتاق عمل مي درخشــيد که روي آن نوشــته 
شــده بود: اعتماد به یكدیگر؛ ساده زیســتي؛ کمک به خانــم خانه با وجود 
کار در بيرون منزل؛ توجه به امور رفاهي منزل و قناعت. ســبدي گوشــه  ي 
اتاق گذاشــته شــده بود که نور خاصي از آن بيــرون مي آمد و بوي صله ی 
رحــم و ارتباط با پــدر و مادر خود و همســر مي داد. جا پاي شــهيد را در 
یک جا نمي دیدیم که روي آن مســير نوشــته شده باشد »حرام«.  یک سري 
تابلوهایي به چپ و راســت کشــيده شده بود و بر روي آن توصيه هایي مثل 
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صبر، همدلي، همرنگي، پرهيز از ریا و ...  به چشم مي خورد.
تابوتي که شهيد نوریان را در آن گذاشته بودند، روي سنگ فرشي حرکت 
مي کرد که انجام کارهاي ســخت و اطاعت از والیت، این مســير را برایش 

هموار کرده بود. ... تو هم بيا و سري به اتاق عمل بزن!
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به ســراغ تنها یادگار علي  اکبر رفتم. او خود داشــت داستان زندگي پدر را 
ورق مي زد. او این گونه با من سخن گفت:

هرکس باور نكند بابا آب داد، من باور مي کنم. داشــتم یادداشت هاي پدر 
را ورق مــي زدم. برخي ورق هاي آن با من حرف  مي  زدند. نگاهم به عكس 
پدر افتاد؛ با دوســتانش دور هم نشســته بودند. بحث آب بود و داشــتند در 
مورد روستایي از روســتاهاي گناباد براي نحوه ي آب رساني به آن تصميم 
مي گرفتند. پدرم کاغذهایش را باز کرده  بود و محاســباتش را نشان مي داد. 
او آب مصرفي 30 ســال آینده ي روســتا را با توجه به نرخ رشــد جمعيتي 
محاســبه کرده بود و داشت به دوستانش هشدار مي داد که ما در این روستا 
و ســایر روستاها طي 30 ســال آینده با کمبود آب مواجه خواهيم شد. همه 
با تعجب به محاســبات پدر نگاه مي کردند. گفتند: »آقاي نوریان! با توجه به 
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این مشــكالت، چه باید کرد؟« پدرم گفت: »البته شاید شما بحران  را جّدي 
نگيرید؛ امّا در آینده هم کاري از دست ما بر نمي آید. باید مخزن ذخيره اي 
بســازیم تا در روزهایي که مصرف آب از حد معمولي کمتر است، در آن 

ذخيره شده و مشكل حل شود«. 
شاید شهيد نوریان به الگوهاي مصرف و نحوه ي مصرف مردم، فرهنگ سازي 
براي صرفه جویي آب و شــيوه های آبياري نوین در کشاورزي، بيش از هر 
کســي اعتقاد داشت؛ چون براي آب رساني به روســتاها زحمات زیادي را  

متحّمل شده بود... .
ناگهان دیدم که چشــم در چشــم پدر انداخته ام و او با چشــم هایش با من 
حرف مي زند... . به ســراغ سایر یادداشــت هایش رفتم. نحوه ي آب رساني، 
فرمول هاي محاسبه ی ســرعت آب، حجم آب، مكان یابي منابع آب، مسير 

لوله کشي ها و... . یادداشت هاي او مرا به این باور رساند که »بابا آب داد«.
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دانشگاه، محل درس آموزي و تالش براي آزادي است و شهيد نوریان وقتي 
مي خواست به جبهه برود، بر برگي از تاریخ، این گونه نوشت: 

سوي شهر مقدس سوســنگرد مي آیم. سوسنگرد، دانشگاه عدل و جنگ و 
آزادي اســت و حقيقت در همه جایش، هر جایــي که محرابي و آبادي ای 
دارد، جاري اســت. متن درس دانشــگاهش اصول دین و جانبازي است. او 

براي آزادي جنگيد و این گونه سرود: 
 ما دليران بهر آیين و شرف جان مي دهيم 

                                         سخت کوشانيم و جان را سهل و آسان مي دهيم 
  در  ازل بستيم عهدي با خداي خویشتن 

                                        الجـــرم جــــان را به راه پـاس پيمـان مي دهيم



۲0

 آري! هــدف مبارزه، آموختن درس ایمان و پس دادن درس دین داري در 
لحظه ي شهادت براي کسب آزادي ایران اسالمي بود. 
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داشــتم فكر مي کردم منفعتم و ضرر و زیانم در چيســت؟  ماشين اداره اگر 
زیر پایم باشــد و جانم به خطر افتد، جانم را نجات دهم یا ماشين بيت المال 
را؟... این ها همه فكر اســت و خيال!  او جواب ســؤال من را داد. ... شــهيد 
نوریان را مي گویم. ماشــين جهاد در حين بازگشت به سمت خاکریز، پنچر 
شــد.  یک کيلومتر با خاکریز فاصله داشــتيم. آتش خمپــاره امان نمي داد. 
چرخ بال هاي عراقي در باالي منطقه در گردش بودند. به او گفتم ماشــين را 
بگذار و فرار کن.  جانت را نجات بده. امّا او حاضر نشــد چنين کاري کند. 
ایســتاد و ماشــين را پنچرگيري کرد و به سمت خاکریز به راه افتاد. راستي! 
آیا نمي توانست با الستيک پنچر فرارکند؟...اگر من و تو بودیم، همين کار 
را مي کردیم؛ ماشين پنچر را مي گذاشتيم و فرار را بر قرار ترجيح مي دادیم. 
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ولي او شاگرد مكتبي بود که مالک نفع و ضرر را خدا مي داند و حفظ بيت 
المال را واجب. ... و چنين است که رقص در برابر مرگ معنا مي یابد.
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تازه داماد بود و تازه تشكيل زندگي داده بود. جوان مخلص و پاك و باصفا 
و پرظرفيتي بــود. اگر من و تو جاي او بودیم، الاقل کمي دلمان مي گرفت 
و گاهي غبار غّصه روي چهره مان مي نشســت و دیگران متوجه غم و اندوه 
ما مي شــدند؛ امّا او با تمام مشكالتي که داشت، هرگز در صحنه ي جنگ، 
لبخند از لبش دور نمي شــد. با این که آنجا مســایل و شــداید زیادي پيش 

مي آمد،  نمي شد ما او را ناراحت و با روحيه اي کدر ببينيم. 
گاهي اوقــات، وقتي در دل شــب از خط برمي گشــت، رزمنده ها را بيدار 
مي کــرد و مي گفت: »حرکت کنيد! حرکت کنيد بچه ها و چایي بخورید!« 
همــه را بيــدار مي کــرد و چایي  را که درســت کــرده بود، همــه دور هم 
مي خوردیم. او از این قبيل کارهاي قشــنگ و ماندنــي، زیاد انجام مي داد. 
همين کارهایش به بچه ها روحيه مي داد. آنچه به او چنين روحيه ای بخشيده 
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بود که مي توانســت بقيه را شاد کند، باطن عميقش بود. آنچه از خوبي هاي 
او ظاهر مي شــد و نمود مي یافت، به جرئت مي توان گفت نصف آن چيزي 
بود که در باطنش وجود داشت. خيلي از کارهاي خوب او براي همه مخفي 

ماند و در ظاهرش کمي از آن ها نمود یافت. 
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گردش در زمين به منظور یافتن یار و معشــوق حقيقي و نگاه به پدیده هاي 
پيرامون، با چشــمان باز، یكي از راه هاي رسيدن به خالق است. ما گشتيم تا 
نوري بيابيم تا آن نور، ما را به سر منزل مقصود رساند. انگشت اشاره ی کسي 

به سمت شهيد بود!
داستان، این گونه آغاز شد که پدرم  گفت: »دیشب هر چه شما را صدا زدیم 
کــه بيایيد و چراغ باالي کمد اتاق را خاموش کنيد، شــما متوجه نشــدید«. 
گفتيــم: »جریان چه بوده ؟« پدرم گفت: »دیشــب که در اتاق مي خواســتيم 
بخوابيم، چراغ ها را خاموش کردیم؛ اما دیدیم نوري در باالي کمد به چشم 
مي خــورد. هر کليدي را که زدیم، المپ باالي کمد خاموش نشــد. هرچه 
شــماها را هم صدا زدیم، کسي متوجه نشــد«. آخر، آن شب، پدرم مهمان 
ما بود. به او گفتم: »ما المپ یا چراغي باالي کمد نداریم که روشــن مانده 
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باشــد«. گفت: »چرا! نوري در باالي کمد مي درخشــيد و ما نتوانستيم آن را 
خاموش کنيم«.

حقيقــت حكایت چيز دیگري بود. آنچه در باالي کمد بود، چراغ یا المپ 
روشني نبود؛ عكسي بود که من براي تشييع جنازه ي شهيد علي اکبر نوریان 
کشــيده بودم و آن شب، کشــيدن عكس تمام شده بود و آن را باالي کمد 
گذاشــتم تا صبح به تشــييع جنازه ببرم و پدرم از ایــن جریان بي اطالع بود. 
وقتي به پدرم گفتم عكس شــهيد باالي کمد بوده، انگشت به دندان گرفت 
و بار دیگر گفت: »واقعاً ما نوري را تا صبح در باالي کمد مشاهده کردیم«.
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عليرضا: الو... الو... سالم علي اکبر! 
علي اکبر: سالم برادر! چه خبر؟! 

عليرضا: پيروزي اسالم. 
علي اکبر: إن شاء الّل! کجایي؟ 

عليرضا: فعاًل روی خط یک دوست؛ دوست تلفني!
علي اکبر: آماده ایم برادر! خبریه؟ 

عليرضا: آب دستته، بذار، پا شو بيا خط. سنگرساز بي سنگر مي خوایم.
آري! علي اکبر نوریان، دوســت تلفني جبهه و جنگ بود. او در پشت جبهه 
وظيفه ي آب رســاني به روستاهاي گناباد را بر عهده داشت.  هرگاه عملياتي 
در پيــش بود، از جبهه با او تماس مي گرفتند و ایشــان خود را سراســيمه به 
جبهه مي رســاند و بالفاصله مشــغول احداث خاکریــز در خط مقدم جبهه 
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مي شــد. لفظ »سنگرساز بي ســنگر«، عنواني بود که امام خميني)ره( به این 
شيفتگان شــهادت بخشيد؛ زیرا آنان بدون آنكه ســنگري داشته باشند، در 
تيررس دشــمن قــرار مي گرفتند و براي ســایر رزمندگان، ســنگر احداث 

مي نمودند. 
علي اکبــر نوریان، نيروي ویژه ي عمليات خاکي بود و دوســتانش در مواقع 

لزوم از جبهه با او تماس مي گرفتند.
راستي! دوســتي من و تو با یكدیگر چگونه است؟ دوستانمان به چه منظور 
و براي دعوت در چه جلســاتي به ما زنگ مي زنند؟ شــهيد نوریان زماني به 
جمع دوســتانش فراخوانده مي شد که دشــمن قصد هجوم به کشورمان را 
داشــت و او نيرویي ویژه براي دفع تهاجم دشــمن بود و ســرداِر جبهه هاي 
عشــق و رشادت و شهادت شــد. اما خدا نكند دوستي هاي تلفني من و تو با 
یكدیگر، محفلي شود براي حضور پُررنگ دشمن و تسلّط آن ها بر فرهنگ 

و اصالت فرهنگي ما...!
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دست نوشته هاي شــهيد علي اکبر نوریان را که ورق مي زدیم، او درس هایي 
را از احادیــث ائمه ي اطهار )عليهم الســالم( نوشــته بود. وقتــي آن ها را با 
خاطــرات هم رزمانش تطبيق مي دادیم، دریافتيم که علي اکبر به بســياري از 

صفاِت تأکيدشده و سفارش های ائمه )ع( عمل کرده است.
درس اّول: شــناخت و ابزار آن. یكي از راه هاي شــناخت، پاکي در کردار 

است.
درس دوم: ســطح بينــش. بينش برخی از افراد در محدوده ي خواســته هاي 
حيواني شــان یا منطقه و شــهر خودشــان اســت؛ ولي بينش برخي دیگر در 

محدوده ي زمان و مكان محصور نمي شود.
درس سوم: مبارزه با خألهاي فكري

درس چهارم: تقليد 
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درس پنجم: خداشناسي
درس ششم: توحيد

درس هفتم: اخالص 
و باالخره درس آخر: کربال. 

یادداشــت نهایي شــهيد نوریــان به کربال ختم مي شــود. گویــا درس هاي 
هشت گانه ي شهيد نوریان، گام آخرش صحراي کربال و عاشوراي حسيني 
بوده اســت. او چه خوب این گام هاي هشــت گانه را برداشته! جبهه فضایي 
بوده که وی از آن بهره برده تا پاکي در کردار را وسيله اي براي شناخت خدا 
قرار  دهد و ســطح بينش خود را از تمایالت نفساني به قله هاي رفيع انسانيت 
سوق دهد و جواب خألهاي فكري خود را در لحظات نبرد با دشمن ـ آنجا 
کــه فاصله ي او با خدا، حداقِل فاصله بــوده ـ پيدا کند. در نهایت، اخالص 
و پرهيز از ریاکاري، او را به کربالي حســيني رهنمون مي ســازد تا شــربت 
شهادت را حسيني وار سرکشد و قهقهه ي مستانه اش مرهمي شود بر سوزش 

درد استخوانش که او را از بودن در این دنيا رنج  مي داد.
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چرا او شــهيد شد؟ چرا این گونه شهيد شــد؟ زندگي نامه ي شهيد علي اکبر 
نوریان را که ورق مي زدیم، به یــک پازل تّكه پاره برخورد کردیم که اگر 
آن ها را به درســتي کنار هم بچينيم، جواب خيلي از ســؤال های ما روشــن 
مي شــود. یک تّكه از این پازل ها همان قطعه اي اســت که به  وسيله ي مادر 
شــهيد رقم خورده و فرزندش را نذر علي اکبِر امام حســين )عليهما السالم( 

نموده است. 
علي اکبر که به دنيا آمد، مادر خيلي خوشــحال شد و چون علي اکبر بيماري 
ســختي گرفت که بيم جان او مي رفت، مــادر، فرزندش را به علي اکبِر امام 
حسين )ع(  بخشيد... . البته فقط همين نذر و نياز نبود؛ بلكه رفتار خود شهيد 
هم قطعات دیگر پازل را کامل کرد. وقتي در ســخنان هم رزمان و نزدیكان 
شــهيد دقّــت مي کنيم،  پدر  مي گویــد: »او با بقيّه فرق داشــت«. هم رزمان 
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مي گوینــد: »حافظ حریم بيت المال بود. پاکي را در کردارش مي توان دید. 
هميشه لبخند بر لب داشــت. جویاي پست و مقام نبود. او نيرویي ویژه بود. 
هرگاه کار ســخت مي شد به او زنگ مي زدیم. هم در پشت جبهه فّعال بود 

و هم در خط مقدم جبهه.
دفتر اخالق شــهيد را که ورق مي زدیم، دیدیم هشــت درس دارد که همه 
در رفتار و کردارش قابل مشــاهده بود. ســرلوحه ي دفترچه ي اخالقش این 
حدیــث بود که »دیــن خود را با عمل و رفتارت ترویــج کن، نه با گفتار و 

زبانت«.
هشــت درس در دفتر اخالق،  پازل هشــت گانه ي وجود او را کامل کرد و 
هشــت بار به جبهه اعزام شد. درس هشــتم، همان نذر مادر بود که ادا شد. 
در دفتر یادداشــت شــهيد، حرف از کربال بود و نذر مــادر؛  علي اکبِر امام 

حسين)ع(.
و این گونه بود که علي اکبر نوریان در نبرد عليه باطل، سر داد و شهيد شد.
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شاید با خانه ي شهيد نوریان، کوچه ي شهيد، خياباني که در آن ساکن بوده 
و شــهري که در آن زندگي مي کرده، زیاد آشــنا نباشي. این بار بيا باهم دِر 
خانه اي را بزنيم که سال هاســت دِر آن خانه را کســي نزده و وارد آن نشده 

است.
خراســان رضوي، گناباد، خيابان سعدي، کوچه ي بُن بست  )کوچه ی 13(، 

پالك 307.
 در، کوچک و قدیمي، امّا زیبا و ســاده بود. در کناِر دِر خانه، عكس شهيد 
نوریان روي دیوار فوتک کاري شــده است. وارد خانه که مي شوي، داالنی 
تنگ و باریک است؛ اما روبه روي دِر ورودي، بر روي دیوار داالن، عكس 
امام خميني )ره( به  وســيله ي کليشه هایي که خود شهيد درست کرده، نقش 
بسته است. داالن تنگ و باریک، به حياط کوچكي وصل مي شود که یک 
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حوض آب در وسط آن است. حياط به یک باغ پر از درخت وصل مي شود. 
چه صفایي و چه هواي پاکي! گل کاري هاي شهيد در باغچه ي آخر حياط، 
دیدني اســت. مي گویند بعد از رفتن او انگار گل هایي که او کاشــته است، 

همه پژمرده شده اند؛ زیرا دیگر دسِت نوازش گِر او را حس نمي کنند.
خانــه، خانه ای قدیمي و ِگلي، با یک ایوان باصفا و با دنيایي خاطره اســت 
که درهاي ورودي تمام اتاق ها به این ایوان باز مي شود؛ به اضافه ي دِر یک 
مطبــخ )آشــپزخانه(. در انتهاي خانه، باغ واقع شــده و در آخر باغ، درخت 
توتي اســت که همه ي اقوام شــهيد از آن درخت در فصــل بهار توت هاي 
شــيرین و نُقلي خورده اند. امّا دیگر جاي شهيد، خالي است؛ صداي تالوت 

قرآن و خنده هاي او نمي آید... .
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گفتم: »او شــهيد شده«. گفت: »برادر من هم شهيد شــده است«. گفتم: »او 
ابتدا مجروح شــده، ولي جبهه را رها نكرده اســت«. گفت: »من هم جانباز 
هســتم«. گفتم: »او هشــت بار به جبهه اعزام شده«. گفت: »خليي ها ده بار به 
جبهه رفته اند«. گفتم: »او فقط ۲4 ســال داشــت«. گفت: »من و او، هم سن و 
ســال بودیم«. گفتم: »پشــت جبهه و خط مقدم براي او تفاوتي نداشت و در 
هر دو ســنگر، فّعال بود«. گفت: »براي خيلي هــا پيش مي آمد که این چنين 
باشــند«. گفتم: »در کودکي عالقه ي زیادي به قرآن داشت«. گفت: »ما هم 

قرآن مي خوانيم«.
باالخره گفت: »فكر نكن شــهدا آن قدر نازنين بوده اند که تو فكر  مي کني! 
آن هــا هم مثل من و تــو آدم هایي بوده اند که در هميــن خانه ها، کوچه ها، 

خيابان ها و مساجد بزرگ شده اند«. 
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گفتم: »پس معتقدي نتيجه ي هر جنگي شــهيد یا کشته شدن افرادي است و 
در جنگ تحميل شــده بر ما هم، مثل همه ي جنگ ها عده اي کشته شده اند 
که با من و تو فرقي نداشته اند«. دستي بر پشتش زدم و گفتم: »درست است 
نتيجه ي هر جنگي کشــته شــدن عده اي است، امّا شــهداي ما پاك بودند. 
مســير خود را با بصيرت انتخاب کردند. هر کدام از شــهدا نظریه پردازهاي 
حكومتی بودند که جهان را با حرکت و  موضع گيري هاي خودشــان متحيّر 

مي کردند«.
گفتم: »قبول دارم که شــهدا را نباید دســت نيافتني جلوه داد، امّا شــهدا هر 
کدام  ستاره اي هستند که بخشي از مسير حرکت پاك اسالمي را به ما نشان 
مي دهند؛ مثاًل همين شــهيد نوریان، در پاکي، اخالص، شــجاعت، حفاظت 
از بيت المال، تالش و کوشــش و... ســرآمد بود. البته هر ســتاره اي نوري 
دارد و هر گلي بویي؛ در این شــكي نيست. ولي مي خواهم بگویم شهدا از 
همين خاك برخاســته اند؛ با همين مصيبت ها و مشكالت، دست و پنجه نرم 
کرده اند و در زمان آن ها حتي فســاد، قمار، شــراب و ... خيلي بيشتر بوده، 
ولي آن ها پاك ماندند. آیا شــهيد نوریان نمي توانســت مادرش را با ماشين 
بيت المال به مشهد ببرد؟ ولي این کار را نكرد. همين  اعمال و رفتار، آن ها 
را انســان هایي برگزیده کرده است. ما هم مي توانيم با شناخت مسير زندگي 

آن ها، راهمان را پيدا کنيم«.  
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آدرس فرســتنده: مهــران، منطقه ي عمليــات والفجر3، علي اکبــر نوریان؛ 
جهادگر اعزامي از گناباد.

گيرنده: آخرت، خيابان بهشت، درجه ي سرداران. 
تاریخ ارسال: 136۲/۵/16.

بعد از بررســي به عمل آمده، محموله ي ارسالي که پيكر مجروح و بي جان 
علي اکبر نوریان بود، برگشت خورد. فقط مدال جانبازي به گردن او آویخته 

شدکه البته او هيچ گاه به دنبال تعيين درصد جانبازي نرفت.
علي اکبر نوریان به قصد شــهادت در عمليات والفجــر 3 در ناحيه ي مهران 
شرکت داشت. در خط مقّدم با رژیم بعثي مشغول مبارزه بود که از ناحيه ي 
ســر و شكم مورد اصابت ترکش خمپاره قرارگرفت، اما شهادت نامه اش در 
این نبرد امضا نشد. او با اورژانس خط مقّدم  به بيمارستان شهيد دکتر بهشتي 
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شيراز اعزام شد. دکتر پورامراللهي و دکتر خوش نيّت، او را مورد مداوا قرار 
داده و برگشت او به دنيا قطعي شد.

مادر علي اکبر با شــنيدن خبر مجروحيّت فرزند، نگران شد؛ امّا علي اکبر به 
مادرگفت: »به یاد ساالر شهيدان، امام حسين )عليه السالم( باش.  مادر یادش 
آمدکه فرزند خود را نذر علي اکبِر امام حســين )ع( نموده و دیر یا زود این 
نذر باید ادا شود. در این نبرد، پرونده ي شهادت علي اکبر امضا نشد؛ ولي دو 
سال بعد، خودسازي های شــهيد نوریان، پرونده را به امضا رساند و آدرس 

گيرنده مورد تأیيد قرارگرفت. 
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دلم خيلي هواي مشــهد مقدس و زیارت علي بن موسي الرضا )عليه السالم( 
کرده بود. دوســت داشــتم به زیارت آقا بروم. در دلم ایــن آرزو را تكرار 
مي کردم و از خدا مي خواســتم تا مقّدمات ســفر را برایــم فراهم کند. ظهر 
شــد. بچه ها همه به خانه آمدند. دور هم نشســته بودیم که علي اکبر گفت: 
»فردا مي خواهم براي مأموریت به مشــهد بروم«. خيلي خوشــحال شدم. در 
پوســت خود نمي گنجيدم. خدایا چه زود حاجتم روا شــد! حال که فرزندم 
مي خواهد به مشــهد برود، چه فرصتي بهتر از این که من هم با او بروم. فقط 
باید ببينم در این مأموریت، کســي همراه او نيســت. به نزد علي اکبر رفتم و 
گفتم: »فرزندم! آیا با ماشين شما کس دیگري هم به مشهد مي آید؟« گفت: 
»نه مادر! من تنها هستم«. آهي از دل برکشيدم و خوشحال و خندان از این که 
دیگر هيچ مانعي براي رفتنم به مشــهد وجود ندارد، از علي اکبر خواستم که 
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مرا هم با خود به مشهد ببرد تا هم او تنها نباشد و هم من زیارتي کرده باشم. 
به همه چيز فكر مي کــردم جز جواب علي اکبر. در کمال تعجب، علي اکبر 
گفت: »مادر! ماشــين، اداري اســت و مال  بيت المال؛ و من حق ندارم از آن 

استفاده ي شخصي کنم«.
     ماشــين بيت المال ... مشــهد... مادر... فرزند... امام رضا)ع(... . در یک 
لحظه، تمام این کلمات و ارتباط آن ها باهم از ذهنم گذشــت. فرزندي که 
حرف مادرش و یک ســفر معنــوي را به خاطر بيت المــال تعطيل مي کند. 

راستي! چرا علي اکبر حاضر نشد مادرش را با ماشين اداره به مشهد ببرد؟! 
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پشــت جبهه عرصه اي بود براي بازسازي قواي جسمي و روحي رزمندگاني 
که دایم در خط مقّدم در برابر دشمن بعثي، سينه سپر مي کردند. خيلي ها در 
هر دو ســنگر، فّعال بودند. در خط مقّدم، سالح بر دوش داشتند و در پشت 

جبهه، خادم مردم بودند.
شــهيد علي اکبــر نوریان یكــي از آن هایي بود که در زمــان جنگ، در هر 
دو ســنگر، حاضر و فّعال بود؛ سنگرســاز بي ســنگر در جبهه و آب رسان به 

روستاهاي گناباد، در پشت جبهه.
علي اکبر نوریان در یكي از ســال هاي خدمتش در جهاد ســازندگي، طرح 
آب رساني به روستاي حاجي آباد)یكي از روستاهاي اطراف گناباد( را اجرا 
می کــرد.  هــر روز به حاجي آباد مي رفت و کارگرهــا را براي انجام کارها 
راهنمایــي و هدایت مي کرد. در همان روزها خواهِر شــهيد نوریان یكي از 
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دخترهایــش را در حاجي آباد عروس مي کند و دامــادش را از حاجي آباد 
انتخاب مي کند. روزي خواهر نزد برادر آمد و گفت: »علي اکبر! تو هر روز 
به حاجي آباد مي روي و دختر من هم در آنجاست. مدتي است او را ندیده ام 
و دلم براي او تنگ شــده اســت. یک روز مرا هم با خودت به حاجي آباد 
ببــر تــا از داماد و دخترم خبر بگيرم«. امّا انگار علي اکبر در آســماني پرواز 
مي کرد که امروز کمتر پرنــده اي در آن پر مي زند. او خيلي راحت جواب 
خواهــر را داد و گفت: »صبح تا ظهر، وقت اداري اســت و ماشــيني که در 
اختيار من اســت، از بيت المال اســت. وقتي اداره تعطيل شد، تو را با موتور 
به حاجي آباد مي برم تا دخترت را ببيني؛ ولي در ســاعت اداري و با ماشــين 

بيت المال نمي توانم«. 
آیا امروز در آسمان حفاظت از بيت المال، پرنده اي پر مي زند؟
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از ســربازي آمد؛ ولي انگار فكر دیگري در سر داشت. حال و هواي جبهه 
به سرش زده بود. مي دانستم دوران سربازي سختي را هم پشت سر گذاشته 
است. دیگر دل دل نكردم. بالفاصله رفتم سر اصل مطلب و گفتم: »علي اکبر! 
من و پدرت براي تو همسري انتخاب کرده ایم و باید ازدواج کني«. زیر بار 

نمي رفت؛ امّا باالخره با اصرار من و پدرش تصميم به ازدواج گرفت.
همســرش را مــا انتخــاب کردیم و بــه او معرفي نمودیم. او هــم پذیرفت. 
تنهــا حرفي که زد این بود که همســرم باید با حجاب و قرآن خوان باشــد 
و دوســت داِر ماّدیات نباشد. همســر او واقعاً همين طوري هم بود. در طول 
زندگي زناشــویي اش کــه خيلي کوتاه بود، بــا خانواده هایي که حجاب را 

رعایت نمي کردند، خيلي رفت و آمد نمي کرد. 
ازدواج باعــث نشــد او به جبهه نرود. او چند بار بــه جبهه رفت. در آخرین 
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اعزامــش، همســرش باردار بــود. به من گفت: »مادر! من شــهيد مي شــوم 
و فرزندم را به شــما مي ســپارم«. وصيّت کرد که اســم فرزندش همان اسم 
خودش )اکبر( باشــد و همان طور شــد که خودش گفته بود. او شهيد شد و 
ما هم نام فرزندش را که بعد از شهادتش به دنيا آمد، هم نام خودش، »اکبر« 

گذاشتيم.
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آن طرف اروند، در سرزمين فاو، خاك دشمن بعثي، تابلویي را مي بينيم که 
بر روي آن نام ســردار شــهيد علي اکبر نوریان، اعزامي از گناباد تا مدت ها 
بعد از آتش بس هم به چشــم مي خورد. راســتي او چه کرده بود که نامش 

ماندگار شد؟!
اروند؛ رودخانه اي خروشان که آب آن سرعت بسيار باالیي دارد. از طرفي 
حجم باالي آتش دشــمن، امــكان عبور از اروند را بــراي همه غير ممكن 

کرده بود. 
در شــب اّوِل عمليات والفجر 8 ، سنگرســازان بي ســنگر و ســردار نوریان 
توانســتند یک لودر و بولــدوزر را از اروند عبور دهنــد. علي اکبر، فرمانده 
و بســيار شجاع بود. او خط شكن شــد و تا صبح در فاو، در خاك دشمن، 
خاك ریز احداث کرد. او حتّي اســلحه اي براي دفاع نداشت. تنها سالح او 
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ایمان به خدا بود. شــاید آنچه او را به آن سوي اروند کشاند، بوي شهادت 
بود.

هم رزمش این گونه مي گوید: »خواب دیدم شــب عمليات بر پشت موتوري 
که هميشــه ســوار مي شــد، همراه او هســتم. به تمام سنگرها ســر زدیم و 
مأموریت محّوله را انجام دادیم. او مرا پياده کرد و خود از آب گذشت. او 

به تنهایي رفت... .
آري! علي اکبــر، این ســردار اســالم از آب ارونــد عبور کــرد و زمينه را 
بــراي حمله  به دشــمن بعثي فراهم نمود. تا صبــح، کار کرد تا بولدوزرش 
بي گازوئيل شــد. مي خواســت برگردد تا براي بولدوزر، گازوئيل تهيه کند 
که در همين حين، مورد اصابت خمپاره هاي دشــمن قرار گرفت و به فيض 

شهادت نائل گردید. روحش شاد!  
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داســتان اصحــاب کهف را شــنيده اي؟ آنگاه که هواي شــهر بــراي آنان 
نفس گير شــد، کوه و بيابان را برگزیدند و به غار پناه بردند. آن ها از فعاليت 
و خدمت به مردم ســرزمين خود گریختند. به راستي بهترین راه حل در آن 
زمان، همين بود؛ زیرا که مردمش و حاکمانش اهل دین و ایمان نبودند. امّا 
شهداي ما، هم در جبهه و هم در شهر و دیار خود، غبار از سر و روي کشور 
پاك کردند؛ چون همه اهل ایمان بودند و دیگر در این شــرایط، پناه بردن 

به غار، معني نداشت.
شــهيد نوریان، قبل از هر عمليات، سوار بولدوزر مي شد و شروع به احداث 
سنگر مي کرد. گاهی در حين نبرد، اسلحه بر دوش  مي گرفت. روزی در ميان 
توپ و خمپاره و دود، در حين عمليات او را دیدم که مجروح ها را به دوش 
مي کشــيد و از تيررس دشــمنان به پناهگاه مي برد. او براي حمل مجروح ها 
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تا جاهایي پيش مي رفت که کســي جرئت نداشت آن قدر به دشمن نزدیک 
شــود. تصّور کنيد اســلحه ندارید یا در حال حمل مجروح، توان استفاده از 
ســالح را ندارید؛ ولي باز هم تا نزدیكي دشــمن پيش مي روید و هم سنگر 

زخمي خود را نجات مي دهيد و یا شهدا را به عقب منتقل مي کنيد!
او الگوي صبر و اســتقامت بود. خوش اخالق و صميمي، ولي جّدي. اینان 
از ما خواســتند تا در شهادتشان غمگين نباشيم که از غمگيني ما دشمن شاد 

مي شود. 
آیا امروز شــادي هاي ما باعث غمگيني شــهدا نخواهد شــد؟ آیا مجالس و 
پارتي هایمان حمایت هاي معنوي شــهدا را از ما  سلب نخواهد کرد و شهدا 
را به غار فراموشي نخواهد کشاند؟ سردار نوریان، سر داد تا در نبرد علمي، 

فكر من و تو آزاد باشد.
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ســرم داشت سوت مي کشــيد. دور و برم را اصطالحات زیادي گرفته بود. 
تاکتيــک مبــارزه با آن ها را نمي دانســتم. جهــاد اکبر! جهــاد اصغر!  براي 

موفقيّت در جهاد اصغر، چه درجه اي از جهاد اکبر را باید طي کرد؟ 
ناگهان پدرم آمد. بلند شدم و سالم کردم. جوابم را داد و گفت:» علي اکبر! 
آِب شيرین نداریم. تو که مسئول آب رساني جهاد سازندگي هستي و ماشين 
هم در اختيار توســت، همين بانكه هاي ما را هم عقب ماشين بگذار و براي 
ما آب بياور«. دنيا دور ســرم مي چرخيد. اّول، مادر؛ بعد، خواهر. جواب هر 
دو را گفتم نه! ماشــين بيت المال است. استفاده ي شخصي ممنوع است. امّا 
مثل این که دشــمن ول کن نيست. براي من در پشــت جبهه هم کمين زده؛ 
کمين در کمين ... . یاد حدیث رسول الّل )صلي الّل عليه و آله و سلّم( افتادم 
که بعد از نبرد با دشــمن، به اصحاب خود فرمود: »شما جهاد اصغر را پشت 



۵0

سر گذاشــتيد؛ جهاد اکبر )مبارزه با هواي نفس( در انتظار شماست«. آري! 
مثل این که نبرد در پشــت جبهه و تاکتيک هاي مبارزه با هواي نفس، بسيار 
مشــكل تر اســت. احترام پدر، احترام مادر و شــأن خواهر از یک طرف و 

مراقبت از بيت المال از طرف دیگر... . 
بــه فكر فــرو رفته بودم که پدرم گفــت:» بابا! صداي من را  نشــنيدي؟...«. 
صداي پدر، رشته ي افكار مرا از هم گسست. گفتم:»بابا! بعد از ظهر با موتور 

برایتان آب مي آورم«.

علی اکبر هميشــه هميــن کار را می کرد. خود را بــه زحمت  می انداخت و 
می رفــت با موتــور برای خانــواده اش آب مــی آورد. آخر گنابــاد در آن 
زمان، آِب شــيرین لوله کشــي نداشــت و انبارهاي مخصوص آِب شــيرین 
و جایگاه هاي آِب شــيرین در ســطح شــهر بود و برخي هــم از قنات آب 
مي آوردند؛ ولي او هيچ گاه  حاضر نشــد براي دل خانواده اش هم که شده، 

با ماشين اداره آب بياورد... . 
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ســال 1387، مســئول اجراي یک پروژه را دیدم که به اتفاق سایر مسئولين 
به هتل مي روند تا ناهار ميل نمایند. مســئول اجراي طرح، بعد از اتمام ناهار، 
چنــد وعده غذا هم در ظروف یک بار مصرف براي اعضاي خانواده اش در 
عقب ماشــين گذاشت تا به خانه ببرد. مشــغول دیدن این صحنه ها بودم که 
نفهميدم چه شــد. در عالــم بين خواب و بيداري، دیــدم پدري با فرزندش 
صحبــت مي کند ومي گوید: »تو که مســئول آب رســاني هســتي و چندین 
کارگر در روشــناوند زیر نظر تو کار مي کنند، پس چرا هر روز براي آن ها 
بهترین غذا را مي بري و براي خودت از خانه غذا برمي داري؟« کمي جلوتر 
رفتم تا چهره ي آن ها را بهتر ببينم. دیدم پدر علي اکبر نوریان با او گفت وگو 

مي کند. علي اکبر!؟ ... او که شهيد شده! خدایا من کجا هستم!؟
عقب ماشــين وانت را نگاه کردم. دیدم دیگ هاي غذا و خورشــت، عقب 
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ماشــين گذاشته شده و سررسيدي که جلِو ماشــين بود، سال 136۲ را نشان 
مي داد. آهي کشــيدم. یعني من به ۲۵ ســال قبل برگشــته ام؟! صداي ناله ی 
مرا علي اکبر شــنيد. به سراغم آمد و گفت: »شما؟... کاري داشتيد؟« گفتم: 
»نه! این غذاها چيســت؟« گفت: »این ها براي کارگراني اســت که مشــغول 
آب رساني به روستاها هستند و من هم مسئول پروژه هستم. آمدم خانه ناهار 
خودم را بردارم و به روســتا بروم«. گفتم: »مگر غذاي ســردار چيست که از 
غذاي کارگران تحت امرش بهتر اســت؟« گفت: »نان و شــيراز*«. تعجب 
کردم. صحنه ي جلِو هتل...!  صحنه ي جلِو دِر خانه ي شــهيد نوریان! خدایا 
من کجا هســتم؟! در حال فكر کردن بودم که پدر شــهيد نوریان دســت بر 
پشــتم زد و گفت: »آقاي محترم! من هم هرچه به ایشــان مي گویم از همان 
غــذاي کارگرانت بخور، تو که تا غروب با آن هــا کار مي کني، مي گوید: 
نه! این غذا از بيت المال تهيه شده و مخصوص کارگران است. من از همين 

خانه براي خودم ناهار مي برم«.
این کار هميشــگي سردار شهيد نوریان بود. براي کارگراني که زیر نظرش 
کار مي کردند غذا مي برد، ولي ناهار خود را از خانه برمي داشــت تا با بيت 

المال مخلوط نشود. 

*. ماستي که آب و چربي آن گرفته شده است.
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جهاد سازندگي گناباد )جهاد کشاورزي امروز(، محل کار و خدمت رساني 
هزاران عاشــقي است که از بين آن ها، سردار شهيد علي اکبر نوریان، سردار 
شــهيد حسين شوریده، سردار شــهيد مهدي نوري و نُه یار باوفایشان همه به 

یک شكل پرواز کرده و از بين ما رخت بربستند.
دو بال پرواز را شــهيد نوریان در ميان خون و انفجار به دست آورد. همه ي 
آن ها به یک شــكل پریدند. اگر به خاطرات آن ها رجوع کنيم، مي بينيم که 
اغلب آن ها مثل شهيد شوریده، چيزي را در راه خدا انفاق کردند که بهترین 

چيزها بود؛ یعني خودشان و جان عزیز و گرانبهایشان را.
بيشترشــان از مبارزان انقالبي بودند. شــهيد نوریان، شــهيد شوریده، شهيد 
برومند، شــهيد توانا، شهيد نقوي و شــهيد نوري، همگي مثل شهيد وفایي، 
دیگــران را بر خود ترجيح مي دادند. ســنّت حســنه ي »الجار ثُــمَّ الّدار« را 



۵4

رعایت مي کردند. شــهيد وفایي بود که شــش روز قبل از شهادتش نوشت: 
»براي آهن ثبت نام کرده ام. اگر کسي از من واجب تر نبود، آن ها را تحویل 
بگيرید«. همگی مثل شــهيد پورفاطمي، عاشــق راه خدا شده بودند و سر از 
پا نمي شــناختند. همه ي آن ها ســختی هاي خاصي را در زندگي، پشت سر 
گذاشــته بودند. انگار خدا آن ها را نگه داشته و حفظ نموده است تا در نبرد 
حق عليه باطل، جام شهادت سر کشند. باالخره همگي این پرندگان عاشق، 
با یک پرواز به آســمان الهي شــتافتند و مسير پرواز آن ها همان سنگرسازي 

بي سنگر بود. 
آن ها سنگرسازان بي سنگري بودند که سنگر ساخته شده توسط آن ها براي 
همــه مفيد بود، جز خود آن ها. چون آن ها هميشــه مأموریت داشــتند براي 
دیگران ســنگر بســازند؛ بنابراین خودشــان سنگر نداشــتند. بيشتر آن ها در 
لحظه ي شــهادت، هيچ اسلحه اي در دست نداشــتند و مشغول سنگرسازي 

بودند... .
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شــنبه که دِر مغازه را باز کردم، دیدم علي اکبر ۲0 تومان به من داد. تعجب 
کــردم. گفتم: »جریان چيه؟« گفت: »دیــروز، جمعه، عمویم آمد تا بخاري 
برقي اش را سيم پيچي کنم. من هم آن را درست کردم و ۲0 تومان دستمزد 
داد«. گفتم: »خوب! چرا آن را به من مي دهي؟« گفت: »من براي شما ماهيانه 
کار مي کنم و مغازه مال شماست. درسته که من روز جمعه آمدم دِر مغازه، 

ولي ما قراردادمان ماهيانه بوده، نه روزمزدي!« 
علي اکبر به کارهاي صنعتي و مكانيكي خيلي عالقه داشت و تازه از سربازي 
آمــده بود. مغازه ي من تا قبل از آمدن علي اکبر، به نام مغازه ي ســيم پيچي 
باقر زمانيان شهرت داشت؛ امّا وقتي او آمد، آن قدر وسایل را خوب درست 
مي کرد و برخورد خوبي با مردم داشــت که مردم دیگر نمي گفتند مغازه ي 

باقر زمانيان؛ مي گفتند مغازه ي نوریان. 
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انگشت حيرت به دندان گرفتم و با خودم گفتم: پس بگو چرا مردم مغازه ي 
مرا به اســم او مي شناســند. او اگر جمعه ها دِر مغازه را باز کند، به اندازه ي 
تمــام حقوقي که من به او مي دهم، کاســبي مي کند؛ ولــي چون قرارداد ما 
ماهيانه است، دســتمزد روز جمعه را هم به من مي دهد... . اگر نمي داد، من 

اصاًل نمي فهميدم... . 
روزي خبــر عبــور او را از اروند آوردند که یكي از نيروهایي که توانســته 
از آب اروند عبور کند او بوده و در خاك دشــمن توانســته در یک شب، 
ســنگرهاي زیادي احــداث نماید... . با خود گفتم: کســي که از حرام خدا 
بگذرد و به خاطر قراردادش و وعده اش، از دستمزد خود چشم پوشي کند، 

باید بتواند از اروند عبور کند... .
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کنار شيشــه ي شكسته ي دِر اتاق نشسته بودم و به درختان توت داخل حياط 
نــگاه مي کردم. رادیو را روشــن کــرده بودم تا خبرهاي جنــگ و جبهه را 
گــوش کنم. بحث احتكار شيشــه و کمبود شيشــه بود کــه در ایران در اثر 
جنــگ تحميلي به وجود آمده بود. زن همســایه مي گفت: »برو شــمال و یا 
بــازار بورس را  ببين! اصاًل از جبهه و جنگ، خبري نيســت. کمبود شيشــه 
را احســاس نمي کني. یک شيشه ي شكسته هم نمي بيني!« نگاهم به شيشه ي 
دِر اتاق افتاد که مّدت ها قبل شكســته بود و شيشه گيرمان نمي آمد تا عوض 

کنيم. 
علي اکبر وارد شــد و گفت: »مــادر! دارم مي روم مشــهد؛ کاري نداري؟« 
گفتــم: »مادر! التماس دعا!« تا اّول کوچه همراهش آمدم. دیدم عقب وانت 
جهاد ســازندگي پر اســت از بطري هاي شيشــه اِي خالي. گفتم: »علي اکبر! 
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بطري هاي شيشــه اي را کجا مي بري؟« گفت: »بایــد آن ها را تحویل بدهم. 
در مملكت، کمبود شيشــه هست. باید شيشه ها و بطري ها را تحویل دهيم تا 
دوباره استفاده شود«. گفتم: »علي اکبر! چند بطري هم به من بده تا آب کنم 
و داخل یخچال بگذارم. ظرف مناسبي در خانه نداریم که بتوانيم آب داخل 
آن بریزیــم و در یخچال نگهداری کنيم. این بطری ها، هم درب دارد و هم 

جمع و جور است و داخل یخچال جا می شود«.
هــر چه اصــرار کردم و گفتم ظــرف آبي که داخل یخچــال  مي گذاریم، 
مناسب نيست؛ آب داخل یخچال بوي غذا مي گيرد؛ این بطري ها درب دار 
اســت و مناسب؛ امّا فایده اي نداشــت. حرفش یک چيز بود. مال بيت المال 
است. اوضاع کشور بحراني است. کمبود شيشه داریم و استفاده ي شخصي 

جایز نيست!
گفتم: »این بطري ها را کســي شــمارش نكرده اســت. یكي دو تا را هم که 
برداري، به جایي بر نمي خورد و کســي متوجه نمي شود...؛ امّا حرفش یكي 
بود«. شهيد علي اکبر نوریان مي گفت: »اگر از مال بيت المال به کسي بدهم، 

باید تمام مردم را راضي کنم... و این کار، ناشدني است«. 
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دیدن عكــس رنگی امام خميني )ره( در دوران قبــل از انقالب در گناباد، 
برایــم خيلي جالب بود. زماني که هنوز دوربين هاي عكاســي و نگاتيوهاي 

رنگي در بازار نبود. این عكس هاي رنگي جّذابيت خاصي داشت.
یــاران امام خميني )ره( در گنابــاد، جوانان باهوش و خوش ذوقي بودند که 
علي اکبــر نوریان یكي از آن هــا بود. او دریافته بود کــه پيام اصلي انقالب 
اســالمي به رهبري امام ) ره (، مسئله ي فرهنگي است. سالح فرهنگي است 
که باعث تســخير دل ها مي شود. توپ و تانک و مسلسل اثر چنداني ندارد؛ 
بنابراین هنر خود را براي اشــاعه ي فرهنگ مبارزات انقالبي به کار گرفت. 
در خلوت خود با بيان حرف هاي عاشــقانه اي که بين مرید و مراد رد و بدل 
مي شد، قلم هاي رنگي را به آرامي به حرکت درمي آورد و عكس های سياه 
و ســفيد امام )ره( را رنگي مي کرد؛ به طوري که تشخيص داده نمي شد، این 
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عكس قباًل سياه و سفيد بوده است.
او آن عكس ها را بين دوســتداران امام )ره( پخش مي نمود و از این طریق، 
عشــق به امام )ره( در دل مبارزان نهضت اســالمي گســترش مي یافت . در 
ســوابق مبارزاتي شــهيد علي اکبر نوریان، پخش تصاویر رنگي شده ی امام 
)ره(، پخش اعالميه ها، تهيه ي کليشــه از تصاویــر امام خميني )ره( و حک 
کردن تصاویر امام بر روي دیوار، شرکت در راهپيمایي عليه رژیم طاغوت 

به چشم  مي خورد. 
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»بســيجي، خستگي را خســته کردي«. بارها تصور مي کردم این جمله یک 
شــعار براي روحيه دادن به رزمندگان اسالم اســت؛ امّا وقتي زندگي نامه ي 
شــهيد نوریان را ورق مي زدم، دیدم نه؛ مثل این که می شود خستگي را هم 

خسته کرد! 
اگر همراه من بيایي، چيزي را نشانت مي دهم که شاید لحظه اي تو را به تأمل 
وادارد. علي اکبر، دوســت تلفني جبهه ها بــود. هرگاه عملياتي پيش مي آمد 
به او زنگ مي زدیم تا بياید. از طرفي در شــهر خود هم بيكار نبود و مسئول 
آب رســاني به روستاها بود. مردم آن روســتاها هنوز از زحمات و خدمات 
او بهــره مي برنــد. امّا تالش او بــه همين جا ختم نشــد. او وقتي دید که در 
شهرســتان محل اقامتش دســتگاه موتوِر جوش را به زحمت باید تهيه کرد 
و کار مردم لنگ اســت، آســتين هّمت باال زد. از آنجا که به کارهای فنّي 
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خيلي عالقه داشــت، توانســت با مطالعه و تحقيق و پشتكار، دستگاه موتوِر 
جــوش را براي اّولين بار در گناباد بســازد. به اعتراف بســياري از صاحبان 
فن، دســتگاه هاي موتوِر جوشي که او ساخت و براي راه انداختن کار مردم 
بــه آن ها داد، هنوز هم کار مي کند و جز مــوارد محدودي تعمير، هرگز به 

تعميرات کلّي نياز پيدا نكرده است. 
به راســتي اگر علي اکبر مي بود، در وادي علمي به کارهایش ادامه نمي داد؟ 
به جرئت مي توان گفت، او در نبرد علمي اجازه ي ســازش با دشــمن را به 

هيچ کس نمي داد«.
ســردار شهيد علي اکبر نوریان در بحث مهندسي آب، به تمام امور طراحي، 
اجرا و نظارت بر سازه هاي آب روستایي و نحوه ي آب رساني تسلّط داشت. 
دست نوشته هاي او این مهم را اثبات مي کند که آب رساني به روستاها امري 

علمي بوده و مطالعات آن با شّدت و قّوت انجام مي شده است.
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شب جمعه بود و هوا سرد. آرام آرام دلم هواي پدر کرد. پا شدم و به گلزار 
شــهدا رفتم؛ بر سر مزار پدر. کنار او نشســتم. کمي درد دل کردم. سرم را 

روي سينه ي پدر گذاشتم و در همان حال، خوابم برد. 
نفهميــدم خوابم یا بيدار. گفت: »اکبر!« گفتم: »بلــه بابا!« گفت: »توآخرین 
نفري. تداوم راه ما با توســت. هرکس بتواند از زیر بار مســئوليت فرار کند، 
تــو نمي تواني«. گفتم: »چه کنم؟!« گفت: »من دنبال پســت و مقام نبوده ام؛ 
تو هم نباش. باطنت بهتر از ظاهرت باشــد«. گفتم: »اگر دنبال مقام نباشــم، 
خدمت رســاني چه معنــا دارد؟« گفت: »چه فرقي مي کنــد فرمانده، راننده، 

سنگرساز بي سنگر یا آب رسان باشي؟! وظيفه ات را درست انجام بده«.
صدایش دلنشين بود. دوســت داشتم هنوز حرف بزند... . گفت: »من اّولين 
دســتگاه موتــوِر جوش گنابــاد را ســاخته ام و در کارهاي هنــري در ميان 
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مبــارزان، حرف اّول را مي زدم. تو هم پيشــگام در رشــته ي خودت باش«. 
صداي پدر خس خس مي کرد. گویا خســته بود و نااميد. گوشــم را محكم 
به قبرش چســباندم تا بيشتر صدایش را بشــنوم. حرف هایي مي زد که انگار 
هميشه مرا مي بيند، با من زندگي مي کند و احوال دنياي امروز را مي شناسد.

خيلــي باهم حــرف زدیم. مثل این کــه فهميده بود ازدواج کــرده ام. به من 
تبریک گفت و در آخر، شعري را برایم زمزمه کرد که همه ي سنگرسازان 

بي سنگر براي بّچه هایشان زمزمه مي کردند:
    من که عليه خصم در ستيزم                     اگـر خصم کـرد ریز ریـزم
   ز من بگو بـه کودك عزیزم                     سـر از راه امام)ره( برندارد

چشم هایم را که باز کردم، احساس آرامش خاصي به من دست داده بود... .
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داشــتم وضو مي گرفتم که نماز صبح بخوانم؛ ناگهان کســي با دو دســتش 
چشــمانم را گرفت. نمي دانستم کيست. تازه وارد منطقه ي مهران شده بودم و 
هنوز کســي را ندیده بودم... . دستانش را که برداشت، دیدم علي اکبر نوریان 
اســت. گفت: »اینجا چه مي کني؟« گفتم: »ما را ابتدا به منطقه ي سرپل ذهاب 
بردند و کمي آنجا کارکردیم و سنگر احداث کردیم، ولي ناگهان گفتند باید 
به منطقه ي مهران برویم...«. گفت:»ما هفت هشت روز است که اینجا هستيم و 

قرار است اینجا عمليات انجام شود؛ عمليات والفجر3«.
شب عمليات، در حال زدن خاکریز و احداث سنگرهاي دفاعي بودیم که در 
ميان گرد و خاك، علي اکبر با موتور جلو آمد و دستور عقب نشيني داد. گفت: 
»سریع با لودرهاي خود به عقب برگردید. خط شكسته شده ... و دشمن پاتک 
زده اســت«. او خودش به ســمت خط رفت. ما هم به عقب بر می گشتيم که 



66

لودر بي گازوئيل شد... . موتور علي اکبر هم در برگشت از خط، بي بنزین شده 
بود. باالخره یک کاميون آمد و همه از آن آویزان شده، به عقب برگشتيم... .

علي اکبر در همان شب رفت جلو و براي لودر، گازوئيل برد و به ما خبر داد 
که لودر سالم است و بيایيد آن را به عقب  برگردانيد... .

صبح، مشــغول احداث خاکریز دو جداره شــدیم. علي اکبر بــه تمام نيروها 
سرکشــي مي کرد و خداقّوت مي گفت. وســایل تدارکاتي مي آورد. آن قدر 
هوشيار بود که فكر مي کردیم صد سال است که بچه ي جنگ و جبهه است 
و تاکتيک مي داند. به ما گفت: »اگر تير مســتقيم دشــمن آمد، سریع به عقب 

برگردید...« . 
روز بعــد رفتيم تا خاکریزها را تقویت کنيــم. منطقه خيلي گرم بود. قرار بود 
علي اکبر ما را به عقب برگرداند تا استراحتي بكنيم و بعد دوباره کار را شروع 
کنيم. سنگر ما کانالي بود که روي آن را پوشيده بودیم. داشتيم از داخل سنگر 
بيرون مي آمدیم. علي اکبر جلِو ما بود که ناگهان خمپاره اي به ورودي سنگر 

اصابت کرد و او همان جا مجروح شد... .
قرارگاه ما توســط دشــمن شناســایي شــده بود و در آن لحظه، زیر توپ و 
خمپاره ي دشــمن بود. نفهميدیم چه شد. وقتي ســر و صداها خوابيد، گفتند 
علي اکبر مجروح شده و او را به ایالم  برده اند. رفتيم ایالم، به محل نگهداري 
مجروح ها. داخل یک سالن ورزشي، تعداد زیادي مجروح دراز کشيده بودند. 
در البه الي آن ها دنبال علي اکبر مي گشتيم، ولي او را نمي دیدیم.  ناگهان یكي 
پایم را گرفت. نگاه کردم، دیدم علي اکبر اســت که روي یک برانكارد دراز 
کشــيده. ســریع او را بردیم تا از محل اصابت ترکش به ســر و پهلو و پایش 
عكس برداري کردند. خيلي اصرار داشت به خط برگردد، ولي پزشک گفت: 
»مثل این که حواَست نيست که مجروح شده اي!« و سریع او را به شيراز اعزام 

کردند... . 
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نقشــه ي محل اســتقرار را که جلِو او مي گذاشــتيم و هر نقطه اي را که نشان 
مي دادیم، مشــخصات آنجا را مي گفت و دربــاره ي خصوصيات آن ناحيه، 
فاصله اش تا قرارگاه، گياهان، پناهگاه ها و... بحث مي کرد. در منطقه ي سومار، 
علي اکبر تمام منطقه را شناســایي کرده بود. منطقه ي سومار خيلي کوهستاني 
بود. تمام کوه ها، تپّه ها، ســنگرها، جاهایي که مي شــود سنگر احداث کرد یا 

پناهگاهي زد، محل هاي خطر و... را مي شناخت.
منطقه اي بين سومار و ميمک بود که نه در اختيار ما بود و نه در اختيار دشمن. 
قرار شد آنجا را به تصرف خود درآوریم تا ابتكار عمل از دشمن بعثي سلب 
شود. وقتي ما براي استراحت به سنگر مي رفتيم، او با آقاي شهيري تا ساعت 3 

و 4 صبح، در اطراف قرارگاه مشغول شناسایي منطقه بود. 
علي اکبــر در دل شــب تــا نزدیكي مقر دشــمن پيش مي رفت تا مســيرها و 
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محل هاي احتمالي نفوذ و یا خطرهای احتمالي، مثل ميدان مين و... را شناسایي 
کند. یكي از شــب ها علي اکبر براي همين کار از مقر خارج شده بود. ما همه 
خوابيدیم. رختخواب علي اکبر در انتهاي ســنگر چسبيده به دیوار سنگر بود. 
حدود ســاعت 4 صبح بود که ناگهان صداي یــا اباالفضل یكي از هم رزمان 
ما که ســن و سالي هم از او گذشــته بود و در  داخل سنگر خوابيده بود، بلند 
شد. همه از خواب پریدیم. گفتيم چه شده! پيرمردگفت: »نارنجک!« ناگهان 
دیدیم علي اکبر زد زیــر خنده.گفت:»بابا جان من! نارنجک کجا بود!« وقتي 

ماجرا را فهميدیم، همه زدیم زیر خنده.
علي اکبر وقتي از مأموریت برگشــته بود، جوراب هایش را در ابتداي ســنگر 
درآورده و به محل رختخواب خود در انتهاي ســنگر پرتاب مي کند. پيرمرد 
بيچــاره هم فكر مي کند نيروهاي نفوذي دشــمن، نارنجک به داخل ســنگر 
پرتاب کرده اند... . همين شوخي ها و روحيه ي علي اکبر بود که ما را هم شارژ 

مي کرد.
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داشــتيم با هم به ســِر کار و محل اجراي پروژه ي آب رساني مي رفتيم. خيلي 
عادي باهم صحبت مي کردیم... ناگهان از خواب پریدم ... . باز هم مثل هميشه 
او را در خواب و در حال رفتن به محل کار دیده بودم. این رؤیاها و خواب ها 
تا مّدت ها بعد از شــهادت او برایم تكرار مي شــد. او آن قــدر در کارهایش 
جّدي بود که هر وقت او را در خواب مي دیدم، بحث کار و تالش بود. باورم 
نمي شــد که بدون او باید کار کنيم؛ ولي واقعيّتي بود تلخ که دیگر در محل 
کار خبري از لبخند او نيست. به هر ترتيبي بود، خود را قانع کردم که او شهيد 
شــده و دیگر در ميان ما نيســت. وقتي به اداره رسيدم، دیدم دعوت نامه اي از 
روشــناوند )از روستاهاي گناباد( در تابلو نصب شده است. مردم روشناوند به 
پاس قدرداني از شــهيد نوریان، براي او مراســم تدارك دیــده بودند... . این 
مراســم در تمام روستاهایي که او کار آب رســاني به آنجا را انجام داده بود، 
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تكرار شد. 
    همه ي روســتاها براي او مراسم جداگانه اي گرفتند و در سوگ شهادت او 
گریستند. او هيچ گاه نشد که با مردم روستا بدرفتاري کند. تمام روستایيان او 
را دوست داشتند. او در تمام مراسم تعزیه و عزاداري روستایياني که در حال 
آب رساني به روستایشان بودیم، شرکت مي کرد و براي اموات و شهداي آنان 
فاتحه مي خواند و اهالي روستاهاي گناباد هم به خوبي از خدمات او قدرداني 

کردند.
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هرگاه به منطقه اي مي رفتيم تا کارهاي آب رساني را انجام دهيم، تمام امكانات 
را برمي داشــت تا مزاحم مردم منطقه نشــویم. براي علي اکبر، وقت اداري و 
ساعت کاري مطرح نبود. آن زمان چيزي به عنوان اضافه کار و پاداش، معني 
نداشت. روزي در ابوالخازِن بجستان مشغول آب رساني و لوله گذاري بودیم. 
کارمان به درازا کشــيد. ظهر شد. ظهر هم گذشت. غروب شد و ما هنوز کار 
مي کردیم. شــب شد و هوا به شدت تاریک. چون فردا صبح زود دوباره باید 
برمي گشتيم، علي اکبر پيشنهاد داد در همان ابوالخازن بخوابيم؛ امّا ما فقط فكر 
ناهار ظهر را کرده بودیم و شام نداشتيم. گفتيم: »آقاي نوریان! کجا بخوابيم؟ 
شــام چي بخوریم؟«گفت: »داخل مســجد مي خوابيم. براي شــام هم فكري 
مي کنيم«. رفتيم کليد مسجد را گرفتيم و وسایل خود را به داخل مسجد منتقل 

کردیم.
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مّدتي گذشت. ما مشغول استراحت بودیم که دیدیم بوي غذا داخل مسجد را 
فراگرفت. ســراغ علي اکبر را گرفتيم. فكر کردیم کسي از اهالي روستا براي 
ما شام آورده، ولي بویي که به مشام ما مي رسيد، بوي غذایي بود که علي اکبر 
داشــت مي پخت. سفره را پهن کردیم. ظرف ها را چيدیم. به به! عجب غذایي 
شــده بود. علي اکبر براي ما ماکاروني درســت کرده بود. واقعاً دســت پخت 
خوبي داشت. از آن روز به بعد، همه ي بّچه ها از دست پخت علي اکبر تعریف 

مي کردند.
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خورشــيد به آرامي به پشــت کوه مي خزید و ما درکوه هــاي اطراف »چاه 
نمک« )یكي از روستاهاي گناباد(، مشغول چشمه یابي و پيدا کردن چشمه ي 
مناسبي براي آب رساني بودیم. آن روز من هم همراه علي اکبر ماندم تا تنها 
نباشد. کارمان به سرانجام که رسيد، حرکت کردیم. ماشين را روشن کردم 
و راه افتادیم. با علي اکبر که بودم، گذشــت زمان را نمي فهميدم؛ ولي وقتي 
نگاه به ســاعت کردم، دیدم ســاعت ده شب اســت. کمي نگران شدم. در 
همان هنگام، ماشــين خاموش شــد و هر کار کردیم، روشن نشد. علي اکبر 
گفت: »بيا پياده برویم تا خود را به پاسگاه گيسور برسانيم. نفهميدم چه شد 
که قبول کردم. دو ساعت در دل شب پياده روي کردیم. حدود ده کيلومتر 
تا پاسگاه فاصله داشــتيم. علي اکبر جلوتر از من حرکت مي کرد و با چوبي 
که در دســت داشت، به ســنگالخ کناره ي جاده مي کوبيد تا اگر گرگ و 
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حيوان درنده اي در آن نزدیكي باشــد، فرار کند. اگر امروز چنين شرایطي 
برایم به وجود آید، دِل رفتن ندارم؛ امّا آن شب تاریک، آنچه ما را به پاسگاه 

گيسور رساند، دِل روشِن علي اکبر بود.
ساعت دوازده  شب به پاسگاه رسيدیم و با ماشين پاسگاه به محلي که ماشين 
ما خراب شــده بود، برگشتيم. آن را به پاســگاه آوردیم و درستش کرده و 
به طرف گناباد به راه افتادیم. حدود ســاعت ســه ي صبح بود که به گناباد 
رســيدیم. آن شــب، گرگ هاي بيابان هم درندگي خود را کنار گذاشــته 
بودند. شــاید همان اخالص شــهيد نوریان بود که مــا را از خطرها حفاظت 

نمود.
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بيابــان برهوت و هواي گرم تابســتان بود. باهم رفتيم به دهانه ي چشــمه ي 
آبي که قرار بود به یكي از روســتاهاي پســكلوت گناباد آب رساني کنيم. 
علي اکبر، شــّدت جریان آب و ِدبي آب را  اندازه گيری کرد. در ميان تپّه ها 
خيلي پياده روي کردیم و آب چند چشــمه ي دیگر را هم بررســي کردیم. 
آخــرش فهميدم کــه او همين کار را در بهار و زمســتان هــم انجام داده تا 
چشمه ي مناســب را براي آب رساني پيدا کند. چشمه ها یا قنات هایي که او 
براي آب رساني پيدا مي کرد، هنوز بي آب نشده است. کارش را خيلي دقيق 
انجام مي داد. بعد از انجام کارهاي کارشناســي، با ماشــين جهاد سازندگي 
مي آمد دنبال ما و صبح زود به محل انجام پروژه ي آب رساني مي رفتيم. او، 
هم کارشــناس بود، هم کارگر و هم راننده ي مــا. فكر مي کردیم او راننده 
اســت و مثل خود ماست. اصاًل احساس نمي کردیم او مسئول است. ریاست 
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طلب نبود. روحيه ي همكاري در او خيلي باال بود. 
بيا باهم سري به محل کار شهيد نوریان بزنيم و یک روِز کاري او را بررسي 
کنيم. البته همه ي این اتفاقات در یک روز نيفتاده، ولي خاطراتي اســت که 

هميشه از ذهنم  مي گذرد.
صبح زود، ســوار ماشــين جهاد ســازندگي شــدیم. علي اکبر، راننده بود. 
کارگرها را هم ســوار کردیم. چون جاده ي روشناوند در آن زمان، خاکي 
بود، ماشــين در بين راه جوش آورد. نمي دانســتيم چه باید بكنيم. علي اکبر 
از ماشــين پياده شد. او فهميد که سيفون ماشــين داغ شده و بنزین، درست 
به ماشــين نمي رسد. گفت: »نگران نباشيد!« پارچه اي را از ماسه هاي اطراف 
جاده پر کرد، مرطوب نمود و روي ســيفون گذاشــت و گفت: »این درمان 
موقتي اســت. بعداً اساســي درســتش مي کنم«.  با این روش، سيفون ماشين 
ســرد شــد و به راه خود ادامه دادیم. به محل پروژه که رسيدیم، او برای هر 
کســي کاري مشخص کرده بود. تعدادي از کارگرها افراد زنداني اي بودند 
که از طرف زندان با مــا همكاري مي کردند. براي او فرقي  نمي کرد و بين 

هيچ کدام از کارگران، تبعيض قائل نمي شد. با همه خوش رفتار بود. 
در حين کار بودیم که دســتگاه جوش لوله ي پلي اتيلن خراب شد. علي اکبر 
خودش دســت به کار شد. باید کار را تعطيل مي کردیم؛ امّا دستگاه جوش 
را همان جا و با ســرعت تعمير کرد و همه مشــغول کار شدیم. مي خواستيم 
لوله ها را داخل کانالي که حفر کرده بودیم، قرار دهيم. به او گفتم: »نيروي 
کارگــري کم داریم«. براي قرار دادن لوله داخل کانال، حداقل 10 إلي 1۵ 
نفر کارگر الزم بود. لبخندي زد و به سراغ تراکتور رفت. دستگاهي را نشانم 
داد که خودش ساخته بود. دستگاه را پشت تراکتور نصب کردیم.  حلقه اي 
را که لوله ها دور آن پيچيده شــده بود، پشــت تراکتور، روي دستگاهي که 
علي اکبر ســاخته بود، قرار دادیم. تراکتور در مسير کانال حرکت مي کرد و 
لوله ها با چرخش چرخ و محور، باز  مي شد و داخل کانال مي افتاد. قباًل این 
کار را بــا زحمت زیاد و نيروي کارگري انجام مي دادیم؛ امّا علي اکبر خيال 

همه را راحت کرده بود.
مشــغول کار بودیم که صداي اذان بلند شــد. بالفاصله دست از کار کشيد 
و همگــي نمــاز خواندیم. بعد از نمــاز، کمي کار کردیم. وقــت ناهار که 
شــد، دیدیم یک ناهــار کم آورده ایم. علي اکبر هميشــه براي خود از خانه 
ناهار مي آورد و نان و شــيراز مي خورد. آن روز، ناهار خودش را به ســایر 
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کارگرها داد و خودش نان خشــک خــورد. هر روز دم غروب، متأهل ها را 
زودتر مرخص مي کرد و مي گفت: »بروید به خانه و خانواده ي خود برسيد«. 
خــودش مي ماند و کارها را تمام مي کرد تا براي روز بعد، کارها جلو افتاده 
باشــد. چون تازه داماد شده بود، او را دست انداختيم تا شاید زودتر کارش 
را تعطيل کند؛ امّا به کارش ادامه داد و مثل هميشه از همه دیرتر تعطيل کرد.

اگــر امكاناتي را الزم داشــتيم که در محل نبود، به ســرعت به شهرســتان 
برمي گشــت و مي آورد. نمي گذاشــت کار تعطيل شــود. از محل کار که 
برگشــتيم، دیدم به داخل کارگاه رفت. ما به خانــه رفتيم و صبح روز بعد، 
وقتي به محل آب رســاني رفتم، دیدم ماشــين بهتر از روز قبل کار مي کند. 
علي اکبر متوجه تعجب من شــد و گفت: »تعجب نكــن! اینچ حمامي را به 
رادیاتور وصل کردم تا ماشــين با دو رادیات کار کند و دیرتر داغ شــود«. 

همان طور هم شد. دیگر ماشين ما داغ نمي کرد.
آن روز، قصد داشتيم مســيري را براي لوله گذاري به سمت روشناوند حفر 
کنيم. بالفاصله مشــغول شــدیم، امّا دیدیم علي اکبر مشغول کار نشد. ما را 
صدا زد و گفت: »مســير را اشــتباه حفر مي کنيد« و دفتر محاسبات خود را 
درآورد و مســير دیگري را نشــان ما داد و گفت: »اگر از این مسير حفاري 
کنيم، شيب لوله بسيار مناسب تر خواهد بود«. آن وقت فهميدیم که علي اکبر 
چقدر فّعال اســت و همــه ي کارها را زیر نظــر دارد و حتّي یک لحظه هم 
بي کار نمي نشيند. ما هم همان مسير او را انتخاب کردیم و شروع به حفاري 

نمودیم. 
تازه از کار ســخت روزانه برگشــته بودیم. چند ســاعت از وقت اداري هم 
گذشــته بــود. خبر دادند لوله ي آب در یكي از نقاط، دچار اشــكال شــده 
اســت. هر کســي جاي او بــود، کار را به فــردا موکول مي کــرد؛ ولي او 
بالفاصله برگشت تا مشكل را حل کند. هيچ وقت علي اکبر نوریان را بي کار 
نمي دیدیم. اگر در واحد آب رســاني کاري نبود، به ســایر واحدهاي جهاد 

سازندگي کمک مي کرد.
ما زمان عمليات هاي ایران را از روي عدم حضور شهيد نوریان مي فهميدیم. 
هر وقت با ما به ســر کار نمي آمد، مي فهميدیم کــه نيروهاي ما در جبهه ها 
قصــد انجام عمليات دارند؛ چون او نيروي ویژه بود و فقط زمان عمليات به 

جبهه فرا خوانده مي شد.                                                                       
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آتش دشمن آن چنان ســنگين بود که همه ي ما زمين گير شده بودیم. زمان 
عمليات بود. خبرنگاري براي تهيّه ي گزارش بين ما آمده بود و فيلم برداري 
مي کــرد و با رزمنــدگان مصاحبه انجام مي داد. آتش دشــمن باعث شــد 
خبرنگار به دنبال جان پناه بگردد و خود را زیر ماشــين ها مخفي کند. قبل از 
آتش شدید دشمن، هيچ راننده اي پيدا نشد که خبرنگار را کمي جلوتر ببرد 
تا او بتواند از خط صفر مقّدم هم گزارش تهيّه کند. در ميان گرد و خاك ها 
و دود ناشــي از خمپاره هاي مســتقيم دشــمن، دیدیم لنكروز جهاد، جلِو ما 
ترمز زد و خبرنگار را که زیر ماشين مخفي شده بود، مورد خطاب قرار داد 
که »برادر! بيا برویم جلو! معرکه آنجاست. اینجا که خبري نيست!« صدایش 
خيلي آشنا بود. گرد و خاك که کمي خوابيد، دیدم علي اکبر نوریان است. 

تنها کسي که جرئت داشت تا دل دشمن پيش رود. 
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خبرنگار با صداي علي اکبر کمي جا خورد و از جاي خود بلند شــد و جلِو 
ماشين نشســت. بعدها شــنيدیم که علي اکبر، خبرنگار را تا وسط نيروهاي 
بعثــي و تــا عمق معرکه به پيش برده تا او بتواند گزارش مســتند و واقعي از 
نبرد حق عليه باطل تهيه نماید و تا جایي پيش رفته است که صداي خبرنگار 
بلند شــده و از علي اکبر خواسته است که از پيش روي دست بردارد و او را 

به عقب برگرداند.
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آن روز علي اکبــر دنبال ما نيامد. فهميدیم که باز قرار اســت عملياتي انجام 
شــود؛ چون همان طور که قباًل گفتــم، او نيروي ویژه بود و موقع عمليات ها 
به او زنگ مي زدند و او ســریع به جبهه می رفت. آب رســاني بدون حضور 
علي اکبر، تقریبــاً تعطيل بود. علي اکبر بعد از یک هفتــه آمد و رفتيم براي 
آب رســاني. ســرش را تراشيده و پارچه اي به سرش بســته بود. آن روز هوا 
خيلي گرم و غبارآلود بود. علي اکبر مثل هميشــه کار خود را پرتالش انجام 
مي داد. در قســمتي از مســير لوله کشــي، عمق کانال بين دو تا ســه متر بود 
و علي اکبــر خــود را درون کانال مي انداخت و لوله یــا خاك ها را جابه جا 
مي کرد. دســتمال ســرش پر از خاك و عرق شــده بود. وســط روز، وقتي 
مي خواســتيم چاي بخوریم، دســتمال ســرش را باز کرد. با تعجب دیدیم 
سرش آثار بخيه و جراحت دارد. آن وقت یادم آمد که او در همين عمليات 
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آخر مجروح شده و ترکش به سر و شكم و پایش اصابت کرده است. زخم 
سرش آنچنان وضعيت بدي داشت که دل همه ي ما ریش شد.

وقتــي دیدیم او جراحت خود را به رویش نمــي آورد و مثل همه ي ما کار 
مي کند و حتّي بيشــتر از ما فّعال است، یكي از بّچه ها او را دست انداخت و 
گفــت: »علي اکبر! مثل این که مغزت خيلي رفته توي ســرت که ترکش اثر 
نكــرده!« همه زدیم زیر خنده و این تالش و روحيه ي علي اکبر، به همه ي ما 

نشاط بخشيد... . 
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ســردار شــهيد علي اکبر نوریان در ســي ام خرداد ماه 1339، در خانواده  اي 
مذهبي و معتقد به اسالم راستين، چشم به جهان گشود.  وي در شش سالگي 
در دبستان هّمت به تحصيل مشغول شد. پس از اتمام دوران ابتدایي، به دليل 
عالقه ي زیاد به کارهاي صنعتي، وارد هنرســتان  فني و حرفه اي شد و دیپلم 
فني گرفت. او در دوران تحصيل توانست اولين دستگاه موتوِر جوش را در 
گناباد بســازد. در دوران انقالب، فّعاليت هاي زیــادي در تكثير عكس هاي 

امام )ره( و رنگي کردن آن
انجام داد. 

او در ســال 13۵8 به خدمت مقّدس سربازي رفت و دوره ي آموزشي را در 
تایباد گذراند. براي ادامه ي سربازي به کردستان رفت. در آنجا به روماتيسم 
پــا مبتال گردید؛ به طوري که قادر به راه رفتن نبــود. البته بعد از مّدتي بهبود 
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یافت و تا آخرین روز سربازي در کردستان باقي ماند.
شــهيد نوریان پس از اتمام ســربازي، در جهاد ســازندگي گناباد مشــغول 
خدمت شــد و وظيفه ي آب رساني به روســتاها را بر عهده گرفت. هم زمان 
در جبهه هــاي حق عليه باطل هم حضــور مي یافت. او در عمليات والفجر 3 
از ناحيه ي ســر و دست و پهلو مجروح شد و بعد از بهبودي، دوباره به جبهه 

برگشت.
علي اکبر نوریان در سال 63 ازدواج کرد. یک سال بعد، در ۲۲ بهمن ماه 64 
در عمليات والفجر 8  به شــّدت مجروح گردیده و در بيمارستان شيراز هم 
نتوانســتند برایش کاري انجام دهند و چند روز بعد، در همان بيمارستان، در 
۲8 بهمن ماه به شهادت مي رسد. فرزند او که چهار ماه بعد از شهادت پدر و 
درست در سال روِز تولّد پدرش  چشم به جهان گشود، به نام پدر شهيدش، 

»اکبر« نام گرفت.
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چشمانم را مي بندم
خاکریزه ها روي پلک هایم سنگيني مي کنند

به خوابي عميق فرو مي روم
آن سوي نخل هاي سوخته، برایم دست تكان مي دادي

که باید پرواز را به خاطر بسپارم
و درس هشتم کربالست

سرزميني که از گل هاي سرخ رویيده است
خاك ها را کنار بزن

چشمانم به حقيقت روي تو باز مي شوند.
                       علی اميری )باران گنابادی(

                       تقدیم به عشق سرخ
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»اتاق عمل« / اقتباس از خاطرات پدر، مادر و برادر شهيد  
»بابا آب داد« / دست نوشته ها و خاطرات آقای عدالتی     

»حضور در دانشگاه عدل و آزادي« / ویژه نامه ی یادواره ی شهدای جهاد 
کشاورزی  

»رقص در برابر مرگ« / حّجت االسالم ميری   
»لبخند بي پایان« / حّجت االسالم ميری   

»سير در زمين... دیده ي باز... نور...« / ابوالقاسم روشناوندی
»نيروي وی ژه ی عمليات خاکي )دوست تلفني(« / عليرضا قاسميان و محمود 

شهيدی پارسا)فرمانده پشتيبانی جنگ خراسان(
»دردي مغز استخوان را مي سوزاند« / دست نوشته های شهيد

»پازل تّكه پاره« / دست نوشته ها و مادر شهيد
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»سال هاست کسي دِر این خانه را نزده است« / مجيد دانا
»ریشه در خاك؛ دست در آسمان« / اقتباس از خاطرات هم رزمان

»برگشت خورد« / حبيب نادری و مادر شهيد
»علي اکبر نيامد« / مادر شهيد 

»پرواز در آسماني که امروز کمتر پرنده اي در آن پر مي زند« / خواهر 
شهيد

»فرزند هم اسِم پدر« / مادر شهيد
»نام او در سرزمين دشمن« / عليرضا قاسميان

»شهدا به غار رفتند« / آقای عدالتی
»کمين در کمين« / پدر شهيد

»اسير شكم« / اقتباس از خاطرات آقای عدالتی
»دوازده پرنده، یک پرواز« / ویژه نامه ی یادواره ی شهدای جهاد کشاورزی

»تو از چه گذشتي که از اروند گذشتي؟!« / باقر زمانيان
»رادیو، مرفّهين بي درد، جنگ« / اقتباس از خاطرات مادر شهيد  

»فتوشاپ سنّتي در اوایل انقالب در گناباد« / برادر شهيد
»در نبرد علمي، سازش در کار نيست« / حبيب نادری
»تو آخرین نفري« / خاطرات هم رزمان از زبان فرزند شهيد

»یک روِز جنگي« / آقای عدالتی
»نارنجک« / آقای عدالتی
»قدرداني« / آقای عدالتی

»دست پخت« / آقای عدالتی
»شبی تاریک، ولي دلي روشن« / حبيب نادری

»یک روِز کاري« / آقای عدالتی و حبيب نادری
»بيا برویم! معرکه آنجاست« / حبيب نادری

»مغزت خيلي رفته توي سرت« / حبيب نادری
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