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2بچه های آسمان

گر بناســت با کشــته شــدنم درخت اســالم بارور شــود؛ پس ای خمپاره ها  »ا
ین  و ای گلوله هــا ســینه ام را بشــکافید و بدنــم را تّکه تّکــه کنید که چه شــیر

که در راه اسالم باشد. است مرگی 
که  گر بمیرم، صدها چون منی زنده شــوند  که من ا ای جهان خواران بدانید 

کفر.« همگی آماده اند برای نابودی 
از وصیت نامۀ شهید



تقدیم به: 
کــه در مــاه رمضان و  شــهید نوجــوان، محمــد اصفهانی وطــن، شــقایقی شــانزده َپــر 
کربالیی شــد و  که   عملیات رمضان به مهمانی خدا و به جمع آســمانی ها رفت. او 

کرد، عاشورایی بر سر سفرۀ الهی افطار 
یم اصفهانی وطن  کر پدر شهیدش 

و خانوادۀ مقاوم و شهیدپرور اصفهانی وطن به خصوص خانم زهرا قیصری ها.

گلشادی،  مصطفی  صدقی جاهد،  محمدرضا  رحیمی،  یداهلل  یزدانی،  علی  آقایان:  از  تشکر  با 

محمدرضا ملکی، محمدرضا زمانی، محمود تقی جراح و محمد نبیان. 
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مقدمه

 چه روزها و چه شب هایی بود روزها و شب های بچه های جنگ! روزهایی
و پاشنه بلند  کفش های  پوشیدن  و  شناسنامه  در  بردن  دست  با   که 
برابر در  خشوع  و  خضوع  با  که  شب هایی  و  می گذشت  گشاد   لباس های 

کردن. یختن و التماس  خدا و اشک ر
 چه روزها و چه شب هایی بود روزها و شب های بچه های جنگ! روزهایی
که زمنده شدند و شب هایی   که دعاها و استغاثه هاشان به ثمر  نشست و ر

 بی تاب طلوع فجر بودند و چشم انتظار دمیدن خوشه های آفتاب.
 چه روزها و چه شب هایی بود روزها و شب های بچه های جنگ! روزهایی
 که اسلحه ها بر دوش می کشیدند و قنداق تفنگ هاشان بر زمین می سایید
نوجوانی سینۀ و هیاهوهای  کودکانه  بازی های  از  به دور  که   و شب هایی 
تیر به  نشود  یده  در میهن  سینۀ  و  اسالم  سینۀ  تا  گرفتند،  نشانه  را   دشمن 

خصم بدخواهان.
 چه روزها و چه شب هایی بود روزها و شب های بچه های جهاد! روزها و
که رگبار دشمن، آسمان باالی سرشان را می شکافت و تنها  یاد  شب هایی 

 خدا آرام بخش دل هاشان بود.
زمندگان پشت یزها آماده باید می شدند، تا ر کر که خا  روزها و شب هایی 
باثبات جاده ها  تا  می شد،  باید  یخته  ر ماسه،  و  کادان  ما بگیرند.  پناه   آن 

  شوند. جاده ها باید آماده می شدند، تا رفت وآمدها میسر شوند.



که  چه روزها و چه شب هایی بود روزها و شب های بچه های نوجوان! آنان 
که در آسمان جبهه ها  شور و شوق داشتند و عشق به شهادت. نوجوانانی 
کمی داشتند؛ که سن وسال   چون ماِه شب چهارده  درخشیدند. نوجوانانی 
یاد می کشید و تا پای جان  اما روح بزرگ شان عظمت اراده و ایمان شان را فر
مقدس آرمان های  و  اسالم  تا  دادند،  جان  و  کردند  ایستادگی   ایستادند، 

 انقالب اسالمی بماند.
مردستان در  و  یافتند  رشد  سنگرها  و  یزها  کر خا ساختن  حین  که   آنان 
که ابراهیم وار در مقابل آتش دشمن ایستادند و در  جبهه ها مرد شدند. آنان 
که گلوله ها را حس  کردند   برابر تیر و ترکش، پناهی نداشتند و زمانی وجود 

گوشت تن شان  نشست. داغ و جان سوز در 
 چه روزها و چه شب هایی بود روزها و شب های بچه های نوجوان جهاد!
که آسمانی یدند. آنان  که یک شبه بزرگ شدند و یک شبه دل از دنیا بر  آنان 

 آمدند و آسمانی تر رفتند.
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شب شوق

بود.  پوشانده  را  نازکش  لب های  محو،  لبخندی  ید.  می پر پلک هایش 
نفسش امان نداشت و تند تند از سینه اش خالی می شد. سر تاباند طرفی 
ین آن  ید و مزۀ شیر گرفت. خواب از چشمانش پر دیگر. لبخندش رمق 
ماند برایش. چشم هایش با سیاهی شب ُاخت نبود و اتاق را تیره وتار دید. 
کبودرنگ اتاق، جلوی دیدگانش  کم کم نگاهش روشن شد و دیوارهای 

گرفت.  جان 
مایل بود خود را در خوابی که دیده بود، غرق کند. لحظه لحظۀ خواب، 
گرفت. احساس می کرد تمام وجودش در شوقی  جلوی چشمانش جان 
وصف ناپذیر می سوزد، اشتیاقی دل چسب و از پِس آن آرامشی دوست 
کشید و از پشت  کرد. نفسی عمیق  ینی آن را حس  داشتنی. دوباره شیر
پنجرۀ اتاق استیجاری شان ُزل زد به آسمان. شب، پردۀ سیاهش را پشت 
شب  از  را  محض  سیاهی  کم رمقی،  روشنایی  بود.  کرده  یزان  آو پنجره 

گرفته بود. 
و  بود  شوق  سِر  از  یه اش  گر می جوشیدند.  او  بی اذن  چشم هایش 

کرد و از جا برخاست. لبخندش هم. دستش را ستون َتن 
پاورچین پاورچین از اتاق رفت بیرون. دستگیرۀ دِر حیاط را تاباند. در، 
ُپرصدا روی پاشنه چرخید. سرمای نمور و غلیظی مثل مهمانی ناخوانده 


