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روزها بي آنكه به هم فرصت دهند يكي يكي مي آيند و مي روند. 
عقربه ها انگار كه از هم فراري باشند، تندتند روي صفحه ي ساعت 
مي دوند و جلو مي روند. صفحه هاي تقويم به سرعِت باز و بسته 
شدن پلك هاي چشم ورق مي خورند و پيش مي روند. چين و 
چروك به رسم يادگاري بر چهره هاي جوان َگرد پيري مي پاشد 
تا اين گونه گذر ايّام را به رخ انسان ها بكشد. گذر روزها و بازي 
عقربه ها با ياران جا مانده چه ها كه نكرده. آن ها كه قلم موي روزگار 
انگار كه چهره هاشان را پيرتر از ديگران نقاشي كرده. مرداني كه 

ذهنشان، قلبشان و تمامي وجودشان پر شده از عطش شهادت.
و اّما خوشا آنان كه چون عاشقان دلباخته در حريم وصال جاي 
گرفتند و دشمنان قسم خورده ي اسالم را در درياي مّواج خون 



پاكشان غرق ساختند. آنان كه عّزت و شرف و آوازه ي نامشان 
كاخ هاي ستم را در سراسر جهان به زير كشيد و با خاك يكسان 
كرد. آن ها كه سن و سال كم شان هم براي ما كه پير زمانه گشته ايم 
درها مي گشايد و درس ها مي دهد. نوجواناني كه با نيّت هاي خالص 
و قلب هاي پاك چون كوه محكم و استوار در برابر دژخيمان 
زمان ايستادند. كساني كه تاريخ با موي سپيد و صورت پرچروك 
خجل و شرمسار در مقابلشان كمر خم كرده. ياد تمامي بزرگ 
نوجوانان ايران زمين، به خصوص شهيد دانش آموز بابك سرمدي 
اولين دانش آموز شهيد نجف آباد كه با نگاه ساده اّما بي انتها و 
قلبي رئوف و بزرگ در صراط مستقيم قدم نهاد تا جاودانگي را 

نصيب خود كند، گرامي و جاويد باد.
كنگره سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف آباد
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براي ديدن خدا

ـ مامان كجا مي رويم؟
محترم خانم1 دكمه هاي پيراهن َفرانَك را بست و به چشم هاي 
سياهش زل زد. دست هاي كوچك او را گرفت و گفت: »قراره 

با عّمه و خانواده شون بريم يه جاي با صفا.«
لب هاي باريك فرانك به خنده باز شد و رديف دندان هاي 
سفيد و ريزش كه مثل دانه هاي تسبيح يك شكل و يك اندازه 
كنار هم نشسته بودند پيدا شد. بابك جوراب هايش را پا كرد و 
از اتاق رفت بيرون. پدر و شوهر عمه اش داشتند وسايل گردش 

را توي صندوق عقب ماشين جا مي دادند. 
خورشيد نور كم رمق صبحگاهي اش را ريخته بود روي شهر 
آن ها  بين  و  مي كرد  بازي  بابك  موهاي  با  خنكي  نسيم  اراك؛ 
مي پيچيد. صداي عمه كه داشت شوهرش را صدا مي زد از توي 

1.  محترم طالبي، مادر شهيد بابك سرمدي.
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