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شــهادت، درس رفتــن در روزگار مانــدن هــای پــوچ و گذراســت تــا وامانــدگان و متحیران 
ــد گام از آمــال  ــه ایجــاد حصــار خودبیــن اســت کــه بای دریابنــد کــه حیــات واقعــی، ن
صغیــر و پســت، بــرون نهــاده و زندگانــی جــاودان دیگــری را طلبیــد. معلــم ایــن آمــوزه 
هــای نــاب، شــهیدانند. آنــان، درس آمــوز نســل هــا در طــول اعصارنــد. در زمانــه ای 
کــه مانــدن هــا در گــرداب مــرداب هــا محصورنــد، شــهادت گریزگاهــی اســت تــا مانــدن 

بــه واماندگــی نینجامــد.
ــاز  ــوز ممت ــش آم ــه و دان ــب روح الل ــگان مکت ــت یافت ــدی از تربی ــی توحی ــهید عل    ش
مدرســه عشــق، از جملــه شــهدای بزرگــوار شــهرمان فریمــان اســت کــه سرتاســر 
ــر  ــرای بهت ــی ب ــاب و درس ــای ن ــوزه ه ــار از آم ــروز سرش ــان ام ــرای نوجوان ــی او ب زندگ

ــت. ــتن اس زیس
  علــی نوجــوان بــود کــه بــه شــهادت رســید. یعنــی حــدودًا ۱۶ ســال! او در 28 آبــان 
مــاه ســال 1344 بــه دنیــا مــی آیــد و در تاریــخ 1360/10/1 بــه آســمان پــر می کشــد، 
ــوان  ــن نوج ــی ای ــه از زندگ ــر لحظ ــا ه ــد، ام ــی کن ــر نم ــتر عم ــدود 5800 روز بیش ح

مقـدمه
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رشــید، درســی بــرای مــا و همــه ی مشــتاقان طریــق ســعادت اســت. او عمیــق تریــن 
ــه  ــه مــی کنــد و در نهایــت، مــزد خــود را ب ــاه خــود تجرب معــارف الهــی را در عمــر کوت

خوبــی دریافــت مــی کنــد.
   علــی اکنــون در بیــن مــا نیســت، امــا منــش او، گفتــار او، رفتــار و نگــرش او هــم چنــان 

مــی درخشــد. شایســته اســت کــه آن را بــه درســتی بشناســیم و بــه خوبــی فــرا بگیریم.
   ایــن دفتــر در ادامــه کتــاب هــای: کــوی شــهید تقــوی، قلــم عشــق، بــاغ گیــالس و ... 

بــه تبییــن زندگــی و ســیره شــهدای فریمــان مــی پــردازد.
   ایــن توصیــه هــا و تذکارهــا، اســتقامت در راه آرمــان هــا را تکلیــف مــی کنــد. کســانی 
از یارانــش، ره او را دریافتنــد و چــون او، ســوی هجــران پیــش گرفتنــد و آنــان کــه 
ــد او از  ــی تردی ــد. ب ــی بمانن ــدار باق ــاوم و پای ــهادت، مق ــیر ش ــد در مس ــد بای مانده ان
جملــه شــهیدانی بــود کــه پیــام و کالمــش گمنــام نمــی مانــد و بــرای هــر روز زندگــی 
مــا، درس و پیامــی بــه همــراه دارد. بــر مانــدگان مــی مانــد کــه آن شــعله گداختــه را نگــه 

ــد. ــاس دارن ــد و فــروغ آن را پ دارن

پاییز 1395
هیئت مذهبی جامعه الحسینg فریمان
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الــف |  بــرای مصاحبــه بــا پــدر شــهید علــی توحیــدی زمــان زیــادی را صــرف هماهنگی 
ــه پنــج مــاه! البتــه بخشــی از خاطــرات در ســال هــای دور در  ــم. شــاید قریــب ب کردی
قالــب طــرح حریــم ســتارگان)جمع آوری خاطــرات شــهدا توســط نوجوانــان و جوانــان 
ــن  ــا ای ــود. ت ــود، امــا اکثــر آن هــا ناقــص ب جامعــه الحســینg( جمــع آوری شــده ب
کــه در یــک غــروب زمســتانی و ســرد، وعــده ی مالقــات بــا خانــواده شــهید توحیــدی 
گذاشــته مــی شــود. مــردم فریمــان، باشــگاه شــهید توحیــدی را بــه خوبــی مــی 
ــت  ــدی اس ــهید توحی ــام ش ــه ن ــدا ب ــان ابت ــی از هم ــه ی ورزش ــن مجموع ــند. ای شناس
ــه  ــرار دارد. مصاحب ــی ق ــالن ورزش ــن س ــل همی ــت در مقاب ــهید، درس ــدر ش ــزل پ و من
ــه  ــی و البت ــه دارد! طوالن ــاعت 24 ادام ــا س ــدی ت ــماعیل توحی ــای اس ــا آق ــو ب و گفتگ

شــیرین و گیــرا صحبــت مــی کنــد.
  کار مــا هنــوز تمــام نشــده اســت. مــادر شــهید ســاکن تهــران اســت و هــر ســال، یکــی 
ــاه  ــش م ــم... ش ــی مانی ــر م ــد. منتظ ــی آی ــان م ــه فریم ــل ب ــدن فامی ــرای دی دو روز ب
ــه فریمــان آمــده و  ــرای دو روز ب دیگــر... خبــر مــی دهنــد کــه مــادر علــی توحیــدی ب

اشـاره
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اگــر آمــاده ایــد، یــک ســاعت دیگــر بــه مالقــات ایشــان برویــد. ســریع دوربیــن را آمــاده 
کــرده و راهــی خیابــان شــهید بهشــتی مــی شــویم... دوربیــن کــه روشــن مــی شــود، 
مــادر بــی هیــچ مقدمــه ای شــروع بــه صحبــت مــی کنــد... ســه ســاعت از زندگــی علــی 
ــا، از  ــه ه ــی، از گری ــای عل ــوخی ه ــد... از ش ــی زن ــرف م ــیرین ح ــه ش ــد و چ ــی گوی م
خداحافظــی روزهــای آخــر، از تــالش بــرای دیــدن علــی در ایســتگاه راه آهــن ســنگ 
بســت و دویــدن بــر روی خارهــا و... جمــع حاضــر در آن مجلــس دائــم اشــک مــی ریزنــد 
از بــس ایــن مــادر، زندگــی فرزنــدش را شــیرین و مادرانــه بیــان مــی کنــد. بــه راســتی 
نمــی تــوان بــرای حــال ایــن مــادر دلخســته اســمی گذاشــت وقتــی دیگــر، رســیدنی از 

جنــس دیــدار زمینــی دلبنــدش در راه نیســت.
 محفــل زیبایــی بــود. کاش فرصــت پخــش آن فیلــم بــه زودی فراهــم شــود. خاطــرات 
علــی دســته بنــدی و بــه صــورت مجموعــه حاضــر در مــی آیــد. موقــع خداحافظــی از 
مــادر مــی پرســم: بــه نظــر شــما اســم کتــاب را چــی بگذاریــم؟! بــی تأمــل مــی گویــد: 

مــرد بــزرگ...
 

ب| حــدود یــک ســال اســت کــه جمعــی از اعضــای هیئــت، بــه صــورت جــدی بــرای جمــع 
آوری خاطــرات شــهدا دســت بــه کار شــده انــد. البتــه از ســال 1376 ایــن حرکت شــروع شــده 
بــود امــا در یــک ســال اخیــر شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت. جمعــی حــدودًا 15 نفــری کــه هر 
کــدام بخشــی از کار را بــه دوش گرفتــه انــد. تاکنــون از حــدود 70 شــهید و رزمنــده، خاطــرات 
دوران جنــگ، ضبــط شــده و بیــش از ده هــزار عکــس از آن دوران آرشــیو شــده و بخشــی از آن 

نیز منتشــر شــده اســت. 
   بــرای ثبــت خاطــرات شــهید علــی توحیــدی و صفحــه آرایــی، عکاســی، گرافیــک و تدویــن 
الزم اســت از همراهــی و همدلــی خواهــران و بــرادران: مهــدی رفیعــی، علی مســافری، محمد 
حریــری، محمــد ســلطانزاده، زهــره جعفــرزاده، محدثــه موذنــی راد، طیبــه امیــدی، طاهــره 
امیــدی، الهــام لطفــی، زینــب صوابــی، ســعید و ســعیده مجــد تشــکر کنــم. ایــن بزرگــواران در 

جمــع آوری و انتشــار آثــار شــهدای فریمــان، همــراه و همیــار جامعــه الحســینg هســتند.
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ــراق آن  ــدند. در ف ــه ش ــی جبه ــراد، فدای ــر م ــیجیان پی ــر بس ــدی و دیگ ــی توحی ج | عل
ســوختند و در وصــال آن ره طلبیدنــد. در ایــن ســالیان دراز دفــاع، از بهــره جنــگ 
ــط  ــذت خ ــه در ل ــه ک ــت جبه ــرت پش ــه در عس ــاد را ن ــه و جه ــتند. جبه ــت نداش غفل
ــد.  ــدان روزگار درآمدن ــف مجاه ــردار، در ص ــوی و ک ــن خ ــا ای ــد. ب ــتجو کردن ــدم جس مق
آنــان پیــروان خــط عافیــت نشــدند تــا در مشــغله ایــن ســوی یــان، غرقــه شــوند. ســالکان 
ــه  ــد. جبه ــتند و دیدن ــدا را جس ــیدند و ره خ ــال درنیوش ــام ب ــد و از ج ــال بودن ــه ابت جبه
مقــدس، بــا ده هــا و صدهــا وصــف نــام در تاریــخ و یــاد خــاص و عــام جــاودان مــی مانــد 

ــد. ــازنده آن تاریخن ــیجی، س ــاز و بس ــزاران پاکب و ه
ــای  ــان ه ــود. ج ــن ب ــار قری ــت و ایث ــا معنوی ــگ، ب ــام جن ــاد در ای ــای جه ــرزمین ه    س
ــات  ــز نب ــی، ج ــه اذن ربوب ــه ب ــود ک ــب ب ــد طی ــن، بل ــد و آن زمی ــکوفا ش ــاک در آن ش پ
ُحســن نمــی رویانــد. در آن ســالیان، معبــد جبهــه هــا، خانــه دل بــود. ســاکنان آن دیــار، 
واصــالن جــام حــق بیــن بودنــد و دور مانــدگان از آن مقــام، از فــراق آن در حــزن و التهــاب 

زیســتند. 
ــه آن  ــعله ی گداخت ــاخت. ش ــوخت و س ــان و روان را  س ــزاران ج ــراق، ه ــال و ف    آن وص
اکســیر حیــات بخــش،  هنــوز در آفــاق ایــن ســرزمین مشــهود اســت. تربــت شــهیدان، 

ایثــار جانبــازان و خاطــر بازمانــدگان گــواه صــادق هــزاران حکایتنــد...

ــان  ــفره ن ــت و س ــی معرف ــد و زالل ــر لبخن ــی را در مه ــدی، کودک ــای توحی ــی آق هـــ | عل
حــالل بالیــد. نوجوانــی را از مدرســه تــا کوچــه هــای بیــداری و اعالمیــه دویــد و بــا بچــه 
ــاگرد اول  ــرد. ش ــرور ک ــزت را م ــرف و ع ــک دوره ش ــت، ی ــجد و هیئ ــالب و مس ــای انق ه
محبــت و دوســتی و زاللــی شــد. کفــش هایــش پشــت در جلســات صفــای روح و زمزمــه 
توســل و قــرآن هیئــت موســی بــن جعفــریg فریمــان جــا مانــده بــود کــه پوتیــن هــای 
جوانمــردی را بــه پــا کــرد و بنــد بنــد آن هــا را بــا جنــگ، محکــم گــره زد و دیگــر بــاز نشــد! 
    کولــه بــار شــرف را برداشــت تــا خــروس خــواِن مردانگــی در پشــت خاکریزهــای عــزت 
ــی را  ــه مردانگ ــی ک ــد... نوجوان ــی دان ــزرگ م ــرد ب ــی را م ــادرش، عل ــد. م و دالوری باش
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بــرای زندگــی امــروز جوانــان فریمــان تفســیر مــی کنــد. علــی یــک بــار بــه جبهــه رفــت 
ــر پیشــانی غیرتــش مــی درخشــید. دیگــر نورانیــت  ــح ب ــار شــبنم صب ــک ب و همیــن ی
راه امــام و شــهدا در دل زالل او نشســته بــود. بنــده ی مخلــص و بــی ریــای خــدا بــود و 

جــوان ســر بــه زیــر و بــا حیــا و صاحــب کمــال فامیــل.
ــا  ــود ام ــده زده ب ــتان پیون ــدای دبیرس ــه ابت ــه درس را ب ــوی جبه ــن س ــه در ای    اگرچ
همــه مــی دانســتند کــه او نمــی توانــد تــاب بیــاورد. شــاید ســکینه خانــم شــریفی نیــا 
کــه ترمــه شــوق دامــادی او را بــی خبــر در دل مــی بافــت و در ذهنــش دختــر خانــم بــا 
کمالــی را بــرای علــی نظــر کــرده بــود، او هــم مــی دانســت... آخــر او مــادر بــود، گاه 

دلــش مــی لرزیــد... 
   علــی بــه جبهــه ی مردانگــی رفتــه بــود، امــا یــک مــاه اســت کــه ســکینه خانــم، چشــم 
بــر قــاب دری داشــت کــه علــی از آن جــا پاشــنه مــردی کشــیده بــود. یــک مــاه اســت 
ــا  ــدی ب ــا توحی ــماعیل آق ــی داد. اس ــس نم ــه را پ ــرت و حماس ــر غی ــه، گوه ــه جبه ک
محمدکریــم کاظمیــان کــه بعدهــا همســفر آســمان شــد، ســفر زمینــی را بــرای یافتــن 
ــی هــم  ــا عل ــد... گوی ــی را در معــراج الشــهداء یافتن ــد و عل ــد ... رفتن ــی آغــاز کردن عل

ــه برگرداننــد...  ــار و خان ــه دی ــا او را ب ــود ت منتظــر ب

و | کالم آخــر دعــوت بــه همــکاری اســت. چنــان چــه از شــهدا و رزمنــدگان شهرســتان 
فریمــان، فیلــم، عکــس، اســناد، نامــه و خاطــره ای داریــد، بــرای ترویــج فرهنــگ ایثــار و 

شــهادت بــه صــورت امانــی در اختیــار مــا قــرار دهیــد. 
ــت  ــار اس ــاده انتش ــان آم ــهدای فریم ــرات ش ــاب خاط ــدود ده کت ــر ح ــال حاض    در ح
ــرای  ــع مالــی، توفیــق آن حاصــل نشــده اســت. اگــر هــم ب ــه دلیــل کمبــود مناب کــه ب
تامیــن منابــع مالــی انتشــار کتــاب شــهدای فریمــان مــی توانیــد کمــک کنیــد، مــا را 

ــد... ــر کنی خب
مجتبی مجد 





فصـل اول
تولـد
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   پاییــز ســال 1344 اســت. فریمــان بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی اش، تقریبــًا زودتــر از 
بقیــه شــهرهای خراســان، لبــاس ســرما را بــر تــن مــی کنــد و اهالــی فریمــان، اغلــب در ایــن 

فصــل، ســرمای زودرســی را تجربــه مــی کننــد.
   در حــال و هــوای صمیمــی خیابــان مطهــری غربــی و کوچــه ی جنــب حمــام ســاحل کــه 
ــه ای  ــواده اش، در خان ــد، آقــای اســماعیل توحیــدی همــراه خان همــه فریمانــی هــا بلدن
بــزرگ کــه بیشــتر بــه بــاغ مــی مانــد، مســتاجر و همســایه حکیــم شــهر هســتند. ایــن خانــه 
متعلــق بــه حــاج احمــد آقــای قاضــی زاده هاشــمی اســت. فریمانــی هــا، حــاج احمدآقــا 
را بــا مهربــان، تواضــع و فروتنــی و داروهــای گیاهــی و معالجــه ســنتی اش مــی شناســند. 
یــک ســوی بــاغ، منــزل حــاج احمــد آقاســت )ایــن خانــه هــم شــهید پــرور اســت و شــهید 
ســیدعلی قاضــی زاده هاشــمی متولــد آن اســت، وزیــر فعلــی بهداشــت و درمان هم ســاکن 
همیــن خانــه اســت.( و ایــن ســوی بــاغ، دو منــزل ســاخته شــده کــه هنــوز هــم هســت و در 

یکــی از آن هــا، خانــواده توحیــدی ســاکن هســتند.
   چنــد روز قبــل، پــدر بــزرگ خانــواده توحیــدی، عروســش را بــه منــزل خــودش در مقابــل 
باشــگاهی مــی بــرد )بعدهــا نــام همیــن کــودک برایــن باشــگاه ورزشــی گذاشــته مــی شــود( 

وفادارترین فصـل خـدا
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تــا در صــورت بــه دنیــا آمــدن کــودک، بهتــر بتواننــد از او نگهــداری کننــد. اســماعیل، پــدر 
خانــواده در کارخانــه قنــد مشــغول بــه کار اســت. ایــن روزهــا، همــه ی خانــواده منتظــر 

هســتند...
   28 آبــان مــاه ســال 1344 همــان روز موعــود اســت. انــگار هــوا، هــوای اوســت. ســرد امــا 
گرمابخــش... درســت مثــل دلــی کــه عشــق و وصــال را تجربــه مــی کنــد یــا روزگاری کــه 

خوشــبختی را بــه آغــوش مــی کشــد! 
ــد و  ــدای تول ــری، از ص ــان مطه ــی خیاب ــیده، اهال ــو رس ــای ن ــدم ه ــن ق ــم و آیی ــه رس    ب
گریــه ی نــوزادی، بیــدار و ســرخوش مــی شــوند. انــگار از پــس 9 مــاه انتظــار، کســی از راه 
رســیده کــه قــرار پاکــی بــی حــد و انــدازه اش، راز سرســبزی درختــان باغچــه و عطــر یــاس 

ایــوان خانــه را برمــال مــی کنــد.
   بگذاریــد دقیــق تــر بگویــم! ســاعت 3 بامــداد اســت و تــا اذان صبــح فرصتی بیشــتر باقی 
ــا  ــرود و ب ــه مســجد ب ــا ب ــده. آقاجعفــر صادقــی یونســی، شــال و کاله کــرده اســت ت نمان
صــدای زیبایــش اذان صبــح را ســر دهــد. او ســال هاســت هــر روز همیــن کار را مــی  کنــد 
ــد  ــی  دان ــی نم ــای صادق ــد. جعفرآق ــی خیزن ــر م ــواب ب ــدای اذان او از خ ــا ص ــردم ب و م
کودکــی در حــال  تولــد اســت کــه ســال هــا بعــد بــه همــراه فرزنــدش رضــا بــه آســمان پــر 

مــی کشــند و بــا هــم در یــک روز در ایــن شــهر کوچــک تشــییع مــی شــوند! 
   نشــانه هــای وضــع حمــل کــه دیــده مــی شــود، فــورًا مامایــی از اهالــی روســتای نعمــان 
در 15 کیلومتــری فریمــان و در جــوار فرهادگــرد را بــر بالیــن مــادر مــی آورنــد. مامــای علی 
قصــه مــا، مامــای پــدرش هــم بــوده اســت و تقدیــر چنیــن اســت کــه ایــن زن پاکدامــن، 

زنــده بمانــد و پــدر و پســر را بــا فاصلــه ای چنــد ده ســاله بــه دنیــا بیــاورد.
ــه  ــه او آمیخت ــدای گری ــا ص ــه، ب ــی خان ــادی اهال ــدای ش ــد، ص ــا آم ــه دنی ــه ب ــوزاد ک   ن
مــی  شــود. اســماعیل آقــای توحیــدی خــودش را بــه ســرعت از کارخانــه قنــد بــه فریمــان 
مــی رســاند. صــدای اذان جعفرآقــای صادقــی از گلدســته هــای مســجد جامــع بــه گــوش 

مــی رســد کــه کــودک در آغــوش پــدر، آرام مــی گیــرد. اشــهد ان علیــًا ولــی اللــه...
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    از فــردای آن روز هــر کــس بــرای ایــن کــودک اســمی پیشــنهاد مــی کنــد... اســم هــا 
را مــی شــنوند. پــدر تصمیــم خــودش را گرفتــه اســت و در نهایــت نــام صابــر را بــر او مــی 

گــذارد: صابــر توحیــدی! 
   امــا قصــه نامگــذاری ایــن کــودک تــازه شــروع شــده اســت. چنــد روز بعــد اســماعیل 
آقــای توحیــدی، نــام کــودک را بــر کاغــذی نوشــته و بــه دســت پدربــزرگ مــی دهــد تــا بــه 
اداره ثبــت بــرود و برایــش شناســنامه بگیــرد. او داســتان را ایــن چنیــن تعریــف می کنــد:
   »پــس از تولــد فرزندمــان، اســم او را صابــر انتخــاب کردم و خواســتیم برای او شناســنامه 
بگیریــم. چــون آن زمــان در فریمــان اداره ثبــت نبــود، شناســنامه خــودم و مــادرش را بــه 
همــراه اســم صابــر کــه بــرای اولیــن کودکمــان انتخــاب کــرده بودیــم روی تکــه کاغــذی 
نوشــتیم و بــه پــدر بزرگــش دادیــم تــا بــرای گرفتــن شناســنامه بــه مشــهد بــرود. پدربــزرگ 
هــم خوشــحال ســوار بــر مینــی بــوس مــی شــود و راه مشــهد و حــرم امــام غریــبg را 
در پیــش مــی گیــرد. بــه مشــهد مــی رســد و پــس از زیــارت، راهــی اداره ثبــت مــی شــود. 
او شناســنامه هــا را تحویــل اداره ثبــت مــی دهــد. مأمــور ثبــت نگاهــی بــه او مــی انــدازد 

و مــی گویــد: پدرجــان! مبــارک اســت، اســم نــوه ات را چــی بنویســم؟

صــابـر یا علـی ! 
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   پدر بزرگ می گوید:
- اســم او را روی تکــه کاغــذی نوشــته انــد و البــه الی صفحــات شناســنامه هاســت! امــا 
هرچــه قــدر مــی جویــد آن کاغــذ را پیــدا نمــی کنــد. همــه ی جیــب هایــش را جســتجو 
ــه!  ــی انداخت ــرده و جای ــم ک ــذ را گ ــاید کاغ ــت. ش ــذ نیس ــری از کاغ ــا اث ــد، ام ــی کن م
خالصــه مأمــور ثبــت از او ســوال مــی کنــد کــه نگفتیــد، اســم ایــن کــودک چیســت؟ و 

او مــی گویــد:
- نمی دانم... آن را روی کاغذی نوشته اند و من آن را گم کرده ام! 

ــاره بیــا تــا شناســنامه     مأمــور مــی گویــد: بــرو اســمش را از پــدرش ســوال کــن و دوب
صــادر کنــم... پــدر بــزرگ در ایــن لحظــه مــی گویــد: 

-من حق دارم اسم نوه ام را خودم انتخاب کنم! اسم او را بنویس "علی"
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ــا  ــان و ره ــوي جه ــه آن س ــی ب ــای دل آدم ــه ه ــدن روزن ــوده ش ــا، گش ــواب و رؤی     خ
ــا  شــدن روح، بــراي پــرواز در جهــان غیــب اســت. گاهــی انســان در عالــم خــواب و روی
بــه چیزهایــی پــی مــی بــرد کــه شــاید درک آن بــرای دیگــران دشــوار باشــد. پــدر صابــر 

ــد:  ــی گوی ــروز م ــی ام ــروز و عل دی
   » مدتــی از تولــد علــی مــی گــذرد، مــن شــبی خــواب دیــدم کــه دو مــرد نگهبــان کــه 
دارای ســر نیــزه، کاله خــود و زره بودنــد، درب خانــه مــا را زدنــد. مــن در را بــه روی آن هــا 

بــاز کــردم و بــا تعجــب از آن هــا ســوال کــردم کــه بــا چــه کســی کار داریــد؟ 
گفتند: آقا شما را احضار کرده است! 

ــرف  ــه ط ــان ب ــرد نگهب ــن دو م ــال ای ــه دنب ــودآگاه، ب ــوالی و ناخ ــچ س ــدون هی ــن ب    م
مســجدی کــه در آن حوالــی بــود حرکــت کردیــم. مســجدی قدیمــی بــا درب چوبــی بزرگ 
ــر روی آن نشســته بودنــد. دو نگهبــان قبلــی مــرا تحویــل  و دو ســکو و دو نگهبــان کــه ب
نگهبانــان جدیــد دادنــد و آن هــا بــه مــن گفتنــد: مــا شــما را نــزد آقــا مــی بریــم و بــه مــن 
یــادآوری کردنــد کــه هرچــه آقــا از شــما ســوال کردنــد در جوابــش بگوییــد: بلــه مــوالی 

مــن!

رشته پيوند با ملکوت



19

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

ــای  ــتون ه ــر( و س ــرش آن بوریا)حصی ــه ف ــزرگ ک ــجدی ب ــدیم. مس ــجد ش    وارد مس
ــه  ــجد ک ــط مس ــه وس ــم. ب ــت کردی ــتقیم حرک ــود. مس ــوب ب ــه از چ ــجد هم ــل مس داخ
رســیدیم ســمت چــپ مقابــل محــراب، مــردی بــا هیبــت و مقــام عظمــا نشســته بــود. 
دو نگهبــان بــه مــن اشــاره کردنــد کــه بــه طــرف آقــا برویــد! آن هــا اصــرار داشــتند کــه 

هرچــه آقــا فرمــود، بگویــم چشــم مــوالی مــن!
   خودشــان جلــو رفتنــد. مــن هــم جلــو رفتــه و بعــد از ســالم، دســت ایشــان را بوســیدم. 
آقــا بــه مــن اشــاره کردنــد کــه بنشــین. مــن هــم ســمت راســت ایشــان نشســتم. نــگاه 
کــردم دیــدم کــه آن آقــا روی یــک تکــه پوســت گوســفند نشســته انــد، پیراهــن ایشــان 
از بغــل گــردن بــاز مــی شــد، شــلوار و لبــاس ســفیدی بــه تــن و عــرق چیــن ســفیدی بــر 
ســر داشــتند. پــس از ایــن کــه بــه مــن تعــارف کردنــد کــه بنشــین، فرمودنــد: آیــا مــی 

دانــی کــه شــما را بــرای چــه بــه ایــن جــا آورده انــد؟!
عرض کردم : خیر... فرمودند: 

ــما  ــه ش ــه خان ــی ب ــش امانت ــد روز پی ــم چن ــه بگویی ــم ک ــا آورده ای ــن ج ــه ای ــما را ب -ش
ــه  ــز ب ــد. ج ــداری کنی ــوب نگه ــت و از او خ ــرف ماس ــت از ط ــن امان ــم و ای ــتاده ای فرس
شــما بــه شــخص دیگــری هــم ایــن موضــوع را گفتــه ام. )فکــر مــی کنــم منظورشــان، 

ــود.( ــام علــی را انتخــاب کــرده ب ــود کــه ن ــزرگ علــی ب ــدر ب پ
ــاد  ــا ایج ــی م ــری در زندگ ــچ تغیی ــته هی ــد روز گذش ــدم در چن ــردم دی ــر ک ــه فک    هرچ
نشــده بــود جــز تولــد صابــر کــه بــه طــور ناخواســته، علــی نامیــده شــده بــود. در ایــن 

میــان آقــا فرمودنــد: بــرای همیــن بــود کــه شــما را بــه ایــن جــا آوردیــم.
ــه ایشــان دســت دادم و خواســتم دستشــان را ببوســم،     وقتــی از جایــم بلنــد شــدم ب

ایشــان فرمودنــد: نیــازی نیســت!
ــود. از  ــا نب ــان ه ــری از نگهب ــدم اث ــرون آم ــجد بی ــی از مس ــردم. وقت ــی ک    خداحافظ
خــواب بیــدار شــدم. ســاعت 3 بامــداد بــود... بــا خــود اندیشــیدم؛ قســمت ایــن بــوده 

اســت کــه نــام ایــن کــودک »علــی« شــود.





فصـل  دوم
فصل عاشقی
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   دوران کودکــی علــی در فریمــان شــروع شــده اســت. یــک پســربچه شــاد و ســرزنده کــه 
مثــل ســایر بچــه هــا مــی دود، شــوخی مــی کنــد، بــازی مــی کنــد و دوران کودکــی اش 
ــتاره وجــودش گــرم و  ــا دارد و از همــان کودکــی س ــی چهــره ای زیب ــد. عل ــی گذران را م
محبــوب اســت. یــک ســال بعــد، خواهــر علــی هــم بــه دنیــا مــی آیــد. بــه پنــج ســالگی 
ــی  ــران م ــی ته ــدر، راه ــغل پ ــل ش ــه دلی ــدی ب ــک توحی ــواده کوچ ــد، خان ــی رس ــه م ک
ــواده 4  ــن خان ــد و ای ــی کن ــاده م ــی را آم ــه نارمــک، منزل ــا در محل شــوند. اســماعیل آق
نفــره در آن ســاکن مــی شــوند. ایــن مهاجــرت از فریمــان و بعــد از آن زندگــی در تهــران، 

حــدود 9 ســال بــه طــول مــی انجامــد.
   کالس اول ابتدایــی او در مدرســه بهــرام چوبینــه آغــاز مــی شــود. علــی مقطــع ابتدایــی 

و پــس از آن مقطــع راهنمایــی را در تهــران ادامــه تحصیــل مــی دهــد. 

پا به پـای کـودکی
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    » علــی در مدرســه بهــرام چوبینــه تهــران تحصیــل مــی کــرد. در ایــن مدرســه گاهــی  
ــی  ــوت م ــد دع ــد بودن ــی را بل ــه و صنعت ــان حرف ــه پدرش ــی ک ــش آموزان ــن دان از والدی
کردنــد تــا راجــع بــه نحــوه ی کارشــان بــرای دانــش آمــوزان توضیــح دهنــد. مــن نیــز 
بایــد بــه مدرســه مــی رفتــم و راجــع بــه رشــته ام کــه بــرق فشــار قــوی بــود و ســر رشــته 
ــی  ــن در نمایندگ ــان م ــردم. آن زم ــی ک ــخنرانی م ــتم س ــازی داش ــم در قندس ای ه
شــرکت اســتاندارد الکتریــک لورنــز کــه یــک شــرکت مخابراتــی از آلمــان بــود کار مــی 

کــردم. 
   شــب قبــل از ایــن کــه بــه مدرســه بــروم، علــی رو کــرد بــه مــن و گفــت: شــما بایــد یــک 
مرتبــه مقابــل مــن تمــام توضیحاتــی را کــه مــی خواهیــد فــردا روبــروی دانــش آمــوزان 

بدهیــد، بیــان کنیــد و بعــد بــه مدرســه بیاییــد... 
   بــا اصــرار علــی بــه اتاقــی رفتیــم و مــن یــک بــار بــه طــور کامــل بــرای علــی ســخنرانی 

کردم!
   وقتی پرسیدم چرا این کار را کردی به من جواب داد:

 _ بــرای ایــن کــه شــما در البــالی صحبــت هایتــان گاهــی بــا لهجــه فریمانــی صحبــت 
مــی کنیــد و دوســتانم گاهــی مــرا بــه خاطــر آن مســخره مــی کننــد و مــن ایــن موضــوع 
را اصــاًل دوســت نــدارم. بــه همیــن خاطرســت کــه  نمــی خواهــم در     مدرســه ام کــه 

همــه لهجــه تهرانــی دارنــد، شــما فریمانــی صحبــت کنیــد! «
)راوی: پدر شهید(

لهجـه دردسـرسـاز فریمـانی
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    علــی از همــان دوران کودکــی بــه مســائل فنــی بســیار عالقــه داشــت و عضــو 
ــود.  ــی ش ــت 112 م ــماره عضوی ــه ش ــران ب ــران در ته ــی ای ــون هوای ــوزش فن ــز آم مرک
ــد  ــه او آمــوزش مــی دادن ــه همــه ی کســانی کــه ب ــود کــه ب ــن ب از خصوصیــات علــی ای

ــرد. ــی ک ــوب ادا م ــاگردی را خ ــق ش ــود و ح ــم ب ــت. او فهی ــی گذاش ــرام م احت
   در نوجوانــی، عالقــه ی زیــادی بــه تحصیــل در رشــته صنایــع هوایــی داشــت. گویــی 

مــی دانســت روزی روح بلنــدش ســبکبال بــه آســمان پــر خواهــد کشــید.
ــک روز  ــران، ی ــت در ته ــگام اقام ــود. هن ــه ب ــم گفت ــا برای ــرواز را باره ــه پ ــه اش ب » عالق
در میــان، بعدازظهرهــا علــی را بــه فــرودگاه مهرآبــاد مــی بــردم تــا فنــون هوایــی را فــرا 
ــه  ــک ب ــای کوچ ــی دو هواپیم ــت. از عل ــتی داش ــم دس ــازی ه ــه س ــرد. در کار نمون بگی
یــادگار مانــده بــود، یکــی را برایــش خریــدم کــه الگــوی ســاخت شــده بــود و یکــی را هــم 
خــودش ســاخت. در آن زمــان چــون دســتگاه کنتــرل از راه دور نبــود، بــا نــخ آن هــا را در 
هــوا نگــه مــی داشــت. مدلــی کــه خــودش ســاخته بــود  بنزینــی بــود و تــا ارتفاعــی هــم 

پــرواز مــی کــرد.« 
)راوی: پدر شهید(

عـالقـه به خـلبانی و آرزوی پــرواز
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   » علــی دوره راهنمایــی را تمــام کــرد کــه مــا بــه فریمــان برگشــتیم. علــی در فریمــان 
بــرای ادامــه تحصیــل وارد دبیرســتان شــهید بهشــتی شــد و مقطــع متوســطه را شــروع 

کــرد. ایــن دبیرســتان  نزدیــک منزلمــان بــود « 
 )راوی: پدر شهید( 

  
   امــا او بیشــتر از اول دبیرســتان درس نخوانــد و پــس از آن صفحــات جدیــدی از کتــاب 

زندگــی اش ورق خــورد.
 صفحاتی از نبرد و رشادت و شهادت...

بازگشت به شهر فریامن
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     نقــش والدیــن در تربیــت صحیــح فرزنــدان، نقشــی بــی بدیــل و بنیادیــن اســت. در 
واقــع پــدر و مــادری کــه همــه ی تــالش خــود را بــرای تربیــت دینــی و انقالبــی فرزنــدان 
ــه  ــالمی را ب ــدان س ــه فرزن ــند ک ــته باش ــار داش ــد انتظ ــی توانن ــد، م ــه کار بگیرن ــود ب خ
لحــاظ اخالقــی، رفتــاری و منطبــق بــر آمــوزه هــای دینــی تحویــل جامعــه دهنــد. و بــر 
خــالف آن، والدینــی کــه بــرای خــود کمتریــن نقــش در تربیــت فرزنــد قائــل هســتند و 
یــا بــه معنــی واقعــی کلمــه، خودشــان الگــوی ناســالم و نامطلوبــی بــه شــمار مــی رونــد 
و غافــل از ایــن هســتند کــه فرزنــدان، رفتارهــای آنــان را الگــوی خــود قــرار مــی دهنــد، 
نبایــد در آینــده انتظــار داشــته باشــند کــه فرزنــدان آن هــا در جامعــه، بــرای آنــان مایــه ی 

افتخــار باشــند. 
  

 در تعلیم و تربیت کودک، چند مسئله مورد توجه اسالم است:
1-معارف دینی، مانند عقاید، اخالق، قرائت، دانستن احکام و انجام عبادات

2-ادب و مهارت های اجتماعی
3-ادب و مهارت های دفاعی

تربیت دینی فرزندان
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ــدرش  ــرد. پ ــی گی ــده م ــر عه ــادرش ب ــی را م ــی عل ــت دین ــش در تربی ــترین نق     بیش
ــان  ــروف در فریم ــن و مع ــواده ای متدی ــه از خان ــادر ک ــی م ــت دین ــت، تربی ــد اس معتق
ــا معــارف دینــی و تربیــت صحیــح او  ــد، نقــش بســیار مهمــی در آشــنایی علــی ب بودن
داشــت. همیــن تربیــت صحیــح خانوادگــی اســت کــه در طــول ســال هــای عمــر علــی، 
از او یــک انســان مخلــص ســاخته بــود. پــدر علــی در بیــان حــال و هــوای خانــواده در 

آن روزهــا مــی گویــد: 
ــرای  ــه و ب ــت جبه ــه پش ــک ب ــاری و کم ــرای ی ــی ب ــا و اجتماعات ــون ه ــران کان » در ته
محرومــان بــود کــه وظیفــه ی جمــع آوری کمــک و بســته بنــدی قنــد، چــای، آجیــل و 
حتــی لبــاس و بافــت شــال گــردن و کاله را بــر عهــده داشــتند. مــادر علــی عضــو فعــال 
یکــی از ایــن گــروه هــا بــود کــه در مســجد النبــیr فعالیــت داشــتند. خــود علــی هم 

در ایــن مــوارد بــه کمــک آن هــا مــی شــتافت.«
  

ــا  ــتم. دو ت ــدی هس ــی توحی ــهید عل ــادر ش ــد 1322 م ــا متول ــریفی نی ــکینه ش    » س
فرزنــد داشــتم کــه یکــی از آن هــا دختــر و یکــی هــم پســر بــود. در ســال 1344 پســرم 

مادری از جنـس باران
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علــی بــه دنیــا آمــد و در ســال 1345 بــه فاصلــه یــک ســال بعــد از علــی، دختــرم متولــد 
ــا خــدا بودنــد.  شــد. در خانــواده ای بــزرگ شــدم کــه از نظــر مــادری خیلــی مومــن و ب
از نظــر پــدری هــم پــدر خوبــی داشــتیم. خانــواده مــادرم خیلــی محتــرم بودنــد. حــاج 
آقــای خــرم را همــه فریمانــی هــا مــی شــناختند، بــا مرحــوم مطهــری پــدر اســتاد شــهید 
ــی اول  ــم، یعن ــی کردی ــی م ــان زندگ ــا در فریم ــد. م ــین بودن ــراه و همنش ــری هم مطه
ــران  ــه ته ــائل کاری ب ــکالت و مس ــر مش ــه خاط ــد از آن ب ــود. بع ــان ب ــان فریم ــی م زندگ
ــی  ــع راهنمای ــی وارد مقط ــم، عل ــاکن بودی ــران س ــه در ته ــال ک ــی دو س ــا یک ــم. م رفتی

شــد.«
  

    علــی از پنــج ســالگی تعلیــم قــرآن را فــرا مــی گیــرد و تحــت نظــر مــادرش، بــا احــکام و 
مبانــی اعتقــادی اســالم بــه درســتی آشــنا مــی شــود. علــی هرچنــد کــودک اســت، امــا 

بــه خوبــی اســالم را مــی شناســد و مبانــی آن را در حــد خــودش درک مــی کنــد.
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     رســول خــدا r بــه کــودکان نــگاه مــی کــرد و مــی فرمــود: خداونــد رحمــت کنــد 
پــدري را کــه بــا نیکــي نمــودن و مهرباني بــه فرزنــدش و بــا آمــوزش دادن و ادب کردنش 

او را در نیکــي بــه خــود یــاري میکنــد.
»مستدرك الوسائل، ج 2، ص 626«
ــد و  ــدار و معتق ــادری دین ــت. م ــوردار اس ــت برخ ــود دو نعم ــی از وج ــبختانه عل  خوش

ــت.  ــم اس ــیار مه ــش بس ــد برای ــت فرزن ــه تربی ــیار ک ــدری آگاه و هوش پ
»علــی از همــان ابتــدای نوجوانــی، عضــو فعــال مســجد احمــدی نارمــک تهــران بــود 
b و همیشــه در مجالــس روضــه خوانــی و ســینه زنــی اهــل بیــت عصمــت و طهــارت
حضــور پیــدا مــی کــرد. از آن جــا کــه مــادرش در فعالیــت هــای دینــی حضــور داشــت، 

علــی نیــز بــه تبعیــت از مــادر، ایــن راه را در پیــش گرفــت.«
)راوی: پدر شهید(

  
ــه در  ــت و همیش ــی اس ــک دائم ــجد نارم ــا مس ــدرش ب ــی پ ــا همراه ــی ب ــاط عل    ارتب

ــد. ــور دارن ــی حض ــس مذهب مجال

پدر، قهرمان باورهای علی
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   در نــگاه اول، عنــوان تربیــت کــردن مانــع تربیــت شــدن اســت! شــاید بــا آمــوزه هــای 
ــوال در  ــن س ــد و ای ــازگار باش ــی ناس ــج در روانشناس ــناختی رای ــای ش ــی و هنجاره علم
ــع تربیــت شــدن  ــه ممکــن اســت تربیــت کــردن، مان ذهــن مــا شــکل بگیــرد کــه چگون
بشــود؟! آیــا ایــن تعبیــر، مخالــف بــا اصــل رشــد و کمــال نیســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه 
اگــر نوجــوان و جــوان را بــه آن چــه ناخــودآگاه در پــی آن اســت آگاه نماینــد، اشــتیاق او 
بــه کشــف آن کمتــر مــی شــود و اگــر وی را بــه آن اجبــار کننــد، از آن دور مــی شــود. چــرا 
کــه انســان همــواره بــه دنبــال آن چیــزی اســت کــه دســت نایافتنــی اســت و هــرگاه بــه 

آن دســت یابــد، عشــق بــه آن را از دســت مــی دهــد. 
ــا از درون     مولــوی در کتــاب فیــه مافیــه مــی گویــد: »هــزار ســخن از بیــرون بگــوی! ت
مصداقــی نباشــد، ســود نــدارد. هــم چنــان کــه درختــی را تــا بیــخ او تــری نباشــد، اگــر 
هــزار ســیل آب بــر او ریــزی ســود نــدارد. اول آن جــا در بیــخ او تــری ببایــد تــا آب او مــدد 
شــود. اگــر همــه ی عالــم نــور گیــرد، تــا در چشــم نــوری نباشــد هرگــز نــور نبینــد. اکنــون 

اصــل آن قابلیــت اســت کــه در نفــس اســت.«

 تربیت کـردن یا تربیت شـدن؟
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ــای  ــم و ارزش ه ــه مفاهی ــت ک ــرده اس ــدا ک ــد پی ــواده ای رش ــدی در خان ــی توحی    عل
متعالــی دینــی و خداشناســی را بــه عیــن مــی بینــد. محیــط خانــواده ی علــی، 
ــارف  ــی مع ــی زالل نوران ــت. او در کودک ــم اس ــی و تحک ــر و نه ــه دور از ام ــی ب محیط
اســالمی را بــه درســتی مــی نوشــد و جــان خــود را بــا معــارف دینــی ســیراب مــی کنــد. 
ایــن گونــه اســت کــه در نوجوانــی و جوانــی در مســیر نورانــی خودســازی گام بــر مــی 

ــد. ــی پیمای ــِب م ــک ش ــاله را ی ــد س دارد و ره ص
   » رفتــارش در منــزل بســیار خــوب بــود و بــه همــه ی اعضــای خانــواده احتــرام مــی 
ــون  ــد. چ ــام ده ــودش انج ــخصی اش را خ ــای ش ــرد کاره ــی ک ــعی م ــت و س گذاش
انســانی رئــوف و مهربــان بــود، اکثــر اقــوام و همســایه هــا او را دوســت داشــتند و علــی 

ــد خودشــان مــی دانســتند. را ماننــد فرزن
ــر  ــی اگ ــد حت ــوان ش ــی نوج ــرد. از وقت ــی ک ــت م ــا را رعای ــزرگ تره ــرام ب ــی احت    خیل
دکمــه ی لباســش هــم مــی افتــاد و یــا لباســش پــاره مــی شــد یــا بــه اتــو نیــاز داشــت 
ــن  ــه م ــی ب ــی زد، ول ــه م ــور وصل ــاس را ناج ــه لب ــودش دکم ــت. خ ــی گف ــن نم ــه م ب

   نوجوانی از تباِر انسانیت
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نمی گفــت برایــش انجــام دهــم. بــی اتــو لبــاس نمــی پوشــید، خــودش لباســش را اتــو 
ــت.  ــی خواس ــزی نم ــن چی ــت از م ــچ وق ــرد. هی می ک

ــی را  ــازه عل ــی جن ــتاد. وقت ــی فرس ــول م ــه پ ــه جبه ــش ب ــدرش برای ــات پ ــی اوق    بعض
ــی  ــهید م ــتان ش ــدم. دوس ــت ش ــی ناراح ــت. خیل ــب نداش ــی در جی ــچ پول ــد هی آوردن
ــا  ــته ت ــول نداش ــد پ ــم الب ــی گفت ــوخی م ــه ش ــن ب ــرده و م ــه ک ــه را هدی ــه هم ــد ک گفتن

ــده!«  ــهید ش ــا ش ــده ت ــدر مان ــذا آن ق ــان و ل ــه فریم ــد ب بیای
)راوی: مادر شهید(

    
 »علــی در منــزل بســیار بــه مــا کمــک مــی کــرد. علــی واقعــًا انســان پختــه ای شــده بــود. 
همیشــه بــا خــودم فکــر مــی کنــم اگــر مــن بــه جــای علــی بــه جبهــه رفتــه بــودم، او بــه 
ــه دیگــران  ــر مــی آمــد. علــی ب راحتــی علــی رغــم ســن کــم، از پــس اداره ی زندگــی ب

بســیار کمــک مــی کــرد.«
)راوی: پدر شهید(
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ــن  ــه صــورت عضــوی از ای    انســان هــا بیشــتر وقــت شــان را در گــروه هــا هســتند و ب
گــروه هــا زندگــی مــی کننــد. آن هــا بــه عنــوان اعضــای یــک خانــواده، ســاکنان یــک 
محلــه یــا یــک شــهر، اعضــای یــک گــروه خــاص اجتماعــی یــا اقتصــادی و یــا مذهبــی و 
قومــی نیــز بــه عنــوان شــهروندان یــک ملــت بــا یکدیگــر رابطــه دارنــد. آن هــا حتــی اگــر 
خودشــان هــم آگاه نباشــند کــه اعضــای یــک گــروه هســتند، بــاز بــه شــیوه هایــی فکــر 
و عمــل مــی کننــد کــه دســت کــم بخشــی از آن هــا را عضویــت در گــروه تعییــن مــی 
کنــد. نــوع لباســی کــه مــی پوشــند، نــوع خــوراک و نحــوه ی خــوردن آن هــا، عقایــد و 
ارزش هایشــان و رســومی کــه رعایــت مــی کننــد، همگــی تحــت تاثیــر عضویــت آن هــا 

در گــروه هــای گوناگــون مــی باشــد.
ــب  ــفانه غال ــم. متاس ــه بزنی ــان در جامع ــان خودم ــودکان و نوجوان ــه ک ــری ب ــروز س    ام
آن هــا، الگوهــای خــود را در شــبکه هــای اجتماعــی و گوشــی تلفــن همــراه خــود و یــا 
اینترنــت و ماهــواره جســتجو مــی کننــد. در ایــن بیــن، خانــواده کمتریــن نقــش تربیتــی 
خــود را بــه خوبــی ایفــا مــی کنــد و بعــد از مدتــی، نوجــوان مــا کــه بــا ایــن فرهنــگ رشــد 

خوشـا کانون گـرم خـانـواده
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نمــوده اســت، بــه عنــوان یــک جــوان و مــرد خانــواده، در جامعــه بــروز و جلــوه پیــدا مــی 
کنــد.

   علــی توحیــدی در خانــواده ای رشــد پیــدا کــرده اســت کــه بــه همــه ی جوانــب اعــم از 
تربیــت، تفریــح، بــازی، صمیمیــت، مشــورت، آزادی بیــان و اظهــار عقیــده و از همــه مهم 
تــر دیــدن تصاویــر خــوب از یــک زندگــی آرمانــی، بــه درســتی پرداختــه شــده اســت. در 
ایــن خانــواده، هــر چیــز در جــای خــودش قــرار دارد و از افــراط و تفریــط بــه دور اســت، 
هرچنــد پــدر خانــواده وضــع مالــی خوبــی دارد و مــی توانــد همــه نــوع امکانــات مــادی 
را بــرای خانــواده فراهــم کنــد، امــا اهــل خانــه یــاد گرفتــه انــد کــه حــد اعتــدال را در هــر 

چیــزی، حتــی اســتفاده از نعمــت هــا رعایــت کننــد.
ــا  ــرد ت ــی ک ــوخی م ــی ش ــای خانوادگ ــع ه ــود. در جم ــوخی ب ــل ش ــیار اه ــی بس    » عل
مــن و مــادرش را بخندانــد. بــا یــک لهجــه  خاصــی ادا در مــی آورد و مــا کلــی بــه او مــی 
ــم. امــا در جمــع فامیــل و دوســتان، حرمــت هــا را نگــه مــی داشــت و مــا از او  خندیدی

شــوخی نمــی دیدیــم.«
)راوی: پدر شهید(

  
   علی در نوجوانی در کنار تربیت روح، فنون مختلف را هم فرا می گیرد:...

  » مــن یــک دســتگاه ماشــین کمپینــگ از آلمــان خریــده بــودم کــه امکانــات کامــل ســفر 
را داشــت. مــا معمــواًل تعطیــالت را بــا علــی و خانــواده بــه شــمال کشــور مــی رفتیــم. در 
ایــن ســفرها و در مســیرهای خلــوت، رانندگــی خــودرو را علــی بــر عهــده داشــت. بــا ایــن 
کــه چندســال بــه ســن قانونــی گرفتــن گواهینامــه اش مانــده بــود، امــا تســلط خوبــی بــر 
رانندگــی داشــت. موقــع رانندگــی علــی، بــا کمــال اطمینــان در ماشــین مــی خوابیــدم.«
 )راوی: پدر شهید(

  
   او روش درســت زندگــی کــردن را مــی دانــد و مــی توانــد در ســختی هــای زندگــی، بــه 

خوبــی مدیریــت کنــد. 
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ــه  ــن ک ــود ای ــا وج ــود. ب ــه ب ــاد گرفت ــردن را ی ــی ک ــا، روش زندگ ــختی ه ــع س » در موق
در رفــاه مــادی بــود، ولــی هیــچ وقــت ولخرجــی نمــی کــرد. هیــچ وقــت از مــن 
ــکان  ــر ام ــه "اگ ــا جمل ــه ب ــن ک ــرم، اال ای ــیله ای بخ ــش وس ــه برای ــت ک ــی خواس نم

دارد"همراهــش مــی  کــرد.
ــل  ــه حداق ــت و ب ــی اس ــت کاف ــی گف ــودم م ــده ب ــش خری ــه برای ــی ک ــان امکانات    هم
ــه  ــرای تهی ــت ب ــچ وق ــود. هی ــی ب ــت عل ــن صف ــم تری ــت مه ــت. قناع ــت داش آن رضای

ــد.«  ــم بخری ــیله را برای ــالن وس ــه ف ــرد ک ــی ک ــار نم ــرد. اجب ــی ک ــرار نم ــات اص امکان
)راوی: پدر شهید(

  
ــد.  ــی کن ــت نم ــه ای از آن غفل ــت و لحظ ــم اس ــیار مه ــی بس ــرای عل ــت روح ب    تربی
ــه  ــح، ب ــت صحی ــطه ی تربی ــه واس ــا ب ــت، ام ــال اس ــن و س ــم س ــی ک ــد نوجوان هرچن

ــه دارد... ــم توج ــی ه ــل اخالق فضائ
   

» خیلــی کــم عصبانــی مــی شــد. مــن عصبانیــت او را کمتــر بــه خاطــر دارم. امــا وقتــی 
عصبانــی مــی شــد مقــداری صدایــش بلندتــر مــی شــد و زود هــم خــود را کنتــرل مــی 

کــرد. نمــی گذاشــت عصبانیتــش ادامــه پیــدا کنــد.« 
)راوی: پدر شهید(
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   » علــی بســیار اهــل مطالعــه بــود. کتــاب هــای مذهبــی و دینــی را زیــاد مطالعــه مــی 
ــتفاده  ــودش اس ــات خ ــردن معلوم ــاال ب ــاب و ب ــدن کت ــرای خوان ــی ب ــر فرصت ــرد. از ه ک
کــرد. عمــده کتــاب هایــی کــه مــی خوانــد پیرامــون اســالم شناســی بــود. علــی دربــاره 
هــر آنچــه در ایــن کتــاب هــا مــی خوانــد تفکــر مــی کــرد و تــا آن جــا کــه در تــوان داشــت 

آن را در اعمــال و رفتــارش نمــود مــی داد.« 
)راوی: پدر شهید(

خوانـدن های با اندیشـه
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   علــی توحیــدی در کنــار توجــه بــه مســائل فنــی و مطالعــه و حضــور در عرصــه هــای 
اجتماعــی، بــه ورزش نیــز عالقــه نشــان مــی دهــد.

 » ورزش مــورد عالقــه اش پینــگ پنــگ بــود. هــم خــوب بــازی مــی کــرد و هــم بــه آن 
عالقــه داشــت. در تهــران کــه زندگــی مــی کردیــم در چنــد مســابقه شــرکت کــرد و برنــده 
ــه ورزش عالقمنــد شــده  شــد. چــون مــن و عمویــش اهــل ورزش بودیــم، علــی هــم ب

بــود.
   در اوقــات فراغــت در کنــار پینــگ پنــگ، در فصــل زمســتان بــا او بــه آبعلــی مــی رفتیــم 

و اســکی بــازی مــی کردیــم. در ورزش اســکی روی بــرف هــم تبحر داشــت.« 
)راوی: پدر شهید(

ورزش را دوسـت داشـت
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ــت و  ــراوت اس ــه ی ط ــاران... قص ــت و ب ــار اس ــتان به ــوان، داس ــن نوج ــتان ای     داس
شــادابی و همراهــی بــا او، همراهــی بــا دنیایــی سرشــار از پاکــی و نشــاط و تــوان اســت و 

ــی تنفــس در یــک صبــح بهــاری ماننــد اســت. ــه پاکــی و زیبای ــودن ب ــا او ب ب
 علــی در مســائل درســی، دانــش آمــوز موفقــی اســت. هــم خــوب درس مــی خوانــد، هــم 
خــوب ورزش مــی کنــد و هــم بــه تربیــت روح در کنــار تربیــت جســم، توجــه جــدی دارد. 

او نمونــه کامــل یــک نوجــوان موفــق اســت کــه مــی توانــد الگــو باشــد. 
ــل  ــر ورزش، مث ــود. از نظ ــالق ب ــوش اخ ــی خ ــود. خیل ــوب ب ــیار خ ــم بس ــش ه  "درس
فوتبــال همیشــه اول بــود. در زمینــه هواپیمــا، در یــک کالس آموزشــی ثبــت نــام کــرده 
بــود.  هنرجــوی فعــال آن کالس هــا بــود و هواپیماهایــی ســاخت کــه االن هــم شــاید نــزد 
پــدرش باشــد. بنزیــن مــی ریخــت و هواپیمــای دســت ســازش پــرواز مــی کــرد. زحمــت 

زیــادی بــرای ایــن کار مــی کشــید."
مادر شهید ادامه می دهد: » به او می گفتم از درست عقب نمانی! می گفت:

ــوار  ــی س ــای آمریکای ــی هواپیم ــا ک ــم... ت ــاد بگیری ــا را ی ــن کاره ــد ای ــا بای ــان! م - مام
شــویم؟! بایــد خودمــان بســازیم. مــا بایــد ســازنده بشــویم. تــا کــی منتظــر باشــیم تــا از 

ــویم؟!« ــده بش ــتفاده کنن ــا اس ــد و م ــر بیاورن ــای دیگ جاه
   نــگاه او بــه دنیــا، نــگاه بلنــد و عمیقــی اســت. آینــده را مــی بینــد و بــر پایــه ایــن بینــش 

عمیــق، برنامــه ریــزی مــی کنــد. 

غیـرت ایـرانِی عـلی 



فصـل   سوم
روزهای مبارزه
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   روزهــای پــر شــور انقــالب فــرا مــی رســد. مــردم پــس از ســال هــا رنــج و ظلــم، تاریکــی 
و طاغــوت، بــه نــدای مــردی آســمانی لبیــک مــی گوینــد تــا بــه چشــمه ی زالل اســالم و 
حکومــت اســالمی برســند. علــی هــم چــون دیگــر جوانــان ایــن مــرز و بــوم بــا فطرتــی 
پــاک، پیــام امــام دلهــا را مــی شــنود و بــه آن پاســخ مــی دهــد. او علــی رغــم ســن کــم، در 
بطــن مبــارزه قــرار مــی گیــرد تــا فصــل جدیــدی از زندگــی نورانــی خــود را تجربــه کنــد.
   عشــق و اعتقــاد علــی بــه حضــرت امــامe، جلــوه ای متعالــی از آن مهــر بــود. او در 

چهــره خمینــی، وراثــت چهــارده قــرن علــوم نبــوی و خــون حســینی را مــی یافــت. 
   مــوج دلبســتگی بــه آن پیــر مــراد، پدیــده کــم نظیــر اعصــار در زمانــه ماســت. مردمــان 
و بســیجیان ایــن ســرزمین، جلــوه عالــی مهــر انســانی را بــه نمایــش در آوردنــد. بــه مهــر 
او، ســر بــر خــاک خونیــن نهادنــد، بــه عشــق او فــوج فــوج ره پیــکار پیــش گرفتنــد، در 
ــن  ــاختند و در ای ــاودان س ــتقامت را، ج ــردند و ره اس ــن فش ــر زمی ــت از وی، گام ب تبعی
روزگار، تبعیــت از حضــرت ســیدعلی را در امتــداد آن مســیر نورانــی مــی داننــد. شــهید 
عزیزمــان علــی توحیــدی از همیــن امــت دلــداده بــود. گرچــه ایــن بخــت را داشــت کــه 
روزگار بــی راهبــر را کمتــر تجربــه کنــد و از آن شــرر، آتــش نگیــرد، امــا در مدیــد حیــات، 

جــز بــه اطاعــت از آن پیــر طریقــت نیندیشــید و جــز بــر آســتان بلنــدش ســر نســایید. 

فـرزندان روح الله
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   علــی قبــل از انقــالب بــا وجــود ســن کــم، در فعالیــت هــای سیاســی مســجد نارمــک 
ــی  ــم کالس ــا ه ــام، ب ــرت ام ــخنان حض ــه و س ــش اعالمی ــرای پخ ــرد و ب ــی ک ــرکت م ش

هــای خــود بــه مســجد محــل مــی رود.
ــن  ــت. ای ــک اس ــجدالنبی نارم ــی در مس ــی عل ــای انقالب ــت ه ــی فعالی ــگاه اصل   پای
مســجد یکــی از مســاجد محــوری و معــروف تهــران اســت کــه علــی در آن نقــش فعالــی 

را ایفــا مــی کنــد.
 »در تهــران کــه بودیــم، عمــده فعالیــت هــای علــی در مســجد النبــی در هفــت حــوض 
منطقــه نارمــک بــود. او بــه طــور مــداوم در آن مســجد فعالیــت مــی کــرد. در روزهــای 
انقــالب، مقــر اصلــی علــی و دوســتانش مســجد نارمــک بــود کــه اعالمیــه هــای 
ــازی در  ــای حج ــب آق ــک ش ــت ی ــادم هس ــد. ی ــی کردن ــش م ــامe را پخ ــرت ام حض
مســجد، ســخنرانی کوبنــده ای بــر علیــه  رژیــم داشــت. مــن بــا اصــرار علــی بــه مســجد 
رفتیــم. ســخنان کوبنــده ای بــود، تــا حــدی ترســیده بــودم و هــر لحظــه انتظــار حملــه 

ــتم.«  ــوران را داش مام
)راوی: پدر شید(

بزرگ مرد انقالبی کوچک
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» اوایــل نهضــت انقــالب بــود. او همیشــه از مــن در مــورد انقــالب ســوال مــی کــرد. از 
مدرســه کــه مــی آمــد دربــاره چیزهایــی کــه مــی شــنید از مــن ســوال مــی کــرد: 

-مامان! این شاه کیه که این قدر بد او را می گویند؟
     مــن یــک چیزهایــی بــه او در حــد خــودم توضیــح مــی دادم. تــا باالخره این بچــه یواش 
یــواش اعالمیــه هــای امــامe را بــه منــزل مــی آورد و مــا در منــزل تکثیــر مــی کردیــم و 
او بچــه بــود. کالس اول راهنمایــی، کســی او را نمــی شــناخت. لــذا مــی  توانســت آن هــا 
را بــه راحتــی توزیــع کنــد. بعضــی اوقــات حمیدآقــا کــه بــه تهــران مــی آمدنــد ایــن هــا 
را راهنمایــی مــی کــرد و اعالمیــه هــا را در منــازل مــی انداختنــد و یــک جــوری ایــن هــا 
را بــا انقــالب آشــنا مــی کــرد. تــا ایــن کــه انقــالب کــم کــم شــروع شــد و مــدارس خیلــی 

ســخت گیــری مــی کردنــد و حتــی بــا حجــاب هــم مخالــف بودنــد.«
 )راوی: مادر شهید(

مشکات انقالب در دستان علی



43

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

   » هنــوز امــام بــه ایــران نیامــده بــود. آن روزهــا علــی در کالس اول راهنمایــی درس 
مــی خوانــد. در مدرســه اش دو تــا کالس 1 و 2 داشــتند. تدریــس یکــی از کالس  هــا 
ــت.  ــص داش ــی ناق ــاهی، حجاب ــن شاهنش ــت قوانی ــه تح ــود ک ــی ب ــده خانم ــر عه ب
اتفاقــًا علــی هــم در کالس همیــن معلــم درس داشــت و از آنجایــی کــه بــا 12 ســال 
ســن، خودســازی در وجــودش نهادینــه بــود، بــا درک ایــن اتفــاق مدرســه مــی گفــت:

-مــن بــه هیچ وجه درس این خانم را جواب نمی دهم! 
ــدار  ــی در دی ــایند عل ــره ناخوش ــرد و از چه ــی ک ــد م ــی را رص ــار عل ــه رفت ــم ک    معل
ــرش  ــی را از نگ ــن عل ــق ممک ــر طری ــا ه ــت ت ــعی داش ــود س ــده ب گاه ش ــودش آ ــا خ ب
ــت و آزار روح  ــب اذی ــر موج ــن ام ــد. همی ــداری اش برگردان ــت دین ــالمی و اصال اس
علــی مــی شــد. یکــی از روزهــا معلــم بدحجــاب، درس را از علــی مــی پرســد و او بــرای 
ــه او نمیدهــد. معلــم عصبانــی شــده و گــوش علــی را  ــار هیــچ پاســخی ب چندمیــن ب

ــد: کشــیده و مــی گوی
-تــو چرا درس مرا جواب نمی دهی؟ 

   پیروزی در لباس خودسازی 
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علی می گوید: 
ــم  ــواب خواه ــال ج ــام و کم ــان را تم ــا درس ت ــانید حتم ــان را بپوش ــما خودت ــر ش -اگ

ــتید کالس 2 ! ــن را بفرس ــا م ــد ی ــام بدهی ــن کار را انج ــا ای داد. ی
معلــم بــا دیــدن واکنــش جــدی و صریــح علــی، بــه مدیریــت مدرســه اعتــراض می کنــد 
ــه کارش  ــا ب ــد ت ــی کنن ــار م ــن او را احض ــه، والدی ــه کادر مدرس ــت ک ــع اس و آن موق
ــن در  ــی رود و ای ــه م ــه مدرس ــریعًا ب ــار، س ــی احض ــی در پ ــادر عل ــود. م ــیدگی ش رس

ــی خبــر اســت. ــی اســت کــه از ماجــرا کامــال ب حال
ــاره بــه مــن گفتــه     » مــن جریــان را نمــی دانســتم. چــون نــه علــی چیــزی در ایــن ب
بــود و نــه مــن گمــان مــی بــردم کــه او بــا ســن کــم، بــا بــی حجابــی معلمــش مبــارزه 

کنــد. تــا ایــن کــه مــن را خواســتند و بــه مدرســه رفتــم. مدیــر رو بــه مــن گفــت: 
-شــما از کدام روســتا آمده اید که اصاَل به قوانین مدارس تهران آشــنا نیستید؟! 

-گفتم: مگر چه شــده است؟ 
 -گفت: این بچه دوازده ســاله به معلم اش ایراد گرفته اســت!

 مــن کــه نمــی دانســتم ایــرادش چــه بــوده اســت خواســتم تــا موضــوع را بهتــر و کامــل 
تــر توضیــح دهنــد. قــرار بــر ایــن شــد تــا علــی بیایــد و در حضــور خــودش بــه ماجــرا 
ــه مدرســه خیلــی نگــران شــده  ــا شــنیدن خبــر آمــدن مــن ب رســیدگی کنیــم. علــی ب
بــود و تــرس وجــودش را گرفتــه بــود. در حالــی کــه رنــگ بــه چهــره نداشــت وارد دفتــر 

مدرســه شــد و در کنــار مــن ایســتاد و بعــد از ســالم پرســیدم: 
- چی شده علی جان؟

در جواب من ســرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.
ــم کالســش  ــه معل ــن دانــش آمــوز ب ــی گفــت: ای ــدن ســکوت عل ــا دی ــر مدرســه ب  مدی

ــان!  ــودت را بپوش ــرو خ ــه؛ ب گفت
ــن  ــردم از ای ــی ذوق ک ــودم کل ــا خ ــد و ب ــم تابی ــوری در دل ــرف، ن ــن ح ــنیدن ای ــا ش - ب
ــر از  ــا ایــن حــال خــودم را جــدی ت ــه گرفتــه ام. ب ــد هدی کــه فرزنــدی صالــح از خداون
قبــل گرفتــم و گفتــم: اگــر ایــن کار جــرم اســت آن را مکتــوب کنیــد، دســتور بدهیــد تــا 
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همیــن امــروز او را از ایــن مدرســه ببــرم... بــا گفتــن ایــن حــرف، همــه شــان ســکوت 
کردنــد و چــون جوابــی بــرای حــرف حــق نداشــتند، نتوانســتند کاری را انجــام 
بدهنــد. بــرای جلــب رضایــت معلــم، علــی را بــه کالس دیگــری فرســتادند. علــی هــم 
بــا رضایــت و خوشــحالی بــه کالســی رفــت کــه همــه شــان مــرد بودنــد و ایــن یعنــی 

علــی بــه آنچــه مــی خواســت رســید و پیــروز شــد.
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   نظــارت والدیــن بــر امــور نوجــوان و جــوان نقــش مهمــی در تربیــت صحیــح او دارد و 
اصــاَل وظیفــه ی خانــواده اســت تــا نوجــوان و جــوان را در مســیر صحیــح و اســالمی قــرار 
دهــد. علــی یــاد گرفتــه بــود تــا هــر کاری را بــا اجــازه والدیــن اش انجــام دهــد. والدیــن 

هــم در عیــن نظــارت و توجــه، او را همراهــی مــی کننــد. 
   » یــواش یــواش تظاهــرات و حرکــت هــای آشــکارای انقــالب شــروع مــی شــد. دیگــر 
علــی را کمتــر مــی دیدیــم، هرجــا تظاهــرات بــود ایــن بچــه هــم بــود. نمــی توانســتیم 
جلویــش را بگیریــم. بعضــی وقــت هــا پــدرش ناراحــت مــی شــد و مــی گفــت ایــن بچــه 

را آخــرش دســتگیر مــی کننــد! 
من هم می گفتم: خوب خودت جلویش را بگیر!

    ولــی علــی بــا یــک چاخــان و روش هایــی کــه بلــد بــود، پــدرش را راضــی مــی کــرد. 
هیــچ وقــت بــدون اجــازه ی پــدر از منــزل بیــرون نمــی رفــت.«

 )راوی: مادر شهید(

رضایت پدر، شـرط خوشحالی علی
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ــن  ــور، از بی ــاس کش ــع حس ــادی دارد. در آن مقط ــت زی ــت دق ــاب دوس ــی در انتخ عل
ــه  ــیدن ب ــا او را در رس ــد ت ــی کن ــاب م ــود را انتخ ــتان خ ــی، دوس ــای انقالب ــه ه بروبچ

ــد.  ــاری کنن ــش ی اهداف
» او بــا چنــد نفــر از دوســتانش کــه االن پاســدار هســتند بــر علیــه رژیــم مبــارزه می کرد. 
از بیــن آن اســامی، رجبــی از خمیــن و ســیفی را بــه خاطــر دارم. آن هــا بــه اســم هیئــت 
و جلســات مذهبــی دور هــم جمــع مــی شــدند ولــی در واقــع فعالیــت  هــای ضــد رژیــم 

پهلــوی را در نارمــک ســاماندهی مــی کردند.« 
)راوی: پدر شهید(

بـروبچـه هـای انقـالبـی  
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» ســال هــای اول اوج گیــری انقــالب در اوایــل دهــه پنجــاه، در تهــران ســاکن بودیــم. 
منزلمــان مقابــل کالنتــری نارمــک بــود، از در و دیــوار گلولــه مــی آمــد و خانــه مــا دائــم 
در تیــررس بــود. مــا درب منــزل را بــاز گذاشــته بودیــم تــا جوانــان انقالبــی، در پشــت 
ــود و شیشــه هــا  ــه ســوراخ ب ــر گلول ــر اث ــرای شــعار دادن بیاینــد. تمــام دیوارهــا ب ــام ب ب
شکســته بــود. مــا ســاکن طبقــه دوم بودیــم و علــی بــه هیــچ وجــه از صفیــر گلولــه هــا 

نمــی ترســید. 
   پــدر علــی یــک دوربیــن فیلمبــرداری داشــت و از پنجــره منــزل، فیلمبــرداری 
ــد و در  ــا دوســتانش شــعار مــی دادن ــام و ب ــاالی پشــت ب ــد ب مــی  کــرد. علــی مــی دوی
نهایــت کالنتــری نارمــک بــه دســت بچــه هــای انقــالب افتــاد و کالنتــری ســقوط کــرد. 
دوســتانش دو ســه تــا تیــر بــه بــازو و پــا خــورده بودنــد کــه مــا آن هــا را بــه بیمارســتان 

ــاندیم.  رس
ــا  ــی ب ــیب زمین ــت س ــی گف ــرد. م ــی ک ــق م ــجاعتش عش ــا ش ــود و ب ــق ب ــی عاش    عل
تخــم مــرغ برایمــان آمــاده کــن و بــه عنــوان غــذا بــرای شــرکت کننــدگان در راهپیمایــی 

مــی   بــرد.
   بعــد از تصــرف کالنتــری مــی خواســتند بــه صــدا و ســیما برونــد کــه برایشــان چــای 
ــرای  ــیما ب ــدا و س ــاختمان ص ــمت س ــه س ــد و ب ــاز خواندن ــد و نم ــو گرفتن ــم. وض بردی

ــد.« ــت کردن ــرف حرک تص
)راوی: مادر شهید(

عاشقی با چاشنی شجاعت
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  »علــی در ایــن دوران در عیــن ســختی هــای انقــالب و مبــارزه، همیشــه خنــده رو و 
صبــور بــود. در تهــران در مســجدالنبی بــود و عکســش االن در همــان مســجد نصــب 
ــران  ــه ای ــام ب ــه ام ــن 1357 ک ــت. 12 بهم ــت داش ــی دوس ــام را خیل ــت. ام ــده اس ش
آمدنــد، مــا در تهــران بــه اتفــاق علــی در مراســم اســتقبال میلیونــی شــرکت کردیــم.«
 )راوی: مادر شهید(

رشکت در مراسم استقبال از امام
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   هیئــت موســی بــن جعفــریg بــا مدیریــت یکــی از معتمدیــن فریمــان و پــدر شــهید 
ســیدحمیدرضا قاضــی زاده اداره مــی شــود. حــاج علــی آقــا از مبارزیــن انقالبــی 
فریمــان و چهــره سرشــناس شــهر اســت. او از بنیانگــذاران هیئــت قائمیــه و در ادامــه، 
موســس هیئــت متحــده موســی بــن جعفــریg اســت. ایــن هیئــت از همــان ابتــدا به 
عنــوان پاتــوق نیروهــای انقالبــی و حــزب اللهــی فریمــان مطــرح شــد و نقــش مهمــی 
در فعالیــت هــای اجتماعــی شــهر از ابتــدا تاکنــون داشــته اســت. )در مــورد تاریخچــه 
ــی،  ــی، فرهنگ ــای مذهب ــت ه ــش آن در فعالی ــریg و نق ــن جعف ــی ب ــت موس هیئ

اجتماعــی و انقالبــی فریمــان بــه زودی کتابــی منتشــر خواهــد شــد.(
ــن  ــه ای ــش ب ــی پای ــور طبیع ــه ط ــان، ب ــه فریم ــواده ب ــت خان ــض بازگش ــه مح ــی ب     عل
مســجد بــاز مــی شــود و تحــت تربیــت حــاج علــی آقــا در موضوعــات اجتماعــی قــرار 
مــی گیــرد. او در واقــع فرزنــد مجالــس مذهبــی و هیئــت بــود. از عهــد کودکــی، بــا ایــن 
ــی در او  ــس مذهب ــالی، ان ــنین خردس ــت. در س ــره گرف ــد و از آن به ــنا ش ــع آش مجام
پدیــدار شــد. در ایــن محافــل، او فقــط مســتمع نبــود، خدمتگــزار هیئــت هــم بــود. بــا 

هیئت موسی بن جعفریg فریامن



51

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

بیــان گــرم و گیرایــی کــه داشــت، دیــده هــا را مــی ربــود و جــان هــا را تســخیر مــی کــرد. 
جســارت و شــهامت حضــور را در همیــن مجالــس  هیئــت بــه دســت آورد. 

  
»بعــد از انقــالب و آمــدن مــا بــه فریمــان، پاتــوق اصلــی علــی، همیــن هیئــت موســی 

بــن جعفــریg بــود کــه مــدام در آن جــا حاضــر مــی شــد.«
 )راوی: پدر شهید(

  
   در هیئــت موســی بــن جعفــریg علــی جذبــه هــای اصلــی شــعور دینــی را یافــت و 
ایــن بهــره ای پایــدار، بــرای ســال هــای آینــده او بــود. در ســالیان جــزر و مــد سیاســت، 
ــا  ــه ه ــش، مای ــوان خوی ــزان ت ــه می ــد و ب ــم مان ــتوار و محک ــه اس ــت فقی ــط والی او در خ
گذاشــت. ایــن اســتقامت و صالبــت، جــز بــه امــداد آن مایــه هــای اصیــل نبــود. علــی 
در پرتــوی جذبــه هــای پایــدار دینــی زیســت و آن را مدیــون حضــور در هیئــت بــود کــه 
شــور و شــعور دینــی را برایــش مــی آفریــد. بــی تردیــد فعــاالن و مایــه گــذاران آن هیئــت 
از جملــه حــاج علــی آقــا قاضــی زاده هاشــمی، ارج عظیــم دارنــد و البتــه بســیاری از 
آنــان، گمنامــان صفحــه تاریــخ دیانتنــد، امــا لــوح محفــوظ الهــی، خدمــات بــی دریــغ 
ــم آن بزرگــواران  ــرد و شــاکران لطــف ربوبــی، شــکر گــذار دائ ــاد نخواهــد ب ــان را از ی آن

خواهنــد بــود.





فصـل   چهارم
فصل خودسازی
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    حضــرت آیــت اللــه بهجــت uبــزرگ تریــن مانــع رشــد اخالقــی را گنــاه و بــه تبــع، مهم 
ــرک گناهــان در اعتقــاد و عمــل مــی دانســتند.  تریــن دســتورالعمل ســیر و ســلوک را ت

برخــی از عبــارات ایشــان چنیــن اســت:
   دســتورالعمل اول: جماعتــی از ایــن جانــب، طلــب موعظــه و نصیحــت مــی کننــد. 
اگــر مقصودشــان ایــن اســت کــه بگوییــم و بشــنوند و بــار دیگــر در وقــت دیگــر، بگوییــم 
ــد کلمــه ای  ــر اهــل اطــالع پوشــیده نیســت و اگــر بگوین ــر عاجــزم و ب و بشــنوند، حقی
ــی  ــدای تعال ــد، خ ــعادت... باش ــرای س ــی ب ــد و کاف ــات باش ــه ام الکلم ــم ک می خواهی

قــادر اســت کــه از بیــان حقیــر، آن را کشــف فرمایــد و بــه شــما برســاند.
ــن و  ــت الج ــا خلق ــت)و م ــت اس ــت، عبودی ــرض از خلق ــه غ ــم ک ــی کن ــرض م ــس ع    پ
االنــس اال لیعبــدون؛ ســوره ذاریــات/56( و حقیقــت عبودیــت؛ تــرک معصیــت اســت در 

اعتقــاد کــه عمــل قلــب اســت و در عمــل جــوارح.
   و تــرک معصیــت، حاصــل نمــی شــود بــه طــوری کــه ملکــه شــخص بشــود، مگــر بــا دوام 
مراقبــه و یــاد خــدا در هــر حــال و زمــان و مــکان و در میــان مــردم و در خلــوت) و ال اقــول 

چـرا رشـد اخالقـی نداریـم؟



55

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

ــر،  ــور از ذک ــه) و منظ ــه و حرام ــد حالل ــه عن ــر الل ــه ذک ــه، لکن ــه و الحمدلل ــبحان الل س
ســبحان اللــه و الحمدللــه نیســت، بلکــه منظــور، بــه یــاد خــدا بــودن در موقــع برخــورد 

بــا حــالل و حــرام اســت(.
   علــی توحیــدی در مســیر زندگــی نورانــی اش، فصــل زیبایــی بــه نــام خودســازی دارد. 
فصلــی کــه انســان بــا شــنیدن تصاویــر زیبــای آن، غبطــه مــی خــورد کــه چــه جوانــان 
ــر  ــنی گام ب ــه وادی روش ــان در چ ــم و آن ــت داده ای ــیرتی را از دس ــاک س ــان پ و نوجوان
ــور و بهجــت خواهــد  ــر از ن ــه آن ســرزمین پ ــا مــا را لیاقــت رســیدن ب مــی داشــتند و آی
بــود؟! ایــن فصــل از زندگــی علــی توحیــدی، عمیــق تریــن و پــر معناتریــن فصــل زندگی 
اوســت. نوجــوان زیباســیرت شــهر مــا، هوشــیار اســت. او گزینــه هــای پیــش رو را بــه 
ــی  ــاًل  او در پ ــد، اص ــمان برس ــه آس ــر ب ــده، زودت ــا در آین ــد ت ــی کن ــاب م ــتی انتخ درس

یافتــن راه آســمان اســت.
  علــی از همــان نوجوانــی، تربیــت روح را ســرلوحه خــود قــرار مــی دهــد. همــان طور که 
گفتیــم، تربیــت خانــواده، علــی الخصــوص آمــوزش هــای مــادر، او را کمــک مــی  کنــد 

تــا زودتــر بــه سرچشــمه هــای زالل معرفــت برســد و کام خــود را ســیراب کنــد.
   »علــی بیشــترین تأثیــر را در زندگــی، از مــادرش گرفــت. مــادر شــهید مشــوق اصلــی 
او بــرای رفتــن بــه جبهــه بــود. تربیــت دینــی مــادر، ســبب شــد کــه او شــیفته ی جهــاد 
و رزم بــا دشــمنان دیــن خــدا شــود. بــه علــت ایــن کــه مــن غالــب اوقــات در بیــرون از 

منــزل کار مــی کــردم، علــی دائــم بــا مــادرش بــود.
   حتــی زمانــی کــه مــا قصــد رفتــن بــه آلمــان بــرای کار و زندگــی را داشــتیم، مــادرش 
ــده  ــد. ع ــته باش ــجد داش ــه مس ــم ک ــه کنی ــه تهی ــه ای خان ــرد در محل ــی ک ــرار م اص
مســلمان هــا آن جــا زیــاد باشــد و بشــود حجــاب را رعایــت کــرد. مــن هــم بــه توصیــه 
ی مــادرش عمــل کــردم و در محلــه ای بــا همــان شــرایط، خانــه ای تهیــه کــردم. امــا 
بعــد از شــهادت علــی، از رفتــن بــه آلمــان منصــرف شــدم و در فریمــان ماندیــم. بعــد از 

شــهادت علــی مــن تــا ســه ســال از خانــه بیــرون نیامــدم.« 
)راوی: پدر شهید(
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   بــه فرایــض دینــی بســیار عالقــه داشــت. در خانــه بســیار روی ایــن مســائل بــه او آموزش 
مــی دادیــم. هرگــز دور محرمــات نمــی گشــت و از آن هــا بیــزار بــود. او مــی  دانســت کــه 
هرکــس بــه درجــه رفیــع شــهادت برســد از یــاران ســاالر شــهیدان حســین بــن علی)علیــه 

الســالم( محســوب خواهد شــد. 
راوی:پدر شهید

محـرمات، هـرگـز!
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ــرک  ــر ت ــرد، دیگ ــروع ک ــاز را ش ــه نم ــالگی ک ــت س ــد: » از هف ــی گوی ــهید م ــادر ش    م
ــود. « ــد ب ــاز و روزه مقی ــه نم ــرد. ب نک

ــه فریمــان آمدیــم بایــد روزه مــی گرفــت.     پــدر علــی مــی گویــد: اولیــن ســالی کــه ب
در یــک روز گــرم دیــدم بــی حــال شــده اســت، احســاس کــردم ایــن بچــه دارد از حــال 
مــی  رود. گفتــم ماشــین را بــردار و بــرو یــک عــدد هندوانــه بخــر و بیــاور. گفــت: بعــدًا 

مــی روم. گفتــم: االن بــرو...
   رفــت و یــک هندوانــه خریــد. گفتــم: هندوانــه را رو کــن. گفــت تــا افطــار مونــده! ... 
اصــرار کــردم. رو کــرد. گفتــم چــون بــی حــال شــده ای و برایــت ضــرر دارد، روزه را بــاز 

کــن و هندوانــه را بخــور تــا عطشــت از بیــن بــرود. 
 گفت: من روزه ام پدرجان!  

غـرق در نـمـاز و بنـدگی بود
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ــان  ــه اســت. آن ــا اخــالص زمان ــه و از بســیجیان ب    علــی از اهالــی راز و نیازهــای عابدان
ــه آســتان حــق روی  کــه دل ســنگر را کعبــه ی عشــق و ســوز ســاختند و در آن معبــد، ب
ــد.  ــان بردن ــه قرب ــش را در آن ب ــس خوی ــد. نف ــن دل کردن ــجد ام ــه را مس ــد. جبه آوردن
در ایــن مســجد، کعبــه و منــا، هــزاران تمنایــی را فــرو نهادنــد و یــک تمنــا را برگزیدنــد. 
ــی  ــال عل ــام از امث ــا در آن مق ــر م ــن تصوی ــقانه تری ــاد و رزم، عاش ــالیان جه ــن س در ای
توحیــدی، مرقــوم شــده اســت. هــزاران تفســیر از بیــان یــک تصویــر آن در عجزنــد و جــز 

ــرای آن نبــود و نیســت.  حقیقــت حــق، هیــچ کــس را پذی
   علــی توحیــدی حتــی در انتخــاب دوســتان خــود وســواس دارد و اجــازه نمــی دهــد 
افــراد نابــاب او را از پــرواز بــاز دارنــد. شــهیدان افقهــی، شــهید قاضــی زاده و بســیجیان 
دانــش آمــوز و اهالــی جبهــه، حلقــه ی نزدیــک دوســتان او را شــکل مــی دهنــد. او دائــم 

مراقــب خــود اســت تــا خللــی در مســیر عشــق بــازی اش بــا خــدا ایجــاد نشــود.

در مسـیر رشـد و خودسـازی
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    » آن موقــع تلویزیــون در منــزل مــا نبــود و اگــر یــک وقــت رادیــو داشــتیم و اخبــار را 
گــوش مــی دادیــم اگــر بعــد از خبــر، آهنــگ شــروع مــی شــد، مثــل ایــن بــود کــه در 
منــزل مــا یــک قتــل اتفــاق افتــاده اســت! دو تایــی مــی دویدنــد و رادیــو را خامــوش مــی 
کردنــد کــه ایــن صــدا در خانــه مــا بلنــد نشــود، چــون همیشــه در منــزل جلســه قــرآن 
داشــتیم مــی گفــت: مامــان، در جایــی کــه جلســه قــرآن اســت، نبایــد صــدای حــرام 
باشــد! او ایــن موضــوع را فهمیــده بــود و بــا عجلــه رادیــو را خامــوش مــی کــرد تــا صدای 

موســیقی بــه گــوش و قلــب شــان نــرود. «
)راوی: مادر شهید(

چشـم و گـوش خـود را بـرای خـدا می خواست
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    مــادر شــهید داســتانی زیبــا از خودســازی علــی تعریــف مــی کنــد. داســتانی تــکان 
ــیر  ــه در مس ــیرت، چگون ــا س ــرت و زیب ــاک فط ــوان پ ــن نوج ــه ای ــده ک ــده و آموزن دهن

ــی دارد: ــر م ــد ب ــای بلن ــازی، گام ه خودس
  »یــک داســتان جالــب بگویــم. در منــزل مــا، بچــه هــا هیــچ وقــت صــدای موســیقی 
ــوش  ــو را گ ــی رادی ــیقی حت ــا، موس ــه ه ــل بچ ــت مقاب ــرات نداش ــی ج ــنیدند و کس نش
ــد.  ــرای افطــاری دعــوت کردن ــه منــزل یکــی از اقــوام ب دهــد. همــان وقــت هــا مــا را ب
البتــه آن هــا مــی دانســتند کــه خانــواده ی مــا اهــل موســیقی و برنامــه هــای تلویزیونــی 
زمــان شــاه نیســت. علــی مــی دانســت آن هــا در منزلشــان تلویزیــون دارنــد و راضــی 
نمــی شــد بیایــد. بــه او گفتــم: پســرم! اگــر نرویــم در نهایــت مــی گوینــد ایــن هــا آدم 
بــه دور هســتند و نمــی خواهنــد کســی بــه خانــه ی آن هــا بــرود لــذا جایــی نمــی رونــد! 

خالصــه بــا اصــرار مــا، راضــی شــد کــه همــراه مــا بیایــد. 
   قــرار شــد تــا علــی بعــد از برگشــتن از مســجد بــه مهمانــی بیایــد. مــا رفتیــم و او هــم 
ــک  ــود و در ی ــاری ب ــفره افط ــاق س ــک ات ــان، در ی ــزل میزب ــد. در من ــا آم ــال م ــه دنب ب

ذکـری عظیم در ضـربان عـلی
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اتــاق دیگــر تلویزیــون و ســر و صــدای بچــه هــا بلنــد بــود. علــی خیلــی جــدی پشــت 
ــل  ــت مقاب ــد نیس ــه بل ــد ک ــی کردن ــو م ــا او را ه ــه ه ــود! بچ ــته ب ــون نشس ــه تلویزی ب
تلویزیــون بنشــیند! امــا بــرای علــی انــگار حــرف مــردم در مقابــل فرمــان خــدا ذره ای 
ارزش نداشــت. در حالــی کــه او نمــی خواســت صفحــه تلویزیون)زمــان شــاه( را ببینــد، 
دیگــران مــا را ســرزنش مــی کردنــد کــه شــما هــم بچــه بــزرگ کردیــد؟! چــه طــور مــی 

ــد؟  ــی کنی ــه زندگ ــن جامع ــد در ای توانی
   مــن پاســخ مــی دادم کــه علــی همیــن طــوری اســت... مــا بــه او نیاموختیــم کــه ایــن 

رفتارهــا را انجــام دهــد. او خــودش ایــن طــور مــی خواهــد و رفتــار مــی کنــد.
 بــاور کنیــد مــا آن شــب نتوانســتیم درســت در مهمانــی حضــور پیــدا کنیــم. علــی دائــم 
مــی گفــت: مامــان بریــم... مامــان بلنــد شــو بریــم... نمــاز هــم نخوانــده بــود. خالصــه 

بــه ناچــار بلنــد شــدیم و برگشــتیم منــزل.
  رســیدیم منــزل، وضــو گرفــت و رفــت داخــل اتــاق دیگــر تــا نمــازش را بخوانــد. علــی 
آن موقــع فقــط 11 ســال داشــت. دیــدم جانمــاز را بــه دســت گرفتــه بــود و بــا عصبانیــت 

ســراغ مــن آمــد و گفــت: مامــان! دیگــه مــن را ایــن جــور جاهــا نبــر! 
گفتم: چی شده مادر؟!

ــد: دروغ  ــی گوی ــن م ــه م ــی ب ــم، یک ــی رس ــد م ــاک نعب ــه ای ــا ب ــاز، ت ــع نم ــت: موق گف
می گــی...دروغ!

  
   در حالــی کــه ترســیده بــود و اضطــراب تمــام صورتــش را گرفتــه بــود گفــت: مــن دیگــر 
هرگــز ایــن جــور جاهــا نمــی آیــم. بــه مــن قــول بــده کــه دیگــر هرگــز بــرای آمــدن بــه 
ایــن جــور جاهــا اصــرارم نکنــی! مــن او را نــگاه مــی کــردم و نمــی دانســتم درونــش چــه 

مــی گــذرد کــه مــا بــی خبریــم. 
     یکــی دو مــاه همیــن حالــت را داشــت و مــی ترســید در یــک اتــاق تنهــا باشــد و مــی 
گفــت ایــن صــدا مــدام تــوی گوشــم اســت. مــی گفــت: وقتــی بــه مســجد مــی روم و بــا 
جماعــت نمــاز مــی خوانــم، ایــن صــدا را نمــی شــنوم، ولــی در منــزل ایــن صــدا دائــم 
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در گــوش مــن اســت. 
ــا خــدا راز و نیــاز  ــه تنهایــی ب ــود و دوســت داشــت ب ــرای نمــاز ب   خلــوت علــی بیشــتر ب

ــه ایــن کــه؛ ــاره علــی ایمــان داشــتم ب کنــد. یقینــَا درب
برای خون خدا شدن دستچین شدی
ایاَک َنعُبُد َو ایاَک َنسَتعیـــن شدی ...

   بــرای همیــن هــم هــر زمــان بــر ســر مــزارش مــی روم از او مــی خواهــم کــه برایــم دعــا 
ــه نبــود. علــی  ــود. کارهایــش بچــه گان کنــد و نگــذارد تنهــا بمانــم. علــی مــرد بزرگــی ب
اهــل ایــن دنیــا نبــود. وقتــی کــه شــهید شــده بــود تنهــا چیــزی کــه از جیبــش در آوردم 
ــان  ــا خوب ــا! مــی خواهــم ب ــود کــه: خدای ــود کــه در آن دعــا نوشــته ب یــک تکــه کاغــذ ب
زندگــی کنــم و بــا خوبــان بمیــرم... ایــن جملــه ی پختــه ای از یــک بچــه 15 ســاله اســت. 
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ــد  ــل ســینما رد مــی شــدیم کــه عکــس بازیگــران ب ــم وقتــی از مقاب    تهــران کــه بودی
ــد.  ــر مــی گردان ــود، علــی صورتــش را ب حجــاب ب

   یــک مغــازه ی دکمــه فروشــی دورتــر از منــزل مــا بــود. یــک نفــر ســفارش لبــاس داد تا 
مــن برایــش بــدوزم، دکمــه کــم آورده بــود. پرســید از کجــا بگیــرم؟ آدرس را دادم ولــی 
ــن  ــود و در منــزل حضــور داشــت. گفتــم: علــی جــان! ای ــد نشــد. علــی کوچــک ب بل

خانــم را تــا دکمــه فروشــی راهنمایــی کــن، دقیقــًا فروشــگاهی بــه اســم شــفق بــود. 
ــم  ــتند، خان ــه برگش ــی ک ــد. وقت ــه رفتن ــد دکم ــرای خری ــم ب ــاق آن خان ــه اتف ــی ب    عل
مشــتری گفــت: ایــن پســر تــو کیــه؟ گفتــم چطــور؟ گفــت: در مســیر مغــازه ی دکمــه 
فروشــی بــه مــن مــی گویــد خانــم شــما از اون پیــاده رو بــرو و مــن از ایــن پیــاده روی 
دیگــر مــی آیــم و مســیر را بــه شــما نشــان مــی دهــم... ایــن قــدر ایــن بچــه غیرتــی بــود.
   اگــر کســی چــادرش پــس مــی رفــت خیلــی ناراحــت مــی شــد. موقــع بیــرون رفتــن 
از منــزل، اول بــه چــادر مــا نــگاه مــی کــرد کــه درســت ســرمان کــرده باشــیم در حالــی 

کــه دوازده ســال بیشــتر نداشــت.

نگاهـش به آسمـان بود
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ــه خصــوص وقتــی متوجــه مــی شــویم  ــکان دهنــده اســت ب ــن روایــت ت      چــه قــدر ای
ایــن رفتــار از یــک نوجــوان 8-9 ســاله، آن هــم در دوران حکومــت ننگیــن پهلــوی کــه 
هرگونــه امکانــات فســاد و تباهــی فراهــم بــود ســر مــی زنــد. علــی در ادامــه ی همیــن 
مســیر نورانــی، در طــرح عقایــد دینــی، رو دربایســتی نداشــت. بــه راحتــی اندیشــه اش 
را بیــان مــی کنــد. صراحــت گفتــار را بــا ادب کــردار، مــی آمیــزد و در ایــن جهــت توفیــق 

هــا داشــت. ایــن بهــره هــا، از تربیــت خانوادگــی او بــر مــی خواســت.
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   او علــی رغــم ایــن کــه در خانــواده ای زندگــی مــی کــرد کــه از لحــاظ مالــی در وضعیت 
خوبــی بودنــد، امــا همیشــه بــا افــراد تهیدســت رفاقــت مــی کنــد. بــا آن هــا معاشــرت 
دارد و خــود را ماننــد آن هــا مــی دانــد. بــه اتفــاق مــادرش بــه خانــواده هــای مســتمند 

ســر مــی زنــد و تــا جایــی کــه در تــوان دارد بــه آن هــا کمــک مــی کنــد.
» بــا دوســتان و همســایه هــا رابطــه خوبــی داشــت. عیــد آمــده بودیــم فریمــان، خیلــی 
بخشــنده بــود. آن ســال هفتــاد تومــان عیــدی گرفتــه بــود. رفتــه بــود بــه پاییــن شــهر 
فریمــان و خانــه ای دیــده بــود کــه وضــع خوبــی نــدارد. همــان جــا پــول عیــدی خودش 
را پشــت پنجــره آن فــرد مــی گــذارد. فــردا کــه مــی خواســت بــه مشــهد بــرای مراســم 

عیــد بــرود بــه مــن گفــت:
ــهد  ــه مش ــم ب ــی خواه ــد، م ــرض بدهی ــول ق ــن پ ــه م ــم ب ــک ک ــید، ی ــان ببخش - مام

ــروم.« ب
 )راوی: مادر شهید(

دوسـت داشـتـن مستضعـفـان
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   » یــک روز علــی از مــن خواســت کــه برایــش دوچرخــه ای بخــرم. مــی گفــت 
ــده  ــه 5 دن ــک دوچرخ ــش ی ــم و برای ــم رفت ــن ه ــروم. م ــه ب ــه مدرس ــا آن ب ــم ب می خواه
کــه بســیار قشــنگ بــود خریــدم. آن زمــان در فریمــان از ایــن دوچرخــه هــا کــم بــوده. 
ــان در  ــزار توم ــج ه ــت پن ــه قیم ــی ب ــه خوب ــتم دوچرخ ــره توانس ــتم و باالخ ــی گش خیل
ــا دیــر وقــت بــه  ســال 1360 کــه مبلــغ زیــادی هــم بــود برایــش بخــرم. موقــع خریــد ت
اتفــاق مرحــوم محمــد شــیرعلیزاده مقابــل مغــازه ایســتادیم تــا صاحــب مغــازه آمــد و مــا 
توانســتیم دوچرخــه را خریــداری کنیــم. آن زمــان خیلــی هــا نمــی دانســتند دوچرخــه 
ــوض  ــش را ع ــده های ــود دن ــی ش ــه م ــتند چگون ــی دانس ــی نم ــت و حت ــده ای چیس دن
کــرد. موقعــی کــه دوچرخــه را آوردم، از کارتــن در آورده و آن را آمــاده کــردم و روی ایــوان 

ــتم.  ــزل گذاش من
  علــی کــه از راه رســید نگاهــی بــه دوچرخــه کــرد و بــه شــوخی رو بــه مــن گفــت:  قبــول 
ــن  ــرای م ــه ب ــه عتیق ــک دوچرخ ــال ی ــه دنب ــان، ب ــدر ج ــر! ... پ ــد دی ــردم... هرچن ک

ــد؟! بودی

برای خـودش چـیزی نـمی خواست
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  یکی دو روز بعد دیدم دیگر از آن دوچرخه استفاده نمی کند! علتش را پرسیدم. 
ــن  ــه ای ــرت ب ــا حس ــد و ب ــی ندارن ــی خوب ــع مال ــه وض ــن در مدرس ــتان م ــت: دوس  گف
دوچرخــه نــگاه مــی کننــد... مــن دوســت نــدارم آن هــا افســوس بخورنــد کــه چنیــن 

ــد. ــی ندارن امکانات
    علــی آن دوچرخــه را خیلــی کــم ســوار مــی شــد و یــک مــاه بعــد هــم شــهید شــد.آن 

دوچرخــه اکنــون بــرای مــن بــه یــادگار مانــده اســت.« 
)راوی: پدر شهید(

   
  مادر علی هم داستان دوچرخه را این گونه تعریف می کند:

ــو  ــه ن ــود ک ــدرش آورده ب ــه پ ــک دوچرخ ــت. ی ــی خواس ــزی نم ــودش چی ــرای خ    » ب
بــود، امــا هرچــه اصــرار مــی کردیــم ســوار نمــی شــد. حتــی بــرای نــان گرفتــن و رفتــن 
بــه مدرســه هــم ســوار نمــی شــد. یــک روز دیــدم یــک نــوار دورگیــر بــد رنــگ و قدیمــی 

آورده و دور دوچرخــه مــی پیچــد. گفتــم: چــه کار مــی کنــی؟
ــه  ــتانم ک ــد. دوس ــی کن ــه م ــب توج ــد و جل ــی زن ــرق م ــی ب ــن خیل ــان! ای ــت: مام  گف

ــد.  ــی خورن ــرت م ــد حس ــی ندارن ــع خوب وض
   بــا همــان نوارهــا کاری کــرد کــه دوچرخــه کهنــه دیــده شــود و گهگاهــی از آن 

ــرد. ــی ک ــتفاده م اس
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   مــا همــه در دنیــا مســافریم. امــا هــر مســافر و راهــی، اگــر طبــق نقشــه و دســتوری کــه 
انبیــا و اولیــاء ارائــه کــرده انــد حرکــت نمایــد، می شــود بنــده و عبدی کــه در راه مســتقیم 
بــه ســوی خــدا در حــال حرکــت اســت: و ان اعبدونــی هــذا صــراط مســتقیم)یس/61(. 
و اگــر عمــدًا نقشــه و دســتورات را کنــار بگــذارد و راهــی را بــرود کــه دلــش مــی خواهــد، 
گنــاه و معصیــت کــرده و یقینــًا راه را گــم مــی کنــد و بــه بیراهــه مــی رود: و مــن یعــص 

اللــه و رســوله فقــد ضــل ضــالاًل مبینا)احــزاب/36(.
   امــا اگــر ایــن مســافر غفلــت کنــد، حتــی اگــر گناهــی هــم نداشــته باشــد، بایــد بــرای 

او نگــران بــود. از چنــد نظــر:
   غفلــت اول و بــزرگ، مشــغول شــدن بــه دنیاســت. شــخص گنــاه نمــی کنــد و عمــدًا بــه 
مســیر نادرســت نمــی رود، امــا همیــن کــه بــه جــای عبــور و عبــرت، می ایســتد و ســرگرم 
تماشــا مــی شــود، زیــان خواهــد کــرد. لــذت بــردن از خــورد و خــوراک، و چــرب و شــیرین 

آن، گرچــه حــالل.
سرگرم شدن به تفریحات و بازی ها، گرچه حالل.

دل از دنیـا کنـده بود
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دل خوش بودن به زیبایی ها و تجمالت، گرچه حالل.
مشغول شدن به شهرت و خوش نامی ها، گرچه حالل...

ــه آن امیــدی  خداونــد مــی فرمایــد: آن هــا کــه مالقــات مــا را فرامــوش مــی کننــد و ب
ــات  ــه از آی ــد و آن هــا ک ــه کردن ــر آن تکی ــا خشــنود شــدند و ب ــه زندگــی دنی ــد و ب ندارن
مــا غافــل انــد، آن هــا جایگاهشــان آتــش اســت، بــه ســبب کارهایــی کــه انجــام    

می دادنــد! 
   ایــن عیــن فرمایــش قــرآن کریــم اســت: ان الذیــن ال یرجــون لقاءنــا و رضــوا بالحیــاه 
الدنیــا و اطمانــوا بهــا و الذیــن هــم عــن آیاتنــا غافلــون اولئــک ماواهــم النــار بمــا کانــوا 

یکســبون)یونس/7 و8(
تو را از کنگره عرش می زنند صفیر

ندانمت که در این دامگه چه افتادست
که ای بلندنظر، شاهباز سدره نشین

نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است
ــم  ــت و ه ــه اس ــتی آموخت ــه درس ــردن را ب ــی ک ــوب زندگ ــم راه خ ــدی، ه ــی توحی    عل
هوشــمندانه در مســیر کمــال و ســعادت گام مــی نهــد. او دائــم مراقــب خــود اســت تــا 
از مســیر الهــی ذره ای عــدول نکنــد. هرچنــد ســن کمــی دارد، امــا گام هــای بلنــدی 
ــد و خــود را  ــر نمــی تاب ــرای ســاختن خــود برداشــته اســت. علــی ذره ای غفلــت را ب ب

مشــغول دنیــا نمــی کنــد.
 مادر شهید روایت می کند:

   »پــدرش یــک کاپشــن از آلمــان برایــش آورده بــود، امــا اصــاَل نمــی پوشــید. شــب هــا 
کــه بــا شــهیدان افقهــی و علــی الخصــوص مجیــد بــه نگهبانــی می رفــت، آن موقــع و در 
تاریکــی شــب مــی پوشــید. موقــع خــواب روی تشــک نمــی خوابیــد. یــک پتــوی کهنــه 
داشــت، یــک الیــه ی آن را زیــرش مــی انداخــت و یــک الیــه اش را رویــش. می گفتــم: 

-چرا تشک نمی اندازی؟!
 -می گفت: شما به خواب من هم کار دارید؟! خانه قبر که تشک ندارد.



70

مـرد بزرگ

ــود و  ــواده ب ــر خان ــا پس ــید. تنه ــی پوش ــو نم ــاس ن ــت لب ــچ وق ــش، هی ــر پوش    از نظ
پــدرش وضعــش خــوب بــود و از همــه نظــر تامیــن مــی شــد و مــی توانســت بــرای علــی 
لباس  هــای خــوب بگیــرد، ولــی او نمــی پوشــید. یــک موقــع پــدرش رفــت و از ماشــین 

هــای فولکــس واگــن کوچــک خریــد، کمتــر ســوار مــی شــد. مــی گفتــم:
- این را سوار شو و از آن استفاده کن!

ــن  ــه م ــی ب ــدارم کس ــت ن ــن دوس ــد و م ــی بینن ــا م ــه ه ــان، بچ ــه مام ــت: ن ــی گف -م
حســرت بخــورد.

ــارس، تمریــن  ــدرش ناراحــت نشــود، بعضــی اوقــات در تهــران پ ــن کــه پ ــرای ای ــی ب ول
رانندگــی مــی کــرد.«



فصـل    پنجم

روزهای بیقراری
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ــا  ــام را تمن ــال، آن مق ــداز و ح ــوز و گ ــا س ــود. ب ــقان ب ــار عاش ــگان دی ــی از دلباخت    عل
ــی  ــا نگاه ــه ب ــه جبه ــت. او ب ــغ نداش ــکر دری ــید، از ش ــل آن را چش ــون وص ــت و چ داش
دیگــر مــی نگریســت و در ایــن نــگاه، بــا نــگاه هــزاران بســیجی در ایــن ســالیان، شــریک 

ــه ی یــک تصمیــم مــی یافــت. ــه فاصل ــود. او عــزم آن محضــر را، ب ب
   فصــل جهــاد در زندگــی علــی توحیــدی آغــاز شــده اســت. او ســنین نوجوانــی را هنــوز 
تجربــه مــی کنــد و شــاید برایــش زود باشــد تــا ســختی هــای جهــاد و شــهادت در جبهــه 
را لمــس کنــد، امــا ققنــوس داســتان مــا،  بایــد ایــن راه را زودتــر بــرود، او پایــان خوشــی 

را بــرای خــود ترســیم کــرده اســت و بایــد ایــن ســختی هــا را بــه جــان بخــرد.
   ایــن دوران در زندگــی علــی سرشــار از عشــق، التهــاب، حرکــت اســت. حرکــت بــرای 
رســیدن بــه سرچشــمه هــای نــاب در زندگــی اش. او بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، هــر 
نــوع تالشــی را مــی کنــد. لطفــًا ایــن فصــل را بــا چشــم دل ببنیــد و بخوانیــد. بخوانیــد 
ــعادت را  ــای س ــه ه ــه پل ــور چگون ــهر و کش ــن ش ــان ای ــان و جوان ــه نوجوان ــم ک ــا بدانی ت

پیمودنــد و توانســتند مــرزوق عندالــرب شــوند.

روزهـای بیـقـراری
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ــان  ــوج در چون ــن م ــد ای ــی تردی ــود. ب ــالمی ب ــت اس ــوی نهض ــاوران معن ــی از ی    عل
وســعت و ژرفایــی، بــی ســابقه مــی نمایــد و در ایــن مدیــد ســالیان انقــالب، بــزرگ تریــن 
ــازل  ــت من ــی قرائ ــان ب ــان و نوجوان ــت. جوان ــوان دانس ــی ت ــت را، آن م ــتاورد نهض دس
ــا  ــال ه ــه س ــالکانی ک ــان و س ــان عارف ــات، بس ــر خراب ــتن پی ــی جس ــلوک و ب ــیر و س س
مراتــب تذهیــب نفــس را آموختنــد، از امــام جمــاران، ره یافتنــد و ره صــد ســاله را یــک 

ــد.  ــر دیــدگان هــزاران عــارف و ســالک نهادن ــگاه حیــرت، ب شــبه رفتنــد و ن
ــر  ــه تعبی ــه ب ــی ک ــان انقالب ــان و جوان ــت نوجوان ــی تربی ــاز، یعن ــن اعج ــتی ای ــه راس    ب
قافلــه ســاالر انقــالب، حضــرت ســیدعلی، فتــح الفتــوح امــام خمینــیe بــود، 
شــکر الهــی مــی طلبــد و دیــده ی بصیــرت را بــه خــود جلــب مــی کنــد. زندگــی علــی 
توحیــدی نشــان مــی دهــد کــه ایــن نوجــوان زیبــارو و زیبــا ســیرت شــهرمان، دانــش 
آموختــه ممتــاز ایــن مکتــب اســت. شــهید عزیزمــان در ســنین انــدک حیــات، از ایــن 

ــان داد.  ــای آن را نش ــه ه ــردار، جذب ــار و ک ــید و در گفت ــام نوش ج

طــریـق سعـادت



74

مـرد بزرگ

   علــی در حــوزه ســعی و تــالش و فعالیــت، شــهره بــود. بــا ســنین انــدک، تــوان فــراوان 
نشــان مــی دهــد. از کار و جهــاد نمــی گریــزد. در دوره نهضــت در تهــران، بخــش 
عمــده ای از ایــن تــوان را در خدمــت انقــالب و در مســجد و تظاهــرات بــه کار مــی گیــرد. 
او شــیفته ی اثرگــذاری بــود و وقتــی کــه آثــار وجــودی خویــش را مــی یافــت، ســر از پــای 
نمــی شــناخت. از پــگاه تــا دیــرگاه، در ایــن ســوی و آن ســو بــود و در خدمــت بــه انقــالب، 

مایــه مــی نهــاد.

تـالشـگری هـای فـردی علـی
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   مــرور خاطــرات علــی توحیــدی نشــان مــی دهــد کــه در ســال هــای کوتاه زندگــی  اش، 
چگونــه در التهــاب انجــام تکلیــف بــوده اســت. ایــن شــیفتگی خیــره کننــده اســت. گاه 
حتــی ذهــن تحصیــل او را مــی ربــود. بــا آن کــه از اســتعداد و هــوش عالــی بهــره منــد 
ــن او را  ــدان آن، ذه ــف معتق ــالمی و وظای ــت اس ــکالت نهض ــه ی مش ــا اندیش ــود، ام ب

مشــغول مــی کنــد.
   ایــن روحیــات، بــه مــرور کیمیــا مــی شــوند، کســانی کــه در تعلــق بــه نهضــت و انقالب، 
تمــام وجــود را در طبــق اخــالص نهنــد، همــه چیــز را وا گذارنــد و هیــچ چیــز را نطلبنــد و 
شــهید علــی در زمــره ی ایــن کســان جــای داشــت. درس حیــات او و چــون او، بــاز آمــوز 
ایــن نکتــه و صدهــا نکتــه اســت کــه نهضــت، تــا آن زمــان پایــدار مــی مانــد کــه وفــاداران 
بــه آن، در عشــق گداختــه بــه آن بســوزند و بــه تــالش برخیزند. اجــرای تکالیــف تصنعی 
ــه احــوال عاشــقان، رجعتــی  ــد ب ــاداری نیســت، بای ــم رســای وف و بخشــنامه ای، عالئ

داشــت و نــوع مایــه گــذاری و میــزان همــت و ســعی امثــال علــی توحیــدی را دریافــت.

علـی، الگـوی موفـق جـوان انقـالبی
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ــواده علــی پــس از پیــروزی انقــالب، راهــی مشــهد مــی شــوند. علــی در مشــهد     خان
نیــز در مســیر مبــارزه قــرار مــی گیــرد. بــا فاصلــه اندکــی، آن هــا دوبــاره بــه فریمــان بــر 

مــی گردنــد.
   » نزدیــک زمانــی کــه مــی خواســت جنــگ شــروع بشــود، مــا آمدیــم مشــهد. پــدرش بــه 
خاطــر ایــن کــه علــی اهــل مبــارزه بــود و مــی گفــت علــی از دســت مــا مــی رود، کارش را 
رهــا کــرد و آمدیــم مشــهد. چنــد وقتــی مشــهد بودیــم، ولــی علــی دائــم در مســاجد بــود 

و همــان راه را ادامــه مــی داد، مجــددًا بــه فریمــان آمدیــم.«
 )راوی: مادر شهید(

گـام هـای نخسـتین صعـود
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    » او در بســیج فریمــان همــکاری مــی کــرد، چــون اســلحه شناســی را در تهــران یــاد 
ــن کــه جنــگ شــروع  ــا ای ــه بعضــی هــا آمــوزش مــی داد. ت ــن جــا ب ــود، در ای گرفتــه ب
ــدر  ــن ق ــم. ای ــرل کنی ــی را کنت ــتیم عل ــا نتوانس ــر م ــد دیگ ــروع ش ــه ش ــگ ک ــد. جن ش
ناراحــت بــود کــه مــی رفــت بســیج ولــی او را قبــول نمــی کردنــد. مــی گفتنــد ســن اش 

کــم اســت.
    بعضــی اوقــات کنــار دیــوار حیــاط منــزل مــی ایســتاد و خطــی بــاالی ســرش 
می کشــید، اگــر یــک ســانت ایــن خــط بــاال مــی رفــت جشــن مــی گرفــت و مــی گفــت:

- مامان! قدم دارد بلند می شود. 
   تــا ایــن کــه بــه 15 ســالگی رســید. ولــی هــم چنــان نمــی گذاشــتند بــه جبهــه بــرود. او 
در ایــن ایــام، شــب هــا مرتــب بــه گشــت مــی رفــت. همیشــه کارهایــش  در حــول محــور 

انقــالب و جنــگ بود.« 
)راوی: مادر شهید(

عضـویـت پسـرم در بسـیج
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ــی و  ــدود جمع ــات مح ــی آورد. جلس ــی روی م ــه کار جمع ــی ب ــنین کودک ــی از س    عل
دوســتان انقالبــی در مســجد نارمــک تهــران و در ادامــه آن، عضویــت در بســیج فریمــان 
و فعالیــت هــای انقالبــی، بــه او زمینــه همــکاری بــا گــروه را مــی داد و از آن پــس او قــادر 
ــش  ــکیالت، کار را پی ــا تش ــرد و ب ــره گی ــی به ــرا، از کار جمع ــوزش و اج ــه در آم ــد ک ش
ببــرد. او خویــش را پــرورش یافتــه ی ایــن تجمعــات دینــی مــی دانســت و متواضعانــه بــه 

آن مــی بالیــد.
   علــی، کار جمعــی را جــز در مســئولیت جمعــی تصــور نمــی کــرد و خــود بــه آن عامــل 
ــی،  ــرد. در کار جمع ــدول نک ــل ع ــن اص ــچ گاه از ای ــی، هی ــاه همراه ــام کوت ــود. در ای ب
ــدازد و  ــری بین ــده ی دیگ ــر عه ــار را ب ــد و ب ــئولیت کن ــلب مس ــه س ــود ک ــب آن نب طال
ــی  ــای جمع ــی در کاره ــاخص اصل ــی و ش ــن ویژگ ــذارد. و ای ــال بگ ــارغ الب ــش را ف خوی
ــه میــدان  ــا ایــن احســاس، پــای ب اســت. تجمعاتــی پایــدار مــی ماننــد کــه اعضایــش ب

نهنــد.

عالقـه بـه کـار جمعـی
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   »جنگ که شروع شد رو کرد به پدرش و گفت:
- یا من، یا شما باید به جبهه برویم و رزمنده باشیم !«

   او قبــل از اعــزام، مبــارزه بــا نفــس خــود را شــدت مــی بخشــید، مــی خواســت بــرای 
رســیدن بــه دروازه ی شــهادت آمــاده باشــد. 

»بــا نفــس خــودش مبــارزه مــی کــرد، مثــاًل  اگــر مــا غــذای خوبــی از گوشــت و... بــرای 
خودمــان درســت مــی کردیــم مــی گفــت:

-مامــان! شــکمتان را قبرســتان حیوانــات نکنیــد... ایــن همــه در جبهــه دارنــد شــهید 
مــی شــوند، ایــن همــه مــردم در ســختی هســتند... مــا ســفره پهــن کنیــم و همــه جــور 

غــذا در ســفره مــان باشــد؟! 
ــرای  ــی ب ــرای خودمــان غــذای خــوب درســت کنیــم، ول    دیگــر جرئــت نمــی کــردم ب
ــه  ــد ب ــرای خودمــان مــی گفــت مــا بای ــن را درســت کنیــد. ب مهمــان مــی گفــت بهتری

ــیم.«  ــتند باش ــه هس ــه در جبه ــی ک ــر آن های فک
)راوی: مادر شهید( 

یا مـن رزمـنده شـوم یـا پـدرم!
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   علــی در کنــار خانــواده و ســایر دوســتان خانوادگــی، نقــش مهمــی در فعالیــت هــای 
پشــت جبهــه در شــهر فریمــان دارنــد. آن هــا بــا تهیــه امکانــات مــورد نیــاز رزمنــدگان و 

بســته بنــدی آن هــا تــالش دارنــد تــا نیازهــای اولیــه رزمنــدگان را تامیــن کننــد.
   » مــن هــم کالس قــرآن و هــم کالس خیاطی گذاشــته بودم. برای جبهــه کار می کردیم، 
مثــاًل تهیــه مربــا، نــون یــا جعبــه فــردی بــرای هــر رزمنــده درســت می کردیــم. حبوبــات، 
آجیــل، مغــز بــادام و پســته و ... را آمــاده مــی کردیــم. در زیــر زمیــن منزلمــان کــه بــزرگ 
بــود، ایــن هــا را آمــاده مــی کردیــم. بســته بنــدی مــی کردیــم... جانمــاز، حولــه، لبــاس 
زیــر. ایــن قــدر حجــم کمــک هــا زیــاد بــود کــه بــا کامیــون بــه جبهــه می بردنــد، حــاج 
خانــم قاضــی زاده، مدیــر مکتــب نرجسcفریمــان هــم نقــش مهمــی در اجتمــاع ایــن 

گونــه فعالیــت هــا داشــتند.
 شــاگردهای کالســم کــه حــدود ســی چهــل نفــر بودنــد در ایــن کارهــا مشــارکت 
مــی  کردنــد. لبــاس هــای زیــر را مــی بریدیــم و ایــن هــا مــی دوختنــد یــا بســته بنــدی 

پشـت جبـهـه



81

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

مــی کردنــد. همــه اش در منــزل مــا کارهــای جبهــه بــود. خیلــی هــم مــی آمدنــد کمــک 
مــی کردنــد. خانــم صادقــی و بقیــه را در خاطــرم نیســت. مــردم خیلــی عالقــه داشــتند 

کمــک کننــد. علــی هــم در بعضــی از ایــن کارهــا بــه مــا کمــک مــی کــرد. 
   تــا ایــن کــه ســال 1360 شــد و علــی بــه 15 ســالگی نزدیــک شــده بــود. دیگــر آرامــش 
ــون  ــهدا را در تلویزی ــس ش ــن عک ــه م ــد ک ــی دی ــی م ــی آورد. وقت ــت نم ــت و طاق نداش

مــی  بینــم و گریــه مــی کنــم، مــی گفــت:
- مامــان! شــما بــرای ایــن هــا کــه نمــی شناســی ایــن قــدر گریــه مــی کنــی، اگــر مــن 

بــروم و شــهید شــدم، بــرای مــن چــکار مــی کنــی؟ 
می گفتم: 

-دوست داشتم چند پسر داشتم و در این راه می رفتند...
 علــی دوســت داشــت کــه زودتــر بــه جبهــه بــرود. ســال 1360 دیگــر صبــر نداشــت و 
ــد درب منــزل کــه  ــد. از ســپاه مــی آمدن ــه جبهــه ببرن ــا او را ب ــم اصــرار مــی کــرد ت دائ

علــی خیلــی کوچــک اســت، مــا چــه طــور او را ببریــم؟! مــی گفتــم: 
-نمــی دانــم... اگــر مــی توانیــد جلویــش را بگیریــد، مــن کــه نمــی توانــم! تــا ایــن کــه 

باالخــره موفــق شــد. گفتــه بــود:
ــده ی  ــه رزمن ــه او در جبه ــم... البت ــا آب بده ــده ه ــه رزمن ــط ب ــا فق ــد ت ــن را ببری - م

ــی داد.« ــام م ــادی انج ــای زی ــود و کاره ــی ب موفق
 )راوی: مادر شهید(
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   » او همیشه می گفت:
- اگر ما به جبهه نرویم، پس چه کسی برود؟! 

-مــن مــی گفتــم: پســرجان! مــا فقــط یــک پســر داریــم، مــا مــی توانیــم در پشــت جبهــه 
هــم کمــک کنیم.

علی در جواب من می گفت: 
-اگــر انســان همــه چیــز داشــته باشــد، امــا وطــن نداشــته باشــد، چــه مــی شــود؟ اگــر 

دشــمن، وطــن مــا را اشــغال کنــد بــرای مــا چــه خواهــد مانــد؟!   
)راوی: پدر شهید(

    
»بــا ایــن کــه پــدرش اوایــل موافــق بــرای رفتــن بــه جبهــه نبــود، ولــی علــی هیــچ وقــت 
مقابــل پــدرش نایســتاد و صبــر کــرد تــا بــه ســنی برســد کــه پــدرش از تــه دل رضایــت 

بدهــد. در نهایــت هــم گفــت: 
ــدرش  ــواب پ ــما ! در ج ــا ش ــن ی ــا م ــرود... ی ــه ب ــه جبه ــد ب ــی بای ــر یک ــا دو نف -از م

: گفــت می 
- ما هم سهم داریم از جنگ و باید برویم.« 

)راوی: مادر شهید(

راه جهـاد، راه عشـق بود
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  » صبــح روز عاشــورا مهمــان داشــتیم، عمــه و عمویــش در منــزل مــا بودنــد. علــی رفتــه 
بــود ورقــه رضایــت نامــه را از ســپاه گرفتــه بــود و آورد. خیلــی محکــم گفــت:

- مامان! امروز چه روزی است؟ 
-گفتم: روز عاشوراست! 

-گفــت: امــام حســینg، بچــه شــش ماهــه اش را هــم بــرد بــه میــدان... تــو 
کنــی؟!  امضــا  مــن  بــرای  را  نامــه  رضایــت  نمی خواهــی 

   این را که گفت، تنم لرزید... امضا کردم. گفتم:
-مــن امضــا کــردم، حــاال بــرو بقیــه اش بــا پــدرت... پــدرش امضــا نکــرد. عمویــش بــه 

خاطــر ایــن کــه ناراحتــی پیــش نیایــد گفــت: 
-بیــا عموجــان، مــن امضــا مــی کنــم. تــو را هــم اگــر ببرنــد کاری نمــی توانــی انجــام 
ــروازش شــده باشــد، خوشــحال  ــال پ ــگار ورقــه، ب دهــی! عمویــش کــه امضــا کــرد، ان

ــود و مــی خندیــد.« شــده ب
)راوی: مادر شهید(

رضـایت نامه اش  پـاره شـد
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  پــدر شــهید در وصــف آن روز مــی گویــد: پــس از مدتــی مجــددًا از مــن تقاضــا کــرد کــه 
اجــازه بدهــم او بــه جبهــه بــرود. مــدت پنــج مــاه کــه در فریمــان بودیــم، او چنــد بــار از 
ــار مــن مــی گفتــم کــه مــا  ــه جبهــه را بدهــم و هرب مــن تقاضــا کــرد کــه اجــازه رفتــن ب
در پشــت جبهــه هــم مــی توانیــم کمــک کنیــم... چــون فقــط یــک فرزنــد پســر داشــتم 
برایــم مشــکل بــود کــه اجــازه بدهــم. ولــی او هــم چنــان اصــرار و تــالش داشــت تــا بــه 

جبهــه بــرود. 
   تــا ایــن کــه یــک روز بــا بــرادرم محمــود در منــزل بودیــم کــه علــی دوبــاره فــرم رضایتنامه 
را آورد تــا مــن امضــاء کنــم. مــن چــون قســم خــورده بــودم کــه نامــه اش را امضــا نکنــم 

بــه بــرادرم محمــود گفتــم:
- مــن بــه شــما اجــازه مــی دهــم... شــما بــه جــای مــن امضــاء کنیــد. وقتــی محمــود، 
ــان  ــتانه درب ناگه ــت و در آس ــزل رف ــاط من ــمت حی ــه س ــی ب ــرد، عل ــا ک ــه را امض نام

ــت:  ــش گف ــه عموی ــت و رو ب برگش
-عموجان! اگر برای من اتفاقی بیفتد، شما باید جواب پدرم را بدهید!

ــا رضایتنامــه را پــس بگیــرد. نصــف کاغــذ را علــی مــی کشــید و     محمــود بلنــد شــد ت
نصــف دیگــرش را عمویــش... بــه یــک بــاره کاغــذ پــاره شــد و علــی بســیار ناراحــت شــد 

و گفــت:
- بعد از شش ماه تالش برای رضایت پدرم، نامه ام پاره شد. من گفتم:

- نگــران نبــاش... اشــکالی نــدارد و آن را چســب زدم و گفتــم: اتفاقــًا ایــن طــوری بهتــر 
اســت.

علی نامه را به بسیج برد و این نامه پاره، هم چنان در پرونده شهید است.« 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــی، عل ــگ تحمیل ــروع جن ــالمی و ش ــالب اس ــروزی انق ــد از پی    بع
ــه عــازم جبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل  ــه صــورت داوطلبان در ســن 16 ســالگی ب

می شــود.
 )راوی: پدر شهید(
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   فصــل زیبــای زندگــی علــی را در ایــن جــا بخوانیــد. فصلــی عاشــقانه و عارفانــه، علــی طاقت 
دوری از جبهــه و شــهادت را نــدارد. او مــی دانــد کــه بایــد از مســیر جبهــه و جهــاد بــه وادی 

شــهادت برســد.
   » روز اعزام به جبهه گفت:

- مامــان! همــه فامیــل هــای پــدر را دعــوت کــن )چــون فامیــل هــای مــن از رفتــن او بــه جبهه 
ناراضــی نبودنــد. ولــی  فامیــل هــای پــدرش چــون ســن کــم داشــت و تنهــا پســر خانــواده بود 

مــی گفتنــد: کمــی صبــر کنــد تــا بــزرگ تر شــود.(
   همــه ی فامیــل را بــرای شــام دعــوت کردیــم. همــه آمدنــد و شــام را خوردنــد. بعــد از صــرف 

شــام علــی دو زانــو مقابــل مهمــان هــا نشســت و گفــت: 
ــم(،  ــا نفهمیدی ــه م ــت ک ــی گف ــر زبون ــم زی ــزی ه ــک چی ــن الرحیم...)ی ــه الرحم ــم الل -بس

ــت:  گف
-ببینیــد، مــن بــا رضایــت پــدر و مــادرم فــردا عــازم جبهــه هســتم. آمــده ام تــا خداحافظــی 

کنــم. 

مـرد بـزرگ
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   پدر بزرگش گفت:
-تو کوچکی! علی جواب داد: 

ــدرش کــرد( پــس چــه  ــه پ ــد مــن بزرگــم )اشــاره ب ــم کوچکــم، دیگــری بگوی -اگــر مــن بگوی
ــدش  ــتم، بع ــن برگش ــی م ــد. وقت ــد ادا کن ــه بای ــهمی دارد ک ــک س ــس ی ــرود؟! هرک ــی ب کس

ــد.  ــزرگ  ترهــا برون ب
   عمویش به شوخی گفت: 

-ملک و اموالت را به چه کسی بدهیم؟ ناراحت شد و اخم کرد و گفت: 
-وقتی من رفتم، به هرکسی خواستید بدهید، مهم نیست! من جدی حرف می زنم!

   چون احساس کرده بود حرفش را به شوخی گرفته اند رو کرد به من و گفت: 
-مامــان! مــن لیاقــت شــهادت را نــدارم ولــی اگــر خــدا ایــن لیاقــت را قســمت مــن کــرد، مــن را 
در بهشــت رضــاg مشــهد در قطعــه شــهید حمیدرضا قاضــی زاده هاشــمی دفن کنیــد. اول 
گفــت مــرا بــه تهــران و در قطعــه 72 تــن دفــن کنیــد، وقتــی گفتیــم شــاید نشــود، درخواســت 

دفــن در بهشــت رضــاg را مطــرح کــرد.
ادامه داد: 

-مامــان! دو نفــر نبایــد در تشــییع جنــازه مــن شــرکت کننــد و در مجلــس مــن بیاینــد ) اشــاره 
داشــت بــه دو نفــر از فامیــل کــه خیلــی بــی حجــاب بودنــد و از آن هــا بــه همین دلیل خوشــش 

نمــی آمــد( گفــت: ایــن هــا نیاینــد. مــن در جــواب گفتــم: ایــن هــا فامیــل انــد... گفــت:
- پس اگر آمدند باید با حجاب باشند. گفتم: 

-تو حاال برو، یک کاری می کنم.«
 )راوی: مادر شهید(

  
   علــی توحیــدی بــه میــدان تصفیــه و تزکیــه پــا نهــاده بــود. در ســالیان کوتــاه حیــات، عشــق 
حــق را طلبیــد و کــوی بــه کــوی در جســتجوی آن بــود. ســالیانی در تهــران، مشــهد و اکنون در 
فریمــان در جســتجوی نشــانی از پــرواز بــود. در روزگارانــی دیــده بــه جهــان گشــود کــه فضــای 
چگونــه زیســتن، دگرگــون شــد و او ایــن اســتعداد را داشــت کــه از آن بهــره گیــرد و ره طریقــت 

بجوید.  را 
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   » باالخــره چنــد روزی بــرای آمــوزش نظامــی رفــت. وقتــی آمــد مریــض بــود و ســرما 
خــورده بــود و گلویــش درد مــی کــرد. بــه او گفتــم: پســرم، صبــر کــن حالــت بهتــر شــود 

و مــاه دیگــر بــه جبهــه بــرو.
 دوســتان و فامیــل هــم دائمــا پیغــام مــی دادنــد و مــی گفتنــد: تــو درس بخوانــی بهتــر 
اســت. بــزرگ تــر کــه شــدی بــه میــدان بــرو! ولــی او گوشــش بدهــکار نبــود و می گفــت:
- اگــر جنــگ تمــام بشــود چــه کار کنــم؟ درس را بعــدًا مــی توانــم ادامــه دهــم... ولــی 

اگــر جنــگ تمــام بشــود مــن چــکار کنــم؟
ــود.  ــه ب ــق جبه ــدر عاش ــه ق ــی چ ــه عل ــت ک ــف نیس ــل وص ــد! قاب ــی دانی ــاًل نم    اص
باالخــره هیــچ کــس نتوانســت جلویــش را بگیــرد، او مــی خواســت هــر طــور شــده بــه 
ــراه شــد، تصمیــم گرفــت هــر چــه  ــا قــرص و دارو حالــش روب ــرود. بعــد کــه ب جبهــه ب

ــه جبهــه برگــردد.  ــر ب ســریع ت
   مــن بــه پــدرش گفتــم: حــاال کــه قصــد جــدی دارد بــه جبهــه بــرود، مــا بــه بدرقــه اش 
برویــم تــا ناراحــت نشــود و بدانــد مــا راضــی هســتیم. مــا هــم روز اعــزام همراهــش تــا 
مشــهد رفتیــم. آن جــا بــه خاطــر جثــه کوچکــش، هیــچ لباســی تنــش نمــی شــد. همــه 

لبــاس هــا را شــش الیــه کــرده بــود... شــلوار کشــی و ... 
گفتم: ببین علی جان، هیچ لباسی اندازه تو نیست!

 گفت: نگران نباشید مامان، کم کم اندازه ام می شود.«
)راوی: مادر شهید(

اولیـن آمـوزش، اولـین اعـزام
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    یــک مــاه بــه رفتــن جبهــه مانــده بــود، جشــن میــالد امــام زمان)عــج( در منــزل مــا 
بــود. علــی بــا شــور و اشــتیاق عجیبــی تمــام منــزل را تزییــن کــرده و کلــی شرشــره زده 
بــود. چنــد روز بعــد، موقــع رفتنــش بــه جبهــه، مــی خواســتیم آن هــا را از دیــوار جــدا 

کنیــم، 
گفت: مامان، این تزیینات را از دیوار جدا نکنید، بگذارید باشد. 

گفتم: چرا پسرم؟ 
گفــت:  مگــر نمــی خواهیــد وقتــی مــن از جبهــه مــی آیــم برایــم شرشــره بزنیــد؟ خــوب 

بگذاریــد همیــن هــا باشــند، ایــن هــا را بــاز نکنیــد...
گفتم: اگر به سالمتی آمدی، یک گوسفند هم نذرت می کنم. 

خندید و گفت: مامان! سر خدا که کاله نمی رود. خودت را به زحمت نینداز.«
ــیدن  ــز او را از رس ــچ چی ــد هی ــی ده ــازه نم ــت و اج ــه اس ــود را یافت ــیر خ ــی مس    عل
ــزاق  ــام ارت ــه مق ــیدن ب ــتانه ی رس ــون در آس ــاز دارد. او اکن ــی اش ب ــوق حقیق ــه معش ب

ــت. ــرب اس عندال
ــه او، اشــتعال عشــق و درد نمایــان مــی شــود. در    در میــان ســوز و گدازهــای خالصان
بیــان گــرم و رســایش، شــیفتگی و دل ســوختگی مــوج مــی زنــد. در نوجوانــی، کــوی 
ربوبــی را مــی جویــد و ایــن، بــه او امــکان عــروج مــی دهــد. بــه فطــرت نزدیــک اســت 
ــال را  ــزد و راه وص ــی ری ــرو م ــک، ف ــرات اش ــا قط ــد. ب ــرده ان ــوش نک ــا خ ــا، ج و زنگاره

می گشــاید.

 منزل را برای مراسـم شهادتـش آمـاده کرد



89

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

ــود و مــن مثــل  ــاد مــی زد. علــی عــازم ب ــم بیقــراری را فری    » آن روز حــال و هــوای دل
ــروی  ــاده روب ــک ج ــودم. ی ــاب ب ــده، بیت ــه اش دور مان ــه و جوج ــه از الن ــده ای ک پرن
چشــمانم کشــیده شــده بــود. جــاده ای کــه آن را خــودم ســاخته بــودم و حــاال همیــن 

ــور مــی کــرد. ــز از آن عب ــود قلبــم کــه مســافری عزی مســیر شــده ب
ــرم،  ــا پس ــرای تنه ــا ب ــی از آرزوه ــا دنیای ــن ب ــت و م ــیده اس ــی رس ــع خداحافظ    موق
روبــروی در ایســتاده ام و قــرآن را گرفتــه ام روبــرو ... علــی کــه از زیــر آن رد مــی شــود، 

قــرآن را بــاز مــی کنــم؛
 »خدا جان و مال مومنین را در مقابل بهشت می خرد« ) سوره توبه / آیه 11(

 می گویم: علی جان! ببین چه آیه ای آمده! 
ــی... از  ــن بیای ــه پایی ــداری از پل ــق ن ــده، ح ــه آم ــن آی ــه ای ــاال ک ــان! ح ــد: مام ــی گوی م

ــر... ــه بگی ــت را هدی ــن و بهش ــدا ک ــدا ف ــدت را در راه خ ــه فرزن ــن لحظ همی
   بــی تابــم و بــه حرفــش عمــل نمــی کنــم. مــی دوم دنبالــش. بــه درب منــزل که می  رســم 

انــگار پرنــده شــده باشــد، پــر زد و رفــت و دیدار چشــمانمان تا همیشــه تمام شــد.

مثـل بـاد  پـر زد و رفـت
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از آن روز تا همین حاال صدایش همیشه همراهم است که می گوید: 
- مامان! چیزی را که در راه خدا دادی، به دنبالش نیا و از دل خودت در بیاور.«

ــاهدان و  ــار، ش ــاکنان آن دی ــود و س ــه ب ــه نهفت ــان در جبه ــزاران جه ــن دوران، ه    در ای
ــد:  ــی نویس ــواده م ــه خان ــه ای ب ــان در مرقوم ــهید عزیزم ــی از آن. ش ــه های ــان گوش راوی
» مــا در ایــن چنــد روز معجــزه هــای زیــادی بــا چشــم دیدیــم کــه اگــر زنــده بــودم بــرای 

شــما بــاز خواهــم گفــت.«
 علی چشم به جهان دیگری باز کرده بود...
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   رفتــه بــود کــه بــا دســت پــر برگــردد. همــان روز کــه بــرای تاییــد شــدنش بــرای اعــزام به 
جبهــه دلهــره داشــت را مــی گویــم. ســاعتی از رفتنــش بــه ســتاد نگذشــته بــود کــه بــه 

خانــه برگشــت. بــه گمــان ایــن کــه تاییــدش نکردنــد، خوشــحال شــدم. 
گفتم: چی شد؟ حتمًا دوباره گفتند نمی برندت ؟!

 خوشحالی در صورتش گل انداخت و گفت: نذر کردم مامان!
با تعجب گفتم: نذر برای چه ؟!

گفت: برای تایید کردنم.
گفتم: خوب حاال چه نذری کردی؟

گفــت: مامــان! وقتــی مــا را در صــف قــرار دادنــد، مــن ســی تومــان نــذر ســید فرفــرک 
فــروش کــردم کــه ان شــاء اللــه اگــر رفتنــی شــدم، ایــن ســی تومــان را بهــش بدهیــم ... 

گفتم: حاال چه طور شد که قبولت کردند و نذرت قبول شد؟ 
گفــت: مامــان! مــا تــوی صــف بودیــم و یــک نفــر از مســئولین داشــت یکــی یکــی افــراد 
را بــرای تاییــد اعــزام، چــک مــی کــرد، دو نفــر نرســیده بــه مــن، کســی او را بــرای کاری 

نذر برای سـید فرفـرک فـروش فریمـانی
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صــدا زد و رفــت... وقتــی رفــت و کارش را انجــام داد و برگشــت از دو نفــر آن طــرف تــر از 
مــن بازدیــد را ادامــه داد... انــگار جــا زدم... 

   یــک آقایــی بــود در فریمــان کــه جعبــه فرفــرک روی ســرش مــی گذاشــت و مــی  فروخت 
ــار  ــه در کن ــوی ک ــهید تق ــوام ش ــی از اق ــت)مرحوم طباطبای ــان اس ــا یادش ــی ه و قدیم
مهدیــه شــهید تقــوی منــزل داشــت( بــه او خیلــی عقیــده داشــت.  مــا هــم بعــد از رفتــن 

او ایــن نــذرش را ادا کردیــم.
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ــا حضــور رزمنــده هــای جــوان فریمانــی،  ــد و ب     » مینــی بــوس هــا همــه آمــاده بودن
 eــی ــام خمین ــدان ام ــه از می ــه جبه ــزام ب ــد. اع ــی ش ــر م ــی پ ــی یک ــا یک ــی ه صندل
فریمــان بــه ســمت راه آهــن مشــهد بــود. علــی آن روز حــال و هــوای دیگــری داشــت. 
انــگار چنــد ســال بــزرگ تــر شــده بــود. در نگاهــش مردانگــی و غــرور مــوج مــی زد. از 
بــرق نگاهــش متوجــه شــدم کــه او دیگــر بــر نمــی گــردد. بــاورم نمــی شــد امــا بعــد 15 
ســال بــه خــواب ایــام تولــدش رســیده بــودم... خوابــی کــه در آن بــه مــن فهماندنــد ایــن 

کــودک نــزدم امانــت اســت. 
ــی را  ــار عل ــای قط ــا پ ــم ت ــم گرفتی ــتیم و تصمی ــی داش ــال عجیب ــادرش ح ــن و م    م
همراهــی کنیــم. دلمــان نمــی آمــد تنهــا پســرمان، تنهایــی بــرود. بــا خــودروی خودمــان 
ــت  ــک مصاحب ــم و ی ــم بودی ــار ه ــه کن ــر س ــاره ه ــد دوب ــاعتی بع ــم. س ــهد رفتی ــه مش ب
ــود.  ــرده ب ــق ک ــی و عش ــر از مهربان ــان را پ ــدی لحظاتم ــادر و فرزن ــدر و م ــقانه پ عاش

ــه مــن و گفــت: ــی  رو کــرد ب ناگهــان مــادر عل
- اســماعیل آقــا، علــی شــیرینی رولــت خیلــی دوســت دارد! برویــم برایــش بگیریــم و 

بـاز هـم، همـان حـس و درد جـدایـی 
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ســریع بیاوریــم. 
   ســریع ســوار ماشــین شــدیم و بــه ســرعت رفتیــم و یــک جعبــه شــیرینی از همــان هــا 
کــه علــی دوســت داشــت برایــش خریدیــم و بــا شــوق زیــاد بــه راه آهــن برگشــتیم. امــان 
از ایــن روزگار و تمــام شــدن فرصــت هایــش ... وقتــی رســیدیم کــه قطــار حامــل رزمنــده 
ــم و  ــه دنبــال قطــار دویدی ــود. مــن و مــادرش مســافتی را ب هــا و علــی، حرکــت کــرده ب
وقتــی ناامیــد ماندیــم بــدون معطلــی ســوار ماشــین شــدیم و بــا ســرعت زیــاد خودمــان 
ــد دقیقــه طــول  ــود، رســاندیم. چن ــه ایســتگاه بعــدی کــه ایســتگاه ســنگ بســت ب را ب
نکشــید کــه قطــار هــم از راه رســید. امــا ایــن بــار هــم خــدا نخواســت تــا طرحــی خــوش 
رنــگ از یــک دیــدار وداع بیــن مــان نقــش ببنــدد. یــک ریــل قطــار مانــع حرکــت مــا شــد. 

علــی، مــن و مــادرش را دیــد و بــا خنــده دســت برایمــان تــکان مــی داد... 
ــچ  ــرد و هی ــف ک ــوان وص ــی ت ــه ای نم ــچ کلم ــا هی ــه آن را ب ــی ک ــه جدای     آه از لحظ
قلمــی را یــارای نوشــتن آن نیســت. در قلــب مــن و مــادر علــی پــر از انــدوه و اشــکمان 
ســرازیر شــده بــود... از ماشــین پیــاده شــدیم و بیــن خــار و خاشــاک مــی دویدیــم. تــا 
ــد  ــیرین لبخن ــم ش ــد و طع ــان کن ــد، گرمم ــمان فرزن ــرق چش ــر ب ــه ای دیگ ــاید لحظ ش
تنهــا پســرمان شــفایمان ببخشــد. گریــه مــی کردیــم و مــی دانســتیم دوبــاره هرگــز مثــل 
روزهــای گذشــته نخواهیــم شــد. انــگار مــی دانســتیم چــه بــر ســرمان آمــده... جدایــی 
و فــراق بــرای مــا، همــان ارمغــان رفتــن همیشــگی علــی بــه آســمان هــا بــود. علــی بــا 
دوســتان رزمنــده اش، دســت در دســت خــدا پــر کشــیده بــود و مــا در حســرت بزرگــی و 

صفایــی کــه از آن بــی نصیــب مانــده بودیــم.
   مــا آن روز نتوانســتیم جعبــه شــیرینی را بــه دســت علــی برســانیم. بــه همیــن خاطــر 
تصمیــم گرفتیــم آن را بــه یکــی از رزمنــده هــا بدهیــم ســراغ یکــی از آن هــا رفتــم و جعبــه 

را تقدیــم کــردم و گفتــم:
- این را به نیت پسرمان خریدیم، باشد برای شما...

   از قضــا ایــن جــوان هــای رشــید رزمنــده هــم درســت وقتــی بــه راه آهــن تهــران رســیده 
ــم  ــده ای ه ــهید و ع ــده ای ش ــذاری و ع ــب گ ــن بم ــط منافقی ــتگاه توس ــد، ایس بودن

مجــروح شــده بودنــد.



95

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

ــیرینی  ــم. ش ــیده بودی ــی نرس ــه عل ــا ب ــود و م ــاده ب ــار راه افت ــه اش، قط ــع بدرق     موق
زیــادی گرفتــه بودیــم تــا بــه هــم رزمانــش بدهــد ولــی نرســیدیم. دویدیــم در خارهــا و 
خــاک هــا تــا بــه کوپــه علــی برســیم... ولــی نرســیدیم. داغــی روی دل مــا مانــده بــود و 
عشــقی کــه اشــک هایمــان را جــاری مــی کــرد و صورتمــان را مــی شســت. بــا خــودرو 
در ایســتگاه ســنگ بســت بــه قطــار رســیدیم امــا فقــط توانســتیم او را از دور ببینیــم ... 

علــی از کوپــه برایمــان دســت تــکان مــی داد و قطــار دور و دورتــر مــی شــد...«
    علــی بــا ایــن ســن کــم در ســه مرحلــه مبــارزه کــرده بــود، در زمــان شــاه و بــر علیــه 
طاغــوت، در زمــان پیــروزی انقــالب بــرای حفــظ انقــالب و در زمــان جنــگ هــم حضــور 
داشــت کــه آخریــن مبــارزه اش بــود. علــی بــا بچــه هــای دیگــر و امــروزی فــرق داشــت.
)روای؛ مادر شهید(

وقـتـی عشـق، دلیـل اشـک مـان شـد





فصـل    ششم
شـوق پـرواز
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ــار و  ــاي ایث ــوه ه ــن جل ــت. بارزتری ــهادت اس ــل ش ــی، فص ــی عل ــل زندگ ــن فص    آخری
شــهادت در دیــن تجلــي پیــدا مــي کنــد و آن قــدر حائــز اهمیــت اســت کــه دیــن اســالم، 
ــوده و  ــویق نم ــي، تش ــاي مذهب ــان ه ــق آرم ــي را در راه تعمی ــهادت طلب ــري و ش ایثارگ
ــدن  ــته ش ــالم، کش ــه در اس ــرا ک ــت، چ ــه اس ــدان پرداخت ــري ب ــز دیگ ــتر از هرچی بیش
ــه در راه خــدا کــه در راســتاي گســترش اهــداف الهــي و اســالمي اســت، بارهــا  آگاهان
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. شــهید آوینــی ایــن مفهــوم را بــه درســتی تبییــن کــرده و 

از آن بــه »مــرگ آگاهــی« تعبیــر مــی کنــد.
   در واقــع فرهنــگ ایثــار و شــهادت در دیــن اســالم در بردارنــده مجموعــه اي از 
ــي  ــه عال ــان ب ــرب انس ــب تق ــه موج ــت ک ــي اس ــادات و اعمال ــا، اعتق ــا، باوره آگاهي ه

ــود. ــي ش ــدا م ــرگ در راه خ ــه م ــاب آگاهان ــي انتخ ــال، یعن ــه کم ــن درج تری
   در نگــرش اســالمي، شــهادت در راه خــدا از قداســت و اهمیــت واالیــي برخــوردار بــوده 
و اولیــاء خــدا و برگزیــدگان، همــواره در طلــب آن بــوده انــد و ایــن امــر آن قــدر ارزشــمند 

شـوق پـرواز
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اســت کــه مــي توانــد بــراي شــهید بــه عنــوان متعالــي تریــن هــدف تلقــي شــود.
 بــا توجــه بــه ایــن کــه فضیلــت هــاي بــي شــماري را مــي تــوان بــه شــهادت و ایثارگــري 
برشــمرد، در ایــن جــا فقــط فهرســت وار بــه تعــدادي از ایــن امتیــازات اشــاره مــي شــود:

1- وعده ی  بهشت بر طبق آیات قرآن و روایات معصومین
2- کسب باالترین نیکي

3-تقرب در جوار الهي
4- راحتي و آسودگي روح شهید

5-استقبال بهشتیان از آنان
6-احترام انبیاء نسبت به آنان

7-شفاعت اطرافیان
8-شریف ترین مرگ در راه خدا

9-خداوند مسئول بازماندگان اوست
10-آمرزش گناهان

11- تماس با فرشتگان هنگام شهادت
12- پوشیدگي بدن او با لباس هاي بهشتي

13- آساني مرگ 
14-مردگان در راه خدا زنده اند)زندگی دائمی(
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   مجتبی شریفی یکی از هم رزمان شهید علی توحیدی نقل می کند؛
ــد از ایــن ســنگر     »یــک روز در جبهــه، موقــع خــوردن نهــار، علــی اصــرار کــرد کــه بای
ــر  ــدیم. در ه ــب ش ــرار او متعج ــم! از اص ــرف کنی ــار را ص ــری نه ــنگر دیگ ــم و در س بروی
صــورت بــا اکــراه، جایمــان را عــوض کردیــم و در ســنگر دیگــری ســفره را پهــن کردیــم... 
   هنــوز بــه خــوردن غــذا مشــغول نشــده، یــک گلولــه خمپــاره بــه ســنگر قبلــی کــه آن را 
بــه اصــرار علــی تــرک کــرده بودیــم اصابــت کــرد و آن را بــه هــوا بــرد و بعــد هــم بــا خــاک 

یکســان کــرد! علــی لبخنــدی زد و گفــت:
- دیدید اصرارهای من بی فایده نبود؟!

   همــان موقــع فهمیدیــم اصــرار علــی از جنــس دیگــری بــود ... اصرارهایــی کــه از یقیــن 
کامــل قلبــی او سرچشــمه  مــی گرفــت.«

ــه را  ــد. او آن چ ــم مــی مان ــیفتگی، مقی ــه جبهــه شــده اســت و در آن ش ــی دلباخت    عل
مــی خواســت در جبهــه مــی یافــت و از ایــن رو، ســودای آن شــد. جنــگ را در شــمایل 
خونیــن آن نمــی دیــد. در واپســین آن، افــق زریــن مــی یافــت کــه از هالــه هــای نورانــی، 
ــود  ــام محم ــه آن مق ــل ب ــطه ی وص ــه را واس ــت. او جبه ــی خاس ــر م ــاک ب ــای پ ــان ه ج

ــرد. ــی ک ــتجو م ــاد و جس ــی نه ــا ارج م ــان گش ــان رازی ج ــت و آن را چون می  دانس

اصـرارهـایی از جـنس یقـین!



101

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

   » او بــه جبهــه رفــت و در گیالنغــرب شــهید شــد. روزی کــه او در جبهــه شــهید شــده 
بــود، بــا ایــن کــه مــن بــی خبــر بــودم امــا وضعیــت روحــی ام در فریمــان اصــاًل خــوب 
نبــود. شــاید برخــی ایــن موضــوع را خــوب درک نکننــد، مگــر ایــن کــه مثــل مــن، پــدر 

باشــند. 
   لحظــه ای کــه علــی شــهید شــد، انــگار بــه مــن الهــام شــد کــه علــی بــه آســمان پــر 
کشــیده اســت. بعــد از چنــد روز بــه مــن اطــالع دادنــد کــه علــی زخمی شــده اســت. در 
حــدود یــک مــاه، جنــازه ی علــی گــم بــود. بــه اتفــاق شــهید کریــم کاظمیــان1 حرکــت 
کردیــم و مــدت یــک مــاه در گیالنغــرب و مناطقــی کــه احتمــال داشــت علــی در آن جــا 
باشــد بــا هــم جســتجو  مــی کردیــم. همــه بیمارســتان هــای مهــم در همــدان، شــیراز و 

... را جســتجو کردیــم، ولــی خبــری نشــد. 
  در گیالنغــرب آقــای یکتایــی، فرمانــده علــی بــود. او بــرای مــا تعریــف مــی کــرد کــه مــا 
هرچــه بــه علــی اصــرار مــی کردیــم کــه در قــرارگاه بمــان و بــه مــا در کارهــای ســتادی 

1.شهید کریم کاظمیان از شهدای بزرگوار فریمان،تولد ۱۳۳۳، شهادت  ۱۳۶۳.۵.۲۸

گلـی گـم کرده ام می جویـم او را
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کمــک کــن، او نمــی پذیرفــت و مــدام تقاضــای رفتــن بــه خــط مقــدم را  مــی کــرد...
   وقتــی همــه بیمارســتان هــای گیالنغــرب را گشــتیم و اثــری از علــی نیافتیــم، تصمیــم 
ــی  ــهید عل ــده ش ــای یکتایی)فرمان ــن آق ــان و همی ــهید کاظمی ــاق ش ــه اتف ــم ب گرفتی
ــًا  ــه اتفاق ــگ ک ــز رن ــورلت قرم ــین ش ــک ماش ــا ی ــم. ب ــاب بروی ــرپل ذه ــه س ــدی( ب توحی
خیلــی هــم تابلــو بــود، بــه ســمت ســرپل ذهــاب حرکــت کردیــم. وقتــی وارد شــهر شــدیم 
هیــچ کــس در شــهر نبــود. همــه ی خانــه هــا ویــران، درخــت هــا و ســتون هــا شکســته 
ــار گلولــه هــا و خمپــاره هــا بــر دیوارهــا نمایــان بــود. ناگهــان آمبوالنســی را دیدیــم  و آث
کــه بــا حالــت اســتتار، از کنــار مــا بــا ســرعت رد شــد. بــا دســت اشــاره کردیــم تــا بایســتد 
ــتاد.  ــر ایس ــت ت ــر آن طرف ــد مت ــد ص ــا چن ــی او رد شــد، ام ــواالتی از او بپرســیم. ول و س
ــی  ــه ایران ــد ک ــن ش ــم و مطمئ ــی رفتی ــد. وقت ــه بیایی ــرد ک ــاره ک ــت اش ــا دس ــده ب رانن

هســتیم، رو کــرد بــه مــا و گفــت: شــما عقلتــان ســالم اســت؟! 
گفتیم: چرا؟

ــا   گفــت: شــهر در اختیــار عراقــی هاســت و در محاصــره کامــل آن هاســت. مــن هــم ب
ایــن آمبوالنــس دارم مــواد غذایــی بــرای نیروهــای کمیــن مــی بــرم. زودتــر شــهر را تــرک 

کنیــد...
   مــا بــه ســرعت شــهر را تــرک کردیــم و در بیــن راه، ســربازی را هــم ســوار کردیــم. ســرباز 
ــیدیم،  ــد رس ــه مقص ــی ب ــد. وقت ــت کنی ــرعت حرک ــن س ــا آخری ــه ب ــرد ک ــی ک ــرار م اص

می گفــت:
من هر لحظه منتظر بودم که ماشین تان به هوا برود.« 

)راوی: پدر شهید(
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   »خالصــه؛ تصمیــم گرفتیــم بــا کریــم کاظمیــان بــه مشــهد برگردیــم. مــن تــا آن موقــع 
ــتم.  ــنایی داش ــواده اش آش ــا خان ــد ب ــناختم، هرچن ــی ش ــان را از دور م ــم کاظمی کری
ــدم  ــود. دی ــده ب ــادی باری ــرف زی ــم، ب ــه ســمت مشــهد مــی آمدی وقتــی از کرمانشــاه ب

کریــم بــه یــک بــاره منقلــب شــد و گفــت: آقــای توحیــدی! ماشــین را نگــه دار!
 گفتم: چه کار داری؟ توی این برف زیاد و هوای سرد، توقف مناسب نیست. 

ــی  ــک پتوی ــدم ی ــردم. دی ــف ک ــار توق ــه ناچ ــتیم. ب ــه بایس ــت ک ــرار داش ــا او اص    ام
ــرد  ــروع ک ــتاد و ش ــه ایس ــه قبل ــرف... رو ب ــر از ب ــت پ ــمت دش ــه س ــت ب ــت و رف برداش
بــه نمــاز خوانــدن و مناجــات بــا خــدا. مــن تــا آن روز کریــم را نمــی شــناختم، امــا آن 
ــه روح بلنــد کریــم کاظمیــان بــردم و دانســتم کــه چــه قــدر انســان  روز بــود کــه پــی ب

ــت.  ــی اس ــمانی و بزرگ آس
بعــد از خوانــدن نمــازش ســراغ مــن آمــد و گفــت: آقــای توحیــدی شــاید باورتــان نشــود 
ولــی مــن دیگــر نمــی توانــم بــدون علــی بــه فریمــان برگــردم... اصــاًل نمــی دانــم جــواب 

مــادر علــی را چــه طــوری بدهــم؟«
 )راوی: پدر شهید(

حـال و هـوای شهـید کـاظمیـان
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   آن روز مجــددًا بــه تهــران رفتیــم. یــک راســت بــه معــراج شــهدا در مقابــل پــارک شــهر 
در خیابــان بهشــت رفتیــم. هرچنــد در طــی چنــد نوبــت بــه آن جــا رفتــه بودیــم و 
دســت خالــی برگشــته بودیــم، امــا دلمــان نمــی آمــد کــه دوبــاره نرویــم. ایــن بــار یکــی 
ــوز او را  ــم کــه هن ــن جــا داری ــا و گفــت: یــک شــهید ای ــه م ــان آن جــا رو کــرد ب از کارکن
ــم،  ــن کنی ــت زهراcدف ــتیم او را در بهش ــی خواس ــار م ــد ب ــم. چن ــرده ای ــایی نک شناس
امــا هــر نوبــت اتفاقــی پیــش مــی آمــد کــه فرصــت دفــن فراهــم نمــی شــد. بیاییــد ایــن 

را هــم ببینیــد!
   کریم کاظمیان گفت: بیاورید ببینیم چه کسی است! 

   قلبــم بــه شــماره افتــاده بــود. گمــان مــی کــردم دنیــا بــه آخــر مــی رســد اگــر ایــن جنازه 
علــی مــن باشــد. چشــم هایــم ســیاهی مــی رفــت و  بــه مســیری کــه مــرد رفتــه بــود، راه 
مــی کشــید. پیکــر شــهید را آوردنــد و بــاز کردنــد. بــا یــک نــگاه فهمیــدم پیکــر کوچــک 
ــر  ــی کــه ب ــد و لبــاس های ــی اســت کــه کفــش هایــش را روی ســینه اش گذاشــته ان عل

همه درد دنیا ، شـبی درد من نیست
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تنــش پــاره شــده بــود هــم، کامــاًل  برایــم آشــنا بــود. در حالــی کــه صدایــم مــی  لرزیــد و 
نفســم تنــگ شــده بــود بــه کریــم گفتــم: ایــن علــی مــن اســت!

کریــم دســتی بــه نشــانه ی همــدردی بــه شــانه ام زد و گفــت: آقــای توحیــدی، نمــی 
خواهــی بیشــتر دقــت کنــی؟

 گفتــم: نــه بــرادر! کامــاًل مطمئنــم کــه ایــن علــی مــن اســت... لباســی کــه پوشــیده، 
کفــش، کــت و صورتــش...  مگــر تــو عطــر علــی را متوجــه نمــی شــوی؟!

ــرش،  ــا پس ــراق تنه ــم و ف ــه از غ ــدر ک ــک پ ــال ی ــتم. ح ــدی داش ــال ب ــب ح    آن ش
ــک  ــا را در ی ــای دنی ــام درده ــر تم ــردم اگ ــی ک ــاس م ــود... احس ــده ب ــده مان کمرخمی
کفــه ی تــرازو بگذارنــد و درد مــرا در کفــه دیگــر، کفــه دردهــای مــن ســنگین تــر اســت.
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ــن  ــتانش از ای ــد. داس ــرده بودن ــایی ک ــری شناس ــرد دیگ ــام ف ــه ن ــی را ب ــرًا عل     »ظاه
قــرار اســت کــه یکــی از دوســتان علــی بــه نــام اویســی، نامــه ای بــه علــی مــی دهــد تــا 
بــه خانــواده اش برســاند. نامــه در جیــب علــی بــوده اســت کــه شــهید مــی شــود. بچــه 
ــه نامــه موجــود در جیــب علــی، ایــن شــهید  ــا توجــه ب هــای تعــاون فکــر مــی کننــد ب
ــواده شــهید اویســی  ــه مشــهد منتقــل و تحویــل خان ــذا او را ب ــام اویســی اســت. ل ــه ن ب
ــا نیســت و شــهید  ــواده م ــه خان ــق ب ــن شــهید متعل ــد ای مــی  دهنــد. آن هــا مــی گوین
ــه  ــازه علــی را مجــددًا ب ــن پیکــر مطهــر اســت. جن اویســی ســنش خیلــی بیشــتر از ای

ــام واقعــی شــهید چیســت! تهــران مــی فرســتند و نمــی داننــد کــه ن
ــر  ــار و تدبی ــن انتظ ــه نظــرم ای ــد و ب ــی مان ــر م ــک منتظ ــت ی ــی دوبــاره در حال    عل
پنهانــی، از آگاهــی و بصیــرت شــهید بــر حــال و احــوال خانــواده داغــدارش سرچشــمه 

مــی  گیــرد. 
   خالصــه ایــن کــه مــا علــی را شناســایی کردیــم. مــن کــه حــال و اوضــاع روحــی خوبــی 
ــواده آقــای خــرم کــه از بســتگان همســرم  ــم و خان ــه فریمــان آمدی ــم ب ــا کری نداشــتم ب
ــان  ــه فریم ــپس ب ــهد و س ــه مش ــران ب ــا از ته ــا هواپیم ــی را ب ــر عل ــر مطه ــتند، پیک هس

ــد.« آوردن
)راوی: پدر شهید(

انتظـار و تـدبیـر شـهـید
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   علــی در اول دی مــاه ســال 1360 بــر اثــر جراحــات ناشــی از بمبــاران هوایــی 
دشــمن بعثــی، بــه ملکــوت اعلــی پــر مــی کشــد. روز تشــییع شــهید کوچــک فریمــان 
ــتان  ــر روی دس ــار ب ــن ب ــا ای ــته ام ــارش بازگش ــه دی ــدی ب ــی توحی ــد. عل ــی رس ــرا م ف
همشــهریانش بــاال و پاییــن مــی رود و بــه ســمت آرامــگاه ابــدی اش روان اســت. کوچــه 
هــای فریمــان رخــت عــزا بــر تــن دارنــد. امــروز دو شــهید، مهمــان شــانه هــای مــردم 
ایــن شــهر هســتند. شــهید علــی توحیــدی و شــهید رضــا صادقــی یونســی1 همزمــان 
بــا هــم تشــییع مــی شــوند. مراســم در مســجد جامــع شــروع مــی شــود و بعــد از طــی 
مســیر در میــدان امــام رضــاg مراســم خاتمــه مــی یابــد. پــس از پایــان مراســم، شــهید 
رضــا صادقــی یونســی بــه بهشــت صــادق منتقــل مــی شــود و بــه عنــوان اولیــن شــهید 

فریمانــی در آرامســتان شــهدای گلگــون کفــن ایــن شــهر آرام مــی گیــرد.

 1.شهید رضا صادقی یونسی،تولد   ۱۳۴۱.۱.۱، شهادت  ۱۳۶۵.۱۱.۲۵ 

به روی شـانه لـرزان مـردم، یک به یک رفتـنـد
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ــه  » بعــد از مراســم باشــکوه تشــییع پیکــر شــهیدانمان در فریمــان، مــا پیکــر علــی را ب
خواســت و وصیــت خــودش کــه گفتــه بــود یــا در بهشــت زهــرای تهــران یــا بهشــت رضــا

g، بــه مشــهد منتقــل کردیــم. 
ــتیم و  ــان را نداش ــی در فریم ــر زندگ ــا ب ــن بن ــواده ی م ــی، خان ــهادت عل ــل از ش    قب
علــی هــم بــه همیــن خاطــر بــه مــن گفتــه بــود، اگــر برایــش اتفاقــی پیــش آمــد، او را در 

بهشــت زهــرا c   در تهــران دفــن کنیــم.
   یــادم هســت روزی کــه ایــن موضــوع را بــا مــن در میــان گذاشــت بــه خاطــر احســاس 

پــدری ام، دلــم شــدیدًا گرفــت و بــا افســوس گفتــم:
پسرجان! تو هنوز شهید نشدی داری  برای خودت تکلیف تعیین می کنی؟! 

   آخــر از شــما چــه پنهــان مــن بــرای تنهــا پســرم برنامــه هــای زیــادی داشــتم و حتــی 
  )SEL(برایــش در هنرســتانی در کشــور آلمــان کــه زیــر نظــر شــرکت الکتریــک لورنــس
بــود و مــن کارمنــد آن در تهــران بــودم، جــا رزو کــرده بــودم امــا علــی کــه در ایــن بــاره 

فقــط حــرف خــودش را مــی شــنید و شــدیدًا پافشــاری مــی کــرد ادامــه داد:
- پدرجان، در غیر این صورت من را در بهشت رضاg مشهد دفن کنید.

ــی را در  ــه عل ــت ک ــرار داش ــی اص ــا صادق ــهید رض ــوار ش ــادر بزرگ ــوم م ــد مرح    هرچن
کنــار فرزنــدش در بهشــت صــادق دفــن شــود تــا تنهــا نباشــد، امــا مــا ناچــار بودیــم بــه 
وصیــت شــهید عمــل کنیــم و بــه همیــن دلیــل شــهید علــی توحیــدی در بهشــت رضــا

ــت.« ــهد آرام گرف g مش
)راوی: پدر شهید(

بـوی بهشـت می دهد تـربت دلـربای تـو
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ــود  ــته ب ــود نوش ــواده خ ــرای خان ــهادت ب ــل از ش ــک روز قب ــه ی ــه ای ک ــی در نام    عل
ــد:  ــی  نویس م

-مــا در ایــن چنــد روز معجــزه هــای زیــادی بــا چشــم دیدیــم کــه اگــر زنــده بــودم بــرای 
شــما بــاز خواهــم گفــت...

   »علــی ایــن نامــه را بعــد از نوشــتن، بــرای مــا پســت کــرد و روز بعــد از آن بــه شــهادت 
رســید. نامــه بعــد از شــهادتش بــه منــزل در فریمــان رســید. دوســت داشــتم بدانــم علی 

در جبهــه چــه کراماتــی دیــده اســت؟!
ــه  ــدیم ک ــه ش ــم، متوج ــرب رفتی ــه گیالنغ ــی ب ــری از عل ــن خب ــرای یافت ــی ب ــا وقت    م
ــی در روز اول دی مــاه ســال 1360 در محــل اعــزام نیــروی گیالنغــرب و هنگامــی  عل
کــه قصــد بازگشــت بــه فریمــان را داشــته و منتظــر اتوبــوس بــوده انــد، بــر اثــر اصابــت 

ــه اتفــاق جمعــی از دوســتانش شــهید شــده اســت.  ــاره دشــمن، ب خمپ
   در ایــن حادثــه تعــداد زیــادی هــم مجــروح شــده بودنــد. فرمانــده علــی بــه نــام اســدی 

از نیروهــای نیشــابور نیــز در همــان جــا بــه همــراه علــی بــه شــهادت می رســد.
   علــی بــا دوربینــش عکــس هــای زیــادی گرفتــه بــود کــه دو روز قبــل از شــهادت، فیلــم 
ــاران  ــه ب ــاره و گلول ــر آن خمپ ــر اث ــرای چــاپ مــی دهــد، کــه ب ــه عکاســخانه مقــر ب را ب

شــدید دشــمن، اثــری از دوربیــن و عکــس هــا هــم باقــی نمانــده بــود.«
)راوی: پدر شهید(
   علــی طالــب شــهادت بــود و آن را چــون شــیفتگان مــی جســت. در دعــای روز و شــب 

آن را مــی طلبیــد و درخواســت مــی کــرد.

کرامـات جبهـه را دیـد و شـهید شـد
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   شــهید خوشــه بســت از دوســتان و هــم رزمــان شــهید اســت کــه بعــد از شــهادت علــی 
بــرای مــا تعریــف مــی کــرد کــه: مــا بــه اتفــاق علــی و چنــد نفــر دیگــر از رزمنــدگان بعــد 
از یــک عملیــات، در بیابــان گــم شــده بودیــم. هراســان و نگــران بودیــم و نمــی دانســتیم 
ــه در  ــم ک ــیمایی را دیدی ــوش س ــی و خ ــرد نوران ــان پیرم ــم. ناگه ــو بروی ــدام س ــه ک ــه ب ک
کنــار مــا قــرار گرفــت و گفــت: ایــن مســیر را برویــد تــا بــه دوســتانتان برســید! و بــا دســت 

مســیری را نشــان داد...
    مــا دوان دوان بــه همــان ســمت رفتیــم، بعــد از چنــد لحظــه بــه خودمــان آمدیــم کــه 

ایــن آقــا کــی بــود؟ ایــن جــا چــه کار مــی کــرد؟
   وقتی برگشتیم و به پشت سرمان نگاه کردیم، اثری از آن مرد را نیافتیم. 

)راوی: پدر شهید(
     

   ایــن نــگاه زیباگــون بــه دیــار عاشــقان، خصلــت بســیجیان بــود. در بــاور آنــان، تجلــی 
جمــال حــق در آن دیــار جلــوه گــری داشــت و جــز لــذت و زیبایــی در قامــت آن، نبــود. 
آنــان کــه دور بودنــد، بدگــون مــی دیدنــد، امــا نزدیــک تــران در چهــره  گلگــون، هــزاران 

نقــش بــی تفســیر مــی یافتنــد.
ــای آن  ــه تماش ــتند و ب ــش داش ــر خوی ــتی را در منظ ــای هس ــوه ه ــن جل ــان زیباتری    آن
نشســتند. رویــت آن تصویــر چنــدان ســاده و آســان نیســت و  جــز بــه درک حضــرت و هــم 

نوشــی در جــام و همنوایــی در کالم، میســور نبــود.

پیـرمرد نـورانـی، راهنـامی مسـیر می شـود
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 gچهلمیــن روز شــهادت علــی را کــه برگــزار کردیــم بعــد از بازگشــت از بهشــت رضــا«   
ــان رفتــه بودنــد و تعــدادی از آنهــا کــه  ــه منــزل آمدیــم. تعــدادی از دوســتان و مهمان ب
البتــه خویشــان نزدیــک بودنــد در کنارمــان ماندنــد و در خانــه هــم یــک مراســم کوچــک 
ترحیــم برگــزار کردیــم. در اتــاق مهمانخانــه منــزل میــزی گذاشــته بودیــم و حجلــه ای 

بــا شــمع هــای روشــن درســت کــرده بودیــم.
 در پایــان شــب مراســم تمــام شــد و مهمــان هــا همــه رفتنــد و خانــواده ســه نفــره مــا 
تنهــا ماندیــم. مــن کــه خســته و دلشکســته مــدام یــاد علــی بــودم و روزهــا بــود خــواب به 
چشمشــم نمــی آمــد ســراغ مهمانخانــه رفتــم و جلــوی عکــس پســر شــهیدم نشســتم. 
حــال و هــوای دیگــری داشــتم. اشــک مــی ریختــم و بــا عکــس راز و دل هــای عاشــقانه 
ــا  ــی ب ــم عل ــت بدان ــی خواس ــم م ــد دل ــتش را بخواهی ــردم. راس ــی ک ــدی م ــدر و فرزن پ
آن همــه حساســیتی کــه روی مســائل زندگــی اش داشــت آیــا از مراســم چهلمــی کــه 

برایــش گرفتــه بودیــم راضــی بــوده یــا نــه؟
به یاد روزهای در کنار هم بودنمان، زل زدم به چشمانش در عکس و گفتم: 

- پســر جــان! امــروز مراســم چهلــم تــو هــم تمــام شــد. مــی خواهــم بدانــم کــه از ایــن 
مراســم خوشــحال و راضــی هســتی یــا نــه؟ 

   بیــن گریــه هــا و زمزمــه هــای مــن بــا علــی، ناگهــان کریســتال هایــی کــه از شــمعدان 
هــای دو طــرف عکســش آویــزان بــود شــروع بــه تــکان خــوردن کــرد! مــن بــرای یــک 
لحظــه تعجــب کــردم و گمــان بــردم زلزلــه اســت. بــه ســرعت لوســتر بــاالی ســرم را نــگاه 
کــردم، امــا ثابــت بــود و ایــن در حالــی بــود کــه کریســتال هــا هــم چنــان و بــه شــدت 

روح علـی همـراه همـیشـگی مـاست
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تــکان مــی خــورد.
ــا  ــن ج ــب ای ــما امش ــم ش ــی کن ــر م ــرم، فک ــان! پس ــی ج ــم: عل ــن گفت ــان لح ــه هم ب

هســتی! 
بــه اتــاق دیگــر رفتــم و مــادرش را صــدا زدم و بــه او گفتــم: موضوعــی را مــی خواهــم بــا 

شــما در میــان بگــذارم. 
گفت: ساعت 1 شب است، چه موضوعی ؟

 گفتم: بیایید داخل اتاق پذیرایی... روبروی حجله علی ایستادیم.
 گفتم: این شرشره ها را می بینی؟ 

گفت: بله! 
گفتم: به نظرت چرا تکان می خورد؟ 

گفت: نمی دانم...
گفتــم: ببیــن لوســتر بــاالی ســرمان ثابــت اســت... شــاید بــاور نکنیــد امــا مــن بــا علــی 
صحبــت مــی کــردم، بعــد از ایــن کــه صحبــت هایــم تمــام شــد ایــن هــا شــروع بــه تــکان 

خــوردن کردنــد...
مادرش تعجب کرد و گفت: شاید مسئله دیگریست! 

زیــر میــز، پشــت میــز، پشــت عکــس و .. همــه را نــگاه کردیــم و بعــد هرکداممــان یــک 
شرشــره را بــا دســت نگــه داشــتیم و آن را ثابــت کردیــم. بعــد رهــا کردیــم و دوبــاره تــکان 

خوردنــد.
   آن شــب مــا بــا علــی ارتبــاط مســتقیم برقــرار کردیــم و خوشــحال بودیــم کــه پســرمان 
امشــب در ایــن خانــه مهمــان ماســت. یــک ســاعتی گذشــت تــا شرشــره هــای کریســتال 
آرام گرفتنــد، امــا مــا هــم چنــان در آتــش فــراق علــی ســاعت هــا و بعــد از آن، ســال هــا 
ســوختیم و ســاختیم و زمزمــه کردیــم؛ علــی جــان، ای کاش یــک بــار دیگــر و تنهــا یــک 

لحظــه، صــورت مــاه تــو را مــی دیدیــم... «
)راوی: پدر شهید( 



فصـل    هفتـم
روزگـار امروز
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   ایــن روزهــای پــدر و مــادر علــی، روزهــای ســوختن و فــراغ و دوری علــی اســت. دوری 
از فرزنــدی کــه هــر روز خاطراتــش در ذهــن آن هــا مــرور مــی شــود. حســی بــزرگ از قلــب 
شــان رفتــه اســت و پشــت شــان کوهــی از درد مانــده اســت. امــا مــی داننــد در ایــن دنیــا 
بایــد بــا دردهاشــان مــدارا کننــد. از علــی فقــط خاطراتــش مانــده اســت و غربتــی کــه 
لبــاس صبــر و ســکوت پوشــیده اســت. چــه روزهــای دلگیــری کــه بــا آشــفتگی نبــودن 
ــن درد آرام  ــق ای ــن مطل ــطه ی پذیرفت ــه واس ــا ب ــش تنه ــس غربت ــذرد و ح ــی گ ــد م فرزن
مــی شــود. انــگار ایــن تمــام حقــی اســت کــه علــی بــا شــهادتش بــر گــردن آن هــا نهــاده 

اســت.
  

ــه  ــو چ ــه ت ــم پرســید: در موقــع شــهادت ب ــم از او خواه ــواب ببین ــی را در خ    » اگــر عل
ــت؟ گذش

چه کسی تو را یاری کرد؟
می پرسم:  پسرم با چه کسانی محشور هستی؟

 )دلنوشته ای از پدر شهید(

به که گـویم کـه دل از آتش هجـر تو بسـوخت؟
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   » شــهادت)گاهنامه داخلــی جامعــه الحســینg( اولیــن نشــریه ای اســت کــه یــاد 
و خاطــره شــهدا را زنــده کــرده اســت. ان شــاء اللــه کــه خداونــد بــه شــما ســالمتی و 
ــه  ــده نگ ــه زن ــان را همیش ــهدای فریم ــم ش ــه اس ــود ک ــوری بش ــد و ط ــر بده ــول عم ط

داریــد. 
   امــروز از مــن خواســتند کــه خاطــره ای از شــهید علــی توحیــدی را بــرای شــما بیــان 
بکنــم. بهتریــن خاطــره ای کــه مــن از شــهید علــی توحیــدی دارم ایــن اســت کــه علــی 

بــرای مــن ســه شــخصیت داشــت. تنهــا پســر بــرای مــن نبــود. 
   یکــی بــرادر و بعــد دوســتی بســیار صمیمــی و در ســومین مرحلــه، پســر مــن بــود. علی 
در هــر مســئله ای بســیار دقــت مــی کــرد کــه اگــر چنــان چــه یــک مجلــس کوچکــی در 

خانــه داشــتیم، مــی گفــت هرچنــد کوچــک باشــد، ولــی مرتــب و منظــم باشــد. 
  ایــن جملــه را مــن در روز تشــییع شــهید هــم گفتــم. یــادم هســت آن روز بــرف زیــادی 

باریــده بــود. 
  مــن بــه علــی همــه چیــز را یــاد داده بــودم. هرچــه کــه خــودم بلــد بــودم را بــه علــی 
ــاد گرفتــه بــود. کارهــای  ــا ایــن کــه ســن کمــی داشــت، امــا رانندگــی را ی یــاد دادم. ب

فنــی را خــوب بلــد بــود. 
  )متن مصاحبه پدر شهید با گاهنامه شهادت(

هم پسـرم بـود، هـم دوـست و بـرادر
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  علی هم چنان همدم و همراه پدر و مادر خود است و آن ها را تنها نمی گذارد.
ــودم و  ــا ب ــود. تنه ــده ب ــی و پیچی ــیار فن ــد. بس ــش آم ــم پی ــختی برای ــک روز، کار س » ی
کســی نبــود تــا کمکــم کنــد. بــا خــودم گفتــم اگــر علــی بــود الاقــل در ایــن کار بــه مــن 

ــر مــی داشــت.  ــار را از روی دوش مــن ب ــن ب کمــک مــی کــرد و ای
ــی  ــات تنهای ــان لحظ ــدارم. در هم ــودم ن ــار خ ــی را در کن ــه عل ــدم ک ــر ش ــی متاث    خیل
احســاس کــردم کــه خداونــد توانــی دوبــاره بــه مــن داد و بــا انــرژی، کارم را تمــام کــردم. 
خیلــی وقــت هــا احســاس مــی کنــم کــه علــی در کنــار مــن اســت و کمکــم مــی کنــد.
  یــادم هســت یــک بــار کــه از تهــران مــی آمــدم، تــا آزادشــهر بــا علــی نجــوا مــی کــردم. 
در آزادشــهر بــود کــه بــا ایســت پلیــس بــه خــودم آمــدم. علــی همــدم خلــوت و تنهایــی 

مــن اســت و ایمــان دارم کــه صــدای مــرا مــی شــنود.« 
)راوی: پدر شهید(

بـودنی بـا عطـر سـیب
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   مــادر شــهید بــه یــاد فرزنــد شــهیدش علــی، نــذری دارد کــه بعــد از گذشــت بیــش از 
ســی ســال، هــم چنــان بــه آن وفــادار اســت. نــذری کــه نهایــت عشــق مــادر بــه فرزنــد 

شــهیدش را نشــان مــی دهــد. 
»هــر ســال روز تاســوعا نــذر کــردم در مکتــب نرجــس c فریمــان اطعــام مــی دهیــم. 
بــرای علــی دو ســالگرد مــی گیریــم، یکــی ســالگرد شــهادت و یکــی ســالگرد دفــن کــه 

دو مــاه بعــد از شــهادت بــوده اســت. 
   ســال اول کــه ســال شــهادت اســت، در مکتــب نرجــسc بــا همــکاری حــاج خانــم 
قاضــی زاده، مراســمی گرفتــه و نهــار مــی دهیــم و ســالگرد دفــن هــم در تهــران، همیــن 

مراســم را هــر ســال داریــم. اعضــای جلســه و خیریــه مــی آینــد و مراســم مــی گیریــم.«
)راوی: مادر شهید(

همـه هسـتی ام نـذر تـو ...
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   »خــواب علــی را زیــاد دیــدم. زمانــی بــود کــه دختــرم تــازه مــی خواســت ازدواج کنــد و 
مــا در تصمیــم گیــری مــان مــردد بودیــم. همــان موقــع بــود کــه خــواب دیــدم بــا دختــرم 
ــا ایســتاد،  ــل م ــا آمــد. مقاب ــه ســمت م ــا دوچرخــه ب ــم کــه علــی ب در مســیری مــی روی
پایــش را گذاشــت روی زمیــن و دســتش را روی ســر خواهــرش گذاشــت و گفــت: 

ــدون هیــچ حــرف دیگــری گفــت و  رفــت...  ــن را ب »مبارکــت باشــد خواهــرم...« ای
ــه مــا آگاهــی مــی داد. دختــر  ــه انجــام کاری داشــتیم، در خــواب ب    هــر موقــع قــرار ب
کوچکــی بــود کــه دوســتش داشــتم و تمایــل داشــتم علــی وقتــی بــزرگ شــد، عــروس مــا 
بشــود. بعــد از شــهادت علــی، آن دختــر را فرامــوش کــرده بودیــم. یــک روز یکــی از اقــوام 
ــم  ــن و حال ــت پایی ــم ریخ ــت. دل ــر( اس ــان دخت ــی فالنی)هم ــه االن عروس ــر داد ک خب
عجیــب شــد. بــه پیشــنهاد او بــه مهمانــی عروســی رفتیــم، از شــما چــه پنهــان عجیــب 

بــه دلــم مانــده بــود و ناراحــت و غمگیــن شــدم. 
   بعــد از چنــد وقــت در عالــم خــواب و رویــا دیــدم در کوچــه ای مــی روم. روی دیوارهــای 

رهـا شـده در رویـاهـای خـداییـم



119

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی

کوچــه پــر از ُگل بــود. در خــواب مــی دانســتم کــه بــه خانــه علــی مــی روم... اواســط 
کوچــه، یــک پلــه هــای شیشــه ای بــود. بــدون معطلــی و بــه گمــان ایــن کــه خانــه علــی 
اســت رفتــم بــاال ... آن بــاال درب قشــنگی را دیــدم. بــا خــودم گفتــم: ببیــن! علــِی مــن 
چــه خانــه خوبــی دارد! تــا مــی خواســتم در بزنــم، درب بــاز شــد، دیــدم یــک دختــر زیبــا 

بــه مــن تعــارف کــرد کــه؛ مــادر! بفرماییــد... 
   رفتــم داخــل دیــدم یــک ســید نورانــی، ســر ســجاده بــه نمــاز ایســتاده اســت. لحظاتی 
ــوال  ــم س ــم. برای ــاز بخوان ــم نم ــن ه ــا م ــه ای آورد ت ــادر و بقچ ــوان چ ــم ج ــد آن خان بع
بــود کــه چــرا علــی نیســت. بعــد از نمــاز پرســیدم؛ علــی کجاســت؟ آن دختــر ســرش را 

تــکان داد و گفــت: »علــی نیســت... « 
هیچ حرف دیگری نگفت و فقط گفت: مادرجان، نیست!«

 )راوی: مادر شهید(
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ــگار  ــر از شــکوفه هــای رنگارنــگ هســتم. ان ــاغ پ ــدم میــان یــک ب    شــبی در خــواب دی
ــد.  ــته باش ــن نشس ــار م ــه انتظ ــاغ ب ــن ب ــی ای ــر و خوش ــراوت و عط ــان ط ــی در می کس
ــه  ــش را ب ــد و نگاه ــرون آم ــا بی ــت ه ــی از درخ ــت یک ــه از پش ــدم ک ــی را دی ــان عل ناگه
مــن دوخــت... انــگار کــه بــا نگاهــش از مــن مــی خواســت بــه دنبالــش بــدوم. مــن کــه 
از دیــدن علــی بســیار ذوق کــرده بــودم، بــه ســمتش دویــدم. بــا نزدیــک شــدن مــن، او 
دوبــاره شــروع بــه دویــدن کــرد و پشــت یــک درخــت دیگــر رفــت. ایســتاد و دوبــاره بــه 

مــن خیــره شــد... 
   ایمان یافتم علی من دست نیافتنی شده است!

)راوی: مادر شهید(

تو نگاهم می کنی، عشق ازم می باره
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    » یکــی از روزهــای ســرد پاییــز بــود. 13 رجــب، روز میــالد مــوال علــیg کــه پســرم به 
دنیــا آمــد. پــدرش از قبــل برایــش اســم صابــر را انتخــاب کــرده بــود امــا انــگار هر کســی 

اســمش را بــا خــودش مــی آورد. بــا اتفاقــی عجیــب نامــش شــد »علی«
همیشــه آرزو داشــتم تــا اگــر خــدا خواســت، یــک ســفر حــج عمــره بــه نیابــت از علــی 
بــروم. ســال هــا بعــد از شــهادتش، ســعادتی شــد و بــه حــج عمــره مشــرف شــدم. ســفرم 
ــه  ــما چ ــا از ش ــیg. ام ــام عل ــالد ام ــب و می ــا 13 رج ــود ب ــده ب ــان ش ــت همزم درس
پنهــان آن قــدر بــا فضــای عاشــقانه زیــارت آمیختــه شــده بــودم کــه فراموشــم شــده بــود 
ســیزده رجــب روز تولــد پســرم، علــی هــم هســت ... ُمحــرم کــه شــدیم و رفتیــم بــرای 
ــادم آمــد کــه امــروز  ــد امیرالمومنیــنg کــه رســیدم ناگهــان ی ــه محــل تول طــواف، ب
ــا طــواف عشــق را انجــام  ــه نیــت پســرم علــی آمــده ام ت ســیزده رجــب اســت و مــن ب
بدهــم. ســراپای وجــودم را شــوق و التهابــی عجیــب گرفتــه بــود و فکــر مــی کــردم کــه 

همــه حاجیــان مــی داننــد امــروز روز تولــد علــی مــن اســت!
    رو به حجاج بیت الله الحرام می گفتم: می دانید امروز روز تولد علی است؟

 مــن بــه یــاد و نــام پســرم علــی آن ســال بــه مکــه رفتــم و جالــب ایــن کــه درســت روبــروی 
محــل تولــد مــوال امیرالمومنیــنg، ایــن نیــت بــه خاطــرم آمد.«

)راوی: مادر شهید(

یـاد علـی در کنـار کعبـه
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ــاد  ــادی از بنی ــه دفعــات زی ــی شــهید شــده اســت ب ــن ســال هــا کــه عل    » در مــدت ای
ــار مــی  شــهید پیغــام رســید کــه؛ بیاییــد حقــوق از بنیــاد شــهید بگیریــد، امــا مــن هرب

گفتــم:
- پسرم کارمند که نبوده تا من بیایم و حقوق بگیرم و خونش را بخرم! 

حتــی یــک بــار از بنیــاد شــهید یــک جــارو برقــی برایــم آوردنــد و گفتنــد هدیــه اســت. امــا 
مــن قبــول نکــردم و گفتــم: جــارو را بــه کســی بدهیــد کــه نیــاز دارد. مــن نیــاز نــدارم. 

ــه بنیــاد شــهید  ــاز هــم ب ــه تهــران مهاجــرت کــردم، ب    بعــد از گذشــت 25-26 ســال ب
نرفتــم و اتفاقــًا هیــچ کســی هــم از طــرف آن هــا بــه ســراغ مــا نیامــد! تــا ایــن کــه تقریبــًا 
حــدود دو ســال پیــش از طــرف شــهرداری منطقــه 6 تهــران کــه نزدیــک منــزل مــا بــود، 
)نمــی دانــم از کجــا خبــردار شــده بودنــد کــه مــن خانــواده شــهید هســتم،( بــه منزلمــان 
آمدنــد و بعــد از گفــت و شــنود و تحقیــق آن هــا، مــن شــروع بــه گالیــه کــردم؛ کــه پســرم 
ــای  ــه ه ــرای بچ ــی اش ب ــک زندگ ــدون ش ــید و  ب ــهادت رس ــه ش ــالگی ب ــن 15 س در س

مناعت طبع با عطر مادرانه
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امــروز درس اســت و بــه همیــن خاطــر دوســت نــدارم هرگــز بــرای مــن و دیگــران بمیــرد. 
ــه بچــه هــای امــروز منتقــل شــود.  زندگــی و هــدف بچــه هــای جبهــه و جنــگ بایــد ب
گفتــم: امــروز ســی و دو ســال از شــهادت فرزنــد مــن مــی گــذرد  و اســمی از او در میــان 
نیســت... اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه از زندگــی شــهدا و ســیره آن هــا ســخنی بیــان 

نشــود انــگار آن هــا بــرای همیشــه مــرده انــد.
ــود.   آن روزهــا در تهــران کالس خیاطــی و گلــدوزی داشــتم و وضــع مالــی ام خــوب ب
ــوزش  ــرای آم ــک روز را ب ــی ی ــی در کالس خیاط ــتم و حت ــی داش ــی خوب ــد خیل درآم
ــر  ــًا اث ــران واقع ــاب در ته ــع حج ــا آن وض ــًا ب ــتم. مخصوص ــی گذاش ــیر م ــکام و تفس اح
گــذار بــود. یــادم هســت کــه چنــد نفــر در ســخنرانی هــای منــزل مــا، چــادری شــدند. 

ــتند. ــد و صحبــت داش ــی مــی آمدن ــخنران هــای خوب چــون س
ــا حــدودی از  ــا ایــن کــه مریــض شــدم و بــه خاطــر بســتری شــدن در بیمارســتان ت    ت
کارم جــدا شــدم. آن وقــت بــود کــه شــدیدًا نیــاز بــه دفترچــه بیمــه داشــتم چــرا کــه از 
عهــده مخــارج درمــان برنمــی آمــدم. در حالــی کــه خیلــی ناراحــت بــودم و اصــاًل بــه 
ایــن کار رضایــت نداشــتم بــه بنیــاد شــهید تهــران رفتــم. مســئول مربوطــه گفــت شــما 
چــرا تــا االن اقدامــی نکردیــد؟ گفتــم: احتیاجــی نداشــتم! گفــت: شــما بایــد حقــوق 
ــا امــروز کــه  ــرادر، مــن ت ــا دفترچــه داشــته باشــید. در پاســخ گفتــم: ب ــر باشــید ت بگی
اینجــا حاضــر شــده ام، پرونــده شــهید نداشــتم! بــا شــنیدن حــرف مــن، همــان وقــت 
ــابم  ــه در حس ــوق و بیم ــف حق ــد و نص ــکیل دادن ــم تش ــده ای برای ــد و پرون ــدام کردن اق
برقــرار شــد. تــا اکنــون دفترچــه بیمــه را دارم و اســتفاده مــی کنــم امــا حقــوق بنیــاد را 

تمــام و کمــال، خیــرات مــی کنــم. 
ــه  ــد ک ــک عی ــال نزدی ــر س ــای آخ ــی روزه ــود، حوال ــته ب ــی نگذش ــرا مدت ــن ماج    از ای
ــا  ــد و خواســتند ت ــد منــزل مــا و از علــی ســوال کردن ــاره آمدن از شــهرداری تهــران دوب
کوچــه ای کــه مــا در تهــران زندگــی مــی کنیــم را بــه نــام شــهید علــی توحیــدی بگذارنــد 

کــه همیــن اتفــاق هــم افتــاد.«
 )راوی: مادر شهید(
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ــن  ــه م ــه ب ــان همیش ــهر فریم ــرم ش ــر و محت ــوان خی ــی زاده از بان ــم قاض ــاج خان    »ح
می گویــد: هــر موقــع یــک گــره در زندگــی مــن بیفتــد، بــه پســرت، شــهید علــی 

ــت.  ــن اس ــر م ــاالی س ــًا ب ــهید غالب ــس ش ــوم و عک ــی ش ــل م ــدی متوس توحی
ــالی  ــن و س ــی س ــه عل ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ــم ام ــی گوی ــن نم ــن را م ــد ای ــی دانی م
ــد.« ــرده باش ــی ک ــی گناه ــدم عل ــودم ندی ــادرش ب ــه م ــن ک ــود. م ــوم ب ــت و معص نداش
)راوی؛ مادر شهید(

مـا مانـده ایم و شـور و توسـل به شـهید
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در مسـیر انقـالب ثـابت قـدم باشـید

ــرام  ــالل و ح ــب ح ــت، مراق ــالب اس ــه دوران انق ــاال ک ــرد؛ ح ــی ک ــت م ــا را نصیح    » م
ــید.  ــدم باش ــت ق ــالب ثاب ــیر انق ــید و در مس باش

   مــن هــم بعــد از آن نصیحــت هــا کــه بــه نظــرم بســیار خردمندانــه بــود، همیشــه تــالش 
کــردم راهــش را ادامــه بدهــم و در منــزل، کالس قــرآن، ســخنرانی و ... برگــزار می کنــم. 
منــزل مشــهد را فروختــم تــا در تهــران یــک منــزل بــزرگ بگیــرم و آن را تبدیــل بــه یــک 
مرکــز فرهنگــی کنــم کــه بــه مــدد الهــی و نظــر شــهید بزرگوارمــان، آمــوزش هــای دینــی 

و اخالقــی و تفســیر قــرآن و احــکام در آن دایرســت و خوشــبختانه پربــار هــم هســت.« 
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ــم. بعــد از  ــم هــا کمــک هــا را جمــع مــی کردی ــا تعــدادی از خان    » در زمــان جنــگ، ب
ــم و در ازدواج  شــهادت علــی، یــک جلســه دعــای توســل در منــزل شــهدا برگــزار کردی
ــود و  ــاز ب ــه ب ــه درش همیش ــتم ک ــف داش ــک کی ــم. ی ــی کردی ــک م ــهدا کم ــدان ش فرزن
ــوان داشــت کمــک مــی کــرد و در آن مــی ریخــت. در همــان  هرکــس هرچــه قــدر در ت
دعــای توســل، پــول هــای خوبــی جمــع مــی شــد و خــرج خانــواده شــهدا مــی کردیــم 
و بخشــی از نیازهــای آنــان را تامیــن مــی کردیــم. در تهــران و فریمــان تــا االن دو ســه تــا 

ــرای محرومیــن ســاختیم. ــه ب خان
   االن در تهــران صنــدوق قــرض الحســنه وام هــای خانگــی مثــل رهــن منــزل و ... بــرای 
نیازمنــدان انجــام مــی دهیــم و ایــن عشــقی اســت کــه از برکــت وجــود شــهدا در دلمــان 

جریــان دارد و امیدواریــم پاینــده بمانــد.« 
)راوی: مادرشهید( 

عشقـی سـت در میـان دل ما که کیمیـا ست



فصـل    هشتم
عکس و نامه ها



128

مـرد بزرگ

بسم الله الرحمن الرحیم
   خدمــت پــدر و مــادر عزیــزم ســالم عــرض مــی کنــم و پــس از عــرض ســالم، ســالمتی 
شــما را از درگاه خداونــد متعــال خواســتارم. امیــدوارم کــه همــه  قــوم و خویشــان 

ــد.  ــوب باش ــان خ حالش
   همیــن االن کــه در حــال نامــه نوشــتن بــودم، ســه میــگ عراقــی بــاالی ســر مــا پیــدا 
ــم  ــد. مــن حال ــا آتــش پدافندهــای مــا، گورشــان را گــم کردن شــدند کــه خوشــبختانه ب
ــالم  ــه س ــالمت و هم ــی س ــای فریمان ــه ه ــی بچ ــدی و تمام ــای احم ــت و آق ــوب اس خ

می رســانند. 
   مــن االن در جبهــه دار بلــوت هســتم و بــه امیــد خداونــد تــا چنــد روز دیگــر ایــن منطقــه 
را از وجــود عناصــر بعثــی پــاک خواهیــم کــرد. مــا در ایــن چنــد روز معجــزه هــای زیــادی 

بــا چشــم دیدیــم کــه اگــر زنــده بــودم بــرای شــما بــاز خواهــم گفــت. 
   خــوب بیــش از ایــن ســرتان را درد نیــاورم. بتــول خانــم بــا احتــرام، حســین آقــا، محمــد 
ــاد برســانید و عاطفــه را هــم از قــول مــن ســالم  ــه منیــره را ســالم زی آقــا، محتــرم و خال

زیــاد برســانید.
خداحافظ-علی توحیدی

نامه ای از شهید علی توحیدی به خانواده
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چشمـان کودکـی اش را بـه کجـا دوختـه اسـت؟
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در عبــور از مســـیر راه هــای کــودکـی
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صــدای لبخندهـــایـش هــنوز می آیــد



133

مروری کوتاه بر زندگی و خاطرات شهید علی توحیدی



134

مـرد بزرگ

در شـور و شــوق نـوجـــوانی
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دوچـرخــــه به یـادگـــار مانــده از علـی
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شهید کریم کاظمیان بر پیکر مطهر شهید علی توحیدی
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