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 معرفی کتاب 

روایت  "آب هرگز نمی میرد"کتاب 

جانبازی است که از ابتدای دوران دفاع 

مقدس حضور فعاالنه ای داشت. وی از 

 256فرمانده گردان  26ابتدای سال 

 26حضرت ابوالفضل )ع( لشکر 

انصارالحسین )ع( بود که در این گردان تا 

 25در سال  5بعد از عملیات کربالی 

حسین همدانی نقش او در عملیات مرصاد حضور داشت و به تعبیر سردار 

 .مغفول ماند

با توجه به اهمیت تاریخ شفاهی دفاع مقدس و لزوم جمع آوری خاطرات 

این جنگ )جنگ »دفاع مقدس و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 

و باید آن را استخراج کرد « ( حقیقتاً یک گنجِ تمام نشدنی است هشت ساله

در این راستا وظیفه دارد تا خاطرات خود را برای آگاهی  و هر رزمنده ای

 .نسل های بعد از جنگ بیان و ثبت کند

در بردارنده خاطرات جانباز و « آب هرگز نمی میرد»در این راستا کتاب 

پیشکسوت دوران دفاع مقدس حاج میرزا محمد سلگی است که با استفاده 



چندین فصل به نگارش سردار  از تاریخ شفاهی و با انجام مصاحبه هایی در

حمید حسام و مصاحبه گری جمشید طالبی و حمید حسام از انتشارات صریر 

 .به انتشار رسیده است

اسلوبی تازه و طرحی نو در تاریخ شفاهی است که با « آب هرگز نمی میرد

محوریت خاطرات سردار میرزا محمد سلگی و روایت جمعی از رزمندگان 

ضل و چهار فرمانده لشگر انصار الحسین )ع( به سامان گردان حضرت ابوالف

رسیده است که این روش برای جامعیت روایت با توجه به اینکه راوی 

روایت خاطرات خود را حدیث نفس می دانست انجام شد. استشمام عطر 

علقمه را از خاطرات علمدار گردان حضرت ابوالفضل )ع( در این کتاب می 

 .توان دریافت

زا محمد سلگی راوی کتاب آب هرگز نمی میرد متولد نخستین روز حاج میر

کیلومتری  65از روستای هادی آباد در فاصله  2225فروردین ماه سال 

شهرستان نهاوند است که سومین فرزند خانواده شیخ علی محمد سلگی 

 .است

فصل اول کتاب به معرفی راوی و نحوه بزرگ شدن او در خانواده ای 

ستا و ارادت مردم لر زبان این خطه به حضرت ابوالفضل )ع( مذهبی در رو

و شخصیت های عاشورایی می پردازد، در بخشی از فصل دوم راوی از 

روستا برای کار نقاشی ساختمان به همراه برادرش به تهران سفر می کند در 

بخش هایی از این قسمت به دوران انقالب و فرهنگ حاکم در پوشش زنان 

رهنگ غربی نیز اشاره می شود که در شهر فرنگ، تهران آن و دختران و ف

عازم خدمت سربازی می شود و در  55زمان حاکم بود و راوی در سال 



سایر فصول نیز به فعالیت ها و مصاحبه های انجام شده و عملیات های آن 

 .دوران پرداخته می شود

ش مردم خطه نکته قابل توجه دیگر داستان ذکر قسمتی از روایت ها با گوی

نهاوند به زبان لری است که نگارنده کتاب در برخی قسمت ها که زبان 

برای خواننده نامفهوم است توضیحاتی را در پاورقی به خوبی آورده است 

همچنین تعدادی از مصاحبه های انجام شده با اعضای خانواده و 

 فرماندهان دوران دفاع مقدس و همرزمان حاج میرزا در پاورقی آمده

 .است

نگارنده به خوبی موفق شده تصویر سازی از شخصیت ها و مکان ها را با 

 .توصیفات خود در ذهن خواننده جای دهد

این کتاب از فرهنگ عاشورایی، نمادهای عاشورا و وفاداری به ائمه 

نفر شرکت  55معصومین برگرفته شده که در مصاحبه های این کتاب حدود 

بر اساس زمان، عملیات ها و اولویت بندی داشتند و چینش خاطرات آن 

 .انجام گرفته است

نکته قابل توجه این کتاب این است که راوی کتاب حاج میرزا محمد 

سلگی، نگارنده کتاب سردار حمید حسام و مصاحبه گر کتاب جمشید طالبی 

هر سه از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس هستند، ضمن اینکه 

سلگی هم اکنون در جایگاه مشاور استاندار همدان در  حاج میرزا محمد

 .امور ایثارگران فعالیت می کند

نکته جالب کتاب حاضر، این است که کتاب توسط نویسنده ای که خود 

جانباز دوران دفاع مقدس است و با حضور و اطالعاتی که در مورد عملیات 



باز دو پا قطع است ها دارد به نگارش در آمده. کتاب در مورد راوی که جان

و تعدادی از مصاحبه ها نیز توسط مولف که جانباز هستند انجام و پیاده 

 .شده است

فصل و عنوان های کُر شیخ علی  22شامل « آب هرگز نمی میرد»کتاب 

ممد، رنگ خدا، زیر علم عباس، گردان سقا ها، مجنون؛ جنگ آب و آتش، 

تشنگی، آب هرگز نمی میرد، ما شب عاشورایی انصار الحسین، فاو؛ سالم بر 

گردان ابالفضلیم، با دو پای بریده و فصلی با عنوان خدا با ما بود می باشد و 

 .در خالل کتاب نیز تصاویر مرتبط با هر فصل نیز آورده شده است


