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بسم رب الشهدا و الصديقين
بار ديگر اللهها از خاك روئيدن گرفت

غنچه ، پيراهن شكاف انداخت ، خنديدن گرفت
نغمه داوود سر دادند مرغان چمن

.

عطر گل در كوچههاي شهر پيچيدن گرفت 
شهادت معراج عاشقاني است كه از قيد جان گذشتند و عشق ، آنان را به وادي
عدم كشاند و براي هميشه رستگار شدند  كالم شهيدان مائدهاي است آسماني
كه براي ما به وديعه نهادهاند و همان چشمه خروشاني است كه اهالي ايمان را

سرمست مي كند ، آري كالم عشق ! 
خاطرات راهشان را از قلب آدميان آغاز مي كنند و در ذهن ديگران جاي
مي گيرند و چه حس غريبي دارند وقتي از زبان كسي ميشنوي كه خود
سال هاست با آنها زندگي كرده است. با نام خدا و به ياد رشادت هاي
شهيد جاويد ، محمد جواد تندگويان  و 1055 شهيد صنعت نفت،  بر آن شديم
نام و خاطره 28تن از شهداي بزرگوار شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

رادر لوح تاريخ مرقوم كنيم. 
نخست اشارهاي كوتاه داريم  به زندگي اولين وزير نفت بعداز پيروزي انقالب

اسالمي ايران، شهيد شاخص صنعت نفت شهيد محمد جواد تندگويان: 
ايشان كه تنها پسر خانواده بودند، در 26 خرداد سال 1329 در تهران به دنيا
آمد. وي در سال 1354 براي ادامه تحصيل دانشكده نفت آبادان را برگزيد و
پس از فارغ التحصيلي و دوره آموزشي نظام وظيفه، در پااليشگاه نفت تهران
مشغول كار شد و در سال 1351 به سبب فعاليتهاي مبارزاتي توسط ساواك
دستگير و تحت سبعونانه ترين شكنجهها قرار گرفت. در سال 1357 مدرك



كارشناسي ارشد مديريت را از مركز مطالعات مديريت ايران دريافت كرد و پس
از پيروزي انقالب به وزارت نفت دعوت شد. 

محمدعلي رجايي، نخست وزير وقت، در مهرماه سال 1359محمدجواد
تندگويان را به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي كرد و پس از راي اعتماد،

وي اداره اين وزارتخانه را بر عهده گرفت. 
مهندس محمدجواد تندگويان،پس از بارها سفر به مناطق جنگي، روز  نهم
آبان 1359 در حالي كه براي بازديد از پااليشگاه نفت آبادان در جنوب كشور
بود، در جاده ماهشهر ـ  آبادان همراه دو تن از معاونين خود به اسارت نيروهاي
ارتش رژيم بعث صدام درآمده و به زندان هاي اسيران ايراني در عراق منتقل

))
(

شدند. 
برخي اسيران شهادت داده اند كه محمدجواد تندگويان تا مدت ها زنده بوده و
خرداد مهر 1360) و آزادسازي خرمشهر  حتي از شكست حصر آبادان 
1361 آگاهي يافته است. بررسيهاي كالبد شكافي كه توسط تيم پزشكي
متخصص انجام شد شهادت ايشان را در سال 1369 و پس از آزادي اسرا تاييد

مي كند. 
سرانجام پس از پايان جنگ تحميلي و تبادل اسرا و پيكرهاي شهدا ميان
كشورايران و عراق، پيكر محمدجواد تندگويان كه بر اثر شكنجه به خيل
شهداي 8سال دفاع مقدس پيوسته بود ، به كشور بازگردانده و در آذرماه سال

1370 به خاك سپرده شد.
در ادامه با ما همراه باشيد با روايات خواندني كتاب سرو سبز قامت . 

علي اصغر سالمي
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ازهمانابتدا،هنگامیکهدر۵خرداد1287،رینولدز،نمایندهدارسیدر
جنوبایرانتوانســتنفترادرمسجدســلیمانبیابدوفورانچاهشماره
یک،تاریخسیاســي،اقتصاديوحتياجتماعيایرانراتحتالشعاعقرار
دهد،انگلیسيهاياســتعمارگربرايانتقالنفتبهمناطقدیگرتدابیري
اندیشــیدهبودند.تصاویربهجايمانــدهازریلهایيکهدرمنطقهنفتون
کارگذاردهشدونیزاشترانواسترانيکهبشکههاولولههايانتقالنفت
بهُگردهشــانبستهشدهبود،ســنديمعتبرازوجوداینتدابیراست.در
واقع،گزافهنیســتاگرگفتهشودکههستهاولیهشرکتنفت،همزمانبا
عمليشــدنتفکرچگونگيانتقالنفتخاموفرآوردههاينفتيبهمناطق

دیگرشکلگرفت.
شرکتيکهامروزبانام»شرکتخطوطلولهومخابراتنفتایران«شناخته
ميشودوزیرمجموعه»شــرکتمليپاالیشوپخشفرآوردههاینفتی
ایران«بهشــمارميآید،ازمهمترینواصليترینبــازوانصنعتنفتاز
ابتداياکتشــافوتولدنفتتاکنونميباشــد.ایفاينقشحیاتينقلو
انتقالنفتخاموانواعفرآوردههاينفتيازسرچاهتاپاالیشگاههاوحتي
خانههايمردمبرعهدهاینشــرکتميباشد.اهمیتایننقشبهویژهدر
شــرایطصلحشایدکمترقابلدرکباشــد،امادرشرایطبحرانيهمچون

  مقدمه   
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جنگتحمیلي،اینشرکتوبهطورمشخص،مراکزانتقالنفت-کهپیش
ازاینباعنوان»تلمبهخانه«شناختهميشد-جایگاهویژهايميیابد.

دردورانهشتسالهجنگتحمیلي،حتيدرروزهايقبلازاعالمرسمي
حکومتبعثعراقمبنيبرشــروعجنگعلیهایــران،مناطقنفتخیز
وتاسیســاتصنعتنفتدرجنوبوغربکشــورموردحمالتپراکنده
نیروهــاينظاميعراققرارميگرفت.ازشــهریور13۵9،حمالتزمیني
وهوایيشــدتبیشتريیافت؛حمالتيکهتاخرداد1368وزمانصدور

قطعنامه۵98شورايامنیتسازمانمللمتحدادامهداشت.
مراکــزانتقالنفــتبهعنوانرگحیاتیمملکتدرمواجههمســتقیمبا
تهاجماتدشــمنبود.بهطورنمونهوبهویژهمرکزانتقالنفتتنگفني
درمنطقهلرســتانکهامروزمزینبهنامشــهدايتنگفنيشدهاست،از
نخستینمراکزانتقالوبهبیاني،مرکزانتقالنفتمادربهشمارميآیدکه
بهدلیلنقطهآغازیناســتقرارخطوطلولهوهمچنین،نزدیکترینمرکز
انتقالبهمرزمشــترکایرانوعراق،بیشترینآســیبهارادرآندوران
متحملشد.اینمرکز۵2بارموردتهاجمهوایيقرارگرفتودر32حمله
موثر،2۴تنازکارکنانشــرکتومردممحليبهشــهادترسیدندو11
جانبازبرجايماند.دربرخيازاینحمالت،مرکزتنگفنيتاحدصددر
صدتخریبشد،اماکارکنانسختکوشصنعتانتقالنفتباایمانواراده،

اینمرکزرامجددابازسازيودرچرخهانتقالقراردادند.
مقصودایننوشتار،معرفيشرکتخطوطلولهومخابراتنفتایرانونحوه
کارکردآننیست،بلکهمقدمهايگفتهشدتادانستهشودکهکارکناناین
شرکتدردورانجنگتحمیليخوشدرخشیدندوبادالوريورادمردي
وجانبازي،رگحیاتاقتصادکشــوررااززخمکیندشمنرهانیدند.28
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شــهیدواالمقاموبزرگواريکهدرمحلخدمتویاحتيدرمیداننبرد،
ایستادگيکردندوجانشیرینرابهجانآفرینسپردند.

درایندفتر،دردوبخشمجزا،مســتنداتونیزکوتهنوشــتيازداستان
زندگيعزتمندشهدايشرکتخطوطلولهومخابراتنفتایرانازدلو
زبانخانوادهها،دوستانوهمکارانآنهاثبتشدهاست.قصههایيکهپس
ازسالیانمدیدازدلهابهزبانراندهشدوبهقلمآمدتایادوخاطرشهدا
مکتوبوماندگارگرددورشــادتهايآنبزرگانروشــنيبخشراهنسل
جوانصنعتنفتدرصیانتوپاسداريازارزشهايماديومعنويمیهن
عزیزمانباشد.شــهدایيکهدفاعمقدسوجانانهآنهاموجبشدامروزبا
ســربلنديوافتخارنامایرانزمینرابهزبــانبرانیموبرایرانيبودنخود

ببالیم.نامشانجاویدوراهشانپررهروباد.
دشواري ها

بدیهيبهنظرميرسدکهگردآوريخاطراتگذشتهپسازسالیانمتمادي
بسیاردشوارباشد.دشواريکهطيمدتضبطوثبتوتدوینخاطراتبا
آنمواجهبودیم.برشمردناینمشکالتدرپاسخگویيبهپرسشهایيکه

ممکناستبامطالعهداستانهابهچشمبیاید،ضرورتدارد:
1-درمســیربازیابيوبرقراريارتباطباخانوادهشهدامشکالتبسیاري
وجودداشــت،بهویژهآنجاکهبازماندهمشخصيازشهیدوجودنداشتو
صدافسوسکهپدرومادرانداغدیدهنیزدرقیدحیاتنبودندتاازشنیدن
قصههايشیرینآنهابهرهمندگردیم،شهیدناصرجاللينمونهبارزياست

کهدرایندفترخاطرهایازويثبتنگردید.
2-بهرغمتالشبسیاروانجاممصاحبه،خانوادههایيحاضربهثبتخاطرات

خودنشدند؛همچونخانوادهشهیدزنگنهوخانوادهشهیدآلخمیس.
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3-تغییرمکانزندگيبازماندگانویانبودشمارهتماس،مشکلعمدهاي
دربرقراريارتباطبــابازماندگانبودکهمدتزیاديوقتبرايآنصرف
شد.دربرخيمواردحتيازدیگرخانوادههابرايایجادارتباطکمکگرفته
شد.نحوهارتباطباخانوادهشهیددهنويازنمونههايبارزاینمشکلبود.
۴-ســفربهاقصينقاطکشور،حتيروستاهابهمنظوردیدارومصاحبهبا
خانوادههاوبستگانشهداازدیگرمسائلبود.بهخصوصهنگاميکهتالش

مابرايانجاممصاحبهنافرجامميماند.
۵-دلخوريها،بغضهاونازکدليهايبازماندگانشهدابهویژههمسرانو
فرزندانآنها،دلرابهدردميآوردوبارسنگینغماینهمهسالدوريو
دلتنگيعزیزانشانرابرقلبوروانخوداحساسميکردیم.واینازهمه

دشوارتربود...

سپاسگزاري
پیشازهرســخن،برخودفــرضميدانمکهمراتبســپاسراازهمه
بازمانــدگانعزیزشــهداابرازدارم؛نهفقطبرايیاريوهمراميشــاندر
گردآورياطالعاتشهداکهبهدلیلشکیباییواستقامتستودنيشاندر
همهاینسالهابلکهباعثشدهخودایشاننیزالگویيشایستهبراينسل

امروزوآیندهبهشمارآیند.
ازسويدیگر،بهیقیناگرهمکاريوهمراهيمسئوالنوکارکنانشرکت
خطــوطلولــهومخابراتنفتایراندرتهرانودیگــرمناطقومراکزدر
میاننبود،طيمســیريکهنتیجهآنچاپوانتشاردفترحاضرمیباشد،
میســرنميشد.درگامنخست،اندیشهثبتخاطراتوداستانياززندگي
شــهداوسپس،شــروعمقدماتکارهمچونهماهنگيسفرها،تماسبا
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خانوادهها،ایجادامکانوزمینهدسترسيبهاطالعاتمستندشهداازجمله
تالشهــايموثرایشــانبود.اکنونکهکارنهایتیافتوچاپوانتشــار
ایندفترمیســرگردید،ضرورتداردکــهازایندیدگاهوتالشقدرداني
گردد،لذاازجنابآقایان:عباســعليجعفرينســبمدیرعاملشرکت
خطوطلولهومخابراتنفتایران،علياصغرســالميمدیرمنابعانساني
وسرپرســتروابطعمومي،روحالدیــنمحمودوندرئیسروابطعمومي
منطقهلرســتان،ســعیدمدنيپوررئیسروابطعموميمنطقهاصفهان،
سیدوحیدموسويرئیسروابطعموميمنطقهشمالشرق،سیدمهدي
صفويرئیسروابطعموميمنطقهشــمالغرب،مســعودمحمديرئیس
روابطعموميمنطقهخوزســتان،محمدمهديعلياکبريرئیسروابط
عموميمنطقهفارس،منصورمالیريرئیسروابطعموميمنطقهغرب،
حجــتالهولیانرئیسروابطعموميمنطقــهمرکزيوکارکنانروابط
عموميستادسرکارخانمها:خدیجهططري،آمنهباقري،مهرنازشکري
وبهارهخویيودیگربزرگوارانمســتقردرمراکزمناطقومراکزانتقال
نفتوتاسیساتکهنامآنها درپردهنسیانافتاد،تشکروقدردانيميشود.
درپایانازهمکارعزیز،سرکارخانمشیرینببريدیزجکهانجاممصاحبهها
رابهعهدهتحملوشــکیبگرفتودراینمســیریاريرسانبود،کمال

سپاسراابرازميدارم.
دکترفاطمهترکچي
تهران/زمستان139۴





بخش يكم:

     خاطرات و داستان زندگي شهدا
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علیرضابرایماخیلیعزیزبود؛بعدازچندتادخترکههمهفوتشــده
بودنــد،بهدنیاآمد.مــنخواهربزرگتربودموهمهبچههارادوســت
داشتم؛احساسخواهرانهايکهتعلقخاطربههمراهداشت.ایناحساس
بهعلیرضاهممنتقلشــدهبودوازمنهواداريميکرد،مثالموقعبازي
برادرهایــموپســربچههامخصوصاوقتيکهباهمکشــتیمیگرفتندو
گالویزهممیشدند،علیرضابهمنمیگفت:»وقتیماکشتیمیگیریم

تونیابینما،اذیتمیشی...«
یادمهســتکهدرخانهماتوریبودوبافنربازمیشد.یهروزدرخورد
بهبازویمنوبازویمنکبودشد.علیرضاتکهپارچهايآوردودستمرا

ازباالتاپایینبست!گفتم:»چرااینجوریمیکنی؟«
گفت:»وقتیمناینکبوديرومیبینمخجالتمیکشم...«

ازهمــاندورانکودکــياحوالدیگرانرارعایتمیکرد؛انســانیتدر
وجودشموجميزد.

درزمانکودکيما،خانميبرايشستنلباسهابهکمکمادرممیآمد؛
تعدادمازیادبود؛شــیطنتپســربچههاو»بریزوبپاش«وکثیفکاری

شهید.علیرضا.اروجعلیان.مشهدي
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هــرروزهزحمتزیاديبرايمادرمایجادمیکــرد.همانروزهاعلیرضا
بــهمــادرممیگفت:»مادردعاکنبزرگبشــم،رئیسبشــم،براتیه

ماشینلباسشوییبخرم؛خودشلباسبشوره،خودشمخشکبکنه...«
همینطورهمشد؛بزرگکهشدبرايمادرمماشینلباسشوییخرید،اما

افسوسکهآسایشمادرمازلباسشستنراندید...
محمدرضا،برادردیگرمخاطراتبیشــتريازعلیرضادارد؛آنهاهمیشهبا
همبودند.بهتراستبقیهداستانزندگيعلیرضارااززباناوبشنویم...

زمانيکهعلیرضادانشآموزدورهدبستانبود،خانوادهمادرآبادانزندگي
ميکرد.مدرســهمنوعلیرضادرمنطقــهفرحآباد)کویقدسامروزي(
قرارداشــت.اینمدرســهدیواربهدیوارخانهمابودوفنسهایمربعی
داشت.ماخیلیشیطنتميکردیم؛موقعزنگتفریحازرویاینفنسها
میپریدیــموبهخانهمیرفتیمکهخوراکــيبخوریم،اماعلیرضابامابه
خانــهنمیآمد؛بهاصولومقرراتپایبندبــود.برايهمین،مادرم)خدا

بیامرز!(بهنزدیکفنسهاميآمدوبهعلیرضاخوراکیمیداد.
دورانکودکيقشــنگورنگارنگمابهزوديگذشــت؛بزرگشــدیمو
علیرضابعدازاتمامتحصیلدررشــتهبرقازهنرســتانشرکتنفت،به
کادرفنيشــرکتپیوســت.اودرکارتخصصيخودشمهارتداشــت.
»زیمنس«شرکتیبودکهقراردادکنترلخطوطلولهومخابراتازطریق
موادالکترونیکیرابهعهدهداشــت.اینشــرکتدرشاهرودنیروهایي
رااســتخدامکرد؛علیرضاازافراديبودکهبهاینشــرکتمعرفیشد.
بنابراین،مدتیرادرشــاهرودکارکرد.بعدهاشرکتخطوطلوله،مرکز

انتقالنفتشاهرودراازشرکتزیمنستحویلگرفت.
تخصصومهارتوسابقهکاريموفقاوباعثشدکهدرراهاندازيمرکز
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انتقالنفتتنگفني،مرکزانتقالنفتچشمهشــورقم،مرکزانتقالنفت
پاالیشگاهشــهیدتندگویان)امروزی(،مرکزانتقالنفتشاهرودومرکز

انتقالنفتابدالخانومناطقدیگرمشارکتموثرداشتهباشد.
علیرضابههمراهســهتنازکارگرانشرکتخطوطلولهاهواز،پاالیشگاه
اصفهانراباقطعاتیکهازپاالیشــگاهآبادانبهآنجابردند،بنیانگذاری
کردند.اینقطعاتبسیارحساسوامنیتیبودوامکانداشتکهمنفجر
شــود،اماآنهاباتخصصومهارتخودتوانســتنداینقطعاتراقبلاز
اینکهآســیبببیندویامنفجرشود،ازمحلاصليدرآبادانجداکنندو

بهپاالیشگاهاصفهانانتقالدهند.
سابقهدرخشانعلیرضادرمحیطکارتنهابهایننمونهخالصهنميشود؛
یادمهســتکهدرزمانقبلازانقالب،شرکتنفت،مهندسيکرهایرا
برايترمیموتعمیرکابلهایبرقمنطقهشاهروداستخدامکرد؛علیرضا
بهمافوقاشپیشــنهاددادکه:»بهاینمتخصصکرهایبهدالردستمزد
میدید؛بهمننصفاینپولروبهتومانبدید،کابلهارودرستمیکنم!«
مســئولمربوطهدرجوابگفتهبود:»اینمهندسدرعرض21روزاین

کارروانجاممیده!شماچطور؟«
علیرضاهمگفتهبود:»من10روزهکارروتحویلمیدم...«

علیرضــادرمدت10روزکارتعمیرواصــالحکابلهاراباکیفیتخوب
انجامداد،اماشــرکتنهتنهادستمزداورانداد،بلکهساواکاورااحضار
کردوگفت:»چراتواینکاردخالتکردي؟اینفضولیهابهتونیومده...!«

اینمسئلهباعثرنجشعلیرضاشدوتامدتهاازآنناراحتبود.
یادمهســتکهاوایلانقالب،کمونیســتهامثلقــارچاززمینبیرون
میآمدندوخیلیزیادشدهبودند.علیرضابایکیازآنهامصاحبهکردهو
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بهاوگفتهبود:»شماثباتندارین؛توکاراتونخیلیسستهستین...«
فردمقابلپرسید:»چرا؟شماازکجامیدونین؟«

علیرضاجوابداد:»برایاینکهتایکیازشــمادســتگیرمیشه،فوری
همهرالومیده،امااینبچهمذهبیهاروببینیدچقدرشــکنجهمیشن،
امامقاومتميکنــنوهیچینمیگن؛خب!وقتیاینقدرثباتندارین،

آبرویخودتونرومیبرین!«
علیرضــادربعدازانقالبهمخدماتارزندهايارائهداد؛چندروســتای
خوزستانرابهرایگانبرقکشــیکرد.روستاییانازاینکهعلیرضاچراغ
خانههایشــانراروشنکردهبود،بســیارخوشحالميشدندوبرایابراز
تشکربهاوخوراکيهايمحليمثلماستوتخممرغو...میدادند.اوهم
اینخوراکيهارابهخانهنمیآوردوهمانجاباروســتاییانمیخورد.در

اینبارهمیگفت:»باخودشانبخورمبیشترخوشحالمیشن...«
علیرضادستودلبازبود؛هیچوقتهیچخوراکیراتنهانمیخورد.

مدتکميبعدازتالشمردمدربهثمررســیدنانقالب،جنگتحمیلي
گریبانگیرملتعزیزمانشدوهمهکشوربهویژهمناطقغربیوجنوبی
باآنروبهروگردید.در19مهر13۵9کهدقیقا19روزازجنگگذشته
بود،نیروهایعراقــیبهمنطقه»مارادآبــادان«در1۵کیلومتریجاده
اهوازآمدهبودندواینجادهرابهمدت۴تا۵ساعتبستهبودند. آبادانـ
آنروز،شــمارزیاديازنیروهایصنعتنفتاسیرشدند.علیرضايعزیز

همیکیازایناسرابود.
تامدتیازاوخبرنداشــتیم؛هرچهپرسوجوکردیم،هیچکساطالعي
دربارهاوبهمانداد.البته،گویامیدانســتندکهعلیرضااسیرشدهاستو
بهمانمیگفتند.بعدازمدتي،درمصاحبهايرادیوییصداياوراشنیدیم
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ومطمئنشدیمکهبهاسارتدرآمدهاست.
ازطریقنمایندگيســازمانصلیبسرخدروزارتنفتوشرکتخطوط
لولهومخابراتاینمســئلهراپیگیریکردیم؛متوجهشدیمکهاسراي
شــرکتنفترابعدازیکیدوروزنگهداريدرمنطقه»ماراد«،بهبصره
انتقالدادهاندوبعددرآنجااســراراتقسیمکردهوبهمناطقدیگرعراق

فرستادهاند.
علیرضاازاســرایيبودکهنامشدرفهرســتثبتنشــدهبود؛سیاست
حکومتبعثيعراقاینبودکهنامافرادوچهرههايمتخصصوسیاسي
و...رادرفهرســتاسراثبتنمیکرد.چوناگرناماینافرادثبتمیشد
وبعدکشــتهمیشــدند،برايآنحکومتمشــکلایجادميگردید؛با
ثبتنشدناســامياینافرادخاص،کسینمیتوانســتپیگیرومدعي

سرنوشتآنهاباشد!
روزهايبيخبريماازعلیرضابسیارسختگذشتبهخصوصبرايمادر
بيتابمتااینکهباالخرهیکیازاعضایشــرکتنفتبهنامآقایقشقایی
کهاســیرشدهبود،موفقشــدبرايخانوادهخودنامهبفرستد.نامههایی
کهاسرامیفرســتادنددوقسمتداشت؛درقسمتباالپیاماسیرنوشته
میشــدوقســمتپایینخالیميماندکهگیرندهپاسخنامهرادرآنجا
بنویسد.وقتیکهنامهآقايقشقایيبهخانوادهاورسید،مسئوالنشرکت
نفتازخانوادهاوخواهشکردندکهدرجوابنامهازوضعیتعلیرضابه
عنــوانهمکاراوپرسوجوکنند.بیشازیکماهبعد،آقايقشــقایيدر
جوابنامهبهخانوادهاشنوشــت:»۴1روزبعدازاسارت،مارابهنسبت

پیريوجوانيوتخصصواینطورچیزها،ازهمجداکردند...«
صلیبســرخشــرکتنفت،کپینامهآقايقشقایيرابهمادادوبهاین
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ترتیبماازاسارتعلیرضااطمینانیافتیم.بااینهمهمادرمهنوزبيتاب
بود...

روزیکهقطعنامهتصویبشــد،مندراصفهانبودم.مادرمبهمنگفت:
»محمدرضامیدونیصلحشده؟«

گفتم:»بله!میدونم...«
منظورمادرماینبودکهبهزودياسراآزادخواهندشدوانتظاراوبهسر

ميآید...
ازرســانههااعالمشدکهبهزودیتبادلاســراانجاممیشود.اگراشتباه
نکنمروز27مرداد؛یکیدوروزبعدازآزادیاسرابودکهیکمرتبهمادرم

باهیجانبهمنگفت:»تانریعلیرضاروبیاری،حاللتنمیکنم!«
گفتم:»مامانمنچطوریعلیرضاروبیارم؟«

گفت:»مگهنمیگیاســرادارنمیان.تلویزیونهمچندتاصحنهنشون
دادکهاســرادارنمیان.اگهعلیرضابیادلبمرزنميدونهکهکجابیاد؟

آدرسنداره،اهوازبیاد؟آبادانبیاد؟اصفهانبیاد؟«
گفتم:»مامان!اینجورینیست.اینهارواولبهقرنطینهميبرن؛حساب
وکتابداره؛باشرکتنفتتماسمیگیرن؛آنهاهمباماتماسمیگیرن

وبهمااطالعمیدن.«
گفت:»نه!بایدعلیرضاروبیاري...«

اصرارمادرمکاریکردکهشــبانهبهکرمانشاهرفتم.عکسعلیرضاراهم
باخودمبردم.اتفاقادوســتانقدیمیزیادیدراستانداریآنجاداشتم.به
مرزایرانوعراقدرقصرشیرینرفتم؛غوغایيبود؛جمعیتبسیارزیادي
آنجاجمعشــدهبودند؛کسیبهکســینبود؛استانداریدستوردادهبود
عکسهایاســراراچاپکنند.دوروزآنجاماندموبدوننتیجهبهسمت



مت
 قا

بز
 س

رو
س

2323

خانهبرگشتم.درراهبهچگونگيمواجههبامادرمفکرميکردم...
بهمادرمگفتم:»کارینمیشهکرد!فقطبایدبهخداتوکلکنیم...«

مــادرمهنوزبيتاببودوتنهابازگشــتعلیرضــا،اوراآرامميکرد.آن
زمانهنوزوضعیتمفقوداالثربودنعلیرضابهمااعالمنشدهبودوانتظار

همچنانادامهداشت...
پدرومادرمبقیهعمرشــانرادرحســرتدیدنرويعلیرضاگذراندند.
ســال1371درآخرینباریکهآنهابهســاختمانمرکزیشرکتنفت
رفتند،همکارانشــرکتيعلیرضابهمادرمگفتند:»خانم!خداصبرتون
بده!ازاســراهرکســیکهبایدمیاومد،اومده؛ازاروجعلیدیگهخبری

نیست...«
مادرمازاینحرفخیلیناراحتبود؛انگارچشــمامیدشبستهشد.اما
پدرمدرجواببهآنهاگفتهبود:»منحرفشماراقبولندارم!خودمبه

بنیادشهیدمیرم...«
اینکارراهمکردوبهبنیادرفت.دربنیادشهیدبهاونامهايدادهشدکه
طبقگزارشهاللاحمر،علیرضامفقوداالثراعالمشدهبود.پدرمپرسیده

بود:»مفقودیعنیچی؟«
بهاوگفتهبودند:»یعنیاینکهفرزندشــماجنازهنداره؛معلومنیستچه

برسراوآمده...«
پــدرمهمفکرکردهبودکهعلیرضاهنوززندهاســت!اماموقعخروجاز
بنیادشــهید،آقایرهگذریبهپدرمگفتهبود:»نهآقا!مفقوداالثریعنی

اینکهبچهشماشهیدشده،اماجسدشرونیاوردند.«
پدرمباشنیدناینحرفحالشبدشدوسکتهکرد.بعدازآنروز،پدرو
مادرمدوامچندانينیاوردند؛پدرممهرسال1371ازدنیارفتوبهفاصله
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۵ماهبعدازاو،مادرمدراسفند1371چشمپرحسرتشراازدنیایيکه
دیگرعلیرضادرآننفسنميکشید،فروبست.

بهنظرمن،علیرضاهممثلشــهیدتندگویانزیرشکنجهمقاومتکرده
بودوبهبعثیهااطالعاتندادهبود.بعثیهاهمهمانکاریرابااوکردند
کهباشــهیدتندگویانکردهبودند؛علیرضــااطالعاتزیادیدررابطهبا

خطوطلولهنفتداشت.
علیرضاآینهتمامنمايایمانوتوکلبهخدابود.همیشهبهمنمیگفت:
»توکلــتبهخداباشــه؛ایمانتروقویکن؛قــویباشوازهیچکسو

هیچچیزجزخدانترس...«
شــبیکهعزمرفتنبهخرمشــهرداشــت،یکدفعهاحســاسکردمکه
دیگربرنمیگردد،چونازنظرعاطفیبســیاربــهاونزدیکبودم.هنوز
نمیدانســتمکهخرمشــهررامحاصرهکردهاندودرآستانهسقوطاست.
موقعخداحافظيتاپشــتدرهمراهياشکردم.بــانگرانيبهاوگفتم:

»نرو!«
گفت:»نه!منبایدحتمابرم!«

بهســرعتسوارماشــینشــدورفت.نمیدانمچراآنقدربرایرفتن
عجلهداشــت!خلقیاتعلیرضابسیارجالببود؛ازدروغبهشدتناراحت
ميشــد؛ریاکاري،آزارشمیداد.همیشهميگفت:»حتیبهشوخیهم
دروغنگید.«صداقترادوســتداشت.بهپاکیاهمیتمیداد.ازمزاحو
شوخیهایيکهبهواسطهآنبهکسيتوهیننميشد،خیلیلذتمیبرد.
اوبهرعایتنظموادبدرمحیطکاراهمیتميداد؛هرگزفریادنميزد
وباتوهینصحبتنميکرد؛دراینزمینهازشــخصیتهايویژهشرکت

نفتبود؛سرشارازاخالقوادب...
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سروقتنمازميخواند؛بهمنهممیگفت:»خوبهکهنمازبخونی!اگهیه
موقعيمننباشمیانتونیحرفتروبهپدرتومادرتبگی،خیلیخوبه

کهبهخدابگی!تویخلوتخودتباخداصحبتکن!«
بعــدهمبامهربانيادامهمیداد:»خداحرفاتروزودمیگیره؛برایمن
کهگرفته...«درآنزمانمندانشآموزدبیرســتانیبودم،بهاومیگفتم:

»بابا!توهمدیگهخیلیآخوندشدی...«
درجواببهمنمیگفت:»تواالناینحرفایمنرومتوجهنمیشــی،
چونمنخودمبهاینمســئلهرسیدم،منتوتنهاییوخلوتهامخیلی
بهاینمســئلهفکرکردموبهاینواقعیترســیدمکهبایدنمازبخونم.
فقطهرموقعکهتنهامیشــی،هرموقعکهمشــکلیداری،باهیچکس
صحبتنکن؛نروپیشدوســتات؛اگرمیتونیبامامانصحبتکنیابا
منصحبتکن؛اگهبهمادسترسینداشتی،فقطبرونمازبخونوباخدا
صحبتکن!ببینخداچطــوریجوابترومیده؛طوریکهخودتهم

متوجهنمیشیکهچطوریمشکلتحلمیشه...«
علیرضاخیلیآرامشداشــت؛اصالاســترسدروجودشنبود؛ازچیزی
نمیترسید.همانموقعکهعازمخرمشهربودبهاوگفتم:»عراقیهااونجا

هستن؛ماشینترومیگیرن؛خودترومیکشن...«
امااونترسید،واقعاهیچترسیدروجودشنبود؛شجاعتوآرامشخاصی
داشــتومنمطمئنمکهاینآرامــشراازهماننمازهاییکهمیخواند،
گرفتهبود؛ازهمانارتباطروحانیکهباخداداشت.اوخالصانهودرکمال
زیبایــي،بهدورازریاوتظاهردرنهانوبدوناینکهجلودیددیگرانقرار
گیرد،نمازميخواند.حاالتروحانیخاصیداشت.آنزمانبهاومیگفتم:

»تواصالمتعلقبهایندنیانیستی!«



مت
 قا

بز
 س

رو
س

26

بالبخندمهربانوهمیشگيخودشمیگفت:»اینحرفاچیه؟«
میگفتم:»نه!توچیزدیگهایهستی؛منمثلتوندیدم.«

میخندیدومیگفت:»نهبابا!اینجورینگید...«
علیرضابهجزاعتقاداتقلبيومذهبي،عقایدجالبدیگريهمداشت؛به
پیشرفتاقتصادیکشوربسیاراهمیتمیداد.مسئلهحقوقکارگروکارمند
براياومهمبود؛تفاوتهایمیانکارمندانوکارگرانآزارشمیداد.بهمن
میگفت:»چرااینتبعیضهایشدیدبینکارگروکارمندوجودداره،مثال
برایکارمندشــرکتنفتاینباشگاهروگذاشتن،ولیبرایکارگرشرکت
نفتاونباشــگاهرودرنظرگرفتن؟اینهاچهفرقیباهمدارن؟اینهاهم

دارنزحمتمیکشن!«رابطهاوباکارگرانبسیارعالیبود.
اگــربخواهمعلیرضارادرجملهايخالصهکنم،اونمونهبارزانســانیتو
اخالقوااليانســانيبود.بارفتــنعلیرضا،پدرومادرمهمباوجوداینکه
نفسميکشیدند،ُمردند؛بااینکهمنوبرادرانمدرخانوادهحضورداشتیم،
اماعلیرضابرایپدرومادرمچیزدیگريبود.هیچیکازماجایاورابرای

پدرومادرمانپرنکردیم.
علیرضاتکیهگاهمنبودومناوراازدستدادم...

خاطراتماازمنشورفتارعلیرضامثلدرسزندگيهمیشــهودرهمه
حالمانندمیراثجاودانباقياســتومنبهویژهدرزماننمازوخلوتبا
خد،علیرضارابهیادميآورمکهبهرهگیريازایننعمترازونیازباخداوند
راازاودارموبارهاوبارهاباخودمزمزمهميکنمکه:»برادرخوبم!بهخاطر
همهخوبيهاواینارثیهارزشمندتممنونم؛سرمایهگرانبهایيبرایمبهجا

گذاشتي...«
یادوخاطرهاشهمیشهجاویدوزندهباد
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خداراشــکر!امروزمادرمســرحالاســت.مادرودخترنشستهایمواو
ازروزهايخوشگذشــتهومحبتهايدایياسداهللبرايمنميگوید.
مادرداغدارملببهسخنبازکرد:»یکبرادروسهخواهربودیم.خواهر
بزرگترمــادرزمانحیاتمــادرمازدنیارفت.خالهفاطمهشــماهم
کوچکتریندخترخانوادهاست.حاجاسداهللتنهابرادرماسهخواهربود؛

مرديخیرومهربان...
پدرتوعمرشبهدنیانبودوسکتهکرد.بهثمررسوندنچهاردخترخیلي
ســختبود؛وجوددایياســداهللبرايهمهخیربودامادرحقبچههای
منپدریکرد؛اوبرايمنوخواهرهامتنهابرادردلســوزنبود،اوپدري

مهربانهمبود...
درهمیــنزمانصدايزنگخانهبهصدادرآمــد.مادرمگفت:»زینت

جون!مادر،زنگمیزنن،برودرروبازکن.«
تنديبهســمتدرجســتم.خدایا!جالببود،زهراخانم،همســردایي
اسداهللبهآستانهدرایستادهبود!مودبانهازاواستقبالکردم:»سالمزهرا

خانم،بفرماییدداخل...مامان!زنداییاومدن...«

شهید.اسداهلل.بدیع.صنایع.اصفهانی
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خیليخوشــحالشدم،حاالمفصلدربارهداییاسداهللصحبتميکنیم.
درهمینافکاربودمکهمادرموزهراخانمراگرمخوشوبشیافتم.زهرا

خانمگفت:»سالمعصمتخانوم!خوبین؟«
مادرمجوابداد:»سالمزهراجون!الحمدهللخوبم.شماخوبي؟بفرمایید

داخل،بفرما...«
زهــراخانمدرحاليکهخودشروآمادهنشســتنميکردچشــمشبه
حصیريکهدرکنارمادرمبودافتادوپرســید:»حصیراسداهللاینجاچه

کارمیکنه؟«
مادرمآهيکشیدوگفت:»زهراجون!صداياذانکهبلندشدعجیبدلم
هوايحاجاســداهللروکرد؛گفتمحصیربرادرمروبیارنکهنمازبخونم.

یادتههمیشهباخودشمیبردمسجدنمازمیخوند...«
درمیانهمینبحثهابودندکهاززنداییپرســیدم:»شــماچندسال

عروسداییبودین؟«
زهراخانمبانگاهيمهربانگفت:»زینتجون!سال13۵1باحاجاسداهلل
ازدواجکردم؛10ســالدرهمینخونهبــااووپدرومادرش؛آقاجونو

خانومزندگیکردم.
شــکلخونهاینطورینبود؛خیلیتغییــرکرده..مردماینمحلخیلی
مومنومتدیــنبودن.اینمحلهبهمومنبودنمردمانشخیلیمعروف
بود.منوداییشــماداخلمســجدهمدیگهرودیدیم.من16سالهو

اسداهلل28سالهبودکهازدواجکردیم.
اســداهللبهروضهعالقهخاصيداشت،برایهمینهرپنجشنبهتوخونه

ماروضهبرگزارمیشد.
یــکبارمنوخانومباهمدیگهچایمیخوردیمودرددلمیکردیمکه
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اسداهللازراهرسیدوگفت:»توخونهنشستین؟ببینینمردماطرافشهر
میانحسینیهاینجاروضه؛بیاینببینینچهخبره؟اینجانشستین؟بلند

شین!بلندشین!بیاینبریمحسینیه...«
مادرممیانحرفزندایيآمدوگفت:»راســتمیگیزهراجون،خیلی
سربهســرمادرممیگذاشــت!مخصوصاوقتیچــایمیریختبامادرم
شوخيمیکردومیگفت:»ببینچقدررنگشسبکه!«مادرمخدابیامرز

همیشهچایسبکمیخورد.
بعدازچایدادنبهمادرمراهيمســجدميشــدکهنمازبخونه،بعدهر
کجابود،سرساعتپخشاخباربهخونهبرمیگشت؛هرشباخبارگوش

میکرد.
همیشــهازاینکهماخواهرهادورهمباشیم،خوشحالمیشد.کلحسن،
همســایهمامینیبوسيداشتکهتااسداهللمیگفت:»بریمسفر«،آماده

بود.یادشبهخیر!بااونمینیبوسچهسفرهایيرفتیم.«
بعــدازمکثيکوتاه،مادرمبهمنروکردوادامهداد:»زینتجون!یادته

بچههارومیآورد؟«
گفتم:»آرهمامانجون!خوبیادمه...«

آذر،خواهــرممعلمبودوبچهاشراپیشمامانبزرگمیگذاشــت.دایي
اســداهللهمباخواهرزادهامبازيميکرد.آنزمانشوهرخواهرمپادگان
بودبرايهمیندایيباخندهوشــوخيبهبچــهمیگفت:»باباپادگان،

مامانمدرسه،مامانپادگان،بابامدرسه!«
صحبتمادرمدوبارهگلانداخت؛بانگاهيپرحســرتبهزندایيگفت:
»زهراجون!منحجرفتنمرومدیوناســداهللهســتم!شوهرمبهخاطر
اینکــهچهاردخترداشــتیمونگرانآیندهاونهابود،ازنامنویســيبراي
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حــجامتناعميکرد.اســداهللکهموضوعروفهمیــد،اورونزدپیشنماز
مســجدابوالفضل)ع()مســجدمحل(برد.پیشنمازهمباچندسوالاز
پدرزینتجون،اورومتقاعدکردکهواجبالحجهســتیم.خالصهمنو
شوهرموبرادرمبهزیارتخانهخدامشرفشدیم.اونسفرروحانيبسیار

خاطرهانگیزبود،امابعدازاینکهازسفربرگشتیماسداهلل...«
بغضبهمادرمامانندادکهصحبتشراادامهدهدوشروعبهگریهکرد.
زندایيبراياینکهاوراآرامکند،گفت:»عصمتجون!گریهنکنعزیزم،
بهقولاســداهلل،خداحاجتشروداد!شــماکهازحجبرگشــتیدخیلی
بیتابيميکرد.یادمهستکهاربعینبود.پاییزسال136۴،هواپیماهاي
عراقي،بسیاريازمناطقروبمبارونمیکردن،بهخصوصتلمبهخونهها

روبیشترچونرگحیاتیاقتصادمملکتمحسوبميشدن.
اونزمان،اســداهللدرتلمبهخونهباغملککارمیکرد؛1۵روزسرکارو
1۵روزاســتراحتداشت.اودرواحدبرقکارميکردودرزمانبمبارون

دراینتلمبهخونهماموربود.
یکــيازروزهــايماهآبانبهماخبردادنکهاســداهللمجروحشــدهو
دربیمارستانکاشانياصفهانبســتريشده.خودمونروبهبیمارستان
رسوندیم،بعدمتوجهشدیمکهموقعبمبارونتلمبهخونهبهاو،آقايملک
وآقايمرزبان،ترکشاصابتميکنه؛شــهیدملکبالفاصلهبهشهادت
ميرســه؛مرزبانازناحیهزانومجروحشد؛امااسداهللبهکمارفت.بعداز
یکهفته،اسداهللبهشهادترسید.اونزمان،مادرمروهمازدستداده
بودموبهشدتاحساستنهایيميکردم.باخودمگفتم:خدایا!چقدرتنها

شدم...«دیگههیچکسرونداشتم...
اســداهللوقتيازحجبرگشــت،خوابيدیدهبــود.ميگفت:»حاجتمرو
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گرفتم!«
نــهازخوابــشحرفيزدونهگفــتکهچهحاجتيداشــته!امابعداز
شــهادتشمتوجهشــدیمکهاوازخدا،خودخداروخواستهوشهادت

طلبیده...
حاجاسداهلل،مومنواقعیبود؛خداحاجتمومنرومیده.

عصمتجون!نزدیکاذانظهره.بفرما!اولشماروياینحصیریادگاري
نمازبخون،بعدمن.انشــاءاهللماهمحاجتروابهخیربشیم،مثلحاج

اسداهلل...«
حرفهايزندایيفکرمرابهخودمشــغولکرد.دایيمنمردبزرگوارو

باتقوایيبود.
روحششادویادشگراميباد.
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سهخواهروبرادرهستیم؛برادرمحسنمتولد13۴0،خواهرمعفتمتولد
13۴2ومنسعیدمتولد13۴۵هستم.البته،برادردیگرمفوتشدهاست.
پدرمرانندهشرکتنفتبود.بیشتروقتهاخانهنبودوبهصورتاقماری
کارمیکرد؛بهایذه،اهوازودیگرشــهرهامیرفت.منوخواهروبرادرانم
وقتیپدرازســفربرمیگشت،بسیارخوشحالمیشدیم؛خواهرمازدواج
کردهبودوبرادربزرگمکارمیکرد.مادرهمیشهبهپدرممیگفت:»وقتی

بازنشستهبشیخیالمونراحتمیشه...«
پدرهمیشــهدرسفربودوماکمتراورامیدیدمبههمینخاطروقتیبه
خانــهمیآمدتالشمیکردکهبهماخــوشبگذرد؛اطرافاصفهانبرای
گردشوتفریحمیرفتیم.هرچندخیلیوقتهاپدرخستهبودوناراحت
ازاینکهنمیتواندبرایبچههاوقتبیشــتریبگــذارد؛برادرکوچکترم
خیلیازحضورپدرخوشحالبود؛پدرمبرایاوخوراکیوهدیهمیآورد؛
شــیطنتهایبرادرمرابهیاددارم.تفاوتسنیزیادیباخواهروبرادرها

داشتبرايهمینبرایهمهماعزیزبود.

شهید.اسداهلل.جبار.زارع
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پدرهمیشــهمیگفت:بهدیگراناحترامبگذاریدوحقکســیراپایمال
نکنید«خیلیبرایپدرمهمبودکهماتحصیالتعالیهداشــتهباشــیمو

بتوانیمبرایجامعهمفیدباشیم.
ســال136۵برایمنسالیهمراهبااندوهبود؛تازهبهسربازیرفتهبودم.
بامــادرتلفنیصحبتمیکردمواحوالخواهرمکــهازدواجکردهبودو
برادرکوچکمرامیپرســیدم؛۵سالهبودوباشیرینزبانيبهمنمیگفت:

»داداش!برايمنخوراکیچیمیاری؟«
بهاوقولدادم:»وقتیبهخونهبرگردمبراتهرچیکهبخوايميخرم...«
خندههایکودکانهاوراازآنسویخطتلفنمیشنیدم.دلمعجیبهوای
پدرراداشت؛دوبارهبهماموریترفتهبود.باخودممیگفتم:»سربازیمکه
تمومبشه،برمیگردموبابااستراحتمیکنه؛کارمیکنمودرسمروادامه

میدم،باعثافتخارشميشم...«
درخوابگاهپادگاناســتراحتمیکردموبااینافکاردلخوشبودم؛چهره
پدرمرامجســممیکردمکهخوشحالوشادازموفقیتفرزندانشدوران
بازنشستگیراسپریمیکند.درهمینحالواحوالبودمکهمنراصدا

کردند:»سعیدجبارزارع!برودفترکارتدارن...«
وارددفترکهشدمفضایسنگینیرااحساسکردم.برایمنعجیببود؛
دلیلینداشــتمنرابهدفتربخواننــد.فرماندهپادگانگفت:»کیرفتی

مرخصی؟«
گفتم:»منسهماههآموزشیهستم؛مرخصیندارم!«

گفت:»بهترهبریپیشخانوادهات!«
هرچهپرسیدم:»برایچی؟چیشده؟«

جوابمراندادوفقطتکرارميکرد:»بروخانوادهاتروببین!«
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نگرانشدموگفتم:»میشهبهخونهزنگبزنم؟«
باسراشارهکردواجازهداد،اماهرچهتماسگرفتم،کسیازخانهگوشي

رابرنداشت!فرماندهگفت:»بهترهبریاصفهان؛معطلنکن...«
منراهافتادمونمیدانستمچهروزهایسختیدرپیشدارم...

بهاصفهانرسیدموبهسمتخانهحرکتکردم،وقتیبهمحلهمانرسیدم،
پاهایمسستشــد.دیگرتوانحرکتنداشتم.خانهاینبود.همهچیزفرو
ریختهوویرانبود؛خانهماباخاکیکســانشدهبود.همسایههاتامنرا

دیدند،شیونسردادندومنمبهوتماندهبودم.
قبلازآن،درمیانهراهگمانکردمپدرتصادفکردهکهمنرابهمرخصی
فرســتادهاند،تصورنمیکردمکهخانهبمبارانشدهوتمامخانوادهشهید
شدهاند.پدرم،برادر۵سالهومادرمدیگرنبودند.موقعبمباران،حسنخانه
نبودهاســت.خواهرمهمکهدرخانهخودشبود.عراق،مراکزانتقالنفت
رابمبارانکردهبود؛بهمردمهمرحمنکرد.درهمینحین،خواهرمازراه

رسیدومنفقطفریادهاوزجههایشرامیشنیدمودیگرهیچ...
باالخرهدورهسربازیمنهمتمامشد؛منوبرادرمجاییبرایزندگیکردن

نداشتیم؛هیچکسدلشبهحالمانسوخت...
حاالبعدازسالهادربارهپدرمبایدچهبگویم؟اینکههیچکسدوبچهیتیم
اوراندید؛مانهخانهایداشتیمونهمنبعدرآمدیبرایادامهزندگی...در
فقربزرگشــدیموپدرمابهآرزویشنرسد؛بمبارانآرزوهایپدرمومن

وبرادرمراباهمویرانکرد.
مــاهمبعدازپدرمردیــم...بمبارانتمامخانوادهرادرخاکفراموشــی
مدفونکرد.نهبنیادونهشرکت،هیچکدامبعدازشهادتپدرماراندیدند!

انگارازاولوجودنداشتیم...
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محرمبرایپدرخیلیمهمبود.نبضاوبهعشقامامحسین)ع(میزد.همه
عشقاشفرارســیدنمحرموعزاداریبرايامامحسین)ع(بود.بنابراین،
ازســال13۴8،زمانیکهجوحاکمبرجامعهپرازستیزهجوییبابرپایي
مراســممذهبيبود،هیئتعزاداریامامحســین)ع(راتاسیسنمودودر
ایاممحرممراســمنوحهخوانیودستهسینهزنیبرپاميکرد.پسازمدتي
اینتشکیالتراگسترشدادوبابهبودوضعیتمالیبههیئتزنجیرزنی
سیدالشــهدا)ع(تبدیلکردودرسال13۵2،هیئتزنجیرزنیراتاسیس
نمودوجزمدیریت،مداحياهلبیت)ع(راهمدراینهیئتانجامميداد.
درطولســالباعشقوارادتخاصیدرپیفراهمکردنمقدماتمراسم
بود؛ازتهیهطبلوســنجودوختلباسزنجیرزنانتاساختندستهچرم

زنجیرهاکهتوسطويانجاممیگرفت.
هرگاهدربیناقواموآشــنایانودوستانکســيبهفیضشهادتنائل
میشــد،پدرمازنفراتاولبرپاییمراسمشــهیدبود؛نوحهمیسرودو
مراســمرابرپامیکرد.بارهاوبارهاپبشآمدهبودکهازفرطخســتگی
چشــمانشملتهبوخستهمیشد،امااستراحتوخوابرابرخودحرام

شهید.علي.میرزا.جعفرزاده
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میدانستوازشرکتدراینگونهمجالسکوتاهینميکرد.
درخردادســال136۴،بهروز،برادرمدرکردســتانبهشــهادترسید؛
درستدرهمانماهقراربودمراسمعروسیاوبرگزارشود.همهمالباس

نوتهیهکردهبودیم...
باشــنیدنخبرشهادتبهروز،باتمامشهامتواستواریمراسمفرزندش
رابرپاداشــتوبابهترینلباسخوددرمراسمحضوریافتومدحامام
حســین)ع(گفتودرمصائبواقعهکربالنوحهسرایيکرد.منميدیدم
کهدرخفامیگریســت،اماهرگزجلوچشــمدیگرانقامتخودراخم
نکردوبهایننکتهتاکیدداشتکههرگزنبایددربرابردشمناناسالمو

انقالبضعفنشانداد.
آیاپدرمميدانســتکهدرفاصلهايکوتاهوکمترازیکســالونیمبا

بهروزهمراهميشود؟
دراینفاصله،موهایشسفیدشد،درحالیکه۵2سالبیشترنداشت!

او،بهشهادترسیدنوحتيمدفنخودرادرخوابدیدهبود!جایيکه
اکنونآرامگاهاوست...

وقتيپدربهشهادترسید،کسانیدرمراسمشرکتميکردندکهماقبال
آنهــاراندیدهبودیم؛خودشــانرامعرفیمیکردندوباآهواندوهفراوان
اظهارمیداشتندکهشهیدبهدیدنآنهامیرفتهوازکمکمالیبهآنان

مضایقهنمیکردهاست؛وماازاینموضوعباخبرنبودیم.
پدرویژگیهایارزشــمندیداشــت.دلســوزومهرورزمردمبود.برای
دیگرانازجانودلفرصتمیگذاشتواحترامویژهايبراياقوامقائل
بود؛مالطفتومهربانیاوآنقدرزیادبودکهبهتماماقوامبیبضاعتدر
هرجاییکهبودندســرمیزدوحتیدرمواقعیکهبیماربودندآنهارابا
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اتومبیــلخودجهتمداوابهتهرانمیبــردوتاپیگیریونتیجهقطعی
رهایشاننمیکرد.

خیلیجالببود،هرکسبرایعروســیوعزاماشینالزمداشت،پدرم
قبلازهمهپیشقدممیشدوبستهبهنوعمراسم،ماشینخودشراغرق

درگلميکردویامحیاياستفادهدرمراسمختموعزاميشد.
البته،اقوامهــمبرايپدرماحترامقائلبودند؛کالموخواســتهاوبراي
یاريرســاندنفامیلبهیکدیگرحتماعمليميشــدوبــهقوليازوي

حرفشنويداشتند...
توانمدیریتيپدرمفقطدرخانوادهواقوامخالصهنميشــد؛درقبلاز
انقالب،اونمایندهکارگرانسهاستانخوزستان،لرستانومرکزيبود.

ازموقعیکهجنگتحمیليشــروعشد،بارهادرخواستاعزامبهجبهه
رابهشــرکتارائهداد،امابهعلتکمبــودنیرودرخطوطلولهخرمآباد،
بادرخواســتاوموافقتنمیشــد،تااینکهمدتهابعددرخواستاورا
پذیرفتند.جالباینجابودکهکســبایــنموافقتباپذیرشنامپدردر
قرعهکشــیفیشثبتنامحجتمتعهمزمانشــد.اوازایناتفاقخیلی

خوشحالبود،اما...
یکماهقبلازاعزامبهمکهبهشهادترسید.درایاممراسمحجبالباس
احرامبهخوابیکیازاقوامآمدهوگفتهبود:»منزندهام!درحجهستم

وحاجیشدهام...«
چندهفتهقبلازشهادتاو،باهمبهمرکزشهررفتیم؛یکبارههواپیماهای
عراقی،شــهرازنارابمبارانکردند.مردمســعیداشتندفرارکنند؛همه
ماشینهابهسمتخروجيشهرراندهمیشدند.درمیانهاینشلوغیها،
فقیرينابینارادیدیمکهلباسبســیارکهنهایبهتنداشــت!بندهخدا
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حیرانشــدهبود؛بههرطرفمیرفت،بهدرودیــوارميخورد!پدرمبا
دیدناینصحنهازماشــینپیادهشــدواوراباهرسختيکهبودسوار

ماشینکردوگفت:»پدرجان!بروباال...«
اورارویپایمنانداخت.منهمچیزينگفتم.تومسیریکهمیرفتیم،
افراددیگريراهمســوارکردوبهخارجازشهررساند.وقتیمردمپیاده
شــدند،بهمنروکردوگفت:»پسرم!ناراحتشدیکهاونبندهخدارو

رویپاتانداختم؟«
گفتم:»نه!«

گفــت:»دیديکهچقــدرحیرونوســرگردونبود؟مــابایدکمکش
میکردیم...«

پدرمدرآخرینروززندگیاش،قبلازرفتنبهشرکت،بهمحلکاریکی
ازعموهایمویکیازاقوامسرکشــیکردکهالبتهموفقنشدهبودآنهارا
ببیند؛اوچندروزپیش،حقیقتشهادتوحتيمدفنخودرادرخواب

دیدهبودواینموضوعرابهمادرموعمویمگفتهبود.
درهمانآخرینروز،شهیديراآوردهبودندوهمهمادرمراسماوشرکت
کردیم.مراســمکهتمامشــد،ازدورپدررادیدمکهمحسنپنجساله،
کوچکترینبرادرمرابهکناریبردوبااوزمزمهايکرد.حرفهایشانکه
تمامشــد،سوارتویوتایکارینوشدودرحالیکهمحسنگریهمیکرد،

بابارفتوچشمهايخیسمحسنکوچکبدرقهراهاوشد...
بعدهاازمحســندربارهاینموضوعپرسیدم.بابابهاوسفارشکردهبود
که:»پسرم!وقتيمننیستم،ازمادرتوخواهروبرادرهاتحرفشنوی

کن...«
روزشــهادتپدرم،محسنبهپشــتبامرفتهبودوزارزارگریهميکرد.
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منهمبااليبامرفتموداشــتمبهاونهیبمــیزدمکه»چرابیخودی
گریهمیکنی؟«کهیکدفعهصدایبمبارانبهگوشرسیدودودغلیظی
ازســمتمرکزانتقالنفتبههوارفت.سریعخودمرابهمرکزرساندم.
دیگرنميشدبیشتراز10مترجلوتررفت.بههرزحمتیبودحصاريکه

سربازهادورمرکزانتقالنفتبستهبودندراشکستموجلورفتم.
گفتم:»آقابذاربرمجلو،بابام...بابام...«

آتشنشانهاسریعآتشراخاموشکردندووقتیبرگشتند،دیدمماشین
مچالهشــدهايرابیرونمیآورند...اینهمانماشینتویوتاکارینویپدر

بود.»ایوای...پسبابا...«
فیشمکهوکتابچهدعايکمیلاوبهخونآغشــتهشدهبود.میگفتند:
»بهقلبرانندهترکشخوردهوباضربهایکهبهســرشواردشده،سراو

ازبدنجداشده...«
دنیادرنظرمتیرهوتارشد...

السالمعلیکیااباعبداهللالحسین)ع(
خداحافظایپدرشهیدم...
ایشهیدسرازتنجدا...

ايرهرويحسین)ع(شهید...
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سال13۴9باسیدجعفرازدواجکردم.آنزمان،من16سالهواو26ساله
بود.پدربزرگمدرروستایســاروقازتوابعشهرفراهان)استانمرکزي(
زندگیمیکرد.تابســتانهابرایگردشبهآنجامیرفتیمسیدجعفرهم
درســاروقزندگیمیکرد.آنجاخانوادههايماهمدیگررادیدند؛مراسم
خواســتگاریصورتگرفتومنعروسخانوادهدرخشــانشدم.سالي
کهازدواجکردیم،ســیددرحراســتارتشکارمیکــردودرخانههای
ســازمانیاهوازساکنشدیم.چندســالیرادراهوازبهسربردیم.بعداز
انقالب،ســیددرشرکتنفتاستخدامشــد.او،مسئولحراستمراکز
انتقالنفتتنگفنیوپلباباحســینوسرپرســتآتشنشانیبود،اما
مندرتهرانزندگیمیکردموســیددرمرکزانتقالنفتکوهدشتدر

نزدیکیروستایچناربود.بعدازمدتیماهمبهروستايچناررفتیم.
خداوندسهفرزندبهماعطاکرد؛دوپسربهنامهایمصطفیومرتضیو
یکدختربهناممنصورهســادات.اونسبتبهبچههابسیارمحبتداشت.
وقتیدخترمبهدنیاآمد،سیدبسیارخوشحالشدوبرایتمامپرستارها
گلوشــیرینیخرید.میگفت:»دخترنعمته!هیچخونهایازایننعمت

شهید.سید.جعفر.درخشان
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بیبهرهنباشه.«
وقتیپرستارهاازاینهمهمهربانیاوتعجبمیکردند،میگفت:»دختر

فرشتهایازآسمونه!بایدقدراینفرشتهروبدونی...«
منصورهرابســیاردوســتداشــت؛دیگرانازاینهمهعشقپدریبه

دخترشتعجبمیکردند.
ما1۵ســالباهمزندگیکردیم؛عشــقومحبتماننسبتبهیکدیگر
زبانزدهمهفامیلودوســتانبود.وقتیحقــوقمیگرفت،قبلازاینکه
بهخانهبیایدبرايروســتایيهاياطرافکوهدشت،موادغذاییمیخرد.

میگفت:»نگوییدمناینهاروفرستادم!«
حتینگهبانهایحراســتراازمیانروستایيهاانتخابکرد؛معتقدبود
که:»اینهاحقآبوگلدارن؛بهاینخاکتعلقبیشــتریدارنوبهتر

ميتوننازآنجانگهداريکنن...«
همیشهدســتگیرمســتمندانبود.البته،ماازایننوعاخالقورفتاراو

بعدهامطلعشدیم.
شبقبلازبمبارانتنگفني،کنارهمنشستهبودیم.سیدبرايمنازآن

منطقهصحبتکرد.میگفت:»خدانکنهتنگفنيبمبارونبشه!«
گفتم:»خدانکنه.چرانگراني؟«

گفــت:»تنگفنیمنطقهحساســیه؛تلمبهخونهمــادره؛ولیچیزيکه
مهمترهاینهکهخانوادههایزیــادیاونجازندگیمیکنن،اگهتنگفني
بمبارونبشه،فاجعهبهبارمیآد.چهبالیيسرخانوادههاوبچههامیآد؟«
صبحزودازخواببیدارشد.بعدازنماز،باهمصبحانهخوردیم.مصطفی
اولراهنماییبودوبهمدرسهاســتعدادهایدرخشانمیرفت.منصوره
دانشآموزپنجمابتداییومرتضیدوســالهبود.موقعرفتنبهســرکار
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گفت:»خانم!ناهاردرســتکن؛ميرمسرکشیوبرمیگردمتاهمگيبا
همناهاربخوریم!«

ساعت11صبحتنگفنیبمبارانشد.وقتیازمسیرپلباباحسینعبور
کرد،همکارانشاورادیدهبودند؛آنهابعدهاتعریفکردندکه:»ســیدبا
چنانسرعتیرفتکهمسیریکساعتهرودر۴۵دقیقهطیکرد!خیلی

سرعتداشت...«
وقتیبهمرکزانتقالنفترسیدباهمکارانشآتشرامهارکردند.مهندس

رضوي،رئیسمرکزبهسیدگفت:»برگرد.«
سیدجعفرهمپاسخداد:»نه!اینجاپرازدودشده؛خطرناکه؛بهترهآتش
روکاملمهارکنیمونگرانینداشــتهباشــیم.خانوادههایزیادیاینجا

زندگیمیکنن...«
سپس،درساعت16بعدازظهر،هواپیماهايعراقيدوبارهمرکزرابمباران
کردند.گویاســیدوشهیدقلندري-کهآتشنشانهمراهاوبود-صداي
آژیرخطررانميشــنوندوهردودرلهیبشــعلههايآتشبهشهادت

ميرسند.
وقتــیخبربمبارانراشــنیدم،بانگراني،مدامبامرکــزتماسگرفتم.
همکاراناومیگفتند:»حالســیدخوبه؛فقطدچارسوختگیشدهوبه

بیمارستانمنتقلشده...«
خیلینگرانســیدبودم.درهمیناحوال،دوستمبهخانهماآمدوشب
راکنارمنماند.غافلازاینکهدرخانهکناری،همســایههامراسمعزای
همســرمراتداراکميدیدند.همانشب،سیدرادرخوابدیدمکهبه

منگفت:»شهینجان!مرتضیرانگهدار،منبایدبروم.«
گفتم:»کجا؟«
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گفت:»تلمبهخونه!«
گفتم:»بمان!«

گفت:»نه!بچههایزیادیمثلمرتضیاونجازندگیمیکنن؛نگراناونها
هستم؛بایدبروم...«

ازخواببیدارشدمبهدوستمگفتم:»سیدشهیدشده،امابهمانمیگن!«
ساعتچهارصبح،پدرموخواهروبرادرمبهخانهماآمدند.همگيلباس
مشکیبهتنداشتند؛آنوقتمتوجهشدمکهچهاتفاقيافتادهاست...

روزتشــییعوخاکسپاری،مادرســیدبابیتابیگفت:»بذارینپسرمرو
ببینم...«

اماهیچکسنگذاشــتماچهرهســیدراببینیم!بهمنهمگفتند:»نرو!
همکارانسیدهستند،خوبیتنداره...«

منهمگفتم:»مگهمیشــهعزیزمرونبینم؟بایدبااوخداحافظیکنم؛
اینآخریندیدارماست...«

روزهاســپریمیشــدوبيتابيمنازاینکهســیدراندیدهبودمبیشتر
میشــد؛باالخرهبهمنگفتندکهپیکرســیددرآتشســوزيناشياز
بمبارانکامالســوختهوازبینرفتــهوهیچچیزيجزیکپاازبدناو
بهجاينماندهاســتوماهمانرابهخاکسپردیم.وقتيازاینموضوع
مطلعشدم،باخودمگفتم:»خدایا!ازسیدمنفقطیکپابهجاماند؟«
اوهمهوجودشرافدايخانوادههايتنگفنيوهمکارانشکرد؛کساني

کههمیشهنگرانسالمتيشانبود...
نگرانيهايسیدعزیزمتمامشدوبهآرامشابديرسید...
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بهرامدرســال1329متولدشــد.اوپســربزرگخانوادهبود.خانواده
پرجمعیتماپنجفرزندپسروچهارفرزنددخترداشت.

1۴ساليازازدواجبهراممیگذشتکهجنگشروعشد.آنزمان،بنفشه
وبیتا،دخترانبهراموبرادرزادههایعزیزمنششسالهودوسالهبودند.
همهفامیلبهبهراماحتراممیگذاشتند.بهرامبهنوعیبزرگفامیلبود.
صلهرحــمبهجاميآرودوباهدایایيبهدیــدنخواهرهایيميرفتکه
ازدواجکــردهبودند.آنقدرمهربانومحترمبــودکههمهاوراباعنوان
»داداش«خطــابمیکردند؛بهجزبرايمــابرادرهاوخواهرها،اوبراي

پسرعموها،عموهاوحتیبرايپدرمهمبرادربود.
خالصــهاینکهبهراممحبوبهمهبود.عالقهمندبهخانواده،دارايروابط
اجتماعیقويوارتقايشرایطدیگراندرتمامزمینههاوبهبهتریننحو
برایبهراممهمبود؛دوستداشتکههمهدرسبخوانندومدارجعلمی
باالداشتهباشند.برایهمینبودکهوقتیخانوادهبهخاطربیماریمادر
مجبورشــدازآبادانبهازنابازگردد،ازپدرخواستکهمنکناراوبمانم
وادامهتحصیلدهم.گفت:»بابا!ازناشهرکوچکیه؛آبادانشهرپیشرفته،

شهید.بهرام.ساکی
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اجازهبدیدکهشهراماینجابمونهوادامهتحصیلبده؛خیلیبراشبهتره؛
پیشرفتمیکنه...«

درتماممدتیکهمندرآبادانبودم،پدربرایمنپولمیفرســتاد،ولی
بهــراممخارجمنراتامینمیکردومنپــولپدرراپساندازمیکردم.
بهراممیگفت:»نبایدمثلآبراکدباشــی؛همیشهتالشکنکهمفید
باشی.سرمایهگذاریازطریقتحصیلودانشاندوزیبرایخودتآرامش

بهدنبالمیاره...«
بهرامدیپلمعلومتجربیداشتوبهرهبردارشرکتنفتبود.میزانانتقال
فرآوردهراکنترلمیکرد.اوبعدازاســتخدامدرشــرکت،ادامهتحصیل

داد؛همیشهمیگفت:»منازمدیرانشرکتنفتميشم.«
بــااینکهدرزمینــهنجاریومنبتکاریآموزشندیــدهبود؛امااینکار
رابهخوبیانجاممیداد.معموالروزهايپنجشــنبهوجمعهمیکردواز
آنلــذتمیبرد.تمامکارهایچوبــياوتزیینيودکوریبود.کمدهای

خانهاشراشخصاساخت.
اواهلگردشومســافرتبود.آنزمان،آبادانازقطبهايگردشگري
بهشــمارميآمد.ابتداماشــینهیلمنوبعدگاالنتخرید؛ماراباآن،
گردشمیبردوخوراکیهایيمثلآبنباتنعنایی،،پاســتیلوتنقالتي
)Stor(ازاینقبیلرابرایماازفروشگاهشرکتنفت-کهبهآناستور

ميگفتند-ميخرید.
درآســتانهجنگ،یعنيازاردیبهشتوخردادسال13۵9،هواپیماهای
عراقیبرســرآبادانپروازمیکردند.مــردمدراضطرابونگرانيبودند.
ســپاهدرحالشــکلگیريبودودراوایلشهریورفراخوانعضویتداد.
برادرمبهرامکهدورانسربازیاشرادرتوپخانهارتشگذراندهوآموزش
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نظامیدیدهبود،ثبتنامکردوعضوگروهمردميسپاهشد.
جنگتازهشــروعشــدهبودوهنوزمردممناطقمرکزيکشورجنگرا
احســاسنميکردند.کسیشهادترانمیشــناخت.مندرسال13۵9
برايشــرکتدرآزمونرشتهالهیاتبهتهرانآمدم.دراینآزمونقبول
شدم.انقالبفرهنگینشدهبودوسهروزيازجنگميگذشت.مانگران

بهراموخانوادهاشبودیم.
او،همســرشودخترانآنها،بنفشهوبیتادرآبادانبودند.هیچکسفکر

نمیکردکهجنگهشتسالبهطولبینجامد.
بمبارانآبادانخسارتزیادیبهبارآورد.بیمارستانآباداندرکنارشط
قرارداشتوبهعراقبسیارنزدیکبود؛مدامبمبارانمیشد.بهرامهنگام
کمکرسانیوانتقالمجروحانبهبیمارستانمورداصابتترکشخمپاره

قرارگرفتوبهشهادترسید.
یکیازدوســتانبهمن،برادردیگرمکهدرسپاهخدمتميکرد،بهرامرا
غرقخونمقابلبیمارســتانشرکتنفتدرحینکمکرسانيمییابد.
کارتشناســاییاوراجیبشبیرونميآوردکهبررويآننوشــتهشده

بود:بهرامساکی.
دراینموقع،برادرشــهیدمرادرگلزارشــهدايآبادانهمجوارشهداي
ســینمارکسآبادانبهخاکســپردند.خانوادهمانیــزدرازناهمانند
شهرهايمختلفایرانازخانوادههاوعزیزانشاندرآبادانخبرنداشتند.
دوســتبهمنکهبعدازشــهادتبرادرمبااليسراورسیدهوبهرامرابه

خاکسپردهبود،بهبهمنمیگوید:»بهرامساکیمیشناسی؟«
بهمنميگوید:»بله!برادرمه!«

اوهمموضوعشــهادتبرادرمراتعریفميکنــدوبهمنکهدیگرتاب
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ایستادننداشت،برزمینمینشیند.
بهرام،اولینشــهیدخانوادهودرواقع،اولینشهیدازنابود.امادرگلزار

شهدايآبادانبهخاکسپردهشد.
آبــادانتامدتیدرمحاصرهبودومانگرانخانوادهبرادرمبودیم.پدرمبا
هرســختیبودخودرابهآبادانرساندکهخانوادهبهرامرابهازنابیاورد.
اسبابواثاثیهآنهاراازآبادانبالنجبهماهشهربردوازآنجابههرسختی

کهبودبهازنارسیدند.
مادرمبعدازشــهادتبهرامخیلیسختیکشید.بیماريقلبيداشت.او
بادیدنکودکاندووشــشسالهبهرامبیشــتربیتابیمیکرد.همیشه
باناراحتيوبغضمیگفت:»بهرامبزرگشــدندخترانشروندید.جوان

من30سالهبود...«
ازآنطرف،هنوزچهلمبهرامنشــدهبودکهبرادرمبهمنهماســیرشد.
مادرمدیگرتابوتحملنداشت.درهرشرایطیبرايدیدنمزاربهرامبه

آبادانمیرفتیم؛فقطمزاربهرامبرايمادرمآرامبخشبود.
باشــروعحصرآبادان،مادرمبيتابشد.نمیتوانستیمبرسرمزاربهرام
برویم.اماحصرکهشکستهشــد،خبرشهادتپدرمآمد.مادربیقراری
میکرد.عزیزیراازدســتدادهبود،عزیزیرادراســارتداشتوحاال

شهادتپدرم...
بعدازشــهادتبهرامهمــهخانوادهنگرانمادرمبودیــم،غافلازاینکه
پدرمان،نهتنهاپســرکهدرواقع،برادريراازدستدادهبود.پدرمدیگر
آنخلقیاتســابقرانداشــت؛مبهوتبودوماتنگاهمیکرد.همهاین
رافهمیــدهبودندومابهقدریبهفکــرمادربودیمکهوقتیموهایپدر
یکبارهســفیدشد،تازهفهمیدیمکهاوچهداغیدردلداردوچهرنجی
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کشیدهوسکوتکردهاست.
اوهممثلمادرم،شــهادتبهرامرابهسختيباورکرد.چندوقتبعداز

شهادتبهرامگفت:»منپسرازدستندادم!برادرازدستدادم...«
بهرام،پشتوانهوستونپدربود.اوبرايهمهماعزیزودوستداشتنيبود.
وقتیازآبادانبهازنامیآمد،همهمثلپروانهبهدوراوجمعميشــدند؛

بهدیدنفامیلمیرفتودوستداشتباهمباشیم.
بهرامخیليزودازمیانمارفت.بهمنباگذشت17روزازشهادتبهرام

اسیرشدوسالهابعدناماورابهعنوانمفقوداالثراعالمکردند.
اینمصائببرايپدرومادرمبســیارسختبود.پدرم،دنیایبدونبهرام

راتابنیاوردوبهاوپیوست.مادرهمداغداردوفرزندوهمسرشبود.
همهماداغداربرادریهستیمکههیچکسوهیچچیزنبودناوراجبران

نميکند...
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پدرمن،فرزنددومخانوداهايمذهبيبودکهازنظراقتصاديمتوسطالحال
بود.اواززمانيکهنانآورشــد،همهاعضايخانوادهاعمازخواهروبرادر

راموردحمایتقرارداد.
پدرمبسیارمهربانبودوروابطاجتماعيحسنهايباهمکارانوهمسایگان
داشت.همکارانشهمیشــهبهخاطرمهربانيومحبتهایشبهخوبياز
پدرمیادميکردند.ربطهاشبافامیلهمبســیارصمیميبودودراولین
فرصتبهآنهاسرکشــيميکرد؛حتيآنهایيکــهدرتهرانبودند.یادم
هســت،زمانيکهمابچهبودیمومردمبهندرتماشــینداشتند،برادر
شوهرعمهامبههمراهپسرعمهام)برادرزادهاش(درجادهاصفهانتصادف
کردند.قبلازاینکهشوهرعمهامبااليسرآنهابرسد،پدرمنزدآنهارسید
وکمکشانکرد.همیشهشوهرعمهامدربارهاینموضوعميگفت:»منتا
ابدممنونپدرتهستموهیچوقتمحبتشروفراموشنميکنم.بااینکه
ماشیننداشتزودترازمنبااليبرادروپسرمرسیدوبهاونهاکمککرد

ونجاتشونداد.«
حدودســال13۵6بهعلتناراحتيقلبيمادرم،بانظرپزشــک،پدرم

شهید.غالمحسین.ساکی
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درخواستانتقالدادوازمرکزانتقالنفتآبادانبهمرکزانتقالنفتازنا
منتقلگردید،امابهراموبهمنومن)شهرام(درآبادانماندیم.

پدرمدرآســتانهپیروزيانقــالبهمچونهمهمــردم،درتظاهراتو
راهپیمایيهايانقالبيعلیهرژیمپهلويشرکتميکرد.درهمانزمان،
برادرمبهمننیزبافرمــانامامخمیني)ره(ازپادگانمحلخدمتخود

فرارکرد.
بعدازانقالب،پدرممشــوقشرکتفرزندانشدرجهادسازندگيدرامر

درومحصولوکمکبهکشاورزانطبقفرمانامام)ره(بود.
بردارمبهمنباشنیدنزمزمههايجنگبهعضویتسپاهپاسدارانآبادان
درآمد.باشــروعجنگوحملهعراقبهخرمشــهروسپس،آبادان-که
محلســکونتبرادرانمبهراموبهمنوخانوادهایشــانبود،پدرومادرو
فامیلرااضطرابودلهرهونگرانيفراگرفت؛ازاحوالآنهابيخبربودیم.
در13۵9/7/3،بردارمبهرامدرحینکمکرسانيبهمجروحاندرمقابل
بیمارســتانشــرکتنفتآبادانبراثراصابتترکشخمپارهبهشهادت
رســید.اعضايســپاهآبادانکهبااليسربردارمرسیدهبودند،بهعلتو
آشفتگيناشيازشــروعجنگ،برادرمبهرامراغریبانهدرگلزارشهداي
آبادانبهخاکســپردند.آنهاکارتشناسایيبهرامرادیدهبودندوبااین
ســوالازبهمنکه»بهرامساکيراميشناســي؟«خبرشهادتونحوه

خاکسپاريبرادرمرابهبهمناطالعدادند.
پدرمکهپیگیرخبرسالمتبرادارنموخانوادههایشانبود،ظاهراازطریق
همکارانشدرمرکزانتقالنفتآبادانازشــهادتبهرامباخبرشــد.اوبا
دشواریبســیاربهآبادانرفت،همسروفرزندانبهرامرابهازناآورد.من
نیزبههمراهخواهربزرگمباسختیازتهرانبهازنارفتیم؛شروعجنگو
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آســیبدیدنپاالیشگاهآبادانوکمبودبنزینمسافرتورفتنازشهری
بهشهردیگرمشکلشدهبود.

بهمنپسازمراسمختموشبهفتبرادرمگفت:»بهآبادانبرميگردم...«
هرچهاصرارکردیمکهنرود،قبولنکردوگفت:»دشــمنحملهکردهو

بایدجلوپیشرويدشمنرابگیریم...«
هنوز17روزازشــهادتبهرامنگذشتهبودکهبهمناسیرشد.فقط۴0
روزازازدواجشميگذشــت.حاالدیگرنگاهمــافقطبهمادربود...قلب
بیماروداغيدیگر...اماپدرحالوهوایدیگریداشــت؛بعدازاســارت
بهمن،رفتارپدربسیارمتفاوتشد؛دیگرنميشدآنپدرشادابسابقرا

دروجودشجستجوکرد؛همیشهدرفکربود...
اوایلجنگبود؛ســتادجنگدرسپاهازناتشکیلنشدهبودوجبهههابه
نیروومهماتوامکاناتينیازداشــت؛پشتیبانیازجبهههاکارمردمبود؛
پدرم،کانونیراهاندازیکردوخانهماستادپشتیبانيشد؛ستادجنگازنا
بهمدت۴سالدرخانهمامستقربود؛پایگاهیبرایجمعآوریکمکهاي
مردميبرایجبههها.حالوهوایپدردگرگونشــدهبودواینراهمه

میدانستند،اماهیچکسازدرونمادرمخبرنداشت.
حالوهوايآنروزهايخانهمارابایدازخواهرمشنیدکهتعریفميکرد:
»مربادرســتمیکردیم؛لباسگرمبرایرزمندگانمیبافتیموخالصه
همهآنچهراکهدرجبههنیازبودباکمکهمشــهریانجمعمیکردیم.
پدرهمباخانوادهشــهداهمدردیمیکرد،پیگیرحلمشــکالتآنهاو
سنگصبورشانبود...درواقع،پدرمرابطخانوادهشهداوبنیادشهیدبود.
اوکمکهایمردمیراجمعمیکردوبادوچرخهدرسطحشهرمیگشت

وبرایکمکرسانیوفرستادننیروبرایجبههاطالعرسانیمیکرد.
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اماهمگينگرانقلبمادربودیم.
دلماداغوچشــمهایمانتربود؛اولینشــهیدشهرازخانوادهمابودو

بهتازگيبهمن،دومینبرادرمنیزاسیرشدهبود.
پدرمبعدازشــهادتبهرامواسارتبهمن،طاقتماندننداشتومادرم
طاقتدوریازعزیزانشرا...شبهاآشفتهازخواببیدارمیشدومیگفت:

»بهمندرزده!بیروندره!منصداشرومیشنوم...«
مادرمازنبودبهمنصدمهشدیدیدید؛اسیرياواثرسنگینیدرخانواده
داشــت.البتهاسارتاورســمااعالمنشدهبودوبعدازگذشتیکسال،
یکيازهمرزمانش-کهزماناســارتباهمبودند-دررادیوعراقاسارت
اورااعالمکردومادرمهرموقعدلتنگبردارمبهرامميشــدبرســنگ
یادبودشدرمزارشهدايازناگریهميکردوآرامميگرفت،وليهمیشه
چشمبهراهآمدنبهمنبودوبهدنبالالتیامدردخود،گمشدهاشرادر
کمکبهدیگرانميجســتفقرارابــهخانهميآوردوبهآنهالباسگرم
میدادوراهیشانمیکرد.حتیدربرگزاریجلساتختمقرآن،یکبار
بهجایدعوتازقاریانقرآنکهعمدتاازهمشــهریانبازاریبودند؛به
عمویمگفتکهازرفتگرهایشهرداریبراياینجلسهقرآندعوتکند.

وقتیهمهآمدند،گفت:»فاتحهايبفرستید...«
وقتيحمدوتوحیدخواندند،بــرايآنهاغذاآوردوبههرکداممقداري
برنجومرغدادکهبهخانههایشــانببرند.میگفــت:»قاريهايبازاري

قرآنمیخوننوبهاندازهکافیازمالدنیابینیازن...«
میدانراهآهننزدیکخانهمابودومردمباشــوروحالرزمندگانرااز
آنجــابدرقهمیکردند.بارهاوبارهادرکنــارقطارهایعازمبهجنوببه
بدرقهرزمندگانمیرفتیم.باتوجهبهاینکهشهرامنیزبهجبههرفتهبود.
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کســيازخانوادهنتوانستپدرمراازتصمیمرفتنبهجبههمنصرفکند
وحاالنوبتبدرقهپدروبرادرمعلیرسیدهبود...

درحالیکهنگرانمادربودیم،پدردرلحظهآخريکهميخواســتازما
جدابشود،گفت:»منبرمیگردمهمهچیسرجاشباشه؛تامنبگردم

درسهاتونروبخونین...«
همیشــهدرگوشهمهماصدايپدرنجواميکندکهمواظبرفتارمانبا

مردمباشیمومردمداريکنیم.
وقتيفامیلودوستوآشنامتوجهشدندکهپدرقصدرفتنبهجبههرا
داردبهاوگفتند:»مگردوشــهیدندادی؟خانمتهمکهناراحتيقلبي

داره!«
اوهمدرجوابگفت:»االندورهایهکههمهبایدبریم.اگهمناسیربشم

یاشهید،درهرصورتپیشیکیازپسرهاممیرم!«
اینصحبتهايخواهرممرابهیاداتفاقاتســال1361انداخت؛زماني
کــهپدروبرادرمعلــیدرمنطقهفکه،درعملیــاتبیتالمقدسباهم
بودند.درواقع،من)شهرام(بهجبههرفتمکهپدرنرود،امااورفت.وقتی
ميخواستمازاهوازبهسوسنگردبروم،تلفنيبامادرمصحبتکردموبه

پدرهمگفتم:»شمابمونپیشمادر...«
گفت:»نه!توبرگردمواظبمادرتباش...«

گفتم:»شماهستی؛وجودشمابرایمنباارزشه...«
خالصههرکاریکردیمحریفشنشــدیموباالخــرهبهدلیلعرقیکه
داشــتباخواستهاوکنارآمدیمتاشایدآرامبگیردوچونبچههایسپاه
آشــنابودند،سفارشکردیمکهپدررابهخطمقدمنبرندودردژبانییا
تدارکاتباشد،آنهاهمقولدادهبودندکهایشانرادرهمانجانگهدارند،
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ولیهمرزمهــاياوگفتندکهپدرگفتهبود:»چــونحبیببنمظاهر،
اولینشهیدکربالبوده،منهممیخواماولینشهیدگردانباشم...«

دورانيکهعليوپدرهمرزمبودندرابهتراستاززبانخودعليتعریف
کنم.اوميگفت:»دورانیکهباپدرهمرزمبودمبهســفارششهرامقرار
بوددرقســمتپشــتیبانی،تدارکات،دژبانیوبههرحالپشــتجبهه
باشیم.وقتيدراهوازدستههارامشخصمیکردند،ازمنپرسیدند:»چه

قسمتیخدمتميکني؟«
منهمگفتم:»تفنگدارتکتیرانداز.«

اماپدرگفت:»علی!نه،نمیخواد!بنویستدارکات.«
منهمنوشــتمتدارکاتوبهپدرگفتم:»شهرامسفارشکردهکهبریم

تدارکات،یعنیبریمغذادرستکنیم!؟«
پدرهمدرجوابمگفت:»حاالبریمببینیمچيمیشه.«

بعدازرفتنپدر،منبرگشــتمونوشتم:»تفنگدار«.اماپدرمتوجهشدو
بهمنگفت:»منبهشماچیگفتم؟«

خجالتکشیدموگفتم:»هرچیشمابگید.«
بعدازمکثيکوتاهگفت:»چونتوتیراندازنوشــتی،منمتیراندازنوشتم،

چونتودوستداری،منهمتیراندازنوشتم.«
قبلازرفتنبهعملیاتبهمااعالمکردندکهوصیتنامهتانرابنویســید.
منداشــتمبراییکیازهمرزمهايخودموصیتنامهمینوشتمکهپدر
پیشماآمد؛نیمســاعتبهدنبالمنگشتهبودتامنراپیداکند.گفتم:

»بابا!چهکارداری؟«
گفت:»بیاوصیتنامهبنویس!«
گفتم:»شماکهسوادداری!«
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گفت:»نه!خطشماخوبه!«
هرچهگفت،منبرکاغذنوشــتم.پشتشرابرگرداندوگفت:»توهماز

خودتبنویس.«
گفتم:»منکهچیزیندارم!«

گفت:»بنویسکهبدوننباهمهستیم.«
بیشترینصحبتپدردروصیتنامهخطاببهبرادرمشهرامبود.

بامحاسنبلندوپوشیدنلباسهايسپاهخیلیخوشسیماشدهبود؛به
اومیگفتند:»حبیببنمظاهر«

درعملیــاتبیتالمقدس)61/2/10(درحینپیــشرویبراثراصابت
ترکشبهبدننازنینششهیدشد.

خبرشــهادتپدرراازهمرزمهایمشــنیدم؛یکیازآنهــادرحالیکه
میدوید،گفت:»بچهها!بچهها!آقایساکیشهیدشده...«

چندنفرگفتند:»شوخیمیکنی؟«
گفت:»نه!حبیببنمظاهرشهیدشده...«

منبهفکراینبودمکهخبردقیقشــهادتپدرمرابگیرم،برایهمین،
ســهروزدرمنطقهماندم.چونرانندهترکشخورد،منرانندهشــدمو
آذوقهمیرســاندمتااینکهدرپایگاهخبرتأییدشد؛تسویهحسابکردم

وبهازنابرگشتم.«
پــدرمفردیمتدیــنبودوازجوانیدرمســجدامامحســین)ع(-که
قدیمیترینمســجدازنااست-حضورفعالداشــت.بهآنمسجد،علم
عزاداریاباعبداهلل)ع(هدیهدادوزمانیکهدردورهپهلویکمترکســی
دستهعزاداریداشــت،اوهیئتبهپامیکردودستهعزاداریبهخیابان
میبرد.شــبهایماهمبارکرمضانبــاصدایصوتقرآنپدرازخواب
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بیدارمیشــدیمتابرایروزهداریآمادهشــویم.البتــه،هنوزهمدرماه
رمضانصداینجوایقرآناززبانپدربهگوشممیرسد.

حاالکهدیگراونیســت،برســجادهاونمازاولوقتمیخوانموبهیاد
حرفشمیافتمکهگفت:»اینسجادهروهدیهدادمکههمیشهنمازاول

وقتبخونی...«
همهمســافرتهایماخانوادگیبودوهــرفرصتیپیشمیآمدمارابه

تهرانمیبرد؛پارکوباغوحشو...
باوجوداینکهپدرماکارگربود،امانوعونحوهلباسپوشیدنمادرمیان

بچههایدیگر،شاخصبود؛اوبهرفاهخانوادهاهمیتمیداد.
پدرمبســیارمهربانوشوخطبعبود،تنبیهماهمباشوخیانجاممیشد؛
ماازخوبیهایاوحســابمیبردیم؛بسیارمقرراتیبودوماازنگاهپدر

میفهمیدیمکهبایدساکتباشیمیابازیکنیم.
منوخواهرهاوبرادرانمهیچوقتدرزندگیکمبودیاحساسنمیکردیم،
اماامروزحسرتنداشــتنپدریراداریمکههمیشهمحبتخودرانثار

خانوادهاشمیکرد.
پدرمهربانوباخدایم،یادتگرامیونامتجاودان...
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بهارسال13۵3باحسینازدواجکردم.او2۴سالهومن18سالهبودم.
درمحله»باغزندان«شــهرشــاهرودزندگیمیکردیم.همسایهدیواربه
دیواربودیم؛باخواهراودوســتصمیمیبودم.حسین،جوانيمهربانو
خوشتیپبود؛همهآنچهراکهميخواســتمهمسرآیندهامداشتهباشد،

دراوجمعبودوبهمنهمعالقهداشت؛همینبرایمنکافیبود.
خانوادههــايمــاهمدیگرراخوبمیشــناختند.روزیکــهمادراوبه
خواســتگاریمنآمد،مادرمدستشرارويچشمانشگذاشتوگفت:

»دخترمالشماست!ازبسکهشماخوبید...«
مادرم،حسینراخیلیدوستداشت،چونباخانوادهاورفتوآمدداشت
وبهخوبيآنهاراميشــناخت.مادرمهمیشهمیگفت:»یکیازآرزوهام

اینبودکهحسیندامادمنبشه!«
هردوخانوادهعالقهخاصیبهیکدیگرداشتند.

بههرصورتماازدواجکردیموخداوندسهفرزندبهماعطاکرد؛فاطمه،
مهدیورقیه.

حسیندرســال13۵۵بهاستخدامشرکتخطوطلولهومخابراتنفت

شهید.عبدالحسین.سربرزگر.اردکاني
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درآمد.آخرینســمتســازمانياو،مکانیکتعمیراتماشینآالتبود.
خیليبهماموریتميرفتومنازاینموضوعناراحتبودم.اومیگفت:

»وظیفهاست؛بایدبرموکارمروانجامبدم...«
صدایماشــینادارهکهمیآمد،قلبمنمثلقلبگنجشــکتندتند
میتپید.وقتيخداحافظیميکردوســاکشرابرميداشــت،منگریه
ميکردم.ناراحتميشدومیگفت:»مگهمیخوامبرموبرنگردم!شنبه

میرموسهشنبهبرمیگردم...«
درآنســالهادرهرخانهايتلفننبودوهنوزموبایلوجودنداشت؛من
بیشــتردرانتظاربهســرميبردموازاوبيخبربودم.وقتيازماموریت
برمیگشــت،کادومیآورد؛بهبچههااســباببازیوبــهمنهدیههاي

مختلفمیداد.
باشــروعجنگ،حســینهممثلهمهبزرگمرداناینســرزمینعازم
میداننبردشــد.اوبهکراتبهجبههرفت.مادرحسیننگراناوبود.به
منمیگفت:»اگهمنجایتوبودمبهحسینمیگفتمکهجبههبرایتو

گناهه؛نرو!بچهکوچیکداری؛اگهتوبهشبگینرو،نمیره...«
امامنوحســینازهمدیگرخاطرجمعبودیــم.اومتعهدبودومنهم
میگفتم:»حســینجان!بروتکلیفه؛مســئولیته؛بایدبری؛خداهمدر

مقابلمشکالتصبرمیده...«
بچههاکوچکبودند.حســینازدوریماخیلیاذیتمیشد،امادرعین

حالمیگفت:»بایدجبههبرم.«
وقتيبهاینصحبتهايحســینفکرميکنمبهنظرمميرسدکهبرای
هیچکدامازشهداراحتنبودکهاززنوفرزندانوخانوادههايخوددل
بردارند،اماچونمبارزهباباطلراتکلیفخودمیدانستند،اینجدایيو
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اذیتراباجانودلقبولکردند.
اوهمیشهبهمهدیمیگفت:»تومردمامانی!مردخانوادهای...«

هنوزنامههايحســینرانگهداشــتهام.ســهخطآخرنامههابهبچهها
اختصاصداشــت.مخصوصابرايمهديمينوشــت:»نمــازاولوقتو
احترامبهمادریادتوننره؛حتمابهماماناحترامبذار.آقامهدي،مواظب

آبجیهاتباش!مردمامانباش!«
دریکيازنامههابرايمننوشــت:»ساعت10شبه.زیرچادرنشستهام.
جــاتخیلیخالیه.اینجادارندعامیخونــن؛معنویتزیادهوجایتو
خیلیخالیه.انشاهللاوندنیاباخانمفاطمهزهرا)س(محشوربشی...«

ازجبههبرایمنکتاب»تفسیرســورهواقعه«وکتاب»ثواباالعمال«
رافرســتاد.نامهايرابااینکتابهافرستاد.درآننوشتهبود:»اینهارو
فرستادمکهشخصیتخودتروببینیکهچقدربهاینکتابهانزدیکي!
چیزهایکهتووجودتهست،همهرودراینکتابهاتوضیحداده.اینها
روبراتنگرفتمکهبخونیوعملکنی،فرســتادمکهبخونیوبدونیچه

چیزهایدروجودتهست...«
اینکتابهاونامه،آخرینهدیهاوبهمنبود.

خداراشــاکرمکهباوجودجواني،اهلرعایتبودموبرحجابورفتارم
دقتداشتم.

یادمهســتدرآخریناعزامبهجبهه،احساسدرونيامبهمنمیگفت
کهاینآخریندیدارماســت،برايهمینتالحظهخداحافظيفقطبهاو

نگاهميکردموازچهرهاشسیرنمیشدم.
صبحعزیمت،یکيازروزهايســردزمستان136۵بود.اجازهندادکهتا

جلوسپاههمراهياشکنیم.گفت:»هواسرده؛بچههاگناهدارن...«
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مهدی6سالهبود،باناراحتيازجدایيپدرشگفت:»بابا!اگهبری،دیگه
خونهراهتنمیدم.«

حسینبامهربانيدستيبرسرمهديکشیدوگفت:»نهباباجان!ميرم
کهراهکربالروبازکنمباهمبریمکربال...«

مهــدیهمچنانناراحتبودوبااخمگفــت:»بابا!ایندفعهدیگهراهت
نمیدم.«

حســینروکردبهمنوگفت:»بتولجان!خاطرمازشــماجمعاست؛
احتیاجنیســتســفارشکنم؛احترامبهپدرومــادرورعایتاصولرو

ميدوني...جانشماوجانبچهها...«
وبعدرفت...

1۴روزبعدازرفتنحســین،خبرشهادتاورابهمادادند.قبلازاینکه
مطلعشــوم،شهادتاورادرخوابدیدم.روزهایعجیبیبود.آنزمان،
هرروزرزمندهبهجبهههااعزامميشدوتقریباهرروزشهیدبهشاهرود
میآوردند.قبلازشــهادتحسینخوابدیدمکه۴1شهیدبهشهرما
آوردهاند.منوبرادرمبرايتشــیعشــهدابهسپاهرفتیم.۴0شهیدرابه
ســمتمیدانامــامروانهکردند؛یکيراازبقیهجداکردندوبهســمت
»باغزندان«فرستادند.منهمگریهکنانبهدنبالاینشهیدرفتم.برادرم
-کهدوســتوهمرزمحسینبود-مرادرآغوشگرفتوگفت:»آبجی!

چرااینقدربیقراریمیکنی؟«
گفتم:»نمیدونماینشهیدکیه؟«

درحالیکهگریهمیکردمازخواببیدارشــدم.بهخودمگفتم:»اینبار
کهشهیدبیارن،حسینهمشهیدشده!«

ماهرجبیاشعبانبود.روزهداشتم.مادروخالهحسینبهخانهماآمدند.
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عباس،برادرحســیندرســپاهبودوپیکرحسینراشناساییکردهبود.
بــرايهمین،مادروخالهاوبهخانهماآمدهبودند.ازیکی-دوروزقبل
حالــمدگرگونبود؛انگارمنتظرخبريبودم.برايآنهاچايآوردم.خاله
حسینگفت:»خالهجان!عباسگفتهیکسریبچههایرزمندهمجروح

روبهشاهرودآوردن،فکرکنمحسینهمبینمجروحهااست!«
گفتم:»خالهجان!حسینمجروحنیست.«

گفت:»چیهخالهجان؟«
گفتم:»حسینشهیدشده؛بهآرزوشرسید؛خودشگفت:»خداصبرت

میده.«خداهمصبرمیده..«
وبعدگریهکردیم...

بچههايماکوچکبودند؛فاطمه9ســال،مهدی6سالورقیه3سال
داشتندومنتنهاوبدوناوهمهاینسالهاراسپریکردم...

همهزندگیامراازحسینهدیهگرفتهام؛بهویژهبچههایيکهازاوبراي
منبهجايمانده؛بســیاردوستشــاندارموباتماموجودبهآنهاعشق

میورزم.



مت
 قا

بز
 س

رو
س

62

پدرمنورازی،پسرعموبودند.مادرسال13۵3ازدواجکردیم.پسرعموها
نشستندوباهمصحبتکردند؛بهتوافقرسیدندوبدوناینکهنظرمنرا
بپرســند،منعروسرازیشدم.تادوسالاولازدواجما،رازیسربازبود

واوراندیدم.
بعدازگذشتدوسال،جشنعروسیگرفتندکهالبته،چندانهمنمیشد
اســمجشنرویآنگذاشت؛یکیازاقوامفوتشدهبودوفقطمراسمی
برگزارشدکهمنورازیبتوانیمبهطوررسمیزندگیمشترکمانراآغاز
کنیــم.دراوججوانی،خریدلباسوخلعــتروزعقدوبعدازآن،خرید
حلقهوانگشتروگردنبندیزیبابالباسهایمحلیبسیارلذتبخشبود.
زمانیکهبارازيازدواجکردم،تاســطحســیکلتحصیلکردهبودودر
مرکزانتقالنفتتنگفنیشــیفتکاربود؛12روزدرمحلکارو۴روز

استراحتمیکرد.
ســال13۵۴،همزمانباتولددخترمانآذر،رازيهمرســمابهاستخدام
شرکتنفتدرآمدوخانواده3نفرهمابهخانههايسازمانيشرکتنقل

مکانکرد.

شهید.رازي.سیفی.بلمکی.
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هرگزخاطرهمهربانیهایرازیرافراموشنمیکنم؛اوعموییداشــتکه
فوتکردوچهاربچهازاوباقیماند.درلرستانرسماستکهچندنفربعد
ازسالگردمتوفیبههمسراومیگویندکهازدواجکند.امارازيبااینکار
مخالفبودوگفت:»نه!نمیخوامکســیبهزنعمویمنبگهبروازدواج
کن.بذاریدخودشبچههاشروبزرگکنه.همهکاراشروخودممیکنم؛
دکترميبرم.بچههاشدرسبخونن.هرکاریبرایبچههایخودمانجام

بدم،برایاینچهارتابچههمانجاممیدم.«
اولینحقوقاوباپرداختعیدیکارکنانهمزمانبود؛درکلمبلغ1۵هزار
توماندریافتکرد؛اینمبلغدرآنزمانخیلیقابلتوجهبود.مقداریاز
آنپولرابرداشتموبرایخریدبهخرمآبادرفتم؛لباسبرایآذرومهران،
شــیرینیعیدوکتریوقوریقشنگ،چمدانبزرگباچنددستلباس
همبرایبچههايعموهمهخریدآنروزمنبود.وقتیبهخانهبرگشــتم
هنوزمقــداریازپولماباقیماندهبود!بهرازیگفتم:»ببین!چقدراین

پولبرکتداره.منکلیخریدکردم،اماهنوزباقیداره!«
گفــت:»ایکاشبرایاونابیشــترخریــدمیکردی.مــادوبارهحقوق

میگیریم...«
گفتم:»خب!دوبارهخریدمیکنم.«

مــوادغذاییکهمیخریدبهمنمیگفت:»نصفــشکن.اندازهخودتو
بچههاروبرداروبقیهاشروبهمنبده.«

ميگفتم:»برایچیمیخوای؟«
ميگفت:»برايخانوادههایبیبضاعتميبرم.«

...چندســالیازازدواجماگذشتودیگرصاحبفرزندانیشدهبودیم.با
اینکهاسممنرودابهاست،وليرازيصدایمميکرد:»ثریا«.شبیبهمن
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گفت:»ثریا!بیابریمتهران!«
گفتــم:»تهران!تهرانبــهچهکارمه؟اینوقتشــبچتهخوابتهران
دیدي؟بخسب!بخسبکهبااینوضعمملکتتهرانرفتننميشه!بچهها

روچکارکنم؟«
باخونســردیجوابداد:»دایــیوزندایيروهمميبریم.همفالهوهم
تماشا.شماهمبریدکوچهبرلنخریدکنین،ماهمبهکارامونبرسیم.«

بــاتعجــبنگاهیبهاوکردموگفتم:»آخهشــماودایــي،تهرانچکار
دارین؟«باهمهمخالفتمن،اصراررازیبهنتیجهرسیدوباماشینپیکان
جوانانبهسمتتهرانحرکتکردیم.تاتهرانخاطراتقشنگیپیشآمد.
دقیقایادمنیست،امابهنظرمدرهتلینزدیکمیدانبهارستان)درخیابان
ســعدی(ماراســاکنکردند.ازصبح،مارادرهتلمیگذاشتندوغروب
برمیگشتند.باخودمفکرمیکردمکه:»خدایا!کجامیرن؟چهمیکنن؟«

زنداییهمبابیحوصلگیمیگفت:»اصالماروهیچجانمیبرن!«
شــبیداییامدرحالیکهیکلنگهکفشبهپاداشتبههتلبرگشت!با
نگرانیبهاوگفتم:»چیشــده؟کفشــتکو؟«گفت:»توسینمادعوامون
شــده!کفشمجامونده!«منهمباسادگیگفتم:»خیرنبینن!چراکفش

داییمروبرداشتن؟«
زنداییامکهشوهرشروخوبمیشناختوموضوعرافهمیدهبود،میان

حرفماآمدوگفت:»اینداییاتآخرنونشقطعمیشه!«
باحرفهایزنداییتازهمتوجهشــدمکهوقتــيرازیبيمقدمهگفت:
»بریــمتهران«،قصدشپخشکردناعالمیهبودهومنبیخبرازهمهجا،
حتــيفکرشراهمنميکردمکهاعالمیههــارادرقنداقبچهمانپنهان

کردهبود!
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درحینبحث،بهرازیگفتم:»میخوامبرمکوچهبرلن،یهکمبرایبچهها
خریدکنم.«

فردایآنروزآمادهشــدیمکهبرایخریدبیرونبریمکهدعوایداییو
زنداییشروعشدکه:»چراماروآوردین؟ماروساواکمیگیرهوزندانی

میشین...«
بهرازيگفتم:»بذاراینابرن،مابمونیم.«

اوقبولنکردودرجوابمنگفت:»همهباهماومدیم،باهمبرميگردیم.«
اینموضوعباعثشدکهشبانهراهبیفتیم.سرراهدراراکبهخانهپسردایی
مادرمرفتیم.بازهممعلومشدکهمنازروابطرازیبیاطالعبودهام؛این
فامیــلمادریمنهممثلشــوهرودایيامانقالبیبود.باهمســراودر
اینبارهصحبتکردم.گفت:»رازيوشــوهرمنخیليوقتهباهمارتباط

دارن؛برایهمنامهمینویسن...«
رازیازهرطریقدرفعالیتهایانقالبیشــرکتمیکردتااینکهانقالب

پیروزشد.هنوزمدتینگذشتهبودکهجنگشروعشد...
روزیکهشــهیدشد،شیفتکارنبود.آرامخوابیدهبودکهیکبارهصدای
مهیبانفجاربلندشــد؛دوبارهمرکزانتقــالنفترابمبارانکردند.ازجا
بلندشدوگفت:»اینهافکرمیکننمانميتونیمایرانروآبادکنیم؛فکر

میکننبااینبمبارونهامیتوننماروفلجکنن!«
نگاهــیبهمنکردوادامهداد:»غیرتــماجازهنميدهتنگهفنيتوآتیش
بســوزه...«بعدشانهبهشانههمکارش،شهیدعادلیبرایمهارآتشرفت
کهرفت...وهردوبادیگرهمکارانشانمثلشهیددرخشان،شهیدکوگاني

وشهیدقلندریدرلهیبشعلههایبردامنافتادهتنگفنیسوختند.
رازیسوختکهتنگفنیزندهوفعالباشد...کهایرانآبادبماند...
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خانوادهشمعونیهمچونهمهخانوادههایایرانی،تمایالتمذهبیداشت.
پدرخلف،حاجعباس،مردیمؤمنومقیدبهمســائلدینیبود؛دائماز
قرآنونهجالبالغــهومفاتیحالجنانصحبتمیکرد.درماههایمحرمو
صفر،لباسمشــکیمیپوشید؛عاشقامامحسین)ع(بودودرنهایتهم
درنجفاشــرففوتکرد؛اولینباریکههمراهباهمسرشبهزیارتامام
حســین)ع(رفت،بههمسرشگفت:»اگهمنتوکربالمردم،اجازهنداری

منروبهایرانبرگردونی!همینجادفنمکنین.«
گوییبهاوالهامشدهبودکهاینسفربیبازگشتاست!

قبــلازانقالب،حــاجعباسپایهاصلیتحصنهــاواعتصابهابود.اواز
شهادتخلفابرازرضایتمیکرد.هیچکساشکاوراندید!خوشحالبود

ازاینکهفرزندششهیدشدهوبهراهامامحسین)ع(رفتهاست.
خلفنیزهمچونپدرشبود؛درجریانانقالب،درهمهتظاهراتشرکت
میکرد.دســتخواهروبرادرهایخودرامیگرفتوبهخیابانامام)ره(
)خیابانغریبسابق(میبرد؛بیشترتظاهراتدراینخیاباناتفاقمیافتاد.
حاجعبــاس،اورا»بچهمؤمن«صدامیکرد!واقعاهممؤمنوباخدابود؛

شهید.خلف.شمعوني
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بچهمؤمنانقالبی...
درمساجدفعالیتسیاسیداشت.تااینکهجنگشدوبرایاعزامنیروبه

جبهه،فراخوانعمومیدادهشد.همهچیزرارهاکردورفت...
هیچآرزویینداشت!تنهاآرزویاورفتنبهجبههبود.

دربخشمخابراتشــرکتخطوطلولهنفت»ابدالخان«کارمیکرد.آن
زمان،کاررسمی-آنهمدرشرکتنفت-خیلیکمپیدامیشد.هرچه
بهاومیگفتیم:»اگهتوهمینشــرکتنفتخدمــتکنی،ثوابجبهه
روداره!خب!اینجاهمپشــتجبههاســت!بهکساییمثلتونیازدارن.

خیلیهاهستنکهبرنجبهه!شماپشتجبههکمککن...«
راضینمیشــدومیگفت:»نه!هرکسیبهسهمخودشبایدوظیفشرو

انجامبده...«
حداقلدهدوازدهباربهجبههعازمشــد.شــشماهآخر،درجاده»دب
هردان«آبادان،رانندهتانکبود.روزشــهادتشهم،موقععملیات،داخل
تانکبودکهتانکموردهدفقرارگرفتوپیکرشکامالســوخت.اصال

قابلشناسایینبود،اماحاجعباس،فرزندشراشناساییکرد.
خلف،بسیارخوشاخالقبود.بهصلهرحمواحترامبهمادرخیلیاهمیت
میداد.بهخواهرهاوبرادرهایخودشبســیارمحبتداشــت؛ازجبهه
کهبرمیگشــتاولینکاراواینبودکهبهسراغخواهر،برادر،عمه،عمو
وعموزادههــامیرفتوازآنهااحوالپرســیمیکرد.بــهماهممیگفت:

»هیچوقتنزدیکانتونروفراموشنکنید.«
درمقابل،فامیلهماورابسیاردوستداشتند.

چشــمبهمالدنیانداشت؛دستودلباز،دســتبهخیر،بامرامودلسوز
بود.بهلحاظمعنویهمبهاطرافیانخودمددمیرساند؛اگرکسيضعف
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تحصیليداشت،بااودرسکارمیکرد.بهتحصیلومطالعهعالقهمندبود.
دایمسفارشمیکرد:»تامیتونیدکتاببخونیدکهسوادتونباالبره!«

خودشهمبهقولي»درسخون«واهلمطالعهبود.رشتهتحصیليخلف،
ریاضیوفیزیکبود؛درسشخیلیعالیبود.ایناواخر،بیشترکتابهای
سیاسیمیخواند.دوستداشــتبداندکهماهیتحکومتهایمختلف
)امپریالیستی،سوسیالیستیو...(چیست.یادممیآیدکهگروهیسهچهار
نفرهازاصفهانبــهآبادانآمدند.بهماگفت:»اینــابچههایاصفهانان!

غریبان!بایدبهشونرسیدگیکنیم.«
خودشهــمبههرنیازیکهآنهاداشــتند،مثلپوشــاکوخوراکو...
رســیدگیکرد.ماگفتیم:»بابا!ایناخودشونپدرومادردارن!توچرااین

کارارومیکنی؟«
درجوابماگفت:»نه!ایناغریبان،مابایدکمکشونکنیم.«

خدمتبهجامعهرادوســتداشــت.میگفت:»منمــردممحرومروبه
مردمثروتمندترجیــحمیدم!آدمبایددســتخانوادههاوافرادمحروم
جامعهروبگیره؛یهجاییبرســونه!«میگفت:»همیشــهبهزیردستاتون
زیادتوجهکنینتاوقتیبهجاییرسیدینخودتونروگمنکنین!بدونین
کجابودینوبهکجارسیدین!هیچوقتپولوثروتروسرلوحهزندگیتون
قرارندین...«رویحجابخیلیتأکیدمیکرد.میگفت:»حجابروفقط
مظهرظاهرندونیــن.اینحجاب،تودیانتتون،توجامعهتوننقشمهمی
داره.«میگفت:»بابا!مانتووروســریمدشــده...هرچیمدشــدهبرای
خودشــه!ارزشهرخانوادهایبهاونچیزیهکهاعتقاددارن.چکاردارین

چیمدشده...«
پایبندبهدینبودوهیچوقتخدارافراموشنمیکرد.وقتیاتفاقناگواری
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پیشمیآمد،میگفت:»اتفاقبرایهمهپیشمیآد!بااینچیزاکهدنیا
تمومنمیشه!تادنیاهستاتفاقبدوخوبهمهست،ولیآدمبایدبدونه
اینچیزاییکهازدستمیدهیهآزمایشه...آخهدنیایدیگهایهمهست!

واقعازندگیدیگهایهمبعدازاینزندگیهست...«
مثلهمهشــهدا،رفتارهایخاصیداشــتکهقابلوصفنیست.وقتی
خاطراتشــهدارامــرورمیکنم،بهایندرکمیرســمکــههمهآنها
ویژگیهایــیدارندکهانگارواقعاجدایازدیگــرآدمهابودهاند.نمیدانم

شایدسایهایازعظمتخداوندنصیبآنهاشدهبود!
شهیدشمعونیعادتداشتوقتیازدرواردمیشد،دستپدرومادرشرا
میبوسید.هیچوقتدرمقابلعصبانیتپدرومادرشسربلندنمیکردکه
مبادانگاهشبهرویآنهابیفتد؛سرشراپایینمیانداختواشکهایش
راپاکمیکرد.آخرینباریکهبهجبههرفت،بهخواهروبرادرهایشگفت:

»مندارممیرم!شماحواستونبهبقیهباشه.«
بهاوگفتند:»انشاءاهللکهمیریوبرمیگردی...باالخرهجنگهمتموم

میشه،پیروزمیشیم...برمیگردیانشاءاهلل.«
اماانگارمیدانستکهدیگربازگشتينیست...

مادرشمیگفت:»ازشــنیدنخبرشــهادتاوقلبمدرفشاربود؛خیلي
ناراحتبودم.ازتشییعکهبرگشتیم،نمازخوندمودرازکشیدم،خوابمبرد.
توخواباورودیدمکهبهمنگفت:»ننه!چرااینلباسروپوشــیدی؟«
گفتم:خبننه!تومردی!گفت:»مننمردم!منراضینیستماینلباسرو
بپوشی؛براملباسسیاهنپوش!«خوشبهسعادتاوکهباچشمودلپاک
رفتوبههیچچیزیجزرسیدنبهخداطمعنداشت.اوهمیشهدرآرزوی

شهادتبودوباالخرهدر23سالگیبهفیضشهادتنائلشد.
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منوقاسمعزیزدرسال1361باهمازدواجکردیم.آنموقع،تقریبا13
ســالونیمهبودموقاسم19سالداشــت.اوقبلازازدواجمابهجبهه

رفتهبودوازناحیهپازخمیشدهبود.
ماهممحلهایبودیمکهاوبهجبههاعزامشــد،مابهمحلهدیگریرفتیم.
وقتیبرگشــت،جانبازشــدهبود.منازعالقهاونسبتبهخودمبیخبر
بودم.ُخب،کمســنوســالبودم!خیلیدنبالخانوادهامگشت.دوست
وهمرزمــیبهنامحمیدآقاداشــتکــهاوهمازناحیهپاجانبازشــده
بودورویویلچرحرکتمیکرد.حمیدآقانشــانیخانهمارامیدانست؛
قاســمجانبااصرارازاوپرسیدهبود:»بایدبیاییخونهشونرونشونمن

بدی.میخوامازدخترشونخواستگاریکنم.«
...ســاعت12،11ظهربود،زنگخانهبهصدادرآمــد،دررابازکردم،
یکمرتبهجوانیراباکفشهایپالســتیکیوعصابهدستدیدمکهبه
همراهخواهرشدرآســتانهدرایستادهبودند.بعدامتوجهشدمکهچون

توانبلندکردنپاهایشرانداشت،بااینکفشهاراهمیرفتهاست.
خواهرشرامیشــناختم،امااوراقبالفقطیکباردیدهبودم.برگشــتم

شهید.قاسم.صفري.نژاد.فرد
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داخلخانهوموضــوعرابهزنآقامگفتم.اوباتعجبگفت:»چرااومدن
درخونه؟«

گفتم:»نمیدونم!خودشهستوداداشش...«
زنآقــامرفتجلودروتعارفکردکهبــهداخلبیایند.خواهرشگفت:
»داداشمازجبههاومدهوسراغشمارومیگیره...دخترتونرومیخواد.«
پدرموزنآقامازاوخوششانآمدهبود.البتهبهدلیلهمسایگیوآشنایی
قبلیاورامیشــناختند.پدرمگفت:»پسرخوبیه؛شرورنیستکهبخواد

اذیتکنه...«
گفتم:»نه!اینعصادستشه؛پاهاشاینجوریه!نمیخوام...«

زنآقامگفت:»پسرخوبیه؛بهخاطرمارفتهجبههاینجوریشده...«
منراضیوقانعنمیشــدم؛کمسنوسالبودم؛اصالفکرازدواجدرسر
نداشتم،هیچوقتهمباقاسمجانهمکالمنبودم؛فقطیکباراورادیده

بودم.
اوهــرروزمیآمدومیرفت؛باپدرموزنآقامصحبتمیکرد؛میگفت:
»بهخدامنخوشــبختشمیکنم.مناینجوریام؛مثلخودشم،زنبابا

دارم؛مادوتامثلهمهستیم؛همدیگررودرکمیکنیم...«
زنآقامبهقاسمجانگفتهبود:»خودتباایندخترصحبتکن!«

میآمدومیرفت.وقتیمیرفتمداخلاتاق،میآمدپشتدرومیگفت:
»منخوشبختتمیکنم؛هرچیکهبخوایهمونمیشم...«

بعداکهازدواجکردیمبهمنگفت:»خیلیدخترســاکتوســربهزیری
بودی؛نجابتترودوستداشتم...«

درآنزمان،زنآقامدربیمارســتانکارمیکردومنباوجودســنکم،
بیشــترکارهایخانــهراانجاممیدادم.قاســمجانازاینجریانباخبر
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شــدهبودوخیلیخوشــشآمدهبود.میگفت:»توخونهرابااینسن
وســالمیگردونی؛خیلیخوبهکهخونهرودختریبهاینسنوسال

میچرخونه!«
یکماهآمدورفتتااینکهیکیازروزهایماهرمضانســال61ازدواج

کردیم؛زندگیمشترکمادرخانهپدریقاسمجانآغازشد.
خداونــدچهارفرزندپســربهماعطاکرد؛حمیدرضامتولداردیبهشــت
1362،مجیدمتولداردیبهشــت136۴کهدرشرکتنفتکارمیکند،
پسرسومما،سعید،دراردیبهشــت136۵روزتولدیکسالگیبرادرش
مجیدبهدنیاآمدوایمان،آخرینپســرمادر12فروردین1360متولد

شد.
قاســمجانبســیارمهربانبود؛وقتیازمشــکالتخانوادهواقوامباخبر
میشــد،باناراحتیافسوسمیخوردکهنمیتوانستیمبهآنهازیادکمک
کنیم،چونخودمانوضعمالیعالینداشــتیم.باالخرهباهممشــورت
میکردیــمودرقالبهدیهبهآنهاکمکمیرســاندکهبهطرفمقابل
برنخورد.مثالبیشترمواقعکیســهبرنجیاحلبروغنکهبرایخودمان

میخرید،برایاقوامیکهدرآمدینداشتندهمخریدمیکرد...
باوجودچهارپسربچه،کارهایخانهواقعادشواربود،اماقاسمجانهمیشه
حواسشبهمنواموراتخانهبود؛مدرسهبردنبچههاوخریدهایخانه

کمکبزرگیبرایمنحسابمیشد.
بعدازسال62،وقتیکهپسرمان8ماههبود،شرایطکاردرشرکتنفت
برایقاسمجانفراهمشد؛اوتاســطحدومراهنماییدرسخواندهبود؛
اولنگهبانیمیکرد،بعددرمخابراتوبعدازآنهمبهصورتشــیفت

کاردرنقلیهمشغولشد.
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وقتیازدواجکردیم،پایاوجراحتداشــت.ترکشهاییهمداشــتکه
زیرشکماوجمعشدهبودبههمیندلیل9بارعملجراحیرویبدنش
انجامشد؛خیلیزجرودردکشید.دکترهامیگفتند:»نمیتونیمعملش

کنیم،ترکشبایدخودبهخودبیادزیرپوستوبعدبیرونشبیاریم...«
ازطرفی،آنهادلهرهداشتندکهترکشهاباعثپارگیرگهایابافتهای

داخلینشودو...
بااینکهخیلیاذیتمیشــداماطاقتخانهنشینینداشت،بیشتروقتها
درجبههبود.ازطرفادارهبهجبههمیرفت.اوراخیلیکممیدیدم؛تا
آخرجنگاینبرنامههمیشــگیقاسمجانبود.دریکیازهمیناعزامها
دچارموجگرفتیانفجارشــدومشــکلاعصابوروانپیداکردوبعداز
آنشیمیایيشدکه6ســالآخرزندگیاشرابهخاطرجراحاتشدید
درخانهگذراندوتواناییحضوردرادارهرانداشت؛شیمیدرمانیمیشد
وبیشــترمواقعدربیمارستانبســتریبود.درآنسالهایپایانی،حال
وروزخوشینداشــت.وقتیموجگرفتگیعودمیکردخیلیتحتفشار
قرارمیگرفتبهطوريکهوسایلخانهراميشکست.بعدازآنشرایط،
وقتیحالشبهترمیشــد،باتعجبوناراحتیمیپرسید:»مناینکارها

روانجامدادم؟«
بنیادشهیدبیمارستانداشتاماهیچوقتدلمنمیآمدآسایشگاهاعصاب
وروانبستریاشکنم.مسئوالنبنیادمیگفتند:»اگهناراحتیببریمش

آسایشگاه...«
چطورمیتوانســتمازبنیادبخواهمکههمسرمبدحالاست،اوراببرید!
منوبچههاداریمعذابمیکشــیم؛هرگزدلمراضینمیشــداینکار
رابکنم.البته،فاســمجانخیلیازایــنوضعیتناراحتبود.باهمهاین
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مسائل،آزاریبرایکسینداشت؛همسایههابسیاراورادوستداشتندو
ازهمسایگیباماراضیبودند.

درمحیطزندگیما،بسیاریازخانوادههایشهداوجانبازانهمزندگی
میکردند؛قاســمجانبیشــترمواقعســنگصبوروگوششنوایاین
خانوادههــامخصوصابچههابود؛راهنماییمیکردوحتیحاللخیلیاز

مشکالتهممیشد؛بسیاربههمسایههاتوجهداشت.
باوجودهمهمشــکالتجســمیوروانیبرایپدروخانمپدرشاحترام
وتوجــهویژهایقایلبود؛هرجمعــهآنهارابهخانهمانمیآورد،دکترو

درمانآنهارابرعهدهمیگرفتو...
جالبترازهمهاینکهخانمپدرشرابسیاردوستداشت.به»روزمادر«
خیلیاهمیتمیداد،کادومیخرید،طالمیخرید.میگفت:»من۵ساله

بودمکهمامانمرفته؛زنآقامخیلیبرامزحمتکشیده...«
دراینروزحتمابهدیدنمادرقاسمجان،زینتبانويعزیزهمميرفتیم.
بااینکهسالهاازهمدوربودنداماحسمادروفرزنديهنوزپابرجابود.
بیشترترجیحمیدادکهبابچههاوقتبگذراند؛آنهاباهمبازیمیکردند،
میدودند،ازســروکولهمباالمیرفتندو...باوجودهمهمشکالتآنها
بســیاربههموابستهودلبستهبودند،بهطوریکهوقتیقاسمجانشهید
شــد،شوکشدیدیبهبچههابهخصوصپسرسوممادستدادتاجایی

کهدربیمارستانبستریشد.
قاســمجاناخالقورفتارهایخاصیداشت؛بهنظافتوبهداشتبسیار
اهمیتمیدادوباوجودمشکالتجسمیجمعآوریوسایلشخصیاش
رابهتنهاییانجاممیداد.ازدروغگفتنبسیارمنزجرمیشدومعتقدبود
درهرشرایطیبایدراستگوییکنیم،برایحجاباهمیتزیادیقایلبود،
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ازاسرافدوریمیکردواگرجاییاسرافکاریمیدید،طوریکهطرف
ناراحتنشودبهاوتذکرمیداد،نسبتبهبیتالمالوحاللوحرامبودن
مالبســیارحســاسبودوهمیشهســفارشمیکردوحواسشبودکه
مالمشــکوکیواردزندگیماننشود.یادمهستکهیکیازروزهایماه
رمضــان،کیفیپیــداکردوبهخانهآورد.خیلینگــرانبودکهحتمابه
دســتصاحبآنبرساند.خالصهباکلیاماواگردلرابهدریازدودر
کیفرابازکرد.شــمارهایدرونکیفبودکهباآنتوانستصاحبکیف
راپیداکند.اوبهخانهماآمدوبادادنآدرسدرســت،مالشراتحویل

گرفتورفت.
اوماهرمضانرابسیاردوستداشتوبرایمازحالخوشیحرفمیزدکه
موقعخواندندعایسحربهاودستمیداد.افطاریدادندرماهرمضان
برایاوبســیاراهمیتداشــتوازثوابآنلذتمیبرد؛هرسالدراین
ماهســهیاچهارباردرخانهماسفرهافطارعمومیپهنمیشدومراسم
قرآنخوانــیودعابرگزارمیکردیم.روزعیــدمبعثپیامبراکرم)ص(و
اعیادشعبانیهرابهشیرینیوشادیمیگذراندو.بهاینایامعالقهبسیار

داشت.
خیلیدعایفرجرادوستداشتوهمیشهآنرازمزمهمیکرد،مخصوصا
درآخرینروزهایحیاتوایامعودبیماریاشکهقراربود؛دربیمارستان
بســتریشــود.خلقیاتدینیراازپدربهارثبردهبــودهمهخواهرو

برادرهایقاسمجانهممثلخوداواهلتقواودیانتهستند.
دریکیازاعزامهابههمراهشــوهرخواهرشدریکمنطقهویکجبهه
بود.شــوهرخواهرشبرایمازرشادتوشجاعتقاسمجانمیگفتکه:
»موقععملیاتهاهمیشــهپیشقدمبودومنمیگفتمنمیترسی؟اودر
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جواببالبخندیازرضایتوشوقمیگفت:»ازچیبترسم!؟«ماشاءاهلل
ســرنترسودلشــیرداشــتوهرکاریکهازاومیخواســتندانجام

میداد.«
اوبازهمبرایمازخاطراتجبههقاسمجانتعریفمیکردکه:»یکبارکه
درخطمقدمبودیم،قاسمماشینرابرداشتودرحالیکهمنهمراهش
بودم،باســرعتبهســمتبعثیهاراند،منخیلیترسیدموبهاوگفتم:
قاســمنکن!بیابرگردیم!واوگفت:»منبایدازاینهاانتقامبگیرم؛خیلی
ازجوونهایماروشهیدکردندو...«گفتم:»درسته،امایکتنهنمیتونی

کاریانجامبدی،بایدگروهیباشه...«واوبرایهرنبردیپیشتازبود.
قاسمجانمثلهمههمنسلهایخودشمسئولیتپذیربودوازسرغیرت
ومردانگیودیانتبهجبههرفتوبااعتقادمیگفت:»اگرنروم،دشمن

میآیدومملکتوخاکوناموسمانراتاراجمیکند...«
همیشــهمیگفت:»اگررفتمواینطورمجروحوبیمارشدم،نهبهخاطر
چیزیبودهونهبهخاطراینکهکسیچیزیبهمنبده،منبهخاطردین

ووطنمرفتم...«
یادمهستزمانیراکهبیماربودبرایتهیهداروهایاوبهتهرانوخیابان
ناصرخسرومیرفتیم،چوننهاینجابرایاوداروتهیهمیکردندونهبنیاد
داروهایاوراتأمینمیکرد.باهزارمشــکلازناصرخســرودارویآزاد
تهیهمیکردیم.اگراینداروهابهاونمیرســید،یاخونباالمیآوردویا
ازبینیاشخونشدیدبهبیرونمیجهید.یکباربهدلیلهمینمشکل
ازخواببیدارشــدوتماملباساوغرقدرخونشــدهبود،منبهشدت
عصبانیشدموقاسمجانرابهبنیادبردم.بهآقاییکهازمسئوالنبنیاد
بــود،گفتم:»مابااینوضعیتچکارکنیم؟شــماکــههیچکاریبرای
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ایشونانجامنمیدین...«
آنهابرایقاسمجانداروتهیهنمیکردند،آقایاسماعیلطاهرفکرمیکرد
مادروغمیگوییم،بههمیندلیلتحقیقکردندومتوجهشــدندکهنه
ادارهونهبنیادبرایماداروتهیهنمیکردند.بهاوگفتم:»نمیخوامبرای
منکاریانجامبدید!ایشونبیماره،براشداروتهیهکنینکهانقدرزجر
نکشه،منزجرنکشم،۴تابچهاشزجرنکشنونبیننباباشونجلوشون
اینجورتوخونغوطهمیخوره...منچیزینمیخوام!اگهنونوپیازهم
بخورمراضیام،فقطشوهرمبدونمشکلیپیشمنوبچههامباشه،منم
مشکلیندارمکهبخواماینجابیام.پولهمازشمانمیخوام،فقطداروبه

شوهرمنبرسونین...«
آقایاســماعیلطاهرمیگفت:»مناصالفکرنمیکردمشــماهمچین

مشکلیدارینوازتهرانبااینسختیداروتهیهمیکنید...«
آقایشــکوهکهازبدوورودواســتخدامتازمانشهادتقاسمجانبااو
همکاربود،خاطراتیازایشــانتعریفمیکردکه:»توکارهایتبلیغات
پایگاهبسیجادارهکمکمیکردوبهاینکارعالقهداشت.بهطورکلیهر
کاریکهبهاوواگذارمیشد،انجاممیداد؛پالکاردبچسباند،مجلسآرایی

بکند،میزوصندلیبچیند.بسیارمسئولیتپذیربود.
زمانیکههنوزجنگادامهداشــتوپیروزیهــایرزمندگانازرادیوو
تلویزیوناعالممیشــد،وقتیتومحیطکاریــاتونمازخونههمدیگررو
میدیدیم،خوشحالیمیکردومیگفت:»الحمداهلل،پیشرویکردیم...«

درآنزمانهردومونعضوانجمناسالمیبودیم.ایشونجوونمظلومو
قانعیبود،اگردرادارهمشــکالتیبرایاوبهوجودمیآوردند،بابردباری
تحملمیکرد.اوقبلازاینکهبهشــرکتنفــتبیایدودرخطوطلوله
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استخدامبشــهدرجبههمجروحشدهبودووقتیبهاینادارهآمد،عضو
پایگاهمقاومتبسیجادارهشدوبهصورتداوطلببسیجیدوبارهبهجبهه
اعزاموشــیمیاییشد.صدماتشیمیاییمدتطوالنیگریبانگیراوبود

وداروهایموردنیازشبهسختیتهیهمیشد.
شــهیدصفرینژادخیلیسختیکشیدواینمشــکالتروتحملکرد.
علیرغماینکهشــرایطجســمیاوبــرایکاردرواحدنقلیــهبهعنوان
کمکرانندهوباالرفتنوپایینآمدنازماشــینبســیارسختومشکل
بود،ولیهیچوقتازاینکهچرااوروتواینقســمتگذاشــتنویااینکه
مشکالتشرودرنظرنمیگرفتن،گلهاینداشت.منازاینرفتاراودرس
گرفتم،بردباریوصبوریایشــونکمنظیربود...چهرههمیشهمهربانو

متبسماوراهرگزفراموشنمیکنم.
همیشــهمیگفت:»ماوظیفهمونروانجامدادیم...کشــورودینموندر
خطــربودهوامام)ره(گفتن،ماهــماطاعتکردیمورفتیم...باخیلیاز

دوستانرفتمواونهابرنگشتن...بایداینهاروتحملکنم!«
درمدتاینچندســال،اونهمبهخاطرصمیمیتبینمونتنهاگلهای
کهازاوشنیدم،بهبرخوردفیزیکیرئیساموراداریبااومربوطمیشد.
شــهیدصفرینژادمیگفت:»اینآدمبااینهمــهادعا،بهمنهمچین

ظلمیکرد...!«
اواینمســئلهروتوادارهپیگیرینکردوحتیبهکســیشکایتینبرد!
میگفت:»خداخواستهمارفتیم،وظیفهایداشتیم،اینهمدوروزبهما

ظلمکنه،تموممیشه...«
شهیدصفرینژاددردمضاعفیرامتحملشد،خصوصازمانیکهبیماری
اوعودکردحتیواحدبهداشــتودرمانوزارتنفتبااوهمکارینکرد
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کهداروهاشروتأمینکنهومجبورشدخونهایکهبرایزنوبچههاش
ساختهبود،بفروشــهوهزینهدرمانشروپرداختکنه.درهمونزمانی
کــهمنزلشروفروختباچندتاازهمکارهــابهعیادتاومیرفتیم،اما
کاریازدســتمونبرنمیاومد،ماهمبهنتیجهاینمیرسیدیمتااینکه
نامهاومدکهبخشــیازهزینهداروهاراادارهبدهدکهمتأسفانهدیرشده

بودوفایدهاینداشت...«
بله!مااینطوریبهســرمیبردیموتااواخرزندگیقاســمجان،بااینکه
جانبازشیمیاییواعصابوروانبودوازناحیهپاوشکمجراحتداشت،
امااسمیازاودرلیستجانبازاننبود.مجبورشدیمخانهمانرابهخاطر
تهیهداروهایقاسمجانبفروشیموبهخانهپدرشوهرمنقلمکانکردیم
تااینکهبعدازتحقیقاتبهماخانهسازمانیدادندواالنهمدرآنساکن

هستیم.
قاسمجانتازمانشهادتدرسال1380باصالبتزندگیکرد.خاطرات
خوشزندگیمشــترکمانهمیشهدرذهنمماندگاراستوذرهایازدر

کناراوبودندرروزگارسختبیماریاو،پشیمانوناراحتنیستم...
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دختریهفتسالهوکالساولدبستانبودمکهمحلکارپدرازشرکت
خطــوطلولهومخابراتنفتدر»ابدالخان«خوزســتانبهمرکزانتقال
نفتتنگفنیدرلرستانمنتقلشــد.بهناچارماهمدرروستایچنار،

نزدیکمرکزمسکنگزیدیموزندگیمادرآنجاآغازشد.
روزهاوشبهايسختيرامیگذراندیم.جنگبودوهراسودلهرههاي
بچگيماازحملههايهوایيبســیاربود؛هواپیماهــایعراقیمرتببه
آســمانروستاسرکمیکشیدند.هیچوقتازدستآنهادراماننبودیم.
عراقیهــامرکزانتقالنفتراهــدفگرفتهبودندوبمبارانميکردند.از
دســتآنهاشبوروزنداشــتیم.درخوابوبیداريصدایهواپیماهای

عراقیبهگوشمیرسید.
پدرهمیشهميگفت:»اوناتلمبهخونهرومیزنن؛کاريبهخونههاومردم

ندارن،آرومبگیرینوبخوابین.«
امامگرمیشــدراحتخوابید.چونبعضیوقتهــابمبهاییراکهبه
ســمتمرکزانتقالنفتنشانهمیگرفتنددرروســتاهاياطرافآنبه

زمینمیافتادومردمآسیبجديمیدیدند.

شهید.خدامراد.عادلي.قلی.
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پدربرايماپناهگاهدرســتکردهبــودوموقعبمبارانبهداخلپناهگاه
ميرفتیم.درونپناهگاهیکهپدرســاختهبود،خیلیاحســاسآرامش
میکردم.یادمميآیدیکبارموقعیکههواپیمایيعراقيســقوطکرد،
همهماداخلپناهگاهبودیم.صدایوحشــتناکیداشــت.کلساختمان
لرزید.وقتیبهخودمانآمدیم،متوجهشدیمکهخواهرم،فاطمهپیشما
نیســت.فاطمهکوچولوداخلخانهخوابیدهبودوهیچکدامازمامتوجه

نشدهبودیمکهاوراباخودمانبهدرونپناهگاهببریم.
درهمیــنحین،مادرمبانگرانیبهپدرمگفت:»واي...آقا!بچهموندهتو

خونه.«
پدرهمسراســیمهازپناهگاهبیرونرفت.بابغضيکهفروبردمباخودم
گفتم:»خدایــا!خواهرکوچولــومروبهخودتســپردم...فاطمهجان!

کجایي؟«
پدرکهبهخانهرسید،فاطمهراداخلاتاقپیداکرد؛شیشههارويدست
وپاياوریختهبود.اوضاعواحوالخواهرکوچکمخیليوخیمبود.هیچ

امیديبهزندهماندناونداشتیم؛فاطمهراخدادوبارهبهماهدیهداد.
درهمینزمان،هواپیمايعراقيسقوطکرد.چهمحشريبهپاشد.مردم
باچوبوبیلبهســويخلبانهواپیمادویدندکهاوراکتکبزنند.پدر
کهاوضاعرااینچنیندید،خودشراانداخترويخلبانوفریادزد:»با
اینبیچارهکارینداشتهباشین.اونهمبرايمملکتشجنگیده...کاري

بهاوننداشتهباشین...اوناالناسیردستماست.«
بااینشــرایطبودکهخلبانبرايمداوابهاهوازفرستادهشد،اماگویادر

میانهراهفوتکردهبود.
مدتيازآنماجراگذشــت.صبحزودصدايمهربانمادردرگوشمنجوا



مت
 قا

بز
 س

رو
س

82

کرد:»خانم!دخترم!مادردیرتميشه.پاشوصبحانهبخور.«
باکشوقوسازرختخوابجداشدموازماردمپرسیدم:»مادر!بابابازم

نیومدخونه؟«
مادرمجوابداد:»نه!ازمدرسهبرگردي،ميبینیش.«

خالصه،مینيبوســيکهحکمسرویسمدرسهماراداشت،ازراهرسید.
همراهبابچههابرايســوارشــدنورفتنبهمدرسهآمادهميشدیمکه
دودغلیظيبههوابرخاســت.فریادمردمبلندشدکهميگفتند:»دوباره

تنگهفنيرازدند...«
همهتنمیخکــردوباخودمزمزمهکردم:»بابا!کجایي؟آخ!هنوزبابابه

خونهبرنگشته...«
بهبرادرمکههمراهمابهمدرســهمیآمد،گفتم:»رضا!باباکهســرکار

نیست؟«
رضاجوابداد:»نه!خیالتراحت،باباطوریشنميشه.«

بههرترتیبيبود،بادلهرهواضطراببهمدرسهرفتم.
...همانروز،بعدازبمباران،پدردرمیانهراهمرکزانتقالنفت،آقایرازی
ســیفي،یکيازهمکارانخودراميبیندوبهاوپیشنهادمیکند:»رازی!
بیابریمتلمبهخونه!اینحقبچههايماســتکهدارهميسوزه...بیابریم

خاموششکنیم...اینحقمردمماستکهدارهميسوزه...«
بعد،سریعخودشانرابهمرکزرساندندوآتشرامهاروخاموشکردند.
آقایســیفیبهپدرگفتهبود:»خدامراد!دیگهجونندارم.آتیشروکه

خاموشکردیم.بیابریمخونهشمایهعصرونهبخوریم.«
پــدرهمکهمیهماننوازيازویژگيهاياوبود،درجوابگفتهبود:»خدا

قوت!خوشآمدي.«
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وقتیپدروآقایســیفیبهخانهآمدند،گویــيهمهدنیارابهمنداده
بودند.حاالدیگرخیالمراحتشــدهبودکهواقعاپدرم»طوریش«نشده

بود.
چندروزبعد،تنگهفنيدوبارهبمبارانشد؛خبريازپدرنبود...بهبرادرم

گفتم:»رضا!پاشوبریمتنگفنیببینیمچهخبره!«
همهمردمدرتنگهفنيجمعشــدهبودند.شــهدارارویدستبهبیرون
منتقــلميکردند.ولیخبریازپدرمننبود.هنوزدردلمکورســویی
ازامیدبهزندهبودناووجودداشــت.ســریعبههمــراهبرادرمبهخانه
برگشــتیم.صوتقرآنازبلندگوينصبشدهبهدیوارخانهما،فضاراپر
کردهبود.درستميدیدم،صوتقرآنازخانهماپخشميشد.بهخودم
گفتم:»شــایدنزدیکاذانظهره.«ولياینباربعدازصوتقرآن،صداي

مؤذننیومد!واي!دلمیکدفعهخالیشد...
بله،مراسمشهادتپدرمهربانمنبود...
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اکنونسالهاســتکهازدورانجنگایــرانوعراقمیگذرد.اینجنگ
برایماتمامشــدهاست،امابرایکســانیکههنوزچشمبهراهعزیزان
مفقوداالثرویااسیرشــانهستند،هنوزخاطراتجنگوتلخیآنروزها
باقیاست؛هنوزخبریوحرفیازعراقآنهارابهجلوتلویزیونمیکشاند.
اینکهحتیدرزندانابوغریب؛وحشتناکترینزندانجهانبهدنبالعزیز
خودباشــیکهدرزمانجنگاســیرشدهاســت؛ازصلیبسرخوحتی
پناهندگانپیگیریکنیوهیچاثریازاونیابی،دردناکاســت.تصورش
همسختاستچهبرسدبهاینکهعزیزاسیریداشتهباشیکهتنهانامهای
ازاسارتاوبرایترسیدهباشدوبعدازآنندانیکهکجاست؛چهمیکند؛
زندهاســتیانه؛انتظاروبیخبریتلخترینواژههاییاســتکهاینانهر

لحظهتجربهمیکنند...
اکنونچندسالازپایانجنگمیگذرد؟2۴سال...

اینسالهایانتظاررافقطپدرومادرغالمعلیوپدرانومادرانیهمچون
آنانباتماموجودلمسکردهاندوبس...

وچهبسیارمردانیکههمچونغالمعلیرفتندودیگرخبریازآنهانیست؛

شهید.غالمعلی.عقیلی.دهنوي
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هیچکسنمیداندآنهازندهاندیانه؟
براینوشتنداستانزندگیغالمعلیعقیلیدهنویراهسختیرادرپیش
داشــتم؛هیچکسازاوخبرینداشــت؛هیچشــمارهایازنزدیکاناودر
دســتنبود.وقتیشمارهسیدعبداهللمیرطالب،دوستصمیمیغالمعلی
راپیداکردم،تازهمتوجهشــدمکهدوســتیهایقدیمواقعاعمیقبوده
است.جالبآنکهشــمارهسیدراخانوادهشهیدمحمودلرستانیبدیلدر
اختیارمگذاشــتند؛شهیدلرستاني،دوستصمیمیومشترکغالمعلیو

سیدعبداهللبود.
بههرحالپایصحبتســیدنشســتمکهبرایمازغالمعلیبگوید:»من،
غالمعلیومحموداز1۴ســالگیباهمبودیم؛رفیقگرمابهوگلستان؛تا
زمانیکهغالمعلیاسیرشدومحمودبهشهادترسید،ماسهنفرهمهجا
باهمبودیم.سالهاســتکهازغالمعلیخبریندارم؛شماخبرجدیدی

دارید؟نکندپیداشدهاست؟
آنچهکهانسانیوارستهبایدداشتهباشدراغالمعلیداشت؛انسانیمهربان،

انساندوست،صادقودستگیرمستمندان.
دردورهنوجوانیما،زندگیســختمیگذشت.نسلمنتالشمیکردکه
وضعیتزندگیخانوادهخودرابهبودببخشــد؛ماسهنفرهمازنسلخود
مســتثنانبودیم.برایخانوادههایما،تنهاگزینهبرایپیشرفتوداشتن
زندگیخوب،رفتنبهآموزشــگاهفنیوحرفــهاینفتبود.درامتحانات
ورودیآموزشــگاهقبولشدیموبهاینآموزشگاهراهپیداکردیم؛آنروز

بسیارخوشحالبودیموغالمعلیازهمهماخوشحالتر...
،Aوقتیواردآموزشــگاهفنیوحرفهایشدیم،داوطلبانرابهگروههای
C ،B و D تقســیمکردند.عقیلیولرســتانیدرگروهDومندرگروه
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C آموزشگاهجایگرفتیم.زمانکارگریوکارمندیباهمبودیم.همهجا
باهمزندگیمیکردیم.بعدازتعطیلیازکار،بعدازظهرهاباهمگشــت
میزدیمومیخندیدیم؛شــادیهایماکوچکبود؛ازکنارهمبودنلذت
میبردیم.منازدواجکردموغالمعلیمجردماند.مادرشدوســتداشت
کهاوهمســروسامانبگیرد.بهخانوادهبسیاراهمیتمیدادونسبتبه
آنهابامحبتبود.همیشــهدیگرانراازخودشبهصورتمنطقیراضی
نگهمیداشــت.پسرارشدخانوادهبود.همیشهبرایانجامکارهایشبامن
مشورتمیکرد.هنوزاحساساتمنسبتبهاوتغییرنکردهاست.درآموزشی
واداری،همهجــاباهموکنارهمبودیمتااینکهلرســتانیوعقیلیبرای
سربازیثبتنامکردند.وقتیازاینموضوعباخبرشدم،مرخصیگرفتمو
بهدیدنمادرغالمعلیرفتم.ازاودربارهماجرایسربازیپرسیدم.اوگفت:
»بامحمودبهکازرونرفتهاند؛پسرمرابرگردان.برایغالمعلیآرزوهادارم؛

دامادبشه؛خانوادهتشکیلبدهو...«
منهمبهسمتکازرونراهافتادم.بایدهردوآنهارابرمیگرداندم.بهمادر

غالمعلیقولدادهبودم.
وقتیبهکازرونرســیدم،محمودمعافیتگرفتــهبود،اماغالمعلیهنوز
کارشتمامنشدهبود.طبققولمبهمادرش،معافیتاوراگرفتموهرسه

باهمبهسمتخانهحرکتکردیم.
بازدرکنارهمقرارگرفتیموبرنامههایتمامبعدازظهرهایشــادماازسر
گرفتهشد.آنهابرادرانتنیمننبودند،ولیبرایمنحکمبرادرداشتند؛

بهویژهغالمعلیکهاورابهخوبیمیشناختم...
راستی!االنغالمعلیچهمیکند؟کجاست؟همیشهفکرمیکنمیکروز

برمیگرددوبازباهمخواهیمبود...
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خاطراتسیدعبداهللمیرطالب،مرابهگذشتههایدوربرد،امابایدباخانواده
عقیلیهمصحبتکنم.افسوسکهدیررسیدم؛مادروپدرغالمعلیفوت
کردهبودندوتنهاامیدمبرایدانســتنابعادیدیگراززندگیاو،ســخن
گفتنباخواهرانوبرادربود.باالخرهموفقشدمبامحمدرضا،تنهابرادراو
صحبتکنم.ويدربارهغالمعلیگفت:»خانوادهمنمنتســببهروستای
دهنودراستاناصفهانميباشد.پدرمابتداکشاورزبود،اماپسازازدواج
بامادرمتصمیمگرفتبرایکاربهآبادانبرود.آنزمان،کاردرپاالیشگاه
آبــاداننویدبخشیکزندگیخوببرایهرخانــوادهایبود.پدر،کارگر
پاالیشــگاهآبادانشدواینروندتا3۴سالادامهیافت.روزگاربهسختی
میگذشــت؛ماسهخواهرودوبرادربودیموغالمعلیاولینفرزندخانواده
کهبهزودیبزرگشدومانمیدانستیمکهبابزرگشدناوروزهایخوبی

پیشروداریم؛روزهاییسرشارازخوشیوشادیهایزودگذر...
طبققوانیــننظامتحصیلیقدیم،پسازاخذمدرکششــمابتداییبه
آموزشگاهحرفهایشرکتنفتدرآبادانواردشدوپسازطیدورهابزار
دقیقبهاستخدامپاالیشگاهآباداندرآمد.البته،دورانتحصیلدرمقطع
متوسطهرابهصورتشبانهدردبیرستانهایرازیوفرخیآبادانگذراند.
باتوجهبهمحدودیتهایآنزمان،غالمعلیبدونکمکگرفتنازدیگران،
باهمتباالتوانستدورانتحصیلخودرابهپایانرساند.ازطرفیبهدلیل
وضعیتاقتصادینامناســبخانواده،برایکسبدرآمدبیشترمشغولبه
کارشــد.بااخذمدرکدیپلمازسال13۵2تا13۵6بهعنوانکارمنددر
شرکتخطوطلولهومخابراتنفتمنطقهشاهرودبهکارپرداخت.خانواده
درجنوبکشوربود؛خیلیکمیکدیگررامیدیدیم،ولیمادرمتابستانها
راباغالمعلیدرشاهرودمیگذراندتااینکهدرسال13۵6بهاهوازمنتقل
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شــد.روزهایپنجشــنبهوجمعهبهخانهمیآمدوبهماسرمیزد.بسیار
مهربانبودودراموراقتصادیبهخانوادهکمکمیکرد؛اوباخونسردیو

منطقمشکالتراحلمیکرد.
آرزویشتحصیلدرخارجازکشــوروبازگشتبهمیهنبرایخدمتدر
شــرکتخطوطلولهنفتوپیشــرفتبود.ازدواجنکرد.آشــنابهقرآنو
عالقهمنــدبهائمه)ع(بودونماز،روزهوحاللوحرامرارعایتمیکرد.با
خانوادهرابطهصمیمیداشــتوبهاذعانهمهفامیل،بسیارمهربانبود.
آدابمعاشرتاجتماعیرابهخوبیرعایتمیکردوازروابطعمومیخوبی
برخورداربود.دوستانخودراازمیانهمکارانشانتخابکرد؛بادونفراز
آنهاازکودکیرفاقتداشــت؛شهیدمحمودلرستانیبدیلوسیدعبداهلل
میرطالب.اینرفاقتبهاندازهايبودکهبعدازشهادتمحمود،همچنانبه

خانوادهاومحبتداشتوبهآنهاسرکشيميکرد.
درپیشازپیروزيانقالباسالميدرفعالیتهايضدرژیمپهلويشرکت
داشتوفعاالنهدرمبارزاتوتظاهراتمردميحضورميیافت.اوازجوانان
انقالبيشرکتخطوطلولهومخابراتنفتبودکهپسازپیروزيانقالب
نیزروحیهانقالبيوسلحشــوريرادرخودحفظکردودرشرایطبحراني
آغازجنگتحمیليهمچنانبهخدماتخودادامهدادتااینکهباالخرههمه
روزهایخوبیکهدرکناربرادرمبودیم،گذشتودراوایلجنگ،درسال
13۵9،حینماموریتدرجادهماهشهر-آباداناسیرشد.خانوادهتاسال
1369کهاسرابهکشوربازگشتند،هنوزبهبازگشتغالمعلیامیدداشت.
دوســتوهمکاراســیرش،مرادقشــقاییزادهازطریقهاللاحمربرای
خانوادهخودنامهفرستاد.اودرنامهاشنوشتهبودکهباغالمعلیوعلیرضا
اورجعلیان،۵۵روزدریکاردوگاهبودهاندوبعدازآن،خبریازآنهانداشته
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اســت.یعنی۵۵روزبعدازاســارت،آندوزندهبودهاند.همیناطالعات
اندک،ماراامیدوارکردکهغالمعلیزندهاست.ســیدعبداهللهمیشــهبه
ماســرمیزد.مادرمیگفت:»هروقتســیدعبداهللمیآیدیادغالمعلی

میافتم.کاشازدواجکردهبودوبچهداشت...«
بارفتنغالمعلی،پدرومادرمغصهدارشــدند.بیتابیهایمادرمهمچنان
ادامهداشت؛همهجارابهدنبالغالمعلیگشتیم.بااتمامتبادلاسرا،امید
مادرمنهمبرایبازگشــتغالمعلیبهپایانرسید.نگرانشبودیم؛بههر
دریزدیمتامادرغصهنخورد؛صلیبسرخجهانی،هاللاحمر،حتیبعد
ازسقوطصدامدرعراق،زندانابوغریبراهمجستوجوکردیم.امامادرم

دیگرطاقتنداشت؛همیشهازسیدمیپرسید:»غالمعلیزندهاست؟«
سیدهممیگفت:»غالمعلیبرمیگرده!«

یکبارســیدعبداهلل،غالمعلیرابرایمــادربازگرداندهبود؛مادربهحرف
سیدایمانداشت.انگارمادرمبههمینجملهرفیقودوستغالمعلیزنده

بود!
تنهاامیدمادرهمینجملهبود:»غالمعلیبرمیگرده!«

امابعدازسال1369،اینجملههمدیگرمادرمراتسکیننمیداد.باالخره
درسال1372،بیتابیهایمادرتمامشدوازمیانمارفت.چندسالبعد
همپدرمبهرحمتخداپیوست.هنوزخبریازغالمعلینداریم؛نهمزاری
کهبرآنگریهکنیمونهخبریکهبدانیمکجاســت.انتظارسختاستو
ســختترازآننیامدنعزیزیکههمهچشمبهراهشهستیم.نمیدانیم

کهگرسنهاست؟تشنهاست؟اصالزندهاست؟یا...
ایکاشماهمبهجملهسیددلخوشباشیم:»غالمعلیبرمیگرده!«
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خانهمادرروســتایمجاورتنگفنیقرارداشت.درسال13۵9،آغازین
سالجنگتحمیلي،پسري12سالهبودمودرمدرسهمرکزانتقالنفت
تنگفنــیتحصیلمیکردم.مراکزانتقــالنفترگحیاتیصنعتنفت
بودودشــمناینراخوبمیدانســت.ماجاییزندگیمیکردیمکهبه
صورتمداومموردحمالتهوایيوموشکیدشمنبعثيقرارمیگرفت.
خانــوادهپدرمــنوهمهپدرانيکهدرتنگفنیمشــغولبهکاربودند،
درخانههایســازمانیکنارمرکزانتقالنفتزندگيميکردند.بنابراین،
کارکنانتنگفنيوخانوادههايآنهابامخاطراتزیاديمواجهشدندواز

بمبارانبینصیبنبودند...
درعوالــمکودکيلذتمیبردمازاینکههرروزصبحباپدرمبرســفره
صبحانهمینشســتم؛ازاینکهمحلزندگیمانزدیککارپدرمبودوهر
روزبعدازمدرسهمیتوانستماوراببینم.همیشهمیگفتم:»منهماینجا

کارخواهمکرد؛درمرکزانتقالنفتتنگفنی...«
آنروزهــابزرگترینآرزویمهمینبود؛کارکردندرکنارخانوادهبرایم

لذتبخشبود.

شهید.جدار.قالوند
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افســوسکهنمیدانستممرکزانتقالیکهبزرگترینآرزویمبانامشگره
خوردهبود،بزرگترینغممرادرخودجایخواهدداد...

صبحروز13اسفند13۵9بود.نیمهخوابدررختخوابگرملمیدهبودم
کهصدايمهربانمادرمراشــنیدم:»علياکبر!علياکبر!بیدارشوپسرم.

مدرسهاتدیرميشه.بیاصبحانهبخور...«
خوابچشمهایمرارهانميکرد،امابههرسختيکهبودازجابلندشدم.
دســتورویيشســتمودرکنارپدربرسفرهصبحانهنشستم.وقتيکه
آمادهرفتنبهمدرســهشدم،پدرگفت:»بابا!دیگهمرديشديماشااهلل؛

بایدمراقباطرافتباشي!راهمدرسهخطرناکه!مواظبباش!«
بههمــراهپدرازخانهبیرونآمدم.اوبهمرکزرفتومنهمبهســمت
مدرسهحرکتکردم.درراهبهحرفپدرفکرميکردموباخودمميگفتم:

»چراباباامروزاینحرفروزد؟«
مدرسهمابهمرکزانتقالنفتبسیارنزدیکبود.سرکالسدرسبودمکه
چندباروضعیتقرمزاعالمشــد،تااینکهحدودساعت11،رئیسمرکز
بامدیرمدرســهتماسگرفتوگفت:»احتمالحملهوجودداره؛هرچه

سریعترمدرسهراتعطیلکنین.«
مدرسهتعطیلشــد.همراهبادیگردانشآموزانهنوزچندانازمدرسه
دورنشــدهبودیمکهدوهواپیمايعراقيازبااليســرماگذشتندوبه
فاصلهکوتاهياززمان،مرکزرابمبارانکردند.دراینشرایط،ماهمبقیه
راهرادویدیم.همانموقع،بهیادحرفپدرافتادمکهگفتراهمدرسهبه

خانهامنیتنداردوحاالمیفهمیدمچرا...
درهمینافکاربودمکهکسيبهمنگفت:»باباتترکشخورده...«

گفتم:»بابايمن؟«
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قلبمبهشــدتتپشگرفتوبهســمتمرکزدویدم.باخودمگفتم:»بابا
دوبارهبامنصبحانهمیخوره...مثلامروزصبح...بابامسالمه...«

تمامراهراگریستم.بهسرعتخودمرابربالینپدرمرساندم.خونزیادی
ازاورفتــهبود.آمبوالنسهمدرمحلوجودنداشــت.بههمیندلیل،او
رابااتومبیليبهبیمارســتانپلدختراعزامکردند.اماافسوسکهخون

زیادیازاورفتهبودودربیمارستانبهشهادترسید.
مبهوتماندهبودم؛باخودمفکرميکردمکهمنبزرگترینفرزندپدرم،
بانبوداوچهکنم؟مادربزرگاینداغراتابنمیآورد.همیشهمیگفت:

»جداربرایمنبیشازفرزند،ارزشداره...«
او،پدرمرابســیاردوستداشــت.امابیخبربودمکهروستاهمبمباران

شدهوپدربزرگ،مادربزرگ،عموزادههاوزنعموهم...
بارســنگینغمپدربردلمماندگارشدوحاالمادرمکهجزرابطهمادرو
فرزندی،باهمدوســتبودیم،دستمراگرفتوگفت:»دستمردانهبده

کهبرایبزرگکردنخواهروبرادرهاتکمکمکنی!«
ماهشــتخواهروبرادرهستیم.فرزندهشــتمخانواده،خواهرکوچکم
بعدازشهادتپدرممتولدشد.منفرزندبزرگبودمومادرازمندست
مردانهگرفتکهدر12سالگیمردخانهایشومباپنجبرادرودوخواهر.
حاالدیگرجایخالیپدررامنبایدپرمیکردم.امامهربانیهایپدربعد
ازشــهادتشبرایمانعمتبود.بهبرکتمحبتهایاودرزمانحیاتش،
پسازشــهادتپدر،اقواموبهویژهعموهایمدرکنارماحضورداشتندو
مشکالتماراحلوفصلمیکردند.بچههارامنبزرگنکردم.مهربانی
پــدربرایبچههاکافیبود.منفقطبزرگشــدنخواهرانوبرادرانمرا

میدیدموهمیشهکنارشانبودم.
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مادرمسال1383بهرحمتخدارفتوماراباغمخودتنهاگذاشت.
12ســالگیمنخاطراتبســیاریباخوددارد.پدربسیارمهربانبود،
همانســاليکهبهشــهادترسیدبهخواســتهامعملکردوبرايمن
دوچرخهخرید.ماهرچهمیخواســتیمبرایمانفراهممیکرد.بااتوبوس
ومینیبوسمارابهسفرمیبرد.درسفرخریدمیکرد،خوراکیبابمیل
بچههارامیخرید.روزهایخوشــیداشــتیمواینروزهایخوشبراي
منتمامینداشــت.بهمنمیگفت:»تــوازاینبچههابزرگتری؛نباید

اذیتشانکنی!بایدبااونهامهربانباشی؛دوستباشی...«
بینفرزندانشفرقنمیگذاشت.درسکهمیخواندیمبهماهدیهمیداد؛
نوشــتافزار،اسباببازیو...برايمنماشــینپالستیکیویکماشین

کمپرسیهدیهدادکهخیلیآنهارادوستداشتم.
او،مهربانتریــنپدردنیابود.لبخندشرابهیاددارم؛زیباترینلبخندی
بودکهتابهحالدیدهام.مهربانیهایپدرراهمهبهیاددارند.اوهمواره
برمسائلتحصیلی،فرهنگیومذهبیتاکیدداشت.بهخصوصنمازاول
وقت،وقتینمازمیخواندمنپشــتسرپدرمنمازمیخواندم.بهعنوان

بزرگترینفرزنداوخوشحالبودمکههمیشههمراهياشميکردم.
خودراخادماهلبیت)ع(میدانســتودرایامعزاداریهاودیگرمراسم
مذهبیازپیشگامانحضوردرمراسماتبود.همینروحیهمذهبیباعث
شــدهبودتادربرابرمشــکالتزندگیباتوکلبهخداوندمقاومباشــد.
یکیازدوســتدارانامامحسین)ع(بودوهمیشهدرمراسمهیئتشرکت

میکرد.
حســنمعاشــرتداشــتوازروابطاجتماعيخوبيبرخــورداربود؛با
برادرهایشرفتوآمدگرمداشت.همیشهبهمنمیگفت:»سعیکندر
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زندگیپاکباشی.باهرکسدوستشدی،خوشاخالقباش.دستگیر
ضعیفباش...«

برایهمینخلقیاتبودکهمادربزرگ،پدرمرابیشترازبچههايدیگرش
دوستداشت.

قبلازشــهادتپدر،غروبهاباپدربزرگومادربزرگبیرونمیرفتیم؛
یککیلومتریراهمیرفتیمودرسبزههامینشستیم.تعدادخانوادههادر

تنگفنیکمبود؛همهیکدیگررامیشناختیم.
خانوادههاارتباطخوبیبایکدیگرداشــتند.ماعالقهمندهایمشــترک
داشــتیم؛تنگفنی،محلکارپدرانمانبود،جایــیکهکودکیکردیم،

بزرگشدیم،روستایيکهدرآنزندگیکردیم...
روزهایخوبیراباهمگذراندیم.روزهایيکهگمانمیکردیماینروستا
وهوایخــوبآن،بازیهايکودکانهوعبورازفنسهابعدازمدرســه
همیشــگياست.امانمیدانستیمزمانیخواهدرسیدکهدنیايآنسوی
فنسها،کودکيها،خندههاوشادیهایمارامیرباید.آنسویفنسها،

جایيکهپدرانماندرآنکارمیکردند.
اکنون،ســالهاازآخریندیدارمنوپدرمميگذرد،اماهرگاهکهبرای
رفتنبهســرکارآمادهمیشــوموبافرزندمخداحافظیمیکنم،بهیاد
آخریندیدارباپدرم،فرزندمرابهآغوشمیکشم؛اینغمبرایمبيپایان

است...
بعدازشــهادتپدر،تحملزندگيدرتنگفنیبرایمدشــوارشد؛دیگر
آنجارادوســتنداشــتم،چونپدرموکودکیامراازمــنگرفت.امابا
گذشتزمان،نظرمتغییرکرد.اکنونمامورارشدآتشنشانیمرکزانتقال
نفتهســتم،هرروزکهازمرکزشهدایتنگفنیعبورمیکنموبهخانه
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برمیگردمباخودمیگویم:اگردشــمنکودکیمنودوستانمراگرفت،
اگردردوازدهســالگیمردخانهشــدم،اگربرتنبيجانپدرگریستمو
دیداربااوبهخاطراتمسپردهشد،هزارانکودکدیگردرکنارپدرانشان

کودکیکردندواینبرایمرضایتبخشاست...
امروزکهخاطراتپدررامرورمیکنم،تازهمتوجهمیشومکهچرامامور
ارشــدآتشنشانیشــدم؛آري!هنوزهمدلمخاطراتکودکیرادوست
دارد.اینجامحلکارپدرمبود.هوایيکهاونفسکشــیدوزمینیکهاو

درآنگامبرداشت.هنوزپدرماینجاحضوردارد...
اینجامرکزانتقالنفتشــهدایتنگفنیلرستاناست؛جاییکهپدران
درمقابلدیدگانفرزندانشــانبهخونتپیدند،اماهنوزمقاوموسربلند،
بادشواريهاينفسگیرمســیرزندگيراطيمیکنند،همانندهزاران

کودکایرانيدیگر...
اینجامرکزانتقالنفتشــهدایتنگفنیلرستاناستوهیچگاهشریان
زندگیدرآنقطعنخواهدشــد؛پدرانمانبــاخونخوداینرابهاثبات

رساندند.شهادتپدرانماادامهحیاتمارارقمزد...
روانپاکشانقرینرحمتالهيباد.
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روستایچناریاپاچنار،نزدیکمرکزانتقالنفتتنگفنی،زادگاهومحل
زندگیمنورضابود.خانوادههايماســابقههمســایگيداشتند.منبا
خالهرضاهمسنبودمونزداوقالیبافيیادميگرفتم.قالیبافيرادوست
داشــتم.مادرومادربزرگرضاهمآنجابودندوتقریباهرروزهمدیگررا
ميدیدیموبارهاميشــنیدمکهميگفتند:»اینروبایدواســهپسرمون

بگیریم...«
البتهنســبتفامیليهمداشــتیموازطرفعمهامباخانوادهرضافامیل
بودیم.بههرحال،قســمتشــدومنورضاازدواجکردیم.رضامتولد
ســال1330وموقعازدواج)ســال13۴7(،جواني17سالهبود.منهم
دختربچهاي12ســالهوخیلیکمسنوسالبودم؛یکسالبعدازعقد،
جشنعروسيمفصليبرگزارشد؛7شبانهروزبهجشنوسازودهلزدن
گذشت.مالرهستیمواینترتیبعروسيگرفتنرسمماست،مخصوصا
برايپســربزرگکهالبتهرضاهــمبچهبزرگخانوادهاشبود.آنزمان،
بعضیجاهاعروسرابااســببهخانهدامادمیآوردند،امامندرحالي
کهچادرسفیدوروسریمحلیپوشیدهبودم،سوارماشینفولکسواگن

شهید.رضا.قلندری
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شدموبهخانهبخترفتم.
پــدرم7لیرهزنجیرباپونديکهبهآنآویختهبــودرابهمنهدیهداد
ووقتــیهمکهبهخانهرضاآمدم،ازاقوامخودموشــوهرمطالو»لیره

سرپتي«کهامروزهبهآنسکهميگویند،هدیهگرفتم.
1۵سالهبودمکهبچهاولمابهدنیاآمدومنمادرشدم.

رضاابتداپیشپدرشکشــاورزيميکردوبهخاطرهمینبهمدرســه
نرفت.ســال13۵2بهعنوانکارگرموقتدرشــرکتنفتمشــغولبه
کارشــدودرباشگاهورزشیشرکتخطوطلولهومخابراتنفتمنطقه
کوهدشــت)چنار(کارميکرد.سال13۵8بهاستخدامشرکتدرآمدو
توانستتاسطحششوهفتاکابردرسبخواند.بعدابهواحدآتشنشاني

منتقلشد.
محلکاررضا،منطقهلرســتان)کوهدشت(درمحدودهخرمآبادبود.در
آنزمانبهآنجا»شرکتنفتچزال«وبعدهمپلباباحسینمیگفتند،

االنهمبهاسم»شهیدرضاقلندری«تغییرنامدادهاست.
ساعت3یا۴بعدازظهرازشرکتتعطیلمیشد.ازخرمآبادتاچناریک
ســاعتراهبود.هرروزسراینســاعتهانگاهمنبهساعتزنگیخانه
خیرهبودتااینکهرضاازدرخانهواردشود.همینکهمیرسیدماشینرا
روشــنمیکردومیگفت:»بریمخونهداییات...«یافالنفامیليکهدر
چنارداشتیم.بچههاراسوارمیکردومیگفت:»بریمیهدوریبزنیم...«
پیکانجوانانزردقناریداشتیمکهباآنمارابهمشهدبرد.بهرانندگی
وماشینعالقهداشت.آنروزيکهشهیدشد،ميبایستدرامتحانپایه
یکراهنمایيورانندگيشــرکتميکرد؛فراموشکردهبودکهامتحان
داردوبهســرکاررفت.اگرروزامتحانرابهیادداشــتشــایدشهید
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نميشد!
بعضیوقتهامیگفتم:»کجابریمبابا!بشینیمتویخونه؛سعیداذیتمون

میکنه...!«
بامهربانيمیگفت:»نه!اشکالینداره،مگهمیخوایمچکارکنیم.«

اخالقورفتاررضاخوببود؛باهمهفرقداشت.هرکسيکهبهخانهما
ميآمد،فامیلیاغریبه،هیچفرقیبرايرضانداشــت؛برايهمهاحترام
قائلبود.یادمهســتکهروزيعروسدایيامبهخانهماآمد.میوههاي
درختانارحیاطخانهمانهنوزنرســیدهبــود.موقعخداحافظيمرابه
کناريکشــیدوگفت:»برویکيازاینانارهاراجداکنوبهاینخانوم

بده،نکنهباردارباشهودلشبخواد...«
موقعيکهمیهمانداشــتیم،هرآنچهدرخانهداشتیممیآوردوبرسفره

میگذاشت.میگفتم:»اینچیه؟چراهمهروآوردی؟«
بچههامعموالشبهنگامبهانهميگرفتندوخوراکيمیخواستند.بهآنها

میگفتم:»االنبخوابید،فردابراتونميخرم...«
میگفت:»شایدمافردامردیم!چرامیگیتافردا.«

میگفتم:»بابا!االنمیخوایمبخوابیم،چیبدیمدوبارهبخورند!«
میگفت:»نه!اشکالنداره...«

یکیازپســرهايماشــبیلدابهدنیاآمد.رضاخانهنبودوباهمسایهها
برايزایمانبهبیمارستانرفتم.وقتيبهخانهبرگشتم،ساعتسیتیزن
زیبایيبهمنکادودادکهخیلیخوشحالمکرد.اماآندرپاشویهحوض
افتادوخرابشــد.رضاوقتيازجریانخبردارشــد،برايمنســاعت

سیکو۵خریدوگفت:»فدایسرتیکیدیگهبراتخریدم.«
رضــانهتنهابامنکهبــادیگرانهمبامهربانيبرخــوردميکرد.پدرو
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مادرشرادوســتداشــت.مخصوصامادرشرابســیاردوستداشتو
میگفت:»مادرم،همپدرمهوهممادرم...«

قربانصدقهآنهامیرفتوپولدورسرپدرومادرشمیچرخواند.پدرش
رابهگردهميکشــیدوبهمطبپزشــکميبرد.آنهاهمرضارابســیار

دوستداشتند؛قسمپدرومادرش»بهجانرضا«بود.
رضابســیارمهربانوشــوخطبعبود،همهخانوادهوفامیل،بهخصوص
پدرومادرمنبســیاربهاوعالقهداشتند؛بعدازشهادترضا،هرروزبه
خانــهمامیآمدندوبادیدنبچههاناراحتمیشــدند،گریهمیکردندو
میرفتند.آنهاازشدتناراحتي،یکسالبعدازشهادترضافوتکردند

ومنواقعاتنهاشدم.
روزيباهمنشستهبودیمکهرضاگفت:»خوابدیدمامامخمینیاومده

اخراجمکرده!«
گفتم:»اینچهحرفیه؟«

گفت:»امامخمینیکهاخراجمکردهمعنياشاینهکهمنشهیدمیشم...
االنهمکهجنگه؛منشهیدمیشم...«

موقعبمبارنهواپیماهايبعثيخیليميترسیدموبابچههامیرفتیمدر
باغچهپناهمیگرفتیم.آنموقعخرمآبادبودیم.منخیلیمیترســیدم.
رضــابرايآرامشمنمیگفت:»ترسنداره!اگرقرارباشــهکهبمیریم،

پسمیمیریم...«
باناراحتيبــهاومیگفتم:»چهربطیبهترسداره؟یهموقعترکشــی

چیزیبهچشمی،دستیبزنهچکاربایدبکنیم؟«
حدودیکماهقبلازشهادتودرجریانیکيازبمبارانها،رضاراموج
انفجارگرفتوازپلههاپرتشــد.یکيازپاهایشترکبرداشت.تقریبا
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دوروزدربیمارســتانبستريشد.یادمهستکهپزشکاوهنديبودو
گفت:»بایدپايتوروگچبگیرمو۴۵روزدرگچبماند...«

یکماههماستعالجیبراياونوشت...
درهماندورهاســتراحتپزشکيرضا،روزيمشغولکارهايخانهبودم
کهمتوجهشدمبهحمامرفتهوگچپایشرابازکردهاست.باناراحتيبه
اوگفتم:»چرااینکارروکردی؟مگهدکتربراتننوشــتهکهاستراحت

کنی؟«
بابياعتنایيجوابداد:»نه!جنگه،توخونهبمونمکهپامخوببشه!پام

خوبه!پامچشه؟«
خالصهباآنوضعیت،چوبيبهزیربغلشميزدوبهسرکارمیرفت.بعد

ازمدتيچوبراهمکنارگذاشت.ميگفت:»منسالمام...«
آقــاصفر،برادررضا،آنزماندرواحدبرقشــرکتنفتکارميکرد؛او
برايمنتعریفميکردکه:»رضاپیشمنآمدوگفت:عصابهدســت
منبده...«گفتم:توواحدآتشنشانيکارميکني،نميشهکهبري!«آقاي
درخشــانگفت:»اینجابشــین...«،رضاگفت:»نه!منميخوامبیام...«با
همانپاهمراهباآقایدرخشــانبرايمأموریتبهتنگفنيرفت.آقای
درخشــاناستادکاربود.مرکزانتقالنفتتنگفنيچندباربمبارانشده
بود.درروزموعــود،آنهابرايخاموشکردنآتــشتنگفنيماموریت
داشــتندوخودشــانرابهآنجارســاندند.آقاصفردربارهآنروزتعریف
ميکردکه:»باراول،ساعت11و۴۵دقیقهصبح،هواپیماهايبعثيفقط
توربینهاروزدند؛هر۴توربینبهخاکســترتبدیلشد.تمومگروههابه
اونجارفتهبودن؛نیروهاحتیفرصتاستراحتپیدانکردهبودنکهبراي

باردوم،ساعت16دوبارهتنگفنيبمبارانشد...«
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دراولینبمباران،کســيآسیبندید،چونآتشنشانبودندوابتداآتش
راخاموشکردنــد.دربمبارانبعدي،دیگرهمکارانپناهميگیرندوآنها
هرچهآقایدرخشــانورضاراصداميزنندکهزودترازتأسیساتبیرون
بیایندوپناهبگیرند،گویاصدایموتورودستگاههااجازهشنیدنصدای
آژیــررابــهآندونميدهدودربمباراندوم،رضاوآقايدرخشــانبه

شهادترسیدند.
همانروزیکهدیگربرگشــتينداشت،صبحزود،رضابرايرفتنبهسر
کارآمادهميشدکهپسرکوچکمانحسنکهکالساولابتداییبود،رو
کردبهمنوگفت:»مامانمنخوابدیدمکهخونهامونرویســرمون

خرابشده...«
بهاوگفتم:»مامانخداخیرشکنه.هیچینیستانشاءاهلل.«

رضادرادامهحرفمنگفت:»مــناالندارممیرم،بعدازظهرکهمیام
پارکیچیزیمیبرمشون...«

گفتم:»انشاءاهلل،حاالشمابرو...«
رضاابتدابهپلباباحســینرفتوازهمانجابهمأموریتتنگفنیاعزام

شد...
بعدازظهرازراهرســیدوانتظاربرگشــتنرضابهسررسید؛دیگرساعت
زنگيداشــتکالفهامميکرد.بابرادررضــاتماسگرفتموگفتم:»حاال

شبشدهامارضانیومده!«
اوگفت:»نگراننباشیدحتمامأموریتداشته،برميگرده...«

بعدازگذشتچندساعت،برادررضازنگزدوگفت:»رضانیومده؟«
گفتم:»نه!«

گفت:»کجاست؟«
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گفتم:»واالهنوزازســرکاربرنگشــته...بااینبمبارانحتمابردنشــون
تنگفنی،حاالدیگهنمیدونمچیشده؟«

گویاخبرداشتکهرضاشهیدشدهامابهمننميگفت.البته،دخترمرا
بارداربودمورعایتحالمراميکردند.

دیگرتابنیاوردموچندینبارباشــرکتتماسگرفتم.درجواببهمن
گفتند:»خانوماگهزخمیشــدهباشن،بردنشــوناهواز،هیچکدومشون

نیومدن...«
درهمینحینبرادرشوهرمبهخانهماآمدوگفت:»رضانیومد؟«

گفتم:»نه!«
درشــرکتهمهمنتظربودندکهآنهابازگردند؛نمیدانســتندکهرضاو
آقايدرخشاندرچهوضعیتيهستند؛سالماندویاشهیدشدهاند؛هنوز

شهدايتنگفنيشناسایینشدهبودند.
صبحشد.ساعتحدودهفتونیمویاهشتبود.صبحانهبچههاراآماده
ميکردمکهمادرمنبههمراهمادررضاوچندنفرازفامیلباسرولباس
گلگرفتهبهخانهماآمدند.اینگلمالیدنازآنجایياســتکهمارســم
داریماگرخداینکردهجوانیفوتشــود،بستگاناوسرولباسخودرا

گلمیگیرند.
همراهآنها،دونفرخانمهمازشــرکتنفتآمدند!پرســیدم:»برایچی

اولصبحیاومدید!«
گفتند:»آمدیمنفتکوپنیبگیریم.خونهشــمانزدیکبود،اومدیمخونه

شما...«
آنهامیدانستندکهرضاشهیدشدهومنازهمهجابيخبر...

بازدیدمکهازفامیلبهخانهماميآیند،کميتکانخوردموگفتم:»به
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خدایهچیزیشــده.منشــوهرمدیروزرفته...بمبارانهمشده...هیچ
خبریهمازاونیست...نمیدونمشهیدشده...؟«

گفتند:»نه!فکرنکنیم؛اگهاینجوربودبهتمیگفتن.«
کمــيآرامگرفتمودیگرکاریبادیگراننداشــتمتااینکهمادرمومادر
رضاآمدندوآرامآرامبهمنگفتند:»رضاشهیدشده؛مادردیگهناراحت

نشو...«
منزني28ســالهکهبارفتنشوهرمنميدانستمبا۵بچهبایدچهکاري
انجامبدهم.اصالباورمنميشدوفکرميکردمهمهاشتباهميکنندبراي
همینازقبولواقعیتطفرهميرفتمومیگفتم:»اصالشوهرمنشهید

نشده؛هیچکسچیزیبهمننگفته؛شوهرمنشهیدنشده!«
آقاصفربرايآوردنپیکراوبهتنگفنيرفت.بدنرضادرآتشســوخته
بود.حتيساعتومحتویاتجیباوهمسوختهبود.برادررضادراینباره
تعریفميکردکه:»دیدمتوشرکتنفتهمهمهاست!گفتند:»تنگفني
بمبارانشده...«گفتم:اونکهمشخصهظهربود!گفتند:»دوبارهبمباران
شــده.«یکدفعهبهمنالهامشدکهبروتنگفني.درروقفلکردموبا
خودمگفتم:رضاآتشنشــانه،اونبایدحتماباشه،دیدندکهمنناراحت
هستمگفتند:»رضامجروحشــدهدزفولبردند.«باخودمگفتم:جریان
چیه؟بقیهروآرامکردم،وليخودمداشتمازداخلميسوختم.شبشد؛
تقریباساعت19ازمنپنهانميکردند.گفتم:آقامنشهامتدارم،اگه
برادرمشهیدشدهبهمنبگید.گفتند:»نه...!«گفتم:بهمنبگید...گفتند:
»حقیقتاینهکهاخويشــهیدشدهوشــهداروبهبیمارستانپلدختر
بردن.«برايشناسایيبهپلدختررفتیم،اماچیزيدستگیرمانشد.صبح
فردايشــهادترضاعزمکردمکهبرايپیداکــردنپیکراوبهتنگفني
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برم.همکارهامخالفرفتنمنبودند،بهاونهاگفتم:مناونشــهامترو
دارم،بایدبرمفقطپیراهنشروخاککنمکهآرامشداشتهباشم.باخدا
رازونیازکردموگفتمخدایا!منازتوکمکميخوام؛منجنازهرضارو
ازتــوميخوام.خالصهباچندتــاازهمکارهارفتیموبهداخلتنگفني
رسیدیم.محلاصابتبمبروشناسایيکردیم؛یهزمینشخمزده...یک
دفعهآژیــرخطرروزدن.همکارهاگفتن:»صفرخطرناکه!«گفتم:مردن
کهنیســت.خالصه،پیکرهايقطعهقطعهشدهشهداروجمعکردیم.از
بدنرضافقطتونســتمپاهاشروجمعکنــم؛مقدارخیليجزئيکهبه

بیمارستانشهیدبهشتيومدنيخرمآبادبردیم...«
بعدازآن،یادمهســتکهدرروزجمعــهاي،پارههايپیکررضاراطبق

خواستهخودش،درگلزارشهدايخرمآبادبهخاکسپردیم.
روزهايسختيرابعدازرضاگذراندم؛همانروزهایکيازهمسایههاکه
خوابرضارادیدهبودبهمنگفت:»شهیدقلندریتوخواببهمنگفت
کهبرادرمجنازهامروجمعکرده،ولینصفجنازهامروجمعنکرده!نصف

جنازهمنزیریهسنگه...«
۴6روزازشــهادترضاگذشتهبودوهنوزدربهتازدستدادناوبودم
کــهبهبرادررضاخبردادند،قطعهايازبدنرضاپیداشــدهاســت.آقا
صفربعدابرايمنتعریفکردکه:»همکارهاگفتند:»جنازهســالمرضا
قلندرينهدســتداره،نهپاداره،فقطتنهداره،چهکارکنیم؟«گفتم:
لطفکنیناونروبهخرمآبادمنتقلکنین.برايکســبتکلیفشرعي
بــادفترنمایندگيوليفقیه،آقايآیتاهللمیانهجيتماسگرفتم.گفتند:

»مشکلينیست.فقطنبشقبرنکنید؛رويقبرروبازکنید.«
مااینقطعهازپیکررضاراهمبهخاکسپردیمواوبرايهمیشهازاین
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دنیاجداشدورفت...
زمانشــهادترضا،چهارپسرداشــتیمودختريکهبارداربودم.بچهها
خیليکوچکبودند؛پسراولما،مشکلجسميداشتوبیشترخانهنشین
بود،عليدرکالسدومدبســتاندرسميخواند،حسندانشآموزاول
ابتداییبود،مهديسهسالداشتوفاطمههمبعدازپدرشبهدنیاآمد.
بچههاخاطــرهایازپدربهیادندارند،امامنهمیشــهبــهآنهامتذکر
ميشــومکه:»باباشماراخیليدوستداشــت؛وقتيبادوچرخهازسر
کاربرميگشت،دســتمهدیکوچولورومیگرفتوباعليوحسنبه
بازيمیبرد.براتونزنجیرکوچیکخریدهبودوروزعاشــوراشماروبه
دســتههايزنجیرزنيوســینهزنيمیبرد.اونزنجیرهادربمبارونهای

خرمآبادوجابجاییهایبعدازاونگمشد...«
...االنسالهاازآنروزهاميگذرد؛بچههابزرگشدهاند؛عليدرماهشهر
دکتراميخواند،حسنلیسانسبرقالکترونیکداردودراصفهانزندگي
ميکند،مهديفوقلیســانسمدیریتصنعتياستودرشرکتخطوط
لولهومخابراتنفتمنطقهاصفهانمشــغولاستوفاطمهفوقلیسانس

کامپیوتردارد،ازدواجکردهودراصفهانساکناست.
ومــنهنوزخاطراتمبارضارادریادممرورميکنموهنوزســختيهاو

دشواريهاينبودنرضابامنهمراهاست...
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پرویزدرنهمخرداد1321درهمدانمتولدشدوسپسدرتهرانمسکن
گزیدودرآنجانیزرشــدیافت.اوپسرداییمادرمبودوآشناییبیشترما
وقتیاتفاقافتادکهپرویزعضوســپاهدانششدوبهکرمانشاهآمد.رفت
وآمدهایفامیلیبهازدواجمادرسال13۴9منجرشد.زندگیمشترک

رادرشهرمقدسقمآغازکردیم.
اولیســانساموراداریبودوابتدادرامورمالیادارهپخشکارمیکردو

بعدازآنتازمانشهادتدرخطلولهکرمانشاهمشغولبود.
جریانانقالبازشهرقمشــروعشدوبعدبهتهرانرسید.درآنزمان،
پرویزباهمکارانشدرادارهپخشقمدرتمامتظاهراتشرکتداشتندو

سختیهاودشواریهایبسیاریرادراوایلانقالبمتحملشدند.
باایناوصافانقالبپیروزشــدوماتاســال13۵8درشهرقمزندگی
کردیم.مدتکمیبعدازاینکهبهکرمانشاهآمدیم،جنگتحمیلیشروع
شــد.درواقع،ازســال13۵8تازمانشهادتپرویزدراینشهرزندگی

کردیم.
اصلیتمنکرمانشــاهیاســتوپرویزبهدلیلایــنمدتدوریمناز

شهید.پرویز.قمري
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خانوادهامناراحتبود،برایهمینوقتیبهکرمانشــاهمنتقلشد،بهمن
گفت:»منمدیونتوهستمچونتوروازخانوادهاتجداکردم،موقعیت

پیشآمدکهگذشتهجبرانبشه...«
محبتعجیبیبینماوجودداشــت؛1۵سالزندگیمشترکبرایاین
همــهمحبتخیلیکمبود.معنیواقعیزندگیرادرکناریکدیگرتجربه
کردیم.انســانشریفیکهبههمهافراداحتراممیگذاشتوباهرکسبه
مقتضایسناومعاشرتمیکرد؛بهقولی»باکوچک،کوچکوبابزرگ،
بــزرگبود«.برایخانــوادهارزشواحترامبســیاریقائلبودواعضای
خانوادهرابسیاردوستداشت.بهویژهپدرومادرشرامحترممیشمردو
تابعآنهابود.همیشهبهمنمیگفت:»پدرومادر،آفتابلببومهستن،

بایدیهکاریکنیمکهبعدهادچارعذابوجداننشیم...«
مادرشازاوراضایتداشتوهمیشهاینتکیهکالمرادربارهپرویزبهکار

ميبرد:»پرویزجون!ایشاالکهعاقبتتخیربشه...«
پرویــزدرقلبوعملمؤمنبود؛خداشناســی،ادایفرایضنمازوروزه
وکمکبهمســتمندانجزوجداییناپذیراخــالقورفتاراوبود.عیدکه
میشــدازخانوادهوفامیلودوســت،پولواجناسجمعمیکردوبه
خانوادههایبییضاعتمیرساند.البتهدرآنزمانحقوقپرویزدرحدی
نبودکهبتواندشــخصاچندنفررازیرپوشــشداشــتهباشد.اماهمین
وســاطتوکمکاندکهمارزشمندبود.موقعبازگشاییمدارسدراول
مهــربرایبچههاییکهازاوضاعمالیخانوادهآنهااطالعداشــت،خرید
میکرد.یکباربهمنگفت:»موقعتقســیماجنــاسبندگانخدافکر
کردندکهازطرفدولتبرایکمکرســانیفرســتادهشــدم،امابهآنها
گفتم:نه!اینشــخصیهوبرایکســانیکهتواینامرخیرسهیمهستن
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دعاکنین...«
اوایلزندگیمشــترکمانبهمنمیگفت:»خانم!غذادرســتکنتابه

مستمندانبدیم...«
البتهمنهممانعنمیشــدم،چونقصــداوانجامکارخیربودواگرمن
مخالفــتمیکردمبرایخودمگناهمیخریدم،بنابراین،درکارخیربااو
شریکمیشدم.یادممیآیدیکباربهعیادتیکیازکارگرهارفت.وقتی

برگشت،خیلیناراحتبود!گفتم:»چیشده؟«
گفت:»رفتمعیادتفالنیدیدمهیچیندارن،فقطیهزیلوییزیرپاشون

بود...«
بعدباناراحتیادامهداد:»راضیهســتیفرشآشپزخونهروجمعکنمو

ببرمبهفالنیبدم؟«
گفتم:»باشه!«

فردایآنروز،فرشآشــپزخانهرا-کهماشینیونوبود-جمعکردمو
کنارگذاشتم.پرویزکهازادارهبرگشتوفرشراآمادهبردندید،خیلی

خوشحالشد.
یکیازمهمترینرفتارهایپسندیدهپرویزاحترامگذاشتنبهبچههابود.
آنهارابامحبتنوازشمیکرد،مثالاگرســوارماشینبودوبچهایبهاو
ســالممیدادحتماپیادهمیشــدوبهقولمعروفبااو»خوشوبش«

میکرد.یکباربهاوگفتم:»چرااینکاررومیکنی؟«
گفت:»بایدکوچیکیکردتابهبزرگیرسید!«

بابچههايخودمانهمبسیارمهربانبودوباآنهابهتندیصحبتنمیکرد.
برايبازيباآنهاوقتميگذاشت.دروصیتنامهاشبهصالحبودنبچهها
تاکیدکردهواینکهدرهرســنیکهباشند،نمازشانقضانشود.همیشه
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میگفت:»تربیتباتوست؛مننیستم؛همهچیزباتوست...«
دربارهخداوقرآنمقالهمینوشــت.شــبهایجمعهجلسهقرائتقرآن

داشتیم.هیئتيهمبهنامهیئتجواداالئمه)ع(تشکیلدادهبود.
یادمهستزمانیکهقرارشدامامخمینی)ره(بهکشوربازگردد،یکروز
تاخیرافتاد،پرویزخیلیناراحتشدوبالفاصلهگوسفندینذرکردکهبا

آمدنامام)ره(نذرشاداشد.
پرویزازانقالبیهایفعالبود؛شــبهاهمــراهبااهالیمحل،بهخصوص
انقالبیاندرکوچههاگشتمیزدند،بهخانههانفتمیرساندندوخالصه
اوضــاعپرتنشانقالبیرادرمحالتکنترلمیکردنــد.بااینکهبهقول
معروف،انقالبی»دوآتشه«بود،اگرکسیمخالفنظراوصحبتمیکرد،
برآشفتهنمیشدوباآرامشصحبتمیکرد؛موافقومخالفبهاواحترام

میگذاشتند.اوهمبرایدیگرانارزشوحرمتقائلبود.
بعــدازانقالب،هیئتیازطرفشــرکتنفتبهکرمانشــاهآمدندوازاو
خواســتندکهریاســتمنطقهرابهعهدهبگیرد،البتهجوانهایانقالبی
هماوراانتخابکردهبودند؛همکارهایپرویزگفتهبودند:»فقطقمری«
ولــیاوقبولنکرد.پرویزمیگفت:»منازاولجوانیفعالبودم؛اعالمیه
پخــشکردمومبارزهکردم،االنهمآنعزمراســخانقالبیرادرخودم

میبینم...«
بهاومیگفتم:»آخهتودرمبارزاتانقالبیفعالبودی؛دلسوزی؛بایددر

امورنظارتداشتهباشی...«
میگفت:»خستهام...!«

سرمنشــااینکنارهگیریازآنجابودکهدرشــرکتفروشگاهیوجود
داشتکهانبارآنرابررسیکردهبودندکهبینمستمندانتقسیمکنند،
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امــادوروزبعدکهبرایانجاماینکاربهانباررفتند،باانبارخالیمواجه
شدند،برایهمینپرویزدلسردشدهبود.

اوبرخوردجالبیبرایارشــاددیگرانبهحجابداشــت؛بیشتربارفتار
محبتآمیزحجابراتبلیغمیکرد.منمعلمآموزشوپرورشهســتم،
باروســریبهکالسمیرفتم.یکبارچادرپوشــیدم.پرویزکهمرادید
خیلیخوشــحالشــدوگفت:»چقدرچادربرازندهاست...چقدرخوبه

چادربپوشی...«
وازآنبهبعدچادرپوشیدم.

پرویزهردوماهیکباربهجبههمیرفت.ازخاطراتآنجابرایمنتعریف
میکردکهامکاناتخیلیکمبودهوجوانانونوجوانان13سالهجانبازی

میکردهاند...
پرویزدرمیانهمکارانشهمبهانسانیبزرگباخلقیاتپسندیدهمشهور
بود.آقایاســکندریازهمکارانپرویزدربــارهاوتعریفمیکردکه:»از
ســال1362کهآقایقمریبهادارهمامنتقلشــدتاسال136۵کهبه
شهادترســیدباهمهمکاربودیم.اوفوقالعادهخداترسوباایمانبود؛
مدامدســتشدرراهخداکارمیکرد؛بعدهــافهمیدماینافرادیکهبه
ادارهمیاومدنوجویایایشــونمیشــدن-حتیبعدازشهادتشون-
کســانیبودنکهاینخدابیامرزدورازچشمدیگرانبهاینهاکمککرده
بــود...کمکهابرایافرادیبودکهبضاعتمالینداشــتن؛کمکمالی،
موادخوراکی،البســهبرایفرزندان،کفشولباسوگوشتومرغومواد
غذاییبرایاینافرادمیبرد.مدامدرســطحشهرمیگشتتااینافراد
راپیداکنه.منغبطهمیخوردم؛مانتونســتیمحتیکوچکترینکمکی

بهایشانبکنیم.
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فوقالعادهآدمشــوخطبعیبود.یادمهســتکهدقیقــاروزتولدآخرین
فرزندش،سجاد،داشتباعجلهمیرفت،تومحوطهمنجلوشراگرفتم

وگفتم:»پرویز!کجامیخوایبری؟«
گفت:»هوابارونیه!«

بعدهمرفت.وقتیبرگشت،گفتم:»پرویزنفهمیدمچراوقتیهواآفتابی
بود،گفتیهوابارونیه!«

گفت:»بابا!بهخاطروضعیتسجادکهبهدنیااومدهگفتمبارونیه...«
ایشــونفوقالعادهآدمباایمانیبود؛مدامجلساتقرآنداشت.ادارههم
آموزشقرآنداشــت.کلمــراماینآقاطوریبودکهبــههمهاحترام
میگذاشــت؛رئیــسیاآبدارچیبراشفرقینداشــت،بــههمهاحترام

میگذاشت.بسیارمهربانبودوقلبرئوفیداشت.
همیشــهمیگفت:»هرکاریمیکنین،سعیکنینکارتونبرایرضای

خداباشه...«
یکــیدیگرازهمکارانپرویــزبهنامآقاینامداریدربــارهاومیگوید:
»بینشدینیشــهیدقمریخیلیقویبود.آدمدرستکاروباتقواییبود.
منبدیازایشونسراغندارم.خصوصیاتانسانیبارزیداشت.اگرکسی
موازینانســانیرارعایتنمیکرد،ناراحتمیشــد.همیشهبهعدالتو
قسطرفتارمیکردودوستداشتکهجامعهبهقسطبرسد.همکارانرا
بهمطالعهدعوتمیکرد.کتابهایشهیداستادمطهریودکترشریعتی

رامیخوند.«
اینخاطراتاندوهنبوداورادروجودمشــعلهورميکند.یادمهستکه
آناواخر،خواســتهوآرزوياوشــهادتبودوعلنــيآنراابرازميکرد
بهخصوصزمانیکهپاالیشــگاهکرمانشــاهبمبارانمیشدوبرايکمک
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میرفتوپیکرشــهدارااززیرآواربیــرونمیآورد؛بعدازبمبارانهادر
ســکوتعجیبیفروميرفتوخیلیکمحرفشــدهبود.حتيبرخالف
گذشته،دیگربرايخریدخانهیاکارهايمربوطبهبچههابامنهمراهي
نميکرد.مثالميگفتم:»پرویز!بایدبرايبچههاخریدکنم،بریمآقا؟«

جوابميداد:»نه!شماخودتبرو؛حوصلهندارم!«
شبقبلازشــهادتمیهمانداشــتیم؛همکارپرویز،آقايمقبولیانبا
خانوادهخودبهخانهماآمدهبودندوشــبراهمپیشماماندند.باالخره
صبحروزموعودفرارسید.بههمراهآقايمقبولیانآمادهحرکتبهسمت
ادارهبود.درراهروایســتادوگفت:»خانم!مارفتیم؛کارينداري؟ظهر

برايناهاربرميگردیم...«
گفتم:»نه!بهامیدخدا...«

اولینسرویسادارهآمد؛بااینکهصندليخالیداشت،پرویزسوارنشد!
دومینمینيبوسازراهرسید؛هردودرانتهايماشینمینشینند.هنوز
مســافتچندانيطينشدهبودکهبمبارانشروعشدو...پرویزشهادتین

راخواندوبرايهمیشهچشمهایشبست...
درمراسمتشییعپیکرپرویز،جمعیتبسیاريحضورداشت،همهکساني
کهاوراميشناختندبرايبدرقهاوآمدهبودند؛حتيهمسایههايمابراي
اوشیونســردادند.محبتوعالقهبســیاريمیانمابود،بهطوريکه
همهتصورميکردندمنبعدازپرویززندهنميمانم؛وقتيخبرشــهادت
پرویزراشنیدم،دنیابرایمتمامشد.پدرمتازهفوتشدهبود؛سجادپسر
کوچکم11ماهه،مهدیدانشآموزدومدبستانومحمدکیاندانشآموز
کالسسومراهنمایيبودند.احساسميکردمدیگرپناهيندارم؛3سال

سیاهپوشداغپرویزبودم،امادریغکهاوهرگزنميآید...
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داودبرادربزرگمنبودودر13محرمسال13۴2خورشیديمتولدشد.
آنزمانفرديبهنامآقاسیدمحمودبرايبچههاشناسنامهميگرفت؛او،
شناسنامهداودراششسالبزرگتروبهسال1338گرفت.پدرومادرم
قبلازماصاحبفرزندانيشــدهبودنداماهمگيفوتشدند.تنهامنو

داودبرايآنهاماندیم.ماهماینموضوعرامتوجهشدهبودیم.
کودکيمنوداودبهقشــنگيبالپروانههاميگذشتوبازيهايماکه
آخربهکلنجارودعواهايکودکانهتبدیلميشد،ماراازآیندهايکهقرار
بوددیگرباهمنباشــیم،غافلميکرد.برايهمشکلکدرميآوردیم؛بر
ســروصورتهمميزدیم؛منپشتپدرم-کهبهاوحاجآقاميگفتیم-
پنهانميشدمواوکهشیطنتمرانميدید،بامهربانيبهداودتذکرمی

دادکه:»پسر!اذیتنکن...«
بیچارهداودهرچهميگفت:»پروانهروببین!اولاوزد؛اورونميبیني؟«

ومنخوشحالازاینپیروزيکودکانه...
امامادرم-کهاورا»آبا«ميخواندیم-بیشــترازدردانهپسرخودحمایت
ميکردودرگوشهوکناربهمنتذکرميدادکه:»داداشترواذیتنکن...«

شهید.داود.کریمي
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البته،باوجودکودکيوبازيهايبيانتهايآن،داودبهقرآنعالقهمندبود.
پدرهماورابهکالسقرآنفرســتاد.باهمهاینشــرایط،کودکيماتمام
شــد.درســال13۵9،هنوزجنگتحمیليشروعنشدهبودکهداودبرای
گذراندندورهســهماههآموزشیسربازیبهقزویناعزامشد.درآنزمان،
خانهمامثلبسیاريازخانههاتلفننداشتوتنهابانامهازاحوالهمباخبر
ميشــدیم.17روزپسازآغازجنگ،نامهايازداودبهدستمارسیدکه
درآننوشــتهبود:»سهماهآموزشيمنتمامشدهوباهمدورهايهایمبه

قصرشیریناعزامشدهایم...«
داودازشــروعجنگدرجبههغرببود.شــبيبعدازدریافتنامهداود،
صدايدرخانهبلندشــد.دررابازکردم.مسعودازدوستانداودکهباهم
بهسربازيرفتهبودندرادرآستانهدردیدم.گفت:»حاجآقاخونهاست؟«

گفتم:»نه!مسجدرفته«
گفت:»آباچی؟«

گفتم:»خونهاست.االنصداشميکنم...«
مادرمبهجلودررفت.آقامسعودبهاوگفت:»داودگلولهخورده...«

رنگازرخسارمادرمرفت.مسعودکهاوضاعرانامساعددید،زبانشراگاز
گرفتوگفت:»هیچینشده؟«

مادرمداشتسکتهمیکرد.گفت:»خاکبرسرمشد...«
برادرم17روزدربیمارستان۵02ارتشبستريبودوبهدلیلاینکهترکش
بهحنجرهاوخوردهبود،نمیتوانســتحرفبزنــد.درواقع،جزحنجره،
ترکشهایيهمبهچشــمودندههاياواصابتکردهوچندروزيبیهوش
بودهاســت.بعدازهوشیاريوبهبودنســبي،آدرسوشمارهعمویمرابه
کارکنانبیمارســتانميدهدوســفارشميکندکهپدرومادرممتوجه
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شرایطمننشوند،چونناراحتميشوند.
وقتيپدرممطلعشد،بااتوبوسبهتهرانرفت؛البتهبهسختيچونظرفیت
اتوبوستکمیلبودهواوبراياینکهمنتظرماشینبعدينشودوزودترخود
رابهداودبرساندتاتهرانبرکفماشیننشستهبود.بعدازآن،منومادرم
همبهعیادتاورفتیم.هنوزسرفههايخونيداشتونميتوانستبنشیند.
دوستاناهوازیوآبادانیاومیگفتند:»داودبااینکهخیلیبچهاست،ولی

دلبزرگیداره.«
خودشهممیگفت:»منازاینجابلندبشــم،خونهنمیرم؛یکراســتبه

جبههمیرم!«
پرسنلبخشتعریفمیکردندکه:»پنجشنبهشبي،داودتبباالیيداشت.
پروفسوراکرمی،بعدازمعاینهرویاوروکشیدوگفت:»اینتمومکرده!«
دوتاازدوستانش-کهآبادانیبودند-ازپرستارکشیکالکلگرفتهبودند
وتاصبحداودروپاشــویهکردند،تااینکهاحساسکردندکمکمصداشرو

ميشنوند.بهپرستارگفتند:»کریمیروپاشویهکردیموزندهاست.«
جمعهاتفاقيبراياونیفتادوشــنبهســرحالشد.پروفسوراکرمیکهبه
بخشآمد،پرســتارهابهاوگفتند:»اینهمونمریضهکهشماروياورو

کشیدیوگفتیتمومکرده!«
پروفسوراکرمیهمدستهاشروبلندکردهوگفتهبود:»خداروشکر.خدا

میداندکهچهکسیزندهبماند...«
داود3ماهدربیمارستانبستريبود.وقتیمرخصشد،پدرمدوگوسفند
قربانیکرد.روزيدرخانهبااوصحبتميکردمکهکنارمردمکچشمش،
سیاهيدیدم.مسئلهرابهمادرماطالعدادم.اوبهداودگفت:»پروانهمیگه

توچشمتسیاهیه!«
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داودباآرامشهمیشگيگفت:»نترسید!ترکشه.«
مادرمبانگرانيوناراحتيگفت:»مادرتبمیره!دردنداره؟«

گفت:»نه!نترس...«
بعدابهبیمارستانفارابیرفتوترکشراازچشماودرآوردند.

تامدتهابعدازاینکهازبیمارستانمرخصشد،بهدیدنپرستارهاميرفت
وبرايآنهــاگیوههدیهمیبرد.میگفت:»اونهــابرایمنخیلیزحمت

کشیدهاند.«
وقتيبهبودپیداکرد،بهمادرمگفت:»میخواهمدرسپاهثبتنامکنم.«

مادرمباناراحتيگفت:»نه!اگهاینکارروبکني،خودمرومیکشم.تورو
بهمنطقهمیبرن.منفقطیهپســردارم...توبمون،منبرایتوکارپیدا

میکنم...«
باپیگیريهايمادرم،داودپسازانجاممصاحبهدرشــرکتایرانترانسفو
مشغولکارشد.امایکسالبعدبهمادرمگفت:»کاراینشرکتسنگینه؛

وقتیکهوسیلهايروبلندمیکنم،ترکشدروندندههااذیتممیکنه.«
مادرممثلهمیشهبامهربانيگفت:»مادرتبمیره!نمیخوادسرکاربری.

بیابنشینتوخونهکهدندههاتاذیتنشه.«
داودکهبرايرفتنبهسپاهدنبالبهانهبود،وقتينگرانيمادرمرادید،فکر
کردکهموقعمناسبياستکهدوبارهازثبتنامدرسپاهصحبتکند.روبه

مادرمکردوگفت:»پسمنبرمسپاه.«
مادرمگفت:»نه!کارپیدامیکنم...«

باالخرهآقامنصور،همسایهماخبردادکهشرکتنفتدرحالجذبنیرو
است.مادرمهمبهدیدنخشکباري،رئیسشرکترفتوبهاوگفت:»من
پســريدارمکهمجروحجنگیاســت.یکسالدرترانسفوکارکردهوبه
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خاطرکارسنگینازآنجابیرونآمده...«
خشکباريبهمادرمگفت:»اگهمنپسرتروبگذارمجایيکهفقطبگهالو

وگوشیروبگذارهسرجاشخوبه؟«
مــادرمباخوشــحاليپذیرفتوبهجاناووخانــوادهاشدعاکرد.بهاین
ترتیب،داودواردشــرکتنفتشد.اماماجراتمامنشدهبود.داودهمچنان
اصرارداشــتکهبهجبههبرود.باالخرههمموفقشدورفت.آخرینباري
کهبهخانهبرگشت،دوبارهبحثهاياوبامادرمبرسررفتنونرفتنشروع

شد.مادرممیگفت:»داودنرو!حاجآقامریضه.«
داودمیگفت:»حاجآقاهمخداروداره.اگهمنودیگرانبهانههاياینطوري

بیاریمکهدیگهکسيبرايمبارزهباقينميمونه.پسکيبجنگه؟«
مادرمبانگرانيتکرارميکرد:»آخهتویکدونهپسری.«

باآرامشدســتمادرمراميگرفتومیگفت:»شــماخدارودارید.جان
شماوجانحاجآقا.خیالمراحتهکهشماهستی،پروانههست.ازاینبهبعد
ميتونمدرعملیاتهاشرکتکنم؛منتازهآموزشدیدم،حاالمیگنفرار

کرده.االناومدمبهشماسربزنموبرگردم.«
امادیگربرگشــتيدرکارنبودوهرچندمادرمبهزباننميآوردوليحس
مادرانهاشایننهیبرابهاوميزد.داودبعدازآندرچندعملیاتازجمله
عملیاتخیبرحضورداشت.درنهایتدر21مهر136۴،برادرمبهآرزویش
رسیدوبهدرجهرفیعشهادتنایلشد.دردانه»آبا«برايهمیشهازپیشاو
رفت.پدرهمبیشاز16ماهنتوانستدوريداودراتابآوردوازدنیارفت.
»آبا«باصبريستودني20سالبعدازداودنفسکشیدوهمچناننذرهاي

خودشرابرايسالمتيداودادامیکرد.
روانپاکهمگيآنهاقرینرحمتالهيباد.
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شــفیع،بچهیکیماندهبهآخرخانــوادهبود.مادرشمیگفت:»وقتیبه
دنیااومدبهنیتامیرالمؤمنین)ع(برایسالمتیاو،قربانینذرکردیم.تا

اینکهبزرگشدوبهسربازیرفت.«
اوبهمادرشخیلیوابســتهبود.مادروپســرباهمشوخیهایبامزهای
داشــتند،اماهمیشهحواسشبودکهبهپدرومادرشبیاحترامینکند؛

بیشترازپدرشبهمادرشحساسبود.
مادرشمیگفت:»شــفیع،پســرمنبود!رفیقمبود!خیلیبچهســالمو
مظلومیبود.باکســیدعوانمیکرد.درکل،اخالقیآرامومتینداشت.
قبلازاینکهسربازیبره،تورستورانشوهرخالهاشکارمیکرد.ازهمون
اولکار،بهشــوهرخالهاشگفتهبود:»شــمالطفیبکن؛منهرچیکار
میکنم،نمیخوادبهمنپولبدی!شنیدمکهمیخوایدبریدمکه.لطف

کنیدمادرمنروهمباخودتونببریدمکه.«
بــاپولهایکارگریکــهجمعکردهبود،دندونآریــهبرامخریدکهاز
دندوندردوسردردراحتبشم.سربازکهبود،یکقرون،یکقرونجمع

میکردومیگفت:»برایمادرمپولجمعمیکنم.«

شهید.شفیع.کوگاني
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یکباربهشگفتم:»برایچیبهمنپولمیدی...؟«
گفت:»دلمنمیآدبدونشمااینپولروخرجکنم.«

خوب!اونموقعهاتودهاتامکاناتینبود.بچهامحقوقســربازیخودش
روپسانــدازمیکــردومیآوردبــرایماخرجمیکــرد!هرچیبهش
میگفتم:نمیخواداینکارروبکنی!توهممثلبقیه،بروتوشــهربرای
خــودتخریدکن،گوشنمیکرد.روزیبــرامتعریفکرد:»موقعیکه
رفتمخدمت،دلتنگشمامیشدم!ازسردلتنگی،خیلیگریهمیکردم.
بــااینحالوباهمیــندلتنگیهاییکهخیلیاذیتــممیکرد،رفتمو
جایگزیننیروهاییشدمکهشهیدمیشدن.همخدمتیهامتعجبکرده
بودن،گفتند:»توکهاونقدردلتنگمادرتبودیوبراشگریهمیکردی،
چطورحاضرشــدیبیایتوگردانیکهاینشرایطروداره؟«تازهوقتی
اعالمکردنکســانیکهآمادگیدارن،داوطلببشن،اولیننفردستمرو

باالبردموداوطلبانهرفتم.«
بچهامخیلیزحمتکــشبود؛حتیوقتیکالسابتدایــیبود،کارگری
میکرد.سربازیشروتوحراستشرکتنفتگذروندودرلباسحراست

بهشهادترسید.«
شــفیعدرکارهابهپدرومادرشکمکمیکرد؛چونکمسنبودوجسه
کوچکیداشت،درکشاورزیکمتر،امادردامداریبیشتریاریمیرساند.
بعدازخدمتهمبالفاصلهجذبشــرکتنفتشــد.قصدکارکردندر

شرکترانداشت.بااصرارمیگفت:»منبایدبرمجبهه!«
پــدرومادرشهمقبولنمیکردند.میگفت:»چونباچشــمایخودم
دیدمکهچهجوونهاییدارنخونشونرابرایاینمملکتمیدن،منم
آرزوماینهکهشهیدبشموچونآرزومشهادته،بایدبرممرزتوخطمقدم
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جبههها!«
دوسهبارنامهنوشتکهاوهماعزامشود،ولیچونمادررضایتنمیداد،
اعزامشنمیکردند.خوب!چونســربازیاوهمدرجبههگذشــتهبود،
تصمیمگرفتخوشازطریقمسئوالناقدامکند،بههمینخاطردوباره

نامهنوشتوبازهمرئیسمنطقهبهخاطرپدرومادرشقبولنکرد.
مرکــزانتقالنفتتنگفنی،یکیازحســاسترینمراکزانتقالنفتبود
وچندینباربمبارانشــد.بهتبعآن،روســتاهایاطرافهمدرگیراین
بمبارانهابودندوزمانیکهبمبارانشــروعمیشــد،بیشــترمردمفرار
میکردند.اماماجایینرفتیموماندیمسرحشموخانهوزندگیمان...

روزیبهمادرشگفت:»ازبمبارانمیترسی؟«
مادرشجوابداد:»خب!آرهکهمیترسم...«

گفت:»نترس!شــهیدشدنوشهادتراهحقه!خوبهکهآدمشهیدبشه!
پسترســینداره!اگهدســتی،پاییهمتواینراهازدستبدیم،شهید

زندهمحسوبمیشیمواونهمخیلیپیشخداارجوقربداره!«
روزیازروزهایخدمت،درحالگشــتزنیدراطرافتنگفنیبودکه
بمبارانشروعشد.اینمواقع،مردمبهپشتکوهپناهمیبردند،اماشفیع
همچوندیگرهمکارانشجاعوازجانگذشتهخودبهخدمتادامهداد...

افسوسکهتیرترکشناجوانمردازپشتبهسراواصابتکرد...
اورادرکنــاریکــیازکانکسهایافتند،درحالیکــهبیجانبرزمین
افتادهبود.شــفیعدر27ســالگیبهآرزویهمیشگیخودشرسید...در
جبههایدیگردرخونخودغوطهخوردودرجاییکهشــایدفکرشرا
همنمیکرد،شهدشهادتنوشید...»دا،شهیدشدنترسنداره!شهادت

راهحقه!منماینراهرورفتم...دالکهخوبم!دالکهمهربونم«
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ماباهمفامیلبودیم؛اونوهعمویمنبود.تازهازســربازیمعافشــده
بودکهازدواجکردیم.

محمودمتولدآبادانبودودرآنشــهربزرگشــدهبــود،امامنمتولد
شوشترهستم.

اوششبرادرداشت.وقتیشهیدشد،پدرومادرشدرقیدحیاتبودند.
خانوادهمحمودمؤمنوباتقوابودند.

او،احتــرامخاصیبرایپدرومادرشقائلبود.ماباهمدرخانهایباصفا
زندگیمیکردیم.حتیششسالبعدازشهادتمحمودهمبابچههانزد

پدرومادراوماندیم.
وقتیکهازدواجکردیم،تازهدرشــرکتنفتاســتخدامشدهبود.بعداز
دریافتمدرکتحصیلیسومراهنمایی،بههنرستانرفتوازآنطریق
بهاستخدامشــرکتدرآمدودیپلممتوسطهرابهصورتشبانهدریافت

کرد)درحینکار(.
ســهسالاولزندگیمشــترکمادرآبادانگذشت،بعدازآنجابهاهواز

منتقلشدوسهسالراهمدراهوازگذراندیم.

شهید.محمود.لرستاني.بدیل
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شــشســالدرشــرکتخطوطلولهومخابراتنفتبهعنوانکارمند
مخابراتخدمتکرد.

بینمردمبهمؤمنبودنوتقواداشــتنمشــهوربود.درمیانجوانهایی
کهمیشــناختم،ازهمهبااخالقترومؤمنتروبهتربود.هرکسمشکلی
داشت،بهاندازهتوانسعیمیکردمشکلاوراحلکند.درسال13۵9،
دراهوازسیلآمد.اوهمنهتنهادرشهرکهدرروستاهایاطرافبهکمک
وامدادرســانیبهمردمشتافت.تاجاییکهمیتوانستموادغذاییجمع

کردوبهسیلزدههارساند.
بسیارمیهماننوازبود.درآنزمان،هرمبلغیازحقوقشراکهمیتوانست
بهفامیلمیداد.بهدوستانوآشنایانکمکمیکرد.همیشهدرخانهما
بهرویهمهبازبــود؛فامیلمیآمدندومیرفتند.بههمیندلیل،وقتی
محمودبهشــهادترســید،تمامفامیلومردمیکهاورامیشناختند،

حضورداشتند.
قبلازانقالبدرشکلگیری»انجمناسالمی«شرکتنفتنقشداشت
وازاعضــایفعالآنبود.محمودازیارانشــهیدتندگویانوازاعضای
فعالحزبجمهوریاسالمیایرانوازرهبراناعتصاباتصنعتنفتدر

خوزستانبودکهنقشمؤثریرادرسقوطرژیمپهلویراایفاکرد.
اودرتمــامتظاهــراتوراهپیماییهــایانقالبیشــرکتمیکرد؛اگر
اعتصابیابرنامهایدرشرکتنفتبوددرآنحاضرمیشد.اعالمیههای
امامخمینــی)ره(رابههمراهآیتاهللجزایرینمایندهولیفقیهدراهواز
وآقایعقیلیازدوســتانصمیمیاش-کهازهمراهانشهیدتندگویان
بودوبهشــهادترســید-پخشمیکردندوازسال13۴9و13۵0به
قــممیرفتوباحضــرتامامخمینیدرارتباطبــودوچندینمرتبه
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توســطسازمانامنیتشاه)ســاواک(موردبازداشتوشکنجهوزندانی
قرارگرفت؛وآثارآنبررویبدنشتازمانشهادتباقیبود.

اویکیازفعالترینافرادیبودکهاعالمیههارابهدستمردممیرساند.
شعارهارامینوشــتورویدیوارهانصبمیکرد.باروحانیتوجوانان
انقالبــیدرارتباطبودوبههمیندلیلازرونداتفاقاتاطالعداشــتو
ازآنجاییکهدرمخابراتکارمیکرد،اخبارسیاســیرابهدیگراناطالع

میداد.
روزیکماردیبهشــتسال۵9،چندماهقبلازشروعجنگبود،بهخانه

آمدوگفت:»فردامیخوامبرمنمازوحدت...«
ایناولیننمازوحدتیبودکهدردانشگاهشهیدچمراناهوازبرگزارشد؛
بــهامامتآیتاهللاحمدجنتیکهدرآنزمــاننمایندهولیفقیه)امام

خمینی(دراهوازبود.
تمامآنروزدرتبوتابنمازوحدتبود.شببایکیازدوستاشتماس

گرفتوبهاوگفت:»میخوایمبریمنمازوحدت...«
اوگفت:»نرو!یهدفعهدرگیریمیشه...«

خیلیمتوجهحرفهایآنهانشــدم.فقطشنیدمکهازاوحاللیتگرفت
وخدافظیکرد.روزموعودفرارســید.محمودآنروزراروزهگرفت؛بعد
ازنمازصبح،بچههارادرخواببوســیدوگفت:»منرفتم،شــایدهم

برنگردم!«
بانگرانیپرسیدم:»کجامیخوایبری؟«

گفت:»میخوامبرممراسم،بعدشهمشایدبرممأموریت!«
بــانگاهینگرانبدرقهاشکردم.ابتدابهشــرکترفت.رویتپه،داخل
کارگاهبودکهازطریقرادیومتوجهمیشــوددردانشگاهدرگیریشده
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است.رادیواعالمکردبهدانشگاهحملهشدهومردم،کارخودرارهاکنند
وبهسمتدانشگاهبروند.

محمودهمبااطالعازایندرگیری،ازمســئولخودمرخصیدرخواست
میکندکهبهدانشــگاهبرود،امااوموافقــتنمیکند.محمودهمبدون

اجازهوهماهنگیازشرکتبیرونرفت.
نگهبــاندرراقفلکردهوبیرونرفتهبود،بنابراین،محمودزیرفنسرا
شــکافتوازآنجابهبیرونرفت.مسیردوربود؛مقداریازراهرادویدتا
اینکهدوستانشاورادیدند؛مسافتیراباموتورآنهارفت؛درمیانهراهاز
یکدیگرجداشــدندومحمودباقیراهراباماشینهایعبوریبهدانشگاه

رسید.
پشــتدانشــگاهرودخانهبود.منافقانازطرفاینرودخانهبهدانشگاه
حملهکردند،درحالیکهشاخهنظامیمنافقینمسلحبودند،امابچههای
انقالبــیاززنومرد،تنهــاباچوبهاییکهازاینطرفوآنطرفپیدا

کردهبودندبهمصافآنهارفتند.
دراینلحظه،محمودکهمثلبیشــتربچههاهیچســالحیدردســت
نداشــت،متوجهشــدکهیکیازدخترهایمنافققصدداشتبهسمت
آقایآیتاهللاحمدجنتی-نمایندهولیفقیهدراهوازبودتیراندازیکند،
برایهمینبهســمتاوحملهورشــد،امامنافقبهسویمحمودتیری
شــلیککردکهقلباوراشکافت؛هنوزجانداشتکه»تیرخالص«را

بهاوزدندو...
محمودعزیزمبازبانروزهشهیدشد.

...بارســیدننیروهایمردمیوسپاه،شماریازمنافقانکشتهشدندو
بقیهفرارکردند،اماافسوسکهمحموداینصحنهراندید...
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دوســتانمحمود،پیکراوراشناساییکردند؛پسازانتقالبه»حسینیه
اعظم«)درخیابانطالقانی(،مراسمتشییعباشکوهیبرگزارشدومحمود

درخاکپاکیکهبرایآنجانسپرد،برایهمیشهآرمید.
همکارانمحمودمیگفتند:»شهیدلرســتانی«یکیازبهترینبچههای
ادارهبود؛مؤمنومتقی؛نمازوروزهاشهمانزمانشاههمترکنمیشد.
حجــمکاردرخطلولهخیلیســنگینبود،چوندرایــنمرکزتنهادو
کارمندمخابراتمشــغولبودند.یککارمنداز7صبحتا2بعدازظهرکه
میبایستشیفتراتحویلدهد،پشتدستگاهدراتاقیتنهامینشست،
بدونآنکهلحظهایازکاردستگاهغافلشودویاازتابلوپیشچشمخود
رویبرگرداند،چونهرلحظهامکانوقوعحادثهوجودداشــت؛توربینی

آتشبگیردویا...
وقتیبهشــرایطســختکارمحمودعزیزفکرمیکنمواینکههمیشه
بــالبخندورویخوشبادیگرانبرخوردمیکردودرشــرایطســخت
هم»کارراهانداز«وخوشاخالقبود،درســختترینشرایطنمازشسر
وقتوروزهاشبجاانجاممیشــد.درآنموقع،محلکارمحموددستگاه
خنککنندهنداشــت،بااینحال،درآنگرمایشــدیدروزهمیگرفت.

روزی،بانگرانیبهمحمودگفتم:»روزهنگیر!مریضمیشی!«
گفت:»اگهمنروتووسطآفتابهمبگذارن،روزهامرومیگیرم.«

هروقتفرصتپیدامیکرد،قرآنومفاتیحمیخواند.
ازپیــروانامامخمینی)ره(وانقالباســالمیبود؛اوایــلانقالبدرباره
امام)ره(بسیارتبلیغمیکرد.همیشهمیگفت:»امام،مردبزرگیه.ماباید
امامروبهایرانبیاریم.بایدامامباالیســرماباشــه.ماپدریمثلامام

میخوایم...«
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درآنموقعمیشنیدمکهمیگفتنداینحرفهاخیلیجرأتمیخواست؛
هرکســینمیتوانستاینحرفهارابهزبانآورد.بهکارشوبهدستگاه

ونظامجمهوریاسالمیمعتقدبود.
موقعشــهادتمحمود27ســالداشــت،تنهاششســالازازدواجما
میگذشت.سعیدفرزندارشدسهسالهبود،حمیددوسالداشتوزهره
همیکسالهبود.بهشدتاحساستنهاییوغربتمیکردم.تمامتالشم
وزندگیمنصرفبالیدنورشدوبرآمدنفرزندانیشدکههرلحظهاز
عمرمرابایادوخاطرهمحموددرکنارآنهاگذراندموتابهامروزدرکنار

آنهاعطرخوشآیندمحمودرامیبویم...
حاالسالهاازشهادتمحمودعزیزمیگذردومنبهخاطراتاودلخوشم.
هرموقعمشــکلیبرایمنوبچههاپیشمیآیــد،محمودرادرخواب

میبینمکهمیگوید:»حوصلهداشتهباشین.عصبینشین.«
همیشــهتوصیهبهصبرمیکند!مگرمیشــوددرنبوداواینقدرصبور

باشم؛خودمهممبهوتاینهمهشکیباییام...
محمودعزیز!بهاینامیدمکهروزیبههمخواهیمرسید...
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حاجيرضاســهبارداوطلبانهبهجبههرفــت.یکی-دوبارهمبهعنوان
کمکرســانیبهخانوادههاییرفتکــهدرتنگفنیجنگزدهبودند.در
هماندورانبرایجنگزدههایکسریمزایاییدرنظرگرفتهبودندکه
حاجيمسئولپخشآنبودوماهیانهبهآنهاتحویلمیداد.البته،مناز
ایناتفاقاتواقداماتحاجيرضااطالعينداشتم؛مهربانيهاوخدماتش
رابازگونميکرد.مناینموضوعرابعدازشهادتاومتوجهشدم.کسانی
ازخانوادههایــیکهجنگزدهبودندوبــهآنهاکمککردهبود،برمزاراو
میآمدندوبرایماتعریفمیکردند.منآنوقتفهمیدمکهایشــانچه

کارهاییانجاممیدادهاست.
همهمســئولیتهایبیرونوخریدخانهبااوبود.بهاوميگفتم:»حاجی
جان!چهخوبهکهشــماخریدميکني...مناصالنميدونمچطوريباید

خریدکنم!«
بالبخندجوابميداد:»بله!شماخانمخونهاي...«

رابطهاشباخانوادهخیلیخوببود.همچنانمسئولیتخانوادهپدریاش
رابرعهدهداشــتوازنظرمالیکمکهايزیــاديبهآنهامیکرد.اگر

شهید.حاجي.رضا.مرزبان
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میخواستچیزیبهآنهابدهد،حتماخودشمیبرد.اگرپدریامادرش
مریضمیشدند،خودشرامسئولهمهکارهايآنهامیدانست.ميگفت:

»پدرومادرگوهرند...«
خیلیبامحبتبود.صلهرحمانجاممیدادوبســیارمیهماندوستبود.
هروقتازمأموریتبرمیگشت،محالبودبدونمیهمانبهخانهبیاید.

بچههاراخیلیدوستداشت.همیشهمیگفت:»دوستدارمبچههامبه
درجاتعالیبرســن.آخهخودمخیلیســختیکشیدم،بهخاطرهمین

دوستدارمبرایبچههاهمهچیزفراهمباشه.«
مســئلهایراازماپنهاننمیکرد؛بامایکرنگبود.هروقتبهاواعتراض
میکــردمومیگفتم:»تــوچرابهفکربعدهانیســتی؟چــراپسانداز

نمیکنی؟«
میگفت:»خدامیرسونه،تاحاالهرچیکهبهخداگفتم،جوابمروداده؛

نگراننباشخانم...«
یکبارازرادیواعالمشدکهبرایکمکرسانيبهجبهههاهدایايمردمي
راجمعمیکنند؛بعددیدم۴-۵طاقهازپتوهاینورابرداشــتکهاهدا
کنــد.گفتم:»چراازاینامیبری؟اونانوهســتند،حداقلاینیکیهارو

ببر.«
درجــواببهمنگفــت:»چیزیکهخودتدوســتداریروبایدبدی

بیرون...«
اینخصلتهاياوخیلیخصلتهایدلچســبیبودکههمیشهدرنظرم

باقياست.
بهاعتراضبرخیازافرادنســبتبهانقــالبونارضایتیهایآنهاخیلی
حساسیتداشت.آنزمان،بهگونهايشدهبودکهجوانهادرشرکتنفت
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همهانقالبیبودند،البته،کسانیهمهمراهانقالبنبودند.وقتیآنهابهما
میگفتند:»ايبابا!حاالشمابرایمامسلمانشدید!«

حاجيرضاخیليناراحتمیشد.
وقتيجنگشــروعشد،مادرشهرستانازناســاکنبودیموایشانهم
آتشنشــانمرکزانتقالنفتبود.هوایجبههبهسرشافتادهبود.وقتی
منبــهاواعتراضکردموگفتم:»آخهکارتــوخودشیهجبههجنگه،
تلمبهخونهکهبمبارانمیشــهبهشمانیازهست...االنهمانگارشماتو

جبهههستی؛دیگهاحتیاجینیستکهجبههبری!«
میگفت:»عیال!بذارمنبرمجبهه...اونجایهحالوهوایدیگهایداره.«
ســال13۵6رفتهبودآتلیهوعکسیانداختهبود.تقریباشایدبعدازدو
ماهکهاینعکسروقابکــردهبودیم،بهمنگفت:»اینروقابکردم

کهاگهبعداشهیدشدم،دیگهدنبالعکسنباشین!«
اینراکهگفــت،دلمریختوگفتم:»حاجیجان!چرااینطوريحرف

ميزني؟«
گویيخودشمیدانستکهشهیدمیشود.

تقریبا3ماهقبلازشهادتش،یکبارکهازمأموریتبرگشتهبود،صدایم
زدوگفت:»عیال!منخوابدیدمکهتوآسموناپرمیکشم.عینکبوتر
دارمبالمیزنم.تویهدونهازاینتعبیرخواباتعبیرشودیدم...نمیدونم!
منکهانقدرپاکنیستمکهبخوامجزءشهداباشم،ولیخببههرحال

اینخوابرودیدم.«
روزآخــریکهبرایمأموریتآخرثبتنامکرد،دقیقابهیاددارمکهدر
آنشب،مامیهمانداشتیم.قراربودکهیکیازدوستاناوباهمسرشبه
خانهمابیایند.همانشــبهمبمبارانشدوخاموشیزدند.منهمدلم
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مثل»سیروسرکه«میجوشــیدکهچراحاجيدوبارهبرايجبههثبت
نامکردهاست.خوب!آنشبگذشتومیهمانداریمانراکردیم.فرداي
آنشــببرايناهارکوفتهپختهبودم،وقتيکهبرايصرفناهاربهخانه

آمد،گفت:»عیال!اینآخرینناهاریهکهپیشتوهستم.«
گفتم:»اینحرفهارونزن!مناصالازاینصحبتاخوشمنمیآد.«

گفت:»نه!منظورماینهکهتواینچندوقتکههیمیرمجبههومیام،
اینآخریننهاریهکهباهممیخوریم.«

منکهازدســتشخیلیعصبانیشدهبودم،گفتم:»اینهمهآدم،فقط
شمابایدبریجبهه؟«

گفت:»یعنیایناهیچکــدومزنوبچهندارن؟فقطمازنوبچهداریم؟
باالخرهبایدهمهامونبریم.اینیهســفرهایهکهپهنشــدهوهرکسبه

اندازهوسعشمیتونهازاینسفرهاستفادهکنه.«
باالخرهناهارراخــوردوخداحافظیکردورفت.ولیمنخیلیناراحت
بودم.حقیقتاگریههمکردموچندقطرهاشــکيهمازچشماناوجاري

شد.بههرحالخداحافظیکردورفت.
منخیلیناراحتبودم.بچههاازمدرسهآمدندوداشتندبازیمیکردند.
دیگرغروبشــدهبودکهزنگخانهبهصدادرآمد.گفتم:»وحیدمامان

بروببینکیه؟«
وحیدکهدررابازکرد،دیدمهمســرمبرگشــتهاست.خیلیخوشحال
شــدم.باخودمگفتم:»خداروشکر!شایدپشیمونشدهودیگهبرگشته

کهپیشمابمونه.«
درهمینافکاربودمکهســالمواحوالپرســيکردیمومنازاوپرسیدم:

»پشیمونشديکهبري؟«
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جوابداد:»نه!پشــیموننشدم،بااونحالتیکهباهامخدافظیکردی،
دلمنیومدکهبرم،گفتمامشبروهمبیامپیشتونباشم.«

گفتــم:»من!نهخیلیبزرگم،نهخیلیتواندارم.منفقطیهزنم.بدون
تونمیتونماینزندگیروبچرخونم.«

گفت:»تویهشیرزنی...«
خالصهخیلیازمنتعریفکردکهمنقانعشوم.خاطرمهستکهگفتم:

»توبایدبااليسربچههاتباشی.«
اوهمدرجوابگفت:»توفکرمیکنیکهمن،بچههاروبزرگمیکنم؟
چهمنباشــم،چهنباشمیهکســیاونباالهستکهخودشبچههارو

بزرگمیکنه؛منیهوسیلهام.«
دیگروقتشامشدهبود.پرسید:»شامچیداریم؟«

گفتم:»هیچی!«
خودشبلندشدچندتاتخممرغنیمروکردوبهبچههاشامدادورفتیم

کهبخوابیم.
ســعیدومحمدهنوزکوچکبودند.بالشوپتوهاشــانراازاتاقشــان

برداشتند؛پیشماآمدندوگفتند:»میخوایمپیششمابخوابیم.«
گفتم:»نه!بریداتاقخودتونبخوابید.«

حاجيرضاگفت:»نه!بذارشبآخریپیشخودمونباشن.«
دوبارهمنعصبانیوناراحتشــدم.خالصهبچههاآمدندوکنارپدرشان

خوابیدند.
اینآخرینآغوشيبودکهاوبرايفرزندانشبازکرد...

فردايآنروز،صبحزودميخواستبهجبههبرود.آنزمان،وقتیکسی
بهجبههمیرفتميبایســتواکسنمیزد؛ازاوپرسیدم:»واکسنتونرو
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زدین.«
گفت:»آره.«

همانروزقبلرفتهبودوواکسنزدهبود.صبحانهمختصریخوردومنهم
کهتصمیمگرفتهبودمروحیــهامراحفظکنم،بهبدرقهاشرفتم.بچههارا
کهدرخوابمعصومانهخودغوطهميخوردند،بیدارنکردوآنهارادرخواب

بوسید.
آبوقرآنبرداشتموجلودرحیاطبهبدرقهایستادم.

آنواپسیندیدارمابودوحاجیعزیزمارفت...
اوایــلکهمیرفتجبهه،رانندهبودوبرایخــطمقدمغذامیبرد.ولیبار
آخریکهاعزامشد،رانندهآمبوالنسشدهبود.طبقگزارشيکهنوشتهشده،
برايانتقالمجروحانازشــلمچهبهآنمنطقهرفتهبود.وقتيمجروحانرا
ازخطمقدمبهبیمارستانصحراییمیرسانند،هواپیمایعراقیتمامآنجارا
بمبارانمیکندوتماميمجروحان،پزشکانوهرکسیکهدرآنمحلبودند

بهشهادتمیرسند.
پیکرحاجيهمقصهایدارد.چوناوازاصفهاناعزامشدهبود،طبعاازلشگر
امامحسین)ع(بهشمارميآمد.لشگرامامحسین)ع(همدرخطمقدمنبود،
ولیچونکربالیپنجخیلیشلوغشدوبهآنحديرسیدکهتعدادنیروها
کمشد،نیرويکمکيدرخواستمیکنندوبرایخطمقدمتقاضايارسال
آمبوالنسکردند.ازلشگرامامحسین)ع(همسهنفرميروندکهیکیازآنها
حاجيرضابود.اوداوطلبانهبرايانتقالمجروحانرفت.بعدهاشــنیدمکه
درآنمنطقهازخطمقدم،همهرزمندههاازشــمالاعزامشدهبودند.وقتی
منطقهبمبارانشد،پیکراوهمبهاشتباهبهشمالفرستادهميشود.ماخیلی

دنبالپیکراوگشتیم.
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میدانستیمشهیدشدهاست،اماپیکراوپیدانمیشد.پدرحاجيواقوامبراي
یافتناوبهجبههرفتند.معراجشــهداراکهکاویدهبودند،پیکريراآوردند
کهبهشدتسوختهبود.بهآنهاگفتهشدهبودکهاینشهیدازآنشماست.

وقتیمنپیکرسوختهرودیدم،پرسیدم:»ازکجااینروشناختین؟«
گفتند:»ازقرآنیکهتوکیفشبودهوتویتابوتشگذاشتهبودند.«

وقتیقرآنراآوردند،گفتم:»اینقرآنحاجينیست.روزآخر،قرآنیکهدر
ساکشگذاشتم،کوچکترازاینقرآنبود.«

خالصهقبولنکردندوگفتند:»اینجنازهشهیدماست.«
باالخرهماهممراسمگرفتیمواورادفنکردیم.

ازآنپیکر،هیچچیزیبرایمانیاوردند؛فقطهمانتکهازقرآنیکهسوخته
بود،بهدســتمارسید.نزدیکمراسمهفتمبودکهشرکتنفتبرایشهدا

مراسمگرفتهبود.
شــبقبلازآنمراسمخوابدیدمکهبهساختماننیمهکارهایرفتهامکه
دیوارهایآنکوتاهاست.حاجيرضاشهیدشدهوماهمهدوراوجمعشدهایم.
امایکپانداشت.بعدمنگفتم:»دیدیمیگفتماونجنازهحاجینیست،

حاجیاینهکهاینجاست.«
خوابــمرابرایخواهرمتعریفکردم،باورداشــتمآنجنازهایکهبهخاک
سپردیم،حاجينبودهاست.حتیخواهرمگفت:»انشاءاهللکهاسیریامفقود

شدهوبرمیگرده.«
گفتم:»نمیدونم،فقطمیدونمکهاینبندهخداحاجینبودهکهمادفنش

کردیم.«
خالصــهآنروزعصــر،چندنفرازاقوامهمآمدهبودندومیخواســتیمدر

مراسمیحاضربشویمکهشرکتنفتبرایشهداگرفتهبود.
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...تلفنخانهزنگخورد.وحیدگوشــیروبرداشت.کسيکهآنسويخط
بود،گفت:»الو!منزلآقایمرزبان؟«

وحیدجوابداد:»بله!«
گفت:»آقایمرزبانهستند؟«

وحیدگفت:»نه!بابایمنشهیدشده.«
آنفردگفت:»نه!کیگفتهشهیدشده؟«

وحیدیکبارهگوشیراپرتکردوگفت:»مامان،مامان!باباشهیدنشده.«
امامنرويحســابهمانخوابیکهدیدهبودم،گفتم:»نهمامانجان!بابا

شهیدشده؛احتماالجنازهايباجنازهبابااشتباهشده.«
پدرحاجيرضاکهشاهدماجرابود،گفت:»یهگوسفندنذرمیکنم.«

وحیدعالقهبسیارعجیبیبهپدرشداشت.اوهمگفت:»انشاءاهللبابامزنده
باشه؛حتیاگهروویلچرباشه.«

منروبهاوکردموگفتم:»نهمامانجان!اینجورینگو؛باباشــهیدشدهو
فقطجنازهايباجنازهبابااشتباهشده.«

بهاینترتیببودکهدیگربهمراسمشرکتنفتنرفتیموراهیمعراجشهدا
شدیم.دقیقاهمانخوابیکهدیدهبودم،بهواقعیتبدلشد.

پســرعمهامکهبامابود،گفت:»میخواینشمانیاینداخل؛اگهجنازهبود،
خودمخبرتونمیکنم.«اورفتوچیزیطولنکشیدکهدیدیمبااشارهبه
منمیگویدبیا.وقتیرفتمهمانصحنهخوابمرادوبارهدیدم؛جنازهباجنازه

عوضشدهبود.آدرسوپالکبهگردنشآویختهبود.
...حاالدیگراوبرگشتهبود.اینبارهمهمشخصاتدرستبود...خوداوبود...
آري!حاجیرضايعزیزومهریانمابرگشــتهبود؛بههمراهکیفيکهعکس

منوبچههاداخلآنبود...
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امروز،غروب6آبان139۴اســت.خیلیخســتهشدهام؛صبححضوردر
مراسمیادبودپدروبعدکاردرمطبشلوغ...

کارآخرینبیمارهمتمامشــد.درحالیکهازرویصندلیبلندمیشد،
گفت:»خانمدکتر!خداپدرتونروبیامرزه!خدابهشــماخیربده؛خیلی

نگرانبودم؛الحمدهللمشکلدندونمحلشد...«
جوابدادم:»خواهشمیکنمعزیزم.بهســالمت.بهمنشیبفرماییدکه

برایماهبعدوقتتونروتعیینکنه.«
درحالیکهازاتاقبیرونمیرفتدوبارهدعاییکردوبرایپدرمآمرزش
طلبید.باافکارمتنهاشــدم.هنوزباگذشــتسالهاازشهادتپدرم،هر
وقتناماوبهمیانمیآیدبغضگلویمرامیفشاردوکلبهچوبییادگاری
اوتنهاچیزیاســتکهچشــمهایمبهآنخیرهمیشودوجایدستان

پدرمرابرآنمیجویم؛بهویژهامروزکه6آبانهمهست!
درهمینحالوفکر،صدایمنشــیراشــنیدمکهگفت:»خانمدکتر!

مادرتونزنگزدن،وصلکنم؟صحبتمیکنین؟«
میدانســتممادرمتوجهگرفتگیصدایممیشود،جوابدادم:»نه!خودم

شهید.محمدحسین.ملک
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تماسمیگیرم.«
همچنانبهکلبهچوبیپدرنگاهمیکردم.کلبهايکهپربودازعروسکهای
چوبیکهپدربرایمندرســتکردهبود.تنهاهمینکلبهمیتوانســت

خستگیراازمندورکند.چقدردلتنگپدرشدهام...
بهیادآنروزهاافتادم؛کالسســومابتداییونهســالهبودم.درهمان
مدرسهایدرسمیخواندمکهمادرممعلمبود.شیفتظهربودیموباهم
بهمدرســهمیرفتیم.نیلوفر،خواهربزرگترمدورهتحصیلیراهنماییرا

میگذراندونازگل،خواهرکوچکترمبهمهدکودکمیرفت.
ســهخواهربودیمبامادریکههمیشهجایخالیپدرراپرمیکرد؛در
مدت1۵روزیکهپدرماموریتداشــتوبهمرکزانتقالنفتمیرفت،
مادربرایمانقشپدرراهمایفاميکرد.درآنزمان،بعضیشبهاقصه
زندگیشــانرابرایماتعریفمیکرد.باشنیدناینداستانهابهخودم

میگفتم:آنهاچقدرهمدیگررادوستدارند!
امــروزهمیادقصههایمادرافتادمکهمیگفت:»ازدواجماســنتیبود.
تاروزخواســتگاری،محمدحســینراندیدم.سپاهیدانشدردورهاول
دخترانسال13۴7بودم.مامورخدمتدرروستایآسیابانازروستاهای
بیرجندومحمدحسین،کارمندشرکتنفتکهدرتهرانزندگیمیکرد.
محمدحسینمتولد1320ودرزمانازدواجمان29سالهبود.منهم19
سالداشتم.اسفندسال13۴8،روزعیدغدیرنامزدکردیم.قبلازازدواج
هیچآشــناییبامحمدحسیننداشتم.اوازخانوادهایاصیلونجیببود
وماشهرســتانیهابهاینمسائلپایبندهســتیم.تاروزخواستگاریاو
راندیــدم.درواقع،باتعریفهایمادربزرگومــادرمبااوازدواجکردم،
ولیبعدهافهمیدمکهاصرارخانوادهبیجانبودهوشــناختخوبیازاو
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وخانوادهاشداشــتهاند.درمدتیکســالیکهعقدبودیم،خصوصیات
اخالقینیکمحمدحسینبرایمنمعلومشد.

در۴تیر13۴9ازدواجکردیموهنوزدورهســپاهیمنتمامنشدهبود.
درخرداد13۵0،محمدحسینازتهرانبهشاهرودمنتقلشد.باموافقت
آموزشوپرورشبیرجند،منهمبهشاهرودمنتقلشدمودرخانههای
سازمانیآنشــهرزندگیمشترکمانراآغازکردیم.مثلهمهکارمندان
دولــتزندگیمیکردیم؛یکــیازخصوصیاتبــهیادماندنیاودرامور
اقتصادیاینبودکههیچوقتازمننپرســید:حقوقماهیانهشماچقدر

است؟عزتنفسباالییداشت.
بسیاردستودلبازبود.نیازهرکسراکهازلحاظمادیکمکمیخواست،
برطرفمیکرد.باهمهمهربانبودومشکالتهمکارانشراحلمیکرد.

منظموخوشلباسبود.«
بهاینقســمتازداستانکهمیرسید،منوخواهرهامکلیذوقپدررا

میکردیم.اوواقعاخوشتیپوباوقاربود...
مادرهمیشــهازخوبیهایپدرمیگفــت،اینکهپدرماآدمخاصیبودو
همهبهاواحتراممیگذارند.اوبرایهمهالگوبود.وقتینازگلبهدنیاآمد
دراصفهــانزندگیمیکردیم.بعدازدوماهمرخصیاســتحقاقیمادرم،
اوکســیرادرآنشــهرنداشــتکهبچهرانزداوبگذارد.پدرمیکماه
مرخصیگرفتودرخانهازبچهنگهداریکرد.درکارهایخانهبامادرم
مشــارکتمیکرد.نگهداریازبچهباعثشدکههمهاوراتحسینکنند

وازاویادبگیرند.
پدرم،انسانیبسیارمهربان،مردمدار،وقتشناس،منظم،خوشبرخوردو
باظاهریمقبولبود؛تمامخوبیهارادرخودجمعداشــت.ازکمکبه
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دیگراندریغنداشتوبامهربانیوانسانیترفتارمیکرد.وقتیمامشغول
درسخواندنبودیم،لبخندرضایتمیزد.همیشــهبهترینامکاناتبرای
تحصیلمــافراهمبودومادرمنهتنهادرمدرســهتدریسميکرد،بلکه

آموزگارهمیشگيماهمبودوبهدرسهایمارسیدگیمیکرد.
هرگزپدرمرابیکارندیدم؛دراوقاتفراغتکارهایهنریموردعالقهاش
بهویــژهنجاریراانجاممیداد.عالقهمنبهکارهایهنریوهنرمعرق

بههمانزمانبازمیگردد.
وقتیصدایاذانرامیشــنومبهیــادجانمازپدرمیافتم؛درخانهجای
مخصوصیبراياداينمازداشت.اگرپنجشنبههاخانهبود،دعایکمیل
راازحفــظمیخواند.هنوزصوتزیبایاوکهدرشــبهایاحیادعای

جوشنکبیرمیخواندوقرآنبهسرمیگذاشترابهخاطردارم.
پدرماهلسفربود.منواوبهسفرهایدونفرهمیرفتیم،بهخصوصبه

مشهدوبیرجندبرایدیدناقوامپدریومادریسفرمیکردیم.
اودرســوئیسدورهتخصصیدیدهبودوهرماهبرایسرکشیبهمراکز
انتقالنفــتمیرفت.هربارکهازماموریتبرمیگشــت،همهشــادو
خوشــحالمیشدیم.اوباوجودخستگی،همیشهشادوپرانرژیبود.مرا
رویزانومینشــاندوباهمشعرمیخواندیموازدلتنگیهایيمیگفتیم

کهدرمدتماموریتاوداشتیم...
آبــان136۴دوبارهپدربهماموریترفت.عجیــبدلتنگاوبودم.آرزو
میکردمهمیشــهکنارمابمانــد.روزهاییکهپدرنبودخیلیســخت

میگذشت.
صبحروزسهشنبه7آباندرخانهبودیم.دوشبقبل،پدربامادرتلفنی
صحبتکرد.بهمادرگفت:»ماموریتتمومشدهوبهخونهبرمیگردم...«
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منخوشحالازبازگشتپدرونازگلامابیتاب؛دوروزیبودکهبیتابی
میکرد.

مــادرمبهمنگفت:»خــداکنهنازگلمثلدیروزبیقرارنباشــه،مربی
مهدکودکمیگفت:از12ظهرتاساعتچهاربعدازظهرمدامگریهکرده

ونمیتونستیمآرومشکنیم...«
درهمینزمان،صدایدربلندشــد.وقتیدررابازکردم،خانمیازاقوام
مادرمرا-کهدرهمســایگيمابودند-درآستانهدردیدم.سیاهپوشیده

بود.گفت:»نازنینجون!مامانهست؟«
بهداخلتعارفشمیکردمکهمادرمبهاســتقبالآمدوبعدازســالمو

احوالپرسیباتعجبازاوپرسید:»چرالباسمشکیپوشیدین؟«
اوگفت:»فامیلمافوتکرده!«

ازجوابدادنطفرهمیرفت.10دقیقهبعد،دخترعمهامتماسگرفتو
ازمادرمپرسید:»داییحالشخوبه؟«

مــادرمدربارهاتفاقاتآنروزمیگوید:»وقتیخواهرزادهمحمدحســین
زنگزد،دیگردلواپسشدم.اوبایدبرمیگشت!بهادارهزنگزدم.کسی
بامنصحبتنکرد؛تلفندستبهدستگشتتااینکهآقایگرامیزاده،

رئیسمنطقهگفت:»مابهخانهشمامیآییم.«
زمانینگذشــتکههمههمکارانمحمدحسین،همکارانمندرمدرسه
وهمسایههاهمهجمعشدند؛آنزمانبودکهفهمیدمچهاتفاقیافتاده

است.همهدرمنطقهازشهادتاوخبرداشتندومابیخبربودیم!
ولیازهمهدردناکتربرایمنرفتارنازنینبود.همهسیاهپوشیدهبودند
وبرایتســیلتآمدهبودند،ولینازنینباورنکردهبود؛شــوکهشدهبود.
هرچنددقیقهیکباربهســرکوچهمیرفتومنتظردیدنماشیناداره
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ميشد.میگفت:»باباازماموریتمیآد!«
هربارکهمیرفتمواورامیآوردم،میگفت:»نهمامان!خودشصحبت
کرد؛مگهنگفتفردامیآد؟االنفرداستدیگه!منمنتظربابامیمونم...«
ومنیادحرفهایدیشــبمحمدحســینافتادمکهگفت:»خانم!فردا

میام.راستی،داشتیچهکارمیکردی؟«
گفتم:»براینیلوفررسم)هندسه(میکشیدم.«

خندید.گفتم:»بله!اینکارهاروهممنبایدانجامبدم؛شمابخند...«
نمیدانستمکهاینآخرینخندهمحمدحسیناستوازآنبهبعدمسئولیت

بچههابامنخواهدبود؛همهمسئولیتها...
مادرمتاچهلروزبعدازشهادتمحمدحسینکنارمماند.برادرانممرتببه
منسرمیزدند.مداممیگفتم:»چهکنم؟منمنتظرهمسرمبودموحاال

خبرشهادتاووبزرگکردنسهفرزنددختر...«
صحبتهایمادرمدربارهآنســالهاویــادآوریخاطراتتلخولحظات
ســخت،قلبمرامیفشــارد.تنهاییهاورنجهایشبرایمــنوخواهرانم
همیشــهستودنیوارزشمنداست؛درنتیجهزحماتمادرعزیزمان،امروز
هرسهمابهآیندهدلخواهپدررســیدهایم؛مندندانپزشکشدهام.نیلوفر
دکترایمعماریدارد،عضوهیئتعلمیدانشگاههنراصفهانوهمچنین
معاونتفرهنگیایندانشگاهاستونازگلفوقلیسانسحقوقازدانشگاه
شهیدبهشتیودارایمدرکپایهیکوکالتمیباشد.اوبهمدتسهسال
مشاورحقوقیشــرکتنفتدرمشهدبودواکنونبههمراههمسرشدر

کانادازندگیمیکند.
صبحامروز،همراهبامادرممراسمسالگردپدرراهمچون30سالگذشته
بــرمزاراوبرگزارکردیم.طیاینمراســم،همکارانپدردربارهاوســخن
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گفتندواینکهماهآبان،یادآوررشادتهاوازخودگذشتگيهايبزرگمردي
استکهخاطراتجانفشانيهاياودرذهنکارکنانشرکتخطوطلوله

ومخابراتمنطقهاصفهانبهیادگارماندهاست.
سخنانآنانازرونداتفاقاتآنروزاینبودکههفتهاولآبان136۴،مرکز
انتقالنفتشمارهسهموردحملههواییدشمنواقعشد.دشمنمیدانست
کهمراکزانتقالنفتاگرازکاربیفتد،مردمدرسختیخواهندبودواقتصاد
کشوربهشدتلطمهخواهددید.توربینهاآسیبجدیدیدهبودونیازبه
بازســازیداشت.تلفنیازپدرمکمکخواســتندکهبرایبازسازیورفع

اشکالتوربینهابهمرکزشمارهسهبرود.
پدر،روز6آبانبارانندهشرکتبهنامجبارزارع-کهسالبعددربمباران
هوایی،همراهباخانوادهاشبهشهادترسید-بهمرکزانتقالنفتباغملک
رفت.باکارگریبهنامیزدانی،بهبازســازیوتعمیراتتوربینهایسولزر
مشــغولشــدکهازاتاقکنترلاوراصدازدندکه:»پاالیشگاهباشماکار

دارد«.
بهکارگرمیگوید:»االنبرمیگردم.«

بعدازمکالمهتلفنی،حدودساعت12ظهر،صدایبسیارمهیبووحشتناک
ناشیازبمبارانمرکزانتقالنفتتوسطجنگندههایعراقیبلندشد.انفجار
بمبهاییکهبرمرکزفرودآمد،امواجشــوکناشــیازپروازمافوقصوت
هواپیماهایدشمن،پرتابترکشهادرسطحوسیعیازمرکزانتقالنفتو
ایجاددودسیاهوغلیظبراثرآتشگرفتنمخازنسوختتوربینها،همهو

همهوضعیتاضطراریرادرمرکزبهوجودآورد.
دراینموقع،پدرمدلواپسکارگرمیشودومیگوید:»یزدانیبیروناست!«
هواپیمایعراقیآنقدرپایینآمدهبودکهاوومرزبانرابهگلولهمیبندد
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ودراتاقکنترلبســتهمیشــود.پدرمازناحیهگردنترکشخوردوبه
شهادترسید.مرزبانهمازناحیهزانوزخمیشد.

پیکرپدرمباهلیکوپتربهاصفهانمنتقلشد.آقایحسینگرامیزاده،رئیس
منطقهوهمکاراندیگراوباچشــمهایاشــکآلودوباذکر»الالهاالاهلل«،
»محمدرســولاهلل«وفریاد»اهللاکبر«و»شــهادتتمبارک«بهاستقبال
اورفتند.ایناحساســاتبیانگرمیزانارادتحاضرانبهانســانیت،تالش
وسختکوشــیپدرمدرطولخدمــتدرمنطقهخطوطلولهومخابرات

اصفهانبود.
پسازشــهادتپدرم،همکاراناو،ســهروزبدوناســتراحتخطمارون
ومرکــزانتقالنفــتباغملکراراهاندازیکردندوطــیتلگراميبهوزیر
نفت،آقایآقازادهنوشــتند:»ماهمکارانشهیدملک،سهروزتمامبدون
استراحتخطلولهراراهاندازیکردیمتاپیرزنیکهدرمشهددرصفنفت
وپیرمردیکهدرتبریزدرصفبنزینایســتاده،منتظرنشود.ولیبدانید
قطرهقطرهنفتیکهدراینلولههاجاریاست،خونشهیدملکوهمکاران

شهیدمانراباخودهمراهدارد...«
باشــنیدناینخاطراتازخدماتورشادتهایغرورآفرینپدرمبیشاز
پیش،محکمواستواردرادامهمسیرزندگیوعملبهآنچهبرایاوارزشمند
بود،گامبرميدارمواکنون،سربلندومفتخرمکهدختراویموخونمردی
دررگهایمجاریاستکهحتیباگذشت30سالازشهادتشهنوزهم
خاطراتشچشمهارااشکآلودمیکندودلهارابهسویخودمیکشاند.

نخلهمیشهسبزیاست...  آنسرخرفتهرایاد
پدرخوبوعزیزم،یادوخاطرتهمیشهزندهوجاودانباد.
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علــي،اولینفرزندپدرومادرمبود.درعالمکودکيونوجواني،همیشــه
توجهخاصمادرمبهاوباعثميشــدمافکرکنیمکهعليبابقیهبچهها

فرقدارد.
مادرمهمیشــهمیگفت:»پریاینبچهعمرشمثلگلصحراییه.فکر

نکنچونپسره،اینجوریمیگما!«
منهمجوابميدادم:»عزیز!شماپسرساالریمیکنی.باکفشمیآدرو

فرش،هیچیبهشنمیگی؛اگهماباشیمدعوامونميکني!«
مادرمميگفت:»نهمادرجون!درســتهکهبچهاولمهوخیليبرامعزیزه،
ولیببینمادر،اینبچهنظرکردهاســت؛روپیشونياشخالداره؛سرش

بهخودشنیست،برايهمین،مراعاتحالشروميکنم.«
ميگفتم:»عزیزجان!شماچرااینحرفارومیزنی؟«

مــادرمبانگاهينگرانادامهمــيداد:»ببینمادرجون!وقتیاینبچهبه
دنیااومدبهمنگفتن:اینپسرنشونکردهاست؛زودازدنیاميره.براي
همیننگرانشم.رفتهماشینهمخریده،دیگهبدتر!دلتودلمنیست؛هر

وقتمیرهبیرون،دلمهزارراهمیره...«

شهید.علی.محمد.مهدوی
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امامنکهقانعنميشــدم،شــانهايبــاالميانداختموازســرموضوع
ميگذشتم.مگرميشدبامادرمبرسرعليمحمدبحثکرد!

روزیکهامامبهکشــوربازگشــت،داییحســنبهخانهمــاآمدهبود.
علیمحمدوداییحسندوستاندورانبچگيودرواقع،دوستهمدیگر
بودند.آنهادرحالبیرونرفتنازخانهبودندکهشــنیدممادرباصداي
بلندگفت:»بازشــالوکالهکردهدارهميره!ببینبازاونماشــینشرو

روشنکردهکهبره...عليکجامیري؟«
عليدرجوابگفت:»عزیزجان!ميخوایمبرايشــادباشبرگشتنامام

بریمباماشینبوقبزنیم.«
مادرمگفت:»بوقماشینتکهخرابهمادر!«

عليهمکهپايرفتنگرفتهبود،جوابداد:»دایيحســنهســت،اون
بوقميزنه.«

بعدروکردبهدایيحسنوبراياینکهمادررامجابکند،بالبخندگفت:
»فهمیدیدایي!بایدازماشینبیایيبیرونوبوقبوقکني!«

آنهــاکهرفتند،مــادرمروکردبهمنوگفت:»دیــدی!هرکاريدلش
ميخوادانجامميده.مادرجون!مننگرانم.چرااینپسرمتوجهنیست...«
نگرانيهايمادرمهمچنانادامهداشــتتااینکهبرايپســردردانهاش
عــروسگرفت.هنوزچنــدروزيازازدواجعليمحمدنگذشــتهبودکه
عازمجبههجنوبشــد.بهاتفاقباباوبرادردیگرموهمراهبامهینجان
نوعروسبرايبدرقهعليمحمدبهایســتگاهراهآهنرفتیم.لباسنظامي
بهتنداشــت.دلمقنجميرفت؛مثلهمیشــهبااینلباسهمقشنگو

خوشتیپشدهبود.
همهخانوادههاکهرفتند،عليدستمهینجانراگرفتوبهپشتقطار
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برد؛حیامیکرد؛خجالتميکشــید؛ميخواستمنوبابا،آنهارانبینیم
کهباهمصحبتميکنند.

مهینجانبعدهابرايماتعریفکردکهعليباخوشروییبهاوگفتهبود:
»وظیفمهکهبرمجبهه؛ناراحتنباش!«

بعدهمازجیبلباســشدوتاپســتهدرآوردهوبهشــوخيادامهداده
بود:»بیا!اینپســتههاروبگیر؛یادتباشهاینایادگاریه!تامنبرنگشتم،

نخوریا!«
افســوسکهدیگرعلیمحمدبازنگشت...نوعروسماندوآخرینیادگاری

او...
مدتيگذشت.نامههایعليميآمد،اماخودش...

باالخرهنگرانيهــايمادرمواقعیتپیداکردوخبرشــهادتعليبهما
رسید.بهسردخانهگورســتاناراککهرسیدیم.دلتودلمنبود.خدایا!

مادرم...مهینجان...
باصدایهمســرم،رشــتهافکارمگسســتوبهطرفاورفتم؛منرابه
کناريبردوگفت:»پریحواستباشه!عليبدونسربرگشته!عزیزجان،
نبایدبفهمه.نبایدمادرتبفهمه،وگرنهخیلیبیتابیمیکنه.مراقبباش
کههوايصورتعليرونکنه.مااوروازرویپاهاششناســاییکردیم.

رویپاهاشنوشتهبود:اراک«
ایــنحرفهاروکهشــنیدمبههمریختم؛حالمدگرگونشــد؛باخودم
گفتــم:»ايواي!عزیزجان!چقدرميگفتيایــنبچهعمرشمثلگل
صحراییه...ســرشمالخودشنیســت...عليجان!داداشقشنگم...ماه

پیشاني...رويگلگونتکجاست؟«
بعدها،دوســتهمرزمعلیبرایمارازایننوشتهرابازگوکرد،اوگفت:
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»شــبقبلازعملیاتازعليپرسیدم:»علي!داريچهکارميکني؟رو
پاهاتچيمينویســي؟«عليدرجوابمگفت:»دارمروپاهامپالکحک

میکنم!اگهسرمرفت،الاقلبفهمنشهیدکدومشهرم!«
...کمیازهمســرمفاصلهگرفتم؛خودمراآمادهکردموبهسمتمادرم
رفتم.درحالیکهبازوياورامیگرفتم،آرامدرگوشمادرمزمزمهکردم:
»عزیزجــان!زیادبیتابینکنیا!بچههایســپاهوهمرزمهایعلیمحمد
اینجاهستن.ماروروسفیدکن.«بالحنیمهربانگفت:»نهمادر!چیزی
نمیگم.فقطبهمننشونشبدن،منببینماونبرگشته؛دلمآرومبگیره،

دیگهکاریندارم.«
پاسدارجواندرحاليکهسعيميکردپاهايلرزانشراازچشمدیگران

مخفيکند،فقطپاهايعليمحمدشهیدرابهمانشانداد.
مادرمبعدازدیدنتنبيجانبرادرمگفت:»خدایااینشــهیدروازمن
قبولکن.«همانپاسداربهمادرمروکردوگفت:»پایعلیروکهدیدیم،

شناساییشکردیم.«
مادرمتعجبنگاهیبهاوکردوآرامبهکناریآمد.کمیکهدورشــدیم،

گفت:»آخ!برگردیمصورتعلیروببینم.صورتشروندیدم.«
همگیدســتپاچهشدیم.نمیدانستمچهبگویم.آنیاینجملهبهذهنم
رســیدوگفتم:»نه،عزیزجان!امامگفتناگهصورتشــهداروببینید،

ممکنهدیگهبهخوابتوننیان!«
خالصهبههرترفندیبود،مادرمراازآنجابیرونآوردیم.اماعذابوجدان
داشــتم؛بهمادرمدروغگفتهبودمکهدلشهــوایصورتفرزندنکند.
واقعــابایدچهبهانهایمیآوردم؟باخودمگفتم:»عزیزجان!منوببخش!

چارهاینداشتم.یعنیتابدیدندردونهسرازتنجداروداشتی؟«
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...علــیرابهمزارشــهدامنتقلکردیم.هنگامخاکســپاریخاطراتاز
ذهنممیگذشت.یادمآمدکهروزیعلیازمنپرسید:»پروانهمیدونی
چراباالیگنبدوبارگاهامامحســین)ع(پرچمســرخگذاشتن؟«گفتم
نه!گفت:»برایاینکهوقتیعربنتونهازکشــتهایخونخواهیکنه،سر
مزارشپرچمسرخمیذاره؛وقتیانتقامخوناونروگرفت،اینپرچمرو

برمیداره.برایهمینهکهپرچمامامحسین)ع(سرخه!«
بعد،کمیمکثکردوادامهداد:»اگهمنمشــهیدشدم،باالقبرمپرچم

سرخبذارید.«
دلملرزیدوگفتم:»چرااینحرفرومیزنی؟عزیزجانبشــنوهناراحت

میشه!«
...حاالبهیادآنگفتوشــنودخواهروبرادریکهداشــتیموبرآورده
کــردنآرزویاو،موضوعرابهباباگفتم.بعد،برســرمزارعلیبیرقیبه
رنگخوناووهمرزمانشــهیدشبرافراشتهشــدکهتابهامروزهمپا
برجاســت.ازمزاربرگشتیم.خواســتمداخلخانهبرومکهمتوجهشدم
مادرمبیرونایستادهوداخلنمیآید!بهاوگفتم:»عزیزجون!چرانمیای

توخونه؟دارهبارونمیاد!«
جــوابداد:»نمیتونــمبیامتومادر!علیزیربارونباشــهومنبیامتو

خونه؟«
...مراسمهفتمینروزشــهادتعلیمحمدباروزهفتمدوستشهیدش
همزمانشــد.تاآنروز،مادرمهمچنانازبازگشتتنبیسرعليخبر
نداشــت.یادمنیستروحانیبودکهپشــتتریبونگفت:»خدایا!تورو

قسممیدمبهتازهدامادسرازتنجدا،علیمحمدمهدوی...«
اینراکهشنیدمسریعمتوجهمادرمشدم.باخودمگفتم:»وای!عزیزجان!
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عزیزجان!...«
مادرمبیتابشــدوگفت:»...علیسرنداشته!چراشمابهمننگفتین

کهسرنداشته؟«
بااصرارازهمهخواســتکهبهمزارعلیبازگردند.هرچهگفتیمبایدبه
خانهبرگردیمودیگرنمیشودمردمرابهمزاربرد،قانعنشدوگفت:»نه!

بایدبریمسرقبرعلی؛منبایدبرمپیشعلی؛باعلییهکاریدارم.«
خالصههمهراراضیکردوبهقبرســتانرفتیم.وقتیرســیدیمبهمزار
علــی،همهمامنتظربودیمکهخیلیبیتابیکنــد،اماجالببودبدون
اینکهنالهوشیونکند،گفت:»علیجان!مننمیدونستمتوسرنداری!«
بعد،باآرامشخاصیروبهآســمانکردوگفت:»خدایا!اینشهیدرواز

منقبولکن.«
البته،آنموقعخیلیآرامشد،ولیبعدهاخیلیبیتابیمیکرد،بهخصوص
اینکهداییحسنهمچهارسالبعدازآنبهشهادترسیدومادرمدیگر
نتوانستدوامبیاوردوبهعليپیوستودلنگرانيهاياوازاینکهفرزندش
زیربارشبارانویاتیغآفتاببماندومادردرآسایشمنزل،تمامشد.

...آســودهبخوابمادر!آرامبگیــردرآغوشدردانهنظرکردهايکهرهرو
حسین)ع(،ساالرشهیدانشد.حاال33سالازبازگشتعليميگذرد...
داییحســنهمبعدازعلیبهشهادترسید.ماماندهایمونامههایعلی

وهنوزپدرمبيتاباست...
واینســرودهپرمعناکهعليآنرابهخطخوشنوشــتهاستدرذهن

منتداعیمیشود:
درمسلخعشقجزنکورانکشندالغرصفتانزشتخورانکشند
گرعاشقصادقی،زمردنمگریزمرداربودهرآنکهاورانکشند
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زمســتانســال13۵9،دانشآموزکالساولراهنمایــیبودم.روز13
اســفند،سرکالسدرس،حواسمنوهمکالسهایمبهمعلمونگاهمان
بهکتاببودکهیکدفعهصدایهواپیمایبعثیهابهگوشرسید.ولولهای
بهپاشد؛مدرسهراتعطیلکردند؛منوبچههاتاآنجاکهتوانداشتیمبه
سمتروستادویدیم؛تنهاجايامنبرايماروستابود،اماآنروزهیچجا

امننبود؛نهمدرسه،نهتنگفنيونهروستا...
هنوزبهروستانرسیدهبودیمکهدودسیاهوحشتناکیآسمانراپوشاند؛
هواپیماها،مرکزانتقالنفترابمبارانکردند؛بیدرنگبهیادعموجمال

افتادم؛خدایا!عموجانم...
اوکارگرشرکتخطوطلولهومخابراتنفتبودودرقسمتخدماتکار
میکرد.عموجمالآخرینفرزندخانوادهپدریمنبود؛درروســتامتولد
شــدهبود؛دورانکودکیونوجوانیرادرروستایزادگاهشبهسربردو
درهمانجاهمازدواجکرد.برایامرارمعاشخانوادهاشابتداکشــاورزی
میکردوبعدبهعنوانکارگرروزمزدبهشــرکتخطوطلولهواردشد.3

پسرو۵دخترداشت.

شهید.جمال.الدین.میرزایی
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عموجمالبسیارمهربانبود،هنوزهمخاطرهخوشروییومیهماننوازی
اورادریــاددارم؛میهمانخانهباصفایشکهمیشــدی،هرخوراکیکه
موجــودبودبرایتوپیشــکشمیآورد؛آنقدرشــوخطبعبودکهدلت
نمیخواســتازکنارشبرخیزی؛درکناراوبودنیعنیخندهوشــادی
وانرژی...همهازدوســتوآشــناوفامیلازهمنشــینیباعموجمال

خوشحالمیشدند.
بااینکهســوادچندانینداشت،انســانروشنضمیروآگاهبهمسائلروز
کشــوربود؛اینآگاهيودرکدرموردکسيکهدرروستایيدورافتاده
زندگيميکرد،بســیاراهمیتدارد.قبلازپیروزیانقالباســالمیدر
راهپیمایعلیهرژیمپهلویشــرکتمیکردودردرگیریهایآنزمان
درمقابلپاســگاهژاندارمریحضورداشــت.باپیروزیانقالبوشــروع
جنگتحمیلینیزصفتبارزشــجاعتوبیباکیهمچناندروجودعمو
جمالدیدهمیشد.موقعبمبارانهواپیماهایبعثی،کوچکترینترسی
بهخودراهنمیدادودیگرانرابهصبروشکیباییمیخواندومایهآرامش
همهبودودرآنشــرایطهرگزمحلخدمتشراترکنکرد.آنروزهم

عموجمالدرمرکزانتقالنفتمشغولکاربودکه...
دودســیاهیکهازآتشبمباراندرآسمانپخششد،مردمرابهسوی
مرکزکشانید؛همهمیدویدندوحتمامثلمندردلخداخدامیکردند
کهکسیکشــتهنشدهباشد؛چهرهمهربانولبخندعموجمالهرلحظه

جلوچشممنبود...
باالخرههمراهمردمبهمرکزانتقالنفترسیدیم؛همهجاپرازدودوآتش
وآواربود؛باهرزحمتیبودآتشنشــانهاآتشرامهاروخاموشکردند؛

پیکرشهدارااززیرآواربیرونآوردند؛عموجمالهمازشهدابود...
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آری!عموجمالمنشــهیدشــدوروحشبهآســمانپرکشید؛دست
نوازشگراوازسرماکوتاهشدوصدایخندههایشیریناشبرایهمیشه

خاموشگشت...
حاالباعموزادههایمدربارهاتفاقاتمرکزانتقالنفتوخاطراتعموجمال
صحبتميکنیم؛خاطراتنازک،دختربزرگعموجمالهمدلنشــینو
همجانسوزاست.نازکاینطورتعریفميکندکه:»درفضایزندگیما
مســائلمذهبیدراولویتقرارداشتوبهطبع،باباهمیشهرویواجبات

دینیتاکیدميکرد؛حجاب،عفتونجابتبرایاومهمبود.
هیچوقتباصدایبلندبامنوخواهرهامحرفنمیزد؛دســتنوازشگر

اوهمیشهبرسرمابود؛محبتهایبابافراموشنشدنیه...
زمانشــهادتبابا،دختري10ســالهبودم.اواسطاســفندبود؛همهدر
تکاپویعیدبودن؛لباسنو،وســایلنو؛روستایتنگفنيحالوهوای

عیدروداشت؛بهاردرلرستانخیليقشنگه...
دراینزمــان،باباطبقمعمولدرمرکزانتقالنفتتنگفنیمشــغول
کاربود.هرروزظهربهخونهبرمیگشــت،منوخواهرهامبهاستقبالش

میرفتیم،میدونیدکهدخترهاوابستگيخاصيبهپدرشوندارن...
اماآنروزيکهبابابهخونهبرنگشتمنوخواهرهاممشغولبازیبودیم
کهباصدایانفجارهایپیدرپیومهیبشــوکهشــدیم.جمعیتروستا

همهبهطرفمرکزدویدنتابهمجروحانکمککنن...
درآنهیاهويدودوغبارســیاهوشیونمردم،ایناحساسکهممکنه

یکیازشهدايمرکزانتقالنفتبابايمنباشه،پشتمروميسوزوند...
باالخرهنگرانيمنبهواقعیتبدلشــدومتوجهشــدمکهبرايهمیشه
داغداربابايمهربونودلسوزمشــدهام.بابایيکهباوجودزندگیبسیار
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معمولــی،ازنیازمنداندســتگیریمیکرد؛ازکســیبدگویینمیکرد؛
درگفتــاروکردارصادقبود؛درهرشــرایطي،کاررابراینمازاولوقت
ترکمیکرد؛متدینبودومســایلمذهبیرورعایتمیکرد؛درکارش
جدیتداشتومردمروستابهعنوانفردیدلسوزومتدینبهاواحترام
ميگذاشــتن؛درمواجهباســختیهاروحیهمبارزهطلبیداشتوشانه

خالینمیکرد...
باشــهادتبابا،بزرگترینســرمایهزندگيروازدستدادیم؛سایهاواز

سرماکوتاهشد...
روزشهادتبابابرایهمهبچههاروزتلخیبود؛هنوزبعدازسالهاخیلیها
ازاونروزحرفمیزننومیگنهنوزصدایهواپیماها،موشــکباران،
بمبهاییکهبرتنگفنيوروســتافروداومدهمهوهمهرادرخوابو

بیداریمیبینن؛کابوسبمبارونهاهنوزباماست...«
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17ســالهبودم؛روزيپدرمبهخانهآمد؛مادرحالآمادهکردنســفره
بودیــم؛نگاهیبهمنانداختوبهمادرمگفت:»یکیازهمکارایجوونم

تازهازتهراناومده؛پسرخوبیه؛اصراردارهخواستگاریبیاد...«
آنجوانتحتتاثیــرتفکرمذهبیوایمانپدرمچنینتصمیميگرفته
بودوميخواستباخانوادهماوصلتکند.بههرحالمقدماتاولیهانجام
شدوازدواجمابدونجشنوهیچتشریفاتيوحتیبدونلباسعروسی،
بسیارسادهبرگزارشد.درآغاز،تالوتزیبايقرآنکریموبعدهمخطبه
عقدجاریشدومادرطبقهباالیمنزلپدرمزندگیمشترکمانراشروع

کردیم.
منوکمالزندگيســادهوشیرینيداشتیم؛پسازمدتي،خداوندبهما
فرزنديعطافرمودکهناماورارضاگذاشتیم.باتولدرضا،زندگيمارنگ
تازهايبهخودگرفت؛منخوشــحالبودم.کمالدهروزدرکنارمماندو
ازمنمراقبتمیکرد؛همهکارهارابهتنهایيانجاممیداد.البته،آنده
روزحضورمداومهمسرمدرخانهدیگرتکرارنشد؛بهدلیلمشغلهکاري
کمــال،هیچوقتحضوراورابهطورمداومدرخانهندیدم،اماهمانزمان

شهید.کمال.همایونی
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اندکحضورشرادراوجشاديوبهشیرینيسپريکردیم.وليافسوس،
سرنوشتراهخودراميرفتوگویيپسرممیبایستازهمانکودکیبه

دورازپدربزرگمیشد.
درزندگيمشــترکســختیهایزیادیکشــیدم،ولیروزهایخوب
بســیاريهمداشتیم.کمالهمچوننامش،مرديفرهیختهوکاملبود؛
خوشمشرب،خوشســفر؛بارهااتفاقمیافتادکهبهبهانهپارکرفتنیا
گردشخیاباني،ناگهانخودرادریکيازشــهرهایشــمالیمیدیدم؛
تصمیمهــايغیرمنتظرهکمال،جالبوهیجانانگیــزبود...دلمبراياو

بسیارتنگشده؛یادشبهخیر!
شنیدهبودمکهمادربزرگکمالبهخاطرعالقهزیادیکهبهاوداشت،در
دوســالگیاوراباخودبهتهرانآوردهبود؛اینچیزینیستجزحکایت
روحلطیفودوستداشتنیکمالحتیدردورانکودکي.البتهپسازدو

سالمادربزرگوارشبههمراهفرزنداندیگرراهیتهرانشدند.
یکیازدغدغههایدرپیشازانقالب،تماشایتلویزیونبود.ماتلویزیون
نداشــتیمهرجایيهمکهمیرفتیم،تلوزیوننمیدیدیااگرخانهمادرم
بــود،آنراخاموشمیکرد.روزيبهاینرفتاراواعتراضکردموگفتم:
»ببینکمالجان!هرچیخواستیبهمنبگو؛اگهبخوایپاییننمیرم؛
ولیکاریباتلویزیوننداشتهباش؛آخهبرادرمجوونهدوستدارهتلویزیون

نگاهکنه؛وقتیتلویزیونروخاموشمیکنی،منخجالتمیکشم...«
لبخنديزدوگفت:»چشم!«

بهاوگفتم:»همیشــهلبخندمیزنیومیگیچشم،ولیکارخودترو
میکنی...«

فطرتپاکاوهیچوقتاجازهندادکهبینخانوادهمنوخانوادهخودش



مت
 قا

بز
 س

رو
س

15
5

15
5

تبعیضقائلشود؛بهعنوانمثال،وقتیسفرمیرفتبرایهمهسوغاتی
یکسانمیآورد.اینموضوعحتيدرنگاهولبخنداوهمدیدهميشد.

روزيحالمخیلیبدبود،میخواســتمدکتربروم.بهکمالگفتم:»حاال
کهمریضمحداقلاجازهبدهوقتیماشــینادارهبهدنبالتاومد،باهمون

ماشینبهبیمارستانبریم.«
جوابداد:»خانم!شرمنده؛ماشینبرایکاراداریه.«

گفتم:»تواینسرمایزمستونماشینازکجاگیرمیآد؟«
جوابداد:»خدابزرگه!ماشینبیتالماله!نمیشهازشاستفادهشخصي

کرد.«
بهقولرضا:»خوبشدباباشهیدشد!اگراالنبود،چیمیکشید؟آدمها

خیلیعوضشدن!«
باشــروعجنگتحمیلــی،کمالبهطورمکرربــهجبهههاینبرداعزام
میشد.آخرینبارکهمیخواستبهجبههبرود،بهاوگفتم:»ببینکمال
جان!مندیگهتوانندارمرضاروتنهاییبزرگکنم.اودیگربزرگشده؛

پسربچهاست؛بایدیهمردبااليسرشباشه...«
جوابداد:»خانمجان!چشمانشــاهللاینبارکهبرگشتمسعیمیکنم
کنارشماباشم،میدونیکهچندینبارنامهتهدیدآمیزدریافتکردم؛اگه
تروربشمیاســکتهکنمبهترهیااینکهبرمجبهه؟البتهحقباشماست؛
تنهاییسخته؛کسیهمنیستکهکارهایشماروانجامبده؛چشم،این

آخرینباره...«
آخرینبار...آخرینبار...منچشمانتظارورضاچشمبهدر...

پســرمچشمانتظارپدرشبود.یادمهستکهروزيسراسیمهازجابلند
شدوبهسمتدرخانهرفت.ازاوپرسیدم:»رضاجان!کجامیری؟«
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گفت:»بابا!بابااومد!صدایباباروشنیدم؛پشتدرمونده!«
دربهرويپاشــنهچرخیداما»بابا«يرضانبود؛ازاوخبرينبودوفقط

طنینصدايتنهایيبودکهبهگوشرضارسیدهبود؛تنهایي...
وقتیبهداخلخانهبرگشتسرشراپایینانداختهبود،گویينميخواست
صــورتمعصوموغمگینوبغضکودکانــهاشراببینم.درهمانحال،

گفت:»صدایبادبود...«
بادهاوزیدند؛فصلهاگذشــتند؛خیلیهاآمدندورفتندوليفقطکمال

نیامد...کجاماندهاست؟اوهرگزدیرنميکرد!
کمال،یکجفتکفشدرخانهداشتکهرضاهمیشهآنهارابغلمیکرد
وبهپشــتباممیرفت.نمیدانســتمرازکفشهاچهبــودکهوقتیرضا

برمیگشت،درحالخودشنبود.
سالهاازآخرینباريکههمسرمبهجبههرفت،ميگذشتومنهمچنان

چشمبهراهبودم.
روزيبارضامشغولتماشایفیلميباموضوعدورزمندهبودیمکهیکی
ازآنهاشهیدشدهودیگریزندهبود،امابهخانوادههايآنهاخبرياشتباه
دادهبودند.درحینتماشــایفیلمگفتم:»رضاجان!ناراحتنشــیها!

میدونمخیلیاینجملهروگفتم،ولیشایدکمالزندهباشه؟
رضادوبارهبهسراغکفشهایپدرشرفت...رازاینکفشهاچهبود؟

اماخاطراترضاازپدرشرابهتراستاززبانخوداوبشنویم:
11ســالهبودم؛یادمهستکهیکباربامادرمبیرونرفتهبودیم؛وقتی
برگشتیمچراغهاخاموشبود؛بهعادتهمیشگیوبهخاطرنصایحپدرم،
هنگامورودبهخانهسالمکردیم،ناگهانصداییگفت:»علیکمالسالم!«

منومادرمترســیدیم.یکبارهصدایخندهپدرفضاراپرکرد؛ازجبهه
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برگشــتهبودودرتاریکيخانهمشغولنمازشدهبود.پدر،مدتکوتاهي
رابــامابودوبعددوبارهبهجبههرفت.چنــدماهازاینآخریناعزاماو
میگذشــتوماازاوبیخبربودیم.چندروزیبودکهآقاییبهمدرســه
مــامیآمدوتامنزلهمراهمبود؛باخودمگفتم:»حتماباباایشــونرو

فرستاده...«
بااینتصورخوشحالبودم.

همهمیگفتندکهپدرممفقودشده،منپرسیدم:»مفقودیعنیچي؟«
درجوابشنیدم:»یعنیپدرتگمشده!«

درعالمبچگیفکرمیکردمپدرمدرجبههگمشدهاست؛یعنیازجبهه
خودشــانکهآبادانبود،بهجبههدیگریدرکرمانشــاهرفتهوراهراگم
کردهاســت؛برایهمینامیدواربودمکهپیداميشــودوهمیشــهدعا

میکردمکهزودبهخانهبرگردد...
روزي،منومادرمرابهمدرســهشــهیدمطهریدعــوتکردند.آقای
حجازی،ســخنرانمجلسدربارهمفقوداالثرهاصحبتمیکردومنهم
درفکرپدرمبودم؛یادمآمــدآخرینباریکهبهجبههرفت،بهاوگفتم:

»وقتیدوجفتکفشداری،چراکفشهایکهنهرومیپوشی؟«
پدرجوابداد:»اونجاخاکیه!نیازیبهپوشیدنکفشنونیست.«

منهمگفتم:»اگهشــهیدبشــی،دیگــهکفشهاینوبــهچهدردی
میخوره؟«

صبحروزبعدوقتیبیدارشدم،دیدمکهکفشهاینوپدرمسرجاشنیست؛
اوبرایآخرینبارکفشنوپوشیدهبود...

صدايسخنرانرشتهافکارمرابرید؛بهخودمگفتم؛یعنیباباشهیدشده؟
کاشبرگــرده؛دلممیخوادفقطبیاد؛دلمبرایدرآغوشگرفتنش،صوت
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قرآنوشوخیهاشتنگشده...«
روزهابدونپدروباخاطراتشیریناوسپریمیشد...

پسازچندماهلوازمشخصیپدرمراآوردندکهدرمیانآنهاکفشهامرا
بهیادآخرینلبخندپدرانداختکهمیگفت:»اونجاخاکیه!«

واینباربهخاطرمنکفشهاینوراپوشیدهبود...
آری!اوبــرایآخرینبارضمندلجوییازفرزندشباکفشهاینوبهدیدار

خدارفت...
زمانآنرسیدهبودکهميبایستنقشمردخانوادهرابازیمیکردم،خیلی
ســختبودکهمردخانهباشــیدرحالیکههنوزکودکیوسنچنداني

نداري.
درکاینموضوعسختاست،ولیبعدازاینهمهسال،هنوزمادرمازسر
دلتنگیوبادلیپرازعواطفواحساساتپاکمیگوید:»اگهکمالبود...؟«
مــنومادرمدرمدتدهســالبیخبریحاصــلازدورانمفقودیپدر

نمیدانستیمخوشحالباشیمیاغمگین...
انتظاردشــواراستودشــوارترازآن،انتظاریاســتکهلحظهبهلحظه
بیقرارترازگذشتهســپریمیشد؛ایندرحالیاستکهبایدتکیهگاهی
برایمادریبودمکهدرفقدانهمســریمهربانازبیماریقلبینیزرنج
میبرد.پزشکبارهابهمادرممیگفت:»ازبسفکروخیالمیکنی،دچار

پیریزودرسمیشي!«
روزيبااطالعازطریقســپاهقرارشــدعمویمنبرایشناســاییپیکر
شهدايمجهولالهویهبهپزشکیقانونیبرود.هنگامرفتنبهماگفت:»اگه
برگشــتمیعنیجنازهکمالپیداشــدهواگرنیومدمیعنیاینکهبینآنها

نبوده.«
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صبحبودوعقربههایســاعتبهســختیخودشانرابهجلومیکشیدند.
منومادرمبیتابونگرانبودیم.عصرآنروز،زنگخانهبهصدادرآمد.
توانراهرفتننداشتم؛بااضطرابونگرانیکودکانهدررابازکردم.پاهایم
میلرزید...هزاربارُمردموزندهشــدم...روبهمادرمکردموگفتم:»مامان!

عمواومده.«
مادربهتزدهنگاهمکرد.عموداخلآمدوگفت:»اجسادهیچکداممربوط

بهکمالنبود...«
آقایگیالنی،یکیازهمکارانپدرمدرشرکتخطوطلوله،خیلیبهماسر
میزد.اودرقســمتحسابداریکارمیکرد؛وضعیتحقوقپدررادرست

کردوهرماهحقوقاورابرایمامیآورد.
آقایگیالنیدرعملیاتمسلمبنعقیل)منطقهسومار(همراهپدرمبود.اواز
خاطراتجبههپدرماینطورتعریفمیکردکه:»شبانهبایدارتفاعاتروباال
میرفتیم.برایباالرفتندونردبامروبههمبستهبودیم.تازهصبح،متوجه
شدیمکهچهمسیریراباالرفتهایم.هیچکسفکرنمیکردمابتونیمازاون
ارتفاعاتباالبریم.صبحهمانروز،چنداسیرعراقیگرفتیم؛آنهامیگفتند:
»ماشــماروتوارتفاعاتنمیدیدیم«وهمینباعثتعجبمابودکهآنها
چطوردرطولشــبماراندیدهبودن؟اینچیزیجزامدادغیبیخداوند
نبــود.باالخرهماباهمونامکاناتکم،ســومارروفتــحکردیم.درهمون
عملیاتمنوهمایونیسنگرهارومیگرفتیم.اونارنجکیروکهتودستش
بود،داخلسنگرهامیانداخت؛یکیازنارنجکهایدستی،دیرعملکرد
واوبهداخلسنگررفتتاببینهچرانارنجکعملنکرده؛بهمحضاینکه
داخلسنگررفت،نارنجکمنفجرشدوآقایهمایونیازناحیهپهلوزخمی

شد.گفتم:»برگردعقب،زخمتروپانسمانکنن.«
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گفت:»نه!عملیاتروانجامبدیم...«
بااینکهزخمیبودوازبدنشخونجاریبود،حاضرنشدبهعقببرگرده

وتاصبحبههمونصورتباقیموند.
وقتیهمکهدرمنطقهســومارمستقرشــدیم،همایونی-چونفرمانده
گروهانمابود-یکنگهبانبرایسرکشــیگذاشت؛امااوننگهبانبرای
پستدادننرفتهبود،بههمینخاطرهمایونيخودشتاصبحنگهبانیداد.

همهمابرایاوخیلیناراحتشدیم...«
فقدانپدرخیلیدردناکاســت؛همهازاوخاطــرهدارند؛اوفقطخدارا

میدید؛اوبندهمخلصخدابود؛جسموروحشبرایایندنیانبود؛
یقیناابیاتزیرمصداقچنینافرادیاست:
آنکسکهتوراشناختجانراچهکند؟

فرزندوعیالوخانمانراچهکند
دیوانهکنیهردوجهانشبخشی
دیوانهتوهردوجهانراچهکند

پدربهآقايدانایي،یکیازدوستانشگفتهبود:»تنهانگرانیمرضاست.«
اومیگفت:»روزیکهکمالبرایآخرینباربهجبههرفت،گفت:»دانایی!

بریدم؛همهزنجیرهامروپارهکردم؛فقطرضا...نگرانرضاهستم.«
پدرنگرانمنبودومننگرانمادرم؛اوبیماریقلبیدارد...

روزهایخوشوزیبایبازگشــتاسرابهمیهنبرکسیپوشیدهنیست.ما
هممثلخانوادهایبالتکلیفمفقودین،آنروزهاامیدمانافزونشــدوبه
عشــقدیدننام»کمالهمایونی«درفهرستآزادشدگاندلخوشبودیم
وبااضطراببهاســامینگاهمیکردیم،بازگشــتآزادگانپایانیافتوما

همچناندراسارتغمواندوه،وبازهمچشمبهراه...



مت
 قا

بز
 س

رو
س

16
1

16
1

یکیازروزهایپاییزبود،داییمحســنباچشمیپرازاشکوروزنامهاي
دردســتبهخانهماآمد.روزنامهراازدســتشگرفتم،اســامیشهدای
تفحصشدهدرآنبود،نامپدرمرادیدم؛مادرمرادرآغوشگرفتموگفتم:

»باالخرهبابااومد...«
مراسمبزرگداشــتپدر،یکهفتهطولکشــید.خانهیکیازهمسایهها
آشــپزخانهشــدهبود؛خانهیکی،زنانــهوخانهدیگــری،مردانه.همهاز
خوبیهایپدرمصحبتمیکردند:همیشهمبارزبود؛کاردانبود؛هوشو

ذکاوتباالیيداشت؛نسبتبهبیتالمالحساسبودو...
بابادرموردهمسایههاخیلیسفارشمیکرد.اوفقطیکبارمرادعواکرد؛
آنهمزمانیکهمنسوتســوتکمرابهصــدادرآوردمواونگرانبودکه
سروصدايمنباعثاذیتهمسایهجانبازمانبشود.همیشهموقعشستن
کوچه،جلوخانههمسایههاراهممیشستومیگفت:»احترامبههمسایه
مهماست،چوندراینرابطهخداونددرقرآنسفارشزیادیفرموده...«

یادمميآیدوقتیکهماشــینادارهبرایبردنپدربهشرکتویاماموریت
میآمد،هیچوقتمرابهمدرسهنمیبرد.مدرسهمندرمسیرآنهابود!ولی

پدرمهمیشهمیگفت:»بیتالماله!«
منهمبادلخوری،پیادهبهمدرسهمیرفتم.اماحاالمعنیحرفهاياورا

میفهمم...
آری!پدرمشهیدشد؛منماندمباهزارانخاطرهازاو...

کاشهیچوقــتبهاونمیگفتم:»آخهاینکفشــاینــوروبرایچینگه
داشتی؟اگهرفتیوشهیدشدیچی؟«

چهغمانگیــزهدیدنکفشها...حاالمنماندهامویادروزهایخوبيکهدر
کنارپدربودیم...یهپالک،ساعتمچیوخاطرهیکجفتکفشنو...
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صبحکهازخواببیدارشــد،بهترینلباسخودشراپوشــید.آنزمان،
اسحاقدوسهســالهبود.ابراهیمبهاسحاقصبحانهدادوبعدراهیشد.
اســحاقهمطبقمعمولبهدنبالاوگریهکرد؛پشتسرهموبهتکرار

میگفت:»بابا!منمبیام.«
ابراهیمگفت:»نه!کاردارم.پیشمامانبمون.کارمتمومشد،برمیگردم

باهمبازیمیکنیم.«
بعد،سوارماشــینشد.همینکهماشینراروشــنکرد،عطسهایزد.

گفتم:»صبرکن!صبراومده!«
توجهیبهحــرفمننکردوباعجلهرفت.چشــمهایمنهمچنانبه
دنبالماشــینابراهیــممیدوید؛وقتیازخیابانمیگذشــت،بانگاهی
نگرانودلیبیقراربدرقهاشکردم،گوییبهمنالهامشــدهبودکهدیگر

برگشتینیستواورانخواهمدید.
چهکسیمیدانستکهدرآنروز،اندیمشکبهعزایعمومیمینشیند؟!
بیشــترینمهماتنظامیدردوکوههنگهداریمیشد.بعثیهاچندینبار
دوکوههراهدفبمبارانگرفتهبودند.آنروزهمهواپیماهایعراقیآمده

شهید.ابراهیم.یوسف.زاده.باغبان
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بودندکهدوکوههرابزنند،امانتوانستندوبهجایآن،ایستگاهاندیمشک
رابمبارانکردند.

دراندیمشــک،طوفانیبهپاشــد.هواپیماها۴۵دقیقهدرآسمانچرخ
میزدند.بارهااندیمشــکرابمبارانکردند.چطوربگویم!کلشــهرزیر
وزبرشد؛آسمانسیاهشــدهبود؛دستهدستهکبوتردورهواپیمابالبال
میزدند.انسانفکرمیکردکبوترهاهمبهمصافباهواپیماهارفتهبودند.

نمیدانمشایدمیخواستندبابالهایخودجلوجنایتآنهارابگیرند.
اندیمشکدرآنروزعزایعمومیشد.هزارتنشهید،شمارکمینبود.

ابراهیممنهم،یکیازآنهزارگلپرپرشدهبود...
وقتیابراهیمبهشــهادترســید،منآخرینبچهامرابارداربودم.هنوز
نمیدانســتمباردارهســتم.عمهابراهیمبعدازشــهادت،اورادرخواب

میبیندکهگفتهبود:»منامانتیپیشهمسرمدارم.«
عمهخانمهمگفتهبود:»بهمننمیگیاینامانتیچیه؟«

گفتهبود:»چرا!میگم؛خانممبارداره؛یهپسر؛اسمشروبذاریدحسین!
چیزدیگهاینمیذاریدها!چونخودمباامامحســینم...دوستدارماسم

بچمروهمبذارمحسین...«
امامحسین)ع(راخیلیدوستداشت...

وقتــیبچهبهدنیاآمد،اولینچیزیکهگفتماینبود:»حســینمخوش
اومدی.«بعدکهماجرارابرایپرسنلبیمارستانتعریفکردم،حالهمه
آنهادگرگونشــد؛پزشکوپرستارگریهمیکردند.آنروز،حالوهوای
شهادتدرفضایبیمارستانحاکمبود.چوندرآنروزهمشهربمباران

شدهبودوزخمیهایبسیاریرابهبیمارستانآوردهبودند.
بمباراناندیمشکتادوسهسالبعدهمادامهداشت.واقعانمیدانستیم



مت
 قا

بز
 س

رو
س

16
4

بایدچکارکنیم!بچههاراکجاببریم؟درآنســالها،هیچکسخوابو
آرامشنداشت.

وقتیابراهیمشهیدشد،اعظم،دخترمچهارسالهبود.موقعتشییعپدرش،
اوراباخودمبردم.کسینبودکهازاونگهداریکند.وقتیجنازهپدرش
رادید،بالحنبچگانهگفــت:»مامان!میخوامیهچیزیبهتبگم،چرا

بابامتوپالستیکه؟چرابابامروتویهچیزخوبنذاشتن؟«
ابراهیمهمیشــهمیگفــت:»منهرچقدربتونمبــرایبچههامزحمت
میکشــم.دوســتدارمبچههاممثلخودممردمدوستباشن؛خوشرو

باشنوباهمهبگووبخندکنن...«
حــاالیادمادرابراهیممیافتم؛یــادخاطراتیکهازبچگیاومیگفت.او
تعریفمیکردکه:»ابراهیمتوبچگی،همخیلیعزیزبود،همخیلیهم
شیطون...شــباآرومنمیگرفتوبدمیخوابید.بهپدرشمیگفتم:»تو
بروپشتکمدقایمشووادایگربهرودربیارتامنبچهروبترسونمکه
بخوابه.«پدرشهمپشــتکمدقایممیشــدومیومیومیکرد.منهم

بغلشمیکردمومیگفتم:»عزیزمبیاتوبغلم،گربهاالنمیخوردت.«
میپریدتوبغلموبهشمیگفتــم:»نترسعزیزم!گرگهمنمیتونهما

روبخوره...«
بله!گرگهانتوانستنداورادربچگیبخورند!اماوقتیبزرگشد،آدمنمای
گرگصفتــیازدورآمدوحملهکردوابراهیموابراهیمهایبســیاریرا
بلعیدوخورد!ابراهیمباآرامشبهخوابابدیرفت،اماازآنبهبعددیگر

آراموقرارنداشتیموخوابازچشمهایمنومادراورفت...
چشمهایمادرشبعدازاوچنداندوامنیاوردوتاابدبستهشد...امانگاه

من،هنوزدرپیابراهیمعزیزمیدودودرهوایاوبارانیاست...
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بخش دوم:

     مستندات زندگي شهدا
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شــهیدجابرآلخمیسدرســومینروزازبهارسال1323دررامهرمز
متولدشد.

تحصیالتودوراننوجوانيويدرزادگاهشسپريگردید.
پــسازآن،جوانيبرناشــدوخدمتنظاموظیفــهرادرنیرويدریایي

گذراند.
ويدرســال13۵2بادختريازهمشــهریانخودازدواجکردوزندگي
مشترکآنهادرماهشهرآغازشد.حاصلاینازدواجچهارفرزنددخترو

دوفرزندپسرميباشد.
شــهیدآلخمیسدرســال13۵7باحدود16ســالپیشینهکاري،به
مجموعهصنعتنفتپیوســتودرخطوطلولهومخابراتنفتمنطقه

اصفهانشروعبهکارکرد.
اوازجوانانسلحشــورمیهنوازکارکنانانقالبيصنعتنفتبهشــمار
ميرفتوباشروعجنگتحمیلي،خودرامتعهدبهحضوردرصحنهنبرد
دانســت،اماپسازبذلرشادتهايبســیاردر19اردیبهشت1361به

درجهرفیعشهادتنایلگردید.

زنــدگیــنـــامــه
.......شهید.جابر.آل.خمیس
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بخشهاییازاسنادشهیدآلخمیسدراینجامیآید:
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علیرضااروجعلیانمشهدیفرزندروزعلیوبیگمدربیستوپنجمینروز
دی1329درمنطقهفرحآباد)کویقدسامروزي(آبادانمتولدشد.

دورهدبستانرادریکیازمدارسمنطقهزادگاهشگذراند.

سپسدررشتهبرقهنرستانصنعتيشرکتنفتدرسخواندوپساز
اخذمدرکهنرســتان،در30مهر13۴7بهعنوانتکنسینتعمیراتو

مستغالتبهکادرفنیشرکتخطوطلولهومخابراتنفتپیوست.
سپسبهدلیلمهارتدررشتهتخصصيخود،بهاستخدامشرکت»زیمنس«
-کهقراردادکنترلخطوطلولهومخابراتازطریقموادالکترونیکیرابه
عهدهداشت-درآمدودرشاهرودبهکارپرداخت.اودرکنارکاردرشرکت،

زنــدگیــنـــامــه
شهید.علیرضا.اروجعلیان.مشهدی
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بهتحصیلهمپرداختودرســال13۵6موفقبهکســبمدرکدیپلم
ریاضيگردید.پسازآن،شــرکتخطوطلوله،مرکزانتقالنفتشاهرود
راازشــرکتزیمنستحویلگرفتوعلیرضاازکارکنانشــرکتخطوط
لولهومخابراتنفتبهشــمارآمد.تخصص،مهارتوسابقهکاريموفقاو
موجبگردیدکهدرراهاندازيمرکزانتقالنفتتنگفني،مرکزانتقالنفت
چشمهشــورقم،مرکزانتقالنفتپاالیشگاهشهیدتندگویان،مرکزانتقال

نفتشــاهرودومرکزانتقالنفتابدالخانومناطقدیگرمشارکتموثر
داشتهباشد.

ازخدماتارزشــمندعلیرضایکیآنکهبههمراهسهتنازکارگرانشرکت
خطوطلولهاهواز،پاالیشــگاهاصفهانراباقطعاتیکهازپاالیشگاهآبادان
بهآنجــابردند،بنیانگذاریکردند.اینقطعاتبــهدلیلامکانانفجاراز
حساســیتبسیاریبرخورداربود،اماعلیرضاوهمکاراناوبابهرهگیریاز
تخصصومهارتخودتوانستنداینقطعاترابدونهیچآسیبوحادثهای

ازمحلاصليدرآبادانجداکنندوبهپاالیشگاهاصفهانانتقالدهند.
ازدیگرخدماتعلیرضااروجعلیانآنبودکهطیمدت10روز،کابلهای
برقشرکتدرمنطقهشاهرودراترمیموتعمیرکرد.اماتوسطساواکمورد



مت
 قا

بز
 س

رو
س

18
6

مواخذهقرارگرفتواینمسئلهباعثرنجشویگردید.
اوازجوانانمومنشــرکتبودکهدرمبــارزاتانقالبیباهموطنانخود

همراهیکردوازافکاروعقایدغیراســالمیبهویژهکمونیســتهاانتقاد
میکرد.

اروجعلیاندربعدازانقالبهمبهخدماتارزندهخودازجملهبرقکشــی
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رایگانبهچندروســتادرخوزستانادامهداد.درابتدایجنگتحمیلیو
دقیقاروز19مهر13۵9،بهاسارتنیروهایعراقیدرآمد.پسازمدتی،
طیمصاحبــهايرادیویی،صدایاوپخششــدودرهمانروزازطریق
شرکتنفتبهعنواناسیرمعرفیگردیدوبهخانوادهاشاطالعدادهشد.به
رغماین،نامعلیرضادرفهرستاسراثبتنشدهبود،بنابراین،بعدازآزادی
اسرایایرانیسرنوشــتاروجعلیانهمچناننامعلومماندوطبقگزارش

هاللاحمردرزمرهمفقوداالثرانقرارگرفت.
بخشهاییازاسنادشهیداروجعلیاندراینجامیآید:
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شهیدعبدالحســیناکبرزادهزنگنهدرروزنهماســفند1327دراهواز
متولدشد.

تحصیالتودوراننوجوانياودرزادگاهشســپريشد؛بهزوديجواني
برناگردیدوبهخدمتوظیفهفراخواندهشد.

ويدراردیبهشــت13۴۴بادختريازاقوامخودازدواجکرد.حاصلاین
ازدواجدوفرزنددختروچهارفرزندپسرميباشد.

شــهیدزنگنهدرسال13۵1درششمیندورهآموزشگاردصنعتنفت
شرکتکردوباموفقیتایندورهراسپرينمودودرتابستان13۵2به

شهید.عبدالحسین.اکبرزاده.زنگنه

زنــدگیــنـــامــه
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استخدامشرکتملينفتدرمنطقهجنوبدرآمد.
پسازانقالبوبهطوردقیقدرپاییز13۵8بهعنوانپاســداراعادهبه
خدمتباشــرکتقراردادبستوازآنپسبهعنوانرانندهبهکارخود

ادامهداد.

شهیدزنگنهازجوانانانقالبيبودکهباپیرويازسخنانامامخمیني)ره(
درصحنهعملرشــادتبســیارمبذولداشت.درآغازجنگتحمیلياز
ناحیهپامجروحشــد،اماازپانایســتادومتعهدبهجانفشانيدرصحنه
نبردبودوچندینباربهجبههاعزامشــد.ويدرآخرینعزیمتبهجبهه

درعملیاتخیبرشرکتجست.
اودرخــرداد1363بههمراهفرزند17ســالهاش،محمددرحریقکین
دشمنبعثيسوختند؛باحملهموشکينیروهايبعثيعراقدر21خرداد،
ابتدامحمدبهشــهادترسیدوسپسدرســاعاتاولیهروز22خرداد،
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شهیدزنگنهنیزبراثرشدتجراحاتدربیمارستانآیتاهللطالقانياهواز
شــهدشهادتنوشــید.پیکرآندوبزرگواردرروز2۴خرداد1363در

گلزارشهداياهوازبهخاکسپردهشد.
بخشهاییازاسنادشهیداکبرزادهزنگنهدراینجامیآید:
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شــهیداسداهللبدیعصنایع،روز1۵آذر1323دراصفهاندیدهبهجهان
گشود.خانوادهمتدیناودرتربیتاسالمياوبسیارجهدنمودونتیجهاش
فرزنديمومنومعتقدبودکهجزرضايخداوقربتبهاوآرزویينداشت.

دورانتحصیلوزندگياودراصفهانسپريشد.

درزمســتان133۵بهعنوانبرقکاردرجه1درشــرکت»فلورتیســن
جوئینتونچر«اســتخدامشدامادرسال1337ازخدمتدرآنشرکت

استعفاداد.
ســپسدرســال13۴6بهادامهتحصیلدردورهمتوســطهپرداختو

چنديبعدازخدمتنظاموظیفهمعافگردید.

شهید.اسداهلل.بدیع.صنایع.اصفهانی

زنــدگیــنـــامــه
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در13۵1بــادختريازخانوادهمذهبــيازدواجکردوهمچناندرخانه
پدريباقيماند.

دیرينپاییدکهدرشــرکتملينفتاستخدامشدودرواحدبرقبهکار
مشــغولگردید.طبقمســتنداتموجود،ويازکارکنانخدومشرکت

بودهودرتماميشــرایطبهخوبيازعهدهوظایفمحولهبرآمدهاســت؛
بهویژهدرزمانجنگوبروزبحرانهايحمالتهوایيدشــمنبعثيدر
بازســازيمرکزانتقالنفتشماره3)باغملک(تالشوخدماتارزندهاي

ارائهدادهاست.
پاییزســال136۴،برايشرکتخطوطلولهومخابراتنفتایرانیادآور
خاطراتتلخياســت،چراکههواپیماهايعراقي،آنگونهکهبســیاري
ازمناطقنفتــيرابمبارانمیکردند،مرکزانتقــالنفتباغملکرانیز
چندینبارموردحملهقراردادندودریکيازاینحمالت،بدیعصنایعبه
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شدتآسیبدیدوبهبیمارستانکاشانياصفهانمنتقلگردیدوپساز
یکهفتهبهفیضشهادتنایلشد.

بخشهاییازاسنادشهیدبدیعصنایعدراینجامیآید:
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شــهیداســداهللجبارزارعدردومینروزازبهار1317دراصفهانمتولد
شد.درسال1338بایکيازدخترانفامیلخودازدواجکرد.حاصلاین
وصلت،دختريبهنامعفتوســهپسربهنامهايحسن،سعیدومهدي

بود.

جبارزارعبهعنوانرانندهدرشرکتخطوطلولهومخابراتنفتمشغول
بهخدمــتبودوبهصورتاقمــاریدرایذه،اهوازودیگرشــهرهاکار

میکرد،بههمیندلیلکمتردرکنارخانوادهحضورداشت.
خدمــاتارزندهاودرشــرکتراميتوانازمســتنداتموجوددریافت؛

شهید.اسداهلل.جبارزارع
زنــدگیــنـــامــه
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بهویژهدردورانجنگتحمیليوزمانيکهمراکزانتقالنفتدررامهرمز،
باغملک،تنگفني،پلباباحســین،ورازانبراثربمبارانهوایيبهشدت
آســیبدیدواودرکناردیگرهمکارانخدماتشایانيدربازسازياین

مراکزانجامداد.

جبارزارعازکسانيبودکهدرزمانشهادتهمکاراندرمراکزانتقالنفت
حضورداشت؛شــهادتمهندسملکتاثیربسیاريبراوگذارد،چراکه

ويبههمراهشهیدملکبهمرکزشماره3رفتهبود.
مدتطوالنينگذشتکهجبارزارعنیزبههمراههمسروفرزندخردسالش،
مهديبهخیلشــهداپیوســتند؛در2۵دي136۵،هنگاميکهآنهادر
خانهبودند،بمبارانهوایيدشــمنبعثيآغازشــدومنزلجبارزارعبه
تليازخاکتبدیلگردید.بخشهاییازاســنادشهیدجبارزارعدراینجا

میآید:
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شــهیدعليمیرزاجعفرزادهدرسال1312درخرمآبادمتولدشد.ويتا
ســطحسیکلنظامقدیمتحصیلکردهبودودرسال1338بهمجموعه
صنعتنفتپیوســتودر»ادارهخطوطلوله«منطقهلرستانمشغولبه

کارگردید.
ويازدوســتداراناهلبیت)ع(بودوازسال13۴8،زمانیکهجوحاکم
برجامعهپرازستیزهجوییبابرپایيمراسممذهبيبود،هیئتيبهمنظور
برپایيمراســمعزاداریامامحســین)ع(تاســیسکردودرایاممحرم،
مراســمنوحهخوانیودستهسینهزنیبهراهميانداخت.پسازمدتي،با
بهبودوضعیتمالی،اینتشکیالتراگسترشدادوبههیئتزنجیرزنی
سیدالشهدا)ع(تبدیلکردودرسال13۵2،هیئتزنجیرزنیراتاسیس
نمودوجزمدیریتوفراهمکردنمقدماتمراســم،مداحياهلبیت)ع(

رانیزدراینهیئتانجامميداد.
شــهیدجعفرزادهبهدلیلســابقهوتجربهکاريدرشرکتوهمچنین
شایســتگيهايفردي،ازتوانمدیریتيخاصيبرخورداربود،بههمین
دلیلدرقبلوبعدازانقالب،بهعنواننمایندهکارگرانشــرکتپخشو

شهید.علی.میرزا.جعفرزاده
زنــدگیــنـــامــه
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خطوطلولهدرسهاستانخوزستان،لرستانومرکزيبرگزیدهشدودر
پيمطالبهحقوقوخواستههايآنانازهرتالشيفروگذارنبود.

باآغازجنگتحمیلي،ويبارهادرخواســتاعزامبهجبههرابهشــرکت
ارائهداد،امابهعلتکمبودنیرودرخطوطلولهمنطقهلرستان)خرمآباد(

بادرخواستاوموافقتنمیشد،تااینکهمدتهابعددرخواستاوپذیرفته
شــد،اماقبلازاعزام،درروز10بهمــن136۵براثربمبارانهوایيدر

محلخدمتبهدرجهرفیعشهادتنایلگردید.
پیشازشهادتوي،درخرداد136۴،فرزندبرومندش،بهروزدرمنطقه

کردستانبهشهادترسیدهبود.
بخشهاییازاسنادشهیدجعفرزادهدراینجامیآید:
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شهیدناصرجالليدر29مهر1331درتهرانمتولدشد.
تحصیــالتخودرادرزادگاهشبهپایانبردودرســال13۵6موفقبه

دریافتمدرکدیپلمدررشتهریاضيگردید.
جالليدررشتهبرقمهارتداشتوهمچنین،مدرکنقشهکشيخودرا

شهید.ناصر.جاللی
زنــدگیــنـــامــه
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ازوزارتکارواموراجتماعيدریافتکردهبود.
اودرســال13۵3بهعنوان»مکانیکدستگاههايالکترونیکي«)کارگر
بــرقکار(دربخش»امورخطوطلولهومخابرات«شــرکتملينفتدر

منطقهکوهدشتمشغولبهکارشد.
در13۵7بهجهتادامهتحصیل،ارتقايشغليیافتوبادرجهکارمندي
بهعنوان»تکنســینآزمایشخطوطمیکروویو«،درمنطقهشــمالبه

خدمتخودادامهداد.
باشــروعجنگتحمیليبهجهادسازندگيپیوستودرسال1360به
مدت3ماهدرایننهادماموریتداشــت.وسرانجامروز26بهمنسال

1361،درمنطقهفکهبهفیضشهادتنائلگردید.
بخشهاییازاسنادشهیدجاللیدراینجامیآید:
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شهیدســیدجعفردرخشــاندرپنجمینروزازبهار132۴درروستاي
ساروقازتوابعشهرفراهان)استانمرکزي(متولدشد.

تحصیالتخودراتامقطعمتوســطهدرمحلزادگاهخودوشهرســتان
اراکبهانجامرسانیدودر18سالگيبهخدمتوظیفهفراخواندهشد.

درســال13۴9بادختريازآبوخاکپدريازدواجکرد.دراینزمان،
سیددرحراســتارتشکارمیکردوباهمسرشدرخانههایسازمانی

اهوازساکنگردید.
دراواخرسال13۵8ازطریقشرکت»نگهساز«بهشرکتملينفتوارد

شهید.سیدجعفر.درخشان
زنــدگیــنـــامــه
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گردیدوبهعنوانسرپرستحراستمنطقهکوهدشتشروعبهکارکرد.
پسازچنديباگذراندندورههايآموزشآتشنشــانيدرپستمزبور

تثبیتشدوکارگررسميشرکتخطوطلولهومخابراتنفتگردیدوتا
زمانشهادتبهعنوانسرآتشنشان2بهکارخودادامهداد.

او،همچــوندیگرهمکارانخــود،ازکارکنانخدومومســئولیتپذیر
شرکتخطوطلولهومخابراتنفتبهشمارميرفت،بهطوريکهطبق
اســنادموجود،بانهایتدقتوجانفشانينســبتبهتعهداتشغليو
انســانيخوددرمحلخدمتحاضرميشد.سنداینگفتهنحوهشهادت
اوســت،هنگامیکهدرروز26آذر136۵،ساعت11صبحمرکزانتقال
نفــتتنگفنیبمبارانشــد.پسازمهارآتشتوســطاووهمکارانش،
هواپیماهايعراقيدوبارهدرساعت16بعدازظهر،مرکزرابمبارانکردند،
درهمینموقع،ســیدوشــهیدقلندري)آتشنشــانهمراهاو(درحال
کمکرســانيوایجادشرایطمناســبجهتبازسازيمرکزبودندکهدر

لهیبشعلههايآتشبهشهادترسیدند.
بخشهاییازاسنادشهیددرخشاندراینجامیآید:
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شــهیدبهرامساکيفرزندشهیدغالمحسینســاکيدرسال1329در
تهرانمتولدشد.اوپسربزرگخانوادهبود.درسال13۴۵ازدواجکردکه

دوفرزنددختربهنامهايبنفشهوبیتاحاصلاینازدواجهستند.

ويازهوشخوبيبرخورداربودوتوانســتباوجوداشــتغالدرشرکت
ملينفت،تحصیالتخودراتامقطعدیپلم)رشتهطبیعيیاعلومتجربي

امروز(باموفقیتبهپایانبرساند.
اودرسال13۴9تا13۵1بهخدمتنظاموظیفهپرداخت.سپسدرسال
13۵2بهشــرکتملينفتپیوســتودربخشخطوطلولهومخابرات

شهید.بهرام.ساکی
زنــدگیــنـــامــه
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منطقهخوزستان)آبادان(مشغولبهکارگردید.
ويازکارکنانکوشاوخدومشرکتبهشمارميآمدوبنابراسنادموجود
باتالشوارائهلیاقتوشایســتگيتوانستبهارتقايشغليدستیابد.

ويبهرهبردارشرکتنفتبود؛میزانانتقالفرآوردهراکنترلمیکرد.

شهیدســاکيجزدرصنعت،دستيبرهنرداشــتوآثارمنبتکاريو
تزئینياودرخانوادهبهیادگارماندهاست.

دراوایلشهریورودرآستانهجنگتحمیليوحضورهواپیماهايعراقي
درآســمانشــهرآبادان،سپاهپاســدارانفراخوانعضویتدادوشهید
ساکينیزبهدلیلســابقهآموزشنظاميوخدمتدرتوپخانهارتشدر

دورانخدمتوظیفه،عضوگروهمردميسپاهگردید.
بمبارانآبادانخســارتزیادیبهبارآورد.درســومینروزمهرســال
13۵9،بهرامســاکيدریکيازهمینبمبارانها،هنگامکمکرســانیو
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انتقالمجروحانبهبیمارســتانمورداصابتترکشخمپارهقرارگرفتو
بهشهادترسید.پیکراودرگلزارشهدايآبادانهمجوارشهدايسینما

رکسآبادانبهخاکسپردهشد.
بخشهاییازاسنادشهیدبهرامساکيدراینجامیآید:
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شهیدغالمحسینساکي،فرزنددومخانوداهايمذهبيوازنظراقتصادي
متوسطالحالبود.اوازکارگرانزحمتکشوشایستهشرکتملينفتبود
کهدردهه13۴0بهاســتخداماینشرکتدرآمدوهمراهباخانوادهاش
تاســال13۵6دربخشخطوطلولهومخابراتنفتمنطقهخوزستانو
درشهرآبادانزندگيميکرد.ويدرآنسالبهدلیلبیماريهمسرش
بهزادگاهشدرازنابازگشــتودرمرکزانتقالنفتازنابهخدمتخود

ادامهداد.
ويپدرشهیدانبهراموبهمنوجانبازایثارگرعليساکياست.

اودرآستانهپیروزيانقالباسالميدرتظاهراتوراهپیمایيهايانقالبي
علیهرژیمپهلويشرکتميکردوپسازانقالبنیزطبقفرمانامام)ره(

درامرجهادسازندگي،همراهبافرزندانشبهکمککشاورزانشتافت.
باشروعجنگتحمیليوبمبارانهوایيشهرهايمرزيومناطقصنعتي
جنوبتوسطنیروهايبعثيعراق،فرزندوي،بهرامکهبهعضویتنیروي
مردميســپاهدرآمدهبود،درحینکمکرسانيبهمجروحانبهشهادت
رســید.17روزبعد،بهمن،فرزنددیگرشدردســتدشــمناسیرشد.

شهید.غالمحسین.ساکی
زنــدگیــنـــامــه
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البتهاســارتشرسمااعالمنشــدهبودوبعدازگذشتیکسال،یکياز
همرزمانش-کهزماناســارتباهمبودند-دررادیوعراقاســارتشرا
اعالمکرد؛ســالهابعد،خبرشهادتاونیزبهخانوادهساکياطالعداده

شد.
دراوایلجنگ،وقتيکههنوزســپاهازناتشکیلنشدهبودوجبهههابه
نیروومهماتوامکاناتينیازداشــت،پشتیبانیازجبهههاتوسطمردم
صورتميگرفت؛غالمحســینســاکينیزکانونیراهاندازیکردوخانه
خودرابهستادپشتیبانيتبدیلنمود؛اینستادبهمدت۴سالدرخانه

اومستقربود.
بااینهمه،ويبعدازشــهادتواسارتفرزندانش،طاقتماندننداشت
وبااینکهفرزنددیگرش،شــهرامدرجبههجنوببود،وينیزبههمراه
فرزندش،عليبهجبههعزیمتکردونهایتادرســال1361،درمنطقه

فکهوطيعملیاتبیتالمقدسبهفیضشهادتنایلگردید.
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شهیدعبدالحسینســربرزگراردکانیدرسال1330درمحلهباغزندان
شهرشاهرودمتولدشدودورانتحصیلرادرزادگاهخودگذراند.

شهیدســربرزگربههنرعکاسيعالقهداشــتومهارتبسیاريدراین
زمینهکسبکردهبود.اکنونبیشازسههزارتصویرثبتشدهازدریچه
دوربیناونزدخانوادهاشباقياستکههمگيیادآورهنروخالقیتوي

دراینزمینهبهشمارميآید.
شهیدسربرزگرازسال13۵0تا13۵2بهخدمتوظیفهپرداخت.سپس،
دربهار13۵3ازدواجکردکهثمرهآن،دوفرزنددختربهنامهايفاطمه

ورقیهوپسريبهناممهدیميباشد.
سربرزگردرسال13۵۵بهعنوانکارگرفنيبهاستخدامشرکتخطوط
لولهومخابراتنفتمنطقهشــاهروددرآمد.آخرینسمتسازمانياو،

مکانیکتعمیراتماشینآالتبود.
باشروعجنگ،سربرزگربارهاداوطلبانهبهجبههاعزامگردیدوسرانجام،
پسازرشادتبسیاردرزمستان136۵،طيعملیاتکربالي۵بهفیض

شهادتنایلشد.

شهید.عبدالحسین.سربرزگر.اردکانی

زنــدگیــنـــامــه
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بخشهاییازاسنادشهیدسربرزگردراینجامیآید:
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شــهیدرازيسیفيبلمکيدرسال1330درروستاي»ُگريبلمک«در
جنوبشهرستانپلدخترازتوابعاستانلرستانچشمبهجهانگشود.

ازهمــانکودکيبهخاطرهوشسرشــارفنــيواجتماعيبودنمورد
توجهخاصيقرارگرفت،بهصورتيکهاورابهعنوانسرپرســتخانواده

ميشناختند.
ويدورانتحصیالتابتدایيخودراتاکالسششــمدرروستايمیرآباد

)وليعصر)عج(امروزي(گذراندوجهتادامهتحصیلبهپلدختررفت.
شــهیدســیفي،دوراننظاموظیفهرادرســال13۵1درنیرويهوایي
شــیرازگذراندوبهعلتشجاعتوتوانمنديواحساسمسئولیتيکهاز
خودنشــاندادبهعنوانچتربازبرگزیدهشد،امادریکعملیاتپرشبا
چتردرمنطقهسومارازناحیهپادچارشکستگيگردیدوبرايدرمانبه

شیرازانتقالیافت.
بعدازخدمتنظاموظیفهدرآبان13۵3،بادختريازفامیلخودازدواج
کردودرروستايمیرآبادتشکیلخانوادهداد؛ثمرهاینازدواج،سهفرزند

دخترودوفرزندپسرميباشد.

شهید.رازی.سیفی.بلمکی
زنــدگیــنـــامــه
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باتولداولینفرزندبهاستخدامشرکتنفتدرآمدودرمرکزانتقالنفت
تنگفنيبهعنوانکارگرمشــغولبهکارشد.درمدتخدمتدرشرکت
نفتباراهنمایيوکمکبهجوانانمنطقهســبباشتغالتعدادزیادياز

آناندرامورفنيگردید.

باآغازآثارانقالباســالميوفرمانامامخمیني)ره(درهمکاريشرکت
نفتباانقالب،هموارهدرهدایتدوستانواقوامبرايدوريازجریانهاي
انحرافيکوشــشکرد.همچنین،درچاپوانتقالاعالمیههايامام)ره(
ازقمبهتهرانوپخشدرســطحاستانلرســتانبهویژهدرروستاهابه
منظورافشاگريپیرامونعملکردرژیمشاهنشاهيوروشنگرياهدافو

آرمانهايامامخمیني)ره(فعالیتمستمرنمود.
درسال1360باازدستدادنپدرواحساسمسئولیتنسبتبهبرادران
وخواهرانخود،بیشــتراوقاتفراغتشرادرکنــارآنانميگذراندوبه
مشکالتشــانرســیدگيميکرد.ويفرديصبورودوراندیشبودودر
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میاناقوامودوستانبهعنوانانسانيبزرگوفهیمشناختهميشد.مردم
شهرپلدخترهموارهازاوبهنکویيوبزرگيیادميکنند.

باشروعجنگ،رژیمبعثعراقبهمنظورتخریبزیرساختهاياقتصادي
ایــرانوبهویژهقطعتولیدوصــادراتنفت-بهعنوانتنهامنبعدرآمد
کشور-حمالتهوایيگستردهايراآغازکرد.بمبارانمراکزانتقالنفت
بهخصوصمرکزتنگفنيدرمنطقهکوهدشــت-کهیکيازاصليترین
مراکــزانتقالنفتبهشــمارميآمد-موردتوجهدشــمنبودوتاپایان
جنگ،دههابــارموردحملههوایيقرارگرفت،اماباشــجاعتوتالش

کارکنانتنگفنيهرگزمنفعلنگردید.
هواپیماهــايعراقيدرســاعت11/30روز26آذر136۵،مرکزانتقال
نفتتنگفنيراموردتهاجمقراردادند.آتشســوزيوسیعياتفاقافتاد
وشــمارينیززخميشدهویابهشهادترســیدند.شهیدسیفينیزاز
ناحیهسینهمجروحگردید،وليازمرکزخارجنشدوبهکمکرسانيادامه
داد.اوباهمکاريدوســتانخودموفقبهبستنشیرآالتنفتوکنترل
آتشســوزيگردید؛درهمینزمان،مرکزدوبارهموردحملههوایيواقع
شدوسیفيبههمراههمکارانخودعادلي،درخشان،قلندري،رحمتيها
ونیزشــماريازمردممنطقهکهبهمنظورکمکرسانيدرمرکزحضور

داشتند،بهفیضشهادتنایلآمد.
بهگفتههمســرشهیدسیفي،دوروزبعدازبمباران)28آذر(درساعت
16/20،پیکربيدســتوپاياورابهسختيازمیانخونونفتوآوار
بهواســطهتکهپارهايازبلوزبافتهشدهتوسطهمسرششناسایيکردند
وپسازتشــییع،درگلزارشهدايروســتاي»وليعصر)عج(«بهخاک

سپردند.
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شــهیدخلفشمعونیدر20خرداد133۴دراهوازمتولدشد.کودکيو
نوجوانيرادرمحلزادگاهشگذرانیدوتحصیالتخودراتاپایانمقطع
متوســطهباموفقیتسپريکرد؛درســال13۵3،مدرکدیپلمرشته

ریاضيراازدبیرستانشاهپوراهوازدریافتنمود.

درســال13۵۵،خدمتوظیفهرابهپایانبرد،امابهدلیلکمبودنیرو،
داوطلبانهبهســربازيادامهدادتااینکهبنابهدرخواســتپدرشکهاز
کارگرانشرکتملينفتبود،در1۵آذر13۵6بهاستخداماینشرکت
درآمدوپسازگذراندندورهآموزشي،بهعنوانکارمندعملیاتنوبتکار،

شهید.خلف.شمعونی
زنــدگیــنـــامــه
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ابتدادراراکوتهرانوســپسدرمرکــزانتقالنفتابدالخان)منطقه
خوزستان(بهکارگماردهشد.

باشــروعجنگتحمیلي،بهرغمنیازبهحضورويدرشرکت،داوطلبانه
بهجبههنبردشــتافتودرنخســتینروزهايتابستان1360درجبهه

فارسیاتازتوابعاهوازبهشهادترسید.
بخشهاییازاسنادشهیدشمعونيدراینجامیآید:
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شــهیدقاســمصفرينژاددرســیزدهمینروزاززمســتانسال13۴1
خورشیديدرشهرشیرازمتولدشد.روزگارنوجوانيودورانتحصیلرا

درشهرخودسپريکرد.
آغازدورانجوانيشهیدصفرينژادباشروعجنگتحمیليمصادفبود؛
اونیزمانندبسیاريازنوجوانانوجوانانهمنسلخودتصمیمگرفتایام

شبابرادرمســیردفاعازدینومیهنطيکند،بنابراینبهطوردقیق
ازســال1360تاسال1367بهدفعاتومکرردرجبهههاينبردحضور

شهید.قاسم.صفری.نژاد.فرد
زنــدگیــنـــامــه
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یافتوبهجزموجگرفتگيانفجارومسمومیتشیمیایي،ازنواحيشکم
وپايچپمجروحگردیدودرزمرهجانبازانسرافرازقرارگرفت.

درســال1361بادختريازشهرشعروادبازدواجکردکهحاصلآن،
چهارفرزندپسرميباشد.

ويدرســال1361بهعنوانکارگربهشــرکتخطوطلولهومخابرات
نفتپیوستودرسال1376بهعنوانکارمندرسميبهخدمتخوددر

شرکتخطوطلولهومخابراتنفتمنطقهشیرازادامهداد.
شــهیدصفرينژادپسازتحملرنجناشــيازجراحاتجنگيدرسال
1380بهدرجهرفیعشــهادتنایلگردیــدودرخاکزادگاهخودآرام

گرفت.
بخشهاییازاسنادشهیدصفرينژاددراینجامیآید:
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شــهیدخدامرادعادليقليدرســومینروزازخرداد132۵دریکياز
روستاهايتوابعشهرستانپلدختر)لرستان(متولدشد.

وينیــزبهدلیلضعفسیاســتگذاريحکومتزمانــهخویش،مانند
بسیاريازهمنسالنخودازنعمتسوادآموزيبهرهاندکيبرد.

شــهیدعادليدرسال13۴8ازدواجکرد؛حاصلاینازدواج،چهارفرزند
دختروســهفرزندپســرميباشــدکهکوچکترینآنهاچندماهپساز

شهادتپدرشمتولدشد.
درســال13۵2بهعنوانکارگرفني)بهرهبردار(بهاستخدامشرکتملي
نفتدرآمد؛ابتدادرمرکزانتقالنفتابدالخانوسپسدرمرکزانتقال

نفتتنگفنيمشغولخدمتگردید.
باشــروعجنگتحمیليتاسیساتنفتيکشوربهویژهمراکزانتقالنفت
موردحمالتهوایيدشمنبعثيقرارگرفت.مرکزانتقالنفتتنگفني
هــمازمناطقيبودکهچندینبارموردتهاجمهوایيواقعشــدکهطي
آن،چندتنازکارکنانمرکز،مجروحشــدهویاشهدشهادتنوشیدند.
روز26آذر136۵نیــزیکيازهمینحمالتاتفاقافتادوبراثربمباران

شهید.خدامراد.عادلی.قلی
زنــدگیــنـــامــه
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هوایيمرکزانتقالنفتتنگفني،شــهیدعادليقليبههمراهچندتناز
همکارانشبهفیضشهادتنایلآمد.

بخشهاییازاسنادشهیدعادليدراینجامیآید:
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شــهیدغالمعليعقیليدهنــويدر1331درآبادانمتولدشــد.دوران
کودکيوتحصیلرادرمحلزادگاهشســپريکرد.پسازاخذمدرک
ششمابتداییبهآموزشگاهحرفهایشرکتنفتدرآبادانواردشدوپس

ازطیدورهابزاردقیقبهاستخدامپاالیشگاهآباداندرآمد.
ويبهتحصیلعالقهداشت،بنابراین،مقطعمتوسطهرابهصورتشبانه

دردبیرستانهای»رازی«و»فرخی«آبادانگذراند.
پسازاخذمدرکدیپلمازســال13۵2تــا13۵6بهعنوانکارمنددر
شــرکتخطوطلولهومخابراتنفتمنطقهشــاهرودبهکارپرداختو

سپسدرسال13۵6بهاهوازمنتقلشد.
شــهیدعقیليوشهیدمحمودلرستانيبدیلازدوستاندورانکودکیو

همکاراندورانجوانيیکدیگربودند.
شــهیدعقیليوشهیدلرستانيبدیلدرپیشازپیروزيانقالباسالمي
درمبارزاتضدرژیمپهلويشــرکتداشتندوازجوانانانقالبيشرکت

خطوطلولهومخابراتنفتبهشمارميآمدند.
پسازپیروزيانقالبنیزروحیهانقالبيخودراحفظکردودرشــرایط

شهید.غالمعلی.عقیلی.دهنوی
زنــدگیــنـــامــه
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بحرانيآغازجنگتحمیليهمچنانبهخدماتخودادامهدادتااینکهدر
اوایلجنگ،هنگامماموریتدرجادهماهشهر-آبادانبهاسارتنیروهاي

بعثيدرآمد.
باوجودتالشهاوپیگیريهايمداوم،حتيپسازبازگشــتآزادگانبه

میهن،خبردقیقيازوضعیتاوبهدستنیامد.
بخشهاییازاسنادشهیدعقیليدراینجامیآید:
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شــهیدجدارقالونددرچهارمینروزازتابستان1307درقیالبلرستان
متولدشــد.کودکيونوجوانيويدرمنطقهزادگاهشسپريشدودر
اوایلدهه۴0خورشــیديبادختريازاقوامخویشازدواجکرد.حاصل

اینازدواج،دوفرزنددختروپنجفرزندپسرميباشد.
ويدراواسطدهه۴0بهعنوانکارگردرشرکتملينفتایرانمشغول
بهکارگردیدودربخشخطوطلولهومخابراتمنطقهکوهدشــتوبه

طورمشخص،درمرکزانتقالنفتتنگفنيخدمتکرد.
شــهیدقالوندبههمراهخانوادهخود-همچونبیشــترکارکنانشرکت
خطوطلولهومخابرات-درروستايمجاورمرکزانتقالسکونتداشت.با
آغازجنگتحمیليوصدماتناشيازحمالتدشمنبعثيبهتاسیسات
صنعتــينفتبهویژهدرمناطقنفتخیز،مرکزانتقالنفتتنگفنيهم
بهشــدتموردتهاجمهوایيقرارگرفتوچندینبارآسیبدیدوالبته

مجدداترمیمگردید.
درروز13اسفند13۵9،باردیگرمرکزانتقالنفتتنگفنيموردحمله

هوایيقرارگرفتوشهیدقالوندبهلقاءاهللپیوست.

شهید.جدار.قالوند
زنــدگیــنـــامــه
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بخشهاییازاسنادشهیدقالونددراینجامیآید:
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شــهیدرضاقلندري،روزنهمشــهریور1330درروستايچنارازتوابع
خرمآباد)لرستان(متولدشد.پدرشکشاورزبودورضادرنوجوانينزداو
کارميکرد.بنابراین،تامدتهابعدکهدرشرکتملينفتبهکارمشغول

شد،نتوانستدرسبخواند.
درسال13۴7بادختريازاقوامخودازدواجکردوثمرهآن،چهارفرزند

پسرویکفرزنددختربودکهپسازشهادتپدرشمتولدشد.
ويازســال13۵2بهعنوانکارگرموقتدرشــرکتنفتمشغولبه
خدمتگردیدودرباشــگاهورزشیشرکتخطوطلولهومخابراتنفت
منطقهکوهدشت)چنار(کارميکرد.سال13۵8بهاستخدامشرکتدر

آمدوتوانستتاسطحششوهفتاکابردرسبخواند.
شــهیدقلندريبعدازآنبهواحدآتشنشــانيمنتقلشــدوتاهنگام
شــهادتدرشــرکتخطوطلولهومخابراتنفتلرســتان)کوهدشت(
خدمتکرد.اکنونیکيازمراکزانتقالنفتمنطقهکوهدشــتبهاســم

»پلباباحسین«باعنوان»شهیدرضاقلندری«نامگذاريشدهاست.
نحوهشــهادتويآنگونهبودکهدرروز26آذر136۵،بههمراهشهید

شهید.رضا.قلندري
زنــدگیــنـــامــه
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درخشانبرايمهارآتشســوزيناشيازبمبارانهوایيدشمنبعثيبه
مرکــزانتقالنفتتنگفنيماموریتیافــت.درآنروز،تنگفنيدوبار
مــوردحملهواقعشــد؛باراول،ســاعت11و۴۵دقیقــهصبحبودکه
هواپیماهــافقطتوربینهاراهــدفقراردادند.حملهدوم،ســاعت16
بعدازظهر،هنگاميکهشــهیددرخشانوشهیدقلندريدرونتأسیسات
کارميکردند،اتفــاقافتاد؛گویاآنهابهدلیلوجودصدایدســتگاهها،
صــدایآژیرخطررانشــنیدندودربمباراندوم،هــردوبهدرجهرفیع

شهادتنایلآمدند.
بخشهاییازاسنادشهیدقلندريدراینجامیآید:
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شــهیدپرویزقمريدرنهمخرداد1321درهمدانمتولدشد.دردوران
کودکــيبههمراهخانوادهدرتهرانســکونتگزیــدودوراننوجوانيو

تحصیلرادرآنشهرگذراند.

اوعضوسپاهدانشگردیدوبهمنظورطيخدمتبهکرمانشاهرفت.
درســال13۴8بهعنوانکارمندواردشرکتملينفتشدوکارخودرا

ازتهرانآغازکرد،امابهزوديبهادارهپخشدرقممنتقلگردید.
درســال13۴9بادختريازاقوامخودازدواجکردوزندگیمشــترک

شهید.پرویز.قمری
زنــدگیــنـــامــه
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آنهادرشــهرمقدسقمآغازگردید؛حاصلاینازدواجسهفرزندپسربه
نامهايمحمدکیان،مهديوسجادميباشد.

درآنزمان،شهیدقمريدررشتهاموراداریتحصیلکردهبودومدرک
لیسانسخودرادریافتداشــت.بنابراین،ابتدادرامورمالیادارهپخش
بهعنوانحســابدارمشغولبهکارگردیدوپسازآنتازمانشهادتدر

خطوطلولهمنطقهغرب)کرمانشاه(بهخدمتخودادامهداد.
ويدرجریانحرکتهايانقالبيبهصفوفمبارزاتمردميپیوســتو
همراهباهمکارانشدرادارهپخشقمدرتمامتظاهراتشــرکتداشت
وســختیهاودشواریهایبسیاریرادراوایلانقالبمتحملشد.پس
ازپیروزيانقالباســالمينیزازانقالبیانفعالبودودرروزهايآغازین
پیروزيهمراهبامردمدرحراســتازامنیتآنهاتالشبســیارکردودر

رفعاوضاعپرتنشانقالبیازکالموعملفروگذارنبود.
درسال13۵8بهکرمانشــاهمنتقلشد.باآغازجنگتحمیلیهمچنان
درکرمانشاهباقيماندوضمناشــتغال،مطالعاتيدربارهمسئلهتوحید
وقــرآنکریمانجامميدادومقاالتيهمدراینزمینههامینوشــت.در
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منزلخود،جلساتقرائتقرآنبرپاميداشتوهیئتينیزبهنام»هیئت
جواداالئمه)ع(«تشکیلدادهبود.

شــهیدقمريچندینبــار)هردوماهیکبار(داوطلبانــهبهجبههاعزام
میشــد،امابهرغمایندرهشــتمآذر136۵درمسیرعزیمتبهمحل
خدمتکهالبتهکمازصحنهجنگنبود،بهدرجهرفیعشهادتنایلآمد.

بخشهاییازاسنادشهیدقمريدراینجامیآید:
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طبقگفتهخانوادهشهیدداودکریمي،ويدر13محرم13۴2خورشیدي
درزنجانمتولدشدهاست،اماشناسنامهاورابهسال1338ثبتکردهاند.
دورانکودکيرادرزنجانگذرانیدودرســال13۵۵،تحصیالتابتدایي

رابهپایانبرد.
درســال13۵9،قبلازشــروعجنگتحمیليبرایگذراندندورهسه
ماههآموزشــیسربازیبهقزویناعزامشد.17روزپسازآغازجنگبه
قصرشــیریناعزامگردید.بعدازمدتي،ترکشگلولهبهحنجره،چشمو
دندههاياواصابتکردودربیمارستان۵02ارتشتهرانبستريگردید.
بعدازآن،برايمعالجهوبیرونآوردنترکشازچشــمبهبیمارســتان
فارابیرفت.پسازبهبودينســبي،در»شــرکتایرانترانسفو«اشتغال
یافت.امایکسالبعد،بهدلیلدشــواريفعالیتبراثرجراحاتوارده،
ازادامهکاردرآنشــرکتانصرافداد.سپس،درپيجذبنیروتوسط
شــرکتخطوطلولهومخابراتمنطقهزنجان،شهیدکریميدرشرکت

نفتمشغولبهکارگردید.
مدتيبعد،مجددابهجبههاعزامشدودرچندعملیاتازجملهعملیات

شهید.داود.کریمی
زنــدگیــنـــامــه
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خیبرحضورداشتتااینکهطيعملیاتوالفجر8در21بهمن136۴در
منطقهفاوبهدرجهرفیعشهادتنایلآمد.
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شهیدشفیعکوگانيدردومینروزازاسفند13۴1درروستايتنگفني
متولدشد.

دورانکودکيوتحصیالتابتدایيخودرادردبستان»بهرنگ«گذرانید.
طولينکشیدکهجوانيبرناشدودرمنطقهشیرازبهخدمتنظاموظیفه

درنیرويهوایيپرداخت.

درســال1362بهشــرکتخطوطلولهومخابرات،منطقهلرستانوارد
شدوبهعنوانکارگر)باسمتنگهبان1(درمرکزانتقالنفتتنگفني

شهید.شفیع.کوگانی
زنــدگیــنـــامــه
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مشــغولگردید.دراینزمان،جنگتحمیليآغازشدهبودوتاسیسات
صنعتيوبهویژهنفتيکشورموردتهاجمدشمنبعثيقرارميگرفت.

روز26آذر136۵،باردیگرحمالتهوایيبهمرکزانتقالتنگفنيآغاز
شد.شــهیدکوگانيدرمحلتاسیساتتنگفنيمشغولنگهبانيبود؛با
وجودخطر،همچوندیگرهمکارانشبهخدمتخودادامهدادودرمحل
کارباقيماند.دراینزمان،شــهیدگوکانيمورداصابتتیرقرارگرفتو

بهفیضشهادترسید.
اوآرزويشــهادتدرسرداشــتوبهرغمبارهاتالشبرايعزیمتبه

جبههنبرد،درمیدانخدمتبهمملکتجانخودرانثارکرد.
بخشهاییازاسنادشهیدکوگانيدراینجامیآید:
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شــهیدمحمودلرستانیبدیلدرســال1331خورشیدیدرخانوادهای
مذهبیدرشــهرآبادانمتولدشد.پدراوازکارگرانشرکتنفتآبادان

بودوهمراهباخانوادهاشدرمحلهاحمدآبادزندگیمیکرد.
شهیدلرستانيدورهتحصیالتابتداییرادریکیازمدارسآبادانگذراند

وپسازپایانایندورهبهآموزشگاهحرفهایآبادانواردگردید.
پسازطیدورهســهسالهآموزشــگاهدرسال13۴7بهعنوانکارگربه
اســتخدامشــرکتملینفتایراندرآمد.ویدرزمانبازنشستگيپدر

ســالخوردهاشعهدهدارتامینبخشــيازمخارجخانوادهگردیدوضمن
کار،تحصیالتخودرادرکالسشــبانهادامهدادوموفقبهاخذمدرک

دیپلمطبیعیشد.

شهید.محمود.لرستانی.بدیل
زنــدگیــنـــامــه
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ويدرسال13۵1ازدواجکرد.حاصلاینازدواج،دختريبهنامزهرهو
دوفرزندپسربهنامهایسعیدوحمیدمیباشد.

شــهیدلرستانيدرســال13۵2بهرتبهکارمندیارتقایافتودراداره
مخابراتشرکتخطوطلولهومخابراتنفتبهکارخودادامهداد.

ویبامطالعهنوشــتههایدکترشــریعتی،تحتتاثیــرافکاروعقایداو
قرارگرفت.بااوجگیریانقالبدرفعالیتهایسیاســیمشارکتیافت؛
درانتشــاراعالمیههایامامخمینی)ره(درســطحشهرواداراتشرکت
نفتفعالیتچشمگیریداشتودراعتصابهایتعیینکنندهکارکنان
صنعــتنفتحضورفعــالیافت.همچنین،پسازپیــروزیانقالبنیز
خودرادرحفظوتداومانقالبمســئولومتعهدمیدانســت.بهطوری
کهبیشــترینوقتخودرادرراهانقالبصرفمیکردودراینرابطهبا
انجمنهایاســالمیوسایرارگانهایانقالبیوحزبجمهوریاسالمی

همکاریهایموثرداشت.
اوآرزویشهادتدرسرمیپروراندواینآرزوراتمامدوستانوهمکاران
اوبارهااززبانخودششــنیدهبودند.یکــیازهمکارانشدربارهآخرین
لحظاتيکهباشهیدلرستانيسپريکردهبود،میگوید:»صبحسهشنبه
دوماردیبهشتوقتیصدایتیراندازیازطرفدانشکدهعلومبلندشدو
بهطرفمردمتیراندازیگردید،هردوتشنهبودیم.محمودگفت:»کمی
آببخوریم.«منبهاوگفتم:»محمودمگردوســتنداریکهبالبتشنه

خدارامالقاتکنی؟«گفت:»بله!«گفتم:»خوببرویم.«
بدینترتیب،اودرکمالشجاعتوبیباکیدرصحنههایمختلفانقالب
شــرکتجســتودرنهایتبرایپاســداریازارزشهایآندردومین
روزاردیبهشــت13۵9بههنگامادايفریضهنمازوحدتدردانشــگاه
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گنديشاپوراهواز،مورداصابتتیرمنافققرارگرفتوبهشهادترسید.
بخشهاییازاسنادشهیدلرستانيبدیلدراینجامیآید:
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شــهیدحاجيرضامرزباندر20مهر1329درروستايگرجي،ازتوابع
شهرستانازنامتولدشد.دورانکودکيوتحصیلاودرزادگاهشگذشت

ودورانمتوسطهرادردبیرستان»سعدي«ازناطيکرد.
ازتابســتان13۵0تاتابســتان13۵2بهخدمتنظاموظیفهپرداخت.
ســپسدرپاییز13۵2بهمجموعهشرکتملينفتپیوستوبهعنوان

کارگردرمنطقهپخشازنامشغولبهکارشد.
درهماندورانبادختريازاقوامخودازدواجکردکهحاصلآندوفرزند

شهید.حاجی.رضا.مرزبان
زنــدگیــنـــامــه
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دختروسهفرزندپسرميباشد.
همزمانباآغازجنگتحمیلياودرشهرستانازنابهعنوانکارگرخدمت
ميکرد.ســهبارداوطلبانهبهجبههاعزامشد.یکی-دوبارهمبهعنوان
کمکرســانیبهخانوادههایجنگزدهبهتنگفنیرفتومسئولپخش

مزایاییگردیدکهبرايخانوادههايجنگزدهدرنظرگرفتهشدهبود.
پسازآنبهمنطقهاصفهانمنتقلگردیدوبهعنوانآتشنشــاندراین
منطقهبهخدمتخــودادامهدادوبرايآخرینبــارداوطلبانهبهجبهه
اعزامشــد.ابتدابهعنوانرانندهدرجبههفعالیتميکردوبهخطمقدم
غذامیرســاند،امادرآخرینمرتبهاعزامبهعنوانرانندهآمبوالنسبراي

انتقالمجروحانازشلمچهبهآنمنطقهرفتهبود.
درروز27دي136۵،هنگاميکهمجروحانراازخطمقدمبهبیمارستان
صحراییمیرســاند،هواپیمایعراقی،منطقهشــلمچهرابمبارانکردو
تماميمجروحانوپزشــکانوهرکســیکــهدرآنمحلبودازجمله

حاجيرضامرزبانبهشهادترسیدند.
بخشهاییازاسنادشهیدمرزباندراینجامیآید:
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شهیدمحمدحسینملکدرهفتمینروزاززمستان1320درخانوادهاي
متدینواصیلدرشــهربیرجندمتولدشــد.پدربزرگوي،ملکالتجار

بیرجندوقائناتوازمعتمدانسرشناسآندیاربود.
اودوراندبســتانودبیرستانرادرزادگاهشگذراندومدرکفوقدیپلم

خودراازهنرستانبرقزاهداندریافتکرد.
مدتيرادربخشفنيکارخانهقندبیرجندکارکردودرسال13۴7به
اســتخدامشــرکتملينفتدرآمد.دورهکارآموزياودرانبارنفتري

سپريشد.

شهید.محمدحسین.ملک
زنــدگیــنـــامــه
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ســپسبهشرکتخطوطلولهومخابراتنفتدرمنطقهشاهرودمنتقل
گردیدودرمدت7ســالخدمتدرمنطقهشــاهرود،نظارتوکنترل

مراکزانتقالنفتدرمنطقهشمالشرقرابرعهدهداشت.
ويدرســال13۴9بادختريازدیارخودازدواجکردکهحاصلآنسه
فرزنددخترميباشد.ملکدرســال13۵6برايگذراندندورهآموزش
تخصصيتوربینهايســولزربههمراهســهنفردیگرازهمکارانخودبه

کشورسوییسفرستادهشد.
پسازگذراندنایندوره،هرچهارنفربهمنطقهاصفهانمنتقلشــدند،
زیراتوربینهايسولزردرآنمنطقهومرکزانتقالنفتمارونمستقربود.
مهندسملکازآنپستاســال136۴)زمانشهادت(درتماميمراکز

انتقالنفتمارونیکتاهفتانجاموظیفهکرد.
ســرانجامویدر6آبان136۴طییکــيازماموریتهايخوددرمرکز
باغملــک،هنگامتعمیرتوربین،براثربمبارانهوایينیروهايبعثيعراق
بهدرجهرفیعشــهادتنایلگردید.آخرینپستسازمانيشهیدملک،

رئیسعليالبدالمرکزانتقالنفتبود.
بخشهاییازاسنادشهیدملکدراینجامیآید:
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شهیدعلیمحمدمهدویدراسفند133۴درازنا،یکیازشهرهایاستان
لرستانچشمبهجهانگشــود.کودکیاوماننددیگرکودکانایرانیدر

سادگیوبیآالیشیگذشت.
اودرســال13۴1،درششونیمســالگیبهمدرسهرفتودرمدرسه

ابتداییشرکتنفتمشغولبهتحصیلشد.
پسازگرفتنمدرکششــمابتداییدرسال13۴7بهدبیرستانسعدی
ازنارفتوتاســالسوممتوسطهرادرآنجاگذراند.پسازسال13۵0،
همراهباخانوادهبهاراکآمدوبههنرستانصنعتیرفت.درسال13۵3

موفقبهاخذدیپلمفنیازهنرستانشد.
دراواخرســال13۵3بهسربازیرفت.ابتدادرتهران،سپسدرشیرازو

آنگاهبههوانیروزاصفهانرفتومشغولبهخدمتشد.
دراصفهــانبهخاطــربرخوردباافرادانقالبــیوضدرژیمپهلویکمکم
افکارسیاسیدراوجانگرفت.درهمانموقعبراثرگزارشیکیازافراد
ضداطالعاتهوانیروزبهخانــهاشریختندوچندکتابونوارازخانهاو

بیرونآوردندوروانهزندانارتششد.

شهید.علی.محمد.مهدوی
زنــدگیــنـــامــه
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پسازچندروزتحقیقاتوشکنجهباتوجهبهاینکهنتوانستندچیزیرا
ثابتکنند،اوراآزادکردند.اماتاآخرسربازی)سال13۵۵(دوباردیگر

نیزدرکرمانشاهتحتتعقیبضداطالعاتقرارگرفت.
پسازاتمامدورانســربازیبــاتجربهایازمبارزاتسیاســیبهاراک

بازگشت.مدتیرابیکاربودوسپسدرامتحانورودیجهتاستخدامدر
شــرکتنفتشرکتکرد.تامدتیازاستخداماوجلوگیریکردند.بعداز
آنبهکارگماردهشدودرمرکزآموزشماشینسازیاراکبهکارآموزی
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پرداخت.
بهدلیلبرخوردهاییکهبابرخیازمســئوالنپهلویدرآنجاداشــت،با
امتیازبســیارکمیبهاستخدامشرکتنفتدرآمد)خرداد13۵6(وبه
مرکزانتقالنفترازانوپسازچندسالبهمیاندشتفرستادهشد،در

حالیکهسایردوستانشمقیماراکبودند.
ازســال13۵6واززمانیکهحرکتهایانقالبــیدرایراناوجگرفت،
شــهیدمهدویفعالیتخودراتشدیدکرد.درتمامتظاهراتواعتصابات
ومجالســیکهدرمســجدآقاضیاءالدینودرمسجدحاجمحمدابراهیم
تشکیلمیشد،شــرکتفعاالنهداشــت.درگیریهایویباافرادگارد
شــهربانیراهمهدوستاناوبهخاطردارند؛همچونروزیکهدرخیابان
حصارمشــغولنوشتنشعاربود،توســطمأموراندستگیرشدوتاعصر
همانروزدرزندانبهســربرد.تظاهراتشرکتنفتراراهبریمیکرد
ودرصحنهدرگیریهایمیدانشــهدابرایســرنگونکردنمجســمه

محمدرضاشاهشرکتداشت.دراینمدتبههرمکانیمیرفتودرآن
محیطترسووحشــتتبلیغمیکرد،تااینکهانقالباسالمیدرآستانه
پیروزیقرارگرفت.درشــبپیروزیانقالببهاتفاقدوستدیگرشبه
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تهرانرفتوچونکارتپایانخدمتداشــت،پسازگرفتناسلحهبه
پاســداریانقالبمشغولشــد.مدتدوهفتهدرتهرانبودودرگرفتن
پادگانافسریهشرکتداشتومدتیازمحافظانمنطقهایبودکهمنزل
امامدرآنجاقرارداشت.پسازتثبیتقیاممردمبهاراکآمدوبهسرکار

خودبازگشتوجهاددیگرییعنیکاروسازندگیراآغازکرد.
شــهیدمهدویدرهیچشرایطیدستازکوشــشومبارزهبرنداشت.با
تمامتوانخودکارمیکردودیگرانرابهکارکردنتشــویقمینمود.در
هرجاوباهروســیلهباضدانقالبمقابلهمیکردوازانقالباســالمیو
رهبــرآن،امامخمینی)ره(دفاعمیکردودرهرجاییکهبودبهتبلیغو

ترویجانقالبمیپرداخت.
هنگامیکهجنــگتحمیلیعراقعلیهایرانآغازشــد،اوداوطلبانهبه

دانشکدهافسریرفتومشغولبهخدمتشد.
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پسازیکماهاورابهبروجردفرستادند،امادرآنجاآرامنگرفتوآنقدر
اصرارکردتااورابهپادگاندوکوههاندیمشــکفرستادند.درپادگاننیز
براثرپافشاریزیادیکهکرد،اووچهارنفردیگرازدوستانشرابهعنوان
گروهتخریببرایمدتیکماهانتخابکردند،امااوتاپایانششماهبه
فعالیتدرهمانگروهمشغولبود.الزمبهتذکراستکهبهعلتبمباران
پادگانتوســطبعثیهامقداریازموادمنفجرهحساسشدهولیمنفجر
نشدهبودند.اوبادیگردوستانشاینموادرادرطولچهارماهازپادگان
خارجکردهودرکوههایروبهرویپادگانمنفجرمیکردند.درآنجاآنها

رابهعنوانجانبازانواقعیاماموانقالبمیشناختند.

دراینمدتبهدلیلاینکهمنقضیخدمتانســال13۵۵نیزبهخدمت
احضارشدهبودند،مبلغینزدیکبه110هزارریالبهعنوانفوقالعادهبه
ویتعلقگرفتوشــهیدمهدویآنمبلغرایکجا،همراهباحقوقخود
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بهحســاب100امامواریزکرد.پسازشــشماهبهاراکبازگشتولی
همیشــهدرمناجاتودعایخودآرزویشــهادتمیکردودرحسرت
بازگشــتبهجبههبود.درآنهنگام،ویدرافشــایچهرهضداسالمی

ابوالحسنبنیصدر،رئیسجمهوروقتنقشفعالیداشت.
پسازاینجریانها،بهتشــویقخانوادهازدواجکرد.مراسمعقداوبسیار
سادهبرگزارشد.اوهرگزدرشرایطجنگراضیبهبرگزاریجشننبود.
روز12اردیبهشــت1361،درحالیکهفقــطیکونیمماهازازدواجاو
میگذشتوبرایانجامکاردرمأموریتبود،بارسیدنخبرآغازعملیات
بیتالمقدسســریعابهاراکآمدوبرایاعزامبهسپاهپاسدارانمراجعه
کرد.ازآنجاکهگروهجانبازانروحاهللپیشازرســیدناواعزامشدهبود،
ســپاهازاعزاماوجلوگیریکرد،امابااصراربسیارویبهاینکاررضایت
دادند.اوباســرعتوباکمیتأخیر،خودرابهتهرانرساندوباپافشاری
 زیادبهآنتیپپیوســت.سپس،ازتهرانبهاهوازرفتودرجادهاهوازـ
خونینشهرمستقرشــد.اودرآزادسازیشلمچهوخونینشهرقهرمانانه
شرکتداشتوعاقبتدرروز6خرداد1361،درحالیکهدرآنسوی
پلنوخرمشهربادیگررزمندگانبهدفعضدحملهسهلشگرازبعثیهای
عراقیمشــغولبودند،بهدلیلاصابتترکشخمپاره،بههمراهششتن

ازیارانوهمسنگرانشبهفیضشهادتنائلشد.
پیکراینشهیدبزرگواربهدلیلمجهولالهویهبودن،پساز23روزیعنی
در30خرداد1361شناساییشدوبهاراکانتقالیافتوباشکوهتمام

درکناردیگرشهدایاراکبهخاکسپردهشد.
شــهیدمهدویعضوفعالانجمناســالمیکارکنــانصنعتنفتاراک
بودوباخطزیبایخود،دیوارهایتلمبهخانههایرازانومیاندشــتو
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منازلشرکتنفتاراکراباسخنانبزرگاندینوامامخمینی)ره(مزین
میکرد.

شهیدمهدوی،عاشقخداواسالموائمهمعصومین)ع(بود.درروزمیالد
امامحســین)ع(ومانندایشان،ســرازتنجدابهشهادترسید؛بنابه
وصیتوی،پرچمســرخیکهبررویآنجمله»الالهاالاهلل«نوشتهشده

است،برمزارشبرافراشتهشد.



مت
 قا

بز
 س

رو
س

42
3

42
3



مت
 قا

بز
 س

رو
س

42
4



مت
 قا

بز
 س

رو
س

42
5

42
5



مت
 قا

بز
 س

رو
س

42
6

شــهیدجمالالدینمیرزایيدردهمیــنروزازامرداد1318دریکياز
روستاهايلرستانمتولدشد.دورانزندگياوبیشتردرمنطقهزادگاهش
ســپريشدوبهدلیلبيتوجهينظامسیاســيگذشته،همچونبیشتر

همنسالنخودازسوادآموزيمحرومبود.
ويدرسال13۴9ازدواجکردکهحاصلآنسهفرزنددختروسهفرزند

پسرميباشد.
شــهیدمیرزایيدرهمانســالبهعنوانکارگربهمجموعهشرکتملي
نفتپیوست.بیشترینخدماتخودرادرمرکزانتقالنفتتنگفنيارائه
دادوســرانجامدر13اسفند13۵9براثربمبارانهوایينیروهايبعثي

عراقدرمحلخدمتبهدرجهرفیعشهادتنایلگردید.
براثرچندینباربمبارانمرکزانتقــالتنگفني،بخشمهميازبایگاني
اینمنطقهازمیانرفت،بنابراینتنهاســهنمونهازاسنادشهیدمیرزایي

قابلارائهميباشدکهدراینجامیآید:

شهید.جمال.الدین.میرزایی
زنــدگیــنـــامــه
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دریکیازروزهایبهاریاردیبهشت1323،فرزندیدرخانوادههمایونی
متولدشــدکهکمالنامگرفت.ایننامبرازندهوزیبندهایبودکهجالل،
پدرشبراياوبرگزید،چراکهایننوزاددرآیندهاینهچنداندور،بینش
ومنشيیافتکهاورابهسویکمالانسانیرهنمونساختوباآزادگی

وشرافتانسانی،راهکمالراپیمود.
دورانخردســالیراتا2سالگیدرفریدن)ازشهرستانهایاصفهان(در
آغوشگرممادرشگذراندوسپساورابهمادربزرگسپردندوبهتهران
آوردهشــد.دیرینگذشتکهمادربیتابازدوریفرزندبهپایتختنقل

مکانکردودرمحلهسرآسیابکرمانسکونتگزیدند.
روزگارکودکیونوجوانیبهسرعتسپریشد،دورانتحصیلیابتداییو
راهنماییراباموفقیتگذرانیدودرســال13۴۴،دیپلمفنیخودرادر

رشتهلولهکشياز»آموزشگاهحرفهایرضاپهلوی«دریافتکرد.
اکنون،کمال21ساله،جوانیبا»قدیمتوسط،موهایمشکی،چشمان
میشی«وچهرهایگندمگونبودکهبهخدمتسربازیفراخواندهشد.از
زمستان13۴۴تا16بهمن13۴6درلشگر8زرهیاهوازبهانجامخدمت

شهید.کمال.همایونی
زنــدگیــنـــامــه
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وظیفهپرداخت.
ســپس،درسال13۴7بهاستخدامشــرکتملينفتدرآمدوابتدادر

کرمانشاهمشغولبهکارگردید.
دوســالیازکاردرکرمانشاهنگذشــت)سال13۴8(کهباآقایسعادت
ورنوســفادرانی،ازهمکارانشــرکتآشناشــد.ایندوبهویژهبهلحاظ
باورهايقلبيمذهبيوفکريقرابتبســیاربایکدیگرداشــتندودیري
نگذشــتکهکمال،دامادآقایســعادتگردید.اوایلازدواج-همچون

بیشــترجوانها-بضاعتمالیچندانینداشــت،بنابراین،آقایسعادت،
بزرگوارانــهایندامادمؤمنومخلصرادرکاشــانهخودپذیرفت.پساز
یکسال،درحالیکهزوججواندورهتحصیلیدبیرستانرامیگذراندند،
بهطوررســمیزندگیمشــترکخودراآغازکردند.چنديبعد،خداوند

فرزنديبهنامرضابهآناناعطافرمود.
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درجریــانفعالیتهايانقالبــي،کمالنیزهمچونبیشــترایرانیان،به
نهضتاســالمیامامخمینی)ره(پیوســت.انجاممبارزاتانقالبیونیز
شــریعتمداریوتدینبارزویســببگردیدکهموردآزارواذیتواقع

شود؛اینامرحتیبرمیزانحقوقوینیزتأثیرگذارد.
اوازفعــاالنانقالبیبودکههموارهبهمســجدمیرفتودرکالسهای
قرآنشــرکتمیکرد.حتیبادیگرهمفکرانانقالبیخود،بهشناسایی
گروههــایوهابیوبهاییمیپرداختتافعالیتهاوتاثیراتفکريآنهارا

خنثيکند.
باپیروزيانقالب،فعالیتکمالدرشــرکتخطوطلولهومخابراتنفت

ادامهیافتودرسال13۵8موفقبهاخذمدرکدیپلمریاضيگردید.
باشروعجنگتحمیلي،همچوندیگررادمردانایرانزمینبهصحنهنبرد
شــتافت.چندینبارزخميومجروحشــد،امابزرگوارانهمرهميبردرد
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نهادوخانوادهرانگراننساخت.
درنهایت،روز28آبان1362،طيعملیاتکربالي۵درمنطقهپنجوین
بهفیضشــهادتنایلگردید،اماپیکرپاکاویافتنشــدوباپیداشدن
پالکشناســایيويدرسال1371،خبرقطعيشــهادتشبهخانواده

همایونياطالعدادهشد.
بخشهاییازاسنادشهیدهمایونيدرذیلميآید:
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شهیدابراهیمیوسفزادهباغباندرنخستینروزازبهار133۴درروستاي
دوبندارازتوابعشهرستاندزفولمتولدشد.دورانکودکيوتحصیلرادر
زادگاهخودگذراند.بهزوديجوانيبرناگردیدوازتابســتانسال13۵۵
تاسال13۵7بهعنوان»ناويوظیفه«بهخدمتنظاموظیفهپرداخت.

درســال13۵9بادختريازآبوخاکخویــشازدواجکرد.ثمرهاین

ازدواج،یکفرزنددختربهناماعظموسهفرزندپسربهنامهاياسماعیل،
اسحاقوحسینميباشدکهآخرینآنهابعدازشهادتپدرشمتولدشد.
شهیدیوســفزادهدرپاییز1360بهمجموعهصنعتنفتپیوستودر

شرکتخطوطلولهومخابراتنفتمشغولخدمتگردید.

شهید.ابراهیم.یوسف.زاده.باغبان

زنــدگیــنـــامــه
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ويدرروز۴آذر136۵براثربمبارانهوایياندیمشــکتوسطنیروهاي
بعثيبهفیضشهادترسید.

بخشهاییازاسنادشهیدیوسفزادهدراینجامیآید:
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