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" از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان
انجام وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست میکنم از ثبت
و ضــبج جزایــات ایــن دوران کفلــت نیننــد و ایــن گنجینــه

تمامنشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند" .
" جنــگ تحمیلــی شــیوه و عامــت ایمــان و اسـ م را در

پهناور جهان منتشر نمود" .
امام خمینی(ره)

***
" میخواهم بگویم که این جنگ یـک گـنا اسـت .آیـا مـا
خواهیم توانست از این گنا استفاده کنیم؟ آن هشت سـال

جنگ ،بایستی تاریخ ما را تغذیه کند".
" دفاع مقـد

ماهـر حماسـه اسـت ،ماهـر معنویـت و

دینــداری اســت ،ماهــر آرمــانخــواهی ،ماهــر ایوــار و از
خودگذشتگی است ،ماهـر ایسـتادگی ،پایـداری و مقاومـت
اســت ،ماهــر تــدبیر و حیمــت اســت ،روایــت آن جهــاد نیــز
مقد

و جهاد است" .
مقام معام رهبری حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)
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معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دست آوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت
كه خداوند متعال به پاس فداكاری ها ،ایثارگریها و بركت خون شهدای واالمقام ،نصیب رزمندگان اسالم
نمـوده و از سینـههای جوشان آنهابه سینههای پاك و تشنه نسل جوان انقالب اسالمی منتقل میگردد.
«هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز سال ،1979با تصویب حضرت امام خامنهای و بنیانگـذاری امیـر
سـرافـراز ارتش اسـالم «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» و حمایتهای مادی و معنوی مقام معظم
رهبری و فرماندهی كل قوا ،این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برعهده گرفته و مفتخر است كه
َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ
َ ّ َ
الله ل َم َع
هدینهم سبلنا و ِان
با الهـام از كالم نورانی خداوند متعال مبنی بر «والـذین جـاهَـدوا ِفینا لن ِ
ُ
المح ِسنین» ،با صداقت و تالش دستهجمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارآمیـز را
كـه با گـرایش «پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی» شكل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید
به لطف و یاری خداوند متعال دارد.
شیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهههای نبرد از سال  79تا سال  78بدین
ترتیب بـوده اسـت كه براساس زمان و مكان هر عملیات ،جمعی از رزمندگان اسالم كه در آن عملیات
نقش مهمی را برعهده داشتـهاند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در
صحنـه نبـرد و بـرداشـتهای تحـریـری ،صوتی و تصویری ،مجموعهای از حقایق و واقعیتهـای تلـخ و
شیرین را گردآوری نموده است.هیئت معارف جنگ از سال  78تا سال  91بیش از  140عنوان كتاب
مستند درباره وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.
آموزش معارف جنگ نیز از سال  1974به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان سال9
دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی و از سال  1982برای كلیه دانشگاههای افسری زمینی،
هوایی ،دریایی و فارابی ارتش جمهوری اسالمی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این كتاب بیش از
 26هزار نفر از فارغالتحصیالن دانشگاههای مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش داده است.
از سال  ،1994آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال  9دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص)
نیز به اجرا درآمد.
هیئت معارف جنگ همچنین از سال  1987آموزش كاركنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوقدیپلم،
لیسانس ،فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پیریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش
مقدماتی و قبل از عزیمت به یگانهای سازمانی خود به مدت  16ساعت آموزش معارف جنگ را در
ساعات فوق برنامه طی نموده كه تا زمان چاپ این كتاب بیش از  992هزار نفر از كاركنان وظیفه كه
فارغالتحصیل دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور میباشند ،آموزش نظری معارف جنگ را فرا
گرفتهاند.از سال  1990افسران دوره عالی رستهای ،در هر دوره به مدت  8ساعت و تا سال  91تعداد
 1102نفر آموزش معارف جنگ را طی نمودهاند .از بهمن سال  1999تا كنون نیز ،تعداد  210هزار نفر
سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت  8ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفتهاند.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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سخن ناشر
در یکی از روزهای سرد کردستان در سال  0231و در شهر مریوان ،کودکی از خانواده نظاامی متولا
میشود و مادر در همان زمان فوت میکن  .بع از حوادثی و در همان نوزادی ،به یک خانواده مهربانی از
روستاهای سنن ج سپرده میشود و باألخره بع از گذران ن روزهای بسیار سخت به ده ساالیی میرسا و
به نزد پ ر برگردان ه میشود .در خانه پ ر و زیر دست نامادری ،باألخره تا سوم دبیرستان تحصای نماود و
بع به استخ ام ارتش در میآی  .روزهای زن گی وی همچنان ادامه مییابا و انتااال از شاهری باه شاهر
دییر و باألخره ازدواج و سالهای جنگ تحمیلی و در نهایت در سال  0231بازنشستیی.
این کتاب به قلم صاحب اثر ،داستان  37سال زن گی مردی را بیان میکن که در هر ک ام از حوادث
و مااطع زن گی ،از خوبیها ،ب یها ،مهربانیهاا ،کیناهها ،اشاتااهها ،تاثثیر تصامیمهای غلا و درسات
انسااانها ،روابا انسااانها بااه دور از تاساایمبن یهای جغرافیااایی و مااذهای و باااألخره ما دهای الهاای
نشانیها و نکتههای آموزن ه و عارتآمیزی ارائه میده که هر خوانن ه نوجوان تا ساالخورده میتوانا از
آن بهرهبرداری نمای .
شای بعضی خوانن گان بع از مطالعه کتاب ،عای ه داشته باشن که اگر این زن گینامه به قلم شیرین
و روان نویسن های ماهر نوشته میش  ،عالقهمن ان زیادی پی ا مینمود .ضمن احترام به این نظرات ،ماا
نیز به این نتیجه رسی یم که شای و اگر با همان بیان و قلم صاحب اثر و ب ون واسطه و باا حظاا اصاالت
موضوع به خوانن ه محترم گظته و یا نوشته شود ،دلنشینتر و اثرگذارتر خواه بود .هرچن که با وجود ایان
اثر ،در آین ه صاحب قلم دییری میتوان از آن داستان طوالنی مستن بیافرین .
برای ما ما ور بود که در هر ک ام از حوادث زن گینامه ،نکات آموزن ه و الزم را در پاورقی ،توس ناشار و یاا
ویراستار تهیه و ارائه نمائیم .اما به نظر رسای کاه ایان کاار معماول نیسات و از طرفای نکاات اساتخراج شا ه را
میتوان برداشت خاص اشخاص هم تعایر نمود .در ایان صاورت اشاخاص دییار ممکان اسات برداشاتهای
بیشتر و بهتر و یا متظاوتتری بنماین  .بنابراین ،برداشتها و نکاتها را هم به خوانن گان محترم سپردیم.
موفق باشی
هیئت معارف جنگ شهی سپها علی صیادشیرازی
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مقدمه
ویکتورهوگو میگوی  :در میان موجودات ،مخلوقی که برای کاوتر ش ن آفری ه شا ه کارکن نمیشاود،
این خصلت درمیان هیچ یك از مخلوقات نیست جز آدمیاان .باا توجاه باه فرمایشاات ایان مارد بزرگاوار تااریخ،
انسانها از ب و تول که وارد دنیای روشن مملو از نعمت های الهی میشون پاك و معصوم و بی گناه هستن .
این ما هستیم که از همان آغاز نوزادی یا کودکی سرنوشتی شوم برای آنهاا ور مای زنایم .متثساظانه یاا
ب بختانه دی ه میشود بچه 3ماهه یا 6ماهه را کناار کوچاه و خیاباان گذاشاته و از پا ر و ماادر هایچ خااری در
دست نیست .بای سوال کرد سرنوشت و عاقات چنین طظالنی در این دنیای پهنااور و اقیاانوس پار حادثاه چاه
خواه ش ؟ واضح و روشن است ماصر اصلی بهوجود آوردن این عام  ،پ رانی هساتن کاه در گارداب هاوس
ب بختی اعتیاد فرو رفته ،بهطور کلی راه گریز از این حوادث را ن ارن  .ثمره این اشتااهات بازر ایان اسات کاه
کودکان کم سن و سال بهجای اینکه با دست های زیاا و کوچولو مشغول بازیهاای کودکاناه خاود باشان  ،در
کوچه و خیابانها جعاه واکنزنی را بار گاردن آویازان کارده و فریااد میزننا  :واکسای واکسای! یاا اینکاه در
کارگاهها به سختترین کار طاقتفرسا مشغول هستن  .بلی ،از ابت ای کار ،آین ه این گونه بچههای عمر بربااد
رفته مشخص و معلوم است.
کارده و دنیاای دییار بارای

ویکتورهوگو درست گظت :این انسانها هستن در حال و زمان رنگ عاو
ً
فرزن ان بهوجود می آورن  .ضمنا ازدواج های مج د پ ران در خانواده و ایجاد یك بام و دوهاوا باودن در کاانون
زن گی چنین حوادثی در برخواه داشت.
نوشتههای اینجانب که مالحظه خواهی فرمود ،داستانی است به همین عنوان کاه نموناه باارز آن خاود

حایر بوده و در خ مت شما هستم .این مجموعه که از روزگار من گظته ش ه ،هیچ گونه منظور خاصی به کسی
و ماامی را ن ارد ،فا اتظاقات و روی ادهای دوران زن گی شخصی و نظامی خود را بیاان مایکانم .چاه باودم،
چه ش م ،چه دی م .در پاپان قضاوت با شما بزرگواران خواه بود .والسالم .
سرگرد ارتش سی احم شاملو
5331/3/51
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از تولد تا ده سالگی
هیچ انسانی ناای گذشته خود را فراموش کن که رمز موفایت در آن است.
در سال  5331خورشی ی برابر با سال  5393زمانی که جنگ جهانی دوم در اوج آتش خون قرار
گرفته بود میرفت که جهان در یك تغییر و تحول عجیب توس ابرق رتهای آن زمان قرار گیرد و بهطور
کلی میتوان گظت دنیا در جنگ بود .در چنین موقعیتی ،من در تاریخ  5331/8/53در شهر کوچك مرزی
مریوان در استان کردستان در خانوادهای آذری بهنام سی فتحعلی شاملو که شغ وی ژان ارم و فرزن
حایبالله خان سرتیپ بازنشسته دوران پهلوی اول از همسر دوم سی فتحعلی بهدنیا آم م .اسم مرا
همایون گذاشتن  .مادرم بتول حایای نام داشت که بع از زایمان ،بهعلت نامعلوم فوت کرد .بع از سه ماه،
بهعلت ع م امکانات و ع م نیه اری از چن ناحیه ب ن من مورد سوختیی ش ی قرار میگیرد،
بهطوریکه در ح مر پیش رفته بودم ،دلی آن مشخص نیردی  .چون در وضع ب ی قرار گرفته بودم،
پ رم به هر وسیلۀ ممکن مرا از مریوان به سنن ج ا مرکز استان کردستان ا میرسان  ،بلکه بتوان کاری
انجام ب ه  .سرانجام خود را به تنها درمانیاه کوچك ژان ارمری مرکز سنن ج میرسان  .بع از م تی،
پانسمان اولیه را انجام میدهن  .اوضاع زخمهای وارده بر اثر سوختیی ش ی و از طرف دییر گریههای
بچه سه ماهه پ رم را ناراحت و قطع امی میسازد ،سپن پ رم ،مرا داخ یك پارچه سظی و یك تکه نم
که گرم نیه دارد ،میپیچ و بهطرف منزل یکی از دوستان و همکار خود که اه آذربایجان بوده حرکت
میکن  .در طول راه ،اتظاقی با یك مرد و زن کردستانی بهنام کاکا محم و خاتون سلما که از اهالی
روستای ّنران سنن ج بودن  ،برخورد کرده و آشنا میشون  .پ رم فتحعلی ،کاکا محم و خاتون سلما را در
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جریان کار و فوت مادرم قرار میدهن  .در حال صاحت از کاکا محم و خاتون سلما سوال میکن که
شما بچه داری ؟ کاکا محم اظهار میدارد دو دختر و یك پسردارم ،ولی بچه کوچك ن اریم.
همسر کاکا محم وقتی گظته های پ رم را می شنود و مرا در آن حال زار میبین عاطظه مادری بر
او غلاه کرده و خیلی ناراحت میشود و تصمیم میییرد که اگر کاکا محم موافات کرد مرا به فرزن ی
بپذیرد و دایه من باش  .ناگظته نمان در آن زمان ،بعضی از خانوادهها روی برنامهای که داشتن بچههای
کوچك را به عنوان دایه مادری میگرفتن و بزر میکردن  .در مااب زحمات بین خودشان قراردادهایی
بسته میش و به آن عم میکردن  .در نتیجه ،خاتون سلما به همسرشان کاکا محم میگوی  :اگر اجازه
ب هی من به عنوان دایه ،بچه را از آقای فتحعلی بییرم .چون مادر ن ارد خ اون به من کمك کرده او را
نجات داده و بزر نمایم .سرانجام کاکا محم موافات میکن  .مادرم دایه خاتون سلما از پ رم سوال
میکن  :آقای فتحعلی ،اسم پسر شما چیست؟ پ رم میگوی  :اسم پسر من همایون بی مادر است خاتون
سلما گظت :وقتی از پ رت اسم شما را سوال کردم این جواب را به من داد .نزدیك مسج جامع سنن ج
بودیم ،چنان فریادی کشی م که همه دور من جمع ش ن یك دفعه متوجه ش م پ رت با کمی فاصله از ما
ایستاده آرام آرام گریه میکن  ،کاکا محم خیلی ناراحت ش  ،پ رت جلو آم با کاکا محم قول قراری بین
خودشان گذاشته و ایشان خ احافظی کرد و رفتن و من شما را تحوی گرفتم.
مادرم خاتون سلما میگوی  :درست ساعت  51صاح تاریخ 5331/51/58دی ماه بود ،شما 3
ً
ماهه بودی .اتظاقا آن روز در سنن ج هوا بسیار سرد بود و برف به ش ت میباری  .در نتیجه خودمان را
به کاروانسرای مخصوص مردم ّنران یا کاروانسرای مسج جامع سنن ج رسان یم .خالصه در ساعت
 53ظهر از کاروانسرای مسج جامع با یك کاروان  6اساه که لوازم خوراکی و نظت حم میکردن ،
بهطرف روستای ّنران حرکت کردیم .از سنن ج تا ّنران  31کیلومتر راه بود و بیشتر راه کوهستانی و
دشوار بود.
مادرم خاتون سلما میگوی  :قا از حرکت ما ،به چن نظر از آشنایان که عازم ّنران بودن سظارش
کردم شماها از ما زودتر میرسی  ،به دخترم هاجر و خ یجه بیویی تنور را روشن کرده اتا را گرم و
آبجوش حاضر باش تا من و پ رش خودمان را برسانیم .آنها تا ان ازهای از جریان اطالع داشتن  .یکی از
آنها مرد بزرگواری بوده بهنام کاکا عثمان .به مادرم میگوی  :خاتون سلما چون کار شما و ق م شما خیر
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ً
است ،اگر در ای ن راه اسب خود را از دست داده باشم غروب نش ه خود را به ّنران میرسانم ،شخصا با
بچهها صاحت میکنم تمام کارهایی را که گظتهای انجام میدهیم فا شما بچه را سالم به ّنران برسانی ،
بایه را ح میکنم نیران نااشی  .مادرم میگظت هرچه به غروب نزدیکتر میش یم هوا بسیار سرد و
ً
کمکم کوال ک میش و حرکت ما را دشوارتر میساخت ،مخصوصا در مسیر راه کوه بزرگی بود که بایستی
آنرا دور میزدیم .بسیار سخت و سرد بود ،وقتی باالی دامنه کوه رسی یم ،دشت زیاای ّنران دی ه
میش  .در این ناطه طوفان و کوالك بهش ت ادامه داشت .از طرفی من در سنن ج ما اری شیر گاو را
جوشان ه و چربی آنرا تا ان ازهای گرفتم در یك بطری شیشهای کوچك با آب جوشی ه مخلوط کرده،
میدانستم تا ّنران کافی خواه بود .برای اینکه آن را تا ان ازهای گرم نیه دارم ،داخ یك پارچه و تکهای
نم پیچی ه ،داخ بستهام گذاشتم .چن بار نرسی ه به ناطه کوهستانی شما را شیر دادم ،خیالم راحت
ً
ً
ش ماادا در سرما و طوفان از بین بروی .روی شما کامال خم ش م با یك تکه نم فرشی نساتا بزر روی
شما را پوشان م .چن نظر از جوانان کاروان میگظتن اگر همه ما از بین برویم نخواهیم گذاشت این بچه از
ً
بین برود ،نیران نااشی  .یکی از بچهها گظت این تکه نم فرشی که روی شما و بچه میکشیم اصال سرما
اثری بر شما نخواه داشت .یکی از بچههای کاروان گظت :کاکا محم شما جلودار اسب خاتون سلما و
بچه باشی کنترل اسب را داشته باشی آرام آرام از کوه سرازیر شوی .
سرانجام بع از م تی کوتاه ،طوفان و کوالك کمکم فرو نشست .به یاری خ اون متعال وارد دشت
پهناور و بیشهزارهای زیاای روستای ّنران ش یم .مادرم خاتون سلما میگظت :فرزن م! عمر انسان مانن
یك تك بر خزان پاییزی است ،اگر خواست خ اون متعال نااش بر از درخت نمیافت  .آری فرزن م!
ً
تاریاا نیم ساعت به غروب آفتاب مان ه بود که وارد روستای ّنران ش یم .اسب ما جلوی منزل توقف کرد.
ما به امی خ ا از اسب پیاده ش یم .کاکا عثمان خ یجه را در جریان گذاشته بود ،منزل بسیار گرم و
آبجوش هم آماده بود .ب ین ترتیب شما وارد منزل ج ی خودتان ش ی  .وقتی که همه آم ن داخ منزل
روی شما را باز کردم .برای اولین بار چشم به روی من باز کردی .به یك باره همه گظتن خاتون سلما بچه
چه چشمان زیاایی دارد .گظتم :با ص ای بلن بر محم (ص) صلوات بظرستی  .خاتون سلما میگظت
خواهرت خ یجه جریان سوختن ب ن شما را نمیدانست ،بع از م تی سریع تو را بغ کرده و اتظاقی دست
خ یجه به پای شما برخورد کرد ،یك دفعه ص ای گریۀ شما بلن ش  .من فهمی م ،فریاد زدم خ یجه
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دخترم مواظب باش بچه را زمین بیذاری  .بع از چن لحظه در کنار تنور که خیلی گرم بود شما را باز
کردم و جریان را برای خ یجه تعریف کردم .وقتی که خ یجه زخمهای پا و ب ن شما را دی ناگهان فریاد
کشی و به کف اتا افتاد ،همسایههای آشنا و خانم پیر و جوان که ص ای خ یجه را میشنون همیی
ً
وارد منزل ما ش ن  .گظتم اول خ یجه را دریابی  .مادرم گظت :درب اتا را کامال بسته و پرده را آویزان
ً
کرده بودنم که ،سرما نااش  .وقتی که شما را مج دا باز کردم ،دوستان من دور من حلاه زده ،کمك
میکردن و شما را در آن حال دی ن  ،یکی از خانمها به نام خاتون فاطمه که در ح ود  38سال سن داشت
و چن ماه پیش متاسظانه پسر کوچک خود را که ناگهان مریض ش ه و به علت مریضی فوت میکن ،
وقتی جریان شما را برای او تعریف کردم به دلی مر فرزن ش خیلی ناراحت میشود و به سر و صورت
خود میزد.
خاتون فاطمه در میان خانمهای روستا ص ای زیاا و دلنشینی داشت و شما را بغ گرفت و با
ص ای زیاای خود برای شما الالیی میخوان و خانمهای دییر او را همراهی میکردن  .با گریههای
مادرانه شما را نوازش میکردن و صحنه زیاا و عرفانی را بهوجود آورده بودن  .بع از م تی خانمها آرامتر
ش ن برای اولین بار شما را حمام کردیم ما اری داروی محلی آماده و زخمهای شما را پانسمان نمودیم.
در این موقع دو نظر از خانمهای روستایی که نوزاد کوچک داشتن  ،با همکاری خاتون فاطمه آماده ش ن
که شما را در چن مرحله شیر ب هن  .در همانجا یکی از خانمها گظت در روستاهای اطراف حکیم خوب
داریم .در این موقع کاکا عثمان آم ن همانطوریکه در سنن ج به من قول داده بود ،این مرد بزرگوار
گظتن  :آوردن حکیم با من خاتون سلما نیران نااشی  .خانمهای بزر روستا همیی گظتن خاتون سلما
نیران نااشی ما هم هستیم .از لحاظ شیر و پانسمان زخمها تا ان ازهای موفق ش یم .با امی به خ اون
متعال نیرانی رفع ش  .مادرم خاتون سلما گظت :در همان جلسه به تمام خانمهای عزیز مهربان گظتم به
یاری پروردگار اگر زمستان امسال این بچه بمان  ،دییر مشکلی ن ارم و بچۀ من خواه مان  .در ایام
زمستان در آن هوای سرد روستای ّنران خاتون فاطمه و چن ی از دوستان مرتب در حمام کردن و م اوای
شما مرا کمك میکردن  .مادرم گظت سرانجام زمستان به خوشی سپری ش و بهار از راه رسی .
شکوفههای زیاا روی شاخههای درختان گیالس با رنگ زیاای خود در بادهای بهاری رقصی ن را آغاز
کردن  ،شما با چشمهای گرد مشکی رنگ اطراف را نیاه میکردی یکی از حکیم های محلی به من گظت
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خاتون سلما دقت کنی موقع پانسمان پارچههای تمیز بکار باری  .ماادا زخمهای سوختیی چرکی شون .
کاکا محم از مغازه خیاطی خود پارچه تمیز میآورد پارچه ها را با آب گرم و صابون آن موقع تمیز شستشو
داده بع از خشك ش ن در م اوای تو استظاده میکردیم ،در نتیجه سوختییها آرام آرام رو به بهاودی
میرفت من گظته بودم اگر زمستان امسال را سپری کنم به امی خ اون بچه خواه مان و تو مان ی .بهار
زیاا گذشت و بهاران دییر هم گذشت شما کمکم در حال طایعی قرار گرفتی ،آرام اطراف را نیاه
میکردی ص اها را میشنی ی و میفهمی ی ص ا از کجاست؟
مادرم میگظت یك ساله ش ه بودی آنچنان زیاا بودی در میان کودکان هم سن و سال خود
چیزی کم ن اشتی تمام آثار سوختیی روی ب ن شما کمکم از بین میرفت ،فا ناحیه پای چپ شما
ً
مخصوصا پاشنه و انیشت کوچك شما گرد و استخوان آن برجسته و کمی برآم گی پی ا کرد ،حکیم
محلی ما گظت خاتون سلما ،این انیشت مانع پوشی ن کظش این بچه خواه ش  .به امی پروردگار یکسال
و نیم بودی خاتون فاطمه تو را به منزل خودشان میبرد و تمام خانمها بهخاطر اینکه تو را دوست داشتن
نوبت گذاشته بودن  .خاتون فاطمه هر وقت آواز کردی میخوان  ،تو چشمان خود را گرد میکردی به
اطراف نیاه کرده و دست خود را حرکت میدادی خاتون فاطمه تو را غر در بوسه میکرد و همیشه
میگظت به این نیویی همایون بیویی (خ اداد) بنا به گظته مادرم بهار سومین سال زن گی من فرا رسی ،
ً
کلیه زخمهای ب ن من خوب ش ه بود متاسظانه از ناحیه پاشنه پا و انیشت پای چپ تاریاا سی درص
دچار ناراحتی پا ش م.
مادرم گظت شما سه ساله بودی که اتظا ناگواری رخ داد ،کاکا محم که خیاط ماهر و قابلی بود
بهعلت ناراحتی مع ه فوت کرد ،تمام روستاهای اطراف لااس خود را برای دوخت به ایشان میدادن .
ً
کاکا محم بهترین خیاط منطاه بود .خانواده ما خیلی راحت زن گی میکرد .واقعا تنها نانآور خانواده کاکا
محم بود .در بعضی اوقات تا صاح در مغازه کار میکرد ،حتی در کار منزل هم ما را یاری میکرد.
زمستان و تابستان راحت بودیم .رحمت خ ا بر او باد.
خالصه بع مر کاکا محم به گظته مادرم زن گی برای ما خیلی سخت ش ه بود .یك خانواده پنچ
نظری بودیم بچهها هنوز به آن صورت کارایی ن اشتن  .مادرم دو برادر داشت :یکی بهنام کاکا عااس،
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روحانی مح در روستای سمان و دییری در روستای تجره از نظر وضع مالی تعریظی ن اشتن  .قرار ش
برای معاش زن گی هرک ام به کاری مشغول شویم.
روستای ّنران در انتهای سلسله جاال الون کوه هم ان قرار گرفته ،ما اری از آب رودخانۀ زرینهرود
کردستان که از الون کوه جاری ش ه این سه روستا را در بر میگیرد .از نظر کشاورزی و باغهای میوه مانن
گردو ،زردآلو ،گیالس ،سنج  ،هلو و از نظر زراعت گن م ،جو ،سیبزمینی ،پیاز کشت میشود .در موقع
برداشت محصول به م ت سه ماه تا ان ازهای در روستای ّنران کار فراوان بوده ،در نتیجه خواهرم خ یجه
و هاجر و برادرم محم باقر ناچار بودن کار بکنن و زن گی را پیش بارن .
مادرم میگظت سالهای شیرین و تلخ  ،یکی پن از دییری سپری میش  ،درست یك سال از فوت
کاکا محم گذشته بود ،یعنی سال  5339تو در آستانه چهار سالیی بودی دوستان و آشنایان کاکا محم
به مناسات سالیرد فوت به ّنران آم ن و سال فوت ایشان را در مسج ّنران برگزار و به اهالی روستا ناهار
داده خیلی خوب بود از تمام روستاهای تجره و سمان آم ه بودن  ،و همه راضی بودن .
من در یکی از سظرها که عازم سنن ج بودیم از مادرم سوال کردم من بهیاد دارم خواهرم خ یجه
دست مرا گرفته بود و آرامآرام راه میرفتیم و پارچههای سیاه در اطراف مسج آویخته ش ه بود در خاتمه
مجلن خ یجه دست مرا گرفته از مسج به منزل میآورد ،مادرم گظت آفرین به هوش تركبچه من
سپن گظت خ ایا به درگاه پر عظمت خود سپاسیزارم .برادرم محم باقر ،خ یجه و هاجر داخ روستا هر
ک ام به کار مشغول بودن من همیشه همراه خواهرم خ یجه بوده و خیلی او را دوست داشتم .در یکی از
روزهای پائیز سال  5339همراه خواهرم خ یجه به یکی از دشتهای ّنران جهت جمعآوری سیبزمینی و
پیاز رفته بودیم نزدیك غروب بود تمام محصول سیبزمینی و پیاز را کنار رودخانه در یك محوطۀ باز
جمعآوری ش ه و آماده بود به روستا حم شود در این موقع ،اتظاقی باران کمکم شروع ش برای اینکه من
در باران نااشم خواهرم خ یجه یك تکه فرشی پی ا کرد مرا داخ فرش طوری گذاشت که از باران محظوظ
باشم .چن لحظه بع یك گله کوچك بره گوسظن که در حال حرکت به روستا بودن یك دفعه آنها بهطرف
بوتههای مان ه سیبزمینی حرکت کردن یکی از کارگران خانم یك سنگ را بهطرف بره گوسظن ها پرتاب
کرد ،من داخ فرشی بودم ،ولی سرم تا ان ازهای از فرش بیرون بود .سنگ طوری حرکت میکن و به

از تولد تا ده سالگی 01

وس سر من اصابت کرده و سرم را میشکاف و خون تمام صورت مرا پوشان ه و در حال خطرناکی قرار
میگیرم.
خواهرم خ یجه یك دفعه متوجه میشود که سر و صورت من پر از خون ش ه ،سوال میکن چه ش
یکی از بچههای کارگر میگوی سنگ را آن خانم پرتاب کرد ،خالصه خواهرم داد و فریاد میکن یکی از
ً
بستیان مادرم کاکا عثمان متوجه ش ه سریع مرا با اسب به منزل میرسان  .اتظاقا مادرم در منزل منتظر
بوده که کاکا عثمان وارد میشود و جریان را تعریف میکن  .مادرم بالفاصله خاتون فاطمه را خار میکن .
مادرم با خاتون فاطمه سر و صورت مرا شسته در این فاصله خ یجه خود را میرسان  .خاتون فاطمه به
مادرم میگوی سریع یك نم تمیز پی ا کن و نم را میسوزان خاکستر حاص از نم را با روغن سیاه
مخصوص که آن زمان رسم بود مخلوط کرده زخم سر مرا پانسمان میکن بع از چن شب تب ش ی به
من دست داد و زخم سرم ضمن درد ش ی و خارش زیاد ساب بشود که سه شب خواب ن اشتم مادرم
میگظت با دست سرتان را به من نشان میدادی و گریه میکردی .هر طوری بود صاح ش خاتون فاطمه
را ص ا کردم میخواستم زخم را باز کنم که پارچه به سر شما چسای ه بود و ما احساس بو کردیم بالفاصله
کاکا عثمان را خار کردیم گظت شما دست نزنی کاکا عثمان به طرف روستای سمان میرود و برادر شیخ
محم را میبین و جریان را تعریف میکن شیخ محم یك نظر بهنام کاکا رسول حکیم را پی ا کرده به
همراه کاکا عثمان روانه میکن  .کاکا رسول وارد میشود مرا میبین بالفاصله آب جوش حاضر میکنن
سر مرا شسته کاکا رسول میبین اطراف زخم سرمن پر ش ه از کرمهای سظی رنگ به مادرم میگوی اگر
امشب این کرمها داخ زخم بمان به مغز بچه ص مه وارد میسازد ،بایستی دست به کار شویم .مادرم به
سر و صورت خود میزن و با فریاد میگوی کاکا رسول شما را بهخ ا این امانت است دست من ،کاری
کنی .
کاکا رسول بع از شستشوی سر من به مادرم میگوی ما اری نظت آماده کنی مح کرمها را با
نظت تمیز صاف کرده شستشو می ده  .این مرد بزرگوار با دست خودش تمام کرمها را از سر من خارج
کرده ،نظت را بهوسیله یك تکه پارچه سظی صاف نموده سرم را با نظت شستشو میده مادرم میگظت:
فریاد شما به آسمان بلن ش ه بود من و خاتون فاطمه دو دستی شما را گرفته بودیم .کاکا رسول با تیغ
ً
مخصوص مح زخم را تراشی ه مج دا با پارچه تمیز نظتی شستشو داده و مح زخم را روغن مخصوص
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زده و دور سرم را با پارچه تمیز محکم بست .مادرم گظت آن شب راحت به خواب رفتی پن از سه روز
ً
حکیم رسول مج دا سرم را باز کرده میبین زخم سرم کمکم تا ان ازهای جمع ش ه است به مادرم میگوی
از خطر گذشتیم نیران نااشی  .سرانجام بع از چن جلسه پانسمان سرم را باز کرده چن روزی گذشت
ً
ً
مج دا حکیم کاکا رسول آم ن مرا دی ن و به مادرم گظت آب گرم و یك تکه صابون زرد بیاوری  ،من بع ا
فهمی م صابون زرد در مراغه آذربایجان درست میشود بع ها که این صابون را میدی م بهیاد آنروزها
میافتادم خالصه آب گرم و صابون آماده ش حکیم کاکا رسول می گوی بایستی خودم سر بچه را بشورم
کار شماها نیست بع از شستشوی سرم و نظافت کام ما اری روغن مخصوص مالی ه به مادرم میگوی
ً
مواظب گرد و خاك روی سر بچه باشی از جلو درب حیاط دورتر نرود .ضمنا از نظر غذا بینهایت ضعیف
ش ه است مرتب گردو و عس و کره بخورد تا جاران خون رفته را بکن .
از این به بع من روی سکوی جلوی حیاط مینشستم مادرم مرتب مواظب بود برادر زاده خاتون
فاطمه خانم بهنام عا الله با من روی سکوی حیات مینشستیم و هر روز نان گرم و ما اری کره تازه و
گردو به ما میدادن .
مادرم گظت م تی گذشت برادرم شیخ محم و حکیم رسول به دی ن شما آم ن برادرم یك ما ار
عس کوهی همراه آورده بود ،چون حکیم رسول گظته بود عس برای بچه خیلی خوب است .بهتر است
ً
ً
همراه عس باری مادرم جریان را کامال برای برادرش تعریف میکن کاکا رسول مج دا مرا میبین سرم
ً
را نیاه میکن میگوی زخم کامال رو به خشکی میرود نیرانی ن ارد به مادرم ما اری روغن میده
میگوی سر بچه را با صابون تمیز بشویی بع از خشك کردن روغن را بمالی در هوای آزاد بوده مواظب
گرد و خاك نیز باشی  ،مادرم گظت برادرم شیخ محم را کنار کشی م گظتم مزد حکیم را چه کار کنم برادرم
گظت نیران نااش یك بره گوسظن نر یکساله دادم به پاس زحمات او یا بزر کن یا بظروش گظتم برادر،
خ ا به شما برکت عنایت فرمای ممنون هستم .مادرم از حکیم کاکا رسول تشکر میکن و میگوی اگر
شما ناودی این بچه از بین رفته بود خ اون به شما عمر ب ه و عاقات بهخیر باشی  .بع از چن سال آثار
شکستیی در سر من بهجا مان  .بهطوریکه به ان ازه یک بن انیشت گودی در وس سر من ایجاد ش ه
ً
کامال نمایان میباش  ،این همان آثاری است توس پ ران روی فرزن به ارث میمان م رك و حاص یك
زن گی طوفان زده به قول بزرگان اه سخن که میگوین :
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گر نیه ار من آنست که من میدانم
شیشه را بغ سنگ نیه نمی ارد
به امی خ ا ،زخم سر من بهطور کلی خوب ش بهار سال  5331فرا رسی وارد پنچ سالیی ش ه
ً
بودم تار یاا آمادگی تحرك بیشتر داشتم مادرم به برادرم محم باقر گظت هر روز سرکار میروی همایون
را بههمراه خودتان باری بیذار ی بی شتر تحرك داشته باش من هر روز با برادرم به صحرا میرفتم وقتی
برادرم در صحرا استراحت میکرد درست بهیاد دارم مواظب گوسظن ان بودم همیشه یك بره کوچك را
در بغ داشتم علف تازه را می چی م با دست خودم بره علف ها را میخورد مادرم میگظت محم باقر
مواظب پسره باش برادرم گظت شما نیران نااشی روزی به برادرم گظتم میخواهم به من اسب سواری
ً
یاد ب هی برادرم گظت فعال برای شما زود است خالصه کمکم سوار اسب ش م به من گظت چون پای
شما به زین نمیرس جظت پاهای خود را به شکم اسب بچساانی و محکم بنشینی خالصه بع از م تی
اسب را کنار یك گوشه بلن ی قرار میدادم خودم سوار میش م و برادرم مواظب بود .کمکم کامال
مسل ش م م تی گذشت برادرم گظت به خاتون فاطمه میگویم برادر زادهاش قادر به شما شنا یاد ب ه
تمام بچههای روستا را ایشان شنا یاد میده بع از م تی در حضور آقا قادر و برادرم در رودخانه شنا
ً
میکردم برادرم به آقا قادر گظت شنای ایشان را قاول داری قادر گظت در میان بچهها فعال همایون
بهتر است هر روز قا از ظهر یا بع ازظهر خاتون فاطمه ،من و برادرزادهاش عا الله را ص ا میکرد یك
ع د نان گرم بزر تازه و ما اری عس روی نان کره ما میگذاشت ما میخوردیم هر روز این کار را
ادامه میداد خوب بهخاطر دارم ،هیچ وقت محاتهای مادرانه خاتون فاطمه را از یاد نخواهم برد .بهار
زیاای ّ 5336نران از راه رسی ه بود دشت و صحرا جلوه دییری داشت مادرم گظت امروز همراه برادرت
نروی من و شما و خاتون فاطمه برای چی ن سازی به دشت میرویم آن روز خیلی روز ز یاایی بود در
کنار رودخانه زرینهرود کردستان نشسته بودیم خاتون فاطمه آواز کردی میخوان به من گظت همایون
به همراه من شما هم بخوانی من آرام آرام با خاتون فاطمه میخوان م یك دفعه گظت خاتون سلما
خواهر گوش کنی همایون ص ای خوبی دارد مادرم گوش کرد گظت خواهرم درست گظتی الاته تعجب
ن ارد مرحوم کاکا محم ص ای خوبی داشت ص ای او را هیچ یك از بچهها نیرفتن  ،ولی همایون
گرفت .همانطوریکه مشغول صحات بودن مادرم گظت خاتون فاطمه عزیزم میدانی چیست؟ امسال
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ً
 6سال است فتحعلی از پسرش خاری نیرفته است نمیدانم این مرد زن ه است یا نه فعال خاری
نرسی ه ،نمیدانم چکار بکنم اگر برای من اتظاقی افتاد چه کسی سرپرستی این بچه را قاول میکن .
فاطمه جان دو خواهر اینجا عه و پیمان میبن یم اگر برای من اتظاقی افتاد این بچه را نیه اری
بکنی تا به دست پ رش برسانی.
خاتون فاطمه عزیز و مهربان گریه کنان به مادرم گظت خواهرم بهیاری خ ا به شرف ناموسم قسم
میخورم اگر برای تو اتظاقی افتاد از جان و دل از همایون نیه اری کرده به هر صورت تحوی پ رش و
ً
بستیان او خواهم داد .انشاالله ص سال عمر کنی  .خاتون سلما جان اصال نیران نااشی خاتون فاطمه
خن ه کنان به مادرم گظت تو صار کن من هم آواز خوان ن هم رقص کردی را به همایون یاد میدهم.

ً
درست اوای مرداد ماه سال 5331بود ،در آستانه  8سالیی قرار گرفته بودم .بهیاد دارم کامال

قوی و سرحال در میان بچه ها ی هم سن و سال خودم بزرگتر نشان می دادم از این تار یخ به بع
هرچه نوشته میشود ،خودم شاه بوده و به خاطر دارم .در روستای ّنران بهعلت فعالیت بزرگان ّنران
م رسه کوچك  9کالسه دایر ش ه بود .بچه های هم سن در همان سال وارد م رسه ش ن  ،ولی من
چون بالتکلیف بودم به م رسه نرفتم و هی چ م رك و شناسنامه که هویت مرا مشخص کن ن اشتم.
در نتی جه گام اول از درس و م رسه محروم ش م .در همی ن موقع کاکا عثمان به مادرم گظت اگر
اجازه ب هی همای ون و پسرم طاهر هر دو تابستان را در باغ باشن هم به من کمك کنن و هم سرگرم
شون  ،مادرم گظت بایستی مواظب بچهها باشی کاکا عثمان گظت خاتون سلما این بچهها فرزن ان
من هستن خیالت راحت باش  .بع ازظهر همان روز کاکا عثمان ما اری وسای خواب و خوراکی قن
و چای گرفته من و طاهر پسرش روی اسب نشسته بودی م من جلو نشسته کنترل اسب را داشتم کاکا
عثمان پشت سر ما در حرکت بود از مادرم خ افظی کردی م کاکا عثمان گظت شب در باغ میخوابیم
شما نیران نااشی خودم هستم من و طاهر شادی می کردی م کاکا عثمان گظت خاتون سلما نیاه
کنی ای ن دو تا فا به کار خودشان هستن  .فاصله باغ کاکا عثمان تا ّنران  1کیلومتر بود غروب
نش ه بود وارد دشت ش ی م کاکا عثمان وس باغ یك درخت گردو داشت خیلی بزر بود میگظت این
درخت گردو را مرحوم پ رم کاشته خیلی دوست دارم ز یر این درخت زمی ن صاف ش ه بود بساط خود
را پهن کردیم کاکا عثمان آتش روشن کرد به من گظت آخر باغ چشمه آب تمیزی هست .کوزه آب را
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پر کنی بیاور ی من بهطرف چشمه حرکت کردم ما اری جلو رفتم ص ای آب چشمه را شنی م هوا
کمکم تار یك میش کمی جلوتر رفتم دی م فاصله چشمه ز یاد است سرانجام تا نزدیك چشمۀ آب
ً
رسی م هوا کامال تار یك ش ه و ص ای پرن گان فضای چشمه را پر کرده بود .جلوتر رفتم آب زالل
چشمه را دی م روح دییری پی ا کردم کوزه را در آب ز یاای چشمه فرو بردم کوزه در حال غ غ و پر
ش ن بود مهتاب ز ی اا داخ آب چشمه نمایان ش  .در ای ن موقع کوزه پر ش  ،میخواستم کوزه را از
ً
چشمه خارج کنم ناگهان ما اری آن طرف دو تا نور قوی دی م کامال ای ستاده ولی حرکت ن ارد ،کوزه
را کنار گذاشتم میخواستم به طرف نور حرکت کنم که کاکا عثمان با ص ای بلن فر یاد زد :همایون
ً
پسرم چرا دیر کردی بیا .من کوزه را برداشته و حرکت کردم و بع از چن ی رسی م .ضمنا در اطراف
باغ کاکا عثمان ،زمین های کشاورزی ز یاد بود .شب ها از هر طرف ص ای سگ های نیهاان و
ً
آتشهای افروخته همه جا را روشن کرده شبهای ز یاایی داشت کامال بهیاد دارم.
خالصه از چشمه آم م کاکا عثمان گظت نیران ش م دیر کردی جریان را برای ایشان تعریف کردم
گظتن ای دل غاف پسرم آنچه که شما دی ی یك روباه کوچکی هست از دست این جانور خسته ش یم
مرتب هر چه خربزه و هن وانه و ک و در سر راه میبین خرابکاری میکن و میرود .بایستی تله بیذاریم
این جانور را بییرم ،خیلی ضرر میرسان بای از بین برود وگرنه هیچچیز برای ما باقی نمیگذارد ،کاکا
عثمان گظت پسرم ترسی ی ،گظتم نه ترس چیست! اگر مرا ص ا نمیکردی به او نزدیك میش م تا ب انم
این جانور بزر یا کوچك در هر صورت چیست؟ ایشان گظتن این جانور در فص زمستان از روستا مرغ و
خروس میبرد در تابستان هم اینطور خرابکاری کرده بایستی فکری کرد.
خالصه کاکا عثمان زیر درخت گردو را صاف کرد محوطه بزرگی بود زیر درخت برای استراحت بایه
زمین را برای کوبی ن خرمن جو و گن م آماده کرده بود .شب نشستیم شام و چای راخوردیم کاکا عثمان
با چن نظر از دوستان خود در باغ آنها که با هم همسایه و نزدیك بود مشغول صحات و قلیان کشی ن
ً
بودن  ،چن لحظه بع آم گظت بچهها شماها بخوابی ما نشستیم بع ا خواهم آم من و طاهر به کاکا
عثمان گظتیم ما داخ کاه میخوابیم گظتن هرجور راحت هستی .
کاکا عثمان رفتن من و طاهر جای خواب را درست کردی م آماده خواب ش یم طاهر گظت
داداشی میخواهم سرم روی دست شما باش بخوابم بالفاصله دستم را دراز کردم طاهر سرش را
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روی دستم گذاشت خوابی  .من داخ بستر کاه آسمان را نیاه میکرد م شب مهتابی خوبی بود
ستارگان را میدی م و آنها را میشمرد م در آن سن و سال نمیدانست م خ اون چه روزگاری برای من
ور می زن و عاقات من چه خواه ش بنا به گظته مادرم تا بحال از پ رم فتحعلی خاری نش ه
نمی دان آی ا من زن ه هستم یا مرده ام.
روزها و ماهها وسالها یکی پن از دییری میگذشت.اما از پ رم هیچ خاری ن اشتیم ،در همین
افکار بودم ناگهان دوتا نور روشن از داخ بوتههای ذرت و گوجهفرنیی مشاه ه کردم .طاهر را نیاه کردم
دی م در خواب ناز فرو رفته آرام دستم را از زیر سر طاهر کشی ه و از جا برخاستم .کاکا عثمان یك چوب
ً
دستی خوبی ساخته که خوش دست و محکم بود .انتهای چوب دستی گره نساتا بزر و گرز مانن داشت
چوب دستی را برداشته و بهطرف دوتا نور حرکت کردم .پاپوشهای خود را از پا در آوردم پیش رفتم از
فاصله چن متری دی م چیزی کوچك که به سگ شااهت داشت به نظرم آم  ،من ب ون ترس وحشت
خود را به داخ ساقههای بلن ذرت و آفتاب گردان رسان م بهطوریکه پشت جانور قرار گرفتم از نظر دی
متوجه من نش  .مشغول خوردن میوهجات بود .یك دفعه بهفکرم رسی از چوب دستی استظاده کنم .یك
نیاهی به اطراف ان اختم چوب دستی را باال برده با ق رت تمام بین دوتا نور روشن چوب دستی را فرو
آوردم .یك لحظه چنان ص ای وحشتناك از جانور شنی ه ش که دشت را بص ا در آورد یك دفعه احساس
کردم صورت من گرم ش در همین موقع طاهر از خواب بی ار ش و داداش گویان این طرف ان طرف می
چرخی سریع خودم را به او رسان م او را بغ کردم گظتم نترس نترس داداش همایون هستم گریه نکن
گظت داداشی چی ش چیزی نیست اورا گرفتم آرام در جای خودش خوابی  ،در این موقع کاکا عثمان
چون نزدیك ما بودن خودشان را رسان ه جریان را گظتم کاکا عثمان به اطراف نیاه میکرد من به درخت
گردو تکیه داده بودم متوجه ش م که جانور هنوز خور خور کرده و زن ه به نظر میرس  ،تاریکی و ظلمت
جای خود را به سپی ه سحر داد هوا رفته رفته روشن میش کاکا عثمان از ص ای جانور مسیر را پی ا کرد
باال سر جانور قرار گرفت بالفاصله برگشت آرام به من گظت همایون پسرم بیا یك دفعه کاکا عثمان متوجه
سر و صورتم ش گظت همایون صورتت خونآلود است ،برگشتم صورت خود را بشویم من به اتظا ایشان
باالی سر جانور قرار گرفتیم ،کاکا عثمان گظت اللهاکار اللهاکار چطور جانور را زدی هوا تاریك بود گظتم
چشمهای پر نوری داشت ،به طرف روشنایی زدم گرفت.کاکا عثمان گظت این همان روباه است که
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سرچشمه دی ه بودی نیاه کنی ضربه خیلی کاری بوده و مغز جانور را متالشی ساخته وقتی کاکا عثمان
با دو دست روباه را گرفت آویزان کرد در یك لحظه او را دی م،دم سیاه و سظی و ب ن او قهوه ای روشن،
بینهایت زیاا بود .متوجه ش م چشمهای جانور نیمه باز بود چنان فریاد کشی م گظتم دنیا روی سرم خراب
ش در یك گوشه نشستم زار زار گریه میکردم کاکا عثمان جلو آم گظت پسرم ناراحت نااشی تو خطایی
نکردی همه مردم این جانور را به وسیله تله یا خودشان او را میکشن از اه تمام روستای خودمان
میتوانی سوال بکنی ناراحت نااشی فرزن م خالصه کمی صاحانه خوردیم کاکا عثمان جس روباه را کنار
زین اسب خود آویزان کرد گظتم کاکا عثمان من هم میخواهم با شما بروم روستا و با شما برگردم وقتی
رسی یم روستا کاکا عثمان وس روستا بهطرف رودخانه رفت روباه را پوست کرد چون پوست خیلی زیاا بود
کنار مغازه قصابی روستاآویزان کردن همه نیاه میکردن کاکا عثمان سریع با مادرم صحات کرد مادرم
ً
وقتی مرا دی ناراحت ش گظت پسرم اصال ناراحت نااش برویم لااس شما را عو کنم با مادرم بهطرف
رودخانه حرکت کردیم سر و صورت خود را شستم گظت پسرم مواظب خودت باش به کاکا عثمان گظتم
شبها نزد شما بخواب شما ب ون اجازه ایشان کاری نکنی این بار به خیر گذشت.
ً
بع ازظهر مج دا به دشت برگشتیم دوست کاکا عثمان و طاهر آن قسمت زمین را صاف و آثار
ً
جریان دیشب را کامال پاك کرده بودن از آن تاریخ به بع هر وقت در دشت صحرا به پرن های یا به
بچههای آنها بر میخوردیم بالفاصله آنها را در گوشهای پناه میدادم اگر کسی مرغی را سر می بری من
سریع مح را ترك میکردم هنوز ماجرای آن شب مهتابی را فراموش نکردم م ت 69سال از آن اتظا
میگذرد هیچ وقت پرن های یا مرغ و خروس را به کسی اجازه کشتن آنها را نمیدهم و هرگز با آنها سرو
کار ن ارم تمام خانواده پ ری و مادری من از این جریان اطالع دارن  .در زن گی شخصی خودم همسرم این
مطلب را همیشه رعایت میکردم .خالصه چن روزی از جریان گذشت دوستان کاکا عثمان گن م و جو
درو ش ه را در مح صاف کرده کنار درخت گردو جمعآوری کرده آماده برای کوبی ن خرمن کردن آن
زمان کوبی ن خرمن مث امروزه مکانیزه ناود خرمنکوب عاارت از یك تنه درخت خشك ش ه را با ان ازه
سه متر ج ا میکردن اطراف این تنه 3متری تیغههای مخصوص مانن لاه تار که خیلی تیز ش ه را به
طریاه خاصی روی چوب میکوبی ن  .در ک دستیاه چوب دارای چهار ردیف و هر ردیف روی  8تیغه
تاری تیز قرار داشت .این دستیاه بهنام (جرجر) خرمنکوب معروف ش ه بود روستائیان گن م و جو را پهن
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میکردن برای چرخی ن از دو اسب خوب یا دو گاو سالم استظاده میکردن این دستیاه طوری ساخته
ش ه بود مانن درشکه یك یا دو نظر در مح مخصوص مینشستن و کنترل اسب یا گاو را که در حال
چرخی ن بودن به عه ه داشتن  .خالصه از صاح ساعت  1مرتب این جرجر میچرخی و گن م و جو را از
کاه ج ا میکرد بع از م تی کار تعطی میش جرجر کنار خرمن قرار میگرفت .کاکا عثمان و دوستان با
یك وسیله چوبی که مانن بی ولی لاه آن مانن پارو برف میباش گن م یا جو را چن نظری از چن جهت به
باد میدادن تا گن م یا جو از کاه ج ا شود ،ب ین ترتیب خرمنکوب چنین عم میکرد و حاص زحمات
یکساله مرد روستایی بهدست میآم برای حرکت جرجر خرمنکوب اصوال از مردان یا بچههای 51ساله
یا 53ساله استظاده کرده که بتوان پشت جرجر نشسته و کنترل را در دست داشته باش  ،یک روز نزدیک
عصر بود کاکا عثمان و دوستان او میخواستن عصرانه بخورن من گظتم عمو عثمان اجازه میدهی من و
طاهر پشت جرجر بنشینیم تا شما کمی استراحت بکنی عمو عثمان گظت اشکال ن اره مواظب هم باشی .
من و طاهر نشستیم ،به طاهر گظتم شما کمر مرا را بییری من هم کنترل جرجر را دارم نیران نااش.
آرام آرام شروع به دور زدن کردیم چن ین دور زدیم نمیدانم چه ش من یك دفعه خواب رفتم و
بهطرف سمت راست جرجر داخ تیغههای جرجر ساوط کردم طاهر فریاد می زد بابا همایون افتاد من در
میان تیغههای جرجر افتاده بودم اسبهای جرجر بهیاری خ اون در یك لحظه متوقف میشون من
درست بهخاطر دارم و قسم میخورم داخ تیغهها چشم باز کردم دی م یك مرد با شال و کاله ساز در
مااب من ایستاده با دست به من اشاره میکن  ،یك لحظه بع کسی را ن ی م کاکا عثمان فریاد کشی با
دوستان خود مرا از وس تیغههای جرجر بیرون آوردن همانطوریکه گظتم ،جرجر مانن چرخ گوشت
عم میکن در هر کاری خواست خ اون نااش بر از شاخه ج ا نخواه ش در همین موقع کاکا
عثمان از من سوال کرد پسرم چه ش گظتم عموجان نمیدانم یك لحظه چشم باز کردم داخ تیغه های
جرجر بودم ولی دی م یك نظر با شال و کاله ساز کمی آنطرف ایستاده به من اشاره میکن یك دفعه کاکا
عثمان فریاد کشی گظت بهخ ا قسم خاتون سلما به من گظت مراقب این بچه باشم سی است ج ش
بهداد او رسی خ ایا ص هزار بار شکر ،بهخاطر دارم کاکا عثمان رو به قاله ایستاد و نشست گریه کنان
میگظت یا حضرت محم یا حضرت محم صلوات میفرستاد چن ین بار به سج ه رفت و خ ا را شکرگزار
بود آثار آن حادثه نیز در سمت راست ب ن من موجود است غروب آنروز فرا رسی همه چیز به خیر گذشت
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من به کاکا عثمان گظتم به مادرم نیوی ولی برای اینکه بع ها ناراحت نااش بهطور مظص با مادرم
صحات کرد و مادرم آرام گرفته بود .شب همان روز من و طاهر و کاکا عثمان در باغ خوابی یم کاکا عثمان
با چوب دستی خود کنار ما خوابی من و طاهر در تاریکی شب در داخ باغ به آسمان و ستارگان نیاه
میکردیم میگظتم ستاره ک ام یک از ما روشنتر است که آرام آرام به خواب رفتیم .
در پایان شهریور ماه هر سال کلیه محصوالت کشاورزی از قای غالت و باغ و بستان بهطور کلی
جمعآوری میشود کشاورزان عادت داشتن هر سال بع از برداشت محصول خود برای بهجا آوردن نذر و
نیاز داخ کوههای روستا ّنران منطاهای وجود داشت بهنام سرچشمه ،سرچشمه محوطه بزرگی را در بر
گرفته آب چشمه بهصورت یك دریاچه کوچك را بهوجود آورده بود درختان کهن سال اطراف چشمه را
گرفته روستائیان این درخت کهنسال را موجب خیر و برکت میدانستن و در آنجا اجتماع میکردن
ً
مخصوصا دختران جوان و پسران جوان به دعا و نیایش مشغول بودن اواخر مهرماه من و طاهر و کاکا
عثمان تمام محصول گن م جو و ذرت را بهطور کلی جمعآوری کرده در کیسههای بزر قرار دادیم در
ح ود  31کیسه آماده حرکت به اناار منزل عثمان بود چیزی قاب حم نمان .کاکا عثمان گظت از شما
دو پهلوان من بایستی تشکر بکنم مشغول ناهار بودیم گظت همایون پسرم فردا مادرت خاتون سلما و
خاتون فاطمه و خاتون زهرا مادر طاهر و چن نظر دییر از آشنایان میخواهن به زیارت سرچشمه برون
صاحانه نزد ما هستن شماها هر چه محصول در زمین مان ه جمعآوری کنی تا به روستا حم شود فا
ً
سر درختیها مانن گردو و سنج را بع ا در یك فرصت کوتاه خواهیم چی  .همهچیز جمعآوری ش فردای
همان روز همه وارد باغ ش ن صاحانه را با هم خوردیم مادرم و خاتون فاطمه نان تازه  ،کره و عس همراه
آورده بودن  ،سر سظره مادرم وس  ،من یك طرف و طاهر یك طرف نشسته بودیم کاکا عثمان به شوخی
گظت خاتون سلما ،خاتون فاطمه خار ن اری میخواهم از دست این دو پهلوان فرار کنم به کجا بروم
نمیدانم همه خن ی ن خاتون فاطمه گظت این دو پهلوان در این سن و سال بهترین کارگر برای شما
بودن  .بع از گظتههای کاکا عثمان ناگهان مادرم گظت همایون مهمان شما است کاکا عثمان از گظته
ً
مادرم تعجب کرد ولی مادرم سریع از موضوع گذشت خالصه کاکا عثمان گظت کار باغ ما تاریاا رو به
پایان است همیی آماده حرکت به طرف زیارتیاه سرچشمه باشیم بع از یك ساعت پیاده یا سواره به
سرچشمه رسی یم مادرم خاتون سلما و خاتون فاطمه و مادر طاهر و بستیان کنار چشمه زیر درخت
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کهنسال روی تختهسنگهای زیاا نشسته و راز نیاز خود را آغاز کردن اما در مورد بچههای کردستان ،کرد
بچهها از  1الی  6سالیی بزرگان موظف هستن به بچهها شنا ،تیران ازی ،اسب سواری و کشتی محلی
یاد ب هن من هم توس برادرم محم باقر و مادرم از برنامه بچههای کردستان اطالع داشتم از 1سالیی
تا سال  5333در طول این دو سال تمام بازی بچههای کردستانی از قای کشتی ،رقص کردی و یك شال
زیاایی را دور کمر خود میبستن که موقع کشتی از آن استظاده میش و من هم داشتم این فن را که از
ق یم توس بزرگان به ارث مان ه است بع از م تی خاتون فاطمه نزد من آم دی م خیلی ناراحت هستن .
گظتم عمه جان چه ش ه ولی مادرم سریع نیذاشت خاتون فاطمه با من صحات کن با هم رفتن بع از
م تی متوجه ش م برادر مادرم کاکا شیخ محم از راه رسی ه کمی استراحت کرده با مادرم در گوشهای
مشغول صحات ش ن من خود را به شیخ محم برادر مادرم رسان ه سالم کردم .کاکا شیخ محم مرا
بوسی گظت چطوری پهلوان من تشکر کردم بع از زیارت با هم وسای حرکت آماده کرده کاکا شیخ محم
گظت من جلوتر از شماها میروم بایستی خود را به روستای سمان برسانم به امی خ ا فردا یا پن فردا به
ّنران برمیگردم با مادرت صحات کردم خالصه مادرم و بایه خانمها با اسب و ما بچههای دییر پیاده
حرکت کردیم .کاکا عثمان جلوتر به کنار رودخانه رسی و مسیر حرکت را تعیین کرد گظت چون آب رودخانه
زیاد ش ه پشت سرهم در یك مسیر حرکت کنی چون حرکت آرام بود بع از  3ساعت همه به روستای ّنران
رسی یم بع از اینکه جابه جا ش یم مادرم به خاتون فاطمه گظت فردا منتظر شما هستم فراموش نکنی !
ً
فردای همان روز من و کاکا عثمان و طاهر مج دا به باغ برگشتیم برای آخرین بار هر چه محصول سر
درختی مانن گردو و سنج بود جمعآوری کردیم به روستای ّنران توس کاکا عثمان برده ش همیی از
باغ برگشتیم محصول باغ و دشت بهطور کلی خاتمه یافت .از کاکا عثمان خ افظی کردم و وارد منزل
ش م از خ یجه سوال کردم مادرم کجاست :گظت داداشی رفته منزل خاتون فاطمه در همین لحظه
مادرم وارد ش نزدیك نماز ظهر بود گظت کار شماها تمام ش گظتم همه چیز تمام ش آم یم در همان
موقع شیخ محم برادر مادرم از سمان رسی با مادرم احوالپرسی کرده و یك نامه به دست مادرم داد با من
هم احوالپرسی کرده به مادرم گظت با همایون صحات کنی سپن به طرف روستای سمان حرکت کرد بع
از چن لحظه من رفتم زیر درخت چنار بزرگی که مادرم با دست خود کاشته بود نشستم درست بهخاطر
دارم اوای آذر ماه سال 5333بود همچنان که نشسته بودم بر های خزان ش ه از باالی درخت چنار به
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روی صورت من میریخت به نظرم بر های خزان به من میگظتن روزگار سرنوشت دییری برای شما
ور میزن خود را آماده کنی .
در همین موقع مادرم خاتون سلما همراه خاتون فاطمه رسی ن مرا بوسی مادرم گظت خسته نااشه
مرد کوچولوی من و سوال کرد طاهر کجاست؟ گظتم منزل مادربزرگش مادرم داخ اتا ش ن و با یك
ورقه کاغذ برگشتن خاتون فاطمه گظت با همایون صحات کنی مادرم گظت پسرم پ رت آقای فتحعلی
توس ژان ارمری سنن ج نامه نوشته همایون را بیاوری شما هم نزدیك 51ساله ش ی تو بایستی به م رسه
بروی درس بخوانی من م رك شناسنامه (سج ) شما را ن ارم میترسم بیسواد بمانی من مسئولیت دارم
بایستی شما را تحوی پ رتان ب هم از طرفی برادرم شیخ محم فردا یا پن فردا خواه آم  .بایستی آماده
حرکت باشیم .مادرم گظت پسرم بروی با کاکا عثمان و بچهها خ احافظی کنی من با تمام بچهها ،ولی،
صاد  ،شکری و طاهر که خاطرات زیاایی باهم داشتیم خ احافظی کردم و بهطرف منزل کاکا عثمان
رفتم از قرار معلوم مادرم بهطور کام با کاکا عثمان صحات کرده بود وارد منزل کاکا عثمان ش م گظت
پسرم میدانم با مادرت به سنن ج میروی امکان دارد شما را ناینم ولی ب ان یك پسر دییرم را از دست
ً
میدهم خ ا شاه است همیشه به مادرت و دوستان و آشنایان گظتم همایون در این سن و سال واقعا به
من کمك بزرگی کرده و هرگز فراموش نخواهم کرد .خ اون نیه ار شما باش من امانتی را دست مادرت
دادم وقتی به سنن ج رسی ی من توس یکی از دوستان به کاکا حسین خیاط سظارش کردم یك دست
کت و شلوار و کظش آماده کرده تحوی شماها ب ه نیران نااشی .
من جلو رفتم دست ایشان را بوسی م گظت پسرم امی وارم در هر کجا هستی زن ه باشی امی وارم
بمانم بار دییر شما را باینم گظت این امانت ناقاب خرجی خود شما است با مادرت در میان بیذاری
هرطوری خواستی خرج کنی  .درست بهخاطر دارم گریهکنان از منزل کاکا عثمان بزرگوار بهطرف منزل
خودمان حرکت کردم .دقیاا روز  51آذر 5333بود بع از چن لحظه وارد منزل ش م و امانتی خود را به
مادرم دادم و آخرین شب را در ّنران گذران م  ،ن انستم چه وقت صاح ش هوا تاریك بود مادرم بی ار ش
من بهطرف مسج محله رفتم سرو صورت خود را شسته به منزل آم م در راه بودم دی م دو اسب جلو
منزل ما ایستاده است فهمی م شیخ محم برادر مادرم از روستای سمان آم ن تا حرکت کنیم مادرم تمام
وسای سظر را آماده کرده بود از طرفی خاتون فاطمه عزیز یك بسته وسای شال گردن و دستکش آورده
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بود من دست خاتون فاطمه را بوسی م .مادرم وسای را گرفت مشغول بار زدن بودن  .برای چن لحظه از
حیات منزل بیرون آم م .روبروی منزل سلسله کوههای زیاا وجود داشت تمام از درختان بلوط پوشی ه
ش ه بود ایستادم بهیاد روزهای کودکی و اتظاقات زن گی من در ّنران از آنها خ افظی کردم گوئی با من
سرصحات دارن باد مالیم پائیزی بر قامت زیاای آنها تحرك دییر میداد میگظت بی ار شوی بی ار شوی
آم م داخ حیاط مادرم آرام آرام آماده میش من و خاتون فاطمه زیر درخت چنار داخ حیاط نشستیم به
درخت چنار با آن قامت بلن و زیاا گظتم خ احافا فکر نمیکنم از این به بع تو را باینم چن لحظه دییر
ب ناال سرنوشتم خواهم رفت نمیدانم چه خواه ش و به کجا میروم .دی م خاتون فاطمه مانن ابر بهار
گریه میکن گظتم عمه جان بیش از این خودتان را ناراحت نکنی از حیاط بیرون آم یم تمام خانواده،
برادرم محم باقر ،خواهرم خ یجه که دوران کودکی خیلی برای من زحمت کشی و همیشه همراه او بودم
گریه میکرد و خواهرم هاجر ،عمو کاکا عثمان ،خاتون فاطمه عزیز و طاهر مهربان فرزن کاکا عثمان.
آماده حرکت ش یم من و مادرم روی یک اسب سوار ش یم من کنترل اسب را داشتم شیخ محم با یك
طناب مخصوصی اسب ما را به پشت اسب خود بست ماادا اتظاقی بیافت با خیال راحت حرکت کنیم.
حرکت من از روستای ّنران در آن هوای نیمه تاریك صاحیاهی صحنۀ زیاایی بود هرگز فراموش نخواهم
کرد .آم ن من به ّنران خیلی تلخ بود ولی برگشتنم شیرین و غم انییز .ما اری از روستای ّنران دور ش یم

مادرم به کاکا شیخ محم گظت برادر توقف کن .ما ایستادیم مادرم از کاکا عثمان خاتون فاطمه و بچهها
ً
مخصوصا طاهر تشکر کرد به کاکا عثمان گظت سرما شما را ناراحت میکن شما را بیش از این ناراحت
نمیکنیم برگردی خالصه با دست خ احافظی کردیم .ما در تاریکی صاحیاهان بع از چن لحظه ناپ ی
ش یم من در حال گریه برگشتم و پشت سرم کسی ن ی م گظتم خ احافا خ احافا ّنران عزیز من رفتم در
ح ود یك ساعت راه هوا کمکم روشن ش شیخ محم گظت طوری به سنن ج برسیم که در ساعت 3صاح
ً
من بایستی در ژان ارمری سنن ج خود را به استوار روغنی معرفی نمایم هوا کامال روشن ش نزدیك به
ساعت 8صاح بود وارد سنن ج ش یم مادرم از قرار معلوم خالهای داشت در سنن ج خیلی خانم بزرگوار و
محترمی بود ما جلو منزل ایشان پیاده ش یم کاکا شیخ محم اسبها را تحوی یکی از بچههای روستای
سمان داد گظت اگر بار داری حم کنی در هر صورت اسبها را برگردانی احتیاجی نیست .درست ساعت
 3صاح من و مادرم و شیخ محم جلو ژان ارمری سنن ج ایستادیم به نیهاان جلو درب ورودی گظتیم
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استوار روغنی را میخواهیم ایشان گظتن بله در جریان هستم بع از چن لحظه جناب آقای استوار روغنی
وارد ش ن ما را به داخ دفتر خود راهنمایی کرد با مادرم و کاکا شیخ محم احوالپرسی کرد و از من سوال
کرد به زبان کردی مسل هستی گظتم بله .پ رت در نامه برای من نوشته بود که همایون را م ت 51سال
است که ن ی م خالصه استوار به کاکا شیخ محم گظت ما در هر ماه دو سروین از مرکز به ژان ارمری
ساز داریم سروین اول را انجام دادیم سروین دوم ما درست اواخر آذرماه حرکت خواه کرد شما
کارهای خودتان را انجام ب هی با من مرتب در تماس باشی ترتیب حرکت شماها را خواهیم داد  .سروین
ما درست در روز  31یا  38آذر حرکت خواه کرد فراموش نکنی  .شیخ محم به مادرم گظت شما هر چه
زودتر با کاکا حسین خیاط در تماس باشی لااس و وسای همایون را آماده نمای بالفاصله با مادرم داخ
بازار ش یم سؤال کردیم کاکا حسین خیاط را پی ا کردیم مادرم جریان کاکا عثمان را گظت ایشان گظتن
خاتون سلما در جریان هستم بالفاصله ان ازه مرا گرفت پارچه کت شلواری نیز آماده بود گظتن روز  31یا
 36آذر آماده میشود نیران نااشی .
در طول این م ت شیخ محم بهعلت گرفتاری به روستای سمان بازگشتن به مادرم گظت یك روز
ً
مان ه به حرکت شما سریع خواهم آم اصال نیران نااشی ما این چن روز در خ مت خاله مادرم مهمان
بودیم .من مسیر را یاد گرفته بودم مرتب به اداره ژان ارمری سنن ج میرفتم از نیهاان جلو درب سوال
میکردم ،سرانجام روز  31آذر کار لااس و وسای از هر نظر کام توس کاکا حسین تحوی گرفتیم
ً
مج دا به اداره ژان ارمری سنن ج مراجعه کردیم و با خود استوار روغنی دی ار کردیم به کاکا شیخ محم
که قاال از روستای سمان مستایم به اداره آم ه بود گظت فردا سروین ما آماده است شماها صاح زود
ساعت 1صاح در اداره باشی بهطرف ساز حرکت کنی یك نامه هم دست کاکا شیخ محم داد گظت از
قول من به آقای استوار شاملو ب هی و مواظب خودتان باشی صاح ساعت  1فراموش نشود.
خالصه صاح روز  38آذر جلوی اداره ایستادیم بع از چن لحظه ماشین دوج  6چرخ آمریکایی از
پشت پارك ژان ارمری بیرون آم اقای رانن ه پیاده ش و به کاکا شیخ محم گظت کمك کنی چادر ماشین
را از چهار طرف محکم بان یم شما سرما نخوری به هر طریق بود چادر را بستیم چادر فرسوده بود از یك
طرف کشی ه از طرف دییر پاره میش هوا بینهایت سرد بود مادرم از خاله دو ع د پتوی کردی گرفته بود
و کاکا شیخ محم هم یك پالتو نم ی کردی همراه آورده بود بسیار جالب بود وقتی میپوشی او را دو
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برابر نشان میداد خیلی خن هدار بود .سرانجام بع از مرتب کردن چادر حرکت کردیم فاصله سنن ج تا
ً
ساز ح ودا 581کیلومتر میباش  .بهعلت سردی هوا شب را در پاسیاه ایرانشاه آن موقع خوابی یم اسم
فعلی این پاسیاه ایرانخواه است.
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برگشت به نزد پدر ،ظلمها ،مهربانیها و مدرسهها
صاح زود بهعلت سردی هوا درست در ساعت  55:31روز  5333/3/33ماشین جلو درب ادارۀ
ژان ارمری ساز توقف کرد .پیاده ش یم مادرم وسای را جمعآوری کرده از آقای رانن ه تشکر کردن من
ب ون اجازه وارد حیاط ژان ارمری ساز ش م سریع خود را بهداخ یك سالن مانن رسان م یکی از
درجهداران نمیدانم از آم ن من خار داشت یا نه با دست میز آخر را به من نشان داد من بالفاصله خود را
به میز رسان م جلو میز ایستادم سالم کردم پ رم مشغول نامه نوشتن بود به یکااره سربلن کرد مرا دی
گظت :همایون بابا آم ی من در حال گریه سرم را پایین ان اختم پ رم مرا بغ کرد و بوسی بهخاطر دارم با
دستمال سظی رنگ اشك چشمهایم را پاك کرد گظت گریه نکن پسرم هرچه بود تمام ش .
بع از یك ساعت پ رم با خاتون سلما صحات کرد و عازم منزل ش یم .در ساز خیابان وجود ن اشت
تمام مسیرها بهصورت کوچه بودن از جلو ژان ارمری تا منزل پ رم یك کوچه تنگ پر از گ و آب بود به هر
ً
صورت وارد ش یم .در اولین نیاه دو خانم دی م اولی ق بلن و سظی رو دومی نساتا کوتاه ق وسازه رو.
پ رم گظت خانم ق بلن عمه رخشن ه نام دارد عمه همسر یکی از ژان ارم های ترك ارومیه میباش در
کارهای منزل قمری خانم که همان خانم ق کوتاه هست نامادری شماست کمك میکن من از نیاه اول
قمری خانم ترسی م سریع به مادرم گظتم نامادری من این است گظت پسرم نترس خ ا بزر است پ رم
برادرانم و خواهرانم را به ترتیب معرفی کرد:
 -5سی غالمعلی  -3سی علی  -3سی عااس  -9فخری  -1رباب  -6جمشی  -1پرویز
 -8خودت همایون.
پ رم گظت جمشی  ،پرویز و همایون که شما باشی مادرتان بتول بود که مرحوم ش ن پرویز بهعلت
ً
مریضی فوت کردن فعال جمشی وخواهرت فخری در آذربایجان شهرستان خوی هستن معرفی اه
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خانواده توس پ رم خاتمه یافت شب جمعه دور هم نشسته بودیم .مادرم خاتون سلما گظت آقای فتحعلی
فرزن شما به امانت دست من بود بع از  3سال بهیاری خ اون سالم و قوی تحوی شما میدهم بایه را
خودتان میدانی  .پ رم از زحمات  3ساله مادرم و دایی کاکا شیخ محم برادر مادرم تشکر کردن مادرم
گظت چون م رك ن اشت نتوانستم به م رسه بظرستم ولی شما را قسم میدهم نیذاری بیسواد بمان بچه
باهوش و زیرکی است .آن شب تع ادی از همکاران پ رم درجهداران آذربایجانی به منزل ما آم ن مرا که
آخرین فرزن بتول خانوم بودم باینن چون بیشتر خانمها مادرم بتول را میشناختن در همین موقع مادرم
خاتون سلما گظت آقای فتحعلی ،همایون از ص ای خوبی برخوردار است پ رم با ص ای بلن مرا به
خانوادههای مهمان معرفی کرد و گظت :همایون آخرین فرزن مرحوم همسرم بتول خانم میباش .
بع از معرفی من یکی از خانواده درجهداران به نام فری ه همسر استوار خ ابن ه که از پ ر ترك و مادر
کرد بودن به زبان ترکی و کردی بهطور کام صحات میکرد مادرم خاتون سلما گظت همایون را به شما
میسپارم ترکی را سریع به او یاد ب هی  .فری ه خانم گظت همایون عزیزم من با مرحوم مادرت بتول آشنا و
دوست هم بودیم .نیران نااشی همه چیز را به شما یاد خواهم داد .در همین موقع کاکا شیخ محم گظت
ً
ً
فتحعلی خان بظرمایی مهمانان آرام باشن اوال برای روح رفتیان یك صلوات محم ی بظرستی دوما اجازه
ب هی همایون یك آواز کردی بخوان  .پ رم گظت همه گوش کنی کاکا شیخ محم گظت من آرام آرام به
شما یادآوری میکنم شما بخوانی من یك تکه آواز کردی یاد گرفته بودم خوان م خیلی مورد توجه مهمانان
ً
پ رم قرار گرفت خانوادهها خواستن دوبار من آواز را مج دا خوان م پ رم و کاکاشیخ محم  ،مادرم و فری ه
خانم بینهایت خوشحال ش ن پ رم گظت در میان بچههای من همایون دارای ص ای خوش بوده این
امتیاز خ ادادی است در این موقع همه نشسته بودن یك دفعه برادر کوچك من سی عااس در ح ود
 3ساله بود آم جلو روی زانو من نشست گظت داداش برای من آواز بخوانی  ،به زبان ترکی گظتن ،
بالفاصله فری ه خانم به زبان کردی به من گظتن من او را بوسی م .تمام خانمها به پ رم گظتن فتحعلی
خان نیاه کردی تصویب کردن این پسر برادر آنهاست تع ادی از خانمها به یاد مادرم گریه میکردن از
جمله فری ه خانم .کاکا شیخ محم گظتن برای شادی روح بتول خانم فاتحه بخوانی شب بسیار زیاایی
بود ،ب ین ترتیب سرنوشت من در مسیر ج ی ی قرار گرفت نمیدانستم چه خواه ش .
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فردای همان شب زیاا مادرم خاتون سلما و شیخ محم با پ رم صحات کردن  ،پ رم ما اری پول و
آنچه که ما ور بود به مادرم تحوی داد و خیلی تشکر کردن  .پ رم گظت خاتون سلما زحمات شما را
ً
نمیشود با یك دنیا جاران کرد پاداش آخرت را از خ اون برای شما خانم بزرگوار خواستارم مخصوصا از
کاکاشیخ محم خیلی تشکر کردن .
ساعت 3صاح بود مادرم و شیخ محم با من و پ رم خ احافظی کرده با یك اتوبوس کوچك  31نظره
بهطرف سنن ج حرکت کردن در آخرین دی ار مادرم گظت هرچه نامادری به شما گظت بیو چشم و ب ون
اجازه او کاری انجام ن هی  .اگر زن ه مان م برایت نامه مینویسم .برای آخرین بار مرا بغ کرد گظت
امی وارم در زن گی ج ی موفق باشی.
اتوبوس حرکت کرد کنار جاده ساز تپه کوچکی بود من روی تپه آنق ر ایستادم تا اتوبوس از پ ساز
به سنن ج گذشته و در میان پیچ های جاده از نظرم بهطور کلی دور ش  .مادرم خاتون سلما برای همیشه
از من ج ا ش من مان م میان یك دنیا غریای .نمیدانستم از کجا شروع کنم در عالم خودم گظتم ناای از
پ رم دور شوم نزدیك آم م جلو اداره ژان ارمری نیهاان که حسین آقا نام داشت آذربایجانی بودن به من
گظت بابا داخ دفتر منتظر شماست .رفتم داخ دفتر پ رم گظت همایون خاتون سلما و برادرش رفتن ؟
گظتم بله .پ رم و من بع از چن لحظه بهطرف منزل حرکت کردیم در بین راه کمی از پ رم فاصله گرفتم
پ رم گظت همایون راه بیا گظتم بابا کظش پای چپ مرا اذیت میکن پ رم آم جلو گظت به من تکیه داشته
باش کظش را از پای من در آورد همینکه انیشت پای چپ مرا دی با دست به پیشانی خود زد و گظت
ً
پسرم ب بخت ش نمیتوان کظش بپوش خالصه کمی انیشت پای مرا دست زد گظت فعال کظش را بپوش
تا فکری بکنم در مسیر راه فکر میکردم هنوز به زن گی ج ی عادت نکرده در نتیجه خود را یك آواره
سرگردان میدانستم.
همیشه از خ اون متعال میخواستم هیج بچهای بیمادر نااش در هر حالت تکیهگاه هر بچه
آغوش پر محات مادر است .به نظرم مادر تنها رفیای میباش که دروغ نمیگوی هر بچه از مر مادر
یتیم میمان نه از مر پ ر الاته در این مورد شرح کاملی در نوشتههای من خواه آم .
خالصه به اتظا پ رم وارد منزل ش یم .قمری خانم سوال کردن مهمانان رفتن پ رم گظت ساعت 8
حرکت کردن  .در این موقع بچهها دور من جمع ش ن در میان بچهها فا سی علی به من خیلی شااهت
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داشت پ رم مامان خانم را ص ا کرد آم و به من گظت از این به بع قمری خانم مادر شما هستن ب ون
اجازه ایشان حق ن اری جایی بروی .
بایستی از مامان خانم اجازه داشته باشی من بهیاد حرف خاتون سلما افتادم بالفاصله گظتم چشم.
زمستان  5333آغاز ش هوا بسیار سرد و یخان ان بود .در همساییی پ رم یك نظر روحانی کرد بهنام آقای
شیخ کاظم بچههای زیر  1سال را از نظر آمادگی درس میداد پ رم با ایشان صحات کردن گظت اگر اجازه
ب هی پسرم چن ی در خ مت مکتب شما باشن ایشان هم با من کردی صحات کرد لطف کردن ما را
پذیرفتن آمادگی کالس اول را از نظر آشنایی آغاز کردیم هر روز ساعت  8قا از آم ن بچهها من سر کالس
حاضر و خیلی عالقمن بودم .روزها پشت سرهم میگذشت من مرتب سر کالس آقای شیخ کاظم حاضر
میش م بع از چن م ت پ رم وضع درسی مرا از ایشان سوال میکن  .شیخ کاظم میگوی با اینکه زبان
فارسی و ترکی را نمیدان ولی از نظر من بسیار خوب است شما فا شبها م ت نیم ساعت با ایشان کار
بکنی خیلی پیشرفت خواه کرد .پ رم هر شب به م ت نیم ساعت با من کار درسی داشت شیخ کاظم از
ً
آغاز به پ رم گظته بود ماادا عصاانی باشی پسر شما در روستای کردستان بزر ش ه کامال یك کردبچه به
تمام معنی میباش  .آرام رفتار کنی حافظه درسی او خوب است در هر صورت مواظب خودتان باشی دییر
سظارش نمیکنم .پ رم هر روز کتاب الظاا را از من سوال میکرد جواب میدادم شک های کتاب را از من
میپرسی بیشتر به فارسی جواب میدادم گاهی به لهجه کردی جواب میدادم که پ رم دست روی شانهام
میگذاشت میگظت آفرین حاال اسم این شک را به فارسی بیو و میگظتم.
یك روز بع ازظهر بود فری ه خانم همسر استوار خ ابن ه که از دوستان نزدیك مرحوم مادرم بودن به
منزل ما آم به پ رم گظت اطالع داری استوار خ ابن ه به م ت 31روز به مثموریت اعزام ش ه است من
شبها تنها هستم بچهها کوچك هستن اگر اجازه ب هی در این م ت همایون نزد من باش از طرفی من
ً
تنها نااشم و ضمنا به او مرتب ترکی و فارسی را یاد میدهم از نظر درسی هم کمکش میکنم  .پ رم
ً
خوشحال ش گظت فری ه خانم واقعا محات بزرگی در حق من انجام میدهی خ ا از شما راضی باش .
پ رم گظت کتاب وسای خود را جمع کنی با فری ه خانم بروی  .من هم خیلی خوشحال ش م کتابها را
گرفتم با فری ه خانم رفتیم.
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در منزل فری ه خانم نشسته بودیم فری ه خانم گظت همایون جان من و مرحوم مادرت بتول خانم
مانن دو خواهر بودیم از این به بع به من خاله فری ه بیو گظتم چشم خاله فری ه از همان لحظه ایشان را
خاله فری ه خطاب میکردم مث معروف که میگوین :
گر خ اون ز حکمت بان د دری

ز رحمت گشای در دییری

از نظر درسی شب و روز خاله فری ه با من تالش میکرد.
یک روز اتظاقی پ رم در منزل بود من و خاله فری ه وارد ش یم در حال صحات بودیم من گظتم خاله
فری ه پ رم یك دفعه گظت پسرم از این به بع به خاله فری ه ،خاله جان بیو شنی ی؟ گظتم چشم خالصه
زمستان سال  5333به پایان خود میرسی من از تاریخ  5333/51/5در مکتب شیخ کاظم مشغول بودم
تا  5333/53/31در آخر سال از بچههای مکتب امتحان بهعم آوردن  .پ رم در خصوص من از شیخ
کاظم سوال کردن ایشان گظته بود با اینکه همایون م ت 3ماه مشغول بوده در نتیجه از بچههایی که
6ماه همکالسی بودن تا ان ازهای بهتر است پ رم در جواب ایشان گظته بود ه ف من آشنائی همایون با
کلمات فارسی و یك نوع آمادگی برای م رسه که در آین ه مشک ن اشته باش و با روحیه خوب ادامه
ب ه  .بهار سال  5331فرا رسی در تاریخ  5331/5/51ایام نوروز پ رم به درجه استواریکمی رسی ه بود
منزل ما رفت و آم دوستان و درجهداران ژان ارمری ادامه داشت من و بچهها مرتب عی ی میگرفتیم و
خوشحال بودیم .بع از کمی رفت و آم من در اداره ژان ارمری از نزدیك خ مت پ رم را شاه بودم تا
ان ازهای فهمی م از نظر کار اداری با سواد و با تجربه بود و مشغول آموزش درس فارسی و آییننامه نظامی
ً
به تع ادی از درجهداران مخصوصا کلیه ژان ارمهای ییان ژان ارمری ساز را بهعه ه داشت خ بسیار
زیاایی داشت بهطوریکه از خانوادهها و دوستان نزدیك او شنی م که م رك دوم دبیرستان معادل کالس
هشتم را داشتن .
سرانجام کمکم با بچههای مح آشنا ش م چون به زبان کردی صحات میکردم با من رفتار خوبی
داشتن  .یك روز یکی از بچهها گظت همایون میخواهیم گردو بازی بکنم آشنا هستی؟ چون ّنران این
بازی را مرتب انجام میدادم گظتم میتوانم بازی کنم .بالفاصله آم م به خاله فری ه گظتم اجازه میدهی
گردو بازی کنم گظت مواظب باش اشکالی ن ارد گظتم خاله جان گردو ن ارم درست بهخاطر دارم  1ع د
گردو از خاله فری ه گرفتم آماده بازی ش م.
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چون در گردو بازی وارد بودم در روستای ّنران در باغ کاکا عثمان مرتب مشغول گردو چینی و گردو
ً
بازی هم بودیم سرانجام شروع کردیم به بازی کردن بچهها به گردو خیلی اهمیت میدادن اصوال
بچههای شهر برخالف بچههای روستا با باغ و گردو کمتر سر و کار دارن از این جهت اگر گردوهای خود
را می باختن خیلی ناراحت میش ن چون یك ع د گردو برای آنها خیلی ارزش داشت در نتیجه هر وقت
در بازی موفق میش م ،بارم در آخر بازی گردوها را به دوستان پن میدادم از این جهت خیلی به من
عالقمن ش ه بودن به من میگظتن همایون چرا گردوهای ما را پن میدهی میگظتم ما باهم دوستیم
بایستی همه گردو داشته باشیم .یك روز با خاله فری ه در بازار بودم یکی از دوستان کوچك من با مادرش
در بازار بود مرا به مادرش نشان داد و گظت مامان این داداشی از دوستان من است هر وقت با او گردو
بازی میکنم در آخر گردوهای ما را پن میده خاله فری ه گظت همایون عزیزم شما این کار را کردی
ً
گظتم بله خاله جان من اگر بازی کنم گردوی بچهها را پن میدهم خاله جان گظت واقعا بچه بتول
هستی.

ً
سرانجام تعطیالت ایام عی خاتمه یافت من مج دا به مکتب شیخ کاظم رفته و به درس ادامه دادم

بهار سال 5331بهار بسیار خوبی بود کمکم به آخر بهار نزدیك ش یم در آخر خرداد ماه امتحان بچههای
مکتب شیخ کاظم شروع ش امتحان من هم تا ان ازهای خوب بود پ رم از شیخ کاظم سوال کرده بود
وضع من چیونه است ایشان گظته بودن همایون  11درص آماده م رسه میباش شیخ کاظم گظته بود
همایون در آستانه  51سالیی است آقای فتحعلی به هر طریای است او را به م رسه بیذاری  .نیذاری این
بچه در جامعه بیسواد بمان پ رم با ایشان گظته به دایه و مادر او خاتون سلما قول دادهام نیذارم این بچه
در جامعه بیسواد بمان و این کار را خواهم کرد .بهار تمام ش تابستان فرا رسی در تابستان خانوادههای
درجهداران ژان ارمری قرار گذاشته بودن بع ازظهر هر هظته منزل یکی از خانمها جمع شون بین
خودشان صحات کنن و خوش باشن گاهی هم یکی از خانمها از قرآن و دعا برای آنها صحات میکردن
هر کن سوال داشت جواب داده میش .
خالصه یکی از جمعهها نوبت نامادری من مامان خانم بود که خانمها در منزل ما جمع شون
بع ازظهر همه آم ن خاله فری ه هم آم ه بود .نامادری من مامان خانم آم جلو به من گظت این پول را
بییر برو جلو بازار دو کیلو انیور خوب بخر زود برگرد در همین موقع خاله فری ه متوجه ش به من گظت
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همایون جان انیور فروشان داخ می ان نیستن چون می ان تعطی است بیرون می ان توقف میکن
سریع برگردی .
جلو می ان رسی م یکی از انیور فروشها مامان خانم را میشناخت انیور خری م بالفاصله برگشتم
انیور را تحوی مامان خانم دادم انیورها بهعلت کوچکی پاکت یکی دو خوشه از انیورها کمی نرم ش ه
بود بع از چن لحظه مامان خانم مرا ص ا کرد گظت میر تو کور بودی این چیه خری ی ب ون اینکه کسی
متوجه بشود یك سیلی محکم به صورت من زد بهخ ا قسم به یاد دارم .آتش از صورت ،چشم و گوشم
ً
برخاست ،چنان ص ایی کرد که همه خانمها مخصوصا خاله فری ه متوجه ش ن من گیج ش م و به دیوار
ً
تکیه دادم به زمین افتادم از چشمم اشك جاری ش و سردرد ب ی گرفتم .بهطوریکه صورتم کامال سرخ
ش ه بود چون مامان خانم کوتاه ق بود ولی دستهای چا و سنیینی داشت با یك سیلی کار مرا ساخت
در این موقع خاله فری ه فهمی و خود را به من رسان و خانمهای دییر هم متوجه ش ن همیی گظتن
قمری خانم چه کار کردی دستت بشکن خودتان بچه داری چرا از خ ا نمیترسی تو یك مادری خانمها
گظتن ما نه انیور را میخوریم نه در چنین جلسهای شرکت میکنیم از این به بع هم منزل شما نخواهیم
آم  .شما حق ن اری در جلسههای ما شرکت کنی .با خ احافظی همیی منزل را ترك کردن چون بیشتر
خانمها مرحوم مادرم بتول را میشناختن  .سپن خاله فری ه جلو آم گظت چه ش گظتم خاله جان سرم و
صورت و گوشم درد میکن فری ه در حالی که گریه میکرد زیر لب میگظت بتول جان کجا هستی .دست
ایشان را گرفتم آرام آرام بهطرف منزل خاله فری ه روانه ش یم جلسه خانومها خاتمه یافت.
سرانجام وارد منزل خاله فری ه ش یم .بچههای خود را جابهجا کرد آسمان و زمین دور سرم
ً
میچرخی مخصوصا سر و گوشم عجیب درد میکرد .تاکنون چنین سیلی نخورده بودم و دچار چنین
بالیی نش ه بودم خالصه صورتی که جاییاه بوسههای مادرانه مادرم خاتون سلما بود ،اولین ضربه کاری
را امتحان کرد بهطوریکه وجود مرا تکان داد .خاله فری ه دی ناراحت هستم با دستمال و آب گرم سرو
صورت مرا پاك کرد .خاله فری ه متوجه خون داخ دهان من ش دقت کرد دی یکی از دن انهای سمت
راست دهان من خونریزی دارد بهخاطر دارم گظت کمی آب نمك درست میکنم همایون داخ دهان
خود را بشوری تا خونریزی قطع شود .فردا شما را با پ رت به دکتر به اری پادگان ساز باریم امکان دارد
دن ان شما شکسته باش  .به یاد دارم آن شب یکی از سخت ترین شبهای زن گی من بود غروب همان
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روز پ رم از اداره به منزل برمیگردد از ناود من سوال میکن برادر کوچکم سی عااس میگوی بابا،
مامان داداش همایون را زد داداشی با خاله فری ه رفتن  .پ رم شب به منزل خاله فری ه آم ه من بهعلت
سردرد ش ی خواب بودم پ رم سوال میکن خاله فری ه جریان را از اول برای پ رم تعریف میکن میگوی
آقا فتحعلی اگر شما با خانم درباره این موضوع بیو میو بکنی کار همایون دشوارتر میشود تااضا میکنم
قمری خانم را نصیحت کنی  .پ رم قاول میکن میگوی فردا همایون را آماده کنی بارم به اری پادگان
ساز ،کمی از شب گذشته بود خاله فری ه مرا از خواب بی ار کرد گظت کمی غذا بخوری دی م دن ان سمت
چپ من درد دارد به هر صورت ما اری غذا و چای خوردم خاله فری ه گظت اگر حالت خوب است
میخواهم با شما صحات کنم گظتم خاله جان نیران نااشی تا ان ازهای خوب هستم و آماده شنی ن
صحات شما هستم .خاله فری ه گظت تا جایی که من اطالع دارم پ رت و مادرت مرحوم بتول در شهر
مرزی مریوان کردستان بودن بهعلتهای که ما هم نمیدانیم فوت میکن شما سه برادر بودی جمشی ،
پرویز ،همایون  ،چن سال پیش پرویز بهطور ناگهانی چن تا زخم کوچك در سر او پی ا ش زنهای ق یمی
میگظتن کچلی گرفته است در آن زمان بنا به گظته خانمهای ق یمی بیماری کچلی وجود داشت
همساییان به قمری خانم توصیه میکنن یك روز در میان سر پرویز را با آب گرم شسته و ما اری کم
گوگرد روی زخم بمالی مواظب باشی گوگرد زیاد نااش در هر صورت مامان خانم اشتااه کرده و ما ار
زیادتری گوگرد میمال پرویز بیهوش میشود پ رت بالفاصله او را به به اری پادگان برد پرویز در بیمارستان
خون باال میآورد دکتر پادگان بع از معاینه کام میگوی بهعلت زیادی گوگرد مغز بچه متالشی ش ه و
پرویز بع از چن دقیاه فوت میکن قار او در قارستان ساز میباش .
برادرت جمشی و خواهرت فخری در آذربایجان شهرستان خوی هستن نزد عمو لطظعلی خان
ً
زن گی میکنن سرانجام خاله فری ه خالصهای از زن گی گذشته مرا گظت کامال درست بود صاح همان
روز با پ رم و خاله فری ه به به اری پادگان رفتم م تی بع دکتر آم مرا دی گظت ضربه کاری به صورت
ً
بچه خورده است جریان چه بوده؟ پ رم ناچارا یك جواب به دکتر داد دکتر گظت ما اری دارو برای دن ان
ایشان نوشتم یك قطره چکان برای گوش اگر موثر نش بایستی دن ان را بکشی  .بع از دریافت دارو به
طرف منزل حرکت کردیم در بین راه پ رم گظت چه ش او را نیاه کردم از ترس مامان خانم هیچ نیظتم
پ رم آرام آرام به خاله فری ه میگظت این زن با همایون نخواه ساخت پرویز را کشت اگر کوتاهی بکنیم
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مواظب نااشیم همایون را هم خواه کشت .خاله فری ه گظت فتحعلی خان بایستی شب و روز چشم از
همایون برن اری از به اری پادگان ساز آم یم پ رم گظت فری ه خانم همایون تا پایان ماموریت خ ابن ه
نزد شما باش خاله فری ه گظت همیشه میخواهم همایون را داشته باشم از فرزن ان خودم بیشتر او را
نیه اری میکنم به خصوص در چنین وضعی قرار گرفته پ رم گظت خ ا از شما راضی باش خالصه
مشغول خوردن داروها و استراحت بودم.
در هر صورت کمکم به آخرین ماه تابستان شهریور نزدیك میش یم اسمنویسیها برای م رسه
کمکم در حال شروع ش ن بود.
بع از چن روز و آخر شهریور ماه بود پ رم گظت لااس بپوش برویم م رسه شناسنامه مرا گرفت عازم
م رسه حکمت ش یم ،بهخاطر دارم وارد دفتر ش یم پ رم شناسنامه مرا به م یر دبستان آقای صادقی که
انسان با شخصیتی بود داد شناسنامه مرا نیاه کرد گظت آقای فتحعلی خودتان بهتر میدانی محص سال
اول ابت ایی بیشتر از 1سال ناای باش فرزن سرکار در آستانه 51سالیی است .پ رم گظت جناب م یر شما
دستور دهی چه کار بای انجام ب هم .پ رم از قرار معلوم جریان مرا برای م یر جناب صادقی تعریف میکن
آقای صادقی خیلی متثثر ش ه به پ رم میگوی فتحعلی خان همایون از امروز جزو شاگردان کالس اول من
است هر شناسنامهای دارای  1سال بهنام همایون باش من قاول دارم بنا به گظته شما ه ف ما این است
نیذاریم این بچه از تحصی محروم باش بروی به فکر شناسنامه ج ی باشی من منتظر هستم.
من سر کالس بودم که پ رم یك شناسنامه دییر بهنام سی احم شاملو متول  5333تهیه به جناب
م یر آقای صادقی تحوی میده من در حیاط م رسه با بچهها مشغول بودیم پ رم مرا دی گظت زود بیا
دفتر وارد دفتر ش م سالم کردم جناب صادقی دست روی شانه من گذاشت گظت پسرم همایون از این به
ً
بع شما در م رسه احم شاملو هستی ولی در منزل همایون سابق شنی ی چه گظتم ؟پ رم قاال به من
گظته بود آقای صادقی م یر هرچه گظت شما بیو بله قربان منم در جواب آقای م یر گظتم بله قربان
جناب م یر گظت آفرین پسر با انضااطم .هرکاری در م رسه داشتی بیا نزد من از هیچ چیزی هم ناراحت
نااشی بروی سرکالس.
سرانجام از تاریخ 5331/1/5من در م رسه احم بودم در منزل و نزد دوستان و آشنایان همایون ،
در نتیجه میتوان گظت یك نظر با دو شناسنامه تا م تی برای من مشک بزرگی بود یکی مرا احم ص ا
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میکرد یکی دییر همایون بالخره اسم احم برای همه عادت ش ه بود من در م رسه و م ارك احم بودم
و این هم بهطور ثابت جا گرفت ولی در منزل همایون بودم در همین فاصله با زحمات خاله فری ه سردرد و
گوش درد من خیلی بهتر ش خاله فری ه تا کالس چهار درس خوان ه بود به قرآن هم آشنایی داشت
شبها بیشتر با من کار میکرد امالء میگظت حساب به من یاد میداد روز به روز پیشرفت داشتم .خاله
فری ه میگظت هرچه بیشتر مشق بنویسی درس را بهتر یاد میگیری مرتب کتاب را رونویسی میکردم و
شمارش اع اد به من یاد میداد بایستی بیویم در چنین موقعیتی هستی و امی من بهیاری خ اون خاله
فری ه خانم بود همیشه میگظت اگر مادرت بتول نیست من هستم هیچ نیران نااش من دعاگو این خانم
بزرگوار هستم.

ً
نزدیك به دو ماه از شروع م رسه گذشته بود تاریاا تا ان ازهای همه چیز عادی ش ه بود .آقای معلم

ما گظته بود اگر کسی شما را ص ا میکن می گویی (من) و اگر حاضر غائب میکنی میگوی (حاضر) آقا
معلم گظت بچهها شنی ی همیی با ص ای بلن گظتیم بلی ،در میان بچهها من بهعلت ق و قامتم ،آخر
کالس نشسته بودم وقتی با ص ای بلن گظتم بله ص ای من کمی وضع کالس را برهم زد آقا معلم آم به
من گظت پسرم چون شما نسات به بچهها بزر هستی ص ای شما هم مث بچهها باش گظتم بله قربان
در همین موقع آقای م یر وارد کالس ش ن بع از چن لحظه کالس را نیاه کردن و به قسمت آخر
کالس رسی گظتن احم شاملو من بالفاصله گظتم «من» گظت بیا جلو تخته سیاه سریع رفتم جلو تخته
سیاه ایستادم آقای م یر چن الظاا و چن شک و چن ع د حساب از من سؤال کردن تا ان ازهای جواب
درست دادم.
آقای م یر گظتن میتوانی بنویسی (آب) گظتم بله کلمه آب را نوشتم ولی تا ان ازهای درشت نوشتم
آقا م یر گظت حاال کمی کوچکتر بنوین و من کوچکتر نوشتم گظتن احسنت خوب است چون با پ رم
بهطور کلی صحات کرده بود دست روی سرم کشی گظت پسرم سردرد و دن ان درد ن اری گظتم نه قربان
آقای م یر از آقا معلم تشکر کردن و گظتن هر وقت دی ی ایشان ناراحتی دارن سریع به دفتر برسانی آقا
معلم گظتن من معلم شما هستم سرکالس هر ناراحتی داشتی به من اطالع ب هی بهخاطر دارم معلم ما
ً
بسیار تمیز و لااسهای شیك میپوشی بسیار آدم با ادب ،اصال سر کالس عصاانی نمیش و کسی را
تنایه نمیکرد فارسی را خوب حرف میزد و لهجه کردی ن اشت بهطوریکه پ رم میگظت اه شیراز
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بودن  .خالصه چن روزی گذشت ماموریت آقای خ ابن ه خاتمه یافت و من به منزل بازگشتم خاله فری ه
ً
گظت نیران نااشی ما از دور مواظب هستیم با پ رت کامال صحات کردم ،سرانجام من با وسای به همراه
خاله فری ه وارد منزل ش یم خاله فری ه با نامادری من احوالپرسی کرده رفتن  ،بع ازظهر مامان خانم گظت
چراغ زناوری را به آقا غالم چراغ ساز دادم تعمیر کنه ،داخ بازارچه کنار رودخانه با ما آشنا و ترك مراغه
است چراغ را بییر و بیار .بالفاصله رفتم از مغازهدار پرسی م مغازه استاد غالم را پی ا کردم چراغ را دی م
ولی استاد غالم مغازه ناود از مغازه کناری سوال کردم گظت پسرم گرفتاری داشت تا چن دقیاه دییه بر
مییرده .متثسظانه نیم ساعت طول کشی ایشان آم ن نشانه دادم گظتم پسر قمری خانم هستم گظتن
بهخ ا گرفتاری داشتم پسرم باخشی بنشینی تا چن دقیاه دییه آماده میکنم گظتم زود باشی هوا تاریك
ً
میشود تا چراغ را آماده و آزمایش کن هوا کمی تاریك ش چراغ را گرفتم گظتم مادرم گظت خودم بع ا
حساب میکنم.
استاد غالم گظتن مهم نیست سریع بروی من ب و ب و آم م منزل ولی متثسظانه هوا کمی تاریك
ش ه بود خالصه وارد منزل ش م مامان خانم گظت کجا بودی چرا دیر کردی تا خواستم جریان را توضیح
ب هم اجازه ن اد چراغ را داداش غالمعلی در جای مخصوص گذاشت و روشن کرد بع از چن لحظه با
حالت عصای به من گظت این م ت دیر کردی ک ام گورستان بودی دناال بازی؟ گظتم من داخ مغازه آقا
غالم بودم ایشان گرفتاری داشتن ناودن همسایه استاد غالم به من گظت باور ن اری بروی بپرسی بهخ ا
من ماصر نیستم در ه ر صورت برادرم را ص ا کرد یك کمربن ق یمی چرمی را به او داد گظت محکم بزن
اگر نزنی خودم میزنم و ب جور میزنم برادرم کمربن را گرفت اشاره کردم گظتم بزن دی م برادرم نمیزن
فهمی م به هرطریای بود اشاره کردم بزن با نیاه به او فهمی گظتم سرو صورت مرا مواظب باش.
مامان خانوم فهمی کمربن را از دست برادرم گرفت ،گظت هر وقت تو را برای انجام کاری فرستادم
زود برمیگردی کاری میکنم دییر فراموش نکنی  .بهخاطر دارم مامان خانم بین حرفها کمربن را دور
سر خود میچرخانی بر روی سر وصورت من وارد میساخت تنها کاری که میتوانستم انجام ب هم با دو
دست جلو ضربات کمربن را گرفته و مواظب سر و صورت خود باشم در اثر ضربات وارده ناخن انیشت
بزر دستم شکست درد ش ی ی تحم میکردم ولی سر و ص ا نمیکردم .در این موقع برادر کوچك من
سی عااس در حال گریه سر و ص ا راه ان اخت تا اینکه یکی از خانمهای همسایه بیرون آم مرا از دست
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این خانم جالد نجات داد .تمام وجود من میسوخت خودم را بیرون رسان م و کنار دیوار نشستم آرام آرام
گریه میکردم .خانم همسایه جلو آم ن سوال کرد گظتم به خاله فری ه اطالع ب هی  .میو ایشان از
دوستان نزدیك خاله فری ه است من نمیشناختم .درست بهخاطر دارم این خانم مانن یك دختر جوان
خود را جمع کرد مانن یك دون ه بهطرف منزل خاله فری ه می دوی وارد منزل خاله فری ه ش خوشاختانه
استوار خ ابن ه نیز منزل بودن خانم جریان را به خاله فری ه گظته مامان خانم این پسرکرده را خیلی زده
بیرون از منزل کنار دیوار نشسته است خاله فری ه از آقای خ ابن ه اجازه گرفته سریع دو نظری بهطرف من
آم ن ناخن دستم سیاه ش ه بود درد ش ی ی داشت ،به خاله فری ه نشان داده گظتم دستم خیلی درد دارد
چیکار کنیم بهطرف منزل خاله فری ه راه افتادیم خاله بین راه به من گظتن این خانم ،خانم یزدانی هستن
مرحوم مادرت بتول را دی ه و میشناس  .بع از چن لحظه وارد ش یم سالم کردیم آقای خ ابن ه مانن
فرزن خودشان با من برخورد کرد.
گظت پسرم خ ا بزر است این روزها خواه گذشت خ ا بهداد این خانم و گناهان او خواه رسی .
پ رم برای بازدی چن پاسیاه ژان ارمری به اطراف ساز رفته بودن آم ن استوار خ ابن ه به خاله فری ه
میگوی در یك جلسه یکی از خانمها با مامان خانم صحات کن و این کینه و نظرت را از قلب این خانم
ً
بیرون کنی اگر نش خودم شخصا با استوار صحات میکنم.
پ رم برای دی ن استوار خ ابن ه به منزل آنها آم منم آنجا بودم خاله فری ه بع از کمی صحات
احوالپرسی یك دفعه پ رم متوجه دستم ش گظت چه ش ه من چیزی نیظتم بالفاصله خاله فری ه جریان را
برای پ رم تعریف کرد و گظت قالب کمربن ناخن دست همایون را بری ه و ناخن سیاه ش ه است یا بای
کشی ه شود یا به م ت زمان خودش بهاود یاب آقای خ ابن ه به پ رم گظت هردو همکار هستیم در غربت
انجام وظیظه میکنیم منزل من و شما ن ارد ولی دارم عر

میکنم اگر مواظب این بچه نااشی مانن

پرویز بهدلی های مختلف از بین خواه رفت فتحعلی خان من گظتم فردا جای حرف نااش  ،پ رم گظت
ً
خ ابن ه واقعا درست گظتی فرزن م پرویز به قت رسی ولی بهیاری خ اون نخواهم گذاشت همایون از بین
برود این بچه م ت 51سال آواره و سرگردان بوده بایستی فکر اساسی بکنم .خاله فری ه گظت شما هستی
خ ابن ه هست در حضور شما اگر اجازه ب هی ما چن نظر از زنها با این خانم صحات کنیم معلوم کنیم
قص قمری خانم چیست.
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ً
خالصه همان شب با پ رم به منزل برگشتم برادران دور مرا گرفتن مخصوصا سی عااس که خیلی
دوست داشتنی بود آم جلو گظت آقاجان دست داداش همایون زخم ش دی ی؟ پ رم سرصحات را با
مامان خانم باز کرد گظت شما مادر هستی بچه داری خ ا را در نظر بیار از خ ا ترس داشته باش خانم اگر
فکربکنی در اص من ماصر هستم نه این بچه کمی بزرگواری داشته باشی من در طول صحات پ رم به
مامان خانم نیاه میکردم کوچکترین توجهی به صحات پ رم ن اشت موقع خواب رسی همه جابهجا
ش ن به پ رم گظت همایون بلن ق است زیر کرسی نخواب شب منا آتش را برمی گردان پ رم گظت ق
بلن کوتاه ن ارد بچهها به پ رم میگظتن آقاجان من هم گظتم آقاجان من کنار می خوابم برادرم سی
عااس گظت آقاجان من نزد داداش همایون می خوابم پ رم حریف این خانم نش دو ع د پتو پشمی زرد
رنگ که مخصوص مثموریت پ رم بود را یکی زیر پهن کرد و یکی رو کشی م سی عااس دست بردار ناود
پ رم دستی روی سر عااس کشی آرام گظت پسرم شما کوچك هستی سرما می خوری این برادرت از روز
اول به ب بختی عادت دارد تو در جای خودت راحت بخواب همانطوریکه گظتم خاله فری ه از پ رم و
استوار خ ابن ه اجازه گرفت در جلسه خانمها جریان من و مامان را مطرح کن خوشاختانه جلسه منزل
خاله فری ه بود خاله فری ه برخالف جلسههای پیش از چن خانم باسواد از جمله خانم یزدانی که
همسرشان کردی سازی بودن از طرفی ایشان بازاری بودن با کلیه درجهداران ژان ارمری و خانوادههای
آنها با تع ادی از خانوادهها رفت و آم داشتن در جمع  1نظر از خانمها در جلسه حاضر می شون خاله
فری ه به خانم یزدانی که خانم باسواد و قرآن خوانی بودن جریان را تعریف کرد میگوی با مامان خانم
هرطوری دوست داری درباره همایون صحات کنی ما در اختیار شما هستیم همه خانمها با مامان خانم
ً
در جلسه نشسته خانم یزدانی به او میگوی اوال خوش آم ی من از طرف دوستان که همه مادر هستیم و
بچههای کوچك و بزر داریم خواستم با هم راجعبه گرفتاری شما و فرزن تازه وارد شما همایون صحات
بکنم جریان درگیری شما با این پسر چیست؟
خانم یزدانی میگوی ما این چن سال چیزی از شما ن ی یم شما خانم مهربان بچه دوست در غیاب
ً
آقا فتحعلی بهخوبی زن گی خودت و بچهها را جمع جور میکنی من اصال باور نمیکنم شما چنین خانمی
تن و عصاانی باشی من مانن یك خواهر میخواهم از زبان خودتان بشنوم جریان چیست این خانمهایی
که اینجا نشسته ان جز خواهران خودمان هستن  .آنچه که به نظر شما میرس بظرمائی ص در ص من و
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خواهران این گرفتاری را با امی خ ا ح خواهیم کرد ،هرچه درد و دل داری بیو من و خانمها گوش
میکنیم .بع از صحاتهای خانم یزدانی مامان خانم گظت صحات کردی من گوش کردم حال من
ً
صحات میکنم شماها گوش کنی امی وارم از صحاتهای من ناراحت نشوی خانم یزدانی میگوی اصال
هیچ کن ناراحت نخواه ش چرا هر گرفتاری یك راهحلی دارد ما دناال راه ح هستیم بظرمایی  ،مامان
خانم مییوی در طول صحات من کسی از من سوال نکن که صحاتها را فراموش میکنم در آخر هر
کن سوال داشت جواب خواهم داد.
مامان خانم بع از چن لحظه گظت خانمها همانطوریکه اطالع داری  ،من همسر اول استوار
فتحعلی هستم56 ،سال پیش فتحعلی برای مثموریت بهطرف شهر ماکو و شهر پل شت آذربایجان اعزام
ش من و دخترم فخری و پسرم غالمعلی در شهر مرن منزل پ رشوهرم تیمسار حایبالله خان بودیم الاته
دخترم 1ساله و پسرم 1ساله بودن م تی بود از فتحعلی خاری ن اشتم یك دفعه اطالع پی ا کردیم
فتحعلی با خانمی بهنام بتول که مادر همایون باش ازدواج کردن ب ون اینکه من و خانواده پ ری او اطالع
داشته باش  .از طرفی همه میدانی من اه شهر سیاه چشمه آذربایجان غربی هستم بهعلتهای
مختلف با دو بچه نمیتوانستم نزد پ ر و مادرم برگردم در نتیجه ناچار ش م منزل پ ر شوهرم بمانم مانن
یك کارگر در منزل  ،بچهها را نیه اری بکنم و تمام کار منزل و حتی پختن غذا را نیز بهعه ه گرفتم ای
خانمهایی که اینجا نشستی من درشاانه روز یك ساعت خواب ن اشتم روزگار آنچنان برای من سخت
میگذشت چن ین بار میخواستم خودکشی بکنم ولی بهخاطر دو طظ کوچك خود گذشتم .چن سال
گذشت از فتحعلی اطالعی ن اشتم بهخاطر دو بچه در کنار آشپزخانه اتا کوچکی مانن زن ان زن گی
میکردم مامان خانم گظته بود شما خانم محترم که در این مجلن نشستهای قضاوت بکنی با اینکه
خانواده فتحعلی جزء خانوادههای سرشناس مرن بودن اما کسی باور نمیکرد که من بخت برگشته
عروس این خانواده باشم .روزگار من بهسختی میگذشت تا اینکه یك روز متوجه ش م نامهای بهدست
پ رشوهرم تیمسار حایبالله خان شاملو رسی ه به من گظت فتحعلی تا چن ی دییر خواه آم از قرار معلوم
همسرش بتول خانم موقع زایمان فوت کرده بایستی فتحعلی بیای تا ب انیم جریان از چه قرار است روزها و
شبها پشت سرهم میگذشت .این عمر من بود به خاکستر تا ی میش  .سرانجام بع از چن سال
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سروکله فتحعلی پی ا ش گویا عزادار به نظر میرسی سرانجام به حضور تیمسار حایبالله خان پ ر شوهرم
رسی معلوم ش بتول خانم همسر دوم فتحعلی سر زایمان بهعلت خونریزی ش ی فوت نموده است.
من و مادر شوهرم بیوك خانم (خانم بزر ) نشسته بودیم تیمسار حایبالله خان سؤال کرد فتحعلی
بیو کجا هستی وضع زن گی خودت و بچهها در چه حال است فتحعلی گظت بع از حادثه از مریوان شهر
مرزی منتا ش م به شهر کوچك دیوان ره مرحوم بتول هم در آنجا دفن گردی  .تیمسار سؤال میکن
بچههای آن مرحوم چه ش ن چکار کردی فتحعلی در حضور تیمسار گظت :پرویز و جمشی نزد خانواده
همکاران آذربایجانی هستن  .سپن گظت همایون کجاست؟ بچه آخری در کنار کتری خوابی ه بود بهعلت
ً
رفت و آم زیاد کتری آب جوش از باالی چراغ افتاد قسمتی از ب ن همایون مخصوصا قسمت پای چپ
بهطور کام سوخت فتحعلی در این موقع گریه کنان روی صن لی نشسته بود تیمسار در این وضع خیلی
ناراحت ش به فتحعلی گظت آنق ر پول خرج کردم که شما به م رسه نظامی افسری استخ ام شوی ولی
سر از درجهداری در آوردی این وضع زن گی تو هیچ سروسامانی ن ارد ،بیوك خانم گظت تیمسار در این
ً
ً
موقع عصاانی نااشی لطظا راهنمائی بظرمایی تیمسار گظت خانم کاری نمان ه تا من راهنمائی کنم مج دا
تیمسار گظتن باألخره همایون چه ش فتحعلی گظت همانطوریکه گظتم از چن قسمت ب ن به ش ت
سوخت ،سریع او را به به اری بردم بع از م اوای اولیه به یکی از آشنایان همکار که اه روستای ّنران
ً
ً
سنن ج بود بهنام کاکا محم و خاتون سلما که زن و شوهر بودن موقتا تحوی دادم تا بع ا بتوانم فکری در
این مورد بکنم یك دفعه تیمسار ناراحت ش گظت دیوانه چه کار کردی این ش زن گی! بچهای که تمام
ً
اعضای ب ن او سوخته تحوی دو نظر روستایی ب بختتر از خودت دادی فعال روستاهای ما نه دارو دارن
نه حکیم چطور به خودت این اجازه را دادی یك طظ سوخته بی مادر را تحوی آنها ب هی دییر با شما
کاری ن ارم تیمسار داخ اتا خود رفت و اجازه ورود ن اد.

ً
فردای همان روز بیوك خانم ما اری پول به من داد اتظاقا هوا خوب بود ما وسای را جمع کردیم به

هر ترتیب بود صاح اول وقت حرکت کردیم ساعت55شب وارد پاسیاه دیوان ره ش یم بع از م تی فری ه
خانم که اینجا نشستهان در جریان کام هستن شب در منزل ایشان بودیم صاح زود به اتظا
خانوادههای درجهداران که مرا میشناختن  ،از جمله فری ه منزل را آماده کردیم .پرویز و جمشی نزد
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فری ه خانم بودن  .خالصه م ت یکسال در پاسیاه دیوان ره بودیم بع از یکسال فتحعلی به اداره
ژان ارمری ساز منتا ش .
بع از م تی فری ه خانم هم به ساز آم ن استوار خ ابن ه نیز بهخاطر اینکه فتحعلی به ساز منتا ش
ایشان هم انتاالی گرفتن  .در ساز بودیم که چن زخم کچلی عمیق در سر پرویز پی ا ش بالفاصله به به اری
پاسیاه ساز بردیم دکتر گظت زخمهای سر این بچه چرکی ش ه بایستی مرتب م اوا شود سرانجام سر پرویز را
ً
اصالح کردیم تا زخمها کامال مشخص گردد .دکتر گظت یك قوطی روغن مخصوص درست کردم گظت هر
روز سر بچه را بشوری بع از خشك کردن روغن را آرام به مح زخمها بمالی بع از یك هظته بیاوری نتیجه را
ً
بااینم .دکتر مج دا پرویز را دی گظت مرتب ادامه ب هی یك هظته گذشت زخمها کمکم خشك شون  .روزی
یکی از زنان ق یمی را که همسایه ما بود مرا دی سوال کردم چه کار بکنم این زخمها زودتر خشك شود
میترسم بچههای دییر هم آلوده شون  .میگوین کچلی واگیری دارد خالصه به من گظت :بع از
شستشوی سر بچه ما ار گوگرد را با روغن مخلوط کنی آرام روی زخمها بمالی من این کار را انجام دادم.
ً
پرویر نزدیك غروب آم منزل گظت میخواهم بخوابم .گظتم زود است بع ا بخواب .رفت گوشه اتا آرام
ً
خوابی  .شب فتحعلی آم گظت پرویز در چه حال است؟ گظتم خوابی ه فتحعلی او را دی چیزی نیظت .بع ا
فهمی یم پرویز در بیهوشی کام بوده است .صاح زود او را بی ار کردیم پرویز نیمه جان بود .فتحعلی از اداره
رسی او را بغ کرد  .پرویز یکی دوبار آقاجان آقاجان گظت در نتیجه سریع او را به به اری پادگان رسان  .دکتر
بع از معاینه گظت بچه را چکار کردی ؟ پرویز یکی دوبار عطسه کرد یک فعه خون باال آورد  .دکتر گظت بو از
کجاست؟ زخمها را که نیاه کرد گظت چه کسی گوگرد روی زخمها مالی ه؟ این دستور را چه کسی داده؟
آقای فتحعلی به پ رم میگوی گوگرد مغز بچه را متالشی کرده .در همین موقع دکتر در حال معاینه بود که
پرویز بع از چن حرکت فوت کرد .دکتر گظت فوت بچه را بنویسی به علت پاشی ن گوگرد روی زخم اتظا
افتاد .سرانجام پرویز را در قارستان ساز که باالی یك تپه قرار دارد دفن کردیم در همین موقع خانمهای
حاضر در جلسه آواز ماتم را میخوان ن در حال گریه میگظتن بتول کجا هستی؟ یك پسرت فوت کرد یکی
هم در روستا و بیابان کردستان آواره ش ه است .رحمت خ ا بر شما باد!
خاله فری ه که خود در مجلن بود میگظت مجلن بسیار زیاا و عرفانی بود .سرانجام بع از
صحاتهای مامان خانم ،خانمها که در جلسه حضور داشتن میگوین مامان خانم حاال ما میخواهیم
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راجع به همایون با شما صحات بکنیم .شما صحاتهای خودتان را گظتی  .چه کاری بایستی انجام ب هیم
تکلیف همایون با شما روشن شود.
مامان خانم با ص ای بلن گظت :شما خانمها برای آخرین بار گوش کنی مادر همایون که بتول
همسر دوم شوهر من باش  53سال عمر من را به باد فنا داده و در ب ترین شرای زن گی خود را گذران هام
تا زن ه هستم انتاام گذشته را از فتحعلی و فرزن ان بتول خواهم گرفت در این موقع خانم یزدانی و خانم
فری ه میگوین مامان خانم شما و همسر شما فتحعلی خان ماصر هستی  .بچههای بتول ب بخت چه
گناهی دارن  .یکی از خانمهای آن جلسه که هرگز اسم ایشان برده نش از جا برخاست میگوی من در این
جلسه در دادگاههای ایران هر کجا باش شهادت میدهم مامان خانم قات فرزن بتول به نام پرویز
میباش  .نازن دنیا باشم اگر این کار را به پایان نرسانم .بع از این جریان خانم یزدانی و فری ه خانم از پ رم
دعوت کرده و درخواست کردن که خواهرم فخری که دختر خیلی مهربان و باهوش بوده از شهرستان
خوی برگردد .اگر نش به خاتون سلما در سنن ج بنویسن بیای و همایون را برابر قانون همراه خود بارد.
بهتر از این است که بچه از بین برود .بع از چن لحظه پ رم وارد میشود .اول از خانمهایی که در جلسه
زحمت کشی ه ان سپاسیزاری میکن  .میگوی شما عزیزان من هستی که هر ک ام از شماها برای من
قاب احترام و جاییاه مخصوص داری  .خانم یزدانی جریان را برای پ رم تعریف میکن  .پ رم بع از گظتیو
با خانم یزدانی و فری ه خانم اظهار میدارد بهترین راه این است هر چه زودتر فخری را از خوی برگردانم.
این کار درست است .ولی همایون به ّنران بر نمیگردد.امروز تلیراف میزنم تا دخترم فخری همراه
داداشش جمشی حرکت کنن  .پ رم در آن جلسه میگوی با آم ن دخترم فخری وضع بهتر خواه ش .
ً
چرا که فخری امور کارهای زن گی را به عه ه میگیرد .از طرفی کامال مواظب همایون هم هست .من از
این بابت اگر مثموریت دور و طوالنی داشته باشم نیران نخواهم بود .خانمها این پیشنهاد شما بزرگواران
بسیار بهجا بود .در این فاصله صحات پ رم  9ع د سییار پشت سرهم میکش  .خانم یزدانی میگوی
فتحعلی خان بینهایت سییار میکشی  .تمام انیشتهای دست شما زرد رنگ ش ه در نتیجه مواظب
خودتان باشی  .پ رم میگوی خ ا شاه است اتظاقاتی که به خاطر همایون رخ میده تمام وجودم را
ً
دگرگون ساخته است .از کشی ن سییار نمیتوانم خودداری کنم .تا باینم بع ا چه خواه ش  .آقای
خ ابن ه اطالع داری برای بازسازی پرون ههای پاسیاه ژان ارمری بانه به م ت یکسال به آنجا منتا
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ش م .بایستی پرون ههای بچهها را از م رسه بییرم تا جاده بانه بسته نش ه با ماشین اداره حرکت کنم.
ً
وگرنه ناچارم با کاروان اسب داران به بانه حرکت کنیم .خالصه همه چیز فعال خاتمه یافت در اواخر آذرماه
سال  5331به طور کام به طرف بانه حرکت کردیم .موقع رفتن فری ه خانم یك نامه به من داد گظت بانه
رسی ی این نامه را به خانم عزیزی همسر ژان ارم حی ری میدهی  .عزیز خانم مامان بتول را میشناس و
من در نامه به طور کام نوشتهام که چه کاری بای انجام ب ه  .ولی همایون جان گوش کنی پسرم ما تا
ان ازهای با مامان خانم در جلسه صحات کردیم و حتی قسم دادیم با شما سازش اخالقی داشته باش  .هر
چه مامان خانم گظت شما بیویی چشم .هر کاری را گظت اگر توانستی انجام ب هی  .اگر نتوانستی بیو
مامان نمیتوانم .در هر صورت خواهرت فخری خواه آم  .نیران نااش .من نامهای برای فخری خانم
ً
خواهرت نوشتم .برو به امی خ ا ناراحت نااش .شب درسهای خود را کامال بنویسی و بخوانی  .برو
خ احافا شما باش  .خالصه فاصله ساز تا بانه  61کیلومتر میباش  .به یاد دارم آن روز هوا کمی ابری
بود .در تاریخ  5331/3/33آذرماه بع از دو ساعت وارد شهر کوچك مرزی بانه ش یم .کنار اداره
ژان ارمری یك ساختمان سه اتاقه وجود داشت .ما ساکن ش یم .بع از چن لحظه چن نظر از خانمهای
ژان ارمها که دوستان ق یمی مامان خانم بودن آم ن و وسای را جابهجا کردن ما به طور کام مستار
ش یم .بع از دو روز پ رم پرون ه من و برادرم سی علی را جهت اسمنویسی به م رسه نوبنیاد بانه تحوی و
همان روز سر کالس نشستیم .معلم ما آقایی به نام محم ویسی بودن  .فرد بسیار باشخصیت و بزرگوار
مرحله اول از من سوال کرد پسرم در ساز تا کجا پیش رفتی  .گظتم تا آغاز صظحه اردک .درس اردک را با
ً
چن جوجههای کوچک نشان میداد .یکدفعه گظتن پسر بایستی از اول مج دا دوره کنیم .بع از چن
روز درس ما هم با شاگردان کالس یکی ش  .م تی گذشت .یک روز خانمی به منزل ما آم ن و با مامان
خانم کار داشت .در این فاصله مامان خانم او را خانم عزیزی خطاب کرد .من فهمی م خانم عزیزی
ایشان هستن  .رفتم جلو سالم کردم .گظتم من همایون پسر مرحوم بتول خانم هستم .خانم خ ابن ه
نامهای دادن به شما برسانم .نامه را گرفت چون سواد داشت تا ان ازهای نامه را خوان  .به من گظت
ً
همایون جان فعال من کار دارم .بع ازظهر فردا با هم به منزل ما میرویم آنجا به طور کام صحات
میکنیم.
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زمستان سال  5331در بانه بسیار جالب بود با خانواده درجهداران و ژان ارمها رفت و آم داشتیم.
زمستان کمکم به پایان خود نزدیک میش  .کالس درس ما مرتب ادامه داشت .من شب و روز درس
میخوان م و می نوشتم .به درس و م رسه بینهایت عالقمن بودم .اواخر اسظن فرا رسی  .امتحانات ما
شروع ش  .نتیجه ثلث اول و دوم عالی و قاول ش یم .پ رم از کتاب فارسی و ریاضی هر چه سوال
میکرد من جوابیو بودم .پ رم خوشحال ش به من گظت بارک الله بچه کرد من تو همیشه موفق خواهی
بود .این را ب ان.
عی سال  5335فرا رسی  .اوای اردیاهشت ماه بود  .پ رم گظت عمو لطظعلی تلیراف زده خواهرت
فخری همراه جمشی و زن عمو از خوی حرکت کردن خالصه بع از سه روز خواهرم و زن عموم و
جمشی وارد بانه ش ن  .برای اولین بار برادرم جمشی جلو آم گظت همایون آم ی؟ گظتم بله داداش .
ً
مج دا گظت م رسه شما را قاول کردن یا نه؟ گظتم آقاجان به هر طریای بود با شناسنامه ج ی مرا
اسمنویسی کرد .خالصه بع از امتحانات ثلث اول و دوم من و برادرم سی علی با نمرات خوب قاول
ش یم .چن روزی گذشت پ رم با آقای ویسی در خیابان دی ار میکنن  .و از ایشان تشکر کرده به منزل ما
دعوت به عم میآورد .جناب ویسی هم از پ رم تشکر کرده به پ رم میگوی آقای شاملو سعی کنی
بچهها را وس سال از این شهر به آن شهر حرکت ن هی از نظر درسی یک بام و دوهوا می شون پ رم
ً
اظهار میدارد جناب ویسی خ ا شاه است هرگز نخواستم چنین باش فرمایش جنابعالی کامال درست
ً
ً
است ولی من نظامی هستم فعال وضع ژان ارمری سازماندهی میخواه تا بع ا سروسامان پی ا کن .
پ رم میگوی من چن ین سال است در کردستان خ مت کردم به امی خ ا در ص د انتاال به آذربایجان
هستم .دییر بچهها را به هیچ عنوان از شهر و دیار خود تکان نخواهم داد .پ رم با آقای ویسی خ احافظی
ً ً
کرده از هم ج ا میشون و پ رم از ایشان تشکر میکن  .ضمنا قاال عر کردم پ رم به قص اسمنویسی
در م رسه نظامی ارتش در دانشک ه افسری به تهران میآی ولی به علت عارضه چشمی از معاینه پزشکی
ً
مورد قاول قرار نمی گیرد ناچارا در آموزشیاه درجهداری تازه تثسین دوره پهلوی اول استخ ام میگردد.
ً
در این زمینه بع ا مظص توضیح خواهم داد .فردای آن روز عزیزخانم به من گظتن همایون بع ازظهر بیا
ً
منزل کار دارم .من رفتم نامه را کامال خوان گظت من خاله فری ه و مرحومه مادرت بتول خانم را
میشناخت یم خانم خوب و تمام عیاری بود .رحمت خ ا بر او باد .عزیزم هر کاری داشتی من با تمام
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وجودم در اختیار شما هستم .هیچ نیرانی ن اشته باشی  .بع از م تی من فهمی م عزیزخانم خیلی با
مامان خانم نزدیکی دارد بع معلوم ش عزیزخانم و مامان هر دو اه شهر سیاه چشمه هستن  .و تمام
بستیان هم ییر را میشناسن  .خانم عزیزی بینهایت از مامان خانم حرف شنوی داشت .هر چه
میگظت قاول داشت.

ً
خواهرم فخری همینکه وارد بانه ش تمام وضع زن گی را سروسامان داد .همه کار را شخصا انجام

میداد .پ ر گظت دخترم از این تاریخ همایون در اختیار شما میباش هر کاری داشتی در ح توان بیو
برای شما انجام میده  .دخترم همایون برخالف جمشی و غالمعلی است .در رابطه با همایون مواظب
مامان خانم باشی چون کارهایی انجام داده من نیران همایون هستم .خرداد سال  5335فرا رسی من و
برادرم سی علی با مع ل خوب از امتحانات کالس اول قاول ش یم  .پ رم به پاس زحمات معلم ما جناب
ویسی یک شال کمری کردی که خیلی زیاا بود خری گظت موقع دریافت کارنامه قاولی شال را مؤدبانه
تحوی حضور جناب آقای ویسی ب هی .

ً
خالصه در جمع نشسته بودیم زن عمو بیوک خانم به پ رم گظت بچههای بتول خانم واقعا خوب
ً
هستن مخصوصا جمشی تمام کارهای بازار و منزل را انجام میده و به خواهرش فخری خانم هم
کمک میکن  .از قرار معلوم همایون هم بچه کاری و باهوشی است .عمو لطظعلی یک شب بیشتر نمان .
و ایشان را درست و حسابی ن ی یم ولی زن عمو خیلی خانم مهربان و چشمهای آبی رنگ زیاایی داشت.
چن سال پیش تلظن کردم جویای حال او باشم در سن  85سالیی بود گظتم زن عمو جان آن چشمهای
آبی رنگ چطور است .گظت همایون جان هنوز همراه من هستن  .گظتم خ ا را شکر .ص سال زن ه
باشی  .و زن عمو یک پسر به نام حایبالله و یک دختر به نام ثریا داشت .بع از چن م تی زن عمو و
بچهها بانه را ترک کردن  .بع از چن روزی اواس تابستان بود پ ر یکی از درجهداران ژان ارمری در چن
کیلومتری شهر بانه باغ زیاایی داشت .از پ رم دعوت کرد روز جمعه با چن خانواده دور هم باشیم .خواهرم
و عزیزخانم برای خری روز جمعه بازار بودن  .در این موقع مامان خانم مشغول آماده کردن غذا بود .به
یکی از بچهها میگوی بطری ترشی را سریع بیاوری  .بچهها در حال بازی بودن متوجه نمیشون  .مامان
خانم پشت سر هم ص ا میکرد ولی کسی جواب نمیداد .یک مرتاه برادرم غالمعلی متوجه ش به من
گظت داداش بطری ترشی را به مامان برسانی  .ولی کمی دیر ش ه بود .من سریع بطری را از گوشه حیاط
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گرفته به مامان خانم رسان م .تا بطری را گرفت با حالت عصای فریاد زد چرا دیر کردی ؟ تا خواستم بیویم
شما به من نیظتی با لاه بطری محکم به پیشانی من کوبی به طوری که پیشانی من شکافته ش و خون
تمام اعضای ب ن مرا گرفت فریاد کشی م و افتادم .خواهرم فخری و خانم عزیزی به طور ناگهانی وارد
حیاط ش ن خواهرم از برادرم غالمعلی سوال کرد جریان چیست یک دفعه مرا گوشه حیاط دی که خون
صورت مرا پوشان ه و در وضع ب ی قرار گرفتم خواهرم فریاد کشی گظت عزیزخانم مواظب خونریزی
پیشانی همایون باشی چهکار بکنم .برادرم غالمعلی جلو آم گظت خواهر مامان با بطری همایون را زد .
این خ ا نشناس سرانجام همایون را هم مث پرویز خواه کشت .خواهرم گظت تکلیف مامان خانم را
روشن خواهم کرد .عزیزخانم سریع به همراه خواهرم مرا به درمانیاه بانه رسان ن  .بع از چن لحظه دکتر
ً
آم گظت بایستی مح شکاف بخیه شود .ولی فعال وسیلهای ن اریم .دور سر ایشان را با بان محکم
میبن م که شکاف خون را جمع کرده و خونریزی قطع شود .دکتر بع از پانسمان ما اری قرص داده از
درمانیاه خارج ش یم .من در منزل استراحت میکردم .از طرف دییر خواهرم با مامان خانم که همان
قمری خانم باش به ش ت درگیر میشود .میگوی اگر شما زن خوب و خانهدار بودی پ رم هیچوقت
ازدواج نمیکرد .حاال چرا بچههای آن زن ب بخت را میخواهی از بین باری .اگر یکاار دییر فا یک بار
دست به کار خطرناکی بزنی آنیاه تماشا کن چه روزگاری برای تو درست میکنم .اول شما را از بین میبرم
بع خودم را می کشم .مامان خانم شرف و آبرو برای پ رم باقی نیذاشتی؟ زن گی ما صحات مردم ش ه؟
پ رم روزی یک پاکت سییار می کش  .اگر با این وضع پیش برود ص درص از بین خواه رفت .آن وقت
همه ما از بین رفتیم .پ رم بینهایت به خواهرم فخری عالقمن بود .این بود که همیشه سظارش میکرد
مواظب خانه و زن گی باشی  .در نتیجه من نتوانستم همراه خانواده به باغ بروم .عزیزخانم نیز به خاطر من
از رفتن خودداری کرد با هم در منزل بودیم.
در این لحظه پ رم گظت عزیز خانم از شما بینهایت راضی هستم و این محات شما را هرگز از یاد
نخواهم برد .سپن عزیزخانم به خواهرم گظت شماها با آقاجان و سایر خانواده حرکت کنی  .نیران نااشی .
من و همایون در منزل هستیم .بروی خوش باشی .
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ب ین ترتیب آنها عازم باغ ش ن  .روز جمعه من و خانم عزیزی در منزل مان یم .ایشان گاهی از
خاطرات گذشته با مادرم و گاهی از خاله فری ه دوست خانوادگی صحات میکرد .بع از م تی سردرد من
شروع ش  .دو ع د قرص به فاصلههای معین بنا به دستور دکتر به من داده،کمکم حالم تا ان ازهای بهاود
یافت .پ رم و خواهرم فخری از صحرا آم ن  .احوال مرا پرسی ن  .عزیزخانم گظت کمی سردرد داشت به
امی خ ا برطرف ش  .خواهرم گظت عزیزخانم پ رشوهرتان حاجی محم کمی روغن محلی مخصوص
زخم داشتن من آوردم گظتن مرتب بع از شست و شو به مح بری گی زخم بمالی  ،تا بهاود یاب  .بع از
م تی سرم کمکم بهتر ش  .و آثار این زخم روی پیشانی من مشخص میباش .
سرانجام خواهرم شب و روز از من ج ا نمیش  .در هر صورت روزگار من به سختی میگذشت.
چن ین حادثه را پشت سر هم گذران ه بودم .این هم خواه گذشت.
در کردستان فروشن ه های دوره گرد را (چرچی) مینامن  .یکی از همان فروشن ههای دوره گرد از
روستای ّنران آم ه بود .اتظاقی در بانه مرا دی ه از مغازه های نزدیک به پاسیاه ژان ارمری بانه سوال
ً
میکن پ رم را میشناسن میگوی از روزی که ایشان به این پاسیاه آم ه واقعا وضع روستاهای بانه خیلی
خوب ش ه است .اظهار میدارد یک پسر کرد هم دارد .فروشن ه میگوی درست است همین را
میخواهم خالصه ایشان بع از پایان کار خود در بانه خوشاختانه به روستاهای ّنران برمیگردد .جریان را
بع از دو سال برای مادرم خاتون سلما تعریف میکن  .مادرم میگوی آیا باز هم به آن طرف گذر شما
خواه افتاد؟ فروشن ه میگوی  :تا یک ماه دییر خواهم رفت .مادرم او را قسم میده که موقع رفتن یک
نامه دارم اگر زحمت نااش آن را به پسرم همایون برسانی  .فروشن ه قول میده به موقع نامه را از مادرم
ً
گرفته بع از چن روز به بانه میرس  .توس آقای عثمان مغازهدار ما نزدیک پاسیاه ژان ارمری اتظاقا برادرم
غالمعلی را دی ه میگوی این آقا از ّنران برای برادر شما همایون این نامه را آورده تحوی میده  .برادرم از
هر دو تشکر کرده به منزل برمیگردد .من داخ حیاط بودم .برادرم مرا ص ا کرد گظت همایون مژده
گظتم داداش چه ش ه است؟ گظت از ّنران خاتون سلما برای شما نامه فرستاده بیا برای شما نامه را
بخوانم .من نامه را گرفتم و بوسی م و روی قلام گذاشته ،بالفاصله نامه را به خواهرم دادم گظتم
خواهرجان این نامه از ّنران آم ه برایم بخوانی  .بالفاصله خواهرم نامه را باز کرد .تا آخر برایم خوان  .به
خاطر دارم مادرم خاتون سلما شعر جالای با زبان ساده نوشته بود .از این قرار بود:
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اگر بال داشتم پرواز میکردم تا به بانه میرسی م
ای نامه که میروی به سویش از قول من باوس دست و رویش.
خواهرم خیلی خوشحال ش  .گظت همایون از قرار معلوم خاتون سلما خانم مهربانی بوده برای شما.
ً
گظتم خواهر جان میو خانم بیو مادر خوبی بوده .خواهرم گظت حایاتا مادر مهربانی برای شما بوده.
ً
دلسوز که شما را با آن وضع بزر کرد .واقعا خ اون به او باای عمر ب ه .
ً
خالصه بع از م تی من و خواهرم مج دا به دکتر مراجعه کرده دکتر سرم را معاینه کرده گظت زخم
ً
هظتاد درص جمع ش ه و هیچگونه خطری در پیش نیست .ضمنا به من گظت ق ر خواهرت و خانم عزیز را
ب انی  .و هرگز فراموش نکن پسرم .از خواهرت تشکر کن  .من بالفاصله دست خواهرم فخری را بوسی م
و برای اولین بار به زبان ترکی گظتم چخ ممنون  .خواهرم خن ی و گظت دییر نمیتوانی فرار کنی .از امروز
بچۀ ترک آذری ش ی .دکتر به خواهرم گظت خانم شاملو از ضربات ناگهانی مواظب باشی .
خالصه تابستان سال  5335به پایان خود نزدیک میش  .در اوای مهرماه در کالس دوم ابت ایی
اسم نویسی کردیم .با شو و عالقه درس را آغاز نموده من در حایات به شهر بانه خیلی عالقمن بودم.
چون محی کوچک و کوهستانی و مردمان خوبی داشت و معلمان کالس ما بینهایت مهربان بودن  .از
آغاز درس ما سه ماه نیذشته بود در تاریخ  31آذرماه سال  5335مثموریت پ رم جهت بازسازی و تکیم
پرون هها در پاسیاه شهر بانه خاتمه یافت .یک شب قا از حرکت از بانه تمام خانوادههای ژان ارمری در
ً
ً
منزل ما جمع بودن  .من شخصا از عزیزخانم تشکر کردم .مخصوصا خواهرم به عزیزخانم گظت از شما
سپاسیزار هستم .روزگار پیچ و خم زیادی دارد .باز دوباره شما را خواهیم دی  .پ رم گظت عزیزخانم به
سرگروهاان حی ری همسرتان گظتم هر کاری در ژان ارمری داشته باش من در خ مت ایشان خواهم بود.
سپاسیزارم خانم امی وارم همیشه در زن گی موفق باشی .
ً
خالصه در تاریخ  1دی ماه  5335پ رم مج دا پرون ه م ارس مارا گرفته من و برادرم سی علی در
ثلث اول کالس دوم قاول ش ه بودیم .به علت بسته بودن جاده بانه به ساز ناچار ش یم با یک کاروان
شش اساه وسای منزل و خانواده به طرف ساز حرکت کردیم .در طول راه من جلوی اسب خواهرم
حرکت کرده و مواظب ایشان بودم .در مسیر داخ جنی به یاد روستاهای ّنران افتادم .باألخره در آن
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هوای بارانی نزدیک به ساعت  53ظهر به ساز رسی یم .نزدیکی ساز بچهها کنار جاده به ما نیاه
ً
میکردن و تعجب داشتن اینها از کجا آم ن  .سرانجام مانن اسیران جنیی وارد ساز ش یم .پ رم قاال
یک حیاط مسکونی نزدیک اداره ژان ارمری اجاره کرده بود .به طور کلی ساختمان خوب دارای چهار اتا
ً
و انااری و حو آب و درختهای زیاا داشت .بع از چن روز کامال جابهجا ش یم .چن روزی گذشت به
همراه پ رم در م رسه حکمت ساز اسمنویسی کردیم .معلم کالس دوم ما خانم جلیلی نام داشت.
همسرشان استوار شهربانی ساز بودن  .از ما دو برادر سوال کرد .کتاب فارسی را تا کجا خوان های  .گظتیم
تا صظحه دهاان گظت خیلی عاب افتادهای  .هر وقت از ما سوال میکرد اگر کوچکترین اشتااهی داشتیم
م اد را بین دو انیشت ما قرار میداد تا میتوانست فشار میداد .به طوری که درس خوان ن را فراموش
میکردیم .در ک م رسه ساز با بانه خیلی فر داشت .یک روز امال داشتیم .من دوبار جمله را سوال
ً
کردم .بالفاصله خانم معلم جلیلی آم دست مرا گرفت از کالس بیرون ان اخت بع ا گظت حاال هر چه
سوال داری بپرس و رفت داخ درب کالس را بست .شب آن روز به پ رم گظتم آقاجان خانم معلم جلیلی
وقتی که سوال میکنیم عصاانی ش ه از کالس شاگردان را بیرون میکن  .گظتم آقاجان بانه خیلی خوب
بود .پ رم گظت دفتر شماها را باینم .دی گظت چرا اینطوری ش ی ؟ وضع نمرات شما خوب نیست.
ً
یکدفعه پ رم گظت آقا معلم ویسی در بانه به من گظت یک بام و دوهوا بودن واقعا این بزرگوار درست
گظت .در درس بچهها اثر خواه گذاشت .من بایستی به طرف آذربایجان حرکت کنم .هر مثموریتی
داشته باشم ولی میدانم بچههایم در یک مح ثابت هستن و به درس آنها لطمه نخواه افتاد.
خواهرم با یکی از دوستان خود درخت حیاط را اصالح میکردن و منظره زیاایی پی ا کرده بود .بع
از چن روزی از خواهرم سوال کردم از خاله فری ه خار داری گظت از همسایه ها پرسی م میگوین فری ه
خانم به علت مریضی مادرشان به شهر میان وآب رفته و آقای استوار خ ابن ه هم در مثموریت اطراف
میان وآب هستن  .امکان دارد تا چن روز دییر برگردد.
آن سال زمستان ساز بینهایت سرد بود .میگظتن تابهحال ساباه چنین سرمایی در ساز وجود
ن اشته .مامان خانم دوباره ایجاد ناراحتی میکرد اظهار داشت که من زیر کرسی نخوابم .اتا کوچکی
داشتیم ب ون بخاری قرار بود من در آن اتا بخوابم .خواهرم جریان را فهمی چن ین بار به مامان خانم
تذکر داد ولی نش  .بار آخر خواهرم ناراحت ش  .گظت مادر من شما خودتان مادر چن بچه هستی این پسر
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نمیتوان در آن اتا سرد بی بخاری بخواب  .پن شما خودتان یک شب در اتا بخوابی اگر توانستی من و
همایون در آن اتا میخوابیم .پ رم گظت فخری دخترم سی علی و همایون را کنار هم جا درست کنی .
همایون کنار دیوار سی علی نزدیک کرسی هر دو راحت بخوابن  .من برای سی علی قصه میگظتم .تا
کمکم به خواب میرفتیم .زمستان سرد به پایان خود نزدیک میش  .امتحانات ثلث دوم هم خاتمه یافت
ولی وضع ما خیلی تعریظی ن اشت .خالصه ایام عی نوروز فرا رسی  .فروردین سال  5333آغاز ش  .چن
روز تعطیالت عی نوروز را با شادی و خرمی گذران یم .مرتب عی ی میگرفتیم .عی ی ما  1الی  51ریال
بود .پول خوبی بود .برای بازی تخم مرغ رنیی  3ریال عادی 5ریال  .برادرم سی علی اعترا

داشت که

چرا تخم مرغها را در بازی می برم پن از بازی به بچهها پن میدهم .به برادرم سی علی گظتم این رسم
بازی ما است .بای شما این بازی را قاول کنی  .در هر صورت خرداد ما سال  5333فرا رسی  .امتحانات
ثلث سوم ما شروع ش  .متثسظانه ما هر دو برادر به علتهای مختلف از ثلث آخر کالس دوم مردود ش یم
و مع ل قاب قاول را نیاوردیم .این نتیجه همان مثموریتهای ناخواسته پ ر ما بود .یکی از عاملهای مهم
در اص خانم معلم جلیلی بودن  .در اوای مرداد ماه سال  5333بود که رادیو تهران مرتب برنامهها و
سخ ّنرانی هایی بر علیه دکتر مص راپخش میکرد .دکتر مص وزیر وقت بودن  .سر وص ا و
برنامههای رادیو سراسر ایران را فرا گرفته بود .روز  38مردادماه فرارسی  .تمام کردها از شهرهای نزدیک
وارد ساز ش ن  .قا از این برنامه شاه ایران مملکت را ترک گظته به کشور عرا رفته و در آنجا به سر
میبرد .در کوچه و خیابان اطراف شهر ساز ملت نیران بودن  .که آیا چه خواه ش ؟ از هیچ چیز خار
ن اشتم .سرانجام ملت دو دسته ش ه بودن  .یک دسته میگظتن مر بر مص

دسته دییر میگظتن

مر بر شاه .پ رم و تمام نظرات اداره ژان ارمری در آماده باش کام بودن  .ما چن نظر از دوستان امثال
خود در اول کوچه ایستاده بودیم .یکدفعه آقایی پی ا ش گظت بچهها میخواهیم دور می ان جمع شویم
ما چن نظر حرکت کردیم .دور می ان اجتماع بزرگی ایجاد ش ه بود .ما هم وارد ش یم .سروص ا شروع ش .
بع از چن لحظه خواهرم فهمی بالفاصله از دور با دست به من اشاره کرد بیا تا خواهرم را دی م ب و ب و
آم م آن مرد گظت کجا؟ گظتم خ احافا خواهرم گظت همه بچهها منزل هستن بیا مواظب آنها باشیم.
وارد حیاط ش م به خواهرم گظتم نیران نااش با یک چوب دستی پشت درب حیاط تکیه داده نشستم و
دوپای خود را دراز کردم .خواهرم از دور نیاه میکرد و می خن ی به یکی از دوستانش که مث ما بود
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میگظت نشستن همایون را نیاه کن مثال نیهاان ماست .خالصه ملت قا از ظهر میگظتن درود بر
مص

بع ازظهر میگظتن مر بر مص  .مردم تهران از داخ بازار حرکت کرده سردسته آنها یک نظر

به نام شعاان جعظری یا شعاان بی مخ  ،زد و خورد عجیای ایجاد میشود در نتیجه دکتر فاطمی که یکی
از اعضای دولت وقت بود به همراه چن نظر در خیابان توپخانه آن موقع کشته می شون  .از نظر شاخه
نظامی سرلشکر زاه ی فعالیت چشمییری را از خودشان نشان داده بود .همین امر باعث ش که شاه
و

پهلوی دوم از کشور عرا بازمیگردد .و بییر بییر در همه جا شروع میشود .در نتیجه دکتر مص
ً
یارانش دستییر و بازداشت می شون  .تهران کمکم آرام میگردد و پهلوی دوم مج دا به کاخ مرمر

بازمیگردد .پ رم بع از  9روز به منزل آم ن  .اوضاع و احوال را پرسی گظت چه خار؟ موقعی که پ رم
صحات میکرد از بوی توتون سییار ناراحت میش یم خواهرم گظت آقاجان چا ر سییار میکشی به
خودتان رحم کنی  .بع از چن لحظه پ رم سوال کرد جمشی و غالمعلی کجا هستن ؟ خواهرم گظت منزل
درجهداران ژان ارمری می باشن  .پن در منزل کسی ناود؟ خواهرم گظت  :فا همایون .پن نیهاان
من تو بودی با همایون .در این لحظه خواهرم گظت آقاجان چیزی تعریف میکنم فا بخن ی  .خواهرم
اظهار داشت همایون با یک چوب دستی که از خودش بزرگتر بود پشت درب نشسته دو تا پای خود را دراز
کرده مرتب میگظت من نیهاان هستم کسی حق ن ارد بیرون برود .در این موقع پ رم چای میخورد از
خن ه استکان چای روی لااس پ رم ریخت .پ رم گظت فخری یاد داری به شما میگظتم مواظب همایون
باش بچه ی زیرک و نترسی است برخالف برادرهای دییرت.
خالصه بع از چن روز رادیو تهران اعالم کرد در تهران آرامش برقرار است .کلیه مغازههای
بازار تهران باز است و فعالیت شروع ش ه است .نخست وزیر ج ی کار خود را شروع کرده و مملکت
در امن و امان بسر می برد  .از داخ و خارج نیرانی ن اریم حاو کلیه کارمن ان دولت پرداخت
ً
خواه ش  .خالصه پ رم چن ین سال بود در منطاه کردستان خ مت می کرد .واقعا خسته و کوفته
ش ه بود .کمکم به فکر انتاال از ژان ارمری کردستان را داشت .درست در اواخر مرداد ماه سال
ً
 5333بود هظتمین برادر من به نام حسن به دنیا آم  .جمعا شش برادر و دو خواهر یعنی اعضای
خانواده ما به ده نظر رسی  .سرانجام اول مهر سال  5333در کالس دوم اسم نویسی کردیم .امسال
معلم خوبی به نام آقای حسنی داشتیم که خوش لااس و با حوصله و خیلی عالی درس میداد و
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مرتب از بچه ها سوال میکرد  .در همان روز اول م رسه من و برادرم سی علی بهترین نمرات را
داشتیم  .آقای حسنی گظتن شاملو شنی هام کردی هم صحات میکنی ؟ الاته کمی از جریان خودم
را گظتم .بع به کردی سوال کرد با این نمرات چرا مردود ش ی ؟ گظتم از بانه آم یم به معلم کالس
آشنا ناودیم در نتیجه مردود ش یم .گظتن معلم شما که بود؟ گظتم خانم معلم جلیلی  .گظتن بن ه خ ا
ناراحتی اعصاب داشت .این بود که نمیتوان ست سروص ای شاگردان را تحم کن  .خالصه آن سال
زمستان کردستان طاق معمول بی نهایت سرد و سوزدار بود .به طوری دست و روی انسان را سیاه
میکرد  .خواهرم به من گظت یک روز شما و یک روز غالمعلی مسئول هستی صاح زود آتش ذغال
درست کنی برای منا کرسی .من هر روز ساعت  6صاح آتش را درست میکرد م و داخ منا
ریخته روی آن را با خاکستر می پوشان م تا آتش از بین نرود .و کرسی همیشه گرم و مطاوع باش .
یک روز خواهرم فهمی گظت غالمعلی ن وبت خود را انجام ن ادی؟ حق ن اری زیر کرسی بخوابی.
میر نیظته بودم یک روز شما یک روز همایون .چرا نوبت خود را انجام ن ادی؟ دی م خواهرم خیلی
ج ی صحات میکن  .گظتم خواهرجان من که هر روز انجام می دهم  .به خ ا هیچ ناراحت هم
نیستم .گظت نش این بای مسئولیت را ب ان  .خالصه زمستان آرام آرام سپری ش  .مسئولیت کرسی
ما هم به پایان خود نزدیک گردی  .اسظن ماه از راه می رس  .درختان از خواب زمستانی بی ار
میش ن  .بادهای مالیم بهاری آنها را نوازش میکرد  .اواخر اسظن ماه بود .خواهرم گظت ناهار
آبیوشت آذربایجانی داریم .یکی از دوستان من مهمان ما هستن  .همایون جان برو سرچشمه
ما اری سازی بیابانی پونه و ریحان بچین بیاوری  .من در منزل می شورم .ولی سریع بیا دیر نکنی
من نیران میشوم  .من بالفاصله حرکت کردم سرچشمه م ا اری از شهر فاصله داشت .مح خیلی
زیاایی بود .اطراف آن چشمه درختان خیلی بزر و جوی آب بزرگی داشت .اطراف چشمه گشتم یک
یک سازیها را می چی م یک کاسه مسی کوچک داشتم تا جا داشت چی م سریع آوردم منزل.
خواهرم گظت نیران ش م دیر کردی؟ گظتم میگشتم تا سازیهای خوب پی ا کنم .گظتم قاول
داری؟ گظت میر میشود قاول نکنم .برادر عزیزم زحمت کشی ه معلوم است قاول دارم .عی نوروز
سال  5333فرا رسی  .من و برادرم سی علی با بهترین نمرات و مع ل باال قاول ش یم .ایام عی نوروز
ً
برای بچهها روزهای شادی بخش مخصوصا با گرفتن عی ی از پ ر و م ادر و بستیان ایام فراموش
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ً
نش نی است .و بزرگان نیز به شادی بچهها شاد هستن  .مخصوصا خاله فری ه با دختر زیاای خود
ژاله خانم و پسرشان آقا نادر و همسرشان استوار خ ابن ه از میان وآب آم ن  .دور هم جمع ش ه
ً
بودیم .واقعا دوران نیمه جوانی را ناای فراموش کرد .روز سیزده ب ر فرا رسی  .در دو کیلومتری ساز
کنار زرینه رود درختان بی و سنج های کهنسال سر به آسمان کشی ه نشسته بودیم .تمام مردم
لااسهای زیاا پوشی ه و مراسم شادی برپا کرده بودن  .پ رم نیز برای سالمتی همه ما دعای خیر
میکرد .سپن پ ر به خواهرم گظت :تمام درجهداران که با هم نشسته بودیم گظتن اگر شما منتا
ش ی به آذربایجان بایستی بیشتر مواظب بچهها باشی  .پ رم نیز در جواب به آنها گظت :تا دخترم در
ً
منزل هست از نظر همایون هم مشکلی ن ارم .سختی همایون این چن سال است .بع ا میتوان
خودش را جمع و جور کن  .و می دانم جوهره این کار را دارد .و در این مورد ایمان دارم .سرانجام بع
ً
از پایان تعطیالت عی نوروز مج دا عازم م رسه ش یم .کالس درس ش روع ش  .در تاریخ خرداد سال
 5333امتحانات من و برادرم سی علی خاتمه یافته در نتیجه با مع ل خوب قاول ش یم و از معلم
خوب و مهربانمان آقای حسنی تشکر کردیم .پ رم گظت به این نتیجه رسی م بایستی به یکی از
ً
شهرهای آذربایجان غربی مخصوصا خوی منتا شوم .وگرنه بچههایم به علت مثموریت های
واگذاری از نظر درس عاب خواهن افتاد .چن روزی گذشت  .پ رم آم کمی ناراحت به نظر می رسی
ً
خواهرم سوال کرد جریان چیست؟ پ رم گظت :اوال  31سال در کردستان خ مت کردم و تمام
پاسیاه های ژان ارمری را بازسازی کرده و خ مت کردم .دییر بیش از این در توانم نیست ،در کردستان
باشم .در نتیجه گزارش انتاالی را داده بایستی به آذربایجان منتا شوم .گظت :بچهها بزر ش ن شما
هم کمکم بایستی ازدواج بکنی .بهترین کار این است منتا گردم .بچهها یک جا خواهن مان اگر هم به
ً
مثموریتهای دور اعزام شوم در مورد بچهها نیرانی نخواهم داشت .همانطوری که قاال گظته ش پ رم
از نظر پرون ه اداری خ بسیار زیاایی داشت .به امی خ ا در اواخر نوشتههای من نمونه خ پ رم را در
کتاب کپی خواهم کرد و شما عزیزان خواهی دی  .بع از چن روز پ رم نامه انتاالی خود را به همراه خود
به سنن ج مرکز ناحیه ژان ارمری بود برده ،فرمان ه ژان ارمری بع از مطالعه نامه پ رم و اطالع یافتن و
کام ش ن پرون ه پاسیاههای بانه  ،مریوان  ،دیوان ره از پ رم ق ردانی کرده با نامه انتاالی وی موافات
مینمای  .که به آذربایجان غربی ژان ارمری شهرستان خوی انتاال یاب  .جریان انتاال پ رم در ح ود دو
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ماه طول کشی  .سرانجام در تاریخ  5333/1/31نامه انتاالی و تسویه حساب ژان ارمری ساز خاتمه
یافت و پ رم آماده حرکت به سوی آذربایجان ش  .بع از تعطیالت عی خاله فری ه به علت مریضی
ً
مادرشان مج دا به میان وآب بازگشتن و از جریان انتاالی پ رم مطلع بودن  .من در اسظن ماه سال
 5333داخ حیاط یک نهال درخت چنار از کنار رودخانه آورده آن را کاشتم .در طول  1ماه خیلی بزر
ش  .صاحب منزل ما فردی بود به نام حاج علی .روزی که میخواست یم منزل را تحوی ب هیم من کنار
درخت خود نشستم گظتم من به دناال سرنوشت خود می دوم  .یک روز فرا خواه رسی که تو پر و بال
باز کردی و به آسمان ق کشی ی و زیاا ش ی .اگر دست تا یر مرا زن ه گذاشت خواهم آم  .و شاخ و
بر زیاای تو را خواهم بوسی  ( .به حاج آقای علی گظتم این یادگار مرا تا این منزل برقرار است مواظب
باشی  .حاج علی گظت :پسرم هما یون به خ ا همیشه به فکر شما هستم .این امانت را خوب نیه اری
خواهم کرد .میدانم خواهی آم  .از شما تااضا دارم اگر آم ی دی ی من نیستم در کنار درخت بزر
سرافراشته خود یک فاتحه برایم بخوانی  .سرانجام بع از سی سال در زمان دفاع ما س به علت
مثموریتی که داشتم به سا ز انتاال یافتم .بع از چن روز سری به آن مح زدم  .دی م حیاط را کوبی ه و
یک آپارتمان سه طااه ساخته ش ه است .جلوی آپارتمان درخت چنار همچنان سر به آسمان کشی ه و
محکم و استوار روی پای خود ایستاده است .همانطوری که گظته بودم رفتم جلو درخت را بوسی م و
به نام حاج علی فاتحه را خوان م ).سپن از حیاط خارج ش م و خود را به اتوبوس رسان م .خواهرم گظت
آقاجان نیام ه گظتم نمیدانم من منزل را به حاج علی تحوی دارم .در همین موقع پ رم از راه رسی .
خواهرم گظت بابا کجا بودی .دیر ش  .پ رم گظت  :مشغول تحوی پرون ه بچهها بودم .با جناب م یر و
آقای حسنی معلم بچهها خ احافظی میکرد م .بع از چن لحظه اتوبوس ما برای همیشه از شهر ساز
ً
حرکت کرد .فاصله ساز تا میان وآب ح ودا  61کیلومتر بود .جاده به طور کلی آسظالت ناود .نزدیک
ظهر بود .چون آدرس منزل پ ر خاله فری ه را میدانست یم همیی وارد منزل ش یم .ایشان حیاط بزرگی
داشت  .در قسمت غربی ،باغ بزرگی منزل را احاطه کرده و خیلی زیاا بود .در باغ انواع میوهها وجود
داشت .بع از اینکه وسای را پیاده کردیم به خاله فری ه گظتم اجازه هست با بچهها برویم باغ .خاله
فری ه گظت :رفتی ما اری انیور خوب تمیز کنی و بیاوری  .بالفاصله دوی م داخ باغ ما اری انیور
ً
چی ه و آماده کردم .باغ واقعا طایعت زیاایی داشت .به طوری که کنار کوه قرار گرفته بود و آب روان
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خنک در گوشه باغ جاری بود .موقع آم ن میوه ها را با آب تمیز شستم و به خاله فری ه تحوی دادم.
خاله فری ه به پ رم گظت :آقا فتحعلی نیاه کن چا ر انیورها را با سلیاه داخ جعاه چی ه است.
پ رم گظت بچه های دییر حوصله این کارها را ن ارن  .ولی همایون یک سلیاهای مخصوص به خود
دارد .خالصه بع از م تی داخ باغ نشسته بودیم  .پ رم گظت م ت سه سال خ مت من باقی مان ه
است .اگر مثموریت یا جایی دور اعزام شوم دخترم فخری هست .فخری بینهایت همایون را دوست
دارد .تا فخری ازدواج نکرده من هم بازنشسته خواهم ش و منزل هستم .در اینصورت در مورد
مامان خانم نسات به همایون نیرانی ن ارم .بایه با خ ا ا ست .خانم بزرگوار از محات و راهنمایی شما
یک دنیا سپاسیزارم .در طول این سه سال میتوان م بیویم مادر خوبی برای همایون بودی .امی وارم
از خ اون بزر پاداش خیر بییری  .من بن ه خ ا هستم و همیشه دعاگو بوده و خواهم بود.
بع ازظهر همان روز که قرار بود فردا حرکت کنیم برای آخرین بار من و خاله فری ه در انتهای باغ زیر
سایه درختان چنار نشسته بودیم .باد مالیم شاخ و بر درختان را نوازش می داد .خاله فری ه در حالی
که به بچه ها ی مهربان خود میگظت مواظب باشی به من گظت همایون از من ج ا میشوی هر کجا
هستی مواظب خودتان باشی  .شنی هام برای فخری خانم از تاریز خواستیاری کردن  .ولی قاول
ن اشت .در هر صورت هر چه مامان خانم گظت قاول کنی و برای من نامه بنویسی  .تا از احوال و
زن گی شما در جریان باشم .هوا کمکم سرد می ش  .نزدیک غروب بود .وزی ن باد کمی ش ت گرفت.
آفتاب داشت پشت کوهها ناپ ی میش  .و قرمزی و زیاایی خود را پنهان می کرد .در این موقع خاله
فری ه گظت :یاد مادرت بتول خانم به خیر .گظتم :مادرم این باغ را دی ه بود .خاله فری ه گریه کنان
گظت آری عزیزم .من و مامان در این باغ با هم روزگاری داشتیم .من در یک لحظه فکر کردم مادرم
کنار من نشسته خاله فری ه را بغ کردم صحنه ناراحت کنن های برایم بود .همیشه به خاطر دارم.
بالفاصله گظتم خاله جان خودتان را ناراحت نکنی  .من بایستی به دناال سرنوشت خود باشم.
نمی دانم به کجا خواهم رفت و چه روزگاری در پیش دارم .سرانجام فردا ساعت  8صاح بع از
خ احافظی از خاله فری ه عازم رضائیه (ارومیه ) ش یم .بع از چن لحظه اتوبوس کمکم در طول
خیابان حرکت کرده از دی خاله فری ه دورتر میش م .بع از چن لحظه با دست خ احافظی کرده و از
او ج ا ش م .به یاد او هستم و همیشه خواهم بود.
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سرانجام نزدیک ظهر به ارومیه رسی یم پ رم گظت چون ژان ارمری خوی تابع هنگ ژان ارمری
ارومیه میباش بایستی فرمان ه ناحیه ژان ارمری ارومیه در مورد انتاال من موافات نمای  .فردا تا آخر وقت
اداری جواب را خواهم گرفت .اگر ش بع ازظهر همان روز به خوی حرکت میکنیم  .فردا صاح ساعت 8
پ رم به ژان ارمری ارومیه مراجعه خوشاختانه فرمان ه ناحیه از پ رم استااال خوبی داشته به ایشان
میگوی زحمات شما در مورد کام کردن بخش اداری از نظر پرون ه سازی هرگز فراموش نخواه ش .
فرمان ه ناحیه اضافه میکن سرکار استوار فتحعلی ناحیه ژان ارمری باز به شما احتیاج دارد .پاسیاه ژان ارمری
سردشت وضع خوبی ن ارد .چن ین نظر درجهدار فرستادم نتوانستن پرون هها را بازسازی کنن  .دستور میدهم به
طور مثمور و هراه با فو العاده شغ برای شما به م ت  8ماه مثموریت صادر نمای  .این پاسیاه هم سروسامان
ً
ب هی  .بع ا هر کجا که شما انتخاب کردی بع از م ت تعیین ش ه من موافات خواهم کرد .نامه شهر
دلخواه خودتان را با خ خودتان بنویسی  .من منتظر دو نامه شما هستم .یک نامه مثموریت به پاسیاه
سردشت دوم نامه انتاالی به شهر دلخواه و م ت  1روز مرخصی تااضا کنی برای استراحت و جابهجایی
خانواده موافات حاص است .بع از پایان مرخصی و جابه جا ش ن خانواده شما به مثموریت سردشت
ً
ً
اعزام شوی  .من قاال گظته بودم پ رم از نظر کار اداری واقعا در ح عالی بود .در طول یک ساعت
نامه مثموریت به سردشت نامه انتاالی به شهرستان خوی و تااضای هظت روز مرخصی را آماده کرده
به عر

فرمان ه ناحیه می رسان  .فرمان ه ناحیه میگوی شاملو خودتان اق ام کردی ؟ پ رم میگوی

بله قربان .فرمان ه ناحیه مج دا اظهار می دارد ای کاش تع ادی مث شماها را در ک ژان ارمری
ایران داشتیم .افسوس که بازنشستیی شما هم نزدیک است .با پ رم خ احافظی گرمی داشته
سپن یک جظت چکمه نظامی درجه یک و یک طاقه کمربن حمای به عنوان پاداش در حضور
10
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افسران و درجهداران ناحیه ژان ارمری ارومیه ضمن ق ردانی به پ رم اه ا مینمای  .سرانجام در تاریخ
 5333/6/3به طور کلی وارد شهرستان خوی ش یم .من در آستانه  59سالیی بودم .نه شخصی که زبان
کردی ب ان نه آشنایان کردستانی کسی در اطراف من ناودن  .فکر کردم بایستی وارد مرحله ج ی ی ش ه باشم.
ً
از طرفی خوشاختانه زبان ترکی را که م یون خاله فری ه عزیز هستم تاریاا کام یاد گرفته و خیلی آسان
صحات میکردم .در این مورد هیچ گونه مشکلی ن اشتم .بع از چن ساعت با آوردن وسای منزل وارد
خانه عمو لطظعلی ش یم .برخورد زن عمو و مادرشان زشت و ناامی کنن ه بود .با ایجاد داد و بی اد و
سروص ا جو حیاط و منزل را بچهها به هم زدن  .از طرفی زن عمو و عمو لطظعلی حق داشتن ما یک
ً
خانواده ده نظری شش نظر هم خانواده عمو لطظعلی در جمع  56نظر در منزل بودیم .من شخصا خجالت
میکشی م .زیر چشمی به خواهرم میگظتم هر چه زودتر برویم منزل خودمان .نان و پنیر و سازی بخوریم
ً
گواراتر از این غذاهاست .بع از یک روز خواهرم و پ رم یک حیاط نساتا بزر که دارای چهار اتا و
امکانات آب داشت اجاره کردن  .در آن موقع بیشتر شهرهای ایران فاق لولهکشی آب آشامی نی بودن .
این بود که ما وس کوچه بودیم .از هر دو طرف به شیر آب واگذاری شهرداری نزدیک بوده و استظاده
میکردیم .داخ حیاط یک درخت توت بزر نیز وجود داشت .من خیلی دوست داشتم .خواهرم
بالفاصله به من گظت همایون چیزی که تو دوست داری .گظتم بله خواهر .بع از چن روز به طور کلی
جابهجا ش یم .پ رم اسم مرا سی علی و سی عااس را در یک م رسه به نام م رسه راش ی نوشتن  .برادرم
جمشی هم به طور کام در اختیار عمو لطظعلی قرار گرفت .شب و روز منزل آنها بود .برادر بزرگتر من
غالمعلی تا ان ازهای درس قرآنی و از نظر م رسه تا کالس  1ابت ایی خوان ه بود .و ترک تحصی داشت.
بع از اسمنویسی ما پ رم چن روزی در خوی بودن کمی به وضع زن گی ما سروسامان داده بع از خاتمه
مرخصی از تاریخ  5333/6/31جهت انجام مثموریت به شهر مرزی سردشت اعزام گردی  .پ رم قا از
حرکت به خواهرم سظارش کرد به عمو لطظعلی گظتم از درآم سالیانه ملک پ ری در مرن که در اختیار
لطظعلی خان میباش روزانه  9تومان جهت خرج منزل به شما بپردازد .امالک پ ری ما که از مرحوم تیمسار
حایبالله خان شاملو به ارث رسی ه بود به طور کلی در اختیار عمو لطظعلی قرار داشت .هر طوری که
میخواست خرج میکرد .چون موقع فوت تیمسار پ ربزر من پ رم در مرن ناودن  .همه کارها و ثروت در اختیار
ً
عمویم قرار گرفت .ضمنا قرار بر این بود پ رم ماهانه از حاو دریافتی  511تومان برای ما ارسال دارد .در آن
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موقع درست به خاطر دارم ماهی  31تومان کرایه منزل پرداخت میکردیم .آذربایجان از لحاظ
منزل و سایر اقالم نسات به کردستان گرانتر بود .و ما با توجه به کمی حاو سخت زن گی میکردیم .از
طرفی بع از چن ماه عمو لطظعلی به بهانه های مختلف مالغ روزانه  9تومان که با پ رم توافق کرده بودن
ً
پرداخت نکردن  .هر چه مامان خانم و خواهرم فخری با او صحات میکردن اصال جواب درست نمیداد.
زن عمو خانم هم طرف ار ایشان بود .یک روز از م رسه آم م دی م خواهرم خیلی گرفته و ناراحت است.
بالفاصله آم م جلوی منزل عمو برادرم جمشی را دی م .گظتم شما اینجا هستی به عمو بیو کمی به فکر
ما باش  .تا حاو پ رمان از سردشت برس برای ما کمکی باش  .جمشی گظت اگر حرفی به عمو بیویم
بالفاصله مرا از منزل بیرون میکن  .فکر کردم چیزی نیویم بهتر است .چن روزی گذشت پ رم مالغ
 511تومان برای ما ارسال داشت .که توس اداره پست دریافت کردیم .خواهرم گظت همایون بابا پول
فرستاده  11تومان کسری دارد .چهکار بکنم؟ گظتم کمی صار کن تا ماه دییر اگر دوباره پ رم پول کمتری
فرستاد یک نامه کام برایش مینویسیم .چن خطی هم خودتان میتوانی بنویسی  .خواهر جان فعال
ناراحت نااشی  .من و خواهرم منتظر ماه آین ه بودیم که پول ارسالی پ رمان چه خواه ش ؟ از طرفی برادر
ً
کوچکتر من به نام حسن تاریاا یکساله بود .گاهیاهی سخت مریض میش  .به طوری که از همسایهها
ً
کمک میگرفتیم .بع از  31روز امانتی پستی از سردشت رسی  .خواهرم پاکت را باز کرد دی یم مج دا پول
ارسالی همان مالغ میباش  .خواهرم بینهایت ناراحت به نامادری من گظت مامان چهکار بای بکنیم؟
ایشان گظتن شما خودتان میدانی با پ رتان به من مربوط نیست .خواهرم گظت  :هوا سرد ش ه همایون
به فکر نظت و ذغال باشیم .دی م خیلی ناراحت هستن  .گظتم :شب داداش غالمعلی من و شما با هم
صحات میکنیم تا بتوانیم کاری مثات انجام دهیم .سه نظر نشستیم فکر کردیم هر طور ش ه دو برادر من
و غالمعلی کاری پی ا کنیم .من بع از م رسه کمک داداش باشم .برادرم گظت شما ناایست م رسه را رها
کنی  .گظتم بع ازظهرها به م ت سه چهار ساعت وقت است .شما از نظر درس من نیران نااشی  .داداش
گظت چهکار پی ا کنیم؟ گظتم :همساییی ما حاج عااس آقا پسرش در کالس ما درس میخوان  .میگظت
پ رم از اطراف چغن ر قن خری اری کرده اناار میزن بع از م تی به ارومیه میفرست برای کارخانه قن
من و شما میتوان یم در خ مت حاج آقا عااس آقا که مرد بزرگواری هستن باشیم .فردای آن روز در
حیاط م رسه به پسرش همت گظتم در مورد کار من و برادرم به آقاجان بیو اگر احتیاج داشت ما
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آماده هستیم .از قرار معلوم حاج عااس آقا از همسایهها سوال میکن  .آنها میگوین م ت  9ماه است
اینجا زن گی میکنن  .چیزی ن ی یم  .بچههای بی سروص ا هستن  .چن روزی گذشت همت گظت
همایون با پ رم صحات کردم گظت فردا هر دو برادر دفتر باشن آنها را باینم .فردا بع ازظهر من و برادرم
خ مت حاج عااس آقا رفتیم .بع از کمی صحات آنچه که بای ب ان دانست .گظت هر وقت بار آم به
همت میگویم به شما اطالع ب ه نیران نااش شما را کمک میکنم .خالصه م ت  1ماه از مثموریت
ً
پ رم نیذشته بود یکی از همکاران ایشان به خوی آم ه اتظاقا منزل یکی از بستیان وی در کوچه ما قرار
داشت .بع از چن روز در منزل بستیان ایشان صحات خانواده ما پیش میآی  .میگوی آنها اول کوچه
نشستن  .بع از خاتمه کار شما سوال بکنی دختر خانم آقای فتحعلی شاملو با پ رشان کار ن ارن ؟ چن
روزی گذشت شب بود .همان درجهدار ژان ارمری به اتظا مادرشان منزل ما آم ن  .بع از احوالپرسی از
پ رم در آخر به خواهرم گظت چن دقیاه میخواهم وقت شما را بییرم .خواهرم گظت اشکال ن ارد .برادرم
باش ؟ ایشانم گظتن هیچ مشکلی نیست .خواهرم به من اشاره کرد گظت همایون بیا .ما سه نظری وارد اتا
ش یم .همکار پ رمان گظت خانم شاملو شما را به خ ا قسم اسم من در میان نااش  .پ رتان بع از یکماه
خ مت در پاسیاه سردشت با چن نظر از دوستان ق یمی با هم جور ش ن بع از پایان کار اداری هر روز تا
پاسی از شب مشغول کشی ن تریاک هستن  .پ رتان به طور کلی معتاد ش ه است .فا جهت اطالع
خ مت شما عر

کردم .درباره من ب فکر نکنی  .چرا ایشان مرد فهمی ه و دارای زن و بچه میباش  .تا

میتوانی فکری بکنی در هر صورت من به شما گظتم خودتان بهتر میدانی  .ایشان با مادرشان
خ احافظی کردن و رفتن  .بع از رفتن آنها دنیا روی سر خواهرم خراب ش  .گظت همایون ب بخت بودیم
ب بختتر ش یم .حاال چه خواه ش من نمیدانم .گظتم خواهرم ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم .تا
اینکه پ رمان از مثموریت برگردد .در منزل باش تا بتوانیم تا ان ازهای از این کار جلوگیری کنیم .اگر بیش از
ً
این خودتان را ناراحت بکنی از بین خواهی رفت .در هر صورت من گظتم فعال یک نامه بلن باال برای پ رمان
ً
مینویسیم سعی کنیم پول نزد پ رمان کمتر باش بایه را بظرست  .تا پولی نمان خرج تریاک گردد .ضمنا
بایستی پ ر برگردد سوال بکنیم بلکه مریض ش ه باش  .برای قطع ناراحتی دست به این کار زده باش معلوم
نیست .گظتم خواهرم مثموریت پ رمان هشت ماه تعیین ش ه از اول مهر  5333تا اردیاهشت ماه 5339
ً
خاتمه خواه یافت .و به خوی خواه آم  .آنوقت همه چیز برای ما روشن خواه ش  .فعال نمیتوانیم به طور
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کام قضاوت بکنیم .چن روز بع از این واقعه پسر حاج عااس به من گظت فردا بازخواه آم  .شما در
جریان باشی  .برادرم از ساعت  3بع ازظهر با یک کارگر مشغول بودن  .من هم از راه م رسه مستایم به
مح کار رفتم تا ساعت  8شب کلیه بار را تخلیه کردیم .طوری چغن رها را جمعآوری کردیم که یک ع د
هم از بین نرفت .حاج عااس آقا از کار ما خیلی راضی بود .و گظتن هر وقت الزم باش به شما بچههای
خوب خار میدهم .و هر نظر آن روز  1تومان دریافت کردیم .و به خواهرم تحوی داده ش  .خالصه
نزدیک م رسه ما مغازهای بود که بچهها بع از تعطی از م رسه لوازم خوراکی و قلم و کاغذ خری اری
میکردن  .این مغازه متعلق به شخصی بود به نام آقا ابراهیم .بسیار بزرگوار و محترم .من با ایشان آشنا
ش م .آقا ابراهیم گظتن پسرم قاسم در م رسه شما درس میخوان  .کالس چهارم است .من خوشحال
ش م بالفاصله گظتم دایی ابراهیم اگر ما نظت و ذغال و سایر وسای بخواهیم ماهانه با ما حساب میکنی
یا نه؟ گظت :هیچ مهم نیست .من در جواب گظتم پ رم در مثموریت هستن ماه به ماه حساب میکنیم.
گظتم آقا ابراهیم اگر اجازه دهی با خواهرم آشنا شوی  .فردای آن روز جریان را با خواهرم در میان گذاشتم
گظت تو هستی همراه من .گظتم بله خواهرجان .نیران نااشی  .همان روز من و خواهرم به مغازه دایی
ابراهیم رفتیم ایشان را با خواهرم آشنا کردم خیلی محترمانه با خواهرم برخورد کرد بع از کمی صحات
گظتن خانم شاملو فا آقا همایون را به من معرفی نمائی  .هر چه خواستی توس همایون در اختیار
خواهم گذاشت .هر روز یک نظر به مغازه مراجعه نکن و شما نیران نااشی آنچه که خواستی توس آقا
ً
همایون تثمین خواهم کرد .همانطوری که قاال گظتم یک نامه کام توس خواهرم برای پ ر نوشتیم .در
نامه قی کردیم اگر تنها نمیتوانی زن گی بکنی ما در اینجا به فکر شما باشیم .و مالغ ارسالی با این
وضعیت برای خرج خانواده کافی نیست .چون فص زمستان امسال در خوی بی ساباه سرد است.
همچنین عی در پیش است .از ماههای دییر بایستی  511تومان کام بظرستی .برای خرج عی و لااس
بچهها .در جریان باشی پ رجان این موضوع را هم ب انی عمو لطظعلی بع از دو ماه مالغی که شما با ایشان
قرار گذاشته بودی به ما پرداخت نکرد .حتی با مامان هم درگیر ش  .نامه را فرستادیم منتظر جواب مان یم.
یک موضوع خیلی مهم این بود که من هرگز فراموش نمیکنم منزل ما با منزل عمو لطظعلی  511متر
بیشتر فاصله ن اشت .در طول این  1ماه یک بار نش منزل ما را سرکشی کن که آیا این بچهها زن ه هستن یا
مرده؟ و گرفتاری آنها چیست؟ در نوشتههای من خواه آم که چیونه با عمو لطظعلی درگیری پی ا کردم .من
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به این نتیجه رسی م همسر یک فرد نظامی بایستی مث خود ایشان نظامی باش  .در غیر اینصورت
زن گی آنها همیشه دستخوش حوادث خواه ش  .یکی از آنها مامان خانم نامادری من بود .ایشان خانم
م یر در امور تربیت فرزن ان در کنترل زن گی کارآیی ن اشت .عا و شعور و لیاقت روستایی و شهری را
ن ارد .یک خانم روستایی یک خانواده  31نظری را از هر لحاظ کنترل کرده و هر نوع گرفتاری که باش
پشت سر میگذارد .ولی متاسظانه نامادری من چنین کسی ناود .بع از چن روز از سرکار آم م وارد حیاط
ش م .دی م خواهرم زیر درخت توت نشسته در عالم خودش فرورفته چن بار ص ا کردم .متوجه نش  .آم م
جلو دی م آسمان را نیاه کرده آرام آرام گریه میکن  .جلوتر آم م گظتم خانم کجا هستی؟ سالم .یکدفعه
متوجه ش  .گظت آم ی عزیزم .چا ر دیر کردی؟ مرا بغ کرد و بوسی گظتم قرار ناود شما خودتان را
ناراحت بکنی ؟ شوخی کردم گظتم :شما به جای اینکه برای کارگرهای خودتان چایی بیذاری اینطور
نشستی زیر درخت .ناراحت هستی ؟ خن ی و گظت چایی آماده است عزیزم .پرسی داداش کجاست؟
نیام ؟ گظتم با دوستانشان رفتن شب خواه آم و کارکرد خودمان که  51تومان بود برای خرج منزل
تحوی ایشان دادیم .زمستان سال  5333کمکم به پایان خود نزدیک میش  .و در آستانه فرارسی ن
چهارشناهسوری بودیم .یک خاطره تلخی هنوز در ذهن من باقیست که هرگز نتوانستم فراموش کنم .هر
چه فکر کردم از این مسئله بیذرم نش  .بایستی بازگو کنم .تا بعضی از خانوادهها ب انن چیونه زن گی خود
را اداره کرده و ارزش خانواده خود را از لحاظ مادی ،معنوی و شخصیت بخشی ن به آنها حظا کرده و به
کسی متکی نااشن  .استانهای آذربایجان غربی و شرقی در ایام آخرین چهارشناه یعنی چهارشناهسوری
از دیرباز آداب و رسوم مخصوصی را دارن  .از این قرار روز چهارشناهسوری تمام بارفروشهای خشکاار و
میوهفروشان در چن قسمت از بازار بساط خود را میچینن  .لوازم این بساط عاارت است انواع انجیرها،
ً
بادامهای مختلف  ،پسته و فن و انواع شیرینیجات و مخصوصا حلوای خانیی و محلی .خانوادهها
نزدیک غروب با بچههای خودشان پیر و جوان به طرف بازار حرکت میکنن  .کلیه مح های بساط
چهارشناهسوری را مورد تماشا و خری قرار میدهن  .هر کن نسات به توانایی خود خری میکن  .بعضی
از فروشن گان خشکاار به عنوان تعارف ما اری از تناالت خود را به بچهها عی ی می دهن  .که آنها
شاد باشن  .این تعارف برای فروشن گان یک نوع خیر و برکت خ ایی دارد .روز چهارشناهسوری
نزدیک غروب بود پسرعموی من حایبالل ه سر کوچه مرا دی و بع از احوالپرسی گظت :بابا بچهها را
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خواسته همیی به بازار چهارشناهسوری برویم .من و بچهها همراه پسرعمو حایبالله به طرف بازار همراه
عمو روانه ش یم .سرانجام وارد بازار بزر خوی ش یم .من بیشتر فروشن گان آن مح را میشناختم.
بازاریها مرتب عمو لطظعلی را تعارف میکردن  .از قرار معلوم اکثر بازاریها با عمو آشنا بودن  .خالصه از
این بازار به آن بازار تمام محوطه بازار را گشتیم .همانطوری که گظتم پای چپ من مشک داشت .خسته
ش م در چن جا نشستم .سرانجام بع از دو ساعت گشت و گذار در بازار تمام ش  .عمو لطظعلی گظتن :
بچهها شب ش  .بروی  .ما از درب ورودی وارد ش یم و از درب خروجی خارج ش یم .من فکر میکردم عمو
برای هر دو خانوادهها خری خواه کرد .ولی متثسظانه دست خالی و خسته برگشتیم .نزدیک منزل عمو
گظت :خ احافا بچهها .من از حرکات زشت عمو بینهایت ناراحت ش م .چن لحظه ایستادم و ایشان را
نیاه کردم .عمو برگشت گظت :همایون کار داری؟ باز ایشان را نیاه کردم حرفی نزدم اما در دلم گظتم
حساب من و تو باش چن سال دییر تسویه خواهیم کرد .و به طرف منزل حرکت کردم .بینهایت ناراحت
ً
بودم .ضمنا در این فاصله حاو بابا از سردشت رسی و ما همه چیز برای چهارشناهسوری آماده داشتیم.
وارد حیاط ش م خواهرم زیر درخت توت نشسته بود .هوای روز چهارشناهسوری خیلی خوب و مالیم بود.
خواهرم گظت :همایون آم ی؟ گظتم بله خواهرجان .خواهرم گظت :چهکار کردی ؟ عینا جریان را برای
ً
خواهرم تعریف کردم .خواهرم گظت :پ ر ما بایستی به وجود چنین برادری افتخار بکن  .مج دا گظت:
ً
جمشی کجاست؟ گظتم :جمشی فعال منزل عمو مشغول است .با ما کاری ن ارد .گظتم :خواهرم یک
بچه  1ساله هم می فهم  .این آقای عموی ما روی امالک پ ری ما نشسته راحت زن گی میکن  .کسی
نیست به ایشان بیوی چرا از محات و دور بودن پ ر ما سوء استظاده کرده و چنین رفتاری را انجام
ً
میده  .همیشه پ رم میگظت :ما فعال سه برادر هستیم .برای عمو لطظعلی احترام خاصی قائ هستم.
ولی متثسظانه اینطور از آب درآم  .خالصه یک روز مان ه به عی نوروز نامهای از پ رم دریافت کردیم.
نوشته بود ایام عی نمیتوانم مرخصی بییرم .به امی خ ا یکدفعه در پایان مثموریت اردیاهشت ماه سال
 5339با دریافت نامه انتاالی و م ت  51روز مرخصی به خوی خواهم آم  .از من نیران نااشی  .عی نوروز
سال  5339فرا رسی  .من به خواهرم گظتم :به دی ن عمو و زن عمو نخواهم رفت .حتی اگر تمام خانواده
رفته باشن من یکی نیستم .خواهرم گظت :هیچکن اجازه ن ارد عی نوروز به دی ن عمو برود .سالها
پشت سر هم میگذشت .ایام عی نوروز به پایان رسی  .خرداد ماه سال  5339فرا رسی  .پ رم به م ت یک
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ماه دیرتر از موقع معین ش ه به خوی آم  .همانطوری که گظته بود نامه انتاالی به م ت  51روز مرخصی
از فرمان ه ناحیه ژان ارمری رضائیه دریافت داشت .بنا به درخواست پ رم پاسیاه ژان ارمری روستای زورآباد
را که جزء ژان ارمری خوی بود انتخاب میکن  .بع از م تی خواهرم از پ رم سوال کرد بابا چرا دن انها و
لب شما آنق ر سیاه ش ه است؟ پ ر با خود چهکار کردهای؟ پ رم گظت :مثموریتی در پیش داشتیم
بایستی من به اتظا چن نظر ژان ارم به یک منطاه کوهستانی حرکت میکردیم .بع ازظهر همان روز به
علت کوهستانی بودن منطاه به م ت  1ساعت در برف و کوالک زمین گیر ش یم .در طول این م ت پای
راست من به علت سرمای ش ی ص مه دی  .به خاطر اینکه درد ن اشته باشم هر شب ما ار کمی تریاک
میکشی م .بع از م تی متثسظانه دچار این بالی خانمانسوز ش م .خواهرم سؤال کرد پ ر حاال چرا پاسیاه
زورآباد را برای خ مت انتخاب کردهای؟ پ رم گظت :دخترم پاسیاه ژان ارمری زورآباد بی دردسر و
بیسروص ا میباش  .م رسه هم تا کالس چهارم ابت ایی را دارد .یکسال اینجا هستم سال آخر یعنی سال
 5331به امی خ ا بازنشسته خواهم ش  .از طرفی پاسیاه منزل سازمانی مخصوص رئین پاسیاه را نیز
ً
دارد .فعال کرایه منزل ن اریم .دوباره خواهرم گظت :باألخره جریان تریاک را میخواهی چهکار بکنی؟ پ ر
جواب داد وقتی وارد پاسیاه زورآباد ش م استراحت میکنم تا کمکم تریاک را تا ان ازهای کنار بیذارم.
خواهرم گظت :سییار کم بود تریاک را اضافه کردهای؟ سرانجام در تاریخ  5339/6/53آماده بهسوی
پاسیاه زورآباد حرکت کردیم .بع از  3ساعت وارد ش یم .شب قا نشسته بودیم .پ رم از عمو لطظعلی
سوال کرد .خواهرم گظت :صحات عمو را به میان نیاوری ؟ خودم را جلوی چشمت آتش میزنم .من و
خواهرم یک عای ه داشتیم  .به خواهرم گظتم :تو آرام بییر .پ ر میر شما به عمو لطظعلی نیظته بودی
روزانه  9الی  1تومان بابت خرجی خانه به مامان پرداخت کرده از درآم ملک خودمان حساب نمای  9 .روز
نیذشته بود عمو لطظعلی به طور کام این مالغ را قطع کرد و حتی میخواست با مامان درگیر شود که من
جلوی عمو ایستادم .من داد زدم به فخری گظتم تو حرف نزن .جریان چهارشناهسوری را به طور کام
برای پ رم بازگو کردم .پ رم گظت احسنت برادر لطظعلی خوب پاداش زحمات برادری را به جا آوردی .
ناراحت ش و گظت :به خ ا قسم تا حاال  33سال در ارتش و ژان ارمری انجام وظیظه کردم .یک ریال
دزدی ن اشتم .سرانجام به خاطر انجام وظیظه در راه مملکت ناقص و معتاد ش م .این را ب انی تا آخرین
ریال از گلوی برادر حق نشناس خودم بیرون خواهم آورد .من برای استخ ام این برادر یک ماه در تهران
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دوی م تا از مرکز ژان ارمری نامه کتای آورده تا ایشان در اداره دادگستری استخ ام شود .پاداش برادری را
ً
خوب به جا آورد؟ من در جواب گظتم پ ر ناراحت نااش .هر چیز به موقع خودش .فعال با این لیوان که
همیشه همراه خودتان داری یک چایی پررنگ و گرم می بظرمائی تابع .
فردای همان روز  5339/6/59ما در زورآباد به طور کام مستار ش یم .بع از چن ساعت تع ادی
از خانواده ژان ارمها که مامان خانم را میشناختن به کمک خواهرم آم ه و وسای منزل را جابهجا کردن .
ً
اطراف پاسیاه را درختان بزر احاطه کرده بود و مناظر زیاایی داشت .پایین روستای زورآباد رودخانه نساتا
بزرگی جاری بود که یکی از شاخههای رودخانه ارس را تشکی میداد .به نام رودخانه آ داش معروف
بود و سرچشمه آن از کوههای ترکیه به نام آرارات جاری میش  .خالصه خواهرم گظت همایون م رسه
زورآباد کجاست .گظتم  :خواهر جان من تمام روستا را گشتم ساختمان م رسه را ن ی م .خواهرم با ص ای
بلن خن ی گظت :بیچاره ش ی؟ گظتم برای چه؟ گظت :م رسه در روستای آل شیخ سه کیلومتر با زورآباد
فاصله دارد .برویم پشت بام به شما نشان ب هم .من و خواهرم آرام آرام به پشت بام رفته و از فاصله دور
ً
تاریاا روستا را دی یم .گظتم پ رم چه فکری کرده که ما را به اینجا آورده است؟ خواهرم گظت :همین را بیو
عزیزم .گظتم خواهرجان من با بچهها در راه م رسه چهکار بکنم؟ بچهها صاح زود از سرما خشک
میشون  .پ رم بای تکلیف ما را روشن کن  .و ناهار ما چه خواه ش ؟ خواهرم گظت بایستی از پ رمان
سوال بکنیم .گظتم خواهرجان من در روستا بزر ش هام صاح زود امکان حمله جانور مث گر یا سایر
حیوانات وجود دارد .ای داد و بی اد چه جایی پ رم ما را آورده است؟ خواهرم گظت :به داداش غالمعلی
میگویم هر روز شما را به م رسه برسان  .داداش آم  .خواهرم جریان را برای داداش گظت .داداش جواب
داد :خوب بچهها را من به م رسه رسان م .موقع برگشت حیوانی به من حمله کن چهکار بکنم؟ خواهرم
گظت این کار را بایستی از پ رمان سوال بکنی؟ این ب بختی را پ رمان برای بچهها درست کرده خودش
هم بای جوابیو باش  .باألخره یکی دو روز به شروع م رسه مان ه خواهرم به پ رم گظت :جریان م رسه
بچهها را چه فکری داری ؟ پ رم گظت :تنها روستای ما نیست چن روستای اطراف هم هستن با ک خ ای
روستاها قول و قرار گذاشتم .هر روز یک نظر به طور نیهاان با بچهها میرود بچهها را از پ رودخانه عاور
داده به م رسه میرسان و برمیگردد .سرانجام رو اول مهرماه سال 5339فرا رسی  .خواهرم گظت پ ر
ناهار بچه را چهکار بکنم؟ گظت کیف سظری مرا آماده کنی همایون مسئول حم کیف است .تمام
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کتاب های درسی سه برادر را به همراه ما اری نان و ما اری پنیر و ماست برای بچهها بیذاری داخ
کیف .همایون را سظارش بکنی در م رسه بین بچهها تاسیم بکن  .در همین لحظه من وارد ش م  .پ رم
گظت :فخری مثمور من آم  .خواهرم جریان را به من گظت .کیف سظری پ رم را دی م .تا ان ازهای جادار
بود .همه کتابها و ناهار ما در آن جا میگرفت .خواهرم گظت :پ ر فراموش کردم بیویم .جریان پای
همایون را میدانی  .در برف و سرما چهکار بکن ؟ پ رم گظت فکر آن را کردم .من این بال را سر پسرم در
ً
آوردم خودم بایستی حلش کنم .بع ازظهر از حاجی کرم که قاال سظارش یک جظت چکمه ترکی داده بودم
امروز میگیرم .من یک شماره چکمه را بزر تر گرفتم .دخترم داخ چکمه پای چپ همایون ما اری
پناه بیذاری  .که راحت بتوان راه برود .خواهرم خوشحال ش گظت :هر کاری برای همایون بتوانم انجام
میدهم  .پ ر نیران نااشی  .پ رم گظت :خ ا از شما راضی باش  .قرار بر این ش تمام بچهها که از
روستاهای اطراف می آین آخر روستای زور آباد کنار آسیاب جمع شون همه با هم حرکت کنیم .فردای آن
روز اولین روز م رسه به خاطر دارم تع اد 53نظر محص بودیم .سرپرست ما یک جوان  33ساله بود .به
یاری خ ا حرکت کردیم  .هوا بسیار جالب بود .اولین روزهای پاییزی من کیف را دور گردنم ان اخته منظره
جالای داشت .خواهرم میخن ی  .گظت :همایون اول مواظب خودت و بچهها باش .درس را خوب گوش
کنی  .خواهرم و پ رم در مح حرکت ما ایستاده بودن  .خواهرم یکدفعه به آقای سرپرست گظت :
عموجان هر جا برادرم احساس ناراحتی پا داشت چن دقیاه بیذاری بنشین بع حرکت کنی  .آقای
مسئول گظت :چشم خواهرم .خواهر گظت خیلی ممنون هستم خ ا از شما راضی باش  .همانطوری که
در نوشتههای فص اول آم ه است من به علت سانحه سوختیی از ناحیه پای چپ مشک داشتم.
خواهرم وقتی به سرپرست ما درباره من سظارش میکرد پ رم ناراحت بود .مرتب سر به آسمان بلن
میکرد .نمیدانستم در عالم خود چه میگظت .بع از چن لحظه به طرف م رسه حرکت کردیم .در طول
راه ضمن حم بار مواظب بچهها هم بودم .بع از یک ساعت و نیم به لب رودخانه رسی یم .آب رودخانه
ص ای وحشتناکی داشت .پ هم در ح ود  51متر بود .روی  9ع د چوب قرار داشت .و تع ادی تخته
روی چوبها کوبی ه ش ه بود .موقع راه رفتن پ زیرپای ما میلرزی  .باألخره از پ گذشتیم .مسئول ما را
به م رسه رسان به ما تذکر داد موقع برگشتن در یک ردیف باشی  .کسی داخ رودخانه نیاه نکن  .همیی
گظتیم .بله  .خ احافظی کردیم ایشان به زورآباد برگشتن  .بع از  3ساعت معلم ما آقای احم ی در م رسه
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حاضر ش ن به بچهها خوشآم گظته و کالسبن ی را آغاز کرد .در جمع  31نظر بودیم .به خاطر دارم
کالس چهارم  1نظر بیشتر ناود .برای تمام کالسها معلم آقای احم ی مسئولیت را به عه ه داشت ..بع
از تعطیلی کالس در ساعت  53ظهر تمام بچهها در گوشه و کنار حیاط م رسه مینشستن و ناهار خود را
دسته جمعی میخوردن  .خواهرم برای ناهار ما پنیر و ماست کیسهای گذاشته بود .من وس نشستم
ماست و پنیر را بین عااس و علی و خودم تاسیم کردم .عااس گظت داداش من پنیر نمیخورم .گظتم
خوب تو ماست بخور .خالصه داخ م رسه برای خوردن آب ،جوی آبی قرار داشت که بچهها مانن
گوسظن چهارزانو مینشستن این آب گ آلود را میخوردن  .من یکدفعه متوجه عااس ش م .داد زدم
عااس کنار آم  .گظتم این آب را نخوری  .در طول این چن ساعت با یکی از بچهها به نام غالمحسین
ذاکری آشنا ش م .گظتم غالمحسین جان آب جوی تمیز نیست .این جریان چیست؟ آب از کجا میآی ؟
غالمحسین گظت  :معلم ما میدان  .چن سال است اینجا درس میده  .این آب از کوههای کردنشین
ترکیه به اینجا میرس  .و دارای میکروب خطرناکی است .من از غالمحسین تشکر کردم گظتم اگر ما ور
است یک کاسه آب از مامان بییری که بچهها بخورن  .به خاطر دارم در اولین روز م رسه کتاب را باز
کردم شعری از ملک الشعرای بهار باالی صظحه نوشته بود .ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی
کنم باز .من شعر را تا ان ازهای خوان م .دی م خیلی زیااست .بع از م ت کوتاه از آقای احم ی معلم
کالس تااضا کردم معنی شعر را برای من بیوی  .آقای احم ی آم جلوی میز من ایستاد و گظت تابهحال
هیچ محصلی در طول این چن سال معنی این شعر از من نخواست .این اولین باری است که شاملو تو از
من تااضا میکنی ؟ چون پ رم گظته بود احترام معلم را داشته باشی ؟ من در جواب گظتم خیلی ممنون
هستم قربان .بع از م تی یعنی در ساعت  3بع ازظهر کالس تعطی ش ما به طرف زورآباد حرکت کردیم.
به هر طریای بود از پ گذشتیم من خیالم راحت ش  .بچهها در مسیر آواز میخوان ن و کشتی میگرفتن
و سرگرم بازیهای بچه گانه بودن  .آنق ر سرگرم بودن یکدفعه متوجه ش ن ما در چن ق می زورآبادیم.
ما به منزل رسی یم .و وارد حیاط ش ه کوله بار خود را در آورده خواهرم گظت :من از باالی پشت بام شما
را میدی م .همایون ناهار خوردی ؟ گظتم بله خواهرم .گظت  :نان کم ناود .گظتم نه .ولی برادرم عااس پنیر
دوست ن ارد .اگر ما ور است فردا یک کمی ماست را بیشتر برای ما بیذاری  .در این لحظه خواهرم
ناراحت ش به من گظت راست بیو تو ماست خوردی یا نه؟ گظتم من به جای ماست پنیر خوردم اشکالی

 11شاملو

دارد؟ خواهرم با یک حالت ناراحت کنن ه گظت :اشکالی ن ارد عزیز دل فخری .میدانستم تو سهم ماست
خود را به بچهها می دهی .دوباره سوال کرد چکمه اذیت نکرد راحت بودی؟ گظتم بلی داداش کجاست؟
گظت :با چن نظر از بچههای زورآباد آَشنا ش ه دناال کار هستن  .شب خواه آم  .خالصه زمستان از راه
رسی ماهم مرتب در این مسیر رفت و آم میکردیم .روزهای برفی در مسیر راه روباه و شغال میدی یم.
بچهها فریاد شادی سر میدادن  .رفته رفته عمر زمستان کم ش  .این مسیر برای بچهها خیلی سخت
ً
ً
بود .مخصوصا صاح زود هوا واقعا سوز داشت .حتی با دستکش در مااب سرما تثثیری ن اشت .بع از سه
ماه ،امتحانات ثلث اول به پایان رسی ه وضع درسی به امی خ ا بهتر بود .هر سه برادر قاول ش یم.
خالصه اسظن و ماه گ ها از راه میرسی  .بیشه زارهای زورآباد بینهایت زیاا بود و بادهای بهاری
میوزی  .شاخههای خشک درختان را به زمین میریخت و خوراک تنور روستائیان را مهیا میساخت.
جریان خیلی مهمی را میخواهم بازگو کنم .اینست از دوران پهلوی اول قانون بر این بود هر روستائی که
در مسیر چن ین روستا قرار دارد و از نظر وسعت تا ان ازهای بزر بودن به خاطر اجرای قوانین در روستاها
و ایجاد پاسیاه ژان ارمری و در کنار آن هم یک م رسه ی بزر  6کالسه تثسین میش  .تا از روستاهای
کوچک اطراف که نزدیک هستن فرزن ان آنها بتوانن در این م رسه تحصی نماین  .حال چرا روستای
زورآباد که سه برابر روستای آل شیخ بود و م رسه ن اشت اما به همت اهالی آن روستا م رسه را ساخته
بودن و بچههای زورآباد و روستاهای اطراف با یک دنیا مشکالت روزانه  6کیلومتر رفت و برگشت راه را
طی میکردن تا خودشان را به م رسه رسان ه و تحصی نماین  .موضوع ن اشتن م رسه در زورآباد این بود
بنا به گظته بزرگان روستا که من نا قول میکنم مالک روستای زور آباد شخصی بود به نام حی رخان .و
پ رشان به چه دلی نمیگذاشت م رسهای در روستای زورآباد ساخته شود از قرار معلوم ارباب حی رخان
همیشه با بزرگان روستای زورآباد درگیری داشته و سعی داشتن هیچگونه امکاناتی در روستای زورآباد
نااش  .و از طرفی مرتب با رؤسای پاسیاه ژان ارمری درگیری داشتن  .رؤسای پاسیاه از دخالت نامورد
ایشان جلوگیری میکردن  .در نتیجه همیشه در روستا اختالف نظر ش ی ی وجود داشت .از طرف دییر
ک خ ای روستا فردی بود به نام تیمور سلطان  .زمانی بود من تیمور سلطان را دی م .پیرمردی بود خیلی
سالم دارای ب ن قوی و ورزی ه چابک و سازه رو بود .ک خ ا تیمور سلطان پسری داشت به نام
غالمعااس .به طوری که اه روستا تعریف میکردن جوان خوش ان ام و قوی هیک بود .به علت
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ً
درگیری حی رخان مالک و ارباب زورآباد با پ رش تیمور سلطان ک خ ا در نتیجه شخصا با خود حی رخان
درگیر میشود .م تی میگذرد  .غالمعااس با چن نظر از جوانهای روستا هم قسم میشود .با حی رخان
تسویه حساب نماین  .حی رخان باغ بزرگی داشت که داخ باغ در یک گوشه منزل خودشان در گوشه
دییر جاییاه گوسظن ان و نیه اری علوفه زیاد جهت خوراک دام در فص زمستان جمعآوری ش ه بود.
سه نظر قسم خورده در یک روز معین و ساعت تعیین ش ه در نصف شب از سه طرف به باغ حی رخان
حملهور می شون  .بع قسم میخورن که اگر هر ک ام از ما زخمیش یم بایستی دو نظر دییر هر طور ش ه
او را نجات دهیم .یکی از آنها میگوی درب آلوخ گوسظن ان را قظ کنیم .تا بیرون نیاین  .درجا همه آنها
سوخته و از بین برون  .غالمعااس میگوی حیوانهای زبان بسته گناهی ن ارن  .درب آلوخ گوسظن ان را
باز بیذاری تا این طرف و آن طرف فرار کنن در نتیجه تع اد زیادی گوسظن در این جریان گم ش ه و از
بین میرون و خسارت زیادی به حی رخان وارد میشود .بع از صحات هر سه نظر با مشع های روشن به
طرف باغ نزدیک میشون و تمام علوفهها را آتش زده در عر

چن دقیاه تمام باغ به طور ک یک جهنم

آتش برپا میگردد .به طوری که دود تمام روستا را در بر می گیرد .دو نظر از آنها بالفاصله از مح متواری
می شون  .کنار باغ حی رخان یک دره وجود دارد که من آن را دی م .کمی آب از داخ آن جاری تاریاا 3
کیلومتر طول دارد و به اولین روستا به نام قره قوش میرس  .آن دو نظر از این دره خودشان را نجات
میدهن  .غالمعااس در حال فرار به علت تاریکی شب داخ یک گودال ساوط کرده از ناحیه سروصورت
مجروح می گردد .از طرفی نوکران و اطرافیان حی رخان در تعایب بودن  .ناگهان یکی از آنها ص ای
نالهای احساس میکن  .در تاریکی شب با مشع های روشن مسیر را گرفته باالسر گودال غالمعااس
میرسن  .بالفاصله ایشان را از گوادال بیرون آورده به حضور ارباب حی رخان میبرن  .حی رخان به نوکران
خود میگوی  :آنق ر چوب بزنی یا اقرار کن یا زیر چوب شماها بمیرد .همانطور هم میشود.
غالمعااس اقرار نمیکن آنق ر چوب میخورد تا خون باال میآورد و فوت میکن  .نوکران ارباب در یک
فرصت که اوضاع آرام میشود او را داخ درهای در یک گوشهای میان ازن  .بع از چن روز به علت بوی
جس مردم و ک خ ا تیمور متوجه ش ه که پسرش غالمعااس میباش  .با رسم و رسوم روستایی
غالمعااس دفن میگردد .همان روز ک خ ا تیمور سلطان با چن نظر از ریش سظی ان روستا جلوی منزل
حی رخان جمع می شون  .حی رخان بیرون میآی  .ک خ ا تیمور فا یک کلمه حرف میزن  .حی رخان،
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ً
فرزن م غالمعااس را کشتی .قانون فعال مرده این را ب ان یک روز قانون زن ه خواه ش  .خ ا کن من و تو
باشیم .خالصه ناودن م رسه در زورآباد علت همان بود که از قول بزرگان روستا بازگو کردم.
عی نوروز فرا رسی روستا زورآباد به هر طرف که نیاه میکردی طایعت زیاا و شکوفههای درختان
جلوه دییری داشت .چن روزی از ایام عی نوروز نیذشته بود که ناگهان هر دو زانوی من دچار درد
ش ی ی ش  .به طوری که بع از چن روز زمین گیر ش م .خواهرم سریع با پ رم در میان گذاشت پ رم
گظت :در روستای باال حکیمی داریم مخصوص این کارهاست .بع ازظهر همان روز حکیم را آوردن  .آقای
حکیم اول دو پای مرا مستایم کشی گظت :استخوانهای زانو سالم است فا کمی سردی از نظر غذا و
سرمای ش ی باعث ش ه استخوانهای زانو دچار درد گردی ه است .گظتن  :من روغن مخصوصی دارم از
ً
اول شب تا صاح هر دو پای ایشان بایستی داخ تنور نساتا گرم آویزان بمان  .خواهرم به هر طریای الزم
بود تنور را آماده کرد و روغنی که حکیم گظته بود روی دو زانوی من مالی ن و در تنور دو پای من آویزان
گردی  .صاح زود آقای حکیم آم ه مرا دی به کمک خواهرم کمی راه رفتم .حکیم متوجه ش و گظت :چیز
مهمی نیست درد دارد برطرف میشود .ولی پای ایشان را با یک تکه نم بان ی تا گرم بمان  .تا چن روز
دییر هوای تابستان گرمتر ش باز بکنی کلیه این دردها برطرف خواه ش .
ً
خالصه ایام عی و تعطیالت به پایان رسی  .مج دا عازم م رسه ش یم مسیر جاده خیلی زیاا ش ه
بود .دشت و صحرا ساز و خرم گویی خ اون مخم ساز به صحرا کشی ه دنیای دییری برای ما بچهها
بود .ولی این زیاایی عمر کوتاهی داشت اواس خرداد ماه امتحانات شروع بع از چن روز خاتمه یافت و
نتیجه امتحانات را از آقای معلم احم ی گرفتیم .خوشاختانه هر سه برادر با مع ل خوب قاول ش یم .در
تاریخ  5331/1/58م ت یک سال خ مت پ رم در پاسیاه زورآباد خاتمه یافت و پاسیاه را به یکی از
پرسن ژان ارمری خوی تحوی داده و عازم شهرستان خوی ش یم .بع از چن روز جستجو پ رم نتوانست
داخ شهر خوی منزلی اجاره کن  .ناچار ش یم در اطراف خوی در منطاهای به نام محله یک منزل چهار
اتاق ه که در آن حیاط بزرگی هم وجود داشت اجاره کرده از طرفی به علت گرفتاری پ رم قادر به اجاره
ً
بهای زیاد ناودیم .و اکثرا در اطراف شهر زن گی میکردیم .بع از چن روز جابهجا ش یم .دو ماه از ساکن
ش ن ما در خوی نیذشته بود که پای راست پ رم به طور کلی از کار افتاد .ناچار ش یم او را جهت معالجه
به تاریز باریم .بع از دریافت دارو دکتر گظت :بایستی ایشان با عصا راه برود که فشار روی پای چپ وارد
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نشود .هر طوری بود پ رم یک سال خ مت خود را که باقیمان ه بود در ژان ارمری خوی گذران و در تاریخ
 5336/1/51از طرف ناحیه ژان ارمری ارومیه اعالم و بازنشسته گردی  .جهت تسویه حساب به تهران
اعزام ش  .من و بچهها در تاریخ  5331/1/5در کالس پنجم م رسه راش ی خوی اسمنویسی کردیم .بع
از م تی پ ر بازگشت و حاو ماهیانه خود را دریافت به طوری که برای خرج روزانه زن گی کظاف نمیکرد.
و دچار مشکالت ش ی ش ه بودیم .اوضاع داشت از هم میپاشی در این موقع دو برادران جمشی و
غالمعلی برای استخ ام در ارتش به ارومیه رفتن بع از استخ ام عازم تهران ش ن  .در کالس پنجم با
یکی از بچهها که خیلی آرام و ساکت بود رضا نام داشت .با ایشان آشنا ش م  .بالفاصله به رضا گظتم من
در م رسه احم هستم .ولی در منزل اسمم همایون میباش  .آقا رضا بعضی اوقات بیشتر با من صحات
میکرد .من کمی از جریان خودم را تعریف کردم .ایشان در فکر فرو میرفت .و یک حالت غم به خود
میگرفت .گظتم آقا رضا دو دوست با هم درد دل میکنن ناای دییری ناراحت شود .الاته شما حق داری .
ولی من نمیخواهم شما ناراحت باشی  .هر کن سرنوشتی دارد .بایستی تابع سرنوشت ش  .چون منزل ما
به منزل آقا رضا نزدیک بود یک روز از من دعوت کرد گظت برویم شما را به مادرم معرفی کنم .رضا ما را
معرفی کرد مادری بسیار مهربان داشت و خواهرش به نام معصومه خانم که مشغول تحصی دبیرستانی
ً
بود .واقعا خانواده محترم و سرشناسی بودن  .رضا گظت :همایون خرداد ماه که امتحانات ما خاتمه یافت،
بیکار نااشیم .دایی من در تابستان باغ گیالس و زردآلو و سیب اجاره میکن  .اگر مای باشی م ت
تابستان را نزد دایی طاهر میتوانیم کار کنیم .بنابراین ش هر دو نظر خ مت دایی ایشان برسیم .رضا به
من گظت موافای؟ گظتم رضا جان چه اشکالی دارد من موافام .آم م منزل با خواهرم در میان گذاشتم.
خواهرم گظت :در هر صورت مواظب خودت باش .درس شما سنیین تر است  .ماادا از درس عاب بمانی.
گظتم خواهر جان نیران نااش .روزها و ماهها به سرعت میگذشت .سه ماه اول را پشت سر گذاشتیم.
زمستان سال  5331با مشکالت مخصوص خودش به پایان رسی  .یک روز رضا گظت :بع ازظهر دایی
طاهر منزل ما خواه آم  .میخواهم شما را به ایشان معرفی کنم .ما رفتیم بع از احوالپرسی دایی را
دی یم ایشان به من گظت :شما مث خواهرزادهام رضا هستی هیچ فرقی ن ارد .بع از امتحانات منتظر
شما هستم .سرانجام عی سال  5336فرا رسی  .وضعیت پ رم تعریظی ن اشت .در تاریخ 5336/3/51
ً
امتحانات ثلث سوم بع از چن روزی خاتمه یافت ،من و رضا ب ون تج ی تاریاا با مع ل خوب قاول
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ش یم .بع از چن روز از تهران نامه ای به پ رم واص عمه فرنیین نوشته بود با عمو داریوش ایام
تابستان برای چن روزی به خوی خواهیم آم  .من به پ رم گظتم تا حاال به ما نیظته بودی ما عمه و عمو
داریم .فا لطظعلی خان را عمو میدانستیم .چن روزی گذشت در اواخر خرداد ماه رضا گظت :همایون
ً
دایی در باغ منتظر ماست .دو نظری با دوچرخه خودمان را به باغ رسان یم .واقعا باغ صظای دییری داشت.
برای ما جوانها دوران طالیی بود .من و رضا خوشحال و خن ان گویی تمام دنیا را به ما بخشی ن  .بع از
چن لحظه دایی طاهر وارد ش  .بع از احوالپرسی گظت :همراه من بیایی  .همراه دایی راه افتادیم  .هر
ک ام دو ع د زنای مخصوص گیالس چینی از دایی گرفتیم .و آن را به شاخههای گیالس آویزان کردیم
و آرام آرام گیالسهای رسی ه را میچی یم .دایی میگرفت مواظب باشی گیالسها به علت رسی گی زیاد
خراب نشود .بع از چن روز رضا گظت :همایون دایی داخ دفتر کار خود اسم ما دو نظر را یادداشت کرده
و برایمان مزد تعیین کرده است .روزی  31ریال .ساعت  53ظهر من و رضا تمام زنای های گیالس راپر
کردیم و تحوی دادیم  .دایی از کار ما خیلی خوشحال ش گظت برای شما ناهار آوردم به خاطر دارم چن
ع د نان گرم و پنیر و گوجه و خیار آماده دور هم نشستیم .برای ما ناهار کاملی بود .به رضا گظتم وسای
چای خوری داریم؟ رضا گظت :داخ اتاقک به نظر باش  .سریع پی ا کردیم کتری را روی آتش گذاشتیم
قن و چایی هم در اناار بود .چایی را آماده کردیم دایی از راه رسی  .زیر درخت نشسته بودیم مشغول
ً
خوردن چای بودیم دایی گظت عجب جایی را انتخاب کردی  .واقعا زیااست .گیالسها را تحوی گرفت و
به می ان بار تحوی داد .دایی بع ازظهر برای هر ک ام ما به ان ازه  3کیلو گیالس خوب بسته بن ی کرده
ً
به ما تحوی داد .من گیالس را منزل آوردم به خواهرم گظتم اینها را تمیز کن در جواب گظت واقعا همایون
گیالس اینهاست .گظتم خواهرم تا آخر تابستان ما در اینجا کار داریم .در م ت دو ماه نزدیک  531تا 591
تومان کارمزد دریافت می داریم .گظت :به امی خ ا برای شما جوانها پول خوبی است .همان روز نزدیک
ساعت  5بع ازظهر یک درشکه جلوی درب حیاط ایستاد .من سریع آم م به پ رم گظتم .پ رم آم  .گظت:
پسرم عمه فرنیین و عمو داریوش هستن  .وارد حیاط ش ن  .من سریع بار و وسای آنها را پیاده کرده به
داخ حیاط آوردم  .به درشکه گظتم شما بروی  .داخ حیاط پ رم همه را معرفی کرد .یک دفعه عمه
فرنیین گظت :بچه بتول خانم ک ام است که خیلی تعریف میکردی؟ پ رم گظت :کنار خودت ایستاده.
عمه فریاد کشی گظت :داداش به امی خ ا چه جوانی ش ه .عمه مرا بغ کرد به خاطر دارم از سوز دل
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گریه میکرد  .فا یک کلمه کنار گوشم گظت :عمه جان چطور بزر ش ی؟ جریان مادرت را شنی م.
ولی از تو خار ن اشتم .نیران نااش از این به بع من در کنار تو خواهم بود .بع از چن لحظه عموداریوش
مرا بوسی  .من هم دست او را بوسی م و داخ منزل ش یم .سرانجام بع از چن روز استراحت در خوی در
تاریخ  5336/6/31خواهرم همراه عمو و عمه آماده حرکت به تهران ش ن  .یک روز قا از حرکت من
وسای پرون ه اسمنویسی م رسه را گرفته عازم م رسه بودم .در مسیر راه تا م رسه کوچه باغهای ق یمی و
جوی آب فراوان داشت .من به انتهای کوچه باغ رسی ه دی م دو خانم یکی جوان  ،یکی مسن کنار جوی
آب نشسته بودن  .بزرگتر سرپا ایستاده بود .تا ما را دی به من گظت :پسر یک لحظه با شما کار دارم .من
ایستادم .به من گظت :داخ آب را نیاه کن .بالفاصله داخ آب را نیاه کردم .آب خیلی تمیز و زیاا بود.
آنیاه چیزی نظهمی م بالفاصله خانم بزرگه به جوانتره گظت داخ آب را به دقت نیاه کن .سرنوشت این
پسره را برایت میگوی  .آن دو خانم هن ی پیشیو بودن  .تا این تاریخ هر چه درباره من گظته بودن درست
ً
بود و اتظا افتاد .ضمنا یکی از آنها گظت :فرزن ان وی به عنوانهای مختلف نسات به ایشان کم محات
خواهن بود و چن ین بار تا ح مر پیش رفته اما خواه مان  .یکی از همسایه های ما به من گظت:
همایون گظته های آنها را هرگز فراموش نکنی یاد شما باش آنها هر چه گظتن در زن گیت به کار بان  .و
ً
هیچوقت از این جریان نیران نااشی  .این خانمها کولی نیستن تاریاا میتوان گظت از مرتا های هن ی
می باشن .
خالصه در مهرماه سال  5336من و دوستم رضا کالس ششم ابت ایی را آغاز کردیم .بع از رفتن
خواهرم به تهران مسئولیت منزل به طور کام در اختیار من بود .از طرف دییر پ رم به علتهای مختلف
از دو پا  %81فلج کام ش  .تریاک و سییار پ رم را تا سرح به نابودی میکشان  .باألخره وضع زن گی ما
روزبروز آشظتهتر میش  .حاو پ رم توانایی خرج منزل را ن اشت .از طرفی دو برادرم استخ ام ش ه بودن .
کوچکترین توجهی از لحاظ کمک مالی به پ رم نمیکردن  .یک روز نزدیک ظهر بود ص ای در حیاط را
شنی م .رفتم جلو گظتم بظرمائی  .یک آقای ق بلن به من گظت منزل آقای استوار شاملو اینجاست .گظتم
بله .گظت من برادر خانم ایشان مرحوم بتول خانم هستم .یکدفعه گظتم دایی من پسر بتول خانم هستم.
همایون .دایی گظت  :ای روزگار چه سرنوشتی را برای انسانها ور میزنی .مرا بوسی و رفتیم داخ  .به
پ رم گظتم آقاجان دایی رضا حیاای آم ه .پ رم خیلی خوشحال ش .به هر وضعیتی بود جلو آم  .دایی رضا
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را بوسی و گظت تو کجا این کجا؟ رضا جان بظرمائی  .دایی نشست و خوشاختانه ناهار ما هم حاضر بود .
بع از ناهار پ رم با دایی رضا مشغول صحات ش ن از طرفی مادرم اه شهر مرزی پل شت آذربایجان
بود .من اولین بار بود که دایی را دی ه بودم .دایی بع از چن لحظه به پ رم گظت :چرا اینطور ش ی؟ من
فکر نمیکرد م چنین وضعیتی داشته باشی .پ رم گظت :رضا جان بع از مرحوم خواهرت بتول روزگار
خوشی ن اشتم نمیدانم نظرین ش ه هستم یا آزمایش پروردگار است .ب ین سرنوشت دچار ش م .پ رم از
وضع زن گی با دایی رضا صحات میکرد .دایی رضا گظت :امالک مرن را چهکار کردی؟ پ رم جواب داد:
چون دور از خوی بودم تاکنون امالک دست برادرم لطظعلی خان است نه از دخلش و نه از خرجش هیچ
اطالعی ن ارم .لطظعلی هم در این زمینه حرفی نمیزن  .دایی رضا گظت :داماد من پ ر من بزرگوار من!
معلوم هست ایشان در این مورد حرفی نمیزن  .شما ده نظر عایلهمن هستی  .از طرفی محص داری.
مریض هستی چرا ص ای خود را بلن نمیکنی؟ شما که استاد کارهای قانونی بودی و هستی .چرا حق
قانونی خود را نمیگیری؟ شما سرووضع بچهها را تماشا کن بع خودتان قضاوت بکنی  .بع از چن لحظه
من وارد صحات دایی ش م گظتم دایی جان من هم کار میکنم هم درس می خوانم با این کاری ن اشته
باشی  .عمو لطظعلی خ اوری تاکنون یک ریال به پ رم ن اده اصال نمیدانیم امالک ما دست عمو لطظعلی
چا ر است و کجا است و ایشان پول امالک ما را چهکار میکن  .دایی جان چهکار بایست بکنیم .اگر
میتوانی با عمو لطظعلی کمی صحات کنی دایی رضا گظت :عزیزم من هستم برادر زن نمیتوانم مستایم
دخالت داشته باشم .خود آقاجان در کار اداری و قانون حریف ن ارد .بع از چن لحظه گظتم دایی جان به
چه کار مشغول هستی؟ گظت مغازه قصابی دارم یک قسمت خودم اداره میکنم یک قسمت دییر را هم
به برادر خانمم واگذار کردم .تاریاا دو باب مغازه به حساب میآی  .بع از چن روز موقع رفتن به دایی رضا
ً
گظتم اگر ما ور است کمی به پ رم کمک کنی  .دایی گظت :من نمیتوانم پول را مستایما به آقاجان
ب هم .به شما میدهم خودت در یک فرصت به آقاجان تحوی دهی  511 .تومان از دایی گرفتم آم م به
ً
بابا گظتم دایی این مالغ را به عنوان خرجی به من داده فعال من الزم ن ارم به شما تحوی میدهم خرج
خانه را انجام دهی  .دایی قا از رفتن گظت :همایون خاطرهای در رابطه با مرحوم مادرت بتول میخواهم
بیان کنم .گظت آقاجان و مادرت بتول در مریوان بودن  .من در ح ود  51سال داشتم .برای دی ن پ ر و
مادرت به مریوان رفتم .مرحوم بتول شما را باردار بود .به من گظت :برادر خسته ش م گظتم چرا؟ گظت از
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دست این پ ر سوخته ،شب و روز آرام و قرار ن ارد .دایی گظت :در جواب گظتم خواهر من از بزرگان
شنی هام این نوع بچهها فعال و زیرک خواهن بود .مرحوم به من گظت ای برادر تا خواست خ اون متعال
چه باش  .گظت قاول داری؟ گظتم بله .همچنین که دایی داشت صحات میکرد من در عالم دییر بودم.
دایی گظت :همایون کجا هستی؟ گظتم فهمی م دایی رضا  .بع از چن لحظه به طرف ماشینهای
پل شت حرکت کردیم .قا از حرکت گظت :همایون منتظر شما هستم بیا .دایی از من خ احافظی کرد ،به
منزل برگشتم .دی م پ رم روی صن لی نشسته در فکر فرو رفت .سالم کردم گظت آم ی پسر گظتم بله.
دایی رفت .پ رم گظت :از پولی که دایی لطف کرده به میزان  31تومان به دایی آقا رضا ب هی اگر زحمت
نااش ما اری هیزم برای زمستان خری اری کن  .فردا در م رسه با دوستم رضا صحات میکنم .با دایی
طاهر صحات کن نسات به خری هیزم به میزان  31تومان اق ام کن .
خالصه چون خواهرم ناود مامان خانم دوباره در مااب من ایستاده و شروع به ناسازگاری میکرد
ً
همانطوریکه قاال عمه خانم گظته بود که هر چه مامان خانم میگوی در ح امکان خودت انجام ب هی
و سعی کنی که با ایشان درگیر نشوی  .چون منزل ما ما اری از شهر فاصله داشت کلیه خری لوازم منزل
به عه ه من گذاشته ش ه بود .هیچوقت نمیتوانستم به موقع برای ناهار و شام یا صاحانه حاضر باشم.
یک خاطره تلخی در ذهنم است مث سایر خاطرهها بهتر است بازگو کنم .یک روز از روزهای زمستان
سال  5336از  3بع ازظهر تا نزدیک صاح در خوی برف میباری  .به ان ازه  5/1متر کمتر برف نشست.
مامان خانم ساعت  6صاح مرا بی ار کرد گظت :برف پشت بام را پاک کنی  .وگرنه آفتاب شود تمام اتا ها
چکه میکن  .خالصه در آذربایجان بع از بارش برف هوا صاف ش ه و سوز عجیای دارد .به طوری که
پوست دست انسان را سیاه میکن  .و طاقت از انسان میگیرد .به هر طریق الزم سروگردن خود را
پوشان م با پاروی مخصوص برف روبی پشت بام رفتم .چون پشت بام وسیع بود م ت دو ساعت طول
کشی  .بع از پاک کردن وارد حیاط ش م کسی منزل ناود و پ رم در خواب بودن  .هر چه برادرم سی علی
را ص ا کردم متاسظانه ایشان هم ناودن  .یک دفعه متوجه ش م ده دقیاه به ساعت  8باقی مان ه است.
کتابها را گرفته سریع به طرف م رسه رفتم .به هر طریای خود را به کالس رسان م رضا دوستم از پشت
پنجره نیاه میکرد  .خیلی ناراحت ش  .گظت کجا بودی؟ جریان را گظتم .رضا گظت تا معلم نیام ه جلوی
بخاری خود را گرم کن .رضا گظت :شب درس خوان ی یا نه؟ در جواب گظتم :خیالت راحت .در زمان ما
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هر یک از بچهها بیشتر درس میخوان بچههای دییر به او میگظتن ّ
حمال .رضا به من گظت :احسنت
ّ
حمال خودم .گظتم :رضا اوضاع من خوب نیست .یک استکان چای نخوردم .پشت بام بینهایت سرد بود.
از ساعت  6تا ساعت  8مشغول بودم .بیچاره ش م .رضا گظت :پن برادرت سی علی چرا کمک نمیکن ؟
جز آن خانواده نیست .گظتم :بنا به دستور مامان خانم ایشان از کار منزل و خری بازار معاف هستن .
خالصه سر کالس نشسته بودیم نزدیک ساعت  55یکدفعه دل درد عجیای گرفتم  .دوستم رضا
ناراحت ش  .خوشاختانه ساعت آخر کالس مهمی ن اشتیم .سرای ار م رسه ما آقا و خانم کالنتری بودن .
رضا ب و ب و خود را به خانم کالنتری رسان  .جریان را به ایشان گظت  .خانم کالنتری تا ان ازهای از اوضاع
من اطالع داشت .گظت  :آقا رضا چون ساعت آخر ورزش داری مهم نیست .کتابهای خود و همایون را
جمع کن داخ کیف بیذار از م رسه بروی  .خانم کالنتری گظت :با این وضع همایون را کجا میخواهی
باری .رضا گظت :منزل خاله من نزدیک است .خانم کالنتری موقع رفتن یک بسته که داخ آن ناات
مخصوص سرماخوردگی بود به آقا رضا داد .گظت :ایشان دل درد ش ی ی دارد .منزل خاله جان رسی ی
این تکه ناات را با چایی یا آب گرم که جوشی ه باش ایشان بخورن  .بع از استراحت تا ان ازهای بهاود
خواهن یافت .من م ت یک ساعت خوابی م .تا ان ازهای گرم ش م .رضا وقتی بی ارم کرد خیلی دیر ش ه
بود .از خاله جان رضا تشکر کردم گظتم خ ا از شما راضی باش  .حالم تا ان ازهای خوب بود .شوهر خاله آقا
ً
رضا مغازه دار و فردی بسیار باشخصیت و زحمتکش بودن  .از نظر وضع مالی تاریاا خوب بود .ایام ماه
ً
ماارک محرم مخصوصا روزهای تاسوعا و عاشورا در هیئت های حسینی در مسج محله خرج میداد و
مخارج هیئت را به عه ه میگرفت .فعال که مرحوم ش ن رحمت خ ا بر او باد .نزدیک غروب بود رضا با
دوچرخه مرا رسان  .وارد منزل ش م .پ رم سوال کرد کجا بودی؟ جریان را به طور کام برای پ ر تعریف
کردم .پ ر در حالتی بود نمیتوانست از من دفاع کن  .ولی به طور زبانی با مامان خانم گاه گاهی درگیر
میش  .پ ر گظت :بیا جلو کار دارم .آم م گظت :پسرم به حسین آقا که خودت میشناسی سظارش کردم
ما اری دارو آماده کرده اگر میتوانی سریع بیاوری  .گظتم پ ر جان سی علی منزل ناود .چرا نیظتی ؟
گظت :چرا منزل بود .به ایشان گظتم :گظت :کار دارم با دوستانش به سینما رفت .از طرفی منزل آقای
حسینی خیلی از محله ما فاصله داشت .تمام مسیر کوچه باغ و ناامن بود .به هر طریق خود را رسان م.
یک بچه کوچک جل وی درب آم گظتم :به بابا بیو از طرف آقای شاملو آم م .بابا خود میدان  .بع از چن
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لحظه آقای حسینی خودشان آم ن  .ما ار امانتی را داد .به من گظت :پسر آقای شاملو هستی؟ گظتم:
بله .ایشان گظتن  :به آقاجان بیو حساب باال رفته در جریان باش  .دارو را گرفتم سریع به طرف منزل
حرکت کردم .آم م گظتم پ ر این داروی شما .جریان آقای حسینی را به بابا گظتم .گظت 53 :تومان
ب هکار هستم .به ایشان گظتم :پ رجان فص زمستان است و هواسرد است .کمی قناعت کنی بهتر
است .در این موقع مامان خانم وارد ش سوال کرد ظهر کجا بودی؟ تا خواستم جواب ب هم پ رم عصاانی
ش  .گظت :سر قار من و شما سر قار پ ر من و تو هر چه میخواهی حساب کن .وقتی که دو ساعت برف
پشت بام را پاک میکن و در آن هوای سرد یک استکان چایی و یک تکه نان خشک در سظره نمیگذاری
این بچه چهکار بای بکن ؟ در نتیجه به م رسه رفته از گرسنیی و ب بختی موقع درس دل درد عجیای
ً
میگیرد .به منزل مردم پناه میبرد .این بچه م ت  8سال است آم ه .در طول این  8سال کامال در اختیار
شما بوده .خری و حم وسای از بازار و تمام کار زن گی را انجام میده  .درس هم میخوان اگر کاری
پی ا شود کارگری هم میکن  .نه ناهار او معلومه و نه صاحانه .چن لحظه پیش گظتی آب و وسای نیست.
میر این پسره چن دست دارد .چرا از بچههای خودت نمیخواهی این مادر مرده را کمک کنن ؟ چرا از
خ ا و رسول خ ا نمی ترسی؟ به خ ا خسته ش م .از خ ا میخواهم مر مرا برسان و کمتر این روزها را
باینم .گظتم :پ ر آرام باش .چه عصاانی باشی و چه نااشی من بایستی این کارها را انجام ب هم .وگرنه
مامان خانم فکر دییر برای من پیاده خواه کرد چارهای نیست .چون خواهرم در تهران بود مامان خانم تا
میتوانست روی من فشار میآورد .بع از چن لحظه برادرم علی وارد ش پ رم گظت:چطور غیرت داری از
این وسای و این امکانات که توس همایون آماده میشود استظاده بکنی؟ به خ ای اح و واح قسم
میخورم در زن گی موفق نخواهی ش ؟ اگر زن ه مان م عاقات شما را خواهم دی  .نیذاری شما را نظرین
بکنم چرا نظرین پ ر از زهر مار ب تر است .و عاقات انسانها را میسوزان  .حال بروی فکری به حال
خودتان کنی  .در جواب گظتم :پ ر من سی علی برای این کارها ساخته و پرداخته نش ه است میر خودتان
نمیگظتی پسرم سی علی شایه مرحوم برادرم سی علی میباش و از همه بچهها ایشان را بیشتر دوست
داشتی؟ این نتیجه همان دوست داشتنی است .که یک بام و دو هوا در خانواده ما ایجاد کردی .بیش از
این خودتان را عصاانی نکنی  .و این موضوع هم اشاره کنم زن گی من با سی علی برادرم آسمان و زمین
فر داشت .من از سن  6سالیی شال روزگار را خورده بودم تا ان ازهای فوالد آب ی ه ش م .فا در میان
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ً
برادران داداش غالمعلی همانطور یکه در گذشته هم اشاره ش انسان کاری با اراده و قوی بودن  .قاال به
این موضوع اشاره ش کسی که از اول برای کاوتر ش ن آفری ه ش ه کرکن نخواه ش  .در نتیجه من
کاوتر هستم علی کرکن .این قانون طایعت هست نمیشود کاری کرد .چرا انسانها در این قانون وجه
مشترک دارن ؟
ً
اصوال بچههایی که از محات مادری محروم هستن سعی دارن روی پای خودشان ایستاده و به خود
متکی باشن  .حتی خود من با اینکه مادرم خاتون سلما بیش از مادرم به من محات داشت ولی همیشه
آرزوی دی ار مادر را داشتم .فا ایشان را در تصویرها میدی م .به من میگظتن این عکن مادر شماست.
از طرفی دییر مادرم خاتون سلما آنق ر به من محات و نازپرورده بارآورده بود کوچکترین کماود محات
مادری را احساس نمیکردم .ولی هر چه باش من هم انسان هستم .نمیشود مادر را به طور کلی
فراموش کرد.
خالصه روزها برای من آنطور بای و شای ما ور ناود .بتوانم درس بخوانم چون کالس  6ابت ایی
پایان دوره ابت ایی بود در نتیجه امتحانات مربوطه را سخت میگرفتن  .پشت ساختمان منزل خودمان
اتا کوچکی بود .انااری مانن و استظاده نمیکردیم آنجا را به کمک رضا درست کردیم یک فرش نم ی
بزر پهن کردیم از نظر گرما منا و آتش هم برقرار بود گاهیاهی رضا شبها نزد من میمان تا پاسی از
شب با خیال راحت درس میخوان یم .و خود را برای امتحانات آماده میکردیم .سرانجام در سال 5336
نزدیک عی نوروز در بین تمام م ارس ابت ایی یک مساباه ورزشی برای باال بردن روحیه دانشآموزان
مساباات طناب کشی ،والیاال و سایر ورزشها برگزار میش  .م یر م رسه ما مرحوم آقای فتورچی و ناظم
ً
ما مرحوم آقای مه یزاده بودن  .که رحمت خ ا بر آنها باد .در تمام مساباات تیم م رسه ما مخصوصا
بچههای کالس ششم شرکت داشتن  .و جوایز مساباه را دریافت میکردن  .این جوایز برای م رسه ما حائز
اهمیت بود .به یاد دارم م یر ما میگظت :شما بچهها آبروی م رسه هستی  .امی وارم در زن گی موفق و
کامیاب باشی .

روزهای سخت تا سوم دبیرستان و ازدواج خواهرم
زمستان سال  5336به پایان خود نزدیک بود بادهای بهاری بی اری درختان را از خواب زمستانی
نوی تازه میداد .سال  5331آغاز ش  ،فروردین ماه گ ها از راه رسی  .خواهرم فخری به اتظا عمه و عمو
جهت گذران ن عی نوروز به خوی آم ن  .عمه فرنییز کادوی عی ی به بچهها میداد ،من منتظر بودم
کادوی من چی باش  .به یکااره عمه گظت :مرد خانه برادرم بیا جلو ،من جلو رفتم عمه را بوسی م .ایشان
درب پاکت بزرگی را باز کرده 3 ،ع د دفتر  511بر و یک ع د خودنوین پارکر که آن موقع خیلی معروف
بود به من دادن  .بینهایت از ایشان تشکر کردم .چن لحظه بع پ رم گظت :خواهر اگر همایون نااش من
گرفتارم .چرا؟ خری بازار و آوردن وسای به عه ه ایشان میباش  .از طرفی امسال امتحانات پایان دوره
ابت ایی را نیز در پیش دارد ،با این دشواری ها خ ا کن موفق باش .در همین موقع که پ رم با عمه مشغول
صحات بودن مامان خانم با ص ای بلن فریاد میزد همایون تمام ظرفهای غذا را جمع کنیم برویم کنار
جوی آب بشوریم خواهرم یکااره ناراحت ش گظت :مادر جان ظرف شستن کار همایون نیست خودمان
میشوریم.
عمه خانم فهمی به پ رم گظت :مامان خانم چهکار دارد میکن داداش ،پ رم گظت :از روزی که
فخری همراه شما به تهران رفت مامان خانم با تمام ق رت روی همایون فشار میآورد از دست من هم
کاری ساخته نیست .عمه گظت :داداش جان این مح نه آب دارد نه آبادی ،بچهها بزر ش ن تمام
خری وسای و کارهای منزل را همایون انجام میده  .در هر صورت و به هر طریای که هست داخ
شهر بروی و به بازار و آب و سایر گرفتاری ها نزدیک باشی .
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همایون هم خسته میشود بچههای دییر کمک نمیکنن  ،اخال مامان خانم را هم دی یم در این
موقع عمو داریوش وارد ش گظت :چه خار؟ عمه جریان را با ایشان در میان گذاشت عمو داریوش
ً
بینهایت خوشحال ش گظت :واقعا این مح زن گی برای بچهها خوب نیست.
چن روزی گذشت عمه گظت :برویم بازار کمی خری کنیم .داخ بازار مرا میشناختن هر جا عمه
میرفت من بالفاصله ایشان را معرفی میکردم .بازاریهای آشنا میگظتن عمه خانم تمام برادرزادههای
شما یکجا همایون یکجا .عمه گظت :حایات را بای گظت این برادرزاده من که ایشان باش دوران
سختی را در زن گی گذران ه ،روزگار خیلی زود ایشان را فوالد آب ی ه تحوی جامعه داد.
ً
مغازهدار آقا محمود گظت :واقعا درست گظتی فرزن من در منزل بشااب غذای خود را جمع نمیکن
امی وارم این نوع بچهها که یکی برادرزاده شما باش در زن گی موفق باشن .
عمه گظت :موقعی که فخری در خوی است شما کمی آرامش داری فکر میکنم اگر فخری برود
چه خواه ش  .بع از خری به منزل آم یم بع از شام به عمه اشاره کردم گظتم همه خوابی ن با شما کار
دارم .سرانجام با عمه در یک گوشه نشستیم گظتم عمه جان یک موضوع خیلی مهم ارثیه پ ری آقاجان
است در دست عمو لطظعلی تاکنون یک ریال به پ رم ن اده اگر میتوانی در م تی که خوی هستی این
موضوع را مطرح نمائی .
عمه خانم در جواب گظت :موضوع خوبی را مطرح کردی همایون ،چون داداش در آین ه نزدیک
ً
خرج زیادی در پیش دارد بایستی فکری بکن  .گظتم عمه جان چه خرجی؟ گظت :بع ا در یک موقع
مناسب با داداش صحات میکنم شما هم هستی در جواب گظتم عمه جان یک خاطره تلخی دارم در
مورد عمو لطظعلی ممکن است شما به حساب جوانی من بیذاری اما ب انی حایات این است عمو
لطظعلی زمانی که پ رم در مثموریت سردشت کردستان بودن در سال  5333روز چهارشناهسوری خودتان
رسم و رسوم آذربایجانی ها را میدانی عمه گظت آری .گظتم همین عمو لطظعلی ما بچهها را جمع کرد
رفتیم داخ بازار چهارشناهسوری تمام بازار را گردان به طوری که از درب ورودی وارد ش یم ،از درب
خروجی خارج ش یم و یک ریال برای ما بچهها که برادرزاده این انسان بودیم خری نکرد در نتیجه دست
خالی برگشتیم ولی عمه جان همان سال من با داداش غالمعلی کار کرده و همه چیز برای بچهها در ایام
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عی خری کرده بودیم و خواهرم فخری در این زمینه شاه است .فا میخواستم صظت عمو لطظعلی را
ً
به شما بیویم و ایشان را کامال بشناسی .
ً
مج دا به عمه خانم گظتم شما و عمو داریوش با پ رم صحات کنی و ج ی هم باشی  ،اگر به عمو
لطظعلی واگذار کنی تا اب یک ریال به شماها نخواه داد.
چن ی گذشت به عمه خانم گظتم جریان رفتن خواهرم چیست ،گظت یک برنامه بیذار برویم باغ در
آنجا با داداش میخواهم صحات کنم .من بالفاصله با آقا رضا دوستم صحات کردم گظت کلی باغ را از
دایی طاهر خواهم گرفت ،به اتظا بچهها با تمام وسای به طرف باغ حرکت کردیم در آخر باغ یک گوشه
خلوت پی ا کردیم و وسای خود را پهن و بساط چایی آماده ش در همین موقع دوستم رضا را به عمه خانم
معرفی کرده ،عمه از زحمات ایشان تشکر کرد .بع از چن لحظه عمه گظت :داداش اجازه است یک
موضوع مهمی را میخواهم مطرح کنم .عمو داریوش هم نشسته بود و تمام بچهها با آقا رضا مشغول
بازی بودن  ،پ رم گظت اختیار داری خواهرم ،عمه خانم گظت :وقتی در تهران بودیم در باشیاه افسران
پادگان سلطنتآباد تهران عروسی پسر یکی از افسران بازنشسته بود من و داریوش و فخری و همسر
سرهنگ شریعتپناهی دعوت ش ه بودیم .آقای داماد چون افسر نیروی هوایی بودن یکی از دوستان خود
را بهنام ستوان قاسم جراحی را دعوت کرده بود .در آن جلسه پ ر داماد ضمن معرفی پسرش به سرهنگ
شریعتپناهی ستوان جراحی را هم به حضور سرهنگ شریعتپناهی معرفی نمودن  .بع از صحات
سرهنگ شریعتپناهی عمو داریوش خواهرم فخری را به ستوان جراحی دوست آقای داماد معرفی
نمودن  ،چن روزی گذشت از قرار معلوم جناب سروان جراحی از خواهرم فخری خوشش آم ه  ،توس
دوست خود از من تااضا کرد اگر جناب سرهنگ شریعتپناهی اجازه ب هن بیاین با فخری خانم صحات
و از ایشان خواستیاری بکنن  .عمه گظت :داداش من منتظر جواب شما هستم خواهرم کنار من نشسته
بود پ رم گظت دخترم نظر شما چیست؟ خواهرم گظت :نظر شما و نظر عمه نظر من خواه بود من حرفی
ن ارم ،یک دختر بایستی به موقع خود ازدواج نمای من قاول میکنم .عمه گظت :جناب سروان جراحی
پ ر ن ارد ،خود با مادر و خواهرش زن گی میکن حال از زن گی خصوصی او اطالع ن اریم ،بایستی در این
ً
زمینه تحایق کنیم که برخورد اجتماعی او چیونه است .پ رم گظت :دخترم عمه کامال درست میگوی
ً
ایشان شخصا یک افسر نیروی هوایی ،ما هم از هر نظر ایشان را قاول داریم آیا اخال فردی و رفتار او در
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جامعه چیونه است؟ هر کن افسر ش نمیتوان گظت پاک خ ادادی است ،بن ه که اینجا نشستهام یک
ً
روز پاکترین فرد بودم فعال ش م این ،مریض و معتاد ،امی وارم خیر در پیش باش  .عمه گظت :در این مورد
ً
مشک ن اریم به سرهنگ شریعتپناهی میگویم سریعا در مورد جناب سروان جراحی از اطالعات
ً
سازمان نیروی هوایی بررسی و نتیجه کلی را به ما خواهن گظت نیران نااشی  ،عمه مج دا گظت راجع به
خرج عروسی بایستی فکری بکنیم فخری ص در ص عروسی خواه کرد ،تکلیف امالک خود را که در
دست برادرم لطظعلی است روشن کنی  ،شما به پول نیاز داری مسئله مسئله کوچکی نیست عروسی خرج
دارد از همه مهمتر از این منزل حرکت کنی به داخ شهر رفته و یک منزل قاب استظاده خوب که
امکاناتی داشته باش اجاره نمائی .
سرانجام پ رم به عمه گظت :از لطظعلی دعوت کنی شام بیای دور هم باشیم و از نزدیک راجع به
امالک و دارایی خودمان صحات کام داشته باشیم و تکلیظمان در این مورد روشن گردد.
شب عمو و زن عمو وارد ش ن  ،بع از صرف شام همه دور هم نشستن بع از  3ساعت گظتیو با
عمو لطظعلی کاری ا ز پیش ناردن  .سرانجام عمو گظت :پاییز آین ه که در پیش داریم مااشر من علیرضا
پسردایی عظیمی را به خوی احضار میکنم شما همیی باشی تکلیف حق هرکن بهطور کام مشخص
گردد .پ رم گظت :لطظعلی تا به حال هیچ چیزی از تو نخواستم ،در حضور خواهرم و برادرت داریوش
ً
اعالم میکنم من گرفتاری در پیش دارم .فرنیین میدان من فعال به پول احتیاج مارم دارم ،تمام ارثیه
ً
پ ری مرا یا خودتان بخری یا به دییران خواهم فروخت .وضع مرا که می بینی کامال از کار افتاده ام دو تا
ً
بچهها رفتن فعال همایون هم درس میخوان اگر کاری پی ا کن انجام میده و اینطور زن گی را پیش
می بریم ،زن گی خودتان را نیاه کنی و زن گی مرا هم باینی قضاوت با خودتان برادر.
خالصه بع از این جریان و خاتمه تعطیالت عی نوروز عمه خانم و عمو داریوش به طرف تهران
حرکت کردن  .عمه موقع رفتن گظت :داداش نتیجه را توس نامه برای شما ارسال خواهم کرد .پ رم
گظت :فرنیین جان من منتظر جواب شما هستم سریع به من اطالع ب هی  .م تی گذشت از عمه خانم
خاری نیام فا عمو داریوش یک نامه فرستاد و از زحمات ایام عی نوروز تشکر کردن .
بع از چن روز کالس درسی ما شروع ش چون امتحانات نهایی در پیش داشتیم با دوستم آقا رضا
قرار گذاشتیم هر روز به باغ برویم در یک محی خلوت و آرام درس بخوانیم .هر روز ساعت  8صاح تا
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بع ازظهر در باغ مشغول درس بودیم باألخره امتحانات نهایی در دبیرستان خسروی آن زمان شروع گردی
و در م ت چن روز پایان یافت و نتیجه امتحانات را در اواخر خردادماه توس م یر دبیرستان خسروی روی
شیشه ها نصب گردی  .یادآوری میکنم موقع امتحانات آخرین سال دوره ابت ایی را در دبستانهای
مربوطه امتحان گرفته نمیش  ،به یکی از دبیرستان های آن شهر واگذار می گردی  .من و دوستم آقا رضا
به دبیرستان مراجعه کردیم من کمی فاصله داشتم ،دوستم رضا رفتن نزدیک اسم من و خودشان را پی ا
کردن خوشاختانه هر دو پشت سر هم با مع ل خوب قاول ش ه بودیم رضا در حالی که سوت بلالی می زد
می رقصی  .گظت :سر راه منزل شما برویم خار ب هیم بع من به منزل بروم .بع از چن دقیاه وارد ش یم
پ رم زیر درخت توت نشسته بود و چایی و بساط او آماده ش ه بود ،جریان را به پ رم گظتم خیلی خوشحال
ش ن و نظری بیست ریال یعنی دو تومان به ما داد ما هم تشکر کردیم گظتم پ ر کاری ن اری؟ گظت:
بع ازظهر از عمو ابراهیم ما اری وسای خری کنی و موقع آم ن بیاوری .سپن به طرف منزل دوستم رضا
رفتیم ،مامان خانم رضا هم خوشحال ش ن گظتن ناهار نزد ما باشی  .به اصرار رضا مان یم ،بع از ناهار در
حیاط منزل رضا نشستیم به فکر تعطیالت تابستان افتادیم که چهکاری بایستی انجام ب هیم؟
درست به خاطر دارم تاریخ  5331/13/33خردادماه بود رضا گظت :دایی طاهر گظته بع ازظهر
ساعت  9در باغ باشی ایشان کار دارن  .سرانجام وارد باغ ش یم دایی طاهر در انتهای باغ زیر درختان
سپی ار تاریزی نشسته و چایی هم آماده بود .در اواخر بهار باغ زیاایی خاص خود را داشت ،نشستیم دایی
طاهر گظت :یک باغ سیب و گالبی اجاره کردم در همین نزدیکی باغ خودمان قرار دارد .دو روز در باغ کار
داشتیم انجام ش  ،دایی طاهر گظت :مزد این دو روز شما محظوظ است .سرانجام با دوستم آقا رضا وارد
محله ش یم و من جلو منزل پیاده ش م مامان خانم داشت داد و بی اد میکرد خواهرم گظت :داد و بی اد
ن ارد مادر من ،همایون سر و کار بوده ،گظتم هر چه میخواهی از عمو ابراهیم میگیرم ناراحت نااشی .
وسای را خری اری کردم تحوی خواهرم ش  ،عمو ابراهیم این مرد بزرگوار گظتن  :همایون شما سر کار
هستی ؟ گظتم بلی .خالصه مواظب خودتان باشی  ،گظتم خ اون از شما راضی باش  .بع از م تی وارد
منزل ش م پ رم گظت :همایون بیا جلو کار دارم گظتم بله آقا ،اظهار داشت پای راست من مث اینکه به
طور کلی از کار افتاده است .گظتم روی صن لی بنشین ،پای راست پ رم را از روی صن لی باال آورم گظتم
پ ر پای خودتان را نیه داری با دست پای راست پ ر را گرفتم وقتی آزاد نمودم مث یک تکه سنگ رها ش
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ولی بین راه گرفتم .به خواهرم فخری گظتم بیا ،آم وقتی پای پ رم را دی ناراحت ش گظت چه ش ه همایون
گظتم پای بابا به طور کلی از کار افتاده و فلج ش ه  .خواهرم گظت :چه کار بای کرد گظتم اولین کار این است
که یک عصای قوی تر برای بابا بییریم تا بتوان کنترل خود را حظا کن  .ناگهان مامان خانم با ص ای بلن
گظت جوان  31ساله نیست از این به بع همین است ،روز به روز ب تر خواه ش  .پ رم با ص ای لرزان گظت:
مامان خانم شما خوشحال باشی خواهرم ص ا کرد مامان ساکت باش این چه طرز صحات کردن شماست
ً
فعال موقع این حرفها نیست بایستی به فکر چاره باشیم بابا زمین گیر ش .
از تاریخ  5331/13/33مرتب در باغ دایی طاهر مشغول کار بودم تا اواخر مرداد به م ت  11روز کار
کردم درهمین تاریخ بود که از تهران تلیراف آم عمه و عمو داریوش به خوی خواهن آم  .بع از چن روز
نزدیک ظهر بود وارد ش ن  ،خوشاختانه من و رضا جلوی در منزل ایستاده بودیم عمهام از آقا رضا تشکر
کرد یکدفعه پ رم گظت :خواهر هر دو از امتحانات نهایی سال ششم ابت ایی قاول ش ن  ،بالفاصله عمه
نظری  3تومن بهعنوان تشویای به ما اه ا کرد ما هم از ایشان تشکر کردیم .پ ر به من اشاره کرد سریع
ما اری خری کنم ،وسای مورد احتیاج را خری اری کردم و تحوی خواهرم دادم .عمه بع از استراحت
گظت :اگر ممکن است روز جمعه نهار برویم باغ هوای خوبی دارد اشکال دارد؟ گظتم نه .بالفاصله به
دوستم رضا گظتم از دایی طاهر اجازه بییریم و خانواده را باریم .چیزی در باغ ناود فا در بعضی از
درختان ما اری میوه برای پرن گان باقی مان ه بود .سرانجام با دو درشکه به طرف باغ حرکت کردیم در
انتهای باغ جای مخصوص داشتیم ،بساط را پهن کرده بع از چن ی چایی و نهار آماده گردی  .دوست من
آ قا رضا نهار نزد خودمان بود ،پ رم مث فرزن خانواده ایشان را دوست داشت .پ رم بارها میگظت :یار و
یاور و دلسوز همایون آقا رضاست خ ا نیه ارتان باش  .خالصه بع از صرف نهار به آقا رضا اشاره کردم
بچهها را جمع کنی بروی داخ باغ رضا هم گظت :سرم درد میکن برای این کارها .تمام بچهها را جمع
کردن و رفتن  .عمه فرنیین خانمی با سواد و کارمن رسمی اداره حساب اری راهآهن تهران بودن  .عمه
گظتن  :یک صلوات با ص ای بلن بظرستی تا من صحاتهایم را شروع کنم .گظت :داداش همانطور که
به شما قول داده بودم در مورد جناب سروان جراحی خلاان نیروی هوایی تحایق کنم توس همسرم
جناب سرهنگ شریعتپناهی انجام ش  .جریان از این قرار است:
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ً
این افسر قاال درجهدار نیروی هوایی بوده یک بار ازدواج کرده فعال دارای یک پسر به نام کیهان با
خواهر و مادرش زن گی میکن  .تا این تاریخ از همسرش ج ا ش ه و همسرش طال گرفته است .از نظر
شغلی افسر بسیار خوب و باسواد نیروی هوایی میباش  ،پ رشان هم فوت کرده است .عمه گظت :حال
من نتیجه تحایاات خود را گظتم .شما برادرم ،مامان خانم و فخری خانم و عمو داریوش حاضر هستی  .از
نظر برادارانم همایون هم نشسته ،داداش بایه با شماست خود دانی .بع از چن لحظه پ رم گظت :تمام
تحایاات فرنیین برمیگردد به جواب فخری .پ رم رو به خواهرم کرد و گظت :آیا شما میتوانی با مردی
که از همسرش ج ا ش ه و دارای یک فرزن پسر نیز میباش ازدواج بکنی؟ آیا شما میتوانی با پسرش کنار
بیایی ؟ در کنار خود شما جریان مامان خانم و همایون را نیاه کنی  ،فردا میخواهی اینطوری باشی ؟
بایستی در این مورد خیلی دقت کنی ناایستی کوچکترین اشتااه را داشته باشی  .کیهان همایون نیست.
ً
ستوان خلاان جراحی ،استوار شاملو نیست .دخترم کامال فکر کنی  .در این موقع عمه گظت :واقعا درست
گظتی داداش احسنت آفرین .عمه اضافه کرد سرهنگ شریعت پناهی گظت :فخری خانم ناایستی شتاب
داشته باش  ،این مسئله برای ایشان مسئله کوچیکی نیست .فردا خ ای نکرده ما ماصر نااشیم و
گلهگذاری نااش  .در این لحظه خواهرم گظت :عمهجان شما تا چه وقت در خوی هستی؟ منظور من
ً
خ انکرده از مان ن و رفتن شما نیست .عمه گظت :نه عزیزم این حرفها مطرح نیست من دقیاا اوای
شهریور ماه خواهم رفت .دو روز دییر من نتیجه کلی را خ مت شما و بابا عر

خواهم کرد .بع از دو

روز خواهرم در یک جمع که همه نشسته بودن گظت :من به این نتیجه رسی م بایستی از نزدیک با خود
جناب سروان جراحی صحات کنم .مث معروف میگوی  :شنی ن کی بود مانن دی ن .اگر اجازه ب هی
همراه شما به تهران بیایم و از نزدیک با ایشان صحات کنم .تمام مسائ را با هم مطرح میکنیم .توافق
ً
ش بهتر ،نش او به راه خود من به راه خودم .موافق هستی ؟ عمه گظت:کامال راه درست همین است که
سرهنگ شریعتپناهی همین منظور را داشتن .
چن ی بع عمه گظت :داداش امکان دارد بع از صحات فخری با جناب سروان جراحی ایشان
برای دی ن شما و صحات با شما به خوی بیاین و شما با ایشان از نزدیک دی اری داشته باشی  .اگر خ ا
بخواه شما پ ر زن ایشان خواهی بود ،اولین مشک شما این است برادر که منزل را عو

کرده و داخ

شهر ساکن شوی  .به نظر من اینجا مان ن درست نیست از شهر خیلی فاصله دارد از طرفی بچهها بزر
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ش هان همایون و سی علی دبیرستانی هستن بایستی فکری کرد .خالصه بع از چن روز خواهرم گظت:
همایون تا من هستم اگر ممکنه منزل را عو

کنی به هر طریق که بود من و پ رم نزد یکی از آشنایان

عمو ابراهیم سظارش منزل را دادیم .آقا ابراهیم گظت :همایون با من مرتب در تماس باش  ،منزل را پی ا
کرده به شما اطالع میدهم .بع از چن روز اتظاقی از جلوی مغازه آقا ابراهیم من و آقا رضا عاور
میکردیم ایشان گظتن  :همای ون خوب ش شما را دی م یک حیاط چن اتاقه تمیز پی ا کردم اگر
ً
میخواهی من و شما و آقا رضا از نزدیک باینیم .رفتیم داخ کوچه ق یمی به نام کوچه قلعه تاریاا به
خیابان اصلی نزدیک و امکانات آب شهری نیز وجود داشت که دارای چهار اتا و انااری ،حیاط بزر
درختکاری و خیلی زیاا بود .من برگشتم به عمو ابراهیم گظتم اگر ش بع ازظهر پ رم و خانواده از نزدیک
ً
منزل را باینن  .عمو ابراهیم گظتن  :من سریعا با صاحب خانه صحات میکنم منتظر شما هستم .به طرف
منزل حرکت کردم و جریان را برای پ رم و خواهرم و عمه تعریف کردم .قرار ش فردا منزل را از نزدیک
باینیم در ضمن منزل ج ی به دبیرستان امیرکایر خوی نزدیک بود و مشک رفت و آم ن اشتیم .بع از
دی ن خانه از هر نظر مورد قاول قرار گرفت عمه گظت :مح بسیار خوب و امکانات همه چیز را دارد ،به
بازار هم نزدیک است امی وارم در این خانه ج ی عروسی برپا شود تا ان ازهای از نظر خری وسای نیز
همایون راحت ش  .بع از چن روز وسای منزل را حم کرده بع از نظافت کام کمکم جا به جا ش یم و
وسای کماود منزل را نیز عمه از بازار خری اری کرد .منزل در ح خودش کام ش چون دارای انااری و
تنور نان پزی هم بود .عمه می خن ی و گظت :اگر بخواهی برای شما نان هم بپزم.
بع از جابهجا ش ن در منزل ج ی و صحات با پ رم از نظر آمادگی در رابطه با ازدواج خواهرم در
تاریخ  5331/16/56عمه و عمو داریوش و خواهرم به طرف تهران حرکت کردن  .سرانجام خواهرم برای
تعیین سرنوشت آین ه خود اولین ق م زن گی را برداشت ،امی وارم موفق باشن .
چون پ رم گاهیاهی در حیاط مینشست چایی و بساط برای خودش مهیا می نمود .حیاط سنگ
فرش بود من چن ع د آجر و ما اری سیمان خری اری ،مح سماور و میز و صن لی ایشان را درست
کردم گظتم این هم مح بساط و چایی شما پ ر.
در تاریخ  5331/1/5من و رضا در دبیرستان امیرکایر خوی اسمنویسی کردیم .بع از چن روز
کالسها برابر روش آغاز گردی  .من و رضا و یکی از دوستان دییرم به نام ناصر در یک میز و صن لی 3
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نظره نشسته بودیم .یک روز رضا گظت :همایون دایی طاهر گظتن از فردا هر روز بع ازظهر برای چی ن
سیب و گالبی به باغ برویم .موافق هستی؟ گظتم آری عزیزم کار دییری ن اریم از نظر برنامه درسی هم
شبها با خیال راحت مطالعه میکنیم .سرانجام به م ت  91روز از  51مهر الی  31آبان کارمان خاتمه
یافت .دایی طاهر روزی به هر نظر  3تومان مزد پرداخت میکرد ،در ح ود  531تومان دریافت کردم .در
روز آخر دایی طاهر یک جعاه از بهترین سیبهای باغ را به من و رضا اه ا کرده ،ما هم تشکر کردیم.
ً
واقعا این پول برای مخارج دبیرستان و خرج منزل واجب بود ،خ ا از ایشان راضی و به مال و ثروت او
برکت عطا ف رمای  .در آن موقعیتی که ما داشتیم پول خوبی بود .خالصه اوای آذر ماه بود نامه ای از طرف
عمه خانم واص  ،نوشته بود خواهرم فخری موفق ش ن چن جلسه با جناب سروان جراحی در مورد
ً
زن گی آین ه خودشان صحات کنن  ،خوشاختانه تا ان ازهای موفق ش ه است .ضمنا خواهرم گظته بایستی
با پسر جناب سروان جراحی هم دی ار و صحات داشته الاته این مورد خواسته جناب سرهنگ
شریعتپناهی بود ،خواهرم فخری قاول کردن  .در این موقع یک مثموریت خارج از کشور برای جناب
سرهنگ شریعتپناهی به م ت  3ماه ابالغ میگردد .عمه در نامه دوم پ رم می نویس چون سرهنگ
نیست و من هم تنها هستم میخواهم فخری تا ایام عی با من باش و فخری هم در این م ت بیشتر با
مسای زن گی در تهران و جناب سروان جراحی بیشتر آشنایی پی ا کن  .وقتی که جناب سرهنگ از
مثموریت بازگشتن به امی خ ا عی نوروز با دست پر به خوی خواهیم آم  ،داداش در این زمینه نیران
نااشی .
آن سال هوای خوی بینهایت سرد بود میگظتن چنین سرمایی ساباه ن ارد .من به پ رم گظتم بابت
کار از دایی طاهر پول گرفتم ،هیزم و وسای زمستانی را خری اری میکنم در این زمینه با دایی طاهر
تماس گرفتم مالغ  31تومان به دایی طاهر پرداختم بع از چن روز هیزم ها خری اری و اناار گردی  ،از
دایی طاهر بینهایت تشکر کردم .اواخر دی ماه پ رم به ش ت از دو پا به طور کام ناراحتی پی ا کرده و
قادر به حرکت ناود .م تی گذشت تا اینکه یکی از همکاران پ رم گظت :بیمارستان ارتش در تاریز
دکترهای خوبی دارد من بالفاصله به شوهر خالهام جناب آقای جوانشیر تلیراف زدم و جریان را به اطالع
ایشان رسان م .خوشاختانه همکار پ رم ،پسرش همسایه خاله من در تاریز بودن جناب جوانشیر را
شناخت ،به من گظت :دو روز در خوی کار دارم بع از دو روز منتظر باش خواهم آم کمک میکنیم تا بابا

 91شاملو

را به تاریز برسانیم ،من تشکر کردم .درست روز سوم ساعت  8صاح با سه ع د بلیت آماده حرکت ش یم.
دو روز از دبیرستان مرخصی گرفتم و به رضا گظتم درس ها را یادداشت کن آم م به من بیو .رضا گظت:
چشم در این مورد نیران درس نااش .خالصه نزدیک ظهر همان روز وارد تاریز ش یم ،خاله و آقای
جوانشیر منتظر ما بودن  .همکار پ رم آقای قربانی میگظتن  :که ایشان بچه تاریز هستن جوانشیر او را
میشناس و خیلی تشکر کردن  .دو روز در تاریز بودیم سپن به بیمارستان ارتش مراجعه نمودیم ،بهترین
دکترها را داشت .آقای جوانشیر بیشتر دکترهای بیمارستان را میشناخت از طرفی چون جوانشیر شوهر
خاله من درجهدار بیمارستان و انااردار لوازم پزشکی بود به علت نظوذی که داشت در نتیجه یکی از
بهترین دکترهای جراحی استخوان آن موقع از پ رم معاینه کام به عم آوردن  .دکتر جریان را از پ رم
سوال کرد ،دکتر گظت :در ق یم یک نوع مریضی پا گرفته بودی متثسظانه اهمیت ن ادی به پ رم اظهار
داشت آقای شاملو یاد داری ناحیه سا پای شما زخم میش و عظونت میکرد؟ دکتر بالفاصله مح زخم
ها را به پ رم نشان داد .دکتر درست میگظت ،من به یاد دارم هر دو پای پ رم دما های بزر روی سا
پا ایجاد میش و عظونت زیاد داشت .در جلسه آخر دکتر در حضور آقای جوانشیر گظتن  :هر دوی پای
آقای شاملو به علت از بین رفتن عصاها متثسظانه به فلج کام نزدیک است ،خرج اضافه نکنی بی فای ه
ً
است واقعا متاسظم نتوانستم کار مظی ی انجام دهم .فا دستور ما اری دارو را صادر کرد .آقای جوانشیر
از وضع پ رم خیلی ناراحت ش ن  ،به پ رم گظت :تااضای دریافت سه چرخه مخصوص بنویسی من نامه
شما را توس تیم جراحی تاریز اق ام میکنم که از طرف بیمارستان ارتش یا ژان ارمری به شما تحوی داده
شود نیران نااشی من این کار را انجام خواهم داد .بع از یک روز توقف در تاریز به طرف خوی حرکت
کردیم .دکتر به پ رم گظت :بایستی با دو عصا راه بروی چون تعادل ن اری  .بالفاصله در خوی سظارش
کردیم طاق ناشه پزشک دو ع د عصای چوبی خوب ساختن  .بع از م تی پ رم راه رفتن با دو عصا را
عادت کرد .هر روز ساعت  3صاح نزدیک منزل ما قهوه خانهای بود به نام قهوه خانه توفیای ،آرام میرفت
آنجا مینشست .وقتی از دبیرستان میآم م ایشان را همراهی میکردم به منزل میآوردم .یک روز تعطی
ً
بود من شخصا پ رم را آوردم قهوه خانه ،من از اول قهوه خانه را دوست ن اشتم ،با پ رم وارد قهوه خانه ش یم
برای پ رم یک تکه قالیچه کوچک پی ا کردم روی صن لی گذاشتم گظتم پ ر راحت بشین.
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یکی از دوستان پ رم به نام آقای اکارنژاد آرایشیاه مح کنار پ رم نشسته بود بع از چن لحظه به
من نیاهی ان اخت گظت :همایون به خاطر داری؟ گظتم عمو اکار چه چیزی را به خاطر دارم یا نه؟ گظت
چن سال پیش جلو مغازه پ رت وس  ،سی علی یک طرف و سی عااس طرف دییر ،یکدفعه گظتم عمو
اکار به خاطر دارم ،چون خاطره تلخی بود نمیخواستم بازگو کنم ولی ناچارم .جریان از این قرار بود:
زمانی که پ رم از کردستان به آذربایجان منتا ش ه بود قا از رفتن به سردشت کردستان خیلی سرحال
و سالم بود .یک روز همانطوری که عمو اکار گظت من جلوی مغازه ایشان ایستاده بودم پ رم با سی علی
و سی عااس وارد ش ن  .پ رم هر وقت حاو میگرفت با سی علی و سی عااس به چلو کاابی شمشیری
میرفتن و نهار میخوردن  .در آن زمان چلو کاابی شمشیری در خوی بهترین نهارخوری بود .عمو اکار از
پ رم سوال کرد آقا کجا تشریف می بری ؟ پ رم گظت :نهار .عمو اکار جواب داد طاق معمول چلوکاابی
شمشیری؟ پ ر گظت :بظرمائی  .در آن صحنه من بودم آقای اکارنژاد نیز صحنه را نیاه میکرد خیلی
ناراحت ش  .در هر حال من با سی علی و سی عااس زیاد اختالف سنی ن اشتم این عم پ رم رفتار
خوبی نسات به فرزن ان خود ناود .اکار آقا از رفتار پ رم خیلی ناراحت ش یکدفعه سر به آسمان بلن کرد
و گظت :ای پروردگار بزر ع الت این است؟ مر مادر چه صحنه های زیاایی میسازد .ای مرد آیا این
فرزن تو نیست؟ در آن روز به آقای اکارنژاد گظتم خودتان را ناراحت نکنی ولی ب انی پروردگار تعیین کنن ه
سرنوشت انسانها بوده و ناظر بر اعمال آنها نیز خواه بود .هیچ چیز از نظر پروردگار پنهان نمیمان .
پ رم نشست .گظتم پ ر کار ن اری؟ گظت ظهر بیا با هم برویم .به نظر من زن گی انسانها مانن
طوفانی میمان اگر در مااب آن استوار و محکم ایستادگی نکنن با کوچکترین اشتااه باعث آوارگی و
سرگردانی آنها خواه ش  .من از رفتار و حرکات پ رم گذشتم ولی هرگز فراموش نخواهم کرد .این قانون
ً
طایعت است و انسانها در این قانون وجه مشترک دارن  .فعال  11سال از آن واقعه میگذرد ،آقای
اکارنژاد مرحوم ش ه ان رحمت خ ا بر او باد.
اوای زمستان سال  5331بود درس من و دوستم رضا در دبیرستان ادامه داشت .تع اد کتابها
زیاد و پایه اول دبیرستان بسیار مشک بود ،بایستی دقت میکردیم .از همه مهمتر وضع ظاهری دانش
آموزان بود ،در م ارس خارج از شهر و حومه هر لااسی را میتوان پوشی  ،هر برخوردی را میتوان تحم
کرد ،ولی داخ شهر و دبیرستان قاب قاول ناود .هر دانش آموزی سعی میکرد شخصیت خود را نشان
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ب ه  ،از نظر برخورد اجتماعی و بیان خوب درک مطالب بینهایت رعایت میش  .من به دوست خود آقا
رضا میگظتم اگر اول نش یم دوم باشیم .زمانی که ما در خارج از شهر منزل داشتیم موقعی که خواهرم
فخری ناود حتی در کارهای منزل به مامان خانم کمک میکردم ولی داخ شهر نمیتوانستم این کار را
انجام ب هم .از آن گذشته به علت بیماری پوستی و سرمای ش ی پوست دستهای من ترک میخورد و
خونریزی میکرد .مامان خانم از این بابت که نمیتوانم در کارهای منزل او را کمک بکنم با من درگیر
میش  .یک روز بع ازظهر دوستم رضا آم جلوی منزل گظت :دایی طاهر یک کامیون کوچک لوازم
ً
چاپخانه آوردن  ،ساعت  1تا  1شب میتوانیم کامیون را تخلیه و وسای را داخ اناار جابهجا کنیم .ضمنا
دایی طاهر گظت مزد خوبی از صاحب بار برای شما خواهم گرفت .سریع با رضا راه افتادیم تخلیه بار را
ً
شروع کردیم ،دقیاا تا ساعت  1به طور کام وسای مرتب در اناار جابهجا ش  .صاحب بار از نظر
جابهجایی خیلی راضی بود ،دایی نظری  1تومان برایمان مزد گرفت .در آن موقع  1تومان برای ما پول
خوبی بود .دوستم رضا دوباره با دوچرخه مرا به منزل رسان  ،در مسیر چن جعاه سییار همای  31ع دی
آن موقع برای پ رم خری اری کردم ،پ رم خیلی خوشحال ش  .در این لحظه مامان خانم وارد ش  ،سالم
کردم گظت :کجا تشریف داشتی؟ گظتم دناال گرفتاری پ رم بودم آم م منزل برای من نهار نیذاشته
بودی حال بیو چهکار میکردم؟ گظت :بایستی ظرف ها را بشویی و جابهجا بکنی .گظتم :هر کن نهار
خورده است ظرف را هم بایستی بشوی  .به مامان خانم گظتم دستم بهعلت سرمازدگی ترک گرفته و
ً
خونریزی دارد ،من تا آخر زمستان بایستی دستم را با آب نیم گرم بشویم ضمنا نمیتوانم کنار خیابان
بساط دیگ و کاسه و بشااب را بشویم ،همه دارن نیاه میکنن درست نیست.
اسظن ماه سال  5331فرا رسی  ،امتحانات  6ماهه اول من و دوستم رضا بسیار عالی بود و با مع ل
خوب قاول ش یم .خالصه  3روز به پایان سال مان ه بود عمه و عمو داریوش و خواهرم فخری از تهران
وارد ش ن  ،من وسای آنها را پیاده کردم ،بع کمی استراحت عمه گظت :همایون چه خار؟ در جواب گظتم
ً
ً
عمه جان بع ا با شما صحات میکنم .عمه مج دا گظت :در تهران خواب دی م با هم در یک محله
هستیم من شما را گم کردم ،یکدفعه فریاد کشی م سرهنگ مرا از خواب بی ار کرد .گظتم چه ش ؟
نمیدانم مث اینکه در خوی خاری ش ه ،باز مامان خانم برای تو برنامه پیاده کرده است .در یک خلوت به
عمه گظتم مامان خانم امکان ن ارد دست از سر من بردارد ،شما نیستی مرتب بع ازظهرها با دوستم رضا
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کار میکنم .همین هیزم زمستانی را خودم  31تومان داده ام و خری اری ش ه و سایر خرجهای دییر مانن
سییار پ رم و غیره  .مشغول درس هستم و با کسی هم کاری ن ارم .هر وقت سر کار هستم وقتی بر می
گردم اگر ناهار یا شام باش  .چون وقت ن ارم ناچارم با رضا در بیرون روزگار را بیذرانم .عمه گظت :چن ین
بار به این خانم گظتم از خ ا ترس داشته باشی متثسظانه گوش نمیکن  .حن انتاام جویی او را دیوانه کرد.
به عمه گظتم پ رم تا ان ازهای دخالت کرده ولی مامان خانم گظت :اگر یکاار دییر به طرف اری از همایون
دخالت کنی شما را کنار خیابان میگذارم .عمه جان ،پ رم به طور کام فلج ش ه است ،خودتان می بینی
حتی با دو عصا نمیتوان راه برود .در هر صورت من بای این دو سال را تحم کنم تا م رک سوم
دبیرستان را گرفته و به فکر استخ ام در یکی از ادارات دولتی باشم.
در جمع نشسته بودیم عمو داریوش به پ رم گظت :داداش راجع به فخری خانم و جناب سروان
جراحی سوال کردی فراموش کرده به عر

برسانم .جریان از این قرار ش  :فخری چن ین بار با جناب

سروان جراحی با حضور خواهرم مالقات کردن  ،در خیلی از موارد ازدواج صحات ش خوشاختانه هر دو
به توافق رسی ن و مشکلی در میان ناود .جناب سرهنگ شریعتپناهی قا از حرکت به خارج از کشور به
ً
فخری گظته بود حتما با پسر جناب سروان جراحی به نام کیهان صحات کن تا نظر ایشان را هم در این
مورد ب ان  .فخری بالفاصله با کیهان صحات کرده خوشاختانه بنا به گظته ایشان پسری بسیار خوب و
برخورد خوبی داشته ،در این زمینه هم مشکلی پیش نیام  .بع از این جریان عمه گظت :فخری جان،
شما به امی خ ا تا م تی دییر به طور کام از منزل خواهی رفت اگر میتوانی در مورد همایون با مامان
خانم صحاتی کنی  .خواهرم گظت :عمه جان تا من در خوی هستم مامان خانم کاری انجام نمیده
وقتی من نیستم این برنامهها را پیاده میکن  ،سرانجام آبروی خود و خانواده شاملو را از بین خواه برد
ولی من چه در تهران باشم چه در خوی به ش ت جلوی مامان خانم را خواهم گرفت .من این موضوع را
ده بار گظتم در جریان مامان و بتول خانم به جز پ رم کسی ماصر نیست تا برس به برادرم همایون.
در این میان برادرم سی علی گظت :مامان خانم منزل را یک جهنم کام درست کرده ،برادرم
زحمت می کش من حایات را میگویم کارگر نیستم و کارایی را هم ن ارم .همین یک اناار هیزم را برادرم
از کارگری خودش خری ه و ما استظاده میکنیم .از آن گذشته در اص و نصب مادر مطرح نیست ما از پ ر
یکی هستیم ،من شاملو هستم همایون هم شاملو .عمه جان  31سال پیش یک اتظاقی انجام ش ه قمری
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خانم مادر من با ناراحت کردن برادرم همایون هر روز این موضوع را تازه کرده و یک چوب ستی درست
میکن برای کوبی ن برادرم .عمه شما خودتان میدانی اعضای ب ن برادرم از انیشت پا تا موی سر
متالشی ش ه و سوخته است .یکدفعه متوجه ش م عمه سر را پایین ان اخته به ش ت گریه میکن  .به
علی اشاره کردم ،سی علی گظت :برادر به خ ا خسته ش یم از این زن گی ،عمه شما را به خ ا قسم
میدهم خودتان این مسئله را ح کنی  .خالصه شب آن روز عمه خانم با پ رم ّ
مظص صحات کرد گظت:
مامان خانم ماادا کاری انجام ده  ،همایون به منزل دایی حایای یا خاله یا این طرف و آن طرف رفته
باش از نظر خانوادگی کار درستی نیست .پ رم گظت :نمیخواهم قسم یاد کنم خ اون بازیچه دست ما
نیست ما بن ه او هستیم و مطیع و فرماناردار او .اگر بیش از ح برای این پسر ایجاد ناراحتی کن این فعه
میدانم چه کار قانونی انجام ب هم ،یک دقیاه گذشت نخواهم کرد آبروی من بیش از اینها ارزش دارد
شما ناراحت نااشی خ وان نیه ار اوست.
فردای آن روز در تاریخ  5338/5/59عمه خانم و عمو داریوش آماده رفتن بودن که تلیرافی از
جناب سروان جراحی رسی نوشته بود موقع آم ن ،فخری خانم را همراه بیاوری  .در نتیجه روز
 5338/5/51با یک روز تثخیر به تهران حرکت کردن  .بع از  51روز نامه ای از طرف عمو داریوش رسی
نوشته بود که جناب سروان جراحی جهت مثموریت به آمریکا اعزام میشود میخواست قا از رفتن با
فخری خانم در مورد عروسی و اق امات بع ی صحات کن  .مثموریت جناب سروان جراحی در آمریکا
م ت  3ماه تعیین ش ه بود بع از برگشت از مثموریت به خوی خواه آم و در مورد اق امات عروسی با
پ رم دی ار خواه کرد .بع از پایان تعطیالت عی نوروز من و رضا آماده امتحانات ثلث آخر ش یم .بهترین
مح برای درس خوان ن ما باغ خودمان بود ،هر روز صاح حرکت میکردیم تا نزدیک غروب مشغول
مطالعه بودیم .روز جمعه بود دوستم رضا گظت :همایون ،دایی گظته چایی را آماده کنی وسای صاحانه را
خودم می آورم .من و رضا یک محلی را درست کرده بودیم زیر درختان سپی ار تاریزی یک سکوی بزر
زیاا ساختیم آنجا صاحانه و نهار میخوردیم .باال سر ما النه کالغها بود سر و ص ای زیادی برپا
میکردن بچههای کوچولوی زیاایی داشتن  .همه چیز را آماده کردیم دایی از راه رسی  ،رضا دوی وسای را
از دست دایی گرفت سظره را پهن کردیم همه چیز برقرار ش کالغها داد و بی اد میکردن  .دایی طاهر
ً
گظت :واقعا چه مح خوبی را برای صاحانه خوردن انتخاب کردی  .من و رضا گظتیم دایی جان شما برای
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ً
ما خیلی زحمت میکشی واقعا شرمن ه هستیم .دایی طاهر ناراحت ش گظت :این حرفها درست نیست
من شرمن ه شماها هستم ،شب و روز از باغ نیه اری میکنی خ ا میدان من مانن فرزن ان خود شماها
را دوست دارم و مورد احترام من هستی .
سرانجام در تاریخ  5338/3/1خردادماه امتحانات ما شروع و در تاریخ  5338/3/38خاتمه یافت.
ً
در اواخر تیرماه نتیجه امتحانات اعالم گردی  ،من و دوستم رضا تاریاا با مع ل خوب قاول ش یم .دوستم
رضا چون از امتحانات قاول ش ه بود بینهایت خوشحالی میکرد و سوت بلالی می زد .کتابی در دست
داشت به آسمان ان اخت افتاد زمین ور ور ش  ،من سریع کتاب را گرفتم مرتب کردم یکی از بچهها به
شوخی گظت :رضا ،به جای کتاب سر خود را به دیوار بکوب اگر مردی  .رضا گظت :در چنین مواردی
ً
خودت مردی .دوستم رضا گظت :همایون درست گظتم؟ گظتم احسنت واقعا درست گظتی .طرف به من
گظت :آقا همایون داشتیم؟ گظتم شما چیزی گظتی او هم جواب داد ،موفق باشی یاعلی .رضا برویم دیر
ش  .باألخره وارد کالس دوم دبیرستان ش یم این آخرین سال دبیرستان من و ایشان بود ،چون رضا در
ص د رفتن به شهرستان بهاهان بود تا در آنجا مشغول تحصی باش .
پ رم از نتیجه امتحانات من خیلی خوشحال ش  .گظت رضا هم قاول ش ؟ گظتم بله .گظتم پ ر
تابستان امسال بایستی مرتب کار بکنم میخواهم اگر خ ا خواست به تاریز یا پل شت خ مت خاله و دایی
حایای بروم .تمام کارهای شما را انجام میدهم نیران نااشی  .فردای آن روز من و رضا برای اینکه کمی
استراحت بکنیم با دوچرخه به طرف باغ حرکت کردیم .چایی را برقرار کردیم و در جای همیشیی خودمان
نشستیم .کالغ ها به این طرف و آن طرف پرواز میکردن منظره جالای بود .یکدفعه متوجه ش م رضا در
فکر فرو رفته ،چن بار رضا رضا گظتم باألخره جواب داد .گظتم پسر کجا هستی به من بیو .گظت :همایون
فکرم ناراحت است نمیدانم چه کار بکنم .اظهار داشتم چی ش ه حرف بزن .هر چیزی راهی دارد و
میشود حلش کرد به من بیو .گظت :جریان خواهر بزرگه خود را به شما گظتم .خواهرم چن سال پیش با
فردی به نام آقای اصغریان ازدواج کرد .اصغریان از بازاریان بهاهان و اه آنجاست ،در بعضی اوقات
جهت خری و فروش به کویت میرود ایندفعه چون ایشان خیلی کار دارد و خواهرم تنهاست امکان دارد
اوای شهریور به بهاهان بروم نزد خواهرم باشم و در آنجا اسمنویسی کنم و دوم دبیرستان را در بهاهان
شروع کنم تا خ ا چه بخواه  .رضا گظت :همایون برنامه شما چیست؟ همانطوری که گظتم م رک سوم
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دبیرستان را بییرم در جایی استخ ام خواهم ش  .اول دانش سرای ما ماتی معلمی اداره فرهنگ ،اگر
نش در ارتش استخ ام خواهم ش  .بع از شما من یک سال بیشتر در خوی نیستم .گظتم رضا جان زیاد
ً
فکر نکن فعال برویم کمی باغ را بیردیم تا یک ساعت دییر دایی طاهر خواه آم  .بع از م تی دایی وارد
ش فکر کردم ایشان هم ناراحت هستن  ،سوال کرد من هم جریان را گظتم .دایی گظت :من از اول هم با
ازدواج این آقا مخالف بودم به خواهرم گظتم ایشان بچه خوزستان است کار ثابت ن ارد .به پ ر آقا رضا هم
گظتم داماد من ،با این ازدواج موافات نکنی  .ایشان آم ن خوی چن تکه فرش و وسای خری ن در نتیجه
ً
با پ ر رضا آشنا ش ن من ایشان را دی م ،مج دا به دامادم گظتم این کار درست نیست آذربایجان کجا و
خوزستان کجا .ولی متثسظانه موفق نش م و این ازدواج انجام ش  .حال ،خود خواهرم و پ ر رضا بای
متوجه باشن چه کار دارن میکنن  ،در هر صورت رفتن رضا به بهاهان درست نیست.
خالصه از اول تیرماه سال  5338تا اواخر شهریورماه در خ مت دایی کار کردیم .مزد ما را  3ماه
حساب کرد نظری  511تومان .برای قاولی از امتحانات هم یک جظت گیوه کردستانی برای ما کادو خری ،
ً
من و رضا هم تشکر کردیم و دست دایی بزرگوار را بوسی یم .چون در باغ کار ن اشتیم فعال از دایی
خ احافظی کرده آم یم .درست به خاطر دارم در تاریخ  56شهریور سال  38رضا با دوچرخه آم جلوی
منزل ،بیرون آم م دی م خیلی نیران است .گظتم پسر چی ش ه؟ میر دنیا به آخر رسی ه؟ بالفاصله یک
ً
تلیراف به من نشان داد گظت :بظرمائی این هم تلیراف .بالفاصله خوان م نوشته بود سریعا جهت
اسمنویسی به بهاهان حرکت کنی  .گظتم برویم در جای خلوت کمی با تو صحات کنم .رفتیم نشستیم
ً
ً
گظتم اوال امشب به طور کام با مامان و بابا صحات کن اگر حتما رفتنی هستی و بابا و مامان موافق
هستن کلیه پرون ه اداری تحصیلی شما را از م یریت دبیرستان آقای آغاسی میگیریم .هر چه زودتر
حرکت کنی بهتر است و در دبیرستانی که به منزل نزدیک است اسمنویسی میکنی  .داماد شما هم بچه
بهاهان است در نتیجه همه او را می شناسن از نظر اسمنویسی مشکلی ن اری .شب همان روز به منزل
رضا رفتیم خوشاختانه دایی طاهر هم آنجا بود صحات ش در نتیجه پ ر و مادر رضا گظتن چاره ای
ن اریم ،خواهر رضا تنهاست بای رضا حرکت کن  .من اجازه گرفتم گظتم :اگر موافق هستی تلیراف بزنی
داماد شما باشن تا رضا به بهاهان برس  .ایشان در برنامه اسمنویسی رضا حضور داشته باش به نظر من
خیلی مهم است چرا که رضا در آنجا کسی را نمیشناس حال نظر بزرگان هر چه باش همان درست
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است .دایی طاهر بالفاصله گظت :بهترین کار همین است که فردا خودم تلیراف میزنم .پ ر و مادر رضا
هم موافات کردن که آقای داماد در بهاهان باشن تا رضا به همراه پ رشان برس  .فردای آن روز از
دبیرستان پرون ه و کارهای الزم را انجام داده و کلیه م ارک تحصیلی رضا را آماده کردیم .چون
میخواست یم من و رضا از هم ج ا باشیم خیلی ناراحت بودیم .در ک میتوانم بیویم رضا با اینکه یک
جوان کم سن و سال بود دارای قلب مهر بان ،روح بزر و ایمانی قوی داشت .بع از چن روز ،نامهای از
ً
اداره فرهنگ شهرستان خوی گرفتیم شخصا به اداره فرهنگ بهاهان نوشته بود از نظر اسمنویسی ایشان
ً
اق امات الزم به عم آی  .یک روز قا از حرکت به باغ رفتیم در جاییاه همیشیی نشستیم تاریاا اواخر
تابستان بود ،باغ آب و هوای زیاایی داشت .ص ای پرن گان در غروب شهریورماه پیام دییری داشت ،به
ما میگظت روز ج ایی شما دو جوان فرا رسی ه است .رضا سر به آسمان بلن کرد به من گظت :آفتاب را
نیاه کن در پشت درختان پنهان میشود باد پاییزی پنهان ش ن آفتاب را صظا و زیاایی دییری به باغ
میده  .رضا داشت گریه میکرد من بالفاصله او را دریافتم بغ کردم و او را آرام نمودم .گظتم عزیزم ق م
شما برای خواهرت ق م خیر است .من و شما هر کجا باشیم قلب هایمان به هم نزدیک است من در
اص دو سال از شما بزرگتر هستم و حق راهنمایی را دارم .عزیزم همیشه صاور و با حوصله باشی  .از باغ
بیرون آم یم رضا گظت :قسمت باش سال آین ه تابستان خواهم آم  .گظتم به امی خ ا منتظر آن روز
هستم .در پایان به رضا گظتم هیچ وقت در زن گی امی را فراموش نکن و در تمام کارها همچنان که با
حوصله و ق رت انجام میدادی همان باشی .
سرانجام در تاریخ  5338/6/53ساعت  1صاح دو ستم رضا با پ رشان به طرف بهاهان حرکت
کردن و ما در این تاریخ از هم ج ا ش یم خ ا نیه ار ایشان باش  .در غیاب به مامان خانم رضا گظتم
از نظر خری و گرفتاری هر امری داشته باشی من در خ مت هستم ماادا تعارف بکنی  .دایی طاهر
ً
گظت :شما برای ما مث رضا هستی فرقی ن ارد ،من هم مج دا تشکر کردم از هم ج ا ش یم .بع از
رفتن دوستم رضا چن روزی گذشت به دبیرستان مراجعه کرده ،اسم نویسی انجام ش  .داخ حیاط
دبیرستان با آقا ناصر یکی از دوستان برخورد کردم ،بع از احوالپرسی گظتم از روستای زورآباد چه
خار؟ گظت :همایون همان هست که خودتان دی ه بودی ،چیزی کم و زیاد نش ه روستا همان
روستاست.گظت :شنی هام آقا رضا به بهاهان رفته است نزد خواهرش درس بخوان  .داماد رضا کویت
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رفته ،رضا به خاطر تنها بودن خواهرش ناچار ش به آنجا برود .ناصر گظت در هر صورت موفق باشن  .به
ناصر گظتم اگر موافق هستی بیا جای رضا را بییر محص ج ی جای ایشان را نییرد .ناصر گظت :چشم.
یکی از بچههای خوب زورآباد را انتخاب کرده و به جای رضا نشستن .
ً
در تاریخ  5338/1/3کالسهای ما مج دا شروع به کار کرد و ما مشغول کالس دوم دبیرستان
ش یم .خالصه در اواخر مهرماه سال  5338خواهرم فخری از تهران آم ن وضع زن گی ما بینهایت خراب
و چن ان تعریظی ن اشت .حاو پ رم در این سال کافی ناود ،از خواهرم فخری راجع به ازدواج سوال
کردم .گظت :نمیدانم بایستی بابا یک فکر اساسی داشته باش  .در جواب گظتم با پ رم صحات کنی به
ً
عمو لطظعلی بیوی چون عروسی در پیش است ما اری از درآم های ملک پ ری را دریافت کنیم .فعال
کسی نیست بابا را کمک کن کار کردن من هم در زمستان دائمی نیست ،امکان دارد در فص زمستان با
توجه به آب و هوای سرد زمستانی در ماه دو روز یا سه روز کار پی ا شود .وضع دبیرستان هم میدانی
درس را نمیتوان رها کرد .من خیلی دلم میخواه شما هر چه زودتر جابهجا شوی و کانون گرم زن گی
خوبی را داشته باشی  .گظتم جناب سروان جراحی چه وقت حرکت میکن ؟ خواهرم گظت :بستیی به
ً
آماده ش ن ما دارد ،فعال با این وضعی که ما داریم آم ن جراحی امکان پذیر نخواه بود .بع از م تی از
ً
پ رم سوال کردم در مورد عروسی خواهرم فخری چه فکری کردی؟ پ ر گظت :فعال یک ریال در بساط
من وجود ن ارد .گظتم امسال در اواخر آذرماه مااشر عمو لطظعلی آقای رضا عظیمی جهت تسویه حساب
ً
سالیانه به خوی میآی  .آنوقت میتوانی سهم خود را نا ا از عمو لطظعلی دریافت کنی .به خواهرم گظتم
سریع و محکم در مااب عمو و رضا عظیمی مااشر ایشان ایستادگی میکنی ،حتی اگر کار به داد و بی اد
کشی ه شود حق مسلم خود را از ایشان بییری  .خواهرم هیچ چاره دییری ن اری والسالم .خواهر گظت:
ً
داداش جان عالی گظتی حتما این کار را خواهم کرد .در نتیجه ایشان با پ رم صحات میکن قرار میشود
پ رم و خواهرم فخری و من با عمو لطظعلی صحات کنیم .پ رم بالفاصله به فخری میگوی همایون را
داخ قضیه عمو نکنی  ،خواهرم اظهار میدارد این جریان را همایون برای ما مطرح کرد چطور برادرم در
میان نااش ؟ پ رم میگوی  :همایون در گذشته خاطره ب ی از عمو دارد ،از آن گذشته در آستانه 58
سالیی است و دبیرستانی است میترسم عمو حرف نادرستی بیوی آنوقت همایون ص در ص با عمو
درگیر خواه ش  .من در گذشته به ان ازه کافی برای فرزن م دردسر و ب بختی به ارث گذاشتم بیش از این
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نمیخواهم برای پسرم دردسر ساخته باشم .خودمان خواهیم رفت اگر قاول نکن من میدانم با لطظعلی
شما نیران نااشی احتیاج به آم ن همایون نیست.
فردای آن روز خواهرم به من گظت :همایون داداش ،گظتم جان بیو .میخواهم با پ ر نزد عمو
برویم شما میتوانی با ما باشی؟ گظتم خواهر برای خوشاختی شما هر کاری را انجام میدهم .عزیزم چن
بار به شما گظتم من از عی سال  5333عمو لطظعلی را بهتر از پ ر و مادر خودش که پ ر و مادر و ج من
هستن ایشان را شناختم .حوصله درگیری با این انسان پول دوست و دنیا پرست را ن ارم .یکدفعه خواهرم
ً
گظت :احسنت پ ر خوب گظتی .گظتم چی ش ؟ خواهرم جریان را برای من تعریف کرد .مج دا با پ رم
صحات میکن پ رم میگوی  :دی ی دخترم؟ چه پ ری باشم پسر خودم را نشناسم او سرانجام با عمو
درگیر خواه ش  .اگر من پ ر شما نتوانستم حق خود را از عمو بییرم کار پسران دییر من نیست .دخترم
فا همایون حریف عمو هست و خواه بود و تا آخرین ریال را از ایشان خواه گرفت .پن فردا شب
آماده باش برویم نزد عمو و گظتیو را آغاز کنیم.
در هر صورت خواهرم ،پ رم و مامان خانم به م ت  3ساعت با عمو لطظعلی صحات کردن .
متثسظانه عمو حرف خود را پیش برده ،میگوی نزدیک عی نوروز عمه و برادرم داریوش از تهران آم ن
صحات میکنیم و سهم هر ک ام را روشن خواهم کرد .پ رم گظت یک نامه برای عمه مینویسیم موقع
آم ن ،جناب سروان جراحی را همراه خودشان بیاورن  .اگر جناب سروان جراحی آماده هستن برنامه
عا کنان را در خوی اجرا کنیم عروسی بمان برای بع  .خواهرم گظت :از نظر مالی چهکار کنیم پ ر؟ به
عمو و عمه خانم میگویم در برنامه عا و عروسی از نظر خرج مرا کمک کنن و من در عو

ما اری از

امالک سهم خود را بهطور محضری به نام خواهرم فرنییز خواهم زد ما اری هم از دوستان نزدیک
کمک میگیرم نیران نااشی .
اواخر اسظن ماه سال  5338بود که عمه و عمو داریوش و جناب سروان جراحی و خواهرشان طاق
هماهنیی قالی وارد خوی ش ن  .جناب سروان جراحی و خواهرشان توس عمه خانم به پ رم معرفی
ش ن  .بع از چن روز استراحت سروان جراحی وضع زن گی شخصی خود را از اول تا آخر برای پ رم تعریف
کرد .پ رم گرفتاری وضع خ متی در کردستان را از نظر کارهای قضایی در ژان ارمری برای سروان جراحی
مظص صحات میکرد .چون پ رم از نظر قضایی در امور اداری اطالعات خوبی داشت سروان جراحی در
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ماام یک افسر نیروی هوایی پ رم را قاول داشت .در این م ت کوتاه میگظت آقاجان یکی نظامی تحصی
ً
کرده است من شخصا بابا را قاول دارم .در هر صورت پ رم و جناب جراحی خیلی زود با هم کنار آم ن .
ایشان میگظتن آقاجان فارسی را خیلی خوب صحات میکن لهجه آذری ن ارد .در میان بچهها همیشه
ً
میگظت :همایون هم لهجه آذری ن ارد ضمنا عمه جان ،شما خیلی به همایون نزدیک هستی و تمام
خری و برنامهها ی دییر با هم هستی  .عمه گظت :جریان شما را برای جراحی تعریف کرده بینهایت متثثر
ش  .پ رم در جواب جراحی گظته بود چون همایون در کردستان بزر ش ه از این جهت لهجه آذری ن ارد.
ً
در مورد کمک مالی از طرف عمه به پ رم با هم صحات کرده تاریاا توافق حاص ش ه بود .از قرار معلوم
عمه خانم گظته بود سهم پ ری را نمیخواهم  ،هر وقت سهم هر یک را از ملک گرفتیم با هم حساب
خواهیم کرد .پ رم نیز گظته عمه را قاول کرد .خالصه دو روز به عی نوروز سال  5333مان ه بود برنامه
عا رسمی بین خواهرم فخری و جناب سروان جراحی در یک محی خیلی آرام و زیاا برقرار گردی .
مهمانان ما دایی رضا حایای از شهر مرزی پل شت ،خاله و آقای جوانشیر از تاریز ،دایی طاهر با خانواده و
پ ر و مادر دوست عزیزم آقا رضا و تع ادی از دوستان و آشنایان پ رم در خوی حضور داشتن  .مجلن
بسیار زیاا برگزار گردی جناب سروان جراحی از آمریکا یک دوربین عکاسی به نام ک اک آورده بودن در
مراسم عا مرتب عکن برداری میکردیم ،بیشتر عکن ها را در آن موقع خودم گرفتم .تا این تاریخ م ت
 13سال از عمر آن عکن ها میگذرد ،تع ادی از عزیزانی که در عکن بودن به رحمت خ ا رفتن  .بع از
کمی آرامش به عمه خانم گظتم :اگر جناب سروان جراحی و شما تمای داشته باشی روز سیزده به در در باغ
باشیم .عمه به جناب سروان جراحی گظتن اگر مرخصی داری سیزده به در خوی خیلی زیااست ،بع از
روز سیزده به در همیی حرکت کنیم .پ رم گظت :جناب سروان را در سر دو راهی قرار ن هی  ،توجه کنی
اگر مجوز دارن بمانن در غیر اینصورت گرفتاری برای ایشان درست نکنی  .در این موقع جناب سروان
جراحی گظتن هیچکن مث آقاجان به فکر من نیست ،همه خن ی ن  .تلیراف میزنم چن روز مرخصی را
تم ی میکنم  .خالصه قا از حرکت به باغ از دایی طاهر اجازه گرفتم صاح روز سیزده به در با چن
درشکه به طرف باغ حرکت کردیم .آخر باغ محلی بود که من و دوستم آقا رضا مینشستیم .وسای را در
مح قرار دادیم به عمه گظتم اینجا مح نشستن من و آقا رضاست .عمه خیلی ناراحت ش گظت :جای
آقا رضا خالی .گظتم عمه جان دنیا همین است پیچ و خم زیادی دارد ،فراموش کنی و خوش باشی  .چن
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ً
لحظه بع جناب جراحی و خواهرم در کوچه باغ ها مشغول ق م زدن بودن  .شکوفههای درختان تاریاا باز
ش ه بود درختان زردآلو و گیالس به رنگهای مختلف در مااب بادهای بهاری زیاایی خاص خود را
ً
نمایش میداد .به جناب جراحی گظتم :قاول داری چا ر بهار آذربایجان زیااست؟ مخصوصا شکوفه
ً
های درختان میوه .جناب جراحی گظتن  :حایاتا همایون ،منطاه آذربایجان بهار خوبی دارد .در جواب
ایشان گظتم همین آب و هوا باعث ش شما با خواهرم ازدواج کردی .جناب جراحی خن ی و گظت:
ً
همایون واقعا خوب گظتی .در همین موقع جناب جراحی به عمه خانم اشاره کرد گظت :برای همه تعریف
خواهم کرد همایون چی گظت .خالصه تا نزدیک غروب در باغ بودیم هوا کمکم سرد ش  ،وسای را
جمعآوری کردیم و به طرف شهر حرکت کردیم و به یاد دوستم آقا رضا اطراف باغ را یک دور گشتم ،در
جای مخصوص که من و رضا زیر درختان سپی ار تاریزی مینشستیم یاد رضا را گرامی داشتم .شب در
منزل همه نشسته بو دن عمه خانم به جناب جراحی و خواهرشان گظتن  :جریان عروسی چه خواه ش ؟
چه فکری داری ؟ جناب جراحی گظتن  :عمه خانم به امی خ ا در تهران موقعیت را بررسی میکنم با
هماهنیی فخری خانم یک جشن عروسی کوچک و زیاا در تهران برگزار خواهیم کرد و جریان کام را
برای آقاجان خواهم نوشت ،امی وارم مشکلی در پیش ن اشته باشیم .عمه خانم گظت :داداش نظر شما
چیست؟ پ ر گظت :هر چه نظر فخری خانم و جناب جراحی و خواهرشان باش من موافام ،امی وارم
خوشاخت باشن  ،ماارک باش  .آخر شب عمه جان راجع به من با مامان خانم خیلی صحات کرد .به من
گظت :مامان خانم به من قول شرف داده با شما به جز رواب مادر فرزن ی کار دییری ن اشته باش نیران
نااش.
گظتم :عمه جان یک سال درس من مان ه ،هر طوری که باش سوم دبیرستان را خواهم گرفت و
خواهم رفت ،امی وارم در این م ت یک سال اتظاقی رخ ن ه  .عمه گظت :چه کاری در نظر گرفتی؟ گظتم
اول دانشسرای ما ماتی معلمی در اداره فرهنگ ،اگر در این کار موفق نش م در ارتش استخ ام خواهم
ش تا قسمت چه باش .
سرانجام در تاریخ  5333/5/51جناب جراحی و خواهرشان ،عمه خانم و عمو داریوش عازم تهران
ش ن در نتیجه خواهرم فخری به یاری پروردگار عازم خانه بخت ش ه ،امی وارم خوشاخت باشن  .بع از
حرکت اتوبوس مهمانان به طرف تهران ،به منزل بازگشتم با یک سکوت مطلق مواجه ش م ،سر و ص ا و
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داد وبی اد در منزل وجود ن اشت .پ ر گظت :پسرم همه رفتن ؟ گظتم بله پ ر .گظت وسای چایی و منا
آتش را بیاوری داخ حیاط .هوا آفتابی بود پ رم نشست ،پالتوی ق یمی نظامی را روی شانه پ رم ان اختم
یک لیوان چایی گرم و پر رنگ جلوی ایشان گذاشتم .گظتم :پ ر بظرمایی  .پ ر خیلی ناراحت و نیران بود.
گظتم :چی ش ه؟ نیران نااشی خ ا بزر و تواناست .پ ر در جواب گظت :آقایی زن گی کردن من تا شما
ً
هستی وجود دارد وقتی شما رفتی ساوط نهایی من فرا خواه رسی  .در جواب گظتم :فعال هستم ،هر
کاری چه زمستان و چه تابستان باش انجام خواهم داد .به یاری پروردگار در هر کجا استخ ام شوم از
ً
حاو خود آنق ر پول ارسال خواهم کرد تا شما راحت زن گی کنی  ،اصال نیران این موضوع نااشی  .پ ر
گظت :انصاف و شرف کجا رفته ،من پ ر خوبی برای شما ناودم .گظتم :پ ر من ،به عاب برنیردی  .گذشته
ً
ها گذشته ،آن زمان طوری بود فعال طوری دییر ،گظت :پسرم این جمله گظته بزرگان دانش است .من
بایستی از شما پن و ان رز یاد بییرم ولی خیلی دیر ش  .در مااب ع ل خ وان ی شرمن ه هستم امی وارم
به خاطر محاتها ی پسرم نسات به من او را در مااب بالهای آسمانی و زمینی حظا کن  .گظتم پ ر آرام
باشی تا توان داری به سوی خ ا بروی  ،رمز موفایت در آن است و دییر بن .با پ ر مشغول صحات بودم،
در منزل ص ا کرد .رفتم جلو دی م مثمور پست یک پاکت در دست دارد ،گظت آقای همایون؟ گظتم خودم
هستم .پاکت را گرفتم ،نامه از طرف دوستم آقا رضا آم ه بود .نامه را خوان م ،رضا ضمن عر
سال ج ی و عا خواهرم و عر

تاریک

سالم برای تمام خانواده یک نامه برای دایی و پ ر مادرشان فرستاده

که من بالفاصله تحوی آنها دادم .در جواب نامه دوستم رضا نوشتم امسال تابستان منتظر شما هستیم،
فراموش نکنی در کارهای خودتان کوشا و فعال باشی و ناامی ی را از خودتان دور کنی  ،موفق باشی
عزیزم .بع از چن روز با دایی طاهر تماس گرفتم ،گظتم :دایی طاهر امسال برنامه شما چیست؟ گظتن :
همایون خسته ش م ،این آخرین سال است که خود باغ را داشته باشم ،سال دییر به طور کام اجاره
خواهم داد.

ً
هر روز صاح با دوچرخه دوستم رضا که فعال تحوی من بود نزد مادر رضا رفته ،خری و لوازم مورد
ً
نیاز را انجام میدادم و عازم باغ میش م و برنامه درس را ادامه میدادم .فعال از تهران خاری ناود .هر
وقت از مطالعه درسی خسته میش م در جاییاه خود و دوستم رضا مینشستم .طاق معمول باالی سر
من پرن گان جوجه های خود را پرواز میدادن و من به یاد رضا بودم که بعضی اوقات سوت بلالی می زد،
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ً
پرن گان یکدفعه پرواز میکردن یک دور کام اطراف باغ را می گشتن مج دا به النه های خود
میآم ن  .از آن موقع به بع اسم باغ را گذاشتیم آشیانه عااب.
اواخر اردیاهشت سال  5333برنامههای امتحانی در دبیرستان امیرکایر اعالم ش ولی متثسظانه
فاصله امتحانات برخالف سالهای پیش خیلی کم ،به طور کلی فشرده بود .در تاریخ 5333/3/1
خردادماه امتحانات شروع و بع از  51روز خاتمه یافت .در تاریخ  5333/9/1تیرماه نتیجه امتحانات
ً
اعالم ش  .بع از چن روز با آقا ناصر رفتیم دبیرستان ،خوشاختانه هر دو با مع ل نساتا خوب قاول ش ه
بودیم .یادآوری میکنم برای یک دانش آموز بهترین روز و شادترین روز آن است که نتیجه زحمات خود را
پشت شیشه های دبیرستان میبین  .امی وارم همه در زن گی کامیاب و موفق باشن  .بع از چن روز دایی
طاهر آم جلوی منزل،گظت :همایون فردا در باغ باشی  .صاح زود رفتم با دایی طاهر صحات کردم.
ً
همانطوری که قاال اشاره کردم دایی طاهر گظت :امسال آخرین سال باغ اری من خواه بود چون
خسته ش م .هر سال شما و رضا بزرگترین کمک برای من بودی  ،در م ت سه ماه تابستان کلیه کارهای
باغ دست شماها بود ،از طرفی رضا رفت به امی خ ا شما هم ص درص سال آین ه خواهی رفت .خالصه
دایی گظت :امسال کلیه کارهای باغ دست شماست .رفت و آم کارگران ،جمعآوری میوهها ،ج ا کردن از
نظر کیظیت و بسته بن ی و بارگیری تا اعزام به می ان بار با شماست .با دایی صحات کردم یکی از
دوستانم را به نام ناصر آوردم باغ ،از هر نظر ایشان را توجیح کردم .ناصر بچه فهمی ه و عاقلی است ،شما
ً
موافق هستی ؟ دایی گظت :آنچه که شما انتخاب کردی موافام .در این فاصله به پ ر گظتم امسال کامال
در اخت یار دایی طاهر هستم ،هرچه شما خواستی روز قا اطالع دهی به عمو ابراهیم مغازه دار سظارش
کردم وسای موردنیاز را میفرستن شما نیران نااشی  .ما هر روز صاح عازم باغ هستیم غروب بر
میگردیم.
در طول دو ماه تابستان با دوستم ناصر با  51کارگر پسر و دختر در باغ مشغول بودیم .هر روز دو
ً
گاری تاریاا  311الی  911کیلو میوه به می ان بار ارسال میش  .نمیگذاشتم یک دانه میوه ضمن کار از
بین برود .دایی طاهر هر روز بع ازظهر در می ان بار منتظر بود که بار برس .
در نیمه دوم شهریور ماه سال  33کار باغ و میوه چینی به طور کلی خاتمه یافت .بع از چن روز دایی
طاهر به من گظت :همایون ،شب در منزل مادر رضا منتظر شما هستم .شب رفتم بع از احوالپرسی با
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دایی طاهر و مادر دوستم رضا ،پ ر آقا رضا گظتن  :از قرار معلوم آقا رضا نتوانستن تابستان به خوی بیاین ،
در جواب گظتم :تا ان ازهای اطالع داشتم ،هرکجا هستن به سالمت .بع از چن لحظه دایی طاهر گظت:
برای این شما را خواستم چون نزدیک باز ش ن دبیرستان است و چون شما را کمتر می بینم خواستم
حساب کتاب خودمان را روشن کنیم .گظتم دایی جان من کوچک شما هستم امر بظرمائی  .گظت :شما
امسال در غیاب من تمام کارهای باغ را انجام داده ای  ،خوشاختانه مشکلی در میان ن اشتیم ،فروش بار
میوه بهتر از سالهای گذشته از هر نظر قاب فروش بود و هیچگونه عیب و ناصی ن اشت .گظت مزد شما
و دوستت آقا ناصر را دو ماه حساب کردم ،هر نظر  511تومان 11 ،تومان هم اضافه کار منظور کردم .در
چنین موقعیتی این پول مورد احتیاج و حق زحمات شماست امی وارم در راه خوب و مشک گشا خرج
شود .از دایی از طرف خود و ناصر تشکر کردم.
فردای همان روز ناصر را دی م بع از احوالپرسی جریان را به طور کام شرح دادم و پاکت به ایشان
تحوی داده ش  .خیلی خوشحال ش گظت :همایون نمیدانم چطور و چیونه از شما تشکر بکنم فا
میتوانم بیویم به خ ا قسم با این سن و سال مردانیی را تمام کردی .به یاد دارم رضا همیشه میگظت:
ناصر ،همایون یک مرد بزرگواریست ،ناراحت ش م گظتم عزیزم خودتان زحمت کشی ی به من مربوط
نیست ،من یک عام بیش ناودم .خالصه به ناصر گظتم کمکم آماده باش وقت اسمنویسی میرس ،
ً
م ارک خود را کام کنی و مرا در جریان بیذاری فعال خ احافا .برگشتم آم م منزل دی م پ رم نشسته
وضع خوبی ن ارد ،گظتم چی ش ه پ ر؟ گظت احساس میکنم کلیه های من درد میکن  ،یکی از پزشک
یاران ژان ارمری که برای دی ن من آم ه بود مرا معاینه کرد و گظت :کلیه های شما کمی ناراحتی پی ا
کرده ،تریاک خام مصرف نکنی مشک ساز خواه ش  ،دو ع د قرص نمونه داده بایستی تهیه کنی  .به
مامان خانم گظتم سماور را روشن کنی  ،سریع برمی گردم .پ ر گظت :برگشتن ما اری وسای خری کنی .
آن زمان در شهرستان خوی یک داروخانه به نام داروخانه حیاط وجود داشت .از داروخانه سوال کردم و
ً
نمونه قرص را نشان داده ،دکتر حیاتی گظت :فعال بهترین قرص ها این است که مصرف میشود و جواب
مثات داده است .دو بسته قرص و ما اری وسای خری کردم و سریع برگشتم .قرص ها را به پ ر دادم،
گظتم بهترین قرص ها برای کلیه همین هاست ،مشک ن اری میتوانی مرتب مصرف کنی  .پ رگظت :تا
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زن ه هستم شما را دعا میکنم  ،گظتم هر وقت فرصت کردی برای خوشنودی روح مادرم یک فاتحه
بخوانی و از خ اون تااضای عظو نمائی بلکه خ اون گذشته شما را باخشای و امی وار باشی .
در تاریخ  5333/6/31در کالس سوم دبیرستان من و ناصر اسمنویسی کردیم .بع از چن روز
کالسها به طور کام آغاز گردی  .اوای آبان ماه از طرف دوستم رضا یک نامه دریافت داشتم که نوشته
بود به علت ناراحتی خواهرم متثسظانه نتوانستم تابستان به خوی بیایم .یک نامه و یک قطعه عکن هم
برای خانواده اش فرستاده بود که سریع به خانواده رضا تحوی دادم .بع از م تی که مشغول درس بودیم
یک روز دایی طاهر آم جلوی منزل گظت :همایون ،یک کامیون کاشی مخصوص آوردیم اگر وقت داری
با آقا ناصر تخلیه کنی ،گظتم چشم .از ساعت  8شب به اتظا ناصر تا ساعت  55شب بار تخلیه و اناار
گردی  .دایی طاهر به صاحب بار گظت :بچهها خودی هستن  ،ضمن تخلیه خیلی دقت کردن و یک
کاشی از بین نرفته است .نظری  6تومان از صاحب بار مزد دریافت کردیم .دایی طاهر به شوخی گظت :آقا
ناصر اگر با همایون باشی روزگار خوبی خواهی داشت ،ناصر گظت :دایی جان تشکر میکنم .من در یک
نیاه شما بزرگوار را شناختم و به همایون گظتم .دایی گظت :شما محات داری بروی خوش باشی  ،هر
کاری در پیش داشتم به همایون اطالع خواهم داد موفق باشی  .تمام شبهای زمستان مشغول بودم،
یک دقیاه از درس غاف نمان م .یک روز در دبیرستان یک گوشه نشسته بودیم ،ناصر گظت :راستی
همایون یک سوال داشتم اگر به امی خ ا موفق ش یم م رک سوم دبیرستان را گرفتیم برنامه شما
چیست؟ گظتم ناصر جان مرحله اول دانشسرای ما ماتی معلمی اداره فرهنگ استان آذربایجان ،اگر نش
بای فکر دییر کرد .یکدفعه ناصر گظت :من هم عای ه شما را دارم ،میخواهم در دانشسرای ما ماتی
معلمی اداره فرهنگ اسمنویسی کنم ولی در همساییی ما دوستی دارم که برادرش در تاریز اداره فرهنگ
استان مشغول است .ایشان گظتن  :امسال هر دو استان شر و غرب بودجه پذیرش دانشجوی دانشسرا
ما ماتی را ن ارن .
به ناصر گظتم ناراحت نااشی بلکه قسمت ما کار فرهنیی نااش  .نه برای شما ما ور است ادامه
تحصی نه برای من ،بهتر است به دناال استخ ام دییری باشیم .ناصر گظت :هر سال لشکر ارومیه و
ناحیه ژان ارمری برای تکمی کادر درجهداری خود ساالنه استخ ام رسمیدارد .بع از دبیرستان جلو
مغازه عمو ابراهیم میگذشتم ایشان گظتن  :بابا سظارش داده یک ما ار وسای بارم ،وسای را گرفتم به
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اتظا ناصر عازم منزل ما ش یم .پ ر گظت :خوب ش یادم افتاد یک کار خیلی مهم بای انجام ب هی .
گظتم این کار مهم چیست؟ تمام کارهای ما مهم است .یکدفعه پ رم گظت :این حرف شما گظتههای
رضا شاه پهلوی است که میگظت :تمام کارهای ما مهم است ما کارهای غیرمهم ن اریم ،گظتم باألخره
کار شما چی ش بظرمائی  .گظت فردا یک ساعت مرخصی بییری بروی اداره ثات احوال خوی خ مت
آقای میهندوست .فردا مرخصی گرفتم ،آم م .پ رم دو فاره شناسنامه بیرون آوردن یکی به نام همایون و
دییری به نام سی احم  .بابا گظتن  :شناسنامه همایون را در اداره ثات احوال به آقای میهندوست
بیویی  .پ رم سالم رسان ن گظتن  :طاق هماهنیی قالی شناسنامه همایون شاملو باط  ،به جای آن سی
احم شاملو برقرار گردد که از نظر خ مت سربازی مشکلی ن اشته باشیم .گظتم :پ ر همین ،گظت :بله
همین .همایون باط ش  .گظتم شناسنامه مرا باط کردی خودم چی؟ از نظر محات پ ری گظت :تا دنیا
هست شما همایون من هستی ،حرف زیادی نااش  .گظتم چشم ،پن ما برویم باط شویم .ناگهان یک
لحظه برگشتم دی یم استکان چایی داغ دست گرفته چنان میخن ی مواظب خود ناود ،یک مرتاه فریاد
کشی سوختم .در جواب گظتم :ما که رفتیم باط شویم ،خ احافا .سریع به طرف اداره ثات احوال
حرکت کردم ،وارد ش م به یاد دارم سمت راست اتا بزرگی بود ،آقایی نشسته بودن سالم کردم گظتم
جناب میهندوست را کار دارم .گظت تا چن لحظه دییر خواهن آم در همین موقع جناب میهندوست
وارد ش ن  .سالم کردم خ مت ایشان ،بع از احوالپرسی جریان را بازگو نمودم و شناسنامه همایون را
تحوی دادم .گظتم جناب میهندوست ،این شناسنامه بایستی باط شود .گظت :آن کسی که گظته این
شناسنامه باط شود خودشان باط شون  ،چرا شما؟ در جواب گظتم :جناب میهندوست من مادرم را
فا در تصویرها دی م ،صورت زیاای او را هرگز لمن نکردم ،اگر قرار باش پ رم به این زودی باط شود
به نظرم انصاف نیست .گظت :پسرم همایون ،من و بابا بچه مرن هستیم ،او را خوب میشناسم ایشان به
این زودی باط نخواه ش  .خیلی خن ی و گظت به بابا سالم برسانی  ،چشم سریع اق ام خواهم کرد
نیران سربازی شما نااش  .حال پ رم با خود چه فکری میکرد ،هرچه در این زمینه سوال میکردیم دو
شناسنامه را چرا پهلوی خود نیه اری کردی جوابی نشنی یم و یکی از اسرار پنهان پ رم بود .میگظتم بابا
چرا این کار را کردی ؟ گظت رمز آن را فا خودم میدانم ،سوال جواب نااش  .چن روزی گذشت یکی از
دوستان پ رم که تازه بازنشسته ش ه بود سوال کردم جناب امیری وضع فعلی ارتش چطور است؟
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ً
میخواهم ب انم میتوانم استخ ام شوم یا خیر .جناب امیری گظتن  :اوال تا میتوانی درس را ادامه دهی ،
ً
اگر ادامه تحصی برای شما مشک است ارتش را انتخاب کنی  .ارتش فعال از آن وضع ق یمی رضاشاهی
بیرون آم ه روز به روز در حال ترقی و بازسازی میباش و ما اری هم از طرف آمریکا کمک نظامی
دریافت کرده و از نظر روحیه و رفاه پرسن اق امات سریعی انجام ش ه است .از طرف دییر در فکر هستن
طرحی را به وزارت جنگ ارائه ب هن هر درجهداری که در ارتش و ژان ارمری م رک دیپلم داشته باش
میتوان به دانشک ه افسری یا آموزشیاه افسری راه یاب  .الاته از نظر انضااط و وضع خ متی پرسن خوب
حائز اهمیت و دارای امتیاز خواه بود .جناب امیری اضافه کردن هر کن م رک سوم دبیرستان را داشته
باش در آموزشیاه درجهداری به درجه گروهاان دومی نائ خواه ش  .جناب امیری گظتن  :پسرم
همایون ،مطلای را میخواهم بیویم امی وارم ناراحت نااشی  .چون از من راهنمایی خواستی نمیخواهم
زیر بار گناه بروم ،از این نظر حایات را برای شما میگویم .فرزن م ارتش جای انسانهای محجوب
ً
نیست ،ارتش اصوال انسانهای خشن میخواه  .آیا شناختی که روی شما دارم میتوانی خشن باشی؟
اگر در خود این عام را میبینی ماارک باش  .بع از چن روز در دبیرستان با ناصر صحات کردم ،تمام
گظتههای جناب امیری را برای ایشان تعریف کردم ،همان روز تصمیم گرفتیم من در ارتش ،ناصر در
ژان ارمری استخ ام شویم .حال بایستی فعالیت درسی را بیشتر انجام دهیم و مع ل درسی در ح باال باش .
خالصه اوای زمستان سال  5333بود ،یک نامه از طرف عمو داریوش برای پ رم رسی نوشته بود
خواهرم فخری خانم و جناب سروان جراحی قص دارن یک عروسی ساده را در تهران برگزار کنن  .اگر
ً
داداش و زن داداش آمادگی داشته باشن به خوی خواهم آم و شما را به تهران خواهم برد .ضمنا مخارج
عروسی را خواهرم به طور کام به عه ه گرفت ،در یک فرصت با شما حساب خواه کرد .عمو داریوش
از تهران آم ن بع از چن روز و خری ما اری وسای با هزاران زحمت پ رم را به تاریز رسان ه و از تاریز
بهوسیله قطار عازم تهران ش ن  .بع ها بنا به گظته عمه خانم عروسی بسیار زیاا و ساده در حضور سرهنگ
شریعتپناهی و پ رم و چن ی از افسران نیروی هوایی که از همکاران جناب سروان جراحی بودن در یک
محی آرام برگزار گردی و خواهرم فخری از این وصلت و عروسی و از نحوه برگزاری آن خوشحال بودن .
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سرانجام در آخرین روزهای اسظن ماه سال  5333بود که خانواده بهطور کام وارد خوی ش ن و
عی نوروز سال  5391عی بسیار خوب و جالای بود .از طرفی چون پ رم دامادش فردی تحصی کرده،
ً
همکار و نظامی بودن در ک خود را مردی خوشاخت میدانست .اصوال جناب جراحی با خانواده ما خیلی
راحت ،از هر نظر انسان خاکی ،باگذشت و روحیه شاداب و خن ان و بینهایت بچهها را دوست داشت .در
کوتاهترین م ت به آداب و رسوم و به هر نوع غذای آذربایجانی عالقه من ش و خیلی زود با خواهرم کنار
ً
آم  .به امی خ ا زن گی خوبی را پایه گذاری کردن  .بع از چن روز عمه خانم مج دا به من گظت :همایون
برنامه شما چیست؟ گظتم عمه جان امسال سال آخر تحصی من خواه بود .بع از دریافت م رک سوم
دبیرستان اگر ش در اداره فرهنگ وگرنه در ارتش استخ ام خواهم ش  .با این وضع پ رم و ناراحتی
خانوادگی ادامه تحصی برای من میسر نیست.
در تاریخ  5391/5/1خانوادهها همراه خواهرم فخری و جناب سروان جراحی بع از چن روز به
طرف تهران حرکت کردن  .بع از ب رقه و خ احافظی از خواهرم ،ایشان مسیر خوشاختی خود را انتخاب و
از من ج ا ش  .بع از رفتن آنها خیلی ناراحت بودم ،خارج از شهر در مسیر جاده خوی به ماکو یک قطعه
زمین کشاورزی وجود داشت که سالها مورد استظاده قرار نمیگرفت .وس زمین نهر آبی کنار یک درخت
کهن سال بی وجود داشت ،من بیشتر اوقات زیر این درخت درس میخوان م ،خیلی خاطره از آنجا
داشتم ،با دوچرخه خود را به آنجا رسان م و بع از کمی مطالعه برای رفع خستیی زیر درخت نشستم .به
علت ناراحتی به خواب میروم .زمانی بی ار ش م دی م هوا تاریک ش ه و چراغ های شهر روشن ش ه
ً
است .سرانجام آم م منزل ،پ ر سوال کرد و من جریان را کامال تعریف کردم.
خالصه من و دوستم ناصر از تاریخ  5391/5/3مشغول مطالعه بودیم .در تاریخ 5391/3/1
امتحانات ثلث آخر شروع ش  .خوشاختانه فاصله امتحانات خوب بود ،تا جایی که میتوانستیم کتابها را
ً
دوره میکردیم ،واقعا زحمت میکشی یم .در تاریخ  5391/3/31امتحانات خاتمه یافت ،چن روز بع
نتیجه امتحانات در دبیرستان امیرکایر پشت شیشهها نصب گردی  .دبیرستان غوغا بود ،بع از چن ساعت
من و ناصر خود را به دبیرستان رسان یم .ناصر از من تااضا کرد نتیجه را باین و برای من خار خوشی
بیاورد .من زیر درختان دبیرستان نشسته بودم و منتظر نتیجه زحمات طاقتفرسای خود و ناصر بودم که
چه خواه ش  .یک مرتاه ناصر از فاصله دور ص ا زد همایون تاریک تاریک .بیا چرا نشسته ای؟ من
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سریع آم م ،ناصر به من اسامی را نشان داد .اول ناصر ،دوم من ب ون تج ی با مع ل خوب باالی 59
قاول ش یم .این مع ل از نظر کار اداری و استخ ام قاب قاول بود.
اوای مردادماه سال  5391بود که دوستم ناصر آم جلو منزل گظت :همایون خار خوبی دارم.
اظهار داشتم خیر باش انشاالله .جواب داد لشکر ارومیه و ژان ارمری اعالم کردن جهت کادر درجهداری،
ً
دو دوره دانش آموز استخ ام میکنن  .ضمنا لشکر ارومیه و ژان ارمری از  5391/1/5تا آخر اسظن ماه
 5391دو دوره درجهدار استخ ام میکن  .م رک تحصیلی سوم دبیرستان به درجه گروهاان دومی و غیر
از سوم دبیرستان به درجه گروهاان سومی نائ میگردد.
در تاریخ  5391/6/58شهریورماه بود که من و ناصر وارد دبیرستان ش یم .م یر و رئین دبیرستان
ً
مرحوم آقای آغاسی بودن  ،با ایشان جریان را در میان گذاشتیم خیلی خوشحال ش ن چون قاال با
م یریت دبیرستان هماهنیی ش ه م رک پایان تحصیلی ما آماده و توس رئین دبیرستان دریافت گردی .
بع از چن لحظه به ناصر گظتم به احترام رئین دبیرستان و خود دبیرستان امیرکایر که اسم یک مرد
بزرگوار به نام میرزا تای خان امیرکایر فراهانی را دارد یک دور کام محوطه دبیرستان را دور میزنیم .پن
از گذشت چن لحظه از آقایان دبیران و رئین دبیرستان خ احافظی نموده و از دبیرستان خارج ش یم .به
ناصر گظتم اگر خ ا بخواه چن روزی به شهر پل شت خ مت دایی رضا خواهم رفت .ناصر گظت :بسیار
کار عالی انجام می دهی برای روحیه شما خوب است و همچنین دی ار از خانواده دایی و خ احافظی
واجب است ،امی وارم خوش بیذرد .به ناصر گظتم چیزی نمیخواهی؟ به شوخی گظت :چرا ،ما اری از
آب رودخانه ارس را به خوی برگردانی  ،گظتم اگر ش چشم .جریان سظر را با پ رم در میان گذاشتم ،پ ر
گظت :برای سظر پول داری؟ گظتم :بله .
در تاریخ  5391/6/35با یک اتوبوس دوج ق یمی آمریکایی به طرف پل شت حرکت کردم ،بع از 3
ً
ساعت نزدیک ظهر وارد شهر ش م .مستایما خود را به مغازه قصابی دایی رسان م .دایی در حال کار کردن
بودن که ایشان را غافلییر کرده ،آرام پشت ایشان قرار گرفتم .در حالی که گوشتها را تکهتکه میکرد بع
از چن لحظه یکدفعه گظتم سالم برادر قصاب .دایی فریاد زد ،مرا بغ کرد ،گظت ای نامرد کی آم ی؟
ً
دایی ف ای تو .دست دایی را بوسی م گظتم همین چن دقیاه پیش ،فعال در خ مت شما هستم .بع از
چن لحظه دایی مغازه را تعطی  ،عازم منزل ش یم .جلو درب منزل دایی گظت :خانم بیا باین کی آم ه،
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زن دایی مرا بغ کرد به حالت گریه فریاد می زد بیائی یادگار بتول آم ه .چن روزی در پل شت مان م .دایی
سوال کرد چهکار کردی؟ گظتم :سوم دبیرستان را به یاری خ ا گرفتم ،راجع به استخ ام در ارتش و جریان
زن گی خود صحات کردم .چن روزی بیشتر منزل بستیان مرحوم مادرم بودم .اقوام و بستیان به من
میگظت ن  :مرحوم مادرت با دختران مح در کنار رود ارس روی این تختهسنگها مینشستن  .تمام
محلههای ق یمی را که مادرم زن گی میکرد به من نشان دادن  ،آن تختهسنگها در کنار رود ارس هنوز
پابرجاست .روی یکی از این تختهسنگها نشستم که مادرم روی همان تخته سنگ مینشست ،فکر
کردم تازه از مادر متول ش م ،حالت عجیای داشتم گویی ساک بال و احساس درد بی مادری از من دور
میش  .وقتی به رود ارس نیاه میکردم گظتم بایستی زن گی من هم مانن تو روشن و همیشه روان و پر
سرعت باش .
بع از چن روز توقف در پل شت به طرف خوی حرکت کردم موقع آم ن دایی سوال کرد ما اری
وسای گرفتم که همراه خودتان باری  .وقتی وارد منزل ش م پ رم گظت :در طول این چن روزی که
ناودی به آقای حسنی سظارش کردم جهت استخ ام ضامن شما باش  .م ارک دبیرستان را آماده کنی با
رونوشت سن منزل آقای حسنی پرون ه تشکی ب هی که همراه خودتان باش  .در این فاصله برای دوستم
رضا نامه نوشتم و جریان استخ ام خودم را مظص برای رضا شرح دادم .بع از چن روز خ مت دایی
طاهر و مادر بزرگوار آقا رضا رسی م ،ضمن خ احافظی دوچرخه را تحوی دایی طاهر داده ،ضمن تشکر
گظتن  :هر کاری داشتی برای ما نامه بنوین .شما مث فرزن خودم هستی هیچ فرقی ن ارد .سرانجام
برای همیشه از دایی طاهر و مادر رضا ج ا ش م .در همین موقع ناصر را دی م ،گظتم حاضر هستی برای
آخرین بار پیاده به طرف باغ برویم؟ ناصر آماده ش  ،حرکت کرد .داخ باغ ق م زدیم ،بعضی از مسئولین
باغ که آبیاری میکردن به اتظا هم کنار اتا همیشیی نشستیم و ص ای پرن گان را گوش میدادیم و
یاد و خاطره دوستم رضا را گرامی می داشتیم .ناصر میگظت :از خ ا میخواهم این دوستی و برادری
سالها ادامه داشته باش  .در جواب گظتم یک مثلی است معروف که کوه به کوه نمیرس  ،انسانها به هم
میرسن  .با ناصر قرار گذاشتیم روز  5391/6/31غروب از خوی حرکت کنیم ،شب در ارومیه باشیم،
صاح به وقت اداری به پادگان لشکر و ژان ارمری مراجعه کنیم .من شب کلیه وسای استخ امی را آماده
کرده ،هرچه گشتم شناسنامه خود را نیافتم .از پ ر سوال کردم گظت :داخ جعاه م ارک است .جعاه را
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آوردم ،تمام شناسنامه ها داخ جعاه بود به جز شناسنامه من .به پ ر گظتم شناسنامه مرا کسی گرفته؟
یکدفعه خواهر کوچکترم گظت :چن روز پیش مامان اتا داداش را تمیز میکرد خیلی کاغذ و ماوا بیرون
گذاشت و آنها را آتش زد .سریع بیرون رفتم داخ ماوا و کاغذهای سوخته تکه شناسنامه را پی ا کردم،
آوردم به پ ر نشان دادم .گظتم شناسنامه را چه کسی از جعاه م ارک بیرون آورده؟ خیلی ناراحت ش م و در
یک گوشه حیاط نشستم و پ ر گظتم :آن شناسنامه را که باط کردی این شناسنامه را هم سوزان ی  .حال
بیو من چهکار بای بکنم؟ بع از چن لحظه پ رم با مامان خانم درگیر ش  .مامان خانم در جواب گظت :به
جهنم که سوخت ،خودش مسئول جمعآوری وسای خودش میباش  .یکدفعه آنچنان تحت فشار قرار
گرفتم دیوانه وار به طرف اتا حمله کردم .گظتم پ ر تا به حال سکوت کردم ،گظتم تو فا ناراحت نااش.
گظتم مامان خانم به ارواح پاک مادرم اگر در خوی موفق به دریافت شناسنامه نشوم بالیی به سر شما در
خواهم آورد که مر را با چشم خودتان باینی  ،اگر این کار را نکردم فرزن فتحعلی نیستم .پ رم فریاد
کشی مامان خانم به خ ا قسم این کار را خواه کرد .سریع به منزل آقای میهندوست بروی و جریان را
ً
کامال بیو و تکه سوخته شناسنامه را به همراه داشته باشی  .از قول من به آقای میهندوست بیوئی برای
رضای خ ا هر کاری را میتوان انجام ب ه  .من در گوشه حیاط نشسته بودم بع از م تی آقای
میهندوست وارد ش ن  .گظتم شناسنامه را مامان خانم آتش زده ،جهت استخ ام میخواهم حرکت کنم
شناسنامه ن ارم .آقای میهندوست گظت :برابر اطالع دو روز فرصت داری نیران نااش ،ترتیب کارها را
خواهم داد .جناب میهندوست رو به مامان خانم کرد و گظت :اگر فرزن خودت بود چنین کاری
میکردی؟ این انصاف نیست ،از شرف و انسانیت به دور است .چا ر از خ اون فاصله گرفتی؟ این پسر 3
سال با سختترین شرای تحصی کرده و م رک را دریافت داشته ،شما بهعنوان یک انسان بایستی
خوشحال باشی متثسظانه چنین رفتاری با این جوان داری  .نمیدانم چطور شما وارد این خانواده بزر
ش ی ؟ نزدیک غروب بود ناگهان آقای امیری دوست پ رم که مرا راهنمایی میکرد وارد ش  .با پ رم
احوالپرسی و با جناب میهندوست هم آشنا بودن  .آقای امیری گظت اوضاع خوب نیست .پ رم جریان را
تعریف کرد .آقای امیری گظت :جناب میهندوست شما جریان شناسنامه را کی و چطور ح میکنی ؟
آقای میهندوست گظتن  :تنها راهی که میتوانم سریع انجام ب هم یک رونوشت شناسنامه را تهیه
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میکنم به امضاء و مهر اداره ثات احوال خوی و امضاء و مهر رئین دبیرستان مربوطه رسان ه ،این
رونوشت تا دریافت اص شناسنامه در تمام ادارات و ارتش اعتاار دارد.
آقای امیری گظتن اگر شما ساعت  51یا  55فردا حرکت کنی ارتش و ژان ارمری تا ساعت 3:31
سر خ مت هستن  .من دوستی دارم به نام آقای شعاانزاده پ رت ایشان را میشناس  ،نامهای برای
ایشان مینویسم سظارش میکنم اگر دیر ش نیرانی ن اشته باشی ایشان در شعاه استخ ام ارتش و
ً
ژان ارمری نظوذ دارد و سظارش میکن  .ضمنا آقای میهندوست از طرف اداره ثات احوال خوی یک نامه
در خصوص شناسنامه با تاریخ ص ور به حوزه  5ساز بانه نوشته که در مورد ص ور شناسنامه ج ی اق ام
ً
نماین  .شخصا از جناب آقای میهندوست و آقای امیری تشکر کردم ،گظتم من م یون زحمات و
محاتهای شما بزرگواران هستم و همیشه دعاگو خواهم بود.
در حضور آقای میهندوست و آقای امیری و پ رم رفتم جلو از مامان خانم عذرخواهی و خ احافظی
نمایم .ب ون رعایت احترام به بزرگان به من گظت :امی وارم بروی برنیردی .از آقای میهندوست و آقای
امیری و پ رم عذرخواهی کردم ،گظتم مامان خانم نمیخواستم در حضور بزرگان جواب شما را داده باشم
ً
ولی وادارم کردی  ،پن گوش کن .من فعال رفتم ،زمانی بر می گردم تو در حال جان کن ن هستی ولی
ص ای غیر عادی از شما شنی ه خواه ش و من گوش خواهم داد ،سپن میگویم مامان خانم من
همایون هستم شما با همان ص ا آخرین نظن را کشی ه و از دنیا میروی  .از اه منزل خ احافظی کرده
گظتم ناصر جان برویم دناال سرنوشت که خیلی دیر ش  .دی م ناصر گریه میکن  .گظتم :دوست عزیز
ناراحت نااشی دست تا یر چنین است ،ایشان گظتن  :هرچه فکر میکنم حق شما این ناود ،بع از چن
لحظه بهطور کلی از منزل خارج ش م.

استخدام در ارتش از شهر ارومیه
سرانجام در تاریخ  5391/6/38ساعت  51صاح من و دوستم آقا ناصر خود را به انتهای خیابان
ارومیه در خوی رسان یم ،هر دو نیران بودیم آیا وسیلهای پی ا خواهیم کرد یا نه .در همین موقع یک
کامیون بنز اداره قن و شکر شهر ماکو که عازم ارومیه بود جلو ما توقف کرد ،من و ناصر سریع سوار ش یم
بع از چن لحظه رانن ه از ما سوال کرد خیلی عجله داری ؟ ما جریان را گظتیم .ناصر گظت :عمو جان اگر
بتوانی به امی خ ا ساعت  5بع ازظهر ما را به ارومیه برسانی خیلی از کارهای ما ح خواه ش  .آقای
رانن ه که مرد میانسال و بزرگواری بودن گظتن  :نیران نااشی  ،گردنه ق چی را گذشتم شما را به موقع
خواهم رسان  .به خاطر دارم داخ شهر ارومیه نزدیک می ان بزر پیاده ش یم ،به ناصر گظتم کرایه را
حساب کنی  .این مرد بزرگوار قاول نکردن  ،گظتن  :موفق باشی  .کرایه ناقاب من کادو برای شما دو نظر،
امی وارم در آین ه موفق باشی  .ما هم از ایشان تشکر کردیم ،به هر طریای که ش خود را به پادگان و
ژان ارمری رسان یم دی یم چن ی از بچههای استخ امی ایستاده ،سوال کردیم چهکار بای بکنیم؟ یکی از
آنها م ارک خود را نشان داد گظت :یک بر تااضا ،با یک ع د پوشه با م ارکی که همراه آورده ای کام
کنی  .مسئولین رفتن ناهار تا چن دقیاه دییر برمیگردن  .ناصر هم به طرف ژان ارمری حرکت کرده تا
م ارک خود را کام نمای  .بع از چن لحظه یک استوار دومیآم پشت شیشه به ما ابالغ کرد به ترتیب
پشت سرهم باشی و اسامی را یادداشت کرد که جمع حاضر  51نظر بودیم ،به نوبت م ارک را میگرفت.
سرکار استوار گظتن  :همه اینجا باشی کسی را که احضار کردیم جلو پنجره رسی پرون ه را دریافت کن .
درست در ساعت  3بع ازظهر سرکار استوار اسامی را خوان ن من نظر هظتم بودم ،گظتن این نامه معرفی
شما به بیمارستان ارتش جهت معاینه پزشکی ،اگر از معاینه قاول ش ی فردا تا آخر وقت نظریه پزشک را
همراه بیاوری  .فردا ساعت  8صاح جلو بیمارستان باشی اگر نتیجه مثات بود همان موقع نظریه پزشک را
001
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جهت تکمی پرون ه به ما برسانی تا اق ام بع ی انجام گیرد .من بالفاصله خود را به ناصر رسان م تع اد
نظرات دانش آموز ژان ارمری زیاد بودن در ح ود  31نظر .ناصر جزء دوازدهمین نظر بود بع از م تی اسم
ناصر را خوان ن  ،نامه معرفی به بیمارستان ژان ارمری را دریافت کرد .آن روز به علت فعالیت از صاح تا
ظهر در حال گشتن در اطراف پادگان بودیم مث اینکه ما را در کوره آهنیری ذوب کرده و دوباره ساخته
ش یم .ناصر گظت :اول بازار سرپوشی ه مغازه سیب زمینی و تخم مرغ پخته آشنا دارم برای ناهار برویم
ً
آنجا .به ناصر گظتم احسنت ،حاا که دوست همایون هستی .گظت :چرا؟ گظتم من قاال آن مغازه را
میشناختم .آقای مغازه دار چن ع د چهارپایه شکسته داشت نشستیم ما اری نان و سیب زمینی را
حاضر کرده و ناهار را خوردیم و خ ا را شکرگزار ش یم .به ناصر گظتم کمی ق م بزنیم نزدیک غروب من
مسافرخانه ای را میشناسم به نام آقای مرن ی چن سال پیش با پ رم آم م .ایشان اه مرن هستن شب
آنجا میرویم از نظر خواب نیران نااشی  .فردای آن روز ساعت  1صاح من و ناصر به بیمارستان
ژان ارمری و بیمارستان ارتش مراجعه کردیم .ساعت  1:31من وارد سالن به اری ش م یک درجهدار
به اری جلو آم گظت :به ترتیب معرفینامهها را تحوی دهی تا در نوبت معاینه بیذارم .نامهها را گرفت
ً
گظت ب ون سر و ص ا باشی  ،دکتر یک یک ص ا میکن بروی داخ  .بچهها اکثرا خیلی ضعیف بودن و
بعضی ها هم قوی و سالم .من از ناحیه پای چپ نیرانی داشتم ،با خود گظتم خ وان در همه جا مرا یاری
ً
کرده اینجا هم به کمکم خواه آم  ،چرا که خ وان قادر و تواناست .همانطوری که قاال اشاره کردم
بع ازظهرها در باشیاه ورزش میکردم و هیچ وقت از ورزش غاف ناودم .ب نم تا ان ازهای رو فرم بود.
خالصه بع از احضار  8نظر نوبت به من رسی  ،درجهدار مسئول ص ا کرد احم شاملو بیائی داخ  ،وارد
ش م .یکدفعه درجهدار به اری گظت :دکتر این درست است ،گظت بروی داخ اتا معاینه و لااسهای
ً
خودتان را درآوری  .من کامال آماده ش م ،دکتر وارد ش  .بع از چن لحظه معاینه گظتن  :بچرخی ،
چرخی م .گظتن راه بروی  ،رفتم .دکتر با مشاه ه این حرکات گظتن  :چه ورزشی را انجام میدادی؟ گظتم
پرورش ان ام .دکتر گظت :میتوانی حرکات مربوط به آن ورزش را انجام ب هی؟ گظتم جناب دکتر اینجا
ً
ابزار ورزش مربوط به آن وجود ن ارد .حتما منظور شما فییور پرورش ان ام است .دکتر گظت :احسنت
منظورم هم ان است .من یک ما ار ب ن خود را چپ و راست کردم ،یک حرکات فییور را تا ان ازهای
درست انجام دادم .دکتر به درجهدار به اری گظت :شما درست گظتی  ،این درست است .دکتر به من
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گظت :پسر یادت باش در ییانهای نیرو مخصوص مشغول خ مت شوی چون ارتش به شما نیازمن
است .بع از چن لحظه درجهدار به اری گظت :آماده باشی نتیجه معاینه پزشکی در مورد استخ ام به
ستاد لشکر را به شما تحوی ب هیم .سوال کردم قربان من از معاینه پزشکی قاول ش م؟ دکتر گظت:
ص درص  .ارتش از خ ا میخواه چنین پرسنلی استخ ام کن  .چن لحظه گذشت نتیجه معاینه پزشکی
ً
را بهوسیله یک نامه تحوی گرفتم .تاریاا ساعت  55صاح نامه را به دفتر استخ ام لشکر رسان م و سرکار
استوار محم ی نامه را دریافت کردن و اظهار داشتن به امی خ ا کمکم داری همکار ما می شوی  .گظتن
فردا ساعت  8به دفتر آموزش ستاد لشکر مراجعه نمائی  ،پرون ه و بر معاینه پزشکی شما تا آخر وقت
ارسال خواه ش  .از آقای محم ی خ احافظی کرده بالفاصله خود را به ناحیه ژان ارمری رسان م .سوال
کردم ناصر غظاری؟ بچهها گظتن داخ اتا معاینه پزشکی رفته است .بع از چن لحظه ناصر بیرون آم
از دور دی م خیلی خوشحال است .سوال کردم از نظر معاینه چه ش ؟ گظت به یاری پروردگار از معاینه
ً
پزشکی قاول ش م و شخصا از دکتر سوال کردم آیا قاول ش م؟ دکتر گظت :شما از هر نظر قاب قاول
هستی  .به هم ییر تاریک گظتیم ،قرار ش فردا ساعت  8الی  51نامه اعزام به منطاه آموزش را دریافت
کنیم .ناصر گظت :مرکز آموزش ما در خود ناحیه ژان ارمری ارومیه برقرار میباش  .بع از پایان دوره اولیه
جهت دوره تخصصی به تهران اعزام خواهیم ش  .حال با خیال راحت به خوابیاه برگشتیم .سرانجام فردا
ساعت  8صاح به طرف ستاد ارتش و ژان ارمری حرکت کردیم .درست در ساعت  51نامههای خود را
جهت اعزام به مرکز آموزش دریافت داشتیم .فردای همان روز در تاریخ  5391/1/3یکی از افسران
آموزش لشکر ارومیه داخ محوطه پادگان برای دانش آموزان سخ ّنرانی کرده و اص نامه و دستور
استخ ام را به یک یک دانش آموزان تحوی و گظتن  :امی وارم در آین ه همکار خوبی برای ما باشی  .آرزو
دارم به خواسته های خود برسی و در کارتان دقت الزم را داشته باشی و ب انی ارتش با سایر ادارات فر
دارد ،موفق باشی  .نزدیک ساعت  5بع ازظهر بود نامه معرفی خود را به مرکز آموزشی پادگان پسوه
پیرانشهر دریافت کردم ،حال با خیال راحت به طرف اداره ژان ارمری رفته تا باینم ناصر چهکار کرده  .در
همین موقع از دور دی م ناصر با چن نظر از ژان ارمری بیرون آم ن و خود را به من رسان  .گظت :همایون
چه کار کردی؟ گظتم به امی خ ا کار تمام ش  ،نامه معرفی را دریافت کردم .ناصر چن بار نامه را بوسی و
ً
گظت :کار من هم به امی خ ا تمام ش  .گظتم :امی وارم موفق باشی .ناصر مج دا گظت :آموزش ما در
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خود اداره ژان ارمری ارومیه از تاریخ  5391/1/3شروع خواه ش  .شب آخر در مسافرخانه نشسته بودیم
با خیال راحت صحات میکردیم .ناصر گظت :همایون چه وقتی به خوی خواهی آم ؟ در جواب گظتم:
ناراحت نااشی هیچوقت .من در خوی کسی را ن ارم که با خوی کاری داشته باشم .قاول داری؟ ناصر
ً
جواب داد :واقعا درست گظتی .همایون ،من هم نه از خوی و نه از روستای زادگاهم هیچگونه دلخوشی
ن ارم .ما دو نظر دانه ای از شن زار کویر دنیا هستیم .نمیدانم سرانجام طوفان حوادث ما را به کجا خواه
برد .گظتم دوست عزیزم من هم میخواستم همین مطلب را بیویم ،خوشاختانه شما بیان کردی و چا ر
زیاا بود .گظتم ناصر آخرین صحنه خ احافظی مرا با چشمهای خود دی ی .بع از آن جریان بودن یا
ناودن آنها برای من مطرح نیست .ناصر گظت :حالت شما را در آن وضع هرگز فراموش نخواهم کرد و
امشب آخرین شای است که با هم هستیم .مطلای برایت میگویم سعی کنی هرگز فراموش نکنی و آن
این است :در زن گی انسان ها از سه چیز شکست می خورن  -5 :مر مادر  -3عشق  -3برکنار ش ن از
کار  .گظتم دوست عزیز اگر این سه عام خ ایی نکرده در مسیر انسان ها قرار بییرد آنوقت ساوط
نهایی حتمیخواه ش  .ما دو نظر تا به حال مورد لطف و محات خ اون ی قرار گرفتیم .از این به بع
بایستی در اجرای اعمال خود به سوی خ ای قادر سعی و کوشش بنمائیم .ناصر گظت :در این م ت سه
سال که با شما بودم آنچه که بای ب انم دانستم .گظتم :شما پسر صالح و باسوادی هستی ،سعی کنی در
محی کار طوری رفتار نمائی خ ایی نکرده فردی از شما ناراحت یا دلییر نااش  .گذشته هر فردی به خود
او مربوط میشود نه اینکه در زن گی نسات به دییران کینه و نظرت داشته باشی که چرا او آنطور زن گی
کرده ولی من اینطوری .امی وارم خ اون همیشه به انسان ها صار و حوصله عطا فرمای .
فردای آن شب در تاریخ  5391/1/3ساعت  1صاح من به طرف مرکز آموزش انتخاب ش ه حرکت
کردم .کنار اتوبوس به ناصر گظتم :من بچه نظامی هستم از تو بیشتر اطالعات نظامی دارم .در طول
خ مت پاک ،با انضااط و وج ان کاری را فراموش نکنی و همیشه مواظب خودتان باشی  .خ احافظی
کرده از هم ج ا ش یم.
درست به خاطر دارم اتوبوس در جاده مهاباد به شهر نا ه که مسیر کوهستانی را طی میکرد من به
یاد روزهای سخت روستای ّنران افتادم و در عالم دییری بودم .آرام و بی ص ا در گوشه اتوبوس نشسته
بودم ،نمیدانستم چه سرنوشتی در پیش خواهم داشت .سرانجام بع از  9ساعت درست در ساعت
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ً
 55:31وارد پادگان مرکز آموزشی ش م .بع از چن لحظه یک استوار تاریاا خ مت کرده به نام امامی
اسامی من و دانش آموزان را یادداشت کرده به همراه ایشان به طرف اناار پوشاک حرکت کردیم .بع از
ان ازه گیری هر نظر لااس خود را دریافت کردیم .درست به خاطر دارم اذان ظهر بود من لااس را به طور
کام تحوی گرفتم .از نظر لااس و ان ازه ناراحتی ن اشتم ،فا ناراحتی من از ناحیه پای چپ بود ،پوتینی
ً
را پوشی م دی م کمی کوچک به نظر میآی بالفاصله به مسئول لااس گظتم یک جظت پوتین نساتا بزرگتر
میخواهم  .این مرد بزرگوار گظت :آن قسمت از اناار پوتین های سایز بزر داریم آنق ر بپوشی تا ان ازه
پای خودتان باش  .خوشاختانه بع از کمی جستجو یک جظت پوتین نرم و خوب پی ا کردم و از درجهدار
مسئول تشکر کرده لااس نظامی را پوشی ه و پوتین را پا کرده دی م درست به ان ازه پای من دوخته ش ه
است .بع از چن دقیاه به اتظا آقای استوار امامی به آسایشیاه شماره  3آموزشیاه حرکت کردیم .سر
گروهاان واح به تع اد دانش آموزان تخت و وسای خواب و همچنین لوازم به اشتی و نوشت افزار
تحوی و طرز چی ن در کم را به ما یادآوری کرد و ما در آسایشیاه بهطور کام مستار ش یم.
ً
در تاریخ  5391/1/9کالس دوره ما ماتی آموزشیاه رسما شروع ش  .از ساعت  8صاح الی 5
بع ازظهر در کالس بودیم .هر روز بع از تعطیلی کالس و صرف نهار از ساعت  3الی  1بع ازظهر تمرین
سان و رژه داشتیم ،برنامه ورزشی خوب ولی سخت و طاقتفرسا بود .این برنامه برای آمادگی ب نی هر روز
ادامه داشت.
خالصه در تاریخ  5391/51/3دوره ما ماتی با مشکالت خاص خودش به پایان رسی  1 .روز به
پایان دوره مان ه بود امتحانات علوم نظامی ت رین ش ه شروع ش  .دانش آموزان طاق نمره دریافتی
درسی تاسیم میش ن و برابر روش جاری یک هیئت  1نظری از ستاد لشکر ارومیه جهت نظارت و تاسیم
دانش آموزان در رسته های مختلف در مرکز آموزشی حضور به هم میرسان ن  .رسته های فنی خوب بین
دانش آموزان نظرات اول تا سوم تاسیم میش  .من چون قسمت فنی را دوست داشتم در نتیجه رسته
ترابری را انتخاب کردم .بع از تسویه حساب جهت دوره تخصصی فنی به تهران ،پادگان سلطنتآباد آن
وقت اعزام ش یم .بع از دریافت  3ماه حاو عاب افتاده با اتوبوس نظامی عازم مراغه و از آنجا با قطار
به طرف تهران حرکت کردیم .سرانجام بع از  53ساعت وارد ایستیاه راهآهن تهران ش یم .با هماهنیی
قالی یک افسر و یک درجهدار که نماین ه لشکر بودن با یک دستیاه اتوبوس در مح حاضر ،همراه
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دانش آموزان به طرف پادگان سلطنتآباد سابق حرکت کردیم .با ورود به پادگان بع از تاسیم بن ی در
گروهانهای مرکز آموزش ترابری مستار ش م .من برای اولین بار تهران را میدی م ،در آن زمان شهر زیاا
و پرجمعیتی بود.
در تاریخ  5391/51/31آموزش دوره تخصصی آغاز گردی و از تاریخ  5395/15/51دوره
تخصصی فنی با کارآموزی از  9ماه به  6ماه تصویب گردی و به مراکز آموزش نیز ابالغ ش  .من روزهای
پنجشناه از مرخصی داخ شهر استظاده میکردم .یک روز به نیهاانی راهآهن تلظن کردم شماره تلظن
دفتر عمه و عمو داریوش را دریافت کردم .بالفاصله به عمه خانم تلظن کردم ،خیلی خیلی خوشحال ش .
بع از احوالپرسی عمه گظت :روز شناه به عمو داریوش خواهم گظت  3بع ازظهر جلو پادگان شما را باین .
سرانجام روز شناه عمو داریوش وارد ش ن  ،هم ییر را دی یم ایشان نیز بینهایت خوشحال ش ولی من
احساس کردم عمو داریوش متثسظانه ناراحت هستن  .گظتم عمو جریان چیست؟ گظت :با داداش لطظعلی
ً
به خاطر ارثیه پ رمان درگیر ش م ،ایشان ارثیه پ ری ما را کامال از بین برد .هر چه اظهار داشتم برادرم
ً
لطظعلی یک صورت مخارج زمین و زراعت را نشان میداد که من اصال در این زمینه اطالعی ن اشتم.
خالصه از ارثیه پ رمان ،آنق ر به من پرداخت کرد که توانستم فا یک تخته فرش تاریزی خری اری
کنم و برگشتم و ناچار ش م سن امالک مربوطه را امضاء نمایم .گظتم عمه جان چطور؟ گظت :او هم مث
ً
من .پرسی م پ رم چهکار کرد؟ گظت :سهم داداش فعال نزد لطظعلی میباش سالیانه چیزی به داداش
ً
میده  .عمو داریوش اضافه کرد در خوی نشسته بودیم در جمع گظتم داداش پسرت همایون واقعا
درست میگظت .برادرم لطظعلی یک ریال به آدم نمیده  ،احسنت در آن زمان درست گظته بودی .گظتم
عمو جان مالحظه کردی؟ هیچ کن مث من این انسان ماقا تاریخ را نمیشناس  .عمو داریوش خن ی
گظتم ناراحت نااشی  .بع از کمی صحات ما اری وسای برای من آورده بود ،تحوی گرفتم ضمن
خ احافظی گظت :هم ییر را خواهیم دی ولی متثسظانه این آخرین دی ار من و عمو داریوش بود .به علت
همین ناراحتی فکری در زمستان سال  5393بهعلت سکته مغزی در بیمارستان راهآهن به رحمت خ ا
رفتن  .بزرگترین ضربه ای بود که در آغاز زن گی بر من وارد ش و در این زمینه عمه خانم خیلی ناراحت و
گرفتاریهای زیادی برایش پیش آم .
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در تاریخ  5395/9/3دوره تخصصی من بهطور کام به پایان رسی  ،بع از تسویه حساب از مرکز
آموزشی سلطنتآباد آن زمان توس نماین ه لشکر ارومیه به مرکز سپاه  3مهاباد اختصاص داده ش م .بع
از چن روز و تکمی پرون ه من و چن نظر دییر در رستههای مختلف به لشکر  1پیاده شهر مرزی پیرانشهر
فعلی انتاال یافتیم .سرانجام بع از تاسیم در مرکز لشکر به قسمت ترابری گردان مهن سی لشکر انتاال،
بع از معرفی و تکمی پرون ه در تاریخ  5395/1/33به طور کام در ییان ارکان مستار ش ه و گام اول
ً
به پایان رسی  .ضمنا مح استراحت من توس سرگروهاان ارکان ،سرکار استوار م نی بچه شیراز که
انسان بسیار نازنین و بزرگواری بود در آسایشیاه مخصوص درجهداران جاییزین ش م .استوار م نی که
رحمت خ ا بر او باد به من گظت :آقای شاملو بروی دفتر ییان منتظر باشی خواهم آم  .بع از چن لحظه
ً
استوار م نی وارد ش  ،من از جا برخواستم و ادای احترام کردم .ایشان دستور دادن و من مج دا نشستم.
بع از مطالعه مشخصات خانوادگی که بهطور کام نوشته بودم .ایشان گظتن  :خوشحال هستم که شما
هم بچه نظامی هستی  .گظتم بله قربان .استوار م نی گظتن  :چه دوره ای دی ی؟ گظتم :دوره ترابری
روی خودروهای مختلف و قسمت فنی در ح تعویض قطعات ساک تا رده  3مکانیکی و م رک قاولی در
پرون ه من موجود است .بع از چن ی وارد دفتر پارک موتوری ش یم ،استوار م نی گظتن  :با ک ام خودروها
رانن گی کردی و آشنا هستی؟ گظتم :هر خودرویی که باش برای من فرقی ن ارد ،بیشتر با خودروی ریو
آمریکایی کار کردم .به یکی از درجهداران رانن ه ییان خود اشاره کرد و گظت :بروی کنار ماشین خود
باشی تا ما بیائیم .بع از چن لحظه من و ایشان سوار ماشین ش یم .گظت :روشن کنی  .من ماشین را
روشن کردم ،استوار م نی گظت :پن چرا حرکت نمیکنی؟ گظتم این م ل خودروها آمریکایی هستن .
سیستم ترمز آنها باد و روغن میباش  ،اگر مناع پر باد نشود روغن به تنهایی عم نمیکن در نتیجه
خودرو ترمز ن ارد .این ص ای سوت ،خالی بودن مناع باد را نشان میده  .وقتی که ص ای سوت قطع
ش مناع باد پر و موتور تا ان ازهای گرم ش ه و ترمز نیز عم میکن  .استوار م نی گظت :احسنت بچه
ً
نظامی ،حال حرکت کنی  .یک دور پادگان را طی کردم مج دا به پارک موتوری برگشته و کامیون را در
مح خود پارک کرده و از رانن ه خودرو عذرخواهی کردم .در همین موقع متوجه ش م یکی از افسران به
زبان کردی صحات میکن  ،از جناب م نی سوال کردم ایشان کرد هستن ؟ گظتن  :ایشان جناب سروان
ً
کابری بچه ساز هستن  .خوشحال ش م ،گظتم :جناب م نی فعال با اجازه  .سریع خود را به جناب سروان
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کابری رسان م ،به زبان کردی احوالپرسی نموده اظهار داشتم جناب سروان کابری اگر مح پرسنلی
داری میخواهم در خ مت شما باشم .استوار م نی گظت :بایستی فرمان ه گردان در مورد شما تصمیم
بییرد .جناب کابری با استوار م نی صحات کرده بالفاصله خ مت فرمان ه گردان مهن سی سرهنگ
کوشا رسی ه و موافات انتاال من به ییان خود را دریافت کرد .از دور شنی م گظت :سرگروهاان م نی،
دانش آموز شاملو از این تاریخ به ییان ما اختصاص دارد و کار انتاالی من خاتمه یافت .در یک فرصت که
به دست آوردم به جناب کابری گظتم :چن سال از تحصی من باقی مان ه میخواهم ادامه تحصی
ب هم ،اگر ممکن میباش به فکر من باشی  .در جواب گظتن  :اناار قطعات فنی تحوی شما و یک سرباز
کمک انااردار هم داری  .وقتی که کار فنی ن اشتی در اناار راحت مطالعه درسی خودتان را شروع کنی ،
کسی برای خوان ن درس شما اعتراضی ن ارد .بع از م تی آشنا ش ن با جناب کابری گظتم :در آموزشیاه
به عناوینی شناسنامه من گم ش  ،اگر اتظاقی به ساز تشریف بردی وکالت میدهم شناسنامه من را
ً
دریافت داری  .چن روز گذشت اتظاقا جناب کابری در ساز کار کوچکی داشتن  ،به من گظت :شاملو دو
قطعه عکن آماده کنی که فردا عازم ساز هستم ،سریع شناسنامه را دریافت کنم .عکن را تهیه ،با
وکالت تحوی دادم .بع از یک هظته جناب کابری آم ن و شناسنامه مرا تحوی دادن  ،بینهایت از ایشان
تشکر کرده و مسئله شناسنامه هم ح ش .
در طول خ مت بهطور کلی میدی م پرسن درجهدار و سرباز کوچکترین صحات آنها نسات به هم
فحاشی و شوخی های بینهایت زشت که شایسته یک فرد نظامی ناود صورت میگرفت .فکر کردم اولین
کاری که بایستی انجام ب هم زیاد در جمع آنها نااشم و از شوخیهای زشت و فحاشی بی مورد دوری کنم
تا با این عم بتوانم شخصیت خود را حظا کرده باشم .یک روز بهطور اتظاقی تمام پرسن ییان سر
کالس آموزشی روزانه نشسته بودیم .صحات از شوخی و برخورد درجهداران نسات به هم پیش آم با خود
گظتم این بهترین موقعیت است که خواسته خود را مطرح کنم .بالفاصله گظتم :برادران و عزیزان بنا به
صحات آقایان من کوچک همه هستم و احترام شما بزرگواران بر من واجب و قاب اجرا است ولی از تمام
بزرگوارانی که در اینجا نشستهان تااضا دارم توجه داشته باشن در طول خ مت من با هیچ یک از پرسن
ییان شوخی ن ارم .ماادا وقتی که مرا احضار میکنی بیوئی خواهر مادر فالن ش ه بیائی اینجا .من این
جمله را قاول ن ارم ،ماادا کسی با خود بیوی این فرد درجه کوچک دارد هر چه بخواهیم میگوئیم .این را
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ب انی قسم میخورم با ش ت تمام مااب آن شخص که هر ماامی داشته باش خواهم ایستاد .این
موضوع را همه میدانن فرزن نظامی قا از ورود به ارتش یک نظامی تمام عیار و آموزش دی ه است و از
ً
انضااط و چون و چرای ارتش اطالعات کام را دارد .من شخصا دست تمام دوستان را میبوسم ،هر
کن با احترام با من برخورد کن احترام او بر من واجب خواه بود .بع از یک سکوت کوتاه یکی از
ً
ً
استواران حاضر در کالس گظت :واقعا بچه نظامی هستی .مج دا سرکار استوار اضافه کرد جناب سروان
کابری بیجهت به طرف فرمان ه گردان ب و ب و نمیکرد و به خاطر انتاال ایشان به ییان موتوری خود
بود .در این زمینه جناب سروان کابری چیزهایی فهمی ه بود و دالی این همین است.
بع از یک سال در تاریخ  5395/1/5به درجه گروهاان سومی نائ ش م ،م ت سه ماه از این
جریان گذشت به تمام ییانهای لشکر ابالغ ش به زودی دوره نیرو مخصوص به م ت  8هظته در مرکز
لشکر برگزار خواه ش  .به ییانهای لشکر ابالغ گردی به م ت  1روز فرصت دارن پرسن انتخابی خود
را به ستاد لشکر معرفی نماین  .یک روز بع ازظهر در دفتر پارک موتوری نشسته بودیم در همین موقع
جناب سروان کابری وارد ش  ،بع از احوالپرسی گظتن  :سرگروهاان م نی خار داری یا نه؟ گظت :قربان
چه خاری؟ گظتن تا چن روز دییر در نیمه اول سال  93در مرکز لشکر دوره نیرو مخصوص شروع خواه
ش  ،یک درجهدار ورزی ه مجرد بایستی به ستاد لشکر معرفی نمائیم .بع از چن لحظه سرگروهاان م نی
گظت :من کسی را واج شرای ن ارم اگر ش همین که کنار من نشسته معرفی میکنم .جناب سروان
ً
کابری گظت :اصال امکان ن ارد شاملو را معرفی بکنی  .بع از پایان دوره ایشان را در مرکز آموزش جهت
تعلیم به پرسن به عنوان مربی گری آموزش ییانها منظور خواهم کرد و به ییان باز نخواه گشت و
ص درص شاملو را از ییان ج ا خواهن کرد .اظهار داشتم به هیچ عنوان از ییان خود ج ا نخواهم ش .
در این زمینه به استوار م نی گظتم :بهطور محرمانه جریان را با جناب سروان کابری در میان بیذاری تا از
ستاد لشکر مرکز آموزشی سوال کن آیا بع از پایان دوره پرسن مزبور به ییانهای خود باز می گردن یا
خیر؟ جناب سروان کابری گظته بود :سرگروهاان م نی ،تا جواب از لشکر نیرفتم گروهاان شاملو را
معرفی نکنی  .بع از چن روزی جناب کابری نتیجه را سوال کرده ،ستاد لشکر میگوی  :خوشاختانه بع
از پایان دوره پرسن دوره دی ه جهت آموزش به پرسن سرباز و درجهدار به ییانهای خود باز میگردن ،
ً
در این مورد نیرانی ن اشته باشی  .در نتیجه سرگروهاان م نی دستور داد سریعا شاملو را معرفی نمائی ،
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مسئله ای نیست جریان ح ش ه است .بع از چن روز در دفتر پارک موتوری بودیم سرگروهاان م نی نامه
معرفی مرا آماده کرده تا جناب سروان کابری امضاء نمای  .سرگروهاان م نی به من گظت :استوار زاده
آماده رفتن باشی  .گظتم چشم قربان .در این موقع جناب سروان کابری خن ی و گظت :ترک بودی ،کرد
هم هستی ،چریک هم باشی حال چه خواه ش من نمیدانم؟ در جواب به جناب سروان کابری و
سرگروهاان م نی گظتم پزشک معاینه ،موقع استخ ام به دستیار خود گظت :این دانش آموز بایستی در
ییانهای نیروی مخصوص خ مت کن  ،یکدفعه به یاد آن روز افتادم که جناب سروان کابری و
سرگروهاان م نی گظتن  :قسمت همین است به امی خ ا موفق خواهی ش .
در نیمه فروردین ماه سال  5393دوره نیرو مخصوص (چریک و ض چریک) که یکی از شاخههای
هوابرد و نیروی مخصوص میباش آغاز گردی  .نمیدانم اولین دوره در ایران بود یا دومین دوره .بیشتر
پرسن میگظتن آغاز اولین دوره در ایران میباش  .خالصه مربیان این دوره یک افسر و یک درجهدار
آمریکایی بودن  .افسر آمریکایی سیاه پوست و درجهدار آمریکایی سظی پوست و دو نظر از پرسن ارتش
ایران نیز بهعنوان مربی به نام سروان موسوی و احم غ یری که خیلی فهمی ه بودن  .میتوانم بیویم از
پرسن آمریکاییها بهتر عم میکردن بهطوری که مربیان آمریکایی بنا به گظته خودشان هر دو در
عملیات های ویتنام و نارد ساییون شرکت داشتن  .مربیان آمریکایی میگظتن بچههای ارتش ایران با
احساس و پر ق رت عم میکنن و حتی از مر هم ترسی ن ارن  .بی ان ازه به مملکت خودشان وفادار
هستن و به همه شماها در این زمینه تاریک می گوئیم .در اوای اردیاهشت ماه م تی از آغاز دوره گذشته
بود از گوشه و کنار خار میرسی بهعلت منطاه کوهستانی بودن لشکر پیرانشهر در واقع منطاه محروم به
حساب میآم  .پرسن لشکر چون سالها در این منطاه خ مت کرده بودن خسته ش ه و تااضای انتاالی
زیاد ش ه بود .ارتش در نظر داشت طرحی به نام (طرح افشین) پیاده کرده و ییانهای لشکر را به تمام
نااط ایران منتا نمای  .برابر اطالع قرار بود که در اوای اسظن ماه سال  5395شاه ایران پهلوی دوم که
ماام بزر ارتش داران را داشت جهت بازدی از منطاه محروم لشکر پیاده پیرانشهر و اجرای طرح افشین
ً
شخصا حضور داشته باش  .به علت اجرای طرح اصالحات ارضی و اص  6گانه اناالب سظی در مجلن
ً
شورای ملی و مجلن سنا و تصویب آن توس دو مجلن و آم ن شاه مج دا به تثخیر افتاد .بع از م تی
دستور آم شاه در اوای خردادماه  5393به منطاه خواه آم  .دوباره م تی گذشت اطالع یافتیم به علت
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اعترا

امام خمینی (ره) به چن طرح تصویای مجلن شورای ملی و مجلن سنا سرانجام در روز 51

خرداد سال  5393مردم تهران ،کرج ،ورامین و کلیه شهرهای نزدیک به تهران همیی به طرف پایتخت
ً
حرکت کرده ،در می ان های بزر تهران مخصوصا جلو مجلن شورای ملی و مجلن سنا اجتماع کردن
و جمع ی از مردم به طرف اداره رادیو تهران سابق حرکت کرده و قص تصرف اداره رادیو را داشتن  .این
اعتراضات به م ت  3روز در تهران ادامه داشت ولی به عناوین مختلف وضع شهر تهران به حالت عادی
بر میگردد .الاته من خیلی کوتاه به موضوع اشاره میکنم وگرنه داستان بیش از اینها بود و از موضوع
اصلی خارج نشویم.
شاه در اوای تیرماه سال  5393وارد منطاه مرکزی لشکر ش ه و فرمان ه وقت لشکر تیمسار
سرلشکر ماین که یکی از افسران ق یمی دوره رضاشاه بود در حضور شاه سان و رژه ییانهای لشکر
انجام گرفت .بع از مراسم سان و رژه ،بازدی از ییانهای لشکر آغاز ش  .تمام محوطه پادگان از جمله
منازل سازمانی افسران و درجهداران مورد بازدی قرار گرفت .در آنجا چن نظر از خانوادههای افسران و
درجهداران موفق ش ن با شاه حضوری صحات کنن و اظهار داشتن که ما چن ین سال است در این
منطاه هستیم ،دستور دهی به یکی از نااط دییر انتاال یابیم .همین امر باعث ش که شاه طرح افشین
انتاال لشکر را صادر کن  .شاه ضمن بازدی از منطاه پادگان به منطاه آموزش نیروی مخصوص رسی .
بع از چن ساعت شاه وارد ش و افسر مربی نیز گزارش الزم را داد .از نظر آموزش یک برنامه تک شاانه
توس ییانهای نیروی مخصوص بهطور نمایشی برگزار گردی  .در این نمایش نارد تن به تن با تار و کارد
سنیری و عرب ههای وحشتناک درجهداران جوان در حضور شاه ،همراهان را در تعجب واداشت .در
سمت دییر نمایش  31نظر اسیر جنیی ییانهای دشمن که من حضور داشتم به طریاه خاص چریکی
دست و پا بسته با صورت در خاک بودیم.
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شاه پهلوی دوم بع از بازدی از تمام نااط کردستان و سخنران ی در مرکز پادگان بزر لشکر
پیرانشهر به فرمان هی لشکر 1آن زمان دستور طرح افشین را صادر کرد و اعالم نمود تا پایان
شهریور سال  5393انتاال ییان ها ی لشکر خاتمه یاب و تمام ییانها در نااط ج ی استارار پی ا
کنن  .بع از ابالغ دستورالعم  ،نا و انتااالت ییانها ی لشکر آغاز گردی  .در طرح انتاالی
ییانهای  5و  3مهن سی به لشکر خراسان و آذربایجان منتا ش ه بودن  .من جزء ییانی بودم که
به آذربایجان منتا ش ه بود .خ الصه بعضی از پرسن معتر

بودن  ،میخواست ن با پرسن دییر

مح خود را تعویض کنن  .در این مورد از ستاد گردان دستور رسی هر پرسنلی میتوان با تعه کتای
مح های خود را تعویض کن  .یکی از گروهانها به فرمان هی سروان ایلخانی به پادگان شهرستان
شاهرود منتا ش ه بود ،یکی از بچه ها ی کردستان را پی ا کردم ایشان گظتن  :من بچه بوکان
هستم ،اگر آذربایجان باشم در نتیجه به کردستان نزدیک هستم من حاضرم با شما تعویض کنم .از
ایشان تعه کتای گرفته به اتظا تعه هم ییر را به سرگروهاان م نی تحوی داده ،جناب کابری به
خاطر اینکه از نظر پرسنلی مرا از دست ن ه تعویض مرا موافات نکردن  .به استوار م نی گظتم که
شما تعه کتای گروهاان محسنی را بییری که من از این جهت خیالم راحت باش  .بع از چن
ساعتی در دفتر ییان با جناب سروان کابری صحات کردم معلوم ش جناب کابری با رفتن من
مخالف هستن  .من به جناب سروان کابری اظهار داشتم اگر ییان شما جزء آذربایجان ناود تا
آخرین ساعت خ متم در خ مت شما بودم ولی مرا وادار کردی آنچه که ناای بیویم خ مت شما بازگو
نمایم .گذشته خود را تا ان ازهای برای ایشان شرح دادم ،جناب کابری خیلی ناراحت ش گظت :به
استوار م نی دستور خواهم داد و با سروان ایلخانی هم هماهنیی خواهم نمود .بع از چن لحظه
برگه تعه من و گروهاان محسنی تحوی دفتر استوار م نی گردی  .موقع خ احافظی از جناب
سرهنگ کابری  ،به زبان کردی به من گظت :فا به خاطر گذشته شما و آین ه ای که در پیش رو
داری موافات کردم وگرنه به هیچ عنوان شما را از دست نمیدادم .بینهایت از ایشان تشکر کردم و
از دفتر بیرون آم م .تسویه حساب گروهان جناب کابری را گرفته ،به جناب سروان ایلخانی فرمان ه
ییان اعزامی به شاهرود تحوی داده و ایشان به من خوش آم گظته ،اظهار داشت خیلی خوشحال
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هستم شاملو که ییان مهن سی شاهرود را انتخاب کرده ،امی وارم موفق باشی  .فردای آن روز به
طرف پارک موتوری که در گوشه ای از پادگان قرار گرفته بود و چن ین درخت کهنسال و کنار پارک
موتوری قرار داشت نشسته و با خود خلوت کرده ،گظتم ای اقیانوس سرنوشت این بار مرا به کجا
خواهی برد؟ ای دنی ا هم زشتی هم زیاا بایستی با تو ساخت و مااومت کرد.
درست به خاطر دارم در تاریخ  5393/1/33صاح ساعت  1خود را به ییان ج ی استوار رضا
قره قزلو که مرد بسیار فهمی ه و بزرگواری بود .چون در گردان هم ییر را می شناختیم گظت:
احم جان خیلی خوش آم ی .خودرو را تحوی گرفتی؟ گظتم :آری  .اظهار داشت ما اری وسای
زن گی درجه داران مجرد را بارگیری کنی و آماده حرکت باشی  .فردای آن روز به طرف راه آهن
شهرستان مراغه حرکت ،نزدیک غروب ساعت  1بع ازظهر تاریخ  5393/1/33وارد ایستیاه
راه آهن مراغه ش یم .بع از بارگیری خودروها روی واگن های قطار مراغه با یکی از بچه ها ی ییان
به نام اکار ارجمن ی آشنا ش م .بسیار مرد فهمی ه ،با حوصله و کارها را با دقت کام انجام
ً
می داد .اکار ارجمن ی دوست من بچه اطراف تاریز ،ضمنا هر دو مجرد بودیم .سرانجام در ساعت
 6صاح روز  5393/1/39وارد ایستیاه قطار راه آهن تهران ش یم .بع از جابه جایی ییان ها و
استراحت پرسن به م ت دو ساعت به طرف شاهرود حرکت کردیم .صاح ساعت  6الی  1وارد
ایستیاه راه آهن شاهرود ش یم .چن کیلومتر با شاهرود فاصله داشتیم ،من جلوی پنجره ایستاده
بودم به اکار گظتم بیا اینجا تماشا کن .اکار گظت :داش احم کجا آم یم؟ منطاه کوهستانی بی
ً
ً
آب و علف؟ واقعا بیچاره ش یم .گظتم اکار جان خ اون قسمت و سرنوشت ما را قاال انتخاب کرده
بایستی قاول کنیم .در این موقع مثمورین قطار وارد ش ن گظتن برادران سرباز وسای خود را
کم کم جمع آوری کنی و آماده پیاده ش ن باشی  .بع از م تی کوتاه قطار کنار سکوی تخلیه
خودروها توقف کرد .جناب سروان ایلخانی فرمان ه ییان گظتن  :بچه ها خودروها را پیاده کنی و در
یک ستون قرار ب هی  .خود شهر شاهرود پادگان ن ارد بایستی به طرف پادگان چه دختر که تازه
ساخته ش ه است حرکت کنیم و  91کیلومتر راه دییر در پیش داریم .فرمان ه ییان دستور داد
وسای خودتان را بازدی کنی چیزی در قطار باقی نمان  .در این موقع اکار ارجمن ی به یکی از
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بچه ها ی آشنا به شوخی گظت :نیاه کن باین خود را جا نیذاشتی؟ بع از چن لحظه متوجه ش م
این بن ه خ ا مرتب دور خودش می چرخ  .به اکار گظتم نیاه کن چه بالیی سر این بن ه خ ا
درآوردی؟ اکار خیلی خونسرد گظت :بیذار راحت دور خودش بچرخ  .بع از م تی کوتاه به طرف
پادگان چه دختر حرکت کردیم .در رابطه با موقعیت جغرافیایی شهر شاهرود می خواهم اشاره
کوچکی داشته باشم .شاهرود در ک بین دو رشته کوه های شر ایران و پشت کوه های سلسله
ً
جاال الارز مخصوصا شاه کوه مازن ران ،از طرف دیی ر در حاشیه کویری در مسیر جاده تهران –
مشه قرار گرفته است .شاهرود آب و هوای معت له کوهستانی داشته ،تنها قسمت خوش آب و
هوای شاهرود شهر کوچک بسطام در  9کیلومتری شاهرود که آرامیاه بایزی بسطامی در آن شهر
قرار گرفته حائز اهمیت می باش  .شهر کوچک بسطام مرکز تولی میوه های فراوان از قای سیب،
گالبی ،گیالس ،به طور کلی رفع احتیاجات مردم و هم شهری هایی اط راف صادر می شود .از نظر
کشاورزی و دامپروری نیز موقعیت خوبی دارد .شهر کوچک بسطام در مسیر جاده شاهرود شمال
قرار گرفته ،مردمان آزادشهر و گنا کاووس مرکز ترکمن صحرا جهت زیارت ،مرتب به بسطام آم ه
ً
و از آرامیاه بایزی بسطامی دی ن می کنن  .تاریاا یک درآم جزئی برای شاهرود دربر دارد.
خالصه هرچه به پادگان چه دختر شاهرود نزدیک می ش یم اطراف جاده کویر خشک ب ون آب و
آبادی یا کوه های خشک ب ون علف وجود داشت .بع از طی  91کیلومتر جاده خاکی وارد محوطه
پادگان نظامی چه دختر ش یم .من و اکار از خودروها پیاده ش یم اطراف را نظری ان اختیم
یک دفعه اکار گظت :احم جان عجب جای دور افتاده ای ،هیچ گونه امکانات زن گی وجود ن ارد.
عجب جایی را انتخاب کردیم ،باور کن هر دو بیچاره ش یم .گظتم داش اکار خود کرده را ت بیری
نیست .بایستی منتظر سرنوشت باشیم .به قول بزرگان که می گوین به دریا بزن بیو یا علی .ما هم
به نام خ ا و موالی مؤمنان زن گی ج ی ی را آغاز می کنیم  .بع از م تی در آسایشیاه های انتخاب
ش ه برای پرسن جابه جا ش یم و خودروها هم در پارک موتوری قرار گرفت.
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در تاریخ  5393/1/31ییان ما بهطور کام در پادگان چه دختر استارار پی ا کرد .در هر صورت
زن گی هم زیااست هم تلخ و هم شیرین .انسان ها بایستی در طول روزگار در مااب مشکالت مااومت
داشته باشن  .همانطوری که موال علی می فرمای  :آن کسی در زن گی موفق میباش بیوی امروز یک
کار مظی انجام داده ام .زن گی در مناطق کوهستانی برای افراد متثه بینهایت دشوار و از نظر به اشت
ً
دارو و حوادث روزمره حایاتا سخت و طاقتفرسا میباش .
بع از  9ماه خ مت در چه دختر از مرکز لشکر پیاده گرگان دستور آم ییان مهن سی چه دختر
جزء یکی از ییانهای تشکی دهن ه گردان مهن سی لشکر گرگان بوده ،از این تاریخ به بع کلیه
مثموریت های این ییان از ستاد گردان مهن سی لشکر گرگان صادر خواه ش  .در نتیجه همین دستور
به پرسن ییان مهن سی چه دختر ابالغ ش و ما جزء گردان مهن سی گرگان قرار گرفتیم و امکان دارد
تا چن ماه دییر به مرکز لشکر  1گرگان انتاال پی ا کنیم.
در تاریخ  5393/53/58از مرکز گردان مهن سی لشکر گرگان دستور داده ش ییان ما از پادگان
چه دختر تسویه حساب نموده با کلیه پرسن و وسای موجود تا تاریخ  5393/5/1خود را به گردان
مهن سی لشکر مستار در گرگان ملحق شود .من و داش اکار از شنی ن این خار بسیار خوشحال ش یم.
اکار گظت :به یاد داری من چن روز در گرگان بودم؟ گظتم :بله .گرگان شهر زیاا و دی نی است ،هر دو
شانن آوردیم.
در تاریخ  5393/53/36ییان ما بهطور کام وارد گرگان ش و در مح های خود استارار پی ا
کردیم .جناب سروان ایلخانی دستور دادن تمام پرسن مجرد و متثه با استظاده از  51روز مرخصی جهت
انتاال خانوادهها اق ام و در مورخه  5393/5/51خود را به ییان مربوطه معرفی نماین  .سپن جناب
سروان ایلخانی گظتن  :خسته نااشی  ،عی شما ماارک ،موفق باشی .
ً
به طوری که قاال اشاره ش داش اکار در گرگان دوستانی داشت بع از چن روز از نظر مسکن هم
برای خودشان ،هم برای من منزل مسکونی پی ا کرده و مستار ش یم .سرانجام در تاریخ 5393/5/51
تمام پرسن در پادگان حاضر و خود را معرفی نمودیم .یک روز در دفتر پارک موتوری نشسته بودیم اکار
گظت :احم جان خار داری؟ گظتم در چه موردی؟ گظت :جناب ایلخانی صحات میکرد نیروی زمینی
ابالغ کرده میخواه در فرحآباد ساری در ایام تعطیالت تابستانی برای پرسن نیروی زمینی چن ین
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دستیاه ساختمان پالژ مجردی و متثهلی اح اث نمای  .سرپرستی اکیپ این تثسیسات را سرهنگ
داریوش به عه ه دارد .جهت حم مصالح ساختمانی تااضای دو دستیاه خودروی کمپرسی نموده و حق
مثموریت نیز دارد اگر حاضر هستی آمادگی خودتان را اعالم نمائی  .بالفاصله گزارش کرده از دفتر ییان
خارج ش یم ،در همین موقع من متوجه ش م فرمان ه یکی از واح ها با درجهدار آن واح در حال زد و
خورد هستن  .به اکار گظتم درجهداران واح نظارت میکنن و یک نظر از درجهدارها آنها را از هم ج ا
نمیکن  .اکار گظت :من درجهدار را میشناسم به نام استوار غالمیان معروف است .من بالفاصله جناب
سروان منصوری را که همان افسر باش کنار کشی م هر دو رها ش ن  .گظتم جناب سروان منصوری شما
جوان هستی و ایشان استوار خ مت کرده پیرمردی بیش نیست گذشت داشته باشی  .خالصه به این
درگیری نابرابر خاتمه دادیم .جناب سروان منصوری به من گظتن  :شما مرا بغ کرده بودی تا استوار
غالمیان بتوان به من حمله کن  .اضافه کردم جناب منصوری خ مت من در ارتش سه سال بیش نیست.
از اینکه شما می فرمائی شما را بغ گرفتم درست است ،منظور خاصی ن اشتم .من یک ماه بیشتر نیست
که به این لشکر آم م و هنوز پرسن این پادگان را درست نمیشناسم و حتی شما را تازه دی م .پادگان چاله
می ان تهران نیست ،شما یک افسر تحصی کرده هستی ایشان یک استوار پیرمرد ق یمی ،از آن گذشته
درجهداران واح شما صحنه را تماشا میکنن و همت آن را ن ارن افسر و فرمان ه خود و درجهدار مذبور را
ج ا کنن  .من منظوری ن اشتم کار من عم خیر بود در هر صورت شرمن ه هستم.
من فکر میکرد م که در ارتش ماررات و قانون و نظام درست وجود دارد .آیا نزاع هم بای باش ؟ تا
جایی که یک افسر درجهدار پیرمردی را کتک زده و فحاشی کن  .درک این مطلب برای من مشک بود.
به یاد گظتههای همکار پ رم استوار امیری افتادم که به من گظت :در ارتش بایستی خشن بود .آیا این
غریزه در وجود شما هست یا خیر؟ در هر صورت به این نتیجه رسی م هر فرد نظامی بایستی چنان خود را
در مااب خواستههای ارتش توجیه نمای که همیشه فارغ از این برنامهها باش  .با انجام وظایف درست و
کام  ،شرف و وج ان خود را حظا نمای  .الاته بع ها در طول خ مت بهعلت ص ور دستورات غل از
طرف فرمان هان ییانهای ارتش که باعث از بین رفتن چن ین نظر از پرسن درجهدار گردی در این زمینه
ً
آنچه که بای ب انم دانستم .چن ین صحنه را که شاه و ناظر بودم بع ا به عر خواهم رسان .
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فردای همان روز ساعت  3صاح فرمان ه ییان جناب ایلخانی به من و اکار ابالغ کرد بع از چن
لحظه در دفتر فرمان هی گردان مهن سی حاضر باشیم .ما به حضور فرمان ه گردان معرفی ش یم.
ایشان دستور دادن برای شماها م ت سه ماه مثموریت در نظر گرفته و امریه آن صادر گردی ه ،بع از
آمادهسازی کامیون ها ،خودتان را در تثسیسات پالژسازی فرحآباد به جناب سرهنگ داریوش معرفی
نمائی  .از همین تاریخ اعزام شماها حق مثموریت تعلق خواه گرفت .کلیه سوخت خودروها و مح
خواب به عه ه تثسیسات فرحآباد ساری خواه بود .سظارش میکنم کامیونها را بیش از ظرفیت خود
بارگیری ننمائی  .هرگونه اتظاقی در طول مثموریت رخ داد بالفاصله به اطالع فرمان ه ییان خود
برسانی  .جناب ایلخانی در جواب گظتن  :قربان من بهترین رانن گان این ییان را برای انجام این
مثموریت انتخاب کرده شما نیران نااشی .
بع از سروین خودروها در تاریخ  5393/13/35ساعت  51صاح از گرگان به طرف ساری
حرکت کردیم .اضافه می کنم بهطور کلی محور جاده هراز شمال – تهران در حال آسظالت و زیرسازی
بود و جاده گرگان به ساری هنوز آسظالت کام نش ه بود .جاده هراز شمال – تهران در سال 5396
بهطور کام آسظالت ش ه به بهره برداری رسی  .خالصه بع از م ت کوتاه اکار گظت :احم جان
یک حالت نیران کنن های دارم نمی دانم در طول این مثموریت چه اتظاقی برای من خواه افتاد؟
گظتم در واقع من هم چنین حالتی را دارم ولی نمیخواست م بیان کنم .گظتم چون به استان مازن ران
آشنا نیستیم و اولین مثموریت راه دور اعزام ش یم برای ما تازگی دارد .به یاری پروردگار خودمان را به
دست تا یر می سپاریم تا ب انیم سرنوشت با ما چه کار خواه کرد .اکار گظت :اگر حرفهای زیاای
تو نااش فکر و خیال مرا فرسوده میکرد ،نمیدانم چرا چنین حالتی را پی ا کردم .در جواب گظتم:
اکارجان در زن گی امی واری بهترین سرمایه برای یک انسان است که خ اون عطا فرموده ،نیران
نااشی با فکر خوب و آمادگی خوب به سوی کار و سرنوشت حرکت میکنیم  .بع از چن لحظه اکار
حرکت کرد ،من پست سر ،گظتم اگر برای ماشین اتظاقی افتاد من پشت سر شما حرکت میکنم
نیران نااش .هر دو ریوی آمریکایی ده چرخ داشتیم و یکی از بهترین و سالمترین خودروهای
ً
آمریکایی بود .سرتاسر جاده گرگان به ساری جنیلی و سرساز و برای ما واقعا مناظر زیاا و دی نی بود.
در همین موقع کمی به فکر فرو رفته بودم که یکدفعه ص ای غرش موتور کامیون باعث ش از فکر
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و تغییر حالت بی ار ش م .سرانجام بع از سه ساعت توقف کردیم ،بع از کمی استراحت و صرف نهار
و چایی چن لحظه بع حرکت کردیم .به امی خ ا در ساعت  9بع ازظهر همان روز در پالژ فرح آباد
ساری خود را به سرپرست پرسن تثسیسات استوار فتحی معرفی کردیم .غروب همان روز من و اکار
کنار ساح ق م می زدیم ،خورشی روی دریا در حال پنهان ش ن بود .انعکاس خورشی روی دریا
بینهایت زیاا و هرچه هوا تاریکتر می ش سطح دریا غم انییز و خورشی مانن یک چشم جادو به نظر
می رسی و زیاایی خاصی به دریا می بخشی  .گاهیاهی اکار به من میگظت  :احم جان نیاه کنی
طایعت دریا چا ر زیااست .در جواب گظتم :طایعت زیاایی را از ق رت خ اون ی الهام می گیرد.
بن گان خ ا بای ق ر این نعمت زیاای خ ادادی را ب انن و به آن کسی که آسمان و زمین و شب و
روز را آفری ه سر تعظیم فرود بیاورن و شکرگزار باشن  .اکار گظت :احم من یک کلمه حرف می زنم
ص ها کلمه زیاا گوش میکنم بهطور کلی وجودم آرام می گیرد ،گظتم شما لطف و محات داری .
اکار گظت :هرچه فکر میکنم ارتش جای شما ناود .گظتم این را درست گظتی ولی هرکن سرنوشت
و تا یری دارد از دام سرنوشت نمیشود به آسانی گذشت .بع از چن لحظه به مح استراحت
برگشتیم .سرپرست پرسن جناب استوار فتحی گظت :بچهها من عازم ساری هستم صاح ساعت 1
اینجا خواهم بود .به امی خ ا یک ساعت بع شما را به جناب سرهنگ داریوش معرفی و برنامه
ً
کاری خودمان را روشن خواهیم کرد فعال خ احافا .فردای همان روز طاق معمول سرهنگ داریوش
آم ن دفتر ،استوار فتحی من و اکار را به ایشان معرفی کردن  .سرهنگ داریوش افسری بود در امور
روحی و رفاه ییان ها ی ارتش و نماین ه راب بین دفتر مخصوص هنرمن ان رادیو و اجرای
برنامهها ی هنری در تاالرهای ارتش برای ییان ها انتخاب ش ه بود .در ک افسر خوش برخورد ،با
شخصیت و در کارهای خود مهارت داشت  .به استوار فتحی دستور داد با رانن گان اعزامی از لشکر
هماهنیی داشته در مورد مثموریت و مح خواب در پادگان شیرگاه که به شرکت مصالح ساختمانی
تولی شن و ماسه نزدیک می باش معرفی نمای  .در نتیجه به همراه استوار فتحی طی یک نامه در
مورد مح خواب و استراحت ما به فرمان ه پادگان شیرگاه ابالغ گردی  .سرکار فتحی اظهار داشتن
روزانه دو سروین از شرکت بار زده و به طرف تثسیسات فرحآباد بایستی انجام ب هی  .بع ازظهر
خودروها بارگیری ش ه برای صاح زود آم ه باش و فاصله فرح آباد تا شرکت  11کیلومتر فاصله بود.
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روزانه  9سروین انجام می داد یم ،این کار ما مرتب ادامه داشت و بع از م تی مورد تشویق و ق ردانی
سرهنگ داریوش قرار گرفتیم .هر روز غروب که از سرکار رها میش یم برای استراحت نزدیک
رودخانه شیرگاه پارک جنیلی زیاای کوچکی بود که فا بستنی و چای داشت .از دود و بساط خاری
ناود چون نه من و نه اکار اه این برنامهها ناودیم .بع از م تی در پارک نشسته بودیم به داش اکار
گظتم من امروز خیلی خسته ش م زحمت بکش یک سینی چایی با یک لیوان بزر محات کنی  .در
این فاصل ه که من تنها بودم یکدفعه متوجه ش م یک آقایی خیلی متین کنار میز ما نشست .اتظاقی
احوالپرسی کردیم ایشان خود را کارمن رسمی جنیلاانی شیرگاه حسین خامسی معرفی کردن .
حسین آقا گظتن  :من بچه باب هستم و خانواده من در باب زن گی می کنن خودم مجرد هستم.
ً
مح کار من در پاییاه جنیلاانی شیرگاه می باش فعال در اینجا مشغول هستم .در همین موقع
داش اکار با یک سینی چهار لیوانی چای گرم و داغ و پررنگ وارد ش ن  .من بالفاصله گظتم داش
اکار مژده ب ه یک دوست باحال و بابلی پی ا کردیم .معرفی می کنم آقای حسین خامسی دوست
عزیز ما .اکار آقا با حسین آقا دست دادن ضمن احوالپرسی نشستن  .در فضای زیاای جنی
مشغول چای خوردن بودیم حسین آقا سوال کرد کجا هستی ؟ گظتم من و داش اکار هر دو آذری
هستیم در لشکر گرگان مشغول خ مت می باشیم .از آن تاریخ به بع ما هر سه نظری بع ازظهرها
با هم بودیم .یک روز نشسته بودیم اتظاقی یک مرد میانسال وارد ش ن  .حسین آقا با ایشان
احوالپرسی کردن به ما گظتن  :بچه ها ایشان سی آقا ابراهیمی هستن ص ای خیلی خوبی هم
دارن  .وقتی ما در جنی مشغول گشت هستیم گاهیاهی اتظاقی هم ییر را می بینیم و آقای
ً
ابراهیمی آواز می خوان  ،واقعا صظایی دارد .منزل سی آقا در مسیر راه شماست وقتی از رودخانه
باال آم ی سمت راست اولین در می باش .
م تی از این جریان گذشت ،حسین آقا گظتن آقای شاملو یک روز پنجشناه جمعه وقت کردی
با هم برویم باب کمی دور هم باشیم ،باب شهر زیاایی است .گظتم به امی خ ا اگر وقت ش در
خ مت هستم ،چشم .یک روز در حال بارگیری بودیم دی م اکار زودتر از من از رودخانه مع ن حرکت
کردن  .در بین راه متوجه میشود الستیک سمت جلو ،باد خالی میکن  ،به هر طریای خیابان را دور
زده اتظا قی سمت راست جلو منزل سی آقا توقف میکن و منتظر میمان  .در این موقع یک پسر بچه
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کوچک از منزل سی آقا بیرون آم ه ،داش اکار میگوی  :پسر خوب یک لیوان آب خوردن
میخواهم  .بع از چن لحظه دختر خانم سی آقا با یک لیوان آب فرا می رس با کمال تشکر داش
اکار لیوان آب را از دختر خانم سی آقا می گیرد .دختر سی آقا با داش اکار در حال صحات و
خ احافظی بودن که من از رودخانه باال آم م خیابان را دور زدم پشت سر کامیون اکار توقف کردم .
متوجه ش م سوزن تیوپ چرخ جلو خراب ش ه بالفاصله سوزن تیوپ را تعویض و الستیک را پر باد
کرده آماده حرکت ش یم .به اکار گظتم اگر تا صاح باد الستیک خالی نش تیوپ سالم است سپن به
طرف پارک همیشیی آم یم و منتظر حسین آقا بودیم که خوشاختانه آم ن  .من جریان اکار را
توضیح دادم حسین آقا گظت :اکار آقا شنی ه ام با خانواده سی آقا آشنا ش ی ؟ اکار در جواب گظت:
بله  .سرخیابان اتظاقی جلو منزل سی آقا توقف کردم و نمیدانست م منزل سی آقا اینجاست .یک
لیوان آب خواستم که یک دختر خانمی همراه یک لیوان آب بیرون آم ن  ،من بالفاصله از ایشان
تشکر کردم و فهمی م سی آقا دختر خانم بزرگی هم دارد .حسین آقا گظت :بله دختر خانمشان دم
بخت است ،در هر صورت خ ا باخش  .از آن تاریخ به بع داش اکار حالت خاصی به خود گرفته،
گویی در عالم دییر و در رویایی دییر به سر میبرد .وقتی ص ا میکردم داش اکار بع از چن لحظه
در حال اضطراب ناگهانی جواب می داد  .من خیلی نیران او بودم ،با خود گظتم خ ایی نکرده پشت
فرمان کامیون اتظاقی برای او رخ ن ه  .در طول راه گظتم اکار جان در چه حال هستی؟ گظت:
داش احم قربانت خوبم .گظتم :اکار جان پشت کامیون احتیاط کن و با فکر راحت رانن گی کنی و
ساات نییری .
نزدیک ظهر به فرحآباد رسی یم بار را تخلیه کرده با آقای فتحی و آقا یزدان مسئول تثسیسات
احوالپرسی کردیم .یزدان گظت :داش احم  ،اکار آقا مضطرب به نظر میرس  .در جواب گظتم :فکر
داش اکار تا چن روز دییر بهاود خواه یافت نیران نااشی  .در همین موقع استوار فتحی مرا به
گوشه ای کشی سوال کرد احم جریان چیست؟ استوار فتحی اه آذربایجان بسیار مرد فهمی ه،
صاور و تجربه کاری خوبی داشت .گظتم داش فتحی جریان محرمانه بین خودمان بمان  ،قضیه را
بهطور کام تعریف کردم ،آقا فتحی ناگهان گظت :ای دل غاف سی را میشناسم ،مرد خوب و
ص ای خوبی هم دارد و آواز محلی هم میخوان  .گظتم :آفرین درست است .گظت :شاملو یک یا دو
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دختر هم دارد ،یکی از دختران او بزر است و آماده ازدواج میباش  .فتحی خن ی و گظت :کار داش
ً
اکار تمام ش ه است ماارک باش  .آقا فتحی مج دا گظتن احم جان آقا یزدان شماها را به آمار غذایی
پرسن تثسیسات منظور کرده ،ما اری لوازم خوراکی جهت صاحانه و شام تهیه کرده تحوی بییری  .به
آقا فتحی گظتم محات شما را هرگز فراموش نخواهم کرد ،امی وارم همیشه سالم و تن رست باشی .
گظتم اگر اجازه بظرمائی از جناب یزدان ضمن خ احافظی ق ردانی داشته باشم .گظتن الاته عزیزم
بظرمائی  .رفتم جلو تثسیسات از جناب یزدان تشکر کردم ،گظتم :بزرگوار چرا ما را شرمن ه کردی
امی وارم خ وان شما را برای خانواده تان نیه ارد .من درجه کوچک دارم خودم هم کوچک هستم فا
برای شما دعا میکنم .جناب یزدان گظت :از شما چیزی نمیخواهم  ،از ج بزرگوار شما کمک میگیرم
که حامی و نیه ار همه ما باش  .بع از چن لحظه آرام آرام به طرف شیرگاه حرکت کردیم ،به اکار
گظتم جلو حرکت کنی  .آرام با فکر راحت رانن گی نمائی  .نزدیک غروب وارد شیرگاه ش یم ،بع از
جابهجا یی خودروها به اکار گظتم :حوصله داری برویم پارک؟ گظت :امشب با یکی از بچههای تاریز
کمی کار دارم خودتان ایشان را میشناسی  .گظتم در هر صورت مواظب خودتان باشی  .من به طرف
ً
پارک حرکت کردم با خود گظتم حتما حسین آقا پنجشناه جمعه به باب خواه رفت .کمی منتظر مان م
یکدفعه حسین آقا ساک به دست رسی ن بع از احوالپرسی گظتم معلوم هست کجا هستی؟ حسین آقا
ً
گظت :خوب ش شما را دی م ،گظتم زودتر بروم داش اکار و سی احم منتظر من هستن  .گظتم واقعا
منتظر بودم .حسین آقا گظت عازم باب هستم .این هظته در اطراف باب کار اداری دارم ولی گظته باشم
هظته آین ه به امی خ ا چن روز تعطیلی در پیش داریم بایستی به اتظا هم برویم باب  ،فراموش نکنی .
گظتم :چشم .از اکار آقا سوال کرد ،جریان را تعریف کردم .گظت :موفق باشن  .بع از چن لحظه ایشان
به طرف باب حرکت کردن  .خالصه در این فاصله اکارآقا با خانواده دوست تاریزی خود که مرد بسیار
محترمی بودن جریان را درمیان می گذارد .بع از م تی جستجو اکار به پ ر و مادر خود اطالع داده و
جهت دی ار و خواستیاری به شیرگاه حرکت کن  .داش اکار جریان را بهطور کام به من گظت .در
جواب گظتم :اکار جان در این زمینه بای خیلی دقت کنی چون مسئله مسئله کوچکی نیست .در هر
صورت مواظب خودتان باشی انشاالله ماارک باش  .صاح روز شناه ساعت  6صاح به طرف فرحآباد
حرکت کردیم ،بع از تخلیه بارها و احوالپرسی از آقای یزدان و جناب فتحی کمی استراحت کرده،
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جناب فتحی گظتن  :احم جان چن روز تعطیلی پیش رو داریم بهترین موقع برای سروین کامیونها و
رسی گی به آنهاست.

ً
تا روز پنجشناه مرتب کار کردیم ،آقا یزدان گظتن  :تا صاح دوشناه کارگاه ها تعطی است و فعال

احتیاجی به مصالح ساختمانی ن اریم .به اکار گظتم حسین آقا از من دعوت کرده به اتظا هم سری به
باب بزنم اگر ما ور هست شما هم تشریف بیاوری  .اکار گظت :همانطوری که در جریان هستی در
منزل دوستم به طور کام صحات کردیم ،از طرفی منتظر پ ر و مادرم هستم که با خانواده سی آقا
ً
صحات کرده بع ا شما را در جریان خواهم گذاشت .حسین آقا در باب گظته بود این فعه آم م یکی از
دوستان را همراه خواهم آورد ،ایشان نظامی هستن به نام آقای شاملو.
روز پنجشناه اوای شهریور ماه من و حسین آقا به اتظا هم به باب حرکت کردیم .از نظر وضع
ظاهری خود را آماده کردم ،اولین دی ار من در یکی از شهرهای شمال بود .چن روزی بود که هوای
مازن ران ابری اما از بارش و باران خاری ناود .آن زمان کلیه استان مازن ران از ذخیره آب باران
ً
استظاده میکردن  .منازل بهطوری که قاال اشاره ش فاق لوله کشی آب آشامی نی صنعتی بودن .
موقع بارش باران بع از م تی که آب باران صاف می ش توس ظرف های بزر

ماادرت به

جمعآوری آب باران میش ن  .باألخره داخ ماشین نشستیم ،مسافران همیی صحات از گرفتیی
هوا و نیام ن باران بود .چون دیروقت از شیرگاه حرکت کرده بودیم نزدیک غروب وارد باب ش یم.
این اولین بار بود شهر باب را از نزدیک می دی م .هوا به ش ت گرفته بود ،تکتک دانههای باران را
مشاه ه میکرد م .با تاکسی وارد محله خیلی ق یمی ش یم .حسین آقا گظتن  :شاملو جان این مح
به نام مراد بیگ یا پیرعلم معروف است .سرانجام به کوچه ای به نام رحیمی رسی یم و وارد حیاط
ش یم .با پ ر و مادر و تع ادی از خواهران و دامادها که ایستاده بودن حسین آقا مرا معرفی ،بع از
احوالپرسی نشستیم .در میان صحاتها حسین آقا گظتن  :اسم آقای شاملو سی احم است .پ ر
ً
حسین آقا حاج آقا خامسی گظت :پسرم من اصوال سادات را خیلی دوست دارم .من از حاج آقا
خامسی تشکر کردم .حسین آقا سوال کرد خواهرم کجاست؟ گظتن منزل دایی بزر رفته هنوز
نیام ه است .من ساک و وسای خود و حسین آقا را جمعآوری کردم بغ انااری داخ اتا گذاشتم.
داخ حیاط بودم که باران کمکم شروع ش بع از چن لحظه درب حیاط ص ا کرد خود را رسان ه و در
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حیاط را باز کردم .یکدفعه خانمی با دو تا بچه دی م و به من سالم کرد ،این خاطره را هرگز فراموش
نخواهم کرد .گظت :خوش آم ی آقا .من هم سالم کردم گظتم من مهمان هستم ولی به شما خوش آم
میگویم بظرمائی داخ  .در همین لحظه آسمان چنان رع و برقی می زد که تمام محوطه روشن ش .
پشت سرهم باران تن ی آغاز به باری ن کرد .هر دو وارد اتا ش یم ،حسین آقا گظت :خواهر بزر من
راضیه خانم و دوستم آقای شاملو .در نتیجه معرفی ش یم .پ ر حسین آقا حاج آقا خامسی مرتب صلوات
میفرستادن چون هوا وضع خوبی ن اشت .به من گظت :این ق م شما خیر بود چن ین روز است منتظر
باران هستیم ،به امی خ ا با آم ن شما باران شروع ش  .ص ای رع و بر ادامه داشت ،من و راضیه
خانم در یک گوشه کنار حسین آقا نشستیم بع از م تی کوتاه و صرف چای مشغول صحات ش یم.
ً
حسین آقا تع ادی از خواهران و دامادها را به من معرفی کرد ضمنا گظت :ما  1خواهر و  3برادر هستیم.
من هم گظتم خوشاختانه ما  1برادر و  3خواهر هستیم برعکن شما .همه خن ی ن  ،حاج خامسی گظتن :
کار خ اون حساب و کتاب دارد .من در حالتی بودم مث اینکه چن ین سال است با این خانواده آشنایی
قالی داشته باشم .در ای ن فکر بودم سرنوشت و تا یر سرانجام مرا به کجا کشان ه غاف از اینکه
نمیدانست م مادر فرزن انم کنار من نشسته است .در طول سظر چن روزه من در باب  ،دریافتم راضیه خانم
نسات به خواهران دییر باسواد ،مؤمن ،تحصی کرده ،از طرفی دییر دارای اطالعات دینی نیز میباش .
بنا به گظته خانواده از نظر تالوت قرآن هم کام بود .اولین سوالی که راضیه خانم از من پرسی این بود:
گظت آب و هوای مازن ران با آذربایجان فر دارد .درص رطوبت اینجا باالست ،امی وارم کمکم عادت
بکنی  .در جواب گظتم :خانم خامسی خ اون متعال کالا ب ن انسان را طوری آفری ه با تمام آب و
ً
هواهای مختلف سازگاری دارد .در جواب گظتم :احسنت کامال درست است .زمانی که من و راضیه خانم
مشغول صحات بودیم جمع خانواده در سکوت کام بودن  .بع از پایان صحات فهمی م اداره و م یریت
خانواده به عه ه ایشان است .از هر نظر برازن گی این کار را داشتن  .بع از صرف شام کمینشستیم ،یکی
از خواهران از حسین آقا سؤال کرد برنامه شما چیست؟ حسین آقا گظت :فردا برای نهار منزل یکی از
ً
دوستان دعوت هستیم .روز جمعه منزل دوست حسین آقا رفتیم واقعا باغ باصظایی داشت .درختان پرتاال
و نارنج ،زیاایی خاصی به باغ بخشی ه بود .در گوشه ای از باغ نشسته بودیم صحات از دور و نزدیک
برادران و خواهران من و حسین آقا در میان آم  .من راجع به برادران و خواهران خود تا ان ازهای صحات
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کردم ایشان هم در مورد برادران و خواهران صحات میکرد .به خواهر بزرگه ایشان راضیه خانم که رسی
صحات را قطع کرد .گظت :به امی خ ا در سظرهای دییر برای شما در این مورد تعریف خواهم کرد .بع
از کمی صحات راضیه خانم گظت :اگر در یک خانواده تع اد فرزن کمتر بوده باش از نظر وضع رسی گی
به آنها برای پ ران و مادران آسانتر و کنترل بیشتر خواهن داشت .به من گظت :آقای شاملو قاول داری یا
ً
خیر؟ بالفاصله جواب دادم کامال درست گظتی ای کاش پ ران و مادران در این زمینه بیشتر دقت کنن .
کمی به فکر فرو رفتم ،دانستم راضیه خانم مشکالت زیادی فرزن در خانواده پ ری را داشته است مانن
زن گی من.
گظتم راضیه خانم میخواهم به یک موضوع اشاره کنم این است :زیادی فرزن در یک خانواده برای
پ ر و مادر در هر عرصه ای از روزگار مکافات و نارسایی خاص خود را خواه داشت .در زن گی و آین ه
فرزن ان تثثیرگذار خواه بود .به قول بزرگان که گظتن  :فرزن کمتر زن گی بهتر .ایشان در جواب گظت:
ً
پن جوانها ناای این مسثله را فراموش کنن  .گظتم کامال درست است خانم .در همان جمع یکی از
خواهران راضیه خانم از ما دعوت کرد که در شاهی (قائمشهر فعلی) به اتظا حسین آقا یک شب در
خ مت آنها باشیم .خالصه نهار در قائمشهر بودیم .بع ازظهر همان روز به طرف شیرگاه حرکت کردیم.
ب ین ترتیب این اولین دی ار من از شهرهای مازن ران (باب ) در شهریور ماه سال  5393بود .خالصه
فردای آن روز وارد شیرگاه ش یم ،جلو پادگان حسین آقا از من ج ا ش فردای آن روز به اتظا اکار آقا به
طرف تثسیسات حرکت کردیم چون نزدیک ظهر بود آقای فتحی به آقای یزدان گظتن  :چون دیر ش ه
ً
نهار نزد ما باشی  .من تشکر کردم و نهار در خ مت پرسن تثسیسات بودیم .نزدیک غروب مج دا به
شیرگاه بازگشتیم ،بع از جابهجایی خودروها به طرف پارک همیشیی رفته و منتظر حسین آقا بودیم.
ایشان آم ن بع از احوالپرسی از اکار آقا سؤال کرد چطوری؟ چه خار؟ داش اکار گظت :شکر خ ا  .اکار
ً
آقا مج دا گظت :شنی م برای شما و داش احم در باب خوش گذشته است ،ما هم مشغول هستیم تا
قسمت چه باش  .بع از م تی صحات نزدیک غروب ش از حسین آقا خ احافظی کردیم آم یم خوابیاه.
از اکار سؤال کردم جریان چه ش ؟ اکار گظت :داش احم حایات را میخواهی من دختر سی آقا را
دوست دارم .از خانواده دوستم که خودت آنها را میشناسی با سی آقا در این زمینه صحات کردن منتظر
آم ن پ ر و مادرم و عمو هستم تا دست جمعی به خواستیاری برویم .گظتم پن کار تا ان ازهای تمام ش ه
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ً
است .داش اکار گظت :تاریاا بله  .گظتم به یاد داری روز اول مثموریت ما به شمال به من گظتی یک نوع
نیرانی دارم نمیدانم چه اتظاقی برای من خواه افتاد .این همان اتظا بود که جریان ازدواج شما را
دربرداشت .از خ وان متعال خواستارم به آنچه که آرزومن ی موفق باشی  .ازدواج در اسالم سنت پیغمار
ماست ماارک باش  .من در ک حاضر ناودم در مورد ازدواج داش اکار دخالتی داشته باشم .حسین آقا هم
تا ان ازهای دخالت ن اشتن فا گظتن  :اکارجان مواظب خودتان باشی در این مورد درست فکر کنی .
اما در رابطه با کار خودم .بع از سظر اول من به باب مازن ران تا ان ازهای از برخورد با زن گی مردمان
شمال آشنا ش م .مهربان ،ساده دل ،رئوف و اه معاشرت و شرکت در مجالنهای شاد ،با فرهنگ و
ً
اه حجاب هم هستن  .من شخصا اه حجاب را دوست داشتم  .بع از چن روز داش اکار در جمع ما
زیاد شرکت ن اشتن  ،مشغول انجام کارهای ازدواج بودن  .یک روز حسین آقا گظت :احم آقا من در
شیرگاه منزل اجاره کردم فردا شب منتظر شما هستم کمی با هم صحات کنیم .گظتم چشم .فردای
همان روز در خ مت ایشان بودم ،بع از کمی استراحت صحات خانوادگی شروع ش  .حسین آقا اشارهای
به ازدواج خواهران نموده گظت :تا اینجا آنهایی که ازدواج کردن خوشاخت بوده و پ رم حاج خامسی
راضی هستن ولی دو خواهر دییر من کوچک هستن مشغول تحصی  ،وقت ازدواج آنها نرسی ه.
اما زن گی خواهر بزرگم راضیه خانم :احم جان همانطور که گظته بودم اشاره خواهم کرد ایشان
متول سال  5351هستن  .چون برادر بزرگه من همانطوری که در جریان قرار گرفتی کارمن رسمی
بیمارستان باب هستن  .ایشان م تی در گرگان مثموریت داشت ،چون خواهرم راضیه دوم دبیرستان را
داشتن برادرم توس دوستان خود توانست خواهرم راضیه خانم را در بیمارستان گرگان استخ ام نمای .
م تی از این ماجرا میگذرد تا اینکه خاردار ش یم یک نظر کارمن شهرداری گرگان که در ک اه اطراف
مشه بودن از خواهرم تااضای ازدواج می نمای  .خواهرم راضیه خانم در محلی که چن نظر از بابلیها
کارمن بیمارستان گرگان بودن نزدیکی آنها دو اتا اجاره کردیم و بچههای باب مواظب ایشان بودن .
خیلی راحت و بی دردسر زن گی میکرد .این آقا خواهرم را در بیمارستان میبین بع از م تی جستجو
بهوسیله یکی از بستیان آنها در منزل دوستان ما در گرگان تااضای ازدواج می نمای  .ما توس دوستان
اطالع پی ا کردیم .من و چن نظر از بستیان در باب به طرف گرگان حرکت کردیم .یکی از بستیان گظتن :
ً
قا از اینکه جواب منظی ب هیم بهتر است در مورد این آقا تحایق کنیم بع ا در حضور دوستان ما و
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بستیان این آقا بشینیم و صحات کنیم .در ک میشود آره یا خیر .مسثله را ح خواهیم نمود .اول از
مح کار این آقا از شهرداری گرگان شروع میکنیم .از چن کارمن رسمی بزر و کوچک شهرداری
گرگان سؤال کردیم گظتن تا این ساعت ما چیزی از ایشان ن ی یم فا یکی از کارمن ان گظت :این
همکار ما محم آقا نام دارد ،ایشان محم عاب ینزاده هستن  .در ک مرد فعال و کاری فا یک عیب
دارد .گاهیاه ی به ش ت عصاانی ش ه هم خودش را ناراحت کرده و هم دییران را داخ اداره از خود
می رنجان و خارج از اداره را نمیدانیم .بالفاصله یکی از بستیان گظت :حسین آقا موضوع واقعی را این
آقای کارمن گظتن این را فراموش نکنی  ،بایستی خیلی مواظب باشیم .خالصه در منزل یکی از دوستان
ما در گرگان خواهرم راضیه و آقای محم عاب ینزاده با هم نشستن و در مورد آین ه و حال و طریاه
زن گی با هم صحات کردن  .در ک خواهرم گظتن  :شما بایستی در جمع با بزرگان خانواده من که از باب
آم ه ان صحات کنی و به نظر آنها هم توجه داشته باشی  .در هر صورت نشستیم ،چن نظر از ما با
نزدیکان آنها صحات کردیم یکی از بستیان ما که پیر مردی بود گظت :خیلی دقت کنی  ،مسثله مسثله
ازدواج ناموس در میان است .ایشان بالفاصله گظتن  :آقای محم عاب ینزاده ما سؤال کردیم به ما گظتن
شما گاهیاهی عصاانی می شوی و وضع خطرناکی را پی ا میکنی  .آیا ازدواج کردی این وضع ادامه
ً
خواه داشت یا خیر؟ سریعا به من جواب ب هی  .ایشان گظتن  :در حضور آقایان و خانمها قول شرف
میدهم سعی خواهم کرد این حالت را از خودم دور کنم .حسین آقا گظت :همان روز به اتظا آقایان و
خانمها از جمله خواهرم راضیه خانم وارد باب ش یم .بع ازظهر همان روز در جمع نشسته بودیم ،پ رم
ً
حاج خامسی سوال کرد حسین آقا جریان چی ش ؟ شخصا خودم بهطور کام جریان را شرح دادم ،به
پ رم گظتم میتوانی در خلوت با خواهرم راضیه خانم صحات داشته باشی .
سرانجام پ رم حاج خامسی با خواهرم راضیه خانم صحات کردن  .فهمی ن که ایشان با ازدواج
راضی هستن  .پ رم گظت :دخترم اگر شما راضی و راحت هستی ماارک باش .
خالصه در تاریخ  5336/8/53در باب در یک محی آرام و باصظا مراسم عا انجام ش  .بع از
چن روز خواهرم و همسرشان عازم گرگان ش ن  .توجه کنی در نوشتههای من بارها به این موضوع مهم و
اجتماعی خاص اشاره ش ه ،در اینجا هم اعالم میدارم خانوادههای سرشناس و مؤمن بیشتر از سایرین
ً
مورد حمله انسانهای ظاهرا خوش برخورد ولی در باطن مانن سکه دورو عم میکنن و مشک ساز
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خواهن بود قرار می گیرن  .این نه قانون طایعت است نه سرنوشت و نه تا یر .به قول ما ایرانیان که
ً
میگوئیم :با لااس میش وارد می شون با لااس گر خارج .دوست عزیزم حسین آقا گظتن کامال درست
گظتی  .حسین آقا اضافه کرد یک سال از ازدواج خواهرم راضیه خانم گذشته بود در تاریخ 5331/3/51
اولین فرزن آنها به نام جواد بهدنیا آم  .بع از م تی محم آقا کمکم ناسازگاری را شروع کرد بهطوری که
تاکنون در خانواده ما چنین اتظاقی ساباه ن اشت .چن ین بار پ رم حاج خامسی و اطرافیان با ایشان
صحات کردن  .از نظر اخال و برخورد در خانواده نسات به همسر و فرزن ان گاهی خیلی مهربان و دلسوز
و گاهی وضع غیر عادی داشت .حسین آقا گظت :احم آقا در هر صورت بع از گرفتاری های زیاد و قهر
و آشتی کار ب انجا رسی خواهرم گظت :به خ ا قسم از زن گی بیزار ش م و مرتب بین گرگان و باب در
حرکت بود .سرانجام پ رم حاج خامسی گظت :پسرم حسین میترسم این دختر با بچهها عاقات در این
جادهها از بین برود .در همین وضعیت در تاریخ  5333/3/51فرزن دوم آنها به نام جمال به دنیا آم .
ً
واقعا زن گی برای خواهرم جهنم ش ه بود ،نه راه پن داشت نه راه پیش .خالصه با یکی از بستیان محم
آقا تماس گرفتیم ایشان گظتن محم حرف کسی را گوش نمیکن به جز آقا رضا فرش فروش در گرگان
که مرد بسیار روشن ،باسواد و مردمی هستن  .من با چن تن از بستیان از جمله برادر بزرگم به مغازه آقا
رضا فرش فروش رفتیم .برخوردی بسیار خوب ،مردی با ادب و با شخصیت بودن  .جریان را بهطور کام
تعریف کردیم ،آقا رضا گظتن چن روزی به من مهلت دهی با ایشان صحات میکنم .ص در ص به شما
قول میدهم محم عاب ینزاده را برای طال آماده خواهم کرد.
بع از م تی سرانجام در تاریخ  5393/6/51بع از سرگردانی زیاد بهطور رسمی خواهرم از آقای
عاب ینزاده ج ا ش ن و دادگاه برابر قانون و رأی صادره بچهها به خواهرم تعلق گرفت .از آقا رضا فرش
فروش در این زمینه خیلی تشکر کردیم خالصه م تی از این برنامه گذشت خواهرم در گرگان با بچهها
زن گی میکرد .بچههای باب از دور و نزدیک مواظب ایشان بودن  .باألخره چن روزی برای خواهرم
مرخصی گرفتیم ،در مورد انتاال ایشان از بیمارستان گرگان به بیمارستان باب اق ام بنمائی  .در این
فاصله آقای محم عاب ینزاده مرتب به باب میآم  .با همسایه های مح صحات میکرد و آنها را قسم
ً
میداد با پ رم حاج خامسی در رابطه با زن گی ایشان با خواهرم اق اماتی انجام دهن  ،اگر ش مج دا
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آشتی کنن  .در صورتی که خواهرم میگظت  :خ اون یکاار مرا از چاه ب بختی نجات داده این بار در چاله
نخواهم افتاد و هیچگونه امکان برگشتی وجود ن ارد.
خواهرم راضیه خانم به محم آقا پیغام فرستاد اگر یکاار دییر چه در گرگان چه در باب مزاحم
زن گی من باشی ادعای شرف نموده و شما را تحوی دادگاه خواهم داد ،اگر میخواهی برای یکاار
امتحان کنی تا نتیجه را باینی  .از آن تاریخ به بع محم آقا دناال سرنوشت خودشان رفته و از قرار معلوم
به اطراف مشه انتاال یافتن  .حسین آقا گظت :انتاال خواهرم از بیمارستان گرگان به بیمارستان باب
درص د اتمام است ،به امی خ ا تا چن روز دییر ایشان برای همیشه به باب خواهن آم و در بیمارستان
مشغول خواه ش  .این بود که گظتم احم آقا زن گی خواهرم داستان طوالنی دارد ،در هر صورت مرا
باخشی  .در جواب گظتم :اختیار داری  ،در خانوادههای بزر این اتظا ها همیشه رخ میده  .سرانجام
بع از چن روزی پ ر و مادر و عموی داش اکار از تاریز رسی ن  .با خانواده عروس آین ه خودشان دی ار و
گظتیو کردن  ،شرای و قول و قرار بین طرفین منعا گردی  .بع از چن روز مراسم جشن نامزدی دختر
سی آقا با داش اکار ما در یک مجلن بسیار ساده و شاد پر از محاتهای واقعی در حضور دوستان و
آشنایان دو طرف برگزار گردی  .من و حسین آقا در گوشهای مشغول خ متگزاری بودیم و برای داش
اکار آرزوی سعادت و خوشاختی از خ اون خواستار بودیم .از آن تاریخ به بع اکار آقا متثه ش ه بود ،تا
ان ازهای از ما فاصله میگرفت در نتیجه من تنها ش ه بودم .تابستان آن سال به پایان خود نزدیک میش
و پاییز فص خزان فرا میرسی  .اوای مهر ماه سال  5393بود من و حسین آقا در پارک همیشیی نشسته
بودیم اکار آقا و پ ر خانمشان سی آقا وارد ش ن  .سی آقا ،حسین آقا و خانواده ایشان را میشناخت .بع از
خوردن چایی گرم در هوای پاییزی جنی زیاای مازن ران که صظای دییری داشت صحات شروع ش  .در
این اثنا پ رخانم اکارآقا ،سی آقا گظت :حسین آقا باألخره احم آقای ما را به باب دعوت کردی پن من و
اکار چی؟ حسین آقا گظت :شما هم بظرمائی  .ق متان روی چشم .بع از چن لحظه سی آقا مرا کنار
کشی  ،من بالفاصله از حسین آقا اجازه گرفتم .سی آقا گظت :باب را دی ی؟ قاول داشتی؟ گظتم بله.
منظور شما چیست؟ شهر باب بسیار زیاا و دی نی بود از شهرهای آذربایجان چیزی کم ن اشت .سپن
گظت با خانواده حسین آقا آشنا ش ی؟ گظتم بله .خانواده پرجمعیت و چن ین خواهر و برادر هستن  ،در ک
خانواده بسیار مؤمن و شادی بودن  .خیلی هم مهمان نواز و به گرمی از من استااال کردن  ،در نتیجه
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خانواده بسیار روشن و اجتماعی بودن  .از حسین آقا و خانواده محترمشان سپاسیزاری کردم .سی آقا
گظت :اگر دقت کرده باشی دو تا از خواهرهای حسین آقا مجرد هستن  .گظتم بله .دی م آنها محص و
مشغول تحصی هستن  .گظتم سی آقا شما از کجا اطالع داری ؟ گظت :حسین آقا چن ین سال کارمن
رسمی جنیلاانی شیرگاه هستن  ،منزل حسین آقا رفت و آم داشتم .خانواده بزر و سرشناس باب
ً
هستن  .به سی آقا گظتم :قاال به شما عر کردم خانواده بزرگی هستن  .سی آقا یکدفعه گظت :احم آقا
اگر مای باشی با حسین آقا صحات کنم در خانواده ایشان فکری برای شما داشته باشیم .خیلی ناراحت
ش م گظتم آقاسی ماادا در این مورد با حسین آقا صحات کنی؟ چرا؟ حسین آقا با خودشان میگوین از
ایشان دو شب پذیرایی کردیم این هم پاداش ما .به سی آقا گظتم این کار درست نیست .به ایشان اظهار
ً
داشتم سی آقا ،من فعال نه به فکر ازدواج هستم و نه آمادگی آن را دارم .تنها به فکر پایان چن سال
ً
تحصی خودم هستم و فعال فکر دییری ن ارم ،تا خ اون چه بخواه  .به سی آقا گظتم هروقت بخواهم
ازدواج کنم هر کجای دنیا باشی شما را دعوت خواهم کرد .خن ی و ق م زنان آم یم به طرف حسین آقا
نشستیم .بع از چن لحظه حسین آقا از من سؤال کرد جریان چیه؟ گظتم سی آقا در مورد مثموریت ما چن
سؤالی مطرح کردن که من یک یک جواب دادم ،امی وارم در این میان جواب خود را دریافت کرده باشن .
ً
از حسین آقا خ احافظی کردم مج دا سی آقا گظت :یک چیز دییر را فراموش کردم سوال کنم.
ً
اتظاقا یکی از همکاران حسین آقا ایشان را کار داشت مشغول صحات ش ن  ،من از موقعیت استظاده کرده
سی آقا را کنار کشی م گظتم بظرمائی  .گظت متول چه سالی هستی ؟ گظتم برای چی سوال میکنی ؟
خستم کردی سی آقا .گظتم در اص متول سال  5331هستم ولی در شناسنامه به دالیلی سال 5333
می باشم .سی آقا گظت :داش احم خالصه و مظی خ مت شما عر

میکنم دین ما س اسالم

می فرمای  :اگر هر فرد مسلمان زودتر ازدواج کن در پایان هم خود جوان خواه مان هم خانواده جوان
خواه داشت .حال خود دانی از ما گظتن از تو به امی خ ا شنی ن ،برویم حسین آقا منتظر ما هستن .
موقع خ احافظی حسین آقا گظتن  :داش احم چن روز دییر در اداره جنیلاانی مرکز تهران کار دارم،
برگشتم چن روزی مرخصی دارم بایستی به اتظا برویم باب و بهطور خانوادگی امامزاده عا الله آم را
ً
زیارت کنیم .در ک مح بسیار زیاا و جنی آم از نظر لانیات ،مخصوصا دوغ محلی در مازن ران نمونه
است .در هر صورت خودتان را آماده کنی در ضمن بچههای جنیلاانی آم نیز از دوستان من هستن ،
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خالصه برای ما خوش میگذرد .از حاال برنامهریزی کنی و به فکر مرخصی خودتان باشی  .باألخره
حسین آقا جهت انجام مثموریت عازم تهران ش ن  .بع از سه روز از تهران بازگشتن  ،در این فاصله من با
جناب فتحی و آقای یزدان هماهنیی کردم هرچه مصالح ساختمانی میخواهن تا چن روز آین ه در
اختیارشان قرار دهم .آقا یزدان مسئول تثسیسات به من گظت :احم آقا ما این چن روزی زیاد کاری
ن اریم ،از روز چهارشناه چن سروین مصالح برای ما کافی خواه بود ،اگر در طول این م ت به مرخصی
نیاز داری از نظر تثسیسات بالمانع است .جناب فتحی با داش اکار صحات کردن گظتن مسثله ح است.
با جناب فتحی و اکارآقا در میان گذاشتم با حسین آقا میخواهم به زیارت امامزاده عا الله آم برویم و
برای شماها هم دعا خواهم کرد .آقا فتحی گظتن  :از طرف ما هم زیارت کنی خ ا قاول کن  .بع ازظهر
همان روز به طرف پارک راه افتادم تا رسی م یکی از بچههای آشنا گظت دایی احم  ،حسین آقا گظتن در
منزل منتظر شما هستن  .بع از چن لحظه خود را به منزل رسان م ،ضمن دی ار و احوالپرسی هر دو سر
صحات و چایی نشستیم .حسین آقا گظت :احم آقا نیظتی چی کار کردی؟ میخواستم کمی ایشان را
اذیت کنم گظتم حسین آقا خودتان خ مت سربازی انجام دادی ارتش ماررات خاص خودش را دارد در
هر صورت موفق نش م مرخصی بییرم .یکدفعه با یک حالت نیرانی گظت :ای خ ا من به پ رم حاج
خامسی و مادرم و همه بچهها گظتم احم آقا این هظته همراه من خواه آم  .بع از چن لحظه خن ی م
گظتم مرد بزر ناراحت نااش حاال که اینطور ش ه تا روز یکشناه مرخصی گرفتم .حسین آقا خن ی گظت:
فراموش نکنی یکی طلب من .گظتم چشم قربان هرگز فراموش نخواهم کرد .گظت احم جان به جان
شما خوشحال ش م .گظتم حال برنامه ما چیست؟ گظت هیچی ،نیم ساعت دییر به طرف باب پرواز
ً
خواهیم کرد .گظت آماده باشی  ،گظتم آماده هستم قربان .تاریاا نزدیک غروب بود به طرف باب حرکت
کردیم .متثسظانه سروین های سواری حاضر ناود .در همین موقع یک وانت بار از راه تهران رسی  .جلو
ً
وانت خانواده رانن ه نشسته بودن  ،من و حسین آقا ناچارا چون دیر ش ه بود باالی وانت نشستیم و با خن ه
و شادی صحات میکردیم .می ان اول باب رسی یم رانن ه وانت سوال کرد کجا پیاده کنم؟ حسین آقا
گظت :مسیر شما کجاست؟ رانن ه گظت :من تا محله پیرعلم خواهم رفت .حسین آقا گظت :پن بچه
مح ما هستی .ما هم تا پیرعلم در خ مت هستیم .وقتی از پشت وانت پیاده ش یم دوستان و آشنایان
حسین آقا سرمح می خن ی ن  .با سرو ص ای زیادی وارد حیاط ش یم بع از احوالپرسی از حاج خامسی

استخدام در ارتش از شهر ارومیه 011

و وال ه حسین آقا و بچهها ی دییر وسای خود را جمع و جور کردیم در یک گوشه اناار گذاشتیم و
نشستیم .بع از کمی استراحت هوا هنوز تاریک نش ه بود ،حسین آقا گظت :احم جان اگر حوصله داری
برویم برای فردا کمی وسای خری کنیم .گظتم در خ مت شما هستم ،اگر اجازه ب هی ما اری من خری
کنم .گظتن احم آقا بیذاری ما آم یم پیش شما آنق ر خرج کنی تا از مازن ران فرار کنی  .گظتم در هر
صورت خ متیزارم .بع از چن دقیاه از بازار سرحمام باب که تا این تاریخ پابرجا است و کمی بازسازی
ش ه وسای را خری کردیم و به منزل بازگشتیم و قرار گذاشتیم به تمام بستیان اطالع دهیم اگر مای
هستن فردا به اتظا ما به طرف آم حرکت کنیم .در این لحظه راضیه خانم وارد ش ن  .به محض دی ن
راضیه خانم با حسین آقا جلو رفتم با ایشان احوالپرسی کردم ،چون از گرفتاری وی تا ان ازهای مطلع ش ه
ً
ً
بودم با دی ن ایشان خیلی ناراحت و متثثر ش م ولی من سریعا خود را کنترل کردم .فعال که مشغول این
یادداشت هستم  11سال از آن واقعه میگذرد .چرا که راضیه خانم و برادرشان حسین آقا در قی حیاط
نیستن و از این بابت خیلی متثثر هستم و رحمت خ ا بر آنها باد.
راضیه خانم گظتن  :آقای شاملو خوشحال ش م تشریف آوردی  .در جواب گظتم من مهمان زود بیا و
ً
دیر برو هستم .گظتن اصال این فکر را نکنی منزل به شما تعلق دارد ،خیلی از ایشان تشکر کردم .بع از
چن لحظه از ایشان دور ش م دی م در یک گوشه حیاط راضیه خانم با حسین آقا صحات میکن  .از طرز
بیان راضیه خانم دریافتم از حسین آقا توضیح میخواه که آیا شما جریان مرا برای آقای شاملو تعریف
کردی یا خیر؟ چون ایشان متوجه ش ن من در اولین برخورد ناراحت ش م .حسین آقا تا ان ازهای
نمیتوانست انکار کن سعی میکرد صحات را دور بزن  .از قرار معلوم نمیتوانست راضیه خانم را قانع کن .
من سریع خود را به چن ق می حسین آقا رسان م گظتم حسین آقا اگر راضیه خانم اجازه میدهن با شما
کار مهمی دارم راجع به برنامهریزی فردا و حرکت بچهها به سمت امامزاده عا الله آم  .حسین آقا گظت:
احم جان خوب به داد من رسی ی ممنون هستم .گظت :خواهرم موقع احوالپرسی با شما متوجه ش ه بود
که متثثر ش ی .از من سؤال کرد که جریان مرا برای آقای شاملو تعریف کردی؟ تا ان ازهای ایشان را از
مسثله دور کردم ولی نمیتوانستم او را قانع کنم .در جواب گظتم بزرگوار ،من از دور فهمی م که چطور
راضیه خانم سریع و قاطع صحات میکرد این بود که شما را نجات دادم .گظت داش احم در صحات و
بیان کسی حریف او نیست .گظتم ایشان مایه افتخار خانواده شماست و این امتیاز خ ادادی بوده و نصیب
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هرکن نخواه ش  .خالصه در گوشه ای از حیاط نشستیم ،خود راضیه خانم چن استکان چای برای ما
آوردن صرف ش  .در همین موقع یکی از دامادها که خیلی نزدیک منزل حاج خامسی بودن به نام سی
خلی آم ن  .حسین آقا گظت :احم جان خوب ش سی خلی آم  .برنامه فردا را روشن کنیم .گظتم از حاج
خامسی و برادر بزر سؤال کنی که آیا آمادگی دارن به آم بیاین یا خیر؟ حاج خامسی گظتن هر
برنامهای داشته باشی من موافام .راضیه خانم گظت :من هم مرخصی دارم مشکلی نیست .در جمع به
سی خلی گظتم شما بایستی تع اد نظرات که آماده حرکت هستن مشخص کنی تا به فکر وسیله نالیه
برای حرکت باشی  .سرانجام جمع خانوادهها  35نظر ش ن ما اری وسای همراه آماده ش در ساعت 6
صاح به طرف آم حرکت کردیم.
بع از دو ساعت با خن ه و شادی وارد محوطه امامزاده عا الله آم ش یم بع از چن لحظه وسای
بچهها را بهطور کام جمع و جور کرده و مستار ش یم و بساط صاحانه را خانمها آماده کردن  .بع از یک
ً
ساعت سظره بزرگی را پهن کردیم ،از کوچک و بزر نشستیم واقعا چه صظایی داشت .من و حسین آقا و
سی خلی در یک ردیف نشسته بودیم .سی خلی گظت :احم جان از خ اون میخواهم همیشه جزء ما
باشی .بع از صرف صاحانه در گوشه ای از امامزاده استراحت کردیم .بزر ها همه داخ امامزاده
مشغول زیارت بودن و بچهها در اطراف مشغول بازی بودن در این موقع حسین آقا با یکی از بچههای
جنیلاانی آم بهطور اتظاقی برخورد کرده و مشغول صحات ش ن  .من و سی خلی کمی از امامزاده
فاصله گرفتیم زمین صافی بود .چن ین نظر از بچههای جوان و کم سن و سال با هم مشغول والیاال
بودن و آنها هم ّزوار امامزاده عا الله بودن  ،من یکدفعه متوجه گوشه ای از زمین بازی ش م دی م یک
پسر بچه ای در ح ود  3ساله با یک مرد جوان ،خیلی خوشی والیاال بازی میکن  .از طرفی دی م پسر
بچه خیلی به مرد جوان شااهت دارد .از سی خلی سؤال کردم آیا متوجه آن دو نظر هستی؟ سی خلی
گظت :خوشاختانه من هم میخواهم ب انم اینها چه نساتی با هم دارن ؟ بع از پایان بازی سی خلی رفت
جلو ضمن احوالپرسی و زیارت قاول سر صحات را باز کرد گظت :بازی والیاال شما دو نظر از تمام بچه های
دییر بهتر بود .سی خلی گظت :آقا پسر ،داداش کوچک شما هستن ؟ یکدفعه آقا گظت :ایشان را می
فرمائی ؟ سی خلی گظت بله .آقا جواب داد ایشان عااس آقا پسر بن ه هستن  .سی خلی بالفاصله به
اتظا من صلوات فرستاد و گظتیم خ اون ایشان را برای شما نیه ارن و در پیری دستییر شما باش
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انشاالله .سی خلی سؤال کرد اسم شریظتان را ب انم؟ گظت من محسن هستم و ایشان هم فرزن م
عااس .سی خلی گظت :آقا محسن ،مث اینکه شما خیلی زود ازدواج کردی  .ایشان گظتن بله  .من متول
ً
 5359هستم ،در سال  5339ازدواج کردم .پسرم عااس متول سال  5331تاریاا  3ساله هستن  .ایشان
ً
اضافه کردن من در سن  31سالیی ازدواج کردم و  33سال از خ اون عمر گرفتم فعال زن ه هستم .سی
خلی گظت همیشه موفق باشی  .بع ازظهر همان روز من به یاد صحات سی آقا پ رخانم داش اکار افتادم
که میگظت اگر کسی زود ازدواج کن خودش جوان خواه مان و هم خانواده جوان خواه داشت در
نتیجه با خود فکر کردم سی آقا یک چیزی را میدانست یا شنی ه بود در هر صورت گظتههای ایشان
بایستی درست باش  .به امی خ ا بای تا ان ازهای این موضوع را بررسی کرده و به نتیجه کلی برسم.

ازدواج من
بع م تی از محوطه امامزاده خارج ش م و سی خلی بیرون از امامزاده ایستاده و منتظر من بودن .
گظت :احم آقا ،شب برای استراحت و خواب مهمان دوست حسین آقا هستیم .گظتم اگر به کمک نیازی
ً
هست در خ مت باشم .سی خلی گظت :فعال مشغول ت ارک شام هستیم .شما اطراف امامزاده را بیردی
ً
اگر توانستم خواهم آم  .خالصه راه افتادم ،داخ جنی از دور یک تپه خاکی نساتا بلن ی را دی م .از
باالی تپه امامزاده به طور کام دی ه میش  ،منظره جالای داشت .خود را به آنجا رسان م و درست در
مااب امامزاده ایستادم .در اطراف سکوت کام برقرار بود ،چن دقیاه به فکر فرو رفتم ،وقتی که بی ار
ش م حالت خوبی ن اشتم .به این نتیجه رسی م هر فردی بایستی به یک اص که همان دین و مذهب
اوست معتا باش و من با نیت پاک از امامزاده خواستم در گرفتاری زن گی به من نظری داشته باش .
خالصه در طول دو سظر من به باب مازن ران به چیزی فکر نمیکردم به جز جریان زن گی همسر
آین ه ام راضیه خانم که شااهت زن گی مرا داشت .از این جهت داشتم به ایشان عالقمن میش م و با
خود میگظتم چنین خانمی میتوان زن گی همیشه متحرک یک نظامی را اداره کن  .از نظر شخصیت
اجتماعی باسواد ،مؤمن ،با حجاب و آبرومن است .هر چه فکر کردم نمیتوانستم به طور مستایم با ایشان
صحات کنم .یکااره به فکرم رسی بهترین کسی که بخواه در این مورد صحات کن آقا سی خلی
است ،چون ایشان را حاج خامسی بینهایت دوست داشت و قاب احترام بود و همیشه میگظت :سادات
ً
را دوست دارم مخصوصا دامادم باش  .بع از م تی آم م جلو حیاط ایستادم متوجه ش م سی خلی و
راضیه خانم مشغول آشپزی هستن  .جلو رفتم احوالپرسی کردم ،در همین موقع بع از چن لحظه سی
خلی را کنار کشی م گظتم فردا  51دقیاه میخواهم با هم تنها باشیم .سی خلی گظت خیر است؟ گظتم
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ص در ص  ،ما با شر کاری ن اریم .فردا بع از صرف صاحانه سی به راضیه خانم گظت :ناهار را کجا
درست میکنی ؟ یکدفعه حسین آقا وارد ش گظت :داخ حیاط هستیم .سی گظت :با من و آقای شاملو
کاری ن اری ؟ حسین آقا گظت :بروی به سالمت .من و سی خلی در حال صحات بودیم کمکم به باالی
تپه رسی یم .سی گظت :چه مح باصظایی! درست روبروی امامزاده نشستیم .بع از چن لحظه به سی
گظتم :دیروز اشاره کردم با شما کار خصوصی دارم .سی گظت :با تمام وجودم در اختیار شما هستم .تشکر
کردم ،گظتم سی خلی شما بایستی در این مکان ما س قسم یاد کنی در صورت امکان تا آخر با من
باشی .سی گظت :در همین مکان قسم یاد میکنم تا آخر با شما باشم و تا سرح توان ایستادگی میکنم
نیران نااشی  .در جواب گظتم خ اون از شما راضی باش  .بع از چن لحظه گظتم ای خ ای بزر شما
شاه و ناظر باشی من با قلب پاک و نیت خیرخواهی صحات خود را بیان میکنم .گظتم سی جان من
میخواهم با راضیه خانم صحات کنم .سی گظت :در چه موردی؟ اظهار داشتم من راضیه خانم را دوست
دارم و درص د ازدواج با ایشان هستم .یکدفعه سی خلی گظت :یا امام هشتم ،احم جان چی گظتی؟
درص د ازدواج با راضیه خانم هستی .سی گظت :انیشت روی فردی حساس و نازدونه خانواده گذاشتی.
گظت :احم جان پن گوش کن .در م ت یک سال که ایشان طال گرفته است چن ین نظر از سرمایه
داران بازاری باب از ایشان خواستیاری کردن و تا به حال کسی را قاول نکرده و نخواه کرد ،نمیدانم
چه کار بکنم .سی کمی در فکر فرو رفت و گظت :ای خ ای بزر در این جریان انسانی ما را یاری
فرمائی  .سی خلی گظت :سی خ ا مرا در سخت ترین شرای زن گی قرار دادی ولی هر دوی شماها برای
من ارزشمن هستی  .برای انجام این کار همانطوری که گظتم تا توانستم فعالیت خواهم کرد .بع از چن
لحظه فکری به نظرم رسی به سی گظتم قا از اینکه با خانواده صحات کنیم بهتر است اول با راضیه
خانم در یک فرصت صحات کنی اگر توافق حاص گردی و نتیجه صحات من و راضیه خانم مثات ش
ً
شما و ایشان با آقاجان خامسی مظص صحات کنی  .سی خلی گظت :احم جان واقعا این فکر عالی
بود .به قول معروف که میگوین  :اول ک خ ا را باین بع وارد آبادی شو  .گظتم شما از امروز با یک برنامه
درست ب ون اینکه کسی اطالع داشته باش در منزل خودتان با راضیه خانم صحات کنی  .سی خلی
گظت :همانطوری که در امامزاده قسم یاد کردم در این امر مهم کمک کرده و این جریان محرمانه
خواه مان تا روز موفایت .سپن به سی گظتم امروز جمعه است ،روز چهارشناه جهت نتیجه کلی به هر
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طریای خود را به باب خواهم رسان  .سی در جواب گظت :اگر ضمن صحات با راضیه خانم به توافق
رسی م بع ازظهر روز چهارشناه خودم به شیرگاه خواهم آم  .شما بایستی مح خود را مشخص کنی که
شما را پی ا کنم .گظتم من جلوی پادگان می ایستم و مرا به راحتی خواهی دی  .سی خلی گظت :تا روز
چهارشناه به هر طریق الزم با راضیه خانم صحات خواهم کرد و ساعت مالقات شما را مشخص میکنم
سپن به طرف شیرگاه حرکت میکنم .طوری برنامهریزی میکنم که از شیرگاه به اتظا هم بر می گردیم.
اگر مثات ش بع از چن دقیاه راضیه خانم خواه آم بالفاصله هر دو با خیال راحت صحات هم ییر را
ً
گوش میکنی پن از اخذ نتیجه سریع شما را برمی گردانم ،اصال در این زمینه نیران نااشی  .در جواب
گظتم :سی جان در حق من بزرگواری کردی ،ب ان همیشه دعاگوی شما خواهم بود .خالصه بع از خاتمه
صحاتها ی ما کنار امامزاده نماز ظهر را به جا آوردیم و برای صرف نهار به روستا برگشتیم .حسین آقا
گظتن  :آقایان تا به حال کجا تشریف داشتن ؟ سی گظت :کمی در اطراف گشتیم حال در خ مت سرکار
هستیم ،دستور دهی اجرا کنیم .حسین آقا خن ی  ،گظت :دستورها تمام ش  ،کمک کنی سظره نهار را
پهن کنیم غذا آماده است .من و سی آم یم جلوی آشپزخانه ،من از دور با راضیه خانم احوالپرسی کردم.
تمام خانوادهها از جمله حاج آقا خامسی حاضر بودن  .نهار در یک محی آرام و باصظا صرف ش  .بع از
کمی استراحت مینی بوس آم تمام بار و وسای را بار کرده و خانوادهها مرتب سوار ش ن  .بع از
خ احافظی از دوست حسین آقا در مسیر برای آخرین بار زیارت کردن و به طرف باب حرکت کردیم .مسیر
جاده جنیلی بود ،نور خورشی پشت شاخ و بر جنی پنهان ش ه و منظره زیاایی داشت .مینی بوس پیچ
و خم جاده را طی میکرد ولی من در عالم دییری بودم .در این موقع سی گظت :احم جان هرچه صاور
باشی بهتر است ،نیران نااشی خ اون به ما کمک خواه کرد .خالصه شب همان روز در منزل سی
ً
خلی بودیم ،فردای آن روز از کلیه خانوادهها مخصوصا حاج خامسی و راضیه خانم و جمعی از بچههای
خانواده خ احافظی کرده ،به اتظا حسین آقا به طرف شیرگاه حرکت کردیم .من جلوی پادگان شیرگاه
پیاده ش م ،متوجه ش م هر دو کامیون بار زده آماده حرکت هستن  .آم م جلو منزل سی آقا ابراهیمی
خوشاختانه داش اکار آنجا بود .از زحمات چن روزه ایشان تشکر کردم ،داش اکار گظت :تثسیسات به
ً
ان ازه کافی مصالح ساختمانی دارد فعال کامیون ها را بار زدیم و فردا آماده حرکت می باشیم .ساعت 1
صاح حرکت 3 ،صاح جلوی تثسیسات فرحآباد ساری توقف کردیم بالفاصله خ مت جناب فتحی و آقای

ازدواج من 010

یزدان رسی م بع از احوالپرسی و تشکر از آنها آقا یزدان و جناب فتحی گظتن  :امامزاده عا الله آم را
دی ی؟ گظتم برای اولین بار بود .برای تک تک آقایان دعا کردم امی وارم قاول حق ش ه باش  .بع از کمی
استراحت و نهار به طرف شیرگاه حرکت کردیم .قا از حرکت آقای فتحی گظتن  :پنجشناه و جمعه در
اختیار خودتان باشی کامیون ها را سروین کرده ،روز شناه از پادگان ساری جهت ج ول سازی خیابان ها
سیمان حم کنی .
خالصه از صاح چهارشناه مورخه  5393/1/51طاق برنامه قالی سروین ن اشتیم .جلو پادگان
شیرگاه منتظر سی خلی بودم .نزدیک ساعت  3بع ازظهر بود یکدفعه متوجه ش م یک سواری چن ق م
آن طرف توقف کرد و سی خلی از سواری پیاده ش ن  .سریع خودم رسان م ،ضمن احوالپرسی گظتم سی
جان آم ی؟ گظت :همانطوری که قول داده بودم عم کردم ،آماده باش همین رانن ه سریع برمیگردد.
چن لحظه بع سواری رسی  ،ساعت  9:31بع ازظهر وارد باب ش یم .حن میکردم در زمین نیستم و در
آسمانها پرواز میکنم .دریافتم زن گی با عشق خیلی زیااست .سرانجام با سی خلی وارد منزل ش یم
گظتم :سی جان شما منزل باشی  .گظت :در آشپزخانه یک چایی خوب درست میکنم شما راحت صحات
کنی  .بع از چن لحظه راضیه خانم وارد ش ن  ،بع از احوالپرسی مااب هم نشستیم .راضیه خانم یک
صلوات فرستادن و گظتن  :آقای شاملو با من امری داشتی ؟ گظتم اگر اجازه بظرمائی من چن دقیاه بیشتر
وقت شما را نخواهم گرفت .راضیه خانم گظتن  :بظرمائی گوش میکنم .گظتم راضیه خانم من در خانواده
به نام همایون معروف هستم و گذشته خود را خیلی مختصر به م ت چن دقیاه شرح خواهم داد .آنچه
که بر من گذشته بود از اول تا آخر به طور خالصه به ایشان گظتم و اضافه کردم م ت سه سال از تحصی
من باقی مان ه ،وقتی دیپلم گرفتم ص درص به دانشک ه افسری یا آموزشیاه افسری خواهم رفت ،واجب
است شما در جریان کار باشی  .راضیه خانم بع از شنی ن گظتههای من خیلی ناراحت ش ن و در حال
گریه گظتن  :بی مادری به خ ا قسم درد بزرگی است .گظتم راضیه خانم تا اینجا کمی از زن گی گذشته مرا
شنی ی ولی کام نیظتم ،روزگار سختی داشتم در نتیجه زیاد وقت شما را نمیگیرم .از ساعتی که با شما
آشنا ش م مهر بزرگواری و پاک امنی شما در قلام نشست و به شما عالقمن ش م .به یاری پروردگار عالم
میخواهم با شما ازدواج کنم و منتظر جواب شما هستم .راضیه خانم یکدفعه برافروخته ش ه گظتن :
آقای شاملو چه گظتی ؟ گظتم همانطوری که عر

کردم میخواهم با شما ازدواج کنم ،نه یک کلمه کم
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نه یک کلمه زیاد  .بع از صحات طرفین راضیه خانم گظت :هیچ فکر کردی من  1سال از شما بزرگتر
هستم .گظتم خوشاختانه به این موضوع هم توجه داشتم و میدانستم که شما هم مطرح خواهی کرد
ولی در این مورد ارقام و ع د برای من مهم نیست .شما از من بیشتر اطالعات دینی داری  ،این مسئله در
ص ر اسالم ح ش ه است ،من در این زمینه مشکلی ن ارم .اگر انتظار مالی ثروت داشته باشی حق با
شما خواه بود .چرا؟ من جز یک حاو نظامی و جوانی ثروت دییری ن ارم .ثروت من عشق شماست که
در قلب من جای گرفته است ،همین .راضیه خانم گظت :آقای شاملو من گرفتاری بزرگی در پیش رو دارم
از طرفی دارای دو فرزن هستم و کارمن رسمی بیمارستان ،تا ان ازهای از برنامه کاری من اطالع داری .
گظتم شما گذشته مرا شنی ی ،من کسی نیستم بچه را از آغوش مادر ج ا کنم .خ اون چنین دستوری به
من ن اده است .در صورت ازدواج ما بچهها دقیاه ای از شما دور نخواهن ش  ،به هیچ وجه در این زمینه
نیران نااشی  .من بی مادری بزر ش م ،ضجر روزگار را کشی م هرگز بچهها را از مادرشان ج ا نخواهم
کرد .اما راجع به کار بیمارستان شما بای بیویم هر کجا که مشغول کار در ارتش باشم چون همسرم
کارمن بیمارستان است بالفاصله به بیمارستان ارتش انتاال خواه یافت ب ون چون و چرا  .به راضیه
خانم گظتم :حتی اگر کارمن هم نااشی در ارتش مثموریت های مختلظی وجود دارد میتوانم از حق
دریافت مثموریت زن گی خودم را اداره کنم .اگر به خواست خ ا لیاقت این وصلت را داشته باشم در زن گی
از هر نظر مشکلی نخواهی داشت .هر وقت فکرم راحت باش به تحصیالت خود ادامه خواهم داد .راضیه
خانم گظت :آقای شاملو ،در اولین سظر شما به باب وقتی که درب حیاط را به روی من باز کردی و برادرم
حسین آقا شما را معرفی کرد در سیمای شما رنگ نامردی احساس نکردم .با این سن و سال کم زن گی را
از دریچه بزرگتر نیاه میکنی  ،معلوم است از خانواده اص و نصب داری هستی  .از این نظر خیلی
خوشحال هستم چون یکاار ب ون گناه در زن گی شکست خوردم ،وحشت دارم .در همین اثنا سر به
آسمان بلن کردم گظتم :خ ایا به ایشان صار و به من کمک عطا فرمائی  .برای اولین بار گظتم عزیزم به
تمام ما سات عالم قسم یاد میکنم از من وحشت ن اشته باشی  ،در ک حق با شماست ولی به یاری
پروردگار همیشه با شما خواهم بود نیران نااشی  .بع از چن لحظه راضیه خانم گظت :آقای شاملو ،اگر
زمانی به علت بچه داری نتوانستم کار خود را ادامه ب هم چه خواه ش ؟ در جواب گظتم :من مسئول
خانواده هستم و خرج خانواده هم به عه ه من خواه بود .راضیه خانم خن ی و گظت :سی راست بیو از
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غیب مرا جادو کردی؟ گظتم نه ،پروردگار عالم ستاره بخت من و شما را به هم نزدیک کرد ،این یک نظام
برتر است که قسمت هرکن نخواه ش  .گظتم راضیه خانم بزرگوار منتظر نتیجه نهایی هستم .ایشان
گظتن  :بالفاصله با آقاجان حاج خامسی و حسین آقا صحات خواهم کرد و نتیجه را سی خلی به شما
خواه گظت .در این موقع سی خلی با چن لیوان چایی گرم وارد ش  ،گظت :به امی خ ا ماارک باش  .به
سی گظتم :وقتی که راضیه خانم با خانواده صحات میکن به نظر من شما همراه ایشان باشی بهتر
خواه بود ،ایشان هم قاول کردن  .سی خلی گظت :خودم صحات را شروع میکنم بع راضیه خانم
ً
خودشان ادامه خواهن داد ،اصال در این مورد شما نیران نااشی  .به ایشان گظتم :با من امری ن اری ؟
گظتن  :تشریف باری ولی زیاد فکر نکنی  ،هر مسئلهای راهحلی دارد ،مواظب خودتان باشی  .گظتم از
اینکه به من اجازه صحات دادی متشکرم .راضیه خانم گظتن  :من هم افتخار پی ا کردم با شما هم
صحات ش م ،ممنون هستم .خ احافظی کرده و از راضیه خانم ج ا ش م .به سی خلی گظتم جریان را
ً
شنی ی؟ گظت :شاملو جان از اول تا آخر کام گوش کردم حایاتا خوب گظتی .گظتم :سی خلی نظر
شما چیست؟ سی گظت :ص در ص کار تمام ش ه است .چرا؟ راضیه خانم بینهایت به شما عالقمن
است .وقتی که راضیه خانم بیوی من با وی صحات کردم ایشان را دوست دارم کسی جلودار او نخواه
ش  .راضیه خانم تاکنون اجازه صحات به کسی را ن اده بود ،پن شما برای ایشان خیلی عزیز بودی که
این مالقات را پذیرفت .سرانجام با سی خلی خ احافظی کرده و بینهایت از ایشان تشکر کردم و دست
سی خلی را بوسی م .ایشان گظتن  :همانطوری که به شما قول داده بودم تا آخر با شماها خواهم بود،
نیران نااشی  .سرانجام نزدیک غروب جلو پادگان شیرگاه پیاده ش م ،بالفاصله خودم را به منزل سی آقا
رسان م خوشاختانه داش اکار آنجا بود .بع از احوالپرسی گظتم در جریان کار فردا هستی؟ بای از پادگان
ساری سیمان حم کنیم .خالصه  51صاح با بار سیمان وارد تثسیسات ش یم ،با جناب فتحی و آقا
یزدان احوالپرسی کردم .به جناب فتحی گظتم برای ج ول خیابان ها مصالح ماسه مورد نیاز است .تا
فص بارانی شروع نش ه ج ول سازی خیابان ها خاتمه یاب  .از تثسیسات به طرف شیرگاه حرکت کردیم تا
روز چهارشناه آنچه که مصالح خواستن جهت ج ول سازی تخلیه گردی  .اکارآقا به جناب فتحی گظتن :
امروز بع ازظهر با خانواده سی آقا به فیروزکوه خواهم رفت .جناب فتحی گظتن  :شما هستی برای ما کافی
است .به آقا فتحی گظتم هیچگونه جای نیرانی نیست من هستم .خالصه اکارآقا روز جمعه بع ازظهر
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نزدیک غروب از فیروزکوه بازگشتن  ،به اتظا هم عازم پارک همیشیی ش یم .بچهها گظتن  :حسین آقا
رفتن آم فردا خواهن آم  .بع از کمی صحات جریان را بهطور کام برای داش اکار صحات کردم.
ً
اکار آقا گظتن  :احم جان بنا به گظته خودتان اگر مشکالت خانم خامسی را حایاتا مرد مردانه قاول
ً
داری و در آین ه باعث ناراحتی و دلشکستیی مج د ایشان نخواهی ش ماارک باش  .ضمنا آیا بع از
خاتمه تحصیالت شما که میخواهی به دانشک ه افسری یا آموزشیاه افسری اعزام خواهی ش آیا همین
شاملو باقی خواهی مان یا فکر دییری خواهی کرد که باعث ناراحتی زن گی چن ین ساله ایشان خواهی
بود .الاته احم جان من میدانم شما چنین انسانی نیستی  .من خودم اکار ارجمن ی حاضرم در حضور
خانم خامسی در مورد شما قسم یاد کنم که از طرف شما برای ایشان مشکلی پیش نخواه آم ولی چون
چن سالی از شما بزرگتر هستم این چن کلمه را بهعنوان نصیحت و یادآوری خ متتان عر

کردم .در

جواب گظتم :شما به جای برادر بزر من هستی  ،گظتههای شما مسیر زن گی آین ه مرا روشن خواه
کرد ،سپاسیزار و ممنون هستم .سپن داش اکار گظت :ه ف شما خانم خامسی هستن  ،اگر هر دو
هم ییر را قاول داری و خانواده ایشان در این مورد موافق هستن مسئله ح ش ه است و هیچگونه
نیرانی ن ارد ،به امی خ ای بزر ماارک است .بع از کمی درد و دل از من خ احافظی کرده و عازم
منزل پ ر خانمشان ش ن  .فردای همان روز به طرف تثسیسات فرحآباد ساری حرکت کردیم .بع از تخلیه
بار جناب فتحی گظتن  :اکار آقا ،دفتر تثسیسات با شما کار دارن  .بالفاصله هر دو وارد دفتر ش یم ،جناب
فتحی گظتن  :از مرکز لشکر بیسیم آم ه ییان شما به لشکر قزوین منتا ش ه ،هر چه زودتر خودتان را
به گردان مهن سی لشکر معرفی نمائی  ،همین امروز با دفتر تثسیسات تسویه حساب کنی  .بینهایت
ناراحت ش م احساس کردم تنها مان م .بع از چن لحظه تسویه حساب آماده ش  .سرهنگ داریوش
سرپرست تثسیسات یک نامه ق ردانی و حق مثموریت به م ت  9ماه به همراه تسویه حساب امضاء کردن
ً
و به فرمان هی گردان مهن سی لشکر ارسال داشتن  .ضمنا به جناب فتحی گظتن  :همین یک کامیون
کافی میباش  .چون فص بارانی نزدیک است و کار پیشرفت ن ارد تااضای خودرو نکنی  .خالصه داش
اکار با تمام پرسن تثسیسات خ احافظی کرده به طرف شیرگاه حرکت کردیم .جریان انتاال اکار را با
سی آقا درمیان گذاشتیم .ساعت  6صاح جلوی منزل سی آقا وسای خواب اکارآقا را بارگیری کرده ،آماده
حرکت ش یم .سی آقا گظت :احم جان چهکار بکنیم؟ به داش اکار گظتم بع از اسارار کام در لشکر
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قزوین بالفاصله در نزدیکی پادگان یک منزل خوب و تمیز کرایه کنی  .سریع برگردی شیرگاه و خانواده را
حرکت دهی  .به سی آقا گظتم در صورت امکان خانم را برای چن م تی به همراه دختر خانم و داش اکار
بظرستی  .چون آغاز زن گی آنهاست یک بزرگتر همراه باش بهتر است .سی آقا و داش اکار قاول کردن
ً
گظتن جز این چاره ای ن اریم .سی آقا گظت :احم جان واقعا درست گظتی .در این حال دخترم نمیتوان
تنها زن گی کن  ،بایستی یک همراه داشته باش  .سرانجام از جلو منزل سی آقا به طرف ساری حرکت
کردیم .بع از یک ساعت به می ان گرگان در ساری رسی یم .دور می ان پیاده ش یم ،هم ییر را بغ
کردیم .به داش اکار گظتم :چه زود از هم ج ا ش یم .دنیا با این بزرگی ولی برای ما کوچک به نظر
ً
میرس  .اکار گظت :واقعا زیاا گظتی احم  ،من عاشق گظتههای شما هستم هرگز فراموش نخواهم کرد.
گظتم اکارجان در هر کجای دنیای باشی در قلب من جا داری ،مواظب خودتان باشی  .بهعنوان یک برادر
بزرگتر دست ایشان را بوسی م گظتم ناراحت نااش ،با فکر راحت رانن گی بکنی  ،به امی دی ار مج د.
ایشان به طرف گرگان حرکت کردن  ،من با یک دنیا ناراحتی به طرف تثسیسات فرحآباد ساری.
در تاریخ  5393/1/53اکارآقا به طور کام از من ج ا ش ن  .بع از یک ساعت وارد تثسیسات
ش م ،بار تخلیه ش  .جناب فتحی و آقای یزدان گظتن  :خیلی برای اکار آقا ناراحت ش یم از طرفی دییر
شما هم تنها ش ی  .گظتم جناب فتحی و آقای یزدان :زن گی انسانها هیچوقت یکسان ناوده ،روزگار پیچ
و خم زیاد دارد ،بای مااومت و ایستادگی کرد .خالصه جناب فتحی به من ابالغ کردن در روز یک کامیون
مصالح هرچه باش برای تثسیسات کافی خواه بود .بع از چن لحظه به طرف شیرگاه حرکت کردم بع از
جابهجایی کامیون جلوی پادگان ق م می زدم منتظر سی خلی بودم .یکدفعه همان سواری قالی ترمز
کرد ،سی خلی از سواری پیاده ش  .بع از احوالپرسی گظتم شیر هستی یا روباه؟ گظت :شیر هستم چه
شیری .من سریع لااس عو

کرده عازم باب ش یم .در راه جریان را از سی سؤال کردم ،سی گظت:

راضیه خانم دو روز کام با حاج آقا خامسی و برادرانشان صحات کرده ،پ رشان حاج خامسی از حسین
آقا سؤال کرد شما م تی با این آقا آشنایی داشتی ،نظر شما در این زمینه چیست؟ حسین آقا گظتن  :با
شناختی که در این م ت کوتاه از ایشان دارم و شنی م خانواده بزرگی هستن در آذربایجان ،از آن گذشته
پسری باسواد ،تحصی کرده و خوش اخال و خوش صحات هستن  .اگر خواهرم نسات به ایشان
عالقمن هستن به یاری پروردگار ایناار اشتااه نکرده .تا جایی که من اطالع دارم چیزی که خواهرم و سی
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خلی گظتن هرچه خواسته خواهرم باش ایشان قاول دارن  .چرا؟ بینهایت خواهرم راضیه را دوست دارد.
بنا به گظته خود آقای شاملو ،سی خلی و راضیه خانم ایشان در م ت نزدیک بع از پایان تحصیالت سه
ساله آین ه به دانشک ه افسری یا آموزشیاه افسری خواهن رفت .در هر صورت آقاجان باز هم هرچه شما
و خواهرم صالح میدانی درست است .بع از چن لحظه آقاجان خامسی گظت :دخترم ،شما با آقای
شاملو در این مورد صحات کردی؟ راضیه خانم گظتن  :بله پ ر  .آیا نسات به ایشان عالقمن هستی؟
راضیه خانم گظتن  :بله پ رم  .آقاجان خامسی با ص ای بلن گظتن  :صلوات محم ی بظرستی  ،سپن
گظتن  :به آقای شاملو اطالع ب هی تشریف بیاورن با ایشان صحات کنم و گظتن  :چه موقع به ایشان خار
می دهی ؟ سی خلی گظتن  :آقاجان بایه کارها را به من واگذار کنی  ،نیران نااشی  .حاج خامسی از سی
تشکر کردن  .هوا روشن بود وارد باب ش یم ،سی خلی گظت :احم جان حاج خامسی و راضیه خانم
منزل ما هستن برویم منزل ما ،به جز شماها کسی در منزل نیست .بع از چن لحظه وارد منزل ش یم،
ً
ضمن احوالپرسی از راضیه خانم من شخصا دست حاج آقا خامسی را بوسی م .ایشان گظتن  :پسرم
ً
بظرمائی راحت باشی شما سی و اوالد پیغمار هستی ،من اصوال قشر سادات را دوست دارم و احترام
میگذارم  ،شما که جای خود داری  .پسرم ،چن سؤال از شما خواهم پرسی تااضا دارم درست و دقیق به
من جواب ب هی  .آیا فکر کردی یک عمر میتوانی با دختر من که چن سال از شما بزرگتر هستن زن گی
ً
نمایی؟ جواب دادم حاج آقا خامسی همین سوال را راضیه خانم از من پرسی  .اوال در ص ر اسالم ما این
مسائ جا افتاده و از دی گاه سنت پیغمار ما حضرت محم (ص) ح ش ه است و جای ابهامی را ن ارد.
ً
من شخصا عالقمن بودم همسری را اختیار کنم که م یر ،با سواد ،مؤمن ،باحجاب و کاردان بوده باش .
چرا که زن گی یک نظامی با یک غیرنظامی فر دارد .ما در یکجا برای همیشه ساکن نیستیم .در ک اگر
با همسر آین ه من چن سالی اختالف سنی داشته باشم در زن گی مشک ساز نخواه بود .از اینها گذشته
ً
من همسر آین ه خود را بینهایت دوست دارم .عینا همین مطالب را خ مت راضیه خانم عر کردم ،نه
یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم .ایشان شاه و ناظر در خ مت شما هستن و میتوانی سؤال بظرمائی  .من
میدانم جناب عالی با توجه به گذشته راضیه خانم نیران هستی  .حق داری ولی به یاری پروردگار از طرف
من نیران نااشی  .در هر صورت آنچه که شما می فرمائی من در اختیار شما هستم .در این لحظه سکوت
همه جا را فرا گرفته بود ،حاج خامسی سر به آسمان بلن کردن و گظتن خ ایا شاه باشی من سعادت این
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ً
دو نظر را خواستارم ،امی وارم هر دو خوشاخت باشن  .سپن گظتن  :یک صلوات بظرستی  ،من مج دا
دست حاج خامسی را بوسی م .سی خلی از حاج خامسی تشکر کردن بالفاصله به من و راضیه خانم
تاریک گظته ،بساط شیرینی و چایی آماده ش ه بود و از مهمانان پذیرایی به عم آم  .مهمانانی که نشسته
بودن از رضایت حاج آقا خامسی خوشحال ش ن  .سی خلی گظت :در این مجلن که حاج خامسی و
بزرگان حضور دارن اعالم میکنم به یاری پروردگار اگر فرزن اول راضیه خانم در ازدواج با آقای شاملو پسر
ً
ش به خواست خ اون در این فاصله دختر دار ش م با پسر ایشان وصلت نماین  ،ب انی من گظتم .فعال که
مشغول نوشتن این مجموعه هستم دختر کوچک سی خلی به نام مژگان خانم همسر پسر بزر من
سی جاللال ین میباش  .از این عروس خوب من سه نوه زیاا دارم .سی سینا کارمن  ،سی سامان
دانشجوی سال سوم مهن سی عمران و راضیه خانم که اسم مرحوم مادربزر خود را دارن مشغول
تحصی هستن  .سی جاللال ین در آستانه  98سالیی هستن و پ رخانم ایشان که سی خلی باشن در
سن  85سالیی بسر میبرن  .بع از صرف شیرینی و چای به سی خلی گظتم اگر آقاجان اجازه ب هن
برادرم و دایی رضا و خاله و شوهرخاله برای اجرای برنامه خ مت برسن  .سی خلی با حاج خامسی
ص حات کردن  .ایشان گظتن  :هر ساعتی تشریف بیاورن ما در خ مت خواهیم بود .بالفاصله برنامه را به
راضیه خانم گظتم ایشان هم موافات کردن  .برای اولین بار به من گظتن  :عزیزم صاحب اختیاری ،من
آماده هستم مشکلی در میان نیست .در نتیجه سی خلی گظت :احم جان پن ما به سالمتی منتظر
مهمان های شما هستیم.
با آقاجان خامسی و تمام خانوادهها از جمله سی خلی خ احافظی کرده ،از باب به طرف شیرگاه
حرکت کردم .در باب به سی گظتم :امروز  5393/1/31درست در تاریخ  5393/1/31برادرم ،دایی رضا،
خاله و شوهرخاله ام خواهن آم و من از روز  5393/1/31به م ت  8روز مرخصی خواهم گرفت .در
جریان باشی کارها را انجام دهی  .سی خلی گظت :چطور من اطالع داشته باشم؟ گظتم سریع به شما
خار خواهم داد ،در این مورد نیران نااشی  .خالصه به سی خلی گظتم اگر اجازه می دهی برنامه عا و
مراسم در منزل شما برگزار گردد .سی گظت :در منزل من آغاز ش ه ،همانجا هم به پایان خواه رسی  ،از
ایشان تشکر کردم .گظت :احم جان مایه افتخار من خواه بود ،در خ مت هستم .سی خن ی و گظت:
قرارداد ما فراموش نشود .به امی حق انجام خواه ش  .سرانجام بع از چن ساعت وارد پادگان شیرگاه
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ش م ،بع از بارگیری خودرو ساعت  8صاح فردای همان روز جلو تثسیسات بار را تخلیه کردم .آقای یزدان
آم جلو گظت :سی جان خسته نااشی ،گظتم ممنون هستم .اظهار داشت روزانه یک بار شن و ماسه
مصرف ن اریم ،چون فص بارانی نزدیک است کار ما رو به اتمام است .در برگشت در ساری در اولین
فرصت برای دایی رضا و شوهرخالهام حاج آقا جوانشیر تلیراف زدم بای روز  5393/1/31خودتان را به
ً
شهر شاهی (قائمشهر فعلی) برسانی  .الاته قاال دایی رضا و خانواده را در جریان قرار داده بودم .فردای
همان روز خود را به منزل سی آقا پ رخانم داش اکار رسان ه ،بع از احوالپرسی گظتم جای داش اکار
خالی .بع از کمی صحات به آقا سی گظتم سرانجام حرف شما درست از آب درآم ولی انتاالی داش اکار
ً
اوضاع ما را تاریاا خراب کرد .در هر صورت جای ایشان و خانمشان خالیست .امی وارم هر کجا هستن
موفق باشن در نتیجه فراموش کردم شما را در جریان بیذارم .همانطوری که عر

کردم با یکی از

خواهران حسین آقا به یاری خ ا درص د ازدواج هستم .روز جمعه  5393/1/31دایی و خاله ام ساعت 9
بع ازظهر وارد شاهی خواهن ش  .به سی آقا ابراهیمیگظتم چون اکارآقا نیستن میخواهم شما به جای
ایشان در معیت خانواده من باشی  .سی آقا گظتن  :بهترین کار این است ،وقتی که مهمانان وارد شاهی
ش ن من و شما قا از رسی ن آنها به استااال میرویم و با هم به منزل بر می گردیم .بع از برنامهریزی
با خانواده به طرف باب حرکت میکنیم .از سی آقا بینهایت تشکر کردم.
روز جمعه مورخه  5393/1/31ساعت  9بع ازظهر مهمانان وارد شاهی ش ن  .دایی رضا از دور
برای من دست تکان داد ،بع از چن ی پیاده ش ن  .آقاسی را به دایی رضا ،خاله و همسرشان حاج آقا
جوانشیر معرفی کردم .از طرفی پ رم به علت پا درد ش ی قادر به حرکت ناوده ،در نتیجه نتوانستن در
برنامه ازدواج من شرکت داشته باشن  .در هر صورت تمام قشر جوان آرزو دارن موقع ازدواج کنار پ ر و
مادر خود باشن متثسظانه من از این نعمت خ ایی محروم بودم .به قول مرد بزرگوار و وزیر کاردان میرزاتای
خان امیرکایر فراهانی که می فرمای  :روزگار است گر خ ا عزت ده خار دارد چرخ بازییر از این بازیچهها
بسیار دارد.
ساعت  1بع ازظهر همان روز به اتظا خانواده وارد منزل ش یم .همسر سی آقا خوشحال ش ن و
خوش آم گظتن  ،بالفاصله با دایی رضا بازار رفته ما اری خری کردیم .سی آقا به دایی رضا گظت :آقا رضا
چرا زحمت کشی ی  ،منزل به خودتان تعلق دارد .دایی رضا گظتن  :حال ما یک خانواده هستیم ،فرقی
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ن ارد .دایی اظهار داشت سی آقا خواهرزاده من ب ون مادر ،بزر ش ن  .تا این ساعت خیلی زحمت کشی ه
و من هم تا توانستم مواظب او بودم بایه با خ است .سی گظت :آقا رضا ،آقای شاملو دوست داش اکار
ارجمن ی داماد من هستن  ،هر دوی آنها از گ پاکترن  ،امی وارم در زن گی موفق باشن  .خالصه تعریف و
تمجی دایی رضا و سی آقا ابراهیمی خاتمه یافت.
به دایی رضا گظتم از فردا به م ت  8روز مرخصی گرفتم .از طرفی دییر تمام جریان آشنایی من با
خانواده خامسی در حضور سی آقا برای دایی رضا تعریف کردم .دایی رضا گظت :شما میخواهی با راضیه
خانم خامسی زن گی کنی  ،کار یک روز و دو روز ،یک ماه و دو ماه ،یک سال و دو سال نیست ،یک عمر
ً
زن گی در پیش داری  .شماها اگر واقعا هم ییر را دوست داری و قاول کرده ای مسثله ح است ،پن
ماارک باش .
بع از یکی دو ساعت خود را به جناب فتحی رسان م و ایشان را در جریان کار خود قرار دادم و
ً
ایشان را دعوت کرده که تشریف بیاورن  .جناب فتحی گظتن  :چون کار تثسیسات ساک ش ه و تاریاا کار
امسال رو به پایان خود نزدیک است من و سرهنگ داریوش و یزدان جهت تسویه حساب عازم تهران
هستیم وگرنه افتخار میکردیم در خ مت شما باشیم .احم جان همین ق ر میگویم خانواده خامسی ها
در باب سرشناس و ریشه دار هستن  .همسر من بچه ساری هستن  ،خواهر ایشان سالهاست در باب
سکونت دارد و بیشتر خانوادههای بزر باب را میشناس  .از حاال به شما و همسر محترم شما تاریک
میگویم ،امی وارم در سایه لطف توجهات خ اون ی خوشاخت باشی  .از جناب فتحی تشکر کردم و
ً
تااضای  8روز مرخصی نموده ،ایشان گظتن  :فعال نیازی به مصالح ساختمانی نیست .شما میتوانی ب ون
تااضای مرخصی در اختیار خودتان باشی  ،فا خودرو را در پادگان شیرگاه در جای امنی قرار ب هی .
به دایی رضا گظتم :اگر شما و حاج آقا جوانشیر اجازه می دهی من و خاله برای خری وسای عازم
باب باشیم .دایی رضا گظت 5111 :تومان به خاله جان پول دادم بابت انیشتر ،طال و  ...گظتم دایی جان
خودم پن ان از دارم ،دایی گظت :شما را میشناسم ولی در اینجا وظیظه بن ه است بعضی کارها را انجام
دهم .از دایی تشکر کردم.
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ً
من و خاله ساعت  9بع ازظهر وارد باب  ،مستایما جلو مغازه سی خلی پیاده ش یم و خاله را به سی
خلی معرفی کردم .گظتم :خاله جان اگر خ اون بخواه ایشان باجنا بن ه هستن  .سی بالفاصله
گظت :قرارداد ما را به خاله جان بیو .گظتم چشم به موقع خواهم گظت.
به سی خلی گظتم :طوبی خانم همسرتان را همراه خاله و راضیه خانم برای خری بظرستی  .سی
ً
گظت :به راضیه خانم اطالع دادیم ،گظتن از قول من به آقای شاملو بظرمائی اوال احتیاجی به این
ً
برنامهها نیست ،حاال خودشان و خالهجان هرچه صالح میدانن درست است .ثانیا خواهرم طوبی خانم از
طرف من در خ مت شما خواه بود.
من و خاله و طوبی خانم عازم بازار و مشغول خری ش یم .طوبی خانم گظت :خواهرم راضیه خانم
گظتن من حاضر به زحمت آقای شاملو و خاله جان نیستم ،زیاد خری نکنن و آنچه که مورد نظر ما بود
خری اری ش  .در ک همان مالغ  5111تومان خرج گردی .
بع از خری وارد منزل ش یم ،برادران و خواهران راضیه خانم به خاله جان معرفی ش ن  .خاله جان
و راضیه خانم آنچنان هم ییر را بغ گرفتن بهطوری که در جمع همه متثثر ش ن  .سی خلی برنامه چای
و شیرینی را برقرار داشت و به همه تعارف کرد .بع از چن لحظه راضیه خانم به من اشاره کرد ،گظتن :
عزیزم من وجود و سالمتی شما را میخواهم .طال و جواهرات همان قلب پاک و زیاای شماست که من
به ان ازه یک دنیا دوست دارم .گظتم شما بیش از اینها برای من ارزش داری  ،در هر صورت ه یهای بود
ناقاب برای شما بزرگوار ،امی وارم مرا باخشی  .به راضیه خانم گظتم :همانطوری که اطالع داری مراسم
عا همین جا برگزار خواه ش  .سی خلی گظت :آقای شاملو ،مهمانان شما در ک چن نظر هستن ؟
گظتم با خانواده سی آقا ابراهیمی در ک  6نظر هستیم .راضیه خانم گظت :آقای شاملو ،خاله جان امشب
نزد من هستن  ،شما بروی صاح زود مهمانان را بیاوری  .به خاله گظتم کاری ن اری؟ دی م خاله جان با
راضیه خانم چنان مشغول صحات هستن مث اینکه  11سال با هم دوست هستن  .از همه خ احافظی
کردم و عازم شیرگاه ش م .ساعت  1غروب رسی م ،دایی رضا با حاج آقا جوانشیر سؤال کردن و من جریان
را بهطور کام تعریف کردم .گظتم راضیه خانم خاله جان را نزد خودش نیه داشت .فردا نهار دعوت
هستیم و بع ازظهر هم مراسم عا برگزار خواه ش .
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روز  5393/1/31ساعت  51صاح دسته جمعی وارد باب ش یم ،اول محله پیرعلم که هنوزم به
همان نام معروف است سی خلی منتظر ما بود وارد ش یم .حاج آقا خامسی و همسرشان و تمام برادران و
ً
خواهران و تع ادی از دامادها که نزدیک بودن حضور داشتن  ،مخصوصا حسین آقا که سی آقا ابراهیمی
و همسرشان را میشناخت .من دایی رضا و حاج آقا جوانشیر را به حضور حاج خامسی و راضیه خانم
معرفی کردم .بع از استااال و احوالپرسی در ایوان منزل سی خلی که بینهایت زیاا برای مراسم آماده
ش ه بود نشستن  .بع از کمی استراحت به حاج آقا جوانشیر اشاره کردم آماده هستی ؟ ایشان گظتن بله .
به سی خلی هم اشاره کردم در حالی که خیلی خوشحال بودن با ص ای بلن گظتن بر محم مصطظی
صلوات .بع از چن لحظه راضیه خانم کنار پ رشان حاج خامسی نشستن  .من هم کنار دایی رضا و حاج
آقا جوانشیر کنار حاج خامسی قرار گرفتم .حاج آقا جوانشیر به حاج خامسی گظتن  :قربان ،شما از جریان
ً
راضیه خانم عزیز و آقای شاملو کامال اطالع داری ؟ چیونه موافات فرمودی ؟ حاج آقا در جواب گظتن :
با هردو خانم و آقا صحات ش  .خوشاختانه هردو روشن ،باسواد و دارای افکار عالی هستن  .حاج آقا
جوانشیر به راضیه خانم گظتن  :آیا شما به این وصلت راضی هستی یا خیر؟ راضیه خانم گظت :در مورد
سن و سال و داشتن بچهها با آقای شاملو صحات کردم خوشاختانه در اولین برخورد و صحات حالت
بزرگواری و نجیب زادگی را در سیمای او دی م .با این سن و سال کم از روح بزر و دی وسیع برخوردار
میباش و ایشان را از هر نظر قاول داشته ،با تمام وجود برای من قاب احترام هستن  .چرا؟ تا ان ازهای از
گذشته ایشان اطالع یافتم و درص د جاران ناراحتی گذشته او خواهم بود .حاج آقا جوانشیر گظتن  :راضیه
خانم ،اگر چ نین محات و وفاداری در میان باش هیچ مسئله ماهم دییری وجود نخواه داشت ،موفق
باشی  .بع از چن دقیاه نوبت به دایی رضا رسی  .با ص ای بلن گظتن  :با اجازه بزرگان مجلن جناب
آقای حاج خامسی و داماد من و حاج آقا جوانشیر و خواهرم و سایر برادران و خواهران و دامادهای عزیز
من بیانات زیاای راضیه خانم خامسی را که عزیز ما هستن شنی م و فهمی م ایشان بینهایت به
خواهرزاده من آقای شاملو عالقمن هستن  .این یک نعمت خ ادادی بوده ،بایستی همیشه خ اون متعال
را در نظر داشته و سپاسیذار بود .منظور از آم ن ما این بود که از نزدیک با خانواده حاج خامسی آشنا
شویم .برای من افتخار بزرگی است که خواهرزاده من در والیت غریب چنین همسری را انتخاب کرده،
امی وارم تحت توجهات پروردگار عالم خوشاخت و سعادتمن باشن  ،آمین.
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حاج خامسی با ص ای بلن گظت :آقا رضا و مهمانان گرامی ،تمام خانوادههای خامسی آقای شاملو
را جزء اعضای خانواده خودشان میدانن و بینهایت ایشان را دوست دارن و برای شخص بن ه قاب
احترام هستن  .یکااره خاله جان بلن ش و با زبان فارسی آذری گظتن حاج آقا خامسی من راضیه خانم را
از خواهرزاده خود بیشتر دوست دارم ،ماارک باش انشاالله .دوباره دایی رضا گظت :حاج آقا خامسی،
همانطوری که خواهرم گظتن ب انی ما راضیه خانم را خیلی دوست داریم و هرگز از او فاصله نخواهیم
گرفت .در این موقع مجلن غر در شادی قرار گرفت .سی خلی گظتن  :برای شادی بیشتر یک صلوات
بظرستی  .یکدفعه حسین آقا گظت :توجه داشته باشی سی آقا ابراهیمی به اتظا همسرشان در میان ما
هستن  .حاج آقا خامسی گظتن  :پسرم من متوجه ایشان ش م .عر

سالم ش ولی متثسظانه سی آقا

متوجه نش ن  .سی آقا از حاج خامسی تشکر کردن  .حسین آقا گظت :پن حال از سی آقا ابراهیمی تااضا
داریم به پاس احترام مجلن و شادی یک آهنگ شاد محلی را اجرا نمای  .همه حاضرین در مجلن ابراز
احساسات کردن  .سی آقا ابراهیمیگظت :از طرف خود و دامادم اکارآقا ارجمن ی به هر دو خانواده
تاریک عر

میکنم و امی وارم خوشاخت باشن  .بع از چن لحظه سی آقا یک آواز محلی زیاا اجرا

ً
کردن  ،واقعا جالب و شنی نی بود .بع از این برنامه سی خلی اعالم کرد تع ادی از خانوادههای خودی با
بچهها به منزل حاج خامسی که نزدیک بود برون و تع ادی از مهمانان از جمله ما در حیاط بزر سی
خلی جا داده ش ن .
بع از م تی ،صرف ناهار خاتمه یافت ،سی خلی اعالم کرد برادران و خواهران و بچههای آنها بع
از کمی استراحت آماده باشی برای مراسم عا .
ساعت  9:31بع ازظهر روز دوشناه مورخه  5393/1/31همه آماده ش یم .تمام بستیان و بزرگان
خانواده حاج خامسی از اطراف باب آم ه و در ایوان بزر منزل سی خلی نشستن و منتظر آم ن حاج
آقا حسینی محضردار بودن که با دفتر مخصوص و منشی خود جهت اجرای برنامه وارد ش ن  .سی خلی
طاق معمول گظت :صلوات بلن بظرستی  .بع از چن لحظه آقای محضردار م ارک من و راضیه خانم را
تحوی گرفتن  .گلپر و گالب فضا را پر کرده بود .سرانجام من و همسر آین ه ام کنار هم نشستیم ،از نظر
وضع ظاهر بهترین و شایسته ترین دوران خود بودیم .تمام خانواده خامسی دقیاهای از ما غاف ناودن  .در
آن لحظه خیلی شاد بودم و درون قلام غوغای دییر بود .سرانجام به یاری پروردگار درست به خاطر دارم
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در ساعت  1:51بع ازظهر روز دوشناه مورخه  5393/1/31در حضور  31نظر از بزرگان خان ان خامسی
عا رسمی ازدواج راضیه خانم با من خوان ه ش و برابر سنت پیغمار ما محم رسول خ ا ما را زن و شوهر
اعالم کردن  .بع از چن لحظه دییر خاله جان آم جلو گظت :اگر اجازه بظرمائی  ،چون خواهرزاده من
مادر ن ارد میخواهم از طرف مادرش که خواهر من بوده راضیه خانم عزیز و فرزن م همایون را دست در
دست هم بیذارم .در این موقع من خودم را کنترل کردم ولی راضیه خانم نتوانستن  .بالفاصله سی خلی
متوجه ش  ،صلوات بلن فرستاد .صحنه تا ان ازهای به حالت اول برگشت ،در ک یک صحنه عرفانی و
عاطظی بهوجود آم  .در چنین صحنه ای بود ازدواج من به ثمر رسی  .امی وارم کلیه جوانان به خواست دل
خودشان رسی ه ،در زن گی خوشاخت و سعادتمن باشن .

تولد فرزند اول و دوم
بع از دو روز توقف در باب بعضی از نااط اطراف را به دایی رضا و خاله و حاج آقا جوانشیر نشان
ً
داده ،خیلی پسن کردن  .مخصوصا گردش کنار دریا موقع غروب را بسیار دوست داشتن  .در مورخه
 5393/1/31مهمانان ما از حاج خامسی و تمام دامادها ،برادران و خواهران از جمله سی خلی
خ احافظی کرده و آماده حرکت ش ن  .به همسرم گظتم اگر تمای داری تا راهآهن شاهی (قائمشهر فعلی)
ً
همراه خاله جان باشی  .گظتن  :خواستم مطرح کنم فکر کردم ماادا شما ناراحت شوی  .گظتم شخصا
خوشحال هستم همراه خاله جان باشی  .نزدیک غروب بود خانوادگی به طرف منزل سی آقا ابراهیمی
حرکت کردیم .دایی گظت :آقای ابراهیمی ،اگر صالح میدانی برویم بلی یکسره شمال – تاریز را بییریم
فکرم راحت باش  .سی آقا به دایی رضا گظت :چن روزی در خ مت شما باشیم .دایی به علت گرفتاری از
سی آقا معذرت خواهی کرد و همان روز بلی فردای  9بع ازظهر شمال – تاریز را دریافت کردن  .شب به
اتظا دایی و خانوادگی و سی آقا به طرف پارک همیشیی رفتیم .بع از چن لحظه سی آقا گظت :راضیه
خانم اینجا بود که آغاز زن گی شما و سی احم قلم خورد و دوست بسیار عزیز سی احم آقای اکار
ارجمن ی داماد من ش ن  .بع از م تی کوتاه به سی احم گظتم :هرچه زودتر ازدواج کنی هم خودتان
جوان خواهی مان و هم خانواده جوان خواهی داشت .باألخره گظته من خوشاختانه جامعه عم به خود
پوشان  ،در نتیجه این ازدواج شما به ثمر رسی .
راضیه خانم سظارش نمیکنم ،تا میتوانی مواظب سی احم باشی  .این را هم عر

میکنم سی

احم و داماد من اکار ارجمن ی از پاکترین جوانان دوران خودشان هستن  .همسرم گظتن  :سی آقا ،من دو
دنیا دارم یک دنیای من سی احم هستن دنیای دییر آخرت من میباش  .حاج آقا جوانشیر و دایی رضا
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گظتن  :راضیه خانم چه جواب زیاایی به سی آقا دادن  .هر دو خوشاخت باشن انشاالله .در طول این م ت
خاله از همسرم راضیه دقیاهای ج ا ناود و چن ین بار از همسرم دعوت بهعم آوردن که به تاریز برون .
در مورخه  5393/8/5روز جمعه ساعت  9بع ازظهر قطار مسافربری گرگان – تهران سررسی  ،بع
از چن دقیاه مسافران ما سوار ش ن  .با آنها خ احافظی کرده ،من با کمال افتخار دست همه را
بوسی م گظتم :امی وارم پروردگار بزر انسانهای خوب و مهربان را از تمام بالیای آسمانی و زمینی
حظا بظرمای  .حاج آقا جوانشیر گظتن  :شما فرزن من هستی  ،هرچه در توان داشته باشم برای شماها
کوتاهی نخواهم کرد .قطار آرام آرام سرعت گرفت ،بع از چن لحظه به طور کلی از ما دور ش ن  .ما هم
خود را به ایستیاه سواری شاهی – باب رسان ه بع از م تی وارد باب ش یم .از آقاجان خامسی سوال
کردیم ،گظتن بچهها همیی منزل سی خلی اجتماع کردن و منتظر شماها هستن  .وقتی وارد ش یم
تمام برادران ،خواهران ،بچهها و دامادها در منزل سی خلی بودن  .در این فاصله همسرم گظت :خاله
جان یک حرفی به من گظت ،نمیدانم چطور بیان کنم .خاله جان گظتن  :همایون ص ای خوبی هم
دارد در جریان باشی  .به گوش بچهها رسی  ،سی خلی فهمی  ،گظت داد و بی اد نکنی این با من.
گظت :شاملو جان بیا جلو نمیتوان ی فرار کنی .گظتم :نه در خ مت شما هستم و خواهم بود ،چشم  .به
سی خلی گظتم :سر و ص ا کمتر ،در هر صورت به خاطر شادی بچهها ما یک آواز آذربایجانی قظاازی
و یک ترانه از استاد بنان که رحمت خ ا بر او باد اجرا کردیم .خالصه شب جالای بود ،همه خوشحال
بودن  .بع از پایان برنامه به سی خلی گظتم بچهها رفتن باهم راجع به منزل گرگان و انتاال راضیه
ً
خانم به بیمارستان گرگان صحات کنیم .شب با فکر راحت در یک گوشه حیاط نشستیم ،واقعا سی
خلی از جان و دل مایه گذاشت .گظتم :سی خلی خسته ش ی ،من و راضیه خانم چیزی ن اریم که
جاران زحمات شما بزرگوار و همسرتان طوبی خانم بوده باش  .فا از خ اون متعال خواستارم همیشه
سالم و پابرجا باشی  .بع از چن لحظه به همسرم گظتم :مثموریت من تا اواس آبان ماه بیشتر ادامه
ن ارد .فص باران شروع ش ه ،کار تثسیسات به طور کلی تعطی  ،موکول میشود برای سال آین ه،
بایستی هرچه زودتر در گرگان ساکن باشیم و شما به بیمارستان گرگان انتاال پی ا کنی  .همسرم
گظتن  :اول با داداش اس الله صحات کنم ،آقای محسنی برای انتاال من به بیمارستان گرگان اق ام
نمای  .راجع به مسکن ،اگر همان ساختمان نزدیک منزل آقای محسنی خالی بود اجاره میکنیم .اگر
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ناود در اطراف بیمارستان و پادگان دو اتا و آشپزخانه پی ا میکنیم .هیچ مشکلی در پیش ن اریم،
عزیزم در این مورد نیران نااشی  .به همسرم گظتم :موقع رفتن تمام وسای زن گی را با کامیون
کمپرسی خودم بارگیری کرده ،خوشاختانه کرایه ماشین هم نخ واهیم داد .در این لحظه راضیه و سی
خلی خن ه کنان گظتن  :با کمپرسی؟ گظتم بله .خانم جان میر اشکال دارد؟ راضیه گظت :خیر قربان.
من آنها را نیاه میکردم ،آنها بیشتر خن ه میکردن  .سی خلی گظت :همراه شما به گرگان خواهم
آم تا در جابهجا یی کمکی کرده باشم  .گظتم به امی خ ا
در تاریخ  5393/8/3ما اری مصالح ساختمانی بارگیری کرده ،به طرف تثسیسات فرحآباد ساری
حرکت کردم .بع از تخلیه بار خ مت جناب فتحی و یزدان رسی م .بع از دی ار مج د گظتن  :هر روز یک
کامیون بیشتر مصالح مورد نیاز نیست .من ما اری شیرینی و میوه برای جناب فتحی و یزدان آورده گظتم
شرمن ه هستم .بین بچهها و خودتان می بظرمائی  ،قاب دار نیست .جناب فتحی و یزدان ضمن تشکر
گظتن  :کار ساختمانی تثسیسات به پایان خود نزدیک ش ه است .م ت  51روز مرتب مشغول کار بودیم،
در پایان کار تثسیسات به علت بارانی بودن منطاه پیشرفت چشمییری را ن اشت .جناب فتحی گظتن  :از
طرف من به سرکار خانم خامسی سالم رسان ه و تاریک عر

می نمائی  ،امی وارم خوشاخت باشی .

شب آم م منزل با همسرم صحات کردم گظتم :تا چن روز دییر کار تثسیسات به پایان خواه رسی .
جریان منزل گرگان را از آقای محسنی جویا باشی  .گظتن خوشاختانه آقای محسنی از بیمارستان گرگان
ً
با داداش اس الله تماس گرفته ،همان منزل را قولنامه کرده و آماده میباش  .ضمنا نامه انتاالی من به
بیمارستان گرگان نیز در دست اق ام میباش  .در بیمارستان گرگان هم محلی برای من تعیین ش ه ،در
باب منتظر نامه گرگان هستیم .خیلی خوشحال ش م ،گظتم :پن شما آرام آرام وسای زن گی را
جمعآوری کنی تا ان ازهای آماده باشی .
در تاریخ  5393/3/53برای آخرین بار با یک کامیون مصالح به طرف تثسیسات حرکت کردم .بع از
تخلیه بار با جناب فتحی احوالپرسی کرده ،گظتن  :از اداره مهن سی ارتش نامه آم ه بهعلت فص بارانی
ً
فعال کار تثسیسات تعطی خواه ش و در این مورد جناب سرهنگ داریوش با شما کار دارن  .هر دو وارد
ً
دفتر سرهنگ داریوش ش یم ،ضمن صحات گظتن  :در طول  1ماه مثموریت واقعا شما زحمت کشی ی
من سپاسیزارم .دستور دادم  51روز مرخصی و نامه تشویای شما در دستور لشکر گرگان و م ت  1ماه
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حق مثموریت شما را نوشتم .آن هم در دستور لشکر درج خواه ش  ،در این مورد با معاون لشکر تماس
گرفته و سظارش خواهم کرد .از جناب سرهنگ داریوش بینهایت تشکر کرده ضمن خ احافظی از دفتر
بیرون آم م .با تمام کارمن ان و کارگران تثسیسات از جمله جناب یزدان خ احافظی کرده و کلیه نامههای
پایان مثموریت را از دفتر تثسیسات دریافت و با جناب فتحی به طرف ساری حرکت کردیم .جلو درب
ً
ورودی پادگان ساری جناب فتحی پیاده ش ن  .بینهایت از ایشان تشکر کردم ،واقعا در طول مثموریت
مانن یک برادر بزرگتر با من رفتار داشتن  ،سپن دست ایشان را بوسی م و به طرف باب حرکت کردم.
تمام وسای جمع ش ه ،آماده بارگیری بود .صاح زود کامیون توس حسین آقا و سی خلی وسای بارگیری
ش و ساعت  3صاح به اتظا سی خلی بع از خ احافظی از حاج آقا خامسی و مادر خانم بزرگوار و تمام
خواهران و برادران و بچهها سرانجام من و سی خلی و همسرم و بچهها به طرف گرگان حرکت کردیم .به
یکااره همسرم گظت :خ احافا باب  ،امکان دارد به این زودی تو را ناینم.
در ساعت  55صاح وارد گرگان ش یم .همسرم آدرس منزل را داشت که در پشت بیمارستان گرگان
در یک کوچه بسیار بزر نزدیک به پادگان قرار داشت .جلو منزل توقف کردیم ،بالفاصله بارها را پیاده
کرده ،کامیون را در یک گوشه پارک کردم .با خیال راحت وسای منزل را من و سی خلی جابهجا کردیم.
ً
حیاط کوچکی بود ،دارای دو اتا و آشپزخانه ،در آن زمان تاریاا خوب و قاب زن گی بود .در تاریخ
 5393/3/58مرخصی من خاتمه یافت ،فردای آن روز بر پایان مثموریت و نامه حق مثموریت به دفتر
ییان تحوی داده و جریان ازدواج خود را خ مت جناب سروان ایلخانی عر

کردم .تمام بچهها در دفتر

ییان جمع ش ن و تاریک گظتن  .گظتم شیرینی و دعوت شما روی چشمم ،اطاعت .سرانجام من به اتظا
جناب سروان ایلخانی با کلیه م ارک حضور معاون لشکر رسی یم .بع از امضاء و دستور الزم در این مورد
گظتن  :جناب سروان ایلخانی ،از قرار معلوم سرهنگ داریوش عزیز به علت فعالیت درجهدار شاملو از
ایشان خیلی راضی بودن در نتیجه حق مثموریت ایشان را سریع پیییری کنی  ،سریع منتظر نتیجه هستم
تا به سرهنگ داریوش بیویم اوامر اجرا ش قربان .جناب ایلخانی گظتن  :تا آخر وقت حاو و مزایا در
دستور لشکر درج خواه ش  ،نیران نااشی قربان .همان روز کامیون را سروین کام کرده در پارک
موتوری قرار گرفت .سی خلی یک شب در گرگان بودن  ،فردای آن روز بع ازظهر به طرف باب حرکت
کردن  .چن روز بع آقای محسنی با خانواده تشریف آوردن به ما گظتن نامه انتاالی خانم خامسی از

 011شاملو

ً
بیمارستان باب به بیمارستان گرگان دریافت و به دفتر بیمارستان گرگان تحوی ش  .ضمنا در این مورد با
رئین بیمارستان گرگان صحات کردم .در تاریخ  5393/3/31خود را به دفتر بیمارستان معرفی و از
ً
همان ساعت شروع به کار نمای  .من و همسرم شخصا از جناب محسنی تشکر و ق ردانی نمودیم.
یک ماه از ورود ما به گرگان نیذشته بود ،آقای محم عاب ینزاده همسر سابق خانم من پی ا ش ن ،
از ما شکایت کرده و تااضای کظالت بچهها را داشتن  .بع از خیلی فعالیت چون بچهها در سن  1ساله و 1
ساله بودن قانون مجاز دانسته بچهها به پ رشان تعلق داشته باشن  .محم عاب ینزاده گظت :من ازدواج
ً
کردم ،همسرم بچهدار نمیشود ،نتیجتا بچهها را دوست دارد و از آنها به نحو احسن نیه اری خواه
کرد .همسرم به خانم عاب ینزاده سظارش کردن مواظب بچهها باشی  .ایشان گظتن  :شما از طرف بچهها
نیران نااشی  ،هر وقت خواستی من با بچهها در خ مت شما خواهیم بود .همسرم گظت :شاملو جان،
من به خاطر موقعیت شغلی شما کوتاه آم م وگرنه این کسی ناود حریف من بوده باش  ،گظتم نکن شما با
ایشان درگیر شوی  .به هر عنوان نمیتوانستم ناراحتی شما را تحم کنم .در جواب گظتم :عزیزم من هیچ
ً
انتظار بی موردی را از شما ن ارم .بهطوری که قاال در رابطه با بچهها با هم صحات کردیم گظتم هرچه
خودتان صالح میدانی من موافام.
در تاریخ  5393/3/31بچهها بهطور کلی از زن گی ما ج ا ش ن  .از آن تاریخ به بع تا میتوانستم
کنار همسرم بودم .نمیگذاشتم یک دقیاه ناراحتی فکری داشته باش  .چرا که ج ا ش ن فرزن از آغوش
مادر درد بزرگی بود ،بهطور یکه خودم در آتش آن سوخته بودم .حتی به فکرم رسی در تمام کارهای منزل
ایشان را کمک کرده ،خوشاختانه کار انجام داده من را قاول داشتن  .همسرم میگظت :تو این کارها را از
کجا یاد گرفتی؟ گظتم بع ها با گذشت زمان خواهی فهمی  .خالصه همسرم مرتب در بیمارستان گرگان
مشغول بودن  .بع از  3ماه آقای محسنی که همکار همسرم بودن به علت گظتاری خانوادگی از بیمارستان
گرگان به بیمارستان باب منتا ش ن  .همسرم در بخش جراحی بیمارستان کار میکرد .بسیار در کار
خودشان ماهر و باتجربه بودن  .بع از م تی کار در بیمارستان گرگان یک روز رئین بیمارستان از اتا
عم بازدی کرده ،از چن قسمت اتا عم ایراد گرفته میشود .یکی از ایرادهای گرفته ش ه مربوط به
یک دستیاه فنی اتا عم بود .همسرم جواب میده از روزی که من آم م این دستیاه درست کار
نمیکرد ،چن ین بار به رئین بخش گظتم ولی متثسظانه اق امی نش ه است .رئین بیمارستان ناراحت
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ش ه ،میگوی  :هر دو پرسن اتا عم را در اختیار کارگزینی قرار ب هی  .از قرار معلوم همسرم قسم
یاد میکن که من کوچکترین خالفی در این زمینه انجام ن ادم و ماصر نیستم .همسرم از
بیمارستان آم ن بی نهایت ناراحت بود ،جریان را بهطور کام تعریف کرد .گظت :عزیزم در
بیمارستان گرگان با آم ن این رئین ج ی دییر نمیتوان م به کار خود ادامه دهم .امکان دارد مرتب
به خاطر یک کار جزئی با پرسن درگیری ایجاد کن  ،در نتیجه من تحم ن ارم اگر اجازه ب هی
ً
استعظا ب هم .گظتم :در مرحله اول من موافام اما کمی در این مورد فکر کنی بهتر است ،بع ا هرچه
شما صالح ب انی من قاول دارم .در ک من راحتی شما را میخواهم نه درگیری و ناراحتی فکری
شما .در نتیجه همسرم گظت :شاملو در چنین محیطی کار کردن برای من مشک است ،گظتن بهتر
این است استعظا ب هم .در جواب گظتم :من وجود و سالمتی شما را میخواهم نه حاو 531
ً
تومانی .من همیشه با حق مثموریت در ماه  911تومان دریافتی دارم ،ثانیا مسئول تثمین زن گی شما
هستم و شما مادر بچه ها ی من هستی احتیاج به کار کردن نیست .درست به خاطر دارم در تاریخ
 5393/55/1به اتظا همسرم نامه استعظا را به دفتر بیمارستان تحوی  ،در همان روز تسویه حساب
ش ه ،وسای شخصی و کلیه حاو و مطالاات خود را از م یریت بیمارستان دریافت داشت .م تی
که در گرگان بودیم زن گی ما دچار دو سانحه گردی  .یکی ج ا ش ن بچهها از مادرشان ،دومی جریان
بیمارستان .ولی خوشاختانه با بودن چن خانواده محترم بابلی در گرگان همیشه در کنار همسرم
بودن  .با رفت و آم خانوادگی از این نظر ناراحتی فکری ن اشتیم و همیشه به همسرم میگظتم
بایستی در مااب اتظاقات محکم باشی .
بع از یک سال زن گی در گرگان در تاریخ  5399/6/31در ساعت  55:31روز پنجشناه به
یاری پروردگار اولین فرزن ما به دنیا آم  .با نظریه پ رم و همسرم اسم او را سی جاللال ین گذاشتیم.
همسرم بینهایت خوشحال ش ن  ،گویی دنیای دییری را به او بخشی ن  .به لطف خ ا فرزن ما از هر
نظر کام  ،سالم و زیاا بودن  .بالفاصله به سی خلی باجنا بزرگوارم نوشتم سی جان مژده ب هی
داماد شما ب نیا آم ه است .بع از چن روز تع ادی از برادران و خواهران از جمله سی خلی و
همسرشان طوبی خانم آم ن  ،منزل ما صظای دییری داشت .همه به خاطر تول اولین فرزن ما شاد
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بودن  .از این تاریخ به بع افکار و ناراحتی فکری همسرم به کلی برطرف گردی  .میتوانم بیویم زن گی
ایشان در یک مسیر مشخص قرار گرفت .به طوری که ما ایرانیان و بزرگان میگوین :
خ ا گر زحکمت بان د دری

ز رحمت گشای در دییری

به این ترتیب همسرم به کلی از فکر استعظای کار و دوری بچهها سرگرم زن گی خودشان ش ن .
همیشه میگظت :من یک خانم خانهدار هستم ،همین ق ر بتوانم بچههایم را به ثمر برسانم به درگاه
خ اون متعال سپاسیزار خواهم بود.
دو ماه از تول فرزن م نیذشته بود برای اولین بار در لشکر گرگان سومین دوره نیرو مخصوص آغاز
گردی  .چون سروان پازوکی و سروان موسوی که یادشان گرامی باد در لشکر پیرانشهر مربی و استاد بودن
چن نظر از بچههای ق یمی را میشناختن به نام خواستن  ،یکی از آنها خودم بودم .خالصه دوره آغاز ش
به م ت  8هظته 3 ،هظته آموزش پایه و اساس و نحو استظاده آن در جنگ های چریکی و غاف گیری و 1
هظته دییر در خارج از پادگان از نوع آموزش های عملی و صحرایی که از شرح کلی آن معذورم .قا از
اینکه از گرگان خارج شوم به همسرم گظتم اگر مای هستی شما را بارم باب  .ایشان گظتن  :چن نظر از
بچهها و خانوادهها ی بابلی هستن  ،باهم رفت و آم داریم .از جمله خانم حسینی گظتن  :آقای شاملو ما
هستیم نیران نااشی  ،هیچ مشکلی پیش نخواه آم  ،از نظر خانواده خیالم راحت ش  .بع از  39ساعت
به طرف مثموریت صحرایی حرکت کردیم .بع از پایان دوره عملیات دشت و صحرا در حضور فرمان هی
لشکر  1گرگان و استان ار ،فرمان ار گرگان و سایر شخصیت های لشکری و کشوری نمایش عملیات
جودو و جنیهای تن به تن در گروههای دو نظره داخ باشیاه ورزشی لشکر به نمایش گذاشته ش .
فرمان هی لشکر از این نمایش خیلی راضی و خوشحال ش ن  ،در نتیجه به افسران مربی ،سروان پازوکی
و سروان موسوی دستور دادن تمام بچهها از نظر مرخصی و پاداش نا ی اق ام نماین  .در پایان سروان
پازوکی و سروان موسوی و خود حایر آرم مخصوص نیروی مخصوص را از فرمان هی دریافت داشتیم.
م ت  11سال از آن روزگار میگذرد ،این آرم را بهعنوان ثمره جوانی نیه اری کردم .دوران جوانی طالی
کمیاب بوده ،وقتی رفت باز نمیگردد ،بایستی در نیه اری او کوشا باشیم .فرمان هی دستور دادن حق
ً
مثموریت این پرسن سریعا تثمین و پرداخت گردد و م ت  1روز مرخصی استظاده نماین  .به جناب ایلخانی
گظتم :چون به پایان سال نزدیک هستیم دستور فرمائی مرخصی من ایام عی صادر شود .جناب ایلخانی
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خن ی و گظت :میخواهی باب بروی ؟ گظتم :با اجازه شما قربان .گظتن مشک ن اریم ،به دفتردار استوار
محم ی سظارش میکنم ،بروی خوش باشی  .آم م منزل به همسرم گظتم :در پایان دوره  1روز مرخصی
دریافت کردم .میخواهم ایام عی چون اولین سال ازدواج ما میباش در باب باشیم .موافای؟ گظتن :
هرچه شما راحت هستی من موافام .در این م ت که ناودم پسرم جالل را نیاه کردم دریافتم همسرم
ً
چا ر در نیه اری بچه مهارت دارد .حایاتا به وجود همسرم افتخار میکردم و خود را فردی خوشاخت
میدانست م .به همسرم گظتم زن و مرد در زن گی بیش از دو فرزن ناای داشته باشن  .چون که هر زایمان
طول عمر زن را به تحلی میبرد  ،در نتیجه برای من و شما به یاری خ ا دو فرزن چه پسر باش چه دختر
کافیست و من به این موضوع واقظم .همسرم گظت :شاملو جان چه فکر زیاایی داری  ،خ اون شما را برای
من حظا کن  .گظتم :خانم ،انسانها موظف هستن در ساختار سرنوشت خود دقت به عم آورن  .خ اون
می فرمای  :ای بشر ،من به شما عا و شعور عطا کردم که ب را از خوب تشخیص ب هی  .ما ناای هر
چیز خود کرده را به حساب خ اون بزر بیذاریم.
سال  5393به پایان خود نزدیک میش  ،در پارک موتوری مشغول بودم مسئول پست جلو آم و
گظت :شاملو ،مژده ب ه از داش اکار ارجمن ی نامه داری  .خیلی خوشحال ش م ،نامه را خوان م نوشته
بودن قسمت نش در برنامه ازدواج شما شرکت داشته باشم ،امی وارم در عرصه روزگار خوشاخت باشی .
ً
مژده میدهم که شما عمو ش ی،خ اون فرزن ی به ما عطا کرد ،نام او را فرهاد انتخاب کردیم و تاریاا دو
ماهه هستن  .مادر خانم من اینجا هستن و سالم می رسانن  .از جریان ازدواج شما و خانم خامسی خیلی
تعریف میکنن  .امی وارم بتوانیم ایام عی در مازن ران خ مت شما باشیم .همسرم گظتن  :اگر داش اکار
و خانمشان آم ن مازن ران ،دعوت خواهیم کرد .اسظن ماه فرا رسی  ،به همسرم گظتم چون به باب
میخواهیم برویم از دوری بچهها ناراحت نیستی؟ گظتن  :به یکی از همسایه های منزل بچهها سظارش
کردم اگر ما ور است قا از عی بچهها را باینم .گظتم :عزیزم پن ناراحتی ن اری ؟ گظتن  :چه ناراحتی
داشته باشم ،به یاری خ اون زن گی خوب و آرام و همه بچهها در کنار من هستن  ،هیچ مشکلی ن ارم.
خ ا را ص هزار بار شکرگزارم .دو روز مان ه به ایام عی بچهها را آوردن  ،همسرم بچهها را از نزدیک دی .
جواد ،سی جالل را روی دو پای خود قرار میداد ،مرتب میگظت :مامان ،داداش کوچولوی من خیلی
ً
خوشی است و او را دوست دارم .من شخصا به خاطر خانواده یک ریال خرج اضافی ن اشتم .میگظتم
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ماادا خانواده ام در مضیاه قرار گیرن  .حاو و مزایای دریافتی را بهطور کام در اختیار همسرم قرار
میدادم .در نتیجه به همسرم گظتم ایام عی است ،بچهها را بازار باری و ما اری وسای برای آنها خری
کنی

بچهها در این مورد خوشحال خواهن ش  .بع از م تی از بچهها خ احافظی کردیم .جواد برای

سی جاللال ین بیاراری میکرد ،آرام گظتم پسر خوب من ،سریع برمیگردیم تو ناراحت نااش .گظت:
ً
قول می دهی؟ گظتم :قول میدهم .فعال که مشغول ت وین خاطرات خود هستم جواد سرگرد بازنشسته
ارتش و  16سال سن دارن  ،سی جاللال ین  98ساله و کارمن هستن  .تعجب من در این است هنوز
جواد به سی جاللال ین عالقمن هستن و احترام خاصی برای ایشان قائ و در مااب سی جاللال ین
ً
هم به ایشان عالقمن هستن  .امکان ن ارد جالل ب ون مشورت با برادرش جواد کاری انجام ب ه  ،حتما
ایشان را در جریان قرار میده .
روز  5399/53/38بع از مراسم عی در حضور فرمان هی لشکر و انجام سان و رژه بع ازظهر
همان روز با استظاده از  53روز مرخصی به اتظا همسرم به باب حرکت کردیم .نزدیک غروب وارد باب
ش یم ،حاج خامسی و مادرخانم بزرگوار منتظر ما بودن  .اولین نظری که خود را به ما رسان مرد بزرگوار سی
خلی بود .بالفاصله گظت :داماد من کجاست؟ همسرم گظتن  :بیا این هم داماد شما ،سی طاق معمول
صلوات فرستاد .بع از چن لحظه بهطور دسته جمعی خ مت حاج خامسی و مادر خانم بزرگوار رسی یم و
حاج آقا چن آیه قرآنی در گوش سی جاللال ین خوان ن  .در ک سی جاللال ین بچه آرامی بود ،تمام
برادران و خواهران او را نوازش کردن و میگظتن  :چه چشمهای گرد و خوشیلی دارد .حاج آقا خامسی
داد می زد اینا ر نیوئی  ،کمی آرام باشی ب انی از پ ر و مادر سالم به امی خ ا بچه سالم و زیاا ب نیا
میآی  ،این قانون طایعت است.

ً
در طول مرخصی مرتب منزل باجنا ها بودیم و چن روزی هم در شاهی مهمان بودیم .واقعا

بچههای بزر و کوچک شاد بودن  ،از همه مهمتر سی خلی  ،سی جاللال ین را بغ میکرد و مرتب
میگظت :ای ملت عی ی داماد من فراموش نشود ،میخواه عروسی بکن متثسظانه پول ن ارد .یکدفعه
برادر کوچکتر همسرم آقا رضا از دور فریاد زد آقا شاملو ،سی خلی برای دامادش پول جمع میکن
مواظب باش به جیب نزن  .سی خلی داد زد جیب من و دامادم یکی است فرقی ن اریم ،تااضا میکنم
شما ناراحت نااشی  .در مجموع میتوانم بیویم مردم مازن ران نسات به سایر مردمان منطاه ایران زمین
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به آداب و به اصول مذهای بیشتر پایان هستن  .نه اینکه من همسرم مازن رانی هستن قضاوت یک طرفه
داشته باشم ،چنین نیست .از بزرگانی که مطالعات دینی داشتن سؤال کردم در این مورد نظر مثات
داشتن  .الاته تمام مملکت ما اصی و مذهای هستن  ،چرا که تنها کشور شیعه در تمام جهان هستیم .به
یاری خ ا توانسته ایم این افتخار را کسب کرده باشیم .امی واریم بتوانیم در نیه اری پرچم محم ی (ص)
کوشا باشیم .الزم دانسته ام برای رفع خستیی روایتی را در همین زمینه تعریف کنم .زمانی که حضرت
محم مصطظی (ص) به رسالت رسی ن قاص هایی را که حام نامه دعوت به اسالم بودن به اطراف مل
جهان آن موقع میفرستاد ،یکی از قاص ین مثموریت ایران زمین را دریافت کرد .از بین النهرین و دجله و
فرات گذشت و خود را به تیسظون پایتخت ایران رسان  .به پادشاه ایران که خسرو پرویز ساسانی بود خار
دادن قاص ی از بالد سرزمین عرب اجازه ورود میخواه  ،دستور دادن قاص وارد ش اما تعظیم نکرد.
پادشاه ساسانی گظت :کی هستی؟ گظت :بن ه خ ا .پادشاه گظت :چرا تعظیم نکردی؟ قاص گظت :در
دین و قانون ما تعظیم فا به درگاه خ اون متعال واجب میباش  .در دین ما انسانها آزاد هستن و ما
برده نیستیم .سرانجام نامه دعوت به اسالم تحوی پادشاه ساسانی گردی  .پادشاه بع از مطالعه ،دعوت
نامه را از وس دو نیم کرد .قاص فرستاده حضرت محم (ص) همچنان با حیرت پادشاه ساسانی را می
نیری که عاقات کار چه خواه ش  .پادشاه ساسانی رو به قاص کرده و میگوی  :در دین فعلی ما 3
اص وجود دارد ،آیا این  3اص در دین شما وجود دارد یا خیر؟ قاص میگوی  3 :اص شما چیست؟
پادشاه ساسانی جواب میده  -5 :گظتار نیک  -3پن ار نیک  -3کردار نیک
قاص جواب خیلی زیاایی به پادشاه ساسانی میده  .قاص میگوی  :ای پادشاه سرزمین ایران،
هرگاه با خودتان خلوت کردی یک جمله بیوئی که آیا این جمله که انتخاب کردم در دین شما هست؟
ب انی همان جمله در کتب آسمانی ما که قرآن کریم لاب دارد نوشته ش ه است ،این را ب انی و آگاه
باشی  .سپن از دربار پادشاه ساسانی خارج و به طرف مکه ،قاله حق حرکت میکن .
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دو روز مان ه به پایان تعطیالت ایام عی همسرم گظتن  :چن روزی در منزل ناودیم ،شما هم بایستی
به موقع در پادگان باشی .شب آخر در منزل سی خلی بزرگوار بودیم ،فردای همان روز در میان شور و
شادی بچهها به طرف گرگان حرکت کردیم .نزدیک ظهر وارد گرگان ش یم ،بع از م تی همه چیز را
جابهجا کردیم .به همسرم گظتم :اگر دوست داری بروم بچهها را بیاورم .ایشان گظتن  :نمیخواه  ،عادت
میکنن آن موقع نمیتوان یم آنها را جمع کنیم .در نتیجه یک ما ار از ما فاصله داشته باشن به نظر من
بهتر است .در جواب گظتم :هرچه شما مای هستی درست است .فردای آن روز نزدیک پارک شهر گرگان
چن نظر از دوستان را دی م .بع از احوالپرسی و تاریک عی گظتن  :خار داری؟ گظتم دیروز از باب آم م،
چه خاری؟ یکی از بچهها که اه تهران بودن گظت :احم جان از قرار معلوم پادگان ساری و گرگان مرکز
آموزش سپاه دانش و سپاه به اشت خواه ش  .به طور کلی تمام دیپلمه های پسر و دختر گیالن و
مازن ران در این دو پادگان آموزش خواهن دی و لشکر گرگان به چن ین منطاه منتا خواه ش  .از قرار
معلوم شاهرود و چه دختر در اولویت قرار دارن  .گظتم :بچهها اگر به چه دختر و شاهرود منتا شویم
ً
ً
واقعا شانن آوردیم .چرا؟ چون هر دو پادگان منازل سازمانی مخصوصا چه دختر منازل سازمانی برای
درجهداران متثه و مجرد وجود دارد .یکی از درجهداران گظت :احم اگر حایات داشته باش  ،دو سال
در چه دختر باشیم از نظر وضع مالی خیلی خوب خواه ش  .گظتم بچهها میدانن من دو سال در
ً
چه دختر شاهرود خ مت کردم  .ضمنا م ارس دوره ابت ایی پسرانه و دخترانه تا کالس پنجم دایر و فعال
میباش  .معلمین صاح زود با سروین ارتش به پادگان آم ه ،ساعت  8صاح در کالس حاضر هستن  .در
این منطاه مالغی هم بهعنوان خارج از مرکز به پرسن تعلق می گیرد .در هر صورت از نظر حاوقی وضع
خوبی خواهیم داشت.
در آغاز سال  5391از گوشه و کنار و مطاوعات شنی ه میش که کارخانه ناسیونال جهت ساخت و
مونتاژ خودرویی به نام پیکان در ایران آغاز به کار خواه کرد .در این زمینه ایران با کشور انیلستان در یک
ً
شرکت خودروسازی به نام تالا قرارداد بسته ،در نیمه دوم سال  5396به بهره برداری خواه رسی  .قاال
مح استارار کارخانجات و کارگاههای مربوط به آن آماده ش ه بود .بنا به اظهارات مطاوعات ایران 9
م ل پیکان تولی خواه ش  -5 .پیکان سواری شخصی دولوکن  -3پیکان جوانان  -3پیکان م ل کار
 -9پیکان وانت مخصوص حم بار تا ح یک تن قادر به حم بود .در میان چهار م ل پیکان جوانان از
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همه زیااتر ،دارای دو کاربراتور با سرعت مظی  561کیلومتر در ساعت ب ون لرزش و انحراف به چپ و
راست در مسافتهای دور قاب استظاده بود .وانت بار پیکان با ساباه  96سال یکی از پر فروشترین
خودروهای کارخانجات اتومای سازی ایران به شمار میرود .خودروهای پیکان از نظر دقت و کیظیت و
مکانیزم با توجه به منطاه آسیا و کوهستانی بودن سرزمین ایران ساخته ش ه بود و در ایران خیلی مورد
توجه قرار گرفت .من از نظر سیاست پهلوی دوم و دولت وقت او را تعریف و تمجی نمیکنم .هرکن در
دوران زمام اری خود وظایظی را دارد ،بای نسات به مردم آن مملکت متعه باش .
عی سال  5396را پشت سر گذاشتیم .بع از م تی لشکر گرگان بهطور کام طاق طرح قالی به
ً
پادگان های چه دختر شاهرود منتا گردی  .ضمنا برابر روش اداره آموزش و پرورش بایستی اسمنویسی
فرزن ان م رسه ای پرسن لشکر تا  5396/6/31انجام ش ه باش  .از این جهت بود ییانهای لشکر
گرگان در تاریخ  5396/6/31در مح های مربوطه استارار کام پی ا کردن و بچههای آنها به موقع سر
کالس حاضر ش ن  .بیشتر ییانهای ما در پادگان چه دختر شاهرود جابهجا ش ن  .پادگان چه دختر
به علت موقعیت خاصی که داشت به ان ازه کافی منازل سازمانی برای پرسن متثه و مجردین وجود
ً
داشت و بهطور منظم بین افسران و درجهداران تاسیم میش  .خوشاختانه استوار غالمیان که قاال اشاره
ش در گرگان هم ییر را میشناخت یم ،در همین موقع مرا دی  .گظت :احم آم ی؟ گظتم :بله قربان.
گظت :منتظر شما بودم .سؤال کرد اکار کجاست؟ گظتم :متثسظانه به قزوین منتا ش  .گظت :ای داد
بی اد او را ن ی م .گظت :شنی م در باب ازدواج کردی؟ گظتم :بله قربان .گظتن  :بهترین منزل را کنار
خودم برای شما در نظر گرفتم ،نیران نااشی  .بع از  39ساعت با فرمان ه ییان سروان ایلخانی تماس
گرفته ،گظته بود شاملو را از لیست منازل سازمانی خارج کنی  .خانه سازمانی ایشان را به یکی از بچههای
واج شرای تحوی ب هی  ،شاملو در خانه های کمپ جا گرفته است .جناب ایلخانی خیلی خوشحال
ش ن  .من به ایشان پیشنهاد کردم اگر اجازه بظرمائی این یکدستیاه منزل مرا برای اینکه حای از کسی
ضایع نشود قرعهکشی نمائی بین کسانی که منزل دریافت نکردن  .جناب ایلخانی گظتن  :خودتان کنار
من باشی  ،قرعهکشی را انجام میدهیم .قرعه کشی انجام ش  ،در نتیجه به نام یکی از درجهدارانی که
تازه به لشکر منتا ش ه بود تعلق گرفت .در این مورد هیچکن اعتراضی ن اشت ،به امی خ ا همه دارای
منازل سازمانی ش ن .
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در تاریخ  5396/8/31توس جناب ایلخانی ابالغ ش ما اری وسای ییان در اناار گرگان جا
مان ه ،ضمن بارگیری وسای خودتان را هم به چه دختر بیاوری  .ساعت  1صاح به طرف گرگان حرکت،
بع ازظهر همان روز بع از بارگیری حرکت و در ساعت  8شب وارد چه دختر ش یم و همسرم را به جناب
غالمیان و همسر بزرگوارشان معرفی و خیلی برخورد محات آمیزی داشتن  .با کمک آنها بع از م تی
جابهجا ش یم .به همسرم گظتم :منزل ج ی در منطاه ج ی راضی هستی یا نه؟ گظتن  :هر کجای دنیا
که فکر شما راحت باش زن گی میکنم و هیچ مشکلی ن ارم ،خ ا شما را برای من و بچههایم حظا کن .
ً
از تاریخ  5396/3/5به طور کام در پادگان چه دختر مستار ش یم .به طوری که قاال اشاره
کردم ،چون منطاه چه دختر سرد و کوهستانی بود و بیشتر اوقات طوفانی و زمستان سختی داشت و
تابستانهای معت له و آفتابی سوزان داشت .به خاطر همین عام چن ماه بع از اسارار از لشکر دستور
آم به علت آب و هوای منطاه مالغی مزایای خارج از مرکز بابت ب ی آب و هوا به ما تعلق گرفت ،تا
ان ازهای وضع حاوقی ما خوب ش  .تاریخ  5396/3/33از پادگان گرگان درخواست یک دستیاه
کمپرسی جهت حم ضایعات ساختمانی که برای کالسهای آموزش سپاه دانش آماده میش
درخواست گردی  .جناب ایلخانی گظتن  :شاملو ،اگر مای هستی بیویم امریه را به نام شما بنویسم .گظتم:
قربان حاضرم .بع از چن روز بر مثموریت را دریافت و ما اری وسای منزل را گرفته و به طرف گرگان
ً
حرکت کردم .یکی از دوستان گظت :پ رم در آستارا زن گی میکن  ،منزل ما فعال خالی بوده میتوانی در
آنجا سکونت داشته باشی  .کلی را از دوستم گرفته ،به طرف گرگان حرکت کردیم .در راه به همسرم گظتم:
ً
امی وارم از این وضع موجود ناراحت نااشی  .گظتن  :چه ناراحتی؟ فعال ماشین سالم زیر پا داریم ،از طرفی
ً
بچههای مازن ران هم در گرگان هستن با هم زن گی میکنیم .هوای گرگان تاریاا مالیم و قاب زن گی
است .بع از جابهجا ش ن وسای صاح ساعت  8خود را به فرمان ه پادگان معرفی و برنامه کاری را آغاز
کردم .هر روز تا ساعت  5بع ازظهر ادامه داشت .این مثموریت یکی از بهترین مثموریت های واگذاری به
من بود.
در تاریخ  5396/51/51به خواست خ اون متعال دومین فرزن ما بهدنیا آم که اسم او را به
خواست پ رم که مادربزرگم زهرا نام داشت ،اسم ایشان را زهرا انتخاب کردیم.
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خالصه تول دخترم زهرا را به سی خلی خار دادم .گظتم :چون هوای زمستان گرگان تا ان ازهای از
باب سردتر است میخواهم بچهها را به باب بیاورم .جریان را به همسرم گظتم ،گظتم چون زهرا تازه نوزاد
است ،به نظرم م تی در باب باشی تا کمی بچه بزرگتر ش ه و خود را بییرد ،مادر خانمم بچهها را کمک
ً
میکن  .گظتن  :شام و ناهار شما چه خواه ش ؟ گظتم اصال جای این حرفها نیست .ما در شرکت
امکانات داریم و جای نیرانی نیست .دخترم  51روزه بود ،در تاریخ  5396/51/31به طرف باب حرکت
کردیم .آقاجان خامسی گظتن  :بسیار کار خوبی انجام دادی .هر دو بچه کوچک هستن  ،بایستی مواظب
آنها بود .شما تا آخر فروردین حق ن اری بچهها را باری .راه شما هم دور نیست ،رفت و آم میکنی و به
مثموریت خودتان هم ادامه می دهی  .حاج خامسی به همسرم گظت :نیران نااش .شما کار بچهها را
انجام ب هی  ،ما هم کار خودمان را انجام میدهیم .گظتم :آقاجان یک دنیا تشکر میکنم .در این موقع
ً
سی خلی آم ن  ،گظتن  :اصال نیرانی ن اشته باشی  .من آم م خوش آم گظته باشم ،دوم مرد شماره یک
را همراه خودم بارم .گظتم :سی خلی  ،من فردا حرکت میکنم مواظب بچهها باشی  .بع ازظهر همان روز
وارد گرگان ش م .فردای همان روز به کار خودم در شرکت ادامه دادم .شبها چون تنها بودم ما اری به
درس خود ادامه میدادم .یکی از بچهها گاهیاهی نزد من میآم به شوخی میگظت :اگر وقت کردی
برای من بیسواد کالس بیذاری  .گظتم :شما عزیز من هستی  ،یک دنیا تجربه داری  .موال علی (ع)
فرمودن  :تجربه باالتر از علم است .بع از چن روز با باب تماس گرفتم از احوال بچهها پرسی م .همسرم
گظتن  :نیران نااشی  .از احوال زهرا پرسی م ،گظت :خوشی و شاداب .دیروز خواهرم از شاهی آم ن ،
زهرا را دی ن گظت :این هم عروس من خواه ش  .دست تا یر چنین بود ،دخترم زهرا عروس ایشان
ً
ش ن و با پسرخاله اش مجی ازدواج کردن  .فعال مهری خانم در قی حیاط نیستن  ،بله ایشان درست گظته
ً
بود و عملی ش  .مجی کارمن بازنشسته ص ا و سیمای مازن ران هستن و قاال مسئولیت برنامههای
ً
میراث فرهنیی ص ا و سیمای مازن ران را به عه ه داشتن  .دخترم زهرا فعال فو لیسانن مامایی داشته
و مشغول کار هستن  .از دخترم دو نوه دارم به نامهای علی و امی  .علی دانشجوی سال دوم دانشک ه
ً
افسری و امی فعال مشغول تحصی هستن .
خالصه سالها پشت سرهم میگذشت ،عی نوروز سال  5391فرا رسی  .طاق معمول تعطیالت
ایام عی را در باب بودیم .بع از  51روز تعطیلی به گرگان بازگشتیم .چن روزی که در باب بودیم روزگار
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خوبی با حسین آقا داشتیم .در یک جلسه که تمام برادران و خواهران و دامادها جمع ش ه بودیم ،حسین
ً
آقا گظت :من آقای شاملو را آوردم ،سی خلی پسرش را داماد گرفت .اصال من از لحاظ ازدواج کم شانن
هستم .سی خلی گظت :آقای شاملو چهار سال داماد این خانواده هستی ،چن بار در مورد ازدواج این آقا
ً
با شما صحات کردم؟ گظتم حاج آقا خامسی تشریف دارن شرمن ه هستم .من شخصا به سی خلی و
خود شخص حسین آقا عر

کردم اگر تمای به ازدواج دارن توس خاله از تاریز یا خوی بهترین دختر

تحصی کرده را برای ایشان پی ا خواهم کرد .سی خلی گظت :بظرمائی جواب خودتان را گرفتی یا خیر؟
در این موقع حاج خامسی گظت :پسرم ،در همین باب ما یک ای و طایظه هستیم ،چرا راه دور میروی ؟
ً
این آقای حسین خامسی نمیخواه فعال ازدواج کن  .همیی گظتیم انشاالله بخت او باز خواه ش  ،شما
ً
فعال ناراحت نااشی .
سرانجام در تاریخ  5391/9/1مثموریت گرگان خاتمه یافت .به همراه خانواده به پادگان چه دختر
بازگشتم ،بع از م تی با وسای زن گی جابهجا ش یم .فرزن م سی جاللال ین در سن  3سالیی بسیار
باهوش ،چابک و شیرین زبان بود .یک خاطره بسیار جالب از ایشان دارم که جریان از این قرار بود .یک
روز از مثموریت آم ه بودم و در حال استراحت بودم یکدفعه متوجه ش م دخترم زهرا مرتب گریه زاری
میکن  .گظتم :خانم این دختر را چه ش ه ،ایشان گظتن  :زیر پشه بن داخ تخت خود خوابی ه و او را نیاه
میکنم مشغول خوردن شیر است .من ناگهان متوجه ش م سی جاللال ین نیست .سوال کردم جالل
کجاست؟ دوباره ص ای گریه و زاری زهرا درآم  .همسرم یکدفعه متوجه میشود که سی جاللال ین
داخ تخت کنار زهرا نشسته ،شیشه شیر را از دهن زهرا گرفته و مشغول خوردن است .خانم آم گظت:
بیا شاملو دزد را گرفتم .دی م خیلی جالب و خونسرد شیر میخورد و زهرا در حال گریه است .شیشه خالی
ً
را مج دا در دهن ایشان می گذارد .در جواب به همسرم گظتم کمی هم از لحاظ شیر به فکر ایشان
باشی  .خالصه بچهها ریشه زن گی انسانها هستن  ،سعی کنی ریشه آنها هرگز آسیب ناین تا خوب به
ثمر برسن  .بع از  35ماه خ مت در پادگان چه دختر ،اواخر بهمن سال  5391بود که ناگهان از اخاار،
خار درگیری در نوار مرزی ایران و عرا در ناحیه شمالغرب ،منطاه مهران و دهلران شنی ه ش  .این خار
به سرعت در ییانها ی تیپ پخش گردی و همه توس رادیو به طور کام در جریان قرار گرفتن  .بع از
ً
م تی به تمام ییانها ابالغ ش  ،هرچه قطعات خودروئی نیاز داری سریعا درخواست و تحوی بییرن که
ییانها در آمادگی ص در ص قرار گرفته باشن .
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ً
در اواخر فروردین ماه سال  5398رسما به تیپ ابالغ ش از نظر آمادگی خود را کام کرده و منتظر
دستور بع ی باشن  .ما میدانستیم ه ف حرکت به طرف جنوب و شمال غرب کشور خواه بود .من
بالفاصله در اولین فرصت با سی خلی تماس گرفتم ،گظتم هر طوری که هست نزدیک منزل خودتان یا
منزل آقاجان خامسی دو اتا به طور موقت اجاره بکنی تا من وسای و بچهها را از چه دختر حرکت
ً
ب هم .سی خلی گظت :اصال فکر خود را ناراحت نکنی ما جریان را میدانیم شما وسای و بچهها را
حرکت دهی  ،منزل آماده میباش .
در تاریخ  5398/5/33خانواده را با ما اری وسای زن گی به طرف باب حرکت دادم .بع از  3روز
وسای منزل را در باب جابهجا کرده ،با خیال راحت به طرف چه دختر حرکت کردم .بع از چن روزی
جناب سروان ایلخانی فرمان ه ییان گظتن  :به علت گرفتاری خانوادگی به لشکر قزوین منتا خواهم ش .
ً
به جای من جناب سروان منصوری که قاال ایشان را میشناسی خواه آم  .چن روزی گذشت ،جناب
سروان منصوری آم ن  .توس سروان ایلخانی به ییان معرفی ش ن  ،به دستور فرمان هی تیپ ،ییان را به
طور کام تحوی گرفتن  .بع از م تی جناب منصوری به پارک موتوری آم ن  .من در حال راه ان ازی
یکی از کامیون ها بودم ،ایشان آم ن جلو گظتن خسته نااشی  .من بالفاصله از کامیون پیاده ش م گظتم:
سالم قربان ،شما هم خسته نااشی خوش آم ی  .گظت :شاملو ،اگر شما آن روز من و استوار غالمیان را
در حال درگیری از هم ج ا نمیکردی امکان داشت یک حادثه برای من رخ میداد .در هر صورت کار
ً
شما و اکار ارجمن ی بسیار جالب بود ،من شخصا تشکر میکنم .گظتم :قربان آن روز شما خیلی عصاانی
بودی  ،منظور من در آن موقع خیرخواهی بود و به امی خ ا به خیر گذشت .جناب سروان منصوری گظتن :
آمادگی موتوری ییان را از شما و استوار حسینی میخواهم .گظتم :قربان نیران نااشی  ،تمام خودروهای
تعمیری را آماده خواهیم کرد ،در یک روز معین جهت راهپیمایی حرکت میکنیم .تحرک و میزان آمادگی
ترابری ییان را خواهی دی  .اگر عیب فنی بیش از ح داشتیم در یک جلسه که تمام پرسن فنی و
ً
رانن گان هستن برطرف خواهیم کرد ،شما اصال در این مورد نیران نااشی  .با توک به خ اون بزر ص
در ص آماده مثموریت خواهیم بود.
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در بع ازظهر روز  5398/3/8بنا به دستور و آماده باش قالی واح های ما یکی بع از دییری به
طرف منطاه حرکت کردیم .یکی از اق امهای ارتش ،حرکت سریع و ب ون اطالع جاسوسهای کشور
عرا در ایران انجام میگرفت و خیلی حائز اهمیت بود .در طول حرکت واح ها توس راهآهن هیچکن
از ساعت حرکت ما اطالع ن اشت .در هیچ یک از ایستیاه های قطار راهآهن توقف ن اشتیم .خاموش
حرکت میکردیم ،خاموش در منطاه مورد نظر پیاده میش یم .کسی از آمار و اقالم خودروها روی واگن
قطار اطالع ن اشت .نصف شب ب ون سر و ص ا وارد ایستیاههای قطار میش یم ،فا مثمورین ارتش
به طور کام ایستیاه راهآهن را در اختیار داشتن تا آخرین ییانها حرکت کنن  .قطار با سرعت و چراغ
خاموش در تاریکی شب چنان ص ایی ایجاد میکرد به طوری که غرش آن تا چن کیلومتر شنی ه میش ،
اینجا بود که نشان و ق رت سریع یک ارتش را به نمایش میگذاشت .من افتخار میکردم پرسن چنین
ارتشی هستم.
در تاریخ  5398/3/33بیشتر ییانها در نوار مرزی جنوب و شمال غرب کشور مستار ش یم.
تع ادی از ییانهای ما در نوار مرزی شلمچه پیاده ش ن  .با ق رت کام در مااب ارتش عرا صف آرایی
کردیم ،ه ف هش ار به ارتش عرا بود که مواظب خودت باش .به یک مسئله مهم اشاره میکنم این
است که به یاری پروردگار توانا ارتش ایران تمام حرکات ،آمار پرسن و حتی برنامه غذایی و برنامههای
روزانه ارتش عرا را تحت نظر داشت.
بع از استارار کام ییانها در حوزه ی مثموریت خود ،تالیغات رادیو اهواز شروع ش  .گوین ه رادیو
اهواز آن زمان آقای لطظی نامی بودن مرتب اطالعیههای نظامی را پخش میکرد .به دولت عرا
می گظت :ماادا با دم شیر بازی کنی؟ اگر توانایی داری فا یک گلوله به طرف اهواز شلیک کنی  ،آن
وقت چنان درسی به شما خواهیم داد که در طول تاریخ هرگز فراموش نکنی  .ما میخواهیم آغازگر جنگ
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شما باشی به دلی اینکه شما به خاک ایران تجاوز کردهای  .اگر چنین کنی ارتش ایران بزر در تاریکی
شب زمانی که کاوتران در خواب ناز فرو رفتهان وقتی از خواب بی ار شون ارتش ایران بزر مراسم
صاحیاهی را در پادگانهای نظامی عرا اجرا خواه کرد .اگر خواستی ب انی گظتههای ما حایات دارد
یا خیر امتحان کنی تا نتیجه بارز آن را با چشمان خودتان باینی  ،ما گظتیم عم خواهیم کرد .این
ً
اطالعیهها مرتب در استان خوزستان مخصوصا آبادان ،خرمشهر ،دزفول و مسج سلیمان به طور زن ه
پخش میش  .یک خاطره جالب از بچههای خوزستان دارم این بود ،شعاری ساخته بودن در کوچه و
خیابان شهرهای خوزستان میخوان ن .
متن شعار این بود:
نان و پنیر و سازی

عرا چرا میلرزی

ایران کارت ن اره

سر به سرت میذاره

ایران پیکان میسازه عرا آفتابه سازه
الاته بارها به تجربه ثابت ش ه است ایران بزر تنها کشور شیعه محم (ص) رسول خ ا ،باوفاترین
ملت جهان هستن  .هر وقت مملکت ایران در معر

خطر قرار بییرد دلیر مردانی مانن  :ترکها،

فارسها ،کردها ،لرها ،بلوچها ،سیستانیها ،عربها ،ترکمنها ،بختیاریها ،بویراحم یها ،قشااییها،
شاهسون ها ،مازن رانیها ،گیالنیها ،طالشها و  ...عزیزان این قایله ها از جان و مال خویش میگذرن
در نتیجه دین و وطن و نیاکان خود را حظا میکنن  .درود بر شرف چنین ملت بزرگوار ایران زمین.
خالصه بع از یک درگیری در نوار مرزی گیالنغرب رادیو عرا در تاریخ  5398/3/9اطالعیهای از
ستاد شورای اناالب نیروهای مسلح بعث عرا صادر و اعالم گردی از تاریخ یاد ش ه هر کشتی ایرانی که
وارد خلیجفارس شود بایستی با پرچم کشور جمهوری عرا رفت و آم نمای در غیر اینصورت نیروهای
مسلح کشور عرا مانع حرکت آنها خواهن ش  .بع از ص ور این اطالعیه ص ام حسین هرچه توانست
نیروی بیشتری را در پشت مرزهای آبی و خاکی ایران مستار ساخت .م تی از این درگیری گذشت ،نیروی
هوایی ایران تمرینات خود را در نوار مرزی کشور عرا آغاز کرد .وقتی باالسر نیروهای عراقی و ایران دیوار
صوتی می شکست زمان و زمین می لرزی  .در آن زمان ارتش عزیز ما از بهترین نیروی هوایی در منطاه
ً
برخوردار بود .در این مورد و آشنایی به این عملیات سربازان را کامال آموزش داده بودیم ولی هنوز برای
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آنها تازگی داشت ،تا ان ازهای اضطراب داشتن  .در آن موقع من یک جوان  38ساله بودم و م ت  3سال
خ مت در ارتش را داشتم ،آنچه که در توان من بود پرسن سرباز را راهنمایی میکردم و چیونیی جنگ
را برای آنها ّ
مظص توضیح میدادم .چیزی که هرگز فراموش نخواهم کرد این بود ،بعضی پرسن سرباز
مت ثه بودن  .وقتی که نیروی هوایی تمرینات خود را در نوار مرزی آغاز میکرد عکن همسرشان را از
ً
کیف بیرون میآوردن و مرتب نیاه میکردن  ،گویی یک نوع خ احافظی بود برای آنها ،واقعا وحشتناک
بود وقتی که  8فرون جنین ه به فاصله چن دقیاه از هم ییر دیوار صوتی را میشکستن برای سربازان ما
ً
مشک بود .بعضی اوقات با آنها صحات میکردم میگظتم اصال نیران نااشی  ،این تمرینات نیروی
هوایی برای حظا جان شماها اجرا میگردد .ما هر دو کشور مسلمان هستیم ،کشور عرا به خاک
مملکت ما تجاوز کرده ،ما تا به حال با کشوری سر جنگ ن اشتیم .شما عزیزان موقع نماز دعا بکنی
کشور عرا کوچکترین اشتااهی نکن  ،چون ارتش ایران بزر در منطاه بینهایت خطرناک است و
جواب سختی را به ارتش عرا خواه داد .حضور شما عزیزان عر

میکنم در آن موقع ارتش ما

ییانهای نیروی مخصوص هوابرد داشت که در جهان  9کشور این ییانها را داشتن  :ایران ،آمریکا،
فرانسه و انیلستان .از اسم این ییانها و کاربرد آن معذور هستم .از آن گذشته ما کشور ثروتمن ی
هستیم و دنیا روی ما حساب باز میکن  .کشور عرا ثروتمن نیست ،ما اری فروش نظت ،ما اری
دام اری و دامپروری و استظاده از ّزوارهای مسلمان شیعه در رابطه با نجف و کربال را دارد و جز این ها
فاق درآم دییری میباش  .این بود که پرسن سربازان را تا ان ازهای از نظر روحیه و روان توجیه میکردم.
در همین اثنا اطالع یافتیم تیمسار تیمور بختیار رئین سازمان امنیت ایران به دالیلی نامعلوم از کشور
ً
ایران خارج و به کشور عرا پناهن ه ش ه است .بع از این واقعه مج دا یکی از امیران که شغ مهمی
داشت و نمیخواهم در مورد معرفی ایشان توضیح ب هم ،نامارده به علت کوتاهی در ارسال ت ارکات
نظامی به منطاه عملیات بالفاصله بازداشت و تحت نظر اداره دوم اطالعات ارتش قرار گرفت .سرانجام تا
ً
اینجا درگیری به طور منظم بین دو ارتش ایران و عرا آغاز نش ه بود ،فعال در حال پ افن یعنی زمین گیر
بودیم و منتظر دستور .بع از ته ی ص ام حسین سرنوشت درگیری مرزی و جنگ داشت تعیین میش  .با
توجه به ته ی های ص ام حسین ،شاه ایران پهلوی دوم دستور داد کشتیهای ایرانی که عازم خلیجفارس
هستن ب ون پرچم کشور عرا از خلیجفارس عاور کنن  ،این یک دستور است .ستاد شورای اناالب

درگیری مرز ی در زمان پهلو ی دوم در سال  0111و تولد سومین فرزند 011

ً
ارتش عرا مج دا اطالعیه ای صادر کرد که تمام کشتیهای ایرانی را متوقف و مورد بازرسی قرار
خواهیم داد .اگر در این امر کوتاهی دی ه شود نتیجه آخر شلیک خواهیم کرد .در نتیجه ملت و ارتش
منتظر حرکت کشتیهای ایران بودن که آیا کشور عرا چه عکنالعملی را نشان خواه داد .شاه ایران
پهلوی دوم به نیروی هوایی دستور داد یک اسکادران آن موقع نیروی هوایی که شام  53فرون بود در
ً
چهار ردیف  3فرون ی بر فراز آسمان خلیجفارس کشتیهای ایران را اسکورت کنن  .ضمنا به هواپیماها
دستور داده ش ه فاصله پرواز را حظا کنن  ،با کشتیها هماهنیی داشته باشن  .همچنین به تمام
کشتیها چه ایرانی چه غیر ایرانی مرتب ابالغ میش به محض ابالغ حالت اضطراری به مح های از
قا تعیین ش ه حرکت نماین و خونسردی خود را حظا کنن و نیران نااشن  .کمتر از  39ساعت به
حرکت کشتیهای ایرانی مان ه بود ،برابر اطالعات دریافتی و مکالمه بیسیمهای عراقی توس
ییانهای مستار در خ ما م مرزی ارتش ایران ،یکی از ژنرال های ق یمی ارتش عرا در جلسهای که
ً
جهت بررسی اوضاع منطاه تشکی ش ه بود به ص ام حسین میگوی من شخصا شما را بهعنوان یک
رهار و پیشوای یک کشور و ارتش عرا قاول دارم .اگر هم الزم باش اولین نظری باشم که خود را ف ای
کشور بنمایم ولی تااضا دارم در مورد دستور داده ش ه نسات به توقف کشتیهای ایران اگر ما ور است
کمی صار بظرمائی  .م تی از این برنامه نمیگذرد به طور غیرمنتظره سظیر شوروی در عرا با ص ام
حسین دی ار میکن  .برابر خارهای محرمانه که دریافت ش ه بود سظیر شوروی به ص ام حسین میگوی :
سعی کنی با ایران وارد جنگ نشوی  .اول شما جریان درگیری کردستان عرا که توس مال مصطظی
خان بارزانی در شهرهای کردنشین عرا ایجاد ناامنی میکن خاتمه ب هی  ،با توجه به این موضوع اگر با
ایران وارد جنگ شوی موفایت شما در این جنگ امکان پذیر نخواه بود .اگر جنیی آغاز شود ایرانیان
هر قسمتی از خاک عرا را تصرف کنن بالفاصله جزء خاک سرزمین کشور ایران منظور خواه ش و
محال است یک مثاال از خاک عرا را به شما پن ب هن  .سظیر شوروی میگوی  :ما میدانیم ایرانیان از
 3111سال پیش کشورگشایی در خون آنهاست .من بهعنوان یک سظیر در خاک کشور شما میگویم :اگر
من جای شما باشم تا دیر نش ه آهنگ صلح را آغاز کرده ،اگر پیش ق م باشی امتیاز بزرگی را دریافت
خواهی کرد ،در غیر اینصورت خودتان میدانی  ،من بهعنوان یک سظیر گظتم.
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در همین موقع اطالع یافتیم تیمسار تیمور بختیار پناهن ه در کشور عرا در عرشه یکی از
کشتیهای عراقی صحات میکرده ،چون کشتی مزبور به نوار مرزی ایران نزدیک بود بیسیم واح های
ارتش در نوار مرزی صحات تیمسار بختیار را ضا و پخش میکردن  .تیمسار بختیار در این مورد
میگظت  :ای ارتش ایران ب انی اگر جنیی منظم آغاز شود شماها در این جنگ موفق نخواهی ش  ،الاته
از من سرباز تا آخرین پرسن ارتش هیچوقت به گظتههای یک امیر فراری توجه ن اشته و او را یک خیانت
کار به مملکت به حساب میآوردیم.
وقت تعیین سرنوشت سر رسی  ،شاه پهلوی دوم دستور حرکت کشتیهای ایران را صادر کرد.
ً
همانطوری که قاال عر ش نیروی هوایی اسکورت کشتیها را به عه ه گرفت .نیروی دریایی هم با
دو کشتی ایرانی به نامهای ابنسینا و آریافر با پرچم ایران و با اسکورت یک ناوچه جنیی که یکی از
مجهزترین ناوچه های دوران خود بود با حظا ح فاصله جنیی از دور مراقب کوچکترین حرکت کشتیها
و ناوچههای عراقی بود .درست در تاریخ  5398/3/1با اسکورت نیروی هوایی با پرچم ایران بزر وارد
آبهای خلیجفارس ش ن  .بع از طی چن گرای دریایی ناگهان ص ای آژیر خطر یکی از ناوچههای
عراقی از فاصله دور شنی ه میشود .الاته یادآوری میشود این مطالای که حایر بیان میکنم از قول دو
ً
نظر از پرسن نیروی دریایی و نیروی هوایی که شخصا شاه عملیات مزبور بودن اشاره میکنم .به محض
دریافت ص ای آژیر ،جنی ه بمبافکنهای ایران در آسمان خلیجفارس سریع تغییر جهت داده بالفاصله
بر فراز آسمان خلیجفارس دیوار صوتی را شکسته ،ناوچههای ایرانی در اطراف کشتیها اعالم میکنن
کشتیها خود را به مکانهای از قا تعیین ش ه برسانن  .سرانجام از چن جهت کشتیها و ناوچههای
عراقی را محاصره کرده و اخطار میدهن تا چن لحظه دییر صحنه را ترک کنی وگرنه مسئولیت هر نوع
ً
اتظا به عه ه کشور عرا خواه بود .برای بار دوم اخطار میکنیم صحنه را ترک کنی  ،تمام .عینا این
اتظا را به ستاد ک عملیات مخابره و اظهار میدارن دستور چیست؟ بالفاصله از ستاد ک عملیات که
شاه پهلوی دوم در کنترل برنامههای عملیاتی شرکت داشت دستور میده اگر کوچکترین حرکات و
ً
حالت جنیی از قوای عرا مشاه ه گردی سریعا اطالع ،آنوقت دستور میدهم کار را یکسره کنی .
بیذاری تاریخ یک بار دییر قضاوت خود را به آزمایش بیذارد تا آین گان آگاه باشن  .به نام پروردگار توانا و
ملت ایران بزر منتظر دستور بع ی باشی  .در همان روز تاریخی درست به خاطر دارم همه منتظر
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خارهای رسی ه از خلیجفارس بودیم .درست ساعت  5بع ازظهر  5398/3/1بود که تمام بیسیمهای
منطاه و رادیو اهواز دقیاه به دقیاه اطالعیه پخش میکرد و میگظت :ای ملت بزر ایران ،دالورمردان
ایران زمین تا چن لحظه پیش وارد آبهای خلیجفارس ش ن  ،منتظر هستیم و دعا میکنیم که قوای
عراقی کوچکترین اشتااه از خود نشان ن اده که در آین ه مشکالت جاران ناپذیری را دربر خواه داشت.
اما از مح عملیات و مانور جنین ه بمب افکنهای ایران و حضور ناوچههای ایران در ناطه مورد نظر،
یکدفعه ص ای آژیر ناوچه عراقی خاموش میگردد و بع از چن دقیاه تغییر مسیر و ه فییری خود را
تعویض ،بهطوری که مسیر اصلی را دور زده و چن گرای دریایی از مح عملیات احتمالی فاصله گرفته و
ً
دور میشود و کشتیها نیز از همان مح توقف به حرکت خود ادامه میدهن  .از مح عملیات مج دا
اطالع داده و عابنشینی ناوچههای عراقی را ثات کرده ،میگوین دستور بع ی چیست؟ شاه پهلوی دوم
ً
دستور داده ،میگوی  :به فض الهی اوال به ملت بزر ایران و به شما بزر مردان تاریخ تاریک میگویم
به یاری پروردگار این بار هم عملیات ما به خیر گذشت .از این تاریخ تا دستور ثانوی کلیه کشتیها با پرچم
ایران با اسکورت کام حرکت خواهن کرد .زن ه باد ایران بزر  ،موفق باشی  .این پیام به تمام نیروها
ً
توس ستاد عملیاتی ابالغ گردی  .همانطوری که قاال اشاره کردم از قرار معلوم ص ام حسین گظتههای
سظیر شوروی را پذیرفت و از اشتااه خود جلوگیری کرد .بع از پایان این مرحله خطرناک و سرنوشت ساز
شادی و نشاط در سرتاسر نوار مرزی ایران و عرا شنی ه میش  .یکی از سربازان ایرانی که بچه اهواز و
خوزستانی بود میگظت  :با چشم خودم دی م یکی از سربازان عراقی که خیلی خوشحال بود با حرکت
درآوردن دستمال سظی رنگ به ما تاریک میگظت ،ما هم در حال شادی به او جواب دوستی دادیم.
م تی از عملیات جنوب گذشته بود از گوشه و کنار خار رسی تیمور بختیار کشته ش ه است .بع از
ً
پخش این خار نماین ه مخصوص سازمان امنیت کشور شخصا اعالم کرد ترور تیمور بختیار را ما به عه ه
می گیریم .این یکی از مهمترین عملیات برون مرزی ما بود خوشاختانه موفق ش یم ولی متثسظانه در این
مثموریت یکی از الیق ترین پرسن خود را از دست دادیم.
متثسظانه در سال  5398رودخانههای کارون ،بهمنشیر ،ارون رود باال آم ه و بیشتر اطراف خرمشهر
و آبادان را آب فرا گرفته بود .از اول خردادماه هوای خوزستان بینهایت گرم و شرجی و غیرقاب تحم
ش ه بود .به طوری که اشاره ش آرامش نسای در نوار مرزی دو کشور برقرار ش اما از طرف دییر اتحادیه عرب
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که در سال  5319بین  55کشور عربی که اسامی آنها عاارت است از -5 :مصر  -3عربستان سعودی
 -3عرا

 -9سوریه  -1اردن هاشمی  -6لانان  -1لیای  -8سودان  -3یمن  -51تونن

 -55مراکش ،پیمانی به امضاء رسی ه به نام پیمان  .5319طاق این پیمان هر  55کشور از لحاظ
اقتصادی ،فرهنیی و سیاسی و سایر فعالیت های جهانی بایستی با هم هماهنیی را داشته باشن .
سرانجام این اتحادیه به فکر افتاد راهی برای صلح و آشتی بین دو کشور برقرار نمای  .خوشاختانه از
اوای مردادماه سال  5398اتحادیه عرب به طور رسمی فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد و اولین
جلسه را در بغ اد با حضور ص ام حسین برقرار کرد .خالصه همانطوری که اشاره ش به علت گرمی
هوای خوزستان به ییانها ابالغ ش به اطراف استان لرستان که آب و هوای معت ل دارد یک جابهجایی
تاکتیکی انجام داده و در مح های انتخاب ش ه مستار باشن و یک اردوگاه نیمه جنیی برپا گردد .در
طول این م ت نوار مرزی آبی در اختیار لشکر اهواز قرار گرفت .درست به خاطر دارم در تاریخ
 5398/9/38در منطاههای درود ،رودک ،ازنا و الییودرز استان لرستان در یک منطاه خوش آب و
هوای کوهستانی مستار ش یم .در طول حرکت نزدیک شهر پل ختر که سرچشمه رود کرخه از آنجا
ً
میگذرد در یک محوطه باز برای استراحت پرسن و خودروها  3ساعت توقف داشتیم .قاال سرگروهاان
واح که رحمت خ ا بر او باد استوار میرزایی زاده دستور داده بود پرسن سرباز و درجهدار داخ رودخانه
نرون  .ا گر کنار رودخانه هم هستن مواظب خودشان باشن  .بع از  3ساعت ،استراحت خاتمه یافت.
سرنشین جلو کامیون من درجهداری بود بچه تهران به نام رضا شادمان که رحمت خ ا بر او باد ،ایشان
انااردار ییان بودن و چن دستیاه ژنراتور بر و سایر وسای اناار را بار زده بود و من کنار جاده توقف کرده
بودم .سرانجام سرگروهاان میرزایی زاده خود را رسان ه ،گظت :احم چرا حرکت نمیکنی؟ گظتم:
گروهاان شادمان انااردار نیام ه ،منتظر ایشان هستم .در همین موقع فرمان ه ییان سروان منصوری
رسی  ،گظت :شاملو جریان چیست؟ تعریف کردم .گظت :با سرگروهاان جستجو بکنی  .منتظر هستم،
سعی کنی تا غروب به اردوگاه برگردی  .بع از رفتن ییان من و سرگروهاان میرزایی زاده خود را به کنار
رودخانه رسان یم .م تی جستجو کردیم یکدفعه ما اری وسای از دور به چشم من برخورد .جلو رفتم
دی م وسای و ساک رضا شادمان کنار رودخانه افتاده ،از دور با کاله سرگروهاان را ص ا کردم .ب و ب و
آم  ،تا وسای را دی گظت :احم جان ب بخت ش یم ،شادمان داخ رودخانه خظه ش ه .خالصه وسای
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هرچه بود جمعآوری کردیم .هرچه گشتیم آثاری از گروهاان شادمان پی ا نکردیم .در همین موقع یک نظر
از اهالی پل ختر از کنار رودخانه میگذشت  ،جریان را تعریف کردیم .ایشان گظتن  :برادران ،رودخانه کرخه
از رو فشار و سرعت ن ارد ،هرچه هست فشار آب در زیر قرار دارد .هرکن باش تا به حال خظه ش ه است.
نیران جس نااشی  ،تا چن روز دییر  3کیلومتر تا  3کیلومتر پایینتر جس را کنار میان ازد .بالفاصله به
ژان ارمری پل ختر اطالع دادیم اگر جس بهدست آم به ژان ارمری درود یا رودک استان لرستان اطالع
ده  .به ژان ارمری پل ختر نشانهای از جس را دادیم ،که باالی دست راست درجهدار مزبور خالکوبی ش ه
و شک عااب را دارد .پرون ه را کام کرده به طرف درود و رودک حرکت کردیم .رئین پاسیاه گظت:
نیران نااشی  ،امروز جستجو را آغاز خواهیم کرد .بع از پی ا ش ن به بیمارستان بروجرد انتاال خواهیم
داد .از رئین پاسیاه خ احافظی و تشکر کردیم .با وسای مرحوم شادمان ساعت  6غروب حرکت کردیم،
ساعت  51شب وارد منطاه اردوگاه ش یم ،مستایم جلو چادر فرمان هی توقف کردیم .وضع اردوگاه
ناراحت کنن ه بود ،بچهها از دور فریاد میزدن وضع شادمان چه ش ؟ تورو به خ ا بیو؟ گظتم آرام باشی .
بع از چن لحظه با وسای گروهاان شادمان وارد چادر فرمان هی ش یم .وسای را یک یک به سروان
ً
منصوری نشان دادیم و گظتیم پاسیاه ژان ارمری پل ختر کامال در جریان هستن  .پرون ه کام ش ه است،
هر وقت جس پی ا ش به پاسیاه ژان ارمری درود اطالع خواهن داد .در پایان فرمان ه ییان جناب
منصوری از ما تشکر کردن  ،از چادر بیرون آم یم .تمام بچهها و دوستان مرحوم شادمان دور من و
سرگروهاان جمع ش ن  .گظتم برادران بی جهت خودتان را ناراحت نکنی  ،وسای شادمان را آوردیم
متثسظانه ایشان در آب رودخانه به طور نامعلوم خظه ش ه است ،هیچ داد و بی اد فای های ن ارد .هر ک ام از
بچهها که خانواده ایشان را می شناسن به نزدیکترین بستیان ایشان خار ب هن  .گروهاان شادمان از قرار
معلوم پ ر ن اشتن  ،با سرگروهاان میرزاییزاده صحات کردیم طی یک صورتجلسه حاو ایشان به
مادرش پرداخت شود .باألخره ایشان جوان بود ،ح اق کاری انجام شود که حاو او به مادرشان تعلق
بییرد بلکه در راه خیر و احسان پسرش خرج بکن  .بع از چن روز با جناب منصوری صحات کردیم،
ایشان قاول کردن تاریخ فوت رضا شادمان را در حال انجام مثموریت جنیی در  6بر صورتجلسه تنظیم،
به دستور فرمان ه ییان من و سرگروهاان میرزایی زاده و خود جناب منصوری صورتجلسه را مورد تثیی
قرار داده و به ستاد لشکر تحوی داده ش  .رئین ستاد اعالم کرد وقتی جس پی ا ش صورتجلسه پزشکی
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قانونی و صورتجلسه ییان مربوطه ضمیمه هم ییر ش ه ،به ستاد نیروی زمینی ارسال گردد .در صورت
تصویب حاو درجهدار مزبور به مادرشان تعلق بییرد .خالصه چن روزی گذشت پاسیاه ژان ارمری
پل ختر به ستاد لشکر اطالع میده با نشانههای داده ش ه جس گروهاان رضا شادمان چن کیلومتر
پایینتر از پل ختر پی ا کرده ،در بیمارستان بروجرد آماده تحوی میباش  .بالفاصله من و سرگروهاان
میرزایی زاده و جناب سروان منصوری به بیمارستان مراجعه ،بع از معاینه پزشک قانونی جس را تحوی
گرفتیم .پزشک قانونی اعالم کرد به نوع خظیی مشکوک میباشیم ،بایستی بررسی گردد .از طرف
به اری لشکر جس مرحوم رضا شادمان بع از تنظیم صورتجلسه توس یکی از دوستان وی به تهران
زادگاه نامارده تخلیه گردی  .م تی گذشت دو نظر بازرس از تهران و از بازرسی لشکر  3نظر به داخ ییان
آم ه ،بازپرسی را آغاز کردن  .بازپرس از یک سرباز سؤال کرد :پسرم شما گروهاان رضا شادمان را از
نزدیک میشناختی؟ سرباز گظت :بله قربان .رضا شادمان قا از حرکت با یکی از سربازان به نام رضا
بن رگزی به خاطر بازی والیاال با هم درگیر ش ن  .بازپرس از سرباز دییر سؤال کرد :پسرم شما چطور؟ در
این باره اطالعی داری؟ سرباز گظت :بله قربان .سرباز رضا بن رگزی ماهیییر قاب و شناگر ّ
قهار در بن رگز
گرگان به نام معروف است .بازپرس بالفاصله گظت :این سرباز کجاست؟ سرگروهاان میرزایی زاده گظت:
سرباز رضا بن رگزی در اختیار آشپزخانه میباش  .در همین موقع ماشین آشپزخانه از راه رسی  .بچهها
گظتن  :سرگروهاان ،رضا بن رگزی آم  .سرگروهاان خود را سریع رسان ه و رضا بن رگزی را همراه خود به
بازپرس معرفی کرد .بازپرس گظت :اسم شما چیست؟ گظت :رضا بن رگزی هستم .چه وقت با گروهاان
شادمان درگیری پی ا کردی؟ گظت :به خاطر بازی والیاال اختالف پی ا کردیم .گروهاان شادمان چن
مشت به سر و صورت من زد ،من چیزی نیظتم .الاته در بازی بیشتر اوقات چنین حرکاتی پیش میآی .
ً
بازپرس سؤال کرد بع ا چی ش ؟ رضا بن رگزی گظت :هم ییر را بوسی یم و آشتی ش  .بازپرس گظت:
موقع استراحت در پل ختر شما با سایر بچههای ییان وارد رودخانه ش ی یا خیر؟ ایشان گظتن  :خیر
ً
قربان .بازپرس مج دا از سربازان سؤال کرد آیا آن روز کسی ایشان را در حال شنا کردن دی ه یا خیر؟
بچهها گظتن  :ن ی یم قربان .بازپرس برای آخرین بار رضا بن رگزی را خواست ،گظت :هر ساعتی ،هر
موقعی شما را خواستیم به اتظا سرگروهاان واح  ،خودتان را به بازرسی لشکر معرفی نمائی  .سرگروهاان
گظت :چشم قربان .بع از چن ماه رضا بن رگزی از خ مت ارتش رها ش ه به گرگان میرود .یک روز رضا
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بن رگزی با یکی از ماهی گیرهای بن رگز به خاطر صی و فروش ماهی در بازار اختالف پی ا میکن و
درگیر می شون  .تع ادی از بچههای ماهیییر جریان رضا بن رگزی را از بچههای گرگان که در منطاه
اردوگاه درود و رودک لرستان خ مت کرده بودن اطالع داشتن  .این است که میگوین قصاص به قیامت
نمیمان  .رضا بن گزی آن روز خیلی عصاانی ش ه و به طرف مااب خود میگوی  :کاری نکنی همان
بالیی که بر سر گروهاان شادمان درآوردم تو را هم به سرنوشت او دچار سازم ،بر شیطان لعنت .خالصه
بچههایی که جلو قهوهخانه ایستاده بودن آنها را از هم ج ا میکنن  ،درگیری خاتمه می یاب  .یکی از
ماهیییران به اتظا همان طرف درگیر با رضا بن رگزی جریان را می فهم  .بالفاصله به طور محرمانه به
بازپرسی دادگاه نظامی گرگان مراجعه و جریان را با حضور چن شاه تعریف و گزارش خود را مربوط به
قت گروهاان شادمان امضاء و تثیی میکن و پرون ه را به بازپرسی دادگاه تحوی میده  .در نتیجه رضا
بن رگزی بع از م تی کوتاه دستییر و اقرار می نمای  .بازپرس میگوی  :آقای رضا بن رگزی چرا زمانی که
در رودک لرستان سرباز بودی و چن بار مورد بازجویی قرار گرفتی اقرار نکردی؟ رضا بن رگزی میگوی  :از
ساعتی که مرتکب این قت ش م همیشه عذاب وج ان آزارم میداد و مرتب رضا شادمان را در خواب
میدی م و بینهایت ناراحت میش م .حتی قا از این برنامه میخواستم خود را معرفی نمایم .این درگیری
بهانه ای بود که من به طور کام اقرار نمایم .بازپرس گظت :آقای رضا بن رگزی حال که اقرار کردی
میخواهم طرز به قت رسی ن گروهاان دوم رضا شادمان را به طور کام از زبان خودت بشنوم .اگر اقرار
شما درست و قاب قاول باش دادگاه به شما کمک خواه کرد ،حال بیو گوش میکنم.
رضا بن رگزی میگوی  :من آنچه که در ارودگاه رودک گظتم حال گظتههای خود را در حضور بازپرس
کام مینمایم .قا از اینکه به طرف اردوگاه لرستان حرکت کنیم در مح استارار ییان در منطاه جنوب
یک می ان کوچک جهت بازی والیاال درست کرده بودیم .یک روز در حین بازی والیاال من و گروهاان
رضا شادمان به خاطر اشتااه در بازی با هم ییر درگیر ش یم .رضا شادمان به طرف من حمله کرد و چن
مشت به سر و صورت من زد .با پیروی از انضااط ارتش ترسی م و هیچگونه عم دفاعی از خود نشان
ن ادم .بچهها ی هر دو طرف ما را از هم ج ا کردن  ،در نتیجه آشتی کردیم و درگیری خاتمه یافت .من از
ناحیه صورت و یکی از دن ان های جلو آسیب دی ه ،مرتب خونریزی داشتم و خیلی درد میکشی م.
سرانجام همان دن ان را کشی ه و بهعنوان یادگار منطاه و خ مت سربازی نیه اری میکردم ولی
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متثسظانه گم ش  .چون در حضور دوستان مرا زد سعی میکردم فراموش کنم ولی نمیتوانستم و همیشه
این کینه را در دل داشتم بلکه بتوانم یک روز تالفی کرده باشم تا اینکه به طرف اردوگاه رودک لرستان
حرکت کردیم .در پل ختر کنار رودخانه ییان جهت ناهار و استراحت نزدیک دو ساعت وقت داده ش .
چون ییان خیلی به رودخانه نزدیک بود با توجه به اینکه فرمان ه و سرگروهاان ییان دستور داده ش ه بود
کسی به داخ رودخانه نرود ولی به علت گرمی هوا هر طوری بود بچهها وارد رودخانه ش ن  .من مواظب
رضا شادمان بودم که از ک ام طرف وارد رودخانه خواه ش  ،من کار را شروع کنم .متوجه ش م رضا
شادمان از یک گوشه خلوت وارد رودخانه ش  .من کمی پایینتر وارد رودخانه ش م ،کسی متوجه من نش .
از طرفی چون بن رگز به دریا نزدیک است من از  8سالیی شنا را یاد گرفتم و میتوانم چن ین دقیاه زیر
آب ب ون هیچ مشکلی شنا کنم .در م ت چن دقیاه زیر آب خود را به رضا شادمان رسان م ،در یک موقع
مناسب جظت پاهای رضا شادمان را گرفته و او را به زیر آب کشی م .آنق ر نیه داشتم تا از نظن افتاد،
فهمی م کار را تمام کردم .شتاب و سرعت آب رودخانه کرخه در زیر آب قرار دارد جناب بازپرس .در نتیجه
فشار آب جس رضا شادمان را به همراه برد و  11متر پایینتر از رودخانه بیرون آم م و هیچکن متوجه
من نیردی  .بالفاصله خود را به ییان رسان ه و حرکت کردیم .جناب بازپرس آنچه که گظتم حایات دارد و
اقرار میکنم من رضا شادمان را در رودخانه کرخه به قت رسان م .حال هرچه قانون حکم میکن من
آماده و اجرای آن را قاول دارم .در ک جریان رضا بن رگزی را درجهداران و سربازانی که بچه گرگان و
ً
بن رگزی هستن اطالع دارن  ،گظتههای آنها کامال حایات دارد .م ت  99سال از آن جریان میگذرد ،از
نوع محکومیت رضا بن رگزی اطالعی بهدست نیام .
م ت  3ماه از استراحت اردوگاه لرستان گذشته بود ،در تاریخ  5398/6/53از باب به من خار رسی
سومین فرزن من که پسر بود به دنیا آم  ،او را سی کمالال ین نام گذاشتیم .اول خیلی خوشحال ش م
بع کمی به فکر رفتم ،دوستان متوجه ش ن  .یکی از دوستان گظت :احم چی ش ه؟ گظتم عزیز من،
فرزن داری خوب است ولی زیادی آن دردسرساز خواه بود .بزرگان گظتن  :بچه یکی خوب ،دو تا خوب،
ً
سومی حتما بخوری چوب .این مثال شام حال حایر است .چرا که من در خانواده دردسر زیادی فرزن را
دی م ،از این نظر این آخرین فرزن من خواه بود .فرزن تحصی خوب میخواه  ،زن گی خوب میخواه
و هزینههای خوشاختی را بایستی برای آنها مهیا کرده باشیم .از ق یم گظتن  :فرزن کمتر زن گی بهتر .به
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نظرم هر فردی چه پسر چه دختر ،دو فرزن کافی است .در آبادان که بودم ما اری وسای برای سالروز
ازدواج خودم به عنوان کادو برای همسرم خری اری داشته و ارسال نمودم .ضمن تاریک تول فرزن م سی
کمالال ین کادوها را از بروجرد به باب ارسال داشتم .طوری فرستادم که در تاریخ  5398/1/31سالروز
ازدواج ما دریافت کنن  .دوستم سرکار میرزایی زاده از عم من خیلی خوشحال بود .گظت :احم جان
ً
خ ا کن چن سالی با هم باشیم .من با این سن خیلی چیزها از شما یاد گرفتم مخصوصا گام های زن گی
ً
در مورد همسرداری و چیونه با همسر رفتار درست داشته باشیم ،واقعا درود بر شما .گظتم میرزا جان،
محات نسات به همسر و فرزن یکی از فریضه های دینی خ اون بزر بوده ،چرا که ازدواج سنت پیغمار
ما رسول خ ا میباش  .کسی که برای زن و فرزن خود زحمت بکش خ اون به مال او برکت عطا می
فرمای  .در همین موقع من و سرکار میرزایی زاده مشغول صحات بودیم که رئین دفتر ییان سرکار استوار
محم ی وارد ش و یک پاکت در دست داشت .گظت :احم جان .گظتم :بله قربان ،امر .استوار محم ی
گظت :قا از اینکه نامه را به شما ابالغ کنم میخواستم حایاتی را بیان کنم که چن لحظه پیش داشتم
میآم م خ مت شماها با بچهها نشسته بودیم گظتم بچهها تا من با شاملو صحات کنم شاملو میگوی :
بله قربان ،امر .اص نتیجه صحات من در اینجاست بچهها همیی گظتن  :هیچک ام از ما مث سی احم
یک نظامی واقعی و پرمسئولیت نیستیم و نخواهیم بود .در جواب گظتم :بچهها محات دارن و بزرگوار
هستن  .استوار محم ی گظت :احم جان در پاکت را باز کنی  ،من در پاکت را باز کردم دی م جناب
سروان منصوری نوشتن از طرف پرسن ییان درجه گروهاان یکی را به شما تاریک میگویم ،امی وارم
موفق باشی  .به استوار محم ی گظتم :چا ر زود گروهاان یک ش م ،گویی به سن پیری رسی م.
بالفاصله با سرگروهاان میرزایی زاده عازم شهر درود ش یم ،ما اری وسای خری اری کردیم .فردای آن
روز بع از مراسم صاحیاه در محوطه ییان بچهها اجتماع کردن  ،جناب سروان منصوری ضمن صحات
ً
مج د به من تاریک گظتن  ،من هم از تمام بچهها مخصوصا جناب سروان منصوری تشکر کردم و مراسم
پذیرایی با چای و شیرینی انجام ش  .از سایر ییانهای نزدیک هم آم ه بودن  ،در ک روز خوبی بود.
ً
خالصه بع از  9ماه استارار در اردوگاه لرستان در تاریخ  5398/8/31دستور رسی مج دا به طرف جنوب
حرکت کنیم ،تمام خودروها از هر نظر آماده حرکت بود .فرمان ه ییان گظتن  :در پلین راه پل ختر منتظر
آخرین خودرو خواهم بود متثسظانه در برگشت هم یک اتظا ناگوار دییری رخ داد .در این حادثه گروهاان
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یکم احم ی یکی از بهترین مکانیکهای پشتیاانی لشکر در حال پیاده ش ن از خودرو تعمیر ش ه با یک
خودرو در حال حرکت برخورد نموده و به علت خونریزی مغزی به بیمارستان بروجرد تخلیه گردی ،
سرانجام به علت خونریزی بع از  3ساعت فوت کردن و ما آخرین واح ی بودیم که حرکت کردیم .در
پلین راه پل ختر جناب سروان منصوری منتظر ما بودن  ،رسی یم .گظتن  :چه ش دیر رسی ی ؟
سرگروهاان گظت :متثسظانه گروهاان احم ی مکانیک پشتیاانی لشکر در حال تعمیرات خودرویی بود که
با یکی از خودروهای ییانها برخورد کرده درجا بهعلت خونریزی مغزی در بیمارستان بروجرد فوت کردن .
ً
جناب منصوری گظتن  :ییانی که فرمان ه درست ن اشته باش همین اتظاقات خواه افتاد .مج دا گظت:
ما هم درباره مرحوم شادمان تا ان ازهای کوتاهی کردیم .سرگروهاان میرزاییزاده بالفاصله گظتن  :قربان
من قسم میخورم دستور داده بودم و نیهاان هم گذاشته بودیم که کسی وارد رودخانه نشود اما نش .
جریان گروهاان شادمان با ایشان فر دارد قربان .جناب سروان منصوری گظتن  :جلوتر حرکت میکنم
سرپیچ دو راهی جاده اهواز به نظت سظی منتظر شما هستم .ستون خودرویی را حرکت دادیم ،سرگروهاان
میرزایی زاده به تمام پرسن رانن ه سظارش الزمه کرده و گظته بودیم سرپیچ جاده اهواز به نظت سظی به
جناب سروان منصوری با چراغ عالمت ب هی به سمت چپ حرکت کنی  .بع از  3ساعت ما هم به دو
راهی رسی یم .من و سرگروهاان میرزایی زاده از خودروها پیاده ش یم ،بع از احوالپرسی جناب سروان
منصوری گظتن  :خسته نااشی  .سرگروهاان گظتن  :جناب سروان ،تمام خودروها به فض الهی سالم به
طرف نظت سظی حرکت کردن و هیچ خودرویی در جاده نمان ه .جناب منصوری گظتن  :وقتی که ییان،
پرسنلی مث شما را دارد معلوم است خودرویی در جاده نخواه مان و تصادفی رخ نخواه داد .به همین
جهت تمام افسران ستاد میگوین  :خوش به حال سروان منصوری که چنین پرسنلی را دارد ،حال بروی
خ ا از شما راضی باش  .جناب منصوری گظتن  :میرزایی زاده ،به پاییاه رسی ی ییان را جمع و جور نمائی
و به ترتیب پرسن را به مرخصی اعزام داری .
اما راجع به سروان منصوری :ایشان در دانشک ه افسری به علت عالی بودن نمرات دروس
دانشک ه افسری بهترین دانشجو در دوران دانشک ه افسری شناخته ش ه و به همراه چن نظر از استادان
دانشک ه آن زمان به دستور ارتش به دانشک ه افسری کشور فرانسه اعزام میگردد .از نظر اطالعات
نظامی و فرهنیی و امور اقتصادی و آموزش یکی از بهترین افسران ارتش بود .این افسر کوچکترین
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عیای ن اشت فا ما اری عصای بود .در م تی که مسئولیت ییان ما را داشت از هر نظر کوچکترین
اشتااه از او سر نزد .بسیار با خانواده و فرزن یک کشاورز در کاشمر خراسان بودن  .سرانجام با یک دختر
خانم بسیار فهمی ه که فرزن یکی از سرهنیان بازنشسته ارتش بود ازدواج کرد ،به امی خ ا خوشاخت
ش یم .سرانجام در اوای آذرماه  5398بع از استارار کام در منطاه ج ی به م ت  51روز مرخصی
ً
اعزام ش ن  .قاال به سی خلی اطالع داده ،گظته بودم همسرم را در جریان بیذارد .بع از  39ساعت وارد
باب ش م ،بع از چن ی وارد منزل ج ی ش م .همسرم فریاد کشی  ،آم ی؟ خ ا را شکر .زهرا دخترم 3
ساله و

سی کمالال ین من  3ماهه بودن که تا به حال او را ن ی ه بودم .سی جاللال ین منزل ناود

فهمی م کجاست .گظتم خانم ،مرد منزل من کجاست؟ گظت :از آقا سؤال کنی  ،سی خلی خن ی  .در
این لحظه سی جاللال ین همراه خاله جان طوبی همسر سی خلی وارد ش ن  .سی جاللال ین از دور
پری بغ من گریه را سر داد .او را آرام کردم گظتم :شما مرد منزل هستی ،چرا ناودی؟ گظت :عمو جان
آم  ،من رفتم .خالصه به اتظا سی عازم منزل پ رخانم حاج آقا خامسی و مادر خانم گرامیش ه و از آنها
دی ار کردیم .مادر خانمم میگظت :یک روز سی کمالال ین خیلی گریه و زاری میکرد ،حاج خامسی بچه
را به آسمان بلن کرد از ج بزرگوارش خواست برای شما اتظاقی رخ ن ه و شب و روز برای شما دعا
میکن  .در جواب گظتم :مادر جان ،آقاجان مرد بزرگواری هستن  .امی وارم سالهای سال باای عمر
داشته ،باالی سر ما باشن  .به خانم گظتم :فراموش کردم برایت بنویسم ،درجه گروهاان یکمی را گرفتم.
ایشان گظتن  :امی وارم دانشک ه افسری شما را باینم ،به امی حق ماارک باش  .به سی خلی گظتم :فردا
نهار بچهها کوچک و بزر دعوت من هستن  .همسرم با خواهرش ّ
مظص خری کردن  ،تمام خواهران و
برادران و تمام باجنا ها آم ه بودن  .آقاجان حاج خامسی مرتب مشغول دعا بودن  ،روز بسیار خوبی بود.
در همین موقع حسین آقا از راه رسی  ،خیلی خوشحال ش  .گظت :شاملو جان سی آقا ابراهیمی ما را
دیوانه کرد ،خیلی نیران بود .چون از دامادش اکار ارجمن ی اطالعی ن ارد در ک ام منطاه هستن .
گظتم :ییان اکار ارجمن ی در مهران و دهلران هستن ولی من در خرمشهر و آبادان بودم .وقتی که همه
در منزل سی خلی جمع ش ن برای بزر و کوچک سوغاتی آورده بودم .برای بچهها اسااب بازی و
جوانان رادیو دو موج و برای کلیه خانواده انواع پارچه پیراهنی خری اری کرده بودم .در هر صورت همه
راضی و خوشحال بودن  .در طول م ت مثموریت سی خلی و همسرشان خیلی با همسرم همراهی
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ً
داشتن  ،شخصا از آنها تشکر کردم .مرخصی پایان یافت ،به ییان بازگشتم .بع از چن روز به اتظا بچهها
بازدی از خودروها را شروع کردیم ،آماده بازدی و نظارت فرمان ه گروهان قرار گرفت .فردای آن روز بع از
مراسم صاحیاهی جناب سروان منصوری از تمام بچهها تشکر کردن و گظتن  :من بارها از شاملو و
میرزایی زاده تشکر کردم .توجه داشته باشی فرمان ه ییان ،سرگروهاان و مکانیک همه میرون  ،شما
جوانان بایستی مسئولیت ییانها را به عه ه داشته باشی  .من بهعنوان یک نظر فرمان ه برای شماها
آرزوی خوشاختی و سعادت و سالمتی را از خ اون متعال خواستارم ،موفق باشی .
سال  5398به پایان خود نزدیک میش  ،مثموریت ما هنوز ادامه داشت تا اینکه یکی از ییانهای
تیپ مستار در مرز شلمچه تااضای یک گروه مهن سی و یک خودروی کمپرسی را داشت .بالفاصله این
گروه به سرپرستی ستوان انوشیروانی به منطاه اعزام گردی  .بع از  3ماه از ستاد تیپ به فرمان ه ییان
ابالغ گردی خودرو کمپرسی اعزامی به منطاه موقع بازگشت از نوار مرزی به علت عیب فنی و بار سنیین
ً
در گ فرو رفته ،در منطاه امکانات خارج کردن خودروی مزبور وجود ن ارد .سریعا نسات به خارج کردن
خودرو و رهاسازی آن اق ام نمائی  .ییان پشتیاانی تیپ که وظیظه ی خارج کردن خودرو را داشت اعالم
میدارد من امکانات کلی ن ارم .سروان منصوری به تیمسار فرمان هی تیپ اظهار میدارد تیمسار نیران
نااشی  ،ییان من پرسن مخصوص این کار را دارد .در طول  98ساعت آین ه خودروی مزبور جلو ستاد در
خ مت فرمان هی خواه بود .خالصه سروان منصوری به ییان برمیگردد ،سرگروهاان میرزایی زاده را
احضار ،جریان را با او در میان می گذارد .ساعت  8شب بود ،میرزایی زاده مرا خواست ،گظت :احم جان،
جناب سروان منصوری کار دارن  .به اتظا سرگروهاان رفتیم خ مت جناب سروان منصوری ،جریان را به
ً
طور کام برای من تعریف کرد .خوشاختانه مح و مسیر استارار بچههای خودمان را کامال
میشناختم .فرمان ه ییان گظتن  :شاملو ،به تیمسار فرمان هی قول شرف دادم این مثموریت مهم را از
شما میخواهم ،تا سر ح امکان انجام ب هی و خودرو را سالم به منطاه بیاوری  .گظتم شما نیران نااشی
به هر طریق الزم خودرو را سالم خواهم آورد .از طرفی رانن ه خودرو گروهاان رخشانی یکی از دوستان
نزدیک خودم بود ،تازه به ییان ما منتا ش ه بود .گروهاان رخشانی به من مراجعه کرد ،گظت :احم
جان من بیچاره ش م .گظتم نیران نااش ،با سرگروهاان صحات بکن و جریان را با ایشان در میان بیذار.
اگر دستور داده ش به امی خ ا این مثموریت را هم انجام خواهم داد .ساعت  8شب آماده حرکت ش یم،
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جناب منصوری جلو درب ورودی پارک موتوری ایستاده بودن  .در این موقع سرگروهاان میرزایی زاده به
شوخی گظت :شاملو جان ،من هم همراه شما باشم؟ گظتم :شما پیرمرد کجا همراه من باشی  ،آنجا جای
شما نیست ،شما بایستی استراحت کنی .در این موقع متوجه ش م جناب منصوری می خن ی .
سرگروهاان گظت :احم جان ،پن من چایی میگذارم تا شما برگردی .در جواب گظتم :این ش یک چیز
ً
ً
قاب قاول ،فعال خ احافا شما .ضمنا فاصله حم کامیون از منطاه مرزی تا منطاه استارار 311
کیلومتر بود .درست ساعت  3شب به طرف مرز حرکت کردم .ساعت  9صاح نزدیک اردوگاه بچههای
خودمان توقف کردیم و خودرو را از دور بررسی کردیم .در سال  5398به علت باال آم ن آب رودخانههای
جنوب تمام زمینها باتالقی ش ه بود .هیچ وسای سنیینی مانن جرثای و گری ر نمیتوانست در منطاه
اردوگاه رفت و آم کن  .بع از شناسایی اطراف خودرو در نتیجه با  3دستیاه خودرو وینج دار با کمک 51
نظر سرباز بع از  9ساعت تالش خودرو را از مح فرو رفته بیرون کشی یم .سرانجام خودرو را سالم به
منطاه استارار تیپ در پاییاه نظت سظی و پادگان هظتی جلو ستاد فرمان هی تیپ توقف کردیم .فرمان ه
ییان جناب منصوری از آم ن من اطالع داشت ،بالفاصله به اتظا سرگروهاان آم ن  .گظت :شاملو
ً
خسته نااشی حایاتا شاهکار کردی و آبروی ییان را خری ی .بع از چن لحظه تیمسار فرمان هی بیرون
آم ن  ،سروان منصوری گظت :قربان عر

کردم بع از  98ساعت خودرو سالم در خ مت شما خواه

بود ،بظرمائی  .تیمسار فرمان هی گظتن  :جوان خسته نااشی  ،گظتم متشکرم تیمسار .گظت :سروان
منصوری  ،ایشان در دستور تیپ تشویق و پاداش نا ی را از هر بودجه که میتوانی پرداخت کنی  .در
جواب گظتم :تیمسار 3 ،نظر از رانن گان ییان توپخانه در منطاه با خودروهای وینج دار خیلی به من کمک
ً
کردن و زحمت کشی ن  ،تااضا دارم امر بظرمائی از آن دو رانن ه هم ق ردانی شود .تیسمار فرمودن  :حتما
ً
ً
حتما .سروان منصوری ،سریعا تشویای دو رانن ه را به گردان توپخانه ابالغ کنی  ،فراموش نشود .سروان
منصوری گظتن  :چشم قربان .سرانجام خودرو را از فاصله  311کیلومتری مرز به منطاه استارار مرکزی
تیپ انتاال داده ش و این مثموریت هم به یاری خ ا به پایان رسی .
سرانجام در تاریخ  5393/3/59مثموریت ما در جنوب کشور به پایان رسی  .واح ها یکی بع از
دییری بازگشتن  ،بع از بازسازی واح ها و آمادگی کام و جابهجا ش ن خانوادهها ،در اوای مردادماه
سال  5393به تیپ ابالغ گردی  ،چون مرکز آموزش  13خرمآباد لرستان به پادگان های شاهرود و
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چه دختر انتاال یافته است تیپ بهطور کام به لشکر خراسان (مشه ) انتاال خواه یافت .چن ی
ً
نیذشت به ترتیب ییانها به طرف مشه حرکت کردن  .ییان مهن سی ما مج دا جزء گردان مهن سی
ً
پیرانشهر در سال  5393قرار گرفتیم .ضمنا همسرم بینهایت مشه را دوست داشت ،نزدیکی پادگان یک
منزل کام اجاره کردیم و به امی خ ا جابهجا ش یم .اولین کاری که انجام دادم به سی خلی نامهای
نوشتم ،گظتم :آقاجان حاج خامسی با خانواده و هرکن آمادگی داشتن تشریف بیاوری  ،منتظر شما
هستم .خالصه از تاریخ  5393/6/5در پادگان مشه مشغول انجام وظیظه گردی م.

خدمت در مشهد و خرمآباد
همانطوری که در صظحات گذشته اشاره گردی در پایان نیمه اول شهریور  5393در لشکر خراسان
آن موقع مستار ش م .نحوه خ مت در پادگانهای مشه بینهایت دشوار و مارراتی بود ،تنها عاملی که
باعث خوشحالی و مشکالت خاص خود را دربرداشت این بود که هر هظته روزهای پنجشناه کلیه ییانهای
لشکر مراسم صاحیاهی و نیایش را در بارگاه با عظمت علی بن موسی الرضا (ع) که بینهایت زیاا بود اجرا
میش  .مسثلهای که در این انتاالی برای من مهم بود همسرم مرتب هر پنجشناه به همراه بچهها به حرم
امام رضا مشرف میش ن خوشحال بودم که بچهها کنار مادرشان زیارت کرده و آنطرف و اینطرف می
دوی ن  .بع از م تی با سی خلی باجنا در باب تماس گرفتم ،از حاج خامسی و مادرخانمم جهت زیارت به
مشه دعوت کردم ،سرانجام چن روزی گذشت مهمانان ما از راه رسی ن  .خوشاختانه معصومه خانم،
خواهر کوچک همسرم ازدواج کرده به همراه همسرشان آقای سی علی موسوی آم ه بودن  .چن روزی با
ً
سی خلی و خانوادهها زیارت و گشت و گذار داشتیم ،من شخصا خوشحال بودم که پ ر و مادر همسرم از راه
دور توانستن در خ مت امام رضا(ع) باشن  ،بع از چن روزی به باب مراجعت کردن .
م تی گذشت ،یکی از دوستان پ رم آقای توفیای آم ن جلوی پادگان مرا دی ن  ،گظت :آقاجان در
خوی گظتن شما در مشه هستی  .خواستم حال و احوالی از بچهها داشته باشم از این جهت خ مت
رسی م .بالفاصله ایشان را به منزل راهنمایی کردم یک شب در خ مت ایشان بودیم بینهایت خوشحال
ش ن  ،روز بع با خانواده به طرف خوی حرکت کردن  .خالصه در سال  5393بنا به درخواست ش ی از
طرف پ رم برای دی ار بچهها و همسرم عازم خوی ش یم .در ایستیاه راهآهن زنجان بچهها از قطار پیاده
ش ن  ،به یکااره متوجه ش م هر دو ستون های ایستیاه قطار را بغ کرده و می بوسی ن  .جلو آم م گظتم:
091
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بچهها اینجا حرم نیست اشتااه میکنی  .مواظب آنها بودم تا اینکه قطار بع از چن دقیاه به حرکت خود
ادامه داد .وقتی در خوی بودیم سی کمالال ین دست ها را روی چشم خود میگذاشت کسی را نیاه
نمیکرد ،همینکه پ رم او را روی زانوی خود گذاشت بالفاصله چشم به روی پ رم باز کرد پ رم گظت:
چطوری مرد بزر مازن رانی؟ بع از بازگشت از خوی در این فاصله یکی از دوستان کردستانی من به نام
خاوریان جهت مرخصی سالیانه به سنن ج رفته ،در بانک سپه با برادرم محم باقر که کارمن بانک سپه
بود آشنا میشود  .در نتیجه سؤال و جواب آدرس کام مرا دریافت کرده به استوار خاوریان میگوی
مادرمان خیلی مریض هستن  ،دلش میخواه برادرم سی احم (همایون) را باین  .یک روز در پارک
موتوری مشه مشغول بودم ،رئین دفتر ییان استوار محم ی تلیرافی به من داد گظت :احم جان این
تلیراف از سنن ج آم ه ،من سریع مطالعه کردم نوشته بود مادرمان در حال مر است خودتان را برسانی .
من تلیراف را با جناب سروان منصوری فرمان ه ییان درمیان گذاشته ،هماهنیی ش دستور داد سریع
حرکت کنم .بع از  39ساعت خود را به سنن ج رسان م ،بع از دی ار از مادر بزرگوارم خاتون سلما در
آخرین لحظه گظت :آم ی پسرم؟ بع از چن لحظه دو دستی بر سرم کوفتم ،گظتم آم م مادر ولی دیر
ش  .برای آخرین بار وجود مادرم را بغ کردم ،با ص ای بلن گظتم:
ای خ ا (بیذار تا بیریم چون ابر در بهاران

کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران)

سرانجام مادرم در بع ازظهر روز  5393/53/58در ساعت  3/31بع ازظهر در سن  13سالیی به
رحمت خ ا پیوست .مراسم زیاایی را برگزار کردیم ،در مراسم روئسای بانک سپه ،دوستان ،افسران و
درجهداران از جمله جناب سرهنگ کابری و آشنایان نظامی شرکت داشتن  .الاته قا از مثموریت جنوب
در سال  5391چن بار به سنن ج رفته و از مادرم دی ار کرده بودم .چن روز بع از مراسم خاکسپاری مادرم
با یک دنیا ان وه به مشه بازگشتم .همسرم بهعلت گرفتاری بچهها نتوانستن در مراسم شرکت داشته
باشن خیلی ناراحت ش ن  ،برای برادرم محم باقر نامه ای مظص نوشته و تسلیت گظتن .
اما خاطره ای دارم از مشه  ،جریان از این قرار بود :در اوای زمستان سال  5393از طرف ارتش
ما ار  3متر پارچه لااس کار تحوی گرفتیم و مالغ  51ریال بابت دوخت بلوز و شلوار کار دریافت گردی .
من با بچهها صحات کرده و گظتم  51ریال ،پول قرقره و نخ و سایر لوازم دوخت نخواه ش  .این آقای
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مسئول تعیین بودجه و م یریت ارتش با خود چه فکری کرده که چنین مالغی را برای دوخت لااس کار
مارر و تعیین نموده است؟
پارچه را به منزل آورده و در یک گوشه ای قرار دادم .اما پرسن قسمت توپخانه که سالهای سال در
مشه خ مت کرده ،به قول معروف که میگوین اینها مار خورده اژدها ش ن تمام پارچهها را از پرسن
توپخانه دریافت کرده 3 ،الی  9خیاط خانه را درنظر گرفته ،پارچهها را جهت دوخت تحوی میدهن  .بع
از  51روز کلیه لااسهای دوخته ش ه را سالم تحوی گرفته و مزد  51ریال را جمعآوری کرده ،تحوی سه
نظر خیاط میدهن  .استادان خیاط میگوین  :آقا این مالغ چیست؟ سرکار استوار ق یمی پیرمرد اظهار
میدارد :این پول مزد دوخت لااس میباش  .خیاط ها ناراحت ش ه و میگوین  :این مالغ پول ذغال اتوی
ما نیست ،سرکار استوار شما میدانی چه کار میکنی ؟ سرکار استوار با خونسردی تمام عیار میگوی :
ً
استاد ،برادرم ناراحت نااشی  ،این مالغ را ارتش جهت دوخت لااس به ما داده و ما هم ناچارا خ مت شما
تا یم می داریم .اگر در این زمینه اعترا داری تااضای مالقات با فرمان ه لشکر را داشته باشی جواب
ً
درست یا غل را به شما خواه گظت .استاد خیاط مج دا میگوی  :مزد دوخت این نوع لااس  9الی 1
تومان میباش نه  51ریال .اگر ما در مشه موفق به شکایت نش یم هر سه نظر به فرمان هی نیروی
زمینی ارتش شکایت خواهیم کرد .سرانجام چون تع ادی از پرسن اطالعات لشکر مشه در این جریان
ً
ذینظع بودن به هر سه استادهای خیاط میگوین شما فعال اق ام نکنی ما پیییری خواهیم کرد مالغی که
شماها تعیین کرده ای پرداخت خواه ش  .در هر صورت پرسن اطالعات لشکر مشه محرمانه به
اطالع فرمان هی نیروی زمینی آن موقع رسان ه ،به طوری که گظته میش شاه پهلوی دوم در جریان قرار
گرفته بودن  .از آن به بع دستور داده ش هر سال  1متر پارچه برای لااس تشریظات و سان و رژه و مالغ
 911تومان جهت کارمزد دوخت لااس به افسران و درجهداران پرداخت گردد .سرانجام  51ریال پول دوخت
لااس به  911تومان تا ی گردی  .به قول معروف که میگوین  :ع و شود ساب خیر گر خ ا خواه .
در اوای بهمن ماه سال  5393هیئتی از تهران همراه سناتور مهن س شریف امامی جهت یک
بازدی کلی از استان خراسان وارد مشه ش ن  ،در اواخر بازدی از پادگانهای مشه نیز دی اری داشتن .
به ما ابالغ کردن تع ادی از خودروهای روسی و آمریکایی را جهت بازدی آماده سازی  .خودروها را در
مح بازدی قرار داده ،منتظر هیئت بازدی کنن ه ش یم .بع از یک ساعت ،هیئت بازدی کنن ه به همراه
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ً
مهن س شریف امامی و دو نظر از افسران فنی اداره اردونانن ارتش در مح حاضر ش ن  .ضمنا یادآوری
میشود از سال  5391به دالی مختلف چن ین م ل از خودروهای ساک و سنیین روسی وارد خ مت
ارتش ش ه بودن  .اداره اردونانن ارتش مکانیزم این خودروها را قاول ن اشت ،این هیئت مثموریت داشتن
ب انن بع از  1سال خری این خودروها و نحوه استظاده و کیظیت و کارایی آنها در این م ت  1سال چیونه
بوده است .بازدی آغاز گردی  ،من در ردیف اول جلوی خودروی کمپرسی آمریکایی ایستاده بودم .در این
موقع یکی از بازدی کنن گان جلوی کامیون من توقف کرد ،گظت :آقا شما رانن ه این وسیله هستی ؟ گظتم:
بله قربان .گظت از فنی خودروها اطالعی داری ؟ گظتم تا ان ازهای که ارتش آموزش داده اطالعاتی دارم
ً
ً
قربان .مج دا گظت :در چه ح ی تحصیالت داری؟ گظتم نزدیک به دریافت اخذ دیپلم هستم .مج دا
گظت :حال میخواهم ّ
محسنات و کیظیت خودروهای روسی و آمریکایی را برای ما تا ان ازهای شرح
ب هی  .گظتم :بله قربان.
خودروهای روسی:
 -5آنچه که تاکنون وارد خ مت ارتش ایران ش ن از پایینترین م لها بوده که در جنگ جهانی
دوم در ارتش شوروی خ مت نموده است.
 -3از نظر استحکام ب نه بینهایت ضعیف و زیاایی خاص یک خودروی تاکتیکی  -نظامی را ن ارد.
بهطور کلی خودروهای روسی چه از نوع تجارتی و نظامی – تاکتیکی شوروی در جادههای کوهستانی
ق رت و کشش را ن ارن .
خودروهای آمریکایی:
 -5از نظر کیظیت ،استحکام ب نه و زیاایی خودرو بهطور کلی در نظر گرفته ش ه است.
 -3در تمام جادههای کوهستانی از ق رت و کشش بسیار خوبی برخوردار است.
 -3در ک صنعت آمریکا با شوروی به هیچ وجه قاب قیاس نیستن  .در این مح که شما تشریف
داری خودروهای روسی پارک ش ه است ،میتوانی آنها را مشاه ه کرده و قضاوت بظرمائی .
ً
ضمنا در سال  5398در اردوگاه درود فرمان هی نیروی زمینی تیمسار سرلشکر مین باشیان جهت
بازدی وارد منطاه ش ه وضع خودروهای روسی و کارایی آنها را سؤال کردن همه جواب منظی دادن .
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سرانجام تیمسار سرلشکر مین باشیان گظتن  :مهم نیست ،گاز فروختیم کاه گرفتیم .از آن تاریخ به بع
هیچ خودروی روسی وارد ایران نیردی .
سرانجام در تاریخ  5311/3/56اطالع یافتیم مراسم جشنهای  3111ساله شاهنشاهی در
پاسارگاد شیراز برگز ار خواه ش  .شاه پهلوی دوم چون دو سال پیش در درگیری ایران و عرا موفق ش ه
بود ،در نتیجه میخواست ق رت خود را به کشورهای جهان تا ان ازهای نشان داده و بیوی ما در گذشت
زمان این بودیم .برای دی ن جشن های  3111ساله شاهنشاهی  %31کشورهای بزر و کوچک
ً
مخصوصا  6ابرق رت جهان که عاارتن از :آمریکا – انیلستان – فرانسه – آلمان – چین – شوروی در مراسم
ق رتهای بر باد رفته کشور ایران شرکت داشتن  .به عای ه صاحبنظران که میگظتن کشور ایران در
چنین موقعیتی مخارج این جشن را میتوانست در امور آبادانی کشور از جمله ایجاد کار و گرفتاری روزمره
روستاهای ایران هزینه میکرد بهتر بود .در نتیجه امام خمینی (ره) اعترا

خود را نسات به جشنهای

 3111ساله اعالم داشتن و این جشن را تحریم نمودن .

ً
بع از  3ماه خ متیذاری در جوار بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا مج دا به طرف شاهرود

انتاال یافته بع از یک هظته در تاریخ  5311/3/38به طور موقت در شاهرود مستار ش یم .در اص
ً
انتاالی ما به طرف خرمآباد لرستان بود ولی فعال دستورالعم حرکت صادر نیردی  .م ت دو ماه از
سکونت ما در شاهرود نیذشته بود فرزن کوچک من سی کمالال ین بهعلت تعویض آب و هوا به سختی
مریض ش ن  .طوری ضعیف ش ه بود که موقع نشستن تعادل خود را از دست میداد .یک روز در حالت
نشسته کنترل خود را از دست داد ،یک مرتاه به سمت چپ که در حال ساوط بود او را گرفتم .همسرم
سریع او را به دکتر متخصص اطظال رسان ه با دریافت دارو و آمپولهای تاویتی و دستور غذایی کام
توس دکتر ،سرانجام با فعالیت شاانهروزی همسرم فرزن م نجات یافت .بع از بهاودی کام به همسرم
گظتم به یاد داری روز اول به شما گظتم همسری میخواهم فعال و کاردان ،امروز همان روز است که ثابت
ش انتخاب من درست بود .بع از م تی شلوغی و شیطنت کمالال ین شروع ش  ،همسرم به شوخی
گظت :این همان مریض است ،نیاه کنی چه توانایی پی ا کرده است.
یادآوری میشود ییانهای تیپ از شاهرود با قطار حرکت کرده ،در ایستیاه راهآهن درود لرستان
پیاده ش یم .فاصله درود تا خرمآباد  81کیلومتر بیشتر نیست .این مسیر را با ترابری خودروهای ییان طی
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کردیم ،در بین راه یکی از رانن گان واح پیاده از خودروی جلویی ساات گرفته در این اثنا فرمان ه گردان
سرگرد نیهاان متوجه رانن ه خودرو که گروهاان دوم محجوب بود میگردد .سرگرد نیهاان به رانن ه
خودرو تذکر میده ساات نییری متثسظانه رانن ه خودرو گروهاان محجوب متوجه نش ه به راه خود
ادامه میده  .بع از رسی ن به جلوی درب ورودی پادگان خرمآباد سرگرد نیهاان به گروهاان محجوب
میگوی چرا به دستور توجه نکردی؟ به افسر نیهاان وقت دستور میده درجهدار مزبور را زن انی کنی تا
ً
بع ا دستور ب هم .گروهاان محجوب اظهار میدارد کاری نکردم به زن ان بروم ،این ع الت درست
نیست .خالصه بیو میو آغاز ش ه سرگرد نیهاان با گروهاان محجوب درگیر میشود سرگرد نیهاان از
ناراحتی به یکی از سربازان ترکمن دستور میده به طرف گروهاان محجوب با تظنگ خود که سرنیزه
روی آن قرار داشت حمله ور میشود .گروهاان محجوب که دوره چریک و عملیات جودو را طی کرده
بود ،در نتیجه سرباز ترکمن حریف محجوب نمیشود .محجوب ایشان را بازی میداد ولی سرباز بنا به
دستور سرگرد نیهاان در یک فرصت ناگهانی سرنیزه را به پهلوی سمت چپ محجوب فرو کرده ،چون
سرنیزه تظنگهای ارتش آبکاری مواد سمی هستن یا به دالیلی دییر گروهاان محجوب بر زمین افتاده و
بیهوش میگردد .بالفاصله به بیمارستان خرمآباد تخلیه ش ه ،متثسظانه بع از دو ساعت بهعلت خونریزی
داخلی ش ی یا سم سرنیزه در ساعت  3بع ازظهر مورخه  5311/6/35فوت میکنن  .درجهداران گردان
پیاده گریه و زاری نموده ،فرمان ه تیپ تیمسار حساسیان دستور میده کلیه درجهداران را زن انی کرده و
سر و ص ا را بخوابانی تا اح ی خارج از پادگان از این جریان مطلع نشون  .متثسظانه پادگان شماره 9
خرمآباد کنار منازل مردم قرار گرفته و تمام مردمان آن مح از این حادثه خاردار ش ن که گروهاان
محجوب به دستور سرگرد نیهاان کشته ش  .سرانجام تیمسار حساسیان فرمان هی تیپ برای آرامش
اوضاع درجهداران و افسران ،در نتیجه سرگرد نیهاان را به م ت چن ساعت در بازداشتیاه نیه داشته
سپن شاانه ایشان را به تهران انتاال داد .بع از چن روزی کلیه درجهداران از زن ان آزاد ش ن و جس
گروهاان محجوب توس دوستان به زادگاهش شهر قوچان انتاال یافت.
خالصه در اواخر شهریور  5311/6/35ییان ما در پادگان ب رآباد خرمآباد که  8کیلومتر با شهر
فاصله داشت استارار پی ا کرد .فرمان ه تیپ تیمسار حساسیان بهعلت کشته ش ن گروهاان محجوب به
تهران احضار ش و به جای ایشان تیمسار چمن آرا فرمان هی تیپ را بهعه ه گرفت .طی یک بازدی از
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تمام محوطه پادگان دستور دادن نسات به محوطه سازی و آسظالت خیابان های پادگان اق ام سریع
انجام گیرد.
در یک مراسم صاحیاهی فرمان ه تیپ اعالم کرد این پادگان مرکز لشکر  89لرستان خواه ش .
چون با شهر  8کیلومتر فاصله دارد ما اری خارج از مرکز تعلق خواه گرفت و در آین ه خیلی نزدیک
منازل سازمانی نیز ساخته خواه ش  ،مح اح اث آن تعیین گردی ه است .بهعلت فعالیت های تیمسار
چمن آرا لشکر بسرعت گسترش پی ا میکرد .م ت  9ماه از خ مت من در خرمآباد نیذشته بود یکااره
استوار محم ی رئین دفتر اعالم کرد احم آماده باش جهت دوره تریلی کش ماز روسی به تاریز اعزام
خواهی ش  .از لشکر دستور آم ه ،نمیشود کاری کرد ،گظتم م ت آن چن روز است؟ گظتن  53 :هظته،
ً
حق مثموریت هم تعلق می گیرد خودم سریعا اق ام خواهم کرد .این مثموریت را با همسرم درمیان
گذاشتم ،ایشان گظتن خیلی خوب ش  ،نزدیک منزل خاله جان دو اتا کرایه میکنیم ،من و بچهها با
خاله تاریز را می گردیم .خالصه در تاریخ  5315/3/33وارد تاریز ش م ،فردای آن روز در همان اطراف
دو اتا اجاره کرده ،خوشاختانه به منزل خاله نزدیک بود ،بچهها مرتب با خاله رفت و آم داشتن .
باألخره کالس آموزش تریلی کش ماز روسی بع از  53هظته با آزمایشات مربوطه و دریافت م رک قاولی
آن به پ ایان رسی  .بع از چن روز گشت و گذار در تاریز برای همسرم و بچهها خیلی خوش گذشت،
ً
مخصوصا در خ مت خاله جان بودیم .بع از چن روز به خرمآباد بازگشتیم و بچهها جابهجا ش ن .
در نیمه دوم سال  5313ستاد لشکر اطالع داد در آین ه نزدیک بازیهای آسیایی در ایران شروع
خواه ش لذا برای حظاظت پاییاه ماهواره های هم ان یک دسته پرسن با تجهیزات کام جهت امنیت
به پاییاه ماهواره های هم ان عازم ش یم .م تی از بازیهای آسیایی نیذشته بود که در قسمتی از حظاظت
پاییاههای ماهوارهای گروهاان یکم رسول رستم زاده در حین انجام وظیظه با مین برخورد کرده درجا
کشته ش  .بالفاصله از منطاه خارج بع از تکمی پرون ه و صورتجلسه و نظریه پزشکی قانونی با
تشریظات مخصوص به خود به زادگاه ایشان شهرستان زاب تخلیه و دستور داده ش حاو و مزایای
ایشان به همسر و فرزن ان وی تعلق بییرد ،رحمت خ ا بر او باد.
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بع از پایان مثموریت برون مرزی کشور عمان از تاریخ  13/6/35تا آخر بهمن  ،13در تیپ خرمآباد
لرستان بهطور دائم استارار پی ا کردم .در خرمآباد بهترین فرصت را بهدست آوردم که در سال 5311
ً
موفق به اخذ دیپلم گردی م .ضمنا در سال  5315بخشنامهای از سوی نیروی زمینی صادر و اعالم داشته
بود کلیه درجه دارانی که دارای م رک دیپلم هستن ب ون رعایت سن و سال ،همچنین م ت خ مت نیز
مطرح نمیباش و در اینصورت میتوانن بع از آزمایشهای ب نی و دانش نظامی به دانشک ه افسری یا
آموزشیاه افسری راه یابن  .در اوای سال  5311اسامی ما چن نظر به آموزشیاه افسری تهران اعالم
گردی و بع از تکمی پرون ه مسئول آموزشیاه افسری اعالم داشتن در ییانها مشغول باشی تشکی
دوره و اعزام شماها را اعالم خواهیم کرد.
در نیمه دوم سال  5319تیمسار شهیرمطلق بهعلت درگیری در امور فرمان هی با پرسن افسر و
درجهدار به نیروی زمینی ارتش منتا ش ن چن روزی گذشت تیمسار آذری به فرمان هی تیپ خرمآباد
انتخاب و مستار ش ن  .خوشاختانه در ایام ماههای آغاز اناالب در خرمآباد لرستان با ت بیر و م یریت و
کاردانی و روش صحیح فرمان هی در نتیجه تیپ خرمآباد را از درگیری با مردم حظا کرده و از طرفی چون
پادگان ما با شهر  1کیلومتر فاصله داشت خانوادههای افسران و درجهداران بیشتر در منازل سازمانی
بودن با شهر زیاد سر و کار ن اشتن  .در روزهای پرحادثه اناالب خانواده من و بچهها ،دخترم  53ساله،
پسر بزرگم  53ساله و پسر کوچکم  3ساله بودن  ،همسرم شب و روز دقیاهای از آنها غاف ناود .اگر
اتظاقی در شهر کاری داشتن همراه آنها میرفت و با هم برمی گشتن  ،این کار همه پرسن با خانوادهها
ً
بود .تع ادی از پرسن درجهدار مخصوصا دوستان در منزل یکی از دوستان نزدیک مینشستیم ،وقتی
111
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تلویزیون را نیاه میکردن ناراحت میش ن که تکلیف مردم با ارتش و ییانهای گارد ویژه چه خواه ش .
در جواب میگظتم :ارتش متعلق به مردم بوده و در قلب مردم جا دارد .پلین شهربانی میدان با مردم
چیونه رفتار نمای ولی ارتش وظیظه دییری دارد ،هر وقت احساس خطر کن به آغوش مردم آم ه و
بیطرفی خود را اعالم خواه کرد ما منتظر دستور هستیم .فرمان هی محترم تیپ تیمسار آذری خودشان
ً
استاد جنگ و عملیات مخصوصا افسر نیروی مخصوص و رنجر هستن میدانن به موقع چهکار بای
بکنن شماها ناراحت نااشی  .در منزل ضمن صحات با خانواده مواظب بیان خودتان باشی  .تیمسار آذری
در چن ین جلسه با درجهداران و افسران صحات کردن و گظتن  :ساختمان ق یمی ستاد تیپ را داخ
ً
شهر فعال نیازی ن اریم ،دستور دادم بازسازی ش ه بهعنوان باشیاه در اختیار درجهداران شاغ و
بازنشسته و خانوادههای آنان قرار بییرد .اگر مراسم عروسی یا برنامه دییر داشتن بتوانن از این مجتمع
استظاده نماین  ،سر پرست باشیاه و مسئول خری هم انتخاب ش ه است .تمام درجهداران از جا بلن ش ه با
کف زدن زیاد از تیمسار آذری تشکر کردن  .یکی از درجهداران استوار یکمی از جا برخاست با ص ای بلن
گظت :در حضور کلیه درجهداران حاضر در سالن با وجود اینکه  38سال خ مت در ارتش موی سظی کرده
و پیر ش م با کمال افتخار دست حضرتعالی را می بوسم ،ای خ ا تو شاه باش از صمیم قلب بیان
میکنم و میدانم شما این ارتش را در مااب مردم حظا خواهی کرد ،تیمسار آذری تشکر کردن و جلسه
پایان گرفت .بع از چن روزی یکی از درجهداران ض اطالعات آن موقع گزارشی درباره یکی از پرسن
توپخانه گویا ایشان با سربازان ییان در مورد اناالب صحات میکرده ،طی گزارشی به حضور تیمسار
آذری تسلیم میدارد خوشاختانه تیمسار آذری درجهدار مز بور را میشناس به درجهدار اطالعاتی دستور
میده من این درجهدار را میشناسم صحات ایشان را هم شنی هام بحث در مورد انضااط در ارتش بوده
ً
هیچگونه نیرانی ن ارد به کار خودتان مشغول باشی فعال موقع این گزارش ها نیست.
خالصه در اوای مهرماه سال  5311اطالع یافتیم اعالمیهای از طرف امام خمینی (ره) در سرتاسر
ً
ایران پخش ش ه و فرمان داده است تمام کارخانجات ،شرکتهای دولتی ،خصوصی مخصوصا شرکت
ملی نظت ایران تا ح دو سوم در اعتصابات شرکت کنن و از این تاریخ دانشیاهها ،آموزش و پرورش بهطور
کلی نیمه تعطی اعالم میگردد .در محرم سال  5311ایام تاسوعا و عاشورا در روزهای  53و  31آذر
بزرگترین تظاهرات و سخ ّنرانی بر علیه شاه پهلوی دوم انجام گرفت در واقع یک نوع رفران ومی برای
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ساوط شاه آماده ش  .در این زمینه چن ین خارگزاری جهان نیز به تهران آم ه بودن  ،دقیاه به دقیاه
گزارشی کام از تظاهرات مخابره میش  .یکی از عوام مهم روزهای اناالب رادیو  BBCانیلستان بود،
کوچکترین اتظاقات روزمره ایران را دقیق و کام از لن ن پخش میکرد .یک روز غروب در شهر خرمآباد
بودم دی م تع ادی از تظاهرکنن گان به هم ییر میگوین شب رادیو  BBCلن ن را فراموش نکنی .
در تاریخ  51آبان سال  5311بهعلت فشار شاه بر دولت عرا  ،آن دولت از فعالیت سیاسی امام
خمینی (ره) جلوگیری کرد .امام خمینی در این زمینه گظته بود مسئولیت اناالب ایران بر دوش من قرار
دارد ،نمیتوان م فعالیت سیاسی ن اشته باشم در نتیجه کشور عرا را به سوی فرانسه ترک کردم.
ً
همانطوری که قاال اشاره ش اپوزوسیون ایران در فرانسه از لحاظ انتاال امام خمینی به فرانسه فعالیت
چشمییری داشتن که امام سالم به فرانسه برسن  .امام خمینی در فرانسه به یکی از بهترین دهک ه
خوش آب و هوای فرانسه نوف لوشاتو انتاال یافتن .
از ساعت ورود امام به فرانسه خارنیاران از سرتاسر جهان به طرف فرانسه روانه ش ن  ،تمام
شاکههای رادیو و تلویزیونها مانن آلمان ،اتریش ،سوئ  ،مجله اشپیی آلمان ،روزنامه گاردین انیلین،
روزنامه تایمز لن ن ،شاکه خاری  CBSآمریکا ،خارگزاری هلن  ،خارگزاری یونان ،رادیو و تلویزیون
لوکزاماور  ،رادیو و تلویزیون دهلینو ،رادیو و تلویزیونهای چن ین کشور آفریاایی ،رادیو و تلویزیون
کشور کانادا و خارنیار مصری برای کشورهای شیخنشین خلیج فارس در مجموع با امام خمینی در
فرانسه دهک ه نوف لوشاتو  61مصاحاه انجام گرفت .سرانجام از دهک ه نوف لوشاتو فرانسه
اعالمیههای امام خمینی و نتیجه مصاحاههای ایشان با خارگزاریهای جهان مرتب به ایران میرسی .
تمام اقشار ملت از هر طااه و صنظی بزر تا کوچک در راهپیمایی و تظاهرات شرکت میکردن و انسجام
عجیای در مردم ایجاد ش ه بود .وقتی از تلویزیون ایران راهپیمایی و تظاهرات را نیاه میکردیم و این
هماستیی در ملت مشاه ه میش ما نظامیها به خود میگظتیم هیچ اسلحهای کاربرد عای ه این ملت
ً
را نخواه داشت .دقیاا به خاطر دارم بع از چن روز مردم در تظاهرات و راهپیمایی شعار میدادن  :اماما
ً
اماما ما هستیم توپ تانک مسلس دییر اثر ن ارد .من شخصا در راهپیمایی ها و تظاهرات میدی م
خانمی یک بچه در آغوش گرفته و یک بچه در کالسکه پ ر هم یک بچه در بغ و یک بچه هم روی
دوش خود گرفته ،در یک لحظه فکر میکردم که آیا به چه کسی شلیک کنیم؟ به پ ر یا مادر یا چهار تا
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بچه کوچولو و خوشی ؟ این بود که ما نظامیان ارتش بهترین راه را انتخاب کردیم و آن بیطرفی و رفتن
به آغوش ملت بزر ایران زمین بود .ما ارتشیها در اختیار ک هستیم نه در اختیار فرد .سرانجام در اوای
ً
آذر سال  11اعتصابات و راهپیمایی و تظاهرات به اوج خود رسی  .شاه پهلوی دوم ناچارا نخست وزیر
امیرعااس هوی ا را طاق برنامهای از پیش ساخته ایشان را در بازداشت خانیی قرار داده و مح اقامت
هوی ا در رادیو تلویزیون ایران نشان داده ش  .بع از م تی کوتاه به دستور شاه مهن س شریف امامی
نخست وزیر وقت گردی خوشاختانه مهن س شریف امامی هم در مااب سی خروشان ملت قرار گرفته
در نتیجه استعظای خود را به شاه تسلیم کرده و کنار رفتن  .در اواخر آذر سال  5311شاه مجاور ش از
امیران ارتش استظاده نمای  .بع از چن روزی ارتشا ازهاری رئین ستاد مشترک به دستور شاه نخست
وزیر وقت ایران ش ن اما ارتشا ازهاری هم ق رت اجرایی ن اشت تا به ارتشا غالمعلی اویسی که
فرمان ه حکومت نظامی تهران بود دستور ده  .ملت دقیاه به دقیاه به مااومت در مااب حکومت شاه
ایستاده یک دل و یک زبان با وح ت کلمه به راهپیمایی و تظاهرات بیشتر از ماههای قا به ش ت ادامه
داشت .نظت در سرتاسر ایران جیره بن ی ش ه بود ،م ار گازکشی منازل فا در چن شهرستان بزر
مانن مشه و اصظهان و شیراز که از این امتیاز برخوردار بودن بایه شهرهای ایران فاق م ار گاز منازل
بودن و مردم به هیچ وجه از این وضع ناراحتی ن اشتن  .در اوای دی ماه تع ادی از سربازان گارد ویژه
حکومت نظامی در خیابان تهران اجتماع کرده ،ملت ضمن تظاهرات و راهپیمایی فریاد می زدن ای برادر
ارتشی چرا مردم کشی ،همین امر باعث ش عملکرد ارتش در مااب مردم به پایینترین ح خود رسی
ً
تاریاا  11درص از این وضع ناراضی بودن  .بهطور کلی نمیخواستن در خیابانهای تهران و شهرستانها
مااب مردم قرار بییرن  ،این عام باعث ش برنامه حکومت نظامی در تهران کارایی خود را از دست
ب ه  .با توجه به اوضاع داخ ایران در تاریخ  33دی ماه سال  5311شورای اناالب به فرمان امام
خمینی (ره) تشکی گردی و رفتن شاه را از ایران تصویب کرد .چون حکومت نظامی در تهران نتوانست در
ح توان خود موفق باش تیمسار ارتشا غالمعلی اویسی از فرمان ه نیروی زمینی کنار رفته و تیمسار
ارتشا قره باغی جانشین وی گردی در نتیجه چون تیمسار قره باغی آذری بودن با علما و روحانیون
برجسته تاریز و قم در حال گظتیو در مورد برخورد و عملکرد حکومت نظامی در تهران و شهرستان ها
جلسهای تشکی دادن از طرفی ساواک تهران به طوری که در یکی از سخ ّنرانی ها که شاه اظهار داشته
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بود بهطور کلی از کار افتاده و ق رت اجرایی را ن اشت .پهلوی در آخرین سخ ّنرانی خود اظهار داشت
ً
همانطوری که قاال گظتم ساواک ق رت اجرایی خود را از دست داد من به شما فرمان هان میگویم
کارها را خودتان انجام ب هی و مواظب اوضاع کنونی باشی در واقع این آخرین سخ ّنرانی شاه در ایران
ً
زمین بود .یکی از عوام مهم در مورد ساوط شاه خانواده درباری او بود مخصوصا اشرف پهلوی که در
خ اول قرار داشت ،هر ک ام خواسته های مختلف از شاه داشتن و مخارج زیادی بر او تحمی می
گردی  .محم رضا شاه پهلوی دوم قا از ترک ایران شاپور بختیار را بهعنوان آخرین نخست وزیر خود
انتخاب کرد  .ایشان چن ماه قا از جناش مردم از فرانسه به ایران آم ه بود ،محم رضا شاه در یکی از
کاخها با ایشان دی ار کرد بالفاصله از مجلن شورای ملی و مجلن سنا رأی اعتماد گرفت .دکتر بختیار
نخست وزیر در م ت خیلی کوتاه کابینه خود را تشکی و به حضور شاه معرفی و شروع به کار کرد.
تظاهرات و راهپیمایی و سخ ّنرانی علیه دکتر بختیار آغاز ش  .مردم در شعارها میگظتن  :بختیار بختیار
نوکر بی اختیار .بختیار یکی از دوستان نزدیک مه ی بازرگان و جزء جاهه ملی بود.
در آن موقع ما در پادگان خرمآباد به حال آماده باش بودیم ،تنها امتیازی که داشتیم پادگان با شهر
خرمآباد  8کیلومتر فاصله داشت ولی همیشه خانوادهها در وحشت بودن که ماادا بعضی از گروهها از
موقعیت استظاده کرده به پادگان حملهور شون  .چون تمام خانواده افسران و درجهداران در منازل سازمانی
که نیمه کاره و فاق هیچگونه امکانات بود مستار ش ه بودن فا به منظور اینکه جانشان در امان بوده
باش به دستور تیمسار آذری در پادگان جلسهای تشکی ش  ،چن نظر از افسران و درجهداران خرمآبادی
را به نام نماین ه تعیین ،با امام جمعه خرمآباد جناب آقای حجت االسالم طاهری و آقای حجت االسالم
جزایری دی ار کردن  .جلسهای تشکی ش و مطرح گردی م ت  1ماه از شروع قیام مردم میگذرد تیپ
خرمآباد کوچکترین دخالت و اهانتی نسات به قیام مردم ن اشته و نخواه داشت .آقایان طاهری و آقایان
جزایری قول دادن تمام نظامیان خرمآبادی هستن  ،چه غریاه چه آشنا برای ما قاب احترام هستن ،
هیچگونه نیرانی در این مورد ن اشته باشی  .اوای بهمن ماه سال  11دکتر بختیار نخست وزیر در طی یک
مصاحاه اعالم داشت من مرغ طوفان هستم مرا از دریا باکی نیست ،اگر امام خمینی به ایران بازگشتن
من محکم در جای خودم نشستم و به امام خمینی خوش آم میگویم .فردای آن روز تظاهرات و
راهپیمایی و س معار کردن در خیابانهای تهران و ایجاد آتش در تمام نااط تهران و شهرستان ها ادامه
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ً
داشت .مج دا مردم شعار میدادن (بختیار بختیار نوکر بی اختیار برو آتش و منا را بیار از طرفی
خوانن گان اناالبی مانن شجریان ،رضا روییری و علی گلریز سرودهای اناالبی میخوان ن شور و
هیجان ملت بیشتر میش  .ییان گارد ویژه مرتب با مردم در حال درگیری بود گاهی به خشونت
ً
میکشی گاهی آرام .به طوری که قاال اشاره ش تمام شرکتهای هواپیمایی ،شرکتهای دولتی و
خصوصی و بازاریان تهران در حال اعتصاب و زمینگیر بودن  .دانشیاهها به طور کلی و اداره آموزش و
پرورش از آبان ماه تا آخر بهمن تعطی بود ،یک دیوار سالم در تهران و تمام شهرستانها وجود ن اشت،
همه آنها رنگ آمیزی ش ه پر از اعالمیه ها و شعارهای اناالبی نوشته ش ه بود ،در هر صورت روزگار
روزگار عجیای بود برادر.
آتش و خون قوی و ضعیف از تمام فرقههای دینی در تظاهرات و راهپیمایی شرکت داشتن  ،بچههای
 51ساله و  53ساله لااس سظی به عنوان کظن پوشی ه اگر به معنویت و اجتماعات قیام مردمی با وج ان
خود قضاوت میکردی یک نوع صحرای محشری دییر در تاریخ جهان اسالم ور زده میش .
نخست وزیر بختیار در طول یکماه الی کمتر حکومت خود در تهران و شهرستانها دست به کشتار
زده ،تع ادی از جوانان ما را از بین بردن  .بع از این درگیریهای خونین خارگزاریهای جهان اعالم
کردن تا چن روز دییر حضرت آیتالله خمینی رهار قیام مردم ایران بع از  51سال تاعی به وطن خود
ایران باز میگردد  .با اعالم این خار شور و هیجان عجیای در مردم ایجاد ش  ،تظاهرات و راهپیمایی تا
پاسی از شب ادامه داشت ،مردم چنین شعار میدادن  :بختیار بختیار مواظب باش امام ما در راه است.
ً
سرانجام آن دسته از کسانی که وابسته بودن مخصوصا وزرای پیشین و تع ادی از درباریان بع از رفتن
شاه در طول یکماه نخست وزیری دکتر بختیار بیشتر سرمایهداران ،صاحاان شرکتهای بزر ،
هنرمن ان ،هنرپیشهگان و کابارهداران بهطور کلی ایران را ترک گظتن  ،در این موقعیت سرمایههای
عظیمی از مملکت خارج گردی  .وقتی با تع ادی از دوستان صحات میکردیم گظتم :اناالب سرانجام
ً
پیروز میشود ولی من از جریانات بع از اناالب وحشت دارم ،مخصوصا از طرف کردستان ایران و
ً
همچنین کردستان عرا مخصوصا ص ام حسین .با خود فکر میکردم و میدانستم اناالب به معنای
زیر و رو ش ن و ساختن زیربناهای گذشته و خواستههای مردمانی که در اناالب بوده و شهی دادن
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انتظار سهمی از اناالب را خواهن داشت و سرانجام چه خواه ش  .آیا امام خمینی خواهن توانست این
اقیانوس پرحادثه را آرام کنن ؟ خ ایا خودت نیه ار ایران سرزمین باش.
 3روز مان ه به حرکت امام خمینی از فرانسه ساعت حرکت و کسانی که همراه امام بودن مشخص
ش ه بود  .مردم ایران دقیاه شماری میکردن چه وقت امام خمینی وارد ایران خواه ش  .باألخره چشم
انتظاری به پایان رسی فرودگاه مهرآباد به طور کام گلااران ش ه بود ،بیشتر مجته ین و روحانیون تراز
اول و تع ادی از بستیان و دوستان امام در فرودگاه منتظر بودن تا اینکه قا از ظهر روز  53بهمن 11
هواپیمای مخصوص امام خمینی از فرانسه در فرودگاه مهرآباد ایران بر زمین نشست .امام خمینی در
حالی که یک خلاان هواپیمای فرانسوی ایشان را همراهی میکرد ،از پلههای هواپیما پیاده ش ن .
استااال کنن گان اطراف امام خمینی را گرفته به ایشان خیرما م گظتن  .امام خمینی فرمودن :
ً
همانطوری که قاال ابالغ کردم اول به بهشت زهرا جهت زیارت شه ای اناالب خواهم رفت ،آنهایی که
با خون خود نهال اناالب را آبیاری کردن و به ثمر رسان ن آنان فرزن ان من بودن تا زن ه هستم هیچوقت
از نظر من دور نخواهن ش  .تمام مسیر امام خمینی رهار اناالب با گ های مختلف تزئین ش ه بود.
مردم در تظاهرات شعار میدادن  :دیو چو بیرون رود فرشته درآی  .امام ما اری راه را با اتومای که مربوط
به آقایرفیق دوست بود طی کرده ،سپن در یک می ان بزرگی نزدیک نیروی هوایی توقف نمودن با دو
فرون هلی کپتر عازم بهشت زهرا ش ن  .هلیکوپتر حام امام پایینتر و هلیکوپتر دوم از باال مسیر راه را
گلااران میکرد ،بع از م تی وارد محوطه بهشت زهرا ش ن و از هلی کپتر پیاده ش ه کنار مزار شه ای
اناالب بهشت زهرای تهران قرار گرفته و فاتحه خوان ن  .گروهی که همراه حضرت امام بودن تع اد
زیادی از روحانیون که نام برده ش و مردم اطراف امام را احاطه کرده بودن  .امام خمینی (ره) اولین
سخنرانی را در بهشت زهرا ایراد نمودن .
راهپیمایی و تظاهرات دانشجویان در سراسر شهرهای ایران ادامه داشت .در خرمآباد لرستان
بع ازظهر  33بهمن گارد مخصوص پلین شهربانی خرمآباد با مردم درگیر ش ه در نتیجه چن نظر درجهدار
و افسر پلین در این حادثه از بین رفتن و ژان ارمری خرمآباد نیز به طور کلی مورد حمله مردم قرار گرفت و
گروهها از موقعیت سوء استظاده کرده ،تع اد زیادی اسلحه و مهمات از پادگان ژان ارمری به غارت رفت.
برابر اطالع جناب حجتاالسالم آقای طاهری و جناب آقای جزایری بخشی از اسلحه و مهمات پن
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گرفته ش  ،متثسظانه تع ادی از بچهها با نارنجکهای جنیی غنیمت رفته بازی میکردن و متوجه
نمیش ن  ،ناگهان نارنجک منظجر میش و چن ین نظر از بچههای خرمآباد دچار حادثه و کشته ش ن .
ً
تاریاا نزدیک به عصر روز  33بهمن بود که امام خمینی (ره) در تلویزیون ص ا و سیمای ایران ظاهر
ش ن  ،بع از صحات پیروزی اناالب مردم ایران را تاریک گظته و شهردار تهران آقای شهرستانی با امام
مالقات کردن  .از روز  33بهمن سال  5311تمام بلوارهای تهران و گلکاریهایی که زیر دست و پا ص مه
دی ه بود مرمت ش ه ،دیوارهای شهر که پر از اعالمیههای مختلف بود تا توانستن پاکسازی و شستشو
دادن  .در بعضی از خیابانهای تهران مح آتشهای افروخته ش ه در اناالب را که آسظالت را خراب
کرده بود نظافت کام گردی  ،کلیه مردم در این امور مسئولیت نظافت شهر تهران و سایر شهرستانها را
به عه ه گرفتن  .پیر و جوان برای زیاایی شهر از هیچ کوششی دریغ نکردن  ،تا ان ازهای شهر تهران به
حالت اول برگردان ه ش  .بازار تهران کار خود را شروع و شرکتهای دولتی و خصوصی فعالیت خود را از
ً
سر گرفتن  .کلیه ادارات مخصوصا اداره آموزش و پرورش بالفاصله آغاز به کار کرده و کالسهای درس
شروع به کار کردن .
درگیری های بعد از پیروزی انقالب در سال 81

بع از پیروزی اناالب در تاریخ  33بهمن سال  11و سخنرانی امام خمینی (ره) در بهشت زهرا تمام
گروههای شرکت کنن ه در پیروزی اناالب منتظر دریافت سهم خود در اناالب بودن  .نیروی های مسلح
به طور کلی به پادگانها برگشتن  ،بازار تهران فعالیتهای خود را از سر گرفت ،کلیه کارخانهها و
شرکتهای خصوصی و دولتی شروع به کار کردن  .از روز  51اسظن ماه سال  11تمام م ارس و قسمتی از
دانشیاه ایران در شهرستانها مشغول کار ش ن و فعالیتهای روزانه خود را آغاز کردن .
در روز  53فروردین سال  18یک نوع رفران وم جهت تعیین نوع حکومت با نظر و آرای ملت ایران
انجام ،بع از شمارش آرا  38درص مردم به تثسین جمهوری اسالمی رأی مثات دادن  ،به بیان یک
کلمه بله یا خیر .به پاس این پیروزی روز  33فروردین سال  18را روز ارتش جمهوری اسالمی انتخاب
گردی  .بع از م تی در پادگانها مشغول خ مت بودیم بهطور غیر منتظره از طرف وزارت دفاع تیمسار
م نی و به تصویب شورای اناالب اعالم داشتن از این تار یخ خ مت وظیظه برای سربازان  53الی  59ماه
در نظر گرفته ش ه است .به طور ناگهانی تمام پادگانهای ارتش یکدفعه  61درص تخلیه ش  ،بهطوری
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که بهعلت ناودن پرسن سرباز ،درجهداران اطراف پادگان را گشت میزدن ،در همین موقع اطالع یافتیم
در تهران پستهای بازرسی تشکی ش ه روزانه چن نظر در درگیریهای ایجاد ش ه کشته یا زخمی
میشون  .در بعضی از شهرها اقشار شاه دوست و فرصتطلب به جان هم ییر افتاده ،ناراحتی و درگیری
ایجاد میکردن  .به خاطر همین موضوع در تاریخ  3اردیاهشت سال  18دولت اق ام به تثسین سپاه
پاس اران اناالب اسالمی نمود.
هنوز یکماه از پیروزی اناالب نیذشته بود در تاریخ  38اسظن  11گروههایی مانن حزب کومله،
چریکهای ف ائی خلق و حزب دموکرات کردستان ایران در اطراف سنن ج مرکز کردستان ایران پاییاه
زده و درگیری مسلحانه ایجاد کردن و فردی به نام عا الرحمان قاسملو رئین و سرپرستی حزب دموکرات
را به عه ه گرفته بود .هرچه زمان پیش میرفت گرفتاری اناالب بیشتر میش  ،علت آن یک کلمه بیشتر
ناود ،چرا اناالب زود به ثمر رسی ؟ اگر م تی بیشتر طول میکشی تمام گروهها و شخصیتهای اناالبی
ماهیت خودشان را نشان میدادن نه اینکه هیچی نش ه از موقعیت سوء استظاده کرده و انتظار بی موردی
ً
داشته باشن  .مثال حزب دموکرات کردستان خواستار خود مختاری و ج ایی استان کردستان از کشور
ایران بود.
وضع اناالب طوری ش ه بود که تمام گروهها میگظتن چرا ما نااشیم؟ ولی خوشاختانه امام چیز
دییری در نظر داشتن  ،جمهوری اسالمی ایران نه یک کلمه کمتر ،نه یک کلمه بیشتر.
در اوای اردیاهشت ماه سال  18پرسنلی که در اواخر  16به دانشک ه افسری و آموزشیاه افسری
معرفی ش ه بودن بهعلت دوران اناالب کار آنان به تثخیر افتاده بود ،از نیروی زمینی مراکز دانشک ه
افسری و آموزشیاه افسری دستور آم پرسن معرفی ش ه بع از معاینات پزشکی و آزمایشات دانش
نظامی تا اول خرداد  18در تاریز و تهران به دانشک ههای افسری و آموزشیاه افسری معرفی نماین  .من
ً
ً
مج دا در تاریخ  18/3/53به دانشک ه ترابری تاریز معرفی و کالس مج دا آغاز گردی .

هشت سال دفاع مقدس
قا از اینکه به آغاز جنگ بپردازیم توجه شما عزیزان را به این موضوع جلب میکنم که شغ حایر
ً
افسر ترابری (لجستیک و حم و نا در ارتش) میباش ولی مستایما در خ ما م جاهه ناودم .چرا که
در ارتش رسته ها و وظیظه هر فرد مشخص گردی ه ،افسر پیاده مشخص است ،افسر ترابری در حم و
نا و جابهجایی و همهگونه لوازم لجستیکی و ت ارکات از رده عاب به جلو و تخلیه ضایعات جنیی،
زخمیها و شه ا نیز به عه ه ییان به اری در ترابری میباش  ،تا اینجا از نظر شغلی به حضورتان معرفی
گردی م.
تاریخ یکاار دییر آزمایش خود را به نمایش گذاشت ،آن نمایش یک حادثه جهانی بود که تمام
ابرق رتهای جهان از لحاظ تجهیزات نظامی بهطور کام در اختیار کشور عرا قرار گرفتن  ،گویی از
جهان اسالم ترس و وحشت عظیمی داشتن در نتیجه میتوان گظت دنیا با ما در جنگ بود .بارها با خود
میگظتم خ ایا شاه هستی دنیا به ما زور میگوی ولی ما با ایمان کام تا آخرین لحظات زن گی
ایستادگی خواهیم کرد و موفق خواهیم ش .
ص ام رئین جمهوری عرا نوکر قسم خورده ابرق رتهای جهان در نیمه شب  35شهریورماه سال
 5313با  53لشکر زرهی و مکانیزه و مجهز از مرزهای شمال و جنوب تجاوز نمود .بخشی از این نیروها
در مرزها مستار ش ه بودن  ،بخشی دییر از این نیروها در احتیاط قرار گرفته بودن  .فرودگاهها و
پاییاه های هوایی و دریایی مهم کشور را مورد حمله قرار داد .از غرب مانن مهران ،دهلران ،صالح آباد،
گیالنغرب ،قصر شیرین تا شهر سرپ ذهاب مورد حمله کام قرار گرفت .از ناحیه جنوب کشور چن ین
تیپ زرهی به طرف آبادان و خرمشهر گسی داشت .در عر

چن روز گمرک و بن ر خرمشهر بهطور

کام به غارت رفت ،برابر اطالعی که بهدست آوردیم آن موقع در ح ود  5111دستیاه اتومای سواری
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صظر م ل باالی تویوتا و هزاران تن مواد غذایی و لوازمات صنعتی به غارت رفت .خرمشهر و گمرک 11
درص تخریب ش در نتیجه ساوط پادگان حمی  ،عرا تا  51کیلومتری اهواز پیشروی نموده و هر آبادی
که در مسیر قرار داشت تخریب و از بین میرفت و مردمان بی دفاع به گوشه و کنار متواری میش ن .
در نیمه اول سال  5313بهعلت مریضی همسرم و نظریه پزشکان مربوطه به تیپ  31پیاده گرگان
منتا ش م .بع از چن روز جابهجایی منزل خود را در ستاد پادگان گرگان معرفی نموده و در تاریخ
 5313/19/31توس ستاد تیپ به گردان پشتیاانی که تازه تثسین ش ه بود اختصاص یافتم .بع از چن
روز آشنایی به دفتر فرمان هی پشتیاانی احضار ش م .دستور داده ش به ییان ترابری اختصاص یابم و
سرپرستی تعمیر و نیه اری را نیز بهعه ه بییرم .فرمان هی پشتیاانی دستور دادن با توجه به پرون ه و
ساباه خ مت شما در ییانهای ترابری انتظار دارم ییان ترابری و اکیپ تعمیر و نیه اری را سازمان هی
کرده و وسای مورد نیاز را دستور میدهم با افسر خری هماهنیی و در این زمینه اختیار کام را داری ،
آنچه که میتوانی از ک های مختلف بودجه تعیین ش ه خری اری نمائی .
خالصه بع از ابالغ دستورات فرمان هی پشتیاانی تیپ  31گرگان با افسر خری و نماین گی تیپ 31
در تهران هماهنیی برقرار ،در نتیجه یک نظر نماین ه از طرف تیپ به تهران اعزام و ارسال قطعات
لجستیکی مورد نیاز برابر روش ت ارکاتی به پشتیاانی تیپ ارسال میگردی و با استظاده از سربازان فنی و
ً
دو نظر پرسن درجهدار فنی یک اکیپ تعمیرات خودرویی را آغاز کردیم .تا نیمه دوم مهرماه تاریاا
سازمان هی ییانهای پشتیاانی از نظر پرسن اداری و ییانهای فنی  81درص مهیا ش  .به خاطر
ً
درگیری مرزی بین ایران و عرا برای احتیاط یک گروهان پیاده با تمام تجهیزات مخصوصا یک دسته
ً
ترابری و یک گروه فنی تاریاا قاب توجه در اختیار گروهان مزبور قرار گرفته ،برای اجرای مثموریت
واگذاری در احتیاط قرار گرفت.
ً
همانطوری که قاال اشاره ش با شروع جنگ در نیمه شب  35شهریورماه سال  5313به دستور
رئین جمهوری عرا ص ام حسین آغاز ش ه ،ما از نظر آمادگی تیپ تالش بیشتری را شروع کردیم ،تمام
خودروهای منتظر قطعه را آماده ساختیم .برابر اطالعات بهدست آم ه میدانستیم با وجود اینکه تیپ 31
گرگان به آن صورت آماده عملیات نیست ولی نیروی زمینی از تیپ درخواست کمک خواه کرد .در نتیجه
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ً
ییانی که در احتیاط و بازسازی ش ه بود از لحاظ نظرات و ترابری لجستیک کامال تاویت ش ه و %511
آماده مثموریت گردی .
در اوای آبان ماه سال  5313از ستاد نیروی زمینی به ستاد فرمان هی تیپ  31گرگان اعالم گردی
ً
از تاریخ اعالم این دستور هرچه سریعتر آماده حرکت شود به ناطه عملیاتی که بع ا ابالغ خواه ش لذا
ییان پشتیاانی نیز در حال آمادگی خودروها گردی و به همین منظور یک نماین ه جهت دریافت قطعات به
تهران اعزام داشت.
در اواخر آذرماه سال  5313ستاد تیپ  31گرگان به نیروی زمینی اعالم کرد قا از اعالم دستور
ً
حرکت تیپ  31گرگان به منطاه یک گروهان پیاده با تمام تجهیزات که قاال آماده ش ه بود برای اجرای
مثمور یت در صورت نیاز آمادگی الزم را دارد .در همان حالی که مشغول آماده سازی تیپ برای حرکت به
منطاه بودیم در تاریخ  51آذر سال  5313اطالع یافتیم سروان احم کشوری خلاان ورزی ه پادگان
هوانیروز کرمانشاه در عملیاتی که در شمال غرب منطاه ایالم شرکت داشت توس هواپیمای میگ
عراقی در تنیه بینا در استان ایالم در منطاه عمومی میمک درگیر ش ه ،بع از م تی مااومت توس
موشکهای جنی ه های عراقی ساوط کرده و به درجه رفیع شهادت نائ میگردد .پیکر وی با تشریظات
خاصی در قطعه  39بهشت زهرای تهران به خاک سپرده ش .
از شهی سروان کشوری دو فرزن به جا مان ه ،در آن زمان مریم سه ساله و علی سه ماهه بودن ،
درود بی پایان به روان شه ای گلیون کظن ایران از جمله سروان شهی احم کشوری .سرانجام در
تاریخ  31آذر سال  5313از ستاد نیروی زمینی دستور رسی ییان تاویت ش ه و آماده بع از  1روز در
معیت نماین ه نیروی زمینی سروان امینی که در اص یکی از هم دورههای دانشک ه افسری سرگرد
صیادشیرازی بودن با تمام پرسن و فرمان هی ییان و کلیه امکانات لجستیکی در اختیار ایشان قرار
گیرد .در ساعت  9بع ازظهر روز  31آذر از طرف تیپ  31گرگان بهوسیله راهآهن به طرف منطاه جنوب
حرکت داده ش  .چن روزی از حرکت ییان گذشته بود ،در یک جلسه به فرمان هی پشتیاانی سرکار
سرهنگ افراسیابی گظتم قربان با اعزام این ییان کلیه باقی مان ه تیپ هم در آین ه نزدیک به منطاه
اعزام خواهیم ش  .بهتر است به ییانها ی تابع دستور فرمائی نیازمن یهای خود را از لحاظ قطعات
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لجستیکی به مرکز پشتیاانی گرگان با نماین ه مربوطه هر ییان اعزام ،تا در مورد آمادهسازی 511
درص ییانها اق ام شود.
من در ییان ترابری و تعمیر و نیه اری سه نظر پرسن تحصی کرده و باتجربه که از دوستان
نزدیک بود جهت هماهنیی با ییانها از هر نظر انتخاب کرده و اختیارات کام را داشتن  .گروهاانیکم
علی صوفی جوان ،گروهاانیکم محم رضا جهانی ،گروهاانیکم محم علی عنایت ،این پرسن از لحاظ
دریافت ،تحوی و اناار کلیه قطعات لجستیکی و خودرویی و آماد و ترابری و لوازمات عملیاتی را بهعه ه
داشتن  .هر هظته گزارش کار خود را به دفتر ییان اعالم میداشتن  ،گزارش و اق ام کاری در طول هظته
ً
به دفتر فرمان هی پشتیاانی کتاا گزارش میکردیم تا بهطور کام در جریان امور قرار بییرن .
یک روز غروب من در معیت فرمان ه پشتیاانی در می ان بزر پادگان گرگان که از چهار طرف
درختان کهنسال احاطه ش ه بود ق م می زدیم ،ایشان فرمودن یک روز شماها به جای ما این مسئولیت
پشتیاانی را بهعه ه خواهی گرفت .من میگویم شاملو ،سعی کنی تا آخر عمر همین که هستی باشی  ،در
ّ
جواب گظتم قربان من در عملیات صحرای ظظار در کشور عمان که بودم یک افسر وظیظه همین صحات
را مطرح کرد ،در جواب گظتم من مار نیستم که پوست عو

کنم .سعادت و عاقات به خیری را از

خ اون متعال خواستارم ،این دنیا برای کسی وفا نکرده و زن گی در آن افسانهای بیش نیست .ایشان
ً
فرمودن  :چا ر زیاا گظتی ،حایاتا این دنیا افسانهای بیش نیست ،در هر ماامی که باشم این جمله را
ً
هرگز فراموش نخواهم کرد .از طرف دییر همسرم از اینکه مج دا به گرگان بازگشتم بینهایت خوشحال و
رضایت داشت ،فرزن انم :دخترم زهرا  59ساله ،پسرم سی جاللال ین  51ساله و سی کمالال ین هم 55
ساله ش ن  .بچهها در سنی بودن که میخواستن همیشه در باب باشن  ،چرا که پسر خالهها و دختر
خالهها همیی زیاد فاصله سنی با هم ن ارن  ،در نتیجه بینهایت خوشحال بودن  .متثسظانه طی چن
آزمایش معلوم ش همسرم فشارخون و دارای دیابت ش ی بود و قن خون ایشان در ح باال بود .از
مشاه ه این آزمایش خیلی نیران ش م ،چرا که پ رشان حاج خامسی به خاطر دیابت و قن خون باال
مرحوم ش ن  ،در نتیجه فکر کردم اولین حوادث زن گی من آغاز ش ه است .از یکطرف شروع جنگ ،از
طرف دییر مریضی همسرم و گرفتاری فرزن انم در آن سن و سال آغاز دییری بود برای من .همسرم
مرتب تحت نظر پزشکان بیمارستان ارتش قرار داشت اما رفته رفته ضعیف و ضعیف تر میش  .بع از چن
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م ت عارضه قن خون باعث ش از نظر بینایی و پا درد دچار نارسایی گردی  ،نمیدانستم به اوضاع جنگ
فکر کنم یا ناراحتی همسرم یا مثموریتی که در پیش دارم چهکار بای کرد ،با افکار خودم می جنیی م.
ً
از آذرماه سال  5313جنگ به اوج خود رسی  ،تاریاا دانسته بودیم با این اوضاع و احوال امکان
حرکت تیپ به منطاه عملیاتی حتمیخواه ش  .مشغول ت ارکات حرکت بودیم که در تاریخ  35خرداد
سال  5361از شهادت دکتر مصطظی چمران خاردار ش یم ،رحمت خ ا بر او باد .سرانجام مرتب از
ییانهای تیپ بازدی بهعم آم ه ،تا جایی که امکان داشت کماود ییانها را برطرف میکردیم .م ت 6
ماه گذشت 81 ،درص از ییانهای تیپ آماده مثموریت ش ن  .در همین موقع در تاریخ 5361/1/1
دستور حرکت به باقیمان ه تیپ  31از طرف ستاد نیروی زمینی صادر گردی  .سرانجام در تاریخ
 5361/1/51جهت انجام مثموریت به مناطق عملیاتی شمال غرب با قطار وارد مراغه ش یم .بع از
استارار کام ییانها در پادگان مراغه ییانهای تیپ به حالت آماده باش درآم ن  .بع از یک هظته
قرارگاهی در منطاه بین کردستان و میان وآب آذربایجان غربی در س نوروزمهر فعالیت خود را آغاز کرد.
جناب سرهنگ صیادشیرازی فرمان هی قرارگاه عملیاتی شمالغرب ارتش را بهعه ه داشتن  .بع از چن
روز جهت اجرای عملیاتی در س نوروزمهر کمیسیونی تشکی و بنا به دستور فرمان هی نزاجا کلیه
فرمان هان و پرسن تیپ  31گرگان و چن ییان مثمور به تیپ در کمیسیون حاضر ش یم .در کمیسیون
بع از  5ساعت صحات ،به فرمان هی تیپ  31دستور داده ش برای دریافت وسای مورد نیاز جهت آماده
سازی ییانها یک افسر فنی و یک درجهدار فنی به تهران اعزام دارن و گظتن در این زمینه دستورات
الزم داده ش ه و مشکلی در پیش نیست .آنچه که مورد نیاز باش با قطار وارد مراغه ش ه ،دریافت کنی .
فرمان هی پشتیاانی تیپ  31گرگان ،من و یک درجهدار را به حضور ایشان معرفی نمودن  .سرهنگ
صیادشیرازی از خانواده نظامی بوده ،در ک قشر نظامی را دوست داشت .اولین باری بود که من از
نزدیک با ایشان آشنا ش م ،به من نیاهی کردن سپن به فرمان هی تیپ دستور دادن ایشان بهتر است.
در اوای شهریورماه سال  5361طاق هماهنیی قالی با افسر نماین ه تیپ  31گرگان در تهران به
پشتیاانی عااس آباد سابق و مرکز نماین گی معرفی ش م .بع از چن روز به همراه افسر نماین ه به آمادگاه
آبیک قزوین مراجعه ،در چن ین مرحله وسای لجستیک مورد نیاز دریافت و با قطار به مراغه ارسال گردی
و نماین گان گردانها توس ستاد پشتیاانی نسات به دریافت لوازم و قطعات ی کی اق ام نمودن .
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در همین موقع که صیادشیرازی فرمان ه قرارگاه عملیاتی شمالغرب در حال صحات بودن یکی از
فرمان هان گردانهای پیاده از جا برخاست ،از سازمان هی و آمادگی تیپ انتااد نمود ،جملهای را مطرح
کرد که من از بیان آن خودداری میکنم.
سرهنگ صیادشیرازی چیزی نیظتن  ،فا دستور دادن بهجای ایشان افسر دییری به فرمان هی
آن گردان انتخاب شود .در آن کمیسیون مح استارار تیپ  31گرگان و نحوه مثموریت تعیین گردی .
دستور دادن بع از آمادگی کام برنامه عملیاتی ابالغ خواه ش  .سرانجام بع از خاتمه کمیسیون از
فرمان هی پشتیاانی اجازه گرفته با همان فرمان ه گردان پیاده که سرهنگ دومی بودن که آشنایی نزدیک
داشتم ،به ایشان گظتم با این دانش نظامی که شما داری چرا نیذاشتی بچهها زیر چتر شما باشن ؟ شما
ّ
که یکی از بهترین افسران پیاده هستی چه کاری بود کردی؟ شما در عملیات صحرای ظظار یکی از
عالی ترین فرمان هانی بودی که ییان شما تلظات ن اشت .ناراحت ش گظت :احم جان تعریف نمیکنم،
شما یکی از بهترین افسران فنی هستی که تاکنون من دی هام .اشتااه کردم ناایستی آن موضوع را در
چنین موقعیتی مطرح میساختم ،ولی هرچه بود گذشت .متثسظانه بع از م تی کوتاه اطالع یافتم که
ایشان تااضای بازنشستیی کرده و بالفاصله ستاد نیرو موافات نموده ایشان بازنشسته ش ن  .م تی از این
ماجرا گذشت ،طی مثموریتی که در پادگان گرگان داشتم توس دوستان به زادگاه ایشان رفتیم باغ
کوچکی در پشت منزل داشتن نشستیم ،بینهایت خوشحال و احترام خاصی برای ما قائ ش  .گظتم:
سرهنگ ،چرا تااضای بازنشستیی دادی؟ میدانی چهکار کردی؟ گظت :نه .گظتم گردانی که شما
فرمان هی بر آن داشتی در این م ت کوتاه سه شهی و چن ین زخمی برجا گذاشته است .بع از چن
لحظه در فکر فرو رفت و بینهایت متثثر ش  .گظتم اگر کمی دیرتر تااضای بازنشستیی میدادی امی ی
ً
داشتیم مج دا آماده به خ مت باشی ولی دیر ش  ،ناهار در خ مت ایشان بودیم .یک سال از این جریان
گذشت ،توس دوستان از وضع ایشان جویا ش م ،گظتن ناراحتی فکری پی ا کرده و گوشه گیر ش ه است.
بع از تاویت ییانهای تیپ اطالع یافتیم گروهی از چریکهای کرد عراقی از محورهای سردشت
و بانه وارد منطاه ساز و بوکان ش ن  ،شبها در جادههای بوکان و ساز ایجاد ناامنی مینماین  .به دستور
نیروی زمینی به فرمان هی عملیات غرب یک گردان با تمام ساز و بر پاکسازی را از محورهای بوکان تا
بانه را آغاز کرد .به م ت  1روز درگیری با آنها ادامه داشت ،تع ادی از بین رفته و تع ادی دستییر ش ن ،
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بهطور کلی مابای متواری ش ن  .در این عملیات فرمان هی عملیات جناب صیادشیرازی با هلی کوپتر
نظارت کام را داشتن  .ب ون اینکه یک غیرنظامی ص مه باین عملیات به پایان رسی  .در نتیجه
محورهای میان واب ،بوکان ،ساز ،بانه و تردد آنها در شب بهطور کام ادامه داشته و کلیه درگیری ها به
پایان رسی ه و امنیت برقرار گردی  .بنا به دستور قرارگاه شمالغرب بع از م تی کوتاه به منطاه عملیاتی
گیالنغرب کرمانشاه با راهآهن از محور مراغه به ساوه و از ساوه به هم ان و از هم ان عازم کرمانشاه
ش یم .بع از چن روز استراحت پرسن و تعمیرات در کرمانشاه به منطاه گیالنغرب در محلی جنیلی بهنام
ً
کاسهگران که قاال مح استارار ییانهای لشکر  85کرمانشاه بود مستار ش یم .در قانون و تاکتیک
ً
عملیات نظامی منطاهای که قاال ییانهای دییر مستار ش ه بودن ناایستی در آن منطاه استارار پی ا
کرد .من این مسئله را به فرمان هی پشتیاانی وقت گظتم که این منطاه از نظر شناسایی و ه فییری،
خلاانان عراقی آشنایی و اطالع دارن و مورد حمله هوایی قرار میگیریم .به نظر من در مح دییری
مستار باشیم بهتر است ولی متثسظانه قاول نکردن  ،خودروهای ییان ترابری را در اطراف پراکن ه یا زیر
تور استتار به رنگ منطاه جنیی قرار دادیم .با فرمان ه ییان پ افن هوایی صحات کردم ،به ایشان گظتم
این منطاه از نظر شناسایی و ه فییری برای خلاانان عراقی تثایت ش ه است ،به بچهها دستور ب هی
بینهایت هوشیار باشن  .در این زمینه خاطره تلخی دارم ،ناچارم برای کسب تجربه و جنایتهای ص ام
بازگو کنم.
چن م تی از استارار ما نیذشته بود در تاریخ  5361/51/1در ساعت  55:31ناگهان متوجه ش م
یک هواپیمای شناسایی عراقی تمام منطاه ما را در ی ک دایره دود سیاه قرار داد .من فهمی م این دایره
دود ه ف را برای هواپیماهای جنیی عراقی مشخص کرد .در عر

چن دقیاه با آژیر آماوالس ییان

به اری تمام ییانها را در جریان قرار دادم .سه قاضه تیربار در اطراف ییانها مستار کرده ،به ییان
ً
پ افن سظارش کردم کامال مواظب باشی  .چن لحظه از صحات من با فرمان ه پ افن نیذشته بود که
ناگهان حمله هوایی شروع ش  .من با تلظن به سه قاضه تیربارچی دستور دادم فا می ان آتش گسترده
باز کنی تا خلاانان عراقی نتوانن در ارتظاع پایین بمااران کنن وگرنه تلظات سنیینی دربر خواه داشت
ولی در ارتظاع باال خلاانان عراقی آنچنان بای و شای دی کافی و ه فییری خوب ن ارن  .جنین ههای
عراقی سه فرون میگ روسی بودن  ،تمام منطاه در آتش و دود می سوخت .دیوار صوتی را می شکستن ،
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انعکاس ص ا در کوهها و شیارها میپیچی و بینهایت ترس و وحشت ایجاد میش  .به هر طریای بود
خودم را به قاضه تیربارچیها رسان م ،لوله تیربارها گ اخته ش ه بود مرتب عو

میکردیم .به پرسن

سرباز که تاکنون جنگ و بماارن هوایی را ن ی ه بودن آموزش داده ،بهطوری که فا در فیلمهای
سینمایی جنگ را دی ه بودن  .با ص ای بلن فریاد میزدم نترسی  ،از سنیرها بیرون نیائی تا پایان حمله
هوایی .سرانجام بهعلت حجم می ان آتش جنین ههای عراقی چن بمب را در اطراف دوردست تخلیه
کرده ،یکدفعه متوجه ش م پشت منطاه ما یک دره بسیار بزرگی بود که ای عشایر کردهای کرمانشاه و
گیالنغرب در زیر چادرهای سیاه با گوسظن ان خود در مح همیشییشان مستار بودن انظجار بزرگی با
دود سیاه از دره به آسمان برخواست و ص ای عجیای در منطاه ییانها ایجاد ش  .جنین ه های عراقی
با ه ف قرار دادن چادرهای سیاه که به نظر آنها ممکن بود مهمات باش حمله کردن و انظجار ش ی ی
ایجاد کرده و منطاه را ترک کردن  .چون رسم بر این است در حمالت هوایی بعضی اوقات جنین هها
ً
مج دا بر میگردن نتیجه کار خود را دی ه و ترس و وحشت ایجاد کنن  .به پ افن هوایی گظتم امکان
ً
برگشت هواپیما خواه بود مواظب باشی  .چن لحظه صار کنی مج دا ساکتر تیران ازی کنی  .بع از
اتمام حمله هوایی  51دقیاه گذشت ،خود را با آماوالنن به همراه پزشکیار به دره چادر سیاه ها رسان م.
در اولین نیاه دی م تع اد زیادی گوسظن با برههای خودشان که در حال شیرخوردن بودن در آتش
میسوختن  .کمی دورتر متوجه نالهای ش م ،خود را رسان یم دی یم یک زن عشایر باردار از ناحیه شکم دو
نصف ش ه و بچه  6ماهه تا ان ازهای کام ش ه بود از مادر ج ا ش ه و لوله ناف از شکم بچه آویزان ش ه
بود .با بیسیم از فرمان ه پشتیاانی کمک خواستیم ،بالفاصله سربازان سررسی ه ،به خاموش کردن آتش
چادر سیاه ها مشغول ش ن و کشتیان بمااران را به همراه من و پزشکیار جمعآوری کردیم .زن عشایر و
بچه او را به هر طریای که بود در آماوالنن قرار دادیم و سریع به بیمارستان کرمانشاه انتاال داده ش .
از آن تاریخ به بع هر وقت در گوشه و کنار یا در خیابانها به خانمهای باردار برخوردمیکنم به یاد
آن روز شوم و دردآور می افتم .بالفاصله در گوشهای توقف میکنم و به یاد آن روز فاتحهای برای مادر
شهی و فرزن کوچک او نجوا میکنم و آرام به فکر میروم ،چرا که از آن تاریخ  39سال میگذرد.
بارها قسم یاد کرده بودم تا نابودی ص ام حسین در منطاه بمانم و بایستی خار او را باالی چوب دار
بشنوم.
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بع از تخلیه کشتههای عشایر و سر و سامان دادن به ییانها فرمان ه پشتیاانی در این زمینه
کمیسیونی برقرار داشت .من در کمیسیون شرکت نکردم ،یکی از دوستان خیلی نزدیک من آم گظت:
میدانم با دی ن آن صحنهها تمام وجودت خسته است .اگر امروز ت بیر شما ناود پشتیاانی هم ناود ،به
امی خ ا هر چه بود به خیر گذشت ،سرهنگ منتظر شماست برویم که دیر ش  .من با همان وضع وارد
سنیر ش م ،سرهنگ گظت :در حضور کلیه افسران و درجهداران اظهار می دارم که امروز اگر فعالیت و
ً
ت بیر شما ناود حایاتا میگویم چیزی از پشتیاانی باقی نمیمان  .در جواب گظتم جز انجام وظیظه کاری
نکردم ،امی وارم از این به بع در تمام امور دقت بیشتری داشته باشیم به امی خ ا.
تا غروب همان روز همه ییانها در حالت عادی خود قرار گرفتن  .به یکی از ریشسظی ان (ک خ ا)
ً
عشایر همان دره گظتم مابای ای را به ناطهای دییر کوچ ب هی  ،چون مح استارار شما فعال توس
خلاان های عراقی شناسایی ش ه است ،امکان بمااران مج د خواه بود .ک خ ا قاول کرد ای را به
منطاه ای دییر کوچ داد .به من گظت :قربان ،آن زن عروس من بود ،خیلی جوان و زیاا بود .پسرم در
هم ان به کارگری مشغول است نمیدانم موقع برگشت به او چه جوابی ب هم .گظتم به خ اون بزر پناه
ً
باری و برای او صار بطلای  ،ضمنا جس عروستان را کجا دفن میکنی ؟ ک خ ا گظت :در مح روستای
خودمان دفن خواهم کرد که میعادگاه پسرم باش .
تیپ  31گرگان روز به روز قوی و سازمان هی کام میش  .از ستاد نیرو ابالغ ش در هر ناطه ای
از شمال غرب عملیاتی انجام شود بع از آزادسازی آن منطاه ،از نظر نیه اری بهعه ه تیپ  31گرگان
خواه بود .سرانجام بع از آرامش نسای در تاریخ  5365/5/58دستور رسی تیپ  31گرگان سریع خود را
به گردنه پاتا پشت پادگان ابوذر کرمانشاه برسان  ،در نزدیکی سرپ ذهاب مستار گردد .بالفاصله از
منطاه استارار شناسایی و مح ستاد فرمان هی پشتیاانی تعیین ش تا دستور بع ی در حال آمادگی کام
باش  .فرمان ه پشتیاانی بع از  3روز از منطاه گیالنغرب کرمانشاه حرکت ،از کرن غرب گذشته و تع ادی
از ییانها در اطراف گردنه و بخشی از ییانهای دییر و ستاد فرمان هی مستار ش ن و ناطه آماد
ت ارکات در پایین گردنه مستار ش .
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بع از استارار در منطاه ج ی که اطالع داشتیم در جنوب ،عملیاتی جهت آزادسازی خرمشهر در
جریان است .در تاریخ  5365/3/3خرمشهر در عملیات بیتالما س توس ارتش و سپاه و نیروی مردمی
ً
آزاد گردی  ،تاریاا چن هزار اسیر جنیی از ارتش عرا گرفته ش .
ص ام حسین بع از چن شکست بزر در جاهههای جنگ به فکر افتاد برای اینکه در جهان
ً
مخصوصا در بین کشورهای عرب در منطاه دوباره محاوبیتی را کسب کن برنامهای را ت ارک دی  ،قرار
بود تا چن روز دییر اجالس سران غیرمتعه ها در تهران جلسهای برگزار شود.
ً
ص ام حسین به سران اجالس گظته بود آسمان ایران مخصوصا تهران امنیت ن ارد ،ما روزانه
چن بار به آسمان تهران حمله میکنیم ،بهتر است اجالس سران غیرمتعه ها در بغ اد تشکی شود .یکی
از سران اجالس به ص ام حسین میگوی  :از خود اطمینان داری؟ آیا بغ اد امنیت دارد؟ ص ام حسین در
جواب میگوی  :پرن های نمیتوان به آسمان بغ اد نزدیک شود از این نظر خیالتان راحت ،نیران نااشی .
اما در تهران نیروی هوایی ارتش ایران بزر با شنی ن این اطالعیه برنامه حمله به آسمان بغ اد را ت ارک
دی  .میگوی اگر آسمان تهران امنیت ن ارد در نتیجه آسمان بغ اد هم امنیت نخواه داشت .سرانجام
یک روز به تشکی اجالس مان ه ،به سه فرون از جنین ه بمب افکن های شکاری مثموریت داده میشود
به طرف اه اف از پیش تعیین ش ه حرکت کنن  ،یکی از این خلاانان ستوانیکم عااس دوران بود .این
بزر مرد متول شیراز ،در دوران پهلوی دوم استخ ام ،جهت تکمی دوره خلاانی به خارج از ایران
فرستاده ش ه بود .خلاانی با سن کم ،بسیار استاد ،تحصیلکرده ،شجاع و جسور بودن  ،ناگظته نمان در
عملیاتهای ثامناالئمه و بیتالما س که منجر به حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر ش  ،سه چهارم از
ً
نیروی دریایی عرا را ایشان بهطور کام منه م ساخت .همانطوری که قاال اشاره کردم قسمت بزرگی
از نیروی دریایی عرا در جزیره امالاصر عرا زمینگیر گردی  .سرانجام عااس دوران برای جلوگیری از
تشکی کنظرانن سران غیرمتعه ها در تاریخ بیستم تیر سال  02۳0ماارن با ژوئیه  0۸۹3مثموریت یافت
تا پایتخت عرا را ناامن نمای  .در  31تیر  02۳0شش خلاان نیروی هوایی با سه فرون هواپیمای جنین ه
برای این عملیات آماده ش ن  .یکی از این خلاانان عااس دوران بود .تصمیم بر این میشود که سه فرون
ً
فانتوم کامال مسلح به پرواز درآین  .هر سه تا مرز پرواز کنن و تنها دو فرون از مرز گذشته و به ه ف
حملهور شون و فانتوم سوم در همانجا منتظر بمان تا در صورت نیاز به آنها بپیون د .خلاانان مثموریت
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یافتن روی بغ اد عملیاتی انجام دهن  .ه ف آنها بمااران پاالیشیاه «ال وره» بغ اد ،نیروگاه اتمی بغ اد و
پاییاه الرشی یا ساختمان هت اجالس ع م تعه بود .هر سه تا مرز پرواز میکنن آنگاه یکی ج ا ش ه و
دو فرون دییر به فرمان هی عااس دوران وارد خاک عرا میشون  .هواپیماها در ح ود  21کیلومتری
شهر بغ اد با  2دیوار آتش در مااب خود مواجه میشون  .پن از عاور از دیوارهای آتش دشمن چن گلوله
به یکی از هواپیماها شلیک می کن  .با اصابت این گلولهها ،موتور سمت راست هواپیمای دوران از کار
میافت ولی او بازهم تصمیم به ادامه عملیات میگیرد بنابراین هواپیماها بهسمت جنوب شرقی شهر
بغ اد که پاالیشیاه «ال وره» در آنجا بود ادامه مسیر میدهن و با اینکه پ افن دشمن بسیار قوی است
اما تمام بمبها را روی این پاالیشیاه تخلیه میکنن  .بع از تخلیه بمبها به مسیری ادامه میدهن که
در واقع این مسیر در نهایت به سالن کنظرانن سران غیرمتعه ها ختم میش ه است .در همین زمان
عاب هواپیمای دوران نیز مورد اصابت چن ین گلوله ض هوایی قرار میگیرد بهطوری که از دم هواپیما تا
مح قرار گرفتن کابین خلاان آتش میگیرد .در این هنیام ،منصور کاظمیان ،خلاان کابین عاب به
درجات و نشانیرها نیاه کرده و متوجه میشود که از کار افتادهان بنابراین تصمیم به خروج از هواپیما و
ایجکت خود و دوران میگیرد ولی قا از کشی ن دستییره خروج اضطراری ،صن لی ایجکت کابین
ً
عاب (احتماال به دلی رسی ن آتش به صن لی) عم کرده و کاظمیان بهصورت خودکار به بیرون پرتاب
میشود .اما عااس دوران با صرف نظر کردن از خروج اضطراری ،هواپیمای فانتوم (اف )۴ص مهدی ه
خود را که در آتش میسوخت ،با ه ف ناامن جلوه دادن شهر بغ اد ،به هت مح برگزاری هظتمین دوره
اجالس سران جناش غیرمتعه ها کوبی و مانع از برگزاری این اجالس در کشور عرا ش  .این عملیات
تحت عنوان عملیات بغ اد نام گرفت.
به این صورت در اواس ژوئیه  0۸۹3بود که سازمان وح ت آفریاا هم اعالم کرد که بغ اد مح
مناسای برای گردهمایی غیرمتعه ها نیست بع از آن هم کوبا اعالم کرد کنظرانن سران در بغ اد
تشکی نخواه ش  .پیشنهاد عرا برای میزبانی کنظرانن وزیران خارجه هم که قرار بود قا از اجالس
ً
سران برگزار شود ،مورد استااال قرار نیرفت .سرانجام در سپتامار  0۸۹3فی ل کاسترو طی نامهای رسما
اعالم کرد که اجالس بع ی در دهلینو  ،هظتم مارس  0۸۹2تشکی خواه ش و همه کشورهای عضو
با این تصمیم موافات کردهان و ب ین ترتیب شکست بزر سیاسی برای ص ام رقم خورد.
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بع از آن واقعه یکی از سران اجالس به ص ام حسین گظته بود شما گظتی پرن های نمیتوان به
آسمان بغ اد نزدیک شود دی ی ایرانیها چه جهنمی برپا کردن  ،چن ی بع مجله تایمز لن ن نوشت
باألخره ص ام حسین نتوانست در بغ اد اجالس سران غیرمتعه ها را برقرار نمای  ،با این حرکات عاقات
جنگ تا ان ازهای مشخص گردی .
چن ی بع مثموریت یافتم به اتظا فرمان هی پشتیاانی جهت شناسایی از نظر نیازمن ی
ییانهای رده جلو تا ان ازهای به آنها نزدیک باشیم .با چن دستیاه تویوتا و پرسن سرباز به طرف شهر
سرپ ذهاب و شهر تخریب ش ه قصر شیرین حرکت کردیم .وقتی وارد شهر سرپ ذهاب ش یم کلیه
درب مغازه ها و درب منازل با گلوله سوراخ سوراخ ش ه بود .این صحنه نشان دهن ه آن بود در این
مح ایمان و ق رت درگیری ش ی داشتن  .به فرمان ه پشتیاانی گظتم :قربان مالحظه می فرمائی ؟
دی م فرمان هی به ستون اتا تویوتا تکیه داده آرام آرام گریه میکن  .به خودروهای پشت سرم عالمت
دادم حرکت کنی  ،بع از چن ین کیلومتر نزدیک بلواری با درختان سیاه و سوخته توقف کردم .از یک
برادر نیروی مردمی سؤال کردم قصر شیرین اینجاست؟ گظت :همین هست که میبینی .فا یک
ساختمان بتنی جا مان ه بود .بنا به گظته اهالی ،این ساختمان بیمارستان نیمه کارهای بود که متثسظانه
به پایان نرسی ه بود .میگظت ن آماوالنن مریض را تا طااه سوم جلوی درب اتا عم میرسان ولی
موفق نش  .از فرمان ه تااضا کردم پایین نیائی  ،بهعلت کهولت سنی ماادا اتظاقی برای ایشان میافتاد.
کمی فاصله گرفتم باالی خاکریزی که اطراف شهر تخریب ش ه کشی ه ش ه بود نشستم .با خود گظتم
خ ایا دی ی ایران زمین چی ش ؟ نتوانستم خود را کنترل کنم ،به یاد خرابه های شوش افتادم زار زار
گریستم .دوباره قسم یاد کردم تا نابودی ص ام حسین در منطاه خواهم مان  ،خوشاختانه همین طور
هم ش  .بع از چن ساعت از منطاه قصر شیرین به دشت ذهاب به مرکز پشتیاانی بازگشتیم ،در این
فاصله به فرمان هی پشتیاانی از طرف ستاد تیپ ابالغ ش عراقیها در ارتظاعات َبمو در حال جابهجایی
هستن  .م تی نیذشت سرهنگ صیادشیرازی وارد قرارگاه مرکزی تیپ  31گرگان گردی  .بع از صحات
و توجیه ات دستورات الزمه صادر کردن  ،بع از  3روز تیپ آماده ش ولی متثسظانه ابالغ گردی توس
ستون پ نجم حمله لو رفت و دشمن فهمی که ما قص دور زدن او را داشته و محاصره نمائیم بالفاصله
دستور عابنشینی صادر گردی و به محور پاتا بازگشتیم .محلی که فرمان ه نیروی زمینی سرهنگ
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صیادشیرازی حاضر ش ن بهنام دشت می کاود یا سلسله کوه های داالهو بود .بع از م تی کوتاه در
اواخر آبان سال  5365عملیات مسلمابن عای بع از  3ماه در سومار پایان یافت .دستور داده ش
جهت نیه اری منطاه آزاد ش ه در آذرماه  65به آن منطاه اعزام ش یم .چون فرمان ه ترابری بودم در
ً
منطاه ای بهنام پ هظت دهنه نزدیک سومار مستار ش م ،ضمنا تیپ  31گرگان از نظر ت ارکات
عملیاتی و لجستیک در اختیار پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه قرار گرفت .طی یک نامه از طرف ستاد
تیپ به من ابالغ ش از این بع در تمام جابهجایی ها نماین ه تیپ  31در پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه
خواهی بود .از نظر ترابری برای ییانها خودروهای ساک و سنیین و اتوبوس جهت جابهجایی و حم
پرسن تیپ  31به منطاه ارسال داری و مسئولیت ییان را به سرگروهاان استوار صوفی جوان واگذار
نمودم .بنا به دستورالعم نیروی زمینی هر ییان و یا گردانها بایستی در هر جابهجایی  91درص از
امکانات خودرویی خودشان استظاده نماین  .در مثموریت سومار ،فرمان هی تیپ  31گرگان سرهنگ
آذرفر و معاونت تیپ را سرهنگ کمانیری به عه ه داشت .تع ادی از ییانها به علت ع م نیه اری
خودروها از نظر فنی قادر به جابهجا یی ناودن در نتیجه تااضا داشتن کلیه وسای و بار و مانای خود را
با تریلیها و کامیونهای واگذاری که من ارسال می داشتم استظاده نماین  .با توجه به اینکه در
کمیسیون ها قا از جابهجایی مطرح کرده بودم که کلیه ییانها برای اینکه ارتش هزینه کمتری را
مصرف کن بای  91درص بار و وسای خود را از امکانات ییان استظاده شود .بع از جابهجا ش ن
بعضی از فرمان هان ییانها که بچه گرگان بودن به معاون لشکر شکایت کرده و ذهن ایشان را نسات
به من ب بین ساختن .
بع از پایان جابهجایی از سرپ ذهاب به سومار گزارش کار خود را به فرمان هی پشتیاانی ارسال
داشتم ،این گردش کار به ستاد تیپ نیز ارائه داده ش و رئین ستاد تیپ را در جریان کارهای انجام ش ه
قرار دادم .رئین ستاد بع از بررسی های الزم رضایت فعالیت جابهجایی مرا به ستاد پشتیاانی اعالم و
تااضای تشویای از فرمان هی تیپ خواستار ش ن  .چون فرمان هی تیپ سرهنگ آذرفر در منطاه ناودن ،
سرهنگ کمانیری که سمت معاونت تیپ را داشتن با نامه تشویای من مخالظت کرده ،دستور باییانی
نامه را صادر میکن  .بالفاصله در جریان فو قرار گرفتم در جواب گظتم :من برای آب و خاک وطنم و
ً
دین و شرف خود خ مت میکنم من نوکر کسی نیستم ،من نوکر خ ا هستم فعال مملکت من در دست
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دشمن قرار گرفته ،بر هر فرد ایرانی واجباالجراست از دین و شرف و باای ایران دفاع کن  .بع از چن
روزی به ییان بازگشتم و مشغول راهان ازی چن خودرو تعمیراتی بودیم ،از ستاد تیپ تلظن کردن معاونت
تیپ سرهنگ کمانیری شما را احضار کردن  .از مرکز مخابرات سؤال کردم ،ایشان گظتن  :درست است
قربان ،بالفاصله لااس عو

کرده خود را به ستاد تیپ رسان م .جلو سنیر فرمان هی به نیهاان جلو

سنیر گظتم به معاونت اطالع ب هی ستوان شاملو آم ه چه دستور میفرمائی ؟ سرباز نیهاان رفتن بع از
چن لحظه بازگشتن گظت بظرمائی  .داخ ش م سالم کردم ،هنوز با من احوالپرسی نکرده یک کلمه را
همیشه ادا میکرد ،میگظت :اخوی .در آن لحظه یکدفعه گظت :اخوی ،چه سالمی چه علیکی .تمام
واح ها از جابهجایی شما رضایت ن ارن و امکانات در اختیار آنها قرار ن ادی .در جواب گظتم :هر فردی به
شما گظتن ما از امکانات خودرویی پشتیاانی منطاه  5که توس ستوان شاملو ارسال میش استظاده
نکردیم بع از فرمایشات شما من دو دقیاه صحات خواهم کرد .وقتی فرمان هی تشریف آوردن من به
اتظا فرمان هی پشتیاانی خ مت خواهم رسی  .گظت :من هستم بیو اخوی جریان چیست؟ گظتم:
جناب سرهنگ ،برابر دستورالعم ستاد نیرو کلیه ییانهای مستار در منطاه عملیاتی برای اینکه در
هزینه صرفهجویی رعایت شود ابالغ کردن ییانها بایستی  91درص بار مانا و وسای و ضایعات خود را
ح اق با امکانات خودشان حم نماین  .ییانهایی که بیشتر خودروهای خودشان قاب حرکت ناود
امکانات به ان ازه کافی در اختیار فرمان هان قرار دادم .من آن دسته ییانهایی که با امکانات خودرویی
خود قادر به حرکت ناودن از نظر ترابری یادداشت کردم .در حضور فرمان ه محترم تیپ ،با حضور شما و
فرمان ه پشتیاانی در یک کمیسیون که تمام فرمان هان گردانها حضور داشته باشن اگر توانستن ثابت
کنن که فرمان هان به وضع تعمیرات خودرویی خودشان رسی گی نکردهان و اق ام فنی نش ه است آن
وقت شما دستور فرمائی با یک اکیپ فنی از ییانها بازدی بهعم آم ه و معلوم خواه ش که ترابری
آنها چه وضع نابسامانی دارد .اگر برای فرمان هی ثابت ش که من وسیله در اختیار آنها قرار ن ادهام شما
ً
میتوانی مرا در اختیار ستاد نیرو قرار ب هی و برابر قانون با من رفتار بشود .ضمنا اگر صالح دانستی من
بهه مراه گروه بازدی کنن ه تعمیرات خودرویی حضور داشته باشم تا یکاار دییر برای شما ثابت کنم آقایان
اشتااه به عر

رسان ن  .برای اینکه کار خود را توجیه کرده باشن دییران را طعمه قرار داده ،ماادا

خودشان مورد بازخواست قرار بییرن  .من یک افسر فنی و یک ساباه درخشان درجهداری دارم ،همیشه
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کاری نمیکنم که سرانجام مورد بازخواست قرار بییرم .حضرتعالی از لشکر مشه تشریف آوردی با من
خ مت نکردی  ،من هرگز کار امروز را به فردا موکول نخواهم کرد .در این مورد فرمان هی پشتیاانی از
نحوه خ مت من اطالع دارن قربان .در جواب گظتن  :اخوی ب هکار هم ش یم؟ گظتم :نه خیر قربان،
دستور فرمائی کمیسیون برقرار شود من ثابت میکنم که شما ب هکار نیستی ولی آنهایی که به فکر
ً
بازسازی ترابری ییان خود نیستن بای جوابیو باشن در غیر اینصورت مستایما به ستاد نیروی زمینی
گزارش خواهم کرد .سرانج ام بع از چن روز فرمان هی پشتیاانی از مثموریت تهران بازگشتن  ،جریان را
ً
مظصال به عر ایشان رسان م تااضا کردم عکنالعم نشان ن هن فا دستور فرمائی کمیسیونی
جهت رفع عیوبات و چیونیی جابهجایی تیپ  31در ستاد تیپ تشکی و تمام فرمان هان گردانها و
افسران ترابری واح ها و سرگروهاانهای ترابری شرکت داشته باشن  .بع از چن روز کمیسیون بسیار
جالب در ستاد تیپ تشکی ش  ،من تمام عیوبات خودرویی گردانهای پیاده را که با تریلی استیجاری
حم ش ه بود همراه داشتم و لیست خودرویی پالک شخصی استیجاری که عاارتست از :تریلی ولوو،
کامیون ولوو و تریلیهای بنز و تع اد زیادی اتوبوس و مینیبوس سالم جهت حم پرسن سرباز قرار داده
بودم .قا از آغاز کمیسیون اطالع پی ا کردم یکی از افسران به معاونت تیپ سرهنگ کمانیری گظته بود
من با این افسر خ مت کردم چه در دوران افسری و درجهداری ایشان افسری با انضااط و هیچ وقت از
ً
کارکردن دریغ ن ارد ،ضمنا بسیار سرسخت و مارراتی و از ردههای باال ترس و وحشت ن ارد .بهطور کلی
ً
تمام خانواده پ ری و مادری ایشان نظامی هستن ضمنا من شاه بودم در پلین راه کرمانشاه و هم ان
در آن هوای سرد جلوی تریلی ها را میگرفت با پالک مخصوص به منطاه تیپ با یک نظر سرباز راهنما
ارسال و بین واح های تیپ تاسیم میش  ،ولی قربان حق این افسر این نیست .بع از چن لحظه
کمیسیون شروع ش  ،معاونت تیپ در این زمینه صحات کرد سپن فرمان هی پشتیاانی گظتن  :با کسب
اجازه معاونت تیپ این کمیسیون مربوط به اعضای فرمان هان گردانها و افسران ترابری آنها جهت رفع
ابهام با افسر ترابری تیپ ستوان یکم سی احم شاملو برپا ش  .تا جایی که من فرمان ه پشتیاانی از نحوه
کار این افسر اطالع دارم کمتر اشتااه میکن در همین موقع یکی از درجهداران گردانهای پیاده به نام
استوار نیکروز از جا برخواست .گظت :قربان با اجازه شما میخواهم مطلای را در این مورد بیان کنم .من از
کسی دفاع نمیکنم  ،یک انسان بای خ ا را در نظر گرفته بع قضاوت کن  ،من سرگروهاان واح یکی از
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گردانهای پیاده هستم .روزی که میخواستم تمام پرسن سربازان ییان را با تمام ساز و بر حرکت
ب هم  9دستیاه اتوبوس نو صظر کیلومتر که روپوش صن لی های اتوبوس باز نش ه بود در اختیار گرفتم.
به پرسن گظتم شما را به خ ا قسم مواظب تشکهای اتوبوس باشی  .بعضی از آقایان ترابری گردانها را
رها کرده ،به امی دریافت وسیله شخصی می باشن برای حم وسای و ضایعات خودشان .به نظر من
ً
چنین قضاوتی وج انا در مورد این افسر درست نیست .من با ص ای بلن گظتم :سرگروهاان نیکروز
بظرمائی بشینی  ،من به فض الهی ع الت شکسته را وص خواهم کرد .سرانجام تمام عیوبات ترابری
گردانهای پیاده در حضور معاونت تیپ و فرمان هی پشتیاانی بیان کردم .گظتم :هرکن نسات به
واگذاری خودرو از طرف من حق کشی ش ه و اعترا

دارن همین جا مطرح کنن وگرنه طی یک

صورتجلسه کام با کسب اجازه از فرمان هی پشتیاانی به ستاد پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه و ستاد
نیروی زمینی منعکن خواهم کرد .ه ف من حیف و می نش ن هزینههای ارتش بود ،در چنین موقعیتی
ً
ایجاب میکن که ما به فکر ارتش باشیم و آنهایی که با من خ مت کردن از روحیه خ متی من کامال
اطالع دارن  ،حق از بین رفته را از دهان پلنگ میگیرم .تا این تاریخ به خاطر جابهجایی ییانهای تیپ
نزدیک به سه ماه میگذرد که از مرخصی استظاده نکردم و بعضی از آقایان تا ان ازهای اطالع دارن که
همسر من به ش ت ناراحتی دیابت دارن و تاکنون خاری از آنها ن ارم .بع از چن لحظه یکی از
فرمان هان گردان بهنام داریوش بچه تهران بسیار افسر باتجربه و فهمی ه و در کار خود استاد بود .ایشان
تا ان ازهای با من دوستی داشت ،گظت :با اجازه معاونت تیپ و فرمان ه پشتیاانی امشب به اتظا ستوان
شاملو و فرمان هان گردانها در سنیر من جلسهای خواهیم داشت .به امی خ ا این مسئله و سوء تظاهم
را با هم ییر ح خواهیم کرد ،نتیجه را خود ستوان شاملو به عر

فرمان هی خواه رسان  .خالصه

شب در خ مت جناب سرهنگ داریوش بودیم ،تمام فرمان هان صحات کردن یکی از آنها گظت :میر تا
ً
بهحال ستوان شاملو را نشناختیم .حتما یک فردی مسثله ای برای خودشیرینی بزر کرده و به معاونت
تیپ گزارش داده است ،ای کاش همان آقا به خود شاملو میگظت بهتر بود که کار به این جاها نمیرسی .
من در اینجا اعالم میکنم ایشان افسر کنترل حرکات تیپ هستن  ،من بع گردانها در جابهجایی هر
ً
گرفتاری پیش آم شخصا با خود ستوان شاملو در میان بیذارن تا چنین پیشام ی رخ ن ه  .گزارش کار
شب گذشته را به عر

فرمان هی پشتیاانی رسان ه ،جریان تا ان ازهای ح ش  .فرمان هی گظتن  :در
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مورد تشویای شما با فرمان ه تیپ صحات خواهم کرد .بع از کمیسیون به ییان برگشتم ،مرکز تلظن به
ً
من گظت :حتما با گرگان تماس بییری  .بالفاصله تماس گرفتم دخترم گوشی را گرفت گظت پ رجان حال
مامان خوب نیست ،شما هم در منطاه هستی پن اجازه ب هی در باب منزلی اجاره کرده حرکت کنیم.
گظتم :با سی خلی صحات کنی شما بهطور کلی م ارک تحصیلی خودتان را از آموزش و پرورش گرگان
بییری تا برای اسمنویسی در باب مشکلی پیش نیای  .در باب منزلی اجاره کنی که به م رسه و بازار
نزدیک بوده ،خودم تا چن روز دییر خواهم آم نیران نااشی دختر خوبم ،خ اون نیه ار مادرتان بوده و
هست .در همین فاصله که مشغول صحات بودم توس پ افن هوایی اطالع یافتیم حمله هوایی عراقی
ها نزدیک است .بیشتر حمالت هوایی روی گردان پشتیاانی متمرکز میش که قسمت ت ارک رسانی را از
رده عاب به جلو فلج سازد و من حمالت هوایی خلاان های عراقی را یادداشت داشتم و میدانستم چه
موقع حمله آغاز خواه ش  .بالفاصله به پ افن های اطراف پشتیاانی و تیربارهای ییانها در مح های
مخصوص قرار داده ،درست در ساعت  3:31بع ازظهر حمالت هوایی آغاز ش  .می ان آتش به ح ی
فشرده بود که فرمان هی گظتن  :وقتی از سنیر بیرون را تماشا میکردم وحشت کردم چون مح ییانها
کوهستانی بود ،انعکاس ص ای پ افن و تیربار وحشتناک بود .با اینکه برد تیربار از پ افن کمتر بود با این
وضع خلاانان عراقی نمیتوانستن در سطح پایین منطاه را بمااران کنن  .در ک خلاانان عراقی دانش
بمااران و ه فییری ن اشتن  ،با فشار می ان آتش بمبهای خود را دور از منطاه رها کرده و از منطاه دور
میش ن  .بع از چن روز واح را سر و سامان دادیم ،به عر

فرمان ه پشتیاانی رسان م اگر دستور

میفرمائی چن روزی از مرخصی استظاده کرده ،به گرفتاری خانواده رسی گی کنم.
ییان را به سرگروهاان صوفی جوان سپرده عازم مرخصی ش م .در اولین برخورد همسرم را دی م
بینهایت ضعیف ش ه بود ،از خ اون متعال سالمتی او را خواستار ش م .بع از چن روز به اتظا همسرم
به پزشک معالج ایشان مراجعه کردم .پزشک گظتن  :آقای شاملو ،تمام خانواده خامسی دارای فشار قن
خون باال می باشن  .بین خواهران تنها همسر شما نیست که این بیماری را دارد .بع از  51روز مرخصی
بنا به دستور فرمان هی پشتیاانی تیپ جهت صورت برداری از خودروهای تعمیری به پادگان ساری رفته،
به دفتر فرمان هی پادگان مراجعه کرده ،بع از دی ار و احوالپرسی گظتن  :شاملو دو خار برای شما دارم
یکی خوب و دییری ناراحت کنن ه است .خار اول بای خودروهای خارج از رده را بع از تکمی پرون ه
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خودتان  31دستیاه را به تهران تخلیه نمائی  .خار دوم که ناراحت کنن ه است معاونت تیپ سرهنگ
کمانیری موقع برگشت به منطاه در فیروزکوه خودروی ایشان موقع ساات از خودروی جلویی به دره
ساوط کرده ،بهطوری که ایشان به زیر خودرو افتادن ضمن قطع نخاع اسی باتری نیز تمام اعضای ب ن
ً
او را سوزان ه است .فعال ایشان به تهران تخلیه ش ه تا این تاریخ خاری در دست نیست .فرمان ه پادگان
ساری جریان ما را میدانست.گظتم قربان به قول شاعر که می فرمای  :در قضا و ق ر دی ی  -پروانه شمع
را امان ن اد که شب را سحر کن  .در عرصه روزگار قانون طایعت چه آزمایشی را به نمایش می گذارد .از
خ اون بزر خواستارم تمام بشریت عاقات به خیر باشن  .فرمان ه پادگان گظتن  :شاملو ،چه دعای
شیر ینی را بیان کردی ،در جواب گظتم :سپاسیزارم قربان ،دنیا چنین است .قربان دستور فرمائی
ً
اعضای ترابری مخصوصا سرگروهاان های ترابری با م ارک ،اسامی و آمار خودرویی به دفتر ستاد گردان
مراجعه منتظر آنها هستم.
ً
ضمنا فرمان هی گظتن  :تیپ  31گرگان از تاریخ  63/1/5به لشکر  31عملیاتی گرگان تا ی ش
ً
در جریان باشی  .در ساری جریان را مستایما با سرگروهاان صوفی جوان صحات کردم و گظتم مواظب
باش تا به منطاه برگردم .در این چن روز مرخصی چن ین فاره آزمایشات برای همسرم انجام ش  .پزشک
ً
مخصوص ایشان گظتن  :فعال از قرص قن مخصوص دیابت استظاده کنن  ،احتیاج به انسولین ن ارن  .اگر
ً
بع ا بهعلت دیابت از ناحیه چشم احتیاج به عینک داشتن مراجعه کنن  .الزم است کمی استراحت نماین
چون ناراحتی قلای هم دارن  .به همسرم گظتن  :زیاد اضطراب داری به فکر همسرتان در منطاه هستی
ولی نیران نااشی  .همسرم گظت :جناب دکتر ،یعنی حق نارحت ش ن را ن ارم؟ دکتر گظت :چرا ،در اص
این مورد حق قانونی شماست که برای همسرتان ناراحت باشی ولی در ک به نظر من اگر شما سالم
ً
باشی همسرتان راحت و بهتر میتوان در منطاه اجرای مثموریت داشته باش  .ضمنا ک همسران
نظامیان در چنین شرایطی برای ما قاب احترام هستن  .ما هم در پشت جاهه وظایظی داریم که بایستی
ً
حتما انجام ب هیم از این بابت نیران نااشی  .سالها گذشت سرانجام سرهنگ کمانیری بع از چن ین
سال با همان ناراحتی در تاریخ  5333/8/31به رحمت خ ا رفتن  .در هر صورت یادشان گرامی باد.
مرحوم سرهنگ کمانیری از تاریخ نیمه اول تیرماه سال  63تا  33/8/31به م ت  35سال با همان وضع
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بیماری در امور تهیه مسکن شهرکهایی بهنام شهرک حافا و شهرک جاناازان در گرگان را بنیان نهاد .تا
بهحال چن ین نظر از پرسن درجهدار و افسر لشکر  31گرگان صاحب مسکن ش ن و رحمت خ ا بر او باد.
قا از حرکت به منطاه با پزشک همسرم صحات کردم ایشان گظتن میزان قن خون همسرتان
خیلی باالست .وقتی با همسرم صحات میکردم درد و رنج بیماری را در سیمای او میدی م مث اینکه
دنیا برای من تمام ش ه بود .از یک طرف درد و رنج بیماری همسرم ،از طرف دییر فرزن انم که همه در
آستانه دریافت دیپلم و محص دبیرستانی بودن  ،در هر صورت دنیای تاریکی داشتم.
سرانجام در نیمه دوم مردادماه سال  63بع از پایان مرخصی و مثموریت تخلیه خودروهای خارج از
رده پادگان ساری وارد منطاه ش م .بع از م تی خ مت فرمان هی پشتیاانی رسی ه ،گزارش کار و تخلیه
ً
خودروها را کتاا به عر رسان م .ایشان گظتن  :بسیار عالی راجع به تحوی خودروهای ج ی سؤال کردن
گظتم با نماین گی لشکر  31در تهران هماهنیی ش ه به موقع خودروهای نو جاییزین خواه ش نیرانی
ً
ن اشته باشی  .فرمان هی گظتن  :شاملو ناراحت به نظر میرسی اگر خسته ش ی میتوانی مج دا به
مرخصی برگردی  .یکی از افسران گظت :همسرشان وضع خوبی ن ارد از نظر دیابت بینهایت رنج میبرد.
ً
فرمان هی گظتن  :خیلی متثسظم .مج دا سؤال کردن از جریان سرهنگ کمانیری اطالع داری ؟ گظتم در
ساری باخار ش م ،امی وارم بزودی بهاودی کام را ب ست بیاورن  .فرمان هی دستور دادن یک خ تلظن
در دفتر من مستار است ،میتوانی روزانه چن نوبت به دفتر واح من ارتااط برقرار کنی و با منزل تماس
داشته باشی  .از فرمان هی تشکر کردم ،گظتم هر وقت تلظن خواستیم مخابرات بنا به اوامر شما در
دسترس قرار داده است متشکرم قربان .بع از چن لحظه به ییان بازگشتم ،به سرگروهاان صوفی جوان
گظتم کلیه پرسن در سنیر من حاضر باشن  .چن لحظهای گذشت وارد سنیر ش م ،بع از دی ار و
احوالپرسی و گرفتاری های ییان بررسی ش ه ،به امی خ ا اتظا خاصی در طول م تی که در ییان ناودم
رخ ن اده بود .فا از نظر مرخصی کمی نارسایی داشتیم که آن هم به خوبی برطرف گردی .
خالصه جلسه ما به پایان رسی  ،شب با باب تماس گرفتم از وضع بیماری همسرم جویای حال
ایشان ش م .دخترم گظت بابا ،هر وقت ارتش در جاههها برنامه دارد و موزیک مخصوص حمله نواخته
میشود مامان سریع ب ون اینکه ما اطالع داشته باشیم در ایوان ایستاده ،سر به آسمان بلن کرده چنان با
غم و ان وه گریه میکن که ما نمیتوانیم او را آرام کنیم .میگوی  :خ ایا چه خاکی بر سرم بریزم چه
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خواه ش  .در جواب گظتم :بالفاصله ایشان را بیاوری داخ و ص ای رادیو را کم کنی یا مامان را به اتا
دییری باری  .دخترم گظت :بابا جان نیران نااش ،از این به بع خودمان میدانیم چهکار کنیم .فردای آن
روز از طرف فرمان هی پشتیاانی احضار ش م ،نامهای به دست من داد گظت :از قرار معلوم در محورهای
دیزلی ،قوچ سلطان ،منطاه اصلی مریوان برنامهای داشته باشیم .فرمان هی عملیات غرب سرهنگ
صیادشیرازی دستور دادن افسر ترابری شما هرچه زودتر خود را به سرهنگ سی علی پورابتهاج در
پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه معرفی نماین منتظر دستور بع ی من باشی  .من برای اینکه جریان
جابهجایی از سرپ ذهاب به سومار دوباره تکرار نشود از فرمان هی پشتیاانی تااضا کردم سریع یک
کمیسیون تشکی داده و ییانها استع اد خودرویی خود را جهت حم بار مانای گردانها مشخص ،که
من به همان نسات خودرو ساک و سنیین و اتوبوس در اختیار آنها قرار ب هم .در نتیجه بایستی آمار
کام در دست داشته با سرهنگ پورابتهاج هماهنیی نمایم .بع از چن روز کمیسیون تشکی ش ،
فرمان ه پشتیاانی گظتن  :بع از تحوی آمار خودروهایی که قادر به حرکت نیستن هیچگونه عذر و بهانه
ای را از فرمان هان گردانها قاول نخواهم کرد ،نیذاری جریان جابهجایی سومار تکرار شود ،در اینجا
دستور میدهم و اجرا خواهم کرد .در جابهجایی به سومار با افسر ترابری پشتیاانی ستوان شاملو بعضی از
ً
ییانها درگیری بهوجود آوردن  ،دقت کنی این فعه گذشت نخواهم کرد .بع از چن روز مج دا ییان را به
سرگروهاان سپرده و کلیه پرسن را توجیح نمودم با سرگروهاان همکاری داشته باشن  .تع اد زیادی
برگههای مرخص ی را امضا کرده ،در اختیار سرگروهاان قرار دادم .بع از دی ار مج د با فرمان ه پشتیاانی
به طرف پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه حرکت کردم.
فردای آن روز در تاریخ  63/1/31ساعت  51صاح برای اولین بار با سرهنگ سی علی پورابتهاج
دی ار نمودم .سرهنگ سی علی پورابتهاج شخصی فهمی ه ،در رشته تخصصی خود بسیار افسر کاردان ،با
بچههای رانن ه همیشه برخورد خوبی داشتن  .انتخاب ایشان توس فرمان ه عملیات غرب سرهنگ
ً
صیادشیرازی واقعا به تمام معنا برای قرارگاه و جابهجایی بهترین انتخاب بود .بع از کمی صحات به من
گظت :شما مث من سی هستی .گظتم :بله قربان ،خن ی گظت :ضمن کار بله قربان ن اریم .گظتم در هر
صورت انضااط ناایست فراموش شود ،کار و همکاری به جای خود احترام شخصی به جای خود .بع از
چن لحظه به سروان برقی که یکی از افسران ترابری نیرو بود گظت :شما خوب هستی ولی من چنین
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ً
افسری را میخواستم .ضمنا به من گظت :سی یک سوال دارم ،گظتم بظرمائی  .ضمن کار جابهجایی با
رانن گان زیاد عصاانیت به شما دست میده یا خیر؟ گظتم :به عای ه من اگر عجله و عصاانیت در کار
باش آنوقت نمیشود کاری از پیش برد .به این جمله میگوین  :اعصاب خرد کن و شکست در انجام
کار .به جای این عم بای خیلی خونسرد و پرحوصله بود ،در این زمینه کار ص در ص پیشرفت خواه
ً
داشت .در جواب به من گظتن  :کامال درست است سی خ ا .خن ی و گظت :حال به من بیو وضع ترابری
لشکر  31چیونه است؟ چه م ارکی همراه آوردی؟ من بالفاصله آمار ک خودروهایی که بایستی حاضر به
کار باشن و خودروهای تعمیراتی که بایستی بهوسیله خودروهای واگذاری حم شون خ مت ایشان داده
ش  .بع از مطالعه آمار خودرویی به سروان برقی که دستیار ایشان بودن گظت :هیچ یک از لشکرها
تاکنون چنین آمار کاملی گزارش نش ه و تاکنون من دریافت نکردم .دستور دادن مح استراحت شما
معلوم است ،فردا شما را به همراه سروان برقی در کمیسیون خواهم دی .
ص ام حسین چون در مااب حمالت پیدر پی ارتش و سپاه و نیروهای داوطلب در جاههها
استاامت خود را از دست داده بود و در ص د حمله هوایی به شهرهای ایران ،اولین شهرهایی که مورد
اصابت قرار میگرفت شهرهای مرزی مانن ایالم ،ایوان غرب و کرمانشاه و شهرهای نزدیک به مرز را
مرتب بمااران میکرد .فردای آن روز ساعت  51صاح در کمیسیون حضور یافتیم که آژیر خطر به ص ا
ً
درآم و حالت قرمز اعالم گردی  .چن لحظه بع حمله هوایی به پاالیشیاه نظت کرمانشاه آغاز ش  ،ح ودا
ً
 31دقیاه ادامه داشت ولی پ افن های پشتیاانی منطاه  5واقعا از شهر دفاع میکردن  .طاق معمول
هواپیماهای عراقی بمبهای خود را در فاصلههای خیلی باال در دشت و صحرا رها میکردن  ،بع از
م تی در پناهیاه بودیم سرانجام کمیسیون آغاز گردی  .سرهنگ سی علی پورابتهاج بع از چن لحظه ما
افسرانی که از لشکرها به پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه که در اختیار ایشان بودیم به فرمان هی پشتیاانی
منطاه  5معرفی کرده و آمار لشکرها را تحوی مسئول قسمت خودرویی دایره کنترل حرکات گردی  .چون
منطاه جابهجایی من از سومار به مریوان بود دستور داده ش با یک نامه صادره از ستاد نیرو و پشتیاانی
منطاه به پلین راه هم ان معرفی و نسات به خودروهای ساک و سنیین معرفی گردی م .بع از 39
ساعت چن ین دستیاه تریلی و کامیون دریافت و به همراه نماین گان گردانها به منطاه اعزام داشتن که
توس سرگروهاان واح استوار صوفی جوان بین ییانها تاسیم گردد .این برنامه مرتب ادامه داشت تا
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اینکه یک روز جهت دی ار با سرکار سرهنگ سی علی پورابتهاج و تحوی گزارش کار که به م ت  58روز از
جابهجایی گذشته بود به پشتیاانی منطاه  5مراجعه کردم .از این جابهجایی و نا و انتاال یک خاطرهای
دارم ،الزم دانسته بیان کنم:
در طول جابهجایی دستور داشتیم هر وسیله نالیه بع از پایان مثموریت هر چن روزی که در
جابهجایی منطاه جنیی شرکت داشتن یک نامه ق ردانی از طرف لشکر و پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه به
ً
آنها تسلیم ،ضمنا م ت خ مت آنها در جاهه قی ش ه بود و من آن نامه را مهر و امضاء میکردم .یک روز
از پلین راه هم ان برگشته بودم ،تع ادی از رانن ه ها جهت اخذ نامه دور من جمع ش ه بودن  .ضمن راه
ان ازی آنها یکدفعه متوجه ش م یک پیرمرد رانن ه کامیون ولوو که خیلی م ل ق یمی بود مرتب داد و
بی اد کرده میگوی ستوان شاملو کجاست ،من با ایشان کار دارم .درجهدار درب انتظامات پشتیاانی
منطاه  5گظت :آن پیرمرد با شما کار دارد ،گظتم او را با کامیون خودش به داخ راهنمایی کنی  .کامیون
دودکنان وارد محوطه پشتیاانی ش  ،من از دور به پیرمرد گظتم من اینجام ،ایشان بالفاصله آم جلو،
گظتم چیه خسته نااشی  .چون دی م خسته است خم ش م دست او را بوسی م ،گظتم چه کسی شما را
فرستاد؟ گظت :افسر پلین راه هم ان .کجا هستی پسرم؟ خیلی گشتم ،کامیون من ق یمیه 91 ،الی 11
کیلومتر بیشتر نمیتوان راه برود .دو ساعت راه را  1ساعته طی کردم .گظتم با رانن ه من بروی پارک
موتوری ،سوختییری کام بکنی  31لیتر روغن هم دریافت داری برگردی من در خ مت شما هستم .بع
از چن دقیاه آم م کنار صن لی گظتم بشین .یک چای تمیز برای پیرمرد تعارف کردیم بع از صرف چای
نامه خ مت در منطاه عملیاتی وی را نوشته ،مورد تایی قرار داده تحوی ایشان نمودم .گظتم :پ ر همین
ق ر که راه  3ساعته  1ساعته طی کردی خ مت شما در جاهه حساب ش ه است تشریف باری به
سالمت .اگر در هر پلین راه جلوی شما را گرفتن نامه را نشان ب هی با شما کاری نخواهن داشت ،موال
علی نیه ار شما باش  .بع از چن لحظه گظت :پسرم شماها کی از جاهه باز می گردی ؟ گظتم خ ا
میدان  .گظتم پ ر جان برای ایران زمین دعا کنی چرا که دنیا با ما میجنی  .دی م پیرمرد دستمال
مخصوص رانن گان را از جیب درآورده آرام آرام گریه کنان به کامیون نزدیک ش  ،بع از چن لحظه
دودکنان به راه خود ادامه داد .بع از یک ساعت به دفتر سی علی پورابتهاج مراجعه و گزارش کار را
ً
تحوی ایشان نمودم .بع از بررسی الزم مورد قاول قرار گرفت .ضمنا در انتهای گزارش جریان پیرمرد و
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ولوو را اضافه نمودم .سرهنگ خیلی متثثر ش ن  ،گظتن همین کارها را انجام میدهی همه شما را دوست
ً
ً
دارن سی خ ا آفرین بر تو .نامه پیرمرد را کامال مورد تثیی قرار دادی یا نه؟ ماادا پلین راه مج دا جلوی او
را بییرد ،گظتم نیران نااشی قربان نامه کام است.
نزدیک غروب همان روز به مح استراحت بازگشتم با منزل تماس گرفتم ،پسرم سی جاللال ین
گوشی را گرفت .ضمن احوالپرسی گظتم مادرتان هست؟ ناگهان همسرم گوشی را گرفت ،بع از
احوالپرسی گظت :از ناحیه چشم چپ ناراحتی پی ا کردم ،در همین لحظه که مشغول صحات با همسرم
بودم همسر سی خلی باجناقم طوبی خانم وارد ش ن بع از خاتمه صحات با همسرم با ایشان صحات
ً
کرده و گظتم مواظب همسرم و بچهها باشی  .طوبی خانم گظت :شماها به خاطر ما در جاهه هستی اصال
نیران نااشی  .بچهها و خواهرم روی چشم ما قرار دارن  ،شما را به خ ا قسم میدهم هیچگونه نیرانی
فکری ن اشته باشی  .در پایان به پسرم سی جاللال ین گظتم از درس عاب نمانی  .گظت :آقاجان در این
مورد فکر نکنی به درسم ادامه میدهم.

سالهای آخر جنگ
در اینجا بهتر است اشارهای داشته باشیم به طرز کار جهاد سازن گی که به دستور امام خمینی(ره)
آغاز به کار کرد .قسم یاد میکنم در طول جنگ زحمات جهاد سازن گی در منطاه کمتر از ارتش ،سپاه و
نیروی مردمی ناود .هر رانن ه واگذاری که در اختیار ما قرار میگرفت آمار دقیق خودروهای ساک و
سنیین از نظر شماره پالک ،گروه خون و مشخصات کام رانن گان روی پالک فلزی ناش بسته ،به یک
یک رانن گان تحوی میدادیم در گردن خودشان آویزان میکردن  .اگر اتظاقی می افتاد نوع گروه خون،
شماره خودرو ،تابعیت و آیا مسلمان هستن یا خیر اطالع داشته باشیم .جهاد سازن گی از نظر جادهسازی
بزرگترین کمک را برای ایران در طول جنگ برای ارتش و سپاه در  8سال دفاع ما س یا جنگ تحمیلی
انجام میدادن  .یکی از دوستان من تعریف میکرد ،در دشت مهران و دهلران می بایستی یک خاکریز
اضطراری به طول  3کیلومتر ایجاد میش  ،گظتن مسیر خاکریز زیر آتش مستایم ارتش عرا بود ،هر روز
چن نظر شهی میش ن سرانجام شب و روز فعالیت کردن تا این خاکریز به پایان رسی  .درود بر روان پاک
شه ای جهاد سازن گی در ارتش و یادشان گرامی باد .در جلسهای شرکت داشتم ،یکی از دوستان از من
سؤالی کرد ،گظتم بظرمائی  .گظت این نوع انسانها نزد خ اون متعال چه جاییاه و ماامی دارن ؟ گظتم تا
جایی که بتوانم از نظر عالی یک جواب به شما خواهم داد ،نمیدانم سرکار تا چه ح ی قاول بظرمائی .
گظتم:
اسارار ازل را ناه تاو دانای و ناه مان

وین سر معما نه تو خاوانی و نه من

هست از پن پرده گظتیوی من و تو

چون پرده برافت نه تو مانی و نه من
111
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ً
ضمنا دوست من این جمله را هم بیویم بهتر است .انسانهایی که با قلب پاک و بی ریا جان خود را
نثار حق و ع الت می نماین در پیشیاه الهی جاییاه خاصی را دارن  ،این را هرگز فراموش نکنی .
ً
خالصه جابهجایی ییانها بسرعت ادامه داشت مخصوصا لشکر  31وسعت پی ا کرده ،روزبهروز از
نظر ییانها فعالتر میش  .کار به جایی رسی بهعلت جابهجایی وسای سنیین لشکر تریلیها و
کامیونهای ساک و سنیین کمتر وارد می ان بار هم ان و کرمانشاه میش  .در نتیجه فرمان اران
کرمانشاه و هم ان به پلین راه اخطار میدهن میگوین از می ان بار خار میرس چن نظر از افسران
ترابری ارتش پلین راه کرمانشاه و هم ان را در اختیار گرفته ،یک تریلی و کامیون وارد می ان بار
نمیشود .این موضوع به اطالع فرمان ه عملیات غرب سرهنگ صیادشیرازی میرس  ،دستور میدهن
چون برنامه سنیینی در پیش رو داریم با افسران مز بور نهایت همکاری را داشته باشی به امی خ ا تا چن
ً
روز دییر خاتمه خواه یافت ،فعال جنگ در اولویت قرار دارد.
سرانجام در تاریخ  63/3/31جابهجایی بهطور کام خاتمه یافت .ییانها در مح های تعیین ش ه
مستار ،در طول م ت این جابهجایی به امی خ ا تلظات جانی در پیش رو ن اشتیم .سرانجام استارار
ییانها در منطاه ج ی بهطور کلی خاتمه یافت ،در ستاد پشتیاانی لشکر کمیسیونی برقرار گردی  .تمام
فرمان هان ییانها و افسران ترابری با آمار کام خودروی مربوطه در جلسه شرکت داشتن  .اول
فرمان هی پشتیاانی لشکر از فرمان هان گردانها سؤال کرد کسی در جابهجایی اعترا

و کماود از نظر

واگذاری خودروهای ساک و سنیین و اتوبوس از طرف افسر کنترل حرکات پشتیاانی لشکر ستوان شاملو
را دارن یا خیر؟ یکی از فرمان هان گردانها از جا برخواست ،گظت قربان ما از طرف تمام فرمان هان
ً
گردانها از افسر کنترل حرکات پشتیاانی لشکر تشکر کرده واقعا زحمت کشی ن ما همیی از ایشان
سپاسیزاریم .فرمان هی پشتیاانی لشکر گظتن  :سرکار سرهنگ سی علی پورابتهاج نماین ه فرمان ه شمال
غرب فرمودن  :بهترین جابهجایی را افسر کنترل حرکات لشکر  31گرگان انجام داد .ییانهایی هستن
که هنوز در منطاه ج ی مستار نش هان ولی لشکر  31تمام منطاه ج ی را تحوی گرفتن  .در همین
ً
لحظه فرمان ه پشتیاانی در ستاد لشکر از نحوه کارایی ما شخصا تشکر کردن  ،من هم اظهار داشتم
وظیظه خود را انجام دادم قربان .ب ین ترتیب بع از  3ماه در تاریخ  63/3/31لشکر بهطور کلی در رشته
کوههای مریوان و شیلر در نوار مرزی سرتاسر ارتظاعات مستار گردی  .بع از م تی به مرخصی اعزام
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گردی م ،دی م همسرم از نظر مریضی بینهایت درد میکش  .بع از ناحیه پا و چشم سمت چپ ناراحتی
ً
ش ی ی را دارن و هیچ چارهای ن اشتم .مج دا به پزشک ایشان مراجعه کردم ،گظتن از نظر غذایی بای
ً
کامال رعایت کنن تا قن خون ایشان در ح معمول قرار بییرد .و روز به روز ضعیف و ضعیفتر میش ،
همسرم به من گظت اگر جوراب پشمی بپوشم پاهایم تا ان ازهای گرم ش ه و کمتر احساس درد میکنم .از
قرار معلوم خون به ناحیه پاهای ایشان نمیرسی  ،بالفاصله توس دوستان از روستاهای ییالقی منطاه
ً
ً
سردسیر چن دست جوراب تهیه گردی  .تاریاا تا ان ازهای رضایت داشت ،بع از چن روز مج دا با پزشک
ایشان دی ار داشتم .گظتن ایشان بای رژیم غذایی داشته باش تا بتوانیم قن خون ایشان را کنترل کنیم.
درک از انواع شیرینی جات نیز پرهیز کنن آن وقت کنترل بیشتر ب ست ما خواه آم شما نیران نااشی ،
ً
یاین داشته باشی جلوی پیشرفت را خواهیم گرفت .ضمنا تا ح ی اتا ها گرم باش که ایشان احساس
ً
سرما ن اشته باشن  .گظتم حتما اینکار را انجام خواهم داد ،بالفاصله در این زمینه اق ام کردم و لوازم
ً
گرمایی خانه را انجام دادم .بع از چن روز مج دا به منطاه بازگشتم .در اواخر اسظن ماه سال 5363
ً
ص ام حسین بمااران شهرهای بزر ایران را مج دا آغاز کرد .هواپیماهای عراقی بهعلت حجم پ افن در
ارتظاع باال طاق معمول بمب های خود را رها میکردن  .شانسی به هر کجا اصابت میکرد برای آنها
انجام مثموریت حساب میش  .این بماارانها گاهیاهی به م ارس و بیمارستان ها و مراکز دییر اصابت
میکرد و تلظات زیادی به بار میآورد.
ص ام حسین در گردابی افتاده بود که با دست خود ،خود را خظه میکرد نه راه پن داشت نه راه
پیش .تمام ابرق رتهای آن زمان به ص ام حسین کمک نظامی میکردن از جمله فرانسه هواپیماهای
پیشرفته میراژ  3111را بهعنوان کمک نظامی در اختیار ایشان قرار میداد .در تمام جاهه ها ارتش ایران و
سپاه و سپاه مردمی عملیات ادامه داشت و مرتب از ارتش عرا اسیر گرفته میش  ،در همین موقع بنا به
دستور ستاد ارتش قسمتی از پادگان ساری و پادگان گرگان به اسرای جنیی عرا اختصاص داده ش .
ً
تاریاا  31/111اسیر جنیی به پادگانهای گرگان و ساری تخلیه و جاییزین ش ن  .بیشترین اسرا به نارد
ً
آزادی خرمشهر و حصر آبادان اختصاص داشت .در اواخر سال  63حایاتا یک جنگ تمام عیار در منطاه
شمال غرب و جنوب کشور به اوج خود رسی ه بود .نیروی دریایی ایران به انتاام ناوچه پیکان بهطور کام
نیروی دریایی عرا را از رده خارج و در گوشهای از جزیره امالاصر مستار ش ه و هیچ کارایی ن اشتن و
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ایران در حوزه خلیجفارس از نظر کشتیرانی و اسکورت کشتیها در تمام منطاه حاکم مطلق بود و کلیه
کشتیهای تجارتی توس ناوهای ایران مورد بازدی قرار میگرفتن .
در سال  5365عملیات والظجر زنجیرهای در تمام منطاه بهخصوص مریوان ،مهران و دهلران آغاز
گردی  .والظجر ما ماتی در بهمن  65در منطاه عمومی فکه و والظجر  9در مهرماه  63در مریوان و در
ارتظاعات کوههای قوچ سلطان آغاز ش ه بود .بهطوری که اطالع یافتیم یک سرباز اسیر عراقی گظته بود
ما فا از آتش توپخانه سنیین ارتش ایران وحشت داشتیم ،ییانهای کاتیوشای ایران نیز بینهایت
خطرناک بودن و تلظات زیادی از ارتش عرا میگرفت .هیچ وقت راه فرار ن اشتیم ،هر وقت اطالع پی ا
میکردیم ایران درص د حمله میباش تع ادی از پرسن پیرمرد ما دچار سکته قلای میش ن و از بین
ً
میرفتن  .عی سال  5363فرا رسی تمام پرسن مسئول مخصوصا سرگروهاان واح را به مرخصی اعزام
داشتم ،تا سوم عی نزد خانوادههای خودشان باشن و روز چهارم در منطاه حضور داشته باشن  ،در این
زمینه فکرم راحت بود که پرسن عی نوروز کنار خانوادههای خود بودن  .خالصه بع از چن روز
سرگروهاان واح از مرخصی آم ه با هماهنیی ایشان گظتم اگر فرمان هی پشتیاانی اجازه ب هن چن
روزی از مرخصی استظاده نمایم چرا که از نظر همسرم نیران بودم .باألخره در تاریخ  63/5/8عازم
مرخصی ش م ،بع از  39ساعت وارد باب ش م .به پشت در حیاط که رسی م سر و ص ای زیادی شنی م،
زنگ را به ص ا درآوردم .دخترم زهرا فریاد برآورد بیائی باباجونم آم  .از قرار معلوم تمام دخترخاله ها و
پسرخاله ها با هم بودن با دی ن این برنامه دریافتم همسرم مشغول تهیه ناهار آنهاست ،وارد ش م بع از
احوالپرسی همسرم گظت :آم ی؟ گظتم بله خانم .در یک لحظه فهمی م همسرم اوضاع خوبی ن ارد ،بع
از کمی استراحت دخترم زهرا را کنار کشی م در گوشه حیاط نشستیم اوضاع مادرش را سؤال کردم،
دخترم گظت :باباجان حایاتی را که میخواهم به شما بیویم این است که مامان بهدلی فشار خون باال
ناراحتی قلای پی ا کرده است ،نوار قلای که گرفته ش ه است به شما نشان خواهم داد .بع از چن روز با
همسرم به دکتر متخصص قلب مراجعه ،بع از معاینه کام ایشان گظتن  :امکان سکته ساکی در پیش
ً
رو دارد ولی فعال دارو مصرف بکنن تا نتیجه کلی را بهدست آوریم 51 .روز بع بایستی ایشان را باینم،
ً
شخصا خودم نوار قلب بییرم .دکتر گظت :خانم خامسی فراموش نکنی از انجام کار سنیین خودداری
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نمائی  .با خواهر ایشان صحات کردم ،گظت :شما هیچگونه ناراحتی در این زمینه ن اشته باشی مرتب به
دکتر قلب مراجعه خواهیم کرد.

ً
 53فروردین سال  63بود در حیاط نشسته بودیم که مج دا همسرم دچار ناراحتی قلای گردی .

بالفاصله ایشان را به دکتر رسان ه بع از نوار قلب و نوشتن نسخه دکتر گظتن  :این همان سکتهای بود که
ما در انتظارش بودیم ،به یاری خ ا به خیر گذشت.
بع از پایان مرخصی به منطاه برگشتم ،دو هظته گذشت یکدفعه تلظنی اطالع یافتم در تاریخ
 63/5/31باجناقم محمود قهرمانی در مهمانی دخترش که در چالوس برگزار ش ه بود ناگهانی سکته
قلای کرده و درجا فوت میکن  .چون جابهجایی یکی از گردانها را در پیش داشتم متثسظانه نتوانستم در
مراسم مرحوم باجناقم محمود قهرمانی شرکت داشته باشم و به خانواده ایشان تسلیت گظتم.
در ک سال  63از نظر درگیری در نوار مرزی سال آرامی بود اما حمله هوایی عرا به شهرهای
ایران همچنان ادامه داشت .در تاریخ  63/8/51فرزن م جالل به خ مت سربازی اعزام و دوره آموزش
ما ماتی در پادگان  13شاهرود سپری کرد .از منطاه برابر دستورالعم چون خودم در منطاه مشغول
خ مت بودم میبایستی فرزن م در یکی از پادگان های گرگان یا ساری اختصاص داده میش  .بع از م تی
در منطاه اطالع یافتیم اسرای عراقی داخ خوابیاه های خود تون های زیرزمینی حظر کرده ،ب ینوسیله
بتوانن با خوابیاه های دییر در تماس بوده اگر ناشه فرار مطرح ش با هم ییر هماهنیی داشته باشن .
سرانجام چن تون زیرزمینی تا فاصلهای دور از پادگان حظر میشود و تع ادی موفق به فرار میشون  .آنها
قص داشتن هرکن در فرار موفق ش خود را به ترکمنستان یا ازبکستان رسان ه ،از طرف شوروی به
عرا بازگردن  .سرانجام تع ادی از آنها در بیابان های ترکمنستان ایران از سرما از بین رفته و کشته
میشون و تع اد دییری بهوسیله گشتیهای مرزبانی ایران دستییر ،به بازداشتیاه گرگان تحوی داده
میشون  .در همین موقع که مشغول تماس با همسرم بودم یکی از بستیان نزدیک خانواده با من صحات
ً
میکرد ،از اوضاع و احوال همسرم سؤال کرد .گظتم به امی خ ا فعال به خیر گذشت ،ایشان گظتن تا
بحال کسی به شما نیظته ،متثسظانه تمام خانوادههای خامسی بیشتر بهعلت قن خون از بین رفتن .
نمیتوان م بیویم که آیا این مریضی ارثی است یا خیر؟ اگر چنین باش ب انی تمام فرزن ان حاج خامسی با
این مریضی از بین خواهن رفت .پ ر و مادر من هم همین مریضی قن خون باال را داشتن و بهعلت همین
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ً
مریضی مرحوم پ رم کور ش و از بین رفتن  .بع از صحات ایشان واقعا تا ح ی بی ار ش م ،در زمان ق یم
فردی ازدواج میکرد آزمایش و تشخیص ژنتیک از نظر دانش پزشکی وجود ن اشت و کسی نمیدانست
بع از  51الی  51سال ازدواج چه خواه ش در هر صورت روزگار من چنین بود .سرانجام زیر کوله بار
گرفتاری زن گی قرار گرفته بودم ،جنگ هم گرفتاری خاص خود را داشت .وضع بچهها را تا ان ازهای سر و
سامان داده به طرف منطاه بازگشتم .به نظرم میرسی در دنیای دییر قرار گرفتم ،به دخترم سظارش
کردم هر وقت ارتش آهنگ مخصوص عملیات در جاهه را اعالم میکن به هر طریای ش ه رادیو را از
مادرتان دور کنی و مواظب ایشان باشی  .با این وضع در نیمه اول سال  63دخترم کالس سوم و چهارم
نظری آن زمان را در  6ماه اول امتحان داده و با مع ل  58موفق به اخذ دیپلم گردی  ،در نتیجه آماده
میش در آزمون سراسری شرکت نمای  .سال  63به پایان خود نزدیک میش  ،از این سال دو خاطره دارم
یکی این بود مسیر حمله هوایی جنین ههای عراقی به تهران از آسمان منطاه مریوان عاور میکرد.
افسران ما بیشتر اوقات شبها در سنیر من بودن  ،مینشستیم رادیو را روشن میکردیم بع از چن لحظه
آژیر خطر تهران به ص ا در میآم  .بچههای تهران بینهایت ناراحت میش ن  ،بالفاصله به مرکز
مخابرات پشتیاانی اطالع میداد م سریع ارتااط منطاه را با تهران برقرار کنن  .افسران با خانوادههای
خودشان تماس میگرفتن  ،خانوادههای آنها میگظتن منطاه ما مورد حمله قرار نیرفت نیران نااشی  .ما
هر شب شاه نامردیهای ص ام حسین بودیم .خاطره دوم من :در آخر اسظن ماه سال  63از طرف مردم
ّ
خیر گاهیاهی کمک های مردمی به ارتش اه ا میش  .یک روز نزدیک ظهر یک وانت تویوتا از طرف
جهاد سازن گی خراسان وارد درب جلو انتظامات ش  ،بع از بازدی و بررسی به همراه سرگروهاان در جلو
سنیر من توقف کردن  .برادر رانن ه جهادی گظتن این وسای از طرف مردم خراسان به جاهه اه ا ش ه و
این سهم متعلق به گردان پشتیاانی میباش بایستی تحوی بییری  .م ارک ایشان تحوی گرفته ش و
کلیه وسای ارسالی در قاال رسی تحوی  ،بع از کمی استراحت به طرف جهاد حرکت کردن  .چن لحظه
بع از فرمان ه پشتیاانی و بازرسی اجازه تاسیم وسای گرفته ش  .دستور دادم تمام وسای بین پرسن
سرباز و درجهدار بهطور کام تاسیم گردد .یکدفعه فکر کردم به وسای مربوطه ضمن تاسیم نظری
داشته باشم آم م نزدیک سنیر سرگروهاان دی م مرتب مشغول تاسیم هستن  .از دور گظتم راحت باشی
کنار سرگروهاان ایستاده بودم ناگهان متوجه یک چراغ والور رنگ و رو رفته ش م گظتم سرگروهاان این
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چراغ را کنار گذاشتی ،گظت قربان هیچکن قاول ن ارد .گظتم اگر اجازه ب هی این چراغ را من الزم دارم،
سرگروهاان گظت قربان این کارایی ن ارد گظتم مهم نیست من بازسازی میکنم .نزدیک ش م چراغ را
بردارم دی م یک پالک فلزی با یک تکه نخ کنار آن آویزان ش ه ،روی پالک فلزی نوشته بود تا یم به
رزمن گان اسالم ،هاجر خانم از شهرستان بجنورد .بالفاصه به سنیر آوردم دی م فتیله ن ارد ،مناع نظتی از
زیر پوسی گی دارد .تلظنی رانن ه خود را خواستم بالفاصله رانن ه جلو سنیر حاضر ش  .گظتم این چراغ را
داخ مریوان به کاکا مصطظی چراغساز تحوی میدهی  ،از نظر فتیله و لحیمکاری زیر مناع نظت درست
کرده ،سریع به سنیر من بیاوری  .بع از یک ساعت رانن ه آم و چراغ را آورد و آن را روشن کردیم و پالک
ً
آن که با نخ بسته ش ه بود با سیم به ب نه وص کردم ،مج دا با خ خوانا نوشتم تا یمی از طرف هاجر
خانم از شهرستان بجنورد.
اص مطلب این است که یک پیرزن آنق ر به فکر فرزن ان این آب و خاک بوده ،از این راه بلکه
بتوان به آنها کمکی کرده باش  .هر وقت در هوای سرد مریوان کردستان این چراغ روشن بود من به یاد
آن مادر عزیز و بزرگوار بودم .توانایی او در این ح بود که مناع گرمایی آشیان خود را تا یم به جاههها
نموده بود ،درود بر شرف چنین انسان های از خودگذشته و بزرگوار .همیشه میگظتم مادر عاقات به خیر
باشی .بلی ،جنگ تنها در جاهه ها نیست بلکه در پشت جاهههای جنگ رزمن گانی در هر سن و سالی
چه مرد چه زن باش وجود دارد.
سال  69آغاز گردی  ،بهعلت مثموریت های داخلی ایام عی نتوانستم باب باشم تلظنی تماس گرفتم
و جویای حال آنها ش م .دخترم گظت :در آزمون سراسری شرکت خواهم کرد رشته مامایی را انتخاب
کردم آیا شما موافق هستی ؟ در جواب گظتم آنچه که شما دوست داری و عالقمن هستی درست است نه
اینکه من فالن رشته را دوست داشته باشم و به شما تحمی کنم ،هر رشتهای انتخاب کردی ماارک
باش  .از سال  69حمالت ایران به داخ خاک عرا به ش ت ادامه داشت ،کشور عرا چن ین بار به
سازمان مل شکایت کرده و خواستار تشکی جلسه و ص ور قطعنامه آن سازمان گردی  .بع از ص ور
دستور تشکی جلسه در سازمان مل متح ایران از طرف ابرق رتها مورد تحریم کام قرار گرفت.
فرانسه و انیلین م رنتر ین ادوات جنیی را در اختیار ص ام حسین قرار میدادن  .رهار اناالب و
فرمان هی ک قوا در یک سخنرانی گظتن  :به تمام ابرق رتهایی که در مااب ایران خصمانه ایستاده و
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ص ام حسین را از هر نظر مسلح می سازن ابالغ میکنم اگر این جنگ  31سال هم طول بکش با تمام
ق رت ایستادهایم .این را ب انی ص ام حسین متجاوزگر بوده بایستی در دادگاههای بینالمللی محاکمه
ش ه و اع ام گردد .بع از آن ما میدانیم با این ابرق رتهای جهان خوار چیونه ماابله کنیم .ما کشور
ثروتمن ی هستیم ،به این زودی از پا نخواهیم افتاد .خالصه اوای مردادماه سال  69بود ،یکی از افسران
ضمن بازگشت از مرخصی در سنن ج روزنامه قاول ش گان آزمون سراسری را گرفته از جمله جلوی اسم
دخترم که جزء قاول ش گان بود عالمت زده ،شاانه تلظنی قاولی ایشان را به من اطالع داد .چن روز بع
با دخترم تماس گرفتم ،گظتن جهت اسمنویسی دانشیاه بایستی همراه من باشی  .سرانجام در اوای
شهریور سال  69مرخصی گرفته ،اسمنویسی دخترم را در دانشیاه علوم پزشکی تهران ،دانشک ه
پرستاری و مامایی امالسلمه که روبروی بیمارستان خاتماالنایاء قرار داشت انجام گردی و خوابیاه
ً
شاانهروزی آنها نزدیک به می ان تجریش اختصاص داده ش  ،بع از اسمنویسی به باب بازگشتم .اتظاقا
فرزن م جالل اطالع داشت که در باب هستم برای دی ن خانواده چن روزی مرخصی گرفته به باب آم .
بع از احوالپرسی گظتم خیلی خوب ش شما هم آم ی  ،چن روزی با هم هستیم .اواخر شب بود گظتم
بچهها بیذاری مادرتان استراحت کن من و شماها دور هم باشیم ،بهترین فرصت پیش آم ه تا با هم
نشستی داشته باشیم ولی بهعلت گرفتاریهای زیاد تاکنون اجازه این کار را به من نمیداد ،از طرفی کار
منطاه دقیاه ای معلوم نیست چه خواه ش  ،آیا زن ه هستم یا خیر؟ پن موقعیت خوبی بهدست آم با
شماها صحاتی داشته باشم ،هم نصیحت و هم کلی رفع مشکالت در زن گی و آین ه شماها بوده باش .
به یاری پروردگار آغاز میکنم ،امی وارم گظتههای مرا خوب و دقیق در ذهنتان بسپاری .
 -5تا میتوانی به وال ین احترام بیذاری که یکی از فرایض دینی ما مسلمانان بوده ،در این زمینه
رسول خ ا (ص) فرمودن  :محات به وال ین یکی از واجاات و دستور الهی میباش .
 -3تا میتوانی با هم متح  ،هم قول و هم ل واقعی باشی .
 -3در زن گی روشی اتخاذ کنی که جاییاه همسر آین ه شما مشخص و جاییاه خانواده پ ری و
مادری مشخص ش ه و کار یکطرفه انجام ن هی .
 -9به حق خود قانع باشی  ،آنچه که درآم داری به ان ازه همان خرج کنی  .از تجمالت بیش از ح
پرهیز کنی .

 111شاملو

 -1هیچوقت در زن گی مغرور نااشی  .غرور بیجا باعث نابودی شما خواه ش  ،این قانون طایعت
است ،انسانها در این قانون وجه مشترک دارن .
 -6در زن گی بین فرزن انتان یکی را الیو قرار ن هی  .در نظر شما تمام فرزن ان از یک سرچشمه
محات سیراب شون  ،ماادا یک بام و دو هوا بین آنها باش  .من در فص اول این مجموعه به این موضوع
اشاره کردم.
 -1عاادت دینی را فراموش نکنی  .اگر به این فریضه عالقمن نیستی در زن گی آزاده و مرد باشی .
موالیم علی (ع) می فرماین  :هر دین و مذهای که داری ولی مرد باش.
 -8در زن گی تنگ نظر نااشی  ،چشم و دل سیری را پیشه خود سازی  .از استم اد و کمک به
دییران که در ح توان خود میبینی دریغ ننمائی .
 -3سعی کنی هر ک ام از شما در رشتههای تحصیلی خود موفق و دانش و معلومات آن رشته را
داشته باشی  .اگر مشغول کار نش ی ب انی که فردی تحصی کرده بوده و آین ه روشنی دربر خواهی
داشت.
 -51اگر در بخش ادارات دولتی مشغول کار ش ی پاک امن ،راستیو و باشخصیت باشی  .پشت میز
کار کسی ننشینی و اجازه ن هی کسی هم پشت میز شما بنشین .
 -55در امور کاری فعال باشی  ،کار امروز را به فردا موکول نکنی .
 -53با مسئولین و مستخ مین و ارباب و رجوع مهربان و به شخصیت آنها احترام بیذاری  .این کار
رمز پیروزی در زن گی شما خواه بود.
 -53اگر در بخش کاری شما با بودجه و ریال و هزینه سر و کار داری مواظب باشی یک ریال
جابهجا نشود .آبرو و شخصیت کاری شما در یک لحظه بهطور کلی نابود خواه ش  ،این موضوع را هرگز
فراموش نکنی .
 -59مواظب باشی اگر توانایی انجام کاری را داری به دییران قول مساع ت ب هی  .ب قولی ضعیف
بودن اراده انسانها را نشان میده .

سالهای آخر جنگ 111

 -51از بهترین غذاها استظاده کنی  .تا ان ازهای به کم خوردن خودتان را عادت دهی که همیشه
سالم و شاداب خواهی مان .

ً
 -56از مشروبات الکلی ،سییار و بازی قمار حایاتا خودداری نمائی  .این سه عام باعث متالشی

ش ن زن گی شما خواه ش .
 -51در خارج از منزل هر گرفتاری و ناراحتی به شما رو کرد به درب منزل رسی ی همه را فراموش
کنی  .با روی خن ان و شاداب وارد منزل شوی  ،با همسرتان با خوشرویی برخورد کنی  .وقتی بچههای
کوچولو جلو شما ایستاده گظت باباجون آم ی؟ در همان لحظه آگاه باش دنیای بیرون را فراموش کنی .
 -58در ط ول زن گی اگر همسرتان از شما تااضایی داشت بالفاصله حالت عصاانیت به خودتان راه
ن هی  .اگر ما ور هست در ح توان خود خواسته همسرتان را انجام دهی  ،اگر ما ور ناود با دلی و
منطق و خوشرویی ایشان را قانع کرده با یک تک شاخه گ زیاا او را خوشحال نمائی .
 -53اگر برای شما وضعی پیش آم قرار ش در جمعی صحات یا سخنرانی داشته باشی با وضع مرتب
جلوی آینه ایستاده چن دقیاهای در آن زمینه تمرین کنی  ،در نتیجه عیب و ناص خود را برطرف نموده و
کلمات را درست ادا کنی  .فراموش نکنی هر فردی موقع صحات در جمع بایستی روباز و خجالتی نااش .
 -31درست فکر کنی  .با کسانی که صالحیت دوستی ن ارن از آنها دوری کنی  ،در نتیجه با
دوستانی معاشرت خانوادگی داشته باشی که از نظر اجتماعی و فرهنیی قاب قاول و دارای عا و شعور
و چشم و دست پاکی داشته باش .
 -35در زن گی گذشت را پیشه خود سازی  .همیشه خونسرد و با حوصله بوده ،اگر در طول زن گی
وسیلهای از دست همسرتان به هر عناوینی شکسته یا از بین رفت کوچکترین عکنالعملی نشان ن هی .
بالفاصله بیوئی مواظب خودتان باشی مهم نیست ،آنوقت همسرتان به بزرگواری شما ایمان آورده و به
وجود شما افتخار خواه کرد ،چرا؟ در مااب همسرش خجالتزده نش ه است.
 -33یک پیام مهم من این است :خودتان را بسازی  ،انسانها نمیتوانن دییران را بسازن یا عو

کنن .

 -33همیشه از شکست نترسی  ،یثس و ناامی ی را از خودتان دور کنی که هر شکست نشانه
پیروزی میباش .
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در آذرماه سال  69به ستاد پشتیاانی لشکر ابالغ گردی ترابری گردانهای پیاده آن لشکر از هر نظر
مورد بازدی قرار گرفته و معایب ها رفع عیب ش ه باش و نسات به بازسازی آنها اق ام سریع انجام بییرد.
اواخر اسظن ماه سال  69دستور عملیات والظجر  8ابالغ خواه ش  .در نتیجه طاق دستورالعم به
پشتیاانی منطاه  5جهت جابهجایی عازم کرمانشاه ش م و خود را به دایره کنترل حرکات پشتیاانی منطاه
 5سرهنگ ستاد سی علی پورابتهاج معرفی کردم .فرمودن  :سی معلومه کار داری وگرنه تاکنون از ما
خاری ن اشتی .گظتم قربان شما بزرگوار هستی و حق با شماست .بع از تشکی کمیسیون و دریافت
معرفینامه خود را به پلین راه هم ان و کرمانشاه و سنن ج معرفی نمودم .قا از حرکت با پلین راه
هم ان تماس گرفته در پیام ارسالی قی کردم تع اد  51دستیاه خودروهای تریلی و کامیون  51تن در
پلین راه متوقف تا من خود را به پلین راه برسانم .رئین پلین راه هم ان  51دستیاه تریلی ولوو و ماک
را کنار گذاشته ،به رانن گان تریلی و کامیون ها گظتم اگر تا آخر جابهجایی در اختیار لشکر  31باشی از
نظر سوخت و الستیک و خوراک روزانه اق ام خواهم کرد نیران نااشی  .رانن گان بع از چن لحظه با هم
صحات کرده و هماهنیی خود را اعالم کردن  .بهوسیله یک نماین ه به منطاه لشکر  31اعزام ش ن  ،به
سرپرست رانن گان گظتم خودتان را به استوار صوفی جوان سرگروهاان ترابری معرفی کرده ،بیوئی از
طرف ستوان شاملو اعزام ش ی  ،ایشان ترتیب کارها را خواه داد .در این عملیات به ما افسرهای ترابری
اعالم ش ه بود چنانچه کامیونی یا تریلی یا اتوبوس به هر عناوینی چه حمله هوایی چه موقع حرکت
ص مه ای باینن طاق صورتجلسه به جهاد سازن گی تخلیه و نسات به دریافت خودروی ج ی
صورتجلسه جهاد را به وزارت صنایع سنیین ارسال تا نسات به تحوی کامیون یا تریلی ج ی اق ام شود.
در مسیر راه جابهجایی به رانن هها دستور داده بودم چنانچه مورد حمله هوایی قرار گرفتی ماشین را کنار
ً
زده و در یک گوشه پناه بییری و شیشههای جلو اتوبوسها و کامیونها مخصوصا آینههای طرفین آنها
بهصورت گ مالی استتار شود و از انعکاس نور محظوظ باش  .در این فاصله مرتب با باب در تماس و
جویای حال خانواده بودم .به جز دعا کاری از من ساخته ناود چون برای باای مملکت با ابرق رتها دست
ً
و پنجه نرم میکردیم از طرفی ابرق رتها از ایران ترس و وحشت داشتن  .مخصوصا از ق رت و وسعت
امپراتوری هخامنشی اطالع کام داشتن  .حال میترسی ن دوباره یک امپراتوری دییری بهنام جمهوری
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ً
اسالمی در منطاه در حال ظهور باش  .اص مطلب این بود و من قاال به این موضوع اشاره کردم که ما
با دنیا میجنیی یم.
سرانجام در نیمه دوم اسظن سال  69بع از  31روز جابهجایی خاتمه یافت ،عملیات والظجر  8در فاو
آغاز گردی  .توپخانه های ساک و سنیین ارتش دقیاهای آرامش ن اشتن  ،جهنمی در دل جهنمی دییر
برای ارتش بعثی عرا بهوجود آورده بود .در همین اثنا به من اطالع دادن یک قاضه توپ دوربرد در
پادگان مریوان به عناوینی جا مان ه است ،سریع به منطاه ج ی انتاال دهی  .بالفاصله یک تریلی از
پلین راه سنن ج گرفته به همراه تریلی حرکت کردم .زمانی به نزدیک مریوان رسی م شهر مریوان در زیر
سنیین ترین حمالت هوایی قرار داشت .به هر طریای که بود خود را به پادگان رسان ه با یک جرثای توپ
را بر تریلی سوار کرده نزدیک های غروب از پادگان خارج ش یم و به منطاه فاو فرستاده ش  .لشکر 31
گرگان پشت دریاچه نمک کنار جزیره بوبیان هم مرز کویت مستار ش ه بود .چن روزی از عملیات نیذشته
بود حمله هوایی عرا ش ت گرفت .نارد هوایی در جزیره فاو طوری بود که در هیچیک از عملیاتهای
گذشته ساباه ن اشت .نیروی هوایی ایران چون اوضاع را چنین دی با ش ت تمام مواضع ارتش بعثی عرا
را به ش ت میکوبی  .وقتی  6فرون  6فرون دیوار صوتی را بر فراز آسمان جزیره فاو میشکستن زمین و
زمان میلرزی  .یادآوری کوچکی دارم برای جوانان عزیز :عزیزان من ،جوانان ایرانی برای باای ایران و
موجودیت دین و شرف ،خون میدادن و حسین گویان به خاک میآرامی ن  .جنین ههای عراقی لولههای
بتنی را که داخ آنها پر مواد منظجره بود در می ان نارد فرو میریخت .ساختمان این بمبها مانن
کپسول هوای جوشکاری ساخته ش ه بود ،خیلی خطرناک و تلظات زیاد میگرفت .چن روزی گذشت
ناگهان بهعلت جو و آب و هوای دریایی مه غلیظی سرتاسر جاهه عراقی ها را فرا گرفت .طراحان جنگ از
نظر تاکتیکی میدانست ن آنها چن کیلومتر بیشتر با ما فاصله ن ارن  ،به واح های توپخانه گرا ج ی داده
ش  ،آنچه که ناای میش ش  .از طرفی غواصان دریایی نیز به فاصله خیلی کم به عراقیها نزدیک ش ه
بودن  ،عملیات آنها نیز سنیینترین تلظات را به نیروهای عراقی وارد آورده بود الاته ما هم تلظاتی داشتیم.
عملیات فاو در قرارگاه جنوب طراحی میش .
خالصه هنوز عملیات فاو ادامه داشت ،جهت بررسی خودروهای استیجاری و وسای مورد نیاز
خودرویی و لجستیکی وارد فاو ش م .بع از م تی کوتاه به کنار مسج فاو رسی م ،قسمتی از مسج فاو
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ً
توس توپخانه عراقی تخریب ش ه بود .به هر طریق الزم با تع ادی از ییانها تماس گرفته ،گظتم فعال در
ً
فاو هستم اگر چیزی الزم داری درخواست کنی  .گظتن فعال همه چیز مهیا میباش و راحت جابهجا
ش یم ،گظتم هر امری داشته باشی در خ متم .سرانجام به منطاهای رسی م که تع اد زیادی از قربانیان
ص ام حسین هنوز در می ان نارد جمعآوری نش ه و تخلیه نیردی ه بود .کنار یک تک درخت نیمه سوخه
ایستادم صحنههای نارد را از نظر میگذران م با خود گظتم دنیا برای ما ملتهای جهان سوم هیچ معنی و
مظهومی ن ارد .ابرق رتها به خاطر اینکه اسلحه و ساز و بر خودشان را به فروش برسانن هر زمان که
بخواهن برنامهای آماده مانن بهار عربی و امثال آنها طراحی ش ه در دست دارن که ما ملت را از بین
بارن در نتیجه ثروت مملکت ما را به یغما بارن  .فا یک راه فرار وجود دارد و آن این است که بایستی
قوی ش  .هر مملکتی از نظر اقتصادی و فرهنیی و مجهز به ساز و بر م رن نظامیش ه باش آن وقت
تا ان ازهای ابرق رتها از ما فاصله خواهن گرفت ،در غیر اینصورت همان آش است و همان کاسه،
ً
نتیجتا روز به روز ضعیف و ضعیفتر خواهیم مان  .ابرق رتها مانن جانوری هستن که وقتی به آدم
حملهور می شون اگر با یک حربه دستی به او حمله کنی در نتیجه از تو فرار خواه کرد.
در فاو قسم یاد کردم اگر توانستم کتابی را به تحریر درآورم این جریان را خواهم نوشت ،این همان
فردایی بود که من در انتظارش بودم .بع از چن ساعت به ییان ج ی در منطاه فاو ملحق ش م ،ضمن
بررسی کارهای واح و تاسیم خودروهای واگذاری به ییانهای لشکر به پاس زحمات جابهجایی برای
سرگروهاان و تع ادی از پرسن درخواست تشویای نمودم .پن از م تی سرگروهاان گظت :فراموش کردم
اگر ما ور است دو دستیاه کمپرسی کوچک برای کارهای داخ واح واجب است بظرستی  .گظتم موقع
ً
رفتن یکی از بچههای اهواز که مسیر را کامال میشناس به همراه من بظرستی تا سریع خودروها را انتاال
دهم .در همین موقع از انتظامات ایستیاه مرکزی آب تیمور اهواز به من خار رسی  1دستیاه کامیون
کوچک و بزر از پلین راه هم ان آم ن منتظر شما هستن  .به مثمور انتظامات گظتم چون موقع حمله
هوایی نزدیک است کامیونها را متظر کنی سریع خواهم آم  .سریع خود را به ایستیاه آب تیمور رسان م
دی م  1دستیاه خودروی کامیون بنز و یک دستیاه بنز کمپرسی کوچک دورتر از این خودروها توقف کرده
است .بع از دریافت پالک هویت در جهاد سازن گی  9دستیاه را به همراه نماین ه به منطاه ارسال
داشتم .در میان  1دستیاه یکی از کامیونها بهعلت عیب فنی در منطاه کارایی ن اشت بع از چن لحظه
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یک جوان  31ساله به همراه مادرشان آم ن جلو .مرد جوان را خواستم گظتم از کجا آم ی؟ گظت :از
شهرستان بجنورد .به یاد چراغ اه ایی حاج خانمهاجر از بجنورد افتادم که یادشان گرامی باد .گظتم:
مح خواب شما و مادرتان کجاست؟ گظت :منزل یکی از دوستان دوران سربازی من مهمان هستیم.
اضافه کردم اگر جا ن اشته باشی مهمانسرای اهواز در اختیار ما است نیران نااشی  .ایشان گظتن  :جای
ما راحت است نیران نااشی  .گظتم آم ن شما و مادر گرامیتان به منطاه جنیی یک نوع انجام مثموریت
به حساب میآی  .ماشین شما بهعلت فنی کارایی ن ارد .بالفاصله نامه  51روز خ مت را برای ایشان
نوشته و مورد تثیی تیم کنترل حرکات قرارگاه جنوب و پشتیاانی منطاه  5قرار گرفته و تحوی ایشان
نمودم .در پایان گظتم در هر پلین راه جلوی شما را گرفتن نامه را نشان داده بیوئی در اختیار افسر
ترابری لشکر  31گرگان در قرارگاه جنوب ستوان شاملو مشغول بودم ،هیچ مانعی در پیش نخواهی داشت
تشریف باری به سالمت .فا یک خواهشی از شما دارم ،در اولین فرصت اگر گذر شما به مشه افتاد به
آقای من حضرت امام رضا (ع) بظرمائی ضمن سالم سی احم گظت :آقاجان خودتان میدانی در این
جنگ نابرابر ما را یاری فرمائی  ،چرا که دنیا با ما میجنی  .در پایان از طرف من نائبالزیاره باشی ممنونم.
چن لحظهای گذشت دی م این جوان مرتب ضمن راه رفتن بر میگردد ،با دست چن ین بار ایشان را
مشایعت کردم متوجه ش م جوان حالت طایعی ن ارد .وقتی به جلوی درب انتظامات رسی م چون سرباز
نیهاان مرا میشناخت گظت :قربان ،این آقاپسر نمیدانم به مادرش چه گظت که هر دو باهم گریه
ً
میکردن  .حایاتا من ناراحت ش م .گظتم آنها مهمانان آقای من علی بن موسیالرضا بودن  ،برای دی ن
به منطاه آم ه بودن .

ً
در عملیات والظجر  8منطاه فاو در اواخر نیمه دوم سال  69کامال به تصرف ایران درآم  .در پایان

جلسهای که در قرارگاه جنوب در بخش دارخوین بین محور اهواز و خرمشهر تشکی گردی و کلیه
فرمان هان و سرکار سرهنگ سی علی پورابتهاج و افسران ترابری تیپها و لشکرها نیز شرکت داشتن  .در
آن جلسه سرهنگ سی علی پورابتهاج را دی م با خن ه گظت :سی بیچاره کردی رانن گان تریلی را ،مواظب
خودتان باشی  .گظتم قربان همانگونه که استحضار داری جنگ در اولویت قرار دارد بارها به عر
رسان م برای باای ارتش ایران آنچه که در توان داشته باشم انجام خواهم داد .گمان میکنم حضرتعالی از
نظر کاری بن ه را شناخته باشی قربان .در پایان جلسه یک لوح تا یرنامه بین پرسن از طرف فرمان ه
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نیروی زمینی سرکار سرهنگ صیادشیرازی اعطا گردی  ،نزدیک به  31سال است که من این لوحه را
نیه اری نمودم .شکست ص ام حسین در فاو و سایر جاههها انعکاس عجیای در خارگزاریهای جهان
ً
پی ا کرد ،در نتیجه ص ام حسین مج دا به سازمان مل متح شکایت کرد و تااضای قطعنامه آتشبن و
خاتمه جنگ را نمود ولی ایران گظت تا ساوط ص ام حسین نارد ادامه خواه داشت .آغازگر جنگ خانمان
سوز ایشان بودن بایستی مجازات شود نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.
بع از عملیات فاو در تاریخ  5361/19/53به قرارگاه جنوب احضار ش م .سرهنگ پورابتهاج دستور
دادن سریع ییان لشکر  31گرگان را جهت اجرای عملیات ج ی ی در منطاه عااسآباد بانه و ارتظاعات
شیلر و دشت شیلر جابهجا کنی  .به قرارگاه ترابری دغاغله دستور دادم هرچه امکانات تریلی و کامیون و
کانکن میخواهی تااضا و تحوی بییری  .سی فا سریع حرکت کنی و مرتب با من تماس داشته
باشی  .بع از طی مسیرهای اهواز – ان یمشک سه راهی پل ختر ،سمت چپ محور اسالم آباد غرب به
ً
کرمانشاه ،سنن ج ،مریوان ،دشت شیلر ،منطاه استارار عااسآباد بانه دقیاا در تاریخ 61/11/18
جابهجایی بهطور کام خاتمه یافته ،لشکر و ییانهای وابسته به آن در منطاه ج ی استارار پی ا کردن .
به پایان سال  61نزدیک میش یم .در جاهههای مهران و دهلران چن ین عملیات از سلسله
ً
عملیاتهای والظجر انجام گرفت .ص ام حسین مج دا به سازمان مل شکایت کرده و تااضای آتشبن
را داشت ولی ایران اعتنایی به این درخواستها ن اشت .در جواب میگظت :محاکمه متجاوز و آغازگر
جنگ مشخص گردد ،آنوقت آتشبن و قطعنامه را قاول خواهیم کرد .در چن ین جاهه در خاک عرا
ارتش پیشروی داشت ،این اق ام جهت پشتیاانی آتشبن الزم بود .بع از چن ی ص ام حسین کار
دییری را آغاز کرد ،باألخره با مسعود رجوی رهار مجاه ین خلق قراردادی بست که مجاه ین به اتظا
ارتش عرا هماهنیی داشته در عملیاتها شرکت کنن  ،از نظر لوازمات جنیی و ساز و بر ارتش عرا
تثمین خواه کرد .در نتیجه تمام مجاه ین در گوشه و کنار خاک عرا که به نوار مرزی ایران نزدیک
باش اسکان داد .مجاه ین خلق تمرینات نظامی خود را با لوازم جنیی دریافتی از ارتش ص ام حسین
دریافت کردن و آماده حمله به اتظا ارتش عرا میش ن .
سرانجام از اوای سال  5366ص ام حسین در تمام جاههها از بمبهای شیمیایی و فلج کنن ه
استظاده کرد .سردار قادسیه که توس شیخنشینان حاشیه خلیجفارس تاویت میش و بمب هایئ که آنان
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در اختیارش قرار داده بودن آواره و سرگردان نمیدانست چهکاری بایستی انجام ب ه  .فرانسه ق رتمن
بهخاطر فروش میراژهای  ، 3111تا آن روز یک ریال از ص ام حسین دریافت نکرده بود .اما کشور ما
کشوری که دارای وسعت بزر  ،اقتصادش بزر  ،توانست به تنهایی جنگ را اداره کن .
آخرین اق امات ص ام حسین توس ابرق رتها و فشار آوردن به ایران در زمینه پذیرش قطعنامه و
متارکه جنگ در نیمه اول سال  66آغاز گردی  .از طرف سازمان مل متح اق ام به قاول قطعنامه و
ً
خاتمه جنگ گردی  .مج دا امام خمینی فرمان ه ک قوا فرمودن همانطوری که بارها به اطالع سازمان
مل متح رسان م تا زمانی که اعالم نمودیم متجاوز و آغازگر جنگ شناخته نشود ،هر قطعنامهای که
باش من و ملتم پذیرای آن نخواهیم بود .ما به سازمان مل متح احترام میگذاریم ولی بخشی از نااط
جنوب کشور ما با خاک یکسان ش ه است ،چه آتشبن و قطعنامهای را قاول کنم ،فا محاکمه ص ام.
بع از این اق امات رسانههای خاری سازمان مل متح از ماهوارههای جهان جاهههای جنگ ایران و
عرا و اسرای جنیی عرا را بهطور زن ه نشان میداد .این بود که ابرق رتها مانن آمریکا و انیلین
استعمارگر مرتب از سازمان مل متح تااضای قطعنامه را داشتن و به هر صورتی که هست جنگ ایران
و عرا خاتمه یاب اما ایران ایستادگی میکرد .ابرق رتها آنق ر از ص ام حسین پشتیاانی کردن باعث
ش ص ای ملت آمریکا و فرانسه در مطاوعات روزانه انعکاس پی ا کرد .ه ف کلی ابرق رتها از بین بردن
اناالب اسالمی بود و بایستی گلوله آن از آستین ص ام حسین خارج میش .

ً
در نیمه اول سال  66کشورهای شیخنشین حاشیه خلیجفارس مخصوصا عربستان سعودی و سایر

کشورهای عربی توس آمریکا در سازمان مل متح مرتب به رئین سازمان مل آن زمان آقای خاویر پرز
دکوئیار فشار میآوردن که جلسهای تشکی شود و قطعنامه و متارکه جنگ بین ایران و عرا به تصویب
نماین گان سازمان مل متح برس  .روزگار روزگار سختی بود ،در واقع کشور عرا جنگ را باخته و در
ً
حال ساوط حتمی قرار گرفته بود ،دقیاا ابرق رتها ساوط ص ام را ثانیه شماری میکردن .
سرانجام با فعالیتهای شاانهروزی ابرق رتها در سازمان مل در تاریخ  5366/9/33قطعنامه
شماره  138متارکه جنگ بین ایران و عرا با اختالف چن رأی باألخره به تصویب رسی و از تمام
رسانه های خاری جهان پخش گردی  ،چن روز بع از اعالم قطعنامه به وزیر امور خارجه ایران ابالغ ش .
ً
ً
امام خمینی (ره) بهطوری که قاال گظته بود مج دا دستور دادن حال که زورگویی به میان آم ه است اگر
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این جنگ  31سال ادامه داشته باش من و مملکت من و قوای سه گانه تا آخرین نظن خواهیم جنیی
تا باینیم روزگار درباره ما چه قضاوتی خواه کرد .عزیزان من وقتی امام از تصویب قطعنامه اطالع یافت
در سخ ّنران ی دوم فرمودن  :در این جنگ تحمیلی تع اد زیادی از جوانان من چه از طرف ارتش ،چه از
طرف سپاه و بسیج مردمی کشته ش ن  .من به خانواده آنها چه جوابی دارم بیویم ولی ب انی آنچه که در
توان دارم در مااب این ظلم و ستم ایستادگی خواهم کرد.
زمستان سال  66بینهایت سرد و غیرقاب تحم بود .بهعلت خرابی جادههای منطاه و یخان ان
ً
ش ی نظت و سوخت خودرویی به ییانهای لشکر که تاریاا در یک خ نوار مرزی منطاه کوهستانی
مریوان (دی زلی و قوچ سلطان) قرار گرفته بودن از لحاظ سوخت وضع نابسامانی پیش آم ه بود ،در اص
حم مواد سوختی بهعه ه افسران آماد و ترابری میباش  .ییانهای پیاده که از پشتیاانی لشکر مواد
سوختی دریافت میکردن در این زمینه در مرکز یکی از گردانها کمیسیونی به این منظور تشکی
میگردد .چه کسی بای برای رسان ن سوخت به ییانها انتخاب شود تا بتوان از سنن ج با کامیونها
سوخت را به منطاه عملیاتی برسان  ،در پایان کمیسیون ب ون نتیجه خاتمه مییاب  .در آن کمیسیون
یکدفعه یکی از افسران گردانها فریاد میزن آقایان صار کنی یافتم ،برای این کار سروان شاملو بهتر
است .فرمان ه یکی از گردانها بهنام سرکار سرهنگ یزدانستا دستور میده با فرمان هی لشکر تماس
بییری به فرمان هی پشتیاانی دستور ب هن سروان شاملو را جهت انجام این مثموریت انتخاب کنن  .جز
ایشان این مثموریت در توان افسران ترابری دییری وجود ن ارد ،چرا که از طرفی سروان شاملو در اص
ً
ً
بچه سنن ج بوده که به تمام کوره راهها آشنایی دارد .ضمنا جادههای منطاه مخصوصا منطاه گردانها از
نظر کمین آسیبپذیر هستن  ،نظت بایستی سالم به ییانها برس  .فردای همان روز در دفتر ییان مشغول
بودم ناگهان تلظن به ص ا درآم  ،گوشی را گرفتم سرگروهاان صوفی جوان گظتن سریع خودتان را به ستاد
پشتیاانی برسانی  .فرمان هی و فرمان هان گردانهای منطاه منتظر شما هستن  ،گظتم پن شما سریع به
ییان برگردی تا من حرکت کنم .به استوارم گظتم تا چن دقیاه دییر حرکت میکنم ،در راه هم ییر را
خواهیم دی  .چن کیلومتری از ییان فاصله داشتم دی م سرگروهاان با سرعت به سمت من در حرکت
است .توقف کردم گظتم چه خار؟ گظت سریع بروی اوضاع خراب است .فا مواظب خودتان باشی ما را
در جریان بیذاری  ،گظتم مواظب واح باش چشم .بع از چن دقیاه وارد ستاد پشتیاانی ش م ،دی م تمام
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فرمان هان رده جلو حضور دارن و سرکار سرهنگ داریوش یزدانستا تا من را دی گظت :بچهها آم .
داخ ش م بع از احوالپرسی و دی ار فرمان هی پشتیاانی جریان را مطرح ساخت ،فرمان هان گردانها
نیز صحات کردن  ،موضوع بهطور کام مطرح ش  .در جواب گظتم گرفتاری همین بود؟ بچهها گظتن :
ً
آره احم جان .برای خن ه گظتم اصال نیران نااشی من یک والور اه ایی که از طرف مادری بهنام هاجر
خانم از بجنورد فرستاد ،سنیر را بسیار گرم میکن برای شما خواهم فرستاد .سنیر من گرم باش ولی
سنیر شماها در آن هوای یخان ان چنین وضعی داشته باش درست نیست .در اینصورت پاییاه شرکت
ً
نظت سنن ج را به منطاه انتاال خواهم داد اصال نیران نااشی  .بالفاصله به فرمان هی پشتیاانی عر
کردم سریع یک بیسیم به قسمت لجستیک نیرو به حضور جناب سرهنگ جاللی مخابره ،جریان را
ً
کامال توضیح داده ،مرا بهعنوان نماین ه در ناحیه شرکت نظت سنن ج و قسمت لجستیک مواد سوختی به
ستاد لشکر  38سنن ج معرفی ،طی همان نامه ارسالی از نیروی زمینی توس جناب سرهنگ جاللی به
لشکر  38مرا به سن یکای کامیون داران جهت دریافت کامیون و کمپرسی برای حم بشکههای نظت
معرفی نمائی  .فرمان هی پشتیاانی و فرمان هان گردانها در خ ما م گظتن از این بهتر نیست ،آفرین
درست است .بع از خ احافظی بر مثموریت را گرفته گظتم ساعت  9صاح حرکت خواهم کرد .تا ساعت
 51صاح با جناب سرهنگ جاللی تلظنی تماس خواهم گرفت و کلیه اق امات مربوط به ارسال نظت تا
ساعت  3بع ازظهر خاتمه خواه یافت .ساعت  9بع ازظهر با  6کامیون به میزان  311بشکه نظت به
همراه خود به منطاه حرکت خواهم کرد .جناب سرهنگ یزدانستا گظتن  :احم جان .گظتم :بله قربان.
گظتن در جاده مواظب خودتان باشی  ،عر کردم َس َرم در گرو تا یر الهی بوده و هست ،رفتم قربان
هرچه باداباد .همانطوری که قول داده بودم همان روز  9بع ازظهر با  6دستیاه کمپرسی که ظرفیت هر
ک ام  93بشکه نظت بود به طرف منطاه حرکت کردم .به فرمان ه پشتیاانی اطالع داده ش یک دستیاه
بل وزر در مسیر ییانها مستار شود ،اگر کامیونها بهعلت یخان ان و گ نتوانستن به حرکت ادامه
ب هن بول وزر آنها را بکس کرده تا محوطه هموار آنها را انتاال ده  ،تا چن ساعت دییر به امی خ ا
حرکت خواهم کرد .سرانجام جریان سرما و یخان ان و حم نظت به منطاه ح ش ه و پرسن در مااب
سرما آرامش گرفتن  ،این مثموریت تا پایان اسظن بهعلت سرمای منطاه ادامه داشت.
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در پایان اسظن ماه سال  66به م ت چن روزی به مرخصی اعزام ش م .فرزن م سی جالل به طور
کلی از خ مت سربازی ترخیص گردی ه بود و همه خانواده و همسرم دور هم جمع بودن چن روزی دور
ً
هم بودیم خوش گذشت .بع از پایان مرخصی مج دا از طرف ستاد پشتیاانی لشکر در منطاه جهت
بررسی امور لجستیک و وسای ترابری عازم پشتیاانی منطاه  5کرمانشاه ش م .شب در مهمانسرای
پشتیاانی نشسته بودیم یکی از بچهها از رادیو ص ای آمریکا اخاار جنیی و اتظاقات منطاه را گوش
میکرد ،همیی کنار او نشستیم.
مصاحبه خبرنگار صدای آمریکا با یکی از سناتورهای آمریکایی

یک خارنیار از ص ای آمریکا با یکی از سناتورهای آمریکایی که از قرار معلوم قا از اناالب
بهعنوانهای مختلف در ایران بوده مشغول مصاحاه بود .بع از چن سؤال و جواب از سناتور پرسی :
 جنابعالی جریان جنگ ایران و عرا را چیونه ارزیابی میکنی ؟ سناتور جواب داد :در جنگ ایران و عرا ارتش ایران و سپاه پاس اران و نیروی مردمی اولبهخاطر سرزمین و دوم با یک ای ئولوژی خاص مذهای که به آن ایمان کام دارن می جنین  .اما ارتش
عرا ب ون هیچ ه فی هر دستوری که صادر شود کورکورانه عم میکنن  .چن ی پیش در ماهواره دی م
در یکی از جاهه های کوهستانی نوار مرزی تع اد زیادی پرسن سرباز و درجهدار و افسران مشغول باز
کردن مسیر جاده بودن  .شما از همین جا باینی و درک کنی  .پرسن ارتش ،سپاه و نیروی مردمی اناالب
اسالمی را دوست دارن و به رهارشان احترام می گذارن  ،به خاطر رهارشان تا سرح مر پیش میرون
ولی ارتش ص ام حسین چنین نیست .از این لحاظ گظتم ایرانیان به خاطر عای ه دینی خود نیز میجنین .
ً
 مج دا خارنیار سؤال کرد :جناب سناتور پن چرا آمریکا اینا ر به ارتش عرا کمک میکن ؟آیا آمریکا از ایران و اناالب ایران وحشت دارد؟
 -سناتور جواب داد :اگر ایران در این جنگ پیروز شود مهره حساس و خطرناکی خواه ش برای منطاه.

 خارنیار سؤال کرد :ایران برای ک امیک از کشورها در منطاه ایجاد خطر خواه کرد؟ سناتور جواب داد :ما در گذشته امپراتوری عثمانی را با آن ق رت و اقت ار و سلسله بزر صظویه وپادشاهان ایران و جنگهای مهمی که با امپراتوری عثمانی داشتن مطالعه کردیم .از این لحاظ
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ً
میترسیم مج دا یک امپراتوری دییری بهنام امپراتوری اسالمی در منطاه بهوجود آی  ،آنوقت هیچ
کشوری جلودار آن نخواه ش  .در عصر حاضر ایران این ق رت را دارد که با دو لشکر مکانیزه کام تمام
کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس را متصرف و ضمیمه خاک خود نمای  .ما به این نتیجه رسی یم در ک
ً
کشورگشایی در خون و ر ایرانیان وجود دارد و احتیاجی به گظتن نیست .ضمنا امپراتوری عثمانی تا قلب
اروپا پیش رفت ولی ق رت ن اشت به مرزهای ایران نزدیک شود.
 خارنیار گظت :جناب سناتور شما در صحاتهای خودتان اشاره کردی که نظام ارتش و سپاهپاس اران بهطور ج ی به رهارشان عالقمن هستن  ،آیا به گظته خودتان اطمینان داری ؟
 سناتور جواب داد :بلی گظتم و باز هم میگویم :رهار اناالب ایران امام خمینی پیون دلهایایرانیان بوده و برای قوای سه گانه ایران حائز اهمیت میباش .
 جناب سناتور در پایان آخرین سؤال من این است که آیا ص ام حسین بر سر ق رت خواه مان یاخیر؟

ً
 -اینطور به شما جواب میدهم :کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی بینهایت ص ام

حسین را کمک های مالی نمودن متثسظانه نتوانست کاری را در منطاه انجام ده  .فکر نمیکنم ایشان
مان گار باش  ،آین ه تاریکی را در پیش روی او می بینم .الاته در طول این مصاحاه من نظریه خود را بیان
کردم .در پایان خارنیار گظت :جناب سناتور از اینکه اجازه مصاحاه با حضرتعالی را داشتم سپاسیزارم.
سناتور گظت :شما هم موفق باشی  .بع از چن لحظه بچهها با ص ای بلن در خوابیاه شعار میدادن
ص ام َ
کارت تمام است.
ً
در مجموع سال  61سال سرنوشتسازی بود .ابرق رتها مخصوصا آمریکا درص د طرح برنامههای
جنایتکارانه دییری بود که با کمال تثسف در تاریخ  5361/9/3اطالع یافتیم هواپیمای مسافربری
ایرباس با ظرفیت کام توس پ افن هوایی یکی از ناوگانهای آمریکای جنایتکار در منطاه مورد ه ف
قرار گرفت و در آسمان خلیجفارس منظجر و به دریا ساوط کرد .بع از چن روزی ایران در این زمینه به
سازمان مل شکایت کرد .در جواب فرمان هی ناوگان آمریکایی اظهار داشت :ییان پ افن هوایی ناوگان
مذبور هواپیمای ایرباس مسافربری را به جای جت های جنین ه ایران اشتااه گرفتن  ،ما هم متثسظیم.
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من چنین جواب میدهم  :در صورتی که یک هواپیمای مسافربری با یک جت جنین ه شکاری از نظر
ساختمان ب نه طوری طراحی ش ه که بینهایت از نظر شک ظاهری با هم تظاوت دارن  .یک هواپیمای
جنین ه دارای کابین کوچک دو نظره بوده ،در آسمان از زاویه دور اگر دقت کرده باشیم به شک یک
کوسه ماهی بزر دی ه میشود .در نتیجه بال های خود را بهطور اتوماتیک جمع کرده ،در سطح باال با
سرعت زیادی حرکت میکن ولی هواپیمای مسافربری در سطح پایین حرکت کرده و با یک سرعت
ً
متعادل حرکت میکن  .دقیاا در هر فاصلهای به آسمان نیاه کنی میفهمی یک هواپیمای مسافربری در
حال حرکت میباش  ،حال چطور ییان پ افن هوایی ناوگان آمریکایی یک هواپیمای مسافربری را در آن
فاصله مشخص و با یک جنین ه شکاری که موقع حرکت به جای دود ،آتش آبی و قرمز رنگ از دستیاه
اگزوز آن به بیرون خارج میشود چطور ایشان تشخیص ن ادن ؟ ما نظامیها میدانیم پ افن هوایی
ناوگان آمریکا هرگز اشتااه نکرده چرا که این عملیات هم یکی از برنامههای جنایتکارانه آمریکای کثیف
که همیشه در جهان آبرو و شرف دین مسیحیت را پایمال میکن .
بع از ه ف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرباس توس پ افن ناوگان آمریکایی م تی گذشت
ً
ص ام حسین مج دا ت ارک عملیات دییری را در مرزهای ایران به فکرش رسی در نتیجه قوای
مجاه ین خلق را به اتظا یک تیپ کام و لوازم توپخانه به طرف مرزهای ایران گسی داشت .اسم این
عملیات را قوای مجاه ین خلق انتخاب کرده بودن به نام فروغ جاوی ان .به فرمان هان این عملیات گظته
ً
ً
ش ه بود فعال عملیات شما تصرف استان کرمانشاه مخصوصا رادیو و تلویزیون آن شهر میباش که اعالم
کنی ایران یک استان خود را از دست داده است و ادعای حاکمیت نمائی  .این عملیات از دو محور
مرزهای شمال غرب ،سومار و دشت ذهاب و گردنه پاتا برنامهریزی ش ه بود .عملیات در نیمه شب روز
 1مرداد سال  61آغاز گردی  .در مجموع ایران از ک عملیات ،ه ف ،ما أ و ماص و منظور و اجرای آن
اطالع کام داشتن  .ارتش و سپاه پاس اران تا جایی که میتوانستن آنها را به داخ منطاه کشان ه ،بع از
وقت تعیین ش ه از چن ین جاهه آنها را محاصره کرده ،بالفاصله توپخانه عرا که عملیات آنها را
پشتیاانی میکرد در چن ین ناطه بمااران گردی  .یک تیپ کام در گردنه پاتا و دشت و صحرا و
کوههای اطراف تا اسالم آباد غرب به طور کلی متالشی ش ن  .قوای مجاه ین به کوه های اطراف پناه
ً
برده بودن  ،اکثرا از بین رفته یا دستییر ش ن .
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عملیات ص ام حسین که از چن محور آغاز ش ه بود در نتیجه نتوانست آخرین شانن خود را
آزمایش کن  .فرمان هی قرارگاه شمال غرب این عملیات بزر را مرصاد نامگذاری نمودن و بهنام عملیات
مرصاد معروف ش که در ردیف عملیاتهای افتخارآفرین ایران زمین قرار گرفت .الاته عملیات مرصاد
بینهایت گسترده و حائز اهمیت بوده ولی من در ک اشارهای به آن داشتم .یاد شه ای این عملیات گرامی
باد و صار و دعا برای خانوادههای قهرمان پرور آنها از خ اون یکتا خواستارم ،درود بر شرف آنها باد.
ً
ضمنا خارهایی به منطاه میرسی حاکی از این بود روزانه چن ین جلسه توس مجلن خارگان و
مجلن شورای اسالمی و ماام محترم رئین جمهور ،بزرگان و استادان و طراحان جنگ تشکی میش
بلکه راهی درست و منصظانه برای پذیرش قطعنامه ب ست بیاورن  .شب و روز تالش میش که آیا چه بای
ً
کرد .سرانجام در آخرین جلسه که فرمان هی ک قوا و رهار اناالب و قوای سه گانه مخصوصا ریاست
جمهوری و نماین ه مخصوص امام در جنگ حجتاالسالم والمسلمین علی اکار رفسنجانی و چن ین نظر
از علمای تراز اول اناالب اسالمی در آن جلسه شرکت داشتن  .بع از چن ساعت بحث و گظتیو در
آخرین بررسیهای الزم تمام اعضای جلسه گظتن  :با اجازه فرمان هی ک قوا و رهار اناالب هر دستوری
که حضرتعالی دستور بظرمائی قاب قاول و ب ون هیچ ابهامی اجرا خواه ش  .رهار اناالب امام خمینی
در آن جلسه فرمودن  :بع از چن روز دییر تصمیم خود را اعالم خواهم کرد ،نیران نااشی .
در تاریخ  5361/9/36امام خمینی رهار اناالب در یک سخنرانی تاریخی فرمودن  :برای باای
ایران بزر اسالمی و تنها کشور شیعه جهان ناچارم جام زهر را بنوشم و مملکت ایران اسالمی بیش از
این مورد ص مه قرار نییری  .در تاریخ  5361/1/31ص ا و سیما اعالم کرد :به دستور امام خمینی ایران
قطعنامه شماره  138سازمان مل متح را پذیرفته و در سرتاسر جاهههای ایران دستور فرمودن آتشبن
را بهطور کام اجرا و تا چن روز دییر با نماین گان و پاس اران صلح سازمان مل متح همکاری الزم را
بنمائی .
بع از پذیرش قطعنامه ،از ستاد لشکر به پشتیاانی ابالغ ش برابر اعالم طرح تخلیه ضایعات جنیی
از طرف نیروی زمینی بایستی خودروهای خارج از رده به پاییاه مراغه تخلیه گردد.
بع از دریافت دستور به مراغه اعزام ش م و در مورد کلیه خودروهای خارج از رده اق ام کردم.
سرانجام از مهرماه سال  5361تا اواخر آذر سال  5361کلیه خودروهای ضایعاتی با آمار کام به آمادگاه
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مراغه تحوی و م رک مورد نیاز دریافت ش و به ستاد لشکر  31در منطاه ابالغ و پایان این مثموریت 91
روز به طول انجامی  .در این فاصله گروه پاس اران صلح سازمان مل متح با خودروهای سظی رنگ در
ً
معیت چن افسر و درجهدار و دو ژنرال از کشورهای بی طرف وارد قرارگاه منطاه شمال غرب ش ن  ،تاریاا
بهطور کام نظارت بر آتشبن و اجرای آن آغاز گردی .
بع از پایان مثموریت مراغه خود را به ستاد پشتیاانی معرفی نمودم .بع از دی ار با فرمان هی گظتن
شاملو مژده ب هی ؟ گظتن دستور آم ه بایستی شما به دوره عالی در دانشک ه ترابری تاریز اعزام شوی .
سرانجام دستور داده ش در تاریخ  5368/5/51بایستی خود را به ستاد دانشک ه ترابری تاریز معرفی
نمایم .در مورد آلرژی پوستی دستم از دکتر به اری پشتیاانی برگه اعزام گرفته ،ضمن مرخصی به
بیمارستان گرگان جهت م اوا مراجعه نمایم .سرانجام به مرخصی اعزام ش م ،بع از چن روز مرخصی و
دی ار با خانواده و بچهها ایام عی دور هم بودیم .به همسرم گظتم جهت دوره عالی ترابری تا پایان آبان ماه
در تاریز خواهم بود و از مرخصی میان دورهای دانشک ه استظاده خواهم کرد و بیشتر با شماها خواهم بود.
چن روزی که از مرخصی مان ه بود خود را به بیمارستان گرگان معرفی ،بع از معاینه دکتر متخصص و
ً
دریافت ما اری دارو مج دا به باب بازگشتم.
چن روزی در باب بودم از گوشه و کنار شنی م صحات پسرم جالل و دخترخالهاش مژگان در میان
است ،برای اطالع بیشتر از همسرم و دخترم سؤال کردم .همسرم گظت :میخواستم بع از جریان
بیمارستان با شما در این زمینه صحات داشته باشم .خالصه کالم این است که مژگان و جالل هم ییر
را دوست دارن  ،اگر خ اون قسمت کن میخواهن ازدواج کنن  .گظتم شما و خاله طوبی چه کاری داری
انجام می دهی ؟ جالل فا خ مت سربازی را انجام داده و م رک رانن گی را هم دریافت داشته است،
یک شغ اساسی ن ارد و زن گی هر دو آنها صظر است .خالصه با همسرم و دخترم با خاله طوبی صحات
ً
کردیم گظتم این عم فعال درست نیست .خاله طوبی گظت :میر شما به سی خلی قول ن اده بودی که
اگر اولین فرزن م پسر باش با دختر سی خلی ازدواج کن ؟ گظتم چرا سر قول خودم هستم .خاله طوبی
گظت :عیای دارد؟ گظتم نه ولی جالل  39ساله هستن و مژگان هم  35ساله ،از نظر سنی مناسب برای
ً
ازدواج هستن و در این مورد بحثی در میان نیست ولی به نظر من به فکر موقعیت کاری آنها باشیم ،بع ا
من در اختیار حضرتعالی هستم و خواهم بود قول دادم عم میکنم .بع از صحاتهای زیاد با همسرم و
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دخترم به این نتیجه رسی یم که بهتر است تنها با مژگان صحاتی داشته باشم .یکی از بستیان خانواده
بهنام آقای دکتر شاکریان در باب مطب داشتن  ،مژگان منشی ایشان بودن  .در یک موقع مناسب در
مطب با مژگان صحات کردم .گظتم مژگان عزیزم میخواهم از زبان خودتان جریان را بشنوم .جریان
چیست؟ بالفاصله بع از چن دقیاه ب ون ما مه سر پایین ان اخت گظت :آقای شاملو من سی جالل را
دوست دارم .گظتم :دخترم شما به آین ه خودتان فکر کردی؟ من به محات شما احترام میگذارم به قول
معروف حساب دو دو تا چهارتاست ،در هر صورت من نسات به این ازدواج مخالظتی ن ارم ،اگر م تی صار
کنی بهتر است .همان روز من با مادر مژگان دی ار کردم گظتم من بهطور خصوصی با مژگان در مطب
دکتر شاکریان صحات کردم .مژگان از قرار معلوم بینهایت به جالل عالقمن هستن  ،به جای اینکه شما
از دختر من مژگان خواستیاری کنی ما پیشدستی کردیم .گظتم در هر صورت باینیم سرنوشت و دست
تا یر چه بازی در پیش روی آنها قرار میده  ،خالصه مواظب باشی بچهها مورد طعمه قرار نییرن  .بع
از چن روز رسی گی به گرفتاری های بچهها در مورخه  5368/5/59خود را به ستاد پشتیاانی مرکز
دانشک ه ترابری تاریز معرفی نمودم .بچههای ق یمی از لشکرها و تیپهای مستا در رستههای ترابری
ً
از اهواز ،دزفول ،کرمانشاه و خرمآباد با هم اجتماع کردیم ،واقعا خیلی برای ما این دوره جالب و مظی بود.
در تاریخ  5368/5/56کالس ها بهطور کام تشکی و آغاز گردی  .از یک چیز که خیلی خوشحال
بودیم این بود که هر ماه  51روز مرخصی میان دوره داشتیم .م تی از دوره گذشته بود ،از گوشه و کنار
شنی یم رهار اناالب فرمان ه ک قوا امام خمینی کسالت جسمی دارن آنطور که بای و شای اطالع
ً
ن اشتیم .تاریاا  11روز از آغاز دوره گذشته بود یعنی در تاریخ  59خرداد  5368ساعت  51صاح استراحت
 31دقیاه ای داشتیم که ناگهان بلن گوی محوطه دانشک ه به ص ا درآم  .گظت :انا لله و انا الیه راجعون
روح بلن پیشوای مسلمانان و رهار آزادگان جهان ،حضرت امام خمینی به ملکوت اعال پیوست .به یاد
دارم پلی کپی جنگ های شیمیایی را مطالعه میکردم ،به یکی از درختان محوطه دانشک ه تکیه دادم
ً
ایستادم و فاتحه ای خوان م .با خود گظتم حایاتا پیاله زهر را نوشی ی ای رهار بزر مسلمانان جهان،
درود و رحمت خ ا بر شما باد ،بایستی خود را آماده کنیم برای پیشام های بع از شما.
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حضرت امام خمینی (ره) در ساعت  33 / 31بع ازظهر روز شناه سیزدهام خارداد ماه ساال  5368به
وصال محاوب خویش شتافته و رحلت می نماین  .و در صاح روز بع یعنی  59خرداد ساعت  1صاح اولین
خاری که از رادیوی سراسری ایران با ص ای حیاتی گوین ه رادیو به جهان مخابره ش به شرح زیر بود :
«انا لله و انا الیه راجعون
روح بلن پیشوای مسلمانان و رهار آزادگان جهان ،حضرت امام خمینی به ملکوت اعال پیوست»
روز چهاردهم خرداد  ،5368مجلن خارگان رهاری تشکی گردی و پن از قرائت وصیتنامه امام
خمینی توس حضرت آیتالله خامنهای که دو ساعت و نیم طول کشی  ،بحث و تاادل نظر برای تعیین
جانشینی امام خمینی و رهار اناالب اسالمی آغاز ش و پن از چن ین ساعت سرانجام حضرت آیتالله
خامنهای ( رئین جمهور وقت ) که خود از شاگردان امام خمینی (ره) و از چهرههای درخشان اناالب
اسالمی و از یاوران قیام  51خرداد بود و در تمام دوران نهضت امام در همه فراز و نشیبها در جمع دییر
یاوران اناالب جاناازی کرده بود ،به اتظا آرا برای این رسالت خطیر برگزی ه ش .
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سرانجام دوره عالی همچنان ادامه داشت و برنامههای خاکسپاری رهار اناالب نیز به طریق
خاصی که در نوع خودش بی نظیر بود از تلویزیون ص ا و سیمای ایران پخش میش .
خارنیاران سرتاسر جهان در این مراسم مشغول فیلمبرداری و گزارش خار بودن  .تع ادی از
شخصیتهای برجسته جهان که در این مراسم بهطور زن ه پخش میش شرکت داشتن  .ملت ایران گویی
در عاشورای دییری شرکت داشتن  .بخشی از عشایر ایران مانن خرمآباد ،آذربایجان ،اصظهان ،شیراز
عزاداری جالای را انجام میدادن و غم انییزترین و تاریخی ترین حوادث را بهوجود میآوردن  .بچهها
میگظتن  :عزاداری امام بهتر و زیااتر از عزاداری جواهر لع نهرو در هن وستان بود .بنابر اطالعی که به
ما رسی ه بود در محور تهران – قم به خاک اب یت سپرده ش ن  .من در فص های قا اشاره کردم آن
کشوری که در جنگ خانمان سوز شرکت داشته باش اثرات آن بع از متارکه جنگ مشخص خواه ش .
از یک طرف خانوادهها ی شه ا ،جاناازان و اسرای هر دو طرف ،رکود اقتصادی ،هرج و مرج در جامعه
جنگ زده آن کشورها غوغا میکن و آن مملکت با یک کوله بار گرفتاری دست و پنجه نرم میکن .
ً
بازسازی شهرهای جنگ زده جنوب ،مخصوصا شهرهای نوار مرزی مانن آبادان ،خرمشهر ،اهواز و
شهرهای شمال غرب کشور مانن سومار ،مهران ،دهلران ،گیالنغرب ،قصر شیرین و سرپ ذهاب 81
درص تخریب ش ه است .این شهرها از نظر امکانات رفاهی روزمره مردم احتیاج به اق امات کلی را دارد.
کار کوچکی نیست که بالفاصله مرمت و بازسازی کرد .در دنیا همیشه این عام حکمظرما بوده و جنگ
خاتمه می پذیرد ولی گرفتاری دنااله دار آن سالهای سال باقی میمان  .من بیش از این موشکافی
نمیکنم میر خ اون متعال در این زمینه کشور ما را یاری و مساع ت نمای .
110
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ً
سرانجام در تاریخ  5368/1/36به مرخصی میان دوره اعزام ش م ،دوره عالی تاریاا نزدیک به
ً
اتمام بود .بع از ورود به باب اطالع یافتم برنامه عا کنان مژگان خانم و پسرم سی جاللال ین قاال
طرح ریزی ش ه و منتظر آم ن من بودن  .سرانجام مراسم در یک محی بسیار جالب برگزار گردی  ،در
کنار سظره عا تمام خانوادههای خامسی از دور نزدیک آم ه بودن  .گظتم خانمها ،آقایان و مهمانان
عزیزم در  31سال پیش به باجنا خوبم جناب سی خلی که از من درخواست کرد به امی خ ای توانا اگر
اولین فرزن شما پسر ش بایستی به من قول ب هی اگر در این م ت خ اون به من دختری عطا فرمودن
زن ه مان یم این دو پسرخاله و دخترخاله برابر سنت پیغمار بزرگوار اسالم حضرت محم (ص) با هم
وصلت نماین  .شما عزیزان شاه باشی من به قول خودم وفا کردم و خوشاختی آنها را از پروردگار عالم
ً
خواستارم ،ماارک باش  .هر دو از دار دنیا فا جوانی دارن  ،مال و ثروت و شغلی فعال درمیان نیست
انشاالله که در سایه توجهات الهی در این ازدواج موفق و کامیاب باشن .
سرانجام در تاریخ  5368/8/31دوره عالی را با موفایت به پایان رسان م .چن روز قا از استظاده از
مرخصی پایان دوره دانشک ه با لشکر تماس گرفتم .فرمان ه پشتیاانی دستور فرمودن  :بع از اعزام شما
ً
به دوره مج دا لشکر به منطاه شمال غرب رود کرخه اعزام ش ه است و کلیه ییانها در مسیر جاده
مهران – دهلران و اطراف عین خوش و دشت عااس مستار ش ن منتظر شما هستیم موفق باشی .
از تاریخ  5368/8/31برابر دستورالعم سازمان مل متح اسرای ایران و عرا در پاییاههای نوار
مرزی قصر شیرین و خسروی ماادله میش ن .
بع از پایان دوره عالی ،خود را در تاریخ  5368/8/31به ییان پشتیاانی لشکر  31که در محور
رودخانه کرخه مستار ش ه بود معرفی نمودم .بع از م تی به بازسازی خودروهای خارج از رده اق ام
نمودم .در تاریخ  5368/51/58در دفتر ییان مشغول کار بودم که سرگروهاان استوار صوفی جوان
تماس گرفت گظت :فرمان هی منتظر شما هستن  .گظتم خیر است؟ سرگروهاان گظت :به نظرم امر
مهمی در پیش است .بالفاصله بع از چن دقیاه خود را به دفتر فرمان هی رسان م گظتم :قربان امری
بود؟ فرمودن  :بنشین .بع از چن لحظه گظتن  :این پاکتی که در دست دارم شیرینی دارد .پاکت را باز
ً
کرده خوان م .گظتن از تاریخ  5368/51/5به درجه سرگردی نائ ش های  .به شما تاریک میگویم واقعا
حق شماست .نامه را دریافت کرده ،از فرمان هی تشکر کرده و قول شیرینی هم داده ش  .برگشتم ییان
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در محوطه به سرگروهاان گظتم تشریف بیاوری دفتر .ضمن صحات به سرگروهاان اشاره کردم شما در
مورد درجه من اطالع داشتی ؟ خن ی پاکت را از من گرفت ،گظتن ماارک باش قربان ،من هم تشکر
کردم .بع از چن روزی مراسم زیاایی در حضور فرمان هی پشتیاانی انجام ش  .در این مراسم فرمان هان
گردانهای جمیع لشکر  31نیز حضور داشتن و مراسم بخوبی به پایان رسی .
زمستان سال  68را پشت سر گذاشتیم ،فروردین ماه سال  63فرا رسی  .از سال  63ییانهای لشکر
 31به مرور در منطاه ساکتر میش ن و بعضی از ییانها را به گرگان انتاال داده و کمکم منطاه را ترک
میکردن  .بچههایی که از منطاه عازم گرگان میش ن شعار میدادن گرگان منتظر باش آم یم ،آنهایی
ً
هم که بودن مج دا میگظتن امروز ما فردا شما .خالصه در اردیاهشت ماه سال  63جهت مرخصی عازم
باب ش م ،اطالع یافتم خواهر همسرم از دخترم برای پسرشان آقا مجی به خواستیاری آم ه ،همسرم
گظته بود بایستی با پ رش صحات کنی  .چن روزی که در باب بودم با دخترم صحات کردم ،دخترم گظت:
پ ر ،مجی پسر آرامی هستن  .خاله مهری را خودتان بهتر میشناسی  ،نظر شما چیست؟ در جواب گظتم:
ً
همانطوری که به مژگان خانم زن داداشت گظتم به شما هم میگویم .اگر شماها هم ییر را واقعا دوست
ً
داری من هم موافام .یک پسر و یک دختر بایستی ازدواج کنن حاال انتخاب با خودتان هست حتما به
اخال و رفتار خاله مهری آشنایی داری فردا گله گذاری نااش  ،خودتان میدانی  .خالصه با مجی
ج اگانه صحات کردم مرحله دوم با مجی و دخترم با هم نشستی داشتیم .مجی گظت :امی وارم برای
شما ثابت کنم لیاقت زن گی با دختر خانم را داشته باشم .در جواب گظتم :با مادرتان صحات کنی  .فردای
همان روز دسته جمعی در حضور همسرم بهطور مظص صحات کردم ،بع از اتمام حجت گظتم ماارک
باش  .به مهری خانم اشاره کردم شما هم مث خاله طوبی دخترم را نشانه رفتی  ،امی وارم خوشاخت
باشن  .در چن روز باقیمان ه مرخصیم برنامه نامزدی آنها را برقرار کردم ،به امی خ ا در 5363/3/31
بهطور رسمی نامزد ش ن  .بع از پایان مرخصی وارد منطاه ش م ،فرمان هی پشتیاانی دستور دادن به
فرمان ه ج ی ییان را تحوی ب هم و از ییان تسویه حساب نموده خود را به ستاد پشتیاانی لشکر معرفی
نمایم .چن روزی گذشت ،صورت کلیه وسای اناار و خودروها توس مسئولین به روئیت فرمان ه ج ی
رسی ه ،سپن تسویه حساب گرفته ،خود را به ستاد پشتیاانی معرفی نمودم .در ستاد فا مسئولیت
کنترل حرکات خودروها را به عه ه داشتم .در این م ت کلیه ضایعات و خودروهای خارج از رده به آمادگاه
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مراغه تخلیه و ییانها از هر نظر پاکسازی ش ن  .بع از  3ماه در منطاه اطالع یافتم مجی و دخترم
آمادگی خود را جهت مراسم عروسی اعالم کردن .

ً
سرانجام در تاریخ  5363/8/31جهت مرخصی عازم باب ش م ،قاال اق امات عروسی آماده ش ه

بود .بع از چن ی در تاریخ  5363/8/39مراسم عروسی تنها دخترم به فض الهی بینهایت عالی برگزار
گردی  .دوستان و خانوادهها ی اطراف در این مراسم شرکت داشتن  ،در ک از طرف داماد بهترین
برنامهریزی را داشت .سرانجام دخترم به خانه بخت رفتن  ،امی وارم هردو مشکالت زن گی را با اراده قوی
پشت سر بیذارن و همیشه موفق باشن .
زمستان سال  5363را به پایان رسان یم ،فروردین سال  5311فرا رسی  .به سرگروهاان صوفی
ً
جوان گظتم بازنشستیی من نزدیک است .قانونا بایستی در تاریخ  5311/51/5بازنشسته باشم.
سرگروهاان گظت :ییان را تحوی دادیم ،تااضا کنیم این م ت به پادگان گرگان برگردیم .فرمان ه ج ی

ً
برای ییان ،سرگروهاان انتخاب کردن  ،گظتم شما تااضای باقیمان گی در گرگان را بنویسی خودم سریعا
اق ام خواهم کرد در این مورد نیران نااشی  .منتظر نامه من باشی که از ستاد پشتیاانی تسویه حساب
ً
گرفته ،در اولین فرصت باهم بهطرف گرگان حرکت کنیم .ضمنا جابهجایی ییانها به پایان رسی ه ،از نظر
خودرویی هیچگونه مشکلی ن ارن اگر فرمان هی موافات کنن کار من در منطاه به پایان رسی ه است.
خالصه از اوای خردادماه اق امات در زمینه برگشت به گرگان را برنامهریزی نمودم .بع از چن روز با
فرمان هی پشتیاانی صحات کرده ،بعر

رسان م اطالع یافتم همسرم بهعلت ناراحتی قلای چن بار عازم

بیمارستان ش ن  .اگر در منطاه به وجود من احتیاجی نیست دستور فرمائی به باقیمان ه گرگان اعزام
ً
شوم .دستور داده ش م تی صار کنی بع ا دستور خواهم داد.
در تاریخ  5311/1/51از منطاه تسویه حساب گرفته ،با برگزاری یک مراسم و خ احافظی از
فرمان هی پشتیاانی و دوستان در پایان مراسم یکی از بچهها با ص ای بلن گظت :عااب صحرا از منطاه
رفت .تاریخ اعزام من به منطاه  5361/1/1و برگشت من از منطاه  5311/1/51اتظا افتاد .باألخره با
بودن  51سال در منطاه وظیظه و دینی که در وجود من بود ادا کرده ،گویی ساک بال ش م .موقع برگشت
من با استوار صوفی جوان ،کوه ها و دشت و صحرا از نظر ما با سرعت میگذشتن  .بهعلت گرفتاری
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همسرم خود را در دنیای دییری میدی م و به فکر زن گی بع از بازنشستیی بودم .چون یک نظامی دو
شخصیت دارد -5 :شخصیت نظامی گری  -3شخصیت غیر نظامی و اجتماعی او
بع از  98ساعت با وسیلهای که در اختیار داشتیم به باب رسی م ،به استوار صوفی جوان گظتم بع
ً
از خاتمه چن روز مرخصی شما را در گرگان خواهم دی مواظب خودتان باشی فعال خ احافا .سرانجام
وارد منزل ش م بع از احوالپرسی با بچهها به همسرم گظتم :کار من در منطاه خاتمه یافت .در گرگان
کارهای اداری پشتیاانی لشکر را انجام میدهم ،تا ابالغ دستور بازنشستیی در پادگان گرگان مشغول
ً
خواهم بود .ضمنا جواد فرزن بزر همسرم از طرف ستاد ارتش به کنسولیری کشور یونان اعزام ش و
فرزن دوم همسرم جمال دانشسرای عالی تربیت معلمی را تمام کرده ،در دبیرستان های باب در رشته
روانشناسی مشغول هستن  .بع از پایان مرخصی خود را به فرمان هی باقیمان ه گرگان معرفی و در ستاد
لشکر مشغول گردی م و استوار صوفی جوان در قسمت اناارداری لجستیک لشکر مشغول ش ن  .در طول
این م ت همسرم بهعلت فشار خون باال دچار سکته مغزی ش ن  .به پزشک مربوطه ایشان مراجعه کرده
ً
اما بی فای ه بود .فشار دیابت طوری بود که چشم سمت چپ ایشان کامال نابینا گردی  .در مح کار
همیشه در فکر بودم و به عاقات خود می ان یشی م .دوستان من میگظتن  :احم جان اینا ر فکر نکنی ،
هر گرفتاری راه حلی هم دارد .در جواب میگظتم :ک ام راه ح ؟ همه چیز برای همسرم تمام ش ه ،گویی
در این دنیای پهناور برای ایشان جا و مکانی نیست .در این م ت فا پسرم سی کمالال ین در باب
بودن  .رفت و آم من از باب به گرگان ادامه داشت ،هر فرصتی دست میداد با دوستم صوفی جوان
ساعتها صحات و درد و دل میکردیم .از گذشته و عاقات زن گی من خیلی ناراحت میش  .همیشه
میگظت :جناب سرگرد از خ ا کمک بخواهی  ،چون شما برحق هستی و این را یاین ب انی پروردگار عالم
مهربان و شما موفق خواهی بود.
در تاریخ  5311/3/51در دفتر صوفی جوان نشسته بودیم .از ستاد لشکر گرگان نامهای به دستم
رسی  .بالفاصله نامه را باز کردم ،نوشته بود بسمه تعالی – برابر امریه صادره از ستاد نیروی زمینی سرگرد
ترابری سی احم شاملو از تاریخ  5311/51/5به افتخار بازنشستیی نائ میگردد .ضمن تاریک به
ایشان میتوان از تاریخ یاد ش ه نسات به تسویه حساب اق ام نمای  ،ماارک باش  .نامه را صوفی جوان
خوان  ،گظت :قربان تاریک ،امی وارم در عرصه روزگار موفق و مؤی باشی  .بع از  51روز اق امات تسویه
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حساب به پایان رسی  ،طی مراسمی به همین منظور در ستاد پشتیاانی لشکر برگزار گردی  ،من و چن نظر
از افسران و درجهداران ضمن سخنرانیها حکم بازنشستیی خود را توس تیمسار سرتیپ  3فرازیان
فرمان هی لشکر  31گرگان دریافت داشتم .از علی صوفی جوان یار و یاور من در منطاه به م ت  51سال
خ احافظی کرده تا جلوی پادگان بچهها ما را همراهی کرده و برای همیشه پادگان را ترک کردم .برگشتم
نیاهی به دیوارهای بلن پادگان نظاره کرده ،گظتم خ احافا ما رفتیم .بع از  3ماه به بانک سپه برای
دریافت حاو مراجعه ،در مجموع با حاو دی و بهمن دو میلیون و چهارص هزار ریال به حساب من
منظور ش ه و حاو ماهیانه من بیست و پنج هزار تومان برآورد ش ه بود .تا این تاریخ تمام بچهها جابهجا
ش ن  ،فا فرزن م سی کمالال ین در رشته مهن سی عمران در دانشیاه آزاد مشغول تحصی بودن  .در
مکتب جهان سوم بازنشستیی هر فرد به معنای سرآغاز زن گی پر زحمت و جوانی خود را از دست داده
میباش بهطور یکه می بایستی به معنای کلمه استراحت نسای داشته باشی ولی متثسظانه چنین چیزی
وجود ن ارد .بازنشستیی من زمانی اتظا افتاد که مملکت فارغ ش ه از  8سال جنگ تحمیلی ،اقتصاد
ضعیف ،از صادرات و واردات خاری ناود و بودجه مملکت نیز بسیار ضعیف بود .میتوان گظت
بازنشستیی من و امثال من طعمه افیون جنگ ش یم.
در  36اسظن ماه سال  5311اولین نوه پسری من بهنام سینا بهدنیا آم  .یکماه بع در  35فروردین
ماه سال  5315اولین نوه دختری من بهنام علی بهدنیا آم .

ً
همسرم بهعلت سکته قلای بینهایت ضعیف و توانایی خود را از دست داده بود .نتیجتا در تمام

کارها او را یاری میدادم .بع از م تی به فکر کار افتادم ،مالغی که از ارتش بهعنوان پاداش بازنشستیی
دریافت داشتم برای دانشیاه پسرم کنار گذاشته ،چون شهریه مهن سی عمران همان موقع هم سنیین
بود .هر چه فکر کردم به این نتیجه رسی م بایستی منزل مسکونی را بظروشم ،از مالغ دریافتی آن بتوانم
کاری انجام داده و مشغول شوم .در شهریورماه سال  5315منزل فروخته ش  .با چن نظر از دوستان
بازنشسته بع از  3ماه تجزیه و تحلی فکر کردیم یک آژانن شهری بهطور اشتراکی مجوز گرفته ،آغاز
بکار کنیم .در این کار موفق ش یم مجوز دریافت ش  ،در نتیجه در یک مح مناسب مکان آژانن را
درنظر گرفتیم .بع از پخش اعالمیه با  6دستیاه خودرو آغاز بهکار کردیم ،بع از م تی به  51دستیاه
رسی  .به بچهها ی رانن ه گظتم :شما هر گرفتاری خودرویی داشتی با من در میان بیذاری و با دوست من
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کاری ن اشته باشی  .یکی از رانن ه ها گظت :جناب سرگرد ،سربازان منطاه شما را به ما معرفی نمودن .
این را ب انی تا شما هستی ما با شما خواهیم بود .تشکر کردم ،گظتم امی وارم بتوانم بیشتر در خ مت شما
عزیزان باشم .در این م ت بچهها در تهران زن گی میکردن  ،در روزهای تعطیلی برای دی ار مادرشان به
باب میآم ن  .من در آژانن مشغول کارهای اداری بودم و اوضاع و احوال همسرم خوب ناود .به دخترم
گظتم اگر میتوانی به یکی یمارستان های باب یا قائمشهر انتاالی بییری  ،وضع مادرتان خوب نیست .در
خردادماه سال  5313بهعلت فشار دیابت همسرم از ناحیه چشم سمت چپ بهطور کلی بینایی خود را از
دست داد .روزها چن ین بار به منزل آم ه و بیشتر کارها را انجام میدادم و مواظب ایشان بودم .ولی
بهعلت دیابت بیش از ح و مصرف قرصهای زیاد روز به روز کاهش وزن پی ا میکرد ضعیف و ضعیفتر
میش  .با چشم خود سوختن همسرم را در آتش دیابت میدی م .روزی که بازنشسته ش ه بودم یک تار
موی سظی در سر ن اشتم ،در عر

این دو سال گویی چه شاه پیر ش م .با خود میگظتم :خ اون ا چه

تا یر و سرنوشتی برای من قلم زدی ،راضی هستم به رضای تو ،نمیدانم آیا ادامه خواه داشت یا خیر.
دخترم با داشتن فرزن یکساله خود به هر گرفتاری که بود خود را به بیمارستان باب منتا ساخت.
مرتب کنار مادرشان بود و دامادم آقای مجی قهرمانی در ص ا و سیمای مازن ران مشغول بکار ش ن .
سال  5313فرارسی  .در فروردین ماه سال  5313دومین نوه پسری من بهنام سامان ب نیا آم  .در
نیمه دوم سال  5313همسرم دچار سکته خظیف مغزی گردی  ،بالفاصله به بیمارستان ارتش در تهران
انتاال داده به م ت  51روز بستری گردی  .روز ترخیص پزشک مربوطه به دخترم گظتن  :لکه کوچک
ً
ً
خون در مغز ایشان که باعث سکته مغزی ش ه بود فعال برطرف کردیم بایستی کامال استراحت کنن ،
ً
امی وارم کارهای ما نتیجه بخش باش  .در هر صورت بهطرف باب حرکت کردیم ،حایاتا دریافتم همسرم
مان گار نیست .بسیار ناتوان ش ه بود و در حالت فراموشی قرار گرفته ،حتی برای جواب دادن یک کلمه در
ً
فکر فرو میرفت .در این م ت به کارهای آژانن رسی گی میکردم ،ناچارا یکی از رانن هها که بسیار
برخورد خوب با مشتری ها داشت بهجای خود انتخاب کردم .به دوستم گظتم :آقا رضا در اختیار شماست،
ً
ً
نیران نااشی فعال من گرفتارم .دوستم به آقا رضا گظتن  :اصال در این مورد فکر نکنی  .در سال 13
کارکرد آژانن بسیار خوب بود ،تع ادی از معلمین و دبیران بازنشسته که با من آشنا بودن بع ازظهرها تا
پاسی از شب سروین انجام میدادن و خیلی از کار خودشان راضی بودن .
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در نیمه اول سال  5313دخترم گظت :پ ر جان سی کمالال ین و مریم دختر دایی رضا قرار
گذاشتن بع از پایان دانشیاه هر دو با شما و دایی رضا در زمینه ازدواج آنها صحات کنن  ،چنین برنامهای
در پیش است .به دخترم گظتم :ازدواج اقوامی در فرهنگ ق یم ایران زمین قاب قاول بوده و خانوادههای
ایرانی از این نوع ازدواج استااال میکردن ولی در فرهنگ ج ی و آداب و رسوم فعلی ایران زمین ازدواج
اقوامی نتیجه مطلوبی ن اشته و من از آین ه ازدواج شما ،سی جاللال ین و حاال سی کمالال ین
نمیتوانم به این ازدواج جواب مثات ب هم ،بایستی با مادرت صحات کنم .خالصه بع از م تی با سی
کمالال ین حضوری صحات کردم ،گظتم این جریان چیست؟ چطور ش ه ازدواج اقوامی در خانواده ما
موروثی ش ه ،شما خار داری خانواده مادرت تا چن سال دییر همه دچار بیماری دیابت خواهن ش .
نمیدانم شماها چه فکری در سر داری  ،چرا فکر آین ه را نمیکنی .
م تی گذشت در یک فرصت با همسرم در حضور دخترم و سی کمالال ین صحات کردم .همسرم
در جواب گظت :من میدانم عروسی پسرم سی کمالال ین را نخواهم دی  .شاملو بیذاری ح اق نامزدی
پسرم و برادرزادهام مریم را باینم .همه صحاتها را شنی م و اطالع کام دارم ،هر  1خواهرم با من
بهطور مظص صحات کردن  ،حال میخواهم شما همسرم به این ازدواج رضایت دهی  .گظتم چشم ،تا
چن روز دییر نتیجه کلی را عر

خواهم کرد.

ً
یک ماه بع به همسرم گظتم :عزیزم صرفا به خاطر شما با ازدواج کمالال ین و مریم دختر دایی

ایشان موافام ،ماارک باش به امی خ ا .برابر آداب و رسوم اق ام خواهم کرد نیران نااشی  ،در آبان ماه
سال  5313در یک جلسه با دایی رضا برادر همسرم صحات کردم گظتم دختر خانم شما مریم تمای
ازدواج با کمالال ین را دارد ،نظر شما چیست؟ گظتن هر چه خ اون بزر خواسته باش همان میشود
ً
من مخالظتی ن ارم .بع از چن روز مستایما با مریم خانم صحات کردم ،ایشان هم با این ازدواج مخالظتی
ن اشتن  .در جواب ایشان گظتم :شما و سی کمالال ین تا یک سال دییر دانشجو هستی  ،مریم خانم
گظت :ما فکر همه چیز را کردیم شما نیران نااشی  .م تی از این گظتیوها گذشت باألخره در اواخر آبان
ماه سال  5313در یک محی بسیار زیاا مراسم نامزدی مریم خانم و سی کمالال ین برگزار گردی  .در
مراسم نامزدی مریم و کمال به همسرم گظتم حال نیرانی شما در این مورد رفع ش ؟ در این مورد
خوشحال هستی؟ گظتن  :سپاسیزارم خواسته مرا قاول کردی  .در جواب گظتم :همسرم ،ازدواج های
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اقوامی را نمیشود دخالت کرد .اگر عروس یا داماد بزرگترین خطا را انجام ب هن ب لی وابستیی اقوامی
کاری نمیشود کرد .خانوادههای ما اق ام به این کار کردن ولی از عاقات کار آنها وحشت دارم .من از حاال
گریههای خود را نموده و این همان فردایی بود که من در انتظارش بودم.
در اواخر آذرماه سال  5313وضعیت جسمی همسرم بهطور کلی در ح نامطلوبی قرار گرفت.
دخترم چن روزی مرخصی گرفته ،با مادرشان بودن  .بع از پایان مرخصی به من گظت :پ ر ،مامان وضع
خوبی را ن ارد مواظب ایشان باشی  .در تاریخ  5313/51/58به یاد دارم نصظه شب بود من بی ار بودم،
همسرم بع از مصرف دارو کنار من نشستن  .بع از چن ی صحات گظتن  :شاملو ،میخواهم با شما
صحات کنم .گظتم :بیو عزیزم .بهطور ناگهانی گظت :میخواهم وصیت کنم ،جواب دادم عزیزم این
حرفها برای روحیه شما خوب نیست ،فکر و خیال نکنی  .گظت :نه ،انسانها ناای خود را گول بزنن کار
من تمام است .شما میدانی تنها دخترم زهرا نیز اطالع دارد .گظت :تااضا میکنم بیذاری حرف بزنم،
گظتم :بیو .گظت :اول مواظب خودتان باشی  .عروسی فرزن م سی کمالال ین را مظص انجام ب هی  .اگر
خودتان زن گی مج د تشکی دادی حق شماست ولی از بچههای من دور نااشی  ،میدانم چنین پ ری
نیستی  .من یک مادر هستم ،بایستی سظارش بکنم .در جواب گظتم :امی وارم سالهای سال زن ه باشی
و عروسی سی کمالال ین و مریم را نیز باینی  ،به امی خ ا .حال استراحت بکنی در این زمینه آرام
باشی  .به قول معروف که میگوین  :خواست خ ا نااش بر از درخت ج ا نمیشود.
ناگوارترین درد برای یک مرد این است که همسرش در کنار او وصیت و سظارش فرزن انش را داشته
باش  .من خود را برای همه اتظاقات در مورد همسرم آماده کرده بودم و میدانستم خزان عمر او رو به
پایان است .در تهران پزشک ایشان در واقع همسرم را جواب کرد و کار همسرم را تمام ش ه میدی  .بع از
این گظتیو مرتب وسای خود را جابهجا میکرد و با خواهرانش دی ار داشت .سظارش من و بچهها را از
خواهرانش تااضا میکرد .چن روزی گذشت جریان را برای دخترم بازگو کردم ،گظتم:هر طوری ش ه
حرکت کنی  ،دخترم بالفاصله آم ن  .سرانجام همسرم در سحرگاهان روز  5313/51/39در ساعت 3
صاح یکدفعه حال تعادلی خود را از دست داد .بالفاصله دخترم بههمراه بچهها ایشان را به بیمارستان
انتاال دادیم .به محض اینکه وارد بیمارستان ش یم ایشان روی تخت بیمارستان قرار گرفته ،در این لحظه
تمام پزشکان اطراف تخت ایشان جمع ش ن  .همسرم سکته مغزی ش ی ی کرده بودن  ،بالفاصله به اتا
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 ICUانتاال داده ش متثسظانه ستاره عمر همسرم در ساعت  1:31بام اد در آسمان زن گی او ساوط
کرده و به رحمت خ ا پیوست .فردای همان روز بع از مراسم قانونی به منزل انتاال یافت .برادران و
خواهران و کلیه خانوادهها اجتماع کردن  .بع از چن ساعت توقف در منزل و دی ار بچهها از مادرشان در
ساعت  55:31تاریخ  5313/51/39پیکر پاک همسرم را با کمک خود و فرزن بزر خانواده جواد او را
در منزلیاه اب ی خود آرامیاه معتم ی باب قرار دادیم .یکی از دوستان من آنچنان گریه میکرد که تمام
محوطه آرامیاه در سکوت مطلق قرار گرفته بودن و تع ادی از بچههای آذری عزاداری میکردن  ،در
نتیجه مراسم خاکسپاری همسرم خاتمه یافت .همیی به منزل بازگشتیم ،دخترم دنیا را روی سر خود
خراب میکرد .به یکی از خواهران گظتم :فا مواظب دخترم باشی  .گظتن  :داداش نیران نااشی ،
مواظب تمام بچههایت هستیم .این چه سرنوشت و تا یری بود خ وان برای تو ور زد ،نمیدانم در آین ه
ً
چه خواه ش  .گظتم فعال من دچار این بال ش م ،آین ه من معلوم نیست .بع از  1روز ،مراسم روز هظتم را
به طرز باشکوهی برسر مزارش برگزار کردیم .بع از مراسم روز هظتم کلیه بستیان و بچهها رفته و جابهجا
ش ن  .وقتی از بیرون وارد حیاط ش م همه رفته بودن  ،حیاط در سکوت مطلق قرار داشت .در گوشه ای
از حیاط نشستم ،چن ین درخت بزر کهنسال ق یمی در حیاط بود ،دی م تع ادی پرن هها روی شاخهها
کنار النه های خود پرواز کرده و سر و ص ای آنها محوطه را پر کرده بود .هوای دی ماه آن سال بسیار
سرد بود ،در عالم خود به پرن ه ها گظتم :آشیانه من خراب ش  ،شما مواظب آشیانه خود باشی  .درد بزرگی
بود برای من ،چن سال جاهههای جنگ را تحم کردم بع از اتمام جنگ دچار چنین بالیی ش م .چن
روز بع به آژانن مراجعه کردم حساب کتاب بچهها را روشن کرده ،وضع به حالت عادی خود بازگشت.
بچههای آژانن ج اگانه برای خودشان مراسم خوبی برپا کرده بودن  ،از تمام بچهها تشکر کردم .چه
روز گذشت ،مراسم چهلمین روز درگذشت همسرم را در حضور فرزن ان و خانوادههای باب و آذربایجان
بهطور مظص اجرا کردم .بع از مراسم چن روزی خواهران در باب بودن  ،سپن به طرف تاریز حرکت
کردن  .موقع خ احافظی خیلی بیطاقتی میکردن ولی چارهای ناود .چیزی را نمیتوانستن عو

کنن ،

سظارش کردم مواظب خودتان باشی  .این مشک را خودم بایستی ح کنم ،اگر همسرم نیست خ ا
هست .از اواخر سال  5313بچهها عازم تهران ش ن و زن گی عادی خود را از سر گرفتن چون پخت و پز
غذا را یاد ن اشتم روزها برایم خیلی سخت بود .خالصه روزگار به سختی سپری میش تا پاسی از شب در
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آژانن مشغول بودم .سروینهای خصوصی را با بچهها انجام میدادیم ،تا ساعت  3نصف شب این
برنامه مرتب ادامه داشت .باجنا ها و اقوام از من دعوت میکردن ولی حوصله هیچ چیزی را ن اشتم به
آنها گظتم :بیذاری به این زن گی تنهایی عادت کنم .من همیشه سیلی روزگار را خوردم این هم میگذرد.
سال  5319آغاز ش ایام عی نوروز فرا رسی بچهها از گوشه و کنار به باب آم ن  .به تمام خانوادهها گظتم:
من امسال مراسم عی ن ارم در آژانن مشغول هستم ولی شماها میتوانی برنامه خودتان را داشته باشی .
خالصه چن ماه از فوت همسرم گذشته بود دخترم با من تماس گرفت گظتن مریم و سی
کمالال ین بنا به خواسته دایی رضا بایستی در اواخر شهریورماه ازدواج کنن  .در جواب گظتم :تا سال
همسرم نش ه من برنامه عروسی در پیش نخواهم داشت .به مریم و کمال گظتم :شماها م ت  6ماه صار
کردی  3ماه دییر هم صار کنی  .بع از مراسم سالیرد عمه  51روز بع از آن مراسم عروسی شماها را
ً
انجام خواهم داد ،چشم حرفی ن ارم .ولی متثسظانه قاول نش من ناچارا در تاریخ  5319/6/3مراسم
عروسی مریم و کمالال ین را انجام دادم .متثسظانه ازدواج اقوامی نتیجه بارز آن این است بهخاطر آین ه
هر دو آنها نمیتوانستم کوچکترین اعتراضی داشته باشم .بهعلت ناراحتی فکری ن انستم آغاز و پایان
عروسی چه ش  ،در هر صورت کمالال ین و مریم باهم ازدواج کردن  ،به امی حق جابهجا ش ن  .تا اینجا
وظیظه اصلی پ ری و مادری را نسات به فرزن ان خود انجام دادم امی وارم موفق باشن  ،آین ه را خودشان
بای بسازن نه من .باألخره در اسظن ماه  5319چون دامادم مجی قهرمانی از تهران به استان سیستان و
بلوچستان مرکز زاه ان منتا گردی دخترم اصرار داشت عی نوروز در زاه ان منتظر شما هستم چن
روزی دور هم باشیم .من با بچههای آژانن برنامهریزی کرده به اتظا سی کمالال ین و مریم به طرف
زاه ان حرکت کردیم .یک شب در بیرجن در منزل یکی از دوستان توقف داشتیم فردای آنروز ساعت 5
ً
بع ازظهر وارد زاه ان ش یم .چن روزی در زاه ان بودیم واقعا به ما خوش گذشت .بع از چن روز و گشت
و گذار در اطراف زاه ان بهطرف استان خراسان حرکت کردیم یک شب در مشه مان یم بع از زیارت
آستان پرعظمت امام هشتم علی بن موسیالرضا (ع) به طرف مازن ران حرکت کردیم .این سظر هم به
خوشی و شادی به پایان رسی  .در طول این سظر مرتب به فکر آین ه خود بودم که آیا چه خواه ش  .بع از
م تی خواهرم با من تماس گرفت ،گظت :پیشنهاد میکنیم با توجه به گرفتاری و این اتظا ها بهتر نیست
در آذربایجان زن گی کنی و از خیر مازن ران بیذری ؟ در جواب گظتم :من در مازن ران ریشه در خاک دارم
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همسرم به من سظارش کرده مواظب بچههای او باشم .تا خاموشی شمع زن گیم در مازن ران خواهم مان و
در جوار همسر عزیزم دفن خواهم ش ای خواهر ما را با آذربایجان کاری نیست از راهنمایی شما متشکرم.
بهار سال  5311آغاز ش  .در آن زمان آژانن داری و کار در آژانن بهعلتهای مختلف برای
جوانان و بعضی از مردان مجرد بینهایت خطرناک بود .زیاد در این زمینه وارد بحث نمیشوم ،برای
همیان این موضوع اثاات ش ه است احتیاج به توضیح بیشتری نیست .نزدیک به  3سال از فوت همسرم
میگذشت ،از گوشه و کنار در مورد ازواج من گظته میش آرام و بی ص ا از کنار این حرفها میگذشتم.
پیشنهادهای مختلظی در این زمینه مطرح میش ولی برای من بی اهمیت بود .هر هظته خانااه من سر
ً
مزار همسرم بود .بهترین گلها را بر سر مزارش قرار داده بودم مخصوصا آن تع اد گ هایی که ایشان
دوست داشت دی ه میش  .از آن تاریخ به بع آن سروان شاملو در زمان جنگ که کوههای شمالغرب از او
میترسی ن دییر وجود ن اشت .میتوانم بیویم زن گی یک قمار است یک افسانه یا یک رویاست که در آن
برد و باخت وجود دارد و این قانون طایعت است .همچنانکه گ های صحرا را میگوین عروس صحرا
زن گی این است ای برادر و ای خواهر.
همسر هر مرد شخصیت و پشتیاان اوست .در ب ترین صحنههای روزگار با هم وجه مشترک دارن .
سال  5311به پایان خود نزدیک میش  ،عی نوروز چن روزی با بچهها بودم .همیشه به بچهها میگظتم هر
ً
گرفتاری هر اتظاقی برای شما رخ داد سریعا به من اطالع دهی  ،در هر کجای ایران باش فراموش نکنی .
سال  5316آغاز ش اوای اردیاهشت ماه روز پنجشناه نزدیک غروب سر خاک همسرم بودم .به یاد
دارم هوای بهاری خیلی سرد بود .در دنیای خودم بودم یکدفعه متوجه ش م چهار نظر از دوستان اطراف
من نشسته مشغول خوان ن فاتحه هستن  .بع از احوالپرسی یکی از دوستان به من گظت :احم جان تا
چه وقت میخواهی به این وضع ادامه دهی؟ به فکر خود و بچهها که امی آنها بهوجود تو بستیی دارد
نیستی  .ما همه چیز را از شما یاد گرفتیم و اقرار هم میکنیم .برای ما همان سرگرد شاملو هستی ولی
حاال ما به شما می گوئیم تمام مردم پیر و جوان خواهن رفت اما ب انی آنهایی که زن ه هستن روزگاری
بهتر از رفتیان را ن ارن  .پن شما میتوانی با صار و حوصله از این وضع موجود بیرون آیی و دلی بر آن
نمیشود که شما همسرتان را فراموش کنی حال آماده باش برای چن روزی عازم خرمآباد باشی  .چون دو
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نظر از دوستانم بچه خرمآباد لرستان بودن چن روزی در باب مان ن با بچههای آژانن و دوستم آقا رضا
هماهنیی کرده به طرف خرمآباد حرکت کردیم م ت  51روز در لرستان بودیم.
بهطوریکه در بخشهای قا اشاره ش  ،م ت  8سال در لشکر خرمآباد مشغول خ مت بودم از این
نظر به تمام استان لرستان آشنایی داشتم سظر خوبی بود یادشان گرامیباش  .هر سال دوستان خرمآبادی
من با خانواده در فص دریا به شمال میآم ن و م تی در خ مت آنها بودم.
 56سال بع در تاریخ  5388/6/53کار در آژانن ادامه داشت تا اینکه یک روز در حین آزمایش
ترمز یکی از خودروهای بچههای آژانن با اینکه کمربن بسته بودم متثسظانه کمربن عم نکرده با سر به
داخ شیشه جلو برخورد کرده در نتیجه تع ادی از مهره های گردنم ص مه دی ن  .م تی از این جریان
گذشت ،از ناحیه دست چپ ناراحتی عضالنی پی ا کردم .به بیمارستان بایة الله اعظم تهران اعزام ش م.
توس جراح دکتر سی احم س ی ی مورد معاینه قرار گرفته و ایشان گظتن  :دیسک ش ی ی در مهره های
گردن شما ایجاد ش ه است ،اگر عم نکنیم تا م تی کوتاه از ناحیه سمت چپ ب ن فلج خواهی ش .
بالفاصله دستور بستری را صادر کرد خوشاختانه همان روز بستری ش م .بع از  3روز در تاریخ
 5388/6/38ساعت  55صاح آماده رفتن به اتا عم گردی م .چون این بیمارستان مجتمع آموزش
پزشکی بود تااضا کردم در صورت امکان جراح دکتر س ی ی عم مرا به عه ه بییرد .در جواب گظتن :
مطمئن باشی خودم شما را عم خواهم کرد چون مهرههای گردن شما وضع خوبی ن ارد .از دور و
نزدیک افسران در کانون بازنشستیان مرکز با جراح دکتر س ی ی صحات کردن در صورت امکان
ً
خودتان حتما این عم را انجام دهی  .موقع رفتن به اتا عم به دخترم گظتم اگر اتظاقی برایم افتاد به
هیچ وجه خودتا ن را ناراحت نکنی  .برادر و خواهر دقیاه ای از هم ج ا نشوی  ،اتحاد و ییانیی داشته
باشی  .قا از عم جراحی شب آخر ساعت ح ود  9صاح خواب دی م در کردستان روستای ّنران هستم.
روستای ّنران محلی دارد بهنام سرچشمه ،کنار چشمه ایستاده بودم ،دی م یک سوار کنار چشمه ایستاده

اطراف را نیاه میکن  .یکدفعه متوجه من ش به من گظتن  :سی احم تویی؟ گظتم :بله آقا .فرمودن
پشت سر من بیا .از شک و شمای آقای سوار فهمی م آقایم ابوالظض عااس بن علی است ناگهان
شتابان از خواب بی ار ش م .هرچه دخترم و سایرین گظتن جواب ن ادم .نماز صاح را خوان م در سالن در
حال ق م زدن بودم یکمرتاه به یک پیرمرد برخورد کردم ،گظتم حاج آقا عر

دارم گظتن  :بظرمائی
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ً
عزیزم .ایشان برخورد خیلی گرمی با من داشت .جریان را کامال تعریف کردم .گظتن شخصی را که در
خواب مالقات کردی آقا ابوالظض عااس بن علی بوده ،گظتن جریان چیست؟ گظتم ساعت  55امروز
ً
عم جراحی سختی دارم ،گظت :خوش به سعادت شما .آقاجان آم شظای تو را داد ضمنا شما را هم به
کربال دعوت فرمودن  ،بروی به فکر سظر کربال باشی  .عر

میکنم ممکن است بعضی به ظاهر

روشنظکران این عای ه را قاول ن اشته باشن ولی هر انسان بایستی به یک اص که همان دین و مذهب
اوست پایان بوده و معتا باش  .ما ایرانیان ملت مسلمان و بزرگترین کشور شیعه جهان هستیم و خان ان
ناوت و رسول خ ا (ص) را قاول داشته و میپرستیم ،من در گظته خودم هیچگونه شک و تردی ی ن ارم.
ساعت  55صاح  5388/6/38وارد اتا عم ش م .جراح دکتر س ی ی در آخرین دقایق بی هوشی
به من گظت :آقای شاملو من آم م نیران نااشی  ،بع از آن چیزی نظهمی م.
عم جراحی من تا ساعت  3:31بع ازظهر بهطول انجامی  .همان روز زیر دستیاه بودم دکتر
س ی ی گظتن  :آقای شاملو ،بی ار ش م .تا ایشان را دی م سالم کردم .دکتر س ی ی گظت :یا الله بیو و
دست چپ خود را بهطرف باال حرکت دهی  .یا الله گظتم دست چپ خود را تا ان ازهای به طرف باال آوردم.
دکتر گظتن  :نترسی بیشتر دستتان را باال بیاوری  .تا اینکه یکی از پزشکان گظت :استاد تحت فشار
ً
نااش  .دکتر س ی ی گظتن  :نیران نااشی  .استاد س ی ی گظت :آقای شاملو واقعا ب ن پرق رت و فو
ً
العاده ای داشتی  .اصال برای من غیرقاب تصور بود چون عم شما بینهایت سنیین بود ،از ایشان
تشکر کردم عازم بخش  ICUش م .بع از  9روز از بیمارستان ترخیص گردی م و م ت  9ماه حق رانن گی
ن اشتم .از آن تاریخ به بع حوصله هیچ کاری را ن اشتم ،کار آژانن ادامه داشت تا اینکه در اوای اسظن
سال  5388صاحب مغازه خواستار تحوی مغازه گردی ولی خوشاختانه گظتن  :اجاره نامه ج ی تنظیم،
ً
ما ار اجاره را بیشتر کنی  .این کار را انجام دادیم آژانن مج دا شروع بکار کرد .هر شب برای حسابرسی
رانن گان در آژانن مشغول بودم .روزگار به هر صورتی که بود سپری میش  ،به این نتیجه رسی م انسان
بایستی همانطوری که هست زن گی کن و خود را قانع کرده که این هم یک نوع زن گی است.
سال  5383فرا رسی  .تا این تاریخ از  1نظر خواهران همسرم  1نظر آنها بهعلت همین مریضی دیابت
به رحمت خ ا رفتن  .از برادران همسرم پ رزن سی کمالال ین که دایی رضا باش ایشان هم فوت کردن .
دیابت وی به ق ری ش ی بود کلیه و سایر ان ام های ب ن او را تخریب و در حال دیالیز کردن به رحمت
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ً
خ ا رفتن  .قاال اشاره کردم یکی از بستیان خان ان حاج خامسی به من گظته بود تمام خان ان خامسی
ً
توس این مریضی از بین خواهن رفت واقعا آن مرد درست گظت .از سال  83تا سال  33دو برادر دییر
همسرم توس همین مریضی فوت کردن  .در هر صورت بیشتر فرزن ان آنها نیز به همین مریضی گرفتار
ش ن  .فرزن بزر من سی جاللال ین با دیابت ش ی ماارزه میکن  .به امی خ ا دخترم و پسر دومی من
سی کمالال ین تا اینجا سالم هستن بایه با خ است .زن گی را به سختی سپری میکردم ولی هرگز نا
امی نش م .به هر طریق الزم مواظب فرزن ان بودم .در سال  33بهعلت نارساییهای منطاه از هر دو زانو
ً
ناراحتی مظصلی پی ا کردم .در نتیجه از آرتروز ش ی رنج میبرم فعال با این درد میسازم تا آین ه چه پیش
ً
خواه آم  .قاال اشاره ش در سال  5313منزل مسکونی خود را جهت ایجاد کار و رفع گرفتاری بهفروش
رسان م .گاهی اوقات که با همکاران صحات میش میگظتم سرانجام خانهای خواهم داشت رو به قله
دماون  .چرا که هرگز نمیخواهم در خانه استیجاری بمیرم .دوستان میگظتن  :حاال خانه را تهیه کنی قله
ً
دماون بمان بع ا.
در مهرماه سال  5335از طرف ارتش صن و تعاونی مسکن نظامیان با هماهنیی کانون
بازنشستیان در بیشتر استانها تثسین گردی  .طاق اساسنامه این امتیاز به کسانی که فاق مسکن بودن
تعلق میگرفت .بع از تالش زیاد توانستم با هماهنیی م یرعام مسکن نظامیان در کانون بازنشستیان
استان مازن ران در ساری با ارائه م ارکی که به م ت  31سال مستثجر و اجارهنشین هستم اسمنویسی
نمودم و مالغ  51میلیون تومان وام داخلی ارتش بهعنوان پیش پرداخت توس م یرعام تعاونی مسکن
نظامیان جهت اسمنویسی در شرکت آپارتمانسازی مجتمع نیکان به م یرعام آن شرکت پرداخت گردی .
بع از  6ماه جهت تکمی ش ن آپارتمان مالغ  31میلیون تومان وام مسکن توس بانک مسکن شعاه
مرکزی قائمشهر به من تعلق گرفت .م یرعام تعاونی مسکن نظامیان نامه تصویای مالغ فو را دریافت
و به م یرعام شرکت آپارتمانسازی مجتمع نیکان مستار در جاده قائمشهر تحوی داده ش  .بع از  9ماه
بر پیش فروش آپارتمان به مساحت  18متر مربع طااه  3غربی را انتخاب ،بر پیش فروش مربوطه
بع از طی مراح قانونی از م یرعام شرکت نیکان دریافت نمودم .م تی گذشت ،از همکاران دعوت
کردم منزل را باینن  .در آن موقع شرکت مشغول عملیات داخلی ساختمان بودن  .همکاران آم ن گظتم
آقایان تشریف بیاوری بالکن ،ضمن اینکه چای می میکنی سمت راست را رویت بظرمائی  ،قله دماون به
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شما خوشام میگوی  .یکی از دوستان در حالی که اشک در چشمان او حلاه زده بود گظت :احم جان به
خ ا قسم بهوجود تو افتخار میکنم .در جواب گظتم :عزیزم من از  1سالیی فوالد آب ی ه ش م .من مرد
ماارز زن گی هستم و خواهم بود ،من هم بهوجود شما دوستان خوبم افتخار میکنم.
چن ی گذشت بهعلت اختالف حسابرسی ،شرکت به م ت  9ماه فعالیت کن ی داشت .بع از رفع
ً
اختالف حسابرسی مج دا فعالیت خود را آغاز کرد .در تاریخ  5333/6/58برابر اساسنامه و دستورالعم
شرکت آپارتمان را ب ون هیچگونه امکانات داخلی که تثمین آن بهعه ه خری ار تصویب ش ه بود کلی
آپارتمان را تحوی گرفتم .باألخره انتظارها به پایان رسی  ،در تاریخ  5333/51/33مصادف با بیستمین
سالیرد فوت همسرم منزل از هر نظر آماده گردی  .وقتی وسای منزل توس بچهها جابهجا میش به
فکر همسرم بودم .گظتم این چرخ گردون چه بازیچههایی دارد ،حال اولین منزلیاه من در همین جا بنا
گردی  ،منتظر دومین منزلیاه اب ی خود هستم .مراسم سالیرد مرحوم همسرم توس فرزن ان و بستیان
در یک محی آرام بر سر مزارش اجرا گردی .
آنچه که بهعنوان حاص زن گی من با همسرم در طول  33سال بهجا مان ه است این است:
 -5جواد فرزن بزر همسرم  18ساله ،همسر ایشان خانهدار ،از نظر شغلی سروان بازنشسته ارتش،
دارای یک پسر و سه دختر میباش  .پسر مهن س در رشته مکانیک و دارای چهار نوه دختری میباش .
 -3جمال فرزن دوم همسرم  11ساله و بازنشسته آموزش و پرورش ،همسرشان دبیر زبان و
بازنشسته آموزش و پرورش ،دارای یک پسر و یک دختر ،پسر از نظر تحصیالت دانشجوی دن انپزشکی
در باب  ،دخترشان متخصص در رشته دامپزشکی در دانشیاه هم ان.
 -3سی جاللال ین سومین فرزن  11 ،ساله ،همسر خانهدار ،دارای یک دختر و دو پسر ،پسر اول
کارمن  ،پسر دوم فارغ التحصی رشته م یریت ،دختر ّ
محص .
 -9سی ه زهرا دخترم چهارمین فرزن  93ساله ،تحصیالت :کارشناس مامایی ،شغ  :ماما ،داری
دو فرزن پسر ،پسر اول در دانشک ه افسری ارتش مشغول تحصی و متثه میباش  ،پسر دوم دخترم
متثسظانه در اوای مردادماه سال  5333بر اثر سانحه رانن گی جان به جان آفرین تسلیم کردن و غم بزرگی
بر روحیه دخترم وارد ش  .اول خ اون بزر و راهنمایی حایر با صار و حوصله و بردباری بزرگی که داشت
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توانست این ضایعه بزر را پشت سر بیذران  ،به امی حق تا اینجا موفق ش ن  .همسر دخترم تهیه کنن ه
در ص ا و سیما مازن ران بوده و بازنشسته ش ن .
 -1سی کمالال ین پنجمین فرزن  96ساله ،شغ  :کارمن بانک مسکن ،همسرشان پرستار و
دارای م رک لیسانن پرستاری ،داری یک پسر و یک دختر ،پسر دانشجوی موسیای اصی ایرانی در
تهران ،و دخترشان ّ
محص هستن .
در مجموع خ اون توانا  53نوه پسری و دختری به من عطا فرمودن  ،از درگاه پرعظمتش
سپاسیزارم.
با کمال پوزش یادآوری میکنم:
گرم بودن کانون زن گی خانوادهها  511درص به همسران (زن و مرد) بستیی دارد .بیو میوها و
انتظارات بی مورد نه باعث پاشی گی خانوادهها خواه ش بلکه باعث گمراهی فرزن ان آن خانواده را نیز
دربر خواه داشت .فرزن ان ما گناهی ن ارن که طعمه خودخواهی ما وال ین ش ه باشن  .تا زمانی که
ً
فرزن ان ما زیر چتر پ ر و مادر قرار دارن اگر دچار ن انم کاری های خانوادهها قرار بییرن حایاتا ب انن این
پ ر و مادر هس تن که فرزن ان خود را ف ای ق رت طلای و درگیری های خانوادگی می نماین  .اگر در این
مورد پشت به قانون الهی کنن ب انن مااب قاضی و قضاوت خ اون ی قرار خواهن گرفت سرانجام
عاقات به خیری نخواهن داشت.

یادی از قهرمانان این مجموعه
قا از اینکه این مجموعه را به پایان برسانم الزم دانستم از سرنوشت قهرمانان عزیز این مجموعه
اطالعاتی را بیان کنم .در نتیجه تصمیم گرفتم اول از زادگاه خودم استان کردستان ،شهر سنن ج آغاز
کنم .بع از بررسیهای الزمه به طرف کردستان و آذربایجان غربی حرکت کردم .این دی ار برای من
شیرین ولی در اص بینهایت تلخ و ناگوار بود .سرانجام بع از  39ساعت وارد سنن ج ش م ،ب ون اینکه
کسی اطالع داشته باش بر سر مزار مادر عزیزم خاتون سلما قرار گرفتم .بع از قرائت فاتحه به مادرم
ً
گظتم برای آخرین دی ار از راه دور آم م ممکن است عمری ن اشته باشم مج دا با شما دی ار کنم ،مادر
خوبم در هر صورت حاللم بظرمائی  .بع از م تی کوتاه به منزل برادرم محم باقر بازگشتم .چون آم ن من
اتظاقی و ب ون اطالع بود خیلی خوشحال ش ن  .برادرم محم باقر کارمن بازنشسته بانک سپه سنن ج
ً
بوده ،به فض الهی فعال خود و همسرشان و تمام فرزن ان و نوه های آنها سالم ،یکی از برادرزاده های
من به نام صاد پزشک قلب و فرزن بزر آنها نادر کارمن فنی ص ا و سیمای استان کردستان میباش .
در مجموع  9پسر و  3دختر دارن  ،تا این تاریخ همه خوشاخت و سالم هستن  .بع از کمی استراحت به
اتظا برادرم عازم روستای ّنران ش یم و رشته کوه های جاده ق یمی را از نظر می گذران م .برادرم گظت:
همایون عزیزم ،به یاد داری؟ گظتم برادرم احساس میکنم در آغوش مادرم خاتون سلما هستم .بع از
چن لحظه وارد روستای ّنران ش یم ،ضمن کمی استراحت در کنار نس ج ی خانوادهها قرار گرفتیم.
ضمن صحات سؤال کردم خاتون فاطمه هستن ؟ یکی از خانمهای مسن گظتن  :من به یاد دارم خاتون
فاطمه خیلی به شما عالقمن بود و ص ای خیلی خوبی هم داشت ایشان فوت کردن رحمت خ ا بر او
ً
باد .ضمنا کاکا رسول و کاکا صالح هر دو آنها مرحوم ش ن روحشان شاد .در نتیجه بر سر مزارشان قرار
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گرفتیم و فاتحه ای نثار روح بزرگوارشان نمودیم .بع از دی ار از روستای ّنران به اتظا برادرم به سنن ج
بازگشتیم ،م ت  3روز در سنن ج با خانوادهها دی ار داشتم .به امی خ ای بزر برادرم  81ساله و
همسرشان  13ساله هستن  ،هر دو شاد و از روحیه خوبی برخوردار هستن  .داداش و همسرشان از اول
اه نماز و عاادت بوده و هستن  ،امی وارم همیشه موفق باشن .
ضمن خ احافظی از تمام خانواده برادرم به طرف شهرستان میان وآب حرکت کردم .شهرستان
میان وآب همانجا یی بود که من زبان ترکی را در آنجا نزد استاد خودم خاله فری ه فرا گرفتم .در
قسمتهای قالی به این موضوع اشاره ش ه که چیونه من در م ت خیلی کوتاه توس خاله فری ه توانستم
زبان سخت آذری را یاد گرفته و قادر به صحات باشم .در اص برای یک کرد بچه مشک بزرگی بود ،اما
در آن موقع خاله فری ه خانم برای من بینهایت زحمت کشی ن  ،در هر صورت آنچه که بود گذشت .یک
شب در میان وآب مان م بع از تحایق اطالع یافتم خاله فری ه خانم اولین قهرمان سرنوشت من و
همسرشان استوار خ ابن ه هر دو به رحمت خ ا رفتن  ،روحشان شاد و یادشان گرامی باد .اضافه میکنم
خاله فری ه ترک میان وآب آذربایجان غربی و همسرشان استوار خ ابن ه کرد بوکانی بودن و هر دو در
میان وآب به خاک سپرده ش ن  .به اتظا بازمان گانی که تا ان ازهای جریان ما را به یاد داشتن از مزارشان
دی ار نمودم .بینهایت در مورد این دو انسان بزرگوار و ف اکار متثثر ش م .اینگونه انسانها در دستیاه
ً
ع ل الهی جاییاه خاصی دارن  ،مج دا روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
بع از جریان میان وآب به طرف شهرستان ارومیه حرکت کردم .داماد من سرهنگ خلاان قاسم
جهانظخر (جراحی سابق) موقع بازنشستیی ارومیه را برای زن گی دائم انتخاب کردن  .بچههای ایشان در
ً
خارج از کشور زن گی میکنن  .قاال از وضع زن گی جهانظخر اطالع داشتم که مریض بودن گظتم که بهتر
ً
است دی ار تازهای داشته باشم .قاال با خواهرم هماهنیی کرده گظتن منزل هستم .خالصه خود را به
ارومیه رسان ه ،بع از احوالپرسی دی م سرهنگ جهانظخر عااب آسمان های ایران زمین کسی را آنچنان
بای و شای نمی شناسن  .کنار سرهنگ نشستم فا یک کلمه آرام از او شنی م ،گظت :همایون آم ی؟
ایشان را بوسی م گظتم :بله قربان ،آم م .با خواهرم درباره زن گی و احواالت سرهنگ سؤال کردم .گظتن :
چن ماه پیش ایشان را به آمریکا بردم ،چن روزی بودیم ما اری دارو گرفتم برگشتم ولی تثثیری ن اشت.

 111شاملو

یک شب در خ مت جناب سرهنگ بودم سپن عازم شهرستان خوی گردی م .در نتیجه الزم
دانستم شرح حال دییر قهرمانان این مجموعه را مانن ناصر قربانی بچه روستای زورآباد درجهدار
ژان ارمری از دوستان دوران دبیرستان و همچنین آقای رضا حایای فرزن آقای حایای فرش فروش و
حاج آقا طاهر محلهای که دایی رضا حایای باش گظتم بهتر است برای دریافت اطالعات بیشتر از دوست
خودم ستوان ژان ارمری چنییز علی نژاد تا این ساعت با ایشان در مکاتاه هستم کمک بییرم .خالصه
شب به منزل چنییز مراجعه و مستار ش م ،بینهایت خسته ش ه بودم .متثسظانه همسر ایشان هم بهعلت
ً
دیابت ش ی اول نابینا ش ه سپن سکته قلای کرده در نتیجه فوت میکنن  ،فعال با دخترشان زن گی
میکنن  .همیشه دختران پیشتاز هستن پ ران را در سنین پیری یاری میدهن و وابستیی بیشتری پی ا
میکنن  .چنین انسان هایی مانن گ های طایعت هستن که به آنها میگوین عروس صحرا .امی وارم در
ع الت الهی جاییاه خوبی را داشته باشن  ،آمین .سرانجام به دوست عزیزم علی نژاد گظتم :از کجا شروع
کنیم؟ ایشان گظتن  :بایستی به من قول مردانه ب هی با یادآوری خاطرات گذشته ناراحت نشوی  .گظتم نه،
نیران نااشی  .چنییز گظت :میخواستم اول از باغ دایی طاهر شروع کنیم .چون یک نظر بهنام حاجی
ً
محم فعال در باغ زن گی میکن  ،حال معلوم نیست باغ را خری اری کرده یا مث سابق اجاره نموده است،
ً
فعال استراحت کنیم تا فردا .سرانجام صاح زود آماده حرکت ش یم چنییز گظت :چون باغ در مسیر جاده
زورآباد قرار دارد بهتر است اول از سرنوشت ناصر قربانی که بچه زورآباد و دوست دوران دبیرستانی بود
شروع کنیم ،موقع برگشتن از باغ با خیال راحت دی ن خواهیم کرد .در این اثنا چنییز گظت :همایون،
م تها پیش اطالع داشتم با ناصر قربانی در تماس بودی من هم تا ان ازهای با ایشان در تماس بودم.
چطور ش یکدفعه تماس قطع ش ؟ گظتم تا مرداد ماه سال  5313از ایشان اطالع کام داشتم و در
ژان ارمری زاه ان مشغول خ مت بودن  .در همان سال من به مثموریت کشور عمان اعزام ش م از آن
تاریخ به بع ارتااط من با ناصر بهطور کلی قطع ش  .سرانجام به طرف روستای زورآباد که در حال حرکت
بودیم به ناطهای رسی یم که ناگهان متوجه تع ادی درختان بزر و کهنسال و دیوارهای بلن باغ ش یم.
دریافتم همان باغ است ولی قسمتی از آن صافکاری ش ه ،به زمین کشاورزی تا ی ش ه است .چن
لحظه توقف کردم ،چنییز زیرچشمی متوجه من گردی ه بود بالفاصله گظت :خیلی کار در پیش داریم
حرکت کنیم دیر ش  ،گظتم عزیزم نیران نااشی به حرکت ادامه دادیم .بع از م تی وارد محوطه زورآباد
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ش یم ،طایعت زیاای روستا همه چیز را به من یادآوری میکرد .بع از جستجو باألخره پسرعموی آقای
ً
ناصر قربانی که تاریاا  61سال داشتن پی ا کرده و جویای حال ناصر ش یم .ایشان گظتن  :پسرعموی من
آقا ناصر به اتظا یکی از دوستان خود که بینهایت او را دوست داشت سال  5391در رضائیه آن زمان و
ارومیه فعلی ،ناصر در ژان ارمری و دوستشان در لشکر ارومیه استخ ام می شون  .گظتم :دوست ناصر من
هستم همایون .پسر عموی ناصر گظت :پسر عموی من تا قا از اناالب مرتب با خانواده خود به روستا
میآم از طرفی همسرشان اه زاه ان و مح خ مت ایشان نیز زاه ان بود ،از آن زمان به بع از
ً
ایشان خاری نش  .ضمنا چون ناصر پ رشان را در سن جوانی از دست داده بود از نظر زن گی نان آور
خانواده بود .وقتی که ایشان صحات میکرد من در عالم دییری بودم .چنییز گظت :به نظر من از یکی از
روستایی ها سؤال جوابی کنیم ،بهتر نیست؟ گظتم بله .در نتیجه یکی از درجهداران بازنشسته ژان ارمری
شهر خوی چون در روستای زورآباد ساکن بودن گظت :آقا ناصر گاهیاهی با ما صحات میکرد و اسم
یکی از دوستان را بهنام همایون به میان میآورد ،بالفاصله من خودم را معرفی کردم .ایشان گظتن  :آقا
ً
همایون ،دوست شما ناصر استوار دوم ژان ارمری بودن  .در کارشان بسیار قاطع ضمنا تحصی کرده و
آماده رفتن به آموزشیاه افسری بودن  .در مثموریتی که یک هظته در محور زاه ان  -زاب ادامه داشت
در تعایب قاچاقچیان بود ،سرانجام در یک درگیری ش ی به کمین آنها افتاده ،ناصر و چن نظر از پرسن
او کشته می شون  .در اینجا بود پرون ه دوست عزیزم ناصر در دوران دبیرستان و سختیهای زن گی آن
موقع بسته ش  .رحمت خ ا بر او ،روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
بع از کمی استراحت ضمن خ احافظی از حضور جناب آقای استوار غالمیان درجهدار بازنشسته
ژان ارمری و گشتی در اطراف روستا سپن به طرف خوی حرکت کردیم .خالصه در طول راه چنییز گظت:
به دلی اینکه جستجو را از باغ شروع میکنیم علت این است که هر کن باغ را خری ه یا اجاره نموده او
ً
بهتر میدان خانواده دایی طاهر محلهای و خانواده آقا رضا مخصوصا پ ر و مادرشان کجا هستن  .مح
قالی پ ر و مادر رضا را میشناسیم مشکلی نیست ولی کسی نیست به ما اطالعات صحیح ب ه  ،چنییز
گظت :قاول داری؟ گظتم بله .در حال حرکت بودیم از فاصله دور باغ را دی م و جلوی درب ق یمی باغ
توقف کردیم .یکدفعه چنییز متوجه ش یک پسربچه در ح ود  51ساله ما اری وسای به دست گرفته
میخواه وارد باغ شود .چنییز سریع پیاده ش به پسرک گظت :خانواده شما داخ باغ زن گی میکنن ؟
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ً
پسرک در جواب گظت :نه عمو ،فا پ ربزر من در باغ زن گی میکن  .مج دا چنییز به پسرک گظت:
سریع برو به پ ربزرگت بیو سه نظر میخواهن وارد باغ شون  ،اجازه هست یا خیر؟ در این فاصله چنییز
گظت :همایون به یاد داری من و ناصر و رضا جلوی اتا نشسته بودیم پرن گان سر و ص ا میکردن  .شما
گظتی بچهها از این به بع اسم باغ را آشیانه عااب اسمگذاری میکنیم .گظتی بچهها قاوله؟ همیی
گظتیم قاول است ،یاد آن دوران گرامی باد .در این اثنا پسرک بازگشت گظت :اجازه دادن بظرمائی  .به
اتظا پسرک وارد باغ ش یم .چن لحظه بع یک آقایی در ح ود  11ساله به ما نزدیک ش  .آقا پسر گظتن :
بابابزر من ایشان هستن  .سالم کردیم ،ایشان تعارف کرد سپن روی چن ع د چهارپایه در اطراف یک
میز کوچک نشستیم .من بالفاصله اجازه خواستم اسم ایشان را پرسی م .گظتن  :من حاجی محم هستم
اه این روستای اطراف بهنام بی آور .چنییز آرام گظت :همایون اسمش درست است ،من شنی ه بودم.
بع از چن لحظه گظتم حاج آقا محم  ،نام و نام خانوادگی من سی احم شاملو میباش  .الاته در خانواده
به دالیلی بهنام همایون می شناسن  .ایشان دوست عزیزم چنییز علی نژاد هر دو نظامی بازنشسته
ً
هستیم .حاج محم گظت :شما از طایظه شاملوهای مرن ی هستی یا خوی؟ گظتم کامال درست فرمودی
از شاملوهای مرن ی هستم ولی پ ر و مادرم در خوی زن گی میکردن متثسظانه نیستن  .حاجی محم
ً
گظت :از دی ار شما خوشحال ش م ،گظتم ما هم خوشحال ش یم از دی ار شما .مج دا به حاج محم
گظتم :من یکی از دوستان صاحب این باغ بهنام آقای طاهر محلهای هستم .میخواستم از آقا طاهر
محلهای و خانواده ایشان اطالعی داشته باشم .چون خواهرزاده ایشان یکی از دوستان دوران دبیرستانی
من بوده ،نمیدانم هستن یا نه .حاجی محم گظت :این باغ به آقای طاهرخان محلهای که همان دایی
طاهر شما باش تعلق داشت .آقا طاهر بهعلت ناراحتی قلای و سن زیاد نمیتوانست باغ را اداره کن  .بع از
اینکه قسمتی از باغ زیر خ کشاورزی و اتوبان خ شهری رفت بایه باغ را آقا طاهر به قیمت خیلی خوب
فروخت .صاحب فعلی این باغ اه تاریز هستن و در تاریز زن گی میکنن و باغ چن ین سال است بهطور
اجاره ای در اختیار من قرار دارد .هر سال با توافق طرفین تم ی میکنیم .گظتم حاجی محم من با
خانواده دایی طاهر و خواهرزاده ایشان رضا حایای دوست دوران تحصیلی و دبیرستانی بوده در این باغ
خاطره های زیادی داشتیم .حاجی گظت :الب اطالع داری این باغ یکی از بزرگتر ین و زیااترین باغ های
خوی بود و بهترین درختان از انواع مختلف را داشت و مح تظریحیاه خانوادهها و اقوام و بستیان دایی
طاهر بود .در این اواخر دایی طاهر گاهیاهی موقع غروب نزد من میآم  ،م تها در باغ ق م می زدیم.
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یک روز درست به خاطر دارم دایی طاهر گظت :حاجی محم این باغ در طول عمر خود چهار دسته گ
ً
زیاا و تحصی کرده تحوی جامعه داده مخصوصا خواهرزاده خودم رضا و دوست وفادار او که من خیلی او
را دوست داشتم همایون بود .حاجی محم  ،این دو پسر با اینکه محص بودن و دوران دبیرستان را می
گذران ن در این باغ کار میکردن دقیاهای از درس خودشان نیز غاف ناودن  ،هر چه از آنها تعریف کنم
کم گظتم .حاجی محم گظت :صحات شیرین بود ،خالصه از دایی طاهر سؤال کردم از این بچهها خار
داری یا خیر؟ دایی طاهر گظت :چن ین سال است اطالعی ن ارم فا خواهرزادهام رضا به دالیلی نزد
ً
خواهرش در بهاهان زن گی میکن  .چون دامادش در امیرنشین کویت فرش فروشی داشت ناچارا رضا به
کویت رفتن  .حاجی طاهر گظت :چن سال است از دوست آقا رضا همایون هیچ اطالعی ن ارم .حاجی
محم گظت :آقای شاملو ،یکدفعه متوجه ش م حاجی طاهر به خاطر شما گریه میکرد .گظتم حاجی
ً
طاهر گریه برای شما در این سن و سال خوب نیست ناراحت نااشی  .دایی طاهر در جواب گظت :اصال
برای رضا خواهرزاده ام ناراحت نیستم اما برای دوستش همایون خیلی ناراحت هستم .همین ق ر اطالع
دارم در ارتش استخ ام ش ه و تحصی او نیمه کاره مان و چن سال است از او اطالعی ن ارم .در این
لحظه من و چنییز به فکر رفتیم با خود گظتم ای مرد بزرگوار هر کجا هستی خ اون متعال نسات به قلب
مهربان تو با شما آنچنان کن که نسات به دییران روا داشت .خالصه به حاجی محم گظتم :نمیدانی
ً
فعال حاجی طاهر کجاست؟ گظت :چن سالی است او را ن ی م ،از دور و نزدیک شنی م در اطراف شیراز
نزد پسرش زن گی میکن  ،در هر صورت مرد نازنینی بود .اجازه خواستم داخ باغ گشتی بزنیم .اطراف
باغ را گشتیم تج ی خاطره ش ولی هم تلخ ،هم شیرین .بع از چن دقیاه حاجی اشاره کرد چای آماده
است ،بع از صرف چای از حاجی پرسی م در روستای اطراف یک نظر بهنام حسن آقا چوب ار بود ،موقع
برداشت زردآلو با چوب مخصوص خود زردآلوها را مانن تیر بر زمین میریخت .حاجی گظت :آقای
شاملو متثسظانه چن سال پیش به رحمت خ ا رفتن  .برای شادی روح این مرد زحمتکش فاتحهای
خوان یم ،یادش گرامی باد .در پایان حاجی محم گظت :از دی ار شما عزیزان خوشحال ش م ،ما هم
گظتیم از محات جنابعالی سپاسیزاریم .ق م زنان جلوی درب باغ رسی یم آدرس خود را به حاجی دادم و
اجازه خواستم ما اری پول توجیای به نوه ایشان علی آقا ب هم .از حاجی محم و نوه اش خ احافظی
نموده حرکت کردیم .به چنییز گظتم برای آخرین بار آسمان باغ را نیاه کنم ،گمان میکنم دییر فرصتی
نااش این مکان دوستان را باینم.
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به قول موالنا جاللال ین محم بلخی میفرمای :
از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به ص هزار درمان ن هم

م تی بع به منزل رسی یم ،فردای همان روز هرطوری ش منزل ق یمی پ ر و مادر آقا رضا را پی ا
کردیم .جلوی در ایستادیم سؤال کردیم یک خانمی که از بستیان نزدیک خانواده آقا رضا بود خود را
معرفی کردم تا ان ازهای شناخت .بع از کمی صحات گظتن  :گمان میکنم شما آقا همایون باشی  .چون
شما را در منزل آقا رضا خیلی دی م .گظتم خواهرم از آشنایی شما خوشحال ش م ،اگر برای شما امکان
دارد بظرمائی دایی طاهر و آقا رضا و خانواده ایشان چی ش ه و کجا هستن  .ایشان گظتن  :از همان تاریخ
که خودتان در جریان بودی آقا رضا به بهاهان رفتن  .چن سال گذشت پ ر و مادر آقا رضا نیز به آنجا
رفتن  ،گاهیاهی با ما تماس میگرفتن  .چون داماد آقا رضا در کویت فرش فروشی داشت آقا رضا نیز
جهت کمک به دامادش به کویت میرود .چن سال در آنجا بودن تا زمان حمله عرا به کویت .آقا رضا در
یک درگیری داخ خیابان های کویت زخمیش ه او را به بیمارستان انتاال میدهن متثسظانه بهعلت
جراحات زیاد در بیمارستان فوت میکنن  .آقا طاهر ،دایی آقا رضا چون پسرش در اطراف شیراز بود باغ را
فروخته به شیراز رفتن تاکنون از ایشان اطالعی ن اریم .بع از م تی گظتم حاج خانم ،این همان درختی
نیست که من و رضا جلوی در کاشتیم؟ گظت :چرا این همان درخت است بزر ش ه یادگار شما و آقا رضا
میباش  .به درخت تکیه دادم گظتم :شما بزر و بزرگتر ش ی ،سر به آسمان کشی ی ولی من و رضا و
بچهها ی دییر رفتیم .این دنیای هیچ و پوچ به کسی وفا نکرده و نخواه کرد .از حاج خانم عذرخواهی
کرده گظتم تشکر میکنم  ،آنچه که بای ب انم دانستم شما را به خ ای بزر می سپارم خ ا نیه ار شما
ً
باش  .به چنییز گظتم :فعال توانایی رانن گی ن ارم خودتان رانن گی کنی و مواظب باشی  .بع از م تی
کوتاه به منزل رسی یم به چنییز گظتم فردا به جز دی ار از مزار پ رم در خوی کاری ن ارم .برادرانم همیی
فوت کردن  ،سه خواهرم در اطراف آذربایجان زن گی میکنن من در خوی کسی ن ارم .فردای همان روز
به اتظا چنییز به قارستان ق یمی خوی بر سر مزار پ رم رفتم .بع از خوان ن فاتحه گظتم :پ ر ،آنچه که
در حق من روا داشتی ممکن است در طول زمان فراموش شود اما ب انی هرگز از دل و دی ه بیرون
نخواه رفت .باز هم سعی کردم گذشته را فراموش کنم به خاطر اینکه من یک کرد بچه بودم وارد یک
خانواده آذری ش م .نه به زبان ترکی نه به زبان فارسی آشنایی ن اشتم ،به م ت دو سال از حق قانونی
آغاز م رسه من گذشته بود .یک بچه  3ساله بودم هیچ م رسه ای با این سن و سال مرا برای دوره
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ابت ایی ثات نام نمیکرد .روئسای م رسه میگظتن  :دو سال از ح قانونی م ت م رسه ایشان گذشته
است ،نمیتوانیم ایشان را اسمنویسی کنیم بایستی این بچه هظت سال کام داشته باش  .اما بیذریم ،در
حق من یک پ ری کردی و آن این بود به هر طریای که توانستی شناسنامه مرا دو سال کوچکتر گرفتی
همین امر باعث ش توانستم به دبستان راه یابم چرا که در پیچ و خم تاریخ بیسواد نااشم .این امتیاز را اول
خ ای بزر دوم شما به من عطا کردی ،رحمت خ ا بر شما باد .ولی پ ر ،ب انی زن گی انسان ها مانن
بادبادکی میمان که نخ آن در دست دییری میباش  .سرانجام سرنوشت قهرمانان عزیز این مجموعه از
پ ر و مادر و برادران و دوستان دوره تحصیلی و جوانی از زن و مرد در قی حیات نیستن  ،به فض الهی
تنها دو نظر از دوستان عزیزم قهرمانان این مجموعه سرکار ستوان یکم افسر ژان ارمری چنییز علی نژاد
در خوی و ستوان صوفی جوان افسر ارتش در گرگان در قی حیات بوده که دوست و یار و یاور من هستن .
در اینجا الزم دانستم از برادر و دوست عزیزم جناب آقای مهن س علیزاده تشکری داشته باشم که
در مورد تایپ و ویراستاری این کتاب زحمات زیادی را متحم گردی ن .
در پایان زن گی انسانها مانن تنه درختی میمان  .گاهی شاخه و بر ساز زیاایی دارد و گاهی
شاخه و بر آن میریزد .درختی که خشک ش ه شاخه و بر ن ارد اما شبها در روشنایی مهتاب و طلوع
و غروب خورشی چشم ان از بسیار زیاایی دارد .در نظام طایعت به این شیوه میگوین درختان ایستاده
می میرن ولی زیاا هستن  .به خواست خ ای بزر در حالی که این مجموعه را به پایان میبرم  19سال
زن گی پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشتم .از نظر جسمی وضع خوبی ن ارم اما یک نظامی هرگز
نمیمیرد به مرور فراموش میشود .در مشکالت زن گی به تنها دخترم وابسته هستم .بارها به ایشان گظتم
امی وارم در زن گی عاقات به خیر باشی .ب انی دعای پ ر و مادر بی اثر نمیمان  ،به قول معروف که
میگوین  :اگر زمانه با تو نساخت تو با زمانه بساز.
در ک نمیدانم کی آم م و آم نم بهر چه بود
خام بودم و پخته ش م و سوختم
امی وارم شما عزیزان در تنینای زن گی موفق باشی .
بهمنماه 4931
سرگرد ارتش سیداحمد شاملو

 111شاملو

تصاویر

تیمسار سرتیپ حبیبالله خان شاملو فرمانده لشکر شیراز
در دوران احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوی – 4131/8/41

پدرم سید فتحعلی شاملو در مقام استواردومی
شهرستان سنندج 4911/1/41 -
111

 111شاملو

ستوان خلبان قاسم جراحی (جهانفخر)
4998/8/41

عکس یادگار خانوادگی که توسط ستوان قاسم جراحی (جهانفخر)
گرفته شده است .شهرستان خوی – 4998/8/12

تصاویر 119

سید احمد شاملو (نفر ایستاده) – دوره نیرو مخصوص لشکر  1گرگان 4919/42/7 ،

دست خط مرحوم پدرم – آخرین نامه که مربوط به نامگذاری دخترم در تاریخ  4912/41/48نوشته شده است.

 191شاملو

ّ
مأموریت در سلطاننشین عمان منطقههای مدوی و طاقه – 4919/3/41

سید احمد شاملو (نفر پنجم از راست)  -دوره تخصصی دانشکده ترابری تبریز 4918/8/42 ،

تصاویر 190

عکس دوران دانشجویی در دانشکده ترابری تبریز – 4918/8/1

بعد از  11سال نوه دختری من به نام علی قهرمانی ستواندوم دانشگاه افسری
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه دهنده راه من گردید.

 191شاملو

سید احمد شاملو (نفر سوم از راست)
دوره تخصصی دانشکده ترابری تبریز4918/8/41 ،

سید احمد شاملو (نفر وسط در ردیف جلو)  -دوره تخصصی دانشکده ترابری تبریز 4918/8/41 ،

تصاویر 191

لوح قدردانی از طرف سرهنگ صیاد شیرازی فرماندهی نیروی زمینی ارتش بعد از عملیات والفجر 4911/41/41 – 8

 191شاملو

عکس دوران سروانی  ،آمادگاه  141مراغه – 4917/7/41

سید احمد شاملو (نفر سوم از راست)  -دوره عالی ترمینال جلفا 4918/1/48 ،

تصاویر 191

سید احمد شاملو (نفر اول نشسته از چپ) – دوره عالی ترمینال جلفا 4918/8/41 ،

عکس دوران سرگردی در پشتیبانی منطقه یکم باختران – 4913/3/41

 191شاملو

مناظری از روستای ّنران

نمایه
ارومیه,279 ,111 ,112 ,71 ,61 ,60 ,91 ,1 ,

آب تیمور :منطقه248 ,

281

آبادان,222 ,219 ,199 ,191 ,181 ,181 ,

ازنا186 ,

261 ,298

ازهاری :ارتشبد207 ,

آذربایجان,14 ,49 ,44 ,98 ,91 ,18 ,11 ,

استوار خدابنده,14 ,46 ,49 ,42 ,94 ,92 ,

,107 ,109 ,98 ,99 ,79 ,78 ,69 ,18

279 ,18

,261 ,217 ,111 ,142 ,197 ,194 ,126

استوار روغنی29 ,28 ,

284 ,279 ,278 ,271 ,270
آذرفر :غضنفر؛ سرهنگ ،سرتیپ221 ,۳

اسالم آباد غرب216 ,210 ,

آذری :تیمسار208 ,201 ,204 ,

اصفهان261 ,207 ,

آزادشهر128 ,

افراسیابی :سرهنگ211 ,

آستارا :شهر176 ,

اكبرنژاد99 ,

آغاسی :مدیر دبیرستان111 ,98 ,

الوندكوه16 ,

آلمان206 ,201 ,

الیگودرز186 ,

آمادگاه آبیک قزوین217 ,

امام خمینی (ره),206 ,201 ,201 ,121 ,9 ,
,211 ,211 ,296 ,211 ,210 ,208 ,207

آمریكا,201 ,200 ,182 ,109 ,102 ,96 ,1 ,

260 ,219 ,217

279 ,211 ,214 ,211 ,206

امامزاده عبدالله :آمل,141 ,144 ,149 ,

آموزشگاه افسری,204 ,116 ,111 ,109 ,

111 ,146

281 ,212

امیری190 ,114 ,119 ,108 ,
امینی :سروان211 ,

ابراهیم :مغازه دار107 ,101 ,90 ,87 ,61 ,

انگلستان206 ,201 ,182 ,174 ,

ابراهیمی :سید آقا,160 ,119 ,110 ,199 ,

انوشیروانی :ستوان194 ,

199 ,164 ,162 ,161

اهواز,248 ,214 ,192 ,186 ,181 ,180 ,

احمدی :معلم192 ,74 ,71 ,70 ,

261 ,219 ,210 ,249

ارجمندی :اكبر,162 ,119 ,114 ,127 ,

اویسی :غالمعلی؛ ارتشبد207 ,

199 ,179 ,171 ,164
اردن هاشمی186 ,
191

 191شاملو

ایلخانی :سروان,191 ,129 ,127 ,126 ,
179 ,176 ,171 ,170 ,167
بابل,140 ,199 ,198 ,196 ,191 ,199 ,

پادگان پسوه117 ,
پادگان چهل دختر,174 ,129 ,128 ,127 ,
196 ,179 ,178 ,176 ,171

,117 ,111 ,111 ,148 ,149 ,142 ,141

پادگان حمید214 ,

,166 ,161 ,164 ,162 ,161 ,160 ,119

پادگان خرمآباد208 ,202 ,

,171 ,174 ,172 ,171 ,170 ,168 ,167

پادگان سقز99 ,97 ,

,229 ,216 ,197 ,199 ,190 ,179 ,177

پادگان سلطنتآباد121 ,120 ,119 ,81 ,

,262 ,218 ,246 ,249 ,242 ,299 ,291

پادگان هفتگل191 ,

276 ,279 ,270 ,267 ,261 ,264 ,269

پازوكی :سروان170 ,

بانه :شهر,19 ,12 ,11 ,10 ,49 ,48 ,47 ,
210 ,219 ,218 ,114 ,18 ,17 ,14
بایزید بسطامی128 ,
بتول :مادر,98 ,97 ,96 ,91 ,92 ,91 ,11 ,
,10 ,49 ,48 ,47 ,46 ,41 ,44 ,42 ,40
112 ,91 ,78 ,77 ,76 ,60
بجنورد219 ,249 ,242 ,
بختیار :تیمور؛ تیمسار ;181 ,184 ,نخست
وزیر209 ,208 ,182 ,
برقی :سروان299 ,292 ,
بسطام :شهر128 ,
بندرگزی :رضا؛ سرباز190 ,189 ,188 ,

پایگاه نفت سفید191 ,192 ,
پرویز :برادر11 ,47 ,46 ,41 ,42 ,98 ,91 ,
پشتیبانی منطقه ,292 ,228 ,226 ,221 ,1
214 ,249 ,246 ,294 ,299
پلدختر :لرستان,190 ,188 ,187 ,186 ,
210 ,192 ,191
پلدشت :شهر,111 ,102 ,97 ,79 ,78 ,44 ,
112
پورابتهاج :سیدعلی؛ سرهنگ,299 ,292 ,
210 ,249 ,246 ,297 ,294
پیرانشهر196 ,170 ,126 ,124 ,121 ,117 ,
ََ
پیرع ل م :محله161 ,144 ,196 ,

بهبهان :شهر284 ,289 ,99 ,98 ,97 ,
بهشت زهرا :تهران211 ,210 ,
بوكان :شهر219 ,218 ,126 ,
بیمارستان راهآهن120 ,
بیمارستان گرگان,161 ,142 ,141 ,199 ,
218 ,168 ,167 ,166

تاسوعا201 ,80 ,
تبریز,109 ,107 ,102 ,97 ,91 ,74 ,60 ,
,209 ,178 ,161 ,164 ,142 ,191 ,127
,290 ,282 ,270 ,219 ,218 ,212 ,207
292 ,291

نمایه 199

تركمن صحرا128 ,
تونس186 ,
تیپ  90پیاده گرگان,218 ,217 ,211 ,214 ,
290 ,227 ,221 ,224 ,221
تیمور سلطان :كدخدا79 ,72 ,

حبیبالله خان :شاملو ،تیمسار,41 ,44 ,11 ,
287 ,62
حبیبی :بتول11 ,
حزب دموكرات212 ,
حزب كومله212 ,
حسنی :معلم112 ,19 ,18 ,17 ,16 ,

جراحی :سروان,91 ,91 ,89 ,88 ,86 ,81 ,
110 ,109 ,102 ,101 ,100 ,96
جزیره امالقصر298 ,222 ,
جاللی :سرهنگ219 ,
جلیلی :خانم معلم17 ,11 ,14 ,
جمال :فرزند همسر276 ,261 ,141 ,

حسین آقا :برادر همسر,194 ,199 ,80 ,
,141 ,140 ,199 ,198 ,197 ,196 ,191
,149 ,148 ,146 ,141 ,144 ,149 ,142
,161 ,118 ,111 ,114 ,119 ,112 ,110
 ;199 ,178 ,167 ,162ژاندارم99 ,
حیدرخان72 ,

جمشید :برادر,10 ,49 ,47 ,41 ,98 ,91 ,
71 ,67 ,69 ,62 ,16

خاتون سلما,20 ,19 ,11 ,14 ,19 ,12 ,11 ,

جنگ جهانی دوم200 ,11 ,

,96 ,94 ,99 ,92 ,91 ,29 ,27 ,21 ,24

جهانفخر (جراحی سابق) :قاسم ،سرهنگ

278 ,198 ,82 ,19 ,12 ,47 ,41 ,97

خلبان288 ,279 ,
جهانی :محمدرضا؛ گروهبانیكم216 ,
جواد :فرزند همسر,261 ,172 ,171 ,141 ,
276 ,270
جوانشیر,161 ,160 ,119 ,118 ,102 ,91 ,
161 ,164

خاتون فاطمه,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,11 ,14 ,
278 ,27
خاله فریده,99 ,98 ,97 ,96 ,91 ,94 ,92 ,
,49 ,48 ,47 ,46 ,41 ,49 ,42 ,41 ,40
279 ,62 ,60 ,19 ,18 ,14 ,12
خاله مهری269 ,
خامسی,144 ,141 ,140 ,199 ,196 ,199 ,

چریکهای فدائی خلق212 ,
چمران :مصطفی ،شهید217 ,
چین201 ,

,161 ,119 ,117 ,111 ,119 ,148 ,146
,172 ,171 ,167 ,166 ,161 ,164 ,162
,216 ,197 ,196 ,199 ,179 ,178 ,177
271 ,262 ,240 ,299 ,229

 111شاملو

خامنهای :سید علی؛ آیت الله260 ,6 ,9 ,
خاوریان :استوار198 ,

دهلران,210 ,299 ,296 ,219 ,199 ,178 ,
262 ,261

خدیجه28 ,26 ,17 ,16 ,19 ,12 ,

دهلینو229 ,206 ,

خراسان271 ,241 ,199 ,199 ,

دوران :عباس؛ خلبان ،شهید229 ,222 ,

خرمشهر,298 ,222 ,219 ,199 ,181 ,181 ,

دوره نیرو مخصوص289 ,170 ,124 ,129 ,

261 ,249

دیواندره18 ,41 ,

خسروی :منطقه262 ,
خوی :شهر,61 ,18 ,49 ,47 ,98 ,91 ,1 ,
,77 ,76 ,71 ,74 ,68 ,67 ,61 ,64 ,62

ذاكری :غالمحسین71 ,

,91 ,90 ,89 ,88 ,86 ,84 ,89 ,79 ,78
,101 ,100 ,99 ,98 ,96 ,91 ,94 ,99 ,92

راضیه :همسر,141 ,140 ,199 ,198 ,197 ,

,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,102

,111 ,110 ,149 ,148 ,146 ,141 ,142

,178 ,120 ,118 ,111 ,114 ,119 ,112

,160 ,119 ,117 ,116 ,111 ,119 ,112

,281 ,284 ,282 ,281 ,280 ,198 ,197

166 ,161 ,164 ,169 ,162 ,161

288

رباب :خواهر91 ,
رخشانی :گروهبان194 ,

داریوش :سرهنگ,199 ,192 ,191 ,190 ,
228 ,167 ,166 ,119 ,114
دانشكده افسری,116 ,111 ,109 ,49 ,
276 ,211 ,212 ,204 ,192 ,177

رضائیه (ارومیه)281 ,68 ,60 ,
رودک :لرستان190 ,189 ,187 ,186 ,
روستای آل شیخ72 ,69 ,
روستای تجره16 ,

دانشكده ترابری تبریز,219 ,218 ,212 ,

روستای سمان29 ,27 ,26 ,17 ,16 ,
روستای ّنران,20 ,19 ,16 ,14 ,19 ,12 ,11 ,

دبیرستان امیركبیر111 ,110 ,101 ,90 ,

,12 ,47 ,41 ,96 ,91 ,28 ,27 ,26 ,21

دبیرستان خسروی87 ,

279 ,278 ,279 ,118 ,19

292 ,291 ,290

درود201 ,200 ,191 ,189 ,187 ,186 ,
دزفول219 ,181 ,
دشت میلكبود221 ,

نمایه 110

زاهدی :سرلشكر16 ,

,196 ,199 ,179 ,178 ,177 ,174 ,172

زهرا :فرزند,199 ,178 ,177 ,176 ,21 ,

262 ,218 ,291 ,229 ,197

276 ,269 ,299 ,216
زورآباد :روستا ،پاسگاه,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,
281 ,280 ,100 ,99 ,74 ,79

سید عباس :برادر99 ,49 ,41 ,98 ,92 ,91 ,
سید علی :برادر,99 ,90 ,19 ,49 ,99 ,91 ,
96 ,91
سید غالمعلی :برادر,11 ,10 ,44 ,41 ,91 ,

ساری,119 ,118 ,119 ,110 ,191 ,129 ,
,298 ,291 ,290 ,229 ,174 ,167 ,166
271 ,240
سامان :نوه267 ,117 ,
سپاه  9مهاباد121 ,

84 ,82 ,71 ,69 ,69 ,62 ,17 ,16 ,12
سید كمالالدین :فرزند,199 ,191 ,190 ,
,269 ,268 ,266 ,261 ,216 ,201 ,198
277 ,271 ,274 ,271
سینا :نوه266 ,117 ,

سد نوروزمهر217 ,
سرپل ذهاب,292 ,221 ,224 ,221 ,219 ,
261

شادمان :رضا؛ گروهبان,188 ,187 ,186 ,
192 ,190 ,189

سردشت218 ,99 ,84 ,61 ,

شاكریان :دكتر219 ,

سقز,48 ,46 ,42 ,98 ,91 ,99 ,91 ,90 ,29 ,

شاملو :سید فتحعلی,27 ,22 ,20 ,12 ,11 ,

218 ,121 ,114 ,18 ,14 ,19
سنندج,28 ,27 ,16 ,14 ,19 ,12 ,11 ,7 ,
,212 ,198 ,18 ,47 ,41 ,99 ,90 ,29
287 ,278 ,212 ,210 ,247 ,246 ,249
سودان186 ,
سوریه186 ,
سومار261 ,216 ,299 ,292 ,221 ,
سید جاللالدین,178 ,172 ,169 ,117 ,
276 ,271 ,268 ,262 ,291 ,216 ,199
سید خلیل,117 ,111 ,111 ,148 ,146 ,
,169 ,167 ,161 ,164 ,162 ,161 ,160

,46 ,41 ,44 ,49 ,42 ,99 ,98 ,96 ,92
287 ,119 ,64 ,61 ,60 ,47
شاهرود,201 ,191 ,171 ,174 ,127 ,126 ,
240
شاهی (قائمشهر),161 ,164 ,118 ,198 ,
177 ,172
شریعتپناهی :سرهنگ,89 ,88 ,86 ,81 ,
109 ,91 ,91
شریف امامی :مهندس207 ,200 ,199 ,
شعبانزاده114 ,
شلمچه194 ,180 ,

 111شاملو

شهیرمطلق :سرتیپ204 ,

طرح افشین126 ,121 ,124 ,

شوروی240 ,201 ,200 ,181 ,189 ,

طوبی خانم,291 ,199 ,169 ,161 ,160 ,

شیخ كاظم96 ,91 ,94 ,

269 ,218

شیراز,261 ,222 ,207 ,201 ,121 ,40 ,
287 ,284 ,289
شیرگاه :پادگان ،محله,191 ,199 ,192 ,

ّ
ظفار218 ,216 ,1 ,

,119 ,111 ,110 ,149 ,199 ,198 ,196
160 ,119 ,117 ,111 ,114
شیلر :منطقه ،ارتفاعات210 ,297 ,

عابدینزاده :محمد168 ,141 ,140 ,
عاشورا201 ,80 ,
عبدالله18 ,

صادقی :مدیر99 ,
صالح آباد :منطقه219 ,
صدام حسین,186 ,181 ,189 ,182 ,181 ,
,229 ,222 ,220 ,219 ,214 ,219 ,209
,248 ,249 ,242 ,241 ,298 ,299 ,224
217 ,216 ,211 ,214 ,211 ,210
صوفی جوان :علی؛ استوار,229 ,221 ,216 ,
,264 ,262 ,212 ,246 ,299 ,291 ,290
281 ,266 ,261
صیادشیرازی :علی؛ سرهنگ ،سپهبد شهید,
,224 ,219 ,218 ,217 ,211 ,7 ,6 ,2
210 ,297 ,292 ,221

عراق,186 ,184 ,181 ,180 ,178 ,11 ,
,229 ,222 ,214 ,219 ,209 ,206 ,201
,210 ,247 ,242 ,240 ,299 ,298 ,296
284 ,262 ,216 ,214 ,211
عربستان سعودی211 ,211 ,186 ,
عزیزی :خانم12 ,11 ,10 ,48 ,
علی :نوه ;177 ,نوه266 ,
عمان :كشور290 ,280 ,216 ,204 ,1 ,
عملیات بیتالمقدس222 ,
عملیات ثامناالئمه (ع)222 ,
عملیات مسلمابن عقیل221 ,
عملیات والفجر 299 ,4
عملیات والفجر 299 ,249 ,247 ,246 ,8
عملیات والفجر مقدماتی299 ,

طاهر,28 ,27 ,21 ,24 ,29 ,22 ,21 ,20 ,

عمه رخشنده91 ,

,98 ,96 ,94 ,91 ,88 ,87 ,81 ,79 ,71

عمه فرنگیس89 ,88 ,86 ,76 ,

,280 ,112 ,107 ,101 ,104 ,102 ,99

عمو داریوش,90 ,89 ,88 ,86 ,81 ,84 ,76 ,

284 ,281

228 ,120 ,109 ,109 ,101 ,96 ,91 ,94

نمایه 111

عنایت :محمدعلی؛ گروهبانیكم216 ,

قمری خانم,42 ,41 ,98 ,97 ,94 ,99 ,91 ,
91 ,11

غالمیان :استوار,179 ,176 ,171 ,190 ,

قهرمانی :مجید ;271 ,267 ,محمود240 ,

281
كاكا رسول18 ,17 ,
فاطمی :دكتر16 ,
فاو :جزیره ،عملیات210 ,249 ,248 ,247 ,
فتحی :استوار,198 ,196 ,191 ,194 ,192 ,
,119 ,111 ,114 ,119 ,111 ,110 ,144
167 ,166
فخری :خواهر,49 ,48 ,47 ,44 ,98 ,91 ,
,68 ,69 ,60 ,16 ,11 ,19 ,12 ,11 ,10
,91 ,89 ,88 ,86 ,81 ,84 ,89 ,72 ,70
110 ,109 ,109 ,102 ,100 ,96 ,91 ,94
فرازیان :یدالله؛ سرتیپ266 ۳
فرانسه,298 ,210 ,206 ,201 ,192 ,182 ,
211 ,242
فرحآباد :ساری,194 ,192 ,191 ,129 ,
166 ,111 ,114 ,110 ,191
فرودگاه مهرآباد210 ,
فكه299 ,

كاكا عثمان,22 ,21 ,20 ,17 ,14 ,19 ,12 ,
96 ,27 ,21 ,24 ,29
كاكا محمد41 ,19 ,16 ,11 ,19 ,12 ,11 ,
كردستان46 ,98 ,94 ,26 ,19 ,16 ,11 ,
كابری :سروان,126 ,124 ,129 ,122 ,121 ,
198
كاشمر199 ,
كاظمیان :منصور؛ خلبان229 ,
كاكا حسین29 ,
كاكا شیخ محمد,29 ,28 ,27 ,26 ,18 ,17 ,
99 ,92
كاكا عباس11 ,
كردستان,101 ,99 ,84 ,69 ,16 ,12 ,49 ,7 ,
,279 ,242 ,217 ,212 ,209 ,189 ,126
278
كرمانشاه,221 ,221 ,220 ,219 ,211 ,
,214 ,210 ,246 ,297 ,299 ,292 ,227
219 ,216

قدیمی :استوار199 ,

كشوری :احمد ،سروان ،شهید211 ,

قره باغی :ارتشبد207 ,

كمانگری :محمد؛ سرهنگ ،سرتیپ,221 ۳

قره قزلو :رضا؛ استوار127 ,
قصر شیرین262 ,261 ,224 ,219 ,

291 ,290 ,227 ,226
كوبا :كشور229 ,

 111شاملو

كویت284 ,289 ,247 ,99 ,97 ,

,101 ,99 ,91 ,94 ,89 ,87 ,84 ,89 ,80
114 ,119 ,106 ,109

گردان مهندسی,114 ,191 ,129 ,121 ,
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