
 

  
  

  
  
  
  

  :نامه زندگی
در تاریخ ششم آبان هـزار و سیصـد و چهـل و سـه در روسـتاي فـروان       

نوجوان بود، . تا کالس پنجم ابتدایی درس خواند. شهرستان گرمسار به دنیا آمد
  .پیروز شد که انقالب اسالمی 

 اوطبعـی   شـوخ . با شروع جنگ بارها به صورت بسیجی بـه جبهـه رفـت   
  .به عضویت سپاه درآمد. نس بگیرندباعث شد تا افراد با او اُ

 ها به همراه او بـه منطقـه   شد، تعداد زیادي از بسیجی بار که اعزام می هر
  .رفتند می

حاصـل ایـن ازدواج   . از شهادت مجید کمالی، با همسر او ازدواج کرد بعد
  .استیک فرزند پسر 

در آخرین سفر در تاریخ بیست و پنجم اسفند هزار و سیصد و شصـت و  
ي دشمن قرار گرفـت   ي شیمیایی شبانه عراق مورد حمله در منطقه ماؤوتشش 

اش پس از انتقال به محل و تشییع، در زادگـاهش بـه    جنازه. و به شهادت رسید
  .خاك سپرده شد
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  کودکی و نوجوانی
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رفتیم باالي . هشت نه ساله بودیم. از همان بچگی دل عجیبی داشت
  .»!هر که از باالي پشت بام بپره پایین شاهه« :گفتیم. شت بامپ

اما . ي پشت بام آمدیم هر کدام از ما چند بار دورکشی کردیم و تا لبه
پایش از یک جا . او همان بار اول دورکشی کرد و پرید. جرأت نکردیم بپریم

  .شکست و از دو جا درآمد
  آقاي محمد قندالی
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اما همسایه بودیم و . الی از آقارضا کوچکتر بودممن هفت هشت س
  .کردیم مان بود فوتبال می هر روز عصر توي مدرسه که کنار خانه. همبازي

کردیم، توپ  وقتی بازي را تعطیل می. کرد آقارضا تا آخر وقت بازي می
  .ترکاند گذاشت و می پالستیکی را زیر پا می
. کردیم ما قبول نمی. دخواست بازي کن آمد و می فردا دوباره می

این ! ترکونی کنی و آخري توپ رو می آیی، بازي می تو هر روز می« :گفتیم می
  .».شه که نمی

  .».دم که دیگه توپ رو نترکونم قول می« :گفت می
آخر بازي دوباره توپ را . شد کردیم و بازي شروع می ما هم قبول می

  .هم همبازي ما بود بارها سرمان کاله رفته بود ولی باز. ترکاند می
  آقاي مجید الهامی
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سوار که . اي بود سواري حرفه او در االغ. چراندیم با هم گوسفند می
  .تاخت شد، مثل کسی که سوار اسب باشد، می می

  .»خوایین کاري کنم که سگم هم پیاده نیاد؟ می« :روز گفت یک
  .»چطوري؟« :گفتیم

سگ هم . را به سمت سگ دراز کرددستش . سگ آمد کنارش. سوت زد
هاي سگ را چسبید و سوار االغ کرد و شروع کرد به  دست. دستانش را باال آورد

  .چهار نعل رفتن
  آقاي امامقلی قندالی
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چندبار در . کرد هر وقت با مادرش بودیم، او یک طوري ما را اذیت می
  .»!م زیر قطارخوام بر می« :گفت می. منزلشان مشغول نان پختن بودیم

. شدم اما من خیلی نگران می. دانست مادرش خوي و خصلت او را می
رود و االن هم وقتی است که قطار  آهن می دیدم به طرف راه خصوصاً که می

  .تهران مشهد بیاید
  .»این کار رو بکنی؟ خواي براي چی می« :گفتم کردم و می التماسش می

  .»!ها کشن؟ من هم مثل اون همه براي چی خودشون رو می« :گفت می
. پاییدم من هم از دور می. ایستاد رفت روي ریل راه آهن می خالصه می

  .دیدم که کم مانده قطار به او برسد می
سیزده چهارده . آمد پرید پایین ومی در آخرین لحظات از روي ریل می

  .».این بچه من رو حسابی ترسوند« :گفتم به مادرش می. سالش بود
  .»!کنه همیشه از این کارها می. من به کارهاش عادت کردم« :گفت می

  خانم خدیجه قندالی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥ /بر سر پیمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هر دو در . کالس پنجم ابتدایی مردود شده بود و من به او رسیده بودم
گذاشت و  هر روز صبح کیفش را جلوي من می. خواندیم یک مدرسه درس می

  .»!هاي من رو بنویس مشق« :گفت می
خواستم زیر بار زور نروم،  وقت می اما اگر یک. نوشتم می من معموالً

  .نوشتم من هم از ترسم می. »!گم اگه ننویسی به معلّمت می« :گفت می
سال، غیر از  باالخره آن. کردم به مادرم هم بگویم از طرفی جرأت نمی
  .هاي او را هم من نوشتم ي مشق تکالیف خودم، تقریباً همه

  یبانو قندال خانم مریم
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من هم . »!اگه درس بلد نیستی از من بپرس« :گفت هر روز به من می
  .کردم تر است، لذا فقط سکوت می دانستم که او از من ضعیف می

روز که آقارضا درس بلد  یک. در مدرسه، کالس دخترها و پسرها جدا بود
ترها جا پیش دخ باید همین« :نبود، معلّم او را به کالس دخترها آورد و گفت

  .».بشینی
  .».گذاریم پیش ما بنشینه ما نمی« :صدا فریاد زدند دخترها یک

تا وقتی معلم کنارش نشسته . او هم صندلی گذاشت و کنار معلم نشست
ها  رفت، او به طرف بچه شد و راه می وقتی معلم بلند می. بود، مشکلی نبود

. کردند، نخندند ی میتوانستند سع ها هم تا جایی که می بچه. آورد شکلک در می
  شد؟ ولی مگر می
چرا « :پرسید گاهی معلم می. روز از زنگ اول تا چهارم فقط خندیدیم آن

  .»خندین؟ می
ها از شکلک در  او هم متوجه شده بود که بچه. زد کس حرفی نمی هیچ

  .آورد اما به روي خودش نمی. خندند آوردن آقارضا می
  بانو قندالی خانم مریم
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چون رضا هر کاري . دانستند در خانواده، همه مرا دختري شجاع می
  .کردم همان کار را بکنم کرد من هم سعی می می

. بچه بودم. روز یک کارتن را وسط اتاق گذاشت و من را صدا کرد یک
  .»اگه گفتی توي این کارتن چیه؟« :وقتی آمدم گفت

باید « :گفت .اما حدسم درست در نیامد. سعی کردم حدس بزنم
  .».بعد بگی چیه. و ببندي و دست ببري توي کارتن هات ر چشم

دستم را که . ها را بستم و به آرامی درِ کارتون را باز کردم من هم چشم
ه ه« :داد زدم. سگ خورد به داخل کارتن بردم، به گوش کُت هاي نَن!«.  

تو همون دختر شجاع نیستی؟ از یک « :کمی مرا مسخره کرد و گفت
  .»کنی؟ قدر ترسیدي که داري خونه رو روي سرت خراب می سگ این کته

  بانو قندالی خانم مریم
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ها  بچه. روز که به خانه آمد، با خودش مقداري فلفل سبز آورده بود یک
  .».بیایین براتون لوبیا سبز آوردم« :را صدا کرد و گفت

یم و چنگ انداختیم به چون لوبیا سبز خیلی دوست داشتیم، همه دوید
  .توانست بردارد، برداشت هر که هرچه می. ها فلفل

همه گریه . هایمان سوخت تا شروع به خوردن کردیم، دهان و لب
لوبیا سبز . بخورین« :گفت خندید و می او هم می. زدیم کردیم و فریاد می می

  .»!بخورین. دوست دارین
  بانو قندالی خانم مریم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩ /بر سر پیمان

  
  
  
  
  

ریم  ي شما داریم با رفقا می با اجازه« :مادرم گفت آمد منزل و به
  .».مشهد

  .».اما نخود و کشمش یادت نره. خدا قبول کنه. شاءاهللا إن« :مادرم گفت
  .».نخود و کشمش که قابلی نداره. باشه« :گفت

ها را به مادرم داد، مادر از  وقتی آمد نخود و کشمش. رفتند و بر گشتند
بردي دور حرم امام رضا چرخوندي و . ا خیرت بدهخد« :او تشکّر کرد و گفت

  .»آوردي؟
  .»!مزه است آره، بخور ببین چه خوش« :گفت

  .»!ده بوي امام رضا می« :مادرم بویی کشید و گفت
براتون  1آباد این نخود کشمش رو از کهن. آره، بخور مادرجان« :گفت

  ».خریدم
  .برّك کندتازه فهمیدیم که یادش رفته بوده از مشهد بخرد و مت

  بانو قندالی خانم مریم

                                                 
. این روستا یك كیلومرت با روستاي فروان فاصله دارد -١

براي رفنت به فروان معموال از داخل این روستا عبور 
 .كنند مي
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خواندیم، منتها مـن یکـی دوسـال از او جلـوتر      در یک مدرسه درس می
از در کالس که خـارج  . معلم از من خواست که از دفتر مقداري گچ بیاورم. بودم

  .شدم، دیدم آقارضا جلوي در کالسشان ایستاده است
  .»براي چی بیرونت کردن؟« :پرسیدم
  .».هام رو تحویل گرفت، من رو بیرون کرد معلم مشق« :گفت
  .»هات رو تحویل گرفت، دیگه چرا بیرونت کرد؟ خوب اگه مشق« :گفتم
مثل اینکه یک مقدارش . نویسه هاي من رو خواهرم می آخه مشق« :گفت

ــوده ــم پرســید! رو رد داده ب از . رد داده خــواهرم‘:گفــتم. ’چــرا رد دادي؟‘ :معل
  .».ونم من رو بیرون کردا’ !خودش بپرسین

  العابدین قندالی آقاي زین
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روز دوربین بدون فیلم را بر داشته  چهارده پانزده سال داشت، که یک
خوام  برین روي دیوار بشینین می« :هاي دیگر گفته بود بود به خانمم و بچه
  .».ازتون عکس بگیرم

. او فالش زده بوداین بندگان خدا به زحمت رفته بودند روي دیوار و 
  .آنها فکر کرده بودند، عکسشان را گرفته است

دو تاتون برین باالي درخت و دو تاتون پایین « :دو باره گفته بود
  .».بایستین

خانمم . چند ساعت آنها را سر کار گذاشته بود. همین کار را کرده بودند
  .»ها چی شد؟ گفتیم آقارضا ، پس عکس هر وقت بهش می« :گفت می

  .».یارم این هفته براتون می« :گفت می
ها  بعد از مدت. کرد همان حرف را تکرار می. پرسیدیم ي بعد می باز هفته

  .زده است فهمیدیم، که اصال عکسی در بین نبوده و فقط فالش می
  )برادر شهید(قاي جواد قندالی آ
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که خیلی االغی داشت . کردیم با عمویم، پدر آقارضا روي زمین کار می
  .بستند باید افسار او را با میخ طویله به زمین می. وحشی بود

شد؛ به  وقتی خسته می. کرد آقارضا تا حدود ساعت ده صبح با ما کار می
رساند و میخ طویله را از زمین  ي دستشویی رفتن، خودش را به االغ می بهانه
  .کند می

. دود منزل میدیدیم، االغ دارد چهار نعل به طرف  لحظاتی بعد می
رده باز میخ طویله رو کند این صاحب! آقارضا بدو« :گفت پدرش می م.«.  

در همان حوالی، جاي مناسبی . گرفت رفت می دوید و می آقارضا می
کرد و حدود ساعت دوازده که وقت ناهار  آب تنی می. براي آب تنی کردن بود

  .آمد خوردن بود، سوار بر االغ می
  آقاي محمد قنبري
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اما او اصرار به . ».تونیم ببریمت چون سنّت کمه نمی« :به او گفته بودند
  .ي صبحانه که باز شد، آقارضا سرِ سفره نیامد سفره. رفتن داشت

  .»یاد صبحانه بخوره؟ پس رضا کو؟ چرا نمی« :پرسیدم
ترسه شما با جبهه رفتنش موافقت نکنین، خودش رو  می« :گفت 1جواد
  .»!قایم کرده
  .».برو بیارش« :فتمگ

خوایین برین  می! شترسواري که دولّا دولّا نداره« :وقتی آمدند، گفتم
  .».اتون رو بخورین و برین جبهه که مرد و مردونه صبحانه
از آن به بعد تقریباً . بعد از صبحانه با هم رفتند. خیلی خوشحال شدند

  .سالی شش ماه خونه نبود
  2پدر بزرگوار شهید

                                                 
 .برادر بزرگرت شهید -١
. ر ویدئویي، برداشت گردیده استاین خاطره از نوا - ٢

 .در زمان نوشنت این خاطره پدر شهید فوت شده بود
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  جبهه و جنگ
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ها وضو گرفته و منتظـر بودنـد    همه بچه. شد وقت نماز مغرب نزدیک می
  .که اذان شود و پشت سر امام جماعت نماز بخوانند

خواستند نماز  می. مدتی همه معطل ماندند. امام جماعت نیامد. اذان شد
  ود؟چه کسی پیش نماز ش. شد بدون امام جماعت که نمی. جماعت بخوانند

. بـه سـراغ آقارضـا آمدنـد    . به هر کس گفتند پیش نماز شود، قبول نکرد
  .»!اصرار نکنین! تونم پیش نماز بشم نمی! نه« :گفت

خواست همـه را   می. شد ها بیشتر می کرد، اصرار بچه هر چه او امتناع می
  .»!شن ها اذیت می بچه. هاي من طوالنیه آخه سجده« :گفت. تشنه کند

  .».خونیم نماز با حالی می! اتّفاقا خیلی هم خوبه! نداره عیب« :گفتند
هـر چـه   . سجاده قرار گرفت و نماز را شروع کرد ها روي با اصرار زیاد بچه
  .داد شد، سجده را طول بیشتري می به آخر نماز نزدیک تر می

سجده آخر را به سـرعت برگـزار کـرد و نمـازش را سـالم داد و آهسـته       
  .دنمازخانه را ترك کر

کـم حوصـله بعضـی از     کـم . همه منتظر بودند که سر از سـجده بـر دارد  
  .سجاده خالی بود. به طرف سجاده نگاهی کردند زیر چشمی. ها سر رفت بچه

  همرزم شهید
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از ظهر بـود   بعد. داشت ها را شاد نگاه می کرد و بچه اي می هر روز کار تازه
از نماز در حسـینیه   خبر رسید که شب بعد. دیمکه من و او در یکی از چادرها بو

  .شود دعا برگزار می
  .»همیشه یادت بمونه؟ خواي امشب براي  می« :گفت
  .»اي داري؟ چه نقشه« :گفتم
  .»!بینمت نمازخونه می شب توي« :گفت

از نمـاز   نمـاز خوانـده شـد و بعـد     . تا شب ندیدمش. از چادر بیرون رفت
هـا را   به جایی رسید که خواست تـا چـراغ  . دن کردبالفاصله مداح شروع به خوان

  .خاموش کنند
ــا، لحظــه از خــاموش شــدن چــراغ قبــل ــه   ه ــدم کــه ب اي آقارضــا را دی

  .اي دارد دانستم چه نقشه هنوز نمی. دیوارحسینیه تکیه کرده بود
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زنی متوجه آقارضا شدم که در تاریکی  گریه و سینه  در میان سر و صداي
  .»!گالب! گالب« :گوید رود و می ها راه می بین بچه

دارد ! اش منصرف شـده  با خودم فکر کردم، احتماال آقارضا از انجام نقشه
  .زند ها گالب می به بچه

  .»!گالب« :گالب را به دستم زد و گفت ي  به من که رسید شیشه
او در . دمبـو ي او غافـل   دستم را باز کردم و از نقشـه  من هم مثل بقیه دو

  .هاي من هم گالب ریخت دست  توي همان تاریکی
ها به  باره دیدم همه صورت یک. ها را روشن کردند با تمام شدن دعا چراغ

  .دست سیاه شده است پهناي دو
  .»چرا صورتت رو سیاه کردي؟« :دستی گفتم به بغل
  .»تو چرا رو سیاه شدي؟« :گفت

داري آقارضا مقـ . همه همین طور بودند. نگاهی به هم کردیم و خندیدیم
  .گالب ریخته و با استفاده از تاریکی به همه تعارف گالب کرده بود جوهر توي 

  آقاي بهمن دهقانی
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بازدید از جبهه و سرکشـی   براي  1حجت االسالم بهشتیمرحوم به اتّفاق 
رضـا  . هـاي گرمسـار بودنـد    در مهاباد، تعدادي از بچـه . رزمندگان به غرب رفتیم

  .بود قندالی در این گروه
رو بـه آقـاي   . وقتی در مقرّ نشستیم، رضا هم نشست و پایش را دراز کرد

هِشتی، ضمن عذر خواهی گفت پاي مـن سـوخته از ایـن    ! آقا ببخشین حاجی« :بِ
  .»!شه تر نمی جمع

پـایش گذاشـت و شـروع کـرد      داشت و روي  بعد یک خودکار را بر کمی 
کـه   تا ایـن . کرد پایش را جمع می زد، کمی  بار که باد می هر. مثل تلمبه باد زدن

  .به طور کامل پایش جمع شد
شـاید هـم در آن   . دیـد  آقا شـوخی او را مـی   بار بود که حاجی اولین براي 
ي او  کـم بـا روحیـه    ولـی کـم  . کرد که او دچار مشکل روحی باشد لحظه فکر می

  .آشنا شد
  شعبانی  اصغر آقاي 

  
  
  

                                                 
 .گرمسار  مجعه وقت آرادان  امام -١
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. س از بارندگی حسـابی خنـک بـود   هواي پ. آقارضا اورکت به تن نداشت
 :گفـتم . سـردش بـود  . بیرون چادرها به صف شده بودیم که به رزم شبانه برویم

  .».پوشیدي اي کاش اورکتی چیزي می! شه هوا سردتر هم می«
  .».گیرم رم از تدارکات می االن می« :گفت. از صف خارج شد

ـ    « :گفـتم . چند دقیقه بعـد بـا اورکـت نـو آمـد      و رو رضـا چـرا اورکـت ن
  .»!پوشیدي؟ حیفه
  .»!چه حیفی؟ دادن که استفاده کنیم« :گفت

او گـاهی  . ها مجبور بودند دراز بکشند و بلند شـوند  رزم شروع شد و بچه
کار خوبی « :گشتیم، گفتم وقتی بر می. چند ساعتی طول کشید. زد هم غلت می

  .»!نکردي اورکت نو رو پوشیدي و خرابش کردي
  .»!من که نیست مال « :گفت

  .»کیه؟ پس مال « :پرسیدم
  .»!ساکمه خودم توي   مال! تو مال« :گفت

  آقاي احمد شاه حسینی
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هـایش   کـاري  کرد با شیرین در عین حال تالش می. شجاع و بی باك بود
  .ها در کند خستگی را از تن بچه

بـا  . گفتـیم  جاده خندق قسمتی بود کـه مـا بـه آن محـراب مـی      انتهاي 
هـا را پـر از    ما شب گونی نیروهاي . حدود سی و چند متر فاصله داشت ها عراقی

قدر گلولـه بـه ایـن سـنگر      ها آن ساختند، روز عراقی کردند و سنگر می خاك می
  .شد زدند که تا شب خالی می می

. زدم اي که داشتم، شبانه بـه ایـن محـل سـر مـی      بارها بر حسب وظیفه
کـردن   ش مشغول بگو بخنـد و گـونی پـر   دیدم آقارضا در کنار دیگر همرزمان می
ایسـتاد و آنهـا را    هـا مـی   بـا نگهبـان  . اش ایـن نبـود   در حالی کـه وظیفـه  . است
  .خنداند تا خوابشان نبرد می

  شعبانی  اصغر آقاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣١ /بر سر پیمان

  
  
  
  
  
  

هـا   شب وقتی از خط برگشتیم که بچه. ي دزفول مستقر بودیم در قائمیه
  . دکردن خوابیده بودند و استراحت می

آقارضـا  . وارد چادر شـدیم . هر جا گشتیم پتویی پیدا نکردیم که بخوابیم
  .کرد خودش انداخته بود و خُرخُر می دو تا پتو روي

آقارضـا  . دست برد تا یکـی از پتوهـا را از دوش او بـر دارد    ها یکی از بچه
  .رفتیم و بدون پتو خوابیدیم. »!و بر ندار من بیدارم پتوم ر« :گفت

  شعبانی  غراص آقاي 
  
  

. کننـد  ها را سپري مـی  شب تاریک  ها در سنگرهاي  منطقه، دید بچه توي 
داشـت و بـه قطعـات کوچـک      هـایی از کاغـذ بـر    برگه. تصمیم گرفت کاري کند

  .تقسیم کرد
حاضـر    یک از آنها چیزي نوشت و به عنوان بلیط به رزمنـدگان  هر   روي

جا کـه ماشـین از    یاد این سی میفردا عصر ک« :به همه گفت. در منطقه فروخت
  .»!کنه اش رد می سینه  روي

وقتی من خوابیدم، فرقان رو بـردار و   « ها هم سفارش کرد از بچه به یکی
  .».سینه من رد کن  بیا از روي
او هم فردا صبح پول را برداشت و به شـهر رفـت و   . خوبی جمع شد  پول

  .هر سنگري یک فانوس خرید براي 
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منتظـر پهلـوانی کـه ماشـین از روي     . نمـایش بودنـد   عصر همه منتظـر 
آن بـه پشـت    زمـین پهـن شـد و آقارضـا روي      جند پتو روي . اش رد شود سینه 

توانـد چنـین کـاري     کوچک چطـور مـی   ي  این جثه. همه تعجب کردند. خوابید
  کند؟

همـه  . سـینه او رد کنـد    کسی که مـأمور بـود فرقـان را آورد تـا از روي    
ازتـون پـول گـرفتم و    « :تمـام گفـت   و هم بلند شد و با آرامش ا. اعتراض کردند
حـاال هـر کـس    ! تـاریکی نشـینین   ها توي  ها رو خریدم که شب رفتم این فانوس

  .»!خواد بیاد پولش رو پس بگیره می
  .دار شدند ي سنگرها چراغ  کس پولش را پس نگرفت و همه هیچ

  میرآخوري   علی  آقاي
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گه کسی سیگار بکشـه یـا بیـاره تـوي مقـرّ، تنبیـه       ا« :بود فرمانده گفته 

هرکـه بتونـه بیـاره    ! ترتیبی دادیم که کسی نتونه سیگار بیاره توي مقـرّ ! شه می
  .»!گیره جایزه می
دسـتش را  . دو بسته سیگار خریـد  اي به شهر رفت و یکی  رضا به بهانه آقا

  . هاي سیگار را زیر باند مخفی نمود باندپیچی کرد و بسته
تـا چشـمش بـه    . جا بود ر مقرّ که رسید، بر حسب اتّفاق، فرمانده آنبه د

چی شده آقارضا؟چرا دسـتت بسـته   « :ي آقارضا افتاد پرسید دست باندپیچ شده
  .»است؟

هِم زد و دستم صـدمه دیـد  « :گفت مـن رو بـردن بیمارسـتان،    . ماشین بِ
  .»!پانسمان کردن
  .»خواي مرخصی بدم بري استراحت کنی؟ می« :گفت
  .»!شه مونم، خوب می همین جا توي مقرّ می! نه« :تگف

  .»االن من توي مقرّم؟« :بالفاصله پرسید. وارد شد
  .»چطور مگه؟! خوب معلومه« :فرمانده جواب داد

 :دو تا بسـته سـیگار در آورد و گفـت   . باند آقارضا شروع کرد به باز کردن 
تشویقی  ه مرخصی شما گفته بودین هر که سیگار بیار! خوب حاال مرخصی بده«
  .»!گیره می

  میرآخوري   علی  آقاي
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تشـکیل   قرار شد هر گروهانی تیمـی . حمیدیه مستقر بودیم ي  در منطقه
مسابقه هم به  ها تعیین شدند و داوري  تیم. فوتبال برگزار گردد دهد و مسابقات 
  .آقارضا داده شد

دست گرفـت و همگـی   توپ را در . خواست شروع شود اولین مسابقه می
  .قران تمام شود و بازي آغاز گردد منتظر بودیم تا قرائت 

سوت شروع بـازي  . زمین برد با پایان گرفتن تالوت قران توپ را به وسط 
  .را زد و توپ را برداشت و فرار کرد

آخـرش هـم موفـق    . دویدند که توپ را بگیرند ها دنبالش می ي بچه همه
  .بعد موکول گردید روز  نشد و به چند  روز بازي برگزار آن. نشدند

  عامري  مجید  آقاي
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کمیـل و   جمعـه و دعـاي   شب . ي پشتیبانی جاده خندق بودیم در منطقه
بین دعـا، آقارضـا بلنـد شـد و     . کردند همه گریه می. حال و هواي خاص منطقه

  . شروع کرد به مصیبت خواندن
دیدم داره به طرفم « :رد و گفتبه اصطالح خوابی که دیده بود تعریف ک

نزدیـک کـه شـد،    ! یاد جلـو  دیدم داره می! سیاهی جلو نیا! گفتم جلو نیا. یاد می
  .»بگم کی بود؟

آقارضا بگـو کـی   « :گفتند  صدا  ده بودند و یکــهمه به اوج هیجان رسی
  .»!قربونش بریم بگو کی بود! بود

  .»!دزورو بو !زورو بود« :خوب که همه را تشنه کرد گفت
  عامري  مجید  آقاي
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هـا خواسـتند    از بچـه . آینـد  بازدید می اطالع داده بودند که از تیپ براي 
  .مرتب و منظم باشند

بـه تـن قـاطر جلـویی     . هفت تا قاطر در اختیـار داشـت    آقارضا هم شش
اي از  بـر قطعـه  . سـرحیوان گذاشـته بـود    اُورکت کرده بود و کاله کاسـکت روي  

نوشته و به گردن آن آویـزان  » 1سوپر اتاندار« ي جعبه شیرینی هم جملهمقواي 
  .کرده بود

  .آن روز هم با این ترفند همه را شاد نگه داشت
  عامري  مجید آقاي 

                                                 
نوعي هواپیماي پیشرفته بود كه توسط كشور فرانسه در  -١

 .اختیار عراق قرار گرفت
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از دور اسـم آقارضـا را   . عباس معاونت گردان را به عهده داشـتم  در دشت
را براي احتـرام بـه اسـمش     دانستم، اسمش آقارضااست، یا آقا نمی. شنیده بودم
  .اند اضافه کرده

او را با آقایان، حمید کمالی و علی کاسبان و غالم افغانی گذاشته بـودیم  
بعـد از عملیـات محـرّم    . رفتیم زبیدات و شـرهانی . روي ضدهوایی دشت عباس

الدین بروم تا راجع به بعضی مسایل صحبت  بود، برگشتم که به سراغ شهید زین
فی نیاز شدید به پالستیک و بعضی چیزهاي دیگر داشتیم، کـه بایـد   از طر. کنم

  .کردم تهیه می
خواستم برگردم، که متوجـه شـدم    الدین رسیدم و می زین شهیدخدمت 

  .»!بیگی برادر علی! بیگی برادر علی« :کند کسی از باالي تپه صدایم می
ـ     نزدیک. به طرفم آمد هـا   هتر که رسید، دیدم همان کسـی اسـت کـه بچ
  .کنند آقارضا صدایش می

  .»کنی؟ مگه نباید سر ضدهوایی باشی؟ کار می جا چه این« :گفتم
ه« :گفت 1به زبان الیکایی بِیم ورد ورامین 2من ب!«.  

                                                 
زباني مجعیيت از مردم شهرستان گرمسار است كه به زبان  -١

 .بسیار شبیه است) مازندراني(گیلكي
 .ورامنيرفته بودم  – ٢
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  .»ورامین براي چی؟« :گفتم
ه اهواز« :ـ  بِیم ورد ب!«.  
  .»اهواز براي چی؟« :ـ 
ه دزفول« :ـ  بِیم ورد ب!«.  
  .»چی؟دزفول براي « :ـ 
ه اندیمشک« :ـ  بِیم ورد ب!«.  
  .»اندیمشک براي چی؟« :ـ 
ه« :ـ  خورد بِیهونم ترکش ب 1»!من د.  

کجـا بـودي کـه تـرکش     « :گفتم. دلم به رحم آمد. به شدت نگران شدم
  .شد گشتم، اما چیزي دیده نمی دنبال جاي ترکش روي صورتش می. »خوردي؟

را بـه سـمت بـاال داد و     لـبش . »کجاي دهنت تـرکش خـورده؟  « :گفتم
دیـدم  . دنبالش کـردم و رفـت  . فهمیدم که من را دست انداخته. شکلک در آورد

هـا از او اسـتفاده    از آن به بعد بـراي رفـع خسـتگی بچـه    . آدم شوخ طبعی است
  .کردیم می

  بیگی آقاي قاسم علی

                                                 
 .دهامن تركش خورده است -٣
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 از او. شوند هاي قم وارد سپاه می دو نفر از بچه. در مهاباد سرباز بود
  .»پرسنلی کجاست؟! برادر« :کنند سؤال می

کند و  ي دست راهنمایی می زند و با اشاره بازي می او خودش را به الل
، اُ ـ اُ ـ اُ  اَ ـ اَ« :گوید می   .».ـ اَ

توي جبهه الل هم پیدا ! بنازم قدرت خدا رو« :گویند اینها به هم می
  .»!شه می

  .»؟جوري شده کجا زبونت این« :پرسند از او می
کند، سوتی مثل صداي خمپاره  در حالی که با دست اشاراتی می

ه« :گوید کشد و می می ـ پ یعنی خمپاره آمد و خورد زمین و . »!ف ه ـ وـ! اَ
  .طور شدم منفجر شد، و من این

 :گویند و میبه ا و گردند روند سراغ پرسنلی، پیدا نکرده برمی اینها می
  .».برادر پیدا نکردیم«

،   اَ ـ اَ« :گوید کند با دست به سمت راست، اشاره کردن و می شروع می ـ اَ
. ».یعنی میدان« :گوید چرخاند و می وار می دستش را دایره. »!یعنی دست راست
  .»!اُ ـ اُ ـ اُ، یعنی پرچم صبحگاه جلوشه« :گوید دهد و می باال را نشان می

. شوند او رفیق می جا با از همآن. اند فهمند که سرِ کار رفته ها می بچه
کند که حتماً در گرمسار  از آنها دعوت می. گیرند دهند و آدرس می آدرس می

  .به منزلشان بیایند
  بیگی آقاي قاسم علی
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روز براي حمام  بعد از عملیات محرّم ، یک. جزو نیروهاي پدافندي بودیم
خیلی درشت . ادجلوي میوه فروشی، چشمش به نارنج افت. کردن آمدیم دزفول

  .سه چهار کیلو خرید. فکر کرد پرتقال است. و پر آب بودند
شود خورد، شروع  وقتی دید نمی. اولی را خورد، دید مثل باروت است

جا  بردار، بردار؛ اما این! برادر« :گفت به همه هم می. کرد به تعارف کردن به بقیه
جا پوست ریختن، آبروي ما  ها این شهرداري بفهمه بچه بسیجی. پوست نکنی ها

  .»!ره می
  .».حاال بخورین« :ها سوار ماشین شدند، گفت همین که بچه

آنهایی که به خوردن . همه شروع کردند به پوست کندن و خوردن
  .ها زدن ترشی حساس بودند، شروع کردند آقارضا را با همان نارنج

  بیگی آقاي قاسم علی
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زنی و  ها در چادر مشغول سینه بچه. دعملیات والفجر مقدماتی بو
گاهی هم . دانستند همه روحیات او را می. آقارضا وارد شد. خوانی بودند نوحه

  .».بیا نوحه بخوان« :یکی به او گفت. خواند نوحه می
براي سالمتی آقارضا « :یکی گفت. خیلی اصرار کردند. قبول نکرد
  .».صلوات بفرستین

خیلی اصرار کردند که . هم او زیر بار نرفتباز . همه صلوات فرستادند
حاال که خیلی اصرار « :گفت. برود میان جمعیت و پشت میکروفون قرار بگیرد

ایستد و میکروفون را  همان توي درِ چادر می. ».خونم جا، می کنین، همین می
  . گرفت 

  .»!هاي هاي. سه ضرب بزنین. کوچه باز کنین« :گفت
همه تصور . ها، هاي هاي کرد سینه زنی بچهتا پنج دقیقه متناسب با 

  .خواهد شور بیشتري ایجاد کند کردند که می
  .»... .هاي ـ هاي ـ هاي « :باالخره شروع به خواندن کرد

ها افتادند دنبالش و او خود را در تاریکی شب مخفی کرد و  ي بچه همه
  .خورد جلسه به هم 

  آقاي ابوالفضل قندالی
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گذاشت  داشت و می یک کاله آهنی را بر می. ي جاده خندق بودیمتو

کردند، بسیجی  ها فکر می عراقی. برد ریز باال می ي خاك روي چوب و تا لبه
برد و آنها  دو باره آقارضا کاله را باال می. افتاد زدند کاله می با قناسه می. است
  .انداختند می

اگر . انند از او دل بکنندها نتو همین کارهایش باعث شده بود، بچه
  .افتادند خواست براي حمام کردن هم به عقب بیاید، همه راه می می

  )برادر شهید(آقاي جواد قندالی 
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یک . روز در یک اتاق بزرگی در خرمشهر مشغول ناهار خوردن بودیم یک
همین که . روحانی جوان که خیلی هم با آقارضا صمیمی بود، کنارش نشست

ه صحبت با اطرافیان گرم شد، آقارضا یک قاشق نمک ریخت زیر سرش ب
  .برنجش

کمی . قاشق را زد توي برنج و به دهانش گذاشت، دید خیلی شور است
  .خودش را جمع کرد و چیزي اظهار نکرد

تا به . قاشق بعدي را که توي غذا زد، بیشتر آن نمک توي قاشق آمد
بلند شد که برود بیرون، آقارضا  از جا. دهانش گذاشت، دید قابل تحمل نیست

  .لیوان آب را به دستش داد
بلند شد از . ولی مگر می شد تحمل کرد. آب را با برنج و نمک قورت داد

فهمیده بود که کسی با او شوخی . اتاق بیرون رفت و بعد از دقایقی برگشت
ین دانست که اگر ا می. که بر گردد آقارضا رفت بیرون قبل از این. کرده است

  .گیرد اش را می ي خدا بر گردد، یقه بنده
  )برادر شهید(آقاي جواد قندالی 
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. کرد آقارضا خیلی قشنگ صداي آقاي فخرالدین حجازي را تقلید می
جا یکی کسی  این« :ها به او گفتند بچه. آقاي حجازي آمده بودند به منطقه

  .»ما راضی هستین؟کنه، ش هست که صداي شما رو خیلی خوب تقلید می
ها شاد باشن؟ من  چه عیبی داره بچه. اگه رزمنده باشه، راضیم« :گفت
  .».مشکلی ندارم

اگر به او . زد از آن به بعد آقارضا خیلی به سبک آقاي حجازي حرف می
  .»!کنی کار بدي می« :گفتیم می

  .»!اگه رزمنده باشه عیب نداره« :خود آقاي حجازي گفته« :گفت می
  )برادر شهید(اد قندالی آقاي جو
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یک هوا پیماي عراقی رو « :ها آمد و گفت یکی از بچه. خرمشهر بودیم
  .»!زدن

همه بیرون ریختیم که ببینیم درست است یا نه؟ هواپیما آتش گرفته 
  .آمد چرخید و پایین می بود می

  .»!من باید برم خلبان این هواپیما رو اسیر کنم« :آقارضا گفت
افته که تو بري اسیر کنی؟ معلوم  جا می مگه این« :انی گفتآقاي شعب
  .».شاید توي خاك عراق بیفته. یاد پایین نیست کجا می
  .».توي خاك عراق هم که بیفته من باید برم اسیرش کنم« :گفت

نیم ساعت بعد، . او رفت. هر کاري کردند که مانع رفتنش بشوند، نشد
  .»!ون توضیح بدم چی شدخوام برات جمع شین می« :گفت. برگشت

 :گفت. با آب و تاب شروع کرد به توضیح دادن. همه جمع شدند
منم رفتم از زیر سیم خاردار رد شدم و رفتم . هواپیما توي خاك عراق افتاد«

دنبالش کردم و از . کنه دیدم چترش رو گرفته و داره فرار می. توي خاك عراق
من اشتباهی گرفته . لهوقتی نگاهش کردم دیدم شغا. پشت سر گرفتمش

  .».بودم
  )برادر شهید(آقاي جواد قندالی 
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اي پایین  عده. ها را براي آموزش غواصی به سد گتوند برده بودند بچه
هاي رزمنده  بچه. شستند وتعدادي گوسفند هم آنجا بود دست سد، لباس می

  .دست سد بروند ها پیاده شده بودند که براي آموزش به باال هم تازه از ماشین
از میان ابرها، دو تا هواپیماي میراژ ظاهر شد که یک . هوا ابري بود

هایشان را روي  دوري زدند و بمب. کرد هواپیماي خودي آنها را تعقیب می
البته گوسفندها هم با . اي که گوسفندها جمع بودند، به زمین ریختند منطقه

  .شنیدن صداي غرش هواپیما به اطراف فرار کردند
آقارضا که همیشه . ها پراکنده شدند و روي زمین دراز کشیدند بچه

کارت قرمز و زرد همراهش بود، بالفاصله کارت قرمز را از جیبش در آورد و به 
 :بعد هم گفت. »!خطا کردي، اخراجی! خطا« :طرف هواپیما دراز کرد و گفت

  .».بلند شین، کارت قرمز بهش دادم و اخراجش کردم«
کردند او کارت  وقتی هواپیماها حمله می. میشگی او بوداین کار ه
  .داد آورد و نشان می قرمزش را در می

  بیگی آقاي قاسم علی
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روز در مقرّ شهید رفیعی جاده خندق، که در حقیقت مقرّي براي  یک
گردان کربال . آمادگی گردان، قبل از رفتن به خط مقدم، بود، حضور داشتیم

  .ها بودم ي یکی از گروهان من هم فرمانده. دخواست به خط برو می
هر دسته یا گروهانی که . جا بود هم در آن 1دایی رضا بسطامی

. دادند داد و همه جواب می خواست سوار ماشین شود، دایی رضا شعاري می می
رود اهللا  رحیم به میدان می« :مثال، وقتی ما سوار ماشین شدیم، این شعار را داد

  .».رود اهللا اکبر اران میاکبر ـ با جمع ی
در این میان . ها هم جواب دادند و شروع به سوار شدن کردند بچه

رین  حاال که دارین می« :آقارضا هم که جزء نیروهاي همین گردان بود گفت
  .».خواد بیاد براش عطر بزنم هر که می! خط، خوبه که معطر هم باشین

ردند، و به حساب عطر ها را دراز ک همه به طرفش هجوم بردند و دست
  .در کف دستشان زده شد

ها من زیر دین شما  بچه« :قبل از اینکه حرکت کنند، آقارضا گفت
  .».ي بینی بود این چیزي که به جاي عطر براتون زدم، قطره. نمونم

  آقاي رحیم عرفانیان

                                                 
اي كه تقریبًا در متام طول جنگ، نريوهاي  روحاني رزمنده -١

قدر با برادران رزمنده   آن. كرد استان مسنان را مهراهي مي
 .كردند صمیمي بود، كه او را دایي رضا صدا مي
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ي امام رضاي جاده خندق مستقر بودند  نیروهاي پشتیبانی ما در فلکه
هایی هم که در خط بودند  بچه. شدند روهاي حاضر در خط تعویض میکه با نی

  .آمدند جا می براي استحمام به این
آقارضا تازه به حمام رفته بود، که هواپیماي عراقی آمد و شروع به 

ها که به در  ترکش بمب. شنید زیر دوش صداي بمباران را نمی. بمباران کرد
  .زنند هاي دیگر در می هکرد، بچ خوردند، او فکر می حمام می

من تازه اومدم، برو جاي « :گفت خورد، می هر ترکشی که به در می
  .»!دیگه

یکی بره به « :دانست آقارضا توي حمام است، گفت فرمانده که می
تا به آقارضا خبر دادند، با شورت از .».کنن آقارضا خبر بده که دارن بمباران می
  .سنگرهاي خالی رساند و رفت داخل حمام خارج شد و خودش را به یکی از

که وارد سنگر شد، بمبی جلوِ در سنگر خورد و در سنگر بسته  همین
  .ماند داخل سنگري که در نداشت. شد

ها که دیده بودند او به داخل سنگر رفته، بالفاصله شروع به کار  بچه
  .کردند و توانستند پیش از هر مشکلی در را باز کنند و نجاتش بدهند

  اهللا مداحی ي رحمتآقا
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از . او هم به عنوان یک رزمنده همراه ما بود. از گرمسار اعزام شدیم
وقتی سوار اتوبوس شدیم تا راه آهن تهران، تمامی نیروها، دلشان را گرفته 

  .خندیدند بودند و می
که شدیم خواستم  1وارد پنج طبقه. از تهران با قطار عازم اهواز شدیم

  . ها را به واحد نیروي انسانی تیپ بدهم  یست رزمندهبروم ل
  »!یام منم می« :آقارضا گفت
خواد  کار کنی؟ نمی آیی چه می« :دانستم، گفتم اش را می من که سابقه

من که وارد اتاق . محاسن بلندي هم داشت. با اصرار همراه من آمد. »!بیایی
  .نیروي انسانی شدم، او شروع کرد جلوِ در قدم زدن

                                                 
 .وازدر اه )ع(مقر تیپ بیست و یك امام رضا -١
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برادر « :روي در و گفت او آمد روبه. اي معطل شدیم چند دقیقه
  .»!درازي عرب

  .»!بله آقارضا « :گفتم
  .»!زود باش« :دستی به ریشش کشید و گفت

  .»!یام چشم آقارضا االن می« :گفتم
برادر « :اي قدم زد و دو باره آمد رو به روي در و گفت چند دقیقه

  .»!درازي عرب
  .»!بله آقارضا« :گفتم
  .»!زود باش! برادر بجنب، نیم ساعته که فرمانده تیپ منتظر منه« :گفت

این آقا « :آقاي شیرزاد که مسؤول نیروي انسانی بود از من پرسید
  .»است؟  کاره چه

  .»!آقارضاست دیگه« :گفتم
  .»مسؤولیتش چیه؟« :گفت
  .»!چوپان« :گفتم

آقا رحیم من ! گه آقا دروغ می« :شنید، گفت آقارضا که صداي ما را می
  .»!دن فقط به من نیرو نمی. ي گردانم چوپانم؟ من فرمانده

  آقاي رحیم عرفانیان
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ي نیروهاي گردان، در چادر  و بقیه 1روز که با حاج اصغر شعبانی یک
یک خواب ! برادر شعبانی« :گوید نشیند و می آید کنارش می نشسته بودند، می

  .»!برات دیدم، چه خوابی
چه خوابی « :پرسد حاج اصغر می. کنند به طرف آن دو نفر نگاه می همه

  .»دیدي آقارضا؟
جمعیت زیادي تو رو تشییع . خواب دیدم از دنیا رفتی« :گوید می

او مقامش باالتر از ‘:کنن، خواستن در قم دفنت کنن، کسی آمد و گفت می
د و بردیم مشهد دفن کنیم، کسی آم. ’.جاست، باید ببرینش مشهد این
بردیم کربال، کسی آمد . ’.هاست، باید ببرینش کربال مقامش باالتر از حرف‘:گفت

  .’»!جاست باید ببرینش مدینه او مقامش باالتر از این‘:و گفت

                                                 
براي اطمینان از صحت این خاطره، با آقاي شعباني  -١

ایشان ضمن تأیید موضوع موافقت كردند كه . متاس گرفتم
 .این خاطره نوشته شود
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با اصرار خواستند که . ي موضوع بودند همه منتظر بقیه. ساکت شد
ع تو آمده بردیم مدینه، این همه جمعیت براي تشیی« :گفت. اش را بگوید بقیه
. ’کنین؟ کار می دارین چه‘کسی آمد و گفت . شروع کردیم به کندن قبر. بودن
یااهللا برش دارین ! شه نمی‘گفت . ’!خواییم حاج اصغر رو دفن کنیم می‘:گفتیم
شه این آدم رو کنار  مگه می‘:گفت. هر چی اصرار کردیم نگذاشت. ’!ببرین

  .’»پیغمبر دفن کرد؟
با شنیدن قسمت آخر همه شروع کردن به . دندجا همه ساکت بو تا این

خندیدن و آقارضا طبق معمول از چادر فرار کرد که دست آقاي شعبانی به او 
  .نرسد

  آقاي رحیم عرفانیان
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چند قاطر را به هم بسته بود و خودش هم سوار بر قاطري بقیه را 
دید، به  را می هر کس از دور او. یک کاله حصیري بزرگ بر سر داشت. آورد می

  .افتاد یاد کابوها می
از قاطر پیاده می شود و دو دست را به . خورد به آقاي شعبانی بر می

صداي . گیرد کنند، به سمت او می ها براي تیراندازي استفاده می شکلی که بچه
  .آورد تیراندازي با کلت در می

. شناخت آقاي شعبانی هم او را خوب می. همه با کارهاي او آشنا بودند
دانست که او به  می. آقارضا هم با روحیات حاج اصغر به خوبی آشنا بود

کند، خیلی حساس است و آنها را خوب  نیروهایی که به عنوان پیک انتخاب می
  .گیرد تحویل می

رسی  سالم و احوال خواهند از هم جدا شوند،  کنند و وقتی می می  پ
! تو پیک منی! برو خدا اجرت بده« :گوید گذارد و می سرش را در گوش قاطر می

  .»!برو خدا اجرت بده
  .گفت هاي خود می معموالً حاج اصغر این جمالت را به پیک

  آقاي رحیم عرفانیان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بر سر پیمان/ 

  
  
  
  
  

بعد از عملیات والفجر مقدماتی، در حالی که با دست راست مچ دست 
من یک ساعت از دست یکی از « :کند چپش را گرفته بوده است، اعالم می

  .»!فرماندهان عراقی باز کردم، خیلی ساعت عجیبیه
بازار گرمی . کنند تا آن را ببینند ریزند دورش و تالش می ها می همه بچه

خیلی ! قطب نما داره! زنه فقط ده دوازه جور زنگ می« :گوید کند و می می
  .»!چیزهاي دیگه هم داره که من سر در نیاوردم چیه

  .».یل بدي، ممکنه مورد استفاده قرار بگیرهباید تحو« :گویند ها می بچه
چین کاري  ام که هم مگه دیونه« :گوید کند و می او جوسازي بیشتري می

من جونم ! که بخوام بدمش به کسی گذارم ببینن، تا چه رسد به این نمی. بکنم
  .»!حاال بدمش به کسی؟ امکان نداره! رو به خطر انداختم تا این ساعت رو بگیرم

کنند هر طور شده، حداقلّ ساعتی با این مشّخصات را  سعی می ها بچه
رسند و او را  باالخره از پشت سر می! کند و بقیه به دنبالش او فرار می. ببینند
  . کنند به زور دست راستش را از روي دست چپ باز می. گیرند می

  .می بینند، با خودکار روي دستش عکس یک ساعت مچی کشیده است
  عرفانیانآقاي رحیم 
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کردم، آقارضا را  با خودم فکر می. مأموریتی داشتیم در جاده خندق

گردان ادوات، فرماندهی داشت به . هاش راحت باشیم کار کنیم که از شوخی چه
  .خندید کمتر می. خیلی مقرّراتی و جدي بود. نام آقاي حسن زمانی

چی  فکر کردم که بفرستمش به گردان ادوات چون یک وقتی خمپاره
  .».خوام یک نیروي ادواتی خوب برات بفرستم آقاي زمانی، می« :گفتم. هم بود

  .»کیه؟ نیروي خوبیه؟« :گفت
  .».نیروي خیلی خوبیه. آره« :گفتم
  .».دستت درد نکنه. بفرست« :گفت

بعد از . دو سه روزي گذشته بود. آقارضا را پیش ایشان فرستادم
ببینم آقاي زمانی با « :با خودم گفتم. روي، گذرم به چادر ادوات افتاد پیاده

  .»کنه؟ آقارضا چه کار می
آقاي زمانی که اهل . اند درِ چادر را که باز کردم، دیدم کنار هم نشسته

  .خندد شوخی و بگو بخند نبود، دلش را گرفته و می
این چیه ! کارت کنه بگم خدا چه! رحیم« :تا چشمش به من افتاد، گفت

  .»به من دادي؟
  .»گه چی شده؟م« :گفتم
کاري کرده بود که . »!خواستی بشه؟ پدر من رو در آورده چی می« :گفت

  .توانست بنشیند آقاي زمانی دیگر نمی
  آقاي رحیم عرفانیان
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قد بلند، بسیار رشید، با . بود 2ي گردان کربالي فرمانده 1اخوي عرب
  .تجربه در رزمندگی

آمده بود داخل . تندساخ ي خندق می تازه داشتند محراب را در جاده 
  .کانال براي سرکشی از نیروهاي تحت امر خودش

  .همه روي زمین خوابیدیم، جز آقارضا. صداي سوت خمپاره آمد 
اما برادر جان . ماشاءاهللا، ماشاءاهللا. احسن به دل تو« :اخوي عرب گفت

نباید احتیاط رو . یاد باید دراز بکشیم وقتی خطري پیش می. حفظ جان واجبه
  .».شجاعت خوبه، اما احتیاط هم خوبه. دست بدیماز 

  .»!چشم« :آقارضا گفت
لحظاتی نگذشت، که صداي شلیک خمپاره خودي در آمد که به سمت 

و خودش را روي زمین » !یا حضرت عباس« :آقارضا گفت. ها شلیک شد عراقی
  .انداخت

چی شد؟ اون جا که همه دراز کشیدن، تو از جا « :اخوي عرب گفت
  .»!کس دراز نکشید تو خوابیدي روي زمین دي؟ حاال که هیچنجنبی

ها  اگه اینها ما رو نزنن، اون. تره اخوي عرب اینها خطرناك« :آقارضا گفت
  .»!زنن نمی

طبعی آقارضا خوشش آمده بود، که تا به خط  قدر از شوخ اخوي عرب این
  .زد آمد و فرصت داشت، بهش سر می می

  آقاي حسن فایض

                                                 
ها او  بچ ه. شهید حسني عرب ، اهل كالته خیج شاهرود بود -١

 .كردند را اخوي عرب صدا مي
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هاي  به ساختمان. یک غروب دلگیر. بعد از عملیات والفجر مقدماتی بود
گرد هم حلقه زده بودند و   ها در محوطه بچه. ي اهواز آمده بودیم پنج طبقه
  .کردند صحبت می

ها  بچه« :هاي بلند پاالیشگاه افتاد، گفت آقارضا چشمش به دودکش
  .»دونین اون چیه که سرش روشنه؟ می

حاال فکر کنین، ! اون فندك رستمه« :آقارضا گفت. جوابی دادهر کس 
  .»قدره، سیگارش چقدره؟ وقتی فندکش این

  آقاي حسن گلینی
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ام این  شنیده« :آقارضا آمد پیشم و گفت. توي اورژانس جاده خندق بودم
. خوام برم بهش روحیه بدم می. جا است، روحیه نداره آقاي دکتري که این

  .»کار کنم؟ چه
  .».تو که خوب بلدي، لنگ بزن و برو داخل« :گفتم
  .»من رو نزنه؟. پس تو برو یک خُرده توجیهش کن« :گفت
  .».طور هم نیست نه این« :گفتم

آقاي دکتر « :سالم کرد و گفت. دکتر روي پتو نشسته بود. رفت داخل
  .».من مریضم

  .».چته؟ بشین ببینم« :دکتر گفت
آقاي دکتر « :پش را جمع کرد و گفتآقارضا روي پتو نشست و پاي چ

  .»!شه این پاي من جمع نمی
بلند شد و دو دستی روي پایش فشار داد، . ».بگذار ببینم« :دکتر گفت

  .»طور شده؟ چند وقته این« :پرسید. خم بشو نیست. اي ندارد دید فایده
اولش کمی جمع . بچه که بودم پام سوخته! خیلی وقته« :گفت

  .».شه یگه جمع نمیشد؛اما حاال د می
! بشینین« :آقارضا به دکتر گفت.دکتر دو باره تالش کرد، نتیجه نداشت

  .».فایده نداره. خودتون رو خسته نکنین
  

آقاي دکتر ببخشین، خودکار « :آقارضا گفت. دکتر نشست سر جایش
  .»دارین؟
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را گذاشت کنار زانویش و کمی به  خودکار دکتر را گرفت و نوك آن
زمان که به  هم. اد و با دهان صداي خالی شدن باد در آوردداخل فشار د

  .شد، پاي او هم راست شد اصطالح باد خالی می
وقت  یک. کرد دکتر که مات و متحیر مانده بود، خیره به آقارضا نگاه می

ي بیرونی آن باال و پایین  ي خودکار را در آورد و در داخل پوسته دید، میله
زمان پایش را جمع  آورد و هم با تلمبه از خودش در میبرد و صداي باد زدن  می
  .کند می

وقت دیدم صدایش  یک. تازه فهمید که آقارضا او را سر کار گذاشته است
  .»این دیونه کیه فرستادیش پیش من؟! نظري بیا« :بلند شد و گفت

ایشون اومده بود به ! آقاي دکتر« :رفتم داخل و گفتم. آقارضا فرار کرد
  .».ترسین شنیده بود که شما می! بده شما روحیه

تا چشم آقارضا به دکتر افتاد، روي . دکتر همراه من از چادر خارج شد
به « :گفت. ها را روي زمین گذاشت و پاها را باال برد دست. دو دست بلند شد

  .».گن باالنس این می
تا به زمین افتاد، . لحظاتی روي دستش ایستاد و با پشت به زمین افتاد

  .».حاال آمبوالنس« :تگف
  .پیچید دکتر از شدت خنده به خودش می

  آقاي محمد نظري
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هاي غیرگرمساري،  تعدادي از بچه. در یکی از مناطق عملیاتی بودیم
ما هم نشسته بودیم و توي حال و هواي . خواندند داشتند دعاي توسل می

  .خودمان بودیم
یک . بودیم که به خط زدیمچند نفر « :خواند، گفت کسی که دعا می

  .»بگم چی شد؟. ي خمپاره آمد گلوله
  .»!بگو« :همه گفتند

  .».همه بگین عمل نکرد. عمل نکرد« :گفت
مداحی خوبی هم . آقارضا ا تصمیم گرفت به این آقا رو دست بزند

 :کمی که دعا خواند، گفت. ي دعا از یک جایی شروع کرد به ادامه. کرد می
خوب . نقاب رو صورتش داشت. لباس سیاه تنش بود! اسبسوار . خودم دیدم«

  .»!که جلو آمد، دیدم
  .»بگم کی بود؟« :شروع کرد به بازار گرمی و گفت

  .»!بگو. بگو« :گفتند زدند و  همه فریاد 
  .»!زورو بود! زورو بود« :او هم گفت

  آقاي محمد نظري
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من هم در  .آقارضا مسؤول تدارکات بود. ي گردویی بودیم در منطقه
ها  ي بچه تقریباً همه. برف بسیار سنگینی هم باریده بود. کردم اورژانس کار می

سرماي شدید و بیماري باعث شد که . به اسهال خونی مبتال شده بودند
  .ها خیلی پایین بیاید ي بچه روحیه

قدر سخت شد، که مجبور بودیم سرِ ساعت به صورت سیار  شرایط این
  .خیم و شربت ضد اسهال را در دهانشان بریزیمها بچر بین بچه

ها خیلی خراب است، همه را  ي بچه وقتی آقاي شعبانی دید که روحیه
ي  وقت گوشه یک. توي چادر جمع کرد و به اصطالح شروع کرد به روحیه دادن

  .چادر باال رفت و آقارضا وارد شد
  .»چی شده؟« :به محض ورود پرسید

او هم . دو باره برگشتند به سمت آقاي شعبانی همه نگاهی به او کردند و
هاي فرمانده تمام  وقتی حرف. به آرامی آمد و خودش را کنار فرمانده جا داد

من هفت تا قاطر . گردان تحویلته! حق داري! آقاي شعبانی« :شد، گفت
تو که یک گردان تحویلته معلومه چقدر . کشم تحویلمه این همه سختی می

  .»!سخته
. حالی که در اثر مریضی داشتند شروع به خندیدن کردند ا آن بیها ب بچه

  .انگار نه انگار که مریضند
  آقاي محمد نظري
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سیگار هم . آقارضا پاسدار رسمی بود. در اردوگاه خرمشهر بودیم
خواست در چادر سیگار روشن کند، یکی از دوستان  روز که می یک. کشید می

شما پاسدار رسمی هستین، خوب نیست بین ! آقارضا « :گفت. تذکّري به او داد
  .».کنین هاي بسیجی سیگار روشن می بچه

  .».کنم جا سیگار روشن نمی من این. باشه« :گفت
که سرِ یک نیِ دو سه  از چادر بیرون رفت و بعد از دقایقی پس از این

  .متري را از سوراخی به داخل داده بود، بر گشت
بازم که « :گفتیم. ت و شروع کرد به کشیدنسر نی را روي لبش گذاش

  .»کشی؟ داري سیگار می
  .»کو؟ من سیگار دستمه؟« :گفت

سیگار را از بیرون روي نی گذاشته . ها خیلی خندیدند از این کارش بچه
  .کشید بود و می

  الدین آقاي ابراهیم تاج
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یم که ي گاوداري مستقر شد در یک سوله. از جنوب که به سقّز رفتیم
شب بیست و دوم بهمن کنار هم خوابیده بودیم، به من . تازه ساخته شده بود

  .».بیا من و تو هم یک طنزي اجرا کنیم. فردا مراسمه« :گفت
  .»چه طنزي؟. باشه« :گفتم
اون رو . ي شصت باشه کنم توي ادوات گردان، خمپاره فکر می« :گفت

. دم یک دوربین هم بهت می. انب شم و تو دیده انداز می گیریم، من خمپاره می
تو گرا بده و من . بقیه کارها با من. منتها تو باید دوربین رو سروته بگیري

هفت هشت تا . آخري باید یک دعواي صوري هم راه بیندازیم. کنم شلیک می
گیریم، بلوزها رو تو بپوش، شلوارها رو هم من  بلوز و شلوار بادگیر هم می

. یارم، تو بلوز در بیار عوا کنیم، من شلوار در میوقتی خواستیم د. پوشم می
  .».کار کنم دونم چه اش رو خودم می ها که تموم شد، بقیه لباس

بعد از . براي اجراي طنز فردا نقشه کشیدیم. تا دیروقت خوابمان نبرد
ها روي پتو نشسته بودند و قسمت جلو را براي  ي بچه همه. ظهر تئاتر شروع شد

  .لی بوداجراي تئاتر خا
  

  .»!عمار عمار یاسر« :گفتم. دوربین را بر داشتم و رفتم ته سالن
  .»!یاسر یاسر عمار، به گوشم« :جواب داد
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  .».پنج متر به راست، یک نخود بفرست« :گفتم
روي . آقارضا خمپاره را روي دوشش گرفت و پنج قدم به راست آمد

آورد، عمالً  ه خمپاره ي لول گذاشت و در حالی که دستش را جلوي دهانه زمین 
بعد هم صداي سوت خمپاره . اندازد داد که دارد گلوله را به داخل لوله می نشان 

  .آورد را در می
گم پنج  زنی؟ من بهت می این چه وضعیه؟ چرا جاي دیگه رو می« :گفتم

. گم خوب گوش کن ببین چی می. زنی متر به راست، تو پونزده متر به چپ می
  .».مفهوم بود؟ بیست متر به راست. بزن بیست متر به راست

کرد که  ها را لگد می بچه. گرفت آقارضا دوباره خمپاره را به دوش می
ناراحت به عقب . چندبار این عمل تکرار شد. مثالً بیست متر به راست بزند

  .آمدم و درگیري شروع شد
خواي دعوا کنی؟  می« :گفت اش را بگیرم، می بردم که یقه تا دست می

  .».شه دعوا کرد طوري که نمی این. بر کن من شلوارم رو در بیارمص
قدر موضوع تکرار شد، تا  این. آورد و من یک بلوز او یک شلوار در می

دوباره که دست به یقه شدیم، خواست لباسش . آخرین لباس را هم در آوردیم
  .»!دیگه خطرناکه« :گفت. را در بیاورد، دید دیگر لباسی نیست

  فایض آقاي حسن
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بدو چند متر طناب « :آهسته به من گفت. قسمت اول تئاتر ما تمام شد
  .».پالستیک و یک چاقو بیار

خواستم زنجیر پاره  می« :اعالم کرد. من هم به سرعت رفتم و آوردم
صلوات . ولی چون زنجیر پیدا نکردیم، مجبور شدم طناب پاره کنم. کنم

  .».بفرستین
ي  هایش را منقبض کرد و قیافه ماهیچه. کرد صداي صلوات سالن را پر

طناب رو محکم « :بعد هم نشست روي زمین و گفت. ها را به خود گرفت پهلوان
  .».ببند

. او هم دو زانو روي زمین نشست. طناب را بستم و کنارش ایستادم
  . همه صلوات فرستادند. ».صلوات بفرستین« :گفت

هر . شد د تا رنگش قرمز میز کرد و زور می مرتب درخواست صلوات می
بري؟ من  پس چرا نمی« :رو به من کرد و گفت. چه کرد، طناب پاره نشد

  .»!ببر دیگه. ترکیدم
. زد طناب را بریدم کنارش خزیدم و در یک مرحله که به شدت زور می

هاي  آن روز هم به این شکل خنده بر لب. صداي صلوات جمعیت بلند شد
  .ها نشست رزمنده

  فایض آقاي حسن
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ي بعدي کار  در مرحله. جا آمده بودند تعدادي نیروي وظیفه تازه به آن
نمایش، چند صفحه کاغذ را که با خودش آورده بود، به یکی از تازه واردها داد 

  .».تونی اینها رو ریزریز کن هرچی می« :و گفت
ها را بپاش توي  این کاغذ خرده« :بعد گفت. او هم همین کار را کرد

  .»!النس
جا دراز  من این« :بعد خطاب به حاضرین گفت. همین کار را کرد

. شم زنه، من مثل مجسمه از جا بلند می برادر فایض من را باد می. کشم می
  .»!جا یاد این شه می کاغذها هم خود به خود جمع می

آوردم و او  من از کنار کتفش اداي تلمبه زدن در می. کار را شروع کردیم
  .شد در عین حال راست هم می. ن صداي باد زدن با تلمبههم با دها

 :به آن مشمول گفت. وقتی نشست از جمع شدن کاغذها خبري نبود
  .».چرا کاغذها رو پخش کردي که حاال جمع نشه؟ یااهللا برو جمعشون کن«

. الحسین داره جا خادم ري؟ این کجا می« :گفت. او هم خواست که برود
  .ها خندیدند باز هم بچه. ».کنه شه جمع می خودش کور می

  آقاي حسن فایض
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نوبت به . یکی آمدند و خودشان را معرفی کردند ها، یکی ي بچه همه
اي خواهد  دانستند که کار تازه می. ها به او دوخته شده بود چشم. آقارضا رسید

میدانیم بمانی« :تا میکروفون را به دستش دادند، گفت. کرد   .»م یا بریم؟ما نَ
اگه من شهید بشم « :آقارضا گفت. همه شروع کردند به خندیدن

یان باید بخندن یا گریه کنن؟ وجداناً سر قبرم  دونم اینها سر قبرم که می نمی
  .».بخندین، اما فاتحه یادتون نره

  آقاي غالمرضا سلیمی
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دیم، که از از مرخصی که برگشتیم، در بین راه با آقارضا صحبت کر
  .ها پول جمع کنیم و یک چراغ طوري نفتی بخریم بچه

پول جمع کرد و یک چراغ طوري خریدیم به قیمت . دست به کار شد
فرماندهی چراغ فانوس . با خودمان بردیم به مقرّ گردویی. هزار و پانصد تومان
  .کردیم ها چراغ طوري روشن می داشت ولی ما شب

. فرستاد  اي داشت دنبال چراغ طوري می اگر یک وقتی فرماندهی جلسه
  .».دیم ما این چراغ رو با پول خودمون خریدیم، نمی« :گفت آقارضا می

  آقاي غالمرضا سلیمی
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ش مستقر بودیم، یک روز که از خط بر می گشتم، به یک  وقتی در گردر
آقارضا چند . با هزار زحمت آن را گرفتم و آوردم. قاطر چموش عراقی برخوردم

  .این را هم با آنها بست. تا قاطر در اختیار داشت
شه  اصالً نمی. خیلی چموشه! بعیده این قاطر برات بار ببره« :به او گفتم

  .ها جمع بودند خیلی از بچه. ».نزدیکش رفت
ص می« :گفت حاال ببین من چطور . خواد، اینم کار منه هر چیزي تخص
  .».شم سوارش می

بعد هم سوار شد و . وي سر قاطر انداختنزدیکش رفت و اورکتش را ر
  .».حاال اورکت رو بردارین« :افسارش را محکم گرفت و گفت

او هم . تا اورکت را برداشتیم، قاطر شروع کرد به باال و پایین پریدن
شروع . قاطر هر چه باال و پایین کرد، آقارضا نیفتاد. محکم افسارش را گرفته بود

  .کرد به دویدن
  .».برین کنار زورو اومد« :زد میآقارضا فریاد 

. بین ما و آنها طناب کشیده شده بود. هاي تبریز باالتر از ما بودند بچه
کرد او را به زمین بزند، به  دوید و سعی می قاطر که با تمام عصبانیتش می

  .طناب گیر کرد و آقارضا نقش زمین شد
ایین من رو خندین؟ بی جا می ایستادین اون« :زد از همان دور صدا می

  .».زورو خورد زمین، داغون شد. بلند کنین
  آقاي غالمرضا سلیمی
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  .».بیا با هم بریم« :به آقارضا گفتم. خواستم براي خط وسایلی را ببرم می
  .».یام حرفی نیست یک بادگیر به من بده بپوشم، می« :گفت

در کمی که .بادگیر را پوشید و قاطرها را بار کردیم و راه افتادیم
شیب . آید سرباالیی رفتیم، متوجه شدم قاطر عراقی هم دارد پشت سر ما می

  .هم به سمت راست ما بود
. زند دیدم که هر وقتی به آقارضا پهلو می می. قاطر خودش را به ما رساند

به من . خواهد جبران کند دانستم که چه بالیی سرش آورده که قاطر می نمی
  .».میندازدت پایین. راست این قاطره راه نريغالم، حواست باشه، سمت « :گفت

هنوز چـــند قدمی نرفته . ي عــراقی هم بود همان نزدیکی یک جنازه
  .بودیم که قاطر پرت شد و مرد

  .»طوري کرد؟ چرا این! آقارضا « :گفتم
  .».فلفله کار خودش رو کرد« :گفت

  .داده استتازه فهمیدم که فلفل سبز را میان نان گذاشته و به این قاطر 
  آقاي غالمرضا سلیمی
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در بعضی جاها ارتفاع . من رفتم خط. قرار بود در گوجار عملیات شود
العبور بود، که رفتن چند  مسیر طوري صعب. رسید برف به سه متر هم می

  .ساعت در راه بودیم کشید، ولی دربرگشت، کمتر از یک ساعت طول می
  .».بیا با هم بریم« :وقتی برگشتم، به آقارضا گفتم

  .».یام نمی« :گفت
  .».سوزه رم و دلت می من صبح می« :گفتم
شم  من شهید می. هر چی دارین بیارین من بخورم. یام من نمی« :گفت
  .»!سوزه دلتون می

شم، من  گی؟ من شهید می خود چی می بی. حرف مفت نزن« :گفتم
  .»!شم شهید می

  .».پس بیا کشتی بگیریم« :گفت
. خواست ها هم دلشان می بچه. خیلی اصرار کرد. رفتم ر نمیمن زیر با

م داد و من به زمین افتادم. کردند، که من بلند شوم اشاره می لَ تا بلند شدم، ه .
  .از پشت سر او را گرفتم به زمین زدم
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هاي  تعدادي از بچه. البته از طرف ما عملیات نشد. دو باره به خط رفتم
گفتند، که من  ت بی سیم به زبان سمنانی چیزي را میپش. سمنان با ما بودند

  هاي ما کسی طوري شده باشد؟ مبادا از بچه. مشکوك شدم
. بی فایده بود. با اصرار از آنها خواستم که اگر چیزي شده به من بگویند

  .کسی به من چیزي نگفت
چادرها را . آمدیم کردیم و به عقب می فردا باید وسایل را جمع می

خودمان هم پیاده حرکت . از باالي کوه به سمت پایین دره رها کردیم بستیم و
. جالل پازوکی باالي نفربر نشسته بود. پاي کوه نفربر منتظر ما بود. کردیم
  . »چرا عزیر نیومده؟« :پرسیدم

  .».من بیکار بودم، به جاش اومدم« :گفت
  .گفتاو هم چیزي ن. خیلی تالش کردم، بفهمم چه اتّفاقی افتاده است

چی شده؟ چرا به « :پرسیدم. نزدیک مقرّ که رسیدیم، جالل گریه افتاد
  .»گین؟ من نمی

آقارضا، نبی دیلمی،حمیدرضا ناظریه، ! ها شهید شدن بچه« :گفت
  .».شون رفتن همه. ابوالفضل تفکري، اسماعیل نیک صفت

  آقاي غالمرضا سلیمی
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توي چادر تدارکات ها  در پادگان دزفول، نزدیک عید نوروز، با بچه
جا آمده  چند نفر از پیرمردهاي محلّمان براي سرکشی به آن. نشسته بودیم

  .آقارضا تصمیم داشت آن شب را براي آنها به یاد ماندنی کند. بودند
هاي ایوانکی هم در چادر ما  یکی از بچه. حدود بیست نفري جمع بودیم

ي  ي این بنده رده بود، تا چفیههاي دیگر هماهنگ ک آقارضا با بعضی از بچه. بود
  .خدا را که روي بند آویزان بود بر دارند و شال بیندازند

آقارضا . دو نفر هم محکم در چادر را چسبیدند 1.آمدند و شال انداختند
یک خُرده ! غالم« :با صداي بلند گفت. را چسبید  ي چفیه بلند شد و گوشه

با دست اشاره کرد که قیچی را  در عین حال. ».پسته بیار ببندم توي شالشون
  .بده

یوسفی . او هم شروع کرد به بریدن چفیه. قیچی را به دستش داد
وقتی کار . رفت طرف می طرف و آن و آن خندید و توي چادر این غش می غش

  .».ي تو بود بدبخت چفیه« :بریدن چفیه تمام شد، به یوسفی گفت
  بیگی آقاي قاسم علی

                                                 
شال اندازي در روزهاي پایان سال در گرمسار رسم  - ١

هاي تا  بچ ه. بستند مردم روستا كمرت در  حیاط را مي. بود
یك طرِف . آمدند توي حیاط و پشت در اتاق ساله، مي بیست

انداختند و سر  پارچه، یا شايل را از الي در به داخل مي
 خوراكيخانه مقداري  صاحب. داشتند دیگرش را حمكم نگه مي
ا شال را ه بچ ه. زد گذاشت و گره مي داخل این پارچه مي

 . رفتند كشیدند و مي مي
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هاي دیگر شهید  فهمیدیم آقارضا و چندتا از بچه. رگشتیماز خط که ب
از فرمانده درخواست کردیم . ها به معراج شهدا منتقل شده بود جنازه. اند شده

چون . که با معراج تماس بگیرد و بخواهد که فعالً جنازه را به گرمسار نفرستند
  .خواستند در تشییع جنازه شرکت کنند می  همه

روز . آمد، برگشتیم دیگر با اتوبوسی که به تهران میمن و یکی دو نفر 
آمد همان اول از آقارضا  هر کس به دیدنم می. اول عید وارد گرمسار شدیم

  .».یان تا سه چهار روز دیگه می« :گفتم می. پرسید می
چند روز بعد با حضور . خواستیم عید مردم به عزا تبدیل شود نمی

  .ها تشییع شد جنازه نیروهاي گردان امام حسین و مردم،
  آقاي غالمرضا سلیمی
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کرد و  آفتابه را آب می. ها دچار اسهال شدید شده بود یکی از بچه
دوید  شد و می هنوز ننشسته، دو باره بلند می. گذاشت ي چادر می آورد گوشه می

تابه که چند بار این عمل را تکرار کرد، آقارضا یک آف بعد از این. به طرف توالت
ي او را در جایی  ي پر از آب او گذاشت و آفتابه خالی به همان رنگ، جاي آفتابه

  .مخفی کرد
اي ننشسته بود که از جا بلند شد و  ي خدا هنوز چند دقیقه آن بنده

  .است دید خالی. دست برد به سمت آفتابه
کرد و به این طرف و آن طرف  شکمش را چسبیده بود و ناله می

  .گشت ال آب میدوید و دنب می
  آقاي غالمرضا سلیمی
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زمان  هم. ها ایستادیم، که آقارضا از ما عکس بگیرد حدود ده نفر از بچه
موقعیت ما طوري بود، که . هواپیماهاي عراقی آمدند و شروع کردند به بمباران

ي کوه مقابل  زدند به دامنه هر چه می. توانستند مستقیم ما را بزنند نمی
  .خورد می

. ایستاد نشست و گاهی می گاهی می. آقارضا دوربین را دست گرفته بود
  ».یک خُرده بیایین جلو« :گفت گاهی می» .برین عقب« :گفت گاهی می
  .»خوب تو جلو و عقب برو و تنظیم کن« :گفتیم می
  .».شما باید جلو عقب برین که من دوربین رو تنظیم کنم! نه« :گفت می

کسی « :گفت کرد و می باالي دوربین نگاه می در حین بمباران گاهی از
  .»نیفتاد؟ بگیرم؟

حتی یک عکس . ي ما را جلو عقب کرد باالخره، نزدیک یک ساعت همه
  .هم از ما نگرفت

  آقاي غالمرضا سلیمی
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خواستند  ها می دو تا از بچه. رفتیم داشتیم توي جزیره با آقارضا می
از ما خواهش کردند . اما از گردان ما نبودند شناختیم، آنها را می. عکس بگیرند

  .من هم دادمش به آقارضا . دوربین را به من دادند. که برایشان عکس بگیریم
برین قطار فشنگ به « :آقارضا به آنها گفت. اینها روي آکاچو بودند

  .».ها رو هم ببندین جا خشاب. هاتون رو هم بیارین اسلحه. خودتون ببندین
جا کردن  آقارضا شروع کرد به جابه. به خودشان بستندي وسایل  همه

به هم نزدیک . یک خُرده بیایین به سمت راست. یک کم برین عقب« .آنها
  ».یک کم دیگه برین عقب. شین

ها بیشتر به فکر ژست گرفتن بودند، از میزان جلو عقب رفتن غفلت  بچه
. ا به داخل آب افتادندآکاچو که روي آب شناور بود، لنگر برداشت و آنه. کردند

  .آقارضا شروع کرد تند تند عکس گرفتن
وعکس »!طور خوبه همین« :گفت زدند و آقارضا می آنها دست و پا می

  .گرفت می
  آقاي حسن بلوچی
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زدم و او و یکی  نی می. رفتم گاهی اوقات بیکاري به چادر آقارضا می
کردم، هر دو با هم  شروع به نی زدن می تا. خواندند دیگر از برادران، شیرازي می

کردم  هر چه تالش می. هر کدام هم یک آهنگ خاص خودشان. خواندند می
  . شد هماهنگ با آنها بزنم نمی

یکی یکی بخونین بگذارین . شه طوري که نمی این! آقارضا « :گفتم می
  .».من بدونم چی بزنم

بانو ـ بانو ـ رو  خونیم؟ تو هاي کار داري ما چی می تو چه« :گفت می
  .».بزن

  آقاي حسن بلوچی
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ي گردان  فرمانده. دزفول که بودیم، سیگار کشیدن در پادگان ممنوع بود
  .کنم کنم و چه نمی تذکّر اکید داد که اگر سیگار دست کسی ببینم، چه می

که دست به آن  ي لبش گذاشته بود و بدون این او هم سیگار را گوشه
ي گردان، دید که آقارضا دارد سیگار  بیگی فرمانده آقاي علی. یدکش بزند می

  .کشد می
  .»شین؟ مگه نگفتم سیگار دستتون ببینم تنبیه می« :گفت
هاش رو برد باال و  بعد هم دست. »!ولی اگه دستم دیدین! چرا« :گفت

  .»هاي ملت سیگار توي دست منه؟« :گفت
  آقاي حسن بلوچی
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آقارضا افسارش را گرفته بود و به طرف . ا ترکش خوردیکی از قاطره
  .»بریش؟ کجا می« :اهللا دیلمی گفت نبی. برد چادر بهداري می

  .»!برم بهداري نیروم ترکش خورده، می« :گفت
  .».ري حاال بیا یک چاي بخور؛ می« :گفت

یعنی شما به نیروهاتون « :اهللا که جانشین گروهان بود، گفت به نبی
  .»دین؟ میت میطوري اه این

ها بگو مگو کرد، تا باالخره زخم قاطر  مقداري با بچه. قاطر را برد بهداري
من به « :گفت گرداند و می بعد هم حیوان را چادر به چادر می. را پانسمان کرد

  .».دم طور اهمیت می نیروم این
  آقاي بهمن دهقانی
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که  به محض این! ه هستناین قاطرها آموزش دید« :ها گفته بود به بچه
  .».کنن صداي سوت خمپاره را بشنون درازکش می

هاي آقارضا را باور کرده بودند، با دهان صداي سوت  ها هم که حرف بچه
  .آوردند تا امتحان کنند خمپاره را در می

! مرد حسابی« :گفت آورد، می وقت توي این چیزها کم نمی او که هیچ
فهمن  ی و تقلّبی رو تشخیص نده؟ اینها میمگه این خره که فرق سوت اصل

  .»!کشن شنون دراز می کدوم سوت واقعیه، وقتی سوت واقعی رو می
هایی که تازه با او آشنا شده بودند،  معموالً این کارها را براي بچه

  . کرد می
  آقاي حسین کیفري
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دیدم  می. مبودی  رفتیم، در یک کوپه اولین بار که با آقارضا به جبهه می
 :هایی که با او بودند، گفتند بچه. رود چهار پنج نفر دنبالش هستند هر طرفی می

  .»!ها پر بار بشه شه که اعزام اومدن آقارضا باعث می «
  .»است؟ کاره طوري؟ مگه اون چه براي چی؟ چه« :گفتم
  .».بینی شی؛ می حاال باهاش آشنا می« :گفتند
آقارضا ساکت « :پرسیدم. با او باز کنممند شدم که سر صحبت را  عالقه

  .»کو؟
او هم بی مقدمه، دهانش را تا ته باز کرد و انگشت شست دست راستش 

  1.»!ایناها« :را به سقف دهانش چسباند و گفت
  بهرام امیر اسدي

                                                 
 .گفتند در گذشته مردم گرمسار به سقف دهان، ساك مي -١
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من که بار اولّم بود رفتار آقارضا را در طول سفر . قطار به اهواز رسید
  .آمد خندیده بودم، که نفسم در نمیقدر  کردم، آن تجربه می

به مرور از کارهایش فهمیدم، . دانستم که چه شخصیتی دارد هنوز نمی
  .»!یاد، اعزام پرباره هر وقت او می« :گویند که چرا می

روز  یک« :گفت می. زد، این بود هایی که در آن سفر می یکی از حرف
که فردا برم دانشگاه کسی اومد و ازم خواست . خوندم داشتم جایی روضه می

ي با حالی  روضه. جمعیت زیادي بودن. منم رفتم. تهران براشون روضه بخونم
آخر کار من . زدن کردن و به سر و صورتشون می همه گریه می. براشون خوندم

فکر کردم از من خوششون اومده، دارن . رو گرفتن روي دسشون و بلند کردن
راه باز . راه رو باز کنین‘:یکی گفت همین که بلندم کردن. کنن تشویقم می

رو زدن که  قدر من این. من رو زدن زمین و ریختن روي سرم. ’!کردن
  .»!تونستم از جام بلند شم نمی

کردم که یک داستان  داشتم، فکر می خالصه، من که چشم از او بر نمی
ش آخر داستان فهمیدم، از پی. آن هم با آن آب و تاب. کند واقعی را تعریف می

  .ها بخندند و شاد باشند کنه تا بچه ها رو سر هم می خودش این حرف
  آقاي بهرام امیر اسدي
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جایی که تیپ بیست و یک امام رضا . ي اهواز بردند ما را به پنج طبقه
  . قرار شد به نماز خانه برویم، تا تقسیممان کنند. مستقر بود

هاي شاهرود و دامغان دور  بچه وارد نماز خانه که شدم، دیدم تعدادي از
  . همه هاج و واج. یک نفر جمعند
دیدم آقارضا دارد به یک مهتابی که روشن بود، نگاه . تر رفتم نزدیک

  .خندد غش می کند و غش می
  .»خندي؟ کنی و می آقارضا چیه؟ براي چی به مهتابی نگاه می« :گفتم

. ختگی باشدي سا کرد خنده خندید، که کسی شک نمی طوري جدي می
تونم خودم رو نگه  نمی! گیره م می این رنگش سفیده من خنده« :در جوابم گفت

  .».دارم
  .خالصه تا بقیه بیایند و تقسیم شویم، همه را سر کار گذاشته بود

  آقاي بهرام امیر اسدي
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من و آقارضا ، با . ما را به اردوگاه کاظمین فرستادند. تقسیم شدیم
هاي فروان و دوستان دیگر در یک چادر بودیم هتعدادي از بچ.  

هر . به هر کدام سه چهار تا پتو داده بودند. ها خیلی سرد بود هواي شب
کرد و معموالً دو تا  انداخت و یکی را متّکا درست می کس یک پتو را زیرش می

  .انداختیم پتو را هم رویمان می
ا خودش را زیر پتو آقارض. شب بیدار شدم شب اول که خوابیدیم، نیمه

  .معلوم بود که خیلی سردش شده است. جمع کرده بود
همه  خوب این! زیر پتو چنگک شده بودي! آقارضا« :صبح، بهش گفتم

  .»!انداختی پتو داشتی، یکی بیشتر روت می
اگه چندتا . کنه یک پتو رو صبح یکی برام جمع می! بدبخت جان« :گفت

  .»!بشه از کجا معلوم که جمع کنن
هایش را  قدر دوستش دارند، که حتّی لباس ها این ه مرور دیدم که بچهب

  .شویند هم برایش می
  آقاي بهرام امیر اسدي
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قدر خندیده  این. تازه سه روز بود که با آقارضا در اردوگاه کاظمین بودیم
شب کارش خنداندن  از سر شب تا نیمه. کرد بودم، که گلویم به شدت درد می

  .ا بوده بچه
یک چادر صحرایی و چند نفر جوان، فانوسی به سقف . شب سوم بود

  .دیگر را لگد نکنیم قدر نور داشت که یک چادر آویزان، این
کارهاي خنده . کن چسبان یک شلوار گرم. آقارضا لباس کار را در آورد

  .».پور بخونم خوام براتون مثل کویتی می« :گفت. دار زیادي کرد
کرد که کسی غیر از  شنید، شک نمی ن چادر صدا را میاگر کسی از بیرو

داد و  اما در حین خواندن طوري خودش را حرکت می. کویتی پور باشد
زدیم و  لرزاند، که غلت می هاي عرب می هایش را به سبک خواننده دست
  .خندیدیم می

کلی تیر باالي سرم . نیمه شب آمدند که ما را براي رزم شبانه ببرند
هاي باالي سرم را نشان  با دستم شربت. ند، نتوانستم از جا بلند شومشلیک کرد

  .دادم و به گلویم اشاره کردم
  آقاي بهرام امیر اسدي
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. یک سري که با آقارضا به منطقه اعزام شدیم، ما را به جزیره بردند
  .دادند جا به ما آموزش آبی خاکی می در آن. جاده خندق

ي قبل که ما براي آموزش آمده  دفعه« :ریف کرد کهآقارضا برایم تع
من که شنا . بودیم، یک آقاي روحانی لب هور ایستاده بود و من توي آب بودم

این . دانستم، خودم رو از سینه به باال، روي آب نگه داشته بودم کردن می
رو  بینی که پام می! نه‘:گفتم. ’خیلی گوده؟‘:از من پرسید. خدا شنا بلد نبود بنده
توي اون دوره . رفت زیر آب و من فرار کردم. لباسش رو در آورد و پرید’ .زمینه

  .».تا آخرش باهاش رو به رو نشدم
  آقاي بهرام امیر اسدي
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ش می آقارضا با قاطرهایش داشت بر . رفتیم با ماشین به طرف پل گردر
. دارین بیارینگوشتی، چاقو یا چیز دیگه دارین ور  پیچ« :صدا زد. گشت می
لَکه این وبِ   .».1جا پر گَ

حسین با دست پاچگی از زیر صندلی یک سرنیزه . چاقو که نداشتیم
  .من هم از پشت سر. برداشت و رفت به طرف آقارضا 

داد که در زمین فرو رفته بودند ولی  هاي عمل نکرده را نشان می راکت
ه جا رد شدن  ن همه آدم از اینای. اینها گوبلکه دیگه« :گفت می. شان بیرون بود تَ

  . ».بلد نبودن درشون بیارن
. گوید، شروع کردیم به تعقیبش کردیم درست می ما که ابتدا فکر می

  .کمی تعقیبش کردیم و دست از پا درازتر برگشتیم
  آقاي بهرام امیر اسدي

                                                 
 .قارچ -١
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ان که توي یک گرد عالوه بر این. ها با من بود ي اعزام تقریباً در همه
او هم . مسؤولیت تدارکات گردان را داشتم. بودیم، توي چادر هم با هم بودیم

هر کاري که . وقت در بند این چیزها نبود اما هیچ. اسماً در تسلیحات بود
  . داد خودش دوست داشت انجام می

ها را  ي بسیار شادي که داشت و اسباب دلخوشی بچه عالوه بر روحیه
کرد و سر به سرش  سی هم یک داستانی سرهم میبراي هر ک.کرد فراهم می

  .گذاشت می
با ماشین آمدیم به مقرّ عقب . حدود یک ماه و نیم به شهادتش مانده بود

چون صبحانه نخورده . صبح زود حرکت کرده بودیم. که مقداري وسیله ببریم
بودیم، در بین راه، پنجاه شصت متري از جاده بیرون رفتیم و چاي و صبحانه 

  .وردیمخ می
ي عراق بمباران شیمیایی شده بود و مردم زیادي در آن  شهر حلبچه

  .آمدند برف و سرما پیاده به طرف شهرهاي ایران می
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ي یکسال به باال  در بین آنها خانمی را دیدم که بیشتر از پنج بچه
مابقی هم با . ترین بچه روي دوشش و یکی هم در بغلش کوچک. همراهش بود

  .اهشپاي برهنه همر
یک خُرده از این نان و پنیر ببر به « :به آقارضا گفتم. دلم سوخت

  .»!گناه دارن. هاي این زن بده بچه
که نان و پنیر برایشان ببرد، به  مثل کسی که منتظر باشد، به جاي این

شان زانو زد. خودش را به آنها رساند. سرعت به طرفشان دوید با اشاره . جلوِ
  .نش سوار شودفهماند که یکی پشت گرد

کنار سفره، . یکی را پشت گردن، دو تا را هم بغل کرد و به طرفم آمد
زده و ترك  هاي یخ دست. اشکمان در آمده بود. آنها را به زمین گذاشت

  !پاهاي برهنه. هاي خردسال ي بچه برداشته
مادر آنها با کمی . ابتدا سعی کردیم دست و پاي آنها را کمی گرم کنیم

از . نگریست هایش می آلود به بچه گاهی با نگاهی ترس. ف کرده بودفاصله، توقّ
  .کشید تر شود خجالت می که به ما نزدیک این

  . گذاشت ها می کرد و در دهان بچه آقارضا نان و پنیر لقمه می
. سیر که شدند، دوباره آقارضا یکی را به دوش گرفت و دو تا را در بغل

با اشاره، به مادر . از نگرانی مادر کاسته شد کمی. آنها را به مادرشان رساند
  .بعد هم به سرعت به طرف ماشین آمد. فهماند که صبر کند

مقداري نان و حلوا و پنیر و چیزهاي دیگري که همراه داشتیم، در 
با اشاره به . ها افتاد ي بچه نگاهش به پاي برهنه. اي بست و برایشان برد چفیه

  .مانندمادرشان، خواست که منتظر ب
آنها را . هفت یا هشت چفیه در ماشین بود. باز هم به طرف ماشین دوید

با اشاره به . از دور اعمال آقارضا را زیر نظر داشتم. برداشت و به سمتشان رفت
تر بتوانند سختی راه  ها را به پایشان بپیچد تا راحت ها فهماند که چفیه مادر بچه

هر چند قدم که . رف ماشین راه افتادبعد هم به ط. و سرما را تحمل کنند
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ها هم  بچه. داد ها دست تکان می انداخت و براي بچه آمد نگاهی به عقب می می
تا خیلی دور نشده بودند، نگاهشان را که حکایت مظلومیت و تشکّرشان بود از 

  .ما دریغ نکردند
  آقاي عزیز همتی
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ر چه بیدار بود کاري جز این تا ه. قدر ما را خنداند که خسته شدیم آن
. چند قرص والیوم را حل کردم و توي شربت ریختم و به خوردش دادم. نداشت

کار  بعضی از دوستان که دیده بودند من دارم چه. که خوابش ببرد به امید این
ولی او بدون توجه به . کنم، سعی داشتند به او بفهمانند شربت را نخورد می

  ! آخرش را خورد ي ي آنها تا قطره اشاره
کمی بعد به چادر . امیدوار شدم که حاال دیگر خوابش خواهد برد

یکی از دوستان رفت تا اوضاع و احوال را . نیم ساعتی گذشت. خودش رفت
  .»!آقارضا مرده« :به سرعت برگشت و گفت. بررسی کند
  .»یعنی چی؟« :گفتم
  .».هر چی صداش کردم، جواب نداد« :گفت

همین که باالي سرش رسیدم، یک . در او دویدماز ترس به طرف چا
  .کم مانده بود زهره ترك شوم. جیغ بلند کشید

  آقاي سیدهاشم موسویان
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دو گروهان از نیروهاي گردان ما در خط بودند و یک گروهان در حال 
آقاي شعبانی از خط برگشته . سه روز به شهادت آقارضا مانده بود. استراحت

  .که سرما خوردگی شدید هم داشت ضمن این. ت کندبود، تا شبی استراح
بعد از ظهر، هواپیماهاي عراقی آمدند و شروع کردند به ریختن 

طرف  طرف و آن همه از چادرها خارج شده بودند و به این. اي هاي خوشه بمب
  .گشتند تا خودشان را از خطر حفظ کنند پناهی می دویدند و دنبال جان می

اصغر  بگذار یک شوخی با حاج« :قارضا گفتبمباران که قطع شد، آ
  .».بکنم

  .»!بدو! بدو! برادر شعبانی! برادر شعبانی! سردار« :با صداي بلند صدا زد
کرد کسی آسیب دیده، خودش را به سرعت به  حاج اصغر که فکر می

  .»چی شده آقارضا ؟« :آقارضا رساند و گفت
ز رو نگه« :گفت دار بدوشمش بی زحمت سر این ب!«.  

  .مقداري با هم گالویز شدند و شَست دست حاج اصغر کمی آسیب دید
  آقاي عزیر همتی
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. صبح، در حالی که هنوز مریضی حاج اصغر خوب نشده، به خط رفت
در . دو باره برگشت. جا بماند تب و لرز شدید باعث شد، که فقط یک شب آن

  .کردند گردان او را دوا و درمان می چادر فرماندهی
م گرفتیم بعد از شام پیش او برویم و یک ساعتی دور هم بنشینیم تصمی
 :پرسید.خواستیم حرکت کنیم، آقارضا پیدایش شد اي که می لحظه. و برگردیم

  .»رین؟ کجا می«
  .».خواییم بریم به حاج اصغر سر بزنیم می« :گفتیم

کمی نشستیم و . به چادر فرماندهی رفتیم. او هم پشت سر ما راه افتاد
پریروز که با آقارضا « :آقاي شعبانی گفت. این در و آن در حرف زدیماز 
  .».کنه کُشتی گرفتیم، این شست من خیلی درد می کلّه

  .»!بده من درستش کنم« :آقارضا بالفاصله آمد جلوِ او نشست و گفت
. کنی دست من رو بدتر می. ات برو دنبال کار و بدبختی« :اصغر گفت حاج

  .».این کار تو نیست
ي بز جا  تا پاچه من روزي بیست! گی حاج اصغر چی می« :گفت

  .».اندازم می
شست دست حاج اصغر را گرفت توي دستش و پا را بند کرد توي 

نشان به همان نشان، یک ماه . فریادش بلند شد. اش و با تمام توان کشید  سینه
  .دست حاج اصغر توي گچ بود

  آقاي عزیر همتی
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همه هم اخالق آقارضا را . حدود ده نفر توي چادر ما خوابیدند شب آخر،
خواهد بیرون برود، هر لباس یا کفش و پوتینی که دم  دانستند که وقتی می می

هاي  به همین دلیل موقع خواب هر کس اورکت و پوتین. پوشد دست باشد، می
  .خوابید گذاشت و می خودش را زیر سرش می

ا شروع شد، حس کردم که دارند شیمیایی ه وقتی گلوله باران عراقی
از او . زنند، اولین کسی را که بیدار کردم و بیرون فرستادم آقارضا بود می

  .خواستم که خودش را به باالي کوه برساند
ها را باالي کوه فرستادیم، خودمان هم به زحمت  ي بچه وقتی بقیه

آتش روشن کردیم تا اثر گاز ها را در آوردند و با آنها  همه، اورکت. رفتیم باال
خیلی از مجروحین و آسیب دیدگان را از پشت همان . شیمیایی را خنثی کنیم

  .رشته کوه به عقب فرستادیم
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چند بار . سرگرم همین کار بودیم که صداي آقارضا از پایین شنیده شد
یکی کمتر یکی . همه آسیب دیده بودیم. مرا صدا کرد و صدایش قطع شد

  . بیشتر
  
او . که روشن شد، به پایین آمدیم تا وضعیت شهدا را بررسی کنیم هوا

. قبل از طلوع آفتاب، از تعاون براي ثبت اسامی شهدا آمدند. هم شهید شده بود
دیدم یکی از آنها مسیب . لیستی را تهیه کردند و براي کنترل به ما نشان دادند

  .چوزوکلو، برادر خانم من است
  .».مسیب مجروح شده فرستادیمش عقب! هاین اسم اشتباه« :گفتم
  »!اش کنار نهر آب افتاده جنازه« :گفت

دیدیم آقارضاست که شهید شده و اورکت . با هم به سمت نهر آمدیم
وقت اورکت را از تنش در آوردیم که دیگران  همان. مسیب را پوشیده بوده است

  .ي پدر مسیب نرود اشتباه نکنند و جنازه اشتباهی در خانه
  آقاي عزیر همتی
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جاها . تا از چادر فرماندهی برگردیم، ساعت حدود دوازده شب شده بود
ام، یک چیزي به من  من شام نخورده« :آقارضا گفت. را انداختیم که بخوابیم

  .».بدین بخورم
خواستی به وقت  می« :من که به شدت از دست او ناراحت بودم، گفتم

  .»!یااهللا بگیرین بخوابین. هاست ن چه وقت این حرفاال. بیایی شام بخوري
  .»!تا چیزي ندین بخورم، خواب هم خبري نیست. ام من گرسنه« :گفت

دلش سوخت و . کرد یک پیرمرد شاهرودي در تدارکات به من کمک می
وقتی خورد و سیر شد رو به من کرد و . مقداري نان و پنیر و حلوا برایش آورد

  .».اي چیزي بیار بخوریم و یک خرده پستهبلند ش! عزیز« :گفت
بلند شو ! کوفت هم خبري نیست« :گفتم. عصبانیت من بیشتر شد

  .».بخواب، بیشتر از این من رو عصبانی نکن
  .»!ها شی پشیمون می! عزیز« :گفت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بر سر پیمان/ 

  .»براي چی پشیمون بشم؟« :گفتم
  .»!سوزه وقت دلت می  شم، اون من امشب شهید می!جان بدبخت« :گفت
کنی  همه ما رو اذیت می شی؟ آدم قحطه؟ توکه این تو شهید می« :مگفت
  .»شی؟ شهید می

وقت دیگه پشمیونی  اما اون! خواي نکن خواي قبول کن می می« :گفت
  .».برات فایده نداره
ي شیمیایی حدود سه متري  یک گلوله. یک ساعت گذشت. خوابیدیم

ار کردم و بیرون فرستادم، اولین کسی را که من بید. چادر ما به زمین خورد
  .آقارضا بود

  آقاي عزیر همتی
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وقتی با آقارضا توي جاده خندق بودیم، « :گفت می 1برادرم مجتبی
حتی . افتن افته، ده دوازده نفر دنبالش راه می دیدم او که به هر طرف راه می می

 محراب جایی نبود که کسی با عالقه به اونجا. رفت وقتی به طرف محراب می
  .شدن افتاد، همه داوطلب رفتن می ولی آقارضا که راه می. بره

ها به محراب رفتم، اون رو کنار  روز که براي عوض کردن پست بچه یک
ها پوزخند  کنی ممکنه بعضی تو این کارها رو می! آقارضا‘ :کشیدم و بهش گفتم

  .’.هات رو کم کن یک خُرده شوخی. تو رو آدم سبک مغزي بدونن! بزنن
مهم . ها خوش باشن بگذار بچه. خواد فکر کنه هر که هر جور می‘ :تگف

  ’!گن نیست که دیگران چی می
یک دفعه دیدم . خواستم با او در همین مورد حرف بزنم باز هم می

  .’بینی؟ اون ماه رو می‘ :سرش رو به طرف آسمون بلند کرد و گفت
. ’اون؟‘ :گفتم با دست نشون دادم و. ’.اون‘ :گفت. ’کدوم ماه؟‘ :گفتم

بعد دیدم آقارضا . حدود پنج دقیقه به طرف آسمون نگاه کردم. ’.نه، اون‘ :گفت
خواسته حواس من رو پرت  تازه فهمیدم که می. خنده کنان رفت توي سنگر

  .».ها بهش نزنم کنه تا از این حرف
  آقاي حسین مداح

                                                 
 .شهید جمتيب مداح -١
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کتاب حافظ . دیمبن جعفر بو در اردوگاه کاظمین، توي گردان موسی
زمی داشتیم شب. جا بود آن خواند و آقارضا هم  اي حافظ می اصغر رشمه. ها ب

  !بدون نی. زد گذاشت و نی می دستش را جلوي دهانش می
کم، ریتمش را  آقارضا کم. کرد اصغر خیلی هم زود حال عرفانی پیدا می

اي هم  ي رشمهآقا. داد هر وقتی هم سوي چراغ را کمی پایین می. کرد تندتر می
داشت و از چادر  رسید، او چراغ را بر می جا که می کار به این. شد اوقاتش تلخ می

  .زد بیرون می
گرفت که  اصغر اول از آقارضا تعهد می. شد هرشب این برنامه تکرار می

به . او هم انگار نه انگار که چنین قول و قراري گذاشته است. نواخت بزند یک
  .شد برد و بینشان دعوا می یمرور سرعت را باال م

  آقاي بهرام امیر اسدي
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. آنجا مقرّمان بود. ي گاوداري در سقز بودیم در ساختمان استفاده نشده
ي  روز آقاي شعبانی فرمانده یک. داخل همان سوله چادرها را هم برپا کردیم

  .گردان شروع کرد به سخنرانی
  .».کنم االن درستش می« :آقارضا که کنار من نشسته بود، گفت

تا او خواست از روي سکو . بلند شد و رفت کنار آقاي شعبانی ایستاد
شروع کرد به . پایین بیاید، رفت زیر دوخمش و او را روي دوش خود گرفت

  .».ایم آماده ي آزاده ـ آماده فرمانده« :شعار دادن
روي  اما او آقا شعبانی را از. همه شروع کردند به تکرار همین شعار

ها دوباره او را به دوش گرفتند و همچنان گرم  بچه. دوشش به زمین انداخت
االن . من رو بگذارین زمین« :کرد آقاي شعبانی التماس می. شعار دادن بودند
  .»!کنین زنین زمین خُرد می رو می مثل آقارضا من

  آقاي غالمرضا سلیمی
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ها شام ورده  بچه. مده بودیمدر اردوگاه کاظمین یک شب شام دیر آ
  .».کار کنیم؟ شام نیست چه« :یکی گفت. شام نبود که بخوریم. بودند

کنیم  عیب نداره من سیب زمینی دارم، پخته می« :آقارضا گفت
  .».خوریم می

. اي گذشت چند دقیقه. حال شدند هایی که شام نخورده بودند خوش بچه
  .»پس کو سیب زمینی؟« :به آقارضا گفتند

ي پایش را نشان داد و  وقت جورابش پاشنه نداشت، پاشنه او هم که هیچ
  .».بیایین ببرین پخته کنین بخوریم! ایناها« :گفت

  آقاي بهرام امیر اسدي
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ما . سال هزار و سیصد و شصت و سه. رفتم اولین بارم بود که جبهه می
اعزام  آهن تهران بردند که با قطار به خوزستان را به ایستگاه راه

  . ارتباطی با هم نداشتیم. دانستم اهل فروان است می.شویم
او . در واگن را که باز کردند، پر از بخار بود. خواستیم سوار قطار شویم

تا چشمش به بخار داخل واگن افتاد، به زبان . رفت  جلوتر از من روي پله
س هدا؛ قطار « :الیکایی گفت   .».داد... قطار چِ

هاي دیگر  بچه. بلد بودم، شروع کردم به خندیدن 1اییمن که زبان الیک
  .»گفت که خندیدي؟ آقارضا چی« :پرسیدند

  .».کاري کرده گه قطار خراب می« :گفتم
وقتی . توي یک کوپه تا اهواز با هم بودیم. از همان جا از او خوشم آمد

هر وقت . کرد فهمید که من اهل روستاي کند هستم، دیگر اسمم را صدا نمی
با . زد صدا می» کندي ریکا؛ پسرِ کندي« خواست به من چیزي بگوید، من را یم

توي جبهه هم . هم رفیق شدیم و بعد از آن ارتباط خانوادگی هم بر قرار کردیم
  .همیشه با هم بودیم

  آقاي حسین محمد حسینی

                                                 
طایفه الیكایي . مازندرانيزباني است مشابه زبان  -١

ها پیش، از منطقه فريوزكوه به گرمسار مهاجرت  سال
 .اند كرده
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. هم با ما بود 1شهرام زمانی. ي اهواز با هم در یک چادر بودیم در امیدیه
ها در حسینیه جمع  ي بچه اي دعاي توسل برگزار شد و همه ب چهارشنبهش

  . کرد) ع(بعد از دعا، مداح شروع به خواندن مصیبت سیدالشهدا . بودند
اما من و شهرام چنان توي حال معنوي خوبی . همه حال خوشی داشتند

م هم شهرا. کس در حسینیه نبود رفته بودیم که وقتی چشمم را باز کردم، هیچ
  . کم به خود آمد کم

. همه مشغول خوردن غذا بودند. گوشت بود شام آب. آمدیم توي چادر
. رفتیم من و شهرام هنوز توي حال و هواي دیگري بودیم و طرف سفره نمی

  .هنوز اشکمان جاري بود
! گوشت رو خوردیم خوب نیومدین ما آب! قهر کردن نداره« :آقارضا گفت

  .»براتون خبري نیست؟تا صبحم گریه کنین شام 
  .هاي او از آن حالت در آمدیم و رفتیم سر سفره با حرف

  آقاي حسین محمد حسینی

                                                 
 ٥لیات كربالي شهید شهرام زماني، اهل گرمسار، در عم -١

 .به شهادت رسید
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ي چادرها  به همه. شد بگویی که آقارضا حتماً توي این چادر است نمی
شب، توي یکی از  آن. دیدي توي چادر دیگري خوابید وقت می یک. زد سر می

وقتی به . هم بود» الحسین خادم« همان شب. ها نوحه خواند چادرها براي بچه
  .».امشب نوبتته! يها رو بشور بلندشو ظرف« :چادر خودمان آمد، بهش گفتم

  .».خونم منم به جاي تو نماز می. يتو به جاي من بشور« :گفت
دیگه این « :گفت بیگی شهید شده بود، هر وقتی می از وقتی حسن علی

  .».دش برممنم باید ر! خوره دنیا به درد نمی
ها را  بلند شدم و ظرف. دلم سوخت. زد ها می شب هم، از همان حرف آن

ها شیمیایی زدند، او زودتر از من از چادر  وقتی عراقی. بعد هم خوابیدیم. شستم
مسؤول . ها توي چادر تدارکات خوابیده بودیم چند نفري از بچه. بیرون رفت

ادر تسلیحات کنار چادر تدارکات چ. کرد او هم گاهی کمکم می. تسلیحات بودم
  .».بزن و برو باالي کوه. توي چادر تسلیحات ماسک آویزونه« :بهش گفتم. بود

دیگر را  دیگر توي تاریکی هم. و از چادر بیرون رفت» .باشه« :گفت
  .تا وقتی هوا روشن شد، نمی دانستم که شهید شده است. ندیدیم

  آقاي حسین محمد حسینی
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 بر سر پیمان/ 

. خندیدیم م نشسته بودیم و به کارهاي او میــدور ه در پادگان دزفول،
یک کاله حصیري روي سرش گذاشته بود و از این طرف چادر به آن طرف، 

روزعلی« :گفت پرید و می روي سر یکی می 1ما من ب.«.  
به غالمرضـا سـلیمی اشـاره کـردم کـه او را      . افتادیم داشتیم از نفس می
  . کار را کرد او هم همین. بگیرد و محکم نگه دارد

. من هم قیچی را بر داشتم و از پشت لباس کارش تا قسمت یقـه بریـدم  
دیگر توان نداشت که از زیر دسـت سـلیمی بلنـد    . او هم خیلی خسته شده بود

  .شود
آقارضـاي  « :گفـت  بـار مـی   هاش هـر چنـد دقیقـه یـک     یکی از بچه محل

  .»!بدبخت
به آقارضا بگوید کـه   خواست می. کردم که ساکت شود بالفاصله اشاره می
  .کنند دارند بلوزت را پاره می

حاال بـاد بـزن و   « :به او هم گفتم. به سلیمی اشاره کردم که رهایش کند
  .».بلند شو

کـم   آورد و کـم  ي دستی را در مـی  او هم با دهان صداي باد زدن با تلمبه
اي  ذره. وقتی کامال راست شد، دید بلوزش به دو طرف آویـزان شـد  . شد بلند می

دین، یا صـبح بـا    یا یک بلوز نو به من می. خیلی خوب شد« :گفت. ناراحت نشد
  .»ي تیپ فرمانده« رم پیش آقاي احمدي همین وضع می

  .مجبور شدند، یک بلوز نو بهش بدهند و صدایش را بیندازند
  بیگی آقاي قاسم علی

                                                 
 .ام بروسلي - ١
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در پادگان تیـپ  . بار به مرخصی رفته بود و ساعت یازده شب برگشت یک
او . هاي دژبانی از او بـرگ مرخصـی خواسـتند    بچه. ي قائم، مستقر بودیم دوازده

  .اي نداشت که ارایه کند هم کارتی یا برگه
شـما بـه گـردان امـام     ! برادر جان« :گفته بود. دادند به داخل راهش نمی

  .»!نفر دونفر دنبال من نیومدن حسین زنگ بزنین، اگه به جاي یک
  .».بفرمایین« :گفتم. گوشی را بر داشتم. ا کردتلفن صد

 دخـوا  یک بـرادري مـی  . زنم برادر، از دژبانی زنگ می« :سالم کرد و گفت
  .».، نه کارت شناساییدنه برگ مرخصی دار. داخل دبیا

  .».آقارضا قندالی« :گفت. »اسمش چیه؟« :پرسیدم
  .».یام دنبالش جا بمونه االن می بگین همون« :گفتم
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 بر سر پیمان/ 

ماشین را روشن کردم و خواسـتم  . ي بین دژبانی تا گردان زیاد بود فاصله
  .».یام منم می« :ها گفت حرکت کنم، که یکی از بچه

در ایـن چنـد دقیقـه    . اي طـول کشـید   تا به دژبانی برسیم، چند دقیقـه 
هـاي دژبـان دیدنـد کـه حـرف       تا رسیدیم و بچـه . آقارضا خیلی خالی بسته بود

مند شدند کـه آدرسـی    مد، دو نفر دنبالش آمدند، خیلی عالقهآقارضا درست درآ
  .از آقارضا داشته باشند

هـا بـا التمـاس ازش     او به طرف ماشین آمد کـه سـوار شـود، ایـن بچـه     
اگه بخواییم شما رو ببینـیم، کجـا بیـاییم؟ بگـیم چـه کسـی رو       « :پرسیدند می
  .»خواییم؟ می

. خـواییم  ن آقارضـا رو مـی  بیایین گردان امام حسین، بگـی « :آقارضا گفت
هـا رو آب   ي رزمنـده  جلـوي توالـت دارم آفتابـه   . دن جاي من رو نشـونتون مـی  

  .».کنم می
  بیگی آقاي قاسم علی
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ــودیم  ــائم، در دزفــول ب ــه. در مقــرّ تیــپ دوازده ق ــا از بچ هــا  یکــی دو ت
  .».منم ببرین« :آقارضا گفت. خواستند به شهر بروند می

آیـی مـا رو علّـاف     کـار و بـدبختی داریـم، تـو مـی     مـا  . شه نمی« :گفتند
  .».کنی می

امیدش که قطع . ها قبول نکردند که او را ببرند خیلی اصرار کرد، اما بچه
  .».یام دزفول من زودتر از شما می! نبرین« :شد، گفت

  .»آیی؟ چطوري زودتر می« :گفتند
  .»کار دارین؟ شما چه« :گفت

به دزفول کـه  . دقیقه بعد حرکت کردند ها هم چند بچه. آقارضا غیب شد
  .رسیدند، تا ایستادند و از ماشین پیاده شدند، آقارضا جلوي آنها سبز شد

تـونم زودتـر از شـما     نیاوردین، فکر کردین مـن نمـی   رو منشما « :گفت
  .»بیام؟

مات و متحیر مانده بودند که آقارضا چطور به این سرعت خـودش را بـه   
  .»چطور آمدي؟« :دادند که قسمش. دزفول رسانده است

روي . »!جــا نشســتم اون« :بــا دســت زیــر ماشــین را نشــان داد و گفــت
  .دیفرانسیل نشسته بود

  بیگی آقاي قاسم علی
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کـه   رفـت، بـراي ایـن    زد و راه مـی  کشـید و لنـگ مـی    گاهی پایش را می
عـوض  شـد و حـال و هـوا     نزدیک عملیات کـه مـی  . ها را جلب کند ي بچه توجه
  .خواند ي معروف آقاي آهنگران را می لنگید و نوحه شد، می می

دست چپش را به نشـانه هندوانـه زیـر بغـل     . اي جان نثاران خدا یارتان
  .داد کسی دادن حرکت می

هـا از ایـن    بچـه . کـرد  همان عمل را تکـرار مـی  . باشد خداوند نگهدارتان
  .شدند کارش غرق شادي و شور می

  .»لنگی؟ چرا می« :پرسیدند بعد هم می
  .»!ي مجروحم من فرمانده« :گفت می

  بیگی آقاي قاسم علی
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در مقرّ تیپ در دزفول که بودیم، ایام فاطمیه هر شب یکـی از مـا نوحـه    
. ، شیخ حسن همتی، من و بعضی از دوسـتان دیگـر  1شیخ حسن رامه. خواند می

او هـم مقـداري   . دیک شب آقاي اصغر شعبانی در بین عزاداري ما پیـدایش شـ  
  . خواند

. بانـد بسـته بـود    دست اصغر در اثر موج گرفتگی درد داشـت و بـا کـش   
ایـم   ي آزاده، آمـاده  فرمانـده « :آقارضا بالفاصله بعد از خواندن اصغر شـروع کـرد  

  .».آماده
آقارضـا هـم در   . ها هم دم گرفتند و او را روي دستشان بلند کردنـد  بچه

ي آزاده  همـه شـعار فرمانـده   . کشـید  سبید و میچ آن تاریکی دست اصغر را می
  .»!دستم رو ول کنین، دستم خُرد شد« :زد دادند، اما اصغر فریاد می می

  بیگی آقاي قاسم علی

                                                 
این شهید بزرگوار كه به كر ات در جبهه حضور پیدا  -١

كرده بود، بعد از پذیرش قطعنامه، در كردستان به شهادت 
 .رسید
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در پادگـان اندیمشـک   . شـد  شدند، کـار او شـروع مـی    ها جمع می تا بچه
  .بست بودیم، چند نفري را جمع کرده بود و داشت خالی می

شب خواب دیدم یـک آقـایی کـه دسـت نداشـت، روي دیـوار       دی« :گفت
  . کنه ها نگاه می نشسته و داره به بچه

  .’کنین؟ کار می دارین چه‘ :پرسیدم
شـه؟   شـه و کـی نمـی    کنم ببیـنم کـی شـهید مـی     دارم نگاه می‘ :گفت 

  . ’هاشون رو بنویسم اسم
  .».ام رو گرفت یقه. ’من چی؟‘ :پرسیدم
  .»ات رو گرفت؟ ت نداشت، چطوري یقهگفتی دس تو که می« :گفتم
دیگـه جـایی کـه تـو     . کنی تو همیشه کار من رو خراب می! سید« :گفت

  . ».باشی من نباید حرف بزنم
خواسـتند کـه    ها از او مـی  آمد و بچه از آن به بعد هر وقت به چادر ما می

  .».گم اگه این سید نباشه من براتون یک چیزي می« :گفت چیزي بگوید، می
  ي سیدهاشم موسویانآقا
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من . شنیدیم که عملیات در پیش است. گردان ما در حال استراحت بود 

گـن عملیـات در    مـی « :رفتم سپاه و به آقارضا که عضو رسمی سپاه بـود، گفـتم  
  .»کار کنیم؟ چطوري بریم؟ دونیم چه پیشه، نمی
  .».یام اگه تو بري منم می« :گفت

. راه افتادیم و رفتیم حمیدیـه . نفر شدیمها زدیم و یازده  دوري توي بچه
با ما یـازده  . به آقاي مهدوي نژاد مراجعه کردیم. گردان گرمسار بریم بهنشد که 

یک چادري هم در اختیارمان گذاشـت و جـدا از   . نفر یک گروه ویژه تشکیل داد
  .هاي دیگر مستقر شدیم بچه

شـد   نمـی . چند روزي طول کشید تا عملیات والفجر هشت شـروع شـود  
. هاي دیگر مسابقه گذاشـتیم  تیم فوتبال تشکیل دادیم و با گردان. کار بمانیم بی

که تـوپ بـه طـرف     همین. کرد در ضمن داوري هم می. بان ایستاد آقارضا دروازه
  .نمود آمد و اعالن خطا می آمد، سوتش به صدا در می ي ما می دروازه

هـر گلـی کـه     .شـد  ي مـا مـی   گل بـود کـه پشـت سـر هـم وارد دروازه     
داشـت آبرویمـان   . کشـید  خوردیم، او طناب باالي دروازه را کمی پـایین مـی   می
هـا، او دویـد    توپ را شوت کردم میان درخـت . اي به آقارضا کردم اشاره. رفت می

  .برداشت و فرار کرد
تعطیل کردیم و رفتـیم  . آقارضا بر نگشت. تا نزدیک مغرب منتظر ماندیم

  .براي نماز
  اي مهآقاي اصغر رش
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، 1آقـاي مـرادي نسـب   . کـردیم  آمد می در منطقه هرکاري از دستمان می
ایـن  . کـرد  هـا را اصـالح مـی    یک ماشین سلمانی قدیمی داشت، که مـوي بچـه  

  .کند برید و بعضی را می ماشین بعضی موها را می
  .»آور آرایشگاه اشک« :آقارضا اسم سلمانی او را گذاشته بود

منتهـا  . کـردم  ها را اصالح می سر و صورت بچه کاري من هم در مواقع بی
 کـردم، آقارضـا اسـم سـلمانی مـن را      تـر و بـی دردسـر اصـالح مـی      چون شیک

  .گذاشته بود» آور خواب«
. هـا در نوبـت بودنـد    تعدادي از بچه. آمد که سر و صورتش را اصالح کنم

نوبت منـه، کسـی جـاي مـن رو نگیـره االن بـر       « :جلوتر از همه نشست و گفت
  .».گردم می

بقیـه  . با خودش یک پتو هم آورده بود. رفت و بعد از چند دقیقه برگشت
  .هاي او بخندند و خوش باشند، اعتراضی نکردند که از شوخی هم به خاطر این

. ام کـرده بـود   سـر پـا ایسـتادن خسـته    . چند نفري را اصالح کرده بـودم 
مـن اصـالحش    .اش پیچیـد   نشست روي صـندلی و پتـو را بـه قسـمت باالتنـه     

چهل و پـنج دقیقـه طـول کشـید تـا سـرش را       . کشید کردم و او خُرناس می می
  . اصالح کنم

  آقاي سیدهاشم موسویان

                                                 
 .نسب پدر بزرگوار شهید حممد مرادي - ١
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آقارضـا هـم   . مـاهور بـود   منطقه تپه. رفتیم از گردویی به طرف صفره می
لـوي  بـاره ج  رفت و یـک  ها می از میان تپه. داد سوار بر قاطر معروفش جوالن می

  .»!جا پر نیروي دشمنه ستون بر گرده، این« :گفت آمد و می ستون در می
فقط براي سر به سر گذاشـتن و خنـدان   . در حالی که چنین چیزي نبود

  .کرد کار را می ها این بچه
  آقاي سیدهاشم موسویان
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آقارضا ، تـو بـه ایـن قاطرهـا یـاد دادي کـه وقتـی        « :روز به او گفتم یک
چیزهـا رو   کنی چطوري از رودخونه ردبشن؟ بـی کـاري ایـن    ارشون میمهمات ب

  .».بهشون یاد بده که بعداً مشکل پیدا نکنی
االن بـرات امتحـان   . بلـدن چطـوري رد بشـن   . بهشون یـاد دادم « :گفت

  .».کنم که ببینی می
کـه پـاالن    رفت و دو سه تا از آنها را پشت سـر هـم بسـت و بـدون ایـن     

قاطرهـا تـا وسـط آب را بـه خـوبی      . اولی شد و زد به آبرویشان بگذارد، سوار 
  .ترین نقطه، قاطري که او سوار بود، ایستاد درست در عمیق. رفتند

زیر پاي قـاطر خـالی   . تالش آقارضا براي حرکت دادن قاطر بی فایده بود
به زحمت از آب بیرون آمد و در حالی که مثـل  . شد و با آقارضا افتادند توي آب

شـما دم ایـن قـاطره رو    ! دونـم  من مـی « :ریخت، گفت ب از او میلباس شسته آ
شما به این قاطره . اي در کار بوده توطئه. دیده بودین که من رو وسط آب بندازه

  .».چیز یاد داده بودین
  اي آقاي اصغر رشمه
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. کـردم  ها را نصیحت می روز که توي چادر نشسته بودیم، داشتم بچه یک
  . فکري و بعضی دوستان دیگر بودند که شهید شدندابوالفضل ت
حرف . زنه، باید مراقب باشه که خطا نکنه آدم وقتی حرف می« :گفتم می

گـذاریم،   جـا نقطـه مـی    نویسـیم، یـک   چطور ما وقتی می. زدن هم مثل نوشتنه
توي حـرف زدن هـم   . گذاریم جا عالمت سؤال می یک. گذاریم جا ویرگول می یک

  .».عایت کنیمباید آدابی رو ر
ي  رسمش بودکه به همـه . آقارضا هم براي سرکشی به چادر ما آمده بود

  .تر باشد، اطراق کند چادرها سر بزندوهر جا جو مناسب
تـا چشـمش بـه مـن     . روز اسم من را گذاشته بود، آقاي ویرگولیان  از آن

  .کرد افتاد به همین اسم صدایم می می
  اي آقاي اصغر رشمه
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اولـین تابسـتان،   . از چند سـال طلبگـی، لبـاس روحانیـت پوشـیدم      بعد

گیري کردم،  سراغ. هاي گرمساري باشم تصمیم گرفتم که در جبهه، خدمت بچه
  .هستند  معلوم شد که در خطِّ خندق در جزیره

ي گردان بـود و   آقاي شعبانی فرمانده. به زحمت خودم را به آنها رساندم
  . برادرم، عزیز، معاون

براي نماز ظهر، بـا  . از جمله آقارضا . شناختند ها من را نمی ی از بچهخیل
آقـاي  . پرسـیدند  دیگـر مـی   راجع به من از یـک . یک روحانی جوان مواجه شدند

لطـف  . برادرمون شیخ حسن، اخوي عزیزآقا هستن« :شعبانی من را معرفی کرد
ـ  ان. جا با شما باشن کردن، آمدن این ه خـوبی اسـتفاده   شاءاهللا که بتونین ازش ب

  .».کنین
همـین کـه نشسـتم آقارضـا     . بعد هم یک سخنرانی غرّا. نماز را خواندیم

  .خودش را به من رساند و شروع کرد به سؤال کردن
  .»واقعاً شما برادر عزیزین؟! آقا حاج« :پرسید
  .».آره، آقاي شعبانی گفتن که« :گفتم
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وقتـی کـامالً   . مـن هـم جـواب دادم   . چندبار همین سؤال را مطرح کـرد 
آقـا مـا خـاك پـاي شـما       حاج« :خاطرجمع شد، حمله کرد به طرف پاي من که

  .»!بگذارین پاتون رو ببوسم. هستیم
بوسن؟ من چیزي  این چه کاریه برادر؟ مگه پاي کسی رو هم می« :گفتم

  .».کنین نیستم، من کسی نیستم که شما این کار رو می
  .».خواد پاي شما رو ببوسم من دلم می« :گفت

  .»!امکان نداره« :پایم را جمع کردم و گفتم
پــس بگــذارین دســتتون رو « :گفــت. حملــه کــرد کــه دســتم را بگیــرد

  .».ببوسم
دست ! برادرجان« :گفتم. دارد دست از سر ما بر نمی. عجب گیري کردیم

  .».از این کارها بردار
گذاري دستت رو ببوسم؟ آقا مـا   چرا نمی« :سوز کشید و گفت آهی سینه

آقا شما کجا بودین ما رو بدبخت کردین؟ تـوي ایـن   . رچی داریم از شما داریمه
کـردیم؟ تـوي    کار می جا چه اگه شما نبودین، ما االن این. بیابون توي این سنگ

هـا؟   هـا و مـوش   ي مجنون توي این مار و عقرب این هواي شرجی و توي جزیره
جـا هـم    حاال ایـن ! مکردی خب توي خونه مون نشسته بودیم و زندگیمون رو می

  .»زنین؟ ها چیه می کنین، این حرف آمدین ما رو ول نمی
دانسـتم او دارد بـا مـن شـوخی      من که نمی. خندیدند ها داشتند می بچه

  . کردم کند، داشتم خودم را براي یک رویارویی جدي آماده می می
جـا آوردن کـه از ایـن     مگه این آدم رو به زور این. شدم رنگ به رنگ می

ایـن کـه چنـد دقیقـه     . کرد ام می ها بیشتر عصبانی ي بچه زنه؟ خنده ها می حرف
اگه اعتقادي به روحانیت نداشـت، چـرا بـه مـن     . پیش، پشت سرِ من نماز خوند

  .اقتدا کرد
چندتایی هم آمدنـد و  . هاشان را گرفتند و از سنگر بیرون رفتند همه دل

  .».احت نَشینشما نار. کنن آقا ایشون شوخی می حاج« :گفتند
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  .»یعنی چی؟ شوخی یعنی چی؟« :گفتم
هـا بـا او کـه هسـتند، کیـف       به مرور فهمیدم، کـه اصـالً خیلـی از بچـه    

چـه  . آینـد  آیند و هروقت او نیاید، نمـی  آید، می هروقت او به جبهه می. کنند می
  .آدم صاف و با صفایی است

  االسالم حسن همتی حجت
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در یک ساختمان گاوداري که هنـوز   سال هزار و سیصد و شصت و شش
المقدس سـه،   استفاده نشده بود، در سقّز مستقر شده بودیم؛ که در عملیات بیت

  . شرکت کنیم
کـردیم، حـدود پـانزده کیلـومتر      محل تا جایی که باید عملیات می از این
نماز جماعت و سـخنرانی  . در همین ساختمان، چادرها را برپا کردیم. فاصله بود

  .خوانی هم داشتیم حهو نو
آقارضـا خیلـی تـوي حـال     . خواندم اي را من سروده بودم و می یک نوحه

کـردم،   گـاهی نگـاهش کـه مـی    . عجیب موجود معنوي و مخلصی بـود . رفت می
طبعی پنهان  اي از شوخ اخالصش را در پشت پرده. فهمیدم عظمت روحش را می

  .کرده بود
! آقـاي همتـی  « :م آمـد و گفـت  بار که این نوحه را خواندم، به سـراغ  یک

  .»تونم یک خواهش ازت بکنم؟ می
  .»!بفرما آقارضا« :گفتم
خوان من رو  اي که می شم، اون لحظه شه وقتی من شهید می می« :گفت

  .»توي قبر بگذارن این نوحه رو برام بخونی؟
  .».خونم منم بارها برات می. مونی شاءاهللا که زنده می ان« :گفتم
دلـم  ! وقـت بـرام بخـونی    خـواد اون  دلم می! شم ید میمن شه! نه« :گفت

  .».جا برام بخونی من کیف کنم خواد اون می
بـه ناچـار   . بسیاري از ما هم شیمیایی شـدیم . چند روز بعد او شهید شد

بـار اولـی بـود کـه بـه      . اش شـرکت کـردیم   در تشییع جنـازه . آمدیم شهرستان
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نیروهـاي جبهـه رفتـه، بـراي     انبوه جمعیـت، خصوصـاً   . رفتم روستاي فروان می
  .تشییع آمده بودند

وقتی جمعیت خواست وارد مزار شهداي فروان شود، به یـاد عهـدي کـه    
بار اولم بود که با لبـاس روحـانی در بـین مـردم     . آقارضا از من گرفته بود افتادم

  .خیلی هم برایم سخت بود. خواندم گرمسار نوحه می
هـاي   باالسر جنازه ایستادم و بچه. دمبلندگو را از مداح گرفتم و شروع کر

دانسـتند کـه آقارضـا     ي خواندن مرا داشتند، از طرفـی مـی   گردان هم که سابقه
زنـی و گریـه    چقدر به این نوحه عالقه داشت، دور جنـازه حلقـه زدنـد و سـینه    

  .کردند
  علمدار سپاه شه کرب و بالیم
  علمدار منم من، سپهدار منم من

  رفتم ز فرات آب بیارم
  ي اطفال و یتیمان برسانم به لب تشنه

  چو شد قطع یکی دست
  بر آرم دست دیگر

  امید شود قطع، زمانی که ببینم
  تیري به سوي مشک روان است

  االسالم حسن همتی حجت
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مـابقی  . فقط من لباس پوشـیده بـودم  . در مقرّ صفره، چندتا طلبه بودیم
معرفی هـم  . سیم کرده بودم در چادرهاي مختلفاینها را تق. پوشیدند لباس نمی

کرده بودم، که روحانی هستند، تا هم جماعت بخوانند و هم به مسـایل شـرعی   
  .جا بود چون برادرم آن. من هم در چادر تدارکات بودم. ها پاسخ دهند بچه

جا هم  خواند و همان آقارضا هم هر شبی در یکی از این چادرها نماز می 
معمـوالً بعـد از نمـاز    . نمـاز را خوانـدیم  . شب در چادر ما بـود  آن. خورد شام می

. حدود دو سـه دقیقـه  . کردند گذاشتند و راز و نیازي می ها سر به سجده می بچه
  .ها هم سر جایشان قرار گرفتند هر کدام از بچه. پشت به قبله نشستم

! دو رکعـت دیگـر  . در وسـط جمعیـت   . آقارضا یک دو رکعتی اقامه کـرد 
بـاز  . وقتی سالم داد، با دست اشاره کردم که تمام کن. اند مه دور چادر نشستهه

  .باز هم اشاره کردم. به نماز ایستاد
آقارضـا هنـر   « :وقتـی سـالم داد، گفـتم   . چند دو رکعتی را یـادم هسـت  

  .»!خونی؟ سر هم نماز می جا نشستن، پشت اومدي؟ همه این
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طرف صورت  گاهی یک. گذاشت بست و سر به سجده می مرتب قامت می
االن همـه بـه مـن    ! آقارضا بسه دیگه تعطیلش کن« :گفتم. و گاهی طرف دیگر

وقـت آقارضـا    خوري، اون روحانی تویی، نشستی چایی می: گن می. کنن شک می
  .»!باید نماز بخونه

آقارضا اگه تعطیـل نکنـی، بلنـد    « :گفتند. آمد ها هم در دیگر صداي بچه
  .»!یم هارس شیم حسابت رو می می

خـواین   یا اگه می. یا من باید نماز بخونم.شم ها من شهید می  بچه« :گفت
شـم، همـه رو خـورده     اقـالً شـهید مـی   . نخونم، هرچی دارین بیارین من بخورم

  .»!باشم
اما راست . هایش پنهان کرد به این ترتیب باز هم خودش را پشت شوخی

  .طلوع فجر را ندیده، به شهادت رسید. گفت می
  االسالم حسن همتی حجت
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هـا   در خرمشهر بودیم، بچـه . کند کمتر کسی با لباس روحانی شوخی می
وقتـی  . من هم رفته بودم تجدید وضو کنم و برگردم. براي نماز آماده شده بودند

وارد چادر شدم، دیدم آقارضا از قسمت جلوي جمعیت ، یعنـی جـایی کـه امـام     
  .رود می ایستد، دارد در جماعت می
وقتی به . بودند، که اشکشون راه افتاده بود  قدر خندیده ها هم این بچه

جاي امام جماعت رسیدم و خواستم که لباس را بردارم، متوجه شدم کسی 
تازه برایم معلوم شد که او لباس من را پوشیده و . لباسم را پوشیده بوده است

  .براي آنها سخنرانی کرده است
ي  وقتی آماده. داد با من شوخی کند ه خودش اجازه میفقط او بود که ب

ها کمرهاتون رو محکم  بچه« :گفت ها می شدیم، آقارضا به بچه نماز می
  .کند که نماز را خیلی طوالنی می یعنی این. »!ببندین

  االسالم حسن همتی حجت
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ي  آقـاي شـعبانی فرمانـده   . ها مهمان ما شده بود یکی از فرماندهان تیپ
هـا   ي دسـته  ها و معاونینشان و فرمانده ن امام حسین از فرماندهان گروهانگردا

  .اي داشته باشند خواست که با این فرمانده جلسه
ها را حفظ  خیلی از او خواستیم که آبروي بچه گرمساري. آقارضا هم آمد

  .او هم قول داد. جایی بزند مبادا حرف بی. کند
پـایش را  . مد و کنـار او نشسـت  جلسه که تشکیل شد، آقارضا مستقیم آ

فهمیـد کـه پـاي او حالـت عـادي       دید، می جمع کرد، به شکلی که هر کس می
  .ندارد

طـور نگـه    کرد، او پایش را همـان  اي که این آقا صحبت می بیست دقیقه
بعضـی از دوسـتان کـه کنـار مـن نشسـته بودنـد، فهمیدنـد کـه او          . داشته بود

  .خواهد کاري بکند می
مالید، گاهی ضمن دست کشـیدن بـه پـایش، طـوري      میگاهی پایش را 

  .داد، که نظر فرمانده را به خودش جلب کند هایش را حرکت می لب
. باالخره ایـنم توفیقیـه دیگـه   « :باالخره وقتی فرمانده نگاهش کرد، گفت

  .».خواد مجروح شدن هم توفیق می
چـی  « :گفـت . ي خدا احساس کرد کـه او مجـروح شـده اسـت     آن بنده

  .»شده؟
. ي کالم را بـه دسـت گرفـت    ي فرمانده، رشته آقارضا با همین یک جمله

بـردن  . جـوري شـد   خمپاره اومـد خـورد و ایـن   . بله، توي عملیات بودیم« :گفت
! کنـه  شه، گاهی اذیـت مـی   بیمارستان، یک کارهایی هم کردن، گاهی خوب می

  .».هاهستم ولی با همین پا همه جا همراه رزمنده
احسـن،  « :بعـد گفـت  . د تـا صـحبت آقارضـا تمـام شـد     فرمانده صبر کر

تـونیم در برابـر دشـمن     هایی مثل شما رو داریـم کـه مـی    ما تا رزمنده. اهللا بارك
  .»!ره اگه مثل شما نباشن که جبهه و جنگ پیش نمی. بایستیم
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االن بـا همـین پـایی کـه     . ما پیرو امامیم، پیرو شما هم هسـتیم « :گفت
  .».دم هاي جبهه رو هم انجام میي کار شه، همه راست هم نمی
کنـه؟   چرا داره خـالی بنـدي مـی   « :شدند که ها داشتند عصبانی می بچه

  .».ره االن آبرومون می
  .».شه ها بهتر می البته بعضی وقت« :آقارضا ادامه داد

  .»شه؟ هایی بهتر می چه وقت« :ي خدا پرسید آن بنده
  .»خودکار خدمت شما هست، به من بدین؟« :گفت
ي زانویش را  در حالی که زیر کاسه. اش را در آورد میله. دکار را گرفتخو
گـذاري، فشـار    جا یـک جـایی داره، ایـن میلـه رو مـی      این« :داد، گفت نشان می

  .کنم شه، اون وقت دیگه راحت باز و بسته می دي، فیس بادش خالی می می
ت از قـدر خندیـد کـه داشـ     بعد آن. خدا فرمانده، اول کمی جا خورد بنده
کار کنیم؟ ما هـم فقـط    چه« :آقارضا از او عذرخواهی کرد و گفت. افتاد نفس می

  .».ها رو بخندونیم یاد رزمنده خوشمون می. همین چیزها رو بلدیم
خُرده هم ما  هر وقتی به ما سر بزن، یک« :موقع رفتن، از آقارضا خواست

  .».مون در بیاد رو بخندون، خستگی
  االسالم حسن همتی حجت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بر سر پیمان/ 

  
  
  
  
  
  
  

یـک وقتـی   . در صفره که بودیم، تعدادي قاطر و االغ تحویل آقارضا بـود 
کـرد   هاي عملیاتی در چادر نشسته بودیم و آقاي شعبانی داشت توجیه مـی  بچه

  .ها کجا هستند و ما باید از کجا شروع کنیم که عراقی
. هـا بودنـد   فقـط فرمانـدهان واحـد   . به اصـطالح جلسـه خصوصـی بـود    

ها شروع کـرد بـه عرعـر     داد، یکی از االغ آقاي شعبانی توضیح می طور که همین
  . کردن

اگه گذاشـتین مـا دو دقیقـه    ! استغفرواهللا ربی و اتوب الیه« :آقارضا گفت
شه من  اینها حالیشون نمی! کنن آییم بشینیم، صدامون می تا می. جا بشینیم این

  .».ام توي جلسه
آقارضـا بـا   . االغ بلنـد شـد  اي گذشت، دوبـاره صـداي عرعـر     چند دقیقه
قـدر   هـاي شـما ایـن    آقاي شعبانی، ایـن چـه وضعشـه؟ پیـک    « :عصبانیت گفت
ام  بیچـاره ! کنن هاي من صح تا غروب من رو صدا می پیک  کنن؟ این اذیتتون می

  .»!ذارین دو دقیقه توي جلسه بشینیم نمی. کردن
  .آقاي شعبانی بلند شد و آقارضا را دنبال کرد

  حسن همتیاالسالم  حجت
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وقتم را تنظـیم  . ي میمک هستند هاي گرمسار در منطقه شنیدم که بچه
وقتی رسـیدم کـه   . موتور را برداشتم و حرکت کردم. کردم که به دیدنشان بروم

توي چادر جمع بودند و فقـط محمـد شـاه حسـینی بیـرون بـود و گریـه          همه
  .کرد می

. کـردیم   رسـی  پ چشمش که به من افتاد اشکش را پـاك کـرد و احـوال   
  .»کنی؟ چرا گریه می« :پرسیدم

  .».خونه شنوي؟ داره روضه می مگه صداي آقارضا رو نمی« :گفت
  .»!برو صداش کن، بیاد ببینیمش« :گفتم
اش تمـوم   خونه؛ برو توي چـادر تـا روضـه    داره روضه می! شه نمی« :گفت

  .».بشه
خونه  یکایی میدیدم آقا رضا داره به زبان ال. رفتم داخل و کناري نشستم
جـا   اي آبـا ماسـت بیـار، ایـن    « :گفـت  می. کنن و جماعت هم به شدت گریه می

ي  جـا، جبهـه   صحراي کربال هسـته ایـن  . آما همه بسوتمی. صحراي کربال هسته
ونه جا، هیچ جنگه این   1.».چی پیدا نَ

رسی متعارف انجام شـد  احوال. اش که تمام شد، به سراغش رفتم روضه پ .
  .»خوندي؟ اي بود که می چه روضه این« :گفتم

شون تنگ شده  دلش براي خونه. ي محمد شاه حسینی بود روضه« :گفت
  .».خوندم که گریه کنه هم این روضه رو براش می من. بود

  العابدین قندالی آقاي زین

                                                 
مون  مهه. جا صحراي كربالست این. پدر، ماست بیار -١

. جا ي جنگ است این جبهه. جا ست اینصحراي كربال. سوختیم
 .شه چیز پیدا مني هیچ
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هـاي   مـن کـه از حضـور بچـه    . شیر بـود  ي بهمن سنگرشان کنار رودخانه
بـا هـزار زحمـت    . خواستم پیششان بـروم  دم، میگرمسار در آن منطقه مطلع ش

  .آدرس را گرفتم و حرکت کردم. توانستم با آقارضا تماس تلفنی برقرار کنم
هـا   به نزدیکی محـل کـه رسـیدم، عراقـی    . یک موتور ایژ در اختیارم بود
مجبور شدم موتور را بیندازم و خودم را . کردند داشتند با خمپاره گلوله باران می

  .سانمبه آنها بر
. رنـگ بـود   هاي پر از شب انداختند، حاوي نوعی توپک هایی که می گلوله

خوردنـد و   مثل توپ پشمی به زمین مـی . دیدم بار اولم بود که چنین چیزي می
  .کنند رسید که دارند تعقیبم می به نظرم می. شدند بلند می

 در حقیقت داشـتم . تا به آقارضا برسم، چندبار زمین خوردم و بلند شدم
ن؟ اینها چی« :که به آقارضا رسیدم، گفتم همین. کردم ها فرار می از این گلوله   .»اَ
  .»!بیننت ها می هات رنگی شده، عراقی لباس. رنگن اینها شب« :گفت

ل خواباند و از نوك پا تا گردنم را گل بـه  . مالی کـرد  به زور من رو توي گ
چـرا ایـن   « :ها پرسیدند هبچ. زحمت توانستم که نگذارم سرم را در گل فرو کند

  .»جوري کردي؟ بیچاره رو این
خواستن شهیدش کنن، این کـار رو   ها می عراقی. استتارش کردم« :گفت

  .».کردم که نبیننش
  العابدین قندالی آقاي زین
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بـه  . ي اهواز بودیم در پنج طبقه. ي شاهرود بود ي ما بچه ي دسته فرمانده
بـرو صـداش کـن    . دادن، توي حسینیه استجی زن به ما  یک آرپی« :من گفت

  .».بیار که کارها رو هماهنگ کنیم
  .».اسمش آقارضاست« :گفت. اسمش را پرسیدم
. پیغـام را رسـاندم  . جـا نشسـته اسـت    دیدم جوانی آن. به حسینیه رفتم

فرمانده از آقارضـا دعـوت کـرد کـه     . جلسه تشکیل شده بود. همراه من راه افتاد
پس از توضیحات . نیروها معرفی شدند. همین کار را کرداو هم . کنارش بنشیند

  .ها نظراتشان را دادند ي دسته، هرکدام از بچه فرمانده
فرمانده که طرف چپش نشسته بود، با دسـت  . آقارضا ساکت نشسته بود

شـون   اینها بعضـی ! اي آقارضا خیلی ساکت نشسته« :راست به پشتش زد و گفت
  .»!نظري بده! یک چیزي بگو. هستن همه برادرهاي ما. ان گرمساري

یـواش  « :ي دسـته زد و گفـت   آقارضا هم بدون معطلی، به پشت فرمانده
  .».یارم تون رو جا می حال همه. شم تون سوار می یواش روي دوش همه

این چه برخوردي . دیدم، به شدت جا خوردم من که بار اولم بود او را می
دوستان دیگر روحیـات او  . کند برخورد می طور اش این مگر آدم با فرمانده. است
  .شد تعجبم بیشتر می. پیچیدند همه از خنده به خودشان می. شناختند را می

  آقاي حسن فایض
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ها دونفر که برادر بودند بـه همـراه آقارضـا و دیگـران      در یکی از عملیات
دار  ، غصـه یک برادر شهید شـد و بـرادر دیگـر در اثـر نـاراحتی     . شرکت داشتند

  .کرد کناري نشسته بود و گریه می
برخـی از  . کرد تابی می آن برادر شهید خیلی بی. خوردیم داشتیم شام می

آقارضا در حالی کـه از جلـوِ   . فایده بود بی. دوستان سعی کردند که آرامش کنند
ـه    خواستی کور شی پیش از این می« :کرد گفت او عبور می که گوشت تمـوم بش

  .»کنی؟ حاال که گوشت تموم شده گریه می! بیایی بخوري
اشـکش را پـاك کـرد و    . اش را بگیرد ي خدا نتوانست جلوِ خنده آن بنده

  .آمد کنار سفره و شروع کرد به غذا خوردن
  حسینی آقاي محمدرضا شاه
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گـردان  . مقرمـان در گردویـی بـود   . سال شصت و شش به ماؤوت رفتـیم 
العبور بودن منطقه، به هر گردانـی تعـدادي    علت صعب به. شد جا می داشت جابه
  .دادند قاطر می

  .».بریم قاطرها رو تحویل بگیریم« :آقارضا گفت
شنیده بودند . دانستند ها روحیات او را می خیلی از بچه. با هم راه افتادیم

در بـین راه از او  .»!دن اما به من نیرو نمـی . ي گردانم من هم فرمانده« :که گفته
  .»ي گردان نیستی؟ مگه تو فرمانده« :پرسیدند می

رم  دارم مـی . ي گـردان قاطرهـا هسـتم    من فرمانـده ! چرا« :داد جواب می
  .».نیروهام رو تحویل بگیرم

  اهللا مداحی آقاي رحمت
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هـا   بچـه . سال هزار و سیصد و شصت و پنج، در حمیدیه مسـتقر بـودیم  
ي جنگـی چهـل و    به هر نفر جیره. شدند میداشتند براي عملیات والفجر آماده 

  .این جیره تعدادي کنسرو و کمپوت بود. هشت ساعته داده بودند
هـا   بچه. آقارضا کنار سفره ننشست. سفره غذا را باز کردند. وقت ظهر شد

  .»خوري؟ آقارضا مگه غذا نمی« :پرسیدند
  .».شما بخورین. من سیرم« :گفت

  .».شما بخورین. من سیرم« :فتگ. همین پرسش را کردند. شام شد
ها سر زدند، دیدند  وقتی به کوله. همه فهمیدند که باید کاري کرده باشد

  .ها و کنسروها را کشیده است آقارضا زحمت چندتا از کمپوت
  اهللا مداحی آقاي رحمت
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قرار بود عملیات کـربالي  . ساعت هفت صبح به هرمزآباد مهران رسیدیم
کوپتر عراقی آمـد و شـروع    یک هلی. هاي دامغان بودیم ما با بچه. شود یک، آغاز

  .کرد به زدن ستون ما
کـوپتر دسـت    امـا ایـن هلـی   . کش خاکریزها پناه گرفتند ها در سینه بچه
. جی را برداشت و شروع کرد بـه طـرفش شـلیک کـردن     آقارضا آرپی. بردار نبود

  .راقی فرار کردکوپتر ع ي اولی و دومی را که زد، هلی گلوله
  اهللا مداحی آقاي رحمت
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. ها خیلـی سـنگین بـود    ي خندق آتش عراقی ي مجنون، جاده در جزیره
داد کسـی بتوانـد نفـس     خصوصاً در قسمت کاسه، که آتش خمپـاره امـان نمـی   

  .دلیلش هم نزدیک بودن نیروهاي ایران و عراق بود. بکشد
هـا   شـد و بچـه   هـا ضـعیف مـی    روحیه. ماندیم باید چند روز در کانال می

  .شد ماند و تعویض می هر دسته، ده روز در این قسمت می. شدند خسته می
ها حاضر بـه   رسید، اگر آقارضا بود، بچه جا کردن نیروها که می موقع جابه

آمدنـد،   ي جدیـد مـی   هاي دسته حتی در مواردي اگر بچه. شدند جایی نمی جابه
ها را معموالً رد  او هم دعوت بچه.دند که با آنها بماندش دست به دامن آقارضا می

  . کرد نمی
  اهللا مداحی آقاي رحمت
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ي گردان کربال آقاي حسین عرب بود  فرمانده. ي مجنون بودیم در جزیره
هـا   بچـه . براي توجیـه بـه کاسـه آمـده بـود     . کردند که اخوي عرب صدایش می

  .روند آیند و می ها از کجا می دادند که غواص داشتند توضیح می
. آورد ي شصت در مـی  آقارضا در کناري مخفی شده بود و صداي خمپاره

بعـد  . نشسـتند  و مـی » !ي شصـته  صـداي قبضـه  « :گفتند اخوي عرب و بقیه می
چنـدبار کـه ایـن موضـوع تکـرار شـد، فهمیدنـد کـار         . دیدند اتفاقی نیفتـاد  می

  .آقارضاست
طـوري بـا دهـان    . شروع کرد به خندیدنآمد روبه رو و . صدایش کردند
شد آن را از صداي واقعـی خمپـاره تشـخیص     آورد که نمی صداي خمپاره در می

  .داد
  اهللا مداحی آقاي رحمت
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بـار   هاي بسیجی وابستگی زیادي به آقارضا دارند، هر دیدم بچه من که می
خواسـتم کـه    یرفـتم و از او مـ   خواستیم به منطقه برویم به سراغش مـی  که می
  .گاهی پیک گردان هم بود. بیاید

بار چون ازدواج هم کرده بود، خیلی تمایل نداشـتم کـه او بـا مـا      آخرین
ها آمدنشان را مشـروط بـه آمـدن     دیدم که خیلی از بچه در عین حال می. بیاید
  .به سراغش رفتم. کنند می آقارضا

ل دادم کـه  قـو . خواهش کردم تـا اجـازه داد  . کرد همسرش موافقت نمی
  . آقارضا را به خط نبرم

هـاي   هـا منطقـه را بـا گلولـه     از نیمـه شـب عراقـی    حدود یک و نیم بعد 
ي حملـه شـیمیایی شـد،     او که زودتر از بقیه متوجه. شیمیایی هدف قرار دادند

خودش فدا . هاي اطراف بفرستد کوه  تالش کرد تا نیروها را بیدار کند و به باالي
  .ت پیدا کنندها نجا شد تا بچه

  شعبانی  اصغر آقاي 
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یک کمپوت بده « :گفت چون در تدارکات گردان بودم، گاهی به من می
  .»!بخوریم

کردم و بهش  کندم و درش را باز می من هم کاغذ روي کمپوت را می
همیشه هم کمپوت سیب بهش . خواستم بفهمد چه کمپوتی است نمی. دادم می
پسته بیار، « :آخرین شبی که با هم بودیم، گفت. م مشتري بوددادم، چون ک می

شم  ي خدا من شهید می بنده. کمپوت بیار، بیچاره هر چی داري بیار من بخورم
  .»!سوزه دلت می

بار کمپوت گیالس و پسته و  من هم این. شم قسم خورد که شهید می
ک خُرده شاید در آخرت ی. خوب، حاال شد« :گفت. چیزهاي دیگر بهش دادم

  .»!امشب خوب به من رسیدي. بهت توجه کردم
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  .».خوام برم خط، دلم برات سوخت چون صبح می« :گفتم
از چادر زدیم بیرون . دو سه نفر بودیم. ».دونم براي چیه می! نه« :گفت

  .شروع کردیم به گریه کردن
  .»!.شم من امشب شهید می« :ها گفته بود شب بعد ، به یکی از بچه

  .»تو رو چی به شهادت؟! حرف مفت نزن« :ته بوداو هم گف
  .»!شم به حضرت عباس من امشب شهید می« :گفته بود

براي چی قسم حضرت عباس « :آن برادر روحانی بهش گفته بود
  .»خوري؟ می

به حضرت عباس . کنی کار کنم؟ تو حرفم رو قبول نمی چه« :گفته بود
شهید . »!که بعداً دلت نسوزههر چی داري بیار بخورم . شم من امشب شهید می

  1!همان شب. شد
  آقاي غالمرضا سلیمی

                                                 
رزمان شهید  این خاطره در حضور بیش از ده تن از هم -١

 .مطرح، و مهگي صحت آن را تأیید كردند
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فرمانده قول داده بود که آقارضا را به . دمی رونعراق  به منطقه ماؤوت 
هاي آقارضا خستگی را از  شوخی. گشتند رفتند و بر می دیگران می. خط نبرد

  .کرد می در  نتنشا
هـا   شب که چنـد تـا از بچـه    یک . می گذردچند روزي به همین ترتیب 

هـاي   شب، دشمن با گلوله د، نیمهننک و استراحت می بر می گردندخسته از خط 
  .دهد  میشیمیایی منطقه را هدف قرار 

بـا حـس   . تجربه گازهاي شیمیایی را داشت. می شوداز همه زودتر بیدار
ت اطـراف  ارتفاعـا  و به بـاالي   کند میها را بیدار  کردن بوي تند گاز خردل، بچه

دیگران را بیدار  .ندک اما او که تالش می. ندمی بینهمه آسیب جزیی . فرستد می
  .ماند می کند و کسی جا نماند، بیشتر از بقیه در محیط آلوده

من دیدم حالش خیلی بـده، یـک آمپـول    « :گفت یکی از همرزمانش می
ش زدم، فایده هِ ! تـو بـرو  « :ا اصرار به من گفـت ب.»!اي نداشت ضد شیمیایی هم بِ

آخـرین نفـس را   . »!بـرو خـودت رو نجـات بـده    ! تپه برو خودت رو برسون باالي
  .« !کشید، یا حسینی گفت و شهید شد

  شهید همسر
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  و دوستان خانواده
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آقارضا سوار بر « یک شب پدرم در خواب دید که. آقارضا جبهه بود
ش  االغی دارد می   .».نشستهآید و یک پسر بچه جلوِ

یکی . آقارضا از جبهه آمد. چند روزي گذشت. صبح براي ما تعریف کرد
  .».خوام زن بگیرم می« :دو روزي که در خانه بود، به ما گفت

دختري سراغ « :من و مادرم اظهار خوشحالی کردیم و پرسیدیم
  .»کردي؟

همسر شهیدي که یک ! خوام زن بگیرم من که به شما گفتم؛ می« :گفت
  .».دارهپسر هم 

ظهر که پدرم به خانه آمد، موضوع را با او در . ما ابتدا ناراحت شدیم
  .».نباید مخالفت کنیم! این تعبیر همون خواب منه« :گفت. میان گذاشتیم

چطور شد که تصمیم گرفتی با همسر شهید ازدواج « :به او گفتیم
  .»کنی؟

پسر من رو این همسر شهید باید پسر شهید کمالی رو نگه داره؛ « :گفت
خدا به آنها هم یک پسر . ازدواج کردند. به خواستگاري رفتیم. »!داره هم نگه می

این همسر شهید هر دو پسر را بزرگ . بعد از یک سال و نیم رضا شهید شد. داد
  .کرد

  بانو قندالی خانم مریم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بر سر پیمان/ 

  
  
  
  
  
  
  
  

به داخل . شناختم ایشان را می. ي ما را زد آقاي حسن گلینی در خانه
من از طرف آقارضا « :وقتی وارد شد، بعد از مقدماتی گفت. تش کردمدعو

  .»قندالی آمدم که ببینم شما حاضرین باهاش ازدواج کنین یا نه؟
حقیقتش رو بخوایین، آقارضا یک نامه هم براي حمید برادر « :گفتم

ي ازدواج  اما من فعالً عقیده. شوهرم داده و حمید هم با من صحبت کرده
  .».ندارم

. این آقارضا از نظر روحیات خیلی به شهید مجید شباهت داره« :گفت
  .».کنم که بتونه جاي خالی شهید رو براي تو و بچه پر کنه من فکر می
  .».فعالً هیچ تصمیمی به ازدواج ندارم« :گفتم

. ي من هم هست، در جریان قرار گرفت مادر شهید کمالی که خاله
  .جوابم منفی بود .خیلی از من خواست که قبول کنم

به شهید متوسل شدم و خواستم تا خودش به نوعی مرا در این امر یاري 
  .»کنی؟ چرا به حرف مادرم گوش نمی« :شب شهید به خوابم آمد و گفت. کند

من که جز این مورد در هیچ مورد دیگر حرف مادرشوهرم را نادیده 
  .گوید نگرفته بودم، فهمیدم چه می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٥ /بر سر پیمان

چی شد؟ « :پرسید. آقاي گلینی دو باره آمد بعد از مدت کوتاهی
ي خدا خیلی تمایل داره که با شما ازدواج  تصمیمت عوض نشد؟ اون بنده

  .».کنه
  .».بگین آقارضا بیاد تا من شرایطم رو بهش بگم« :گفتم

برادر شوهرم به دنبالم آمد و . چند روزي گذشت. خوشحال شد و رفت
. جا رفتم فهمیدم که موضوع چیست به آن وقتی. مرا به منزل یکی از فامیل برد

  .جا بود آقارضا قندالی آن
. ي شهید بودم بیش از هر چیز، نگران سرنوشت بچه. به صحبت نشستیم

اي ازش  تونم حتی لحظه نمی. تره این بچه از هر چیزي براي من مهم« :گفتم
  .».دور بشم

. داشتم می این که یک بچه است، اگه چهار تا هم بودن نگهشون« :گفت
  .».کنم نوکریش رو می

از جمله چیزهاي دیگر موافقت . شرایط ریزتري هم بود که قبول کرد
تون بیایین منزل پدرم براي  باید با خانواده« :گفتم. ي رضا بود خانواده

  .».خواستگاري رسمی
  .به منزل پدرم آمدند و ازدواجمان سر گرفت. قرارها را گذاشتیم

  همسر شهید
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ي  وقتی خانواده. ام در ازدواج با شهید کمالی چهارده سکه بود هریهم

  .»مهریه چقدر باشه؟« :آقارضا براي خواستگاري آمدند، پرسیدند
باید قول بدین که این بچه رو به ! مهریه براي من مهم نیست« :گفتم

  .».خوبی نگه دارین
یین شه که مهریه تع ولی نمی. این رو که خاطر جمع باش« :گفتند

  .»!نکنی
  .».مهریه رو هم پنجاه هزار تومن بنویسین« :گفتم

. بعد از شهادت رضا، پدرش آمد و همه چیز را حساب کرد. نوشتند
از . من از شهید کمالی هم مهرم رو نگرفتم« :گفتم. خواست مهریه را هم بدهد

  .»!خوره پول به چه درد من می. ها جونشون رو دادن اون. خوام ایشون هم نمی
راضی « :با این حال پدر آقارضا با اصرار یک گوسفند به من داد و گفت

  .»!باش
  همسر شهید
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 1وقتی جواد. ي شهید کمالی خصوصاً نسبت به بچه. خیلی مهربان بود
  .گرفت در خانه بود، حامد را خیلی تحویل نمی

  .»!لباس جواد رو تنش کن« :گفت خواست بیرون برود، می تا می
بستنی، پفک، سایر چیزهایی که . رسید بهش می. برد ا خودش میب

  .گرفت ها بیشتر دوست دارن براش می بچه
  .وقت این بچه احساس بی پدري نکرد تا بود هیچ

  همسر شهید

                                                 
 .فرزند شهید كمايل كه در شناسنامه امسش حممدمهدي است -١
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همه نسبت به فرزند شهید . برد گاهی جواد را با خودش به سپاه می
  .کردند برخورد خوبی می

جا  برم، اگه پدر شهید کمالی اون وقتی جواد رو به سپاه می« :گفت می
  .»!آقا ناراحت بشه نکنه حاجی. کنم باشه دستش رو رها می
  .ماند و گاهی پیش آقارضا  جا بود گاهی پیش حاجی می جواد هم تا آن

  همسر شهید
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 :گفـتم . سـپاه را دعـوت کـرد     هـاي  وقتی عروسی کردیم، تعدادي از بچه
  .».شه، پس بریم فروان منزل پدرت که، جا بیشتره جا که نمی این«

هر چـه منتظـر   . بیش از سه من برنج پختیم و همه چیز رو آماده کردیم
سـر   ها با آقارضا زیـاد سـر بـه     بچه. شام خوردیم. خیلی گذشت. ماندیم نیامدند

  .گذاشتند
اون غـذا رو بریـزین تـوي ظـرف     « :صبح که خواست سر کار برود، گفت

  .».من باید امروز تکلیف اینها رو معلوم کنم. ببرم
از طرفی برادران سپاه شـب در منـزل مـا در شـهر     . غذا را با خودش برد

  .گرمسار آمده بودند و دیده بودند در قفل است و کسی در خانه نیست
حاج خانم، حـاال  « :تماس گرفت و گفت 1صفت صبح اول وقت آقاي نیک

ي  هـا بـا فرمانـده    جور کردین؟ بچه کنه، شما چرا این ها می آقارضا از این شوخی
  .»!شما نبودین ،سپاه آمدن در خونه

همـه غـذا درسـت کـردیم و رو      درِ کدوم خونـه آمـدن، مـا ایـن    « :گفتم
  »!دستمون مونده
  .»شما کجا غذا درست کردین؟« :گفت
  .»!منزل پدر آقارضا. فروان« :گفتم

                                                 
 .صفت شهید امساعیل نیك - ١
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آماده کرده بودیم و آنها گرمسـار  تازه معلوم شد که ما فروان خودمان را 
  . اند در منزل آمده
  .»جوري شد؟ چرا این. یمو آورده بودر ا کادوم« :گفت

بگـو کـادو رو بیـارن؛ خودشـون     « :شنید گفت آقارضا که صداي او را می
  .»!نیومدن مهم نیست

شـب  « :آقارضـا گفـت  . خالصه قرار گذاشتند کـه شـب کـادو را بیاورنـد    
  .»!رم فروان منم می .ي مادرت ري خونه می

  .».ره آبرومون می! آقارضا بده« :گفتم
  .».باید تالفی کنم تا دلم خنک شه« :گفت

هاي سـپاه هـم    بچه. شب من به منزل مادرم رفتم و او هم به فروان رفت
  .آمدند و دیدند کسی در خانه نیست، برگشتند

صـرف  کـادو را بهـش دادنـد و از پلوخـوري من    . روز بعد که به سپاه رفت
  .شدند

  همسر شهید
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شخصی به تن داشـت   خودش لباس . من آمد کار  روز آقارضا به محل  یک
  .سپاه پوشانده بود کمالی، لباس  ي شهید  و به تنِ پسر دو سه ساله

شـهید   پسر . موتور را روشن کردم. خواست تا او را به سپاه برسانم من   از
  .را ترك سوار کردم باك نشاندم و او کمالی را روي  

بـا صـداي   . سرعت پیاده شد و رفت داخـل  سپاه که رسیدیم او به  جلوي 
وین به« :بلند گفت دخط شین ، فرمانده اومده  ب!«.  

خط   سریع به« :گفت. حیاط او را شنیده بود دوید توي هرکس که صداي 
  .»!شین

 :بلنـد گفـت   او با صداي . با بچه رفتیم داخل که بچه را تحویلش بدهیم 
  .»!ـ ب ـ ر ـ د ـ ا ـ ر خ «

  .سرش ریختند معمول روي  همه جا خوردند و طبق
  نصیري عظیم  آقاي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بر سر پیمان/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقتی زندگی را با رضا شروع . با شهید کمالی، دخترخاله پسرخاله بودیم
ها  خوام اون من نمی. ات بري بهتره هر چی بیشتر خونه خاله« :گفت کردیم، می

، هم تو  ها بیان باید کاري کنی که هم اون! یدن بچه شهید ناراحت باشند براي
داشت و به منزل خاله  کرد ما را برمی خودش هم تا وقت پیدا می.».بري
  .دار شدند بود، که با شهادتش دوباره داغ طوري با آنها صمیمی . رفتیم می

  شهید همسر
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هاي کادر  تعدادي از بچه. زدیم با هم به سپاه سري. به مرخصی آمده بود
  بایـد تـوي  ! ایـن دفعـه دیگـه در نـرو    ! آقارضا« :سرش گذاشتند و گفتند به  سر 
  .»!چین گرمساري به ما بِدي ي بابات یک ته خونه

  .»!فردا شب منتظریم« :او هم قبول کرد و گفت
دهد موضـوع را جـدي    اساس می ي بی کردند او وعده دوستان که فکر می

درسـت   1چین به منزل رفت و از مادرش خواست به اندازه هفت نفر ته. دنگرفتن
  .کند

چندین بـار  . خیلی انتظار کشیدیم. ها نیامدند غذا آماده شد، ولی مهمان
خبـري از  . آهـن رفـت و آمـد    حتی با موتور تا گذرگاه راه. بیرون رفت و برگشت

  .دي پر جمعیت ، غذا را خوردن باالخره خانواده. آنها نبود
هایی که قرار داشتند به منزلشان  با آن بچه. روز بعد با هم به سپاه رفتیم

  .علت را جویا شدند. خورد کرد سنگین بر بیایند سر

                                                 
د را با زیره و مقدار متناسب گوشت بره یا گوسفن -١

از آبكش كردن برنج  كنند و بعد  جات خملوط مي بعضي ادویه
 .در آن قرار مي دهند و با حرارت مالمي مي پزند
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مـن   شما پیش پـدر مـادرم آبـرو بـراي     ! با شما حرف زدن نداره« :گفت
شـه   مـن دیگـه روم نمـی   ! اون همه غذا درست کردن شما نیامـدین ! نگذاشتین

  .»!مطرف خونه بر
 :انـد، گفتنـد   که چرا موضوع را جدي نگرفتـه  دوستان با شرمندگی از این

  .»کی بیاییم؟! کنیم جبران می«
گـذارین،   بـاز هـم مـن رو سـر کـار مـی      ! خوام بیـایین  دیگه نمی« :گفت

  .»!ره من می یایین بیشتر آبروي  نمی
 صدا قول دادند که به هر قیمتی شده فردا ناهار بـه منـزل آنهـا    همه یک

  .ي حیثیت کنند بیایند و به این شکل اعاده
فـردا  « :به من گفـت ! وقتی خاطر جمع شد، شروع کرد به نقشه کشیدن

  .»!کوچه بایست، هر وقت اومدن بیارشون خونه تو هم بیا سر 
رسی  پس از احوال. باالخره آمدند. منتظر ماندم همراهشـان راه افتـادم    پ .

هـا هـم    هـر چـه از همسـایه   . رو شدیم به  رو به در خانه که رسیدیم با در بسته 
  .پرسیدیم، کسی اطالعی از آنها نداشت

  .صبح خانواده را به منزل یکی از بستگان برده بود
  عامري مجید آقاي
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دانست که باید  می. ها در منزل ایشان جمع شده بودند چند نفر از بچه
آب، با زبون درش  طشت   م تويانداز من یک سکه می« :گفت. آنها را بخنداند

اگه درنیاوردم هزار . گیرم آوردم هزار تومن می اگه در. خوب نگاه کنین. یارم می
  .». دم تومن می

دست را  دو.  آن انداخت تومانی توي پنج آبی آماده کرد و یک سکه  طشت
همه سرها را پایین .  آب آورد طشت گذاشت و سرش را به طرف  ي لبه روي 

لًک نزندآوردند    . تا نظارت کنند که او کً
آب تا توي .  طشت کوبید  دستی توي باره سرش را باال کشید و دو یک

  .  همه رفت ي  یقه 
  میرآخوري  علی  آقاي
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که منم باید دنبال مجید  مثل این. خودت رو آماده کن« :یک شب گفت
  .»!برم

، دیگه چرا من خواستی بري اگه می! ها رو نزن آقارضا این حرف« :گفتم
  .».رو سرگردون کردي؟ من هنوز رنج از دست دادن مجید رو فراموش نکردم 

آخه مجید به خوابم اومده و گفته که برام جا گرفته و « :گفت
  .»!منتظرمه

  .»!گذارم بري نمی« :گفتم
من . آخه دست من نیست که بتونم نرم. دم زود برگردم قول می« :گفت

  .».ام اینه سپاهیم، وظیفه
  .»!گذارم نمی« :گفتم

بعد از . ي گردان برگشت رفت بیرون و با آقاي شعبانی فرمانده
رسی احوال اجازه بدین آقارضا با ! حاج خانم« :،حاج اصغر رو به من کرد و گفت پ

  .»!یان ها نمی اگه اون نیاد خیلی. دم اون رو توي خط نبرم ما بیاد، قول می
  .».ره حرفی ندارمکه قول بده خط ن به شرط این« :گفتم

باید به . تشکر کردند و با هم از در بیرون رفتند. خیلی خوشحال شد
  .دادند که آقارضا همراهشون است ها خبر می بچه

  همسر شهید
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. کرد خیلی از این بابت سرزنشم می. کردم هام رو تنبیه می متأسفانه، بچه
یک خواب براي ! اج خانمح« :به مادرم گفت. با مادرم و آقارضا نشسته بودیم

  .»!محبوبه دیدم؛ چه خوابی
  .»چی خواب دیدي آقارضا ؟« :مادرم گفت

  .»!خواب خوب رو نباید تعریف کرد. شه گفت نمی« :گفت
ي شنیدن  کرد، ما بیشتر تشنه هر چه از بیان خواب خودداري می

  .اصرار زیادي کردیم تا بگوید. شدیم می
رده؛ « :گفت زاده اسماعیل  اش رو بردیم امام جنازهخواب دیدم محبوبه م

  .’»!جا دفنش کرد شه این مقام این خانم خیلی باالست نمی‘ :دفن کنیم، گفتن
 :گفت. طور مرحله به مرحله ما رو برد باال تا رسید به شام همین

جا دفنش  اگه بخوایین این! این از من بدتره‘:یزید گفت. بردمش پیش یزید«
  .’».برم جا کنین من باید از این

طور به زمین زد، خیلی  که من را تا آن باالها برد و یک مرتبه این از این
بی گناه رو  هاي واقعا تو از یزید بدتر نیستی این بچه« :گفت. ناراحت شدم

  .»زنی؟ می
  همسر شهید
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شام خوردیم و . بیگی ما را دعوت کرده بود یک شب آقاي قاسم علی
باباشون . آقارضا بلند شو بریم« :گفتم. شد میداشت دیر . کمی صحبت کردند

  .».مونیم خوابن، پشت در می می
خواییم با آقارضا بگو بخند  سرِ شبه، حاال تازه می« :بیگی گفت آقاي علی

  .».کنیم
حاال اگه رفتیم و بابات راهمون نداد، همون پشت در « :او هم گفت

  .»!خوابیم، تا صبح بشه می
گاهی آقارضا صداي آقاي . هم کردند ضبط. شروع کردند به صحبت
گاهی به عنوان اسیر عراقی با او مصاحبه . کرد فخرالدین حجازي رو تقلید می

تا دوِ بعد از . کرد گاهی صداي سوت و انفجار خمپاره را تقلید می. کردند می
  .نیمه شب گفتند و خندیدند

 خیلی از شب گذشته. ي پدرم رفتیم بعد هم بلند شدیم و در خانه
باالخره، دستمان رفت روي زنگ و صداي . شود بیرون بمانیم دیدیم نمی.بود

  .».کیه؟ اومدم« :پدرم را شنیدم که گفت
ي کسی  آقارضا این چه وقت خونه« :وقتی در را باز کرد، پرسید

  .»رفتنه؟
اهللا، این دفعه ما رو ببخش، دیگه تکرار  عمو فیض« :آقارضا گفت

  .»!شه نمی
  همسر شهید
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. پیرزنی که خیلی با آقارضا صمیمی بود. ي خانم اوست مادر من، خاله
گوشی را بر . جز مادرم کسی در خانه نبوده. زند روز به منزل ما تلفن می یک
  .».اَلو« :گوید دارد و می می

  .»!سالم علیکم« :گوید آقارضا می
  .»شما؟« :پرسد دهد و می جواب سالمش را می

  .»!ل هستممن عزرایی« :گوید می
خواهد تلفن را قطع کند،  می. کند که مزاحم تلفنی است مادرم فکر می

خوام به  چون شما خانم خوبی هستین، می. حاج خانم قطع نکن« :گوید که می
  .».شما بگم حاضر باشین که قبض روحتون کنم

آقارضا ! منم خاله« :گوید رود تلفن را قطع کند، آقارضا می تا می
  .»!هستم

  کار ول ورزیدهآقاي رس
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با . در حیاط باز بود. وسایلمان را جمع کرده بودیم، که به ییالق برویم
یک موتور گازي آبی آمد توي حیاط و در حالی که همچنان سوار موتور بود 

  .»!خوام زن بگیرم زن عمو می« :گفت
 خود بی« :گفتم. خواهد مرا سر کار بگذارد کردم که باز هم می فکر می
  .»ده؟ اصال کی به تو زن می! خواي زن بگیري کردي که می

  .»!خوام زن بگیرم خدا شاهده می« :موتورش را زد روي جک و گفت
همه دختر  این! خوب مادرجان« :وقتی دیدم قضیه جدي است، گفتم

  .»!غصه نداره. گیریم توي فروان هست، هر کدوم رو انتخاب کنی برات می
.! خوام بگیرم که خودش یک بچه داره و میخانم یک شهیدي ر« :گفت

  .»!خوام وقتی خدا به منم بچه داد؛ اون رو هم نگه داره می
  خانم خدیجه قنبري
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کسی فرصت ماه عسل   آن زمان. شب جمعه، شب عروسی آقارضا بود
صبح شنبه دست فرزند شهید کمالی را گرفت . رفتن و استراحت کردن نداشت

  .سپاه آوردو با خودش به 
کند  ي آنها را جمع می همه. هاي سپاه ازدواج کرده بودند تعدادي از بچه

  .»اي؟ تو چند وقته ازدواج کرده« :پرسد تک می و از تک
چند تا بچه « :پرسد بعد، از هر کدام می. دهند هر کدام جوابی می

  .»داري؟
  .».هنوز بچه ندارم« :گوید یکی می. دهند هر یک جوابی می

  .».یک بچه دارم« :گوید می یکی
شما چند ساله « :گوید زند و می آقارضا به هر کدام یک پس گردنی می

  .»!مه اما من پریشب ازدواج کردم این بچه! ازدواج کردین هنوز بچه ندارین
  الدین آقاي ابراهیم تاج
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  .».شم ها خروس می  ها براي بچه من صبح« :گفت
  .»شی؟ روس میچطوري خ« :گفتم

قوقولی « :شروع کرد روي دست و پا راه رفتن و صداي خروس در آوردن
  .».مون ها بلند شین بریم خونه قوقو ، بچه

یارم  ها صداي خروس در می هر روز صبح باالي سر بچه« :بعد هم گفت
  . ».تا بلند شن

قدر صمیمی بود، که باید حتماً  ي شهید کمالی آن خصوصاً با پسربچه
  .رفت بوسید، بعد سرِ کارش می کرد و می یدارش میب

  آقاي غالمرضا سلیمی
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خـوام بـرم    خانم مـن مـی   حاج« :گفت. خواست برود بار بود که می آخرین

دونی اون طفلـک همیشـه    می. تو با مجید دوست بودي! آقارضا« :گفتم. »!جبهه
ي مثـل  خـوا  حاال تو هـم مـی  . دوش من  جبهه بود و مشکالت زندگی روي توي 

  .»!من دیگه توانش رو ندارم! اون بري و من همه بار زندگی رو به دوش بکشم
نزدیک . دقایقی گذشت، از منزل خارج شد. فکر و چیزي نگفت رفت توي

سرصحبت را بـاز  . ي گردان به منزل ما آمد از ظهر، که فرمانده بعد. ظهر برگشت
یـاد، از اومـدن    رضا نمـی  ها وقتی فهمیدن خیلی از بچه! حاج خانم« :گفت. کرد

اجازه بدین رضا بیاد من . ’!آییم اگه آقارضا بیاد ما هم می‘:گن می! منصرف شدن
  .»!دم نبرمش خط هم قول می

. کـرد  سـرش را پـایین انداختـه بـود و فکـر مـی      . نگاهی به رضا انداختم
  هـم خـودش شـاد بـود و هـم     . کرد ها را شاد می هایش بچه جبهه با شوخی توي
  . کردند با کارهاي او تجدید قوا می ها بچه

هـا   خودم بخوام؟ وقتی بچه  کی گفته من اونو فقط براي« :با خودم گفتم
ش عالقه دارن که می این هِ نمـی ریـم پـس او هـم     اگه او نیاد مـا هـم   ‘:گن قدر بِ
  .»!برود

امـا  ! مـن خیلـی سـخته    دونین کـه بـراي    شما می! شعبانی برادر« :گفتم
تونـه بـا شـما     رضـا مـی  . رم هـاي رزمنـده کنـار مـی     به نفع بچـه . اي ندارم چاره
یکی دو روز بعد هم اعـزام  . ها خبر بدهند تشکر کردند و رفتند که به بچه.»!بیاد
  .چند وقتی نگذشت که خبر شهادتش را آوردند. شدند

  شهید  همسر
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زه ازدواج ها به منطقه رفتند، من چون تا بار که آقارضا و دیگر بچه آخرین
  .کرده بودم، نرفتم

با او برخوردم و احوال آقارضا . یکی از آنها به مرخصی آمد. مدتی گذشت
  .همه نسبت به او عالقه داشتند. را پرسیدم

  .»کنه؟ کار می از آقارضا چه خبر؟ چه« :گفتم
خواد بارشون کنه، سرش رو  وقتی می. گذاشتنش مسؤول قاطرها« :گفت

  .’».شما نیروهاي منین. خدا اجرتون بده‘:گه یبره در گوششون و م می
اون تازه ازدواج کرده، چطور خانمش اجازه داده « :پرسیدم. خندیدیم

  .»بیاد جبهه؟
رم  بهش گفتم می‘:گفت. اتّفاقاً من همین سؤال رو ازش پرسیدم« :گفت

  .’».گردم دستشویی االن بر می
  آقاي بهرام امیر اسدي
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یابان، زیر همین درخت، کنار این نهر آب، روي زمین توي همین خ
ري  آقارضا ، چه خبرته همش می« :به او گفتم. خیلی خاکی بود. نشست می

  .»!جبهه؟ دیگه نرو
شما بمونین و این جوي . قدر برم تا شهید بشم باید این! نه برادر« :گفت

بیشتري ریم جبهه، ببینیم کی استفاده  ما هم می. آب و گوسفند و زندگی
  .»بره؟ می

  آقاي امامقلی قندالی
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وقتی خبر شهادت شهید کیکاوس . گوسفندها را به صحرا برده بود
معموالً . قندالی را به او دادند، بالفاصله آنها را برداشت و به طرف منزل آمد
  .گیرند گوسفندان اگر چندبار از یک مسیر رفت و آمد کنند، راه خانه را یاد می

پدرم . ار راه فروان که رسید، آنها را رها کرد و به منزل آمدبه چه
  .»چرا زود آمدي؟ پس گوسفندها کو؟« :پرسید

  .»!خوام برم جبهه می. رم منم دیگه با گوسفند نمی. یان دارن می« :گفت
  .».وقت جبهه رفتنت نیست! اي تو هنوز بچه« :پدرم گفت

هید کیکاوس رو ادامه خوام برم راه ش می. مونم من دیگه نمی« :گفت
  .»!بدم

  .قدر ادامه داد تا شهید شد جبهه رفتنش شروع شد و آن
  بانو قندالی خانم مریم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦٧ /بر سر پیمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي فامیل به  آقارضا هم مثل بقیه. اش در بیمارستان بستري بود عمه
شود، چیزي براي مریض  بیند، هر کس از در وارد می می. رود مالقات او می

ر که منم جا ــت عمه جان یک خُرده برو اون طرف« :گوید به عمه میآورد،  می
  .»!بشم، بلکه براي منم میوه بیارن

  مادر شهید
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کردند تا  اي با او می خواست به جبهه برود، باید مصاحبه اولین بار که می
  .بندي او را به اسالم بفهمند پاي

  .»براي رفتن به جبهه چیه؟ي شما  انگیزه« :از او پرسیده بودند
رن  دیـدم همـه دارن مـی   . شـه  من انگیزه ـ منگیزه سرم نمی « :گفته بود

  .».خوام برم منم می
  .»بلوغ یعنی چی؟« :گر پرسیده بود مصاحبه
لوکـه « :گفته بود لوغ نیست، ب مـا بـراي دیـوار آُغلمـون ازش اسـتفاده      . ب

  .».کنیم می
کند، در حالی که فرد دیگر  می گرها به سر خودش اشاره یکی از مصاحبه

مغـز ایـن آدم کـار    « یعنـی . کنـد  کرده و فوتی به کف دستش مـی  به او نگاه می
  . ».کنه نمی
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هـا   حاال دیگه بسـیجی « :کند شروع می. شود ي اشاره او می آقارضا متوجه
. »خـواییم بـریم جبهـه؟    ما گناه کردیم که می. کنین؟ عیب نداره رو مسخره می

  .شود زند و از در خارج می ه میخودش را به گری
شـروع  . بیننـد، خیلـی بـد شـد، دلـی را شکسـتیم       این بندگان خدا مـی 

بـا  . کنند که آقارضا بـه جبهـه بـرود    موافقت می. کنند از او معذرت خواستن می
  .شود خارج شدن آقارضا از اتاق، فرد دیگري وارد می

  .»سی؟شنا این پسره که از در رفت بیرون می« :پرسند از او می
  .»چطور مگه؟. آره« :گوید می
خواستیم با اشاره به هم بگیم کـه  . که مشکل داشت مثل این« :گویند می

  .».خیلی خودش و ما رو ناراحت کرد. ي خدا متوجه شد مشکل داره، بنده
  .».تون رو سر کار گذاشته این آدم همه« :گفت

  بیگی آقاي قاسم علی
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عصرهاي پنجشنبه ساعت سه بعد از ظهر سوار موقعی که مجرّد بود، 
کرد و  ضبط صوت را روشن می. رفت سر مزار شهدا شد و می موتور گازي می

  . شد مشغول تمیز کردن و شستن قبرهاي شهدا می
مادر بیا هر جمعه، بنشین کنار خاکم ـــ بگو تو با دوستانم، این آخرین 

  پیامم
قدر  آن. کرد و هم زمزمه میشد و ا این شعري بود که از ضبط پخش می

وقت مزار را ترك  آن. رفتند شد و همه می داد تا مزار کامالً خلوت می ادامه می
  . کرد می

  بانو قندالی خانم مریم
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روز بـه خـانمش    یـک . گرمسار بودند شهید دیوار بنیاد   ي دیوار به همسایه
بخـورن، گـدابازي از    1هـار جـا ورنا  خوان بیان ایـن  بنیاد می هاي  بچه« :گفته بود

اگه چیـزي  ! حاضر کن رسمی مرغ  محلی و تخم  ي  یک خرده کره! خودت در نیار
  .»کم داریم بگو برم بگیرم

سفره چیـد و بـه    محلی روي   ي مرغ و کره اي پهن کرد و تخم خانم سفره
پس چی شد؟ چـرا  « :پرسید  آمد و می  بار می دقیقه یک  هر چند. آشپزخانه رفت

  .»دن؟نیوم
شـاید تلفـن   ! رجوع آمـده باشـه   شاید ارباب ! است دیگه  اداره« :گفت می

همـه را    رضا زحمت آقا. خانم به سفره افتاد  چشمِ. »!یان نگران نباش می! داشتن
  .کشیده بود

  .»پس چرا نیومدن؟« :پرسید 
خواستم  خدا کسی کجا بود؟ می  ي بنده« :نگاهی به خانمش کرد و گفت

  .»!ر بیارمدلی از عزا د
  میرآخوري   علی  آقاي

                                                 
صبح از  ٩معموال ساعت . شود به غذاي بني روز گفته مي -١

 .كنند آن استفاده مي
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هـا خیلـی گفتـه     نوازي گرمساري هاي سپاه تهران راجع به مهمان به بچه
که خیلی  بار دعوتشان کرد که به منزلشان بیایند، ولی آنها به بهانه این چند. بود

  .کردند بار دعوتش را رد می گرفتاریم هر
خـوام بـه جبهـه هدیـه      هزار دارم، می  یک موتور هونداي« :این بار گفت

شـهر   بشه و تـوي   هزار سوار  هونداي  دیگه خوب نیست یک بسیجی موتور . کنم
  .»!طرف بره  طرف و اون این

  .»ارزه؟ قیمتش چیه؟ چند می« :گفتند
 وقتی همه دارن به جبهه کمـک ! خوام بابتش پول بگیرم من نمی« :گفت

  .»!ت نیستکنن، من بیام پول بگیرم اصال درس می
امـا او زیـر بـار    . اقل قیمـت را بـه او بپردازنـد    خیلی تالش کردند که حد

قرار گذاشتند که جمعه طوري به فروان بیایند که ناهار بخورنـد و موتـور   . نرفت
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کهنـه و طنـاب و سـه نفـر      یک وانت تویوتا لنـدکروز، مقـداري پتـوي    . را ببرند
  .سرنشین آمدند

از هر دري صحبت کردند تـا  . قرار گرفتند از طرف آقارضا، مورد استقبال
ناهـار  . اي درست کرده بود چین خوشمزه مادر زحمت کشیده بود و ته. ظهر شد

ربعی چـاي خوردنـد و بـا پـدر و مـادر        حدود یک. که خوردند،آقارضا غیبش زد
  .آقارضا حرف زدند تا پیدایش شد

  .»موتور کجاست؟. ما دیگه باید بریم! خوب آقارضا« :گفتند
من رفته بـودم موتـور رو ببـرم کنـار ماشـین کـه شـما معطـل         « :گفت

  .»!نشین
ي  هاي کوچـه باریـک خانـه    پیچ. حافظی کردند و بلند شدند تشکر و خدا

. آنها را که رد کردند، دیدند افسار یک االغ پیر را بـه قـالب اتـاق تویوتـا بسـته     
  .»!هزار هونداي  اینم موتور « :گفت

  . »هزار؟ هونداي  ود موتوراین ب! آقارضا« :گفتند
  .»!هزاره این خیلی بهتر از هونداي  تازه« :گفت

  شعبانی   اصغر آقاي 
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تابستان بـود و  . گرمساري او به فروان آمده بودند چند نفر از دوستان غیر

رسـید در حیـاط، تـوي     کسانی که دستشـان بـه دهانشـان مـی    . هوا بسیار گرم
  .هاي خاکی در امان باشند شهخوابیدند تا از شر پ می بند پشه 

خواسـتند  . نشسـتند، از هـر دري سـخن گفتنـد     شام که خوردنـد کمـی  
  .»آقارضا ما کجا باید بخوابیم؟« :پرسیدند. بخوابند

  .»ها کجا بخوابن؟ مهمون« :آقارضا هم از مادر پرسید
حیـاط براشـون    تـوي  « :مادر از اتاق کناري شنیده شد که گفـت  صداي 

دانسـتند   نمـی . دیدند بند می اول بود که پشه بار. تند که بخوابندرف.».بند زدم پشه
بنـد   چطوري باید از ایـن پشـه  ! آقارضا« :پرسیدند. چطور باید از آن استفاده کرد

  .»استفاده کنیم؟
  .»!برین زیرش« :گفت

گذشـت کـه سـر و     کمـی . بنـد  آنها هم اعتماد کردند و رفتنـد زیـر پشـه   
. هـا مشـکل دارنـد    که مهمان متوجه شد مثل اینمادر آقارضا . صدایشان در آمد
  .»چیزي شده؟« :بند و پرسید آمد کنار پشه

  .».شیم داریم خفه می« :بند بیرون آوردند و گفتند سرشان را از زیر پشه
  .»بند خوابیدین؟ چرا رفتین زیر پشه« :پرسید
  .»!ما که بلد نبودیم. ’بند بخوابیم آقارضا گفت باید زیر پشه‘« :گفتند

بند  پشه  باید توي« :داد، گفت بند را به آنها نشان می در حالی که در پشه
  .»!بخوابین، نه زیرش

  )عموزاده شهید پسر(مجتبی قندالی 
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خواهنـد خـوش    آینـد مـی   دانست که وقتی دوستان به سـراغش مـی   می

واج کـرده  ازد. قبلی به منزلشان آمدند  چندتا از دوستان با قرارِ. باشند و بخندند
  .شهید گرمسار سکونت داشت بود و در کنار بنیاد 

بـرق را قطـع    فیوز . از شام به بهانه دستشویی رفتن از اتاق خارج شد قبل
  . خانه آمد بخاري مالید و به داخل  ي  ها را به دوده کرد و دست

کـدام   بینـد بـه صـورت هـر     که تاریک است و دوستان را نمی به بهانه این
بـارم عـوض کـردیم     چنـد . برق ما خرابـه   وقته فیوز چند « :گفت دستی کشید و
  .»تونم کاري کنم یا نه؟ شما بشینین من ببینم می! فایده نداشته

دوسـتان بهـم نگـاه    . از لحظاتی برق روشـن شـد   از اتاق خارج شد و بعد 
  .باز هم سرشان کاله رفته بود و سیاه شده بودند. کردند

  میرآخوري  علی  آقاي 
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. درهـا بـاز بـود   . کسی خونه نبود. از منطقه آمدم« :برایم تعریف کرد که 
هـا، کـه روي هـم     میان رختخـواب . فهمیدم که مادرم باید همین دور برها باشه

  .چیده شده بود، خودم رو مخفی کردم
هاي عمیق کشیدن و صداي  وقتی مادرم به منزل آمد، شروع کردم نفس

ها رفت که بیان کمکـش کـنن،    ید و به سراغ همسایهمادرم ترس. آوردن افعی در
  .افعی رو بکشن

یکی یکـی لحـاف   . ها شروع کردن به کنار زدن لحاف. دو سه نفري آمدن
تر مـی   هر لحظه هم براي حمله به افعی آماده. کردن داشتن و پرت می رو بر می

  .شدن
ن هاي نزنی‘:داد زدم ،آخرین لحاف رو که رد کردن، خواستن حمله کنن

  .’»!منم
  آقاي حسین مداح 
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  .»!شم تو باید یک قولی به من بدي من شهید می« :گفت
  .»چه قولی؟ چه کاري از من ساخته است؟« :گفتم
ام از  تشییع جنازه باید به من قول بدي براي. کار سختی نیست« :گفت
ـ شین، گه شین ـ شین  گی شین، اون شصت دفعه می هایی که می این دستگاه

  .»!بیاري
  .گوید تازه فهمیدم که دستگاه اکو را می

  میرآخوري   علی  آقاي
  
  
  
  
  
  

هـر روز بـه دیـدنم    . کـردم  بودم و در منزل اسـتراحت مـی    مجروح شده
  .کرد بستر را از تنم خارج می آمد و خستگی  می

وضـعیت معـاف    محمـدعلی کـه بـا ایـن     ! خالـه « :مادرم گفت  روز به یک
  .»شم؟ اف میمنم مع. شه می

  .»چی معاف بشی؟ مگه تو هم مجروح شدي؟ تو براي« :مادرم پرسید
  .»!ببین! شه جمع نمی! منم پام سوخته« :گفت
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کـودکیش بـود    اي کـه مربـوط بـه دوران     شلوارش را باال زد و سوختگی
  .»!شه اصالً جمع نمی« :را دراز کرده بود گفت نشانش داد و در حالی که پایش

. آقارضا چـاي بیـاره   آشپزخانه که براي  طرف  رفت به . مادرم سوخت دل 
  .»!کبریت هم بیارین  زحمت یک چوب بی« :آقارضا گفت

کبریت را   چوب. کبریت هم آورد و به او داد مادرم که برگشت، یک چوب
آورد و  داد و بـا دهـان صـدایی در مـی     زانویش گذاشت و فشار مـی  کنار کشکک 

  .کرد پایش را جمع 
  .»!شه بادش رو خالی کنم صاف می! من بادیه  پاي« :گفت می به مادرم

  قندالی  محمدعلی 
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آنها هم وقتی به . به دوستانش گفته بود که ما باغ انگور و انجیر داریم
بریم باغ، انگور و « :گفت. منزلشان آمدند، توقّع داشتند بروند باغشان را ببینند

  .».انجیر بخورین
 :گوید نشیند و به آنها می خودش روي دیوار می. افتند می به دنبالش راه

  .»!خواد بخورین برین هر چی دلتون می«
  .»خوري؟ خودت چی؟ نمی« :گویند می
آدم چیزي که خودش داره . ما از بوي انجیر و انگور سیریم« :گوید می

  .»!کنه میل پیدا نمی
دیوار نشسته او که روي . شوند اینها با خیال راحت، مشغول خوردن می
صاحب ! فرار کنین« :گوید باره می بود و اوضاع و احوال را زیر نظر داشت، یک

  .».باغ آمد
اي با آنها  بینند که کار از کار گذشته، و صاحب باغ چندان فاصله می

بیند غریبه  می. آید تر می قنبر نزدیک مشهدي. مانند منتظر تقدیر می. ندارد
  .»کنین؟ می جا چه این « :پرسد می. هستند
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مگه این باغ مال آقارضاشون ! آقا ببخشین« :گویند کنند و می سالم می
  .»نیست؟

  .»کدوم آقارضا؟« :پرسد می
  .»آقارضا قندالی؟« :گویند می
  .»آقا؟ پسر مشهدي علی« :پرسد می
  .».جاست شون این خونه! آره دیگه« :گویند می
  .»!پس شما رو هم سر کار گذاشته« :گوید خندد و می می

خوب مرد « :گوید قنبر می مشهدي. آیند ي پدر آقارضا می با هم به خانه
این بندگان خدا داشتند زهره . شد طور نمی گفتی، این اقلّاً به من می! حسابی
  .».شدند ترك می

فش به این بود که ندونن همه« :گوید آقارضا می ی دونستن  اگه می! ي ک
  .».شد مزگی نمی که به این خوش

  بیگی اسم علیآقاي ق
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قارضا . رسیدم روز بعد از ظهر، در سپاه گرمسار به کارهایم می یک
فقط در . کند دانست که او مداحی خوبی می زمان کسی نمی آن. بخش بود پاس

ها سر زد،  که به نگهبان بعد از این. به سراغش رفتم. خواند جمع خصوصی می
  . شروع کرد به خواندني درِ ورودي نشست و  روي راه پلّه

من هم کنارش نشسته بودم و با توجه به حال خوشی که پیدا کرده 
وقت احساس کردم که کسی پشت سرمان  یک. ریختم نرم اشک می بودم، نرم

  .اش متوجه شدم هقِ گریه از صداي هق. نشسته است
چنان حالی پیدا کرده بود، که . آقا ابوحمزه است تا بر گشتم، دیدم حاج

ي سپاه پشت سرش  آقارضا فهمید که فرمانده. رفت هایش باال و پایین می انهش
  .است

ي فرمانده شده، شروع کرد به زمزمه  که وانمود کند متوجه بدون این
  .کردن یک آواز محلی و از جایش بلند شد و رفت
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بعد از چند دقیقه، آقاي ابوحمزه صورتش را شسته بود و به طرف اتاقش 
ات  آقارضا مداحی« :به آقارضا گفت. ن و آقارضا به او بر خوردیمآمد، که م می

 :آقارضا گفت.»اش کردي؟ خیلی خوبه، اما این قسمت آخري چی بود که قاطی
مجبور شدم . ي شما شدم، دیدم هیچ راهی براي در رفتن ندارم وقتی متوجه«

  1.».این کار رو بکنم که شما رو از سر خودم وا کنم
  نیآقاي حسن گلی

                                                 
مثل مهني خاطره را آقاي حسني مداح، با حضور آقاي گلیين  -١

با این تفاوت كه . رادران سپاه نقل كردندو تعدادي از ب
 .خبشي بوده است حمل نشسنت آقا رضا در اتاق پاس
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اگر یک وقتی . خیلی دوستم داشت. گذاشت خیلی با من سر به سر می
برو کمک زن « :گفت کرد و می کردم خواهرش را مأمور می کسالتی پیدا می

  .».گناه داره! اون مریضه. عمو
در اثر . آمد و شد زیادي هم بود. وقتی شهید شد، ما همه ناراحت بودیم

توي حیاط در مقابل . را به دکتر بردند و برگشتمم. کار کردن زیاد مریض شدم
  . سرم را که زمین گذاشتم، خوابم برد. آفتاب خوابیدم

آقارضا هم دورتر از بقیه . در خواب دیدم حیاط ما پر از سرباز است
دست به دست برسونین به زن « :ظرف آشی را به سربازها داد و گفت. ایستاده
  .».عموم

همچنان که مشغول خوردن . به خوردن آشمن توي خواب شروع کردم 
حالم خیلی بهتر شد و راه افتادم و دوباره توانستم در مجالس . بودم، بیدار شدم
  .او کمک کنم

  خانم خدیجه قنبري
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خانمی به نام سکینه، از همسایگان ما در مراسم شهید خیلی کمک 
ها و  دن کار مهماندر جمع و جور کردن منزل، غذا پختن، پیش بر. کرد

  .چیزهاي دیگر
آید و  بعد از تمام شدن مراسم، یک شب آقارضا به خواب این خانم می

من اسم شما رو توي لیست کسانی که در مجلس من ! خاله سکینه« :گوید می
ي وسعم، کمکت  شاءاهللا در آخرت به اندازه ان. ام زحمت کشیدن نوشته

  .».کنم می
  مادر شهید
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  .».شم من شهید می« :گفت 
  .»که چی؟« :گفتم
  .»!من رو که دفن کردن، حتماً پرتقال بیارین سر مزارم بذارین« :گفت
  .»که چی بشه؟« :گفتم
دارم و  ها رو بر می کنین، منم یواشکی پرتقال وقتی شما گریه می« :گفت

  .».خورم می
  مادر شهید
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به « :پرسید ود که از سلطان میاي ب در فیلم سلطان و شُبان، یک قطعه
شد،  در همان ایامی که این سریال پخش می. »ما بگویید بمانیم یا برویم؟

ي سپاه گرمسار، در صبحگاه رسمی مشغول  روز صبح آقاي معینیان، فرمانده یک
  .صحبت با پرسنل بود که آقارضا با تأخیر وارد محوطه شد

 :گفت. به آقارضا افتاد کرد، چشمش طور که صحبت می فرمانده،همان
  .»االن چه وقت سرِ کار آمدنه؟! مثل برادر قندالی«

همه به طرفش نگاهی کردند و دو باره به . آقارضا سرِ جایش خشک شد
  .هاي فرمانده را بشنوند حالت اول بر گشتند تا ادامه صحبت

. او همچنان سر جایش ایستاد و آقاي معینیان به صحبت ادامه داد
 :در یک فرصتی که خواست نفس تازه کند، آقارضا گفت. ع گذشتحدود یک رب

ص کنین! آقاي معینیان«   .»ما بمانیم یا برویم؟! تکلیف ما رو مشخّ
آقاي معینیان هم در . همه زدند زیر خنده. همه چیز به هم ریخت

  .»!گاه هم تموم نشده بیرون نیا تا صبح! برو داخل دژبانی« :جواب او گفت
  آقاي حسن گلینی
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آیی یک مأموریت بیست روزه  می« :الدین به من گفت آقاي جواد تاج
  .»بریم جنوب؟
  .»کی بریم؟! آره« :گفتم
  .».ریم مأموریتت رو درست کن فردا می« :گفت

  .»یاد؟ کس دیگري هم با ما می« :پرسیدم
  .».یاد آقارضا قندالی هم می. آره« :گفت

. فردا صبح خواستیم حرکت کنیم. شناختم من تا آن روز آقارضا را نمی
وقتی خواستیم سوار شویم، تعارفش کردم که . دیدم جوانی با محاسن بلند آمد

  .».خوام بخوابم می. رم عقب من می« :گفت. جلو بنشیند
. او هم بیدار شد. جایی نگه داشتیم که نفسی تازه کنیم. تا اراك خوابید

ا خودت آوردي؟ اگه تو جبهه هم این کیه برداشتی ب« :الدین گفتم به آقاي تاج
  .»خوره؟ طور بخوابه، به درد چی می بخواد همین

من سرِ . تو دیشب تا صبح راحت خوابیدي! مرد حسابی« :آقارضا گفت
  .»!گوسفندهاي بابام، بیدار بودم

  آقاي محمد نظري
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صبح حرکت . آباد خوابیدیم در مسیر جنوب، شب را در سپاه خرم
  .»!دار نگه! دار نگه« :باره آقارضا گفت وز توي شهر بودیم، که یککردیم، هن

آقارضا به سرعت از آمبوالنس پیاده شد و به . الدین ترمز کرد آقاي تاج
  .پاییدیم ي بغل او را می از آینه. طرف عقب دوید

دستش را . به پیر مردي عصا به دست رسید که کنار خیابان ایستاده بود
  .دش کرد و برگشتگرفت و از خیابان ر
  .»کار کردي؟ بود؟ چه چی« :پرسیدیم

آمدیم من حواسم به این  از همون دور که می. شما حالیتون نشد« :گفت
آمد جلو که از خیابون رد بشه،  چند قدم می. ي خدا نابینا بود بنده. پیرمرد بود

  .».گشت سر جاي اولش بر می. زدن ها بوق می ماشین
  آقاي محمد نظري
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شروع کرد . در حیاط آقارضا را دیدم. وز بعد از ظهر در سپاه بودیمر یک
  .از جمله صداي آقاي فخرالدین حجازي. به تقلید صداي افراد مختلف
ازش خواستم که اجازه بدهد تا آقاي ابوحمزه را براي . او را به اتاقم بردم

  .رفتپذی. خیلی اصرار کردم. رفت زیر بار نمی. شنیدن این صداها دعوت کنم
. چند دقیقه بعد آمد. از آقاي ابوحمزه خواهش کردم که به اتاقم بیاید

رسی  بعد از احوال شه  من روم نمی« :گفت. به آقارضا اشاره کردم که شروع کند پ
  .».جلوي فرماندهی صداي کسی رو در بیارم

خوام ببینم چطوري  می. اشکال نداره آقارضا « :آقاي ابوحمزه گفت
  .».یاري در می ها رو صداي آدم
! کنم که چشمم به شما نیفته پس من پشتم رو به شما می« :گفت

  .».ببخشین
 :صد و هشتاد درجه چرخید و شروع کرد به تقلید صداي آقاي حجازي

آي . آي مردم اصفهان. آي مردم تبریز. آي مردم باختران. مردم شریف تهران«
...«.  

 :گفت. ید به گرمسارشهرهاي مهم ایران را یکی یکی نام برد تا رس
ـ ران   ها را و ـ ي ي خانه همه. من خرمشهر را دیدم. مردم شریف گرمسار«

والسالم . شما کجایین؟ شما توي صف نیستین. اما مردم گرمسار. اند کرده
  .».اهللا و برکاته علیکم و رحمت

  آقاي حسین مداح
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ا که با لباس فرم بود و عکسی از آقارض. رفته بودم فروان منزل آقارضا 
  .یک کلت به کمر داشت، روي دیوار منزلشان توجهم را جلب کرد

چاي را که . کردم که با سینی چاي وارد شد داشتم به عکس نگاه می
  .».آقارضا اون عکس رو بیار ببینیم« :گذاشت جلوي من، گفتم

  .»!شه نمی« :گفت
  .»شه؟ براي چی نمی« :گفتم
. کلت رو از کمر من وا کنی و ببري براي خودت خواي اون تو می« :گفت

  .»!شه نمی
  آقاي بهرام امیر اسدي
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  .»چقدر درس خوندي؟« :ازش پرسیدم
ولی قسمت آخرش را خوب به یاد . جوابی داد که یادم نیست چه بود

ام رو دادن زیر بغلم و خواستن از مدرسه  من دعوا رفتم، پرونده« :دارم که گفت
ها من رو برداشت و برد سر کالس، که نصیحتم  ی از خانم معلمیک. بیرون کنن

اگه . ها درس بخون پسرجان به جاي این شیطونی‘ :گفت. زنگ تفریح بود. کنه
من درس ! ببین. تونی کتاب بخونی می. تونی نامه بنویسی درس بخونی می

تو هم اگه درس بخونی . نویسم خوندم که االن من هر چی که تو بگی می
  ’.شنوي بنویسی نی هر چی میتو می

تونین  هر چی من بگم شما می‘ :هاش که تموم شد، گفتم حرف
  .’بنویسین؟

  .’.آره‘ :گفت
و به  بلند شد رفت جلوي تخته سیاه و یک تکه گچ گرفت توي دستش 

  .’چی بنویسم؟‘ :من گفت
  .’.بنویس د ـ و ـ و ـ و‘ گفتم

ام رو گرفت  پرونده. دفتر رفتیم. ’.بیا‘:از کالس بیرون رفت و به من گفت
  .’».شی برو پسرجان تو درس بخون نمی‘:و داد زیر بغلم و گفت

  آقاي بهرام امیر اسدي
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آمـد و بـا هـم     شـنبه دنبـالم مـی    وقتی توي محل بودیم، عصرهاي پـنج 
کـردیم و نـوار مـداحی     مزار شهدا را تمیز مـی . رفتیم سر مزار شهداي فروان می
هاي نقدي خـود   آمدند، کمک ی هم که براي زیارت شهدا میمردم. گذاشتیم می

  .ریختند هاي مردمی، می را براي جبهه توي صندوق کمک
آقارضا امشب دیگه هر چی در آوردیم بـا هـم   « :روز به شوخی گفتم یک
  .».کنیم تقسیم می
ـه، تـو هـر     این مخصوص کمک به جبهه« :گفت ي، به تو هیچ ربطی نُدانَ

و نِ ب هچی خانی م می 1.»!، خودم تو رِ د  
آوري  حتــی اگــر شــده بــود جمــع. اي از یــاد جنــگ غافــل نبــود لحظــه

  .هاي مردمی در پشت جبهه باشد کمک
  آقاي حسین محمد حسینی

                                                 
تو . به تو ربطي ندارد. این خمصوص كمك به جبهه است -١

 .دهم خواهي بگو، خودم هبت مي هر چه مي
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. مرخصـی آمـده بـود   . داد باید کاري انجـام مـی  . توانست آرام بگیرد نمی
گـذري صـرف نظـر     رهاو هـم از هـیچ   . کـرد  بلندگو صداي آهنگران را پخش می

  .کرد نمی
اي،  بـره ! عمو بیا حاجی« :گفت. یکی از بستگانش را در میدان فروان دید

خواییم راه کـربال   بیا به جبهه کمک کن می! میشی، پولی چیزي براي جبهه بده
  .».رو وا کنیم

یعنی ! گیري زنی و یک بره از من می هر دفعه همین حرف رو می« :گفت
  .»کنین بریم زیارت؟ ه بدم راه کربال رو وا میدفعه دیگه یک بر این

باالخره راه کـربال  . کنیم حاال تو بره بده، ما سعی خودمون رو می« :گفت
  .».شه وا می

  حسینی آقاي احمد شاه
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بار که آقارضا از جبهه برگشـته بـود، پیرمـردي از اهـالی فـراوان، بـا        یک
  .»ه چه خبر؟آقارضا از جبه« :پرسید عالقه از او می
خواست بفهمد که عملیاتی در پیش هست یـا نـه؟ آقارضـا هـم کـه       می

هاي خرمـاي   جا درخت اون! امامعلی دایی« :گفت خواست اطالعات بدهد، می نمی
گـم   گم سه کیلو، تو بگو شش کیلو، اگـه مـن مـی    بزرگی هست، که اگه من می

  .».پنج کیلو، تو بگو ده کیلو خرما هم بیشتر داره
مـن از جبهـه   ! دو ساعته من رو سر کار گذاشتی« :رنجید و گفت پیرمرد

  .»!گی پرسم، از درخت خرما برام می می
یـاد مـن    جا پیش می مگه قراره هر چی اون! دایی امامعلی« :آقارضا گفت

  .».برات بگم؟ انتظار نداشته باش
  حسینی آقاي احمد شاه
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ب مذهبی تهیه کرد و به منزل تعدادي کتا. ي پدرم بودم هنوز در خانه
هاي  ها رو بین بچه این کتاب« :به من گفت. آنها را در طاقچه گذاشت. آورد

  .».همین کوچه تقسیم کن، بخونن
ها تقسیم  بین بچه.بندي کردم آنها را شماره. حدود پنجاه جلد کتاب بود

شدند که عضو این  ده پانزده نفري می. نوشتم شد و اسمشان را می می
  .ي کوچک خانگی شده بودند کتابخانه

ها توي خونه  نگه داشتن این کتاب« :مدتی قبل از شهادتش به او گفتم
  .».کار سختیه، اگه اجازه بدي ببریم مسجد

  .موافقت کرد و آنها را به مسجد منتقل کردیم
  بانو قندالی خانم مریم
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یح درسـت  تـوپ تسـب   منطقه دیـدم آقارضـا دارد بـا خـرج      روز توي  یک
  .»کنی؟ آقارضا چی درست می« :گفتم. کند می

  .».کنم بابام تسبیح درست می دارم براي « :گفت
  .»سوزه؟ آتش می دونی اگه بگیره روي می« :گفتم
هش سفارش می! دونم می« :گفت   .»!آتش نگیره کنم روي  بِ

روز که به منزلشـان رفـتم دیـدم تسـبیح در دسـت       یک. آمدیم مرخصی
آب  چراغ والوري هم روشـن بـود و یـک کتـري    . چرخاند ارد میپدرش است و د

  .آن قرار داشت روي 
دوتـا متّکـا     خواست با پدرش صحبت کنـد او را روي  آقارضا هر وقت می

  .»!چون پدرم هستی باید باالتر از من بنشینی« :گفت می. نشاند می
راغ چـ   آقارضـا کتـري را از روي  . دو تا متّکا نشسته بـود  آن روز هم روي 

هر چه خواستم منصرفش کنم، گوشش بـدهکار  . اي به من کرد برداشت و اشاره
ر داد با پا به آهستگی چراغ را به طرف . نبود تسبیح س.  

. ور شـد  تسـبیح شـعله  . گفت فکر بود و با تسبیح ذکر می پدرش هم توي 
  .خندید پدرش ترسید و او می

 عامري  مجید  آقاي
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آقارضا بـا همسـر ایـن    . ید کمالی، به جا ماند و شهید شدمجیک پسر از 
چند وقتی نگذشت که باز هـم  . ي او را سرپرستی کند شهید ازدواج کرد، تا بچه

این بچه چی؟ این خانم داغدیده چـی؟  ! جان رضا« :گفتم. خواست به جبهه برود 
  .»شه نري؟ نمی

ه رو کـی نگـه   اگه قرار باشه هر کس زن و بچـه داره نـره، جبهـ   « :گفت
  .»داره؟ می

  .رفت و شهید شد
  مادر شهید
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جلوي در حیاط، در فروان . خواست به جبهه برود آخرین بار بود که می
چشمش . بعد از خدا حافظی از پدر و مادرش از کوچه خارج شد. ایستاده بودم
رسی  سالم و احوال. به طرفم آمد. به من افتاد دا بعد هم خ. متداول انجام شد  پ

  . حافظی کرد و راه افتاد
فکر کردم چیزي را فراموش . حدود بیست متري رفته بود که برگشت

جان من  همسایه« :جلوتر آمد و گفت. کند منتظر بودم تا ببینم چه می. کرده
ي من رو آوردن  وقتی جنازه! شم شهید می! ي آخره این دفعه، دفعه. رم دارم می

، تنها بر گردي سر مزارم و  به عنوان همسایه خواد و دفن کردن و رفتن، دلم می
  . »!برام فاتحه بخونی و شهادتین را دوباره برام بگی

شما دیگه چرا این . آقارضا ، شما که ماشاءاهللا پیر جبهه هستین« :گفتم
  .»زنین؟ ها رو می حرف

ازت توقّع دارم که حتماً به . به شوخی نگیر! حرفم جدیه« :گفت
  .».سفارشم عمل کنی

از شهادتش اطالع . مدت کمی گذشت. بعد هم خدا حافظی کرد و رفت
ن و دفن انجام شد و همه از سر مزار رفتند؛ تنها برگشتم . پیدا کردیم وقتی کفْ

  .و به سفارشش عمل کردم
  آقاي قدم گلینی
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آخـرین  . سعی داشت کارهایی کند که در یـاد و خـاطرِ اطرافیـان بمانـد    
بـا همـه خـدا    . است به جبهه برود، به منزل ما در فـروان آمـد  خو سفري که می

  .ما هم بر گشتیم به داخل منزل. حافظی کرد و از در خارج شد
هـا در را بـاز کردنـد، دیـدیم      وقتـی بچـه  . کمی که نشستیم، در را زدنـد 

خـوام در گوشـت    مـی ! عمـو « :گفت. تعارفش کردیم و به داخل آمد. آقارضاست
  .».یک چیزي بگم

سـرم را جلـوي   . خواست چیزي بگوید، ولی مصلحت ندیـد  د هم میشای
  .رفت و بعد هم شهید شد. »!خدا حافظ« :گوشم را بوسید و گفت. دهانش بردم

  آقاي جعفر قندالی
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. اي بود نتوانسته بودم سر مـزارش بـروم   چند هفته. ندکرد پاهایم درد می
پـام خیلـی درد   ! مادرجـان « :گفـتم  رو بـه مـزارش کـردم و   . خیلی نگران بودم

دونـی کـه چقـدر     امـا مـی  . دیگه پا ندارم. تونم سر مزارت بیام کمتر می. کنه می
  .».دوستت دارم

خواد سـر   کنه؛ نمی پات درد می! مادر« :همان شب به خوابم آمد و گفت
  .»!رسه از همون جا هم که فاتحه بخونی به من می. مزار بیایی

  مادر شهید
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  نامه زهایی از وصیتفرا
  
. سالم بر شهیدان، که با خون خود درخـت انقـالب را آبیـاري کردنـد    « 

سالم . سالم بر رزمندگان اسالم که با رزمشان پشت دشمن را به لرزه در آوردند
هاي خود را در راه یـاري امـام و اسـالم فـدا      گوشه هاي شهدا که جگر خانواده بر

  .».نمودند
مرا در این زمان حیـات داد و سـپاس او را کـه     اول سپاس خدا را، که« 

  .».سپاس او را که مرا از گمراهی نجات داد. مرا به این راه رهنمون ساخت
  .».درود بر امام که مرا از منجالب فساد به سوي تکامل سوق داد« 
تـرکش را دوسـت   . کند فشنگ را دوست دارم چون بدنم را سوراخ می« 

  .».سازد کند و مرا از این قفس آزاد می می دارم چون بدنم را پاره پاره
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ام و کسی بر مـن تحمیـل    راه شهادت را خود انتخاب کرده« :همه بدانند
خــود وظیفــه شــرعی   جــا کــه رفــتن بــه جبهــه را بــراي از آن. ننمــوده اســت

ام را انجـام داده و هـم بـه     تا هم وظیفـه . ام ام، رو به سوي جبهه کرده دانسته می
  .».بیک گفته باشمنداي حسین زمان ل

سـراي  . ام که این دنیا فانی است فهمیده. بستگی به دنیا ندارم هیچ دل« 
که  از این چه بهتر قبل . آید مرگ به سراغ همه می. آخرت است که جاودانه است

  .».مرگ به سراغ ما بیاید، ما با شهادت دنیا را ترك کنیم
فرزندانتان را در ایـن   افتخار کنید که« :پیامم به خانواده شهدا این است

  .».راه اهدا نمودید و صبر را پیشه خود قرار دهید
امـام را  . حضور خود را در صحنه حفـظ کننـد  « :پیامم به ملت این است

درس بیاموزند و به دیگـران هـم درس   . راه شهیدان را ادامه دهند. تنها نگذارند
  .».همیشه حق را بگویند و طرفدار حق باشند. بدهند

. را رعایت کننـد  اخالق اسالمی. وزان سنگر مدرسه را حفظ کنندآم دانش
  .شود  نگذارند خون شهیدان پایمال
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  هاي شهید عکس
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  شهید رضا قندالی نفر سمت راست در کنار شهید ابراهیم شادکام
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بیگی کشتی با شهید حسن علی شهید رضا قندالی نفر سمت چپ در حال
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)دایی رضا(االسالم رضا بسطامی شهید رضا قندالی در کنار حجت
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  شهید رضا قندالی سوار بر قاطر

  

  
  شهید رضا قندالی در کنار مرحوم پدرش
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  شهید رضا قندالی سوار بر موتور

  

  
شهید رضا قندالی نفر جلو
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  شهید رضا قندالی نفر جلو
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  اش در مراسم عروسی اول ایستاده از چپ شهید رضا قندالی نفر
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  شهید رضا قندالی نفر چهارم ایستاده از چپ
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چپسمت شهید رضا قندالی نفر اول از 
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  نشسته از چپنفر اول شهید رضا قندالی 

  

  
  شهید رضا قندالی نفر سمت راست
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  روي موتور نشستهنفر جلو شهید رضا قندالی 
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  شهید رضا قندالی نفر وسط

  

  
شهید رضا قندالی نفر سمت راست
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  شهید رضا قندالی نفر سمت راست

  

 
شهید رضا قندالی نفر سمت راست
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شهید رضا قندالی نفر سمت چپ
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  شهید رضا قندالی نفر سوم از راست

  

  
  شهید رضا قندالی نفر سمت راست
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  ر سمت راستشهید رضا قندالی نف

  

  
  چپسمت شهید رضا قندالی نفر اول از 
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  راستسمت شهید رضا قندالی نفر اول ایستاده از 

  

  
شهید رضا قندالی نفر وسط
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  شهید رضا قندالی نفر وسط

  

  
شهید رضا قندالی نفر اول ایستاده از چپ
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  بیگی شهید رضا قندالی نفر سمت چپ در کنار شهید حسن علی

  

  
بیگی در کنار شهید حسن علی قندالی نفر دوم از سمت راست شهید رضا
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  شهید رضا قندالیي  شیمیایی شدهي مطهر  جنازه
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