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  :مقدمه

 ایم نسپرده پاییز به دل ولی                                 ایم پژمرده و زرد اگر سراپا                      

 پنجره لب خالی گلدان چو                           ایم خورده ترک خاطرات از پر                     

 ایم خورده ما بود دل خون اگر                               ایم خورده ما بود دل داغ اگر                     

 ایم برده سر به عمری دست این از                                 زیر به سر سری و سربلند دلی                    
 پور قیصرامین                                                                                   

 از دوری رنج بر عالوه و اند کشیده غربت درد ها سال که شود می برده وگمنامی برومند جوانان نام کتاب این در

 ،اسرا از تر گمنام قطعاً. دان نیاورده بر دم و اندهکرد تجربه را زمان یزیدیان وحشتناک یهاشکنجه ،فرزند و زن

 .  قهرمانی سودای نه و دارند پهلوانی ادعای نه که کسانی؛ هستند آنها کوش سخت و فداکار همسران

 صالح و سالم فرزندانی تربیت به زندگی ی اداره بر عالوه و اند کرده تحمل را زندگی های سختی که شیرزنانی

 اسرا همسران د کهکنن ثابت همگان به تا دادند نشان خود از وار زینب صبری و ایستادگی آنها .اند پرداخته

 تاریخ زنان از بلکه ،ایرانی مردان غیور از باید تنها نه بفهمانندکه بیگانگان تمامبه  وجاعتند ش شهبی شیران

 .دبترسن باید نیز سازش

 خانم سرکار است، بیرجند شهرستان پرور شهید ی خطّه در که شماری بی اسرای وجود با کتاب این در     

 ،ادبی قلمی باسرکار خانم مودی نیز  و نمودند مصاحبه ،آزادهبزرگوار همسران از نفر شش با کشتگر فاطمه

 . است دهدرآور تحریر ی رشته به را بزرگواران این زندگی داستان

 های سختی و اسرا همسران زندگی داستان ،فصل هر در و شود می تقسیم مجزا بخش شش به مجموعه این 

 داستان، خود که احمدی خانم زندگی داستان مورد در و است یافته نگارش نویسنده قلم به آنان زندگی

 راه راستین دهندگان ادامه و ببرند را کافی حظّ ،مجموعه این خوانندگان که آن امید به .اند نوشته را زندگیشان

 .دباشن آنان

 



0 

 

 «لاو فصل»

  بزرگوار همسر آزاده ،خانم پری رجبیسرکار

 فرآقای ابراهیم احسانمرحوم 

 :زندگی نامه

 بیت اهل عاشق و متدین اما ساده و روستایی ایادهخانو در سربیشه شهرستان توابع از دره سیاه روستای رد

 و بود کشاورز پدرم .مباش زندگی قهرمان تا ؛نهادند پری ،پریان شاه دختر داستان به توجه با را نامم. شدم متولد

 در را کودکیم.داشت جریان آب زاللی ،پاکش روح در و بودند سرشته خاک با را جانش گویی .نزمی و آب عاشق

 .گرفتم انس جویبار صدای و باران نم و گل کاه بوی با و کردم سپری روستا

 خود بر بودم خانواده بزرگ فرزند چون و خواستم می بر خواب از خوان خروس عبارتی به یا زود خیلی صبح     

 کشاورزی کارهای در مادر به کمک و داری خانه بر عالوه و باشم مادرم و پدر یاور کارهارد که دانستم می الزم

 . چروک اش پیشانی و بود بسته پینه دستانش که کسی؛ کردم می کمک پدرم به نیز

 مدرسه به رفتن برای ما و نبود مدرسه ما روستای در چون بود، دشوار و سخت بسیار روزگار آن در تحصیل     

 برخوردار مدرسه نعمت از که سلیمان کالته یا چهکندوک روستای به پیاده پای با باید تربیت و تعلیم آموختن و

 .رفتیم می بود،

 او چون نبود، قبول قابل پدرم برای امر این و خواندند می درس هم با پسران و دختران آن در که ای مدرسه     

 دو که این وجود با همین برای .بخواند درس وجود این با دخترش تا دانست نمی شایسته دیگر پدران مثل نیز

  .مشد مشغول الهی کالم آموختن به و کردم رها را تحصیل ،بودیم رفته کامل ماه

 مردم اکثر چون و شد نمی برگزار آن در جمعه نماز و نداشت جماعت امام .بود کوچک ما روستای مسجد     

 رمضان مبارک ماه و صفر محرم، های ماه به مربوط بیشتر مسجد های فعالیت بودند، کشاورزی کارهای مشغول
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 داشتند معصومین ی ائمه به که ارادتی علت به هم ما ی خانواده و شد می برگزار تعزیه و روضه آن در و شد می

  .دکردن می شرکت امامان شهادت یا میالد مراسم در

 کوچک روستای در و نداشت چندانی پیشرفت پزشکی علم. بود دشوار و سخت بسیار ها سال آن در زندگی     

 اثر بر مردم از بسیاری همین برای و نداشتیم حمام و آب مانند زندگی ساده امکانات حتی. نبود پزشکی هیچ ما

 .مردند می ساده خیلی های بیماری

 مادرها و پدر گویی .دبو ساده بسیار جوانان کردن ازدواج ر،روزگا آن در اه سختی این ی همه وجود با اما     

 مسائل از کدام هیچ .ندکن بخت خانه راهی را آنها تا برسند سال هیجده سن به فرزندانشان تا بودند منتظر فقط

 بودن، نماز اهل چیز، ترین مهم بلکه نبود، مهم ها خانواده برای دارایی و پول فرهنگ، سواد، سطح مانند امروز

 می و کردند نمی درنگ مادرها و پدر ،شد می پیدا ها ویژگی این با پسری اگر. بود پسرها بودن کاری و پاک

  .دبو نور علی نور که بود فامیل طرف اگرت، نیس استخاره هیچ حاجت خیر کار در :گفتند

 : گمشده نیمه

. آمد می ما روستای به گاهی گاه و کرد می زندگی آسفیچ روستای در و بود مادرم دایی پسر ابراهیم آقا     

 به خواستگاری برای روز یک .دبو پسندیده خریدار چشم به و بود دیده مرا آمدها و رفت همین در مادرش

 ولی نداشت رواج شیرینی روزگار آن در .هدایا از هایی بقچه با و فامیل بزرگان از جمعی با؛ آمدند ما روستای

  .ندبود آورده سرقندی و چادر انگشتر،

 مادرم وقتی اما م،شناخت نمی را او خیلی و بودم ندیده بیشتر دوبار یکی را ابراهیم آقا ن،م که این وجود با     

 خجالت از اما .دش آب دلم در قند است، نجیب و خوب پسرش و آورده تو برای دایی زن را وسایل این :گفت

 پدر .نداشت چندانی اهمیت پسر و دختر نظر روزگار آن در .کردم سکوت و انداختم پایین را سرم ،نگفتم چیزی

  .زدیم نمی حرفی حرفشان روی هم ما و پسندیدند می مادرها و
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 چون و عقدکردیم و آمدیم بیرجند به عقد برای دادیم، را آنها خواستگاری جواب ما که این از بعد روز سه     

 د؛ش برگزار عروسی مراسم هفته یک سر ،بماند خانه در کرده عقد دختر که نداشتند دوست دختر مادر و پدر

 . بود انگیزی خاطره اما ساده جشن

 که حالی در .آمدند ما ی خانه به  روزگار آن مراسم طبق و حنا با آسفیچ روستای از گروهی حنابندان شب     

 ،رسوم و رسم طبق .بگیرند را ما حنابندان جشن تا بودند شده جمع پدرم ی خانه در مرد و زن از روستا بزرگان

 مهریه ی باره در روستا و فامیل بزرگان و فرستادند می صلوات همه و بستند حنا را داماد و عروس پای و دست

 .کردند می صحبت دیگر چیزهای و بها شیر و

 با هرکس و است نجومی ها مهریه که امروزه مانند نه بود تومان هزار هشت ام مهریه ،ترها بزرگ قرار طبق     

 را آن دادن توان پسر که شد می تعیین طوری مهریه .دکن می تعیین سکه شمسی یا میالدی سال به توجه

 مهریه به تومان هزار کدام هر ،داشتند من به که ای عالقه علت به شوهرم مادر و شوهر پدر بعد. دباش داشته

 رفته هم سربازی چون و بود تر بزرگ من از سال هشت ابراهیم آقا. شد تومان هزار ده ام مهریه و کردند اضافه

 تاریخ در زندگیمان و شد برگزار ساده خیلی ما ازدواج همین برای ؛نداشت ازدواج برای مشکلی هیچ ،بود

  .گشت آغاز  52/5/55

 برای ،شد پذیرفته پرورش و آموزش در پیمانی صورت به ابراهیم آقا که بود نگذشته ازدواجمان از روز چهل     

 پر اما ساده زندگی وسایل اندکی با و کوچک ای اجاره ی خانه یک در و رفتیم زاهدان به زندگی برای ما همین

 صورت به و داد امتحان ابراهیم آقا ش،پرور و آموزش در کار سال دو گذشت از بعد . کردیم آغاز را خود مهر از

 و هستم باردار فهمیدم که بود گذشته مشترکمان زندگی از ماه شش .ددرآم احوال ثبت استخدام به رسمی

  .گنجید نمی پوست در خوشحالی از و شد خوشحال بسیار م،داد ابراهیم آقا به را خبر این وقتی

 را خدا ، شد اضافه مان خانواده به که جدیدی موجود آمدن خاطر به و گرفتیم ای نفره دو کوچک جشن     

 سالم فرزند که است این مهم ،پسر یا باشد دختر که کند نمی فرقی گفت می ابراهیم آقا که این با . کردیم شکر

. باشد دختر اولمان ی بچه داشت دوست دل ته از پدرها، از بسیاری مثل هم او کنم می فکر اما باشد، صالحی و
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 شیرینش ی آینده از و بافتیم می را موهایش آمدنش دنیا به شیرین رویای در شب هر و بودیم کرده ذوق بسیار

 پروین را نامش و گشود جهان به دیده 5///55 تاریخ در ما زندگی کوچک ی فرشته باالخره .مگفتی می سخن

  .شدبا زندگیمان تار های شب بخش روشنی همیشه که پروین ی ستاره یاد به ؛گذاشتیم

 : ساز سرنوشت هایسال

 جا آن در .بودیم یزد اردکان ساکن ها سال آن ما و بود پیوسته بسیج به انقالب های سال اوج در ابراهیم آقا     

 می شرکت ی اول انقالبها راهپیمایی در .کردند می فعالیت هم با ها سازمان و ها اداره و نبود پایگاهی هنوز

 و استقبال مراسم بازگشتند،  وطن آغوش به تبعید و دوری ها سال از پس (ره) خمینی امام که زمانی .مکردی

 شد قرار داشت، تلویزیون کسی کمتر روزگار آن در چون .شد می پخش تلویزیون از مستقیم صورت به امام ورود

 ها همسایه و کردم دود اسپند کردم، آبپاشی من .دکنن تماشا تلویزیون از را مراسم و بیایند ما ی خانه به مردم

 .دیدیم می شناسی اسلحه مانند یمختلف های آموزش مساجد، در ها خانم ما موقع آن در .آمدند خانم و آقا از

 خوشی اما، بود داده نشان ما به را خوشش روی روزگار و بود گذشته مشترکمان زندگی از سال پنج یا شش 

 مستولی ما بر جنگ دیو و بربست رخت ها خوشی .داد نشان ما به را سکه روی آن دنیا و نداشت چندانی دوام

 ایران شهرهای تمام ناامنی کم کم اما ،بود زاهدان دانشگاه کشیدن آتش به سخت روزهای های جرقه اولین .دش

  .درسی می گوش به تحول جدیدی از خبر ،جنوب و شمال غرب، شرق، از و گرفت فرا را

 که خاتمی آقای .مشوی منتقل بیرجند به تا کردیم می سعی خیلی و داشتیم بچه تا دو جنگ زمان در     

 تهران به نتیجه در .کنند شوهرم جایگزین را نفر یک تا بود خواسته احوال ثبت از بودند، یزد اردکان روحانی

 و سر ما و دادند خانه یک ما به بیرجند به ورود از بعد .مآمدی بیرجند به ما و گرفتند را انتقالشان حکم و رفتند

 . گرفتیم سامانی

 های مراسم در حضور برای هم بسیج پایگاه از و شد بیشتر ها راهپیمایی در شرکت، بیرجند به آمدن با     

 .مکنی شرکت شهدا ی جنازه تشییع و رزمندگان بدرقه در کردیم می سعی ما و کردند می دعوت ما از مختلف

 این با و جنگید باطل علیه حق سنگر در و شد اعزام جبهه به بار سه یا دو ابراهیم آقا که بود ها سال همین در
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 به مرا همیشه ایشان .کردم می تحمل را بسیاری های سختی باید ،ابراهیم آقا نبودن در م،داشت بچه سه من که

 کرد خواهد عطا را شما عظیم پاداش خدا و دارد جهاد اجر شما صبر :گفت می و کرد می تشویق توکل و صبر

 . پدر نقش هم و دارید مادر نقش فرزندان برای هم که

 زندگی از جدیدی ی عرصه وارد نیز را زنان ها صحنه پشت در بلکه ،کشاند صحنه به را مردان تنها نه جنگ     

 که زمانی در ... .و لباس خوراکی، مواد جمله از ؛بود رزمندگان برای نیاز مورد وسایل تهیه ها خانم کار .دبو کرده

 های خانم همراه به آمد می روستاها از که هویجی و زرشک با ما، بودند شهید بنیاد رئیس نژاد یعقوب آقای

  .مکردی می درست مربا دیگر

 های دیگ و کرد وصل گاز برایمان سپاه مرکز .کنیم جبران را کمبودها تا بودیم داده هم دست به دست همه

 بسیج در حتی. کرد می کار دلش برای و نداشت داشتی چشم کسی اما ،آورد می شکر های کیسه و بزرگ

 . بافتیم می دستکش و گردن شال و کاله و دوختیم می لباس رزمندگان برای و کردیم می بافتنی و خیاطی

 امام مسجد به زود خیلی ها صبح حتی .کردم می خیاطی اما ، داشتم کوچک ی بچه که این وجود با من     

 می خانه به آن از بعد .پختیم می نان رزمندگان برای و کردیم می خمیر آرد نماز از بعد و رفتیم می (ع) حسین

 دیگر به درکارها و رفتیم می مسجد به دوباره ،مدرسه به آنها فرستادن و ها بچه به صبحانه دادن از بعد و آمدیم

 .کردیم می کمک ها خانم

 نیز فرزندانمان در قناعت این و بودیم قانع اما بود، کرده سخت کمی برایمان را کار جبهه به ابراهیم آقا رفتن

 می هایم بچه پوشاک و خوراک به .مداشتی خوبی زندگی گرفتیم می اداره از که حقوقی با بود، شده نهادینه

 اقوام آنجا که زاهدان و تهران ،قم به را آنها مسافرت برای حتی و دادم می اهمیت تحصیلشان به و رسیدم

 . بردم می، داشتیم

 و کردم می اداره را زندگی تنها و یکه .می کردیمن اذیت را دیگران و مدیکشیمی  دوش به را خود زندگی بار     

 عزیز خویش درگاه در را صابران و دهد می صبر انسان به خداوند چون ،داشتمن شکوه آن های سختی از هرگز
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 نبود، سخت خیلی زمان، آن ها مهمانی .آمدند می ما دیدن به هم آنها و رفتیم می اقوام دیدن به .شمارد می

 . کردیم می فراموش را هایمان تنهایی و شدیم می خوشحال هم دیدن از و بود ساده

 محمدرضا است، پرستاری لیسانس پروین بزرگم دختر. شدند موفق خود تحصیل در نیز ها بچه ،شکر را خدا     

 موفقیت به خود زندگی و درس در آنها ی همه. یشیم مهندس محسن و است لیسانس فوق و معدن مهندس

 . ببیند را فرزندانش سعادت و خوبی که است بس همین مادر برای و رسیدند

 اشک و شد می متأثر پسرش عکس دیدن با ،آمد می خانه به وقت هر نیز مادرشان و نداشت خواهر ابراهیم آقا 

 گوسفند و کشاورزی کار چون اما زدند، می سر ما به گاهی هم من مادر و پدر .دش می جاری چشمانش از

 .بمانند ما پیش توانستند نمی زیاد داشتند،

 مرا خیلی و بودند کن گوش حرف هایم بچه چون و بودیم خوش هم با و بودیم کرده عادت تنهایی به ما     

 و میهن چون ،دهید ادامه را همکارتان راه :گفتم می ابراهیم آقا همکارهای ی همه به من و کردند نمی اذیت

 .دارد نیاز مبارز و جوان نیروی به همیشه از بیشتر االن ما سرزمین

 جبهه وضع :فرمودند که بود (ره) خمینی امام سخنرانی پخش از بعد شدند اعزام جبهه به که باری آخرین     

 لبخند با ابراهیم آقا .بشتابد جبهه سربازان کمک به و گیرد دست به اسلحه تواند می هرکس و نیست خوب ها

 استطاعت و توان چون کنم، کمک اسالم سربازان به و بروم جهاد به باید امام ی فرموده به :گفت من به ملیحی

   .مدار

 اسم و رفت خواهم بسیج به آنجا از و روم می اداره به :گفت من به صبحانه خوردن موقع زود خیلی صبح     

 و کنید صبر کمی :مگفت و دادم پاسخ لبخند با خودشان مثل من ندارید؟ مشکلی که شما نوشت، خواهم را خود

 آقا البته و داشتند پسرشان به زیادی وابستگی ابراهیم آقا مادر چون بگیرید، اجازه مادرتان از کاری هر از قبل

  .دبودن قائل مادرشان برای بسیاری احترام نیز ابراهیم

 مسئول ابراهیم آقا موقع آن در .گرفتند اجازه مادرشان از و رفتند روستا به نویسی اسم از بعد ابراهیم آقا     

  .دمسج جماعت امام عبادی آقای و بودند (ع) مجتبی حسن امام مسجد بسیج پایگاه
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 برای شوهرم که کردم می افتخار دلم در چه اگر داشتم بسیاری ی دلشوره د،برو جبهه به شد قرار که شبی     

 کنند زندگی آسایش و آرامش در سرزمینم زنان و دختران تا رود می او ؛است جبهه عازم انقالب و اسالم از دفاع

 پاک سرزمین تصرف شان،خام خیال و ذهن در حتی و باشد نداشته را آنها به کردن نگاه جرأت ای بیگانه هیچ و

  .مبخواب توانستم نمی نگرانی شدت از اما د؛نپرور را ایران

 تمام با داشت، عجیبی آرامش شوهرم اما کردم، می گریه تنهایی در که حالی در بستم را همسرم ساک     

 لباس آن در پوشید، را رزمندگیش لباس و کرد شهادت غسل. طلبید حاللیت و کرد خداحافظی ها همسایه

 زیر از را او تا آوردم آب ی کاسه و قرآن وقتی. مکن نگاه او به ها ساعت خواست می دلم .بود شده جذاب بسیار

 می تو از اما سپارم می تو به را ها بچه . شما بعد خدا اول ،عزیزم :تگف و خواند را الکرسی آیت ؛کنم بدرقه قرآن

 خدا :گفتم شوهرم به اما ترسیدم می تنهایی از گرچه .دندارن را کسی آنها چون بزنی، سر مادرم و پدر به خواهم

 ضامن یا :مگفت (ع) رضا امام به حال همان در. زد حلقه چشمانم در اشک و ماست حامی او و است بس ما برای

 ی بریده دست دو حق به دهم می قسم عباس حضرت به را شما و سپارم می تو به را شوهرم الغربا غریب یا آهو

 هایی همسایه با شوهرم و کردم باز را در (ع) رضا امام با نیاز و راز از بعد .برگردانید سالمت و سالم را شوهرم ،اآق

 .رفت و کرد خداحافظی بودند، آمده اش بدرقه برای که

 .نلغزد جهاد برای شوهرم های قدم تا ندهم نشان را درونم نگرانی کردم می سعی اما بود غوغایی دلم در     

 روز ده ،بودند جبهه در که روزی چهل هر بعد به روز آن از .تبرگش ماه چهار از بعد و شد جبهه راهی ایشان

   .برسد دیدار ی لحظه دوباره تا شمردیم می را روزها و ها ساعت ما و آمدند می مرخصی

 اسرسر نگرانی و اضطراب .دعاکنید برایم م،برو مقدم خط به است قرار گفت و زد زنگ من به که بود رمضان ماه

. جنگ و جبهه خبرهای کردن دنبال و بود تلویزیون به کردن نگاه دلخوشیم تنها و بود گرفته فرا را وجودم

 را مناطق آن آسمان ،دشمن جنگی بالگردهای و بود... و عمران حاجی، نقده  مناطق در پیشروی حال در دشمن

 . بود کرده احاطه
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 غالمرضا و الهی طالفروش، درویشی زارعی، آقایان مانند ابراهیم آقا دوستان از بسیاری که بود رمضان ماه     

 نکند ،است آمده پیش مشکلی چه خدایا نیامده؟ ابراهیم چرا :گفتم خود با ،بود نیامده ابراهیم ولی آمدند ناصری

 و امدادگرند آنها :گفتند بودید؟ رفته هم با که شما نیامده؟ ابراهیم چرا که پرسیدم دوستانش از وقتی ؟...

  .دبیاین توانند نمی آنها ،نیاید جدید نیروی تا نیرو منتظر

 به بود، ما همسایه (کند خدارحمتش) بی بی حاجی رمضان ماه از بعد .شد تمام الهی رحمت ماه رمضان ماه     

 می دست آن و دست این .آمدند دیگر نفر چند و عسگری آقای ،او آمدن از بعد بالفاصله و آمد ما ی خانه

 و دست بود، گرفته را وجودم تمام نگرانی است؟ شدهی چ که بگویند من به که بود سخت خیلی برایشان کردند،

 ابراهیم است؟ شده چه بگویید خدا رو تو ،پرسیدم عسگری آقای از .دبو افتاده خش صدایم ،دلرزی می پایم

 خط توی که آنها همه و زده پاتک دشمن دانیم نمی هم خودمان :دگفتن ایشان .مکرد گریه به شروع و کجاست؟

  .دباشن شده اسیر است ممکن حتی ،اند شده یاجانباز شهید کدامشان دانیم نمی هنوز .دان شده مفقوداالثر ،بودند

 عکس و زدیم می سر احمر هالل به روز هر .نداشتیم ابراهیم از خبری هیچ ما و گذشت زمان آن از ماه یازده

 گیر پی ما که بود داده قلبی اطمینان ما به سپاه .دبیاورن برایمان او از خبری شاید تا دادیم می را ابراهیم

  .مهستی رزمندگان

 باالخره .انجامید می طول به سال یک روزش هر گویی ؛شد می طی سخت بسیار ،اضطراب از پر روزهای آن     

 تا .فرستادند سرخ صلیب به را آن و است زنده ابراهیم که فهمیدیم ما و دادند نشان ما به ای ماهواره عکس یک

 ابراهیم که فهمیدیم ی،خبر بی ماه یازده از بعد و کردم تأیید من و آوردند ما براینیز  را ایشان امضای که این

  .هست اسیر عراق در

 پا ی ناحیه از عملیات همان در ایشان فهمیدیم که آمد برایمان ای نامه و عکس ا،ماجر این از بعد سال یک     

 و بود گرفته بیشتری سوی چشمانم گویی ،خطی دو ی نامه آن دیدن از بعد. ستا شده اسیر و شده مجروح

 را خدا خطی دو ی نامه همان زیر در و آوردم جا به شکر نماز ؛بود درآمده جوشش به رگهایم در ای تازه خون

 . کردم شکر شوهرم سالمتی خاطر به
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 : تنهایی در لیتئومس

 اندازه به ام خانواده و من برای که سالی پنج انجامید، طول به سال پنج عراق های زندان در شوهرم اسارت      

 می و گرفتند می آغوش در را پدرشان عکس و کردند می قراری بی فرزندانم. کشید طول سالپنجاه  ی

 عاطفه .دکر می تر سخت را ابراهیم آقا دوری درد و کشید می آتش به را دلم آنها ناراحتی و غم .خوابیدند

 گذاری بمب مجلس در که آمد دنیا به سالی همان تیر هفتم او .بود وابسته پدرش به بقیه از بیشتر و بود کوچک

  .گشود جهان به دیده او از بعد سال سه محسن و بود شده

 بی بسیار .بردیم اعتمادی دکتر آقای اعصاب و مغز متخصص پیش بار چندین ،پدرش اسارت دوران در را او     

 و دهد نمی گوش درس به اصالً مدرسه در او :گفت می معلمش .دخوابی می گریه با ها شب و کرد می قراری

 بابا چرا که بود این کالمش پدرش، اسارت دوران در همیشه .دبر می سر به رویا در و است اش چانه زیر دستش

 می و کرد می توجه بسیار عاطفه به نوشت می که هایی نامه توی هم پدرش .مدار دوست رو بابا من نمیاد؟

 !نکن اذیت رو مامان ،میام زود من ،بابا خوشگل ؛قشنگم دختر گفت

 فقط موقع آن . کردم می حس بیشتر را ابراهیم آقا دوری و بود تر سخت بسیار کارم ا،ه بچه بیماری موقع     

 کوچه هر ؛نبود زیاد االن مثل هم ماشین و بود بیرجند در (ع) رضا امام بیمارستان همان یعنی ،بیمارستان یک

 کوچک برادر یا خواهر شد می مجبور محمدرضا بزرگم پسر که شد می گاهی گاه .نداشت بیشتر آژانس یک

 . ببرد بیمارستان به و بگذارد پشتش روی را ترش

 دوری غم تا دادیم می دلداری یکدیگر به و بودیم آمد و رفت در مفقودین و شهدا خانواده با روزها آن     

 آرام را دلهایمان خدا یاد با و دادیم می تسکین را خود ،نماز و گریها، دع با و کنیم تحمل تر راحت را همسرانمان

  « القلوب تطمئن اهلل بذکر اال ». کردیم می

 : وصال لحظه

 قرار شما شوهر :دگفتن و زدند زنگ ما به سپاه های بچه روز یک و رسید پایان به ،دوری سال پنج باالخره     

 های سال است قرار که شد باورم تا کشید طول چقدر دانم نمی. نبود باورکردنی اصالً د؛بیای ایران به است
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 منتظر زودی این به که گفتند ما به البته .شویم جمع هم دور همه دوباره و برسد پایان به فراق و دوری سختی،

 آقا که زمانی .ددهن انجام را پزشکی معاینات انجام آنجا و بروند قرنطینه برای تهران به باید اول چون نباشید

 پشت از ام دایی .بود رفته ابراهیم دیدار به کرد می زندگی آنجا در که ام دایی ،بود قرنطینه تهران در ابراهیم

 نه و ای مژه نه بود، مانده دندانی نه ابراهیم برای چون ،بود نشناخته را ابراهیم ولی بود دیده را آزادگان شیشه

 را ابراهیم که زمانی :گفت ام دایی .دبو شناخته را ام دایی ابراهیم ؛بود شده زرد هم رنگش و ضعیفی، ابروی

 بود گرفته مرا سراغ ام دایی از ابراهیم. بود کرده نحیف بسیار را او ها شکنجه که چرا ،شد سرازیر اشکم ،شناختم

 من نیامدی؟ تهران چرا بودم دیدارت منتظر من که زد زنگ من به ابراهیم جا همان از .بود شده ما نگران و

  .مبگذار تنها را ها بچه توانستم نمی اما داشتم دوست خیلی گفتم

 جوار در را غربت درد تا بودند برده مشهد به ها مهربانی امام ،(ع) رضا امام زیارت برای را آنها ،تهران از بعد     

 از مرا سراغ ابراهیم باز هم آنجا. بود رفته محمدرضا پسرم بردند، مشهد به را آنها وقتی .بزدایند ها غریبی امام

 بودند، رفته ایشان پیشواز به اقوام که هم قائن حتی. است افتاده اتفاقی من برای بود کرده فکر .دبو گرفته پسرم

 به هم خواستم خداوند از ؛بودم بسته عهدی (ع) ابولفضل حضرت و  (ع) رضا امام با ها پله روی چون .نرفتم من

 ،آمدند خانه به که زمانی تا هستند مرز در ایشان که دادند خبر ما به که زمانی از .نم به هم و بدهد صبر او

  .کردیم می صحبت هم با تلفنی روز ده این مدت در ما و کشید طول روز ده حدود

 ایمانی و عهد به خواستم می اما گنجیدم، نمی پوست در خوشحالی فرط از که این با شد آزاد شوهرم وقتی     

 قرآن ی دوره روز هر شجاعی آقای ی خانه در ما و بود رمضان ماه. باشم وفادار ام بسته (ع) رضا امام با که

 در و دوختم سفید چادر خودم برای ،گذشت می ابراهیم آقا شدن مفقوداالثر از ماه یازده که حالی در داشتیم،

 حتی ؛بیفتد من به توحید ی سوره برگردد، است قرار و است زنده شوهرم اگر گفتم خدا به و گذاشتم کیفم

  .دبگیر شوهرم از خبری تا بفرستم جبهه به را برادرم خواستم

 ،آمده اهلل بسم: گفتند نداشتند، خبری من نیت از ایشان بگیرد، استخاره برایم تا خواستم روحانی یک از     

 من نوبت که هنگامی کردم، باز را قرآن و رفتم قرآن دوره وقتی اول .کنی توکل خدا به و کنی صبر باید یعنی
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 گریه به شروع ها خانم. گفتم سپاس را خدا کرد، لرزه به شروع پایم و دست افتاد، من به توحید ی سوره رسید،

 . بیفتد شما به عافیت به توحید ی سوره که خواستیم خدا از و کردیم دعا برایتان ما گفتند ها خانم د؛کردن

 که گفتم ها خانم به و ایستادم کعبه ی خانه به رو .مکرد سر به و درآوردم کیف از را چادر گذاشتم، را قرآن     

 پول جا هر . دش هم طور همان و پوشید خواهم شوهرم پیشواز روز در و کنم می تا را چادر این شما حضور در

 تبرکی خوراکی یا د،ریختن می داماد و عروس سر روی که پولی یا ،گرفتم می سید دست از که پولی مثل، تبرک

 روی بیاد ابراهیم که روزی تا داشتم می نگه لیوان یک در داشتم، می بر شکالت و گشا مشکل نخود مانند

 . بریزم سرش

 .مایستاد ها پله روی و گذاشتم دستم در را ها تبرکی همان و کردم سرم را چادرم آمد، ابراهیم که روزی     

 و گرفتم را ابراهیم های دست من ببوسد، مرا پاهای تا شد خم ریختم، سرش روی را ها تبرکی ورودش، هنگام

 به که هایی سختی و دوری های سال تمام ی اندازه به و کردیم بغل را همدیگر و گذاشتم صورتم طرف دو در

 .مشد ناراحت خیلی دیدم، را ابراهیم وضعیت و آمدم خود به وقتی. گریستم آغوشش در بودم کشیده تنهایی

 خیلی حالش االن بابا و بودیم مشهد شب دو ما مامان گفت بود، رفته مشهد به پدرش پیشواز به که رضا پسرم

  . است دیده را شما چون ،خوبه

 از بعد ها مدت تا ابراهیم که بود کرده درگیر را اسرا جسم و روح چنان ها بعثی وحشتناک های شکنجه     

 ما و زد می جیغ خواب در بیشتر یا سال دو نزدیک تا .ندارم اعصاب که نزنید حرف من با :گفت می اسارت

 ها شکنجه مورد در ندارم دوست گفت می .است خانه در که شد می متوجه و شد می بیدار تا دادیم می تکانش

 زندان تلخ خاطرات :تگف می و بیاورد یاد به را روزها آن تلخ خاطرات نداشت دوست چونکنید،  سوال من از

 ندهید، توضیح کسیره برای ها شکنجه مورد در که بودند گفته آنها به .سپرد فراموشی به باید را عراق های

 .باشند نداشته صحیحی درک است ممکن چون

 پدر وضعیت دیدن با بود، آمیخته هم در را وگریه خنده و بود رفته پدرش بغل بود بابایی خیلی که عاطفه     

 چیزی و بود ساله هشت هم محسن .است شده فنا آرزوهایش تمام کرد می فکر شاید چون بود ترسیده کمی
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 بود، بزرگمان فرزند  که پروین .دش نمی نزدیک پدرش به اصالً مدتی تا و بود نرفته بغلشون اصالً و فهمید نمی

 حضرت چون اید شده جانباز که دارد دوست خیلی را شما خدا ،پدر :گفت می و آمد کنار تر راحت ها سختی با

  .تهس جانباز هم (ع)ابوالفضل

 بندد، می نقش لبانم بر لبخند ،آوردنش یاد به موقع هنوز و دارم روزها آن از که ای خاطره ترین شیرین     

 و بودم کرده نیاز و نذر خیلی من .آوردند برایمان را ایشان امضای و ایشان بودن زنده خبر کهد بو روزی

 را قلبم که ای خاطره ترین تلخ اما .برگرداند ما به را ابراهیم و کرد مستجاب را دعایم خدا که شاکرم و خوشحال

 :گفتند و آمدند ایشان رفقای که بود روزی به مربوط ،سازد می جاری چشمانم در را اشک و دارد می وا طپش به

 و داشتم دوست بسیار را ابراهیم من .مبر نمی یاد از هرگز را آن و است وضعیتی چه در ابراهیم دانیم نمی

 .قدم به قدم و فاصله بدون سایه، مثل درست بودم، او کنار همیشه

 : صبر آزمون

 ترکش و ها آسیب علت به آنها اما کرد عطا من به دوقلو خداوند و شدم باردار ابراهیم آمدن از بعد سال دو     

 را صبرم و بگیرد من از سخت آزمونی دوباره خواست می خداوند که دانم می .دآمدن دنیا به معلول ابراهیم های

 دوست از چه هر که چرا، نکردم ناسپاسی و نشدم ناراحت آنها آمدن بدنیا از هرگز. دده قرار سنجش مالک در

  .تنیکوس رسد

 آن در صفا و سادگی هم باز مشترک زندگی سال چند از بعد و شد شروع عاشقانه اما ساده بسیار ما زندگی     

 می و داریم را بهتر زندگی یک داشتن توان ،مالی نظر از چه اگر و کردیم می درک را همدیگر ما .زند می موج

 زرق و دنیایی تجمالت چون ؛دهم می ترجیح را زیستی ساده اما باشیم داشته خوب وسایل و پرده و مبل توانیم

 .ندارد جا هیچ دارد ساده زندگی این که برکتی ،ابراهیم قول به و ندارد ارزشی برایم دنیا برق و

 ساده طور همین داشتم دوست. نزدم ام خانه وسایل به دست بگیرم، عروس خواستم می که زمانی حتی من     

 و است پیغمبران ی شیوه زیستی ساده .است خوب خیلی مان سفره سر غذای .بود ساده هم من سفره ؛باشد

 .روزگار بالی چشمی هم و چشم
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 را فانی دار   //2//8تاریخ در و بودند (ع) مجتبی حسن امام پایگاه مسئول ،اسارت از بعد سال سیزده ابراهیم آقا

  .دپیوستن شهیدشان دوستان به و شتافتند یکتا معبود دیدار به و گفتند وداع

 شهید بنیاد مسئولین حضور در ،ابراهیم آقا صمیمی دوستان از و بود مسجد جماعت امام که عبادی آقای     

 ترکش بدنش بود، جانباز ایشان .نگذاشتند ایشان قبر روی را شهید نام چرا دانم نمی :بود گفته ایشان مورد در

 که روزی امید به .است شهید هم ما نظر از است، شهید خدا نظر از ایشان داشت، بچه دو اسارت از بعد داشت،

  .مبدانی ،است اسالم رزمندگان فداکاری و فشانی جان حاصل که امروزمان آسایش و آرامش قدر

 : هاپیوست

 نامه همسر
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 «دوم فصل»

 خانم حمیده امیرآبادیسرکار

 حسن امیرآبادی زادهجناب آقای محمد همسرآزاده بزرگوار

  :زندگی نامه

 . شدم متولد مذهبی نسبتاً و کشاورز ی ساده ی خانواده یک در امیرآباد روستای در 1//2سال در      

 نهضت پنجم کالس تا .باشد زندگیم سرلوحه خدا نام و ستایش همیشه تا؛ گذاشتند حمیده را اسمم ،خانواده

 هم و دختر هم چون گرفت، من از را تحصیل ادامه امکان زندگی سخت شرایط اما خواندم درس سوادآموزی

  .بود من عهده به کوچکم برادرهای و خواهر از سرپرستی و بودم خانواده مادر

 فوت مادرمان بودیم کوچک که زمانی. کردیم می زندگی کوچک و ساده خانه یک در که بودیم بچه پنج ما     

 ،سال یک از بعد پدرمان. شد کوتاه او محبت دامن از دستمان و شدیم محروم مادر نعمت از زود خیلی و کرد

 نامادری با ما و بود سختی کار پدرم برای آنها کردن اداره و بودند کوچک برادرانم و خواهر چون و شد داماد

 .کرد می محبت ما به اما بود نامادری اگرچه شدیم، بزرگ

 دو که بود خواهرم مان خانواده عضو ترین کوچک و بود سرباز بزرگم برادر بودم، خانواده سوم ی بچه من     

 با زندگی از ای خاطره هیچ. دادم دست از را مادرم که بودم چندساله که نیست یادم دقیق .تنداش بیشتر سال

 می شانه را موهایم وقتی .دارم خاطر به خوب را خواند می برایمان که هایی الالیی ولی نیست ذهنم در مادرم

 رسیدگی برادرهایت و خواهرها به باید مادر نبود در تو دخترم :گفت می و بافت می برایم عشق با را آنها کرد

 . داری سنگینی مسئولیت و کنی

 و بودند دیگر پسر تا دو من از قبل .بودم خانواده بزرگ دختر من چون ،بود سختی بسیار دوران روزگار آن     

 کردن اداره مسئولیت. بود نیز ساله دو دختر یک و پسر یک من از بعد و بود رفته سربازی خدمت بزرگم برادر

 هم خودم که این با .بود منعهده  به آب جمله از زندگی وسایل تهیه و پز و پخت ها، بچه به رسیدن خانه،
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 باید من؛ کردند می بازی عروسک و بازی خاله ، یاکردند می بازی درکوچه هایم سال و سن هم و بودم کوچک

 عروسک یک داشتن کودکیم دوران آرزوی تنها .نکردم کودکی اصالً و کردم می رفتار تجربه با مادر یک مثل

 پدرم. شد سپری سختی نهایت در کودکیم که افسوس صد و افسوس اما بخوابانم را او ها شب که بود ای پارچه

 ؛آمد می خانه به مانده و خسته ها شب و بود سرگرم کشاورزی های زمین در غروب تا صبح از و بودند کشاورز

 .بود نمانده باقی جانشان در رمقی دیگر که حالی در

 دانم نمی اما ،کرد می کمک او به کارها در پدرم دوشادوش ،شود بیمار که این از قبل و بود دار خانه مادرم     

 نداشت پیشرفتی پزشکیعلم  چون دادند، نمی تشخیص را ها مریضی زمان آن آخر بود؟ گرفته ای مریضی چه

 ماهر پزشکان نزد توانستیم نمی ،داشتیم اندکی درآمد و کردیم می زندگی کوچک روستای یک در که ما و

 در آرام که ها شب چه ،تداش درد خیلی و کرد می ورم ممادر پاهای. کنیم تهیه دارو مادرم برای و برویم

 .نشویم بیدار ما تا کرد می ناله درد از رختخواب

 : گمشده نیمه

 نوه ،محمدحسن آقا .کردم ازدواج سالگی بیست سن در من و شد می سپری برایم حسرت هزاران با زندگی     

 که همین .باشد داشته تشریفات همه این که نبود امروز مانند خواستگاری ی نحوه زمان آن و بود ام خاله ی

 می پیش پا خواستگاری برای ،داشتند هم به نسبت شناختی اندک و شناختند می را همدیگر مادرها و پدر

  .دگذاشتن

 دیگری خواستگار کرد، خواستگاری من از آقا حاج وقتی و دیدند نمی را همدیگر پسرها و دخترها زمان آن     

 همیشه از بیشتر ازدواج وقعم. ترسیدم می خیلی غریبه با ازدواج از نداشتم مادر چون و بود غریبه که داشتم نیز

 نیاز مادر های راهنمایی و ها دلسوزی به چیز همه از بیشتر ازدواج موقع دخترها چون ،کردم حس را مادرم نبود

 محمد ،برون بله از بعد. کشید طول روز چند اما شد، برگزار معمولی و ساده بسیار ازدواجمان مراسم .دارند

  ... .و لباس انگشتر، یک ،آورد نشانی برایم  حسن
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 چون اما کشید طول ماه سه عقدمان شیرین دوران .کردیم عقد که بود نگذشته برون بله از روزی چند     

 ی خانه به میگرفت تصمیم ،داد می آزار پیش از بیشتر مرا و بود شده سخت بسیار برایم نامادری با زندگی

 .کنیم آغاز را مشترکمان زندگی و برویم خودمان

 تومان هزار هشت را ام مهریه .دگرفتن می تصمیم... و جهیزیه مهریه، ی باره در ترها بزرگ زمان آن در     

 که حالی در ؛نکرد مخالفت هم ام نامادری و کرد قبول راحت خیلی ،بود کشاورز و ساده که پدرم و کردند تعیین

  .بود تومان هزار بیست زمان همان در برادرم زن مهریه

 دنبال ایشان. بود سخت خیلی برایمان زندگی و نداشت مشخصی کاسبی و کار ما ازدواج موقع حسن محمد     

 . کردیم می سپری اینچنین را روزگار و رفت می دیگری کار سر باز و گرفت نمی نتیجه ولی رفت می کاری هر

 را نامش که ساله پنج دختر یک. بود فرزند دو ازدواج این حاصل کهبود گذشته مشترکمان زندگی از سال شش

 .علی نام به ساله سه شیرین کوچولوی پسر یک و یمگذاشت فاطمه ،(س)زهر حضرت عشق به

 چشم نامرد صدام و شد خدشه دچار ایران امنیت و آرامش که بود نگذشته کوچولو علی تولد از ماهی چند هنوز 

 هستند اسلحه برداشتن به قادر که جوانانی ی همه توصیه کردند (ره)خمینی امام .دوخت ما پاک خاک به طمع

 و زن کاشانه، و خانه ،گرفت تصمیم امر ولی فرمان تحت نیز مرهمس .ندوش اعزام حق علیه باطل های جبهه به

  .دبرو جبهه به مبارزه برای و کند رها را فرزند

 از که نداشتم مادری و پدر چون من و بودیم ساکن بیرجند در ما ،جبهه به حسن محمد رفتن موقع     

 در اما دهم، پرورش رهبری و امام عاشق را آنها و کنم پرستاری فرزندانم از تا دادم ترجیح د،کن مراقبت فرزندانم

 به رفتند می مدرسه یا بودند خواب ها بچه که وقتی یا و بیکاری های ساعت در. مداشت فعالیت جبهه پشت

 . مکرد می تالش رزمندگان برای نیاز مورد وسایل ی تهیه در دیگر های خانم با و مرفت می محل مسجد

 نیروهای آمد جبهه از همسرم وقتی .ودب رفته جبهه به داوطلبانهبه صورت  واقع در که بود بسیجی همسرم     

 مستقیم همکاری آنها با و دبیای بسیج به تا خواستند ایشان از و کردند تحقیق ایشان ی باره در ما محل بسیجی

 .پذیرفت میل کمال با داشت انقالبی نهادهای به زیادی ارادت که همسرم ؛دباش داشته
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 کامل از بعد. دکن کامل را خود مدارک تا خواستند وی از .دبو واقع شهدا خیابان در زمان آن در بسیج پایگاه     

 انقالب زندان در کافی، مهارت کسب و الزم های آموزش از بعد . دفرستادن آموزش برای را ایشان ،مدارک کردن

 را ایشان و شد اعزام نبرد های جبهه به کهد بو بسیج طرفبعداز  .شد نگهبان ت،داش قرار فرهنگ میدان در که

  .فرستادند جنوب ی منطقه به

 بود شده سخت بسیار جنگ های جبهه در اوضاع .دبو انقالب دادسرای نگهبان ،برگشت جبهه از وقتی این سری

 یک .جبسی یا دباش سپاه در که کرد نمی فرقی خدمتی لحاظ از چه اگر ،دکن نام ثبت سپاه در تا خواستند او از و

 آموزش برای را او و شد انجام تحقیقات جمله از کارها ی همه که شتگذ سپاه در محمد حسن نام ثبت از ماه

  .نمودند اعزام جبهه به آموزش از بعد و فرستادند ماهه سه

 :او می گفت. باش ها بچه و شما حامی خدا :گفتمی  و سپرد می  خدا به را ما، رفتمی  جبهه به شوهرم وقتی

 این برای .دهم انجام را رسالتم باید و کنم سکوت ناموسم و کشور به بیگانگان ی حمله مقابل در توانم نمی من

 ی ساده وسایل شبانه و کرد اجاره ما برای آنها نزدیکی خانه یک م،باش شوهرم ی خانواده نزدیک ما که

 . رفتند جبهه به آقا حاج زود صبح و بردیم آنجا به را زندگیمان

 و داشتیم جبهه به رفتن از قبل را آنها تای دو .بود فرزند سه همسرم و من ازدواج حاصلدر هر حال،       

 من سالمتی برای و بودند کنارم ،فرزندانم تولد موقع ایشان .از اسارت، خدا به ما داد ایشان آمدن از بعد را سومی

 ما به سالمی و خوب فرزندان شکر را خدا .شود کمتر دردم تا خواستند می خدا از و کردند می دعا فرزندانم و

 پسر. رسیدند باالیی علمی مدارج به و دادند ادامه خود تحصیل به آنها زندگی، سخت شرایط به توجه با و داد

 دانشگاه در و دارد لیسانس کوچکم پسر و است خدمت به مشغول دارایی در االن و است لیسانس فوق بزرگم

  .دبخوان درس نتوانست بیشتر راهنمایی تا دخترم اما کند می خدمت پزشکی علوم

 : تنهایی سخت های سال
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 شوهرم ی خانواده جمله از اطرافیان های کنایه و نیش کردن تحمل و زندگی کردن اداره آقا، حاج نبودن      

 به شکوه و کردن گریه جز ای چاره من و دادند می آزار مرا، کننده دلسرد های حرف با آنها .دبو سخت بسیار

 .کردم می آرام را دلم خدا با کردن نجوا و کردن دل درد با و نداشتم الهی درگاه

 امیرآباد در برادرم یک. باشد ما حال کمک سخت روزهای در تا نبود اطرافم در کسی هم خودم ی خانواده از     

 مشهد و تهران در و بود دور خیلی ما از که دیگرم برادر دو اما زد می سر ما به گاهی گاه که کرد می زندگی

 .نبود ها حرف این اهل خیلی و بود مجرد که داشتم شهر در ناتنی برادر .دکر می زندگی

 دادم می تسکین را خودم اما بود شده تحمل قابل غیر حدی تا و سخت بسیار برایم ،شرایط آن در زندگی     

 و یکه باید و شدند می بیمار فرزندانم که بود زمانی موقع ترین سخت. رودن بین از خدا نزد در صبر این اجر که

  .سب و بود( ع) رضا امام بیمارستان فقط زمان آن ؛بردم می بیمارستان به را آنها داشتم که اندکی پول با تنها

 و بخوانم دعا و بمانم بیدار آنها بالین بر صبح تا که نداشتم ای چاره کردند می تب شب نصفبچه ها،  وقتی     

 تا که ها شب چه .بردم می بیمارستان به را آنها صبح آمد نمی پایین تب اگر .بیاید پایین تبشان تا کنم پاشویه

  .دنبینن مرا های اشک و نشوند بیدار ها بچه تا کردم می گریه آرام آرام و بودم بیدار فرزندانم بالین بر صبح

 جدی مشکل با نیز زندگیمان اساسی نیازهای تأمین در حتی و نداشتیم خوبی وضعیت اقتصادی لحاظ از     

 ما حقوق آخر ؛نکنند سختی احساس آنها که کنم رفتار جوری ها بچه پیش کردم می سعی اما بودیم، روبرو

 .ای اجاره خانه و بود تومان هزار چهار

 خیلی .دنداری سرپرست که شما ،باشید نفر چهار باید گفتند آنها ،رفتم انمستضعف بنیاد بهبرای خانه  بارها     

 خیلی ،خانه آن در ما .دادند خانهبه ما  و کردند نام ثبت ما از و سوخت حالم به دلشان نهایت در تا کردم اصرار

 کم حقوق همان با .تنداش کافی اتاق اما داشت بزرگی نسبتا خلوت حیاط داشت، زیادی زمین بودیم، جا تنگ

 .بسازیم را خانه خلوت حیاط و کنیم بنایی توانستیم ،پولمان کردن انداز پس با و دادیم سختی مانخود به

 سپردم خدا به را او .دشدن اسیر و رفتند ایشان که بود زمانی کردم خداحافظی حسن محمد با که باری آخرین   

 و سخت بسیار برایمان زندگی او بدون چون ؛برگردد سالم جبهه از همسرم خدایا که کردم آرزو دل ته از و
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 با را آنها و باشید ها بچه مواظب .شما به را ها بچه و سپارم می خدا به را شما :گفت هم ایشان. بود جانفرسا

  .دکنی دعا برایم و کنید بزرگ بیت اهل به عشق

 محل که امام میدان به تا بود نمانده پاهایم در توانی چون کردیم خداحافظی ایشان با خانه داخل از ما     

 می چون .مکرد گریه بسیار کسیم بی و تنهایی حال به  حسن محمد رفتن از بعد. بروم بود، رزمندگان ی بدرقه

 اما بکشم، دوش به را زندگی سنگین ولیتئمس تنهایی به باید و نیست کنارم، سختم روزهای گاه تکیه دانستم

 سختی مقابل در جانم بی های شانه که سالی هفت .دانجام طول به سالهفت  تنهایی این کردم نمی فکر هرگز

 . گشت خمیده کمرم،جوانی عین در و شد رمق بی ،آن های

 شهر متری 555 تا ها قایق با، خاکی -آبی عملیاتنحوه اسارت محمد حسن  این گونه بوده است که در یک 

 پنج ساعت ندکرد گم را راه نیزارها در چون اما ندبرس منطقه به شب نه ساعت بود قرار .عراق رفته بودند القرنه

  .بودنده رسید منطقه به صبح

زیر آتش می  باال ازرا  منطقه بالگردهای عراقی، و ها تانک .می رسند آنجا به آنها از زودتر خیلی ها عراقی     

 عقب ها قایق با می گردندکهبر آب کنار به و ندوشمی  مجروح رزمنده ها از تا چند عملیات این رد .گیرند

 ظهر از بعد چهار ساعت تا بنابراین .ه استنبود قایقی آب کنار می رسند، آب کنار به که وقتی ولی ،برگردند

 از را آنها ،ها عراقیبعد . می افتد آب داخل و می شود مجروحمحمد حسن هم آنجا  می کنند تا این که مقاومت

 در 45/25/1 تاریخ در حسن محمد در هر حال، .می شود اسیر محمد حسن و می کنند  محاصره طرف چهار

 .درآمد بعثی نیروهای اسارت به خیبر عملیات در و هویزه منطقه

 ،خبری بی روزهای آن لذا. بود مفقودین جزو و منداشت از محمد حسن خبری هیچ اصالً که سال یک تا     

 اینجانب که بود این پیامشد و دا پیام رادیو در سال یک از بعد خالصه. شد سپری سخت بسیار برایمان

 زده ذوق بسیار مرا خبر این. رسانم می خانواده به را خود سالمتی خبر بیرجند، از اعزامی امیرآبادی محمدحسن

  .بودم شده زده هیجان خیلی و رفتم می طرف آن و طرف این خوشحالی شدت از و شدم خوشحال خیلی و کرد
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نمی  چیزی  ما به ولی داشتند خبر ایشان اسارت ازی سپاه م، برادرانرفت سپاه به خبر این شنیدن از بعد     

 ازشون خبری هیچ ،شد چی آقا حاج که مکرد می سوال و مرفت میهم  احمر هالل به که دفعه هرالبته  .گفتند

شاید سپاه و . شدند اسیر مثالً که گفتند نمی ما به اصالً اما ،هستند زنده نباشید ناراحت شما گفتند می نیست؟

 .مدرک مستدلی نداشتندهالل احمر، به این خاطر به ما نمی گفتند که 

 همان در ما دکهآم ما برای ایشان طرف از که بود ای نامه گرفتیم ارتباط اسارت در ایشان با که باری اولین     

 مدت در .رفت می ما ی نامه مثالً یا آمد می نامه یک ماه شش هر؛ دادیم می جواب پایین قسمت در، نامه

 آن در هایم بچه ؛کرد می آسان را ها ماه و روزها تحمل که بود کوتاه های نامه همین ما دلخوشی تنها اسارت

 . بودند کوچک بسیار موقع

 وکوچک دبستان اول ؛بود کرده شروع تازه را اول کالس فاطمه ما دختر ،شد اسیر حسن محمد که زمانی      

 پدرش برای را آنها تا خواست می من از و کشید می نقاشی پدرش برای اما نداشت نوشتن سواد هنوز .بود

 برایم او بدون و تنهایی چقدر گویم می او به بیاید پدر اگر که گفت می هایش تنهایی از فاطمه .مکن ارسال

  .تگذش سخت

 .بود کارمان نیاز و رنذو  ، گریهنماز، دعا که سالی ؛ هفتانجامید طول به ما دوری و فراق سال هفت نزدیک     

 می نیش ما به، کنند آرام را ما که این جای به و دادند می آزار را ما اطرافیان چون، زدیم می خون در نان گویی

 صبورتر ،بود تر بزرگ چون دخترم .مسرپ مخصوصاً کردند، می قراری بیباباشون  برای خیلی هم ها بچه .زدند

 که بود عصبانی اینقدر حتی د؛کر می جویی بهانه و دلی بی خیلیپسرم  .دکر دیوانه را ما پسرمان ولی بود

 . دانست می مقصر را مان خانه نقاش همیشه

 آقا حاج که فهمید کرد می رنگ را مان خانه که نقاشی د،برو جبهه به خواستند می  حسن محمد که زمانی     

 پدرش که سال هفت این در پسرم. رساند و کردند موتور سوار را ایشان کنند، حرکت امام میدان از خواهند می

  .دبر موتور با را بابا که بود آقا همین تقصیر گفت می همیشه بود، اسیر



09 

 

 می ایران به و کنم می داخلش را اسیرها ی همه و خرم می کمپرسی یک ،بشم که بزرگ من :گفت می پسرم

 چون البته. کرد می گریه خیلی دید، می پدرش از عکسی اگر یا .تاس زیاد اسیرها تعداد که دانست می . مآور

   .دکر می گریه و شد می قایم در پشت و رفت می م،ش می ناراحت از گریه هاش من که دانست می

 تنگ برایشان خیلی دلم چون ید،بفرست عکس برایم ها بچه از که بود نوشته نامه در حسن محمد روز یک     

 به رفتن از قبل و فرستاد ایشان برای و گرفت عکس آنها از و برد عکاسی به را ها بچه شوهرم پدر .تاس شده

 سختی و شود خوشحال پدرتان تا بخندید و باشید خوشحال عکس گرفتن موقع :گفت می ها بچه به عکاسی

 .بندد نقش لبانش بر لبخند شما دیدن با و ببرد یاد از را غربت

 را دنیا بیاید پدر اگر که گفتیم می سختی روزهای شدن تمام از و زدیم می حرف راه در هنگام رفتن به عکاسی،

 علی .بیا تندتر کنی؟ می چکار :گفتم او به وقتی .کرد می حرکت ما از دورتر علی اما ؛کند می گلستان برایتان

 می غصه و هستم ناراحت من ،کند می فکر پدرم وقت آن ،شود می بسته چشمانم ،بخندم من اگر :تگفمی 

 که کند خدا م؛دار دوست دنیا های ستاره تمام اندازه به را او چون، کنم ناراحت را او خواهد نمی دلم .خورد

 .دارم لیگخوش پسر چه بگوید پدرم و بیفتد قشنگ عکسم

 : وصال لحظه

 انگیزی خاطره و رویایی بسیار لحظه شوند، می آزاد اسرا از گروهی که دادند خبر ما به 2/48 سالباالخره      

 را ایشانی که از عراق وارد ایران شدند، موقع. مشناخت نمی پا از سر و تپید می تندتند قلبمبا این خبر، . بود

 سواالتی آنها از اطالعات و حفاظت نیروهای و شد انجام پزشکی معاینات تمام و بردند اصفهان به قرنطینه رایب

 .پرسیدند

 برده استقبال برای را آنها ا،ه بچه بزرگ پدر .بود همسرم دیدار و استقبال موقع زندگیم لحظه ترین شیرین    

 به و آوردند می بوس مینی با را اسرا. تشماس پدر آقا این بود گفته و بود برده بوس مینی داخل را ها بچه .بود

 فرزندان چون ؛ندهید نشان العمل عکس زیاد ،آیند می استقبال برای هایتان خانواده وقتی :بودند گفته اسرا

 .کنند می احساس بیشتر را پدرانشان خالی جای و هستند هم شهدا
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 ناراحتی باعث امر همین و داد نمی نشان العمل عکسزیاد  و کرد می نگاهکمتر  ها بچه به آقا حاج ،همین برای 

 های سرمایه شما :گفت می همیشه اوکه د؛ندار دوست را ما مگر. کند نمی نگاه ما به بابا چرا که بود شده علی

 . دارم دوستتان دنیا تمام اندازه به و هستید من زندگی

 از .دبو چرخش حال در زمان و زمین گویی ؛بود آمیخته هم به وجودم در شوق و ترس آمدند آقا حاج وقتی     

 در هم او گویی ؛زد می بیرون سینه از داشت قلبم دلهره و ترس شدت از و نداشتم تکلم قدرت خوشحالی شدت

 و اند؟ شده ؟چطوری آمده حسن محمد سر بر چه دانستم نمی چون. نداشت کشیدن نفس برای جایی تنگم دل

 است؟ کرده تأثیر ایشان روی چقدر ها شکنجه

 چون خورد، هم به نیز خواهرشان حال حتی .دش بد حالم و شدم ناراحت خیلی ،افتاد ایشان به چشمم وقتی 

 و خانواده از دوری عراق، های زندان در شکنجه سال هفت بر عالوه چون بود، وخیم خیلی  حسن محمد وضع

 به دکتر ؛دبو بد خیلی حالش آمد، نحس محمدکه  البته همان روزی .دبو کرده شکسته بسیار را ایشان ،تنهایی

 .کرد وصل سرم او

 .نداشتیم کنیم صحبت و بشینیم هم با که فرصتی .رفتند می و آمدند می مردم د؛بو شلوغ خانمان ماه یک تا 

 با که داشتیم وقت کمتر و شد می ایشان از مراقبت صرف من وقت تمام و بودند مریض همیشه آمدند، که اوایل

. دنداشتن قرار خوبی وضعیت در جسمانی لحاظ از بودند، شده شکنجه خیلی چون ایشان. کنیم دل درد هم

 .دباش نداشته خواب لحظه یک و دببین کابوس که یکس مثل ؛کرد نمی زندگی روزگار این در اصالً گویی

 واقعاً کردند می سوال همیشه است خودمان مال خانه ،دیدند آمدند وقتی و بودیم مستأجر ما رفتن وقت چون

 .بود شده عوض ها پول شکل محمد حسن از اسارت آمد، حتی   وقتی است؟ خودمان مال خانه

 حاج مادردر این مدت، . گذشت سخت خیلی ما به چون ،ندارم شیرینی ی خاطره ا،آق حاج اسارت دوران در     

 را ها بچه که آورد نمی هم میوه کیلو یک حتی د؛نکر محبت ها بچه هب بار یک ،کرد اذیت ار ما خیلی آقا

 پول نیست، پدرشون :گفت می و شد می ناراحت ،آورد می ها بچه برای چیزی ،هم فامیل اگر .دکن خوشحال
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 کرد می رفتار طوری آقا حاج مادر گرفتند، می ها بچه برای چیزی اقوام شد، می که عیدیا  .تهس که پدرشون

 .دادم می پس را ها هدیه و رفتم می که

 از آمدن از بعد ایشان .است شده ذخیره بنیاد توسط دی سی یک در ایشان های نامه و ها عکس ی همه      

 به و شد بازنشست /2/3 سال ، ایشان درواقع در .ستا شده بازنشست االن و شد کاربه  مشغول سپاه در اسارت

 پر برایمان را ها سال آن خالی جای دکن می سعی و هست ما کنار ،تنهایی و دوری یها سال آن ی همه جای

 .تاس بریده را امانمان بیماری و هستیم مریض ما دوی هر که فایده چه ولی د؛کن

 را ها سختی ی همه ما ،رفتبه جبهه ها  ناموسش و ایران، انقالب، اسالم، از دفاع برای  حسن محمد چون     

 و صبر و کنیم فداکاری حاضریم هم باز به خطر بیافتد ما امنیتانقالب و  دوباره ،کردهن خدای اگر .کردیم تحمل

  .مبکشی بیگانگان رخ به را خود پایداری و استقامت

 زنده شما که بپرسند ما از و بزنند سر ما به نیامدند بنیاد از بودند، اسیر آقا حاج که سالی هفت آن در     

 هیچ خلق از و دادیم انجام خدا رضای برای را کار این ما اگرچه .شد لطفی کم خیلی ما به مرده؟ یا هستید

 رفتند، می و نشستند می فقط ، آمدند می گاهی گاه هم اگر .است خوبی چیز قدرشناسی اما نداریم، انتظاری

 . دادند نمی گوش را دلی درد و کردند نمی حل را مشکلی

 از که خانم یک هم آن .مدکشی دوش به را زندگی بار سال هفت چون ،شد تمام سخت خیلی برایم روزها آن     

 سنگ تواند نمی و دارد لطیفی ی روحیه زن چون .است کم بسیار توانش و کند می فرق آقا با جسمی لحاظ

 . ها بچه و بودم خودم تنها تنهای مادر، نه و دارد پدر نه که خانمی برای خصوص به باشد آسیاب زیرین

 برای دوباره کردم، باز را دستم که هم االن کردم، عمل بار سه من، آمدند اسارت از آقا حاج که این از بعد     

 انسولین دارم، هم فشار و چربی دارم، قند .دکن نمی حرکت کامل و کند می درد دستم .رفتم تهران به دستم

 نشان را خودش االن ،جسمی و عصبی فشارهای همه آن و هستم خانه در همیشه. خورم می قرص و زنم می

  .گیرد نمی ما از سراغی کس هیچ ولی ،داده
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 اصالً ایشان کنید؟ می زندگی آزاده یک با چطور شما که کنه سوال ما از نمیاد کسی اصالً ،بنیاد نیروهای از     

ان خودش زندگی درگیر کدامره فرزندانم .شوم می عصبانی خانه در ؛هستم مریض هم خودم .دندارن اعصاب

 رضای راه در را کار این ما !کنند گوش را ما درد و بیایند کنند، نمی که کاری داقلح ،بنیاد نیروهای .هستند

 و انقالب از پاسداری برای و خدا راه در را جانمان ما چون است، مسئول ما مقابل در هم بنیاد ولی کردیم، خدا

 .است کمک ترین کوچک ما از زدن سر و کردیم فدا ایران

 :هاپیوست
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 بود زن این اندوخته تو عکس سالها          آورد می را تو یاد فقط باد سالها
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 «مسو فصل»

 خانم طوعه احمدیسرکار 

 همسر آزاده ی بزرگوار جناب آقای احمدی

 (هابخشی از دست نوشته)

 :زندگی نامه

 طوعه را اسمم ،خانواده. آمدم دنیا به مذهبی نسبتاً و متوسط ای خانواده در درمیان بخش نوقند، روستای در 

 سال در .نمودم نمو و رشد روستا همان در دبستان دوم کالس تا کودکی دوران در .فرمانبردار معنی بهد؛ نهادن

 ها تابستان خصوصاً ،مدارس شدن تعطیل با و شدم ساکن بیرجند شهرستان در ،تحصیل ی ادامه علت به 2/51

 .بود ما امثال و ما فراغت اوقات پرکردن شغل ترین مهم قالی بافتن و مگشت برمی روستا به

 پر ما، زندگی اتفاق انگیزترین غم و ترین سخت. بودم خانواده دوم فرزند من و بودیم برادر و خواهر شش

 پیروزی شیرین دوران از پس ماه سه حدود یعنی ، /2/5سال فروردین /5 در ایشان .بود احمد برادرم کشیدن

 را ما و بست تالطم پر دنیای از دیده ،مأموریت حین در اسالمی انقالب کمیته پاسدار به عنوان اسالمی انقالب

 از بودکه 2/41 سال حدود اما بود، انقالب شهدای لیست در شهید عنوان به سالی چند .دکر سوگوار خود غم در

 و فراز پر استاند خود موضوع اینالبته . است گرفته قرار متوفیان لیست در که کردندعالم ا شهید بنیاد سوی

 .کنم پیشه فراموشی کنم می سعی که دارد نشیبی

 :شدن نظامی عشق

 این مثبت فاز و جوش و جنب ،تحرک ،نوجوانی اوج بود، مقارن من سالگی چهارده با اسالمی انقالب پیروزی    

 در آن هیجان کنم اعتراف باید البته شوم مخفی پلیس داشتم آرزو کودکی از .شد دیده هم من در پیروزی

 سازمانیساواک یعنی،  .ساواک یعنی ؛انقالب از قبل زمان در مخفی پلیس که نبود مفهوم برایم اما بود وجودم

به  جهانی استکبارذلیالنه  حمایت البته بود؛ پهلوی رژیم منافع حامی سرسخت که وحشتناک و مخوف بسیار
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 تشکیل ،انقالب پیروزی با کودکانه احساس همانلذا . رژیم صهیونیستی را به همراه داشت و آمریکاسرکردگی 

 بیابد نو ای پوسته ام انگیزه ،شد سبب آنها ی ساله چندین مقاومت و مبارزات و فلسطین معرفی ،انقالب کمیته

 .دکن پیدا انقالبی لعاب و رنگ و

 .پروراندم می سر در را پاسدارشدن آرزوی، انقالب اوج با حاال ی؛خلبان و داشتم مخفی پلیس آرزوی وقت آن اگر 

 شهر در انقالب کمیته فعالیت شروع با که بودم هایی آموزش در حضور گیر پی ، امابودم راهنمایی سوم هرچند

 از یکی واسطه با ، از اینرونداشتم را محافل آن در حضور شرایط که بودم کسی تنها .بود افتاده راه بیرجند

 شهید اولین اصطالح به خواهراز طرفی چون  و بود کمیته در همکار برادرم با پسرش که ارتشی همسایگان

 اسلحه آموزش کالس شدگان نام ثبت جمع در ابراهیمی االسالم حجه کمیته ریاست معرفی با ،لذا بودم کمیته

 جوانان تا بود شده مأمور بیرجند به تهران از بود که ارتش هوایی نیروی چتربازان ، ازکالساین  مربی .قرارگرفتم

 در اسالمی جمهوری حزب مکان در را عصرها ،هفته در روز سه، /2/5 سال. دهد سازمان و آموزش را داوطلب

 می برقرار ها کالس این را دارد؛ نام همان هم اکنون هم و شد ایشان نام به برادرم شهادت از بعد که خیابانی

  .میافتی می حضور عالی ای روحیه با بنده  و شد

 سر بر فلسطینی مجاهدان از تقلید به که شد کامل ای چفیه با هم اینجانب حجاب بگویم؛ برایتان است خوب    

 اهمیت تنها نه که شنیدم بابت این از هم فراوانی های کنایه و بود من ثابت پوشش سال دو تا یک و نمودم

 روسری و شال آن گره کردم می احساس .شوم تر مسرّ خود اجتماعی رفتار و انگیزه در شد می باعث بلکه نداده

 در حضور با برادرم که هدفی و راه به است وصلی ی حلقه گردد، می یاد چفیه عنوان به آن از فقط حال که

    .هیچ دیگر و است آفریدگار نزد آن حکمت مسلماً و شد آن ادامه به موفق و کرد شروع کمیته پاسداران جمع

 و رنگ به خورد پیوند ،بود من حجاب که چفیه آن ی گوشه که کنم می برداشت خود ناقص فهم با را اندکی    

 فرهنگ خروشان سیل از ای قطره بگویم است بهتر . مبود من آن های ریزه سنگ از یکی که مقدس دفاع لعاب

 بزرگ شهادت و ایثارگری ی شرمنده لیک؛ بالم می خود بر حیث این از گرچه زینبی، رسالت و انقالب عاشورایی

 . کنند می قیاس او با را ما که هستم بانویی
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 مدرسه صبحگاه در دبیرستان اول سال در و گرفتم می فرا جمع نظام های آموزش از را آنچه نماند ناگفته     

  .مبود مجری قاطعیت با را فرامین ،سرباز همگان و بود دستم در پادگانی انگار م؛کرد می پیاده

 های فعالیت د وبودن من از تر بزرگ سال چند ههم که فعال خواهران دیگر همراهی سبب بههمچنین      

 ،سپاه عمومی روابط ،شهید بنیاد فرهنگی امور ن،دبیرستا اسالمی انجمن، زمان آن مستضعفان بسیج در متعدد

 اعالم نیاز از شدن مطلع محض به عالوه بر این .بودیم مجاهدین سازمان ضد انقالب و چشم خار، انقالب کمیته

 که موهبتی محمد آقای خدمت دوستان، از یکی توصیه و خداوند کمک با و زندان مددکار برای انقالب دادگاه

 در که پذیرفتندبنده،  قبلی های فعالیت از اطالع باایشان  و مرسید ،بودند انقالب دادگاه دادیار زمان آندر 

با  زندانیان :شد می تقسیم گروه دو به زندانیان قبال در ما کاری مأموریت. شوم کار به مشغول انقالب ندامتگاه

دفاع  که خلق فدایی اقلیت و اکثریت جریانهمچنین  .بودند منافقین که سیاسی با جرائم زندانیان و عام جرائم

 انقالب زندان ندامتگاه در سال یازده حدود .، جزو زندانیان بودندکشیدند می یدک را کارگری های جنبشاز 

 .میبود شده مأمور انقالب دادگاه به که میبود سپاه نیروی اصل در م؛یبود خدمت مشغول

 :گمشده نیمه

 مقدس دفاع های عرصه در جبهه ثابت کادر عنوان به زمان آن در همسرم حضور و نهاد این در من حضور     

سر  از صحبتی و نشدنی وصف ادبی با بود همراه که کارم محل به ایشان تماس با نهایت در. دش ما آشنایی باعث

 آوردن با و تشریفات بدون و سادهبسیار  ، با روشیخواستگاری مراسم .شد زده قبولی و رضایت ی جرقه ،ارادت

 مزار ، در محلما نفری دو صحبت شروعقرار و  و شد گذاشته ها خانواده بین قرارها. شد انجام شیرینی ای جعبه

 .مشخص شد برادرم

 می سپری تند بسیار زمان و رفت می پیش یکی یکی ،عقدمان جلسه به مربوط امورات ،خواستگاری از بعد     

  .انجام شد...و شمعدان و آینه، چادر کفش، حلقه، مثل ها ترین ساده به اکتفا با بازار از نیاز مورد اقالم خرید .شد

 فرم لباس با و یمنمود نظر صرف داماد شلوار و کت خرید و عقد مجالس ویژه مخصوص لباس خرید از حتی

 نه .یمنشست عقد ی ساده بسیار ی سفره سر بر مبعث عید فرخنده و مبارک روز در امانت صورت به هم آن سپاه
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، پسند عرف های شادباش بدون و( ص) اکرم رسول حضرت بر صلواتو سالم  با ،آهنگی  نه و بود سازی

 ..مجلسمان را برگزار کردیم

 کهایشان،  پزشکی استراحت تمامبعد از ا و همسرم خیال شدن راحت و مراسمانجام  از بعد روزی چند     

 به بیرجند رزمندگان از کاروانی با ایشان ؛بود مان شدهازدواج شکل گیری سبب ،استراحتمجروحیت و  همین

 .آمدند مرخصی به بار دو ایشان ،بودیم عقد که ماهی چهار مدت در. بازگشتند خود مأموریت ی منطقهجبهه و 

فرصت خوبی برای برنامه ریزی و صحبت در جهت شروع زندگی و  می آمد، مرخصیبه  ایشانکه  زمانی

 از یکی در ،مراسم گرفتن بدون که شد این بر ما نهایی تصمیم. پیش می آمد رفتن بخت خانه به چگونگی

 .دباش داشته حضور جبهه در آسوده خیال با هم ایشان و شویم ساکن جبهه مرزی شهرهای

 موضوع .نمودیم مطرح ها خانواده با را موضوع ، اما شد خواهد مخالفت ما تصمیم این با دانستیم می گرچه     

 ماچه گفت؟ خواهند چه مردم ؟شود می ،گوئید می که سادگی همین به مگر! بود انگیز سئوال و حساس بسیار

 می را سخنان و ها قول نقل همه وچه؟ چه و ،نه را مردم دهان اما بست شود می را دروازه در بدهیم؟ جوابی

 زمان هم ،خانواده سه .شد مشخص ما رفتن زمان که روزی تا ؛بردیم می پیش را خودمان کار اما شنیدیم

 . مقدس مشهد از خانواده یک و بیرجند از رزمنده یک ی خانواده ا،م داشتند؛ رفتن بر تصمیم

 : دوستی وطن حس

 تاراج پی در که اسالم شریعت و انقالب اهداف پیشبرد برای اسالم رزمندگان یاری ،بود شدهما  همه هدف     

 شادی و یستیمن ن زندگی گذراو  تفاوت بی افراد ی زمره که بودیم مسرور و خوشحال .بود قرارگرفته دشمنان

 جگر ،همسرم و من ی بدرقه در مادرم و پدر اشک های قطره گرچه. مجستی می مقدس دفاع لوای در را خود

 . نمود می تر پررنگ را جنگی مناطق در حضور ی انگیزه که بودانجام هدفی  اولویت اما ،بود سوز

 مرکز ایالم، .دش مشخص همسرم در منطقه جنگی مأموریت و موقعیت به توجه با ما اسکان مکان انتخاب     

 .دداشتن اسکان آن در ،رضایت صورت در لشگرها و تیپ مسئولین های خانواده که یکی از استان های جنگی بود

 که منزلی .بودند اطمینان و اعتماد قابل و داشته خوبی همکاری دادن ساختمان ها، اجاره درایالم  مردم انصافاً
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 دستشویی سرویس و اتاقه سه سوئیتی با ؛ایالمی شهروندان از بود روشنی آقای منزل آن اسکان داشتیم، در ما

 اسارت از بعد که دادی شهید خانواده و علوی آقای ی خانواده ،ام بودند؛ خانواده سهدر این منزل،  .مشترک

 . رسید شهادت به ها عملیات از یکی در همسرم

 بودند جبهه در همسرانمان که تفاوت این با اما کردیم می سپری را روزها، شهر این های خانواده دیگر چونهم

 انتظارهای که ساعاتی البته کردیم، می سپری هم کناردر  را ساعاتی ،روزی چند هرالبته  .شهر درو از ما 

 ترمز صدایدلچسب با آمدشان از جبهه و با شنیدن . داشت پی در را نگرانی و استرس چاشنی با شیرین

 حدود .ی وکوتاه ما پایان می یافتمقطع نگرانی و می شکست زمان آن ی ساده ی آشیانه در سکوتشان، ماشین

 و داشت را نبرد های جبهه معنوی بوی و عطر و بود انگیز خاطره بسیار هک کردیم زندگی شهر آن در ماه پنج

 . است بخش مسرّت و دلنشین بسیار برایمان آن یادآوری هم هنوز

آن  و کردم دریافت که بود یآزمایش جواب، ایالم در همسرم و من شیرین  ایه خاطره و ویژه های شادی از     

 شعف و شادی سبب، خبر همچنین این. ودب ما نوپای ی خانواده در سومی فرد حضوربنده و  بارداری نوید

  .شد ما دوی هر یها خانواده

 که بود اولی نفرات از ایشان و گرفت وزیدن خیبر عملیات نسیم که زمانی تا شد می سپری هم پی در روزها     

 بود موقع این در .بوسید می را خودشان دست عملیات مناطق شناسایی بگویم بهتر یا مطلع آن انجام به نسبت

 جهت همرزمان از امینی سعید مرحوم با هماهنگی و مطرح بیرجند به خانواده چند ما برگشت موضوع که

 تا را ما و آمده استقبال به ایشان و من برادر هم مشهد در و گرفت انجام مشهد به کرمانشاه پرواز در ما همراهی

  .دنمودن همراهی بیرجند

ایشان . بود نخواهد برگشتنی، کردم می احساس که بابت این از ،دیدارمان آخرین ی خاطره ست شنیدنی واقعاً

 چند تا نمود طی خداحافظی برای کم زمانیبا را ایالم تا اهواز ی فاصله قبل از حرکت ما به سمت بیرجند، 

 خداحافظی هنوز که ساعاتی م؛کنی سپری هم کنار ر،خیب بزرگ عملیات برای آمادگی و حضور از قبل را ساعتی

 . کرد بروز مان دلتنگی ؛نکرده
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 : ترس و خبری بی

 ها ماه و هاروز از ،مجدد دیدار و انتظار دلتنگی نهایتدر . نبود مشخصی وقترا  نگرانی دل و دلتنگیگویا  

 از  دیدارمان آخرین ی فاصله رلذا در این مدت، یعنی د .؛ هفت سال و شش ماهکشید طول ها سال و گذشت

 مشابه ای آزادگان،ه خانواده از خیلی در یقیناً که زیادیمسائل و مشکالت  با 2/48شهریور تا 2/45 سال اسفند

 .ت؛ روبرو بودماس داشته وجود آن

 ایشان شهادت برخی .بود سئوال همگان برای که ماه یازده تا ایشان وضعیت بودن نامعلوم و مفقودیت اعالم -2

 پودر برخی .نمودند می مراعات قولی به و می داشتند پنهان ما از که این ضمن ه بودند،کرد قبول و اعالم را

 می سعی سئوالمان به پاسخ در هریک .نمودند می عنوان را مجروحیت هم برخی و مطرح را ایشان جسم شدن

 . کنند تقویت را ما امیدواری و بدهند جوابی کردند

 ادامه تحقیق و در وقتیمثال . رسیده اند شهادتبه  ایشان می شد که اعالمبه بنده  صراحت به هم قعیامو -5

 خواهر همراه به .مبگیر تماس مزینانی آقای جناب ،ایشان همرزمان از یکی با گرفتم تصمیم م،جوی و پرس

 گوشی برداشتن با پدر آقای مزینانی. گرفتم تماس داشتم که ای شماره با ورفتم  شهر مخابرات ، بهترم کوچک

 از خبری آیا پسرشان که سئوالمدر جواب  ،هستم ایشان همسر من که این تشخیص بدون ،احوالپرسی از پس

 که داشتند بیان. بله :گفتم بیرجند؟ از آقا علی همون :گفت تعارف بدون و سریع خیلی؟ خیر یا دارند آقا علی

 .اند نکرده تشییع و نیامده جنازه گفتند ؛شده شهید ایشان شنیدیم

 این به کردم که مکثی با ظاهراً ؛بدهم جوابی چه ایشان به دانستم نمی فراوان گیجی با با شنیدن این جمالت،

 انگار ،کرد معرفی را خود که گو و گفت ی ادامه دراما در  .دگفتن می این جمالت را نباید که بردند پی لهامس

 کنم قبول بکنم؟ باید چه دانستم نمی اما ،مآمد بیرون مخابرات از .رمبگی آرام تا د،نمو پیشه را دلداری ی قضیه

 . را بعدی ان و دلداری هایسخن کنم قبول یا ،شنیدم اول که را شهادتموضوع 

 برادر سراغ .کردم مراجعه بود طالقانی خیابانو در  سپهری باغ وقت آن در که سپاه به منزل به برگشت از قبل 

بودم  شنیده از تماس تلفنی که بود خبری از نشان که ام گریه، ایشان آمدن با .گرفتم را احمدی فریدون همسرم
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 با ایشان .؛ شروع شدگویید نمی چیزی من به و دداری خبر شما که بقبوالنم وی به خواستم میهم و از طرفی 

 که ستا جوابی پی در و است نگران بیشتر از  بنده خود بود معلوم اما دکن آرام مرا خواست متفاوت های جواب

 و ذهنم بود در یتلفن تماس این ماه یازده تا باالخره. را ها شنیدنی نه ت را باید در نظرگرفت،واقعیکه  کند ثابت

 .علی آقا را به بنده اعالم نمایند شهادتباشدکه  روزی ا،فرد شاید کهبودم  آماده

 فرزندم تولد از بعدمثال . رسیده اند شهادتبه  ایشان می شد که اعالمبه بنده  صورت ناخواسته به هم قعیامو -/

 تحویل و من از عیادت عنوان به افرادی سرکشی در م، یک روزبود علی آقا راه به چشم و ها نگرانی اوج در که

 شهید خانواده ،بود نوشته شده  دارو پالستیک روی بر ؛اینجانب دست به پزشک ویزیت ی شده گرفته داروهای

 . احمدیعلی 

 ظاهر به گرچه .داشتند کردنم آرام بر سعی ،آمده پیش روحی برکسالت شاهد و فراوان ی گریهشروع  با هم آنجا

 لحاظ به رفته رفته کردم می تالش خود البته .بود فایده بی زدن بند را شکسته چینی ولی شدند می موفق

 بزرگ که موقعیتی با را خود وکسالت، ها دلتنگی اوج درتا این که . کنم دور خود از را ناامیدی و کسالت،روحی

 .مفترگمی   آرام و، قیاس می کردم داشته( س) زینب حضرت عاشورا قیام بانوی

 : امید نقطه تنها

 حضرت های جنگ در جراحه نسیبه فداکاریاز خدمات و  نامش که نسیبه دخترم تولد و زمان گذشت با     

 و دردها بر نمودم سعی ،بیت اهل و شیعه مکتب نامداران صبوری با تاسی به و دبو شده انتخاب( ص) رسول

 از کنم یاد باید جا این در .مباش ام زندگی امور گیر پی دیگران چون و، فائق آیم بودم مواجه آن با که یمشکالت

 و نگذاشته کم ،درخواستی هر صورت در و ندبود درکنارم ه، همراه ومهربانان بسیار که همسرم  و خود ی خانواده

 . کردندمی  پر را علی آقا خالی جای

 با سپاه تعاون برادران از یکی توسط ایشان اسارت خبر بود که ماهههشت  حدود دخترم، گذشت ماه یازده    

 از یکی ،خبر این از قبل البته. شد داده ما به ناشدنی وصف خوشحالی ای، نامه تحویل با و منزل در به حضور

 که مدتی از بعد .بود نموده یاد همرزمانشان، از دیگر تن چند و ایشان اسارت از اش نامه در بیرجندی اسرای
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 می که روش این با. خبر اسارت علی آقا به صورت رسمی به ما اعالم شد، توانستیم به همدیگر نامه بنویسیم

 نامه و ارسال برای شد می تحویلشان ،نوشتن از پس و گرفتیم می احمر هالل از مخصوص ی نامه برگ بایست

عراقی ها : البته طوری که بعدا علی آقا گفت. رسید می ما دستبه نهاد همین توسط هم عراق از رسیده های

 .ندسانداسراء نمی ر دست بهمی شدند،  حساس آن به که ییها نامه برخی

 .سپاه یا پاسداری ،درس از منظور مثالً د؛بو رمز صورت به هایمان نامه نوشته ها و انتقال خبرها در اکثر      

 .بود نشدن شهید ،مردودی یا مانده عقب از منظور .شدن شهید ،شدن قبول از منظور. همکار س،همدر از منظور

 ی مدرسه در خواندن درس ادامه رمز با ایشان به را سپاه در پذیرش یعنی م،رفت سرکار خبر آید می یادم

 خواهران بسیج و سپاه تعاون با قراردادی و افتخاری صورت به سال سه البته .مداد نامه طریق از طالقانی خیابان

 منظور به سپاه تعاون، خواهران بسیج در هم خواهران دیگر و ما مأموریت و کاری ی حیطه .داشتم همکاری

 .ی بودبازرس جهت فرودگاه و رزمندگان خانواده از سرکشی

 اسارت بند در ایشان اگر که بودم این از مسرور سپاه، چون مقدسی نهاد در حضور از خوشحالی ضمن     

ایشان را  سنگر و گذاشته ایشان پای جاکه با علی  آقا داشتم؛  اعتقادی و فکری سویی هم با است، بعثی دشمن

 برنامه آمد و رفتارتباط و  با وطن، به علی آقا آمیز افتخار برگشت و آینده در زندگی به امید با لذا. خالی نکردم

  .مکرد می سپری را خود اوقات ،گانرزمند و ان، آزادگانشهیدجمله  از درد هم یها خانوادهبا  شده ریزی

 داغ گاه های گفت و وگپ خاطرات یادآوری با یمکرد می سعی یم،بود دیگری مهمان هریک که هایی ساعت     

 های خنده  هم زمانیو  جمعی دسته های گریه گاهی. یمباش یکدیگر برای صبوری سنگ ،زندگی سردِ گاه و

 و آشکار ،عزیزانمان کمبودو خأل چهراگ؛ بودیم خوشحال ،بودن هم با از و کرد می خوب را حالمان ی،جمع

، انصافاً. نکنند احساس را کمبودها کهمرتفع می کردیم  شکلی به را فرزندانمان درونی های دلتنگی .دبو ملموس

 سپاسگزار و قدردان همیشه ند؛ از اینروننمود دریغ ما به نسبت محبت از دخترم دایی و ها خاله ها، عمه عموها،

به ما رو  زندگی مسیر درکه مشکالت و مسائل  مواقعی در، نبود آنهامحبت و همدردی  اگر مسلماً .هستم آنها

 .کم می آوردیممی آورد؛ 
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در طی این سال ها، . بودیم مستأجر دخترم و من که بدانید است خوب ،همسرم اسارت سال هفت طی در      

 ما، ای اجاره منزل آخرین. بیشتر زندگی کردیم یا سال یک حدود ،محل هر در مکان را عوض کردیم که پنج

 طول سال سه حدود  ؛ اسکان ما در منزل ایشان،بود موذن علی آقای نام به جهادسازندگی برادران از یکی منزل

 در همسرم بازگشت مراسم ؛بود شهدا خیابان در حائری مسجد موذن کهایشان  پدر خیر دعایهمت و  با. کشید

 شما آقای که باشید خانه همین در ...اانشاء: گفتند به ما می  ایشان .مگرفتی جشن مکان همین در را2/48 سال

  .دش هم همین و برگردند اسارت از

 : وصال لحظه

 رقم آزادگان های خانواده برای ملل سازمان /58 قطعنامه قبول با و 2/48سال  در که مضاعفی امیدواری با     

 قدوم راه به چشم، اخبار کردن دنبال با همگان. بود کرده چندان دو را وصال انتظار یها ماه و روزها ؛خورد

 قبال در صبوری، مقاومت و او به اقتدا با و گونه زینب چون چرا؟ داد، می را زینبی لبیک بوی که بودند سبزی

 و ندنمود تکلیف ادای خوب چهبودند و  داده قرار خویش مقطع آن زندگی مشقان را منافق و بعثیان ترفندهای

  .دساختن خود آن از را اسالمی انقالب رهروان ی نمره بهترین

 لحظه همه .درسی ایران ملت گوش به سیما و صدا از خبری با اسرا مبادالت معکوس شمارش صدای      

ایران  سرزمین در قدم ،عزیزت ت،نداش فرقی بودیم، منتظر همه .بودم آنها از یکی هم بنده و کردند می شماری

 و شهدامعظم  ی خانواده حتی .بود همگانی ورودشان شادمانی و شور؛ او همرزمان یا گذاردمی  اسالمی

و  وشنو اطالعاتی که در باره عزیزانشان دارند، ر موقعیتآزادگان،  گشتازبن، بسیار خوشحال بودند که با یمفقود

  .کامل تر می شود

 ،گوشی برداشتن با .درآمد صدا به تلفن زنگ رم،کا محل در، 2/48 سال مرداد آخر روزهای از یکیصبح      

 رو خبر احمدی خواهر ؛کرد سئوال که شنیدم ای ویژه شادی با را صائب حمید آقای ،مهمکاران از یکی صدای

 دانستم نمی ،گذاشتم را گوشی ... .و شوند مبادله خواهند می اسرا روشن، چشمتان ،گویم می تبریک شنیدید؟

 . ینشدن وصف گرفت فرا هیجانی را درونم ؛شادی یا کنم گریه خوشحالی از
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 فرهنگی همکاران از غفاری برادر ؛شدم فراخوانده ،تلفن زنگ صدای با بار دومین کهبود نشده عادی حالتم هنوز 

 ،تلفن وگذاشتن مکالمه شدن تمام با. دادند بنده به را آزادگان آمدن خبرخوشایشان هم،  و بود خط پشت سپاه

 خوشحالی از .گفت تبریک من به احمدی فریدون، آقای همسرم برادر بار این؛ آمددر صدا به تلفن بار سومین

 .خوشر خب این دادن در باشند اولین خواستند می آنها از هریک شاید د؛بو گرفته صدایش

باز شدن  با. درآمد صدا به در زنگ که داشتم حضور مپدر منزل درروز از این اوضاع، یک روز  چند گذشت با     

 با ایشان چیه؟ خبرتان ،قبول گفتم .نمود مژدگانی درخواست من از خوشحال بسیار که دیدم را غفاری برادر در،

 البته .که این خبر را به بنده می رسانند باشند نفری  اولین خواستند می ،ایران به همسرم ورود روز شنیدن

 شوهربه عبارت دیگر، . نداشتند مشخصی خبری او از ها سال که بودند عزیزی انتظار چشمایشان هم، 

 به این عزیز مطهر جسم ،سال از سیزده که باالخره بعد بود سپاه مفقودین لیست در ،رضایی آقای خواهرشان

  .و به خاک سپرده شد برگردانده وطن

 ؛است خاطره بود، گرفته خود به را آزادگان عنوان که وطن به اسرا آمدن شنودهای و گفت ،ی لحظه لحظه     

 ناپذیری ذلت زندگی مسیر و حسینی عاشورای انقالب ، ادامه دهندهانقالبمان .اول دست و متنوع هایی خاطره

 ناب اسالم شدن زنده سبب ،کبیر خمینیو به رهبری  انقالبی خودباوری و آزادگی اب است که (س) کبری زینب

 .گشت (ص) محمدی

 :هاپیوست  
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 «مچهار فصل»

 جناب آقای بجدیبزرگوار، ی همسر آزاده 

 :زندگی نامه

 بود مرزی روستای یک که گزیک روستای در کودکیم. آمدم دنیا به روستایی ای خانواده در 2/53 ماه آذر در 

 تجربه را مادری بی درد که بود نگذشته عمرم از سالی یک هنوز و دادم دست از زود خیلی را مادرم .شد سپری

 به جایی از دائم بودیم مجبور ی ایشان،کار شرایط علت به و بود خدمت به مشغول ژاندارمری در پدرم .مکرد

 . کردیم زندگی بیرجند و درگناباد ها سال م؛بروی دیگر جای

 : گمشده نیمه

 که نبود رسم ها سال آن در .شد آغاز مشترکمان ی ساده زندگی و شدم آشنا همسرم با 2/18 ماه تیر در     

 و ساده خیلی زمان، آن های ازدواج از بسیاری مثل ما ازدواج مراسم .دبزنن حرف یکدیگربا  پسرها و دخترها

 خانواده چون ؛بود آمده مرخصی برای روز سه ،کرد خواستگاری من از بجدی آقای وقتی. شد برگزار معمولی

 .یمکرد قبول ،داشتند هم از نسبی شناخت ما های

 خیلی و رفت می بخت ی خانه به باید عقد و خواستگاری مراسم از بعد دختر که بود رسم ما روستای در     

 ،شب تا و بود ظهر از بعد یک ساعت ما عقد مراسم .دبمان پدرش ی خانه در عقد از بعد دختر که شایسته نبود

 خودمان ی خانه به ما ،زمان آن رسم طبق ،ساده شام یک خوردن از بعد و پرداختند سرور و شادی به مردم

 . آغاز کردیم ، زندگی رامشترک سقف یک زیر رسماًو  رفتیم

 آن در ما شام و عروسی خرج البته که بود مبلغ اندکی  ،سالم و سن هم دخترهای بیشتر مثل من ی مهریه     

 م،کرد سپری ها سختی و ها کاستی تمام وجود با همسرم کنار در سالی ده حدود. شد تومانهزار  حدود ،شب

 . داد می آرامش من به ایشان کنار در زندگی

 : ساز سرنوشت های سال
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 داشت، را اسالمی ایران سرزمین تصرف قصد و کرد نظامی حملهایران  به عراقرژیم بعثی  که 2/58 سال     

 دستش کف را دشمن حساب تا شد جنگ دفاع و های میدان راهی ،برومند جوانان از خیلی مانند نیز همسرم

 .بیرون کند نمانسرزمی از را او و بگذارد

 از دوری درد تسکین باعث ا،آنه با بودن که فرحناز و فریدون ؛مداشتی فرزند دو ،همسرم اسارت موقع در   

 یعنی ،ها سال آن در .متولد شد مان همسوم فرزند ،بجدی آقای اسارت از بعد روز و چهل و پنج بود همسرم

 هر که کرد می سفارشبرادرم و پسر داییم  به بجدی آقای و بودیم اصفهان در ما 58-45 های سال ی فاصله

 .برسانید بیمارستان به را او و کنید برادری حقش در داشت، مشکل خانمم وقت

 فریبرز را نامش د؛شو برخوردار دنیا های لذت از تا گشود جهان به چشم 2/45 سال بهار درسوم  ما  فرزند     

 و گوشه هر از و شد نمی ما مردم نصیب دیگری چیز ،ویرانی و جنگ جز ،ها سال آن در که افسوس .یمگذاشت

 صدام ویرانگر حمالت و ،طرف یک ازتوسط منافقین  انقالب بزرگان شهادت یا و ترور، خبر سرزمینمان کنار

  .دبو کرده سلب مردم ایران از را آسایش ،دیگر طرف یک از خونخوار

 باشد، کرده اشغال را سرزمینمان دشمن و باشد وسط کشورمان ملی امنیت بحث وقتی که بود معتقد همسرم  

 هر که ای ساله سیزده نوجوانان روی از نروم جبهه به اگر گفت می ایشان. است حرام ،نکردن کاریو نشستن

 . کشم می تلخجا م،بین می جبهه برای نام ثبت صف در روز

 .نساخت غافل جهاد امر از را ، اوعالقه و وابستگی این اما داشتند، ها بچه و من به زیادی ی عالقه همسرم     

 بهمن /2 در ایشان. شد اسیر که بود نگذشته باطل علیه حق جنگ های جبهه در حضورشان از ماهی چند هنوز

 دیدن با ماه سه از بعد اما. بودیم خبر بی ایشان از ماه سه حدودابتدا  و شد اسیر ایالم ی منطقه در 2/58 سال

 .بودند اسارت در را ماه هشت و سال نه همسرم .ستا شده اسیر که شدم متوجه ،ایشان ای از نامه

 :تنهایی های سال
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 ولی بود سخت برایم ،ها بچه آموزش و تربیت و داشتیم که اندکی حقوق با زندگی کردن اداره و آقا حاج نبودن

 و دادم می زیادی اهمیت تحصیلشان به .دننکن احساس را پدر خالی جای ها بچه ،ایشان نبود در کردم سعی

 .هستند کارشناسی مقطع در پسرم دو و ارشد در مقطعدخترم االن که شده باعث امر همین

 در و بودند ما کنارهمیشه در  تقریبا ایشان. بودند ما کنار در پدرم آقا، حاج اسارت و دوری های سال در     

 و مشغله علت به در عین حال،. کردند می کمک من به ها بچه به مربوط امور و زندگی نیاز مورد وسایل ی تهیه

  .داشتند عالقه ها بچه و من به خیلی که درحالی، بمانند ما پیش توانستند نمی بیشتر ،خودشان های گرفتاری

 .بود ساخته قانعی های انسان را هایم بچه و من جنگ، دوران در همسر نبود و سخت شرایط در زندگی     

 پسو قناعت  همین و مباش داشته اندازی پس م،گرفت می همسرم خاطر به که کمی پول با کردیم می سعی

 ،خانه کردن پیدا برای چون شدم، خوشحال بسیار از خریدن خانه، .مبخری خانه یک تا شد باعث ،اندک انداز

 .بود سختی کار،تنها زن یک برای خانه کردن تهیه ؛بودم کشیده زیادی های سختی

 سال آن در حتی ،کردند می محبت هایم بچه به .دبو بسیارخوب ما با فامیل و نزدیکان و ها همسایه ارتباط     

 را تنهایی درد ،ها دلجویی این و شدند می جویا ما احوال و حال از و آمدند می ما دیدن به نیز سپاه از ها

 دعا نمازهایم از بعد همیشه .دگرد برمی اسارت از همسرم که بود روشن دلم خیلی من .دکر می آسان برایمان

 .آمد دخواه زودی به اهللشاء ان که بودم امیدوار و کردم می

  : وصال لحظه

 .دکشی طول روز بیست حدود آمد، بجدی آقای حاجکه  وقتی تا دادند ما به را اسرا آزادی خبر که وقتی از     

 و گرد ایران، پاک خاک دیدن با و نهادند پا ایران خاک به اسرا از گروه اولین 2/48 سال مرداد 54 تاریخ در

 به ماه شهریور سوم که بود نه گروه جزو بجدی آقای .زدند بوسه پاکش خاک بر و شستند چهره از غربت غبار

 وطن ی سایه در را آرامش ،زمان یزیدیان های شکنجه تحمل و وطن خاک از دوری ها سال از بعد و آمد تهران

 . کرد تجربه
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 دیوارهای گویی.بمانم خانه در توانستم نمی خوشحالی فرط از چون رفتیم، قاین تا ایشان استقبال برای ما     

 را کوچه اقوام و ها همسایه و کردم جارو و آب را کوچه بار چند .داد می جای خود در مرا بودکه حصاری خانه

  .دبودن کرده تزیین

 زیرا شناختند، نمی را پدرشان ها بچه .دبو بریده را امانم اشک شادی شدت از بجدی آقای دیدن محض به     

 اما .نداشتند چهره به رنگ و بودند شده ضعیف بسیار ه،خانواد از دوری و بعثی نیروهای های شکنجه علت به

 در ها بچه تا کشید آغوش در و شناخت را آنها بود، دیده اسارت دوران در را ها بچه عکس چون بجدی آقای

 به را پدری بی ها سال حسرت ،پدر آغوش در و کنند فراموش را تنهایی سرد های سال ،گرمش آغوش پناه

  .بسپارند فراموشی

 داشته هم کنار در بود قرار که هایی شادی از و گفتیم هایمان تنهایی از و کردیم دل و درد خیلی هم با ما     

 را خویشان و اقوام ی همه حال ایشان .بود کرده ارزانی ما به را لبخندش دنیا ایشان آمدن با چون؛ باشیم

 خستگی ،ایشان سپاس و قدرشناسی .دکردن تشکر من از ها سال آن همه کردن تحمل خاطر به و پرسیدند

 .شدم جوان دوباه وگویی کرد دور تنم از را ساله چندین

 خیلی یم،وش خالص نشینی اجاره از و بخریم خانه مدت این در ایم توانسته که گفتم بجدی آقای به وقتی     

 هایش نعمت تمام خاطر به راا خد .خدا تو را حفظ کند ،کار بسیار شایسته ای انجام دادی گفت و کرد ذوق

 را در صدها ،رحمتش روی از بندد، می شبندگان روی هب را  دری حکمتش روی از اگر که دانم می و سپاسگزارم

 .می گشاید

 :هاپیوست 

 

 

 



46 

 



41 

 

 

 

 را معشوق این دیدار ثانیه هر شمرد می         تپید می هیاهو جانش در و دید می را ماه
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 «مپنج فصل»

 خانم خدیجه نجاتسرکار 

 همسر آزاده ی بزرگوار جناب آقای محمودی راد 

 :زندگی نامه

 دنیا به متدین و مذهبی نسبتاً اما روستایی ی ساده ی خانواده یک در آباد شریف روستای در 2/55 سال در 

 چون تا گذاشتند خدیجه را اسمم ،(س) خدیجه بانو و (ص) محمد حضرت به ارادت علت به مادرم و پدر. آمدم

 علت به اما ،تحصیل کردم شبانه صورت به را ابتدائی پنجم کالس تا .مباش او پناه و پشت و همسر حامی ایشان

 فرزندان تحصیل با ها خانواده و نداشت جایگاهی خیلی ها خانم برای تحصیل که این و امکانات کمبود

 . کردم رها را درس ،تحصیل به مندی عالقهحال به دلیل  عین در ؛آمدند نمی کنار راحت خیلی دخترشان،

 دوست خیلی را روستا سادگی که حالی در من و کردند کوچ شهر طرف به روستا از زود خیلی ما ی خانواده     

 ساله هفت یا شش کودکی که حالی در؛ آمدم شهر به داد می جال را روحم ،آن ی پاکیزه هوای و آب و داشتم

  .بود نفری هفت شش جمعیتدارای  ما ی خانواده و بودم

 و رفت می سرکارش زود خیلی صبح او .داشت کمپرسی ماشین و کرد می کار آجرپزی ی کوره در پدرم     

 ما ،گشت برمی خانه به وقتی ها شب حتی. دیدیم نمی را او خیلی ما و بود جانفرسا و سخت کوره در کارش

 کمتر را پدر که این با. ببینم را آنها تا دارید نگه بیدار را ها بچه: گفت می بارها پدر ولی دیمبو در خواب ها بچه

. ماست مراقب همیشه و است مقاوم کوه چون بودیم مطمئن چون ؛داد می دلگرمی ما به بودنش اما دیدیم می

 الالیی با او .بودیم کرده خو هایش مهربانی با و گذراندیم می او با را خود وقت بیشتر ما و بودند دار خانه مادرم

 می خدا از را چیزها زیباترین برایمان ،رویایش در و آفرید می برایمان آرامی های شب ،اش کودکانه های

   .تخواس

 دیگر مثل هم من ولی است نمانده خاطرم در زمان آن از چیزی و ندارم چندانی ی خاطره کودکیم دوران از     

. پرداختم می پردازی رویا به کودکانه های بازی با و گذراندم می برادرانم و خواهر با بازی به را وقتم ،ها بچه
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 رسوم و رسم چه اگر .بود ها خانواده های دغدغه ترین مهم از یکی دخترها کردن ازدواج ،زمان آن در شاید

 درمی یکدیگر عقد به را پسرشان و دختر راحت و ساده خیلی ها خانواده و نبود پیچیده اینقدر االن مانند

 زندگی 2/13 سال در تشریفاتی هیچ بدون و آمد خواستگار برایم که بودم نوجوانی دختر هنوز .آوردند

 . کردیم آغاز را مشترکمان

 : گمشده نیمه

 شده متولد نیشابور در ایشان. بود غریبه ما رسوم و آداب با بگویم است بهتر و نبود اینجا ی بچه اهلل سیف     

 می ازدواج ی واسطه تر راحت مردم روزگار آن در .بود شده آشنا ما ی خانواده با واسطه یک کمک با و بودند

 االن اما. گرفت می شکل ساده ازدواج یک و کردند می معرفی هم به دیدند می خوبی پسر و دختر وقتی و شدند

 پیدا را یکدیگر خودمان گویند می شد خوب اگر گویند می خود با و ترسند می مردم و افتد می اتفاق این کمتر

 ،ها ازدواج گونه این همین برای د؛اندازن می ها واسطه گردن به را آن گناه باشد ناموفق ازدواجشان اگر و کردیم

 .است شده سخت

 ای ساده بسیار عقد ی جلسه .دآمدن ما ی خانه به خواستگاری رایب و گذاشتند قرار شب یک باالخره    

 طوالنی عقد ها خانواده چون؛گرفتیم عروسی جلسه هم ماه چند از بعد. شام و شیرینی و شربت همراه گرفتیم،

 عین در چیز همه. گرفتیم می جلسه خانه در و پختیم می خانه در غذا نبود، تاالر زمان آن. پسندیدند نمی را

 به ختم ها ازدواج ی همه همین برای .نبود در کار چشمی هم و چشم هیچ و افتاد اتفاق زیبایی به و سادگی

 خانه به سفید لباس با ها زن. بود بزرگی گناه طالق مردم دید از چون ؛نداشت وجود اصالً طالق و شد می خیر

 .رفتند می سفید لباس با و آمدند می شوهرانشان ی

 شهرهای به بود مجبور ،خواندن درس علت به و خواند می درس اهلل سیف ،مشترکمان زندگی اول های سال     

 بعداز .رساند پایان به آنجا در را افسری دوران و شد زاهدان منتقل بعد .دکن سفر ...و شیراز و تهران مانند دیگر

 .بود اسالمی انقالب اوایل درست که شد منتقل بیرجند به واسطه کمک با ی،مدت
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 .گرفت می شکل مردم تظاهرات د،مشه و تهران از غیر دیگر شهرهای در و بود شده شروع تظاهرات تازه     

 به اسالمی انقالب که این که تا . برگشت تبعید از امام و نشست ثمر به ها تالش باالخره که بودند خوشحال همه

  دوام انقالب پیروزی خوش روزهای. ستنش مردم امیدان ی چهره بر امید رنگ و شد پیروز خمینی امام رهبری

 را مردم ی اراده کارها این از کدام هیچ اما ،کرد تلخ را مردم کام، منافق یتروریست گروهک که نداشت چندانی

 .خواند می درس مدت این در آقا حاج و بودیم بیرجند در سالهشت یا  نه  .دکر نمی سست

 و 18/2/2 تاریخ در غالمحسین. بود پسر دو و دختر دو یعنی فرزند چهار  اهلل سیف با مشترکمان زندگی حاصل

 و پدر ولی نبود پیشم اهلل سیف ،آنها تولد موقع .تگرف رونق زندگیمان و آمدند دنیاه ب 55/3/2 در رضا علی

 خیلی هم او ؛کند کمک مردم به باید و است  ارتشی شوهرت که دادند می دلداری من به و بودند کنارم مادرم

 . دهد نمی را اجازه این او به کارش اما باشد تو پیش لحظات این در خواهد می دلش

 از بعد. است پیری دوران عصای و پدر یاور پسر: گفت می و بود خوشحال خیلی پسرمان دو تولد از اهلل سیف

 شانه روی را ها بچه. شناخت نمی پا از سربودند؛  داده هدیه او به را بهشت گویی، صدیقه و زهرا دخترم دو تولد

 بهانه خیلی پدرشان رفتن موقع و بودند بابایی خیلی صدیقه و زهرا .دکر می بازی آنها با و گذاشت می هایش

 .دکردن می گیری

 : جوانمردانه نا جنگی

 اهلل سیف کشید، آتش به را خاکمان ی گوشه گوشه و کرد حمله سرزمینمان به خدانشناس صدام وقتی     

 جبهه به ارتش طریق از که بود 2/45 سال اواخر تقریباً .دبرو جهاد به که دانست خود عرفی و شرعی وظیفه

  .شد جنگ عازم داوطلب صورت به و گذاشت تنها را ها بچه  و من و شد اعزام نبرد های

 و تحمیلی جنگ شروع از بعد. آمد بیرجند به مرخصی برای بعد و بود جنگ های جبهه در را ماه ده ایشان     

 حاج که زمانی .شدیم منتقل مشهد شهر به بالفاصله و بودیم بیرجند در کوتاهی مدت ،مقدس دفاع سال هشت

 ها خانم ما د؛کن بیرون ما خاک از را بعثی دشمن تا جنگید می باطل علیه حق سنگر در و رفت می جبهه به آقا

  .مکردی می استقامت و صبر تمرین دیگر سنگری در
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 و طلبید می را زینبی رسالت و بود سختی بسیار کار فرزند چند وجود با و همسر بدون زندگی کردن دارها     

 و صبر کههلل شاءا ان .ها بچه پرستار و باشیم صبور ها سختی مقابل در که بودیم آموخته کربال مقاوم بانوی از ما

 البته. باشیم سربلند (س) زینب و (س) زهرا خانم پیش و باشد شده واقع الهی درگاه قبولمورد  ما مقاومت

 و کردیم می فعالیت رزمندگان به کمک برای محل مسجد در دیگر های خانم مانند ،ها بچه از نگهداری بر عالوه

 . فرستادیم می ها جبهه برای و کردیم می تهیه دارو و خوراکی، نان

. است کافی همه برای خدا که سپارم می خدا به را شما :گفت می ،رفت می جبهه به اهلل سیف که زمانی      

 صبور من نبود در خواهم می شما از: همیشه می گفت «النصیر نعم و المولی نعم الوکیل نعم و اهلل حسبی»

 این در که هایی سختی که بدانید و کنید بزرگ رهبری و امام و بیت اهل و خدا به عشق با را ها بچه و باشید

 شما کار اجر که است داده بشارت و مژده صابران به او و شود نمی گم خداوند ملکوتی درگاه در کشید می راه

 .بود نخواهد آن از کمتر یقیناً ،نباشد خدا راه در جهاد از بیشتر اگر

 : تنهایی سخت روزهای

 و حامی ها خانواده چه اگر بود، دشوار و سخت بسیار آقا حاج نبود در زندگی ی اداره و فرزندان تربیت     

 ما به و بودند کنارمان فامیل و اقوام و کردند می کمک ما به زندگی نیازهای تأمین در و بودند ما پشتیبان

 بود، سخت بسیار زندگی گذران اما .نکنیم تنهایی احساس و بچشیم کمتر را دوری درد تا دادند، می دلگرمی

 تقریباً بیرجند و نداشت وجود روزگار آن است، میسر مردم رفاه برای امروزه که وسایلی و امکانات همه این چون

 ،بد چه و خوب چه سخت روزهای آن ی همه که  کرشُ را خدا اما. بود کوچک و توسعه نیافتهشهر یک  مثل

  .تاس کرده عطا ما به که هایی نعمت تمام خاطر به باشیم شاکر را خداوند همیشه باید و شد تمام

 ها بچه بنده و  به و کردند می درک را ما زندگی اوضاع آنها. بودند مهربان و خوب بسیار هم هایمان همسایه     

 چه داند می خدا نباشند رزمندگان این اگر و است قهرمان یک شما شوهر گفتند می و بودند قائل زیادی احترام

 .دهیم انجام برایتان بگوئید ،دارید کاری هر خدا ور تو گفتند می همیشه و افتد می اتفاقی
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 شب فردا که زد زنگ من به قبلش .بیاید دیگر روزپنجاه  شد قرار ،رفت جنگ به شوهرم که باری آخرین     

 می آشفته های خواباز طرفی هم  .نداشتم خبر وضعیتش از چون ؛بودم شده نگران بسیار. نشد خبری اما میام،

 شوهرم از سال یک آید؟ نمی شوهرم چرا شده؟ چه خدایا :گفتم می خدا به و کردم می گریه تنهایی در و دیدم

 به جنازه تعدادی :ندگفت می می رفتم،سپاهبه  گیری پی برای وقتی و بود مفقوداالثر ایشان و منداشت خبری

 در عراق خاک جنوب منطقه در ایشان که فهمیدیم بعدها .دکنی شناسایی و بروید آنجا به است آمده تهران

 .ستا درآمده بعثی نیروهای اسارت به 43/1/52 تاریخ

 خیلی. نداشتیم ایشان از خبری هیچ ما و انجامید طول به ماه چند و سال دو تقریباً که ایشان اسارت زمان    

 دریافت ایشان از ای نامه هیچ ،مدت این در حتی ما. بیاید ایشان از خبری خدایا که کردم نذر و کردم دعا

 .نبود ممکن خانواده برای آن ارسال و نامه نوشتن امکانقرار نگرفته بودند و  سرخ صلیب در لیست چون ،نکردیم

 را اسرا بود قرار چون .ه بودندکرد منتقل دیگری جای به ، آنها راکنند آزاد اسارت از راآنها  که این از قبل روز ده

 وطن به دوری سال دو از بعد و در لیست رسمی قرار داد را آنها سرخ صلیب که بود وقت آن؛ کنند مبادله

 .ندبرگشت

 و ایشان مادر و پدر. نداشتیم ایشان از خبری هیچ که اسارتشان دوران بخصوص بود، سختی بسیار های سال     

 نظر از داد می ما به اداره که حقوقی با .تاس خیر اهللشاء ان :گفتند می و دادند می دلداری ما به ام خانواده

 گریه و دعا و نماز با را سخت روزهای آن کردیم می سعی و بودیم قانع چون .نبودیم مضیغه در خیلی اقتصادی

 قوی بسیار کردم می احساس م،کرد می نیاز و راز خدا با وقتی .بود آرامشمان عامل تنها دعا و برسانیم پایان به

 سختی دیدم می افتادم، می( س) زینب حضرت های مصیبت یاد به وقتی .ام گرفته جدیدی توان و ام شده تر

 آرامش همین برای. دریا دل در است ای قطره و نیست بیش کاهی پر اند، دیده ایشان آنچه مقابل در ما های

 قرار امتحان ی ورطه در بیشتر د،دار دوست بیشتر را هرکس و کند می امتحان را ما خدا :گفتم می و یافتم می

  .دده می
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 ماجرا این از بعد نیم و سال یک. منداشت ایشان از خبری هیچ که بود زمانی م،عمر روزهای ترین تلخ     

 از خبری بعد به موقع آن از ولی بودیم هم با عراق العماره شهر در مدتی :گفت ما به و آمد زابل از شخصی

 در همین برای .نداشت خوبی وضعیت بود شده مجروح جنگ در چون و بود دار درجه اهلل سیف .ندارم ایشان

 حتماً که بودم امیدوار و شد زنده دلهایمان در امید کم کم .برگشت وطن به و شد آزاد اسرا مبادلهمرحله  اولین

 از قبل .مکرد شوق گریه، سجاده سر و خواندم شکر نماز ،ایشان بودن زنده خبر شنیدن با .است زنده اهلل سیف

 برایشان ها سال آن در نداشتیم خوبی اوضاع روانی و روحی نظر از چون اما میداشت فرزند چهار ،اهلل سیف اسارت

  .ودب برادرمان و خواهر های بچه ازدواج یا تولد به مربوط ما شادی و گرفتیم نمی تولد

 : وصال لحظه

 جای همه و گنجیدم نمی پوستم در شادی فرط از. برگشت وطن به 2/48 سال ماه شهریور در اهلل سیف     

 برای همه و بودند کرده چراغان را کوچههم  ها همسایه. کردم می آبپاشی روز هر و بودم کرده مرتب را خانه

 تمام که بود دقیقه 5/:24 ساعت دارم، خاطر به خوب را ورود سیف اهلل ساعت حتی .مرفتی ایشان استقبال

 دیدن با و شد جاری چشمانم از اشک ناخودآگاه ،افتاد ایشان به چشمم وقتی .بردم یاد از را ها رنج و ها سختی

 ترین خوشحال روز آن من و خواندند می شادی سرود فرشیان و عرشیان گویی. شد گلستان برایم دنیا ،ایشان

   .بودم زمین روی انسان

 تمام ی اندازه به و کردند می امنیت احساس گرمش آغوش در و بودند خوشحال بسیار پدر دیدن از ها بچه     

 غم لحظه چند برای گویی ؛بود انگیزی خاطرا و شورانگیز بسیار ی لحظه .ریختند اشک پدر از دوری های سال

   .دبو شده حک انمانلب بر ها سال از پس شادی و خنده و بودیم کرده فراموش را ها

 اما .بردند رهبری دیدار به را دخترمان 2/35 سال ماه شهریور در اسارت از بازگشت از پس سال یک     

 تصادف زابل ماشین با قاین ستانشهر نزدیکی در بوس مینی انگیز، خاطره سفر این از بازگشت در متأسفانه

 صدیقه دخترم. شدیم داغدار حادثه این در نیز ما و گرفت را مسافران از جمعی جان که وحشتناک تصادفی ؛کرد
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 خزان به بهار عمرش ناگهان ؛داشت دل در بسیار آرزوهای و بود دیده را زندگیش بهار از سال یازده تنها که 

 . را تاریک کرد زندگیمان باغ و پیوست

 از ای هدیه او. راجعون الیه انا و هلل انا؛ هستیم او امر تسلیم ما و بود چنین الهی تقدیر کرد؟ شود می چه     

 از غم زیرا شد، خم کمرمان اما. گرفت ما از زود خیلی را امانتش خدا و بود امانت ما دست در که بود خداوند

 .است ناگوار و سخت بسیار مادر و پدر برای فرزند دادن دست

. اند رسیده موفقیت به زندگی در کدام هررکه کشُ را خدا و کردند طی را ترقی و پیشرفت راه دیگرم فرزندان     

 را خدا. است عمومی پزشک نیز کوچکم دختر و است داخلی دکتر دیگری و دارد پرستاری دکترای ،بزرگم پسر

 بر عالوه آنها امروز های موفقیت که دانم می و کنم می شکر صالحی و سالم فرزندان چنین داشتن خاطر به

 .است ایثار و مقاومت و صبر ها سال تالش نتیجه ،خودشان پشتکار و تالش

 .صمیمیت و صفا از پر اما ساده جشنی ؛گرفتیم را هایمان بچه ازدواج جشن ،اسارت از همسرم آمدن از بعد     

 اگرچه. کنیم می سپری را روزگار محبت و صفا با هم کنار در همه .هستیم موفقی و خوب بسیار ی خانواده االن

 خاطر به را خدا اما تحمل می کند، را آن مشکالت و مریضی ،اسارت و شکنجه های سالیادگاری  از آقا حاج

 ما حال شامل رحمتش و ماست یاور جا همه و همیشه که دانیم می و سپاسگزاریم شهربانیم و ها نعمت تمام

  .تاس بخشنده و مهربان بسیار او چون شود، می

 :هاپیوست
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 بگو بارانیت و ابری های لحظه از       بگو من به  تمامت نیمه های زخم از
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 «مشش فصل»

 خانم مریم یوسف نژادسرکار 

 همسر آزاده ی بزرگوار جناب آقای رجبعلی یوسفی 

 :زندگی نامه

 را اسمم بود مریم گل عاشق مادرم چون و شدم متولد ساده خانواده یک در رامنگان روستای در ///2 سال در 

 سوادآموزی ،نهضت پنجم کالس تا .هستم عربخانه روستای ساکن که است سالی چند اکنون و گذاشت مریم

 مشغول خانواده معاش به کمک برای و بازماندم تحصیل ادامه از روستا در امکانات کمبود علت به اما آموختم،

 ،بود سختی کار نفر هشت نه برای امکانات تأمین قطعاً و بود زیاد ما ی خانواده جمعیت چون. شدم قالی بافتن

 بافتن هنگام .میبافت می قالی ،اوقات اکثر در لذا( بودم خانواده ششم فرزند من و بودیم برادر دو و خواهر پنج ما)

 ها غم و ،پنهان آن در رؤیاهایمان که خواندیم می آوازهایی لب زیر روزگار، آن تاریک و نمور های کارگاهرد قالی

  .قالی، مسکوت می ماند پود و تار الی البه درن هایما شادی و

 می جانش از را خستگی ،گندم رنگ طالیی های خوشه .آب صدای و گندم بوی عاشق و بود کشاورز پدرم     

 کشاورزیی کارهادر پدرم پای به پا اما بود، دار خانه هم مادرم .دکر می زنده دلش در را برکت به امید و زدود

 دسته هم گندم دروی زمان م،باشی داشته درآمدی منبع و کنیم کمک خانواده به که این رایب. کرد می شکمک

 در طالیی خورشید مانندداد،  می نوازش نسیم را گندم رنگ طالیی های خوشه وقتی .کردیم می کمک جمعی

 طول ماه یک کردن درو. کرد چین دست را طالیی عروس این باید و است درو هنگام یعنی ؛درخشید می دشت

 . کردند می جمع را خود ساالنه محصول هم درکنار و هم با روستا مردم ی همه و کشید می

 بیشترهم  مردم اعتقاد و سادگی از طرفی و بود بیشتر باران و برف چون ،بود بیشتر هم محصوالت زمان آن     

 تبدیل دانه هفتاد به دانه یک ،الهی برکت به و کاشتند می خدا به توکل با و الهی امید به را دانهکشاورزان . بود

 همه و بودیم فعال، بود خوب وضعمان شکر را خدا .تبرک خدا از حرکت تو  از بودند، معتقد که چراشد؛  می
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 خدا. کردیم می تهیه خودمان را زندگی مایحتاج ی همه؛ نداشتیم شهر از چیزی خرید به نیاز و بود فراهم چیز

 در و 2/55 سال من زندگی اتفاق ترین مهم و نیفتاد خاصی اتفاق بودم پدر ی خانه در که زمانی در شکر را

 .شد آغاز مشترکمان ی ساده زندگی و کردم ازدواج همسرم با که زمانی ؛بود سالگی چهارده سن

 : گمشده نیمه

 و شدیم بزرگ روستا یک در هم با ولی نبودیم نزدیک فامیل .بودند خاله پسر هم با  رجبعلی پدر و من پدر     

 بهترین از یکی. رفت می کالس به هم رجبعلی و کردم می قالیبافی من .داشتند هم از خوبی شناخت ها خانواده

 مبصر؛ بود خوبی شاگردعلی  رجب ،بود زنجانی آقای ما معلم سال آن .است /2/1 سال به مربوط من خاطرات

 می سالگرد شاه پسر برای زنجانی آقای زمان آن .داشت دوست پسرش مانند را او زنجانی آقای و بود کالس

 .تگرف

 بود، شده پدیدار او در انقالبی های جرقه و نداشت فرزندش و شاه به ای عالقه ،ها سال همان در که رجبعلیاما 

 .کنیم تماشا را جلسه و برویم ما که گذاشت نمیرجبعلی  و بودیم دختر تا چند ما. کرد می مخالفت کار این با 

 .تاس کردن خرج پول فقط ها جشن این :گفت می و داد نمی اجازه هم او به که داشت هم ناتنی خواهر یک

 همه این ما تا بدهند بیشتری امکانات روستاها به یا و بدهند نیازمند و فقیر های آدم به را ها پول این کاش

 . نکشیم سختی

 حبس خانه یک در را ایشان زنجانی آقای ؛شد گمرجبعلی  ،گرفت شاه پسر برای سالگرد زنجانی که شبی همان

 کمک ما به جشن این در که دارم توقع تو از و هستی من کالس مبصر تو :گفت می ایشان به زنجانی .بود کرده

 مردم از دردی چه چیست؟ جلسات این ی فایده :گفت می و رفت نمی حرف این بار زیر اصالًرجبعلی  اما .یکن

 شود؟ می برطرف مردم فقر مشکل آیا کند؟ می دوا

 می پدرم ی خاله که کرد می زندگی بزرگش مادر با ایشان ، لذابودند شده جدا هم ازرجبعلی  مادر و پدر     

 و رفت سریع پدرم .دکن می اذیت را او و است کرده حبس را ام نوه زنجانی :گفت پدرم به ایشان بزرگ مادر .شد
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 را درسش تا آمد بیرجند بهرجبعلی  که نگذشت ماجرا این از مدتی .کرد آزاد رارجبعلی  و کرد صحبت زنجانی با

 . داشت خواندن درس به زیادی ی عالقه چون دهد، ادامه

 ببینند که کردند گیری پی شهید بنیاد طریق از بود، اسارت در یوسفی رجبعلی آقای که 2/45 سال در     

 ی نامه با. بود خوانده درس مدرسه همان در برادرم .است داده ادامه تحصیالتش به میزان چه تا یوسفی آقای

 ضد که مدرسه مدیر با مخالفت علت به یوسفی آقای گفتند و کردند پیدا را اش پرونده م؛رفت مدرسه به بنیاد

  .تاس نخوانده بیشتر هشتم کالس تا و کرده فرار مدرسه از بود انقالب

 بلکه کنند، صحبت هم با و ببینند را همدیگر دختر و پسر که نبود گونه این روزگار آن در ها خواستگاری     

 بزرگ دست ،قیچی و ریش و کردند می سکوت و شدند می سرخ خجالت از آمد، می پیش ازدواج حرف وقتی

 .زدند نمی حرفی حرفشان روی هم ها بچه و گرفتند می تصمیم آنها و بود ترها

 خواستگاری به شب یک .شوم اش ناتنی پسر زن من ،داشت دوست خیلی که داشت بابایی زن یوسفی آقای     

 و کرد قبول مادرم مدتی از بعد .تنیس دخترم ازدواج وقت االن :تگف می و نکرد قبول پدرم ابتدا در ولی آمدند

 .شود می چه ببیند تا نبود دلش تو دل و بود ایستاده گوش فال در، پشت یوسفی آقای. آمدند خواستگاریبه 

 در عشق عبارتی به و خورد گره هم به ای لحظه نگاهایمان و دیدم در پشت را ایشان ،بردم چاییمن  که زمانی

 را خود گمشده نیمه و،د هر و شد تندتر هایمان قلب طپش و افتاد لرزه به دلهایمان و افتاد اتفاق نگاه یک

 .یافتیم

 دختر .باشد داشته خواستگار که ندارد رو و بر همیشه دختر که کرد قانع نیز را پدرم و کرد قبول مادرم باالخره

 آفتاب گل به کس هیچ دیگر ظهر ولی بویند، می را آن همه باشد تازه که صبح سر است، محمدی گل مثل

 روستای در چون برگزارکردیم، را عروسی مراسم فاصلهبال، مباش عقد مدتی که این بدون .کند نمی نگاه خورده

  .مبود ساله چهارده من زمان آن ؛باشد پدر ی خانه در کرده عقد دختر که بود بد ما

 نفری پنجاه مهمانان. نبات شاخه یک و داشت شگون که سفید لباس یک بود، ساده بسیار عروسیمان مراسم     

 که این برای .فرستادند بخت ی خانه بهو سپس ما را  پرداختند شادی به ا،غذ صرف از بعد که شدند می
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 خواندند می دعا و کردند می حرکت ما سر پشت و بودند گرفته را هم های دست روحانی چند شوم، خوشبخت

 . بود شوهرخواهرم، ها روحانی آن از یکی یم؛شو پیر هم پای بههلل شاءا ان که کردند می آرزو و

 بودیم بسته عهد هم با اما کم جهازی با .مداشتی را زندگی الزم وسایل فقط و بود کوچک بسیار ما ی خانه     

 روزهای ترین قشنگ از یکی و شدم دار بچه ،ازدواج از بعد سال سه .بسازیم هم برای را خوشی روزهای که

 ما تار های شب چراغ بود قرار که بود ما ی ساده زندگی جمع به کوچک ی فرشته یک شدن اضافه خبر زندگیم

 . کنیم گریه هایش گریه با و بخندیم هایش خنده با و باشد

 مراسم و بودیم کرده تجربه را سقف یک زیر زندگی ،جبهه به آقای یوسفی رفتن از قبل سال هفت ما     

 از خواهند می که بود آورده خبر ها روستایی از یکی که دارم خاطر به درست .بود انقالب از قبل عروسیمان

 زیر را ما ی خانه همیشه ساواک و بود پاسگاه نزدیک ما ی خانه چون ؛بگردند را شما ی خانه و بیایند پاسگاه

 یا پنج حدود ؛داشت شاهنشاهی ضد های فعالیت و بود گرفتهرقرا انقالب جریان در که یوسفی آقای .داشت نظر

 امام ی رساله خانه در ما .کرد می پخش را خمینی امام های اعالمیه و رفت می تهران و مشهد به ماه شش

 ها ساواکی تا بردم مسجد به ، البته این آخری ها آنها راداشتیم خویی اهلل آیت و بروجردی اهلل آیت خمینی،

 .نبینند

در البالی کتاب  را شوهرم اسم وقتی و بود دیده را ها کتاب،مالعلی اسم به شخصی کند رحمت خدا در مسجد،

 یوسفی آقای که دانستند می روستا در همه چون. نبیند ساواک که بود برده اش خانه به را آنها بود، دیده ها

 و خود کردن شیرین برای روستا مردم از بسیاری حتی .است مخالف ها انقالب ضد با و کند می انقالبی کارهای

 به نسبت را ساواک و گفتند می مان انقالبی کارهای و ما از و بردند می خبر آنها برای ساواک از گرفتن مژدگانی

 . ندبود کرده حساس بسیار ما ی خانواده

 خار بخواهد را کس هر و کند می عزیز بخواهد را کس هر خداوند چون ،بود ما حال شامل همیشه الهی لطف اما

 که دشمنان اما . تنشس ایران مردم مهربان چهره بر امید رنگ و برگشت خودشان به ظالمان ظلم .سازد می
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 راه به خونین جنگی و بردند حمله دفاع بی مردم به ناجوانمردانه ترفندی با نداشتند را ایران مردم شادی تحمل

 .شد سبزمان سرزمین جوانان قتلگاه که انداختند

 : نشیب و فراز ار پر های سال

 بیت عملیات در که این تا جنگید باطل علیه حق های جبهه در یوسفی آقای ماه هفت یا شش حدود     

 های خسارت متحمل را ها عراقی و داشت سنگینی بسیار تلفات دشمنان برای که عملیاتی .شد اسیر المقدس

 زندگیم روزهای .نداشتم زندگی برای ای انگیزه گویی، همسرم اسارت و صفورا دخترم مرگ از بعد .کردبسیار

 ما پشتیبان و کرد می کمک ما به خیلی ها سال آن در پدرم .کردم می آرزو را خود مرگ و بود شده تکراری

پدرم  .بود کوتاه بسیار هم او عمر اما کرد می حمایت من از و بود پشتم کوه مانند بود، زنده او که زمانی تا .بود

 را پشتم او مرگ؛ گذاشت تنها کسی بی و تنهایی درد، از باری کوله با مرا و کرد سکته سالگی پنجاه سن در

 تحمل قابل غیر و غمبار بسیار ،همسر نه و داشت پدر نه که دختری برای زندگی. کرد ناامید را امیدم و شکست

 .بود

 نداشت، من جز را کسی پیرم مادر و بود کرده فوت پدرم چون اما بروم، جبهه به گرفتم تصمیم بار چند     

 می نان جبهه رزمندگان برای و مداشت فعالیت دیگر های خانم مانند جبهه پشت اما .بروم جبهه به نداد اجازه

 از که نیسان ی وسیله به را ها کمک ی همه .کردیم می آماده را دارو و نقره پول و عناب های کیسه و پختیم

 و کردیم می مهیا و آماده را مردمی های کمک ی همه روز چند هر و فرستادیم می جبهه برای بود جهاد طرف

 و برسد شوهرم دست به شاید که گذاشتیم می نامه ها بسته توی گاهی گاه .فرستادیم می رزمندگان برای

  .تنیس تنها او و کنم می کمک او به هم من است جبهه در او اگر که کرد می دلخوش مرا همین

: گفت می و دکر می تأکید واجب های عبادت و گرفتن روزه وقت، اول نماز انجام باره در همیشه ایشان     

 پیدا راه وجودش به شیطان ،شود مانوس نماز با هرکس چون ،شوند نوسام نماز و قرآن با ها بچه که کنید کاری

 .است بندگی تابلوی زیباترین نماز چون؛ خداست بندگان نمازکردن شیطان برای چیز بدترین و کند نمی
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 را امروز پیشرفت پزشکی زمان آن در چون کرد، فوت ام ساله چهار دختر بود، اسارت در همسرم وقتی     

 که دخترم مرگ از بعد .فتگر من از را دخترم شود می درمان راحت خیلی االن که ساده مریضی یک و نداشت

به دلیل  بیمارستان در ماه، شش پدرم فوت بعد از  همچنین و کرد اعالم آپاندیس پارگی را مرگش دلیل پزشک

 .شدم بستری ،بود کرده درگیر را جسمم ی کهروح شدید افسردگی

 .نبود آسانی کار سختی همه این کردن تحمل جوان زن یک برای؛ شدمی  سپری سخت خیلی برایم روزها آن 

 عطا صبر نعمت مرا مصیبت این در بارالها که کردم می نجوا یکتا خدای با و می کردم  گریه ام تنهایی در بارها

 رنگ که آنها دلسوزانه های نگاه از؛ کنند ترحم من به دیگران نداشتم دوست اصال .یهست بینا دانای تو که کن

 . بودم بیزار داشت ترحم

 خیلی پدرشان اما  داد می آزار بسیار مرا مادرشوهرم های کنایه و نیش او، اسارت دوران و همسرم نبود در     

 احترام ما به خیلی هم روستا مردم .بودند من حال کمک، زندگی مایحتاج ی تهیه در و کردند می توجه ما به

 بود کرده فوت پدرم چون .بروم شهر به که کرد اصرارخیلی  کرد، می زندگی شهر در برادرم چون .گذاشتند می

 کمک خیلی ما به است تهران در که دیگرم برادر و او. آمدیم برادرم ی خانه دوم ی طبقه به پیرم مادر همراه به

ا دوباره ر نامهربانش ی چهره روزگار اما. باشیم نداشته کسری و کم ما ،شوهرم نبود در کرد می سعی و کرد می

 .شدم افسرده بسیار او دادن دست از غم در من و کرد فوت سرطان اثر در برادرم و داد نشان ما به

 بود شده بسته روستا راه سیل، اثر بر .بود ام خاله دختر فوت مراسم رفتند، جبهه به  ایشان که باری آخرین     

 جبهه به است قرار که فهمیدم .نیامد یوسفی آقای ولی آمدم پیاده من؛ ایستاد تر پایین روستای در بوس مینی و

 . بود ناراضی و کرد می تابی بی مادرش چون کند، خداحافظی و بگیرد رضایت مادرش از خواهد می و برود

 در .بروند خواستند می دیگر نفر چند با یوسفی آقای و گیرد صورت بزرگ عملیات یک است قرار گفتند می

 :گفتم .خواست می را یوسفی آقای ساک و آمد موتور بر سوار ها فامیل از یکی که بودم نان پخت حال در روستا

 می و است سوختن حال در مان خانه از نیمی که بودم دیده خواب من .برود جبهه به است قرار :گفت چرا؟

 اضطراب و دلشوره. دهم ادامه نان پخت به نتوانستم ناراحتی، از و دادم را ساک .افتاد خواهد اتفاقی که دانستم
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 یا: با خودم می گفتم. نیفتد اتفاقی که کردم می خدا خدا و لرزید می پاهایم و دست و بود گرفته فرا را وجودم

 می تنها تنهای دیگر بدهم، دست از را شوهرم اگر خدا ای؛ برگردان من به را شوهرم ،سادات جده یا زهرا فاطمه

 .ندارم کردن زندگی برای ای انگیزه هیچ و شوم

 خیلی روزها آن. بود کرده تجربه را ان عراقبعثی های شکنجه انواع و بود اسارت در سال هشت شوهرم     

 از و داشتم سال بیست و چهار فقط من .ودب سخت بسیار او دوری هم من برای البته و گذشت سخت برایش

 چشمان اشک و آمد بند زبانم شدم، شوکه خیلی، آوردند را شوهرم اسارت خبر وقتی .ترسیدم می خیلی تنهایی

 . است جبهه در او هنوز کردم می فکر چون ؛بود شده خشک

 آوردم و گرفتم همسایه از را ضبط .ربیا صوت ضبط یک :گفت و آمد ما ی خانه به ها فامیل از یکی روز یک     

 اسیر که شده روز چهار گفت و بود کرده معرفی را خودش .بود یوسفی آقای صدای؛ گذاشت داخلش نوار یک و

 را خدا ،آمدم هوش به وقتی اما کردم، غش که کردم گریه قدر آن. شد تار و تیره چشمانم پیش دنیا ؛است شده

 برای کند رحم خدا .خواهد شد آزاد ،اسارت از روزی که دارم امید و است زنده ، شوهرمحداقل که کردم شکر

 آمد او طرف از ای نامه جریان، این از بعد ماه شش .کنند تحمل تر راحت را عزیزانشان شهادت خبر که کسانی

  .تداش سرخ صلیب امضای که

 دخترم دادن دست از غم که حالی در کشیدم، می دوش به را زندگی بار تنهایی و بود سخت بسیار روزها آن

. شدم می آرام تا کردم می گریه آنقدر خودم تنهایی در اما کردم، نمی گریه کسی پیش سوزاند، می را جگرم

 قوی را دلم او ذکر و خدا نام البته .دبو من مسکن تنها وگریه نداشتم دردهایم درمان برای دیگری داروی چون

 آینده به .ردک خواهد مستجاب را آنها دور چندان نه روزی و شنود می را دعاهایم دانستم می چون ،ساخت می

 .است کفر الهی درگاه از ناامیدی که چرا ،بودم امیدوار

 : وصال شیرین لحظه

 بدهم را بودم بافته که را هایی پشتی از تا چند تا بودم رفته بازار به من دادند، را اسرا آزادی خبر که روزی     

 باور. شوند آزاد اسرا که است قرار :گفت.دیدم آنجا بود پیری خانم اتفاقاً که دوستانم از یکی .پرکنند برایم تا
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 روز :گفت اخبار مجری حیاتی آقای. کردم گوش را دو ساعت اخبار و برگشتم خانه به سرعت به و نکردم

 اسرای اولین از بوده رفت جبههبه  بسیج طریق از چون یوسفی آقای .شوند می آزاد اسرا، از گروه اولین چهارشنبه

 ،اسارت از بازگشت از بعد .هست یک شهید بنیاد در ایشان ی پرونده ی شماره و شدند آزاد که بودند بسیجی

 .دادند ادامه سپاه در را خود ی صادقانه خدمت ها سال و شدند سپاه وارد

 چهار یا سه اگرچه و شد می سپری قبل از دیرتر روزها دادند، اطالع ما به را ایشان آزادی خبر که روزی از     

 عصر یوسفی آقای است قرار که دادند خبر سپاه از .گذشت سخت خیلی ما برای اما نکشید، طول بیشتر روز

 کرده چراغانی را کوچه و کردیم دود سپند. بودند آمده ...و تهران مشهد، از ،اروست از فامیل ی همه د، لذابیای

 .باشند راحت ها مهمان تا بودیم کرده فرش را منزل دو و بودیم

 .ببریم مشهد به را شما که شوید آماده :گفتند ایشان و رفتم بود شهید بنیاد مسئول که طیبی آقای نزد به     

 مشهد بیمارستان در کلیه سنگ علت به یوسفی آقای :گفتند برویم؟ مشهد به چرا داریم، مهمان ما :گفتم

 ایشان :دکترگفت .مشهد رفتیم؛ بودند هم یوسفی آقای پدر کردند، کرایه ماشین یک ما برای .است شده بستری

 بیرجند به و کردند مرخص را ایشان. نیست عمل و بستری برای مناسبی زمان االن چون کنیم می مرخص را

 این تحمل جانم گویی.نداشتم را هایم اشک اختیار و زد می تند تند قلبم افتاد، ایشان به چشمم وقتی .مآمدی

 ولی کردند وصل سرم من به بیمارستان در .منفهمید چیزی و کردم غش همین برای نداشت، را استرس همه

 .نشدم چیزی متوجه اصالً من

 بعد ماه پنج یا چهار تاایشان . بود کرده ضعیف خیلی را ، آقای یوسفیعراق های زندان در اسارت و شکنجه     

 معده و خورد می آبمیوه یک فقط روزی .برود دستشویی به توانست نمی تنهایی به حتی د؛بو مریض آزادی از

 .بودند طور همین آزادگان بیشتر ؛نداشت دیگری چیز خوردن توان اش

 و بود دخترم دادن دست از حادثه ترین تلخ و بود همسرم شدن آزاد خبر زندگیم ی خاطره ترین شیرین    

 بودند نوشته نامه در شوهرم پدر .است کرده فوت دخترمان که دهم خبر همسرم به بود قرار که جایی تر سخت

 . کرد می آرام را ما طوری این و گرفته هم خودش و داده ما به خدا راجعون، الیه انا و هلل انا :گفتند می و
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 از که حالی در است، شده از خدمت بازنشست اسارتش دوران محاسبه از بعد و دارد سال 44 االن شوهرم     

 را روحش خبران بی خدا از قدر آن. است نبرده یاد از را اسارت دوران های سختی هنوز و کند می ناله کلیه درد

 سروصداها این گویی .ندارد را زیاد صدای سرو تحمل و می باشد ضعیف بسیار اعصاب نظر از که بودند داده آزار

 (ع) ائمه و حسین امام نام بردن با که اندازد می ها بعثی سخت های شکنجه هنگام اسرا فریاد یاد به را او

 .شد می تر وحشیانه اسرا شکنجه ،ها بعثی شدن عصبانی با و دادند می آزار را زمان یزیدیان

 با و شیرین بسیار او. داد هدیه ما به را کوچولو علی خداوند وم شد باردار اسارت از شوهرم بازگشت از بعد     

 تب فرزندم ،سالگی دو در اما. ساخت می دور ما از را ناراحتی و غم هایش خنده و خندید می زیبا د؛بو نمک

 در تام بردی مشهد به را او. رفت کما در و کرد تشنج  همین برای .آمد نمی پایین وجه هیچ به که کرد شدیدی

 االن و داشت مشکل رفتن راه و تکلم نظر از اما آمد هوش به  روزاز بیست  بعد. یابد شفا ها مهربانی امام جوار

 صبر و نرسیده پایان به ما صبوری و امتحان هنوز من نظر به .است معلول مغزی نظر از هم و جسمی نظر از هم

 . دهد می افزایش را پاداشمان فرزندمان، ی باره در ما

 مورد در و نکشیدند سختی و رنج که افراد بعضی دست از فقط. کنم می دل درد خدا با فقط ولی ،دارم دل درد

خدمت  نظام این برای که کسی هر به خداوندهلل شاء ان. شوم می ناراحت خیلی گویند، می بد یتروحان و نظام

  .دارد محفوظ خود پیش را اجرکارهایشان و دهد طوالنی عمر کند، می صادقانه

 :هایوست
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