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 تقدیم به :

و به دامان پاکش که زادگاه عصمت قاسم بود و پرورشگاه غیرت و مردانگیش . و به چشم  مخاک پای مادر

های منتظر بر در مانده اش که دیرگاهی پیچ و خم کوچه های روزگار را در آرزوی دیدار دوباره روی قاسم 

نه ر سیمحبوبش به انتظار و اشک نشست . وچون شهادت را حجله گاه وصالش یافت هر صبح و شام دست ب

 از اوج جان در برابر عکس خندان بر دبوار مانده اش به فریاد ایستاد : 

 سالم بر حسین .

 سالم بر یاران باو فایش .

 و سالم بر قاسم . شهید عشق و دلدادگی    

با نبرد بی امانش در فراز و فرودهای  وکه راستی روح خدا بود در خانه ما  روح اهلل مو هدیه به روح بلند پدر

زندگی 
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 روح صبر و استقامت و پایمردی را در وجودمان دمید .

 

 

 زیبا بیگم مادر شهید قاسم عصمت ایستاده در مقابل عکس پسرش در حال سالم دادن و احترام به فرزند شهیدش 
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 مقدمه

نور شهید نوری است الهی که هرگز خاموش نمی شود چرا که این نور حاصل معامله با خداست خداوند جان 

دهد و نیز حیاتی دیگر در حالی گیرد و در مقابل به او نور میشهید را که در راه خودش جهاد کرده است می

 خورد.روزی میکه نزد خودش 

ها و خاطرات اعضای های شهید به همراه گفتهمجموعه حاصل، حاصل جمع آوری آثار و نوشته ها و نامه

خانواده از مادر تا برادران و خواهران بخصوص اینجانب نگارنده که نه تنها برادر که چون یک دوست با هم 

ه دوستان و همرزمان شهید به خصوص برادران بزرگ شدیم و خاطرات زیادی با هم داشتیم و نیز ذکر و خاطر

به اسارات نیروهای عراقی درآمدند  4آزاده فرهاد سعیدی و حبیب اله مؤمنی می باشد که در عملیات کربالی 

 و شاهد عینی آخرین لحظه شهادت بودند.

وین آن برای هر چند این مجموعه سهم اندکی از زندگی شهید است و بسیار دیر جمع آوری شد اما تهیه و تد

 ساله با شهید دارند و برای آیندگان که طالب شناخت بیشتر هستند الزم است. 30این نسل که فاصله 

این مجموعه خالی از عیب و نقص و اشکال نیست و امیدوارم که خوانندگان عزیز پس از مطالعه عیب و نقص 

 ها را گوشزد کرده تا در چاپ های بعدی اصالح گردد.

ایی های ارزشمند استادان ارجمند ، آقایان محمد حسین خاکی ،جعفر هوشمند همکاری و راهنم در پایان از

، حاجی آقا صادقی ، آرشیو عکس بنیاد شهید و بسیج و سپاه پاسداران  علیرضا نیکبخت، مسعود شفیعی ، 

یاری  تهیه این اثر سروستان و همکاری ایشان و آرشیو عکاسی برادر رحیم فتاحی و دیگر عزیزان که بنده را در

 تقدیر و تشکر می شود. فرمودند 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 دستان سخاوتمند روح اهللالف (

و به یاد همسرش که حاال باید پا به ماه باشد.  کردی میپیله ور لنگه روح اله در سفر بود در روستاهای بندر 

باشد ناراحت بود اما کاری نمی توانست بکند. در تنهایی خود  بیگماز اینکه در این موقع نمی توانست کنار زیبا

شعر می خواند. شعرهای سوزناک و از سر دلسوزی و غم دوری همسر و فرزندانش. و به اینکه به زودی فرزند 

 او باالی سرشان نیست. دیگری نصیبش می شود در حالی که
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 لنگه روح اهلل پدر شهید قاسم عصمت در کنار دریای خلیج فارس در بندر

درد داشت. درد زایمان داشت. خانم قابله را همسایه ها آورده بودند برای زایمان زیبا بیگم. چند زن زیبا بیگم  

آب گرم می کردند و دستمال می  دختران روح اله همسایه و حلیمه و سکینه و شاید هم شوکت و زینت

حلیمه و سکینه دعا می کردند و صدای ناله های مادر را می شنیدند آوردند و پتو و لحاف را پهن کرده بودند. 

و ناراحت بودند. ناگهان از داخل اتاق صدای گریه نوزادی به گوش رسید و سر و صدای زن های همسایه که 

ند. احمد و محمود خود را دوان دوان به در اتاق رساندند. زن همسایه صلوات می فرستادند و شادباش می گفت
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یک کاکای سیاه دیگری گیرت آمد. احمد و محمود حاال یک برادر دیگر گیرشان  . بده احمد ژدگانیخبرداد م

 وآمده بود و خوشحال و شاد بودند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. و از سالمتی مادر پرسیدند که او نیز خوب 

نوزادشان را دیدند  برادرسالم بود. چند دقیقه بعد قابله بیرون آمد و احمد و محمود داخل اتاق شدند و مادر و

او را که تازه به دنیا آمده بود و خاک سفر به تن داشت و الی پارچه پیچیده بودند و چشمانش بسته بود و 

ه و سکینه کوچولو ورجه وورجه می کردند آهسته آهسته نفس می کشید دیدند و خدا را شکر گفتند . حلیم

ه به گذشته بود که خبر آوردند روح ال و از دیدن همبازی خود شاد بودند. چند روزی از تولد پسر سوم خانه

شهر رسیده است. همسایه ها خبر نوزاد زیبا بیگم را زودتر از دیگران به روح اله داده بودند. روح اله خنده کنان 

خانه شد. زن های همسایه شیرینی می خواستند و روح اله می گفت  حیاط از سفر وارد و خوشحال اما خسته

 صابون، پسته، نارگیل و زیره آورده ام. و حیاط یتانابر که بیاید خانه تا شیرینی به شما بدهم. از کرمان و بندر

شد نوزادش را که در دستمال پیچیده بودند جلویش مرد همسایه روح اله که وارد حیاط پر شده بود از زن و 

می خندید و آوردند. او را به سینه گرفت و صلوات فرستاد و خوشحال شد و با پسر نوزادش حرف می زد و 

صابون و ... را بیرون آورد و  اله از داخل بارهایش سوغاتی ها ، نقل ، خرما ، کردند. روحهمه به آن دو نگاه می

در حالی که نوزاد را بغل کرده بود روح اله . که چشم به دستان سخاوتمند او دوخته بودند داد به همسایه ها 

گفت می خواهم اسمی بر این نوزاد بگذارم رو به زیبا بیگم کرد و آرام از او پرسید آیا در مورد اسم کودک 

م دو پسر دیگرمان احمد و نظری ندارد؟ دوست داری نام او را چه بگذاریم؟ زیبابیگم لبخند زد و گفت: نا

محمود است نذر کرده ام اگر خداوند دختری به ما داد نامش را فاطمه بگذارم و اگر فرزندمان پسر شد نامش 

 مجتبی گل مرتضی گل احمد» ام پسر امام حسن)ع( هم است بگذارمرا ابوالقاسم که نام دیگر پیامبر است و ن

پسر امام حسن یه ها احمد را سفارش می کردم که نقش قاسم در تعز« و محمود و ابوالقاسم محمد شاه گل

. آرزو می کردم پسری نصیبم گردد دبه افراد نیازمند ببخش آوردکند و از نذری هایی که به دست میرا بازی 

 گذاریم و او را قاسمنامش را ابوالقاسم بگذارم. حاال که پسری آورده ام اگر شما اجازه دهید نامش را ابوالقاسم ب

روح اله نام پسر نوزادش را ابوالقاسم گذاشت و او را قاسم صدا کردند. همه شاد شدند روح اله پول صدا کنیم. 
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و نقل دور سر قاسم چرخاند و به آسمان پاشید. کودکان و بزرگان مشغول جمع آوری بودند همه شاد و 

 خوشحال بودند آن شب یکی از شبهای فراموش ناشدنی بود.

 

 کوچه های محمد حسینی(کوچه پس ب

نوزاد تازه از راه رسیده کم کم زیر دستان زیبابیگم و روح اله بزرگ شد. سکینه و حلیمه که برادر کوچکتری  

و خشک می کردند. برای سکینه هم بازی خوبی پیدا شده بود. در حیاط و کوچه پس کوچه  داشتند او را تر

م بزرگ می شدند. زینت و شوکت از خانه و پدر و مادر و بچه های ها در باغ ها و در خیابان با هم بودند و با ه

کوچکتر دورتر بودند و کمتر می توانستند سر بزنند. احمد و محمود که مردان بزرگ خانه بودند و در نبود پدر 

 اسمق بود  برای جای او را پر می کردند. برای قاسم پدری و برادری می کردند. و حلیمه که شش سالی بزرگتر

کرد، نان می پخت، قالی دار می و هم در نبود روح اله پدر خانهزیبابیگم هم مادر خانه بود  مادری می کرد اما

کوشد. روح اله ها میپای او در بزرگ کردن و تربیت بچهها در کنار روح اله و پا به غذا تهیه می کرد و بچه

دوردست بندرعباس و کرمان به تن می کشید. مردی  هفته ها و شاید ماه ها رنج سفر را در شهرها و روستاهای

و قاسم کوچول کش.صاف و صادق بود. پاک بود و زحمت که تمام آرزویش داشتن بچه های سالم و با ایمان بود.

دست خواهران و برادران و پدر و مادر دلسوزش بزرگ شد. کودکی می کرد. بازی می کرد. در دامان مادر  زیر

حجت و جعفر و کریم خواهر و  های مادر را گوش می کرد و آرامش داشت. سکینه،یی شیر می خورد و الال

محمدحسینی، باغ های  هاییاط کوچک خانه پدری کوچه پس کوچهبچه های دایی هم بازی او بودند. ح

زینت خواهر بزرگ خانواده که با  ها و جوالنگاه قاسم و دوستانش بود.بازیهای همسایه هم اطراف و بچه

زندگی  یکی از شهرهای استان کردستان در شهر سقزهایش سرعمویش پرویز ازدواج کرده است با بچهپ

س به کند که هیچ کنویسد و گالیه میای به پدر و مادر میتواند به سروستان بیاید. نامهکنند و کمتر میمی

دورترین منطقه شمال غرب زند. شوهرش پرویز گروهبان نظامی است و محل خدمتش آنجاست من سر نمی

لی هستند که بین مردمان خونگرم طمه و دو پسرش محمد و عاکشور، دلخوشی زینت دخترهایش زهره و ف
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ها تعطیل هستند. روح اله قصد ها دل خوش کرده است. تابستان است و بچهزبان آنجا در غربت به این ردک

د و یمه و سکینه و محمواست. روح اله با زیبابیگم و حلکند. قاسم دو یا سه ساله سفر برای دیدار زینت را می

کند. اما این هایش دیدار میروند و از دختر و داماد و نوهروزه با اتوبوس و قطار به آنجا می احمد سفری بیست

 گردند.کشد و به سروستان بازمیدیدار خیلی طول نمی

 

  ؟هان ؟هان ؟هان کجاست؟ (روح اهلل روح اهلل بچه اتپ

 شق پدر است اصرار دارد با اورود. قاسم هم که عمی خواهد به شیراز بش هایکار انجام روح اله برای خرید و 

کند و اصرار برای رفتن همراه پدر تواند او را با خود ببرد قاسم کوچولو گریه میبه شیراز برود اما روح اله نمی

کند و به دست حلیمه بابیگم هم او را راضی میکند. زیت پسر کوچکش فرار میسو روح اله با ترفندی از د

ت و مسافرت به سدهد تا او را مشغول کند و پدر و مسافرت را فراموش کند. اما همه فکر و ذکر قاسم پدر امی

م افتد. قاسروح اله به راه میدنبال رود و به کند و به کوچه میشیراز. یک لحظه از غفلت حلیمه استفاده می

ود ربیند اما روح اله که دیگر از بابت پسرش خیالش راحت است که در خانه است تند تند میمی از دور پدر را

ین رسد. روح اله سوار ماشگانه است و به پای پدر نمیهای قاسم بچهتا به ماشین سروستان ـ شیراز برسد. قدم

د. شویکند و گم مرود و گریه میپشت ماشین راه می پای پیاده تا بیرون شهر رود اما قاسم باشود و میمی

کند و نام پدر را بیند و او را بغل میکنان میحاج نظری قاسم را گریهمحل اله هندی از اهالی سید عزت

سر گوید پگوید و میکند و نام دائی را میپرسد اما او که حسابی ترسیده بوده است نام پدر را فراموش میمی

شود. هروقت اشتباه گفتن نام پدر در طول دوران نوجوانی قاسم بارها تکرار میحاج علی محمد است. این 

 و پسر کی کردند که چرا این کار را کردیدو دیگران دعوایشان میکردند قاسم و امیرحسین کار خالفی می

 رد وکا نثار حاج علی محمد میهستیم و طرف هم باران بد و بیراه  گفتند پسر حاج علی محمدهستید؟ می

گفتند پسر روح اله پرسیدند میخواستند تشویق شوند و نام پدر را میدادند و میاگر کار خوبی انجام می

کردند. اما آن روز قاسم از ترس و اضطراب نام پدر خود را ستودند و تعریف میهستیم و بسیار روح اله را می
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ند گویآورد، که آنها میخانه حاج علی محمد می کند و بهحاج علی محمد گفته بود. سید عزت قاسم را بغل می

آورد و روح اله مسافرت است. سید عزت با عصبانیت وارد حیاط پسر روح اله است. او را خانه روح اله می

هان؟ زیبابیگم و حلیمه و سکینه که  ؟گوید: روح اله روح اله بچه ات کجاست؟ هانشود و دو بار بلند میمی

ز یک طرف خوشحال هستند که قاسم پیدا شده و سالم است اما از طرفی ناراحت هستند بینند اقاسم را می

 کنند. که چرا بی خبر از خانه رفته است و قاسم کوچولو را دعوا می

 شود. زیبابیگم ناراحتگردد و از اتفاقی که افتاده باخبر میروح اله پس از یکی دو روز به سروستان باز می

رم بگوید من گفته ام که بچه را نمیای و او هم میحواست به بچه نبوده و او را به خانه نیاوردهشود که چرا می

افتد و این دانستم پشت سرم آمده است. جمله معروف سید عزت اله هندی بر زبان اهالی محله میو نمی

ی که سید داشته بازگو کنند و با کمی لهجه شیرازخاطره را اهالی محله برای روح اله و بقیه تعریف می

ت که روالّه روالّه بچ کنندکنند. و این جمله تا وقتی قاسم نوجوان است برایش با کمی تغییر تکرار میمی

  کرد.شد و دعوا میهان؟ و گاهی قاسم با شنیدن این جمله عصبانی می ؟هانکجان؟ هان؟

 

 

 

 (بچه یازدهمت

چه و اجتماع آشنا کرد. او را ساخت. همچون همه کودکان با های کودکانه قاسم را با آب و خاک و کوبازی 

سختی های روزگار آشنا کرد. دوران کودکی او نیز مانند هر کودک دیگر به پایان می رسید که زیبابیگم برای 

یازدهمین بار حامله شد. حاملگی او چون زن های دیگر همسایه و اقوام باعث خنده و مزاح و مسخره شده بود. 

زیادی دور و برشان باشد و خانوادشان شلوغ باشد لذت می بردند. اما ه و زیبابیگم از اینکه بچه های روح ال

 و ناراحتی کارهای سخت و طاقت فرسای زیبابیگم این بار کار دستش داد و حال خوبی نداشت. احساس درد
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 بود. با روح اله پیشمی کرد. این شکم مثل شکم های قبلی نبود. آرامش و سکوت ترسناکی درونش حاکم 

طبیب رفتند و گفتند حال مادر و کودک در خطر است و باید هرچه زودتر مادر بستری شود. زیبا بیگم اشک 

ه . آنها به مادر وابسته هستند و بآید  می ریخت اگر اتفاقی برایش بیفتد چه برسر قاسم و بچه های دیگر می

بستری نشوی جانت در خطر است. روح اله زیبابیگم را به بیمارستان او نیاز دارند. اما دکتر توصیه کرده بود اگر 

خت بود و بهانه می گرفت زینت مسلمین شیراز برد و چند روزی آنجا بستری بود. قاسم دوری مادر برایش س

 دت او را به شیراز آوردند تا بهانه نگیرد و گریه نکند. خانه پسرخاله اش عبدالرزاق نزدیک بیمارستان بوکوو ش

بیمارستان نمی شب را آنجا می خوابید و تالش می کردند که او را نزد مادر ببرند اما به بچه ها اجازه ورود به 

مارستان و قاسم آن سوی بیمارستان از دوری هم رنج می بردند. دکترها تشخیص داده بودند دادند. مادر در بی

یگم از خطر نجات پیدا کرد اما بچه یازدهم او سقط که بچه در شکم مادر مرده است او را مداوا کردند و زیباب

به  مروح اله به سروستان بازگشت. ورود زیبابیگو بچه ها  وشد و حال زیبابیگم رو به بهبودی آمد و با قاسم 

خانه مهر و محبت وگرمی را با خود آورد. روح اله و قاسم و سکینه و بقیه از حضور مادر در خانه شاد شدند. 

می کردند که نکند باز هم اشتباه کنی و  مسخره تهدیدبا یگم می آمدند و ضمناً به دیدار زیبابهمسایه ها 

 حامله شوی.

 (کودک اربعینث

قاسم پنج ساله بود که مادرش به او گفت خبر خوبی به تو  زهای سخت کودکی به سرعت می گذشت .رو 

این گفتار می خندید و قاسم را باال می انداخت  دیگری بیاورم و روح اله از بدهم که می خواهم برایت هم بازی

قاسم زیر چادر پلو نذری دایی اش حاج علی  1350و بغل می کرد. روز اربعین حسینی بیستم صفر سال 

محمد بازی می کرد احمد تازه از سربازی آمده بود با محمود کمک دایی پلو نذری امام حسین می پختند. 

زیبابیگم پا به ماه دوازدهمین شکم بود خبر آوردند که درد . دگذاردیگ میوح اله هیزم آتش نذری را زیر ر

زایمان دارد. خواهرزاده اش رضیه هم خانه شان بود قابله را صدا کردند آمد. زیبابیگم درد زایمان داشت و 

ه قاسم جنب و جوش هم بازی جدیدش صدای نوزاد که از داخل اتاق بلند شد خبردادند که حال مادر و بچ
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آب می شد و خوشحال بود. اقوام و خویشان از احمد و خوب است این بار هم پسر بود. روح اله قند تو دلش 

روح اله شیرینی خواستند. روح اله دست به جیب شد و پول به احمد داد و گفت برای همه پالوده بخرد. احمد 

رای رفت و بخرمی س پالوده بندی عبات قاسم را گرفت به که خوشحال از دنیا آمدن برادر کوچلویش بود دس

همه پالوده خرید و زیر چادر آورد و همه زیر چادر نذری امام حسین خوردند و شاد شدند. روز اربعین بود و 

 چهلم امام حسین )ع( نام نوزاد کوچولو را حسین گذاشتند و او را امیرحسین صدا کردند.

  

 له عصمت ، پدر شهید قاسممحل عکس : منزل روح ا   1350زمان عکس : سال 

سکینه عصمت )  -4حسین عصمت ) معصومی نژاد ( برادر شهید -3احمد عصمت ) معصومی نژاد ( برادر شهید  -2سالگی  6در قاسم عصمت  -1از راست : شهید :  

 خواهر شهید (

 

که فقط این هشت  و چهاردختر و خداوند قسمت کرده بود ندحاال دیگر روح اله و زیبابیگم چهارپسر داشت 

                                                                                                                    نفر زنده بمانند.
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 سروستان      محل عکس : باغ عزیز الهی روح اله در  1354زمان عکس : پاییز 

 سالگی  9شهید قاسم عصمت در  -4محمود  -3امیر حسین  -2احمد  -1روح اله به ترتیب از راست : چهار پسر 

 

 و بچه های دیگر بازی می کرد و بزرگ می شد.  با قاسم. بازی کوچولویی برای قاسم بود امیرحسین هم 

 

 (الفبای عشقج

داشت آمده بود و در سر فکر مدرسه و درس ماهه بود قاسم کم کم از آب  و خاک بیرون پنج امیرحسین 

چشم به راه آینده بود و کیف و کتاب بزرگترها را که می دید به درس و مدرسه عالقه مند می شد. روح اله 

 خرید تا روز اول مدرسه با عشق ونو می چکش را گرفته بود و در بازار برایش کیف و کفشقاسم کو دست

خرید و به تن او می کرد. کفش و لباس ها هم برای قاسم شلوار و لباس می گمعالقه به مدرسه برود و زیبابی

گاهی آنقدر بزرگ می خریدند تا برای یکی دوسال دیگر قابل استفاده باشد. گاهی پیراهن تا زانو بود و کفش 



19 
 

ها شود و اندازه اش می شود تا بچه ست مثل ترب زود بزرگ میدو سه شماره بزرگتر. مادر می گفت بچه ا

اله با سوزن و درفش کفش  بزرگ می شدند کفش و لباس ها یا پاره می شدند یا کهنه اما کفش ها را روح

دوخت و وصله می زد و زیبابیگم هم سرزانو و آرنج بلوز و شلوار را وصله می کرد. گاهی یک لباس دوزی می

 فراوان از آن کفش و لباس خاطراتیه و سکینه و قاسم هرکدام پوشیدند و حلیمیا کفش از حلیمه تا قاسم می

و کیف داشتند و شاید هم احمد و محمود هم بهره ای از آن برده بودند. روزهای آخر تابستان روح اله قاسم را 

به سلمانی کربالیی خانلر برد. ماشین تراش دستی را کربالیی خانلر روی سر قاسم انداخت و موهای بلند و 

سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی    که ما هم در دیار خود »خت. شالل را روی صورت و دوش او ری

  . آن سر پرمو بلند حاال کوتاه و کچل شده بود. بامزه و خنده دار.«سری داریم و سامانی

                       

 

 سالگی6شهید قاسم عصمت در                    
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محله محمدحسینی و  برای قاسم بود. همراه بچه های کوچهروز اول مهر ماه از روزهای خاطره انگیز و جالب 

که از کوچه پس کوچه ها و باغ های همسایه راه داشت و نزدیک  باغ رزمعروف به  کمالی نظری به دبستانحاج

. معلم های خوب و مهربان زیبابیگم او  خانه بود راه افتاد و مدرسه رفت. اولین روزهای دبستان شیرین بودند

را زیر قرآن عبور داد و آب پشت سرش ریخت و او را بوسید و کفشش را پوشاند و مدرسه رفت. صف کالس 

اولی ها با لباس های نو و زیبا سرها و موهای کوتاه و کچل شده و یکدست. خانم معلم ها و آقا معلم های 

ه دانشی بودند خوش تیپ و مرتب. قاسم را به همراه بچه های دیگر با شیرازی و سروستانی که معموالً سپا

کالس درس و مدرسه بردند و به او درس و علم و خواندن و نوشتن آموختند و او کم کم الفبای عشق به صف 

 آب.آب بابا، آب. بابا آب داد. بابا نان»و دوستی را با حضور معلم خود در کنار هم کالسی هایش یاد می گرفت

 وقاسم کوچولوی ناز حاال دیگر برای زیبابیگم « داد. مادر آمد. مادر با بابا در باران آمد. ب کوچک ب بزرگ

خواند. مشق می نوشت. روح اله و زیبابیگم سواد خواندن و نوشتن نداشتند روح اله کتاب می خواند. درس می

و از اینکه می دیدند قاسم برایشان می خواند و می نویسد لذت می بردند. از اینکه توانسته بودند قاسم و بچه 

بیتی های دیگر را با سواد کنند خوشحال بودند. روح اله حافظه خوبی داشت. شعرهای حافظ و سعدی را دو

 های باباطاهر را که حفظ بود با سوز میخواند. 

 که هرچه دیده بیند دل کند یاد ت دیده و دل هر دو فریادزدس

 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد بسازم خنجری نیشش زفوالد   

 . گند و تپ زدن گره و نخ و ریسمان الالیی و آواهای محلی می خواند موقع زیبابیگم هم روی دار قالی 

 دل من می شود حالی به حالیکرکید به غالی زنم همین که می

 ی منآب و دانهحاللت باشد  بیا مرغ سفید خانه من         

 من ی بکن یاد دل دیوانه کوه و جابگیری  ری به تو که می

 خوام پیداش کنم نرخش گرونه ای خدامن میی خدا مرغ زردم گم شده آفتاب لب بومه ا
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 الیییی صوت بلبل الای بخواب  یی   الیی ل البخواب ای خرمن گ

 ببم آروم نمی گیره                        الال گل زیره 

 

 ان ـ اسب ـ باد ...قاسم کنار دار قالی می نشست و مادر می خواند و او مشق می نوشت . آب ـ بابا ـ ن

 (کفش های جیری پاره پورهچ

تا تارهای قالی دوخته  آوردو می می برد الی را از این دار به آن داربرای مادر فرمان می برد بسته نخ ق قاسم 

شود. کنار تابه نان پزی مادر می نشست و نان سه تایی برشته شده مادر را برمی داشت و با تخم مرغ محلی 

که در کلبه مرغ های خانگی برداشته بود چنگال روغن و تخم مرغ می خورد. و کمک پدر هیزم آتش و نان 

شود. او خمیر کردن آرد را توسط مادر می دید و با دقت پزی مادر را زیاد می کرد تا آتش نان پزی خاموش ن

یاد می گرفت. می دانست کار سختی است و از این که مادر باید به تنهایی همه کارها را به تنهایی انجام دهد 

ناراحت بود. قالی دارکند، ببافد، غذا تهیه کند، خمیر کند، کنار اجاق گرم پر آتش نان بپزد. او می دید که 

چگونه کنار آتش اجاق و گرمای تابه نان پزی عرق می ریزد. چگونه تمام لباسش پر از آرد می شود. او مادر 

دردهای مادر را می دید. رنج های او را احساس می کرد و دوست داشت به او کمک کند اما کوچک بود و 

ز نه و امیرحسین همه چییار او باشد. گاهی از سر بچگی در حال بازی با سکی بیش از این نمی توانست کمک

برگردان چوبی را به پشت  د دعوایشان می کرد و زیبابیگم نانرا به هم می ریختند و روح اله با صدای بلن

دست و کمر بچه ها می زد تا اذیت نکنند. اما گرمای وجود پدر و مادر با اذیت های بچه ها دیدنی بود. قاسم 

خواست و چشم به راه خمیرهای دور چوبه که نان پزی تمام یک ریز کنار مادر می نشست و نان لواش می 

روی تابه گرم بگذارد و وقتی پخت روغن و کره محلی رویش بکشد و چرب و  شود و مادر آن را گرد کند و

بخورند. بعد از پخت نان حلیمه و سکینه سفره نان پزی پر از آرد را جمع کردند و  قند چیلی که شد آن را با

شی و جارو کردند و چون دسته گل تمیز و مرتب شد قاسم و امیر حسین کوچولو که در کوچه حیاط را آب پا

بازی کرده بودند و کفششان پر از خاک و شل بود داخل حیاط آمدند و حیاط دسته گلی را پر از گل و شل 



22 
 

ط را کثیف کردند. حلیمه از پشت پنجره داد می زد و لنگه دمپایی را پرت می کرد که چرا این طوری حیا

 یقاسم و امیر حسین که گوششان بدهکار این حرف ها نبود و نمی داستند چه کار بدی کرده اند ب کرده اید.

می رفتند و اگر حلیمه دنبالشان نکرده بود همان طوری داخل اتاق می  خیال از کثیفی کفش ها داخل حیاط

های حلیمه در امان باشند. هرچه حلیمه کرخت داخل حیاط می دویدند تا از کتآمدند. آن دو دور حوض و د

رزتر و کثیف می شد. قاسم ف بیشترحیاط ر شیطان بیشتر می دویدند و بیشتر دنبالشان می کرد آن دو پس

کوچه را می گرفت و فرار می کرد. امیرحسین به دست حلیمه می افتاد و گوشش را می  هتند و تیزتر بود و را

پاهایشان را تمیز کنند اما تنها  کرد که باید موقع داخل خانه شدن ش میکشید و با دو پس گردنی یادآوری

قوطی و سنگ و چوب داخل کوچه  چیزی که به گوش آن دو پسر بازیگوش نمی رفت این حرف ها بود

 ز یا مغازهاله از بازار حاجی شیراود قاسم کفش جیری میخ داری را که روحهای بازی  قاسم و دوستانش بتوپ

رضا ابراهیم زاده خریده بود پا می کرد و در کوچه با توپ پالستیکی با دوستانش فوتبال می کرد.  حاج آقا

کفش جیری تاب و تحمل یک روز را هم نداشت. آنقدر با این کفش و توپ پالستیکی در زمین خاکی با بچه 

. سر زانوی شلوار پاره ها بازی می کردند که ساعتی بعد چک و چیل کفش از هم وارفته بود و پاره شده بود

شده بود و لباس و سر و صورت پر از خاک. قاسم دوباره وارد حیاط شد. کفشش که در آورد آنقدر عرق کرده 

بود که با خاک زمین بازی داخل شده بود چرک و عرق پا وبوی بد کفش جیری از چند متری می شد حس 

خاکی و داخل خانه شدن و دوباره سر و صدا و  کرد. قاسم بود و همان پای عرق کرده و کثیف و سرو صورت

دعوای حلیمه و سکینه که تا پا و سرو صورتت را نشویی داخل اتاق نیا، قاسم تشنه و خسته و آرزوی آب 

خاصی دورش پارچه پیچیده بود و  کرده بود و روح اله هم با مهارت خنک . قاسم کوزه آبی را که زیبابیگم پر

حیاط کرده بود از روی شاخه درخت بلند می کرد و مهر بر لب کوزه می گذاشت با بند آویزان چوب درخت 

و نصف آب در حلق و نصفی روی لباس و صورت می ریخت و با خوردن آب خنک عطش تشنگی بازی فوتبال 

داخل کوچه را می نشاند و باز سر و صدای حلیمه و سکینه که بی تربیت چند بار بگویم دهان به کوزه نگذار 

 به دیوار تکیه داده بود و اله که زیر سایه درختروحا لیوان آب بخور و مگر گوش شنوایی برای قاسم بود؟ و ب

و شده بود زیر لب غرّ ه امروز به خاطر فوتبال پارهرا که دیروز برای قاسم خریده بود میدید ک نو جیریکفش 
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برو و بازی کن. کفشت را بیاور تا  هم رالند می کرد و داد می زد بچه مگر نگفتم مواظب کفش باش و مثل آد

 احمد سوزن و درفش را بیاور ببینم می توانم کفش یببینم می شود کاریش کرد یا نه؟ بعد بلند می گفت: ننه

را بدوزم. کفش جیری جای سالم نداشت بوی گند پای قاسم روح اله را خفه می کرد. با سوزن و نخ و درفش 

ماهرانه آن را مثل روز اول می کرد و به قاسم می داد و قاسم هم برای شوخی با پدر می گفت: دستت درد 

روح اله هم کفش دوخته شده را پرت می کرد و می گفت مگر  هاد قشنگ تر می دوزد.نکند اما کربالیی امیرج

شنگ تر را هم خودت بده تا ق امیر جهاد و پولش می خواهی پولش را بدهی. دفعه دیگر برو پیش کربالیی

 ه و می گفتروزی از نو فردا روز دوباره روح اله می دید که کفش قاسم تکه تکه شد بدوزد. اما روز از نو بود و

نه با نخ تا دوام داشته باشد. امیرحسین مهدی زاده نیز از دوستان   بدوزم باید کفش های تو را با سیم

 بود. هر دو کفش های جیری به پا داشتند و در کوچه و زمین خاکی بازی می کردند.م فوتبالیست قاس

 

 ( توپ پالستیکی سه پوستهح

تا بندر ببرد، زیر سایه درخت  چند روز قبل در شیراز خرید کرده بودروح اله وسایل و جنس های خود را که  

گرم تعریف بود یک چشمم به خیابان بود و نارنج کنار دیوار با نصراله و عباسقلی و صادق و دیگر دوستانش 

 الهامانمشهدی چشم دیگرش به کوچه منتظر آمدن ماشین باربری از شیراز بود. می دانست که امروز یا فردا 

راننده کامیون باری از شیراز می آید و بارهای سروستانش را هم می زند و بندر می برد. زیبابیگم لباس ها و 

ا بچه ه. گذاشته بود و مرغ و پلو و توشه سفر را آماده کرده بود  ل شخصی یک ماهه روح اله را در بقچهوسای

ه ی پدر برنامه ریزی کردند. قاسم برای بارهااز حلیمه و سکینه گرفته تا قاسم و امیرحسین چشم به راه بود

 چای می راتتده الهامانمشهدی امیرحسین یاد می داد تا پدر و  برادر کوچکش ه کشیده بود. بهبود و نقش

خورند تو از ماشین باری باال می روی و چند توپ پالستیکی از باال می اندازی پایین و من هم آنها را به 

دهم. پدر که به بندر رفت توپ ها را دو پوسته یا سه پوسته می کنیم برای فوتبال. امیرحسین مهدی زاده می 

روح اله امیرحسین را که کوچک تر بود بیشتر دوست می داشت و دعوایش نمی کرد به همین خاطر قاسم 

 بری از خیابان به گوش رسید روح اله خوشحال ورخودش باالی بارهای نمی رفت. باالخره صدای ماشین با
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ا است بلند بلند صدبچه های نیز همین طور. امیرحسین که فکر می کرد صاحب ماشین باربری واقعاً پدرش 

راننده کامیون ماشین را کنار دیوار خانه پارک کرد و یااهلل گفت و  الهمی کرد. ماشین بابام اومد. مشهدی امان

با روح اله وارد خانه شدند. تا چای و صبخانه خوردند قاسم و امیرحسین کار خود را کرده بودند. چند توپ 

ادند د پالستیکی از داخل بارها پایین انداخته بودند و برای اینکه پدر نفهمد آنها را به امیرحسین مهدی زاده

اله و خانه برد. روح اله هم زیر چشمی امیرحسین را با قاسم می دید اما به روی خود نمی آورد. مشهدی امان

توپ ها را می برند. قاسم که  از قضیه خبردار شده بود می گفت روح اله بلند شو که اگر دیربجنبی همه هم

ها را که باز شده بودند پدر جلوی کفشهای جیری میخی برایش لذت بخش نبود موقع خداحافظی با کفش

فهمیدند. آن دو خوب همدیگر را می . ی می کردازیر لب خنده روح اله هم  . اه کنداد و می گفت نگنشان می

آورم. و قاسم یعنی اینکه برایت از بندر کفش میخنده قاسم یعنی دوباره کفش می خواهم و خنده روح اله 

ود، رروح اله که به سفر می که پدر دو هفته یا سه هفته یا یک ماه دیگر بازگردد.چشم به راه جاده و در خانه 

ها برعهده اوست. در داری بچهزیبابیگم هم مادر خانه است و هم پدر. کارهای خانه، پخت و پز، دار غالی، نگه

ن ندارد اما دائم در کند. سواد خواندن و نوشتها را رسیدگی میکند. درس و مشق بچهنبود روح اله پدری می

 پرسد.ها میکند و از وضع درس بچهمدرسه سرکشی می

 

 (حمام حاج قنبرخ

وغ ها شلها تعطیل هستند. بعد از یک هفته باید به حمام بروند. حمام عمومی حاج قنبر جمعهجمعه است بچه 

 ننه سیمین حمامی جلوی اورود، دیگر بزرگ شده شود امیرحسین که تاکنون با زیبابیگم حمام زنانه میمی

پدرش  گویدگوید پسرت مرد شده با بابش بفرست برود حمام. زیبابیگم میگیرد و به زیبابیگم میرا می

اش جعفر و کریم و حجت های دائیمردانه. قاسم که با بچهگوید با کاکاش بفرست حمام مسافرت است. او می

رود برای تشویق امیرحسین که به حمام مردانه بیاید تعریف رضا به حمام عمومی مردانه میو مسعود و موسی

زی کنی. باالخره توانی با آنها باکنند و تو هم میها بازی میکند که آنجا حوض کوچکی است که بچهمی
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های دایی به حمام مردانه بروند. حمام عمومی محل بازی کند که با خودش و بچهمی امیرحسین را راضی

ریزند و سین و موسی رضا و مسعود که از همه کوچکتر هستند شده است. آنقدر آب میخوبی برای امیرح

خواهد از حمام بیرونشان کند. بعد از حمام و پوشیدن گیرد و میکنند که سیف اله گوش آنها را میاذیت می

رای و ب پوشندلباس جعفر و قاسم و حجت که بزرگتر هستند لباس امیرحسین و مسعود و موسی رضا را می

 کنند وها را بدهند از فرصت بی توجهی سیف اله حمامی استفاده میاین که نخواهند پول حمام بچه کوچک

فهمد آن سه کنند. و سیف اله نمیدهند بعد هم پول حمام خودشان سه نفر را حساب میبچه ها را فراری می

  ستند. روح اله در راه بازگشت از بندر است.بچه ها کجا رفتند. قاسم و امیرحسین چشم به راه و منتظر پدر ه

چشمشان به بارها و سوغاتی های او بود . زیبابیگم دنبال زیرپیراهن و  هوقتی روح اله از بندر بازمی گشت هم

ی و چشم قاسم رهای بنددخترها دنبال لباس و شانه و جنس چای بود تا به اقوام و همسایه ها بدهد. و صابون

 ی و... روح اله هم وسایلاز نارگیل و کمپوت آناناس و مسقط امیرحسین به دنبال خوردنی هابه دنبال کفش و 

های ته سبز و کتانی هدیه های قاسم بودند که خنده بر رد. کفشکمی و تقسیم سوغاتی ها را یکی یکی باز  و

بازی قاسم با کفش  لب های او می نشاند و خوشحال می کرد. هنوز وسایل روح اله باز نشده بود صدای توپ

نو در کوچه می آمد. فردا روز قاسم با کفش کتانی ته سبز به مدرسه می رفت اما خجالت می کشید با کفش 

نو برود به همین خاطر قبل از اینکه وارد مدرسه شود کمی خاک و آب روی کفش می کشید تا از براقی و نو 

من  ست ندارم کفشیشان پاره و کهنه است دوبودن کفش کاسته شود. می گفت خیلی از دوستانش کفش ها

. اما اگر این کار هم نمی کرد تا ظهر که خانه می آمد چیزی از نوبودن و براق بودن کفش بین آنها نو باشد

 نمانده بود. 

 

 (عیدی و پر شدن قلک های کوزه اید

 ود چرا که همگی با لباسآخرین بازگشت روح اله از سفر قبل از عید نوروز خیلی پربرکت و مایه خوشحالی ب

شدند. از یک ماه قبل از عید نوروز زیبابیگم و حلیمه و آورد نو نوار میهای خارجی که از بندر میو کفش
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های چوبی که از دود آتش هیزم زمستان و چراغ گلی با سقفکردند. خانه کاهسکینه و قاسم خانه تکانی می

تکاندند تا خاکش خالی ها داخل حیاط و کوچه با چوب میساعتها را عالءالدین نفتی سیاه شده بود. فرش

ا هها که جای کمد بچهکردند تا خشک شود. تاقچهرگاه می شستند و آفتاب میازها را سر گشود. پتو و لباس

کردند. زیبابیگم از چند هفته قبل از عید نوروز نام شیرینی کشیدند و گردگیری میبود با کمک هم دستمال می

بردند. کنجد و شاهدانه و تخمه کردند و برای عیدشان میآمدند و کمک میهای همسایه هم میپخت. زنمی

 دادند. گندمک و برنجک و نقل پیرزن از تنقالت پای سفره هفت سین بود.هندوانه کدو بو می

-. تخماندشده شود روح اله و زیبابیگم باالی سفره هفت سین نشسته اند و دست به دعاسال که تحویل می

سفره عید را رنگین و دیدنی  و قرآن و ماهی گلی و هفت سینهای گندم و عدس ، آیینه های رنگی، سبزهمرغ

از  بعد و به بجه ها عیدی میدهد.ناس سبز پنج تومانی را بیرون می اورد کروح اله از الی قران اس کرده است.

بی بی و دایی نقل روند. کاکاخان و حاج علی محمد می خانه دایی حاج ویل سال برای دیدار بی بی جان ،تح

ند. احسین چشم به جیب بی بی و دایی دوختهدهند اما قاسم و امیرو کنجد و شاهدانه و نان شیرینی می

شود. همگی با هم کند و مثل قند توی دلشان آب میها را خوشحال میبچه تومانی یک های پنج ریالی وسکه

ها از فقیر و غنی گرفته از قوم و خویش تا غریب هم برای دید و بازدید و تبریک عید به خانه به دیدار همسایه

له حدهند اما عیدی بزرگتر و بیشتر خانه خان مها عیدی میروند. اکثر بزرگترها یک یا دو ریالی به بچههم می

روند. او خیلی خان خان میو علی محمدخان کمالی. همگی اول به خانه غالمعلی است. خانه غالمعلی خان 

 هایش هم کنارشبافتی تکیه کرده است بچهزرگ است. باالی خانه به پشتی دستاست. خانه اش خیلی ب

کند و با وجود اینکه بچه خان محله ها است پذیرایی میکامران که هم سن و سال قاسم و دیگر بچهاند.نشسته 

گویند کامران خوش به ها میگیرد. بچهکند و گرم میمی های پایین دست خود بازیاست اما با دیگر بچه

مان خیلی چیز نداریم و کامران با سخاوتمندی حالت که بابای تو خان است و همه چیز دارید. ما در خانه

بوسند و دور تا دور اتاق خندند. بزرگترها او را میکند و با هم میها را پر از آجیل و نقل میزیادی جیب بچه

 ری بگیرید. قاسم و امیرحسین همچون دیگراند خان را ببوسید تا عیدی بیشتها هم گفتهنشینند. به بچهمی

آورد و دو تومانی بیرون مینارنجی  یک اسکناسکند و بوسند و او هم دست در جیب میخان را می هابچه
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است . . آنجا هم همین طور روندبعد به خانه علی محمدخان می دهد و بچه ها  خوشحال می شوندعیدی می

کنند تا پر پر شود و بتواند در یک شب های کوچک و بزرگ پر میای خود را با سکهقلک های کوزه بچه ها

 روند چیزی خریده باشند.آخر تابستان آن را بشکنند و بشمارند و خرج کنند و برای اول مهر که مدرسه می

  (تابستان گرم و باغ عزیزالهیذ

رسید روح اله و زیبابیگم وسایل خود را جمع می کردند و با بچه ها به سوی باغ میاز راه  که نفصل تابستا

عزیز الهی کوچ می کردند. باغ عزیز الهی باغ شریکی روح اله با ارغوان کمالی و آقا باقی بود که روح اله 

ل پاییز که مسئولیت نگهداری و آبداری آن را برعهده داشت. اواخر بهار که هوا کم کم خنک می شد تا اوای

انارها برداشت می شد و رب انار می گرفتند در باغ بودند. وسایل و لوازم زندگی از قبیل خورد و خوراک و 

خواب را به باغ می بردند. روح اله در باغ کلبه ای ساخته بود و وسایل خود را داخل آن می گذاشت کپری هم 

برای روزها درست کرده بود. زیبابیگم دار قالی  و برگ درختان درست کرده بود و سایبانی با چوب و شاخ 

خود را زیر کپری دیگر که سایه بان بود برپا می کرد و در باغ در طول مدت تابستان چند قالی دستبافت می 

 حلیمه و سکینه با روحیه وبافت. حلیمه و سکینه و دخترهای همسایه نیز در بافت قالی کمکش می کردند. 

کردند. قاسم و امیرحسین با شان در باغ شاهرضا در بافت غالی کمک زیبابیگم میقدسیه دخترهای همسایه

 کردند. های غالمرضا یعنی غالمحسین و عباس بازی میمهرداد و مژگان و بچه
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 1362زمستان  زمان:  در سروستان باغ مرحوم شاهرضا کمالی ، پدر شهید مهردادمحل:          

 ـ شهید عبدالعلی غالمدخت3ـ غالمحسین کمالی 2ـ شهید علی)مهرداد( کمالی 1نشسته از راست: 

 ـ احمد سالکی2 احد جهاد ـ 1ایستاده از راست: 

 

و مشهدی قدرت و مشهدی رمضان  روحانیها از عوض آقا کمالی تا حبیب تمام درختان و زمین و باغ همسایه

های شیطان در امان نبود. قاسم و مهرداد بهترین جوالنگاه آنها بود و هیچ باغ و صاخب باغی از دست این بچه

م زیبابیگ.کردندشناختند و از آنها با اجازه یا بی اجازه استفاده میهای باغ خود و همسایه را میها و درختمیوه

تر گوید من سه دخد. زن شاهرضا به زیبابیگم میه دیوار به دیوار باغ بود رفت آمد دارهمسای با زن شاهرضا که

شود و بعدها روحیه را برای اما قسمت میست دارم عروس تو شوددارم و تو هم پسر داری یکی از دخترهایم دو

 کنند. گیرند و دو همسایه با هم وصلت میمحمود می

ه هفتو  که قدمتی هزار ساله دارد برزوقنات  زردآلو و کیالک کنار جوی آب درخت های باالبلند گردو و چنار و

ی درختان سایه دار . شاخ و برگ های سبز و بلند و زیباعبور می کرد برپا بود اای تقریباً سه روز آب از آنج

زیبایی خاصی به باغ داده بود. شاخه های درخت انگور از پایه های گردو و چنار باال می رفتند تا خود را به 
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 وشمزه ، انجیرهایخورشید برسانند و در راه غوره و انگور بار می دادند. زردآلوهای قیسی و ریز و درشت و خ

، انگور می خوش ، گردوهای پوست نازک و پرمغز، کیالک های سرخ ن، انارهای زرفارق وسیاه، بادام های شیری

و ... از جمله میوه های فصل بودند که از بهار تا پاییز خروار خروار نعمت می  و غوره عای عسکری و یاقوتی

 البارید. روح اله که زمستان ها در شوره زارها و شهر و روستاهای گرم بندر لنگه و کرمان پیله وری می کرد حا

از تابستان گرم و طاقت فرسای آنجا فرار کرده بود به سایه ی خنک و جوی آب روان باغ های سروستان پناه 

ه ن ک در باغ سرسبز عزیزالهیتابستان خنآورده بود و کنار جوی آب برزو می نشست و گذر عمر را می دید. 

ح و خوشگذرانی بود. زینت و پرویز با تنها برای روح اله که برای همه اقوام و خویشان جایگاه و محل تفری

هایش و گاهی حمید و نبی و مادرش کتان جان خاله و اله با همسر و بچهعوض برادر روحهایش و گاهی بچه

از مهرداد و مهرزداد و بهنام  و عبدالرسول های شوکتآمدند و دور هم بودند. بچهبه باغ میهای قاسم پسرخاله

کردند روزها در بین درختان اسم بودند تا میهن و ژاله که با امیرحسین بازی میکه هم سن و سال سکینه و ق

و زیر سایه آنها کنار جوی آب مشغول بودند و تابستان و تعطیلی مدرسه و بچگی خود را می گذراندند. احمد 

جمعه را با  اش فاطمه عروسی کرده بود و تازه عروس و داماد بودند تعطیلی پنجشنبه وهم که با دختر خاله

آمدند و یکی دو روز با خواهر و برادران خود ماشین ژیان سبزی که خریده بودند از دوگنبدان به سروستان می

دور هم بودند و سفره عریض و طویل روح اله و زیبابیگم هرچند ساده بود اما صفا و صمیمیت دیگری داشت. 

داشت و همگی کرد و چند ظرف برمیرشت سوار میهای ریز و دکرد و بچهاحمد ژیان سبز خود را روشن می

آوردند و خمره را برای یک هفته اله که عشق چای با آب رباط بود آب میرفتند و برای روحبه قنات رباط می

 کردند. از آب رباط پرمی

 و ه شده بود و یک سه پایه و چوبروح اله کنار جوی آب اجاقی تهیه کرده بود که ماحصل آن سه سنگ سیا

هیزم های نیم سوخته و خرگ آتش های باقی مانده. کتری چدن سیاه شده را روی سه پایه می گذاشت و 

قوری چینی بندزده هم که چای داخل آن ریخته بود دم می کرد و دو فنجان استکان کمرباریک به همراه دو 

 وی منقل و اجاق چای مینعلبکی خوش رنگ که داخل سینی مسی گذاشته بود با قندان استیل. آدم را به س

کشاند. گاهی حاجی بابای نادر با قد کوتاهش یا کربالیی موسی با هیکل درشتش و یا حسین علی اکبر با قد 
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شتند روح اله دستهای سخاوتمندش هر کدام به نوبت روز آبداری خود از باغ می گذبلند و چکمه ی مشکی که 

کرد. نشستن آنها همان و ای گالبی بندری دعوت میتکان چرا به سوی آنها دراز می کرد و برای صرف دو اس

پایش تا باز شدن سر تعریف و صحبت از گذشته و حال همان. حاجی بابای نادر آنقدر قدش کوتاه بود که 

جوانی شوخ و  اش بود محمود کهرفت و بیل بلندش دو برابر قد و قوارهمیی سیاهش باالی ران داخل چکمه

پرید و برای شیطنت ان طرف جوی آب به این طرف  میو چکمه و لباس بغل می زد و از  شنگ بود او را با بیل

بابا داخل جوی آب می انداخت و باعث شوخی و خنده اهل منزل می شد. و سرو صدای گاهی خود را با حاجی 

با که آب از لباس و شلوارش داخل چکمه می روح اله که چرا با بزرگتر از خود شوخی می کنی و حاجی با

ریخت کنار روح اله می نشست و دو فنجان کمرباریک چای گالبی کنار روح اله نوش جان می کرد و خستگی 

را از تن به در می برد. زیبابیگم هم قابلمه مسی خود را که پلوزیره درست کرده بود کنار اجاق آتش روی سه 

شد و برای شام دیزی چدنی را که روح اله صبح آن را بدنه اش روغن زده و م بکد پایه می گذاشت تا ظهر

، گوشت و نخود بار کرده بود تا شب چندین بار آب می کرد تا خوب آبگوشتش ا سیاه نشودخاکستر کشیده بود ت

دهد. بروغن بیندازد و چرب شود. و با نان تیری که در باغ پخته بود شب تلیت آبگوشت به روح اله و بچه ها 

باغ بزرگ پنج یا شش هزارمتری با انواع درختان پرمیوه و سایه دار جوالنگاه خوبی برای شیطنت های قاسم 

و امیرحسین بود. حلیمه و سکینه هم با دخترهای همسایه زیر درختان سایه دار می نشستند و تعریف می 

گ و مشهدی قدرت و عوض آقا و حبیب کردند. باغ عزیز الهی و باغ های همسایه از شاهرضا کمالی تا آقابی

و عباس مالخان بابا و مشهدی رمضان و ... جوالنگاه قاسم و امیرحسین و  روحانی گرفته تا علی آقا قلمکاری

ه چیندوستان همسایه شان مهرداد کمالی و عباس و غالمحسین تا بچه های عوض آقا و بهبود کمالی و ... بود. 

اه بود. مرز محکم و استواری نداشت همه از هم باخبر و مهربان بودند. رفت و ها و دیوارباغ های همسایه کوت

آمد داشتند. در و دیوار قفل و بند نداشت. باغ را که رها می کردند و برای کارهای خود به شهر می رفتند. 

اغ چند سنگ روی هم می گذاشتند و به عنوان قسم به یاد حضرت عباس می دادند که بدون اجازه وارد ب

نشوید و دست به مال و اموال و میوه ها نزنید. و اعتقاد انسان ها و همسایه ها به ائمه و اهل بیت همین چند 

نمی  د و به باغ و اموال داخل باغ دست درازیسنگ به عنوان عالمت هشدار و قسم و سوگند قبول داشتن
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مود به کمک روح اله از چند روز قبل کردند. وقتی نوبت آب دادن درخت های باغ عزیز الهی بود قاسم و مح

محل عبور جوی آب و کرزه ها را باز می کردند تا آب زودتر پای درختان برود. قاسم تیشه را به روح اله می 

تربازها و پاجوش های درختان انار را از بیخ می زدند تا درخت قوت بگیرد. و شاخ و برگ های اضافی را داد و 

شد قاسم از درخت های بلند زردآلو باال می رفت و با حرکت دادن می ردآلو کهمی بریدند. فصل انجیر و ز

کرد. روح سیاه و خوشمزه را از درخت جدا میریخت. انجیرهای زمین میشاخه درخت چند من زردآلو روی 

رد کرا به زیبایی خاصی داخل سینی می گذاشت و زردآلوها یا انجیرهاه چند برگ درخت انگور ته سینی میال

برد و به عنوان سوغات و میوه داشت و به شهر میدرخت انگور. قاسم هم آن را برمی و باز رویش چند برگ

ا از بردن زردآلوها م خوشحال از به دست آوردن کرایه پداد. قاسغ به اقوام و خویشان و دوستان میتابستان با

خورد وقتی و با بچه ها و دوستان خود میورد آبود خوراکی می خرید و به باغ می پولی را که به دست آورده

اریکی تگرفت تا روح اله در ود قاسم فانوس نفتی را به دست میزمان آبیاری درختان باغ شب یا نیمه شب ب

درختان را آبیاری کند. گاهی هم با کمک دوستانش مانند عبدالرحمن کمالی و فریبرز شب زیر نور فانوس 

انه اگرا آبیاری می کردند. گردو تکانی برای خود در باغ عزیز الهی عالمی دیگر و جدجهاد به جای روح اله باغ 

ن رفتند و چوهای سر به فلک کشیده باغ باال میهای بلند و محکم خود از درختداشت. گردو تکان ها با چوب

رخت جدا شوند. وها از دکشید تا گردزدند. این کار چندین روز طول میدارکوب پشت سر هم به گردوها می

داشتند. قاسم و امیرحسین و زیبا بیگم با دخترها حلیمه و ها صد یک گردو را برای خود برمیگردو تکان

شد مقداری می فروختند زمین بودند. خرمن ها گردو جمع میسکینه هم مشغول جمع آوری گردوهای روی 

ح اله رو دو پوست نازکی گوشه باغ بود کهکردند. درخت گرای زمستان و بقیه سال نگهداری میو بقیه را بر

ه از شیراز ت ککوآمد یا زینت و شداد و برای احمد که از مسافرت میها نمی آن را به دست گردو تکان

رفتن از درخت مهارت داشت های دیگر بود. روح اله قاسم را که سبک وزن بود در باال آمدند برای میهمانمی

آورد. دست و انگشتان همه در فصل تابستان به خاطر پوست گردو سیاه بود می دوی تازهفرستاد و گرباال می

 داد.این نشان از خوردن گردوی زیاد میو 
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 (انارهای زیر خاکیر

. کردگلچین می برای زمستان شناخت ود. قاسم یک یک انارهای باغ را میپاییز که می شد فصل چیدن انار بو 

کرد. انارها پوستشان از سقف چوبی داخل اتاق آویزان میآورد و می به خانهچید و میبا شاخه چندین انار 

های طوالنی زمستان آمد یا شبماند. وقتی میهمان میهایشان پرآب و سالم باقی میشد و دانهخشک می

دور هم آورد و مثل روز اول تازه و خوشمزه کنار اجاق آتش در اتاق د چند انار از سقف خانه پایین میرسیمی

ماند. قاسم و امیرحسین روشی عید پای سفره هفت سین هم باقی میگاهی تا شب  خوردند. این انارهامی

گوشه ای پنهان از باغ زیر داشتند و ا انارهای خوب و دست چین را برمیدیگری داشتند برای نگهداری انار. آنه

آن را  که هیچ کس ریخت طوریاک میهای درختان را روی خکردند. قاسم با مهارت خاصی برگخاک می

خورد ای از دوستان خود گول میکرد با گرفتن رشوهد مگر اینکه امیرحسین که بچگی میتوانست پیدا کننمی

و جای انارهای زیرخاکی را لو می داد. لورفتن جای انارها همان و برداشتن انارها همان آن وقت قاسم بود و 

 ای.ن نگهداری انارهای زیرخاکی نبودهن که چرا رازدار مکاسرو صدا و کتک زدن به امیرحسی

عبور جوی آب از میان باغ عزیز الهی و باغ های همسایه نعمتی بود برای بازی و شنا در فصل گرم تابستان. 

رضا از میان دو سنگ بزرگ عبور گذشت و در باغ شاهها میها و پستیهای پرپیچ و خم از بلندیاز جوی آب

ود. ها برگ جای خوبی برای شنا و بازی بچهریخت. این گودال بزمانند آبشارداخل گودال بزرگی میکرد و می

کردند. ها داخل غمپ آب بازی میرحسین و عباس و دوستان دیگر ساعتقاسم و مهرداد و غالمحسین و امی

 در هاآشتی بین بچه و گاهیکردند گاهی دعوا گاهی قهر ریختند. سر یکدیگر را زیر آب میآب روی هم می

ساعتی دیگر آشتی  ها ساعتی بود. یک ساعت دعوا و سر و صدا و بزن و بخورگرفت. قهر و آشتیبازی در می

ساختند. خوردنی ها را داخل آب ر جوی آب با شاخه درختان خانه میگانه. کناهای بچهو دوستی و بازی

می زد و تمام  ها سهواً یا عمداً سرخود را به سقف خانهبچه خوردن هنگام برخاستن یکی از آوردند پس ازمی

فرو  ها صرف ساختنش شده بود در یک لحظهای که ساعتهایش خراب می شد و خانهخانه با شاخ و برگ

خندیدند و این نشان از عدم وابستگی به وسایل شد و همگی بلند بلند میریخت اما کسی ناراحت نمیمی

 بزرگترها که وابستگی زیادی دارند.دنیایی بود برعکس 
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 57(شبهای انقالب ز

گذراند های روح اله در باغ خالی بود. در مشهد دوره سربازی را میجای محمود در بین بچه 56در تابستان 

برد حاج کاکاخان و زن و روح اله زیبابیگم و بچه ها را برای زیارت امام رضا و دیدار محمود به مشهد می

روند. این سفر شوند با اتوبوس به مشهد مینفر می 20هایش که حدوداً همراه زینت و پرویز و بچههایش بچه

 های کوچکانگیز و بسیار خوب این جمع است. سفری دسته جمعی با چندین خانواده با بچهاز سفرهای خاطره

اتوبوس تا خورد و خوراک خاطرات تلخ و شیرین از نشست و برخاست در و بزرگ در این مسافرت دو سه هفته

در راه و مسافرخانه و بازی در راه و زیارت امام رضا)ع( و دیدار با محمود و مرخصی چند روزه او در مشهد و 

ها همه دیدنی و به یادماندنی خرید در بازارهای اطراف حرم و تفریح و سرگرمی و دعوا و قهر و آشتی بچه

 است. 

بود قاسم وارد مدرسه راهنمایی سرهنگ افخمی  1356می گذشت. سال زیبایی هایش زود  تابستان با همه

 راهنمایی بود.شد. باز هم کربالیی خانلر موهای قاسم را کوتاه کرده بود. قاسم دانش آموز کالس اول 
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 در هشت سالگی 1352تابستان  قاسم عصمتشهید              

 

یادی بود. مردم در سازی برای ایران بود. ایران در آن روزها آبستن تغییر و تحوالت زسال سرنوشت 57سال  

و سامانی  ها سرمدرسه 57کردند. سال تظاهرات میحکومت شاهنشاهی محمدرضا پهلوی تمام شهرها برضد

ها همراه مردم سیاست می بافتند. دانش آموزان نیز ز بود. معلمروز تعطیل یک روز با نداشت. آشفته بود. یک

تحریک معلم ها به  در کنار خانواده خود و زیر دستان معلمان سیاسی خود از اوضاع جامعه بی خبر نبودند.

محل حاج نظری  کردند و به خیابان ها می ریختند. در سروستان معموالً تظاهرات ازمدرسه را تعطیل می

کردند از در های دبیرستان سیبویه را تحریک میها بچهشد از داخل کوچه پس کوچهد شروع میجلوی مسج
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و دیوار مدرسه فرار کنند و به جمع انقالبیون بپیوندند بعد مدرسه راهنمایی افخمی و بعد مدارس دیگر. مدیر 

ی اتوانستند. قاسم هم قطرهی دانش آموزان را بگیرند اما نمیو مسئولین مدرسه هرچند تالش می کردند جلو

های مسجد با وجود ا و گوش به فرمان معلمان و بچهبود داخل دریای بیکران انقالبیون. پا به پای بزرگتره

های گرم انقالب در ماه 57شته بود در زمستان سرد کرد. پاییز گذو سال اما خود را وارد جمعیت می کمی سن

م روزها در خیابان یکدست شعار رسید. مردانقالب به روزهای سرنوشت خود می در دی و بهمن ماه بود که

 کردند.می دادند و تظاهراتمی

شب های حکومت نظامی بود. خانه روح اله و حاج کاکاخان و حاج علی محمد به هم چسبیده بود مردم شب 

فرصت خوبی برای تبلیغ  57صفر سال ماه محرم و ها پشت بام می رفتند و اهلل اکبر می گفتند و مرگ بر شاه. 

ند. کدارد و برگزار مینذر روضه امام حسین  انقالبیون است حاج کاکاخان نظریان شب ها در مسجد حاج نظری

با خود چراغ عالءالدین و قند و چای و پتو به مسجد  مسعود و موسی رضا هاقاسم و حجت و جعفر و بچه

آیند. امیر ها شروع شده و به طرف خیابان اصلی شهر میپس کوچهزنی محل از کوچه برند. هیئت سینهمی

خواند و گاهی با خلوص نیت پایه چوبی بلندگو را دست گرفته زاده با صدای گرم خود نوحه میحسین مهدی

های ژاندارمری در حکومت نظامی داری امام حسین واهمه دارد. ماشینرود حکومت از عزامی هو همراه هیئت را

از خیابان ها و کوچه و پس کوچه ها عبور می کردند و ماشین های ارتش نیروهای خود را که سوار بودند دائم 

های کوچک پشت بام می آوردند کردند. قاسم و دوستانش روزها سنگر می دادند و دائم شلیک هوایی میعبو

بام سنگ پرتاب می کردند. با  و شب ها یا هنگامی که حکومت نظامی بود برای سربازان و ژاندارم ها از پشت

پارچه های محکم و تکه های از تیوپ دوچرخه شان قالب سنگ درست می کردند و به طرف ژاندارم ها که 

-بنزین میای های شیشهم داخل بطریکردند. گاهی از پشت باحه ژسه در دست داشتند سنگ پرت میاسل

های ینکردند و به سوی ماشملتف درست می و ککتلمی زدند آتش گذاشتند و ریختند و روی سرش فتیلیه می

 شیدند.ککردند که همگی روی بام دراز مییها گاهی به طرف پشت بام شلیک مکردند. ژاندارمنظامی پرتاب می

روستات دارد. درد در همان اوضاع و احوال تظاهرات و شلوغی و تیراندازی و کشت و کشتار روح اله بیماری پ

های شیراز پر از مجروح و رود. بیمارستانبا احمد و زیبابیگم به شیراز می دهد از سروستانبه او امان نمی
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های تظاهرات است. انقالب روزهای سختی دارد. رژیم شاه شمشیر از رو کشیده است به طرف مردم کشته

انقالبی هم  شلیک می کند. روح اله روی تخت بیمارستان منتظر اتاق عمل جراحی است اما تعداد مجروحان

له ایماران نیست. با تالش و کوشش روحزیاد هستند که نیاز به جراحی دارند و جایی برای روح اله و امثال این ب

کنند و نهایتاً نیاز به عمل زیادی مجروحین او را جا به جا میرا که بستری می کنند اما هراز گاهی به خاطر 

کنند. دکترها به احمد می گویند ند و پروستات او را جراحی میبریجراحی می دانند و او را به اتاق عمل م

 به سراغشحتماالً دوباره مدتی دیگر این بیماری اغده پروستات پدرت بزرگ بوده است آن را مداوا کردیم اما 

ود شمارستان روح اله حالش که بهتر میکند. خدا را شکر با وجود سختی و شلوغی بیآید و او را اذیت میمی

شود. روح اله قالب از رادیو پخش میگردد. بهمن ماه است و روز بیست و دوم. صدای انه سروستان باز میب

 گیرد و از اوضاعرش است و رادیو بی بی سی لندن میحالش بهتر شده است. رادیو دو موجی دارد که دائم کنا

د کمدی بزرگی دارد که و سفی ن سیاهر است. داخل خانه هم تلویزیوو احوال انقالب و انقالبیون و شاه باخب

آیند. کمتر خانواده ای آن به خانه روح اله میها برای دیدن تصاویر انقالبیون در شیراز و تهران همه همسایه

ط و حتی روزها تلویزیون داشت اما خانه روح اله به خاطر تلویزیون همیشه شلوغ بود گاهی تمام اتاق و حیا

ها بود. تا اخبار انقالبیون را از تلویزیون ببینند. روح اله چون دیگر پیرمردها طرفدار کوچه پر از آدم و همسایه

دانستند و مخالف انقالبیون بودند. سکینه که دوران دبیرستان خود شوروی می و انقالبیون را طرفدارشاه بودند 

سربازی خود را قبل از انقالب  را می گذراند از زنان انقالبی سرسخت و مخالف رژیم شاه بود. محمود دوران

کند . سکینه از انقالبیون حزب الهی و روح اله از و پادگان را رها می گذراند و و با آغاز انقالب سربازیمی

ا بود و آب هیچ کس در یک جوی مخالفان انقالب و موافق شاه بود به همین خاطر دائم در خانه اختالف و دعو

دانست و ماجراجو ساله چیزی از انقالب نمی 7چولوی د بود و امیرحسین کورفت. قاسم با بچه های مسجنمی

 و نظاره گر بود.

آخر زده بود و اکثر مواقع کتک گرفت که به تظاهرات نرود اما سکینه به سیم روح اله جلوی سکینه را می

م زنان و مردان انقالبی پیوست. ازدحاکرد و به جمع زنان انقالبی میرد اما با چادر مشکی خود فرار میخومی

یاه شده له و س نگشت بزرگ پای سکینه زیر پای زناندر شهر کوچکی مثل سروستان آنقدر زیاد بود که ناخن ا
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. کردود خود را وارد جمع انقالبیون میشد. قاسم که سیزده ساله برفتن او نمیا باز هم مانع و افتاده بود. ام

 ه داشت. این تفکر تا بعد از انقالب نیز ادام

        

 1358شهید قاسم عصمت در چهارده سالگی سال                      

 

 (خبر وحشتناک جنگ تحمیلیژ

دوران راهنمایی و بلوغ ساله بود. 13ز شد. قاسم آن روزها بهمن به سرانجام رسید و پیرو 22باالخره انقالب در 

او همزمان شده بود با اوضاع و احوال شدیداً سیاسی کشور. همه در تب انقالب بودند. او نیز دانش آموز انقالبی 

بر اثر  58تابستان سال بود و با تشکیل سازمان بسیج و سپاه به آنها پیوست و از بسیجیان فعال مسجد شد. 

ی و شیراحمد جهاد از اهالی محل حاج نظری به شهادت لد ماشااله کماآیدرگیری که در سروستان به وجود می

 رسند و این دو از اولین شهدای بعد از انقالب سروستان هستند.می
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 شیراحمد جهادنقالب در سروستان . نفر اول شهید:ماشااهلل کمالی نفردوم شهید:اولین شهیدان ا 

 

ا هقبل از شهادت این عزیزان قرار است حلیمه با رضا غفاری عروسی کند. اما شهادت این دو نفر که از همسایه 

شود که مراسم عروسی خیلی مختصر و ساده برگزار شود. خانواده روح اله و داماد هستند باعث می و هم محلی

یکی دو سالشان است و محمود معلم سپاه  احمد در اداره راه یاسوج است و حاال دو دخترش آزیتا و رزیتا

 دانش در جیرفت کرمان است. 

ناک جنگ و حمله عراق به ایران و بمباران هواپیماها ب نگذشته بود که ناگهان خبر وحشتو سال از انقالیکی د

ند می کردو اشغال شهرهای ایران همه را نگران کرد. مردم انقالبی ایران حاال خود را برای دفاع از کشور آماده 

 و اولین شهید جنگ ایران و عراق که خسرو رضایی است در سروستان تشییع می شود . 
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 شهید خسرو رضایی اولین شهید هشت سال دفاع مقدس در سروستان           

 

 یهای باالتر را مها و دوستان سالواندن بود. معلمساله بود و در دبیرستان مشغول درس خ 15قاسم  59سال 

توانست به جبهه برود با عضو نیز به خاطر کمی سن و سال که نمیاو . روندکه از دبیرستان به جبهه می دید

شدن در بسیج در پشت جبهه حضور فعال داشت. از ابتدای تشکیل بسیج جز بسیجیان فعال بود. سال های 

بزرگ دست به بمب گذاری ای سال های درگیری با مخالفان انقالب و منافقان بود. منافقان در شهره 61و  60

 منافقین در داخلکار نبودند. بسیج و سپاه در دو جبهه جنگ با عراق و زدند. در سروستان نیز بیو ترور می

بسیج با دوستانش انجام وظیفه  های ساعتیهای شبانه و نگهبانیقاسم در گشتکردند. شهرها مبارزه می

ی در پایگاه مقاومت و مسجد و سپاه شرکت می کرد و خود را کردند. در کالس های آموزش نظامی و دفاعمی
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پایگاه شهید باهنر مسجد انقالب از پایگاههای فعال و پر جنب و جوش آماده برای جبهه و جنگ می کرد. 

سروستان است . کانون توجه همه بسیجیان ورزمندگان و دوستداران انقالب است . نماز جماعت ، دعای توسل 

عقیدتی و سیاسی و نظامی در مسجد و پایگاه و گشتهای شبانه در سطح شهر باعث شده که و کمیل، آموزش 

و باهم همکاری کنند . کسانی که نمی توانند خواهران و برادران بسیجی از همه جای سروستان به اینجا بیایند 

، اینجا به رزمندگان کمک میکنند . خواهران در مسجد با پخت نان و تهیه انواع شربت و  به جبهه بروند

 عرقیات ودارو و جمع آوری کمک های مردمی به رزمنگان کمک می کنند .  

یکی خانم تاجی شکوهی بعد از آموزش نظامی در پایگاه مسجد انقالب  59تابستان سال های ی از شبدر یک

 رود.اهل محله تزنگ بود و خانه شان از مسجد انقالب دور بود به تنهایی به خانه میکه از خواهران بسیجی 

گیرند بدون اینکه به او چیزی بگویند از دور او را همراهی کنند تا خدای اش کریم تصمیم میقاسم و پسردایی

وت و خانم شکوهی هرازگاهی ها خلناکرده اتفاقی برای آن خواهر نیفتد. راه طوالنی است و شب تاریک و خیابان

 بیند دو نفر ناشناس او را تعقیبکند. او میکند که مطمئن شود خطری او را تهدید نمیپشت سر خود نگاه می

ند کایستد و آنها را تهدید میکند و با چوب جلوی آنها میها کمین میکنند. پشت دیواری در یکی از کوچهمی

شوند خانم شکوهی آنها را دیده است خود را م و کریم وقتی متوجه میکنند؟ قاسکه چرا او را تعقیب می

رسانند که خطری او را تهدید کنند که قصدشان محافظت از ایشان بوده است و و او را تا خانه میمعرفی می

 نکند. 

د در مدرسه جزء دانش آموزان زرنگ و برتر کالس و مدرسه بود و به دوستان خود که در درس ضعیف بودن

کمک می کرد و به آنها درس یاد می داد. در ورزش جزء دانش آموزان ورزشکار و قوی مدرسه بود عالقه زیادی 

  داشت  به فوتبال
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 شهید قاسم عصمت عضو تیم فوتبال بسیج سروستان                    
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 کاوس شفیعی  -8.............  -7

 نیکبختغالم  -5غالم زینل پور  -4 غالم عباس شفیعی -3علیرضا نیکبخت  - 2 ) دروازه بان ( جواد ثابت -1:  نشسته از راست

 

بود، در مسابقه دوچرخه سواری، پینگ پونگ و دو شرکت می کرد و کسب  سروستان جزء تیم فوتبال بسیج 

کرد. با دوستان دبیرستانی ج و مسجد و پایگاه مقاومت صرف میمقام می کرد مقداری از وقت خود را در بسی

عفر هوشمند، شهید عبداله و بزرگتر خود که اهل بسیج و مسجد و نماز جماعت بودند رفت و آمد داشت. ج

 زرم زینل پور، علیرضا نیکبخت، فریبمسعودی، شهید محمدرضا زینل پور، شهید رضا خرمی، رضا ثابت، غال

جهاد، مسعود شفیعی و ... و بچه های مسجد انقالب. البته قاسم اگرچه اهل محله حاج نظری و مسجد انقالب 

بود اما دوستانش فقط متعلق به حاج نظری و مسجد انقالب نبود و با نام بردگان که از محله های سروستان و 

  ت بود.همه جای سروستان بودند دوسجزء بچه های بسیجی و انقالبی و مسجدی 
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د. نقاسم و خواهر زاده اش بهنام چون تعطیل بودند و بیکار با برادرش احمد به داراب می رو 59ـ60تابستان 

سازی در روستاهای احمد رئیس اداره راه و ترابری داراب است. وسایل راه سازی اداره راه و ترابری مشغول راه

برای خود کمک راننده  کنند وکار میان لودر و بولدزر ند. قاسم و بهنام هم کنار رانندگالیزنگون داراب هست

شبها نگهبان وسایل راه سازی هستند. صبح که احمد برای بازدید از داراب به محل راه سازی  بولدزر شده اند و

گوید: از جاده به طرف کوه رفته آید می بیند که دست قاسم زخمی شده است. علت را می پرسد بهنام میمی

کند که چرا آنجا رفته است. قاسم ده و دست و پایش زخمی شده است. احمد قاسم را دعوا میاست و افتا

گوید: به خاطر کشیدن جاده جدید، راه رفت و آمد روستائیان سخت شده است. چند مرد روستایی از باالی می

شد  تادم و دستم زخمیجاده با وسایل بار سنگین که داشتند کمکشان رفتم تا بارهایشان را بیاورم و آنجا اف

. آیدگوید که باید مراقب خود باشید. آخر هفته احمد از داراب به سروستان میاحمد هم ضمن تذکر به او می

کند و خبر شهادت دوستش رسد امیرحسین در را باز میبهنام و قاسم نیز با خود می آورد. تا قاسم از راه می

یکی از بهترین دوستان خود را از دست داده بود. خیلی ناراحت محمدرضا زینل پور را به او می دهد. قاسم 

است. دوش می گیرد و برای عرض تسلیت و باخبر شدن از حادثه و دیدار دوستانش به خانه شهید زینل پور 

 می رود.

 (جانباز پر جنب و جوشس

 

و پرشور و جنب و  آموزان زرنگ اما اذیت کن. که در کالس درس جزء دانشبهنام و قاسم همکالسی هستند

ها و جنب و جوش آنها جوش هستند که کالس و معلم و اولیای مدرسه از دستشان عاصی هستند اما اذیت

سال سوم دبیرستان بهنام  62ها آنها را دوست دارند. زمستان همراه با خوشمزگی و خنده است که معلم

 روند.نیز همراه او به جبهه میهای سروستان گیرد که به جبهه برود. بسیاری از بچهتصمیم می
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 نفر از بچه های سروستان شهید یا مفقود االثر شدند. 16عکس رزمندگان سروستانی قبل از عملیات خیبر. در این عملیات 

ـ رضا ثابت 6ـ شهید عبداله مسعودی 5... ـ .........4ـ .......... 3 ـ.رضا تاجدینی2اهرزاده شهید قاسم عصمت( ـ محمدکریم)بهنام( طهماسبی )خو1نشسته از راست: جانباز

 ـ ...........9ـ ..... حیدری 8ـ شهید بهنام ثابت 7

 نشسته وسط نفر جلو...............

 ـ .........9ـ ............ 8ـ عبدالخالق مؤمنی 7 شهید رضا خرمی    ـ 6ـ ............... 5 شهید رستم تقی پور  ـ4ابراهیم ابراهیم زاده  -3ـ ............2ـ ............. 1ایستاده از راست:

قی نادری . عزیز مظلوم نام شهدای سروستان در این عملیات عبارتند از : حجت خرمی . حسنعلی مزدور . سیف اله جاوید . دادخدا جلودار . محمد حسن حداد . محمد ت

 قلی مددی . علی اصغر نصیری . محسن حیدری . جهانشاه توکلی . ی پور . هاشم زمانی . . حسین فقیری . اله یار مفتخر . سید عبدالکریم قریشی . رستم تق

 

شوکت بی قرار است. پسرش بهنام به جبهه رفته است و خبری از او نیست.در جزیره مجنون عملیات خیبر 

د و شایشده است. یک کالغ و چهل کالغ است. عده ای می گویند بهنام شهید شده عده ای می گویند اسیر 

ای از بچه مفقود شده است. هیچ کس از او خبری ندارد. خانه شوکت غرق در عزا و گریه و ناراحتی است. عده

های سروستان مثل محسن حیدری و قلی مددی در آن عملیات شهید شده و جنازه شان تشییع شده است 

مفقود االثر هستند. خبری از بهنام نیست. تمام بیمارستان های شیراز مثل سید عبدالکریم قریشی عده ای هم 
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به در شیراز و اهواز و تهران و حتی مشهد را گشته اند اما خبری از او نیامده است. مهرزاد پسر دیگر شوکت 

دیدار بخش مراقبت های ویژه مجروحان می رود و مجروحی را که ممنوع المالقات بوده است می بیند. دور 

سرش را باندپیچی کرده اند قیافه اش قابل تشخیص نیست. بیهوش است. نام و نشانی ندارد. ریش ها و محاسن 

صورتش بلند شده است. بیشتر دقت می کند و نشانه های برادرش بهنام را در او می بیند و مطمئن می شود 

در بیمارستان شیراز در حالی که خود بهنام است و خوشحال می شود و به سروستان خبر می دهد بهنام را 

که بیهوش است دیده است. شوکت و عبدالرسول که خبر زنده بودن او را می شنوند خود را به بیمارستان می 

 رسانند و او را روی تخت بیمارستان می بینند.

به سر خبر زنده بودن بهنام همه جا می رسد و همه خوشحال از این خبر اما بهنام که به خاطر ترکش خمپاره 

عمل جراحی شده است بیهوش است و پس از چند روز آثار بهبودی و حرکت در دست و پاهایش احساس می 

شود و به هوش می آید. پس از چند ماه بستری شدن در بیمارستان وقتی بهتر می شود اجازه مرخصی به او 

گردد. قاسم که با بهنام دوست می دهند. بهنام از ناحیه دست و پای چپ کمی فلج می شود و به خانه باز می 

و هم مدرسه ای هستند برای او ناراحت است که چرا به این وضع درآمده است. اما به مقام جانبازی دست 

یافته است و بهنام به این مقام برای خود افتخار می کند که توانسته است در راه اسالم و انقالب و حفظ وطن 

 سالمتی خود را تقدیم کند.
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 عملیات خیبر در جزیره مجنونبچه های سروستان قبل از بهنام طهماسبی همراه    

صمد  برادر آزاده : -6رضا ثابت  -5رضا خرمی شهید  -4شهید عبداله مسعودی  -3شهید : بهنام ثابت  -2برادر جانباز : بهنام ) محمد کریم ( طهماسبی  -1ازراست :    

 فالحی . برادر شهیدان حبیب و مجید فالحی 

 

 

 (شیرین ترین خاطره زندگیش

خانه روح اله خانه کوچکی است اما بسیار صمیمی و گرم است. سقف خانه چوبی است دو اتاق و یک پستو 

ق چوبی شود. احمد از اداره راه داراب دو صندومی ها به حیاط کوچک خانه بازاتاقچوبی دارد که در و پنجره 

خالی دینامیت آورده است که قاسم و سکینه و امیرحسین آنها را محلی برای نگهداری کتاب و دفترهای 

زند و قاسم برای ها و وسایل قاسم میاند. امیرحسین شیطان است و دست به کتابمدرسه خود قرار داده

 قفل کرده است. قاسم صفحه اول را های او قفل کوچکی روی در جعبه چوبی زده است و آنجلوگیری از اذیت

قاسم این روزها دیگر و   « .هم آدم شوم خوااز امشب می » های چهارم دبیرستانش نوشته استیکی از کتاب
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قاسم دوران بچگی نبود روز به روز بزرگتر می شد و در کنار دوستان خود درس علم و اخالق و ایمان را می 

قاسم را تغییر دادند. دوستانش که به جبهه می رفتند گاهی شهید می گذراند. انقالب ، جنگ مسجد و بسیج 

 ر گذار بودهشدند گاهی جانباز و مجروح . نامه نگاری های او با دوستانش نشان از این است که چقدر روی او اث

 گیرد.دبیرستان شهید مطهری سروستان می مدرک دیپلم تجربی خود را از 63اد اند. قاسم بزرگتر شد. خرد
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 62-63کارنامه تحصیلی کالس چهارم دبیرستان شهید مطهری شهید قاسم عصمت سال تحصیلی 

 

کنند تا ریزی میآموزان در این سال برنامههایش است. دانشکالسیسازی برای او و همامسال سال سرنوشت

قبول شوند. اما قاسم و دوستانش در فضای جبهه و جنگ در کنکور موفق شوند و در دانشگاه موردنظر خود 

رسد او دیگر دیپلم خود را گرفته است و مدرسه ندارد. هرچند برای قبولی در کنکور از راه می 63هستند. پاییز 

در خود این آمادگی را دید که می تواند به جبهه برود. روح اله چند روزی خواند، اما کند و درس میتالش می

را آماده کرده است. روح اله با  م تابه نان پزی و وسایل آرد و نانده است. زیبابیگم هه از بندر لنگه آمت کاس

نان پزی را آماده می کند. قاسم کمک مادر آرد را در لگن چدن خمیر می کند. می داند  اجاق آتش،  هیزم 

 که  نان پختن کار سختی است.

 وهای بادام روح اله گونی الد. کمکبمی به زور بازوی پسر خود اله کمک می کند و روحمادر را در پختن نان 

دعا  وا گویند و برایم زیر لب ماشاءاهلل به پسرشان میکند. روح اله و زیبا بیگگل انار و شملیز را جابه جا می
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اله زده و سر به زیر نشسته است. روح کنند قاسم جلوی پدر و مادر زانوخوانند و پشت سرش فوت میمی

به  خواهدگوید: قاسم میمی است ر هستی؟ زیبابیگم کمی ناراحتگوید خبری شده قاسم؟ چرا سر به زیمی

اما از رفتن بیند پسرش در خود احساس بزرگی کرده است خوشحال است روح اله از اینکه میجبهه برود. 

 کامران شوند.یکی از دوستان و همشهریانش شهید می زند هرروبینگران است. میپسرش به جبهه و جنگ 

است و چون در شیراز زندگی کمالی نیز که خاطرات شیرینی در دوران کودکی با او دارد مدتی است شهید شده

شهید شود. او نیز مخالف است می ترسد که پسرش نیز مانند آنها  کردند آنجا به خاک سپرده شده است.می

شوند. روند که شهید نمیکه به جبهه می خواهد و همه کسانیکند که شهادت لیاقت میصرار میا قاسماما 

آید. قاسم بزرگ شده مکتب اشی اگر نوبتت باشد مرگ سراغت میمرگ و زندگی دست خداست و هر جا که ب

ایت آنها را جلب با احترام رض کند ویل و منطق پدر و مادر را راضی میدلیل و منطق و احترام است. با دل

های قاسم را جای آورد و لباسستری کوچکی را که در خانه است میکند. زیبابیگم ساک مسافرتی خاکمی

شود قلباً راضی نیست اما تسلیم منطق گفتار قاسم شده است. هد و از گوشه چشمانش اشک جاری میدمی

ان . قاسم جز تابستمی گذارد  وسایل موردنیازچند دست لباس و ام، پسته، گردو و میوه دابرای قاسم تخمه ،ب

های راه سازی بود، از ماشین ی داراب بود و آنجا کمک رانندهرئیس اداره راه و تراب که که چند ماهی با احمد

ان احمد مراقب اوست. اما حاال خانواده دور نشده بود. زیبابیگم و روح اله در آنجا مطمئن بودند که پسر بزرگش

ارند. پسزیبا بیگم قاسم را به دست خدا میدلشوره داشتند روح اله و  پسرشان را به جنگ بفرستند.خواستند می

ه داخل حیاط آمده است. سکیندر دست دارد  چند برگ نارنج سبزبا که قرآن و یک کاسه آب زیبابیگم سینی 

بوسد و از زیر قرآن را میگیرد آن وح اله قرآن را باالی سر قاسم میو امیرحسین هم داخل حیاط هستند. ر

شود و زیر لب دعا و هایش جاری میاشک از گونهکند. زیبابیگم کاسه آب را پشت قاسم می ریزد و عبور می

قاسم را پشت دوش خود انداخته  امیرحسین ساک خاکستریکند.خواند سکینه قاسم را تشویق میقرآن می

روند. قاسم لباس پشمی را که حلیمه برای او دوخته است ا گرفته و با سکینه به خیابان میو انگشت قاسم ر

شده است. قاسم به طرف  به تن کرده است. کفشش نیز کفش کالرک برادرش احمد که اندازه پای قاسم

گوید و می گیردگردد و او را به سینه میکند. باز میبیند که گریه میسر زیبابیگم را می رود. پشتخیابان می
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کنید گریه نکنید. دعا کنید پیروز بازگردیم. خانه دایی حاج علی محمد نیز همین اوضاع را دارند. برایم دعا 

ایزدی،  محمد گلی، عزیز از مسجد انقالب ،خواهد به جبهه برود. یز از خانه دایی حاج علی محمد میکریم ن

روند. شهر در ستند به جبهه میهای قاسم ه... که همسایه زاده واصغر کمالی و عبدالرحمن مهدی رضا گلی و

پاه س بلندگوی ماشین از کاروان بار ببندیم همرهان آهنگراناعزام نیرو به جبهه است. صدای با نوای تب و تاب 

 رسد. همه اهل شهر به خیابان آمده اند. به گوش می

                  

 اصلی شهر نخیابا 1363سروستان به رزمندگان در جبهه سالعزام رزمندگان به جبهه همراه با هدایا و کمک های مردم ا

 

های ها، بچهمعلمجهاد و مند، رضا ثابت، فریبرز ها شهید عبداله مسعودی، جعفر هوشدوستان، همکالسی

ی گیرند و روبوسمسجد و بسیج و مدیر مدرسه آقای نی ریزی، یکی یکی یا گروهی با او عکس یادگاری می

 کنند. می
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 . محل عکس : ساختمان قدیم سپاه سروستان 1363اعزام اول شهید قاسم عصمت به جبهه در پاییز سال 

فریبرز  -6عبدالرحمن مهدیزاده  -5جعفر هوشمند  -4شهید قاسم عصمت  -3شهید عبداله مسعودی -2علیرضا نیکبخت  -1جمع دوستان همکالسی . ایستاده از راست : 

  اسپرجانیخداخواست  -7جهاد 
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 . محل عکس : ساختمان قدیم سپاه سروستان 1363اعزام اول شهید قاسم عصمت به جبهه در پاییز سال 

 -7جعفر هوشمند  -6شهید عبداله مسعودی -5غالمعلی نی ریزی ) مدیر دبیرستان (  -4شهید قاسم عصمت -3خداخواست اسپرجانی  -2رضا ثابت  -1از راست : 

 عبدالرحمن مهدیزاده

             

      چی گردان جنداهلل سیمی(بص

سپاه آهنگ ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش بهر نبردی بی امان آماده باش آماده ن بلندگوی ماشی

کند. شور و نشاطی وصف ناشدنی بین مردم است. بوی اسفند همه جا پیچیده است. مادرها باش پخش می

د. قاسم شونکنند و وارد اتوبوس میریزند. یکی یکی از زیر قرآن عبور میمی نقل و شکالت روی سر رزمندگان

کند. روح اله هم بوسد و برایش دعا میگیرد. زیبابیگم با چشمانی پر از اشک او را میهم مادر را در آغوش می

ر کوچک براد کند. امیرحسینزند و برایش آرزوی پیروزی میبوسد و دستی به پشتش میپیشانی قاسم را می

گوید درست را بخوان نماز و مسجد و گیرد و میخود که حاال کالس سوم راهنمایی است را در آغوش می

ند و کبسیج را فراموش نکن. به پدر و مادر احترام بگذار و حرفشان را گوش کن. با سکینه هم خداحافظی می
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شود. و سه زند و از سروستان خارج میر میهزار دعا و صلوات در شهر دو شود. اتوبوس باسوار اتوبوس می

 شود.در روزگار قاسم یکی از شیرین ترین خاطرات زندگی برایش می 8/8/63شنبه 

شهریش روز کنند. قاسم و دوستان همروند و آنجا نیروها را تقسیم میاز سروستان به مقر صاحب الزمان می

رسند. چون کنند. و روز جمعه به آنجا میحرکت میچهارشنبه از مقر صاحب الزمان شیراز به طرف مهاباد 

 کنند.چی انتخاب میدیپلم دارد او را به عنوان بیسیم

    

  چی گردان استبسیمیکی از نامه هایش نوشته است در  شهید بروجردی ، در هنرستان مهاباد . وی 110شهید عصمت قاسم تیپ  

                    



54 
 

ریکی است و دائم در شود گردان چچی گردان جنداله وارد آنجا میعنوان بیسیمپس از چند روز آموزش به  

روند با اسلحه هستند. فضای جبهه و جنگ با فضای کنند. حتی داخل شهر هم که میعملیات شرکت می

که در جبهه کند عالوه بر اینشهر کامالً متفاوت است. فضای خوبی برای خودسازیست و قاسم تالش می

با دشمن پیروز شود در مبارزه با شیطان و خودسازی نیز موفق شود. در جبهه عالوه بر همشهریان و  مبارزه

شود که تا مدتها با هم ارتباط های دیگر ایران آشنا میدوستان قدیمی با دوستان جدیدی از شهرها و استان

کند خود و سعی میبیند شجاع می ای در اقیانوس مردان با ایمان ودارند. قاسم اینجا نیز خود را چون قطره

 و هدفش را بیان کند را بسازد 

                                                        

 

 

 ـ رضا گلی3ـ .............. 2ـ محمدعلی گلی1از راست: رزمندگان و دوستان قاسم در اعزام اول به جبهه 

   1363ن ن : زمستامحل: مهاباد کردستان          زما
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 م

 1363حل عکس: مهاباد کردستان زمستان م

     ـ شهید محمدکریم نظریان4ـ رضا گلی 3ـ ............. 2ـ شهید قاسم عصمت 1ایستاده از راست: 

          



56 
 

 

 

 برگی از دفترچه خاطرات شهید قاسم عصمت که مطالب خود را به دست خود در آن نوشته است

 

ر ایم تا ثابت کنیم که بها گذاشتهما گوشت و پوستمان را در مقابل ترکش»گوید: در نامه به دوستانش می

کند. او که قاسم در اولین تجربه جبهه و جنگ خود از فرصت کوتاه سه ماهه استفاده می« حق هستیم.

. فضای حقیقی قرار داردهای جنگی و چیریکی و پارتیزانی بود حاال کامالً در همان همیشه عاشق فیلم
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ات روند. در سروستان فقط ادارهرازگاهی روح اله و زیبابیگم با امیرحسین برای تماس تلفنی با او به سپاه می

شود با قاسم تماس تلفنی برقرار کرد. و سپاه تلفن دارند به همین خاطر در ساعاتی از روز یا شب میدولتی 

کند که در کردستان سرد و برفی ریف میقاسم با تلفن خاطرات و رویدادهای خود را برای امیرحسین تع

شوند یا در عملیات ها سربریده میهلموو اگر یک لحظه غفلت کنند توسط ک روندچگونه به عملیات می

شوند و هرازگاهی عکس یادگاری که در کنار شهیدان اصغر کمالی و کریم نظریان و دیگر کشته می کمین

پسرعمویش صمد که پاسدار است با همسرش  کند.به خانه پست می انددوستانش در ارتفاعات مهاباد انداخته

 آورد.کند و از قاسم خبر میشان کردستان است و آنجا زندگی میبانو نیز خانه

 

 

کربالی  با هم درعملیات 65نفر باز هم سال  از راست: شهید قاسم عصمت ـ شهید اصغر کمالی . این دو    1363اعزام اول به جبهه  زمان:    .ن: کوه های کردستان مکا

 شرکت کردند و هر دو با هم شهید شدند 4

 

 (نماز شب و خلوت شبانهض
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صبح است. عده ای از دوستانش به خانه هایشان می روند  4ماه قاسم از جبهه باز می گردد. ساعت سه بعد از 

که برای نماز صبح به مسجد می آیند بیش از  د تا اذان بگویند. شوق دیدار دوستاننمی مان و کریم اما قاسم

، شده است گه داشتهاری نفتی گرم نبا یک بخدر سرمای سرد زمستان که  مسجد امام حسین خانواده است.

. شیخ محمدرضا معصومی پسرعموی قاسم که چند مدتی است  از جوانان و نوجوانان بسیجی و رزمنده مملو

کنند ها با او شوخی میعمم شده است امام جماعت مسجد است. بچهاست درس طلبگی آموخته است و تازه م

 آید یا نه. گذارند تا ببینند به آنها میاش را به سر و دوش میو عبا و عمامه

                                    

 

 . شهید شد 8که در عملیات کربالی پسر عموی شهید قاسم عصمت   طلبه شهید : شیخ محمد رضا معصومی .محل عکس : گردان فجر لشکر المهدی    

  

بیند که محمدرضا معصومی هم چند ماه پیش از جبهه آمده است حاال وقتی پسرعموی خود قاسم را می

دارند که برایشان  ده است خوشحال است. قاسم و کریم از جبهه خاطرات زیادیمستقیم از جبهه به مسجد آم
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. هوا کم کم روشن می شود، صدای در کوچه امیرحسین را به حیاط می کنندتعریف می تا روشن شدن هوا

کشاند. در که باز می شود قاسم پشت در خود را پنهان کرده و فقط کیف او از داخل در وارد حیاط می شود 

م از جبهه و امیرحسین متوجه می شود قاسم آمده است داد و فریاد راه می اندازد. ننه ننه قاسم قاسم قاس

آمده است زیبا بیگم در اتاق را محکم باز می کند و بدون کفش خود را به قاسم می رساند و پشت سر او روح 

اله و سکینه به حیاط می آیند و قاسم را غرق بوسه می کنند. قاسم دست به چشمان زیبابیگم می کشد و 

نی دیدی گفتم بادمجان بم بال ندارد . اشک های شوق او را پاک می کند و می گوید مادر چرا گریه می ک

قاسم دستی به پشت امیرحسین می زند و می گوید چطوری مرد؟ درسهایت چطور است؟ می خوانی؟ اذیت 

پدر و مادر که نکردی. بیا که برایت یک عالمه تعریف از جبهه دارم. زیبابیگم برای قاسم شیر گوسفندی گرم 

و مدام او را نگاه می کند. روح اله هم به خود به جوان برومندش  می کند و دلش برای او یک ذره شده بود

می بالد که حاال مرد جنگجویی شده است. خبر آمدن قاسم و کریم باعث شد که از همان اول صبح خانه شلوغ 

 هشود دایی و زن دایی و بچه ها و همسایه ها برای دیدن آنها خانه می آمدند. زیبابیگم چای و انجیر و بادام ب

میهمانان می داد و از اینکه چشمش حسابی روشن شده بود خدا را شکر می کرد که پسرش سالم بازگشته 

اله که پس از ن که همیشه چشم انتظار میهمانان ناخوانده و یا مسافران راه دور است مثل روحامیرحسی است.

ارد، دهای مخصوص خود را برمیاتیگردد و سوغیک ماه از بندر لنگه بازگشته است، داخل کیف و وسایل او می

له کند. روح اکشد و وسایل او را جستجو میکند کیف او را جلو میاین بار تا قاسم از جبهه و جنگ تعریف می

وغاتی هستی. از جبهه و جنگ آمده و آنجا جز تیر و خمپاره که سگوید قاسم که از بندر نیامده که دنبال می

بیاورد.اما قاسم به یاد برادر خود هم بوده است و برای امیرحسین قلم نی خودنویس چیزی نیست که برای تو 

هد دکند. آن را به امیرحسین میهایش به میزان درشتی و ریزی آن تغییر میآورده که شش نوک دارد و نوک

 .تمرین کن شاید خط زشتت خوب و زیبا شود یخوشنویس ید از این به بعد با این قلم نی گوو می
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 قلم نی خوشنویسی هدیه شهید قاسم عصمت به برادرش حسین عصمت که از جبهه آورده است    

 

بازگشت قاسم از اولین اعزام به جبهه همراه با تغییر و تحوالت درونی بسیاری است. قاسمی که سه ماه قبل 

ده تغییر کرده است. انسانی دیگر شگردد یکی نیست. او واقعاً رود با قاسمی که از جبهه بازمیبه جبهه رفته می

ه های شب آهستشد دید. همیشه با وضو است. نیمهاست. این تغییر و تحول را در اخالق و رفتار و گفتار او می

گیرد و داخل اتاق دیگر با شود. وضو میشود طوری که هیچ کس متوجه بیدار شدنش نمیاز خواب بیدار می

اش آنقدر بلند است که همه را متوجه خود ایستد. گاهی صدای گریهیخدای خود خلوت کرده و به نماز م

کند. زیبابیگم متوجه شده است که قاسم او دیگر آن قاسم قبلی نیست. حلیمه که برای دیدار خانواده از می

ماز ن گوید قاسم داخل آن اتاق تنهاییگیرد. زیبابیگم میآید، احوال قاسم را از مادر میشیراز به سروستان می

دانی چه شده؟ من که برای او کند؟ نمیکند. تو از او سؤال کن چرا گریه میخواند و در حال نماز گریه میمی

 کند. خود گریه نمیام. آدم در نماز بیچیزی کم نگذاشته
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 کند وهایش بانمک است اما از مسخره و غیبت دوری میهای قاسم خبری نیست. شوخیبازیدیگر از مسخره

دهد که رعایت کنند. باور کردنی نیست که یک اعزام چندماهه به جبهه او را اینقدر بقیه نیز تذکر می به

ای برای قاسم و دوستانش است. کننده و ناامیده کنندهسال خسته 63متحول و دگرگون کرده باشد. سال 

 قاسم دیپلم تجربی خود را گرفته و بیکار است.

   

 

 63مطهری سروستان کالس چهارم تجربی آقای نصرالهی با مسئولین و معلمین دبیرستان سال مکان : دبیرستان شهید 

ـ ایرج 6 خدا خواست اسپرجانیـ5ـ شهید قاسم عصمت 4 دبیر ریاضی ـ آقای نصرالهی3ـ علیرضا نیکبخت 2 ) مربی پرورشی ( ـ غالمعلی گلی1افراد نشسته از راست: 

 ) مربی ورزش (امین 

 ) متصدی آزمایشگاه ( خاکی ـ محمد حسین3ـ شهید عبداله مسعودی 2 ) دفتردار ( ـ علی روحانی1ایستاده از راست:ردیف دوم 

وسویـ سید رحمه اله م7ـ ................ 6ـ .......... 5ـ جعفر هوشمند با چتر 4ـ پشت سرش فریبرز جهاد 3ـ مؤمنی 2ـ آقای نی ریزی)مدیر دبیرستان( 1ردیف دوم از راست: 

            

        

ع کنند و جمریزی میکنند. گاهی برنامهتازه از جبهه بازگشته است. با دوستانش برای کنکور مطالعه می

  روند و دور هم هستند.دوستانه به خانه هم می
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 1364مکان : جمع دوستانه منزل مسعود شفیعی  زمان: سال 

 ـ غالمرضا زینل پور7ـ رضا ثابت 6ـ جعفر هوشمند 5ـ علیرضا نیکبخت 4ـ شهید قاسم عصمت 3ـ شهید عبداله مسعودی 2ـ مسعود شفیعی 1ایستاده از راست: 

 

با دوستانش عبداله مسعودی، جعفر هوشمند، غالم زینل پور، غالم آقاجانی، فضل اله در کنار درس و مطالعه 

 نند .طبیت می گذراتفریح و گشت و گذار در  ابت، شهرام سلطانی، اسداله کمالی بهو مسعود شفیعی، رضا ث
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 تفریح دوستانه

      ـ شهید قاسم عصمت3ـ رضا ثابت 2ـ شهید عبداله مسعودی 1نشسته از راست:       

         

رود. مدتی پیش یکی از هایش برای کارگری ساختمان به بنایی میپسردایی و جعفر گاهی با مسعود و حجت

شود. روح اله برای درآمد خرج کشی ساختمان دارد به شاگردی لوله کشی مشغول میکه لولهخویشان پدرش 

زند که کمک خرج خانواده باشد. در کنار کار و زندگی به بندر رفته است و قاسم در سروستان به هر دری می

و به درس و مدرسه خواند باشد. در کنار کار و درآمد و خرجی خانواده درس هم میدرآمد و خرجی خانواده 

برادرش امیرحسین نیز توجه دارد. سکینه که دوره تربیت معلم خود را در تهران به پایان رسانده است حاال به 

 مشغول به کار است. استان بوشهر عنوان معلم در کنگان

تربیت معلم یا دانشگاه قبول شود. فضای کشور فضای جنگ  قاسم خیلی دوست دارد مثل بسیاری از دوستانش

از خانه خواهرش زینت و شوکت دامادشان  .  اندبه جبهه رفته هم و جبهه است. بسیاری از اقوام و دوستان قاسم

ای هاند. جعفر و حجت و مسعود و کریم بچهاند و بازگشتهپرویز و پسرشان علی و مهرزاد و مهرداد به جبهه رفته

 گردند. روند و بازمیمدام به جبهه میو نیز بچه های مسجد و دوستان دیگر قاسم قاسم  دایی
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 عکس دسته جمعی رزمندگان سروستانی در جبهه  مکان:         زمان:

ـ 7ـ محمدجواد )مسعود( نظریان( 6......  ـ5ـ پشت سر جعفر هوشمند برادر آزاد فرهاد سعیدی 4ـ جعفر هوشمند 3ـ نادر صابرزاده 2ـ مسلم جهاد 1نشسته از راست: 

 ـ شهید احمدعلی گلی10ـ ایوب خرمی 9ـ .................. 8موسوی  حسن پشت سر نظریان، رزمنده ای که چفیه دور گردن دارد: سید

 10ـ ............... 9ـ ...... 8ـ شهید عبداله مسعودی 7ـ ............ 6عبدالرحمن مهدیزاده ـ 5ـ ............... 4ـ فیروز کمالی 3ـ ........... 2ـ ............ 1ایستاده از راست بیسم چی: 

 ـ عبداله خرمی15ـ عبدالخالق مؤمنی 14ـ مسعود شفیعی 13ـ احمد سلطانی  12ـ .............. 11شهید رضا خرمی 

 

گردند روند و باز میکه به جبهه میحجت از ناحیه پا مجروح شده است. قاسم با اقوام و خویشان و دوستان 

شود و به گلزار شود و در شهر تشییع میهای سروستان شهید میدر ارتباط است. هر از مدتی یکی از بچه

به شهادت رسیده است  61را به نام مبارک شهید رمضانعلی گلی که در سال شود. نام این گلزار شهدا برده می

 اند.ه خاک سپرده شده است گذاشتهو اولین شهیدی است که در آنجا ب

آیند و تجدید میثاق در طول هفته نیز با عبداله مسعودی و جعفر هوشمند بارها به زیارت قبور شهدا می

کنند. در پاییز همان سال قبل از اینکه به جبهه اعزام شود در برگ درخواست اعزام به جبهه در بند یک می

کنم اکنون وقت ساکت رای رفتن به جبهه این است که احساس میام بهدف و انگیزه : » نویسدآن می

   «روم تا به ایمان و شجاعت خود بیفزایم.نشستن نیست و وقت یاری است. به جبهه می
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 برگی از دفترچه خاطرات شهید قاسم عصمت که مطالب خود را به دست خود در آن نوشته است

 

ام که راهشان را ادامه دهم و برای اسالم و انقالب خدمت کنم. حتی زیرا به شهدا قول داده و پیمان بسته 

بگذارنم. به همین خاطر برای گذراندن سربازی خود به پاسگاه تصمیم دارم مدت سربازی خود را در سپاه 

کند تا هر وقت که ازی را پر میکند و برای سال آینده دفترچه اعزام به خدمت سربژاندارمری مراجعه می

سال خسته کننده و دلگیری  63ژاندارمری اعالم کرد در سپاه یا ارتش سربازی خود را بگذارند. اگرچه سال 

اش نبی آغاز خوبی برای سال جدید با عروسی سکینه و پسرخاله 64اش بود اما سال برای قاسم و خانواده

 اند.م و امیرحسین در خانه ماندهاست. از خانواده شلوغ روح اله فقط قاس
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 (دانشگاه تربیت معلم دارابط

رو به پایان است. روح اله و زیبابیگم در باغ عزیزالهی مشغول گرفتن رب انار هستند. قاسم و  64تابستان  

درخت جدا کنند. از  از های پاییزی راکنند تا میوهشان مهرداد کمالی در باغ کمک میامیرحسین با همسایه

آورند که امیرحسین در دانشسرای شبانه روزی تربیت معلم آب باریک قبول اداره آموزش و پرورش خبر می

-شود. قاسم خوشحال است که برادرش معلم میاش میشده است. این خبر باعث شادی روح اله و خانواده

ان در یکی از روزهای پایشود اما از اینکه خودش بیکار است و سرنوشتش معلوم نیست نگران است. تا اینکه 

ر ای دکنند. قاسم روزنامهآید تعجب میتابستان همه در باغ از صدای خنده و فریاد بلند قاسم که از دور می

-. تربیت معلم قبول شدم. همه با شنیدن این خبر شاد میمزند قبول شددست دارد و بلند بلند فریاد می

بول ق عالمه طباطبایی دارابدر دانشگاه تربیت معلم ابتدایی  گیرند. قاسم همشوند و قاسم را در آغوش می

شده است. و این از آروزهای او بود و حاال به آن رسیده است. دوستان دیگرش نیز هریک در تربیت معلم 

عبداله مسعودی تربیت معلم آب باریک، مسعود شفیعی، جعفر هوشمندو علیرضا نیکبخت نیز اند.قبول شده

عزام نیروها به  هریک برای انجام کارهایشان در تکاپو هستند. اما ژاندارمری که مسئول اهمین طور و حاال

ی رفتن به سربازی ، اجازه براوعبداهلل مسعودی حاضر نشدن قاسم و  سربازی است به دلیل اعزام به جبهه

ود شکند و باعث میمیرا نگران  و عبداهلل شود و این قاسمدهد و مانع میبه تربیت معلم را نمی رفتن آنها

و رئیس مجلس  ) رهبر فعلی ( ایسیدعلی خامنهبرادر به مقامات کشوری رئیس جمهور وقت  قاسم که

هاشمی رفسنجانی و دفتر آیت اله منتظری و وزیر آموزش و پرورش و  وقت حجت االسالم شورای اسالمی

کند که دفترچه اعزام به خدمت را می نگاری کرده و درد دلمدیر کل تربیت معلم و سپاه پاسداران نامه

ام را بایگانی کرده و حاال که با ام و سپاه هم دفترچهو به جبهه رفته ام و به سپاه دادهتحویل گرفته و پرکرده

گر چه . مند کنام ژاندارمری از ادامه تحصیل من در تربیت معلم جلوگیری مینامه سپاه به تربیت معلم رفته

      توانم ادامه تحصیل بدهم.ام که نمیجرمی مرتکب شده 
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 نامه اعتراضی و گالیه آمیز شهید قاسم عصمت به مسؤلین وقت در اعتراض به ممانعت از ادامه تحصیل در تربیت معلم
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شود که نامه غیبت موجه را از ژاندارمری گرفته و به برادرش احمد و محمود موفق میو های خود با پیگیری

 تربیت معلم داراب ببرد و در آنجا به ادامه تحصیل مشغول شود. 
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 مسعودی برای ادامه تحصیل در تربیت معلمعبداهلل عصمت و  قاسم نامه نگاری و پیگیری و تالش شهیدان

 

اند و است. روح اله و زیبابیگم حاال دیگر تنها شده سکوت مبهمی خانه روح اله را فراگرفته 64پاییز سال 

ه خود اند باند. زن و شوهری که سواد خواندن و نوشتن نداشتهحاال دیگر بیش از گذشته مونس یکدیگر شده

کنند که از هشت فرزندشان شش نفرشان کارمند دولت هستند و حقوق بگیر. پنج نفرشان معلم افتخار می

برای آنهاست. قاسم تا قبل از این دیپلم بیکار بود و برای کمک خرجی خانواده دست  هستند و این افتخاری

می معل دانش و فنیت معلم است و در دانشگاه زند اینک دانشجوی ترببه هرکاری حتی کارگری بنایی می

فضای فضای دانشگاه هم فضای علمی است و هم  آموزد و تصمیم دارد هم خود را بسازد و هم جامعه را.می
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یت شوند. قاسم از فرصت دوران دانشجویی خود استفاده های با ایمان و دانایی تربمعنوی. قرار است معلم

ا ضلی رعخود را در فضای معنوی همساز می ند.  ، کند و با آشنایی استادان و دوستان رزمنده و بسیجیمی

اد و سید زلی فانی و محمد آع،  که هر دو برادر هستند حسین خوشنودن و شهید غالمحسمختاری ، غالم

ود لم خعه قاسم با آنها دوست می شود و دوران تربیت مک لم هستندعبچه های تربیت م زمانه اکپور قهرمان 

ه ها با کالس های درس نزدیک به هم است . روز که می شود بچه ها از خوابگاه بچند .کمی  زآغارا با آنها 

قاسم و  عاون مرکز در راهزدیکی به کالس درس می روند . آقای جابری مخوابگاه بیرون می آیند و در همان ن

لم هم عروف کردن شیوه ای دارد و یک معم هالمحسن را می بیند و می گوید هر کسی برای تذکر و امر بغ

ت باسش درسدر این کار باید راهی را انتخاب کند که طرف مقابل ناراحت نشود . مثال اگر کسی قسمتی از ل

یم . فردا باشبدون اینه قصد بی احترامی داشته یا نپوشیده است به آرامی لباس او را اصالح می کنیم  نیست

صبح همه دانشجویان در مراسم صبحگاه ایستاده اند . بعد از خواندن قران ، آقای جابری در حال سخنرانی 

ا ب قاسم یرون امده است . شلوار آقای جابری از شلوارش باست . قاسم و دوستانش متوجه می شوند که جی

یرون رفته و به سوی بصف دانشجویان  زالمحسن اشاره می کند که جیب او را ببیند . قاسم اغآرنج به 

سکوی سخنرانی باال  زبه قاسم نگاه می کنند که کجا می رود . ا ها جایگاه سخنرانی حرکت می کند . بچه

را داخل شلوار می کند  غول سخنرانی است ، جیب اوشرفته به طرف اقای جابری می رود ودر حالی که او م

ه د و بآقای جابری که یاد صحبت های رو گذشته خودش می افتد ، پوزخند نمکینی می زنمی گردد .  زو با

جا و کالس های درس و خوابگاه یک بچه ها نیز شروع می کنند به خندیدنسخنان خود ادامه می دهد و 

  به هم است . کنزدی
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 عصمت در تریت معلم داراب تخت خواب اول  طبقه اولخواگاه شهید قاسم 

  

ی کنار هم قرار دارد . قاسم و زبقه با کمد های فلتخت دو ط که چهارخوابگاه قاسم و دوستانش اتاقیست  

اتاق با موکت  طبقه دوم . وسطقاسم  بقه اول وطهستند . مختاری لیرضا مختاری روی یک تخت دو طبقه ع

د را کف خوابگاه پهن کرده اند و درس می خوانند و یا دور هم وشده است . بچه ها کتابها و وسایل خ فرش

.  قاسم و علیرضا دایم در کف خوابگاه با هم کشتی می گیرند و یکدیگر را  ریف و گفتگو مشغول هستندعبه ت

در شیشه های مربایی  ورند ووسط خوابگاه می آ چای رابرای رفع خستگی کتری بزرگ   . به زمین می زنند

ند و کان چای قاسم ترک خورده و می شکند تا بخورند . ناگهان شیشه استزه همان استکانشان است می ریک

گر ند و می گوید حاال دیکقاسم برای شوخی بقیه شیشه مربایی بچه ها را برداشته و بیرون پنجره پرت می 

. بچه ها به دنبال قاسم می دوند و سرو صدا و ار می کند و به طرف در خوابگاه فرهیچ کس چای نمی خورد 

ت ها عست . ساا ره و دوست داشتنیطخا زپر ا عدوستانه جم عشلوغ می شود و همه با هم می خندند . جم
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بچه ها روی تخت های خود بخوابند . نیمه های شب  ، که آخرهای شبث شده عی ، بازریف و باعدرس و ت

لیرضا بارها عبقه دوم تخت خواب اهسته پایین می آید و در تاریکی شب بیرون می رود . ط زاست . قاسم ا

انه خ زند . قاسم وضو می گیرد و به سمت نماکقیب عمتوجه این مسأله شده است . تصمیم می گیرد او را ت

مشغول می شب  زون اینکه چراغ ها را روشن کند به نمادخانه در تاریکی شب ب زنما زمی رود گوشه ای ا

 ثعخانه نیست . صدای هق هق گریه او به گوش می رسد صدای اذان صبح بازسی در نماکقاسم  زشود غیر ا

اسم چراغ ها را روشن بیدار شوند و به نمازخانه بروند . حاال دیگر ق زبچه ها برای نما زه چند نفر اکمی شود 

ار هر شب اوست . اما قاسم نیمه های شب با این ک . خانه می ایند زبه نما یکی کرده است . بچه ها یکی

ث جذب بچه عهمراه با وقار و سنگینی که دارد باه او زقابل قیاس نیست . شوخی های با م زول روطقاسم در 

تیم فوتبال تشکیل داده  زلم نیعدر تربیت م اشق فوتبال است حاالعدوران نوجوانی  زه اکها می شود . او 

  ار می کند زروستاهای آن مسابقه برگ است و با بچه های داراب و
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 لم داراب عا دوستان خود در تیم فوتبال دانشجویان تربیت مبصمت عشهید قاسم 

 (........5(محمد روشن 4( شهید قاسم عصمت 3صادق بشارتی (2ا مختاری ضلیرع(1سمت راست : زا

 

      

  

به همراه دانشجویان آن مرکز به همراه مسئولین خود. شهید قاسم عصمت  به نقش رستم وافع در شهر داراب مرکز تربیت معلم عالمه طباطبایی داراباردوی تفریحی 

 تربیت معلم بوددانشجوی مرکز تربیت معلم نفر سوم ردیف اول از سمت چپ به همراه دوستان و مسئولین در صف نماز جماعت شهید عصمت دانشجوی سال دوم مرکز 

 به همراه دوستان خود به شهادت رسید 4اعزام شد و در عملیات کربالی  به لشکر المهدیاز سروستان  65سال که 

 

از داراب برای دیدار خانواده به سروستان  می گذراند. هر از گاهیسال اول تربیت معلم خود را پشت سرقاسم 

اطر ه است اما به خرفته کند. باخبر شده است که امیرحسین نیز اصرار کرده و به جبهآید و دیداری تازه میمی

گوید این جنگ سالها ادامه دارد نگران نباش خود را اند. به او میکمی سن و کوتاهی قد اجازه اعزام او را نداده

ای بسیار خوب روی اما همین که در خود احساس وظیفه کردهتر که شدی انشااهلل به جبهه میبساز بزرگ

 است.
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 (ارتفاعات بیزل باخترانظ

ی تصمیم مقاسم این تعطیلی را غنیمت دانسته است و مرکز تربیت معلم تعطیل است و  1365تابستان   

 و اجازه دهد به جبهه برود. باز از مادر می خواهد که به ا برود .گیرد باز هم به جبهه 

قاسم است و می گوید آن بار خداوند تو را به سالمت بازگرداند می  رفتن جبهه زیبابیگم بار دیگر مخالف

ترسم این بار اتفاقی برایت بیفتد. قاسم هرچه تالش و اصرار می کند زیبابیگم راضی نمی شود. رو به محمود 

چند سال دختری به محمود داده خداوند پس از می آورد و از او می خواهد که رضایت مادر را جلب کند 

. محمود به قاسم گفت با هم نزد مادر می رویم تا روزش است چهل  اند ه نامش را نجمه گذاشتهک است

رضایت او را بگیرم. قاسم این بار نیز سر به زیر افکنده بود و ملتمسانه جلوی مادر دو زانو نشسته بود و 

و مراقب او هستم. روم چیزی نمی گفت. محمود مادر را قانع کرد و گفت من هم تصمیم گرفته ام به جبهه ب

روزه می خواهد به جبهه برود تسلیم شد. از  40زیبابیگم جانفشانی محمود را که دید با وجود داشتن بچه 

طرفی آرامشی به دست آورد که قاسم همراه برادر بزرگترش محمود است و می توانند مراقب همدیگر باشند. 

رزمندگان اعزام شوند. هدف محمود این بود که با  تصمیم گرفتند دو نفری با هم روز جمعه همراه دیگر

قاسم همراه باشد تا مادر نگران نباشد. صبح جمعه باز قاسم کیف و وسایل سفر را جمع کرد و از مادر 

خداحافظی کرد. زیبابیگم باز قرآن به دست کنار در کوچه ایستاده بود. اینبار دو جوانش را به جبهه جنگ 

نجمه را در قنداق پیچیده بود و اشک می ریخت. محمود و قاسم به  روزه اش 40می فرستاد. روحیه کودک 

خیابان رفتند. این بار نیز چون دفعات قبل سیل جوانان و رزمندگان و خانواده ها به سوی خیابان راه افتاده 

م می اعزا بود. از میان دوستان و خویشان، علیرضا نیکبخت و جواد طهماسبی نیز جز کسانی بودند که با هم

شدند. از سروستان به مقر صاحب الزمان رفتند و از شیراز شبانه به سوی کرمانشاه حرکت کردند. این بار 

تعداد زیادی رزمنده به جبهه آمده بودند به همین خاطر یک هفته در کرمانشاه در یک مدرسه مسقر شدند 

اپیماهای عراقی پاالیشگاه نفت کرمانشاه را تا از آنجا اعزام شوند. همان روزها که در کرمانشاه بودند، هو

بمباران کردند و باعث رعب و وحشت آنها شده بودند بعد از یک هفته نیروها را سوار اتوبوس کردند و بدون 

بردند. هنگام تقسیم نیروهاست.  داخل گردان قائم اینکه اعالم کنند به کجا می برند آنها را به جوانرود

وانایی خود در قسمتی از جبهه مشغول می شود. محمود که برای اولین بار اعزام هرکس نسبت به عالقه و ت

 شده است به قسمت پرسنلی می رود و آنجا مشغول می شود.
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 محمود معصومی نژاد برادر شهید قاسم عصمت که در اعزام دوم شهید با ایشان جبهه باختران بوده است

 

غیاب و مرخصی دادن به رزمندگان است. او با دوستانش در جاده وظیفه محمود کارهای اداری و حضور و  

پاوه که جای امن تر و مناسبی است کنار رودخانه مشغول هستند. اما قاسم که تجربه بیشتری دارد و عالقه 

و دیگر رزمندگان به  زیادی به کارهای رزمی دارد به قسمت عملیاتی گردان می رود. قاسم با دوستانش

 می روند. در باختران زلبیبلندی های 
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اعزام دوم شهید به جبهه باختران تپه بیزل به گفته علیرضا نیکبخت دو ساعت سوار قاطر یا االغ می شدیم تا به    1365تابستان  شهید قاسم عصمت کوه های کردستان

 باالی تپه برسیم

 

فرسا است. از پایین رودخانه با قاطر و االغ کوه های مرتفع و ناهمواری که رفت و آمد در آنجا سخت و طاقت 

می بردند. گاهی ی کوه دور از چشم دشمن باال لیتری آب 20ظرفهای  غذاهای کنسروی و خشک و نان و

له های کرد االغ ها را با تیر نشانه می گرفتند و قاطر یا االغ با بار و آب و غذا از کوه به مودموکرات ها و ک

ی غذا و آب نمی رسید جیره بندی می کردند و به سختی زندگی می کردند. محمود پایین پرت می شدند. وقت

روز در آنجا می ماند. محمود و قاسم در این مدت یک بار هم یکدیگر را نمی بینند اما با بیسیم با هم در  45

کی ستند. یارتباط هستند. و احوال یکدیگر را می پرسند. تا مدتها هیچ کس نمی دانست که این دو برادر ه

 باالی کوه در تیرس عراقی ها و کردها و دیگری در پایین رودخانه و کوه در قسمت اداری گردان.
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 اکبرزادهعلی باز  -4ی بجواد طهماس -3ا نیکبخت ایستاده : علیرض-2شهید قاسم عصمت  -1از راست : 

 بیزلاعزام دوم شهید به جبهه باختران تپه    1365کوه های کردستان تابستان 

 

محمد غیبی فرمانده گردان در یکی از همان روزها کنار رودخانه توسط نیروهای دشمن شهید می شود. منطقه 

جنگی ویژه ای است. در تاریکی کسی حق روشن کردن و رفت و آمد ندارد. دموکرات ها و کموله ها چیریکی 

ریکی می کردند. قاسم فیلم های عمل می کردند. قاسم و بچه های دیگر نیز مانند آنها عملیات های چی

پارتیزانی را که می دید با آلمان ها می جنگند دوست داشت. در نامه هایش می نویسد که اینجا جنگ ها 

روز  45پارتیزانی است. همیشه باید با اسلحه آماده باشی. یک لحظه غفلت بکنی مرگت حتمی است. بعد از 

قاسم و دوستانش خداحافظی می کند و به سروستان باز می مأموریت محمود تمام می شود و با بیسیم از 

گردد. نجمه حاال بزرگ و بزرگ تر شده است و محمود لحظه شماری می کند تا او را دوباره ببیند. روحیه 

نجمه را به سینه گرفته است و کنار زیبابیگم چشم انتظار محمود هستند. محمود می آید و خبر سالمتی قاسم 
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رای آنها می آورد و برایشان حسابی تعریف می کند و مادر را امیدوار می کند که قاسم هم به و دوستانش را ب

زودی به سالمتی باز می گردد. روح اله و زیبابیگم از آمدن محمود خوشحال هستند که به سالمت بازگشته 

سم هستند و دلشوره است و همسر و بچه اش را دیدار می کند و اما فکر و دلشان جای دیگر است. به فکر قا

محمود چند روزی است  دارند و دائم دعا می کنند. و چشم انتظارند تا مأموریت قاسم هم تمام شود و بازگردد.

که از جبهه آمده است. همسرش روحیه خانم که تا چند مدت پیش نگران شوهرش بود حال که او را در کنار 

اش تمام نشده ماهه رداد نیز دارد. قاسم هنوز مأموریت سهبیند آرامش دارد اما دلشوره قاسم و برادرش مهمی

ها بچگی و نوجوانی گذراند. قاسم و مهرداد که سالاست و برادرش مهرداد دوران سربازی خود را در جبهه می

های اند که در جبههکردند حاال مردان جنگی و دالوری شدهخود را در باغ عزیزالهی گذرانده بودند و بازی می

 جنگند.گ با دشمن سرزمینشان میجن

 

 شهید مهرداد کمالی قبل از شهادت که دوران سربازی خود را در کردستان می گذراند   

 



80 
 

د چشم نکند و در نبود و مرگ مادر برای او مادری مینکه برای مهرداد حکم مادر را دار و خواهرانش روحیه 

است.  ناگواری برای روحیه و خواهران و برادرش غالمرضاپیام آور خبر  65اما شهریور  ندستهظار آمدن اوانت

کند و جنازه مهرداد نیز بر دوش مردم شهیدپرور اش را عزادار میخبر شهادت مهرداد کمالی او و خانواده

                               شود.سپرده میبه خاک  سروستان در گلزار شهید گلی

ین روز شهادت مهرداد کمالی است برای عرض تسلیت به خانه برادرش آید چهلمقاسم وقتی به سروستان می

ند ناراحت شوبیند دوستانش یکی یکی شهید میگوید و از اینکه میرود و به زن برادرش تسلیت میمحمود می

 حاال دیگر قاسم حسابی تغییر کرده است. جوان رزمنده ای که روز به روز می شود تغییر را در او احساس است.

کرد. قاسم دیگر آن جوان شیطان و مسخره و شوخ و اذیت کن نیست. زندگی در بین رزمندگان و بسیجیان ، 

برنامه های انسان سازی جبهه و کارهای فرهنگی گردان های عملیاتی، حضور در بین رزمندگانی که هر لحظه 

ی وستان پاک و مخلص و با ایمانممکن است برایشان حادثه ای پیش بیاید و دیگر در بینشان نباشند. وجود د

و سخنرانی هاو وضو و نماز شب و راز و نیاز با خداوند. گفتگو و که آماده شهادت هستند. دعاها و عزاداری ها 

نشست و برخاست با دوستان مخلصی که خیلی زود به شهادت می رسند و خاطرات و گفتار و رفتارشان الگویی 

جبهه »ت هم می دهند و آن می شود که امام خمینی می فرماید:برای آنهاست. همه و همه دست به دس

هریک از بچه های رزمنده با هر عقیده و اخالقی که وارد جبهه می شود تحول و « کارخانه انسان سازی است

 دگرگونی در او به وجود می آید و قاسم نیز از آنها مستثنی نیست.

 

 نوکر و مخلصتم بابا(ع

او بسیجی است، رزمنده قاسم از جبهه بازگشته است او دیگر یک فرد عادی نیست.است.  65تابستان سال 

شده  است. دانشجو است. جوان مؤمن و خوش اخالق و با ایمانی است که در یکی دوسال اخیر خیلی متحول

نار در کسر می زند و با آنها در ارتباط است. است. تازه از جبهه آمده است. به دوستانش در تربیت معلم داراب 

بسیج و نماز و مسجد و جبهه درس خود را فراموش نمی کند. او دانشجویی است که خود را برای هر وظیفه 
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درس معلمی می خواند. می داند که وظیفه سنگینی نسبت به جامعه دارد. به  ای آماده می کند و می سازد.

ا بسازد. به همین خاطر روز به روز به همین خاطر عقیده دارد باید اول خود را بسازد تا بتواند دیگران ر

می رسد و او که تا چند روز پیش در جبهه جنگ  65خودسازی خود اضافه می کند. روزهای برگ ریزان پاییز 

می جنگید حاال روی صندلی های دانشگاه می نشیند و مشق معلمی می آموزد و خود را آماده می کند. 

مه طباطبایی داراب است. او که در جبهه جنگ رزمنده ای دالور ابتدایی عال معلم دانشجوی سال دوم تربیت

است در جبهه فرهنگی و آموزشی نیز برتر است. بین دوستانش محبوبیتی خاص دارد. خود سازی و ایمان او 

باعث می شود که او را در نماز امام جماعت خود کنند. قاسم پله های ایمان و خودسازی و باال رفتن را روز به 

برای نماز به مسجد انقالب  . شب جمعه است قاسم از داراب به سروستان آمده است.بیشتر می پیماید روز

آیند. رود. مسجد انقالب کانون و محل تجمع رزمندگان سروستان است. از همه جای سروستان به آنجا میمی

هرکسی  ایستند.ز میاند و به نماکرده خود ای از مسجد را مختصهای مسجد انقالب هرکدام گوشهبچه

هایشان آنقدر گریه رود. در سجدههای طوالنی میخواند. سجدهای از مسجد ایستاده است و نماز میگوشه

شود. حشمت گوشه سمت راست ایستاده شان از اشک چشم خیش میلرزد و سجادهکنند که پشتشان میمی

هایش اشک ریخته که محاسن بورش سجده هر وقت با حشمت در مسجد کاری دارند آنجاست. طیب آنقدر در

مهدیزاده و شکراله علیزاده که د. امیرحسین گویخیس شده است. کریم گوشه چپ شبستان آرام آرام ذکر می

اند سر به مهر گذاشته و سجده طوالنی دارند. مهدیزاده فرمانده غواصان لشکر المهدی است تازه از جبهه آمده

 . ای دارندخبرهای تازهجمله نیروهایی هستند که دائم جبهه هستند و لشکر از  و علیزاده در اطالعات عملیات
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 .  1362محل عکس : سروستان ، ساختمان سپاه پاسداران قدیم . سال             

عبدالعلی  -6ابراهیم ابراهیم زاده  -5شهید محسن حیدری  -4فتح اله ابراهیم زاده  -3علی شیر معصمومی برادر  مرحوم -2افراد از راست : شهید امیر حسین مهدی زاده 

 علیزاده . نشسته : نورعلی رضایی

 

کنند و برای دعای کمیل امشب های بامزه از جبهه میها و تعریفنشینند و شوخیبعد از نماز دور هم می

دعای کمیل را این بار در گلزار شهدا در کنار قبور شهدا برگزار کرده اند. جمعیت زیادی  کنند.ریزی میبرنامه

در گلزار شهدا روی فرش نشسته اند و دعای کمیل می خوانند. قاسم کتاب دعای کمیل را در دست دارد. هوا 

خود انداخته و  کمی سرد است و باد می وزد. کت کاله دار خود را که در جبهه به او داده اند روی دوش

کالهش را به سر کشیده و یک زانو نشسته. حجب و حیا و فروتنی او نمی گذارد که کسی اشک های او را 

دعای کمیل می لرزد. در جمع دوستان  « الهی و ربی من لی غیرک » ببیند اما پشتش به خاطر گریه های

هد. کمتر سخن می گوید افتاده و شوخی های بامزه او دیگر با نمک تر شده و بوی مسخره کردن نمی د
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از راه می رسد. سرما است. بادهای پاییزی به شدت می وزند. قاسم و دوستانش  65متواضع شده است. پاییز 

همان طور که در تربیت معلم هستند اوضاع جبهه را رصد می کنند. یک دلش در جبهه و با دوستان رزمنده 

اده . بچه ها از جبهه خبر می آورند که عملیات بزرگی در پیش اش است و دل دیگرش در تربیت معلم و خانو

هزار نفری محمد رسول اهلل)ص( در حال تشکیل است برای یک عملیات . دوستانش در گردان صد است. سپاه 

داده اند به محض اینکه مطمئن شوند که عملیات است او را نیز با خبر کنند. بچه های فجر تیپ المهدی قول 

هم بیشترشان به جبهه رفته اند. خبر عملیات بزرگ قوت بیشتری می گیرد. اما مانع بزرگی در  تربیت معلم

راه است و آن هم اینکه قاسم چند ماه پیش از جبهه آمده است و خانواده دیگر به او اجازه رفتن به جبهه را 

آید. باز حجب و حیای او اجازه  نمی دهند. اما باید تقاضای خود را امتحان کند. قاسم از داراب به سروستان می

نمی دهد که بی احترامی کند. رفتار این بار او با دفعات قبل متفاوت است. قاسم  ساکت و آرام و سر به زیر 

پای چراغ نفتی عالءالدین نشسته است. روح اله قوری چای را برمی دارد و برای قاسم داخل استکان چای می 

گم برایش صبحانه می آورد نان نازک و تخم مرغ محلی اما قاسم با دستانش ریزد. اما قاسم نمی خورد. زیبابی

با نان و قاشق بازی می کند. روح اله نگاهی به زیبابیگم می اندازد و با چشم به او می فهماند که قاسم چیزی 

یزی چ می خواهد بگوید. سؤال می کند. انگار نگران و ساکتی! قاسم آهسته سرش را بلند می کند و زیر لب

می گوید. زیبابیگم شصتش با خبر می شود اما روح اله متوجه نمی شود. این بار زیبابیگم عصبانی شده و بلند 

می شود تا برود و با صدای بلندی می گوید. نه، نه تازه از جبهه بازگشته ای چه خبر است؟ اگر وظیفه داشتی 

رفتند دیگر نیازی به چند بار رفتن امثال تو نبود. روح انجام داده ای. اگر همه جوان ها به اندازه تو جبهه می 

قضیه از چه چیزی است. او نیز شروع کرد به مخالفت کردن. اما قاسم کم کم سر خود را اله تازه فهمیده بود 

باال گرفته بود و ملتمسانه از آنها می خواست که اجازه دهند. قاسم گفت: بچه های تربیت معلم همه به جبهه 

د دیگر کسی در تربیت معلم نیست که کالس تشکیل شود. اگر خدا بخواهد مانند بارهای قبل به سالمت رفته ان

باز می گردم. زیبابیگم دوباره مخالفت کرد. روح اله مرد جنگی خود را می کاوید و استدالل و منطق او را گوش 

ی چاره ای جز تسلیم نیست و اشمی داد. قاسم گفت: اگر مرگ آدم فرا برسد هر جا که باشی و هرکسی که ب

جلوی آن را بگیری. وقتی قرار است آدم یک بار بمیرد چرا در راه خدا شهید نشود؟ این جمله  یاننمی تو
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زیبابیگم را ناراحت کرد. با پای برهنه از اتاق به حیاط رفت و نارضایتی خود را اعالم کرد. قاسم که متوجه 

ت با سرعت به حیاط رفت و پشت دست مادر را بوسید و او را به سینه شده بود، صحبتش را بد زمانی گفته اس

گرفت و داخل اتاق آورد و دوباره دور هم نشستند و با گفتن چند جمله خنده دار زیبابیگم و روح اله را به 

 خنده انداخت و از در دیگر وارد شد و سعی کرد آنها را مطمئن کند که اتفاقی نمی افتد. برایشان از حشمت

و اصغر کمالی گفت که بارها به جبهه رفته اند و به سالمت بازگشته اند. به دفعات قبل اشاره کرد که بدون 

اما مادر اجازه نمی حادثه به خانه آمده است و این بار هم اگر خداوند بخواهد بدون هیچ نگرانی بازمی گردد.

قاسم روزها به خانه برادرش  . برادرت باشیدهد و می گوید برادرت احمد جبهه است تو باید مراقب بچه های 

احمد می رود و از بچه ها و زن برادرش فاطمه خانم مراقبت می کند و کمک می کند و نیازهایشان را برطرف 

می کند. شبها نیز برای اینکه تنها نباشند خانه شان می رود و کنار بچه ها می ماند . احمد با بچه های اداره 

یره مجنون رفته است ودر حال راه سازی در جبهه است تماس می گیرد و خبر می دهد راه و ترابری به جز

که چند روز دیگر از جبهه باز می گردد و این بهترین دلیل بود که زیبابیگم و روح اله را متقاعد می کند که 

 دیگر دلیلی برای مخالفت با او ندارند.
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 به جزیره مجنون جبهه از طرف اداره راه و ترابری استان فارس برادر شهید قاسم عصمت  حاج احمد)رضا( معصومی نژاد

 

روح اله و زیبابیگم حرفی برای مخالفت نداشتند و قانع شدند اما در دل ناراحت و نگران که نکند برای  

د را که رضایت خوقاسمشان اتفاقی روی دهد. زیبابیگم ناراحت بود و چیزی دیگر نمی گفت روح اله برای این

اعالم کند گفت:مادر احمد برای داخل کیف قاسم چه می خواهی بگذاری؟ این جمله یعنی اینکه بلند شو و 

کیف پسرمان را آماده کن. قاسم برقی در چشمانش زد از خوشحالی نمی توانست روی پای خود بایستد. صورت 

 بابیگم هم بوسید و گفت از آن پسته و تخمه هایتم بابا. پشت دست زیو مخلص روح اله را بوسید و گفت نوکر

خوشمزه یادت نرود مادر. بعد هم از خانه زد بیرون تا خبر موافقت خانواده را به دوستانش بدهد. بچه ها تا 

قاسم را با خنده می بینند متوجه می شوند که رضایت خانواده را جلب کرده است و او را به سینه می گیرند 

یند و وعده دیدار را مقر صاحب الزمان شیراز می گذارند. قاسم می بایست خود را به و خوش آمدی می گو

 دهد که می خواهد به جبهه برود.تربیت معلم داراب برساند و به آنها نیز اطالع 

 

 (خداحافظ عزیز با سعادتغ

زیبا بیگم پسته و تخمه و مقداری میوه و انجیر داخل ساک قهوه ای رنگ قاسم گذاشته است. روح اله هم 

ه گزی در آفتاب نشستکشیده است. و در حیاط روی قالی یک ونیم سیگار بیضی خود را آتش زده و تا نیمه 

اق بیرون آمد و کنار روح اله است و با استکان و نعلبکی چای ور می رود. قاسم لباس خود را پوشید و از ات

 نشست و در استکان چای که روح اله برایش ریخته بود خورد.

ت. انداخنارنج زیبابیگم قرآن و آب را داخل سینی گذاشت و به حیاط آورد. داخل کاسه آب هم چند برگ سبز 

ت او زد و گفت خدا به قاسم از روی قالی بلند شد. روح اله را در بغل گرفت و او را بوسید روح اله دستی پش

سالمت بازگردی. بعد مادر را به سینه گرفت و او را بوسید.  اشد مراقب خودت باش. انشاءاهلل بههمراهت ب

زیبابیگم گریه می کرد و مضطرب بود. قاسم با دو انگشتش اشک چشمان مادر را پاک کرد و صورتش را بوسید 
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ای همه رزمندگان دعا کن که به سالمت پیروز شوند و بازگردند. و گفت: گریه نکن. بخند مادر. برایم دعا کن. بر

حاللم کن. روح اله قرآن را باالی سر قاسم می گیرد. قاسم قرآن را می بوسد و کیف خود را برمی دارد و 

حرکت می کند. زیبابیگم هم پشت او آب می ریزد و برایش دعا می خواند. هر دو پشت سر قاسم راه می روند 

کوچه او را بدرقه می کنند. قاسم هراز چندقدمی باز می گردد و آنها را چپ چپ نگاه می کند و دستی و تا سر 

زیبابیگم با کنا چادر خود اشک چشمانش را پاک می  تکان می دهد و آنها نیز برایش دست تکان می دهند

 کند اما اشک امانش نمی دهد. 

 جانم می رودای کاروان آهسته ران کارام 

 داشتم با دلستانم می رود ه با خودکوان دل 

 گوید:زیبابیگم زیر لب می

 موفق گشتی و راهت سالمت        عزیز با سعادت  خداحافظ

 به زیر لب دعا کردی و رفتی چرا چپ چپ نگه کردی و رفتی  

ن نباش روح اله مرد خانه است و نگرانی خود را درون خود می ریزد و زیبابیگم را دلداری می دهد که نگرا 

برایش دعا کن که به زودی بازگردند. قاسم به داراب می رسد و برای رفتن به جبهه به مسئولین مرکز تربیت 

آنجا دوست صمیمی خود علیرضا مختاری را می بیند . به او پیشنهاد معلم خبر می دهد و کسب اجازه می کند.

ن می شوم و تو کمکی من باش . زرپیجی می دهد که با هم به جبهه بروند . می گوید من تیربارچی یا آ

ر د . قرادرون وجودش است . تا کنون جبهه نرفته است . اما تصمیم دارد به جبهه برو یعلیرضا ترسی مبهم

نفر  120مان شیراز یکدیگر راببینند . از زخوشنود در مقر صاحب الو غالمحسین ن می گذارند که با غالمحس

که به جبهه بروند و کالسهای مرکز تقریبا نیمه نفر تصمیم گرفته اند  60دانشجوی مرکز تربیت معلم حدود 

آخرین روزهای خود  65سال  با عده ای از دوستانش به شیراز می آیند. پاییز از دارابتعطیل می شود . قاسم 

پشت  را پشت سر می گذراند و خبر از زمستان سرد دارد. بادها کار خود را کرده اند. باران شدید چند روز

سرهم در حال بارش است. امان نمی دهد و قطع نمی شود. آنقدر باران آمده است که خطر سیل و خرابی زیاد 
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است. رزمندگان در شیراز گرفتار سیل شده اند. جمعیت قابل توجه ای برای اعزام آماده شده اند اما سیل و 

ر پرشده که جاده شیراز سروستان را آب های اطراف آنقددریاچه مهارلو و رودخانهبارندگی امان نمی دهد.

ی اتوانند به راحتی عبور کنند. عدهروند نمیگرفته و رزمندگانی که از داراب و فسا و بقیه شهرها به شیراز می

ند. اها یا اماکن دولتی یا خانه دوستان رزمنده خود رفتهاز رزمندگان از شهرهای دیگر در سروستان داخل سوله

 ی زیادی از آنها. نیز مأمنی است برای عده پدر شهید کامران کمالی لی کمالیخانه حاج غالمع

 

 از راست نفر سوم شهید کامران کمالی                      

بیند به اتفاق همسر و فرزندان میهمان پذیرش از آنها او که همه رزمندگان را چون فرزند شهیدش کامران می

کنند.بچه های بسیج و سپاه سروستان رزمندگانی را که از شهرهای دیگر به به نحو شایسته پذیرایی می

یراز در ش .فرستند تا از خطر سیل در امان باشندتقسیم کرده و هرکدام به جای امنی میسروستان آمده اند را 

ه و سوله ها عده ای از بچه های به خانه اقوام می روند و عده ای دیگر در مقر صاحب الزمان و بسیج و سپا نیز

به خانه خواهرش حلیمه می رود. خانه آنها نیز از سیل  در شیراز هم اش کریمو پسردایی ساکن شده اند. قاسم
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وارد  ده است و می خواهد از زیر در کوچهدر امان نیست. آب باران در کوچه آنقدر زیاد است که راه پیدا کر

 سیل زدگان به سروستان و یا داراب  که برای کمک به کنندفردا صبح کریم و قاسم اصرار می ساختمان شود.

دارد تا در سیل از خانه بیرون نروند. کریم که سیل آمده است بروند. حلیمه کفش کریم و شلوار قاسم را برمی

 دهد .می سوزد کفش را به کریمو که دلش می. اروم ندهی با پای برهنه می مگوید دختر عمه اگر کفشمی

 رساندد کریم به هر طریقی شده خود را به سروستان مینرومی با هم  گیرد وصرار شلوار را میقاسم هم با ا

قاسم کمک می کند و با آقای غفاری و بچه ها وحیده و نرجس  گردد.اما قاسم به خانه خواهرش حلیمه بازمی

هایش لباس شود.نو نازنین که کوچکند گونی های شنی را پر می کنند و پشت در می گذارند تا آب وارد خانه 

 گویدگیرد و میخواهد که حوله و لباسش را به او بدهد. ناخن هایش را میشود. از حلیمه میپر از آب و گل می

گوید کاری که تو امروز کردی کمتر از رفتن به جبهه کنم تا تمیز شود. حلیمه میروم و غسل میام میحم

بند می آید و آب ها یکی دو روز خانه حلیمه می ماند. سیل تمام شیراز گرفته است اما باالخره باران نبود.  

می گذارد و قرآن و آب و آیینه  د. حلیمه مقداری خوراکی برای قاسم می آورد و داخل کیفشفروکش می کن

قاسم بچه ها و آقای غفاری و حلیمه را می بوسد و کیفش را برمی دارد و خداحافظی می کند. حلیمه  می آورد.

هرازگاهی به دائیشان می رسند و او را می بوسند و دوباره بازمی  تا آخر کوچه بدرقه می کند بچه هاقاسم را 

  سی می خواند و از گوشه چشمش اشک جاری می شود.گردند. حلیمه زیر لب آیت الکر

قاسم به مقر صاحب الزمان می آید. خیابان اطراف مقر صاحب الزمان پر از اتوبوس و مینی بوس بچه های 

شده است راه های شهرستان ها به شیراز باز شده و حاال نیروهای رزمنده رزمنده است. سیل و باران که تمام 

 بحبی ستانبچه های سروآنجا کریم و چند نفر از ر صاحب الزمان رسانده اند. قاسم یکی یکی خود را به مق

ا ر و ذبیح اله بابایی و حمزه اسدی علی حیدری صادق مومنی و مجتبی مسیح زاده و یوسف ثریا وفالحی و 

 . خوشنود خبری نیست و غالمحسین ناما از علی رضا مختاری و غالمحس   می بیند

 

 را نوشته ای (وصیت نامه اتف
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باالخره قاسم در بین راه در سپاهیان محمد رسول اهلل)ص( از شیراز به سوی اهواز حرکت می کنند. کاروان 

خوشنودرا می بیند و اصرار می کند و غالمحسین ن دوستانش علیرضا مختاری و غالمحس پادگان شهر امیدیه

ی خواهد به قسمت اطالعات عملیات تیپ المهدی که م جز غالمحسین که با هم به تیپ المهدی بروند اما آنها

تلویزیون فارس و تلویزیون .  ی شوندفجر بروند و از آنجا از هم جدا م 19تصمیم دارند که به لشکر برود 

سراسری فیلم اعزام نیروها را پخش می کند. روح اله و زیبابیگم پای تلویزیون نشسته اند و داخل جمعیت 

کنند اما سیل جمعیت رزمنده آنقدر زیاد است که قاسم داخل آنها پیدا نیست.  پسرشان قاسم را جستجو می

رای آب باریک نیز که امیرحسین آنجا مشغول به تحصیل است به خاطرسیل و بارندگی تعطیل شده سدانش

امیرحسین که نمی تواند به خاطر بسته شدن جاده سروستان ـ شیراز به سروستان برود به خانه حلیمه می 

. حلیمه خبر می دهد که دو سه روز پیش قاسم هم اینجا بوده است و این گونی های شن و ماسه را او رود

پشت در کوچه گذاشته است که باران و سیل وارد خانه نشود. امیرحسین افسوس می خورد که چرا زودتر 

ی شود م را ببیند. راه که باز نیامده است و قاسم را ببیند و با او خداحافظی کند. از تلویزیون هم نمی تواند او

قاسم را در خانه می بیند. روح اله و زیبابیگم با دیدن امیرحسین خوشحال جای خالی سروستان می رود  به

و رفتن قاسم به کمک حلیمه در خانه شان را  یرحسین هم جریان سیل و گرفتاری آنها در بارانمی شوند. ام

رد کمی آرام می گی بیگمت و چند روز خانه حلیمه بوده است. زیباتعریف می کند که حلیمه قاسم را دیده اس

 که قاسم آنجا بوده است.

ای بزرگ مخصوص و جایگاه بچه ه دو اتاق است. داخل گردان تیپ المهدی مقصد بچه ها گردان فجر 

 ی جاویدیبچه های کازرون، فیروزآباد و فسا هم در همان گردان هستند. فرمانده گردان مرتض سروستان است. 

    .است.

میدان است.  یات ها پیروز و خط شکنگردان فجر از گردان های عملیاتی تیپ المهدی است که در تمام عمل

عده ای از بچه های سروستان مانند  گردان هایی است که شهید و مجروح و جانباز زیادی دارد.البته جزء 

هاد سعیدی که قبال برای تبلیغ به سروستان حشمت اله کمالی و طیب حسین هاشمی و محمود رحیمدل و فر

 و غالمحسین مشتاق  عبد الرحمن مهدی زاده علی محمد شفیعی و نزد آمده بودند زودتر به گردان بازگشته و

جمع بچه ها کم کم  . که در گردان هستند آمده اند و خبر می دهند که به زودی نیروهای جدید می آیند

تعریف از اضافه می شود . حاال قاسم و دوستان دیگرش از سروستان آمده اند و عده ای دیگر در راه هستند . 

سروستان و ذکر خاطره و شوخی و گفت و گو نقل مجلس بچه هاست . محمود رحیمدل دست دور گردن 

ه چادرش را برداشته بود و رو باز شده کطیب انداخته و از ماشین جیپ سواری طیب در سروستان می گوید 

ودر سروستان با بچه ها سوار شده بودیم و توی خیابان باال و پایین می رفتیم و برای این عملیات نیرو جذب 

طیب می گفت می خواهم بچه ها را با این جیپ به جبهه ببرم . محمود گفت وقتی برای اولین می کردیم . 
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کنارشان نشستم و گفتم بچه ها اگر نفر نا آشنا داخل بچه های سروستانی بود . بار به گردان فجر آمدم ، چند 

فرمانده گردان مرتضی جاویدی را دیدید به من نشان دهید تا اورا بشناسم . متوجه شدم کنار دستی من می 

 ند . خندد و می گوید چه کار مرتضی داری ؟ مرتضی من هستم . و تازه او را شناختم و همه بچه ها خندید

حشمت پشتش را به دیوار زده است وبا شوخی پس گردنی به فرهاد سعیدی می زند و می گوید پایت را جمع 

کن و جلو بزرگتر از خودت دراز نکن و همه با هم می خندند . فرهاد می گوید مگر اینجا سروستان است که 

 د میکروفن را پرت کردی و گفتیپشت بلندگو رفته بودی و نیرو جمع می کردی و بلندگو که خراب شده بو

صدای خودم از بلندگو بلند تر است و تند تند سر و صدا می کردی که : ) این دفعه غوغا می کنیم   راه نجف 

 و باز خنده بچه ها بلند شد .وا می کنیم (. 

چه . او بابای به ها وقتی با غالمحسین مشتاق کار دارند به او می گویند : بابا . او تازه نوزده سالش است بچ

به طور ناشناس کار های بچه ها را انجام می های سروستانیست . خلوص و پاکی را می شود در رفتارش دید . 

دهد . وقتی بچه ها خواب هستند او نیمه های شب بیدار می شود و کفش و پوتین بچه ها را واکس می زند ، 

کارهای او نمی شود . اگر کسی چیزی یا وسیله  لباسهایشان را می شوید . این در حالیست که کسی متوجه

 رد و بابا برایش آماده می کند .ای الزم دارد از بابا می گی

بچه ها نامه طیب به پدرش را یادآوری می کنند که در آن نوشته است : ما نمی خواهیم به عراق حمله کنیم 

مانشان را بکشیم و آنجا را اشغال کنیم . پدرش هم گفته بود زورتان نمی رسد وگرنه گنبد امام حسین دو مر

 را هم می زدید . 

از همان موقع ورود به گردان بچه ها تجهیز تند و منتظرند تا بقیه هم بیایند . بچه ها چند روزی در گردان هس

تجهیزات داشتندو خود را برای یک عملیات بزرگ آماده شدند به سالح و هر روز صبح تا ظهر پیاده روی با 

به همین خاطر پوشیدن لباس بادگیر  عراق تا آن موقع بارها از سالح شیمیایی استفاده کرده بود. می کردند.

ضدشیمیایی و استفاده از ماسک الزامی است. بچه ها جیره جنگی و اسلحه و مهمات و لباس ضدشیمیایی و 

 رند و هرروز بعد از نماز صبح و زیارت عاشورا خود را آماده می کنند.ماسک را با خود دا
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غالمحسن خوشنود برای دیدار قاسم و برادرش غالمحسین به پادگان امام خمینی می آید . قاسم را در گردان  

ان دد . بیشتر بچه ها برای انجام کارهای شخصی به مرخصی شهری رفته اند . آنها با هم داخل گرنفجر می بین

ه کقدم می زنند . شهید مرتضی جاویدی فرمانده گردان را می بینند که روی سکویی نشسته و با پاهایش 

آویزان شده اند بازی می کند. شهید جاویدی می گوید : چرا شما مرخصی نرفته اید ؟ می گویند : داخل شهر 

ت که سرتان را زیر آب کنم . قاسم ای کرد و گفت : این بار نوبت شماس ی خندهضکاری نداشتیم برویم . مرت

 .  و همگی می خندند هم می خندد و می گوید چه معلوم که ما این بار سر شما را زیر آب نکنیم

اسم راه می رود دست قاسم را می فشارد و می قحسین کنار غالمشهید  ، رادرشبا بالمحسن در حالی که غ

: قاسم چهره ات خیلی نورانی شده نکند آماده شهادت شده ای ؟ راستی وصیت نامه ات را نوشته ای ؟  گوید

قاسم به او نگاهی می اندازد و می گوید : کسانی که شهید می شوند چند دسته اند . یک عده داخل خانه که 

را می نویسند و همان جا در متوجه می شوند که شهید می شوند و وصیت نامه  به جبهه هستند قبل از اعزام

یک عده داخل جبهه متوجه  نند .بتوانند آن را پیدا کشهادت  زد ابعخانه الی قران یا جایی می گذارند که 

می شوند که شهید می شوند و همان جا وصیتی نوشته و تحویل بچه های تعاون می دهند . عده ای هم داخل 

قاسم  زهمان جا وصیت نوشته و داخل جیب خود می گذارند . اعملیات متوجه می شوند و ل از بخط جبهه ، ق

ند و می گوید : خدا می زآرام می  یه آسمان می کند و لبخندبکدام دسته ای ؟ قاسم نگاهی  زمی پرسد تو ا

 داند .

 

 (آخرین شب معنوی در کوت شیخ خرمشهرق 

امام جماعت گردان فجر قرآن در دست دارد. می رسد. حاج آقا بنایی  باالخره روز اعزام از داخل گردان فرا  

بوس اتو کامیون و  اسفند دود کرده اند. بچه ها با سالح و مهمات از زیر قرآن عبور می کنند و یکی یکی سوار

برای اینکه ستون پنجم دشمن آگاه نشود بسیاری از نیروها را با کامیون حمل می کنند و از  ها می شوند.

اتوبوس ها همه خاک مالی شده و داخل آن مشخص نیست شور و شوقی بین شیشه  پادگان خارج می شوند . 
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بچه ها حاکم است. برای سوار شدن از هم سبقت می گیرند. گویا از این دنیا دل بریده اند و دیگر به فکر هیچ 

 چیز نیستند و همه در آرزوی رسیدن به هدف زیبای خود هستند و لحظه شماری می کنند. 

و تصرف شهر فاو از عراق ، نظر مسؤلین ایرانی این است که یک عملیات بزرگ از  8یات والفجر بعد از عمل

 سوی ایران می تواند سرنوشت جنگ را تغییر دهد و برتری ایران را اثبات کند .

 تدوین دکتر محمد مهدی بهداروند 128شب  بی ستاره ص : کتاب برگرفته از 

 

که تصمیم بزرگی گرفته است . از می دهد  مد رسو ل اهلل ) ص ( مانورحبه همین خاطر ایران روی سپاه م 

این سو عراق نیز که از شکست عملیات قبل عصبانیست و شهر فاو را در اشغال ایران می بیند ، با کمک 

 اطالعات ماهواره ای آمریکا و نیروهای ستون پنجم ایران از نقشه ایران آگاه شده است . 

و با دو  از منطقه جنوب هم زمان در دو نقطه  4/10/65در شب  باید 4ملیات کربالی طبق نقشه و برنامه ع

 ت اصلی ، گذر از اروند ،عبوراهدف انجام گیرد . یکی عملیات اصلی و دیگر عملیات پشتیبانی . هدف از عملی

ن با انجام ، فریب دادن دشم از جزیره ماهی و نزدیک شدن به شهر بصره است و هدف از عملیات پشتیبانی

یک عملیات ایذایی در شلمچه و غافل کردن آنها از عملیات اصلی به منظور کم کردن و کاهش قوای عراقی 

فجر و یک تیپ دیگر از بچه های همدان و  19ها است . مأموریت انجام عملیات پشتیبانی به عهده لشکر 

هار و به چ بصره حرکت کنند –سفالت فاو خوزستان است که از منطقه شلمچه با عبور از اروند به طرف جاده آ

. اما عملیات اصلی که بر عهده لشکر المهدی  راه پنج ضلعی برسند تا بقیه نیروهای اصلی هم خود را برسانند

 غاز می شود . گر است از منطقه کوت شیخ خرمشهر آو بچه های گردان فجر و چند لشکر دی
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 4نقشه عملیان کربالی                     

 

خانه از خرمشهر جدا افتاده که به دلیل وجود رود کوت شیخ ضلع غربی خرمشهر یکی از مناطق مسکونی است

ز روی ن باید اا را اشغال کنند چون برای اشغال آنجنه سبب شده که عراقی ها نتوانند آاست و همان رودخا

 ن پل را با توان قوا در محافظت خود دارند .آپل عبور کنند که رزمندگان 

 یشغبوبدالرضا آلعبات طرخا 130جای امن گلوله ص  ب کتابرگرفته از 
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 هوا به شدت.حرکت می کنند خرمشهر کوت شیخ اتوبوس ها یکی یکی پر می شوند و به سوی کامیون و 

همراه با باران و باد  خود را نشان داده است. بچه ها تکه هایی از راه را مجبورند پیاده  دسرد است. زمستان سر

ل شده است. لباس و شلوارهای بادگیر ضدشیمیایی و ضدباران مانع از نفوذ بروند. پوتین هاشان پر از خاک و گ

    باران و سرما به بدن شده است.

  

 مجتبی مسیح زاده -1از راست :نشسته                               
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 4قبل از عملیات کربالی  65مکان: خرمشهرـ منطقه کوت شیخ    زمان: زمستان 

 ـ شهید حبیب اله فالحی3... ـ ...........2ـ. ......... 1از راست: 
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 4قبل از عملیات کربالی  65مکان: خرمشهر ـ منطقه کوت شیخ   زمان: زمستان 

 ـ .............. 3ـ .......... 2ـ ............ 1نشسته از راست: 

 ـ .........6ـ آزاده فرهاد سعیدی 5ـ بادگیر سبز شهید طیب حسین هاشمی 4ـ شهید غالمحسین مشتاق 3ـ ............. 2ـ ................ 1ایستاده از راست : خم شده 
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 4از عملیات کربالی قبل  65مکان: خرمشهر ـ منطقه کوت شیخ    زمان: زمستان 

 ـ شهید غالمحسین مشتاق2ـ ...................... 1پایین صفحه: نشسته از راست 

 ـ آزاده: فرهاد سعیدی4ـ ...................... 3ـ شهید حبیب فالحی 2ـ ................... 1ایستاده از راست:
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 ....................-4شهید حبیب اله فالحی -3..........  -2عبدالرحمن مهدیزاده  -1ایستاده کنار عکس : 
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 حشمت اله کمالی -3طیب حسین هاشمی  -2قاسم عصمت  -1ایستاده از راست شهیدان :  

      شهید غالمحسین مشتاق -3آزاده : فرهاد سعیدی  -2شهید حبیب اله فالحی  -1نشسته از راست :

  

ر ر شده است دومنبع آب بزرگی که سنگبچه ها خود را به سنگرهای پشت خط می رسانند و یکی دو روز در  

خوانند مرتضی جاویدی فرمانده هم هستند. آنجا به امامت حاج آقا بنایی نماز جماعت و بعد سوره واقعه می

دهد و ها روحیه میبه بچه کند ورسد سخنرانی میبه شهادت می 5گردان که بعدهای در عملیات کربالی 

 کند.میهای سروستانی تقسیم را بین بچهعلیزاده زاده و شکراله امیرحسین مهدی
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 1365زمان: دی ماه  4مکان: شلمچه خرمشهر قبل از عملیات کربالی 

 بچه های سروستان در گردان فجر نشسته : شهید غالمحسین مشتاق

 ـ ...............6ـ ............ 5ـ ........... 4ـ ........... 3 ـ مجتی مسیح زاده2هاشمی شهید طیب حسین ـ 1ایستاده از راست: 

 

خبر داده اند که در چند روز آینده عملیات بزرگی در پیش است. هرروز که به عملیات نزدیک تر می شد چهره 

ند. نیمه های شب هریک گوشه ی بچه ها نورانی تر می شد. گوشه گوشه سنگر، بچه ها مشغول دعا و نماز بود

ای به نماز شب مشغول بودند. خنده و شادی از لبهایشان جدا نمی شد. هریک دیگری را به آغوش می کشید 

اعت که ما را نیز شفو حاللیت می طلبید. همه به هم می گفتند چقدر نورانی شده ای اگر شهید شدی قول بده 

 وتشگوشه سنگر به نماز ایستاده ، قن دگیر آبی رنگی که به تن داردور از شلوغی و سر و صدا با باد کنی. قاسم

  طوالنی شده است.
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 با لباس بادگیر و ضدشیمیایی آبی رنگ 65زمستان  4شهید قاسم عصمت قبل از عملیات کربالی 

 

؟ کسی د؟ کسی نمی داند. چه می گویدهایش جاریست پشتش می لرزد. از خدا چه می خواهاشک از گونه

این حالت را ندارد. همه بچه های گردان همین طور  ی خود راز و نیاز می کند. تنها اوداند. فقط با خدانمی 

است. . حبیب فالحی کوچکترین رزمنده سروستانی خود  را آنچنان ساخته است که آماده شهادت هستند

 نشسته است و به دعا وشه ای دیگر  کریمگ است در نماز و خلوت خود به قنوت ایستاده غالمحسین مشتاق

 . مشغول است
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 و وسایل جنگی مکان: ................ زمان............. شهید محمد کریم نظریان در حال نماز و دعا با اسلحه 

بچه های دیگر اصغر و حشمت، طیب و کریم هنوز زخم و جراحت جبهه قبل را خوب نشده است در بدن دارد. 

ویه حساب می کند. اما همه یک آرزو دارند. آرزوی شهادت و و تسهریک با خدای خود راز و نیاز می کند 

   رسیدن به خداوند.
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شهید و شهادت در خرمشهر . شهید طیب حسین هاشمی در حال وضوـ شهید حشمت اله کمالی ـ شهید حبیب اله فالحی ـ  4قبل از عملیات کربالی  65زمستان 

 قاسم عصمت

 

ت که دور هم هستند. از همه چیز بریده اند. فقط و فقط نماز و دعا می خوانند. امشب آخرین شبی اس

یاد شب عاشورای امام حسین و یارانش می افتد که امام حسین از  انسان معنویتی خاص حاکم شده است.

لشکر یزید خواست یک شب به او و یارانش اجازه دهند تا نماز شب بخوانند و راز و نیاز کنند. امشب نیز بچه 

ها این گونه هستند. دل هایشان از کوچکترین ذره دنیا خالی شده است. به هیچ چیز وابسته نیستند. هیچ 

اشند و فقط دهند که شاید فردا در این دنیا نبه فکر غیر از خدا و شهادت نیست. همه احتمال می کس ب

همین یک شب را دارند. پدر و مادر و فرزند و همسر و خانه و ثروت و دارایی را رها کرده اند و دیگر به فکر 
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و در سکوت و خلوت خود خدا را الفتی با خاک پیدا کرده اند. ساعتها سر به خاک گذاشته اند آنها نیستند.

 می خوانند. 

اصغر کمالی هم صبح از سروستان امده است مرتضی جاویدی ، حشمت  است.شب عملیات فرا رسیده 

فرمانده خط انتخاب کرده است . کمالی را فرمانده دسته و اصغر کمالی را که تجربه بیشتری دارد به عنوان 

بل رسیده اند . عبداهلل مسعودی ، حبیب اهلل مؤمنی ، بهنام ثابت و اخرین نیروها از سروستان ، چند ساعت ق

ه و اسلح بچه هاعلی رضا سلطانی از تربیت معلم به پادگان امام حسین و از انجا مستقیم به خط امده اند . 

 .مهمات خود را برداشته اند. بند پوتین را محکم بسته اند و کوله پشتی ها پر از مهمات و جیره جنگی است

اصغر کمالی فرمانده خط کریم نظریان را به عنوان پیک انتخاب کرده است . فرهاد کاله آهنی پوشیده اند. 

قاسم ته ریش و سبیل خود سعیدی را کمک ار پی جی زن و قاسم را کمک تیربارچی انتخاب کرده است . 

گیر میایی استفاده کند. بادرا تراشیده است تا در صورت عملیات شیمیایی بتواند به راحتی از ماسک ضدشی

است و  آبی به تن دارد. خشاب هایش پر از تیر است و دور فانوسقه اش بسته است. قمقمه آب هم کنارش

 کوله پشتی خود را پشتش انداخته است. با دوستانش 

 

 

 65)پسر دایی و پسرعمه یکدیگر( زمستان  4کربالی شهید کریم نظریان از راست و قاسم عصمت سمت چپ در خرمشهر چند روز قبل از شهادت در عملیات 
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می دانند که به سوی شهادت می روند اما ذره ای ترس در دل ندارند. سخن از تیر و ترکش و بمب و آتش و 

 ت.گلوله است اما برایشان هیچ اس

 

 صدای پای قاسم(ک

ز ا یز منتظر عملیات هستند .کنار خاکر ها به ستون حرکت میکنند وبچه است.  65دی ماه  4ساعت نه شب  

ت است . باالی سر بچه ها ، آماده و باخبر از عملیاحس کرده است  ساعت ها قبل دشمن حضور بسیجیان را

 منور های خوشه ای منطقه را مثل روز روشن کرده اند . دو تیربار آن طرف آب از دو نقطه به صورت شالقی

از خاک ریز باال میرود را می زند . عراقی ها با نقشه ای خاک ریز را زیر اتش خود گرفته است و هر کس 

زیرکانه و حساب شده از دریاچه ماهی آب را پشت خط انداخته و منطقه را به زمینی باتالقی و غیر قابل عبور 

تبدیل کرده اند . عمق آب را به گونه ای تنظیم کرده اند که اگر قایق ها کمی سرعت بگیرند نوکشان باال می 

داخل اروندرود کشتی به گل نشسته ای است که        و موتورشان به گل می نشیند و از کار می افتد .  رود 

چندین سال است همان جا مانده است. روزهای اول جنگ به گل نشسته است و باد و باران و آب اروند باعث 

 دارد.شده که زنگ بزندو انواع ترکش ها و بمب ها به آن خورده است و جای سالم ن
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 عالمت دهنداز آنجا با نور چرا قوه ، قیها عرابر عردن مکد از باز عواصان ایرانی بغود بار ره قکه گل نشسته در اروند رود بکشتی 

 

غواص ها با لباس و تجهیزات غواصی و نظامی به فرماندهی امیرحسین مهدی زاده به اروند زده اند تا معبر را  

بازکنند. و با انداختن نور چراغ قوه از داخل کشتی به بچه ها شروع عملیات را خبر دهند اما ستون پنجم کار 

را به شهادت رسانده و عملیات لو رفته است  خود را کرده است وقبل از اینکه غواص ها به کشتی برسند آنها

بچه ها  به اروند می کشانند.و روشن کردن نور چراغ قوه بچه هاراراز نور چراغ قوه را دانسته اند و با خاموش 

 زمین گیر شده اند .
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 نشسته از راست : شهید امیر حسین مهدیزاده .                     

ساعت نه و نیم صدای شدیدی از شلمچه بلند می شود . صدای توپخانه و شلیک خمپاره تیربار و آر پی جی  

مرز آبی کمتری دارند . گردان غواص پیشتر از دیگر . از طرف شلمچه عملیات شروع می شود . آنها است 

سته و رمز عملیات را گفته گردانها به آب زده است و سنگر کمین دشمن را خفه کرده است و خط اول را شک

. اینجا همان به خط دوم عراقی ها که چهار راهی است رسیده اند  است و گردانها حرکتشان را آغاز کرده اند و

ن ی. ا محلی است که نیروها ، عملیات اصلی را که از کوت شیخ انجام می دهند در پنج ضلعی به هم برسند

دو طرف چهارراه را خاک ریز زده و پشت آن را سنگرهای محکم ی است . نقطه برای عراقی ها بسیار حیات

 ستا تعبیه کرده و با تیربار و خمپاره  به شدت روی بچه ها آتش می ریزند . تصرف پنج ضلعی کار سختی 

عملیات لو رفته  در اطراف جبهه کوت شیخ هر چه تالش می کنند خود را به آب بزنند اثری ندارد .بچه ها 

 است . 
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 خاطرات عبدالحسن بنادری 352کتاب سرباز سالهای ابری ص  برگرفته از

 

شاهچراغی معاون گردان می گوید دستور است هر طور شده باید عملیات را انجام دهیم چرا که از سوی شلمپه 

 . در همین هنگام خمپاره ای کنار محمود رحیمدلروی کمکی ما هستند بچه ها خیلی جلو رفته اند و منتظر نی

و بچه ها می خورد و موج آن محمود را داخل چاله ای پرت می کند وباعث می شود که محمود شروع کند به 

داد و بی داد و سر و صدا کردن . اصغر کمالی فریاد می زند او را خفه کنید . ساکتش کنید . کریم و بچه ها 

بچه ها یکی  ز عملیات جا می ماند .ا نکند و امحمود را به عقب برده و داخل سنگر می گذارند تا سر و صد

زیر رگبار گلوله و خمپاره ها از دژ بیرون می آیند و سوار قایق می شوند . آنقدر آب پایین آمده که قایق  یکی

فیعی علی محمد ش ند .ها یا روشن نمی شوند یا  به گل می نشینند . بچه ها یکی یکی شهید یا مجروح می شو

در اوج وحشت و ترس و کشتار ، دست از شوخی بر نداشته و گویا  ،می شناسند همه او را به شوخ طبعی که 

از هیچ چیز نمی هراسد .  بچه ها را می خنداند و می گوید : بچه ها بهشت نزدیک است تا ساعاتی دیگر 

 جنازهایتان روی آب حرکت میکند و آب شما را به سوی بهشت خلیج فارس می برد . 

ند . حمزه اسدی با چابکی ا و جنازه شهدا سوار قایق هایی که روشن شده می شوبچه ها از روی مجروح ه

می کند و فرهاد سعیدی و علیرضا سلطانی و شاهچراغی و قاسم و صادق و حبیب روشن را از قایق ها  یکی

اصغر نیز با کمک بچه ها یکی دو تا از قایق  مومنی و چند نفر دیگر سوار می شوند و قایق حرکت می کند .

همه بچه ها کف قایق دراز کشیده اند . از هر  ها را روشن کرده و عده ای دیگر سوار شده و حرکت می کنند .

دو طرف شلیک می شود . از طرف عراق دو تیربار همچنان بچه ها را زیر آتش گرفته اند و هر چه به سویشان 

. وسط رودخانه غواص جوان ایرانی که جایشان امن است و خاموش نمی شوند  آر پی جی شلیک می شود

کنار گوشش تیر خورده و خون ریزی شدیدی دارد به قایق بچه ها برخورد می کند و بچه ها اورا باال می آورند 

ور از تدای عبتا غرق نشود . قایق هایی که سالم رسیده اند به هر زحمتی شده نیروها را پیاده می کند . تازه اب

اقی ها هشت پری های آهنی را چند متر مانده به ساحل داخل آب انداخته اند موانع سخت عراقی هاست . عر
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و رویش را با سیم خاردار پوشانده اند که عبور از آنها کار سختی است . علیرضا سلطانی گوشه ای از سیم 

سنگر کمین دشمن که حاال ساکت شده است برسند .  خاردار را می خواباند تا بچه ها بتوانند عبور کنند و به

ها و کنار ساحل این سوی مرز عراق نیز پر است از جنازه شهدا و مجروحین که نتوانسته اند روی سیم خاردار

  .به ساحل خاکی برسند 

 

 

 . رسیدندجا قبل از خاک ریز به شهادت  به خاک ریز عراقی ها برسند و همان جسد مطهر شهدا که فرصت نکردند

 

بچه ها پشت سر خود نگاه می کنند . درگیری شدید است . کمتر قایقی می تواند از رگبار تیربارها و انفجار  

خمپاره ها در امان باشد . خمپاره ای وسط یکی از قایق ها می خورد و قایق و بچه ها وسط آب در آتش می 
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ای خنداند ، حاال آرام شهید شده است و آبه سوزند . علی محمد شفیعی که تا دقایقی قبل بچه ها را می

 خروشان اورا با خود می برد . 

عده ای از قایق ها توانستند خود را به خاک عراق آن طرف اروند برسانند. سیم های خاردار، مین های ضدنفر  

بچه  .ستند و منتظر بچه های مظلوم ه ... آن طرف اروند با هزاران نیروی عراقی آماده پرهای آهنی و هشت و

فرهاد و شاهچراغی چند آر پی . ی جنگند با عراقی ها مها بدون هدف جلومی روند و در میان نخلستان ها 

جی به سوی آنها پرتاب می کنند . از پشت دو تیر به شاهچراغی می خورد و به زمین می افتد . یکی از عراقی 

ه کول ترکش ها به زی زمین می افتند . یکی اها از داخل سنگر نارنجکی پرتاب می کند و بچه ها همگی رو

 و خورده و در آتش می سوزد و فریاد می کشدخرج آر پی جی است  از پشتش پر علیرضا سلطانی کهپشتی 

ین می روی زم گوشه ای از نخلستان آن طرف . شعله های آتش بیشتر و بیشتر می شود تا اینکهد فرار میکن

  .می شودافتد و شهید
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 محمد رضا معصومی -4شهید رضا خرمی  -3شهید علی رضا سلطانی  -2عبدالرحمن مهدی زاده  -1: از راست 

 

حبیب مؤمنی هم ازناحیه سر زخم شدید بر می دارد و به زمین فرهاد سعیدی از ناحیه دست وپا و سر و  

د چند ترکش افتاده و سرش به شدت خونریزی می کند .حمزه اسدی و بابایی و صادق مؤمنی هم با برخور

ست کنار ایک فرماندهی است با بیسیمی که پشتش کریم که پ نارنجک و تیر عراقی ها به شهادت می رسند .

می اصغر حرکت می کند . اصغر گوشی را در دست گرفته و با صدای بلند از فرماندهی کمک می خواهد . 

د همراه چنکه ناگهان خمپاره ای به زمین می خورد و آنها . نیرو بفرستید .  گوید اینجا مثل جهنم شده است 

قاسم و عبداله مسعودی دو یار و دوست و همکالسی قدیمی ، در آن تاریکی   نفر دیگر به شهادت می رسند . 

م . قاسوش گذاشته و به جلو شلیک می کند و آتش و دود ، کنار هم هستند . عبداله آر پی جی خود را روی د

 و به سویها همه جا هستند و آنها را زیر نظر دارند یقعرا را به دست گرفته و شلیک می کند . هم تیر بارش
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آنها شلیک می کنند و آنها را به رگبار می بندند . گلوله های سرب یکی یکی پاره تن آنها را می شکافت و 

و  می افتند هم روی زمین کنار پوشاند . قاسم و عبداله ،  جلو می رود . خون گرم سر و صورت آنها را می

یا حسین می گویند .  ، غرق در خون می شوند . در حالی که در آسمان به ستاره ها نگاه می کنند ، زیر لب

دیگر احساس درد ندارند . ناخودآگاه یاد کالس و مدرسه می افتند . روزهای خوب دانش آموزی . اذیت ها و 

زیک حاج تیمور . یاد روزی که و فی س ریاضی آقای نصرالهیی . شوخی های با مزه در کالشیطنت های جوان

عبداله می خواست با دوچرخه آقای نصرالهی را به دبیرستان دیگری ببرد . قاسم پشت دوچرخه را گرفت و 

گفت یا سه نفری می رویم یا هیچ کس نمی رود و مجبور شدند سه نفری در حالی که آقا معلم جلو و و قاسم 

 حرکت می کنند . نشسته است با عبداله پشت ترک دوچرخه 

عبداله می گوید : قاسم یادت است در کالس فیزیک حاج تیمور که معلم ، جواب مسأله را پای تخته سیاه 

نوشته بود و تو زودتر از همه جواب را کامل در دفتر نوشتی و خودکار را از دست سید رحمت اله گرفتی و 

ر و صدا کند . وقتی معلم تخته را پاک کرد ، خودکار را به سید دادی نگذاشتی بنویسد و او جرأت نداشت س

 که دیر شده بود و همه خندیدیم .

ه گفت : بچ آقای نصرالهی در امتحان ریاضی به همهگفت : آقای حل المسایل ، یادت است  قاسم به عبداله 

ها کتابتان را باز کنید و از روی کتاب جواب بنویسید و من به تو نگاه می کردم و می نوشتم ؟ معلم گفت چرا 

   کتاب باز نمی کنی ؟ گفتم آقا : کتاب نمی خواهیم . عبداله کتاب ماست . حل المسایل و المشکالت است . 

ه می آید . می پرسد او کیست ؟ عبداله می گوید : قاسم در آسمان پیرمردی را می بیند که به سوی عبدال

کربالی اسماعیل است . اورا در  تنهایی در کوه به تیر غیب کشته اند و هیچ کس ندانست چه کسی  م ،پدر

کشته است . به پدرم می گویم : سرنوشت تو و من یکیست . تو در تنهایی در کوه گلوله خوردی و من در اورا 

ر راز ما دو نفر همچنان سر به مهر بماند . به قاسم می گوید در نامه ای برای دوستان و بگذا. انبوه دشمن 

نوشته ام ، که با دلی خونین به جبهه می روم وشاید با پیکری خونین باز گردم . عبداله به قاسم نگاه می کند 

می خواستی گل بزنی و می خندد و می گوید یادت است در حیاط مدرسه ، موقع فوتبال وقتی نزدیک دروازه 
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انداختی و با سر آن را به دروازه ، دروازه را که خالی دیدی ، توپ را با دست گرفتی و داخل سبد بسکتبال 

زدی و کفر همه را در آوردی ؟ جعفر با عصبانیت گفت : گل قبول نیست . هند است . وتو می خندیدی و می 

ک بار دیگر همه را که جا گذاشتی ، و به دروازه بان تنها گفتی : گل ، گل است . باال و پایین ندارد . یا ی

رسیدی ، تازه شوخیت گل کرد و توپ را پا به پا کردی اما شوت نمی کردی و اعصاب سید را خورد کردی . 

 بعد با صدای بلند گفتی : عباسقلی ، دیدارقلی ، امیرقلی . حاال دیگه گل می خوری ؟ و بعد گل گل گل ...

صدای حزن انگیز اذان از آن سوی شده و ستاره ها را می شمردند که دیمی آنچنان محو آسمان این دو یار ق

صدای و همه جا روشن شد. حاال عبداهلل  آرام آرام نوری از نخلستان به آسمان رفتو  رود برخاست 

 نرا می شنود که به طرف دوست شهیدشان محمدرضا زینل پور می رود . او به استقبالشا پای قاسم

در دلم هوای دلنشبن جعفر هوشمند را کرده است . ای کاش اینجا بود و قاسم می گوید : چق  آمده است

آن شب برای مردان بی سرپناه گرفتار در آتش و دود و خون و  آفتاب طلوع کرد . برایمان نوحه می خواند .  

 نماز در خون و خاکستر .   ن. چه زیباست آخریار بود سرب داغ ، طوالنی ترین یلدای روزگ

گوشه دیگر از نخلستان ، حشمت و طیب و حبیب و بهنام و مشتاق ، غرق در خون هستند . سر بر خاک 

گذاشته اند . حشمت و طیب مثل گذشته های نزدیک که در گوشه ای از مسجد انقالب به نماز ایستاده اند ، 

   قدرت ایستادن ندارند . به خاک افتاده اما این بار

دیگر از بچه های گردان که هنوز زنده اند ، وقتی می بینند رفتن جلو هیچ فرهاد و حبیب مومنی و چند نفر

فایده ای ندارد و نمی توانند به عقب باز گردند ، داخل یکی از سنگرهای بتونی عراقی ها می روند . عراقی ها 

د که جز گرد و خاک هیچ اتفاقی نمی افتد چند آر پی جی به سنگر می زنند . اما سنگرها آنقدر محکم هستن

 . به ناچار زیر پوش سفید خود را باال گرفته ویکی یکی بیرون می آیند و تسلیم می شوند .   
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که موفق بوده اند همچنان در پنج ضلعی مقاومت می فجر و دیگران  19 لشکر از سمت شلمچه ، بچه های

ینو و جزیره ماهی از سمت عملیات اصلی هستند که از فرماندهی کنند و در انتظار رسیدن نیرو از سوی جزیره م

خبر می رسد با توجه به ناموفق بودن عملیات اصلی ، ادامه عملیات پشتیبانی به صالح نیست و باید با تاکتیکی 

 خاص مجروحان و نیروها را به عقب برگردانید و اگر زودتر باز نگردید عراقی ها تا ساعتی دیگر همه را کشته

یا اسیر می کنند . بچه ها وقتی دستور فرمانده را می شنوند با ناراحتی به عقب باز می گردند . اینجا نیز پر از 

 مجروحیدو نفر از بچه ها که سالم هستند  جنازه شهدایی است که هیچ کس فرصت عقب بردن آنها را ندارد .

را روی برانکاد گذاشته و با خود به عقب می برند . در راه بازگشت از بین دو سنگر عراقی که با فاصله یک متر 

است ، جنازه یکی از شهدای غواص را می بینند که در گل و الی فرو رفته است و هیچ یک از بچه ها در 

. این دو نفر می گویند ما رعایت او را بکنیم و پا  بازگشت رعایت حال او را نکرده است و روی او پا گذاشته اند

رویش نگذاریم . از کنارش که عبور می کنند ، ناگهان متوجه می شوند ، صدای ضعیفی از جنازه غواص بلند 

به عقب باز می گردند و می گویند : متاسفیم نمی توانیم تو را « . برادر من زنده هستم » شد که می گوید : 

  ، نشانه های تو را می دهیم تا بچه های تعاون تو را به عقب باز گردانند . وقتی به عقب رسیدبم با خود ببریم 

خجالت می کشید. هوا که  شرمنده بود و . از طلوع خودآهسته آهسته طلوع کرد  فردای عملیات خورشید که 

که تا دیشب خنده هایشان  جوانزه بچه ها است . صدها روشن شد عمق فاجعه معلوم شد. کانال ها پر از جنا

نخلستان های عراق پر  . وی هم افتاده و دیگر راحت شده انداز شوق سر به فلک کشیده بود اکنون آرام آرام ر

 های شهیدی است که غرق در خون هستند.  از جنازه جوان
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 گرفه شده است 4عملیات کربالی راقی ها یک روز بعد از عس توسط عکراق . این عدر خاک  4بعد از عملیات کربالی  اجساد مطهر شهدا

 

 

منطقه عملیاتی می بایست پاکسازی شود. لودرها شروع کردند. کانال های عمیق درست کردند و جنازه های 

بی زبان را کشان کشان داخل گورهای دست جمعی انداختند و آنها را زیر خروارها خاک کردند و این گونه 

 با شکستی فاجعه آمیز به پایان رسید.  4بالی داستان عملیات کر

که حتی فرصت شروع عملیات  نیز پر از جنازه های عزیزانی است 4این طرف اروندرود صبح عملیات کربالی 

ند.  بچه های امداد جی و تیربارها به شهادت رسیده ارا هم نکردند و پشت اروند با انفجار خمپاره و آر پی 

 ند وارد اروند شوند به گرداند و کسانی که سالم مانده و نتوانسته اا به عقب منتقل کردنمجروح ها و جنازه ها ر

. در هر گروهان خبری نیست بازگشتند. گردان خالی و خلوت است از آن جنب و جوش و شادی چند روز قبل 

 .  ندبیشتر زنده نمانده ا چند نفر

ن ها را فراگرفته است. از بچه های سروستان محمود وحشتناک تیپ المهدی و گردان فجر و بقیه گردا سکوتی

. درد و رنج از دست دادن دوستان عزیز و سالم هستند  زاده و شکراله علیزادهو عبدالرحمن مهدی رحیم دل

نفر از بچه  24د. از بقیه خبری نیست. قریب ند. هیچ وقت این قدر بار سنگین به دوش ندارنهم رزم خود را دار

ه ها مثل بمب در سروستان مفقوداالثر شده اند. خبر مفقوداالثر شدن بچ 4در عملیات کربالی های سروستان 

 می پیچد .

 

  (تشییع نمادین الله هاگ
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روح اله و زیبابیگم در حیاط کوچک خانه روی فرش دست باف نشسته اند. زیبابیگم چای داغ از قوری برای 

خورد پیچ رادیو دو موج را می چرخاند. تا خبر تازه ای از جنگ روح اله می ریزد. روح اله دو استکان چای می 

شده است اما  4ته اند که عملیات کربالی رش عملیات می نوازد. آنها نیز دانسبشنود. دو روز است که رادیو ما

هیچ خبری از بچه هایشان ندارند و نمی دانند چه اتفاقی افتاده است. آخرین خبر فقط همان یک نامه ای 

 چه های سروستانر داده است که لشکر المهدی با بقبل از عملیات فرستاده است و خب 22/9/65که قاسم است 

نگران نباشید. نگران هستند که خبری از او ندارند.  پس نویسدنمی تواند نامه ب دیگر و پیش هم هستند

می شود؟ و روح اله که  زیبابیگم مدام از روح اله سؤال می کند. عملیات یعنی چه؟ چطوری است؟ کی تمام

می خواهد زیبابیگم را از نگرانی بیرون آورد او را دلداری می دهد و پسر برادرش کریم را مثال می زند که 

چند بار در عملیات شرکت کرده است و سالم بازگشته است و نگران نباشد. روح اله هم نگران است از خانه 

روستان شلوغ شده است. خانواده رزمندگان جمع شده اند تا س هبیرون می رود شاید خبری بشنود. جلوی سپا

ی از ند. یککسب خبر کنند. روح اله هم آنجاست. خبرهای ضد و نقیضی می رسد. آنها هم درست باخبر نیست

و داخل می برد و خبر می دهد که این عملیات مثل عملیات های  دست روح اله را می گیرد بچه های سپاه ،

بی نمی تواند داشته باشد. اما هنوز ما نیز چندان باخبر نیستیم. ظهر شده است. روح اله قبلی نیست خبر خو

دست خالی از خبر به خانه باز می گردد. زیبابیگم چشم به راه روح اله است که خبری بیاورد اما او باید سنگ 

به سر روح اله و زیبابیگم  صبور زیبابیگم باشد و او را امید دهد. محمود از راه مدرسه خانه آمده است و سر

می گذارد تا آنها را مشغول کند. احمد هم از اداره راه و ترابری عصر به خانه آمده است. آنها نیز خبرهایی 

ر د روح اله بی خبری می گذرد .شنیده اند. برای اطالع بیشتر باز به سپاه می روند. یکی دو روز به همین 

نارنج نشسته است . محمد کشاورز از بچه های  هایدرخت سایه زیر نصراله و صادق و عباسقلی کوچه کنار

متأسفانه شکست  4که عملیات کربالی  تعاون سپاه ، روح اله را می بیند و پس از حال و احوال پرسی می گوید

گم یروح اله و زیباب .خورده است و از سرانجام بسیاری از بچه ها هیچ خبری نیست و بچه ها مفقود االثر شده اند

خیلی ناراحت می شوند. زیبابیگم  . پس از اطمینان از این خبر ، نداحمد و محمود به جلوی سپاه می روکه با 

  امید دارد که بچه اش قاسم سالم باشد. ست به دعا می شود.بی تابی می کند گریه می کند د
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ست با شنیدن خبر مفقوداالثر سروستان یکپارچه غرق در غم و اندوه فرو می رود. سکینه هم که بوشهر معلم ا

شدن قاسم به سروستان می آید. امیرحسین که دانشسرای آب باریک است به او خبر می دهند که برادرش 

مفقوداالثر شده است. او نیز با چشمان گریان به سروستان می آید. زینت و حلیمه  4قاسم در عملیات کربالی 

ج مجروحیت پسرش بهنام به سر می برد با شنیدن این خبر نیز می آیند. شوکت که تا به حال در غم و رن

خیلی ناراحت می شود. خانواده روح اله کم کم دور هم جمع می شوند. همه هستند ولی یک نفر جایش 

خالیست. همه عزادارند کریم پسردایی قاسم نیز در آن عملیات همین سرنوشت را دارد از خویشان قاسم 

ش است. از بچه های محل حاج نظری حشمت اله کمالی ، امیرحسین مهدی علیرضا سلطانی پسر دخترعموی

زاده، طیب حسین هاشمی، اصغر کمالی نیز جزء مفقوداالثرها هستند. خانه حاج علی محمد و حاج کاکاخان 

است. زن ها خانه حاج علی محمد هستند. و مردها خانه حاج کاکاخان جمع شده  قاسم وکریم مراسم عزاداری

خانه هر شش نفر در یک کوچه نزدیک هم است. نفر از محل حاج نظری جزء مفقوداالثرها هستند. اند. شش

مردم سروستان برای عرض تسلیت و دلداری از این خانه بیرون می آیند و به خانه دیگری می روند. همه در 

دست داده ناراحت است. غم و ناراحتی فرورفته اند. زیبابیگم بی تابی می کند و از اینکه فرزند خود را از 

را مفقوداالثر اعالم کرده اند یعنی اینکه معلوم نیست اسیر هستند یا شهید. اما  4وضعیت بچه های کربالی 

زیبابیگم به دلش افتاده است که قاسمش شهید شده است. عزاداری و ناله می کند که نامش را وقتی قاسم 

تر خانم مادر کریم هیچ وقت به دل خود راه نداد که شهید گذاشتم می دانستم که روزی شهید می شود. اما اخ

که آنها اسیر هستند و باالخره باز می گردند به خانه. روزهای  همه اش زیبابیگم را دلداری می دهدشده است و 

سختی است. شهر در غم و اندوه است و همه جا سیاه پوش است. مراسم نمادین تشییع جنازه از بچه های 

انجام می شود. به یاد هریک از بچه ها با ورق فلزی گل الله ای درست کرده اند با گلبرگهای سرخ مفقوداالثر 

و شاخه ای سبز و روی هریک عکس شهیدی قرار داده اند و در دستان مردم به سمت گلزار شهدا در حرکت 

 هستند. سیل جمعیت از شهر تا گلزار شهدا جمع شده است.
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 1365زمستان  –به صورت گل های الله در دستان مردم سروستان  4زه مفققوداالثرهای کربالی مراسم نمادین تشییع جنا

 

باقی نیست که به خاک سپرده شود و یا سنگ قبری مشخص شود به همین  از هیچ یک از بچه ها جنازه ای 

خاطر به یاد آنها همان گل الله فلزی را همراه با قاب عکس آنها کنار هم دور تا دور میدانی داخل گلزار شهدا 

ت ا باقیسدر خاک ایستاده اند و هریک از این الله ها نماد یکی از رزمندگان مفقوداالثر است و این نماد ساله

 تا خانواده ها به یاد عزیزانشان کنار این الله ها بنشینند و یادشان کنند. چند روز بعد خبر آوردند که جنازه

را از رودخانه اروند توانسته اند  4نفر مفقوداالثر در عملیات کربالی  24علی محمد شفیعی یکی از  شهید

و تنها شهیدی بود که جنازه اش به سروستان بازگردانده بگیرند و پس از شناسایی به سروستان آورده اند. و ا

 شد. تشییع جنازه او باعث شد که امید اندکی از زنده بود آنها که داشتند را از دست بدهند. 

پس از تشییع نمادین الله ها و عکس آنها مراسم اولین روز تا سومین و هفتمین روز و چهلمین روز مفقود 

 شیخزهای سختی است. روح اله و زیبابیگم تنها در خانه هستند. احمد،جعفر، شدنشان برگزار می شود. رو

تا شاید آثاری از عزیزانشان پیدا کنند. در معراج شهدا روند معصومی به معراج شهدای اهواز می محمدرضا

گردند اما هیچ یها ماند و آنها در بین جنازهها را در سردخانه کانتینرها روی هم انباشته کردهبسیاری از جنازه
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. زیبابیگم برای همیشه سیاهپوش است. دیگر آثار شادی در او نمی شود دید. اشک چشمانش اثری از آنها نیست

ر است و همیشه چشم به یخشک نمی شود. برخالف اختر مادر کریم که امید بازگشت او دارد و می گوید اس

ا باز امتاده است که قاسمش دیگر شهید شده است.راه اوست. اما زیبابیگم چنین تصوری ندارد و به دلش اف

هم از در رحمت خداوند نامید نیست و گوشه ی دلش امیدوار است. شب ها با روح اله رادیو عراق را می گیرند 

و نام اسرا را که می خوانند گوش می کنند. اما هر دفعه که فهرست نام اسیران تمام می شود با عصبانیت روح 

ر می دهد که رادیو را خاموش کن مرد. مگر قاسم اسیر شده که نامش را می خواهی اما باز اله را خطاب قرا

فردا شب روح اله را صدا می کند که رادیو عراق را بگیر شاید نام قاسم را بخواند و کار آنها هرشب همین شده 

ود و نه نامی از قاسم می شاست. گاهی یکی از دوستان و یا همسایه ها یا خویشان از روی فکر و خیال یا تشاب

فردا با شور و خوشحالی خبر اسارت او را می آورد اما پس ازمدتی که آنها را امیدوار می کند باز ناامید می 

شوند و معلوم می شود اشتباهی بوده است. شب های جمعه خانواده ها برای یاد بود بچه هایشان به گلزار 

یادشان را گرامی می دارند. دوستان قاسم هرازگاهی به اتفاق هم  شهدا کنار شهدا همان الله ها می آیند و

قرار می گذارند برای دیدار پیش زیبابیگم و روح اله بیایند و با تعریف ها و یاد آنها  هم جمع می شوند و دور

به آن دو دلداری می دهند. جعفر هوشمند، مسعود شفیعی، علیرضا نیکبخت، رضا ثابت، فریبرز جهاد و ... 

دوستانی هستند که مرتب به خانه قاسم یا عبداله مسعوی می آیند. روح اله برای دلداری زیبابیگم به زن های 

 همسایه می گوید او را تنها نگذارند.

، امام خمینی ، به فرماندهان و مسؤولین جنگ می گوید : امروز دشمن به  4چند روز بعد از عملیات کربالی 

، مست شده است . شما هم باید به همین زودی با این بچه هایی آورده است  این پیروزی که به دست خاطر

که جنگیده اند .با همین هایی که شهید شده اند . وبا همین هایی که مجروح داده اند ، عملیات بزرگی را بر 

 علیه آنان انجام دهید .

انجام شده بود و  4برگزار می شود در همان منطقه که عملیات کربالی  5عملیات کربالی  ، بعد روز پانزده

منجر به شکست شده است اما برخالف عملیات قبل این عملیات با موفقیت انجام می شود. هرچند بسیاری از 

ت لیات به شهادنیز در این عماز جمله عبدالعظیم فتاحی و مرتضی جاویدی فرمانده گردان فجر جوانان دیگر 
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را کرده است و باعث خوشحالی خانواده ها  4رسیدند اما پیروزمندانه است و جبران شکست عملیات کربالی 

شده است اما این باعث نمی شود که خبری از سرانجام مفقوداالثرها شنیده شود. روزها و ماه ها و سال ها از 

چون غالمرضا معصومی، احمد گلی،  روز عزیزی دیگرپی هم می آیند و می روند و جنگ هنوز ادامه داردو هر

د و غم نبه شهادت می رس حسن رضایی، روحانی، حیدری، رضا خرمی عظیم فتاحی ، عبدالعلی غالمدخت،

  آنها را تازه می کند.

 

 عکس شهدای مسجد انقالب                                 

شهادت داییش بارها به جبهه رفته است به علت برخورد  علی معصومی خواهرزاده شهید قاسم نیز که بعد از

با مین در جبهه جانباز می شود . زینت که مدتیست در غم و ناراحتی شهادت برادرش قاسم و جانبازی 

 خواهرزاده اش بهنام به سر می برد ، این بار خبر مجروح شدن پسرش علی می باشد .  
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 خواهرزاده شهید قاسم عصمت که در اثر انفجار مین از ناحیه پا جاناز می شوداز سمت راست نفر دوم مرتضی علی معصومی 

 

حمد ماش طلبه ستشیخ محمدرضا معصومی پسر عموی قاسم نیز تنها طلبه و روحانی خانواده است مانند دو 

 رسد.به شهادت میدر سروستان عباسی 
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 ـ .................3ـ جانباز)شیخ حافظ ثابت( 2ـ شیخ محمدرضا معصومی  1ایستاده از راست: 

 ـ احتماال شهید حجت خرمی2ـ جانباز فرزاد جهاد 1نشسته از راست: 

 

 

  

 (بازگشت کاروان آزادگانل

سازمان ملل از طرف ایران پذیرفته می شود و جنگ به پایان می رسد. با پایان  598باالخره قطعنامه  67 مرداد

. شاید سرانجام مفقوداالثرها مشخص شود. این روزها خانواده های جنگ امیدها دوباره زنده می شود

خبری از بچه هایشان بشنوند. مفقوداالثرها و اسرا چشم به اخبار تلویزیون و گوش به رادیو دوخته اند شاید 

اخبار اعالم می کند که اولین گروه  69در تابستان  598باالخره پس از حدود دو سال از پذیرش قطعنامه 

 اسیران ایرانی از عراق به ایران بازگردانده می شوند.
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ان اتوبوس زیبابیگم و روح اله با شنیدن این خبر پس از سالها نور امیدی در دلشان روشن می شود. کارو

بازگشت آزادگان از مرز شلمچه آغاز می شود. شلمچه این بار خبرهای امیدوارکننده ای دارد. همه چشم به 

تلویزیون دوخته اند. زیبابیگم و روح اله چشم از تلویزیون برنمی دارند. اخترخانم هرکسی را که شکل و شمایلی 

دد. چند نفر از بچه های سروستان که از ابتدای جنگ به کریم دارد می گوید این کریم است و دارد بازمی گر

یا اواخر آن اسیر شده بودند بازگشتند و با آمدن آنها قاب عکس مفقوداالثرها را پیش آنها می بردند تا از 

 وداالثرقنفر مف 24پسرشان خبر دهند اما هیچ خبری نبود. تا اینکه باالخره خبر آوردند. فرهاد سعیدی یکی از 

 ا شد. سیل جمعیت به سوی خانه جانعلیبازگشته است. این خبر باعث شادی و امید خانواده ه 4کربالی 

سعیدی پدر فرهاد به راه افتاد فرهاد تنها باقی مانده و حاضر در عملیات است که پس از سالها اسارت به خانه 

ن را در اسارت ندیده سروستا 4بازمی گردد و خبر می دهد که هیچ کدام از بچه های شب عملیات کربالی 

 است اما در شب عملیات فقط علیرضا سلطانی را دیده که زخمی شده و در نخلستان عراق افتاده است.
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بازگشت  –یدی عالمحسین مشتاق ، بهنام ثابت و فرهاد سغکس شهیدان عالله و قاب  – 4محل یادبود مفقوداالثرهای کربالی –گلزار شهدای سروستان  – 1369تاستان 

برادر آزاده مسعود -5...... -4برادر آزاده فرهاد سعیدی  -3.....خرمی  -2بهزاد ثابت  -1برادر آزاده فرهاد سعیدی از اسارت . افراد حاظر : نشسته از راست : برادر جانباز : 

 نیک منش 

 امامداد تقی زاده . -4مرحوم علی یوسف زاده  -3حبیب خرمی  -2......  -1پشت سر ایستاده از راست :  
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از اسارت بازمی گردد و باعث  4چند روز بعد حبیب اله مؤمنی یکی دیگر از مفقوداالثرهای عملیات کربالی 

امیدواری می شود اما او نیز از سرنوشت بچه ها خبری ندارد و در اسارت نشانی از آنها ندارد. باز شایعه بازگشت 

دد و بعضی در همان شایعه باقی می ماند. احمد آزادگان در این روزها گرم گرم است. بعضی به واقعیت می پیون

سفره نذری دارد. میهمانان از محل حاج نظری برای ناهار دعوت شده اند که خبر می آورند قاسم از اسارت 

زیبابیگم که بازگشته و اکنون در راه سروستان است. شادی و شعف و خوشحالی همه جا را فرا می گیرد. 

دی می کند. روح اله و احمد و محمود به خیابات می روند و همه میهمانان سالهاست لبخندی نزده است شا

به خیابان و کوچه می آیند اما زود متوجه می شوند که شایعه ای بیش نیست. آخرین اسیران هم به کشور 

 بازمی گردند اما خبری از قاسم نیست. زیبابیگم و روح اله روزها چشم به در کوچه می دوزند شاید قاسمشان

 به خانه بیاید اما خبری از آمدن او نیست. امید آنها از بازگشت اسرا نیز ناامید می شود.

 (خواب روح اهللم

روح اله و زیبابیگم شب های جمعه بر سر تربت نمادین قاسم می آیند و کنار الله ها می نشینند و از پسرشان 

غم از دست دادن جوان خود را درون خود می یاد می کنند. روح اله سنگ صبور زیبابیگم است. درد و رنج و 

روح اله زیر سایه  72ریزد آنها همیشه چشم به راه هستند و به یاد پسرشان. در یکی از روزهای گرم تابستان 

شود و با خوشحالی خواب قاسم را برای زیبابیگم درخت انگور در حیاط قبل از نماز ظهر از خواب بیدار می

ا لباس سفید از در وارد خانه شد و دست من را گرفت و با هم بیرون رفتیم. قاسم کند که قاسم بتعریف می

 آید. او را بهاله به وجود میخندید و مرا در آغوش گرفته بود. چند روز بعد درد سختی در قفسه سینه روحمی

ان است و در بیمارستکند او سکته کرده زند دکتر او را معاینه میاله منظم نمیبرند قلب روحبیمارستان می

شود اما پس از یکی دو روز در یک شب تاریک تابستان به مالقات پسرش قاسم به آسمان ها می بستری می

 و زیبا بیگم را چشم انتظار پسرش قاسم می گذارد . رود
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 مرحوم روح اله پدر شهید قاسم عصمت در بندرعباس کنار خلیج فارس           

  Dj-008-514شماره خاکی پالک(ن

 

و گوش به رادیو و تلوزیون تا شاید خبری از قاسم به ه است تزیبا بیگم هنوز چشم به راه و در کوچه دوخ

ر جستجوی بقایای جنازه شهیدان در خاک ایران و عراق اپس از مشخص شدن تکلیف اسرا ک  گوش برسد .
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و اخبار اعالم می کند که در جستجوی مناطق عملیاتی توانسته اند آثار و بقایا و پالک بسیاری  آغاز می شود.

از مفقوداالثرها و شهدا را مشخص کرده و برای تشییع به کشور بازگردانند. خبر بازگشت آثار و بقایای جنازه 

واده ها با دیدن آثاری از به سروستان رسید و باعث شد که دل خان 4چند تن از مفقوداالثرهای کربالی 

 فرزندشان آرام بگیرد و اطمینان یابند که قسمتی از پاره تن فرزندشان را توانسته اند بیابند.

از بنیاد شهید خبر آوردند که پالک و آثار و بقایای جنازه شهید قاسم عصمت و حشمت   11/8/1374در تاریخ 

تان به سروسملیات خیبر مفقود شده بودند عکه در قریشی  عبدالکریم و سید 4ربالی کاز مفقودین  اله کمالی

     بازگردانده می شود.

                           

 

 



129 
 

 

 همراه با پالک و آثاری از بدن وی به سروستان بازگشت  11/8/1374بقایای از دفترچه خاطرات و چفیه شهید قاسم عصمت که در تاریخ 

 

 

 

 همراه با پالک و آثاری از بدن وی به سروستان بازگشت 1376ای از لباس شهید محمد کریم نظریان که در سال بقای
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همراه با بقایای از استخوان های شهید به سروستان بازگشت و تشییع به خاک سپرده   11/8/1374شهید قاسم عصمت که در تاریخ پالک   

ند. به هر رزمنده به محض ورود به جبهه پس از ثبت مشخصات در دفتر اعزام به جبهه پالک با زنجیر داده می شود که شماره ورودی پالک با شد و پالک وی باقی ما

ی پالک باقی از رو مشخصات همان فرد در دفتر اعزام به جبهه تناسب داشت و شخص رزمنده پالک و زنجیر را به گردن خود می اندازد تا در صورت هر گونه اتفاقی

بین ایران و عراق تشکیل شد.پس از جستجو در مناطق عملیاتی بسیاری از آثار  598باشد. کمیته جستجوی مفقودین که پس از قبولی قطعنامه مانده قابل شناسایی

 شهدا را از روی شماره پالک موجود شناسایی کردند.
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   اله کمالی به سروستان به همراه شهید سید عبدالکریم قریشیبازگشت پالک و بقایای اجساد شهیدان قاسم عصمت و حشمت 

          

سال همان  حالت عزا و ناراحتی که سالها قبل ایجاد شده بود به وجود می آید.  9با شنیدن این خبر پس از 

تابوت چوبی حامل بقایای شهدا در بنیاد شهید است. داخل تابوت پارچه کفنی سفیدی است که داخل آن 

جمجمه سر و پالک و تکه هایی استخوان بدن و یک لنگه پوتین پوسیده و تکه هایی از یک چفیه و لباس 

 گمای اثبات آثار نیست و زیبابیمی است. غیر از پالک که نشان دهنده مشخصات قاسم است چیز دیگری برپش

انست بعد از را تو د که باالخره پاره تنشوش می شود و دلخین آثار باقی مانده آرامش می گیربا دیدن هم

 د.سالها انتظار ببین
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سال دوری از وطن به خاک پاک میهن بازگشت و بر دوش خانواده و مردم شهید پرور سروستان به خاک سپرده  9آثار و بقایایی از جسد شهید قاسم عصمت که پس از 

 گردید



133 
 

 

   1374خاسپاری بقایای شهدا در سال عالمیه مراسم هفتمین روزا                     
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آثار باقی مانده در کنار شهیدان  مراسم تشییع جنازه آثار به جای مانده پس از سالها دوباره برگزار می شود و

در کنار دیگر شهدا مشخص می شود. حاال  گونه برای قاسم نیز قبری اینوسپرده می شود. مفقوداالثر به خاک

زیبابیگم می ماند و قاب عکس قاسم برروی دیوار و یک عمر خاطره از او که هر صبح وقتی از خواب دیگر 

به روی قاسمش می ایستد و می گوید  گیرد و دست به سینه روبیدار می شود در مقابل عکسش قرار می 

السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین السالم علیک یا شهدای کربال. السالم علیک یا قاسم عزیزم. و شب نیز وقتی 

می خواهد در تنهایی بخوابد یک بار دیگر روبه روی قاب عکس عزیزش می ایستد و دوباره سالم می دهد و 

 د.می خواب

 

 

 شیدی و رفتی که پر کم سخوشا به حال تو قا
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 شیدی و رفتی کر به بخونین  ی چو الله جامه

 ودی بید نبافیت چو عاسیر در چمن 

 اد در پی مقصود خود دویدی و رفتی بچو 

 ی سر سحر پیاله گرفتی بزدست ساقی 

 آسمان شنیدی و رفتی  زی اعندای ارج

 چو یخ خمود خیاالت سرد خویش نماندی  

 چو رود راهی دریا شدی رسیدی و رفتی 

 ت جانان با محبردی تو کامله عه جان مب

 امله فردوس را خریدی و رفتی عدر این م

 ه اسیرم  به در خراکه حال دل من بدا ب

 کشیدی و رفتیه پر که حال تو قاسم بخوشا 

  

 صمتعشهید قاسم  و دوست فر هوشمند هم کالسیعر : جعشا 

 

 

 اما تو ای شهید : 

 باهر چه عشق  

 نام تو را می توان نوشت 

 با هر چه رود 
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 نام تو را می توان سرود  

 بیم از حصار نیست 

 که هر قفل کهنه را 

 با دستهای روشن تو 

 می توان گشود  

 شاعر: دوست دوران تربیت معلم شهید قاسم عصمت : علی رضا مختاری

                                               روحشان شاد باد و راهشان پر ره رو        

 نژادحسین معصومی                

 

 

 

 

 

 

 چکیده و زندگینامه شهید قاسم عصمت
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یک دفترچه دارد که خاطرات خود را در آن می  صفحه اول دفترچه خاطرات که شهید قاسم عصمت که مشخصات خود را با دست خود در آن نوشته است. هر رزمنده

 اندنویسد و شهید قاسم در چند صفحه از این دفترچه که باقی مانده مطالبی را نوشته

 منطقه مهاباد کردستان          63اعزام اول به جبهه     سال 

 

 

 عصمت سروستانی    نام پدر: روح اله   نام مادر: زیبابیگم خانوادگی: نام مستعار:قاسم نام اسمابوالقنام:
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 تاریخ تولد:               محل تولد: ایران ـ فارس ـ سروستان ـ محله حاج نظری ـ کوچه محمدحسینی

 ، منطقه کوت شبخ خرمشهر  4محل شهادت: عملیات کربالی  4/10/1365تاریخ شهادت: 

 

 

 تحصیالت

تان ـ دبستان کمالی ـ باغ رز ـ با مدیریت آقایان حبیب مرشدی و تقی خرمی    الف( دوران ابتدایی: سروس

 1355تا سال  1351از سال 
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 ب( دوران راهنمایی: سروستان ـ مدرسه راهنمایی سرهنگ افخمی ـ با مدیریت : مرحوم حسن جهادی

  1358تا سال  1356از سال 
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 شهید مطهری ـ با مدیریت : آقای غالمعلی نی ریزیج( دوران دبیرستان: سروستان ـ دبیرستان 

 1362تا سال 1359از سال 

 

 مدارک تحصیلی: 

 1363سال  63/15الف( دبپلم تجربی با معدل 
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ب( آخرین مدرک تحصیلی: دانشجویی فوق دیپلم تربیت معلم ابتدایی عالمه طباطبایی داراب ورودی 

 مان شهادتو دانشجوی سال دوم تربیت معلم در ز 1/7/64

 ج( مدرک افتخاری: لیسانس افتخاری از طرف وزارت آموزش و پرورش

 

 تاریخ اعزام به جبهه:

 ماه 3به مدت  1363/ 3/8الف( نوبت اول :  
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  ماه 3به مدت  1365/  5/4ب( نوبت دوم: 

  4/10/1365تا روز شهادت  1365/ 15/9ج( نوت سوم :  

 

 

 همرزمان شهید از سروستان

اول: محمد گلی، شهید اصغر کمالی ، شهید محمدکریم نظریان، رضا گلی، عزیز ایزدی، عبدالرحمن الف( نوبت 

 مهدیزاده

ب( نوبت دوم: علیرضا نیکبخت، محمود معصومی نژاد)برادر( ، محمد جواد طهماسبی)پسرخاله(، علی باز 

 اکبرزاده، سلیمی

 

م ثابت، غالمحسین مشتاق، قاسمعلی مومنی ، ج( نوبت سوم: شهیدان : حشمت کمالی )فرمانده دسته(، بهنا

محمود روحانی ، غالمرضا مفتخر ،  اصغر کمالی)فرمانده خط ( ، محمدکریم نظریان)پسردایی(، طیب حسین 

هاشمی، علی محمد شفیعی، امیرحسین مهدیزاده)فرمانده غواصان لشکر(، عبداله مسعودی، علیرضا 

منی، حمزه اسدی، ذبیح اله بابایی، حمزه بابایی، مجتبی مسیح سلطانی)پسرعمو( حبیب اله فالحی، صادق مؤ

 زاده، یوسف ثریا، علی حیدری ، محمد هادی اسدی

 برادران آزاده: فرهاد سعیدی، حبیب مؤمنی
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 عکس ها و مدارک باقی مانده از شهید قاسم عصمتتعدادی از 
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 22/9/1365تاریخ     آخرین نامه شهید قاسم عصمت به خانواده خود قبل از شهادت  

    

 

 

 
 23/9/1365آخرین نامه شهید قاسم عصمت به دوستان خود قبل از شهادت           تاریخ 
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ول درس خواندن غالس بودند . شهید قاسم مشک دبیرستان با هم همکه در کالس چهارم تجربی  1363سال . ودی عبداهلل مسعصمت به دوستش شهید عنامه شهید قاسم 

  . ) دو صفحه ( بداهلل جبهه استعاما شهید و نتوانسته است به جبهه برود در مدرسه است
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 5/8/1363فرم اعظام به جبهه شهید قاسم عصمت برای اعظام اول به جبهه در سپاه سروستان  تاریخ 

 

 

 64مسعود شفیعی : سال  جمع دوستانه منزل

 ایستاده از راست: شهید قاسم عصمت ـ غالمرضا زینل پور ـ شهید عبداله مسعودی
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 مکان: جبهه کردستان اولین جبهه شهید قاسم عصمت به کردستان

 افراد حاضر از راست: شهید کریم نظریان ـ رضا گلی ـ شهید قاسم عصمت

 

 ................مکان: ................... زمان : ...
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 افراد حاضر از راست: حاج فضل اله شفیعی ـ مسعود شفیعی ـ رضا ثابت ـ شهید قاسم عصمت

 

 

 مکان : پارک آزادی سروستان زمان: ................

 ـ فریبرز جهاد4ـ رضا ثابت 3ـ شهید عبداله مسعودی 2ـ شهید قاسم عصمت 1افراد حاضر از راست: 

 

 زمان :................ مکان: ............
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 از راست: شهید عبداله مسعودی ـ شهید قاسم عصمت
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شدند عکس عکس شهید قاسم عصمت قبل از شهادت هدیه گردان فجر به خانواده شهید قبل از عملیات از رزمندگان عکس می گرفتند و در صورتی که شهید می 

شهید را به خانوادشان می دادند. 

 

 جانباز عزیز علی معصومی خواهرزاده شهید قاسم عصمت توسطهنری مقعر عکس 
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وداالثر ه هنوز مفقگلزار شهدای سروستان عکس یادبود مفقوداالثرها به ترتیب از راست: شهید قاسم عصمت و شهید محمدکریم نظریان پسرعمه و پسردایی یکدیگر ک

ه برعکس شهید قاسم عصمت برادرش حسین معصومی نژاد بین دو عکس مسلم جهاد باالی عکس شهید بودند و سنگ قبر نداشتند و فقط عکس یادبود داشتند. ایستاد

 محمدکریم نظریان برادرش وحید نظریان

 

 

 موقع اعزام شهید قاسم عصمت به جبهه کردستان  63یا  64مکان: ساختمان سپاه پاسداران قدیم سروستان   سال 

 بودند. 4دوباره با هم در عملیات کربالی  65ـ محمود رحیم دل که سال 2ـ شهید قاسم عصمت 1ایستاده از راست: 
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 63-64مکان: راه پله های ورودی دبیرستان شهید مطهری قدیم. زمان: سال چهارم تجربی سال تحصیلی 

ـ وحید 1اله موسوی ردیف دوم از راست: سید رحمهـ 5ـ خداخواست اسپرجانی 4ـ اسداله کمالی 3ـ علیرضا نیکبخت 2ـ جعفر هوشمند 1افراد حاضر نشسته از راست: 

 ـ ...............7ـ آقای حاج تیمور سلطانی دبیر فیزیک 6ـ عبدالحسین مؤمنی 5ـ ..... اعتمادفر 4ـ شهید قاسم عصمت 3ـ آقای نصراللهی دبیر ریاضی 2کاظمی 

ـ 8یاد روحانی ـ ص7ـ فریبرز جهاد 6ـ ............. 5ـ فرهاد رضایی 4ید عبداله مسعودی ـ شه3ـ حاج فضل اله شفیعی معاون 2ـ ابراهیم صادقی 1ردیف سوم از راست: 

................ 
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