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دیباچه

کنگره  »سرداران و شهدای استان یزد« تصمیم  وقتی دست اندرکاران 

گرفتند،  کتابی درباره امیر سرتیپ دوم شهید محمدرضا فتحی  به چاپ 

آنکه قرعه به نامش افتاد و عاقبتش ختم به سعادت شد تا از نعم االمیر 

بنویسد، نگارنده بود. از یک سو هم صحبتی با ابوالفضل فتحی )برادر(، 

و  فاطمی  جالل  سید  سرهنگ  )عمو(،  فتحی  محمدمهدی  سرهنگ 

که نصیبش  دیگران؛ و از سوی دیگر آشنایی با خانواده شهید توفیقی بود 

کند بیشتر درباره اجداد  تا تالش  را به وجد آورد  گردید. آنچه نویسنده 

که تأثیری شگرف بر  شهید بداند؛ آشنایی با افراد وارسته و واالیی بود 

که  شخصیت محمدرضا فتحی داشتند و آن را شکل دادند؛ اجدادی 
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کالم، هر خاطره، هر  وزنه علمی، معرفتی، و عرفانی آن زمان بودند. هر 

گرفت و  تعریف نویسنده را به دیار معرفت برد، عنان ذهنش را در دست 

کشاند.  کوچه پس کوچه های »رباط پشت بادام« تا شهر شهادت  او را از 

مردان  از  گفتن  سخن  می دانست  حالی که  در  گرفت  دست  به  قلم 

که با روح بلند  کس نیست، نوشت: »آنان  کار هر  سترگ و بلنداندیش 

برای  را  عادت  مرداب  در  ماندن  و  ندیدند  بیش  گامی  را  هستی  خود 

و ژرف خود معنای  با دید عمیق  که  بودند  خود عار دانستند؛ مردانی 

»بودن و شدن« را دریافتند و از این معنا برای عبرت ما جرعه ای باقی 

کی در  نهادند. دنیا را فقط یک نیستی پرشکوه دانستند و چون زالل پا

دل دریایی شان روان بود، همه چیز را در خود جای دادند، اما خود در 

هیچ چیز نگنجیدند.«

کرد با قلم   نوشت از حاجیه خانم سکینه، جده  پدر شهید، و تالش 

که قلم بر  کند. روزی  کبر پدربزرگ شهید را معرفی  ناقص خود حاج علی ا

گذاشت تازه فهمید به درستی شهید را نشناخته است، اما فرصت  زمین 

کم بود و مجال اندک.

نویسنده بر خود فرض می داند از بذل عنایت پدر بزرگوار و همرزمان 

شهید در روزهای جهاد، سرتیپ ستاد محمدحسن اسعدزاده، سرهنگان 

احمد مرادپور، محسن قرهی، اسماعیل وجدانی، مسلم جوادی منش، 

آسوده،  حسین  سروش مهر،  کاظم  احمدی،  حمید  حسنی،  حسن 
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رحمان ستود یان، طاهر نظری کیا، علیرضا ایوبی، محمدرضا ذوالفقاری، 

ربانی،  قلئی، هاشم  اشرف آبادی، عبداهلل  علی ا صغر شیرمحمدی، علی 

محمدمهدی فتحی، عباس رفیعی، محمد محمدحسینی، امیر سرتیپ 

محمدرضا شیبانی، سرهنگ محمد بابزن، سروان حبیب بادلیان، سردار 

قرهی،  محسن  سرهنگ  جناب  به خصوص  و  عیسایی  حسین  پاسدار 

که پابه پای  کسانی باشد  کند و سپاسگزار  کتاب تشکر  کارشناس نظامی 

کتاب جلو آمدند و با راهنمایی دلسوزانه شان دفتر زندگی محمدرضا را 

کم وکاستی ها  امیدوار است خانواده  محترم شهید  نویسنده  ورق زدند. 

نوه شهیدش، محمدرضا  و  کبر  بلند حاج علی ا روح  از  ببخشند؛  او  بر  را 

 
ٌ

که »الَینَفُع مال که دستش را بگیرند در روزی  عاجزانه درخواست می کند 

َتی اهلل ِبَقلِب َسلیم«. 
َ
 َمن ا

ّ
َو ال َبُنون ِاال

نسأل اهلل منازل الشهدا و معایشه الشهدا و مرافقه الشهدا 
سیده زهره علمدار 
جمادی الثانی 1442 همزمان با ایام فاطمیه
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که هیچ  آغاز می شود، اسمی  رباط پشت بادام1  با  کتاب  این  روایت 

که در طول جغرافیایی 55  1. رباط پشت بادام از توابع اردکان یزد در شمال شرقی آن است 
درجه و 33 دقیقه شرقی، و 33 درجه و 00 دقیقه شمالی قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 
کیلومتر است. این روستا از شمال شرقی استان  1250 متر، و فاصله آن تا یزد 200 و تا طبس 150 
روستا  این  که  آنجا  از  به اصفهان متصل می کند.  از شمال غرب  و  به خراسان جنوبی،  را  یزد 
بن  ثامن الحجج علی  بارگاه ملکوتی  زائران  میزبانی  افتخار  آن  در مسیر خراسان است، مردم 
موسی الرضا علیه السالم را داشته اند و دارند. بیشتر مردم روستا با همدیگر فامیل اند. شغل 
کشاورزی و دامداری بود و در سالیان نه چندان دور زنان روستا نیز قالی می بافتند؛  اغلب آنان 
کاهش آب قنات ها، و بی عالقگی جوانان دیگر  کنون به علت خشک سالی های پیاپی،  ولی ا
کاظم علیه السالم نیز  این مشاغل رونق چندانی ندارند. چند امام زاده از نوادگان امام موسی 

که معروف ترین آن ها  امامزاده ابراهیم و امامزاده زید است.  در روستا وجود دارد 

فصل اول

کبر؛ بــانوی ربــاط؛ پــرچــم  | بوم و بانو؛ سفــر مکــه؛ تولد علی ا
کـــاردان ربـــاط | عـــزا؛ قتـــلـگاه؛ ساخــت حسینــیـه؛ بانـــوی 

1
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نخستین  نمی نوازد،  شنونده  گوش  در  را  روستایی  موسیقی  از  طنینی 

که دیوارهای ژاندارمری اش به انتهای استان  کویر است  آبادی در قلب 

یزد ختم می شود.  

باید   می شد،  کویر  راهی  که  مسافری  هر  دور  نه چندان  روزگارانی  در 

شب را در رباط به سر می برد، پشت ریگ می خوابید، صبح علی الطلوع 

حرکت می کرد، و آفتاب نزده از ریگ رد می شد تا این موجود ناشناخته 
را از نزدیک ببیند.1

کویر  آسمان  اندازه   به  دلشان  که  می زیستند  مردمانی  قلعه   این  در 

برای  را  او  یاد  و  نام  تاریخ  که حافظه  بزرگ  انسانی  بود.  پرستاره   و  فراخ 

همیشه ثبت نموده، در دوران ناصرالدین شاه در این روستا می زیست. 

که به قول معروف پارچه اش  با احترامی خاص در میان مردم  شیرزنی 

رفتاری  و  نافذ،  کالم  سنجیده،  رفتار  با  بانویی  داشت؛  خریدار  خیلی 

گرچه این بانوی بزرگوار سواد  که زبان زد خاص و عام بود. ا خیرخواهانه 

که سواد دل بود، بی نیاز از  خواندن ونوشتن نداشت، اما معرفتی داشت 

که خالص شود چشمه حکمت بر  کالسی و مکتب خانه ای. دل  سواد 

کم رنگ می شود و بی رنگ؛ عنان  گناه رنگ می بازد،  زبان جاری می شود، 

گناه جل وپالسش را برمی دارد و  که در دست آدمی وارسته باشد،  نفس 

که خدا او را از  می گریزد. بانوی بزرگوار رباط چنین بود، زنی صاحب نفس 

کتاب های جیبی: 1341.   کویر. تهران، سازمان  1. مهاجر، علی اصغر. زیر آسمان 
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ک بسیار در  کرده بود، متمول بود و دارای ملک و امال مال دنیا پرنصیب 

رباط پشت بادام، بیاضه1، خرانق، و پیر حاجات طبس.

کماالت  از  بیاضه  اطراف  روستاهای  اهالی  از  سال خورده  پیرمردی 

سرکشی  برای  خانم  حاجیه  »هروقت  می کند:  تعریف  بانو  این  بی شمار 

کارگرها به بیاضه می آمد، تمام بزرگان اردیب،  ک و پرداخت مزد  به امال

و  می آمدند  دیدنش   به  اطراف  روستاهای  و  عروسان  گرمه،  مهرجان، 

کمک مالی می گرفتند.« برای امورات خویش از ایشان 

این بانوی مهر و ماه، حاجیه سکینه جده  خانواده ی فتحی و مادربزرگ 

خویش،  شوی  همراه  جوانی  در  او  است.  شهید(  )پدر  فتحی  محمود 

از ماشین و قطار و  محمدابراهیم راهی زیارت خانه خدا شد. آن روزها 

هواپیما خبری نبود، مرکب اسب بود و استر و شتر؛ مسافران قدم به قدم 

کاروان سراها  به سوی مقصد می رفتند، منزل به منزل ره می سپردند و در 

کنند  گاه یک سال طول می کشید تا زائران طواف حرم  توقف می کردند. 

و برگردند. حاجیه سکینه و حاج محمدابراهیم چون دیگر زائران حریم و 

حرم راهی مکه شدند، سوار بر اشتر به سوی بنادر جنوب رفتند و سوار بر 

کشتی راهی عربستان شدند. در بین راه پسر دومشان به دنیا آمد. وقتی 

سور  می داند،  مبارک  را  نورسیده  قدم  می رسد،  کشتی  ناخدای  به  خبر 

کبر می نامدش. به احترام سخن ناخدا، حاجیه سکینه  می دهد و علی ا

که جزء استان اصفهان است. کیلومتری رباط   60 .1
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از نوزادی همپای دیگر  کوچک  بر او می نهد و طفل  را  کبر  هم نام علی ا

مناسک  تا  می گیرند  نایب  برایش  می شود.  ُمحِرم  دوست،  حریم  زائران 

حاج  به  مردم  بین  بچگی  همان  از  دلیل  همین  به  جا  آورد  به  را  حج 

کبر مشهور می شود.  علی ا

حاجیه سکینه در سجایای اخالقی زبان زد خاص و عام بود، از زمانی 

کسی حتی به انداره  که از مکه بازگشت، دست به ترازو نبرد تا مبادا حق 

سر سوزنی در مالش بماند.

| 2 |

گوسفندی  گله   دنیا  مال  از  بود،  وارسته  انسانی  محمدابراهیم  حاج 

که شش ساله شد پدرش به بیماری  کبر  داشت و زمین زراعی بسیار. علی ا

گر فوت  کربال ببرند و ا که او را به  سختی دچار می شود، وصیت می کند 

ک بسپارند. تیر اجل مهلتش نمی دهد و از دنیا می رود.  کرد همانجا به خا

که جوان رشیدی شده بود برای عمل به وصیت  پسرش محمدحسین 

کند. در  کربال آماده  پدر راهی یزد می شود تا مقدمات انتقال جسد را به 

امکانات  و  : »راه دور است  به محمدحسین می گوید  از علما  یزد یکی 

من  و  نیست  شما  بر  حرجی  نیست.  مهیا  کربال  به  جسد  انتقال  برای 

به عنوان مرجع شرعی اجازه می دهم برای عمل به وصیت پدرتان، به 

ک بسپارید.«  کربال او را به مشهد ببرید و در آن وادی مقدس به خا جای 

از صحن های  به مشهد می برند و در یکی  را  جنازه حاج محمدابراهیم 
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حاجیه  هرچند  می سپارند.  ک  خا به  رضا  امام  جوار  در  و  رضوی  حرم 

خانم زمام امور و اموال را به دست می گیرد، اما مرگ حاج ابراهیم برای 

گذشته است.   سخت 
ً

کودکی بیش نبوده، حتما که  پسری شش ساله 

در  می داد.  بسیار  اهمیت  فرزندانش  سواد  و  تربیت  به  سکینه  بانو 

کبر  علی ا محمدحسین،  پسرانش  برای  محمدابراهیم  حیات  زمان 

به سبک سیاقی  را  بگیرند و حساب  یاد  تا سواد  گرفت  ومیرزاآقا معلم 

که خانه اش مأمن هر بی پناه و باپناهی  بیاموزند. حاجیه سکینه زنی خّیر 

اسباب  برآورده می کرد،  توان  به حد  را  مردم  آنکه حوائج  بر  بود، عالوه 

کویری رباط بر پا می نمود.  کربال را در روستای  عزاداری ارباب بی کفن 

روستای  زمان حکومت شاهان قجری  یعنی  صدواندی سال پیش 

رباط پشت بادام مکانی برای عزاداری سیدالشهدا علیه السالم نداشت، 

می کردند.  عزاداری  رباط  جامع  مسجد  نزدیک  زمینی  قطعه  در  مردم 

و  بود  شده  احاطه  روستا  خانه های  با  طرفش  چهار  که  محوطه ای 

کوچه ای از وسط آن می گذشت. دورتادور محوطه زن ها می نشستند و 

چادری وسط محوطه می کشیدند تا بین زنان و مردان حائل باشد. 

رباط  مردم  همه  گنجایش  جامع  مسجد  نزدیک  زمین  قطعه  چون 

با  و  خرید  نزدیکی  همان  در  مناسبی  زمین  سکینه  حاجیه  نداشت،  را 

َکندند  گرفت. خشت زدند و پی  کارگر  اهالی روستا  اقوام و  مساعدت 

کردند، سقف را طاق  گچ ریختند. خشت ها را روی هم سوار  و دوغاب 
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ضربی زدند وحسینیه ساخته شد.1

دهه  در  را  خانه اش  علیه السالم،  حسین  امام  به  بانو  بسیار  عالقه 

راه  از  که  محرم  سال  هر  و  کرد  سیدالشهدا  عزاداری  محفل  محرم  اول 

می رسید روحانیان و واعظان را برای مجلس روضه دعوت می کرد، یک 

دهه مراسم بر پا بود. 

کبر یک شبستان به  که جمعیت روستا افزایش یافت، به همت حاج علی ا 1. با مرور زمان 
به همت حاج محمود  روستا تخریب شد.  افزوده شد ولی در سال 1370 حسینیه  حسینیه 

کمک اهالی روستا حسینیه  فعلی در همان مکان بنا  گردید. فتحی و 
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فصل دوم

|   آرزوی مـــادر؛ تحصیــــل در یـــزد؛ آیت اهلل مــدرســی لب خندقی؛ مدرسه 
خان؛ تسلط بر کالم عرب؛ ســاره بانــو؛ قـحــطی؛ و سـفـــر بــه مشــهــد |

1

از بین فرزندان حاجیه سکینه فقط سه پسر برایش  ماند، بسیار تالش 

فرزند  اساس  این  بر  شوند.  باسواد  و  کنند  تحصیل  فرزندانش  تا  کرد 

عاِلمی  تا  یزد  برد  به  اشتر  بر  سوار  را  سیزده ساله  کبر  علی ا حاج  دومش 

عالمی  سراغ  می شود  که  یزد  وارد  بسپارد.  او  به  را  فرزند  و  بیابد  دینی 

او  به  را  خندقی  لب  مدرسی  علی  سید  حاج  آیت اهلل  می گیرد.  را  گاه  آ

بنام بود و مشهور به خورشید  که در میان علمای شهر  معرفی می کنند 

یزد. حاجیه سکینه دست پسرش را می گیرد و راهی خانه آن عالم بزرگوار 
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می شود. دست فرزند را در دست آیت اهلل مدرسی می گذارد و می گوید 

»از دانش، علم دین و علم روز هر چه نیاز است به او بیاموزید و نگران 

هزینه و مخارجش نباشید.« 

در  خان  مدرسه  در  را  عربی  و  مقدماتی  تحصیالت  کبر  علی ا حاج 

محضر میر سید علی مدرسی یزدی فرا می گیرد. طی چند سال از محضر 

این عالم فرزانه درس علم و زندگی می آموزد، در خانه آیت اهلل مدرسی 

خودش  برای  تهذیب  و  عرفان  در  و  می شود  فرزندانش  هم سفره ی 

کماالتی می گردد. هم زمان در مدرسه  خان با آیت اهلل حاج شیخ  صاحب 

آیت اهلل  محضر  از  و  می شود  آشنا  خراسانی  فقیه  به  معروف  غالمرضا 

می آموزد.  درس  زمان(  آن  بنام  وعرفای  علما  از  )یکی  غالمرضا  شیخ 

علم دین یاد می گیرد و حال وهوای آیت اهلل مدرسی و آیت اهلل فقیه در 

که  می سازد  عابدصفت  و  زاهدمسلک  جوانی  او  از  می شود،  متبلور  او 

کالم و زبان عربی بسیار مسلط می شود برای خودش سری از سرها  بر 

به  زبان عربی و علم دین، متصف  به  کبر مسلط  درمی آورد. حاج علی ا

کالم، به توصیه استاد با خودش عهد می ببندد  کماله و مسلط بر  صفات 

کرد  گر به فارسی صحبت  کند و ا در محاورات روزانه به عربی صحبت 

کند و روزه بگیرد. یک روز خودش را تنبیه 

کبر به درس مشغول بود.  روزها در پی هم روان بودند و حاج علی ا

کارهایش رسیدگی  کنار اقوام به  مادرش حاجیه سکینه هم دور از او در 
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تمام  اما  بود،  سخت  فرزند  از  دوری  گرچه  می گذراند.  روزگار  و  می  کرد 

کبر عاِلم دینی شود، ولی روزگار سر  که حاج علی ا تالش بی بی برآن بود 

کبر پس از هفت سال دوری از خانه و  ناسازگاری می گذارد و حاج علی ا

که  دیار مادری و تحصیل در محضر علما، از تحصیل بازمی ماند. حکایتی 

گذشت. گذاشت و  باید 

| 2 |

می شود  مردم  امین  برمی گردد،  روستا  به  کبر  علی ا حاج  که  زمانی 

واسطه   به  است.  شرعی  سؤاالت  رجوع  و  رفع  مرجع  که  حکیمی  و 

امور  می گیرد،  قرار  روستا  اهالی  اقبال  مورد  دینی،  و  علمی  توانایی های 

روستا به دست او و ریش سفیدان رتق و فتق می یابد. 

در این میان مادرش حاجیه سکینه آستین باال می زند و از ساره دختر 

کبر خواستگاری می کند. زندگی مشترک آن ها  خواهرش برای حاج علی ا

زیر یک سقف آغاز می شود. حاصل ازدواجشان چهار پسر و پنج دختر 

ارشد  از دنیا می روند. پسر  کودکی و نوجوانی  آنان در  از  پنج تن  که  بود 

خانواده در سال 1308 به دنیا می آید. آن زمان دفتری برای ثبت موالید 

و سجل در روستا نبود شش ماه تا یک سال طول می کشید تا مأمور ثبت 

کند. وقتی مأمور وارد روستا می شود،  احوال به رباط بیاید و موالید را ثبت 

گرفتن سجل اقدام می کند. مأمور می پرسد: »حاج  کبر برای  حاج علی ا

احترام  به  مأمور  »محمود.«  می گوید:  گذاشتید؟«  چه  را  بچه  اسم  آقا 
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کبر، اسم فرزند را در سجل محمودآقا می نویسد.  حاج علی ا

مشایعت  را  او  پیکر  احترام  با  مردم  که  سکینه  بی بی  رجعت  زمان   

از  کلمات  ک می سپارند،  رباط پشت بادام به خا می کنند و در قبرستان 

کبر تراوش می کند و می سراید: طبع حاج علی ا

گفت وشنود     از شیره  جان غذایم آماده نمود که چو عاجز ُبَدم از  آن کس 

کردم طلب آمرزش او را ز خدا              تاریخ وفات او ز »غفران ودود«  

| 3 |

گریبان  در زمان سلطنت آخرین شاه بی لیاقت قاجار، قحطی چنگ در 

می شوند.  دچار  مصیبت  این  به  نیز  یزد  مردم  و  می اندازد  ایران  بالد 

گندم نایاب می شود.  خشک سالی وخامت اوضاع را دوچندان می کند، 

که  مسئوالن وقت جلسه ای تشکیل می دهند و به این نتیجه می رسند 

گندم  که مجاور استان یزد است،  باید هیئتی به استان خراسان فرستاد 

کرد و برای  گندم تهیه  کم خراسان  بسیار دارد و دچار قحطی نشده؛ از حا

گرنه اهالی یزد از قحطی و خشک سالی از بین می روند. یکی  مردم آورد و 

از حاضران در جلسه می گوید: »هرکدام از ما با معرفی نامه هم به مشهد 

گندم نخواهند داد، ولی من شخصی را در رباط پشت بادام  برویم، به ما 

کند و همراه ما  گر قبول  که خوش کالم و صاحب نفوذ است، ا می شناسم 

گندم  کم خراسان  که دارد از حا کالمی   با نفوذ 
ً

بیاید مطمئن باشید حتما
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دعوت  را  ایشان  ندارد،  »مانعی  می گویند:  متفق القول  همه  می گیرد.« 

کنید بیاید.«

می کنند  دعوت  یزد  به  را  او  و  می نویسند  کبر  علی ا حاج  به  نامه ای   

به دست  را  نامه  تا سریع  به قاصدی می دهند  و شرح ماجرا می گویند. 

کبر برساند. قاصد سوار بر اشتری رهوار راهی رباط پشت بادام  حاج علی ا

به  را  نامه  و  می کند  طی  کویر  پهنه   در  را  راه  کیلومتر  دویست  می شود. 

پذیرایی  مهمان  از  گرمی  به  حاجی  می رساند.  کبر  علی ا حاج  دست 

کلمات موج می زند.  باز می کند و می خواند. اضطرار در  را  نامه  می کند. 

قبول می کند، به یزد می آید و همراه هیئتی راهی مشهد می شود، و قوت 

کبر از آن سفر قصه ها  چند مدت مردم یزد را با خود می آورد. حاج علی ا

داشت. 

»با دشواری به مشهد رسیدیم. قبل از هیچ مالقاتی راهی حرم شدم 

کالم بنده  کنید  گر شما اراده  و به ارباب ثامن الحجج عرضه داشتم: آقا ا

نکنید.  یزد  مردم  شرمنده   مرا  می کند،  نفوذ  مسئوالن  این  دل  در  حقیر 

گفتم راهی بلدیه شدیم. که با موال و ارباب  کالم 

کنسول روس در   پشت در معرفی نامه در دست نشستیم. قبل از ما 

کس  دفتر بود منتظر ماندیم تا او از در خارج شود و نوبت به ما برسد. هر 

ما  به  نوبت  پالتوی مخصوص می پوشید.  باید  کم می شد  اتاق حا وارد 

که رئیس  کم نشده بودم  که رسید، من پالتو نپوشیدم. هنوز وارد اتاق حا
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نپوشیدید.« یک  پالتو  نپوشیدید،  پالتو  آقا شما  زد: »حاج  دفترش صدا 

گفتم با پالتو پوشیدن  کم بود و یکی بیرون، برگشتم و  پای من توی اتاق حا

که حرفم را شنید  کم  گرسنه  مردم یزد سیر شود. حا من قرار نیست شکم 

شدیم،  داخل  ما  داخل.«  بیایید  نمی خواهد  پالتو  آقا  »حاج  زد:  صدا 

کم قبول نمی کرد، من برایش  کردیم. حا نامه را دادیم و حاجت را عرض 

دلیل می آوردم ولی باز هم قبول نمی کرد. آیاتی از قرآن خواندم و حدیث 

کرده و  کید   تأ
ً
کرارا گفتم: حضرت محمد )ص(  آوردم، ولی قبول نکرد. 

گرسنه سر بر  گر مسلمانی سیر بخوابد و بداند همسایه اش  فرموده اند: »ا

کمک و  زمین می گذارد، مسلمان نیست.« بارها در دین مبین اسالم بر 

کید شده است. استان یزد از همسایگان شماست،  یاری به همسایگان تأ

که اینجا  گرسنه سر بر بالین می گذارند درحالی  همسایه های شما شب ها 

احساس  نداد.  را  جوابم  و  کرد  تأملی  کم  حا است.  خوب  گندم  وضع 

مردم  وبچه   زن  گفتم  هم  باز  می گذارد،  اثر  دلش  در  حرفم  کم کم  کردم 

قوتی برای خوردن ندارند.«

کم خراسان قبول می کند به مردم یزد  کبر حا کالم حاج علی ا با این 

اما  کند،  را همراهی  کاروانشان  تا سرحدات خراسان هم  گندم بدهد و 

گندم  یا  زد  گر دزد  ا با مسئولیت خودتان است،  این پس  »از  می گوید: 

قبول  حاجی  نداریم.«  آن  قبال  در  مسئولیتی  هیچ  ما  کردند  غارت  را 

کنید،  رد  خراسان  مرز  از  و  بدهید  گندم  ما  به  »شما  ومی گوید:  می کند 
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گندم  بار  از  پر  کاروان شتر  بر عهده  خودمان.« چند  راه  بقیه  مسئولیت 

راهی یزد می شود و به دست مردم می رسد؛ تا مدتی قوت مردم شهر 

تأمین می گردد.

کبر زبان زد خاص و عام بود. یک بار پای یکی  خیرخواهی حاج علی ا

گاز می گیرد و پایش را به ناچار قطع می کنند. در آن  از مردان رباط را شتر 

کسی پروتز  که حتی در شهرهای بزرگ ایران هم  زمان نه در روستای رباط 

که برای رفع حوائج مردم با  و پای مصنوعی نمی شناخت. بزرگ مرد رباط 

کامل عمل می کرد؛ راهی تهران شد با معاون بهداشت آن زمان  درایت 

کبر معاون  کالم حاج علی ا کرد. ادب، اعتمادبه نفس و تسلط بر  صحبت 

که باید به دنبال  که برای این مرد روستایی  بهداشت را مجاب می کند 

قبول  بهداشت  معاون  کنند.  تهیه  مصنوعی  پای  برود،  زندگی  امورات 

می کند و قرار می شود برای مرد از فرنگ پای مصنوعی سفارش بدهند. 

به  روستا  و در  بزرگ می آورند  را در جعبه ای  پای مصنوعی  بعد  چندی 

حاجی تحویل می دهند و می روند. او هم پا را به صاحبش می رساند.

| 4 |

مراسم  و  حسینیه  امور  کبر  علی ا حاج  سکینه  بی بی  مرگ  از  بعد 

به عهده می گیرد. چون طبع شعر  را  سوگواری سیدالشهدا علیه السالم 

داشت، نوحه می سرود و در مجالس تعزیت می خواند. عشق و ارادت 

راه  از  که  محرم  اول  دهه   می افکند.  دلش  در  نوری  سیدالشهدا  به  او 
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کبر برپا می شد  می رسید، مجلس عزای سیدالشهدا در خانه حاج علی ا

از  که  می شد  واعظینی  و  روحانیون  پذیرای  همواره  مادرش  رسم  به  و 

شهرهای دور ونزدیک به رباط می آمدند.

کبر به سیدالشهدا حضرت امام حسین  شیفتگی و ارادت حاج علی ا

علیه السالم در اشعارش متجلی شده است: 

افتـخار عـزاداری  گر  ا یابی  به عالمین      را بس است شرافت  تو  فتحی 

حسیـن 

که  می کند  توصیه  خویش  فرزندان  به  رباعی  یک  در  همچنین 

دربرگزاری عزاداری سیدالشهدا از هیچ خدمتی دریغ نورزند:

گوش به اندرز پدر محمود و حسین و مهدی انوار بصر        دارید فرا

کمر  در مدت عمر خود به درگاه حسین      از روی خلوص قلب بندید 

خوبی هاست،  تمام  رأس  که  کردگار  رحمت  به  عشق  از  غیر  به 

به  مقید  می بخشید.  آرامش  سخنانش  و  بود  هم  مهربان  بسیار  حاجی 

نماز اول وقت بود، تمام شب های ماه مبارک رمضان را به تهّجد، شب 

زنده داری، خواندن قرآن و نماز می گذراند. تا صبح بیدار بود و فقط بعد 

از نماز و تعقیبات چند ساعتی می خوابید. بدین سبب توفیق می یافت 

کند.  در طول ماه مبارک چند بار قرآن را ختم 

کوه های  در  داشت.  شتر  و  گوسفند،  مزرعه،  بود؛  بی نیاز  دنیا  مال  از 

به  دلیل  همین  به  و  می روید  زیاد  کوهی  بادام  درخت  روستا  اطراف 
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کوهی، بنه و درخت طاغ1 در این  رباط پشت بادام مشهور است. بادام 

ذغال سوزی  برای  آن ها  خشک  شاخه های  از  مردم  و  بود  زیاد  کوه ها 

و  می کردند  درست  ذغال  خشک  درختان  از  مردم  می کردند.  استفاده 

بار می زدند و به شهرهای  انبار ذغال پر می شد،  انبار می نمودند، وقتی 

بار  مختلف می فرستادند. برای سال ها اسب، قاطر و شتر وسایل حمل 

کم کم پای ماشین هم به میان آمد.  ذغال به شهرهای اطراف بودند. 

بخاری  و  گاز  و  نفت  از  بود،  بیشتر خانه ها ذغال  روزها سوخت  آن   

که امروزه  گرمایش خانه ها بر عهده  بخاری های دیواری بود  خبری نبود. 

کبر در  به شومینه معروف هستند. ذغال اهمیت داشت حتی حاج علی ا

الفبا شروع  از سی وسه حرف  یکی  با  آن  بیت  که هر  انتهای قصیده ای 

می شود و در مدح حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم می سراید، به 

این نکته اشاره دارد:

کس مانند من سی وسه حرف آرد اندر مقال  »هر 

مـــی دهــــم از بـــهر هـــر مصـرع به او یـک من ذغـال«

کویر  تپه های شنی  و  کثر سه متر قد می کشد و در ریگ زارها  که حدا 1. طاغ درختی است 
که چندان انبوه نیست و برای مثال در  کج وکوله، شبیه درختان ماقبل تاریخ  می روید. درختی 

کویر، ده اصله هم پیدا نمی شود. کیلومتری در  محوطه ای بیست  





29

فصل سوم
 | سفر به ترکیه؛ عزاداری سیدالشهدا؛ تعطیلی تکایا وحسینیه ها؛ 
یاری سیدالشهدا؛ مسافران طوس؛ مرگ حاج شیخ عبدالکریم؛ 
که دلــش زنــده شــد بــه عــشـق؛ مـمــنــوع  هــرگــز نشــد مـــرده آن 
کالم و شعر. مرحوم آیتی  |  المنبری؛  دفاع از حریم والیت در 

1 

روستای رباط با روستاها و شهرهای دیگر ارتباط پستی رسمی نداشت 

و پیک نامه رسان هم در روستا نبود. نیاز بود بین روستاها ارتباط پستی 

اداره  رئیس  به  نامه ای  یزد  پست  طریق  از  کبر  علی ا حاج  شود.  برقرار 

روستای  که  می کند  نشان  خاطر  و  می فرستد  اصفهان  تلگراف  و  پست 

رباط پشت بادام با روستاهای خور و بیابانک در ارتباط است ولی پیک 

به  نامه  برقرار شود. متن  ارتباط پستی  این  پستی ندارد و تقاضا می کند 
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که رئیس اداره پست نامه را می خواند و به  قدری زیبا نوشته شده بود 

نزدیک   از  را  پشت بادام  رباط  روستای  »می خواهم  می گوید:  اطرافیان 

که این شخص به این زیبایی  ببینم. می خواهم بدانم چطور جایی است 

تقاضای ارتباط پستی رباط با خور و بیابانک را دارد.« به رباط می آید و 

آقای  کبر دیداری می کند. ضمن صحبت می گوید: »حاج  با حاج علی ا

را بسنجم و هم  که هم جوانب  فتحی، من به این دلیل به رباط آمدم 

شما را از نزدیک ببینم. البته ما این ارتباط را برقرار می کنیم ولی متن نامه 

کشانید و دوست داشتم نویسنده  نامه را  بسیار زیبای شما مرا به اینجا 

از نزدیک ببینم.« 

کبر ارتباط پستی برقرار می شود و مأمور پست در  به همت حاج علی ا

هفته دو بار به رباط می آید. مأمور شبانه به رباط می رسید و صبح نامه ها 

مأمور می دانست  برمی گشت.  و  بود می گرفت  گر  ا نامه ای  را می رساند. 

کبر وارد شود،  به خصوص در ماه رمضان هر ساعتی از شب بر حاج علی ا

گفته بود: »هر ساعتی از شب به رباط  بیدار است. حاجی از قبل به او 

از شب  به خصوص شب های رمضان در خانه  بیا.  به خانه  من  آمدی 

کنید و به اتاق  تا صبح باز است و من تا صبح نمی خوابم. آرام در را باز 

اتاق  به  و  می کرد  باز  را  حیاط  در  بی سروصدا  پست  مأمور  بیایید.«  من 

گوشه  فانوس  می شد.  اتاق  داخل  و  می زد  در  می رفت.  کبر  علی ا حاج 

گرم می کرد. دو تخته قالی، پتو  اتاق می سوخت و منقلی پر از آتش هوا را 
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گز در ژرفنای سکوت رباط،    و متکا، طاقچه ها و رف ها و شعله های چوب 

گوشه اتاق  کرده بودند؛ حاجی در  محیط آرامش بخشی را در اتاق فراهم 

کبر در  گویی حاج علی ا به نماز می ایستاد و مشغول نماز و قرآن می شد؛ 

آن  سوی اقلیم جهان مادی در عالم باال سیر می کرد. 

صفر  و  محرم  سال  هر  می دانستند  پشت بادام  رباط  روستای  اهالی 

پرشوری  روضه خوانی  مجالس  حاجی  همکاری  با  می رسد،  راه  از  که 

آیات  قم،  در  یزدی  حائری  آیت اهلل  با  کبر  علی ا حاج  داشت.  خواهند 

عظام صدوقی در یزد و خاتمی در اردکان مراوده و دوستی داشت. با فرا 

رسیدن محرم از طریق نامه نگاری به آیت اهلل خاتمی و آیت اهلل صدوقی 

تقاضای فرستادن روحانی برای روستا را مطرح می نمود. 

در خرداد 1313 رضا شاه برای اولین بار به ترکیه سفر می کند  و مهمان 

کمال آتاتورک می شود. تمدن اروپایی ترکیه او را چنان به وجد می آورد 

از  بعد  ترکیه دست به حذف شعائر دینی می زند.  تقلید تحوالت  به  که 

مراسم  و  بر دارند  زنان  سر  از  چادر  تا  می دهد  دستور  نامیمون  سفر  این 

روضه خوانی را ممنوع  می کند. مساجد، حسینیه  ها و تکایا بسته می شوند 

کشور به سبک ترکیه  و تالش هایی برای ایجاد جامعه ای غیرمذهبی در 

را  رضاخانی  ملوکانه   احکام  می شوند  موظف  مأموران  می شود.  انجام 

کنند حتی در شهرها وروستاهای دورافتاده. موبه مو اجرا 

 آن سال وقتی محرم در خفقان رضاشاهی از راه می   رسد، چند نفر از 
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کبر می روند و دعوت از روحانی و واعظ را  اهالی روستا پیش حاج علی ا

کاری برای روستا بکنید.  مطرح می نمایند: »حاج آقا محرم نزدیکه، یک 

که محرم و عزاداری نداشته باشیم. حسینیه ها، تکایا  کرده  کاری  دولت 

کردند.« و مساجد را تعطیل 

گر می خواهید این مشکل حل شود اول باید َدِم رئیس پاسگاه را  - »ا

کنیم.« کنند بعد ما روحانی دعوت  ببینیم، ایشان قبول 

دست  کار  این  کنیم،  قانع  را  پاسگاه  رئیس  نمی توانیم  که  »ما   -

خودتان را می بوسد.«

فردای آن روز حاجی قدم زنان به سمت پاسگاه راه می افتد. ژاندارم 

مأمور  ولی  می کند  باز  صحبت  سر  حاجی  می نشیند.  روبه رویش  مأمور 

قبول نمی کند و می گوید: »فرمان اعلی حضرت است« و چه و چه! حاج 

کالمی صحبت می کند دلیل می آورد و ادامه می دهد: »ما  کبر چند  علی ا

به  روستا  از  مراسم  برگزاری  و  روحانی  آمدن  خبر  می دهیم  قول  شما  به 

بیرون درز نکند.«

- »چطور؟« 

- »ما شب ها در حسینیه را باز می کنیم. باالی حسینیه نفر می گذاریم، 

گردنه پیدا شد تا به رباط برسند  چنانچه روشنایی چراغ ماشین از خم 

کنده می کنیم. من تضمین  پرا را  نیم ساعت طول می کشد، سریع مردم 

کرده ایم.«  می دهم حکومت نفهمد ما عزاداری 
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برگزاری  کالم، رئیس پاسگاه را مجاب می کند و برای  با نفوذ  حاجی 

مراسم به مردم اطمینان می دهد و از روحانی دعوت می کند. در آن زمان 

که در جای جای ایران حسینیه ها و تکایا بسته شده بود وامکان عزاداری 

کبر مجلس عزاداری هر شب  از قاطبه  مردم سلب، به درایت حاج علی ا

کبر یک شب هم رئیس پاسگاه را به  در حسینیه برپا می شد. حاج علی ا

مجلس حسینیه دعوت می کند، مأمور قدری می نشیند، چای نذری را 

می  خورد و می رود. حضور رئیس پاسگاه دلهره شرکت در مجالس را از 

را نوکری  که  افتخار خود  کبر  بین  برد و به دلیل دوراندیشی حاج علی ا

درگاه امام حسین می دانست:

کند آن شه  گر  ترا فتحی سگ درگه قبولت 

بود بس در دو عالم افتخار این پاسبانی را  

کهن برگزار می شد و مردم در روز  مراسم دهه اول محرم طبق رسوم 

عاشورا به تأسی از قبیله  بنی اسد نخل چوبی را به نشانه  تابوت بلند نشده  

سیدالشهدا از امامزاده ابراهیم بر دوش می کشیدند و بر سرزنان عزاداری 

می کردند.

| 2 |

کبر احترام زیادی قائل بود ولی  گرچه رئیس پاسگاه برای حاج علی ا

با  به سبک دیگر قزاق ها مشروب می خورد و سر همین موضوع مرتب 

گاه  همسرش مرافعه داشت. همسر رئیس پاسگاه خانمی متدین بود. 
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از چندی  بعد  به خانه  حاجی می رفت.  پرسیدن سؤاالت شرعی  برای 

حاج  بار  یک  شد.  منتقل  مجاور  روستاهای  از  یکی  به  پاسگاه  رئیس 

کبر به آن روستا می رود. رئیس پاسگاه مطلع می شود و او را به خانه   علی ا

که می شود فضای  دعوت می کند. حاجی دعوت را می پذیرد. وارد خانه 

تخته  او می شود. در یک طرف حیاط یک  تعجب  داخلی خانه سبب 

گرفته بود. خانم خانه  قالی پهن شده و وسایلی برای یک نفر روی آن قرار 

که متوجه نگاه حاجی می شود سر سخن به درِددل باز می کند:

یک  زیر  فقط  من  می خورد،  شراب  من  همسر  چون  فتحی  »آقای 

ک، و ظرف و ظروفش را از بقیه   سقف با او زندگی می کنم. خورد و خورا

کرده ام. اجازه نمی دهم به اثاث خانه دست بزند.« اهل خانه جدا 

حاجی قدری تأمل می کند، نگاهی به مرد خانه می اندازد و می گوید: 

کار  گر خانمت اهل  »همسر متدینه نعمت بزرگی در زندگی آدم است. ا

کارت برسی؟ اما شما دخترم!  ناشایستی بود تو می توانستی با آرامش به 

کن  کمکش  کن.  اقتدار و حرمت همسرت را نشکن به خوبی هایش نگاه 

کردن مرد خانه اساس خانه را ویران می کند.«  کند. طرد  راهش را پیدا 

می شود.  زوج  این  بین  سازش  و  صلح  برقراری  سفر  این  حکمت   

کالم او رئیس  بعدها اثر مبارک این مهمان مشخص می شود: به دلیل 

کبر معتقد بود  گر چه حاج علی ا پاسگاه دست از شراب خواری برمی دارد. 

گرفت.  سخت نگرفتن بر عزاداری سیدالشهدا سالم اهلل علیه دستش را 



35

علما،  دیدار  به  و  داشت  ارتباط  مختلف  شهرهای  بزرگان  با  حاجی 

که به دیدار آیت اهلل حائری  شعرا و بزرگان می رفت، بیشتر از همه به قم 

یزدی و آیت اهلل بروجردی می گذشت، وجوهات شرعی از قبیل خمس و 

زکات مال را نیز به ایشان تحویل می داد. 

| 3 |

9 بهمن 1315 برابر با 17 ذی العقده 1355 آیت اهلل عبدالکریم حائری 

فرصت  که  کبر  علی ا حاج  رفت،  دنیا  از  علمیه  حوزه  مؤسس  میبدی 

که آیت اهلل مدرسی  شرکت در تشییع جنازه را پیدا نکرده بود، در مجلسی 

کرد. آیت اهلل مدرسی لب خندقی رو به  در یزد ترتیب داده بود شرکت 

کبر  حاجی  کرد و دغدغه اش را در یک جمله بیان داشت: »حاج علی ا

می خواهم شعری در رثای آیت اهلل حائری بگویی!«

که در رثای ایشان شعر بگویم.«   - »حاج آقا من در حدی نیستم 

که می گویند: »بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته      - »مگر نشنیدی 

کس به قدر همت خود خانه ساخته« شما هم یک شعری در رثای  هر 

ایشان بگویید. البته یکی دو تن از شعرا شعری سرودند و خواندند، اما در 

شعرشان ادب مقام حضرت آقا مراعات نشده و برای ارتحال ایشان از 

کرده بودند.«   کلمه »ُمرد« استفاده 

گوش می دهد و متوجه می شود  از اشعار  کبر به تعدادی  حاج علی ا

کرده بودند. آیت اهلل مدرسی  که از ُمردن حاج شیخ عبدالکریم حکایت 
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کلمه »ُمرد« خوشش نیامده بود، زیرا آیت اهلل حائری فردی معمولی  از 

از رو بسته  که شمشیر  که در دوران حکومت رضا شاه  کسی بود  نبود. 

و  کند  حفظ  را  علمیه  حوزه   توانست  بود،  دینی  شعائر  حذف  پی  در  و 

به دلیل مقام واالی ایشان آیت اهلل مدرسی از حاجی خواستند شعری 

که موجب  کبر شعری می سراید و می خواند  درباره  آقا بفرماید. حاج علی ا

تسالی خاطر آیت اهلل مدرسی می شود: 

 تبدیل شد به سوگ سـرور مــدام ما 

کف فارق حل و حرام ما  چون شد ز 

رفت از جهان به عالم باقی چو حاج شیخ

کهف و مالذ انام ما عبدالکریم 

که جاری بود سرشک در ماتمش رواست 

تا رستخیز از مژه  خاص و عام ما

که ُبدی شرع را مالذ فرمود ُمرد آن  

آن شاعر ادیب سخنور قوام ما

گفت ُمرد از آنک گر رفت از جهان نتوان 

نبَود مقام موت و حیاتش مقام ما

گویم به حکم سنت و اجماع و شرع و عقل

نبود دوام او به َمَثل چون دوام ما

گفته شهیدان نمرده اند  زیرا خدای 
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مرزوق و زنده اند چو نوشند جام ما

کو بمرد در ره تحصیل شد شهید هر 

مروی است این حدیث ز خیراالنام ما

این نکته را ادیب سخن سنج پارس

خاطرنشان نموده به خاص و عوام ما

که دلش زنده شد به عشق  »هرگز نمیرد آن 

 ثبــت است بـر جـریده  عـالم دوام مـا«

فتحی نه جای بحث تو را هست زین مقام

کالم ما باشد ز سال فوت جنابش 

کن عرض در شب دهم از ماه یازده

که بود جای نشین امام ما رفت آن 

رضایت  اظهار  لطف،  این  از  خرسند  لب خندقی  مدرسی  آیت اهلل 

که  است  لفظی  کامل ترین  شهید  لفظ  است.  درست  »بله  می کند: 

کار برد.«  می توان برای آیت اهلل حائری به 

از  یکی  کبر  علی ا حاج  بود،  کیمیا  مردم  بین  سواد  که  زمانی  در 

باسوادترین بزرگان روستای رباط پشت بادام، و البته مورد وثوق علمای 

صحه  مطلب  این  بر  دفعات  به  و  بارها  بود.  اطراف  شهرهای  و  یزد 

گذاشته بودند. 

انجام  ضمن  می رود،  یزد  به  رباط  روستای  اهالی  از  یکی  که  یک بار 
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را از  کارهایش، خدمت آیت اهلل مدرسی می رسد تا سؤاالت شرعی اش 

آن بزرگوار بپرسد. سؤال مطرح می کند و جواب می گیرد؛ در ادامه آیت اهلل 

از  را  سؤاالتتان  که  ندارید  کبر  علی ا حاج  شما  »مگر  می گوید:  مدرسی 

آمده  یزد  به  کاری  برای  من  ولی  »بله!  می گوید:  مرد  بپرسید؟«  ایشان 

بپرسم  را  تا جوابش  افتاد، خدمت رسیدم  این سؤاالت  به  یادم  بودم. 

برای  »شما  می فرماید:  مدرسی  آیت اهلل  کنم.«  مالقات  هم  را  شما  و 

کنید.« کبر فتحی مراجعه  سؤاالت خود به حاج علی ا

حریم  مدافع  هم  کالم  عرصه  در  که  شعر  در  فقط  نه  کبر  علی ا حاج 

کوتاه نمی آمد. در سفری به تهران،  گاه در مناظرات  اهل بیت بود و هیچ 

چند شب در خانه   یکی از خویشان اقامت می کند. در همسایگی آن ها، 

که بر حسب اتفاق همسایه  خانواده ای بهایی زندگی می کردند. یک روز 

را معرفی می کند: »حاج  را می زند صاحب خانه حاجی  بهایی در خانه 

آقا فتحی از بزرگان دینی و ادبی رباط پشت بادام، چند روزی مهمان ما 

هستند.« 

همسایه فرصت را غنیمت می شمرد. به نظرش می رسد می تواند با 

اثبات  مقهورکردن این مرد روستایی، حقانیت فرقه  خود را به همسایه 

اصول  و  احکام  آداب،  از  و  می نشیند  مناظره  به  سؤال  طرح  با  کند. 

سؤاالت  تمام  به  کبر  علی ا حاج  تعجب  کمال  در  اما  می گوید؛  بهاییت 

کتاب های بهاییت یکی یکی  پاسخ می دهد با استناد به احکام دینی و 
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اما فرد  را پاسخگو می شود. خود طرح سؤال می کند،  سؤاالت همسایه 

مغلوب  مناظره  در  که  همسایه  برآید.  جواب  عهده   از  نمی تواند  بهایی 

شده، می گوید: »حاج آقا سطح علمی شما خیلی باالست و من جوابی 

کنم و ایشان  برای شما ندارم اجازه بدهید فردا شب بزرگمان را دعوت 

جواب شما را بدهد.« حاجی قبول می کند.

بهاییت دعوت می شود و حاجی همراه  بزرگ فرقه ضاله   فردایش 

اتاق می شوند.  خویشاوند به منزل همسایه می روند. در می  زنند و وارد 

سالم  خودشان  رسم  به  دهد  نشان  خودی  اینکه  برای  فرقه  بزرگ 

جواب  آنان  رسم  مطابق  معطلی  بدون  هم  کبر  علی ا حاج  می کند. 

گوشه ای از اتاق می  نشیند و با  می دهد. بزرگ فرقه جا می خورد. حاجی 

که امشب قراری مداری چیزی ندارید؟«  آرامش می پرسد: »ا ن شاءاهلل 

بزرگ با اطمینان جواب می دهد: »نه! من امشب آمدم تا با هم مناظره 

گویی از همان ابتدا خودش  که  کنیم.« چنان با اطمینان سخن می راند 

کویر  را پیروز میدان می دید. به نظر او پیرمردی از روستای رباط در دل 

که هر هفته احکام و اصول فرقه را از  چگونه می تواند بر بزرگ بهاییت 

الف تا یا در محافل مرور می کرد و برای هر ایراد جوابی در آستین داشت، 

چیره شود! 

دالیل  برابر  در  نمی تواند  ضاله  فرقه   بزرگ  شروع  می شود.  مناظره 

حاجی جواب قانع کننده ای بدهد بعد از ساعت ها مناظره و ناتوانی در 
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کید شده بر وفای به  پاسخ گویی رو به حاجی می گوید: »در قرآن شما تأ

برای  باشد  مناظره  بقیه   بروم؛  باید  قرار دارم  کسی  با  امشب  عهد! من 

و  بحث  بار  زیر  از  فرار  او  قصد  می دانست  آنکه  با  حاجی  دیگر.«  شبی 

مناظره است، قبول می  کند. او می رود و دیگر هیچ وقت برنمی گردد.

کبر با شعرای هم عصر خود به خصوص شعرای استان یزد  حاج علی ا

ارتباط داشت از جمله مرحوم عبدالحسین آیتی.1 بین این شاعر و حاجی 

به  بهاییت  از  نامه  منظوم  برقرار بود. در یک  مکاتبات منثور و منظومی 

شدت مذمت شده است.

1 . عبدالحسین آیتی از نوادگان شیخ محمد مشهور به آقا بزرگ بود و در خانواده ای عالم و 
گفت. در  کودکی شعر  عارف به دنیا آمد. دوره  صرف، نحو، منطق و بیان را نزد پدر خواند و از 
گروید و بنا به توصیه عبدالبهاء عباس افندی تخلص خود را از  1330ق به فرقه  ضاله بهاییت 
که سه  ضیایی به آواره تغییر داد و از نزدیکان عبدالبهاء شد. در سفر دوم به حیفا در فلسطین 
کشید به دلیل مشاهده  سوءاخالق و فساد رؤسا و مبلغین این فرقه، پشیمان شد و  ماه طول 

از آن روی برگرداند. سپس تخلص خود را به آیتی تغییر داد. 
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فصل چهارم

استاد  سیدالشهدا؛  به  ارادت  کبر؛  علی ا حاج  فرزندان   |
نجوم؛ برنامه های محرم؛ بزرگان یزد؛ تحصیالت فرزندان  |

 
1

که پنج تای آن ها از دنیا می روند  کرد  خداوند 9 فرزند به حاجی عنایت 

و دست آخر سه پسر می ماند و یک دختر. فرزندان حاجی قبل از مدرسه 

گردی  شا و  درس  می خوانند  خویش  فرهیخته   پدر  محضر  در  مکتب  و 

می کنند. محمود و حسین از محضر پدر و مکتب خانه  روستا می آموزند و 

تصدیق می گیرند، ولی محمدمهدی پیش معلم روستا تا ششم ابتدایی 
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 می خواند و سپس برای ادامه تحصیل راهی خور و بیابانک می شود.1

)فرزند  محمود  می گرفتند.  الگو  پدر  رفتار  از  کبر  علی ا حاج  فرزندان 

بیاموزد.  پدر  از  را  معاشرت  آداب  که  بود  مراقب  کودکی  از  ارشد( 

به  ارادت  پدر آموخت،  از  که  و مهم ترین درسی  زندگی اش  بزرگ  آموزه 

سیدالشهدا سالم اهلل علیه بود؛ چون پدر به شعر عالقه داشت، هر وقت 

چه  هر  می شد،  دعوت  روستا  حسینیه  به  روضه خوانی  یا  مداح  شاعر، 

کالم خدا و سیره اهل بیت می شنید، به خاطر می سپرد. درباره  

 دکتر سعادت پورمظفری از استادان دانشگاه های امریکا در جواب 

کبر بگویید؟« پاسخ می دهد:  سؤال: »آقای دکتر درباره  مرحوم حاج علی ا

که  حسینیه  وارد  داشتم.  عالقه  خیلی  کبر  علی ا حاج  مرحوم  به  »من 

هفده-هجده  که  حالی  در  بود  کبر  علی ا حاج  کنار  من  جای  می شدم 

به  می خواستم  او  از  و  می نشستم  کنارش  گاهی  نداشتم.  بیشتر  سال 

کند. ما نمی توانیم بگوییم حاجی باسواد بود؛ مرحوم  کتابی معرفی  من 

گذشته بود و خیلی بیشتر از سواد می دانست.  کبر از مرز سواد  حاج علی ا

گر چهار اندیشمند در یزد  می توانیم بگوییم ایشان یک اندیشمند بود. ا

کبر بود، زیرا معلومات و اندیشه ای  بودند یکی از آن ها مرحوم حاج علی ا

کبر به شهادت بزرگان  واال داشت.« بعد هم نوشت: »مرحوم حاج علی ا

سوم  پسر  شد.  جنگلبانی  سازمان  وارد  )حسین(  پسر  دومین  کبر،  علی ا حاج  پسران  از   .  1
محمدمهدی فتحی هم پس از اتمام تحصیل در خور و بیابانک، راهی یزد شد. پس از پذیرش 

کرد.  کشور خدمت  در نیروی هوایی، در آن سازمان به 
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حوزه و دانشگاه از قبیل مرحوم حبیب یغمایی از متفکران و فرهیختگان 

برای ایشان داشتند. فراموش نشود  استان یزد بودند و احترام خاصی 

با  روز  یک  بودند.  انگشت شمار  تحصیل کردگان  تعداد  پیش  سال   60

ک نژاد در خیابان  حاجی در خیابان می رفتیم. نزدیک منزل شهید دکتر پا

مثل  گذاشتند،  حاجی  مرحوم  به  خاصی  احترام  کردیم.  برخورد  دکتر  با 

رابطه ی استاد و دانشجو!«

کبر برای صرف ناهار به خانه  یک تاجر  در سفری به یزد، حاج علی ا

که چهارده سال بیشتر نداشت؛  یزدی دعوت می شود. فرزند ارشدش را 

که دوستان مرا  به جمع معرفی می کند و می گوید: »پسرم محمود را آوردم 

بشناسد و بداند با چه کسانی باید رفت وآمد داشته باشد.« زمینه آشنایی 

یزد  متدینان  البته  و  صاحب آوازه،  تجار  فرهیختگان،  ادیبان،  بزرگان،  با 

چون آیت اهلل خاتمی، آیت اهلل صدوقی، آیت اهلل فقیه و آقایان: خورشید، 

و  حائری زاده  ک نژاد،  پا حافظیه،  رسولیان،  رسول زاده،  اتحادیه،  روغنی، 

کدام ستونی محکم برای یزد بودند، به زمانی برمی گردد  که هر  دیگران 

علمیه   حوزه   در  و  داشت  اقامت  مدرسی  آیت اهلل  منزل  در  ایشان  که 

مدرسه  خان یزد درس می خواند. رفت وآمد این بزرگان به منزل آیت اهلل 

کرد.  مدرسی زمینه این آشنایی مبارک را ایجاد 

کبر آموزش زندگی به فرزندان حرف اول را می زد،  در مرام حاج علی ا

کماالت  و  نفس  صاحب  که  کسانی  با  را  بچه هایش  می کرد  تالش 
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در  بزرگ  شخصیت های  و  مشاهیر  آشنایی  کند.  آشنا  باشند،  اخالقی 

بزرگی  اجتماعی  پایگاه  آنان  مراوده   و  کبر  با حاج علی ا کشور  جای جای 

کبر به وجود آورده بود. برای حاج علی ا

کبر وارد   یک شب  تعدادی از دوستان به قصد بیتوته بر حاج علی ا

به علم  که  بود. صحبت  استاد نجوم  میان مهمانان یک  می شوند، در 

سیارگان،  و  ستارگان  حرکت  خصوص  در  کبر  علی ا حاج  می رسد  نجوم 

گردش وضعی وانتقالی صحبت می کند. هر  هفت آسمان، صور فلکی، 

بار میزان تعجب در نگاه استاد بیشتر می شود. دست آخر تاب نمی آورد 

که سال ها در  و می پرسد: »حاج آقا این صحبت های شما را استادانی 

این رشته درس خواندند و در دانشگاه نجوم تدریس می کنند، می دانند. 

کبر تبسمی می کند و  کجا می دانید؟« حاج علی ا از  را  این مطالب  شما 

کویر  کردم.« به نظر استاد منطقی نبود پیرمردی در دل  می گوید: »مطالعه 

امکاناتی درباره  صور فلکی و حرکت آن ها چنین معلومات  بدون هیچ 

که سروده  بیشتر می شود  استاد وقتی  باشد. تعجب  گسترده ای داشته 

کارگیری از اصطالحات  )مستزاد( حاج آقا در باب آمدن ماه محرم با به 

نجومی خوانده می شود:

خیاط قضا رخت عزا دوخت بر آدم       در ماه محرم

کرد به عالم          در ماه محرم قّسام َقَدر قسمت غم 

در سطح نخستین فلک آن نّیر اصغر      با چهره  اصفر
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اندر افق چرخ عیان شد به قد خم          در ماه محرم

ک ک       بر تارک خود خا افشاند عطارد به دوم طارم افال

در چرخ سوم زهره میان بسته به ماتم     در ماه محرم

در چرخ چهارم ز الم مهر مّنور          آورده برون سر

از آتش غم آب شد آن نّیر اعظم         در ماه محرم

در طارم پنجم شده مریخ عزادار         بر مظهر دادار

با درد و الم توأم و با غم شده مدغم      در ماه محرم

کاخ ششم مشتری از فرط مصیبت    با محنت و حسرت در 

مشغول به سوگ آمده با دیده  پر نم      در ماه محرم 

ک ک          با دیده  نمنا گردید زحل در فلک هفتم افال

از بهر عزای شه ابرار مصمم                  در ماه محرم 

گوش نمایی تو ز ناقوس      با حسرت و افسوس  گر از ره دل 

آوای عزا میشنوی فاش نه مبهم             در ماه محرم   

فتحی تو نجات ار طلبی در صف محشر   بر ِسبط پیمبر

خوناب دل از دیده روان ساز َدمادم       در ماه محرم 

که از سرچشمه   استاد نجوم با تعجب و تحسین به مردی می نگریست 

علوم به قدر اخالص و بندگی اش چشیده بود.
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فصل پنجم

| عید نوروز؛ ژاندارم جمازسوار؛ بی اعزیتنایی به میزبان 
| رباط  قائمه  یغمایی؛  حبیب  استاد  دوست  آینده؛  

 
1

علی اصغر مهاجر و دو تن از استادان دانشگاه تهران به اتفاق چند نفر 

کویرگردی می شوند.  دیگر در تعطیالت عید 1340 عازم سفری به قصد 

که فصلی آن به روستای  گزارشی از این سفر است  کویر  کتاب زیر آسمان 

رباط پشت بادام اختصاص دارد. نویسنده از رباط چنین یاد می کند:

کنار جاده سواد همت آباد و  که از دور  » ساعت چهار بعدازظهر بود 

گردید. مطابق  به فاصله  اندکی از آن، قلعه  ویران رباط پشت بادام آشکار 
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آنچه در یزد شنیده بودیم این رباط پشت بادام نخستین آبادی در قلب 

کنار  که باید شب را در آن اطراق می کردیم. به ناچار ماشین ما در  کویر بود 

گرسنه بودیم و فرصت تماشا نداشتیم.  قهوه خانه  قنبرعلی متوقف شد. 

ابرآلود  که به قهوه خانه رسیدیم هیچ عاملی در زیر آسمان  در آن حال 

کند.  یتیم خانه غم آلود تشویق  را به نظاره آن  که ما  رباط پیدا نمی شد 

پاها  بی رمق  و  بی حال  موسع.  و  بود  مفروش  قهوه خانه  سکوی  هردو 

برانداز  را  ما  اندکی  تراخمی اش  با هر دو چشم  قنبرعلی  کردیم و  را دراز 

آمد.  جوش  به  سماور  و  شد  روشن  پریموس  افتاد.  تکاپو  به  بعد  و  کرد 

گرفتند.  بشقاب های نیمرو، نان و پنیر و نمک در یک مجمعه  بزرگ قرار 

طویل المدت  نقشه های  و  شد  سیر  بعدازظهر  پنج  ساعت  شکم ها 

خیال  و  می داد  گوش  تمام  نگرانی  با  قنبرعلی  شد.  مطرح  به تفصیل 

صحبت  میان  در  و  زد  دریا  به  دلی  نداریم.  اقامت  قصد  ما  که  می کرد 

که »هر مسافری اینجا می آد شب رباط می مونه باید پشت ریگ  دوید 

کنن و آفتاب نزده از ریگ رد بشن«.  بخوابن و صبح علی الطلوع حرکت 

کرده بودند و ما هیچ نمی دانستیم  گاراژهای یزد هم صحبت از ریگ  در 

ریگ  به  فردا  تا  می کردیم  صبر  باید  چیست.  ریگ  از  مردم  این  قصد 

برسیم و این موجود ناشناخته را از نزدیک ببینیم. قنبرعلی پرسید برای 

که پایین داده بودیم هنوز از بینی ها  شام چه میل دارید؟ بخار نیمرویی 

باال می رفت عکاس هیئت جوجه خواست. ... قنبرعلی از در قهوه خانه 
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بیرون پرید و غیبش زد. روشنایی آفتاب اندکی از زیر ابرهای خشم آلود 

دهانه  قهوه خانه را روشن می کرد و ما از سایه های دراز و حرکت آن ها در 

تماشای غریبه ها  به  بیکار  آدم  که چند  زدیم  کنار در قهوه خانه حدس 

تا در آن چند  بیرون آمدیم  از قهوه خانه  نوروز بود.  آمدند. روز اول عید 

کنیم.  سیاحت  را  پشت بادام  رباط  بود  مانده  باقی  روز  از  که  ساعتی 

جاده از پشت قهوه خانه رد می شد. در امتداد جاده دورتر از قهوه خانه 

یکی  ژندارم  و دونفر  بود  آبرومند   
ً

نسبتا که  ژاندارمری رسیدیم  به حیاط 

قدبلند و آماده به خدمت و دیگری خمیده و اسقاط روبروی در حیاط بر 

کوه های دوردست نگاه می کردند.  کبودی  سر سنگی نشسته بودند و به 

کردیم  به دیدن ما از جای برخاستند و سالم دادند. ما هم جواب عرض 

و احوال پرسیدیم.

- »سرکار در این ده چند خانوار زندگی می کنند؟«

- »تقریبا شصت خانوار.«

کجا نان می خورند؟« - »از 

از  می کنند.  جمع  هم  ُکنده  شتره.  و  وگوسفند  بز  از  »عایدی شان   -

کمتر از یک سنگ آب  که  زراعت خیری ندیده اند. دو تا قنات داشتن 

میده«.

- »مدرسه هم دارید؟«

آقای علی  و  کالس داره  -»بله، در قلعه یک مدرسه است. چهارتا 
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نبی زاده مدیر مدرسه است و همه را درس میده.« 

کنیم و به تقاضای ما همان ژندارم هم  به راه افتادیم تا خود ده را تماشا 

گذشتیم و افتادیم به سرازیری  گریوه  همراه آمد. آرام آرام از چند پشته و 

که پشت قلعه رباط بود و به اندازه  سیصد چهارصد متر طول  یک مسیل 

گفت: که ژاندارم  داشت. اطاقکی مشرف به مسیل ساخته بودند 

- »این اتاق دشتبان است.«

گفتید زراعت نمی کنند، دشتبان برای چه می خواهند؟« که  - »شما 

- »برای باغستان! باید دشتبان داشته باشن.«

- »مگر باغستان هم دارید؟«

که روبه روی شماست، باغستان  - »بله قربان باغستان داریم، همین 

است.«

مسیل تنگ را نشان می داد و می گفت این باغستان است. شمردیم 

درست بیست اصله نخل داشت و در همان چهارصد متر طول مسیل 

اندکی هم زراعت دیم داشتند. دورتر از مسیل و نزدیک به پشت قلعه، 

به  بنا  که  است  زید  امامزاده  بقعه  آن  دورتراز  و  ابراهیم  امامزاده  بقعه  

روایت ژاندارم راهنما، هر دو برادرند. 

معمورتر از همه جای آن روستای غم انگیز، بقعه امامزاده ابراهیم بود 

چخماق  امیر  میدان  در  که  نخل  قماش  همان  از  نخلی  آن  مدخل  در 

کشیده  یزد دیده بودیم. روی زمین خوابیده بود و دورتادورش را سیاه 
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کس نذری دارد پول آن  بودند. صندوقی هم به دیوار آویخته بود تا هر 

را به صندوق بریزد. 

گودال حیوانی شبیه شتر استراحت می کرد، لخت  دورتر از بقعه در یک 

که رسیدیم چشمان ژندارم  گودال  و عور به نشخوار ایستاده بود. باالی 

از سیستم  بود  یادگاری  بنده است.«  گفت: »این جماز مال  و  زد  برقی 

اداری عهد قاجار. ژاندارم ها با همین شتر جمازها آن خّطه  خلوت را زیر 

پا می گذاشتند و حکم دولت را روان می کردند. در طی سال چند بار این 

که  کردیم  شتر جماز به زیر ران های ژاندارم می رود، خدا دانا است. خیال 

ژاندارمری این جماز را برای اداره خریده تا عنداللزوم ژاندارمی را با تفنگ 

کند و به اطراف بفرستد، ولی معلوم شد شتر مال خود ژاندارم است  سوار 

و فقط پول علیق را از ژاندارمری می گیرد، بنابراین جز صاحب جماز هیچ 

نفر  یک  عهده  بر  امنیت  حفظ  عماًل  و  بشود  آن  سوار  ندارد  حق  کس 

است.

از  یکی  در  افتادیم.  راه  به  قهوه خانه  طرف  به  و  بودیم  شده  خسته   

پیرمردی  شدیم.  سینه به سینه  مردان  از  نفر  سه  دو  با  قلعه  راهروهای 

را  معرفی  مراسم  می کرد،  گفتگو  درخت  ُکنده  از  و  می آمد  ما  همراه  که 

رباط  محترمین  از  آقا  »حاج  گفت:  آن ها  از  یکی  درباره  و  آورد  جا  به 

شباهت  بیشتر  ناسزا  و  فحش  به  که  کردیم  وعلیکی  سالم  هستند.« 

آقا  حاج  با  که  هم  فرض  به  بودیم.  خسته  نداشتیم.  تقصیری  داشت. 
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گفت وشنود می گذشت؛  گرم سالم علیک می کردیم و نیم ساعت هم به 

حاصل چه بود؟ ولی تواضع و تعارف صادقانه حاج آقا لنگری سنگین 

لنگر  ما مدام  فّرار  بسیار  و  پاسخ های سرباال  و  ما می انداخت  به هیکل 

گرفته  ما  بر  راه  بی جنبش سر  و  ثابت  کوه  مثل  آقا  برمی داشت. حاج  را 

بود و ما در حال حرکت الفاظ خداحافظی را با معذرت از قبول دعوت 

که برخورد ما با این چند نفر  ایشان قاطی می کردیم. هیچ متوجه نبودیم 

را  ما  تا  آمده اند  بیرون  خانه  از  قصد  به  این ها  بلکه  نبوده،  تصادف  به 

گاه ما  کنند و برای پذیرایی به خانه خود ببرند. باالخره بی ادبی ناآ پیدا 

کردیم.  گاهانه حاج آقا پیروز شد و خداحافظی  بر تأدب آ

حبیب  استاد  افتاد  یادمان  که  بودیم  نشده  قهوه خانه  داخل  هنوز 

کویر  آبادی های  در  خود  دوستان  برای  سفارش نامه هایی  یغمایی1 

کت  پا نزده ایم.  دست  آن ها  از  یک  هیچ  به  کنون  تا  ما  و  است  نوشته 

آن ها  از  یکی  زیرا  شدیم  خوشحال  و  کردیم  وارسی  را  دست نخورده 

1 . حبیب یغمایی محقق ادبی، روزنامه نگار و شاعر، در 1280 در دهکده »خور« در خانه ای 
محقر به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا اسداهلل منتخب السادات خوری، و مادرش شاعر و از تبار 
یغمای جندقی بود، به همین علت فامیلی یغمایی را برای خود برگزیده بودند. نیای پدری و 
را  اجداد  راه  بودند. حبیب  دینی  عالم  و  دانشمند  فقیه،  هر دو  یغمایی  مادری حبیب  نیای 
کودکی در مکتب خانه های خور و در خدمت پدر درس خواند، در جوانی به  کرد. وی در  دنبال 
کرد. در 1300 شمسی پس از ازدواج راهی  قصد علم راهی شاهرود شد و در 20 سالگی ازدواج 
استادانی چون عالمه  نزد  دارالمعلمین عالی  آن در  از  و پس  آلیانس  تهران شد، در مدرسه 
را  یغما  مجله   1327 سال  در  پرداخت.  تحصیل  به  قریب  خان  عبدالعظیم  و  آشتیانی  اقبال 
ارزنده اش  خدمات  پاس  به  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  از   1355 در  و  کرد  تأسیس 
گرفت. این ادیب فرزانه در 24 اردیبهشت 1362 در تهران درگذشت . پیکر  دکترای افتخاری 

گرفت. او به زادگاهش خور و بیابانک انتقال یافت و آرام 
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رباط  در  را  یغمایی  آقای  دوست  بود.  پشت بادام  رباط  به  مربوط 

که خانه صاحب نامه  کت را به دست پسربچه ای دادیم  نمی شناختیم پا

گرفت و رفت. را می شناخت. نامه را 

قهوه خانه  بیرون  گاهی  داشتیم.  فرصتی  بازگردد  بچه  پسر  این  تا 

نفر  به داخل می رفتیم و چای می خوردیم. چند  گاهی  و  قدم می زدیم 

گهان  نا بودند.  آسمان  نگران  و  می پلکیدند  قهوه خانه  دوروبر  مردان  از 

انداخت.  طنین  کویر  جامد  فضای  در  و  شد  بلند  آسمان غرنبه  صدای 

ابرها به سرعت جابه جا شدند و باز چند بار پی درپی صدای تندر رباط 

بی کار  نفرمرد  چند  آن  اما  بود  تند  رگباری  منتظر  باید   
ً

قاعدتا لرزاند.  را 

همچنان به آسمان نگاه می کردند. خیالشان راحت بود، زیرا صداها در 

ک  کراه و خست تمام قطراتی چند به خا کویر خاموش شد و ابرها با ا قعر 

مرده رباط پاشیدند . 

خواب،  محل  به  راجع  و  بودیم  نشسته  قهوه خانه  سکوهای  روی 

دیدگان  برابر  در  گهان  نا که  می کردیم  صحبت   ... و  زمین  بودن  ک  نمنا

کت آقای یغمایی در دستش  که پا حیرت زده ما همان حاج آقا در حالی 

کنار  را  کمرویی  جماعتی  او  دنبال  به  و  شد  قهوه خانه  وارد  می زد،  برق 

کردند.  گذاردند و قهوه خانه را اشغال 

میان  از  نمی دانستیم  بودیم،  مانده  هاج وواج  آقا  حاج  برابر  در 

که  کدام یک را باید بکشیم. این همان حاج آقا فتحی است  خجالت ها 



54

بدون شناسایی ما بدون اطالع از سفارش آقای یغمایی به صرافت طبع 

کرد تا به خانه اش برویم و شب را در محفل او بگذارنیم؛ ما  از ما دعوت 

کمال پررویی و بی ادبی دعوت او را معذرت  که در  هم مسافرانی بودیم 

گر  ا کشانده ایم.  قهوه خانه  به  را  او  خودمان  دست  با  حاال  و  خواستیم 

که خودم برای  خدایی نکرده پس از سالم و علیک مجدد بگوید من 

کردم سرافرازم فرمایید،  کردن آقایان به پشت قلعه آمدم و تقاضا  پیدا 

و  نجیب تر  آقا  حاج  اما  بدهیم.  جوابی  چه  نیاوردید؛  تشریف  چرا 

معیارهای  انتخاب  در  را  تهرانی  روشنفکر  چند  که  بود  آن  از  هوشمندتر 

کند و آن ها را در ارزیابی شخصیت مردی مثل او به اشتباه  اخالقی تأیید 

که اصاًل ما را ندیده است با لبخندی سخت تشویق آمیز  بیندازد. انگار 

کرد و سخنانی  و لحنی بسیار مهربان و احترام فراوان با ما سالم علیک 

کویرزده ای را جان می بخشید و به شوق می آورد.  که هر مسافر  گفت 

که با زبان انگلیسی عدم تمایل  کسی  گیرودار تعارفات، نخستین  در 

کرد مورخ  گوشزد  به دوستان هم سفر  را در باب پذیرفتن دعوت  خود 

که در پاسخ تعارفات حاج آقا  کسی بود  هیئت1 بود و هم او نخستین 

پذیرفت. جل  را  از جانب همه دوستان دعوت  نمایندگی  به  و  درماند 

افتادیم.  راه  به  او  خویشان  و  آقا  حاج  همراه  و  کردیم  جمع  را  پالس  و 

عکاس یا به عشق جوجه ها یا از ترس سحرخیزی سخت تحاشی می کرد 

اما لحن نرم و سخنان دلنشین حاج آقا مثل عسل زالل و چسبنده بود؛ 
1. دکتر حافظ فرمانفرمائیان
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و  می گرفت  خود  غلیظ  لبالب  میان  در  را  بدخلقی ها  و  تلخی ها  همه  

مجال نفوذ به آن ها نمی داد.

گون داشت،  گونا  اینکه دعوت حاج آقا را نمی خواستیم بپذیریم علل 

که می خواستیم سرشب  بود  تنبلی  ما  مهم ترین آن ها دوست صمیمی 

مالحظه  که  بود  این  گویا  علت  دومین  درکنیم.  خستگی  و  بخوابیم 

زندگی حاج آقا را می کردیم، چرا وجود خود را ولو یک شب تحمیل به 

مدیرکل  میز  اندازه  به  او  زادگاه  و  قلعه  سراپای  که  کنیم  مردی  زندگی 

ما  خیاالت  از  قسمت  این  اما  ندارد،  ارزش  ایران  جنگلبانی  سازمان 

بی خردانه ترین قسمت های آن بود. 

که در تهران به وجود آدم  کروبه ها  تیغ ها و خا این خرده شیشه ها و 

که برق قومیت را از زیر شخصیت شهری  می چسبد، مانع از این است 

زندگی هر  به نفس می کردیم. خیال می کردیم  قیاس   
ً

واقعا ببینیم.  خود 

کمتر است. چون خصیصه  بزرگواری  و  باشد همت  فروتر  و  چه محقرتر 

می پنداشتیم  بودیم،  خوانده  کتاب ها  در  بیشتر  را  ایرانی  مهمان نوازی 

که اسکلت آن را باید از  این همه از آن افسانه های بسیار باستانی است 

 
ً

کشید. در تهران عادتا کهنه شهرهای بربادرفته بیرون  ک  زیرخروارها خا

بده  بستان  زندگیمان  می دهیم.  مهمانی  بعد  و  می رویم  مهمانی  به  اول 

که انسان صبح  است؛ تا چیزی نگیریم چیزی نمی دهیم. چه معنی دارد 

کند و حاصل آن را دودستی به دیگران بدهد؟ کار  تا غروب 
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 اما حاج آقا مثل ما فکر نمی کرد، اصاًل دراین باره فکر نمی کرد. چند 

نفر به رباط آمده اند، غریبه اند و حاج آقا از آن ها پذیرایی می کند. خود 

که فردا صبح از رباط می رویم و شاید از آن پس هرگز او  ما مطمئن بودیم 

را نبینیم. حاج آقا هم مطمئن بود با این همه ما را به خانه اش می برد تا 

کند.  پذیرایی 

تاریکی شب یکپارچه شد و بدون هیچ منفذی سراسر رباط را پوشاند 

کزکرده تر شد. همراه حاج آقا و  و هیکل قلعه از فرط سرما جمع وجورتر و 

چند نفر از خویشان او به خانه اش رفتیم و روی پتوهای آماده نشستیم 

از  که  حرارتی  با  دیواری  بخاری  دادیم.  تکیه  ناهموار  متکاهای  به  و 

آقا  گرم و مطبوع می کرد. حاج  را  گرمی  می گرفت، اطاق  سوختن چوب 

کنار در ورودی اطاق نشست و تا وقتی بیدار بودیم و  دوزانو پایین تر از ما 

کردیم چهارچشم مواظب بود تا ذره ای از مراسم مهمان نوازی  صحبت 

فروگذار نشود.

گفتگوی طوالنی با مردی  که در یک   برای شما هم پیش آمده است 

آغاز  در  را  کلمات  و  کرده اید  شروع  مؤدب  و  سنگین  نخست  تازه آشنا، 

کرده اید و لحن احترام آمیز داشته اید اما به تدریج   با دقت تمام انتخاب 

که جلو رفته اید خسته شده اید و رفته رفته بی آنکه متوجه باشید به کلی 

که آن شب  خودمانی شده اید. حاج آقا چنین نبود در تمام پنج ساعتی 

کالم او و لحن سنگین و مؤدب او هیچ فراز و  گفتگو نشسته بودیم  به 
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به خط مستقیم پیش رفت.  و  کرد  نقطه شروع  از یک  نشیبی نداشت 

است.  محکم  و  صلب  آن  جای  همه  ندارد.  فرج  و  خلل  آبدیده  فوالد 

و  دست  حرکات  او،  لحن  آقا،  حاج  کالم  نمی شود.  خم  آن  جای  هیچ 

صورت او هم مثل فوالد آبدیده بی خلل است. 

کویر  حاج آقا فتحی قائمه  رباط پشت بادام است. چهره  آرام او داغ 

کم رنگ  زیر سایه های  نرمش مثل شوره زار اهلل آباد در  و دو چشم  دارد 

ابروان برق می زند. در مکتب خانه های یزد درس خوانده و شعر می گوید. 

در  کالمش  بافت  و  الفاظ  می گوید.  سخن  گوارا  و  شیرین  و  بی تکلف 

بیان مجله ها و روزنامه ها،  حد یک استاد فقه دانشکده حقوق است. 

گنجینه لغات و عبارات او اثر نکرده است.  بیان رادیو تهران ذّره ای در 

فخامت لفظ او هیچ تناسبی با صورت سوخته او ندارد. وقتی صحبت 

کرمان و خراسان را وجب  کویر و  می کند، وطن خود را خوب می شناسد، 

که هرچه از زادبوم  کرده است. از آن گونه مطلعینی است  به وجب طی 

کویر یاد  خویش می داند در مکتب عمل، در سیر و سیاحت و در نبرد با 

ولی  ندارد  تخصص  خاصی  رشته  هیچ  در  که  است  کارشناسی  گرفته. 

پیدا  نمی توان  دائره المعارفی  و  لغت نامه  هیچ  در  را  او  مفید  اطالعات 

گر بی واسطه به در اطاق وزیر و وکیل برود  که ا کرد. از آن گونه آدم هاست 

کالم بی تابی و ناشکیبایی طرف  ادب و اعتماد به نفس و تسلطش در 

را آب می کند. حاج آقا امپراطور رباط پشت بادام است بی آنکه حکمی 
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نیز هست. همه اهل  کم شرع آن دیار  باشد و خود بخواهد، حا داشته 

او  شکیبایی  و  صالبت  می گذارند.  احترامش  و  دارند  دوستش  رباط 

تکیه گاه رباط نشینان است حل مشکالت از او می خواهند.«
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فصل ششم

| کتابخانه شرف الدین علی؛ نگرفتن 
| ارادت  مخمس  دولتی؛  شغل 

 
1

کبر عضوانجمن ادبی یزد بود. جلسات این انجمن هردو  حاج علی ا

کتابخانه شرف الدین علی یزد برگزار می شد. ادبا و شعرای  ماه یک بار در 

یزد دور هم جمع می شدند و هر بار متصدی انجمن موضوعی را مطرح 

می کرد و شعرا برای جلسه  بعد در آن موضوع شعر می سرودند. 

که آغاز  یک بار قرار شد شعری در وصف مولی امیرالمؤمنین بسرایند 

شروع  یعنی  باشد،  فارسی  الفبای  حروف  سی ودو  با  ترتیب  به  بیت  هر 

برای جلسه  بعد هیچ  یاء بود.  تا  از الف  الفبا  ترتیب حروف  به  هر بیت 
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بود،  سروده  مخمس  دو  او  کبر.  علی ا حاج  مگر  نگفته اند  شعری  کدام 

حروف الفبا را از ابتدا تا انتها به ترتیب آغاز هر بیت قرار داده بود. در یکی 

از مخمس ها از سی ودو حرف فارسی، و در مخمس دیگر از 28 حرف 

کرده بود. در این دو مخمس عالقه  وافر  مشترک فارسی و عربی استفاده 
خود را به اهل بیت عصمت وطهارت سالم اهلل علیهم نشان می دهد.1

که خداش شأن علی است آیت شوکت 

شافع روز جزا ساخته بی شبه و فاش

گشت لواش که به محشر چو به پا  شود آیا 

شمرندم ز محبان و ز اصحاب والش

شاهد آرزوی قلب من است این اشعار

تصدی  برای  کدام  هر  که  محسنات  همه   داشتن  با  کبر  علی ا حاج 

زمانی  می کرد.  امتناع  دولتی  شغل  گرفتن  از  بود،  کافی  دولتی  مشاغل 

می کند  پیشنهاد  کبر  علی ا حاج  به  حائری زاده2  ابوالحسن  مرحوم  که 

هم  دیگر  دوستان  نمی پذیرد.  شود،  دادگستری  وارد  قاضی  به عنوان 

که این پیشنهاد  پیشنهاد می کنند معلم زبان عربی در اداره  فرهنگ شود 

اطهار  ائمه  به  حاجی  اردات  از  حکایت  که  است  مخمس  بندهای  از  یکی  شعر  این   .  1
به خصوص موالی موحدان دارد. بقیه  مخمس در فصل های بعدی خواهد آمد.

بود و  برجسته ای  به دنیا آمد. میرزا سیدعلی روحانی  . وی در 1267 شمسی در مشهد   2
به تحصیل علوم دینی  یزد و سپس اصفهان  کرد. حائری زاده در  یزد مهاجرت  به  از مشهد 
پرداخت و هم زمان به تجارت وکشاورزی مشغول بود. او در اصفهان با سید حسن مدرس 
گردید و در دوره چهارم و ششم  آشنا شد و به واسطه این آشنایی وارد فعالیت های سیاسی 

مجلس شورای ملی، نماینده مردم یزد بود.
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او به دلیل نپذیرفتن مشاغل  از  که  کسانی  را هم رد می کند. در جواب 

گالیه می کنند، می نویسد: دولتی 

قالی و میز و مبل نی طلبم               قانعم جای صندلی به پالس

 نه ریاست نه جاه می خواهم          نه دالر و نه پوند ونه سکناس

ثروت ننگ آورم خوش نیست             ای خوشا بینوایی و افالس

کوه را الماس  چون که دنیاست جمله وهم و خیال     می کنم قرض 

هرچه بیند دلم نگیرد نقش               نیست قلبم چو شیشه عکاس

کم و بیش جمله ساز قیاس روزگارم همه بدین ترتیب            بی 

کی توانم ادا نمود سپاس با چنین وضع خوشدلم ز خدا              

روز اول همی ز مزرع دل                   بیخ خار طمع نمودم داس

گوشه ای دارم            نیست با قاسطان مرا اجالس خلوت از خلق 

هست وردم به هر صباح و مساء        ربی احفظنی من شرور الناس

کسل کننده  کبر یکنواخت و  روستای رباط پشت بادام برای حاج علی ا

کویر را نه در غزل قرار می داد  کلیات آفریده های خدا،  نبود. او در دیوان 

و نه در قصیده. این روستای نشسته در شن و ریگ، نه اختصار و ظرافت 

هم  مثنوی  را.  قصیده  وماله کشیده   دراز  هیکل  نه  و  داشت  را  غزل  نرم 

کیلومتر  که هر بندش به تفاوت از ده تا صد  نبود. بحر طویلی بی پایان بود 

از  او  لطیف و شاعرانه  فراوان داشت ولی روح  فراز  و  می کشید. نشیب 

کویر، بحری به نام شعر آفریده بود.  ریگ های تشنه و شوره زار 
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فصل هفتم
  

فرمایشی؛  مجلس  شاه؛  عکس  و  مدرسی  آیت اهلل  مهمان نوازی؛   |
اتاق حاج شیخ؛ قصه  مدرسه؛ تقاضای منظوم برای فرستادن معلم  |

 
1

کویر راهی مشهد  از قدیم االیام هر مسافری قصد زیارت  می کرد و از 

کویر مانند ریسمان باریکی   سری به رباط می زد. راه مالرو 
ً

می شد، حتما

کشیده شده بود. از زمان جنگ جهانی دوم جاده زیر چرخ  کویر  وسط 

کوبیده شده بود، هرگاه باد می وزید  کامیون های باری و نفت کش، اندکی 

چند  به  فرسخ  چند  هر  می کرد.  محو  را  باریک  خط  این  ک کنی  پا چون 

آن  روی  ِگلین  گنبدی  که  بود  شده  کنده  حوض  مثل  گودالی  فرسخ 
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کرده  تعبیه  سوراخ  دو  زمین  هم سطح  گنبد،  طرف  دو  بودند.  ساخته 

که وقتی باران به دشت و دمن می زد و آب راه می افتاد، مقداری  بودند 

از آن از این دو سوراخ به حوض بریزد و حوض پر شود. 

که یک سرش به یزد وسر دیگرش به طبس بند  این ریسمان باریک 

کوچک  که همان آبادی های  بود، با حلقه هایی به هم بسته شده بودند 

انجیره، چاه ناصر، خرانق، دوگاله، شهرنو، ساغند،  ترتیب  کویر بودند، به 

رباط  کل غری، رباط خان،  اهلل آباد، همت آباد، رباط پشت بادام، حوض 

گور نام دارند. کلمرد، و رباط 

رباط  به  روحانی  چند  با  خندقی  لب  مدرسی  آیت اهلل  بار  یک   

کبر شب  می رسند. برای اینکه شبانه به ریگ نخورند با اصرار حاج علی ا

که از پشت بام مسجد رباط  را در منزل وی بیتوته می کنند. طنین اذان 

سر  پشت  بقیه  می ایستد،  نماز  به  مدرسی  آیت اهلل  می شود،  پیچیده 

دست  مدرسی  آیت اهلل  نماز،  از  قبل  می کشند.  صف  اقتداء  برای  آقا 

محمود  به  و  می آورد  بیرون  جیبش  از  پول  مقداری  و  می برد  جیب  به 

سیزده ساله می دهد و می گوید: »این ها را یک جایی بگذار تا بعد از شما 

که  بگیرم. محمود پول ها را می گیرد و لب طاقچه می گذارد. تمام مدتی 

مشغول  را  محمود  ذهن  بزرگی  سؤال  می خواند  نماز  مدرسی  آیت اهلل 

کار آیت اهلل مدرسی چه بود!  کنجکاو می شود بداند علت این  می دارد، 

با حالتی متفکر ماجرا را برای پدر می گوید: »وقتی آیت اهلل مدرسی به 
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نماز ایستادند، مقداری پول به من دادند تا برایشان نگه دارم.«

کردید؟«  - »خب شما چکار 

گذاشتم. ایشان هم بعد از نماز پول را از لب طاقچه  - »لب طاقچه 

کردند؟«  کار را  گذاشتند. چرا آقا این  برداشتند و در جیبشان 

بخوانند.  نماز  می خواستند  ایشون  و  بوده  شاه  عکس  پول  »روی   -

نمی خواستند با عکس شاه به نماز بایستند. به همین دلیل پول ها را از 

جیب لباسش در آورده.«

کبر به پسر ارشدش محمود فهماند  جواب متقن و بجای حاج علی ا

که وقتی بزرگی چون او در پیشگاه قادری متعال به نام خداوند ایستاده 

است، دوست ندارد عکس مصادیق ظلم مثل شاه در جیبش باشد.

| 2 |

رضا شاه در زمان سلطنت خود چند انتخابات فرمایشی برای مجلس 

که  کرد و از هر دیار یک نفر وکیل مردم انتخاب می شد  شورای ملی برگزار 

از مردم  انتخابات فرمایشی قرار بود این وکیل  به مجلس برود. در این 

رأی بگیرد. 

و  می کنند  مراجعه  خراسانی  فقیه  آیت اهلل  به  اطراف  و  یزد  اهالی 

انتخابات شرکت بکنیم؟ نکنیم؟ رأی بدهیم؟ ندهیم؟  می پرسند »در 

فقیه  آیت اهلل  بدهیم؟«  رأی  کسی  چه  به  بدهیم،  رأی  است  قرار  گر  ا

کند و خودش را درگیر مسائل  خراسانی نمی خواست به این امور ورود 
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تا درگیر  برود  بیرون  یزد  از  ترجیح داد  نماید؛ پس  عوام فریبانه  طاغوت 

رباط  از  بهتر  می رفت  کجا  نشود.  شاه  رضا  دولت  سیاست بازی های 

رسیدن  قصد  که  است  این  به  موقوف  هرجا  به  رسیدن  پشت بادام! 

که از یزد جدا می شد با عوارض شدید  کویر از آنجا  داشته باشید. جاده  

گرفته، باران  کویر همراه می گردید، دریایی از شن درشت اطراف جاده را 

راه به قدری سخت بود  را به جاده چسبانده بود.  و سردی هوا شن ها 

کسی هوس نکند برای یک سؤال خودش را تا رباط بکشاند. آیت اهلل  که 

شیخ غالمرضا و پسرش حاج علی به رباط پشت بادام آمدند، در حالی 

کس از آمدن آن ها خبر نداشت.  که هیچ 

استقبال می رود.  به  زده می  شود، حاجی  که  کبر  در خانه  حاج علی ا

چنین  که  دارد  قرار  کسی  چه  با  حاجی  می شوند.  متعجب  خانه  اهل 

گرفتن از صاحب خانه  کسی برای اذن  شتابان خودش را به در می رساند. 

با امتداد لفظ جالله )یا اهلل( داخل خانه می شود.

را جویا  آمدنش  و علت  بزرگوار خوش آمد می گوید  استاد  به   حاجی 

می شود: »حضرت آقا چه عجب از این طرف ها! کجا تشریف می بردید؟ 

قصد مشهد داشتید؟« 

کبر قصه  ما این است« و قضیه را تعریف می کند.  »حاج علی ا

- »ما آمدیم اینجا! جایی هم نمی خواهیم برویم. رباط هستیم حاال 

حاالها هم رباط می مانیم.« 
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که شما اینجا تشریف داشته باشید.« ناهار  - »باعث افتخار ماست 

می گوید:  کبر  علی ا حاج  به  رو  خراسانی  فقیه  آیت اهلل  می خوردند  که  را 

گوشه حیاط  کبر، پسرم به یزد برمی گردد، ولی من می مانم.  »حاج علی ا

یک اتاقی به من بدهید جدا باشم و مزاحم شما و خانواده نباشم.«

- »این چه فرمایشی است حضرت آقا! شما مراحم هستید. چشم، 

الساعه اتاق را آماده می کنیم.«

گوشه  جنوبی حیاط آماده پذیرایی می کنند، این   اهل خانه اتاقی را در 

اتاق هنوز هم پس از دهه های بسیار به اتاق حاج شیخ معروف است. 

اقامت  اتاق  همان  در  و  پشت بادام  رباط  در  شبانه روز  چهل  آیت اهلل 

می کنند. برنامه روزانه   شیخ غالمرضا از اذان صبح با رفتن به مسجد آغاز 

که تا طلوع آفتاب نماز می خواند. ساعتی استراحت می کرد. به  می شد 

مسجد می رفت و نماز جماعت ظهر و عصر را می خواند. بعد از نماز به 

منزل می آمد و قرائت قرآن داشت. غروب دوباره راهی مسجد می شد. 

گر جایی دعوت  نماز می خواند و به سؤاالت شرعی مردم پاسخ می داد. ا

می شد، می رفت و شب به خانه برمی گشت. در این چهل شبانه روز تنها 

از روز اول هم  که خورد، نان و ماست بود. چیز دیگری نخورد.  غدایی 

کرده بود: » غذای من فقط نون و ماست است.« طی 

کبر  شب هنگام رباط بسیار سردتر می شد. هوای سرد رباط حاج علی ا

را  محمود  یک بار  بگذرد.  بد  عزیزش  مهمان  بر  مبادا  می کرد،  نگران  را 
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می فرستد تا هیزم ببرد و بخاری دیواری اتاق حاج شیخ را روشن و اتاق 

بخاری   داخل  تا  می برد  دست  بر  را  طاغ  چوب  بار  محمود  کند.  گرم  را 

کند تا  کند. خم می شود به هیزم ها فوت  دیواری بریزد و بخاری را روشن 

کردن چشمانش از تندی دود خیس  آتش شعله ور شود. با هر بار فوت 

می شود. آشیخ دست زیر چانه اش می برد: 

- »آقا محمود« 

- » بله حضرت آقا !« 

کسی ندهی«  - »مواظب باش ریشت را دست هر 

- »چشم حضرت آقا!« 

آماده  پتوهای  روی  شیخ  می رود.  بیرون  و  می کند  روشن  را  آتش   

با  دیواری  بخاری  می دهد.  تکیه  دست دوز  متکاهای  به  و  می نشیند 

گرم و مطبوع می کند.  گر می گرفت، اطاق را  که از سوختن چوب  حرارتی 

که در  محمود جمالت حاج شیخ را در ذهن مرور می کرد تا به حکمتی 

کلمات نهفته وقوف یابد. وقتی به اتاق رسید، پدر بهت و حیرتش را  این 

می بیند و از علت می پرسد. 

- »من رفتم اتاق حضرت آقا، ایشون فرمودند مواظب باش ریشت 

کسی ندهی!«  را دست هر 

نصیحتی  بزرگ ترین  است.  بزرگی  حرف  »این  می کند:  تأملی  حاجی 

زندگی  در  باش  مواظب  که  است  این  معنایش  کرده.  تو  به  که  است 
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کسی ندهی و خودت تصمیم گیرنده زندگیت باشی.« اختیارت را دست 

بر دل حاج شیخ می تابد  انواری  کبر به خوبی می دانست  حاج علی ا

که هر سخنش دنیایی از معرفت است، پس تالش می کند بابی بر فرزند 

کند. که زندگی را از منظری دیگر برانداز  بگشاید 

کبر  که آیت اهلل فقیه خراسانی برکت منزل حاج علی ا در چهل روزی 

از مهمان  کبر دوزانو پایین تر  گر فراغتی حاصل می شد، حاج علی ا ا بود، 

کنار در ورودی اتاق می نشست و تا دیروقت با هم صحبت می کردند. 

گاه  نشود.  کوتاهی  مهمان نوازی  در  ذره ای  بود  مواظب  کبر  علی ا حاج  

تحسین  آقا  می خواند.  خراسانی  فقیه  آیت اهلل  برای  را  اشعارش  برخی 

جا  به  را  گردی  شا حق  که  الحق  آفرین،  »آفرین،  می فرمود:  و  می کرد 

آوردی.« 

شعری درباره  خداشناسی برای آقا  خواند: 

چو از روی دقت سوی مهر وماه       و یا خلق دیگر نمایی نگاه 

کجا بر طبیعت تو قانع شوی ز مصنوع جویای صانع شوی           

گر با شعور آمده                  هم او خالق نار و نور آمده طبیعت ا

گوش دار  کردگار     تفاوت به اسم است هان   گویی و ما  طبیعت تو 

گو یا خدا نزاعی نداریم ما و شما                    طبیعت و یا دهر 

روایت شده از سه همره رفیق            ز فرط رفاقت بدندی شفیق 

کس  یکی بود تازی یکی ترک و پس     نژاد یکی فارس  ُبد زان سه 
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گفت انگور، اوزم ترک، عرب      بگفتا مرا میل باشد بر عنب عجم 

در این باره شد بین ایشان نزاع       یکی حمله می کرد آن یک دفاع

یک عاِلم به علم لغت دررسید            چو رفتار وگفتار ایشان شنید

کوته آرم سخن کنون به میل سه تن            عمل سازم و  که ا بگفتا 

که ُبدشان پشیمان شدند چو انگور آورد شادان شدند        ز جنگی 

کردگار              نزاع است در لفظ ای هوشیار همین طور درباره ی 

گو یا خدا  به واقع نزاعی نداریم ما                    طبیعت و یا دهر 

گر این طبیعت بود بی شعور         تو انصاف از خویش منمای دور  ا

گروهی ابا عقل و هوش و هنر ببین خلق ز اصناف آن تا بشر         

کجا شد پدید  کجا بی هنر با هنر آفرید                  ز بی عقل عاقل 

گر با خود آیی یقین بی گمان              خدا را ببینی ابا چشم جان ا

ک از هر خیال      در آن جلوه گر می شود ذوالجالل کنی پا چو دل را 

گر این  آیت اهلل با شنیدن این اشعار، خوشحال می شود و می گوید: »ا

کتاب مفتاح علوم قرآن آورده بودم.« شعر را قباًل به من داده بودی در 

که شیخ در منزل حاجی  گذراند، انتخابات برگزار شد  در چهل روزی 

که حاج شیخ به یزد  گشت. زمان آن رسید  و نماینده مجلس مشخص 

کبر بسیار سخت بود. در تمام مدتی  کندن برای حاج علی ا برگردد. دل 

که آشیخ غالمرضا در رباط حضور داشت، مورد توجه اهالی بود و مردم 

و  استاد  محضر  ترک  می کردند.  مراجعه  ایشان  به  مشکالت  حل  برای 
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عارف بزرگی چون آیت اهلل شیخ غالمرضا فقیه خراسانی برای اهل دلی 

به حاجی  نامه ای  فقیه  آیت اهلل  بود.  بسیار سخت  کبر  چون حاج علی ا

معظم  دانشمند  »خدمت  بود:  شده  نوشته  نامه  سربرگ  در  نوشت. 

کبر فتحی«1. به نظر می رسد لقب دانشمند بزرگ  جناب آقای حاج علی ا

کبر  که حاج شیخ غالمرضا حاج علی ا ثقیل باشد، ولی واقعیت این بود 

را به خوبی می شناخت و از بار علمی وی خبر داشت. 

| 3 |

قصه  دیدار بزرگان و مسئوالن، قصه ا ی تکراری بود. هر زمان مسئوالن 

منزل  به  سری  می آمدند،  پشت بادام  رباط  روستای  از  بازدید  برای  یزد 

حاجی می  زدند. یک بار جمعی از مسئوالن به همراه دو سه نفر از بزرگان 

روستا برای سرکشی به قلعه می آیند. حاجی از لزوم مدرسه می گوید، یکی 

که برای روستای شما  از مسئوالن جواب می دهد: »دولت بودجه ندارد 

مدرسه بسازد، شما باید خودتان محلی را به مدرسه اختصاص بدهید 

کند.« تا دولت معلم آن را تأمین 

برادر  پروین،  علی  می دهد.  نتیجه  زدن«  در  آن  و  در  »این  باالخره   

همسر حاجی چند اتاق از خانه اش را در اختیار مدرسه می گذارد. قرارداد 

آن  نصف  و  دیوار  می کشد  خود  خانه   وسط  محمود  دایِی  می نویسند، 

آن  قرار می دهد.  وزارت فرهنگ  اختیار  رایگان در  به مدت ده سال  را 

هنوز  و  نداشت  بیشتر  سال  چهار  کبر  علی ا حاج  نوه   محمدرضا  زمان 
1 . نامه هنوز موجود است. در این نامه درخواست شده برایش ذغال بفرستد.
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کبر و  که به همت حاج علی ا موعد مدرسه رفتنش نرسیده بود. مدرسه 

مردم روستا آماده شد، اداره فرهنگ آقای علی نبی زاده را به عنوان معلم 

ابتدایی به رباط می  فرستد. 

اما  بود  روستا  دانش آموزان  جوابگوی  معلم  یک  اول  سال  برای 

را نمی داد. حاج  پایه  کفاف چند  گذشت چند سال دیگر یک معلم  با 

کبر نامه ای منظوم برای اداره فرهنگ یزد می نویسد و در آن تقاضا  علی ا

می کند تا معلم های دیگری برای پایه های تحصیلی متفاوت بفرستند: 

 ای نسیم صبا بر از فتحی                 سوی  فرهنگ یزد این پیغام

کن عرض           در ریاست ترا هست مقام  به بهاری به صد ادب 

کرم اتمام  کردی             هست شایسته در  کالس ششم عطا   چون 

کنم ابرام  گرچه بشنیدم                            باز ملتمس  پاسخ یأس 

برق آساست عمر و وقت شریف بگذرد      زود روز و شب و مه و عام    

کالس انجام کرد             خود وظیفه به شش  کجا تواند  یک معلم 

چون به ضد است تعرف االشیاء               قدر دانم زعلم ای عالم

گر نباشد  عدد به حد نصاب              ماضطررتم شنو ز خیراالنام

در نجات غریق شد واجب                    رفتن زیر آب روز صیام

کس ز خاص و عوام چه غریقی زغرق جهل بتر      در جهان دیده 

گرچه هست حرام  کل مردار 
َ
بهر سّد رمق روا باشد                   ا

هست شایسته رحم بر فقرا             زین سبب می نمایم استرحام 
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کن استعالم  گر نیست           از نمایندگی  عرض این بنده باورت 

گواه می باید                     ساز از بخشـدار استفهام  گر دو عادل 

قدام 
َ
یا تحمل نمای رنج سفر                   رنجه فرمای به دیده ام ا

گنام کردن                  نام آن را در این زمانه  که می توان  بر زمینی 

گشت از اقسام که مستعد آمد                    بهر هر قسم  بر زمینی 

حیفم آید در این دیار سپس                      مثل من بار آورد ایام

کودکان دهات             لیک باشد به بوستانشان  نام گرچه خارند 

کام کند تر  ابر فیض ار به بوستان بارد                 خار هم بایدی 

کردیم هم ردیف با ایتام که پدر                      بود سنم به شش 

کویر                در بیابان عور خون آشام مسکنم هست بین لوت 

در محل نی ُبدی وسیله درس    تا نمایم به بحث ودرس قیام 

کردمی ِاقدام چند سالی به زحمت اندر یزد        بهر تحصیل 

کرد چرخ و ناامنی         داد بر باد هر چه بود حطام کج روی 

کرد رم نشد آرام بود عشقم ولی چو پول نبود            دلبرم 

گذشت             آفتابم رسیده بر لب بام در تأسف تمام عمر 

که خود عاریم ورا به تمام   زین سبب قدر علم را دانم    چون 

علم استاد خوب خواهد و وقت     تا توان برد ره به شام ظالم 

گردن اندر دام که بربسته سلسله قانون        شیر را دست و  گر 

پاره فرما به قوت وجدان          ضیغم آسا1 برون شو از آجام 

1 . مانند شیر از بیشه ها بیرون آی.
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کن ِانعام  در فرستادن معلم نیز                 از بزرگی خویش 

| 4 |

که در خانه حاجی را   زدند. حاجی در حیاط مشغول  ذی الحجه بود 

بلند شد  از داالن خانه  کردن در رفت. صدایش  باز  برای  بود. خودش 

کسی تعارف می کرد و می گفت: »خیلی مشرف فرمودید.  که با احترام به 

بزرگ  داالن  از  بیایند.  داخل  به  می کرد  تعارف  آوردید؟«  تشریف  کی 

اهل خانه  گوش  به  کردنشان واضح تر  تعارف  رد می شدند، صدای  که 

می رسید. آیت اهلل مدرسی لب خندقی در آستان در نمودار شدند. حاج 

گرامی داشت و پرسید: »تنها تشریف آوردید؟«  کبر، استاد را بسیار  علی ا

» نه با چند نفر دیگر آمدم؛ آن ها رفتند وضو بگیرند. ما چند همسفر 

توقف  اینجا  برویم.  یزد  به  می خواهیم  و  می آییم  مشهد  از  که  هستیم 

باشیم.«  داشته  مردم  با  مالقاتی  هم  و  ببینیم  را  شما  هم  که  کردیم 

ساعت نزدیک به 10 صبح بود. محمود را دنبال بقیه مسافران فرستاد. 

دیگر  روحانی  پنج  و  صدوقی،  آیت اهلل  خندقی،  لب  مدرسی  آیت اهلل 

که می کنند،  بودند. چای می خورند و پذیرایی می شوند، قصد عزیمت 

حاجی درخواست می کند ناهار تشریف داشته باشند. استراحتی بکنند 

گر خواستند تشریف ببرند. زائران قبول می کنند.  بعدازظهر ا

روال  طبق  می شوند،  روحانیون  حضور  متوجه  که  اهالی  از  نفر  چند 

جلسه  می آیند.  کبر  علی ا حاج  منزل  به  علما  با  دیدار  برای  آبادی  مردم 
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که  به سؤال و جواب در امور دینی و اوضاع روستا می گذرد. مهمان ها 

قصد رفتن می کنند، حاجی و چند نفر ار اهالی به مشایعت می روند. سوار 

که یکی از اهالی روستا سر جلو می آورد و آرام می گوید:  ماشین می شوند 

»حاج آقا نزدیک محرم است به آیت اهلل صدوقی بفرمایید یک روحانی 

لبخندی می زند و رو  کبر  ایام عزاداری در نظر بگیرند.« حاج علی ا برای 

که: »حضرت آیت اهلل صدوقی  به آیت اهلل صدوقی عذر تقصیر می آورد 

آقایان تقاضا دارند در ایام محرم یک روحانی برایمان بفرستید«. آیت اهلل 

صدوقی دست روی چشم  می گذارد.

در  دهه  این  که  می کنم  هماهنگ  روحانی  یک  با  من  »َچشم   -

خدمت شما باشد.« 

شنیده  یزد  تکایای  از  یکی  در  را  ربانی  آقای  روضه های  که  محمود 

گر می شود آقای ربانی را بفرستند.« نگاه  بود1 به آرامی به پدر می گوید: »ا

گره می خورد: کبر به نگاه محمود  کاوشگر حاج علی ا

- »محمود آقا مگر شما آقای ربانی را می شناسید؟«

- » دورادور به ایشان ارادت دارم.«

اهالی  به درخواست  اما  بود.  ربانی ممنوع المنبر شده  آقای  آن سال 

کبر وارد روستا می شود و چون تمام منبری ها در خانه حاج  و حاج علی ا

کبر را می کوبد. علی ا

که از یاران شهید صدوقی بودند، قبل از انقالب برای اسالم و انقالب  1 . محمدعلی ربانی 
مبلغ خوبی بود. بعد از انقالب هم رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یزد بود.
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- »حاج آقا من ممنوع المنبر هستم و اجازه ندارم منبر بروم ولی چون 

موضوع  این  هم  صدوقی  آیت اهلل  به  من  آمدم.  کردید،  دعوت  شما 

پیش  مشکلی  رباط  روستای  برو  فرمودند:  ایشان  ولی  کردم،  عرض  را 

نمی آید؛ خدمت شما رسیدم.«

مجلس روضه خوانی دهه  اول در منزل حاجی و حسینیه شروع شد. 

روز اول یا دوم رئیس پاسگاه خبردار می شود، حاجی را احضار می کند: 

گر  ا و  است  ممنوع المنبر  آمده  شما  برای  که  روحانی ای  فتحی،  »آقای 

کبر هم در جواب  گران تمام می شود.« حاج علی ا دولت بفهمد برای ما 

کرده، می گوید: تأملی 

که خبر این سخنرانی از روستا بیرون نرود  - »ما به شما قول می دهیم 

اصرار  نشده  که هنوز مجاب  پاسگاه  رئیس  نشود.«  متوجه  و هیچ کس 

دارد: »من به حرف شما اطمینان دارم اما برای اینکه من هم زیر سؤال 

که مبادا روی  پا بیایید پاسگاه به ما تعهد بدهید  نباشم شما یک ُتک 

منبر نامی از خمینی ببرد.«

ربانی  آقای  می روند،  پاسگاه  به  قدم زنان  ربانی  آقای  و  حاجی   

تعهدنامه را امضا می کند. رئیس پاسگاه به آقای ربانی می گوید: »آقای 

ربانی اول اینکه شما ممنوع المنبر هستید؛ دوم اینکه شما حق سخنرانی 

هم  شما  می کنم.  چشم پوشی  فتحی  آقای  حاج  خاطر  به  ولی  ندارید 

مواظب باشید نامی از آقای خمینی نبرید.«
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اندازه  این  حرفش  که  رباط  پیرمرد  نفوذ  از  متعجب  ربانی  آقای 

و  می کنم  دین  تبلیغ  منبر  روی  فقط  من  »بله!  می کند:  کید  تأ دارد،  اثر 

شب های  به  مراسم  می کنم.«  دعایشان  کرده،  یاد  را  اسالم  علمای 

پایانی می رسد. سخنران در پایان صحبت هایش دعا می کند و می گوید: 

 آیت اهلل خمینی را حفظ فرما« و مردم 
ً

»خدایا علمای اسالم مخصوصا

کبر  یک صدا آمین می گویند. فردای آن روز رئیس پاسگاه به حاج علی ا

کردم آقای ربانی منبر  گالیه می کند: »آقای فتحی من به این شرط قبول 

که نامی از آقای خمینی نبرد، شما هم به ما قول دادید. ولی همه  برود 

چیز برعکس شد.« 

برای بسیاری از مردم نام آقای خمینی آشنا نبود، اما همان یک جرقه 

کرده بود.  که در ذهنشان بماند و ژاندارم این را به خوبی درک  کافی بود 

کبر باید فضا را آرام می کرد: »خب دیگه، بنده خدا در اوج منبر  حاج علی ا

کنید.«  حواسش نبود، اسم برد. شما هم در این مورد اظهار بی اطالعی 

آقای  کبر  علی ا حاجی  اعتبار  پشتوانه   به  گذشت.  به خوبی  سال  آن 

ربانی هفت سال برای روضه خوانی ایام محرم به رباط پشت بادام آمد. 

با   حافظیه1  آقا  حاج  مرحوم  متوالی  سال  سه  مدت  به  ایشان  از  بعد 

معرفی آقای ربانی برای مراسم ایام محرم به روستای رباط آمدند.

اطهر صلوات اهلل  ائمه  و  کرم  ا پیامبر  از  بسیار  احادیثی  دلیل حفظ  به  آقا حافظیه  . حاج   1
علیهم اجمعین، به محدث یزد معروف بود.
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فصل هشتم

فرزندان؛  انسانی؛  برخورد  خجسته؛  قصه    |
شبیه خوانی محمود؛ کاروانسرای گودالو؛ فرزند ارشد |

 
1

باید  که  می افتد  زمزمه  شود،  سبز  خانه  ذکور  فرزند  لب  پشت  وقتی 

کبر بود: پسر  کند تا سروسامان بگیرد. این قانون  خانه  حاج علی ا ازدواج 

که به این سن برسد باید برایش آستین باال بزنند. مادر برایش آستین باال 

پیشه  را  رانندگی  که  محمود  رفت.  برادرش  دختر  خواستگاری  به  و  زد 

در  کرد.  ازدواج  پروین  خجسته  دختردایی اش،  با   1332 در  بود  کرده 
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1335 خداوند اولین فرزندش محمدرضا را در سحرگاه یک روز پاییزی  

به او هدیه داد. اهل خانه همه خوشحال بودند. نوزاد با چهره ای سفید 

و موهایی خرمایی شادی را با خود به خانه آورده بود. ماما وقتی بچه 

گرفت. محمود اما  را شست تا دست پدرش برساند، هدیه را پیشاپیش 

گوش چپش  از سر ادب و به جهت تبرک پسرش را دست پدر داد تا در 

گوش راستش اذان بگوید.  اقامه و در 

تربت  با  را  کامش  گرفت.  دست  در  را  نوه اش  اولین  کبر  علی ا حاج 

گفت. نوزاد را به  گوش چپ اقامه  گوش راست اذان و در  برداشت. در 

محمود سپرد و دو رکعت نماز شکر به جای آورد؛ دو دستش را باال برد 

گوسفند  بر  کبر  علی ا حاج  کرد.  دعا  محمدرضا  عاقبت به خیری  برای  و 

خواند.1  عقیقه  دعای  شد،  زده  زمین  نوزاد  جلوی  که  هفت ماهه ای  نر 

 9 هر  وحرام؛  حالل  رعایت  به  مقید  و  بود  پدر  دست پرورده  محمود 

کرد.  فرزندش را با سخت کوشی بزرگ 

بودند.  کبر  رباط می شدند، مهمان حاج علی ا وارد  که  کسانی  بیشتر 

گرفته تا دوستان، رفیقان، روحانیون و مسئوالن. بعد از پدر  از مسافران 

او  از  را می زد؛  که در خانه حاجی  که هر مهمانی  بود  این مرام محمود 

کند. پذیرایی 

که برای نوزاد انجام  1 . ولیمه دادن و عقیقه داشتن سنتی است به یادگار از بزرگان دینی 
که در یک سالگی فوت می کند. احمدرضا، فاطمه،  می شود. فرزند دیگر محمود علیرضا بود 
محمود  فرزندان  دیگر  ناصره،  آخر  فرزند  و  حمیده  ابوالفضل،  حمیدرضا،  حکیمه،  ابراهیم، 

هستند.
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محمود به تأسی از پدر، در مجالس سیدالشهدا علیه السالم شرکت 

شمرخوانی  هم  زمانی  می خواند.  تعزیه  و  می کرد  شبیه خوانی  داشت، 

که  می کرد. در تعزیه طوری با سوز خطابه می خواند و شبیه خوانی می کرد 

گریه می افتادند. مردم به 

کاروانسرایی به نام »گودالو«  در سال 1350 جلوی ورودی بازار خان، 

کاروانسرا  بود1. اهالی رباط وقتی به یزد می رفتند، در یکی از اتاق های این 

که به اتاق رباطی ها معروف شده بود.  بیتوته می کردند 

در  و  کاروانسرا  این  در  هم والیتی هایش  مانند  محمود  که  یک بار 

روضه   مجلس  کاروانسرا  نزدیکی  در  بود،  کرده  بیتوته  رباطی ها  اتاق 

به دوستانش پیشنهاد می کند: »زائر روضه   بود. شب  پا  بر  سیدالشهدا 

سیدالشهدا شوند و زنگار از دل بزدایند. چهارنفری وارد مجلس می شوند 

تا  بود.  نشسته  صدوقی  آیت اهلل  مجلس  باالی  می نشینند.  گوشه ای  و 

کمال  که جلو برود. محمود با  نگاهش به محمود می افتد اشاره می کند 

کنار خود می نشاند و  ادب خدمت می رسد. آیت اهلل صدوقی محمود را 

جویای احوال می شود. 

 دِر خانه  حاجی و بعد از او محمود، روی هر مهمانی باز بود؛ حیاطی 

که از زمان بی بی سکینه به یادگار مانده بود. بزرگ با ده اتاق 

از این خانه  یا عزا داشتند   اقوام و همسایه ها هرگاه مراسم عروسی 

استفاده می کردند. نظافت قبل و بعد از مراسم بر عهده خجسته همسر 
1 . هنوز هم این کاروانسرا برپاست فقط تغییر کاربری داده است. 
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آب انبار  از  را  خوردن  آب  نداشت،  آب  لوله کشی  خانه  بود.  محمود 

از مظهر قنات پر می کردند. ظرف و  را  کنار روستا، و حوض وسط حیاط 

داشت.  فرق  لباس  اما  می شستند،  قنات  مظهر  روان  آب  در  را  ظروف 

طهارت اصل زندگی مردم روستا بود. لباس را در پایاب یا رختشورخانه 

می شستند. 

که دور از چشم  پایاب چهاردیواری سرپوشیده ای بود برای خانم ها 

مردان به راحتی لباس بشویند و چشم نامحرمی به دست و صورتشان 

نیفتد. حوض آب وسط رختشورخانه جایی برای شستن لباس داشت. 

داشت،  برعهده  را  خانه  مدیریت  آبادی  زن های  همه  مثل  خجسته 

احترام  مردم  به  خانه  اهل  همه   مثل  و  می آورد،  آب  می شست،  لباس 

می گذاشت.

| 2 |

که محمود، صاحب دو پسر به نام های محمدرضا و احمدرضا  زمانی 

آموزش  برای  را  منزلش  از  نیمی  سخاوتمندانه  که  علی  دایی  شد، 

بچه های رباط در اختیار وزارت فرهنگ قرار داده بود، مریض شد. رفتن 

به یزد سخت بود ولی دل درد دست از سر دایی علی برنمی داشت. او 

را به یزد پیش طبیب حاذقی بردند. طبیب تشخیص پیچش روده داد، 

کرد. جنازه را همان جا  ولی درمان اثر نکرد و عمرش به دنیا نماند و فوت 

کردند. خجسته دو برادر و سه خواهر داشت و دایی فقط  در یزد دفن 
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دو دخترش را به خانه  بخت فرستاده بود، دو دختر و دو پسر دیگر هنوز 

خانه  ستون  انگار  برود  که  خانه  مرد  بودند.  خانه  در  و  نکرده  ازدواج 

کبر  گر فرزند خردسالی از او باقی بماند. حاج علی ا می ریزد، به خصوص ا

اجازه نداد تا یک سال آتش مطبخ شان روشن شود، هر روز آن ها را به 

خانه می آورد و از زن و فرزندان او پذیرایی می کرد.
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فصل نهم

| مـــزرعه  زمان آبــاد؛ ماه رمضـــان؛ حاجی رد احـــســـان 
نمی کرد؛ روزهـــــای آخــــر؛ مرگ مــــرد بی تکرار ربـــاط |

 
1

که  بوته هایی  از  پر  رباط،  کیلومتری  شش  در  بود  زمان آباد1مزرعه ای 

1 . مزرعه  زمان آباد در شش کیلومتری رباط به سمت ساغند است. چند سال پیش مهندس 
که رئیس سازمان برق یزد بود برای سرکشی به رباط  مدرسی لب خندقی نوه آیت اهلل مدرسی 
که می خواهد ناهار را در مزرعه زمان آباد بخورد. ناهاری  آمد. از بدو ورود به محمود خبر داد 
باغی  داشتند  توقع  مهندس  دوستان  شدند.  زمان آباد  مزرعه  راهی  به اتفاق  و  کردند  آماده 
گفتند: »ما  که سال ها از عمر آن می گذشت. به مهندس  دلگشا ببینند، اما باغی دیدند متروکه 
که می گفتید همین است؟!!«  فکر می کردیم باغی دلگشا سراغ دارید، باغ زمان آباد زمان آباد 
که زمانی نه چندان  کرد و پاسخ داد: »من به خاطر معنویت مرد بزرگی  مهندس مدرسی تأملی 
گذرانده به دیدن باغ آمدم. شرف المکان بالمکین« )مصاحبه با برادر  دور در این باغ روزگار 

شهید(.
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کم کم  که  گوسفندان می خوردند و در میان دشت می چریدند. زمستان 

که از راه می رسید، از دست و دلبازی آسمان و  رخت برمی بست و بهار 

گوسفند  گله  باران باریده، بوته های غیچ، درمنه، و پرشم سبز می شدند. 

کبر همراه چوپان  و بز و شتر از آن بهره می بردند. »گوسفندهای حاج علی ا

کوهستان های اطراف  حوالی اهلل آباد بودند و هروقت مختصر بارانی به 

زمان آباد  می رسید،  راه  از  که  بهار  اما  می کردند«1؛  کوچ  آنجا  به  می زد 

از  نفر  چهار  سه  می شد.  دیگران  و  کبر  علی ا حاج  گوسفندهای  مأمن 

کنار این مزرعه  گوسفند  گله داران رباط بیشتر از شش ماه را با صدها بز و 

کار است.  گوسفند و بزی باشد، محصول لبنی نیز در  می گذراندند. هر جا 

و  می زدند  مشک  می  بستند،  ماست  و  می دوشیدند  را  گوسفندان  شیر 

درست  قره قورت  و  کشک  تا  می پختند  را  مانده  باقی  می گرفتتند،  کره 

کنند. آذوقه  و توشه  سال را فراهم می کردند و اضافه بر آن هر چه مانده 

گاه نفت و برنج می خریدند و هزینه   بود، می فروختند و آرد، قند، چای، و 

مخارج خانه می کردند. 

گرمای طاقت سوز آفتاب، و شب ها  کبر روزها بی اعتنا به  حاج علی ا

مونس  کویر  پرستاره   آسمان  می کرد.  گله داری  کویر  سرمای  از  بی خیال 

در  هفته ها  بود.  او  روزهای  باوفای  همدم  خورشید  و  دراز،  شب های 

می شد  روستا  راهی  االغ  بر  سوار  یک بار،  روز  چند  هر  می ماند،  صحرا 

کویر  کتاب زیر آسمان  1 برگرفته از 
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ماه  که  زمانی  بسپارد.  روستا  حمام  خزینه   آب  به  را  کار  روزهای  گرد  تا 

کویر با لبانی تشنه روزها  رمضان در زمان آباد نو می شد؛ زیر آفتاب سوزان 

عصر  چهار  ساعت  از  می گذراند.  نماز  و  تهجد  به  را  وشب ها  روزه  به  را 

آفتاب قرآن  تا غروب  و  برمی داشت  را  یادگار بی بی سکینه  قرآن بزرگ، 

می خواند. آسمان پرستاره  زمان آباد در ماه رمضان، هیچ شبی چشمان 

کبر را در خواب ندید. با آمدن صبح پس از قدری استراحت،  حاج علی ا

کار، و عبادتی مقبول حضرت حق. کار بود و 

در  و  می گرفت  برکت  مهمان نوازی  با  می شد،  سفره اش  رزق  آنچه   

که  خانه اش به روی همه باز بود. فقط در خانه اش به روی همه باز نبود 

کسی اورا می خواند، اجابت می کرد. هر وقت 

گر عروسی ای  روستا کوچک بود و شصت هفتاد خانوار بیشتر نداشت. ا

به راه بود، همه خانواده ها دعوت داشتند. حاجی هم دعوت می شد 

با  گاه رد احسان نمی کرد. وقتی وارد مجلس می شد؛ جوان ها   و هیچ 

تعطیل  را  مجلس  آواز  و  رقص  احترامش  به  داشتند،  او  از  که  شناختی 

به  دست  هیچ کس  بود  نشسته  مجلس  در  وی  زمانی که  تا  و  می کردند 

که به  خاطر او شادی  کسانی  تنبک و دایره نمی برد. حاجی نیز به احترام 

کرده بودند قدری می نشست، یک دانه خرما یا تکه ای شیرینی  را تعطیل 

با چای می خورد، خداحافظی می کرد و به خانه برمی گشت. 

همه   در  بودند.  قائل  احترام  مدرسی  آیت اهلل  گرد  شا برای  همه 
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گوش نواز اهل رباط بود.  کبر زمزمه  مراسم های رباط، اشعار حاج علی ا

| 2 |

کبر پس از عمری تالش برای رضایت حضرت دوست در  حاج علی ا

بر بستر  که  اوقات  بیمار شد و چندی خانه نشین بود. در همان   1352

که  بار  رباط می ساختند. هر  برای حسینیه قدیم  بود، شبستانی  بیماری 

کبردلتنگ می شد از همسرش ساره بانو می خواست دستش  حاج علی ا

را بگیرد و او را تا حسینیه ببرد. 

حسینیه چهاردیواری مسقفی بود برای عزاداری اهالی رباط. همان 

گواه نوکری بسیاری از شیفتگان  که قرار بود روز قیامت  خشت و آجری 

نیمه ساخته  دیوارهای  کنار  ساعت ها  کبر،  علی ا حاج  گردد.  ارباب 

می نشست و با وجود بیماری اشعار و مراثی اهل بیت را زمزمه می کرد. 

مردان بزرگ ماندن در بستر را تاب نمی آورند. آخرین روزهای آذر حالش 

منقلب شد و در شانزدهم دی 1352 برابر با 17 ذی العقده 1393 جان 

ک سپرده شد.  کرد و در قبرستان رباط به خا به خدا تقدیم 

مهاجر  علی اصغر  گر  ا که  داد  دست  از  را  مردی  پشت بادام  رباط 

شهید  و  خاتمی  آیت اهلل  ریخت.  فرو  رباط  قائمه   می نوشت:   
ً

حتما بود، 

کبر نامه تسلیت فرستادند و  آیت اهلل صدوقی برای خانواده  حاج علی ا

کرد.  فرزند آیت اهلل مدرسی هم به روستا آمد و در مراسم حاجی شرکت 

از بین آن ها  دوستان حاجی در وصف این بزرگ مرد شعرها سرودند و 
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شعر مرحوم فتا روی سنگ قبرش نقش بست.

مرحوم فتا در سوگ یار شعر و ادب نوشت:

کار او که سال ها          مدحت به خاندان نبی بود  کبر فتحی  حاجی علی ا

گیتی شعار او  کرد زندگی   نیکی به خلق بود به   عمری به افتخار و شرف 

او بود دوستدار علی از صمیم دل          لطف علی به روز جزا  باد یار او 

هر چند از میانه ما رفت مانده است           بس شعر آبدار به ما یادگار او

کرد رحمت پروردگار او  از رنج دهر و زندگی آن رادمرد را          آسوده 

گفت داعی حق را بر او چو داد        فرمان بازگشت خداوندگار او  لبیک 

تاریخ سال فوتش به شمسی فتا سرود     »الحمد خوان چورسی به سوی مزار او«

کبر در آخرین روزهای زندگی سرود:  حاج علی ا

کن  کن      رفتم چو از این جهان مرا یاری  ای عکس بیا به من وفاداری 

کن  از جانب من به درگه موالیم                 بر پـای ستـاده و عزاداری 

کرد: وصایای خود را در قالب شعر به فرزندان این گونه بیان 

ایا نوجوانان سه فرزند من                  فروغ دو چشمان و دلبند من 

که پندی شما راست اندر زمن  گوش دارید بر این سخن              فرا 

که نفعش یقین هست عام کاری  کارهاتان مدام             به  گزینید در 

گشته هم دیگران     رضای خدا  هست  بی شک در آن  که خود منتفع 

کردید اندر جهان                 رضای خداوند جویید از آن  کار  به هر 

کنید کمک هر چه مقدور شد آن  کنید        به خلق خدا لطف واحسان 
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کار لطف خداوند و بس کس               به هر   مدارید هیچ انتظاری ز 

که آثار خیر                     بود باقی از بعدتان بهر غیر   کوشش  نمایید 

| 3 |

با  کبر  علی ا حاج  مراودات  چگونگی  دقت  با  همیشه  که  محمود 

دیگران را در نظرداشت؛ بعد از مرگ او مراوداتش با فرهیختگان و بزرگان 

کرد.  در شهرهای مختلف را حفظ 

در سال های ابتدای دهه پنجاه نایین دچار خشک سالی شد. یکی از 

دوستان نایینی نامه ای نوشت تا به دست آقای محمود فتحی برسد. در 

گله دارم  نامه نوشته بود: »در نایین خشکسالی آمده و دو نفر از دوستان 

قصد دارند به رباط بیایند، شما اجازه بدهید در صحراهای اطراف رباط 

گله شان را به اطراف  کرد تا  گوسفندانشان را بچرانند.« محمود موافقت 

چرا  گفت  و  شد  معترض  کسی  گر  »ا کرد:  کید  تأ ببرند.  مزرعه  زمان آباد 

اینجا آمدید، بگویید محمود آقا فتحی ما را فرستاده. مردم  از نایین به 

که به بنده دارند به شما  بزرگوار رباط تا اسم مرا بیاورید، به خاطر لطفی 

ایراد نمی گیرند.«

گر بیشتر نباشد؛ اطراف  از نایین تا آنجا بیش از پنجاه فرسخ راه است ا

گر خشک سالی بیاید و آسمان دیده خشکی  نایین علف پیدا نمی شود و ا

کند، زمین هم الجرم خسیس می شود و ناخن خشکی می کند. 

که بیرون  گله داران چوپان هایی بودند با شب کاله، دورتادور سرشان 
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منگوله ای شان  موهای  و  می درخشید  کویر  شوره زار  مثل  بود  شب کاله 

علف  دنبال  را  سال  از  ماه  شش  اینان  می افتاد.  پیشانی  و  گونه  روی 

گوسفند آبادی به آبادی می آیند.  گوسفند می چرانند. با هزار  می گردند و 

گله را راه می اندازند. توی بیابان هرجا علفی باشد چند شب  یواش یواش 

گوسفند  می مانند و باز راه می افتند. چند ماه از سال، شب و روز را با هزار 

نان خشک  راه می روند.  روز  و هر  کویر سپری می کنند  و  بز در دشت  و 

آب  آب انبارها  از  و  می خوابند  بادپناه  در  شب ها  می خورند،  قورمه  و 

می نوشند. مقیاس هاشان نجومی است، حساب شب و روز را ندارند. با 

کویر تغییر نمی کند. ساعت  آمدن شب و رفتن روز چیزی در سفره خشک 

که از نایین راه می افتند  کارشان فصل است. فصل بهار، صبحشان است 

کویر  که به نایین برمی گردند. محل خدمت آن ها  و پاییز، شامگاهشان 

که راه را  است و وسیله ی رفت و آمدشان یک جفت پای فوالدین؛ پاییز 

کویر بچرخاند، آنها هم به نایین برمی گردند.  به سمت 

تا  کرد  موافقت  می دانست،  خوب  و  بود  دیده  را  همه  این  محمود 

زمان آباد  مزرعه  و  رباط  تا  نایین  از  پیاده  را  گله شان  نایینی  گله دارهای 

را  محمود  خانه  سراغ  گله داران  ماه  شش  از  پس  بچرانند.  و  کنند  هی 

گر اجازه بدهید  گرفتند: »آقای فتحی شما ما را از نابودی نجات دادید، ا

ما مقداری پول به شما بدهیم. ما شرمنده  شما هستیم.« یک دسته پول 

گذاشتند. محمود دسته پول را به طرف  از جیب در آوردند و لب طاقچه 
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گوسفند چراندید یا  گفت: »شما در بیابان خدا  گرفت و  مردان نایینی 

در مزرعه من؟« 

گوسفند چراندیم.« - »ما در بیابان خدا 

گر از شما پول بگیرم فردای  - »پس من برای چه از شما پول بگیرم؟ ا

گله شان  که  گرفتی  کسانی پول  که چرا از  قیامت مرا بازخواست نمی کنند 

گله دارها حتی یک  کردند؟« در برابر دیدگان متعجب  در بیابان خدا چرا 

ریال برنداشت. 

کویر   محمود فرزند خلف همان قائمه رباط بود، در قاموس او سبزی 

گرفته تا پرشم  باید فایده ای به خلق می رساند، از بوته های غیچ و درمنه 

گل. که هم برگ دارد و هم 

قد  عمرشان  نهال  باید  که  بودند  رباط  نونهاالن  بزرگ ترها،  از  مهم تر 

می کشید و بارور می شد. در سال تحصیلی62-61 چند معلم از اردکان 

کنند. ریش سفیدان رباط  به رباط آمدند تا برای مدرسه راهنمایی فکری 

به جلسه ای دعوت شدند. محمود هم در میان آنان بود. در آن جمع 

 11 ساعت  تا  شد.  صحبت  آن  مشکالت  و  مدرسه  درباره  سیزده نفره، 

کسی غذا نخورده بود. محمود  شب جلسه ادامه داشت. تا آن ساعت 

همسرش  به  تا  فرستاد  خانه  به  را  جلسه  در  حاضر  جوانان  از  یکی  آقا 

کند. پیغام رسان پیغام  رسانید. ساعت  بگوید برای سیزده نفر شام آماده 

کنار در ایستاد  که سفره پهن شد و محمود به رسم پدر  از 12 نگذشته بود 
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کرد: »من خیلی معذرت می خواهم  به سر سفره دعوت  را  و مهمانان 

گرام خودم غذایی تدارک  که نتوانستم در شأن آقایان عظام و مهمانان 

کنم. ماحضری است مختصر البته می بخشید.«

گرچه قابل  کرد: »ا گرفت و تعارف  چون پدر دوزانو نشست و لقمه 

بزرگواران شدم.« مهمانان  اما نیمه شب بود و من شرمنده شما  نیست 

چهره   در  بودند  گرفته  عمر  خدا  از  بیشتری  روزگار  که  آن ها  به خصوص 

حاج  ارشد  فرزند  محمود  می دیدند.  دیگری  کبر  علی ا حاج  محمود، 

کبر مورد احترام مردم بود؛ در وقار، متانت، و پوشش نسخه  حاج  علی ا

کس محمود آقا را دیده باشد می داند،  کبر و مورد تحسین اهالی. هر  علی ا

برای رفع و رجوع مشکالت مردم در هر شرایطی وقت می گذارد. 
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فصل دهم

آداب؛  مبادی  بیابانک؛  و  خور  کبر؛  علی ا حاج  تربیت شده   |
می خواهم  ایرانشهر؛  دبیرستان  فاطمی؛  آقای  مهمان 
| حمیدرضا  دوچرخه  افسری؛  دانشکده  شوم؛   نظامی 

 
 1

روزها  آن  تمام  در  شد.  بزرگ  کبر  علی ا حاج  پاهای  روی  محمدرضا 

می گرفت،  نقش  محمدرضا  قلب  بر  کبر  علی ا حاج  عملی  سیره   و  رفتار 

حاجی آنچه از عرفان و ادب آموخته بود، قطره قطره در جان محمدرضا 

می ریخت و او را با قرآن و نهج البالغه مأنوس می کرد. 

گفته شد،  که شرح ساختنش   در شش سالگی در همان مدرسه ای 

گرفت و درس خواند. هر وقت از مدرسه می آمد  کرد. الفبا را یاد  ثبت نام 

از درس های آموخته می گفت و حاجی به فراست آنچه  برای پدربزرگ 
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نیاز بود برایش باز می خواند. از خردسالی نظم، ادب، و وقار را در محضر 

نیز  را  که عنان ذهن  زبان  نه فقط عنان  گرفت  یاد  کرد.  تلمذ  پدربزرگ 

که قدرت تشخیص یافت، نه فقط  گیرد. از زمانی  باید محکم در دست 

نیز به اقتضای سن  کبر  که از محضر حاج علی ا ابتدایی رباط  از مدرسه 

دانش و معرفت آموخت.

بود، هرکس دل در طلب  کالس ششم  تا  ابتدایی  رباط مدرسه   در 

درس داشت، باید به خور و بیابانک می رفت. دبیرستان متوسطه اول 

تا دبیرستان را در روستایی بزرگ تر از  در خور بود. محمدرضا آماده بود 

گذاشت  رباط بگذراند. محمود به رسم پدری دستی بر شانه  پسر ارشد 

شهر  این  در  می روی،  خور  به  تحصیل  ادامه  برای  االن  »شما  گفت:  و 

از  و  برو  شهر  بزرگان  محضر  به  می شناسد.  همه  را  کبر  علی ا حاج  پدرم 

کن.«  کسب فیض  محضرشان 

فاطمی  آقای  محضر  به  است  نوجوانی  ابتدای  در  که  محمدرضا 

می رسد. آقای فاطمی از روحانیون برجسته و مورد اعتماد و وثوق اهالی 

خور و بیابانک بود. جویای نام و نشانش می شود. محمدرضا خودش 

آقای  کبرم.«  علی ا حاج  نوه   فتحی  محمدرضا  »من  می کند:  معرفی  را 

فتحی  خانواده  آداب  که  شخصیتش  و  ادب  بر  می گوید  مرحبا  فاطمی 

را سیزده سالگی رعایت می کند. محمدرضا را با چند نفر از دوستانش به 

منزل می برد و پذیرایی می کند. دوستان محمدرضا وقتی به رباط می آیند 
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راه  باشخصیت  نوجوانی  ابتدای  در  کبر  علی ا حاج  نوه   می کنند:  تعریف 

می رود. لباس مرتب می پوشد. بلندبلند حرف نمی زند. بلند نمی خندد. 

کوچه با طمأنینه راه می رود. خنده و مسخرگی بی جا نمی کند. توی 

گرد ممتاز مدرسه   محمدرضا فتحی در دوران سه ساله متوسطه  نیز شا

گرچه برای او مهم تر از ممتاز بودن در درس و تشویق اولیا مدرسه،  می شود. 

کبر خارج می شد.  کالم نغز و شیرین و جان پروری بود که از دهان حاج علی ا

نوه  ارشد خانه بیش از هر چیز به خوشحالی پدربزرگ می اندیشید.  

کس قصد ادامه تحصیل داشت باید بار    خور دبیرستان نداشت و هر 

و بنه می بست و برای رفتن به دبیرستان راهی یزد می شد. رفتن به یزد 

سوای دوری از خانه و سکنی در دیار غربت )گاه روزها، هفته ها و ماه ها 

پدربزرگ،  کنار  نبودن  تلخی  بزند(،  سری  خانه  به  بتواند  تا  می گذشت 

کالمش شکرستانی بود، برای محمدرضا سخت می نمود. که  مردی 

گذاشت. پسر ارشدش را  بار و بندیل فرزند را درون ماشین  محمود 

گاراژ  کنار  کنار دست خود نشاند تا راهی یزد شوند و در دبیرستان پسرانه 

کند. قرار بود  به نام »ایران منش« اسم بنویسد و رشته تحصیلی معین 

ماشین  بچه های دیگر پشت  کند.  ثبت نام  رشته طبیعی  در  محمدرضا 

راهی یزد شوند. جاده  مارپیچ  تا  بودند  اندک خود نشسته  کنار وسایل 

کویر می گذشت، چون طنابی پیچ در پیچ  کیلومتر از میان  به طول 200 

ُهرم  و  و عور می نمود  بر جاده سخت لخت  و  بود. دور  افتاده  زمین  بر 
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گرمای آخرین روز شهریور به پوست می خورد. محمود در میان تکان های 

ماشین لبخند به لب، محمدرضا را ورانداز می کرد.  فرزند منتظر بود  تا پدر 

که در ذهنش غلیان می کند، بگوید: چیزی 

هدف  تو  اما  دارد  دوری  است،  یزد  می روی  که  اینجا  رضا!  »ببین 

کبر  کن. پدربزرگت حاج علی ا بزرگ تری داری. خوب درس بخوان و توکل 

یزد  به  و  را می گیرد  که می شود مادر خدابیامرزش دستش  سیزده ساله 

او  به  را  پسر  و  می رسد  خندقی  لب  مدرسی  آیت اهلل  خدمت  می برد. 

می سپارد. در هفت سال اقامت  در یزد  چنان خوشه چین معارف اهل 

که تا انتهای عالم نامش به نیکی برده خواهد شد. تو هم  بیت می شود 

کن از شهر دارالعباده به قدر بزرگی روحت استفاده علمی ببری.«  سعی 

رشته طبیعی مقدمه تحصیل در رشته پزشکی بود. شاید محمود فکر 

حاذقی  پزشک  روزی  وپشتکار  استعداد  همه  این  با  محمدرضا  می کرد 

تا درد  برمی گشت  رباط  به   
ً

گر پزشک می شد حتما ا البته  و  خواهد شد 

هم والیتی هایش را درمان باشد. دردهایی  که بسیاری از مردم رباط را به 

دلیل نبود پزشک از پای انداخت. 

تابستان نشین  اتاق دورتادور، صّفه زمستان و  با چند  بزرگ   حیاطی 

را  روزگار  تا  شد  کرایه  داشتند  تحصیل  ادامه  قصد  که  نوجوانانی  برای 

کن شدند، خورد  به سختی نگذرانند. هر چند دانش آموز در یک اتاق سا

ک را  دنگی تهیه می کردند.  و خورا
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کنار هم می نشستند و از هم سؤال  گاه فراغت و مجالی پیش می آمد، 

پرتکراری می پرسیدند که همیشه موضوع انشا بود: »دوست دارید در آینده 

کاری و یافتن شغلی بود. یکی می خواست  کس طالب  چکاره شوید؟« هر 

معلم شود، یکی دکتر، آن دیگری مهندس؛ ولی محمدرضا از روز اول  گفت: 

»من  از لباس نظام خوشم می آید. دوست دارم نظامی شوم.« 

محمدرضا به همراه برادرش احمدرضا در سال 1352 به مشهد رفت 

که  کنار عمو محمدمهدی درس بخوانند.1 زمستان همان سال بود  تا در 

کبر به رحمت خدا رفت. تلفن و وسایل ارتباطی در رباط نبود.  حاج علی ا

کوچک تر نوشت تا  کفن و دفن محمود نامه ای به برادر  پس از مراسم 

که  او را در جریان فوت پدر قرار دهد. نامه یک هفته بعد رسید. زمانی 

را  نامه  نبود.  به مقصد رساند، محمدمهدی در خانه  را  نامه  نامه رسان 

باز  را  نامه  محمود  افتاد  اسم  به  چشمش  تا  گرفت،  تحویل  محمدرضا 

که به خانه آمد و چشمان غم گرفته  کرد و آه از نهاد بر آورد. محمد مهدی 

و بارانی محمدرضا رادید از مضمون نامه باخبر  شد.

برای ادامه تحصیل  از یک سال تحصیل در مشهد   محمدرضا بعد 

در  رساند.  اتمام  به  یزد  در  را  دبیرستان  آخر  سال های  برگشت.  یزد  به 

سال  1354 پس از دریافت دیپلم، امتحان داد و در دانشکده افسری 

برای  گر چه  ا افسری  پذیرفته شد. خبر قبول شدن در دانشکده  ارتش 

1 . محمدمهدی فتحی در پایگاه هوایی مشهد خدمت می کرد، به همین دلیل محمدرضا به 
کرد.  مشهد رفت و در دبیرستان فردوسی در نزدیکی حرم مطهر ثبت نام 
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محمدرضا بسیار خوشحال کننده بود اما با مخالفت پدر و مادرش روبه رو 

که در دانشکده افسری ادامه  کرده بود  شد. محمدرضا عزمش را جزم 

گر محمدرضا طبیب  تحصیل دهد، ولی مادرش نگران بود. از نظر مادر ا

می شد بهتر بود. نظام سختی داشت. عمویش محمدمهدی را دیده بود 

کید می گفت: »مرا دلواپس  تأ بار به  از خانه خدمت می کند. هر  که دور 

نگذار«، اما محمدرضا به چیزی ورای ذهن مادر می اندیشید.

جای  چقدر  شود  تهران  راهی  تا  می کرد  جمع  را  وسایلش  که  روزی   

کاش بود تا بگوید: کبر را خالی می دید،  حاج علی ا

و عام  و مه  روز و شب  زود  بگذرد  و وقت شریف  برق آساست عمر 

هم  محمدرضا  نمی خواست  اما  نمی داد،   رضا  به  دل  گرچه  محمود 

گفت:  و  نشست  کنارش  همیشگی  رسم  به  برود.  خانه  از  ناراضی 

این  تمام  در  و  خواندی  درس  رباط  از  بیرون  هم  حاال  تا  پسرم!  »رضا، 

حساب  به  اشتباهی  کار  مبادا  هستی  مواظب  که  می دانستم  مدت 

یزد!  نه  است  بیابانک  و  خور  نه  می روی  که  اینجا  اما  نشود.  نوشته  تو 

کنی و هم  آنجا هم می توانی پیشرفت  تهران است،  که می روی  جایی 

بسته ای  گوش  و  چشم  بچه   تو  است.  آماده  پسرفت  مسموم  فضای 

این  اما  کرده ای  تجربه  را  از خانه  این همه سال دوری  باالخره  نیستی. 

جایی  هر  می کنی،  کاری  هر  کن.  گوشت  آویزه   هم  مرا  صحبت های 

گر  ا نه!  یا  هست  راضی  خدا  ببین  می زنی  دست  کاری  هر  به  می روی، 
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گر راضی نبود نه خیر دنیا دارد نه خیر آخرت.  که فبها المراد؛ ا راضی بود 

کسی دمخور نباش. برای وقتت ارزش قائل شو. احترام همه  پسرم با هر 

کم می آوری. آنجا هم ببین  گاه  را نگهدار. دلت قدر دریا بزرگ هم باشد 

گر درس می خوانی  کار را انجام بده. ا کاری راضی است همان  خدا از چه 

گر رزم می کنی رضایت خدا را در نظر بگیر و همه جا به  برای خدا باشد، ا

کن. من از مال دنیا برایت مضایقه نمی کنم تو هم از وقتت برای  او توکل 

خلق خدا مضایقه نکن.«

بست  عهد  خود  با  و  شد  افسری1  دانشکده  وارد  فتحی  محمدرضا 

خواهرهای  و  برادرها  خواسته های  فکر  در  باشد.  اول  رتبه  در  همیشه 

که برای دیدن خانواده آمد،  که از دانشکده  کوچک ترش نیز بود. یک بار 

آن  است.  گرفته  را  حمیدرضا  کوچکش  برادر  قرار  دوچرخه  عشق  دید 

کشید  کوچکش  کمتر بچه ای دوچرخه داشت. دستی به سر برادر  روزها 

گفت برایش دوچرخه می خرد به شرط آنکه دیگر مادر را ناراحت نکند.  و 

که به مرخصی آمد برای حمید دوچرخه خرید و با خودش به  نوبت بعد 

ک نشده بود در حالی  رباط آورد. در این مدت آرزوی حمید از ذهنش پا

که از یاد حمید رفته بود.

بود.  مشیرالدوله  نظام  مدرسه  و  قزاق خانه  صاحب منصبی  مدرسه   1300 سال  در   .1
در1314 دانشکده، و در 1367 دانشگاه افسری شد. از 1377 به دانشگاه افسری امام علی 
امام خمینی  روبه روی ساختمان سابق  نام داد. این دانشگاه در خیابان  تغییر  علیه السالم  

مجلس قرار دارد. 
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فصل یازدهم

سرباز؛  به  کمک  شاهرود؛  چهل دختر  آموزشی  پادگان   |
گنبد | زبانه های انقالب؛ فرار سربازان از پادگان؛ غائله  

 
   1

تحصیل  سه ساله1  دوره  در  انضباط  و  ورزیدگی  دلیل  به  محمدرضا   

1. دوره دانشکده افسری قبل از انقالب 3ساله بود و بعد از انقالب 4ساله شد. این دوره 
بسیار سخت است، دانشجویان عالوه بر فنون نظامی و فرماندهی، باید دروس علمی بر پایه 
ریاضیات، فیزیك و شیمی را هم بیاموزند. از فنی مهندسی هم استاتیك، الکرونیك، عمران، و 
مردم شناسی،  فارسی،  ادبیات  شامل  نیز  انسانی  علوم  دروس  آن هاست.  دروس  از  پلسازی 
جغرافیای نظامی، تاریخ معاصر، هنر جنگ و مانند این ها می شود. آموزش های نظامی بیشتر 
کنون هم با تغییراتی جزئی انجام می شود.  در اردوگاه های تابستانی و زمستانی ارائه می شد و ا
که  دوره دانشکده شبانه روزی است و برای پرورش روحیه نظامی گری برنامه های خاصی دارد 
روحیه قوی و اراده راسخ از ملزومات آن است. اشاره به این سختی ها به آشنایی با روحیات 

کمك می کند )سرهنگ محسن قرهی(. کویر بود،  که فرزند  شهید 



104

با درجه  ارشد دژبان دانشجویی1 شد. وی  ارتش  در دانشکده افسری 

ستوان دومی و با مدرک لیسانس از این دانشکده فارغ التحصیل شد. 

که به رباط برگشت تا شیرینی فارغ التحصیلی را برای خانواده ببرد،  روزی 

کرد: »امروز یکی از  گذاشت و پدر با خودش زمزمه  مادر سر به سجده 

فرزندانم نذر سرحدات وطن شده.«

گذراندن دوره ُنه ماهه مقدماتی رسته پیاده در مرکز  محمدرضا بعد از 

گرفت و به مرکز آموزش  آموزش پیاده در شیراز، جمعی نیروی زمینی قرار 

گردان آموزشی چهل دختر2 اعزام شد.  گردید و به  02 شاهرود منتقل 

دانشجویان دانشکده افسری پس از طی دوره سه ساله از دانشکده 

کرده  انتخاب  که  نظامی ای  رسته   اساس  بر  و  می شدند  فارغ التحصیل 

که بین 9 ماه تا یك سال  بودند، رسته بندی می شدند و به دوره مقدماتی 

پیاده  آموزش  مرکز  شیراز،  به  زرهی  و  پیاده  رسته  می شدند.  اعزام  بود، 

موشك ها؛  و  توپخانه  آموزش  مرکز  اصفهان،  به  توپخانه  رسته  زرهی؛  و 

رسته مهندسی به مرکز آموزش مهندسی بروجرد؛ و رسته های پشتیبانی 

اعزام  تبریز  پشتیبانی در  آموزش  مرکز  به  آجودانی  و  مانند سررشته داری 

می شدند. 

کشیدن  زبانه  با  پادگان آموزشی چهل دختر هم زمان بود  اشتغال در 

1 . این مسئولیت ها جزء برنامه های آموزشی و پرورشی نظامی در طول دوره  دانشکده است 
که به منظور آموزش دانشجویان به آن ها داده می شود. و سمت هایی مجازی است 

2. پادگان شهید مصطفی پژوهنده
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گروهان  که فرمانده  شعله های انقالب در میان آحاد مردم. محمدرضا 

لباس،  می رسید.  کاماًل  یگان  نیروهای  به  ابتدا  همان  از  بود،  آموزشی 

کاری او بود. مراقب بود تا حق  ک و مرخصی نیروها از اولویت های  خورا

فردی تضییع نشود. از این لحاظ سربازان یگانش همیشه ورزیده و نمونه 

بودند.

کم کم اوج می گرفت، محمود نگران محمدرضا بود؛ ولی به  انقالب 

 ادب، متانت و وقار محمدرضا او را پیش 
ً

که حتما خودش امید می داد 

توصیه های  خجسته  برمی گشت،  خانه  به  ارشد  فرزند  بار  هر  می برد. 

دوزانو  مؤدب،  محمدرضا  می گفت.  ارشد  فرزند  به  یکی یکی  را  مادرانه 

روبه روی مادر می نشست و به مادر مجال می داد تا از صحبت با فرزند 

دوزانو  و  مؤدب  چنین  که  فرزندی  نمی دانست  خجسته  ببرد.  لذت 

که از همان ابتدا حسابی خاص  جلوی او نشسته، فرمانده الیقی است 

روی او باز شده است.

 وقتی فرمان امام مبنی بر فرار سربازها از پادگان رسید، نیروهای پادگان 

کنند. محمدرضا به  که چه  چهل دختر قلعه )شاهرود( به شور نشستند 

کوچه افتاده  کاغذی را در  یاد خاطره ای از سال های 42و 43 افتاد. روزی 

کاغذ را از  که این  بود برداشت و به پدر نشان داد. پدر با تعّجب پرسید 

که رباط را چون دخمه ای زمین گیر  کوچه هایی  کجا آورده؟ محمدرضا به 

کرده بودند. وقتی برگه  کاغذها را آنجا پخش  کرد،  نشان می دادند، اشاره 
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گفت: »من آقای خمینی را نمی شناسم اما  کبر افتاد  به دست حاج علی ا

کرد.« به یاد  کارهای بزرگی خواهد  می دانم مردی بزرگ است و در آینده 

که به شور  کار این بود  آوردن حرف پدربزرگ، حجت را تمام  کرد. بهترین 

نتیجه رسیدند  این  به  پایان  در  بهتر است.  کاری  ببینند چه  تا  بنشینند 

قلعه  مسجد  جماعت  امام  توحیدی  آقا  حاج  از  وجدانی  اسماعیل  که 

کارکنان بهداری پادگان، شبانه لباس  کند. آقای وجدانی از  کسب تکلیف 

آقای  منزل  به  قلعه شاهرود  با حسین واعظیان، معلم  شخصی پوشید 

و  انقالبی  نیروهای  تکلیف  و  امام  اعالمیه  از  صحبت  رفت.  توحیدی 

هوادار امام شد و اینکه در این موقعیت وظیفه چیست؟ آقای توحیدی 

پادگان  در  درجه داران  و  افسران  »شما  داد:  ادامه  شرایط  بیان  ضمن 

 به شما احتیاج داریم.«
ً
بمانید ما بعدا

کمک اسماعیل وجدانی و دیگران  ستوان عظیمی، مسئول دژبانی به 

سربازها را با ماشین فراری می دادند. در آن پادگان زمینه  اجرای فرمان 

گروهان، محمدرضا فتحی نمی توانست  امام فعلیت می یافت. فرمانده 

کند، اما با چشم پوشی و بی توجهی زمینه  علنی سربازان را به فرار ترغیب 

گروهان را مهیا می کرد.  فرار سربازان 

یک  نماد  همکارانش،  و  دوستان  جمع  در  آغاز  از  فتحی  محمدرضا 

نظامی تمام عیار بود. در ادب، نظم، برخورد با مافوق و زیردست، خلق 

بر  نگاهش  رد  می زد.  را  اول  حرف  طمأنینه  و  آرامش  نیک،  خوی  و 
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چهره دوستان، نشانی از محبت داشت و به همه سفارش می کرد: »ما 

کار  تا نظم را در زندگی به  موظف ایم به سربازان درست آموزش دهیم 

گر درست آموزش ندهیم  کنند، ا بندند و بدانند در آینده چگونه زندگی 

ممکن است در برخورد با مشکالت نتوانند از جان خود و دیگران دفاع 

کنند.« چنین اندیشه و طرز فکری همیشه او را در زمره بهترین فرماندهان 

قرار می داد.

| 2 |

گرفت، سرش را پایین آورد و لحظه ای  برگه مرخصی را از دست سرباز 

صورتش  رسم  بداند  بی آنکه  بود،  گرفته  هول  را  سرباز  دل  کرد.  درنگ 

مشق دست تنگی داشت. لحظه ای برگه در دستان محمدرضا چرخید. 

را  برگه  سرباز  رسید.  سرباز  دست  به  و  شد  گذاشته  کت  پا در  خورد.  تا 

نوشته  کت  پا روی  دید.  کت  پا داخل  اسکناس  چند  تعجب  با  گرفت، 

کاری داشتی به خودم  شده بود: »سالم مرا به خانواده برسان و هروقت 

بگو.« سرش را به سمت فرمانده چرخاند. محمدرضا مشغول بود انگار 

هیچ نمی دانست. سرباز سرش را باال برد، محکم ایستاد و سالم نظامی 

همان  این  نمی شد  باورش  شد.  خارج  او  و  داد  آزاد  محمدرضا  داد. 

که برای رعایت ضوابط پادگان لحظه ای تعلل نمی کند. فرماندهی باشد 

و  پشت  لرزیده،  زندگی  جور  از  کسی  دل  می کرد  احساس  گاه  هر 

از   
ً

و طاعتا  
ً

باید سمعا که  بود  زیردستی  گر سرباز  ا پناهش می شد. حتی 
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فرمانده فرمانبری می کرد. این روش خانوادگی آن ها بود. پدربزرگ بارها 

تکرار می کرد: 

کنید«  کمک هرچه مقدور شد آن  کنید       »به خلق خدا مهر و احسان 

که  صحیح،   همیشه به همکارانش یادآوری می کرد: وظیفه  ماست 

منطقی و ایده آل آموزش دهیم.

| 3 |

تازه ای  شکل  هم  اسالمی  نظام  از  حراست  شد  پیروز  که  انقالب   

کاری  هیچ  از  نظام  این  براندازی  برای  دشمن  می گفتند  همه  گرفت. 

کردستان  کرد. همین هم شد. بعد از پیروزی انقالب در  فروگذار نخواهد 

م مبارزه را 
َ
آشوبی بر پا شد، احزاب معاند نظام به قصد سهم خواهی َعل

ترکمن صحرا هم  کم کم صدای جداسازی  برافراشتند.  ُکرد  با اسم خلق 

شنیده شد. شورش ترکمن ها به بهانه جدایی طلبی به تحریک منافقین 

اسماعیل  سرهنگ  بود.  کرده  ایجاد  سنگینی  فضای  کمونیست ها  و 

وجدانی از آن روزها بیان می کند:  

کاووس  گنبد  در  خونینی  درگیری   1358 فروردین  آغازین  روزهای 

پای  زمانی و مکانی  افتاد. سهل انگاری و عدم شناخت موقعیت  اتفاق 

کشیده  گروگان گیری  کرد. قضیه به  گنبد باز  گروه های معاند را به قضیه  

اوضاع  ولی  بود،  نوروز  عید  تعطیالت  گردید.  عمل  وارد  ارتش  و  شد 

کند.  کسی به مرخصی فکر  که  جامعه طوری نبود 
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سران  از  تعدادی  بود.  دیده  آسیب  ارتش  انضباط  انقالب  از  بعد 

کشور  که به رژیم پهلوی وابسته بودند، یا اعدام شده یا به خارج از  ارتش 

پناهنده شده بودند. پادگان ها در همان روزهای درگیری تخلیه شدند. 

مردم  حتی  معاند  گروه های  میان  جامعه  در  زیادی  مهمات  و  سالح 

کوچه و خیابان دست به دست می چرخید.  عادی 

وقتی اعالم شد برای دفع غائله  ترکمن به نیرو نیاز است، ما به اتفاق 

گنبد اعزام  که محمدرضا فتحی هم از آن ها بود، به  نیروهای داوطلب 

از  نفراتی  خواباندیم.   1358 فروردین   8 در  را  ترکمن  غائله  و  شدیم 

دادیم.  انتقال  نوده  پادگان  به  و  کردیم  دستگیر  را  ترکمن  خلق  گروهک 

معلوم  شد.  برداشته  جریانات  روی  از  پرده  گروه  این  اعترافات  ضمن 

بود.  شده  خونین  حادثه   این  به  منجر  گنبد  در  فردی  دستگیری  شد 

گروه های معاند نیز با تحریک عواطف، جهت دادن به مسئله، و تالش 

برای برگزاری میتینگ به آشوب ها دامن زده بودند. روزهای سختی بود. 

در  بود،  افتاده  معاندین  دست  به  پادگان ها  غارت  از  که  اسلحه هایی 

گرفته می شد. کار  آشوب های جدایی طلبانه به 
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فصل دوازدهم

کردستان؛ جنگ تحمیلی؛آموزش خمپاره انداز تامپال؛ شکست   |
| شکار  شبیخون؛  تکاور؛  یگان  فامیل؛  در  گمنام  آبادان؛  حصر 

 
   1

کشورمان تحمیل  که جنگ به  گذشته بود  19 ماه از پیروزی انقالب 

مملکت  از  دفاع  می شود،  مشخص  ناسره  از  سره  بیاید  که  جنگ  شد. 

که مردان نظام  برای آن آموز ش ها  واجب می شود و این وظیفه ای است 

بود  نزدیک  و  بود  آمده  اهواز  تا پشت دروازه های  بودند. دشمن  دیده  

بدن های  شاهد  مظلومیت  اوج  در  هویزه  کند.  سقوط  هم  آبادان  که 

ک تفتیده اش مانده بود. پیکر ارتشیان و  که هنوز روی خا تکه تکه ای بود 

که برای  که زیر شنی های تانک تکه تکه شدند و دانشجویانی  پاسدارانی 
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از  که دالوران وطن  بود  کرده  اما خداوند مقدر  گمنام ماندند.  همیشه 

کنند. نوامیس مردم دفاع 

کردستان  دست و  نیروی نظامی ارتش و سپاه همچنان با مشکالت 

کرد.  کشور را هم درگیر  که جنگ 4 استان دیگر  پنجه نرم می کردند 

آتش  هدایت  توجیهی  دوره  فتحی  محمدرضا  پیاده،  دوم  ستوان 

مرکز  در  موفقیت  با   1359 دی  را  تامپال«  میلی متری   12« خمپاره انداز 

ماه  چند  از  بیش  هنوز  که   60 سال  در  رساند.  پایان  به  شیراز  پیاده 

پادگان  در  سربازان  آموزش  به  بود،  نگذشته  جنگ  شیپور  نواختن  از 

گفته  دوستانش » فقط همرزم و  که به  شاهرود  مشغول شد. فرماندهی  

که از خصایلش بزرگ مردی،  همراهشان نبود، بلکه فرمانده و مدیری بود 

که نه فقط  اخالق، و خیلی چیزهای دیگر را آموخته  بودند. ویژگی هایی 

نظر  از  گرچه  کار می آمد.  به  نیز  زندگی شخصی  در  بلکه  نظامی  امور  در 

ژست و سواد نظامی سرآمد بود، اما به تمام معنا معلم اخالق آن ها بود«. 

سرهنگ مسلم جوادی منش می گوید: 

هنوز از خستگی غائله ترکمن، غائله زاهدان، و قیام شیوخ عرب فارغ 

نشده بودیم. با رسیدن رمضان تعدادی از نیروهای داوطلب پادگان به 

گردان  قالب  در  شاهرود   02 آموزشی  پادگان  از  گروهان،  یک  استعداد 

این  بانه شد.  راهی  فتحی  فرماندهی ستوان محمدرضا  به  »جنداهلل«1 

کسازی جاده ها  که پا گردان  شامل نیروی هایی بود مرکب از ارتش، سپاه و ژاندارمری  1. این 
کردستان به عهده داشتند. را در مناطق آلوده به ضدانقالب در 
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ک  کسازی خا ُکرد و برای پا کمک به مردم دردکشیده  گروهان به قصد 

گروهان قریب  وطن از اجنبی راهی بود. محمدرضا فتحی، فرمانده این 

3 ماه برای تأمین جاده های دهات و قصبات بانه، در سمت ارتفاعات 

کردستان جنگید1. یکی از  کشیده  کوه های سر به فلک  آره مرده در میان 

عناصر  بدنام ترین  از  جمعی   57 اسفند  یکم  در  انقالب،  پیروزی  از  بعد  روز  ده  درست   .1
محاصره  ضمن  عراق  بعثی  رژیم  و  امریکا  اطالعاتی  سرویس های  و  ک  ساوا به  وابسته 
را  مسلحانه  طغیان  م 

َ
َعل غربی،  آذربایجان  و  کردستان  استان های  نظامی  کز  مرا و  پادگان ها 

ک در مهاباد؛  کردند. مهره هایی از قبیل عزالدین حسینی، روحانی نمای حقوق بگیر ساوا بلند 
خوانین  مامدی،  صنار  و  جاف  سردار  اورامانات؛  منطقه  درباری  فئودال  نقشبندی،  عثمان 
چپ  گروه های  و  کردستان؛  دمکرات  حزب  سرکرده   قاسملو،  عبدالرحمن  سلطنت طلب؛ 
کردستان  زحمت کشان  سازمان  خلق،  فدایی  چریک های  سازمان  سردمداری  به  افراطی 
با  کارگر  آزادی  راه  در  پیکار  سازمان  منافقین  کمونیست،  منشعبین  و  کوموله؛  به  معروف 
دنبال  دیگری  هدف  کشور  این  غیور  فرزندان  کشتار  جز  دهن پرکن  و  فریبنده  شعارهایی 
حق  این  احقاق  برای  رهبرانشان  و  بوده اند  ملی  ستم  قربانی  ُکردها  اینکه  توجیه   با  نکردند، 
که بسیاری از این رهبران، پایه های اصلی تحکیم  دست به شورش برداشته اند. جالب این بود 
کشور بودند. ایـنکه چه طور شد این ها با این سوابق  ُکردنشین غرب  نظام طاغوت در مناطق 
ُکردنشین،  کنند، جواب قابل تأملی دارد. فقر فرهنگی در مناطق  کردستان حکومت  توانستند در 
کنار محرومیت و فقر مالی و تعصب های فرقه ای باعث شد این عناصر بدسابقه بتوانند از  در 
گروه ها را  که این  کردند  کارهایی  کشور هم  کنند. امرای آن روز  کرد سوءاستفاده  روحیات مردم 
کنند و به  کز سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی در سرتاسر این استان ها حمله  کرد و به مرا جری تر 
کشور  کنون هم ادامه دارد و مسئوالن  که بازخورد آن تا ا کشور تبدیل شوند. بحرانی  بحران اول 
که در آن زمان بیشترشان از افراد ملی مذهبی و وابسته به غرب بودند و سرکرده آنها مهدی 
بازرگان نخست وزیر موقت بود به جای اینکه راهکارهای مناسب  ارائه بدهد و با قاطعیت و 
کند، فقط نظاره گرسقوط بعضی از شهرها و  شجاعت با افراد معلوم الحال و جنایت کار برخورد 
کره  کردستانات بود. هیئت های ُحسن نیت برای مذا روستاها و مکان های نظامی و اقتصادی 
با ضدانقالب به آنجا  فرستاد، اما عوامل زیادی در این قضایا دخیل بودند و ضدانقالب هم 
کرد و شد آنچه نباید  کرد و جنگ ناخواسته ای را در سه استان شروع  از این فرصت  استفاده 
گران بهایی از نظام مقدس  می شد. نظام سالیان سال در این مناطق درگیر بود و سرمایه های 

گرفته شد. جمهوری اسالمی 
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کردستان را به عهده  همرزمان چمران تأمین جاده های روستاهای بانه 

گره  کردستان، شب را به روز و روز را به شب  داشت. حضور دشمن در 

کردستان به  کاری های محمدرضا فتحی در لشگر 28  تا خاطره فدا زد 

یادگار بماند. بعد از برگشت محمدرضا به پادگان شاهرود من با تعدادی 

کردستان شدم. از نیروها راهی 

| 2 |

با  شاهرود   02 آموزش  مرکز  در   1363 در  آسوده  حسین  سرهنگ 

فتحی  محمدرضا  از  خاطراتی  و  بود  هم خدمت  فتحی  محمدرضا 

می گوید: 

فرمانده  من  و  یکم  گروهان  فرمانده  دومی  ستوان  درجه  با  فتحی 

گروهان دوم بودیم. هر دو یگان در آموزش های صحرایی، تیراندازی و 

کاردان،  با هم رقابت داشتند. فتحی افسری  رزم شبانه همراه بودند و 

مجرب، سخت کوش و عالقه مند به خدمت بود. همیشه یگانش نمونه 

که در پایان دوره های آموزشی  بود. عملکردش به قدری درخشان بود 

خدمت  راستای  در  می شد.  انتخاب  پادگان  تشریفات  افسر  عنوان  به 

زحمت می کشید، خودش و یگانش در مرکز آموزش نمونه بودند.

که در پادگان 02 شاهرود خدمت می کرد،   سرهنگ علی اشرف آبادی 

می گوید: 

فرمانده  و  یکم  ستوان  فتحی  محمدرضا   1364 سال  ابتدای  در   
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با  دیگران  بودیم.  پادگان  پاسدارخانه  افسر  و  دوم  ستوان  من  گروهان، 

درجه سروانی افسر سر یا افسر جانشین پادگان می شدند. یک بار افسر 

بودم،  پاسدارخانه  افسر  که  من  نیامد.  پاسدارخانه  به  پادگان  جانشین 

کم تجربه بودم، در اولین ثبت  کردم.  بعد از اتمام نگهبانی دفتر وقایع را پر 

وقایع نوشتم »افسر جانشین به پاسدارخانه نیامد و اصاًل سرکشی نکرد« 

کردم. کلی توضیحات ضمیمه  و 

پادگان، سرهنگ  فرمانده  نزد  را  روز صبح دفتر  پادگان هر  رکن دوم   

جانشین  افسر  از  می بیند  را  دفتر  وقتی  سرهنگ  می برد.  پارساپور 

شخصی  لباس  با  بعدازظهر  روزانه،  برنامه   طبق  می خواهد.  توضیحات 

بود  پادگان  گوشه  در  کوچکی  فروشگاه  می رفتیم.  پادگان  فروشگاه  به 

دیگر  با  را  فتحی  جناب  صبحگاه  محوطه  در  می کردیم.  خرید  آن  از  که 

دوستانش ستوان یکم ناصری و ستوان یکم ریاضتی دیدم. فتحی تا مرا 

گفت: »من این افسر را دوست دارم. این همان ستوانی  دید به شوخی 

گفتم:  کرد.  کرده.« و لبخند به لب نگاهم  که یک سروان را تنبیه  است 

گزارش را نوشتم.« هیچ وقت  کم تجربگی این  »جناب فتحی من از سر 

متانت و لبخند ملیح و خلق نیکویش از یادم نمی رود.

| 3 |

که   در دی 1364 تعدادی از افسران پادگان آموزشی 02 به لشگرهایی 

که  در مناطق عملیاتی حضور داشتند منتقل شدند تا بخشی از نیروهایی 
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از ابتدای جنگ در جبهه حضور داشتند به پادگان های آموزشی بیایند و 

نیروهای تازه نفس از پادگان های آموزشی به مناطق جنگی بروند. نیروی 

گرفت. زمینی تصمیم به جابه جایی نیروها 

شش  حساب،  تسویه  از  »بعد  می گوید:  آسوده  حسین  سرهنگ 

افسر به لشگرهای مختلف اعزام شدند: من، محمدرضا فتحی، مسلم 

ثامن االئمه خراسان منتقل  کبری به لشگر 77  ا جوادی منش، و جناب 

شوید.  اعزام  هویزه  به  باید  گفتند  و  دادند  امریه  ما  به  آنجا  در  شدیم. 

به  فتحی  راه  بین  شدیم.  منطقه  راهی  قطار  کوپه  یک  در  نفر  چهار  ما 

برایمان  را  لحظات  و  می کرد  مزاح  می کرد،  نصیحت  می داد،  روحیه  ما 

کردیم. من،  را معرفی  خوشایند می نمود. به منطقه رسیدیم و خودمان 

کبری به تیپ 3  فتحی و جوادی منش به تیپ 2 قوچان منتقل شدیم و ا

گردان  گردان 122 منتقل شدند و من به  رفت. فتحی و جوادی منش به 

129 از تیپ 2 قوچان.«

سرهنگ مسلم جوادی منش آن روزها را خوب به خاطر دارد: 

مقر لشگر 77 ثامن االئمه خراسان در منطقه عمومی هویزه روبه روی 

افسری  فتحی  محمدرضا  سروان  دی  یکم  داشت.  قرار  هورالعظیم 

گرفت و من معاونش  گردان 122 از تیپ دوم قوچان را به عهده  عملیات 

بودم. قریب به دو ماه در منطقه آموزش بود نیروها شب به آب می زدند 

که همه توجه دشمن  و صبح به مقر برمی گشتند. آموزش ها طوری بود 
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کرد.  مستقر  آنجا  در  را  زیادی  نیروهای  و  شد  معطوف  منطقه  این  به 

یگان های تیپ 2 از لشگر 77 در منطقه شط علی هویزه برای عملیات 

که دشمن  والفجر 8  تمرین می کردند و در آب گرفتگی های دست سازی 

برای جلوگیری از نفوذ نیروهای ما آب انداخته بود، آموزش می دیدند. 

21 بهمن 1364 لشگر ثامن االئمه خراسان  همزمان با اجرای عملیات 

منطقه  آن  در  را  دشمن  تا  کرد  عملیات  شلمچه  در  فاو،  در   8 والفجر 

کند و رزمندگان بتوانند به  فاو حمله ببرند. ستوان فتحی ظهر 20  مشغول 

که جانشین افسر عملیات بودم،  بهمن )یك روز قبل از عملیات( به من 

درست  دشمن  به  نقطه  نزدیک ترین  در  سنگری  جوادی منش!  گفت: 

کنیم. ما این سنگر را  که بتوانیم  نیروها را در شب عملیات هدایت   کنید 

گرفت. چون  کوت سواری را  ساختیم. یگان ما به خط مرز رفت و پاسگاه 

را در  نیروهای عمده عراقی  نبود و قرار بود ما  گرفتن زمین مأموریت ما 

که در فاو بود فریب دهیم تا سپاه فاو  این منطقه از محل عملیات اصلی 

گردان  که به عقب برگردیم. در این عملیات  کند؛ فرمان رسید  را تصرف 

122 تیپ دوم قوچان حضور داشت و چند روز بعد هم به هویزه نقل 

کرد و به پدافند از منطقه  فکه مشغول شد. مکان 

تا  نیروها  از  حفاظت  برای  محمدرضا  بود.  رو  پیش  فکه  شب های 

صبح چشم بر هم نمی گذاشت. نه از دشمن  تا بن دندان مسلح هراسی 

کنترل می کرد، فرمانده ای  میدانی  داشت و نه از پشت بی سیم نیروها را 
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هر  کنار  داشت.  حضور  صحنه  در  و  می گذراند  نظر  از  را  نفر  نفربه  بود، 

حتی  مثال زدنی  دقتی  با  می داد.  گوش  را  درِددل ها  می نشست  سنگر 

کوچک ترین مشکالت را رفع  بر غذا خوردن نیروها نیز نظارت داشت و 

که از آمادگی نیروهای رزمی و سالح اطمینان نمی یافت،  می کرد. تا زمانی  

گر احساس می کرد در یگان ضعف آموزشی یا  لحظه ای آرام نمی گرفت. ا

گر مجبور شود  روحیه است تا رفع آن دست از تالش برنمی داشت حتی ا

کند و پس از رفع مشکل به خط مقدم اعزام نماید.  نیرو را به عقب منتقل 

گردان 122 محلی از  با بودن جناب فتحی ترس و نگرانی برای نیروهای 

اعراب نداشت.«

می کند:  یاد  چنین  روزها  آن  خاطرات  از  حسنی  حسن  سرهنگ   

گروهان بودم. وقتی برای  گردان 122شده بود. من هم فرمانده  »معاون 

کنسرو  و  کمپوت  قوطی های  کریز  خا گوشه  آمد،  ما  گروهان  به  بازدید 

ریخته شده بود. توجهش جلب شد. سربازها محتویات آن ها را خورده 

کناری انداخته بودند. پرسید: »چرا این قوطی ها  بودند و قوطی ها را به 

برق  دیدن  با  هدفه.  دشمن  هواپیماهای  برای  این ها  نکردید.  جمع  را 

ولی  »چشم.«  گفتم:  هست.«  بمباران  احتمال  آفتاب  زیر  در  قوطی ها 

گردان دید. پرسید: »جناب حسنی  یادم رفت. چهار روز بعد مرا در ستاد 

کردم  کرده بودم، نگاهش  که فراموش  کردید؟« من  اون قوطی ها را جمع 

گفت: »راست راست نگاهم می کنی  کرد و  گفتم: »نه!« نگاهی به من  و 
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کردم.«  کنسروها را می گویید، آن ها را جمع  و می گویی نه! «گفتم: »هان! 

گفتم. ناراحت شدی.  که به شما راست  گفتم: »جناب! اول  کرد.  سکوت 

گفتم، خوشحال شدی؟« نگاه معنی داری به من انداخت  که دروغ  االن 

از آن پس هیچ وقت بهش  بگو.« من  تو همیشه راست  نه!  گفت: »  و 

گرچه من زیردستش بودم، ولی با هم صمیمی بودیم.  دروغ نگفتم. 

حال  در  دشمن  که  رسید  خبر  سنگرها  از  بازرسی  هنگام  بار  یک 

که خبر آورد با صورت  کند. پیک  آماده سازی است تا در منطقه پاتک 

زرهی دشمن  پناه  در  بعثی  پیاده  نیروهای  مواجه شد.  فرمانده  مصمم 

گوشش  جلو می آمدند. مسئول قبضه خمپاره از بس خمپاره ریخته بود از 

خون می ریخت. در تمام جنگ های دنیا فرماندهان نظارت می کنند و 

در تمام معادالت نظامی فرماندهان را از خطر دور نگه می دارند. فرمانده 

که نباشد شیرازه قوا از هم می پاشد، اما در مرام فرمانده فتحی شکست 

گرای  بود. دیده بان  اولویت  در  نیروها  و حفظ جان  نداشت  جایگاهی 

از دیگری  را یکی پس  که خمپاره ها  موقعیت داد و این بار فرمانده بود 

نیروهای عراقی  که  بود  بر سر دشمن می ریخت. هنوز ساعتی نگذشته 

کردند.« عقب نشینی 

گردان  از   2 گروهان   دسته  فرماندهان  از  مرادپور  احمد  سرهنگ 

122، در20 اسفند 1365 در پدافند منطقه وقتی دشمن جهنمی از آتش 

روی منطقه می ریخت؛ روی دیواره مرگ دویرج در منطقه فکه زیر تلی 
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زنده  گرفت.  را دربر  او  به شدت  انفجار  آوار سنگر مدفون شد و موج  از 

کرد محمدرضا را  ماندنش به اعجاز می مانست. وقتی چشمانش را باز 

باالی سرش دید. نگاه نگران او را خوب به یاد داشت. هر بار به هوش 

می آمد نگاه نگران فرمانده را می دید و در حالت نیمه هوشیاری صدایی 

که نشان می داد تالش می نند آمپول آرام بخش به  گوشش می رسید  به 

که در بیمارستان  کنند. دیگر چیزی به یاد نداشت تا روزی  دستش تزریق 

به هوش آمد. 

کرد. بارها در دل تحسینش  وقتی به تیپ برگشت فرمانده را برانداز 

گر  ا می دانست  به خوبی  او  زیبایش  گفت.  صفات  از  جمع  در  و   کرد 

به  متقاباًل در رسیدگی  نیروها دارد،  از  را  بهترین عملکرد  انتظار  فرمانده 

آن ها نیز از هیچ چیز دریغ نمی کند.

ناشناخته  هم  خودت  فامیل  در  که  دوستان  بین  فقط  نه  »فتحی، 

شجاعت،  در  فقط  نه  تو  خواهی ماند!  باقی  ناشناخته  و  مانده ای 

که در تمام مسابقات  مردانگی، دانش نظامی، فرماندهی و امور نظامی 

نظامی و حتی در تیراندازی هم اول هستی. برای تو رتبه دوم معنا ندارد. 

زیردست  و  مافوق  تویی.  فرماندهان  موفق ترین  یگان  فرماندهی  در 

برایت حرمت و ارزش قائل اند. در شخصیت و معرفت شاخص ترینی! 

گردان قوی تر  با این حال به زیردستان می رسی. مدیریت تو از فرمانده 

است.«
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او  نظامی  دانش  و  محمدرضا  رشادت  میزان  از  هیچ کس  فامیل،  در 

در  بود.  نزدیک تر  او  به  همه  از  که  محمود  پدرش  حتی  نداشت،  خبر 

فامیل به لحاظ شخصیت و اخالق نرم و پسندیده اش مورد تمجید بود. 

از  و  نشسته  روبه رویش  دوزانو  که  بود  دیده  را  فرزندش  بار  هر  محمود 

کسی از دوستان و همکارانش  کمتر  سر احترام سراپا سکوت است، اما 

از توانایی های نظامی او بی اطالع بود. لیاقت های فردی و شخصیتی، 

روحیه نظامی، قدرت مدیریت، شجاعت مثال زدنی، و قانون مداری او 

که او را فرمانده ای مقتدر و  گردان 122  را فرمانده الیقی معرفی می کرد. 

منضبط می دیدند، از لطافت روح بزرگش بی اطالع بودند. 

| 4 |

ارتفاعات  در   9 والفجر  عملیات   1365 آغاز  و   1364 سال  پایان  در 

کاظم سروش مهر می گوید:  گرفت. سرهنگ  کردستان صورت 

که به منظور   پس از شرکت در عملیات والفجر 8 در منطقه شلمچه 

در  شد،  انجام  فاو  در  اصلی  تك  اجرای  محل  از  عراقی  نیروهای  فریب 

کردستان  که به یگان ابالغ شد به  محور جنوب و حوالی هویزه بودیم 

گردان های  برویم. 20 روز بعد از عملیات والفجر8 در اوایل اسفند1364، 

گزنشین  کخالن و شیخ  تیپ قوچان تیپ را به شمال غرب و ارتفاعات 

و لری حرکت دادند. 

نیرو حرکت می کند،  با دوسوم  گردان   در جابه جایی ها وقتی 
ً

معموال
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گذار  باید فرمانده باالی سر یگان باشد. این مسئولیت به من و فتحی وا

این  در  رسیدیم.  استقرار  محل  به  غروب  کردیم،  حرکت  که  صبح  شد. 

گرگ ومیش غروب روزهای آخر  شرایط پخت غذا و نان مشکل بود. در 

اسفند، هوا سرد بود. فتحی از بس این طرف آن طرف دویده بود خسته 

در  را  لندکروز  یک  نبود.  استراحت  و  خواب  برای  جایی  ولی  بود،  شده 

بودیم،  گرفته  غنیمت  عراقی ها  از  فتح المبین  عملیات  در   1361 سال 

داخل لندکروز به حالت نشسته خوابش برد. سحر بلند شد، نماز خواند، 

در  همیشه  و  کوشا  فعال،  فتحی  شد.  ملحق  یگان  به  و  خورد  صبحانه 

حرکت بود. ضمن مقرراتی بودن با همه مهربان بود.

عراق  سلیمانیه  سمت  از  »دشمن  می گوید:  جوادی منش  سرهنگ   

اما  روبه روی دیزلی در دشت سلیمانیه پشتیبانی می شد. ما جلو رفتیم 

که به عقب برگشتیم.«  دشمن چنان پشتیبانی می شد 

سرهنگ حسن حسنی می گوید: 

کاری به مرخصی  کردستان مستقر  بودیم. چند روزی فتحی برای  در 

به زن و شوهری  نگاهش  برگشت، جلوی دژبانی  که  از مرخصی  رفت. 

که میان سرما و برف ایستاده بودند و از سرما می لرزیدند. پرسید:   افتاد 

»شما برای چه به اینجا آمدید؟« می گویند: »بچه ما سربازه، چند وقته 

ازش بی خبریم، آمدیم او را ببینیم.« محمدرضا تأملی می کند و می گوید: 

کنم و  را پیدا  بروید منزلتان من به شما قول می دهم فرزند شما  »شما 
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را  فرزندشان  که  از فتحی قول می گیرند  بفرستم.« زن و شوهر  مرخصی 

بیابد و او هم قول می دهد. 

پس از آنکه این پدر و مادر چشم  انتظار را راهی دیارشان   کرد، به مقر 

گرفت تا باالخره  کرد و با این طرف و آن طرف تماس  آمد. آن قدر تالش 

به  کرد  گردان خواهش  از فرمانده  را در یگان دیگری یافت.  پسر آن ها 

این سرباز مرخصی بدهد تا برود و خانواده اش را ببیند. برگه مرخصی را 

که از مرخصی برگشت،  کرد. سرباز  کرمانشاه  به دستش داد و او را روانه   

گذشت تا اینکه سربازی این پسر  سالم خانواده اش را به فتحی رساند. 

بودند،  کرمانشاه  نمونه  کشاورزهای  از  که  سرباز  مادر  و  پدر  شد.  تمام 

منزل  به  بودم.  مرخصی  در  من  کردند.  دعوت  خانه شان  به  را  فتحی 

گفت: »چنین داستانی است شما هم می آیی با هم بریم  ما زنگ زد و 

کردم. با هم به خانه سرباز رفتیم. کرمانشاه؟« قبول 

گندم  و  شده،  معرفی  کشوری  نمونه  کشاورز  خانواده  پدر  سال  آن   

گوسفند قربانی  که رسیدیم، جلوی پای فتحی  کرده بود. ما  زیادی تولید 

گوشت  سهمی  خوردیم،  که  شام  بودند.  دیده  تهیه  شام  شب  کردند. 

گوشت مرا بدهید به  گفت: »سهم  برای فتحی آوردند ولی او نگرفت و 

کردیم و برگشتیم.  فقرای محل.« خداحافظی 

در  که  زمانی  بعد  سال ها  شد.  بزرگی  درس  من  برای  فتحی  کار  این 

که در سرمای زمستان  کردستان خدمت می کردم. زنی را دیدم  پیرانشهر 
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جلوی دژبانی پادگان ایستاده بود و از سرما می لرزید. مادر سربازی بود. 

گفتم این نامه را به فرمانده این سرباز بدهید  یادداشتی به دژبان دادم و 

تمام  برگردد.  با مادرش  تا  این جوان مرخصی بدهد  به  بگویید  او  به  و 

گرفتم چون دوست داشت خانواده سرباز  کارها را من از فتحی یاد  این 

کند. خیالش راحت باشد و سرباز با خیال راحت خدمت 

بود،  آمده  منطقه  به  تازه  روزها  آن  که  جوانی  افسر  قرهی،  محسن   

حرف های زیادی دارد: 

عباس آباد  ارتفاعات  در   1365 فروردین   20 شب  در  را  او  بار  اولین 

فرماندهی  سنگر  عنوان  به  آن  از  که  گروهی  چادر  یك  در  سردشت 

ستوان  درجه  با  بودم  جوانی  افسر  من  دیدم.  می شد،  استفاده  گردان 

دومی، بعد از دوره چهارساله دانشکده افسری و دوره مقدماتی در مرکز 

ثامن االئمه  به لشگر 77  نفر دیگر  با 23  تقسیم  پیاده، در طرح  آموزش 

خراسان اختصاص یافته بودیم. در تقسیم لشگر با هم دوره مشهدی ام، 

گردان 122 از تیپ 2 قوچان  ستوان  دوم محمدرضا ذوالفقاری سهمیه 

راه طوالنی ستاد لشگر در  گذاشتن  از پشت سر  بودیم. حاال پس  شده 

کیاندشت خوزستان،  مشهد مقدس و سپس قرارگاه عملیاتی لشگر در 

تیپ 2 و 3 لشکر 77  استقرار  که محل  بودیم  راهی جبهه شمال غرب 

ثامن االئمه خراسان بود.

گردان در شرایط بسیار نامناسب منطقه، در یکم و سوم و هفتم  این 



125

گرفته بود و تلفات  فروردین )سال 65 ( مورد تك نیروهای عراقی قرار 

و خسارت های سنگینی متحمل شده بود و حاال در وضعیتی نه چندان 

مناسب در ارتفاعات عباس آباد مستقر بود.

در   153 و   129 و   122 گردان های  و  وسط  در  تیپ  عملیاتی  قرارگاه   

اطراف تیپ و دیگر یگان های تیپ هم در همان اطراف روی ارتفاعات 

عباس آباد مستقر بودند.

گروهان سوم به نام ستوان  یکم  گردان 122، فرمانده  در این عملیات 

پیری  غالم  دوم  ستوان   نام  به  دوم  گروهان  فرمانده  و  ترابی،  علیرضا 

بودند.   مجروح شده 
ً
اولی شهید و دومی شدیدا بود،  از دست داده  را 

که در عملیات والفجر8 داده بودند. در چنین  این ها عالوه بر تلفاتی بود 

منتقل  گردان  این  به  و ستوان  دوم محمدرضا ذوالفقاری  شرایطی من 

گروهان جبران شود.  کسری فرمانده هان  شدیم تا 

داشتند:  حضور  سروانی  درجه  با  افسر   2 گردان،  فرمانده  سنگر  در 

و  گردان،  عملیات  افسر  و  سوم  رکن  رئیس  فتحی،  محمدرضا  سروان 

فرمانده  غیاب  در  که  ارکان  گروهان  فرمانده  سروش مهر  کاظم  سروان 

جانشینی  عهده دار  بود(  مرخصی  در  که  وزیری  عیسی  )سروان  گردان 

که دانش و قدرت  گردان هم بود )در سازماندهی افسران آنانی  فرمانده 

گردان  طرح ریزی بهتری دارند در رکن سوم یگان ها اعم از لشکر و تیپ و 

سازماندهی می شوند(.



126

گرم   گفتند. البته سروان فتحی بسیار صمیمانه  و   آن ها به ما خیرمقدم 

گردان،  گرفت. پس از صحبت هایی مختصر درباره شرایط  ما را تحویل 

ذوالفقاری  و  سوم،  گروهان  فرمانده  »قرهی  گفت:  سروش مهر  سروان 

گروهان های  افسران  از  نفر   2 شد  قرار  شوند.«  دوم  گروهان  فرمانده 

به  با آن ها  تا  بیایند  گردان  راهنمایی ما به سنگر فرمانده  برای  یادشده 

که من بعدها فهمیدم  گروهان برویم. در این میان سروان فتحی  محل 

گفت و او جای من و  اهل یزد هستند، درگوشی مطلبی را به سروش  مهر 

گروهان دوم و ذوالفقاری به  کرد. من به فرماندهی  ذوالفقاری را عوض 

که  گروهان سوم منصوب شدیم. پس از مدتی اندك فهمیدم  فرماندهی 

گروهان 3 به 2 چقدر برای من خوب بود و در اصل  این جابه جایی از 

سروان فتحی با این اقدام لطف بزرگی به من نمود.

کادر افسری و هم درجه داران با  گروهان هم از نظر   فضای این دو 

گروهان دوم به ترتیب ستوان   هم تفاوت داشتند. فرمانده هان 3 دسته 

سوم صادق جعفری، ستوان  سوم احمد مرادپور و ستوان  سوم رحمان 

که سال ها بعد با  ستودیان بودند، هر سه افسرانی خوب و زحمت کش 

گروهان 2 درجه داران خوبی داشت  هم دوستان بسیار صمیمی شدیم. 

گروهبان دوم  گروهان بود و  سرآمد آنان استوار اصغر ریگی، سرگروهبان 

که هردو مشهدی بودند و از  گروهبان دوم حسین مقرون  رضا قراول و 

گروهان. درجه دارن خوب 
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گروهان دوم با ستوان  سوم مرادپور  اولین شب را در سنگر فرماندهی 

گروهان در  با تجمع  کردیم. صبح روز بعد  و ستوان  سوم ستودیان طی 

و  سروش مهر  سروان  بودند،  کرده  آماده  صبحگاه  برای  که  منطقه ای 

گروهان به افسران و درجه داران و  سروان فتحی من را به عنوان فرمانده 

گروهان معرفی نمودند و آنچه مرسوم بود از سفارش به اطاعت  سربازان 

کردند. فرمانده جدید یاد آوری 

بمباران  را  ما  استقرار  محل  مرتب  عراق  هوایی  نیروی  روزها  آن   در 

اثر حمله هوایی  بر  نفر  می کرد و در همان روزهای اول حضور من چند 

شهید و مجروح شدند.

را  جبهه  در  حضور  بار  چند  تجربه  که  من  برای  نخست  روزهای 

داشتم زیاد سخت نبود، ولی آن زمان دانشجو بودم و مسئولیتی از نظر 

کسب تجربه چند ماهی به جبهه آمده   برای 
ً

فرماندهی نداشتم، صرفا

بودم؛ ولی در این مرحله دیگر فرمانده و مسئول جان افراد و تجهیزات 

یگان بودم و باید مجری مأموریت های عملیاتی می شدم.

حضور سروان فتحی در ابتدای خدمت من در جبهه، نعمت و لطف 

گرچه در ظاهر بسیار جدی و به نظر بعضی ها خشن  الهی بود. ایشان ا

نظر  را مد  بود. همه چیز  بود، ولی در اصل فوق العاده مهربان و دلسوز 

ما می آمد  گروهان  استقرار  به محل  گاه  اول  روزهای  داشت، در همان 

به  رفتار  این  با  کنیم.  صحبت  و  بزنیم  قدم  هم  با  می خواست  من  از  و 
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که هوای افسران جدید را دارد. بعضی ها در صدد  دیگران نشان می داد 

افراد جدیدالورود به خصوص افسران جوان  تضعیف روحیه و تخریب 

که در آن شرایط با صالبت و استواری ما را  بودند، ولی این فتحی بود 

راهنمایی می کرد و تجربیات ارزنده خودش را در اختیار ما می گذاشت. 

ورزشکاری  و  فیریکی  ظاهر  بود.  کامل  معنا  تمام  به  افسری  او 

آن  در  نظامی  لباس  و  ظاهری  وضعیت  نظر  از  داشت.  متناسبی  بسیار 

با  مطابق  و  تمیز  و  مرتب  لباس  همیشه  جنگی،  منطقه  سخت  شرایط 

ما  برای  مناسبی  الگوی  به راستی  می پوشید.  نظامی  استانداردهای 

در  نمی کرد،  کوتاهی  دینی  فرائض  انجام  در  هیچ وقت  بود.  تازه واردها 

عملیات،  سخت  بسیار  شرایط  در  حتی  بودم  ایشان  با  که  ایامی  تمام 

نبود.  ظاهرسازی  و  ریا  اهل  هیچ گاه  ولی  می آورد  جا  به  را  نماز  همیشه 

روزه  و  نماز  اهل  را  او  سطحی نگران  برخی  روحیه  همین  دلیل  به  شاید 

نمی دانستند.

یعنی  افسری«،  »ِعرق  نام  به  هست  اصطالحی  افسری  منش  در 

و  هم رزمان  به  ویژه ای  حساسیت  باشخصیت،  شایسته  افسر  یك 

را به  هم صنف های خود دارد و تالش می کند دانش و تجربیات خود 

کمك شان  کند، هوای آن ها را داشته باشد، در سختی ها به  آن ها منتقل 

کند. محمدرضا  آنان تالش  پیروزی  و  برای موفقیت، سربلندی  و  بیاید 

فتحی نمونه عینی و تجسم واقعی یك افسر با ِعرق بود. 
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شناسایی  برای  بار  »یک  می گوید:  ذوالفقاری  محمدرضا  سرهنگ 

به ارتفاعات نادری رفتیم. روز سوم هیچ اسلحه ای با خودمان نبردیم. 

وقتی به 200متری ارتفاع رسیدیم هواپیمای عراقی انبار مهمات توپخانه 

گفت زود برگردیم ولی قبل از بازگشت،  کرد. جناب فتحی به ما  را بمباران 

کراد معاند با دوربین به  روی ارتفاعات را ببینیم. متوجه شدیم دو نفر از ا

برگرداند  مواضع  به  مارا  سریع  فتحی  می دهند.  گرا  عراقی  هواپیماهای 

سالح  چون  برسانیم.  مقر  به  را  خودمان  بی راهه  از  تا  کرد  مراقبت  و 

گر غفلت می کردیم به اسارت در آمده بودیم.«  نداشتیم، ا

به  رفتن  و  غرب  شمال  از  لشگر   2 تیپ  بازگشت  درخصوص 

خوزستان، سرهنگ قرهی می گوید: مأموریت ما در منطقه شمال غرب 

گرمای خوزستان و در وضعیتی  در تیرماه 1365 به پایان رسید، در اوج 

کتیك دفاع متحرك آغاز شده بود. به منطقه فکه  که حمالت عراق با تا

در جبهه جنوب آمدیم و خط پدافندی را از لشگر16 زرهی قزوین تحویل 

گرفتیم. این لشگر بر اثر عملیات دفاع متحرك عراق در اردیبهشت 65 

گرچه توانسته بود خط شکسته شده  خود را  ضربه سختی خورده بود. ا

نیروهای متجاوز عراقی پس بگیرد، ولی تلفات سنگینی داده بود به  از 

گرفتیم تعدادی از جنازه های شهدا  که وقتی ما در خط مقدم قرار  نحوی 

که هر لحظه احتمال حمله  کشف می شد. در شرایطی  کریزها  زیر خا از 

گرفتیم. در این  نیروهای عراقی بود، در این خط طوالنی پدافندی قرار 
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گردان شده بود و ستوان یکم مسلم  مقطع سروان فتحی معاون فرمانده 

که با شهید فتحی از مرکز آموزش شاهرود منتقل شده بود،  جوادی منش 

به عنوان رکن سوم به جای ایشان منصوب شد.

گروهان ها  جناب فتحی اغلب شب ها تا صبح در خط مقدم همراه 

می آمد  ما  گروهان  به  شام  صرف  از  پس  شب   10 حدود  ساعت  بود. 

دانش  و  نبوغ  دقت،  با  او  می کردیم.  بازدید  مقدم  خط  از  به اتفاق  و 

که برطرف شده اند  کنترل می کرد  نظامی اش اشکاالت را می گفت و بعد 

کوتاهی شده بود اخم  گر  گر رفع شده بود خندان می شد ولی ا یا نه؟ ا

که با هم داشتیم،  گرچه به دلیل مراودات زیادی  می کرد و تذکر می داد. ا

گر سستی  در برخورد با ایشان احساس راحتی و آرامش می کردیم، ولی ا

برخورد  با سخت گیری  ما صورت می گرفت؛  و وظیفه  کار  در  کوتاهی  و 

و  می کرد  بازدید  مقدم  خط  در  گروهان  سه  هر  از  او  می کرد.  انضباطی 

این  استراق سمع چه می کنند.«  ببینیم سنگرهای  »برویم  گاه می گفت: 

سنگرها به سنگرهای عراقی ها خیلی نزدیك بودند.

و  تیپ  مانند  باالتر  رده های  قرارگاه های  افسران   
ً

عموما جبهه  در 

تازه  که  ما  روزها  بازدید می کردند. بعضی  از خطوط مقدم  روز  لشگر در 

کنیم  استراحت  کمی  می خواستیم  و  بازمی گشتیم  شبانه  بازدیدهای  از 

»جناب  می گفتم:  می دیدیم.  بازدیدکنندگان  همراه  را  ایشان   
ً
مجددا

بروم  که  »مرخصی  می گفت:  ندارید؟«  خواب  شما  فتحی  سروان 
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کسری خوابم را جبران می کنم.« می خوابم و 

 سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی  می گوید: در فکه مستقر بودیم ولی 

پدافندی نداشتیم.  بعثی در خطوط  هنوز اطالع جامعی درباره دشمن 

کیلومتر آن طرف تر، نیروهای عراقی خط پدافندی  فقط می دانستیم چند 

کامل  تشکیل داده اند، ولی از نحوه  استقرار و موانع موجود و تجهیزات 

گاهی نداشتیم.  آن ها آ

شناسایی  برای  و  شود  تشکیل  شناسایی  گروه  یک  که  کردند  ابالغ 

انتخاب  را  گروهان  از  چندنفر  من  گردد.  اعزام  جلو  به  دشمن  مواضع 

شناسایی  راهی  شب ها  از  یکی  در  سلسله مراتب  هماهنگی  با  و  کردم 

کیلومتر پیاده روی در آن شب ظلمانی به نهر شاخه  شدیم. بعد از چند 

کردیم، برگشتیم و اطالعات  رسیدیم، اطالعات را تا رودخانه دویرج ثبت 

نیاز داشت.  به یک دسته شناسایی  به شدت  گردان  گزارش دادیم.  را 

که دسته شناسایی را از بهترین نیروها  جناب فتحی به من دستور دادند 

کنم. در بین نیروها دو نفر بسیار نترس و دلیر بودند: یکی ستوان  انتخاب 

صبری افسری شجاع و با دل و جرئت، ولی روحیه خاصی داشت و زیر 

حرف زور نمی رفت، به همین دلیل به او مسئولیتی محول نمی شد و در 

گردان بود  گروهان فرمانده دسته بود؛ سرباز دیگری به نام خانی هم در 

کس چاره اش نمی کرد و همه از  که نترس و دلیر ولی سرکش  بود. هیچ 

دستش خسته شده بودند. جناب فتحی با شناخت قبلی از این افسر 
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کرد و از آن ها خواست یک دسته شناسایی  شجاع، او و خانی را احضار 

شد.  تشکیل  دسته  این  کوتاهی  مدت  از  پس  بدهند.  تشکیل  ورزیده 

کرد، به طوری  فتحی چند بار با این دسته تا عمق مواضع عراقی ها نفوذ 

که مقداری از تجهیزات آن ها را برای نیروهای خودی آورد و اطالعات 

کرد. فتحی  کاملی از حضور نیروهای دشمن برای رده های مافوق جمع 

کار سخت و از دید بسیاری ناممکن را ممکن می ساخت.    هر 

شاخه  نهر  فکه  منطقه  در  را  129عملیاتی  گردان  روزها  همان  در 

کرد. در این منطقه دیواری بود مشهور به »دیوار مرگ«؛ بسیار  طرح ریزی 

کنار رودخانه دویرج. عبور از آن بسیار سخت بود.  بلند و صعب العبور در 

کمین  تا  شناسایی  دسته  مسئول  خانی  سرباز  و  فرمانده  صبری  ستوان 

کرده بودند. بعد از شناسایی،  عملیات انجام شد و آتش  دشمن نفوذ 

در   122 گردان  یکم  گروهان  فروبارید.  منطقه  بر  سنگینی  بسیار  تهیه 

گاه شد و آتش سنگینی روی  سمت چپ بود، پس از آتش تهیه، دشمن آ

که  بود  زیاد  به قدری  دشمن  آتش  شدت  ریخت.  ما  پدافندی  مواضع 

گردان قطع شد؛ خطوط پدافندی و عقبه از شدت آتش شخم  ارتباط با 

خوردند. غروب آن روز من از خستگی خوابم برد. اول غروب چشمانم 

کردم و دیدم یک نفر باالی سرم ایستاده. با همان خستگی بسیار،  را باز 

ُکنج لب دیدم  سرم را چرخاندم و جناب فتحی را با همان لبخند ملیح 

گرم آورده است. بعد از  کنارم ایستاده و برای تک تک نیروها غذای  که 
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این  اما  نبود،  بدنم  در  رمقی  آتش سنگین دشمن  زیر  18 ساعت فشار 

دیدار شیرینی زایدالوصفی داشت و روحم را تازه نمود.« 

 سرهنگ رحمان ستود یان در ادامه این سخنان می گوید: 

گردان 122 و در منطقه عملیاتی فکه، یک تک ایذایی  سال 1365 در 

فرمانده  داشت.  خط  در  خمپاره  گلوله   450 ما  گروهان  شد.  انجام 

گروهان، جناب قرهی مرخصی بود. من آن زمان ستوان بودم و مسئولیت 

گروهان با من بود. یک روز قبل از تک ایذایی، جناب فتحی  و هدایت 

به  رو  گرفت.  آمار  را شمردیم.  گلوله ها  اتفاق هم  به  و  آمد  ما  به منطقه 

که شما به اندازه   گفت: »جناب ستود یان خیالم راحت است  کرد و  من 

گروهبان دسته ادوات، احمدپور  کار دارید.« من به  کافی مهمات پای 

که در  گلوله  که شروع شد، رحم نکن.  کردم: »عملیات  یساقی سفارش 

گروهبان  که  کن.« ساعت 5 یا 6 بود  اختیار داری، هر قدر نیاز بود شلیک 

بس  از  نماند  گفته  نا البته  شد.«  تمام  »گلوله ها  کرد:  اعالم  احمدپور 

ک بود و  گرد و خا که فضا مملو از  گلوله خمپاره به خط عراق زده بودیم 

گرفتم،  چشم چشم را نمی دید. وقتی با بی سیم با جناب فتحی تماس 

گلوله  گفت: »450  گلوله خمپاره بفرستد. اول ناراحت شد و  گفتم برایم 

کند چطور می خواهی مقاومت  گر عراق ضدحمله  خمپاره تمام شد؟! ا

گلوله برایم ده  کمتر از 20 دقیقه با جیپ فرماندهی زیر باران  کنی؟!« در 

گفت: »نگران مهمات نباش. هر چی خواستی خودم  گلوله آورد و  جعبه 
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گوشه ای نشستم. از خستگی خوابم  برد، نگران  می رسونم.« من خسته 

کم کم به حال  قبل برگشت. بعد از عملیات با من  تک عراق بودم. منطقه 

کردین؟!« گلوله را چطوری شلیک  شوخی می کرد و می گفت: »این 450 

سرهنگ محسن قرهی می گوید: 

گفتند  و  شد  اعالم  باش  آماده  بودیم،  فکه  خط  در   1365 شهریور 

احتمال حمله عراق به خط پدافندی ما زیاد است. جناب سروان فتحی 

گروهان در خط با تجهیزات به داخل  گردان مستقر بود. هر 3  در پاسگاه 

سنگرهای پدافندی رفتند و آماده مقابله با تك نیروهای عراقی شدند. 

این آماده باش از ساعت 11 شب اعالم شده بود. 

حرکت  ما  سمت  به  که  عراقی  تانك های  صدای  صبح   4 ساعت 

تانك ها  زیاد  تعداد  و  باال  حجم  می شد.  شنیده  به وضوح  می کردند 

گروهان ما در وسط و دو  کرده بود.  کی در منطقه ایجاد  صدای وحشتنا

گروهان دیگر در جناحین مستقر بودند. من به جناب فتحی اطالع دادم 

بالفاصله  ایشان  هستند.  ما  خط  به  شدن  نزدیك  حال  در  تانك ها  که 

کوتاهی خودش را به  گفت: »همین اآلن خودم می آیم« و پس از مدت 

گرچه عراق در آن  زمان حمله نکرد  که من در آن بودم رساند. ا سنگری 

ولی حضور جناب فتحی برای ما بسیار روحیه بخش بود.

سرهنگ حمید احمدی می گوید: 

 در همان روزها، در منطقه چنانه در محور فکه، در میدان تیر سرهنگ 
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کرد و با هم آشنا شدیم. جناب فتحی با چنان  آسوده ایشان را معرفی 

وصف  قابل  که  می کرد  ترغیب  تیراندازی  به  را  خود  نیروهای  اشتیاقی 

گرد پدرم در ذهنم تداعی شد. یادم آمد سال 1361  نبود. خاطرات شا

از  تازه  که  گرد  این شا کار می کرد.  نجاری  در  که  گردی داشت  پدرم شا

گروهان جناب فتحی  خدمت ترخیص شده بود، در شاهرود از سربازان 

ارتش  به  آمدن  نه قصد  و  بودم  را دیده  فتحی  نه  زمان  آن  تا  بود. من 

مرام  شیفته  شد  باعث  پدرم  گرد  شا خاطرات  و  صحبت ها  داشتم.  را 

وارد  که  کرد  ترغیب  مرا  ذهنیت  این  و  شوم  فرمانده  این  مدیریت  و 

آموزشگاه افسری شوم. وقتی جذب ارتش شدم و به منطقه آمدم پیگیر 

شدم تا جناب فتحی را از نزدیک ببینم، تا اینکه آن روز او را دیدم.

از راه می رسید.  کم کم نفس های آخر را می زد و سال نو  سال 1365 

گوش می رسید.  کربالی 5 به  در آ ن زمان هنوز زمزمه عملیات  تکمیلی 

نشسته  انتظار  به  موفقیت  از  پر  سالی  امید  به  را  کهنه  سال  رزمندگان 

بودند. 

سرهنگ قرهی می گوید: 

گلوله باران عراقی ها روی خط  که بر اثر  موقع تحویل سال 1366 بود 

ما، یك سرباز در سنگر جلویی شهید شد. اولین مکالمه ما در سال جدید 

کرد ولی من باید  گفتن  با جناب فتحی شروع شد، ایشان شروع به تبریك 

کالمش را با این خبر  خبر شهادت همرزم مان را به ایشان می دادم. وقتی 
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گروهان ما رساند و با  کردم بسیار متأثر شد، سریع خودش را به  تلخ قطع 

دلجویی از سربازان به آنان روحیه داد. سربازان در اولین لحظات سال 

جدید، در خط مقدم و دور از خانواده شاهد حادثه ای تلخ بودند، این 

کرد  تالش  و  کرد  صحبت  سربازان  برای  دلسوز  پدری  مانند  بزرگ  مرد 

روحیه شان حفظ شود.

 1366 اردیبهشت  تا  فکه  خط  122در  گردان  حضور  طوالنی  مدت 

ادامه یافت. سرهنگ محسن قرهی در خصوص  حوادث تلخ و شیرینی 

که اتفاق افتاد، می گوید: 

گروهان ما مرتبط بود. آن ها  از  تلخ ترین حادثه به 3 سرباز ترخیصی 

برای جشن ترخیصی به اندیمشك رفته و شیرینی خریده بودند تا موقع 

کنند؛ متأسفانه در مراحل  ترخیص از خدمت با دوستانشان خداحافظی 

گلوله توپ  گروهان بودند،  که در سنگر منشی  آخر تسویه حساب، زمانی 

عراقی ها روی سنگر منشی خورد و موجب شهادت هر سه سرباز شد. 

در  خودشان  سنگر  در  فاتحه خوانی  مجلس  برایشان  شیرینی  همان  با 

گفتم: »این شیرینی ترخیصشان بود  گرفتیم. وقتی به محمدرضا  گروهان 

که خودشان خریده بودند«، برای اولین بار اشك جناب فتحی را دیدم 

گوشه چشمش سرازیر شد. که از 

زیادی  دوستان  صمیمانه اش  روحیه  دلیل  به  فتحی  محمدرضا   

او  منش  و  اخالق  شیفته   می یافت،  مراوده  او  با  که  کسی  هر  داشت. 
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می شد. دوستان و دوست دارانش از یك صنف و قشر مشخص نبودند. 

گاه باخبر می شد،  آ از ضمیر پاك و  که  کسی  افسر، درجه دار، سرباز و هر 

که  شیفته اخالق و منش او می گردید. بسیاری از دوستانش کسانی بودند 

در ابتدا تصور دیگری از او داشتند و او را شخصیتی خشك و بی احساس 

که زاده  فرض می کردند، ولی به مرور زمان متوجه خلق و خوی واقعی او 

کویر پاك و سخت بود، می شدند.  

خصلت دیگر این بزرگ مرد چگونگی رفتار و برخوردش با دیگران بود، 

کار و تالش می دید حمایت می کرد و در سختی ها تنها  هرکسی را در حال 

که افسران و درجه داران در شرایطی  نمی گذاشت. بسیار پیش می آمد 

مرخصی  که  حالی  در  داشتند،  مرخصی  به  مبرم  نیاز  که  قرارمی گرفتند 

گره ای  محدودیت داشت. ایشان با شجاعت قبول مسئولیت می کرد تا 
کند.1 گرفتاری شده، باز  که دچار  از زندگی افسر و درجه دار تحت امر خود 

 سرهنگ حسن حسنی می گوید: 

40 درصد از فرماندهان حاضر در منطقه به مرخصی می رفتند 
ً

معموال

گروهان داشتیم، 2  گر 5 فرمانده  و 60 درصد در جبهه می ماندند. مثاًل ا

برای جناب  از قضا  منطقه می ماند.  نفردر  به مرخصی می رفت و3  نفر 

اتفاقی پیش آمد.  یا ذوالفقاری )دقیق به خاطر ندارم(  سرهنگ قرهی 

به هر حال، یکی از فرماندهان اضافه برآمار مجاز به مرخصی رفته بود. 

کرده بود. سرهنگ نیک فر، فرمانده جدید لشگر  فرمانده لشگر تازه تغییر 
1 . برگرفته از دست نوشته های  جناب سرهنگ محسن قرهی 
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گروهان پیاده نبود. جناب فتحی  گردان ما آمد. فرمانده  برای بازدید از 

گفتم:  بایست.«   2 گروهان  فرمانده  جای  برو  »حسنی  گفت:  من  به 

را  نیروها  نه  آمار دارم  نه  کرد چی جواب بدهم؟ من  از من سؤال  گر  »ا

جای  برو  »تو  گفت:  می رود.«  آبرویمان  پرسید،  سؤال  گر  ا می شناسم. 

گرسؤال  ا ولی  نمی کنه؛  سؤال  تو  از  بایست،  پیاده  گروهان  فرمانده 

ایستادم.   2 گروهان  فرمانده  جای  به  رفتم  من  بگو.«  را  حقیقتش  کرد 

من  جلوی  راست  و  شد  رد  همه  جلو  از  رسید  جیپ  با  لشگر  فرمانده 

بیرون.«  بیاید  بگو  را  گروهانت  آرپی جی زن  »بهترین  پرسید:  ایستاد. 

که از اون باال اومدید من فرمانده  گفتم: »جناب سرهنگ ببخشید شما 

گفت:  کرد و  گروهان شدم، سه دقیقه هم بیشترنیست.« نگاهی به من 

»دو هزار تومن بهش پاداش بدهید.«

غذا  دیربه دیر  خیلی  من  بود.  سنگین  خیلی  ارکان  گروهان  کارهای 

می خوردم. دچار خونریزی معده شدم. فرصت دکتر و بیمارستان رفتن 

هم نداشتم. جناب فتحی خیلی غصه می خورد. بعضی اوقات یک تکه 

کمتر  بروم بخورم  که  کباب می کرد صدایم می زد  برایم  کوچک  گوشت 

گوشت نمی زد. اذیت شوم، ولی خودش لب به 

تعاونی ها  شرکت  یا  مساجد  در  گاهی  شصت  دهه  در  اینکه  دیگر 

تعدادی لوازم خانگی به قید قرعه یا بر اساس نیاز خانواده ها به مردم 

گاه پیش می آمد به نیروهایی  می دادند؛ در جبهه هم همین رسم بود. 
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یک  می دادند.  خانگی  لوازم  یا  وام  داشتند،  حضور  جبهه  در  ماه ها  که 

گفت: »مبلغی پول به عنوان  شب جناب فتحی ساعت 12 مرا صدا زد و 

گردان اختصاص داده شده.  وام و به قید قرعه به تعدادی از نیروهای 

ارکان 2  گروهان  از  تو هم  کرده اند،  معرفی  نفر   2 گروهان  هر  از  حسنی، 

کرد و  کن. من اسم 2 نفر را دادم. محمدرضا نگاهی به من  نفر را معرفی 

گفت: »بنده خدا مسئول مهمات را فراموش نکن.« 

را  کسانی   
ً

با خط مقدم خیلی فاصله داشت، معموال واحد مهمات 

که از درجه داران قدیمی و دارای سنوات  مسئول مهمات می گذاشتند 

دختر  هست؟  پیرمرد  اون  به  »حواست  گفت:  بودند.  باال  خدمتی 

کاری  دم بخت داره! این وام به اون می رسه.« باز هم مثل همیشه در هر 

گرفتم.  به ما درس می داد و من درس دیگری از او 

سروان حبیب بادلیان می گوید: 

جناب فتحی دل رحم و مهربان بود. بخشنامه ای به یگان آمده بود 

که هیچ کس حق استفاده از جیپ بی سیم ارال را ندارد. نوبت اف ایکس 

پای  رفتم  بار  یک  122بودم،  گردان  مخابرات  معاون  من  بود.  یگان 

با خانواده های شان صحبت  بگیرم و آن ها  را  تا شماره بچه ها  دستگاه 

از  یکی  اطاق اف ایکس شد.  کنند. در همین حین جناب فتحی داخل 

که نباید حرکت داده  همکاران به نام استوار نصراهلل پور با ماشین جیپی 

می شد، آمد. جناب فتحی با یک نگاه متوجه شد این جیپ مال یگان 
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گفت: »برو این ماشین را یک  که سرباز وظیفه بود،  است. به راننده اش 

کن.«  جایی اطراف یگان مخفی 

محل استقرار یگان سه راه فکه بود. وقتی فتحی از اف ایکس به یگان 

ناراحت  و  مضطرب  ولی  آمد،  بیرون  اف ایکس  اتاق  از  استوار  رفت، 

که رفتم  گفت: »من بدون اجازه با ماشین بی سیم اومدم، االن  برگشت، 

که از من ساخته نیست،  کاری  گفتم: »واهلل  دیدم نیست. چکارکنم؟« 

گردان  کار می توانیم بکنیم و چطور به فرمانده  حاال بریم یگان ببینیم چه 

یک  مخابرات  »مسئول  گفت:  و  زد  زنگ  فتحی  جناب  بدهیم.«  خبر 

بزن  لشگر  به  بی سیم  از  پیام  »یک  گفت:  رفتم.  من  سنگر.«  بیاید  سر 

را به من بده. منتظرم.« جناب  کن و خبرش  را اعالم  و وضعیت یگان 

کل جریان خبر داشت. من رفتم. نیم ساعت بعد دوباره تماس  فتحی از 

گفت: »چی شد؟« به ناچار به سنگرش رفتم و موضوع را مطرح  گرفت و 

استوار  »بگو  گفت:  شده.«  گم  بی سیم  ماشین  »جناب  گفتم:  و  کردم 

که ماشین  تا صبح وقت داری  گفت: »از حاال  بیاید.« آمد.  نصراهلل پور 

کنی، در غیر این صورت شما را به رکن دو معرفی می کنم  بی سیم را پیدا 

بودم ماشین بی سیم حرکت  گفته  بری دادگاه، چون من  باید  آنجا  از  و 

نکند.«

 استوار نصراهلل پور تا صبح از شدت ناراحتی خواب نداشت و هر جا 

گشت. صبح من خدمت جناب فتحی رسیدم و  که به ذهنش می رسید، 
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گفت:  کرد و  کند.« تأملی  که سکته  گفتم: »این بنده خدا عن قریب است 

به هم ریخته ای  اوضاع  شد،  سنگر  وارد  نصراهلل پور  وقتی  بیاید.«  »بگو 

گفت:  داشت. ترس را می شد در عمق نگاهش خواند. با حالت خاصی 

وسیله ای  از  می شود  بخشنامه  وقتی  کنم  گوشزد  می خواستم  »استوار! 

استفاده نکنید، نباید زیرآبی بروی.« حالت چهره  استوار مثل محتضر رو 

که ماشین به دستور او مخفی  گفت  به موت بود. فتحی به نصراهلل پور 

پا  زیر  را  مقررات  بداند  که  او  برای  باشد  درسی  باید  این  و  است  شده 

نگذارد و دیگر تکرار نشود. استوار سر به زیر انداخت. فتحی ادامه داد: 

گردن من داری  »این برای درس دادن به شما بود اما شما حقی هم به 

گفت: »برو به  و آن ناراحتی و بی خوابی دیشب شماست.« بعد به من 

رکن یک بگو بیاید و یک برگه مرخصی با خودش بیاورد.« 

رکن یک آمد و با خودش یک برگه مرخصی آورد. جناب فتحی برگه 

بی خوابی  و  اضطراب  خاطر  »به  گفت:  و  داد  استوار  به  سفیدامضا  را 

دیشبت هرچه دوست داری مرخصی بنویس، مبادا حقت برگردن من 

بماند و از دست من ناراحت بشوی.« استوار 10 روز مرخصی نوشت ولی 

کرد. استوار خوشحال و متعجب از سنگر  جناب فتحی مرخصی را 20 روز 

فتحی  به راستی جناب  کردم  فکر  با خودم  بیرون رفت. من  فرماندهی 

جامع االضداد است.«

سرهنگ محمدرضا ذوالفقاری می گوید: 
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 سر موضوعی دلخوری پیش آمد ومن از دست فتحی  ناراحت بودم. 

گردان 122 بودم.  گروهان سوم از  یک روز برای بازدید آمد من فرمانده 

کاری دارم.«  گردان  با شما  گفت: »جناب ذوالفقاری بیا مقر  تا مرا دید 

و  کرد  برخورد  با من  با خوشرویی  را دیدم.  او  رفتم.  به مقر  بعد  ساعتی 

تبریک  بودم  کرده  ازدواج  به تازگی  به من داد. چون  را  پالژساری  امریه 

نیروها خیلی توجه  به روحیات  او  گفت و 10 روز مرخصی تشویقی داد. 

داشت.
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فصل سیزدهم 

من؛  هدیه  پدر؛  رضایت  سالم؛  در  تقّدم    |
| کوهستان  در  شکار  شما؛  برای  باشد 

 
   1

طبق معمول باید بعد از 45 روز حضور در منطقه 15 روز به مرخصی 

خبری  فتحی  محمدرضا  مرخصی  از  و  می گذشت  ماه ها  ولی  می آمد، 

از  نشان  خجسته  گالیه های  می آمد،  خانه  به  جبهه  از  وقت  هر  نبود. 

منطقه  وضعیت  از  مادر،  دلداری  به  محمدرضا  می داد.  دل نگرانی اش 

می گفت: 

همان جا  از  شد  درگیر  منطقه  وقتی  ولی  آمدم  اندیمشک  تا  بارها 

بیایم؛  مرخصی  نتوانستم  منطقه  حساسیت  خاطر  به  ماه  چند  برگشتم. 
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باالخره وقتی شرایط برای مرخصی مناسب شد، برگه مرخصی را تحویل 

دادم، سوار جیپ شدم و تا اندیمشک آمدم. پا روی اولین پله ماشین 

سالمتی  به  »هان!  وگفت:  رسید  راه  از  همکاران  از  یکی  گذاشتم  که 

ساعت  »یک  گفت:  کنم،  خداحافظی  که  برگرداندم  را  سرم  عازمی؟« 

کردند.« به محض شنیدن خبر  گویا عراقی ها تک  پیش آماده باش زدند. 

گفتم: »پس، وقت ماندنه نه مرخصی  از پله  اول ماشین پایین آمدم و 

به  انداختم و سوار جیپ شدم و  کولم   را روی  کیفم  رفتن.« بالفاصله 

گفتم:  که منتظر بود تا من سوار ماشین بشوم و او برگردد؛  سرباز راننده ای 

گفتم : »فقط منطقه!« گفت: »جناب!!«  »برگردیم منطقه.« 

نگه دار  »خدا  گفت:  و  زد  لبخندی  بود،  گاه  آ فرزند  مرام  از  که  مادر 

را  فرزندش  نباید خاطر  او می دانست  مادر!«  باشه  نیروهات  و  خودت 

گذاشت  کند، نباید با ابراز دلتنگی ذهن او را مشوش نماید؛ پس  مکدر 

گذشت تا هر وقت فرزند ارشدش خود به رباط می آید، یک دل سیر  و 

او را ببیند. 

ادب  و  تواضع،  خوش،  روی  نکرد  تغییر  آنچه  سال ها  گذشت  با   

کرده  کشور سپری  که سال های جوانی را به دفاع از  فرمانده الیقی بود 

برایش  آشنا  و  فامیل  دنیادیدگان  و  سالخوردگان  دلیل  همین  به  بود؛ 

روستا  سالخورده  مردان  که  آمد  پیش  بارها  بودند.  قائل  زیادی  احترام 

پیرمرد  یک بار  کنند.  پیش دستی  سالم  در  می دیدند  که  را  او  وقتی 
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کی رباط می گذشت، قبل  کوچه های خا هفتادساله ای عصازنان از میان 

کوچک  کرد. برادر  از اینکه محمدرضا به او سالم  کند، سالم واحوالپرسی 

کرد؟« نگاه  از محمدرضا  پرسید: »داداش رضا، چرا او اول به تو سالم 

که  »خودت  داد:  جواب  ناراحت  بود،  انداخته  موج  انگار  مهربانش 

پیرمرد  آن  فقط  نه  کنم!«  پیش دستی  نداد  اجازه  من  به  اصاًل  دیدی 

او پیش دستی می کردند. شخصیت  به  کردن  زیادی در سالم  افراد  که 

ستودنی او خاطرش را عزیز می کرد.

مارک شرکت  کنار جیبش  که  بود  پوشیده  رنگی  آبی  پیراهن  یک بار 

تولیدکننده دوخته شده بود. رنگ مارک قرمز بود. مادر، تا محمدرضا را 

کرد. محمود  در آن لباس دید »ال حول و ال ...« خواند و به طرفش فوت 

لباس  مارک  این  اما  لباس خوبیه،  »لباست  گفت:  و  آورد  باال  را  سرش 

گر این نبود بهتر بود.« مادر با نگاهی مهربان، لبخند بر  وصله ناجوریه. ا

گفت: »اشکالی نداره، این مارک روی همه  لباس ها هست.« لب 

- »درسته، ولی من خوشم نمی آید.«

کرد. مواظب بود   محمدرضا قیچی را برداشت و آرم را از لباس جدا 

کسی به یاد نداشت هیچ وقت محمدرضا  پدر در هر حال راضی باشد. 

مؤدب  همیشه  باشد.  داده  لم  یا  کرده  دراز  پا  مادرش  و  پدر  جلوی 

گر  می نشست. حیای پوشش داشت و بین مردم پوشیده ظاهر می شد. ا

لباس رسمی می پوشید  به احترام مهمان  مهمان به خانه اش می رفت 
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که همه بچه های  و تالش می کرد تا در خدمتش باشد. این روشی بود 

گفته بود: »محمدرضا پدرم حاج  خانواده آموخته بودند. بارها محمود 

کرده، شخصیت  کسب معرفت  کبر را از نزدیک دیده.1 از اخالق او  علی ا

کرده  گذاشته و خوبی ها را در وجود او نهادینه  پدرم در او تأثیری ژرف 

است.«

| 2 |

می پرداخت،  ورزش  به  فراغت  اوقات  در  نبرد  میادین  شجاع  افسر 

کوه  می شد. تیراندازی و والیبال از  گر زمان شکار بود با دوستانش راهی  ا

که به رباط می آمد، به دل  ورزش های مورد عالقه او بود، هر وقت هم 

گاهی  طبیعت می  رفت. محمدرضا در طبیعت احساس آرامش می کرد، 

کوهی هم شکار می کرد. هدف گیری و تیراندازی اش رد  کبک و تیهو و بز 

خور نداشت؛ همیشه در  مسابقات رتبه اول را می گرفت، به همین دلیل 

زدن شکار برایش بسیار راحت بود. یک بار وقتی از شکار برگشت عوض 

کوهی را زنده آورده بود. بز مادر را شکارچی ها زده  کبک، بزغاله  تیهو و 

گفت: »وقتی  گذاشت،  که زمین  را  بزغاله  کوچک  بودند. تن نحیف و 

کوهی را با هم می بیند، مروت نیست مادر را بزند و  شکارچی بز و بزغاله 

کند. خدا را خوش نمی آید.« بزغاله ای را  بزغاله شیرخوار را در بیابان رها 

کردند.  گوسفند بزرگ  که به خانه آورد با شیر 

عالقه  دوست همرزمش، سرهنگ عبداهلل قلئی به شکار او را  همراه 
کبر  1. از سال 1335 تا 1352، زمان فوت حاج علی ا



147

می زدند.  بکر  طبیعت  دل  به  هم  با  بود،  کرده  محمدرضا  برای  خوبی 

کردن محمدرضا  اصول خودش را دارد. شکار  قلئی می دانست شکار 

با مجوز منابع طبیعی و در فصول خاصی از سال  را در زمان مشخص، 

انجام می داد. هیچ وقت مادر را در جلوی بچه اش شکار نمی کرد، و به 

هیچ بچه حیوانی جلوی مادرش تیر نمی زد، از همه مهم تر سهم بزرگی از 

گوشت شکار مال همسایه ها بود. قلئی از خاطرات شکار می گوید: 

نداشت،  چندانی  فاصله   شکارگاه  با  که  شهرها  از  یکی  در  یک بار 

که بلدراه بود، راهی  بعد از صرف ناهار به اتفاق یکی از چوپانان روستا 

را  که وسایل  پیاده روی پشت سر چوپان  از ساعت ها  کوه شدیم. پس 

کوه باال می رفت، به چشمه  پرآبی  کرده بود و از سینه کش  سوار االغش 

که چوپان ها با تاریک  رسیدیم. نزدیک چشمه مالنگاه بود، اطراق گاهی 

گله به همراه چوپان  گله را به آنجا می آوردند. شب ها سگ  شدن هوا 

گله نزند. دورتادور مالنگاه با  گرگ به  گوسفندان مواظبت می کردند تا  از 

که چشم  سنگ و بوته حصار شده بود. آنجا آغلی بود دودبسته و سیاه 

که یک دقیقه  گوسفند چنان آزاردهنده بود  چشم را نمی دید. بوی پهن 

و  حشرات  انواع  کردم،  روشن  که  را  قوه  چراغ  بمانم.  نمی توانستم  هم 

کردند و پنهان  کدام سوراخی پیدا  که  با تابش نور هر  خزندگان رو دیدم 

شدند. 

گفتم: »رضا من تو سرما بیرون می خوابم، ولی توی این  هوا سرد بود؛ 
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گرگ ها تا صبح زنده  که از حمله   گفت: »تو نه از سرما  آغل نمی خوابم.« 

اینجا  نیست  حاضر  هم  گوسفند  اینجا   بد  بوی  »از  گفتم:  نمی مانی.« 

گفتم:  گفت: »صبرکن. اینجا را برات هتل چهارستاره می کنم.«  بخوابه!« 

خشک  بوته  و  هیزم  قدری  »بگرد  گفت:  کنی؟«  کار  چه  »می خواهی 

کرد  آتشی روشن  بوته جمع شد.  و  از چوب  بیار.« پشته ای  و  کن  جمع 

موذی  حشرات  بقیه  و  سوسک  و  عقرب  و  مار  آن  گرمای  و  دود  از  که 

کف آغل را  کمی خشک شد. با شاخه  درخت  دررفتند. زمین آغل هم 

کرد و پتو را  کف پوش  جارو زد. زمین صاف و یک دست شد، نایلون را 

گفت: »بیا زودتر شام بخوریم  کرد. بساط چای و غذا را بیرون آورد.  پهن 

و بخوابیم. فردا صبح زود باید قبل از تیغ آفتاب شکارگاه باشیم. من تا 

گذاشتم از خستگی خوابم برد.  سرم را روی زمین 

که زیر صخره  صبح زود بلند شدیم، نماز خواندیم و به سمت چشمه 

بزرگی بود، راه افتادیم. نزدیک چشمه پلنگ بزرگی نعره کشان از صخره 

کوه سرازیر شد و صدای مهیبی برخاست. پلنگ  باال می رفت. سنگ از 

کرده بود. از بخت بد پلنگ ما سر رسیدیم. بدن شکار  کوهی شکار  یک بز 

کوهی را بریدیم، قسمتی را برای  گرم بود و عضالتش می زد. سر بز  هنوز 

کباب  اول صبح  و  کردیم  از الشه جدا  را  راسته  و  ران  گذاشتیم،  پلنگ 

مفصلی خوردیم.

مسیر  که  بود  این  شکار  در  کتیکش  تا زدیم.  دیگر  شکار  دو  عصر  تا 
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به من  بعد  انتخاب می کرد،  به شکار خودش  نزدیکی  برای  را  سخت تر 

که او تیراندازی  کمین بایستم و تا زمانی  که  کدام مسیر بروم  می گفت از 

نکرده، تکان نخورم. وقتی او تیر می  انداخت  شکار به سمت من می آمد، 

باد  گر دقت نمی کردیم  ا را می زدم.  که قرار می گرفت آن  تیررس من  در 

کوچک ترین سروصدایی شکار را فراری  بوی ما را به شکار می رساند، یا 

گذاشته بودیم، هروقت  کارش استاد بود ولی قرار  می داد. محمدرضا در 

کردن آتش با او باشد. جالب  کدام اشتباه  کردیم، آوردن آب و درست  هر 

گوشتش را به همسایه ها می داد. اینکه هر وقت شکار می زدیم نیمی از 

 از شکار زیاد تعریف می کرد، بیش از خوِد شکار، زدن به دل طبیعت 

کویر  کوه های  به  حرف  که  یک بار  بود.  لذت بخش  و  پرمعنا  برایش 

گفت:  کاظم سروش مهر میان حرفش دوید و  کویر،  کشیده شد و شکار در 

که ندیدیم. خب یک بار  »جناب فتحی، این قدر شکار شکار می کنی ما 

که  می آوردی ما می خوردیم، می دیدیم دست رنج شما را!« چند ماه بعد 

که به آن  گوسفند  به یزد رفت. وقتی برگشت میان پوست به هم دوخته 

کوهی با خودش  گوشت قورمه شده و نمک سود شکار  َمشک می گویند، 

سوغاتی آورد تا دیگر دوستان هم مزه آن را بچشند. 

که  معدن سخاوت بود. یکی از همکارانش برای خانواده مستحقی 

گوش  به  که  خبر  می کرد.  تهیه  جهیزیه  داشت،  بخت  خانه  راهی  دختر 

کار خداپسندانه اش  گوشه ای صدا زد و از  محمدرضا رسید، همکارش را 
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جویا شد. 

- »جهیزیه دختر خانواده آبروداری را تهیه می کنیم.«

به  من  هدیه  هم  فرش  تخته  یک  »پس  گفت:  آرام  تأملی  بی هیچ   

عروس خانم باشد.«

کرد. یکی از دوستان  کم کم رو به سردی می رفت. لباسش را آویزان  هوا 

کجا خریده ای؟ خیلی خوش سلیقه ای  کت قشنگی! از  گفت: »عجب ژا

جناب!!« 

- »دیروز خریدم. یک روز بیشتر نپوشیدم باشد برای شما!« 

 
ً

حقیقتا لباست  خوش سلیقه ای!  گفتم  فقط  نخواستم،  که  »من   -

زیباست.«

کت تن پوش  ژا برای شما.« روز دیگر  باشد  زیبا آمد،  - »به چشمت 

کس دیگری بود. از هرچه داشت می بخشید ولی ذره ای چشم داشت 

کسی نداشت. به مال 

 یک بار در جمع دوستان نشسته بودیم، از هردری سخن به میان  آمد. 

کشیده شد. در این میان محمدرضا فتحی جریانی  حرف به مال و منال 

که همه انگشت به دهان ماندند. کرد  را تعریف 

دست  به  بسیار  مال  که  آمد  پیش  موقعیت  هایی  من  برای  »بارها   

کارهایی  گناه چنین  که زندگیم را به  بیاورم ولی من طوری تربیت شدم 

کمتر شد،  که  نسوزانم. منطقه عملیاتی به شدت درگیر بود. حجم آتش 
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که به نظر ترسیده می آمد، نامه ای به دستم داد. نامه  را از  سرباز جوانی 

و  سالم  از  بعد  بود.  پدرسرباز  نامه  نویسنده  کردم.  باز  و  گرفتم  دستش 

کن  که پسرم تحت امر شماست ولی ما تهران سا احوالپرسی نوشته بود 

خورد  تهران  به  گذارتان  گر  ا ماست  آدرس  و  تلفن  شماره  این  هستیم. 

تشریف  آدرس  این  به  یا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن  شماره  این  با   
ً

حتما

از  گذاشتم.  کیفم  در  و  را خواندم  نامه  کنیم.  را مالقات  تا شما  بیاورید 

کسی  قضا مأموریتی پیش آمد و راهی تهران شدم. به یاد نامه افتادم. تا

کنار  چند سوله مرا  کسی  کنجکاوی به آدرس نامه رفتم. تا گرفتم. از سر 

نوشته  یکی  روی  بود.  شده  نوشت  جمله ای  سوله  هر  روی  کرد.  پیاده 

»نمایشگاه  بعدی  سوله   روی  و  صادراتی«  فرش های  »نمایشگاه  بود 

فرش های وارداتی«. 

کرده و دنیادیده ای نگهبان در وروی بود، پرسیدم:  مرد سن وسال 

»آقای فالنی اینجاست؟«

- »بله! دفترشان ته سالن است. شما؟«

- »من فتحی هستم، فرمانده  پسرشان.«

کرد، مردی  گوشی را قطع  کرد. تا  گوشی را برداشت و به مدیریت تلفن   

رفتم.   به طرفش  کرد.  بلند  را  و دستش  آمد  نگهبانی  به طرف  با عجله 

مدیر مرا با خودش به دفتر برد و به همسرش زنگ زد. همسرش بعد از 

گفت: »آقای فتحی پسر ما سرباز شماست.  دقایقی آمد. ضمن پذیرایی 
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که  این است  ما  تنها خواهش  نداریم.  لحاظ مادی هیچ مشکلی  از  ما 

خیلی  مادرش  و  است  پسر  تک  چون  کنید،  منتقل  تهران  به  را  پسرم 

گران قیمت  فرش های  می بینید  شما  که  فرش هایی  داره.  دعا  التماس 

که  را  کدام  هر  کد  شما  دارد،  کد  فرش ها  این  تمام  هستند.  صاراتی  و 

بار  برایت  ما  کدام می خواهی.  از هر  بگو چند تخته  بنویس،  می خواهی 

ماشین می کنیم و می فرستیم تو فقط بچه ما را از منطقه به تهران بفرست. 

مادرش خیلی نگران است.«

هم  که  جوابی  می گشتم.  متقن  جوابی  دنبال  ذهنم  در  لحظه  آن 

کند.  کار منعشان  حرمت میزبان را نگه دارد و هم از این 

گلیم هم برنمی دارم.« - »من حتی یک 

- »چرا؟«

گر می توانستم هم نمی کردم.  کاری بکنم، ا - »نه؛ من نمی توانم چنین 

همه  آن جوان ها پدر و مادری مثل شما دارند، چطور یکی را دست چین 

این  بکنم  که می توانم  کاری  تنها  اینکه عین ظلمه.  تهران؟  بفرستم  کنم 

که فقط همین یک پسر را دارد نه به خاطر چند  که به خاطر مادرش  است 

کنار دست خودم و تالش می کنم بیشتر  تخته فرش، بچه شما را می آورم 

که هیچ، طال و زمرد  گلیم  مرخصی بگیرد و به دیدن مادرش بیاید. فرش و 

گر می خواستم پولدار بشوم این بهترین فرصت  هم کیلو کنید نمی خواهم. ا
گرفتن یک تکه فرش فکر هم نکردم.«1 بود ولی حتی لحظه ای به 

پیش خرید  زمینی  نیروی  از  که   داشت  آپارتمان  یک  فقط  دنیا  مال  از  شد  شهید  وقتی   .1
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فصل چهاردهم

ساخت  فکه؛  شب های  771؛  گردان   |
| سورن  ارتفاعات  داستان  خبازخانه؛  حمام؛ 

 
   1 

که   در  1366/4/21 سروان فتحی به علت لیاقت و شایستگی هایی 

گردان  گردان از خود نشان داد، از   دوران ریاست رکن سوم و معاونت 

که  گردان 771 منتقل شد. به صالحدید فرماندهان تیپ و لشگر  122 به 

گردان  گردان 771 معروف به  برای او احترام زیادی قائل بودند، فرمانده 

گرفته بود. حتی ماشین پیکانش را برای خرید  کرده بود و نه تحویل  کرده بود، ولی نه تسویه 
آپارتمان فروخته بود. هیچ چیز به جز همان اسباب و اثاث محقر زندگی نداشت . شش ماه بعد 
از شهادتش، وقتی موعد تحویل آپارتمان رسید، محمود  به همراه یکی از برادران محمدرضا 

گرفتند. کردند و آپارتمان را تحویل  رفتند، سه میلیون تومان تتمه حساب را پرداخت 
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کرد.  گردانی منسجم، قبراق و آماده تبدیل  گردان را به  قدس شد و این 

گردان  دو ماه بعد مسلم جوادی منش  نیز به درخواست فتحی به این 

گیرد. گردان را بر عهده  منتقل شد تا معاونت 

کدام در دوره ای فرمانده  سرهنگ شیرمحمدی و سرهنگ حسنی هر 

قدس  گردان  در  فتحی  محمدرضا  فرماندهی  تحت  ارکان  گروهان 

گروهان بود. کردند. در آن زمان ارکان و ادوات در یك  خدمت 

از   122 گردان  در  هم رزمانش  از  بسیاری  محمدرضا  رفتن  با  گرچه  ا

گردان محروم شدند، ولی به قول آقای قرهی: »با  حضور مستقیم او در 

عنایت به اینکه در یك تیپ بودیم، ارتباطات همچنان حفظ شد و حتی 

بهتر  فرماندهی  در  ارزشمندش  تجارب  از  توانستیم  گردید.  هم  تقویت 

کار می کند،  که چگونه دلسوزانه و مشفقانه  کنیم و می دیدیم  استفاده 

و  شعار،  تظاهر،  از  دور  به  که  بود  دالوری  فرمانده  فتحی  محمدرضا 

خودنمایی های معمول تالش می کرد.«

سرهنگ حسن حسنی به نکته مهمی اشاره دارد: 

ارتش سختی هایی  کردن در  در هشت سال دفاع مقدس خدمت 

تفکری  و  دیدگاه  کدام  هر  و  بودند  متفاوتی  اقشار  از  سربازان  داشت. 

می شد،  دیده  هم  بهایی  گاه به گاه  آن ها  درمیان  داشتند.  متفاوت 

سربازان  بین  در  هم  فداییان  یا  کمونیست ها  و  خلق  مجاهدان  از 

خدمت  پایان  کارت  یکی  کند،  فرار  می خواست  یکی  داشتند.  حضور 
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ستون  نفوذی  و  بود  منافق  یکی  شود،  خارج  کشور  از  تا  می خواست 

انگیزه های  با  را  با این حال ما سربازها  پنجم و می خواست ضربه بزند. 

در  سختگیرانه  مقررات  و  نظم  گر  ا بجنگند.  تا  می کردیم  تجهیز  مختلف 

ارتش نبود، سرباز وادار به اطاعت نمی شد.1 هنر جناب فتحی این بود 

کنترل و با مقررات ارتش اداره می کرد.  گردان را با همه  مشکالت،  که یک 

انسان هایی می ساخت  نبودند،  که به هیچ صراطی مستقیم  کسانی  از 

کنند.  که حاضر بودند جان فدا 

در یک دوره در ایستگاه حسینیه، پاسگاه زید و فکه خدمت می کردیم. 

تا  و  باشد  جنگ  وقتی  اما  دارد،  کوتاه  شب هایی  بهار  در  چه  گر  ا فکه 

یک  ساعت  می شود.  طوالنی  باشد،  کرده  النه  دشمن  دیدت  انتهای 

سربازها  این  برای  دلم  من  »حسنی  گفت:  و  زد  صدا  مرا  شب  نصف 

که  کنیم  چکار  طاقت فرساست.  سنگر  گرمای  ندارند.  حمام  می سوزه. 

برسونی،  بتونی آب  گر  ا نکشند؟  این قدر سختی  و  باشند  راحت  این ها 

کنند.«  که بتوانند حمام  من برای این ها حمام درست می کنم 

کوچک هزار لیتری، تهیه شده ازکمک های مردمی،  از قبل تانکرهای 

که از  تیررس دشمن  کریزی  در یگان ها تقسیم شده بود. تانکر را باالی خا

کنار تانکر  کردیم و دورتادورش را  محکم ساختیم.  در امان باشد، نصب 

کثر قریب به اتفاق  که قابل طرح نیست. ا 1 . مصداق این موارد بسیار اندك است به نحوی 
کبازی جنگیده اند. آمار 39 هزار سرباز وظیفه شهید در ارتش، و  پا با خلوص نیت و  سربازان 
ایثار آن عزیزان است. سرهنگ محسن  و  آزاده، مبّین تالش  صدها هزار جانباز و ده ها هزار 

قرهی
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ک  کردیم، دورتادور پلیت را با  خا کوچک درست  با پلیت یک اتاقک 

تا سرباز بتواند داخل  کردیم  الوار محکم پوشاندیم، لوله کشی  گونی و  و 

کسی  اتاقک خودش را بشوید. این حمام در خط مقدم بود و جلوی ما 

فرمانده  همت  با  ولی  بود  سخت  کار  این  مقدم  خط  در  چه  گر  ا نبود. 

گرفت. حمام آماده شده بود ولی تهیه آب خیلی  کار انجام  فتحی این 

گر ماشین خراب می شد  سخت بود. با تانکرهای بزرگ آب می آوردیم. ا

که تانکرهای  برای اینکه سربازها به حمام برسند می رفتیم از سرچاه آبی 

یگان ها برای بردن آب می آمدند با التماس و خواهش آب می آوردیم.

باشند.  رفته  حمام   
ً

حتما که  می کرد  بازدید  سربازها  از  مرتب  به طور 

می دانست  فتحی  می رفت.  حمام  یک بار  هفته ای  مقدم،  خط  سرباز 

نظافت شخصی در سالمت جسم و روح سربازان چه تأثیر شگرفی دارد. 

کثیف بود. پرسید:  که پشت یقه اش  در یکی از بازدیدها سربازی را دید 

گفت:  که شما تمیز باشید.«  کثیفه؟ حمام برای این است  »چرا یقه ات 

که  از این به بعد  گفت: »حسنی!  کنم.«  »آب نرسید و نتونستم حمام 

که تو آب را به آن ها  کنند  آب به یگان ها دادی امضا بگیر، اون ها تأیید 

رساندی. یگان هم باید نیروها را به حمام بفرستد، من هم  بدانم شما 

آب را رساندی!«

کم بود و نقدی پرداخت می شد. یک بار سربازها برای   حقوق سربازها 

که حقوق سربازها  گذاشت افسر عامل  نه ماه حقوق نگرفته بودند. مرا 
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کردم و یک روز صبح زود ساعت  کنم. من مسئولیت را قبول  را پرداخت 

اهواز  از دارایی خوزستان در  به سختی  رفتم.  اهواز  به  از فکه  پنج صبح 

کردم. از بس از این  گرفتم و با هزار مشکل برای سربازها پول جور  تائید 

اتاق به اون اتاق و از این اداره به اون اداره رفته بودم، از خستگی روی 

گرفتم. به سختی خودم  پاهایم بند نبودم، ولی تا آخر وقت اداری پول را 

کردم و همان جا خوابم  را به منطقه رساندم نیم ساعت با فتحی صحبت 

کاری نداشته باشید پتویی روی من انداخته بود.  گفته بود به حسنی  برد. 

کردی!  استراحت  دیگه،  »بسه  گفت:  و  کرد  بیدار  مرا  صبح   5 ساعت 

من خسته شدم، حاال تو نگهبانی بده.« تا صبح از پول سربازها نگهبانی 

کرده بود.

منطقه  از  یگان  برای  که  نانی  می داد.  بها  خیلی  بچه ها  تغذیه  به   

دست  به  بعد  ساعت  چهل  می آوردند،  دزفول  در  کشور  دو  پشتیبانی 

کپک زده، خمیر، یا بیات بود؛ اصاًل قابل خوردن  که بیشتر  ما می رسید 

نبود. به زور از وسط یک قرص نان چند لقمه قابل  خوردن بود. فتحی 

از اینکه اینقدر نان اسراف می شود خیلی ناراحت بود و دنبال راه چاره 

کار او غیرعادی نبود چون می دانستم به حفظ  می گشت. برای من این 

بیت المال خیلی بها می دهد، می دانستم باالخره یک راهی پیدا می کند؛ 

روی استفاده از بیت المال بسیار حساس بود نمی گذاشت چیزی اسراف 

 شود.



158

گلی  کی،  خا جاده  و  آمده  برف  افتاد.  کردستان  زمستان  به  یادم   

کنند. راننده آبادانی چراغ های  شده بود؛ ماشین ها نمی توانستند حرکت 

در  او  شد،  خاموش  ماشین  حرکت  حال  در  بود.  کرده  روشن  را  ماشین 

که این صحنه را دید، در آن سرما و جاده  همان حال استارت زد. فتحی 

استارت  روشن  چراغ  با  »تو  گفت:  آبادانی  سرباز  به  و  رفت  جلو  گلی 

کم می شه. حیفه. این ها به سختی به دست  می زنی؟ عمر باطری ماشین 

کار عمر باطری را نصفه  کند تو با این  گر قراره باطری دو سال عمر  اومده. ا

باید  بی بضاعت  پیرزن های  کشاورزها،  کارگرها،  مادرها،  و  پدر  می کنی. 

کنند و به جبهه بفرستند تا تجهیزات ماشین آماده شود؛ اون  پول جمع 

باعث  خودت  و  کنی  سهل انگاری  مورد  این  در  شما  که  درسته  وقت 

خرابی بیت المال بشی؟« 

که از این دست رفتارها بسیار دیده بودم، منتظر بودم برای نان  من 

گر بتوانیم همین جا  گفت: »ا کند. به من  سربازها هم چاره مناسبی پیدا 

کنیم، خیلی خوب می شه. حداقل این بچه ها  برای سربازها نان تازه طبخ 

که قباًل در نانوایی  کردیم سربازهایی  می توانند نان تازه بخورند.« اعالم 

که در نانوایی  کنند. بیشتر سربازهای ترک  کردند، خودشان را معرفی  کار 

کردند.  کرده بودند، خودشون رو معرفی  کار 

کس در راستای  در سازمان ارتش شرح وظایف مشخص است. هر 

کسی وارد ارتش  شغل و وظایف مشخص خودش فعالیت می کند. هر 
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شود شغل و شرح وظایف او مشخص می شود و در سازمان به او تفهیم 

دادیم.  انجام  کارهایمان  بر  اضافه  را  خبازخانه  گرداندن  ما  می گردد. 

رزمی در  پیاده  گروهان های  پشتیبانی  ارکان مسئولیت سنگین  گروهان 

و  غذا  آب،  رساندن  پشتیبان،  آتش  بر  عالوه  داشت؛  عهده  به  را  خط 

از تقسیم آن  تا قبل  ارکان بود.  گروهان  ک به بچه ها هم بر عهده  پوشا

120، موشک 107،  گروهان خمپاره  این  ادوات،  و  ارکان  گروهان  به دو 

دسته شناسایی، دسته شیمیایی میکروبی هسته ای، دسته موشک تاو، 

کارهای تدارکاتی را هم  بر آن  و دسته ضدموشک هم داشت و عالوه 

انجام می داد. 

بزنیم.  هم  خبازخانه  داد  پیشنهاد  فتحی  جناب  اوضاع  این  در 

کرده  که ما این وظیفه را قبول  خبازخانه اضافه بر وظایف بود. درست 

نبود.  جبران  قابل  می شد،  ایجاد  نان  پخت  در  وقفه ای  گر  ا اما  بودیم، 

احترامی  و  به دلیل عالقه  آرد بدهیم. من  به سرباز  چون نمی توانستیم 

که برایش قائل بودم همه جا با او همراهی می کردم. با چوب قالب های 

اتاقک  یک  زدیم.  گلی  خشت  و  کردیم  درست  30در30  شکل  مربع 

که با اصابت  کردیم  کردیم دورتادورش را مستحکم  پانزده متری درست 

خمپاره و توپ مشکلی ایجاد نشود. تنور سفالی را هم از اهواز یا دزفول 

که خبازخانه  کردند  کمک  کارشان تبّحر داشتند و  کردیم. سربازها در  تهیه 

را بسازیم. شب ها تا صبح نان می پختند و روزها استراحت می کردند. ما 
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که هر روز قبل از پخت  کردیم و اجبار بود  برای خبازخانه حمام هم آماده 

که در خط مقدم نان  کنند. تنها یگانی  نان، سربازهای خبازخانه حمام 

گردان 771 بود. می پخت و به سربازهایش نان می داد 

که  نبود  این طور  بود،  مقررات  تابع  نظامی  یک  فتحی  جناب   

حاشیه ای  مسائل  دنبال  و  کند  فراموش  را  خودش  اصلی  مسئولیت 

باشد. می خواست برای پرسنل و نیروی تحت امرش یک رفاه نسبی و 

کفش هایش  البته جزئی فراهم آورد. دیسیپلین خاصی داشت، همیشه 

کس زده و لباس هایش اتوکشیده بود. در جبهه اتو نبود، ظرف آب را  وا

اتو  را  لباسش  صبح  روز  هر  ظرف  حرارت  با  می کرد  داغ  والر  چراغ  روی 

می کرد.1« 

کاظم سروش مهر می گوید:  سرهنگ 

نان  یگان ها از اهواز یا پشتبانی منطقه دو دزفول می آمد و اغلب دور 

گردان فتحی به مبلغ  ریخته می شد. تنور سفالی زمینی را فرمانده ارکان 

کرده بود از دزفول  که خود محمدرضا پرداخت  ده هزار تومان با پولی 

زمان  گذر  با  البته  باشد.  داشته  خبازخانه   771 گردان  تا  آورد  و  خرید 

برای ساختن ظرف خمیرگیری  این طرح در سایر یگان ها هم اجرا شد. 

1. چند سال پیش فرمانده نیروی زمینی فردی به نام محمدی فر شد. می گفتند خیلی مقرراتی 
کرده و آدم خیلی  نیرو زمینی تغییر  است. من در پیرانشهر خدمت می کردم. شنیدم فرمانده 
کردی؟  خدمت  فتحی  با  تو  گفت  بچه ها  از  یکی  آدمیه؟  چطور  پرسیدم  است.  سختگیری 
گر از لحاظ سختگیری به  ا گفت: شهید فتحی خیلی سختگیرتر از محمدی فر بود،  گفتم: آره. 

فتحی نمره 20 بدهی، محمدی فر 9 هم نمی شود.
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کردند.  را هم آماده  پاتیل خمیر  کاشی استفاده شد و به این صورت  از 

کم کم در تیپ 2 قوچان از لشگر 771 ثامن االئمه خراسان  نان داغ میان 

نیروها توزیع  شد. 

| 2 |

نظر  از  چقدر  فتحی  »جناب  پرسید:  او  از  مجاور  یگان  فرمانده 

گفت: هوشیاری و توانایی به یگانت اعتماد داری؟« لبخندی زد و 

کنی!« که هر وقت خواستی می توانی امتحانشان  - »آن قدر 

- »مطمئن باش یک روز به داخل این یگان نفوذ می کنم.«

کنند، ولی نتوانستند.«  کردند نفوذ  - »عراقی ها بارها تالش 

- »حاال می بینیم جناب فتحی!«

زبده  نیروهای  از  تعدادی  همراه  به  صبح  اذان  از  قبل  آن ها  یک بار 

کنند.  نفوذ  یگان  پشت  از  تا  کردند  حرکت  ما  گردان  طرف  به  یگان 

کنارش نماز  فرمانده یگان مجاور قصد داشت چهره محمدرضا را ببیند، 

بگوید:  و  بزند  شانه هایش  پشت  به  هم  بعد  بخورد،  صبحانه  بخواند، 

کرده  گردان مجاور احتیاط بسیار  »این جوری اعتماد داشتی؟!« با آنکه 

را به خوبی رعایت نموده بود، به محض  بود و شگردهای نظامی نفوذ 

کردند،  ورود به محدوده استحفاظی یگان، تیم ضربت آن ها را محاصره 

دقیقه  چند  ظرف  می شد.  آن ها  سمت  به  تیراندازی  باعث  حرکتی  هر 

محمدرضا در محل حاضر شد. تا جلو آمد، همکارش را شناخت و نیروها 
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کنی اما  گفت: »تصور نمی کردم بچه ها را امتحان  کرد. به شوخی  را آزاد 

گرفته باشی!« نیاز به صحبت دیگری نبود،  امیدوارم جواب سؤالت را 

رنگ رخساره خبر می داد از سّر ضمیر. 

کمترین  با  محمدرضا  می شد،  مهیا  به سختی  تدارکات  و  امکانات 

فرماندهی  وطن  سرحدات  از  حفاظت  برای  را  نیروهایش  امکانات 

می کرد. سرهنگ قرهی در این مورد می گوید: 

گروهان بودم. وضعمان خراب  مهر ماه 66  در منطقه  فکه فرمانده 

که غذا و مهمات نیروهایمان را می آورد.  بود. یک تویوتا وانت داشتیم 

و  داشت  الستیک  آب  تانکر  نه  داشتیم،  عراق  با  کمی  خیلی  فاصله  

می دادیم،  تقاضا  چه  هر  می آورد.  مهمات  و  غذا  که  وانتی  تویوتا  نه 

یکی  اون  بگیرید،  تیپ  از  می گفت  لشگر  و  می داد  حواله  لشگر  به  تیپ 

الستیک  »آقا!  گفتند:  درنهایت  بگویید.  پشتیبانی  به  می گفت  هم 

گر به  سرباز غذا و مهمات نمی رسید،  که جواب نبود ا نیست.« نیست 

تحویل  گروهان  به  را  خط  طرف  یک  از  دارد.  نگه  را  خط  نمی توانست 

کجا را تحویل فالن  کجا تا   که از مختصات  می دادند و امضا می گرفتند 

فرمانده دادیم و از طرف دیگر چنین تدارکاتی را مهیا نمی کردند. آخرش 

که در منطقه خط را نگه می داشتند پول جمع  مجبور شدیم از سربازانی 

کردیم و  کنیم تا الستیک بگیریم و برایشان آب وغذا بیاوریم. پول را جمع 

به سربازی دادیم تا به  تهران برود و دو حلقه الستیک بگیرد. دو جفت 
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که قیمت هر جفت دو هزار تومان بود به قیمت بیست  حلقه الستیکی 

هزار تومان خرید و آورد و روی چرخ ماشین انداخت. من به فکر فرو رفتم 

و انگار صدای شکسته شدن خطوط پدافندی خودمان را می شنیدم؛ 

یک سال بعد نتیجه این بی توجهی ها را در شرهانی دیدم.

کردند، محمدرضا فتحی  که سرهنگ قرهی توصیف  در این شرایطی 

امکانات  تا  می کشید  سختی  بسیار  چه  بود،  نیرو  گردان  یک  فرمانده 

کلیه  از  دوراندیشی،  و  عمل  ابتکار  با  گرچه  کند،  تأمین  را   771 گردان 

یاد  به  مرا  فتحی  محمدرضا  عملکرد  می جست.  بهره  موجود  امکانات 

که می فرمود: »ظرفیتی  این جمله شهید حاج قاسم سلیمانی می اندازد 

که نترسیم  که در بحران ها هست در فرصت ها نیست، شرط آن است 

که نترسانیم« و محمدرضا فتحی  بحران ها را تبدیل به فرصت می کرد.

سرهنگ محمدرضا ذوالفقاری  درباره جناب فتحی می گوید: 

کس و هیچ چیز نمی ترسید. یک بار  شجاعتش مثال زدنی بود، از هیچ 

به  پایش  برای  که  بود  اول  نفر  بودند.  فرستاده  رزمی  گشتی  عراقی ها 

گشتی های  که  کرد و مطمئن شد  منطقه آمد. وقتی منطقه را خوب پایش 

 به خط برگشت. تا ساعت سه نصفه شب در خط 
ً
عراقی برگشتند مجددا

گشت زدیم. در آن لحظه در تاریکی محض، ذره ای ترس در  پدافندی 

با  را  قدم هایش  و  می رفت  راه  صاف صاف  نمی شد.  دیده  چشمانش 

کنارش ذره ای احساس ترس و دلهره  که در  صالبت برمی داشت طوری 
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نداشتیم.

 سرهنگ حسنی خاطرات آن روزها را چنین مرور می کند: 

که مدت زیادی در خط مقدم بود برای بازسازی نیروها،  به هر یگانی 

آموزش و جایگزینی نیروهای از رده خارج شده، از یک تا سه ماه استراحت 

می دادند و آن ها را به پشت جبهه منتقل می کردند. قبل از جنگ منطقه 

که در زمان جنگ از حفاظت خارج شده  حفاظت شده ای در فکه بود 

که به یگان استراحت می دادند، سرگرد  بود.1 در عقبه  منطقه فکه زمانی 

محمدرضا فتحی یکی دو بار حوالی اندیمشک به شکار  رفت. شکارچی 

کرد. چهار  کند و خودش را استتتار  ماهری بود. یک روز شاخه  درختی را 

بزند در  را  آهو  که  کرد  را مسلح  آهو رفت. اسلحه  نزدیک  تا  پا  و  دست 

»جناب  پرسیدند:  همراهان  برگشت.  همه  متعجب   چشمان  مقابل 

گفت: »این آهو بچه داشت. خدا را خوش نمی آید  سرگرد چرا نزدی؟« 

جلو چشم بچه، مادر را بزنیم.«

گردان در پشت جبهه استراحت می کرد.  روزها به کندی می گذشت و 

از  بعد  ولی  کرد،  پیدا  نیاز  جراحی  عمل  به  و  شد  مریض  فتحی  جناب 

کرد. جانشین  ترخیص از بیمارستان به منزل نرفت و در سنگر استراحت 

گفت:  که برای بازدید آمد، فتحی حال خوبی نداشت با این حال  لشگر 

باال خودم می آیم.« هر چه اصرار  به رده  گزارش  »برای خبردار دادن و 

گردان  گفت: »چون فرمانده  با این وضعیت نرود، قبول نکرد و  کردیم 
1. االن هم این منطقه شکاربانی و قرق است. 
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میدانی؟  چه  کردند.  جمع  میدان  در  را  گردان  می آیم.«  خودم  هستم 

آمبوالنس به  با  را  ک. جناب فتحی  از خا پر  گسترده و دشتی  صحرایی 

داخل  از  بودیم،  کرده  آماده  که  برقی  موتور  و  بلندگو  با  بردیم،  میدان 

گزارش داد. آمبوالنس 

و  گروهان ارکان بودم1  سرهنگ شیرمحمدی می گوید: »من فرمانده 

بودیم ولی  بود. بسیار دوست و صمیمی  گردان  فرمانده  جناب فتحی 

کار، هرکس وظیفه  خود را انجام می داد.« هنگام 

سرهنگ حسنی در خاطراتش بیان می کند: 

گردان به نام های پورطوسی و قهرمانی سرگروهبان  دو نفر از نیروهای 

را  خدمتشان  آخر  سال های  که  بودند  سابق  گارد  نیروهای  از  و  واحد 

من  به  بارها  فتحی  بود.  حسنه  بسیار  دو  آن  با  من  رابطه  می گذراندند. 

که  نزدیک شدی  این ها  به  به قدری  تو  گفت: »مواظب باش حسنی؛ 

کارشان را  گفتم: »نگران نباش! این ها  کنی.«  نمی توانی مراتب را رعایت 

انجام می دهند« ولی او زیاد خوش بین نبود. یک بار از قضا هر سه تانکر 

گردان با هم خراب شدند. یکی بعد از 48 ساعت درست شد  آبرسانی 

آن  نیرو در  گردان  آماده شد. یک  تا  کشید  ماه طول  ولی دیگری چهار 

گرم خوزستان به آب نیاز داشتند، یک روزهم نمی شد بی آب  آب وهوای 

را  لندکروز  که جناب پورطوسی  اینجا بود  بمانند چه برسد به چند روز! 

لیتر  برداشت و رفت. بعد از ساعاتی سه تانکر آب به استعداد 18 هزار 
گردان ارکان 390 نفر نیرو داشت.  .1
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گردان  کمک  کرد. البته یک بار دیگر هم این دو نفر به  گردان را تأمین  آب 

 اشاره می کنم. محمدرضا با آنکه به من درباره آنان تذکر 
ً
که بعدا آمدند 

می داد، ولی قدردان محبت ها و تالش های آنان بود.

گذشت و بزرگواری فتحی می گوید:  سرهنگ ذوالفقاری در بیان 

گردان بودم. برگه  آمار را برای امضا بردم. نامه های  »من رئیس رکن 3 

کردم، ولی جواب نداد. من هم از همان جا  دیگر را امضا می کرد. سالم 

کرد و  کار خودم برگشتم. روز بعد مرا احضار  کالمی به محل  گفتن  بدون 

گفتم:  پرسید: »چی شد جناب ذوالفقاری؟ چرا دیروز اومدی و رفتی؟« 

که شما  گفتم حاال  کردم ولی شما جواب مرا ندادی؛ من هم  »من سالم 

گفت: »مشغول  کرد و  جواب مرا نمیدی، من برم بهتره.« معذرت خواهی 

بودم،  و من مشغول  اومدی  ولی شما هر وقت  نشدم؛  متوجه  و  بودم 

گر مشغول هم باشم بعدش با شما صحبت می کنم.« بسیار  بنشین. من ا

که اصاًل عمدی نبود او را ببخشم. نه  کاری  کرد تا به خاطر  عذرخواهی 

کوتاهی شده، سریع از  کسی  فقط با من، هرگاه احساس می کرد در حق 

طرف مقابل عذرخواهی می کرد.
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فصل پانزدهم 

| شهادت  و  مظلومیت  مرثیه  عراق؛  تک   |
 

   1

شمال غرب  به  خراسان  ثامن االئمه   77 لشگر   2 تیپ   1366 آبان 

کله قندی  ارتفاعات  منتهی الیه  تا  را  مریوان  سورن  منطقه  و  شد  اعزام 

گرفت؛ آن لشگر راهی بازسازی و  کردستان تحویل  پیرانشهر از لشگر 28 

آمادگی برای عملیات والفجر10 شد.

شرکت  والفجر10  عملیات  در  و  بود  عملیات  پشتیبان   77 لشگر   

از  پاسداری  به  شمال غرب  و  کردستان  در  که  مدتی  تمام  در  نداشت. 
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مواضع مشغول بودند یعنی بیش از 4 ماه، نیروهای یگان نمی توانستند با 

گردان را ببینند.  هیچ جا ارتباط داشته باشند، حتی نمی توانستند فرمانده 

که در منطقه مستقر بود تابستان  همه راه ها بسته و پر از برف بود. یگانی 

گالن های بیست لیتری پلمپ شده در سنگر  هر سال آذوقه و نفت را در 

آبان  از بیستم  برای زمستان ذخیره می کرد.  کنار سنگر استراحت  آذوقه 

تا  اوایل فروردین همه  راه ها بسته بود و امکان دریافت تدارکات وجود 

نداشت. نیروها در سنگرها بودند، هر هفته یا ده روز یک بار دو یا سه نفر و 

کوه  گوشت را از  گروهان می فرستادند تا نان و  گروه سرباز را به بنه  گاه یک 

کنند. در همان حال، محمدرضا فتحی  باال بیاورند و بین سنگرها توزیع 

اصرار داشت به نیروهای خط مقدم از نظر غذا حسابی رسیدگی شود. 

گوشتی مختص نیروهای  کامل ترین غذا به خصوص غذاهای  بهترین و 

می گوید:  چنین  محمدرضا  درایت  از  حسنی  سرهنگ  بود.  مقدم  خط 

بودند.  ارتفاعات  بود. سربازها در خط مقدم  آمده  برف  »یک بار خیلی 

گرم نمی دادیم، ولی  تا آن روز ما جیره خشک به آن ها می دادیم، غذای 

کند.«  کرد تا برای آن ها امکانات خاصی فراهم  فتحی تالش 

سرهنگ شیرمحمدی نیز از آن روزها خاطرات بسیار دارد:

گروهان   وقتی یگان ها در روستای دزلی و ارتفاعات آن مستقر شدند،  

ارکان مسئولیت پشتیبانی از یگان های حاضر در خط را به عهده داشت. 

گردان و  زمستان سرد بود و بارش برف راه های ارتباطی را میان پاسگاه 
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که نیروها در آن مستقر بودند،  بسته بود. خواروبار را با قاطر  پایگاه هایی 

خشک  را  خواربار  می رساندیم.  پایگاه ها  در  حاضر  سربازان  به  کول بر  و 

کنند، سوخت زمستانه در حلب  تحویل افراد می دادیم تا خودشان طبخ 

گوشت و سوخت  گردان،  بیست لیتری تحویل می شد. به دستور فرمانده 

در  که  افرادی  می فرستادیم.  ارتفاعات  در  پایگاه  نیروهای  برای  زیادی 

او می توانست  بهره مند می شدند.  امکانات  از  کمتر  بودند  ارتفاع  پایین 

گروهان ها  سهم بهتری از غذا و امکانات را برای خودش و فرماندهان 

گوشت و سوخت  بردارد، ولی اجازه نمی داد هدایای مردمی، خواروبار، 

که از امکانات بهره  کسانی بودند  حیف و میل شود. سربازان خط، اولین 

می بردند. 

گردان چنین روایت  سرهنگ حسنی از دغدغه های ذهنی فرمانده 

می کند: 

که خط مقدم هستند  گفت: »حسنی به نیروهایی  من را صدا زد و 

خط  پشت  که  کسانی  و  پرسنل  کلیه  به  بده؛  را  گوشت  و  غذا  بهترین 

گوشت و مخلفات را  کوه هستند استخوان ها و زواید  مقدم یعنی پایین 

که در خط مقدم می جنگند به پرسنل  کسانی است  گوشت حق  بده. 

که در غرب  گوشت بدهی.« در تمام مدتی  گردان حتی به من هم نباید 

که روی ارتفاع و در خط مقدم بودند  کسانی  کشور بودیم، به سربازها و 

کید  تأ و  بود  داده  دستور  فتحی  جناب  چون  می دادیم،  را  غذا  بهترین 
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گوشت بخورم.«  می کرد: »هیچ کس! حتی من هم حق ندارم 

هر  به  می کرد،  رسیدگی  خیلی  مقدم  خط  سربازان  به  اینکه  بر  عالوه 

که  در راستای وظیفه اش تالش می کرد توجه می نمود، این چیزها  کسی 

از چشم جناب فتحی پوشیده نبود. در اسلحه خانه روغنی به نام روغن 

و  کند  کار  روان  تا  می کنند  روغن کاری  را  اسلحه  آن  با  که  است  سالح 

نداده  ما  گردان  به  بود،  کم  سالح  روغن  چون  نکند.  گیر  تیراندازی  در 

کثیف  گر اسلحه روغن کاری نشود، به مرور زمان  بودند. در شرایط عادی ا

کنید  تصور  حاال  نمی کند.  عمل  و  می زند،  زنگ  می گیرد،  دود  می شود، 

گر دشمن  وقتی برف روی اسلحه بریزد، خیس می شود، زنگ می زند و ا

وقتی  می آید.  پیش  مشکل  هزار  باشد،  پیش  در  عملیاتی  یا  کند  حمله 

دست رزمنده ای اسلحه باشد و عمل نکند با چوب هیچ فرقی ندارد. 

کرده بودم ولی روغن سالح نداده بودند. از قضا برای  بارها درخواست 

گفتم: »روغن  کردند: »مشکل شما چیه؟«  بازدید آمدند. از من سؤال 

سالح نداریم.« چون رده های باالی لشگر روغن نفرستاده بودند و من 

کرده بودم، مصیبتی بر سرم آوردند نگفتنی! ولی  به این قضیه اعتراض 

گردان  گفت: »آقای حسنی به  کرد و  فتحی آن روز به حق از من دفاع 

کردند مستنداتش هست. ما به جای روغن سالح از روغن نباتی  گزارش 

کردن سالح استفاده می کنیم و آنچه جناب حسنی می گوید  برای تمیز 

گفت،  کسی  گفت و چه  صحت دارد. مشکل باید حل شود؛ اینکه چرا 
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مهم نیست.«

| 2 |

عملیات والفجر10 در 22 اسفند 1366 در منطقه شیخ صله، ارتفاعات 

نیروهای تیپ 2 لشگر 77  گرچه  گرفت.  سورمر و شاخ شمیران  انجام 

عملیات  در  ولی  نداشتند  شرکت  والفجر10  عملیات  در  ثامن االئمه 

گرفت، شرکت داشتند.  که در 22 فروردین 1367 انجام  بیت المقدس 5 

کله قندی و در ادامه والفجر10 بود، تیپ دوم  این عملیات در ارتفاعات 

لشگر 77  در این عملیات تلفات سنگینی متحمل شد. یکی از اهداف 

این عملیات جلوگیری از برداشت نیروهای دشمن از منطقه شمال غرب 

و فرستادن آن ها به منطقه جنوب بود. همه می دانستند عراق عملیات 

عملیات  اصل  در  و  است  کرده  پیش بینی  جنوب  در  گسترده ای 

گرفت،  بیت المقدس 5  برای پشتیبانی از منطقه  عملیاتی جنوب انجام 

کشور در خطر نباشد.  گستردگی جنوب  برای اینکه جبهه ای به 

سرهنگ محسن قرهی می گوید: 

تاریخ 67/2/15  از عملیات بیت المقدس 5، در  پانزده روز پس  ده 

تیپ 2 قوچان  به جنوب برگشت. ابتدا 48 ساعت در فکه مستقر شد 

اتفاق افتاده  که در جبهه های جنوب  با توجه به مسائل و حوادثی  اما 

بود، 48 ساعت بعد جابه جا شد و به خط شرهانی رفت. خط شرهانی 

به نیروهای عراقی بسیار نزدیک بود. یک جاده آسفالته عراق را به ایران 
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که در منطقه شرهانی مستقر شدیم، چون  وصل می کرد. در اولین شبی 

انفرادی  هیچ استحکامات سنگری ای در منطقه وجود نداشت؛ چادر 

کردیم. تیپ 40   از چادر استفاده  به عراق  نزدیک  زدیم و در منطقه ای 

سراب در خط مستقر بود و تیپ دو لشگر 77 پشت یگان مستقر شده 

بود تا با تیپ 40 سراب جابه جا شود. در آن محدوده هم استحکامات 

سنگری وجود نداشت و از این نظر آن ها هم دچار مشکل بودند. وقتی 

که بسیار ناراحت  رکن سه قرارگاه جنوب برای بازدید آمد، رکن 3 تیپ 2 

گفت: »برای چه موقعیت  کرد و  بود، به رکن 3 قرارگاه به تندی اعتراض 

استحکامات  هیچ  که  حالی  در  آوردید  اینجا  به  و  کردید  عوض  را  ما 

سنگری وجود ندارد؟!«  

هرچه بود، باالخره تیپ2 با تیپ 40 سراب جابه جا شد و در خط اول 

کمین 25 تا 30 متر با دشمن فاصله داشت. وقتی  گرفت. سنگرهای  قرار 

عراقی ها  صحبت  صدای  می گرفتند،  قرار  استراق سمع  سنگر  در  افراد 

به  که  طوری  شد،  مستقر  جاده  روی  ما  تیپ  می شد.  شنیده  به خوبی 

سمت راست و چپ جاده مسلط باشد. این جاده از نظر نظامی بسیار 

ک بود، جبهه های جنگ در آن برهه از زمان هم شرایط مطلوبی  خطرنا

نداشت، به خصوص  بعد از پس گیری فاو و جزیره مجنون در 3 خرداد 

و3 تیر.

شکسته  را  ایران  پدافندی  خطوط  و  آمده  جلو  شلمچه  در  دشمن   
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کم بود. اخبار  بود. شرایط روحی و نظامی نامطلوبی بر مناطق جنوب حا

گوش نیروها می رسید و  مناطق و جبهه های دیگر، و پیشروی عراق به 

گروهان ها  و  تقویت،  انسانی  نیروهای  می کرد.  تضعیف  را  روحیه شان 

نفر   220 با  نفره   200 گروهان  شدند.  سازماندهی  درصد   120 مبنای  بر 

گرفته شدند، ولی  سازماندهی شد و20 درصد هم برای مرخصی در نظر 

از نظر استحکامات هیچ سنگری نداشتیم1.

| 4 |

 سرهنگ جوادی منش آن روز را هیچ گاه از یاد نمی برد: 

از مرخصی برگشتم، جناب فتحی راهی مرخصی  که من   67/4/14

کریزهای  که متوجه شدم خا را ورانداز می کردم  شد. سنگرهای دشمن 

عراق باز است. 16 یا 17 تیر سرتیپ حسنی سعدی فرمانده وقت نیروی 

کرد. هر  گرفت و از مواضع دشمن  دیدن  زمینی ارتش در دیدگاه ما قرار 

کریز دشمن بریده و باز شده بود. سرتیپ حسنی سعدی  صد متر 200 خا

حمله  قصد  دشمن  نخوابید،  باشید،  »مواظب  گفت:  و  کرد  من  به  رو 

که شجاعتش حکایت خاص و عام بود، غمی  دارد.« در نگاه افسری 

کرده بود، از چیزی به شدت نگران بود انگار می دانست دشمن در  النه 

بود. آن  اقدامی دیرهنگام  نظر من  به  گروهان ها  دوباره سازماندهی شدند ولی   گرچه   .1
که در عملیات بیت المقدس 5 در ارتفاعات  شمال غرب  روزها داغدار مادرم بودم، زمانی 
بودم مادرم به رحمت خدا رفته بود اما  به دلیل لغو  مرخصی ها مطلع نشده بودم. وقتی  به 
که در منطقه  گذشته بود. زمانی  که 17 روز از مرگ مادرم  منزل رفتم و از موضوع مطلع شدم 
شرهانی بودیم، فرمانده تیپ دهم یا یازدهم تیرماه بازدیدی از خط ما در شرهانی داشتند. با 

دیدن تألمات روحی من، دستور دادند به مرخصی بروم. سرهنگ محسن قرهی 
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کیلومتری آماده حمله است.  مسیری سی 

کمی به  گلوله خمپاره  در اواخر جنگ ما امکانات چندانی نداشتیم. 

به دستمان می رسید، طبق  گلوله خمپاره  تا   10 روز  گر در  ا ما می دادند. 

 روز 4/21 حدود 7 صبح داشتم 
ً

دستور آن ها را شلیک می کردیم. دقیقا

که آتش تهیه دشمن  کمیسیونی در قرارگاه آماده می شدم  برای  شرکت در 

کرد.  گلوله باران  را  کیلومتر   30 عمق  در  کیلومتر   30 پهنای  به  جبهه ای 

را یکپارچه در آتش می لرزاند.  گلوله های توپ و تانک و خمپاره دشت 

پشتیبانی  آتش  روزانه  تک  در  می گرفت.  انجام  شب  در  تک ها   
ً

معموال

باید خیلی قوی باشد تا موفقیت حاصل شود. تک روزانه را یگانی انجام 

که موفق می شود، آتش پشتیبانی بسیار قوی  که مطمئن است  می دهد 

و همچنین پوشش هوایی برتر دارد و موفقیتش صد در صد است. زمین 

گلوله مثل دانه  باران بر زمین  کردم انگار باران به دریا می بارید.  که نگاه  را 

گلوله های متنوع با هم  ک را به هوا بلند می کرد. از بس  می ریخت و خا

نبود، فقط صدای  گلوله مشخص  نوع  شلیک می شدند، دیگر صدای 

گوش می رسید.  سفیرشان به 

سرفلک،  ستوان  گرفتند.  قرار  خودشان  مواضع  در  و  رفتند  نیروها 

گفت: »ردیف تانک های دشمن دارد جلو  گروهان 3 جلو آمد و  فرمانده 

گلوله توپ،  هر  ما  عراقی جلو می آیند.  نفرات  آن ها  و پشت سر  می آید 

می خوره  نمی کنه،  اثر  تانک ها  این  به  می زنیم  که  گونی  درا و  آرپی جی، 



175

کمانه می  کنه.« فهمیدم این تانک ها از نوع تی72 و تی75 ساخت  ولی 

عراقی  نیروهای  نیست.  کارگر  آن ها  بر  گلوله ای  هیچ  و  هستند  شوروی 

هم جلیقه  ضدگلوله بر تن داشتند و بدون هیچ هراسی جلو می آمدند. 

کم بود، آن ها هر لحظه جلوتر می آمدند، آتش  کارایی ما در مقابل دشمن 

می کرد،  بمباران  فرانسه  میراژ  و  میگ  بود،  قوی  خیلی  پشتیبانی شان 

کس امریکایی منطقه را ردیابی می کرد، و تانک های نوی شوروی به  آوا

ردیف جلو می آمدند، بدون اینکه هیچ مانعی سرراهشان باشد. بچه ها 

با هر چه داشتند دفاع می کردند، ولی عراق به خط ما رسید. 

گفتم: »بچه هات  از بین نروند، به ستوان سرفلك  برای اینکه نیروها 

گروهان  بود  عقب تر  متر   80 بعدی  موضع  بعدی.«  موضع  به  بکش  را 

کردند: »هر چه موشک می زنیم به تانک ها  دو و سه و یک هم اعالم 

کار نمی اندازه.« هر چه  از  را  کمانه می کنه و ادوات دشمن  اثر نمی کنه، 

کرده  پیدا  که  جسارتی  با  دشمن  نبود.  کارگر  می زدند،  موشک  بچه ها 

سوم  موضع  تا  دشمن  می نشستند.  عقب  بچه ها  و  می آمد  جلو  بود، 

که  که روبه روی پاسگاه من بود، رسید. خودم را به سنگر رکن دو و سه 

کلیه مدارک را  پرونده های سّری و خیلی محرمانه در آن ها بود رساندم، 

گرفت، سنگر  باال  که  نیفتد. شعله  آتش  که به دست دشمن  آتش زدم 

کردم، بین من و نیروهای  گلوله باران شد. خودم را به شیاری پرت  هم 

کردند  که رگبار تیر را به سمت من دیدند فکر  گردان فاصله افتاد. بچه ها 
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من تیر خورده ام. نیروها عقب نشینی می کردند و تانک ها جلو می آمدند. 

گذشتند و از من هم رد شدند. دشمن از  که تانک ها از مواضع  به حدی 

گذشته بود و همچنان جلو می آمد. بین  تنگه ابوغریب، چم سری و فکه 

به  هرکدام  و  می رفتند  عقب  به  نیروها  بود.  افتاده  فاصله  نیروها  و  من 

سمتی می گریختند.

سرهنگ شیرمحمدی ادامه می دهد: 

کردند و آتش تهیه بسیار سنگینی بر  »نیروهای عراقی اقدام به تک 

با شدتی  آتش  اجرای  و  با عقبه قطع شد  ارتباط  ریختند. صبح  سرمان 

کردند و خطوط پدافندی  گردید. یگان ها عقب نشینی  هرچه تمام تر اجرا 

در  سربازان  کنیم.  چه  که  بودیم  مانده  متحیر  همگی  نمودند.  ترک  را 

سروان  نبود.  کافی  ولی  می کردند،  مقابله  سنگین  سالح  با  توان  حد 

به  داد  مأموریت  بودم  ارکان  گروهان  فرمانده  که  من  به  محمودی راد 

کنم. سوار خودرو شدم و محل را ترک  کسب تکلیف  عقبه یگان بروم و 

بود.  آتش روی جاده  از  ارتباطی رد شدم، جهنمی  از پل  راه  بین  کردم؛ 

خودرو  تعدادی  تردد  و  هلیکوپتر  پرواز  دشمن،  سنگین  آتش  جز  چیزی 

اطالع  که  برگشتم  من  بودند.  رفته  و  گذاشته  جا  را  وسایل  همه،  نبود. 

پل  کرد؛  اصابت  پل  به  گلوله ای  عبور  حین  در  است،  خبر  چه  بدهم 

بودند، هر  آمده  ارتش عراق  با  که  منافقینی  راه مسدود شد.  و  تخریب 

گردان  بنه  به  را  خودم  می کردند.  اسیر  می دیدند،  درجه داری  و  سرباز 
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را به  بودند خوروهای قابل حرکت  که مانده  نفراتی  اندک  با  و  رساندم 

که  همراه تجهیزات به سمت دزفول حرکت دادیم. در مسیر می دیدم 

افراد  کرخه تمام تجهیزات و سالح های سنگین به جا مانده اند،  تا پل 

که تا به حال چنین  یا عقب نشسته یا شهید و مجروح شده بودند. من 

که  زیادی  شهیدان  اجساد  دیدن  از  بودم  نکرده  تجربه  را  وضعیتی 

که در آتش  اطراف و روی آسفالت سوزان افتاده بودند و ماشین هایی 

می سوخت، قلبم به درد آمد. وقتی به پادگان دزفول رسیدم، به سرهنگ 

کنیم سرهنگ اتحاد؟« گفتم: »حاال باید چکار  اتحاد 

سرهنگ جوادی منش در ادامه سخنان شیرمحمدی می گوید: 

شیارها  میان  از  اینکه  جز  نداشتم  راهی  عقب  به  برگشتن  برای  من 

کمی  دیدم،  را  توپچی  افسر  ملکیان،  منصور  بازگشت  راه  در  کنم.  عبور 

گلوله  گرم بود و بارانی از  جلوتر هم سرباز دیگری را دیدم. هوا به شدت 

گوشه ای در پناه تپه ای  بر منطقه می بارید. تشنگی امانمان را بریده بود. 

گلویمان خشک شده بود و توان ایستادن زیر تیغ آفتاب  کشیدیم.  دراز 

داغ خوزستان در تیرماه را نداشتیم. 

باال  شیار  کنار  از  خیس  سگی  دیدم  که  می کاوید  را  طرف  هر  نگاهم 

کردم خواب می بینم. به نظرم   اینجا آب هست. فکر 
ً

گفتم حتما می رود، 

محال بود بین تپه ها آب باشد با این حال عکس حرکت سگ حرکت 

کر هم نبود،  که  مقدار آب آن حتی  کردم و در میان شیارها چاله ای دیدم 
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چاله ای به اندازه 30 در 50 سانتی متر؛ آبی صاف وزالل اما پر از حشره. 

گفتم: بخور. من و  گفت من از این آب نمی خورم، آلوده است.  ملکیان 

آلوده  آب  این  خورده ایم.  هم  بدتر  آب  این  از  سخت تر  شرایط  توی  تو 

کشنده بود این همه حشره در آب زنده  گر  کشنده نیست، ا هست ولی 

کاله آهنی ام را از سرم برداشتم و پر از  نمی ماندند. من از آب خوردم و 

که با عرق سرم عجین شد و به قولی ماءالشعیر بود! ولی  کردم. آبی  آب 

که  گفتم: »من  که جلو رفتیم تشنه اش شد  ملکیان نخورد. چند متری 

کاله  بخوری.«  از آب داخل  باید  از اون آب بخور. نخوردی حاال  گفتم 

کمی جلوتر دو نفر افتاده  کاله خورد و راه افتادیم.  به ناچار از آب داخل 

دراز  تشنگی  از  که  دیدیم  را  دیگر  نفر  چند  شدیم.  همراه  هم  با  بودند. 

که جلو می رفتیم 23 نفر همراه شدیم،  کشیده بودند. درنهایت همان طور 

کشیده و طاقت از  از یگانی متفاوت بود. همه از تشنگی دراز  هر سرباز 

کاله  گرفتم تا آب داخل  کف داده بودند. من یک در قمقمه، از سربازی 

کنم. مگر در قمقمه چقدر آب می گیرد؟ من هر نیم  آهنی را جیره بندی 

ساعت همه را به خط می کردم و یک سوم در قمقمه آب در دهانشان 

گرم تیر ماه  گرمای 50 درجه فکه و در بعدازظهر  که نایشان در  می ریختم 

سرباز  هر  هوا  این  و  گرما  این  در  معمول  به طور  نشود.  بسته  خوزستان 

گر  که ا گرم بود  لیتر آب می خورد. هوا به قدری  به طور متوسط روزانه20 

آب  کامل  ساعت  یک  از  کمتر  می گرفت  قرار  زمین  روی  یخ  قالب  یک 
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گر یک ساعت به سرباز آب نمی رسید؛  گرمای هوا ا می شد. حاال در آن 

نایش به هم می چسبید و خفه می شد. با همه این مشکالت ما چند نفر 

که آخر از همه من آب می خوردم، حرکت می کردیم.  با یک در قمقمه 

از ساعت 2 بعدازظهر تا ساعت 8 راه رفتیم. ساعت 8 تازه خورشید 

گاوهای عشایر را دیدم.  که جلو می رفتیم مدفوع  زمین گیر  شد. در شیاری 

روی  زدم  فضوالت  به  که  پوتین  با  بود.  تازه  بگی نگی  گاوی  فضوالت 

بچه ها  بود  من  دست  آب  چون  بود.  قرمز  داخلش  ولی  زرد  فضوالت 

که می رویم به  گفتم: »بچه ها این راهی  پشت سر من حرکت می کردند. 

گفت: »من   به آب هم برسیم.« سرگرد ملکیان 
ً

عشایر می رسیم، احتماال

پایین  ولی  داره،  آب  رودخانه  این  چرخه   باالی  که  خوندم  نقشه  روی 

رفت وآمد  احشام  اینحا  نشید.  ناامید  »بچه ها  گفتم:  است.«  خشک 

برسیم.«  آبادانی  و  آب  به  می رویم  که  راهی  این  امیدوارم  داشتند، 

گرفته بودم. در  گرای 110 درجه  با  را  تپه سمت دزفول  از قبل روی  من 

از  سر  و  نشویم  منحرف  راست  و  چپ  سمت  از  تا  کردیم  حرکت  شب 

دور  از  را  نیزاری  رفتیم  پیاده  که  ساعت  نیم  نیاوریم.  در  عراق  مواضع 

دیدیم. تا نیزار را دیدیم، نور امیدی به دلمان تابیده شد. رفتم باالی تپه، 

داخل  آب  من  رساندیم،  رودخانه  به  را  خودمان  دیدم.  را  رودخانه ای 

کردم هنوز اندازه شش در قمقمه آب داشت. از ساعت 2  کاله را خالی 

کن چطور به این 23 نفر هر نیم ساعت به نیم ساعت،  تا 8 شما حساب 



180

که به اندازه شش در قمقمه هنوز  یک سوم در قمقمه آب داده بودم 

آب باقی مانده بود. هر23 نفر خودشان را داخل آب انداختند ولی مگر 

سیراب می شدند؟ هرچه آب می خوردند سیر نمی شدند. بچه ها را جمع 

کجاست. چرا همگی ولو شدید؟  که نمی دونیم دشمن  گفتم: »ما  کردم و 

که دور از دسترس  کنیم  شاید دشمن جلوی ما باشد. باید طوری عمل 

دشمن باشیم.« 

کنار رودخانه خواندیم. قمقمه ها را پر از آب  نماز مغرب و عشا را در 

گفتم:  کردیم.  کاله آهنی و هر چه همراه داشتیم پر از آب  کردیم. ماسک و 

قمقمه هاتون  به  دست  ولی  بخورید،  می خواهید  آب  چه  هر  »بچه ها 

کار داریم.« در آن شرایط همه اطاعت می کردند  نزنید چون فردا خیلی 

حمزه   21 لشگر  از  که  نیروهایی  حتی  بود،  من  همراه  که  سرگردی  حتی 

گفتم: »بچه ها بشینید  بودند. ساعت دو نیمه شب به تپه ای رسیدیم. 

کردیم،  ببینیم وضعیتمون چطوره؟ شاید در دل دشمن باشیم.« دقت 

گفتم: »از شمارش دانه  کیلومتر پشت سر ما بود.  دیدیم آتش دشمن سه 

کنید،  کیلومتر با ما فاصله دارند. شما استراحت  کردم سه  گلوله حساب 

کنیم.«  تا فردا به طرف نیروهای خودی حرکت 

همراهمان  آبی  هیچ  دیگر  شدم  متوجه  شب  نصف  سه  ساعت 

خورده  داشتند،  خود  با  آب  چه  هر  تشنگی  شدت  از  بچه ها  نیست. 

را  شما  فرمان  من  »جناب،  وگفت:  آمد  جلو  سربازها  از  یکی  بودند. 
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همه  بین  را  قمقمه  آن  آب  نخوردم.«  را  قمقمه ام  آب  و  کردم  اطاعت 

رودخانه  طرف  به  دوباره  اینکه  جز  نداشتیم  چاره ای  کردم.  تقسیم 

ساعت  دو  افتادیم.  راه  رودخانه  سمت  به  عکس  گرای  با  برگردیم. 

آب  از  پر  داشتیم  وسیله  چه  هر  رسیدیم.  آنجا  به  تا  کردیم  راهپیمایی 

سمت  به  رسیدیم  افتادیم.  راه  اندیمشک  سمت  به  دوباره  و  کردیم 

چپ قرارگاه 21 حمزه. خستگی وکوفتگی زیر نور مستقیم خورشید تیر ماه 

ماشین  چهار  نداشت.  دید  چشمانمان  که  بود  کرده  چنان  خوزستان، 

نمی دانستیم  ولی  می کردند،  حرکت  ما  متری  هزار  در  افرادی  و  تویوتا 

و  سر  برود  که  می خواهم  را  نفر  »یک  گفتم:  ایرانی!!  یا  هستند  عراقی 

که می بینیم ایرانی هستند یا عراقی.«  گوشی آب بدهد، ببیند این هایی 

گفت:  شد.  داوطلب  بود،  یزد  بافران  اهل  21حمزه  لشگر  از  سربازی 

گر  »جناب، اسم من اینه آدرس خانه ام اینه. آدرس لشگر خدمتم اینه. ا

کشته بشوم شما خبر مرا  رفتم و عراقی بودند من اسیر می شم شاید هم 

گفتم: »پسر جان میری  را بوسیدم.  به خانواده ام بدهید.« پیشانی اش 

گر اسیر  کن. ا گه عراقی بودند و فرصت تیر هوایی داشتی یک تیر شلیک  ا

گر تو را زدند یا دستور تیر  شدی از ما و همراهانت هیچ چیز نگو؛ حتی ا

دادند. شتر دیدی ندیدی. ما از همین شیار خودمان را نجات می دهیم. 

تیر هوایی بزن. سرباز رفت و بعد  بودند زمان داری سه  ایرانی  گر  ا ولی 

از چند دقیقه سه تیر هوایی شلیک شد. ما جلو رفتیم و سرهنگ رزمی 
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جانشین لشگر 21 حمزه به همراه یک سرگرد و تعدادی سرباز وقتی ما 

کنسرو به ما دادند.  را دیدند به استقبالمان آمدند. آب آوردند و قدری 

گفتیم: »خب دیگه  بیابون ها؟«  گفتند: »چطوری زنده موندید در این 

گر زنده موندیم از الطاف  کرد. ا خدا خواست. یک سگی راهنمایی مان 

برکه  ای  به  را  ما  باشد  آبی  نداشت  امکان  اصاًل  که  تپه ای  در  بود  الهی 

گفتم: »از  کرد و از تشنگی نجات داد.« من به سرهنگ رزمی  راهنمایی 

یگانم خبر ندارم. یه ماشین بدید به من برم تو این بیابون، بچه ها رو پیدا 

گفت: »جناب، نه  کالمش موج می انداخت  که یأس در  کنم.« در حالی 

که من هم از یگانم خبر ندارم، همه همین وضعیت را  گردان شما  فقط 

دارند. اآلن چون وضعیت جاده ها مشخص نیست و نمی دونیم در چه 

تنگه  از  قبل  تا  دشمن  البته  بروید.  نیست  صالح  گرفتیم  قرار  موقعیتی 

ابوغریب جلو آمده ولی احتمال دور خوردن هم وجود داره.« 

از جاده  را آنجا زمین گیر شدیم، فردایش متوجه شدیم دشمن  شب 

است.  شده  زمین گیر  همان جا  و  رفته  مهران  و  دهلران  سمت  به  فکه 

گشتم.  تیپ  فرمانده  دنبال  فرستادند.  فکه  در  خودم  تیپ  مقر  به  مرا 

دید  مرا  تا  ایشان  و  کردم  پیدا  را  شایگان  سرهنگ  تیپ  فرمانده  مقر 

گفت: »من شنیدم  ژولیده بود.  و  ک آلوده  اشک هایش سرازیر شد. خا

و  عقب،  بیاید  نتواند  بخورد  تیر  جوادی  اینکه  مگر  گفتم  خوردی.  تیر 

گفت:  این جوری می شد.«  »نباید  گفتم:  نیست.«  اسارت  مرد  او  گرنه 
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»جنگه؛ یک بار ما پیروز می شیم یک بار هم ما شکست می خوریم؛ ولی 

درست می شه.« دو ساعت آنجا بودم، تعدادی نیرو به ما ملحق شدند. 

گفت: »تعدادی نیرو آمده، این ها را بردار و برو  سرهنگ شایگان به من 

برغازه، جلوی دشمن را بگیر.« 

که از یگان ها مانده بودند و اندکی مهمات روی ارتفاعات  با 30 نیرو 

تانک های  می دیدم  می کردم،  نگاه  که  دشت  به  گرفتیم.  سنگر  برغازه 

کنده  پرا زمین  روی  ابوغریب  تنگه  سمت  به  فکه  سه راه  در  دشمن 

کارگر نیست؛ حتی  که می دانستند هیچ موشکی به آن ها  بودند؛ از آنجا 

برغازه مستقر  را دورتادور  بودند. آن شب بچه ها  نمانده  آشیانه هم  در 

کردم، تا صبح بیدار بودیم چون فاصله ما با دشمن 700 متر تیر مستقیم 

بود. دشمن در سه راه فکه بود؛ یگان های تیپ در پشت ارتفاعات تینه 

یا برغازه در ده چنانه برای بازسازی مجدد مستقر شده بودند. صبح روز 

و  آوردند  تاو  موشک  تعدادی  و  آمدند  سپاهی  برادران  از  تعدادی  بعد 

کمانه  این موشک ها هم  اما  کردند،  پرتاب  تانک ها موشک  به سمت 

که دشمن مواضع ما را زیر  می کرد. هنوز آتش موشک ها تمام نشده بود 

گرفت.  آتش 

تمام  او  دیدن  با  رسانید.  ما  به  را  خودش  تیر   24 فتحی  جناب 

جلو  باشند،  گرفته  قوت  زانوهایم  انگار  شد،  مرور  ذهنم  در  صحنه ها 

گرفت و به دلجویی پرداخت. باورش نمی شد  رفتم. مرا تنگ در آغوش 
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لشگر77   2 تیپ  شیرازه  باشد.  شده  گرفتار  مصیبتی  چنین  به  گردان 

با  گردان قدس  از هم پاشیده شده بود و فرمانده  ثامن االئمه خراسان 

گردان 800 نفری اش مواجه شد. دشت پر بود   کمتر از 30 نفر از نیروهای 

از جنازه هم رزمان شهیدش. تعداد زیادی از آن ها به واسطه عطش در 

آن سرزمین پربال جان داده بودند. وقتی روی تپه های برغازه محمدرضا 

کالبدم دمیده شد.  گویی روحی تازه در  که  گرفتم  را دیدم چنان روحیه 

که مرد میدان بود و بحران ها را مدیریت می کرد، چیزی  دیدن فرماندهی 

که از نظرم دور بماند. ولی برای فتحی این همه مصیبت باورکردنی  نبود 

نبود.

سرهنگ شیرمحمدی می گوید: 

که  همه دور فتحی جمع شدیم. آتش دشمن قطع شده بود، افرادی 

رفته بودند یکی یکی برمی گشتند. وسایلی که آورده بودیم در خط پدافندی 

کردیم و سازماندهی آغاز شد.  جدید در جاده سه راه فکه و چنانه مستقر 

در  که  امکاناتی  با  دلسوزانه  و  منضبط  بسیار  نصیری زیبا  لشگر  فرمانده 

کرد تا در صورت هجوم دوباره  اختیار داشت سنگرهای پدافندی ایجاد 

دشمن قدرت جلوگیری داشته باشیم. جناب فتحی هم سخت کوشانه 

کرد. چنان  و با تالش شبانه روزی یگان های از هم پاشیده را سازماندهی 

گرفت.  کد 771  شکل  کوتاهی  که در مدت  کرد  دقیق و پرتالش پیگیری 

پرسنل یگان دچار وضعیت آشفته ای شده بودند، به فرماندهی چون او 
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کم کم نیروها جمع شدند،  کند.  نیاز بود تا بتواند این وضعیت را روبه راه 

آماده  دوباره  حضوری  برای  تا  شد  سازماندهی  گردان  از  نیمی   
ً

تقریبا

که چندی  کرد  را پی ریزی  شوند. فتحی آن روزها ساخت دژی محکم 

بعد این دژ ساخته شد.

سرهنگ جوادی منش می گوید: 

سیل نیروهای مردمی برای پس گیری سرزمین های از دست رفته، به 

کنیم و برای  اهواز سرازیر شده بود. قرار شد یگان ها را دوباره سازماندهی 

تیر  پایان  از روزهای  کنیم. صبح یکی  پس گرفتن مواضع خودمان اقدام 

کرد از سه راه فکه به سمت  گمانم 25 تیر بود، دشمن عقب نشینی  که به 

کرد؛ در مرزها زمین گیر شد و عملیات ما صورت نگرفت.  فکه حرکت 

به  تعدادی  رسیدند،  شهادت  به  بسیاری  نیروهای  عراق،  تک  در 

اسارت درآمدند و تعدادی هم مجروح شدند. عراق به مواضع خودش 

برگشت و ما هم در مواضع خودمان مستقر شدیم. مشخص شد هدف 

که در سال  گرفتن اسیر بود. در عملیاتی  گرفتن سرپل نبود، بلکه  عراق 

ما  اسارت  به  زیادی  عراقی  نیروهای  بودیم  داده  انجام  جنگ  دوم 

گوش می رسید؛ عراق در صدد  درآمده بودند؛ چون زمزمه آتش بس  به 

گفتن داشته باشد.  بر آمده بود اسیر بگیرد تا برای مبادله اسرا حرفی برای 

منطقه  به  دشمن  عملیاتی  تک  از  بعد  که  قرهی  محسن  سرهنگ 

برگشت، خاطراتی بس دردآور نقل می کند: 
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تلفن  یگان  طرف  از  که  بود  نگذشته  مرخصی ام  از  روزی  چند  هنوز 

که خودم را سریع به منطقه برسانم؛ آنچه تعجب برانگیز بود این بود  زدند 

که در شرهانی بودیم برای چی  گفتم ما  گفتند به دزفول بروم. با خودم  که 

به دزفول بروم؟ با این حال راه افتادم. 

آن روزها یا با اتوبوس های اندیمشک می آمدیم یا اتوبوس های اهواز 

که در اندیمشک پیاده می شدیم. وقتی در اندیمشک از اتوبوس پیاده 

شدم، متوجه شدم شرایط غیرعادی است. وضعیت شهر به هم ریخته 

رفتم.  دزفول  پادگان  به  بودند.  کنده  پرا شهر  در  نظامی  نیروهای  بود، 

به  داده  اطالع  یگانم  گفتم  و  کردم  معرفی  را  خودم  پادگان  در  جلوی 

کرخه عبور می کردم. وقتی به پل  گفتند برو چنانه. باید از پل  اینجا بیایم. 

که از شهرهای مختلف به دنبال  کرخه رسیدم، جمعیت انبوهی را دیدم 

آمده  شده،  عملیات  منطقه  در  بودند  فهمیده  بودند.  آمده  فرزندشان 

کنند. به سختی از میان جمعیت  بودند تا از فرزندشان اطالعی حاصل 

دژبانی  به  گذشتم.  کرخه  پل  از  و  کشیدم  جلو  را  خودم  کردم،  باز  راه 

داشتم  نظامی  لباس  چون  دادم،  نشان  را  مرخصی ام  برگه  رسیدم،  که 

کنم. پرسان پرسان تا چنانه رفتم.  توانستم عبور 

گردان  بودند،  مستقر  تیپ  نیروهای  که  روستا  مخروبه  خانه های  در 

مانده  باقی  گردان  از  که  چیزی  نه،  که  گردان  البته  کردم.  پیدا  122را 

گردان در شرهانی هنگام تک عراق به  بود. همه تجهیزات و امکانات 
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گروهان فقط 12 سرباز باقی مانده بود؛  یغما رفته بود؛ از 220 نفر نیروی 

افسران و درجه داران و سربازان یا به اسارت درآمده بودند، یا شهید و 

مجروح  شده بودند؛ تعداد اندکی هم جزء فراری ها بودند. معلوم نبود 

کرده. سربازهایی  کی فرار  کی مفقود شده و  کی مجروحه،  کی شهید شده، 

نامناسبی  از نظر روحی و شکل ظاهری در شرایط  که باقی مانده بودند 

جنگ  فیلم های  خورده  شکست   سربازهای  یاد  به  بی اختیار  بودند. 

کفش مناسبی! وضعیت اسفباری  جهانی افتادم. نه لباس مناسبی! نه 

گروهان پیاده،  گردان رزمی 3  گرفتم. هر  گروهان های دیگر را  بود. سراغ 

هر  پیاده  گروهان های  داشت.  ارکان  گروهان    1 و  ادوات،  گروهان   1

گروهان یک  گروهان من 12 نفر، از  کنون از  کدام 220 نفر داشتند، ولی ا

باالترین  گروهان من  تازه  باقی مانده بود،  نفر   1 گروهان سه  از  و  نفر،   3

آمار را داشت. شرایط بدی بود. همه اسلحه و مهمات ما جا مانده بود، 

عراقی ها وسایل را به غنیمت برده بودند. با چشم خودم دیدم عراقی ها 

کانکس را بار زدند و به عنوان غنایم از جاده آسفالته مقابل ما  بردند.   25

گروهان معاون نداشتم، به اسارت در آمده بود. افسر  به عنوان فرمانده 

کریمی به اسارت درآمده بود. از فرماندهان  وظیفه دیگری به اسم جالل 

کادر، احمد پوریساقی و بختیاروندی هم به اسارت  دسته و درجه داران 

شده اند،  اسیر  کسانی  چه  نبود  معلوم  زمان  آن  البته  بودند.  آمده  در 

بعدها مشخص شد.
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گروهان  گرفتم. دسته ادوات  از بچه ها سراغ سربازان دسته ادوات را 

احوال  از  دارد.   106 تفنگ  قبضه  دو  ارکان  و  خمپاره  قبضه  سه  پیاده، 

تک تک بچه ها می پرسیدم. چون مسئولیت داشتم. می خواستم بدانم 

گروهان از نظر شهید، مجروح، اسیر، و مفقود چگونه است.  آمار نیروهای 

کنم و هم خبر سالمتی   15مرداد به اندیمشک رفتم تا هم استحمام 

از  بسیاری  خانواده  بود،  متشنج  هنوز  شهر  بدهم.  خانواده  به  را  خودم 

بودند،  دیده  آسیب  عراق  تک  در  که  سربازانی  و  درجه داران  افسران، 

کلیه خطوط جنوب انجام  گسترده را عراق در  حضور داشتند. این تک 

کرده بود.  داده بود، از موسیان، شرهانی، فکه و پایین تر یکپارچه عملیات 

که بعدها منتشر شد 27 هزار نفر از نیروهای ایرانی را در این  طبق آماری 

که شهید یا  کسانی بود  منطقه به اسارت درآورده بود. این ها عالوه بر 

مجروح شده بودند. 

که بعد از رفتن به منطقه و در بیابان ها دیدم روحم را  صحنه هایی 

که هیچ وقت از  بسیار  آزرد، اشک از چشمانم سرازیر می شد، صحنه هایی 

که روی زمین افتاده  خاطرم نمی رود. منطقه پر بود از اجساد شهدای ما 

گلوله های دشمن به  بودند. تعدادی بر اثر تشنگی و تعدادی  هم بر اثر 

کسانی  شهادت رسیده بودند. تا  آن تاریخ تقریباً مشخص شده بود چه 

که در عراق پخش شده  کسانی  اسیر. از فیلم هایی  شهید شده اند و چه 

بود، تعدادی از بچه ها شناسایی شده بودند. وضعیت افراد تا حدودی 
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که برگشتند، تا حدودی  مشخص شده بود.  تعدادی هم مجروح بودند 

از سرنوشت نیروها اطالع یافتیم. 

کنم و هم  که به اندیمشک رفته بودم تا هم استحمام  یک بار دیگر 

خبر سالمتی ام را به خانواده بدهم، دیدم شهر هنوز شلوغ است. افراد 

داشتند.  حضور  اندیمشک  در  فرزندشان  از  خبری  گرفتن  برای  زیادی 

که روی برگه ای با خط درشت   مسنی دیدم 
ً

داخل جمعیت مرد نسبتا

را  کوپیان«  ها »هراند  اسم  و  قرهی«  محسن  یکم  »ستوان  بود:  نوشته 

هم بزرگ روی همان برگه نوشته بود؛ برگه را به چوب زده و باالی سرش 

که  را  هراند  و  خودم  اسم  بودم.  رفته  شخصی  لباس  با  من  بود.  گرفته 

که  کیه  کنار مرد شصت ساله رفتم و پرسیدم: »این  دیدم یکه خوردم. 

گفت: »این فرمانده پسر خواهرمه.  کردی؟«  بلند  و  رو نوشتی  اسمش 

کوپیان خواهرزاده منه. خواهرم فقط همین یک فرزند رو داره؛  هراند ها

کرد.  کرد. خواهرم هراند را یتیم بزرگ  کودک بود، پدرش فوت  که  زمانی 

من  بود،  نگران  خواهرم  نداریم.  خبری  ازش  مدتیه  ولی  سربازی،  اومد 

وسایلش  توی  فقط  بروم،  باید  کجا  نمی دونستم  کجاست.  ببینم  آمدم 

برگه  بود.  قرهی  آقای  اسم  برگه  روی  که  کردم  پیدا  مرخصی  برگه  یک 

که ببینم  کرده بود. برای همین اسمش رو نوشتم  مرخصی رو اون امضا 

 متأثر 
ً

کسی ایشون را می شناسه تا من خبری از هراند بگیرم.« من واقعا

شدم، از جزئیات زندگی هراند خبر نداشتم.  نمی دانستم خودم را معرفی 
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 نمی دانستم چه 
ً

که قرهی هستم یا نه. از طرف دیگر واقعا کنم و بگویم 

گذاشتند و برگشتند  گفته بودند وقتی او را  بالیی سر هراند آمده. بچه ها 

زنده بود. شاید یک خداترس باشرفی بین عراقی ها پیدا شده باشد و او 

را به مرکز درمانی رسانده باشد. نمی دانستم چه بگویم. نه می توانستم 

کاری  کنم. تنها  به این مرد امید واهی بدهم و نه می توانستم ناامیدش 

اندیمشک  در  ثامن االئمه خراسان  لشگر 77  نماینده  به  را  او  کردم  که 

شده  ایجاد  خانواده ها  به  پاسخگویی  برای  که  جایی  کردم،  راهنمایی 
بود.1 

که سرهنگ قرهی  وقتی از آن روزها می گوید،  1. یادآوری آن روزها به قدری سخت است 
سربازان  از  تعدادی  بودم  گروهان  فرمانده  جنگ  در  من  که  زمانی  »طی  می کند:  بغض 
گروهان ما  گذراندند. چون اسامی آن ها خاص  اقلیت های مذهبی، دوران خدمت خود را در 
بود، در ذهن من مانده است. یکی از آن ها آندره بارسقیان، مکانیک قابلی بود  و اغلب حاضر 
کار، او در تعمیر و رسیدگی به خودروها نقش مهمی داشت. سرباز دیگری داشتیم به نام  به 
می کردم.  استفاده  گروهان   منشی  به عنوان  او   از  داشت؛  خوبی  خط  که  آوانسیان  ادموند 
که خیلی غیبت می کرد. سربازی به  کل هارطونیان جوانی بود با خصوصیات خودش  ژان آرا
گروهان ما آمد. این سرباز دیپلم وظیفه بود  که سال 1366 به  کوپیان داشتیم   نام هراند ها
آتش  را محاسب هدایت  او  آمد   ما  گروهان  به  وقتی  بود.  ریاضی درس خوانده  رشته  و در 
و  خمپاره  قبضه  سه  هست؛  میلی متری   81 خمپاره  رسد  که  پیاده  گروهان  در  کردم.  تعیین 
کار ریاضی  کردن یک  یک ارکان رسد دارد، فرمانده رسد و محاسب هدایت آتش. محاسبه 
است، محاسب عناصری را از دیده بان می گرفت آن ها را تبدیل به اعداد و ارقام می کرد و به 
 

ً
قبضه  داران می داد تا روی قبضه ببندند و تیراندازی  کنند، برای اینکه خمپاره های آن ها دقیقا

ریاضی  به فرمول های  ریاضی قوی و  باید در  کند. محاسب هدایت آتش  به هدف اصابت 
آن پست مشغول خدمت  در  او  و  کردم  تعین  آتش  را محاسب  او  باشد. من  احاطه داشته 
منتقل شدیم، قبضه های  مریوان  و سورن  به شمال غرب  منطقه جنوب  از  که  آبان 66  بود. 
چندانی  کاربرد  منطقه  بودن  کوهستانی  به  توجه  با  سورن  ارتفاعات  پای  در  عمال ً خمپاره 
کار می کردیم. سنگر هراند  نداشت به خصوص اینکه زمستان بود و بیشتر با سالح های سبک 
باالی  خودم  سنگر  از  که  گاهی  من  بود.  سورن  ارتفاعات  پایین  و  بنه  قسمت  در  کوپیان  ها
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کسری های سازمان  15 مرداد یگان های دیگر برای ما نیرو آوردند تا 

ما  بودند.  شده  بسیج  یگان ها  خسارت  جبران  برای  همه  شود.  جبران 

با تعداد محدودی اسلحه در مقابل  به منطقه برگشتیم. در خط مقدم 

عراقی ها مستقر شدیم. آن روزها زمزمه  پذیرش آتش بس از سوی ایران 

مرز  که  می شدیم  مستقر  جایی  باید  ما  و  می چرخید  دهان  به  دهان 

از دستش  کاری  هر  کس  ما در خط مستقر شدیم، هر  باشد.  کشورمان 

که حتی  کشور انجام می داد، طوری  برمی آمد برای حفاظت از مرزهای 

در  که  کس  هر  می داد.  نگهبانی  مقدم  خط  در  هم  گردان  فرمانده 

گر  منطقه باقی مانده بود با احساس مسئولیت انجام وظیفه می کرد تا ا

هم  با  می دیدم  خودش  سنگر  در  را  هراند  می کردم؛  سرکشی  و  می آمدم  پایین  سورن  ارتفاع 
کتاب هایش را امانت  کتاب می خواند حتی یکی دو بار  صحبت می کردیم. اهل مطالعه بود، 
کوپیان  کتاب ها رمان بود. وقتی بچه ها را دیدم و از سرنوشت هراند ها گرفتم و خواندم. اغلب 
کرد، ما  که عراق تک  گفت: ساعت 6 صبح 4/21 زمانی  پرسیدم، یکی از سربازهای ادوات 
به  ترکشش  و  خورد  زمین  به  ما   نزدیک  گلوله  یک  که  بودیم  قبضه ها  با  تیراندازی  مشغول 
که  بستیم  را  زخمش  ما  داشت،  شدیدی  خونریزی  سفیدران  کرد.  اصابت  هراند  سفیدران 
گرفتیم و مسافتی را زیر  گذاشتیم، چهار طرفش را  دستور عقب نشینی آمد. هراند را داخل پتو 
گرم دیگر توانمان داشت تمام می شد. خستگی، تشنگی  آتش دشمن عقب رفتیم. زیر آفتاب 
کرده بود؛ بار سنگین، اسلحه روی دوش، زمین رملی  و آتش شدید دشمن شرایط را سخت 
گفت مرا بگذارید و برید. شما خودتون را هم نمی تونید  شرهانی مزید بر علت شد. هراند به ما 
گفتیم  نه هر طور  که اسیر نشم. اول  گلوله بکشید  بکشید عقب، مرا بگذارید و برید؛ فقط مرا با 
کرد مرا  شده تو را با خودمان می بریم. مسافت دیگری هم او را عقب بردیم اما باز هم اصرار 
که برای هراند و  بگذارید و برید. مجبور شدیم هراند را بگذاریم و به عقب برگردیم. از اتفاقی 
او پیدا  نشد. چندی پیش  از جنازه  اثری  گذشت ولی  افتاد متأثر بودم. سال ها  نیروها  دیگر 
که روی سایت در جستجوی وضعیت شهدا بودم، متوجه شدم هنوز این شهید بزرگوار جزو 

شهدای مفقود االثر است و  از جنازه اش خبری در دست نیست. 
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کشورمان باشد  که مرز  آتش بس اعالم شد، ما در محلی مستقر باشیم 

ک ما مستقر شود. شاید استراتژی عراق هم  و اجازه ندهیم عراق در خا

که جلوتر نیامد و در مرزهای خودش مستقر ماند.   همین بود 
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فصل شانزدهم

| جام زهر؛ اولین مانور؛ دژ فتحی؛ درود بر شرفت دالور |
 

   1

مشکالت دست به دست هم داد تا در تیرماه 1367 امام جام زهر 

را بنوشد و قطعنامه 598 سازمان ملل پذیرفته شود. در آن سال فقط 

یکی از بندهای قطعنامه یعنی آتش بس اجرایی شد، ولی عراق دست از 

گردان 771 به پشت جبهه  شیطنت برنداشت. بعد از پذیرش قطعنامه، 

کند. سرهنگ جوادی منش  و منطقه آرمه اعزام شد تا در رزمایش شرکت 

خاطرات آن روزهای سخت را به یاد دارد و در شرح آن روزها می گوید: 
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بعد از پذیرش قطعنامه به من گفت: »جوادی درست است که جنگ 

کنیم و خط مرزی خودمان را  تمام شده، اما ما باید یگانمان را بازسازی 

موقع  هیچ  ولی  باشد  شده  تمام  جنگ  شاید  نماییم.  محکم  و  تقویت 

گرفت. چون دشمن از غفلت ما سوءاستفاده  نباید دشمن را دست کم 

برای آموزش سربازان  باید قوی باشیم.« جناب فتحی  می کند، همیشه 

بود  فکه  برغازه  در  تپه ای  می کرد.  تالش  آن ها  رزمی  توان  بردن  باال  و 

گر دشمن  ا که  بتونی پیاده می کردیم  باید روی آن سنگرهای  سنگالخ؛ 

دژی  همچنین  و  بگیریم  را  دشمن  جلوی  بتوانیم  کرد  حمله  دوباره 

کلنگ تیزکن داشتیم.  و  کلنگ  کارگاه ساخت  ما  مستحکم می ساختیم. 

کلنگ ها  گرچه آهن را با ذغال سنگ ذوب می کنند، ولی او با آتش چوب 

کلنگ های ما شکلی شبیه نوک عقاب داشتند، اغلب  را درست می کرد. 

کلنگ ها برای حفر چاه استفاده می کردند.  مقنی ها از این 

کار می کردند، غروب یک تانکر آب می ریختیم  صبح تا غروب نیروها 

عمق  از  سانتی متر   5 فقط  می دیدیم  فردایش  بخورد.  خیس  زمین  تا 

کندن  کلنگ ها سنگر می کندیم.  زمین خیس خورده است. فردا با همین 

که در منطقه  کند می کرد و ما با همان آتش هیزمی  گلنگ را  سنگ نوک 

گر یک لشگر حمله  که ا کلنگ ها را تیز می کردیم. دژی  ساختیم  داشتیم، 

که بعدها  گروهان می توانستیم جلو آن ها را بگیریم. دژی  می کرد با یک 
نام خودش را بر آن نهادند.1

1.البته این دژ به مرور زمان از بین رفت و فقط آثاری از آن به جا مانده است. عشایر تمام 



195

کاظم سروش مهر می گوید:  سرهنگ 

که  ارتفاعات تپه برغازه ذوعارض است. از نظر نظامی وضعیتی دارد 

ایران  و  به سمت فکه عراق  بر منطقه  بر منطقه دشمن و عمود  غالب 

کند، برای  گردان 771 در قسمتی از برغازه دژ درست  بود. وقتی قرار شد 

کرد،  آهنگری درست  کارگاه  کلنگ داشتند. فتحی یک  به  نیاز  کار  این 

لشگر  فرمانده  بکندند.  را  مواضع  تا  را خودکفا درست می کرد   کلنگ ها 

کارگاه آهنگری راه  سرتیپ دوم سیاه بخش نصیری زیبا وقتی دید فتحی 

کارها را انجام می دهد بدون اینکه از جایی  انداخته و همانجا در خط 

کرده و از فکر  کمک بگیرد، خودش هر چه مورد نیاز است مهیا  کسی  یا 

وحرارت  گفت:  شور  با  می برد؛  استفاده  بسیار  جوان   سربازان  نیروی  و 

سدکننده ای  مواضع  چنین  که  مرد  شرفت  بر  درود  سلحشور،  »فتحی 

کردی.«   ایجاد 

سرهنگ ذوالفقاری درباره  آن روزها چنین می گوید: 

گردانی داشتیم. من به عنوان رئیس رکن سه، 5 یا 6 بار دستور  مانور 

گردان را نوشتم و بردم خدمت جناب فتحی؛ ولی هربار دستور  عملیاتی 

گفت: »نه! اینجا این اشکال را دارد آنجا این اشکال  کرد و  عملیاتی را رد 

کیه دیگه؟  گفتم این  را دارد.« من خیلی ناراحت شده بودم با خودم 

گفتند:  کردند و  همه اش ایراد می گیره. بعد از دفعه ششم ایشان تصحیح 

کردند ،ولی این دژ یکی از ابتکارات شهید  کشیدند و برای سوخت یا ساخت استفاده  الوارها را 
محمدرضا فتحی بود.
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»همین دستورالعمل خوبه؛ برو بگذار برای اجرا.« چند روز بعد از اجرای 

گفت: »جناب ذوالفقاری، می دونی  مانور، وقتی در سنگر نشسته بودیم، 

گفت: »برای اینکه  گفتم: »نه!«  گرفتم؟«  من برای چی این همه ایراد 

شما به دستور عملیاتی خوب واقف بشی، اهمیت بدهی، در آینده هم 

کنی و در ذهنت باقی  بماند.« خوب از آن استفاده 

سرهنگ حسن حسنی می گوید: 

در یگان های ارتش مانور برگزار می شود ولی ما تا آن روز مانور نداده 

کشور بعد از آموزش  که به خاطر شرایط حساس  بودیم. ما جوانانی بودیم 

مستقیم به جبهه رفتیم و رودررو با دشمن متجاوز جنگیدیم؛ تا آن زمان 

گردان  افتاد  که قرعه  مانور به نامش  گردانی  مانور ندیده بودیم. اولین 

آقایان پورطوسی  انجام دادیم.  بودیم،  کتاب خوانده  بود. هرچه در  ما 

یاری  به ما  کاربلد بودند،  کرده و  انقالب خدمت  از  که قبل  و قهرمانی 

گرفتیم. جناب فتحی  بسیار رساندند. بعد از اتمام مانور نمره قابل قبولی 

گفت: »من همیشه به حسنی می گفتم  پیش این دو نفر آمد و شجاعانه 

اطمینان  با  حسنی  ولی  نکند،  برادرانه  زیاد  نفر  دو  شما  با  را  رابطه اش 

ثابت شد حسنی  امروز به من  این ها آدم های خوبی هستند.  می گفت 

که دست دیگران  راست می گفت. شما مردان روزهای سخت هستید 

را می گیرید.« 

سرهنگ شیرمحمدی می گوید: 
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سامان  و  سر  یگان ها  برغازه،  در  فتحی  مستحکم  دژ  ساختن  از  بعد 

گرفتند. جناب فتحی در محلی وسیع با آنکه امکانات چندانی در اختیار 

که از اول جنگ  کاری  کرد.  نداشت، اقدام به ساخت میدان صبحگاه 

که  تا آن روز هیچ کس به آن وسعت انجام نداده بود. بسیار سخت بود 

تجمع  محل  کوتاه  مدتی  در  فراوان  مشکالت  با  برهوت،  بیابان  آن  در 

انجام  او  مدیریت  تحت  من  را  کار  این  شود.  دایر  صبحگاه  میدان  و 

جای  به  شد.  آماده  یگان ها  رژه  برای  و  تعیین،  صبحگاه  محل  دادم. 

واحدها  که  شد  طرح ریزی  طوری  کردیم،  استفاده  سیمان  از  آسفالت 

پس از استقرار و نیایش صبحگاهی در حضور فرمانده رژه بروند. سپس 

گیرد تا توان  ورزش صبحگاهی به صورت دسته جمعی با حضور او انجام 

گسیخته سر و سامان  جسمانی و روانی نفرات باال رود و یگان های از هم 

گیرند. پس از ساخت میدان صبحگاه، فرماندهان رده باال برای اولین بار 

به مراسم دعوت شدند و یک مراسم باشکوه با حضور فرمانده لشگر و 

گذاشته شد. روز عجیب و باشکوهی  فرماندهان سایر تیپ ها به نمایش 

کامل  گردان ها هم مجبور شدند مراسم صبحگاه را  بود، از آن پس سایر 

انجام دهند.

از موتور  استفاده  با  به ساختن میدان صبحگاه خالصه نشد؛  او  کار 

چاه  حفر  و  آب  مکش  با  و  نمود  تأمین  را  سنگرها  کلیه  روشنایی  برق 

کفاشی دایر نمود.  کرد. خیاطی و  گردان بر پا  حمامی چنددوشه در سطح 
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ِگل برای ساخت تنور نانوایی به  سربازی را به خرم آباد فرستاد و از آنجا 

ساختند،  را  نانوایی  باتجربه  و  ورزیده  سربازان  آنکه  از  بعد  آورد.  منطقه 

کلیه سربازان برای صرف صبحانه نان لواش تازه داشتند.  هر روز صبح 

حرکت  روز  صبح  بود،  سربازها  رفتن  مرخصی  شیوه  همه  از  جالب تر 

راه آهن  ایستگاه  تا  را  آن ها  وانت  یا  مینی بوس  با  می شدند،  جمع  همه 

گرفته بود  اندیمشک می رساند. فتحی ماشینی برای تردد نیروها در نظر 

که  نقطه  پایان مرخصی هم در همان  روز  نمانند.  تا در جاده سرگردان 

تا سربازها سوار شوند و به  پیاده شده بودند، ماشین ها ایستاده بودند 

تنور، وسایل فرسوده و  با فروش نان خشک و ساخت  برگردند.  منطقه 

قطعات مورد نیاز خودروها را از شهرستان ها تأمین  کرد و همه  خودروها 

را آماده به رزم نمود.

| 2 |

سرتیپ ستاد محمدحسن اسعدزاده در خصوص آن روزها و آشنایی 

با شهید فتحی می گوید: 

اولین آشنایی من با ایشان در جنوب و فکه بود. من بعد از طی دوره 

فرماندهی ستاد )دافوس( به همراه چند تن از دوستان سفری به چین 

این  بر  رفتیم. رسم  تعیین محل خدمت  برای  بازگشت  از  داشتیم. پس 

امتیاز  بر اساس  ما  تابلو می نوشتند و  را روی  که محل های خدمت  بود 

گرد ممتاز بودم و مدت حضورم در جبهه قابل  انتخاب می کردیم. من شا
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نفراتی  اولین  از  نتیجه  در  بودم  تیپ  فرمانده  هم  آن  از  قبل  بود.  توجه 

که حق انتخاب داشتم.  بودم 

امیر حسنی  نیروی زمینی جناب  انتخاب محل رسید. فرمانده  زمان 

انسانی  نیروی  )معاونت  گوش نیا  ا تیمسار  تقسیم  مسئول  به  سعدی 

که دو نفر از آقایان یعنی من و یک نفر دیگر حق انتخاب  نزاجا( دستور داد 

از قبل مشخص شده بود؛ من فرمانده  محل نداریم، محل خدمت ما 

که جنگ و جبهه و دوری از خانواده  تیپ مرند در آذربایجان شدم. من 

که مرا به لشگر خراسان بفرستند. به امیر  کرده بودم، خواستم  را تجربه 

فرماندهی  شد  قرار  نمودم.  مطرح  را  درخواستم  و  کردم  مراجعه  نجفی 

تیپ2 قوچان را به عهده بگیرم. امریه انتقال و فرماندهی تیپ لشگر 77 

گرفتم، خدمت فرمانده لشگر رفتم، خودم را معرفی نمودم و تیپ را  را 

گرفتم.  در فکه تحویل 

گردان 771 را جناب فتحی  گردان داشت و فرماندهی  هر تیپ چهار 

و  مؤدب،  مدیر،  بارز:  بسیار  خصوصیت  سه  با  افسری  بود.  عهده دار 

نظر  از  را  عراقی  و  خودی  نیروهای  فاصل  حد  بود  قرار  یک بار  صادق. 

با همراهی   
ً

موانع شخصا و  نفوذی، مواضع عراق  دیده بانی، محورهای 

کنم. سوار جیپ شدیم. روز بود، تپه های رملی را  ایشان و راننده بررسی 

کردیم. در بررسی مواضع حین حرکت در البه الی بوته ها سه رأس  بررسی 

آهو جلوی ما پیدا شدند. ما نظامیانی اسلحه به دست بودیم و ویژگی 
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گفتم: »شنیدم  کرد، من  مشترکمان عالقه به شکار بود. او نگاهی به من 

مسیرمان  در  را  روزی  هم  خداوند  خوبه؛  شکارتون  به  دست  هم  شما 

کنید. شب هم مهمان داریم.« قرار بود تعدادی از  قرار داده، تیراندازی 

گفتند: »نه؛ در محضر شما من  لشگریان آن شب به تیپ بیایند. ایشان 

این  همه  با  نکرد.  قبول  او  ولی  کردم  اصرار  نمی برم.«  سالح  به  دست 

گفتم: »برای  به سربازها  برگشتیم.  و  آهو شکار شد  رأس  مالحظات دو 

کنید.«  شب این ها را آماده 

کوتاه بود و  گذاشتند الی یک پتو، ولی پتو  سربازها، الشه ها را در سنگر 

که خواندیم، حاج آقایی  قسمتی  از بدن شکارها بیرون مانده بود. نماز را 

به من  کرد.  را دید و شک  بود در حالت سجده  الشه  که همراه جمع 

گفت:  گفت: »شما از سنگرتون مطمئن هستید؟« پرسیدم: »چطور؟« 

»یک بازدیدی بکنید، من چیز مشکوکی دیدم.« در ابتدا اصاًل یادم به 

گفتم: »بله، یک  الشه شکار نبود. در یک لحظه متوجه موضوع شدم. 

کنیم.«  کباب  گوشتش را  کرده و ما می خواهیم  جنازه عراقی است. تجاوز 

گوشت شکار و  که این  کردم  کرد. شب برایش تعریف  با تعجب نگاهم 

کرده است. بعد از آن شب بارها  که خدا برای شما مقدر  روزی ای بود 

کردم و ایشان به خوبی همه  کاری به جناب فتحی محول  مأموریت های 

را انجام  داد. او از فرماندهان الیق تیپ بود.  



201

فصل هفدهم 

| آب  در  جاده  انگلیسی؛  زبان  سرباز؛  دو   |
 

   1

سرگرد محمدرضا  فتحی بعد از مدت ها به مرخصی رفت؛ مستقیم از 

جبهه به یزد و به منزل خواهرش رفت تا پس از مدت ها دید و بازدیدی 

داشته باشد. آن زمان برای اینکه از یزد به  رباط بروند یا با اتوبوس  رباط 

که یک روز در میان این مسیر را طی می کرد، یا سوار اتوبوس های  می رفتند 

مشهد می شدند و در مسیر، رباط پشت بادام پیاده می شدند. 

برادرش  همراه  به  محمدرضا  نبود.  اتوبوس  رباط  نوبت  روز  آن 
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پس  یکی  ماشین ها  می  زد.  موج  جمعیت  رفت.  ترمینال  به  ابوالفضل 

و  می کردند  باز  راه  جمعیت  میانه  از  و  می شدند  پر  مسافر  از  دیگری  از 

کم  بوق زنان ترمینال را پشت سر می گذاشتند؛ اما انگار از سیل مسافرها 

گرمای تندی داشت. محمدرضا  نمی شد. مرداد یزد آتشی سوزان و ُهرم 

ماشین  نیافتن  از  خسته  که  دید  را  میرزایی  رضا  آقای  اقوام،  از  یکی 

از  بعد  بود.  کرده  کالفه اش  خستگی  و  هوا  دم  بود.  ایستاده  گوشه ای 

سالم و احوالپرسی، روی خندان و آرام محمدرضا انگار راه امیدی برایش 

کدام  کرد. پرسید: »جناب فتحی من به تمام ماشین ها سر زدم، هیچ  باز 

محمدرضا  برداریم.«  فکری  یک  باید  کنیم؟  چکار  ندارند.  خالی  جای 

گفته  اتوبوس ها  از  یکی  راننده  فرستاد.  پرس وجو  به  را  کوچک تر  برادر 

بود: »من  برای سه  نفر روی بوفه جا دارم.« چاره ای نبود. یک ربع بعد 

نفر  سومین  و  میرزایی  آقای  بعد  شد،  سوار  محمدرضا  اول  بود.  حرکت 

که  گذشتند، به وسط اتوبوس  ابوالفضل. از صندلی های ردیف های اول 

رسیدند دو نفر از یک ردیف مانده به بوفه بلند شدند و انتهای اتوبوس 

نداشتند،  بلیط  نفر  دو  این   
ً

احتماال که  کرد  تصور  ابوالفضل  ایستادند. 

و  محمدرضا  کردند  فکر  دیدند،  را  میرزایی  آقای  و  محمدرضا  وقتی 

و  شدند  بلند  دلیل  همین  به  دارند،  را  صندلی  دو  این  بلیط  همراهش 

که نگاهی به  به عقب رفتند؛ ولی تعجب او از برادرش محمدرضا بود 

نیز روی  آن دو نفرانداخت و روی صندلی آن ها نشست آقای میرزایی 
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کناری نشست. ابوالفضل به همراه دو جوان روی بوفه نشستند.  صندلی 

کرد. محمدرضا نگاهی به آن دو جوان  چند دقیقه بعد اتوبوس حرکت 

نفر جلو  آن دو  از  یکی  اینجا چکار می کنید؟«  پرسید: »شما  و  انداخت 

بودیم، حاال هم  رفته  به شیراز  اقوام  برای دیدن  گفت: »قربان  رفت و 

برمی گردیم مشهد.« 

- »دفترچه  مرخصی تان را بیاورید.«

هفته  دو  تا  تاریخ  آن  از  که  نوشت  محمدرضا  و  بردند  را  دفترچه 

کرد و دفترچه را به او پس داد.  مرخصی شان تمدید شده است. امضا 

با  کرد. سربازها  امضا  و  را نوشت  گرفت و همین  را  دفترچه سرباز دیگر 

که مات  گرفتند و برگشتند روی بوفه. ابوالفضل  خوشحالی دفترچه ها را 

و مبهوت مانده بود، پرسید: »شما سربازشان هستید؟« 

برادرتون  فتحی  جناب  هستند.  ما  گردان  فرمانده  ایشان  »بله   -

هستند؟«

- »بله«

- »شبیه هم هستید.«

- »برادرم چطور فرمانده ای است؟«

- »عالی! خودت باید بفهمی، برای رعایت مراتب دو هفته مرخصی 

استحقاقی به ما داد.«

کسی  کرده، دیر بروید  کس دیگری امضا  - »دفترچه مرخصی شما را 
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به شما ایراد نمی گیرد؟«

کسی امضای آقای فتحی را ببیند و حرفی بزند؟«    - »مگر می شود 

ابوالفضل به جاده خیره شد و تا رسیدن به رباط به این فکر می کرد 

می توانستند  جوان  سربازهای  بود؟  چه  سرباز  دو  این  کار  حکمت  که 

بی تفاوت از این موضوع بگذرند. سرشان را پایین بیندازند یعنی ما شما 

که چرا از جایتان بلند نشدید،  کسی هم آن ها را توبیخ نمی کرد  را ندیدیم. 

اما وقتی محمدرضا را میان اتوبوس دیدند بی هیچ حرفی بلند شدند و 

کردند. برایش صندلی را  خالی 

که اتوبوس ایستاد و آن سه  کیلومتر از یزد بیرون رفته بودند   دویست 

نفر پیاده شدند، دو سرباز همچنان به احترام محمدرضا ایستاده بودند 

آرام  ابوالفضل به چهره   کرد و به مسیرش ادامه داد.  که ماشین حرکت 

زیردستانش  با   
ً

»حتما کرد:  فکر  خودش  با  و  دوخت  چشم  محمدرضا 

همچنان  احترامش  به  نمی دیدند  لزومی  گرنه  و  بوده  خوش برخورد 

بایستند.«

گذشت و زمزمه  رفتن دوباره محمدرضا  کنار خانواده  چند روزی در 

استراحت  برای  زمانی  بود،  درگیر  کشور  مرزهای  هنوز  پیچید.  خانه  در 

که هنوز فرزند خود را سیر ندیده بود،  نبود. دوباره راهی منطقه شد. مادر 

بعثی  دشمن  به  می دانستند  همه  اما  بگشاید  گالیه  به  زبان  خواست 

کرد.  نمی توان اعتماد 
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| 2 |

سرهنگ حمید احمدی از آن روزها چنین یاد می کند: 

کمیسیونی تشکیل شده بود. به  سال 1369 در حسینیه قرارگاه لشگر 

کاماًل  هوا  کنیم.  شرکت  جلسه  در  تا  شدیم  راهی  آسوده  جناب  اتفاق 

کردیم،  صاف و آفتابی بود. ساعت 11 وقتی به سمت مقر یگان حرکت 

کل  گرفت. در عرض10دقیقه  نزدیک سه راه فکه باران شدیدی باریدن 

جاده زیر آب رفت. موقع برگشت، جناب فتحی با جیپ فرماندهی جلو 

که موج برمی داشت  گل آلود  کاماًل زیر آب بود آن هم آبی  بودند. جاده 

شد.  پیاده  خودرو  از  فتحی  جناب  بود.  کرده  پر  را  جا  همه  سیالب  و 

تا  سرشان  پشت  خودروها  بقیه  و  افتاد  جلو  داشت.  تن  به  بادگیری 

که جاده زیر آب بود جلو رفتند. او راهنما شده بود و بقیه ستون  مسافتی 

جناب  البته  کنند.  عبور  جاده  از  توانستند  ترتیب  این  به  سرش؛  پشت 

کرده بود، چکمه و بادگیر همراه داشت. وقتی به مقر  آسوده پیش بینی 

کردند وگفتند: »از جناب  یگان رسیدیم جناب فتحی رو به بقیه افسران 

را  پیشامدی  هرگونه  پیش بینی  همیشه  باید  افسر  بگیرید،  یاد  آسوده 

داشته باشد.«  

نشده  اقناع  هنوز  که  عراق  بود؛  نشیبی  و  فراز  پر  سال   1369 سال 

و  هشت ساله  جنگ  بدهی های  تا  می گشت  کشوری  دنبال  بود، 

کرد. سرهنگ  کویت حمله  کند، به  بدهکاری های جهانی اش را صاف 



206

»برعکس  دارد:  یاد  به  خوب  را  فتحی  روزهای  آن  دلواپسی  نظری کیا 

بار  این  کرد،  تمام جهان سکوت  و  کرد  ایران حمله  به  که عراق  زمانی 

کویت را از  نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا با عراق وارد مبارزه شدند تا 

کنند. من و جناب فتحی در منطقه فکه به خط صفر  چنگال صدام رها 

کرده بودند. حین  مرزی رفتیم. بیشتر یگان های رزمی عراق منطقه را ترک 

که به نظرمان بهداری عراقی ها  آمد.  کردیم  طی مسیر به واحدی برخورد 

داشت  تسلط  عربی  به  که  بچه ها  از  یکی  کرد.  متوقف  را  ما  دژبان 

گفت: »به فرمانده تان اطالع بده بیاید یا اجازه بده ما پیش  به دژبان 

گفت: »چند نفر ایرانی آمدند  گرفت و  فرمانده شما برویم.« دژبان تماس 

گذشت  گفت: »بگو بمانند تا خودم بیایم.« یک ربع  تا شما را ببینند.« 

که چوبی زیر بغل داشت  سروان دکتری با لباس فرنج تابستانی در حالی 

کالش او را اسکورت می کردند پیش ما آمد. اصاًل به ما نگاهی  و دو نفر با 

نکرد و مستقیم سراغ فتحی رفت. بدون احترام نظامی پرسید:

Can you speak English? 

سروان  »جناب  گفت:  بچه ها  از  یکی  نداد  جواب  فتحی  جناب 

گرفتن جواب رو به سروان عراقی  می پرسد انگلیسی بلدی؟« و بدون 

گفت: »کمی انگلیسی بلده.« کرد و 

ولی افسر عراقی که مغرورانه به خود می بالید، وقتی فهمید ما انگلیسی 

کرد پوزخندی زد و با خنده به سربازهایش نگاه  بلد نیستیم نگاهی به ما 
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کرد. آن لحظه ما خیلی ناراحت شدیم به قول معروف حاضر بودیم زمین 

کند و ما را ببلعد.  دهان باز 

سنگر  به  وقتی  گذشت.  سخت  خیلی  فتحی  به خصوص  ما  همه   بر 

مدام  نخورد،  لقمه ای  فتحی  کردیم  کار  هر  ولی  آوردند  شام  برگشتیم 

فروخت.  فخر  و  کرد  مباهات  ما  به  اجنبی  این  چرا  که  می زد  جوش 

کرد  درخواست  و  بازگفت  را  حال  شرح  و  نوشت  نامه ای  شب  همان 

حتی  و  منطقه  در  حاضر  نیروهای  برای  انگلیسی  زبان  آموزش  کالس 

مناطق جنگی حضور  از  و دور  که در شهرهای مختلف  نیروهایی  برای 

دارند، برگزار شود و اساتید مبرز به نیروها آموزش دهند. یک ماه نشده 

آموزش  کالس  افسران  کلیه  برای  تا  شد  ابالغ  تیپ  به  نامه ای  که  بود 

کالس در منطقه تشکیل  زبان انگلیسی تشکیل شود. به مدت یک ماه 

که افسران واحدها به نوبت برای ادامه آموزش  شد، بعد بخشنامه آمد 

کالس ها در سطح لشگر اجرا شد. من  به مشهد اعزام شوند. دوسال این 

که این افسر چقدر ناراحت بود؛ او همیشه  آن روز به چشم خودم دیدم 

دوست داشت ارتش ایران قوی ترین لشگر دنیا باشد.

| 3 |

گردان 771 تعیین  محمدرضا فتحی، مسلم جوادی منش را فرمانده 

کرد و خودش به دوره آموزش عالی رفت. دوره عالی رسته ای در اصل 

سروانی  درجات  در   
ً

عموما افسران  که  است  مقدماتی  تکمیلی  دوره 
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می گذرانند، ولی در شرایط جنگ اعزام به این دوره تأخیر داشت. جناب 

فتحی هم با درجه سرگردی به این دوره عالی رفت زیرا جنگ موجب 
تأخیر شده بود.1

این  کمبود  داشت،  نیاز  به شدت  تکاور  گردان  یک  به   77 لشگر   

گردان تکاور برای عملیات  ویژه  گردان در منطقه به خوبی نمود داشت. 

گردان  تشکیل  کار  ابتدای  در  می کند.  نیروگیری  و  می شود  طرح ریزی 

االئمه  ثامن   77 لشگر  فرماندهان  رضایت  مورد  عملکردشان  تکاور، 

گوش نواز نیست. آن ها  گردان تکاور فقط یک اسم زیبا و  خراسان نبود. 

که فوالد آبدیده اند. زمان در مقابلشان  مردانی از جنس آهن اند؛ نه آهن 

کرنش می کند و مکان حد عظمتشان را نمی شناسد. در منطقه عملیاتی 

گردان فرماندهی الیق  که ماندگار است. این  فقط نامشان پرآوازه نیست 

کسی الیق تر از محمدرضا فتحی؟ محمدرضا فتحی  می خواست و چه 

گذاشت.  از سال 69 تا 70 دوره آموزشی عالی پیاده را در شیراز پشت سر 

گذراندن دوره عالی به لشگر برگشت. یک سال بعد پس از 

جانشین  جوادی منش  و  کردند  معرفی  تکاور  گردان  فرمانده  را  او   

داشت  اصرار  و  نکرد  قبول  راعی  جناب  لشگر،  فرمانده  شد.  معرفی  او 

دیگر.  گردان  یک  فرمانده  جوادی منش  و  شود  گردان  یک  فرمانده  او 

آمال فرماندهان لشگر77  تأیید و  که مورد  گردانی ساخت  محمدرضا 

کز  برگزار می شود؛ برای سایر رسته ها هم در مرا 1. این دوره در مرکز آموزش پیاده در شیراز 
مربوط به همان رسته تشکیل می گردد. سرهنگ محسن قرهی
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فرمانده  فتحی  محمدرضا  مدیریت  و  دالوری ها  شرح  بود.  خراسان 

گردان تکاورلشکر 77 ثامن االئمه خراسان در ارتش جمهوری اسالمی و 

در منطقه پرآوازه شده بود. 

ارضی  تمامیت  و  از وطن  نظامی محافظت  نیروهای  دغدغه اصلی 

کشور است، بر همین اساس لشگر 77 خراسان چند سال پس از جنگ 

را  منطقه  قوچان  دوم  تیپ   1371 سال  در  ماند.  منطقه  در  همچنان 

تکاور  گردان  اما  شد،  مشهد  راهی  و  داد  تحویل  تازه نفس  نیروهای  به 

مختص لشگر بود و در منطقه ماند. با رفتن لشگر 77 به خراسان، آخرین 

گردان تکاوران بود. کرد،  که به مشهد رجعت  یگانی 
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فصل هجدهم

| تایباد منطقه  داغ های بیشمار؛ ارادت به حاجی؛ جایزه ای از نوع 
کبر در محضر امام رضا | شعر؛ ادب در حضور؛ اشعار حاج علی ا

 
   1

سال 1372 لشگر با تمام نیروها به مشهد برگشت. محمدرضا هم به 

اتفاق خانواده در مشهد مستقر شد تا در لشگر 77 ثامن االئمه خراسان 

بود،  نگذاشته  جا  بر  خوشی  خاطرات  گرچه  جنگ  کند.  وظیفه  انجام 

یاری اش  خدمت  مسیر  در  تجربیات  این  بود؛  ارزشمند  تجربیاتش  اما 

می نمود.

مشهد  به  که  شد  آشنا  محمدرضا  با  زمانی  ایوبی  علیرضا  سرهنگ 
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ایوبی  کند.  انجام وظیفه  تا در لشگر خراسان و در شهر مشهد  برگشت 

گردان شد. ایوبی قبل  که محمدرضا فرمانده  گروهان ارکان بود  فرمانده 

حضور  یگان  در  او  که  زمانی  بود.  کرده  خدمت  هم  سه  رکن  در  آن  از 

یافت، رکن سه ثابت نداشتند؛ محمدرضا فتحی او را رکن سه منصوب 

این  و  است  نزدیک  ارتباطی  سه  رکن  و  فرمانده  کاری  ارتباط  کرد. 

ایوبی خاطرات  رابطه دوستی میان آن ها شد. سرهنگ  برقراری  سبب 

محمدرضا را چنین مرور می کند: 

که ما تربیت می کنیم، آینده ساز  جناب فتحی بر این باور بود سربازی 

که فردا بتوانیم  این مملکت است. پس آن ها باید طوری تربیت شوند 

کید داشت یکی تربیت  کنیم. روی دو اصل تأ در جامعه با آن ها زندگی 

سرباز، و دیگری نحوه برخورد با آن ها. برای انسان ها دو شخصیت قائل 

که شخصیت معنوی از شخصیت  بود: ظاهری و معنوی؛ و باور داشت 

کارت  او  امضای  با  که  سربازی  می کرد  تالش  می کند.  تبعیت  ظاهری 

پایان خدمت می گیرد به انضباط ظاهری و معنوی خوبی رسیده باشد. 

کند و ظاهری ناپسند یا برخوردی  کسی در یگان  او خدمت  ممکن نبود 

الگوی  ما  گر  »ا می گفت:  بود.  والگو  مربی  خودش  باشد.  داشته  زننده 

خوبی باشیم دیگران هم این گونه خواهند بود.« 

خللی  وقت  هیچ  کارکنان  معیشت  در  که  داشت  راسخی  اعتقاد 

که پرسنل به  کسی را نبّرد. بعضی مواقع  ایجاد نکند و به اصطالح نان 
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می کرد  تحکم  می دادند،  انجام  اشتباهاتی  ندانم کاری  یا  کم کاری  دلیل 

کم نمی کرد.  کسی را  ولی روزی 

کارکنان بعدازظهر در پادگان  من تازه رکن سه شده بودم. یک سوم از 

در  گروهان ها  از  یکی  فرمانده  می کردند.  اداره  را  سربازها  و  می ماندند 

حق الزحمه  کردم  پیشنهاد  بود.  کرده  کم کاری  بعدازظهر  کاری  گردش 

گفت:  کمتر پرداخت شود. مرا صدا زد و  کار او پرداخت نشود یا  اضافه 

که بعدازظهر ایستاده  کرده ولی همین  کم کاری  که ایشون  »ایوبی! درسته 

کن، حق زن و بچه اش  از حق زن و بچه اش زده. به نحو دیگری تبیهش 

کرد و با  کرد، صحبت  را حذف نکن.« خودش فرمانده خاطی را احضار 

کشیده نشود.  نصیحت و صحبت مسئله حل شد تا به جاهای دیگر 

عمل  ابتکار  داشت.  کثری  حدا بهره برداری  امکانات  حداقل  از 

کف آسایشگاه خیلی  داشت. پس از بازگشت لشگر به پادگان، وضعیت 

از  بعد  لشگر  داشت.  زننده  ظاهری  و  بود  قدیمی  سیمان کاری  بود.  بد 

بازسازی  داشتند.  بازسازی  به  نیاز  آسایشگاه ها  و  بود  برگشته  سال ها 

که در آن زمان پرداختش مشکل بود و از عهده   هزینه داشت، هزینه ای 

که  مسئوالن برنمی آمد. ایشان ابتکار خوبی به خرج داد، از سربازهایی 

تکه  سنگ های  از  که  بود  این  از طرح ها  یکی  بودند طرح خواست.  بّنا 

با  کرد،  موافقت  فتحی  شود.  استفاده  سنگ بری ها  مازاد  و  دورریختی 

کرد، قرار شد این تکه سنگ های دورریختنی را بار  چند سنگبری صحبت 
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که  کنند و بیاورند. مقداری هم سنگ ده سانتی خرید  ماشین های ارتش 

کنند. با همین سنگ ها و ابتکار عمل و مدیریت او  برای حاشیه استفاده 

کف آسایشگاه به بهترین شکل مرمت شد.

در  بود.  گردان  فرماندهان  سرآمد  لشگر  سطح  در  آموزش  زمینه  در 

از هر مبحث  بود.  نظامی در زمان خودش  حقیقت یک دایره المعارف 

همه  به خوبی  او  می شد،  سؤال  گردان  رده  و  آموزش  حوزه  در  نظامی 

نیروی  نظر  از  بیان می کرد.  آیین نامه  برابر   
ً

را می دانست و دقیقا مطالب 

انسانی، اطالعات، عملیات، لجستیک؛ هرچه می گفت در مسیر اعتالی 

نظام بود. ما  فقط زیردست او نبودیم، دست پرورده او بودیم.

گردان فتحی می گوید:  سرهنگ هاشم ربانی در خصوص 

گردان  چهار   3 تیپ  زمان  آن  در  بودم.   3 تیپ  سه  رکن  رئیس  من 

گردان  از یک  روز  بود. هر  گردان  134 جناب فتحی  فرمانده  که  داشت 

را  کاری  گردش  بعد  می کردم،  بازدید  آموزشی  و  رزمی  آمادگی  لحاظ  به 

آماده می کردم و به عرض فرمانده تیپ، سرهنگ رضایی می رساندم. البته 

کنم. هر چند من به  گردانی بازدید  که از چه  فرمانده تیپ مشخص می کرد 

خصوصیات رفتاری فتحی واقف بودم و می دانستم افسری بسیار جدی ، 

کم مرا برای بازدید  کاربلد است، ولی اینکه فرمانده تیپ خیلی  منضبط و 

گردان فتحی می فرستاد، برایم محل سؤال شد. یک روز از فرمانده تیپ  از 

گردان فتحی بازدید نکنیم؟ نمی شود هر روز  کردم: »بزرگوار، چرا از  سؤال 
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گردان فتحی بازدید  کنیم ولی از  گردان ها بازدید  و در چند نوبت از دیگر 

گفت: »گردان فتحی نیازی به بازدید شما  نداشته باشیم.« فرمانده تیپ 

ندارد، من خیالم از بابت فتحی راحت است چون در ارتقا آمادگی رزمی 

گردان، آموزش و روحیه دادن به سربازان اهتمام می ورزد. مطمئن  باشید 

کنید از  کاربلدتر است. شما سعی  کارش جدی تر، دلسوزتر و  از شما و من در 

گردانش  کنید و آن ها راهنمایی نمایید.« هر وقت به  گردان ها بازدید  دیگر 

وضعیت  و  گرفتاری  روحیه،  به  و  است  جدی  چقدر  می دیدم  می رفتم، 

جسمی سربازها رسیدگی می کند و سربازها هم او را خیلی دوست داشتند. 

گوش می دادند.  هر صحبتی می کرد، با دل و جان 

یک بار از جناب فتحی اجازه خواستم در یک دوره مبحث »شیمیایی 

گردان 134 آموزش بدهم.  میکروبی هسته ای« را به مدت یک ربع به 

را تدیس  آن مطالب  ربع  گفت خوشحال می شود. من هم یک  فتحی 

جواب  سربازها  همه   پرسیدم.  سؤال  چند  شد  تمام  که  درس  کردم. 

گرفتم.  درست  پاسخ  کردم  سؤال  که  هر  از  و  می دانستند  مرا  سؤاالت 

جناب  آن  از  قبل  بلکه  نگرفتند،  یاد  چیزی  من  آموزش  از  شدم  متوجه 

فتحی آموزش های الزم را ارائه داده بود.

وسط  یگان ها  از  زودتر  خودش  بعدازظهر  چه  و  صبح  چه  همیشه 

ارکان ستاد  میدان آموزش میز و صندلی می گذاشت و آموزش می داد. 

کار را انجام  می داد نه در  کاری یا نامه ای داشتند در میدان آموزش  گر  ا
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ستاد یا دفترش.

کریمی برای بازدید از تیپ ما آمد وقتی او را  یک روز فرمانده لشگر امیر 

گردان در میدان بود. فتحی  برای بازدید به میدان آموزش بردیم، شش 

گردانش را به ترتیب چیده بود و به صورت عملی آموزش  گروهان های 

و  آرایش  وقتی  لشگر  فرمانده  بود.  میدان  وسط  هم  خودش  می داد، 

گردان  این  از  من  نیست  »الزم  گفت:  دید،  را  فتحی  گردان  عملکرد 

گردان فعال، زنده و آماده است.«  که این  کنم. مشخص است  بازدید 

که  که همه می دانستند از تالش و جدیت اوست  طوری عمل  کرده بود 

یگانش چنین آمادگی ای دارد.« 

گذشت و سرهنگ دوم محمدرضا فتحی معاونت تیپ سوم   سال ها 

گرفت. جوادی منش می گوید:  لشگر 77 را به عهده 

او در مشهد بود.  بیرجند منتقل شدم ولی  به  از دوره عالی من  بعد 

کاری به مشهد می رفتم سری به دفترش می زدم و اوضاع  بار برای  هر 

باشد اوضاع و  که خوب  را می پرسیدم. حال دل  کار و دلش  و احوال 

احوال هم خوب می شود. بعضی اوقات به او خرده می گرفتم: »فتحی 

جان تو از مال دنیا چی داری؟ خانه داری؟ ماشین داری؟« می گفت: 

»هیچی ندارم.« ولی من می دانستم سیره عملی او یادآور سخاوت حاتم 

طائی است. هر بار می گفتم: »پشت پایت را داشته باش. همیشه در روی 

یک پاشنه نمی چرخه!« می گفت: »خدا بزرگه!«
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کنار خانواده باشد، شعر  آن روزها فرصت بیشتری داشت تا همراه و 

گاهی هم حال دلش  کند، و  گاهی ورزش  کند،  گوش  بخواند، تفسیر قرآن 

کند. هر وقت فرصتی پیش می آمد خانواده از رباط راهی مشهد  را مرور 

می شدند. 

برادر  کنار  تا  رفت  مشهد  به  روزی  چند  کوچک ترش  برادر  یک بار 

باشد. به  اتفاق برای زیارت راهی حرم شدند. زیارت دلچسبی بود ولی 

ضریح  به  دست  می کردند  تالش  که  زائران  تمام  خالف  بر  محمدرضا 

نماز  خواندن  و  زیارتنامه  قرائت  به  گوشه ای  ادب  نهایت  در  برسانند 

که تا میدان  کرد  که بیرون آمدند، محمدرضا اشاره  مشغول شد. از حرم 

کردند و جلو  رفتند. افراد زیادی در  قدم بزنند. قدم زنان پیاده رو را طی 

پنج  شخصی،  لباس  با  نفر  یک  چشمانشان  مقابل  در  بودند  رفت وآمد 

شش متری آن ها وسط پیاده رو خبردار ایستاد. محمدرضا سری برایش 

و  کرد  نگاه  عقب  به  محمدرضا  کوچک تر  برادر  گذشت.  و  داد  تکان 

که همچنان خبردار ایستاده. جوان را دید 

کی بود؟«   - »این آقا 

- »ایشون یک زمانی سرباز ما بوده.«

گه یک زمانی سرباز بوده، چرا حاال خبردار وا می ایسته؟« - »ا

- »خب این نظر لطف ایشونه.«
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که به پشت سرش نگاه می کرد به  کوچک تر محمدرضا در حالی  برادر 

یادش آمد محمدرضا به کوچک و بزرگ احترام می گذارد. بچه سه ساله را 

که شیفته او می شود. وقتی به روستا می آید بچه ها  طوری نوازش می کند 

را بغل می کند، می بوسد و نوازش می کند؛ نوجوان ها را تحویل می گیرد و 

کدام هدیه ای در خور می آورد. روح لطیف و مهربانش مرکز ثقل  برای هر 

محبت است حتی با حیوانات هم دل رحم و مهربان است. یک بار روی 

کرده بود. به فاخته رسیدگی می کرد، آب  بالکن خانه اش فاخته ای النه 

کرده بود  که از این همه مالحظه تعجب  و دانه بهش می داد. همسرش 

پرسید: »چرا این قدر به فاخته می رسی؟« 

ازش  بی تفاوت  نیست  درست  آورده،  پناه  ما  به  پرنده  »این   -

بگذریم.«

سرهنگ جوادی منش می گوید: 

آمدند  جنوبی  خراسان  به  بازدید  برای  رهبری  معظم  مقام  که  سالی 

آن  در  هم  من  رفتند.  رژه  رهبری  جلوی  نمونه،  فرمانده  به عنوان  ایشان 

که به  زمان مسئول پشتیبانی بودم. شب تا صبح خواب نداشت. یک بار 

دیدن فتحی رفتم، خودش به مرخصی رفته بود. فتحی سرباز دفترش را از 

کرده بود. وقتی سرباز دفتر برای من چای آورد، رنگ  بچه های یزد انتخاب 

کی  گفتم: »پسرجان این چای را  چای به سیاهی می زد. او را صدا زدم و 

گفتم: »االن صبحه شما دیشب  گفت: »دیشب قربان!«  کردی؟«  دم 
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گفت: »نه!  کردی؟! جناب سروان فتحی چیزی به شما نمی گه؟«  دم 

گفته شب چای  آقا فتحی شب ها تا صبح بیداره. سرباز دفتر قبلی به من 

کن تا شب. این افسر بیست وچهارساعته  کن تا صبح؛ صبح هم دم  را دم 

کن تا صبح؛ صبح دم  کنی، شب دم  بیداره، نمی خواهد یک ریز چای دم 

کار  کن تا شب.« به اوگفتم: »هر کسی هرچه می خواهد بگوید ولی شما این 

کار و خدمت  که می دانستم جناب فتحی آنقدر غرق در  را نکن!« در حالی 

که متوجه رنگ چای نمی شود.  است 

| 3 |

سال های77 تا 79 منطقه تایباد در مرز ایران و افغانستان دستخوش 

ناامنی اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر شده بود. سرتیپ ستاد اسعدزاده 

می گوید: 

بعضی  در  بودند،  کرده  آغاز  را  فعالیت هایی  کشور  شرق  در  طالبان 

عملیات  فعلی  رضوی  خراسان  و  زمان  آن  بزرگ  خراسان  خطوط 

می کردند به ویژه در نوار شرق فعالیت بیشتری داشتند. مقرر شد ارتش به 

آنجا اعزام شود و در منطقه ای به نام زیرکوه قائنات مرز شرقی بین ایران 

گردد. زمانی  و افغانستان تیپ 3 لشگر 77 ثامن االئمه خراسان مستقر 

که قرار شد ارتش در آنجا مستقر شود، من به دیدن ایل خودمان رفتم. 

من عشایرزاده و از ایل بلولی هستم. سرپرستی و زعامت ایل با اجداد 

ما بوده است و مردم احترام و بستگی خاصی به خاندان ما دارند؛ هم 
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حرف  شنوی دارند و هم برای حرف ما احترام قائل هستند. مردان این 

گفتم:  ایل سلحشوران مرزی هستند. من به دیدنشان رفتم و به آن ها 

»حضور ارتش در اینجا یعنی تقویت شما، شما باید در خدمت برادران 

آن ها هم  کردم،  آشنا  مرزنشین  با بچه های  را  باشید.« مسئوالن  ارتشی 

خیلی خوشحال شدند. در آن زمان جناب فتحی جانشین تیپ بود و 

فرماندهی تیپ هم در روستایی به نام شارات مستقر شد. 

کشور به ادای  از میهن در مرز و بوم شرق   فتحی این بار برای دفاع 

اشرار  دست  به  که  مرز  این  کجای  هر  می پرداخت.  تکلیف  و  وظیفه 

کشور  خیابان های  و  کوچه  جوانان  بین  که  بود  مخدر  مواد  می افتاد، 

کشور بود  دست به دست می شد. این بار هدف محمدرضا جبهه  شرق 

که امنیت و آسایش را از مردم می گرفتند. به جمع هم رزمان  و دشمنانی 

بر  لرزه  فتحی  محمدرضا  نام  بگیرد.  مرگ  دالالن  از  را  امان  تا  پیوست 

گران مرگ و نیستی می انداخت.  اندام سودا

 وقتی دفاع از سرحدات وطن حرف اول زندگی باشد، زمان در مقابل 

این مزد  و  بازمی گردد  به رویش  ابواب جنت  زانو می زند،  اراده مجاهد 

بود  بسته  عهد  خود  با  محمدرضا  است.  زندگی  مادی  قیود  از  رهایی 

برای حفظ وطن لحظه ای دریغ نکند. 

روحش  داشت،  وافر  عالقه ای   بیت  اهل  به  محمدرضا  که  آنجا  از 

زیبایی خاصی یافته بود. بارها به آستان بوسی حرم ثامن االئمه  رفت. در 
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تنهایی و خلوت دست هایش رو به خدا بود و اشک در سجده هایش 

خداپسندانه اش  زندگی  بر  نهجی  نهج البالغه  می یافت،  باریدن  مجال 

که به عنوان خادم آستان  کبر نه به عنوان پدربزرگ  بود. او به حاج علی ا

در  را  خوبی ها  عصاره  سال   17 طول  در  که  استادی  و  بی کفن  ارباب 

کرده بود هر شب جمعه  جانش ریخته بود، ارادت داشت. خود را مقید 

کند. در یک شب جمعه یکی  کبر یاد  از رفتگان به خصوص حاج علی ا

از برادرانش مهمان او شد. مثل هر شب جمعه فاتحه ای بدرقه اموات 

کردند. محمدرضا عالقه  زیادی به اشعار و  کبر  و به خصوص حاج علی ا

که از عالقه  محمدرضا خبر داشت،  نوحه های پدربزرگش داشت. برادر 

کبر را برایش خواند: اشعاری از مخمس حاج علی ا

کرد به آدم اسما کرام عطا  که ز ا ابتدا می کنم از حمد خدای یکتا         

بعد از آن نعت محمد بنمایم انشا   وه چه زیباست سپس مدح علی اعال

بستایش به ترتیب الف با تا یا

گردیده چو ال الف قد شجاعان و دلیران به غزا            از دم تیغ شرربار تو 

از زمین عرصه  جوالن تو تا ملک دنی        اسداهلل تو را نام نهاده است خدا

اثر قدر تو ظاهر شده از انفسنا

با وقار از پی ابراز مقامت به قطب        بر به منبر به غدیر آمده سلطان عرب

گفت شده وحی ز رب    به همه خلق تو ای احمد محمود لقب بعد از حمد خدا 

برسان معنی ما انزل من ربک را
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کن آیات کنون ز آفات      ترک تبلیغ نکن فاش بیان  تارک امر مشو ایمنی ا

که چه باشد درجات   تا توالی علی نبودشان نیست نجات تا شناسند علی را 

تا ز داروی محبت نچشی نیست شفا

 ثار یزدان لقب و شخص نبی را وارث        ثمر عالم ایجاد و جهان را باعث

ثانی احمد و هم علت دهر حادث          ثور با رأفت او چیره شود بر حارث

کند هست بجا ثری از مقدمش ار فخر 

جمله قدرش بشناسید و مسازید لجاج   جامع فضل وسوی راه هدایت چو سراج

جستن از قهر خدا نیست جز او راه عالج    جز توالی علی سنگ شد ایمان چو زجاج

جانشین بعد نبی غیر علی نیست سزا

که آورده جهان را به صالح  کم مطلق و در قلزم وحدت تمساح    حکمت اوست  حا

که شد مادح او شام و صباح حامی شرع بود مزرع دین را فالح         حاصل آن برد 

حبذا آنکه شناسد به جهان قدر و را 

گشته خالص از دورخ    خلعت حب علی رفع عذاب برزخ کرمش  خاص و عام از 

خبر فضل و را درج نشاید به نسخ          خصم دین منتشر از سطوت او همچو ملخ

که به دل دارد از آن شاه وال خرم آنکس 

گشت سدید دال بر فضل علی قول خداوند مجید       دین اسالم ز شمشیر علی 

که پنه برد بر آن رکن شدید       در دو عالم شود او مالک ملک جاوید در جهان هر 

درد زالت مداوا ست ز مهرش بجزا

ذالک الیوم چه استاد چه خیل تلمیذ                ذوالخمارند ز صهبای وال نی ز نبیذ

کندی حکم خدا را تنفیذ ذوق مدحش بودم نیکتر از هر چه لذیذ          ذوالفقارش 
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کف جودش زسخا همچو حصا ذهب اندر 

راهبر خلق جهان راست به سوی دادار          رفعت از صبر علی یافت سپهر دوار

که شود پادشه عرش قرار کبش چون  کند خم به دو صد عز و وقار   را رفرفش پشت 

رفتن او عزم نماید چو سوی ملک دنی

زائر اوست به درگاه خداوند عزیز             زهره بازند دلیران همه زو وقت ستیز

کنیز    زحل ار ُحب وی اش نیست نیرزد به پشیز کمین جاریه اش را چو  زهره چرخ، 

کسب ضیا کند  ز جمالش به سما مهر 

کوژ    ژاژ خواهش ز حسد می شود افسرده کروژ ژنده پیالن همه را پشت ز بیمش شده 

ژاله بارد ز عطایش به حجاز و به نروژ        ژرف نیل از سخطش در نظر قطبی روژ

ژنده پوش است ز ابدالش دارای عصا

سینه خصم شد از هیبت او پر ز هراس        سرخوش از باده توحید ز تقواش لباس

کرده عمل هرکه به او شد نشناس گونه حواس   سرسری  سرکند مدح و را حفظ به ده 

که خالی است ز عشقش ز بدن باد جدا سر 

کشد از دل چو خروش   شرزه شیران همه از بیم نهیبش مدهوش شین خیزد ز عدو او 

کاس فتا خلعت تقدیس به دوش       شده دریایی او موجب تشریف سروش شارب 

شخص او آنکه جز او نیست در آفاق فتی

صادر اول و مخلوق خداراست مناص    صد چو سلمان شده در بان درش از اخالص 

کسیر و قلوب است  رصاص صعوه با میلش شهباز رساند به قصاص   صدف مهر وی ا

صرف در مطبخ جودش حمل و جدی و سها

کنم  عرض   ضارب سیف احد را نتوان وصف به فرض ضربانم به دل افتد چو زتیغش 
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کجا دارد ارض کن نبض       ضربت تیغ و را تاب  کند سا ضرب دستش به تن خصم 

ضیغم از صولت او سر نکند فرق ز پا

گوید به نشاط طاقت مدح تو ناورده رشید وطواط       طبع این بنده چسان مدح تو 

طرف ایوان تو عرش است و من از اهل رباط     طفل دربان تو را مقنعه حور قماط

گدا   گردن هر شاه و  طوق فرمان تو بر 

گشته و ایمان محفوظ ظاهر اسالم ز تو شرع پیمبر محفوظ        ظهر دین از تو قوی 

که مدح تو نشد زو ملفوظ ظلمت قبر محب تو ندارد ملحوظ            ظالم آن است 

که افراشته داری تو لوا ظفر آن سوست 

عین علمی و سخا را ز جنایت ینبوع       عیسی از فیض تو بخشیده شفا بر مصروع

کرده نگین حین رکوع علت اصلی ایمانی و اعمال فروع            علی ای آنکه عطا 

گویند به هر صبح و مسا عقال مدح تو 

که زد قوم دغل را به دماغ  غیرت اهلل به جهان جز تو نداریم سراغ         غیر تو تیغ 

غم ز ظلمت نبود حب تو چون گشت چراغ     غلغل افکن  ز مدیحت به چمن بلبل و زاغ

که نداند چو نبی شخص تو را کس  غافل آن 

هرکدم از معانی برای محمدرضا محل تأمل بود، سؤال می کرد تا به این ابیات رسید:

فارق باطل و حق بعد نبی شاه نجف         فاتح خیبر و بحر ازلی را چو صدف

کتف که نبی  را ز  فر یزدان شده ظاهر به غدیرش ز شرف    فرقش از غیر همین بس 

فرقدان1سای شدش فرق و بیفکند عزی 

که وقتی موال  ... این است  کبر و دب اصغر؛ منظور از مصراع فرقدان سای شدش  1. دب ا
خدا  خانه  میان  در  که  می درخشید  ستاره  چون  ایستاد؛  اسالم   مکرم  نبی  دوش  بر  علی 
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گشته رواق قاف تا قاف جهان بندگی ات را مشتاق     قلب امکانی و عرشت ز شرف 

گشته عیان بی اغراق          قاطع و قامع هر فرقه ای از اهل نفاق قهر حق از غضبت 

قائل قول سلونی و صفابخش صفا

ک کفو و مثلی نبدی دخت نبی را لوال ک        کعبه  از مولد تو یافت شرف بر افال

ک کودکانش ز عطش جمله مهیای هال ک      که افتاد حسینت بر خا کاش آن لحظه 

کشیدی به مال کربال آمدی و تیغ 

المکان جمع زنان از ستم قوم ضالل       لعل ایشان همه عطشان ز پی آب زالل

لب کبود، اشک روان، قامتشان خم  چو هالل     لطمه خور روی  و فغان همدم و دل  پر ز مالل

لولو اشک ز چشم همه جاری همه جا

کشته به خواری تمام کوفه  و شام     مسلمش  را ز جفا  گمان فرقه ای از  کرده  میمنت 

مانده بی یار درآن بادیه خون آشام      مصطفی  را به جنان صبح سفید آمد شام

مجتبی را قد چون سرو خمیدی ز عنا

کعب سنان ک بد از خیل زنان       نانجیبان زدی از جور و ستم  ناله برطارم افال

که از ایشان بکند دفع خسان نبدی همدمشان جز غم و اندوه و فغان     نه حبیبی 

که به عابد دهد از مهر دوا نه طبیبی 

گلو کند،گریه شود سد  کردند عدو       واصف ار وصف  وصف ظلمی که به اوالد تو 

گروه بدخو واجب ار بود ستم بیش نبد ممکن او           وجد و شادی بنمودند 

کشته ز شمشیر جفا ولی اهلل چو شد 

هاله مانند به دور حرمش خیل سپاه        هر زمان بانگ عطش بود بلند از خرگاه

بت های الت و عزی را به دستان خود به زیر انداخت. 
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کودک شاه           هالک آمد ز جفا قاسم و هم عبداهلل گلوی  هدف تیر ستم شد 

هله تا چند دال صبر بر آر آه و نوا

الجرم چون  که زدش  دوست سوی  قرب  صال      البد از جور عدو رو به سوی دشت بال

کرب و بال که ال حول و ال         الله رخسار جوانان همه در  العالج آمد و فرمود 

ال و لم نی به لب هیچ یک از راه وفا

کندت دربانی که سلیمان  کون و مکان سلطانی        یا علی ای  که تو بر  یا علی ای 

گفته تو خود میدانی یا علی عالم هر ظاهر و هر پنهانی               یا علی حاجت نا

یاعلی فتحی مسکین به تواش هست رجا

کبر خوانده می شد، محمدرضا مروری  که اشعار حاج علی ا  در مدتی 

که قریب به تمام اشعار پدربزرگش به نوعی تعزیت  سیدالشهدا   کرد و دید 

گر وقتی پیدا می کرد، رو به حرم می ایستاد،  است. از آن پس هر پنج شنبه ا

علیه السالم؛  رضا  امام  ملکوتی  بارگاه  و  گنبد  به  می شد  ختم  نگاهش 

کبر را از حفظ می خواند و از حضرت عاقبت به خیری  اشعار حاج علی ا

را صله می خواست. 
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فصل نوزدهم

خبر  محرم؛  پنجم  محرم؛  رسیدن  راه  از  79؛  نوروز   |
ک بسپارید | به حاج محمود ؛ جنازه را در حرم به خا

 
1

 عید نوروز در راه بود و محمدرضا همچنان معاونت تیپ سوم لشگر 

77 ثامن االئمه خراسان را بر عهده داشت. به دستور فرمانده لشگر، امیر 

شد  پیشنهاد  فتحی  به  قوچان   2 تیپ  فرماندهی  کریمی  دوم  سرتیپ 

و  نیروها  استعداد  تا  گیرد  انجام  تایباد  منطقه   در  مانوری  گردید  مقرر  و 

کشیده شود. مانور در حال  امکان مقابله با اشرار و دشمنان امنیت به رخ 

انجام بود تا توان رزمی و قدرت مقابله به دشمن چشانده شود. 

محمدرضا تعطیالت نوروز باستانی را برای دید و بازدید به رباط آمد. 
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وقتی تعطیالت عید 79 به پایان رسید و قصد رفتن داشت، لرزش دل 

کرد. محمدرضا قول داد برای تاسوعا و عاشورا بر گردد.  مادر همه را نگران 

محرم 1421 از راه رسید. هر دو سال هجری )شمسی و قمری( به تازگی نو 

شده بودند و اهالی روستای رباط به رسم هرساله حسینیه را سیاه پوش 

کرد  ارباب بی کفن می کردند. محمود آقا به رسم اسالف روحانی دعوت 

تا دهه اول محرم را در خانه مراسم بگیرند و شب ها در حسینیه  روستا 

جوان ها و اهالی رباط شور بگیرند. 

سیدالشهدا  عزاداری  اقامه   در  تا  بیاید  محمدرضا  بودند  منتظر 

از  قبل  روز  پنج  درست  محرم،  چهارم  باشد.  پدر  همپای  علیه السالم 

اهل  هستم.«  شما  پیش  دیگر  شب  دو  »من  گفت:  و  زد  زنگ  تاسوعا 

که بیاید، اما نیامد.  خانه منتظرش بودند 

دلشوره بر جان محمود چنگ  انداخت، هشت سال جبهه بود ولی 

جنگ  عملیات  سخت  شب های  در  حتی  نداشت؛  دلشوره  محمود 

تحمیلی؛ هیچ وقت محمود مثل این بار دلشوره نداشت. دلشوره دست 

گوشی تلفن چند  از سرش برنمی داشت، انگار بند دلش پاره شده بود. 

گفت:  گوشی را برداشت. همسر محمدرضا بود، او هم نگران  بوق خورد، 

»قرار بود محمدرضا دیشب بیاید، اما هنوز نیامده.« تا خواست حرفی 

شد؛  بی قرارتر  می آورد؛  کم  کلمه  کرد  احساس  دهد  دلداری  و  بگوید 

تنها  محمود  و  می پرسید  خانه  اهل  احوال  و  حال  از  محمدرضا  همسر 
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که حال غریب  کوتاه بسنده می کرد. خجسته  کلمه ای و یا جمله ای  به 

نمی خواست  افتاده؟«  اتفاقی  شده؟  »چیزی  پرسید:  دید.  را  محمود 

عزای  ایام  »بی قراری  گفت:  شود.  همسرش  دل  روی  بار  نگرانی 

سیدالشهدا یک امر طبیعیه«؛ ولی چیزی در دلش می خلید؛ یک  جا آرام 

بیاورد.  زبان  بر  و  کند  فکر  آن  به  حتی  می ترسید  که  چیزی  نمی گرفت. 

سالم  کسی  برداشت.  را  گوشی  کرد.  خالی  را  دلش  تلفن  زنگ  دوباره 

زنگ  فتحی  سرهنگ  جناب  طرف  از  که  گفت  کرد؛  احوالپرسی  و  داد 

می زند. از جراحت محمدرضا  گفت و اینکه نگران نباشند، ولی صدایش 

گوش محمود می رسید. به خودش امید داد  کیلومترها فاصله به  انگار از 

کم طاقتی پیری است« ولی ته دلش نهیب زد:  :»این همه دلشوره ثمره 

که به خانواده خبر نمی دهند.«  کسی را  »زخمی شدن 

که دوباره تلفن زنگ خورد. برگشت  از خانه بیرون می رفت  داشت 

گوشی رساند.  و قبل از اینکه خجسته به سمت تلفن برود خودش را به 

کاری پیش آمده.«  یکی از اقوام بود: »حاج آقا تشریف بیاورید خانه ما 

خالی  را  دلش  ته  کدام  هر  که  تلفنی  سه  و  هم  سر  پشت  بار  سه 

و  عجیب  نگاه ها  می کرد  احساس  افتاد.  راه  مضطرب  و  نگران  می کرد. 

کج و معوج رباط هنوز رسم سرپا ایستادن  کوچه های  غریب شده است. 

با  و  کنارش می گذشتند  از  توک هم والیتی ها  و  تمرین می کردند. تک  را 

برای پیدا  بود و  کرده  گم  به دنیا می کشاندند. چیزی  را  او  سالم دادن 
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کردنش تالش می کرد. 

تعارف  کردند و  باز  را  فرا خوانده بود، زد. در  را  او  که  کسی  در خانه 

از  محمود  »یااهلل«  با  آبادی  ریش سفیدان  از  نفر  چند  شود.  وارد  کردند 

که او را می ترساند.  کرده بود  جا بلند شدند. غمی در چشمانشان النه 

کردن دیگران بیشتر پریشانش می کرد. پرسید: »چیزی شده؟  ِمن  و ِمن 

کم کم شروع به صحبت  حقیقت را به من بگویید من خبرهایی شنیدم.« 

ُگر  یکپارچه  تنش  تمام  راشنید؛  محمدرضا  شهادت  خبر  وقتی  کردند. 

گرفت. انگار زندگی برایش تمام شده بود. معلق در زمین و هوا بود. بغض 

گلویش را می فشرد اما به چشمانش التماس می کرد، نبارد.  

- »به من الهام شده بود ولی مادرش نمی داند. چطور با این قلب 

شکسته خبر شهادت فرزندش را تاب بیاورد؟«

می شوی.  بی طاقت  باشد،  سفر  در  پاره جگرت  و  باشی  که  مادر 

خجسته هم مادر بود. محمود با دیدن خجسته و پریشان حالی اش به 

گاه خجسته بی قرار شد.  که به نا یاد یکی از روزهای دوران جنگ افتاد 

روزهای  و  بود  جنگ  زمان  نداشت.  فایده  می  داد،  دلداری اش  هرچه 

که فرزندی در جبهه داشت به هول و وال می گذشت.  گفت:  هر مادری 

که  یافته بود  افتاده!« محمود به تجربه  برای محمدرضا  اتفاقی   
ً

»حتما

کرد. دل نازک مادر بی قرار فرزند است. مادر  در حرف مادر نباید شک 

که تمام  که ترس جان نوزاد چنان قلبش را  فشرد  کرد  موسی را تداعی 
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دلش  بر  خداوند  و  موسی«  ام  الی  اوحینا  »و  شد؛  التماس  وجودش 

گوشه ای به مهر خدا تعلق دارد و خداوند بر  کرد. در دل مادران  الهام 

گرفتن  این تکه الهام می کند. محمود این را خوب می دانست و در پی 

کسی جواب  که می توانست زنگ زد اما  خبری از محمدرضا به هر جا 

که محمدرضا آمد.  نمی داد. روزهای زیادی از این دلشوره نگذشته بود 

گردن فرزند انداخت. قد  لنگان لنگان راه می رفت. خجسته دست در 

خجسته  می نمود.  برومند  چه  مادر  نحیف  بدن  میان  در  فرزند  رشید 

گریه می کرد. محمدرضا به دلداری مادر، پای ترکش خورده اش را نشان 

که نیست، درمان می شه!  می داد و می گفت: »مادر من! زخم شمشیر 

ولی  نیست«؛  چیزی  اینکه  می شه،  قطع  پا  آدم  چشم  جلوی  جبهه  تو 

کلمات و بیش از این هم نمی توانست او را آرام  خجسته را قرار نبود. این 

کند؛ حاال چطور خبر شهادت جگرگوشه را تاب می آورد؟! 

نذر  را  محمدرضا  اول  روز  همان  از  که  »من  گفت:  خود  با  محمود 

وطن  کردم، مرد هستم و دل مردانه  عاقبت اندیش دارم؛ این خبر را تاب 

نمی آورم، دل نازک مادرش چطور می تواند تاب بیاورد؟! «

خفه  را  او  که  است  سنگین  آن قدر  اتاق  فضای  می کرد  احساس 

می کند، باید از اتاق بیرون می رفت. وقتی به خودش آمد در میان خانه 

آقا؟  محمود  خوبه  »حالت  می کرد:  نگاهش  تعجب  با  خجسته  و  بود 

که این قدر بی قراری؟« کجا رفتی  گفتند؟  پشت تلفن چی بهت 
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کنم.«  ریست  و  راست  را  خدا  بندگان  از  یکی  کار  باید  »هیچی! 

»محمدرضا  شد:  پاپیچش  سؤال  با  محمود  رفتار  از  مشکوک  خجسته 

که  خوبه؟« خجسته هم می دانست محمود دردی جانکاه دارد. دردی 

کرده بود. بی قراری اش او را هم بی قرار 

آورد؛  کم  نفس  محمود  بود؛  سنگین  هنوز  هوا  آمد؛  بیرون  خانه  از 

اصاًل  باشد.  رفته  همیشه  برای  دالورش  یل  کند،  باور  می توانست  مگر 

که می آید.  گفت  باورکردنی نبود. دو روز پیش محمدرضا زنگ زد و 

مستأصل مانده بود چطور به خانه برگردد. دلش عجیب میل بارش 

گریه  باید   مرد 
ً

اتفاقا گفت  باید  گریه نمی کند!  که  داشت. می گویند مرد 

کمی نیست. رسم است فرزند بر  کند، ببارد، بسوزد. داغ مرگ فرزند داغ 

کربال را محمود ببیند.  گوشه ای از  کند خدا می خواست  پدر شیون 

کرد. بی اختیار وارد حسینیه شد. تمثال بدن  کج  راهش را به حسینیه 

کنار  کبر روی دستان سیدالشهدا شرح دل پاره پاره او شد.  حضرت علی ا

انگار  لحظه  یک  برای  بارید.  شد،  قطره  شد،  آب  نریخت،  اشک  تمثال 

در  عمر  یک  آقا  »محمود  می گفت:  بود  گر  ا بود.  کنارش  کبر  علی ا حاج 

و  گرداندی،  تعزیه  زدی،  سینه  خواندی،  نوحه  سیدالشهدا  دستگاه 

بلند  نریز!  نریز! فرو  را باختی؟!  که خودت  عباس شدی. حاال چه شد 

برازنده  قامتی  باشد،  قامتی  هر  برازنده  که  نیست  مقامی  شهادت  شو! 

می خواهد و قامت محمدرضای تو زیبنده  شهادت بود. بلند شو! باید 
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مثل همیشه ستون زندگی باشی. یادت هست حاج شیخ غالمرضا چی 

که  گفت: »مواظب باش عنان زندگیت دست خودت باشد، مباد  بهت 

کفت ببرد، بلند شو، برو. اهل و عیالت باید آماده  مصیبت عنان زندگی از 

شوند؛ فردا نه، پس فردا مهمان داری!«

سر  با  افتاد!  برید؟  پایش  که  بود  کجا  بود؟  بیدار  یا  می دید  خواب 

زانو  کنده   روی  شد.  بلند  شکسته  کمر  با  شد،  بلند  اما  خورد،  زمین  به 

شکسته  دلش  شد.  بلند  و  گرفت  حسینیه  دیوار  به  دست  شد.  بلند 

و  از قدر  بود، می گفت: »هر چیزی بشکند  کبر  گر حاج علی ا ا  
ً

بود. حتما

قیمت می افتد اما دل هر چه شکسته تر باشد، قیمتی تر است.« صدای 

روضه خوانی می آمد:

 جوانان بنی هاشم  بیایید         علی را بر در خیمه رسانید

خدا داند حسین طاقت ندارد    علی را بر در خیمه رسانید

که روایت  کجا می آمد؟ هرچه بود شرح دل پریشان او بود   صدا از 

کجا؟ ناراحت و ناآرام بود. به خانه  کجا و مصیبت ارباب  می شد. اما او 

برگشت. 

یک  پی  در  سؤال؛  پشت  سؤال  بی قرار؛  و  نگران  همچنان  خجسته 

خجسته  به  کدام  هیچ  اما  می دانستند،  بیش  و  کم  اقوام  بود.  جواب 

چیزی نمی گفتند. دوست و فامیل به خانه شان می آمدند. خجسته مرتب 

می پرسید: »این ها برای چی آمدند؟« محمود می گفت: »برای محرم و 
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عزاداری سیدالشهدا آمدند.« اما او می دانست؛ این رسم هرساله نبود. 

کسی در خودش می بارید  کم کم همه فهمیده بودند به جز خجسته. هر 

کنند. بیشتر از دو  که با مادر چهره به چهره صحبت  اما دل آن را نداشتند 

کلمه حرف نمی زدند مبادا دستشان را بخواند. 

رفته بودند. صدا و سیمای  برادر، عمو و دایی  محمدرضا به مشهد 

کرده  اعالم  را  تشییع  مراسم  و  شهادت  خبر  خراسان  روزنامه  و  مشهد 

بودند. 1379/1/24 از مهدیه تا صحن رضوی تشییع جنازه برگزار شده 

بودند.  شده  سلطان  آستان بوس  خادمان،  دوش  روی  شهید  دو  بود. 

کنار ضریح  کردند، جمعیت به احترام راه باز می کرد. تابوت  حرم را طواف 

آستان در  ماند. خادم  به قصد شفاعت  کنار ضریح  و دقایقی  نشست 

زد  صدا  را  محمدرضا  شهید  همرزم  وجدانی  اسماعیل  تعجب،  کمال 

»شهید  داد:  جواب  وجدانی  آقای  بود؟«  کی  شهید  »این  وپرسید: 

فامیل  و  اسم  منظورم  »نه  گفت:  بالفاصله  خادم  فتحی!«  محمدرضا 

شهید نیست. می خواهم از مقاماتش بدانم.«

- »چطور؟«

که من خادم حرم هستم تا حاال ندیده ام تابوت شهیدی  - »از زمانی 

کنار ضریح قرار بگیرد.« کنار ضریح مطهر برسد و  تا 

قطره اشک   و در جواب دو  انداخت  پایین  را  آقای وجدانی سرش 

که هر وقت به حرم  گرفت. این جنازه همان محمدرضا بود  به انگشت 



235

وارد می شد، ادب حضور داشت و برای رعایت حال زائران و مجاوران 

گوشه حرم عرض ارادت می کرد؛ آقا ثامن الحجج در همین دنیا مزد  از 

ادب و احترامش را داد. جنازه اش چند دقیقه بوسه زن آستان شد و در 

گرفت. کنار ضریح سلطان آرام 

 77 لشگر  فرمانده  بود.  حرکت  در  جمعیت  جلوی  شهدا  عکس 

بدهید  اجازه  گر  »ا داد:  پیشنهاد  شهید  عموی  به  خراسان  ثامن االئمه 

کنند.« جنازه  شهید را در حرم دفن 

- »نه جنازه را به روستا می بریم. برای پدر و مادرش سخت است به 

مشهد بیایند.«  

- »پس جنازه را با هواپیما ببرید.«

مردم  دردل  که  رباط  روستای  مردم  دل  در  فقط  نه  »محمدرضا   -

روستاهای دیگر هم جا دارد، او عاشق مردمش بود. بگذارید برای آخرین 

کند.« کرده دیدار  که به خاطرآن ها جانش را تقدیم  بار هم با مردمی 

  جنازه محمدرضا فتحی را از مسیر طبس با آمبوالنس به رباط آوردند. 

از  همه فامیل آمده بودند؛ ولی خجسته نمی دانست. خبرها یکی پس 

دیگری می رسید.

- »تشییع جنازه در مشهد انجام شد.«

- »جنازه  شهدا را برای طواف به حرم بردند.«

- »محمدرضا فردا به رباط می آید.«
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جنازه  فردا  کنیم،  خبردار  را  خانم  خجسته  باید  محمود!  »حاج   -

می رسد.«

گفت:  و  کشید  آهی  می فهمید.  خوب  را  شکسته  دل  حال  محمود 

کنید، آماده باشند. بعد به او خبر بدهید. طاقت  »آمبوالنس و دکتر خبر 

کسی  کنار خجسته نشست.  از فامیل  نمی آورد، پس می افتد.« خانمی 

گفته می شد. گفت آنچه باید  که قرار بود خبری سنگین به مادر بدهد و 

شیون  صدای  می زد،  چنگ  گلویشان  سر  بغض  که  آن هایی  همه 

فریاد  ته دل  از  را می کردند  که مراعات حالش  کسانی  بردند. همه  باال 

و  بود. دکتر  تمام شده  نبود.  انگار  واویال سر دادند. خجسته  و   کشیدند 

کردند و او به خلسه  پرستار بالفاصله وارد خانه شدند. آرام بخش تزریق 

رفت.
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فصل نوزدهم

شهادت؛  نوع  از  ضیافتی  بهشت؛  از  عطری   |
| بنیامین  77؛  لشگر  راست  دست  لشگر؛  فرمانده 

 
1

 

کدام از اهل خانه دمی به خواب نرفت.  شب تا صبح چشمان هیچ 

با  خواب  بود،  شده  باخبر  فرزندش  شهادت  از  محمود  که  روزی  از 

کرده بود.  چشمانش قهر 

ساعت 8 صبح گروه موزیک تیپ الغدیر مارش عزا  زد. هیئت عزاداری 

ُکَتل آمده  کیلومتر با رباط فاصله داشت با علم و  که 60  روستای بیاضه 

بود. ماشین و نفر یکی  یکی و دسته دسته وارد رباط می شدند. از روستای 

کیلومتری(،   50( ساغند  بادام(،  پشت  رباط  کیلومتری   65( خان  رباط 
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کیلومتری( جمعیت زیادی به پیشواز شهید آمده  خرانق و هامانه )120 

گرفته تا  از نماینده مجلس و فرماندار  بودند. مسئوالن از یزد و اردکان، 

گرو نام  که دل در  کس  تعدادی از هم رزمان  لشگر 77 خراسان، و هر 

کیلومتری روستا تا خود رباط  شهید داشت، سیاه پوش آمده بود. از شش 

بودند.  آمده  امنیت  شهید  استقبال  به  که  بود  ماشین هایی  از  پر  جاده 

مارش  گرفتند.  را  تابوت  زیر  نظامی  نیروهای  کردند.  باز  را  آمبوالنس  در 

عزا بود و نیروهای نظامی لشگر 77 مشهد و تیپ الغدیر یزد و نیروهای 

که سینه زنان به مشایعت امیر شهید آمده  سپاه و بسیج ساغند و اردکان 

بودند. هئیت عزاداری بیاضه جلوی تابوت سروده  آقای فاطمی را مرثیه 

کرده1، سینه می زد و نوحه می خواند:

که سیرت ندیدم رضا ... امیر دالور شهیدم رضا       دریغا 

که حاجیه سکینه   جنازه شهید را به حسینیه بردند. همان حسینیه ای 

کرده بودند. نوحه خواندند،  بانی ساختش بود و اهالی روستا بازسازی 

بر پیکر شهید دوباره نماز خواندند و جنازه را برای آخرین وداع به منزل 

همسر،  عزاداری  بیاید؛  زبان  به  که  نیست  دردی  فرزند  عزای  آوردند. 

که قابل وصف باشد. تابوت را وسط حیاط  مادر و خواهر چیزی نیست 

کرده بود.  گم  گذاشتند. پاهای محمود نای ایستادن نداشتند. پاهایش را 

ابراهیم بردند. بوی عطر  را به امامزاده  گرفته بودند. جنازه  را  زیر بغلش 

که انگار دنیایی نبود. می آمد، عطری 
که این نوحه یکباره بر دلش نازل شده بود. کرد  1. او بعدها تعریف 
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قبر  نزدیک  را  قبرش  شد.  شروع  آرامگاه  به  سفر  ابراهیم  امامزاده  از   

که ده روز قبل یکی از اقوام به  کنده بودند، همان جایی  شهید مظفری 

می رفت.  آسمان  به  نوری  نقطه  این  از  دیدم  خواب  بود  گفته  محمود 

کسی قرار است در این  گفت: »یعنی چه  محمود در آن لحظه با خودش 

محل دفن شود؟« به ذهنش خطور نمی کرد این خواب شرح پرکشیدن 

محمدرضای خودش باشد. 

عزا  صاحب  امید  شود  بسته  که  قبر  شد.  انجام  کسپاری  خا مراسم 

ناامید می شود. خجسته دم به دم روی دستان زن های فامیل از حال 

در  را  ذهنش  عنان  مصیبت  نباید  بود  خانه  مرد  اما  محمود  می رفت. 

فرزند  قبر  روی  سر  همه،  از  فارغ  می خواست  دلش  می گرفت.  دست 

ک سرد آتش جانش را فرو نشاند؛ اما نشد، نمی شد. این  بگذارد تا خا

او آمده بودند. محمود حال خوشی نداشت، به  همه به خاطر تساّلی 

نباید  آمده اند  تسلیت  به  اطراف  روستاهای  از  که  جمعیتی  آمد  یادش 

با لب خشک برگردند! وقتی به خانه برگشت دید دوستان برای حدود 

گلویش پایین نمی رفت، بغض سر  کرده بودند. غذا از  300 نفر غذا آماده 

گلویش چنگ می کشید ولی مهمان به خانه اش آمده بود، مروت نبود با 

زبان خشک از در خانه اش بیرون برود.  

مراسم سومین روز دفن شهید به رسم دیرینه برگزار شد. جمعیت زیاد 

کمک آمدند. نان  پختند، هیزم  بود و آتش بود و  بود، زن های روستا به 
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گلی و نان آتشی.  تنور 

محمود  کنار  شیبانی1  محمدرضا  امیر  تسلیت دهندگان  میان  در 

کنار هم  از دوستان صمیمی محمدرضا بود و سال ها  نشست. شیبانی 

از ابتدایی تا دبیرستان درس خوانده بود. تابستان ها هم با هم به شکار 

لباس  که در سال 1355  بود  اصرار محمدرضا  و  به سفارش  می رفتند. 

که پدرش فوت  نظام بر تن پوشید و به دانشگاه افسری رفت، در حالی 

کرده بود و مادرش اصرار داشت معلم شود. اصرار محمدرضا برای رفتن 

کسی  که اعتقاد داشت  شیبانی برای دانشگاه افسری بر این اساس بود 

کند. وقتی وارد  که بتواند سختی ها را تحمل و مدیریت  باید افسر شود 

یافت.  دانشگاه  نمونه  دانشجویان  از  یکی  را  محمدرضا  شد  دانشکده 

گفت:  کرد و  شیبانی رو به محمود 

که اسیر شدم همیشه نگران محمدرضا بودم. هر اسیر  اوایل جنگ 

او  از  کسی  ولی  را می گرفتم،  او  ما می آمد سراغ  اردوگاه  به  که  جدیدی 

که تعداد زیادی  خبر نداشت تا اینکه بعد از تک عراق در سال 1367 

گرفته شدند، خبر سالمتی اش را اسیری به  از نیروهای ایران به اسارت 

راحت  خیالم  شنیدم.  بود  او  گردان  زیرمجموعه  که  شمس آبادی  نام 

او  بمیرد  بستر مرگ طبیعی  در  که  بود  او  ولی حاال می گویم حیف  شد؛ 

و  آمدند  حوریه  چند  دیدم  خواب  شهادتش  زمان  بود.  شهادت  الیق 

1. امیر سرتیپ آزاده محمدرضا شیبانی در اوایل جنگ به اسارت نیروهای بعثی در آمد و در 
سال 1369 آزاد شد و به سرزمین مادری بازگشت.
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گرفتند و تفقد کردند. از خواب پریدم. با خودم گفتم:  محمدرضا را تحویل 

این خواب چه معنایی دارد؟ تا اینکه خبر شهادت محمدرضا را شنیدم. 

که  کی شهید شده. ساعت و زمان شهادت را  به دنبال این بودم بدانم 

که من خواب دیدم.« تا   همان ساعتی بود 
ً

شنیدم، متوجه شدم دقیقا

مجاهدت  عمر  یک  بی اختیار  کرد  مطرح  را  موضوع  این  شیبانی  آقای 

شیبانی  آقای  صحبت های  رفت.  رژه  محمود  چشمان  جلوی  از  فرزند 

کرد و به یادش  آورد: »من المومنین رجال  ذهن خفته  محمود را بیدار 

صدقوا ما عاهدواهلل علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما 

کرده بود.   گذشت را با حورالعین جبران  بدلوا تبدیال« خداوند این همه 

که به تساّل و تسلیت می آمد، قصه ای از خوبی های او تعریف  هرکس 

می کرد. یکی از اهالی رباط تعریف می کرد: 

خیلی  مشهد  عزاداری  ایام  رفتیم.  مشهد  به  صفر  ماه  پایانی  ایام 

محمدرضا  افتاد  یادمان  نکردیم.  پیدا  بلیط  برگشت  موقع  بود،  شلوغ 

»برای  گفتیم:  و  زدیم  زنگ  کردیم،  پیدا  را  شماره اش  است.  مشهد 

پرسید:  کنیم؟«  نکردیم؛ شما می فرمایید چکار  پیدا  بلیط  یزد  به  رفتن 

گفتیم: »ترمینال، تعاونی فالن« حدود 45 دقیقه بعد  »کجا هستید؟« 

که چرا زودتر  گفت: »اول  کردید؟«  گفتیم: »چرا شرمنده  خودش آمد. 

حکم  ادب  گفتید  که  هم  حاال  می آوردید.  تشریف  بود،  منزل  نگفتید؟ 

کرد و  کارتان را راه بیندازم.« بلیط تهیه  می کرد شما را از نزدیک ببینم و 
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ما را به یزد فرستاد.

بنام  او  تعریف می کرد. مهمان نوازی  از مهمان نوازی اش  کسی دیگر   

کسی به خانه اش وارد می شد،  بود. غریبه و آشنا فرقی نداشت. وقتی 

از مهربانی اش می گفت  از مهمان نوازی چیزی فروگذار نمی کرد. دیگری 

کمک به فقرا خاطره داشت. دوست  که بسیار مهربان بود، و آن یک از 

و دشمن او را جان نثار میهن و سرباز والیت می دانستند. همکارانش از 

کم به  که همیشه آماده به خدمت بود. خیلی  مناطق عملیاتی می گفتند 

مرخصی می رفت و بیشتر در منطقه می ماند. از سال 60 تا زمان شهادت 

حدود 120 ماه حضور در منطقه عملیاتی داشت.

کنارش  سال ها  بودم،  فتحی  جناب  هم رزم  »من  می گفت:  دیگری   

و  سیره  از  من  آموخته های  از  درصد   80 می گویم  جرئت  به  ولی  بودم 

عملکرد نظامی او بود. او به من یاد داد چطور انسانی باشم. مؤمن، بسیار 

زحمت کش، و پای بند به والیت و مملکتش بود.« 

که از او ذکر می شد، نشان می داد هرچه  توصیفات و خاطرات خوبی 

خوبان همه داشتند در او یکجا جمع بود: ادب، تواضع، احترام به بزرگ تر، 

پرهیز از مال حرام، رسیدگی به زیردست، جوانمردی، و مرام پهلوانی. در 

کس  کفشش همیشه وا کاری هم یک نظامی به تمام معنا بود:  حیطه  

خورده، لباسش همیشه مرتب، راه رفتنش به قاعده. در لباس غیرنظامی 

هم ابهت داشت، سرآمد بود، شخصیتی منحصر به فرد داشت. 
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از  می داد  تساّل  را  آقا  محمود  بیاضه  محترمین  از  شکوهی  آقا  حاج 

که به مزرعه  انارک  ادب و وقار محمدرضا می گفت و خاطره ای از زمانی 

سفر  آن  در  محمدرضا  واالی  »شخصیت  می کرد:  تعریف  بودند  رفته 

ایشان الیق شهادت  که  بگویم  را  برای من مشخص شد. فقط همین 

مرحوم  دیدن  برای  که  می گفت  روزی  از  رفیعی  عباس  سرهنگ  بود.« 

که مجذوبش  پدرش به خانه  آن ها رفته بود: » چنان جذبه  ای داشت 

شنونده ای  هر  که  بود  طوری  مؤدبانه اش  و  محبت آمیز  سخنان  شدم. 

الگویی بودم،  به دنبال چنین  که  بود و من  آراسته  را مجذوب می کرد. 

جذب ارتش شدم.«

به  هویزه  در  که  گفت  روزی  از  محمدحسینی  محمد  سرهنگ 

 یکی از فرماندهان ارشد همان روز از یگان 
ً

خدمتش رسیده بود و اتفاقا

کاردانی، مسئولیت پذیری و  کرده بود و از حسن عمل، تعهد،  او بازدید 

کرده بود. محمود و اهل خانه با شنیدن  صفات خوب او بسیار تعریف  

سوز  مرهم  چشم  اشک  و  می سوختند  وجود  اعماق  از  خاطرات  این 

دلشان می شد.

برگزار  اطراف  روستاهای  و  پشت بادام  رباط  در  شهید  مراسم  یادبود 

امام  و  سپاه  فرماندهی  و  کرد  برگزار  مراسمی  یزد  در  الغدیر  تیپ  شد. 

جمعه اردکان هم مراسمی در اردکان برگزار نمودند. 

رواق  رضوی  حرم  در  شهید  دو  بزرگداشت  مراسم  بعد  هفته  دو 
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محمود  از  شد.  برگزار  خراسان  ثامن االئمه   77 لشگر  طرف  از  دارالزهد 

کند. همراه پسرش ابوالفضل راهی  کردند در این مراسم شرکت  دعوت 

مشهد  شد تا بار دل را در حرم آقایش زمین بگذارد و در مراسم یادبود 

تا  دلش  می چرخید،  ضریح  در  دست هایش  وقتی  کند.  شرکت  فرزند 

و  صبر  خودش  برای  خدا  از  می خورد،  گره  موال  بارگاه  به  عالم  انتهای 

برای فرزندش بزرگی درجات طلب می کرد. مراسم ساعت 9 صبح برگزار 

می شد. دو روحانی سخنران مجلس بودند. بسیاری از مقامات لشگری 

در  مقابل  عزا  صاحبان  داشتند.  حضور  مراسم  در  استانی  و  کشوری  و 

که حجت االسالم راشد یزدی، یکی از  ورودی دارالزهد ایستاده بودند 

دو روحانی دعوت شده از طرف لشگر 77 برای رفتن به مجلس نعلین 

کجا  از پا درآورد. تا محمود آقای فتحی را دید، پرسید: »آقای فتحی شما 

گفت:  شهید  عکس  به  اشاره  با  لشگر  مسئوالن  از  یکی  کجا؟«  اینجا 

»ایشان پدر شهید امیر سرتیپ فتحی هستند.« آقای راشد یزدی رو به 

تمام  بیاور!  به جا  برو سجده شکر  فتحی!  »آقای  گفت:  و  کرد  محمود 

به  خداوند  که  داشتی  کم  را  این  فقط  بودی  گرفته  خدا  از  را  خوبی ها 

کماالت خانواده شما از ادب، عرفان، شعر و شهادت  کرد و  شما عنایت 

کامل شد.«

گفت و برای دو شهید  آقای راشد ضمن سخنرانی از مقام شهادت 

خانوادگی  را  فتحی  شهید  من  »اما  داد:  ادامه  و  کرد  آمرزش  طلب 
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اخالقی  صفات  از  هستم.«  آشنا  قدیم  از  خانواده  این  با  و  می شناسم 

داد.  سخن  داد  کبر  علی ا حاج  اشعار  و  معنویت  به خصوص  و  خانواده 

گذشته می اندیشید؛ روزهایی  محمود در ورای سخنان راشد به روزهای 

که آقای  که خاطراتشان در ذهن آدمی ماندگار است. جلسه با مرثیه ای 

فاطمی نسب در شهادت محمدرضا سروده بود و با سوز دل ابوالفضل 

فتحی خوانده شد، پایان یافت: 

کردند کردند     به نام حق رضایم نام  کام  مرا چون شیر اندر 

کردند گفتند و شیرین کام  کردند     علی  مرابا مصطفی مأنوس 

کردند نبوت را به من تعلیم دادند      امامت را به من الهام 

کردند به آداب فضیلت پروریدند     شراب عشق حق در جام 

کردند شراب عشق در جام شهادت     به من دادند و خوش فرجام 

کردند    که ایام جوانی               لباس رزم بر اندام  رسیدم تا 

کردند  گلفام  کفن شد      به خون آغشته و  لباس رزم من آخر 

کردند  گمنام  مرا چون اهل این دنیا ندیدند     از آن رویم چنین 

کردند  در ایام محرم مژده وصل        به من دادند و نیک انجام 

کردند  گریه خاص و عام  ک     برایم  به تاسوعا شدم همبستر خا

کردند کرام  چو روحم با ابالفضل آشنا بود      مرا هم بهر او ا

کردند گشت دمساز     مرا بر خوانشان اطعام  چو جانم با شهیدان 

کردند مرا دیگر نباشد آرزویی         چو نعمت را به من اتمام 
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کردم که جنت را به خونم وام  مخور غم مادر نیکونهادم     

کردم که نامم ثبت در اسالم  کن       کم  پدر از داغ هجرم ناله 
کردند 1 کر استخدام  چو با ما فاطمی هم بود مأنوس      به نام ذا

| 2 |

درست  بود.  جان سوز  فراق  سختی  اما  می گذشت  به سرعت  روزها 

سالگی  دوازده  از  نبود؛  محمود  کنار  در  سال ها  محمدرضا  که  است 

وجبهه  جبهه  بعد  و  تهران  و  یزد  بعد  و  کرد  ترک  خور  قصد  به  را  رباط 

گوشه ای  گر چه دور است، ولی  در  که ا گرم بود  وجبهه؛ اما محمود دلش 

بود.  فرزند  داغ  و  فراق  دردمند  دلش  حاال  می کشد.  نفس  کشور  از 

ک آتش هجران  ک سرد است«، اما سردی خا قدیم ترها می گفتند » خا

قلب محمود را تسکین نداد. دلش شده بود شرح بی مثال درد. شب ها 

می کرد.  گریه  و  می خواند  را  سیدالشهدا  مرثیه  در  کبر  علی ا حاج  اشعار 

با  تا  بود  ارشد سروده  فرزند  پردرد  برای دل  را  این شعرها  انگار حاجی 

خواندنش بار دل زمین بگذارد:

ساربان تند مران جای درنگ است اینجا

م ناله چو زنگ است اینجا
َ
ل
َ
کودکان را ز ا

کوس رحیل گشا از چه زنی  حالیا بار 

1.  سراینده این شعر سید جالل فاطمی نسب است، البته  چند شاعر دیگر هم شعر سروده 
که در پیوست می آید. بودند 
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تا صف حشر مر این قافله لنگ است اینجا

تو به ره اندر و بین قافله ساالر به خواب

نه و را توسن و نه باره خنگ است اینجا

ره ز هر سوی بود بسته چو نیکو نگری

گرنگ است اینجا دور این دشت ز غم همچو 

سر به نی تن به زمین آتش هجران سوزان

گر سخت چو سنگ است اینجا دل شود آب ا

زرد رخسار من و سرخ ز خون روی حسین

اقتران مه و خورشید دورنگ است اینجا

کبر و حلقوم علی اصغر پیکر ا

پاره پاره ز دم تیر خدنگ است اینجا

کار زنان کندن شده از جور زمان  کوه 

کلنگ است اینجا بیستون چهره و سرپنجه 

صبر و غم از دو جهت صف زده  اندر دل ما

کن توقف بنگر جبهه  جنگ است اینجا

فتحیا بیش مده شرح رحیل اسرا 

لم حوصله تنگ است اینجا 
َ
شیعیان را ز ا

اربعین شهادت  به  اربعین شهادت محمدرضا  قبرآماده شد.  سنگ 

گره خورد. آماده سازی سنگ قبر را یکی ازآشنایان خانواده  سیدالشهدا 
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کنده شود تا زیر بنای سنگ را  ک قبر  گرفت. قرار بود خا فتحی به عهده 

ِگل و آهک بریزند تا سنگ محکم جا بگیرد و سرما زمستان  کنند،  آماده 

انجام دهد.  را  کار  این  آقای ناصری خواستند  از  نیندازد.  را ترک  سنگ 

دلش  داشت.  غریبی  حال  برگشت؛  قبرستان  از  ناصری  آقای  وقتی 

که می کندم بوی  ک را  غرقابه حیرت بود: »محمود آقا به خدا قسم خا

بیشتر  بو  این  می رفتم  پایین تر  هرچه  خوردف  مشامم  به  عجیبی  عطر 

که بیایند و ببنند اعجاز پیکر  کند  گفتم مردم را خبر  گردم  می شد. به شا

این جوان مرد را.«

فرمانده لشگر 77 خراسان به همراه جمعی از همکاران برای مراسم 

چهلم راهی رباط شدند. شاید آن ها هم مثل علی اصغر مهاجر وقتی زیر 

آبادی می رفت،  به  کم کم رو  که  گذاشتند، این روستا  کویر قدم  آسمان 

برایشان غریب می نمود. اطراف خانه و محوطه  بزرگ روبه روی خانه  پر 

از پارچه های سیاه با نقش سفید  برای عرض تسلیت بود. 

مقابل  در  اما  برکف،  جان  لشگر  یک  فرمانده  بود،  لشگر  فرمانده  او 

کرده بود سر به  ک  که پاره  جگرش را در خا هیبت پیرمرد سفیدموی رباط 

زیر انداخت: »باالخره آدمی دیر یا زود از دنیا می رود ولی من خوشحالم 

که  کشته شد.« این تمام حرفی بود  که فرزندم برای پاسداری از وطنش 

که شروع شد نه فقط فرمانده لشگر  گفته شد. مراسم  باید زده می شد و 

حسینیه  ورودی  در  جلوی  که  محمدرضا  عکس  به  همراهان  تمام  که 
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گذاشتند و وارد مجلس شدند. سخنران باید فرمانده  قرار داشت احترام 

گرفت:  لشگر می بود، اما سرهنگی از میان جمع عنان سخن را در دست 

را  امر  این  و  کنند  صحبت  نمی توانند  دارند،  بغض  لشگر  فرمانده   «

که از  که نه به خاطر لباس و حقوق  کردند. یکی از افرادی  به من محول 

گذاشت و حراست از وطن را وظیفه  جان و دل برای حفظ وطن مایه 

خودش می دانست، شهید محمدرضا فتحی بود. محمدرضا عاشقانه و 

کرد. اشرار منطقه از حضور او همیشه وحشت داشتند  خالصانه خدمت 

کشیده  کربالی حسینی  ...« در مجلس سخن از محمدرضا شروع شد، به 
شد و مجلس خاتمه یافت.

که فقط  که تمام شود، غمی در دل صاحب عزا رسوب می کند  مراسم 

سهم اوست. وقتی به خانه برگردد، دیگران به رسم ادب سیاه از تنش 

کریمی فرمانده لشگر77 ثامن االئمه خراسان  درمی آورند. آن شب امیر 

کاری پیش آمد و به تایباد تلفن زد. محمود  مهمان خانه محمود بود. 

فقط نگرانی مواجی را در انعکاس صدای امیر می شنید، این نگرانی در 

گرفت. امیر  وجود دیگران هم رسوخ یافت و چون موجی اطرافیان را فرا

کاری  گر  ا می کرد؛  خواست  صحبت  طرف  آن  که  کسی  از  بود  نگران 

گذاشت، چیزی  را  گوشی  بگیرند. وقتی  با همین شماره تماس  داشتند 

در نگاه فرمانده دل محمود را به آشوب می کشاند. 

را  فتحی  شهید  نبود  روزها  این  تایباد  منطقه  مرزی  »روستاییان   -
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کرده اند.« احساس 

فرمانده  ولی  کند،  بیتوته  رباط  در  را  شب  فرمانده  که  کردند  اصرار   

که دستان  نگران بود، باید راهی تایباد می شد. وقت خداحافظی، زمانی 

دیدار  نشان  به  و  گرفت  آرام  لشگر  فرمانده  دستان  در  محمود  لرزان 

دوباره تکان خورد، هنوز امیر متأسف بود:

شما  پسر  دادم.  دست  از  را  لشگرم  راست  بازوی  من  فتحی  »آقای 

در منطقه اتاقی مخصوص داشت. هر وقت برای سرکشی می رفتم، من 

که من می خوابیدم،  داخل اتاقش استراحت می کردم، ولی او در اتاقی 

که  نمی خوابید. می گفتم آقای فتحی شما هم همین جا بخوابید تخت 

هست. می گفت: ادب حکم می کند من بروم اتاق دیگری بخوابم. اصرار 

می کردم، خواهش می کردم، ولی او قبول نمی کرد.«

را قورت دهد:  گلو  تا بغض مانده در  کشید  به آرامی نفسی  محمود 

»می دانم امیر. در تمام چهل و اندی سال زندگی اش به یاد ندارم جلو 

کرده باشد یا لم داده باشد. سرآمد فرزندانم  من یا مادرش پایش را دراز 

بود.«

برادران محمدرضا  از  یکی  حمیدرضا  به  خداوند  خرداد 1379  نهم 

کرد. اسمش را محمدرضا  که حال و هوای همه را عوض  کرد  پسری عطا 

گذاشتند. همه می دانستند محمدرضا عاشق بچه ها بود. لّذت می برد 

گرچه از نعمت اوالد بی نصیب  گریه شان، بازی کردنشان.  از خنده شان، 
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کودکان این خانه می تپید. ماند اما دلش همیشه برای 

کوچک، آقای هراتی از  یک هفته بعد از به دنیا آمدن محمدرضای 

برای  بود.  و خانه محمود  رباط  و همرزمان محمدرضا مهمان  دوستان 

احوالپرسی آمده بود. صحبت  ها همه به محمدرضا ختم می شد. آقای 

هراتی خاطرات بسیار داشت و البته یکی از آن ها شنیدنی تر بود:

گفت آقای هراتی بیا  چند شب قبل از شهادتش، محمدرضا به من 

تا  افتادیم  راه  و  کنیم. سوار ماشین شدیم  برویم منطقه، سرکشی  با هم 

کرد  که بودیم سرصحبت را باز  دوری در منطقه زده باشیم. سوار ماشین 

به  »ِا  گفتم:  شود.«  متولد  ما  خانواده  در  فرزندی  است  »قرار  گفت:  و 

که زحمتش را  گفت: »من یک پیغام برای خانواده ام دارم  سالمتی!!« 

که برگشتی  گفتم: »خودت  کردم و  شما باید بکشید.« با تعجب نگاهش 

گفت: »شاید من دیگر  را می بینم؟«  تو  کجا خانواده   بگو! من  بهشان 

کردم اما بی اختیار  آن ها را نبینم ولی شما می بینی.« با تعجب نگاهش 

گفت:  و  کرد  مکثی  محمدرضا  هست؟«  چی  پیغامت  »خب  گفتم: 

که قرار است به دنیا بیاید  »شما به خانواده ام بگویید اسم این بچه ای را 

بنیامین بگذارند.«

کنار هم  کرد در ذهنش تمام خاطرات را   محمود با تعجب نگاهش 

حمیدرضا  داده،  شما  به  را  خبر  این  محمدرضا  که  زمانی  »بله!  چید: 

منتظر فرزند در راهش بود. نهم خرداد بعد از چهلم به دنیا آمد و ما اسم 
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گرفتیم.« کردیم و شناسنامه  محمدرضا را برایش انتخاب 

بنده   ولی  است،  دور  به  ادب  از  آقا  حاج  عذرخواهم.  خیلی   «

گر این را به عهده  بنده نگذاشته بود چنین  پیام رسان فرزند شما بودم و ا

جسارتی نمی کردم.«

اسم  هم  ما  خانواده  کوچک  فرزند  می فرمایید.  درست  شما  بله   «

محمدرضا را دارد و هم خاطره  شهادتش را.«  
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که از خراسان جنوبی دیدن داشتند رژه در محضر رهبر انقالب وقتی 
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