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گشت روستا، اولين جايی كه گرفت و برمیهروقت مرخصی می     

زد مسجد بود. تا وقتی توي روستا بود بيشتر اوقات اذان را او سرمی

ي گرم و دلنشينی داشت. وقتی صدايش از    خواند، صدامی

شد اهالی روستا هاي مسجد مثل عطر بهار نارنج پخش میگلدسته

شدند كه عزيز از جبهه برگشته است. براي ديدنش و متوجه می

 زدند. شان سر میگرفتن اخبار جبهه و جنگ به خانه

بود همه اهل روستا عزيزرا دوست داشتند. او مهربان و خوشرو      

گذاشت. من هم هميشه دوست داشتم كنارش و به همه احترام می

توي جبهه باشم اما به خاطر اين كه سنم خيلی كم بود به من  اجازه 

آمد روستا، دادند. به همين خاطر وقتی عزيز میرفتن به جبهه را نمی

شب و روز كنارش بودم و او با ذوق و شوق فراوان از جبهه و جنگ 
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ها و هاي عمليات، از سختی. از همرزم هايش، شبگفتبرايم می

آيد يك مشکالت سربازها و مقاومت و صبوري رزمندگان. يادم می

 بار عزيز برايم تعريف كرد:

چون مسير  "شاخ شميران "دريکی از مناطق عملياتی به نام "    

كرديم در تيررس و ديد دشمن بود، آبی كه از آن استفاده می

ها هميشه كمبود آب ها مشکل شده بود و بچهچهآوردن آب براي ب

داشتند. هوا گرم بود و روزهاي داغ و سوزان ،آنها را خيلی اذيت 

كردم تا گرما و ها يادآوري میكرد. من مدام كربال را براي بچهمی

 تشنگی را تاب بياورند.

تب عجيبی در كالس جا خوش كرده بود. يك لحظه احساس      

هايش را با زبان كمی خيس لرزد، لبنجفی میكردم صداي آقاي 

 كرد و ادامه داد: 

ها شهدا به گردن ما خيلی حق دارند، اونا از جان و مال بچه -

خودشان گذشتند تا سرزمين ايران هميشه آباد و پيروز باشه. شهدا 

هاي روي زمين بودند، هاي معمولی نبودند؛ اونا فرشتهانسان

 هاست.شق فرشتههاي واقعی. خدا عافرشته
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 آقاي نجفی به دسته صندلی تکيه زد و ادامه داد: 

اي از هفته ها بود كه سربازها مشکل آب داشتند تا اين كه خمپاره -

سمت دشمن به نزديکی سنگر يکی از رزمندگان اصابت كرد و 

درست از محل اصابت خمپاره آب جوشيد و بيرون آمد، آبی پاک و 

 زالل. 

ي آقاي نجفی هم جوشيدن گرفت. آقا معلم به هاچشمه چشم     

سمت پنجره كالس چرخيد و به نقطه دور دستی از آسمان خيره 

-گشت، كاش میشد. شايد دنبال ردپا و يا نشانی از آقا عزيز می

اي از عزيزدر ذهن آقا معلم نقاشی شده است. دانستم چه صحنه

دعواي دو ها به سمت پنجره كالس چرخيده بود. صداي سرهمه بچه

گنجشك كوچولو پشت پنجره، نگاه آقاي نجفی را به كالس كشاند 

 و ادامه داد:

كرد. او جبهه آقا عزيز هميشه از معجزات جبهه برامن صحبت می -

دانست به همين خاطر خيلی دير به دير رو مقدس و مثل كربال می

اي شده بود كه جبهه حکم آمد. آقا عزيز فرشتهبه مرخصی می

و برايش داشت، دلش به وسعت تمام درياها و روحش به بهشت ر
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لطافت سرسبزي جنگل شده بود.  عزيز؛ عزيز دل مردم روستا بود.     

 اش نگاهی انداخت و گفت: آقاي نجفی به ساعت مچی

ها چيزي به زنگ نمونده؛ مابقی خاطرات شهيد بمونه برا هفته بچه -

 آينده.

-شان نمیها دلكدام از بچه زنگ به صدا درآمد انگار هيچ     

هاي خواست كالس را ترک كنند، اما صداي فرياد و هلهله بچه

كم از كالس بيرون برويم. هاي باالتر باعث شد تا ما هم كمكالس

باريد، هر قطره باران مثل هوا كمی سرد شده بود. باران نم نم می

ها خيابان ها وي كوچهسالمی بود از طرف خداوند؛ تا خانه رفتم همه

مان گفته بود، اي كه آقا معلم شروع كرده بود و برايرا به خاطره

-دانند چه در ذهن من میي شهر میكردم. حس كردم همهفکر می

گذرد. حتی عابرانی كه از كنارم تندتند گذرد. يا بايد بدانند چه می

هايم را به كردند بايد از اين خاطره باخبر شوند. چشمعبور می

ن دوختم. قطرات ريز باران به صورتم خورد خواستم چشم آسما

ببندم و هوايی تنفس كنم كه گنجشك كوچکی را ديدم كه براي 

خالصی از باران به كنج پياده رو در كنار درخت چناري كه روبرويم 
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ايستاده بود، پناه برده بود،جيك و جيك صدا كرد و افتاد. نزديکش 

ت. او را در داخل كارتن شدم. بی هيچ تقاليی در دستم نشس

كوچکی كه صاحب مغازه بيرون گذاشته بود، گذاشتم و به راهم 

هاي امروز پركشيد. با ادامه دادم. باز ذهنم به سمت كالس وحرف

 خودگفتم: 

شن. به ويژه آقا هاي خدا میخوش به حال شهدا صاحب تمام سالم -

 عزيز كه اذان گفتن رو هم دوست داشت.

كردم. صداي آقاي نجفی هاي آقا معلم فکر میرفمدام به ح     

شهدا به گردن ما خيلی حق دارند.   "پيچيديکسره در گوشم می

انگار كسی به درونم  "هاست.اند و خدا عاشق فرشتهها فرشتهآن

 توانستم براي شهدا كاري بکنم!چنگ می انداخت كاش من هم می

و به ياد تمام شهدا  آن شب براي خواندن نماز به مسجد محله رفتم 

 خرما خيرات كردم و فاتحه خواندم.

گذشت و تر شده بودند. ساعت به كندي میروزها انگار طوالنی     

تاب شده بودم. شنبه و شنيدن مابقی خاطرات بیمن براي روز پنج



 ها درس امروزمان پركشيدن استبچه                                                                                                          8
  

شنبه رسيد و من آن روز صبح، فاصله خانه تا مدرسه را باالخره پنج

وقتی آقاي نجفی وارد كالس شد پاكتی يك نفس دويدم. زنگ آخر 

همراه خودش به كالس آورده بود. آن را روي ميز گذاشت، 

عينکش را روي چشمش جابجا كرد و به سمت پنجره كالس رفت. 

 پنجره را كه نيمه باز شده بود، بست.

 علی رضا بلند شد و رو به آقا معلم گفت: 

آقا عزيز باز هم آقاي نجفی ما همه منتظريم، قرار شد در مورد  -

 برامون صحبت كنيد؟!

 ناصرگفت:

ها جنگيد؟ در اين آقا معلم راستی آقا عزيز چند وقت توي جبهه -

 مدت هيچ وقت زخمی نشد؟

 صداي ديگري گفت : 

 اصال چطور و يا در چه عملياتی شهيد شد؟ -
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اش ها سوالی پرسيد وآقاي نجفی با متانت هميشگیهركدام از بچه

ها كه تمام شد، سراغ پاكتی كه روي د. سواالت بچهدافقط گوش می

ميز گذاشته بود، رفت. درپاكت را باز كرد و چند قطعه عکس 

ها را آمدند، يکی از عکسها قديمی میبيرون آورد. به نظر عکس

چهره مرد جوانی را نشان  ها بلندكرد و نشان داد. عکسرو به بچه

گردنش بود و با لبخند قشنگی اي دور رشيد و مهربان، چفيه؛ داد می

كه برلبانش داشت به تکه سنگ بزرگی تکيه زده بود و مشغول 

روي پيشانيش بود. بدون پرسش  "يا حسين "بستن پيشانی بند 

دانستيم كه آن عکس كسی جز آقا عزيز نيست. با صالبت و همه می

 مهربان. 

 به قول آقاي نجفی يك فرشته واقعی. چند عکس ديگر هم بودند

 كه معلم از آقا عزيز و ديگر دوستان شهيدش به كالس آورده بود.

ها توي كالس دست اي روي دست بچهها درست مثل پروانهعکس

ها به شکلی عالقه و هيجان خود به دست چرخيدند. هركدام از بچه

 داد. را نشان می
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رضا عکس ها را يکی ،يکی بوسيد و زير لب با خودش چيزي زمزمه 

 كرد.

خواست تصوير آقا عزيز كند. انگار میها دل نمیاز عکس ناصر

 براي هميشه در ذهن و قلبش حك شود.

 لرزيد.هايش میهاي حسن خيس اشك شده بود و... لبگونه

انگار غوغايی در دلم برپا شده بود. حال عجيبی داشتم. عکس      

هاي براق و متبركش به من هايم بود. باچشمآقا عزيز جلوي چشم

خواست با صداي بلندگريه كنم. اما بغض راه زد. دلم میلبخند می

گلويم را گرفته بود. چقدر چهره آقا عزيز خسته بود و درعين حال 

هاي مختلف بيدار هاي زيادي به خاطر عملياتمتبسم، حتما شب

 رضا دادم.ها را به علیمانده. بغضم را فرو بردم و عکس

ها را ديدند؛ آقاي نجفی ادامه عکسهاي كالس وقتی همه بچه     

 روايت را اين طور شروع كرد: 

چند روز پس از اين كه آقا عزيز از بيمارستان مرخص شده بود  -

 به عيادتش رفتم جريان مجروح شدنش را پرسيدم.
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 گفت :

مشغول نبرد با عراقيا بوديم، ستونی از سربازا توي كوه و دشت  -

دشمن و باالي سرشان گلوله و شان پخش شده بودند. جلوي روي

ها در هم هاي توپ و رگبار مسلسلآتش بود. صداي انفجار گلوله

تنيده شده بود. بوي باروت و خاک و خون توي هوا پيچيده بود. 

زد و سربازها در خاک و خون            ها رو شخم میگلوله دشت

هاي ما و نيز دشمن خيلی كم شده بود. غلتيدند. تعداد سربازمی

رفت؛  من با سالح تيربار كار      مهمات هم داشت رو به اتمام می

كردم. يك دفعه احساس كردم بازوي چپم داغ شده. نگاه كردم می

ديدم يك گلوله به بازويم اصابت كرده. بازويم از شدت درد      

من را بهتر سوخت. كمی جابجا شدم تا نقطه تيراندازي دشمی

ام اصابت كرد. شناسايی كنم كه يك گلوله ديگر مستقيم به شانه

اي در خون فواره زد. شروع كردم به خواندن تشهد، انگار پرنده

 زد. ديگر متوجه چيزي نشدم.ام حبس و براي پرواز بال بال میسينه

آقاي نجفی كه به ديوار تکيه زده بود به آرامی به سمت صندلی      

هايش   رفت وآن جا نشست. عکس آقا عزيز توي دستخودش 
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لرزيد عکس را روبروي صورتش گرفت، انگار نگاهش در نگاه  می

اي خواست لحظهزيبا و مهربان عزيز گره خورده بود. دلش نمی

 چشم از آن عکس بردارد.

 حسين با صداي رسايی گفت : 

 براي شادي روح شهدا صلوات. -

ادند. آقاي نجفی عکس را روي ميز ها صلوات بلندي فرستبچه

 گذاشت و گفت :

ها در بيمارستان بستري بود. اما پس بعد از اون عمليات تا مدت -

ازمرخص شدن از بيمارستان، تنها چندروز توي روستا و كنار 

قرار شناخت. بیاش ماند. براي رفتن به جبهه سرازپا نمیخونواده

نياز داشت اما براي رفتن  رفتن بود. با اين كه هنوز به استراحت

دانست اين بار مسافر بهشت شده كرد. انگار میلحظه شماري می

 است.

هاي مهاجر ساک سفر رو بست يك روز صبح زود درست مثل پرنده

 ودوباره راهی جبهه شد.
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مان تعريف يکی از دوستان همرزمش به نام آقاي نيازي براي     

 كردندكه: 

و سيصد و شصت و هفت بودكه از اول  هفتم فروردين سال هزار -

صبح قبل از اذان حال و هواي عجيبی داشت، بی تاب بود. مثل ابر 

كردي رنگين كمان از چشم بهاري، آرام وقرار نداشت. احساس می

كند. از همان لحظه لبخند از روي لبانش تکان هايش دارد طلوع می

ي رو داشت كه ي اسيرنخورده بود. سراز پا نمی شناخت ،حال پرنده

كرد و  ها سركشی میوعده پرواز به او داده بودند. مدام به بچه

 پرسيد. شان را میحال

فروردين بود و هوا بهاري و بارانی. بوي باران همه جا رو پركرده      

 بود. 

ي هايش را باال زد و با آب قمقهنزديك اذان صبح شد. آستين

گرفت. بند          كوچکی كه هميشه روي كمرش داشت، وضو

زد. بلند شد و به سمت پوتين هايش رو محکم بست. هنوز لبخند می

ها اي كه باالتر از محل سنگرها بود به راه افتاد. تا بقيه بچهتپه
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اي كه در خواستند مانع رفتنش شوند؛ به باالي تپه رسيده بود. تپه

 ها. تيررس و ديد دشمن بود، درست در چند قدمی عراقی

يز رو به قبله ايستاد. نگاهی به آسمان ابري انداخت. همه با عز

كردند. منتظر بودند ببينند براي چه كاري آن تعجب او رو نگاه می

 باال، روي تپه رفته.

 اهلل اكبر،  اهلل اكبر -

صداي اذان در گوش باد پيچيد. باران شروع به باريدن كرد؛    

 آمدند.فرود می رقصيدند وهاي باران آرام آرام میقطره

 حی علی الصاله. ،حی علی الصاله -

 ها با عزيز همنوا شده بودند.شدت باران تندتر شده بود. قطره

 حی علی خير العمل. ،حی علی خيرالعمل -

 تمام فضا گوش شده بود براي شنيدن و ديدن صداي اذان عزيز.

عزيز با همان شور و عشق هميشگی اذان را گفت و از تپه پايين 

ايست كه كردي فرشتهها آمد احساس میمد. وقتی به سمت بچهآ
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تابی صبح هاي پروازش كامال روييده شده بودند. از بیحاال ديگر بال

 تر شده بود.در او خبري نبودگويی لبخندش پررنگ

 بچه ها دورش حلقه زدند.

شنوه و آتيش عزيز! اين چه كاري بود؟ نگفتی دشمن صدا تو می -

 م؟!شيبارون می

 اش گفت : با متانت هميشگی

 بذاربشنوند! بذار بفهمن با كيا طرفن! -

ها نمازشان را خواندند، طولی نکشيد كه صداي انفجارشليك بچه     

ها سريع در منطقه گلوله از سوي جبهه دشمن به گوش رسيد. بچه

پخش شدند و سنگر گرفتند. صداي مهيب انفجار در هم تنيده شده 

هاي دشمن در خاک وخون از سربازها پشت خاكريزبود. تعدادي 

غلتيدند. بوي باران و باروت در هوا پيچيده بود. از سنگرهايی كه می

هاي دشمن قرار گرفته بودند مه غليظی از گرد مورد اصابت گلوله

ها يکی وغبار درست شده بود. در آسمان جبهه آتش می باريد وبچه

اي به گوش رسيد. گلوله زوزهشدند. صداي پس از ديگري شهيد می
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ها پرتاب شد. صداي انفجارش زمين را از دهان تانکی به سمت بچه

به لرزه درآورد. سرم را به سمت سنگرعزيز چرخاندم، در گرد و 

دانم چطور خودم را خاک محو شده بود. پاهايم سست شدند، نمی

باالي سر عزيز رساندم. عزيز بدجور زخمی شده بود. تمام تنش 

واره خون بود. دستم را زيرسرش بردم سرش را روي پاهايم ف

گذاشتم و اورا به آغوش كشيدم. باران بند آمده بود اما چشم هاي 

باريدند.. عزيز زير لب چيزي زمزمه كرد،گوشم را من يك ريز می

 كنار دهانش بردم، شنيدم سه بار با خودتکراركرد:

 اشهد ان ال اله اهلل -

 سول اهلل ر واشهد ان محمداً-

  "ولی اهلل  واشهد ان اميرالمومنين علياً-

و ... در آغوشم آرام گرفت. عزيز؛ به آروزيش رسيد. سبکبال و  

 رها ميهمان خدا شد.
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در  )ره(( فرزند مرحوم حاج صيدطاهرپورقاسمقاسميان )عزيز       

سال يك هزارو سيصد و چهل و سه ه.ش در روستاي گاوكش عليا 

شهرستان دلفان استان لرستان ديده به جهان گشود. وي از توابع 

نويسی اش در دبستان نامپس از گذشت هفت بهار از سن تقويمی

سر كرد و پنج سال بعد با موفقيت دوره تحصيلی ابتدايی را پشتِ

هاي قرآنی كه توسط عموي نهاد. عزيز بعد از آن در كالس

شد شركت زار میپور( در روستا برگرضا قاسمشهيدش)حاج علی

 كرد.می

قدم بود. امر به معروف و ايشان هميشه در كارهاي خير ثابت     

نهی از منکر، كمك به يتيمان و انجام واجباتی چون نماز، روزه و... از 

شصت يك هزارو سيصد و اش بود. در سال هاي بارز اخالقیويژگی

مليات ع سال بعد يعنی در سال شصت و پنج در پنجبه جبهه رفت و 

اما اين واقعه ؛دشمن مجروح شد عمران براثر اصابت تير)گلوله(حاج
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نه تنها او را از رفتن مجدد به جبهه منصرف نکرد بلکه رغبت و 

تر از تري در روح و جانش دميده شد تا با عزمی جزمي تازهانگيزه

 خاک مقدس ميهنش دفاع كند.اسالم و 

 22را از اعماق دلش لبيّك گفت .  )ره(امام به كرّات نداي عزيز      

بسيجی مخلص ، به ميادين نور عليه ظلمت و بيداد ،  عنوان يك بار به

» پدافندي عمليّات ، به عناوين :  3عمليّات و  7اعزام و در 

در «  …زن ، تيربارچی ، فرمانده و   جی چی ، آرپی سيم بی

معاونت  2633. در سال  رزميددشوارترين شرايط مردانه 

 )س(سيدالشهداء و جماران ، از گردان حمزه )ع(حسين روهانهاي امامگ

لرستان را به ترتيب ؛ در  )ع(حضرت ابوالفضل 97تيپ مستقل

و سرانجام... پس از  بوددار  عهده 4المقدّس و بيت 9عملياتهاي نصر

حق  هاي نبردگذشت سه سال و بيست و پنج روز حضور در جبهه

م فروردين ماه سال شصت و هفت صبح بهاري هفت در عليه باطل

 قله هاي رفيعدر با صداي دلنشينش  بعد از خواندن اذان صبح

 در منطقه مذكور،  عراق و همچنين اداي نمازصبحشميران شاخ

پر  شتافت و كبوتر جانش معبودبه ديار  دعوت حق را لبيك گفت و

،سپس در آغوش مهربان و آبی پروردگار جا خوش كرد گشود و

در كنار ديگر همرزمان شهيدش در روستاي گاوكش رش پيکر مطه

 يادش گرامی و نامش ماندگار باد. عليا آرميد. 
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هـ ش 1351ـ مشهد مقدس ـ سال  پورشهيد عزيز قاسم  

 

و انس با قرآن پورشهيد عزيز قاسم  
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1364ـ سال  تـ منطقه عملياتي زبيدا پورشهيد عزيز قاسم  

 

   1361ـ پادگان آموزشي كرخه ـ سال  پوراسمشهيد عزيز ق نفر روي طناب؛
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1365ـ سال  عليا عكس شهداي گاوكش در كنار پورشهيد عزيز قاسم نفرسمت راست؛  

 

در كنار برادرانش پورشهيد عزيز قاسم  
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  1364ـ منطقه عملياتي زبيدات ـ سال  پور؛ شهيد عزيز قاسم )نشسته( نفر جلويي

 

  1364ـ منطقه عملياتي دربنديخان ) شاخ شميران عراق ( ـ سال  ـ پوراسمشهيد عزيز ق نفر سمت چپي؛
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) طالب قاسميان (شدر كنار برادر پورشهيد عزيز قاسم  

 

   1364منطقه عملياتي دربنديخان ـ سال  ـ پورشهيد عزيز قاسم نفر سمت چپي؛
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   1364اق  ـ سال ـ منطقه عملياتي شاخ شميران عر پورشهيد عزيز قاسمنفر سمت چپي؛ 

 

پورشهيد عزيز قاسم ازچپ نفر دوم؛  
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پور به همراه سه كودكقاسمعزيزشهيد   

 

1366منطقه عملياتي گمو ـ سال ـ  پورشهيدعزيز قاسم ازچپ؛ نفردوم ،رديف سوم  
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1362ـ منطقه عملياتي جفير ـ سال  پورشهيد عزيز قاسم راست؛ ازاول  نفر  

 

1364ـ سال دربنديخان منطقه عملياتي ـ  پورشهيدعزيز قاسم ست؛نفرسمت را ، اولرديف   


