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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد بهرام شهپريان كه در پي يك تحول روحي انقالبي شد

پدر بهرام به خاطر تفكرات انقالبي پسرش، او را از ارث محروم كرد اما بهرام حاضر نشد خودش را از خط امام محروم كند

 شهيدي كه تا 18 سالگي نماز خواندن بلد نبود

جدول

پاسخ جدول شماره 5656
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدي
به�رام ش�هپريان فرزن�د و عزي�ز دردانه 
خانواده اي مرفه و متمول ب�ود. در فاميل او 
را »شاه نوه« لقب داده بودند. شهپريان ها كه 
پيشتر به صراف نژاد شهرت داشتند، اغلب 
آدم هاي متمولي بودند و غير از پدر بهرام كه 
با درجه سرهنگي رياست حوزه نظام وظيفه 
اس�بق را برعه�ده داش�ت، عموهايش هم 
همگي از افسران ارش�د و صاحب منصبان 
نظام�ي بودن�د. در چني�ن خان�واده اي كه 
شاه دوستي موروثي بود، بهرام عاشق امام 
ش�د و همه زندگي اش را وقف انقالب كرد. 
به خاطر حضور در كميته و س�پس سپاه از 
ارث محروم شد اما خودش را از هدفي كه در 
آن گام نهاده بود محروم نكرد. شهيد بهرام 
ش�هپريان دانش آموخته رش�ته مهندسي 
برق در يكي از دانشگاه هاي ايتاليا كه بعدها 
بنيانگذار دوره هاي چتربازي و اسكي رزمي 
در سپاه شد، 15 ارديبهشت سال 1365 در 
حادثه س�قوط بالگرد حاملش به ش�هادت 
رسيد. قرار داشتن در ايام ارديبهشت ماه را 
فرصتي دانستيم تا در گفت وگو با طاهره بزم 
همسر شهيد، مروري بر زندگي پرماجراي 
ش�هيد بهرام ش�هپريان داش�ته باش�يم. 

چطور با شهيد شهپريان آشنا شديد؟ 
ايشان يك نسبت فاميلي دوري با همسر برادرم 
داش��تند. خانه هايمان هم تقريباً نزديك هم 
بود. آن موق��ع ما در مجيديه ش��مالي زندگي 
مي كرديم و خانواده شهيد در مجيديه جنوبي. 
البته اينها باعث نزديکي دو خانواده نمي شد، 
چراكه پدرش��وهرم و كاًل خانواده شهپريان از 
آن خانواده هاي شاه دوست بودند و اين طرف 
ما ي��ك خان��واده مذهبي و انقالبي داش��تيم. 
البته پدرش��وهرم نماز مي خواند و اهل حالل 
و حرام بود، ولي سبك زندگي و عقايد سياسي 
و فرهنگ��ي و... ايش��ان و خانواده ش��ان زمين 
تا آس��مان با ما فرق داش��ت. به عن��وان مثال 
همس��رم بعدها به من مي گفت تا 18 سالگي 
اصاًل نماز خواندن بلد نبوده اس��ت. خودش و 
مادر و خواهرهاي همسرم هم از نظر پوشش و 
ظاهر طور ديگري بودند و به اصطالح شيك و 
مدرن تيپ مي زدند. اما بعد از انقالب كه تحولي 
در وجود بهرام رخ داد، ايش��ان از خانواده اش 
فاصله گرفت و يك اتفاق ساده مقدمات آشنايي 

بيشتر و ازدواجمان را فراهم آورد. 
قب�ل از اينكه به ماج�راي ازدواجتان 
بپردازي�م، چ�ه اتفاقي باعث ش�د تا 

ايشان متحول شود؟
پدرشوهرم س��رهنگ ارتش بود و وضع مالي 
خوبي داش��ت. اعتقادي هم به انق��الب و اين 
چيزها نداشت. بعد از پيروزي انقالب كه اوضاع 
كش��ور ملتهب ش��د، خانواده بهرام او را براي 
تحصيل به ايتاليا فرستادند. تأكيد هم كردند 
كه به هيچ عنوان اي��ران برنگ��رد و همان جا 
بمان. همسرم آنجا در انجمن اسالمي دانشگاه، 
دوستاني انقالبي پيدا مي كند. كم كم با انقالب 
و انديشه هاي حضرت امام)ره( آشنا و متحول 
مي ش��ود. پس از اي��ن تحول روح��ي تصميم 
مي گيرد به ايران برگردد، اما پدرشوهرم تهديد 
مي كن��د كه اگ��ر برگ��ردي، از ارث محرومت 
مي كن��م. به��رام قاطعان��ه پ��اي اعتقاداتش 
مي ايس��تد و به اي��ران برمي گ��ردد. اول عضو 
كميته مي شود و در غائله گنبد هم حضور پيدا 

مي كند. س��ال 59 هم كه وارد سپاه مي شود. 
از آن طرف پدرش��وهرم تهديدش را عملي و 
همسرم را از خانه و خانواده طرد مي كند. بهرام 
مدتي به منزل دايي اش م��ي رود و بعد هم كه 
زندگي مس��تقلي را ش��روع مي كند. وقتي به 
خواس��تگاري ام آمد خانواده اش حاضر نشدند 
او را همراهي كنند و دفعات اول به تنهايي براي 

خواستگاري به خانه مان مي آمد. 
مگر چند بار از شما خواستگاري كرده 
بودند؟ اصالً چطور مسير زندگي شما را 

مقابل هم قرار داد؟
پدرم آن موقع در يك درمانگاه كار مي كرد و هر 
كسي از آشناها كه كارش به دكتر و شکسته بند 
و اين چيزها مي افتاد به پدرم مراجعه مي كرد. 
در يك عمليات جنگي كه دست بهرام شکسته 
بود، ايشان براي جا انداختنش به پدرم مراجعه 
كرد تا او را به يك شکس��ته بند حاذق معرفي 
كند. عرض كردم كه ما يك نسبت فاميلي دوري 
داشتيم و دورادور همديگر را مي شناختيم. بر 
اساس همين شناخت يك روز بهرام پيش پدرم 
آمد. هم��ان لحظه من و خواه��رم براي خريد 
از خانه بيرون مي رفتيم. جلوي در ايش��ان را 
ديديم. زمان طاغوت دو يا س��ه بار او را با تيپ 
قبلي اش ديده بودم. حاال محاس��ني داشت و 
اصاًل س��ر و وضعش با قبل خيل��ي فرق كرده 
بود. اصاًل او را نشناختم. خودش را معرفي كرد 
و گفت ش��ما دخترخانم هاي فالني هستيد؟ 
چون ما مس��تأجر داش��تيم مي خواست بداند 
مستأجر هس��تيم يا از خانواده پدرم هستيم. 
گفتيم دخترهايش هس��تيم و بعد به راهمان 
ادامه داديم. آن روز بهرام از حجاب من خوشش 
آمده بود. خالصه از همان جا قضيه خواستگاري 
شروع ش��د. در حالي كه من اصاًل قصد ازدواج 
نداش��تم و مي خواستم درس��م را ادامه بدهم. 
از طرفي چون خانواده به��رام او را طرد كرده 
بودن��د، تنهايي ب��ه خواس��تگاري ام مي آمد و 
پدر و مادرم از اين موضوع رضايت نداشتند. با 
اصراري كه بهرام داشت، جلسات خواستگاري 
و آمدوشد ايشان از خردادماه سال 60 تا تيرماه 
و سپس مردادماه همان س��ال كش پيدا كرد. 
طي اين مدت بهرام به بهانه ه��اي مختلف به 
خانه م��ا مي آمد و ب��از قضيه خواس��تگاري را 

مطرح مي كرد. 

خانواده همسرتان طي اين مدت حاضر 
نشدند او را همراهي كنند؟

خانواده همسرم قبل از ماجراي خواستگاري از 
من، ايشان را طرد كرده بودند. بعد كه ماجراي 
خواستگاري پيش آمد مخالف هايشان شدت 
پيدا كرد. م��ا يك خانواده مذهبي داش��تيم و 
به قدر خودم��ان فعاليت انقالب��ي مي كرديم. 
پدرم اوايل انقالب ش��ب ها به كميته محلمان 
مي رفت و فعاليت مي كرد. چون خانواده بهرام 
شاه دوس��ت بودند، كاماًل با ازدواج ما مخالفت 
كردند. اين طرف هم ك��ه پدر و مادرم به بهرام 
مي گفتند بايد با خانواده بيايي و رسم و رسوم را 
رعايت كني. بهرام قضيه طرد شدنش را پيش 
مي كشيد و اصرار مي كرد. يادم است به پدر و 
مادرم مي گفت اين لباس پاس��داري كه به تن 
دارم كفن من است. خدا مي داند بار بعدي كه 
به جبهه رفتم قسمت مي شود برگردم يا نه. با 
اين حرف ها دل پدر و م��ادرم را نرم كرد. من 
دو پسرخاله داش��تم كه يکي شان در جنگ به 
شهادت رس��يد و ديگري بعدها در تهران ترور 
شد. به خاطر پسرخاله ها كه اتفاقاً با بهرام هم 
دوس��ت بودند، مادرم روي رزمنده ها تعصب 
خاصي داشت. بهرام كه بحث رزمندگي اش را 
پيش كشيد، والدينم راضي شدند و بعد قرار شد 
من و بهرام حرف هايمان را بزنيم. راستش اصاًل 
نمي خواستم پيشنهاد ازدواجش را قبول كنم. 
يعني اصاًل آماده ازدواج نبودم. ولي وقتي چند 
جلس��ه با هم حرف زديم، قبول كردم. مشکل 
از طرف ما كه حل ش��د، يك بار مادر بهرام به 

اصرار ايشان در جلسه خواستگاري حضور پيدا 
كرد. اما وقتي من چاي به ايشان تعارف كردم، 
دس��تم را پس زد! به رغم همه اين مشکالت و 
مخالفت ها ما 16 مهر س��ال 60 عقد كرديم و 
بهمن ماه همين س��ال هم مراسم ازدواجمان 

برگزار شد. 
به نظ�ر ش�ما چه چي�زي باعث ش�د 
همسرتان متحول شود و در خط امام 

و انقالب قرار بگيرد؟
جواب اين سؤال را يکي در حالل خوري پدرش 
مي دانم و ديگري در ذات پاك بهرام. پدرشوهرم 
هرچند شاه دوس��ت بود و خيلي هم روي اين 
مس��ائل تعصب نش��ان مي داد، اما نمازش را 
مي خواند و به مال حالل اعتقاد داش��ت. يك 
بار خ��ودش تعريف مي كرد ك��ه چون رئيس 

نظام وظيفه بود، خيلي ها براي معاف ش��دن 
فرزندانشان به او رشوه مي دادند. مي گفت من 
هيچ وقت هيچ كدام از اين هدايا را قبول نکردم 
جز يك جل��د كالم اهلل مجيد را. هيچ وقت هم 
از قدرتم براي معاف كردن كس��ي اس��تفاده 
نکردم جز سربازهايي كه از خانواده هاي فقير 
بودند و مي خواس��تم با معاف كردنشان بروند 
و كمك حال خانواده هايشان بشوند. بهرام هم 
آنطور كه مادرش تعري��ف مي كرد در كودكي 
بس��يار دل رحم بود و به گماشته هاي پدرش 
كمك مي كرد. مادرش مي گف��ت چون بهرام 
شاه نوه خانواده بود، موقع غذا اول بشقاب او را 
مي كشيديم و مي فرستاديم تا در اتاقش بخورد. 
بعد كه به بهرام سر مي زدم مي فهميدم غذا را 
به سربازهاي گماش��ته داده و وانمود مي كند 
كه غذا خورده است. گاهي هم از پول توجيبي 
خودش به سربازها مي داد و آنها را مي فرستاد 

مرخصي تا به خانواده هايشان سر بزنند. 
همس�ر ش�ما كس�ي بود كه به خاطر 
اعتقادات�ش حاضر ش�د از امكانات و 
زندگي مرفهي كه داشت دست بكشد؛ 
ط�ي زندگي مش�تركي كه داش�تيد، 

ايشان را چطور آدمي شناختيد؟
به��رام واقعاً خ��ودش را وقف كش��ور و انقالب 
كرده بود. با آن جسارت مثال زدني كه داشت، 
هر كاري انجام مي داد تا بار انقالب روي زمين 
نماند. ايشان تا مي توانست به كشورهاي مختلف 
مثل س��وريه و لبن��ان و حتي ژاپ��ن و جاهاي 
مختلف مي رفت تا چيزهاي بيشتري ياد بگيرد 
و به همرزمانش ياد بدهد. اسکي رزمي را بهرام 
وارد آموزش هاي سپاه كرد. يا اولين دوره هاي 
چتربازي در سپاه را بهرام پايه گذاري كرد. كاًل 
در بحث آموزش يد طواليي داشت. يك مدتي 
هم مسئول اعزام شده بود. البته من هيچ وقت از 
مسئوليت هايش مطلع نمي شدم؛ چون در خانه 
حرفي از كارش نمي زد. بعد از ش��هادتش و در 
صحبت هاي همرزمانش متوجه مي شدم او فالن 
مسئوليت را برعهده داشته است. بهرام بيشتر 
در شهر حضور داشت و آموزش مي داد، اما اين 
موضوع باعث نمي شد از جبهه غافل باشد. مقارن 
با عمليات سريع خودش را به جبهه مي رساند، 
اما چون در پادگان هاي آموزش��ي مس��ئوليت 
داش��ت، حضورش در جبهه به همان چند روز 
عمليات محدود مي شد. چندين و چند بار هم 
در جبهه و هم در حين آموزشي مجروح شد. در 
عمليات فتح المبين هر دو دستش شکست. بار 
ديگر سر و گردنش جراحت سطحي برداشت. 
يك بار هم در آموزشي چترش باز نشد و با چتر 
كمکي فرود آمد كه دچار جراحت شديدي شد. 
سه بار هم ترورش كردند. يك بار روي موتور به 
طرفش تيراندازي مي كنند كه زمين مي خورد 
و بدنش روي زمين كش��يده مي شود. تا مدتي 
بدنش عفونت مي كرد و سنگريزه و ماسه هايي 
كه توي تنش فرو رفته ب��ود را از بدنش خارج 

مي كرديم. 
پس كل چهار سال زندگي مشتركتان 
ممل�و از ح�وادث و مجروحيت ه�ا و 

مأموريت هاي ايشان بود؟
فقط اينها نب��ود. آن زمان بح��ث ترور متوجه 
خانواده پاسدارها هم مي شد. يك مقطعي هم 
من و پسرمان حامد محافظ داشتيم و هم خود 
بهرام. مرتب تهديد مي شديم. گاهي زنگ خانه 
را مي زدند و مي گفتند همسرتان را كشتيم. يا 
اينکه به زودي او را ت��رور مي كنيم. ما طي اين 

من خودم در وادي جهاد و شهادت بودم 
و شهادت همسرم را از پيش پذيرفته 
بودم. ش�ايد برايتان جالب باش�د كه 
هيچ كس�ي در هيچ ك�دام از مراس�م 
همسرم گريه كردن من را نديد. سال ها 
بعد كه قرار ش�د حام�د را عقد كنيم، 
موقعي كه رفتيم اج�ازه عقد را از پدر 
عروس خانم بگيريم، آنجا بود كه بغضم 
تركيد و بعد از اين همه سال گريه كردم
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چهار سال 9 بار اسباب كشي كرديم و جا به جا 
ش��ديم. خيلي از مواقع هم به خاطر تهديدها و 
احتمال ترور، مجبور مي شديم شبانه يا به خانه 
اقوام بريم يا مس��افرت كوتاهي داشته باشيم. 
در يك مقطع وقتي همس��رم ب��ه محل كارش 
مي رفت، در را به روي من قفل مي كرد تا مبادا 
به هر دليلي از خانه خارج بشوم و اتفاقي بيفتد. 
يك بار منافقين به طرف من و پسرمان حامد كه 
آن موقع خيلي كوچك ب��ود تيراندازي كردند. 
سريع به داخل يك نانوايي دويدم و شاطر من و 
پسرم را مخفي كرد. آن موقع بهرام يك اسلحه 
ژ. 3 پشت پنجره آشپزخانه نصب كرده بود و يك 
كلت هم هميشه در خانه بود كه در نبودش اگر 

اتفاقي افتاد از آنها استفاده كنم. 
با اين وجود شما هر آن احتمال شهادت 

همسرتان را مي داديد؟

بله؛ در طول آن چهار سال هميشه آماده شنيدن 
خبر ش��هادت همس��رم بودم. يك بار كه چتر 
بهرام در حين آموزشي باز نش��ده بود، يکي از 
همرزمانش آمد تا خبر مجروحيتش را بدهد. آن 
روز منزل پدرم بودم. قرار شد با يك اتومبيل من 
را پيش بهرام ببرند. من حين راه گفتم آمادگي 
ش��نيدن هر خبري را دارم. اگر بهرام ش��هيد 
شده رك و راس��ت به من بگوييد. آن بندگان 
خدا هم گفتند باور كنيد ايش��ان مجروح شده 
و االن در بيمارستان بس��تري است. روزي هم 
كه بهرام به شهادت رسيد، پدرم خبر را به من 
رساند. مي خواست از مجروحيت و اين چيزها 
مقدمه چيني كند كه گفتم مي دانم شهيد شده 
است و نيازي به اين حرف ها نيست. كما اينکه 
يك هفته قبل از ش��هادت بهرام، صحبت هايي 
بين من و ايش��ان رد و بدل شد كه به نوعي مرا 

آماده شنيدن خبر شهادتش كرده بود. 
چه صحبت هايي؟

بهرام قرار بود به لبنان ب��رود. يك هفته بعد از 
شهادتش با هم به زيارت شاه عبدالعظيم رفتيم. 
حين راه من خوابي را كه ديده بودم براي بهرام 
تعريف كردم. در خوابم صحراي محشر و كعبه 
را ديده بودم و كيفيت اين خواب چنان بود كه 
بهرام را تکان داد. بعدها همرزمانش مي گفتند 
كه اين خ��واب او را خيلي منقلب ك��رده بود. 

همان روز حرف ش��هادتش را پيش كش��يد و 
گفت اگر ش��هيد ش��دم چه مي كني؟ گفتم ما 
هم خدايي داريم. اين ح��رف را كه زدم خدا را 
ش��کر كرد و گفت حاال با خيال راحت به راهم 
مي روم. گفتم كدام راه؟ گفت ش��هادت ديگر. 
جا خوردم و گفتم اين چه حرفي است. بعد كه 
به خانه برگشتيم وصيتنامه اي نوشت. چون در 
آن توصيه كرده بود بعد از ايشان به زندگي ادامه 
بدهم و ازدواج كنم، از حرصم وصيتنامه را پاره 
كردم. نمي دانس��تم همه اينها مقدمه اي است 

براي شهادتش. 
نحوه شهادتشان چطور بود؟

تعدادي از نيروهاي آموزشي همسرم در پادگان 
شهيد بادينه اي در پيش��واي ورامين آموزش 
مي ديدند. س��ال 65 يك بارندگي شديدي رخ 
داد و س��يل آمد. نيروهاي آموزش��ي در ميان 
س��يل گير افتاده بودند و گويا به خاطر بياباني 
ب��ودن منطق��ه، ش��ب هاي س��ردي را تحمل 
مي كردند. همس��رم براي اينکه ب��ه آنها غذا و 
وسايل گرمايشي برس��اند، اصرار كرده بود كه 
هلي كوپتري در اختي��ارش بگذارند. بار اول در 
روشنايي روز مي روند و وسايل را مي رسانند. بار 
دوم كه هوا تاريك شده بود، از بالگردي استفاده 
مي كنند كه امکان پرواز در شب را داشت. قبل 
از پرواز بهرام به مادرش زنگ مي زند و از ايشان 
مي خواهد هواي من و پسرمان حامد را داشته 
باش��د. حامد پايش شکسته و بد جوش خورده 
بود. من ه��م آن روزها ناخوش ب��ودم. دخترم 
زهرا را باردار بودم. به��رام به مادرش گفته بود 
فرزند توراهي مان دختر است و اسمش هم زهرا 
اس��ت! مادرش��وهرم بعدها مي گفت من فقط 
نيم ساعت قبل از ش��هادت بهرام با او صحبت 
كردم. بعد از اين تماس ساعت هشت و نيم شب 

15ارديبهشت 1365 بالگرد حامل بهرام و 9 نفر 
ديگر از همرزمانش سقوط مي كند و همگي به 

شهادت مي رسند. 
پس�رتان موقع ش�هادت پدرش چند 
س�ال داش�ت؟ دخترتان چند ماه بعد 

به دنيا آمد؟
حامد سه ونيم ساله بود. زهرا هم هفت ماه بعد از 

شهادت پدرش به دنيا آمد. 
با يك كودك سه ونيم س�اله و نوزادي 
كه هن�وز به دني�ا نيامده ب�ود، قاعدتًا 
براي شما هم از دست دادن همسرتان 

سخت بود؟
من خ��ودم در وادي جه��اد و ش��هادت بودم و 
شهادت همسرم را از پيش پذيرفته بودم. شايد 
برايتان جالب باشد كه هيچ كسي در هيچ كدام از 
مراسم همسرم گريه كردن من را نديد. همه فکر 
مي كردند مريض شده ام و مي گفتند تو بارداري، 
بايد گريه كن��ي و خودت را تخلي��ه كني. حتي 
مي خواستند من را پيش دكتر ببرند، اما مي گفتم 
كاماًل حالم خوب است و نيازي به دكتر نيست. 
كس��ي باورش نمي ش��د بتوانم اينقدر محکم با 
قضيه برخورد كنم. سال ها بعد كه قرار شد حامد 
را عقد كنيم، موقعي كه رفتيم اجازه عقد را از پدر 
عروس خانم بگيريم، آنجا بود كه بغضم تركيد و 

بعد از اين همه سال گريه كردم.

بهرام واقع�ًا خودش را وقف كش�ور و 
انق�الب كرده ب�ود. ب�ا آن جس�ارت 
مثال زدني كه داش�ت، هر كاري انجام 
مي داد تا بار انق�الب روي زمين نماند. 
ايش�ان تا مي توانس�ت به كشورهاي 
مختلف مثل س�وريه و لبن�ان و حتي 
ژاپ�ن و جاه�اي مختل�ف مي رف�ت 
تا چيزهاي بيش�تري ياد بگي�رد و به 
همرزمان�ش ياد بدهد. اس�كي رزمي 
را به�رام وارد آموزش ه�اي س�پاه 
ك�رد. اولي�ن دوره ه�اي چترب�ازي 
در س�پاه را به�رام پايه گ�ذاري كرد


