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 به نام حضرت دوست
 

 ینی ویب ملّتِ بزرگ ایران، همواره با افتخارآفررفرازونشپُتاریخ 

 هالسان، آمیخته است. مادران این سرزمی مرزوبومغیرتمندی قهرمانان این 

گلی، خان جن کوچک یرزام مانندی دالورمردی قهرمانان پیشین، هاقصه

ندان ی فرزبرا ارباافتخیسعلی دلواری و ... را رئ، امیرکبیر، باقر خانن، ستارخا

گ کردند و آرزویشان این بود که روزی فرزندانی چنین بزرخویش نقل می

 ی بر سر اینشاهستمی ظلم و ستمِ حکومت یهسا کهآنگاهپرورش دهند. 

 رفت وکرد، ناگاه خورشیدی از سرزمین آفتاب، تابیدن گیمملّت سنگینی 

 مبارزه، طومار حکومت سیاهی را درهم پیچید. هاسالپس از 

هد م خواهمردی که فخر این سرزمین و فخر شیعه بود و تا قیامِ قیامت  

 را به میدان هاآناش همگان را زندگی بخشید و یحاییمسماند. مردی که دَمِ 

نیان بهی را الت مبارزه با ظلم و ستم و استبداد فراخواند؛ تا اینکه بنای حکوم

ه، سلط و استبدادنهاد. حکومتی نوپا که چون خاری بود بر چشم استعمار، 

رفت یمکوردالن قرار گرفت و انتظار  موردتهاجماین شد که از هر سوی 

 هایی چنین گسترده، این نظامِ نوپا ساقط گردد.توزیینهککه با 

مسیحایی ی مکتب عاشورا که دَمِ یافتهپرورشهزاران هزار جواِن 

واداشته بود، به میدان مبارزه و جهاد  وخروشجوشامامشان، آنان را به 

شتافتند و هزاران رئیسعلی دلواری و کوچک جنگلی دیگر تجّلی یافت؛ تا 
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یشان قهرمان کم نیاورند، شاعران هاقصهگاه مادران این سرزمین برای یچه

یر بکشند، مورخان یشان را به تصوهاچهرهدر وصفشان بسرایند، هنرمندان 

 یندگان به داشتن این قهرمانان بر خود ببالد.آتاریخشان را باز بنگارند و 

گذرد، بر یمی این ملت دالورانهها از دفاع جانانه و امروز که سال 

م و ماست که این قسمت از دفتر تاریخ ایشان را هر چه بیشتر بشناسی

ها و ... یثارگریاها، یدالور، هارشادتی خاطرهبشناسانیم و نگذاریم یاد و 

ب زانه انقالکه رهبر فر گونههماناین قهرمانان به فراموشی سپرده شود. 

 .«ز شهادت نیستایاد شهدا، کمتر  داشتننگهامروز، فضیلت زنده »فرمودند: 

و  دفاع مقدس در (علیه اهلل)رحمهامامدر همین راستا، ستاد کنگره ملی نقش  

رود به وی بگشاید برای اروزنهکزی کوشیده است تا شهید استان مر 6200

 با تأملی آینده هانسلتا  ینانآفرحماسهسیره و سبک زندگی ایثارگران و 

ی از اگوشهی دهندهدر آن، به افتخارآفرینان خویش ببالد. این اثر تجّلی 

 است.« ی آفتابخطّه»ی فرزندان هارشادتفداکاری و 

ی ههمدانیم که ضمن ارج نهادن به تالش یمباری! بر خویش وظیفه  

دگان خوانن ی آثار بهتر در آینده، از شماارائهفعاالن این حوزه و آرزوی 

 م.شته باشینیز سپاسگزاری کنیم و تقاضای همکاری و همفکری دا قدرگران

  ایران اسالمی. روزافزونبا آرزوی عزّت، اقتدار و عظمت  
 

 علیه( اهللرحمه)ینیخمدبیر کل کنگره ملی نقش امام 

 شهید استان مرکزی 6200در دفاع مقدس و 

 سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی

 1396آذرماه 
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 مقدمه

 

 اهلل مجراها و مرساهابسم
 رساند.کند و به مقصد میبه نام خدایی که جاری می

باسهت زیباست کالمی که نشان از اهداف واالی خلقت دارد. چهه زی چه
م، یه کنیکه طناب باریک اما محکم ایمان را بگیریم و به سخن خداوند تک
بها  الترینخدایی که آدمی را با هدفی با ارزش خلق کرد و خودش نیز به با

درجهه  خریدار اوست اگر جان انسان الیق انسهانیت بادهد و بهه بهاالترین
دا خدهد مردان کامل برسد. اما چه تکاملی باالتر از دهادت؟ که نشان میت

ست بهه دگار اایستاده و با قامتی افرادته جان دیرین خود را که امانت پرور
 کنند.حضرت حق تقدیم می

درود  سهالم و با سالم و درود به روح بزرگوار دهدا و امام دهدا)ره( و با
، ایثهار ه طهی هشهت سهاف دفهاد مقهد زمین کبه مردم دهیدپرور ایران

ما اهای خالی حسینی و صبر و دکیبایی زینبی پیشه کردند. آنها که با دست
ر ددند و دقلبی مملو از عشق و ایمان به خداوند، رهسپار سرزمین عادقان 

ه کهمقابل ددمن متجاوز ایسهتادند. آنهها خهون دادنهد امها خها. هرگهز. 
کهه اکنهون در سهایه آن بهه آرامه   بهایشان آزادی و امنیتهی اسهتخون
 ایم.رسیده
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ای از خها. مهیهن غیور مردان و دیرزنانی که از جان گذدهتند امها هره

دهان بهوی اسالمی خود را تسلیم ددمن متجاوز نکردند. کسانی که زندگی
 داد و مرگشان بوی زندگی.سفر می
ایسهت در وصهی یکهی از نودته« هرگز برای من ادک نریزیهد»کتاب 

 هایی از جنس ایثهار و فهداکاری بهه بلنهدایباف های درخشانی که باهستار
 عشق پرواز کرد و روح بلندش آسمانی دد.

ز ارادمهردی « محمد جعفر حسهن بیگهی»دهید واالمقام بسیجی دالور 
ای از سرزمین آفتاب اسهت کهه در راه آزادی زمین و ستارهخا. پا. ایران

کهرد. هرچنهد کهالم در وصهی  میهن اسالمی، جان دهیرین خهود را فهدا
های خهههونینی چهههون او قاصهههر اسهههت و توصهههیی ههههای اللههههدالوری

کهه  گونهه گنجد و حق مطلب آنای نمیهایشان در هیچ نودتهجوانمردی
ایهم هم آوردهباید ادا نخواهد دد، با این حاف کلمات را از هویدای دف گرد 

ر دف داین چهرا  حتهی  ای را زنده نگه داریم وبه این امید که یاد و خاطره
 طوفان نیز فروزان بماند.

گ از درست یک ساف قبل وقتی که سالگرد دهادتت نزدیک بود مادربزر
ه کهدادتم من خواست تا سرنودت تو را قلم بزنم. آن روز به خودم ایمان ن

 بتوانم چنین جسارتی کنم و از تو بگویم.
سهت. امها دسهت دانستم از تو گفتن و از تو نودتن کار مهن نیخوب می

 ودی کههتقدیر به گونه دیگری رقم زد و این کار صورت گرفت. داید تو به
هایم را گرفتی و این راه را هموار کردی، داید تهو بهودی کهه چهون دست

های تاریک من درخشهیدی و مسهیر را نشهانم چراغی در دف روزها و دب
 دانم تکرار نخواهد دد.دادی. هرچه بود سعادتی است که می
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دود بهه ارواح پها. دههدای ایهران زمهین و همهه کتاب تقدیم می این
هایشهان کردنهد بهه خواه کهه جهان خهود را فهدای ارزشهای آزادیانسان

 «.دهید محمدجعفر حسن بیگی»خصوص 
نهد تسهلیم وار در پیشگاه خداوهمچنین همه پدران و مادرانی که ابراهیم

 ه فرستادند.ها را به قربانگادده و اسماعیل
 زیهزمع مهادر و پهدر از منان، ایزد درگاه به دکرگزاری و سپا  از پس
 را مسهیر هایفرود و فراز دانآسمانی دعاهای و زحمات که کنممی تشکر
 کردند. هموار برایمان

 الهام ویسمه
 1398بهار 
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 سرزمین یار:

 

 30انگیز در بخه  فراههان کهه در روستای ویسمه روستایی زیبا و دف
ا دماف دهر ارا. در مرکز استان مرکهزی واقهش دهده اسهت بهکیلومتری 

 وی  رامردمی خون گرم و مهربان است که اکثراً دهقان هستند و روزی خ
آورند. مردمی که با آفتاب و بسته از راه کشاورزی به دست میبا دستان پینه

ز اای دارند و در حاف حاضر ههم روزیشهان را باران دوستی عمیق و دیرینه
کنند و دست دکرگزاری و سپاسشان را به سمت آسمان بردادت میزمین 
ه بهه کدارند. اکثر مردم  کشاورز و دامدار بوده و هستند. کشاورزانی برمی

های اخیر در به دست آوردن روزی خود دچار دلیل کمبود آب و خشکسالی
کنند المثل قدیمی خود را زیر لب زمزمه میاند اما همواره ضربمشکل دده

 که:
 «.هرآنکس که دندان دهد، نان دهد»

قدمت روستای ویسمه به درستی مشهخ  نشهده اسهت امها آ هاری از 
هایی خشهتی در ای بهزرگ بها خانههای باستانی که نمایانگر وجود قلعهقلعه

ای کهه بادد. قلعههگذدته است باقی مانده که مربوط به دوره ساسانیان می
بهی امهامزاده بی»رسهیم بهه نهام: ای میزادهتر از آن به امامکمی آن طرف
های موجهود از نوادگهان امهام موسهی نامهکه طبق دهجره« دریفه خاتون
های مردم این روستا ها و درددفبادد. جایی که مأمن دلتنگیکاظم)د( می

های زده ای در گرهای که رازهای نهفتهزادهجوار است. امامو روستاهای هم
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ها و نیازهایشان را به ارد و مردم این روستا حاجتدده بر ضریح آن وجود د

کننهد. چراکهه بسهیاری از درگاه خدای متعاف در این مکان مقد  بیان می
مردم به رفش حاجت و نیازهای خود توسط این مکان مقد  ایمهان دارنهد. 

ای که خاک  خانه ابدی بسیاری از مردم این روستا دهده و یهاد و امامزاده
زنده نگه دادته است. اما دهدای این روستای دههیدپرور در خاطره آنها را 

 اند.گلزار دهدای ارا. به خا. سپرده دده
 اییخانوار است. روسهت200جمعیت روستای ویسمه در حاف حاضر حدود 

 هوا دب باران ستاره در و است سوزان و دا  خوردیدش روزها که کویری
ای سهرد و سهت و منطقههآب و هوای  نسبتاً خنک ا .رودمی خنکی به رو

نواز و متدین دارد و اکثر جوانهان  دود. مردمی مهمانخشک محسوب می
ر این ددارای تحصیالت دانشگاهی هستند و در زمان انقالب به سهم خود 
 ن امهامامر مهم دریک بودند. مردمی که پی  از انقالب و قبل از برگشهت

 بودند. نام ایشان را دنیده و منتظر آمدنشان  )ره(خمینی
که جنگ به ایران تحمیل دد. مردم بسیاری از این روستا به پس از این
های حق دتافتند و در راه وطن از جان دیرین خهود گذدهتند. سمت جبهه

دهدا و جانبازانی که با تمام توان در راه ایهران زمهین کودهیدند و تهالش 
مردانی کهه بها کردند تا دست ددمن را از این مرز و بوم کوتاه کنند. دالور 

سربازی و جانبازی در راه دین و وطن سعی دادتند دین خود را به اسالم و 
میهن ادا کنند و نام ایران را بر سردفتر تاریخ جاوید سازند. همان رادمردان 

ها و جههان بههر کفههی کههه بهها روح زاللشههان چههون آب روان از دف سههنگ
از وصهاف معشهو  های سیاه دنیا و آمهاف و آرزوههایی کهه آنهها را صخره
دادههت گذدههتند و در پههی رسههیدن بههه قههرب الهههی گههام بردادههتند. بازمی
هایی که در دف کویر درخشیدند. آنها در مقابل ددمن بعثی سینه سپر ستاره
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کردند آنها به جهانیان نشان دادند کهه هرگهز اجهازه تعهر  بهه ایهران را 

سهتادگی و نخواهند داد و در مقابل ددمنان چهه داخلهی و چهه خهارجی ای
ای از خا. کشور اسالمی خود را تسلیم ددمن مقاومت خواهند کرد اما هره

های درخشان دهید محمد جعفر حسهن بیگهی کنند. یکی از این ستارهنمی
است. دهیدی در راه دین مبین اسالم و میهن که نام  تا ابد در یادها بهه 

 ماند.یادگار می
 
 

 تولد:

 

ون آورده زمین تازه از زیر برف سهر بیهر بود. 1339اواسط اسفندماه ساف
ن ههر یرانیهاابود. مردم آبادی در تکاپوی آماده ددن برای عید نوروز بودند 

گیرند و به افتخهار رویه  دوبهاره زنهدگی بهه ساف آمدن بهار را جشن می
د پردازند. در روستای ویسمه هم تمام مردم برای دب عیدادی و سرور می

 .کردند رسوم مربوط به عید را انجام دهندی میددند. آنها سعآماده می
تا رفهتن بهه دههر و خریهد لبها  و  1از قالی تکاندن و پختن نان و فتیر

آجیل دب عید. مردم روستای ویسمه برای دب عید خود نان تهازه آمهاده 
های آمدن بههار بهود. انگیز نان تازه یکی از نشانهکردند و انگار بوی دفمی

دودهیدند، ماسهت و پنیهر و دو  از گاوها و گوسفندان میآنها با دیری که 
تکانی و دستن و تمیز کردند. معموالً از اوایل اسفندماه خانهتازه درست می

دسهتند و اغلهب، ها را میدهد. ملحفههها آغهاز میکردن دیوارها و دیشهه

                                                        
شود. مزه آن تقریباً شیرین دست آمده درست مین که با خمیری که از آرد و آب بهفتیر: نوعی نا .1

 شود و به سوغات اراک معروف است.است و در استان مرکزی پخته می
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 های بافتههتکاندند. در کنار تمام این کارها پایین آوردن قالیها را میفرش

دده و تمام کردن آن یک امر مهم بود که اکثر زنان این روستا برای عیهد 
کردند تا بعد از ایهام عیهد قهالی بافتند و تمام میهای خود را مینوروز قالی
 کنند.   1جدیدی بار

کردند و میندر آن زمان که معموالً افراد برای خرید لبا  هزینه زیادی 
کردنهد، بهه همهین دلیهل تهیهه می مردم در طوف ساف فقط یک بار لبا 

ها ارزش زیادی دادت اگر کسی برای خرید لبا  و کفه  بهه ارا. لبا 
کرد. پدرها و مادرها بها سهلیقه خهود رفت کودکان را با خود همراه نمیمی

دادند. آنها با یک تکهه کردند و به فرزندانشان هدیه میهایی تهیه میلبا 
کردنهد تها یند و برابر همان کفه  تهیهه مزدنخ پای کودکان را اندازه می

رفتنهد و ها برای خرید بهه دههر میاندازه پای فرزنددان بادد. تازه عرو 
دوختند های بلند و زیبایی که مادران برایشان میدختران کوچکتر با پیراهن

 ددند. برای عید آماده می
آوردند می نبیرو 2هایخدان های زیبا را ازکم پارچهکم نوروز عید نزدیک

بردند، که تبدیل به لبا  زیبایی دهود تها در ایهام و به خانه خاله نسیم می
 زدن سوزن با که بود مهربانی و خودرو پیرزن نسیم خاله عید به تن کنند.

 آبهادی مهردم بهرای ظهریف  و نحیهی هایدسهت بها هاپارچهه دوختن و
 و در دوخهت سهادگی عین در که هاییلبا .  دوختمی زیبایی هایلبا 

 دادت. همه برای زیادی ارزش برش به خاطر تازگی و نو بودنشان

                                                        
های پشم یا ابریشم و نقشه برای شروع قالی روی دستگاه فلزی یا بار کردن قالی: تنظیم کردن رشته .1

 شود.میچوبی که به آن دار قالی گفته 

یخدان: نوعی صندوقچه که اغلب جنس چوبی و فلزی دارد و در تابستان یخ و در زمستان اشیا مهم را  .2

 کنند.در آن نگهداری می
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 وهای آن زمان مانند زندگی مردم آن روزگار ساده بهود آجیل و خوراکی
دهد مثهل تهوت، ههایی کهه توسهط خوددهان تولیهد میمعموالً با خوراکی

کشههم ، انجیههر خشههک دههده، گههردو، بههادام و نخههودچی آجیههل نقهه  و 
 های روستایی بود و با آن از مهمانان خهوده دب عید خانهبخ  سفرآهین

 کردند. پذیرایی می
ای بود که بهه عنهوان عیهدی بهه دده نیز تنها هدیههای رنگمر تخم

دد با همین عیدی کوچک هم در دادند. اما هو  و دو  را میکودکان می
 چشمانشان دید. 

ن اه مهمهاعید نوروز، گهدر خانه با صفای یکی از اهالی روستا عالوه بر 
د. ودن کنهعزیز دیگری هم در راه بود، تا خانه مشهدی نقی را با آمدن  ر

مشهدی نقی مرد مهربان و زحمتکشی بود که برای کسهب روزی زحمهت 
ی کشید. او در تمام روزهای زمستان به گاو و گوسفندان رسهیدگزیادی می

بهر  د بیل کشهاورزی راکرد و در بهار و تابستان هر روز با طلود خوردیمی
رفت. غروب خسته از کار روزانه به گذادت و تا مزرعه پیاده میاش میدانه

دست گشت و در کنار حو  کوچک حیاط دست و پای  را میخانه برمی
خواند. مردی مهربان که گرفت. اغلب نماز را در مسجد روستا میو وضو می

ها هکر تمام دعاهای  مدتدادتنی بود و حاال منتظر آمدن مهمانی دوست
آنها  خانه صمیمیسالمتی او بود، که قرار بود همراه با بهار آن ساف مهمان

 دد.دود. مهمانی که اولین فرزند آنها محسوب می
همسر مشهدی نقی نوزاد اولشان را مدتی پس از به دنیا آمدن از دسهت 

م دهیرین داده بود، حاال یکبار دیگر لطی خداوند دامل حال  دده و طعه
کرد. فرزانه خانم زنی بسیار مهربان و خودهرو بهود. مادر ددن را تجربه می

برخورد کهه در ارتبهاط بها دیگهران مهربهانی و محبهت را زنی بسیار خوش
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داد او همراه با خهانواده همسهرش در یهک خانهه سرلوحه رفتارش قرار می

کرد تها چهون که تنها عرو  خانواده بود تالش میکرد و با اینزندگی می
دیگر اعضای خانواده در تمام امور منزف سههیم بادهد و چهون دیگهران در 

ای بهود کهه او را بسهیار کودید. فرزانه خانم عرو  خانوادهانجام کارها می
دوست دادتند چراکه اخال  و رفتارش او را برای همه محترم کهرده بهود. 

واهای محلی عالقه زنی که سواد خواندن و نودتن ندادت اما به دعرها و ن
داد او تمام روزش را بها بهافتن قهالی، پخهتن نهان و غهذا، زیادی نشان می

کرد. دستشوی لبا  و حیاط خانه و رسیدگی به دیگر امور منزف سپری می
به انتظار فرزند دوم خود بود تا به لطی خداوند  1339حاال در زمستان ساف

 ثار او کند.اش را ناو را در آغوش بگیرد و محبت مادرانه
د مت فرزنپس از یک انتظار دیرین و طوالنی همراه با نگرانی برای سال

که جه به اینکود. دلبنددان به دنیا آمد. با تو 1339حاال در اسفندماه ساف
دد اده میدر روستاها تعدادی دناسنامه توسط مأمور  بت احواف به مردم د

سنامه آمدند تا دنادهر نمی و مردم روستا برای هر کدام از فرزندان خود به
کردنهد و دریافت کنند گاهی با مرگ فرزندان دناسنامه آنها را باطهل نمهی

دادهتند. ایهن قاعهده دهامل حهاف فرزنهد برای کود. بعدی خود نگهه می
گهه نای او مشهدی نقی هم دده بود که دناسنامه نوزاد قبلی خانواده را بر

 ش نودته دده است:ادادتند برای همین بود که در دناسنامه
دره نام پدر محمد نقی. صها 01/03/1337محمد جعفر حسن بیگی متولد

 از ویسمه.
با آمدن او زندگی برایشان رنگ و بوی دیگری گرفته بود، آنها به همراه 

کردنهد و محمهدجعفر تنهها ای بزرگ زنهدگی میاش در خانهخانواده پدری
ای با در چوبی کهه انه. خانهی پسری خانواده بود و چشم و چرا  اهل خنوه
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الباب فلزی روی آن قرار دادت که یکی مخصوص آقایان و دیگری دو د 

دهد درسهت سهمت راسهت داالن هها بهود. در کهه بهاز میمخصوص خانم
دهد. بها مشتر. قرار دادت که غذای اهل خانهه در آن آمهاده می 1مطبخی

پختن غهذا بعهد از ها برای توجه به کمبود وسایل آدپزی در آن زمان خانم
هههای دا  بههود پخههتن نههان غههذای خههود را در تنههوری کههه مملههو از زغاف

 گذادتند تا پخته دود. می
مطبخ معموالً محل نگهداری مواد غذایی بود موادی مثهل گودهت کهه 

زدنهد و در سهبدی کهه از برای جلوگیری از فاسد ددن آن را به نمهک می
اصطالحاً به آن گودت نمهک  کردند وسقی آویزان دده بود نگهداری می

های گلوله دده در ظرف در سمت دیگهر مطهبخ گفتند.کشکمی 2سود دده
بزرگهی کهه  3دد اما مواد غذایی دیگر مثل برنج یا گندم در کندولهدیده می

دد. مطبخ در هایی روستایی وجود دادت نگهداری میمعموالً در همه خانه
توانسهت بهه آن نفهوه دهید نمیداالن قرار دادت و تاب  مستقیم نور خور

کرده و مواد غذایی را خراب کنهد. روبهروی آن در خانهه مشههدی نقهی و 
حیاط نسهبتاً بزرگهی قهرار دادهت، کهه  4همسرش بود پس از گذر از داالن

                                                        
ای قدیمی که معموالً سمت دیگر حیاط قرار دارد و هوای آن خنک است نور آن مطبخ: آشپزخانه .1

 خراب نشوند.بسیار کم است تا مواد غذایی با تابش نور خورشید 

گوشت نمک سود: به دلیل نبود سردخانه و یخچال برای جلوگیری از خراب شدن گوشت آن را  .2

 دادند.نمک سود کرده و در سبدهای چوبی که از سقف آویزان بود قرار می

کندوله: ظرف بسیار بزرگ سفالی یا گلی که شکلی شبیه به کوزه داشت و در گوشه مطبخ قرار داده  .3

ای قرار داشت که کردند. پایین آن نزدیک به زمین دریچهداری میاغلب جو و گندم و... را در آن نگهشد می

پوشاندند و برای استفاده از مواد درون آن پارچه را برداشته تا بتوانند جو یا گندم به میزان با پارچه آن را می

 الزم بردارند.

ف که از در خانه شروع شده و به حیاط منزل منتهی داالن: داالن یا دهلیز راهرویی کوچک و مسق .4

 شد. گاهی درب اتاق هم در سمت چپ و راست داالن قرار داشت.می
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سمت چپ آن دو اتا  مربوط به عمهه و دهوهر عمهه و آن سهوی حیهاط 

مراه با عمهه و های پدربزرگ و مادربزرگ محمدجعفر قرار دادت که هاتا 
ای کاهگلی که در بهار کردند. خانهعموی او در دو اتا  تو در تو زندگی می

و تابستان با خیس ددن دیوارها و تابیدن خوردید بوی نم کاهگل هوش از 
 برد. سر اهل خانه می

هایی برای نگهداری گاوها و گوسفندان ساخته دده در گوده حیاط آغل
ط ین حیاای علوفه حیوانات بود. اما در میان بود و پشت آغل محل نگهدار

ها بود همراه با های صورتی که خانه زنبور عسلای زیبا با گلبزرگ، باغچه
کهرد. کمهی درختان سبز قرار دادت که فرزانه خانم به آنهها رسهیدگی می

تر حو  آب کوچکی ساخته بودند که در تابستان آبی خنک دادت آنطرف
بسهت. زمهانی کهه لهب ماند یهخ میداخل حو  میو در زمستان اگر آبی 

درش پمادر و  دستند. عالوه برها را در آب حو  میرفتند ظرفجوی نمی
از  که محمدجعفر را عادهقانه دوسهت دادهتند تمهام اههالی آن خانهه اعهم

ورزیدنهد. زنهدگی پدربزرگ، مادربزرگ، عمه و دوهر عمه به او عشهق می
ا تهای خانواده پهدری باعهش دهده بهود کردن در یک خانه مشتر. با اعض

ه کهصمیمیت بیشتری در میان اعضای خانواده دکل بگیرد و محمهدجعفر 
 دد چشم و چرا  اهل خانه بود. اولین نوه پسری محسوب می

ههای کودکانهه ههر روز دادتنی که با دیرین زبانیکودکی زیبا و دوست
راه  کرد. کودکی کههبیشتر از روز قبل خود را در دف اعضای خانواده جا می

ای دادهت و ادای رفتن و حرف زدن  برای همه اهل خانه جهذابیت ویه ه
نشست. او روزهای کودکی را میان صفا اش به دف همه میکلمات کودکانه

کههه در سههن و صههمیمیت خههانواده مهربههان  پشههت سههر گذادههت تهها این
 درسه فرا رسید.مسالگی زمان رفتن به هفت
 


