چند خط از خاطرات دوران اسارت سیدناصر حسینیپور در کتاب «پایی که جا ماند»

من سرکیس داوتیانس هستم
تو که ارمنی هستی ،چرا بهخاطر خمینی با ما میجنگی؟

امروز صبح ،اسرای سالم با تقسیم کار ،هر کدام مسئولیت
مجروح�ی را عهدهدار ش�دند .از مجروحان�ی مانند من
و ی�داهلل بهخاطر ش�رایط وخیمم�ان ،دو نفر پرس�تاری
میکردند و پرس�تارهای من ،یکی عموحسن بود و یکی
هم همان سرباز ارمنی .سرباز ارمنی بسیار عاطفی است و
مسئولیتپذیر .دیشب را تا صبح به پرستاریام گذراند؛
هرچند کاری از دستش برنمیآمد ،ولی همین حضورش
برایم قوت قلب ب�ود .صبح و بعد از بی�رون بردن بچهها،
مرا از توالت خارج کرد و با دلس�وزی تم�ام مواظب پایم
بود که ضربه نبیند .حضور یک ارمن�ی در کنارم و در آن
شرایط س�خت ،حس خوبی به من میداد .در برابر تشکر
و قدردانیام ،گفت« :خدمت به ش�ما رو وظیفهی خودم
میدونم؛ چه افتخ�اری باالتر از خدمت به س�یدی مثل
شما!» در لشکر نود و دو زرهی ،سرباز پیاده و در منطقهی
#کوش�ک یا #طالئی�ه به اس�ارت درآمده اس�ت .همان
نگاه اول ،مهرش را به دلم نش�اند .نامش را که پرس�یدم،
گفت« :س�رکیس داوتیانس هس�تم!» یکی -دو روز اول
تلفظ نامش س�خت بود ،ولی روزهای بعد ع�ادت کردم.
دژبانها قبلازظهر اسرای سالم را در حیاط زندان و زیر
آفتاب س�وزان نش�اندند .داوتیانس در حیاط نیز کنارم
بود .بچهها از ش�دت تش�نگی ،صبحانه نخوردند .قصد
بعثیها مانند روز قبل ،تش�نه نگهداش�تن و اذیتکردن

بچههاس�ت .دژبانها و بازجوها به ج�رم معرفینکردن
فرمانده�ان ،ش�رایط را ب�رای بچهها س�ختتر کردند.
قبلازظهر ،داوتیانس به ن�زد نگهبانی رفت و با یک پارچ
آب بازگش�ت .با حیرت و تعج�ب بهخاط�ر گرفتن آب،
پرسیدم« :داوتیانس! چطور شد بعثیا بهت آب دادن؟»
 ازشون گرفتم دیگه. اینا به کسی #آب نمیدن؛ بیرحمتر از این حرفان. بین نگهبانا یکیشون ارمنیه و هوای منو داره .اون بهمداد.
 خدا امواتش رو رحمت کنه؛ براش خیر بخواد. فقط یهجوری بخورید که به همهی مجروحا برسه.داوتیان�س ب�ا وج�ود تش�نگی ش�دید و در آن گرمای
س�وزان ،حاضر به نوش�یدن آب نش�د و با وجود اصرار،
حتی خیسک�ردن گلوی�ش را نیز نپذیرف�ت .میگفت:
«مجروحا واجبترن .سالمترا میتونن تحمل کنن» .آب،
هرچند گرم ،ولی نعمتی بود که از تشنگی نجاتمان داد.
داوتیانس ،روحیهی ایثارگرانهای داشت و بسیار دلسوز.
خودش ب�ا گرفتن پ�ارچ ،مقاب�ل لبه�ای عطشزدهی
مجروحان به هر کدام چند جرعه نوشاند .نگهبان ارمنی،
احترام او را نگه میداش�ت .به نظرم دیگر نگهبانها هم
به حرمت سفارش همکار ارمنیشان ،با داوتیانس کاری
نداشتند .دژبانها به جز او به کسی اجازهی آب رساندن به

مجروحان را نمیدادند .روزهای بعد با کمتر شدن آزادی
عمل داوتیانس ،دیگر مانند گذشته امکان یاری رساندن
به ما را نداشت .عراقیها بعدازظهر آمدند و شروع کردند
به صحبت با داوتیانس .نگهبان ارمنی نیز همراهشان بود.
افسر ارشد به او گفت« :تو که #ارمنی هستی ،چرا بهخاطر
#خمینی با ما میجنگی؟» پاس�خ داد« :درس�ته که من
ارمنی هستم؛ ولی ایرانیام و سرباز وفادار به میهنم و باید
خدمتم رو مثل دیگران تو ارتش بگذرونم!» چهرهی افسر
و دیگر نگهبانها که انتظار چنین پاس�خی را نداشتند،
در هم رف�ت .ترجیح آنه�ا ،اظهار پش�یمانی او بود در
صحبتها و پایبند نبودن نسبت به امام و کشورش .افسر
بعثی با نرمی و مالیمت بهخاطر سفارش همکارش ،ادامه
داد« :از خدمت فرار میکردی ،میاومدی عراق .میدونی
چقدر ارمنی تو این کشور زندگی میکنن .ما عراقیها با
شما ارمنیها کاری نداریم» .بعد با کشیدن دستش به سر
من و دیگر اسرا گفت« :ما با اینا کار داریم؛ با پاسدارها و
بس�یجیای خمینی .اینا دنبال نابودی عراقن و میخوان
سرزمین ما رو فتح کنن .خمینی عالوه بر ایران ،میخواد
رئیسجمهور عراق هم بشه .دشمن اصلی ما اینا هستن؛
نه ش�ما ارمنیها!» ح�س ک�ردم داوتیان�س تمایلی به
بحث با آنها ندارد و ش�اید بهخاطر محبتهای نگهبان
ارمنی ،ترجیح میدهد س�کوت کند و چیزی نگوید .او

که گویی چیزی عذابش میداد ،با کش�یدن آهی عمیق
و خیل�ی مختص�ر و کوتاه به افس�ر بعث�ی و همراهانش
گفت« :ارامنهی ایران خاطرهی خوب�ی از عراقیا ندارن.
بمباران جنگندههای ش�ما در زمس�تون س�ال شصت
و پنج از خاطر م�ا نمیره .ش�ما خانوادهی پانوس�یان و
هاروطونیان رو تو تبری�ز و تو خواب کش�تین؛ حتی یه
نفرش�ون هم زنده نموند» .س�ال هفتاد و س�ه و هنگام
نوشتن خاطراتم ،صحبتهای سرکیس داوتیانس (اسیر
ارمنی) را بهخاطر داشتم و دلم میخواست اطالعاتی به
دس�ت بیاورم از خانوادهی هاروطونیان و پانوس�یان .از
طریق تماس با واحد اطالعات و آمار بنیاد شهید تبریز،
اطالعات کاملی از این دو خانوادهی شهید ارمنی کسب
کردم :هواپیماهای جنگندهی صدام در تاریخ یک بهمن
س�ال ش�صت و پنج ،ش�هر #تبریز را بمباران میکنند
که ب�ر اثر ای�ن بمب�اران ،روبی�ک مان�وک هاروطونیان
ب�ه اتفاق همس�رش ژان�ت بوداغی�ان و تنه�ا فرزندش
پرواندی�ک مانوک هاروطونیان #ش�هید میش�وند .در
خصوص خانوادهی پانوسیان نیز در همین شب ماطوس
پانوسیان به همراه همس�رش زویا پانوسیان و دو فرزند
دخترش�ان آدرینه (سهس�اله) و آن�ی (نهس�اله) بر اثر
بمباران هواپیماهای رژیم بعثی ،مظلومانه به #ش�هادت
میرسند.

نمیدانم آن روز تو به دنیای من آمدی یا من به دنیای تو

جادوی عشق

حضور محترم برادر ارجمند؛ جناب آقای سیدناصر حسینیپور
با سالم
کتاب جنابعالی تح�ت عنوان «پای�ی که جا مان�د» را تقریبا
یکپارچه خوان�دم .این کت�اب ،خاطرات ص�رف ،وقایعنگاری
صرف ،تاریخ صرف و یا رمان صرف نیست .کتاب شما تمامی این
ویژگیها را یکج�ا دارد؛ ولی هویت آن بس�ی بزرگتر از جمع
جبری هویتهای مجزای ویژگیهای گفت ه شده است .این هویت
در واقع ،آئورای تأثیرگذاری اس�ت که در کتاب شما وجود دارد،
ولی زبان بنده از تبیین آن ناتوان است .با این وجود ،تردیدی ندارم

که سرچشمهی این آئورا ،قدرتی است واال و بیبدیل که خداوند
ن را در هر خاطرهپرداز ،وقایعنگار ،تاریخدان یا رماننویس�ی
آ
قرار نمیدهد .خواننده با گذار از میان خطوط و جمالت کتابتان،
چه�رهای تابناک از ذات س�ترگ خداوند در م�ردان مخلص و
جاننث�ار در راه دفاع از این م�رز و بوم و معتقد و ف�داکار در امر
محافظت از ارزشها را نظاره میکند .از شما متشکرم« .پایی که
جا ماند» همانا جاپایی است که ماند و خواهد ماند.
کارن خانلری
نمایندهی ارامنهی تهران و شمال کشور
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