
1 فصل اول



چشمان بیدار2



3 فصل اول

یوسف یزدیان وشاره

چشمان بیدار
زندگینامهیداستانیشهیدعیناهللدهرابپور



چشمان بیدار4

سرشناسه:یزدیانوشاره،یوسف،1339-
عنوانونامپدیدآور:چشمانبیدار:زندگینامهداستانیشهیدعیناهللدهرابپورفارسی

مشخصاتنشر:تهران:فاتحان.1394.
مشخصاتظاهری:224ص.مصور.رنگی

شابک:978-600-7496-41-1
وضعیتفهرستنویسی:فیپایمختصر

یادداشت:فهرستنویسیكاملایناثردرنشانیhttp://opac.nlai.ir  قابلدسترسیاست.
شمارهكتابشناسیملی:3870016

این کتاب به سفارش کنگره ملی شهدای دانشجوی کشور تالیف و چاپ گردیده است .

بهروایت:یوسفیزدیانوشاره
هایدفاعمقدسسپاه

طراحجلد:سیدایماننورینجفی
مدیرهنری:مریمخوشبرش
نوبتچاپ:اولـ1394

چاپ:فاتحان
شمارگان:3000نسخه
قیمت:12000تومان

شابک:978-600-7496-41-1
نشانی:تهرانـخیاباننوفللوشاتوـخیابانهنریكربنـپالک3

تلفن:66708369ـ021
نقل و چاپ نوشته ها منوط به اجازه ی رسمی از ناشر است.

چشمان بیدار
زندگینامهیداستانیشهیدعیناهللدهرابپور

سرآمدان علم و ایثار

ناشر:فاتحانـسازمانحفظآثارونشرارزش
ویراستار:سمیهروانان



5 فصل اول

به جای مقدمه
الگویی ایراناسالمياست؛ ازتاریخمعاصر دوراندفاعمقدسپرافتخارترینبرهه
بهیادماندنيازحیاتطیبهیانقالباسالميتوأمباخلقصحنههايبسیارزیبایياز
رشادتهاوازجانگذشتگيهايآحادملتایراندرراهمبارزهباطاغوتهايزمانوتحقق
آرمانهايبلندیکملتظلمستیز؛اینگونهبودكههشتسالدفاعمقدسسربلندياین
مردمشریفدرپیشگاهتاریخوذلتابرقدرتهايشرقوغربرابهارمغانآوردودر
بزرگترینآوردگاهتاریخيایرانزمین،نهتنهاوجبيازخاکعزیزایراناسالمیازدست

نرفت،بلکهجهانیانراماتومبهوتعظمتوبزرگيخودنمودیم.
دراینمیاننقشدانشجویانمجاهدودالورستودنيومثالزدنياست،آنانكهبا
حضوردرجبههیعلمودانشبناداشتندفردایيروشنرابرايمیهنخودرقمبزنند،با
آغازحملهیجنودشیطان،جبههايمهمراپیشرويخوددیدندوبرايدفاعازانقالب
اسالميوایراناسالميرختجهادبرتنكردهودوشادوشوپیشاپیشدیگرمجاهدان
جبهههاينبردحقعلیهباطلافتخارآفریدند.حضورقشرفاخردانشجودرجبهههاينبرد
حقعلیهباطلجلوهیبدیعازسیرالياهللجوانانخداجوياینسرزمینبودودانشجویان
رادرشمارنقشآفرینانمهمواصليجهادقراردادتاجایيكهبسیاريازتأثیرگذارانو
فرماندهانجبههیتوحیدازمیانایشانانتخابشدند.اینافتخاریبسبزرگوجهادی
بسعظیمبودكهبهحقشهدایگرانقدرآنرانیزبایدشهیدانسرآمدعرصهیعلمو

ایثاربهحسابآورد.
بهنیتپاسداشترشادتوعزتیكهاینسرآمدانازخودبهیادگارنهادند،مجموعهی
حاضربهزیورطبعآراستهشدهودرقالبكنگرهیملیشهدایدانشجوباهمتوحمایت

سازمانبسیجدانشجوییوسایردستگاههایدانشگاهیتألیفوتدوینشدهاست.
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فصل اول
اردیبهشت 1345


نیمههایشببودكهباشنیدنصداهاییدلخراشازخوابپریدم.آهیجان
وسکینههمازخوابپریدهبودند.درگاهیسیاهچادرراباالزدهبودندودرزیر
نوركمرنگماهزلزدهبودندبهبیرون؛بهسمتسیاهچادرروبهرو.هرچهاز
خواهرم،آهیجان،پرسیدمچهخبرشده،فقطمادرمادرمیگفتودماغشراباال
میكشید.سکینههمیکریزاشکمیریخت؛صدایضجههایمادرمبود.دیگر
الزمنبودچیزدیگریبپرسم.طاقتنیاوردم.پاپرهنهازچادرزدمبیرون.داشتم
باشتابمیرفتمبهسمتسیاهچادریكهازآنصداهایدردآلودمادرممیآمد،
كهخالهبلقیسجلویمراگرفت.درتاریکروشنمهتاب،منرادربغلگرفتو

صورتمرابوسید.
ـخالهجاننترس!چیزینیست...خالهُگلُگلوزنعمونازپریآنجاهستند.

كمکشمیكنند.مادرتمیخواهدپاسبکكند.
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معنیپاسبکكردنرانمیدانستم.اگربالفاصلهنمیگفتقراراستیک
بچهیدیگربهجمعخانوادهیمااضافهشود،ازخیاالتبیخودنزدیکبود
بیهوششوم.زودفهمیدمهمهیآنفریادهایدلخراشبهخاطربهدنیاآوردن
بچهاست.میدانستممادرمبارداراست.مادرانباردارزیادیهمدیدهبودمو
خیلیوقتهابهمادرممیگفتممنیکداداشكوچولویملوسمیخواهمكه

مثلعبدالکریمخودمانشیرینزبانیكند.
آرامكرده را آهیجان،سکینه بهچادرخواهرهایم. برگرداند مرا خالهبلقیس
بود.اماعبدالکریمچهبانازخوابیدهبود!ازجایشتکانهمنخوردهبود.مادرم
همچنانفریادمیكشیدودلمراریشریشمیكرد.صدایاذانعامومالشکراهلل
دردلشببلندشد.باشنیدنصدایاذانكمیدلمآرامگرفت.آهیجاندست

منوسکینهراگرفتوبهسویآسمانبلندكرد.
ـآبیجان،بیابرایمادردعاكنیم.

خالهگالبیصلواتگویان،باعجلهواردخیمهشدوچیزیراازگوشهیچادر
برداشتورفت.آهیجانگفت:»حتماًُمهرتربتكربالرابرداشتهبرایشفا،برای

راحتشدنمادر.«
پدرمگاهمیآمدكنارسیاهچادرزنهاوگاهازآنجادورمیشد.مردهایطایفه
بلندبلندباهمحرفمیزدندونورآتشیكهدرفاصلهیپنجاهشصتمتری
خیمهیزنانهبرپاكردهبودند،همهیفضایبیرونراروشنكردهبودوصداهای

تََرقُتروقسوختنهیزمهایترهمبهصداهاافزودهشدهبود.
نوزاددردهلیز تیز بودكهگریهی نشده تمام اذان آخر اكبرهای هنوزاهلل
گوشهاپیچید.چندلحظهبعد،خالهبلقیسوزنعموُگلِشکرازچادرزنهابیرون
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آمدندوهلهلهكردند.زنعموُگلِشکرفریادزد:»كایداهللمژده،مژده،یهُگلپسره!
یهُگلپسر!«ازآنلحظهبهبعدبودكهصدایشلیکتفنگ،همهیكوهستان
آبنهررالرزاند.سهتاییازچادربیرونپریدیموجیغشادیسردادیم.خالهها
هنوزدرتکاپوبودند.مردهاتفنگبهدست،دركنارآتششادمانیمیكردندو
روبهستارههانشانهمیرفتند.محشریبرپاشدهبود.باشلیکتیر،اسبهاُسم
برزمینمیكوبیدندوشیههمیكشیدند.گلهیآرمیدهدركنارهدرهازجاكنده
افتادهبود.چندتاازمردهابهسمتگلهیرمیده بَعبَعكنانبهراه شدهبودو
میدویدندتاجلویشانرابگیرند.چهرهامازاشکشوقخیسبود.عبدالکریم!
دراینمیانهصدایگریهیعبدالکریمكوچولوهمازتویچادربلندشدهبود.
حالآهیجانوسکینهرامیدانستم.آنهاهممثلمن،دلتویدلشاننبود.
زیبای اماگل ببینند. را بهخانواده میخواستندهرچهزودترهدیهیخداوند
عبدالکریمراهمنمیتوانستمگریانرهاكنم.باشتابخودمرابهاورساندمو
بغلشكردم.آهیجانوسکینهرفتهبودندداخلسیاهچادرمادرونوزاد.خیلیدلم
میخواستبروموداداشكوچولوینورسیدهامراببینم.امایکآنفکركردم
ممکناستعبدالکریمدوسالهتویایننصفشبیبرایشعجیبوغریب
باشدكهیکمرتبهنوزادكوچکیرادربغلمادرببیند.شایدمادرحالشخوب
نباشدونتواندعبدالکریمرانازونوازشكندوخدایناكردهبچهماندلشکسته
شود.اوراباچادرشببهپشتمبستمودربیرونسیاهچادردرزیرنوردرخشان
ماهشروعكردمبهتکاندادنوبرایشزمزمهكردن.طفلکیعبدالکریماززور
خستگیوشیطنتهایروزانهوآنراهدورودرازچندروزهایكهازقشالقبه
ییالقداشتیم،زودچشمانشرابستوبهخوابرفت.اورابهخیمهبرگرداندم
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ودرجایشخواباندم.دیگرنفهمیدمكیبهسیاهچادرمادررسیدمونگاهمدرزیر
نورفانوسهایآویزانبهخیمه،بهچهرهیمهتابیمادرافتادكهلبخندیشیرین
رویلبانشنقشبستهبودوداشتنورسیدهیزیبایشراشیرمیداد.زانوزدم
وپیشانیمادررابوسیدم.اوهممرابوسیدوآهستهگفت:»آبیجان،ُدیِرُگُلم،

دخترُگُلم.آبیجانُم.«
ازهماننیمرخنوزادمعلومبودكهقیافهاشخیلیبهعبدالکریمشباهتداشت.
نه،شایدهمبهمحمدرحیمشبیهتربودكهیکآنرفتهبودمتویفکروبه

یادشافتادهبودم.
ـمحمدرحیمداداشجان،جایتخالی!اگرمیدانستیاآلنصاحبیکداداش
كوچولوینازوملوسشدهای،دراینمهتابشباردیبهشتیهرطوربوداسبی
فراهممیكردیوازیاسوجتاهمینآبنهرمیتاختیومیآمدیبهدیدار
مادركههمیشهدراینراهوبیراهههایكوچـسردسیربهگرمسیروگرمسیر
بهسردسیرـدلشبرایتپرمیزدهوبهیادتزمزمههامیكرده.عیبندارد.
همانیاسوجدرسهایترابخوان!مادرهمیشهدعایتمیكند.مادرمیخواهد
زحماتمعلمهایمدرسهیعشایریمثلپسرخالهرستگاروآقایبهمنبیگیرا
جبرانكنیوبرایخودتكسیشوی.خودتبشویمعلمبچههایعشایری
مثلرستگارخودمان.مثلبهمنبیگیبشویرئیسهمهیمعلمهایدیاردور

ونزدیک.
سکینهذوقیمیكردنگوونپرس!انگاراصاًلداداشكوچولوییتاحاالبه
خودشندیدهبود.خودشراكشاندنزدیکبچهویکدفعهماچآبداریازلپ
كوچولویشبرداشت.خالهُگلُگلكهنقشاصلیماماییاشراخوبانجامداده
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بودوداشتازخالهگالبیوخالهبلقیسوزنعموهابهخاطركمکهاشانبهاو
برایبهدنیاآوردننوزادتشکرمیكرد،وقتیكارسکینهرادیدوفهمیدمنو
آهیجانهممیخواهیمماچشكنیم،فوریازجایشبلندشدونهیبزد:»شما
بچههاوقتگیرآوردهایدتویاینگیروویر؟!بلندشویدبرویدپیشعبدالکریم

هرچهمیخواهیدببوسیدش!برویدبخوابید.بلندشوید!«
مگرمیتوانستیمرویحرفخالهگلگلحرفیبزنیم.بهناچاربالبولوچهی
آویزانازجایمانبرخاستیمورفتیمكهبخوابیم.امامگرخوابمانمیبرد!باآنكه
سروصداهایبیرونداشتفروكشمیكرد،اماشیطنتهایسکینههمتمامی
نداشت.واقعاًوقتگیرآوردهبود.دراینگیروداررفتهبودوبزغالهاینورساز
كنارگلهگرفتهبودوآوردهبودتویچادروباالوپایینشمیانداختوصدای

نازكشرادرمیآوردومیخندیدوماراهممیخنداند.
نمیدانمكیخوابمانبردهبودوچقدرخوابیدهبودیم،ولیگریههایعبدالکریم
دیگرنمیگذاشتبخوابم.بدُعُنق،خوابهایشراكردهبودوسپیدهیصبحبیدار
شدهبودوگریههایشراازسرگرفتهبود.آهیجانوسکینهدركنارخالهبلقیس
بلندشدموگرفتمشبه ازجایم بیدارنشدند. ازخواب بودندو ناز درخواب
نازونوازش.امامگرساكتمیشد؟!بقكردهبود.مرتبنقمیزدومادررا
میخواست.بغلشكردموتابشدادم.كولشكردم.برایشادادرآوردم.انگارنه
انگاركهبخواهدآرامبگیرد.دیگرهواكاماًلروشنشدهبود.هولکیاُرسیهایم
راپوشیدموبردمشكنارچشمهیزاللیكهازرویسنگهایصافبهتندی
میلغزیدوپایینمیآمد.مشتیآببهصورتمزدمودستآبچکانمرابهصورت
اشکآلودشكشیدم.انگشتمرابهسویپرستوهاییكهچهچهزناندرباالی
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سرمانپروازمیكردند،درازكردم.بلبلیرانشانشدادمكهرویشاخهیبیدی
نشستهبودوبرایخودشآوازمیخواند.گلسرخقشنگیراكهازمیانیک
دستهعلفصحراییسربرآوردهبودوانگاربهخورشیدسرزدهازقلهیكوهلبخند
میزد،برایشچیدموبهدستشدادم.آنوقتبودكهچهرهاشازهمبازشدو
بهرویملبخندزد.لبخندشكوتاهبود.بعدبغضكردوچشمهایشرابانگرانی
بهمندوختوبریدهبریدهوگریانگفت»نینی...پیشمادل...خوابیده...«
تازهفهمیدمآنهمهگریهاشبرایچهبود.فهمیدموقتیماخواببودیم،از
چادرمابیرونآمدهوبهسیاهچادرمادرونورسیدهمانسرکكشیدهودیدهكه
مادر،نوزادبهبغلخوابیدهوازضعفبهاواعتنایینکردهاست.آنوقتبودكه
ازنوگرفتمشبهماچوبوسه.كولشكردم.بستمشبهپشتوشروعكردمبه
تابدادنوخواندنبعضیشعرهاییكهتاآنروزبلدبودم.همینطورازخودم
حرفهاییرادرمیآوردموجوریآنهارابرایشمیخواندمكهانگاریشعر
میخوانم:»مادرنینیآورده.داداشبراتآورده...قندونباتآورده...یهگلپسر
آورده.مثلخودتآورده.بزرگمیشهزودزود...«عبدالکریمدیگرساكتشده
بودومیخندید.دوبارهصبحیدیگرشدهبودوگلهرادوسهنفرازمردهاراه
انداختهبودندبهسمتچرا.باباودوتاازخالوها،كربالییحسینقلیومالامیر،
آمادهمیشدندقوچبزرگقهوهایرابهخاطرسالمتیمادرونوازدشقربانی
كنند.بایدمیرفتموِشلهشیریعبدالکریمرابرایشآمادهمیكردم.دیریازود
بهخاطرگرسنگیصدایشدرمیآمد.وقتیبهخیمهبرگشتم،خالهگلگلرادیدم
باصورتیگلانداختهواردچادرشدوخطاببهخالهبلقیسكهآنچندساعت
شبراپیشماماندهبود،گفت»بلقیسجان!دیهصغریهمبهسالمتیفارغ
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شد.حالشخوباست.یکگلپسركاكلبهسردیگرهمپابهایندنیاگذاشت.
خداخیرشبدهد،زنعموُگلشکرهممثلمنتاصبحبیداربود.شمادخترهاهم

یکپسرخالهیتپلمپلپیداكردید...الحمدهللمادروبچهسالمند.«
خالهبلقیسشادوشنگولدستهایشرابهطرفآسمانبلندكردوچندبار
گفت:»خداراشکر...خداراشکر!«وظیفهاشراهممیدانست.باعجلهروسری
وسربندشرارویسرمیزانكردوراهافتادبهسمتچادرهایآنسویدره
كهخالهصغریدرآنجاپسركشرابهدنیاآوردهبود.میرفتبهكمکمادرو

نوزادیكهخواهروخواهرزادهاشبودند.
خالوهایدیگرهمازراهرسیدندوكارقربانیقوچقهوهایوآمادهكردناجاق
برایكبابكردنوبارگذاشتندیگهارابهعهدهگرفتند.هنوزظهرنشدهبود
كهبویكبابگوسفندقربانیهمهیدرهراپركردهبود.دیگبزرگآبگوشت
بود.فرشو بههوارفته ُپرآتشُقلُقلمیكردوبخارش اجاق برروی هم
گلیمهاراپهنكردهبودنددرزیردرختانبیددوطرفچشمهیآبنهرودیری
نکشیدكههمهیایلنشستهبودندكنارسفرههایآمادهومشغولخوردنبودند.
مردهایکطرف،زنهایکطرف.مردهاچهآرامنشستهبودندكنارهموسر
بهزیر،ناهارشانرامیخوردند،اماسروصدایزنهاوبچههاهمهیكوهستان
راپركردهبود.برایمادریکپشتیخوبوراحتدرستكردهبودیموبچه
بهبغلنشستهبوددرمیانزنها.خالههاوزنعمونازپریوزنعموگلشکرهم
دورشراگرفتهبودندوقربانصدقهاشمیرفتند.چهخندههایملیحیداشت
وقتیلقمههایآمادهیكبابرامیدادیمدستشوازبرقچشمانشمیشد
فهمیدكهازقربانیكردنگوسفندبهخاطركوچولوینورسیدهاشخیلیخیلی
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خوشحالاست.
وقتیهمهغذایشانراخوردند،خالوكربالییمحمدزكیپسرعمهیمادرم،
دستهایشرابهطرفآسمانبلندكردوشروعكردبهدعاگفتنوبقیهآمین
و بود پوشیده را محلیاش نو ارخلک كه پدر به كرد رو سرانجام میگفتند.
شادترازهمیشهنشستهبوددرمیانمیهمانهاومیگفت:»خب...كایداهللقدم
نورسیدهمبارک!...انشاءاهللكهزندگیاتبركتبگیرد.قربانیاتقبولباشد.«
دوزانونشست. و راجمعوجوركرد تکانیخورد.خودش ازجایش پدرهم
صورتشمثلیکگلسرخشکفته،پرازشوروشادیشدوجوابداد:»ممنون،
ممنون...خداقبولكند.قابلشمارانداشت.«خالوموسیگفت:»اسمگلپسر
راچهگذاشتهای؟بایدبدانیمچهصدایشكنیمكایداهلل!«پدرگفت:»عیناهلل.
اسمشراعیناهللگذاشتهام.«همهیمیهمانهابههمنگاهكردندوچندتایشان
تکراركردند:عیناهلل...عیناهلل.عامومالشکراهللگفت:»چهاسمقشنگو
بامعنیروینوزادگذاشتهای!عیناهللیعنیچشمخدا...عیناهللپسركایداهلل.
انشاءاهللعیناهللپسرحاجیداهلل...انشاءاهللمردمیدانحاجیداهلل...«وهمگی
خندیدند.عامومالشکراهللآنوقتروكردبهكاقمصور،شوهرخالهصغری،
پرسید:»شماچهاسمیرویگلپسرنورسیدهتانگذاشتهاید؟ازاینپسبایدچه
صدایشكنیم؟«كاقمصورهمخندیدوجوابداد:»اسمشراگذاشتهایمعلی؛
علیآقا«خالوجعفرقلیكهروبهرویشنشستهبود،تکراركرد:»علیآقا...علیآقا

فتاحی.حکماًكهپیروموالعلیخواهدبود.«
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باآهیجانوسکینهرفتهبودیمگلوگیاهداروییجمعكنیم.وقتیبرگشتیم،
درچندقدمیسیاهچادرصدایمادرراازداخلچادرمیشنیدیمكهداشتبلندبلند
میخندیدوباكسیحرفمیزد.آهیجانگفت:»دخترا،بهنظرمباجیحلیمه
آمدهكهقراربودبابچهاشبیایدبراییادگرفتنطرزدرستكردنجوشاندهی
چهارگل...اماسرراهكهكفشینیست!پساینبچهكهداردجوابقربانصدقه

رفتنهایمادررامیدهد،بچهیكیست؟«
كوچولوی عیناهلل این دیدیم تعجب كمال با تو، رفتیم وقتی من! خدای
ننه... ببه... پنجماههیخودماناستكهپشتسرهمداردمیگوید:»دده...
باحرارتبهسینهیخودشمیكوبدوقربانصدقهاش تاتا...كاكا...«ومادر
و میآورد زبان به اینها مثل كلماتی و میریخت اشکشوق مادر میرود.
عیناهللهمعیناًآنهاراتکرارمیكرد.اصاًلباورماننمیشدبرادركوچولویما
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درپنجماهگیاشبهزبانآمدهباشد.نهدیده،نهشنیدهبودیمكهبچهایدراین
سنوسال،زبانشبازشدهباشد.ازخوشحالینزدیکبودپردربیاوریم.برسر
بغلكردنعیناهللدعوایمانشد.مادرسفتومحکماورادرآغوشگرفتو
خندهخندهگفت:»سزایتانهمیناستكهعیناهللرابغلهیچكدامتانندهم.
بر باألخره تاساكتنشویدومثلآدمرفتارنکنید،همیناستكههست.«
احساساتمانغلبهكردیمویکییکیبهنوبتعیناهللرابغلزدیموگرفتیمشبه
ماچوبوسه:ازبزرگبهكوچک،اولآهیجان،بعدمنوآخرسکینهكهآنوقت

هفتسالشبیشترنبود.
ازآنپسكارمنوبچههااینبودكههرچیزیدمدستمانمیآمد،برداریم
ونشانعیناهللبدهیمواسمآنچیزرایکیدوباربرایشتکراركنیم.آنوقت
عیناهللمیخندیدوهمانهارابهزبانمیآورد.بعضیوقتهاشیطنتمانگل
میكرد.اسمچیزییاحرفوكلمهایراوارونهبرایشمیگفتیمواوهمان
كلماتعجیبوغریبرادوبارهبهخوردخودمانمیداد.میخندیدومیخنداند.
شیرینزبانیهایشدرششماهگیغیرقابلتصوربود.وقتیهمهیخانواده
پیشهمبودیم،همهیفکروذكرمانعیناهللبود.وقتیخوابنبودوسربه
سرشمیگذاشتیمتاچندكلمهبرایمانحرفبزند،دیگرنیازبهحرفزدنپشت
سراینوآننداشتیمكهمادربدشبیایدودعوایمانكند.خالهگالبیمهرهی
سبزیرانمیدانمازكجاتهیهكردهبودوبهلباسعیناهللدوختهبود.میگفت:
»اینمهرهبرایچشمبندیحسودهاست.«بهماهمهمیشهسفارشمیكرد
تویجمعغریبههابهحرفشنگیریدتاخدایناكردهچشمزخمینبیند.خالو
مالامیربرایشدعایینوشتوآنراتوییکپارچهدوختندوالیبالشاش
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گذاشتند.چهارقلراهمكهتویعمجزءبودوعامومالشکراهللیادمانداده
بود،هرروزصبحمیخواندیموفوتمیكردیمبهسمتعیناهلل.

دریکسالگیدیگركسیازفامیلوطایفهنبودكهازبلبلزبانیهایعیناهلل
بیخبرباشد.خداراشکرهیچاتفاقیهمنیفتادوهرجاچندنفریجمعبودندو
داداشكوچولویماآنجابود،نقلشیرینمحفلآنجمع،اینبلبلزبانیهای

كودكانهیعیناهللكوچکوخندانبود.
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اواخرپاییزبود.كوچسرحدبهگرمسیرراپشتسرگذاشتهبودیموچادرهایمان
رادرمنطقهیكوهدینگچسارانبرپاكردهبودیم.دوسهروزیبودیکیدیگر
بهجمعخانوادهیماپیوستهبود:دختریكهنامشراخودمادرمانتخابكرده
بود؛زلیخا،نامیكهآنراخیلیدوستداشت.میگفت:»زلیخازنعاقبتبه
خیریبودكهباتوبهاشسرشناسهمهیدنیاشد.ازغصهپیرشدهبود،امابه

بركتنََفسپیامبرشجوانشد.«
همهیماخوشحالبودیم.همانمراسمقربانیگوسفندومیهمانیایلو
طایفهدركوهدینبرایتولدزلیخاهمبرگزارشدهبودوعیناهللدوسالهبیهیچ
حسادتیدركنارداداشعبدالکریمكهحاالچهارسالهشدهبود،بازیمیكرد.انگار
مدتهااستزلیخاراداشتهایم.میآمدكنارمادرونوزادوهمانشیرینزبانیهارا
میكردكهپیشازاینهاهمازخودنشاندادهبود.درازمیكشیدكنارزلیخاو
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دستكوچکشرامیگرفتتویدستهایخودشوتندتندمیبوسید.میگفت:
»دیهمن...آجیمن...ُزخیال...ُزخیال...«واطرافیانرامیخنداند.

مادرانگارحالشخوبنبود.اشتهایشكمشدهبود.بیقراریمیكرد.گاهی
مینشست.گاهیدرازمیكشید.گاهباوجودضعفشدیدیكهداشت،ازجایش
برمیخاستوتویسیاهچادرراهمیرفت.ازاینسوبهآنسو،ازآنسوبهاین
سو.گاهیآنقدرراهمیرفتكهناگهاندرازكشمیافتادوسرشرابهدوطرف
تکانمیداد.یکیدوروزبعدبهكلیازپاافتاد.ازبسنتوانستهبودغذابخورد،
دیگرشیریبراینوزادشنداشتوگریههایبلندزلیخاهمهیچادرهایایل

رابرداشتهبود.
خالههاوزنعموهاهرچهازداروودواهایمحلیمیشناختندودردسترسشان
بود،استفادهكردند.ازجوشاندهیچهارگلتاحبهایگیاهیرنگارنگیكهبه
خوردمادرمدادند،هیچكدامتأثیرنکرد.همچنانبیماربود.امااگرنتوانستند
مادرمرادرمانكنند،گریههایزلیخارازودچارهكردند.تاتوانستندشیربزهارا

بهخوردشدادندوساكتشكردند.
عیناهللگرچهوجودزلیخاراپذیرفتهبودوهیچحسودینمیكرد،ولیمریضی
مادررانمیتوانستتاببیاورد.مادرراكهبهآنحالتهامیدید،خودشرابهاو
میچسباندواشکهایشسرازیرمیشد.آنوقتمادرلبخندیمیزدودستی
بهسرشمیكشید.عیناهللبههمانلبخندراضیمیشدوازچادرمیزدبیرون.

میرفتپیبازیهایشتاساعتیدیگركهبازاینمسئلهازنوتکرارمیشد.
روزسومبیماریمادربودكهپدربهكمکخالوفرجوخالوجعفرقلی،مادررا
سوارقاطرسپیدمویمانكردند.اسبهایخودشانراسوارشدندوچهارتاییبه
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سمتگچسارانبهراهافتادند.عیناهللموقعسواركردنمادرقیامتیبرپاكرده
بود.خودشرابهدرودیوارمیزدوجیغمیكشیدتاهمراهمادربرود.چارهای
نبود،بایدمیماند.پدرنمیتوانستاوراهمراهببرد.بایدمادرمرابرایمعالجه

میبردند.
درسهروزیكهمادررابردهبودند،آراموقرارنداشتیم.عیناهللوعبدالکریم
گریهوزاریمیكردند.زلیخارابهكمکخالهبلقیسوزنعموگلشکرترو
خشکمیكردیم.شیربزرابهشکمشمیبستیموسیرشمیكردیم.طفلکی
و بود بزرگتر عبدالکریم درنمیآمد. هم وصدایش میخوابید تاشب صبح
گاهیمیرفتپیبازیهایشومادرراموقتاًفراموشمیكرد،اماعیناهللرا
نمیتوانستیمبههیچبهانهایآرامكنیم.ایندوسهروزخیلیالغرشدهبودو

ترساینراداشتیمكهنکنددرغمواندوهدوریازمادرمریضشود.
باألخرهمادرراآوردند.رنگرویشبیشترازقبلپریدهبود.پدرمیگفتاورا
بهتنهادرمانگاهشهربردهاندودوشببستریكردهاند،ولیانگارهیچتغییری
نکردهبود.عیناهللبادیدنمادر،خندههایگمشدهاشراپیداكرد.گوییهمهی
دنیارابهاودادهبودند،وقتیبهآغوشمادرپناهبردهبود.اماحالمادرهمان
بودكهبود.سختالغرورنگپریدهشدهبود.خوابشكمشدهبود.اگریک
ساعتیمیخوابید،یکمرتبهبلندمیشد.دررختخوابشمینشستوماتمات
نگاهمیكرد.نمیدانستیمبایدچهكاركنیمتاخوبشود.پدراوراپیشخیلیاز
مالهایمحلیبرد.دعاهاییبرایشنوشتندوهمراهشكردند،امافایدهنداشت.
یکروزتصمیمگرفتندمادررابهزیارتبیبیحکیمهببرند،درگچساران،و
شفایشراازخواهرامامرضا)ع(بگیرند.عیناهللباخبرشد.میدانستمجبورند
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مادرمراباهمانقاطرسپیدموببرند.جلوترازاینكهمادرمراسواركنند،رفت
افسارقاطررابهدستشگرفتوحاضرنبودآنرابههیچكسبدهد.میگفت:
»اسبخومه...بادیمیخوامبرمبامادرم.«سرانجامكاریكردكارستانكه
نتوانستنداورابگذارندوبروند.مجبورشدندهمراهشانببرند.عیناهللبهمن
خیلیعالقهداشت.گفت:»آبیجانهمبایدبیاید.«كورازخداچهمیخواهد؟دو
چشمبینا.ذوقزدهشدموبهراهافتادم.پدرمخالفتینکرد.كسیرامیخواستند
كههرجامیروند،نگهدارعیناهللباشد.باآهیجانكهناراحتشدهبودوچارهای
جزماندنونگهداریازعبدالکریموزلیخابرایشنبود،خداحافظیكردموراه

افتادیم.
تویراهامامزادهآنقدرشیرینزبانیكردوهمهراخنداندكههیچانتظارشرا
نداشتند.بهقولخالوموسیكهاینبارهمراهمانشدهبود،اگرعیناهللنبود،آن

همهراهراهمراهمریضچهطوربایدمیرفتند؟
رفتاركرد بیبیحکیمهرسیدیم،عیناهللكوچولوطوری امامزاده به وقتی
اینجورجاهارفتوآمدداشتهاست.تویرواق اینكهسالهاستبه مثل
امامزاده،كفشهایشرامثلمابزرگترهاازپادرآوردوبهدستگرفت.مثل
امامزادهبوسهزد.پشتسرمادرتاضریحبیبی خودماتعظیمكردوبردر
حکیمهجلورفتوسرشرابهدیوارضریحگذاشت.دستهایشراباالگرفتو
لبهایشراجنباند.اینكارهایشباعثخندهیزنیشدكهبالباسهایشیک
وپیکشهریآنجاایستادهبودبهگرفتنحاجتازامامزاده.نگاهیبهمنو
مادرانداخت.بهرویمانلبخندزدوصورتعیناهللراغرقبوسهكرد.هزاربار

ماشاءاهللماشاءاهللبهعیناهللگفتوشفایمادرراازخداوندخواست.
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مادریکساعتیدركنارضریحبود.نمازشرانشستهخواندودعاهایشرا
كرد.توینمازاشکهایمسرازیربود.بازبانبیزبانیدعامیكردمتامادرمزودتر
خوبشود.عیناهللازفرطخستگیدركنارمادربهخوابرفتهبود.خالوموسی
وپدرهمزیارتشانراكردهبودندونمازهایشانراخواندهبودند.قرارشدغذای

همراهمانرادرهمانمحوطهیامامزادهبخوریموزودبرگردیم.
آنروززودبرگشتیموهنوزشبنشدهبهمحلاطراقخودماندركوهدین
رسیدم.حالمادرمدرظاهرخوبشدهبودوعیناهللرانازونوازشمیكرد.
همگیخوشحالشدهبودیم.بهامیدبهبودیمادربودیم،ولیدوروزنشدهبازحال
مادردگرگونشد.دوبارهبیاشتهاشدورفتتویالکتنهاییخودش.دوباره
دلواپسیهاواضطرابهابهسراغشآمد.گاهیمینشست.گاهیبرمیخاست.
گاهدرازمیكشید.گاهراهمیرفت.دیگرهیچلبخندیرویصورتتکیدهاش
دیدهنمیشد.غمگینغمگینشدهبود.حتااداواطوارهایشیرینعیناهللهم

دیگركارسازنبود.
پدربهتوصیهیاینوآنهزارویکكاركردتامادرخوبشود.پیشهركس
وناكسیكهادعامیكرداوراخوبمیكند،رفتوپولخرجكرد.نذرونیازها
برایمادرمكرد.اوراپیشهمهیدكترهادربهبهانوگچسارانبرد.برایشدر
امامزادهابوذربهبهانقربانیكرد.جشنختنهسورانعیناهللرادرهمینایامو
بیشتربهخاطرمادرمگرفتوتمامفامیلرامیهمانكردتاحالشخوبشود.تا
اندازهایهمحالشخوبشدوبهكارهایروزانهاشپرداخت،اماآثارغمواندوه
هنوزدرچهرهاشموجمیزد.باسپریشدنزمستانوآمدنعیدنوروز،حال

عمومیمادرمروبهبهبودیمیرفت.
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باالخرهبعدازهفتهشتماهحالمادركاماًلخوبشد.زلیخادیگركاماًلبه
شیربزوگوسفندعادتكردهبود،ولیمهروعطوفتمادریچیزدیگریبود.
وقتیمیدیدمادرخوبشده،بهاولبخندمیزندودرآغوششمیگیرد،گویی

همهیدنیارابهاودادهبودند.
عیناهللبهسهسالگیرسیدهبودودرمنطقهیییالقیآبنهر،شادابتراز
همیشهدرپیبزغالههاینورسوشیطانمیدوید.مادردورادور،قدوباالی
كوتاهشرادرمیانعلفهایوحشیپرگلدامنههایكوهدنامیدیدوكیف
میكرد.سالمتیاشرابازیافتهبودومیوههایقشنگزندگیاشراازنزدیکبو

میكرد.دیگرازخداوندونعمتهایبیکرانشچهمیخواست.
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فصل چهارم
تابستان  1349


عروسیآهیجانبود.چهارپنجروزبودكهشادبودیموسرخوش.دوسهروزی
طرفخانوادهیدامادجشنوپایکوبیبودودوروزیبودكهجشنعروسیبه
سمتخانوادهیعروسكشیدهشدهبود؛بهسویخانوادهیما.سیاهچادرهای
مخصوصمراسمعروسیراباپارچههایرنگارنگوآویختن»ُگمبول«های
و قبیله و قوم همهی بودند. كرده تزئین چادرها وسقف دیوارهها از رنگین
فامیلهایدورونزدیکدرمراسمعروسیحاضربودند.دستمیزدندوشادی

میكردند.
»ِمهتر«هابالباسهایمحلی،سازونقارهشانرامینواختندو»تَركهباز«های
ورزیدهوماهردرمیانهیمیدان،تركهبازیمیكردند.دوالكمرراتنگبسته
بودندوهمهراباحركاتچستوجابکخودشانبهوجدمیآوردند.زنهادوراز
مردها،درمحوطهیمخصوصخودشانبالباسهایچینچینبلندوخوشرنگ
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محلی،دستمالبهدست،گرداگردعروسمیچرخیدندوشادبودند.
پدرشادوخندانبود.مادرخوشحالبودوشادیمیكرد،امازمانیرسیدهبود
كهآهیجاندیگربایدمیرفتخانهیشوهر.دامادغریبهنبود:پسرخالهمانبود،
كاخنجرپناهی،پسرخالهبلقیس،كهازوقتیچشمبازكردهبودیم،اورادیده
بودیم.نهراهدوریمیرفتآهیجان،نهجایناآشنایی،ولیهمینكهقراربود
ازپیشمانبرود،مثلاینبودكههمهیغمهایعالمرویدلمانبارشدهباشد.
درعینحالكهخودمراشادنشانمیدادم،قطراتاشکازچشمانمجاریبود.
اوپانزدهسالهبودومنسیزدهساله.زیرسقفسیاهچادرهاوتویراهونیمهراه
كوچ،همیشهیاروغمخوارهمبودیم.اگریکساعتهمدیگررانمیدیدیم،دنیا
برایمانتیرهوتارمیشد.حاالچهطورمیتوانستمبیحضوراوروزهایمراشب
كنموشبهایمرابهصبحبرسانم.بهاینسنكهرسیدهبودیم،چهشیطنتهاو
بازیگوشیهاكهباهمنداشتیم.تویكوهوكمرودشتوجنگلچهبازیهاكه

باهمنکردهبودیموچهآتشهاییكهبرایهمدیگرنسوزاندهبودیم.
درشلوغیبعدازظهرروزپنجمعروسی،سرانجامعقدعروسرابادامادبسته
بودند.آهیجانراباآنلباسیکپارچهسپیدوزیبایعروسی،سواربراسبیتنومند
وسپیدكردهومهارشرابهدستداماددادهبودند.داماد،آهستهآهستهوخندان
میرفتواسبسپیدوسواركارمحبوبشرابهدنبالخودمیكشاند.میرفتو
جانودلمرا،آهیجانرا،باخودمیبرد.بهیادتنهاشدنخودمدرخانهافتاده
بودم.زلیخاكههنوزدوسالشبیشترنشدهبودونمیتوانستهمرازخواهری
چونمنباشدكهبههمینزودیهاتنهامیشد.درآنهنگامهیبیهنگام،
نگاهمبهقدوباالیعیناهللو»جومه«ینووبراقمحلیاشافتادكهتندتند
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دستمیزدوازشوروشادیباالوپایینمیپرید.خندههایزاللونمکینش
دلمرابردهبود.ناخودآگاهبهسویشرفتمودرآغوششكشیدم.انتظارشرادر
آنگیروویرعروسیورفتنآهیجاننداشت.وقتیچشمهایاشکبارمرادید،
یکهخورد.چندلحظهماتماتنگاهمكرد.آنوقتدستهایشراگشودو
سفتومحکمبغلمكرد.آتشگرفتم،وقتیگفت:»آجیآهیراهرروزمیبینیم.
خودشگفتههرروزمیآیدپیشمان.«نمیدانمازكجافهمیدهبوداشکهایمن
بهخاطررفتنآهیجاناست.اصاًلباچهارسالسن،اینحرفهاراازكجاآورده
بود؟!بهخاطرهمین،اشکهایمبیشترفورانكرد.لپهایسرخشراكشیدمو
پشتبهاوفراركردمودرگوشهیتنهاییخودمدركنارسیاهچادرپناهگرفتم.
تاتوانستمگریهكردم:گریههایفراق،گریههایشوق،هردوباهم.بعدازچند
لحظه،خالهگالبیمتوجهمشد.دستهایمراتویدستهایمهربانشگرفت.
چندبارچشمانخیسمرابوسید.هزارویکنصیحتمكردتاسرانجامحالمخوب

شد.
و مادر و پدر سایهی وجود با میكردم حس چون بود، شده خوب حالم
تنهایی احساس وقت هیچ زلیخا، و عبدالکریم و عیناهلل مانند نازدانههایی
نخواهمكرد،بهخصوصوقتیبهعیناهللفکرمیكردمكهمثلیکآدمبزرگ
حرفیزدهبودكههمهیآرامشدنیارابهمنارزانیداشتهبود،همهیغمهایم

رافراموشكردم.
اولپاییز،هنوزیکماهیازعروسیآهیجاننگذشتهبودكهمحمدرحیمهم
بایدازپیشمانمیرفت.تصدیقنهمشراگرفتهبود.بایدمیرفتشیراز.بین
850نفرازداوطلبانآزمونسراسریدانشسرایعشایریدركلكشورنفراول
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شدهبودوبایدمیرفتبرایتحصیل.همهیایلوطایفهازاینواقعهخوشحال
بودند.پدرمخیلیراضیوخوشحالبود.پیشهمهافتخارمیكردكهپسرش
میخواهدمعلمشود.بهمحمدرحیممیگفت:»بایدزحماتمحمدبهمنبیگی،
مؤسسومسئولمدارسعشایریكشورراجبرانكنی.بایدخودتبشوی.

بهمنبیگیوبچههایعشایریرادرگوشهگوشهیایراندریابی.«
محمدرحیمهمبارسفربستوبهشیرازرفت.مادرمتاچندروزناراحتبود.
میترسیدمازدوریاومریضشود.پابهماهبود.سنگینراهمیرفتوزیرلب
ذكرمیگفت.بعدازآنبیماریزمانبهدنیاآوردنزلیخاسعیكردهبودخیلی
ازدعاهاراازخالومالامیروعامومالشکراهللیادبگیردوباخودشزمزمه
كند.میگفت:»وقتیایندعاهارامیخوانم،انگارهمهچیزبهكمکممیآید.
درودیواروكوهوجنگلبرایممعنیدارمیشوند.صدایغرشآسمانهمدر
موسمبارانهایبهاریبرایمدلنوازمیشود.وقتیمیبینمعبدالکریموعیناهلل
دستنمازمیگیرندوباآنقدوباالیكوتاهشانمیایستندپشتسرپدرشانو
مثلاودوالوراستمیشوندونمازمیخوانند،كیفمیكنم.همهیدنیابرایم
رنگدیگریمیشود.بهخصوصوقتیعیناهللرامیبینمباآنچهرهیخندان
كهپاكیوآرامشازسرورویشمیبارد،دیگرچهجاینگرانیوتشویش.این
بچهها،اینآبیجانوزلیخاراكهمیبینم،انگاریکیکازبهشتآمدهاندوغمو
غصههایمرامحوكردهاند.خدایا!خداوندا!اینفرشتههایزندگیمانرانگهدارو
بههرتنابندهایكهاوالدمیخواهد،اوالدنیکوشایستهبده.خدایا!محمدرحیم
باش. نگهدار شاهعسگر، و شاهحسن امامزادهها، و معصوم چهارده بهحق را
خودتپشتیبانپسرمباش.اورابهتومیسپارم.اورفتهتاراهورسممعلمیرا
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یادبگیردوبچههایعشایریراتعلیمدهد.«
دوسهماهیازعروسیآهیجاننگذشتهبودكهكودکدیگریدرخانوادهپا
بهعرصهیایندنیاگذاشت:دختریكهاینبارنامشراخالهگالبیانتخابكرد؛
نامشراگذاشتصدیقه.عبدالکریمكمکكارمنبوددرنگهداریزلیخا،ولی
كارعیناهللهمیشهاینشدهبودكهكتابهایمراكهدركالسششممدرسهی
عشایریدرسمیخواندم،ورقمیزد.عکسهایشرابههركسمیرسید،
نشانمیدادوازخودشداستانمیبافت.كتابفارسیرابهترازمنتویدست
میگرفتوخیلیبااحتیاط،نرموراحتازصفحهایبهصفحهایمیرفتو
آنچهراكهیکباربرایشخواندهبودم،بهزبانكودكانهاشبرایدیگریتعریف
میكرد.خیلیدوستداشتبنویسد،ولیاجازهیاینكاررابهاوندادهبودم.
چونمیترسیدمكتابهایمراخطخطیكند.ترسمبیهودهبود،چراكهیکبار
مدادمرابرداشتهبود.حرفمراگوشكردهبود.هیچخطینکشیدهبود.فقط

آنقدرتراشیدهبودوتراشیدهبودكهدیگرچیزیازآنباقینگذاشتهبود.
تازگیهاچوبیرابرداشتهبود.طنابیبهدوسرآنبستهبودوبهكولانداخته
بود.گاهیچوبرامثلتفنگبهدستمیگرفتوبهچهارسونشانهمیرفت.با
آنزبانشیرینكودكانهاشمیگفت:»دشمنحملهكرده.بایدباآنهابجنگیم.
شماهاهمبیاییدبجنگید!«وقتیمیپرسیدیم:»كدامدشمنحملهكرده؟«جواب
میداد:»دشمنبدجنس.«میگفتیم:»كدامدشمنبدجنس؟«میگفت:»همان
دشمنبدجنس.«وقتیبیشترسربهسرشمیگذاشتیم،میگفت:»هماندشمن

بدجنسدیگر.همانكهمیشناسید.«
ازبهدنیاآوردنصدیقهشادابوسرحالبودوبه خداراشکر!مادرمبعد
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اندازهیكافیشیرداشتكهنیازبهدادنشیربزبهبچهنباشد.
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فصل پنجم
پاییز  1350


محمدرحیمبعدازگذراندندورهییکسالهیدانشسرایعشایریمیبایست
محل میشد. كار به مشغول عشایری مدرسهی آموزگار بهعنوان مهرماه از
تعیینكرده آذربایجانغربی استان توابع از راشهرستانسردشت او خدمت
بودند.حتاروستایمحلكارشهممعلومشدهبود.میبایستازیاسوجمیرفت
بهسردشتوازآنجابهمنطقهایعشایریوروستاییبهنامنلوسه.برادرمرفت
وزمزمههایغریبانهیمادردوبارهآغازشد.ناممحمدرحیماززبانشنمیافتاد.
هفتهیاولرفتنشبههركاریمشغولبود،یادیازاومیكردوهرلحظهپر
چارقدبهگوشهیچشممیكشید.شعرهایسوزناكیزیرلبزمزمهمیكردكه
ازشنیدنآنهاهمهیغمهایعالمبهدلآدممینشست.خالوهامادررادلداری
بهمنطقهیعشایری بهزودی امیدوارشمیكردندخواهرزادهشان و میدادند
خودمانبازمیگرددوهمینجادرسمیدهد.خالوموسیهمیشهحرفهای



چشمان بیدار34

خندهداریازجریاندوریخودشدرنوجوانیازخانهوكاشانهتعریفمیكرد
تاسختیهجرانمحمدرحیمرابرایمادرآسانكند.عیناهللراعمداًبهحرف
میگرفتوچیزهاییعجیبوغریبازاومیپرسیدتاباجوابهایشیرینی
كهازاومیگرفت،دلخواهرشراشادكند.ازعیناهللمیپرسید:»میدانیچرا
گوشهایخرگوشدرازاست؟«اوكمیفکرمیكردومیگفت:»برایاینكه
باشد.« كوتاه كهگوشش است گربه مگر باشد. مثلخرگوش باشد. قشنگ
میپرسید:»چراگربههامیومیومیكنند؛عرعرنمیكنند؟«میگفت:»اگرعرعر
میكردندبایدگوشمانرامیگرفتیم.راهشاننمیدادیمبیایندتویچادرمان.«
بعدازیکماهونیم،نامهیمحمدرحیمبهدستمانرسید.نوشتهبود:»حالم
خوباست.اینجادرروستاینلوسهكهباسردشتچندكیلومتریفاصلهدارد،
هفدهتادانشآموزدارمدرپایههایاولودوم.زبانشانكردیاستوهیچكدام
نمیتواننددرستفارسیصحبتكنند.منباایماواشارهباآنهاحرفمیزنم.
ازمادروپدروشماخواهرانوبرادرانممیخواهمدعایمكنیدتادركارآموزش
بهاینبچههایپاکكردزبانموفقشوم.«مادرچهاشکهاكهنریختوچه
دعاهاكهنکرد.وقتینمازشرامیخواند،یکساعتیدستهایشراباالمیبرد
وخداوندرابهحقائمهیاطهاروشاهزادهقاسموشاهزادهمختارسوگندمیداد
تانگهدارمحمدرحیمباشدواوراپیشمردموهمهیقوموقبیلهسربلندكند.

با مادر، چشمان پیش و بود كرده زیبایی شیرینكاری روز یک عیناهلل
حرفهایقشنگشدوتاازبچههایقوموقبیلهراكهازخودشبزرگتربودندو
باهمگالویزشدهبودند،ازهمجداكردهبود.درحالیكهآندوبچهبرایهم
شاخوشانهمیكشیدندوبهسروكلهیهممیپریدند،بلندبلندخندیدهبودوبه
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آنهاگفتهبود:»آدمبایدبخندهبهدعواشون...«ورفتهبودوخودشرابینآنها
قراردادهبودوبهتقلیدبزرگترهادستبهچانهگرفتهبود،یعنیبهاینریشم
قسمكهباهمدعوانکنید.مادررادرحالیكهعلیكوچولویدوماههمانرادر
گهوارهتابمیداد،بااینكارشحسابیخنداندهبودوآندوبچههمبگومگورا

كنارگذاشتهوباخوشحالیمیانجیگریاشراپذیرفتهبودند.
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فصل ششم
شهریور   1352


محمدرحیمتابستانراپیشماگذراندهبودومیخواستدوبارهبهمحلكارش
بهشغل نسبت وافرخودم دربارهیعالقهی او با بارها بازگردد. درسردشت
آموزگاریصحبتكردهبودم.آنطوركهاطالعپیداكردهبودم،امکانرفتنبه
دانشسرایمقدماتیعشایریباداشتنمدرکششمابتداییوقبولیدرآزمون
سراسریدانشسرایعشایریدخترانهوجودداشت،ولیدیگردیرشدهبود.
مهرماهنزدیکبودوبایدتاسالدیگرصبرمیكردم.باوجوداین،محمدرحیم
ازمنخواستهمراهشبهسردشتبرومتاشیوههایآموزشابتداییرادركنار
ایشاندرنلوسهیادبگیرموبرایشركتدرآزمونسراسریورودبهدانشسرای
مقدماتیسالبعدآمادگیپیداكنم.ازطرفی،مدرسهیعشایریدرمنطقهیما
بهحدنصابنرسیدهبود.سهسالاززمانمدرسهایشدنعبدالکریممیگذشت،
ولیآموزشمرتبوپشتسرهمیندیدهبود.زمانمدرسهرفتنعیناهللهمفرا
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رسیدهبود.محمدرحیمپیشنهادكردحاالكهمدرسهیعشایریشکلنگرفته،
عبدالکریموعیناهللراهمراهخودبهسردشتمیبرمتاهمانجادرسشانرا

بخوانند.
سرعبدالکریموعیناهللراماشینكردندوآمادهشانكردندبرایهمراهشدن
بامنوبرادرم،امادرآخرینلحظات،نمیدانمچهشدكهتنهاعیناهللباماراهی
سفرشد.گویاعبدالکریمباوجوداشتیاقزیادیكهبرایرفتنبهمدرسهازخود
نشاندادهبود،ولیگفتهبود:»پدردستتنهامیماند.منبایددركارچوپانی
وكوچكمکكارشباشم...شمابروید،مناینجامیمانم.هروقتبرگشتید،
درهمینمنطقهیخودماندانشآموزخودتانمیشومودرسمراباشماادامه
و بود داده نشان را ایثارگریاش عبدالکریم اینكه بود، داد.«هرچه خواهم
عیناهللرادرقضیهیدرسخواندنبرخودمقدمساختهبود.سرانجامقرارشد
سهنفریعازمسردشتشویم.محمدرحیمآموزگارعشایری،منعاشقتدریس

وعیناهللنوآموزمشتاقدرسومدرسه.
عیناهللبرایهمراهشدنباما،سرازپانمیشناخت.درآنیکیدوروزكه
تکلیفشمعلومشدهبود،همسنوساالنخودشمثلمحمدرضاپسِرخالهگالبی
وعلیپسِرخالهصغریرادنبالخودكردهبودودواندوانبههمهیداییهاو
خالههاسرزدهبودوخبرداغرفتنشبهسردشترابههمهیایلوطایفهداده
بود.باهمهیكوچکیهایشبزرگینشاندادهبودودستپدررابوسیدهبودو
پایمادرراوازآنهااجازهگرفتهبودبهاینسفربرود.بازشیرینزبانیهاكرده
بودواشکشانرادرآوردهبود.بهمادرگفتهبود:»میخواهمبرومدرسبخوانم،
دكتربشوم.همیشههمراهتانباشمودوابدهم.«بهپدرگفتهبود:»تعطیلكه
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شدم،میآیمبهكمکداداشعبدالکریم،گلهمیچرانیم.«
با بودصحنهیخداحافظیعیناهلل دیدنی رفتنمانچه لحظات آخرین در
خالهزادگانهمبازیاش،علیومحمدرضا!هرسهبغضكردهبودند.مثلباران
اشکمیریختندوگریهیهمهراازكوچکوبزرگدرآوردهبودند.میدانستندبه
اینزودیهانمیتوانندهمدیگرراببینند.دلمبرایعلیومحمدرضامیسوخت
بودو كهنمیتوانستندتحصیلكنند.مدرسهیعشایریهنوزتشکیلنشده
معلومهمنبوداینمدرسهكیشکلبگیرد.باالخرهمركبهایمانآمادهبودتا
سوارشویموبتازیمبهسمتیاسوجوازآنجابامینیبوسبهشیرازوازشیرازبه
تهرانوسپسحركتبهسویسردشتورسیدنبهنلوسهكهمیعادگاهاصلیمان

دراینسفرچندروزهبود.
بهموقعبهگاراژرسیدیم.نزدیکساعتهفتصبح،سهتاییسوارمینیبوسشدیم
وسهنفریرویدوتاصندلیوسطماشیننشستیم.مسافریندیگرهمسوارشدند.
همهیصندلیهاپرشدهبود،امامگرحركتمیكرد!هركهازراهمیرسید،با
بساطهمراهشمیآمدباال.رویباربندمینیبوسوداخلصندوقهایدوطرف
آنراپركردهبودندازاسبابواثاثیهیهمراهمسافرانوآنطوركهرانندهِجز
میزد،دیگرجاییبرایچیزهایدیگرنبود.صدایچندتاگوسفندهمازتوی
صندوقهامیآمد.باوجوداین،بازهمسوارمیشدند.همراهبابقچههایكوچک
وبزرگوكولینهایپرازكرههایگوسفندییاكلوکهایبزرگپرازروغن.
باكیسههایپرشدهازكشکهایخشکیاخشکبارهاییمثلقیسیخشک
بردوش.هیچاعتناییهمبهرانندهنمیكردندكهدادمیزد:»جانیست.سوار
نشوید!«مگربهخرجشانمیرفت.بایدسوارمیشدندومیرفتندشهر؛شهری
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كهالبدآنقدربزرگبودكهمیتوانستنداجناسقابلفروششانرابفروشند.
حتاپیرمردیبرهبهبغلآمدباال.سالمبلندباالییكردودرستكنارصندلی
ماچمباتمهنشستكفمینیبوسوبرهیابلقشراتویدامنگرفت.حاال
ظرفیتتکمیلشدهبود،چوندیگرمسافریرویزمیننماندهبود.مینیبوس
خرناسكشانبهراهافتادودودسیاهشراازراهپنجرههابهخوردمانداد.پیرمرد
برهبهدامن،بلندصلواتفرستادوهمگیصلواتگویان،پدرومادروجدوآباد

رانندهرادعاكردیمتاباالخرهماشینازگاراژبیرونزد.
منوعیناهللاولینبارمانبودكهبهچنینسفرهاییمیرفتیم.حتاشیراز
راهمتاآنموقعندیدهبودیم.اولینباربودسوارماشینمیشدیم.همهچیز
برایمانتازگیداشت.عیناهللشادوخندانرویزانوهایمحمدرحیمنشستهبود
واطرافرانگاهمیكرد.تازهازیاسوجزدهبودیمبیرونكهگردوغباریغلیظ
همهیمینیبوسرافراگرفت.تکانتکانهاییمیخوردیمكهصدرحمتبه
آنموقعكهسوارقاطرهایچموشمیشدیمویورغهمیرفتند.اینمینیبوس
بهماشینهاخرابكرد.وقتی باورهایمرانسبت ازآدم،تمام لکنتهومملو
محمدرحیمقیافهیمتعجبمرادید،گفت:»جادهیخاكیهمیناستدیگر!
تاشیرازهمینطوراست.بایدعادتكنی.نهجادهیدیگریغیرازاینبرای
رفتنبهشیرازوجوددارد،نهماشیندیگری.بایددهتایازدهساعتدندانروی
جگربگذاریوصبركنی.«البتهكهبایدصبرمیكردم.مگرچارهایجزآنبود؟!
بعضیهادرهماناولراهحالشانبدشدهبودوهرچهخوردهبودند،باالآورده
بودند.رانندهقبلازحركت،چندتاپاكتمقواییبهمسافراندادهبودتابهقول
خودشمینیبوسراپلشتنکنند.اماگویاهمانبعضیهاازدستشاندررفته
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بودوپاكتهارادربستهجلویدهانشانگرفتهبودندكهجویباریکیازمایعی
زردولزجدركفمینیبوسروانشدهبودواززیرزانوهایپیرمردبرهبهدامن
همبیرونزدهبودوداشتهمینطوربهراهشادامهمیداد.صدایعقزدن
افرادبدماشینرامسافتهاتویراهمیشنیدیم،ولیخداراشکركهباوجودآن

تکانهایشدیدوجادهپیچواپیچ،هیچمشکلیبرایمانپیشنیامد.
درراه،چندینباررانندهراصدازدندتاماشینرانگهدارد.یکبچهدستشویی
داشت.سردختربچهایگیجمیرفتوروسریدختركیرابادبردهبود:»آَغی
راننده،ایُكردسشوییداره«؛»آغیرانندهایدوَور،سرشگیجاِیره!«؛»آغی
راننده،پنجرهبازبی،چارقهیایدوَورهبایبُرد«؛»آغیراننده،پاكتبِیِه.ای
بچهحالشبَیوابیه،استفراغاِیکنه!«امارانندهگوشیبهاینحرفهانداشت.
كارخودشرامیكرد.تنهایکبارشنیدمكهگفت:»چشم،چشم،صبرداشته

باشید.صبورباشید!«
عیناهللعینخیالشنبود.رفتهبودتوینخبرهیابلقونازونوازششمیكرد.
كمبرهدیدهبود!شایدتاحاالصدهاباربرههایجورواجورورنگارنگدیدهبود،
ولیزادهیكوهستانوجنگلوشاهدهمیشهیچرایهزارانگوسفندوبزو
بینندهیصحنههایقشنگشیرخوردنبرههاوبزغالههاازسینهیمادرانشان،
مگرمیتواندبیاحساسازكناربرهینازوملوسیهمچوناینابلقیکماهه
بگذرد؟!عیناهللازپیرمردپرسید:»اینبرهیقشنگراكجامیبری؟«وجواب

شنید:»بهشهر،بهشیراز،ُگُلم!«
ـمادرشكجاست؟

ـتویصحراگلم،مشغولچرا.
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ـشیرشرامیخواهد،مادرشرا.
ـبساست.هرچهشیرخورده،بساست.پولشرامیخواهمگلم.

وعیناهللدیگرچیزینگفت.تاآخرقضیهاشراخواندهبود.حتماًفهمیده
بودبرهیزبانبستهرابههمینزودیمیبرندبرایفروش.محمدرحیمآهسته
بهمنگفت:»اینجوربرههاراآدمهایپولدارباپولزیادمیخرندبرایبازی

بچههاینازنازیولوسوننرشان.«
بخشهاییازراهبرایماآشنابود.همانكوهوكمربودوسبزیوخرمی
امابهجاهاییمیرسیدیمكهتاآنموقعشایداسمشانرا درختهایبلوط.
همنشنیدهبودیم.محمدرحیممیگفت:»اینجابابامیداناست...اینجانورآباد
ممسنیاست...اینجاجادهیتنگبوالحیاتاست.اینجادشتارژناست...«

میانهیراه،مینیبوسمانخرابشد.همهیمسافرهاانگارازخداخواستهاز
ماشینریختندپایین.ماهمپیادهشدیم.پیرمردهمپیادهشدوبرهاشرادر
علفهایبلندكنارجادهیناهمواروسنگالخیرهاكرد.همهنشستهبودنددو
طرفجادهولقمههایحاضروآمادهشانراگازمیزدند.عیناهللهموقتگیر
آوردهبودورفتهبودباالیبلندتریندرختبلوطكنارجادهوازآنباالنگاه
میكردببیندشیرازرامیبیندیانه.رانندهبهكمکچندتاازمسافرینمشغول
وررفتنباموتورمینیبوسشدهبود.سرانجامنیمساعتبعد،فرمانسوارشدن
داد.همهریختندباال.اگردیرجنبیدهبودیم،جایمانكفمینیبوسبود.دوباره
همانشلوغیوسروصدایمسافرینبرایجاگرفتنونشستنرویصندلیهاو

صدایصلواتبلندپیرمردكهاینبارازانتهایمینیبوسمیآمد.
همانطوركهمحمدرحیمگفتهبود،ساعتششبعدازظهررسیدیمشیراز.در
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فلکهیفرودگاهنگهداشت.كرایهمانراكههرنفرسیریالبود،دادیموپیاده
شدیم.غرقخاکشدهبودیم.صدبارلباسهایمانراتکاندیم،ولیبازپرازگرد

وخاکبود.
تادیرنشدهبایدمیرفتیموبلیتتهرانرامیخریدیم.سوارتاكسیشدیم.
ماشیننُقلیونونواریبودكهتویآنراحتبودیم.تابهشركتمسافربری
ترانسپورتبرسیم،كلیدرخیابانهاچرخید.پیادهشدیموبلیتهایمانراگرفتیم.
درمسافرخانهمیماندیمكه را بایدشب فرداحركتمیكرد. اتوبوس،صبح

ماندیموساعتششصبحسواراتوبوسشدیم.
عیناهللازشهرشیرازوخیابانهاوتاكسیهایآنخیلیخوششآمدهبود.
میگفت:»چرایاسوجازاینماشینهاندارد؟چراازاینساختمانهاندارد؟چرا
راهشمثلاینراهصافنیست.چراماشینیكهماراازیاسوجآورد،مثلاین
ماشینبزرگنبود؟«راستشمنهماینسؤالهاراداشتم،ولیرویمنمیشد
ازمحمدرحیمبپرسم.میخواستمبپرسمچرابایدیاسوجمثلروستاباشدوهیچ
وقتبهپایشیرازوزرقوبرقهایشنرسد؟محمدرحیم،اماخودشبعضی
وقتهاتویراهآهستهبرایمانتوضیحمیدادكهمنطقهیآباواجدادیمارا
انگارفراموشكردهاند.میگفت:»اگربهتهرانبرسید،میفهمیدكهشیرازهم
هیچوقتبهپایتهراننمیرسد.فقطبهتهرانرسیدهاندوچندتاشهربزرگ
دیگر.حالوروزخیلیجاهایدیگرهممثلهمینیاسوجخودماناستكه

دیدهاید.«
اتوبوستندمیرفتوگردوخاكیهمنداشت.وقتیبینراهپیادهشدیمو
غذایحاضریمانراخوردیموسوارشدیم.هركسرویصندلیخودشنشست.
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بلیتداشتیمومثلمینیبوسیاسوجنبودكهوسطراه،موقعخرابشدنش
نزدیکبودجایمانكفماشینباشد.

عیناهللازدیدنآدمهاییكهدرصندلیهایجلوییاتوبوسنشستهبودندو
بارانندهگرمگرفتهبودند،تعجبمیكرد.مثلخودمن،مردهایشاپوبهسر
وپاپیونزدهوزنهایبزکكردهشانراندیدهبود.اصاًلبچههایترگلورگل
لوسوننریمثلبچههایآنهاندیدهبودیمكهمرتبدهانشانمیجنبیدودم
وساعتتویكیفمادرانشانرامیكاویدندوبافیسوافاده،شکالتوشیرینی
دیگریبهدهانمیگذاشتند.گویامحمدرحیمهمحركاتبیمزهیآنهارادیده
بود.اگرچهعیناهللدلسیرینشاندادهبودورویشراازآنهابرگرداندهبود،اما
دریکتوقفكوتاهدراصفهانازاتوبوسپیادهشدوچندتابیسکویتوشکالت

خریدوباعیناهللخوردیم.
با شهری به رسیدیم؛ تهران به گذشته شب از ساعت سه دو باالخره
ساختمانهایبلندوشبهایپرنور.باماشینهایرنگارنگوسروصدایزیاد.
باپردههایبزرگازعکسهایقدیزنهاینیمهلختبرسردرجاهاییكه
سینمایشمیگفتندوتاآنوقتندیدهبودیم.باغرشهواپیمابرباالیسرمان.
عیناهللدیگرماتومبهوتشدهبود.شایدمثلمندههاسؤالدرذهنششکل
گرفتهبود،ولیآنوقتالزمنمیدیدازمحمدرحیمبپرسدیارویشنمیشد

بپرسد.
شبراخستهوكوفتهدرمسافرخانهخوابیدیموصبحزودعجلهعجلهخودمان
رابهشركتمسافربریلوانتوررساندیموسواراتوبوسشدیم؛اتوبوسیبه
مقصدمهابادباكرایهیهرنفرصدریال.برایرسیدنبهمهابادازشهرهای
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زیادیمثلقزوینوزنجانردشدیم.عیناهللازخستگیزیادتویراهخودشرا
كشاندهبودزیرصندلیمانوهمانجاخوابشبردهبود.وقتیبهمهابادرسیدیم،
عیناهللهنوزخواببود.وقتیبیدارشدونگاهشبهمهابادومردمانشافتاد،
دوبارهماتومبهوتشد.اینبارازدیدنسرووضعولباسهایمتفاوتكردها

واقعاًحیرانشدهبود.
ازمهابادتاسردشترابامینیبوسرفتیم.درسردشت،خودمانرابهادارهی
آموزشوپرورشرساندیم.بعدازیکیدوساعتمعطلی،ریوهایارتشیراكه
برایرساندنمعلمهابهروستاهایمحلخدمتشانآمادهكردهبودند،سوارشدیم
وبهسویسردشتبهراهافتادیم.بعدازچندساعتبهجاییرسیدیمكهماشین
عبورهیچ برای جادهای دیگر اصاًل برود. جلوتر نمیتوانست ارتشیهم ریو
ماشینیوجودنداشت.بهناچارپیادهشدیموریوارتشیهمبرگشت.آنجاآبادی
بودوقاطرواالغهاییكهمیشدباآنهابهمقصدمانبرویم.وسایلشخصیو
تختهسیاهوكارتنگچوجعبهیعلومیراهمكهآموزشوپرورشدادهبود،بار

قاطرهاكردیموخودمانهمسوارشدیمتابهروستاینلوسهبرویم.
شببهنلوسهرسیدهبودیم.ازاینهمهراه،خستهشدهبودیم.درطولمسیر
باآدمهاییروبهروشدهبودیمكهظاهردیگریداشتند،غیرازآنچهتابهحال
دیدهبودیم.بازبانیحرفمیزدندكهنشنیدهبودیم.بعضیوقتهاكهمورد
خطابشانقرارمیگرفتیم،اصاًلنمیدانستیمباماچهمیگویند.اگرمحمدرحیم
همنمیتوانستبیشترازچندكالمیباآنهاصحبتكندومقصودشانرادریابد،

دیگرواقعاًآنقدركالفهمیشدمكهحدنداشت.
همانشباولناخشنودیرادرچشمانعیناهللمیخواندم.گوییبهزبان
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بیزبانیبهمنمیگفتچرابهاینجاآمدهایم.چراحاالاینجاهستیم.جاییپرت
درپسپشتكوههاییهزارانهزارفرسنگفاصلهبادنیایبومیخودمان.صبح
كهپنجرهیاتاقراگشودم،منظرهایباورنکردنیپیشچشمانمرخنمود.بخشی
ازروستاوباغهایرؤیاییوزیباییرامیدیدمكهدرختانگردویتنومندشانسر
برآسمانمیساییدوجویزاللآبیدرپایدرختاندرجریانبود.همانندبعضی
باغهاكهدرزادبومخودمانمیدیدیم.وقتیگوشفرادادم،نغمهیپرندگانش
همانآوازمرغانخوشخوانیبودكهدركهگیلویهوبویراحمدخودمانشنیده

بودیم.
عیناهللراكهتازهبیدارشدهبود،صدازدمتاكنارپنجرهبیایدوجانیتازه
كند.همینطورهمبود.وقتینگاهشبهآنهمهطراوتوزیباییافتاد،فریاد
آبی!«طولی نهر چه قشنگی! باغهای چه »وایییی! بلندشد: شادیاش
نکشیدكهسروكلهیبچههایمدرسههمپیداشد.همهیبچههاجزكالس
اولیهاكهتازهپایدرمدرسهمیگذاشتند،وقتیبامحمدرحیممواجهمیشدند،با
لهجهیكردیسالمآبداریمیكردند.دستآموزگارشانرادودستیمیگرفتند
وبرآنبوسهمیزدند.چندتاییهمازپدرانشانآمدندباچهرههاییگشادهو
خندانوهمانكالمناآشنابرایمنوعیناهللكهالبتهمعلمپارسالیشاندست
وپاشکستهمشغولگفتوگوباآنانشدوتعجبمنوعیناهللرابرانگیخت.
مدرسهدواتاقداشت.یکیبهعنوانمحلزندگیماودیگریبهعنوانكالس
درس.مدرسهایبامصالحسنگوسیماندرمیانخانههایخشتوگلی،اما
روبهآفتابروستا.باالخرهبعدازخوشوبشهاوچاقسالمتیها،كالسدرس
شروعشدهبود.مندراتاقخودمانمشغولچیدنومرتبكردنوسایلزندگی
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شدهبودموداشتمفکریبرایناهارمیكردم.صدایدرسدادنمحمدرحیماز
كالسمیآمدوگاهیبچههادستهجمعیاوراهمراهیمیكردند.

درعینحالكهبهوالیتغربتآمدهبودیموازحاالدلمبرایپدرومادر
وهمهیایلوتباردورونزدیکتنگشدهبود،ولیازاینكهمیدیدمقرار
استنقشیدرآموزشبچههایمعصوموطنمداشتهباشم،خوشحالبودمو
برخودمیبالیدم.ازطرفیمیدیدمعیناهللكوچولویخودمانهممیتواندبا
سرافرازیتمامپیشمحمدرحیمكهتنهاآموزگاراینمدرسهاست،درسبخواند
وبرایخودشكسیشود.ظهركهكالستعطیلشدوعیناهللآمد،شادبود.
صورتپرخندهاشنشانمیدادازاولینبرخوردهایشبابچههایكرد،خیلی
راضیوخوشحالاست.میگفت:»باهمهدوستشدهام.باقادركهكالس
دوماستبیشتر...«هنوزنامخانوادگیقادررانمیدانست،ولیآنقدرازقادر
ومهربانیهایشگفتكهفکرمیكردیچندسالاستباهمرفیقبودهاند.
میگفت:»قادرمغزهایگردووبادامهایشرابامننصفكردهوچندتاكلمهی

كردییادمداده...خوشهاتین...خوشهاتین...خوشآمدی!«
عیناهللدرهمانیکیدوهفتهاولخیلیازكلماتكردیرایادگرفتهبود
وبابچههاحرفمیزد.منهمگهگاهدركالسدرسحضورپیدامیكردمتا
بانحوهیتدریسدروسپایههایاولودومابتداییآشناشوم.معلمیراخیلی
دوستمیداشتم.قصدماینبودباتصدیقششمابتداییكهداشتم،درتابستان
سالبعددرآزمونورودیدانشسرایعشایریشركتكنموشغلآموزگاری
راپیشهیخودسازم.كمكمبهدرجهایازمهارتآموزشبهدانشآموزاندر
پایهیدومابتداییرسیدهبودمكهاغلباوقاتكمکكارمحمدرحیمشدهبودم
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درتدریسوادارهیآنچندنفردانشآموزكالسدوم.
كارعیناهللاینشدهبودكههرروزصبحبازدنزنگبرنجینمدرسه،دم
دربایستدوباچهرهایبشاشبالهجهیزیبایكردیبهدانشآموزانمدرسه
خوشآمدبگوید:»خوشهاتین!«وموقعرفتنبچههاهمانطوربدرقهشان

كند:»ُخالیحافظ.«
بعضی بنویسد. زودتر چه هر را تکالیفش و مشقها داشت عادت عیناهلل
وقتهاهنوزنیمساعتیازآمدنشبهاتاقنگذشتهبودكهمیگفت:»مشقهایم
رانوشتهام...درسجدید!«ابتدابدونآنكهموضوعراجدیبگیریم،درسجدید
رابهاومیآموختیموازاومیخواستیمتکالیفآندرسراانجامدهد.اوهمبه
نحواحسنآنرایادمیگرفتومشقهایشراهمبهدرستیمینوشت،ولی
وقتیاستعدادیادگیریوعالقهیوافراورابهفراگیریپیشاپیشدروسدیدیم،
باانگیزهورغبتبیشتریبهآموزشاوپرداختیم،طوریكهتازهامتحاناتثلث
اولتمامشدهبودكهعیناهللبهتمامدروسپایهیاولتسلطپیداكردهبود.
بنابراینبامشورتمحمدرحیمباراهنمایتعلیماتیمنطقه،قرارشددرسهای

كالسدومراهمبهعیناهللبیاموزیم.
یکروزصبحكهسرگرمآمادهكردنغذابودم،متوجهشدمكسیدرمیزند.
از را كردی لباس با دانشآموزی هیکل و افتاد ورودی در به نگاهم وقتی
شیشههایمشجرآندیدمكهبیوقفهدرمیزد،باعجلهچادرمرارویسرم
انداختموبهطرفدررفتم.ولیپیشازآنكهدررابازكنم،دانشآموزبیحوصله

دررابازكردوبهسویمآمد.
ـچونی،چاكی....
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یکلحظهنزدیکبودزهرهترکشوم.قربانتووآندستاركردیمنگولهدار
كهبهسرتبستهبودیداداشكوچولو!اگردرفضاینیمهروشناتاق،صدایناز
وچهرهیپرخندهیعیناهللراباآنلباسكردیتشخیصنمیدادم،معلومنبود
ازترسبتوانمرویپایخودمبایستمیانه.بله.بچهیبویراحمدیما،كتو
شلوارمدرسهاشرابالباسوشلواركردیقادرعوضكردهوآمدهبودخودی
بهخواهرازهمهجابیخبرشنشاندهد.اینكارعیناهللباعثشدبرایشلباس
كردیبهاندازهیقدوقوارهاشسفارشدهیم.ازآنپسبودكهاوراباپوشش
كردیدرنلوسهمیدیدیموصدایشمیكردیمعیناهللُكرد.جانشبودوقادر

نبیزاده.یکروحدردوجسمومعصومیتازسرورویهردوشانمیبارید.
مهماننوازی.مهماننوازیهایمردمنلوسهرانمیتوانبهقلمآورد.آنقدر
وقتها بعضی كه میآوردند برایمان روغن و گوشت و تخممرغ و لبنیات
بارگذاشتیموزنگ را بارتخممرغها باآنهاچهكاركنیم.چند نمیدانستیم
آبادی اهل همهی دادیم. دانشآموزان همهی خورد به كره و نان با تفریح
مهربانوباصفابودند.چهمیهمانیهایبزرگ،اماسادهوبیریاكهدرطول
اینمدتبرایمانترتیبدادند!چهمحبتهاكهازجانبمالعبداهللنبیزادهو
مالعبدالرحیمشریفپوروخانوادههایدلسوزشاندیدیم.چهنوازشهاكهحاج
بایزیدوحاجرسولداشتند.باهمهیاینهادلمانبرایموطنوایلوتبارمان
تنگمیشد.چندباربرایخانوادهبهنشانیگچساران،مغازهیآقایلركی،نامه
نوشتیمودستخطعیناهللویکیدوتاازنقاشیهایاوراهمهمراهنامهكردیم.
چندبارهمجوابنامههایارسالیرسیدكههمچونآبزاللیبوددركویردور

وداغتشنگیهایدیرپایمان.
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موعدخوشوقتیمارسیدهبود.باپیشرفتیكهدانشآموزاننلوسهطیدوسال
رانمونهاعالمكرده پیدرپیدردرسهایشاننشاندادهبودند،مدرسهیما
بودند.دراواخراسفندماه،نامهایازآقایبهمنبیگی،مدیركلمدارسعشایری
كشور،دریافتكردیمكهنوشتهبودباتوجهبهبازدیدهایبازرسینازمدرسهی
عشایرینلوسهونمونهشدنمدرسه،قرارشدهدانشآموزانمدرسهرابهصورت
تشویقیبهشیرازببرندتابهمدتیکهفتهبهعنوانالگوهایدرسیكارآموزان
مفاهیم نظردرک از و یابند دانشسرایعشایریشیرازحضور در دانشسرا
درسینیزهمانجامحکزدهشوند.آقایبهمنبیگینوشتهبود:»اتوبوسیاز
شیرازروانهیسردشتكردهایمتادانشآموزانرابهشیرازبیاوردوپسازیک
هفتهبازآنهارابهسردشتبرگرداند.«نوشتهبوددرفالنروزبایدجلویادارهی
انتقالدانشآموزانبهشیرازبهموقع آموزشوپرورشسردشتباشیدتاكار
انجامشود.ازسویدیگر،فرمانداریمهابادنیزازدانشآموزانمدرسهینمونهی
مادعوتكردهبودتایکروزرادرمهابادباشندوازاماكندیدنیآندیداركنند.
دانشآموزانسرازپانمیشناختند.بعضیازبچههامثلمنوعیناهللكهتا
ششماهپیشپایمانبهشیرازنرسیدهبود،تاآنروزحتاسردشتخودشانرا
همندیدهبودندتاچهبرسدبهمهابادیاشیراز.همگیآمادهشدیمودرروزموعود
باهرمركبوچارپاییكهپدرهاآمادهكردهبودند،بهسویسردشتراهافتادیم.
بهسویمهاباد.بهسویشیراز.كیبهشیرازمیرسیمعیناهلل؟خوشاشیرازو

وضعبیمثالش....




51 فصل هفتم

فصل هفتم
اسفند   1352ـ شیراز


همراهباهمهیبچههابااتوبوسیكهازشیرازفرستادهبودند،بهشیرازبرگشته
بودیمودردانشسرایعشایریكشورسکناگزیدهبودیم.دریکهفتهایكه
آنجابودیم،هرروزچندساعتیرادرحضوردانشجومعلماندانشسرابودیم.تا
میتوانستند،بچههاراسؤالپیچمیكردندتامیزانیادگیریآنهارادرمدرسهی
عشایرینلوسهارزیابیكنند.باپرسشهایفنیشان،محمدرحیمرابهبازگویی
ونشاندادنروشتدریساشوامیداشتندواوباآرامشتمام،نحوهیآموزش
تبیینمیكرد.یک دانشسرا كارآموزانمشتاق برای را نظرش مورد دروس
روزبهیادماندنیداشتیم.آنروز،همدانشجویان،هممدرسیندانشسراوهم
آقایبهمنبیگیدرجلسهحضورداشتند.دانشآموزانسؤالبارانشدند.گاهی
كارآموزانسؤالمیكردند،گاهیمدرسین.آقایبهمنبیگیهمدراینمیان
گهگاهپرسشهایاساسیمیكرد.الحقواالنصافهمهیبچههاجزیکیدو
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نفركهنشانمیدادهولشدهاندیاسؤالرادرستنگرفتهاند،بقیهبهخوبیاز
پسپرسشهایجورواجوربرآمدند.

عیناهللِكالساولیراپایتختهسیاهآوردندتاكیفیتدرکمفاهیمآموزشی
ومیزانمهارتشرابسنجند.هرچهازاوخواستند،بیمعطلیجوابگفتو
برتختهسیاهنگاشت.یکیازمدرسینشوخوشنگومسندانشسرا،گویا
قانعنشدهبود.ازآقایبهمنبیگیاجازهخواستولبخندزنانرفتودرجای
خالیعیناهللنشست.بهعیناهللگفت:»فکركنتومعلممدرسهایومنكه
دانشآموزتواَم،درسهایمرابلدنیستم...حاالبهمنچهمیگویی؟«عیناهللكه
ازاینرفتاروگفتارغیرمنتظرهخندهاشگرفتهبود،چندلحظهرفتتویفکر
وعاقبتگفت:»میگویمعیبندارد.همینجابشین،درسهایترابلدشو!«
حاضریندرجلسهبهشدتاحساساتیشدندوشروعكردندبهكفزدنبرای

عیناهللوفریادآفرین،صدآفرینآنهادرفضایكالسپیچید.
درآنچندروز،بچههاراچندباربهشاهچراغوآرامگاهحافظوسعدیوباغ
ارمبردند.ازبرقشادیكهدرچشمهایقشنگشانمیدرخشید،میشدفهمید

كهازاینسفرپرباروبهیادماندنیبسیاربسیارراضیوخشنودهستند.
عیدسال به مانده روز دو یکی شیراز، در اقامتشان مدت پایان در بچهها
53،سواراتوبوسشدندتاهمراهآموزگارعزیزشانازاستانفارسبهاستان
آذربایجانغربیوسردشتونلوسهبازگردند.منوعیناهلل،اماازشیرازراهی
یاسوجشدیمتاعیدرادركنارعزیزانمانباشیموبعدازتعطیالتنوروزیدوتایی

بهنلوسهبرگردیم.
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بار را آبادیُجلوپالسشان آمدوهوامساعدشد،همهی اردیبهشتكه
اسبهاوقاطرهاكردندوحركتبهسمتكوهستان؛ازییالقبهقشالق.ما
مدرسهایهاراهمباخودهمراهكردند.ازقلهیابراهیمجاللگذركردیمو
همگیدردامنهیشمالیكوهبهسمتمهابادچادرزدیم.آنهاسیاهچادرهایشان
رابرپاوكمکكردندتاماهمسپیدچادرهایكلهقندیكالسومحلزندگیمان
رانیزدرآنجابرپاكنیم.یکسپیدچادربرایمدرسه،یکیهمبرایزندگی
ما.دوبارهدرسوتدریس،دوبارهزندگی،اینباردردامنهیكوهستان،دربین

انبوهیازگلوگیاهرنگارنگصحرایی،درزیرنمنمبارانهایبهاری.
عیناهللخیلیازشعرهایكتابفارسیكالسدومراازبرشدهبود.شلنگانداز
میزدبهسینهیكوهسارومیخواند:»سرزدازپشتابرهاخورشید.باغوبستان
دوبارهزیباشد.فصلسرماوبرفوبادگذشت.موقعگردشوتماشاشد...«در
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لحظاتیكهنمیتوانستشادیهایشراتنهادردلشنگاهدارد،آنچندكلمه
حرفهایموزونكردیراهمگهگاهخیلیشیرینبهزبانمیآورد:»چونی،

چاكی...خالیچاكتبنکهخالی...«
اگرنامهایمینوشتیم،حاالكهبهاربودوحتماًخانوادهازقشالقومنطقهی
گچسارانبهییالقآبنهرویاسوجبازگشتهبودند،بایدبهنشانییاسوج،مغازهی
حاجیوسفیامغازهیحاجاسد،نامهمینوشتیم:»سالمپدر،سالممادر!ماهر
روزبهیادتانهستیم:هرساعت،هردقیقه.مگرمیشودیکلحظهشمارا،
همهیروحوجانمانرافراموشكنیم!دلمانبرایهمهتنگشده.برایهمهی
ایلوتبار.برایآهیجانوهمسرش.برایعبدالکریم.برایزلیخاوصدیقهو
داداشكوچولویعزیزمانعلی.برایخالوهاوخالهها.برایعمومالشکراهلل...
اماناچاریمتاتعطیلیمدرسهصبركنیم.تااولتابستان...«وعیناهللیکبار
درادامهینامهامنوشت:»منعیناهللهستم.كالساولودوم.اینهماز
نقاشیهاییكهكشیدهام...چونی،چاكی...ماگلهایخندانیم.فرزندانایرانیم.

ایرانپاکخودرامانندجانمیدانیم....«
سرانجامسالتحصیلی53ـ52تمامشد.كارنامهیقبولیبچههارابهدستشان
دادیموچادرهایمدرسهومحلزندگیمانراجمعكردیم.وسایلمدرسهو
زندگیرادرهماناتاقهایمدرسهیسنگیداخلروستاگذاشتیموبابچهها
خداحافظیكردیم.قاطرهاراآمادهكردندتاازنلوسهبهسردشتبرویموازآنجا

بهمهاباد،بهتهرانوشیراز،بهزادبومزیبایخودمان،یاسوج.
شبشدهبودكهبهسردشترسیدیم؛بهگاراژمینیبوسها.دیروقتبود.
محمدرحیم،منوعیناهللراروینیمکتكنارگاراژنشاندوگفتمیرودبرای
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گرفتنبلیتاتوبوس.عیناهللچرتمیزد.یکساعتیبودمحمدرحیمرفتهبود
ونیامدهبود.سختنگرانشدهبودم،امابهرویخودمنمیآوردم.خوابازسر
عیناهللهمپریدهبود.میگفتمیترسد.یکمأمورشهربانیآمدهبودوازما
میخواستآنجاراترکكنیم،برویمخانهمان.هرچهبهاومیگفتیممسافریم
وبرادرمانرفتهبرایخریدنبلیت،بهخرجشنمیرفت.میگفت:»اگردوباره
برگردموشمارااینجاببینم،میبرمتانكالنتری.«چراكالنتری؟!مگرمادزد
وقاچاقچیهستیمكهببرندمانكالنتری!خداخدامیكردیممحمدرحیمبرگردد،
اماهیچخبریازاونبود.بیشترازدوساعتبودكهرفتهبودونیامدهبود.هردو
بهگریهافتادهبودیم،اماچارهاینداشتیمكههمانجاروینیمکتفلزیبنشینیم
ومنتظربمانیم.چشمههایچشمانمانخشکشدهبودازبسآهستهزارینامه
خواندهبودیمونمنماشکریختهبودیم.هزارویکفکربدوناجوردرذهنمان
شکلگرفتهبود.پیشخودمیگفتیمنکندخدایناكردهتصادفكردهباشد.نکند
اورامثلآقایندیمیكهدریکیازروستاهاینزدیکنلوسهخدمتمیكرد،

گرفتهباشند.نکند....
صدایاذانصبحازبلندگویمسجدنزدیکگاراژدربستهیمینیبوسهابلند
شدهبود،امامحمدرحیمهنوزنیامدهبود.دیگرحالخودمانرانمیدانستیم.آن
مأمورشهربانیدوبارههمراهبایکسربازازراهرسیدوتاچشمشبهماافتاد
كهمغموموگریانهنوزروینیمکتنشستهایم،دلشبرایماسوخت.اینبار
خوببهحرفهایماگوشداد.وقتیفهمیدواقعاًمنتظربرادرمانهستیمكه
چندینساعتاستبرایگرفتنبلیتاتوبوستهرانرفتهوبرنگشته،گفت:
»خیالتانراحتباشد.هیچنگراننباشید.برادرتانراپیدامیكنیم.«آندو،یک



چشمان بیدار56

ربعبعدبامحمدرحیمبرگشتند.انگارهمهیدنیارابهمادادهباشند.ازخوشحالی
نزدیکبودپردربیاوریم.معلومشدمحمدرحیمبهگاراژاتوسیرمظاهری،دو
خیابانآنطرفتررفته،بلیتگرفته،اماخواستهچندلحظهروینیمکتكنار

گاراژاستراحتكندكهاززورخستگیزیادخوابشبردهو....
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روزهایآخرآذرماهبود.دلشورهیعجیبیبهجانمافتادهبود.درافکارپریشانی
غرقشدهبودم.تنهایتنهادراتاقچهارنفریخوابگاهدانشسرایعشایری
دخترانشیرازنشستهبودمبهكلنجاررفتنباخود.فکرمیكردمدراینسهماه
كهازعزیزانمدوربودهام،آنهاچهمیكردهاند؟اآلنچهمیكنند؟بهپدرومادرم
فکرمیكردمكهبامسائلومشکالتكوچورفتنبهقشالقگچسارانچگونه
روبهروشدهبودند.بهعبدالکریمفکرمیكردمكهدركارچرایاحشاموباالو
پاییندویدنهایشدركوهوكمرودشتوجنگلبهدنبالگوسفنداندرچهحالی
است؟چقدرناراحتبودمازاینكهباوجودهوشواستعدادسرشارش،مدرسهی
عشایریبهطورمرتبدرمنطقهتشکیلنشدهتاتحصیلپشتسرهمومنظمی
داشتهباشد.دوریمحمدرحیموعیناهللآزارممیداد.بهیادروستایسرسبزو
رؤیایینلوسهومردمانباصفایشافتادهبودم.بهاینفکرمیكردمایكاش
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مثلپارسالدرنلوسهدركنارشانبودموكمکكارشاندرخانهداریوآموزش
بهبچههایمدرسه.بهعیناهللمیاندیشیدمباآناستعدادهایدرخشانشكه
مایهیتحسینهمگانشدهبود،ولیحاالدركنارشنبودمتاتشویقشكنم
بیشازپیشازنعمتخدادادیهوشوقریحهاشاستفادهكند.چهمایهدوست
داشتماورادوبارهدرپوششزیبایكردیببینمكهشالشرامحکمبهكمر
بستهودستارخطخطیمنگولهداربرسر،دربینكالسسومیهایمدرسهی
نلوسهنشستهومثلبلبلدرسپسمیدهد.دلممیخواستاآلنپیشاش
بودموآنچهرهیمعصوموآنچشمانپاکوخدابینشراغرقبوسهمیكردم.
بهیادروزیافتادهبودمكهمیهمانمالعبدالرحیمشریفپور،ماموستایشریف
روستا،بودیموعیناهللكوچولویماوقتیصحبتازامامحسینپیشآمدهبود،
حرفهاییزدهبودكهجنابماموستازبانبهتحسینشگشودهبودوتشویقش

كردهبود.بهیادخندههایملیحشافتادهبودمكهیکدنیابرایممعناداشت.
لحظاتیرابامرورخاطراتشیرینزندگیدرنلوسهسپریكردهبودمواز
یادآوریآنهاخوشوخرمشدهبودم،اماافسوسكههمهیاینهازودگذربود

ودوبارهبیدلیلگرفتارغمواندوهشدهبودم.
ـچرابلندنشدیهمراهبچههابرویتویشهرپرسهبزنی؟چقدرفرخنده
اصراركردبرخیزبرویمشاهچراغ!اقدسگفت:برویمباغارم.چراتنهاماندیدر
خوابگاه؟باخودتروراستباش.خیلیدلتمیخواستبرویدنبالشاندربازار
وكیل.برویباغارم.امامثلآدمهایمالیخولیایینتوانستیافکارپریشانترا
سروساماندهی.نتوانستیازچمبرهیاضطرابیكهبهجانتافتادهبود،رهایی

یابی.بیجهتخودترابهدستاوهامسپردیودركنجعزلتخزیدی.
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هنوزدراینافکاردرهموبرهمغوطهمیخوردمكهدرزدند.البدیکیاز
اینهمدورهایهاستكهفهمیدهتویخوابگاهماندهاموخواستهبیایدبایستد
بهحرافی.بنشیندبهغیبتكردنپشتسرایناستادوآندانشجو.حوصلهی
جوابدادننداشتم،اماانگارناخودآگاهنیروییمراازجایخودكندهباشد،بلند

شدمودررابازكردم.
ـسالمننهزیور!بفرماییدتو.بفرمایید.

ـنهخانمدهرابپور.مزاحمشمانمیشوم.خواستمنامهایراكهبرایشما
رسیده،برایتانبیاورم.یکساعتپیشتویدفتربودم.خانمصداقتیگفتنداین

نامهرابهشمابدهم...ببخشیدكهدیرشد.كارپیشآمدهبود.
ـدستشمادردنکندننهزیور!زحمتكشیدید.بهبه!اینكهازسردشتآمده...

ازپیشبرادرهایم!...بفرماتوننهزیور!
ـاگرفرمایشینداری،مرخصشوم.هزارتاكارماندهكهبایدانجامدهم.هنوز
روكشمتکاهایخوابگاهراعوضنکردهام...خیلیكاردارم.خدانگهدارتانباشد

خانمدهرابپور.
باعجلهخداحافظیكردمودررابستم.ازشوقدیدننامهنمیدانستمچطور
درپاكترابازكنمكهپارهنشود.دوتانامهدرپاكتبود:یکیازمحمدرحیم،یکی
همازعیناهلل.محمدرحیمازبازگشاییدوبارهیمدرسهیعشایریاشنوشته
بود:ازبچههایدرسخوانوبامحبتش؛ازروستایسرسبزوپرجاذبهینلوسه
ومیوههایپاییزیاش؛ازمردمباصفاومیهماننوازش.نوشتهبود:»هنوزسه
ماهازسالنگذشته،عیناهللداردتمامدرسهایكالسسومرادورهمیكندتا
بهكالسچهارمبرود.استراحتوخوابنمیشناسد.اگربهاومجالدهم،یک
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لحظهراحتمنمیگذارد.دلشمیخواهدمدامبهابهاماتدرسیاشپاسخبدهم.
چیزیكهبهگوششفرونمیرود،آییننامهیامتحاناتاست.هرچهمیگویم
كالسچهارمرابایددرتابستانبخوانی،بهخرجشنمیرود.میخواهدتمام
كتابهایسومرادرهمانثلثاولامتحاندهدوازثلثدومبهبعد،كالس

چهارمرابخواند.«
تاینامهیعیناهللراكهبازكردم،چندتابرگخشکشدهیدرختازالی
آنرویزمینافتاد.برگهایرنگارنگیبودندكهدیگربهگلشبیهتربودند
بااینشعر تااینكهیکبرگمعمولیباشند.عیناهللهمنامهیخودشرا
حکیمنظامیشروعكردهبود:»اینامتوبهترینسرآغاز.بینامتونامهكی
كنمباز.خواهرعزیزمآبیجانسالم.جایشمااینجاخالی.مادوبارهدرهمان
اتاقیزندگیمیكنیمكهمیگفتیپنجرهاشبهسمتبهشتبازمیشود.هر
روزهماندرختهایگردورامیبینیمكهمیگفتیسرشاندرآسماناست
وپایشاندرآب.منباراهنماییداداشمحمدرحیم،انواعبرگهایدرختان
زیر را روزنامه و گذاشتهام روزنامه یکییکیالی را آنها چیدهام. را نلوسه
برگهاییكه بودهاندخشکشوند. بههمانشکلیكه تا دادهام قرار فرش
اآلندیگررویدرختنیستند.اگرآنهارانمیچیدم،ازسرمایبادهایپاییزی
مچالهمیشدندومیافتادند.آنوقتدیگراینطورقشنگنبودند.چندتاازاین
برگهایخشکشدهازدرختانبهوانگوروآلوبهرنگهایسبزوزردوسرخ
رابرایشمافرستادهامتاالیكتابهایتبگذاریوگاهیوقتهابهفکربرادر
كوچکخودباشی.میدانمكهدرسداریوهمیشهنمیتوانیآنهارانگاهكنی!
هروقتنگاهشانمیكنی،برایمدعاكن.اگرپیشپدرومادروخانوادهرفتی،به
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آنهاسالمبرسان.داداشكوچکشما.كالسسوموچهارمدبستانعشایری
نلوسه.عیناهللدهرابپور.«

ازخواندننامههاازاینروبهآنروشدم.كلینیروگرفتم،وقتیازسالمتی
وشادابیعزیزانمباخبرشدم.خیلیخوشحالشدموقتیازنلوسهنوشتهبودند
وازمردمانخوبومهربانش.ازمدرسهوكالسدرسنوشتهبودندوبچههای
بااستعدادش.بهویژهازدیدننامهیعیناهللوآندستخطكتابیاشدیگرسراز
پانمیشناختم.چهكارهاییمیكنداینپسركنجکاو!بعدازجمعكردنبرگها،
البدنوبتجمعآوریحشراتوپروانههامیرسد.چهبسامجموعهایبسازداز
چیزهاییكهتابهحالفکرشراهمنکردهباشیم.بنازمآنهوشوذكاوتترا

عیناهلل!آفرینبرهمتبلندتداداشجان!
درمدتتحصیلششماههدردانشسرا،سهچهارباربهخانوادهنامهنوشته
در دلممیخواست بودم. دریافتكرده بارجوابكوتاهی بودمكهفقطیک
نامهشانازحالوروزیکیکافرادخانوادهمینوشتند.ازآهیجانوهمسرش
مینوشتند.ازعلیكوچولووخواهركوچولوهاوعبدالکریمنوجوانممینوشتند
تابدانمدرچهوضعیهستند.ولیتنهابهرساندنیکخبرخوشبسندهكرده
بودندوآنهمبهدنیاآمدنبرادردیگریبودكهاسمشراهمجوادگذاشته
بودند.البتهكهچندماهبودكهمنتظرچنینخبرخوشیبودموازرسیدنشانگار
ازهمهیغمهایعالم،كهبدجوریتویدلمالنهكردهبود،رهایییافتهبودم.

***
یکهفتهایبیشتربهایامعیدنماندهبود.بعضیازدخترهااجازهمیگرفتندتا
زودترحركتكنندوقبلازعیدبهشهرودیارخودبازگردند،امامنتکلیفخودم
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رانمیدانستم.برادرمدریکیازنامههایشنوشتهبود:»...برایتعطیالتعید
بهوطنبازمیگردیم.میآییمشیرازوباشمامیرویمپیشخانواده.«نمیدانستم
چهروزیمیرسندشیرازكهباهمبهتعطیالتنوروزیودیدارخانوادهبرویم.
24اسفندبادوستانمدرمحوطهیدانشسراقدممیزدمكهشنیدمبلندگوی
دانشسراصدایممیكند.قبلازاینكهبهدفتربرسم،ننهزیوررادیدمكهورقهی
كوچکیدردست،بهسویممیآید.خیالكردمبایدمثلدوروزپیشهمراهش
بروموچشمباسوادشباشمتالوازمالتحریرسفارشیدفترراازفروشگاهآنطرف

خیاباناشتباهیتحویلنگیرد.
ـخانمدهرابپور!اینكاغذتلگرافراآقایمدیردادند،بدهمبهشما.

از ازجاییتلگرافیبهدستمنرسیدهبود.تعجبكردم:»تلگراف؟! تاحاال
كجا؟!...«

ـنمیدانمخانم.منكهسوادندارم.
در شیراز تلگراف ُمهر كردم، باز را تایش وقتی كه بود كوچکی ورقهی

پیشانیاشبهچشممیخورد.
ـسالم،ماروز27اسفندبهشیرازمیرسیم.منتظرباش.برادرتمحمدرحیم

دهرابپورازسردشت.
همدورهایهادورمراگرفتهبودندوازمحتوایتلگرافمیپرسیدند.آنقدر
خوشحالشدهبودمكهحدنداشت.متنتلگرافرانشانشاندادموخیالشانرا

راحتكردم.
محمدرحیموعیناهللشامگاه27اسفندجلویدانشسرابودند.بعدازششماه
دوبارهبرادرانعزیزمرامیدیدم.چشمانمبهجمالباصفایعیناهللافتاد؛مفهوم
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بلندزندگیرادرچشمهایقشنگشمیخواندم.
***

اطراق محل سیاهچادرهای محوطهی به پایمان اسفند، آخر روز عصرگاه
خانوادهدرگچسارانرسید.زلیخادرمحوطهبودوتامارادید،جیغبلندیكشید
ودواندوانبهسویماآمدوخودشراتویبغلمانداخت.مادر،بچهبهبغلاز
سیاهچادربیرونآمد.نگاهشكهبهماافتاد،چندلحظهماتومتحیرایستاد.
الهی رویلم!... »بچیلم، زد: فریاد و كشید بهچشمانش را چارقدش گوشهی
قربونتونبرم!«عیناهللكیفكولیاشراانداخترویزمین.دستانشرادور
كمرمادرحلقهكردومادرمادرگفت.چهغوغاییشدهبود!همگیبهدستو
پایمادرافتادهبودیموازشوقدیدارمیگریستیم.برادرنورسیدهراازبغلمادر
گرفتم.صورتماهشراغرقبوسهكردموبهسینهچسابندم،مادراماساكتو

غریبوارنگاهمانمیكردوهمچنانمیگریست.
ـمادرجانمیبینیكهحاالاینجاهستیم!اینعیناهللات.اینمحمدرحیمات.
اینمن،آبیجانت...پدركجاست؟كیمیآید؟ازآهیجانچهخبر؟ازشوهرش...
عبدالکریمكیگوسفندهارامیآورد؟چراگریهمیكنیمادر!...نکنداتفاقی....

دانستمگریههایشازگریههایشوقفراتراست.بایدفاجعهایرخدادهباشد!
فامیلهاكسیطوریشده؟خالوها، از نکرده بگوچهشده؟!...خدا ـمادر

خالههایا...؟
زلیخایکمرتبهگفت:»عبدالکریم!«

آنوقتبودكهچارقدشراازسرگرفتوشیونكردنهایشدیگرگونشد.
ضجههایمادراوجگرفت.اشکهایعیناهللفورانكردهبودوَكکاَكکامیكرد.



چشمان بیدار64

محمدرحیمسرشرابهتیرکچادرمیزدوناالنبود.دربهتوحیرتناله
میزدموهزارویکپرسشدرذهنمشکلگرفتهبود:چراعبدالکریم؟!...اوكه
هنوزدهسالشبود...یعنیواقعاًازپیشمارفته؟!دیگرنمیتوانیماوراببینیم؟
بلندفریادزدم:»ایَكکایمظلوممن!كجاییعبدالکریم؟...كجاییَكکاجان!«
مادرازحالرفتهبود،ازبسبرسروصورتخودشكوبیدهبودومحمدرحیم
داشتآببهصورتشمیزد.جوادكوچولوبهگریهافتادهبود.اورابغلكردمواز
سیاهچادرزدمبیرون.پدرازراهرسیدهبودوبااشکوآه،ماجرایكوچنابهنگام

عبدالکریمراموبهموتعریفمیكردوداغدلمانتازهمیشد.
ـعبدالکریم،دهدوازدهروزبعدازرفتنشما،سردردشدیدیگرفتهبود...او
رابرایمعالجهبهنورآبادممسنیوكازرونبههمراهپسرعموصدراهللبردم،
یک بود، عمهقمر خانهی در پایم یک بهبهان. بردمش نگرفتم. جوابی ولی
پایمتویبیمارستان.آنجاهمكاریازپیشنبردند.پسرعمهمحمدتقیكهدر
بهبهانمعلمبودوپسرعمهكاظمهمكهقباًلشهرداربهبهانبودوهردوبا
رئیسبیمارستانمجهزاهوازآشناییداشتند،سفارشمانراكردند.ماشینیآمدو
عبدالکریمرابهبیمارستاناهوازمنتقلكردند.درآنجابستریشد،اماهركاری

كردندخوبنشد...بعدازچندروزبیهوششدوروزهایآخرآذرماهدیگر....
همهیمادرطولایامنوروز54،غمزدهوعزاداربودیم.عیناهللكهانسو
الفتبیشتریباعبدالکریمداشتوحاالجایخالیاشرادرجمعخانوادهمیدید،
بیشترازهمهدرتبوتاببودومیسوخت.آنچندروزتعطیالتراگذاشته
بودبرایچوپانیگوسفندها.میگفت:»میخواهمچندروزیكمکكارپدرباشم
درچرانیدنگله.میخواهمصدایهیهیعبدالکریمرادرپیگوسفندانبشنوم
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وردپاهایشرادرچراگاهگرمسیریدشتگزودریالپیداكنم.دلممیخواهد
بویعبدالکریمراكهدرصحراپیچیده،ببویموبهیاداوازكوهوكمركوهدین

باالبروم.«
واقعیتاینبودكهعبدالکریمپاکومعصومازاینجهانخاكیبهسوی
آسمانهاپركشیدهبودودیگرپیشمانبود.آزادازقفستن،بالگشودهبود.
ماراتنهاگذاردهبودومرغدورپروازباغملکوتشدهبود.تنهاچیزیكهازاو
درایندنیایفانیباقیماندهبود،خاطراتبهیادماندنیوزیبایاوبودوسنگ
قبریكهدردشتگزگچسارانبررویمزاردورافتادهاشبهیادگارگذاشتهبودند.
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اواخرشهریورماهبود.محلخدمتمرااستانكرمانشاهتعیینكردهبودندوابالغ
آموزگاریرابهدستمدادهبودند.محمدرحیمهمبهواسطهیسوابقمعلمیو
نمونهشدنش،بهعنوانراهنمایتعلیماتیمدارسعشایریكرمانشاهانتخاب

شدهبودوقراربودبهاتفاقعیناهللبهكرمانشاهبرویم.
عیناهللخواستهایداشتوچندروزبودسفتوسختبرخواستهاشپافشاری

میكرد؛»آبیجان!اگرمحمدرضاراهمراهماننبریم،منهمینجامیمانم.«
كه است درست نیست. ما دست كه محمدرضا اختیار گلم، داداش آخر ـ

پسرخالهیماست،ولی....
ـباشوهرخاله،كاحسین،صحبتكن،راضیمیشود.اینجاكهمدرسهای

نیست.نُهسالهشده،مثلمن،ولیهنوزمدرسهنرفته.
ـَكکاجونی،بایدخودشبخواهدبامابیاید.خودشاولبایدباپدرشحرف
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بزند.
ـبهخالهگالبیگفتهام.باكاحسینصحبتكرده.مثلاینكهراضیاست

همراهمابیاید.بهداداشمحمدرحیمبگوبااوصحبتكند.
منازخدامیخواستممحمدرضارستگارهرطورشدهدرسبخواند.تاآنوقت
همكهنخواندهبود،بهاوظلمشدهبود.خدایاچراخیلیازبچههایاینمملکت
نمیتوانندپشتمیزهایمدرسهبنشینندودرسبخوانند.چرابچههایدوراز
مركزبایدسالهابهامیدتشکیلكالسهایدرسدرپیرامونمحلزندگیشان
منتظربمانندومعلومنباشدكیمیتوانندبهمقصودشانبرسند.مگرعبدالکریم

مظلوممانبودكه....
ـآبیجانداریگریهمیكنی؟!

دستیبهچشمانخیسمكشیدموزوركیلبخندزدم.
ـنهداداشجان.چیزینیست.چشمهایممیسوزد.

اماعیناهللتیزترازآنبودكهبااینحرفهاكناربیاید.
ـمیدانمچراچشمهایتمیسوزد.بایدكاریكنیمكهمحمدرضاهمراهما

بیاید.محمدرضاراكهباخودمانببریم،دیگرچشمهایتنمیسوزد.
***

مناسب شلوار و كت هم محمدرضا بودیم. شده رفتن آمادهی زود صبح
مدرسهاشراپوشیدهبودودستدردستعیناهللمنتظربودراهبیفتیم.پدر
ومادروبیشترفامیلبهبدرقهمانآمدهبودند.كاحسینهمبود.خبریازآن
مینیبوسآنچنانیسهسالپیشنبود.بایدبااتوبوسیمیرفتیمكهبهتازگی
تویخطشیرازـیاسوجكارمیكرد.باهمهخداحافظیكردیموسواراتوبوس
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شدیم.چنددقیقهبعددرهمانجادهیخاكیوسنگالخیبودیمكهدراینچند
سالدیدهبودیموازهمانراهبهشیرازرفتهبودیم.تنهاجادهایبودكهباالخره
مارابهكرمانشاهمیرساند.دوبارههمانمسافتهایطولودرازوهمانپیاده
مقصد به رسیدن برای انتظار و وصبر تهران و شیراز درشهرهای شدنها
نهاییواینباربهمقصدكرمانشاهوگیالنغرب.محمدرحیمشدهبودراهنمای
تعلیماتیمدارسعشایریكرمانشاه،گیالنغرب،قصرشیرینوسرپلذهابو
جاهایدیگر.منبایدمیرفتمبهطرفگیالنغربودرروستایآوزینشروع

بهكارمیكردم.
بههرزحمتیبود،بهروستایآوزینرسیدیموبعدازآنكهدریکیازاتاقهای
مدرسهمستقرشدیم،شروعكردیمبهثبتنامبچههاوآمادهكردنكالسهای
درس.اماهنوزسهروزنگذشتهبودكهابالغیبهدستمانرسیدكهمحلخدمت
مرادرمنطقهیروستاییماهیدشت،روستایدوكنعانتعیینكردهبودند.درنگ
جایزنبود.وسایلمانراجمعكردیموخودمانرابهروستایدوكنعانرساندیم
ابالغ من، مثل هم دهقان آقای داشت. كالسهای دو كوچک مدرسهی كه
بهدستبرایمعلمیمدرسهآمدهبود.منبامشورتمحمدرحیم،آموزگاری
كالسهایاولوپنجمراقبولكردموآقایدهقانمعلمكالسهایدوم،
سوموچهارمشد.اینطوریآموزگارمحمدرضاوعیناهللشدهبودم.طفلکی
محمدرضاباآنكههمسنوسالعیناهللبودوبایدروینیمکتهایكالس
پنجممینشست،ولیتازهكالساولیشدهبود.هماهنگنبودنسنخیلیاز
دانشآموزانباپایهایكهدرآنتحصیلمیكردند،یکمسئلهیعمومیبود.
دانشآموزانیبودندكهبایددورهیراهنماییراهمتمامكردهبودند،ولیبهعلت
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نبودمدرسه،درمقطعابتداییبودند.
روستایدوكنعاندرانتهایماهیدشتواقعشدهبودومثلنلوسهكوهستانی
نبود.تنهاجایمناسبیكهبرایزندگیدردوكنعانانتخابكردیم،اتاقبزرگ
ومستقلیبوددرخانهیكدخداعباسارجمند.خانهیكدخداارجمندسهاتاق
داشتوخودشانباچندتابچهیقدونیمقددردواتاقدیگرزندگیمیكردند.
عیناهللدرسهچهارسالگیدركنارپدروبزرگترهامیایستادبهنمازوبعضی
ذكرهایشراهمخیلیخوبتکرارمیكرد،ولینمازخواندنصحیحوبهجا
آوردندرستآدابشراازوقتیكهدرنلوسهبودیم،یادگرفتهبود.مردمنلوسه
درنمازخواندناولوقتبسیارمقیدبودند.خیلیازبچههایآنجادراوقات
ویژهینمازباشوروشوقخاصیبهمسجدمیرفتندوپشتسرماموستایمحل
بهنمازمیایستادند.همینموضوعباعثشدهبودعیناهللهمباشنیدنصدای
اذان،مثلفنرازجایشبرخیزدوَجلدیوضوبگیرد،جانمازشراپهنكندوبه
نمازبایستد.كدخداارجمندكهچندبارنمازخواندنسروقتعیناهللرادیدهبود،
همیشهمیگفت:»خوشابهحالشماكهآدمهایباسعادتیهستید.بایدمذهبی

بودنونمازخواندنراازاینپسرنُهسالهیادگرفت.«
عیناهللمبصركالسپنجمشدهبودوچهبامتانتباشاگردانرفتارمیكرد.
برادر كه جهت این از نه میشدند. قائل زیادی احترام برایش همکالسیها
معلمشاناست،ازاینروكههمیشهخندانبودوآنهاراباجانمجانمواسم
كوچکشانخطابمیكرد.یکبارندیدمونشنیدمشکایتشرابکنند.بچهها
باعیناهللراحتبودند.هرسؤالبرایشانپیشمیآمد،فرقینمیكردكهاز
منبپرسندیاازعیناهلل.دربعضیازدرسهامثلریاضیحتاپرحوصلهتربود
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ازمنكهمعلمشانبودم.تامسئلهایراخوببرایكسیكهسؤالكردهبود،
برایش كه مسئلهای درهر بود گرفته یاد نمیگذاشت. راحتش نمیشکافت،
پیشمیآید،بایدذهنوقلمشرادرگیركند.اولصورتمسئلهرادرستروی
كاغذترسیمكند،آنگاهباكلیدهاییكهبرایحلآنهادردستدارد،گرههارا
یکیپسازدیگریبگشایدتاهنگامیكهبهنتیجهینهاییاشبرسد.عیناهلل
بدونآنكهخمبهابروبیاورد،بههمینشیوهكهدرمسائلدرسیخودشبه
كارمیگرفت،بهدانشآموزانیكهازاوكمکمیخواستند،یاریمیكرد.فرقی

نمیكردآندانشآموزدوستصمیمیاشباشدیانه.
درطبیعتباصفایروستاهمیشهبهدنبالچیزهاییبودكهیکقدماورابه
هدفهایدرسیاشنزدیکمیكرد.باحشراتریزودرشتیكهروبهرومیشد،
مثلیکدانشمندرفتارمیكرد.ذرهبیندستهداریكهبهاصرارخودشبرایش
خریدهبودم،رویپروپایآنهامیچرخاندوظرافتهایعجیبشانرابههر
كسكهمخاطبشبود،گوشزدمیكرد.بعضیوقتهانقاشیهاییجانداروگویا

ازیکملخصحرایییاجیرجیرکمیكشیدكهآدمحیرتمیكرد.
انواعگلهایصحراییراجمعآوریكردهبودوطوریآنهاراخشکكردهبود
ورویمقواچسباندهبودكهفکرمیكردیهمیناآلنآنهارااززمینچیدهای.
چندباركهبرایهواخوریدراطرافروستاگشتمیزدیم،سنگهاییراپیدا
كردهبودكهاشکالهندسیدقیقیداشتندودركالسدرسبینبچههادست
بهدستمیشدوتعجبشانرابرمیانگیخت.كارهاییمیكردكهفراترازسن
وسالشمینمود.درموقعامتحاناتباآنكهاولینكسیبودكهباخطخوش
جوابسؤاالترامینوشت،امابرگهیامتحانیاشرازیردستنگهمیداشت



چشمان بیدار72

ووانمودمیكرددرحالتکمیلپاسخپرسشهااست.بااینكارشمیخواست
دوستانهمکالسیاشبدونعجلهوباآرامشتماممشغولنوشتنجوابها
یاحلكردنمسائلامتحانیشانباشند.میگذاشتچندنفریبرگههایشانرا
تحویلدهندوآنگاهورقهیامتحانیاشراتحویلمیداد.خیلیوقتهاهمان
سركالس،ورقهیامتحانیبچههاراحلمیكردمومیدادمدستشان.ورقهی
امتحانیعیناهللتنهاورقهایبودكههمانساعتدستبهدستبینبچهها
میگشتوآنهانمرههایخودشانراباپاسخهایكاملاومقایسهمیكردندتا

دلیلكسرنمرهشانرادریابند.
صبحیکروزسردپاییزیبود.وقتیحضوروغیابكردم،جلیل،یکیاز
همکالسیهایعیناهلل،غایببود.ازدانشآموزانپرسیدمكسیمیداندچرا
جلیلدوروزاستبهمدرسهنیامده؟هیچكسجوابنداد.عیناهللگفتشاید
مریضشدهباشد،چونچندروزیبودسرفهمیكرد.وقتیزنگتفریحشد،
دیدمیکیازبچههابرایرفتنبهحیاط،اینپاوآنپامیكند.احساسكردم
بایدبهگونهایرفتاركنمتا بامنحرفیدارد.میدانستمدراینجورمواقع
بچههایخجالتیبتوانندمسائلومشکالتدرسییاخانوادگیشانرابرایمبازگو
كنند.اورابهبهانهایدركالسنگهداشتم.وقتیصمیمانهتشویقشكردمتا
حرفهایشرابامندرمیانبگذارد،گفت:»خانممعلم،خانوادهیجلیلباهیچ

كسرفتوآمدندارند...آنها...آنهامذهبدیگریدارند.«
تاشروعزنگبعدیبهجلیلوخانوادهاشفکرمیكردمكهارتباطشانبااهالی
روستاتنگاتنگنبودوالبدازاینبابتبیمشکلهمنبودند.بهمحضاینكه
زنگخوردوبچههاسرجایشاننشستند،عیناهللدستشرابلندكرد:»خانم
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معلماجازه!«ناخودآگاهكمیمکثكردم.ازابتدایسالتحصیلی،همیشهدو
حسمتفاوتدرمنایجادمیشد.وقتیمراكهخواهرشبودم،همانندبچههای
كالس،خانممعلمخطابمیكرد،همخندهاممیگرفتوبهزورخودمرانگه
میداشتموهمحساحتراممننسبتبهاوكهدانشآموزدرسخوانومنظمی
بود،بیشتربرانگیختهمیشد.نگاهشكردموسریبهعالمتاینكهحرفشرا
بگوید،تکاندادم.وقتیاجازهخواستتابهاتفاقیکیازبچههابهخانهیجلیل
برودوسراغیازاوبگیرد،فهمیدماوهممثلمنتمامهوشوحواسشپیش

جلیلاست.گفتمبروندوخبریازاوبیاورند.
عیناهللوهمکالسیاشكهآمدند،معلومشدپدرشاورابرایمعالجهبهشهر
بردهوهنوزنیامدهاند.روزبعدكهازشهربرگشتهبودند،باعیناهللبهمالقات
جلیلرفتیم.پدرومادرشازدیدارماخیلیخوشحالشدند،بهخصوصمادرش
كهعیناهللرامثلپسرخودشتحویلمیگرفتودورشمیچرخید.آنطور
كهمیگفتند،دكترمعاینهاشكردهوگفتهبودهچیزینیست؛سینهپهلوكرده.
داروهایشرابخوردوچندروزیاستراحتكند،خوبمیشود.دردوهفتهای
میداد. یادش را مدرسه درسهای و پیشش میرفت عیناهلل بود، بیمار كه
ازشدتمریضیاشوبیحالبودنشمیگفت،كه اواخر،وقتیبرمیگشت،
نمیتوانستهبنشیندودرازكشدرسهاراگوشمیداد.بیماریاشیکهفتهای
طولكشیدهبودواوهمچناننمیتوانستبهمدرسهبیاید.قصدمآنبودبعد
ازظهرهمراهعیناهللبهمنزلشانبرومووضعیتشراازنزدیکببینم.ساعت
چهاربعدازظهر،وقتیبچههابهخانههایشانرفتند،عازمرفتنبهخانهیجلیل
شدیم،اماهنوزبهسركوچهیآنهانرسیدهبودیمكهصدایشیوناعضای
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خانوادهبلندشدهبود.
همگی دوستانش. و مدرسه برای بود فاجعهای یازدهساله ده جلیل مرگ
نمیكردیم. باور را واقعهیغمانگیز این و بودیم رفته فرو بهتوحیرت در
بعدازمراسمخاكسپاری،بهاتفاقمحمدرحیمكهازمأموریتبرگشتهبود،به
منزلشانرفتیموفاتحهخوانیراهانداختیم.بیتابیهایمادرشپایانینداشت.
شیونمیكردوصدایجلیل،جلیلشبهآسمانمیرفت.مشاعرشراانگاراز
دستدادهبود.مرتبعیناهللراخطابمیكردبماندوجلیلشرادرسبدهد.
عیناهللمثلمنبهیادمرگعبدالکریمافتادهبود.هردومانندبرادرمردههاگریه
میكردیم.عیناهللبرایدلداریمادرجلیل،سهروزپیشخانوادهیداغدیدهماند
وبرایدوستازدسترفتهاشقرآنخواند.اینرخدادتلخ،آنچنانعیناهللرا
تکاندادهبودكهتامدتهاموضوعمرگ،تمامذهنشراپركردهبود.دهها
سؤالبرایشپیشآمدهبود.هرچنداطالعاتمذهبیاشكمنبود،ولیبازهم
ازمعادمیپرسیدوازقیامت.ازحسابوكتابمیپرسیدوازبهشتوجهنم.از
نامهیاعمالخوبوبدكهبهدستراستیاچپمیدهند.ازائمهیاطهار)ع(.
ازامامعلی)ع(.ازامامحسین)ع(.ازآخرالزمانوظهورمنجی.آنقدرمشتاق
دانستنمعانیقرآنشدهبودكهدراولینفرصت،چندكتابدراینزمینهرا
ازشهربرایشخریداریكردیموبهدستشدادیم.كتابهایمذهبیرامثل
كتابهایدرسیوبلکهبیشتردوستداشتودرهرفرصتیكهپیدامیكرد،

مینشستبهمطالعهوزیروروكردنآنها.
اواخرفروردین55بودكهنامهایازآموزشوپرورشدریافتشدكهقرار
استبچههایمدارسنمونهیعشایریكرمانشاه،ازجملهمدرسهینمونهی
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دوكنعانرابهاردویتفریحیمخملكوهخرمآبادببرند.بچههاباشنیدناینخبر
سرازپانمیشناختندوآمادهیحضوردرایناردوبودند.

روزموعودبهاتفاقهمهیدانشآموزانسوارمینیبوسشدیموبهاردوگاه
مخملكوهرفتیم.برنامههایمتنوعیازجملهاجرایمسابقاتعلمیوورزشی
اینكه بودند. گذاشته هم فوقبرنامهای بودند. كرده پیشبینی اردو برای را
دانشآموزانعشایریهرشیرینكاریخاصیكهبلدند،میتوانندرویصحنه
اجراكنند.عیناهللشیرینكاریخاصیبلدنبود،اماهمانجابرایشركتدر
مسابقهیشعرخوانیاعالمآمادگیكرد.اوگفتهمهیاشعاركتابهایفارسی
باورنمیكرد.راستشخودمنهم ازحفظاست.هیچكس را پنجم تا اول
میترسیدمنتواندازپساینكاربرآید.وقتینوبتششد،هرشعریراكهازاو
خواستندبهروانیآبزاللخواند.بهاوگفتندشعرآرشكمانگیررابخواند.او
همشروعكردبهخواندن.شعرخوانیهایشمایهیاعجابهمهیحاضرینشد.
چهدانشآموزانوچهمعلمینازقریحهیسرشارعیناهللوتسلطبیمانندش
ازاینبرنامه، براشعاركتابهایدورهیدبستان،شگفتزدهشدهبودند.بعد
آقایبهمنبیگیهیجانزدهپشتمیزخطابهقرارگرفتوباتشویقعیناهللو
پیشبینیآیندهیدرخشانبرایاوگفت:»نونهاالنعشایریاینكشوردرطول
اینچندسالراهاندازیمدارسعشایری،نشاندادندكهمیتوانندهمگامبادیگر
فرزنداناینمرزوبومدرعرصههایكسبعلمودانشوطیمدارجعلمیدر
سطحكشوربهپیشروندوآیندهیزیباییبرایمناطقمحرومعشایریمیهن
رقمبزنند.عیناهللدهرابپورنمونهایاستازایناستعدادهاینابكهامیداست
مسئولینكشوربهدرکوجوداینگوهرهاینایابدربینمردمانكوچنشین
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رویآورندوباآموزشوبهكارگیریچنیننخبگانیبیشازپیشبهرشدو
توسعهیمناطقعشایریایرانبیندیشند.«

دراردیبهشتماهنیزدعوتنامهایازادارهیآموزشوپرورشمنطقهرسید
كهمدرسهینمونهیدوكنعانراهمبرایشركتدراردویداالهویكرمانشاه
دعوتكردهبودند.ایناردو،تفریحیومطالعاتیبود.آقایبهمنبیگیدرنظر
دانشسرای فارغالتحصیالن آموزشی مهارتهای میزان اردو، این در داشت
عشایریشیرازرابافارغالتحصیالندانشسرایمقدماتیكرمانشاهمقایسهكند
ومیزانیادگیریدانشآموزانمدارسنمونهیتحتآموزشایندودانشسرا
راازنظرعلمیبسنجد.مدرسهیمانیزبهموقعدراردویداالهوشركتكرد.در
ایناردوهمتعدادیازبچههایدوكنعانخوشدرخشیدند،امابهتأییدهمهی
فارغالتحصیالنهردودانشسرا،تنهااینعیناهللبویراحمدی،دركسوتزیبای
را پرسشگران علمی و پرسشهایدرسی از كدام بودكههیچ دوكنعانیها
بیپاسخنگذاشتوسختموردتحسینحاضریندرگردهماییمشترکمعلمان
ومتعلمانقرارگرفت.آقایبهمنبیگیكهبرایباردوم،موفقیتمدرسهیماو
كسبباالترینامتیازعلمیعیناهللمارادربینهمهیدانشآموزانكرمانشاه
ازنزدیکدیدهبود،عیناهللرادرآغوشگرفتوگفت:»توپسربویراحمدی
یاكردنیستی،توپسرمیهنیپسرم!...فرزندهمهیایرانی!...آیندهیایرانترا

دریابپسرم!«
امتحانات از بعد بود. دانشآموزان همایشهای و اردوها سال سال، آن
خردادماه،دوبارهمدرسهیمارابههمایشبزرگهمهیمعلمانودانشآموزان
دراسالمآبادغربدعوتكردند.دراینهمایش،وزیرآموزشوپرورشهم
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حضورداشت.بعدازسخنرانیاش،گفت:»قراراستدراینجابهدانشآموزان
ممتازمدارساستانكرمانشاهجوایزیاعطاشود.امامنمیخواهمجوایزدیگری
همبهدانشآموزانحاضرجواباهداكنم.اینجوایزراالبتهمشروطمیكنمبه

دادنپاسخدرستبهپرسشهاییكهمطرحخواهمكرد.«
آقایوزیرتأكیدكردهبود:»اگرفکرمیكنیدجوابسؤالمرامیدانید،فقط
دستبلندكنید.الزمنیستچیزیبگویید.خودمانتخابتانمیكنمتابیاییداینجا
وجوابدهید.«اواولینپرسشخودراطرحكردوهمهیدانشآموزان،بدون
استثنابرایجوابدادندستبلندكردند.آقایوزیركهاینچنیندید،چندلحظه
دِرگوشیبامدیركلآموزشوپرورشكرمانشاهوآقایبهمنبیگیصحبتی
كرد.خندیدوپرسشدومشرااعالمكرد،امادربینآنهمهدانشآموز،تنها
عیناهللودونفردیگردستبلندكردند.آفرینآفرینبهاینسهنفرگفتوباز
هماندِرگوشیهابودوخندیدنهاكهسومینپرسششرابازگوكرد:»چهكسی
میتواندخالصهایازتمامدرسهایكتابعلومشرااینجا،پیشمن،برای
همهتعریفكند؟همانندآندوپرسشقبلیكهپرسیدهام،اینكهكالسچندم
باشید،فرقینمیكند.همهیشمادانشآموزانمیتوانیدبهاینپرسشپاسخ

دهید...«صحبتوزیرتمامنشدهبود،ولیعیناهللدستشراباالبردهبود.
ـاسمشماچیستپسرم؟

ـعیناهلل.عیناهللدهرابپور.
ـشمامطمئنیكهمیتوانیازپساینسؤالبرآیی؟!

ـبلهآقا،بهامیدخدامیتوانم.
یکربعبودكهعیناهللشروعكردهبودبهشرحووصفدرسهایعلومو
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فصلبهفصلشراجزءبهجزءبرایوزیروهمهیحاضرینتوضیحمیداد.
سهچهارفصلشرابیشترتوضیحندادهبودكهآقایوزیرلبخندزنان،بنایكف
زدنبرایعیناهللراگذاشت.وقتیهمهبرایاودستزدند،گفت:»منشما
پسرخوبمرابهاسممیشناختم.بناداشتمآندوجایزهیمسابقاتاردوهای
مخملكوهخرمآبادوداالهویكرمانشاهرابهتوبدهم،ولیحاالجایزهیسوم
راهممیدهم.«خطاببههمهیبچههاگفت:»همهیشماكهجوابپرسش
اولرامیدانستیدوداوطلبشدیدبرایپاسخگفتنبهآن،جایزهایپیشمن
نفریهمكه پرورشوگفت:»آندو و آموزش بهمدیران روكرد دارید.«
همراهباآقایدهرابپور،آمادهیپاسخدادنبهپرسشدوممنشدند،استحقاق
دریافتجایزهایدیگرازمنرادارند.«آنگاهدستیبهشانهیعیناهللزدكه
همانجاپیشخودشنگاهداشتهبودوگفت:»واماجایزهیویژهرابهاینآقای
عیناهللدهرابپورمیدهمكههمداوطلبجوابدادنبهپرسشسوممنشد

وهمخیلیخوبازپساینسؤالبرآمد.«
آقایوزیردرموقعدادنجایزهبهعیناهلل،شوخیوارازاوپرسید:حاالمیدانی
داد: جواب فوری هم اهلل عین نیستی؟! پور ُسهراب پورهستی، ُدهراب چرا
چونازنسلمالداراب،ازطایفهنگینتاجیایلبویراحمدهستیم.بهزبانلری،
 ازنسلمالُدهراب.وجمعیتسالنازاینحاضرجوابیهابرایشدستزدند.
درپایانمراسم،همهیدانشآموزانجوایزخودرادریافتكردند.جوایزیهم

بهمعلمیننمونهیاستاندادندكهمنهمدرمیانشانبودم.
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فصل یازدهم
شهریور   1355


میرفت داوطلبانه محمدرحیم بود. رسیده فراق موعد ،55 شهریور اواخر
آموزگار بهعنوان نیز ادامهیخدمت،من برای بهمنطقهیمریوانكردستان
عشایریمنطقهیمادریانتخابشدهبودمومیبایستازاینپسهمراهایل
كوچندهباشم.مدرسهیسیاررادوبارهراهبیندازموبچههایدبستانیایلوتبارم
ـ رازبانوعلموفرهنگبیاموزم؛درمسیریآشناوسبز.ازییالقبهقشالق
بهقولپدرازسرحدبهگرمسیرـ.عیناهللهمبایددریاسوجمیماندودورهی
راهنماییاشراشروعمیكرد.بایدمیرفتپیشخواهرم.باخواهرمآهیجان
زندگیمیكردكهچندیبوددریاسوجسکونتیافتهبودند.هرسهدرآبنهر،
محلاطراقییالقیایلدرمنطقهییاسوج،ازهمجداشدهبودیم.محمدرحیم
وعیناهللهریکبهسمتیرفتهبودند.منماندهبودموحسرتدیداربرادران.
بههرضربوزوریبود،چادرسپیدكلهقندیراكهازآموزشوپرورشتحویل
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گرفتهبودم،دركنارسیاهچادرهایایلبرپاكردهبودمومدرسهیسیارعشایری
راپسازچندسالتعطیلیراهانداختهبودم.دانشآموزانمپانزدهنفریمیشدند؛
ازكالساولتاچهارمدبستان.ازمیزونیمکتخبرینبود.امکاناستفادهاز
اینتجهیزاتهمدرشرایطكوچنشینیوجودنداشت.زیلوییدركفچادرپهن
كردهبودیموهركدامازدانشآموزانبرایخودشانپوستینیآوردهبودندوروی
آنمینشستند.كتابهایدرسیودفترومدادشانراآقایبهمنبیگیفراهم

كردهبودودراختیارشانقراردادهبودیم.
یکماهیبودهیچخبریازمحمدرحیموعیناهللنداشتم.عنقریببودكهراه
بیفتیمبهسمتگرمسیرودیگرازیاسوجهمكهنزدیکمانبود،دورمیشدیم.
پنجشنبهایخنکوآفتابیبود.درسهایبچههارادادهبودموتکالیفشبشان
رامعینكردهبودم.نشستهبودمكنارورودیچادروبهمنظرهیزیبایكوهسار

آبنهرخیرهشدهبودم.
ـخوشبهآنروزهاكهدرنلوسهودوكنعانبودم.ایكاشمیتوانستمبرای
همیشهآموزگارعیناهللباشم...اآلنعیناهللداردچهكارمیكند؟خوشابهاحوال

آهیجانكهازاینپسهرروزوهرساعتگلرویعیناهللرامیبیند.
ازچندقدمی آشنایی بودمكهصداهای افکارخودمشناور هنوزدردریای
بلندبلند كه بودند موسی خالو و كاحسین رسید. گوشم به مدرسه سپیدچادر
آشناتریدر بعدصدای و بود،خوشآمدمیگفتند راهرسیده از بهكسیكه
گوشهایمپیچیدكهناخودآگاهمراازچادرمدرسهیسیاربیرونكشید.آیادرست

میبینم؟!اینهمانعیناهللخودماناستكهداردمیآید.
ـعیناهللخودتی؟!
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ـمیبینیكهخودمم.
اورادرآغوشگرفتموبوسیدم.

ـباچیآمدی؟...چهطوری؟
ـباپاهایخودمازجادهیسنگمنگآمدم.اینطوری....

چندقدممیرودوبرمیگردد.
ـآخرباكی؟

ـباخدا!
ـتنهاییباپایپیاده،اینهمهراهراچهجورآمدی؟نترسیدی؟
ـنشنیدیكهگفتمخداهمراهمبود؟بایدازچیمیترسیدم؟

محمدرضاكهصدایعیناهللراشنیدهبود،قایمکیازچادربیرونآمدواز
پشتسر،چشمانعیناهللرابادستانشگرفت.عیناهللبیمعطلیاوراشناخت.

ـیارهمراهدوكنعانیمن،خالهزاده!محمدرضا!
دوبارهمحمدرضاوعیناهللهمدیگررایافتهبودندوحرفهاوخندههایشان
طوفانی هیچ كه بودم شده آرامشی دریاچهی همآغوش باز نداشت. تمامی

نمیتوانستآنرابرآشوبد.
ـازادامهیتحصیلتبگو.ازمدرسهیراهنماییآریوبرزن.ازحالوهوایش.
ـدوستانزیادیپیداكردهام.معلمهایخوبیدارم...ولیدلمبرایبچههای

نلوسهودوكنعانتنگشده.دلممیخواستاآلنپیشآنهابودم.
ـمعلومنیستحاالهمهیآنبچههابتوانندادامهیتحصیلبدهند.

چهرهاشپرازاشکشدهبود.دلداریاشدادمكهباالخرهخدایآنهاهم
بزرگاست.
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ـانشاءاهللكهخیلیازآنهابتوانندبروندشهرهایاطرافمحلزندگیشان
ودرسشانرابخوانند.

ـولیدیگرآنهارانمیبینم.
ـمیتوانیبرایشاننامهبنویسی...بایدقولبدهیبرایمنهمنامهبنویسی.
عیناهللیکشبپیشمابود.ازمدرسهاشگفتوهمکالسیهاودبیرانشو
همهیخانوادهراباحرفهایشیرینوجذابششادكرد.فردایشمیخواستپای
پیادهبهسمتیاسوجبهراهبیفتدكهخالوموسیاسبشرازینكرد.تابهخودبیایم،
دوپشتهسوارشدهبودندوبهراهافتادهبودند.تنهانینیچشمهایدرشتعیناهلل

واشکهایحلقهشدهدرآنبودكهبرایهمیشهدرخاطرمماندهاست.
چندروزبعدباوجودپابهماهبودنمادر،كوچسرحدبهگرمسیرمانآغازشد.
زنگهایكاروانبهصدادرآمد.همهیایلبهراهافتادومدرسهیمارانیزبا
خودهمراهكرد.باترفندخالوهاچادركلهقندیسپیدبرباالیَمركبیتعبیهشد
ومنوزلیخانیزدرچادرجایگرفتیم.دوروزبعدبهمنطقهیبابامیدانرسیده
بودیمكهبرادركوچولویدیگریدركانونخانوادهپابهعرصهیحیاتگذاشت
دربابامیدان ایل همهی شاد و روزه سه توقف گذاشتیم. راكیان نامش كه
بهخاطربهدنیاآمدننوزادیجدید،خستگیكوچراازتنوبدنهایماندوركرد.
صدایتیراندازیكاعلیخان،دامادداییحسینقلی،بهخاطرتولدكیان،نظرمردم
بابامیدانراجلبكردهبود.جایعیناهللخالیباآننگاههاینافذوخندههای
نابكهشوریدیگربیافریندودرجمعطایفه،مثلستارهایدرشبتاریک

بدرخشد.
***
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پسازدوماهواندیعیناهللنامهایبرایمفرستادهبودكهاحوالپرسیهایشاز
منوخانوادهكوتاهبود،ولیچیزهایینوشتهبودكهبارهابارغبتآنراخواندم

وبهفروتنیهایشافتخاركردم.
ـ...راستیبرایتبگویم:چندوقتیاستباكمکسهچهارنفرازهمکالسیهایم
روزنامهیدیواریتهیهمیكنیم.ابراهیمحاتمیپور،كهبرادرشمثلبرادرما
معلماست،یکیازاینهمکالسیهاستكهخیلیزرنگوباهوشاست.مطالب
جالبیبرایروزنامهیدیواریمامینویسد.مکیعلیزادههمشعرهایقشنگی
ازتویمجالتپیدامیكندوبرایروزنامهمیآورد.منهمتابهحالازكوچ
ایلوطبیعتزیباییاسوجوكوهستانهایاطرافوقلهیباصفایدنانوشتهام.
سرتیپجاودانسیرتهمنقاشیهایقشنگیبرایروزنامهمیكشد.آنهاسه
چهارتاییبرادرترامجبوركردهاندمطالبتهیهشدهرابهتنهاییرویمقوای
روزنامهیدیواریبنویسم.حاتمیپورهمیشهمیگویدایندستخطتومراكشته
است!یارمحمدبهروزیانمیگویدآنخندههایتومراكشته!ایكاشمیشد
عکسیازخندههایتوراتویروزنامهمانمیزدیم!دیگریمیگویدآننظمو
سلیقهاتمراكشتهوآنهوشوذكاوتت!منكهباورندارماینحرفهادرست

باشد!فکرمیكنماگر....
***

وقتیفرصتیدستمیدادوپیشآهیجانمیرفتم،ازهردریباهمصحبت
میكردیم.یکروزصحبتازاشیایگمشدهبود.آهیجانبرایمتعریفكرد:
»یکروزصبحبعدازرفتنعیناهللبهمدرسه،برایخریدمیرفتمكهدركوچه
نزدیکشدم،گوشوارهی وقتی برقمیزد. دور از كه بهچیزی افتاد چشمم
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طالییدیدمكهوسطراه،رویزمینافتادهبود.گوشوارهرابرداشتم،اماهر
چهنگاهكردم،كسیرادركوچهندیدم.دقایقیباالوپایینرفتموباهرزنی
روبهرومیشدم،میپرسیدمآیاچیزیگمنکردهاند؟بعدازنیمساعتجستوجو
وخرید،بینتیجهبهخانهبازگشتم.كالفهبودم.باخودمفکرمیكردمایكاش
آنرابهمسجدمحلتحویلمیدادم.پیشخودمیگفتمبایدبهكمکهمسرم
صاحباینطالراپیداكنم.ظهركهعیناهللازمدرسهبازگشت،آشفتگیامرا
دیدوعلتشراپرسید.شوخیشوخیبهاوگفتمگوشوارهیطالییدركوچهپیدا
كردهام.نمیدانمهمیناآلنبرومدربازارطالفروشانیاسوجواینگوشواره
رابایکانگشتریطالبرایخودمعوضكنمیابعدازظهربروم.عیناهللبا
شنیدناینحرفناگهانبرآشفتودادزد:منكهباورنمیكنمبخواهیاینكار
رابکنی!اینگوشوارهحتماًصاحبیداردكهوقتیبفهمدآنراگمكرده،معلوم
نیستچقدرناراحتمیشودوغصهمیخورد.مااختیارشرانداریم.بایدهرطور
هستصاحبشراپیداكنیم.دیگرنمیتوانستمخندههایمراپنهانكنم.دست
عیناهللراگرفتموآراَمشكردم:اینقدرجوشنزن!شوخیكردمكکاجونم!
بیمعطلیدستبهكارشد.چندورقازدفترشراكندوشروعكردبهنوشتن

اطالعیه.نهیکی،نهدوتا.پنجششتاازآنهارابهدقتنوشت.
»توجه،توجه!مقداریطالدرروزدوشنبهیهمینهفتهدركوچهپیداشده.
گمكنندهمیتواندبادادننشانههایآن،طالیخودراازخانوادهیپناهیو
دهرابپوردرهمینكوچهتحویلبگیرد.«تااطالعیههایدستنویساشرابه
درخانهوشیشههایمغازهیسركوچهبچسباندوبازگردد،بیشازیکساعتی
طولكشید.نمازشراسریعترازهمیشهخواند،اماحاضرنشدغذایشرابخورد.
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میگفت:درسدارم.زنگمدرسهاممیخورد.بهناچارمقداریازغذایظهررا
درتکهاینانگذاشتموبهدستشدادم.دوروزبعد،یکیاززنانهمسایهآمد
وگفتگوشوارهاشراگمكرده.درطولایندوروزهچندنفرآمدهبودندوادعا
اینگوشوارهمالآنها كردهبودندطالیآنهاگمشده،ولیمعلوممیشد
بازیركی نیست.حرفاینهمسایهراهمجدینگرفتم،ولیوقتیعیناهلل
خاصینشانههایگوشوارهراازاوپرسید،فهمیدیمصاحباصلیطالهمین
همسایههست.همسایهمانازآنپسهرجامیرفت،موضوعگمشدنویافتن
گوشوارهاشرابرایدیگرانتعریفمیكردوهمسایههاهروقتعیناهللرا

میدیدند،باچشماحتراماورابههمدیگرنشانمیدادند.«
خاطرهیجالبدیگریهمازعیناهللبرایمگفت.

ـسرشببودوباخانوادهنشستهبودیمبهگفتوگووبگووبخند.عیناهلل
همشعرهایكتابفارسیدومراهنماییاشرابلندبلندمیخواندوبرایخودش
خوشبود.دراینمیاندرزدند.آقایپناهیخودشرفتتادررابازكندو
ببیندكیست.ماندنشدمدرچنددقیقهایطولكشید.صدایحرفزدنشرا
میشنیدم.سرکكشیدمببینمكیست.درتاریکروشنتویكوچه،فقطآقایی
رادیدمیکكیسهیسفیدپروپیمانهایرابهآقایپناهیتحویلمیدادوآقای
پناهیسفتوسختتعارفشمیكردبیایدتویخانه.یکلحظهبهیادقندانو
قوطیقندافتادمكههمینامروزخالیشدهبود.پیشخودگفتماگرآنآقابیایدو
ماقندنداشتهباشیم،آنوقتناجورمیشود.خداخدامیكردمیکامشبمهمان
نیاید.وقتیهمسرمباهمانكیسهیپروپیمانبرگشت،نفسراحتیكشیدم.

ـكیبودآقا؟اینكیسهچیست؟
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ـآقاینظریبود؛كاآزاد.اینكیسههمكیسهیقندیاستكهآورده.
ـكیسهیقند؟!برایچه؟

ـمیگفتاینكیسهیقندرابهخاطرپسربچهیدهسالهتانآوردهام.
ـالبدمنظورشعیناهللخودماناست.خیالكردهپسرماست.

ـالبتهكهمیدانستعیناهللبرادرخانمعزیزمهست.میخواستشوخیكرده
باشد!

ـحاالبرایچهاینكیسهیقندرابرایعیناهللآورده؟!
ردمیشوم، پنجرهیخانهیشما ازجلوی نماز ـمیگفتهروقتموقع
صداینمازودعاخواندناینپسردرگوشهایممیپیچد.آنقدرزیباودلنشین
نمازودعامیخواندكهناخودآگاهمیخواهمبایستموذكرهاینمازودعاهایش
رابشنوم...اینكیسهیقندراهمبهعنوانهدیهبرایعیناهللآوردهامتادر

مناجاتهایشیادیهمازامواتمابکند.
خوشحالشدم.داشتمدرآشپزخانه،قوطیقندوقندانمراازقندهایكیسه
پرمیكردمكهعیناهللآمدسروقتموگفت:»حاالكهاینبندهخدالطفكرده،
بهتراستاینقندهارابینهمسایههایتویكوچهتقسیمكنیمتاهمهیآنها
دعاگویبانیاصلیاینخیراتومبراتباشند.«زوددستبهكارشدیموبه
كمکهمسرمقندهایكیسهرابهتعدادهمسایههایكوچهقسمتكردیمو
عیناهللهمهیآنهارافوریبهدرخانهیهمسایههابردوبهآنهاتقدیمكرد.
سهمماهمازاینكیسه،قندانیبودكهپرشدهبودومشتیهمازآنقند،در

تهقوطیقندریختهبودم.«
عصریکروززمستانیباعیناهللبرایخریدبهیاسوجرفتهبودیم.دوسه
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ساعتی،صرفخریدوسایلمختلفكردهبودیموداشتیمبهخانهبازمیگشتیم
كهعیناهللگفت:»باحسابهاییكهپیشخودمكردهام،فکرمیكنمفروشنده

اشتباهكردهاست.«
ـیعنیبامازیادحسابكرده؟اگراینطوراست،تادیرنشده،برگردیمو

پولمانراپسبگیریم.
عیناهللفوریپولباقیماندهمانراشمردوچپچپنگاهمكرد.

ـنهخیر!مطمئننباش.مگرهروقتاشتباهیپیشبیاید،بایدفکركنیمحق
باماست؟!بهنظرمنفروشندهكمترازآنقیمتهاییكهگفتهبود،پولگرفته....
حقبااوبود.وقتیبهخانهبازگشتیم،عیناهللتکتکوسایلراباپولیكهبابت
آنهاپرداختكردهبودیم،حسابكرد.آنوقتمتوجهشدیمپولخریدحولهرا
بهمغازهدارپرداختنکردهایم.عیناهللگفت:»بایدبهبازاربروموپولحولهرابه
فروشندهپرداختكنم.«بهاوگفتم:»هواتاریکشده،سرماست.بگذارصبحشود.
بامغازهدارحسابمیكنیم.فرداراكهازمانگرفتهاند!«قبولنکردوگفت:»معلوم
نیستتافردازندهباشیم،اینحقالناساستونمیشودباآنامروزوفرداكرد.باید
دراولینفرصتحقمردمرابهخودشانبرگرداند.«همانوقتازجایشبلندشد.
پولراگرفتودرهمانسوزوسرمایزمستانیدرتاریکیكوچهگمشد.وقتی
بازگشت،ازسرمامیلرزید،اماآنقدرازادایدینخودشادومسروربودكهآوازشاد
محلیموردعالقهاشرازمزمهمیكردودستهایشرامحکمبههممیكوبید.

اینرفتارماخوشحالشدوچقدر از پیرمردمغازهدار ـنمیدانیچقدرآن
دعایمانكرد!
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اهل سربازان از یکی آوردند. برایمان ناگواری خبر كه بود 57 آذر اواخر
امامازسربازیفراركردهبود،بهیاسوجآمدهبودو استانیزدكهبهدستور
پرسانپرسانمنزلداییكربالییحسینقلیرضاییراپیداكردهبود.خودشرا
دوستهمخدمتیپسرسربازش،علیقلیمعرفیكردهبود.چشمانشپراشک
شدهبودونتوانستهبودطاقتبیاورد.بیمقدمهوبریدهبریدهگفتهبود:»پسرتان...

علیقلیرضایی...دوستسربازمرادرتهران...كشتهاند.«
داییكربالییباناباوریگفتهبود:»پسرمندرهمدانخدمتمیكند.همدان
كجا،تهرانكجا؟!«سربازفراریگفتهبود:»تیپشاهنشاهیماراازهمدان
بهتهرانمنتقلكردهبودندتاجلویتظاهراتمردمبایستیموآنهاراسركوب
كنیم.زمانیكهفرماندهتیپشاهنشاهیدستورتیراندازیبهسویمردمراداد،
علیقلیوسهنفرازسربازانهمخدمتیامازفرمانفرماندهتیپسرپیچیكرده



چشمان بیدار90

ودرجابهوسیلهیهمانفرماندهازخدابیخبركشتهشدند.«
داییكربالییاشکریزان،نشانیهایظاهریپسرشراپرسیدهبودوآن
سربازفراری،كالهپوستیمحلیعلیقلیراكهازساکشخصیاشبرداشته
بودودیگرجای داده داییكربالییتحویل به اثباتحرفهایش برای بود،
هیچشکوتردیدیباقینگذاشتهبودكهعلیقلیراكشتهاند.همهیمااز
شنیدناینخبروحشتناکشوكهشدهبودیم،بهخصوصعیناهللكهخیلیبا
اینپسرداییمانمأنوسبود،ازاینواقعهیغمانگیزبهشدتناراحتشدهبودو
نمیتوانستباوركندكهعلیقلیرابهاینراحتیكشتهباشند.محمدرحیمكه
تازهازمریوانآمدهبود،بههمراهعیناهلل،داییكربالییحسینقلیرادلداری
میدادندكهفرزندشاندرراهانقالبكشتهشدهوهیچگاهخونشپایمالنخواهد
شد.باالخرهمحمدرحیموداییكربالییوابراهیمرستگاربهشیرازرفتندتابه
اتفاقپسرخالهمان،محمدعلیرستگاركهمعلمبودودرشیرازخدمتمیكرد،
بهتهرانبروندوهرطورشدهجنازهیعلیقلیراتحویلبگیرند.چهارنفری
باترسازمأمورینساواکوارتششاهنشاهیبهچندینجاازجملهچندتا
در را جنازهاش سرانجام تا زدند سر تهران بیمارستانهای سردخانههای از

سردخانهیبیمارستانبوعلیتهرانیافتندوتحویلگرفتند.
درهفتهیاولدیماهبودكهپیکرعلیقلیراغریبانهبهیاسوجآوردندودور
ازچشمانمأمورانامنیتیساواکدرهمانقبرستانمحلهیُتلزالییاسوجدفن
كردند.دراولینروزهایپیروزیانقالباسالمیبودكهمردماورابهعنواناولین

شهیدانقالبیاسوجشناختندومزارسادهاشراگلبارانكردند.
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سالتحصیلی58ـ57تمامشدهبود.برگشتهبودمیاسوج.محمدرحیمهماز
كردستانبهیاسوجمنتقلشدهبود.حاالدیگربعدازقرنها،تحولیدرزندگی
را عشایری زندگی شوهرخالهها و داییها پدر، بود. شده ایجاد طایفه و ایل
كنارگذاشتهوباساختنخانههایمسکونیهمراهباخانوادههایشاندرمحلهی
از معدودی تعداد و موسی خالو تنها بودند. گزیده یاسوجسکنا ُتلزالیشهر
فامیلهایدورونزدیکبودندكههنوزدلبستهیشیوهیزندگیآباواجدادی
خودبودندوهمچنانبهزندگیدردامانطبیعتبکرخداوندیادامهمیدادند.
محمدرحیممأمورشدهبودمدرسهیابتداییرادرهمینمحلهراهاندازیكند.
قراربودبعدازتأسیسمدرسه،منبهعنوانمدیروآموزگارشیفتدخترانه،و
محمدرحیمبهعنوانمدیرومعلمنوبتپسرانهازاولمهر58درهمینمدرسهی
دونوبتهخدمتكنیم.مسئلهیاصلیساختمدرسهبودكهبرادرممحمدرحیم
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تکمیلآنرابرعهدهگرفتهوقرارشدهبوددرطولتابستانوقبلازشروعسال
تحصیلی59ـ58ساختهشود.

عیناهللامتحاناتخردادماهسومراهنماییاشرادادهبود.دلشمیخواست
برودآبنهروآبوهواعوضكند.میگفت:»آقایمسعودی،دبیرریاضی،
سفارشكردهدریاسوجبمانمتاكارنامهیپایانتحصیالتدورهیراهنماییرا
بگیرم.آقایمسعودیگفتهبچههاییكهمعدلشانباالیهیجدهباشد،میتوانند
درآزمونورودیدبیرستانوابستهبهدانشگاهشیرازشركتكنندوكسیكهدر
ایندبیرستانپرآوازهتحصیلكند،میتوانددربهترینرشتههایدانشگاهیدر
سراسرایرانپذیرفتهشود.«سرانجامیکروزكارنامهیتحصیلیدردستوارد
خانهشد.معدلشمثلهمیشهباالینوزدهبودواینبار19/76شدهبود.قرار
گذاشتهبوددوروزبهموعدآزمونبهاتفاقچندتاازهمکالسیهایبااستعدادش
كهمعدلباالیهیجدهداشتند،بهشیرازبروندودرآزمونشركتكنند.روز
موعودسفربهشیرازبرایشركتدرآزمونفرارسیدهبود.چهارپنجنفریبودند
كهبااتوبوسعازمشیرازشدهبودند.خالوفرجهمبهعنوانبزرگترهمراهاین
گروهراهیشیرازشدهبودند.بهعیناهللسفارشكردهبودمدرشیرازحتماًسری
بهشاهچراغوآرامگاهحافظبزنندووقتیبرگشتندازحالوهوایآنجابرایم
بگوید.ازایندومکانآرامشبخشبرایمصحبتكندكهدرزمانتحصیلدر
دورهیدانشسرابارهاوبارهابدانجارفتهبودم.رهاوردعیناهللازشركتدراین

آزمون،سفرنامهایبودكهازهرسوغاتیبرایمشیرینترجلوهكرد.
حاتمیپور، ابراهیم عزیزم، همکالسیهای اتفاق به صبح، هفت ساعت ـ
یارمحمدبهروزیانومکیعلیزادهسواربراتوبوسبنزبیدماغشدیم.بازهم
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همانجادهیخاكیبودكهازكالساولدبستاندیدهبودم،فقطكمیپهنتر
راه بلد من اینبار ولی داشت، حضور فرج، خالو بزرگمان، هرچند بود. شده
دوستانمبودم.مندرطولراه،خاطراتآنزمانهارابرایشانتعریفمیكردم
وآنهاكركرمیخندیدند.شکممانرادربینراهازنانوپنیرهمراهماندردل
خالیاتوبوسپركردیم.نمازشکستهبستهمانرابرسرسجادهیسبزكنارجاده
درجواراتوبوسترتروخواندیموراهافتادیم.ساعتششبعدازظهر،خردو
خمیربهشیرازرسیدیم.خالوازجلوومابهدنبال،پرسانپرسانمحلآزمونرا
پیداكردیم.یکساعتیهمگشتیمتایکمسافرخانهیكوچکومناسبحال
ماپیداشدكهاسمشمسافرخانهیساحلبود.سهتانانسنگکبهاندازهیقد
خودمانگرفتیم،بایکقوطیحلواوهنوزآفتاببودكهشامچربوشیرینمانرا
خوردیم.نمازمغربوعشاراباچشماننیمهبازخواندیم.نفهمیدیمكیخسبیدیم،
ولیوقتیورخاستیم،نمازمانداشتلبطالییمیشد.لقمههاییماندهازهمان
نانسنگکهایدوشرابهدندانكشیدیموبدوبدوخودمانرابهمحلامتحان
رسانیدیم.هینوشتیموعالمتزدیم.هیعالمتزدیموسیاهكردیم.وقتی
ورقههاراتحویلدادیم،كمرمانرویصندلیهایتاشودیگرتاشدهبود.بعداز
امتحان،خالوفرجبانانسنگکداغبهاستقبالمانآمدومیخواستبرودسراغ
فرمودیم. میل كوكاكوالیخنک با را وسنگکها نگذاشتیم كه حلوافروش
نمود...موقع تناول نانخالی و نزد بهكوكاكوالها لب نماندكهخالو ناگفته
بازگشت،بازهماناتوبوسبودوجادهیخاكیوحسرتیكهاززیارتشاهچراغ
ودیدارآرامگاهحافظبردلمانماندهبود.ازبسخالوجانماعجلهكردهبودو

پشتسرهمگفتهبودبجنبیدبهاتوبوسبرسیم....
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عیناهللكهازشیرازبرگشتهبودومنتظرنتیجهیآزمونشبود،چندروزیرا
بهرایگاندرساختمدرسهیابتداییمحلهیُتلزالیكمکكرد.مثلكارگر
وبناهاسروقتمیرفتبهمحلساختوسازوتاآخروقتكارمیكرد.آجر
باالمیانداخت.مالتماسهوسیماندرستمیكردومیبرددمدستاستاد
میرزارحیمبناوخالصههركاریكهازدستشبرمیآمدانجاممیداد.میگفت:

»اینهاكمترینكاریاستكهبایدبرایمحلهیمادریامانجاممیدادم.«
دریکیازهمانروزهایگرمتابستان58،خواهرمصدیقهبیاحتیاطیكرده
بودودستشباآبكتریسوختهبود.مجبوربودهرروزبهمدتیکهفته،برای
پانسماندستشهمراهباعیناهللبهبیمارستانشیروخورشیدیاسوجبروند.راه
زیادینبود.هرروزبرایاینكارمسیررفتوبرگشترادوتاییپیادهمیرفتند.
صدیقهدریکیازآنروزهامیگفت:»عیناهللدراینهمراهیهابامنچه
حرفهایمنطقیوشنیدنیكهنمیزند!ازبسحرفهایششیرینودلچسب
استكهنمیفهممكیراهمیافتیموكیبهمقصدمیرسیم.باآنزبانشیوایش
مثلیکروحانیدنیادیدهازفلسفهیحجابمیگویدوازارزشهایاسالمی
كههرزنودخترمسلمانبایدازآنارزشهاآگاهیداشتهباشدوبهبهترین
شکلآنهارابهكاربندد.ازاینكهبایددرمقابلمشکالتوسختیهامثل
كوهمقاوموصبورباشیموروزبهروزوساعتبهساعتبهدرجهیایمانمانبه
اسالموقرآنافزودهشود...حرفعیناهللایناستكهمسلمانیبهشعارنیست.
بایددررفتارماننشاندهیمنمازهاییكهمیخوانیمماراازبدیهادورمیكندو
نیکیهارادروجودماپرورشمیدهد.قصههایقرآنیآدموحوا،مادرحضرت
موسی،حضرتمریموآسیهزنفرعونرادراینرفتوآمدهاطوریبرایم
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تعریفمیكندكهاشتیاقمرابرایدنبالكردندیگرداستانهایقرآنیصد
چندانمیكند.بهحدیكهقصدكردهامهمهیآنهارادرفرصتهایآیندهاز

اویادیگرانیادبگیرم.«
صدیقهباغروربهمایادآوریمیكرد:»اینگفتهیعیناهللهمیشهدرذهنم
باقیخواهدماند:اسوهیزندگیهرزنمسلمانشیعهبایدفاطمهزهرا)س(باشد.
خواهرم،هروقتراهمیروی،طوریگامبرداركهصدایگامهایتهیچگاهدر

گوشهایبیگانهنپیچد.«
را دانشگاهشیراز دبیرستان آزمون نتیجهی دوهفته، یکی از بعد سرانجام
اعالمكردند.ازاستانما،چهارپنجنفریشركتكردهبودندوتنهاعیناهللبود
كهدراینآزمونقبولشدهبود.چندروزبعدازپذیرشعیناهللدردبیرستان
افطاری برای اقوام از یکی خانهی در تابستان58، اواخر در شیراز، دانشگاه
دعوتشدهبودیم.آنشبخیلیازاقوامدرآنجامیهمانبودند.بعدازصرف
افطاری،حاجآقاصداقتیروحانیحاضردرمجلسكهبهتازگیازقمرسیدهبود،
دعایسفرهراخواندوهمهآمینگفتند.سپسروبهجمعكردوباشوخطبعی
ولبیپرخندهگفت:»میخواهمچندتامسئلهیشرعیمطرحكنم.هركداماز
عزیزانكهجوابصحیحبدهند،جایزهشانایناستكهبایدتاآخرماهمبارک
بهاینجمعمؤمنینومؤمناتحاضردراینمیهمانیافطاریبدهند.«همهبا
شنیدناینحرفخندیدندوگوشهایشانتیزشدتاحاجآقامسئلهیشرعیاش
راعنوانكند.اولینپرسشاینبودكهآیادراصولدینمیشودازیکمجتهد
جامعالشرایطتقلیدكرد؟عیناهللفوریدستشرابلندكردتاجواببدهد.حاجآقا
باز باحركاتسروچشم، او، به احترام ادای با انداختو نگاهیبهعیناهلل
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ازعیناهلل سؤالشرادرجمعتکراركرد.وقتیشخصحاضربهجوابیغیر
درمجلسنیافت،چهرهاشبیشتربازشدوموجلبخندهایمعنیدارشتاآخر

مجلسرسید.
ـیعنیكسدیگریغیرازایننوجوانبرومندنمیخواهدبهافتخارافطاری

دادنتاشبقبلازشبعیدفطرنایلشود؟!
همهبههمنگاهكردندوسرشانراپایینانداختند.حاجآقابهعیناهللاجازه

دادتاپاسخبگوید.
ـحاجآقاسالم!تاآنجاكهمنمیدانم،درفروعدینمانندمسائلنمازوروزه
میشودازمجتهدتقلیدكرد.دراصولدیننمیشود.اصولدینراآدمبایدازراه
تحقیقوتفکرواستفادهازقرآنوسنتپیامبروائمهیمعصومین)ع(درکكندو

بفهمد....
هنوزحرفهایعیناهللادامهداشتكهصدایاحسنت،احسنتگفتنحاجآقا
صداقتیدرفضایمیهمانیپیچید.بازسؤالدیگریمطرحكردواینباردونفراز
حاضرینازجملهعیناهللآمادهیپاسخگوییشدند.حاجآقاباشنیدنپاسخهایزیبا
ورسایعیناهللآنچنانبهوجدآمدهبودكهنتوانستاحساساتشرابروزندهد.از
جایشبرخاستورفتعیناهللراكهدرآنسویمجلسدرجمعبچههانشستهبود،
درآغوشكشیدوسروصورتشرابوسید.دستاوراگرفتوپیشخودشنشاند.
نامشراپرسیدواینكهكالسچندماستوكجادرسمیخواند.بعدازاینكه
عیناهللخودشرامعرفیكرد،حاجآقاصداقتیروبهافرادكردوگفت:»اینپسربا
اینهوشوذكاوتودانایی،انشاءاهللآیندهیدرخشانیدارد.«سپسخودنویس

نفیسیازجیببغللبادهاشبیرونكشیدودودستیبهعیناهللتقدیمكرد.
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اولمهر58،عیناهللبابدرقهیخانوادهوچندتاازدوستانصمیمیاشعازم
شیرازشدتادررشتهیعلومتجربیدبیرستاننمونهیدانشگاهشیرازادامهی
تحصیلدهد.همهیماافتخارمیكردیمكهبرادرماندردبیرستانیپذیرفتهشده
ودرسمیخواندكهبیشترفارغالتحصیالنقبلیآندبیرستانتوانستهبودند
آخرینمدارجعلمیرادرداخلوخارجكشوربهدستآورند.عیناهللخودمانرا
همخوبمیشناختیموسوابقدرخشانشدردورانابتداییوراهنماییمؤیداین
نکتهبودكهدردورهیدبیرستانهمسرآمددانشآموزانخواهدشدوبهرشتهی
دلخواهشدردانشگاههمخواهدرسید.درسالهایاخیربهعیناهللبهچشم
یکجهاندیدهیفهیمنگاهمیكردمكهدرسایهیهوشواستعدادكمنظیرو
درکاقلیمهایجغرافیاییوفرهنگیمتفاوت،اززندگیكوچنشینیبویراحمدی
بومیخودمانگرفتهتارفتنبهآذربایجانغربیوكردستانوكرمانشاهودیدن
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فرهنگهایمختلفوزندگیدرشرایطنهچندانراحتوبیدغدغهونیزوقوع
چندینواقعهیناگواردرزندگیاشمانندازدستدادنبرادرنوجوان،عبدالکریم،
وبهیادداشتنهمارهیمرگدوستهمکالسیاش،جلیلدركرمانشاه،ازاو
یکانسانمصمموباارادهایساختهكهمیخواهدشکوهانسانیاشرادراین
كرهیخاكیبهنمایشبگذاردودعاهایخیرمادروپدررابدرقهیراهخودكند

وبهسمتآرمانهایبلندشگامبردارد.
احترام مورد دلیل بههمین داشت، بهصلهیرحم اعتقادعجیبی عیناهلل
ازهمهی همهیفامیلبود.دراولینفرصتكهازشیرازبرمیگشت،تقریباً
بهحرفهایشان وطوری آنها پایصحبت دیدنمیكرد.مینشست اقوام
گوشمیدادوباآنانهمدلوهمزبانمیشدكهسفرهیدلشانراپیشاوباز
میكردندوازغموشادیهایشانبااومیگفتند.عیناهللششدانگحواسش
رامیدادبهصحبتهایعادیومعمولیآنها،ولیكمكمحرفهارامیكشاند
بهمسائلدینیودرالبهالیسخنانشاحکاماسالمیراپیشمیكشید.ازنماز
میگفتوبركاتآن.ازآثارمعنوینمازهایاولوقت،ازمعانیبلندوذكرهای
آسمانینماز.ازنمازهایشبمیگفتكههركسباآنمأنوسشودوبهجایش
آورد،طعمشیرینعبادترااحساسمیكند.بچههارادورخودشجمعمیكرد
وتشویقشانمیكردحمدوسورهوذكرهاینمازراپیشاوبخوانندوبازیركی
خاصیكهناراحتنشوند،اشکاالتقرائتآنهارابرطرفمیكرد.اینبرنامهها
رابابچههایقوموخویشدرحضوروالدینآنهااجرامیكردتابزرگترهاهم
قرائتصحیحنمازراگوشكنندوبهاِشکالكارخودشانهمپیببرندودرصدد

رفعآنهابرآیند.
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یکروزكهزلیخاوصدیقهدرحالنمازخواندنبودند،عیناهللباافتخاربه
نمازخواندنشاننگاهمیكرد.بعدازاینكهنمازشانتمامشد،خیلیتحسینشان
آفرینبهخواهرانگلم!انشاءاهللكهروزبهروزبهدرجهی كرد،گفت:»هزار
ایمانتاناضافهشودوازنمازهایتانلذتببرید.میخواهمدوتانکتهدرمورد
نمازخواندنبهشمایادآوریكنم.انشاءاهللكههمیشهدرذهنتانبماندوبهآن
عملكنید.یکیاینكهبعدازسالمنمازهایتان،حتماًتسبیحاتحضرتزهرا
راشمردهشمردهوصحیحبخوانیدكهبركاتبسیارزیادیبرایتانداردوطعم
نمازهایتانراشیرینترمیكند.دیگراینكهشمااآلندانشآموزهستید،عالوه
برتالشوپشتکارزیادیكهبایدصرفكنید،بایدازخداوندهمبخواهیددر
زمینهییادگیریعلمودانشبهشماكمکكند.دعاییهستكهانساناز
خداوندمیخواهدكههموارهبرعلمودانششبیفزاید،ایندعاهمانربزدنی

علماًاستكهبایدكاملآنرایادبگیریدودرقنوتهایتانبخوانید.«
***

عیناهللكالساولدبیرستانشراتمامكردهبودوازشیرازبهیاسوجآمده
بود.شبیازشبهایتابستان1359بود.تعدادزیادیازاقوامدرخانهییکی
ازفامیلجمعشدهبودند.تلویزیونداشتسخنرانیآقایدكتربهشتیراپخش
میكرد.درهمینبین،دوسهنفریازآنجمع،بیادبیكردهودرموردایشان
حرفهاینارواییبرزبانمیراندند.درستدرهمینلحظهبودكهعیناهللِسال
اولدبیرستانیدروسطجمعبلندشدودرحالیكهازگونههایشاشکسرازیر
بود،غضبناکروبهآنهاكردوگفت:»حیفكهازمنخیلیبزرگترهستیدو
احترامبزرگتربودنتانرادارم،ولیبرایشمابهخاطراینگمراهبودنتانتأسف
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میخورم.«سپسچندلحظهایسکوتكردوبعدگفت:»انشاءاهللكهبهراه
راستهدایتشوید.اگرزندهباشیم،حتماًخواهیمدیدچهكسیبرحقاستو
چهكسانیناحق؟...اگرازاخالصبینظیراینمردبزرگوجهانیباخبربودیدو
سابقهیدیرینهاشرادرترویجاسالمانقالبیمیدانستیدواطالعاتیاززحمات
ایشاندربیدارسازیدانشجویانخارجكشوردراروپاوآلمانمیداشتید،اینگونه
قضاوتنمیكردید...«بازهمبغضگلویشراگرفت.چندلحظهمکثكردو
بعدگفت:»واقعاًدكتربهشتیمظلومواقعشدهكهاینطورباجسارتبهایشان
اهانتمیكنید...وظیفهیمناستكهاحترامشمابزرگترهارانگهدارم،امادر
عینحالشمارابهمطالعهیبیشتردرمورداینروحانیپیشتازانقالبدعوت
میكنم.«طولینکشیداینروشنگریهایعیناهلل،رنگواقعیتبهخودگرفت
ومظلومیتشهیدبهشتیبرایهمگانمشخصشدتاجاییكهحضرتامام
فرمود:»بهشتیمظلومزیستومظلومرفتوخارچشمدشمناناسالمبود.«

***
باخودداشت.حرفهای زیبا تازهو عیناهللآنروزهایکدنیاحرفهای
منطقیومتینشراهمهیخانوادهوقوموقبیلهدوستداشتند.وقتیازشیراز
میآمد،همگیدورشرامیگرفتیمتاازدرسوبحثوفعالیتهایفرهنگیاش
دردبیرستاننمونهیدانشگاهشیرازبگوید.ماجراهاییرابرایمانتعریفمیكرد
كهنشانازمطالعهیزیادوپختگیاوداشت.ازمیانماجراهاوتعریفهایش،
اینماجرایشنیدنیراكهبهتازگیبرایشپیشآمدهبود،بیشتردوستداشتم.
ـچندروزپیشبادانشآموزیكهشیفتهیگروهمجاهدینخلق)منافقین(
بود،ولیاطالعاتدرستیازعقایدوباورهایآناننداشت،كلیصحبتكردم.
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میخواستمبدانمچگونهپیروآنگروهکشدهوچهچیزآنهاباعثشدهتا
خودشرادربستدراختیارشانقراردهد.بعدازكنکاشزیاد،معلومشدسه
كه آشناشده بدری نام به دانشآموزی دختر با آرامگاهسعدی در پیش ماه
نشریهیرایگانمجاهدرادراختیارشگذاشتهودعوتشكردهتاباهمقدم
بزنندودربارهیانقالبباهمحرفبزنند.اینآشناییهمانودیدارهایبعدی
درپارکهایشهرهمان.اومیگفت:منعاشقسازمانهستموهركاریبر
عهدهامبگذارندباجانودلانجاممیدهم.وقتییکساعتتمامعقایدالتقاطی
آنهارابرایشتوضیحدادموبرایشثابتكردمكهآنهابیشترازاینكهبه
مبانیاسالموقرآنمعتقدباشند،بهتزهایماركسواِنِگلساعتقاددارند،گفت:
حقیقت،حقیقتاست،حتااگرماركسواِنِگلسیاهركسدیگرگفتهباشد.
مامیتوانیماینحقایقراباكتابدینیمانسازگاركنیم...چهاشکالداردبا
همهیانقالبیوندنیامانندلنینوفیدلكاستروودیگرانهماهنگباشیمو
ازتزآنهادرانقالبخودماناستفادهكنیم!؟سرانجامازحرفهایشفهمیدم
اوعاشقبدریشدهوكمكمبهراهوروشبدریهمدرآمده.ازاوپرسیدمآیا
تاریخاسالمرامطالعهكردهتابداندبزرگترینانقالبعالمبهدستپیامبریكه
همهیمسلمانهایواقعیبهوجودشافتخارمیكنند،صورتگرفته.پرسیدمتا
چهحدبهفلسفهیقیامامامحسین)ع(آشناییدارد.قیامبزرگیكهگاندی،رهبر
بزرگهند،اعترافمیكندنهضتشراازایشانالهامگرفتهاست.ازاوخواستم
مطالعهیبیشتریدربارهیامامخمینیداشتهباشدوخودشدریابدكسیكه
بیشازشصتسالسابقهیدرسوبحثفقهیوزانوزدندربرابرقرآنمجید
ورسیدنبهدرجهیاجتهادرادارد،قابلمقایسهنیستباچندتاجوانخامو
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ناآشنابااقیانوسبیکرانقرآنكههنوزباالفبایاسالمانقالبیآشنانشدهاند.
بهاوگفتموقتیچنینرهبربزرگیداریمكهنیمقرنباطاغوتمبارزهمیكرد
ونودونهدرصدمردممابهندایقرآنیاشپاسخدادهاندوتحترهبریاش
انقالبكردهاند،چرابایدازافرادیپیرویكنیمكهحاالبهجایهمکاریبا
مسئولیننظام،رودررویآنهاایستادهاند.باالخرهباچندساعتصحبتكردن
بااووآشناكردنشباكتابهایدكترشریعتیوشهیدمطهریوقولگرفتن
ازاوبرایمطالعهیعمیقآنها،موفقشدماوراازورطهیهولناكیكهدرآن
افتادهبودومیرفتتابهزودیدرآنگردابهایمهیبغرقشود،نجاتدهم.
اماافسوسوصدافسوسكهفریبخوردگانیهمهستندكهبههیچصراطی
مستقیمنمیشوندوبههیچعنواننمیخواهندبهآغوشخلقیبازگردندكه
بهاصطالحبرایشانسینهچاکكردهاند،ولیهمینمردمهیچگاهبهراهوروش

آنهااعتقادینداشتهوندارند.
یکبارعیناهللتعریفمیكرد:»یکروزصبحكهباهمکالسیهاازخوابگاه
بیرونآمدیمتابهسمتكالسبرویم،درودیوارهاراپرازشعارهایضدانقالبی
نظرخودشانكاركردهاند به را بچههایگروهکهادیشب دیدیم.فهمیدیم
ودیواریخالینگذاشتهاند:»نانمسکنآزادی«،»كارگر،برزگرمتحدبهپا
به دانشجو توحیدی«،»دانشجو، بیطبقهی بهسویجامعهی خیز«،»پیش
پاخیز«،»مرگبرعوامفریب«.ازدیدنشعارهایدهنپركنوگولزنندهكه
منحرفكنندهیمسیراصلیانقالباسالمیوراهشهیدانراستینانقالببود،
بهراستیكهناراحتشدم.یعنیاگرنانومسکنمانبهراهباشد،دیگركارتمام
است؟!درستاستكهبایددرجهتزدودنفقرازجامعهبهپیشبرویمكهیکی
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ازآرمانهایانقالبماست،ولیآیابانانومسکنهمهچیزمانحلمیشود؟
پستکلیفرشدوتعالیانسانیماچهمیشود؟!تازه،مفهومآزادیازنظرآنهابا
دیدگاهمابسیارمتفاوتاست.بادوستانقرارگذاشتیمتاوقتیشعارهاینامربوط
آنهاراازبیننبردهایم،بهكالسهایماننرویم.منوامیرحسینداوطلبشدیم
بهمحضبازشدنمغازههارنگاسپریبخریموبرگردیم.چندتاازبچههاهم
بقیههمدرمحوطهمنتظر بروندبهمسئولیناطالعدهند. بودند مأمورشده
رسیدناسپریورنگوقلمموشدندتانوشتههایسیاهوسیاهنماییهاراازروی
دیوارهامحوكنندوشعارهایانقالبیوسازندهرویآنهابنویسیم.دانشآموزان
ناشیانه حركتهای این با میتوانند میكنند فکر فریبخورده دانشجویان و
انقالباسالمیرامنحرف وخیانتگرانهمسیرمستقیمرودپرخروشومواج

سازند.زهیخیالباطل....«
***

عیناهللنامههاییازدوستانشداشتكهوقتییکباربااجازهیاویکیاز
آنهاراخواندموخیلیاظهارخوشحالیكردم،گفت:»آبیجان،خواهرم!اگراین
نامههاومکاتباتمنباهمکالسیهاودوستانمتوراخوشحالمیكند،باطیب
خاطرهمهیآنهارادراختیارتمیگذارم.ولیتوصیهمیكنمبعضیتعارفها
وتعریفوتمجیدهایدوستانمراازبرادركوچکتجدینگیری.مطمئنباش
درخیلیازحرفهایشاندربارهیمناغراقكردهاند.آدمروستاییوزمینیمثل
منكجاوتوصیفهایآسمانیآنهاكجا!...شایدبههمیندلیلدرخواستمن
ازخواهرفرهیختهامایناستكهنامههارابهرسمامانتنزدخودنگهداریو
فعاًلتاموعدیكهباهمخواهیمگذاشت،تنهاخوانندهیآنهافقطخودخودت
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باشی.«حالفکرمیكنمموعدآنرسیدهتاتعدادیازایننامههارابهخود
نویسندگانفهیموبافرهنگشتقدیمكنم.

نامهیدكتریارمحمدبهروزیان،همکالسیدورانراهنماییعیناهلل،وقتیدر
كالسدومدبیرستانشهیدمطهرییاسوجبودهاند:

كه من باشی! موفق و سالمت هماره میكنم آرزو سالم! جان »عیناهلل
همیشهبهیادتهستم.نمیدانمتوهمازمایادیمیكنییانه؟!مگرمیشود
عیناهللخوبمانراازیادببریم!مگرآنحاضرجوابیهایترادركالسهامیشود
فراموشكرد!درستاستكهچندنفربودیمكهرقیبدرسیهمبودیم،ولی
بایداعترافكنمآنهوشسرشاروآناستعدادذاتیبینظیرترانهمنونه
هیچیکازهمکالسیهایدورانمدرسهیراهنمایینداشتند.بعضیمسائل
درسیاگربرایمنودوستانمانمشکلبود،ولیحلكردنآنهابرایتومثل
آبخوردنبود.ازتوچهپنهان،بایداعترافكنمبعضیوقتهابهآنپشتکارو
عالقهاتبهدرسهاحسادتمیكردم.ولیحاالغبطهمیخورمبهآنهمهعزم
وارادهیپوالدینتكههیچچیزتوراازدرسوبحثوآرمانهایبلندتبرای
آیندهدورنمیساخت.چهحظیمیكردیازدرسوتحصیل!چهمشتاقانهدرس
میخواندی!برایتفرقنمیكرددرسعلومباشدیاریاضی.درسفارسیباشد
یاحرفهوفن.درهمهیآنهاسرآمدبودیوبیرقیب.توباآنسختكوشیها
وگرفتننمراتبیستیاباالینوزدهدردلهمهیدبیرهابهخصوصآقای
مسعودی،دبیرسختگیرریاضی،جاخوشكردهبودیوهمهیآنهابادیدهی
احترامبهتونگاهمیكردند.چقدرآقایمسعودیدوستتداشت!چقدربرایآقای
احسانیدبیرعلومعزیزبودی!چقدرخانماروجیدبیرادبیاتفارسیازانشاهای
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قشنگتتعریفوتمجیدمیكرددوستمن!برادرجانبیاودستماراهمبگیر.
ایندرستاستكهیکهتازمیدانباشیوآنچنانبتازیكهدیگرانبهگردپای
سمندبادپایتهمنرسند!خوشاشیرازووضعبیمثالش!درستاستكهیکهو
تنهاازیاسوجدردبیرستاندانشگاهشیرازقبولشدیوماراتنهاگذاشتیورفتی
شیرازـبهشهرگلوبلبلوحافظوسعدیـولیساعتیراهمبهیاددوستان
قدیمتباشكههمیشهبهیادتهستند.بهیادبیاوركهچهروزهایخوشی
باهمداشتهایم.اآلندوسالاستكهازتودورشدهام،ولیهنوززنگهای
تختهسیاه كنار برایممجسممیشودكه قیافهیخندانت تفریحكهمیشود،
ایستادهایوداریمسائلریاضیرابرایهمکالسیهایعزیزتحلمیكنی
بهآنهاتوضیحمیدهی.خیلیوقتهافکرمیكنم باصبروحوصله وچه
اآلناستكهباعیناهللشانهبهشانهشوموبرومدرحیاطمدرسهوباهمقدم
بزنیم.گلبگوییموگلبشنویم.بعضیوقتهاآندفتریادداشتكوچکراكه
همیشهدرجیبداشتی،بهخاطرمیآورم.تورامیبینمكهگهگاهچیزهاییدر
آنیادداشتمیكنی.بافروتنیمیگفتیولنگارم!برنامههایآیندهرامینویسم
تاطبقهمانبرنامههاپیشبروم.ماكهیکلحظههمولنگاریاتراندیدیم
دوستمن.اصاًلعیناهللرابهولنگاریچهكار؟!كسیكهآندستخطبسیار
زیباراداردوخوشترازهمهیمعلمهاییكهتابهحالدیدهام،مینویسد،نباید
بهخودشبگویدولنگار.كسیكهآننقاشیهایگویاوكاریکاتورهایبامعنارا
میكشیدكهولنگارنبوددوستمن!دلممیخواهدمثلآنوقتهاكهباچهرهای
پرخندهدسترویشانهاممیگذاشتیوبامنحرفمیزدی،یکباردیگردست
پرعطوفتترارویشانههایماحساسكنم.یکباردیگرباحرفهایشیرینت
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كههمهاشامیدواریبودوشادكننده،بهآندورانشادنوجوانیبازگردم.دلم
میخواهدقرآنكوچکهمراهتراازبغلبیرونبیاوریوآنسورههایكوچک
را،بامعناهایژرفیكهبرایممیگفتی،دوبارهبخوانی.سهبارهبخوانی.صدباره
بخوانیوروحوروانخستهامرامثلرهاكردنكبوتریازقفس،درآسمانآبی

ایمانپروازدهی.
در و شوی پزشک میخواهی گفتهای بار چند من! دوست عیناهللجان،
محرومتریندیاردورونزدیکطبابتكنی.چهكسیبهترازتوكهبایدپزشک
شود!تومیتوانیاستادهرچهپزشکوطبیبباشی!بهیادمیآورمبارهاقصهی
مرگدوستكرمانشاهیاترابااشکوآهبرایمتعریفكردهای.چهحسرتها
میخوردیكهایكاشكاریازدستانمساختهبودتاآنهمکالسیبیگناه،آن
طفلکمعصوم،ازیکسرماخوردگیسادهجانسالمبهدرمیبُرد.بارهانیزدوراز
چشمدوستانتدرغمازدستدادنبرادردهسالهات،عبدالکریم،گریستهبودی
كهاطبایاینجانتوانستهبودنداوراازسردردعجیبیكهیکبارهبهسراغش
آمدهبود،نجاتدهند.حتمدارمروزیازبرجستهترینانسانهایایندیار،بلکه
ازنامآورترینفرهیختگانكشورشدهباشیوآوازهیافتخاراتبلندتگسترهی

زمینوزمانرافراگرفتهباشد.آنروزخیلیدورنیست.
دوستكوچکتویارمحمدبهروزیان.كالسدومدبیرستانشهیدمطهری«.
نامهیدكترابراهیمحاتمیپور،همکالسیدورهیراهنماییعیناهللكهدر

كالسدومدبیرستانشهیدمطهرییاسوجتحصیلمیكرد.
»سالمبردوستبسیارنازنینم،عیناهللدهرابپور.دعایتمیكنمسالمو
موفقباشی.منوهمکالسیهاهمیشهبهیادتهستیم.بهیادآنروزهای
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قشنگودرخشاندورانراهنماییوآنلبخندهایدلنشینات.بهیادآندو
سهروزیكهبرایشركتدرآزموندبیرستاننمونهیدانشگاهشیرازباهمدر
شیرازبودیم.برایمنهمهچیزآنشهرپرزرقوبرقتازگیداشتوتوآن
دوستبزرگجهاندیده،انگارصدسالاستدركنارحافظوسعدیزندگی
میكردهای.تنهاتودرآنآزمونعلمیقبولشدیوازدوستانتپیشیگرفتی.
هرچندقسمتنبوددردبیرستاننمونهیشیرازدوبارههمکالسیاتباشیم،ولی
ایكاشمیشدبهنوجوانیگذشتهبازگشتودورانراهنماییرادوبارهازسر
آرامتمیشدیمو گرفت.ایكاشمیشددوبارهنظارهگرچشمهایپاکو
رامیدیدیم دوبارهچهرهیخندانت زیبایتمیدوختیم. بردستخط دیدگان
وگوشبهآوازهایسبزتمیسپردیم.ایكاشزمانتکرارمیشدوشاهد
همیشهیمهربانیهایتبودیم.بهیادآنخندههایدلنشیناتكهگللبخند
رابهلبهایدیگرانمینشاند:زحقتوفیقخدمتخواستم،دلگفتپنهانی،
چهتوفیقیازینبهتركهخلقیرابخندانی.ایكاشمیشدبازكنارتبودمكه
یکپارچههوشواستعدادبودیوجزدرسومهربانیدغدغهایدیگرنداشتی.
عیناهللجانفراموشمنمیشوددربرابربیمهریآندبیر،كهمیشناسیاش،از
جایبرخاستیوباصداییلرزانازرقیبدرسیات،كهمنبودم،دفاعكردی
وآبسردبرآتشحسادتكودكانهامریختی.ازآنهنگامبودكهقدروقیمت
بودكه آنپس از افتخاركردم. تو با بهدوستی و دریافتم را گوهروجودت
مهربانیبهدوستانواشتیاقتبهكتابودرس،مشوقهمیشهیمندرزندگی
شد.منوهمکالسیهاهمیشهبهیادتهستیمعیناهللجان!دوستمن!این
بیتازشعرحافظشیرازراكهزبانحالكسیاستدورشدهازدوستبهتراز



چشمان بیدار108

جانش،تقدیمگلرویتمیكنم:
مرحباایپیکمشتاقانبدهپیغامدوست/تاكنمجانازسررغبتفداینام

دوست
مطهری شهید دبیرستان نظری دوم كالس دانشآموز حاتمیپور، ابراهیم

یاسوج«.
***

عیناهللدرمجموع،شخصیتمعنویواالییداشت،ولیدرماهمبارکرمضان
و كردنش نگاه كردنش، صحبت از را معنویت میشد. معنویتر روحیهاش
برخوردهایحسابشدهاشمیشدفهمید.میگفتازاینماهنورانیبایدنهایت

استفادهرابرد.
شبیبعدازافطار،مادر،شیرینیمحلیخوشمزهایدرستكردهبود.علیو
جوادوكیان،حرصوولعخاصینسبتبهشیرینیازخودنشانمیدادندو
آراموقرارنداشتند.وقتیعیناهللاینبیقراریواشتیاقبرادرانكوچکشرا
دید،بسیارمهربانانهوباتبسمبهآنهاگفت:»َكکاجونیهامثلاینكهخیلی
دوستداریدازاینشیرینیبخورید.«بعدسهمشراهمتقسیمكردوبهبرادرها
بیانیشیوابهبچههایادآورشدكهلذتدنیامثللذتخوردن با داد.سپس
اینشیرینیزودگذراستواگرمیخواهیدآدمهایموفقیبشوید،بایددنبال
لذتهایماندگارباشید.بعدشعریخواندكهفکرمیكنمهیچگاهازذهنهمهی
ماپاکنخواهدشد:»اگرلذتترکلذتبدانی،دگرلذتنفس،لذتندانی«.

***
میرفتند: شیراز به خانوادهاش با همراه یکبار، وقت چند هر محمدرحیم
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برایزیارتشاهچراغ)ع(،برایدیدارخانوادهیپسرخالهاممحمدعلیرستگاركه
آموزگارباسابقهیعشایریساكنشیرازبودوهمینطوربرایدیدارعیناهللدر
دبیرستاندانشگاهشیراز.زنداداشم،ثریا،همیشهمیگفت:»معمواًلهروقتبه
خانهیبرادرم،محمدعلی،میرفتیم،سریبهدبیرستاندانشگاهشیرازمیزدیمو
عیناهللراهمباخودمانبهآنجامیبردیم.درخانهیبرادرم،همیشهصحبتاز
خصایصنیکویعیناهللبود.محمدعلیعیناهللرامثلفرزندانخودشدوست
داشت.میگفتعیناهللبسیارباحجبوحیاستوآدابورفتارشبابقیهفرق
میكند.نکتهیجالبیكهمحمدعلیمیگفتاینبودكهآقایبهمنبیگیهم
ازهوشوذكاوت،شخصیتومنشعیناهللخیلیخوششمیآید.همینطور
نقلمیكردكهاوبارهابهمنگوشزدكردهكهپسرخالهاتعیناهلل،آیندهی
بسیاردرخشانیدارد.نکتهیدیگراینكهدرپایاناقامتدرشیراز،هروقت
میخواستیمازعیناهللخداحافظیكنیم،هركاریمیكردیممبلغیپولبهاو
بدهیم،نمیگرفتومیگفت:هزینههایمنكماست.احتیاجیبهپولندارم.
البتهكه دارید. نگه برایخودتان را پول این است. زیاد زندگیشما مخارج
عیناهللازپولبینیازنبود،ولیباآنروحیهیقناعتپیشگی،سادهزیستیو

گذشت،حاضرنمیشدهیچپولیازبرادرشبگیرد.«
عشقپرشورعیناهللبهپدرومادروخانوادهمثالزدنیبود.درهرفرصتیكه
مییافت،كمرهمتبهخدمتپدرومادرمیبستوتاآنجاكهمیتوانستدر
هركاریكمکشانمیكرد.پدرتعریفمیكرد:»اردیبهشت60بود.كشاورزان
منطقهیدولتآبادیاسوج،آبكشاورزیرابینهمتقسیمونوبتدهیكرده
بودند.آنشبنوبتآبیاریزمینكشاورزیمنبود.تمامشبرابیدارماندهبودم
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وآبیاریكردهبودم.سپیدهیصبحسرزدهبود.نمازصبحمراهمانجاخوانده
بودموكنارجویآبنشستهبودم.بهفکرعیناهللبودمكهدرشیرازبودومدتی
ازاوخبرنداشتم.درهمینحالنگاهمبهطرفجادهافتاد.دیدمیکنفرازدور
داردبهطرفممیآید.وقتینزدیکترشدوخوبنگاهشكردم،همانعیناهلل
خودمانبودكهازدورسالممیكرد.باهمانقامتبلندوچهرهیخندان،زنبیلی

بهدستداشت.اورادرآغوشگرفتم.
ـرسیدنبهخیر!مگرشیرازنبودیعیناهلل؟

ـشیرازبودم.دیشبآخروقترسیدمیاسوج.جویایاحوالشماشدم.مادر
مادر كه پیشتان بیایم خواستم لحظه همان زمین. آبیاری رفته پدرت گفت:
ترسیدوگفت:شباستوخطرناک.خستهای.شبرااستراحتكن.فرداصبح
بروپیشپدر.وقتسحر،نمازمراخواندموبهمادرگفتممیخواهمبرومپیش
پدر.مادرگفتبگذارهواروشنترشودتامنصبحانهیپدرتراهمآمادهكنم
وباخودتببری...زنبیلراكناریگذاشتوسفرهیصبحانهراپهنكرد.از
دیدناودركنارخودمدرآنصبحگاهبهاریودركنارمزرعهبهوجدآمدهبودم.
صبحانهرادوتاییخوردیموازهردریباهمگفتوگوكردیم.تاپایانآبیاری
آنروز،بیشتركارهاراعیناهللانجامدادومناستراحتكردم.هیچوقتآنروز
بهیادماندنیازخاطرمنمیرودوهمیشهبهداشتنچنینفرزندیافتخارمیكنم.«

***
فامیلدوستیواحسانبهاقوامرابایدیکیازصفاتخوبعیناهللعنوانكرد
كهنمودهایعینیبسیارداشت.میگفت:»هدیهدادنازسنتائمهیاطهار)ع(
استواگرمیخواهیمهدیهبدهیم،بایدبهترینرابدهیم.«اگرمیدیدچیزیدر
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خانههستكهخانوادهیقوموخویشیبهآننیازبیشتریدارد،بههرطریقبود
سعیمیكردآنرابهآنخانوادههدیهكند.درخانهیپدریقالیچهایدستباف
وقدیمیداشتیمكهازنظرظاهریبسیارزیباوبرایمانباارزشبود.یکروز
عیناهللپیشنهادكردآنرابهیکیازفامیلهاكهسرپرستخانوادهشانفوت
كرده،بدهیم،چونآنهارویزیلووگونیمیخوابند.بهاوگفتم:»میدانیكه
وضعمالیخانوادهیپدریمانهمخوبنیستوازطرفیمادرماناینقالیچه
راخیلیدوستدارد.بایدازمادراجازهبگیریم.«وقتیمادرصحبتهایمنو
عیناهللراشنیدوقیافهیملتمسانهیعیناهللرادید،گفت:»بااینكهخودمانبه
اینقالیچهنیازداریم،برایكسبرضایخداوخشنودیدلپسرمقبولمیكنم
آنرابهرسمهدیهبهآنخانوادهتقدیمكنیم.«عیناهللفوریدستبهكارشد.

قالیچهرالولهكرد،بهدوشگرفتوراهیخانهیآنفامیلشد.
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فصل پانزدهم
پاییز   1360


اواخرپاییز1360،عیناهللآمدهبودیاسوج.همهیمادورشراگرفتهبودیمو
خوشحالبودیم.عیناهللبرایماازهردریصحبتمیكرد.ازشیرازمیگفت
وازدبیرستانش.ازمسجدالرضامیگفتوازآیتاهللسیدعلیاصغردستغیب،
نمایندهیمردماستانفارسدرمجلسخبرگان،كهامامجماعتآنمسجد
بودواینكهچندسالاستازمحضرایشاندرساخالقومعنویتمیگیرد.
دربینصحبتهایکمرتبهصدایشگرفت.بغضكرد.آهیكشیدوگفت:»تا
حاالچهاردهنفرازبچههایمسجدالرضاشهیدشدهاند.دوستانیداشتمیکدل
اسالم به یکپارچهعشق ایمان. و نور یکپارچه باران. مثل ویکزبان.زالل
وقرآن.شیفتهیانقالبورهبر.بیشترآنهایادرجبههاندیاشهیدشدهاند.
ازقافلهیآنهاعقبافتادهامونسبتبهاینپاکباختگانوخانوادههایشان
احساسشرمندگیمیكنم.«درجمعخانوادهروكردبهپدروگفت:»پدرجان
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میخواهمبیشازاینشرمندهیاینشهدانباشم.ازشماومادرمیخواهماجازه
بدهیددرجبههحضورپیداكنم...تقاضایدیگریهمدارم.اینكهخودشماهم
اعالمآمادگیكنیبرایحضوردرجبهه!«چندوقتبعد،باخبرشدیمعیناهلل

برایرفتنبهجبههثبتنامكردهودرحالآموزشهاینظامیاست.
قبلازعیناهلل،برادرممحمدرحیمكمرهمتبستهبودوبهجبهههاینبرد
حقعلیهباطلشتافتهبود.هرازگاهینامههاییازاومیرسیدكهدرآنهابه
حالوهوایمعنویدفاعمقدسپرداختهبودوعزمراسخرزمندگاناسالمرا
برایمقابلهبادشمناهریمنیومتجاوزبهتصویركشیدهبود.ایشانهمچنین
نامههاییویژهخطاببهعیناهللمینوشتوبرادرمشتاقپیکارباسیاهکاران
بعثیراباصحنههایایثارومقاومتبسیجیانپاكباختهوجانبركفدرجبهه
آشنامیكردوروحدریاییاورابیشازپیشبرایازخودبریدنوپیوستنبه

اقیانوسوحدتباآنمعبودیگانهیعالم،متالطمترمیساخت.
ـسالمبربرادرفهیممعیناهللدهرابپور!

انشاءاهللكهسالمتباشید.مدتیاستازشمابیخبرم.مادرجادهیاهواز
ـشیرازازیکپایگاهسپاهپاسدارانحفاظتمیكنیم.بقیهیبچههارابهدشت
آزادگانبردهاند.دیروزسریبهآنهازدموبازگشتم.فعاًلتنهابرنامهینگهبانی
داریم.احتمااًلمدتیکماهیدراینپایگاهمیمانیموقراراستیکماهدیگر
بهخطجبههبرویم.قباًلكهدرستادجنگهاینامنظمبودیم،نامهیمفصلی
بهآدرسدبیرستانبرایتنوشتمومطالبیدرآنیادآوریكردهبودم.امیدوارم
تاحالایننامهبهدستترسیدهباشد.برادرجانهیچدرفکرمننباشید.مندر
اینسفر،یابهدیارشهدامیروم،كهآرزویهرانسانمؤمنوخداشناساست،
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یازندهبرمیگردم،كهانشاءاهللكلیدراخالقورفتاروكردارمناثرمیگذارد
وباعزمیراسخترازگذشتهبهزندگیشرافتمندانهكههمانادرخدمتمحرومین
جامعهاست،ادامهخواهمداد.شمابایدمرابهخوبیشناختهباشید.تاظلمهست
وظلمیرااحساسمیكنم،آسایشندارم.بهویژهدراینبرههاززمان،آرمانم
در تا لحظهایغفلتكرد. نباید و است ازدستستمگران رهاییمظلومین
یاسوجبودم،شبانهروزدرخدمتانقالبوبرنامههایآنبودم،زیراوظیفهام
بودومنتیبركسیندارم.رفتنبهجبههراهمبرگزیدمكهالزموواجببود.
حقیقتاًتابهاینجبههنیامدهبودم،شبوروزناراحتوشرمندهبودموآنقدر
قلباًخودراسرزنشمیكردمكهرویآنرانداشتمدرهمهیمحافلسیاسیـ
مذهبیشركتكنمونرفتنبهجبههیجنگرابزرگتریننقطهضعفدرخود
احساسمیكردم.حالكهبهامیدخداآمدهام،خیلیخوشحالم.واقعاًجبههها،
دانشگاهوسنگرها،گوییحجرههاییازحوزههایعلمیههستند.برادردراین
جبهههابهروشنیتمام،میتوانوجودخداوندراازنزدیکلمسكرد.نمیدانید
وندیدهایدچهانسانهایخداگونهایشبانهروزدراینجبهههادرخدمتاسالم
عزیزدرتالشند.نمیدانیددراینجبهههاچهمعجزاتیرخدادهومیدهدوچه
آثارعجیبیازخدا،اسالموقرآنبهچشممیخورد.خدانصیبهمهیجوانها
كندروزیبهاینكربالهایایرانبیایندوحماسهیحسینیویارانخمینی

بتشکنراببینند.دوستانتراسالمبرسان!
برادرت،محمدرحیمدهرابپور،اولآذرماهسال1361هجری.

وقتیفرصتیدستمیدادونامهیجوابیهیسراسرشوروالتهابعیناهللرا
بهبرادرمرورمیكردموشدتاشتیاقشرابهحضوردرصحنههایشورآفرین
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عمیق معانی و میبودم پیشاش میخواست دلم درمییافتم، مقدس دفاع
واژهواژهازنامهیوزینوعالمانهاشرااززبانشیواورسایخودشمیشنیدم.

ـباسمهتعالیشأنه
َربنااَفِرغعلَیناَصبراََوثَبِتاَقَداَمناَوانُصرناَعلَیالُقِومالکاِفرین.

پرودگارابهماصبرعطاكنوگامهایمانرااستوارگردانومارابركافران
پیروزبگردان.

سالمبرتوایبرادرم.ایخداگونه،ایدوستدارلقاءاهلل،ایمتجلیچهرهی
انسانیت،ایكهدرردیفاولیاءاهللاتیافتهام،ایسربازواقعیامامزمان،ایكه
بهندایهلمنناصرحسینزمانپاسخگفتهایوایمظهرشرافتوآزادگی!
ازراهدور،گلرویشمارامیبوسم.امیدوارمدرپناهخداوندبهسالمتباشید
وهیچغمواندوهیتابهحالبرایشماپیشنیامدهباشدكهانشاءاهللدرآینده
همپیشنخواهدآمد.چونشمابهمصداقكلمهیطیبهیتنصراهللهستید
وشماهستیدكهفیسبیلاهللجهادمیكنید،پسبرطبقآیهیشریفهی
قرآنكهمیفرماید:»یاایهاالذینامنواانتنصراهللینصركمویثبتاقدامکم«؛
شماپیروزیدوچونمتقیهستید،بازهمطبقآیهیقرآن،خدابهشمافرقان

میبخشد.شمارادرراهخودقرارمیدهدوراهخودرابهشمامینمایاند.
برادرجانمنبهسالمتمودوستدارمؤمنانیچونشماكهبتوانندنصیحتم
كنندوراهنمایمباشند.برادرجاننمیخواهمبهاوصافشمابپردازم.وقتیانسان
برایخداكارمیكند،الزمنیستازاوتعریفكنند.همانطوركهامامعلی)ع(

میفرماید:»بهترینپرهیزگاریآناستكهدرنهانباشد.«
اولیننامهیشماكهبهدستمرسید،ازشادیدرپوستخودنمیگنجیدم.
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قطراتاشک،پهنایصورتمراخیسكردهبودكهازخودپرسیدم:»خدایابرای
چهاشکمیریزم؟!مگرمامدعینیستیمكهعالوهبربذلمالدرراهخدا،
بایستیجانداد؟!وقتیبرادرمبااختیارتمام،پایدرجبههنهادهوازبذلجان
دریغننمودهچرابایدناراحتباشم؟«بغضیگرانگلویمرامیِفُشرد.ازیک
برادریهمچونحضرتعالیدارمودرجبههیحق بودمكه طرفخوشحال
ازخودتنوشته بعد ازسوییجملههاییكهدربارهی باطلمیجنگدو علیه
بودی،برایمبسیارناگواربودند.گوشهایمتواناییشنیدناینحرفها،چشمهایم
تواناییخواندناینعباراتراوقلبمتواناییدوریازشمارانداشتوندارد...
فکرمیكنمشنیدناینحرفهابرایمزودبود،زودبودكهایننامهرابنویسی.
برادرجانخیلیزوداستكهافرادیچونشماشهیدشوند.گیرمكهبتوانمخودم
رامجابكنم،ولیاگرفرداروزیبهفیضشهادتبرسید،پدرومادریكهاز
مقاماتشهیدبیخبرندوهنوزفلسفهیشهادترانمیدانند،چهخواهندگفتو
منبینوابایدبهآنهاچهبگویم؟!آنهاحرفمرانمیپذیرند.شمافرزندبزرگ
آنهاهستیدوپارهیجگرآنها.بعدازرسیدننامهیشما،سریبهخانهزدم.
تنهامادرازدوریشماغصهداراستوپدرمیگوید:ایكاشخودمبهجبهه
میرفتمونمیگذاشتمكهعطاـمحمدرحیمـبرود.خیلیباایشانصحبت
كردم؛ازصدراسالمگرفتهتاحاال،كهماچقدرشهیددادهایم!كهشیعهچقدر
مظلومیتكشیده!...كهشیعیانچقدرزندانرفتهوچهبسیاركهدراینراهشهید

شدهاند!
همگیخانوادهبهسالمتند.همانیکشبیكهدرخانهبودم،مختاركوچولو
سفتوسختدركنارمبودوحتایکلحظههممراترکنکرد.هروقتبچهها
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میگفتند:باباعطاكو؟غصهدارمیشدوعکسترامیبوسید.ولیبرادرجانمن
دارمحقیقتیرامیگویم،ناراحتنباشی،شماكهاقرارمیكنیدمؤمنهستیدو
برایرضایخدامیجنگید،نبایددرفکرماباشید.مگرمختاركوچکشمااز
علیاصغرامامحسین)ع(عزیزتراست؟باوركنیدكهمنمختارراازخودمبیشتر
دوستدارم.باوركنیدكهایندردانهیشماصدبرابرازكیانخودمانبرایمعزیزتر
است.بهخداكهزنداداشثریابرایمنهمانقدراحترامداردكهمادرمانبرایم
دارد.اوخواهربزرگمناست.برادرجانبهخداهرچهفکرمیكنمنمیدانم

چهبنویسم....
برادرجانبهخداوندیخداقسم،شماشهیدشوید،منتاآخرینقطرهیخونم
راهشماراادامهمیدهم.منفکرنمیكنمشماكهاستادمنهستید،تنهادر
فکرخانوادهباشید.تاآنحدكهمیدانمآنكهشهیدمیشود،جاییدرابدیت
پیدامیكندوبهلقاءاهللمیرسد.همجوارشهیدبزرگوار،سیدالشهدایانقالب،

بهشتیمظلوممیشود.
نمیدانمچهنوشتهام!چهكنمباایندلنازکواینچشمهایاشکآلود؟!

سالممرابههمرزمانت،بهرضا،بهپرویزو...برسان.
آنكهخوشحالاستكهبرادریهمچونشماداردوآتشمهرتدردلش

خاموشنمیشود.برادركوچکتعیناهلل.
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فصل شانزدهم
بهار  و تابستان   1361


ازعیناهللتقویمیبهجاماندهكهعناوینوقایعزندگیاشازفروردینسال61
تاسیزدهآبانهمانسالرادرآنبهصورتروزانهثبتكردهاست.اینتقویم
گویایقسمتیازبرنامههاورفتارهایعیناهللاست.نظموانضباطكمنظیر،
صلهیرحموسركشیازفامیل،روزهگرفتنهایمستحبی،اهمیتدادنبهنماز
جمعهوادعیههایمختلف،حضورفعاالنهدرعملیاتبیتالمقدسوآزادسازی
بهجبهه تقویم این در است. رفتارها و برنامهها این از نمونههایی خرمشهر،
رفتنمرتضیحقشناس،دوستصمیمیهمکالسیاشنیزاشارهكردهواز
طرفی،بهدریافتنامهایازجبهه،ازبرادركوچکترایشان،مصطفیحقشناس
اشارهنمودهكهقباًلباایشانآشناییداشتهاست.دوستبزرگوارش،مصطفی
حقشناسراوقتیشناختمكهدیگربهخیلشهیدانگلگونكفناینمرزو
نامهسراسر این باخودمیگفتمایكاشمیشد وهمیشه بود پیوسته بوم
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مهرورزیبهعاشقانعبادتوبندگیرابهرسمحقشناسیازجانفشانیهای
شهیدان،بهمحضرخانوادهیاینشهیدبرگزیدهیخداوندتقدیمنمایموبرگی
ازعشقنامهیعشاقراستینزمانهرادرپیشچشمانعالموعالمیانبگسترانم.

ـاعوذبااهللمنالشیطانالرجیم.بسماهللالرحمنالرحیم
)جنگ،جنگاستوعزتوشرفمادرگروهمینجنگاست.امامخمینی(
الهماهدنیمنعندکفانعندکهمالغالبونالهماجعلنیمنحزبکفان

حزبکهمالمفلحون.
بهحضوراستاداخالقوعزیزترینبرادرم؛عیناهللدهرابپورسالمعلیکم.

امیدوارمسالمگرموناقابلمرابپذیریكهازقلبیمملوازخوفورجاءبه
درگاهمعشوقازلیوابدیسرچشمهگرفتهاست.صمیمانهتریناحساساتو
این امیدوارم میكنم. تقدیم آرامت و متین پیشگاه به را قلبیام محبتهای
سالمهایخالصانهرابهبزرگیروحوحاالتعرفانیاتبپذیریودعایمكنیتا
نهبهعشقبهشتونهازترسجهنم،كهبهصراطمستقیمهدایتشوموهمواره
باصراطهایساختگیدرنبردباشموجهادرادرراهاوكنمتاشایدمقبول
درگاهششود.دوستدارمدرصحنمطهراباعبداهلل،آنچهرهیمنوروبهیاد
خدااندازتان،وجودظلمتبارمراروشنیبخشدوزیارتواالیچهرهیبشاشتان
رادرآنقطعهنصیبمكند.باشدكهاینسعادتبزرگرابهاینبندهیذلیل

عنایتفرماید.انشاءاهلل.
برادرجاندعای»الهی اَِذقناَ َحالَوِت ُمناجاتِک« برایشمامستجابشدهاست
و بهشماچشانده را وعزتشبزندهداری مناجات مزهیشیرینی وخداوند

فهمانده.الحقكهفاتحقلههایرفیعتهذیبوپاكیقلبهستید.
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عیناهللجان!وقتینامهیپرازمهرومحبتوبرخواستهازقلبباایمانشما
بهدستمرسید،درابتداخوشحالشدم،ولیبعدكهبهجمالتنامهفکركردم،
دیدمكهمنخیلیكوچکترازاینهاهستمكهنوشتهای!بهحقكهاینگفتهها
بهوجودذیجودخودتانصدقمیكندكهبهموقعرزم،رزمجوودرزماندرس
وبحث،یکدانشمندودرهركاریفاتحهستید.برادرجانازشمامیخواهمكه
درنمازهاییومیهورازونیازهایشبانهتانبرایماهمدعاكنیدكهخداوندما

رابهراهراستهدایتكندوشیرینیمناجاتشرابهماهمبچشاند.
بهامیدپیروزیحقبرباطلوبرافراشتهشدنپرچمالالهاالاهللبرتمامقلل

بزرگجهان.
والسالمعلیکمورحمهاهللوبركاته.مصطفیحقشناس.61/1/9

***
تیر1361بود.عیناهللازدهماردیبهشتتحصیلرارهاكردهوبهجبههرفته
بود.دراینمدتتنهاسهروز،دراواسطخردادماهبهمرخصیآمدهبودومادر
یاسوجاورادیدهبودیم.نامهایازاودرابتدایرفتنشبهجبههرسیدهبودكهدر
اصل،اولینوصیتنامهاشهمبهشمارمیرفت؛وصیتنامهایكهدرجانمادرو

پدروهمهیخانوادهولولهانداختهبودوزیرورویمانساختهبود.
ـبسمربالشهداءوالصدیقین

َولََنبْلَُونکْم ِبَشیٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمَن اْلَْمَواِل َواْلَنُْفِس َوالثَمرَاِت َوبرَِش 

بقره ـ   )سوره ی  رَاِجُعوَن  إِلَیِه  َوإِنا  للِه  إِنا  قَالُوا  ُمِصیبٌَة  أََصابَتُْهْم  إِذَا  الِذیَن  الصاِبِریَن 

آیه های 156 ـ 155(

»وهرآینهبیازماییمشمارابهچیزیازترس،گرسنگیوكاهشدراموالو
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جانهاوثمراتومیوههاومژدهدهصابرینراآنانكههرگاهپیشامدیبهآنها
رسیدگویندماازخداییموبهسویاوبازگشتمیكنیم.«

انسانبهایندلیلبهسویخدابرگشتداردكهازخداست.یعنیدلیل»الیه
راجعون«در»اناهلل«است،یعنیتاماقبولنکنیموباورنداشتهباشیم»اناهلل«
را،نمیتوانیم»اناالیهراجعون«رابفهمیموقبولداشتهباشیم.»اناالیهراجعون«
یعنیسفر،یعنیاكنوندرحالرجوعبهسویخداهستیم.انسانتاخودرااز
خدانداندهیچوقتبهفکرمرگوسفربهآندنیانمیافتد.تا»اناهلل«تحقق

نیابد،مفهوم»اناالیهراجعون«،بیمعنیاست.
میدهد. قرار آزمایش بوتهی در را انسان خداوند فوق، آیهی دو در اواًل:
گرسنگیوترسوقحطیو...رامیآوردونقصاموالوانفسوثمراتو...
میآوردتابهترینبندگانخودرابرگزیند.انسانهارادرامتحانوآزمایشقرار
میدهدوبهقولقرآنمجید،مرگومیروحیاتوزندگیبرایآنهامیآورد
انتخابشوندومیفرماید: تاازمیانبندگانش،صالحین،صادقینوحسنین
»صابرینوصالحینآنهاییهستندكهوقتیمصیبتیبرآنهاواردمیشود،
میگویندماازخداییمومابهفرمانخداهستیم.«مادرخداخالصهمیشویم
وبهطوركلیماچیزیازخودنداریموماوابستهبهاوییمواوستكههروقت

خواستمارابهسویخودشمیبرد.
ثانیاً:درآیهیدوم،انسانهاراازخودمیداندومیخواهدبگویدكهانسانها
اماناتیهستندوهروقتدلشخواستآناماناترامیبرد.پسایبرادرمباید
بدانیمكهخداوندهرلحظهآزمایشگراستتاانتخابكندصابرینوصادقین
و...راوبفهمیمكهماهمگیازخداییموخداستكهصاحباصلیماستوما
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درنزدپدرومادرهااماناتیبیشنیستیموآنزمانیمیتوانیمخودرامؤمنو
صابرو...بدانیمكهایناماناترابهدرستیبهصاحباصلیاشبازگردانیموبخل
وخیانتیدربازپسدادنآننورزیم.بههرحالایبرادرم،پدرومادرعزیزمان
رامجابكنكهماانسانهاامانتیبیشنیستیموازجانبخداییموخداستكه

هروقتخواستامانتشرابازپسمیگیرد.
حالایپدرومادربزرگوار،دربازپسدادنامانتابانورزیدوامانتخودرا
باكمالآرامشوخونسردیبدهیدتادرپیشگاهخداوندروسفیدورستگارباشید.
بههرحالبرادرجان،شمادرمقاماستادمنهستیوازاینكهچنیننوشتهام،
مراببخش.فکرمیكنموقتآنرسیدهتاخانوادهیمادربوتهیآزمایشقرار
نیزخیلیطوالنیاست، بندهارادهكردهامواردسفریشوموآنسفر گیرد،
آذوقهیفراوانمیخواهدومنبیچارههیچندارم.منمیرومتاآذوقهایبه

دستآورموتوشهیآندنیایخودراتهیهنمایم.
بگویم: میخواهم بگذارم. میان در تو با میخواهم را مهمی راز برادرجان
منعاشقشدهام،عاشق!ازاینكهمیدانمكهمیدانیمعشوقمكیستزیاده
خوشحالم.عجباكهمعشوقمنبامعشوقازلیتویکیاست.بامعشوقابدی

رزمندگانیکیاست.بامعشوقازلیوابدیهمهیكائناتیکیاست.
خواستار اندازه آن نمیدهد. مهلتم كه رسیده درجهای به معبود به عشقم
مالقاتبامعشوقمكهقراریندارم.چندیاستبهایندرکرسیدهامكهتا
بهحالبهخودظلمكردهام.مسائلیداشتمكهمراازواردشدندرجرگهی
عاشقیهابازمیداشت.جداًمنتصمیمداشتمكهقبلازعیدبهجبههبروم،
ولینمیدانمچرا؛شایدبهاینخاطركهشایستهنبودم،نتوانستمبروم.تصمیم
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گرفتمایامعیدبروموبهخاطرمصادفشدنباروزهایعملیاتحملهیشدید
بهدشمنونبودناعزام،بازنتوانستمبروم.دوبارهتصمیمگرفتمكهبعدازعید
برومكهمسئلهیجنابعالیوجبههرفتنتبرایبندهمشکلیشد.پیشخود
فکركردموتماممسائلرابررسیكردموخودمراقانعساختم.شایدخدادلم
راآرامشدادهبودكهباوجوداینكهشماجبههاید،بهجبههروموخیلیتالش
كردمواینطرفوآنطرفرفتم،ولیتاكنوننتوانستهامبهجبههبروم.خود
راعاصیمیدانم،وگرنهتاحاالخداكاریبرایمكردهبودواتفاقاًاینمسئلهرا
شایدخیریباشدو»الخیرفیماوقع«.وباززیادناراحتنیستموپیشخود
میگویمكههدفماهللاست،پسگذشتهرابایدفراموشكنموآیندهیزیبایمرا

خودبهدستانیداللهیامبسازم.
بههرحالبرادرجان،مثلاینكهخدالطفیكردهوقلبمراتسکیندادهو
میخواهدمرابهسویخودفراخواند.ازاینبابخیلیخوشحالمكهنعمت

آرامشرادرقلبخوداحساسمیكنم.
برادرجان،كافركیشیزشتخو،جنگرابرماتحمیلكرده.بهحریممقدس
اسالموقرآنوایرانتجاوزكرده.بهناموسدخترانوزنانمابیحرمتینشان
دادهوبهاستقاللماهجومآوردهومیخواهدبهدستوراربابانشاینجمهوری
نوپایاسالمیرانابودكند.میخواهدآزادیراستینماراسلبكند،....پسطبق
احکاماسالمواجباستكهدرمقابلشبایستیم،مقاومتكنیموتویدهانش
و اینخردكنندگاندهانصدام از یکی نیز برخودمیدانمكهمن بکوبیم!

صدامیانباشموبههرحالاگرشایستهباشمخواهمرفت.
بهجبههمیرومتابانثارخونخود،استقاللنامهوجاوداننامهیاسالمو
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ایرانراتاابدامضانمایم.میرومتاباایثارونثارخونمدرختاسالمراآبدهم
وآبیاریكنمتاروزیكهبهثمربنشیندومیوهدهد.میرومتامثلمیلیونها
مسلمانپاکنهادبهاسالمخدمتیكردهباشم.میرومتابهلقاءاهللبرسم،اگر

شایستهاشباشم!
خداگواهاستكهاینراهراكهمیرومآگاهانهوبااختیارمیروم.باكمال
خلوصنیتمیروموتوایخدایخوبمن،ایمعشوقماندگارمن،خودت

اینبندهیعاصیعاشقرادریاب!
برادرجان،شهیدشدنرادوستدارم.اینشهیداستكهباریختنخونخود،
تمامگناهانشبخشودهمیشود.اینشهیداستكهبهقولاستادمطهری،شمع
محفلبشریتاستوباسوختنشمحفلتاریکراروشنمیكندومیسوزد،
ولینابودنمیشودودریکجملهاینشهیداستكهزندهیهمیشهتاریخاست.
وبخوانكهاولیاوانبیایماچقدرعاشقشهادتبودند.ماكهخودراپیروآنها
میدانیم،چرانبایدمثلآنهاباشیم.كدامیکازائمهیطاهرینمادربستر

مرگمردهاند؟!
بهفرمودهیامامعلی)ع(:»شریفترینمرگها،شهادتهست«وتومیدانی

كهحضرتعلی)ع(چقدرعاشقاینگونهمردن،یعنیشهادتبود.
گرمردرهیمیانخونبایدرفت/وزپایفتادهسرنگونبایدرفت

توپایبهراهدرنهوهیچمپرس/خودراهبگویدتكهچونبایدرفت
تاپیشازآنكهمرگطبیعیبهسراغماننیامده،بایدسراغشرفتوزحمت
كشیدتاآنرایافتوهمینكهبرایخداواردكارشوی،خداراههارانشانت

میدهد.
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»والِذیَن جاَهُدوا فیناَ لَنهدینهم سبلَنا« واگرانسانبرایخداكاركندوزحمت

كشد،آخرشسعادتوخوشبختیاست.
بهقولقرآنمجید:»انَمَعاَلُعسِرُیسرا«كهپسازهرسختیگشایشیاست.
پسایبرادرجانبایددرراهخدازحمتكشید،جانداد،مالداد،دشنامخورد
و...واجرهمهیاینهادرنزدپروردگاراست.بههرحالازدرگاهایزدتبارک
وتعالیخواستارمكههدفمنازجبههرفتنبرایجنابعالیمعلومشدهباشد
برای بتوانی كه فرماید عطا بهحضرتعالی ایمانی و یقین آنچنان خداوند و
بندهیحقیرومسکیناستادباشیوانشاءاهللمربیوآموزگارمباشیدرهمهی

مسائل....
***

اواخرتیرماهشدهبودوخبریازاونداشتیم.ازاینجهتناراحتبودیم،ولی
خبرعملیاتبیتالمقدسوآزادسازیخرمشهرهمهیماراخوشحالكردهبود.
میدانستیمكهعیناهللدرجبههیجنوباستوافتخارمیكردیمبرادرماندر
اینعملیاتغرورآفرینشركتداشتهاست.روزپنجشنبه،24تیربودكهبرادرم
محمدرحیم،كهمسئولادارهیارزیابیعملکردورسیدگیبهشکایاتادارهی
كلآموزشوپرورشاستانبود،آمدوگفت:»خبردادهاندعیناهللدرجبهه
مجروحشدهودربیمارستاندكترشریعتیاصفهانبستریاست.«همهیما
ازشنیدناینخبرناگوارشوكهشدهبودیم،بهخصوصرنگازرویماهمادر
پریدهبود،دستهارابهسرگرفتهبودومرتبیاابوالفضلمیگفت.محمدرحیم
گفت:»آنطوركهاطالعدادهاند،حالشخوباست.جاینگرانینیست.باید
همیناآلنحركتكنمبهسمتاصفهان.هفتهشتساعتراهاست.بایدتا
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شبنشدهبرسم.بهمحضاینكهبهمقصدرسیدم،بهمغازهیپسرعموافضل
ومنزلآقایرستگارتلفنمیكنمووضعیتعیناهللرااطالعمیدهم.«منو
مادراصرارداشتیمماراهمهمراهخودببرد،ولیاوپاسخداد:»سختیراهرادر
نظربگیرید.وضعیتجادهوماشینمنمناسبنیست.دوسهنفرازمردهایقوم
وخویشگفتهانددراینسفرهمراهیاممیكنند.اآلناستكهازراهبرسند.«

باالخرهراهافتادندورفتندبهسمتاصفهان.تاشبكهپسرعموافضلبیاید
وبگویدمحمدرحیمتلفنزدهوگفتهالحمدهللحالعیناهللخوباست،هزارو

یکفکروخیالتویسرمانآمد.
غروبروزبعد،آندوسهنفرقوموخویِشهمراِهمحمدرحیمازاصفهانبرگشته
بودندوتعریفمیكردندتركشهاییبهشانهیعیناهللاصابتكرده،اماحال
عمومیاوخوباستوبهزودیمرخصمیشود.میگفتندمحمدرحیمهمقرار
استروزهاتاآخروقتبهعنوانهمراهمجروحدربیمارستانبماندوآخرشبها
برایاستراحتبهخانهیدخترعمهاشكبرابرود.بااینكهمحمدرحیمهردوروز
یکبارباتلفنزدنبهمغازهیپسرعموافضلیابهادارهیهمسرم،مهندس
رضایی،اطالعمیدادكهحالعیناهللخوباست،باوجوداین،دوهفتهایطول
كشیدتامحمدرحیموعیناهللازاصفهانبیایند.دراینمدتنصفهجانشدیم.
مادرآراموقرارنداشتوبیتابیمیكرد.درطولایندوهفتهچندینباربه
مغازهیپسرعموافضلرفتوهربارچندساعتآنجانشستتاباالخرهیک
بارموفقبهصحبتكردنباعیناهللشد.اگرمدامنمینشستبهذكرگفتنو
صلواتفرستادن،نمیدانمآیامیتوانستبرزخبیاطالعیازوضعیتعیناهللو

ندیدنرویماهدلبندشراتحملكندیانه!
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شنیدنزمان از پس هفته دو درست یعنی مرداد، نهم شنبه روز سرانجام
بستریشدنبرادررزمندهماندربیمارستان،موفقبهدیدنگلرویاوشدیم.
پسرعموآقاكرامت،نامزدزلیخا،باچهرهایخندانزیربغلعیناهللراگرفتهبود
ومیآوردشتابهقولخودشدودستیتحویلزنعمویمهربانشبدهد.مادر
رویپابندنبود.انگارهمهیدنیارابهاودادهباشند.مدامدورعیناهللمیچرخیدو
قربانصدقهاشمیرفت.محمدرحیممیگفت:»دراینمدت،هرروزپیشعیناهلل
بودموهرشببهخانوادهدخترعمهكبریزحمتمیدادم.دوسهشبهمبه
اتفاقعیناهللمیهماندخترعمهوهمسرشمهندسشاكریبودیم.عیناهللسه
چهارروزپیشازبیمارستانمرخصشدهبود،امابهتوصیهیپزشکمعالجش
فراهم یاسوج به آوردنش امکان تا میكرد استراحت اصفهان در میبایست
میشد...دخترعمهچقدرازشخصیتعیناهللتعریفمیكرد.میگفت:اینپسر
ازجنسآدمهایخاكینیست.فرشتهاست.حجبوحیاورفتاروبرخوردش
باآدم،بهانسانچهلپنجاهسالهیعارفمسلکیمیخوردكهسالهایسال
سیروسلوکداشته.حرفهایشآدمرابهیادحافظوسعدیوعطارنیشابوری
میاندازد...بهدخترعمهگفتم:اینحرفهابهدردكسیمیخوردكهبخواهد
ازشجاعتشهمبگوییدكههمپای بنویسد. دوبارهیکتذكرةاالولیایدیگر
انتخاب وعملیات اطالعات برای را رزمندهای است.كمتر عرفانششاخص
میكنند.برایشناساییمواضعخصمبایددلشیرداشتهباشیتادرآنشرایط
دشواروسیاهیشبازخاكریزهایدشمنسردربیاوریوچیدمانآنهارابه

فرماندهیتیپگزارشكنی.«
چندروزبودعیناهللراخانهآوردهبودندوفامیلودوستانبرایعیادتاو
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قیمهی ثریاخانم،خورش زنداداشم، میرفتند.یکشب و خانهمیآمدند به
آمادهكردهبود.ثریاخانمآهستهگفت:»نگاهكن! مخصوصیبرایعیناهلل
عیناهللگوشتهاراكنارگذاشتهوكمیآبخورشرویبرنجریختهومشغول
خوردناست.البدبهخاطرضعفودردناشیازجراحتهانمیتواندبهخوبیغذا

بخورد.شایدهمدستپختمنخوبنباشد.«
ـچرانمیخوریعیناهلل؟!زنداداشزحمتكشیدهولطفكردهچنینغذایی

برایتآورده.
ـدستشدردنکند.غذایخوشمزهایاست.بهاندازهینیازخوردم.ولیهمین
اآلنهمسایگانیداریمكهازشدتفقروبیچارگینمیتوانندیکوعدهغذای
درستوحسابیبخورند.لطفكنیداینگوشتهاومقداریبرنجرابهدرخانهی

فالنهمسایهببریدكهازهرمستحبیواجبتراست.
ثریاخانمگفت:»ازبرادرتانشنیدمكهمیگفتپزشکمعالجتاندرهنگام
ترخیصشماازبیمارستاندستوردادهبایدتغذیهیشمادراینمدتمناسب
باشدوبهشماخوبرسیدگیشودتازودترخوبشوید.«عیناهللبهآرامیهمراه
بالبخندیملیحگفت:»الحمدهللكهدیگرمشکلینیست...خداراخوشنمیآید
منباشکمسیربخوابموبچهیبیگناههمسایهگرسنهباشد.اگرتقاضاییرا
كهگفتم،لطفكنیدوبهآنعملكنید،خداراضیمیشودومنسریعترخوب
میشوم.منشرمندهیشماهمشدهام.بسیارزحمتتاندادهام،انشاءاهللكهمرا
ببخشید.«باشنیدناینصحبتها،اشکهایهردوماسرازیرشدهبود.ثریابا
اشکوآهمیگفت:»آقاعیناهلل،مابایدشرمندهیرزمندگانباشیم.مگرچهكار

مهمیبرایشماكردهایمكهاینحرفهارامیگوییبرادرمن؟!«
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شریعتی بیمارستان به كه روزهایی از یکی »صبح میگفت: محمدرحیم
اصفهانرفتم،متوجهشدمعیناهللخیلیناراحتوافسردهاست.كنارشنشستم
وازمادروخانوادهبرایشگفتم.ازیاسوجوگچسارانگفتموخاطراتیكهاز
دورانكودكیاشداشتم.خیالمیكردمروحیهاشازدسترفتهومیتوانمبا
اینحرفهاسرحالشبیاورم.وقتیكلیبااوحرفزدمومنتظربودمتاتأثیر
مثبتصحبتهایمرابانشانهایازشادیورضایتدرچهرهاشببینم،آهیبلند
كشیدوگفت:قیافهیآنرزمندهیمجروحیكهتختشتاپریروزكنارتختم

بودیادتهست؟
ـاورامیگوییكهلهجهیغلیظیزدیداشت؟

ـبلههمورامیگویم.
ـچطورمگر؟منهمانیکروزاورادیدم.تاآنجاكهیادمهست،ازتو

كوچکتربودومیگفتازاولجنگدرجبههبوده.
ـیادتانهستمیگفتدیشبخوابدیدهامرفتهامكربال؟

ـنهنشنیدم.شایدوقتیاینرامیگفته،حواسمنبوده.بیشترمیرفتمتویبحر
آنلهجهیغلیظیزدیاشتااینكهصحبتهایشرادقیقبشنوم.

ـچهپسرنازنینیبود!همهیمقصدومقصودشامامبود.میگفتمندر
حیرتمچرابعضیجوانهابیتفاوتازكنارجنگوجهادردمیشوندوعین
ندارند. خبر اینها و جبهههاست در واقعی بهشت میگفت نیست. خیالشان

میگفت...
ـچرابغضكردهای؟!...حاالاینپسركجاست؟

ـحاالپیشخداست.
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ـاوكهظاهرشازتوبدترنبود.
ـدراصل،حالباطنیاشازمنبهتربود.

دیگرنتوانستادامهدهد.درهقهقگریههایشآهنگحسرتیشنیدهمیشد.
دیگرنتوانستمحرفیبزنم.

ـخدااوراازمنبیشتردوستداشتهكهمقامشهادترانصیبشكرده.«
***

عیناهللبهدلیلمجروحیتناشیازجنگدرعملیاتبیتالمقدس،تابستان61
مدتیرادرخانهبود.تركشزیراستخوانترقوهاشتانزدیکنخاعجلورفتهبود
واذیتشمیكرد.پزشکانگفتهبودندفعاًلامکانخارجكردناینتركشنیست.
بایدبادردورنجآنبسازدتاببینیمدرآیندهچهمیشودكرد.مونسهمیشگیاش
دردورانمجروحیتدرخانه،مختاركوچولویدوسالهیبرادرممحمدرحیمبود.
باهمانحالتضعفوسوزشزخمهایناشیازعملجراحی،طوریباپسر
كوچولویبرادربازیمیكردوصدایخندههایقشنگشرادرمیآوردكهگویی
معلولیت اگرچه نیست. بین در مشکلی هیچ و است مراد وفق بر چیز همه
مختصرمختاركوچکرامیدیدكهنمیتوانستاسباببازیهایشرابادست
راستبگیرد،ولیهمیشهمیگفت:»هوشوذكاوتفوقالعادهیمختاررانباید
دستكمبگیرید.اینبچهكارهاییمیكندوتیزهوشیهاییازخودنشانمیدهد
ازهمسنوسالهای اینجورحركاتشوقانگیزوداهیانه كهفکرمیكنم
خودشبرنمیآید.«یکبارهمكهمختارراجلویجمعموردآزمایشقرارداده
بودوهوشوفراستشرابههمهنشاندادهبود،میگفت:»وجوداینبچهیک
آزمایشالهیاست.انشاءاهللكهاینپسرباوجودمعلولیت،آیندهیدرخشانی



چشمان بیدار132

خواهدداشتوازلحاظعلمیبهمدارجباالییمیرسدكهخودتانشاهدخدمات
شایستهاشبهمردماینمنطقهخواهیدبود.«

برادرانكوچکم،جوادوكیانمیگفتند:»یکروزعصردرحیاطخانهنشسته
بودیمكهعیناهللباچهرهایگرفتهواردحیاطشد.بهسمتآبحوضرفتو
وضوگرفت.برایمانجایسؤالبود.اونمازظهروعصرشراخواندهبود،چرا
دوبارهوضومیگرفت؟آنهمباتحملآنهمهدردورنجخمشدنبرایگرفتن
وضو.بعدازگرفتنوضو،باحالتیغمگیننگاهمانكردوگفت:خوشبهحال
شمابرادراننازونازنینم.انشاءاهللكهسالمتباشیدوجوانیتانراببینم!ازاین
حرفهاتعجبكردیم.بههمدیگرنگاهكردیموچیزیبهداداشنگفتیم.بعد
خودشادامهداد:عزیزانم!كمسنوسالهستیدومسئولیتیبرعهدهتاننیست.
ولیاینوضعیتبرایمنخیلیسختاست.دوستانمدرمناطقجنگیدرحال
مبارزههستندومنبیتوفیق،اینگوشهیخانهافتادهام.بعدآهیبلندكشیدو
واردخانهشد.بعدازاینصحبتهابودكهفهمیدیماینظاهرغمگینوناراحت
اوبهخاطردردورنجهایناشیازمجروحیتنیست.ازماندنشدركنجخانهو
نبودندرمناطقجنگیومیدانهاینبرداست.«بعدازاینهابودكهجوادو

كیانكوچکمامعنیدائمالوضوبودنوطهارتروحرامیفهمیدند.
دیگری چیزهای خانه در بستریاش روز چند آن از هم زلیخا و سکینه
میگفتند.زلیخامیگفت:»درنیمهشبیباصداینالههایخفیفعیناهللكه
اینكهمیدیدم از و بودم بیدارشده ازخواب بود، اتاقروبهروییخوابیده در
جراحتهاآزارشمیدهدوداردازدردبهخودمیپیچد،اشکهایمدرآمدهبود.
ناچارسکینهراكهبهخوابسنگینیفرورفتهبود،بیداركردمتادوتاییبرای
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بدخواب را دیگران كه گفت:طوری كنیم.سکینه فکری دردهایش تسکین
نکنی،آهستهوبیصدابروپارچآبرابیاور،منهمقرصهایمسکناشراپیدا
میكنموبرایشمیبریم.«میگفتند:»وقتیوارداتاقششدیم،دیدیمدرفضای
تاریکروشناتاق،درسجادهاشبهحالتنشسته،دستهاراباالبردهوگریان
وزاردرحالمناجاتورازونیازباخداست.چنینصحنهایراتاآنوقتندیده
بودیم.نمیدانستیمبایدچهكاركنیم.ماتومتحیربههمدیگرنگاهمیكردیمو
منتظربودیمتاعیناهللازسروصدایواردشدنمابهاتاقبهخودآیدولیوانآب
وقرصهایمسکنرابهدستشبدهیم،اماچندلحظهبعداورادیدیمكهدر
همانحالتنشسته،مانندبهجایآوردنآدابنماز،بهركوعوسجودرفتوبعد
ازذكرهایتشهدوسالم،تکبیرهایآخرنمازشراهمگفت.آنوقتفهمیدیم
كهداشتهنمازمیخواندهونالههایشبهخاطردردوسوزناشیازجراحتهایش
نبودهاست.وقتیجلوترآمدیم،نهتنهاگونههایشرادرزیرنوركمرنگچراغ
خوابپرازاشکدیدیم،كهپیراهنشهمخیساشکشدهبود.آنوقتبودكه
برایاولینبار،نمازنافلهیشبراشناختیمومعانیبلندشبزندهداریرانهاز
زبانعیناهلل،كهازآداببندگینابوعبادتخالصانهوبیریایاوآموختیم.«
سکینهماجرایدیگریازمجروحیتوبستریبودنعیناهللتعریفمیكرد.

ـیکباركهاهلخانهبیرونرفتهبودندومنتنهاپیشعیناهللماندهبودم،
ایشانباهمهیدردورنجیكهداشت،شروعبهنصیحتكردنمنكردو
بهخصوصبهموضوعنمازاولوقتوحضورقلبدرنمازهاوبعدبهمسئلهی
ازدواجمناشارهكردكهدرازدواجتنهامالكتبایدخداوندباشدوچنانچهفرد
شایستهومؤمنیپیداشد،بدونسختگیریازدواجكنوبعدبهحالتمزاح
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ادامهداد:البتهاگرخواستگارتپاسدارباشد،بهتراست،كهانشاءاهللاینطور
هممیشود.منابتدابابیتفاوتیازكنارصحبتهایبرادرگذشتم.ولینحوهی
بیاناینمطلباززبانعیناهللآنقدرمتفاوتوگیرابودكهمدتهاپیرامونآن
فکرمیكردموكمكمبرایممسجلشدهبودكهاینحرفهایشفراترازاین
عالممادیبودهوبهنحویبهآیندهیزندگیامارتباطخواهدداشت...اهللاعلم!
عیناهللبهخاطرحضوردرعملیاتبیتالمقدسومجروحیتشازامتحاناتآخر
سالسومدبیرستانبازماندهبود،اماباوجوددردورنجبسیار،درشهریورماه
بهشیرازرفت.امتحاناتسالسومدبیرستانراباكسببهتریننمراتپشت
سرگذاشتوباروحیهایشادوچهرهایمسروربهخانهبازگشت.اماشادی
به پیکرغرقه با آخرینروزهایشهریورماه، زیرادر نپایید، اودیری وسرور
خونسیدنادریوسفی،یکیازبهتریندوستاندبیرستانیاش،مواجهشدكهدر
جبههینبردحقعلیهباطلبهشهادترسیدهبود.فقداناینیارشفیق،چنان
تأثیریرویعیناهللگذاشتهبودكهنامسیدنادرهمیشهوردزبانششدهبود.
كمترپنجشنبهایبودكهعیناهللدریاسوجباشدوبرسرمزاراینشهیددرمرقد
امامزادهحسنروستایمهربانیاسوجحضورنیابد.شهیدسیدنادریوسفیهم
مثلعیناهللازنخبگاناستانبودویکسالبعدازعیناهللدردبیرستاننمونهی
دانشگاهشیرازپذیرفتهشدهبود.آندوقرابتیباهمداشتندبهمثابهییکروح
دردوجسم،كهمیتواناینیگانگیوقرابتراباخواندننامهایكهدوست
صمیمیاشسیدنادر،هجدهروزقبلازشهادتشبرایعیناهللفرستاده،كشف

كردوجلوههایملکوتیروحسبکبارهردورابهنظارهنشست:
ـبرادرعزیزمآقایعیناهللدهرابپور،دامتبركاته
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ضمنعرضسالم،سالمتیشماراازدرگاهخداوندمتعالخواهانوامیدوارم
كهدركمالصحتبودهباشی.بهروزیبرادرمرادرتمامشئونواركاناربعهی
سلوکالیاهللخواهانوخواستارموامیدوارمكهگهگاهدردعاهایتانازاینبرادر

كوچکوحقیرهمیادیكنی.
برادرم!ازاظهارمحبتوصمیمیتجنابعالیتشکرمیكنم.نامهیروحبخش
وشادیآوروپندآموزشمارسید.دستخطزیبایمبارکرازیارتكردموبسیار
خوشحالشدم.واقعاًبهوجودبرادرانجانبازوعارفیچونشمامباهاتمیكنم
وبرایشماعزیزانكهبرایاسالموكشوراسالمیشرفوعزتآوردید،شفاو
سالمتیعاجلآرزومندم.ازاینكهدیرجوابدادهام،امیدبخششدارم.ازهمهی

شماحاللبودمیطلبم.والسالمعلیکمورحمة اهللوبركاته.
برادریكههمیشهبهیادشماست؛سیدنادریوسفی؛61/6/12
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فصل هفدهم
اسفند   1361


عیناهللتقریباًتمامسال61را،جززمانامتحاناتوآنچندهفتهمجروحیتش
از اما خیلیچیزهامینوشت، از نامهمینوشت، برایمان وقتی بود. درجبهه
موقعیتخودشدرجبههچیزینمینوشت.هروقتازاومیپرسیدم:»مسئولیتت
درجبههچیست؟«تنهاجوابمیداد:»بسیجیام.«ازبعضیهمرزمانششنیده
پیشبردعملیات برای ایدههایخوبوكارسازی و پیشنهادها بودیمعیناهلل
جنگیدرجبههداشتهوفرماندهانتصمیمداشتهانداورابهعنوانفرماندهدسته
منصوبكنند،ولیاوحاضربهگرفتنابالغوحکمفرماندهینبودومیگفت:
»منیکبسیجیسادهاموباهمینعنوانبهترمیتوانمنقشآفرینیداشته
باشم.«همرزمانشمیگفتند:»نقشعیناهللبهعنواننیرویكارآمداطالعاتو
عملیاتدرجبهه،كمازنقشفرماندهیدستهنیست.كسانیبرایاطالعاتو
عملیاتانتخابمیشوندكهدرشجاعتواخالصوهوشمندیسرآمدنیروها
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هستند.«عیناهللالبتههیچوقتچنینمواردیرادرجمعخانوادهمطرحنمیكرد
وهمیشهافتخارشاینبودكهسربازكوچکیازجمعجانبازانوجانبركفان

امامشهیداناست.
چندروزبهعیدسال62ازجبههآمدهبودوبهتنهاییمشغولخواندنومرور
درسهایسالچهارمدبیرستانشدهبود.میگفت:»بایدتاخردادماهتالشكنم
وبرایشركتدرامتحاناتنهاییدیپلمآمادهشوم.«درحالیكهدرطولسال
تحصیلیكمترازیکماهدركالسهایدرسحضوریافتهبود،میخواستتمام
دروسراازجملهفیزیکوشیمیوریاضیراپیشخودبخواند.میگفتدرجبهههر
گاهفرصتیدستمیداده،باهمکالسیهایهمرزمشنگاهیبهفرمولهای

كتابهامیانداختهاندوآشناییمختصریباایندروسپیداكردهاست.
درایامعید،بهخاطراینكهدغدغهیدرسهایعقبافتادهاشراداشت،در
یاسوجنماندوراهیشیرازشد.میگفت:»درشیرازباهمکالسیهایرزمندهقرار
گذاشتهایمدرایامعیددرسهاراباهممروركنیم.بایدطوریبخوانمكهبرای
شركتدركنکوردانشگاههاهمآمادگیداشتهباشم.بایدهمینزمانباقیمانده
ازفروردینواردیبهشترادركالسهاشركتكنموامتحاناتخردادراپشت

سربگذارم.«
درایامعید62،عیناهللنامهایبهكرامتمرادی،ازدوستاننزدیکهمرزمش
درجبههمینویسدكهبسیارخواندنیاست.نامهایبهدوستدالوروعارفیكه

دیرینمیپایدباكسبفیضشهادتبهمراددلدریاییاشمیرسد:
ـمحضراستادبزرگوار،ناشناختهیمخلص،چشموچراغدیدگانتاریکما،

آزمایششدهیدرگاهالهی،مردخدا،حضرتبرادركرامتسالمعلیکم!
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قبلازهرچیز،سالمحقیرراكهازاعماققلبمبرخاسته،بپذیروجوابگوی
آنباش.سالمتیبرادرمراكهآرزویقلبیاست،ازدرگاهایزدمنانخواستارم.
شرمندهامدرپیشگاهخداودرحضوربرادرم.خداگواهاستكهخیلیسعیكردم
درآخرینساعتهایماندنیامدرجبههزیارتتاننمایم،ولیسعادتنبودولیاقت
نداشتم.همانروزتاساعتنهشبدرایستگاهصلواتیبودیموبازخداگواه
است،همانشبنامهاینوشتمكهارسالنمایم،ولیبهدالیلینفرستادم.سعی
میكردمكهآدرسدقیقپیدابکنمكهحضورتانچندكلمهیناقابلیراارسال

نمایم.بگذریم....
همینكهآقایجعفرینامهیشمارابهحقیردادونگاهیبهپاكتكردم،
خداگواهاست،لرزشیبهجانمافتادكهازبیانآنعاجزم.جرأتنمیكردمآن
رابازكنم.آخر،نامهازجبههیحقآمدهبودوازطرفانسانیحقمدار.برای
بندهیحقیریمثلمن!درهمانلحظههایاولمرورنامهمحکمبهپیشانی
زدمكهایوای!خدایامنشرمندهام!آنقدرشماروحانیهستیدومعنویومن
بینواحقیرموظلمانیكهجایآننیستمرااینچنینیادكنی!اماچهبگویم،
باوركندستهایممیلرزد.خدایاچهحرفهاییكهمنبیتوفیق،لیاقتآنهارا
ندارمودربارهیمنگفتهمیشوند!خدایاخودتبهبزرگیخودتبراینبندهی

كوچکتببخشای!
استادبزرگوارمن!بااینقلبنورانیاتحقیررافراموشنکن.ازاینبگذر
كهشایدچونمنی،لیاقتنامهنگاریباحضرتعالیرانداشتهباشد.خدایاخودت
شاهدباشكهمننسبتبهبندگانخاصخداعالقهیوافردارموجانمجان

آنهاست.
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جانگرگانوسگانازهمجداست/متحد،جانهایشیرانخداست.
مؤمنانمعدود،لیکایمانیکی/جسمشانمعدود،لیکنجانیکی.

اینمهرومحبتخداییشماستكهدردلتاریکحقیرجایگزیدهكه
اینچنینمرابهسوینورهدایتمیكند.دردرابادردمنداندرگاهحقگفتن
بهشکایتهایمان بزرگخودت زیادند،ایخدای دردها است. بسیسعادت
عنایتكن،آخرماتنهابهتوایخدادلبستهایموتنهاتکیهگاهمانتوییای

معبودبیهمتا.
تنهاعشقاستكهبااشکسخنمیگوید.مردانخاصخداراببین؛تمام
انسانآنگاهكهعاشقخداشد،عاشق نیایشودردشانگریهاست. ذكرو
بندگانخاصخدانیزمیگردد...حرفزیاددارمودردهازیادند.اگربخواهم
بنویسم،صفحههاالزماستومنناتوانم.دوستندارمشمارابیشازاینوصف
نمایم،زیراكهشایدباتعارفیهمراهشودودروغیدرآنهاراهیابد)واویال(...
خدایمن!اصاًلچهبنویسمبرایكرامتبزرگوباكرامت.برایآنكهقلب
مهربانشدرآرامشخداییاست.برایكسیكهانشاءاهللخداازاوراضیاست!
ولیمنبایدچهكنم؟!حقیرم،ضعیفم...مگربااینقلبمحجوب،نفسمعیوب
ومعصیتكیشمیشودباقلبیآرامیافتهوباخلوصصحبتكرد؟مگرنفس

امارهیمنمیتواندجوابگویاحساساتپاکنفسلوامهیشماباشد؟
سالمتیبرادرمراوكلیهیرزمندگانمخلصاسالمراازخداوندخواستارم.
رافراموشنکن.انشاءاهللكهبرگشتیخیلی رابرسان.حقیر سالمدوستان
حرفهادارمواگربهسویجانانرفتید،تقاضایشفاعتدارمواینكهسالمم

رابهاولیاءاهللبرسانی.
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والسالم.آنكهآتشمهرومحبتمردانخدادردلشخاموشنمیشودو
نخواهدشد.

بهامیدپیروزینهاییرزمندگاناسالم.االحقر.عـدهرابپور،62/1/3.
***

یکروزكهبهقصدبهرهگیریازصبغهیمعنویعیناهللدرانبوهنامههاو
آثارنوشتاریاشسیرمیكردم،نامهیزیبابیازشهیدكرامتمرادیخطاببه
برادرمعیناهللیافتمكهاینشهیدبزرگواردرآننامه،آرزویدیداربااودرصحن

اباعبداهللالحسینراداشتهاست.
ـاعوذباهللمنالشیطانالرجیم

»...یاایتهاالنفسالمطمئنهارجعیالیربکراضیةمرضیهفادخلیفیعبادی
وادخلیجنتی.«

»...واینفسآرامقدسیووارستهازقیدوبندهایپستدنیویبازگردوبیا
درآغوشمساكنشو،بیابهدرگاهمكهازتوراضیم.بیاكهنقشخلیفهیالهی
رابهنحوشایستهایاداكردهای،پسداخلشوبهجایگاهخاصانمكهجایگاه
مخلصانومهذباننفوسوزاهدانشبزندهداردهراست.فادخلیجنتی،وارد

بهشتبرینشو.«
بهحضورمجسمهیاخالق،معلمرفتاروبرادرعزیزمعیناهللدهرابپور.سالم

علیکم!
درزمستانسال1361،دستتقدیرمراراهیخطهیخونیننبردنورعلیه
انسانهایخاصو استقرار بهسرزمین نور. تابش نمود.راهیكانون ظلمت
سبیلاهللهمچون فی جهاد بلند ستیغ در خدا یاران كه محلی به مخلص.
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زاهدانازبندرستهینفسامارهاند.زمستان61،دهلرانباهمهیسردیهایش،
چهرههایداغیرانشانمدادكهخلوصنیتوظهوراخالقمتعالیاسالمیدر
وجودشان،یخهایعظیمعقبماندگیوتودههایمتراكمگناهانمراذوبنمود.
درلحظههاینخستینورودبهشهردهلرانورسیدنبهسنگرمردانخدا،
عیناهلل سنگر، درب آستانهی در و كوهستان، تیپ93 عملیات و اطالعات
خودمانرادیدم.اهللاكبرچهمیبینم؟!خوابمیابیدار؟!تورادیدموخیرهخیره

نگاهتكردم.آریخودتبودی!عیناهلل!
برادرجانعیناهللعزیز!امیدوارمكهسالمناقابلمراكهبهپیشگاهمتینو
آرامتگسیلداشتهام،بپذیری!هرچنداینقلملرزان،تواناییآنرانداردكه
سالمیراازاینسویظلمت،كهدرآنماندهام،بهآنسوینور،كهتوبا
بزرگیروحوعظمت به امیدوارم اما انتقالدهد، ایستادهای برافراشته قامت
اخالقوچهرهینورانیاتآنرابپذیریواجازهدهیتادرمقابلتزانوزند
ورخسارصمیمیاترازیارتنماید.بعداززیارتهمدعایمكنیتاهموارهدر
صفمردانخداقراربگیرمكهشعارمهماره»رضاًبهرضائکوتسلیماًالمرک«

باشد.انشاءاهلل!
بهامیددیداردرصحنمطهروخونیناباعبداهلل!برادركوچکتوكرامت

مرادی،61/12/24
***

اواسطخردادماهبودكهشادوخندانازشیرازبرگشتهبود.میگفت:»برای
جبرانایامیكهدركالسهاحضورنداشتهام،تالشخودمراكردهام.امتحانات
نهاییرادادهاموانشاءاهللنتیجهیقابلقبولیخواهمگرفت.میگفتبرای
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بایدبهجبههبروم.طاقت شركتدركنکورآمادگیالزمراهمپیداكردهام.
كههمه باشم.«یکشب وجهاد میدانجنگ نظارهگر و بنشینم نمیآورم
درخانهیپدریدریاسوججمعبودیم،عیناهللشادوبانشاطواردجمعشد.
نشستبهگفتوگویصمیمانهبامادروپدروبرادرانوخواهران.وقتیكلیاز
شیرازودفاعمقدسوامتحاناتنهاییاشصحبتكردوبامتانتبهحرفهای
معمولیوپراكندهیماگوشدادوخندههایقشنگشراتحویلمانداد،روكرد
بهجمعخانوادهوباچهرهایخندانگفت:»مژدهیبسیارخوبیبرایتاندارم!«
همگیساكتشدندوچشمهایشانازشنیدناینحرفگردشد.همهیمااز
نبودپزشکهایبومیدرمنطقهآگاهبودیمومیدانستیمچندتاازدانشآموزان
شاگرداولونخبهیاستان،ازجملهعیناهللراازطریقاستانداریكهگیلویهو
بویراحمدبورسیهكردهاندتابرایادامهیتحصیلدررشتهیپزشکیبهچندتااز
كشورهایاروپاییاعزامشوند.بنابراینگوشهایهمهتیزشدتاعیناهللهمین
مژدهاشرابگوید.بگویدكهپذیرشاورادردانشگاهملیرومانیپذیرفتهاند.
باألخرهباكمیتأملورخساریگشادهگفت:»ولییکشرطداردومادرباید
آنشرطرابپذیرد.«مادركهبهوجدآمدهبود،بهسخندرآمد:»شرطتچیست

پسرم؟«
ـاینكههرچهبگویم،نهنیاوری.

ـمژدهاترابگو،منشرطترامیپذیرم.
ـمژدهایناستكهشمااهلخانوادهبهخصوصمادرنازنینمرابهبهشت

میبرم.
ـمگرتوخداییكهمیخواهیمرابهبهشتببریپسرم!؟
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ـاستغفراهلل!ولیتاقبولنکنی،نمیتوانمبگویمچهطورششدانگبهشت
رابرایتمیخرم.

مادركهپیشترازاینحدسزدهبودعیناهللمیخواهدچهبگوید،اشکهایش
سرازیرشدهبود،ولیبالبخندگفت:»توكهدیناترااداكردهای.بهاندازهی
كافیجبههرفتهای.سختمجروحشدهایوحاالنوبتتحصیلتدردانشگاه
است.مگرهمیشهنمیگفتیمیخواهیدكتربشوی؟!«اشکهایشراباگوشهی
چارقدپاکكردوبازبالبخندگفت:»مژدهات؟!بگوببینم!«عیناهللدستهای
مادررادردستگرفتوباصورتیگلانداختهوصدایینرمولطیفكهعطر
خضوعوخشوعدربرابرمادرازآنبهمشاممیرسید،روبهمادرگفت:»اینبار
همبااجازهاتمیخواهمبهجبههبروم.«وبعدروكردبهجمعوگفت:»اگرتقدیر
اینباشدكهدكتربشوم،دكترخواهمشد،ولیبهتشخیصمندرزمانحال،
مهمترینكنکور،كنکورخداوبهتریندانشگاه،دانشگاهكربالست.«سکوت
معناداریهمهیجمعرافراگرفت.مادرهمكهاشکهایشهنوزجاریبود،تنها
سکوتكرد؛سکوتغریبانهایكهباهزارویکدرددلنهفتههمراهبود.یکی
ازنوههایخانوادهراكهدمدستشباالوپایینمیپرید،بغلگرفتومشغول
نازونوازشششد.همینسکوتبرایعیناهللكافیبودتابعدازهمهیاینها
ازشهیدبگویدومقاماتاو،وازشفاعتشدرروزقیامت.ازاینكهشهدابهاذن
پروردگارمیتوانندپدرومادرومنتسبیندیگرشراشفاعتكنندوبهبهشت
ببرندیاآنانراازآتشقهرالهیبرهانند.پسازاینصحبتهارودربایستیرا
كنارگذاشتومثلدوراننوجوانیاشكهگاهیدرجمعآوازیمیخواند،خندان
لبوراحتدرجمعخانوادهزدزیرآوازوباشوروحالزایدالوصفیشروعكرد
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بهخواندنشعرهاییپراحساسوحماسی.
انداختهایم مادلیرانهبهتاریکیشبتاختهایم/طرحنابودیشبتاسحر
اینچهروحیستخدایاكهدمیدیسحری/جانگرفتیموجهانیبهتوپرداختهایم
جانبهكف،پایبهره،شعلهكشان،دوشبهدوش/مشتافشانعلمعشقبرافراختهایم
خوشبودمژدهیشادیبهشهیدانوطن/آتِشعاشقیازشعلهنینداختهایم.

***
شبجمعهایبودكهتعدادزیادیازاهالیمحلهیُتلزالیبهاتفاقروحانی
مسجد در روحانی، سیدعیسی حاجآقا یاسوج، متبسم همیشه و خوشلحن
سیدالشهدابرایبرگزاریدعایكمیلجمعشدهبودند.دعایكمیلشروعشد
وكسیكهآنراقرائتمیكرد،كسینبودجزعیناهللخودمان.آنشبجمعه
وآندعایكمیلچنانجذبهایداشتكههمهیحاضرانرادرخودهضم
كردهبود.پسرداییام،فاضلرضایی،بعدازدعامیگفت:»مندمدرمسجد
نشستهبودم.تاتمامشدندعاندیدمحتایکنفرمجلسراترکكند.قرائت
دعاآنقدرسوزناکوازتهدلبودكهبرهمهیحاضرانتأثیركردهبود.همه
یکپارچهمیگریستند.گوییرازونیازامامعلی)ع(رانهباگوشسر،كهازبن
جانمیشنیدند.باوركنیدلذتهیچدعایدیگریدرزندگیمنبهپایلذتاین
دعایكمیلنرسیدهاست.«اگرازحاضراندردعایكمیلآنشبهمسؤال
میكردم،بیشکهمهیآنهابامنواوهمعقیدهبودند.عیناهللبهگونهای
دعامیخواند،گوییخداومالئکآسمانرابهوضوحمیدیدوعاجزانهازخداوند
طلببخششوغفرانمیكرد.فاضلمیگفت:»بعدازپایانمراسمازعیناهلل
سؤالكردمرازتأثیرگذاریدعایامشبچهبود؟اوباتبسمیمعناداروصدایی
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آرامگفت:اگركمیصبركنی،رازآنراخواهیفهمید.«
یکباركهتعدادیازاعضایخانوادهدركنارهمدرحالگپوگفتبودیمو
عیناهللهمحضورداشت،بحثمانبهسمتجبههوشهیدوشهادتكشیدهشد.
همینطوركهداشتیمباهمصحبتمیكردیم،عیناهللباآنلبخندهایخاص
خودش،صحبترابهجوانانكربالكشاندكهبهامامحسینمیگفتندمرگدر
راهموالیشانراشیرینترازعسلمیدانند.سپسبانوازشبرگهایگلدانكنار
پنجره،باچهرهایبازوخندانگفت:»وصیتیبرایشمادارم.اگرخواستخدابر
اینبودشهیدشوم،مزارمراسادهبسازیدوآنراتزییننکنید.اگرزمانیخواستید
چیزیرویقبرمبگذارید،تنهااینگلدانرابگذاریدكهغالمرضابهعنوانهدیه
بهخانهمانآورده.«همه،صحبتهایعیناهللرابهشوخیگرفتهبودند.چرابه

گلدانغالمرضااشارهكردهبود؟
بیستمخردادماه،درحالیكهمیخندیدوچشمانبیدارشیکدنیاحرفباما
داشت،دوبارهعازمجبههشد.وروددوبارهیعیناهللبهعرصههایرزموپیکاربا
مهاجمانازخدابیخبر،چهمایهخاطرهبرانگیزوافتخارآمیزاست!چهنیکوست
نظرافکندنبهنامهییکیازدوستانهمکالسیعیناهلل،آقایمنوچهررزمجو،
ودریافتنحالوهوایروحانیوبهشتیجبههوجهادواستشمامعطرجانپرور
نفسهایپاکرزمندگانیخالصومخلصوخداجودراینایامتاریخسازو

بهیادماندنی.
ـبهنامخداوندجانآفرین

خدمتبرادررزمندهیعزیزمعیناهللدهرابپور
باسالمودرودبرامامزمانصلواتاهللعلیهونایببزرگوارش،اماممسلمین
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وبتشکنزمانحضرتروحاهللالخمینی،سالمخالصانهیخودرانثارآنروح
بزرگبرادرارجمندممیفرستم.امیداستازاینحقیربپذیرید،ازخداوندبزرگ
میخواهمكهآنبرادرمؤمنرابهسالمتبداردتاپیشازاینبرایاسالمعزیز
بمانیدوخدمتكنیدودرجبههینبردعلیهكفرباسالحآتشینبادشمنانخدا
بجنگیدودرپشتجبههباقلمت،هدایتشوندگانراهدایتوسستایمانانرا
بهایمانیمستحکممسلحنمایید.بازهمبهسالمتبرگردیدومدرسهوخوابگاه

راكهازرفتنشمابهتاریکیگراییدهمنورسازید.
برادرعزیز!درآنمحیطعشقوصفایالهی،مابندگانگنهکارودورمانده
ازدرگاهقربالهیراهمدعاكنیدتاشایدخداوندبهبركتدعایشما،نوری
دربرابردیدماگرفتاراندروادیتاریکیوظلمتقراردهدوراهمستقیمرابه

مانشاندهد.
برادرعزیز،عیناهللمحبوب!درخواستیازشمادارم.اینكهباآنقلمتواناو
دستخطزیبابرایمادورافتادگانازوادینورنامهنگاریكنیدوبخشیازانوار
آنفضایمعنویوعشقوصفاومحبتورضاواخالقرابهایندیارخاموش
بفرستیدتادیگرانیچونمنهمكهدراینجادربندتعلقاتدنیویگرفتارآمدهاند،
جرعهایازدریایآنهمهمعنویاتبنوشند.تاشایدبتوانندپرپرزنان،همانندمرغ
بالشکستهراهیآندیارعشقشوند.دوستانخوابگاهرانصیحتكنیدوازآنان
بخواهیدكهازخوابغفلتبیرونآیندوجهانپیرامونخودرادرکكنندكه
چگونهبایدزندگیكرد.مطمئنباشیدآنچهشماتوصیهمیكنید،تأثیرشگرفیبر
آنانخواهدداشت.دستبهكارشویدوبامسلسلدوربردقلم،تیرهایمنوریبه
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سویایناقلیمتیرهوتاراندازیدتاراهمانراازچاهبشناسیموباقلبیمطمئن،
گامهاییبهسوینوربرداریم.

شریفی، ذوالفقاری، حقشناس، عزیز، علیآقای رزمنده، عزیز برادران
عالیشوندی،ایزدگشت،قربانیوجعفریراسالمبرسانید.مناهللالتوفیق.االحقر،

منوچهررزمجو.
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فصل هجدهم
تابستان   1362


نزدیکساعتنهصبحروزپنجشنبهششممردادبودكهباشنیدنصدایبوق
ماشینازجاپریدم.آنصدارامیشناختم.صدایبوقماشینادارهیهمسرم;
دفتر شاید گفتم خود پیش میآمد. كوچه توی از كه بود رضایی آقای
دستکیچیزیدرخانهجاگذاشتهوآمدهببرد،اماچندلحظهگذشتوازآقای
رضاییخبرینشد.چادرمرارویسرمانداختموباعجلهآمدمدمدرتااگر
كاریدارد،برایشانجامدهم.درحیاطراكهبازكردم،دیدمدورزدهودارد
میرود.هرچهصدایشزدم،بیفایدهبود.دودماشینشبههوارفتهبودوتند
میرفت.صدایمرانمیشنید.پیشخودفکركردماگربرایبردنچیزیبهدر
خانهآمدهبود،چرانایستاد؟!مضطربوپریشانبرگشتمتویخانه.اینحركتش
آزارممیداد.دقایقیطولنکشیدكهبرادرمكیانهفتسالهباشتابازراهرسید.

نفسنفسمیزد.گفت:»مادرمیگویدآقایرضاییچیزیبهشماگفته؟«
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ـنه!یعنیچهكهچیزیگفته؟!
ـمادرمرافرستادهاینرابپرسم.
ـبروبگواآلنمیآیمپیشش.

زینبومصطفیهنوزتویخانهخواببودند.زودآمادهشدموازدرحیاط
زدمبیرون.مادربامشهدیمخمل،یکیاززنهایهمسایه،دمدرمنزلپدری
ایستادهبودندوباهمحرفمیزدند.علیوجوادتویكوچهبودندوبابچههای
محلتوپبازیمیكردند.كیانبهطرفمدویدوخودشرابرایملوسكرد:
»ددهآبیسیلكن!...كکاجوادمنوبهبازینمیگیره!«دستیبهسرشكشیدم.
جیبروپوشمراكاویدموشکالتیتویدستشگذاشتم.سالمكردموازمادر

پرسیدم:»كیانچیمیگفت؟«
ـهیچیمادر!شوهرتیکبارآمداینجا.اینپاوآنپامیكرد،مثلاینكه
میخواستحرفیبزند،امانزد.عاقبتسراغمحمدرحیمراگرفتكهگفتمرفته

دهدشت،مأموریت.
ـاتفاقاًباماشینادارهتادمدرخانهیخودمانهمآمدهبود،امابیحرفو
حدیثبرگشتورفت!نمیدانمچهكارداشته!؟...یعنیچهمیخواستهبگوید؟!

نگاههاینافذومتعجبمادربهدنیاییدیگرپرتابمكردهبود.انگاریبیهوادر
دریایحیرانیافتادهباشم.تکلیفخودمرانمیدانستم.نمیدانستمچهعکسالعملی
بایدازخودنشاندهم.دهانمبستهشدهبود.نمیدانستمبایدچهبگویم.درهمین
اثناماشینآقایرضاییرادیدمكهنزدیکمیشد.یکیازبچههایتویكوچه
دادزد:»ماشینآقایمهندسرضایی!«بچههاكناركشیدندوراهدادندبیایدجلو.
مادرزیرلبصلواتمیفرستادوچشمشبههمسرمبودكهباچهرهایگرفته
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ازماشینپیادهمیشدوپیشانیاشرامالشمیداد.صدایسالم،سالمبچهها
تویكوچهبلندشدهبود.علیوجوادوكیاندورشراگرفتند.آقایرضایی
همانطوردستبهپیشانی،چندلحظهایستادوبهزمینجلویپایشخیرهشد.
مادربیآنكهحرفیبزند،بادلواپسیتمامبهسمتدامادشقدمبرداشت.لبهایش
میلرزیدوباچهرهایپرازسؤالوپرسشاورانگاهمیكرد.آنچندلحظهسکوت
معنیدار،مثلپتکتویسرمصدامیكرد.خدایاچهخبریشده؟!ماتومبهوت
شدهبودم.آشوبهمهیعالمانگارتویدلمجاگرفتهباشند.نتوانستمطاقت
بیاورم.باصدایبلندگفتم:»عیناهللدوبارهزخمیشده؟«آقایمهندسدیگر
تابنیاورد.باچشمانیاشکباروصداییخستهوگرفتهپاسخداد:»عیناهللمان
راآوردهاند.عیناهللعزیزمانشهیدشدهمادر!«دیگرمعلومنبودچهحالیداشتم!
صدایهمسرمبیوقفهدرگوشهایممیپیچید:»عیناهللمانشهیدشده...شهید
شده...شهیدشده...«چندلحظهباورنمیكردمعیناهللازپیشمانرفتهباشد.دنیا
پیشچشمهایمتیرهوتارشدهبودوبهسختیگریهمیكردم.گوییبهعرصهی
قیامتكبریواردشدهبودمونمیدانستمبایدبهكجافراركنم.مادرضجهمیزد
وبرسرمیكوفت.غوغاییبرپاشدهبود.همسایههابهكوچهریختهبودندوهاج
وواجدرهممیلولیدند.خواهرهاپیدایشانشدهبودوخاکعالمبهسرمیكردند.
برادرهایكوچکمماتومبهوتوگریانمادرراتماشامیكردندكهدیگربیهوش
افتادهبودوهمسایههاداشتندبهصورتشآبمیپاشیدند.پدرچنددقیقهقبلاز
خانهبیرونزدهبودورفتهبود.میخواستبرایسركشیبهدامهایشبرودآب
نهر.خالوجعفرقلیبااینسروصداهاازماجراخبردارشدهبودوتندوتیزرفتهبودو
برسرزنان،پدرراازابتدایراهآبنهربازگرداندهبود.پدرباآهوافسوسبازگشتهبود.
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بادستراستبهپیشانیاشمیزدودستمالسرخشرابادستچپبهچشمان
اشکبارشمیكشید.محمدرحیمرفتهبوددهدشتوهنوزنیامدهبود.نمیتوانست
بهاینزودیبرگردد.آقاافضلوآقایرضاییواقوامگفتهبودندمصلحتنیست
پیکرشهیدرویزمینبماند.گفتهبودندمحمدرحیمحتماًبادفنشهیدمانموافق

است.پدرباآهوزاریبادفنشهیدموافقتكردهبود.
مراسمتشییعپیکرپاکعیناهللهمانوقتانجامشد.ازسراسرشهریاسوج
دراینمراسمشركتكردهبودند.باهمهیزنهایشهركهروبهرومیشدیم،
انگار بود. شده آرامتر مادر میكردند. همدردی اظهار و میدادند دلداریمان
حرفهایعیناهللبهیادشآمدهبودكهگفتهبود:»وقتیشهیدشدم،گریهو
زارینکنید.اگرمیخواهیدگریهكنید،بهحالخودتانگریهكنید.مقامشهیدان

باالترازاینهاستكهبرایشاناشکبریزند.«
سرانجامهمهیمردمشهربهامامتحاجآقاشهمیری،امامجمعهیمحترم
یاسوج،برپیکرشهیدعزیزماننمازخواندندواورابانهایتعزتواحترامی
كهشایستهاشبود،درگلزارشهداییاسوجبهخاکسپردند.عیناللهیرابه
خاکسپردندكههمهیجوانانشهربرایشاشکریختند.برایمعصومیتو
نجابتش.برایصداقتوشجاعتش.برایمردمداریومحبتهایبیدریغش.
برایدوستیدیرینهشانبااوكههمهیآنهارادوستداشتوخودشراوقف
مهرورزیباآنهاكردهبود.مراسمخاكسپاریپیکرشهیدتاساعتیکبعداز
ظهرطولكشیدهبود.تازهبهمنزلپدریرسیدهبودیمكهخبردادندبرادرتان
محمدرحیمازراهرسیدهاست.باشنیدناینخبر،شیونكناندستآهیجان
راكشیدمواورابهدرمنزلكشاندم.كیانوجوادوعلیدمدرنالهمیزدند.
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محمدرحیمرامیدیدیمباهیکلیخمودهازماشینپیادهمیشد.دستانشرابه
سینهچسباندهبودوباچهرهایزردوچشمهاییگودافتادهاشکمیریختو
خداخدامیكرد.همهیخواهرهابرادربزرگمانراموردخطابقراردادهبودیمو

نوحهسراییمیكردیم.هركدامچیزیمیگفتیم.
ـمیدانیعیناهللمانكجاستبرادر؟!

ـدیرآمدیبرادر!
ـكجابودیداداشجان؟!

محمدرحیمدستبهپیشانیگرفتهبودوبهشدتمیگریست.یاحسینیا
ازمردهاآمدندوزیر حسینمیگفتومحکمبهسینهاشمیكوفت.چندتا
بازوهایشراگرفتندوازمیانجمعیتبیرونشبردند.عیناهللدیگربهدیدار
معبودششتافتهبودوچشمهایظاهرمادیگرلیاقتآنرانداشتقامترعناو
چهرهینورانیاشرابهتماشابنشینند.مقامومکانشایستهاشراانتخابكرده
بودوازاینكاروانسرایعالمكوچیدهبود.همگیمادیگربهاسرارپشتپردهی

آنشبورازهاینهفتهیآنآخریندعایكمیلشپیبردهبودیم.
محمدرحیمروزبعدازمراسمخاكسپاریتعریفمیكرد:»روزقبلازخبرشهادت
وبهخاكسپاریعیناهللبرایارزیابیاداراتآموزشوپرورششهرستانكهگیلویه
رفتهبودموشبدرشهرچرامماندهبودم.آنشبتاصبحخوابمنمیبرد.گویی
همهیاتفاقاتغمانگیززندگییکبارهبهذهنمهجومآوردهباشد.بهفکرنوجواناز
دسترفتهمانعبدالکریمافتادهبودمودراندیشهیمرگعزیزاندرگذشتهامبودم.به
یادبیمارستاندكترشریعتیاصفهانافتادمكهعیناهللدرآنجابستریبودوقضیهی
شهادتآنبسیجییزدیدربیمارستانبهیادمآمدهبودوآنجملهیعیناهلل
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مدامتویذهنمتکرارمیشد:خداونداورابیشتردوستداشتهكهمقامشهادترا
نصیبشكرده.صبحازچرامبهدهدشترفتم.درآموزشوپرورشدهدشتبودم
كهگفتند:آقایفرماندارباشماكاردارد.رفتمتویفکر.یعنیآقایفرمانداربامن
چهكاریدارد!؟فوریبهذهنمآمدكهبایدعیناهللمانشهیدشدهباشد.ازلحن
احوالپرسیآقایفرماندارمعلومبودكهخبرناگواریبرایمدارد.همینطورهمبود.
وقتیازشهادتعیناهللباخبرشدم،دیگرحالخودمرانمیدانستم.چهرهیپرفریب
دنیابرایمرنگباختهبودوزرقوبرقهایشدرنظرمپستوحقیرجلوهمیكرد.از
دهدشتتایاسوجدربیخویشیغریبیسیرمیكردموپردههایپیدرپیاشک،
مراازدنیایظاهربهجهانباطنمیبردوچشمهایدلمرابهماوراءهستیو
نیستیمیگشود.گوییغرقهدردریایغمواندوهیبزرگ،گوشهایازعظمتآن

لحظههاینابرسیدنعیناهللبهمعبودشرادرکمیكردم.«
پدرمبارهامیگفتند:»روزهایآخرتیرواوایلمرداد1362مصادفشدهبودبا
ماهمبارکرمضان.درحالروزهدرزیرتکدرختسیبدرحیاطخانه،قالیچهای
پهنكردهبودموخوابیدهبودم.درعالمخوابحسكردمدونفرباالیسرم
نشستهاند.یکیازآنهاسیدیبوددرلباسروحانیتوقیافهاینورانیداشت.
هرچندابتداچهرهاشرادرستنمیدیدم،ولیآنروحانیبهآرامیوبادستهای
لطیفشتکانمدادومثلاینكهبخواهدمراازخواببیداركند،گفت:پاشووبنشین.
منهمپاشدمورویهمانقالیچهنشستم.سؤالكردمرامیشناسی؟خوبكه
بهقیافهاشتوجهكردم،دیدمحضرتامامخمینیهستند.بهاحترامایشانتکانی
بهخودداده،خواستمبلندشوموبایستم.بهمنگفتند:راحتبنشینید،مازیادمزاحم
شمانمیشویم.آمدهایمچیزباارزشیراازشماطلبكنیم.گفتم:چیزباارزشیندارم
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كهتقدیمشماكنم.بااینحالحضرتامامگفتند:نه.شماگوهرباارزشیدارید.
اگرمیشودآنرابهمابدهید.منلحظاتیدرفکرفرورفتهبودموباخودمیگفتم
آنگوهریاچیزباارزشچیستكهدارم؟امافکرمبهجایینرسیدوهمینجوربه
احترامحضرتامامگفتم:اینگوهرباارزشكهشمامیفرماییدپیشکشگلروی
شما.دراینحاللبخندملیحیرویلبانامامخمینینقشبست.تشکرویژهای
كردندوبهاتفاقهمراهشازخانهبیرونرفتند...وقتیازخواببیدارشدم،حالم
دگرگونشدهبود.مدتیدرآنفکربودمآنگوهرباارزشمچیستكهخودازآن
بیخبرم!؟درستكمترازپنجروزبعد،خبرشهادتعیناهللرابرایمآوردند.حاالكه
اینرؤیابهروشنیتمامپیشچشمانممیآید،احساسمیكنمدرهمانلحظهی

خواب،عیناهللبهشهادترسیدهبودهاست.«
برادرم،محمدرحیممیگفت:»آخرینوداععیناهللباخانوادهازطریقمخابرهی
تلگرافیازپادگانجلدیانآذربایجانغربیانجامگرفت.درستدرهمانحوالی
بودكهعیناهللدرهفتهشتسالگیهایشطیمدتدوسال،چهارپایهی
تحصیلیابتداییراگذراندهبودونشانهاییازپرپروازخوددرآندیاردوربهجا
گذاشتهبودوحاالازهمانجا،بالگشودهبودوبهسویمعبودومعشوقخویش
پركشیدهبود.«منكهخودمنیزدراینسالهاباعیناهللهمراهبودمودرآن
مناطقبااوومحمدرحیمزندگیكردهبودم،بهعمقمعنایاینگفتهیبرادرپی
بردهبودموهمیشهباخودمیگفتم:»درزمانهاومکانهایمقدسخداوندچه
رازورمزهاییاستكهبهراستیآدمیازآنهابیخبراست...گوییقلهیسربه
فلکكشیدهیدناراباكوههایبلندحاجعمرانانسوالفتیدیرینبودهاست

ومایغافلبهتازگیازاسراراینپیوستگیهاوپركشیدنهاآگاهمیشدیم.«
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آیامیشودبهدنیایپررازورمزشهدایپاكبازواردشدوسریازاسرارنهفتهی
عاشقیهایشانرابازشناخت؟شایدبادیدنوخواندنبعضینامههایعیناهللبه
دوستانش،ازجملهینامهبهآقایجوادرسایی،كهدرستدهروزپیشازشهادت
نوشتهاند،بتواناینرازهایسربهمهررارمزگشایینمودوفرشتگانآسمانرا

دیدكهسرتعظیمدربرابرچنینانسانهاییخداگونهفرودآوردهاند.
ـبرادرمحترماستادرساییدرودخدابرشماباد!

ضمنعرضسالمازدرگاهایزدمتعالخواهانمكهپیوستههمایسعادتبر
گردخانهیدلتانبهپروازدرآیدتااگرغمیدرآنراهیافتهباشد،نسیمدلنواز
سحرگاهانهمراهبارایحهیروحطیبهیشهداونورانیتدعاهاینیمهشبیتان

زدایندهیآنباشد.
امیدوارمسالمهایسادهوبیریایاینعاصیراكهازدانههایبارانافزونتر
آذربایجان برفیوسرد ازپشتكوههای آفتابشدیدتراستو ازسوزش و
خیرتان دعاهای مشمول را كمترین دوست این و بپذیرید گرفته، سرچشمه

فرماییدواگرلیاقتیدارم،جوابگویآنباشید.
برادرجانچهبنویسموچطوربنویسم؟خداشاهداستكهاینبندهیبیمقدار
حاضراستخانهوكاشانهیافرادخوبونیکمملکتراهمجاروبكند.مردان
خدارابایددوستداشت.همانطوركهبدونعشقامامنمیتوانعاشقآقاشد،
همانگونههمبدونابرازدوستیوعشقورزیباپیروانومقلدینواقعیامامنیز

نمیتوانباآنهاداعیهیبرادریداشت.
برادرعزیز!اكنونمدتهشتروزیاستكهبهمقصدرسیدهایم.انشاءاهلل
كهدرسایهیامدادهایغیبیوعنایاتامامزمان)عج(واستشمامنفسهای
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قدسیامامامتواثردعاهایخیرامتامام،هرچهزودتربتوانیممردمایران
وبهخصوصخانوادهیشهداواسراومجروحینومعلولینراشادوخوشحال
كنیمودراصل،باپیروزیهاییكهلشکراسالممیآفریند،خداراراضیگردانیم

كهاینجهادبزرگدرراهاوانجاممیشود.
برادرجانخدامیداندشرموخجلتدارمكهچیزیبنویسم،زیراكهتوخود
مردخداییوفعاًلدرپیشگاهاوسندیمعتبردارید.شادباشیدكهدرراهاواسیر
دادهایدواینخودسندبزرگیاستكهاگراوراشهیدكنند،سندیاعظمخواهد
بود.درروزمحشر،برادروبستگانتدرپیشگاهخداسربلندوپیروزندكهمصداق
»فادخلیفیعبادیوادخلیجنتی«خواهندشد.وایبرحالمنوامثالمن!

بههرحال،مارانیزفراموشنکنید.تازمانیكهزندهایم،دعایمانكنیدواگر
مردیم،طلبمغفرتدارم.هیچوقتنمیتوانمنیکمردانیچونشمارافراموش
كنموهمیشهیروزگارشمارابهیادخواهمداشت.امیدوارمبههمینزودیها
بهآرزویمانبرسیمكههمیشهشعارخودرا»رضاًبرضائک،تسلیماًالمرک«قرار

دادهایم،تاهرچهخداخواهد.
خدایادردرجهیاولظهورآقاامامزمانراتسریعوپیروزینهاییراهرچهسریعتر
نصیبرزمندگاناسالمبگردان.ماراببخشوبیامرزوتامارانیامرزیدیازایندنیامبر!
برادربزرگمانشاءاهللكهبابزرگیروحت،باعظمتفرهنگواخالقت،با

خلوصگفتارورفتارتوآندعاهاینیمهشبانتماراببخشیوحاللكنی!
بازهمالتماسدعادارم.علیآقا)طلبه(بیسیاررابسیارسالمبرسانید.

خداحافظامامباشد.برادرحقیرت،عـدهرابپور،62/4/24.
همچنیننامهایازعیناهللبهسهتنازروحانیونجوانهماستانیدردستاست
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كهایشانقباًلباآنهادرجبههوجهادآشنایییافتهبودهوایندوستیومودت
آنچنانمستحکموپایداربودهكهعیناهللرابرآنداشتهتارسالتهایبزرگیراكه
بایستیاینروحانیونبردوشداشتهباشند،بهاینعزیزانگوشزدنماید.ازجملهی
یکیازاینعزیزان،حجتاالسالمدكترعباسآزادیاستكهدرایامجبههوجهادبه
مقامجانبازشیمیاییرسیدهبودهاندودرسال75بهدرجهیرفیعشهادتنایلشدند.
ـاستادانمحترموسرورانگرامی!برادرانبزرگوارم،جنابان،بیسیار،آزادیو

شرافت!
باسالمبهپیشگاهباعظمتآقاامامزمانودرخواستازخداوندبرایفرج
عاجلشوبادرودبهنایببرحقایشانوسالمتیامامتاظهورمنجیاصلیو

باتحیتبهبرادرانرزمندهیاسالمودعاجهتپیروزیرزمندگان!
برادرانعزیز!شماطالبحوزویراهبزرگیرادرپیشگرفتهایدودرآینده
و اسالمی انقالب رسالت پیامرسانان میشود. سنگین خیلی مسئولیتتان
بار بود. بود.معرفاسالمهستیدوخواهید پاسدارانخونشهدایشخواهید
سنگیناینانقالبعظیمبهدوششماخواهدافتاد.بایدعنایتداشتودنبال

امامواسالمفقاهتیرفتوآنرابهامتجانبركفپیروامامشناساند....
برادرانمعظم!راهاماموراهپیروانواقعیامامرابهمردمبشناسانید.فقطامام
وپیروانواقعیاوهستندكهدردهارامیدانندودرپیدرمانند.پایهیانقالب
اسالمی،انسانیتومعنویتاستوهرچهداریمازانسانیتومعنویتوقلبسلیم
است.خداانشاءاهللحافظشماباشدكهمیتوانیددرخدمتاسالمباشید.اسالمبه

وجودشماعزیزاناحتیاجدارد.
برادركوچکتان،عیناهللدهرابپور،62/2/7.
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آیتاهللسیدعلیاصغردستغیب،نمایندهیاستانفارسدرمجلسخبرگان
رهبریوتولیتآستانمقدساحمدابنموسی)شاهچراغ(درمراسمچهلمعیناهلل
وسالگردشهیدسیدنادریوسفیدرمسجدصاحبالزمانیاسوجسخنرانیفرمودند.
آیتاهللدستغیبباشناختیكهازعیناهللوسیدنادرودوستانآنهادرطیچهار
سالحضوردرپایدرسهایاخالقایشاندرمسجدالرضایشیرازداشتند،در
موردمراتبعلمیوجانفشانیهایایندوشهیدصحبتكردندودربخشی
ازسخنرانیخودگفتند:»شهیدعیناهللازشخصیتهایبزرگوازپرچمداران

علمیوفرهنگیجامعهیدانشگاهیمابودهاست.«
بعدازشهادتعیناهلل،سهنفربودندكهازاوزیادیادمیكردندوفقدانشبرای
آنهاسختبود.گوییلحظهشماریمیكردندبرایپیوستنبهاو.یکیازآنها
محمدرضارستگار،پسرخالهویارهمراهعیناهللبوددرمدرسهیدوكنعاندر



چشمان بیدار160

كرمانشاه،كهسهماهبعدازاوبهدرجهیرفیعشهادتنایلشد.دیگریغالمرضا
افشون،پسرعمهیسپاهینیکمنظرمانبودكههشتماهبعدازاومفقوداالثر
شدوباألخرهسومیننفریكهبهراهسرخشهیدقدمگذاشتودوسالبعداز
عیناهلل،ازجملهخونینجامگانقافلهیعشقوشهادتشد،علیفتاحی،دیگر
پسرخالهیپاکومحبوبمانبود.حدودهشتماهبعدازشهادتعیناهلل،وقتی
غالمرضاافشونمفقوداالثرشد،دیگربهرازآنگلدانپیبردهبودیمكهاودر
زمانحیاتعیناهللبهرسمهدیهبهخانهیپدرآوردهبودوعیناهللگفتهبود:
»اگرشهیدشدم،دوستدارمتنهااینگلدانرابرسرمزارمبگذارید.«عیناهلل
آنوقتهمهیماراماتومبهوتحرفخودكردهبود،اماحاالدیگربرگهای
سبزوانبوهگلتویگلدانبهزردیگراییدهبودودیدنشچیزیجزحسرتو
اندوهیجانکاهبرایمانبههمراهنداشت.غالمرضاافشونهمشخصیتیكمنظیر
بود،چهازبعدفکریوچهازبعدعملی.سرانجامپیکرمطهراوراآوردندودر

گلزارشهداییاسوج،درچندقدمیمزارعیناهللبهخاکسپردند.
خواهرمسکینهكهحدودیکسالبعدازشهادتعیناهللباپاسداراسکندر
صفدریازدواجكرد،همیشهازرمزگشاییكالماسرارآمیزعیناهللدرتابستان
61)هنگاممجروحیتوبستریشدندرمنزل(صحبتهاداشتومیگفت:
»آنموقععیناهللنصیحتهاییكردهبودودرخاللصحبتهایشبهازدواج
منبافردیپاسداراشارهكردهبودكهآنوقتبابیتفاوتیازكناراشاراتش
گذشتهبودم،ولیحاالهمیشهازاینپیشبینیاعجابانگیزبرادرشهیدممات
ومتحیرموبرایمیقینحاصلشدهكهشهدایواالمقامبهدرجهایازخلوص
وپاكیرسیدهبودندكهمیتوانستندبهبعضیاسرارنهفتهیخودواطرافیانشان
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دستپیداكنند.«
***

بعدازشهادتعیناهلل،دوستانهمکالسیودبیرانمحترمشنامههاییبه
خانوادهیاخطاببهشهیدنوشتهاندكهدرهركدامازایننامههادنیاییازمعرفت
وعشقبهشهیدانراهحقوآیینسرخحسینیموجمیزند.ایننامههایادآور
دوستیهاینابوعرفانیعیناهللبهانسانهاییاستدركسوتبندگیخداوند
كهدرسپیدهدمآفرینشكائناتبهافتخاراشرفمخلوقاتعالمنایلآمدهاندو
قراراستفرشتگانآسمانرابانمایشصفاتالهیخودماتومبهوتسازند.
ایننامههابازتابمهرورزیهایشهیدیاستبهدوستانییکدلویکرنگو
آموزگارانیكهشکوهباعظمتمقامآدمیترادرپیشچشمجهانیانبهنمایش

گذاشتهاند.
دكترمحسنرضایی،پسرداییشهیدومتخصصجراحیكلیه،درقسمتیاز
نوشتارخوددربارهیعیناهللدردورانمشترکوافتخارآمیزجبههوجهادترسیم
كردهاند:»توفیقپیداكردهبودمچندروزیراباعیناهللشهید،همسفرقافلهی
عشقدركربالیوالفجر2باشم.عیناهللویژگیهایخاصیداشتكهاورااز
دیگرانمتمایزمیكرد.عالوهبرحاالتعرفانیویژهایكهدراومیدیدمو
همهیوجودشرادربرگرفتهبود،خاطرهایازایشانهنوردرذهنمباقیماندهو
باقیخواهدماند،اینبودكهدرروزشهادتش،سوممرداد62،رشادتخاصیاز
خودنشانداد.درآنروز،فرماندهگردان،یعنیشهیدجاویدی،پسازسخنرانی
بلیغیبرایرزمندگان،باچهرهایگشادهوخندان،نیروهایشراموردخطاب
قراردادوبهلحنیشیرینفرمود:كیستمرایاریكندتاقسمتشرقعملیات
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راپوششدادهوازنفوذوپیشروینیروهایدشمنجلوگیریكند،البتهكههر
كساینمأموریتخطیررابپذیرد،خیلیمطمئننباشدكهزندهبرخواهدگشت.
اولینكسیكهداوطلبانهدستبلندكردوحاضرشددرآنپهنهیخطرناک
بجنگدوجانفشانیكند،عیناهللشهیدبود.اوبودكهاینمسئولیتگرانرا
پذیرفتوباجوانمردیبیحدوحصرومقاومتجانانهاش،مانعنفوذدشمنبه
محلاستقرارباقیماندهیگردانشد.تااینكهدراواسطروزودریکیازهمان
تیر نابشمورداصابت لحظاتمقاومتعاشوراییوكمنظیر،قلبعارفانهو
مستقیمضدهواییهایدشمنقرارگرفتوبهوصالمعشوقابدیوازلیاش
نایلشد.«دكترسیدمحمدرحیمنصیبی،دندانپزشکوهمرزمعیناهللدرزمان
جنگوجهادودفاعمقدس،درخاطراتیزیباازشهیدنوشتهاند:»اولینآشناییام
باشهیددرهنگامبرگزارییکیازنمازهایجماعتظهروعصربود.اینشهید
واالمقام،حقیقتاًازلحاظمعنوی،انسانیبرجستهومتمایزبود.اكثراوقات،قبل
ازشروعنمازجماعتدرنمازخانهیپادگانجلدیانحضورداشتودوستانش
اورامشغولبهجایآوردنمستحباتمیدیدند.همینطور،درانجامنوافلبعد
ازنمازمّصربودوازآخریننفراتیبودكهپایازنمازخانهبیرونمیگذاشت.
اینبندهیكمتریندرجمعبچههای فراموشنمیكنمشبجمعهایبودو
گرداندرنمازخانهیپادگان،دعایكمیلمیخواندموگهگاهفرازهاییازاین
دعایآسمانیرامعنیمیكردموعزیزاندلازدستدادهیبسیجیوسپاهباآن
فرازهایملکوتیدرآسمانهاسیرمیكردندوزمزمههایخداخدایشانهمهی
فضاراپركردهبود.دراینمیان،عیناهللعزیزمانآنچنانمنقلبشدهبودو
اشکمیریختكهگوییموالعلی)ع(داردكلمهبهكلمهیایندعاینورانی
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رابهیاروفادارشكمیلابنزیادتلقینمیكند.آنگونهباخدایخودشمناجات
میكردكهگوییهمیناآلندرصحنهیعرصاتدرپیشگاهخداوندایستاده
است.«سرهنگمحمدوكیلی،ازهمرزمانشهیددردورانحضوردرجبهههای
نورعلیهظلمت،درخاطراتخودازشهیدراآوردهاند:»بندهدرسال61،جانشین
اطالعاتوعملیاتتیپفاطمهزهرابودموبسیجیهاییمانندشهیددهرابپور
وحقشناسوذوالفقاریوزرینكالهكهازدبیرستانتوحیدشیرازآمدهبودند،
بهسببشاخصههایمعنویمشتركیكهباهمداشتند،بهعنوانعضواطالعات
وعملیاتمعرفیشدهبودند.درجنگ،شجاعتنیروهایاطالعاتوعملیاتو
تخریببایدزبانزدخاصوعامباشد.بایدتاریکیشبهاراسپرخویشكنندو
برونددرخطوطجلویدشمنكهاینكاردرآنشرایطبحرانیجنگخطرات
بودندكهسالمتنفسوشجاعتو زیادیبههمراهداشت.چنینعزیزانی
خطرپذیریوانگیزههایالزمرابراینفوذبهخاكریزدشمنوشناساییوضعیت
دشمنداشتند.ایامیكهدرتیپبودند،همهینیروهارفتاروتعبدشانراازنزدیک
دیدهبودندكهمقیدبهخواندننمازشببودند.آنهادرتاریکیوسکوتشبانه
بهكارشناساییتحركاتدشمنمیپرداختندوروزهاراغالباًبهدرسخواندن
باهمدرسنگربهشبمیرساندند.«مهندساهللرحمشفیعی،ازمدیراناسبق
شركتآبمنطقهایاستانكهگیلویهوبویراحمدویکیازهمرزمانشهید،در
بخشیازخاطراتخودعنواننمودهاند:»آشناییامباشهیددهرابپوركوتاهبود.
سال61درجبههباایشانآشناشدم.درتیپفاطمهزهرا،زیرمجموعهیلشکر
فجرمتشکلازنیروهایاستانهایفارس،بوشهروكهگیلویهوبویراحمدكه
چندماهبعدازآنروزهافرماندهیهمینتیپبرایاولینباربهعهدهییکیاز
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فرزندانرشیداستانكهگیلویهوبویراحمدبهنامهیسردارجوادهرمزپورگذاشته
شدكهاهلیاسوجبودوخوددر27شهریورسال62درزبیداتبهشهادت
رسید.آشناییبدینصورتبودكهدرپاسگاهزیددر25كیلومتریآبادان،پدافند
بودیموتقریباًدورازخطمقدمجبهه.ازآنجابهدشتعباسرفتیمدرتپههای
ابوغریبودوماهیبااینشهیدبزرگواربودیم.چادریدرجوارخیمهیمابرپا
بودكهبهلحاظظاهرشکیلتربود.دراینچادرجوانانیبودنددرسنینشانزده
یاهفدهسالگیكهمیگفتنداینهابسیجیهاییهستندكهازدبیرستاندانشگاه
شیرازآمدهاند.همیشهكتابهایشاندرخیمهپهنبودوباهمدرسمیخواندند

ومانندطلبههاباهممباحثهمیكردند.«

سپاس گزاری 
ازتمامیعزیزانیكهمارادرتهیهیزندگینامهیشهیدعیناهللدهرابپور
یاریدادندوباارسالاصلیاتصویریازنامههاییكهقباًلازشهیددریافت
یا شهید به حاضر،خطاب ایام در كه دلنوشتههایی و نامهها یا بودند، كرده
دربارهیشهیدنوشتهاندوموجباتغنایاینزندگینامهیپرباررافراهمساختند،

صمیمانهقدردانیوتشکرمیكنم:
1.آیتاهللسیدعلیاصغردستغیب،نمایندهیمردماستانفارسدرمجلس

خبرگانرهبریوتولیتآستانشاهچراغ.
2.دكتركامرانباقریلنکرانی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدولت
نهم؛فوقتخصصگوارشوكبدوعضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکی

شیراز.
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3.دكتربهادرشهریاری،دكترایتخصصیایمونولوژیوعضوهیئتعلمی
دانشگاهعلومپزشکیشیراز.

4.دكترذوالفقارذوالفقاری،دندانپزشکوازمدیراندانشگاهعلومپزشکی
شیراز.

5.دكترسعیدجاودانسیرت،پزشکودستیارتخصصیبیماریهایعفونی.
6.دكترابراهیمحاتمیپور،عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکییاسوجو

پزشکفوقتخصصجراحیپالستیک.
7.دكتریارمحمدبهروزیان،پزشکعمومی.

8.مهندسمکیعلیزاده،مهندسعمرانومدیركلاسبقراهوترابریاستان
كهگیلویهوبویراحمد.

9.سرهنگمحمدوكیلی،فرماندهاسبقسپاهعشایركشور.
10.دكترخلیلضرابی،پزشکفوقتخصصجراحیقلبوعروق.

11.مهندساهللرحمشفیعی،مهندسعمرانوازمدیراناسبقشركتآب
منطقهایاستانكهگیلویهوبویراحمد.

12.فرامرزعزیزی،كارشناسعلومآزمایشگاهی.
13.دكترسیدمحمدرحیمنصیبی،دندانپزشک.

14.دكترمحسنرضایی،پزشکمتخصصجراحیكلیه.
15.دكترمختاردهرابپور،دكترایحقوقخصوصی،مدرسدانشگاهورئیس

سابقدانشگاهپیامنورمركزیاسوج.
16.دكتركیاندهرابپور،پزشک،مدرسدانشگاهوازمدیراندانشگاهعلوم

پزشکییاسوج.
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بیماریهای متخصص پزشک )زرینكاله(، اصل انصاری علی دكتر .17
داخلی.

18.مهندسعلیاكبرمحمدی،مدرسدانشگاهوازمدیرانبانکسپه.
19.دكترصدراهللشریعتینیا،دندانپزشک.

20.دكترسیدوحیدحسینی،اولینرئیسدانشگاهعلومپزشکییاسوجوعضو
هیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشیرازوفوقتخصصجراحی.

21.دكترمرتضیحقشناس،دكترایحقوقوعضوهیئتعلمیدانشگاه.
22.دكترحسندرخشان،دكترایعمرانوعضوهیئتعلمیدانشگاه.

23.دكترجوادرسایی،دكترایعلومنظامیومدرسدانشگاهامامحسین)ع(.
24.دكترهیبتاهللصادقی،دكترایبیوشیمیوعضوهیئتعلمیدانشگاه

علومپزشکییاسوج.
استان دانشجویی بسیج سازمان رئیس مطلق، مهدوی شهرام دكتر .25

كهگیلویهوبویراحمد.
26.نادرحسنپور،معاونفرهنگیسازمانبسیجدانشجوییاستانكهگیلویه

وبویراحمد.
27.دكتررضاچمن،پزشکودكترایتخصصیاپیدمیولوژی،عضوهیئت

علمیورئیسدانشگاهعلومپزشکییاسوج.
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ضمایم


به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اهدایی  تقدیر  لوح  ضمیمه ی1. 
خانواده ی شهید عین اهلل دهراب پور

بسمربالشهداءوالصدیقین
خانوادهیمعززشهیدبزرگوارعیناهللدهرابپور

شهداپرچمهایهمیشهدراهتزازقلههایرفیععزتوشرفواستقاللندو
مصداقبارزشجرهیطیبهایهستندكهاصلهاثابتوفرعهافیالسماء.در
اینمیان،شهدایدانشجوازدرخششیدوچندانبرخوردارند.آنانكهباابزار
علموسالحبینشپابهعرصهیمجاهدتنهادندودستنامردمانراازمیهن
عزیزمانكوتاهكردندوثمرهیحركتومجاهدتآنانفتحقللافتخارآمیزرا
موجبشد.كدامینقلمتوانتقدیرازصبروصالبتیکمادروپدردرهجران
بهترینفرزندوبردباریوبصیرتیکهمسروخواهردرفراقعزیزترینهمراه

رادارد؟
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در نمونه بهترین بهعنوان بزرگوار، بیتردیدصبروصالبتشماخانوادهی
ارائهیعملیالگویالهیومعنویدرجامعه،فراترازتقدیروسپاساست.

رارهروراستینشهیدانواالمقام ازخداوندبزرگمسئلتمینمایمكهما
گرداندولیاقتخدمتصادقانهبهخانوادههایعزیزآنپرچمهایسرخشرفو

آزادگیرانصیبمانفرماید.
دكترمحمدفرهادی

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریورئیسكنگرهیملیشهدایدانشجو

ضمیمه ی2. وصیت نامه ی شهید دهراب پور )1(
بسمربالشهداءوالصدیقین

َولََنْبُلَونکْمبَِشیٍءِمَنالَْخْوِفَوالُْجوِعَونَْقٍصِمَناألْْمَواِلَواألْنُْفِسَوالثَمَراِت
َوبَشِرالصابِِریَنالِذیَنإَِذاأََصابَْتُهْمُمِصیَبٌةَقالُواإِناهللَِوإِناإِلَیِهَراِجُعوَن)سورهی

بقره،آیههای155و156(
»وهرآینهبیازماییمشمارابهچیزیازترس،گرسنگیوكاهشدراموالو
جانهاوثمراتومیوههاومژدهدهصابرینراآنانكههرگاهپیشامدیبهآنها

رسید،گویندماازخداییموبهسویاوبازگشتمیكنیم.«
انسانبهایندلیلبهسویخدابرگشتداردكهازخداست.یعنیدلیل»الیه
راجعون«در»اناهلل«است.یعنیتاماقبولنکنیموباورنداشتهباشیم»اناهلل«
را،نمیتوانیم»اناالیهراجعون«رابفهمیموقبولداشتهباشیم.»اناالیهراجعون«
یعنیسفر،یعنیاكنوندرحالرجوعبهسویخداهستیم.انسانتاخودرااز
خدانداند،هیچوقتبهفکرمرگوسفربهآندنیانمیافتد.تا»اناهلل«تحقق
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نیابد،مفهوم»اناالیهراجعون«،بیمعنیاست.
اواًل:دردوآیهیفوق،خداوندانسانرادربوتهیآزمایشقرارمیدهد.گرسنگی
وترسوقحطیو...رامیآوردونقصاموالوانفسوثمراتو...میآوردتا
بهترینبندگانخودرابرگزیند.انسانهارادرامتحانوآزمایشقرارمیدهدو
بهقولقرآنمجید،مرگومیروحیاتوزندگیبرایآنهامیآوردتاازمیان
بندگانش،صالحین،صادقینوحسنینانتخابشوندومیفرماید:»صابرینو
صالحینآنهاییهستندكهوقتیمصیبتیبرآنهاواردمیشود،میگویندمااز
خداییمومابهفرمانخداهستیم.«مادرخداخالصهمیشویموبهطوركلیما
چیزیازخودنداریموماوابستهبهاوییمواوستكههروقتخواستمارابه
سویخودشمیبرد.ثانیاً:درآیهیدوم،انسانهاراازخودمیداندومیخواهد
بگویدكهانسانهااماناتیهستندوهروقتدلشخواستآناماناترامیبرد.
پسایبرادرمبایدبدانیمكهخداوندهرلحظهآزمایشگراستتاانتخابكند
صابرینوصادقینو...راوبفهمیمكهماهمگیازخداییموخداستكهصاحب
اصلیماستومادرنزدپدرومادرهااماناتیبیشنیستیموآنزمانیمیتوانیم
خودرامؤمنوصابرو...بدانیمكهایناماناترابهدرستیبهصاحباصلیاش
بازگردانیموبخلوخیانتیدربازپسدادنآننورزیم.بههرحالایبرادرم،
پدرومادرعزیزمانرامجابكنكهماانسانهاامانتیبیشنیستیموازجانب
خداییموخداستكههروقتخواستامانتشرابازپسمیگیرد.حالایپدرو
مادربزرگوار!دربازپسدادنامانتابانورزیدوامانتخودراباكمالآرامشو

خونسردیبدهیدتادرپیشگاهخداوندروسفیدورستگارباشید.
بههرحالبرادرجان،شمادرمقاماستادمنهستیوازاینكهچنیننوشتهام،
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مراببخش.فکرمیكنموقتآنرسیدهتاخانوادهمادربوتهیآزمایشقرار
نیزخیلیطوالنیاست، بندهارادهكردهامواردسفریشوموآنسفر گیرد،
آذوقهیفراوانمیخواهدومنبیچارههیچندارم.منمیرومتاآذوقهایبه

دستآورموتوشهیآندنیایخودراتهیهنمایم.
بگویم: میخواهم بگذارم. میان در تو با میخواهم را مهمی راز برادرجان
منعاشقشدهام،عاشق!ازاینكهمیدانمكهمیدانیمعشوقمكیستزیاده
خوشحالم.عجباكهمعشوقمنبامعشوقازلیتویکیاست.بامعشوقابدی

رزمندگانیکیاست.بامعشوقازلیوابدیهمهیكائناتیکیاست.
خواستار اندازه آن نمیدهد. مهلتم كه رسیده درجهای به معبود به عشقم
مالقاتبامعشوقمكهقراریندارم.چندیاستبهایندرکرسیدهامكهتا
بهحالبهخودظلمكردهام.مسائلیداشتمكهمراازواردشدندرجرگهی
عاشقیهابازمیداشت.جداًمنتصمیمداشتمكهقبلازعیدبهجبههبروم،
ولینمیدانمچرا؛شایدبهاینخاطركهشایستهنبودم،نتوانستمبروم.تصمیم
گرفتمایامعیدبروموبهخاطرمصادفشدنباروزهایعملیاتحملهیشدید
بهدشمنونبودناعزام،بازنتوانستمبروم.دوبارهتصمیمگرفتمكهبعدازعید
برومكهمسئلهیجنابعالیوجبههرفتنتبرایبندهمشکلیشد.پیشخودفکر
كردموتماممسائلرابررسیكردموخودمراقانعساختم.شایدخدادلمرا
آرامشدادهبودكهباوجوداینكهشماجبههاید،بهجبههروموخیلیتالش
كردمواینطرفوآنطرفرفتم،ولیتاكنوننتوانستهامبهجبههبروم.خود
راعاصیمیدانم،وگرنهتاحاالخداكاریبرایمكردهبودواتفاقاًاینمسئلهرا
شایدخیریباشدو»الخیرفیماوقع«.وباززیادناراحتنیستموپیشخود
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میگویمكههدفماهللاست،پسگذشتهرابایدفراموشكنموآیندهیزیبایمرا
خودبهدستانیداللهیامبسازم.

بههرحالبرادرجان،مثلاینكهخدالطفیكردهوقلبمراتسکیندادهو
میخواهدمرابهسویخودفراخواند.ازاینبابخیلیخوشحالمكهنعمت

آرامشرادرقلبخوداحساسمیكنم.
برادرجان،كافركیشیزشتخو،جنگرابرماتحمیلكرده.بهحریممقدس
اسالموقرآنوایرانتجاوزكرده.بهناموسدخترانوزنانمابیحرمتینشان
دادهوبهاستقاللماهجومآوردهومیخواهدبهدستوراربابانشاینجمهوری
نوپایاسالمیرانابودكند.میخواهدآزادیراستینماراسلبكند...پسطبق
احکاماسالمواجباستكهدرمقابلشبایستیم.مقاومتكنیموتویدهانش
و اینخردكنندگاندهانصدام از یکی نیز برخودمیدانمكهمن بکوبیم!

صدامیانباشموبههرحالاگرشایستهباشم،خواهمرفت.
بهجبههمیرومتابانثارخونخود،استقاللنامهوجاوداننامهیاسالمو
ایرانراتاابدامضانمایم.میرومتاباایثارونثارخونمدرختاسالمراآبدهم
وآبیاریكنمتاروزیكهبهثمربنشیندومیوهدهد.میرومتامثلمیلیونها
مسلمانپاکنهادبهاسالمخدمتیكردهباشم.میرومتابهلقاءاهللبرسم،اگر
شایستهاشباشم.خداگواهاستكهاینراهراكهمیروم،آگاهانهوبااختیار
توایخدایخوبمن،ایمعشوق و نیتمیروم باكمالخلوص میروم.

ماندگارمن،خودتاینبندهیعاصیعاشقرادریاب!
برادرجان،شهیدشدنرادوستدارم.اینشهیداستكهباریختنخونخود
تمامگناهانشبخشودهمیشود.اینشهیداستكهبهقولاستادمطهریشمع
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محفلبشریتاستوباسوختنشمحفلتاریکراروشنمیكندومیسوزد،
ولینابودنمیشودودریکجملهاینشهیداستكهزندهیهمیشهتاریخاست.
وبخوانكهاولیاوانبیاماچقدرعاشقشهادتبودند.ماكهخودراپیروآنها
میدانیم،چرانبایدمثلآنهاباشیم.كدامیکازائمهیطاهرینمادربسترمرگ

مردهاند؟!
بهفرمودهیامامعلی)ع(،شریفترینمرگها،شهادتهستوتومیدانیكه

حضرتعلی)ع(چقدرعاشقاینگونهمردن،یعنیشهادتبود.
گرمردرهیمیانخونبایدرفت/وزپایفتادهسرنگونبایدرفت

توپایبهراهدرنهوهیچمپرس/خودراهبگویدتكهچونبایدرفت
تاپیشازآنكهمرگطبیعیبهسراغماننیامده،بایدسراغشرفتوزحمت
كشیدتاآنرایافتوهمینكهبرایخداواردكارشوی،خداراههارانشانت

میدهد.
»والِذیَنجاَهُدوافیناَلَنهدینهمسبلَنا«واگرانسانبرایخداكاركندوزحمت
كشد،آخرشسعادتوخوشبختیاست.بهقولقرآن»انَمَعاَلُعسِرُیسرا«كه
پسازهرسختیگشایشیاست.پسایبرادرجانبایددرراهخدازحمتكشید،
جانداد،مالداد،دشنامخوردو...واجرهمهیاینهادرنزدپروردگاراست.به
هرحالازدرگاهایزدتبارکوتعالیخواستارمكهتافعاًلهدفمنازجبههرفتن
برایجنابعالیمعلومشدهباشدوخداوندآنچنانیقینوایمانیبهحضرتعالی
عطافرمایدكهبتوانیبرایبندهیحقیرومسکیناستادباشیوانشاءاهللمربی
وآموزگارمباشیدرهمهیمسائلواصولوازاینكهنباشم،ناراحتنباشیو

بتوانیآنچنانجویبهوجودآوریكهاگرشهیدشدم،نمونهباشد.
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برادرجان،منكوچکترازآنمكهبرایبرادرموصیتویانصیحتیداشته
باشیم،ولیچندتاحرفبابرادرمدارم.

1.توخودتمیدانیكهاسالمموردهجومواقعشده،پسبایدازآندفاع
كردومناحساسمیكنمكهاكنوننوبتبهمنرسیدهوبایددفاعكنم،پس

ازنبودنمنناراحتنباش،چونبرایخداهست.
2.درتمامكارهاتوكلبرخداكن،زیراكهاواًلخدادوستدارد،متوكلینرا
وثانیاًمعتقدیمكهتنهاوكیلماخداستوهیچوكیلیدربرابرخدانداریم.البته
اینحرفبهاینمعنینیستكهحركتنکن،بلکهحركاتتهمراهباتوكلباشد

تابهتربهرهدهد.
3.وظیفهاترادربرابراینانقالبكهخونبهایهزارانشهیداست،بهدرستی
و بایقینتر و ولیمحکمتر اندازهیخودش، به كردهای ایفا اگرچه ایفاكن،

باایمانتركارهایتراانجامبده.
4.رعایتكاملاصولواحکامدینرابکن.عالوهبرنمازهاییومیه،نوافل
راهمیشهبخوان.روزههایمستحبیراهمبگیر،جهادكهكردهای،اگرتوانستی
انشاءاهللباپدرومادرمبهحجنیزبروومامیرویمتاراهكربالرابرایشماآزاد

كنیموآنوقتبهكربالنیزبروید.
5.اگركارهایتبرایخداباشند،خداتورایاریمیكند:انتنصراهللینصركمو
یثبتاقدامکم.مفهومایناستكهنگراننشو،زیراكهخداوامامزمانراداری.
6.بههمهیاقوامبهیکدیدنگاهكنوهمهرابهیکاندازهدوستبدارو
راهنماییشانكنودرجهتخداقراردادهوسببانسجامووحدتآنهاباش.
دررفتارمتواضعباش،اگرچههستیوباكسیبهجزدشمنانخدادرگیرنشو،
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مسائلدنیاتوراناراحتنکند،صبركنكه»اناهللمعالصابرین«،برایخدا
خونسرد،خوشروومهربانباش.دلكسیرانیازار.دلمادروپدررابهدست
آر.باآنهابااخالقاسالمیرفتاركن،ناصحومنجیشانباش.اگرچهمنجی

واقعیخداست!
7.دربرابرسختیهاودردهاوزجرهاوشکنجههاییكهبرایاسالممیكشی،
مقاومباشكهخدایاریاتمیكندوهمهیاینهاآزمایشندوبایدبتوانیازاین

آزمایشنمرهیخوببیاوری.
8.مربیبرادرانوخواهرانمباش،آنهارازیادتشویقبهدعاخواندنودر
درجهیاولقرآنخواندنوبعدكتابخواندنبنماوبههرحالآنهارامسلمان
معتقدبهاحکامواصولاسالمباربیاور.آنهاراطوریتربیتكنكههمگی
سربازامامزمانباشندوفداییباشندازبرایدیناسالمومجاهدباشنددرراه
خداومؤمنباشندبهخداورسولودوستداربندگانخاصخدا.آنهارامقلد
امامباربیاور،درسشهامت،ایثار،تقواونمازوروزهو...بهآنهابدهوبههرحال

آنهاراآزاده،مختارومؤمنباربیاور.
9.پرداختخمسوزكاترافراموشنکنواگرالزمباشد،درراهخداازهر

نوعمالینیزبگذر.
10.برایبچههاشبهایجمعهدعایكمیلهمراهبامعنیوباسوزوگداز
بخوان.آنهارابهدعاخواندنعادتبدهوبهقرآنخواندنبامعنیاُختكنو
بههرحالهمیشهدرنمازجمعهبااهلخانوادهشركتكنیدوآنراسرمایهی
بزرگیبدانید.همیشهپیروروحانیتباشید،زیراكهاینروحانیتاستكهاسالم
رازندهنگهداشتهاست.ازاسالممنهایروحانیتدوریبجویید،پشتیبانوالیت



175 ضمائم

فقیهباشید،امامرادرکكنیدكهچهوجودونعمتعظماییاست،امامراتنها
نگذارید.ازانقالب،درسیادبگیرید.مطالعهیزیادداشتهباشید.ادعیهیروزانه
رابخوانید.نمازهایمستحبیرابهجاآورید،بهخصوصنمازشبراكهمتجلی

انسانیتاست.
بههرحالبرادرجان،رسالتخونوپیامشهدابهگردنشماست.شماهستید
كهبایدپیامبروپیامآورخونشهداباشید.امیدوارمكهبتوانیدرسنگرخودت،
وظیفهاترانسبتبهاینانقالباداكنیوتوفیقیابیتاهرچهبیشتربرایاین

مردمودرراهخداگامبرداری.
»ربناافرغعلیناصبراًوثبتاقدامناوانصرناعلیالقومالکافرین«.

خداوندا!اینانقالبرابهانقالبمهدی)عج(متصلبگردانوامامراتاظهور
امامزماننگهدار.

بارالها!رزمندگاناسالمراتوفیقعنایتبفرماوهرچهزودترآنهاراپیروز
بگردان.

خدایا!دلپدرومادروخواهرانوبرادرانراآنگونهمنقلبكنكهاگرشهید
شدم،نمازشکربخوانند.

ازشماحاللبودیمیطلبموازشماالتماسدعادارمودوستدارمكهمرا
ببخشیدتاموردلطفخداوندقرارگیرم.

»َربناالتزغُقُلوبَنابََعداذَهدیتناوَهبلَناِمنلدنَکرحمهانکانتالَوهاب.«
برادركوچکت،عیناهللدهرابپور

هفتماردیبهشتماه،1361.
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ضمیمه ی 3. وصیت نامه ی شهید عین اهلل دهراب پور )2(
بسمربالشهداوالصدیقین

»اناهللاشتریمنالمؤمنینانفسهموأموالهمبأنلهمالجنهیقاتلونفی
سبیلاهللفیقتلونویقتلونفذلکهوالفوزالعظیم«:)توبه/111(وهماناخداوند
جانومالمؤمنینرابهبهایبهشتازایشانخریدارینمودهكهدرراهخدا
جهادمیكنندپسمیكشندوخودكشتهمیشودو...كهاینمعاملهباخدابه

حقیقتسعادتوفیروزیبزرگیاست.
آنگاهكهمهاجمومزدوریدرپناهابرقدرتهایجهانخواربهبزرگیوآقاییو
خداییبودنانقالبمانچشمبدبدوزدوتوطئههاودسیسههایبیشماریرابرای
نابودیاینانقالب،كهخونبهایصدهاهزارشهیدگلگونكفناست،بچیند
وباألخرهنیرویعدوانیخودراروانهیكشوراسالمیمانكندوبهحریتو
بزرگیواستقاللماآسیبرساندوهدفكلیشانطردرهبریتانقالبونابودی
رژیمالهیموجوددركشورمانباشد،دراینجاچهبایدكرد؟وظیفهچیست؟آیا
سازشكنیمیابجنگیموبمیریموسازشنپذیریم؟آیابهطوركلیاسالمجنگ
راهمیشهومطلقبدمیداندوهمیشهطرفدارصلحاست؟اینسخنكهجنگ
بداستودشمنمحقاستبهحریمماتجاوزكند،بهقولاستادشهید،مرتضی
مطهری)ره(،حرفیمسخرهبیشنیست.اینحرفمحکوماست.ننگونفرت
برماكهدشمنبخواهداسالمرا،قرآنرا،ناموسزنانایرانراپایمالسازدو
مادمازصلحبزنیم.اینحکماسالماستكهچرادرراهخداودرراهآنمردم
بیچاره،ازمردهاوزنهاوبچههاییكهتحتشکنجهقرارگرفتهاند،نمیجنگید؟
اكنونصدام ایران! مؤمنین ای جهان! مسلمین ای جهان! مردم ای پس
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بهنوامیسماتجاوزكردهوبیمارستانهاودبستانهاو...رابمبارانمیكند.
مردانخدارابهغلوزنجیركشیدهاست.جوانانآیندهیاسالمرابهخون
كشانده،اسالمراصدمهایواردشدهومنافقخونجوانانمارامیریزد.اسرائیل
غاصب،لبنانوفلسطینرابهخاکوخونكشیده،بهترینجواناناسالمرانابود
میكنند،مردمبیچارهیبیروتچهگناهیدارند؟!خدایا!مصیبتبزرگاست.
خدایا!شکایاتزیادند.ایخدا!خودتبهترمیدانیپسخودتبیداركناین

یکمیلیاردمسلمانرا!
بهخداقسمكهحکمقرآنشاملحالهمهیمسلمینمیشودوهرچه
تا بایدعلیهصداموآمریکاواسرائیلبسیجشدوجنگید.مامیرویم زودتر
ناقابلمان،جاوداننامهی باریختنخون و ونفسهایمان آخرینفشنگها با
جمهوریاسالمیراامضایشرافتمندانهكنیم.مامیرویمتابادرطبقاخالص
گذاشتناموالوانفسمان،اسالمرابرایهمیشهبهحاكمیترسانیم.وباألخره
مامیرویمتابانثارخونمانانقالبمانراصادركنیمكههماناسخنهایگهربار

امامعزیزمانراجامهیعملپوشاندهباشیم!
امامزمان)عج(،درآخرینلحظاتزندگیمانچهرهی رابهجان خدایا!تو

نورانیایشانرامنورراهمانقراربده.
ایمسلمینجهان!آیاآیهی»اِناهللواِناالیهراجعون«راخواندهوفهمیدهاید؟
آیافهمیدهایدكه»اناهللواناالیهراجعون«زمانیمفهومداردكهفهمیدهباشید
»اناهلل«راوخودراازخدابدانید؟تاماخودراازخدایمنانندانیم،برگشت
بهسویخدابیمعنیاست.یعنیدریکجمله:»اناالیهراجعون«بهایندلیل
استكه»اناهلل«رابدانیم.دلیل»اناالیهراجعون«،»اناهلل«است.پسنهراسید
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ایمسلمانان!بجنگید!مباداازمردندربستربترسیدكهشهادتافضلاست.
شهید،سعیداست،زیراكهاگرمفهوماینآیهرابفهمید،آنگاهمبارزهوجودخواهد
زندگی نیست.سراسر وجنگیدن گرفتن بهدست اسلحه تنها مبارزه داشت.
انسانمبارزهاست.بایدكوشیددراینمبارزهفیروزگشتوزندگیبهقولسرور
شهیدان:»هماناعقیدهیانساناستوجنگیدندرراهآن«.انسانیبیعقیدهو
المذهب،زندگیندارد.اویکحیوانبیشنیست.اینداشتنمرامومسلکو
عقیده،بینشیاستكهبهانسانحیاتمیدهد،وگرنهزندگییعنیهیچ!هنگامی
كهانسانعقیدهبهوجودواجبالوجودداشتهباشدوایمانشنسبتبهخداروبه
كمالرود،آنگاهدراینزمینهترقیاتینصیبشخواهدگردید.دلاومجذوب
تفکردربارهیوجودالیزالخداوندمیشودواینحالتجذبهروزبهروزشدیدتر
وتوجهاوبهخداعمیقترمیگردد.دراینحالاستكهانساندرتماماوضاع
واحوالفقطخداراجلویخودمیبیندوهمهیچیزهاواشیادرنظراوساقط
میشودوتنها،تنهاخدارامشاهدهمیكند.درایناوضاعواحوالاستكهاو

فناءفیاهللوبقاءبااهللمیشود.
خدایا!توخودتبهترمیدانیكهجایاینگونهشدنكجاست؟جبهههارا
بنگریدوروحانیومعنویشدنمؤمنینواقعیرا!طالبیازاینحوزهیجبهه
بیرونمیآیندكهدردریایالهیغرقندوغوطهور.اینطالب،روحانیوفانیدر
خدامیشوند،اگرواقعاًطلبهینابومهذبنفسودارایاخالقنیکوبگردند.
پسایمردم!قدراینجبهههارابدانید.قدرایندانشگاهالهیاترابدانیدكه

دربنورانیآنبهرویهركسبازنمیگردد.
ایندانشگاهكربالچهدانشجویانعزیزو بهترمیدانیكه خدایا!توخود
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گرانقدریرادردرگاهتبامدرکشهادتفارغالتحصیلمیكند.دردانشگاه
كربالسنوسالمهمنیست.ازحبیببنمظاهرگرفتهتاعلیاكبرامامحسین)ع(
درآنجاتحصیلمیكنندوگواهینامهیعشقبازیبامعبودومعشوقراستینرا

بهدستمیآورند.
راپشتسرمیگذارندو باشیدكهاسالمدورانخطیری بیدار بههرحال
گذراندهوخواهدگذراند.آیندهیاینانقالبرااینجنگهاتعیینخواهدكرد.
پسوظیفهسنگیناستوگرانوشماایرزمندگاناسالموراهخدا!امروز
فداكاریو ناظر بردوششماگذاشتهشدهوجهان پرچمخونینحسین)ع(
جانبازیشماستوشمابافداكاریوجانبازیخود،سرنوشتانقالبورسالت
مقدسماراشکلمیدهیدودراینلحظاتخطیر،سازندهیتاریخواجتماع
آیندهیایرانیدوراهپرافتخاروصولبهحکومتعدلجهانیراهموارمیكنید.
حرفهازیادند،ولیوقتنوشتنكم.درپایانچندتاحرفبرایمردمشهیدپرور

ایراندارمكهامیدوارمبپذیرند:
ـبرادران!انشاءاهللبعدازجبههیایرانوشکستصدام،جنگراادامهداده
وقدسعزیزراازچنگالطفلنامشروعامپریالیسم)صهیونیسم(آزادنماییدوتا

حکومتاهللبرجهانحاكمنگردیده،مبارزهراادامهدهید.
ـازشهادتباكینداشتهباشید.درقاموسشهادت،واژهیوحشتوهراس

راهیندارد،زیراكههراسآنكسیداردكهشهادتمکتباونیست.
آنكهمردنپیشچشمشتهلکهاست/حکمالتلقوبگیرداوبهدست

ـامامراتنهامگذاریدوهمیشهدردعاهایتانامامرادعاكنید،زیراكهامام
زمانازایندعاهایشمانیزبیگمانخشنودمیشود.برادرانسعیكنیدامامرا
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بشناسیدوبشناسانید،زیراكهاگرامامنبود،اینانقالبنبود.اینمجدوعظمت
ایرانوایرانینبود.اسالمانقالبیوحسینینبود.

ـبهپدرانومادرانتوصیهكنیدكهازرفتنفرزندانخودبهحوزهیمعنوی
جبههممانعتنکنند،برایمجدوعظمتقرآنواسالمبایدفداكارینمودو

برایبارورشدندرختتناوراسالمبایدخونهاداد.
ـمردمعزیز،كمکهایخودراهمچنانادامهدهندومساعدتهایشانرا
بیشتركنندكهاگراینكمکهانبود،جبههوضعدیگریداشتوانشاءاهللهر

چهزودتربهاینمسئلهخاتمهدهیدوهرچهزودتر،حلشكنید.
ـمردمدعاهارابیشتربخوانند،زیراكههمیندعاهاهستندكهحركتمیآفرینند

وبهقولامامادعیه»لسانقرآن«است.
ـعباداتراسنگینبشمارید،زیراكهبهقولامامجعفرصادق)ع(:»هركه
عباداتراسبکشماردوبهخصوصنمازرا،درقیامتذلیلوخوارخواهدبود.«
اهداف انجمن، درسنگر بگویمكههمچنان اسالمی انجمن برادران به ـ
انجمنراانجامدهندوگسترشدهنداهدافشراوطوریشودكهانشاءاهللهر
شهرودهماازبركتوجودانجمنهایاسالمیبهرهمندباشند.سیاستانجمن
براساسسیاستدولتجمهوریاسالمیاستواطاعتنکردنازسیاستآن
سرپیچیازقانونجمهوریاسالمیاست.پسكاماًلمتوجهباشیدكهوظیفه

سنگیناست؛ماكهمیرویم،كارشماخودنوعیجهاددرراهخداست.
خداوندبرادرانرامؤیدوموفقداردتادرانجامرسالتسنگینشانصابرباشند

وپیروز.
اینرابدانیدكهافتخارماایناستكهاینراهراآزادانهوآگاهانهمیرویمو
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بس.
خدایا!ظهورامامزمان)عج(راسریعتروتاظهورشامامرازندهویارانامام

راپیروزبگردان.
امتشهیدپرورماراتأییدوموفقبدار.

خدایا!مافقطبرایاعتالیاسالمآمدهایم،پسمارااگرالیقهستیم،بپذیر
وماراپیروزبگردان.

»ربناالتزغقلوبنابعدإذهدیتناوهبلنامنلدنکرحمةإنکأنتالوهاب«
والسالمعلیعباداهللالصالحین
برادرشما:عیناهللدهرابپور.

ضمیمه ی4. وصیت نامه ی شهید دهراب پور )3(
بسماهلل،ربالشهداءوالصدیقین

بهنامخدا،خدایشهیدانوراستگویان
...وبشرالصابرینالذینإذاأصابتهممصیبهقالواإناهللوإناالیهراجعون:...
وبشارتدهیدصابرانرا،آنهاییراكهوقتیمصیبتیبهآنهاواردمیشود،

میگویندماازخداییموبهسویاوبرمیگردیم.
خدمتپدربزرگوارودلسوزمسالم.سالمناقابلمرابپذیر.امیدوارمكهتاكنون
فرزندخوبیبرایشمابودهباشم.اگرچهخودمیدانمكهنبودهام.سالمتیپدرم
راازدرگاهخداوندمتعالخواهانموامیدوارمكهپیوستهشادومسرورباشیدو
همیشهدرحالذكرونیایشپروردگارباشیتاشایدازاینراهتسکینقلبپیدا

كنی.
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پدرم!همیشهدردعایمانبرایتدعامیكنمتاآمرزیدهشوی.امیدوارمكهاز
اینبهبعدیکانقالبوتحولشگرفودیدنیدرشمابهوجودبیایدوآنچنان
درفکرخداواسالمباشیدكهبانثارجانتمامفرزندانت،كوچکترینناراحتی
بهخودراهندهی.پدر!تصمیمدارمكهپسازدوسالكهازاینجنگتحمیلی
میگذرد،بهجبههرومومعتقدمكهخیلیبهخودمظلمكردهاموخیلیدیرشده
است.بههرحالایپدرم!خداهمیشهبندگانراموردآزمایشقرارمیدهدتااز
میانآنانبهترینراانتخابكند.قحطی،گرسنگی،نقصعضوواموالوانفس
وازبینرفتنثمراتو...،جنگ،صلحو...همگیاینهاآزمایشهستندكهخدا

درمیاناینآزمایشها،بندگانخاصخودرابرمیگزیند.
آزمایش برماتحمیلكردهاستویک را هماكنونصدامتکریتیجنگ
بزرگیاست،پسبایددرستامتحاندهیتاازاینآزمایشموفقدربیایی.
بنابراینازرفتنمنبهجبههناراحتنباش.دردرجهیدوم،ایپدرم!بهخدا
فرزندانانسانهمگیاماناتیهستندكهخداوندبهآنهاعطاكردهاستوانسان
واقعیومسلمانكاملكسیاستكهاینامانتهارابهدرستیبهصاحباصلی
آنبرگرداند.اكنونموقعآنرسیدهكهخداازشماطلبامانتكرده،پسای
پدرنازنین!ایدلسوزفرزند!امانتخودراباراحتیتمام،بادلیشادوچهرهای

خنداناداكنوبهصاحبشبازگردان.باشدتارستگارشوی.
ایپدرم!مثلكوهاستوارباشومثلكوهمقاومتكنوآنچنانبرعلیه
دردهاورنجهاقیامكنكهدرزمرهیبندگانخاصالهیقرارگیری.چندتا

وصیتبرایپدرعزیزمدارم:
1.همیشهبهذكرونیایشپروردگارمشغولباش.باحاالتخاصنمازهارا
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بخوانوسعیكنمعنیومفهومنمازرادرکكنی.درغیرماهرمضانهمروزه
بگیروسعیكندرماهرمضاناگرچهروزههستی،كمترخرجكنیواضافیرا

بهفقیرانونیازمندانعطانمایی.
2.درجهیسازگاریاتراباافرادخانوادهباالببر.همیشهباآنانصحبتكن،

نصیحتكنوبچههاراطوریتربیتكنكهآیندهسازانانقالبباشند.
3.باتمامفامیلدوستیداشتهباشوسعیكنباهمهیآنهاروابطحسنهی
یکسانداشتهباشی.همسرانیبرایبرادرانممعرفیكنكهخودوخانوادهشان

افرادشایستهایباشند.خواهرانمرانیزباافرادشایستهتزویجكن.
4.درفکرمادیاتزیادنباشوازهمهمهمتر،خمس،زكاتواحکاماسالمی
رابهدرستیرعایتكن.بهمعنویاتبیشترعنایتكن،درمحافلقرآنیواردشو
تابرایتقرآنبخوانندومعنیكنندودرسرایسهپنج،بندهیخاصیازبندگان

خالصخداباش.
5.درمقابلسختیهامثلكوهباشودرمقابلشادیهاخویشتندارینشان
دهومسائلمادیزیادتوراخشنودنسازند.بههرحالخودترابساز،افراد
خانوادهمانرابسازوبرایمنعاصیدعاكنوفرزندگنهکارتراحاللكن.

اگرناراحتیازمندیدی،مراببخشوهمیشهبرایمدعایآمرزشكن.
وامامادرم!آرامباش.مثلكوهاستقامتكنتادرپیشگاهخداروسفیدباشی.
ازدوریمناصاًلناراحتنباش.اگرخداراضیباشدوشهیدشدم،دوستدارم
مثلبقیهیمادرانشهیدشادباشیوبرایمنمازشکربخوانی.میدانمكهبا
نبودنمزیادناراحتمیشوی،ولیایمادر!تورابهخداخودتراكنترلكن،به
حضرتزینبفکركنكههمهیعزیزانشرادرراهاماموموالیشازدست
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داد.بهامالبنینبیندیشكهچهارفرزندشرافداییاسالمعزیزكرد.سپاسگزار
پروردگارباشوازاینكهخداوندفرزندیمثلمنرابهتوارزانیداشته،كهجانم

رافدایاسالممیكنم،شادباش.
بههرحال،مادرم!ازتوحاللیتمیطلبمومیخواهمكهشیرپاكتراحاللم
رابهخدامرا ناراحتكردهام،تو را اینعمر،زیادتو كنی.اگرچهدرپهنهی
ببخش.وایمادر!همیشهدعایآمرزشتوراازخدادارموهمیشهدعامیكنم
كهتاشمارانیامرزد،ازدنیانبرد.ایمادرم!كوهباشوچونكوهاستوارومقاوم
باشوآنچنانمقاومباشكهدردهاوزجرهایایندنیاباعثنشودكهتوازنام
ویادخداغافلبمانیوبههرحالایمادردلسوزم!تمامنصایحیراكهبرای
پدرمگفتمبهشمانیزمیگویم:بابچههایتخوبباشوآنچنانآنهاراتربیت
كنكهدرپیشگاهخداشرمسارنباشی.آنهارافداییاناسالمباربیاورومربی
خوبیبرایآنهاباش.باخواهرانوعروسهاهمیشهدرصلحوصفاباش.آنها
رانیزبرایتربیتفرزندانآیندهیاسالمتربیتكن.نمازهایمستحبیراهم
بجایآور.درجاییكهپشتسردیگرانصحبتمیكنند،توقفمکن.مگذار
كسیدرمسائلشخصیاقوامدخالتكند.بیشترازآنكهدراندیشهیمادیات

باشیبهفکرمعنویاتباش.بهفکرقبرومردنوخداوپیامبرو...باش.
ودرآخرتوایخواهرم!باسنگرحجابتمشتمحکمیبهدهانیاوهگویان
بزنوزینبوارپیامآورخونشهیدانباش.ازاینكهبرادریازپیشتانمیرود،
ناراحتنباشیدوشکركنیدكهتاابدمیهمانپیامبرخاتموائمهیاطهار)ع(
استوبیشتربهفکراسالموایرانبیفتید.سعیكنیدفرزندانیهمچونشهدا
بهجامعهتحویلدهید.ایخواهرم!شخصیتتو،وقارتودرحجابواسالمی
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بودنتواست.خودترابساز،حجابترانگهداروبهوسیلهیاینسنگردشمنان
رامحوكن.

خواهرمثریا!مختاررابزرگكنواورامثلپدرشتربیتكنوتنهانیتتاین
باشدكهاودرآیندهفرزندیرشیدبرایاسالمعزیزگردد.

بههرحالخواهرانمرانیزوصیتمیكنم؛آهیجان،آبیجان،ثریا،سکینه،
زلیخاوصدیقهكهباخانوادهمانبسازید.باهمدوستباشیدودشمننباشید.
احترامآمیزباهمروبهروشوید.سوگندبهمقدساتنخورید.كارخانهوزندگیرا
بهدرستیانجامدهیدوگوشهایشنواییبرایپدرومادروبرادرمباشید.قرآن
زیادبخوانید.دعازیادبخوانید.هرشبجمعهدعایكمیلبخوانید.نمازهای
یومیهراسروقتبخوانید.روزههایتانراكاملبگیریدومگذاریدغیبتوگناهدر

آنراهیابد.نمازهایمستحبیرابخوانید،بهخصوصنمازشبرا.
وسرانجام،صورتبرادرانخوبمرامیبوسموازپدرومادروخانوادهیگرامی
میخواهمآنهارافرزنداناسالمباربیاورید،آنهارافداییامامباربیاورید.با
شهیدشدنمنبسیارنیروبگیریدوبهیادداشتهباشیدكه:»مپنداریدآنهاكه
درراهخداوندكشتهشدهاند،مردهاند،كهزندهاندودرنزدپروردگارشانروزی
دارند.«نکندخدایناخواستهناراحتشویدوناشکرینشاندهیدكهعیناهللتان

رابااینگونهرفتاركارینیست.
بازمیگویم:بیشتربهفکرمسائلانقالبباشیدتافقدانفردیچونمندر

میانافرادخانواده.
درپایان،تماماقوامراسالمبرسانید.دعاگویآنهاخواهمبود.مرانیزدعا

كنید،باشدكههمگیموردلطفوعنایتخداوندقرارگیریم.
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ازمادربزرگوارمحاللیشیرمیطلبم.ازپدرارجمندممیخواهمازمنراضیو
خشنودباشد.ازخواهرانوبرادرانعزیزممیخواهممراببخشند.ازهمگیاقوام

میخواهمدعایمكنندوبهخوبیخودشانمراببخشند.
والسالم

سربازكوچکامامزمان)عج(،61/2/6،عیناهللدهرابپور

ضمیمه ی 5. نامه ی محمد رحیم دهراب پور، برادر شهید دهراب پور، به 
ایشان، نامه ی شماره ی 2

برادرمعیناهللدهرابپور،سالم!
انشاءاهللبهسالمتباشید.ازآنجاكهمیدانمدوستداریتورادرجریان
حضورمدرجبههبگذارم،ایناستكهدرهرفرصتیپیشآید،مطالبیرابرایت
مینویسم.هماكنوندرساعتهشتونیمصبحروزیکشنبه،بیستودوم
فروردینماهشصتویک،باگروهیازبرادرانبسیجیهمدلوهمراه،كنارسنگر
خوددرخطمقدمجبههچنانهـدوسالکنشستهوهركسیمشغولبهكاری
است.اكثراًسرگرممطالعهیكتابهاوجزواتهستند.امادرایندقایقهمگی
متوجهسخنرانیامامشدهایمكهازرادیوپخشمیشود.تعدادیهمكهدیشب
نگهبانیداشتهاند،درسنگرهاخوابیدهاند.خطوطمقدمماوبعثیونكثیفرویدو
تپهروبهرویهم،بهنامدوسالکوبرغازهقراردارندودرتماماوقاتشبانهروزاین

خاکهایبیگناهباتوپوخمپارهیكفتارهایكثیفبعثیكوبیدهمیشوند.
مدتدهروزیكهدراینجبهههستیم،بااینكهدرتمامیلحظاتمواضعما
رامیكوبند،اماباعنایاتخداوندیوتوجهاتامامزمان،هیچگونهتلفاتجانی
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نداشتهایم.فقطدیروزعصرهنگامنماز،دونفرازبرادرانسربازمانكهكنارمنبع
آبیوضومیگرفتند،تركشخوردندوزخمیشدندوگویاالحمداهللحالآنها

خوباست.
خطمقدمخودمانخیلیآرامودرمقابلفضولیسگهایعراقیبیتفاوت
است.گهگاهباچندتوپوخمپارهایكهبهمواضعآنهامیزنند،برایساعتها
خاموشمیشوند،موضعخودراتغییردادهودوبارهشروعبهفضولیمیكنندكه
البتهاینحركتهایمذبوحانهدیگربینتیجهاست،زیراضرباتیكهقباًلاینها

خوردهاند،دیگرقابلجبراننیست.
اگربیاییدببینیداینهادریکروزچقدرمواضعخودراازدستدادهوبزدالنه
فراركردهاند،بهجایصدبار،هزارهابارخداراشکرمیگویید.باوركنیددر
سنگربهجاماندهیآنهانمیتوانبیشازیکدقیقهزندگیكرد.بویتعفن
سنگرهایشانطاقتفرساست.شبهایاولكهبهمواضعتسخیرشدهیآنها
رسیدیم،بااینكهتوپوخمپارهبرسرمانمیبارید،نتوانستیمدرسنگرآنهاسر
كنیم.فوراًبرایخودمانسنگرساختیم.واقعاًبایدبهحالمردمعراقگریستو
اگرراستشرابخواهیبایدبهحالهمهیانسانهایاینعصرگریستكهبا

چنینآدمنماهاییدریکزمانرویكرهیخاکزندگیمیكنند.
وامادرمقابلآنها،گروهیانسانازجانگذشتهومخلصقراردارندكه
زندگیشاندرمسیراهللاست.انسانهاییخداگونهوشایستهیصفتخلیفهی
اهلل،كهبزرگترینحربهیزندگیآنهاایمانبهخداوداشتنتقواست.باور
بفرماییدانساندرمقابلعدهیبزرگیازآنهاشرممیكندكهبگویدمنهم
ازنوعاینگونهانسانهاهستم.دراینجاانسانهاییگردآمدهاندكهازهمهچیز
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خودگذشتهاند.جانخودرادرطبقاخالصگذاشتهوتنهاسرمایهعمرخود
یعنیجانرافدایمکتبشانكردهاند.دراینجاخبریازهیچچیزنیستمگر
ازجنگومجاهدتوشهادت.گوییهمهچیزفراموششده،اززندگی،پدرو
مادر،زنوفرزندواقوامچیزیبهیادنمیآید.همهبهخاطرخدافراموششده
وبایدبشوند.هركسدراینجابهكارسودمندیمشغولاست.مطالعهیكتاب،
مطالعهینامههایمردمپشتجبهه،بهویژهنامههاینونهاالنودانشآموزان
عزیز،برپایینمازجماعتهادرتماماوقات،شركتدرمراسمسخنرانیهای
سازندهومفید،برگزاریمراسمدعاونیایشدراوقاتمختلفروزوشبهای
غوغایی و شور اینجا در منطقه،خالصه گلگونكفن شهدای از یاد خاص،

برپاستكهبهمحشرمیماند.
برادرجانسعیكنیدپیوستهبینهمهیاقوامرشتهیمهرومحبترامحکمتر
گردانیدكهوجودمهرومحبتبیناقوامبهترینراهوروشاطاعتازخداو
خدمتبهمردماست.درکوشعورهمهیافراددریکسطحنیست،بایدنقش
مدیریتداشتوآنهاراراهنماییوارشادكردتاهرچهبیشترمنسجمترباشند.
ازباندبازیوتعصببیجاپرهیزكنیدوتالشكنیدهمیشهبرایخدااتحادو
انسجامداشتهباشید.اقواموافرادمستضعفراهمازنظرمعنویوهمازنظر
مادیحمایتوارشادنماییدواقواممتمولرابهخصوصازنظرمعنویكمک
كنید.بایدخودتانپیشازهرچیزیبهاینكمبودهاآشناییداشتهباشیدوآنقدر

خودرابسازیكهخودبهخودجامعهتورابپذیرد.دوستانتراسالمبرسان.
والسالم،برادرت؛محمدرحیمدهرابپور61/1/23
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ضمیمه ی 6. نامه ی محمدرحیم دهراب پور. نامه ی 3
بسمهتعالی

بهسالمت كه انشاءاهلل دهرابپور، عیناهلل دوستداشتنی و مهربان برادر
باشی.حالواحوالمارابخواهیدبهسالمتیم.شبوروزمتوسلبهخداودست
بهدعابرایشمارزمندگانعزیزاسالمهستیم.ازماكهجزدعاوتوسلبهخدا
كاریساختهنیست.مدتیازشمابیخبربودیمتااینكهیکهفتهقبلاطالع
یافتیمبهتیپفاطمهزهرارفتهاید.بسیارخوشحالشدیم.پدرومادرراقانع
كردهامكهبدانندراهشما،راهامامحسیناستوراهیاستكهحركتدرآن
نصیبهركسینمیشود.راهیاستكهحکومتمستضعفینرابرمستکبران
نمیدانمشنیدهایكهسیفاله تحققمیبخشد. بدان و مستحکممیگرداند
علیپورفرزندولیخاندرجبههیمحرمبهشهادترسیدهیانه؟آریسیفاله،
آنانسانمخلصوآرامبین،درروز19آبانماهبهشهادترسیدهاستویک
هفتهقبلجسدمطهراورابهیاسوجآوردند.ازعلیبخشفعاًلخبرینیست،
چونهردوباهمبودهاند.یاسوجدردههیمحرمتعدادهشتنفرشهیدداشته
است.همهروزهنیروازیاسوجعازمجبههمیشود.خودمنیزتصمیمدارمدوباره
بهجبههبیایموتابهحالموفقنشدهام.البتهاگرشمادرجبههنبودید،حتماًتا

حالآمدهبودم،امابهخاطرپدرومادرتاكنونتابآوردهام.
خداوندانقالبمارابهانقالبمهدیمتصلگرداند.شمارزمندگانعزیزرا
درپناهخودبرایاینملتمحروممحفوظگرداند.ابرقدرتهایغربوشرق
رانابودگرداند.ضدانقالبداخلیراذلیلترگرداند،حزباهللراحاكمبرسراسر
گیتیگرداند.پرچمالالهاالاهللرابراقصینقاطمملکتوممالکدنیابهاهتزاز
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درآورد.ماراشایستهوازپویندگانراهشهداگرداند.
ولیپور،محمد عبدالحسین )بناوند(، رزمنده رزمندهام،حسین عزیز برادران
مرتضی شریعتینیا، صدراهلل ذوالفقاری، ذوالفقار زرینكاله، علی وكیلی،

حقشناسوهمهیبرادرانورزمندگانراهخداراسالممیرسانم.
ودستبوسشما میرسانند برادرانهمگیسالم و خواهران و مادر پدر،
هستند،بهخصوصكیانومختار،سایراقوامپیوستهاحوالپرسودعاگوهستند.

ثریا،آهیجانوآبیجانسالممیرسانند.
والسالم،برادرحقیرتان،محمدرحیمدهرابپور،61/9/2

ضمیمه ی 7: نوشته ای از دکتر خلیل ضرابی، پزشک فوق تخصص 
جراحی قلب و عروق، دبیر زیست شناسی عین اهلل در دبیرستان نمونه ی 

دانشگاه شیراز.
سالمبرشهید!سالمبرعیناهلل!درودبرپاکباختگانشهیدیكهآرمانهای
آسمانیشانفراترازآرزوهایحقیرآدمهایزمینیبودوبراینیلبدانهاقد
علمكردندودراینراه،پرچمسرخشهادترابرافراشتند.مفتخرمكهدرمقطع
تاریخیدورانانقالبودرهنگامهیشوروالتهابدفاعمقدس،معلمعیناهلل
بودم.عیناللهیكهیکپارچهعشقوحماسهبود.ازنابترینبچههایمدرسهكه
خلوصیكمنظیرداشت.منكهمعلمشانبودم،توصیهاماینبود:چهآنهاكهبه
دفاعازكشوربرخیزندوچهآنهاكهدرسبخوانند،هردوپیروزند.ولیاوودیگر
همکالسیهایهمرزمش،راهمبارزهباتجاوزگرانرابرگزیدندوباعلمواطالع
كافیازصحنههاینبردوباعشقبهانقالبورهبربهمیداندفاعازمیهن
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ارزشهایاسالمیقدمگذاردند.مندرآنمقطع،همدانشجویپزشکی و
بهعنوانمعلمزیستشناسیدردبیرستاننمونهی بودموهم دانشگاهشیراز
آندانشگاهتدریسمیكردم.درمدتسهسالتدریس،مسئولیتسرپرستی
خوابگاهدانشآموزاندبیرستانراهمبرعهدهداشتم.ازآنجاكهخودمنیزاز
ایندبیرستانشبانهروزیوروستازاده پیشین ازدانشآموزان تا56 سال53
بودم،وضعیتدانشآموزانومشکالتآنهارادرکمیكردم.ازشهرابركوه
استانیزدآمدهبودمودرآزمونورودیدبیرستانشركتكردهوپذیرفتهشده
بودم.عیناهللماهمكهتنهادانشآموزیبودكهازاستانكهگیلویهوبویراحمد
درایندبیرستانپذیرشگرفتهبود،همیشهخودشراروستازادهمعرفیمیكرد
وبهعشایریبودنشهممفتخربود.اوهمیشهیارومددكارمسئولینبوددر
ادارهیاموردبیرستانوخوابگاه.یکیازنمازگزاراندائممسجدالرضابودكهدر
نزدیکیخوابگاهقرارداشت.درهمینمسجدالرضادرحضورحاجآقادستغیب
مینشستیموازدرساخالقایشانبهرهمیگرفتیم.گروهمطالعاتیتشکیلداده
بودیم.همهیافرادگروهقرارمیگذاشتیموكتابیازكتابهایشهیدمطهری
مینمودیم. ارائه مسجدالرضا در را مطالبش و میخواندیم روز چند راظرف
عیناهللدانشپژوهیممتازبود.عالقهیویژهایبهكتابهایشهیدمطهری
داشتوبهترازهمهدرگروهمطالعاتی،مطالبكتابموردنظررافرامیگرفت
ودرنشستهایدوستانه،آنهارابازگومیكرد.ازعیناهللكتابیبهعنوانهدیه
دریافتكردهامكهدرصفحهیاولآننوشته:»اهدابهاستادعزیزمجنابآقای
ضرابی.بهامیدارتقایهرچهبیشتروتقویتهردوبالعلموایمان.عیناهلل

دهرابپورـدانشآموزسالسومنظری«.یادشگرامیوراهشپررهروباد!
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دكترضرابی،فوقتخصصجراحیقلبوعروقبیمارستاننمازی.

ضمیمه ی 8. خاطره ای از فرامرز عزیزی )هم رزم شهید(
درسال61،باعیناهللدهرابپوردرپادگانصاحبالزمانشیرازبودیم.مااز
نورآباداعزامشدهبودیموشهیددهرابپوروگروهپنجششنفریآنهاازشیراز
آمدهبودند.اینگروهكهمیگفتنددبیرستانیهایدانشگاهشیرازهستند،كارشان
بابقیهفرقداشت.مانسبتبهجداشدنازدرسوبحثبیتفاوتبودیمو
احساسفارغالبالمیكردیم.هروقتفرصتیدستمیداد،ورزشمیكردیم
یادورهممینشستیموازهردریصحبتمیكردیم.ولیآنهاكتابهاشان
رامیخواندند.سرصفغذاهمنمیایستادندواگرغذاییمیماند،میگرفتند.
ازشیرازبهپادگانامیدیهرفتیم.شهیددهرابپورنقشرهبریداشتدرگروه
خودشان.ازهوشواستعدادسرشاریبرخورداربود.متعبدبود.اولینشبیكه
بهمقرتاكتیکیرفتیم،تانصفشبنشستیمبهصحبتكردنباایندوستانو
بعدخوابیدیم.ساعتچهارصبحازخواببیدارشدمودیدمهیچكسدرسنگر
نیست.هزارویکفکربرایمپیشآمد.ازسنگربیرونآمدمتاببینمچهخبر
شده.باكمالتعجبدرتاریکیشب،چشممبهستونهاییسیاهرنگافتاد،در
جلویسنگركهدرفاصلهیخوابتاآنلحظه،انگارازتویزمینسبزشده
بودند.وقتیخوبنگاهكردم،دیدمكمیتکانمیخورندوآنوقتسرحساب
شدماینستونهادبیرستانیهایهمسنگرمنهستندكهدردلشببهنماز
ایستادهاند.ركوعوسجودشانرادقایقیبهنظارهنشستموبهحالوهوای
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عرفانیآنهاغبطههاخوردمواشکهایمناخودآگاهسرازیرشد.شهیددهرابپور
سعیمیكردسنگینترینمسئولیتهارابپذیرد.اولیننفربیاید،آخریننفربرود.
درشرایطاوجترورهابهمسائلانقالبمسلطبودودرجمعهایدوستانههمه
راارشادمیكرد.میگفت:»مهمایننیستكهچهكسانیدرراهانقالببودند،
مهمایناستچهكسانیدراینراهماندهاند.امروزراهانقالب،راهاماماستو
گروهکهاچونهدفشاناینانقالبنبوده،بنابرایندرخطانقالبنیستند.«
خاكیبودنوازخودگذشتگیاشرانمیتوانكتمانكرد.شبیبودبارانزیاد
آمدهبود.بسیجیهازیادبودندوپتوكمبود.ایشانمیگفتندبگذاربههمهبرسد،
اگرماندمابرمیداریم.همهخوابیدهبودند.عیناهللدمدرسنگرخوابیدهبود.
نیمههایشبازصدایرعدوبرقچشمانمرابازكردمودیدمدرگوشهایاز
زیراندازشنشسته.آهستهگفتم:»چرانخوابیدهای؟!«آهستهترگفت:»خوابم
نمیبرد.باخیالراحتبخواب.«باردیگركهبیدارشدم،متوجهشدمهمانطور
نشستهنمازشبمیخواند.براینمازصبحكهبیدارشدیم،معلومشدآبباران
ورودیسنگروپتویشراخیسكردهبودواوبرایآنكهكسیبدخوابنشود،

تاصبحبیداربوده.
جایگاهشهدامحفوظاست،ولیایشانبینبسیجیهااستثنابود.وقتیفهمیدم
ایشانشهیدشده،ازیکبابتخوشحالبودمكهفیضبزرگشهادتحقشبود
وایندنیابرایشكوچکوازطرفیمیگفتمسرمایههاییبودندبرایمملکت
كهاگرمیماندند،اآلنباالترینمدارجعلمیراطیكردهبودندومشکلگشای

كشورمیشدند.
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ضمیمه ی 9 . خاطره ای از مهندس اهلل رحم شفیعی )هم رزم شهید(
آشناییامباشهیددهرابپوركوتاهبود.سال61درجبههباایشانآشناشدم.
منفرماندهدستهبودموآنوقتكارماینبودبهبسیجیهاآرپیجیآموزش
بدهم.میدیدمكهشهیددهرابپورودوستانشبعدازنمازمغرببااسلحهو
كولهپشتیراهمیافتادندوروبهقبلهمیرفتند.شبمیخوابیدیموسحركهبرای
نمازبلندمیشدیم،میدیدیمكهدرخیمهشانهستند.یکروزازشهیدپرسیدم:
»شماسرشبكجامیروید؟«جوابدادند:»كنجکاویدركارمانکن!«گفتم:
»منهممیخواهمهمراهشمابیایم.«منسربازیرفتهوشروشوربودم،ولی
آنهاآنقدروارستهوبامتانتبودندونگاهشانبرایمسنگینبودكهنتوانستم
دیگرحرفیبزنم.چنددقیقهبعدآقایدهرابپورگفت:»مابچههایاطالعات
وعملیاتهستیموسرشببرایدیدبانیوگرفتناطالعاتازوضعیتدشمن
میرویم.«منهمدیگرسرمبهكارخودمبود.بعدهافهمیدمكهنقشاطالعاتی
یک عملیات، از بعد است. بوده فوقالعاده مقدماتی والفجر عملیات در آنها
جابهجاییانجامشدوماراازتپههایابوغریببهدهلرانمنتقلكردند.كوهی
بودكهآبگرمداشت.درآنجاعشایردهلراناتراقكردهبودندوچادرزدهبودند.
یکیازاینعشایر،یکروزعصرباناراحتیزیادخودشرابهمارساندوگفت:
»مادرمبهشدتمریضاست.اگرمیتوانیدكمکشكنید.«عیناهللدهرابپور
بیمعطلیروانهشدتادكترراخبركند.بعدهمراهدكتربهسراغمادرمریض
غذای شیار، آن در كه بود ماهی یک ما بازگشتند. و كردند درمانش رفتند.
مناسبینداشتیموبیشترخوراکروزانهمانچندتاخرمابود.بابچههاودهرابپور
مشورتكردیمحاالكهعشایرگلهداراینجاهستندوطیاینمدترنگگوشت
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راندیدهایم،بهتراستپولهایشخصیمانرارویهمبگذاریموگوسفندی
بخریموذبحكنیم.دهرابپورنگاهمعنیداریبهمنكردوگفت:»فالنیمگر
ماچقدرپولداریمكهگوشتموردنیازاینسیصدچهارصدنفررزمندهراكهدر
اینشیارمستقرشدهاند،تأمینكنیم؟!اگرمنظورتایناستكهفقطبرایگروه
خودمانفکریكنیمویکوعدههمازاینگوشتبخوریمونتوانیمهمهی
بسیجیهایاینشیارراسیركنیم،بندهكهدراینبازینیستم.بایدصبركنیم
تاهرچهمیرسد،برایهمهبرسد.«آنوقتفهمیدماینهادیدگاهشانوسیعتر
ازچیزیاستكهمنمیبینمودانشمندانهبرخوردمیكنندوفهمیدممنخیلی
ازاینقافلهعقبهستم.اینهابرگزیدهیخداوندبودندوغرورجوانیماغلبه
میكردتابفهمیمنگاههایسنگینآنهاچهمعناهایژرفیداشته،وحاالغبطه
میخوریمكهچراآنموقعازمعنویاتخالصانهشانبهرهیالزمرانبردیم.شهدا

تنهامتعلقبهخانوادهیخودشاننیستند؛بههمهیمردمایرانتعلقدارند.

ضمیمه ی 10 . خاطره ای از سرهنگ محمد وکیلی )هم رزم شهید(
و بودم زهرا فاطمه تیپ عملیات و اطالعات جانشین ،61 سال در بنده
بسیجیهاییمانندشهیددهرابپوروحقشناسوذوالفقاریوزرینكالهكه
ازدبیرستانتوحیدشیرازآمدهبودند،بهسببشاخصههایمعنویمشتركیكه
باهمداشتند،بهعنوانعضواطالعاتوعملیاتمعرفیشدهبودند.درجنگ،
شجاعتنیروهایاطالعاتوعملیاتوتخریببایدزبانزدخاصوعامباشد.
بایدتاریکیشبهاراسپرخویشكنندوبرونددرخطوطجلویدشمنكهاین
كاردرآنشرایطبحرانیجنگخطراتزیادیبههمراهداشت.چنینعزیزانی
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بودندكهسالمتنفسوشجاعتوخطرپذیریوانگیزههایالزمرابراینفوذ
بهخاكریزدشمنوشناساییوضعیتدشمنداشتند.ایامیكهدرتیپبودند،
همهینیروهارفتاروتعبدشانراازنزدیکدیدهبودندكهمقیدبهخواندننماز
شببودند.آنهادرتاریکیوسکوتشبانهبهكارشناساییتحركاتدشمن
میپرداختندوروزهاراغالباًبهدرسخواندنباهمدرسنگربهشبمیرساندند.
ازپاسگاهزیدشروعكردیموبعدتیپمانقلمکانكردبرایشناساییمنطقهی
عملیاتیوالفجرمقدماتی.بهدهلرانرفتیمومحوریداشتیمبهاسمچیالتكهاین
نیروهایاطالعاتیوعملیاتیبهعمقمنطقهنفوذكردندوایندلیرمردانبودند
كهبارصدامکانات،تجهیزاتونیروهایدشمن،زمینهیانجامعملیاتجنگیرا
فراهمكردند.زمانیبودكهدرمنطقههیچتحركاتیازدشمنبهچشمنمیخورد
وماهرروزبعدازنمازصبح،درچادربزرگنمازخانه،زیارتعاشورامیخواندیم
وآنچهارپنجنفربسیجیازدبیرستانتوحیداززیارتخوانانپروپاقرصآن
برنامهبودند.یکروزموقعزیارتعاشورا،حمالتتوپخانهیدشمنشروعشدو
گلولههایسنگینتوپبهنزدیکیهایچادراصابتكرد،طوریكهتركشهایش
بهمیلههایچادرخوردوبخشیازچادرسوراخسوراخشد،ولیبهبركتزیارت
عاشوراهیچآسیبیبهرزمندگاننرسید.بعداًباشناساییهاییكهازسویعین
دشمن ازطرف گلولهبارانها این كه شد شد،مشخص انجام یارانش و اهلل
داردهدایتشدهانجاممیشودومعلومشدفردیدرلباسچوپاندرارتفاعات
نزدیکآنجاداردنقشستونپنجمرابازیمیكندوگراینیروهایمارابا

بیسیمبهدشمناطالعمیدهد.
رفتارعیناهللدهرابپوروهمکالسیهایشدرجبهه،رفتاریتوسعهیافتهبود
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ونوعمعاشرتوارتباطیكهباافرادداشتند،ازاحوالپرسیگرفتهتاخندهرویی
وعملبهاحکامدینیازنوعرفتارآدمهایبابینشعمیقبود،نهاحساسی
كتابهای ودرعینحال بودند مأنوس قرآن با بودند. دائمالذكر وسطحی.

درسیشانراهمدروقتهایآزادشانمرورمیكردند.

ضمیمه ی 11: دست نوشته ی دکتر کامران باقری لنکرانی )هم دوره ی 
عین اهلل در دبیرستان توحید شیراز(

دبیرستاننمونهیتوحید)دبیرستاندانشگاهشیراز(جایگاهیبودكهورودبه
آنآساننبود.امتحاناتسختیرابایدمیگذراندیدوبعدهمبرایاینكهبمانید،
بایدتالششبانهروزیمیكردیدتادرباالترینسطحعلمیممکنباقیبمانید،
وگرنهبسیارممکنبودكهعذرشمارابخواهند.اینمحیطپرهیجانعلمیو
سختیهایورودوماندنبرایخیلیهاهمهچیزشانمیشد.فکرموفقیتهای
كاماًلدردسترس،آیندهیدرخشانوجایگاهاجتماعیوعلمیوگاهیهمفکر
خدمتبهمردمواعتالیكشور،چنانجاذبههاییداشتندكهدیگرجاییبرای
هیچدغدغهایدیگرباقینمیگذاشتند.برخیكهدرمسیرعلمیكممیآوردند،
برایحفظاعتمادبهنفسخودبهانههاییمیتراشیدندوبهایندروآندر
میزدندتابلکههویتیبرایخوددستوپاكنند.اینهاحتااگربهعرصهی
فعالیتهایفرهنگیهممیآمدند،وروداصیلینداشتندونشانهشانهماین
بودكههمدردرسوپیشرفتعلمیعقببودندوهمدرعرصهیفرهنگی
بهشدتجویایناموانگشتنماشدنبودند.امانوادریبودندكههمدرعرصهی
علمیمیدرخشیدندوهمدغدغههاییفراترازخودوآیندهیخودداشتند.شهید
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عرصهی در بود. نادر ستارههای این زمرهی از دهرابپور، عیناهلل عزیزمان
علمی،اورابایدیکیازبرتریندانشآموختگانمدرسهنمونهیتوحیددانستكه
خوداینمدرسهنیزدرآنمقطع،برتریندبیرستانكشوربودكههیچمدرسهای
باآننمیتوانسترقابتكند.اینشهیدعزیزدرسندهسالگیدورهیراهنمایی
این درهمهی و قبولشد دانشگاه كنکور در درهفدهسالگی و كرد آغاز را
مراحل،باالترینرتبههاراكسبنمود.فهموذكاوتاوچنانبودكههمدبیران
وهمهمکالسیهارامتحیرمیكرد.بااینكهمنیکسالزودترازاینشهید
عزیزبهدبیرستانتوحیدرفتهبودموهمکالسیاونبودم،اماازپشتکاربیمانند
ونبوغكمنظیرشبیخبرنبودم.باهمهیاینها،دهرابپورحقیقیماتنهایک
نابغهیعلمینبود.اویکپارچهشوقبندگیبود.منهنوزنمازهایظهرگاهیاو
رادرحیاطدبیرستانبهیاددارمكهچهعاشقانهوچهبیسروصداباخدامناجات
مینمود.مناجاتیكههنوزبهآنغبطهمیخورم.دستهایشراچنانخاضعانه
بهدرگاهخدادرازمیكردكهگوییایننوجوانموحد،محضرخدارامیبیند.به
مستحباتیپایبندبودكهبرخیازماحتاآنهارانمیشناختیموشایداكنوننیز
نمیشناسیم،امااینعشقبهخدااورامنزوینکرد،بلکهمیداندارعرصههای
دفاعازدینخدابود.حضورشدرهمهیمیدانهاییكهانقالباسالمیرادر
آندرمخاطرهمیدید،ازسرتکلیفوبادغدغهمندیوخالصانهواثرگذاربود.

حتا و كمونیست منافق، گروهکهای هنوز دبیرستان، اول سالهای در
فرقانیهافعالبودندورهزنیاندیشهوفکرمیكردندومتاعهایتقلبیخود
راباترفندهایسامریوارعرضهمینمودند.دبیرستانماكهوابستهبهدانشگاه
بود،بسیارمتأثرازفضایالتقاطیآنروزدانشگاهبودوتقریباًهمهیآنهایی
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ماداشتندو كهدردانشگاهشرمیآفریدند،دفترودستکیهمدرمدرسهی
برایخودپیادهنظامجمعمیكردندوچهسرمایههاییكهدراینبینفریب
خوردندوچهزندگیهاییكهتباهشدند.شهیددهرابپوراولموردطمعآنها
بود.میخواستندبهخودجذبشكنند،امااخالصمؤمنانهیاو،برایشحصن
حصینبودونهتنهااندکتمایلیهمبهآنهانشاننداد،بلکهمیداندارمبارزهی
اتکا بدون بودكه اوخوبفهمیده التقاطیشد. و انحرافی افکار با فرهنگی
بهروحانیتدرعرصهیفعالیتهایدینی،رسیدنبهمقصدنهاییوعاقبت
بهخیریامکاننداردوازهمینروازهمانآغازباارتباطباحضرتآیتاهلل
سیدعلیاصغردستغیبوتلمذدرمحضرایشانخودرابیمهكرد.پیچیدگیهای
آنروزكهحتایالنسیاسیراهمبهكجراههبرد،برایاینشهیدعزیزچندان
پیچیدهنمیماند.درفتنهیبنیصدركهخیلیهارابهكامخودفروبردوبرخی
ازمدعیاناندیشهبهراحتیفریبشراخوردند،دهرابپورخیلیسریعجبههی
حقوباطلراشناختودربرائتازآنحیلهگرمنافقوهمراهانرنگرنگش
درنگنکرد.انحرافامتیهاییكهباظاهرعدالتخواهانه،زهرمکرسکوالریسم
خودساختهایرادركامهامیریختند،كهعفونتمسمومآنهنوزهمدرفضای
فکریكشورمسئلهسازاست،برایاینشهیدعزیزبسیارسادهنمایانگردید.او
نهفقطخودمیفهمید،بلکهفهمدینیخودرابهخوبیمنتشرمینمودودستگیر
برادرانیمیشدكهمسحورشعبدهبازیهایاینساحراناندیشهشدهبودند.او
همراهمادرهمهیمراحلروشنگریوبرافکندنپردهینفاقبودودراین

عرصههیچكمنگذاشت.
آنچهازاوبهیاددارم،معصومیتوتالشبرایگمنامیبود.یادندارمكهدر
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كاریخودراجلوانداختهباشد،مگركارهایخطرناكیكهدیگرانازانجامش
طفرهمیرفتند.یادندارمكهدرمشورتهاجزبانگاهدینیاظهارنظركردهباشد
ودغدغهایجزعملبهتکلیف،اورابهكاریواداشتهباشد.خدایشبیامرزاد
كهمصداقاینحدیثنبویصلیاهللعلیهوآلهبود:خداوندنیکوكارانبینامو
نشانخداترسرادوستدارد؛كسانیكههرگاهغایبباشند،كسیجویایشان
نمیشودووقتیحضوردارند،كسیازآناندعوتنمیكندوشناختهشدهنیستند.

دلهایشانچراغهدایتاست،]و[ازهرتاریکیوظلمتیخارجمیگردند.
بینهمدورهایهایشمثل آغازشد.دهرابپوروستارگانیدیگردر جنگ
شهیدبهزادطهمورثیوشهیدامیرحسینقراچهسرازپانمیشناختند.دیگر
دبیرستانیكهپیشازاینبرایشانعبادتگاهبود،بهقفستبدیلشدهبودوهرآن
درانتظارپروازبودند.اوبسیارزودبهعرصهیمجاهدانحقیقیدرجبههپیوست
ومدالجانبازیرادریافتكرد،امااینبرایشكافینبود.اوعاشقخدابودو

آنقدرپروازكردتاسرانجامدربیکرانگیایمانشبهلقاءاهللپیوست.

دوره ی  )همکالسی  شهریاری  بهادر  دکتر  نامه ی   .12 ضمیمه ی 
دبیرستان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(

سالمیبهشهیدان.سالمیبهعیناهللشهید.سالمیازدنیایناسوتیبه
عالمالهوتی.سالمیبهتوكهسالهاست،بالدربالفرشتگانالهیپرواز
لطافت و باران پاكی به درودی كردهای. صعود عشق آسمان به و كردهای
صبحگاهانبرتوكهزاللترازبارانبودیولطیفترازنسیمبهاری.خوشا
خندههایت.خوشاچهرهیمهربانت.آنهنگامكهچهرهیخندانتدرآیینهی
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ذهنممیدرخشد،مهروصفایبیمانندترابهیادمیآورم.بهیادمیآورمكهبا
روییگشادهوطبقطبقگللبخندبهپیشوازهمکالسیهامیرفتیوگرههای
درسیشانرابهآسانیمیگشودی.بهیادمیآورمچگونهدبیرانمانبهتووآن
هوشواستعدادسرشارتدرتمامیدروسایمانداشتندوافتخارمیكردندكه
دانشآموزكوشاییچونتودارند.بهیادمیآورمعشقورزیدنترابهنمازو
نیایشواشتیاقترابهحضوردرنمازجماعت.چهلحظههاینابیبودآنگاهكه
صدایملکوتیاذانمغربراازبلندگوهایمسجدالرضامیشنیدیوباشورو
التهابیخاصآستینباالمیزدی.آمادهبرایتجدیدوضوییدوباره.شستشوی
دوبارهیجسموروح.مسحعشق.برافروختهشدنآنچهرهیپاک.خلوصی
پرشتاببرایرسیدنبهصفوفنماز.آنکدرمسجدالرضا.درپیشگاهخداوند.
میایستادیمبهنمازدربرابرآنمعبودبینیاز.آنگاهدلسپردنبهكالموحی.
گوشجانبهندایقرآن.لحظاتیشیرینوناب.درپایدرساخالقوعرفان.
شنیدناسراربندگیاززبانگرمعارفیالهی.بااستشمامكالموحیازجانب
آیتاهللدستغیب.بهیادمیآورملحظاتیرادراردویدانشآموزیدرغارشاپورو
كوهدراک،كهشادوسرزندهازسیردرطبیعتپاکخداوندیلذتمیبردیمو
توباآنصدایدلنشیناتچهزیباآوازهایمحلیرازمزمهمیكردیودوستان
یکدلویکزبانتراشادمانمینمودی.بهیادمیآورمروزیراكهازعیادت
آنهمکالسیمجروحدرجبههدربیمارستاننمازیبازمیگشتیموتودرخودت
فرورفتهبودیومیگفتیچراماباخیالآسودهمشغولدرسومشقباشیمو
ازقافلهیعاشقانیمثلاینهمکالسیغیرتمندعقببمانیم؟!بهیادمیآورمكه
عاقبتباگروهیازبچههایمخلصهمچونشهیدقراچهوشهیدطهمورثی
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راهیجبههشدیدودرمجموع،یکسالونیمازدرسوكالسدوربودیدو
بااینوجود،زمانآزمونبازمیگشتیدوباماكهتمامسالرادرحضوراساتید

درسخواندهبودیم،امتحانمیدادیدونمراتعالیمیگرفتید.
توازنامونشانهابینیازی/كهدادتحقنشانسرفرازی

دوستدورانمدرسهات،دكتربهادرشهریاری

و  )همکالس  ذوالفقاری  ذوالفقار  دکتر  دلنوشته ی   .13 ضمیمه ی 
هم رزم شهید(

ادخلوهابسالمآمنین
سالمبرشهیدومقامامنشهید.سالمبرعیناهلل.

بسیارسختاستكهدرساحتملکوتیفرشتهایچونتودرعالممعناوارد
شوم.انسانیفرشتهچونتوكهاكنوندرمقامقربالهیجایگرفتهودیریاست
ماخاكیانعالمناسوتراوداعكردهاست.باهمهیاینها،دلكوچکمبرایآن
ایامباتوبودنچهبسیارتنگشدهكهزبانازبیانآنعاجزاست.وقتیكهدر
هنگامهیاذانمغربوضومیگرفتیموباآنچهرهیبرافروختهازعشقبهخدا،
برایاقامهینمازازخوابگاهبهسمتمسجدالرضامیشتافتیمودرصفوفزیبا،

منظموبهیادماندنینمازگزارانمسجدازخودمیگسستیموبهخدامیپیوستیم.
چهزیباودلنشینبودروزهایدوشنبهوپنجشنبهیهرهفتهكهمخلصین
رابرایبیدارباشیسحرگاهانثبتناممیكردیموسحرگاهباتلنگریبهدرب
اتاقهایشانبرایخوردنیکسحریسادهوروزهگرفتنیبیپیرایهبیدارشان
میكردیموهمهیکدلویکزباندورهمجمعمیشدیمونمازشبرابهنماز
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صبحپیوندمیزدیم.
فاطمه تیپ عملیات و اطالعات واحد در كه زمانی نخواهدشد، فراموشم
زهرا)س(درجبههیجنوببودیم.چهصفاییداشتمأموریتشناساییشبانه
باقطبنماودوربیندیددرشب.تاسنگرهایدشمنپیشمیرفتیمومواضع
آنهارابرایفرماندهیتیپترسیممیكردیمكهبیشترآنهادرعملیاتهای
جنگیبهكارگرفتهمیشدند.خاطرهیآنشبازخاطرنمیرودكهدوگروه
برایشناساییبهطرفخطدشمنرفتیموگروهشمابهدلیلسرفهینابهنگام
یکیازاعضانتوانستآنشببهمأموریتشادامهدهدوبیدرنگبهمقرخود
بازگشت.شبهابهكارشناساییمواضعدشمنمیپرداختیموروزهابهمطالعهی
كتبدرسیوتالوتقرآنمشغولبودیم.یادشبهخیر!آنروزهایخداییو
نابرا!شماكهانتخابخداشدیدوازدنیایخاكیپركشیدید.بماندكهما
خاكیانچهمیكنیموبهامیدروزموعودكهدستمانرابگیرید،هنوزدورخود

میچرخیمونمیدانیممیخواهیمبهكجابرویم.
نمیشود.میدانی زدوده ازخاطرم عملیات آنشب عزیز!خاطرهی شهید
كدامشبرامیگویم؟شبیكهفاصلهاتبامادریکلحظهاززمینتاآسمان
شد؟!نامهایبزرگومقدسعملیاتبیتالمقدسووالفجرورمضانراهماره
بایدتنهاپیشخودتکراركنم،چراكهتوازاسرارهمهیایننامهایمبارکو
تاریخسازآگاهی.بهجاییاشارهمیكنمكهدرفاصلهیسهكیلومتریخاكریز
خودیتاخاكریزدشمنباآتشوخونهمراهبود.وقتیكهازآنهمهمیدان
مینوسیمخارداروكانالقبلازخاكریزگذشتیم.آنلحظههیچگاهازیادم
نمیرودكهسینهیپرآتشاتباتركشهایكیندشمنزبونشکافتهشدهبود
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وپوششپاکبسیجیاترابهخونسرختآغشتهبودند.همانخونیكهباعث
تناورشدندرختانقالبشدهوهرایثارگروآزادهایبهآنمیبالدكهزمانی
ازآندفاعكردهوازدستتطاولنامردمانرهایشساختهاند.جملهایكهآن
لحظهگفتی،هنوزدرگوشهایمطنیناندازاست.یادتهست»یاحسین«ی
گفتیواشارهبهمدارکتویجیبتودریچهیآنچشمهایمعصومرابرای
همیشهبهرویهمگنانتبستی.چقدربرایمسختبودتوراتنهابگذارم.مدارک
راازجیبجامهیغرقهبهخونسرختجابهجاكردموگروههایامدادی،پیکر
پاكترابهپشتجبههانتقالدادندومااینبازماندگانغریب،بهیادجانفشانی
شاهدانهمیشهزمینوزمانسعیكردیمباارادهومصممتانیلبهآخرین

هدفمشخصشدهبهراهتادامهدهیم.
و فرستادهام كه نامهای با هستم، ملکوتی و بزرگ روح آن خواه معذرت
نمیدانمآیاپستچیایندنیایخاكیتوانرساندنآنرابهپیشگاهرفیعشهیدی

بهعظمتمقام»والتحسبناهللالذینقتلوفیسبیلاهلل...«راداردیاخیر!؟
دوستوبرادرعزیز،هرچهزمانمیگذرد،بهیقینمیرسمكهشمامتعلقبهاین
دنیایقیلوقالنبودید.كهخودانتخابشدهیپروردگارعالمبودیدودراوجایمان
بهلقایحقشتافتید.چشمانخوابزدهوگناهکارمانبهشمابیدارچشمانودیگر
شهداستكهدرآنسرایجاوید،متنعمبهنعمتهایالهیهستید.ازهمهی
شهداوعیناهللشهیدوارستهازنفسسركشوبریدهازنََفسهایناشکری،
عاجزانهمیخواهمدروانفسایروزرستاخیزماراتنهانگذارندودستگیردستو

دلهایپرگناهمانباشند.
دوستكوچکعالمخاكیات،ذوالفقاری.
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ضمیمه ی 14. نامه ی دکتر جواد رسایی )هم رزم شهید(
یادبادآنروزگارانیادباد!

جان كه عاشقیها زالل روزگار معرفتپیشگان شما بر خدا درود و سالم
عزیزتانرادرراهمعبودوعشقبهدینومیهناسالمیفدانمودید.

درودبرعیناهللپاكبازیكهبهراستیچشمانبیدارخداوندبودودلازهمهی
با برعاشقیكه بهدلدارپیوست.سالم رنگهایپرفریبدنیاییگسستو
خونپاکخود،زیباییهایماندگارآفریدونقشعشقومعرفتراباسیطرهبر
زندهماندندرصفحهیروزگاررقمزدوراهنمایهمارهشبگردانگمكردهراه
دراینجهانهزاررنگوخاكیشد.سالمبرآناشکهایزاللوپاکدر
آنشبزندهداریهاومناجاتهایشبانهاتودرودبرآنلبخندهایهمیشگی

رازوارهاتكهبرلوحدلهایتنگمانبرایهمیشهحکشدهاست.
ازاینكهبخواهمنامهایبهتوبنویسمشرمندهوسرافکندهام،زیراماجاماندگان
ازقافلهیشهیدان،رسالتبزرگتبیینوترویجفرهنگجهادوشهادترابرای
انتقالبهنسلجدیدبردوشداشتیم،كههماناكمترینتوقعشماازمابودو
راهیافتگان ازشما بعد راهقصوروكوتاهیكردهایم. این اعترافمیكنیمدر
وصال،ماواماندگانقافلهیعشق،درپیچوخمروزمرهگیهاگرفتارآمدهایم
وهرچهبیشتردستوپامیزنیم،دراینمنجالبخودخواهیومنیتبیشتر
فرومیرویم.زندگانواقعیشماییدكهدرعرشاعلی،درمقامقربالهیجای
گرفتهایدوهمنشینپیامبر)ص(وائمهیطاهرین)ع(شدهایدومردگانجاریبر
گسترهیخاکماییمكهپرپروازماننیستتابازدرآسمانعشقوایثاربالو
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پریبگشاییموعبودیتراستینمانرابهنمایشبگذاریم.بهجایعملیكردن
وصایایشماگرفتاردستهبندیهاوخطبازیهایسیاسیشدهایمودرپیخاک
كردنپشتحریفخود،لحظهشماریمیكنیم.امابیگمان،آنگاهكهیومتبلی
السرایرفرارسد،سرافکندهخواهیمبودكهمابهجاماندگانعرصهیخاک،هر

لحظهدرخسرانوزیانیم.
عیناهللجان!گرچهبانوشیدنجامشهادت،بهظاهرنبودیتادركناردوستانت
درعرصهینبرد،نقشآفرینباشیوفرماندهیكنیوآنطرحهاوایدههارا
كهدرراستایپیشبردجنگداشتی،بهمنصهیظهوربرسانی،اماآنایدهها
توسطهمرزمانتاجراشدودشمنزبونازخاکپاکمیهنبیرونراندهشد.
تودرآنروزدراردوگاه،درنقطهیعزیمتبرایعملیاتبهمنگفتی:»یاری
اسالموامام،مهمترازدرسودانشگاهوپزشکشدناست...«ولیایكاش
ماجاماندههاامروزهمینایدهرامیداشتیم...آریبرادرمماشرمندهایمازاینكه
باهمقولوقرارهایزیادیگذاشتهبودیم،ولیمانتوانسیمبهآنهاعملكنیم!
باهمهیاینهاجایناامیدینیست.مطمئنباش،هنوزكسانیبرمرامشما

پایبندندوتحتفرمانبزرگرهبریفرزانه،چونكوهاستوارایستادهاند.
برادرمگوشهایازدرددلهایمارابهدوستانشهیدتهرمزپور،رشیدپایدار،
ستارمحمدی،داوریانپور،ارجمند،لطیففر،قجهای،محمدحسینرست،ولیپور

و...بازگووشفیعمانباشدرصحنهیعرصات.
آنكههمیشهبهیادشماست،جوادرسایی.

)هم رزم  نصیبی  سید محمد رحیم  دکتر  از  خاطره ای   . 15 ضمیمه ی 
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شهید(
درستروزقبلازعملیاتوالفجر2بود.پسازاقامهینمازظهروعصر،
شهیدمرتضیجاویدیدرخصوصنحوهیعملیاتسخنرانینمودندوبانفس
ازرزمندگان گرمخودشانبهرشادتهایسربازانصدراسالماشارهكردهو
خواستندبرایدفاعازاسالموانقالباسالمیآنچنانبدرخشندكهآیندگان
بهآنهاوعزموارادهیالهیشانافتخاركنند.پسازسخنرانیفرمانده،شهید
عزیزمانعیناهلل،انگشترعقیقیداشتندكهآنانگشترراازانگشتدرآورده،بر
لبانمبارکگذاشتندوبوسیدندوبههمراهیکنامهبهمندادندوگفتند:»اینها
رابهمادرمبرسانید.«دقایقینگذشتهبودكهبازگشتندومرابهاسمكوچک
صدازدندوگفتندامانتیامرابیاور.مزاحكردموگفتم:»امانتدارخوبینیستم؟!«
گفتند:»موضوعایننیست.مناحتمالمیدهمكهشماهممثلمنشهید
میشوید.میخواهماینامانتیهارابهیکیدیگرازهمرزمانبدهمتاآنها
راتحویلمادرمدهد.«ودرنهایت،آنیادگاریهاراتحویلدوسترزمندهی
دیگریدادند.نکتهیجالباینبودكهمندرآنعملیاتبهشدتمجروحشدم
وآنهمرزمكهانگشترشهیدرابهامانتگرفتهبود،صحیحوسالمبهپشت

جبههبازگشتهبود.

ضمیمه ی 16. خاطره ای از دکتر محسن رضایی )پسردایی و هم رزم 
شهید(

توفیقپیداكردهبودمچندروزیراباعیناهللشهید،همسفرقافلهیعشق
از را او كه داشت خاصی ویژگیهای عیناهلل باشم. 2 والفجر كربالی در
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دیگرانمتمایزمیكرد.عالوهبرحاالتعرفانیویژهایكهدراومیدیدمو
همهیوجودشرادربرگرفتهبود،نکتهایازایشانهنوردرذهنمباقیمانده
وباقیخواهدماند.اینكهازلحظهایكهباهمازشهریاسوجحركتكرده
تابهمنطقهیعملیاتیوالفجر2درحاجعمرانعراقبرسیم،خیلیازمسائل
راپیشبینیمیكردوپیشبینیهایشهمدرستازآبدرمیآمد.طوریكه
شهادتشراهمپیشبینیكردهبود.باهمازیاسوجبهشیرازرفتهوازآنجابا
هواپیمابهتبریزوسپسبهپیرانشهررسیدهبودیمواوبدونآنكهاطالعیاز
اینسیرحركتورسیدنمابهمقصدداشتهباشد،ازقبلپیشبینیهاییكرده
وهمهیآنهاواقعیتپیداكردهبود.اینپیشبینیهاوحاالتخاصروحی

قرابتشبهمعبود،واقعاًاعجابمرابرانگیختهبود.

ضمیمه ی 17. دست نوشته ی دکتر سعید جاودان سیرت )همکالسی 
دوره ی راهنمایی( 

او آوازهیعلمیواخالقی بودند. بزرگی وارستهی انسان شهیددهرابپور
زبانزدخاصوعامبودودرایامیكهدرمدرسهیراهنماییآریوبرزنیاسوج
مشغولبهتحصیلبودند،ویژگیهایمنحصربهفردیداشتند.ازجملهاینكه
دستخطشانبسیارزیبابودوانشاهاییبسیارشیوا،روانوپرمحتوامینوشتند.
واجدفهمیشایستهودرخورتوجهبودندوبهراستیكهمتعهدوملتزمبهفراگیری
علمبودند.استفادهیمطلوبازعنصرزمان،نظموانضباطدراموراتزندگی
ودرسی،صداقتدرگفتارورفتارازویژگیهایبارزایشانبود.مشخصهی
دیگرشانخوشروییوخندهروییبودوممتازونفراولبودنشدرطیسهسال
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راهنمایی،اورادربینتمامیدانشآموزانمدرسهشاخصساختهبود.شهید
واالمقامدربسیاریازمواردمطالبدرسیراجلوترازمعلمینمطالعهمینمودو
بااستفادهیمطلوبوشایستهازعنصرزمان،بابرنامهریزیدقیقودرخورتوجه
برایگذرانزندگیومطالعهیدروسوجلوگیریازهدررفتناوقاتفراغت،
درسی كتب و مسائل از عمیق شناخت و فراگیر دائم، مستمر، مطالعهی به
میپرداختند.بهگونهایكهازایشانانسانیممتازوبااعتمادیراسخدرفتح
قلههایعلمیساختهبودواینویژگیبرتردرآنزمان،همگیدانشآموزان
وبهویژهمعلمینرابهحیرتواداشتهبودوهمهبرایناعتقادبودندكهایشان
یکیازسرمایههایگرانقدرعلمیاینمرزوبومخواهندبود.شهیددهرابپور
افکاربزرگوبلندیدرسرداشت.اوبهزمینوخاكیانتعلقنداشت.دردفتر
معرفت،مسیروصالراپیمودهبودوازجنسنوربود.ازهماننوجوانیحس
عجیبیداشت.آرام،متین،سربهزیر،افتادهوباحسیعارفانهبهكالسدرس
میآمدوبانگاهیعمیقوژرفهمهیزوایایدرسرامیفهمیدوباهمان
سکوتسرشارازمعنیومفهوم،راهخانهرادرپیشمیگرفتوبعدهادریافتم
باآنگونهزیستنوآنگونهصفاتكهدرخودمیپروراند،خویشتنراآمادهی
سفربهملکوتمیكرد.اكنونكهبهگذشتهمینگرم،فاصلهیزیادیدرعروج
ورسیدنبهكماالتانسانیباماداشت.اودرافالکسیرمیكردوماگرفتار
خاکومغاکبودیم.شهیدمعظمتنهاكسیبودكهازمیانهمهیماباذهنو
اندیشهیپویاییكهداشت،دردبیرستاننمونهیدانشگاهشیرازقبولشدوبعد
ازورودبهدبیرستانبودكهراهوطریقیراكهدرپیآنمیگشت،پیداكردو
راهیجبهههاینبردشد.درهمانایام،بهطورمداومبینمانامهردوبدلمیشد
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وهیچگاهنصایحونجواهایایشانراكهازحالوهوایجبههوجنگمینوشت
وبارهادرآننامههاآرزویوصالمیكرد،فراموشنمیكنم.

شهیدعیناهللدراوجبارعلمیقرارداشتوآیندهیپربارتحصیلیایشان
تضمینشدهبود،ولیعشقبهاسالموامام)ره(وادایدین،موجبحضور
مستمرایشاندرجبهههاینبردحقعلیهباطلشدوشهادتشدرسبزرگیبه
همهیماداد.یادشگرامیوراهوروشومنشبزرگوارانهیآنشهیدواالمقام

برایهمهینسلهامستدامباد.


ضمیمه ی 18 . دست نوشته ی دکتر علی انصاری اصل )زرین کاله(
اولمهر1358،اولینروزحضورمدركالساولنظریبود.بچههاشلوغ
میكردندومنتظرورودمدیریاناظمدبیرستانبودند.درشلوغیكالس،در
بحرتفکرغوطهورشدهبودمكهجوانیآرام،باتبسمیدلنشیندركنارمنشست.
نامشعیناهللبود.بابگفتگوراباسالموتعارفاتمعمولآغازكردیموچندی
ازپیشینهوآرزوهاوآرمانهایخودگفتیم.لبخندهایملیحشگویایلطافت
روحزاللشبودوكالمرسایشعطرصداقتمیپراكند.هدفهاوآرمانهایش
ناخودآگاهانسانرابهسمتخودمیكشیدوقلبوروحآدمیازدرکپیوند
دوستیبااونشاطانگیزمیشد.ازآنپسبودكهگرمایمهراودلوجانمرا
آكندوروحدریاییاواقلیموجودمراپركرد.دیگرباهمیکدلویکزبانشده

بودیمودوستیهایمانپایدارشدهبود.
احساس كه كنم اعتراف دهرابپور عیناهلل شهیدم دوست مورد در باید
مسئولیتدینیوشرعیوالتزامعملیاوبهاحکامالهیومعارفدینی،راهو
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رسمزندگیاوشدهبود.نهمسجدومحرابفراموششمیشدونهچیزیاورااز
درسومدرسهوامیداشت.پرهیزازكبائروصغائرذنوبونفرتازبروزمنکرات،
ضمیرپاکوباصفاوبیآالیشاورابیشتروبیشترنورانیكردهبود.فریبو
نیرنگدرهیاهویتفرقهونفاقووسوسهیوسوسهگران،خناسانفرصتطلب
درسالهایاولانقالبلحظهایاورامرددنکردوازعشقوعالقهاشبهامام
وانقالبوشهیدانومجاهداننکاستوبهحقكهدرراهمبارزهبامنافقانو
ضدانقالبیوناوایلانقالبپیشروبود.عارفجوانیبودكهپندواندرزالهیامام
شهیداندرجاناواثركردهبودكه:»اگرتهذیبنباشد،علمتوحیدهمبهدرد
نمیخورد«واینكالمراباتماموجودشحسكردهبود.اوبودوخدایشبود
وآرمانبلندش.اوبودوزمزمههایخداخداودعاهاینیمهشبیاش.اوبودو

نغمههایمعنوییاربیاربهایش.
اخالقورفتارواالیاینجوانخدامحورهمهراشیفتهیخودكردهبودواورا
برایهمکالسیهایخودالگوساختهبود.دراندیشهیاسالمنابمحمدی)ص(
بودوآرمانشهمانتحققحکومتاسالمیبودكهامامشترسیمكردهبود.

بیریاوبیادعابودوسمتوسویشتنهاخدابود.
جنگآغازشد.نسیمدلنوازشهادت،تاروپودجاناوودوستانیکرنگشرا
نوازشمیدادوترنم»آهآهشوقاًالیمنیرانی«،میقاتعاشقانودلباختگان
محضرالهیشد.معرفتوبصیرتالهیاوباعثشدتابهندای»هلمنناصر
ینصرنی«پیشوایزمانشلبیکگفته،پابهجبههینبردبااستکبارجهانیگذارد
وازدینوایمانوانقالبشدفاعنماید.برایماندگاریانقالبوآرمانشهیدان،

خودراقربانینمایدوپروانهوارجانخویشراتسلیمجانآفرینفرماید.
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واینکتوایشهید،ایبرادرعزیزم،عیناهللدهرابپور،برایاینواماندگان
كویدوستدعافرماتاراهراگمنکنیمودروانفسایدوروییونفاقوبداخالقی
بهراهشهیدانبمانیمووسوسهیظواهردنیا،فریبمانندهد.شفیعروزآخرمان

باش،ایعزیز!

ضمیمه ی 19 . نامه ی دکتر علی انصاری اصل )زرین کاله(
عیناهللعزیز،دوستشهیدم!

نمیدانمازآنروزیكهدیگرخودمرادرآینهیچشمانتندیدمتااكنون
كهدرمقابلتونشستهودرددلمیكنم،چندروزوهفتهوماهوسالبرمن
بیچارهگذشتهاست.نمیخواهممثلروزهایدبستانیامتقویمرابردارم،روزها
وهفتههاراجمعكنمومدتایامفراقباتورامحاسبهكنم.میدانیهمهی
ثانیههایش،لحظههایسختیاست.سینهامسنگینیمیكند.چشمانبارانیام
درستنمیبیند.بغضیدرگلوراهسخنرابرمنبستهاست.باوجودگذشت
سالهاییدرازكهتوبهآرمانخویشرسیدهایومنواماندهدرحسرتانتظار
ماندهام،گوییساعاتیبیشنیستكهرفتهایومنهنوزدرانتظارآمدنتهستم.
گوییاكنونمغربفرارسیده،بایددستدردستهمبهنمازبرویم،انگاراآلن
توحاضریومسجددرانتظاردعاومناجاتوگریههایبیصداواشکهای
میداشت. دوست را تو بیدار چشمان نیز كتاب میدانم من توست. پنهانی
سحرنیزنمازتورادوستمیداشتودرانتظارآمدنتمیماند.میدانممهرو
سجادهوتسبیحهمباتودوستبودندوانتظارترامیكشیدند.میدانمدانشگاه

نیزبیصبرانهانتظارترامیكشید.
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همرزمشهیدم!میخواهمجوابنامهایرابنویسمكهسالهاپیشوقبلاز
پروازآخرینتبرایمنوشتی،اماآسمانچشممنورایانهامخیسدلتنگیهاست.
را گلویم راه دوستی و روزهایجوانی هوا،خاطراتخیس اكسیژن بهجای
گرفته.گوییهمیندیروزبودكهدركنارهمدركالسدرسبودیموازحال
اهلكجاهستم.چه آمدهای،من ازكجا تو یکدیگرمیپرسیدیم... احوال و
شکوهآمیزخاطرههاكهمندارم!مغربگاهان،بیصبرانهوضومیگرفتیم،دوشبه
دوش،دستدردست،باشتابهرچهتمامبهسویمسجدمیرفتیم.شمارش
قلبمانهمیکیمیشد. برابر،قدمهامانیکسانوصدایتپش نفسهامان
بهیادمیآورمدریکروزشیرینمدرسه،دوتاییازمدرسهتاخانهمسابقهی

پیادهرویاجراكردیم.
همارهازجبههمیگفتیوامامش.ازدنیامیگفتیوبیوفاییهایش.ازشهادت
میگفتیوشهیدانخداییاش.یادتهستآنروزهایشیریندوستیوبرادری
ویکرنگیراعیناهلل؟!روزهاییكهتنهاایثاربودوعشقبودوصفا.هیچكس،
مننبود.همهمابودیم.هیچكسخودرابردیگریترجیحنمیداد.همهخدا
رامیدیدند.خداهمهجابودوهمهجاخدابودوجبههبود.همهجاخونبود
وشهادت.همهجاراستیبودوانصافوصداقت.همهجادعابودومناجات.
عشقبودومعرفت.یادتهستهمهصفمیكشیدندبرایمالقاتخدا؟!همه
كولهپشتیهاآمادهوكفشهاپوشیدهوقرآنهابرسر.سالحشانایمانبودو
داراییشانیکدلپاک.تیرهاشاننالههایخداخدابودوآرزوهاشانزیارت

كربال؟!
دوستشهیدم!یادمهستدرماهمیهمانیخدا،درجمععاشقانتنهاتوبودی
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كهوضویخونساختیودرشوقدیدارمعشوق،بالهیبآتشخمپارهیدشمن
درخاکعشقغلتیدیوایناولینجراحتعاشقیاتبود.دستخداتورابه
بیمارستانیدرشهرشهیداناصفهانبردواینواماندهازقافلهییاران،اندوهگین
ازبختخویشبربالینآنتنمجروححاضرشده،شنیدمكهمیگفتی:»این
تنخاكیدرمقابلمحبتولطفخداچیزبامقدارینیست،بایدازاینخانهی
تنگبیرونَجست...«یادمهستكهمیگفتی:»دلبهدریاسپردهتاخداخواهم
رفتوسپسسرودعشقسردادی:حیلترهاكنعاشقاندیوانهشودیوانهشو
/اندردلآتشدرآپروانهشوپروانهشو.بایدكهجملهجانشویتاالیقجانان

شوی/گرسویمستانمیرویمستانهشومستانهشو...«.
دوستشهیدمن!پهندشتخوزستانوكوهستانهایحاجعمرانتوراخوب
تو نالههای با نیز یخزدهیغرب و برفی وهوای میشناسند.گرمایجنوب
آشنایند.ازهمکالسیوهمشهریگرفتهتارزمندگانوفرشتهها،همهتورابه
یاددارند،مسجدومحرابهم،نمازوقنوتوسجدههایتراخوبمیفهمند،اما
نمیدانمدرایندهکدهیماندهبهجاورنگباختهیامروزچرااینچنینغریبی
برادر!ازآنروزیكهرفتیوجشنعاشقیهاتمامشد،چهبسیاركهبهراهكربال
نرفته،سویدیگریرفتندوتعلقبهجایدیگریگرفتند.بعضیآنقدربهوادی
سیاستدلبستندكهفراموششانشدامامچهفرمودوچهخواست.بعضیبهزر
وزیوردنیاآنقدردلدادندكهیارانیکدلرابهفریبااشارهایفراموشكردند!
بعضیدراینآبگلآلود،آنقدردرهمودینارودالربهچنگزدندوفاصلهها

زیادشدكه:»طبقاًعنطبق«.
برادرشهیدم!درجایخالیشمابعضیدركارمدیریتخودآنقدربیخاصیت
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وضعیفوسستبودندكهدزدانوفرصتطلباندرسایهیاینمترسکها،
اموالبیتالمالرابهباطلبردندوخوردندوبرجگرتفتیدهیقافلهیمجروح
وازسفربرگشتهوبراجسادسوختهیشهیدان،لبخندتمسخرزدندوآواریاز
دزدیواختالسوخرابیوبیفرهنگیوبداخالقیبرسرمانخرابكردند،ولی
كسیصدایمظلومیتآقارانشنیدوكسیبهفریادهایدلاوگوشنکرد.آیا
میشنویدربلندگویزمان؟صدامیآید:زنانتکخوانیكنندیانه؟دخترانبه
ورزشگاهبروندیانه؟دزدانوخائنانبهمالومنالواموالبیتالمالمحاكمه
شوندیانه؟بادشمنبدسیرتوجنگطلبوآدمكشوغارتگروبیانصاف
وظالم،رابطهبرقراربشودیانه؟اماعیناهللعزیز!هماكنوننیزبرادرانتدر
جنگنابرابردیگریودرجبههیسختیدیگركهدشمنانقدیمیگشودهاند،
دركارزارند.تهاجمفرهنگیوتحریماقتصادیوتخریباخالقوایجادتفرقه
وحتاتهاجمنظامیفرامرزی،جنگهایدیگریاستكهبربرادرانتتحمیل
كردهاند.بعضیآنقدردرنقشخودبدبازیگریمیكنندكهدهکدهراغبارآلود
ومسمومكردهاند.اماایشهید!خونواخالقورفتاروپیامتووهمرزمانت
آنقدرپرمعناوحیاتبخشبودهوهستكهبچههاونسلهایپسازتوو
بسیجیهاوعالمانودانشمندانباالهامازآرمانهاوپیامهایشمادستدر
دسترهبرشانهمچنانمقاومبمانندوجنگدرجبهههایتحمیلیدیگررانیز
ادامهدهندوپیروزیهایشگفتانگیزیرقمبزنند.نامونشانوزندگیوشمع
مزارتانآنقدرروشنیبخشومنوراستكهمردمباآنامامشانراشناخته،او

راتنهانگذارند.
یادمهستآنهدیهیقشنگودوستداشتنی؛همانصفاومهربانیترا،
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درهمانروزهایابتدایآشناییمانباتماموجودمحسكردموموجصداقت
وصمیمیتدردریایچشمانآسمانیتمیدیدم.دوستعزیز!صدایمهربان
پرآوازهات، و بلند آرمانهای پرمعنا،دوستیهایروحبخشت، نگاههای قلبت،
هنوزهمبرایمتازهاند.توفراموشنمیشوی،توازیادنمیرویایشهید!هنوز

همیادتوزمزممهربانیاستوراهتومیعادگاهدوستدارانت.
ایمسافرعرش!اینکمنماندهامویکشهرغریب،یکفضایغبارآلود،
آلودهبهدروغوغیبتوگناه.آلودهبهبیفرهنگیوبداخالقی.آلودهبهدزدیو
اختالسوسکوت.منماندهامویکزمانغبارآلود.پرازجنگودشمنی،پر
ازكشتاروتحقیر،پرازآتشودودودورویی.منماندهاموهزارانتظاروامید،

انتظاردعاوشفاعتآنعزیز.امیدبهلطفخداوانتظارظهور.
ایسیمرغعشق!آخریننامهاترادربینصفحاتقرآنیگذاشتهبودموهر
وقتآنرامیدیدم،میبوییدموخاطرههایتازنوزندهمیشد.اكنوننیزكه
پسازسالهایدرازنگاهشمیكنم،احساسمیكنمهنوزدرجبههای.گویی
منتظرآمدنتهستم.زیبامینوشتی.خوبفکرمیكردیوچهپرواززیبایی!و

چهزیباتربهاوجرسیدیایپرندهیخدایی،برادرم!
آیاباردیگربرایمنامهخواهینوشت؟آیاباردیگرحالواحوالدوستانرا
خواهیپرسید؟آیااینحقیربازهمخودمرادردعاهایتخواهمدید؟آیامثل
همیشهحواستبهمنوماهست؟چهشهرغریبیاستاینجا!چهلحظههای

طاقتفرسایی!چهزمانهیسختی!
دوستشهیدمن!توكلمهیحقیبودیكهدرقرآنپیدایتكردم.توتفسیر
قرآنبودی.هزارانكلمهجمعشدید،رفتهرفتهسطرشدیدوصفحههاساختیدو



217 ضمائم

كتابشدید.تفسیرشدیدازقرآنوكتابمقاومتساختید.اكنونمقاومتیک
مکتباست.یکراهاست.یکعشقاست.تفسیرقرآناست.ماندناستو

بودناستوتوكهتاابدزندهایایشهیدجاوید!
كبوتربهشتیام!میدانمدرمقاممحمودودرتماشاخانهیعشقدرمحضریار
بیهمتا،عطرمالقاتمیبوییوطوافدلدارمیكنی،اماماواماندگانخستهی

ایندیار،امیدواربهدعاهایتهستیم.فراموشمانمفرما!
همکالسیكوچکدبیرستانیات،علیانصاریاصل

ضمیمه ی 20 . خاطراتی از دکتر حسن درخشان )دوست دوران تحصیل(
شهیدعیناهللدهرابپورمردعملبود،همچنانكهیادممیآید،عیناهللدر
درسوبحثسرآمدبودوازهوشبسیارباالییبرخورداربود،درستشبیهشهید
رجاییهمیشهخندانومتبسمبودوبسیارفروتن.بیآالیشوپاکبودوسیمایی
جذابودوستداشتنیداشت،مقیدبهشركتدرنمازهایجماعتبودكهدر
آنزماندرمسجدالرضابهامامتحاجآقاسیدعلیاصغردستغیببرگزارمیشد.
ازجملهشهیدمنصورغالمی،شهیدعنایتاهلل بادوستانصمیمیاش وقتی
مرتضی و اصل( انصاری )دكتر زرینكاله علی و قربانی ایاز وشهید ثانوی
حقشناسفرصتیبهدستمیآوردند،واردمباحثعلمیومذهبیمیشدندو
مانندطلبههایمجربباهممباحثهمیكردند.اووجمعیازهمکالسیهااهل
نمازشبونمازجمعهبودندودركنارآن،وظیفهیتحصیلخودرانیزبهخوبی

وحتابهترازدیگرانانجاممیدادند.
البتهبایدهمیشهزحماتشایستهوبیبدیلمسؤلینخوابگاهازجملهعلی
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زرینكاله)دكترانصاریاصل(ومسعودامینی)دكتر(وخلیلضرابی)دكتر(
وآقاینعمتاللهیرادرایجادمحیطیآراموسراسرمهرودوستیبرایرشد
وكمالدانشآموزانمستعدونخبگانیچونشهیدعیناهللدهرابپوردرنظر
داشتوازاینعزیزانقدردانینمود.دراینجاالزماستازچندشهیدهمکالسی
ایشانازجملهشهیداناحمدعابدی،مصطفیدادگر،محمدرضاكاظمیوشهید
یارمحمدی)یارمحمودی(یادكنیمكههریکچراغیهدایتگربرایهمگان

بودهوخواهندبود.
آریشهیددهرابپورهابرگردنهمهیمابازماندگانآندورانحقدارند.
آنهابارفتارنیکخوددرپشتجبههودرمحیطتحصیلواجتماع،مصداق
كاملآیهیمباركهی»انماالمؤمنونالذینیمشونعلیاالرضهوناً«بودند.
بنابراینبایستیالگویهمگانباشند.یادوخاطرهیاینعزیزانپاكباختهو

ازجانگذشتهگرامیباد.
دكترحسندرخشان،1393/11/12
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