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تقدیم به آنان که حرمت قلم را محترم شمردند و عاشقانه با مرکب خون 
خویش تاریخ را رقم زدند. 
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به جای مقدمه
الگویی  ایران اسالمي است؛  از تاریخ معاصر  دوران دفاع مقدس پرافتخارترین برهه 
به یادماندني از حیات طیبه ی انقالب اسالمي توأم با خلق صحنه هاي بسیار زیبایي از 
رشادت ها و از جان گذشتگي هاي آحاد ملت ایران در راه مبارزه با طاغوت هاي زمان و تحقق 
آرمان هاي بلند یک ملت ظلم ستیز؛ این گونه بود که هشت سال دفاع مقدس سربلندي این 
مردم شریف در پیشگاه تاریخ و ذلت ابرقدرت هاي شرق و غرب را به ارمغان آورد و در 
بزرگ ترین آوردگاه تاریخي ایران زمین، نه تنها وجبي از خاک عزیز ایران اسالمی از دست 

نرفت، بلکه جهانیان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نمودیم.
در این میان نقش دانشجویان مجاهد و دالور ستودني و مثال زدني است، آنان که با 
حضور در جبهه ی علم و دانش بنا داشتند فردایي روشن را براي میهن خود رقم بزنند، با 
آغاز حمله ی جنود شیطان، جبهه اي مهم را پیش روي خود دیدند و براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ایران اسالمي رخت جهاد بر تن کرده و دوشادوش و پیشاپیش دیگر مجاهدان 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل افتخار آفریدند. حضور قشر فاخر دانشجو در جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل جلوه ی بدیع از سیر الي اهلل جوانان خداجوي این سرزمین بود و دانشجویان 
را در شمار نقش آفرینان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جایي که بسیاري از تأثیرگذاران و 
فرماندهان جبهه ی توحید از میان ایشان انتخاب شدند. این افتخاری بس بزرگ و جهادی 
بس عظیم بود که به حق شهدای گران قدر آن را نیز باید شهیدان سرآمد عرصه ی علم و 

ایثار به حساب آورد.
به نیت پاسداشت رشادت و عزتی که این سرآمدان از خود به یادگار نهادند، مجموعه ی حاضر به 
زیور طبع آراسته شده و در قالب کنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمایت سازمان بسیج 

دانشجوی۳ی و سایردستگاه های دانشگاهی تألیف و تدوین شده است.
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قلم که به نوشتن وصیت نامه برمی داری، یعنی اینکه می دانی در چه مسیری 

قدم گذاشته ای؛ یعنی راه بی برگشت را می شناسی و به این راه ایمان داری.
اینکه می دانی چه می نویسی و چه می خواهی و  یعنی  قلم که برمی داری، 
را  راه خود  به  یقین  را کرده ای و مرحله ی  یعنی فکرهایت  به کجا می رسی، 
شناخته ای و اگر به بازگشتی فکر می کنی، بازگشت به اصل خود است، اصل 

پاکی که در اوج سیر می کند و تردید خاک به او راه نمی یابد.
قلم که به نوشتن وصیت نامه برمی داری، یعنی اینکه تمام تعلق ها را پشت سر 
گذاشته ای، از تمام تردیدها عبور کرده ای و هر قدمی که برمی داری، می دانی بر 

چه می گذاری و چه چیزی را جا می گذاری.
قلم که بر وصیت نامه می چرخد، انگار دل عارفی شده که از دایره ی بودن به 
رقص درمی آید و بال و پر می گیرد و می چرخد و می چرخد و تا دوست می رود، 
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قلم برداشتن یعنی دل برداشتن از تمام دوست داشتنی هایی که این طرف داری، 
یعنی عوض کردن تمام دوست داشتنی های این سو با دوست داشتنی های آن 
سو...؛ یعنی این که من تمام این عالقه مندی ها و مدار اشتیاق به این طرف را 
می سپارم به عشق و اشتیاقی بزرگ تر و به سربلندی سرزمینی فکر می کنم که 
مردمانش به آن طرف آسمان نگاهی دارند و این طرف را پاک می خواهند؛ یعنی 
می دانی قدم هایت را جا پای چه کسی گذاشته ای، یعنی می دانی به چه فکر 
می کنی، چه می خواهی و به کجا می روی و از کجا می روی...؛  یعنی پیدا کردن 
امیدها و آرزوهای بسیار بزرگ تر از این طرف، یعنی آسایش و امنیت دیگران را 
بر خود ترجیح دادن و اوج ایثار و از خود گذشتن، یعنی عبور از تمام چیزهایی 

که در بندت نگه می دارند و تردید راه می دهند.
قلم که برمی داری و می نویسی... »خداوندا! مرگ مرا در بستر قرار نده که آن 
مرگ مرداب است، مرگم را شهادت در راه خودت قرار بده که مرگ سرخ بهترین 
مرگ هاست...«، یعنی این که می دانی مرگ سرخ چیست و به اختیار برگزیده ای.

قلم که برمی داری و می نویسی... »خداوندا! قلب تپنده ی مستضعفین ایران و 
جهان، خمینی بت شکن را برای ایران و جهان نگه دار«، یعنی این که انقالب را 
با تمام شکوه و آینده  نگری اش شناخته ای، یعنی این که می دانی این انقالب یک 
مسیر تازه در جهان است، یک حرکت نو، یک اتفاق تازه در جهان است، یعنی 
این که انقالب را با تمام وجود شناخته ای و می دانی برای شکستن بت های جهان 

باید ابراهیم را حمایت کرد.
قلم که برمی داری و می نویسی... »وصیت دارم به برادران معلمم، زمانی که 
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معلم شدید، بچه ها را به نحو احسن تربیت کنید که مسئولیت شما بسیار سنگین 
است. شما انسان ساز هستید و انسان سازی کار ساده ای نیست«، یعنی این که 
پشت سر را نیز پاک می خواهی و هم کیش خود را به روشنی دعوت می کنی، 
یعنی این که شهادت نیز درس تازه ای از معلم شدن است که باید به بچه ها 
بیاموزی با رفتارت، با کردارت و با گفتارت و با گذشتن از جانت، یعنی این که 
می دانی معلم می تواند مسیر زندگی دانش آموزان را به روشنی دعوت کند و آینده 
در دست دانش آموزانی باشد که از معلمشان درس های بسیاری در عمل آموخته اند 
و درس خود را در آباد کردن این سرزمین سربلند خوب از بر شده اند. یعنی این 
که با کردارت و با گفتارت می توانی انسان ساز باشی و به انسان بودن فکر کنی و 
دیگران را نیز به این مسیر دعوت کنی و جامعه ای برای فردا پیش بینی کنی که 

در آن ندای انسانیت به  خوبی شنیده شود.
قلم که برمی داری و می نویسی... »دارایی ام دو چمدان کتاب است، اگر مسجد 
روستای خودمان صاحب کتابخانه شد، وقف کتابخانه ی روستا کنید، اگر نه که 
وقف مسجد دیگری شود. شش جلد کتاب فرهنگ معین دارم که ارزش آن ها 
۱۲00 تومان است، آن ها را به فروش رسانده و پولشان را در صورت شهادتم 
صرف یک کار خیر کنید.« یعنی این که با کتاب خو گرفته ای و از دانستن با 
خبری و بیراه نیامده ای. دانایی را می شناسی و مسیر دانستن را نیز وقف می کنی 

و به توانا شدن در دانستن ایمان داری و خیر و نیکی را می شناسی.
قلم برمی داری و به پدر و مادر می نویسی... »اگر شهادت نصیبم شد، گریه 
نکنید که مبادا دشمنان اسالم شاد شوند و بدانید که به خاطر خدا به این راه 
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رفته ام و به خاطر رضای خدا قدم در این راه گذاشته ام و اگر شهید هم نشدم، تا 
سر حد شهادت این راه را ادامه خواهم داد...« یعنی این که به این راه یقین داری 
و حتا نمی خواهی پشت سرت گریه ای باشد که مبادا دشمن را شاد کند، مبادا 
دشمن احساس کند که جای تو خالی است، مبادا دشمن احساس کند که نخلی 
بر زمین افتاده، بگذار از این که نخل ها ایستاده می میرند، به ستوه بیاید... و به 
رفتن خودت به تنهایی نیز قانع نشوی پدر را به محکم بودن در اندوه از دست 
رفتن پسر بخوانی و دعوت کنی دیگر برادرانت را نیز به این مسیر راهنمایی کند 
و بنویسی... »برایم سیاه نپوشید. پدرم! با آن روحیه ای که داری، محکم باش و 
برادرانم را نیز به جبهه بفرست. برادرانم! اسالم امروز به فداکاری نیاز دارد، تمام 
کفر در برابر اسالم قد علم کرده است و امت ایران از آن دفاع می کنند، پس شما 
هم از این مملکت هستید و باید در آن سهیم باشید و در این مبارزه خسته نشوید. 
اگر برادری شهید شد، برادر دیگرم جای او را بگیرد.« یعنی این که همه باید در 
دفاع از این سرزمین و آرمان هایش، دین خود را ادا کنند و هر خانواده تنها به 
یک نفر فکر نکند، یعنی این که زمانی این سرزمین به آرامش می رسد که همه 

برایش جان بدهیم و جان دادن در راه پاکی ها را بشناسیم.
قلم برداری و بنویسی... »برادرم محمدامیر! سعی کن درست را خوب بخوانی 
و خودت را برای مبارزه ی بهتر آماده کنی. خواهرم! حجابت را حفظ کن که حفظ 
حجاب کوبنده تر از خون سرخ من است.« یعنی این که مبارزه ی بهتر و اصلی را 
شناخته ای، یعنی این که آیندگان می توانند با شیوه های علمی مبارزه ی بهتری را 

در سطح جهان با دشمن آغاز کنند، یعنی این که فردا را هم می شناسی.
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هر جمله ای از وصیت نامه ی سید شیرمراد شمسی، خود راه و مسیری تازه را نشان 
می دهد و در ابعاد مختلف خانواده و جامعه و سیاست و فرهنگ و مبارزه در راه 
اسالم را دیده است و نشان می دهد کسی که آن را نوشته، می دانسته به کجا می رود 
و از آیندگان چه انتظاری دارد و از جامعه چه می خواهد و به جامعه با خون خود 
چه چیزی می بخشد. همین است که محمد کریم مهری از همرزمان او که خود نیز 
اکنون جانباز شیمیایی است، از غسل شهادت آگاهانه ی شیرمراد می گوید و عاشقانه 
از آن یاد می کند و می گوید: شهادت سید مرا تکان داد، برای خداحافظی نزد ما آمد 
و در آن هوای سرد بهمن ماه، با آب سرد غسل شهادت انجام داد و رفت. این کار او 

برای ما عجیب بود، بعد از آن ماجرا تحول عظیمی در من روی داد.
بعد از دو سال که در قسمت پشتیبانی جبهه ها در شهر آبدانان حضور داشتم، 
از  به جبهه  نیروها  اعزامی  اولین گروه  با تشکیل  اواخر سال 60 هم زمان  در 



در مسیر آسمان14

طریق سپاه به دهلران اعزام شدم که هم زمان با اواخرعملیات محرم در دهلران 
بود.

خوشبختانه شرایطی برایم فراهم شد که توانستم در عملیات های متفاوتی 
مانند محرم، والفجر مقدماتی، والفجر ۵، کربالی ۴، کربالی ۵ و والفجر 8 در 
منطقه ی فاو شرکت کنم. با مجروحیت مختصری در ناحیه ی سر و کتف در 
منطقه ی بیات از توابع دهلران، طولی نکشید که بعد از مدتی دوباره به میدان 
نبرد بازگشتم. در میدان های نبرد جدا از آن همه هیاهو و درگیری، درس های 
اخالقی بسیاری، به راحتی قابل لمس و درک بود که معلمان آن ها گاهی اوقات 
از نعمت سواد هم بی بهره بودند که هر یک از این آموزه ها به تنهایی می توانست 
برای یک عمر زندگی کردن کافی باشد. در اسفند ماه سال 6۲ هوا خیلی سرد 
 و تحمل آن سرما برایمان سخت بود. در همان روز یکی از رزمندگان به نام 
داخل سنگر  به  بود،  بچه های شهرستان دهلران  از  سید شیرمراد شمسی که 
ما آمد و در حالی که همه ی ما از سوز سرما به سنگرهایمان پناه برده بودیم، 
ناگهان با حالت عجیبی قبل از این که سؤالی از او بپرسیم، گفت: بچه ها آمدم 

برای خداحافظی شهادت!
در آن حال و هوا همه ی ما تعجب کردیم که خداحافظی شهادت یعنی چه؟ 
کسی مگر از مرگ خودش خبر دارد که »مراد« حاال برای خداحافظی شهادت 
آمده است. لحظاتی بعد از خروج از سنگر، دیدیم در حال غسل کردن با آب 
تانکر است. همه ی ما انگشت به دهان کار او را نظاره گر بودیم که چند لحظه 
بعد از رفتن سید طولی نکشید که خبر شهادتش را برایمان آوردند. این اتفاق 
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برای من خیلی تکان دهنده بود که یک فرد چگونه می تواند به درجه ای از عروج 
برسد که از مرگ خود آگاه باشد.

کسی که چنین وصیت نامه ای را می نویسد، باید هم این گونه غسل بگیرد و 
از شهادتش خبر داشته باشد، باید هم بداند کجا می رود، باید هم بداند چرا آمده 

و کی وقت رفتن است...
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هر  از  را.  پرواز  برای  آمادگی  آن  و  را  وداع  آن  بودند  دیده  همه  صبح  آن 
هم رزمی که در آن روز شیرمراد را دیده بپرسید، همین خاطره ی غسل گرفتن 
و آمادگی برای شهادت را روایت می کند و به آگاه بودن از زمان رفتنش گواهی 

می دهد.
بیست ساله بود که به تکامل فکری و روحی رسید. بیست سالگی سنی است 
که در آن ذهن دنبال بازی و سرگرمی و لذت بردن از دنیا می گردد، اما برای 
کسی که دانشجو است و از دانش و آگاهی بویی برده، بیست سالگی می تواند 
سن تکامل روحی و فکری باشد، می تواند سن پرواز باشد و دل بستن به آسمان 

و سعادت ابدی...
والفجر ۵ سکوی پرواز خوبی می تواند باشد زمانی که از هر نظر برای پرواز 
آماده باشی، زمانی که وصیت نامه را نوشته باشی، پشت سرت آرامش باشد و 



در مسیر آسمان18

غسل شهادت نیز گرفته باشی. گاه یک ترکش خمپاره می تواند سکوی پرواز 
به سمت سعادت حقیقی باشد، گاه شرکت در یک عملیات می تواند انسانی را به 
تکامل برساند. خبر شهادت شیرمراد در همین عملیات والفجر ۵ در میان بهت 
و اندوه سوگوارانش منتشر می شود. این عملیات ساعت ۲۴:00 روز ۲7 بهمن 
۱۳6۲ در منطقه کوهستانی چنگوله )حد فاصل شهرهای مهران و دهلران( با 
رمز یا زهرا)س( آغاز شد. نیروهای عمل کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

در دو مرحله با هدف آزادسازی بلندی های منطقه چنگوله وارد عمل شدند.
در همان ساعات نخست، بلندی های پیزولی، آزادخان کشته، تنگه چنگوله و 
ده ها کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد و جاده بدر - طیب عراق به تسلط نیروهای 
ایرانی درآمد. همچنین به چهار تیپ از گارد مرزی عراق خساراتی وارد شد. در 
مرحله دوم، مناطق دیگری نیز از خاک ایران و عراق آزاد شد و نیروهای خودی 
در آن استقرار یافتند که از جمله آن، استقرار نیروهای ایرانی در ۳۵ کیلومتری 
بزرگراه بغداد - بصره است. در این مرحله نیز چهار تیپ کوهستانی عراق به 
از ۵0 درصد منهدم شد و  طور ۱00درصد و تیپ ۵0 زرهی لشکر ۱۲ بیش 
دشمن با دادن ۳770 تن کشته و زخمی و اسیر در طی شش پاتک سنگین 
به گستردگی۱۱0  عقب نشینی کرد. در مجموع دو مرحله عملیات، منطقه ای 
کیلومتر مربع شامل بلندی های پیزولی، تنگه چنگوله، تونل، چغا عسکر، عباس 
عظیم، پاسگاه های شمالی عین عبد، طارق، الرباقی، شهرک های یک سایه، آل 
یاسین و روستاهای شیخ احمد آزاد شد و چهل دستگاه تانک و نفربر، مقداری 
سالح سبک و نیمه سنگین، دو فروند بالگرد، ده ها دستگاه خودروی نظامی و 
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ده انبار مهمات دشمن منهدم و ده ها دستگاه تانک و نفربر، شماری خودروی 
نظامی و انواع سالح های سبک و و نیمه سنگین به غنیمت رزمندگان اسالم 
درآمد. هدف از اجراي این عملیات، آزادسازي منطقه عملیاتي بود و در آن ضمن 
دستیابي به هدف عملیات، شمار زیادي از افراد دشمن کشته یا اسیر شدند و 
تجهیزات قابل توجهي از دشمن نیز منهدم شد. آزادسازی ۱۱0 کیلومتر مربع، 
انهدام ۴0 تانک، دو بالگرد و به هالکت رساندن بیش از ۳600 عراقی و غنیمت 

گرفتن ده ها دستگاه تانک و نفربر و خودرو، از دستاوردهای این عملیات بود.
در مرحله  دوم  عملیات، مناطق  دیگری  نیز از خاک  ایران  و عراق  آزاد شد و 
نیروهای  خودی  در آن  استقرار یافتند که  از جمله  آن، استقرار نیروهای  ایرانی  
تیپ   نیز چهار  مرحله   این   در  است.  بصره    - بغداد  بزرگراه   کیلومتری   در ۳۵ 
کوهستانی  عراق  به  طور۱00 درصد و تیپ ۵0 زرهی  لشکر ۱۲ بیش  از ۵0 درصد 
منهدم  شد و دشمن  با دادن  ۳770 تن  کشته  و زخمی  و اسیر در طی  شش  پاتک  
سنگین،  عقب  نشینی  کرد. در مجموع  دو مرحله  عملیات، منطقه ای  به  گستردگی 
»تونل«،  چنگوله«،  »تنگه   »پیزولی«،  بلندی های   شامل  مربع   کیلومتر   ۱۱0
»طارق«،  عبد«،  »عین   شمالی   پاسگاه  های   عظیم«،  »عباس   عسکر«،  »چغا 
»الرباغی«، شهرک  های  »یک  سایه«، »آل یاسین« و روستای  شیخ  احمد آزاد 
گردید و ۴0 دستگاه  تانک  و نفربر، مقداری  سالح  سبک  و نیمه  سنگین، ۲ فروند 
چرخبال، ده ها دستگاه  خودروی  نظامی  و ۱0 انبار مهمات  دشمن  منهدم  و ده ها 
دستگاه  تانک  و نفربر، شماری  خودروی  نظامی  و انواع  سالحهای  سبک  و نیمه  
سنگین  به  غنیمت  رزمندگان  سپاه  پاسداران  درآمد. در این عملیات رزمندگان 
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اسالم متشکل از نیروهاي سپاه و بسیج تحت امر قرارگاه خاتم االنبیا)ص( با 
به  را  توپخانه، خود  آتش  با حمایت  ایذایي،  موانع  و  مین  میدان هاي  از  عبور 
مواضع نیروهاي عراقي رسانیده و پس از چند روز نبرد سخت، موفق به تصرف 

اهداف پیش بیني شده شدند.
تجهیزات  و  کیلومترمربع   ۱۱0 عملیات  این  در  شده  آزاد  منطقه ی  وسعت 
منهدم شده دشمن شامل۴0 دستگاه تانک و نفربر، مقدار زیادي سالح سبک و 
نیمه سنگین، دو فروند هلي کوپتر، ده ها دستگاه خودرو نظامي و ۱0 انبار مهمات 

بود.
همچنین یکان هاي منهدم شده دشمن شامل تیپ بازسازي شده چهار گارد 
مرزي، یک واحد کماندویي، تیپ چهار کوهستاني و یک گردان تانک از تیپ 
۵0 زرهي لشکر ۱۲ بود. در این عملیات بیش از ۳600 نفر از نیروهاي دشمن 
نیز به اسارت درآمدند. در این عملیات ده ها دستگاه تانک  کشته و ۱70 نفر 
و نفربر، تعدادي خودرو نظامي و مقدار زیادي سالح سبک و نیمه سنگین به 

غنیمت درآمد.
سه روز پیش از عملیات، سید وصیت نامه ی خود را نوشته بود؛ انگار می دانست 
بود.  کرده  آماده  آماده ی  رفتن،  برای  را  خود  و  است  پرواز  وقت  وقت،  که 
می توانست در دانشکده تربیت معلم بماند و در آرامش خاطر درسش را پیگیری 
انگار می دانست  بود،  را در تدریس درس شهادت دیده  انگار معلمی  اما  کند، 
زمانی که دشمن هجوم می آورد، تخته سیاه را باید سرخ کرد. این نوع شیوه ی 
از  زندگی را از خانواده ی سیدش آموخته بود، از کتاب هایی که خوانده بود و 
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تجربه های عینی و فکری ای که داشت. می دانست که تربیت معلم می تواند 
تربیت فکر باشد و پرواز تربیت دفاع از سرزمینی باشد که بچه هایش چشم به 
کردار معلمان و دانشجویان مسیر معلمی دوخته اند؛ پس در ردیف مبارزان مسیر 
مقاومت درآمده بود و با کاروان اعزامی دانشجویان به جبهه و دالورانش پیوسته 
بود. با سختی ها آشنا بود و مشکالت را به خوبی می شناخت، بنابراین جایی برای 
پیش بینی مشکالت پیش رو نیز در ذهنش داشت و می دانست در مسیری که 

قدم گذاشته، سختی ها بیش از آن چیزی هستند که شنیده است.
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از زندگی در روستا آموخته بود که نباید تسلیم سختی ها شد و از هر مشکلی، 
تجربه ای باید ساخت. از روستا بسیار چیز ها آموخته بود. زمانی که در کنار خانواده 
تالش بی وقفه ی پدر را برای استوار ماندن ستون های زندگی می دید و در مزرعه 
و کار کشاورزی و دامداری همراه پدر بود. پدر و مادرش را نمی توانست فراموش 
کند، برادر و خواهرانش را نمی توانست از یاد ببرد، اما اکنون پای هدفی بزرگ تر 

در بین بود، اگرچه با خانواده خاطراتی ماندگار داشت.
سال ۱۳۴۲ در روستای چم زنگی در جوار امامزاده ابراهیم به دنیا آمده بود. 
روستای چم زنگی از روستاهای قدیمی زرین آباد به شمار می رود که امروزه در 
مطالب مربوط به این بخش تنها نامی از روستای بردی هست و نشانی از چم 

زنگی نیست.
از  از توابع شهرستان دهلران در 80 کیلومتری شهر، یکی  بخش زرین آباد 
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مناطق دیدنی و ناشناخته استان ایالم است که وجود آثار تاریخی و طبیعی در 
این بخش بسیار نمود دارد. در مناطقی مانند شهر زرین آباد که حتا در کشور ما 
هم شناخته شده نیست، آثار بسیار چشم نوازی قرار دارد و برای هر گردشگر و 

مسافری، به طور قطع جذاب است.
روستاهای زرآب، هفتکده، علی آباد کوچک و بزرگ، گلوزه، احمدآباد، بوستانه، 
بردی، سرکمر، چم سرخ و چم زنگی، از توابع بخش زرین آباد هستند که به شغل 

کشاورزی و دامداری مشغول هستند.
پهله مهم ترین نقطه شهری زرین آباد است و پهله یا پهلو، نام سرزمینی وسیع 
در غرب ایران بوده که بیش تر شهرها و نواحی زاگرس فعلی را فرا می گرفته  
است. ایالت پهله در زمان ساسانیان به این نام نهاده شده و پهلوی، به مردم، 
زبان و خط مربوط به پهله اشاره می کند و نام پهله بعد از ورود عرب ها به ایران، 
به جبال و بعدها کوهستان تغییر یافته  است. پهله خود از مناطق کوچک تری 
به نام مهر یا مهرگان تشکیل می شده است. مرکز بخش زرین آباد شهرستان 
دهلران در این استان است که در ۱۲۲ کیلومتري جنوب خاوري شهر ایالم واقع 
شده است. شهر پهله در دشتي با شیب مالیم به سوي رود دجله قرار دارد و 
دیدني هاي شهر و پیرامون آن رود میمه که در شهر جریان دارد، شامل رشته 
کوه کبیرکوه )در پانزده کیلومتري شمال پهله(، قله کالوندي )۱7۱6 متر( در ده 
کیلومتري شمال خاوري شهر، امامزاده سیدفخرالدین، امامزاده سیدنصرالدین، 
و  پهله  کیلومتري  هفت  در  که  باقر(  محمد  امام  )فرزند  سیدابراهیم  امامزاده 
مخروطي  شکل  که  امامزاده  این  ساختمان  و  دارد  قرار  شیاخ  قلعه  مسیر  در 
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ویژه اي دارد، مربوط به دوران سلجوقي است. طبیعت این منطقه بسیار زیبا و در 
سطح استان بی نظیر است. از جمله این جاذبه های طبیعی می توان به آبشارهای 
هفتگانه ی روستای خربزان )آبشاران( اشاره کرد. بخش زرین آباد با داشتن هفت 
امامزاده بزرگوار، به ویژه امامزاده سیدفخرالدین )ع( و امامزاده سیدابراهیم )ع( و 

سیدناصرالدین )ع( از احترام خاصي بین مردم برخوردار بوده و هست.
در چنین منطقه ای به دنیا آمده بود که هم ریشه در باستان و تاریخ داشت و هم 
زیبایی طبیعی و هم امامزاده های معروف و پر کرامت در نزدیکی روستایشان بود 
و هم مردمانی سخت کوش و باصفا... اگر چه از امکانات محروم بود و دور افتاده 
از مرکز استان و در آن زمان جاده هایش خاکی و دور از هرگونه امکانات رفاهی 
و خدماتی بود و حتا ماشین هایی که به آن رفت و آمد می کردند نیز کم بودند.

پدر و مادر همیشه از شادی روستا در روز به دنیا آمدنش می گفتند و با چه 
شور و شوقی هم می گفتند. نمی توانست این شور و شوق را نادیده بگذارد و 
بگذرد، اما پای هجوم به سرزمین پدری و مادری بود، پای هجوم به امنیت پدر 
و مادر در بین بود و باید به دفاع برمی خاست. از بزرگ تر ها زندگی کودکی اش 
را می شنید که می گفتند روزی که به دنیا آمدی، همه ی اهل روستا به شادی 
از  برخاستند و شادباش می گفتند و چشم روشنی می خواستند. کم کم به یکی 
حامیان پدر و ستون های خانواده تبدیل شد و در کارهای کشاورزی و گذران 
زندگی، عصای دست پدر می شد، اما در کنار آن به درس نیز با نگاهی جدی 
می اندیشید و همیشه هم مورد تشویق معلمانش قرار می گرفت. سید محمدامیر 
برادرش که پنج سال از او کوچک تر است می گوید: شیرمراد به حرف پدر و مادر 
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بسیار اهمیت می داد و هیچ وقت روی حرفشان حرفی نمی زد و در خانه و کوچه 
و در روستا امانت دار و پرتالش و اهل مشورت و اخالق بود. به دوستی هایش هم 
اهمیت می داد. با هر کسی دوستی می کرد، در نهایت صداقت و صمیمیت بود. 
روزهایی که وقت فراغتی دست می داد، به جست وجوی کتاب های دلخواهش 
می رفت. راستگویی و امانت داری اش زبانزد بود. حرف پدر و مادر را هیچ وقت 
زمین نمی گذاشت و در زندگی اش به نظر و مشاوره ی دیگران نیز اهمیت می داد. 
هم فکری در خون و در ذهنش بود و پیشرفت هر کاری را نتیجه ی هم فکری و 
مشورت می دانست. از هیچ ظالمی هراس نداشت. اگر می دید به کسی از اهالی 
منطقه ظلمی شده، در برابرش می ایستاد و مخالفتش را آشکارا اعالم می کرد. 
اگر طرف، اهل صحبت و منطق بود، با او صحبت می کرد و اگر اهل زور، با او 

به جدال می پرداخت.
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کتاب های علمی و مذهبی در زندگی اش نقشی نمایان داشتند و بیش تر وقت 
فراغت خود را صرف خواندن این کتاب ها می کرد. ذهنش از حدیث و گفتار 
معصومین و امامان و پیامبر سرشار بود و همیشه برای اطرافیانش از صبر و 
شکیبایی با استفاده از این احادیث صحبت می کرد و دعوتش، دعوت به صبوری 
و شکیبایی بود. اگر به مشکلی دینی برمی خورد که خود پاسخش را نمی دانست 
و در منطقه نیز کسی نبود که پاسخش را بداند، با مراجع مکاتبه می کرد و جواب 
می گرفت. کالس های قرآن و احکام روستا را اداره می کرد و کمک خوبی بود 
در زمینه ی آموزش درس و مسائل احکام مذهبی و قرآنی برای معلمان مدرسه 
قرار  و سال هایش  و هم سن  دانش آموزان  اختیار  در  داشت،  توان  در  آن چه  و 
می داد. از همان دوران دانش آموزی، همگان به هوش بسیار باالی او پی برده 
بودیم و نمره های عالی اش در درس ها، حکایت از موفقیتش در درس و مدرسه 
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داشت. هرگز هم ندیدم که تسلیم مشکلی بشود. هر مشکلی که در درس و 
زندگی برایمان پیش می آمد، سعی می کرد با حوصله و فکر کردن، آن را حل 
کند و روحیه ی قوی و محکم او را در این گونه شرایط می دیدیم و ما نیز روحیه 

می گرفتیم.
الگوی خوبی شده بود، هم به عنوان برادر و هم به عنوان یک فرد مؤثر در 
روستا. همیشه هم به ما پیشنهاد می داد که درس ها را جدی بگیریم و به آینده ای 
روشن فکر کنیم و در جامعه و در بین مردم نقش و حضوری فعال و مؤثر برعهده 
بگیریم و هیچ وقت خود را کنار نگیریم و از دور نظاره گر مشکالت نباشیم. برای 
همه ی خانواده امید و روشنی و آینده را نشان می داد. با پدر و مادرمان نیز بسیار 
صمیمی و دوست بود. فراتر از یک فرزند نوجوان در کارها یاورشان بود و هر 
حرفی که آن ها می گفتند را با جان و دل می خرید و در این راه نیز برای ما الگوی 
با پدر و مادرمان  برایش پیش می آمد،  بود. گاه در کارهایی که  مناسبی شده 
مشورت می کرد. هر حرفی که بزرگ تر ها می گفتند، برایش قابل احترام بود و 
هیچ وقت ندیدم در رد صحبت های پدر یا مادر، تندی یا بد اخالقی کند و همیشه 

با مهر و محبت به آن ها نگاه می کرد.
اهل رفتار و کردار و حرف و عمل با هم بود. وقتی از سالمتی می گفت، خودش 
را در کوه و راهپیمایی و ورزش می دیدیم. از نماز که می گفت، زودتر از همه 
به مسجد می آمد؛ از پاکی که می گفت، راستگویی و صداقت و امانت داری را با 
کردارش نشان می داد. انرژی عجیبی که داشت، ما را به شگفتی وا می داشت. 
لذت می بردیم از این که هم زمان هم درس می خواند، هم اهل تحقیق است و 
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هم به مسائل اخالقی و دینی اش می رسد و هم به جسم و سالمتی جسمش 
اهمیت می دهد و ورزش می کند و در عین حال در بین مردم نیز هست و روابط 
اجتماعی اش بسیار خوب است و هم در عین حال با لذت و اشتیاق به مساجد و 
امامزاده های دلخواهش سر می زند و زیارت معنوی نیز در برنامه ی زندگی اش 

جایگاهی دارد.
یک بار یادم هست وقتی از تربیت معلم به روستا سر زده بود و دیده بود هنوز 
از فاصله ی زیاد تا مدرسه  بچه ها برای مدرسه به سختی همان قدیم آب را 
حمل می کنند و عالوه بر درس ها، مجبورند این زحمت را نیز داشته باشند و 
وقت درس خواندشان را می گیرد، خیلی زود با والدین بچه های روستا در مدرسه 
جلسه ای تشکیل داد و مشکل آبرسانی به مدرسه را با هم فکری و همراهی 
والدین حل کرد. برای مردم صحبت می کرد که وظیفه ی دانش آموز آب آوردن 
و کار در مدرسه نیست، وظیفه ی دانش آموز درس خواندن و تمرکز روی درس ها 
و حرف های معلم است و گذشته از این، کودکان نباید در این سن کار زیادی 
انجام بدهند و آن ها را اذیت کنیم، بنابراین این کار ها وظیفه ی ماست و پس از 
این صحبت ها بود که والدین به او حق دادند و تصمیم بر این شد که هر روز 
والدین به نوبت این کار را انجام بدهند و کم کم تانکر آب هم تهیه شد و با 

گذشت زمان، لوله کشی شد و مشکل آب مدرسه برای همیشه حل شد.
و  بود  آمده  خانواده اش  با  و  آمد  معلم جدیدی  روستایمان  برای  که  یک بار 
با پدرم صحبت کرد که برای این معلم یک  مشکل اسکان داشت، شیرمراد 
باشد و ذهنش مشغول مشکل اسکان  با خانواده اش راحت  اتاقی بسازیم که 
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نشود. در روستای ما مدرسه برای معلم متأهل جایی پیش بینی نکرده بود و 
بود  مشکل  این  حل  فکر  در  جدید  معلم  بنابراین  نداشت؛  امکاناتی  این گونه 
و شیرمراد با رضایت پدرم به کمک پدر و دیگر دوستان در مجاورت خانه ی 
خودمان روی زمین خودمان خانه ای کوچک برای این معلم ساخت که خیلی 
باعث رضایت معلم شد و با انرژی بیش تری به بچه ها درس می داد و احساس 
می کرد خودش یکی از اهالی روستای ماست و با تالش و جدیت بیش تری 
به بچه ها درس می داد و اوضاع مدرسه را سروسامان می داد. خودش هم در 
ساختن این خانه همکاری می کرد و همه در کنار هم کار می کردند. این معلم 
بعد ها وقتی شنید شیرمراد شهید شده، خیلی ناراحت شد و سر می زد و از او به 

خوبی یاد می کرد.
تا سال سوم دبیرستان در دهلران درس می خواند و در خانه ی یک سید مهمان 
بود و با سید صادق حسینی دایی اش نیز ارتباط نزدیکی داشت. سال چهارم که 
دهلران ناامن شد و جنگ شروع شد و مردم دهلران آواره شدند، شیرمراد برای 
ادامه ی تحصیل به دره شهر رفت. آنجا بود که با شرکت در کنکور، به تربیت 

معلم راه یافت. آنجا با طرح لبیک آشنا شد.
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یک بار که به منزل سر زد، دیدیم انگشت پایش زخمی شده، اما زخم را نشان 
مادر نداد و می گفت به مادر نگویید و برای ما هم نمی گفت که چی شده. بعد ها 
وقت ها  آن  شده.  زخمی  کردستان  در  هم رزمش  دانشجویان  با  که  فهمیدیم 

دانشجوی سال دوم تربیت معلم بود.
روزی که به جبهه رفت، نه تنها به راه خودش یقین داشت، بلکه به برادرانش 
هم توصیه می کرد که به جبهه بروند. در تفکر او این که در هر خانواده یک 
نفر برای جبهه کافی است، راهی نداشت، معتقد بود وقتی پای جهاد به میان 
می آید، همه ی خانواده هم اگر الزم باشد، باید به جبهه بروند و همه در دفاع 
سهم داشته باشند، حتا اگر کسی در خانه نمانده باشد. از خانواده ما سه نفر در 
جبهه بود؛ برادر بزرگ ترم علی مراد هم در جبهه ای دیگر در سربازی بود و برادر 
دیگرم محمدمراد، بسیج بود. در نامه هایش همیشه به ما دلگرمی می داد و به 
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حضور در بین مردم و دفاع تشویق می کرد.
چند روز پیش از شهادتش، آخرین نامه اش به دستم رسید که من را به درس 
خواندن تشویق می کرد. روزی که پدر شنید شیرمراد به جبهه رفته است، گفت 
که اگر تمام شما هم در خط مقدم باشید، نگران نیستم، من فرزندانی تربیت 
کردم که دفاع را یاد گرفتند و جهاد را می فهمند و مبارزه را درک می کنند و 
روزی که خبر شهادتش را شنید، گفت فرزندم را در راه خدا دادم و نگران نیستم 

و مطمئنم جایی که او هست، بسیار بهتر از این جاست.
صبور و پرصالبت با این خبر برخورد کرد. پدر از شیرمراد خاطرات بسیاری 
داشت و رابطه ی بسیار صمیمانه و دوستانه ای با هم داشتند. در سروسامان دادن 
به اوضاع آبادی، در ساخت مدرسه که در کنار شیرمراد و اهالی روستای بردی با 
همدیگر مدرسه را ساختند، در فعالیت های مذهبی و در کار خانواده با هم بودند. 
چند بار با همدیگر به آموزش و پرورش می رفتند و مسائل مدرسه را پیگیری 
می کردند. هیچ کدام از ما متوجه نشدیم که کی به جبهه رفته. روزی که خبر 
شهادتش را آوردند، هیچکس فکر نمی کرد شیرمراد است، همه فکر کردند خبر 
شهادت علی مراد، برادر بزرگ ترم را آورده اند که در جبهه بود. بیش تر از خبر 
شهادتش، خبر به جبهه رفتنش ما را شوکه کرده بود. مردم روستا همه ناراحت 
شدند، شوکه شده بودند، به پدرم که تسلیت می گفتند، پدر می گفت در راه خدا 
قوی  مردم  بین  و  کند  پنهان  را  نگرانی اش  و سعی می کرد  داده ام  را  فرزندم 
باشد و روحیه ی خودش را حفظ کند؛ اگر چه از درون عذاب می کشید و دوری 

شیرمراد برایش مشکل بود، اما روحیه ی خودش را حفظ کرده بود.
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در همان اوایل جنگ در تشویق و ترغیب مردم به حضور در جبهه ها و پشت 
جبهه ها نقش چشمگیری داشت و در منطقه در جمع آوری و ثبت نام نیروهای 
مردمی سهیم بود. کمک های مردمی را جمع می کرد و تحویل سپاه می داد و 
هر خانواده ای که رزمنده ای در جبهه داشتند، اگر با مشکلی روبه رو می شدند، 
اگر از دست خودش برمی آمد، می رفت و مشکل را حل می کرد و اگر فراتر بود، 
از طریق دیگران و همکاری مردم و مسئوالن به حل مشکلشان می پرداخت و 
خود را عضوی از خانواده و برادر رزمنده ها می دانست. به خوبی موقعیت زمانی را 
درک کرده بود و می دانست که نباید در آن شرایط سکوت کرد و از دور نظاره گر 
دیگران شد. در همان آغاز جنگ به عنوان بسیج وارد رزم و دفاع شد. سال 6۱ 
در کردستان هنگام مبارزه با کومله پایش زخمی شد و تعدادی از دانشجویان 
همرزمش را نیز از دست داد، اما باز در راهش ثابت قدم بود و زخم ها را مانع 
نمی دانست. اصراری که برای رفتن به جبهه داشت، باعث ستایش همه شده 

بود.



در مسیر آسمان34



35 زندگی نامه ی شهید شیرمراد شمسی

 
هر وقت هم در پشت جبهه بود، از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و دینی، 
آموزشی و امدادی کم نمی گذاشت. به کتاب خیلی عالقه داشت. می دیدم که 
روزی سه تا چهار کتاب را با آن اشتیاق عجیب به مطالعه می خواند و بیش تر 
کتاب های مذهبی و زندگی شخصیت های مبارز مانند شهید مطهری و تحلیل 

مسائل انقالب را مطالعه می کرد.
داشت.  نقش  نیز  مسجد  کتابخانه ی  به  دادن  سروسامان  و  راه اندازی  در 
تابستان ها که به خانه سر می زد، کالس های قرآن و احکام و خواندن نماز و 
جزئیات آن را در مسجد راه اندازی می کرد. بین نماز مغرب و عشاء، برای مردم 
از همین مسائل صحبت می کرد و از آنجا که روحانی کم بود، آن دوران به نوعی 
با صحبت ها و سخنرانی هایش کمبود روحانی را جبران می کرد. وقتی هم که 

روحانی حضور داشت، کمک کارش می شد.
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برای دانش آموزان هم جداگانه کالس قرآن می گذاشت و از مقبولیت مردمی 
نیز برخوردار بود. این را از استقبالی که از کالس هایش می شد، می شد فهمید. 
هم زمان با این فعالیت ها، در کار ساختمان سازی نیز هم پای ما و بیش تر از همه 
کار می کرد. آن وقت ها کارخانه گچ به شکل امروزی فعال نبود و برای ساختمان 
باید گچ سفت خودمان می آوردیم و اینجا می کوبیدیم و به سختی از آن گچ قابل 
استفاده می ساختیم که شیرمراد این کار را به خوبی انجام می داد. در کار ساخت 
مدرسه، مسجد و خانه ی خودمان نقش اساسی داشت. مدرسه ای که امروز در 
روستای بردی فعال است، زمین اهدایی پدرم بود و شیرمراد پا به پای دیگران 
در آن کار می کرد. از اخبار ایران و جهان نیز غافل نبود. چه در سر مزرعه و چه 
در سر کار، همیشه یک رادیو همراه داشت که با استفاده از آن اخبار را پیگیری 
می کرد و در کنار این شنیدن اخبار، مسائل و اخباری را که می شنید، تحلیل 

می کرد و رد و تأیید می کرد و برای ما توضیح می داد که جریان چیست.
سخنرانی های مختلف از آدم های مختلف آن وقت ها از رادیو پخش می شد. 
و  می داد  نشان  عکس العمل  سخنرانی ها،  این  از  بعضی  شنیدن  با  شیرمراد 
این  و  دارد  اشکال  جای  و  است  تضاد  در  اسالم  با  آقا  این  می گفت سخنان 
بحث ها را با طرفداران سازمان های مختلف نیز داشت. یادم هست نامه ای به 
دفتر امام نوشته بود و از ایشان برای بحث و جدل با منافقین و دیگر احزاب، 
با  که  بود  کرده  پی نوشت  را  نامه  زیر  امام  دفتر  که  بود  کرده  تکلیف  کسب 
توجه به سیاست تفرقه افکنی دشمنان و شرایط خاص کشور، از هر گونه بحث 

تفرقه افکنی خودداری کنید و مهر هم زده بود. این نامه را هنوز هم دارم.
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پشت جبهه هم با استفاده از ماشین سپاه به جمع آوری کمک های مردمی 
در  از هم والیتی ها که شوهرش  برای جبهه می پرداخت. یک بار همسر یکی 
را  این هدیه  دهد. شیرمراد  تحویل  به جبهه  بود  برده  را  بود، هدیه ای  جبهه 
به آن خانم پس داده و گفته بود شما اآلن همسرتان در جبهه حضور دارد، 
بنابراین من جای شما یک هدیه می گیرم و از طرف شما به جبهه می فرستم. 
شما اآلن یک فرزند کوچک دارید و همسرتان هم در خط مقدم مبارزه می کند، 
هدیه ی خودتان را خرج خانواده کنید. آن وقت ها سوخت سهمیه که می آمد، 
شیرمراد به تک تک خانواده های رزمندگان خبر می داد که بیایید سهمیه ی نفت 
خود را تحویل بگیرید و خودش هم توزیع می کرد. با تمام توانش به خانواده ی 
رزمندگان خدمت می کرد؛ از کمک های نقدی گرفته تا احوال پرسی و سرکشی 

و سوخت و مواد غذایی و حتا ساختمان سازی و تهیه ی مصالح ساختمانی.
زیارت مشهد، قم، جمکران و امامزاده ها را نیز از یاد نمی برد و همیشه می رفت. 
در یکی از یادداشت هایش نوشته بود آرزوی من زیارت کربال است و امیدوارم 
روزی عراق آزاد شود که راه کربال باز شود و من وقتی مسیر کربال آزاد شد، 

فهمیدم شهید چه خوب پیش بینی کرده بود.



در مسیر آسمان38



39 زندگی نامه ی شهید شیرمراد شمسی

 
جوانمردی و شجاعتش را هم در روستای محل زندگی و هم در مرکز تربیت 
معلم و هم در جبهه، به اثبات رسانده بود. یک بار گروه های مخالف و طرفدار 
بنی صدر در دهلران با پنجه بوکس به او حمله کرده بودند که او پنجه بوکس را 

از آن ها گرفته بود و آورد نشان ما می داد. یعنی از نظر فیزیکی هم زبانزد بود.
وجود امامزاده ها و مناطق دیدنی و تاریخی در اطرافش، داشتن پدر و مادری 
متدّین و مذهبی، نگاه موشکافانه ی خود و دید تحلیل و جست وجوگر حقیقت و 
مطالعات و بررسی های خودش از او انسانی این چنین ساخته بود که حقیقت را 
بشناسد و در جست وجوی حقیقت برود و جنگ که ناجوانمردانه شروع شده بود، 
چنین مسیری را پیش رویش گشود و حقیقت را دریافت و در پی اهدافش رفت.

سردار سید صادق حسینی که خود نیز بیش تر عمرش را صرف مبارزه و دفاع 
 کرده است و دایی شیرمراد نیز هست، از کودکی تا شهادت او را به  خاطر دارد و از او
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رازها و حرف های بسیار دارد و مدام هم تأکید دارد که در این روایت نه ردی 
از فامیلی هست و نه ردی از بزرگنمایی، آن چه هست، واقعاً در زندگی او بوده 
و اتفاق افتاده است و اگر چه ادعای این را نیز ندارد که تمام آن خاطرات را در 

حال حاضر به  خاطر داشته باشد و حق مطلب را به خوبی ادا کند.
به روایت سردار سید صادق حسینی، شهید در خانواده ای عشایری از روستای چم 
زنگی امامزاده سیدابراهیم به دنیا آمده و از همان کودکی در کنار خانواده زندگی 
عشایری و کوچ روی و کشاورزی را تجربه کرده است. فاصله ی روستای چم زنگی تا 
مدرسه در کم ترین زمان به دو ساعت می رسید و در بیش ترین زمان، پنج ساعت وقت 
می برد و شیرمراد باید ساعت ها زودتر راه می افتاد تا به مدرسه برسد و درسش را با 
اشتیاق ادامه بدهد. زندگی کوچ روی و عشایری با امکانات محدودش، سختی های 
خودش را دارد و باید مشکالت درس خواندن در مدرسه ای دور نیز را به این مشکالت 
افزود. شیرمراد با برادر بزرگ ترش محمدمراد تمام این سختی ها را می پذیرفت و در 
درس ها هم همیشه در ردیف برترین ها و دانش آموزان ممتاز بود. مدرسه هم دو 
شیفت بود و باید به همراه خود غذای مختصری نیز می بردیم و معمواًل تخم مرغ، 
سیب زمینی، خرما و نان و این ها بود. ناهار را در مدرسه می خوردیم و دوباره باید 

بچه ها با تحمل سختی هایی، عصر خود را به خانه می رساندند.
شیرمراد در این شرایط تحصیلش را تا پنجم ابتدایی ادامه داد و عصر که از 
مدرسه برمی گشت نیز تنها استراحت کوتاهی می کرد و دوباره به کمک خانواده 
می پرداخت. تیمار حیوانات، کار کشاورزی، دامداری، شیر دادن بره ها، جدا کردن 
بره های کوچک و بزرگ، کارهایی بودند که شیرمراد در خانواده به انجامشان 
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کمک می کرد. در این شرایط مقطع دبستان را در زرین آباد به پایان رساند. امروز 
دیگر ردی از روستاهای چم زنگی و چم اتاق امامزاده سیدابراهیم نیست و خالی 
از سکنه و بی نشان شده اند. به جای این روستا، بعد ها روستای جدیدی به نام 
»بردی« ساخته شد که اتفاقاً پدر شیرمراد یکی از بانیان اصلی به وجود آمدن 
این روستا بود و به کمک یک سید هم محل، این روستای جدید را یکی دو 

سال پیش از انقالب ساختند و بنا نهادند.
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پدر شیرمراد، خود آدم متدّین، مذهبی و اهل نماز و روزه بود و خانواده را 
هم به این مسیر می خواند. یکی از نعمت هایی که خداوند به شیرمراد داده بود، 
داشتن چنین پدر و مادری بود که با وجود سختی های زندگی، باز با عشق و 
را سرلوحه ی کار  پاکی و خوبی  فعالیت های مذهبی می پرداختند و  به  عالقه 

خودشان قرار داده بودند.
در همین سن دوران ابتدایی شیرمراد و من و تعدادی دیگر از بچه ها با آن 
شرایط سخت زندگی روزه ی کله گنجشکی می گرفتیم و در حقیقت روحیه ی 
با  شرایط  آن  در  روزه  البته  و  بود  شده  پایه گذاری  خوب  ما  دینی  و  مذهبی 
کار کشاورزی و دامداری و مدرسه و درس های سخت و باقی مشکالت، کار 
ساده ای نبود، اما یک جور عشق و اشتیاق عجیبی در روحیه ی ایشان بود که 

همیشه این فعالیت ها را نیز انجام می داد.
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از مدرسه که برمی گشت، در تمام کار ها یاور خانواده بود و بعد که کمی  جوان تر 
شد، خرمن کوبی سنتی را نیز با استفاده از قاطر ها انجام می داد. خرمن کوبی سنتی 
این گونه بود که از صبح تا شب طول می کشید و باید چند قاطر را به هم می بستی 
و گرد دایره ای از صبح تا شب باید این ها را دور یک دایره می چرخاندی تا خرمن  
کوبیده می شد و هر خرمنی دو یا سه روز وقت می برد و البته باید زحمت شخم 

زدن، درو کردن و جمع آوری محصول را نیز به این زحمت ها اضافه کرد.
در زمستان های سخت و تابستان های داغ، یاور خانواده بود؛ همچنین در کوچ 
و برچیدن خانه و جابه جایی سیاه چادر و کارهای دیگر. ایشان هم کار مدرسه، 
هم کار خانه و هم کار های معنوی خودش را انجام می داد. به هر حال دوران 
ابتدایی ایشان که به پایان رسید، با توجه به کمبود امکانات و مدرسه، برای 
ادامه ی تحصیل در مقطع راهنمایی به دهلران آمد و آنجا دو سالی نیز در خانه ی 

ما بود و چندی نیز در خانه ی دیگر اقوام.
خانه در زرین آباد بود که حدود یک ساعت و نیم با ماشین راه بود تا دهلران و 
مسیر هم سخت و بد و پر پیچ و خم و ماشین هم کم. آن زمان این گونه نبود که 
با ماشین از زرین آباد راه افتاد و یک ساعت دیگر در دهلران بود. جاده ها خاکی 
و ماشین هم خیلی کم و رفت و آمد از یک بخش یا یک منطقه به شهرستان 
یا بخش دیگر، به سادگی نبود. بنابراین امکان رفت و آمد کم تر بود و شیرمراد 
باید در خانه ی دوست و آشنا و اقوام می ماند تا درسش را ادامه بدهد و این روند 
دوری از خانواده تا دوران دبیرستان نیز ادامه داشت و جالب این که باز شیرمراد 
از بهترین های مدرسه بود و درس هایش همیشه نمره ی باال و ممتاز می گرفتند. 
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در دبیرستان با هم بودیم.
قبل از انقالب، مذهبی بودن و دنبال فعالیت های معنوی بودن، کار هر کسی 
نبود و ایشان همیشه در این فضا سیر می کرد و دنبال برنامه های دینی و مطالعه 
و امور مذهبی و معنوی بود. در بحث های انقالبی و حرکت های دانش آموزی 
و  سرآمد  و  فعال  همیشه  هم  شاهنشاهی  رژیم  فعالیت های ضد  و  دبیرستان 
بود. یک بار در خاطرم هست که  پایبند  بود. در دوستی هم همراهی  معروف 
پیش از انقالب )به احتمال قوی اواخر آبان ماه( در اعتراض به رژیم، در کالس 
گفتم فردا کالس تعطیل است و به شوخی هم گفتم هر کس فردا این قرارداد 
اتفاق آن شب خانه ی  بر حسب  آتش می گیرد.  بیاید،  به کالس  و  را بشکند 
این گونه  و  بود  ما  هم کالسی  دخترش،  که  گرفت  آتش  ژاندارمری  گروهبان 
تداعی شد که کار من بوده و متواری شدم و تحت تعقیب قرار گرفتم که در این 
ماجرا شیرمراد مرا تنها نگذاشت و همراهم بود؛ یعنی این دوست هم در سختی 

و هم در آسایش در کنارم بود.
تا وقتی مدارس باز بودند، یکی از کسانی بود که در ایجاد حرکت های ضد 
رژیم مؤثر بود. مبارزه با ظلم رژیم از یک طرف و مبارزه استداللی با احزاب و 

گروه های مختلف از طرفی دیگر، ذهن ما را مشغول کرده بود.
خانه ی ما نزدیک مسجد بود و ما دو تا هر روز صبح پیش از اذان صبح در 
مسجد بودیم و این روند بعد از انقالب هم ادامه داشت و مؤذن که اذان می گفت، 
تازه متوجه می شدیم وقت نماز است و پیش از آن به بحث و فعالیت های معنوی 
می پرداختیم. در اوایل انقالب، حوادث بسیار زیادی با توجه به وجود احزاب و 
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گروه های مختلف به وجود آمد. ما این بحث ها را هم قبل از انقالب در دهلران 
از  منافقین  مسئله ی  مختلف.  جاهای  در  انقالب  از  بعد  هم  و  کردیم  تجربه 
بود  برجسته  دهلران  در  مختلف  احزاب  حرکت  بود.  روز  و  مطرح  بحث های 
و شیرمراد هم در ردیف کسانی بود که با این گروه ها به مبارزه می پرداخت. 
یک بار با هم به اهواز رفتیم. چند نفر از دوستانمان آنجا بودند. ما هم یکی دو 
روز به آنجا رفتیم برای کارگری که از آنجا هم به خرمشهر و آبادان سر زدیم. 
آن جا  آبادان.  رکس  سینما  به ویژه  بود،  مطرح  هم  سینما ها  بحث  وقت ها  آن 
در  روز  یک  سینما.  این  کنار  در  بخصوص  داشتند،  وجود  مختلفی  گروه های 
خیابان نوجوانی را دیدیم که نشریه ای در دست داشت و مرتب می گفت منافق 
بود که نشریه ای در دست داشت و می گفت  منافق و آن طرف هم دختری 
مجاهد، مجاهد و این دو حدود ۵0 متر با هم فاصله داشتند. ما رفتیم به پسر 
جوان گفتیم نشریه شما را می خواهیم، گفت آقا اشتباه نکنید، ما گفتیم اشتباه 
نمی کنیم و می دانیم چه می خواهیم. ما نشریه ی شما را می خواهیم. آن جا یکی 
از آشنایان بود که گرایش به منافقین داشت و ما ساعت ها با ایشان از نظر فکری 

بحث می کردیم.
و  احزاب چپ  به  ما گرایش  معلمان  از  تعدادی  در دهلران  یادم هست که 
منافقین داشتند. این ها در آموزش و پرورش تحصن کرده بودند و من و شیرمراد 
و تعدادی دیگر از دانش آموزان در دفاع از رئیس آموزش و پرورش آن جا با آن 
که دانش آموز بودیم، رفتیم و روبه روی این ها ایستادیم و علیه این ها شعار دادیم 
و از رئیس آموزش و پرورش شهرستان که حزب اللهی بود، دفاع کردیم. از این 
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نمی ترسیدیم که معلم ها فردا تالفی شان را سرمان در بیاورند.
خیلی حرف است که هم در خانه، هم در زندگی شخصی، هم در مدرسه و 
هم در جریانات انقالب و بعد از انقالب، این گونه فعال باشی و مؤثر که همه ی 

این ویژگی ها در او بود.
در دهلران دور از خانواده بود و باید نهایت قناعت را به کار می برد. مردم هم از 
نظر مالی آن قدر قوی نبودند که بتوانند به راحتی مخارج تحصیل را تأمین کنند. 
این هزینه ها را تأمین می کرد. اول  از نظر کشاورزی و دامداری  باید  خانواده 
مهرماه که به دهلران می آمد، تا تعطیالت عید دیگر خانواده را نمی دید و در این 
شش ماه شاید آشنایی، پدری مادری فامیلی گذرش می افتاد و پولی می رساند و 
اگر نمی شد تا شش ماه با مبلغی که مهرماه در دست داشت، باید قناعت می کرد 
و با آن مبلغ ناچیز سر می کرد و در همین شرایط باید در راه اعتقادات خودش 

مبارزه هم می کرد.
ما در دهلران دو تا حیاط داشتیم. من و برادرم حسین که اآلن در کرج زندگی 
می کند، تصمیم گرفتیم یکی از این حیاط ها را تخریب کنیم و درست کنیم. در 
آن دوران ناهار و صبحانه ی کارگران را باید تأمین می کردی. من و شیرمراد 
در زمانی که کارگران برای ناهار و صبحانه می رفتند، سریع مصالح مورد نیاز 
این ها را آماده می کردیم و کار را برایشان راحت تر می کردیم و اگر وقت ناهار 
نمی شد، صبح بعد نماز این کار را می کردیم. از نماز که برمی گشتیم، قبل از 
شروع مدرسه، مصالح را همه آماده می کردیم. ماسه و آب و سیمان را زود آماده 
می کردیم. بعد از این که از مدرسه برمی گشتیم، باز همین کار را می کردیم و به 
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نماز می رفتیم و بعد شام و بعد به درس هایمان می رسیدیم.
این با هم بودن ادامه داشت تا زمان جنگ که بین ما فاصله ای مکانی افتاد. 
ایشان برای ادامه تحصیل به دره شهر رفتند و من هم به آبدانان، که این دو 
شهرستان یک ساعت فاصله دارند و البته در آن زمان بیش تر. دیگر دانشگاه و 

ادامه ی تحصیل بین ما فاصله انداخت و مدتی ایشان را ندیدم.
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در دره شهر دو جریان قوی وجود داشت: یکی جریان نفاق و منافقین و دیگری 
جریان کمونیستی که از قضا یکی از دبیران شیرمراد به منافقین گرایش داشت و 
دیگری کمونیست بود و شیرمراد با هردوی این ها درگیر شده بود و بحث کرده 
بود و به افکارشان اعتراض می کرد و با وجود این که ایشان جنگ زده و به نوعی 
آواره جنگی و غریبه و مهمان بود، آن جا اما در اندیشه هایش کوتاه نیامده بود و 
یکی از مخالفان سرسخت این جریان ها در دبیرستان بود. چندین بار هم تهدید 
شده بود به تنبیه و اخراج و به دوستانش هم سپرده بودند که این بچه را ادب 

کنید، منع کنید، اما ایشان به راه خودش معتقد بود.
اختالف سنی ما تنها یک پایه ی تحصیلی بود و از دانشگاه ها، تنها دانشگاه 
تربیت معلم دایر بود. من در سپاه بودم. سال اول که امتحان دادم، تربیت معلم 
 قبول شدم که نرفتم و بعد از مدتی که در سپاه بودم، باز من و شیرمراد با هم
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امتحان دادیم که این بار به دانشگاه تربیت معلم رفتیم و من مدتی آن جا بودم و 
آن جا با همدیگر فعالیت های مذهبی انجام می دادیم. در تربیت معلم شهید اشرفی 
فعالیت های صبحگاهی و  نماز های جماعت،  اصفهانی کرمانشاه، من مسئول 
 این گونه فعالیت ها بودم و شیرمراد هم همراه و همکار همیشگی ام بود. تربیت معلم

و  بود  بسیار سخت  ورودش  شرایط  آن  در  کرمانشاه  اصفهانی  اشرفی  شهید 
پر  تحصیل  و  تجربه  و  بحث  از  سرشار  و  دانشگاهی  بسیار  هم  فضایش 
فضا  و  کند  پیدا  راه  نمی توانست  سادگی  به  دانشگاه  این  به  کسی  هر  و   بار 

صددرصد معنوی و فرهنگی بود.
شیرمراد در پژوهش های دانشجویی نیز جدی و پیگیر بود. درباره ی زندگی 
پیامبر کتاب ها و منابع بسیاری را مطالعه کرد و ساعت ها در این  باره به تحقیق 
پرداخت و با توجه به کمبود منابع و دسترسی سخت به آن ها، در آن سال ها 
توانست یک تحقیق منسجم در این باره تهیه کند. زندگی پیامبر اکرم از تولد 
تحقیق  اصول علمی  رعایت  با  برگ  دفتر صد  در یک  را  و رحلت  رسالت  تا 
گردآوری کرده بود که بعد ها این کتاب از طرف کنگره سرداران در قالب یک 
کتاب منتشر شد. تهیه منابع و کتاب در آن سال ها کار راحتی نبود و با امروز که 
خیلی از منابع را با یک کلیک در اینترنت می توان به دست آورد، قابل مقایسه 
نبود. کتاب ها را در دزفول، اهواز و جاهای مختلفی که با هم می رفتیم، به دست 
می آوردیم و یادم هست نهج الفصاحه را با هم در دزفول خریدیم. یک بار کتابی 
درباره سازمان منافقین و رد نظرات و تفکراتشان خریدیم که براساس مستندات 
آن کتاب با یکی از طرفداران این حزب به بحث پرداختیم. طرف که آدم واردی 
بود، وقتی از بحث کم آورد، گفت منبع شما برای این صحبت ها کجاست و ما 
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آن کتاب را نشانش دادیم. طرف با زیرکی خودش را کنار کشید و گفت این 
انتشاراتش مشخص  کتاب که نه نویسنده دارد، نه مؤلف، نه گردآورنده و نه 

است. بعد ها فهمیدیم که این کتاب را سپاه چاپ کرده است.
مدتی در آنجا بودم که دوباره برگشتم سر مسیری که به آن عالقه ی بسیار 
داشتم که در سپاه بود و مناطق عملیاتی و باز بین ما فاصله افتاد. ایشان هر 
وقت مرخصی می آمد، به زرین آباد نمی رفت و مستقیم می آمد خانه ی ما و به 
مادربزرگ و دایی و فامیل سر می زد. یک بار که به مرخصی آمده بود، هم زمان 
طرح لبیک در بین دانشجویان راه اندازی شده بود که برادر بزرگ تر من که دایی 
بزرگ تر ایشان هم می شود را می بیند که در این طرح شرکت کرده و شیرمراد 
هم می رود و به همراه همدیگر کارت این طرح را می گیرند و دوباره به کرمانشاه 
برای ادامه ی تحصیل برمی گردد. آن وقت ها یکي از مشکالت و مسائلي که در 
زمینه ی بسیج عمومي مردم وجود داشت، مسئله ی حفظ انسجام و ارتباط بین 
نیروهاي آموزش دیده ی بسیجي بود؛ بدین معني که بعد از این  که مردم داوطلب 
به پایگاه هاي بسیج مي پیوستند و دوره آموزشي نظامي را طي کرده و به جبهه 
اعزام مي شدند، پس از پایان مأموریت، ارتباط چنداني با واحد بسیج نداشتند و 
فقط حضور در پایگاه هاي مقاومت ضامن ارتباط آنان با واحد بسیج مستضعفین 
به  این  که  بدون  مي شد،  جبهه  به  اعزام  داوطلب  دیگر  بار  فردي  اگر  و  بود 
تجربه و تخصص رزمنده که در جبهه هاي نبرد و در طي دوران آموزشي کسب 
کرده بود، توجه کافي شود و جایگاه مناسبي براي وي در نظر گرفته شود، بار 
دیگر مراحل آموزش گذشته را طي مي کرد. براي رفع این مشکل، واحد بسیج 
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سپاه پاسداران انقالب اسالمي در سال ۱۳6۲ ضمن فراخواني کلیه ی نیروهاي 
بسیجي سراسر کشور به مراکز مختلف بسیج، طرح لبیک یا خمیني را به مرحله 

اجرا گذاشت.
براساس این طرح، کلیه ی نیروهاي داوطلب بسیجي براساس نوع تخصص 
و تجربه، کد بندي مي شدند تا هنگام اعزام به جبهه، ضمن ارائه آن کد، در 
جایگاه مناسب خود به کار گرفته شوند. این طرح صرفاً در خصوص اعزام نیروها 
و داوطلبان بسیجي بود که در زمان به کارگیري نیروها و اعزام آن ها به جبهه ها 
صرفه جویي شده و از تکرار آموزش هاي نظامي پرهیز مي شد. از طرفي از نیروي 

قدر مند مردمي در یک سازماندهي فعال و آماده، بهره جویي مي شد.
دو ماه تا ۴۵ روز نگذشته بود و حدود ده بیست روز پیش از عملیات خیبر، سپاه 
عملیات هایی را در حوزه سپاهیان محمد طراحی کرده بود که صد ها هزار نفر 
رزمنده از سراسر کشور را فراخوان کرده بود. این طرح فراخوان مانور بیت المقدس 
را ارائه می دهد که با یک روز تأخیر به مرخصی می آید و سراغ از دایی می گیرد 
و می فهمد که دایی اش برای شرکت در این مانور به دره شهر رفته. آن وقت ها 
وضعیت مالی خیلی خوب نبود و جاده های بین شهرستان های آبدانان و ایالم 
هم خاکی بود. هم رفت و آمد سخت بود، هم کرایه ی این مسافت زیاد بود. 
شیرمراد تا می فهمد که دایی اش برای شرکت در این مانور رفته، سریع یک 
ماشین دربست می گیرد و می رود به دره شهر که او هم پا به پای دایی اش در 
این طرح شرکت کند. با آن شرایط سخت مالی و دانشجویی، به سپاه دره شهر 
می رود و آن جا می فهمد که به ایالم اعزام شده اند و باز ماشین دربست دیگری 
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می گیرد برای ایالم در منطقه ششدار و خود را با کارت طرح لبیک به آن جا 
معرفی می کند و آن جا به هر صورتی شده، خود را ثبت نام می کند و در کنار 
دایی اش، یعنی برادر بزرگ ترم به جبهه اعزام می شود. من آن موقع فرمانده 
گردان بودم و هر چند وقت یک بار برای سرکشی آن جا می رفتم. یک بار که به 
بازدید به چنگوله رفتم، در کمال تعجب شیرمراد را آن جا دیدم. گفتم: تو اینجا 
چه می کنی؟ گفت: آمده ام در طرح لیبک در میان بسیجی های این جا باشم و 
این جا هم خیلی احساس راحتی می کنم. همه فکر می کردند که آمده ام برادر و 
خواهرزاده ام را ببرم پیش خودم، اما این گونه نبود و اگر خودم هم می خواستم، 
آن ها قبول نمی کردند، حتا یک بار بحث انتقالشان به گردان ما شد که خودشان 
قبول نکردند و گفتند اینجا در بین بسیجی ها خیلی راحت هستیم. خیلی جالب 
بود که به جای مرخصی رفتن و در کنار خانواده بودن، جبهه را ترجیح داده بود 

و آمده بود آن جا.
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یک بار که باز برای سرکشی بعد از عملیات به منطقه رفتم، صبح زود نماز 
خواندم و تنها با ماشین به آن جا رفتم تا رسیدم. پیش از آن که سؤال کنم، 
می خواستم با همه احوال پرسی کنم که دیدم حسین نیک خواه، یکی از همرزمان 
و دوستان ایشان آمد طرفم و گفت: دنبال حسین می گردی؟ البته اتفاق خاصی 
نیفتاده، یک کمی  زخمی شده، اعزامش کردند به همراه شیرمراد. گفتم: چی 
شده؟ گفت: یک خمپاره شصت به اینجا خورده و این ها هم دیگی کار گذاشته 
بودند که غسل بگیرند که گلوله خورده این جا و هر دو اعزام شدند به پشت 
جبهه. من برای این که بر خودم مسلط باشم، چند دقیقه ای آن جا صبر کردم، 
بعد راه افتادم طرف بیمارستان که ببینم چی شده. به طرف پست امداد راه افتادم 
که چند تا چادر بودند و کار رسیدگی به زخمی ها را برعهده داشتند. به آن جا 
که رسیدم، دیدم یک برانکارد بیرون چادر هست و پتویی را رویش کشیده اند. 
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فهمیدم یکی از این دو به شهادت رسیده. نزدیک شدم، پتو را کنار زدم، دیدم 
خواهرزاده ام است. به رسم ادب سالم و خداحافظی بر گونه ی ایشان بوسه ای 

زدم. زمانی که بوسه می زدم، یاد خاطره ای افتادم که چندی پیش از او داشتم.
در همان سال 6۲، برای انجام مقدمات و طرح های عملیاتی خیبر و والفجر 
۵، عازم تهران شدم. پیش از آن یک سری سؤاالت برای فرماند هان گردان و 
توپخانه ها و ادوات فرستاده بودند که در جلسه ای در قرارگاه نجف قصرشیرین 
پادگان سرپل ذهاب می گفتند در عملیات های آینده سؤال های تخصصی مطرح 
شد و می خواستند آتش بیش تری پیاده کنند و استفاده از قدرت و دقت آتش 
برایشان اهمیت جدی تری پیدا کرده بود و نتیجه ی بحث های آن جا این شده 
که چند روز بعدش نامه ای آمد که به تهران بیایید برای ادامه ی این بحث ها. 
سؤال هایی هم مطرح کرده بودند و در ستاد آن جا اولین کسی که براساس الفبا 
آن جا احضار شد، فرمانده توپخانه امام حسین)ع( بود. نفر دوم من بودم. از ده 
بیست سؤال، هفت هشت سؤال را مطرح کردم و اتفاقاً پاسخ ها برایشان قابل 
توجه بود و در جمع بندی بحث ها، از آن سؤال های پیشنهادی من استفاده شده 
بود که برای تشویق ما را به مشهد فرستادند. از مشهد که برگشتم، خواستم 
سری به دوستان و از جمله شهید شیرمراد بزنم. با همان لباس نظامی به دیدار 
دوستان به تربیت معلم کرمانشاه رفتم. در نمازخانه آن جا خطبه های نماز جمعه 
ایراد می شد که در خصوص  تهران توسط حجت االسالم هاشمی رفسنجانی 
تحوالت آینده جبهه های نبرد صحبت می کردیم. با آغاز خطبه دوم و شنیدن 
نام امام زمان)عج(، تمامی دانشجویان به احترام امام زمان بلند شدند. در آن 
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لحظه شیرمراد رو به من کرد و با صدای بلند گفت: سربازان واقعی امام زمان 
شما رزمنده ها هستید که قیام کننده ی به عمل هستید و ما فقط در ظاهر برای 

امام قیام می کنیم.
آن دیدار پس از صحبت هایی با دانشجویان و دوستان و سؤاالتی که در رابطه 
با عملیات ها و جبهه می پرسیدند، پایان گرفت و من شبانه از آن ها خداحافظی 
کردم و به منطقه برگشتم. لحظه ای که پتو را از چهره ی شهید شیرمراد بر روی 
برانکارد کنار زدم، یاد آن خاطره و آن صحبت ها افتادم و اشک در چشم هایم 
جاری شد و با خودم گفتم واقعًا سربازان امام زمان شما هستید که قیام کننده ی 

به عمل هستید.
شهدا قیام کننده واقعی هستند. این خاطره و این فکر در آن لحظه خیلی بر 
من تأثیر گذاشت و فکر می کنم شهید شیرمراد به آن چه اعتقاد داشت و آن 
چه دنبالش بود و در فکرش بود، در منطقه چنگوله در عملیات والفجر ۵ رسید.
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مادر منتظر رفتنش بود، اما نه این گونه بی خبر، می دانست روزی می رود، اما 
نه این گونه ناگهانی، بدون دیدار آخر، بدون خداحافظی، تویوتای سپاه هر وقت 
به روستای ما می آمد، یا خبر از شهادت کسی می داد یا کسی را اعزام می کرد 
به جبهه. با آمدن تویوتا، دل هایی مشتاق و دل هایی نگران می شدند. آن روز 
تویوتا دوباره به روستای بردی آمد. همه منتظر یک خبر بودند، خبر شهادتی که 
به زودی اعالم می شد و هر کس در درونش تردید داشت که یکی از خانواده ی 
آن ها باشد. تویوتا که به در منزل ما آمد، دل های ما به تپش افتاد. سرنشینان 
تویوتا به سراغ همسایه ما رفتند. آنها سعی کرده بودند همسایه را قانع کنند که 
خبر را بدهد، اما همسایه گفته بود نه، در توان من نیست. باألخره خبر شهادتش 
را به پدرش دادند. پدر خشکش زد. اصاًل فکر نمی کرد خبر شهادت شیرمراد را 
به این زودی بشنود. شاید چون برادر بزرگ تر شیرمراد در جبهه بود و مشخص 
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بود که در جبهه به سر می برد، منتظر شهادت او بودند، اما خبر شهادت شیرمراد، 
آن هم بدون خداحافظی، مادر را پیر کرد.

مادر ساعت ها بدون این که کسی متوجه بشود، در انباری خانه آهسته گریه 
می کرد و در سوگ فرزندش اشک می ریخت، اما برای حفظ روحیه ی خانواده، 
اشک هایش را پنهان می کرد. چیزی که مادر را بیش تر از هر چیزی ناراحت کرده 
بود، این بود که پیکر فرزندش را هم برای خداحافظی که آورده بودند به روستا، 
بر اثر ازدحام مردم و شیون و زاری زنان و شلوغ بودن جمعیت، نتوانسته بود آن 
را برای آخرین بار ببیند. یکی از زنان محل گفته بود بگذارید پیکرش را ببینم، من 
مادرش هستم و رفته بود با شیرمراد از طرف مادر خداحافظی کرده بود و مادر 
که به سربازان گفته بود بگذارید ببینم پیکرش را، سربازان گفته بودند مادر شما 
چند دقیقه پیش دیدید و این شد که آخرین دیدار به قیامت افتاد و جای خالی 
آن وداع آخرین تا مدت ها مادر را زجرکش کرد و قطره قطره به تحلیل می رفت.

داغ ندیدن برای وداع آخر تا لحظه ی آخر عمر مادربزرگ را عذاب می داد و 
همیشه حسرت به دل آن وداع بود تا مدت ها با زنی که از سر دلسوزی خودش 

را مادر شیرمراد معرفی کرده بود، در قهر و دلخوری بود.
پدر با شنیدن خبر شهادت، در جا ایستاد، بعد بی آن که متوجه شود، بر زمین 
نشست و ساعت ها طول کشید تا به خود بیاید. پدر اگر چه سعی می کرد خودش 
را محکم نشان بدهد، اما داغ شیرمراد فراموش شدنی نبود. این حرف ها را سکینه 
شمسی، برادرزاده ی شیرمراد بیان کرده که خود از نزدیک آن شرح و حال را از 

مادربزرگ شنیده است. 
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سکینه که خود نیز دانشجو است و مسائل مربوط به بسیج خواهران را در 
روستای بردی پیگیری می کند، از مادربزرگش، یعنی مادر شیرمراد در مورد شهید 
خاطرات زیادی دارد و از قول مادر شیرمراد می گوید: برای ساخت مسجد با مردم 
اهمیت ساخت مسجد سخن  از  برای مردم  تمام  با جدیت  و  صحبت می کرد 
می گفت و مردم را با خودش همراه کرد و زمین را هم از طرف خودمان اهدا کرد 
و در ساخت مسجد نیز خودش به تنهایی با وجود این که روستای بردی در بلندی 
بود و رودخانه در پایین آن قرار داشت، با سطل به روخانه می رفت و کم کم برای 
مسجد آب می آورد و آب مصالح را تأمین می کرد و خودش نیز پا به پای دیگران 

در ساختن آن کار می کرد. خواهرش هم در آوردن آب به او کمک می کرد.
را مدیریت می کرد و حتا  به منطقه می آمد، کالس های دینی  تابستان که 
 دنبال مسائل سوادآموزی بزرگ تر ها نیز بود و درخواست راه اندازی کالس های
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نهضت سوادآموزی را پیگیری می کرد. مادر و خواهرش و خیلی از بزرگ تر ها را 
به حضور در کالس های سوادآموزی تشویق می کرد. سرانجام با تالش و جدیت 

شیرمراد و اهالی روستا، مسجدی در خور مردم روستای بردی ساخته شد.
یکی از همسایه های دور تعریف می کرد یک روز جوانی را دیدم که شیرینی 
تقسیم می کند. فکر کردم برای عروسی یا جشن شادی خودش است، اما بعد 
که از دیگران پرسیدم، فهمیدم روز میالد یکی از ائمه بوده که به این مناسبت 
شیرینی تقسیم می کند. یکی دیگر از همسایه ها تعریف می کرد آخرین باری که 
کالس قرآن برای ما برگزار کرد، گفت: امکان دارد این آخرین دیدار ما باشد 
و من دیگر برنگردم و به شهادت برسم، امکان این که این کالس، کالس 
وداع نیز باشد، هست و روزی که خبر شهادتش را شنیدم، بسیار ناراحت شدم 
و تعجب کردم که چگونه خودش این روز را پیش بینی کرده است و این گونه 

حاللیت می طلبید.
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من داشتیم  مهمان  که  روز  یک  گوید:  می  شهید  برادر  کوچکترین   حسین 
 به شدت مریض شده بودم سید به احترام مهمان ها و برای این که آرامش آن ها

به هم نخورد اجازه نداد خانواده ما عکس العملی نشان دهند و حق مهمان داری 
را به جا آوردند.
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ساالر محمودی از همرزمان و دوستان دوران ابتدایی تا دوران دبیرستان و 
تربیت معلم شیرمراد درباره اش می گوید: ما مدت ها با هم بودیم. پیش نماز ما 
شیرمراد بود. مردم دار و متین و دوست داشتنی و اهل رفاقت و در عین حال مبارز 
و فعال در راه انقالب، وارسته فرهنگی و فرهیخته. وقتی که به جبهه رفت، برایم 
همچنان نامه می نوشت. در آخرین نامه اش از خداحافظی و وداع گفته بود. انگار 
شهادتش را پیش بینی کرده بود و می دانست می رود، انگار می دانست این بار وداع، 
وداع آخر است و دیدارمان به قیامت می افتد. در آخرین نامه اش برایم از رفتن 
نوشته بود و حاللیت طلبیده و خداحافظی کرده بود. یک شعری هم برایم نوشته 
بود با مضمون خداحافظی و امید به بخشش خداوند. در نامه ی آخرش کاماًل 
مشخص بود که می رود. این انسان کم کم به اوج قله ی انسانیت رسید. حاال بعد 

از سال ها، امروز جای خالی اش را بیش تر و بیش تر احساس می کنم.
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آرام و متین، همه ی دانش آموزان شیطنت و شلوغی داشتند، اما شیرمراد غرق 
در تفکر و متین و آرام، همیشه به دنیایی گسترده تر فکر می کرد. خیلی از معلم ها 
دوستش داشتند و خیلی از معلم ها هم که از نظر فکری با او همسان نبودند، 
مخالفش بودند. او به تربیت معلم کرمانشاه رفت و من به تربیت معلم تهران، 
اما نامه هایش همیشه دلگرمی ام می داد و فاصله را بی معنی می کرد، تا نامه ی 

آخرینش که مرا سوگوار دوستی عزیز کرد.
در دوران ابتدایی و دبیرستان بارها و بارها جوانمردی و رفاقتش را دیدم. یکی از 
هم کالسی هایمان وقتی برای درس خواندن به دشت می رفت، از سگ های ولگرد 
وحشت داشت و می ترسید. شیرمراد بارها و بارها محافظ او شد و نمی گذاشت این 
ترس مانع درس خواندش شود و همیشه همراهش به دشت می رفت و می گفت 
نباید از سگ ترسید. سگ چیزی برای ترس ندارد و از درندگی سگ های هار 
وحشتی نداشت و کاری کرد تا پایان امتحانات، آن هم کالسی احساس ترس 
نداشته باشد و در آرامش درس هایش را بخواند و عاقبت هم شیرمراد با سگ های 
وحشی و هاری که آمده بودند خاک ما را تکه پاره کنند، درگیر شد و در این راه 

نیز به شهادت رسید.
از این که وقتش را در خدمت دیگران صرف کند، لذت می برد و چه در درس 
و چه در دیگر کارها، همیشه حاضر بود تا خودش را وقف دوستان و آشنایان 
و مردم کند. در دوران تظاهرات و حرکت های انقالبی هم همیشه سردمدار و 
رهبر گروه دانش آموزی ما بود و اعتراضش را آشکارا اعالم می کرد. همیشه هم 
رادیویی به همراه داشت که از اخبار روز آگاه می شد و به نوعی از نظر اطالعات، 
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به روزتر از همه ی ما بود. هر جا می رفتیم، رادیو همراهش بود. در آن دوران، 
رادیو شاید تنها رسانه ی مهمی بود که مردم در اختیار داشتند. کم تر کسی پیدا 
می شد که به تلویزیون دسترسی داشته باشد. روزنامه هم به شکلی که امروز 
هست، اصاًل نبود و شاید اصاًل روزنامه ای در دسترس ما نبود، بنابراین رادیو از 
نظر اطالع رسانی برای ما خیلی اهمیت داشت. در این حال و هوا بودیم که بین 
ما باز فاصله افتاد و او از جایی دیگر و من از جایی دیگر به جبهه رفتیم و هر 
کدام در بخشی از چنگوله مستقر بودیم. روزی که به شهادت رسید، من هم 
در منطقه ی چنگوله بودم، اما شنیدم که زخمی شده و نمی دانستم به شهادت 

رسیده تا این که با خبر شدم و به سرعت خودم را به تشییع جنازه اش رساندم.
من در دسته ی شهید آدینه بودم. شهید آدینه هم در همان منطقه به شهادت 
رسید، پیش از شهادت شیرمراد. بعد از شهادت شیرمراد من هم در یک حمله ای 
پایم  و  کردم  اشتباه  که  زدم  شیمیایی  آمپول  بود،  مشکوک  شیمیایی  به  که 
آسیب دید و جانباز شدم. باید صبر می کردم تا از شیمیایی بودن حمله مطمئن 
می شدم، بعد آمپول را می زدم که عجله کردم و جانباز شدم و کم کم به تربیت  

معلم برگشتم.
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علی مراد شمسی برادر کوچک تر شیرمراد که سه سال از او کوچک تر است، 
هنوز هم باورش نمی شود که برادر بزرگ تر این گونه او را بدون خداحافظی و 
بیفتد. علی مراد  قیامت  به  به مسیری که دیدار دوباره اش  برود  تنها بگذارد و 
هیچ وقت فراموش نمی کند خوبی های برادر بزرگ ترش را به او، مردم و جامعه ی 
آن روز و روستای بردی را، شیرمرادی که در پی هیچ تعلق مادی و این جهانی 
نبود و همیشه به آسمان می اندیشید و مردان آسمانی، شیرمرادی که با جدیت 
و سختکوشی و با وجود مشکالت باورنکردنی و تحمل ناپذیر، درسش را ادامه 
می داد و به دانستن و دانایی اهمیت می داد؛ شیرمرادی که از ادامه ی راه باز 
نماند و راهی را که آغاز کرده بود، تا آخر ایستاد و قدم به قدم با عشق و عالقه 
و اشتیاقی باورنکردنی طی کرد. من و شیرمراد برای ادامه ی تحصیل، هر دو به 
دهلران رفتیم، اما درس خواندن در دیاری که از پدر و مادر و خانواده دور بودی 
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و در عین حال سختی های درس و تحمل هزینه ها و قناعت عجیب نیز به خوبی 
خودش را نشان می داد، سخت بود درس خواندن در آن شرایطی که هم باید کار 
می کردی و هم تحصیل و هر شش ماه یک بار به خانواده سر می زدی، سخت 
بود برای ما. من مدتی تحمل کردم، اما تاب آوردن آن شرایط مشکل بود و کوتاه 
آمدم و عقب کشیدم و به روستایم برگشتم. خیلی ها مثل من بودند، یا امکانات 
نداشتند، یا دوری راه را تحمل نمی کردند، یا از نظر مادی نمی توانستند ادامه 
بدهند و خورد و خوراکشان را به خوبی تأمین کنند. من کوتاه آمدم و برگشتم به 
روستای بردی، اما شیرمراد ماند و تحمل کرد. انگیزه ی عجیبی که در او برای 
ادامه ی تحصیل بود، اشتیاق او را به ادامه ی راه بیش تر و بیش تر شعله ور می کرد 

و هیچ کدام از این مشکالتی که نام بردم، نتوانست او را از پای درآورد.
بود. در دهلران که  از خانواده  او در غربت و دور  بیش تر روزهای تحصیل 
جنگ شد و دشمن که با توپ و خمپاره و تانک و نیروهای بعثی به دهلران 
و  آوارگی  شد،  نزدیک  که  بمب افکن  هواپیماهای  غرش  صدای  برد،  هجوم 
جنگ زدگی بر مردم دهلران تحمیل شد و خانه ها یکی پس از دیگری زخمی 
گلوله ها می شدند و مردم نیز یکی پس از دیگری از شهر می رفتند و طعم تلخ 
آوارگی را می چشیدند. هنوز لذت پیروزی انقالب بر مردم کامل نشده بود که 
این بمب افکن ها کام مردم را تلخ کردند و آنها را از خانه هایشان آواره کردند. 
در این شرایط شیرمراد باید به روستا برمی گشت، اما باز ادامه داد. برای ادامه ی 
تحصیل به آبدانان رفت، مدتی در آبدانان با تمام سختی های غربت و مشکالت 
درس در آوارگی دست و پنجه نرم کرد و از آن جا نیز به دره شهر رفت و از 
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ادامه ی تحصیل باز نایستاد. در دره شهر با آن که غریب و مهمان بود و جنگ زده 
و آسیب پذیر، براساس رفتار طبیعی باید سر به زیر و آرام به درسش فکر می کرد، 
اما شرایط به گونه ای نبود که کسی مانند شیرمراد بتواند آرام بنشیند و ضمن این 
که در درس با وجود سختی هایش سرآمد بود، در مبارزه با گروهک ها و افراد 

فریب خورده نیز فعال بود و تسلیم نمی شد و یک تنه حریفشان بود.
در کمک به دانش آموزان جنگ زده نیز کوتاهی نمی کرد. از کمک فکری تا 
روحی و مالی دریغ نمی کرد و این کارها را بدون منت و ریا و تظاهر و بدون انتظار 
پاداش از کسی انجام می داد. در اوج مبارزه انقالب، زمانی که دهلران آزاد شد، 
حتا به او پیشنهاد فرمانداری شهرستان دهلران را دادند، اما نپذیرفت. می گفت 
من با سمت و مناصب کاری ندارم، با سیاست کاری ندارم، کار من کار فرهنگی 
و معلمی است، باید به تحصیلم ادامه بدهم، باید راهی که از اول برگزیده ام به 
سرانجام برسانم. برای سمت های فرمانداری و این گونه مقام های اداری همیشه 
کسی پیدا می شود، اما من کارهای مهمی پیش رو دارم که باید به آن ها برسم. 
اکنون زمان کمک به جبهه است، با هر چه توان داریم، چه در پشت جبهه و 
چه در خط مقدم. هیچ وقت از پیروزی انقالب دنبال سهم خواهی نبود. با آن که 
در پیروزی انقالب و در زمان جنگ سهم زیادی داشت و زحمت زیادی کشیده 
بود، اما هیچ وقت چیزی از کسی نخواست و دنبال چیزی برای خودش نبود. 
اگر درخواستی از آموزش و پرورش، سپاه یا جایی داشت، برای مردم و خانواده 
رزمنده ها بود و برای خودش هیچ چیزی نمی خواست، حتا از نظر مادی نیز به 

دیگران کمک می کرد.
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یادم هست پس از پیروزی انقالب، اولین نماز جمعه را در روستای بردی به 
امامت خودش برگزار کرد و نماز جماعت را باشکوه می دانست و برای مردم از 
برگزاری نماز به جماعت، جدا از پاداش معنوی از نظر اجتماعی و سیاسی نیز 
می گفت. برای مردم می گفت که یک نماز جماعت اگر از روی صمیمیت و قلبی 
باشد، چقدر در پیشبرد مسائل اجتماعی و معنوی و سیاسی یک جامعه می تواند 
تأثیر داشته باشد و حتا می تواند مردم را برای انجام کارهای عمرانی روستا نیز 

آماده کند و از نظر فکری و روحی، همدلی به میان بیاورد.
اولین نماز جماعت روستا را با چهار نفر و به پیش نمازی خودش برگزار کرد و 
این شد یک پایه برای راه اندازی نماز جماعت در روستای ما. بعد ها که روحانی 
به روستا می آمد، با فروتنی و عشق به فعالیت های معنوی، خدمتگزار روحانی 
منطقه می شد و با پای پیاده از چشمه برای روحانی آب می آورد تا فعالیت های 
معنوی مردم را با آرامش اداره کند. برگزاری نماز جماعت برایش بسیار مهم بود 
و حتا اگر شده با چهار نفر هم آن را برگزار می کرد و در آمدن روحانی به روستا 

هم نقش اساسی داشت و به صورت جدی پیگیر این کار می شد.
چند سالی که گذشت، به تحصیل در آبدانان و دره شهر و بعد در تربیت معلم 
کرمانشاه پرداخت و من هم به سربازی رفتم و به بوشهر اعزام شدم و باز هم 
دور شدیم. انگار هیچ وقت نباید در کنار هم می ماندیم. همیشه فاصله و جدایی 
بین ما بود. همیشه دوری و اندوه کم دیدن یکدیگر را با خود داشتیم. چقدر 
دوست داشتم در کنارش باشم و از حضورش لذت ببرم و نشد؛ چقدر دوست 
داشتم باز هم از نزدیک صحبت های برادرانه و معلم گونه اش را بشنوم و نشد؛ 
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به  او  نشد.  و  باشم  او  با  و ساعت ها  بکشم  آغوشش  در  داشتم  دوست  چقدر 
کرمانشاه رفت و من به بوشهر. سختی سربازی از یک طرف و درد دوری از 
طرف دیگر، آزارم می داد. به ما مرخصی نمی دادند، یعنی آن وقت ها چیزی به 
نام مرخصی خیلی کم وجود داشت و این فاصله ها را تنها با دلگرمی دورادور 
و از راه نامه هایش برایم قابل تحمل می کرد. نامه هایش پشتوانه و دل خوشی 
من بود. نامه هایش به من هم دلداری می داد و هم درس، در هر نامه ای که 
برایم می نوشت، از اهمیت سربازی و اهمیت ماندن و تحمل دوری و سختی ها 
برایم می گفت. دل خوشی ام بود و دلگرمی، برادرم بود و معلم راه دورم، برایم 
از احادیث از حال و روز آن دوران، از شرایط تربیت معلم، از اهمیت تحصیل 
و حفظ سنگر های جبهه و سنگر های فرهنگی می گفت و به من امید بیش تر 
می داد. با نامه هایش خوش بودم و روزگاری داشتم. هر نامه اش بوی دیداری 
تازه تر می داد؛ هر نامه اش انگار کسی بود که به مالقاتم می آید و در حضورش 
نشسته ام و روبه روی من برایم صحبت می کند. هر نامه اش روزگار مرا تازه تر و 

پر امید می کرد و اندوه دوری از خانواده را به فراموشی می سپرد.
آخرین نامه اش اما بوی تلخ دوری و وداع می داد. در آخرین نامه اش که به 
دستم رسید، از خداحافظی و احتمال این که دیگر مرا نبیند گفته بود. آخرین 
نامه اش خودش وصیت نامه ای بود که هم راه زندگی را به من می آموخت و هم 
از رفتن خودش به صورت غیر مستقیم گفته بود. مدتی بود که نامه می نوشتم، 
اما پاسخی نمی گرفتم. نامه های بی پاسخ، تلخی خاص خود را دارند. نامه های 
بی پاسخ، دلشوره را در درون آدم بیدار می کنند و به اضطراب می اندازند. نامه های 
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نه،  یا  به مقصد رسیده اند  بی پاسخ سالم های سرگردانی هستند که نمی دانی 
نامه های بی پاسخ تردید های  یا خداحافظی.  نمی دانی سالمی آن سوی هست 
خاص خود را دارند و تلخی های خود را. نامه های بی پاسخ مدت ها بود که برایم 
خودشان به اندوهی تبدیل شده بود، یعنی چه شده، آیا برادر بزرگ تر آن قدر 
درگیر درس خواندن و مشکالت تحصیل و تربیت معلم است که مرا فراموش 
کرده؟ نه، شاید وقت نمی کند، شاید امتحان دارد، شاید نامه هایش به دست من 
نمی رسند، به پستچی ها بدبین شده بودم، به پستچی ها بی اعتماد شده بودم، 
یعنی ممکن است پستچی نامه هایش را به من نرسانده؟ نه نه، شیرمراد کسی 
نیست که شلوغی درس و زیادی مشکالتش بتواند فرصت پاسخ به نامه های 
من را از او بگیرد. شیرمراد همیشه فروتن بود، همیشه جواب سالم ها را می داد 

و پاسخ ندادن به سالم ها را گناه می دانست، مگر می شود؟... نه... نه...
ممکن نیست شیرمراد به نامه های من بی تفاوت باشد. ماه ها بود که این فکر ها 
عذابم می داد. در خودم فرو رفته بودم. در خلوت خودم بودم. همه ی مشکالت 
اما من  از شیرمراد، یک طرف...  نامه هایم  نگرفتن  پاسخ  یک طرف، مشکل 
ناامید نمی شدم. اگر هم پاسخ نمی داد، ناراحت نمی شدم، باز نامه می نوشتم، اما 

باز نگرانی بی پاسخ ماندن نامه ها و باز تردید و تردید و تردید...
چند ماهی در این حال و هوای تلخ و تردید گذشت تا این که یکی از آشنا ها 
را در خط دیدم. گفت: فالنی یکی از برادرانت را دیده ام که سیاه پوشیده. تا این 
جمله را شنیدم، باز دلشوره سراغم آمد، اما او دوباره حرفش را اصالح کرد و 
گفت: فکر کنم یکی از فامیل به دلیل کهولت سن از دنیا رفته که برایش سیاه 
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پوشیده اند. باور کردم، باور کردنی هم بود، آن وقت ها هر پیرمرد یا پیرزنی که 
از دنیا می رفت، همه برایش سیاه می پوشیدند و سیاه پوشیدن نوعی احترام به 
فامیل به حساب می آمد و رسم بود. تا این که یک روز فرمانده مرا به دفترش 
مرخصی  به  که  این  از  مرخصی.  بفرستمت  می خواهم  فالنی  گفت:  و  خواند 
می رفتم، باید خوشحال می شدم، اما ته دل خوشحال نبودم، یعنی چه که فرمانده 
تو را صدا بزند و یک باره هوس کند تو را به مرخصی بفرستد. کار خوب هم باید 

دلیلی داشته باشد.
به هر حال فرمانده قانعم کرد و به مرخصی آمدم. در راه چیزی شبیه اشتیاق 
دیدن خانواده و دلشوره با من بودند و مدام سراغم می آمدند. به سختی و با 
توجه به این که ماشین هم کم بود، خودم را به زرین آباد رساندم. خرداد ماه بود 
و گندم زار ها و مزارع به زمان درو رسیده بودند. پای پیاده از زرین آباد راه افتادم 
به طرف روستای بردی. در آن جا یکی از آشناها سر مزرعه بود. تا مرا دید، به 
روبوسی آمد و سخت مرا در بغل فشرد و با صمیمیت و مهربانی اصرار داشت 
که همراهم به بردی بیاید. گفتم خودم راه را بلدم و احساس تنهایی نمی کنم، 
می روم، بارها این راه را رفته ام و چشم بسته می روم، اما او اصرار داشت که باید 
همراهت بیایم و خودم در بردی کاری دارم که باید انجامش بدهم. قانع شدم 
که همراهم بیاید. تا رسیدیم به در خانه و پالکاردها و پارچه های سیاه را دیدم، 
فهمیدم اتفاقی افتاده، اما به هیچ وجه باورم نمی شد که شیرمراد شهید شده 
باشد. انگار بر سرم پتکی سنگین زده باشند، از خود بی خود شدم و تا دقایقی 
نمی دانم چگونه بودم و چه شد. بعد از دقایقی به شیون و گریه و زاری و آه و 
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ناله افتادم.
او اسفند ماه شهید شده بود و من سه ماه از شهادتش بی خبر بودم. خانواده 
برای این که ناراحت نشوم، به من خبر نداده بودند. پس این همه دلشوره بیهوده 
نبود، پس این همه نگرانی بی راه نبودند، پس نامه های بی پاسخ حرفی داشتند 
که نباید می فهمیدم. فرمانده هم که مرا به مرخصی فرستاده بود، دلیلش ارسال 
برادرم  از شهادت  آن خبر  در  بود که  کرمانشاه  معلم  تربیت  از طرف  نامه ای 
داده بودند و فرمانده نیز من را بی خبر از این نامه گذاشته و نخواسته بود این 
خبر را ناگهانی بشنوم. باور کردنی نبود. سه ماه از شهادت برادرم بی خبر بودم 
او  با  از همه، چیزی که عذابم می داد، ندیدن و خداحافظی نکردن  و بیش تر 
بود. چقدر دوست داشتم برای آخرین بار می دیدمش و در آغوش می فشردمش. 
معصومش  نگاه  و  ببینم  را  دیدار چشم هایش  آخرین  در  داشتم  دوست  چقدر 
را و خداحافظی با صالبتش را. چقدر دوست داشتم باز حدیثی و توصیه ای و 
پیشنهادی برادرانه از او بشنوم، اما دیگر رفته بود، آن هم سه ماه پیش و این 
داغ هنوز بر دل من سنگینی می کند. هر وقت یاد این می افتم که ندیده رفته 
است، به شدت به گریه می افتم، اگر چه شاید من کنایه ها و اشارات نامه هایش 
را نگرفتم و در آخرین نامه اش به شکلی غیر مستقیم از خداحافظی و ندیدنش 
گفته بود. شاید اشتباه از من بود که اشاراتش را نگرفتم و نامه هایش را خوب 

لمس نکردم.
باورم نمی شد، او در دانشگاه بود، باید خبر فارغ التحصیل شدنش را می شنیدم، 
باید  می شنیدم،  را  روستا  بچه های  به  دادن  درس  و  شدنش  معلم  خبر  باید 
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کالس های درسش را می دیدم. تربیت معلم کرمانشاه در ذهنم بود و یک باره 
فهمیدم که به چنگوله رفته و در آن جا شهید شده و این در ذهنم قابل قبول 
نبود. هنوز باورم نمی شد که از دستش داده ام. در آن دقایق تلخ، تمام خاطرات 
کودکی تا آخرین دیدارش از ذهنم می گذشتند، خاطرات درس خواندن با هم در 
روستا، رفتارهای برادرانه و دلسوزانه اش برای من و تمام خانواده، کمک هایش 
به دیگران و خالصه تمام خوبی هایش در آن لحظه در ذهنم بیدار شده بودند 
و صدای گریه هایم را بلندتر می کردند. رفتار هایش در مسیر امر به معروف یادم 
می آمد که بزرگ و کوچک نمی شناختند و از امر به معروف کوتاهی نمی کرد. 
خوبی ها را نشان می داد، چه به بزرگ تر ها، چه به کوچک تر ها و بدی ها را نیز 
اشاره می کرد، چه از کسی که بانفوذ باشد، چه کسی که ضعیف باشد، طرفی که 
نهی از منکر می شد، هر چقدر مقام اجتماعی و اداری و جایگاه سیاسی اش هم 

باالتر بود، هراسی نداشت و اشتباهش را گوشزد می کرد.
در آن لحظه های تلخ گریه، تمام خوبی ها و شجاعت ها و رفتارهای روشن 
به  گریه ها  آن  در  شدن  ساکت  و  می گذشت  نظرم  از  شیرمراد  صادقانه ی  و 
سادگی ممکن نبود. نمی توانستم بپذیرم که دیگر شیرمرادم را ندارم، اما کم کم 
با حرف های بزرگ تر ها آرام شدم و پذیرفتم که او به راهی روشن تر و دنیایی 

وسیع تر رفته است.
یادم هست به کردستان که اعزام شده بود و از مدتی که در آن جا بود برایم 
صحبت می کرد. می گفت حزب کومله در بین روستاهای کردستان آن قدر شدید 
بود که  داده  نظر مردم جلوه  در  را طوری  بود و سپاه  انداخته  راه  به  تبلیغات 
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وقتی ما را می دیدند، می گفت شما مگر انسان هستید؟ می گفتیم بله، می گفتند 
چگونه شما انسان هستید، به ما گفته اند که پاسداران شبیه انسان نیستند و ما 
می نشستیم و با مردم آن جا صحبت می کردیم و می گفتیم ما هم کرد هستیم 
از خود شما و از جنس شما هستیم؛ تنها تفاوت ما در این است که شما اهل 
بنده ی  دو  هر  و سنی  شیعه  و  برادریم  همه  وگرنه  شیعه،  ما  و  سنت هستید 
خداوند هستند و هر دو مسلمان هستند، بنابراین ما از یک جنس هستیم و ما را 
منافقین بدجوری به شما معرفی کرده اند. سپاه ترس ندارد، از خود مردم است و 
برای نجات خود شما آمده است و این گونه سعی می کردیم تبلیغات ضد انقالب 
را در بین روستاهای کردستان خنثا کنیم. با نقل این خاطره می خواهم بگویم 
که شیرمراد در اطالع رسانی هم شیوه ی آگاهانه و اصولی را دنبال می کرد و با 
هر اتفاقی، با آرامش برخورد می کرد. اگر از آن حرکت های مردم آن جا دلخور 
می شد و حرفی نمی زد، شاید آن ها هم پی نمی بردند که بسیجی ها این گونه 

انسان هایی هستند.
وقتی در کردستان زخمی  شده بود، هیچ وقت برای پدر و مادر نگفت که در 
جبهه زخمی شده و به جبهه پای گذاشته است، می گفت در تربیت معلم بودیم 
که پایم زخم برداشته و چیز مهمی نیست. مدتی با قبول کردن یا نکردن اندوه 

وداع همیشه با برادر دست و پنجه نرم کردم و روزگار به تلخی گذشت.
بود که  بسیار روشن شده  الگویی  برایم  او گذاشتم.  پا در مسیر  من دوباره 
حقیقت ها را بشناسم و در راهشان قدم بگذارم و نترسم. من هم در طرح بسیج 
وارد شدم و به عنوان رزمنده ی بسیجی به منطقه ی جنگی چنگوله اعزام شدم. 
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بعد از مدتی که در کنار رزمنده های بسیجی بودم، درست در همان تپه ای که 
شیرمراد در آن به شهادت رسیده بود، من هم مورد اصابت ترکش خمپاره قرار 
گرفتم و زخمی شدم و سال هاست با افتخار جانبازی زندگی می کنم. یک شب 
قبل از این که زخمی شوم، در خواب دیدم که بر سفره ای نشسته ام که شیرمراد 
و دوستانش نشسته اند. به شیرمراد گفتم می خواهم اینجا کنار تو بمانم. گفت نه، 
تو باید برگردی و به درس هایت برسی، تو هنوز جوانی، تو باید کارهای ناتمام 
زیادی را انجام بدهی و هر چه اصرار کردم که بمانم، نگذاشت بمانم و به اصرار 

از من خداحافظی کرد.
وقتی ترکش خوردم و زخمی شدم، تازه فهمیدم که شهید در خواب چرا اصرار 

به بازگشتم دارد و شهادت نصیبم نشده است.
حاال آن خواب برایم مسئولیت سنگینی به بار آورده است. آن خواب من را در 
مسیری که در آن قدم گذاشته ام، متعهد کرده است؛ نسبت به مردم، نسبت به 

شهید، نسبت به خانواده و نسبت به سرزمینم.
 جست وجوی چگونه زیستن سید شیرمراد شمسی، الیه های تو در تو و فراوانی دارد

که باید در این الیه ها حل شد و ذره ذره رمز خوب زیستن و پر کشیدنش را از 
دل آن ها بیرون کشید. همرزم، هم کالسی، دوست، برادر، فامیل، فرمانده، معلم، 
تمام این ها می توانند تو را به سمتی ببرند که سرشار از حس خوب زندگی کردن 

شیرمراد است، کسی که برای همه الگو بود.
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از  خالقیتش،  از  او  قدیم  هم کالسی های  و  دوستان  از  میرزایی  فریدون 
بزرگی هایش در دوران کودکی، از جوانمردی هایش در دوران جوانی و از ستون 
زندگی پدر و مادرش بودن حرف های بسیاری دارد و مدام تأکید دارد که هر چه 
از او بگویم، کم گفته ام و نمی توانم حق مطلب را ادا کنم. حق مطلب به راستی 
چه بوده؟ حق مطلب شاید زندگی چند بعدی شیرمراد بوده که هر کسی از ظن 
خود آن را شرح می دهد و از زاویه ای متفاوت به آن نگاه می کند. حق مطلب 
شاید پاکی ها و راستی ها و صمیمیت ها و شجاعت ها و بی رنگ و ریا بودن اوست 
که کسی نمی تواند تمام آن ها را به کلی بازگو کند، گویی او کوه یخی است که 
بخش اعظم آن در زیر اقیانوس مانده و ناشناخته می ماند و باید دل به دریای 
زندگی اش بسپاری که به شناختنش راه پیدا کنی. حق مطلب شاید نماز ها و 
رازها و نیاز های شیرمراد است، شاید دانشجویی و معلمی  و معنویت اوست، شاید 
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سختکوشی ها و جدیت او در ادامه ی زندگی و در عین حال بی تعلق بودن او به 
زندگی است، حق مطلب شاید احترام عجیبی است که به پدر و مادر داشت و 
در عین حال مانند دوست در کنارشان بود و در لحظه ی رفتن اما تردیدی در بر 

جای گذاشتنشان به خود راه نداد.
به گرمای وجود خاطراتش  اکنون ساکن خرمشهر شده و دل  میرزایی که 
زنده ترند،  اکنون  و  بودند  کنارش  در  که  شیرمراد هایی  از  است،  کرده  خوش 
ما  همه ی  برای  و  بود  سرآمد  او  اخالق  می گوید  و  دارد  فراوانی  خاطرات 
همکالسی هایش الگو شده بود. شیرمراد از همان دوران ابتدایی مشخص بود 
که آدم بزرگی می شود؛ رفتارش، کردارش، اخالقش به بزرگ تر ها می رفت تا 
ما هم سن و سال هایش؛ ضمن این که با همه صمیمی و مهربان بود، سر به 
به عادت شیطنت  نداشت.  به کار کسی  زیر و ساده درس می خواند و کاری 
دوران کودکی نه به نیمکتی آزار می رساند نه به تخته سیاهی، سراپا گوش بود 
در هنگام درس معلم و هنگامی که برایش درد دل می کردیم و حرف هایمان 
را با او در میان می گذاشتیم، هم یاور ما بود، هم باعث آرامش معلمش و هم 
ستون نگهدار خانواده در برابر توفان سختی ها و مشکالت. از نظر کار و تالش 
به پایش نمی رسیدیم. هم زمان هم در درس سرآمد و نمونه بود، هم در زندگی 
سیاه چادر ها را که به رسم زندگی عشایری برمی داشتند و کوچ می دادند، یک 
پای ثابت این جابه جایی ها در خانواده شمسی، شیرمراد بود. مزرعه را که شخم 
می زدند و درو می کردند و می کوبیدند و برداشت می کردند، باز یک پای ثابت 

ماجرا شیرمراد بود.
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دامداری  در  نداشت، هم در کشاورزی و هم  زیادی  آن که سن و سال  با 
ستونی شده بود برای امید خانواده. چهار سال ابتدایی در کنارش بودم. از نزدیک 
ما  اختیار  در  را  خود  داشته های  و  است  مهربان  همه  با  چگونه  که  می دیدم 
می گذارد. می دیدم با آن که هنوز کودک است و در ابتدایی سیر می کردیم، به 

نماز و روزه ی کله گنجشکی می پرداخت.
شیرمراد با آن که برای این دنیای پدر و مادرش امیدی شده بود، اصاًل ربطی 
به این دنیا نداشت؛ آرام و سر به زیر در کالس ما برای همه الگویی مناسب 
شده بود. پدر و مادر های روستا هر وقت می خواستند برای بچه هایشان از کسی 
به عنوان نمونه و الگو نام ببرند، از او یاد می کردند. بعد از دوران ابتدایی، برای 
ادامه ی تحصیل به دهلران رفت و من هم همراه خانواده به خرمشهر مهاجرت 
انقالب، دوباره  پیروزی  از  بعد  این که  تا  تا سال ها ندیدم  را  او  کردم و دیگر 
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همدیگر را در دبیرستان دیدیم و در کنار هم در زرین آباد و دهلران قرار گرفتیم 
و می دیدم که چگونه در مدت این چند سالی که او را ندیدم، به تکامل روحی 
بیش تر رسیده و معنویت در او گسترش یافته. می دیدم که در روستای بردی 
اولین کسی که در مسجد حاضر می شود، شیرمراد است، می دیدم که چقدر نماز 
اول وقت برایش اهمیت دارد و به عنوان یک کار بسیار مهم به این مورد نگاه 
می کند، می دیدم که نماز و روزه اش بیش تر از پیش شده و روحیه ی روحانی 
عجیبی پیدا کرده است و در عین حال هم سن و سال هایش را هم نصیحت 
می کند. اگر خوبی می دید، می ستود و اگر بدی می دید، یادآوری می کرد و به 

این کار نیز به عنوان یک امر مهم می پرداخت.
دبیرستان که به پایان رسید، برای تربیت معلم ثبت نام کردیم. من و شیرمراد 
و ساالر محمودی سه هم کالسی که همیشه هم با هم بودیم، با هم به تهران 
رفتیم که شیرمراد از آن جا قبولی اش اعالم شد و رفت تربیت معلم و باز مقداری 
به  که  تابستان ها  یافتیم.  را  بردی همدیگر  روستای  در  دوباره  تا  افتاد  فاصله 
مرخصی می آمد و تربیت معلم تعطیل بود، باز دست راست خانواده بود در کار 
و تالش و برداشت محصول و کارهای دامداری و کشاورزی؛ در عین حال در 
مسجد و در پایگاه روستا نیز بسیار فعال بود. به فعالیت های پایگاه مقاومت ایمان 
داشت. آن وقت ها حفظ امنیت هر روستا را پایگاه مقاومت آن روستا برعهده 
داشت. من و شیرمراد شب ها با هم نگهبانی می دادیم و در پایگاه فعال بودیم. 
صبح هم که می شد، شیرمراد در مسجد اذان می گفت و اولین کسی بود که 
بیدار می شد و به روستا می رفت و کارهای مسجد را انجام می داد. هر کسی به 
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مسجد می آمد، شیرمراد خوشحال می شد. حضور در مسجد را نوعی موفقیت 
می دانست برای هر کسی که وارد می شد. در کمال فروتنی تمام کارهای اذان 

و نماز جماعت و باقی فعالیت های مسجد را انجام می داد.
دل کندن از شیرمراد سخت بود. برای من اما روزگار باز ما را از هم جدا کرد 
و شاید با این روحیه ی عجیبی که او در پیگیری مسائل جنگ و جبهه داشت، 
می شد حدس زد که به شهادت می رسد و کسانی که دوستش داشتند، به نوعی 
برتر می نشیند.  جایگاهی  در  و  رفت  ما خواهد  میان  از  روزی  می دانستند که 
آن ها که می روند و در این دنیای کوچک جای نمی گیرند را از بال های سبک 
و دل های عاشقشان می توان شناخت و می توان از رفتارشان پی برد که بسیار 

بزرگ تر از آنی هستند که به این جا قانع شوند و در این دیار بمانند.
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شیرمراد  نزدیک  دوستان  و  هم کالسی ها  از  دیگر  یکی  پورمند  سیدمحمد 
را  سرخ  مرگی  و  کرده  تجربه  را  سختی  زندگی  که  کسی  درباره ی  می گوید 
رقم زده است، صحبت کردن آسان نیست. کسی که در فدا کردن وقت خود 
برای دوستان و مردم و خانواده کوتاهی نکرد و در فدا کردن جان خود برای 
سرزمینش و دفاع از تمام پاکی های این خاک لحظه ای تردید به خود راه نداد، 
صحبت کردن آسان نیست. او سختی های زیادی در زندگی دید، از رنج زندگی 
عشایری گرفته تا دوری از پدر و مادر و سختی های آوارگی جنگ و جنگ زدگی 
و از این شهر به آن شهر رفتن برای ادامه ی تحصیل، اما عاشق و مشتاق بود 
و یک بار هم ندیدم از دست این سختی ها آه و ناله کند و گله ای از زندگی اش 
داشته باشد. همان تبسم همیشگی همراهش بود و معرفت و مهربانی اش را 
بارها و بارها به چشم خود دیدم. برای دوستان و از جمله من از جان و دل مایه 
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می گذاشت. در قید هیچ تعلقی نبود، نه از وقتش هراس داشت نه از جیبش و 
نه از مال و جانش. فکر می کنم پدر و مادرش بهترین اسم را بر او گذاشته اند، 
شیرمراد واقعًا در زندگی، در رفاقت و در درس و در رزم، مثل شیر بود. همیشه 
مشوق و امیدوار کننده بود، همیشه دلگرمی می داد و در برابر مشکالت ندیدم 
که سر خم کند و زانوی غم در بغل بگیرد، ندیدم که کوتاه بیاید، ندیدم که کم 

بیاورد و ناامید شود، ناامیدی در او نمی توانست رخنه کند.
مشکالت زندگی و درس و تحصیل و دوری از خانواده، هر چقدر پررنگ تر 
می شدند، او مصمم تر می شد و استوارتر. در برابر دانش آموزانی که پدر یا مادر 
نداشتند و از این نعمت محروم بودند، هیچ وقت ندیدم که اسمی  از پدر و مادرش 
بیاورد و یا پدر یا مادرش را به رخ بکشد. هیچ وقت ندیدم بر کسی فخر بفروشد، 
آن ها که پدر و مادرشان را از دست داده بودند، در کنار شیرمراد احساس دلتنگی 
و فاصله نمی کردند. او را از خودمان می دیدیم و در رنج و سختی در کنار دوستان 
و هم کالسی هایش بود و این ماندن و تسلیم نشدن از او انسانی صبور و آبدیده 
ساخته بود که برای دوستانش نیز سنگ صبوری شده بود؛ سنگ صبوری که 
خود درد ها داشت و به روی خودش نمی آورد و هیچ وقت لبخندش را از ما دریغ 
نمی کرد و همیشه از پشتوانه ای به نام خدا می گفت و تکیه بر یگانگی او. منش 

پاکش را می شد در چهره اش، در رفتارش و در تبسم همیشگی اش دید.
در دهلران با هم بودیم و در یک مدرسه درس می خواندیم. درس خواندن در 
کنار دوستانی چنین، برایم لذت بخش بود و انگیزه ام نیز بیش تر می شد. مشوقم 
بود و انگیزه می داد به تحصیل دوستانش اهمیت می داد، نمره گرفتن و موفقیت 
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ما به اندازه موفقیت خودش برایش مهم بود. ناگهان جنگ به شهر ها کشیده شد. 
دهلران در توفان موشک و بمب و گلوله و نیروهای بعثی گرفتار شد. دهلران 
دیگر امن نبود برای مردم، امن نبود برای ادامه ی تحصیل. دهلران جای ماندن 
نبود، از هر دیوارش گلوله می بارید و بعثی ها از هر طرف به آن هجوم می آوردند. 
از دهلران باید خداحافظی می کردیم و به غربتی ناخواسته تن می دادیم، اگرچه 
هیچ جای ایالم امن نبود، ایالم همه زیر موشک و بمباران بود و هر روز خبر از 

شهادت ده ها نفر از مردم بی گناه استان را می شنیدیم.
هیچ شهر امنی وجود نداشت و هیچ جایی از گزند بمب افکن های بعثی در 
آسایش  و  بودند  امن تر  و  بهتر  تناسب،  به  که  بودند  اما شهر هایی  نبود،  امان 
نسبی داشتند، پس به دره شهر مهاجرت کردیم. آن جا هم سختی های خودش 
را داشت، اگر چه هم استانی بودیم و همدل، اما غربت بود برای ما و دوری و 
جنگ زدگی و سختی های درس و شرایط فکری و آشفتگی احزاب و گروه های 
مختلف و هر روز درگیری و بحث و جدل و برخورد گروه های مختلف. هنر روز 
جدال با گروه ها هر روز آشفتگی سیاسی و در این شرایط شیرمراد بسیار فعال 
بود و از آرمان های انقالب به صورت جدی و از جان و دل دفاع می کرد. او قبل 
از من به دره شهر رفته بود. امکانات تحصیلی دره شهر هم بسیار محدود بود 
و ما باید هم رنج غربت و هم رنج تحصیل در شرایط سخت را می پذیرفتیم. 
شیرمراد را دیدم که با سختی یک اتاق را که انباری مدرسه بود، به دست آورده 
بود و برای به دست آوردنش هم جدیت و پیگیری عجیبی نشان داد، اما تازه 
این اول کار بود. فقط اسکان نبود، هر اتاقی در زمستان و تابستان به وسایل و 



در مسیر آسمان90

امکانات فصل خودش نیاز دارد. سرما بیداد می کرد. سرمای دره شهر در زمستان 
تحمل می خواهد و سرمایی خشک و تند است، اما شیرمراد با انگیزه و روحیه ی 
عجیبی تحمل می کرد و اعتراضی نداشت، انگار با سختی و رنج هم پیمان بود، 
انگار عادت داشت این مشکالت را تحمل کند. معتقد بود همین که ناامیدی 
را پذیرفتی، شکست خودت را رقم زده ای. معتقد بود نباید در برابر مشکالتی 
اینچنین کم آورد و زود از کوره در رفت و گریخت. معتقد بود سختی به هر حال 
می گذرد و در حدی نیست که بتواند ناامیدی را بر انسان غلبه کند و جالب این 
که در این شرایط رفتارهای عبادی و معنوی اش مانند نماز به وقت نیز ثابت 
فراموش نمی کنم  به آن ها می پرداخت. هرگز  با جان و دل  و  بودند  بادوام  و 
گفته هایش را درباره ی تکیه به خدا وقتی می گفت: کسی که به خداوند و وجود 
ثابت و ماندگارش ایمان دارد، هرگز به غیر خدا التماس نمی کند، پس تا ایمان 
دیگران  از  را  و خواسته هایمان  کنیم  دیگران خواهش  به  چرا  به خدا هست، 
بخواهیم؟ خداست که به ما کمک می کند و ما را برای رسیدن به آرزوهایمان 
یاری می دهد و اوست که ما را به مقصد می رساند و جالب این که با وجود 
سختی های خاص خودش که برای هر کسی قابل تحمل نبود، به همه انگیزه ی 

درس خواندن می داد و روحیه ی ما را نیز گرم محبت و امید و انگیزه می کرد.
تحمل او را که می دیدم، گفتار او را که می شنیدیم، مهربانی او را که می دیدیم، 
ما نیز دلگرم و پرانگیزه و پرامید می شدیم، ما نیز جان تازه می گرفتیم و انگار نه 
انگار که مشکالتی داریم. با این شرایط باز برگزاری نماز جماعت دبیرستان در 
دست او بود، باز در صف اول نماز بود، باز در نماز اولین نفری بود که به نمازخانه 
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می رفت و مراسم دینی و عبادی را مدیریت می کرد، بدون هیچ چشمداشت و 
بدون انگیزه ی این جهانی با خدای خودش در خلوت بود و ما را نیز به صورت 

عملی به این مسیر راهنمایی می کرد.
برابر  در  نیز  طرفی  از  بود.  دینی  برنامه های  جلودار  همیشه  دبیرستان  در 
و  دالیل  و  می ایستاد  تمام  شهامت  و  جسارت  با  اسالمی  انقالب  بدخواهان 
برهان بسیاری در ذهن داشت و از بحث کم نمی آورد. ما هم که در این بحث ها 
وارد می شدیم، هیچ وقت تا شیرمراد بود، تنها نمی ماندیم. گرم کننده ی بحث ها 
و امیددهنده، شیرمراد بود. جریان های انحرافی در آن شرایط یار فعال بودند 
و طرفدارانی هم جذب کرده بودند و هر روز در پی جذب هوادار و هم حزبی 
بیش تر و یارگیری بودند و در این حال و هوا هر کسی هم که روبه رویشان قد 
علم می کرد، تهمت ها و حرف ها و دشنام ها باید می شنید، اما شیرمراد در کنار 
دوستان و ما در مسیر انقالب جدی بودیم و مصمم و با تمام توانی که داشتیم، 
رودرروی احزاب و گروه ها می ایستادیم و البته کار آسانی هم نبود. اگر اهل بحث 
و دلیل بودند، برایشان دلیل می آورد. از قرآن و احادیث و جریان های روز انقالب 
مستندات می آورد و در این راه هم به مسیرش یقین داشت. دوران دبیرستان ما 
در دره شهر با این سختی ها همراه بود. سختی اسکان، سختی امکانات، سختی 
درس خواندن، سختی گرما و سرما و کمبود امکانات گرمایی و سرمایی، سختی 
حضور فعال گروهک ها و توده ای ها، اما به هر حال گذشت و ما از تمام این 

آزمون ها سربلند درآمدیم و دبیرستان را به سرانجام رساندیم.
پس از دوران دبیرستان، ایشان موفق شدند به تربیت معلم راه پیدا کنند. راه 
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یافتن به تربیت معلم آن دوران بسیار سخت بود و از هر نظر، از نظر نمره و 
هوش و درس و اخالق و رفتار و سوابق انقالبی، باید درجه یک بودی تا راه پیدا 
کنی به این دانشگاه. درس خواندن در شهری بزرگ تر و امن تر از هر نظر بهتر 
بود و شرایط موفقیت را هموارتر می کرد، اما باز دوستانش را فراموش نمی کرد. 
در تهیه ی کتاب های درسی، در انگیزه دادن و در تهیه ی مقاالت تحقیقی، یاور 
و همراه همیشگی من بود. می گفت نباید از درس خواندن کوتاه بیایی. آروزی 
من این است که دبیر دبیرستان شوی و شاگردان را به سوی انقالب و اسالم 
ناب راهنمایی کنی و در برابر بدخواهان کم نیاوری. معتقد بود باید از نظر درسی 
و دانش و آگاهی و مطالعه آن قدر پربار باشیم که در برابر دشمن کم نیاوریم و 

همیشه دستمان در دلیل و استناد و مطالب و مطالعه پر باشد.
هر وقت فرصت می شد، کتاب هایی را که خوانده بود برای ما هم توضیح 
می داد و درباره ی نظر و افکار نویسنده اش نظر می داد. کتاب های دینی خوبی 
را که خودش خوانده بود و به نظرش پربار و مفید می آمد، به ما هم معرفی 
می کرد و اگر خودش آن کتاب را داشت، امانت می داد. به کتاب اهمیت بسیار 
می داد. کتاب خواندن بخش ثابتی در برنامه ی زندگی اش بود و جایگاهی در 
اندیشه اش داشت. هر وقت پولی به دست می آورد، بخش زیادی از آن را خرج 
در  بود،  برایش سخت  مالی  نظر  از  با آن که  کتاب می کرد. خرید کتاب هم 
برنامه ی زندگی اش داشت. کتابخانه ای در خانه راه انداخته بود که بعد ها وصیت 
کرد این کتابخانه را به مسجد روستای بردی هدیه کنند. کتابخانه ی کوچکش 
برای دوستان یک منبع مطالعه ی مفید بود. هر کسی دنبال کتابی می گشت، 



93 زندگی نامه ی شهید شیرمراد شمسی

از او سراغش را می گرفت؛ هر کسی دنبال معرفی خوب کتاب بود، هر کسی 
برای مقاالتش دنبال منبع بود، اولین کسی که سراغ می گرفت، شیرمراد بود. 
به دانستن زندگی بزرگان برای الگو گرفتن بسیار اهمیت می داد، ضمن این که 

کتاب های روز و بحث های روز را نیز از یاد نمی برد.
و  بود  آن ها مسلط  با  بهتر  مبارزه ی  برای  منافقین  و  افکار کمونیست ها  بر 
با آن ها مقابله کند. روزهای  کتاب هایشان را خوانده بود و می دانست چگونه 
آخری که به جبهه رفت، مثل فرزندان دلبندش، کتاب ها را سفارش می کرد. 
برایش مهم بود که کتاب هایش بعد از رفتنش مطالعه شوند، دیده شوند و در 
در  که  مهمی  چیزهای  کنار  در  نشوند.  گوشه گیر  قفسه ها،  تنهایی  و  سکوت 
به  آن ها  اهدای  و  کتاب ها  سفارش  بود،  کرده  اشاره  آن ها  به  وصیت نامه اش 
مسجد نیز دیده می شود و این نشان می دهد که ترویج فرهنگ کتابخوانی و 
خواندن کتاب های مهم، برایش در ردیف اولویت ها بوده است. شیرمراد از آن 
دسته کسانی بود که ضمن مطالعه و دوست داشتن یک کتاب، آن را با دیگرانی 
حاال  می برد،  لذت  خواندن  از  می کرد.  تقسیم  نیز  هستند  مطالعه  مشتاق  که 
نمی دانم آن کتاب ها در کتابخانه ی مسجد روستای بردی هنوز هستند یا نه، اما 
می دانم بزرگ تر ها و کوچک تر هایی که شیرمراد آن ها را به کتابخوانی تشویق 

می کرد، تعدادشان کم نیست.
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در صحنه های  فعال  و حضور  دره شهر  به شهرستان  شیرمراد  رفتن  روایت 
اجتماعی آن جا نیز روایتی در خور توجه است که سید نوراهلل مرادبیان، داماد و 
پسر عموی شهید، به عنوان یک شاهد عینی آن روزها این گونه روایت می کند: 
سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی با ایشان آشنا شدم؛ چون حمله ی رژیم بعثی 
عراق به شهر دهلران باعث شد که مردم شهر را ترک کنند و به جاهای دور 
به  ادامه ی تحصیل  برای  و  بود  دبیرستان  دانش آموز  نمایند.  مهاجرت  مرز  از 
دره شهر آمده بود و در دبیرستان هفده شهریور مشغول به تحصیل شد و آشنایی 

ما نیز از آن زمان شکل گرفت.
خیلی زود با توجه به توانایی هایی که داشت، به یکی از اعضای فعال انجمن 
اسالمی دانش آموزان دبیرستان هفده شهریور تبدیل شد و به مبارزه با گروه های 
سیاسی که علیه اسالم و انقالب فعالیت می کردند، پرداخت. سال ۱۳60 شاید 
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سال سرنوشت برای بچه حزب اللهی ها و گروه های سیاسی بود. دره شهر فضای 
متشنج و ناآرامی  داشت. هر گروهی می خواست هواداران بیش تری جذب کند؛ 
به همین خاطر به شیوه های مختلف سعی می کردند تا جوانان را از اسالم جدا 
کرده و به سوی افکار خود جذب کنند. شب ها روزنامه های مربوط به گروه خود 
را در کشوی میز دانش آموزان قرار می دادند تا دانش آموزان روزنامه ها را خوانده 
و جذب شوند یا با فرافکنی و سفسطه گری سعی داشتند ذهن جوانان را مشّوش 
کرده و به اهداف خود دست یابند. بیش ترین گروه هایی که در این راستا فعالیت 

داشتند، چریک های فدایی خلق )اکثریت و اقلیـت( و حزب توده بودند.
حزب توده با مظلوم نمایی سعی داشت تا زودتر به اهداف خود دست یابد و 
کمونیست ها عالوه بر تبلیغات زیاد، سعی می کردند تا وانمود کنند که همراه 
و همگام مردم فقیر و زحمت کش هستند. آن ها برای رسیدن به مقصود خود، 
کمک  نیز  کشاورزان  از  بعضی  به  گاهی  از  هر  ظاهری  و  نمادین  به صورت 
می کردند تا شاید دلی را به دست آورند. در کوچه، بازار، مدرسه و همه جا، بحث 
سیاسی باال می گرفت و گاهی اوقات به درگیری بین حزب اللهی ها و گروه های 

سیاسی ختم می شد.
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شهید شمسی برای این که در مقابل این همه هجمه، هم خود مقاومت کند 
و هم دیگران را به مقاومت وادارد، به مطالعه می پرداخت. به مطالعه عالقه ی 
تهیه  را  علمی  و  دینی، سیاسی  مهم  کتاب های  که  به طوری  داشت،  زیادی 
می کرد و آن ها را پس از مطالعه در کتابخانه ی شخصی خویش نگه می داشت 
و به دیگران نیز توصیه می کرد که کتاب های او را که با زحمت زیاد تهیه کرده 
بود، مطالعه کنند. بارها اتفاق می افتاد که ساعت ها بحث کند تا شاید طرف را 
را  بود که فقط حرف خود  به گونه ای ساخته شده  افکار گروه ها  اما  قانع کند، 
تکرار می کردند. گاهی اوقات طرف که ادعا می کرد کمونیست است و اعتقادی 
به خدا و ائمه ندارد، وقتی به بن بست می رسید، به خدا و ائمه قسم می خورد که 
راست می گوید و شهید شمسی فوراً به آن ها می گفت شما که می گویید این 
حرف ها خیالی بیش نیست و شما مسلمان ها در خیال به سر می برید، پس چرا 



در مسیر آسمان98

به مقدسات ما سوگند یاد می کنید، معلوم می شود که ضمیر ناخودآگاه شما هنوز 
می تواند هدایت شود، چرا که به اصل خود اعتقاد دارد و به این صورت بیش تر 

آن ها را محکوم می کرد.
آن ها معتقد بودند که جهان سراسر ماده است و غیر مادی وجود ندارد و وقتی 
از دنیا رفتیم، همه چیز تمام می شود. شهید شمسی برای اثبات این موضوع 
عالم خواب را برای آن ها تشریح می کرد که انسان با آن مواجه است و از بهار 
برای آن ها به عنوان یکی از نشانه های قیامت نام می برد و می گفت همان طور 
که گیاهان به کمال می رسند و از بین می روند، اما دوباره در بهار زنده شده و 
زندگی جدیدی را آغاز می کنند. کاری که گروه های مخالف انجام دادند، آب در 
هاون کوبیدن بود و آن ها از این نکته غافل بودند که بیش تر جوانان راه خود را 
با وجود رهبری امام خمینی)ره( پیدا کرده و به راحتی دست از آرمان های خود 

برنمی داشتند.
که  این  با  بود.  رابطه، شیرمراد  این  در  انرژی  پر  و  فعال  نیروهای  از  یکی 
خود جنگ زده بود، اما به فکر دانش آموزانی بود که خوابگاه نداشتند و با تالش 
فراوان از طریق اداره آموزش و پرورش چند کالس خالی را برای دانش آموزان 
هماهنگ کرد. این گونه کار ها گروه های مخالف را به شدت اذیت می کرد؛ چرا 

که از جذب جوانان به آن ها جلوگیری می کرد.
به  و  بود  توانا  دینی  مبلّغ  یک  نیز  خود  زندگی  محل  روستای  در  شیرمراد 
ارشاد مردم می پرداخت. برای نونهاالن کالس قرآن تشکیل می داد و در مراسم 
مذهبی و سیاسی شرکت فعال داشت. در اخالق، معنویت، جدیت، وجدان کاری، 
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مسئولیت پذیری، حق شناسی و مهمان نوازی، برای دوستان و آشنایان خود الگو 
بود. مشکالت مردم را مشکل خود و درد آن ها را درد خود می دانست و تمام عمر 
کوتاه، اما پربرکت خود را وقف خدمت به خلق خداوند کرد. گذشته از این ها، 
اهل ورزش و کوهپیمایی نیز بود و دیگر جوانان را هم تشویق به ورزش می کرد.

آخرین دیدارش را از یاد نمی برم و همیشه آن زمستان سال 6۲ را به  خاطر دارم که 
از کرمانشاه به دره شهر آمد. ایشان، که دانشجوی تربیت معلم شهید اشرفی اصفهانی 
کرمانشاه بود، با آن لبخند همیشگی خود به سراغ ما که دانش آموز دبیرستانی بودیم 
آمد و بعد از احوال پرسی گفت می دانید برای چه به این جا آمدم؟ می خواهم با 
همه خداحافظی کرده، به جبهه بروم و شربت شهادت بنوشم و دوباره لبخند زد و 
رفت. ما نمی دانستیم شوخی می کند یا جدی می گوید، نمی دانستیم که این آخرین 
دیدار اوست، نمی دانستیم که آمده برای این که خداحافظی کند و این گونه مشتاق 
رفتن شده است، اما می دانستیم که این حرف ها با مسیری که بر آن قدم گذاشته، 
هماهنگ است، می دانستیم مسیری که او انتخاب کرده، شوخی ندارد و در آن جا 
باید جانبازی کرد، می دانستیم شیرمراد کسی نیست که بتواند به پشت جبهه قانع 
شود و روزی می رود و در همین سفر بود که واقعاً شربت شهادت را نوشید و به 

دیار باقی شتافت.
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 سید فریدون حسینی نسب که امروز در مسیر انتقال دانایی به دانش آموزان

شیرمراد ها  هدف های  همان  با  را  معلمی  کسوت  سال هاست  و  می رود  پیش 
برگزیده است، از او خاطرات بسیاری در دوران مدرسه و تربیت معلم دارد و وقتی 
بیان می کند، شیرینی و حسرت را می توان در کالمش به خوبی دید؛ حسرت 
از دست رفتن هم کالسی و دوست دیرینه اش، حسرت جای خالی معلمی مثل 
شیرمراد در مدارسی که برایشان زحمت بسیار کشید. سید فریداهلل می گوید: با 
او در مدرسه راهنمایی اروند در دهلران بودم. مدرسه ی اروند از نظر مکانی در 
جای خوبی قرار نگرفته بود. همسایه ی نزدیک ساواک دهلران بود و به وحشت 
و رعب و شکنجه نزدیک تر بودیم. آن جا حرف های انقالبی را به زبان آوردن و 
از امام گفتن و از حق مردم دم زدن، بسیار مشکل تر از جاهای دیگر بود. برای 
آن ها ساکت کردن اعتراض در همسایگی، مهم تر از همه جا بود. نمی توانستند 
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صدای اعتراض را از بغل گوششان بشنوند و ساکت باشند، بنابراین برای آن ها 
آن ها  برای  نمی کرد؛  فرقی  عادی،  مردم  و  معلم  دانش آموزان،  کردن  ساکت 
اعتراض، اعتراض بود و از هر کسی که باشد، باید خاموش می شد. از شانس بِد 
بچه های انقالبی، بیش تر معلمان مدرسه اروند هم ساواکی یا وابسته به ساواک 
بودند. با این فضای اختناق، شیرمراد باز ساکت نمی نشست و حرف خود را هر 
طوری بود می زد و دیوارهای مدرسه ی اروند هم پر از موش های گوش تیز بود؛ 
بنابراین این انتظار دور از پیش بینی نبود که به زودی ساواک به سراغ شیرمراد 

می آید.
شیرمراد واقعاً از تهدید و وحشتی که به وجود آمده بود، نمی ترسید. بی هراس 
و با صراحت حرفش را می زد. از امام و از مردم و از حرکت های انقالبی یاد 
می کرد. یک روز در کالس بود که ناگهان صدای داد و فریاد یک نفر را شنیدیم. 
کمی که دقت کردیم و پرس وجو از همدیگر و کنجکاوی، باألخره فهمیدیم که 
این صدای داد و فریاد، صدای آه و ناله های شیرمراد است، زیر کتک کاری های 
ساواکی ها که به شدت او را می زدند. آمده بودند و در مدرسه او را بی پروا به باد 
کتک گرفته بودند، اما او با آن که مدام و پشت سر هم کشیده و لگد و مشت 
می خورد، باز با آن ها درگیر می شد و حاضر نبود بگوید اشتباه کرده ام و هر کسی 
دیگر از ما بود، با آن همه مشت و لگد، کوتاه می آمد، اما او ایستاد و با آن که 
صدای ناله اش کالس ما را بر هم زده بود، باز تسلیم نمی شد. وقتی او را رها 
کردند، دیدیم چند جای بدنش زخمی شده و کتک کاری شدیدتر از آن بوده 
که حدس زده ایم، اما روزهای بعد باز می دیدیم که این حرکت ها و حرف های 
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انقالبی باز در او وجود داشت و چیزی به نام عافیت طلبی نمی شناخت. البته برای 
ساواک هم نوعی تضعیف سازمانی بود که بغل گوشش در مدرسه اروند به نظام 

شاهنشاهی بدوبیراه بگویند.
نام ساواک هم آن زمان مساوی بود با وحشت و شکنجه و رعب و برنگشتن و 
افتادن به زندان، اما شیرمراد از هیچ کدام از این ها هراسی نداشت. دوران مدرسه 
با همین اعتراض ها و سهیم شدن دانش آموزان در آن ها گذشت، اما به هر حال 
به خوبی این شرایط را پشت سر گذاشتیم و جالب این که این گونه حرکت ها و 
برخورد ها، کوچک ترین خللی در درس های شیرمراد به وجود نمی آورد و همیشه 
از برترین های مدرسه بود. در حالی که بیش تر معلمان وابسته به ساواک به خاطر 
روحیه ی انقالبی گری اش از او دل  خوشی نداشتند و به او روی خوش نشان 
از  باز  نداشتند،  مدرسه  و  نظر درس  از  او  به  انفاقی  و کوچک ترین  نمی دادند 

بهترین های مدرسه بود.
در خانواده ای بزرگ شده بود که همه از سادات و بودند و پشتوانه ی فکری 
و دینی و اعتقادی محکمی داشتند و روی حرفی که می زد، می ایستاد. وقتی از 
امام و انقالب و از مردم می گفت، هراسی نداشت که معلمی از او بدش بیاید و 
تهدیدش کند یا به اخراج در مدرسه برسد و مالحظه ی دوری از خانواده و در 
غربت ماندنش را هم نمی کرد. هر کس دیگری جای او بود، می رفت گوشه ای و 
درسش را می خواند و سرش به کار خودش گرم بود و کتک کاری و مشت و لگد 
معلم ها و ساواکی ها را به جان نمی خرید، اما او دانش آموز عجیب و باشهامتی 
بود. کارهایش هم همیشه با برنامه ریزی و نظم همراه بود. وقت نمازش، وقت 
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دعایش، وقت مطالعه اش، وقت بحث های اجتماعی و انقالبی با هم کالسی ها 
و معلمانش، همیشه مشخص و برنامه ریزی شده بود و هر کاری جا و وقت 
قرار  خودش  سرلوحه ی  را  خدا  رضای  کارهایش،  تمام  در  داشت.  را  خودش 
می داد. اگر به دوستی کمک می کرد، اگر به هم کالسی کمک می کرد، اگر نماز 
و روزه و امور دینی را در مدرسه پیگیری می کرد، محورش تنها رضایت خدا 
بود و همیشه هم می گفت تنها باید از خدا ترسید و تنها اوست که شایسته ی 
ترس و سجده است و مشکالت زندگی عشایری هم به جای این که او را از 
پای دربیاورد، از او یلی ساخته بود که از ساواک و از تهدیدهایشان نمی ترسید.

همان  از  شد،  کرمانشاه  در  اصفهانی  اشرفی  معلم شهید  تربیت  وارد  وقتی 
دینی  و  اخالقی  نظر  از  و  گرفت  قرار  توجه هم کالسی ها  مورد  اول  روزهای 
برای دیگران الگو شده بود. معمواًل وقتی تازه وارد جایی می شوی، کمی طول 
می کشد که جا بیفتی و خودت را جا بیندازی و جایگاهی به دست بیاوری، اما او 
از همان ابتدا چند روزی نگذشته بود که به چهره ای محبوب و دوست داشتنی 
تبدیل شد و او را با ویژگی هایی مانند مهربانی و خوش اخالقی و فروتنی و 
اهل نماز و روزه و معنویت بودن می شناختند. خیلی زود به یک هم کالسی و 

دانشجوی دوست داشتنی برای همه تبدیل شد.
انجمن اسالمی دانشجویان در تربیت معلم آن زمان خیلی فعال بود و محل 
بحث و مطالعه و حضور در جریان های روز انقالب بود. شیرمراد با پیوستن به 
انجمن اسالمی، به یکی از فعال ترین و پویاترین اعضای آن تبدیل شد و خیلی 
زود در آن جا هم با فعالیت های معنوی، اخالقی و سیاسی و انقالبی اش زبانزد 
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شد. من آن جا تنها یک هم والیتی نداشتم، بلکه یک دوست صمیمی و یک 
یاور و حالل مشکالت داشتم. در مشکالتم همیشه مرا یاری می داد و همراهم 
بود. حرف هایش همیشه برایم انرژی مثبت و امید دهنده و قوت دهنده بود. 
وقتی مشکلی پیش می آمد، با همان مهربانی و صمیمیتش کنارت می نشست 
و رهایت نمی کرد و چنان با نرمی سخن می گفت و امید می داد که آینده را 

روشن تر می دیدی و جان تازه می گرفتی.
خوش بینی و مثبت نگری اش هم برایم جالب بود. از هر نکته ای که می گفتی، 
سعی می کرد جنبه ی مثبتش را ببیند و خوش بینی و روشن نگری اش را نشان 
بدهد. با آن که تعلقی به زندگی نداشت و عاشق جبهه و رزم بود، اما آینده را 
هم می دید و چنان از آینده می گفت که روشن ترش می دیدی و باز مانند دوران 
در کالس ها  فعال  و حضور  نمره  و  خواندن  درس  نظر  از  هم  این جا  مدرسه  
که  تحقیقی  هر  بود.  دانشجویان  بهترین  از  اساتید،  کارگاه های  و  درس ها  و 
داشت، هر کنفرانسی که ارائه می داد، بسیار جدی و عمیق به آن می پرداخت 
و فراتر از انگیزه ی نمره، به عمق مطلب می پرداخت. ریشه در سادات داشت و 
عشق و عالقه ی عجیبی به شخصیت امام حسین)ع( داشت. در آستانه ی ماه 
محرم که قرار می گرفتیم، شیرمراد سیاه پوش می شد. تا اربعین حسینی، یکی 
از فعال ترین گردانندگان مراسم سوگواری محرم بود. حضور کسانی مانند او، 
مراسم سوگواری حسینی را در تربیت معلم پررنگ تر و باشکوه تر می کرد و خود 
را خادم امام می دانست و این کارها را هم از ته دل و برای دل خودش انجام 

می داد و انتظار پاداش این جهانی نداشت.
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در کنار این حضور در مراسم سوگواری درباره ی قیام حسین و یارانش هم به 
مطالعه می پرداخت و پشتوانه ی فکری و ذهنی اش نیز قوی تر شده بود. از اول 
محرم تا اربعین، می توانستی به خوبی در چهره و رفتارش سوگواری را ببینی. از 
پیراهن سیاهی که می پوشید، تا جست وجویی که در چگونه زیستن و شهادت 

امام حسین)ع( و یارانش داشت، تا برگزاری مراسم سوگواری و سینه زنی.
شخصیت و موفقیت او تنها در یک بعد و یک دایره ی خاص محدود نمی شد. 
این نبود که تنها در نماز خواندن خالصه شود، تنها در سوگواری فعال باشد، 
تنها در درس ممتاز شود و تنها به نمره فکر کند؛ حتا در ورزش هم دستی توانا 
معلم،  تربیت  وزنه برداری، در مسابقات ورزشی مرکز  داشت. در بسکتبال، در 
فعالیت جدی داشت. همان قدر که به سالمت جسمی اش در ورزش ها اهمیت 
هم زمان  و  می کرد  فکر  فکرش  و  روح  سالمت  به  هم  اندازه  همان  می داد، 
عشق به جبهه و رزمندگان و حضور در کنار بسیجی ها را هم عجیب در رفتار و 
کردارش مشخص بود و واقعاً این چند بعدی بودنش برای ما خیلی جالب بود. 

باألخره به عالقه اش پاسخ داده شد.
به  را  اجرا درآمد، فرصت حضور در جبهه  به  لبیک که در دانشگاه ها  طرح 
شیرمراد داد. خیلی زود در این طرح حضور پیدا کرد و به جبهه اعزام شد. پیش 
از رفتن و اعزام شدن، یک خاطره ی خوبی از ایشان دارم که نشان از اهمیت 
او به مطالعه و جایگاه کتاب و احترام به اهالی مطاله می دهد. پیش از این که 
به چنگوله اعزام شود، گفت سید من چند جلد کتاب فرهنگ لغت دهخدا دارم. 
اگر برنگشتم، به خانواده ام برسان تا شاید مورد استفاده ی دیگران قرار گیرد و 
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در راهی خیر استفاده شود و بعد از چند روز از این صحبت، خبر شهادتش را در 
میان حسرت و اندوه هم کالسی هایش برای ما آوردند و دل های ما را به جای 

خالی و اندوه پررنگ از دست دادن دوستی اینچنین سپرد.
من حاال با مرور خاطرات آن سال ها مطمئنم هر چه بگویم، نمی توانم و شاید 
حافظه هم یاری کامل ندهد که حقیقت مطلب را درباره ی شیرمراد بیان کنم، اما 
همین هایی را هم که از او در ذهن دارم، برایم دنیایی از لذت و دل خوشی است؛ 
دل خوشی به روزها و آینده ای که او از آن می گفت، دل خوشی به جامعه ای که 
او می خواست، دل خوشی به روزگاری که او می جست. با هم انس گرفته بودیم، 
صمیمی بودیم و جدا شدن از چنین دوستی برایم مشکل بود و شاید برای همین 
است که امروز هم وقتی از او صحبت می کنم، انگار همین دیروز بود که در 
کنارم نشسته و با من صحبت می کند؛ انگار همین دیروز بود که با شیرمراد در 
مدرسه ی اروند بودیم، در تربیت معلم بودیم و هرگز هم آخرین وداع و آخرین 
صحبت ها و سفارش هایش را از یاد نمی برم و آن حرف ها چنان در اعماق ذهن 
و جانم نفوذ کردند، که همیشه با من هستند و الگوی خوبی شده اند برای خوب 

زیستن.
عالقه و اشتیاق شیرمراد به جست وجو در چگونه زیستن بزرگان را می توان 
از کتابخانه ی او و تحقیق و پژوهش هایی که از او بر جای مانده است فهمید. 
گذشته از این که می توان با استفاده از شیوه ی زندگی او فهمید که بدون شک 
الگوهای بزرگی در زندگی داشته، از کتابخانه ی او که پر از کتاب های مذهبی و 
دینی زندگی پیامبران و امامان و احادیث و روایت های زندگی بزرگان است، پی 
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برد که روحیه ی جست وجو گر او تنها به داشته های عینی و تجربی محدود نشده 
و کتاب های زیادی را برای رسیدن به این نگاه مطالعه کرده است.

در مورد پیامبر کتاب های زیادی خوانده بود تا به زندگی او بپردازد. نکته ای 
که در این تحقیق توجه را جلب می کند، این است که شیرمراد با هیچ کدام از 
پیامبر  یاران  از  وقتی  است.  نکرده  برخورد  پیامبر گزینشی  زندگی  بخش های 
یک  جایگاه  در  او  ندارد،  وجود  گلچینی  ندارد،  وجود  سانسوری  می نویسد، 
و  کرده  بررسی  را  مسئله  تاریخی  زوایای  تمام  و  است  گرفته  قرار  پژوهشگر 
به نمایش گذاشته است و جالب است که در آن شرایط خاص که پژوهش و 
تحقیق جایگاه خودش را هنوز به شکل امروزی و پشتوانه مستند پیدا نکرده 
بود، شیرمراد به عنوان یک محقق از زوایه ی دید پژوهشگر برخورد کرده و هر 
آن چه در آن دوران رخ داده است را می نویسد. توجه به منابع و یادآوری آن ها 
که از مؤلفه های یک پژوهش علمی به شمار می رود نیز در این تحقیق به خوبی 
دیده می شود. این تحقیق فراتر از یک پروژه دانشجویی، نشان از بعد دیگری از 
شخصیت او دارد؛ بعدی که به علمی بودن و عقالنی بودن و پایبندی به اصول 
اشاره دارد و فراتر از مسائل درونی و اخالقی و معنوی، بعد علمی و عقالنی او 

را نیز به نمایش گذاشته است.
نوع انتخاب موضوع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. معمواًل هر دانشجویی 
جدا از پیشنهاد های استاد و راهنمایی هایش، از زاویه ی دید عالقه مندی های 
انتخاب موضوع زندگی پیامبر)ص(،  شخصی به سراغ موضوع خود می رود و 
او  به پیشینه ی شخصیتی و عالقه مندی های دینی  به توجه  چیزی است که 
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زمینه  در  او  پیگیری  و  به جدیت  نیز  دیگر  منظری  از  داشت  انتظار  می توان 
درس و تحصیل نیز اشاره دارد که شیرمراد هم زمان با شرکت در طرح لبیک 
و فعالیت های اجتماعی و رزم و بسیج دانشجویی، از درس نیز غافل نمی شد و 
بسیار جدی به آن نگاه کرده است که نشان از شخصیت چندبعدی و در عین 
حال هماهنگ او دارد؛ شخصیتی که هم به درس، هم به رفتار اخالقی، هم 
به رزم و جبهه و شرایط زمان و هم به زندگی معمولی و هم به دوستان توجه 
داشت. در عین حال نماز اول وقت و کتاب خواندن و خرید کتاب و تحقیق و 
جست وجوی حقیقت زندگی بزرگان و درس را، با هم و هماهنگ انجام می داد 

و موفقیت و دقتش تنها در یک بعد خالصه نمی شود.
دوران  تحقیق  و  نوشته ها  براساس  که  است  کتابی  خورشید«  امتداد  »در 
 دانشجویی شهید سید شیرمراد شمسی با تالش و تدوین معصومه حیدری در ۳۱۳ 
صفحه از طرف انتشارات برگ آذین ایالم و کنگره سرداران شهید استان ایالم 
منتشر شده است. این کتاب حاصل تحقیق شهید شیرمراد درباره ی زندگی پربار 
با نظارت اساتید تربیت  تا رسالت و رحلت است که  از تولد  پیامبر اکرم)ص( 
معلمش به انجام رسیده است. شهید شیرمراد در مقدمه ی این کتاب با تقدیم 
اسالم  خورشید  درخشش  می نویسد:  مقدمه ای  در  عالیی،  استادش  به  کتاب 
نسل  گوهر وجودی  ایران،  اسالمی  جامعه ی  در  انقالب  معنوی  جاذبه های  و 
جوان را با اکسیر ایمان و معنویت سرشته و زندگی آنان را با قداست و فضیلت 
درآمیخته است. کوثر زالل وحی، چشمه ی طهور عترت صافی و صفای دعا 
و عبادت، سستی و رخوت از جان جوانان شسته و در زندگی آنان روح امید و 
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نشاط دمیده است و همه ی انسان ها به این آمال می اندیشند که کوتاه ترین و 
سرنوشت سازترین مسیر رسیدن به کمال واقعی کدام است؟ و تا به حال توسط 

چه فردی رهنمون گردیده است؟
بر این اساس است که تأمین الگویی بی مانند در هندسه ی اندیشه ی انسان ها 
کمال طلبی،  و  غایت اندیشی  حس  چون  می گیرد؛  نقش  و  می شود  پردازش 
الزمه ی فطرت انسانی است، لذا همه ی انسان ها به هدایت محتاجند. برترین 
برای پیمودن راه سعادت در زندگی، در سیره و  و مؤثرترین گوهر شب چراغ 
رهنمود های اولیای الهی و امامان و معصومین متجلی شده است. سیره و سخنان 
الگوهای الهی و دینی، به ویژه پیامبر اعظم)ص( و ائمه معصوم علیهم السالم، 
منبع بی انتهایی است که هر اندازه کشف، برداشت و استفاده شود، به همان 

نسبت سعادت و موفقیت نصیب انسان و جامعه خواهد شد.



111 زندگی نامه ی شهید شیرمراد شمسی

تصویری از کتاب در امتداد خورشید، اثر شهید سید شیرمراد شمسی
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