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اشاره۱

که  کتابی  اشارۀ  در  والی  حاج عبداهلل  مرحوم  مجاهد،  بزرگ مرد  از  نوشتن  و  گفتن 

گفتنی است در کتاب آمده. در این اشاره،  که هرچه  سراسر از اوست، لطفی ندارد؛ 

و  باقری و صیاد شیرازی  برکتش حاج همت و حسن  به  که  مردی بگوییم  از  باید 

کری ها و ابراهیم هادی و برونسی و آوینی ساخته شدند؛ از پیر فرزانه ای که َنَفس  با

ح و عماد  کالبد سید عباس موسوی و مصطفی ماز بر  مسیحایی اش، روح دیگری 

مغنیه دمید، و قلِب حاج قاسم ها و حاج عبداهلل ها را چنان وسعت داد تا تمام عمر 

که هزاران ستارۀ  روح اهلل خمینی بگوییم  از  کنند.  را فدای اسالم و مسلمانان  خود 

پرورش  خــدا،  صالح  عبد  آن  مکتب  تربیت  تحت  همه  گمنام،  و  مشهور  درخشان 

یافتند و بالنده شدند و راه مجاهدت در پیش گرفتند. آری! با یِد بیضای آن موسای 

گشایش ها  اقامتگاه هاى فراوان و  زمین  کند، در  راه خدا هجرت  کس در  آیۀ ۱۰۰ »و هر  ۱. سوره مبارکه نساء/ 
خواهد یافت؛ و هر کس به قصد مهاجرت در راه خدا و پیامبر او، از خانه اش به در آید، سپس مرگش فرا رسد، 

پاداش او قطعًا بر خداست، و خدا آمرزنده و مهربان است.«
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گرِد خشک و  زمان بود که شهادت برای جوانان بسیجی، عروس رؤیایی شد و، بشا

بدون امکانات برای حاج عبداهلل، بهشت برین.

»امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود؛ از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود 

که هر هزارسال یکی می رسد، و  و مصداقی از مصادیق معدود »نبأ عظیم« 

مراد از این هزار، عدد هزار نیست؛ مراد آن است که او از خیل یادآوران است 

از  که نه نامی  آنانند  ر« و مخاطب این سخن 
ّ

ک ُم�ذ ا�ذ�تَ  ما 
و مورد خطاب »ِا�ذّ

آنان در تاریخ های تمدن هست و نه در تاریخ های رسمی، اما زمین هرچه 

ک روییده اند، اما  خا از  ابنای بشر  دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر 

و فقط هم  بــرآورده انــد.  آسمان  بر  و سر  ک نمانده اند  خا چون دیگران در 

اینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کرده اند.«۱ 

امام خمینی کشتی نجاتی بود که ایران را از شِب تاریِک ظلم و بیداد و فساد نجات 

برگزیده شد  او  فراخواند.  و عدالت  و عفاف  تقوا  روشِن  را به سوی صبح  و ملت  داد 

جاهلیت مدرن، انقالب را به درون میلیون ها انسان  عصر  برای احیای امت. و در 

ک سیرت رساند تا جلوی سیل بنیان کن طاغوت شرق و غرب در عالم را بگیرد و با  پا

قدرت ایمان مستضعفیِن انقالبی شده، با دست و جیب خالی دربرابر ابرقدرت های 

صاحب زر و زور و تزویر بایستد و نقشه هایشان را نقش برآب کند.

گر قیام تاریخ ساز آن مرد نبود، وسعت خوبِی خوب ها، جانماز خودشان و نهایتش  ا

خانه و محلۀ خودشان بود؛ نمازی می خواندند و دست مستحقی را می گرفتند؛ کجا 

ک جهل و ضعف بیرون بکشند  می توانستند مفهوم متعالی جهاد را از زیر خروارها خا

و در عرصه های مختلف نظامی و فرهنگی و علمی و اقتصادی در برابر دشمنان خدا 

۱. امام و صورت باطنی انسان/ شهید سید مرتضی آوینی
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کشید و به دروازه های  کوتاه آسمان مسلمین را باال  بایستند؟ انقالب اسالمی، سقف 

آرزوهــای  بی انتهای  اقیانوس  در  می توانست  که  جوانی  تا  رساند،  شهادت  نورانی 

بگذرد،  هم  دنیا  حــالل  لــذت هــای  از  که  برسد  جایی  به  باشد،  ســرگــردان  دنیایی 

سرتاسر زندگی اش را در جهاد بگذراند و برای رسیدن به شهادت اشک بریزد؛ چه 

گرد. و این مجاهدت ها  بشا کوره راه های صعب العبور  جبهه های جنگ، چه در  در 

چون در مسیر والیت بود، چنان برکت داشت که هر قدمشان، یک حرکت ساخت و 

گرد سرچشمۀ فرهنگ و  یک فرهنگ ایجاد کرد. و نمونه اش این بود که منطقۀ بشا

حرکت های جهادی در خدمت به مردم شد.

که انقالب خمینی  یک دهه پس از پیروزی نهضت، مقدرات الهی چنان رقم خورد 

که دشمنان  با سکان داری خامنه اِی عزیز چنان در عرصه های مختلف پیش برود 

پاره ای  ریسمان مندرس و طناب  که برای نجات خود، به هر  نه برای نابودی آن، 

متوسل شوند و تمام نقاب های بشردوستانه و صلح طلبانه را از صورت خون آشام خود 

بردارند. نصرت خدا شامل حال امتی شد که پای عَلِم امام خود ایستادند و این انقالب 

مبارک نه تنها حفظ شد، که رشد کرد و امروز در گوشه و کنار جهان، شاهد رویش ها و 

حرکت های مقاومتی هستیم که دل در گروِی والیت سیدالقائد و االمام الخامنئی دارند 

و با دست خالی و قلب سرشار از ایمان، مقابل شیاطین تا دندان مسلح ایستاده اند، و 

هرجا که الزم باشد، دست در دست هم به نصرت دین خدا می شتابند.

که ما را در این عصر و در دورۀ حضرت  کر خداوند متعال باشیم  روز و شب باید شا

این هوای انقالبی و نهضتی تنفس  خمینی و حضرت خامنه ای به دنیا آورد تا در 

کنیم و مجال و میدان مهیایی برای جهاد داشته باشیم. و باید مراقب باشیم و دعا 

کنیم که این فرصت و توفیق را با غفلت و سستی از دست ندهیم. تا ان شاءاهلل این 
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حرکت مبارک، با بیداری تمام مستضعفین عالم و هم صدا شدن آنان، مقدمات آن 

انقالب عظیم جهانی را فراهم کند.

دربارۀاینکتاب

و   ۱۳8۳ سال  در  والی  عبداهلل  حاج  مرحوم  توصیۀ  و  سفارش  به  جهادی  مؤسسه 

گرفت. توصیۀ  گرد هم می آمدند، شکل  که برای برگزاری اردوی جهادی  در جمعی 

حاجی این بود که کارتان را تشکیالتی و منظم انجام دهید و محدود به یک اردوی 

که حاج عبداهلل  کامل شکل نگرفته بود  عید نوروز نباشید. هنوز تشکیالت مؤسسه 

به رحمت خدا رفت و حسرت درک بیشتر و بهتر آن مرد مجاهد بر دل ما ماند. آرزوی 

همراهی و بهره بردن از حاجی، تبدیل شد به نیت ثبت و نشر زندگی مجاهدانۀ او. 

کاری که سال ۱۳85 در اولین سالگرد رحلت حاجی آغاز شد و در سال ۱۳88 با انتشار 

جلد اول کتاب »تاخمینی شهر« به منزل اول رسید. کتابی در سبک تاریخ شفاهی که 

زندگی مجاهدانۀ حاج عبداهلل را تا سال ۱۳66 روایت می کرد و بحمداهلل با استقبال 

مردم و اهل ادب و به خصوص جوانان و پیشکسوتان جهادی مواجه شد و توانست 

گمنامی بود،  گمنام را بشناساند. او تا آخر عمر به دنبال  تا حدی حاج عبداهلل والِی 

اما خواست خدا این بود که او را الگوی جوانان عالقه مند به روحیۀ جهادی کند. 

کار تحقیقات برای تدوین جلد دوم کتاب از همان سال ۱۳88 آغاز شد، اما اتفاقات 

گرد و... مرتب ما را از انتشار جلد دوم عقب  متفاوتی در درون مؤسسه و در منطقۀ بشا

دل  در  »صـهبا«  بابرکت  جریان  تولد  تعویق،  این  اصلی  دالیــل  از  یکی  می انداخت. 

کنون از خود مؤسسه نامدارتر شده و به محصوالِت  مؤسسۀ جهادی بود. عنوانی که ا

مختص به نشر اندیشه و سیرۀ حضرت آیت اهلل خامنه ای حفظه اهلل اختصاص دارد.
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بعد از این تعویق، هنگام تدوین جلد دوم، طی تحقیقات و نظرسنجی ها و مشورت هایی 

که با مخاطبان داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که همراه با نگارش جلد دوم، جلد اول را 

قدری خالصه کنیم تا بتوانیم تمام محتواهای الزم را در قالب یک کتاب ارائه کنیم. البته 

در این کتاب هیچ موضوع اصلی از جلد اول حذف نشده و فقط تکرارها و موضوعات 

فرعی از متن آن کاسته شده. از تمام عزیزانی که پس از مطالعۀ جلد اول، چندین سال 

چشم به راه تکمیل کتاب بوده اند، خاضعانه عذرخواهی می کنیم و امیدواریم ما را عفو 

بفرمایند. این بزرگواران می توانند ادامۀ روایت جلد اول را از فصل هشتم مطالعه کنند.

کتابی  نیست،  خاطرات  مجموعۀ  حتی  یا  رمان  یا  داستان  »تاخمینی شهر«  کتاب 

است در سبک تاریخ شفاهی که مباحث و روایت ها را بر اساس تحقیقات و به نقل از 

منابع آنها بیان می کند و هیچ موضوعی در آن برگرفته از تخیل یا بدون منبع نیست. 

منبع اصلی مباحث کتاب، مجموعۀ حدود 6۰۰ ساعت مصاحبه ای است که با بیش 

گرد  از 27۰ نفر از مرتبطین با مرحوم حاج عبداهلل و مجاهدت ایشان در منطقۀ بشا

انجام شده؛ از برادران و خانواده و نزدیک ترین یاران حاجی تا بسیاری از مردم عزیز 

گرد و خّیرین و... عالوه بر مصاحبه ها، بیش از هزار برگ سند  روستاهای مختلف بشا

و بیش از پنج هزار عکس و چند ساعت فیلم و مصاحبۀ قدیمی از خود حاج عبداهلل 

در تحقیقات و جستجوهای این چند ساله به دست آمده که منابع مهمی در تدوین 

که با سعۀ صدر  کتاب بوده اند. همین جا از همۀ یاران و دوستان حاج عبداهلل  این 

کردند، و همچنین همۀ  کمک در جمع آوری اسناد ما را یاری  در انجام مصاحبه و 

صحیح تر شدن  و  بهتر  در  نظراتشان  بیان  و  کتاب  متن  مطالعۀ  با  که  عزیزانی 

گردی که این  »تاخمینی شهر« سهیم شدند؛ خاصتًا از نخبگان و فعالین فرهنگی بشا

زحمت را پذیرفتند، تشکر می کنیم. 
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زندگی  روایـــت  در  بــاالدســتــی  و  مــرجــع  کتابی  بتواند  »تاخمینی شهر«  اســت  امــیــد 

مختلف  قالب های  در  بتوانند  نویسندگان  و  هنرمندان  تا  باشد،  والی  حاج عبداهلل 

کنند و این  هنری و ادبی، محصوالت مفید و جذابی برای مخاطبین متنوع تولید 

الگوی برجستۀ جهادی را به اقشار مختلف جامعه معرفی کنند.

گردیانعزیز سخنیبابشا

را به مردم شریف و انقالبی  ارادت و محبت خالصانۀ خود  همه باید عرض  از  اول 

خود  به سمت  را  قلوب  همیشه  ایمانشان  و  صفا  که  مردمی  کنیم.  تقدیم  گرد  بشا

جذب کرده؛ چه خود حاج عبداهلل و برادران و یارانش را و چه انبوه خّیرین و جوانان 

کند. معروف  تنفس  آن هوای معطر  که دوست دارد مدتی در  جهادی و هرکسی را 

گیراست و هرکه پایش به آنجا برسد، دیگر به راحتی از آن  گرد  ک بشا که »خا است 

ک عمدتًا خشک است و  گرد این خا ک است؛ تازه در بشا ک که خا دل نمی کند« خا

گرد است که هر مسافری را جذب  ل و مهربان مردم بشا ک سرشت زال خشن؛ این خا

گرد از آن توفیقات و رزق هایی بوده که  خود می کند. حقیقتًا باز شدن پای ما به بشا

هیچ گاه از عهدۀ شکر آن برنخواهیم آمد.

ح می شود  گرد مطر اما بعد، گاهی صحبت ها و نوشته هایی راجع به گذشتۀ مردم بشا

که موجب رنجش و ناراحتی برخی از ایشان می شود؛ صحبت هایی از شدت فقر و 

دورۀ شروع خدمت رسانی به منطقه با آنها  که این مردم، به خصوص در  مشکالتی 

مواجه بوده اند. نکتۀ اول در ارتباط با این ناراحتی و دلخوری، یک شادی و سرور 

گردی امروز، چنان عزت نفسی دارد که از بیان چنین  مخفی است از اینکه جوان بشا

مطالبی می رنجد و اصًال چنان گذشته ای را برنمی تابد. 
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که بیان می شوند، دو حالت دارند؛ برخی اساسًا غیرواقعی  لکن مسائلی از این دست 

که به عموم تعمیم داده شده اند؛ برخی  هستند و ناشی از مبالغه، یا موارد استثنایی 

که هرچند تلخ، مثال های فراوانی داشته اند و  هم واقعیات غیرقابل انکاری هستند 

هنوز بسیاری از بزرگ ترهای منطقه آنها را به یاد دارند. موضع ما و این کتاب در موارد 

دستۀ اول مشخص است و تا به حقیقی بودن مطلبی یقین نداشته ایم ، از ذکر آنها پرهیز 

کرده ایم. در موارد دستۀ دوم نیز برخی مثال ها هستند که ذکر آنها لزومی ندارد و نکته ای 

به اصل این روایت اضافه نمی کند، لذا از ذکر این موارد هم اجتناب شده و حتی برخی 

از مثال های موجود در چاپ سابق جلد اول کتاب، در ویرایش جدید حذف شده اند.

لکن کتاب پیش رو وظیفه دارد حقیقتی گمنام و درخشان از دوران انقالب اسالمی 

و  فقر  انکارناپذیر،  حقیقت  ایــن  از  قسمتی  و  کند  روایــت  فــرداهــا  و  امــروز  بــرای  را 

آغازین  دورۀ  و  شصت  دهۀ  اوایــل  در  گرد  بشا مــردم  که  است  فراوانی  سختی های 

گر درست  که ا حضور حاج عبداهلل والی با آن مواجه بوده اند. موضوع بسیار مهمی 

گرِد امروز نخواهد  پرداخته شود، نه تنها موجب رنجش و ناراحتِی جوانان عزیز بشا

بود، بلکه سند افتخاری است که آن را باال بگیرند و فریاد بزنند، به دو جهت:

کار  اوًال، تاریخ و سابقه ای موجب ناراحتی و خجالت است که مردم در آن مقصر و خطا

گر حاصل ظلم و جور  بوده باشند. و درمقابل، سختی و فقر و گرسنگی و بیماری و... ا

کمان و شاهان باشد، موجب سرافرازی و عزت است؛ چنانچه  و تبعیض و فساد حا

مسلماناِن محاصره شده در شعب ابی طالب که کودکانشان را از بیماری و گرسنگی از 

دست می دادند و هر چند نفرشان با نصف یک خرما روز را به شب می رساندند، تا پایان 

عمر به آن صبر در برابر ظلمی که بر آنان روا می شده افتخار کرده و آن وقایع را برای 

که از اردوگاه ها و زندان های  سایرین روایت می کردند. در دوران معاصر ما، آزادگانی 
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مانند  اتفاقاتی  و  شرایط سخت  از  افتخار  با  بازگشتند،  به میهن  بعث  رژیــم  مخوف 

آنها  که تحمل یکی از  کردند  آنها صحبت  کمبودهای بهداشتی و مشکالت ناشی از 

گر فردی به شکل طبیعی با یکی از این مشکالت مواجه شود، حتی  ممکن نیست و ا

کند. و این واقعیت  که بخواهد آنها را بیان  از یادآوری آنها رنجور می شود، چه برسد 

گرد در سال های پس از پیروزی  بسیار مهم و اساسی است که وضعیت باورنکردنی بشا

کماِن فاسد و  انقالب، تجلی تمام عیار سال ها و قرن ها ظلم و تبعیض سالطین و حا

وابسته ای بوده که کمترین توجهی به این مردم نداشته اند. و این موضوعی است که 

سعی شده همراه با توصیف آن شرایط، در کتاب روشن شود.

ثانیًا، آن که در ناز و نعمت بزرگ شده و بدون زحمت به امکاناتی رسیده، افتخاری 

اوج مشکالت  و در  صفر  زیر  که از  مختص آن فرد و جامعه ای است  نــدارد. افتخار 

کرده و با توکل به خدا توانسته به موفقیت و آبادانی  به حرکت  و محرومیت ها آغاز 

برسد. تا آنجا که امروز فرزندانش نتوانند آن گذشته را باور کنند! و اتفاقًا اینجا الزم است 

بزرگترها سرشان را باال بگیرند و با افتخار از آن گذشته برای فرزندانشان بگویند تا آنان 

نیز بدانند که این مسیر چگونه و با چه زحماتی طی شده و برای ادامۀ آن اراده پیدا 

کنند، همان گونه که خداوند در قرآن مدام از مشکالت و سختی های عجیب پیامبران 

و مؤمنین گذشته می گوید تا عبور از مشکالت را برای مسلمین آسان کند.

* * *
جمعی که این محصول را به انتشار رسانده، نه ادعای حرفه ای بودن دارد و نه نام 

گر قدمی برداشته، بابت ِدین  و عنوانی در آسمان پژوهش و ادبیات و نویسندگی، و ا

گرد بر گردنش داشته و دارند،  بزرگی بوده که مرحوم حاج عبداهلل والی و منطقۀ بشا

و توفیقی که باز به برکت همان ارتباط نصیبش شده.
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کاستی های  و  کمبودها  »تاخمینی شهر«  کتاب  بررسی ها،  و  دقت ها  همۀ  وجــود  با 

که ممکن است هر یک از مخاطبین بزرگوار با آنها مواجه شوند.  ناخواسته ای دارد 

که بتواند این اثر را بهتر  مؤسسۀ جهادی مشتاق دریافت نظرات و انتقاداتی است 

و دقیق تر کند.

* * *
طفل  از  یــاســر،  تــا  هابیل  از  تــاریــخ؛  طــول  آه مظلومان عالم در  بــه  را  تــو  ــارا  پــروردگ

شش ماهۀ سیدالشهدا تا شیعیان محبوس در سیاهچال هارون الرشید، از شهید اول 

و ثانی تا شهدای غواص کربالی چهار، از گرسنگاِن تحت محاصرۀ شعب ابی طالب 

گرد در دوران سیاه تبعیض پهلوی، از کودکان  تا گرسنگان روستاهای دوردست بشا

ذبح شدۀ فلسطینی در صبرا و شتیال تا کودکان شهیِد گرسنگی در یمن، در ظهور آن 

کمیت کلمۀ توحید بر زمین تعجیل بفرما! و ما و  دردانۀ عالم و پناه مستضعفان و حا

انقالب ما را زمینه ساز آن انقالب نهایی و جهانی قرار بده...

اسفند ۱۴۰۰

مصادف با نیمۀ شعبان

میالد حضرت بقیة اهلل؟جع؟





فصل اولفصل اول

بشـــاگردبشـــاگرد





خبرباورنکردنی

 ۱بچه ها دور هم جمع بودند، بعضی ها چند تا چند تا دوِر هم حلقه زده    

گون،  بودند و دربارۀ لغو حمله صحبت می کردند. گفتگوها و تفسیرهای گونا

تااینکه  گذشت  منوال  همین  به  چندساعتی  بود.  کرده  پر  را  سالن  فضای 

برادر ملک شاهیـ   که معاونت امور استان ها ی هالل احمر جمهوری اسالمی 

را به عهده داشت ـ  گفت: عزیزان! در گوشه و کنار ایران هنوز نقاطی هست 

که فقر و گرسنگی در آنها بیداد می کند. 

گرد«  »بشا به نام  ناشناخته  منطقه ای  راجع به  عجیب و غریبی  مطالب  و 

و  هلی کوپتر  به  برسد  چه  ندیده اند،  ماشین  هنوز  آنها  از  خیلی  که:  گفت، 

چه و چه! 

من  گفتم  اطرافیانم  به  نمی شد.  باورم  می شناختم،  را  نام برده  من  بااینکه 

حاجی را در صداقت قبول دارم، اما این حرف ها باورکردنی نیست. 

۱ . این متن دست نوشتۀ حاج عبداهلل والی است و بدون ویرایش عینًا آورده شده است.
ضمیمٔه اول، سند شمارٔه 2
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خالی  وقِت  خوب  حاجی جان!  گفتم:  ملک شاهی  آقای  به  روز  آن  فــردای 

بچه ها را پر کردی و با قصۀ عجیب و غریبت، همه را سر کار گذاشتی! 

از این حرف من یّکه خورد. گفت: عبداهلل! واقعًا حرفم را قبول نداری؟

گفتم: نه! قبول ندارم! 

گفت: ُخب بیا برو ببین. 

از  چند تن  اتــفــاق  بــه  ملک شاهی  ــرادر  بـ شــب  یــک  گــذشــت،  روزی  چند 

گرد را پیش گرفتند  دوستان، در تهران به منزل ما آمدند و دوباره بحث بشا

گرد  کیپ از برادران داوطلب به بشا که من همراه با یک ا و اصرار داشتند 

به  آنها سماجت؛ باالخره راضی شدم برای پانزده روز  من نه و از  بروم. از 

گرد بروم.  بشا

اتوبوس  یک  با  تهران  از   ، نفر سی  از  مرکب  هیئتی  فرا رسید،  موعود  روز 

مقصد،  به  ساعت،  بیست و چهار  حــدود  از  بعد  شدیم.  بندرعباس  روانــۀ 

بود  ــرادری  ب آنجا  مسئول  رسیدیم.  بــود،  بندرعباس  هالل احمر  مقّر  که 

استقبالمان  به  گرم  خیلی  بابایی.  به نام  دوست داشتنی  و  خوش برخورد 

مختصری  اطالعات  ناهار  از  بعد  کرد.  ما  از  خوبی  بسیار  پذیرایی  و  آمد 

راجع به منطقه داد و اشاره کرد که: ما هیچ اطالع دقیقی از منطقه نداریم، 

و دست نخورده است،  بکر  آن ـ   کم  نقاط بسیار  بعضی  از  ـ  غیر  منطقه 

با تمام توان در  البته ما هم  امام زمان امید ما به شماست.  خدا و  از  بعد 

کنارتان خواهیم بود. 

یک  و  نیسان  وانــت  یک  با  زود  صبح  کــردیــم.  استراحت  بندر  در  را  شب 

لندرور به طرِف شهر میناب حرکت کردیم. به میناب که رسیدیم، یک راست 
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کنسروجات و غیره بگیریم. این  رفتیم تا مواد غذایی،  به طرِف هالل احمر 

کار تا ظهر طول کشید. 

میناب  بــازار  به  وسایل  مقداری  خرید  بــرای  اسدی نیا  بــرادر  و  من  بعد، 

رفتیم. وقتی که برگشتیم، از همراهانمان هیچ خبری نبود! همه جیم شده 

طبق  ما  که:  بودند  کرده  عذرخواهی  و  بودند  نوشته  نامه ای  یک  بودند! 

که  ندیدیم  صالح  شنیدیم،  که  نظرهایی  طبق  و  کردیم  که  بررسی هایی 

ادامه بدهید، خودتان می دانید،  به سفرتان  شما می خواهید  گر  ا بیاییم، 

ما برمی گردیم! 

متأسفانه اینها برگشتند و ما، سه نفر ماندیم، آقای سلمان اسدی نیا بودند 

و من و یک برادِر روحانی که سازمان تبلیغات بندرعباس ایشان را در اختیار 

ما قرار داده بود. 

برادِر روحانی که از بندر همراه ما آمده بود، گفت: آنها دیگر نمی آیند. برادری 

گرد خیلی بد تعریف کرد؛ طوری که همۀ آنها ترسیدند و  اینجا بود که از بشا

رفتند تا از شماها خجالت نکشند! 

انتخاب  را  َیلی  یاران  گفتم: عجب  و  انداختم  اسد  به  ناباورانه  نگاهی  من 

کرده بودی! 

اسد شانه هایش را به عالمت »به من چه! من که انتخاب نکرده بودم!« باال 

انداخت و گفت: حاال می خواهی چه کار کنی؟ 

گفتم: هیچ، ما باید به هر طریقی که شده منطقه را شناسایی کنیم.

کنیم؛ ولی  گرفتیم حرکت  آن، تصمیم  میناب خوردیم و بعد از  را در  ناهار 

کرده بودند،  راهنما نداشتیم. ازطرفی هم وضع منطقه را خیلی بد توصیف 
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گفته بودند  ترسیده بودند به منطقه بیایند و  که این سی و چند نفر  طوری 

»ما جانمان را به مفت نمی دهیم!« و رفته بودند. 

اسد گفت: حرکت کنیم.

نــداریــم،  منطقه  شناسایی  بـــرای  عملیاتی  نقشۀ  و  راهنما  کــه  مــا  گفتم: 

همین طور برویم که درست نیست. صبر کنیم فردا صبح بعد از اذان برویم.

ایشان اصرار کرد و گفت: فالنی! نکند می ترسی؟

گفتم: الحمدهلل تا حاال توی زندگیم ترس نبوده! ولی خب عاقالنه نیست که 

االن حرکت کنیم.

باز ایشان اصرار کرد. گفتم: بلند شو بریم!

نه  و  داشت  راهنمایی  نه  که  می رفتیم  را  راهی  کردیم.  حرکت  همان  موقع 

راهی. رودخانه ای را به ما نشان دادند و گفتند این راه را بگیرید و بروید، تا 

که ماشین رفت، با ماشین بروید، بقیه را هم بایستی با االغ یا پیاده  هرکجا 

طی کنید! 

اسد با لندرور از جلو و من به همراه حاج آقا با وانت از پشت سر، ساعت ها در 

ک می کرد  گرد و خا کردیم. اسد خیلی  پیچ  و  خم مسیِل رودخانه ها رانندگی 

و من ناچار، از او فاصله گرفته بودم. دیگر تاریکی همه جا را فرا گرفته بود و 

ک  گرد و خا من فقط از روی نور چراغ خطر ماشین اسد رانندگی می کردم. 

به قدری زیاد شد که دیگر نور چراغ ماشینش را هم نمی دیدم. 

از  دیگر  بــود.  شده  راه  چند  رودخانه  که  جایی  به  رسیدیم  گذشت.  مدتی 

کردیم  دقت  خوب  شدیم.  پیاده  نبود.  خبری  هم  اسد  ماشین  ِک  گرد و خا

که از کدام راه بایستی برویم، اما روی هر دو سه راه رد ماشین بود!  ببینیم 
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کردیم و به راهمان ادامه دادیم. آن قدر  را انتخاب  که یک مسیر  این بود 

رفتیم تا دیگر به بن بست رسیدیم. رودخانه به جایی رسیده بود که َمَصب۱ 

درآمده بود و  افتاده بود و به صورِت یک آبشار  پایین تر  حداقل پنجاه متر 

هیچ راهی هم برای عبور نبود. ناچار متوقف شدیم.

آن  در  که داشتیم،  را هم  اسلحه ای  کــردم،  پــارک  کوه  دامنه  در  را  ماشین 

که قدیم،  داستان ها خوانده بودم  کردم و دِر ماشین را بستم. در  جاسازی 

همان  گم نشود، سنگ می چید و می رفت، و دوبــاره در  اینکه  طرف برای 

حــدود  شاید  کــردیــم.  را  کــار  همین  هــم  مــا  برمی گشت.  سنگ چین  مسیر 

یک ساعت و نیم راه رفتیم. چون آن موقع ساعت را نگاه نمی کردیم، زمان 

روحانی تپه به تپه، به دنبال آبادی  می گذشت. با برادر  برای ما خیلی دیر 

گفتم:  دیدیم.  نور  از  کورسویی  دور  از  اینکه  تا  می گشتیم،  اسد  احتماًال  یا 

حاج آقا! آن نور چراغ نیست؟

که توی تاریکی  گرگ یا روباه باشد  کرد و گفت: فکر کنم چشم  قدری دقت 

برق می زند.

گر روباه یا گرگ باشد  خندیدم و گفتم: حاج آقا! غلط نکنم متوهم شده ای! ا

برویم  خدا  امید  به  حــال،  هر  به  حاال  چشم!  یک  نه  دارد،  چشم  تا  دو  که 

ببینیم چه می شود! 

َکَپر  چند  شکل  تااینکه  مــی شــد؛  بیشتر  نــور  می شدیم،  نزدیک تر  هرچه 

به وضوح دیده شد. نزدیک تر که شدیم، فریاد زدم: کسی آنجا هست؟ 

را  ما  گوش دررفته،  از بنا با سبیل های  فرد مسلح،  که چند  چیزی نگذشت 

۱ . بستر رود
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دیدند  و  گشتند  را  ما  وقتی  اما  بودند،  ترسیده  خیلی  اول  کردند!  محاصره 

که چیزی همراه مان نیست، خیالشان راحت شد. وجوِد آن برادر روحانی و 

که فارسی را نسبتًا خوب  کاسته بود. یکی شان  مسلح نبودِن ما، از ترسشان 

حرف می زد، پرسید: شما کی هستید؟ اینجا چه کار می کنید؟

گردی ها کمک کنیم. گفتم: ما امدادگر هستیم و آمدیم به بشا

گفتم:  بالفاصله  نیست!  اینجا  که  گرد  بشا گفتند  و  کردند  نگاه  را  همدیگر 

من هم متوجه شدم که راه را گم کردیم، آمدیم از شما کمک بگیریم. اینجا 

کجاست؟
گفتند: اینجا اسمش هست بخش بیابان.۱

که در دام قاچاقچیان  کردیم  کردند، احساس  که اینها  ما از صحبت هایی 

کارها  که اینجا به رتق و فتق  افتاده ایم و اینها قاچاقچیان مسلحی هستند 

گفت: بسیار  که جعفر نامی بود  و امور خودشان مشغول هستند. رئیسشان 

خب! حاال بیایید توی کپر و استراحت کنید تا صبح ببینم چه پیش می آید!

گفتم: ما یک نفر دیگر با یک لندرور داشتیم که گم شده!

بروید  نفر  دو  گفت:  و  زد  صدا  را  نامی  سه شنبه  بلند  و  کرد  خنده ای  جعفر 

دوست اینها را پیدا کنید و بیاورید.

گفتم: من هم با بچه های شما می روم. 

کار دست خودش  می ترسیدم اسد دستپاچه شود و دست به اسلحه ببرد و 

و ما بدهد، لذا با سماجت همراه آنها شدم. به برادر روحانی همراه خودمان 

گفتم: اینها مثل اینکه روحانی خیلی دوست دارند. 

۱ . بخش بیابان، یکی از تقسیمات کشوری جنوب استان هرمزگان در آن زمان بوده است.
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برای  که  فهمیدم  بوسیدند،  را  او  شانه های  و  حاج آقا  عمامۀ  دیــدم  چون 

گفتم: حاج آقا! شما خسته هم شدید. بنشینید، من  حاج آقا خطری نیست. 

با اینها می روم. 

باالخره اینها چون منطقه را خیلی خوب مثل کف دست می شناختند، خیلی 

سریع چند تا کوه را چرخیدیم و آمدیم، مدتی طول کشید تا اسد را که او هم 

کاپوت ماشین نشسته بود، دیدیم.  مانند ما به بن بست رسیده بود و روی 

من سریع خودم را به اسد رساندم و گفتم: اسد! اسلحه را جاساز کن که هوا 

َپس است!

بارها  زیر  و  گرفتم  دستش  از  را  اسلحه  من  بجنبد،  خودش  به  آمد  اسد  تا 

کردم. از صدای جر و بحث ما، آن دو نفر مشکوک شدند و سریع از  پنهان 

باالی کوه به طرِف ما سرازیر شدند. من سریع دِر یکی از کارتون های کنسرو 

قبل  از  نان خشِک  کیسۀ  دِر  برداشتم.  را  آنها  از  و چند تا  کردم  باز  را  لوبیا 

گفتم: ما خیلی  تهیه شده را هم باز کردم و مقداری از آنها را نیز درآوردم و 

گرسنه ایم، باید یک چیزی بخوریم. 

تن  کارتن های  جز  چیزی  اما  ماشین،  درون  انداختند  چراغ قوه  حتی  آنها 

گفتند: این  که راحت شد، به شوخی به من  ماهی و لوبیا ندیدند. خیالشان 

گردی ها را یقینًا سیر می کند!  چند کارتن، تمام بشا

خودمان  روز  چند  ک  خــورا بــرای  را  اینها  نه بابا!  گفتم:  خندیدند.  باهم  و 

آوردیم. 

نان خشک ها خوشمزه بود. مقداری خودمان خوردیم و قدری هم به آن دو 

نفر تعارف کردیم. آنها هم خوردند و گفتند: خیلی خوب! 
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و مقداری دیگر هم گرفتند و خوردند. ماشین را به راهنمایی آنها به نزدیک 

کپرها بردیم و دم ماشینی که ما قبًال پارک کرده بودیم، پارک کردیم. اسد تا 

چشمش به نفرات آنها و اسلحۀ موجودشان افتاد، نگاهی به من انداخت و 

گفت: با اینها کنار آمدی؟

کت باش تا ببینیم  گفتم: نه ا ینها ما را می شناسند، و نه ما اینها را، فعًال سا

چه پیش می آید.

که  گفت: من  دیروقت شده بود و هر دو طرف مراقب همدیگر بودیم. اسد 

به اینها اعتماد ندارم، بیایید تا صبح کشیک بدهیم. 

گفتم: اسد! بگیر بخواب! سوء ظِن اینها را تحریک نکن! خدا هرچه بخواهد، 

همان می شود و بس! من که می خوابم، برادر روحانی هم همین طور. 

خالصه خوابیدیم و از زور خستگی خیلی سریع خوابمان برد. با اذان صبح 

ِخ  که یکی از آنها گفت، بیدار شدیم. اسد که گویا نخوابیده بود چشمانش سر

خ شده بود، گفت: من تا خود صبح بیدار بودم!  سر

امامت  رودخانه رفتیم و وضو ساختیم. به  کنار  تا  بلند شدیم.  برای نماز 

نمازخواندنشان  طــرز  از  آمــدنــد.  هم  آنها  خواندیم.  نماز  روحــانــی  ــرادر  ب

که  بود  یقین شده  برایمان  و دیگر  اهل سنت هستند  آنها  کثر  ا فهمیدیم 

گرد نیست.  اینجا بشا

بعد از نماز به اسد گفتم: حاال ما بیداریم، تو بگیر بخواب! 

نامش  می گفتند  که  آوردنـــد  صبحانه ای  برایمان  نماز  از  بعد  ساعت  دو 

می کنم غذایی  »باللوت« است. ما تا آن تاریخ باللوت نخورده بودیم. فکر 

است مخصوص جنوبی ها.
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به سندرک  ما وقتی  رساند.  »ِسنِدْرک«  تا  را  ما  آنها  از  صبحانه یکی  از  بعد 

رسیدیم، دیگر شب شده بود. شب را در سندرک خوابیدیم، در خانۀ برادری 

بود و ما  کپر  که رئیس قبیلۀ سندرک بود. عمومًا آنجا  محبی  به نام بهروز 

هم در یکی از کپرها استراحت کردیم. یک برادری آنجا بود به نام اباصلِت 

گر راستش را  خویباری از اهالی »بیخ کهنو« که می گفت: من اینجا مهمانم. ا

بگویید، من کمکتان می کنم.

گر شد،  گرد را ببینیم، و ا گفتم: باباجان! ما راستش را گفتیم، آمدیم وضع بشا

کمکی بکنیم.

گردی ام، از روستای بیخ کهنو. گفت: راستش من بشا

اسمش را پرسیدم. گفت اباصلت. گفتم: تو می توانی ما را کمک کنی؟

گفت: بله، اما چند تا شرط دارم. 

کرد.  قبول  اسد  هم  را  تا  دو  و  کردم  قبول  من  را  یکی  گفت.  را  شرط هایش 

که تعهد بدهم بیایم اینجا بمانم، ولی آقای  گفتم: من این امکان را ندارم 

اسدی نیا می تواند!

کند. اولین شرطش این بود  که با ما همکاری  کردیم  به هر حال راضی اش 

را ببینیم. ما هم  که شده، برویم بیخ کهنو و اطرافش  االغ هم  و  با شتر  که 

قبول کردیم.

خب  نبود،  ما  هیچ کدام  کار  شترسواری  اما  افتادیم  راه  شتر  چند  با  اول 

داشــت.  ِلمی  یک  اینکه  مثل  و  بودیم  نکرده  شترسواری  موقع  آن  تا  ما 

نتوانستیم  ما  حال  هر  به  می زدیم.  داد  و  بود  گرفته  درد  ما  پاهای  تمام 

و  کــرد  لطف  هم  بنده خدا  آن  آمــدیــم.  پایین  شتر  از  و  کنیم  شترسواری 
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به خاطر احترام به ما، پیاده آمد. شتر را به ساربان داد و گفت: برگرد، اینها 

کنند.  که نمی توانند شترسواری 

بعد به ما گفت: باید چند ساعت پیاده برویم تا به روستا برسیم.

گفتیم: می آییم. بهتر از این است که پاهایمان درد بگیرد. 

ما  روز  کردیم. چندین  کرایه  االغ  بعد  به  آنجا  از  روستا،  به یک  تا رسیدیم 

با ایشان این طرف و آن طرف می رفتیم، بررسی می کردیم و عکس و اسالید 

گرد می رفتیم، وضع مصیبت بارتر بود.  می گرفتیم. و هرچه به عمق بشا

حدود چهل و پنج روز در منطقه پیاده و با االغ گشتیم، فقر و گرسنگی، ظلم 

آدمیان، و طبیعِت خشِن منطقه قابل توصیف نبود. تمام آذوقۀ همراهمان 

را در همان یکی دو روز اول با گرسنگان منطقه خوردیم و دیگر نان خالی و 

که  بعضًا خرماهای فشرده شده و آفت زده می خوردیم، البته با چشم بسته، 

نبینیم چه می خوریم!

بود  اسد  و  بازگشت  به میناب  سندرک، شیخ  از  بعد  که  بنویسم  یادم رفت 

سه شنبه.  محمد  و  درخشی  محمد  و  اباصلت  گردی ها،  بشا و  خدا  و  من  و 

حتی  ارتفاعات،  در  که  مــی دادیــم؛  ادامــه  راه  به  پیاده  و  االغ  با  همچنان 

بایستی االغ را با خود می کشیدیم!

در محلی، خواهری را دیدیم با یک پسربچه که سوار االغ بود. خواهر افسار 

االغ را گرفته بود و یک سگ هم جلوی او می چرخید. تا ما را دیدند، این بچه 

ترسید و یک مقدار گریه کرد و گفت: به ما کاری نداشته باش.

گفتیم: ما کاری به کار کسی نداریم، این حرف ها چیست می زنی.

اول  مــن  شــود،  مطمئن  قضیه  ایــن  از  و  بــریــزد  هــم  او  تــرس  اینکه  ــرای  ب
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بچه  گذاشتم.  بچه  دهــان  هــم  بعد  و  خـــوردم  شکالت  دانــه  یــک  خــودم 

کمتر  گفت یکی هم به خواهرم بده! آن  موقع من  که خوشمزه است،  دید 

گفتم:  اباصلت  به  بدهم.  جواب  نمی توانستم  و  می فهمیدم  را  حرفشان 

کجاست؟ این روستایش 

گفت همین نزدیک. گفتم: خب برویم روستایشان را ببینیم.

مرغی  یک  گفت:  صاحب خانه  به  اباصلت  رسیدیم.  ِوین« 
ُ

»گ روستای  به 

هستند و آن قدر  ُبُکش برای اینها، پولش را می دهند، اینها بچه های شهر 

نان خالی خوردند، دل درد گرفتند و مریض شدند.

این خواهر در اثر سوء تغذیه شکمش به پشتش چسبیده بود؛ آن قدر الغر 

خواهر  این  شکاند.  را  او  دست  استخوان  می شد  انگشت  ضربۀ  با  که  بود 

شاید  و  می پیچید  خود  به  گرسنگی  از  خودش  اغراق،  بدون  پنجاه ساله، 

کامًال  سوءتغذیه  از  چشمانی  با  نمی رسید.  هم  سی کیلو  به  وزنــش  تمام 

راهی بس دور  از  گویا  که  لرزان و صدایی  زانوانی  با  بی فروغ، رنگ پریده، 

گرسنه ایم، اما تو خجالت نمی کشی؟ من  که ما  می آید، گفت: درست است 

کل  که  را  مرغم  تا  سه  هر  شد  ایــن طــور  که  حــاال  بگیرم؟  پــول  مهمان  از 

داراییم هستند، می کشم.

غ نمی خواهیم. من سریع از کپر بیرون آمدم و گفتم: نه خواهرم. اصًال ما مر

غ را بکشم. زن گریه کرد و گفت: شما مهمان ما هستید، من باید مر

غ را کشتند. ما  غ ها راضیش کردیم. باالخره یک مر ناچار به کشتن یکی از مر

هم مشغول بررسی روستا و سایر کپرها شدیم، هنوز کارمان در روستا تمام 

نشده بود که گفتند غذا حاضر است. در پنج ظرِف گلی با آب، بدون روغن و 
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ادویه یا چاشنی! به هر حال از نان خالی و خشک بهتر بود. این چند کاسه 

غ نانی بود از آرد ذرت و هستۀ خرما،  را آوردند و جلوی ما گذاشتند. همراه مر

گر یک لقمه از آن را کسی می خورد، از دل درد مثل مار به خودش  طوری که ا

شدت  از  بچه ها  بخوریم.  و  کنیم  ِتلیت  آب  این  در  که  گفتیم  می پیچید. 

گرسنگی با سرعت شروع کردند به نان تلیت کردن. هنوز کسی لقمه ای نزده 

بود که من دیدم کپر تاریک شد. گفتم االن که آفتاب بود! سرم را باال آوردم 

و دیدم که چهل پنجاه تا بچه دارند همدیگر را هل می دهند و دارند به این 

که ما چه می خوریم. من خیلی ناراحت شدم،  ظرف غذای ما نگاه می کنند 

کوه ها می رفت ما را زمین نزند.  که از لب  یک چوب داشتم برای اینکه االغ 

این را برداشتم و گفتم که هرکس دستش داخل این غذا بیاید روی دستش 

می زنم. اسد گفت: عبداهلل چه شده؟

گفتم: بیرون را نگاه کن.

او یک آدم احساسی بود، یک نگاه به بیرون انداخت و دید که ِا! این بچه ها 

حدقه بیرون زده دارند نگاه می کنند؛ همگی با یک ولعی  از  با چشم های 

که آب از لب و لوچه شان آویزان است و دوست دارند مثًال یک لقمه از این 

غذا بخورند، یک چنین حالتی داشتند. اسد با نگاهی که به بیرون انداخت 

برداشت و  جلوی همه  از  را  کاسه ها  و  بلند شد  فریاد  با  و  مانند جرقه پرید 

جلوی بچه ها گذاشت. وای! خدای من! چه صحنه ای! من و اسد همدیگر 

شده  گریه می کردیم. بچه ها به طرِف غذاها حمله ور  و  کرده بودیم  را بغل 

بودند، من فکر می کنم از صدای َمَلچ ُملوچ آنها هم ما لذت می بردیم و شاید 

هم ایزد منان. 
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پدر و مادرهایشان آمدند. آنها را می زدند که چرا غذای مهمان ها را می خورید، 

آن لحظه نداشتند، فقط می خواستند  کنید شاید احساس درد در  باور  اما 

نتوانسته  که  کوچک ترها  بخورند.  غذا  آن  از  شده  که  هم  لقمه  یک  حتی 

گلی می خواستند از  کاسه های  کنند، با لیس زدن  بودند لقمه ای نوش جان 

لذت توأم با تصّور یک لقمه، حظی ببرند.

محمد درخشی گفت: حاال چه کار کنیم؟

می کردند  اینها  آن موقع  را  خرما  خرماست.  همان  ما  قسمت  هیچ،  گفتم: 

که به آن »َمشته« می گفتند، برای اینکه جانور نزند. ولی  داخل یک بسته 

کرم می گذاشت. به  ممکن بود و  غیر  کار  در عین حال، بدون یخچال این 

قول اسد پروتئین آن هم زیاد بود! خالصه گفتیم که قسمت ما همین است 

و هرچه هست بردارید بیاورید تا بخوریم.

با دلی شکسته و غم و اندوه فراوان از این وضع، از صاحب کپر خداحافظی 

کرده و به راه خود ادامه دادیم. ساعت ها در دل خودمان روضه می خواندیم 

این قدر  علی؟س؟،  شیعیان  باید  چرا  که  می ریختیم  اشک  خودمان  برای  و 

گرفتار باشند.۱ 

۱ . مشغولیت های فراوان حاج عبداهلل، متأسفانه مانع شدند که نوشتن این خاطرات ادامه پیدا کند.
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شیعیانخالصومخلص

را  کشور  کل  مساحت  یک صدِم  که  است  هرمزگان  استان  مناطق  از  یکی  گرد  بشا

تهران.۱  شهر  وسعِت  برابر  بیست ودو  و  قم  استان  به اندازۀ  یعنی  می دهد،  تشکیل 

کم باران، بدون مراتع و فضای سبز، با شیب  گرم و خشک و  کوهستانی،  منطقه ای 

ک و مستعِد سیالب. زیاد زمین و نفوذناپذیرِی خا

بوته و  کمتر  که  کوه های خشک و سنگالخی است  گرد،  زمین های بشا نود درصد از 

گیاهی در آن می روید. چنین منطقۀ غیرقابل ِکشت و غیرقابل سکونتی، به ظاهر باید 

گرد قبل از اسالم وجود  خالی از سکنه باشد، اما هیچ گاه نبوده. اطالعات دقیقی از بشا

ندارد، اینکه چه جمعیتی با چه دین و مسلکی آنجا زندگی می کرده اند، اما پس از ورود 

گرد، در زمان حکومت َحّجاج بن یوسف در  اسالم، چرا. مهم ترین تغییر جمعیتی بشا

کمان تاریخ است،  دورۀ امویان اتفاق افتاد. حّجاج که از خون ریزترین و ستمکارترین حا

دشمن شیعیان بود. در زمان حکومتش که مصادف با دوران امام سجاد؟س؟ بود، زن 

گر به  و مرد و بزرگ و کوچک، به اتهام شیعه بودن به شهادت رسیدند. در عصر حّجاج ا

کسی می گفتند کافر، کمتر می ترسید تا اینکه بگویند شیعه. او کمر به نابودی و براندازی 

نام و نشان اهل بیت پیامبر بسته بود و شیعیان از ظلمش در امان نبودند.

از  شیعیان  از  که سینه به سینه بیان شده ـ  برخی  نقلی  بر  ـ  بنا  چنین شرایطی  در 

که  این منطقه  می کنند و در  گرد فرار  کوه های بشا به  کشور  طریِق حاشیۀ جنوبی 

گرد، به نقشه های انتهای ضمیمٔه اول کتاب مراجعه کنید. ۱. برای درک بهتر موقعیت کلی، راه ها و روستاهای بشا
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ج  خوار از  برخی  البته  می شوند.  کن  سا بود،  پناه گرفتن  برای  مناسبی  بسیار  محل 

ج محل دیگری را برای تمرکز  گذشت زمان، خوار به این منطقه می آیند، اما با  نیز 

ج موفق  مبارزه با خوار حقیقت، شیعیان در  فعالیت هایشان انتخاب می کنند و در 

گرد، این قلعۀ طبیعی را حفظ می کنند. می شوند و بشا

گرد با  و اذیت شیعیان نبود، جمعیت منطقۀ بشا آزار  خبری از  که دیگر  زمانی هم 

مخلصی  و  خالص  شیعیان  وطن  گرد  بشا نکرد.  تغییری  محرومیت ها  تمام  وجود 

شده بود که وطنشان را دوست داشتند؛ و حاج عبداهلل والی همه جا آنان را با عنوان 

شیعیان خالص و مخلص معرفی می کرد. 

شناسایی

گرد تا پیروزی انقالب  کنده و جمعیتی هفتادهزار نفری، بشا با وجود 9۰۰ روستای پرا

آن وجود نداشت.  از  نشانی  کشور  روی نقشۀ  بر  و  بود  بیابان  بخش  از  دهستانی 

عمدتًا به صورت یک منطقۀ ناشناخته درآمده بود که به جز معدودی از اهالی میناب 

بنا به  سال ۱۳59،  وجود آن اطالع نداشتند. در  از  اطراف، مردم  و شهرستان های 

پیشنهاد فرمانداری میناب و موافقت وزارت کشور، این دهستان به بخش مستقل 

کمیتۀ امداد  تبدیل می شود و رسمیت پیدا می کند. نطفۀ این اتفاق مهم، به مدد 

امام خمینی شکل گرفت. 

نوزدهم اسفند ۱۳57، یک ماه پس از پیروزی انقالب، امام خمینی دستور تشکیل کمیتٔه 

امداد را صادر می کنند. صدور این حکم، قبل از تصویب قانون اساسی، انتخابات، و 

حتی همه پرسی جمهوری اسالمی، باعث تعجب می شود، اما پا برهنگان کشور، برای 

امام آن قدر مهم هستند که فرصت امدادرسانی به آنان، نباید به تأخیر بیفتد.
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»کمیتٔه امداد امام خمینی« به ناِم خوِد امام، در تهران تأسیس می شود و کم کم شروع 

به کار می کند. فقر و محرومیت در خود تهران و اطراف آن کم نیست، اما هرچه فاصله 

از تهران بیشتر می شود، شدت ظلم و فقری که بر مردم تحمیل شده، بیشتر به چشم 

می آید. باید هرچه سریع تر کمیتۀ امداد در سایر نقاط کشور نیز راه بیفتد.

پشت     بهارستان،  میدان  در  امــداد  کمیتۀ  ملک شاهی:  حسین  آقــای 

مجلس ملی، کارش را شروع کرد. آن زمان بیشتر حاج آقای نّیری و حاج آقای 

با  آشنایی  علت  به  مدتی  از  بعد  هم  ما  می کردند.  اداره  را  کارها  حیدری 

می خواستند  و  گرفت  جان  امــداد  کم کم  رفتیم.  امــداد  به  نّیری،  حاج آقای 

به چهار  را  کشور  کنند.  ــدازی  راه ان را  استان ها  در  امــداد  کمیتۀ  شاخه های 

قسمت تقسیم کردند و غرب را کًال دادند به من، شرق را به آقای گلپایگانی، 

شمال را به آقای عسگری و جنوب را هم به آقای مقدم. هرکدام از ما باید 
می رفتیم به این استان ها و امداد را راه می انداختیم.۱

توسط  پــردردســر  و  پیچیده  به ظاهر  کــارهــای  اســت،  گذشته  انقالب  از  ســال  یک 

باهم  انــجــام مــی شــود. چند نفر  بـــدون ســروصــدا  انــقــالبــی بــه ســادگــی و  نــیــروهــای 

راه می افتند تا کمیتۀ امداد را در مناطق جنوبی کشور راه اندازی کنند.

حاج آقای     و  عسگراوالدی  حاج آقای  از طــرِف  مقدم:  محمدتقی  آقــای 

و  ــارس،  فـ یـــزد، بوشهر،  کــرمــان،  اســتــان هــای  کــه در  نــّیــری مسئول شــدم 

وسایل  یک ِسری  و  ماشین  یک  با  راه بیندازم.  را  امــداد  کمیتۀ  هرمزگان، 

بعد  استان ها،  از  یک  هر  در  راه افتادیم.  دوستان  از  تعدادی  با  محدود، 

۱ . متن و صوت تمام مصاحبه های استفاده شده در متن به تفکیک تاریخ موجود است، اما برای رعایت اختصار 
و جلوگیری از حجیم شدن کتاب، تاریخ و مکان مصاحبه ها ذکر نشده است.
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از کارهای شناسایی و دیدن مناطق مختلف، دفتر کمیتۀ امداد را تأسیس 

می کردیم. از همان جا، مسئولی هم از این بچه های انقالبی برایش انتخاب 

می کردیم و می رفتیم سراغ استان بعدی. 

که  همین طور  هرمزگان.  استان  به  رسیدیم  که  بود  پنجاه ونه  سال  اوایــل 

داشتیم مناطق استان را بررسی می کردیم، در میناب و جزایر خلیج  فارس، 

به نام  هست  محروم  خیلی  منطقۀ  یک  آقــا!  که:  شنیدیم  را  گرد  بشا اسم 

گرد. بشا

گرد!  تیم امداد، اولین بار است که نام این منطقه را می شنوند: بشا

چنین اسمی را روی نقشه و در فهرست شهرها و روستاها ندیده اند و در تهران، اسمی 

اما  ببینند.  را  گرد  بشا می گیرند  تصمیم  دوستانش  و  مقدم  آقای  نشنیده اند.  آن  از 

وضعیت  دارد؟  جمعیت  چقدر  رفت؟  آنجا  به  باید  چطور  کجاست؟  دقیقًا  گرد  بشا

مردمش چطور است؟ 

کرده. جوابی پیدا نمی کنند،  گروِه کمیتۀ امداد را به خود مشغول  این سؤاالت ذهن 

گرد نمی دانند. چون نه تنها آنها، بلکه دیگران نیز چیز زیادی از بشا

آقای محمدتقی مقدم: گفتیم: حاال از کجا باید رفت؟    

گفتند: میناب.

رفتیم میناب، منزل امام جمعه، حاج آقای طالب. گفتیم: می خواهیم برویم 

گرد.  بشا

گرد! گفت: بشا

گفتیم: بله.

بعضی  که  گردی ها  بشا خود  نرفتیم،  حاال  تا  ما که  است،  دور  خیلی  گفت: 
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با مال  روز، پیاده و  پانزده بیست  گاهی  وقت ها تک و توک می آیند میناب، 

توی راهند! جاده هم که اصًال ندارد.

گفتیم: به هر حال ما باید برویم.

که ماشین می رود، ما را  که تا اوایل راهی  چند َلندُرِور با راننده به ما دادند 

ببرند. من و آقای پورهاشمی و هشت ُنه نفر دیگر، با ماشین تا سندرک رفتیم 

گرد. مردم وقتی فهمیدند  و از آنجا با دوازده قاطر حرکت کردیم به طرِف بشا

البته  می کردند.  آماده  برایمان  می خواستیم،  هرچه  آمدیم،  امام  از طرِف  ما 

رفتیم  و  کردیم  حرکت  روز  چند  قاطر  با  بــود.  همین طور  کشور  همه جای 

گرد. هر چه جلوتر می رفتیم، چیزی جز کپر دیده نمی شد. به طرف داخل بشا

آقای طالب یک مقدار تن ماهی و کنسرو داده بود تا در طول سفر استفاده 

کنیم؛ اما وضعیت فقر و گرسنگی طوری بود که ما، در همان روستاهای اوِل 

راه، هرچه داشتیم بین مردم تقسیم کردیم و آذوقه مان تمام شد. البته مردم 

گرد، که همه شیعه بودند، با وجود فقر شدید، عجیب مهمان نواز بودند.  بشا

هرجا می رسیدیم، در حد وسعشان یک نانی، خرمایی برایمان می آوردند.

کشان بود، 
ّ

گرد وجود نداشت. آن که مثًال َمال شغل درست و حسابی هم در بشا

چند متری زمین داشت که داخلش، چند تا نخل و درخت کاشته بود. نهایتًا 

کناِر هم، شده بود  کپِر  پنج شش  هم داشت. بقیه هم هیچ! هر  چند تا بز 

یک روستا!

یک شب که حسابی خسته شده بودیم، رسیدیم به روستایی. بچه ها همه 

از خستگی افتادند، اما من نمی دانم چطوری بود که به لطف خدا، بانشاط 

شدند،  جمع  دورمــان  مردم  روستاها،  همۀ  مثل  معمول،  طبق  وقتی  بودم. 
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گریه  مردم  که  خواندم.  هم  روضه  آخرش  حتی  و  کردم  سخنرانی  برایشان 

کردند و خیلی مجلس خوبی شد.

این  از  که  امید می دهد  آنها  به  و  انقالب می گوید  و  امام  از  برای مردم  آقای مقدم 

می شوند  امیدوار  و  اعتماد می کنند  ج می شوند. مردم به حرف هایش  وضعیت خار

به بهبود اوضاع.

کنون  فقر و محرومیت و شرایط زندگی مردم، برای بچه های امداد باورکردنی نیست. تا

گرد با هیچ کدام قابل مقایسه نیست. شرایط  مناطق محروم زیادی را دیده اند، اما بشا

منطقه حتی برای سفری چندروزه، سخت و گاهی غیر قابل تحمل است.

خوردن     بــرای  آبی  دیگر  و  بودیم  شده  تشنه  پورهاشمی:  عباس  آقــای 

نداشتیم. هوا هم شدیدًا  گرم بود و ما، با قاطر، بین روستاها حرکت می کردیم. 

آبی که مردم برایمان می آوردند، اصًال مناسب خوردن نبود.

در بسیاری از روستاها، غذای مردم، آنهایی که وضعشان خوب بود، یا خرما 

بود، یا کشِک سابیده شده با نانی که از آرد هستۀ خرما درست شده بود.

بندرعباس  مسئوالن در  از  طول می کشد و مسافران با بعضی  ده روز  از  بیش  سفر 

انجام  می توانند  کاری  چه  گرد  بشا برای  که  ببینند  تا  می دهند  تشکیل  جلسه ای 

گرد  دهند. این در حالی است که فقط قسمت بسیار محدودی از منطقۀ وسیع بشا

کاری  هر  از  پیش  می گیرند  تصمیم  جلسه  در  دیده اند.  را  آن  فــراوان  روستاهای  و 

که با هزینۀ  به مردم آرد برسانند. آقای ناصری از بهزیستی میناب مسئول می شود 

کار رساندن آرد به مناطق  کند و با قاطر به مردم روستاها برساند.  امداد آرد را تهیه 

گرد شروع می شود. آقای مقدم و همراهانشان نیز با تهیۀ گزارشی  شناسایی شدۀ بشا

از آنچه دیده اند، به تهران باز می گردند. 
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کمیتۀ امداد و  پس از بازگشت، جلسه ای در مدرسۀ رفاه تهران، با حضور مسئوالن 

گرد، چهره ها متحیر و سرشار  ح شدِن داستان بشا آقای مقدم تشکیل می شود. با مطر

ح می کند، همه می پذیرند که  از غم می شود. آقای مقدم که جریان کاروان آرد را مطر

گرد گرفته شود.  فعًال این آرد به مردم برسد تا یک تصمیم جدی برای بشا

باز  جا  امــداد  کمیتۀ  مسئوالن  صحبت های  در  گرد  بشا موضوع  جلسه،  این  از  پس 

دعوت  آقای مقدم نیز  از  که می روند،  کشوری  مسئوالن  از  آنها نزد هریک  می کند. 

بااین همه،  کند.  ح  مطر دیــده  آنچه  از  گزارشی  و  شود  حاضر  جلسه  در  تا  می کنند 

گرد را  گرد هنوز ناشناخته است و شناسایی دقیقی انجام نشده. هنوز تمام بشا بشا

ندیده اند و بسیاری از مسائل مجهول است. مسئوالن کمیتۀ امداد در فکر شناسایی 

دقیق از منطقه اند.

را خواستند     آقای عسگراوالدی من  روز  آقای حسین ملک شاهی: یک 

که توی نقشۀ قبل از انقالب  گرد  گفتند: یک منطقه ای هست به نام بشا و 

زندگی  آنجا  بــدی  وضــع  با  دارنــد  شیعه  یک سری  و  نـــدارد،  جــاده  نیست. 

می کنند. می روی آنجا را ببینی؟

گفتم: مگر می شود نرفت؟ چشم.

کــه اصــًال نمی شد رفـــت، اصــًال درســت  گــرد  بلند شــدم رفــتــم مــیــنــاب، بــشــا

که راه بود  که نبود. خالصه تا جایی را  کجاست. راهی هم  که  نمی دانستم 

اصًال  بــود،  صخره  و  کوه  همه اش  چرخیدم.  منطقه  اطــراف  و  دیــدم  رفتم، 

که  با چیزهایی  باشد. خالصه  کسی  کوه ها  این  که پشت  کرد  نمی شد فکر 

دیدم و شنیدم، مطالبی از وضعیت مردم و فقر شدیدشان فهمیدم و برگشتم.
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آقای حسین ملک شاهی: بعد از مدتی، یک شب توی یکی از مناطق    

گرد را تعریف  جبهه که بیشتِر رفقای ما آنجا جمع بودند، ماجرا و وضعیت بشا

کردم. حاج عبداهلل هم آنجا بود.

سالنی جمع  که منتفی شده بود. بچه ها در  بود عملیاتی انجام شود  آن شب قرار 

گرد می کند. اینکه جاده  بودند. آقای ملک شاهی می آید و صحبت هایی دربارۀ بشا

آنجا  ندارند، ساختمان  برای خوردن  نان خالی  ندارد، مردم  آنجا وجود  راهی در  و 

نیست، تنها چارۀ بیماری، مرگ است و... آخر کار هم می گوید »آقای عسگراوالدی از 

من خواسته که به آنجا بروم، ولی من به خاطر مشغلۀ زیادی که در هالل احمر دارم، 

گرد برود. نمی توانم.« و از رفقای خود داوطلبی می خواهد که به بشا

کردیم     فکر  ما  بودند.  دمغ  کمی  بچه ها  شب  آن  والــی:  حاج عبداهلل 

دارد  ملک شاهی  آقـــای  شـــود،  عــوض  بچه ها  حــال وهــوای  اینکه  بـــرای 

محرومیت  این قدر  که  نمی رسید  نظر  به  چون  می کند!  تعریف  داستان 

من  جلو،  بنشینید  گفتم:  بچه ها  از  دو سه تا  به  من  باشد.  داشته  وجود 

خیلی خسته ام، بخوابم! 

گفت: قضیه  آقای ملک شاهی متوجه و ناراحت شده بود. فردایش به من 

چه بود؟ انگار حرف هایی که گفتم را قبول نداری؟ 

گفتم: بله، مگر ممکن است چنین شرایطی؟ 
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گفت: خب برو ببین.۱ 

گر واقعیت داشته  حاج عبداهلل هنوز حرف های آقای ملک شاهی را باور نکرده، اما ا

باشد چه؟ یعنی ممکن است تعدادی شیعۀ امیرالمؤمنین در این وضعیت باشند؟ 

اصرار  و  دیــدارش می آید  به  آقــای ملک شاهی  دوبــاره  مــی رود،  که  تهران  به  حاجی 

گرد بروند. مانع حاج عبداهلل برای پذیرفتن سفر، سختی آن نیست؛  می کند تا به بشا

کنون بر دوش دارد و زمین گذاشتن آن، حتی برای یک ماه هم  بلکه باری است که ا

شیعیان به  باید دلیل محکمی داشته باشد. بااین حال، نیازمندِی شدید جمعی از 

حداقل ها، باالخره حاج عبداهلل را مجاب می کند که باید رفت، دید، و یقین کرد. البته 

قرار نیست مدت سفر به یک ماه برسد. 

از  پس  حاجی  می رود.  موجود  اطالعات  جمع آوری  سراِغ  سفر،  از  قبل  حاج عبداهلل 

گرد داشته است. پرس و جوهایی متوجه می شود که آقای مقدم سفری به بشا

آقای محمدتقی مقدم: یک روز من در دفتر تدارکات کمیتۀ امداد بودم    

که یک آقایی حدودًا سی ساله آمد پیش من و گفت: من والی هستم. 

گرد رفته بودید؟ و پرسید: شما بشا

گفتم: بله، االن حدود دو سال از آن موقع می گذرد. 

پرسید: خب آنجا چطوری است؟

و من هرچه می دانستم گفتم. که چطور رفتیم و چه کارهایی کردیم.

آقای مقدم و دیگران می شنود، یقین می کند آنچه  از  که  حاج عبداهلل با چیزهایی 

گرچه غیر ممکن به نظر می رسد، واقعیت دارد. و این  گفته می شود،  گرد  دربارۀ بشا

آقای  می کند،  شروع  را  سفر  برنامه ریزی  حاجی  می کند.  سنگین تر  را  مسئولیت  باِر 

۱ . مصاحبٔه بنیاد شهید مهاجر با حاج عبداهلل والی، ۱۳8۳
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اسدی نیا و یک گروه سی نفره به حاجی معرفی می شوند که قرار است برای شناسایی 

گرد، همسفر و کمک او باشند. مقدمات آماده و سفر نزدیک است.  بشا

گفت:     کــه  ــای آخــر ســال شصت بــود  همسر حــاج عــبــداهلل والـــی: روزهـ

می خواهم بروم به یک منطقۀ خیلی محروم. 

چند وقت قبل از این، آقای ملک شاهی آمده بود خانۀ ما و به حاجی اصرار 

را ببیند. خب طبعًا زمان جوانِی  گرد  که برود یک جایی به نام بشا می کرد 

مقدار  یک  من  زمان  آن  می کند!  فرق  می گذارد،  سن  به  پا  وقتی که  با  آدم، 

ناراحت شدم. دو تا بچه هم داشتیم. صادق هفت ساله بود و مسعود طفل 

چندماهه. 

گفتم: می خواهی بروی؟ حاال عید است، بچه ها می خواهند بروند این طرف 

و آن طرف، تو نیستی، باالخره بچه ها بابا می خواهند.

ایشان گفت: من قول دادم و باید بروم.

اواخر اسفند ۱۳6۰، حاج عبداهلل و همراهانش با اتوبوس راهی بندرعباس می شوند. 

به میناب می رسند و در هالل احمر مستقر می شوند. حاج عبداهلل و اسدی نیا برای 

که  با حرف هایی  نبود حاج عبداهلل، همسفرانش  در  می روند.  بازار  به  آذوقه  خرید 

گرد می شنوند، از ادامۀ سفر می ترسند و قبل از اینکه حاجی به هالل احمر  دربارۀ بشا

برگردد، راهی بندرعباس می شوند! از سی و چند نفر آمده به میناب، سه نفر به دِل 

گرد می زنند، بدون هیچ نقشه یا راهنمایی. بشا

آقای اباصلت خوبیاری: چند نفر بودیم و داشتیم از میناب می آمدیم    

که نزدیک سندرک یک لندرور از جلوی ما رد شد. راننده را نشناختیم. بعد 

هم یک نیسان پر از بار آمد که درونش یک شیخی بود و حاجی والی. آنها 
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آنجا  هم  والی  حاجی  دیدم  سندرک،  به  رسیدم  وقتی  نمی شناختم.  هم  را 

توقف کرده. از من پرسید: شما کجا می روی؟

گرد.  گفتم: بشا

گرد نیست؟  پرسید: مگر اینجا بشا

گرد است.  گفتم: چرا، ولی این تازه اول بشا

پرسید: آخرش کجاست؟

گفتم: مرز سیستان وبلوچستان.

گردی است که چند وقت یک بار با مال و پای پیاده،  اباصلت از معدود مردان بشا

بیش از پانزده روز راه می رود تا به میناب برسد، مایحتاجی تهیه کند، و دوباره این 

راه را برگردد. او متعجب شده از آمدن چند نفر غریبه با این بار و وسایل، آن هم در 

کمک به  می شود، وقتی حاج عبداهلل می گوید ما برای  گرد! تعجبش چند برابر  بشا

گرد را ببینیم.  گرد آمده ایم و می خواهیم تا آخِر بشا مردم بشا

را می برم، ولی     گفتم: بله شما  به حاجی والی  اباصلت خوبیاری:  آقای 

راهی وجود ندارد و با ماشین نمی شود رفت.

گفت: توکل به خدا، می رویم.

با حاجی و اسدی نیا راه افتادیم و نزدیک بیست روز با مال توی راه بودیم تا 

کثر راه ها بسته بود. بیِن راه  رسیدیم به بیخ کهنو. آنجا بارندگی شده بود و ا

که می رسیدیم، حاجی والی می رفت توی روستا و با مردم  روستایی  به هر 

صحبت می کرد. یک چیزهایی هم می نوشت. در بیخ کهنو، داخل کپر، موقِع 

استراحت، گفتم: حاجی! از اینجا به بعد دیگر هیچ راهی نیست، ولی هرکجا 

بخواهی بروی، من کوه ها را بلدم و با مال می رویم.
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از  ندارد و سیر  حال پیاده خبر  گفت: نه! سواره نه! با پای پیاده. سواره از 

گرسنه.

توی  کــوه.  سمت  رفتیم  و  آمد  هم  دیگر  بلد  نفر  یک  کردیم.  قبول  هم  ما 

که مردم آنجا زندگی می کردند. حاجی  کپر بود  راه هر گوشه ای چهار پنج تا 

کپر تا  کپری. صاحب  می ر فت بهشان سرمی زد. در یک روستا رفتیم داخل 

گفت: نگذار  که حاجی  که داشت را سر ببرد،  ما را دید، بلند شد برود مرغی 

این کار را بکند. 

گردی ها مهمان پرستند. گفتم: حاجی! قبول نمی کند. بشا

غ را نمی خورم. گفت: من اصًال آن مر

غ بخورد. رفتم به صاحب کپر گفتم: حاجی قبول نمی کند مر

غ را در راه خدا کشتم، مهمان آمده. گفت: من مر

خواستم پولش را بدهم، نگرفت؛ در حالی که یک ِقران هم نداشت. 

آن روز تا آخر شب راه رفتیم. شاید ساعت از یِک شب هم گذشته بود که یک 

جایی برای استراحت ایستادیم و تا سحر خوابیدیم. نه من به حاج عبداهلل 

می گفتم که خسته هستم، نه حاجی خسته می شد! وقتی خواستیم برگردیم 

برگردیم.  میان بر  یک مسیر  از  تا  اجازه خواستم  حاج عبداهلل  از  بیخ کهنو، 

حاجی هم قبول کرد و گفت: ما شما را ول نمی کنیم.

حوالی »َکهناب« بودیم که یک نفر نامه ای نوشته بود و کمک خواسته بود. 

نامه که رسید به حاج عبداهلل، پرسید: خانۀ این مرد کجاست؟

گر بخواهیم برویم آنجا، باید با مال برویم.  گفتم: حاجی! ا

حاجی گفت: چند تا مال بگیر پولش را حساب می کنیم.
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گفت ما شترسواری بلد نیستیم. مال  گرفتم. حاجی  دو تا مال و یک شتر 

را برداشتیم. یکی را اسدی نیا سوار بود و یکی را هم ما باهم سوار شدیم. 

بلکه  شــوم.«  سوار  نمی خواهم  و  کوهستانم  بچۀ  من  »حاجی!  گفتم  من 

حاجی تنها سوار شود، ولی قبول نکرد. حتی توی راه هوا خیلی سرد شد، 

حاجی یک کتی داشت که آن را داد من تنم کردم. رسیدیم به روستای بور 

کرد  آن کسی که نامه نوشته بود. حاجی باهاش صحبت  کپر  و رفتیم توی 

و گفت این نامه ای که تو نوشتی، من را نیاورد اینجا، این وجدان من بود 

کرد و ما  کمک  که من را به اینجا آورد. بعد هم حاجی به او و تمام روستا 

کهناب. برگشتیم به 

در کهناب اباصلت با حاج عبداهلل خداحافظی می کند. او دلش آرام است که از حاجی 

اهالی  از  کهناب علی داستانی  کنند. در  کمک  گرد  که برگردند و به بشا گرفته  قول 

رفت و آمد  که به شهر  کسانی است  از  او هم  را می بیند.  روستای »َربیدون«، حاجی 

گرد کار می کند.  زیادی دارد و حتی گاهی بیرون بشا

آقـــای عــلــی داســتــانــی: اوایـــل ســال شــصــت ویــک بــود کــه مــن اولــیــن    

مردم  با  داشتند  دیــدم.  کهناب  توی  اسدی نیا  آقــای  همراه  را  حاجی  بار 

گفت  بود.  آنها  با  هم  اباصلت  می نوشتند.  چیزهایی  و  می کردند  صحبت 

و  ببینند  را  گرد  بشا وضعیت  که  آمدند  تهران  از  اسدی نیا  و  والــی  حاجی 

گرد  بشا داخل  بود  آورده  سندرک  از  را  آنها  اباصلت  کنند.  کمک  مردم  به 

آموزش  و  میناب  بسیج  بودم  رفته  من  بود.  داده  نشانشان  را  روستاها  و 

که بروم جبهه. نامۀ سپاه هم توی جیبم بود. رفتم با  نظامی دیده بودم 

کردم و نامه را نشانش دادم. حاجی همین که نامه را  حاجی والی صحبت 
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کنید.  دید، با من دست داد و گفت: شما باید با ما همکاری 

با حاجی لندرور را برداشتیم و با کلی زحمت توانستیم باهم برویم ربیدون. 

از  محروم تر  روستاهای  پرسید:  حاجی  خودمان.  کپر  توی  بــردم  را  حاجی 

اینجاها هم هست؟ 

گفتم: بله، ولی راه ندارد و باید با مال رفت. 

چند تا االغ برایشان تهیه کردم و راه را هم نشانشان دادم. رفتند. چهار پنج 

روز بعد برگشتند و کمی استراحت کردند. بعد حاجی گفت می خواهد برگردد 

تهران. یک برگه به من داد که رویش شماره تلفنی بود و زیرش نوشته بود: 

دفتر عمران امام، عبداهلل والی.

می بیند  را  گرد  بشا از  زیادی  روستاهای  چهل و پنج روزه،  سفر  این  در  حاج عبداهلل 

گرد می شنید و باور نمی کرد، تنها  و یقین پیدا می کند آنچه از فقر و محرومیت بشا

قسمتی از رنجی است که مردم بین آن کوه های سرد و بی روح می برند. 

گرد، هنوز بحث های طبقه ای و طایفه ای وجود دارد. دید که  حاجی دید که در بشا

وقتی کسی یک بیماری ساده می گیرد، راحت تسلیم مرگ می شود؛ چون نه پزشکی 

کمی علم قرآن خواندن دارند و  که تعداد  که به پزشک برسد. دید  هست و نه راهی 

کسی سواد ندارد و دور  اشعاری را در مدح و رثای اهل بیت حفظ هستند؛ اما تقریبًا 

ماندن از علم، چطور باعث شده خرافات، در دل ها راه پیدا کند. و در کنار همۀ اینها 

گردی ها چطور به شیعۀ امیرالمؤمنین بودن افتخار می کنند و چطور بر  که بشا دید 

گرد سرزمین اهل بیت بود و عشِق اهالی آن به  مصائب اباعبداهلل اشک می ریزند. بشا

خاندان عصمت و طهارت، رشک برانگیز. 

این سفر، حاج عبداهلل را به اندازۀ قرن ها رنج و سختی، سنگین می کند. می شد فقط 
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نشست و غصه خورد و گریه کرد ـ  که او بارها در مناجات های شبانه اش گریه کرد ـ  

اما حاجی فکرهای بزرگی در ذهنش می پروراند و با خود می گفت که باید برای اینها 

کاری کرد.

به  طوری  خسته تر.  روح  و  است  خسته  بدن  باز می گردد،  تهران  به  حاج عبداهلل 

که  آنجا  البته  بــوده؛  دور  تهران  از  سال ها  گویا  می کند،  نگاه  مــردم  و  خیابان ها 

تا  نمانده،  برایش  توانی  بااینکه  دارد.  فاصله  شهر  از  سال  صد  از  بیش  بــوده،  او 

دیده،  گرد  بشا در  که  را  هرچه  گزارش.  نوشتن  به  می کند  شروع  می رسد،  خانه  به 

است با رسیدن  گزارِش مفّصل و جامعی می شود. حاج عبداهلل امیدوار  می نویسد. 

آنجا  مظلوم  مردم  و  بشود  گرد  بشا برای  اساسی  فکری  مسئوالن،  به  گزارش  این 

کنند. نجات پیدا 

گزارش را نزد حاج آقای عسگراوالدی می برد و همان جا حضوری توضیحاتی  حاجی 

به  می کند  فرصت  حاجی  گــزارش،  دادن  از  بعد  می دهد.  ایشان  به  سفرش  دربــارۀ 

کارهایش که عقب افتاده، برسد.

گرد بادکترجهاددربشا

گرد را تعریف  گرد، هرجا می رود، داستان بشا حاج عبداهلل بعد از بازگشت از سفر بشا

می گویند  حاجی  به  نفر  چند  فقط  نشنیده.  را  گرد  بشا نام  کسی  تقریبًا  می کند. 

در  را  گرد  بشا نام  پارسال،  که  است  این  حدسشان  و  آشناست،  برایشان  اسم  این 

شنیده اند.  تلویزیون 

حدسشان درست است! بهار سال شصت، برنامه ای از تلویزیون پخش شد به نام 

گرد گم گشتگان دیار فراموشی«.  »با دکتر جهاد در بشا
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محور  حول  داشت  که  بود  تلویزیون  جهاد  گروه  بچه های  کار  مستند،  برنامٔه  این 

»سید مرتضی آوینی« شکل می گرفت. 

به عنوان  منزوی  حمید  و  حاج محمدباقر  محمد  پنجاه ونه،  ســال  مــاه  اسفند  در 

فیلم بردار و صدابردار، برای گرفتن فیلم از مناطق محروم هرمزگان به آنجا می روند. 

بسیار  منطقۀ  می گویند  می کنند،  ســؤال  استان  منطقۀ  محروم ترین  ــارۀ  درب وقتی 

گرد، اما راه ندارد و ما هم فقط چیزهایی از آن شنیده ایم.  محرومی هست به نام بشا

کرده،  که رخِت جهاد سازندگی به تن  این دو نفر به همراه یک دانشجوی پزشکی 

با یک آمبوالنس و یک ماشین لندرور و یک نفر َبَلد، راهی می شوند تا هرطور شده 

گرد را ببینند.  بشا

گرد ـ  حوالی منطقۀ  گروه خود را به منتهی الیه شرق بشا که  تصاویر نشان می دهد 

و  فقر  شــدت  سیستان وبلوچستان.  غربی  مناطق  از  احتماًال  می رسانند؛  گافر ـ  

فیلم  فقط  کنند،  بــاور  نمی توانند  که  اســت  حــدی  به  طواغیت  ظلم  و  محرومیت 

که حرف های آنها را می شنود، دیوانه خطابشان نکند. به هر  می گیرند تا بعدًا کسی 

فیلم  همه چیز  از  اینها  و  کرده  معاینه  را  بیماران  جهاد  دکتر  رفته اند  که  روستایی 

بروند،  جلو  نمی توانند  دیگر  اما  است،  زیاد  فاصله  گرد،  بشا دل  تا  هنوز  گرفته اند. 

مجبور می شوند برگردند.

گروه دو نفره با دلی پر از درد و فیلم هایی پر از غربت به تهران باز می گردند و تصاویر 

گرفته شده را چون باری سنگین به سید مرتضی آوینی تحویل می دهند. خدا می داند 

این تصاویر با دِل آسمانِی آوینی چه کرده. آوینی خودش پای میز مونتاژ می نشیند و 

متن فیلم را می نویسد و با لحن ملکوتی اش، آن را بر تصاویِر تدوین شده می خواند. 

آتِش درون او در هنگام مشاهدٔه فیلم، در حرارت کالمش پیداست. 
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شهید سید مرتضی آوینی فیلم را با این جمله آغاز می کند: 

»در غربت آن سوی یادهای گم شدٔه گذشته های دور، 

دیاری هست به غربت بانگ جرِس قافله های ِقصه، 

و بر بلندای قله های ُغصه،

که در آنجا، زمان، زن خسته ای است نشسته، سنگ آسیاب می چرخاند و 

روزها را چون هسته های خرما، در گردش آن آسیاب دستی آرد می کند...« 

و این گونه پایان می دهد: 

در  را  آن همه  تمامی  نکند  که  برمان داشت  ترس  باز  و  تهران رسیدیم  »به 

خواب دیده باشیم و این است که بیداری است. 

تنها  امــام،  حضرت  از  بود  تصویری  ما  شاهد  و  شده ایم،  بیدار  ..ما  نه،  اما 

بیداری  و  روشن  وجــدان  چون  که  گردی،  بشا پیرزن  آن  تاریک  کلبٔه  چراغ 

می درخشید... 

گرد دیگر دیار فراموشی نیست.« و نه! بشا

گرد دیار فراموشی باشد. امید و حیات از دل پیر جماران  به راستی دیگر قرار نبود بشا

به امام و  کند. سید مرتضی آوینی آن قدر  گرد را فتح  راه بود تا بشا دمیده بود و در 

گرد دیگر دیار فراموشی  فرزندان صالح انقالب یقین داشت که با اطمینان گفت: »بشا

نیست.« و نبود.



فصل دومفصل دوم

حاج عبداهللحاج عبداهلل





مرشدنصراهلل

را  نامش  آمــد،  دنیا  به  والــی  مرشد نصراهلل  فرزند  اولین  که  بــود   ۱۳27 ســال  اواخــر 

که  کرد  عطا  مرشد  به  هم  دیگر  فرزند  چهار  خداوند  آن،  از  بعد  عبداهلل.  گذاشتند 

همه پسر بودند: محمود، مجید، امیر، و حمید. کام پسرها را با تربت کربال برداشتند. 

کر است و  عبداهلل و برادرانش، با نان روضۀ اباعبداهلل بزرگ شدند. مرشد نصراهلل ذا

روضه ها، مصائب آل اهلل را برای او تکراری  روزی چندجا روضه می خواند، اما تکرار 

نکرده و بعد از این همه سال، هنوز سوز و گداز روضه هایش برپاست. انگار داغ تازه 

است، چون در روضه ها، خودش زودتر از همه و بیشتر از همه اشک می ریزد.۱ 

مرشد میان مداح ها احترام خاصی دارد. حضورش در جمع حیا می آورد و گناه را دور 

می کند. حتی شوخی های خودمانی نیز در حضور او ترک می شود. غیبت کردن مرشد 

را کسی ندیده و آن قدر باوقار و متین است که دیدنش دیگران را آرام می کند. مرشد 

نابیناست اما نور را حس می کند.

۱. جهت مشاهده تصاویر مرتبط با متن، به »ضمیمٔه دوم: تصاویر« در انتهای کتاب مراجعه کنید.
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ملتهب     چشمش  بچگی،  در  که  می کرد  تعریف  پــدرم  والــی:  امیر  حاج 

که آن وقت دکتِر متخصص رفتن راحت نبوده، یک داروی  ازآنجا می شود؛ 

که  را  که بریزند توی چشمش. این  خانگی، جوشانده ای، چیزی می دهند 

می ریزند، پدرم چشمش را از دست می دهد. بعد او را می برند پیش یک دکتر 

متخصص، اما فایده نداشته. اول فقط یکی از چشم ها عفونت داشته و آن 

یکی می دیده، اما بعد عفونت می زند و آن یکی را هم کور می کند. 

را روشــن می کردیم،  را حــس مــی کــرد. وقتی چــراغ  نــور  امــا  نــمــی دیــد،  آقــام 

می فهمید. بعد از انقالب گفتند امکان معالجۀ چشم بابام هست، اما... 

من یک موتور ِرکس داشتم که نوِک دستۀ ترمزش خیلی تیز بود. یک شب پدرم 

ـ   ـ  آخر حاج عبداهلل و آقام هر دو دائم الوضو بودند  می آید برود تو حیاط وضو بگیرد 

َخم می شود که کفشش را بردارد، این تیزی دستۀ موتور می رود توی چشمش. 

بردیمش بیمارستان، ولی گفتند نمی شود کاری کرد و چشم را تخلیه کردند.

بود،     کــرده  را تخلیه  پــدرم  که چشم  جــراح چشمی  والــی:  حاج محمود 

ج رفتن هم نمی خواهد و االن  گفته بود بیماری چشم بابا، اصًال خار قبلش 

گفته بود این چشم  با یک عمل جراحی، این چشم دوباره می تواند ببیند. 

دوست  دیگر  خــودش  پــدرم  البته  دارد.  خوب شدن  قابلیِت  هم  همین جا 

گفته  گفته بود. حاجی  نداشت چشمش خوب شود. به حاج عبداهلل این را 

بود: ببین بابا، من االن توی بانک مشغول کارم، وام هم بهم می دهند، برو 

ج چشمت را عمل کن خوب بشود.  خار

مثل اینکه کارهایش را هم کرده بود که بابا را ببرد انگلیس. بابام گفت: نه، 

عمدۀ گناه ها از همین چشم است، من بیشتر عمرم را بدون چشم گذراندم، 
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عادت هم کردم، بگذار حاال هم دیگر با همین وضع ادامه بدهم.

خدا به جای چشم، به مرشد هوش باال داده بود. وقتی حاج محمود یک بار شعری 

که دو بار شعری  کمتر پیش می آمد  را برای پدر می خواند، او شعر را حفظ می شد و 

را برای پدر بخواند. حاج محمود عالقۀ خاصی به مداحی داشت و همیشه شعرها را 

برای پدر می خواند. خودش هم یاد می گرفت، به پدر گفته بود که دوست دارد مداح 

شود. اما مرشد می گفت بااینکه دعا می کنم چراغ مدح اهل بیت در خانه ام خاموش 

نشود، دوست ندارم مداحی شغلتان باشد.

بود.     حساس  خیلی  شغلش  روی  هم  خودش  آقام  والــی:  محمود  حاج 

خیلی روی انتخاِب شعر دقت می کرد و هر شعری را نمی خواند. شعرهایی را 

که واقعًا ُپرمغز باشند. تمام روزهای ماه هم روضه داشت.  انتخاب می کرد 

را دعوت می کرد. پدرم  روزهــای ماه روضه می گرفت و پدر  از  هرکسی یکی 

همه جور روضه ای هم داشت. هم خانۀ فقرا، هم خانۀ پول دارها. 

گفت: محمود! فالن کس را  فقط یک روز ـ  قبل از انقالب ـ  آمد پیش من، 

می شناسی؟ 

گفتم: آره بابا، می گویند هنرپیشه است. چطور مگر؟

گر  ا اوست،  روضه می خوانم، می گویند خانۀ  من یک جا می روم  آخر  گفت: 

این طوری است نروم. 

دیدم،  را  صاحب خانه  تا  آنجا.  رفتم  بــود.  پــرواز  خیابان  توی  طرف  خانۀ 

فالن  خانۀ  آنجا  بله،  گفتم،  پــدرم  بــه  بعد  گــرفــت.  خــنــده ام  شناختمش. 

هنرپیشه است. دیگر نرفت آنجا.

گر کسی می خواست بیست و دوم  بیست و دوم ماه ها هم خودش روضه داشت و ا
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ماه روضه بگیرد، قبول نمی کرد. روضه، خانۀ خودمان بود و مداح های دیگر، 

شاید بیشتر از بیست مداح می آمدند خانۀ ما روضه می خواندند. 

گرد داشت. چون نابینا بود، همۀ روضه ها  آقام اوایل که ما کوچک بودیم، شا

پدرم  با  امیر  وقت ها  بیشتر  شدیم،  بزرگ  ما  که  بعد  می رفت.  همراهش  را 

می رفت. گاهی هم که امیر نبود یا کاری پیش می آمد، من با پدرم می رفتم. 

گر یک وقت می دیدم پدرم  همۀ جاهایی که آقام روضه می رفت را بلد بودم. ا

دارد تنها می آید خانه و کسی دستش را نگرفته، خیلی ناراحت می شدم. اصًال 

روضه هایش  عاشق  و  داشتم  حساسیت  بابام  روی  خیلی  می شد.  بد  حالم 

روضه هایش  من  بــرای  اما  نداشت،  هم  خاصی  خیلی  صــدای  شاید  بــودم. 

سوز عجیبی داشت. با روضه هایش بیشتر گریه می کردم. گاهی وقتی روضه 

می خواند و مجلس می گرفت، انگار در و دیوار هم با صدایش گریه می کرد.

حدود سال ۱۳۳8 است و اهل محل تصمیم دارند مسجدی بسازند. مرشد، معتمد 

مردم است و بانی خیر. پیش قدم می شود، کار مربوط به زمین را انجام می دهد و بعد 

همراه با مرحوم آقای سلطانی و آقای تربتی، هیئت امنای مسجد گلستان را تشکیل 

می دهد. کار ساخت توسط برادران مرشد، حاج عباس و حاج رضا که معمارند، انجام 

می شود. حاج عبداهلل یازده ساله است و در حد خود در ساخت مسجد کمک می کند. 

هر شب  و  می خواند.  روضــه  آنجا  مناسبتی  هر  در  مرشد  و  می شود  ساخته  مسجد 

مــی انــدازد.  مسجد  صندوق  به  کمکی  و  مــی رود  جیبش  به  دستش  خــروج  هنگام 

مسجد گلستان بعدها در انقالب، محور انقالبی های محل می شود. 

در محلۀ دوالب، همه مرشد را بزرگ تر خود می دانند و احترام عجیبی به او می گذارند. 

اما جاذبه و احترام او به مکنت و مال و منال نیست، نوکری اهل بیت عزت می آورد و 
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مرشد را در چشم اهل محل، از هر طیفی، تا این حد باال می برد.

دروغ     به هیچ عنوان  بود،  بزرگی  خیلی  مرد  کرمانی:  کفاش  غالم  آقای 

نمی شد.  حرام  مال  نزدیک  ابدًا  و  نمی کرد  ناحق  به  طــرف داری  نمی گفت، 

و مرتب بود. خیلی هم باهوش  بااینکه نابینا بود، اما ظاهرش خیلی تمیز 

مثًال  روضــه؛  بــرای  می بردمشان  موتور  با  من  که  می آمد  پیش  گاهی  بــود. 

می رفتیم،  داشتیم  کــه  همین طور  پنج.  ک  پــال ــوم،  س کوچۀ  بــرو  می گفت 

آره!  مــی دیــدم  ــردی!  ک رد  را  ســوم  کوچۀ  می گفت  و  پشتم  مــی زد  یک دفعه 

داشتند.  را دوست  پدرشان  و  این خانواده  حواسم پرت شده. همۀ محل، 

من که هروقت از جبهه می آمدم، اول می رفتم دِر خانۀ اینها.

و  بگویند  اذان  که  می کند  تشویق  و  می َبَرد  مسجد  به  کودکی  از  را  پسرها  مرشد 

مکّبر بایستند. باهم به مجالس قرآنی و هیئت می روند، ازاین رو بچه ها که بزرگ تر 

راه  انداخته اند.  خودشان  را  بعضی  که  می روند  هیئت  چند  به  هرکدام  می شوند، 

می چرخد.  آنها  خانه های  در  که  انداخته  راه  هیئت  یک  هم  فامیل  برای  مرشد 

حساب و کتاب این هیئت با حاج عبداهلل است. پسرها همه اهل خواندن هستند، 

چقدر  مرشد  که  می داند  خدا  و  می خوانند  پدر  برای  نوحه ای  باهم،  همه  گاهی  و 

لذت می برد. 

وســواس     ظاهرش  مــرتــب بــودِن  و  تمیز  روی  آقــام  والــی:  محمود  حــاج 

کس بود. می گفت:  داشت. لباسش را خیاط می دوخت. کفشش همیشه با وا

کی نباشد؟  محمود! امیر! ببینید این کفش تمیز است یا نه؟ خا

بیمارستان مرخص می شد، می خواستم شوخی  از  که پدرم داشت  یک بار 

کس نزدند؟ کی است؟ چرا وا کنم، گفتم: ِا ِا آقا! کفشتان چرا خا
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ناراحت شد، گفت: سریع یک کهنه ای، دستمالی بردار تمیزش کن. 

نکرده،  تمیز  را  کفش  چرا  گفت:  سالم علیک  از  قبل  خانه،  رسیدیم  وقتی 

فرستادید؟

کس خورده بود، محمود می خواسته اذیت کند. گفتند: آقا کفش وا

کفش و لباسشان مرتب  همه فکر می کردند خانوادۀ مرشد حسابی پول دارند. وضع 

گر کسی داخل خانه می شد می فهمید این  کشان هم خوب بود، اما ا بود، خورد و خورا

وضعیت مربوط به روحیات این خانواده است. 

و     چشم  باید  بچه هایش  که  داشــت  اعتقاد  پــدرمــان  والــی:  امیر  حــاج 

اما  بخورید،  کم  می گفت:  بخورند.  بهترین ها  از  همیشه  و  باشند  سیر  دل 

بهترینش را بخورید، فکر فردا هم نباشید، فردا هم خدا کریم است.

مرشد اهل پس انداز نبود. هیچ وقت هم نگران نبود. بعدها پسرها هم این گونه شدند. 

دست     نباید  ما  خانۀ  در  از  کسی  می گفت  ما  پــدر  ــی:  وال محمود  حــاج 

کنید  گداپروری می شود، معرفی  که »کمک نکنید،  خالی برود. این حرف ها 

به خیریه ها« را قبول نداشت. خودمان هم وضعمان خیلی خوب نبود، اما 

حتمًا یک کمکی می کرد. پدر بزرِگ ما هم همین طور بوده. پدِر پدِر ما کدخدا 

بوده و پول دار. به مادربزرگم »خانم جان« می گفتند. خانم جان خیلی اهل 

بذل و بخشش بود.

کوچه، داد می زد »حق،     گر فقیری می آمد توی  حاج امیر والی: معموًال ا

می زد. پدرم سریع پول درمــی آورد  گاهی هم در  بیامرزه«.  رو  و مادرت  پدر 

کهنه یا  که جنس  که بدهیم به فقیر. خیلی هم حساس بود  می داد به ما 

کار بدش می آمد. می گفت: این غذای  غذای مانده به فقیر ندهیم. از این 
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مانده را خودمان می خوریم، غذای تازه را می دهیم به فقیر. 

همیشه از بهترین ها انفاق می کرد.

عزیز

کبری خانم  ــدارد.  نـ همسرش  از  کــم  چیزی  کــمــاالت  در  نیز  نــصــراهلل  مرشد  همسر 

مرشد،  کم بینایی  وجــود  با  پانزده سالگی،  در  که  است  نصراهلل  مرشد  دخترعموی 

عاشقانه او را به عنوان همسر می پذیرد؛ و با عشق و عالقۀ عجیبی، همدم و هم نَفس 

و همراه مرشد می شود. عزیز، بیش و پیش از هر چیزی، حواسش به مرشد است که 

مبادا او چیزی کم و کسر داشته باشد یا اذیت شود.

حاج محمود والی: مادرم در هفت سالگی یتیم می شود و پیش پدربزرگم    

بزرگ می شود. 

وقت ها آقا یا مش نصراهلل صدایش می کرد.  عاشق بابام بود و بیشتر  عزیز 

که  هم  بار  بــود. مثًال هر  و خشک می کرد و حواسش جمع پدر  تر  را  پــدرم 

خ کرده الی نان درست  پدرم می خواست برود بیرون برای روضه، گوشت چر

می کرد که پدر مابین روضه ها بخورد و ضعف نکند. خیلی هم حواسش بود 

که صدای پدر نگیرد و سینه اش صاف باشد.

عزیز وسواس در تمیزی داشت و هیچ وقت نمی شد که خانۀ ما تمیز نباشد. 

مثل  خانه  همیشه  اما  بودیم،  شلوغ  و  شیطان  پسر  پنج  ما  اینکه  وجود  با 

گل بود. یک نکتۀ دیگر در تمیزی عزیز، اینکه هفته ای دو بار ما را  دستۀ 

می برد حمام. تا قبل از هفت سالگی با عزیز می رفتیم حمام. در حمام چند 

کیسه می ِکشید و دوازده بار صابون! عین لبو می آمدیم بیرون.  دست ما را 
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و  حمام  بار  رفتیم حمام، به حمام عالقه مند شدیم! یک  با پدر  که  بعدها 

یک بار صابون! 

نمی ریخت.  دور  می ماند،  اضــافــی  گــر  ا غــذا  مثًال  بــود.  حساس  اســـراف  بــه 

نگه می داشت برای وعدۀ بعدی. همه غذای تازه می خوردند، عزیز غذایی 

را می خورد که از روز قبل مانده بود.

که تمام اهل محل،  نه تنها حاج عبداهلل و برادرانش مادرشان را عزیز صدا می زنند، 

کبری خانم را با نام عزیز می شناسند و کسی نام کوچکش را نمی داند.

گرفتاری     و مهربان. هرکس  بود  مــردم دار  بسیار  عزیز  والــی:  امیر  حاج 

عزیز  می خریدیم،  ارزاق  شدیم،  بــزرگ  که  ما  عزیز.  ســراغ  می آمد  ــت،  داش

تهیه  جهیزیه  بی بضاعت  دخترهای  برای  می کرد.  پخش  می برد  خودش 

می کرد و برای نیازمندان، لباس و غذا و وجه نقد. همۀ اهل محل عزیز را 

ل مشکالت بود.
ّ

دوست داشتند و عزیز حال

دستش هم خیلی سُبک۱ بود. مثًال یکی از کاسب های محل اصرار می کرد که 

عزیز صبح به صبح برود اول وقت از او خرید کند.

نمازجماعت عزیز ترک نمی شد. همیشه برنامه های خانه را طوری مدیریت 

اما  می کرد،  درست  ما  برای  شام  بخواند.  جماعت  به  را  نمازش  که  می کرد 

بیدار  صبح  نماز  و  نافله  برای  و  بخوابد  سبک  که  نمی خورد  شام  خودش 

شود. اذان صبح، ناهارش را بار گذاشته بود.

ماه رمضان اهالی محل را بیدار می کرد برای سحری و نماز صبحش را هم 

گر از دست او چیزی بگیری،  ۱ . سبک دست بودن کنایه از کسی است که دست مبارک و خوش ُیمنی دارد، که ا
شاهد برکت در زندگی خود خواهی بود.
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در مسجد می خواند. به جز ماه رمضان، رجب و شعبان را هم روزه می گرفت؛ 

وسط سال هم خیلی روزه می گرفت. 

بسیار هم قوی و زحمت کش بود. مثًال یخ حوض را می شکست و لباس ها را با 

آب حوض آب می کشید. می گفت آب باید ُکر باشد. یا مثًال فرش دستبافت را 

می شست، خودش فرش را می انداخت روی کولش و می برد باالی پشت بام 

پهن می کرد. یک بار دزد آمده بود فرش بردارد، که عزیز دنبالش کرده بود! 

و دزد هم از ترسش پا به فرار گذاشته بود.

ندارد. همین که نام اباعبداهلل؟س؟ به  به جلسات روضه، نظیر  عشق و عالقۀ عزیز 

زبان مداح می آید، اشک های عزیز سرازیر می شود.

گریه. من     تا »السالم علیک« را می شنید، می زد زیر  حاج محمود والی: 

گاهی شوخی می کردم و می گفتم: عزیز! صبر کن ببین مداح چه می خواهد 

بخواند، بعد گریه کن! شاید می خواست مولودی بخواند!

روضه شرکت می کرد، خسته نمی شد. خیلی اهل  در  گر  ا تا شب هم  صبح 

روضه و جلسه بود.

خودش     روضــه.  اهل  به شدت  و  بود  اهل بیت  عاشق  والــی:  امیر  حاج 

روضۀ موسی بن جعفر و امام جواد داشت؛ در روضه های همسایه ها و اهل 

محل هم شرکت می کرد.

داستاِنبرادرها

که به  بــرادرش حاج عباس و حاج رضا رابطۀ عجیبی است  رابطۀ بین مرشد و دو 

داستان می ماند. واقعًا جان این برادرها برای هم درمی رفت، که رفت! 
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تیرماه سال شصت با ماه رمضان مصادف بود. حاج عباس والی در همدان مشغول 

تمام  کار  که همان جا سکته می کند و تا به تهران برسد،  یک پروژۀ ساختمانی بود 

تا  شده  را عهده دار  گلستان  کارهای مسجد  که مسئولیت  والی  امیر  می شود. حاج 

نزدیک سحر در مسجد است و از همه چیز بی خبر.

حاج امیر والی: حاج عبداهلل زنگ زد مسجد، گفت: امیر! عمه و آقا را بعد    

از سحر یک جوری بیاور خانۀ عمو رضا، بهشان نگو عمو عباس فوت کرده!

من حالم بد شد! گفتم: مگر عمو فوت کرده؟

گفت: آره! عمو عباس فوت کرده، اما مراسم خانۀ عمو رضاست.

چیه؟  پرسید:  عمه  بخورم،  چیزی  نمی توانستم  خانه.  رفتم  سحری  برای 

چرا توی فکری؟

بابام هم گفت: بخور، می خواهی روزه بگیری ها!

نماز  از  را خواندیم. بعد  گفتند و نماز  تا اذان  کردم  یک جوری با غذا بازی 

بود،  مریض  بود  وقت  چند  که  داشتیم  دور  فامیل  یک  پــدرم.  پیش  رفتم 

گفتم: آقا! من بهتان نگفتم، فالنی به رحمت خدا رفته!

آقام گفت: خدا رحمتش کند، اتفاقًا چند وقت مریض بود. خب اینکه چیزی 

نبود پسِر من، می گفتی، غذایت را هم می خوردی. خدا بیامرزدش. 

گفتم: بلند شوید برویم خانۀ عمو رضا، از آنجا برویم برای تشییع.

کوال  کوکا متری  بیست  طرف  خانه شان  مگر  رضــا؟  عمو  خانۀ  از  چرا  گفت: 

نیست؟

گفتم: دیشب قرار گذاشتند که... 

پرسید: مگر دیشب خبر دادند؟
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آنجا  از  گفتند برویم خانۀ عمو رضا،  دادند.  آره. دیشب به من خبر  گفتم: 

باهم برویم.

گفت: این داداش ما هم چه کارهایی می کند! باشد. برویم.

کرد دید دم در  خانۀ عموم. عمه نگاه  رفتیم دم در  راه افتادیم  زود  صبح 

خیلی شلوغ است. پیاده شد، رفت جلو، چشمش که به زن عمو و اینها افتاد، 

جیغ کشید.

عمه که جیغ زد، آقام از هم پاشید. گفت: امیر! داداشم از دستم رفته؟ 

گفتم: نمی دانم.

گریه می کردم، هم به خاطر عموم، هم به خاطر پدرم. رفت نشست  داشتم 

توی حیاط، گفت: داداش، تو که کوچک تر بودی، نوبتی هم که باشد، من 

باید اول می رفتم! 

کنند. پیکر عمو  کرد. قرار شد عمو را توی مسجد ماشااهلل۱ دفن  گریه  خیلی 

را تشییع کردیم. عمو رضایم رفت توی قبر. خودش معمار مسجد بود و این 

که تو من را توی آن دفن  قبرها را ساخته بود. گفت: این قبر را من ساختم 

کنی، نه من تو را دفن کنم. 

حاج محمود والی: عمو عباس که فوت کرد، آقای تابع ـ  که شاعر بود و    

خیلی با ما رفت وآمد داشت ـ  گفت: عباس که ُمرد، رِگ رضا و نصراهلل را هم 

زد! اینها را من می شناسم، از بچگی باهم بزرگ شدیم، مواظب اینها باشید. 

ختمی  یک  هم  آنجا  می کرد،  کار  همدان  اسد آباِد  توی  چون  عباس  عمو 

گرفته بودند. وقتی با عمو رضا داشتیم می رفتیم آنجا، توی ماشین  برایش 

۱. مسجدی در جوار ابن بابویه در شهررِی تهران.
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دیدم مردمک چشم عمو رضا دیگر حالت مردمک چشم آدم زنده را ندارد. 

گفتم: عمو! داری از دست می روی که!

گفت: عمو! من می میرم! مطمئن باش. نمی خواهم زنده باشم. از خدا هم 

مرگ را خواستم. 

َکَمرد، روستای آقام و عموهام در ابتدای جادۀ تهران  بعد از همدان، رفتیم 

تا  ک. دو  خا به دماوند. آنجا هم مراسم بود. بعد آمدیم تهران، رفتیم سر 

داداش ها شروع کردند به خواندن، یک بیت آقام می خواند، یک بیت عمو 

رضا. صدای گریه و زاری همه جا را گرفته بود. فردا شبش قرار بود شب هفت 

باشد. عمو رضا صبح زود، صحیح و سالم بلند شد و گفت: من دارم می میرم! 

آنجا  هم  من  شد.  بلند  گــریــه و زاری  صــدای  وصیت کردن.  به  کرد  شــروع  و 

حالش  گفتند:  دیدند،  را  عمو  آمــد.  آمبوالنس  اورژانــس،  زدیــم  زنگ  بــودم. 

خوب است و مشکلی نیست. 

گفتیم: نه! ببریَدش بیمارستان.

عمو گفت: من را نبرید بیمارستان، می خواهم اینجا توی خانۀ خودم بمیرم. 

بردیمش بیمارستان، دکتر گفت: چیزی نیست. 

حسین پسرعموم به دکتر گفت: تو را به خدا دکتر! بابام صبح پا شده وصیت 

کرده، من می ترسم. 

حاال عموم هم می گفت: چرا حرف گوش نمی کنید. من را بردارید ببرید خانه، 

بگذارید توی خانۀ خودم بمیرم.

کرد. به همین راحتی!  کشید و تمام  خالصه تا دکتر رفت، یک نفس عمیق 

کنم.  باور  بودم، نمی توانستم  با عمو  صبح  از  بودم. چون  من شوکه شده 
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کنند.  دفنش  نمی گذاشتم  به هم ریخته بودم.  را  غّسال خانه  تشییع،  سِر 

عمو عباس  هفت  شــب  مــراســم  بــود  کــرده  وصیت  صبح  همان  عمو رضا 

مسجد  توی  و  شستیم  زهرا  بهشت  توی  را  رضا  عمو  کنیم.  برگزار  خوب  را 

شِب  مراسم  بــرای  رفتیم  هم  شب  کردیم.  دفن  عمو عباس  کنار  ماشااهلل 

هفِت عمو عباس.

وظیفۀ رساندن خبر فوت عمو رضا به مرشد نصراهلل، بازهم بر عهدۀ حاج امیر افتاده 

که بزرگ ترین برادر بود،  بود. اول برادر کوچک تر رفته بود و بعد برادر وسط. مرشد 

تنها مانده بود. 

روزهــای پیش، ما همه خانۀ     والــی: من اصًال ریختم به هم.  امیر  حاج 

شده.  این طوری  که  کنم  باور  نمی توانستم  حاال  هفتم.  تا  بودیم  رضا  عمو 

نمی دانستم به پدرم چطوری بگویم. 

گذاشتم ساعت هفت صبح، به پدر گفتم: بلند شوید زودتر برویم خانۀ عمو 

رضا. 

پرسید: آنجا چرا؟

گفتم: از مسافرت آمده، برویم یک َسری بزنیم. 

آقام وقتی رسید خانۀ عمو، و داستان را فهمید، شکست. متالشی شد! رفت 

آن یک سکته هم  گریه کردن. قبل از  کرد به  گوشۀ حیاط نشست. و شروع 

کرده بود.

حاج محمود والی: وقتی داشتیم عمو رضا را دفن می کردیم، پدرم گفت:    

من نمی گذارم داداشم را دفن کنید، باید بروم توی قبر، داداشم را ببوسم.

هرچه اصرار کردند، پدر گفت: نه، تا نروم، دلم آرام نمی گیرد.
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حاج عبداهلل توی قبر بود، پدرم را آرام آورد توی قبر. خم شد، و برادرش را 

بوسید.

دیگر بعد از دفن عمو رضا، کار بابام شد گریه کردن. گوشۀ خانه می نشست، 

گریه می کرد. حتی شعر می گفت و برایمان می خواند؛ ما هم  زمزمه می کرد و 

گریه می کردیم.

بعد از فوت دو برادر، مرشد مرگ خود را از خدا می خواهد. مدتی هم در بیمارستان 

بستری می شود، اما به خانه برمی گردد. تا روز بیست و یکم مهر سال شصت، دقیقًا 

سه ماه بعد از فوت حاج عباس. بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود و حاج امیر 

برای شمردن آرا تا صبح در مسجد مانده بود.

کردیم.     بازی  فوتبال  کردیم،  جمع  که  را  رأی  صندوق  والی:  امیر  حاج 

وسط بازی، پای من شکست. رفتیم بیمارستان، تا زانو گچ گرفتند. به خانه 

جبهه را می شنید. وقتی فهمید پایم  رادیو اخبار  که رسیدم، آقام داشت از 

شکسته، گفت: چرا مراقب خودت نیستی؟

نشستم شروع کردم به بریدن باالی گچ. پدرم گفت: چرا می ُبری؟

گفتم: آقا! باید تا زیر زانو را ِبُبرم، این جوری راحت نیستم. 

می خواستم با همان پا رانندگی کنم و آن طور نمی شد. دوباره دیدم یک کم 

باالست، بازهم بریدم و بعد گفتم: آقا! دیگر عالی شد. 

نداشت  سابقه  هیچ وقت  خوابیده.  آقــام  دیــدم  رفتم  نــداد.  جــواب  دیــدم 

گرفته بود. عزیز توی حیاط غذا  این طور بخوابد! قبلش هم رفته بود وضو 

درست می کرد. هرچه پدرم را صدا می زدم »آقا! آقا!« جواب نمی داد. دست 

نیست.  چیزی  الحمدهلل  گفتم  خودم  با  است.  گرم  دیدم  دستش،  به  زدم 
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کردم، دیدم باز حرکتی نمی کند. نمی توانستم  کنارش دراز کشیدم و بغلش 

قبول کنم ُمرده باشد. االن داشت با من حرف می زد! 

بود.  ذیحجه  مــاِه  شانزدهم  روز  بــرد.  خوابم  همان جوری  تمام  ربــع  یک 

همین که خوابم برد، توی خواب، همۀ روضه هایی که قرار بود آن روز باهم 

برویم را، رفتیم. 

از خواب بیدار شدم و دیگر متوجه شدم که چه شده. یک نعره ای کشیدم 

که مردم از دو کوچه آن طرف تر ریختند توی خانۀ ما. عزیز هم آمد و شروع 

کرد به جیغ زدن. 

گفتم: دست به آقام نزنید، چیزی نیست. می روم االن دکتر می آورم. 

حاال پایم هم توی گچ بود. رفتم به حاج عبداهلل زنگ زدم، گفتم: آقا حالش 

خوب نیست، سریع بیایید خانه. 

حاجی از طرِز حرف زدِن من جریان را فهمید و زنگ زد به محمود و مجید 

هم گفت.

حاج عبداهلل بعدًا می گفت: یک کاری کردم که توی عمرم نکرده بودم. رفتم 

وسط خیابان، دستم را گرفتم جلوی یک ماشین و مجبورش کردم بایستد. 

پریدم توی ماشین، گفتم: هرچه بخواهی می دهم، من را برسان خانۀ بابام! 

طرف هم هیچی نگفت و من را رساند. از سر کوچه که جمعیت را دیدم، زدم 

توی سر خودم.

من بعد از تلفن، سریع رفتم بیمارستان »مردم«. به دکتر آنجا گفتم: بلند شو 

بیا خانۀ ما، بابام حالش خوب نیست.

گفت: نه، بیاوریدش اینجا معاینه شود.
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عصبانی شدم! کرواتش را گرفتم، آوردمش جلو، گفتم: نمی آیی؟ 

گفت: می آیم! می آیم!

رسیدیم خانه. حاجی و مجید و محمود هم رسیده بودند و باالی سر آقام 

بودند. دکتر پدرم را دید. می ترسید حرفی بزند. حاجی آمد من را کشید کنار، 

گفت: امیر! بیا این طرف. 

دکتر به حاجی گفت: سکته کرده! کار تمام است! 

گفتم: نه، آقام زنده است، آقام نمرده!

حاج عبداهلل آمد من را کشید کنار و گفت: امیر زشته، این چه کاریه می کنی؟ 

آن روز خیلی روز سختی بود برایم. پدرم چون سکته کرده بود، گفتند تا فردا 

توی خانه نگهش دارید. آن شب هیئت فامیل خانۀ ما بود، طبقۀ پایین. 

مردم باالی سر آقام، قرآن می خواندند. جمعیت خانه را پر کرده بود. مداح ها 

نمی شد.  قطع  گریه  صدای  و  می خواندند،  روضه  و  می آمدند  هم  پشت سِر 

کردند.  دفن  برادرهایش  کنار  ماشااهلل،  مسجد  توی  را  آقــام  هم  فردایش 

زیادی هم توی تشییع بودند. توی همۀ مراحل تشییع، روضه  مداح های 

آمده  هم  باقر  مرشد  می گرفتند.  شور  و  می زدند  سینه  مردم  و  می خواندند 

بود.۱ اولین بار نوحۀ معروفش را آنجا خواند:

هرگز کسی چون من تن بی سر نبوسید بوسیدم آنجا را که پیغمبر نبوسید 

نبوسید حیدر نبوسید، زهرا نبوسید صحرا  نسیم  حتی 

مرشد باقر آنجا می گفت: مرشد! من هم دوست دارم وقتی ُمردم، همین جور 

۱. پیرغالم روشندِل حضرت اباعبداهلل الحسین؟س؟، مرحوم محمدباقر حاج ابوالحسن معمار معروف به مرشد 
باقر. ایشان در سال ۱۳66 در سن 67 سالگی از دنیا رفتند.
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باالی سرم سینه بزنند و دم بگیرند.

بی قراری  هم  او  بــود.  حاج عبداهلل  برنامه ریز  مراسم ها،  ایــن  تمام  تــوی 

می کرد، اما به وقتش همۀ کارها را اداره می کرد.

مرشد چند ساعت قبل از فوتش برای عزیز وصیت می کند و وقتی حاج عبداهلل مثل 

بعد  و چند ساعت  را می گوید  او جریان  به  می زند، عزیز  آنها سر  به  صبح،  روز  هر 

دوستان مرشد، هنگام تشییع در  تمام می شود. مرحوم تابع، از  کار  با آرامش تمام، 

مراسم حج بود. وقتی که برگشت، شعری برای این سه برادر گفت.

زمانسه برادر سوی باغات جنان کــوتــاْه  به  بستند  َرخــت 

َرَمضان از  گذشت  روز  ــازده  رفت عباس از این دار جهانی

و رفتعجبا روز ششم در شب هفت زد  َپر  پی عباس، رضا 

گذشت ذیحجه  ز  یاد آن هر دو فراموش نگشت پانزده روز 

ــه ُبـــدی نــصــراهلل ــرادر ک ــ ــداهللآن ب ــ ــب ــاعــ ــ ــر خــــــاص اب ــ ــوک ــ ن

َاَحدم که خدای  می ُکَشَدمبانگ می زد  رضــا  و  عباس  داغ 

بــرادرهــایــش داغ  از  داد جان، گشت لحد مأوایشســوخــت 

چند بیتی در مراثی شان سرودچون که »تابع« پِی تشییع نبود

ک، ولی من     حاج محمود والی: عزیز را هر شب جمعه می بردیم سر خا

ک. فوتبال را هم که عشقم بود، نمی رفتم! در  کار هر روزم بود که بروم سر خا

بانک کار می کردم. ظهرها بعد از بانک، مستقیم می رفتم سر قبر آقام. ناهار 

ک بودم تا غروب که برگردم خانه. هم نمی رفتم خانه، سر خا

هرچه بچه های تیم فوتبالمان می آمدند دنبالم، می گفتم: فوتبال دیگر مزه 

نمی دهد.
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بابام به من  اینکه یک شب خواب دیدم.  تا  همین بود؛  برنامۀ من هرروز 

ک، خودت را خسته می کنی؟ من اصًال  گفت: تو چرا این قدر می آیی سر خا

اینجا نیستم. دستت را بده من، جایم را نشانت بدهم. 

یک  ضریح  پایین  و  هست  ضریحی  و  بارگاه  یک  دیــدم  یک جایی،  رفتیم 

که یک مقدار از زمین بلندتر بود. خیلی فضای معطر و  سنگ مرمر هست 

خوبی بود. گفت: قبر من این است.

دیگر  مــن  مــی مــیــرم؟  کــی  مــن  اینجا؟  مــی آیــم  بمیرم،  هــم  مــن  آقـــا،  گفتم: 

نمی خواهم زنده باشم.

جای من خوب است؛ دیگر  را نزن. دیدی چقدر  این حرف ها  گفت: دیگر 

ک نیا و خودت را اذیت نکن، من هم اذیت می شوم. حاال بیا  این قدر سر خا

ک عموهایت هم فاتحه بخوانیم.  برویم سر خا

دیدم دوباره رفتیم همان جای اول توی مسجد ماشااهلل و از خواب پریدم. 

ک آقام حالت قبل را نداشتم. دیگر بعد از آن شب، سر خا

بزرگترمحلهوفامیل

بعد از اینکه مرشد از دنیا رفت، حاج عبداهلِل سی ونه ساله نه تنها در خانوادۀ خودش، 

بلکه در کل فامیل و محله بزرگ تر می شود. در عبور از این مصیبت های بزرگ هم، 

اوست که کارها را جمع می کند و همه را سروسامان می دهد. 

کم کم رشد  استعدادها  این  و  شاخص است  امور  بعضی  در  کودکی  از  حاج عبداهلل 

می کنند تا حاج عبداهلل والی را می سازند. در زمان تحصیل در دو درس مهارت دارد؛ 

احساس  و  عقل  هم زمان  قوت  از  حکایت  و  است  عجیبی  ترکیب  انشا!  و  ریاضی 
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می کند. حاج محمود در درس ادبیات و دستور زبان از حاج عبداهلل قوی تر است، اما 

انشاهایش را حاج عبداهلل می نویسد!

حاج عبداهلل     مــرا  انشاهای  می دانست  هم  معلم  ــی:  وال محمود  حــاج 

حرارت  با  و  می رفتم  من  می شد،  عوض  انشا  موضوع  هروقت  می نویسد. 

کت بود و صدا  کالس سا که حاجی نوشته بود، می خواندم. تمام  انشایی را 

و مادر، وقت  هم موضوع احساسی بود، مثل پدر  گر  نمی آمد. ا کسی در  از 

خواندن انشا، همه گریه می کردند! و همیشه معلم می گفت: بیست! 

بالاستثنا بیست. اما می گفت: ده تایش برای برادرت عبداهلل و ده تایش هم 

برای خودت، برو بنشین. ده! 

حاجی کالس زبان شکوه هم می رفت. آن موقع اصًال باب نبود کسی کالس 

نمره های  همین  به خاطر  می رفت.  و  داشــت  عالقه  حاجی  اما  بــرود،  زبــان 

زبانش هم خوب می شد.

کمک حاج عبداهلل در درس ها، نه منحصر به انشا بود، و نه منحصر به برادرش.

پیش     می رفت  ــت،  داش درســی  مشکل  هرکسی  قــدیــری:  مهدی  آقــای 

آقا عبداهلل و او هم مشکلش را رفع می کرد. بچۀ برادر من از آن سر تهران 

می آمد و آقا عبداهلل کمکش می کرد. 

نداشت،  پول  کسی  وقتی  می گفت  بود.  آقا عبداهلل  هم کالس  من،  داداش 

داشت،  ریاضی  مشکل  هم  هرکسی  می کرد.  کمکش  مخفیانه  آقا عبداهلل 

او  به  آن قدر  خانواده ها  پسرها.  چه  دخترها،  چه  می پرسید؛  آقا عبداهلل  از 

بهشان  تا  او  پیش  می فرستادند  را  دخترهایشان  حتی  که  داشتند  اعتماد 

باال  را  سرش  اصًال  و  داشــت  عجیبی  حیای  نامحرم  در مقابِل  بدهد.  درس 
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نمی آورد. آقا عبداهلل از قبل جوانی، خودش را وقف مردم کرده بود.

کار  را می بیند، دست به  انقالب  از  حاج عبداهلل وقتی شرایط مسموم فرهنگی قبل 

می شود و سعی می کند دوستان و اطرافیانش را با دعوت کردن به هیئت و پناه بردن 

به معصومین حفظ کند.

فوتبال،     تیم  و  محل  بچه های  از  بعضی  دید  حاجی  والــی:  امیر  حاج 

گرفت  کوچه جمع می شوند. دستشان را  همین جوری شب ها دوِر هم توی 

ج همین هیئت و این  که درمــی آورد را هم خر و برد به هیئت. بیشتر پولی 

کار  کار می کرد، هم درس می داد و هم توی  کارها می کرد. حاجی از جوانی 

گر کسی  سیم کشی برق وارد بود. توی هر کاری می رفت، زود یاد می گرفت. ا

گر پولی هم می گرفت، شربت  پول نداشت، مجانی کارش را انجام می داد. ا

و شیر و این جور چیزها می گرفت، می آورد هیئت از بچه ها پذیرایی می کرد. 

در  تا  کَند  هیئت  جذب  بیشتر  را  محل  بچه های  می کرد  سعی  این جوری 

فضای قبل از انقالب، سالم بمانند.

حتی  می گذارند.  احترام  او  به  همه  و  است  محل  اعتماد  مورد  جوان  حاج عبداهلِل 

کرده،  آنها  با  گاهی برخوردهای سختی  کوچه ها می ایستند و حاجی  که سر  کسانی 

نمی گذارند کسی دربارۀ حاج عبداهلل بد بگوید.

مهربانی و مردم داری حاجی باعث نمی شود که از حالل و حرام خدا عبور کند.

کثر عروسی ها و بعضی مجالس قبل از انقالب را که     حاج محمود والی: ا

گر می دانستیم زن و  گناه بود، حاجی اصًال شرکت نمی کرد. ما هم ا آلوده به 

هم  ما بود، می رفت تذکر  از  مرد قاطی است، نمی رفتیم، اما حاجی جلوتر 

می داد: نکنید! پس فردا می میرید، باید جواب بدهید! 
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گناه بود، رو در روی فامیل و آشنا می ایستاد و تعارف نداشت.  وقتی بحث 

گاهی سخت گیری های خاص خودش را هم داشت. مثًال وقتی می خواست 

برای خودمان مهمان بیاید، علنًا می ایستاد دم در و می گفت: بی چادر خانۀ 

ما نیایید. 

یکی از اقوام نزدیک ما که خمس نمی داد، اسمش درآمد برای حج. با حاجی 

رفتیم باهاش صحبت کردیم و قبول کرد که قبل از سفر حساب و کتاب کند 

و خمسش را بدهد. اما اجل مهلت نداد و قبلش فوت کرد. توی آن اوضاع که 

همه آه و ناله و گریه می کردیم و درگیر مراسم بودیم، حاجی بااینکه ناراحت 

بود، اما می گفت: باید سریع برویم خمسش را بدهیم. 

گفتیم: حاجی االن شر می شود، خیلی زود است. حداقل بگذار شب هفتش 

بگذرد.

او  می دانی  تو  گذاشتمش.  قبر  تــوی  من  بدهیم.  نجاتش  باید  نــه،  گفت: 

حاال در چه وضعی است؟ 

جالب  دادیـــم.  و  کردیم  حساب  را  خمسش  و  رفتیم  هــمــان روزهــا  خالصه 

می شدند  کارهای حاجی دلگیر  دست این  فامیل از  بود، بااینکه بعضی از 

قبول  همه بیشتر  از  را  و می گفتند حاجی زیاد سخت گیری می کند، حاجی 

داشتند و وصیت می کردند حاجی بگذاردشان توی قبر.

ازدواج

که  می کنند  اقــدام  اول  می گیرد.  دیپلم  حاج عبداهلل  که  اســت  چهل وشش  ســال 

به خاطر چشم پدر، برای او معافی بگیرند. نمی شود. حاجی به سربازی می رود. ابتدا 
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که تمام می شود حاجی در بانک صادرات  شیراز، بعد باِغ شاه۱ و بعد میانه. سربازی 

استخدام می شود و کمی که می گذرد موضوع ازدواج پیش می آید.

و     بودیم  دیــواربــه دیــوار  همسایۀ  باهم  ما  والــی:  حاج عبداهلل  همسر 

ایشان معتمد محل بود. به دخترهای محل هم درس می داد. من هم یکی 

سال  به  برمی گردد  ما،  به  ایشان  درس دادن  بــودم.  حاجی  گردهای  شا از 

کردند و ما سال  چهل و هشت، چهل و نه. باالخره با خانواده آمدند صحبت 

پنجاه ودو ازدواج کردیم. آن  زمان حاجی بیست و پنج ساله بود.

می شود.  برگزار  همسایه ها  از  و دوتا  خانۀ مرشد  در  و  ساده  بسیار  مراسم عروسی، 

خود  بــرای  خانه ای  حاج عبداهلل  می کنند.  درســت  خانه ها  از  یکی  در  هم  را  شــام 

ندارد و برای اوِل زندگی، اتاقی باالی منزل پدری می سازد و تا چند سال، همان جا 

کوچک برای خودش  که می گیرد، خانه ای  سال بعد، با وامی  زندگی می کند. چهار 

می خرد و به آنجا می رود. همان روزهای اوِل نقل مکان، مرشد نصراهلل به پسرش 

می گوید حاال که جدا شده، باید یک روز در ماه، در خانه مجلس روضه داشته باشند. 

ماه  دهم  روزهای  کند،  برگزار  مراسم  هر سال  عاشورای  اینکه  برای  حاج عبداهلل  و 

قمری را برای روضه انتخاب می کند.

کار می شود. بعد به  حاجی ابتدا در بانک صادرات شعبۀ خیابان ایران مشغول به 

شعبۀ خیابان ری می رود. استعداد، تالش، اخالق، و قابِل اعتماد بودِن حاج عبداهلل، 

باعث می شود در کار بانکی، سریع رشد کند. آن موقع ها در شعبه های عادی، معموًال 

کوتاهی، عضو ُمقّدم می شود؛  سه چهار نفر کار می کردند. حاج عبداهلل بعد از مدت 

یعنی کسی که به نوعی معاون رئیس شعبه محسوب می شود، و بااینکه خود باجه دار 

۱. میدان حّر فعلی.
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است، سرپرستی و آموزش کارمندان تازه وارد به عهدۀ اوست. 

و  می آید  ری  شعبۀ  به  پنجاه و چهار  سال  که  است  کارمندانی  از  یکی  قوامی  آقــای 

همکار حاجی می شود.

رو بــه رو     حاجی  با  که  اول  لحظۀ  همان  قوامی:  حشمت اهلل  سید  آقــای 

آدم  است  چند سال  انگار  که  بود  جوری  رفتارش  شدم.  شیفته اش  شدم، 

رفاقتش  روی  می توانم  کــردم  حس  اول،  برخورد  همان  در  می شناسد.  را 

مثًال  داشتم.  خانه  مشکل  و  بودم  کرده  ازدواج  تازه  آن روزهــا  کنم.  حساب 

که نداشتم. یک هفته هم  پنجاه هزار تومان برای پوِل پیش می خواستند 

از  که  با شناختی  بودم.  آشنا شده  با حاجی  و  بانک  بودم  رفته  که  نمی شد 

کردم ولی ازلحاِظ  گفتم: حاجی! من ازدواج  کرده بودم، رفتم و  حاجی پیدا 

پول پیش برای اجارۀ خونه در مضیقه هستم.

سریع گفت: خانۀ فامیل ما هست، طبقۀ پایین است و حیاط هم دارد! 

اینکه پوِل پیش بدهیم!  کرد، بدون  اجاره  ما  برای  را  آنجا  و  خودش رفت 

فقط اجاره می دادیم. 

حاجی دو سال قبل از من آمده بود بانک و در اصل استاد ما بود. اما خیلی 

کردیم و  زود ما باهم صمیمی شدیم و حتی باهم رفت و آمد خانوادگی پیدا 

دوتا مسافرت رفتیم.

آن موقع همه باید سر کار کراوات می زدند؛ ولی حاجی نمی زد! از این چیزها 

خوشش نمی آمد. بااینکه جوان بود، یک احترام دیگری داشت، و احترامی 

که به حاجی می گذاشتند، به رئیس شعبه نمی گذاشتند! 

ازنظر کاری هم خیلی قوی بود و هیچ وقت از کار کم نمی گذاشت. مهارت 
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که حتی رئیس شعبه هم بعضًا در کارها از او  حاجی در کارها به حدی بود 

راهنمایی می خواست.

حاج عبداهلل که از جوانی دست به خیر بوده و گره از مشکل مردم باز می کرده، بانک 

را هم فرصتی دراین جهت می بیند. امان از روزی که پروندۀ وامی به مشکل می خورد 

و حاجی از نیاز وام گیرنده مطمئن می شد. با این و آن صحبت می کرد، اینجا و آنجا 

صندوق های  ســراغ  به  نبود،  ساخته  بانک  دســت  از  کــاری  گــر  ا هم  آخــر  می رفت؛ 

قرض الحسنۀ آشنا می رفت و کار را از طریق آنها جلو می برد. 

اهِل خیر بودن و دست ِبِده داشتن، آن قدر در حاج عبداهلل جلوه دارد که انگار جزئی 

از وجود اوست. قسمتی از این خصلت را، او و برادرانش، از پدر به ارث برده و یاد 

که خودش به  گرفته اند، اما حاج عبداهلل این خلصت را رشد داده و پرورانده؛ تاآنجا

نمادی از کار خیر برای خدا تبدیل شده. 

اهل خیر، اهل شبند و اهل خفا، طوری که دسِت دهنده را چشمی نبیند. نزدیک تریِن 

افراد به حاجی مشت هایی از این خروار را دیده اند. همسرش دیده که حاجی، گاهی 

کیسه هایی با خود می برد. حاجی و همسرش زندگی را از  نیمه شب بیرون می رود و 

صفر شروع کردند و چیزی نداشتند، اما در هیچ موقعیتی، دسِت خیرشان قطع نشد. 

برکت هم یارشان می شد.

کثرًا دیر     همسر حاج عبداهلل والی: همان ما ه های اول زندگی، حاجی ا

می آمد خانه. بعضی وقت ها هم می آمد خانه، بعد دوباره می رفت بیرون. 

یک بار پرسیدم: کجا می روی؟

گفت: من بروم اینجا سر خیابان یک کاری دارم، می آیم. 

ک گرفته بود. حاجی می رفت و کمک هایی  بعد فهمیدم یک معلمی را ساوا
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برای خانواده اش می برد و سعی می کرد مشکالتشان را حل کند.

اصًال  هم  حاجی  مــی زدنــد.  را  ما  خانۀ  دِر  نصفه شب  دو ســۀ  ساعت  گاهی 

ناراحت نمی شد. می گفت اینها را خدا فرستاده. دست رد هم به سینۀ کسی 

کارشان را راه می انداخت. یک بار ساعت دو  نمی زد. می رفت و یک جوری 

نصفه شب، خواب بودیم که در زدند. حاج آقا رفت دم در. یکی از دوستانش 

در  آه  اما  شــود،  عمل  باید  و  است  بیمارستان  توی  خانمش  می گفت  بــود، 

را  کارهایش  بیمارستان،  رفت  حاج آقا  کند.  جور  را  عمل  پول  نــدارد  بساط 

راه انداخت و خانمش را عمل کردند. دیگر صبح شده بود که آمد خانه.

برایش فرق نمی کرد کسی که به کمک احتیاج دارد چه کسی است. سفارش شده 

است یا نه! اصًال به این چیزها فکر نمی کرد. دست هرکسی را که می توانست، 

می گرفت و بلندش می کرد. منبع خیر بود. مثًال می رفت مغازۀ کله پزی، می دید 

یک آدم گرفتار هم نزدیک مغازه ایستاده که توان خرید ندارد. یک ظرف هم 

برای او می گرفت. بارها پیش آمده بود که وقتی باهم می رفتیم خرید، چند تا 

کِت میوه هم اضافه می خرید و می گفت برای گرفتارها.  پا

کارمندی  سادۀ  حقوق  یک  حاج آقا  نداشتیم.  هم  آن چنانی  مالی  وضع  ما 

که  را می دیدند  که نمی دانست. وقتی حاج آقا  کسی  اما  بانک می گرفت.  از 

این قدر به این و آن کمک می کند، فکر می کردند خیلی پول داریم!

کارهایی می کرد تا بتواند پول بیشتری داشته باشد  گاهی یک  البته حاج آقا 

با  که  ایــران یک فرش فروشی بود  خیابان  بکند. مثًال در  خیر  کار  و بیشتر 

کار  آنجا  می رفت  بانک  از  بعد  عصرها،  گاهی  حاج آقا  بود.  دوست  حاج آقا 

ج کارهای خیر می کرد. خرید و فروش می کرد و هرچه هم درمی آورد، خر
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مؤسساتخیریه

مؤسسه ها و  که خودش به تنهایی انجام می دهد، در  کارهایی  حاج عبداهلل به جز 

بنیادهای خیریه هم فعالیت می کند. اولین مؤسسه خیریه ای که حاج عبداهلل با آن 

خیریه های قدیمی تهران بود. این خیریه، سال  آشنا شد، خیریۀ »ثامن الحجج« از 

چهل و نه، در حسینیۀ همدانی های خیابان ری تأسیس شد. 

خیریۀ ثامن الحجج تعداد زیادی از خانواده های محروم را در مناطق مختلف تهران 

شناسایی کرده بود و هر ماه به آنها ارزاق و کمک های مالی می رساند. این کار توسط 

را  ع چند خانواده  موّز گفته می شد. هر  ع«  آنها »مــوّز که به  افرادی انجام می گرفت 

برعهده داشت و هر ماه کمک ها را به آنها می رساند. و در کنار کمک های مالی، برای 

مهم،  بسیار  کار  طاغوت،  زمان  در  که  داشت  هم  فرهنگی  برنامه های  خانواده ها 

همان روزهای تأسیس خیریۀ  از  آقای ملک شاهی  کی بود.  البته خطرنا و  حساس، 

ثامن الحجج در این مجموعه فعال بوده. 

آن موقع چون جوان بودم، مسئولیت چهل     آقای حسین ملک شاهی: 

خانواده را داشتم. از شمیران شروع می شد تا شهرری و از آن طرف تا ورامین. 

می کردیم و جمعه ها ارزاق را به خانواده ها  کار  خیریه  هفته ای دو شب در 

می کردیم.  گــوش  مشکالتشان  به  و  می نشستیم  پیششان  می رساندیم. 

ح  فر بود.  سیاسی  و  فرهنگی  کار  یک  فقرا،  مشکالت  به  رسیدگی  آن  زمــان 

زن شاه خیریۀ خیلی بزرگی زده بود که خیلی امکانات داشت. به خانواده ها 

که هم جذب حکومت شوند و هم فرهنگشان را خراب  تلویزیون می دادند 

کنند. کار ما خیلی سخت بود. باید با ظرافت با خانواده ها صحبت می کردیم 

کنیم. نسبت به ظلم های  تا تلویزیون را برداریم و چیز دیگری جایگزینش 
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گاهشان می کردیم. البته باید طوری عمل می کردیم که همه  حکومت هم آ

فکر کنند با سیاست کاری نداریم و فقط مؤسسه خیریه ایم.

که وارد خیریه شدم، استخدام بانک صادرات هم شدم.  من همان موقع 

نبودیم،  شعبه  یک  در  باهم  ما  بــود.  ری  شعبۀ  کارمند  هم  والــی  آقــای 

خیریه  مؤسسۀ  به  ما  که  شد  متوجه  حاجی  شدیم.  آشنا  با هم  کم کم  اما 

که  گفت  کار داشت و به من  می رویم. خب انگیزۀ خیلی باالیی برای این 

که حاج عبداهلل هم یکی  کنم. این طوری شد  را هم شریک  او  یک جوری 

از موّزعان شد.

بعضی شب ها می دیدند که حاجی گونی های سنگین آرد و برنج را روی کول می گذارد 

و  بــرادران  جز  می گیرد.  پول هایی  متمّولین  بعضی  از  بانک  در  یا  می برد،  جایی  و 

بعضی دوستان، کسی از ماجرا خبر نداشت. بعد از مدتی حاج امیر به کمک حاجی 

که  کمک می کند. آنها شریکی یک پیکان خریده اند  او را  ارزاق  پخش  می رود و در 

شده وسیلۀ توزیع ارزاق. 

غروب می رفتیم     از  بعد  بود.  حدود سال پنجاه و چهار  والی:  امیر  حاج 

خیریه، ارزاق می گرفتیم و بار پیکان می کردیم. کل صندوق و صندلی عقب 

را پر می کردیم و می رفتیم سمت یاخچی آباد و خاور شهر و یک سری مناطق 

ما  به  را  نشانی شان  که  خانواده هایی  به  را  ارزاق  این  تهران.  اطراف  دیگِر 

داده بودند، می رساندیم. شب هم می بردیم که کسی متوجه نشود. 

اولش حاجی ما را انداخت توی این خط، بعدش دیگر من و غالم و عباس، 

گونی های  ایــن  دونفره  ما  می کردیم.  توزیع  خودمان  رفیق هایم،  از  دو تــا 

سنگیِن بار را می بردیم دِم دِر خانه ها؛ اما حاجی را دیده بودم که این گونی ها 
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را  چندطبقه  آپارتمان های  پله های  تنهایی  و  دوشش،  روی  می گذاشت  را 

می رفت باال. ما اصًال چنین چیزی در توانمان نبود. 

البته حاجی، روی محل خودمان حساس بود و نمی گذاشت ما برای توزیع 

برویم. ارزاق را حتمًا خودش می برد و طوری پخش می کرد که کسی متوجه 

نشود به چه کسانی کمک می شود.

حاج عبداهلل با خیریۀ ثامن الحجج همکاری می کند تا سال پنجاه و پنج که به همراه 

راه انــدازی می کنند.  را  امام صادق  آقای ملک شاهی و برخی دوستان، بنیاد خیریۀ 

آنها به همان روال سابق تعدادی خانواده را تحت حمایت خود می گیرند و با ارتباطی 

کار  که می خواستند، جمع آوری می کنند. ویژگی  کمک هایی را  که با خّیرین داشتند، 

ع می خواهد برای خانواده ای ارزاق ببرد، غذایی تهیه  که وقتی موّز بنیاد این است 

که  کسی حس نکند  می کند و همراه خانواده به عنوان مهمان به خانۀ او می رود تا 

این مددجوست و آن مدد کار.

جذب  با  می کند  سعی  دارد.  خاصی  شیوۀ  هم  کمک  جــمــع آوری  در  حاج عبداهلل 

کند. حتی همکاران حاجی در  شریک  خیر  کار  را در  زیاد، همه  و  کمک های خوب 

بانک از طریق او در این امر شریک می شوند.

کسبه     از  بیشتر  را  کمک ها  حــاجــی  قــوامــی:  حــشــمــت اهلل  سید  آقـــای 

می گرفت. با کسبه، هم از طریق بانک و هم به طور مستقیم ارتباط داشت 

کمک جمع می کرد. به  و آنها به حاجی اعتماد داشتند. اما حاجی از ما هم 

هرکدام از کارمندها می گفت: خب! تو در ماه چقدر کمک می کنی؟

می گفتم  من  مثًال  می گرفتیم.  حقوق  تومان  هزار و چهارصد  ماهی  موقع  آن 

چهل تومان، یکی می گفت صد تومان، یکی دیگر ده تومان. همه را آخر ماه 
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جمع می کرد و می برد بنیاد امام صادق. 

برای توزیع ارزاق، گاهی ما را هم می برد. مثًال رفتیم حاجی آباد، برنج و روغن 

می خواست  نمی برد،  کمک  برای  را  ما  البته  کردیم.  پخش  غذایی  مواد  و 

برویم و آن وضعیت فقر و نداری را ببینیم و تغییر کنیم.

مبارزاتسیاسی

کم کم زمینۀ  چند وقتی که از فعالیت حاج عبداهلل در خیریۀ ثامن الحجج می گذرد، 

که تفکر  کار سیاسی و انقالبی بین چند نفر از فعاالن خیریه به وجود می آید. حاجی 

انقالبی در وجودش موج می زند، به همراه آقای ملک شاهی و چند نفر دیگر، وارد 

را  کشور  کامل، فضای  کارهای سیاسی می شوند. حدود سال پنجاه است و خفقان 

گرفته. مبارزان، یا اعدام می شوند، یا تبعید و زندانی. کسی جرأت کار جدی ندارد.  فرا

به نظر می رسد حکومت پهلوی در اوج اقتدار است، اما در زیر این ظاهر با شکوه، 

جریان  به  را  انقالب  خون  می رسد،  نجف  از  گه گاه  که  امام  اعالمیه های  و  پیام ها 

انداخته و آن را زنده نگه می دارد. 

کارهای خیریه، رسالۀ امام و اعالمیه ها  پوشش  گروه حاج عبداهلل و دوستانش، در 

حاج عبداهلل،  شود.  سرد  مردم  انقالبی  حال وهوای  نمی گذارند  و  می کنند  پخش  را 

مقلد  خانواده اش  و  مرشد  شنیده.  را  امام  نام  و  انقالب  زمزمه های  قبل،  سال ها  از 

ک طرف  با ساوا پیدا شود  گر  ا و  رساله قدغن است  بااینکه داشتن  و  امام هستند. 

می شوند، در خانۀ مرشد رسالۀ حضرت امام وجود دارد.

مثًال     مداح ها،  خانۀ  روضــه  می رفتیم  آقــام  با  وقتی  والــی:  محمود  حاج 

خانۀ سید خلیل، مجلس که تمام می شد و مردم می رفتند، در را می بستند و 
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که یا سخنرانی بود، یا امام پیام داده  نوارهای حضرت امام را می گذاشتند. 

بودند. همه باهم می نشستیم و گوش می کردیم.

به  شــروع  و  می شود  انقالب  جریان  وارد  دبیرستان  دوران  همان  از  حاج عبداهلل 

تا به  انقالبی می کند. وقتی بچه های محل می آیند  و  کتاب های عقیدتی  خواندن 

را بفهمند؛  کشور  کتاب هایی به آنها می دهد تا بخوانند و شرایط  آنها درس بدهد، 

بدانند انقالب چیست و حضرت امام را بشناسند. در دوران سربازی هم حاج عبداهلل 

همین دوران بازداشت  در  برنامه های اسالمی و انقالبی راه می اندازد و چندین بار 

بانک و ازدواج هم، مانع فعالیت های انقالبی او نمی شود و هرچه  در  کار  می شود. 

می گذرد، تحرکات سیاسی حاجی بیشتر می شود. 

همسر حاج عبداهلل والی: یک روز حاج عبداهلل، با یک وانت فرش های    

گران قیمت، آمد دِر خانه. یا اهلل یا اهلل گفت و چند نفر فرش ها را آوردند باال، 

توی اتاق ما. ما هنوز خانۀ پدر حاج آقا بودیم. پرسیدم ماجرا چیست؟ گفت 

بعدًا می گویم. فرش ها را گذاشتند و رفتند.

اساتید  از  یکی  بــرای  اینها  گفت:  پرسیدم،  را  جریان  آمــد،  حاجی  که  شب 

ک دنبالش است. بنده خدا  دانشگاه است که علیه شاه حرف زده و االن ساوا

آورده  هم  را  فرش هایش  شــده.  خانه به دوش  و  کــرده  تخلیه  را  خــانــه اش 

نیست.  بند  هیچ جا  به  دستش  هم  االن  دربیاید.  وضعیت  این  از  تا  اینجا 

می کنم  کمکش  پیشش  ــی روم  م مــی شــود،  تعطیل  بانک  که  بعدازظهرها 

ساالد الویه درست می کنیم. می برد می فروشد و این طور زندگی خانواده اش 

را می گذراند.

به ویژه  اطرافیان،  از  را  کارهایش  می تواند  تا  و  است  محتاط  بسیار  حاج عبداهلل 
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خانواده پنهان می کند تا آنها به دردسر نیفتند. این باعث شده که جزئیات زیادی از 

مبارزات حاجی معلوم نباشد. 

مهدی  می کند.  استفاده  انقالب  راه  در  دوستانش  شرایط  از  گاهی  حاج عبداهلل 

بتواند  می شود  باعث  غیرمذهبی اش  ظاهر  و  است  دریایی  نیروی  سرباِز  قدیری، 

ازطرِف نیروی های انقالبی در پادگان نفوذ کند، طوری که کسی به او شک نکند.

نبود،     انقالب  از  اسمی  اصًال  که  پنجاه و سه  سال  قدیری:  مهدی  آقای 

مــی روی  که  تو  گفت:  من  به  روز  یک  بــود.  انقالب  جریان  در  آقا عبداهلل 

پادگان، می توانی یک چیزی را با خودت ببری؟ 

توی پادگان  ببر  گفت: پس این اعالمیه ها را بردار  که دادم،  جواب مثبت 

پخش کن.

رویم نمی شد بگویم نه، واقعًا هم می ترسیدم، ولی چون آقا عبداهلل و امام را 

دوست داشتم، قبول کردم. گفتم: کجاها بگذارم؟

هم  فرماندهی  اتاق  توی  توانستی  گر  ا کالس ها،  و  دستشویی  توی  گفت: 

بینداز.

ارتــبــاط داشتم  بــا همه  بـــودم،  پــادگــان  ــدای  مــن مسئول میکس ص چــون 

گرفتم  را  اعالمیه ها  هفت هشت باری  بکنم.  را  کــار  ایــن  می توانستم  و 

ولی  کشتند،  را  خودشان  کــردم.  پخش  بود  گفته  آقا عبداهلل  که  جاهایی  و 

نفهمیدند چه کسی این کارها را می کند. من شش تیغه بودم، و به تنها کسی 

که شک نمی کردند، من بودم! یک روز فرماندۀ ضد اطالعات پادگان من را 

صدا کرد و گفت: قدیری! تو مسجد می روی؟

گفتم: بله. 
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گفت: برای نماز می روی؟

گر باشد می روم. گفتم: نه! ختمی، چیزی ا

گفت: می خواهم بفهمی که این اعالمیه ها را چه کسی توی پادگان می ریزد 

و به من خبر بدهی.

گر بفهمم به شما خبر می دهم. گفتم: بله، حتمًا ا

حاج عبداهلل و آقای ملک شاهی و بقیۀ دوستانشان در خیریۀ ثامن الحجج، جمعی 

کوچک، ولی تشکیالتی می شوند و مبارزات انقالبی خودشان را پیش می برند. جالب 

اینکه از همان ابتدا، مشکالت اعتقادی سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین را 

هم تشخیص می دهند و به آنها نمی پیوندند و راه خود را می روند.

ما     وقــت  بیشتر  دیگر  پنجاه و پنج،  ســال  از  ملک شاهی:  حسین  آقــای 

موقع  آن  طباطبایی  مهدی  سید  حــاج آقــا  بــود.  سیاسی  برنامه های  تــوی 

بزرگ تر مجموعۀ ما بودند. هفته ای دو بار منزل یکی از دوستان با ایشان 

جلسه داشتیم و هر کاری می خواستیم بکنیم، ازنظر فقهی از ایشان سؤال 

می کردیم و برنامه می ریختیم. آقای والی هم بیشتر جلسات را بود.

سال پنجاه و شش به اتفاق برادرها یک باغ اناری را در ساوه اجاره کردیم و 

با اجازۀ حاج آقای طباطبایی، با حاج عبداهلل و سایر دوستان، آنجا نارنجک 

در  و  می کردیم  جاساز  وانت  پشت  را  اینها  کردیم.  تولید  کوکتل مولوتوف  و 

تا  می کردیم  مخفی  چندجا  بعد  تهران.  می آوردیم  انــار،  صندوق های  کنار 

که روزهای آخِر قبل از پیروزی انقالب،  هروقت نیاز شد، برویم سراغشان. 

اینها حسابی به کار آمد.

بعد از این جریانات، حاج عبداهلل وارد مبارزات جدی تشکیالتی می شود که با اسلحه 
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کار  و نارنجک هم سروکار دارد. البته حاجی تابع امام است و بدون اذن امام، وارد 

مسلحانه نمی شود، اما آماده است. تا آنجا که بعضی از نزدیکان، اسلحٔه او را قبل از 

انقالب دیده اند. 

کوچک به راه می افتد. در  تظاهراتی بزرگ یا  با عمومی شدِن حرکت انقالب، هر روز 

بانک، حتی رئیس شعبه هم ضد رژیم است! هروقت تظاهرات می شود، حاج عبداهلل 

کرکرۀ بانک را پایین می کشد و همه می روند برای راهپیمایی. 

بانک     شیفت  کــه  بعد از ظهرها  حتی  قــوامــی:  حشمت اهلل  سید  آقــای 

بودیم، وقتی تظاهرات بود، تعطیل می کردیم و می رفتیم تظاهرات. یک بار 

کردند  شروع  و  تظاهرات  به  کردند  حمله  گاردی ها  امین حضور،  سه راه  در 

که یکی از  به تیراندازی. من و حاجی هم همین جوری داشتیم می دویدیم 

خانه ها درش باز شد و ما هم پریدیم توی خانه تا اوضاع آرام شد.

نزدیکی های پیروزِی انقالب، بعضی بانک ها را آتش می زدند. بانک ما را آتش 

نزدند، اما غارت کردند. ما با حاج عبداهلل اسناد بانکی را می بردیم خانۀ یکی 

گر دفاتر و اسناد  از آشناها که یک وقت پول و سفته و اسناد مردم از بین نرود. ا

می سوخت، مکافات بود. آن زمان کامپیوتر که نبود، همه چیز دستی بود. شب 

با فرغون اسناد را می بردیم و صبح دوباره می آوردیم بانک. حاجی می گفت: 

رژیم هرچه که هست، اینها اموال عمومی است و نباید از بین برود.

پستوی  تــوی  گذاشت  را  ک  ســا بانک.  آمــد  ک  ســا یک  با  حاجی  روز  یک 

گفت  هم  حاجی  چیست؟  ک  ســا داخــل  که  پرسید  شعبه  رئیس  بانک. 

نارنجک بوده،  می بندند. بعدًا فهمیدیم  گاز  کپسول  که سر  است  ِرگالتور 

ک پر از نارنجک. یک سا
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مرشد به خاطر فضای فاسد زمان شاه، اجازه نمی داد رادیو و تلویزیون در خانه باشد، 

را  شرایط  انقالب  انقالبی.  فعالیت های  اوج  ساِل  است،  پنجاه وهفت  سال  حاال  اما 

عوض می کند.

حاج محمود والی: مهر یا آباِن پنجاه و هفت بود. گفتم: آقا! می شود یک    

رادیو بگیریم اخبار بی بی سی را گوش بدهیم ببینیم چه خبر است؟

گر فقط بی بی سی را گوش بدهید، اشکال ندارد.  گفت: خب باشد، ا

از  بعد  تا  گذشت  خانه.  آوردیـــم  و  خریدیم  رادیوضبط  یک  رفتیم  هم  ما 

که حاج عبداهلل، یک تلویزیون برای خودشان  انقالب، سال پنجاه و هشت 

امیر  بعدش  نگاه می کردیم.  تلویزیون  ما هم می رفتیم خانۀ حاجی  خرید. 

هم یکی خرید. خیالمان راحت شد دیگر نمی خواهد برویم خانۀ مردم! آن 

موقع همه عشِق دیدن امام را داشتیم و می رفتیم دِر خانۀ همسایه ها، که: 

امام می خواهد صحبت کند، می شود بیاییم ببینیم؟

بلندگوچیهایحضرتامام

گرم می کند.  را  امید پیروزی دل ها  می شود و  و جدی تر  مبارزات عمومی تر  به مرور 

از  می کند،  مختلفی  کــارهــای  و  شــده  مــبــارزه  وقــف  شبش  و  روز  نیز  حــاج عــبــداهلل 

راه انداختن سیستم صوتی نماز عید فطر به امامت دکتر مفتح، تا عضویت در کمیتۀ 

استقبال از حضرت امام و آماده سازی بهشت زهرا و...

مهندس     و  بـــودم  وارد  فنی  کــارهــای  در  مــن  مــحــمــدی:  حسن  آقـــای 

آماده کردن  کارمان  رفتم.  گروه شان.  کمِک  بروم  بود  گفته  بهم  شیخ عطار 

تپه های قیطریه برای نماز عید فطر بود. چند گروه آنجا کار می کردند. یک 
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گردهای شهید عباس پور بودند، از بچه های دانشگاه شریف؛ یک  گروه شا

گروه ما بودیم، بچه های  گروه از بچه های مذهبی صداوسیما بودند؛ یک 

که  گروه هم بچه های خیابان غیاثی بودند  گروه حسین شیخ عطار؛ و یک 

حاج عبداهلل هم با آنها بود.

که حاجی، هم به کارهای اجرایی وارد بود، هم به کارهای اداری؛ کاِر  ازآنجا

تدارکات و خریدها و خبر رسانی برعهدۀ او بود. 

کار بعدی، آماده کردن بهشت زهرا برای سخنرانی حضرت امام بود. این کار، 

کل بهشت زهرا را پوشش می دادیم. رژیم  خیلی وسیع و پیچیده بود . باید 

آن موقع جرأت نمی کرد بیاید توی بهشت زهرا، ولی ممکن بود برق آنجا را 

قطع کند.

تا  برق، چهار  تیر  کردیم. روی هر  سیم کشی و نصب بلندگوها را شروع  کار 

بلندگو نصب می کردیم. فاصلۀ تیر برق ها کمتر از سی و پنج متر بود و خیلی 

بلندگو می خواست. ازطرِف بچه های اداره مخابرات، یک دستگاه فرستنده 

ازطرِف بچه های وزارت نیرو هم چند تا  را پوشش بدهیم.  که همه جا  آمد 

گر برق قطع شد، برنامه بهم نخورد. موتور برق خیلی بزرگ آمد که ا

آن همه  تهیۀ  می دادند.  انجام  را  تدارکاتی  کارهای  رفقایش  و  حاج عبداهلل 

کار بهشت زهرا می خواستیم، برعهدۀ حاجی بود، که خب  وسایلی که برای 

کار خیلی سختی بود، تازه حکومت نظامی هم کارشان را سخت تر کرده بود.

حاج محمود هم در برنامۀ آماده کردن بهشت زهرا همراه و کمک حاج عبداهلل است و 

کثر گروه، نزدیک یک ماه  شبانه روز با هم کار می کنند. حاج محمود شاهد است که ا

است که خانه نرفته اند و مشغول کارند.
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کــاِر خیلی سخت و فــشــرده ای بــود، تــازه غــذا هم     ــی:  حــاج محمود وال

و  می گرفتیم  خیراتی  حلوای  و  نان  ختم،  مراسم های  همین  از  نداشتیم. 

می خوردیم. دیگر از حلوا خسته شده بودیم.

بود جلوی  که قرار  گروه سرودی بود  امام، مجیدمان عضو  ورود  برای روز 

امام، توی بهشت زهرا، »برخیزید ای شهیدان« را بخوانند. حاج عبداهلل هم 

که عضو ستاد استقبال بود، قرار بود مرا با خودش ببرد. 

من  به  را  خــانــه ای  نشانِی  حاجی  سحر،  اوِل  بهمن،  ــم  دوازدهـ روز  صبح 

پشت  از  زدم.  رفتم. در  بیاورم.  برایش  کیف  آنجا یک  از  بروم  گفت  و  داد 

دادند،  من  به  کیف  یک  نه.  گفتم  نیست؟  کوچه  توی  کسی  پرسیدند  در 

و  ماشین  توی  گذاشتم  را  کیف  چیست.  کیف  توی  نمی دانستم  سنگین! 

آمدم خانه. وقتی حاجی کیف را باز کرد، دیدم پر از نارنجک است!

گفتم: حاجی! اینها چیست؟ چرا به من نگفتی؟ ُخب ممکن بود یک وقت 

پرتش کنم، یا یک چیزی در برود، من هم بروم هوا! 

گر گاردی ها خواستند غلط زیادی  که ا گفت: اینها را داریم می بریم فرودگاه 

گر مجبور شدیم،  کنند و امام به خطر بیفتد، از اینها استفاده کنیم و حتی ا

عملیات شهادت طلبانه انجام بدهیم.

خودش  هم  بعد  اســت.  وصیتش  که  گفت  و  داد  من  به  کاست  نــوار  یک 

برای  بهشت زهرا  توی  چند روز  گذاشت!  غال  را  من  و  فرودگاه،  رفت  تنها 

کرده بودم به عشق اینکه وقتی امام آمدند، از  کمک  راه انداختن بلندگوها 

نزدیک ببینمشان، اما این طوری شد. دوستانم تلویزیون داشتند، نشستند 

که از تلویزیون امام را ببینند، اما من طاقت نداشتم. رفتم توی خیابان ها 
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کاری  که اصًال هیچ  را ببینم، ولی جمعیت به قدری بود  نزدیک امام  از  که 

نمی شد کرد. هیچ چیز معلوم نبود. تاریخ دیگر چنین استقبالی را نمی بیند.

بزرگان  امــام.  حضرت  بلندگوچی های  به  شدند  معروف  دوستانش  و  حاج عبداهلل 

انقالب آنها را می شناختند. هم زمان با بهشت زهرا، مدرسۀ رفاه را هم برای استقرار 

و  سخنرانی  جایگاه  تلفن،  آمــاده کــردن  بــرق،  سیم کشی  بــودنــد.  کــرده  آمـــاده  امــام 

بلندگوها، همه چیز آماده بود که امام آنجا مستقر شوند و انقالب را رهبری کنند.

بودیم،     نرفته  خانه  که  ماه  یک  نزدیک  از  بعد  محمدی:  حسن  آقای 

که رسیده بودم خانه، زنگ زدند  من حدود بیست دقیقه، نیم ساعتی بود 

گفتند مدرسۀ رفاه را قبول نکردند، گفتند کوچک است، قرار شده امام بروند 

مدرسۀ علوی. بیا که باید آنجا را آماده کنیم.

دوباره همۀ گروه جمع شدیم و سریع مدرسۀ علوی را آماده کردیم. 

عشای  و  مغرب  و  عصر  و  ظهر  نماز  امــام  علوی،  مدرسۀ  شلوغی  به خاطر 

ما هم پشت سرشان  را جماعت؛  صبح  نماز  ُفــرادا می خواندند، ولی  را  خود 

نماز می خواندیم.

و  بخورد  شکست  انقالب  که  می کشید  انتظار  و  داشــت  را  ما  آمــار  ک  ســاوا

بود  فرزین  آقای مهندس  کند. یک  را دستگیر  ما  بیاید  شلوغی ها بخوابد، 

که بیایند  از بچه های صداوسیما، می گفت عکستان را آوردند نشان دادند 

دستگیرتان کنند. از کسانی هم که بیشتر شاخص بودند، حسین شیخ عطار 

و حاج عبداهلل بودند، که شکر خدا انقالب پیروز شد.

کارهای فنی و تدارکاتی  گروه است، فعالیتش محدود به  حاج عبداهلل بااینکه عضو 

ورود امام، با  از  امام فعال است و پس  از  حفاظت  ورود امام، در  روز  نمی شود. در 
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مدرسۀ  در  مسلحانه،  درگیری های  و  پادگان ها  گرفتن  و  انقالبی  مبارزات  تشدید 

که همه،  گفته بودند  تحویل گرفتن اسلحه ها را سامان می دهد. به مردم  کار  رفاه، 

اسلحه ها را به آنجا بیاورند و تحویل دهند. 

کارها را به دولت موقت می سپارند و خود به قم می روند. بازهم  پس از مدتی، امام 

گروه بلندگوچی های امام سریع فعال می شوند و این بار با آسودگی، مدرسۀ فیضیه 

که امام  را برای امام آماده می کنند. بعد هم منزل آقای اشراقی را سامان می دهند 

کن شوند. آنجا سا

که  می شنود  رفــاه  مدرسۀ  در  حاج عبداهلل  انقالب،  پیروزی  از  بعد  روز هــای  اولین 

از  قبل  می کنند.  مقاومت  و  نشده اند  تسلیم  شمال  کالردشِت  در  شاه  کاخ  مأموران 

انقالب یکی از عموهای حاجی در کالردشت مشغول یک کار ساختمانی بود و حاجی 

هم آنجا، چند وقتی همراه عمو کار کرده و با منطقه آشناست. حاج عبداهلل داوطلب 

و  یار  کند. بازهم  آزاد  را  کاخ  تا برود و  مسئوالن برگۀ مأموریت می گیرد  از  می شود و 

همراه حاجی، برادرش حاج محمود است. 

گفت: محمود! مردش     به من  آمد  حاجی  روز  والــی: یک  حاج محمود 

کاخ شاه هنوز  کالردشت.  هستی؟ باید دوتا از رفقایت را هم برداری، برویم 

تسلیم نشده. شاید هم زنده برنگردیم!

گفت:  قدیری  شد.  راضــی  هم  او  قدیری،  مهدی  پیش  رفتم  کــردم.  قبول 

هرچه غنیمت گرفتم، برای خودم! 

گر برای خدا می آیی، این چه حرفی است! حاجی باهاش دعوا کرد که: ا

باقر خداوردی، رفیق حاجی هم آمد. خالصه چهار نفر شدیم و راه افتادیم. 

برف شدیدی می آمد و ما هم با یک پیکان قراضه بودیم. رفتیم تا رسیدیم 
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به مرزن آباد. آنجا رفتیم منزل امام جماعت روستا و استراحتی کردیم. وقت 

بخوانیم.  نمازجماعت  جلو،  بفرمایید  حاج آقا  گفت  حاج عبداهلل  شد.  نماز 

ما  کنار  آمد  رفیِق حاجی،  باقر،  نماز.  به  ایستادیم  هم  ما  و  شد  شروع  نماز 

کبر! دوباره گفت نه،  کبر. بعدش گفت نه، نشد! از نو، اهلل ا ایستاد، گفت اهلل ا

گرفت. وقتی رفتیم  کبر... من و مهدی قدیری خنده مان  نو، اهلل ا از  نشد. 

سجده، دیگر از زور خنده نتوانستیم بلند بشویم و نمازمان به هم خورد.

بعد از نماز، امام جماعت بلند شد رفت بیرون. داشت با بچه های حزب اللهی 

آنجا صحبت می کرد که من شنیدم گفت: اینها کمونیست هستند، نماز هم 

بلد نیستند بخوانند! هرچه تفنگ خواستند بدهید، بروند آنجا کشته بشوند!

به حاجی گفتم: اینها به ما می گویند کمونیست. 

حاجی هم عصبانی، گفت: خب حق دارند! با این مسخره بازی که شما سر 

نماز راه انداختید.

کردیم به طرف »حسن کیف«  باالخره تفنگ و خشاب به ما دادند و حرکت 

که چون  بلنِد تمام چرم داشت  بارانی  کالردشت بود. حاجی یک  پایین  که 

اینکه شناخته نشود،  بــرای  بــود، داده بود به من. خــودش هم  من ســردم 

فقط  که  بود  بسته  طوری  هم  را  گردن  شال  پایین.  بود  کشیده  را  کالهش 

چشم هایش معلوم بود. من و مهدی عقب نشسته بودیم، حاجی و باقر هم 

جلو. وقتی رسیدیم حسن کیف، مردم جمع شده بودند. خبر پیچیده بود که 

یک عده دارند می آیند که کاخ را تسلیم کنند. ماشین که ایستاد، بدون اینکه 

و  مهدی  و  شدیم  پیاده  یک طرف  از  حاجی  و  من  باشیم،  کرده  هماهنگ 

باقر ازطرِف دیگر. همه هم مسلح بودیم و صورت هایمان را پوشانده بودیم. 
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با مردم حرف هم  اولش حتی  بود،  کی  ترسنا و  برای مردم صحنۀ عجیب 

نمی زدیم و با اشاره کارهایمان را می کردیم! 

ما چریک های  که  بودند  کــرده  مــردم فکر  بــود.  گرفته  دلــم خــنــده ام  تــوی 

آنجا.  روحانی  خانۀ  رفتیم  بگیریم!  را  آنجا  آمدیم  که  هستیم  فلسطینی 

امام آمدیم. بعد  ازطــرِف  که ما  او هم فهمید  را نشانش داد و  حاجی حکم 

رفتیم پاسگاه حسن کیف، دیدیم همه فرار کردند و فقط یک سرباز مانده. 

می گفت: من ترسیدم، آخر فقط سه روز مانده خدمتم تمام بشود.

گفتم: برو بابا! انقالب شده! همه در رفتند، الکی ماندی اینجا.

آورد.  را  با جیپ فرمانده  و  بیاد. رفت  برو بگو فرماندۀ پاسگاه  گفت  حاجی 

حاجی به فرمانده گفت: در اسلحه خانه را باز کن. 

طرف گفت: نمی شود. 

حاجی َتَشر زد و گفت: چی! نمی شود؟ در را باز کن ببینم! 

باز کرد. حاجی رفت داخل. چند تا تفنگ آورد بیرون. بعد به فرمانده گفت: 

تو برو خانه بخواب! 

صبح  بودند.  مراقب  بیرون  هم  مــردم  از  تعدادی  پاسگاه.  ماندیم  را  شب 

حاجی گفت: برویم شناسایی. 

خیلی  جاده  رفتیم.  کاخ  نزدیک  تا  و  کالردشت  رفتیم  افتادیم  راه  جیپ  با 

برفی بود. به جایی رسیدیم که جیپ هم دیگر نمی توانست برود. همین که 

آمدیم پیاده شویم، یک گلوله شلیک شد و از باالی سرمان رد شد. خودمان 

تیر  اصًال  اما  کشیدیم،  گلنگدن  بــود.  آنجا  که  تپه ای  پشت  کردیم  پرت  را 

کاخ روی آن بود نمی رسید. بچه ها ترسیده بودند  که  کوه  تفنگ، به نوک 
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و می گفتند: برگردیم. 

حاجی گفت: حاال بگذارید یک دوری بزنیم ببینیم اوضاع چطوری است.

را  ما  باال  از  آنها  روز؟  زد؛ ولی توی  بود می شد دور  شب  گر  ا گفتم: حاجی! 

می بینند و می زنند. باید برویم نیروی کمکی بیاوریم. 

با  اول  مــســجــد.  شــونــد  جــمــع  مـــردم  گــفــت  حــاجــی  حــســن کــیــف.  برگشتیم 

امام جماعت صحبت کرد. بعد گفت سرگرد پادگان مرزن آباد که قبًال تسلیم 

شده بود هم بیاید مسجد. حاجی با مردم صحبت کرد و قرار شد با نیروهای 

و  داد  تفنگ  خودش  نیروهای  به  هم  سرگرد  کاخ.  به  کنیم  حمله  مردمی، 

که شدیم،  کاخ  کاخ. نزدیک  کردیم سمت  چندتا هم آرپی جی آورد. حرکت 

کردند، اما صدایی از کاخ نیامد. رفتیم داخل، دیدیم  همه الکی تیراندازی 

کاخ  هیچ کس نیست. در رفته بودند و همه چیز کاخ را هم برداشته بودند! 

لخت شده بود. حتی یک فرش هم نبود. 

روحانی  همان  تحویل  را  کاخ  و  نوشت  صورت جلسه  آنجا  حاجی  خالصه 

ممکن  چون  بدهیم،  نگهبانی  باید  گفت  حاجی  شب  آن  داد.  حسن کیف 

است برگردند. از همه بیشتر برای خودش ساعت نگهبانی گذاشت، بعدش 

گفتم: حاجی به خودت سخت می گیری،  ما.  از  کمتر  برای من، بقیه هم 

قبول، حداقل برای من مثل آن دو نفر نگهبانی می گذاشتی. 

گفت: نه، چون تو داداش من هستی، باید بیشتر بایستی. 

آنها هم  نیامدند و حاجی جای  اما آن دو نفر  را دادم،  من نگهبانی خودم 

تا صبح سِر پا ایستاد و نگهبانی داد. صبح حاجی سفارش هایی به مردم و 

روحانی روستا کرد و برگشتیم تهران.
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مأموریتهایجدید

آنهایی که انقالب را به پیروزی رساندند، تازه اول مبارزاتشان بود! انقالب پیروز شده 

کند و مردم طعم قسط و عدل را بچشند و متعالی  بود تا احکام خدا جامعه را اداره 

کبر. از این  رو، انقالبِی  شوند. و این با جهاد میّسر بود، هم جهاد اصغر و هم جهاد ا

بهمن پنجاه و هفت،  گاهی آرامش ظاهری داشت، بعد از  انقالب  قبل از  گر  اصیل ا

دیگر روی آن را هم ندید. حاج عبداهلل هم این چنین بود. 

عبداهلل والی هنوز اسمش کارمند بانک است، اما کمتر می شود او را آنجا پیدا کرد. هر 

روز مأموریتی دارد و انقالب، وظیفۀ جدیدی بر دوشش می گذارد. 

سال 58، غائلۀ کردستان که شروع می شود، حاجی به کردستان می رود. گروهک های 

غائلۀ  که  می دهند  دستور  قم  در  امــام  ریخته اند.  به هم  را  کردستان  انقالب،  ضد 

روز  یک  از  امام، پول حاصل  آن، به دستور  از  کمی بعد  باید جمع شود.  کردستان 

کردستان اختصاص می یابد. حاج عبداهلل یکی از  فروش نفت به دفتر عمران اماِم 

انجام  را  ستادی  کارهای  و  است  مرکز  در  هم  که  است  عمران  دفتر  اصلی  نفرات 

می دهد، و هم در کردستان امور اجرایی را. 

هنوز کار دفتر عمران جدی نشده است که رژیم بعثی عراق به ایران حمله می کند. 

باال  جنگ  دامنۀ  کم کم  می شود.  جنگ  درگیر  حاج عبداهلل  آن  تبع  به  و  کردستان 

می گیرد و مردِم جنگ زده، شهرهایشان را خالی می کنند و آوارۀ دیگر شهرهای غرب 

کاری  برایشان  باید  حتمًا  و  است  گوار  نا بسیار  مردم  این  وضعیت  می شوند.  کشور 

را  جنگ زدگان  تا  می دهد  تشکیل  را  جمعی  و  می کند  تالش  ملک شاهی  آقای  کرد. 

از  یکی  حاج عبداهلل  می شوند.  جمع  انقالبی  هم رزمان  بازهم  بدهند.  سر و سامانی 

آنان است. مرکز کار کرمانشاه است و کمک ها به آنجا می آید. بعضی هم به روستاهای 
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دور دست می روند تا به آنها کمک کنند. شاید سخت ترین منطقه »کوزران« است که 

ک شیطان پرست در آن  حاج عبداهلل به آنجا می رود. منطقه ای که یک گروه خطرنا

هستند و راه ماشین رو ندارد. یا باید پیاده و با مال رفت، یا با هلی کوپتر. حاج عبداهلل 

بیش از یک ماه آنجا می ماند و به داد مردم می رسد. حتی برخی خرافات رایج بین 

مردم را اصالح می کند.

آقای عسگراوالدی و آقای شفیق۱ از قبل از انقالب حاج عبداهلل را می شناسند و دنبال 

کسی می گردند که امین باشد، تا چند کار حساس وزارت بازرگانی را به او بسپارند. 

حاج محمود والی: حاجی حوالی سال 6۰، یک مدت مأمور شد به وزارت    

که یکی از کارهایش توزیع خودرو  گسترش و نوسازی،  بازرگانی، به سازمان 

خودرو  دولتی  قیمت  به  و  می دادند  نامه  دولتی  شرکت های  آن زمــان  بود. 

گر آدم غیر مطمئنی بود، می توانست  می گرفتند. خیلی جای حساسی بود و ا

آزادش  تومان بود،  کند. پیکان دولتی سی و پنج هزار  حسابی سوء استفاده 

ما  به  پیکان  یک  می گفتند  حاجی  به  می آمدند  بعضی ها  تومان.  صد هزار 

بده، اما حاجی اصًال توی این کارها تعارف با کسی نداشت، و برخورد می کرد! 

حاجی توی آن سازمان، آدم های ناجور را بیرون کرد و کارمندهای زن را هم 

چادری کرد.

پول اداره خرید و به خانم ها هدیه داد. با محبت و منطق با آنها  از  چادر 

کثرًا با رضایت، حرفش را گوش کردند. صحبت کرد و آنها هم، ا

دورۀ خدمت حاج عبداهلل در وزارت بازرگانی، به شش ماه نرسیده، به نخست وزیری 

می رود و مشغول امور بازرسی می شود.

۱. از اعضای اولیۀ شورای مرکزی کمیتۀ امداد امام خمینی
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سن  در  زیادش  تجربۀ  و  حاج عبداهلل  مدیریتی  و  اجرایی  باالی  توانایی  و  استعداد 

را در  او  ارادۀ باالی الهی و اخالق زیبای جذب کننده اش،  سی وسه سالگی، همراه با 

را  متفاوتی  مسئولیت های  که  جوانی  می دهد؛  قــرار  انقالبی  توانمند  جوانان  زمــرۀ 

برعهده می گیرد و به نتیجه می رساند. 

حاج عبداهلل با این مشخصات، قطعًا می تواند در هرکجا، نیرویی قوی و مؤثر برای 

انقالب باشد؛ اما برای حاجی ادای تکلیف، باالتر از همۀ اینهاست. و تکلیف، آن است 

که امام بگوید. حضور حاجی در نخست وزیری و دفتر عمران حضرت امام و رسیدگی 

کند. حاج عبداهلل برای  به جنگ زدگان جبهه الزم است. نمی تواند راحت آنها را رها 

گرد هم هست.  ح و برنامه هایی دارد که می خواهد اجرا کند، اما ازطرفی بشا اینها طر

او یک ماه به آنجا رفته و شرایطی را دیده که هرکس می شنود، اول انکار می کند، بعد 

حیران و گریان می شود. 

کاش می شد از امام سؤال کرد که االن تکلیف چیست و چه باید کرد؟



فصل سومفصل سوم

جبهه ای غریبجبهه ای غریب





بهار1361 

گردبرسید بهدادبشا

گرد کاری کرد.« این جمالت را حضرت  گرد برسید؛ باید برای شیعیان بشا »به داد بشا

گردی ها مّطلع شده بودند، فرمودند. دیگر جای فکر و  امام، وقتی که از احوال بشا

گرد  گر فقط همین را می شنید که امام از وضع بشا مقایسه نمانده بود. حاج عبداهلل ا

آرام  لبخندی  به  را  امامش  حزن  تا  بدهد  دارد  هرچه  بود  حاضر  شده اند،  ناراحت 

کند. حاجی عاشق و مرید امام است. او تصویر معصومین را در صورت امام  تبدیل 

می بیند و با جان و دل پذیرفته است که باید با سربازی امام، سرباز حضرت بقیة اهلل 

کجا و چگونه اش فرقی نمی کند، در جبهه بجنگد، یا به درد  باشد. حاال دیگر کی و 

گرد  گرد برسد، بشا که به داد بشا که معشوق خواسته است  جنگ زدگان برسد. حال 

معرکۀ عشق بازی حاج عبداهلل است.

حاج عبداهلل والی: با صحبتی که حضرت امام فرموده بودند و گرفتاری    

که  کردیم  که ما دیده بودیم، بر خودمان احساس تکلیف  گرد  شیعیان بشا

که  ِدیــن  ایــن  و  بکنیم  حرکتی  یک  مخلص،  و  خالص  شیعیان  ایــن  بــرای 
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کنیم. بعد از آن هم همین  حضرت امام بر گردن ما گذاشتند، ان شاءاهلل ادا 

عامل، باعث ماندن ما در منطقه شد. 

می رساندند  ما  به  امــام  قول  از  را  صحبت ها  این  عسگر اوالدی  حاج آقای 

از  امام زمان  یاران خوبی برای  گرد فرموده بودند: ان شاءاهلل  که دربارۀ بشا

گرد خواهیم داشت.  بشا

و دعای حضرت امام بود که فرموده بودند: هرکس قلمًا و رقمًا و قدمًا برای 

گرد کمک کند، ما دعا می کنیم.  بشا

خدمت  می رفتند  نّیری  حــاج آقــای  و  عسگراوالدی  حــاج آقــای  هم  هروقت 

گرد چه خبر؟ حضرت امام، حضرت امام می پرسیدند: از بشا

که ما هرچه وجوهات به  خیلی عالقه داشتند به مردم این منطقه، طوری 

حضرت  ببرند،  امام  حضرت  خدمت  که  می دادیم  عسگر اوالدی  حاج آقای 

زیر  برمی گرداندند.  ما  خود  به  و  رویــش  می گذاشتند  هم  چیزی  یک  امــام 

آن هم می نوشتند: موفق باشید.

یک  به  شده ایم،  خسته  می کردیم  حس  ما  هر موقع  که  بود  طــوری  واقعًا 

ایشان  ــواب،  خ در  یا  می رسید.  ما  به  امــام  حضرت  قدسی  نَفس  طریقی، 

که  احــســاس می کردیم  بــاالخــره  بــه طریقی دیــگــر.  یــا  زیـــارت مــی کــردیــم،  را 
گرد را رها کنیم و باید بمانیم.۱ نمی توانیم بشا

آغازهجرتبزرگ

گرد بر اساس گزارش ها و مشاهدات  اواخر بهار سال شصت و یک است و موضوع بشا

۱. مصاحبٔه بنیاد شهید مهاجر با حاج عبداهلل والی، ۱۳8۳
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حاج عبداهلل در کمیتۀ امداد در حال بررسی و برنامه ریزی است. مقدمات و برنامه های 

گرد در حال آماده شدن است و همین روزهاست که حاج عبداهلل هجرت  سفر به بشا

گرد به تهران  بزرگش را آغاز کند. در این احواالت، برای اولین بار دو مسافر از بشا

می رسند: علی داستانی و محمد درخشی. 

گرد کار می کنند و با شهر رفت و آمد دارند، وضعشان از عموم  اینان چون بیرون از بشا

گردی ها بهتر است. بعد از اینکه به هر طریق، خود را به میناب می رسانند، به  بشا

بندرعباس می روند و از آنجا با اتوبوس به تهران می آیند. آنها در حالی در ترمینال 

تهران پیاده می شوند که فقط یک اسم همراهشان دارند: حاج والی!

حاج امیر والی: اینها توی ترمینال پیاده می شوند و می گویند می خواهیم    

نه  داشتند،  آدرســی  نه  بزرگی،  این  به  تهران  توی  حاج والی!  پیش  برویم 

که مسافرکشی می کرد،  ما  بچه محل های  از  نشانه ای. خواست خدا، یکی 

برویم  داریــم،  محل  توی  والی  یک  ما  می گوید  اینها  به  بود.  ترمینال  توی 

ببینیم همان است یا نه؟ این جوری بود که رسیدند به خانۀ ما.

حاج آقای     اما  مسافرخانه،  برویم  می خواستیم  ما  داستانی:  علی  آقای 

والی نگذاشتند و ما را نگه داشتند خانۀ خودشان. صبح بعدش، حاجی ما 

گرد را  را برد کمیتۀ امداد، پیش آقای نّیری و آقای شفیق. آنجا وضعیت بشا

گفتیم. حاج آقای نّیری قول داد یک مقر کمیتۀ امداد آنجا بزنند.  برایشان 

گرد. دو سه روز تهران ماندیم، کارهایمان را انجام دادیم و برگشتیم بشا

را  حاجی  توان  شدیدی  بیماری  می شود،  هجرت  آمادۀ  همه چیز  که  زمانی  درست 

یا  مالت  تب  به  مبتال  گرد،  بشا به  شناسایی  سفر  همان  در  حاجی  ظاهرًا  می گیرد. 

چیزی شبیه به این شده، که حاال در تهران عود می کند و توان حرکت را از او می گیرد. 
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عمران حضرت امام در  اوایل سال شصت به دفتر  از  او  کردستان است.  حاج امیر 

بد  تا می شنود حال حاجی  امیر  است. حاج  آنجا مشغول خدمت  و  رفته  کردستان 

شده، خودش را به تهران می رساند. 

حاج امیر والی: حاجی یک کم حالش بهتر شده بود. به من گفت: امیر!    

گرد.  برو بشا

را به  باید یک نفر  بــود،  شده  که خــودش بیمار  بــود، و حاال  گرد  نگران بشا

کردستان، آنجا هم خیلی  گفتم: من نمی توانم. باید بروم  آنجا می فرستاد. 

محروم است، نمی توانم رها کنم و بروم جای دیگر. همه می روند جبهه های 

جنوب می جنگند و کسی غرب نمی آید. 

حتی گفتم: هیچ جا محروم تر از کردستان نیست. مردم آنجا دارند با بدبختی 

زندگی می کنند، تازه وضعیت جنگی است و من باید آنجا باشم.

گرد، تو  شدم، می آیم بشا گرد، من بهتر  برو بشا گفت: حاال تو ده پانزده روز 

برگرد کردستان.

من هم یک اخالقی داشتم که وقتی می گفتم نه، دیگر امکان نداشت حرفم 

عوض شود. هرکس می گفت، حرفم عوض نمی شد، جز حاج عبداهلل! وقتی 

گفت یک  که  حاج عبداهلل می گفت امیر! محال بود قبول نکنم. اینجا هم 

مدت کوتاه برو بمان، قبول کردم. 

سمت  افتادم  راه  تنها  پشتش.  گذاشتم  را  وسایل  و  برداشتم  لندکروز  یک 

داخل  برویم  باهم  که  کنم  ســوار  را  داستانی  علی  آنجا  بــود  قــرار  میناب. 

کمپوت  کنسرو و  گفته بود رسیدی میناب،  گرد. رسیدم میناب. حاجی  بشا

و این جور چیزها زیاد بخر. 
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نداشتم. مانده بودم حاجی برای چی این  گرد خبر  وضع بشا از  من خیلی 

چیزها را می گوید! باالخره خریدها را انجام دادم و علی داستانی را پیدا کردم. 

گرد. راه افتادیم سمت بشا

هرچه می رفتیم توی این بیابان ها، هیچ راهی نبود. گفتم: آقای داستانی! 

گفت: بله آقا. 

گفتم: آخر آسفالتی، راهی، چیزی، اینجا نیست؟

گفت: راه همین است آقا. 

گفتم: آخر اینکه راه نیست، بیابان است تو داری ما را می بری!

دیگر هرچه می گفتم، می گفت: بله آقا! 

غروب شده بود و ما همین جور توی بیابان ها و شیار رودخانه ها می رفتیم. 

گفتم: شب شد، کی می رسیم؟ 

گفت: راهی نیست، همین است آقا.

ربیدون!  رسیدیم  صبح  چهار  حدود  ما  نیست،  راهی  نیست،  راهی  همین 

بیشتر از بیست ساعت توی این کوه و بیابان ها رفته بودیم. آن قدر خسته 

بودم که پیاده نشدم، توی ماشین خوابیدم.

دو ساعت بعد بیدار شدم و روستا را گشتم تا یک جای خوبی برای چادر زدن 

کپر بود، یعنی از وقتی که از میناب راه افتادیم سمت  کل روستا  کنم.  پیدا 

گرد، توی روستاها چیزی جز کپر ندیده بودیم. باالخره جای صافی پیدا  بشا

کردم و چادر زدم. پرسیدم: خب! حمام کجاست؟ 

یک نهر کوچکی را نشانم داد که یک آب کدری قدر یک شیر سماور ازش رد 

می شد، گفت: ما اینجا حمام می زنیم!
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کــه تــوی راه، پِر  ــی زدم،  ــ آبــی بــه ســروصــورتــم م بــایــد  کـــرد.  کـــاری نمی شد 

ک و خل شده بود.  خا

کی شده بودم.  ک بود؛ حسابی خا کولر نداشت، مسیر هم تمامًا خا ماشین 

چاله ای در مسیر آب کندم. آب جمع شد. با کاسه آب ریختم و سروصورتم را 

شستم. حسابی تشنه شده بودم. گفتم: یک کم آب بدهید بخورم. 

دیدم آبی آوردند که رنگش ِکِدر بود. گفتند: بفرمایید.

اوایل تابستان بود و هوا دائم گرم تر می شد. من هم کاری نمی توانستم بکنم. 

نشسته بودم توی چادر، دیدم چند نفر آمدند گفتند: سالم، حالت خوبه؟

گفتم الحمدهلل. 

باز یکی دیگر آمد، گفت: سالم، حالت خوبه؟

گفتم: الحمدهلل، حال تو خوبه؟ 

گفت: الحمدهلل...

و  ســالم  فقط  نمی فهمیدم،  که  گردی  بشا زبــان  بــود،  همین  کــارم  شب  تا 

احوالپرسی می کردیم. 

گذاشتند و برایم بز کشتند. اما بز را  خیلی مهمان نواز بودند. به من احترام 

طوری پختند که با طبع من سازگار نبود و خوردنش برایم سخت بود. 

کرده بودند.  کار را  باید می خوردم. چون در آن وضعیت فقر خودشان، این 

دو سه لقمه از این کباب خوردم. وقتی رفتم داخل چادر، حالم بد شد. دیگر 

صبرم داشت تمام می شد. 

خودش  میناب،  بیاید  من  با  شما  از  یکی  بــرگــردم.  می خواهم  من  گفتم: 

برگردد. 
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گر کسی با من بیاید، دیگر وسیله ای نیست بخواهد برگردد. ماندم؛  دیدم ا

گفتم خدایا من چه کار کنم؟ دیگر هر طور که بود، پانزده روز با آن وضعیت در 

کردم خودم هم  کردم و حس  ربیدون ماندم. دو سه روز که گذشت، عادت 

گردی شدم! می رفتم روستاهای اطراف را می گشتم و وضعیت مردم را  بشا

می دیدم. و از این چیزهایی که داشتم، کمک می کردم. آنجا بود که فهمیدم 

حاجی چه می گوید. وضعیت اصًال قابل مقایسه با کردستان نبود. کردستان 

و  دامــداری  می شد!  زمین، سبز  را می کردیم داخل  بود. چوب  نعمت  وفور 

لبنیات فراوان بود و آب و بارندگی هم هیچ مشکلی نداشت. باالخره هرکسی 

گرد من فهمیدم محرومیت  هرطور بود، زندگی اش را می گذراند. اما در بشا

خشکسالی  گــر  ا که  بــود.  خرما  داشتند،  که  چیزی  تنها  چــه.  یعنی  واقعی 

نمی شد و از آن طرف هم باران مخّرب نمی زد و خرما را ترش نمی کرد، تا آخر 

سال یک مقدار خرما داشتند که بخورند. نه راه، نه ماشین، هیچ چیز نبود.

گرد می رود، حال حاج عبداهلل هم بهتر می شود.  بعد از چند روز که حاج امیر به بشا

گرد برود، اما با چه نیروهایی؟ هیچ کس حاضر نمی شود  تا چند روز دیگر باید به بشا

گر حقوق و مزایای فراوانی هم بدهند، کسی قبول  گرد بیاید، حتی ا به عنوان کار به بشا

گرد برود. تازه هیچ صحبتی هم از مادیات  کار یا مأموریت به بشا نمی کند به عنوان 

گرد عاقالنه نیست و حاجی خودش این را بهتر از هرکسی  نیست! واقعًا رفتن به بشا

می داند. خودش اولین عاشقی است که آنجا رفته، پس باید به دنبال کسانی بگردد که 

مرد تکالیف سختند و عاشق. سال شصت و یک، جای این افراد، طبیعتًا در جبهه است 

کرد، مگر به دلیل مرخصی یا سفر. پس مستقیم  و کمتر می توان آنها را در شهر پیدا 

به سراغ جوانان رزمندۀ محل می رود تا یاران خود را بیابد. با محبوبیتی که حاجی در 
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محل دارد، جذب نیروهای مخلص آن قدر مشکل نیست. مهدی شرایی و جواد واثقی 

و کمال نیک جو، از جوانان محلند که دعوت حاج عبداهلل را می پذیرند. 

آمد     که حاجی  اعزام می شدم برای جبهه  داشتم  کمال نیک جو:  آقای 

گرد و وضعیتش. بعد گفت: بیا  پیشم و شروع کرد به توضیح دادن دربارۀ بشا

گرد. با من برویم بشا

گفتم: حاجی! نمی شود! باید بروم منطقه.

هم  جبهه  از  اســت،  تکلیف  هم  آنجا  ا ســت.  منطقه  مثل  هم  آنجا  گفت: 

سخت تر.

و از سفارش امام گفت. واقعًا حاجی که صحبت می کرد، خاصیتی داشت که 

آدم را جذب خودش می کرد و انگیزۀ باالیی در آدم به وجود می آورد. من که 

کردم. حاجی گفت: چند تا  کارها، قبول  آن موقع سرم درد می کرد برای این 

بچۀ به دردبخور داری برداری بیاوری؟

گفتم: آره حاجی! چندتا بچۀ مشتی می شناسم، صحبت می کنم بیایند. 

که در جبهه باهم آشنا شده بودیم. از بچه های  چندتا از رفقای ما بودند 

میدان شوش بودند و آنجا یک درمانگاه خیریه راه انداخته بودند. رفتم با 

هم  اینها  کرد.  صحبت  نفرشان  چند  با  هم  حاجی  زدم.  حرف  بچه ها  این 

جذب اخالق و شخصیت حاجی شدند و قبول کردند.

حاج عبداهلل خودش همراه اولین گروه نمی رود. برای اولین سفر، آقای اسدی نیا که 

در سفر شناسایی همراه حاجی بوده و منطقه را بلد است، به همراه آقایان َشرایی و 

گرد حرکت می کنند. واثقی و روح پرور به طرف بشا

دربارۀ     حاجی  حرف های  نمی توانستم  اصًال  من  شرایی:  مهدی  آقای 
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را فرستاد  آنجا. حاجی من  بروم  کرده بودم  کنم، ولی قبول  باور  را  گرد  بشا

پیش آقای عسگر اوالدی. حاج آقا سیصد تومان پول دادند، با دوتا لندکروز 

و یک نامه، که برویم از انبار کمیتۀ امداد وسیله بگیریم. با جواد واثقی دوتا 

ماشین را بردیم انبار و تا آنجایی که می شد برنج و آرد و روغن و کنسرو و بیل 

و کلنگ و چادر بار زدیم. راه افتادیم سمت بندر.

ایشان. صحبت  رفتیم پیش  بود.  ترکان  آقای  هرمزگان  استاندار  آن موقع 

کردیم تا کمک هایی برایمان بفرستند. بعد هم رفتیم سراغ هالل احمر. بعد، 

و جهاد  اداره هایی مثل هالل احمر  آنجا هم سراغ  و  رفتیم میناب  بندر  از 

رفتیم تا قول کمک بگیریم.

چیزی     بــود،  کوچکی  شهر  میناب  میناب.  رسیدیم  واثقی:  جــواد  آقــای 

نداشت. شب را در یک خانۀ مصادره ای که در اختیار سپاه بود، خوابیدیم. 

گرد می رویم، باور نکرد و  آنجا مسئول جهاد را دیدیم. وقتی فهمید به بشا

تعجب کرد!

راهی  یک  سندرک  جــادٔه  اول  تا  گرد.  بشا سمت  افتادیم  راه  صبح  خالصه 

ایستادیم،  سندرک  شــد.  شــروع  خل  و  ک  خــا نــه.  بعد،  به  آنجا  از  امــا  بــود، 

راه افتادیم تا رسیدیم به رودخانۀ بعد  خوردیم. باز  خواندیم و ناهار  نماز 

ِگل شده  و  بود  زده  باران  کنیم، چون  رودخانه عبور  از  آمدیم  سندرک.  از 

کار  با این ماشین ها  گل. من چون توی جبهه  بود، ماشین ها ماندند توی 

با  کمک،  دنــدۀ  با  و  زدم۱  را  ماشین ها  ک  ال رفتم  شــدم.  پیاده  بــودم،  کــرده 

عمل  هم زمان  دیفرانسیل  دو  هر  جلو،  خ های  چر )قفل کردن(  ک کــردن  ال با  دیفرانسیل،  دو  ماشین های  در   .۱
خ منتقل می شود. می کنند و نیروی محرک موتور به چهار چر
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رودخانه ها رفتیم  یک مصیبتی ماشین ها را آوردیم بیرون. تا شب تو شیار 

کمی اطالعات  تا رسیدیم به سردشت. آنجا پاسگاه داشت. رفتیم پاسگاه، 

گرفتیم. قرار شد شب را همان جا بمانیم. 

بچه ها گفتند به پاسگاه نرویم و توی ماشین بخوابیم. گفتم اینجا حتمًا مار 

و عقرب دارد، ولی بچه ها قبول نکردند و توی باربند ماشین ها خوابیدند. 

به  بچه ها  از  گردن یکی  روی  کشیدم  را  رفتم تسبیح  برد،  وقتی خوابشان 

اسم روح پرور! پرید باال، داد می زد مار، مار، مار! و بعد افتاد دنبالم.

فردا صبحش دوباره راه افتادیم، دیگر هیچ راهی وجود نداشت. اسدی نیا 

که رسیدیم به »َکهناب«. محمد  راه را نشانمان می داد. نزدیک غروب بود 

که مهمان نواز، ما را  گردی ها هم  گردی بود، آنجا بود. بشا که بشا درخشی 

که  کردم دیدم شب  روستا، دقت  کرد. در  ما پذیرایی  از  و  کپرش  برد توی 

گر هم نداشته  گر داشته باشند، فانوس می گذارند، ا کپرها، ا می شود، همۀ 

گفت:  پرسیدم،  درخشی  محمد  از  می کنند.  روشــن  چیزی  آتشی  باشند، 

می آید  می شود  که  شب  دارد،  مــاری  یک  اینجا  اســت!  شب  مــار  به خاطِر 

را نیش بزند حتمًا می میرد.  کسی  گر  ا ک است.  می زند! و خیلی هم خطرنا

که  می ترسد و جایی  نور  از  شب  برای این آتش روشن می کنیم، چون مار 

آتش باشد نمی آید. 

این  گرد به خاطر  بشا خیلی ها در  شب می ترسیدند. انگار  این مار  خیلی از 

مار مرده بودند.

هوا تاریک شده بود که از کهناب راه افتادیم و رسیدیم به یک بلندی. با دندۀ 

کمک، بلندی را رفتیم باال و از شیب تندش آمدیم پایین. رسیدیم به روستایی 
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که آن طرفش زمین صافی بود و دورش نخل کاشته بودند. آنجا ربیدون بود.

نور دو ماشین از باالی تپه، آسمان ربیدون را روشن می کند و مسافران جدید، بعد از 

دو روز راه سخت به ربیدون می رسند. علی داستانی به استقبال می رود و آنها را به 

چادر حاج امیر می رساند. حاج امیر خوشحال است، هم از اینکه انتظارش تمام شده 

و می تواند ربیدون را به گروه جدید بسپارد و برگردد، و هم از اینکه بچه های محل را 

گرد، به اینجا آمده اند. او در این روزها در این  می بیند که برای کمک به حاجی و بشا

کسانی در این منطقه و این شرایط با حاجی دوام می آورند؛ و حاال  که چه  فکر بود 

بچه جبهه ای هاِی محل جواب سؤالش را می دهند.

آمدند     بچه ها  از  چندتا  روز،  چندین  از  بعد  بــاالخــره  ــی:  وال امیر  حــاج 

گرد چطور  ربیدون و من توانستم برگردم. در تهران حاجی پرسید: خب، بشا

بود؟ مردم آنجا محروم ترند یا کردستان؟

گرد فقر بیداد می کند. اصًال  گفتم: حاجی! کردستان فقر سیاسی دارد، اما بشا

نمی شود وضعیت شان را باور کرد، حاال فهمیدم چه می گفتی.

گفت: خب پس حاال که دیدی، با من می آیی دیگر؟

دیگر  من  اســت.  َبَسم  دیــدم  که  همینی  شد.  تمام  حاجی،  دیگر  نه  گفتم: 

آنجابرو نیستم.

باور  می گفتم  هرچه  گفتم.  گرد  بشا از  آنجا  بچه های  بــرای  سنندج  رفتم 

نمی کردند. گفتم: باید بروید ببینید، اینجا که ما هستیم وفور نعمت است.

بعد از بازگشت حاج امیر به تهران، حاج عبداهلل آماده می شود که با گروه دوم راهی 

گرد شود. کمال نیک جو و دو نفر از دوستانش، حمید عبدی و محمد میرزاخانی  بشا

همراهان حاجی هستند.
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بود. ساعت     گرفته  بلیت هواپیما  برایمان  حاجی  کمال نیک جو:  آقای 

هالل احمر،  رفتیم  حاجی  بــا  بندرعباس.  رسیدیم  نصفه شب  یک و نیم 

دراز  یک جا  که  ساحل  کنار  رفتیم  نکرد.  بــاز  را  در  کسی  زدیــم  در  هرچه 

کنیم. از شدت رطوبت اصًال نتوانستیم بخوابیم. همۀ  بکشیم و استراحت 

لباس هایمان خیس شد. ساعت شش صبح، در را باز کردند!

حاجی از هالل احمر بندرعباس دوتا لندکروز گرفت تا وسایلی که الزم داشتیم 

بار  تدارکاتی  وسایل  یک سری  و  کوچک  برق  موتور  یک  گرد.  بشا ببریم  را 

گرد. زدیم و راه افتادیم سمت میناب، و از آنجا هم سمت بشا

نامش  روســتــا.  یک  به  رسیدیم  تا  بودیم  راه  تــوی  ساعت  بیست  نزدیک 

کهناب بود. محمد درخشی آنجا بود. یک پذیرایی از ما کرد.

بعد از کهناب رسیدیم به یک بلندی گردنه مانند، سرازیر که شدیم، ربیدون 

و چادرهایی که بچه ها زده بودند مشخص بود.



تاگستان1361 

چهرهایآشنا

دوباره  گرد  بشا مظلوم  مردم  که  نگذشته  حاج عبداهلل  اول  سفر  از  ماه  چهار  هنوز 

چهره ای آشنا می بینند که این بار با هفت هشت نفر که اغلب از او جوان ترند، آمده 

و به گفتۀ قلبشان که گفته بود این مرد بازمی گردد، ایمان می آورند. 

گرد خبر دارد، بازهم دیدن خیلی چیزها برایش  حاج عبداهلل بااینکه از وضعیت بشا

گوشش  در  ملکوتی  صدایی  می بیند،  که  را  دردآوری  صحنۀ  هر  و  اســت.  سخت 

گرد برسید.  می پیچد: به داد بشا

که لباس مناسبی به تن ندارد، جلو می آید و سالم می کند؛ و در جواب  گردی  مرِد بشا

احوالپرسی بچه ها، می گوید الحمدهلل. بچه ها می بینند که از شدت فقر، استخوان های 

مرد قابل شمارش است. زنی را می بینند که چهل ساله نشان می دهد، اما وقتی سؤال 

می کنند، می فهمند که بیست و پنج  سال بیشتر ندارد. صحنه ها زیاد است و دل یاران 

درد. دوست دارند هرچه دارند همان جا بدهند، اما حاج عبداهلل  از  حاج عبداهلل، پر 

کار کنیم، تا از این  از کار احساسی نهی شان کرده: باید برای اینجا اصولی و با برنامه 

گر همه چیزتان را هم بدهید، هیچ دردی دوا نمی شود.  وضعیت بیرون بیایند. شما ا

جبهه است. حاج عبداهلل  از  که شرایط خیلی سخت تر  بچه ها به عمل فهمیده اند 

احساسات را مدیریت می کند و عقل ها را جمع می کند تا کار شروع شود. اول از همه 

که  چادری  را در  که زده اند سامانی می دهند. وسایل و مواد غذایی  به چادرهایی 

به عنوان انبار مشخص شده می گذارند و مقر مرتب می شود. 
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آمارگیری

در  که  دارد  روستا  هزار  نزدیک  گرد  بشا که  شده  متوجه  اول  سفر  همان  در  حاجی 

ذهن  به  که  فکری  اولین  نمی کنند.  زندگی  هم  خانواده  ده  حتی  آنها  از  بسیاری 

گرد را از این منطقه صعب العبور و دورافتاده به  کل مردم بشا که  می رسید، این بود 

محل دیگری منتقل کنند و آنجا اسکان دهند. اما نگاه وسیع و عمیق حاج عبداهلل 

که تخلیۀ بیش از نهصد روستا، آن هم از منطقه ای  خیلی زود به این نتیجه رسید 

که تقریبًا به اندازۀ یک درصد کشور وسعت دارد، بسیار اشتباه است؛ مخصوصًا که به 

گرد به مناطق مرزی و شرایط آن قسمت از کشور، حضور این مردم  دلیل نزدیکی بشا

به جای  حاج عبداهلل  است.۱  پراهمیت  و  حیاتی  بسیار  گرد،  بشا در  خالص  و  شیعه 

تا  کاهش دهند  را  روستاها  تعداد  تا حد ممکن  باید  به تجمیع می اندیشد.  تخلیه، 

امکان آبادانی روستاهای متمرکز فراهم شود.

قسمت  دو  بچه ها  گاهی  اســت.  همه جانبه  و  دقیق  شناسایی  مرحله،  اولین  حاال 

کثرًا همه باهم می روند. بیشتر  می شوند و برای شناسایی به روستاها می روند، اما ا

یا  حاج عبداهلل  بروند.  پیاده  و  مــال  با  باید  و  رفــت  نمی شود  ماشین  با  را  روستاها 

و  البته مرتب هم به بندرعباس  یا همراه بچه هاست.  گانه به روستاها می رود  جدا

گرد امکانات بگیرد و نیرو بیاورد. تهران می رود تا بتواند برای بشا

آقای مهدی شرایی: اولین کاری که شروع کردیم، شناسایی و آمار گیری    

را  جمعیتش  و  روستا  وضعیت  می رفتیم،  که  روستایی  هر  بــود.  روستاها 

زندگی شان  شــرایــط  و  اســم  مــی آمــدنــد،  یکی یکی  اهــالــی  بعد  می نوشتیم. 

یا  بز  یا  گاو  نه،  یا  کند  کار  می تواند  پیر،  یا  است  جوان  مثًال  می نوشتیم؛  را 

کید داشتند. ۱. مسئله ای که بعدها کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز روی آن تأ
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کمک هایی هم با خودمان  نخل دارد؟ این اطالعات را می نوشتیم و بعضًا 

می بردیم و پخش می کردیم. مدت زیادی کارمان همین بود.

شرایط زندگی در ربیدون بسیار سخت است؛ حتی با شرایط سخت جبهه هم قابل 

آبی  همان  خوردنشان  آب  نــدارد.  ِشکوه ای  دلش  در  هیچ کس  اما  نیست،  مقایسه 

است که از کوه سرازیر می شود. آب را در مشک می ریزند تا رسوباتش ته نشین شود 

کمی قابل خوردن باشد. شست وشو و حمام هم با همین آب است. غذایشان هر  و 

روز کنسرو است با نانی که از میناب می آورند، آن هم بعد از چند روز خشِک خشک 

می شود و مجبورند همان را بخورند تا وقتی دوباره کسی به میناب برود. 

چهل روز از حضور حاج عبداهلل و یارانش در ربیدون می گذرد و در این مدت تعدادی 

از روستاها را شناسایی و بعضًا کمک هایی توزیع شده. یکی دو نفر از بچه ها با بیل 

کنند  کرده اند که سر باالیی و سر پایینِی تند ورودی ربیدون را تسطیح  و کلنگ سعی 

آمدن  خبر  اســت.  شکل گیری  حــال  در  کم کم  کارها  کند.  تــردد  راحت تر  ماشین  تا 

کثرًا حاجی  ا اما  گرد پیچیده،  روستاهای بشا بیشتر  امداد در  کمیتۀ  حاج عبداهلل و 

را ندیده اند و بنابر شنیده ها، تصورات درست و غلطی از او ساخته اند. در دل مردم 

آنجا عبور  که از  قاچاقچیان و اشرار  کرده و بعضی از  دردمند و محروم، امید ریشه 

می کنند، ترسیده اند. 

اولیناجتماعبزرگ

برایشان  را  امــداد  کار  بتواند  تا  کند  را جمع  مــردم  دارد طــوری  حاج عبداهلل دوســت 

ارتباطی  راه  هیچ  ـ  که  کنده  پرا روستای  صدها  است  ممکن  مگر  اما  دهد،  توضیح 

بینشان نیست ـ  را دور هم جمع کرد؟ 
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گرد می شود.  حاج عبداهلل در فکر یک راه حل است که متوجه یک رسم قدیمی در بشا

پیر نجم الدین  یا  سید نجم الدین  آن  به  که  َدرَکالهو  روستای  در  است  زیارتگاهی 

می گویند. مردم معتقدند که صاحب این مزار از نسل امام سجاد است. سند محکمی 

محکمی به آن  برای این محل وجود ندارد، اما مردم اعتقاد و حتی تعصب بسیار 

گردی هایی که حداقل توانی  دارند، طوری که هر سال در عید قربان، بسیاری از بشا

کار به شهرهای  کرده اند و برای  گرد مهاجرت  که از بشا را داشته باشند، حتی آنانی 

دیگر رفته اند، به زیارتگاه سید نجم الدین می آیند. در روز عید، هرکس بتواند بزی 

گردی ها از گوشت  قربانی می کند. و به برکت این رسم خوب، در این روز، عموم بشا

قربانی استفاده می کنند. 

حاج عبداهلل از شنیدن این رسم بسیار خوشحال می شود. شهریور سال شصت و یک 

روستاهای دور  از  گروه های مردم  نمانده.  قربان  به عید  روزی بیشتر  است و چند 

را  حرکتند. حاجی سریع بچه ها  پای پیاده به سمت درکالهو در  و  با مال  نزدیک  و 

جمع می کند و با آنها دربارۀ اهمیت این برنامه صحبت می کند. بعد برای بیشترین 

قبل از  این موقعیت برنامه ریزی می کنند. وسایل را جمع می کنند و روز  استفاده از 

عید با دو لندکروز به سمت درکالهو و سید نجم الدین حرکت می کنند.

آقای کمال نیک جو: صبح از ربیدون راه افتادیم و حوالی ظهر رسیدیم    

که شدیم، جمعیت زیادی داشتند می رفتند به  به سیدنجم الدین. نزدیک 

آن سمت. شب عید، وقتی رسیدیم، از دیدن آن همه جمعیت تعجب کردیم. 

مردم بهترین لباس هایشان را پوشیده بودند. حاجی خیلی خوشحال بود که 

یک چنین فرصتی پیش آمده. 

وقتی مستقر شدیم، همه با تعجب به ما نگاه می کردند و ما را به همدیگر 
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نشان می دادند. با حاجی صحبت کردیم. قرار شد فیلم »سقای تشنه لب« 

آپــارات  خودمان  با  بــود.  مقدس  دفــاع  فیلم  بدهیم.  نشان  مــردم  بــرای  را 

کردیم.  نصب  را  پرده  صخره،  یک  روی  و  کوه  باالی  رفتیم  بودیم.  برده 

به  تعجب  با  و  شدند  جمع  همه  شد،  شــروع  فیلم  و  روشــن،  آپــارات  وقتی 

را  رزمنده ها  که  موقعی  بــود.  آمــده  خوششان  خیلی  می کردند.  نگاه  پــرده 

شب دربارۀ  تا آخر  می گفتند! بعدش  کبر  ِکیف می کردند و اهلل ا می دیدند، 

فیلم صحبت می کردند.

ما هم تا صبح نخوابیدیم. باهم صحبت می کردیم. حاجی هم کمی کنارمان 

نشست، بعد رفت گوشه ای شروع کرد به نماِز شب خواندن و مناجات کردن. 

حالی داشت تا صبح.

ع و  حال تضر زندگی اش، در  سحرهای  حاج عبداهلل سحِر عید قربان، مانند دیگر 

آماده می شوند  اذان می گوید و همه  گردی  که یک پیرمرد بشا با خداست  مناجات 

که نماز جماعت را به امامت  گرد از حاجی می خواهند  برای نماز صبح. بزرگان بشا

و  می کرد  پرهیز  نمی ایستاد؛  امام جماعت  این  از  پیش  حاج عبداهلل  بخوانند.  او 

قبول نکند،  گر  ا مردم شدید است، حاجی  اما اصــرار  بار  این  آن نمی رفت.  بار  زیر 

و تمام جمعیت پشت سرش به نماز  اقامه می گوید  ناراحت می شوند. حاج عبداهلل 

که باالخره توانسته اند یک بار  می ایستند. دوستان حاجی بیشتر از همه ذوق دارند 

پشت سر حاجی نماز بخوانند. در ربیدون هر بار آمده بودند این کار را بکنند، حاجی 

شدیدًا برخورد کرده بود.

و  کتند  سا همه  لحظاتی  مــی گــذارد،  سجده  بر  سر  حاج عبداهلل  می شود.  تمام  نماز 

حاج عبداهلل در سجده. سر از سجده برمی دارد، برمی خیزد، و به باالی بلندی زیارتگاه 



116▪تاخمینیشهر

می رود. بچه ها بلندگوی دستی می آورند و حاج عبداهلل سخنانش را آغاز می کند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ سالم علیکم و رحمة اهلل. 

تبریک می گویم  ایام مبارک عید قربان را به همۀ برادران و خواهران عزیز 

قــرار  قــبــول حــضــرت حــق  مـــورد  قربانی هایتان  ــاءاهلل  ــ ان ش کــه  امــیــدوارم  و 

را  ما  و اصًال  را می بینید  ما  که  است  بار  اولین  شماها  از  بگیرد. شاید خیلی 

عزیزان قبًال آشنا شدیم. ما ازطرِف حضرت  از  البته با بعضی  نمی شناسید. 

به  امــام  حضرت  امــداد  کمیتۀ  به عنوان  اسالمی،  جمهوری  و  خمینی  امــام 

کمک شما بتوانیم مشکالت این منطقه را حل  گرد آمدیم تا با  منطقۀ بشا

کنیم. البته اصل زحمات با این دوستان ماست که االن در بین شما هستند 

و ما هم در خدمت این برادران عزیز هستیم، ولی خب قرعه به نام حقیر 

افتاد که چند کلمه ای برای شما صحبت کنم.

پیش،  پنج شش ماه  حدود  که  هست  یادشان  و  بودند  عزیزان  از  بعضی 

اباصلت  آقــای  همین  همراه  و  آمدیم  گرد  بشا به  آقای اسدی نیا  و  بنده 

و  دیدیم  را  گرد  بشا وضعیت  و  گشتیم  را  روستاها  از  یک ِسری  خویباری 

کردیم از مشکالت شما مردم  گزارش تهیه  برگشتیم به تهران. توی تهران 

امام. من به  را رساندند به حضرت  گزارش  آنها هم  و دادیم به مسئوالن. 

ناراحت  شدیدًا  شدند،  مّطلع  شما  وضعیت  از  امــام  وقتی  که  بگویم  شما 

شدند و سریع دستور دادند که بیاییم و به شما برسیم. حضرت امام خیلی 

آمدند به  که  برادران هم  این  و  را دوست دارند و نگران شما هستند  شما 

دستور  و  امــام  حضرت  کید  تأ به خاطر  هستند،  شما  خدمت  در  و  منطقه 

و  طاغوت  رژیم  فساد  و  ظلم  به خاطر  شما  مشکالت  تمام  آمدند.  ایشان 
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خوش گذرانی و عیش و  که همه فقط به فکر  شاه های ظالم قدیم است، 

نوش خودشان بودند و هیچ توجهی به مناطق دور افتاده و محروم، مثل 

و  شد  پیروز  مستضعف  مردم  خود  دست  به  انقالب  اما  نداشتند.  گرد  بشا

ان شاءاهلل با کمک خود شما این وضع عوض می شود.

که  آمده  به دست  شهید  چند هزار  خون  قیمت  به  انقالب  پیروزی  بدانید 

اجرا  کشور  تــوی  اســالم  تا  کردند  انقالب  و  امــام  حضرت  فــدای  را  جانشان 

کند. االن هم حضرت امام جلوی  ظلم شاه نجات پیدا  بشود و مملکت از 

که آنها جنگ را  تمام ُقلدرها و ظالم های دنیا ایستاده و برای همین است 

آنجا هم  اما  ببرند،  بین  از  را  انقالب  این  تا  افتاده  راه  انداختند. جنگ  راه 

ارتش صدام  با جانشان جلوی  که  رزمندگان اسالم  با مجاهدت  ان شاءاهلل 

الحمدهلل  می شود.  پیروز  اسالم  تمام دنیا مقاومت می کنند،  و درواقع  کافر 

توانستند خرمشهر،  رزمندگان  و  نشست  چند ماه پیش خون شهدا به ثمر 

یکی از شهرهای جنوب که دست ارتش صدام بود را آزاد کنند و دل حضرت 

هرجور  و  هستیم  رزمندگان  این  و  شهدا  مدیون  همه  ما  کنند.  شاد  را  امام 

کنیم تا ان شاءاهلل  کنیم. حداقل برایشان دعا  کمک  می توانیم باید به آنها 

پیروز بشوند.

برای سالمتی رزمندگان اسالم و پیروزی اسالم، صلوات بفرستید. 

ــاءاهلل  ان ش که  ریختند  برنامه هایی  امـــداد،  کمیتۀ  در  شما  ــرادراِن  بـ خــب، 

به  ماشین  با  بتوانیم  حداقل  تا  کنند  بهتر  را  گرد  بشا راه  وضعیت  بتوانند 

روستاها برسیم. این کار نیاز به کمک خود شماها دارد که باید کمک کنید و 

بیل و کلنگ دست بگیرید تا راه باز بشود و ما بتوانیم یک ِسری کمک هایی 
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که برایمان می رسد، مثل آرد و برنج و روغن و اینها را به شما برسانیم.

که شما خودتان دیگر  کنید  این توصیه را هم از این برادر کوچک تر گوش 

کنید. همه ما بندۀ خدا هستیم، بندۀ انسان وجود ندارد.  نباید به هم ظلم 

حضرت علی می فرمایند: »خدا تو را آزاد آفرید، پس بندۀ دیگران مباش.« 

گذشته  بــرای  بــوده،  بــوده، هرچه  َنقیب۱  بــوده، یکی  اینکه حاال یکی غالم 

بوده. همه بندۀ خدا هستند و باید راحت زندگی شان را بکنند. باید به هم 

زمان به فکر  امام  آقا  باشید  کند. و مطمئن  تا خدا به شما رحم  کنید  رحم 

شما شیعیان خالص و مخلص هست و برایتان دعا می کند. شما هم برای 

که ان شاءاهلل با ظهور ایشان تمام مستضعفین  کنید  ج آقا امام زمان دعا  فر

کنند. برای سالمتی آقا امام زمان و تعجیل در فرجشان و  عالم نجات پیدا 
سالمتی حضرت امام صلواتی بفرستید.2

هیچ  صلوات،  از  بعد  و  می پیچد  گرد  بشا تشنه  کوه های  در  مــردم  صلوات  صــدای 

خیره  حاجی  به  ــرزان  ل و  تر  چشم های  با  همه  نمی شود.  شنیده  کسی  از  صدایی 

کنون سرش  گرفته و ا که او هم وقتی نام امام زمان را آورده است بغضش  شده اند 

پایین است. 

کافی است که همه هجوم بیاورند به سمت حاجی و تا  بلند شدن اولین نفر از مردم 

آغوش  برود و او را در  حاجی را بگیرند. هرکس می خواهد نزدیک تر  دور  چند متر 

آن  گرد وجود داشته. این طبقات در  بشا آن زمان در  که در  ۱. اشارۀ حاج عبداهلل والی به نظام طبقاتی است 
گرد و بعضی از مناطِق دیگِر ایران که با بی توجهی و ظلم نظام شاهنشاهی، از اجتماع دوره افتاده  دوره، در بشا

بودند، وجود داشت.
با  مطابق   ،۱۳6۱/7/6 سیدنجم الدین،  حاضران،  گفته های  براساس  والی  حاج عبداهلل  سخنرانی  بازسازی   .2

عید قربان ۱۴۰2 هـ .ق
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بگیرد و حرفی بزند. هنوز خیلی هایشان اسم حاجی را نمی دانند و پرس و جو می کنند 

تا بفهمند اسمش عبداهلل والی است و حاجی والی صدایش می کنند. زمان همین طور 

گردی ها است که عالقۀ خالص و بی ریای  می گذرد و هنوز حاجی در حلقۀ محبت بشا

خود را به پای او می ریزند. 

تنش  از  کشیده  و  که دیده  رنج هایی  و  این مدت  تمام خستگی های  حاج عبداهلل 

بیرون می رود. و وقتی می شنود مردم برای امام دعا می کنند و می گویند »خدا امام را 

سالمت بدارد«، »خدا عزتش بدهد«، شوق تمام وجود حاجی را فرا می گیرد. 

آقای مهدی شرایی: سخنرانی حاجی خیلی روی مردم تأثیر گذاشت و    

بهشان دل گرمی داد. باعث شد بعد از آن مردم بیایند و در کارها به ما کمک 

کنند. از همین جا هم فهمیدند که حاجی کیست و برای چه کاری آمده.
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اولینپزشک

ماجرای بیماری ها و وضع بهداشت منطقه، ذهن حاج عبداهلل را درگیر کرده است. 

از  بعد  که  و ماجرایی  قربان،  مراسم عید  در  بیماران  دیدن وضع  از  بعد  مخصوصًا 

انتقال آنها به بیمارستان پیش آمد. 

کردیم.     پیدا  قربان، چندتا مریض  مراسم عید  در  آقای مهدی شرایی: 

بچه ای از روی االغ افتاده بود و دستش شکسته بود، خیلی هم درد می کشید. 

پرسیدیم: چرا این را شهر نمی برید؟ 

گفتند: برایش قربانی می کنیم، خوب می شود!

که سوزن قورت داده بود و شدیدًا درد داشت؛ اما هیچ  یا یک خانمی بود 

کاری برایش نمی کردند. 

یا یک پیرمردی هم بود که یک غده توی سینه اش بود. 

همۀ اینها را جمع کردم بردم میناب. میناب گفتند: ُارتوپد نداریم، دیگر چه 

برسد به باقی تخصص ها. 

که  صبح  کــردم.  بستری شان  بیمارستان  توی  شب  بندرعباس.  بردمشان 

گفتند:  گرد، رفتم بیمارستان یک سری بزنم. پرستارها  داشتم می آمدم بشا

همان دیشب همه شان رفتند! هیچ کدام طاقت نیاوردند!

حاجی به دنبال چاره ای برای این مشکل می گردد. باید پزشک در مقر کمیتۀ امداد 

داشته باشند تا به این کارها رسیدگی کند. 
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یک بیماری ساده و قابل درمان، چون  اثر  که مردم در  االن وضعیت طوری است 

امکان مراجعه به پزشک ندارند، از دنیا می روند. ازطرفی هم نبود خدمات پزشکی و 

بهداشتی باعث شده بیماری ها شیوع پیدا کنند و روش های خرافی و غلط در درمان 

بیماری ها مرسوم شود.

گرد و مقر کمیتۀ امداد در ربیدون، هیچ پزشکی حاضر نیست به آنجا  با شرایط بشا

بیاید. یکی از دوستان کمال نیک جو به نام سلیمان سالمی زاده، در همان درمانگاه 

خیریۀ حوالی میدان شوش فعال است. سالمی زاده، عزم جبهه رفتن کرده، اما دست 

لیسانس  و  نخوانده  پزشکی  درس  ســالمــی زاده  می رساند.  گرد  بشا به  را  او  تقدیر 

بهداشت دارد، اما در اثر تجربۀ کارهای درمانی و مطالعه، در حد یک پزشک مهارت 

دارد و به کار درمان مشغول است. همۀ دوستان هم او را دکتر صدا می زنند.

آقای سلیمان سالمی زاده: تصمیم گرفته بودم که بروم جبهه. کارهایم    

گرد.  را هم کرده بودم. آقا کمال آمد پیش من و صحبت کرد که بروم بشا

کمال می گفت: بچه های دیگر هستند که بروند جبهه، اما کسی نمی آید  آقا

گرد، آنجا به شما احتیاج دارد.  بشا

گرد کجاست. ولی خب به خاطر آقا کمال قبول  من اصًال نمی دانستم که بشا

که فقط یک هفته آنجا باشم، اما یک هفتۀ ما  کردم  که بروم. شرط  کردم 

شد سه سال! 

گرفتم و با توجه  آماده شدم. دسِت خالی هم نرفتیم، اطالعاتی از آقا کمال 

به وضعیت آنجا، به اندازۀ یک وانت دارو تهیه کردم. 

با همان وانِت دارو، مستقیم رفتیم بندرعباس و بعدش هم میناب. شب را 

میناب استراحت کردیم. 
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اما  نبود،  راهی  گرد.  کردیم سمت بشا آقا کمال حرکت  با  نماز،  از  صبح بعد 

را  سنگ ها  و  کــرده  صاف  کلنگ  و  بیل  با  که  بود  مشخص  را  یک جاهایی 

که  گذشته بود  شب  از  برداشته اند تا ماشین رد بشود. باالخره چند ساعت 

توی  کپر  تا  گرفته بود. چند  کوه  را  ــادورش  که دورت به یک جایی رسیدیم 

گفت: اینجا اسمش  کمال  این روستا بود و آن طرف تر هم چند تا چادر. آقا 

ربیدون است و مقر ما فعًال اینجاست.

گرد می شدیم، باورم نمی شد که چنین جایی در ایران  از صبح که داخل بشا

آن قدر  شب  آن  باشند.  کار  مشغول  شرایطی  چنین  در  هم  بچه ها  و  باشد 

خسته بودم که نفهمیدم چطور خوابم برد. 

صبح که بیدار شدیم برای نماز، یکی از چادرها را نشان دادند و گفتند: این 

چادر را بکنید درمانگاه صحرایی. 

کردیم  پشت ماشین خالی  از  را  کردند و وسایل و داروها  کمک  بچه ها هم 

از  را جا به جا می کردیم، چند نفر  داروها  که داشتیم  توی چادر. همین طور 

کم کم بیماران  به منطقه آمده و دارو آورده.  که دکتر  مردم بومی فهمیدند 

مردم  غــروب،  تا  و  پیچید  منطقه  در  خبر  ساعت،  چند  از  بعد  و  آمــدنــد، 

معاینه  را  مریض ها  پشِت سرهم  هم  من  می آمدند!  ما  چــادر  به  گــروه گــروه 

می کردم و برایشان دارو می نوشتم. حمید عبدی وارد بود و از داروهایی که 

آورده بودیم، نسخه ها را می پیچید. 

و  داشتند  سوءتغذیه  مشکل  تمامشان  تقریبًا  اما  بــود،  مختلف  مریضی ها 

بدن ها به شدت ضعیف بود. 

کثرًا مشکل ضعف و سوءتغذیه داشتند! تقریبًا به همه آمپول  باورم نمی شد، ا
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یا داروی تقویتی هم می دادیم. خیلی ها تا آن روز اصًال دکتر نرفته بودند.

آن شب از خستگی نفهمیدم چطور خوابم برد. 

که  چــادر  دم  آمد  یکی  می کردم،  مرتب  را  درمانگاه  چــادر  داشتم  دوم  روز 

گوشش کف دستش بود! ظاهرًا بدون اجازه داخل کپری را نگاه می کرده که 

صاحب کپر عصبانی شده و گوشش را بریده بود. این هم شنیده بود که توی 

ربیدون دکتر آمده، آمد دم چادر ما. 

همه اش هم آه و ناله می کرد. مانده بودم چه کار کنم. 

آقا کمال گفت: پیوند بزن! 

گفتم: چی؟ نمی شود! اینجا نمی توانیم. اتاق عمل می خواهد. 

گفت: تو بزن، ان شاءاهلل می شود.

آمپول بی حسی زدم و شروع کردم به بخیه زدن اللۀ گوش. 

پوست سفت بود و سوزن های بخیه مدام می شکستند. باالخره بخیه تمام 

شد و گوش را پیوند زدیم. 

بعید می دانستم جواب بدهد، اما چند روز ربیدون نگهش داشتیم و بهش 

آنتی بیوتیک دادیم. مراقبت کردیم تا به خواست خدا پیوند گرفت. 

خبر پیوند گوش در کل منطقه پیچید و باعث شد خیل عظیم بیمارها به سمِت 

ما بیایند، درصورتی که ما فقط یک چادر صحرایی داشتیم و با آن داروهــا و 

امکاناتی که بود، فقط بعضی از بیماری ها را می توانستیم درمان کنیم. آن قدر 

مراجعات ما زیاد شد که طی چند روز هر چه دارو آورده بودیم، تمام شد!

گرد باز می کند که  ورود آقای سالمی زاده پروندۀ جدیدی را در کار امداد رسانی به بشا

گرد چند ماه است منتظر آنند.  حاج عبداهلل و مردم بشا
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کارها  حاج عبداهلل هنگام ورود آقای سالمی زاده در ربیدون نیست و برای پیگیری 

به میناب و بندرعباس رفته. وقتی خبر دکتر و پیوند گوش به او می رسد، بی اندازه 

ربیدون  به  و  دهد  انجام  را  کارها  سریع تر  هرچه  می کند  سعی  و  می شود  خوشحال 

برگردد تا دکتر و درمانگاه را ببیند. این دیدار هم برای حاجی شیرین و جذاب است، 

هم برای سالمی زادۀ جوان. دکتر چند روز است مدام اسم حاج عبداهلل را می شنود 

کند«.  که »خدا حاجی را حفظ  معاینه، دعا می کند  بیماری بعد از  که هر  و می بیند 

سخت منتظر است این مرد را ببیند.

را می بیند، سالمی زاده را در  که صحنۀ مراجعۀ بیماران و معاینۀ دکتر  حاج عبداهلل 

بقیه  هم مثل  می کند. دکتر  او تشکر  از  و  را می بوسد  آغوش می گیرد، پیشانی اش 

در همان برخورد اول جذب بزرگواری حاج عبداهلل می شود و در همان چند دقیقه 

احساس می کند که به نیروی حاج عبداهلل بودن، افتخار می کند.

که متوجه تمام شدن داروها می شود، به سرعت به بندرعباس می رود  حاج عبداهلل 

مسئوالن بهداشت  برگشت، حاجی یکی از  کند. در  گرد را حل  تا مشکل داروی بشا

استان را با خود می آورد تا وضعیت بهداشت و درمان منطقه را ببیند. 

گرد و عملکرد حاجی  که از دیدن وضعیت بشا این بازدید نتیجه می دهد و این فرد 

گرد  آن، تمام نیازهای دارویی بشا که بعد از  کاری می کند  و بچه ها مبهوت مانده، 

که  به راحتی ازطرِف ادارۀ بهداشت برطرف شود. دیگر، بار دارو و شیر خشک است 

گرد فرستاده می شود. پشِت سرهم به بشا

که بعضًا درمانگاه ها آن را  این چادِر درمانگاه صحرایی، خدماتی داده می شود  در 

انجام نمی دهند.

آقای سلیمان سالمی زاده: ساعت ده شب بود، توی چادر دراز کشیده    
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از  یکی  زن  گفت:  ترسیدیم!  چــادر!  توی  آمد  اسلحه  با  نفر  یک  که  بودیم 

رئیس ها زایمان داشته، ولی به مشکل خورده و جفت بیرون نیامده. 

گفتم چرا با اسلحه آمده؟ اما ازطرفی  باورم نمی شد راست بگوید. با خودم 

گر حرفش درست باشد، بیرون نیامدن جفت باعث عفونت و  هم می گفتم ا

مرگ مادر می شود. 

قبول کردم بروم، البته در آن وضعیت، چارۀ دیگری هم نداشتم. من را سوار 

می رفتیم،  داشتیم  که  همین جوری  رودخانه.  داخل  رفت  و  کرد  موتورش 

را  ســرم  اســت،  تمام  کــارم  دیگر  گفتم  منتظرند.  راه  تــوی  نفر  چهار  دیــدم 

می ُبرند! راه برگشت هم نداشتم. 

راه را بلد بود و  شدیم و راه افتادیم. قاطر  قاطر  یک جایی به بعد، سوار  از 

داخلش  کپر  که چندتا  خودش می رفت. نصفه شب رسیدیم به یک روستا 

کپر  کرده، وسط  زایمان  تازه  که  زنی  کپر. دیدم  بردند داخل یک  را  ما  بود. 

خوابیده و چند نفر هم دورتادورش نشستند قلیان می کشند. 

عصبانی شدم، گفتم: دور مریض را خالی کنید! 

نگاه بدی به من کردند و رفتند بیرون.

برای زایمان، یکی از همین ماماهای محلی را آورده بودند. بسیاری از این 

ماماها چیزی بلد نبودند و باعث مرگ مادر و بچه می شدند. 

گفتم: یک دختربچۀ کوچک بیاورید تا مسئلۀ محرم و نامحرم را رعایت کنم. 

گفتم  ماما  به  و  دادم  انجام  بچه  این  شکم  روی  بــود،  الزم  که  را  کارهایی 

کار انجام شد و آن زن  که الحمداهلل  کار را روی آن زن انجام بدهد.  همین 

نجات پیدا کرد. شبانه من را برگرداندند مقر.
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گفتم البد زنش  آمد.  با اسلحه  که دیدم دوباره همان مرد  بود  نزده  آفتاب 

مرده است که آمده سراغ من. با حالت دستوری گفت: برو توی اتاقت، میزت 

را باز کن.

و  درآورد  کت  پا یک  کــردم.  بــاز  را  کشو  چــادر.  داخــل  رفتم  و  گفتم  چشمی 

گذاشت داخلش.

هم  شریکم  دارم،  شــریــک  مــن  شــرمــنــده!  گفتم:  اســـت!  پــول  از  پــر  دیـــدم 

حاج عبداهلل والی است.

گفت: خب برویم پیشش. 

خـــودش باهاش  کــت پــول را بــرداشــتــیــم و رفــتــیــم. حــاجــی تــوی چـــادر  پــا

صحبت کرد. بهش گفت: این پول را ببر به یکی از روستاها، بده به فالنی 

که احتیاج دارد.
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چادرفرهنگی

است  کرده. حاجی امیدوار  خوشحال  بهداشت، حاج عبداهلل را بسیار  کار  راه افتادن 

گرد، نمی شود به  کارهای دیگر هم با قّوت جلو برود. و از همین ابتدا فهمیده که در بشا

کتفا کرد. امداد وظیفه دارد خانواده های مستحق را  کارهای تعریف شدۀ کمیتۀ امداد ا

گر حاجی بخواهد به حرف  تحت پوشش ببرد و به آنها در حد خودش کمک کند. اما ا

گرد برسد، نباید در این مرحله متوقف شود.  امام عمل کند و به داد بشا

ج  گرد برنامه ای اساسی بریزد و اساسی عمل کند تا از این وضعیت خار باید برای بشا

گرد  ریشه حل شود و بشا از  تا مشکل  کرد  گرد فکر  باید به همۀ نیازهای بشا شود. 

گرد متنوع است، از رساندن آذوقه و  بتواند روی پای خودش بایستد. نیازهای بشا

ارزاق تا را ه سازی، کار فرهنگی، آموزش وپرورش و کشاورزی.

گرد انجام شود، کار فرهنگی است. اصالح  یکی از اساسی ترین کارهایی که باید در بشا

گرد است و حاج عبداهلل به این امر اعتقاد  فرهنگ، زیربنای بسیاری از تحوالت بشا

کامل دارد. اهمیت این کار نزد حاجی این قدر باالست که هنگام ورود امداد به منطقه، 

فرهنگی اصولی  کار  مقدمات و شناسایی های الزم انجام نشده تا یک  بااینکه هنوز 

انجام شود، در میان چادرهای به پاشده، یکی هم چادر فرهنگی است. 

کسانی که تجربۀ کارهای فرهنگی را در تهران و جبهه دارند، این چادر را با هدایت 

کارها محدود است به اینکه وقتی بچه ها به یک روستا  حاجی راه می اندازند. فعًال 

می روند تا مواد غذایی پخش کنند یا مشخصات خانواده ها را ثبت کنند، بچه های 
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فرهنگی هم یک موتور برق کوچک، تلویزیون، و رادیو را همراهشان می برند و برای 

اهالی آن روستا فیلم های مذهبی و فیلم هایی دربارۀ انقالب و جنگ پخش می کنند. 

روستا  را در  نوشته و پارچه نوشته های مذهبی  که ساخته اند، دیوار  کلیشه هایی  با 

بگذارند و برگردند. در ابتدا آقای حمید عبدی، کارهای فرهنگی را انجام می دهد و 

گرد افزوده می شود. بعد از چند وقت آقای عباس مرادی هم به یاران بشا

آقای عباس مرادی: جبهه بودم و بعد از عملیات والفجر مقدماتی آمدم    

تهران. نامه ای از حمید عبدی به دستم رسید که: تا چند وقت دیگر برای 

گرد.  مرخصی می آیم تهران، دوست داشتی بیا باهم برویم بشا

از  یک سری  بــودم  شنیده  فقط  کجاست؟  گرد  بشا نمی دانستم  اصًال  من 

می کنند.  کارهایی  و  یک جایی  رفتند  نیک جو  کمال  با  محل  بچه های 

کارهای  من با همین بچه ها توی پایگاه بسیج شهدای هفتم  تیر شوش، 

فرهنگی می کردم. 

که آمد تهران، اصًال نپرسیدم آنجا چه خبر است و چه می کنید. روی  حمید 

گرد. حساب رفاقت و بودن با بچه ها، رفتیم بشا

راهی  لندکروز  با  آنجا  از  میناب.  رفتیم  بعد  بندرعباس،  رفتیم  اتوبوس  با 

من  و  می خورد  تکان  دائمًا  ماشین  و  نداشت  وجــود  راهــی  شدیم.  گرد  بشا

مرتب می خوردم به در و سقف ماشین. گفتم: کجا داریم می رویم؟

گفت: هنوز خیلی راه داریم. حاال مانده. کجایش را دیدی! 

بچه ها  دیــدن  مشتاق  آن قــدر  ربیدون.  به  رسیدیم  ساعت  هفده  از  بعد 

و  بوسه  و  ماچ  و  رفتیم  باال  همدیگر  کول  و  سر  از  رسیدیم،  تا  که  بــودم، 

چطوری، خوبی! 



لوالصفدراهیلهبر :▪129

از  بعد  اینکه  از  کــردم. بچه ها هم  فراموش  را  راه  که عمًال سختی  بود  این 

حمید  شدند.  خوشحال  خیلی  پیوسته،  جمعشان  به  جدیدی  نفر  مدتی، 

کارهای  عبدی توضیح داد: من خودم قسمت فرهنگی هستم، میرزاخانی 

مالی را انجام می دهد، زارعی ارزاق پخش می کند، سالمی زاده بهداری است 

و نیک جو هم کمکش می کند. 

و گفت که: البته اینها اسمش این جوری است، وگرنه همه، همه کار می کنند. 

و وقتی کاری پیش بیاید، همه باهم انجام می دهیم. 

دیدنشان  مشتاق  خیلی  می گیرد.  را  والی  حاج  سراغ  می آید،  هرکسی  دیدم 

تا  کردند.  ایشان معرفی  را به  حاج والی رسید و من  روز  چند  از  بــودم. بعد 

که  با من دست داد، خود به خود جذب حاجی شدم و دوست داشتم هرجا 

می رود همراهش باشم.

کارهای فرهنگی رونق بیشتری  کمک حمید عبدی می آید و  عباس مرادی هم به 

پیدا می کند. حاج عبداهلل همین طور که به روستاها سرکشی می کند، به روستای ُملَکن 

که برای روستایشان مسجد ساخته  زیــادی دارنــد  می زند. آنجا مردم اصــرار  هم سر 

شود. حاجی هنوز امکان اجرای پروژه های عمرانی در منطقه را ندارد، اما به اهالی 

که خودشان با مصالح محلی و سنگ، مسجدی بسازند  کمک نقدی می کند  روستا 

تا بعدًا یک مسجد اصولی آنجا ساخته شود. مسجدی که در ملکن ساخته می شود و 

همین طور حسینیه های کپری و مانند آن، باعث می شود بچه های فرهنگی ایده های 

جدیدی برای کارشان پیدا کنند. 

داد به جای     گذشت، حمید عبدی نظر  که  کمی  مــرادی:  آقای عباس 

در  ســه چــهــار روز  بــرویــم  بدهیم،  انــجــام  مقطعی  فرهنگی  کــارهــای  اینکه 
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و  نوشتیم  طرحی  کنیم.  اجرا  فرهنگی  برنامه هاِی  و  شویم  مستقر  روستاها 

هر  گفت:  کرد.  استقبال  و  خواند  را  ح  طر حاجی  حاج عبداهلل.  پیش  بردیم 

گر ندارید، بگویید تا تهیه کنیم. امکاناتی الزم دارید بردارید و ا

حاج عبداهلل  کمک  بــا  خــودشــان  کــه  رفتیم  ملکن  بــه  جــا  اولــیــن  به عنوان 

باشد.  ما  کار  برای  خوبی  پایگاه  می توانست  بودند.  ساخته  سنگی  مسجد 

این پنجاه کیلویی ها بردیم آنجا  برق و دستگاه ویدئو از  تلویزیون و موتور 

کنار مسجد چادر زدیم. تلویزیون و ویدئو را در مسجد راه انداختیم. بعد  و 

مردم را خبر کردیم. همه جمع شدند، به خصوص بچه ها و جوان ها. اولین 

فیلمی که آنجا نشان دادیم، عمر مختار بود. یک ِسری پوستر دربارۀ انقالب 

و  می آمدند  مردم  زدیــم.  نمایشگاه  آنجا  که  بودیم  آورده  تهران  از  جنگ  و 

کارها برایشان تازگی داشت و خیلی خوششان می آمد.  نگاه می کردند. این 

تأثیر هم می گذاشت. برایشان از جبهه تعریف می کردیم. برای بچه ها کالس 

برگزار کردیم.

که خیلی به جوان ها  توپ چهل تکه هم برده بودیم. مسابقه راه انداختیم 

که آخرش تیم  گذشت. تیم امداد با تیم روستای ملکن مسابقه داد  خوش 

ما شش به دو آنها را برد. خیلی خندیدیم توی آن مسابقه. کار دیگرمان این 

بود که با کلیشه، روی دیوار مسجد، بعضی از صحبت های حضرت امام را 

نوشتیم که تا مدت ها باقی ماندند.

کار خاصی نکرده بودیم، حال وهوای  سه چهار روز ماندیم روستا. بااینکه 

کل روستا عوض شد. بعد با همین برنامه ها، رفتیم سراغ روستاهای دیگر.



بهار1362 

راِهدستساز

حاج عبداهلل هر کاری که می خواست شروع کند، به یک مانع بزرگ برمی خورد: »راه«. 

کاری را نمی توانست آن طور که دوست دارد انجام دهد. امیدی هم  بدون راه هیچ 

کرده بود،  کارهایی  به ادارات دولتی و امثال آن نداشت. جهاد سازندگی تا سندرک 

اما بعد از آن را کسی قبول نمی کرد. البته با شرایط جنگ و نبود بودجه و امکانات، 

خیلی هم نمی شد توقع داشت. 

با  ببیند.  را  راه  وضعیت  ایــن  و  بــگــذارد  دســـت روی دســـت  نمی توانست  حــاجــی 

به  میناب  دویست وده کیلومتری  مسیر  که  هرکس  نبود  الزم  دیگر  راه  ساخته شدن 

ربیدون را می پیماید، یک شبانه روز استراحت کند تا به حالت عادی برگردد. مسئلۀ 

دیگر مشکل دسترسی به روستاها بود که اغلب با ماشین های کمک دار هم نمی شد 

کار کمک رسانی و رسیدگی به روستاها بسیار مشکل  به آنها رسید و با این وضعیت، 

بود. اغلب اهالی مجبور بودند خودشان پیاده یا با مال به ربیدون بیایند تا آردی 

و  گرد نمی آید،  به بشا راه  برای ساختن  ارگانی  که  ببرند. حاال  و  آذوقــه ای بگیرند  یا 

کرد؟  باید  ندارند، چه  را  راه ســازی  امداد هم پول خرید ماشین آالت  و  حاج عبداهلل 

حاجی با دست خالی، به جنگ سنگ ها و صخره ها می رود!

کلنگ و دیلم     کمال نیک جو: یک روز حاجی تعداد زیادی بیل و  آقای 

قبًال  بگوییم!  چه  ماندیم  کنیم.  شــروع  را  جــاده ســازی  اینکه  بــرای  آورد، 

کلنگ راه باز کنیم، اما خب  پیش آمده بود در مسیر رودخانه ها، با بیل و 
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جاده سازی فرق می کرد! در چادر اصلی، دور هم نشستیم و حاجی توضیح 

داد که چه کار باید بکنیم. حاجی می خواست با کمک مردم، همین مسیری 

را که تا حاال می رفتیم، از ابتدا تا آخر با بیل و کلنگ تسطیح کند. کار خیلی 

که خیلی پر انرژی  سختی بود و شاید با عقل جور درنمی آمد، جواد واثقی 

بود و سرش درد می کرد برای این کارها، شد مسئول راه سازی.

حاج عبداهلل و جواد واثقی با چند نفر دیگر از بچه ها وسایل را برمی دارند و ابتدا به 

میان مردِم چند روستای اطراف می روند. حاجی با آنها صحبت می کند که بیایند و در کار 

ساختن راه مشغول شوند. و توضیح می دهد که باید خودتان کمک کنید تا راه بسازیم. 

حاجی برای راه سازی به آنها که کمک می کنند حقوق نمی دهد؛ در ازای کارشان به 

گردی ها  آنها ناهار می دهد، و برنج و روغن و عدس که به خانه ببرند. این برای بشا

کمک بچه های  که امکاناتی ندارند، مزد خوبی است. حدود بیست نفر از مردم به 

امداد می آیند و کار را شروع می کنند. 

حاج عبداهلل خودش هم هروقت باشد و بتواند، به سراغ راه ســازی می رود و با عالقه 

شروع می کند به بیل و کلنگ زدن. هر متر از راه که جلو می رود، برای حاجی یک قدم 

گردی ها در این آبادانی نقش پیدا کرده اند. گرد است و حاال خود بشا به سمت آبادی بشا

و دیلم     کلنگ  با  باید  بود! یک جاهایی  عجیبی  کار  آقای جواد واثقی: 

کوه را می تراشیدیم. تازه وقتی یک تکه سنگ کنار می رفت، ماری درمی آمد 

و همه فرار می کردند!

وسایل  ابتدایی ترین  با  کنند.  کمک  بیایند  که  می کردیم  صحبت  مردم  با 

هم کار می کردیم؛ مثًال وقتی می خواستیم سنگ های خیلی بزرگ را جا به جا 

که بهش می گفتیم َمنتیل. آن را  کنیم، میله های بلند و پهن آهنی داشتیم 
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می گذاشتیم زیر سنگ، اهرم می کردیم و چندنفری فشار می دادیم تا سنگ 

پر  تا  می ریختیم  ک  خا بیل  با  که  بود  بزرگی  چاله های  یا  می شد.  جابه جا 

ک ریزی، شیبش را  کندن و خا که شیب تند داشت، با  بشود. جاهایی هم 

مالیم می کردیم.

ک عجیبی بلند می شد. و وقتی کوه را می تراشیدیم،  کار می کردیم خا وقتی 

ک می شد و نمی توانستیم نفس  انگار طوفان شده بود! سر تا پایمان پر از خا

بود، ولی خب چون  باال  این مسائل  برای  گردی ها تحملشان  بکشیم. بشا

سوءتغذیه داشتند و بدن هایشان ضعیف بود، نمی توانستند زیاد کار کنند.

ما هم زیاد فشار نمی آوردیم، همین که کار می کردند، حاجی خیلی خوشحال 

بود. مسیر که باز می شد، روستاها را هم به راه اصلی وصل می کردیم. به هر 

روستایی که می خواستیم راه بزنیم، اول می رفتیم روستا و آمار می گرفتیم که 

چند نفر مرد دارید؟ چند پیر؟ چند جوان؟

اول سختشان بود و می گفتند: آخر پیرها که نمی توانند کار کنند.

برایمان  و  کنیم  جابه جا  مــال  با  را  بارها  که  کنند  کمک  پیرها  می گفتیم: 

آشپزی کنند. 

ما ناهار را سر کار می خوردیم. با خودمان روغن و برنج و عدس می بردیم و 

که چه جوری عدس پلو  همان جا ناهار درست می کردیم. بهشان یاد دادیم 

خیلی  کار  که  مواقع  بعضی  بــود.  عدس پلو  روز  هر  ناهارمان  کنند.  درســت 

سخت و طوالنی می شد، یک کنسرو خاویار بادمجان هم اضافه می کردیم.

ناهار  نماز،  از  بعد  می خواندیم.  نماز  می کردیم،  تعطیل  را  کار  ظهر  اذان 

می نشست،  تنمان  به  که  غذا  می کردیم.  استراحت  کمی  بعد  می خوردیم، 
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وقتی  بودیم،  مقر  نزدیک  که  ابتدا  آن  غــروب.  نزدیک  تا  سرکار،  می رفتیم 

کار داشت تمام می شد، یک نفر را با مال می فرستادیم مقر که خبر بدهد با 

هم می بردیم و همان  شدیم، چادر  ماشین بیایند دنبالمان. اما وقتی دور 

جایی که کار می کردیم، شب را می خوابیدیم و دوباره صبح شروع می کردیم. 

وسایل مورد نیاِز چند روز را هم با خودمان می بردیم. 

گردی شده بودم و به آن شرایط  اسم من شده بود وزیر راه! و دیگر کامًال بشا

سخت عادت کرده بودم. یک روز داشتیم کار می کردیم، حاجی آمد سر بزند 

و کمک کند، از اهالی پرسید جواد کو؟ گفتند: این جواد است دیگر!

ایــن چه  ــواد!  گفت: ج مــرا نشناخت.  که حاجی  بــودم  کی شــده  خا ــدر  آن ق

قیافه ای است؟ نشناختمت.

یک بار هم که من بعد از یک هفته برگشتم مقر، موقع شام، تا من نشستم 

نــخــوَرد!  ایــن غــذا  بــا  گفت: هیچ کس  به شوخی  پــای ســفــره، حــاج عــبــداهلل 

که خود  این هزارویک مرض دارد. من دیدم؛ یک جاهایی می خوابد  آخر 

گردی ها هم نمی خوابند! بشا

گرد، کارکردن سخت است، اما وقتی راه به یکی از روستاها می رسد و  برای اهالی بشا

شادی اهالی روستا را می بینند، روحیه می گیرند و قوی تر کار می کنند. 

مسئلۀ دیگری که به آنها روحیه می دهد، کارکردن بچه های امداد و به خصوص خود 

گردی ها می بینند که حاجی حتی وقتی بیمار است و تب دارد،  حاج عبداهلل است. بشا

خودش کلنگ برمی دارد و مشغول کار می شود، به وجد می آیند و کار سرعت می گیرد.

حاج عبداهلل  و  افتاده  راه  الحمدهلل  اما  اســت،  سخت  خالی  دست  با  راه ســازی  کار 

امیدوار است که بتواند روزی راه های اساسی و مستحکمی برای منطقه بسازد.



تاگستان1362 

آرد

از  آرد  کــامــیــون هــای  بــا پیگیری حــاجــی،  اســـت.  آرد  گــرد  بــشــا حــیــاتــی  نــیــاز  اولــیــن 

شهرستان های مختلف به میناب می آیند و بار خود را خالی می کنند. خالی کردن بار 

این کامیون ها، خاطرۀ کمک های شبانه حاج عبداهلل والی به خانواده های فقیر، در 

زمان قبل از انقالب را زنده می کند؛ که کیسه های آرد و برنج را به دوش می کشید و 

چند طبقه باال می برد تا به دِر خانۀ یک خانوادۀ یتیم برساند. 

گردی ها به این آرد دوخته شده. حاال تقریبًا چشم امید تمام بشا

کامیون     یک  بودیم.  میناب  حاجی،  و  من  روز  یک  واثقی:  جواد  آقای 

آرد آمد، باید همان جا آرد را خالی می کردیم. بعد کم کم با لندکروز می بردیم 

باالی چهل وپنج درجه.  بود،  گرم  بود، میناب هم خیلی  تابستان  گرد.  بشا

حاجی گفت: جواد! برو دو سه  تا کارگر بیاور کامیون را خالی کنند.

گفتم: نه حاجی! نمی خواهد! 

پریدم باالی کامیون. حاجی گفت: جواد بیا پایین، دیوانه بازی در نیاور.

نمی دانستم حاجی حالش خوب نیست و قلبش درد می کند. یک گونی آرد 

برداشتم و گذاشتم روی کمر حاجی! حاجی هم چیزی نگفت و برد گذاشت 

توی انبار. یک کامیون آرد را دونفره خالی کردیم. من آخرش دیگر کم آورده 

بودم، اما حاجی پشت سرهم گونی ها را خالی می کرد.

کرد! آن وقت ها  گونی های آرد را چهل کیلویی  که  خدا خیرش بدهد، هرکس 
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این  می گفت:  حاجی  می شکست.  کمرمان  بــود.  هشتادکیلویی  گونی ها 

دویست  تا آرد است، نفری بیست تا باید خالی کنید.

می گفتیم: حاجی جان! بیست تا را بکن چهل  تا، دونفره خالی کنیم. بعضی 

بچه ها تنهایی نمی توانند.

قوی  هــم  نیک جو  کمال  بــرمــی داشــت،  هشتاد کیلویی  یک نفره،  ــودش  خ حاجی 

آرد  نمی توانست  بــود،  کیلو  چهل  خــودش  که  عبدی  حمید  ولی  می توانست.  بــود، 

هشتاد کیلویی را بردارد. گونی ها را که می بردیم، تنمان می شد آرد خالی. خیس عرق 

هم می شدیم. می شد یک خمیر حسابی از تنمان گرفت! 

آمدنخّیرها

در  بزرگ تری  و  جدی تر  کارهای  بتواند  تا  می کند  آمــاده  را  بسترهایی  حاج عبداهلل 

گرد انجام دهد. این راه دست ساز هم در حد خودش رفت وآمدها را راحت و در  بشا

برای  زیادی  برنامه های  زمینه ها،  این  با  حاج عبداهلل  می کند.  ممکن  نقاط  بعضی 

گرد دارد، اما یک مشکل بزرگ او را بسیار ناراحت کرده: باالبودن هزینه ها  نجات بشا

و نبود بودجه. 

دولــت هم  در  و  بــود  زده  نامه  استان  معین۱  وزیــر  به چهار  کــار  ابتدای  در  حاجی 

آنجا  و  اینجا  به  و  می کند  پیگیری  هرچه  اما  بودند،  داده  کمک  بــرای  قول هایی 

محدود.  مالی  منابع  و  اســت  جنگ  درگیر  کشور  نمی رسد.  نتیجه ای  به  مــی رود، 

بودجۀ قابل توجهی هم در اختیار کمیتۀ امداد نیست تا بتوانند با آن کارهای واجب 

معین برای رفع محرومیت در نظر گرفته  به عنوان وزیر  کشور، چند وزیر  ۱. آن زمان برای استان های محروم 
شده بود.
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گرد را پشتیبانی کنند. حاج عبداهلل در این شرایط، مانند مبارز ماهری  و زیربنایی بشا

توان  و  گرد، دست هایش بسته است  و عقب ماندگی بشا با فقر  جنگ  که در  است 

حرکت ندارد.

خداست. هرجا  او بر  ناامیدی نجات می دهد، توکل  از  را  که حاجی  تنها مسئله ای 

و  رسیده  نمی کرده  را  فکرش  که  آنجا  از  کمک  ــده،  آم پیش  راهــش  سر  بر  مانعی 

خیریۀ  ناامید شده، به تجربه هایش در  کمک های دولتی  از  که  او  شده.  باز  گره ها 

ثامن الحجج و بنیاد امام صادق فکر می کند. کار کردن در این خیریه ها به حاجی یاد 

گر خدا  داده که با تکیه بر کمک های مردمی و خّیرین، کارهای بزرگی می توان کرد. ا

گرد را هم باید با دستان مردم خّیر باز کرد.  بخواهد گرۀ بشا

هزینه های  تأمین  بــرای  چـــاره ای  فکر  به  حاج عبداهلل  وقتی که  و  شرایط  ایــن  در 

گرد آشنا می شود. کارهاست، حاج محسن از طریق حاج محمود نجفی با بشا

حاج محمود نجفی که دوستی عمیقی با حاج عبداهلل دارد، خود را وقف کمک رسانی 

به جبهه ها کرده است. حاج عبداهلل وقتی به تهران می آید، در دفتر حاج آقای نجفی 

کارهایش را انجام می دهد. 

حاج محمود نجفی: ما از قبل انقالب آشنایی مختصری با حاج عبداهلل    

داشتیم. منزلمان که مجلس روضه بود، همیشه پدر ایشان می آمدند روضه 

می خواندند.

از  داشتم؛  رابطه  همه  با  جبهه ها  پشتیبانی  مسئلۀ  به خاطر  جنگ  زمــان 

جمله با حاج عبداهلل که در وزارت بازرگانی بود، ولی آشنایی اصلی ما وقتی 

دفتر  من  گرد،  بشا رفت  وقتی  شد.  امداد  وارد  که حاج عبداهلل  آمد  به وجود 

کارهایش  و  جلسات  بــرای  می آمد،  که  تهران  حاجی  بــودم.  سمیه  خیابان 
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بود و هر دو  گفتم بیا پیش ما. روحیه مان یک جور  یک جایی الزم داشت. 

دوست داشتیم باهم باشیم. من با خّیرین ارتباط داشتم و می خواستم اینها 

که در جنگ،  کنم. یکی از خّیرین آقای صراف زاده بود  گرد وصل  را به بشا

گفتم: یک جایی  کمک می دادند. یک روز به آقای صراف زاده  خیلی به ما 

گرد، خیلی وضع خرابی دارد، برویم آنجا را ببینیم؟ هست به نام بشا

گفت: ما جای دیگری داریم کار می کنیم.

کردیم  رفقا، آقای صراف زاده را راضی  اما هرطوری بود، به واسطۀ چندتا از 

آقای  با  و  تهران  بیاید  حاج عبداهلل  شد  قــرار  قبلش  ببینند.  را  گرد  بشا که 

صراف زاده صحبت کند.

ــازار.  ــراف زاده در ب ــ ــای ص ــدن آق حــاج عــبــداهلل بــه تــهــران کــه مــی آیــد، مـــی رود بــه دی

شخصیت معنوی هر دوی آنها باعث می شود رابطه ای عمیق و خالصانه در همین 

گرد و مشکالتش  مالقات اول بینشان برقرار شود. حاج عبداهلل توضیحاتی دربارۀ بشا

می دهد؛ و حاج آقای صراف زاده که فرد دقیقی است، سؤاالتی از کارهایی که حاجی 

قصد دارد انجام دهد، می پرسد. 

آمــدنــد، صحبت     والــی دو مرتبه  ــراف زاده: حــاج آقــای  حــاج محسن صــ

مالی  مسائل  که داشتند، در  استقامت وصف ناپذیری  آن  با  ایشان  کردیم. 

به مشکل برخورده و از کمیتۀ امداد و چهار وزیر معین استان ناامید شده 

بودند. این مسائل و آن اخالصی که ما در ایشان دیدیم، باعث شد تا از آقای 

گرد حمایت کنیم تا ایشان بتوانند به خدماتشان در آن منطقه  والی در بشا

گرد.  ادامه بدهند. بعد از آن دو دیدار، آقای والی برگشتند بشا

گرد بروم و منطقه را از نزدیک ببینم.  قرار شد یک ماه بعد، اوایل پاییز به بشا



پاییز1362 

گرد هیئتخدمتگزارانبشا

پاییز سال شصت ودو، حاج محسن صراف زاده و یکی از رفقای ایشان به نام آقای 

گرد می شوند. ابرقویی، برای اولین بار عازم بشا

که از رفقای ما در کمیتۀ     حاج محسن صراف زاده: من و آقای ابرقویی 

گرد. آقای والی آمد فرودگاه بندرعباس دنبالمان. شب  امداد بود، رفتیم بشا

بود که به بندر رسیدیم. همراه آقای والی رفتیم به هالل احمر بندرعباس و 

گرد. از میناب حدود  استراحت کردیم تا صبح راه بیفتیم سمت میناب و بشا

کشید تا برسیم به ربیدون. آقای والی چند تا چادر  هفده ساعت راه طول 

در  را  ما هم شب  بــود.  آنجا مستقر  دوستانشان هم  از  نفر  و چند  بود  زده 

آقای  و  والی  آقای  و  ابرقویی  آقای  همراه  به  صبح  و  بودیم  چادرها  همان 

علی داستانی رفتیم به روستایی به اسم »َدستِگرد درگاز«. به خاطر نبود راه، 

که وقتی به  که به این روستا رسیدیم. عجیب این بود  نزدیک غروب بود 

کوه ماشین را  روستا رسیدیم اهالی به استقبال آمده بودند! ظاهرًا از باالی 

گشتن در روستا و صحبت با بعضی از اهالی، هوا  دیده بودند. بعد از کمی 

تاریک شد. شب را همان جا در کپر یکی از اهالی ماندیم. با وجود فقر، برای 

غ کشتند!  شام ما، یک مر

بندرعباس  به  والــی  آقــای  همراه  دیدیم،  را  گرد  بشا وضعیت  اینکه  از  بعد 

گرد  کرد که مردم بیایند بشا برگشتیم. به آقای والی گفتم باید موجی ایجاد 
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را ببینند و کمک کنند تا بشود این شیعیان را نجات داد، اما با وضعیت راه 

گرد چنین امری غیر ممکن است.  بشا

گر به شما یک بولدوزر بدهند چه کار می کنی؟ بعد به آقای والی گفتم: ا

می گذارمش  گرد؛  بشا آخر  می برم  هلی کوپتر،  به  می بندم  را  بولدوزر  گفتند: 

زمین و از آنجا راه می زنم تا میناب.

ذهنش  در  اما  می دهد،  ــراف زاده  ص حاج آقای  به  رویایی  جواب  یک  حاج عبداهلل 

گرد رساند، آن هم راهی فنی که با  همین برنامه هست. باید راه را به تمام مناطق بشا

ماشین آالت راه سازی ساخته شود. 

این  و  می شناسند  را  همدیگر  بهتر  صــراف زاده،  حاج آقای  و  حاجی  سفر،  این  در 

شبانۀ  تهجدهای  هم  می شود.  به هم  آنها  بیشتر  اعتماد  و  عالقه  باعث  شناخت 

با  تــا شــب،  و  کــرده انــد  پــابــه پــای هــم حــرکــت   ، روز و هــم در  را دیــده انــد  همدیگر 

که  فهمیده  حاج عبداهلل  رفته اند.  روستاها  به  خستگی،  بــدون  و  انــرژی  و  عالقه 

کارها را با برنامه و حساب وکتاب انجام  حاج محسن، بسیار جدی و دقیق است و 

و  است  اخالص  سراسر  حاج عبداهلل  شده  مطمئن  هم  صراف  حاج آقای  می دهد. 

که دست یاری  ک برای اوست  فقط برای خدا قدم برمی دارد. و این مهم ترین مال

کند.  به حاجی بدهد و او را پشتیبانی 

حاج محسن با دیدن منطقه و شناخت حاج عبداهلل، تصمیم می گیرد افراد دیگری 

کارهای  کرد و  کمک های بیشتری جمع  گرد ببرد، تا بتوان  کند و به بشا را هم جمع 

بیشتری انجام داد. او هم مانند حاجی معتقد است که دادن گزارش و گرفتن کمک 

گرد  گرد برد؛ که دیدن یک روستای بشا در تهران فایده ای ندارد، و باید افراد را به بشا

از ساعت ها سخنرانی مؤثرتر است.
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کمک رسانی به  که او هم در کارهای خیر و  حاج محسن در تهران با آقای فروزان، 

گروهی را  جبهه ها فعال است صحبت می کند و ماجرای سفرش را می گوید، تا باهم 

گرد ببرند. جمع کنند و به بشا

کرد دربارۀ     آقای محمد فروزان: حاج آقای صراف آمد و صحبتی با من 

گرد  برویم بشا کنیم،  را جمع  نفر  باید چند  گفتند:  گرد.  اسم بشا به  جایی 

را ببینیم. 

شرکت  یک  ما  چشم.  گفتیم  داشتیم،  که  اعتمادی  حساب  روی  هم  ما 

ج برو و این تیپی بودند. رفتیم  داشتیم که رفقاِی شرکت، بعضی هایشان خار

منطقۀ  یک  برویم؟  بندرعباس  یک  گفتم:  بــود،  هم  زمستان  رفقا،  پیش 

گرد هم آنجاست، آنجا را هم ببینیم. محرومی به اسم بشا

قبول کردند. هجده نفر شدیم. قرار شد زمستان به بندرعباس برویم.
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جلسۀسرنوشتساز

گــروهــی جمع شــده ایــم و  کــه  ــراف زاده بــه حــاج عــبــداهلل خبر مــی دهــد  حــاج آقــای صــ

ربیدون  شرایط  و  می شود  دست به کار  حاج عبداهلل  بیاییم.  گرد  بشا به  می خواهیم 

با یکی کردن چند  آنها آماده می کند.  اقامت  مهمان ها و  از  را برای حداقِل پذیرایی 

را  بچه ها  همۀ  حاج عبداهلل  می کنند.  ُمهیا  مهمان ها  برای  بزرگ  چادر  یک  چادر، 

توجیه می کند و خودش هم به تهران می رود تا از آنجا همراه مهمان ها باشد.

گرد را می شناسند و نه حاج عبداهلل را.  کسانی که قرار است به این سفر بروند، نه بشا

از  حاج محسن صــراف زاده و بــرادرش حاج حسن، آقای فــروزان به همراه چند نفر 

همکارانش، مانند آقای سعیدی، چند نفر از بازاری ها، و دو نفر روحانی، حجج اسالم 

گرد شده اند. مسترحمی و واعظی، آمادۀ سفر به بشا

گفته بودند     فـــروزان  آقــای  ــراف زاده و  آقــای صـ آقــای علی نقی سعیدی: 

آنجا  از  و  ببریم. می رویم بندرعباس  را به سفری پرخاطره  می خواهیم شما 

گرد برای همه جدید بود و کسی آنجا را نمی شناخت.  گرد. اسم بشا می رویم بشا

روز حرکت رفتیم فرودگاه. آنجا آقای صراف زاده همراه یک آقای دیگری آمد و 

گرد هستند.  گفت: ایشان آقای والی، مسئول کمیتۀ امداد بشا

آقای والی خیلی گرم با همۀ ما سالم علیک کرد و تشکر کرد که قبول کردیم 

رفتیم میناب.  هم مستقیم  بندر  از  و  بندرعباس  رفتیم  برویم.  گرد  به بشا

راه  صبح  و  می مانیم  میناب  را  شب  گفتند  میناب.  رسیدیم  که  بود  عصر 



لوالصفدراهیلهبر :▪143

گرد. با خودم فکر کردم مگر چقدر راه است که باید شب  می افتیم سمت بشا

را بمانیم و صبح راه بیفتیم!

مهمان ها اصًال خبر ندارند که فردا چه در انتظارشان است. حاج عبداهلل با حاج آقای 

صراف زاده تا آخر شب در حال انجام هماهنگی ها هستند که فردا صبح زود ماشین ها 

کم است و  آماده باشند و بعد از نماز و صبحانه، سریع راه بیفتند. تعداد ماشین ها 

کثرًا هم وانت؛ همین حاج عبداهلل را برای راه نگران کرده. ا

آقای محمد فروزان: نماز صبح را پشت سر حاج آقای مسترحمی خواندیم    

و بالفاصله صبحانه خوردیم. بعد رفتیم سوار ماشین ها بشویم. ماشین ها سه 

می نشستیم.  لندکروز  باید پشت  کثرًا  ا آمبوالنس!  بود و یک  تا وانت لندکروز 

بعضی از رفقای ما، به همدیگر نگاه می کردند و مانده بودند چه کار کنند. ما 

به بعضی که سن و سالشان بیشتر بود، گفتیم جلوی لندکروزها یا در آمبوالنس 

بنشینند. به آقای سعیدی هم گفتیم برود روی تخت آمبوالنس دراز بکشد که 

کمتر اذیت شود. بقیه هم پتو پهن کردیم عقب لندکروز و نشستیم. 

از حاج آقای والی پرسیدیم: چند ساعت راه است؟ 

گفت: حدود پنج شش ساعت!

افتادیم. هنوز  راه  اما چاره ای نبود،  سخت بود،  پنج ساعت عقب لندکروز 

کی شد، ماشین ها از هم  چند کیلومتر از میناب دور نشده بودیم که جاده خا

ک بخوریم، اما با وجود این، در عرض چند دقیقه،  فاصله گرفتند تا کمتر خا

ک گرفت. هرکس هرچه داشت بست به سروصورتش که  سروصورتمان را خا

ک بخورد. باالخره هرطور که بود پنج شش ساعت رفتیم. پرسیدیم:  کمتر خا

چقدر مانده؟ 
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گفت: چهار پنج ساعت دیگر!

رودخانه ها می رفتیم. مدام  مسیر  نبود، تمامًا در  که  راه هم  وارفتند!  همه 

ماشین پایین و باال می رفت و ما را باال و پایین می انداخت! 

برود.  در  خستگی مان  تا  خوردیم  ناهاری  داشتند.  نگه  راه  وسط  یک جا 

زد  آمبوالنس  دیدیم  می رفتیم  داشتیم  که  همین طور  افتادیم.  راه  دوبــاره 

که سرشان  کنار. رفقای داخل آمبوالنس حالشان خیلی بد شده بود، ازبس 

حاجی!  گفتند:  پایین،  آمدند  آمبوالنس  از  ماشین.  سقف  به  بود  خــورده 

آمدیم،  که  تا همین جا  برگردان،  را  ما  ما می دهیم، فقط  هرچه می خواهی 

کافی است.

حاج آقا والی گفت: حیف است تا اینجا آمدید، یک مقدار دیگر مانده.

زندگی می کنند، حاال  نسبتًا مرفهی  شرایط  در  تهران،  در  کثرشان  ا که  مهمان هایی 

ناراحت  این وضعیت  از  گرد می روند. حاج عبداهلل هم  به طرف بشا این شرایط  در 

کنند تا بتوانند به مبارزه با  است، اما چاره ای نیست، باید واقعیت را این گونه درک 

گرد هرچه در این وضعیت سخت جلوتر می روند  این مشکالت بروند. مسافران بشا

به این فکر می کنند که آخر این مسیر چیست؟ مگر ممکن است که بعد از این راه و 

پشت این همه کوه، کسی زندگی کند؟ 

گفته بودند پشت     آقای علی نقی سعیدی: به خاطر سن و سالم به من 

آمبوالنس دراز بکشم که کمتر اذیت شوم. نمی دانستیم چطور جایی داریم 

می رویم و انتظار این راه را هم نداشتیم. درواقع اصًال راهی وجود نداشت! 

آمبوالنس پرت  تخت  از  بار  که من چند  آمبوالنس تکان می خورد  آن قــدر 

گر هم می نشستم، سرم می خورد به سقف.  شدم پایین. ا
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که در اثر تکان های  جلوی آمبوالنس هم حاج حسین احمدی نشسته بود 

شدید ماشین، وقتی رسیدیم مریض شد و با همان آمبوالنس برگشت میناب 

و رفت بیمارستان!

ــودیــم که  ــدر کــوفــتــه ب ــ ــازده شــب بـــود کــه رســیــدیــم. آن ق ــ حـــدود ســاعــت ی

تاریک بود. فقط  تاریک  بایستیم. هوا  پاهایمان  نمی توانستیم صاف روی 

کوچک روشن  برق  که با یک موتور  چند تا فانوس روشن بود و یک چراغ 

شده بود. آنجا فقط چند تا چادر بود. ما را بردند به یک چادر بزرگ. برایمان 

چای آوردند و بعد هم شام. بعد از شام، همه از خستگی افتادیم و خوابیدیم.

را آمده ایم؟  راه  که برای چه این همه  ح بود  مطر آن شب برای مهمان ها این فکر 

چه  آورده  اینجا  را  ما  وضعیت  ایــن  با  کــه:  دل گیرند  حاج عبداهلل  از  بعضی  حتی 

ببینیم؟ اما این فکرها زیاد در ذهن ها نمی ماند و آن قدر خسته اند که خیلی زود به 

خواب می روند. فردا همه چیز برایشان روشن خواهد شد.

از     بازدید  برای  بردیم  را  آقایان  که شد  حاج محسن صــراف زاده: صبح 

منطقه. حاج آقای والی پیشنهاد دادند که برویم روستای »شیْنش«. وقتی که 

نمی توانستند  کردند.  گریه  همه  تقریبًا  دیدند،  را  آنها  وضعیت  ما  همراهان 

نفری  می گفت:  عابدینی،  آقای  بود.  سخت  برایشان  تحملش  و  کنند  باور 

یک صفر باید از زندگیمان کم کنیم!

فضا و روحیۀ دیروز و امروز مهمان ها، از زمین تا آسمان تفاوت کرده. دیروز جسمشان 

خسته شده بود و امروز روحشان. خیلی ها می خواهند در همان روستا دست در جیب ببرند 

و هرچه همراه دارند به اهالی شینش بدهند؛ اما حاج عبداهلل و حاج محسن جلویشان 

را می گیرند و می گویند که این روش غلط است و بشاگرد صدها روستای این گونه دارد. 
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پس باید کار اصولی و مبنایی کرد و اسیر احساسات نشد. اما هیچ کس جلوی اشک های 

کثر مهمان ها دندان به لب می فشارند و بی صدا اشک  این مهمان ها را نمی تواند بگیرد. ا

می ریزند و به خود نهیب می زنند که ما چگونه زندگی می کنیم و اینها چطور؟

گفت: ما را بهشت نمی برند! با این     آقای محمد فروزان: یکی از آقایان 

وضعی که ما دیدیم، ما زندگی هایمان االن از بهشت هم باالتر است، چطور 

باید جواب بدهیم؟ 

گذاشتیم. توی جلسه، همه پر انرژی و جدی  برگشتیم به ربیدون و جلسه 

خستگی  بودند.  بی حال  و  دمغ  کثرًا  ا که  دیشب  برعکِس  بودند،  نشسته 

خودشان را یادشان رفته بود. 

طوری  است،  درست و حسابی  راه  یک  احــداث  کار،  اولین  گفتند  جلسه  در 

کرد. در صورت سهولت تردد، می شود کمک های خوبی  که بشود رفت وآمد 

راه،  بازشدن  با  ضمنًا  داد.  انجام  منطقه  برای  زیــادی  کارهای  و  کرد  جمع 

مشکالتی نظیر درمان و اشتغال هم کمتر می شود.

و گفتند بولدوزر و لودر و گریدر و کامیون، امکانات اولیۀ راه سازی است.

که این نیازها برآورده شود. حتی یکی از  کردند  در همان جلسه، رفقا تعهد 

گفت پانصدهزار تومان  که اخالص زیادی داشت، آمد درگوشی به من  رفقا 

کسی نفهمد. خب، آن موقع این خیلی پول بود، با  برای من بنویس، ولی 

هفتصدهزار تومان می شد لودر خرید.

در شب جمعه ای از شب های آخر سال شصت و دو، جلسه ای در چادرهای ربیدون 

حرکت  مسیر  که  جلسه ای  اســت.  تأثیرگذار  گرد  بشا تاریخ  در  که  می شود  بــرگــزار 

می کند.  محکم  گرد  بشا ک  خــا در  را  قدم هایش  و  می دهد  تغییر  را  حاج عبداهلل 
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کشاورزی و بهداشت و  تصمیمات جلسه محدود به راه سازی نیست. به فرهنگ و 

نیز  را  گرد و حاج عبداهلل  با بشا ارتباط مستمر  راهکارهای  و  درمان هم توجه دارند 

جلسه  در  افــراد  که  تعهداتی  می کنند.  امضا  را  صورت جلسه  همه  می کنند.  تعیین 

داده اند نیز، آخر متن اضافه می شود.

بسم اهلل الرحمن الرحیم   

گرد  کمیتۀ امداد بشا که در پنجشنبه ۱۳62/۱2/۱7 در محل  در جلسه ای 

تشکیل شد برادران حاج آقای مسترحمی، حاج آقای واعظی، آقای سعیدی، 

آقای  عبدی،  آقای  رسولی،  آقای  منزوی،  جعفر  آقای  منزوی،  کبر  ا آقای 

آقای عابدینی،  آقای غفاری،  آقای حسن صراف زاده،  محسن صراف زاده، 

آقای  لباف،  آقای  آقای حسینی،  کاشانی،  آقای  والی،  آقای  زواره ای،  آقای 

وکالتًا حضور  احمدی  آقای  ازطرِف  فروزان  آقای  و  ابرقویی  آقای  شیشه گر، 

گرد بحث شد. برادران نظرات خود  داشتند و در رابطه با منطقۀ محروم بشا

ح ذیل تأیید شد: کرات به شر را ارائه دادند. نتیجه مذا

گرد ۱. اولویت خرید یک دستگاه بولدوزر D8 جهت جاده سازی در بشا

2. احداث حمام و مسجد و درمانگاه

گرد ۳. احداث یک یا چند حلقه چاه جهت آبیاری مناطق دشت بشا

۴. ایجاد واحدهای کشاورزی و دامداری و دامپروری و کارگاه های قالی بافی

روحانی جهت  صورت امکان اعزام یک یا چند نفر  5. ایجاد مدارس و در 
گرد به دین مبین اسالم و نهضت سوادآموزی۱ کردن برادران بشا آشنا

در ادامۀ صورت جلسه، راهکارهایی هست برای ادامۀ کار در تهران و افتتاح حساب 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۳
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سال  هر  می شوند  متعهد  هم  جلسه  در  حاضر  روحانیان  گرد.  بشا به  کمک  بــرای 

گرد بیایند.  بیست روز برای تبلیغ به روستاهای بشا

به  می شود  داده  تعهد  آنجا  که  کمک هایی  جمع  می نویسند،  را  تعهدات  وقتی که 

همراه  که به عنوان آشپز  همین موقع آقای شاه علی  دو میلیون تومان می رسد. در 

مهمانان آمده، یک دسته اسکناس صدتومانی از جیبش بیرون می آورد و به آقای 

فروزان می دهد. می گوید: این ده هزار تومان هم سهم من! 

تــوان دارد  با دیــدن وضعیت منطقه، هرچه در  نــدارد،  که خــودش وضع مرفهی  او 

که نقد داده می شود. حاج عبداهلل در جلسه بسیار  کمکی است  می دهد. این اولین 

گرد آمده و هیچ خستگی و مشکلی  که به بشا اولی است  روز  پر انرژی است و انگار 

تا به حال نداشته؛ دلش لبریز از ُشکر است و با تمام وجود، توجه خدا به این شیعیان 

مظلوم و غریب را احساس می کند.

مهمان ها برای برگشت به میناب باید دوباره آن راه را با آن وضعیت بروند، اما کسی 

نگاه  دل. وقتی که برمی گردند به مسیر  زبان و نه در  نــدارد، نه در  گله ای  حرفی و 

گرد بیایند.  می کنند و امیدوارند دفعۀ بعد به راحتی و از راه های ساخته شده به بشا

حاج عبداهلل خودش مهمان ها را تا فرودگاه بندرعباس همراهی می کند و به خصوص 

از بزرگ ترها به خاطر اذیت هایی که شدند عذرخواهی می کند. 

حاج آقای صراف زاده و حاج آقای فروزان چند وقت بعد از این سفر، کلیه تعهدات را 

وصول می کنند و با تالش هایی که می کنند، موفق می شوند پنج میلیون تومان جمع 

کنند. آنها همراه جمعی از خّیرین حاضر در آن سفر در شرکت آقای فروزان جلسه ای 

گرد نظم و ترتیب بدهند و به این نتیجه  تشکیل می دهند تا به کمک رسانی به بشا

می رسند که این کار را زیر نظر یک تشکیالت انجام دهند. نام این تشکیالت در آن 
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گرد« انتخاب می شود. اساس نامه و هیئت امنای آن  جلسه »هیئت خدمتگزاران بشا

گرد را به این عنوان انجام می دهند. تعیین می شود و از آن به بعد، کمک به بشا

گرد فرستاده می شود، اما مسئلۀ اصلی  از آن پس، کمک های نقدی و غیر نقدی به بشا

کشور، مشکالت فراوانی دارد و زمان  که در آن شرایط جنگی  خرید ماشین آالت است 

خرید ماشین آالت  پیگیر  و حاج آقای صــراف زاده  زیــادی می گیرد. خود حاج عبداهلل 

می شوند، اما شاید چندین ماه طول بکشد تا این پیگیری ها به ثمر برسد. 

مقرجدید

دارد  فکر  که ماه هاست در  ایــده ای  آمدن و رفتن مهمان ها به  از  حاج عبداهلل بعد 

کمیتۀ  مقر  ظرفیت  دیگر  ربیدون  چادرهای  جدید.  مقر  ساخت  می شود:  مطمئن 

گرد را ندارند و باید یک مقر مناسب برای امداد ساخته شود. حاجی چند  امداد بشا

ماه است که به این موضوع فکر می کند، اما آمدن این هیئت و اتفاقات این سفر، او 

گرد است،  گرد آمد و رفت مردم و خّیرین به بشا را به یقین می رساند. راه نجات بشا

تا  شود  آماده  آنها  اقامت  و  مهمان ها  از  پذیرایی  امکانات  و  شرایط  باید  حتمًا  پس 

بتوانند راحت تر بیایند و این امر به یک مقر ُمفّصل نیاز دارد.

گرفته و امکان توسعۀ زیادی ندارد.  کوه  ربیدون زمینش محدود است و اطرافش را 

کارکردن در  گرد، فهمیده که برای  مهم تر اینکه حاج عبداهلل با شناخت فرهنگ بشا

گرد، باید کامًال مستقل باشد و منتسب بودن به یک روستا یا طایفه، به امداد و در  بشا

نتیجه به کارکرد امداد لطمه می زند. پس باید به دنبال جایی باشد که خالی از سکنه 

باشد و به هیچ گروهی تعلق نداشته باشد. 

گرد قرار بگیرد، زمین  جای مقر باید در دل منطقه باشد و نسبتًا در مرکز جغرافیایی بشا
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مسطح وسیعی داشته باشد تا بتواند جوابگوی نیازهای امداد باشد. مسئلۀ دیگری 

گرد بسیار حیاتی است، آب است. مقر باید جایی باشد که برای تأمین آب  که در بشا

که در ذهن حاج عبداهلل شکل  مشکل زیادی نداشته باشد. این افکار مدت هاست 

گرفته. او ضمن شناسایی منطقه، دنبال جایی برای مقر نیز می گردد. هنوز کار اصلی 

گرد، شناسایی روستاهاست. حاجی تا تمام نهصد و چند روستا را  حاج عبداهلل در بشا

نبیند دلش آرام نمی گیرد و خیالش راحت نمی شود. 

برای دیدن بعضی از روستاها باید چند روز با مال یا پیاده برود و شب ها را در دل 

کوه ها بخوابد، تا به چند روستای کوچک برسد که جمعًا صد نفر هم جمعیت ندارند، 

اما آنها هم حق دارند و باید کمکشان کرد. حاج عبداهلل به مرور آمار روستاها را کامل 

گرد در ذهنش شکل می گیرد. می کند و نقشۀ تمام بشا

اهالی هم که فهمیده اند حاجی به دنبال جایی برای مقر می گردد، هر روز پیشنهادی 

که  است  چیزی  همان  این  و  بــرود.  آنها  نزد  حاج عبداهلل  دارنــد  دوســت  و  می آورند 

نزدیکی  در  محلی  باالخره  حاج عبداهلل  مدتی،  از  پس  است.  گریزان  آن  از  حاجی 

ربیدون را انتخاب می کند، جایی به نام »خوَنمید«.

کنان آن وقتی در اثر باران و فرسایش  خونمید خالی از سکنه است. سال ها پیش، سا

ترک  را  روستایشان  و  می ترسند  می کند،  سقوط  کوه ها  باالی  از  سنگ هایی  ک،  خا

می کنند. زمین وسیع و مناسبی دارد و چشمه ای که آب نسبتًا خوبی از آن می جوشد. 

خونمید تقریبًا مرکز منطقه است و از هر نظر برای مقر امداد مناسب است. حاجی 

تحقیق بیشتری روی خونمید می کند و متوجه می شود قسمتی از آب و زمین های 

خونمید، صاحب دارد. حاج عبداهلل به سراغ تک تک آنها می رود و همه با رضایت 

کتفا نمی کند و از  حق آب و زمینشان را به حاجی اهدا می کنند. البته حاجی به حرف ا
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گردی ها  همۀ صاحبان آب و زمین ها رسید می گیرد تا بعدها مشکلی پیش نیاید. بشا

که دیده اند حاجی با چه تالشی برایشان کار می کند، از کمک به او دریغ نمی کنند.

ساختمقرجدید

تصمیم  حاج عبداهلل  کنند.  شروع  را  مقر  ساختن  باید  شده،  انتخاب  زمین  که  حال 

گرد کسی بّنایی  می گیرد برای شروع، چند اتاق و یک انبار برای مقر بسازد، اما در بشا

گرد بیاید. حاج عبداهلل باز به یاد بچه های  بلد نیست و کسی هم راضی نمی شود به بشا

راسخی نژاد،  هاشم  حاج  شود.  آمــاده  فلزی  اسکلت  باید  شروع  برای  می افتد.  محل 

دوست چندین سالۀ حاجی است که آهنگری دارد و به کار ساختمانی هم وارد است. 

آقای هاشم راسخی نژاد: ما با حاجی بچه محل بودیم. از بچگی باهم    

از  بعد  خواندیم.  درس  باهم  ششم  کالس  تا  مدرسه.  رفتیم  باهم  و  بودیم 

کالس ششم حاجی درسش را ادامه داد و من رفتم سر کار و شدم آهنگر. باهم 

رفیق بودیم و رفت وآمد داشتیم تا حدود سال شصت و یک، شصت و دو. یک 

گفت: هاشم! من رفتم توی یک منطقۀ محرومی  روز حاجی آمد دِر مغازه، 

گرد، دارم آنجا کار می کنم، می آیی چند روز برویم آنجا؟ به اسم بشا

قبول کردم که بروم. چند روز گذشت. شب بیست و هشتم صفر، منزل پدری 

روضه داشتیم و شام می دادیم. ساعت ده شب حاج عبداهلل آمد دِر خانه، 

که برویم. 

گفتم: آقا عبداهلل! ما روضه داریم، باید شام بدهیم، االن نمی توانم بیام.

گفت: نه، باید همین االن برویم.

خالصه ما را راضی کرد، کارها را سپردیم و همان شبانه حرکت کردیم. چند  تا 
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کتاب همراهمان بود که حاجی می گفت برای بچه های فرهنگی می برم. با 

ماشین رفتیم بندرعباس. از آنجا رفتیم میناب و از میناب هم حرکت کردیم 

گرد.  سمت بشا

حاجی گفت: می رویم یک جایی به اسم ربیدون. 

قبل از ظهر راه افتادیم و نصفه شب رسیدیم ربیدون. راه نبود اصًال. حاجی هم 

توی راه از وضعیت مردم می گفت و کارهایی که می خواهد انجام بدهد. شب 

را در چادر حاجی توی ربیدون خوابیدیم و صبح رفتیم جایی به اسم خونمید.

بهترین  اینجا  گشتیم،  خیلی  می گفت  حاجی  نمی کرد.  زندگی  آنجا  کسی 

جاست. اول هم می خواست انبار بسازیم. حاجی خودش توی کار ساختمان 

وارد بود. یک مدت با عمویش کار کرده بود و حتی نقشه کشی را هم بلد بود. 

خودش یک طرحی برای انبار و اتاق ها داد. باهم صحبت کردیم و قرار شد 

کار را شروع کنیم. حاجی گفت: بّنا را چه کار کنیم؟

گر راضی شد، می آورمش. گفتم: با آقام صحبت می کنم، بّناست، ا

گر توانستم بّنا هم  کنم و بیاورم. ا قرار شد من بروم تهران، وسایل را آماده 

کار را شروع کنیم. اول رفتم بندرعباس ببینم از آنجا چه  با خودم بیاورم و 

می توانم تهیه کنم. در بندر صفحه ستون هم نداشتند. 

تهیه  را  وسایلت  تهران  بــرو  گفت  گذاشت،  اختیارم  در  وانــت  یک  حاجی 

گرفتم و صفحه ستون ها را تهیه  کن و بیا. رفتم تهران، از چند تا خّیر پول 

گیره هم از مغازۀ خودم برداشتم. همه را گذاشتم عقب وانت.  کردم. میز و 

جاده  رفتم  بود،  داده  هم  را  جوِش دیزل  دستگاه  یک  حوالۀ  حاج عبداهلل 

ساوه گرفتم و راه افتادم سمت ربیدون.
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رضــای  آقــا  پسرخاله ام،  بیاید.  کــه  کــرد  قبول  کـــردم،  صحبت  هــم  پــدرم  بــا 

ربیدون. حاجی  بیاید. سه نفره رفتیم  کرد  بّنا بود، قبول  که  پارساییان هم 

اولین  شــد.  خوشحال  خیلی  دیــد،  بــودیــم  بــرده  کــه  را  وسایلی  و  مــا  وقتی 

گرد ساخته شود. ساختمانی بود که می خواست در دل بشا

مردم هم تعجب کرده بودند.

با آمدن حاج هاشم و پدرش و آقا رضا پارساییان، فصل جدیدی از کار برای بچه های 

ارزاق،  راه ســازی، بهداری، فرهنگی و پخش  کارهای  کنار  امداد شروع می شود. در 

اغلب بچه ها به نحوی در کار ساخت مقّر جدیِد امداد شریک می شوند.

کار پی ریزی انجام می شود.  ابتدا حاجی با بّناها نقشه را روی زمین پیاده می کند و 

فلزی  اسکلت  بتواند  راه  و وضعیت  امکانات  آن  با  که  است  نوبت حاج هاشم  حاال 

انبار و اتاق ها را باال ببرد. تا اینجا توانسته بودند مصالح را با لندکروزهای خودشان از 

میناب بیاورند، خاور هم می توانست به ربیدون برسد ولی حاال الزم بود تیرآهن های 

شش متری به منطقه برسد. 

تیرآهن     تیرآهن مشکل داشتیم.  آوردن  برای  آقای هاشم راسخی نژاد: 

گردنه،  در  بیاید،  نمی توانست  تریلی  بیاوریم.  نمی توانستیم  را  شش متری 

کردیم.  را ببریم. بریدیم و چهارمتری  شدیم تیرآهن ها  می کرد. مجبور  گیر 

گذاشتیم عقب خاور و با یک مکافاتی رساندیم به منطقه.

کــار خیلی سخت بــود. طــرح انبار هم بــزرگ بــود حــدودًا  دســِت تنها بــودم و 

هشت متر در بیست متر بود، با سقف بلند. کل آهن ها را با دست بریدم. نردبان 

کید داشت که باید محکم بسازیم  نداشتیم، خودمان ساختیم. حاجی هم تأ

کرده بودم. خیلی سنگین شده بود.  کم نگذاریم. من هم خرپاها را دوبله  و 
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که نداشتیم، همه را باید با دست باال می بردیم. بچه ها از ربیدون  وسیله ای 

می آمدند کمک. حاجی هم که بود، با یک مصیبتی این آهن ها را باال بردیم و 

جوش دادیم. فقط مانده بود آجر به منطقه برسد تا دیوارهایش را کار کنیم.

گاهی که مردم از اطراف خونمید می گذرند، با تعجب به آهن هایی که باال رفته نگاه 

بچه های  و  حاجی  اســت.  بی سابقه  گرد  بشا دل  در  آن هــم  چیزی  چنین  می کنند. 

امداد، انگار روحیۀ دوباره گرفته اند و با جدیت کار را پیش می برند. آن روز که اولین 

گرد  کسی فکر نمی کرد به این زودی ها بشود در بشا چادر را در ربیدون زده بودند، 

بنایی ساخت، آن هم با این وسعت و استحکام. 

در ربیدون یک چادر اضافه شده و حاج هاشم آهنگر و همراهانش آنجا مستقرند. 

کار  ندارند چند  کاری  که  فرصت هایی  و در  استفاده می کند  بّناها  حضور  از  حاجی 

کوچک را در روستاها انجام می دهد. چند توالت و حمام در بعضی روستاها می سازند 

تا فرهنگ سازی شود و کم کم در تمام روستاها راه بیفتد.

زده  بار  آجر  که سه تن  است  بیاید. یک خاور  گرد  می خواهد به بشا آجر  باِر  اولین 

گیر می کند و به زحمت راه را ادامه می دهد تا  است. از سندرک که می گذرد، ماشین 

می رسد به گردنه ای، که بعدها اسمش شد گردنۀ مهندس! 

بار  چند  کمک باال می رفتند. خاور  با  گاهی  که لندکروزها هم  شیب تند بود  آن قدر 

سعی می کند باال برود، اما فایده ندارد. مجبور می شوند با کمک اهالی نصف آجرها را 

خالی کنند و با دست به باالی گردنه ببرند. خاور هم که بارش نصف شده به زحمت 

خودش را باال می کشد و دوباره آجرها را بار می زنند. بیست ساعتی طول می کشد تا 

کند. هیجان، وجود بچه های امداد و  خالی  کار  برسد و آجرها را پای  به مقر  خاور 

بیشتر از آنها، اهالی را گرفته. تک تک این آجرها اینجا قیمتی هستند.
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حاجمحمود

گرد  گرد گذشته و دیگر حاجی را به نام بشا حدود دو سال از ورود حاج عبداهلل به بشا

کار طاقت فرسا و بدون استراحت، دو سال دوری از خانواده و  می شناسند. دو سال 

جبهه های جنوب و غرب، و دو سال فراموش شدن در  از  دوستان، دو سال دوری 

که وصل است به رضایت  غریب ترین منطقۀ ایران، به عشق رضایت حضرت امام 

گرد  بیابان بشا و  کوه  در  را  او  که  یقیِن حاج عبداهلل است  و  اعتقاد  این  زمان.  امام 

سرگردان کرده تا به لبخند امام زمانش نائل شود.

گرد را شنیده اند، اما هنوز هم حاجی هرجا می رود  بعضی از مردم و مسئوالن اسم بشا

تا  کرد  کار  باید  کجا؟ هنوز  او نگاه می کنند!  به  با تعجب  را مــی آورد  گرد  و اسم بشا

گرد را از غربت درآورد. بشا

گرد هر روز گسترده تر می شود و حاجی باید بر همۀ آنها  کمیتۀ امداد بشا کارهای 

کار می کنند، اما مدیریت حاجی  نظارت داشته باشد. بچه ها هستند و با قّوت هم 

می شود، دلش  گرد دور  ربیدون و بشا از  کاری چند روز  الزم است. وقتی که برای 



158▪تاخمینیشهر

گرد وجود ندارد.  می زند. مخصوصًا اینکه هیچ وسیلۀ ارتباطی با بشا شور 

کند. حاج عبداهلل  کارها را اداره  که بتواند  او به فکر یک همراه است، یک جانشین 

با این حجم باالی کارها و مخصوصًا با شروع ساخت و ساز، کمتر می رسد به روستاها 

که دل رئوفی  را می خواهد  داشته باشد. او یک نفر  بزند و با اهالی حشر و نشر  سر 

داشته باشد و بتواند به میان مردم برود و هم صحبتشان شود و درد دل هایشان را 

که حاال محتاج یک هارون است تا  کند. حاج عبداهلل، چونان موسایی است  گوش 

که  کسی باشد  کند. همراه حاج عبداهلل باید  میان قوم باشد و نبود موسی را جبران 

کار کند و حتی جاهایی بیشتر از خود حاجی. پس او هم  بتواند پابه پای او بدود و 

خود  از  باشد و حتی صبورتر  باید مقاوم و صبور  بریده،  دنیا  از  و  باید عاشق باشد 

کند  حاج عبداهلل. و البته نزدیک به حاجی، تا حاجی بتواند صد در صد به او اعتماد 

و خیالش راحت باشد. حاجی به دنبال مردی است که هم بتواند با بچه های امداد 

گردی ها جا باز کند و رابطه برقرار کند. رفیق شود و مدیریت کند، و هم در دل بشا

تمام رفقا و بچه محل ها  که از  می رسد  می کند، فقط به یک نفر  حاجی هرچه فکر 

کرده. او برادرش حاج محمود  گوش  گفته،  کودکی هرچه به او  است و از  نزدیک تر 

گاهی دست  گرد باشد، و  بشا که می تواند دست راست حاجی در  است. تنها اوست 

کودکی،  همان  از  است.  کوچک تر  حاجی  از  پنج سال  راست و چپ. حاج محمود 

حرف  از  بعد  کــرده.  پیدا  شهرت  مسئله  این  به  که  است  حاج عبداهلل  تابع  طــوری 

نظر  مخالف  هم  گر  ا و  است  مسئله  باالترین  برایش  حاج عبداهلل  حرف  پدرشان، 

خودش باشد، اجرا می کند. 

حاج محمود والی: عشق من ورزش و فوتبال بود. دوست داشتم بروم    

هم  خودم  و  می زنم  سوت  دو تا  که!  ندارد  کاری  گفتم  بشوم.  ورزش  معلم 
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من  مگر  گفت:  حاجی  مربیگری.  دورۀ  مــی روم  هم  بعدش  می کنم.  بــازی 

می گذارم تو معلم بشوی؟ باید بیایی بانک پیش خودم. 

گفتم چشم. بلند شدم  من هم نمی توانستم روی حرف حاجی حرف بزنم، 

پدرم  بودم.  بانک صادرات  به واسطۀ حاجی، توی  اولش هم  بانک.  رفتم 

گفته  رفته بود یک جایی برای روضه. طرف توی بانک تهران بود. به آقام 

بود: به محمود بگو بیاید بانک ما، آنجا بهتر است. 

انقالب، بانک ما و چند تا بانک  از  کارمند بانک تهران. بعد  من هم شدم 

کرد! درصورتی که من  را بانکی  شدند بانک ملت. خالصه حاجی من  دیگر 

اصًال کار بانک را دوست نداشتم. عشق من معلم ورزشی بود.

که حاجی  را  کار هایی  و  است  انقالب همراه حاج عبداهلل  مبارزات  در  حاج محمود 

از او می خواهد انجام می دهد، تا می رسد به برنامۀ آماده کردن بهشت زهرا و آوردن 

کاخ شاه در  مدرسۀ رفاه و بعد هم آزادســازی  کیف نارنجک ها و اتاق تسلیحات در 

کار می شود؛ تا  کالردشت. بعد از انقالب، حاج محمود به بانک برمی گردد و مشغول 

آخر شهریور سال پنجاه و نه.

کوه ها می جنگم.     یک شب خواب دیدم دارم توی  حاج محمود والی: 

گفت:  که یک چنین خوابی دیدم.  گفتم  صبح پا شدم بروم بانک، به پدرم 

دیشب شام زیاد خوردی!

کرده!  حمله  ایــران  به  عراق  کردند  اعالم  ظهر  بانک.  رفتم  نگفتم.  چیزی 

هواپیماهای عراقی، مهرآباد را بمباران کرده بودند. مردم خیلی هول بودند. 

گفتند یک دیوانه ای آمده چندتا سنگ انداخته و رفته! با حرف امام،  امام 

مردم کمی آرام شدند. شب هم بنی صدر آمد تلویزیون صحبت کرد و گفت: 
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سربازهای منقضی پنجاه و شش۱ خودشان را معرفی کنند برای جبهه.

من هم منقضی پنجاه و شش بودم و باید می رفتم. 

به پدرم گفتم: آقا! دیدید گفتم. 

همان فردا صبحش رفتم میدان عشرت آباِد سابق )میدان سپاه فعلی(، که 

اعزام بشوم برای جبهه. میدان پر از جمعیت شده بود. همه داوطلب جبهه 

نفر  آوردی،  شانس  گفتند  بهم  بودم،  رفته  زود  خیلی  صبح  که  من  بودند. 

گرفتیم و به عنوان  ح آباد. آنجا لباس  صدم شدی! از آنجا رفتیم پادگان فر

سرباز ارتش رفتیم جبهه.

باشی،  همین جا  باید  تو  گفتند  آمدند  سپاه  بچه های  بــودیــم،  که  تهران 

به عنوان نمایندۀ سپاه.

خرم آباد،  بردند  را  ما  اولــش  دیــدم.  خــواب  جبهه،  بــروم  باید  من  نه،  گفتم 

که دست سپاه است. تو را  گفتند: اینجا یک زاغه مهماِت خیلی مهم داریم 

به خدا مسئولیت اینجا را قبول کن. 

حتی نامه هم زدند به فرماندۀ پادگان که ایشان نمایندۀ سپاه است. قبول 

کنده می شود، پر از مار  گفتند: باید بروی دهلران ها! آنجا پوستت  نکردم. 

و عقرب است!

گفتم: باشد! مسئله ای ندارد. 

ما شدیم جزو تیپ هشتاد و یک خرم آباد. یکی دو روز خرم آباد بودیم، تا روز 

گفتند می رویم خط  که برویم دهلران. در ایالم  پنجم مهر. ما را بردند ایالم 

مهران.

۱. کسانی که سال پنجاه وشش خدمت سربازی شان تمام شده بود.
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ما مثًال جزو ارتش رفتیم، ولی همان جا جدایمان کردند. به ما گفتند »مشتاقان 

آن  خب  عقب.  ماندند  خودشان  و  جلو  فرستادند  را  ما  ارتشی ها  شهادت«. 

نشده  تصفیه  هنوز  و  بودند  ایــن طــوری  ارتشی ها  از  بعضی  جنگ  ابــتــدای 

بودند؛ بعضی هایشان هم خیلی آدم های انقالبی و مبارزی بودند. خالصه ما 

آنجا با بچه های سپاه قاطی شدیم. سپاه هم که چیزی نداشت، حتی بعضًا 

که چیزی به  بود و مشخص بود  زمــان بنی صدر  تفنگ خالی هم نداشت. 

سپاه نمی دهد. ما منقضی ها را، با سپاهی ها قاطی کردند و فرستادند جلو که 

که باید توی  که رسیدیم به مهران، دیدیم  گر حمله شد، شهید بشویم. ما  ا

کوه مستقر بشویم. دقیقًا همان جا که توی خواب دیده بودم. مستقر شدیم. 

آنجا عراقی ها خیلی تبلیغ می کردند که ما خودمان را تسلیم کنیم! از سه طرف 

محاصره بودیم و آب هم نداشتیم. پیغام می دادند که به ما بپیوندید تا دوغ 

عرب بخورید. یکی از شب ها خواب دیدم که اسیر شدم و دارم دوغ می خورم! 

صبح آن روز، داشتیم پست می دادیم که همان نزدیک ما، تانک عراقی رفت 

روی مین و منفجر شد. بچه ها گفتند: برویم جلو، نفراتش را اسیر کنیم.

گفتم: من نمی آیم. خواب دیدم اسیر شدم.

ما چهار نفر بودیم، آن سه  نفر به من خندیدند و رفتند. هر سه اسیر شدند!

پنجاه روز که گذشت، گفتم بروم مرخصی که عزیز از نگرانی در بیاید. شب اّولی 

که تهران بودم، ظلمات مطلق شد. ماشین ها هم چراغشان را رنگ زده بودند. 

کل شهر تاریک بود. گفتم: توی جبهه راحت تریم، اینجا چقدر خطری است! 

دیدم  بخند.  و  بگو  دارنــد؛  را  عادی شان  زندگی  مردم  دیدم  شد،  که  صبح 

و  می گفتند  مردم  کنم.  تحمل  نمی توانستم  است.  جنگ  که  انگار نه انگار 
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فامیل هایمان به بابام می گفت:  از  گریه افتادم. یکی  می خندیدند، من به 

ببین، نگفتم نگذار برود! بفرما! موجی شده!

گفتم: موجی چیه بابا؟ آنجا مردم دارند کشته می شوند، اینجا خیلی راحت 

بساط بگوبخند به راه است. 

گر قرار بود هفت هشت روز بمانم، سه چهار روز تهران ماندم و برگشتم.  مثًال ا

دوباره برگشتم، این بار دشت عباس. آنجا تیر ژ-۳ به عراقی ها نمی رسید، اما 

با کاتیوشا و توپ و خمپاره عراقی ها را می زدیم. چند  بار هم از خط زدیم بیرون 

اما نمی شد و برمی گشتیم. شب ها پیاده می رفتیم جلو برای  که برویم جلو، 

َتّقی می آمد،  تا یک صدای  دِل شب  در  گشت زنی، عراقی ها هم می آمدند. 

همین طور بی هدف شروع می کردیم به تیراندازی! چقدر حیوان های بی گناه 

که صبح می دیدیم به خاطر تیراندازی شب کشته شدند؛ گاو، گوسفند و االغ.

آن اوایل همه جور آدمی توی جبهه بود. یکی از بچه های ما، یک شب رفت 

توی دل عراقی ها، یک گله گوسفند برداشت آورد. خیلی نترس بود. یکی از 

گوسفندها را همان موقع زد زمین و کباب درست کرد! گفتم: من نمی خورم، 

این مال مردم است.

گفت: اینها که در رفتند، ُخب چرا بعثی ها بخورند؟ ما بخوریم.

فرمانده ها  بعد  نــزدم.  لب  اصًال  نمی خورم.  گفتم  من  اما  خوردند،  خیلی ها 

گفتند اشکال دارد، نخورید. اما بازهم زیر بار نرفت، گفت: خودم می چرانم، 

خودم هم می خورم. 

بعثی ها  ماست،  مال  اینها  گفتند  آمدند  روستایی ها  این  از  چندتا  اینکه  تا 

به زور از ما گرفته اند. گوسفندها را تحویلشان دادیم رفتند.
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گفتم:  فرستاد.  نامه  برایم  بار  دو  حاج عبداهلل  بــودم،  جبهه  که  مدتی  در 

بچه ها! بیایید! یک نامه از داداشم آمده، ابرقدرتی۱ است!

گفتند: تو که هنوز بازش نکردی، از کجا می دانی؟

گفتم: می دانم، حاجی دست به قلم عجیبی دارد. 

حاجی  برای  نامه  جواب  در  می گرفت.  گریه اش  می خواند،  را  نامه  هرکس 

نوشتم که: چطور این کلمات را پشت سر هم ردیف کردی؟

سه ماه از جنگ گذشته بود که حاج محمود یک بار به تهران آمد و دوباره به جبهه 

دوشش  کردستان و تهران بر  که در  برگشت. حاج عبداهلل به علت مسئولیت هایی 

نبوِد  و  جبهه ها  برای  حاج عبداهلل  دلتنگی  برود.  جبهه  به  نتوانسته  شده،  گذاشته 

حاج محمود، بهانه ای می شود تا در اواخر دی ماه 59، با قلم روان و هنرمندانۀ خود 

نامه ای برای برادر کوچک ترش بنویسد:

نامۀ حاج عبداهلل والی: درود بر برادر رزمنده ام محمود؛   

پس از سالم و عرض ارادت. سپاس و حمد خدای تبارک و تعالی را به شکرانۀ 

اینکه با برقراری حکومت اهلل، به رهبری امام، آن چنان ازخودگذشتگی به 

راه تحقق یافتن  که بهترین ها هستید، در  امت ایران عطا فرمود، تا شما را 

اسالم راستین این چنین بسیج کرده، تا عطوفت های دنیوی فراموش، سالح 

درگــاه احدیت  از  کنید. ما  را آغــاز  جهنمی  کفر  قــوای  دســت، تازیدن بر  در 

را  و ازجان گذشته چون تو  کلیۀ رزمندگان دلیر  پیروزی و صحت و سالمت 

و عافیت  مردم پشت جبهه برای خیر  با همبستگی اقشار  کرده و  مسئلت 

شما و نابودی صدامیان مزدور، قرآن به سر گرفته و راز و نیاز می کنیم، چه 

۱. عبارت مصطلح بین برادران والی برای تعریف اغراق آمیز از مسئله ای
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ما را بیش از این، کارایی نیست و شاید نتوان بود، یا لیاقت اندک، تن رنجور 

و فرسوده، تفکر ضعیف، عالقۀ دنیوی قوی، شاید هم مصلحت این است و 

خود نمی دانیم، زبان الکن است. 

گر صحبت به میان آیــد، خــود مــی دانــی، تا  کلی،  بــاری بــرادر عزیز، از حــال 

شیطان،  تبار  با  جبهه ها هستید و مشغول پیکار  زمانی که شما عزیزان در 

قلب ها بعد از ایزد، فقط به خاطر شما می تپد و دم و بازدم می آید و غیره هیچ. 

گر ز سالمت بدن گویی، الحمدهلل جای سپاس است که مشیت الهی بر آن  اما ا

گویی شما بپردازیم و رخصت طلب کنیم. نمی دانم  است که ما بمانیم و به دعا

کنون تو چه می کنی، ولی بدان به گفتۀ قرآن کریم، خوابیدنت، خرامیدنت،  ا

هجومت، استقامتت، خوردن و آشامیدنت، نگریستنت، همه و همه عبادت 

است و ثنای الهی. حتی یک یک یاخته های۱ وجودت به نجوای اهلل پرداخته 

تا سوخت الزمه جهت صرف در راه برقراری توحید و شکست کفر را فراهم کند. 

من هم به همین علت است که به وجودت افتخار کرده و بر خود می بالم که 

احوال تو چنین است، گرچه مرا لیاقت نیست که چون تو باشم.

را آن چنان  تو  نباشد  کشید، شاید سزا  به درازا  تو  با  عزیز، سخن  بــرادر  خب 

مشغول کنم که دمی غافل شوی و بیش از حد وقتت را بگیرم. لکن مرا تقصیر 

گرفتم تا تو را به یاد آرم و تو نیز خبر ز ما  چندان نیست، وقتی قلم به دست 

بداری، این قلم بود که بدون ارادۀ من بر کاغذ می ُسرید و خودنمایی می کرد 

و مرا مات از اینکه چرا جمالتش را پایانی نیست. شاید قلم هم می داند که تو 

کند از  تو بگوید و خدا را شکر  گران مایه و او هم می خواهد ز  عزیزی هستی 

۱. یاخته به معنای سلول 
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وجود چنین جوانانی... و از تو نیز در جواب، ما را امید است.
قربانت عبداهلل ۱۳59/۱۰/28 ۱

کردستان  در  امیر  جبهه است. حاج  حاج محمود هم در  دیگر  بــرادر  حاج مجید، 

درگیر جنگ است و هم زمان کارهای دفتر عمران برای کمک به روستاهای محروم 

را انجام می دهد. حاج عبداهلل در هر فرصتی به کردستان می رود تا در منطقه حاضر 

شود، گاهی هم به جبهه های جنوب می رود.

تا اینکه وقتی همۀ برادرها به تهران آمده اند، پدر و عموها فوت می کنند. بعد از فوت 

این مسئله  بروند.  به جبهه  برادرها  که  اجازه نمی دهد  حاجی  مادر  مرشد نصراهلل، 

برای حاج محمود که وابستگی خاص به مادر داشت، بیشتر بود. مخصوصًا  که بقیه 

ممکن بود به بهانۀ دفتر عمران و مانند آن به جبهه بروند، اما حاج محمود مستقیم 

به منطقه می رفت و در آن شرایِط بعد از فوت مرشد، تحمل این مسئله ممکن نبود.

حاج محمود بعد از فوت پدر، در بانک مشغول است و در این میان، حاج عبداهلل به 

گرد می رود و کارش را شروع می کند.  بشا

دو سال از فوت مرشد گذشته که حاج عبداهلل در سفری که به تهران آمده، تصمیم 

می گیرد به زندگی حاج محمود سر و سامانی بدهد!

حاج محمود والی: حاج عبداهلل آمد و گیر داد که من را زن بدهد. دائم    

می گفت: آقا آمد توی خواب من، گفت که ناراحت است.

گفتم: حاجی! من قرار است زن بگیرم، تو خواب آقا را می بینی؟ آقا خودش 

بیاید به من بگوید دیگر. من خواب آقا را زیاد دیدم، اصًال نگفته زن بگیر.

حاجی گفت: یک کالم، باید زن بگیری و تمام! 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه 5
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شد  قرار  و  شد  صحبت هایی  باالخره  زد.  حرف  حاجی  حرف  روی  نمی شد 

من با دختِر عمو رضام ازدواج کنم. آن وقت هم حاج عبداهلل شده بود بزرگ 

خاندان والی! 

تا  مــن  کــه  کــردم  شــرط  کـــردم.  صحبت  نشستم  خانمم  بــا  ازدواج،  از  قبل 

مــادرم حساس بودم و  زندگی می کنم. من خیلی روی  مــادرم  با  عمرم  آخر 

نمی خواستم از او جدا بشوم.

عروسی شب نیمۀ شعبان بود. یک مداح پیرمردی بود به اسم مرشد قربون، 

حاجی  بخواند.  و  بیاید  این  که  حاجی  به  دادنــد  پیشنهاد  بــود.  هم  نابینا 

گفت: اصًال! اینجا جای خواندن ایشان نیست، حاج آقا قاسم می خواند، یکی 

از مداح های آشناست که دعوتش کردم.

روز عروسی موقعی که می خواستم از خانه راه بیفتم بروم تاالر، توی کوچه، 

بچه های کوچک گفتند: محمود آقا! ما را هم می بری عروسی؟

گفتم: بریزید تو ماشین!

با همان وضعیتشان سوار شدند. هرکس اینها را می دید، خنده اش می گرفت. 

مدیر تاالر گفت: اینها را دیگر از کجا آورده ای؟ اینها که کارت ندارند!

گفتم: بچه های کوچکند، چیزی نمی خورند که.

گفت: بابا اینها بیشتر از همه می خورند. 

و  تــاالر  داخــل  رفتم  باالخره  کردند!  درو  را  همه چیز  می گفت،  هم  راســت 

شروع کردم چرخیدن بین میزها و یکی یکی با مهمان ها سالم علیک کردن. 

میز  به  رسیدم  بــودم.  شده  عرق  خیس  می شدم.  آب  خجالت  از  داشتم 

گفت: سالم محمود آقا! این فضا،  کردم و ماچ و بوسه.  مرشد قربون. سالم 
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که من باید بخوانم.  فضایی است 

گفتم بخوان. گفت: آقا عبداهلل نمی گذارد.

گفتم: چرا نمی گذارد، بیا بخوان. 

حاج عبداهلل  جلو.  بــردم  کــردم  بلندش  گرفتم،  را  دستش  بــود،  نابینا  چون 

نگاه تندی به من کرد، ولی اشاره کردم که نگران نباشد. میکروفن را گرفت 

دستش، بسم اهلل را گفت، و شروع کرد به اذیت کردن من و تّکه انداختن. 

بعدش نمی دانم چه شد یک دفعه گفت: این شِب جمعه یاد کنم از این سه 

برادر، االن روحشان اینجا شاهد است، السالم علیک یا اباعبداهلل..! 

گریه بود  که آماده، صدای ناله و  کرد به روضه خواندن. زن ها هم  و شروع 

کثرًا قاه قاه می خندیدند. حاج عبداهلل  که ا زنانه بلند شد! مردانه هم  که از 

عصبانی، آمد پیش من. گفت: تو عمدًا این کار را کردی، تو آبروی ما را بردی 

محمود! برو جلویش را بگیر.

خواستم حاجی را آرام کنم، گفتم: بابا از این خنده بیشتر؟ 

گفت: صدای زن ها را نمی شنوی دارند چه کار می کنند؟

گفتم: عوضش مردها را ببین چقدر دارند می خندند. 

بــا روضــۀ  ــود،  ب بــد هــم  زمــیــن!  بــود  افــتــاده  خنده  از  مــا  رئیس شعبۀ بانک 

گرفتند  امام حسین که کسی نباید می خندید. باالخره جلوی مرشد قربون را 

و آقا قاسم رفت جلو، شروع کرد به خواندن برای نیمۀ شعبان. 

به من گفتند باید بیایی زنانه. یا اهلل یا اهلل گفتم، زن ها چادر سر کردند و رفتم 

داخل. دیدم خانمم خیلی عصبانی نشسته روی صندلی! گفت: این جوری 

است؟ عروسی من باید این جوری باشد؟ باید روضه خوانی بشود؟ 
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کثرًا  کرده اند! ا گریه  دیدم زن عموم چشم هایش قرمز است، عمه ها هم همه 

اشک ریخته بودند. گفتم: تقصیر من نبود، خودش رفت شروع کرد به خواندن!

ندیده  عروسی ای  عمرم  توی  می گفت:  می رسید،  من  به  هرکسی  شب  آن 

بودم که روضه خوانی بشود!

مردم  چــون  بشوم،  ــل زده  گ ــروِس  ع ماشین  ســوار  می کشیدم  خجالت  من 

گر ماشین را گل زده باشید، سوار نمی شوم، همین  نگاهم می کردند! گفتم: ا

پیکان امیر را سوار می شوم.

عمه ام کلی صحبت کرد تا قبول کردم بی.ام.و پسرش را سوار شویم. چهار تا 

شاخه گل هم بهش زده بودند. قبول کردم! به شرطی که ماشین بیاید دم در 

کسی  که  گفته بودم  بپریم داخل ماشین و برویم.  که ما همان دم در  تــاالر، 

بوق نزند. راننده هم، برادرخانمم بود. باید عروس و داماد را توی ماشین پیدا 

می کردی! تا در ماشین باز شد، هرچه بچۀ فامیل بود، ریخت توی ماشین! 

برادرخانمم گفت: محمود! تو از عمد این کار را کردی که معلوم نشوی!

کسی نزد. دِر خانه هم  من نبود، ولی بدم هم نیامد. یک بوق هم  تقصیر 

که رسیدیم، یک طوری پارک کرد، که تا در خانه باز شد، پریدیم توی خانه.

بی چادر هم به عروسی ام راه ندادم. از قبل اعالم کرده بودم که همه با چادر 

کردند. فردای عروسی هم، صبح زود، قبل از همه  بیایند، واقعًا هم رعایت 

توی زمین فوتبال بودم. بچه ها مانده بودند! گفتند: فکر کردیم نمی آیی!

کار  حاج محمود و همسرش زندگی را در منزل پدری و در کنار عزیز شروع می کنند. 

بانک و فوتبال و هیئت ها، قسمت زیادی از وقت حاج محمود را پر می کند. تا اینکه 

اوایل سال شصت و سه، حدود شش ماه پس از ازدواج، حاج عبداهلل به تهران می آید 
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گرد را  گرد ببرد. حاج محمود بدش نمی آید برود بشا تا برادرش را همراه کند و به بشا

ببیند، گرچه اصًال به رفتن همیشگی از تهران فکر نمی کند.

برگشت،     و  گرد  رفــت بشا اول  بــار  بــرای  که  حاجی  والــی:  حــاج محمود 

که  گفتم: حاجی! دیگر این طور هم  که  گرد می کرد  یک تعریف هایی از بشا

می گویی نیست، بزرگش نکن! 

پیش  فرصتش  اما  ببینم.  را  گرد  بشا داشتم  دوســت  خیلی  نمی شد.  بــاورم 

گفت: مردش هستی دو  که حاجی  نیامده بود. اوایل سال شصت و سه بود 

ماه بیایی پیش ما بمانی؟

که به عنوان مأموریت با حاجی بروم  کردم. رفتم بانک یک نامه زدم  قبول 

بیایم،  می خواهی  گر  ا شد،  این طور  حاجی  گفتم:  نکردند.  قبول  گرد.  بشا

برایم مأموریت بگیر.

حاجی هم قبول کرد. به حاج آقای عسگر اوالدی گفت و از طریق ایشان دو 

را خیلی  بانک من  و مدیر  گرفت. بچه ها  بانک  از  برای من  ماه مأموریت 

چیزی  می گفتم:  هم  من  بــروم.  من  که  نمی دادند  اجــازه  و  داشتند  دوست 

نیست که، دو ماه می روم و برمی گردم.

حاجی ِبراِر

گرد ببرد. او  که می خواهد حاج محمود را با خود به بشا حاج عبداهلل خوشحال است 

کارهای امداد جان تازه  گرد و به  که ورود حاج محمود به جمع بچه های بشا می داند 

که چند ماه  کارهایش را انجام می دهد و با حاج هاشم آهنگر  می دهد. حاج عبداهلل 

گرد برگشته، صحبت می کند تا او و یک بّنا هم در این سفر همراه آنها باشند.  پیش از بشا
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ماشین     یک  بیرون.  زدیــم  سه ونیم  ساعت  صبح  والــی:  محمود  حــاج 

مــا، یــک ماشین هــم حــاج هــاشــم و اوســتــا محمد. حــاجــی بــکــوب رفــت تا 

کردیم.  توقف  بود  کرمان  نزدیک  که  انــار  شهر  در  کمی  فقط  بندرعباس. 

رسیدیم بندرعباس و از آنجا هم رفتیم میناب. 

عصر رسیدیم میناب. فردایش، صبح زود بیدار شدیم، نماز خواندیم. هنوز 

ساعت چهار صبح نشده بود و هوا تاریِک تاریک بود. علی داستانی را هم 

گرد.  بشا سمت  افتادیم  راه  لندکروز.  جلوی  نفر  سه  شدیم  و  کردیم  ســوار 

دقیقه  ده  می شد،  رد  ماشین  یک  وقتی  بــود.  کی  خا جــاده،  اول  همین  از 

حاج  ولی  افتادیم،  راه  باهم  ماشین  دو تا  بخوابد.  ک  خا تا  می کشید  طول 

که جلوتر  ک نخوریم. ما هم امید داشتیم  هاشم خیلی سریع رفت تا ما خا

می ایستد، چون تن ماهی و نان و هندوانه و خوردنی ها همه توی ماشین 

که رسیدیم، دیدیم نه، خبری  او بود و ما چیزی نداشتیم. نزدیک سندرک 

ازش نیست، رفته. گفتم: حاجی ُمردیم، حداقل یک چیزی بخوریم. 

حاجی هم سندرک ایستاد، یک چای خوردیم و راه افتادیم. ساعت حدود 

نه صبح، به در پهن رسیدیم. پرسیدم: حاجی رسیدیم؟ 

گفت: نه بابا! کجا رسیدیم!

ِکشپیری بود. این قسمت راه، با راه خوب، شاید دو دقیقه  در پهن،  بعد از 

طول بکشد، اما ما باید از توی رودخانه و از روی سنگ های بزرگ می رفتیم. 

بیشتر از نیم ساعت این قسمت راه طول کشید تا رسیدیم به کشپیری.

وقت نماز ظهر شده بود. یک اتاق کاهگلی کج و کوله ساخته بودند به عنوان 

گر به ما  مسجد که رفتیم نماز خواندیم. یک پیرزنی آمد گفت: حاجی والی، ا
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گچ بدهی، دیوار مسجدمان را سفید می کنیم. 

فرستاد،  گچ  برایشان  بعدًا  و  داد  مساعد  قول  شد.  خوشحال  حاج عبداهلل 

دیوارها را سفید کردند. 

بعد از نماز از حاج عبداهلل پرسیدم: رسیدیم؟ 

گفت: تازه اول راه است!

حاال ناهار هم نداشتیم و همه را حاج هاشم برده بود. حتی آِب خوردن هم 

روستای  سمت  افتادیم  راه  تشنه.  هم  بــود،  شده  گرسنه مان  هم  نداشتیم. 

داَوری. ماشینمان توی رودخانه داوری، گیر کرد! همین را کم داشتیم! شروع 

خ ها را خالی کنیم و ماشین در بیاید. خیلی بیل  کردیم به بیل زدن تا دوِر چر

رسیدیم  که  بود  غروب  سردشت.  سمت  افتادیم  راه  درآمــد.  ماشین  تا  زدیم 

کی می رسیم  که حاجی پس  سردشت. دیگر من هم ُغرُغرم شروع شده بود 

و اینجا دیگر کجاست ما را آوردی و این حرف ها. یک بقالی کوچک آنجا بود 

کتی از آنجا برایمان  که یک یخچال نفتی هم داشت. حاجی یک آب انگور پا

گرفت. آن قدر این آب انگور به من چسبید که انگار آب حیات خوردم! حاجی 

که دید خیلی خوشم آمد، رفت یکی دیگر هم خرید. پرسیدم: رسیدیم؟ 

گفت: نه، اما دیگر نزدیکیم.

ماشین  تا  ملکن،  در  بــود.  شده  تاریک  تاریک  هم  هوا  ُملَکن.  به  رسیدیم 

حاجی را دیدند، عین پروانه ریختند دور حاجی. داد می زدند: حاجی آمد، 

حاجی آمد! 

من مانده بودم، که مگر حاج عبداهلل چه کار کرده که اینها این طور عاشقش 

روی  رفت  آمــدم،  راه  این همه  و  خسته ام  االن  نگفت  هم  حاجی  هستند! 
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بودم! توی دلم  کالفه شده  به سخنرانی!  کرد  و شروع  لندکروز  بار  قسمت 

گفتم توی این حال و روز ما، دیگر سخنرانی چیست حاجی؟ اما ُخب حاجی 

یک نفوذی داشت، که کسی رویش نمی شد چیزی بگوید. یک جوری نگاه 

می کرد که یعنی چیزی شده؟ 

بعد نفهمیدم چی شد که آمدند ریختند دور من و شروع کردند به بوسیدن! 

یک کم  من  دارد.  رواج  گرد  بشا توی  بوسه  و  ماچ  بازار  که  نمی دانستم  من 

ماچ کردن  به  کردند  شــروع  گفت.  چیزی  نمی شد  ُخب  اما  بــودم!  وسواسی 

صورت من و می گفتند »َبه! ِبرار حاجی، خوش آمدی ِبرار حاجی!« خالصه 

آن قدر مرا بوسیدند تا حاجی سخنرانی اش تمام شد. 

حاج عبداهلل آمد نشست توی ماشین. من هم مشغول خشک کردن صورتم 

بودم. حاجی وقتی مرا دید، خنده ای کرد و چیزی نگفت. راه افتادیم و بعد از 

عبور از کهناب رسیدیم به ربیدون. تکۀ کهناب به ربیدون بااینکه با بیل و 

کلنگ درست شده بود، اما بازهم خیلی طول کشید. ساعت ده شب رسیدیم 

ربیدون. وقتی دیدم کمال نیک جو در ربیدون است، خیلی خوشحال شدم. 

من و کمال همدیگر را خیلی دوست داشتیم. کمال آمد جلو و من را بغل کرد. 

کمال مرا برد داخل یکی از چادرها.  حاجی چهار پنج  تا چادر زده بود آنجا. 

افتادم تو چادر! کمال گفت: بگذار یک چای بهت بدهم روی فرم بیایی.

گفتم: فقط بگذار بخوابم، چیزی نمی خواهم، کمال! حاجی پدرم را درآورد!

چیزی  هلی کوپتری  مگر  نیستم،  بیا  تهران  من  گفتم:  حاجی  به  هم  بعد 

بیاید، من دیگر این راه را نمی روم.

حاجی پرسید: داداش ُبریدی؟ 
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گفتم: آره حاجی، واقعًا بریدم.

یک کم که دراز کشیدم، کمال برایم چای آورد. بعد از چای، حالم بهتر شد. 

چادر،  توی  من  خوابیدیم.  و  خوردیم  شام  کردند.  باز  هم  ماهی  تن  برایم 

پیش حاج عبداهلل خوابیدم. 

کی خوابم برد. صبح برای نماز که بیدار شدم، حس  از خستگی نفهمیدم 

رتیل  دیــدم  زدم،  َپَسش  دست  با  مــی رود!  راه  ریشم  روی  یک چیزی  کــردم 

است! از جام پریدم، دیدم یکی هم دارد روی مالفه راه می رود! دیگر توی 

چادر نخوابیدم. شب های بعد هم می رفتم عقب لندکروز می خوابیدم. پشه 

بیداد می کرد، ولی بهتر از رتیل بود.

که  کردند. صبحانه را، با نان هایی  صبح، بچه ها چای درست  نماز  بعد از 

از میناب می آوردند و اصًال نمی شد خورد، خوردیم. بعد از صبحانه، حاجی 

گفت: برویم توی زمین مسطحی که بچه ها توش فوتبال بازی می کنند، یه 

چاه بزنیم برای دستشویی.

همه باهم راه افتادیم. بیل و کلنگ برداشتیم و شروع کردیم به کندن. تمام 

کارگری  که  گفتم: حاجی! بابا من  کرد به خونریزی.  دستم تاول زد و شروع 

بلد نیستم!

حاجی هم که منتظر کارهای سخت بود، گفت: خیلی خب، بس است، من 

و فْیلی می َکنیم. 

آقای فیلی یکی از بچه های محل بود که از همۀ ما بزرگ تر بود و رفیق حاجی. 

ک را می بردم.  حاج عبداهلل و آقای فیلی شروع کردند به کندن، من هم خا

کارهای حاج عبداهلل  و  بچه ها  کار  ربیدون رسیده و سختی  به  حاج محمود وقتی 
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دیگری به بــرادرش نگاه  گرد عوض شده و طور  بشا در  کار  را دیده، نظرش دربــارۀ 

می کند. او از کودکی به حاج عبداهلل عالقه داشته و احترام می گذاشته، اما حاال یک 

عظمت و بزرگی دیگری در وجودش می بیند که او را بیشتر شیفته می کند.

آمدنش  از  می شناسند  را  محمود  حــاج  که  آنها  هستند،  ربیدون  در  که  کسانی  از 

خوشحالند، اما آنها که از دور او را دیده اند تصور دیگری دارند.

توی     مرا  بار  چند  گرد،  بشا از  قبل  فیلی  حاج آقای  والــی:  محمود  حاج 

ِست  را  لباس هایم  و  بــودم  ژیــگــول  کمی  موقع  آن  خــب  ــود.  ب دیــده  محل 

ج لباس و شلوار و کفش می کردم.  می کردم. بیشتر پولی که درمی آوردم را، خر

ج َاِتینا! حاج عبداهلل می گفت: خر

گرد،  که من می خواهم بیایم بشا آقای فیلی توی ربیدون وقتی شنیده بود 

که ما دیدیم، به درد اینجا نمی خورد، اینجا  گفته بود: اون قیافۀ سوسولی 

دوام نمی آورد.

کمال هم گفته بود: محمود والی را من می شناسم! بگذار بیاید، می بینی که 

دوام می آورد. 

که من و حاجی آمدیم، من با یک لباس عادی آمدم. فردایش هم  موقعی 

که شروع کردم کارکردن و با بچه ها گفتن و خندیدن، این بنده خدا می دید، 

تعجب می کرد.

به  و  شده  بیشتر  تعداد چادرها هم  است،  گرد جمع  بشا جمع بچه های  حاال دیگر 

بیش از ده چادر رسیده. یک چادر بزرگ را انبار کرده و وسایل و آذوقه ها را در آن 

چادر  فرهنگی،  بچه های  اســت.  داروخــانــه  یکی  و  بهداری  چــادر  یک  گذاشته اند، 

در  کرده اند.  پا  به  بزرگ  چادر  یک  و  کرده  یکی  فرهنگی  چادر  با  را  خود  استراحت 
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یک چادر حاج عبداهلل و حاج محمود مستقرند و بچه ها هر چند نفر در یک چادر 

می خوابند. از کارهای اصلی، که با کمک حاج هاشم آهنگر و همراهانش شروع شده، 

آماده کردن ساختمان های مقر جدید است. حاج محمود همراه بقیه به کار مشغول 

می شود و هرجا که کاری از دستش برمی آید، انجام می دهد، حتی دکتری!

حاج محمود والی: شب دوم سومی بود که من توی ربیدون بودم. یکی    

آمد خواهش و تمنا، که بیایید ما مریض داریم. سالمی زاده نبود، دیدم حمید 

هم  من  برویم!  گفت  و  برداشت  را  داروهــا  و  اولیه  کمک های  کیف  عبدی 

کپر. حمید مریض  شدم راننده. رفتیم روستای »ایَرر«. ما را بردند توی یک 

را معاینه کرد و شروع کرد به قرص و شربت دادن. گفتم: مگر تو دکتری؟

گفت: نه، ولی من کنار دکتر، دارو تحویل دادم و یاد گرفتم.

فردا من هم دکتری  دکتری بلدم! از  که من بهتر  است  این طور  گر  گفتم: ا

می کنم!

من خیلی عالقه داشتم به پزشکی و از دکترها خیلی چیزها را یاد می گرفتم. 

من و حمید دکتری می کردیم و قرص و شربت می دادیم تا  چند روز  دیگر 

سالمی زاده آمد. البته قرص و شربت های بی خطر و ویتامین می دادیم؛ مثل 

سرماخوردگی، مولتی ویتامین، ب کمپلکس، آمپول ویتامین سی و... عجیب 

کثر مریض ها هم با همین ها خوب می شدند! بود که ا

گرد ِکبشا جاذبۀخا

برای  برگردد.  تهران  به  او می خواهد  و  تمام می شود  ماه مأموریت حاج محمود  دو 

انگار  نــدارد.  ورودش  احساس  به  شباهتی  که  دارد  عجیبی  احساس  گرد  بشا ترک 
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از  که دل َکــنــدن  بــرای خــودش هم عجیب اســت  ک دارد.  ایــن خــا تعلقی شدید به 

گرد برایش سخت است. بشا

گرد آدم را می گیرد.« حاج  ک بشا حاج عبداهلل سال ها بعد این حرف را می زند که »خا

گرد شده یا جذب حاجی. هرچه هست، دوست دارد  محمود اما نمی داند جذب بشا

باز برگردد، اما آیا فرصتش پیش می آید؟

کار     سر  رفتم  و  تهران  برگشتم  شد.  تمام  مأموریتم  والــی:  محمود  حاج 

گفت: مردش  که حاجی آمد تهران.  بانک. یکی دو هفته توی بانک بودم 

گرد با من باشی؟ هستی بیایی بشا

گفتم: آره.

این جواب روزها بود در دل حاج محمود بی تابی می کرد و منتظر سؤال بود. آن قدر 

این جواب سریع بود که حتی حاج عبداهلل هم تعجب کرد! حاج عبداهلل می دانست 

کوهی از دردسرها و مشکالت را برای حاج محمود می آورد.  که این قبول کردن چه 

حاج محمود هم این را می دانست که از خیلی چیزها باید بگذرد. خیلی سخت بود، 

طوری که تصورش هم او را آزار می داد، اما هرچه بود همراه حاجی بود. حاج محمود 

هم آن قدر به برادر بزرگش اعتقاد دارد که روزگار و سرنوشتش را به سرنوشت او گره 

بزند و با او به هرکجا که رفت، برود.

آقا خیلی عجیب     و محمود  والی: حاج آقا عبداهلل  حاج محمود  همسر 

همدیگر را دوست داشتند. خب چون ما دخترعمو و پسرعمو بودیم و از قبل 

هم  ازدواج  از  بعد  می کردیم.  حس  را  مسئله  این  داشتیم،  رفت وآمد  باهم 

که این دو برادر چقدر به هم وابسته اند. حاج آقا  کردم  که دیگر کامًال حس 

عبداهلل همیشه می گفت: محمود دست راست و چپ من است.
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حاج محمود تصمیم به رفتن گرفته. اولین مشکل، خانواده است. همسر حاج محمود 

و به نوع دیگری هم مادرش باید قبول کنند که پابه پای حاج محمود و حتی بیشتر 

از  حق عادی زندگی شان بگذرند. آن هم وقتی فقط چند ماه  از  و  کنند  ایثار  او،  از 

ازدواجشان گذشته.

همسر حاج محمود حاجی را عمو عبداهلل صدا می زند و به چشم بزرگ تر به او نگاه 

می کند. این رابطه باعث می شود تا سریع تر با شرایط جدید کنار بیاید.

همسر حاج محمود والی: حاج آقا عبداهلل ده سال از ازدواجش گذشته    

گرد، ولی ما نه. همان ماه های اول زندگی مان بود که حاج  بود که رفت بشا

که نا آرامی می کردم، به حاج محمود  گرد. آن روزهای اول  محمود رفت بشا

که می خواهی بروی و اصًال تهران  گفته بودی  گر از روز اول به من  گفتم: ا

نباشی، قبول نمی کردم ازدواج کنیم! 

خب ما موقع حیات پدرمان هم از بودنش باالی سرمان محروم بودیم، سختم 

که برایم  که هر اتفاقی  که شوهرم هم نباشد. ولی من اعتقادم این بود  بود 

می افتد، چه بدش، چه خوبش، حتمًا حکمتی دارد و نباید ناراضی باشم.

و  مــی رود  را  ماه  شش  این  که  می گوید  بقیه  و  همسرش  به  هم  هنوز  محمود  حاج 

که این رفتن دیگر برای  برمی گردد، اما هم خودش و هم همسرش متوجه شده اند 

ماندن است.

حاج محمود والی: وقتی می خواستم بروم، به خانمم گفتم: برمی گردم.    

گرد  مثل عمو عبداهلل می شوی و بشا نمی آیی. تو دیگر  گفت: نه! تو دیگر 

می مانی.

گفتم: نه بابا، می آیم.
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گفت: من می دانم، دیگر تمام شد.

به  خیلی  هم  ما  بــود!  کــرده  اعتراض  عمه هام  به  نداشتیم،  دیگر  که  عمو 

از  یکی  می کردیم.  گــوش  را  حرفشان  و  می گذاشتیم  احــتــرام  عمه هایمان 

گفته بود: غصه نخور، محمود برمی گردد، این نه از هیئتش دست  عمه ها 

می کشد، نه از فوتبالش. 

اما بازهم خانمم گفته بود: نه، این محمودی که من می بینم از عمو عبداهلل 

دست نمی کشد.

راستش خودم هم باورم نمی شد که دارم می روم بمانم. خیلی عالقه داشتم 

به جّو محل خودمان. دوستان زیادی داشتم و برنامه هایمان همه مرتب 

بود که ِکی فوتبال داریم، کی هیئت داریم و...

بدون  خانواده،  کنار  نبودن  چند ماه به چند  ماه  و  گرد  بشا به  محمود  حاج  رفتن 

امکان تماس، واقعًا برای همسر حاج محمود سخت است و همۀ اطرافیان هم به او 

حق می دهند، حتی خود حاج عبداهلل.

حاج عبداهلل تمام تالشش را به کار می برد تا همسر حاج محمود را با صحبت کردن و 

با محبت، نسبت به این شرایط بسیار سخت راضی کند.

نزدیک     عبداهلل  حاج آقا  به  نسبت  خیلی  ما  والــی:  محمود  حاج  همسر 

بزرگ  ایشان  پدرمان،  فوت  از  بعد  باالخره  چون  داشتیم.  محبت  و  بودیم 

یا جلوی  ایشان بگویم؛  به  را  رویم نمی شد یک مطالبی  و  بودند.  خانواده 

ایشان نا آرامی کنم. 

گاهی به خانم حاجی می گفتم: آخر من تازه اول زندگی ام است و این حرف ها. 

گناه  اینها  بابا!  که:  انتقال می داد  را به حاجی  خانِم حاجی حرف های من 



لواچهارفدرمـــرل:▪179

دارند! تازه اوِل زندگی شان است.

حاج آقا می آمد خانۀ عزیز، پیش من، و می گفت: عمو! ناراحتی!

نیست،  چیزی  عمو،  نه  می گفتم:  بگویم.  چیزی  می کشیدم  خجالت  خب 

هرچه شما بگویی.

یکی دو سال  برویم،  ما  می گفت:  مــی زد،  حرف  من  با  می کرد  شروع  حاجی 

دیگر آنجا بمانیم، سروسامانی به منطقه بدهیم، بعد برمی گردیم. 

مردم  وضعیت  و  کارهایشان  از  و  می کرد  صحبت  مفّصل  برایم  می نشست 

می گفت که توی چه مشکالتی هستند و کمک به اینها چقدر ثواب دارد. 

می گفت: شما هم که اینجا تحمل می کنید ثواب می برید و توی کار ما شریکید.

حاج آقا که صحبت می کرد، ناآرامی من تمام می شد و راضی می شدم.

حاجی تهران که می آمد حتمًا هر روز به ما سر می زد. چند بار هم تلفن می زد 

گر کاری داشتیم برایمان انجام می داد.  و حالمان را می پرسید و ا

گرد، می گفت: پیغامی برای محمود نداری؟ وقتی می خواست برود بشا

می گفتم: نه، سالمتی.

می گفت: نه، بعد از سالمتی چه پیغامی داری؟

می گفتم: هیچی! پیغامی ندارم، دیگر او آنجا ماندگار شده، ما هم که اینجا 

تنهاییم.

داشته باش. ما یک جایی داریم  کن! صبر  کن، صبر  می گفت: عمو! صبر 

گذشتیم از همه  که ما  که خدا خودش شاهد و ناظر است  خدمت می کنیم 

چیزمان، شماها دیگر ناآرامی نکنید. شما با صبری که اینجا می کنید، دل ما 

آنجا قرص می شود و بهتر کار می کنیم.
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محمود  حــاج  همسر  می آید  پیش  کمتر  دیگر  حاج عبداهلل،  صحبت های  از  بعد 

که حاج محمود در کنار  که خواست خدا بر این است  کند. او فهمیده است  ناآرامی 

گردی ها برسد. این برای او یک امتحان است، همان طور  حاج عبداهلل بماند و به بشا

که برای همسر حاج عبداهلل. حاال همسر حاج محمود و همسر حاج عبداهلل مانند دو 

شوهرانشان  و  خودشان  برای  را  راه  این  طی  تا  می کنند  کمک  به هم  که  خواهرند، 

کم کم لذت صبر برای خدا را می چشند. و هرچه  آسان تر کنند. آنها صبر می کنند و 

مشکالت بیشتر می شود، صبرها هم بیشتر می شود.

ربیدون

مقر، جدی تر  انبار  بنای  گرفته. ساخت  امداد شدت  کارهای بچه های  ربیدون  در 

راه سازی، پخش آذوقه، درمانگاه و  کار  شده است و عمدۀ بچه ها، آنجا مشغولند. 

گرد کم کم دارد شکل  فعالیت های فرهنگی هم وسعت بیشتری پیدا کرده. امداد بشا

که حاج عبداهلل برعهده دارد و مجبور  کارهایی  این شرایط و با حجم  می گیرد. در 

دل  که  اســت  مؤثری  بسیار  کمک  محمود  حــاج  آمــدن  باشد،  جایی  روز  هر  اســت 

حاج عبداهلل را آرام می کند و به بچه ها روحیه می دهد.

که  هست  بچه ها  بین  در  روحــیــه ای  چنان  هستند،  جمع  ربیدون  در  همه  وقتی 

بهترین امکانات هستند، به خصوص وقتی که خود  هیچ مشکلی ندارند و در  انگار 

حاجی هم در ربیدون است. تمام افراد مانند پروانه دور او را می گیرند و در یک چادر 

که در بهترین شرایط هم نظیرش پیدا نمی شود.  گرمایی دارد  صحرایی، جمعشان 

بیداد  محرومیت ها  و  محدودیت ها  نظر  هر  از  ربیدون  در  که  است  حالی  در  این 

می کند و ابتدایی ترین نیازها به سختی مرتفع می شود، حتی آب خوردن.
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نظافت     و  حمام  و  خوردن  برای  آب  ربیدون،  توی  والی:  محمود  حاج 

کهناب بود. روزی دو  که اطراف ما پیدا می شد برای  نداشتیم. بهترین آبی 

بار، سه کیلومتر می رفتیم تا کهناب. ظرف هایمان را می شستیم، چند تا دبه 

هم آب پر می کردیم و برمی گشتیم ربیدون. یک مدت با دبه آب می آوردیم، 

پشت  گذاشتیم  ساخت،  لیتری  هزار  بزرگ  منبع  یک  هاشم  حاج  اینکه  تا 

و  آب  تــوی  می رفتیم  ــاال،  ب مــی زدیــم  را  پاچه ها  کهناب،  می رفتیم  وانـــت. 

می آوردیم  ما  که  آبی  آن  می شد.  ُپر  تا  منبع  توی  می ریختیم  آب  سطل  با 

آن  تازه  بخورید.  نمی شدید  حاضر  اصًال  می کردید،  نگاه  گر  ا شما  ربیدون، 

که بتوانیم آب خنک داشته  گرم هم بود! برق نداشتیم  آب با آن وضعیت، 

باشیم. فقط یک موتور برق کوچک بود که موقع شام با آن یک المپ روشن 

گر می خواستیم  می کردیم، شام را می خوردیم، و خاموش می کردیم. بعدش ا

بیدار باشیم، فانوس روشن می کردیم. 

چند تا مشک گرفته بودیم، آب را می ریختیم توی مشک و آویزان می کردیم 

به شاخه نخل ها که مثًال خنک بشود؛ اما فایده نداشت!

برای حمام هم مجبور بودیم برویم توی رودخانه! حمام که نداشتیم، مثل 

را می شستیم. حتی زمستان هم  گردی ها توی رودخانه خودمان  خود بشا

همین جوری بود.

وقتی از آب می آمدیم بیرون، یخ می کردیم! می ماندیم توی آب، یک کم گرم 

کف  که می زدیم  کنیم. صابون  بود. فقط هم شامپو می توانستیم استفاده 

نمی کرد، می ماسید روی بدن.

تا  چند  زیر  ربیدون  توی  ما  چادرهای  می کرد.  بیداد  گرما  که  هم  تابستان 
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که می زد به این چادرها، توی  گاهی سایه می شد، اما آفتاب  که  نخل بود 

چادر داغ می شد و آتش می گرفتیم. 

ظهرها که برای ناهار جمع می شدیم، کناره های چادر را باال می زدیم که هوا 

بچرخد، شاید یک ذره خنک بشود. 

یا  رب  برنج،  به  ظهر  بــود.  اسف بار  خیلی  ربیدون  شرایط  هم،  غذا  ازنظر 

بچه ها  می شد،  عوض  برنج  رنگ  چون  می خوردیم!  و  می زدیم  زردچوبه 

می گفتند پرچم پلو! 

شب همان برنج را بدون رب می خوردیم، با یک کنسروی، چیزی! 

ُکلمن می برد  هر روز غذایمان همین بود. ماهی یک بار که یکی از بچه ها 

غ می گرفت می آورد؛ دیگر جشن می گرفتیم. میناب، چند تا مر

روز  یک  می کرد،  آشپزی  سالمی زاده  دکتر  روز  یک  بود.  نوبتی  هم  آشپزی 

نفره  دو  گروه های  هم  را  ظرف ها  نبودم.  بلد  آشپزی  من  اما  حاجی.  خود 

می شستند، من به خاطر آشپزی نکردن، توی دو تا گروه بودم. هم با حاجی، 

هم با عباس مرادی. 

تهیۀ نان هم یک مشکلی بود توی ربیدون. اوایل نان را برای چندین روز از 

میناب می گرفتیم و روزهای آخر به زور می خوردیم. یک بار یکی از بچه ها 

گرفته بود. نان ها خشک شدند و  به جای اینکه صد تا نان بخرد، پانصد تا 

ریز ریز. حاجی می گفت: باید همین ها را بخوریم، اسراف می شود. 

می گفتیم: حاجی، بابا دل درد می گیریم، این نان نیست. 

می گفت: نه، باید بخوریم.

خودش که شروع می کرد به خوردن، ما هم مجبور بودیم بخوریم. یک مشت 
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اسیر  نان ُخرد برمی داشتیم می ریختیم تو دهنمان. می گفتیم: حاجی مگر 

آوردی؟

گردی ها که با ما کار می کرد، ما را نجات داد.  بعد از مدتی، خواهر یکی از بشا

چون قبول کرد هر روز با آردی که به او می دهیم، برایمان نان بپزد. 

بچه های  نفر  هشت  هفت  بــود.  شیرین  ولــی  بــود،  سخت  خیلی  دوره  آن 

گل تر بودند.  که واقعًا این بچه ها یکی از یکی  َمشتی دور هم جمع بودیم 

گرد، و این بچه ها که به عشق حاجی  آن موقع کسی قبول نمی کرد بیاید بشا

و برای خدا و پیغمبر آمده بودند، خیلی باصفا بودند. حاجی هم در رأس کار 

لبخند  و  با بچه ها صحبت می کرد  بود و صفای عجیبی داشت. همین که 

می زد، بچه ها خستگی یادشان می رفت.

کن در ربیدون دیگر عضوی از خانوادۀ امداد شده اند و با آنها زندگی  چند خانوادۀ سا

می کنند، به خصوص پیرمرد تنهایی که کپرش روبه روی چادرهای امداد است. »حاجی 

بارانی« با آمدن بچه های امداد، زندگی اش رنگ و بویی گرفته. او در دنیا هیچ ندارد، 

ک و خالصش بچه ها را جذب کرده و هر کمکی بتوانند به او می کنند. اما دل پا

این     بود.  ما  روبــه روی چادرهای  بارانی  حاجی  کپر  والی:  حاج محمود 

قرآن  صبح  ده  نه  ساعت  تا  می شد،  بلند  که  سحر  اول  از  بــارانــی  حاجی 

می خواند. سواد نداشت، اما قرآن می خواند!

این پیرمردی که نا نداشت راه برود، دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه می گرفت. 

هرچه  اما  نداشت،  هیچ چیزی  خــودش  بــود.  هم  الغر  بــود.  عجیب  خیلی 

می خواستیم به ما می داد. گفتیم زمین روبه روی کپرت را می خواهیم. گفت 

برای شما.
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گفتیم خرما می خواهیم. گفت خرماهای این چند نخل برای شما.

بااینکه چیزی نداشت، بخشنده بود. یک االغ داشت که ما کلی می خندیدیم 

از دستش. به هیچ کس هم غیر از حاجی بارانی سواری نمی داد. هرکدام از 

بچه ها می خواست سوارش شود، می زدش زمین. ما هم کلی می خندیدیم. 

یک بار کمال نیک جو سوارش شد، پاهایش را از زیر شکم حیوان قفل کرد 

کم سواری بگیرد. خالصه یک سرگرمی  که نیفتد. این جوری توانست یک 

بود برای ما.

غذای  همان  از  روز  هر  و  می سوخت  بارانی  حاجی  بــرای  دلشان  بچه ها 

کــه مــی گــرفــت، مــی گــفــت اجــرتــان با  ــرایــش مــی بــردنــد. غـــذا را  خــودمــان ب

کور بود و توی میناب زندگی می کرد. وقتی  سیدالشهدا. بنده خدا خانمش 

خانمش می خواست بیاید، به من می گفت: والِی محموتی، محبوبم آیتی! 

که قرار است خانمش بیاید. خیلی هم زنش را دوست داشت.  می فهمیدم 

ما  از  کمی برنج و روغن و چیزهای دیگر  وقتی خانمش می خواست بیاید، 

می گرفت. من هم خوب بهشان می رسیدم.

عشِقروستا

حاج عبداهلل با توجه به روحیۀ مردم داری و احساسات باالی حاج محمود، او را به 

روستاها می فرستد تا رابطۀ مردم با امداد بهتر و صمیمی تر شود و امداد بتواند زودتر 

گرد را حل کند. و کامل تر مشکالت بشا

روستاها.     از  بازدید  قضیۀ  توی  انداخت  مرا  حاجی  والی:  محمود  حاج 

مقر  ســاخــت  بــه  روز  دو  مثًال  گــر  ا مــن  مــی شــد،  ساخته  داشـــت  مقر  وقــتــی 
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هم  را  داستانی  علی  روستاها.  بازدید  می رفتم  هم  روز  دو  می کردم،  کمک 

گرد را  برمی داشتم، چون هم زبان مردم را می فهمید و هم اینکه تمام بشا

خوب بلد بود و روستاها را می شناخت. 

وضعیتشان  و  خانواده ها  از  و  می کردیم  تحقیق  روستاها  توی  می رفتیم 

هم  را  جغرافیایی شان  موقعیت  و  مقر  تا  روستاها  فاصلۀ  می گرفتیم.  آمار 

با  را دوست داشتم و مردم هم خیلی زود  یادداشت می کردم. روستا رفتن 

من صمیمی می شدند و شروع می کردند به صحبت کردن و درددل کردن. 

ــون دیــده  ــا چ ــدا مــی کــردنــد، ام ــی« ص مـــردم حــاج عــبــداهلل را »حــاجــی والـ

صدا  »محمود«  مرا  اول  همان  از  محمود،  می گوید  من  به  حاجی  بودند 

من  داریم.  را  مشکل  فالن  ما  محمود!  می گفتند  جلو  می آمدند  می کردند. 

راه  زود  صبح  مــردم.  با  بــودم  راحــت  ایــن طــوری  نمی شدم،  نــاراحــت  هم 

به  بچه ها  بعدًا  برمی گشتم.  شب  آخر  و  روستاها  توی  می رفتم  می افتادم 

من می گفتند عشِق روستا. 

که  البته حاج عبداهلل همان اول یک دور کل روستاها را رفته بود. جاهایی 

رفته بود و حافظۀ  االغ و حتی پیاده  با  یا  با موتور  را هم  ماشین نمی رفت 

وقتی که  تا  من  بــود.  مانده  یــادش  روستاها  همۀ  اسم  داشــت.  هم  عجیبی 

ربیدون بودیم نرسیدم تمام روستاها را ببینم.

را شکر  دل مردم وارد شده، خدا  در  بــرادرش چطور  که  حاج عبداهلل وقتی می بیند 

می کند. آنچه حاجی برای آن، برادرش را به این سرزمین آورده، محقق شده. حاج 

گرد باشد و در دل نیروها  محمود توانسته جانشین خوبی برای فرستادۀ امام به بشا

و مردم نفوذ کند.
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لطیف،ظریف،شریف

کاری است لطیف، ظریف و شریف.۱ این  امداد،  کار  که  حضرت امام فرموده بودند 

گرد بروز داشت. نوع کار و روحیات متفاوت حاج عبداهلل و  خصوصیات کامًال در بشا

حاج محمود، اختالف سلیقه هایی در بین آنها به وجود می آوْرد که نه تنها هیچ وقت 

بهتر  کارها  و  می شدند  همدیگر  مکمل  بلکه  نمی شد،  کشیده  عمل  در  اختالف  به 

انجام می گرفت. کار امداد، هم به منطقی عمل کردن حاج عبداهلل نیاز داشت و هم 

به احساسات حاج محمود.

انجام     را  روســتــاهــا  تــوی  گشت  مــن  کــه  ابــتــدا  آن  ــی:  والـ محمود  حــاج 

می دادم، تحت پوشش بردن خانواده ها را هم شروع کرده بودیم. من توی 

هر روستا تحقیق می کردم و خانواده هایی را که احساس می کردم وضعشان 

بدتر است، تحت پوشش می بردم.

حاج عبداهلل وقتی لیست من را نگاه می کرد، از هر ده خانواده که من تحت 

پوشش برده بودم، شاید هشت  تا را باطل می کرد و تحت پوشش نمی برد. 

می گفت: اینها باید کار کنند، توان دارند.

می گفتم: بابا حاجی! آخر ما رفتیم قول دادیم.

می گفت: خب کمک کن، اما تحت پوشش نَبر، باید فرهنگ کار جا بیفتد.

مثًال من برای یکی می نوشتم: بسیار نیازمند است، برود تحت پوشش.

کار دارد، واجد  حاجی زیرش می نوشت: جای تعجب است! ایشان توانایی 

شرایط نیست.

۱. این کمیتۀ امداد، یک عمل بسیار لطیف، ظریف و شریف دارند که با این عمل، ان شاءاهلل، می توانند ریشۀ فقر 
را از سرتاسر کشور، به امداد ملت بزرگوار ایران، از بیخ و بن بکنند. ۱۳62/2/۱8
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ح شهید رجایی را شروع کردیم. باید به باالی  از سال شصت و سه، اجرای طر

هم  را  کار  این  مسئولیت  حاج عبداهلل  می دادیم.  مستمری  شصت ساله ها 

سپرد به من. خودش بیشتر درگیر کارهای عمرانی بود و دغدغۀ اصلی اش 

را سپرده بود به من. وظیفۀ اول امداد به  کارهای حمایتی  هم جاده بود، 

گر  ا گفتۀ خود حضرت امام، سیرکردن محرومان بود، ولی حاجی می گفت: 

اینجا ساخته بشود، مردم خودشان شکمشان را سیر می کنند.

اما خیلی  و نظارت می کرد،  بود  البته حواس حاجی به بخش حمایت هم 

ح شهید رجایی هم سخت می گرفت. حتی  سخت می گرفت. در همین طر

گرد به همۀ افراد باالی شصت سال،  آقای عسگر اوالدی گفته بود توی بشا

خوب  وضعش  این  نمی دهم!  من  می گفت:  حاجی  اما  بدهید،  مستمری 

است، باید کار کند!

گفتم: حاجی! فالنی دارد توی تهران  را برای حاجی بردم و  اسم یک آشنا 

ح شهید رجایی را می گیرد.  طر

گفت: جدی دارد می گیرد؟ او که وضعش خیلی خوب است.

گفتم: خب دارد می گیرد، آن وقت شما به اینها نمی دهی.

گفت: خیلی خب، پس اینجا هم به همه بده. اما جهنمش با خودت! من 

امضا نمی کنم، خودت باید امضا کنی.

گفتم: حاجی! یعنی جهنم مال من؟ باشد مال من. فقط تو نامه ای که من 

امضا می کنم را به قول خودت ِوتو نکن! من می دهم.

کار می کرد و  خب، من احساساتی تر از حاجی بودم، حاجی خیلی با منطق 

هر دوی این روحیه ها هم توی کار امداد الزم است. حاجی هم برای همین 
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من را گذاشته بود که بروم توی روستاها و با مردم باشم. واقعًا هم من وقتی 

با  نمی بردم،  پوشش  تحت  گر  ا حتی  بودند.  راضــی  می رفتم،  مــردم  پیش 

که  کمک های دیگر راضی شان می کردم. هر کاری هم  صحبت و شوخی و 

کمکی می کردم،  یا  پولی مــی دادم  گر  ا می کردم به حاجی نسبت مــی دادم. 

می گفتم: اینها ازطرِف حاجی والی است و حاجی گفته بدهیم. 

کارها را متصل به  بعضًا روح حاجی هم خبر نداشت! دوست داشتم همه، 

حاجی بدانند.

مسئولمالی

حاج محمود زمانی که در بانک کار می کرد، حسابدار بود و در این کار مهارت زیادی 

اما  می گیرد،  عهده  به  را  گرد  بشا کتاب های  و  حساب  کار  دلیل،  همین  به  داشــت. 

سخت است، حاج عبداهلل حتی با برادرش  موارد مالی بسیار  کارکردن با حاجی در 

هم تعارف ندارد.

حاج محمود والی: اّولی که من آمدم ربیدون، یکی از بچه ها صندوقدار    

بود. او می خواست برود، حاجی گفت: تو صندوق را تحویل بگیر.

من هم به این بنده خدا گفتم: من کاری به این دفتر و دستک ندارم، هرچه 

پول داری به من تحویل بده. 

گذشت. چند وقت بعد من خواستم بروم مرخصی، حاجی گفت: خب! آقای 

مسئول مالی؟

گفتم: من؟ کی شدم مسئول مالی؟

گفت: صندوق را بیار باالنس کنیم.
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گفتم: من فقط پول را گرفتم.

گفت: نه خیر! صندوق را باید بیاوری باالنس کنی.

که می خواست برود، اصًال حساب کتاب هایش  گفتم: حاجی، این بنده خدا 

را نگاه نکردم.

گفت: خب می خواستی ببینی.

حاجی  اســت.  کم  تومان  شش هزار  دیدیم  کردیم،  حساب  باهم  نشستیم 

گفت: باید بدهی!

گذاشتم  کــردم  قــرض  تومان  شش هزار  رفتم  آخــرش  کــه.  نداشتم  هم  من 

که پول  کوچک بود  گاوصندوق  توی صندوق. تمام تشکیالت ما هم یک 

و مدارک را داخلش می گذاشتیم. هیچ کدام از پرسنل هم پرونده نداشتند. 

ما  زندگی  می گفت:  حاجی  نداشت.  وجود  مرکز  توی  ما  از  هم  هیچ چیزی 

بیابان است؛ اداری ِمداری نیستیم.

حتی ما را بیمه هم نکرده بود. به من می گفت: داداش! ما که چهار پنج سال 

بیشتر اینجا نیستیم، بعدش هم می رویم دیگر، از این کارها ندارد که.

کارهای  و  انقالب  اول  کــارهــای  و  انقالب  اول  فضای  همان  تــوی  حاجی 

جهادی بود و آن روحیه را حفظ کرده بود.

حالوهوایجبهه

کارها، می توانست  طبیعت و چه ازنظر  فضای خشک و سخت ربیدون، چه ازنظر 

کم کم بچه ها را خموده کند و باعث شود که نتوانند مدت زیادی آنجا دوام بیاورند، 

را  این فضا  این بچه ها وجود دارد،  بیشتر  که در  بانشاط و شوخ طبعی،  اما روحیۀ 
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تلطیف می کند. همیشه بر لب های بچه ها، لبخند هست و شب ها که دور هم جمع 

فرصتی  گر  را با خنده هایشان می شکنند. روزها ا گرد  می شوند، سکوت و غربت بشا

می شد، در فضای باز جلوی چادرها فوتبال به راه می شد و شب ها گپ و گفت و گو و 

گاهی هم گل یاپوچ.

و     می شدیم  جمع  چــادر  یــک  تــوی  باهم  شب ها  والـــی:  محمود  حــاج 

شرکت  گل یاپوچ  تــوی  گاهی  هم  حاجی  حتی  می کردیم.  بــازی  گل یا پوچ 

هم  کنار  خوابیدن، همیشه ما را دعوا می کرد. چادرها همه  می کرد، اما سر 

بود و حاجی هم همه اش باال سرمان بود. مگر می گذاشت بیدار باشیم! شام 

ما بودیم و یک فانوس.  برق خاموش می شد. دیگر  که می خوردیم، موتور 

که خوابم نمی برد، شروع می کردم با بچه ها حرف زدن، صدای حاجی  منم 

بلند می شد: محمود! چقدر حرف می زنی!

می گفتم: حاجی! من نمی توانم بخوابم از حاال، ساعت تازه ُنه شب است. 

آخر چطور بخوابم؟

می زدیم  قدم  باهم  می افتادیم،  راه  شب  بود.  من  مثل  هم  مرادی  عباس 

گر  ا شب.  آخر  تا  باهم حرف می زدیم  بعد می نشستیم  فوتبال.  زمین  ته  تا 

چند تا می شدیم، گل یاپوچ هم بازی می کردیم. من طوری با بچه ها عیاق 

چادر  جلوی  همه  مرخصی،  تهران  بــروم  می خواستم  وقتی  که  بــودم  شده 

می ایستادند و برایم نوحه می خواندند: 

ای محمود والی کجا می ری تو؟ به سمت تهران چرا می ری تو

من هم همه را به خط می کردم و یک کوچه درست می کردم، می گفتم: حاال 

بخوانید!
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خودم هم از وسط کوچه می رفتم! 

کار  که وقتی فردایش به بچه ها می گفتم  این شوخی های ما باعث می شد 

کرکر خنده را شاید من راه می انداختم،  کنید، چندبرابر کار می کردند. البته 

که فیتیلۀ  کار را حاجی می داد. حاجی وارد بود! یک ِلمی داشت  اما روحیۀ 

بچه ها را توی کار می داد باال. یعنی یک کاری می کرد که بچه ها، در حال کار 

شدید، خسته نشوند و تازه لذت هم ببرند. چون واقعًا شرایط سخت بود. 

من و بچه ها هم که این طوری کار عملگی نکرده بودیم، ولی با روحیه دادن 

حاجی، راحت به اندازٔه دو تا عمله کار می کردیم.

گرد آمده اند، آن حال وهوای جبهه را هم  که از جبهه جدا شده و به بشا بچه هایی 

با خودشان آورده اند. هرکس به جمع امداد در چادرهای ربیدون می آمد، احساس 

جبهه  خاصیت های  بزرگ ترین  از  یکی  شده.  جبهه  سنگرهای  فضای  وارد  می کرد 

و  مشکل ترین  انــجــام  و  شــرایــط  سخت ترین  تحمل  ــرای  ب رزمــنــدگــان  کــه  بــود  ایــن 

ک ترین کارها، تنها از یک چیز نیرو می گرفتند و آن، معنویت بود.  خطرنا

این میدان،  برای استقامت در  بود.  جبهه هم سخت تر  از  گرد،  بعضی شرایط بشا

جمع  بر  کم  حا روح  معنویت،  و  کند.  تقویت  را  جمع  تا  بود  الزم  معنوی  روحیه ای 

بچه های امداد بود؛ چه در دور هم نشستن ها و صحبت کردن ها، چه در عبادات 

کمک  روحیه  این  به  آنچه  فردی.  مخفیانۀ  تهجدهای  چه  و  جمعی  توسل های  و 

که خودش قلب ها را رقیق می کرد و دل ها را  می کرد، دیدن شرایط زندگی مردم بود 

می شکست تا به خدا نزدیک تر شوند.

حاج محمود والی: توی ربیدون همیشه دعا و روضه و توسل به راه بود.    

دعای کمیل و توسل هر هفته برگزار می شد. تقریبًا هر شب هم با حاج عبداهلل و 
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بچه ها روضه خوانی داشتیم. حتی موقعی که کسی نبود، حاج عبداهلل مرا وادار 

می کرد که بخوانم. من چون برای پدرم شعر می خواندم تا حفظ کند، خیلی شعر 

حفظ بودم. حاجی هر روضه ای که می گفت بخوانم، بلد بودم. خیلی برایش 

ذکر مصیبت مهم بود، کاری هم نداشت چه کسی می خواند، بلد هست یا نه. 

همین که می گفتی: السالم علیک یا اباعبداهلل، شروع می کرد به گریه کردن. بقیه 

هم با حاج عبداهلل اشک می ریختند. حاجی مخصوصًا روضۀ حضرت زهرا را 

خیلی دوست داشت. تا اسم حضرت می آمد، طور دیگری گریه می کرد.

نماز صبح را که می خواندیم، بین الطلوعین را نمی خوابیدیم، معموًال زیارت 

قرآن  کــالس  ساعت  نیم  ــت  آن وق ــی زد.  م سفیدی  تا  می خواندیم  عــاشــورا 

داشتیم، حاج آقای افشار به ما درس می داد. خیلی آدم باصفایی بود و چند 

که آمده بود ربیدون. هم برای مردم و هم برای ما کالس قرآن و  وقتی بود 

احکام می گذاشت، و هم توی کارهای دیگر کمک می کرد. خیلی هم قشنگ 

درس مــی داد. صبح ها نیم ساعت درس مــی داد و شب ها هم نیم ساعت 

همان درس را سؤال می کرد.

گردی ها مراسم می گرفتیم،  که مناسبتی بود، با خود بشا یک وقت هایی هم 

گردی می خواندند و سینه  گردی ها هم خوب می خواندند. نوحۀ واحِد بشا بشا

گر این روضه ها و توسل ها نبود، نمی توانستیم آنجا دوام بیاوریم. می زدیم. ا

حاج آقای افشار به همراه همسرش به ربیدون می آید. همسرش اولین زنی است که 

یک  افشار  خانم  و  می زنند  گانه ای  جدا چادر  آنها  برای  آمده.  گرد  بشا به  تهران  از 

یک  این  در  دارد،  حــوزوی  و  دینی  تحصیالت  که  ایشان  می ماند.  ربیدون  در  ماه 

کالس احکام و قرآن می گذارد و در اوقات فراغت چند بار  گردی  ماه برای زنان بشا
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برای بچه ها غذا می پزد. طعم و بوی غذای خانگی، بچه ها را به یاد خانه هایشان 

می اندازد. ایشان ابتدا با دیدن آب خوردنی که بچه ها در ربیدون می خورند، تعجب 

که چاره ای  که می گذرد، متوجه می شود  آن نمی خورد. اما یکی دو روز  از  می کند و 

نیست و باید همین را خورد. بعد از یک ماه خانم افشار به تهران برمی گردد، اما آقای 

افشار تا چندین ماه بعد در کنار بچه ها می ماند.

خلوت است.  گرد، عبادات مخفیانه و در  بچه های امداد بشا ُبعد دیگِر معنویت در 

گرد، کوه ها و بیابان های آن، بهترین سجاده برای این  سکون و خاموشی شب های بشا

تهجدها و راز و نیازهاست. حاج عبداهلل به بهترین نحو از این فرصت استفاده می کند. 

کرده، شب های نورانی و بکر  گرد عالقه مند  که حاجی را به بشا شاید یکی از مسائلی 

گرد است، گویا شب حجاب هایی را برداشته و محبوب آنجا شفاف تر جلوه می کند.  بشا

این است که هر شب، حاجی را، هر قدر هم که خسته باشد، بیدار می کند تا بیش از 

یک ساعت با موالیش راز و نیاز کند و نافلۀ شب بخواند. نخل های ربیدون هر شب 

صدای مناجات حاج عبداهلل را می شنوند و بچه های امداد هم با این الگو هرکدام 

برای خود گوشه ها و خلوت هایی دارند.

و     کــالمــش، نماز  و حرکت و  کــار  حــاج عــبــداهلل،  ــرادی:  آقــای عباس مـ

چادرها،  جلوی  گاهی  هم  شب ها  بــود.  وضــو  با  هم  همیشه  بــود.  عبادت 

یک زیرانداز می انداختیم و دور هم می نشستیم به صحبت. حاجی وقتی 

صحبت هایش تمام می شد، همان جا دراز می کشید و یک مقدار می خوابید. 

که  کاری هم نداشت  بعد بلند می شد و شروع می کرد به نمازشب خواندن. 

از  گاهی  که ما  می خواند  کسی پیشش هست یا نیست. با یک سوزی نماز 

صدای گریه هایش بیدار می شدیم.
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حضورروحانیون

گرد می شود. حاج عبداهلل  ماه رمضان سال شصت وسه، خردادماه، مبدأ تحولی در بشا

گرد می داند، به دنبال فرصتی است  که تغییر فرهنگی را یکی از بسترهای تحول بشا

ماه مبارک رمضان این فرصت به وجود می آید.  کند و در  فرهنگی را جدی تر  کار  تا 

حاج عبداهلل اولین ضرورت را ورود روحانیون به منطقه می داند که بتوانند با عموم 

گردی ها و عالقۀ آنها  مردم رابطه برقرار کنند و با توجه به زمینۀ اعتقادی مناسب بشا

به دین و اهل بیت، تغییرات فرهنگی زیربنایی را شروع کنند.

گرد ارتباط  قبل از شروع ماه مبارک، حاجی با روحانیونی که با هیئت خدمتگزاران بشا

و برای ماه رمضان،  انجام دهند  را  تا هماهنگی های الزم  داشتند، تماس می گیرد، 

گرد بیاید. تعدادی روحانی به بشا

بیایند     روحانی هایی  تا  بود  کــرده  صحبت  حاجی  والــی:  محمود  حاج 

که بتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند. حدود سی روحانی برای ماه  گرد  بشا

میناب  توی  و  استقبالشان  رفتیم  بندرعباس  از  ما  گرد.  بشا آمدند  رمضان 

هم  حاجی  ربیدون.  آوردیمشان  بعد  کردیم.  پذیرایی  آنها  از  حسابی  هم 

که آمده  کًال احترام خیلی زیادی به روحانیون می گذاشت و اینهایی را هم 

گرد، خیلی شدید تحویل می گرفت. حاجی امکان نداشت جلوتر  بودند بشا

باید  ما  دارنــد.  تن  به  را  پیغمبر  لباس  اینها  می گفت:  بــرود،  راه  روحانی  از 

یاد  هم  مردم  کنیم،  برخورد  احترام  با  که  ما  بگذاریم.  احترام  همه شان  به 

می گیرند و احترام می گذارند.

حاج عبداهلل توی ربیدون، یک جلسه با روحانیون گذاشت و دربارۀ شرایط 

کرد. قرار بود  که مردم به آنها نیاز دارند، صحبت  فرهنگی مردم و مطالبی 
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به  تا  کنیم  را عوض  جایشان  روز  ده  از  بعد  ما  و  روستاها  توی  بروند  اینها 

و  روز  ده  به اندازٔه  هم  غذایی  مواد  و  امکانات  برسند.  بیشتری  روستاهای 

می کند  پذیرایی  اینها  از  که  کپری  آن  تا  می فرستادیم  همراهشان  بیشتر، 

گیرش بیاید. مردم و روستاها عطِش شدیدی به روحانی ها  هم یک چیزی 

داشتند و می آمدند دعوا می کردند که یک سیدی یا شیخی بیاید روستایشان.

می زدیم،  روحانی ها سر  این  به  بار  ما حتمًا یکی دو  هم  روز  این ده  توی 

برایشان  هم  میوه ای  یا  هندوانه ای  یک  باشند.  نداشته  مشکلی  ببینیم 

می بردیم که بنده خداها کم نیاورند. 

بعد از ده روز هم چند تا ماشین می شدیم و همۀ اینها را جا به جا می کردیم 

از  بعضی  مــردم.  می کردند  استقبالی  چه  دیگر.  روستاهای  به  می بردیم  و 

روحانیون بعد از دو سه روز مریض می شدند و می آمدند می افتادند زیر ِسُرم. 

بدنشان دوام نمی آورد.

این  که  آموزش هایی  با  و  بــود  کــرده  حاج عبداهلل  که  کیدی  تأ با  ســال  آن 

از  خیلی  و  شد  بهتر  روستاها  تــوی  ســوره  و  حمد  و  نماز  دادنــد،  روحانی ها 

جوان ترها نمازشان کامًال درست شد. 

حاج عبداهلل از این روحانی ها خواسته بود که مشکالت روستاها را یادداشت 

کند. بعد  گرفت تا برایشان فکری  کنند. آخر ماه مبارک یادداشت هایشان را 

و  کردیم  پذیرایی  آنجا  میناب،  بردیم  را  روحانی ها  افتخار  و  عزت  با  هم 

بعد راهی بندرعباس شدیم تا برسانیمشان فرودگاه. حاجی برایشان بلیت 

هواپیما خریده بود.

دیگر از آن سال به بعد ماه رمضان ها و محرم ها، همیشه این برنامه را داشتیم.
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عالمتگذاریمسیرها

بسیار  هنوز  دست ساز  راه هــای  راه ســـازی،  بچه های  شبانه روزی  زحمات  وجــود   با 

بــاران  می دهد.  بــاد  به  را  زحمت  ماه ها  و  روزهــا  شدید،  بارندگِی  هر  و  دارد  مشکل 

به  امدادرسانی  مشکِل  بزرگ ترین  هنوز  می برد.  و  می شوید  خودش  با  را  همه چیز 

مردم، راه است. این را خود مردم بهتر از بچه های امداد درک می کنند، به خصوص 

زمانی که می خواهند مریضی را به درمانگاه صحرایی ربیدون یا میناب برسانند.

گرد مــردم بــا پــای پــیــاده یــا بــا مــال باید     تــوی بشا حــاج محمود والـــی: 

می کردند،  کول  را  مریض  این  باید  یا  داشــت،  مریض  کسی  گر  ا می رفتند. 

مصیبتی  چه  با  پیاده،  و  می گرفتند  را  سرش  دو  و  پتو  توی  می گذاشتند  یا 

گاهی یکی با مریض می آمد ربیدون، و می گفت:  می رساندند او را به دکتر. 

من دو روز است توی راهم تا این مریض را آوردم اینجا.

خود  هم  گاهی  می رفتند.  دنیا  از  راه  همین  به خاطر  مریض ها  از  خیلی 

مریض ها مرگ را به آمدن توی این مسیرها ترجیح می دادند. 

هم  کوه ها  نبود،  مشخص  جــاده  چــون  بــود.  مسیر  گم کردن  دیگر،  مشکل 

کنیم. مثًال  گم  کمی اشتباه برویم تا راه را  کافی بود  همه شبیه به هم بودند. 

تازه  کــوه،  یک  به  می رسیدیم  یک دفعه  می رفتیم،  را  مسیر  همین جوری 

می فهمیدیم گم شده ایم. هیچ راهی هم نداشتیم. منتظر می نشستیم توی 

ماشین تا یک ماشین دیگر ببینیم، یا اهالی از آنجا رد بشوند و مسیر را بپرسیم.
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آن قــدر  او  بــود.  داستانی  علی  نمی کرد،  گم  را  راه  هیچ وقت  که  کسی  تنها 

را  هم خواب بود و مسیر  گر  ا که  این راه ها را خوب می شناخت و وارد بود 

نمی دید، وقتی بیدار می شد و نگاه می کرد، می گفت: اشتباه آمدی، دور بزن 

از آن طرف برویم. 

اصًال هیچ چیزی مشخص نبود ها، ولی می فهمید و می گفت: راه از این طرف 

است.

می گفتم: چه فرقی می کند، این طرف که با آن طرف یکی است! 

اما درست می گفت، چون منطقه را می شناخت، یک بار هم نشد که اشتباه 

کند.

به  می کردیم.  پنچر  مثًال  می کرد؛  پیدا  مشکل  ماشین  هم  وقت ها  بعضی 

سفارش حاجی، همیشه دو تا زاپاس هم می بردیم، ولی خب توی آن راه ها، 

گاهی دو تایش هم از بین می رفت! دیگر چاره ای نداشتیم. صبر می کردیم 

خبر برسد به بقیه و بیایند کمک.

گیر کردیم و تا صبح ماندیم. پتو  چند بار هم با حاج عبداهلل توی جاده ها 

می انداختیم جلوی ماشین و همان جا می خوابیدیم. مار و عقرب زیاد بود، 

ُقل  طرف چهار  اما ما اصًال توی این فکرها نبودیم، حاج عبداهلل به چهار 

می خواند و راحت می خوابیدیم.

به  ــده ای  ای فرهنگی  بچه های  ــا،  راه ه در  گم شدن  از  جلوگیری  و  راهنمایی  بــرای 

ذهنشان می رسد که مسیرها را عالمت گذاری کنند.

دادند     ح  طر فرهنگی  بچه های  و  عبدی  حمید  نیک جو:  کمال  آقــای 

کاری  گفتیم یک چنین  کنیم. رفتیم پیش حاجی  که راه ها را عالمت گذاری 
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تا  چهار  آمد،  که  بعد  دفعۀ  حاجی  می خواهیم.  رنگ  و  بکنیم  می خواهیم 

بیت المال  بــه  نسبت  هــم  حــاجــی  حساسیت  آورد.  شب نما  رنــگ  قــوطــی 

که حیف و میل نشود.  که مواظب باشید  کرد  کلی سفارش  شدید بود دیگر. 

کلیشه جهت  کنار راه با  کوه های  می رفتیم تابلو می زدیم یا روی سنگ ها و 

کدام روستا.  روستاها را می کشیدیم و زیرش هم می نوشتیم به طرِف  مسیر 

گر خراب شده،  که ا هر چند وقت یک بار هم می رفتیم سرکشی می کردیم 

بازسازی کنیم.

کامیون

دفعه مجبورند  می شود. هر  بیشتر  روز  گرد بیاید هر  که باید به بشا حجم بارهایی 

کامیون و تریلی ها را در میناب خالی کنند و بعد با لندکروز ها و امثال آن بار را به  که 

گرد ببرند. حاج عبداهلل به دنبال راهی می گردد تا از این وضعیت نجات پیدا کند  بشا

کامیون ندارند  گرد برسند. دو مشکل وجود دارد. اول اینکه  و بارها راحت تر به بشا

گر کامیون تهیه  کامیونی هم راضی نمی شود این مسیر را بیاید. دوم اینکه ا و هیچ 

آیا اصًال  کند،  را طی  این مسیر  و  بنشیند  آن  فرمان  کسی می تواند پشت  کنند، چه 

ممکن است؟

بندۀ  دعــای  دیگر  بــار  خداوند  و  می دهد  ثمر  حاج عبداهلل  پیگیری های  و  توکل 

گرد  مخلصش را اجابت می کند. با مساعدت حاج آقای نّیری که توجه خاصی به بشا

حال  می شود.  داده  گرد  بشا امــداد  به  امــداد  کمیتۀ  ازطــرِف  بنز  کامیون  یک  دارد، 

گرد بیاید.  حاج عبداهلل باید یک رانندۀ وارد پیدا کند که راضی شود به بشا

که  کریم از کسبۀ محل می رود، او به حاجی می گوید  حاج عبداهلل در تهران نزد آقا 
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تنها کسی که او می شناسد، علی آینه وند است. حاج عبداهلل از کریم می خواهد که با 

او صحبت کند.

بنز     یک  حاج عبداهلل  گفت:  من.  پیش  آمد  کریم  آقا آینه وند:  علی  آقای 

گرد، می توانی بروی ماشین را برایشان ببری آنجا؟ گرفته برای کمیتۀ امداد بشا

گفتم: حاج عبداهلل؟

گفت: برادر محمود و امیر.

من حاج عبداهلل را نمی شناختم، اما با حاج امیر و حاج محمود توی محل 

گرد را هم نشنیده بودم. اما تا  برخورد کرده بودم، می شناختمشان. اسم بشا

گرمای  گفتم: بابا من تازه از بندر آمدم،  فهمیدم نزدیک بندرعباس است، 

بندر پدرم را درآورد، دیگر برنمی گردم.

گفته بود تو  کریم  گرما. حاجی به  وسط تابستان سال شصت وسه بود، اوج 

حاج عبداهلل  خانۀ  می کنم.  راضــی اش  خودم  را،  آینه وند  بده  نشان  من  به 

هم تقریبًا جلوی خانۀ ما بود. تا حاجی را توی خیابان یا جلوی مغازۀ کریم 

نکنیم. خالصه  برخورد  که  قایم می شدم  یا  می دیدم، می رفتم توی خانه، 

یک روز توی خانه بودم که دیدم یکی دارد در می زند. کریم به حاجی خبر 

در  پشت  کی  نمی دانستم  که  هم  من  اســت.  خانه  االن  علی  که  بود  داده 

است، رفتم در را باز کردم و با حاجی روبه رو شدم. حاجی تا مرا دید، بدون 

کوچک ترین حرفی، گوشم را گرفت، پیچاند.

این اولین برخوردمان بود! حاال جالب است بدانید حاجی دو سه سال از من 

کوچک تر بود! خالصه گوشم را گرفت و گفت: قایم می شوی؟ بیا بیرون!

نرفتم! گفتم: حاجی! چه کار داری با من؟
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گفت: بیا بیرون!

گوشم را هم ول نمی کرد. مرا آورد بیرون و همین طور ِکشان ِکشان برد تا دکان 

کریم. مرا نشاند آنجا و گفت: از دست من فرار می کنی؟

بگویی،  بندر. هرجای دیگر  از  گفتم: حاجی! به حضرت عباس تازه آمدم 

چشم، در خدمتیم.

گفت: خب بابا، بندر نمی برمت، یک جای خوب می برمت. 

گفتم: حاجی قول می دهی؟

گفت: باشد، قول می دهم. می رویم یک جای خوب. صبح زود حاضر باش 

برویم، یک ماشین هست که باید برویم تحویل بگیریم.

یک کامیون بنز سبز بود، تحویل گرفتیم. کمی بار هم بود، از انبار کمیتۀ امداد 

بار زدیم. حاجی گفت: فردا اول وقت راه بیفت، میناب همدیگر را می بینیم.

گفتم: حاجی مگر تو قول ندادی که بندر نمی رویم؟

بیا،  میناب  تا  تو  باشی،  نداشته  کــاری  بندر  می دهم  قول  بهت  من  گفت: 

خودت می بینی.

دیگر چاره ای نداشتم. قبول کردم. فردا صبحش راه افتادم و رفتم میناب. 

کردیم توی یک انباری، یک مشت تیرآهن  حاجی آمد، رفتیم بارها را خالی 

گفت: علی! فقط یک چیزی را بگویم، راه خیلی  کردیم. حاجی  بار ماشین 

خراب است، مشکل است رفتنش.

گفتم: حاجی! راه خراب است، آن وقت تیرآهن بار می زنی؟ خب این بیشتر 

لنگر می اندازد که!

همین  وسیله  تنها  ببریم؟  چی  با  کنیم؟  چه کارش  نداریم،  چــاره ای  گفت: 
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اتفاقی نمی افتد،  بــرای خداست، هیچ  امــداد اســت،  بــرای  کــار  اســت. ولــی 

مطمئنم تو هم راننده ای هستی که می توانی این راه را بیایی.

روز بعدش، ساعت چهار صبح، بعد از نماز و چای خوردن، از میناب حرکت 

یک  به  رسیدیم  تا  آمدیم  کامیون.  با  من  و  لندکروز  یک  با  حاجی  کردیم. 

کامیون پر از بار، باید یکی دو  که با  شیراز. راهی 
ُ

گ کافه ای توی راه، به نام 

ساعت طول می کشید، از میناب تا این کافۀ بین راه که ما آمدیم، شب شد. 

یعنی تقریبًا یک روز توی راه بودیم، جاده نبود که!

حاجی گفت: علی! خسته شدی، همین جا بخوابیم، صبح زود راه می افتیم. 

گفتم: حاجی! مگر چقدر راه است؟

گفت: راهی نیست. کلش دویست وچهل کیلومتر است، چیزی نمانده.

گشته بودم، تا میناب  گرد. تمام ایران را  که تا حاال نرفته بودم بشا من هم 

هم چندین بار آمده بودم، ولی این قسمت نیامده بودم. در کل ایران هم 

باشد. یک جای صاف  کوه  که همه اش  بودم  ندیده  یک چنین منطقه ای 

نداشت، یا باال می رفتیم یا پایین! 

بــروم،  سریع  باید  مــن  علی  گفت:  شــد،  بلند  حاجی  صبح،  چهار  ساعت 

نمی توانم بمانم. تو چطور می آیی که راه را گم نکنی؟

گفتم: حاجی مگر جاده چطوری است؟

گفت: فقط دو تا فرعی انحرافی دارد، ولی به آن صورت مشخص نیست. 

این جاده را هم که دیدی، خیلی معلوم نیست، یک وقت نپیچی توی این 

فرعی ها.

گفتم: حاجی، هرجایی که قرار بود ما بپیچیم سه تا سنگ بگذار روی هم.
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گفت: مرد حسابی، اینجا همه اش سنگ روِی هم است!

کرد  هم  دیگر  سفارش های  یک ِسری  حاجی  من!  زدم  حرفی  عجب  دیدم 

کمی بعد  و چند تا تن ماهی و نان تحویلم داد برای ناهار و رفت. من هم 

از حاجی راه افتادم. این کوه را می روی باال، می گویی خب حتمًا بعد از این 

کوه صاف است دیگر، یا یک آبادی هست، اما می رسی باال، می بینی ُاه! سه 

می رسم،  االن  با  همین جوری  خالصه  آن طرفش!  هست  هم  دیگر  کوه  تا 

االن می رسم، این کوه ها را باال و پایین می رفتم. رسیدم به گردنۀ مهندس. 

را پایینش خالی  هم بارشان  که تویوتا و خاور  بود  شیب این به قدری تیز 

آمدم  باال،  رفتم  بار  می زدند. سه چهار  بار  باال، دوباره  می کردند، می رفتند 

اما نمی کشید. باالخره با یک زحمتی آمدم  پایین. ماشین خیلی قوی بود، 

کردم مقر  اهالی سؤال  از  یکی  از  رسیدم به جکدان.  باال. بعد نزدیک ظهر 

کمیتۀ امداد کجاست؟ گفت بعد از سردشت.

جکدان اصًال جاده ای نبود. توکل به خدا راه افتادم. غروب رسیدم  از  بعد 

گفتند حاال حاالها باید بروی. خدایا! چه کار کنم،  کردم.  به سردشت. سؤال 

گفتم باید  چه کار نکنم؟ هوا داشت تاریک می شد، من هم خسته و مرده. 

برم، ناچارم.

گر یک  یک جای راه بود که شیب تندی داشت، خیلی هم تنگ بود. یعنی ا

بشود.  رد  کنارش  از  نمی توانست  هم  پیاده  آدم  دیگر  می شد،  رد  کامیون 

گر خوابم برد، یک موتوری، آدم پیاده ای،  گفتم اینجا یک چرت می خوابم، ا

چیزی که خواست رد بشود، مجبور است مرا بیدار کند. خوابیدم. نگو آنجا 

پرنده هم َپر نمی زند. یک وقت از خواب پریدم، دیدم ُاه! هوا تاریک است، 
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گم  کنم؟  چه کار  خدایا!  نشده.  رد  هم  هیچ کس  گذشته،  هم  ساعت  چند 

کردم. دائم می رفتم پایین  نشوم؟ توکل به خدا، با بسم اهلل و دعا، حرکت 

دنبال رد ماشین می گشتم. باران زده بود رد ماشین ها را هم شسته بود. یک 

یازده  تقریبًا  گم شده ام. ساعت  که  ناامید شدم، مطمئن بودم  وقت دیگر 

شب بود. همین جوری ایستاده بودم، نمی دانستم چه کنم. کمی بعد دیدم 

یک سوِی کِم چراغی دارد می آید طرفم. 

حال  خیلی  من.  به  باشند  داده  را  دنیا  انگار  شــدم،  خوشحال  یک جوری 

تازه  یک طرف.  گرسنگی  و  تشنگی  یک طرف،  خستگی  داشتم.  عجیبی 

می شود این همه راه آمد و نرسید؟  مگر  یک منطقۀ غریب. آخر  آن هم در 

توی این حال بودم که کم کم چراغ جلوتر آمد. فهمیدم ماشین است. خیلی 

خوشحال بودم که نجات پیدا می کنم.

همین که ماشین رسید، دیدم خود حاج عبداهلل است! باورم نمی شد، دیده 

و  کرد  ماچ  را  صورتم  جلو،  آمد  حاجی  دنبالم.  بود  آمده  کــردم،  دیر  که  بود 

گفت: چرا این قدر دیر کردی؟

آوردی؟ من بیست سال  را  ما  بود  راه  این  گفتم: حاجی دستت درد نکند! 

راننده ام، همۀ ایران را گشتم، یک همچین جاده ای ندیدم!

نکن. من می روم همین جلوتر، می گویم  ُغرُغر  که آمدی، دیگر  گفت: حاال 

گوسفند بکشند، جگرش را آماده کنند تا تو برسی.

گفتم: یعنی حاجی بازهم باید بروم؟

گفت: نه بابا، ده دقیقه دیگر بیایی می رسیم.

مثل  دیــدم  بلندی،  یک  به  رسیدم  به دنبالش.  هم  من  جلو،  افتاد  حاجی 
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اینکه روستاست. تک و توک چند تا فانوس روشن بود. سرازیر شدم، رسیدم 

کف رودخانه. دیدم یک چادر آنجا بستند. حاجی زودتر رسیده بود. یکی از 

توی چادر پرید بیرون، گوسفند را جلوی ماشین زد زمین و خونش را مالید به 

ماشین. ما را هم بردند توی چادر و سریع جگر این گوسفند را درست کردند 

دادند به ما. بعد پتو آوردند بیرون چادر انداختند. با حاجی نشستیم. حاجی 

گفت: اینجا بخواب، صبح زود راه می افتی، اینجا ُملکن است.

گفتم: حاجی! یعنی بازهم باید بیایم؟

گفت: نه دیگر چیزی نیست، نزدیک است.

آن چادر برای بچه های راه سازی بود که داشتند راه را با دست به ملکن باز 

می کردند. صبح زود ما را بیدار کردند و برایم چای آوردند. گفتند: توی همین 

رودخانه، رّد ماشین را بگیر و برو.

راه افتادم، نزدیک ظهر رسیدیم کهناب! حاال ما توی این دو روز و نصفی که 

توی راه بودیم، چند بار نزدیک بود چپ کنیم. تو شیب این جاده ها به محض 

اتاق،  یک طرف  می آمد  می خورد،  ُسر  آهن ها  می شد،  یــک ور  ماشین  اینکه 

ماشین را بلند می کرد. چه زجری کشیدم، توی این راه! تازه پنچر هم کردم.

توی مسیر رودخانه، نزدیک کهناب یک جا پله پله بود. گیر کردم و هر کاری 

کردم، ماشین از رودخانه رد نشد. چند نفر از اهالی کهناب دور ماشین جمع 

شده بودند. گفتم: حاج عبداهلل را کجا می توانیم ببینیم؟

گفتن: حاجی یک نیم ساعتی تا اینجا فاصله دارد.

گرفتار  کاری بکنید، خبرش بدهید که علی، راننده تان با ماشین  گفتم: یک 

شده. 
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یکی را با االغ راهی کردند. دو ساعت بعد حاجی با لندکروز آمد.

گفتم: حاجی! خدا وکیلی من چطور از این پله بروم باال؟ تو بگو!

گفت: مگر تو جبهه نبودی؟ اینکه چیزی نیست!

گفتم: آخر حاجی! این ماشین کامیون است، لندکروز نیست که بزنم کمک، 

شوتش کنم برود باال. این ماشین با این بارش چپ می کند و باید آهسته رد 

بشوم.

گفت: حاال می گویی چه کار کنیم؟ تو راننده ای، یک طرحی بده.

گفتم: تنها راهش این است که از باالتر جلوی آب را ببندند که یک قسمت 

اینجا آب نیاید، کمی سنگ ریزه و ماسه بریزند پای این پله ها. شیب بدهند 

تا بتوانم بیایم باال. 

همین کار را کردیم. جواب داد. باالخره روز سوم، بعدازظهر بود که ما رسیدیم 

به مقر. آنجا هم هیچی نبود، فقط یک انبار می ساختند با چند اتاق که این 

آهن ها را هم برای سقف آنجا می خواستند. یک گوشه هم چادر زده بودند. 

گفتم: حاجی! پرسنلی، ماشینی، چیزی؟

ربیدون  غذایمان  و  استراحت  و  خواب  می سازیم.  داریــم  ما  را  اینجا  گفت: 

است، باید برویم آنجا.

ــف اســت.  ردیـ ربـــیـــدون. دیــدیــم همه چیز  رفــتــیــم  و  گــذاشــتــیــم  را  مــاشــیــن 

پنج شش  تا چادر و یه چادِر بزرگ و دکتر و آشپزی و... . طوری خسته شده 

بودم که نفهمیدم چطور خوابم برد!

کرد. این درواقع  خوشحال  را بسیار  گرد، حاجی و بچه ها  کامیون به بشا ورود یک 

خوشحالی  گرد بود. عالوه بر  بشا در  و بزرگ تر  کارهای جدی تر  یک فتح باب برای 
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میان بچه ها هم مایۀ نشاط و  خود علی آینه وند در  کامیون، حضور  ورود  ناشی از 

کارهایش در وقت های اضافۀ بچه ها، در  شادی جمع شده بود. شوخی های علی و 

آن غربِت میان کوه ها، حال وهوای همه را عوض می کرد.

خ بنز از     حاج محمود والی: شهریور شصت وسه بود که حاجی یک ده چر

گرد. کسی غیر از علی نمی توانست آن جاده  امداد گرفت و علی آوردش بشا

گرد خیلی راحت تر  را بیاید. با این ماشین، کار آوردن مصالح و کمک ها به بشا

شد. اولین بار آرد را هم همین علی آینه وند از میناب آورد ربیدون.

علی صدای قشنگی داشت و شب ها برایمان می خواند. راننده کامیون بود 

توی  می رفت  بعد  می خواند،  که  حسابی  و  درســت  شعر  تا  دو  یکی  دیگر. 

فاز خودش. بچه ها هم دور از چشم حاجی تشویقش می کردند. یک شب 

و  می خواند  داشت  دستش،  بود  گرفته  هم  سینی  یک  وسط،  بود  ایستاده 

می زد. یک دفعه حاجی آمد! سریع مسیر را عوض کرد، شروع کرد به خواندن 

که صّدام برو گم شو! صّدام برو گم شو! 

حاج عبداهلل آمد توی چادر، گفت: خودتونید! بزن بکوب راه انداختید، حاال 

تا من رسیدم، صّدام برو گم شو!
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حاجآقاعسگراوالدی

گرد  کمیتۀ امداد مرکز محدودیت های فراوانی دارد، اما هر چقدر که می تواند از بشا

نّیری  حاج آقای  و  عسگراوالدی  حاج آقای  با  حاج عبداهلل  ارتباط  می کند.  حمایت 

کمیتۀ امداد را به عهده دارند، فراتر از کار است. یک ارتباط برادرانۀ  که مسئولیت 

عمیق که از دو طرف با محبت و اعتماد شدید همراه است. حاج آقای عسگراوالدی 

گرد و حتی قبل از انقالب، حاج عبداهلل  و حاج آقای نّیری، هر دو، قبل از موضوع بشا

چندین  آنها  نــزد  او  منزلت  و  قــدر  گرد،  بشا به  حاجی  رفتن  با  امــا  می شناختند،  را 

به  و پیشتازان خدمت  امام  یاران  به عنوان  را  آنان  می شود. حاج عبداهلل هم  برابر 

که به تهران  سفری  هر  محرومان می شناسد و به آنها ارادت دارد. حاج عبداهلل در 

که در دست اجرا دارد، توضیحاتی می دهد. حاج آقای  کارهایی  گرد و  می آید، از بشا

گرد برود، تا هم خودش مستقیم در  عسگراوالدی هم منتظر فرصتی است که به بشا

جریان کارها قرار بگیرد و شرایط آنجا را درک کند، و هم قّوت قلبی بدهد به مردم و 

پرسنلی که خالصانه و برای خدا دعوت حاجی را قبول کرده و آنجا ایستاده اند.

عسگراوالدی  آقــای  مــی شــود.  انــجــام  شصت وسه  ســال  پاییز  اوایــل   ، سفر اولــیــن 

عالوه بر نمایندۀ امام در کمیتۀ امداد، وزیر بازرگانی دولت نیز هست. ضمن اینکه 

این مسئولیت ها  تعیین شده.  استان هرمزگان هم  ُمعین  وزرای  از  یکی  به عنوان 

و  برای سفر  را  امکانات  ازطرفی  کم می کند، ولی  گرد  به بشا آمدن  برای  را  فرصت 

می کند. رسیدگی، بیشتر 
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گرد آماده می شود. حاج عبداهلل از حاج امیر می خواهد  مقدمات سفر ایشان به بشا

گرد بیاید.  که به بشا

کردستان برگشت. اما بارها، بنا به  گرد آمد، به  که به بشا اولی  بار  بعد از  حاج امیر 

گرد بیاید، سریع  ضرورت هایی که پیش می آمد و حاج عبداهلل از او می خواست به بشا

گرد می رساند. حاج امیر هنگام  از کردستان به تهران می آمد و از آنجا خود را به بشا

گرد می آید. آمدن حاج آقای عسگراوالدی نیز به بشا

میناب.     آمدند  همراهانشان  و  عسگراوالدی  حاج آقای  والی:  امیر  حاج 

من و حاجی رفتیم دنبالشان. حاجی با یک پاترول، من هم با یک لندکروز 

آمبوالنس. چند نفری هم همراه حاج آقا بودند. از میناب حرکت کردیم سمت 

هم  را  جاده ها  وضعیت  تا  بیایند  ماشین  با  داشت  دوست  حاجی  ربیدون، 

ببینند. حاج آقای عسگراوالدی توی ماشین حاجی بود و حاجی توانست تا 

ربیدون دربارۀ همۀ کارها با ایشان صحبت کند. 

با آن وضعیت جاده ها، حدود دوازده سیزده ساعت طول کشید تا رسیدیم 

که  به ربیدون. صبح زود از میناب راه افتاده بودیم، هوا تاریک شده بود 

رسیدیم ربیدون. حاج آقای عسگراوالدی ماشاءاهلل انرژی عجیبی داشت. 

انگارنه انگار! خیلی سرحال با بچه ها سالم و احوالپرسی می کرد و با اهالی 

گرم می گرفت.

که تابه حال حتی یک بخشدار هم ندیده اند و حاج عبداهلل تنها کسی بوده  مردمی 

بچه های  هستند.  دولــت  وزرای  از  یکی  میزبان  حاال  دیــده انــد،  انقالب  ازطــرف  که 

ربیدون تمام سعی خود را کرده اند که ربیدون را برای پذیرایی آماده کنند؛ اما هرچه 

کنند، همان چادرهاست و چند عدد پتو و امکانات محدود.
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گرد برق وجود  که مهمان ها در چادرها می خوابند. در بشا ساعتی از شب نگذشته 

ندارد و شب ها، خورشیدهای مصنوعی کسی را بیدار نگه نمی دارد!

امامت حاج آقای  به  که نمازجماعت صبح  آسمانند  ستاره ها در  هنوز  روز  مثل هر 

برای بچه ها صحبت  ایشان چند دقیقه  نماز،  از  بعد  اقامه می شود.  عسگراوالدی 

گفتۀ  که به  کید می کند  می کند و از آنها به خاطر جهاد و صبرشان تقدیر می کند و تأ

گرد بودن برای شما، از جبهه رفتن واجب تر است.« حضرت امام: »بشا

کم است. حاج آقای عسگراوالدی و همراهانشان با حاج عبداهلل و چند نفر از  وقت 

بچه ها به یکی دو تا از روستاهای اطراف سر می زنند و وضعیت مردم را از نزدیک 

ح داده. می بینند؛ همان تصاویری که حاجی در این مدت در تهران برای آنها شر

وقتی  نمی شناسند.  را  ایشان  ندارند،  رسانه ای  و  ارتباطی  وسیلۀ  که  گرد  بشا مردم 

صحبت  به  شــروع  یک به یک  و  می شوند  جمع  همه  می کند،  معرفی  را  آنها  حاجی 

می کنند. برای حاج آقای عسگراوالدی جالب است که صحبت ها با شکر خدا و دعا 

از  می رسد،  خواسته ها  به  نوبت  وقتی که  می شود.  شروع  حاج عبداهلل  و  امام  برای 

مسجد و حسینیه و مدرسه شروع می کنند، بعد جاده و پزشک. این حرف ها زمینۀ 

گرد را نشان می دهد و وظیفه ها را سنگین تر می کند. در راه برگشت  مساعد مردم بشا

کثر  که حتی ا به میناب، به روستای ُملکن سر می زنند. آنجا برنامه ای اجرا می شود 

بچه های امداد از آن تعجب می کنند. تعدادی از بچه های روستا که هم سن و سال 

با هدایت مرد  و پسرها سمت دیگر.  هستند، مرتب می ایستند. دخترها یک سمت 

و معلم است، شروع به خواندن سرود می کنند. بچه هایی  که بومی نیست  جوانی 

متوجه  او  لبخند  از  و  می نگرند  حاجی  به  می کنند.  نگاه  تعجب  با  ندارند،  خبر  که 

می شوند که حاجی در جریان است که ُملکن معلمی دارد و دبستانی کپری.
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تشکر  معلمشان  از  و  می دهد  ملکن  بچه های  به  هدیه ای  عسگراوالدی  حاج آقای 

و وضع مردم  دیدن منطقه  از  که  با دلی  به سمت میناب حرکت می کند،  و  می کند 

مسئولیت  احساس  هم  و  گرفته  روحیه  هم  و  دارد  غم  هم  حاجی،  فعالیت های  و 

به  سال، یک یا دو سفر  هر  که در  گونه ای است  گرد و حاجی به  بشا می کند. تأثیر 

گرد، برنامۀ ثابت ایشان می شود.  بشا

مدرسۀدواتاقه

بچه های امداد آن روز متوجه می شوند معلمی که در ملکن بچه ها را برای اجرای 

از  که  است  کرمان  استان  شهربابِک  بچه های  از  آقای مهدوی،  بود  آورده  سرود 

از  هم  حاج عبداهلل  است.  تدریس  مشغول  و  آمده  روستا  این  به  شصت ودو  سال 

تازگی ها،  همین  اما  بــود،  شنیده  چیزهایی  نداشت،  خبری  مهدوی  آقــای  آمــدن 

یک سال بعد از ورود او، به خاطر سفر این مهمان ها، ارتباط بین آقای مهدوی و 

از  سر  که  بود  انگشت شماری  معلمان  جزو  مهدوی  آقای  شد.  ایجاد  حاج عبداهلل 

گرد درآورد. بشا

آقای حسن مهدوی: حدود بیست وچهار سالم بود که رفتم بندرعباس    

سال  آمـــوزش و پـــرورش هــرمــزگــان اســتــخــدام شــدم. در  بــه عــنــوان معلم در 

استان  و  می شد  انجام  محروم  استان های  طریق  از  استخدام  شصت ودو، 

هرمزگان هم جزو آنها بود.

معلم  تربیت  رفتیم  کــارآمــوزی،  دورۀ  گــذرانــدن  بــرای  استخدام  از  بعد  ما 

با یکی  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل  روز  بندرعباس. یک  شهید رجایی 

تربیت معلم.  معاونانش و یک پیرمرد با لباس های محلی، آمد به مرکز  از 
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گرد گفت و بعد آن  اولش آقای مدیرکل یک مطالبی دربارۀ جایی به اسم بشا

گردم؛ آنجا حتی یک  پیرمرد صحبت کرد که: من از اهالی روستای ملکن بشا

منتظر  باید  بخوانیم،  یا  بنویسیم  نامه  باشد  الزم  وقتی  نیست.  هم  باسواد 

عبور یک فرد باسواد از روستا باشیم. کسی حاضر است محض رضای خدا 

گرد؟ و رسوِل خدا بیاید بشا

هم  دیگر  کردم دیدم دست یک نفر  باال رفت، نگاه  گاه دستم  من ناخودآ

گرد، در حالی که هیچ  باالست. ما دو نفر شدیم داوطلب های خدمت در بشا

اطالعی از آنجا نداشتیم.

آن آقای دیگری که داوطلب شده بود، آقای محمدرضا مبینی۱ بود که بعدها 

به جبهه رفت و در عملیات والفجر هشت به شهادت رسید.

گرد  شانزده آبان که دورۀ ما تمام شد، آمدیم میناب. چون برای رفتن به بشا

داوطلب شده بودیم باید می رفتیم کارهایمان را در میناب انجام می دادیم 

و از آنجا اعزام می شدیم. 

من و آقای مبینی و نمایندۀ آموزش وپرورش از میناب راه افتادیم به سمت 

که ساعت دو  کیلومتر بود، اما ما  گرد. راه تقریبًا دویست  روستای ملکن بشا

بعدازظهر حرکت کرده بودیم، فرداش ساعت دوازده ظهر رسیدیم به ملکن. 

یعنی بیست ودو ساعت توی راه بودیم. تو مسیر هم که جایی برای استراحت 

ماشین  توی  و  داشتیم  نگه  جکدان  و  درپهن  توی  مقدار  یک  فقط  نبود، 

استراحت کردیم. واقعًا سرعت ماشین به پانزده کیلومتر هم نمی رسید، اصًال 

گرد و خدمت  گرد آمد. او پس از دو سال حضور در بشا ۱. شهید محمدرضا مبینی در سن بیست ودوسالگی، به بشا
به مردم منطقه، از جبهٔه تعلیم و تربیت راهی جبهه های نبرِد حق علیه باطل شد و در زمستان سال ۱۳6۴، در 

منطقٔه عملیاتی فاو به شهادت رسید.
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که من عقِب ماشین، مدام باال و  بد بود  مسیر  راهی وجود نداشت! آن قدر 

پایین می شدم. وقتی رسیدیم استخوان هایم نرم شده بود! ملکن روستای 

کریمی،  کپر بود، هیچ ساختمانی نبود. آقای  نسبتًا بزرگی بود، اما همه اش 

همان پیرمردی که آمده بود تربیت معلم بندرعباس، ریش سفید و کدخدای 

کرد.  پذیرایی  و  خودش  کپر  توی  برد  را  ما  آمد.  ما  استقبال  به  بود.  روستا 

بعد از ناهار پیرمردی آمد توی کپر و سالم کرد. آقای خیراندیش، کدخدای 

روستای »ِتِچک« بود. آمده بود یک معلم ببرد به روستایشان. آقای کریمی 

که می خواهی با خودت به تچک  گفت شما هرکدام را  به آقای خیراندیش 

ببر. او هم یک نگاهی به من و آقای مبینی کرد و رفیِق ما را نشان داد. آقای 

مبینی گفت برای من فرقی نمی کند. گفتم: برای من هم فرقی نمی کند؛ چه 

اینجا و چه آنجا.

زندگی  آن  توی  که  دادنــد  من  به  کپر  یک  ملکن.  روستای  معلم  شدم  من 

که چند تا نیمکت قدیمی و یک تخته سیاه  بود  کپر  کنم. مدرسه هم یک 

کبری آنجا رفته  داشت. دو سال قبل از من یک معلم یزدی به اسم آقای ا

بود و کالس اول و دوم را درس داده بود. برای همین من اول و دوم و سوم 

را شروع کردم. ازنظر غذایی وضعیت سختی داشتیم، لبنیات که اصًال نبود، 

کثر صبح ها نان و چای خالی می خوردم. خیلی وقت ها مثل خود  حتی پنیر. ا

می آمدم  و  شهر  می رفتم  که  گاهی  بود.  کشک  و  نان  غذایم  گردی ها،  بشا

کمی گوشت قرمه درست می کردم، طوری که بماند و خراب نشود. بادمجان 

هم می گرفتم، خشک می کردم، تا با اینها غذا درست کنم.

من و آقای مبینی، آخر هفته ها به هم سر می زدیم. یک هفته ایشان می آمد 
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ملکن و یک هفته من می رفتم تچک. آقای مبینی شخصیت خیلی بزرگی 

داشت و واقعًا لیاقتش شهادت بود. یک پیرمرد و پیرزن نابینا توی تچک 

ملکن  می آمد  هروقت  مبینی  آقای  نداشتند.  هم  بچه  که  می کردند  زندگی 

می گذاشت  می کرد،  جمع  بوته  و  هیزم  پشته  یک  برگشت،  موقع  ما،  دیدن 

پشتش و می برد برای اینها. چنین بزرگواری بود.

یک  از  بود بعد  قرار  و  برای یک سال بود  برای ما خــورده بود،  که  حکمی 

کنارش  گرد و در  سال برگردیم. وقتی وضعیت محرومیت و بی سوادی بشا

مبینی  آقای  به  گرفتم  تصمیم  دیدم،  را  مردم  مهمان نوازی  و  مهربانی  آن 

کرد  پیشنهاد بدهم که چهار پنج سال اینجا بمانیم. اما ایشان پیش دستی 

و قبل از اینکه من چیزی بگویم، او همین پیشنهاد را داد و من هم از خدا 

خواسته قبول کردم که بمانیم.

اهالی  از  نفر  چند  تچک،  می رفتم  که  دیدوبازدیدهایی  این  از  یکی  توی 

زده.  گفتند یک آقای والی آمده توی روستای ربیدون چند تا چادر  تچک 

معلوم نیست می خواهد چه کار کند. 

من هیچ شناختی از حاج والی نداشتم، تا اینکه گذشت. سال بعدش، یک 

روز به ما پیغام دادند که یک سرود آماده کنید؛ آقای عسگراوالدی قرار است 

بیایند، جلویشان اجرا کنید.

راه  ســرود  گــروه  چطوری  حــاال  خدایا  که  کــردم  فکر  خــودم  با  چشم.  گفتیم 

تلویزیون.  و  رادیــو  نه  هست،  برق  نه  که  روستایی  توی  آن هــم  بیندازیم. 

�ذَ  �ي �ذ
َّ
ال َها  ُّ �ي

َ
ا ا  »�ي آیۀ  به  کردیم  کتفا  ا چیست.  سرود  نمی دانستند  بچه ها  اصًال 

آیه،  همین  تکرار  با  م«. 
ُ
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کار کردن. چند  کردیم با بچه ها  کردیم و شروع  دو سه  دقیقه سرود درست 

روزی طول کشید تا بچه ها آماده شدند.

قبل از اینکه مهمان ها بیایند، یک روز دیدیم یک نفر با ماشین وارد روستا 

شد. از یکی از اهالی روستا سراغ مرا گرفت. رفتم جلو، سالم و علیک کردیم، 

گر بشود به  که ا گفتند: من والی هستم، از کمیتۀ امداد حضرت امام آمدیم 

این مردم خدمت کنیم.

توی همان دیدار اول، حاجی با اخالق و تواضعی که داشت، مرا جذب کرد. 

را می شناسم. توی همان چند  که حاجی  کردم خیلی وقت است  احساس 

دقیقه، به حاجی اعتماد کردم و با خودم گفتم خدایا! ما که توی این منطقۀ 

دور افتاده، به جز حاج عبداهلل، کسی را نداریم. پس بگذار یک پیشنهادی 

این وضعیت نجات  از  را  این بچه های معصوم  بتوانم  او بدهم، شاید  به 

شرایط  می خوانند.  درس  کپر  توی  بچه ها  این  والــی!  آقــای  گفتم:  بدهم. 

خیلی سختی دارند، باران که می آید، آب راه می افتد زیر نیمکت ها. نمی شود 

دو تا کالس کوچک اینجا ساخته بشود؟

گفتم  اما  امداد ندارد،  کمیتۀ  کالس ربطی به  می دانستم ساختن مدرسه و 

گرد نیست. حاجی گفت: چشم.  فعًال جز کمیتٔه امداد، ادارۀ دیگری توی بشا

ما با اهالی اینجا صحبت کردیم، می خواهیم مسجد بسازیم، دو تا اتاق هم 

کنارش می زنیم به عنوان مدرسه. بعد که ان شاءاهلل آموزش وپرورش مدرسه 

ساخت، این اتاق ها را می بریم جزو مسجد.

برای ساخت دو تا  و  را دیدم  والی  و حاج  ربیدون  رفتم  بعد من  چند وقت 

وضع  از  و  کــرد  احوالپرسی  گــرم  خیلی  هــم  حاجی  کـــردم.  پیگیری  کــالس 
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گر ازنظر وسایل یا غذا آنجا  درس خواندن دانش آموزان سؤال کرد. و گفت ا

مشکلی دارید بگویید تا ما حل کنیم. بعد هم قول داد که به زودی مسجد و 

کالس ها ساخته می شوند که همین طور هم شد. 

حاجی اهمیت خیلی زیادی به کار ما می داد و به ما سر می زد. همه اش هم 

می گفت: کار شما از کار ما مهم تر است. 

ــازی بــا دســت تــوی روســتــاهــا را  کــارکــردن حــاجــی، خصوصًا راه ســ مــا وقتی 

که با وجود سختی ها، با جان و  می دیدیم، خودمان هم روحیه می گرفتیم 

دل بایستیم و کار کنیم. 

و  بین ملکن  راه  بودند داشتند  آمده  دیگر  نفر  و چند  واثقی  آقای  بار  یک 

سردشت را با بیل و کلنگ باز می کردند. من و آقای مبینی برای اینکه مردم 

بلند شدیم رفتیم  جمعه  روز  کنند، یک  کمک  و بیشتر  هم تشویق بشوند 

کار  خیلی  زدن.  کلنگ  و  بیل  به  کردیم  شروع  و  راه ســازی  بچه های  کمک 

دو  از  می کرد. بعد  کار  آنجا  داشت  روز  سختی بود. حاجی خودش هم آن 

ساعت، حاجی گفت دیگر بیایید استراحت کنید. خودش چای درست کرد 

و به همه چای داد. 

همان روز که حاجی چای ریخت، کاری به رسوم اینها نداشت. همه را باهم 

گردی های  چای داد و آخرین نفر هم برای خودش ریخت. و رفت سمت بشا

ضعیف تر نشست و چایی خورد. 

بــودم، خیلی عجیب و  را هم دیده  اداری دیگر  که فضاهای  این برای من 

قشنگ بود که یک رئیس این طوری بیاید کار کند و خودش را باالتر از دیگران 

نداند و به آدم ها بدون هیچ مالحظه ای، شخصیت بدهد و احترام بگذارد. 
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که  که آن حاجی والی  گر کسی حاجی را نمی شناخت، باور نمی کرد  آن روز ا

همه از او تعریف می کنند، این باشد!

دعاهایامام

کثر  کوچک، بین ا گرد می گذرد و ربیدوِن  ورود حاج عبداهلل به بشا دوسال ونیم از 

تقریبًا  امــداد  کمیتٔه  آنجاست.  به  همه  امید  چشم  و  شده  شناخته  گرد  بشا مردم 

و  بکر  کشور  یک  ادارۀ  که  دولتی  مانند  و  گرفته  دســت  در  را  گرد  بشا امــور  همۀ 

آبادانی  برای  برنامه ریزی  به  کرده  شروع  باشد،  گرفته  به دست  را  دست نخورده 

گرد.  بشا همه جانبۀ 

گرد نوع  کمیتۀ امداد نیست، اما بشا نگاه اول وظیفۀ  شاید در  کار  این همه وسعت 

گر بخواهند با فقر و محرومیت مبارزۀ ریشه ای کنند، باید به  دیگری است و اینجا ا

همۀ امور فکر کنند و برنامه بریزند، از راه سازی تا آموزش وپرورش، از پخش ارزاق 

تا اعزام مبّلغ و... 

کل منطقه نیز فکر  از ابتدای ورود به منطقه تابه حال، حاج عبداهلل به جابه جایی 

کرده، اما به دالیل مختلف و متعدد، دریافته است که چنین چیزی نه شدنی است، 

و نه به صالح.

دو سال و نیم     گرد،  بشا داخــل  آمدیم  ما  که  زمانی  والــی:  حاج عبداهلل 

که  افراد متخصص را از دانشگاه اصفهان و تهران آوردیم، تا بررسی بکنند 

گفتند  آیا مردم در منطقه بمانند، یا اینکه کوچشان دهیم. که مختصصان 

این منطقه به دلیل اینکه کوهستانی است، و به دلیل اینکه مشِرف است به 

گر این ۱6۰۰۰  تنگۀ هرمز و دریای عمان و خلیج فارس، نباید تخلیه شود. ا
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است  شود. بهتر  جایش مستقر  کیلومترمربع تخلیه شود، باید چندتا لشکر 
همان هزینه را بدهیم که مردم اینجا بمانند.۱

جان مایه می گذارد تا آنچه  گرفته و از  حاج عبداهلل هدایت این دولت را به دست 

که حاجی برای  گاهی  از  گذاشته به مقصد برساند. هر  حضرت امام به عهده اش 

نّیری  حاج آقای  و  عسگراوالدی  حاج آقای  با  و  مــی رود  تهران  به  کارها  پیگیری 

گرد  بشا از  ایــشــان  رســیــده انــد،  ــام  ام خدمت  بــار  هــر  کــه  می شنود  دارد،  ــداری  دیـ

پشتوانه  ارزشمند ترین  حاجی  برای  این  کرده اند.  دعا  گرد  بشا برای  و  پرسیده اند 

برای مبارزه با مشکالت است. 

کمیتٔه  جدید  بچه های امداد مشغول ساختن مقر  که بیشتر  حدود شش ماه است 

کار ساختمان انبار در حال اتمام است. کم کم باید آماده شوند تا ربیدون  امدادند و 

گردی که ساختمانی در آن نبود، حال  را ترک کنند و به مقر جدید بروند. در قلب بشا

یک انبار بزرگ و مستحکم ساخته شده و قرار است از این مقر، حیات و آبادانی در 

گرد جریان یابد. تمام بشا

۱. سخنان حاج عبداهلل والی در جمع دانشجویان دانشگاه عالمه، تهران، سال ۱۳8۳





فصل پنجمفصل پنجم

ع خمینی شهر ع خمینی شهرطلو طلو





زمستان1363 

استقراردرمقرجدید

و  حاج عبداهلل  از  استقبال  امام، منتظر  امداد  کمیتۀ  جدیِد  آماده است و مقر  انبار 

گردی  تا بستری شود برای جهادی سخت و بزرگ. پیرمردهای بشا یارانش است، 

خونمید  سال هاست  اما  می خواندند،  »خوَنمید«  داشت  سکنه ای  وقتی که  را  اینجا 

فراموش شده و جوان ترها آن را نمی شناسند. حاج عبداهلل به کوه و بیابانی متروک، 

حیات داده و حاال می خواهد برای این مولود مبارک، نامی بگذارد.

اسم     جدید،  مقر  بــرای  که  بود  ماه ها  حاج عبداهلل  والــی:  محمود  حاج 

باالترین عشقش را در نظر گرفته بود؛ نام حضرت امام را. قرار بود نام مقر 

جدید »خمینی شهر« باشد، و حاجی از تکرار این اسم لذت می برد.

اینجا شهری  اما حاج عبداهلل  بنا شده،  ساده  انبار  فقط یک  خمینی شهر  االن در 

باالتر  اسالمی،  زندگی  یک  آن هم  بدهد.  زندگی  گرد  بشا به  است  قرار  که  می بیند 

درون خــود،  در  را  آن  کــه  مــاه هــاســت  ک. حاجی  پــوشــا و  ک  و خـــورا حــد خــورد  از 

دیار  را  گرد  بشا کل  باید   ، خمینی شهر می برد.  لذت  و  می کند  صدا  »خمینی شهر« 
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کند، و حاج عبداهلل فقط برای همین، این هجرت و جهاد را آغاز کرده.  خمینی 

اینکه حاج عبداهلل بر نام روستا پسونِد »شهر« می گذارد نیز، خود حکمتی است. این 

گردی امید می دهد تا بدانند آینده، مانند  روستا، شهری خواهد شد که به کودکان بشا

آن محبوب ترین است و هر  که یتیم در  کنوِن پدران و مادرانشان نیست؛ شهری  ا

نیازمند، نعمتی است که رو کرده، پس باید از او استقبال کرد. این روستا، شهِر تجسم 

کشانده؛ شهِر عینیت دادن به  که حاج عبداهلل را به این وادی  عشق است، عشقی 

آرماِن انقالب، شهِر خمینی است. 

حاج محمود والی: کار انبار که تمام شد، قرار شد جنس ها را از ربیدون    

تا  صبح  از  روز  کتوری۱ داشتیم، من یک  ترا لودر  ببریم خمینی شهر. یک 

از  را  ربیدون، جنس ها  انبار  این می رفتم دم چادِر  با  ساعت دوازده شب 

می کردیم  خالی  و  خمینی شهر  می بردم  بیلش،  توی  می گذاشتیم  چــادر 

کنار  خمینی شهر  رفتیم  و  کردیم  جمع  را  چادرها  هم  فــرداش   . انبار توی 

انبار چادر زدیم.

خمینی شهر  نام  که  بار  هر  و  گرفته اند  دوبــاره  جاِن  خمینی شهر  به  ورود  با  بچه ها 

را  کارشان  و  اینجاست  امام  حضرت  انگار  می کند.  پر  را  دلشان  شعفی  می برند،  را 

گردی ها بیشتر از هرکس این مقر و نامش را دوست دارند.  تصدیق می کند. البته بشا

گرد است. اینجا برای آنها پایگاه حضرت امام در بشا

ساخت اتاق های خمینی شهر به سرعت جلو می رود و پس از گذشت یک ماه، اصل 

کار تمام می شود. از اواخر کار ساخت انبار، حاج عبداهلل چند دستگاه بلوک زِن دستی 

گردی ها را بسیج کرده تا همان جا بلوک  به خمینی شهر آورده و چند نفر از خود بشا

کتوری که یک بیل به آن متصل شده و مانند لودری کوچک عمل می کند. ۱. ترا
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در  گردی ها  بشا خود  که  بلوک هایی  با  انبار  از  قسمتی  و  اتاق ها  ساختمان  بزنند. 

گردی ها  خمینی شهر تولید کرده اند، ساخته می شود. برای حاج عبداهلل مشارکت بشا

در کار مهم است، نه سرعت و بازدهی آن. کار را با آموزش خود حاجی شروع می کنند، 

کارگر های بلوک زن  که  ولی روزانه نهایتًا صد و پنجاه بلوک می توانند بزنند. در حالی 

در شهرهای دیگر تا روزی هزار بلوک می زنند! 

بودند     زده  گردی ها  بشا که  بلوک هایی  با  را  اتاق ها  والی:  محمود  حاج 

ساختیم. بعد از یک ماه هم در و پنجره هایش نصب شد، اما بدون شیشه. 

با آن وضعیت راه شیشه نمی شد آورد. به جای شیشه مالفه زدیم.

بهبودنسبیشرایط

ساخته شده، و زمین هم وسعت بیشتری دارد.  خمینی شهر  یکی دو ساختمان در 

برای  اما شرایط  ربیدون نمی کند،  با  تفاوت چندانی  امکانات،  ازلحاِظ  خمینی شهر 

ل در باالی کوه دارد،  بچه های امداد بهتر می شود. خمینی شهر چشمه ای پرآب و زال

که بچه ها با مشک از آنجا آب می آورند.

حاج محمود والی: هنوز مجبور بودیم از مشک آب بخوریم، تا اینکه    

یک روز حاج عبداهلل وقتی داشت از میناب برمی گشت، دیدم با یک دستش 

یک چیز بزرگی را، روِی صندلِی کمک گرفته و با یک دست رانندگی می کند. 

را با دستش  کوزۀ سفالی بزرگ  کرد، دیدم یک  پارک  وقتی آمد جلوی انبار 

کوزه ها،  که آب را بریزیم توی  گرفته بود  کوزۀ بزرگ  نگه داشته بود. سه تا 

که بزرگ تر بود با  خنک بشود. دو تا را پیچیده بود توی پتو و یکی دیگر را 

وقتی  بود!  کرده  رانندگی  دست  یک  با  را  طوالنی  راه  آن  بود.  گرفته  دست 
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بدهد.  تکانش  نمی توانست  و  بود  شده  خشک  راستش  دست  شد،  پیاده 

می گفت: چند بار نزدیک بود چپ کنم!

کوزه بهتر از مشک بود، هم آب را کمی خنک می کرد، هم آب خوردن از کوزه 

حال می داد!

با وجود چشمۀ خمینی شهر، و با همت حاج هاشم آهنگر، آب چشمه لوله کشی شد 

و دیگر بچه های امداد مجبور نبودند بروند با دبه از چشمه آب بیاورند. تا مدت ها 

هروقت که حاجی کاری داشت، حاج هاشم در مغازه اش را می بست و بااینکه عیالوار 

نبودن امکانات و  ماه می ماند. به خاطر  گرد می آمد و حداقل سه چهار  بود، به بشا

وسایل، کارهای آهنگری همه با دست و به سختی انجام می شد. در چنین شرایطی 

حاج هاشم حمامی هم با دوش و تجهیزات برای بچه ها ساخت که خیلی نیاز بود. 

یک بشکه گذاشته بود روی سقف، و زیر بشکه را سوراخ کرده بود و لوله کشیده بود و 

شیر و دوش و تشکیالت برایش گذاشته بود. بچه ها آب را داغ می کردند، می ریختند 

توی بشکه؛ و بعد حمام می کردند.

برای  فراوانند.  که  مارگزیده هاست  گرد، معالجۀ  بشا در  رایج  کارهای درمانی  از  یکی 

درمان این افراد پادزهرهایی الزم است که باید در جای خنک نگهداری شوند و در نبود 

برق و یخچال این کار برای آقای سالمی زاده مشکلی بود که در خمینی شهر حل شد.

افتاد،     راه  خمینی شهر  توی  سریع  که  کاری  اولین  والــی:  محمود  حاج 

درمانگاه بود. یکی از اتاق ها شد درمانگاه و سالمی زاده کارش را شروع کرد. 

گرد. مثل یخچال های  حاجی هم رفت چند تا یخچال نفتی خرید و آورد بشا

می ریختیم.  نفت  تویش  که  داشــت  منبع  یک  پایینش  فقط  بــود،  عــادی 

سرمایش خیلی کم بود، اما از هیچی بهتر بود. 
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دارد.  نگه  را  عقرب  و  مار  پادزهرهای  که  دکتر  اتاق  توی  گذاشتیم  را  یکی 

توی اتاق حاجی و انبار هم گذاشته بودیم که آب خنک و چیزهای دیگری 

داخلش می گذاشتیم.

که این موضوع باعث  اتاق ها به آشپزخانه تبدیل می شود  از  یکی  خمینی شهر  در 

بهبود وضعیت غذا می شود.

غذایمان     وضع  خمینی شهر،  آمدیم  وقتی  سالمی زاده:  سلیمان  آقای 

کار بچه ها زیاد شده بود و نمی رسیدند  بهتر شد. مواد غذایی داشتیم، اما 

آشپزی کنند. 

گردی ها یکی دو نفر را انتخاب کنیم و آشپزی  حاج عبداهلل گفت از خود بشا

یادشان بدهیم تا همین جا مشغول بشوند. 

من چون پدر و مادرم خیلی وقت بود فوت کرده بودند و تنها زندگی می کردم، 

آشپزی بلد بودم. آموزش آشپزی را هم توی فرصت هایی که مریض نداشتم 

انجام می دادم.

کید داشت که رعایت بهداشت را هم یاد بدهیم که تمیز کار کنند.  حاجی تأ

که آمده بود نگهبان  گرفت قاسم ابراهیمی بود  که آشپزی یاد  اولین نفری 

کردیم، تا  گرفت و شد آشپز ما. از چیزهای ابتدایی شروع  کم کم یاد  بشود. 

اینکه یک روز کوفته تبریزی هم درست کردیم. 

نان را هم چند وقت از ربیدون آوردیم. همان خانمی که وقتی ربیدون بودیم، 

برایمان نان می پخت، زحمتش را می کشید. اما دیگر نمی توانستیم این کار را 

گردی ها نانوایی یاد دادیم.  بکنیم. یک ساج۱ گرفتیم و به یکی از بشا

۱. صفحه ای فلزی که روی آتش می گذارند و روی آن نان می پزند.
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اولین نانوای ما یک پسربچه به نام نجات احمدی بود. بعد که حاج محمود 

دید خیلی تمیز کار می کند، نجات را هم فرستادند آشپزخانه.

بیسیم

و  حاج عبداهلل  اســت.  ارتباط  مسئلۀ  گرد،  بشا در  کــار  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 

بچه های امداد مجبور هستند برای هر کار کوچکی سوار ماشین شوند و تا میناب 

بروند، آن هم با آن مسیر! گاهی می شود که کسی میناب می آید، اما چون نمی تواند با 

گرد تماس بگیرد، چندین روز در میناب می ماند تا کسی برای کاری بیاید و او را  بشا

گرد خبردار  ببرد. خانواده ها هم به خاطر این مشکل، ماه  به  ماه از حال بچه های بشا

گر کاری یا حرفی دارند، نمی توانند به آنها برسانند.  نمی شوند و ا

هالل احمر     از  که آماده شد، چند نفر  خمینی شهر  والی: انبار  حاج امیر 

آمدند. حاجی از همان اوِل کار، با هالل احمری ها رابطۀ خوبی داشت. چند 

بی سیم  کنند  قبول  هالل احمر  مسئوالن  تا  می کرد  پیگیری  داشــت  وقــت 

گرد. این آقایانی که آمدند خمینی شهر، شرایط را نگاه کردند و به  بیاورند بشا

مرکز گفتند، مرکز هم قبول کرد به ما بی سیم بدهد.

با موافقت مسئوالن هالل احمر، حاج عبداهلل به تهران می رود و کار را پیگیری می کند 

تا هرچه سریع تر دستگاه بی سیم در خمینی شهر نصب شود. بعد از قطعی شدن کار، 

گرد  دو نفر از بچه های هالل احمر از تهران، با همراهی حاج هاشم آهنگر راهی بشا

می شوند.

بچه های     از  خمینی شهر،  رسیدیم  وقتی  راســخــی نــژاد:  هاشم  آقــای 

هالل احمر چیزی نمانده بود! داغان شده بودند. 
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روز اول را فقط استراحت کردند! روز دوم کمی اطراف خمینی شهر را گشتند 

و گفتند: باید روی بلندی دو تا دکل بزنید، تا آنتن ها را رویش نصب کنیم. 

کــردیــم و بــردیــم روی تپۀ بــاالی  ــل نــه مــتــری درســـت  ــک روزه ، دو تــا دک ــ ی

متری  یک ونیم  چالۀ  تا  دو  بــود،  سفت  زمین  اینکه  وجــود  با  خمینی شهر. 

کندیم که دکل ها تکان نخورند. 

دکل ها که نصب شدند، آمدند آنتن ها را رویش نصب کردند. فرستنده را هم 

گذاشتند توی یکی از اتاق ها که اسمش شد اتاق بی سیم.

جنگ  توی  گذاشتند،  ما  برای  که  بی سیمی  این  می گفتند  هالل احمری ها 

شش روزۀ اعراب و اسرائیل در سفارت ایران توی اردن بوده و ملک حسین 

با اینها از ایران کمک خواسته! 

خیلی بی سیم قوی و پرقدرتی بود.

که  جزئی  و  ریــز  مسائل  هم  و  می کرد  حل  را  بــزرگ  مشکالت  هم  بی سیم،  ورود 

تا  را  راه  این  بودند  مجبور  کوچک،  خرید  یک  برای  اینکه  مثل   بود؛  دردسرساز 

میناب بروند و بیایند!

حاج محمود والی: بی سیم توی اتاق بود و یک موتور برق هم کنار اتاق    

بود که با هندل روشنش می کردیم، بعد بی سیم را راه می انداختیم. 

که هر روز ساعت هشت تا هشت ونیم، ده  حاج عبداهلل قانون گذاشته بود 

تا ده ونیم، یک تا یک ونیم ظهر، باید بی سیم روشن باشد و یکی هم پایش 

بنشیند. بچه های امداِد میناب هم در این ساعت ها باید می نشستند پای 

آنها  بودند،  میناب  حاجی  یا  خودمان  بچه های  که  وقت هایی  بی سیم. 

می نشستند آن طرف و با ما صحبت می کردند. 
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کارهای جزئی! مثًال پیاز،  راه افتادن بی سیم نعمت عجیبی بود، حتی توی 

سیب زمینی که تمام می کردیم، راحت خبر می دادیم برایمان بفرستند. 

هالل احمری ها حسابی می خندیدند از دست ما! چون بی سیم ما، مادر بود، 

و صدای ما را تمام مرکز استان ها می شنیدند، ما هم صدایشان را داشتیم. 

زخمی  و  جنگی  مجروح  ایــن قــدر  ما  می گفتند  بی سیم هایشان  تــوی  آنها 

داریم، دارو می خواهیم! ما می گفتیم این هفته این قدر مهمان می آید، پنج 

کیلو عدس بخر! یا سیب زمینی تمام کردیم، امسالی اش را بخر بفرست! 

هم  و  من  هم  زمانی  یک  مثًال  مــی زدیــم.  هم  داد  بی سیم  پــای  گاهی  تــازه 

حاجی سرما خورده بودیم و دماغمان کیپ شده بود. حاجی میناب بود. من 

گرد با بی سیم با حاجی صحبت می کردم.  از بشا

حاجی داد می زد: محمود! نمی فهمم چی می گی، ِبده یکی دیگه صحبت 

کنه.

منم داد می زدم: حاجی! منم نمی فهمم چی می گی، شما هم گوشی رو ِبده 

یکی دیگه!

که ما  آقای سعیدِی هالل احمر، توی تهران پای بی سیم می نشست، بعدًا 

کارمان را ول  کند، ما  گرد که می خواست صحبت  را دید، گفت: بی سیم بشا

می کردیم و کلی می خندیدیم، به خصوص به شما داداش ها!

خبرهای مملکت مّطلع شویم. ما روزهای هفته از  بی سیم باعث شد ما از 

دستمان در رفته بود. حتی جمعه ها را هم نمی توانستیم تشخیص بدهیم، 

چون تفاوتی نداشت و باز کار بود! 

بعد  بود،  تهران  توی  آقای سعیدی پشت بی سیم هالل احمر  که  روزهایی 
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از حاضر و غایب صبح، یک حدیث می خواند و بعد خبرها را اعالم می کرد. 

این جوری ما می فهمیدیم که مثًال توی جبهه عملیات شده! 

کنیم.  صحبت  خانه  با  می توانستیم  ما  که  بود  این  بی سیم  دیگر  فایدۀ 

را می گرفتیم، می گفتیم این شماره را برای ما بگیرید، آنها هم خیلی  مرکز 

می گذاشتند  را  بی سیم  گوشی  و  می گرفتند  را  خانه  داشتند؛  محبت  ما  به 

برای  واقعًا  اما  نبود،  کنیم. صدا واضح  ما صحبت  که  تلفن  گوشی  جلوی 

ما نعمت بود.

گرد همسرحاجعبداهللدربشا

بااینکه محیط خمینی شهر هنوز برای سکونت آماده نیست، حاج عبداهلل به عنوان 

اولین مهمان، خانوادۀ خودش را به خمینی شهر می آورد. حاج عبداهلل مخالف زندگی 

گرد دفاع می کند.  گرد است، اما به شدت از سفر آنها به بشا خانواده هایشان در بشا

گرد، اثر یک ساعت  حاجی به یقین رسیده که ساعت ها و روزها حرف زدن دربارۀ بشا

را درک  تا واقعیت  و ببینند  بیایند  باید  نــدارد. پس خانواده ها  را  گرد  بشا در  حضور 

کنند. به این ترتیب، درون خانه هم با حاجی همهدف می شوند و همراهی شان در 

این جهاد عظیم، توان حاجی را باال می برد. 

یک زن برای مدتی موقت فرصتی است تا بعضی مسائل را بفهمد.  ازطرفی حضور 

که قبًال  ح می شود  گردی با یک زن، مشکالتی مطر مــراودات زنان بشا بی تردید در 

ح نمی شده. کمک به مسائل درمانی و بهداشتی در مورد زنان و آموزش به زنان  طر

هم از فواید این سفرهاست. 

پس حاجی مشکالت فراوان این امر را می پذیرد. برای اولین بار، در همان ماه های 



230▪تاخمینیشهر

گرد بیاید،  اول حضور در خمینی شهر، وقتی حاج محمود می خواهد از تهران به بشا

همسر حاج عبداهلل و پسر دومشان مسعود، که سه سال دارد، به همراه حاج محمود 

گرد می آیند. به بشا

حاج عبداهلل والی: زمستان سال شصت وسه بود. پسرم صادق     همسر 

نه ساله بود و چون مدرسه می رفت، گذاشتمش پیش خانم حاج محمود. 

خمینی شهر،  می رفتیم  که  میناب  از  شدیم.  گرد  بشا راهی  محمود  حاج  با 

به  خــورد  من  سر  بار  سه چهار  می کرد،  رانندگی  آرام  محمود  حاج  بااینکه 

که برای مسعود اتفاقی بیفتد. صبح راه افتادیم،  سقف ماشین. می ترسیدم 

شب رسیدیم. 

که:  گیج افتاده بودم. دعا می کردم  که چند روزی  آن قدر حالم بد شده بود 

خدایا یک جوری بشود من دیگر این راه را نرم!

گرد ماندم. زندگی آنجا خیلی با زندگی ما فرق داشت،  بیشتر از یک ماه بشا

که حاج آقا هم پیش ماست. البته  اما باالخره می گذراندیم. خوشحال بودم 

پیش می آمد که آنجا هم حاج آقا را نمی دیدیم، اول صبح می رفت، نزدیک 

سحر برمی گشت. 

داخلش  کار  اتاق مدیر، همه  بود، هم  اتاق بی سیم  که هم  بود  اتاق  یک 

که آمده بودیم،  که ما آنجا بودیم. اولی  می شد. روبه رویش یک اتاقی بود 

که با ما سالم علیک  گردی می آمدند  تا چند روز دسته دسته، خانم های بشا

که  کردن  به دعا و خوشامد بگویند، هرکس هم می آمد شروع می کرد  کنند 

خدا به حاجی سالمتی بدهد و... 

دعاها و حرف های این خانم ها خیلی روی من تأثیر گذاشت و همیشه فکر 
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پشت  محروم  آدم  این همه  دعای  آخــرت،  هم  و  دنیا  توی  هم  که  می کنم 

سرمان است.

تنها می شدیم،  خمینی شهر  کارهایش و ما در  وقتی حاجی می رفت دنبال 

که  ماشین  چــراغ  نصفه شب،  ســٔه  ساعت  مثًال  مــی گــرفــت؛  مــرا  تــرس  کمی 

می افتاد روی ساختمان، با خودم می گفتم یعنی دارد می آید؟ آیا حاال حاجی 

باشد، یا کامیون خواروبار باشد؟ 

ُخب می ترسیدم، باالخره یک زن تک و تنها، با یک بچه، حاج محمود هم که 

توی چادرهایی که بیرون زده بودند می خوابید و با ما فاصله داشت. همه اش 

گرد هم که معروفند! فکر می کردم االن از زیر در، مار می آید. مارهای بشا

نه آب  پتو، همین.  تا  و چهار  بود  بودیم، یک موکت  ما  که  اتاقی  آن  توی 

گرمی، نه کلمنی، نه فالسکی. غذاها هم معموًال عدس پلو و استانبولی و اینها 

که حاج عبداهلل تن ماهی می آورد با آب لیمو می خوردیم،  بود، یک موقعی 

خیلی ذوق می کردیم. 

حاج عبداهلل خیلی عالقه داشت که مرا ببرد روستاها را ببینم. می رفتیم توی 

روستاها، مردم می ریختند دور او و همه باهم شروع می کردند به صحبت کردن. 

خــانــم هــا هــم مــی آمــدنــد ســمــت مــن و بــا مــن صحبت مــی کــردنــد. درســت 

را  گردی  بشا لهجٔه  کامل  عبداهلل  حاج  اما  می گویند،  چه  که  نمی فهمیدم 

می فهمید و صحبت می کرد. 

می رفتیم توی کپرها و به وضعیت خانواده ها، به خصوص مریض ها رسیدگی 

گر الزم بود، آمپول هم می زدم. حاج عبداهلل به آقای سالمی زاده  می کردیم. ا

گفته بود که آمپول زدن را به من یاد بدهد که بتوانم به خانم ها آمپول بزنم. 
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در خود خمینی شهر هم آمپول می زدم. وقتی می رفتیم توی روستاها، دیگر 

هنوز  نصفه شب  سۀ  دو  ساعت  اوقــات  گاهی  برمی گردیم.  کی  نبود  معلوم 

کپرها در روستاها بودیم. مثًال مسعود توی بغلم خواب بود و ما توی  وسط 

کند. یک وقت  تا حاج عبداهلل به حال مریض ها رسیدگی  کپرها می گشتیم 

می شد که اذان صبح می رسیدیم خمینی شهر.

سه چهار روز که از آمدنمان گذشت، مسئول هالل احمر هرمزگان با هلی کوپتر 

گرد. حاجی مرا معرفی کرد و آن آقا هم سالم کرد.  آمد بشا

من که حسابی توی این راه خسته شده بودم، با عصبانیت گفتم: شما چرا 

با هلی کوپتر آمدید؟ شما از مسئوالن بومی اینجا هستید و باید از راه جاده 

می آمدید تا ببینید که مردمان اینجا چه می ِکشند؟

ناراحت شد و گفت: چرا چنین حرفی را به من می زنید؟

گفتم: چرا باید فقط نیروهای کمیتۀ امداد سختی بکشند؟

می کنند، حتمًا ماهی چند  کار  اینجا  که  کسانی  و  اینکه حاج عبداهلل  تصور 

بار این راه را می روند و می آیند حسابی آزارم می داد. حاج عبداهلل با مسئول 

هالل احمر رفتند چند  تا از روستاها را ببینند. کارشان طول کشید. خلبان مجبور 

شد برگردد. گفت: من یک ساعت بیشتر وقت ندارم. اینها که برگشتند، دیدند 

هلی کوپتر رفته. این آقا مرا که دید، گفت: حاج خانم! دعایتان مستجاب شد. 

گفتم: شما از اول هم اشتباه کردید که با هلی کوپتر آمدید.

گرد،  بشا وضعیت  برگشتیم.  بعد  و  بودیم  گرد  بشا روز  سی وپنج  حــدود  ما 

کرد. وقتی آمدم تهران، در و دیوار خانه مان را می بوسیدم  نگاهم را عوض 

و خدا را شکر می کردم!
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غولآهنی

که خمینی شهر تا حدودی آماده شده، یکی از دغدغه های بزرگ حاج عبداهلل  حاال 

راه  بــدون  خمینی شهر  اســت.  راه  مسئلۀ  مشکل،  بزرگ ترین  هنوز  امــا  شــده،  رفــع 

نمی تواند رسالت خودش را انجام دهد.

کرده، اما هنوز  هیئت خدمتگزاران، اعتبار خرید بولدوزر و بقیۀ ماشین آالت را آماده 

طریق  از  فقط  خریدها  این گونه  جنگ،  شرایط  علت  به  نشده.  آن  خرید  به  موفق 

فراوان، حاج عبداهلل و حاج آقای  با وجود پیگیری های  و  است،  امکان پذیر  دولت 

صراف زاده از طریق نخست وزیری به جایی نمی رسند.

گرد می آید و در جریان ساخت  حاج آقای صراف زاده در این مدت یکی دو بار به بشا

خمینی شهر قرار می گیرد. در یکی از این سفرها وقتی با حاج عبداهلل به سمت میناب 

راه می بینند. حاج آقای صراف زاده و  را در  می روند، مسئوِل جهاد سازندگی میناب 

ح می کنند و صحبتشان  با مسئول جهاد مطر را  بولدوزر  حاج عبداهلل مسئلٔه خرید 

جاده. مسئول جهاد جزوه ای به نام  کنار  بیابان،  می شود به یک جلسه در  منجر 

باید مانند مسئلۀ  کشور  گرد،  گفته برای نجات بشا آن  گرد« نوشته، در  »طلسِم بشا

گرد برخورد کند و همۀ امکاناتش را بسیج کند. بعد از این جلسه، بازهم  جنگ با بشا

از طریق جهاِد میناب برای خرید بولدوزر اقدام می کنند و مجوز نخست وزیری را هم 

می گیرند، اما باز به نتیجه نمی رسد و از این مسیر هم نا امید می شوند. حاج عبداهلل 

نزد حاج آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی می رود. ایشان یک بار با هلی کوپتر 
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گرد را دیده اند. حاج عبداهلل مشکل را بیان  تا سردشت آمده اند و قسمت هایی از بشا

این  از  و  می زنند  نامه ای  راه،  وزیر  نژاد حسینیان،  آقای  برای  هم  ایشان  و  می کند 

پا  از  خوشحالی سر  از  را می گیرند. حاج عبداهلل  طریق باالخره حوالۀ خرید بولدوزر 

گردی ها شود.  نمی شناسد، این غول آهنی می تواند آیۀ رحمت و برکت در زندگی بشا

 D8 حاج عبداهلل و حاج آقای صراف زاده با آن حواله، می روند و یک دستگاه بولدوزر

به قیمت دو میلیون تومان خریداری می کنند و تحویل می گیرند.

رحمان احمدنیا، یکی از بچه های امداد، مأمور می شود که بولدوزر را با تریلی از تهران 

رسیده  آرزویــش  به  باالخره  اینکه  از  خوشحال  حاج عبداهلل  و  ببرد  میناب  به سمت 

را انجام دهد. وقتی بولدوزر  کارهای اداری خرید بولدوزر  تا  تهران می ماند  است در 

می گیرد  را  تریلی  جلوی  پلیس  بندرعباس میناب،  جادۀ  در  می رسد،  بندرعباس  به 

درنهایت  و  می خوابانند  همان جا  را  تریلی  روز  دو  شــود،  رد  پل  روی  از  نمی گذارد  و 

حاج عبداهلل، حاج امیر را از کردستان به بندرعباس می فرستد تا مشکل را حل کند.

حاج امیر والی: این تریلی از تهران تا بندرعباس را آمده بود، حاال جلویش    

را گرفته بودند! می گفتند بولدوزر درست روی تریلی ننشسته و وزنش درست 

تقسیم نشده، این باعث می شود به پل آسیب برسد، باید از توی رودخانه رد 

بشود. که اصًال با آن وزن چند تنی ممکن نبود. رفتم رئیِس پلیس راِه آنجا را 

ببینیم که نبود. آدرِس خانه اش را پیدا کردم و رفتم دم در خانه. بنده خدا را از 

خانه کشیدم بیرون و کلی با او صحبت کردم تا راضی شد تریلی رد بشود و برود 

میناب. در میناب که بولدوزر از تریلی آمد پایین، برگشتم کردستان.

تحویل  امیر  حاج  از  را  بولدوزر  رفته،  میناب  به  خمینی شهر  از  که  نیک جو  کمال 

گرد برساند. می گیرد تا به بشا
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اسد     اســم  به  آذری  بــولــدوزِر  رانــنــدۀ  یک  حاجی  نیک جو:  کمال  آقــای 

که برای آوردن ماشین همراه من باشد. با اسد  کرد  مطّلبی را به من معرفی 

که  رانندۀ تریلی  میناب بود. به هر  انبار  در  مطّلبی رفتیم میناب. بولدوزر 

می گفتم بیاید، قبول نمی کرد. می گفت: به شرطی می آیم که راه باشد. 

آن قدر گشتم و صحبت کردم تا باالخره یک نفر را راضی کردم. اسد ماشین 

را برد باالی تریلی و راه افتادیم. تریلی خیلی قدیمی بود. به اسد گفتم: تو با 

جلویتان  که تنها نباشد و مشکلی پیش نیاید. من هم با لندکروز  تریلی بیا 

می روم تا راه را گم نکنید.

و  بود  درخت  یک  جاده  پیچ  توی  کردیم.  گیر  که  بودیم  راه  ابتدای  هنوز 

آخرش  نمی شود،  رد  دیدیم  کردیم  هرکاری  بشود.  رد  نمی توانست  تریلی 

با  پایین،  آورد  را  بولدوزر  اسد  کنیم.  اصــالح  را  راه  خودمان  شدیم  مجبور 

بولدوزر کمی مسیر را درست کرد و عرض جاده را زیاد کرد تا تریلی رد بشود! 

بعد که تریلی پیچ را رد کرد، دوباره بولدوزر رفت باالی تریلی.

و  کرد  گیر  تریلی  دوبــاره  که  بودیم  نرفته  پیچ  از  بعد  کیلومتر  بیست  هنوز 

بار  این ماجرا نزدیک هشت  کرد.  را اصالح  راه  و  پایین  آمد  بولدوزر  دوبــاره 

دیگر تکرار شد تا رسیدیم به گردنۀ مهندس. راننده تریلی وقتی شیب گردنه 

را دید، دهانش باز ماند! هیچ جوری نمی شد این شیب را باال رفت. بولدوزر را 

آوردیم پایین، بازهم تریلی نمی توانست برود باال. بولدوزر هم نمی توانست 

گر دست می زد خراب تر می شد. آخرش خود اسد یک  گردنه را درست کند، ا

ح عجیبی داد! گفت با بولدوزر تریلی را هل بدهیم برود باال. تیغۀ بولدوزر  طر

را با پشت تریلی مماس کردیم و آرام آرام بولدوزر تریلی را باال برد! 
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بود.  بن بست  دیگر  که  جایی  به  رسیدیم  جکدان  پاسگاه  نزدیک  باالخره 

کرد.  کاری نمی شد  گود و راه هم خیلی باریک بود. هیچ  دو طرف حسابی 

بااینکه بیشتر از یک سوِم راه مانده بود، بولدوزر را آوردیم پایین، روی راننده 

تریلی را بوسیدم، پولش را دادم، برگشت. 

بقیۀ راه را بولدوزر خودش باید می رفت، خود ماشین هم که آب بندی نبود. 

برای اینکه آب بندی بشود باید پنج کیلومتر عقب می رفت، پنج کیلومتر هم 

گازوئیل  جلو، سوخت هم که نداشت. من با لندکروز راه افتادم بروم میناب 

بیاورم. توی مسیر دیدم تریلی توی مسیر برگشت گیر نکرده و رفته، خدا را 

شکر کردم. گازوئیل را گرفتم و برگشتم.

عقب  دنــده  کمی  اول  حرکت،  به  کردیم  شــروع  جکدان  پاسگاه  نزدیک  از 

رفتیم. بعد هم آرام آرام به سمت جلو حرکت کردیم. تقریبًا تمام روز را حرکت 

بولدوزر  کنار  همان جا  بعد  و  می رفتیم  مقداری  یک  هم  شب  و  می کردیم 

استراحت می کردیم. من می رفتم برای اسد از مقر آب و غذا می آوردم. بیشتر 

از یک هفته طول کشید تا بولدوزر رسید به خمینی شهر.

گر بعضی از آنها سواری و کامیون را دیده  گردی ها عجیب است. ا بولدوزر برای بشا

گردی ها ندیده !  بشا از  تقریبًا هیچ یک  را  تنی  بزرگ چندین  این ماشین  اما  بودند، 

گرد آمده،  که به بشا این ماشین برای بچه های امداد ارزشمندترین وسیله ای است 

و  کلنگ  را چشیده اند، وقتی که ساعت ها بیل و  این ماشین آالت  نبودن  چون زجر 

دیلم زده اند تا چند متر راه را قابل رفتن کنند. بدون راه، مردِم روستاهای بسیار دور 

در شرِق منطقه باید نزدیک یک هفته پیاده و با مال راه بیایند و کوه ها را طی کنند 

تا تازه به خمینی شهر برسند. حاال این بولدوزر، نویددهندۀ پایان این دردهاست و 
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گرد که هنوز گرفته. حاج عبداهلل از همه خوشحال تر است و  بازشدن رگ حیات بشا

که هر کاری  دیگر تمام توانش را برای احداث راه می گذارد. اخالق حاجی این است 

را اصولی انجام دهد، برای راه سازی هم بااینکه خودش مهارت هایی دارد، اما کار را 

باید همراه یک متخصص انجام دهد.

مهندسراه

که آقای مهندس     که سنندج بودم، سه ماهی بود  من  والی:  حاج امیر 

خالقی داشت روی ساختمان صدا وسیمای کردستان کار می کرد. ایشان بعد 

از انقالب از آمریکا آمده بود ایران و در سنندج با چند تا از کارگرها درگیری 

پیدا کرده بود، آنها هم تهدیدش کرده بودند به قتل! حتی یک شب برنامه 

ریخته بودند که کارش را تمام کنند. من هم چند شب پیش ایشان خوابیدم 

که مراقبش باشم. 

گرد با داداش من کار کنی؟ یک شب گفتم: می خواهی بروی بشا

آن وقت حاج عبداهلل دنبال یک مهندس راه می گشت که وارد باشد و بتواند 

کار راه سازی را راه بیندازد. گفت: کجا؟

گفت: برویم  راه سازی آنجا توضیح دادم.  کار  گرد و  کمی برایش دربارۀ بشا

ببینیم.

و  دیــد  را  راه  وضعیت  خــودش  خمینی شهر،  به  رسیدن  مسیر  در  رفتیم. 

مــی دادم. دو شب  را توضیح  برایش وضعیت  کرد! من هم  با بدنش لمس 

خمینی شهر بودیم و این مهندس، پیش حاجی می خوابید. در آن دو شب، 

گرد بیاید، و آمد. حاجی، مهندس را راضی کرد که به بشا
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نقشهومسیریابی

که می کند  راه سازی داشتن نقشه است. حاج عبداهلل با پرس وجوهایی  کار  مقدمۀ 

سازمان جغرافیایی  دارد، در  گرد وجود  بشا از  که  تنها نقشه ای  که  متوجه می شود 

به  را  نقشه ها  ایــن  که  می کند  تقاضا  و  می نویسد  نــامــه ای  اســت.  مسلح  نیروهای 

دوم  و  اول  مراجعۀ  در  مـــی رود،  تهران  به  و  می گیرد  را  نامه  امیر  حــاج  بدهند.  او 

نقشۀ  رفتن،  مرتبه  چهار  از  بعد  باالخره  امــا  می شنود،  رد  جــواب  چهارم  و  ســوم  و 

نقشه های  این  در  البته  می برد.  گرد  بشا به  و  می گیرد  را  منطقه  یک به پنجاه هزاِر 

هوایی اسمی از روستاها نیست و فقط ارتفاعات را نشان می دهد. 

کار می کند. حاج عبداهلل هم  مهندس خالقی نقشه ها را تحویل می گیرد و روی آنها 

می نشیند.  نقشه ها  بررسی  به  مهندس  همراه  شده،  راه ســازی  هّم وغّمش  تمام  که 

کار تنها از روی این نقشه ها به نتیجه ای  که  بعد از یکی دو روز مطمئن می شوند 

که باید برای تعیین مسیر راه ها،  کوه هایش طوری هستند  نمی رسند. این منطقه و 

خودشان به صحنه بروند و ارتفاعات و مسیرها را بررسی کنند.

حاج محمود والی: اصل کار مسیریابی برای ساختن راه ها با خود حاجی    

به شرطی که  بزند،  را  راه هــا  سریع ترین  و  بهترین  می خواست  حاجی  بــود. 

گاهی  ما زورش برسد. حاجی خودش توی همۀ مسیریابی ها بود.  بولدوزر 

مهندس خالقی همراهش بود و گاهی هم رانندۀ بولدوزر. 

گردی هایی که کوه ها را خوب می شناختند با حاجی  معموًال یکی دو تا از بشا

دستش  کــف  عین  را  ایــن کــوه هــا  کــه  پــیــری زاده  احمد  به خصوص  بــودنــد، 

بهترین  تا  کوه ها  توی  می افتادند  راه  پیاده  احمد،  با  حاجی  می شناخت. 

مسیر را پیدا کنند. گاهی برای اینکه راِه بین دو نقطه را معین کنند، چند تا 
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که دوست داشتند راه از نزدیک روستای آنها  مسیر را می رفتند. اهالی هم 

کوتاه تر  رد بشود، به حاجی می گفتند: حاجی بیا این مسیر را ببین، این هم 

است، هم صاف است و زودتر ساخته می شود. 

حاجی هم می رفت آن مسیرها را می دید. شاید تا سه چهار تا مسیر را حاجی 

کدام  که ببیند  می رفت، همه را هم پیاده. ساعت می برد و زمان می گرفت 

کوتاه تر است. در نهایت یکی از مسیرها که بهتر بود را انتخاب می کرد. گاهی 

کوتاه بود، اما رانندۀ بولدوزر می گفت: حاجی این  یک مسیر خیلی خوب و 

نمی شود، زور ماشین ما نمی رسد. 

باز می رفتند روی یک مسیر دیگر. 

داشته  را  رودخانه  کمترین  که  کند  انتخاب  را  مسیری  می کرد  سعی  حاجی 

رودخانه بود، خراب  مسیر  که در  راهی  بــاران می آمد، هر  گر  ا باشد، چون 

می شد.

من هم چند بار رفتم برای مسیریابی، اما من اصًال توان این کارها را نداشتم. 

حاجی می رفت و می آمد؛ مثًال می گفت: محمود! تو هم این مسیر را برو ببین. 

بگو نظرت را!

من دو ساعت می رفتم، برمی گشتم، می گفتم: بابا تو هم جونی داری! توی 

که  گرسنه، تشنه، همه اش پای پیاده، زیر آفتاب! من  کوه ها برو و بیا،  این 

از خستگی افتادم! 

اما حاجی یک چفیه می بست به سرش و با یک عشقی می رفت توی این 

سالمتی اش  و  گذاشت  راه هــا  ایــن  تــوی  را  عمرش  مسیریابی.  بــرای  کوه ها 

گرفت.  کمر  گردن و  آرتــروز  که حاجی  همین زمان بود  کرد! در  را فدای آن 
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افتاد.  وضع  این  به  تا  می آمد  و  می رفت  پیاده  مسیرها  این  توی  این قدر 

بیاید  شب ها وقتی برمی گشت مقر، می خوابید روی زمین و می گفت: یکی 

روی کمرم راه برود تا دردش کم شود.

کم است، یک  کمرش می گفت: محمود! تو وزنت  وقتی من می رفتم روی 

سنگین وزن باید بیاید!

یک سنگین وزن می رفت پشت حاجی را لگدمال می کرد، تازه می گفت: فشار 

هم بده!

تا  مـــی رود  کــوه هــا  دل  بــه  خمینی شهر  از  زود  صبح  روز  هــر  حــاج عــبــداهلل 

راه رفتن  به  بومی ها  کرده.  آفتاب غروب  برمی گردد،  وقتی  و  کند  مسیریابی 

که  عادت دارند، اما مهندس و رانندۀ بولدوزر و حتی بقیه بچه های امداد 

که دیگر توان  کم می آورند و به حاجی اعتراض می کنند  با حاجی می روند، 

گرفته تا  کوه هم  راه رفتن نداریم. حاجی یک جفت کفش »کی ِکرز« مناسب 

راحت تر این مسیرها را طی کند!

حاج امیر والی: وقتی مسیر راه معلوم می شد، حاجی با مهندس خالقی    

و رانندۀ بولدوزر می رفتند تا راه را میخ کوبی کنند و راننده را توجیه کنند. 

میخ های  کنند،  میخ کوبی  را  راه  می خواستند  که  جاها  خیلی  زمــان،  آن 

فرو  آرماتور  هم  یک جاهایی  می زدنند؛  را  همین کار  مخصوص  عالمت دار 

گرد میخ کوبی محلی انجام می داد،  می کردند توی زمین. اما حاجی در بشا

چندتا سنگ روی هم می گذاشت به عنوان میخ کوبی! خود راننده هم مسیر 

را می آمد تا بعد که می خواهد راه را بزند، گم نکند. 
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بولدوزرچیها

گرد خوشحال می شود،  با شروع به کار بولدوزر، هر متر از راه که جلو می رود، تمام بشا

از همه بیشتر خود حاج عبداهلل. حاج محمود و حاج امیر و بچه های امداد بیشتر 

برای  شبانه روزی اش  دوندگی  ماه  چندین  که  خوشحالند  حاج عبداهلل  شــادی  از 

شکافتن  به  شــروع  گرد  بشا کوه های  بولدوزر  حضور  با  نشسته.  ثمر  به  مسیریابی 

کار است و دیگر  که این تازه اول  می کنند تا راهی میانشان باز شود. همه می دانند 

گرد برسد.  حاج عبداهلل شب و روز ندارد تا راه به همه جای بشا

بزی  یا  گوسفند  بولدوزر  جلوی  فقرشان،  وجود  با  که  خوشحالند  آن قــدر  هم  مردم 

گرد است. مردمی  قربانی می کنند. آنها به خوبی فهمیده اند که این شروع آبادانی بشا

که چند وقتی است با بیل و کلنگ به جان سنگ ها و صخره ها افتاده اند تا مسیری 

تا راه  گرد آمده  داده و این ماشین به بشا کارشان ثمر  که  کنند، حاال شاهدند  را باز 

واقعی را بسازد.

گرد  گاهی چند نفرشان باهم در بشا از همان ابتدا رانندگان بولدوزر ثابت نبودند و 

بودند و بعد از چند وقت عوض می شدند. صالح کریمی یکی از آنها بود.

طول     ماه  چند  بود  ممکن  راه،  کیلومتر  پنج  زدِن  کریمی:  صالح  آقــای 

گر کوه نرم بود زودتر تمام می شد  کوه ها داشت. ا بکشد، بستگی به جنس 

که  گردنه  و  کوه  طول می کشید. به  بود، بیشتر  سخت تر  یک مقدار  گر  ا و 

می رسیدیم، مواد منفجره که نداشتیم، باید لبۀ کوه را می بریدیم و می آوردیم 

کار  گاهی باید هشت متر، ده متر می آوردیم پایین! ُخب این خیلی  پایین. 

سختی بود، چون یک دفعه کنده نمی شد، یکی دو متر که می کندیم، زیرش 

کرد، رها می کردیم و می رفتیم جلو. تا  کار  نمی شد  خیلی سفت بود و دیگر 
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یکی دو هفته این هوا بخورد، مثًال باران بیاید، نرم بشود، دوباره بیاییم نیم 

متر، یک متر بکنیم و باز برویم، دو هفته بعدش بیاییم.

آوردن سوخت  برای  بار  بود. چند  بولدوزر، مسئلۀ سوخت  با  کار  مشکالت  از  یکی 

بچه های امداد، چهار پنج بشکه را عقب لندکروز  از  کردند. یکی  بشکه استفاده  از 

خطر  و  نبود  عملی  کار  این  اما  مــی آورد.  گازوئیل  و  می برد  میناب  به  و  می گذاشت 

کمک هیئت  کند. با  را اساسی حل  گرفت مشکل  هم داشت. حاج عبداهلل تصمیم 

تا  می کنند  نصب  رویــش  تانکر  یک  و  می گیرند  کامیون  یک  گرد  بشا خدمتگزاران 

سوخت را راحت تر به خمینی شهر برسانند.

صبح  و  بیایند  خمینی شهر  به  خوابیدن  بــرای  می توانند  راننده ها  کار  ابتدای  در 

برگردند سر کار، اما وقتی فاصله زیاد می شود، برگشتن ممکن نیست.

بــود.     راه  بین  بــولــدوزرچــی هــا، همیشه  ایــن  چــادر  والـــی:  حــاج محمود 

شب  گر  ا جلو.  می بردند  می کردند  جمع  را  چادر  می کردند،  پیشرفت  هرچه 

می آمدند خمینی شهر، نصف وقتشان در رفت و آمد می گذشت. ما یک آشپز 

همراهشان می فرستادیم با یک کلمن یونولیتی و مواد غذایی. به تدارکاتشان 

می رسیدیم. اینها یک هفته توی جاده می ماندند. فقط جمعه ها می آمدند 

خمینی شهر، می رفتند حمام. ما هم یک پذیرایی خوبی از اینها می کردیم.

حاجی مرتب به اینها سر می زد. هر مهمانی هم می آمد، می برد کار راه سازی 

میناب می آمد، یک ساعتی می رفت  از  که  هم  بار  را نشانشان می داد. هر 

گر این  پیش بولدوزرچی ها می ماند. خیلی هوای اینها را داشت، می گفت: ا

راه را یک ماه زودتر بزنید، پاداش خواهید گرفت. 

واقعًا هم پاداش می داد. البته حاجی باالترین حقوق را هم به اینها می داد، 
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راه سازی برایش مهم بود و تمام توجه حاجی رفته بود به  کار  چون خیلی 

ساخته شدن راه.

که     می زد و می دید  سر  کار  وقتی حاجی می آمد به  کریمی:  آقای صالح 

بولدوزر،  پای  رفته، خیلی خوشحال می شد. می آمد  جلو  کار  مثًال چند متر 

را ماچ  می داد و صورتم  را فشار  پایین، دستم  پایین! می آمدم  بیا  می گفت 

می کرد، می گفت: دستت درد نکند، خدا قّوت.

راه به هر روستایی که می رسید، حاجی سریع خودش را می رساند و مسیر را 

نگاه می کرد، حسابی خوشحال می شد و از ما هم تشکر می کرد.

حاج عبداهلل می تواند اول مسیر اصلی را باز کند؛ یعنی اول راه خمینی شهر به میناب 

کند، بعد مسیر روستاها را باز کند. اما دیِد حاجی طور دیگری است و به هر  را تمام 

کارهای مردم در روستا  کار را متوقف می کند تا مسیر روستا و  که می رسد،  روستایی 

تمام شود و باز دوباره به مسیر اصلی برگردند.

حاج محمود والی: مردم خیلی این بولدوزرچی ها را تحویل می گرفتند و    

بهشان می رسیدند و برایشان دعا می کردند. وقتی راه به روستا می رسید، تازه 

مردم می آمدند خواهش می کردند: یک بیل اینجا بزن! آنجا را یک تیغ بینداز! 

روستا  در  با همین بیل زدن ها و تیغ انداختن ها بولدوزر  سه روز  از  بیشتر 

برای  را  کارها  این  و  سرشان  باال  می رفتیم  هم  من  یا  حاجی  خود  می ماند. 

کارهای مردم انجام  که  کید داشت  مردم انجام می دادیم. حاجی خیلی تأ

رد  آب  می آید،  بــاران  وقتی  که  می دادیم  شیب  را  کپرها  جلوی  مثًال  بشود. 

یک وقت،  که  می کردیم  درســت  پرتگاه  جلوی  بلندی  یک  مثًال  یا  بشود. 

بچه ها موقع بازی پرت نشوند پایین.
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گردنۀآذربایجان

که  جایی  می رسد.  مهندس  گردنۀ  به  بولدوزر  اینکه  تا  مــی رود،  جلو  راه ســازی  کار 

تریلی حامل بولدوزر نتوانسته بود حتی بدون بار شیب تند جاده را باال بیاید، همان 

جایی که بچه های امداد هر دفعه با مشکل از آن عبور می کنند. اصالح گردنه بسیار 

مشکل است و باید آرام آرام انجام بگیرد. بیش از یک ماه طول می کشد و چادر گروه 

راه سازی از کنار گردنه جا به جا نمی شود، تا باالخره کار آماده می شود. گردنه هنوز هم 

شیب نسبتًا تندی دارد، اما قابل عبور شده.

باال و  آن  از  لندکروز  با  گردنه خوشحال می شود و خودش  باز شدن  از  حاج عبداهلل 

پایین می رود و راه را امتحان می کند، او راضی است و بچه های راه سازی را تشویق 

کثرًا آذری هستند به حاجی می گویند اسم اینجا را  که ا می کند. بچه های راه سازی 

بگذارید گردنۀ آذربایجان! 

حاج عبداهلل می خندد و از آن به بعد جلوی آنها می گوید: گردنۀ آذربایجان.
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تجهیزاتراهسازی

و  کشیده می شود  راه،  کیلومتر  می گذرد، نزدیک به صد  بولدوزر  کار  از  چندین ماه 

این به معنای تالش بدون خستگی و شبانه روزی گروه راه سازی و خود حاج عبداهلل 

است. احداث راه در این مسیرهای مشکل، عالوه بر نیروها به خود بولدوزر هم فشار 

می آورد. حاج عبداهلل در این فکر است که یک بولدوزر دیگر هم داشته باشند. این 

استان  مسئوالن  به  شده،  ساخته  راِه  کیلومتر  صد  این  پشتوانۀ  با  عبداهلل  حاج  بار 

گر خودشان نمی توانند بیایند و به  هرمزگان رو می کند و آنها را به یاری می طلبد، تا ا

کمیتٔه  کنند، الاقل با دادن امکانات،  مسئولیتشان در احداث راه های استان عمل 

امداد را کمک کنند.

راه     کیلومتر  صد  از  توانستیم بیش  بولدوزر  با وجــود  والــی:  حاج عبداهلل 

که  شوسه بسازیم. البته بدون زیرسازی و فقط به صورت باز کردن راه، طوری 

یک ماشین سنگین بتواند راحت از آن عبور کند. بعد از اینکه موفق شدیم این 

صد کیلومتر راه را با بولدوزر اهدایی خّیرین بسازیم، توانستیم برادرهاِی مسئوِل 

استان را تشویق کنیم و باالخره بعد از پیگیری های مستمر، یک بولدوزر دیگر 

گرد هدیه  دی-8 توسط استانداری هرمزگان به کمیتۀ امداد امام خمینی در بشا

که  گفتند  که خودشان از منطقه داشتند،  شد. این مسئوالن بعد از بازدیدی 
گرد، واالترین و فعال ترین نهاد منطقه است.۱ کمیتۀ امداد بشا

گرد، ۱۳6۴/5/۱2 ۱. مصاحبٔه کمیتٔه امداد با حاج عبداهلل والی، بشا
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دو  هر  بلکه  نمی کند،  شــروع  را  دیگری  مسیر  حاج عبداهلل  دوم،  بولدوزر  آمــدن  با 

بولدوزر را در یک مسیر به کار می گیرد تا سرعت کار باال برود و به دستگاه ها هم فشار 

کمتری بیاید. فایدۀ دیگری که این کار داشت این بود که توانستند راه هایی با عرض 

بیشتر احداث کنند که رفت وآمد ماشین ها راحت تر و کم خطرتر باشد. 

ک ریزی  کمپرسی است تا بتوانند در مسیر، خا کار راه سازی، لودر و  نیاز دیگر برای 

انجام دهند و گودی های موجود را کم کنند. بعدها گریدر نیز خریداری می شود.

استانداری     ــرادران  بـ را  بــولــدوزر  ایــن  اینکه  از  بعد  ــی:  وال حاج عبداهلل 

از  کنیم، باز  باز  را زودتر  را سرعت بدهیم و راه ها  کار  دادند و ما توانستیم 

منطقه و وضعیت راه  کردیم، آمدند در  گرد دعوت  هیئت خدمتگزاران بشا

کمیتۀ  بخرند و به  گریدر  که یک  را دیدند و تشویق شدند  کار  و چگونگی 

گرد هدیه بدهند. این گریدر توانست تمام طول مسیر  امداد امام خمینِی بشا

را که از درپهن تا خود خمینی شهر وصل می شد تیغ بیندازد و جاده را طوری 

با  حتی  ساعت،  در  کیلومتر  هفتاد  تا  شصت  حداقل  بشود  که  کند  صاف 
ماشین های سنگین در جاده ها رفت وآمد کرد.۱

کمپرسی همه در خدمت راه سازی  گریدر، تانکر سوخت و  دو دستگاه بولدوزر، لودر، 

تا  کارند  مشغول  جدیت  با  کمک هایشان  و  راننده  از  نفره  چند  تیم  یک  و  هستند 

گرد را سریع تر به جریان اندازند. در این بین حاج آقای عسگراوالدی  شاهرِگ حیات بشا

قرار  حاج عبداهلل  راه ســـازی  سنگین  کــار  جریان  در  و  می کند  گرد  بشا به  سفرهایی 

می گیرد. مسئوالن کمیته هم سعی دارند با وجود محدودیت ها، بیشترین پشتیبانی را 

از حاجی داشته باشند.

گرد، ۱۳6۴/5/۱2 ۱. مصاحبٔه کمیتٔه امداد با حاج عبداهلل والی، بشا
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نشود،  متوقف  به هیچ وجه  راه ســازی  کار  اینکه  بــرای  محمود  حاج  و  حاج عبداهلل 

خودشان هم کارکردن با لودر را یاد می گیرند تا در موقع لزوم، پشت لودر بنشینند و 

کمک کنند کار جلو برود.

به جاهای خوبی می رسد،  و  مــی رود  با سرعت جلو  گرد  بشا سمت  از  راه ســازی  کار 

اقداماتی هستند، اما بازهم مشکل  فکر  سمت میناب هم مسئوالن و نهادها در  از 

جملۀ  کاری جدی صورت نمی گیرد. از  بودجه و امکانات، زود متوقفشان می کند و 

گرد می پردازد، آقای مهندس بشارتی، مسئول دفتر  که با دلسوزی به بشا مسئوالنی 

گرد آمده  مناطق محروم ریاست جمهوری است. او در سال شصت وسه سفری به بشا

با  ویــژه ای  جلسۀ  آنجا  است.  برده  نخست وزیری  به  گرد  بشا وضعیت  از  گزارشی  و 

گرد می گذارند و قرار می شود ازطرِف دولت، جاده ای  حضور حاج عبداهلل در مورد بشا

گر آن زمان احداث  کشیده شود. این جاده ا گرد  از جاسک به روستای جکدان بشا

کار ساخت آن هم شروع  گرد می گذاشت،  می شد، تأثیر زیادی در رفت و آمدها به بشا
شد، اما به خاطر مشکالت تا مدت ها متوقف ماند.۱

گاهی تا یک ماه  که  کوه هاِی سنگِی سختی هستند  راه ســازی،  کار  بزرگ ترین مانع 

بشود!  گر  ا کمی شکافت و جلو رفت،  آنها را  را متوقف می کنند تا بتوان به مرور  کار 

ازنظر فنی، راه حل این مشکل استفاده از مواد ناریه/منفجره است، تا با یک انفجار 

محدود و حساب شده، تخته سنگ های بزرگ و سخت شکافته شوند. حاج عبداهلل 

به هر طریقی سعی می کند که از این مواد استفاده کند، اما با کارشکنی و سخت گیری 

برخی مسئوالن روبه رو می شود.

حاج محمود والی: حاجی هرچه دوندگی کرد به ما مواد ناریه نمی دادند.    

۱. عملیات ساخت این جاده، از ابتدای دهۀ 7۰ آغاز شد و سرانجام در سال 9۳ افتتاح شد.
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حتی آمدند خمینی شهر، گفتند باید اینجا زاغۀ مهمات درست کنید تا مواد 

کوه، پشت مقر را کندیم و زاغه  ناریه بدهیم. ما هم بیشتر از یک ماه توی 

خیلی  راه ســازی  کار  بود،  مواد  این  گر  ا ندادند.  بازهم  ولی  کردیم،  درست 

راحت تر می شد. 

بچه های  موفق شدیم. یک سری از  کلی دوندگی، فقط یکی دو بار  بعد از 

ادارۀ راه و استانداری با بچه های سپاه آمدند، نمایندۀ دادستانی هم باید 

و  کندیم  چاله  شدند،  جمع  که  همه  دهیم.  انجام  انفجار  یک  تا  می آمد 

انفجار انجام شد. اما بعدش دیگر ندادند.

حاج عبداهلل به خاطر نداشتن مواد ناریه، مجبور بود راه ها را سخت تر و طوالنی تر کند. 

گر نمی شد آنها را دور می زد. این  گر می شد، با بولدوزر می تراشید؛ ا کوه های سخت را ا

خود سبب آسیب دیدن ماشین ها و خراب شدن زودبه زود قطعات آنها می شد.

که هزینۀ     راه ســازی همه می دانند  کار  با  ارتباط  در  حاج عبداهلل والی: 

که  دیگری  مشکل  بین  این  در  است.  کمرشکن  واقعًا  یدکی  قطعات  خرید 

داریم این است که باید کوه ها را یکی یکی ِبُبریم که مرتب لیِفر۱ ُخرد می کند و 

باید عوض کنیم، چون مواد منفجره به ما ندادند و به عناوین مختلف ما را 

گر ما مواد منفجره داشتیم، با بریدن سه تا کوه پشت سرهم،  سر گرداندند. ا

یک دفعه هفده کیلومتر راه میناب ـ خمینی شهر نزدیک می شد و مردم هم 

راحت تر رفت وآمد می کردند، اما چون نداشتیم مجبور شدیم از کنار کوه ها 
حرکت کنیم و کوه را بتراشیم که راه طوالنی و پر از پیچ وخم شد.2

۱. نوک تیغ های ماشین آالت راه سازی.
گرد، خمینی شهر، پنجشنبه  جلسٔه برخی خّیرین و یاران بشا صوتی صحبت های حاج عبداهلل والی در  2. نوار 

۱۳67/8/26
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با وجود تمام این سختی ها و رنج ها، راه ها ساخته می شد و پیش می رفت و آن چنان 

و  تن  از  را  راه ها تمام خستگی  قسمت ساخته شدۀ  از  که عبور  تأثیری می گذاشت 

جان بیرون می برد.

حاج محمود والی: من بیشتر وقت ها خمینی شهر بودم و چون حاجی    

مدام در حال رفت و آمد بود، باید می ماندم. برای همین کمتر پیش می آمد 

میناب آمده بود، با  از  که  بچه ها  از  یکی  را ببینم. یک روز  وضعیت جاده 

شیراز را خیلی سریع 
ُ

گ گفت: محمود جان! از داوری تا  خنده آمد پیش من 

آمدم! چه حالی کردیم، جاده شده عین باند فرودگاه!

بلند شدم رفتم جاده را دیدم. از تعجب مانده بودم. به خصوص از وقتی که 

گریدر آمده بود، جاده را صاف می کرد؛ دیگر انگار عروسی بود برای بچه ها!

ایجاداشتغال

را  دستشان  که  بیاورد  بار  طوری  را  گردی ها  بشا که  کاری  از  به شدت  حاج عبداهلل 

گرد به صورتی است که بر اساس  جلوی سایرین دراز کنند، دوری می کند. شرایط بشا

قواعد، امداد می تواند همه را تحت پوشش ببرد و مستمری بدهد، چون کسی چیزی 

تا فرهنگ منطقه،  سخت گیری می کند  و به ظاهر  اما حاجی قبول نمی کند  ندارد! 

نیازمند بار نیاید. او سعی می کند به هر طریقی آنان را که می توانند، به سمت کار ببرد 

تا روی پای خود بایستند و عزتشان حفظ شود. 

که     شدیم  متوجه  منطقه  وضعیت  بــررســی  بــا  مــا  والـــی:  حــاج عــبــداهلل 

در  فاجعه  بدهیم.  ادامه  مستمری  دادن  به صورت  فقط  را  کار  نمی توانیم 

کمیتۀ امداد می بایست در تمام سطوح فعالیت  که  گرد آن قدر زیاد بود  بشا
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می کرد. ازطرِف دیگر به علت وسعت منطقه، برادران ارگان های دیگر موفق 

گرد را زیر پوشش فعالیت های خودشان ببرند. در نتیجه  نبودند تمام بشا

ک و  گرد به توزیع خواروبار و پوشا کمیتۀ امداد امام خمینی خودش را در بشا

پول محدود نکرد و سعی کرد گسترش کار بدهد.

در ابتدا عالوه بر اینکه بیش از ۱2۰۰ خانوادۀ یتیم و مستضعف را زیر پوشش 

با  کردیم. هم زمان  به وضعیت منطقه  با توجه  کار  تولید  به  بردیم، شروع 

شروع راه سازی، محصوالت عمدۀ منطقه مثل لیموترش و حصیر را پرورش 

تنها  قبًال  بود.  حصیربافی  مسئلۀ  کرد،  جلب توجه  که  چیزی  اولین  دادیم. 

خود  از  نفر  چند  می بافند ـ   گردی  بشا زنــان  ـ  که  حصیرها  ایــن  خــریــدار 

ع۱ در یک و نیم ذرعی را می خریدند  گردی ها بودند که یک حصیِر یک ذر بشا

کار می کرد  گر خیلی خوب  بیست تا بیست و پنج تومان. یعنی یک خانواده ا

کثر حدود پانصد تومان درآمد داشت. تازه این پانصد تومان  در آخر ماه حدا

یا  با مقداری پول  آرد می دادند،  گونی چهل کیلویی  نقد نمی دادند، یک  را 

این  برای  سوءتغذیه  مشکل  که  است  مشخص  وضع  این  با  چایی.  و  قند 

خانواده پیش می آید.

کردم، دیدم این حصیرها آنجا نود تا  این حقیر رفتم میناب و بندر بررسی 

صد و ده تومان خرید و فروش می شود. بعد از اینکه یک کم این کوره راه ها را 

ساختیم، اعالم کردیم هرکس حصیر دارد، می خریم؛ دانه ای هشتاد تومان. 

برادرها مخالفت  از  باال. یک سری  بردیم  تومان  را شصت  یک دفعه قیمت 

نمی خرند،  بعد  می دهی،  را  بیت المال  پول  موقع  یک  می گفتند  می کردند، 

ع حدودًا معادل یک متر می باشد. ۱ . یک ذر
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هم  زندان رفتن  خدا  بــرای  ُخب  گفتیم  ما  ها!  می کنند  دستگیرت  می آیند 

عشق است دیگر! 

دو  خــریــدیــم.  مــا  آورد،  حصیر  هرکس  خــدا.  بــه  کــردیــم  توکل  و  خندیدیم 

جرأت  ولــی  کــردنــد،  مقابله  مقدار  یک  واسطه ها  آن  اول  شــد.  کامیون  تا 

بافته  حصیر  هرچه  و  بود  قضیه  این  ماه  یک  کنند.  َعَلنی اش  نمی کردند 

می شد، ما می خریدیم. اینها دیدند باید دست خالی بمانند، باالخره به این 

قیمت تن دادند و اعالم کردند ما هم می خریم هشتاد تومان.

حقیقتش یک کمی قلقلکمان آمد، گفتیم یک تکان دیگر هم بدهیم. اعالم 

کردیم ما می خریم هشتادو پنج تومان. اینها هم لج کردند گفتند ما می خریم نود 

تومان. گفتیم ما دیگر حصیر نمی خواهیم، بفروشید به این آقایان! این جوری 

یک حصیر از بیست و پنج تومان رسید به نود تومان و درآمد خانواده حدودًا 

که  گردی  دو هزار تومان در ماه شد. به این ترتیب حدود دوهزار خانوار بشا

تشریف ببرید به  گر  کارشان حصیربافی بود به حداقِل خودکفایی رسیدند. ا

گردی معروف است، حتی به کشورهای  میناب و بندر، می بینید که حصیر بشا

حاشیۀ خلیج فارس صادر می شود و آنجا طرفدار دارد.

که بعضی عزیزان مهندس  مشکل آب داریم  دربارۀ لیموترش، یک مقدار 

این  بتوانیم  ان شاءاهلل  که  دادند  ح هایی  طر و  آمدند  منطقه  به  کشاورزی 

مرغوب است.  گردی مثل میناب بسیار  لیموی بشا را توسعه بدهیم.  کار 

یک  در  دارد.  تمام سال محصول  در  که  این است  اینجا  ویژگی درختان 

هم  نرسیده،  لیموی  هم  داریــم،  شکوفه  هم  هم زمان  که  می بینید  زمان 

لیموی رسیده.
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گرد نخل هایی دارد که بعد از چهار سال بار می دهند و این  دربارۀ خرما، بشا

بسیار  و  مضافتی  نوع  از  منطقه  خرمای  بااینکه  است.  بی سابقه  ایران  در 

مرغوب است، چون خرما را از مردم کیلویی چهار تومان می خریدند، انگیزه 

برای کاشت نخل کم بود. اما ما آمدیم خرما را کیلویی ده تومان خریدیم که 

باعث شد تشویق شوند و افراد زیادی اقدام به کاشت نخل کنند. طرحی هم 

داریم که ان شاءاهلل بتوانیم اقدام به شست وشو و بسته بندی خرما کنیم.

که ما  جهت خودکفایی مردم انجام شد، این بود  که در  کارهایی  دیگر  از 

با  کنیم.  استفاده  بومی  نیروهای  از  خودمان  کارهای  بــرای  کردیم  سعی 

آموزش هایی که به عزیزان دادیم، در کارهای ساختمانی از خودشان استفاده 

می کنیم. در مورد کارهای دیگر مثل آهنگری و آشپزی هم همین طور؛ حتی 

که  هستند  گردی  بشا ما  تزریقات چی های  و  نسخه پیچ  درمــان،  واحــد  در 
آموزش دیده اند و در خمینی شهر مشغولند.۱

گرد، ۱۳6۴/5/۱2 ۱ . مصاحبٔه کمیتۀ امداد با حاج عبداهلل والی، بشا
گرد، سال ۱۳6۴ نوار صوتی سخنرانی حاج عبداهلل والی، بشا

گرد، سال ۱۳67 مصاحبٔه تصویری کمیتۀ امداد با حاج عبداهلل والی و آقای صراف زاده، بشا
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ادغامروستاها

گرد، تعداد زیاِد روستاهای  کمیتٔه امداد بشا یکی از موانع بزرگ بر سر راه برنامه های 

کوچک ترین بهانه ای هم جابه جا می شوند و امکان اجرای  که به  کم جمعیت است 

کندۀ منطقه در سال 6۱ به ندرت  هر کار زیربنایی را می گیرند. از میان 9۰۰ روستای پرا

می شد روستایی با پنجاه خانوار در منطقه پیدا کرد و در عوض روستاهایی با حدود 

فرهنگ و روابط مردم دارد و  فــراوان بودند. این شکل روستاها، ریشه در  ده خانوار 

برای تغییر آن باید با ظرافت عمل می شد. برنامه ای که آغاز شده و در همین سه سال 

توانسته بیش از ۱۰۰ روستای کم جمعیت را در روستاهای بزرگ تر ادغام کند. 

منطقه     در  خوبی  حرکت های  بتوانیم  اینکه  بــرای  والــی:  حاج عبداهلل 

داشته باشیم، باید اینها را از جابه جایی های بیش از حدی که دارند به حالت 

کار را شروع  توقف برسانیم و تعداد روستاها را کم کنیم. وقتی خواستیم این 

کنیم، نیامدیم بهشان بگوییم بیایید توی این روستا؛ چون نتیجه نمی داد. 

ما ابتدا روستاهایی که در آینده می توانستند پیشرفت کنند و بهره وری داشته 

را هم  که مردم اطراف  انجام شد  آنجا  کارهایی  کردیم و  را شناسایی  باشند 

کنند؛ مثًال در روستای ُملکن یک منبع  کند به آن روستا نقل مکان  تشویق 

آب و دو تا شیر برای استفادۀ مردم گذاشتیم، کنارش یک سرویس بهداشتی 

باید  ساختیم، و بعد هم مسجد. به مردم روستاهای اطراف ملکن نگفتیم 

بروید آنجا، فقط گفتیم این امکانات هست، هرکس می خواهد برود استفاده 
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کند. جمعیت روستا از سی خانوار رسید به صدونود خانوار؛ یعنی ده تا روستا 

جمع شدند و شد یک روستا. این طبیعی است که وقتی جایی امکانات باشد، 

خانوادۀ طرف ُغر می زنند که مثًال ما هم مدرسه می خواهیم، یا آنجا حمام دارد 
و باالخره متقاعد می شوند که نقل مکان کنند.۱

جذام

برخی  کــرد،  پیدا  بهتری  شرایط  کم کم  هم  راه  و  شد  آمــاده  خمینی شهر  وقتی که 

و  فقر  گشتند.  راه حل  دنبال  و  آمدند  زبان  به  هم  گرد  بشا مسکوت ماندۀ  مشکالت 

را به  نبود بهداشت، بیماری ها  و  بود  کرده  را ضعیف  گردی ها  سوءتغذیه، بدن بشا

در  است  سال  چند  که  ســالمــی زاده  آقــای  می انداخت.  ضعیف  بدن های  این  جان 

همه او را  گرد طبابت می کند، با انواع بیماری ها مواجه شده، اما آنچه بیش از  بشا

که در بعضی از روستاها وجود دارد و اهالی را  کی است  کرده، بیماری خطرنا نگران 

تهدید می کند؛ جذام.

گرد، خیلی به جذام     آقای سلیمان سالمی زاده: در آن ابتدای کار در بشا

پرداخته نمی شد. چون اطالع زیادی هم از این بیماری نداشتیم. جذام دو 

ک و  که جذاِم َتر داشتند، خیلی ظاهر ترسنا کسانی  نوع دارد، تر و خشک. 

مخوفی پیدا می کردند. میکروب عامل این بیماری روی پوست اثر می گذارد 

و سلول های بدن را می ُکشد و سبب خوردگی و از بین رفتن پوست می شود. 

کسی که بیماری اش حاد می شد، قسمت هایی از صورت و دست و پاهایش 

خورده می شد و عفونت می کرد. این باعث می شد که از همه جا طرد بشود و 

گرد، سال ۱۳6۴ ۱ . نوار صوتی سخنرانی حاج عبداهلل والی، بشا
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که بیماری شان  کسی حتی جرأت پیدا نکند به او نزدیک شود. آنهایی هم 

خشک بود، چون عالمت زیادی نداشت، اغلب اصًال تشخیص داده نمی شد 

که بیمارند.

به علت محدود بودن این بیماری در بعضی مناطق خاص کشور، پزشکان عادی که 

گرد می آیند یا چیزی دربارۀ آن می شنوند؛ نمی توانند چاره ای برایش پیدا کنند.  به بشا

کــه به     ــی: حـــاج آقـــای مــوســوی اردبــیــلــی در ســفــری  ــ حـــاج مــحــمــود وال

گرد را هم دید و  بندرعباس آمده بود، با هلی کوپتر یک قسمت هایی از بشا

گرد جذام هست، دکتر  کرد. وقتی فهمید که توی بشا با حاجی هم صحبت 

کرد. دکتر آصفی همشهری آقای موسوی  ولی اهلل آصفی را به حاجی معرفی 

اردبیلی بود و آشنایی دوری باهم داشتند. 

وقتی  گرد. دکتر  را آورد بشا کرد و دکتر  آصفی صحبت  حاجی رفت با دکتر 

کاری ندارم، من فقط  اردبیلی  آقای موسوی  گرد، می گفت: من به  آمد بشا

به خاطر این مرد آمدم، نخست وزیر هم می گفت بیا، من نمی آمدم. ولی از 

این حاج عبداهلل خوشم آمده دیگر آقا!

انستیتو  که در  اساتید متخصص بیماری های عفونی است  از  ولی اهلل آصفی  دکتر 

پاستور فعالیت می کند. با این وجود مرد متواضعی است و دل به دنیا نداده. همین 

بینشان  عمیقی  عالقۀ  حاج عبداهلل  با  مالقات  در  که  می شود  باعث  خصوصیت ها 

گرد برود تا وضعیت جذام را در آنجا  برقرار شود و بعد از آن به راحتی بپذیرد که به بشا

بررسی کند، آمدنی که واقعًا مؤثر است.

آقای سلیمان سالمی زاده: بعد از اینکه رفتیم خمینی شهر و وضع راه هم    

گرد و چند روزی می ماندند و  بهتر شد، بعضی گروه های پزشکی می آمدند بشا
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برمی گشتند. یکی از آقایانی که آمدند، پروفسور ولی اهلل آصفی بود که عمرش 

گذاشته بودند. پدر جذام ایران بودند. ایشان با  را روی بیماری های عفونی 

گرد  که جذام توی بشا که انجام دادند، متوجه شدند  یک سری تست هایی 

گیر ندارد و فقط در شرایط ارتباط مستقیم منتقل می شود.  ِاپیدمی/وا

قبل از آمدن دکتر آصفی، مردم شناخت درستی از بیماری نداشتند و خیلی 

با  کمکی هم به جذامی ها نمی کردند. ولی خدا را شکر  می ترسیدند و هیچ 

آمدن ایشان و فعالیت زیادی که کردند، مردم را آشنا کردیم و مردم هم بعد از 

آن با جذامی ها بهتر رفتار می کردند. فقط یک عده ای بیماری شان حاد شده 

گر  که باید یک جا قرنطینه می شدند. و ا بود و صورت شان از بین رفته بود 

با مصرف دارو خوب نمی شدند، باید تا آخر عمرشان همان جا می ماندند.

گرد می ماند و در این مدت آموزش های  دکتر آصفی در سفر اول، دو هفته ای در بشا

الزم را به آقای سالمی زاده می دهد تا بتواند در خمینی شهر تست جذام بگیرد و به 

که عالقۀ زیادی به مسائل پزشکی دارد، در طول  بیماران دارو بدهد. حاج محمود 

این روزها همراه دکتر می شود و برخی نکات مربوط به جذام و بیماری های عفونی 

را از او یاد می گیرد.

حاج محمود والی: با دکتر آصفی حسابی رفیق شده بودم. با حاج عبداهلل    

می چرخیدیم توی روستاها و دکتر، جذامی ها را با چشم تشخیص می داد. 

اما دکتر  ندارد،  اینجا جذام  شیراز، می گفتیم دکتر 
ُ

گ روستای  تو  رفتیم  مثًال 

هشت تا جذامی پیدا کرد! 

دکتر دفعۀ اول که آمد، دو هفته ماند. بعد از چند وقت دوباره آمد و این بار 

یک ماه ماند. مطبش را توی تهران می بست و می آمد. البته مطب را قبول 
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نداشت، می گفت: مطب عین بقالی است! دکتر باید تو بیمارستان کار کند، 

مردم بیایند بیمارستان و پول هم ندهند. اما االن شرایط طوری شده که من 

هم مجبور شدم مطب بزنم، وگرنه مطب را دوست ندارم.

خلقیات دکتر آصفی طوری است که رابطه اش با حاج عبداهلل و برادرانش، از حد کاری 

می گذرد و تبدیل به رفاقتی صمیمی می شود و باهم رابطۀ خانوادگی پیدا می کنند. 

هرکدام از برادران والی که به تهران می آیند، حتمًا سری به مطب دکتر آصفی می زنند و 

او را می بینند، به خصوص حاج محمود که به پزشکی عالقه مند است!

گر     ا کرده بودم،  آصفی عادت  که اصًال به دکتر  حاج محمود والی: من 

تهران بودم، َاَلکی دوست داشتم بروم مطبش، بنشینم پای صحبت هایش. 

خیلی قشنگ صحبت می کرد.

میانۀ  من  مثل  هم  او  خانه مان.  می آوردیمش  می کردیم،  دعوتش  بــه زور 

صحبت  بــاهــم  می نشستیم  صبح  تــا  شــب هــا  و  نــداشــت  خـــواب  بــا  خــوبــی 

می کردیم! بااینکه خودش دکتر بود، تنها چیزی که نداشت، رژیم بود. فقط 

نوشابه را می گفت: سّم است! سرطان مثانه می آورد. اصًال نخورید.

گرد، حاج عبداهلل دید سفره انداختیم، یک نوشابه  یک بار که آمده بود بشا

هم جلوی دکتر است! حاجی گفت: ِا... دکتر چطور شد؟ 

تهران  نوشابه های  آن  می گوید!  راست  محمودآقا  حاج آقا!  نه  گفت:  دکتر 

است که سّم است، اینها اینجا خیلی خوبند!

حاجی گفت: دکتر شما دیگر چرا! محمود شما را هم از راه به در کرد!

ــود. بــا پــیــگــیــری هــای او و  ــی ش ــاز م ــذام آغـ ــارزه بــا جـ ــب بــا زحــمــات دکــتــر آصــفــی م

به قرنطینه دارند، به  که بیماری شان حاد شده و نیاز  حاج عبداهلل، جذامی هایی 
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می دهد،  نام  تغییر  رضوی«  »دهکدۀ  به  بعدها  که  مشهد«،  »محرابیان  آسایشگاه 

گرد  بهبود یافتند به بشا گر  ا بگیرند و  تا آنجا تحت درمان قرار  فرستاده می شوند 

کندگی روستاها، امکان جمع آوری همۀ  بازگردند. البته به علت وسعت منطقه و پرا

منطقه  در  بیماری  کم کم  تا  می شوند  شناسایی  به مرور  آنها  و  نیست  جذامی ها 

ریشه کن شود.

آنها  می کند.  عمل  تمام  احتراِم  و  محبت  با  جذامی ها  با  برخورد  در  حاج عبداهلل 

مقاومت  معموًال  ندارند،  درستی  تصور  چون  شوند،  فرستاده  آسایشگاه  به  باید  که 

کرده اند و تحقیر شده اند. حاج عبداهلل  می کنند، ازطرفی هم اطرافیانشان طردشان 

و به درددلشان  آنها غذا می برد  برای  این گونه جذامی ها می رود،  نزد  بدون واهمه 

آسایشگاه  شرایط  و  درمــان  نحوۀ  دربــارٔه  و  می کند  صحبت  برایشان  می کند،  گوش 

را  کارهایشان  حاج عبداهلل  خود  بروند،  می کنند  قبول  که  آنهایی  می دهد.  توضیح 

انجام می دهد و به ادارۀ بهداشت تحویل می دهد. حاجی نسبت به این بیمارها از 

خانواده هایشان مهربان تر است و مانند پدر برایشان دل می سوزاند.

درمانگاهشبانهروزی

جهاد  پزشکاِن  از  گروه هایی  و  می شود  بیشتر  پزشک ها  آمد ورفت  خمینی شهر  در 

گرد می آیند و در خمینی شهر و روستاها طبابت  سازندگی هر چند وقت یک بار به بشا

می کنند و بعد از چند روز برمی گردند. 

گرد می مانند. دوران جنگ است و پزشکان  پزشکان مختلف هرکدام مدتی در بشا

باید یک ماه در سال یا به جبهه بروند یا به مناطق محروم، عده ای برای گذراندن 

ک  گرد می آیند. بعضی دوره را می گذرانند و می روند، اما بعضی را خا این دوره به بشا
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و  می روند  باز  و  می مانند  بیشتر  داوطلبانه  و  می گیرد  حاج عبداهلل  ُخلِق  و  گرد  بشا

خبر  گرد  بشا در  قطعًا  که  است  مــادی  چشمداشت های  بــدون  همه  اینها  می آیند. 

خاصی از آن نیست. این حضور خالصانه باعث می شود حاج عبداهلل توجه خاصی 

به پزشکان داشته باشد.

کار پزشک ها واقعًا مشکل است. زمان هایی که در خمینی شهر مستقر هستند، حدود 

مراجعه می کنند و همه باید معاینه شوند. بیمارها  روز  در  صد تا صد وپنجاه بیمار 

گاهی بیش از یک روز در راهند تا به خمینی شهر برسند، یا با مال یا پیاده. مراجعات 

آن قدر زیاد است که بچه های امداد، محلی برای نگهداری االغ های همراهان اهالی 

آماده می کنند. پزشک ها از اول صبح تا بعد از غروب مشغولند و کمتر وقت استراحت 

این منطقه پیدا  نوع بیماری در  هر  از  دارند. بیماری ها هیچ محدودیتی ندارند و 

که  هنگامی  شب،  عفونی.  بیماری های  تا  گرفته  عقرب گزیدگی  و  مار  از  می شود. 

راه  کنند، تازه بیمارهای اورژانسی از  اوج خستگی می خواهند استراحت  دکتر ها در 

می رسند. درمانگاه خمینی شهر شبانه روزی است، آن هم عمومًا با یک دکتر!

پشِت بام     روی  باهم  همه  خمینی شهر  تــوی  معموًال  ــی:  وال امیر  حــاج 

می خوابیدیم. یکهو نگهبان می آمد داد می زد: دکتر! دکتر! مریض آمده. 

همه بیدار می شدیم. دکتر همیشه یک چراغ قوه دستش بود، بلند می شد 

کارش  از بین ماها رد می شد می رفت پایین. یک وقت می دیدی دو ساعت 

طول می کشید، بعد می آمد بخوابد. 

را  دکتر  صبح  تا  می خوابیدند  می رسیدند،  شب  گــر  ا معمولی  مریض های 

گر اورژانسی بودند، باید همان موقع دکتر باالی سرشان حاضر  ببینند، ولی ا

می شد. مخصوصًا تابستان ها که مار و عقرب زیاد بود. نصفه شب می آمدند، 
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نمی دانستند دکتر کدام است، داد و بیداد می کردند که: آقادکتر به داد برس، 

این زهری خورده، مار زده. 

که مریض نیاید!  این طور وقت ها همٔه بچه ها بیدار می شدند. و شبی نبود 

که دکتر  را می آوردند نشان می دادند  عقرب می زد، خود عقرب  گر  ا معموًال 

نوع عقرب را ببیند.

که می دانند بیمارند  مراجعۀ فراواِن بیماران به خمینی شهر مربوط به آنهایی است 

کار دیگر پزشک ها رفتن به  و توان دارند خود را به نحوی به خمینی شهر برسانند. 

از  روستاها  کندگی  پرا و  راه ها  آنجاست، وضعیت  در  بیماران  به  و رسیدگی  روستاها 

امداد و تیم پزشکی توان زیادی می َبرد.

حاج محمود والی: بعضی روزها دکتر را برمی داشتیم با یک آمبوالنس راه    

می افتادیم می رفتیم توی روستاها. هرچه هم می توانستیم دارو با خودمان 

کثر مردم می آمدند. دکتر به بعضی  می بردیم. هر روستایی که می رسیدیم، ا

می گفت حالشان بد است و باید اعزام بشوند میناب، حاال خود طرف اصًال 

نمی دانست که مریض است!

دکتر قنبری با خودش یک خانم پرستار هم آورده بود که به خانم ها آمپول 

می زد. از صبح زود راه می افتادیم و کارمان تا شب طول می کشید. ناهار هم با 

خودمان تن ماهی می بردیم. از اذان صبح که بیدار می شدیم، تا دوازده یِک 

نصفه شب خواب و استراحت نداشتیم، دائم مشغول کار بودیم. اصًال خستگی 

کار می کردیم، زیر هجده  گر باید روزی هشت ساعت  برایمان معنا نداشت. ا

کار نمی کردیم! این پنج شش ساعِت باقیمانده هم همه اش خواب  ساعت 

نبود، باالخره نماز بود، غذا بود، صحبت و تفریح بود. بدنمان خیلی خسته 
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می شد، اما خوشحال و راضی بودیم از کاری که می کردیم.

گرد می آیند؛  گروه های چند نفره به بشا از کارهای دیگر پزشکان، به خصوص وقتی 

کارهای اشتباه باعث  که انجام برخی  آموزش های درمانی و بهداشتی است. ازآنجا

عفونت و صدمات شدید مادران می شد، پزشکان، پرستاران و ماماهای زن می آمدند 

گرد آموزش می دادند.  و به ماماهای محلِی بشا

اعزامبیماران

مراجعه می کنند، با دارو مداوا می شوند، اما تعداد  که به خمینی شهر  بیمارانی  کثر  ا

محدودی که نیاز به بستری شدن یا مداوای خاصی دارند، به میناب اعزام می شوند. 

که تمام هزینه ها به عهدۀ امداد است.

می گفت     گاهی اوِل صبح یک مریض می آمد، دکتر  حاج محمود والی: 

باز  را می برد. ظهر  و مریض  راه می افتاد  آمبوالنس  اعزام شود میناب.  باید 

یکی دیگر را دکتر می گفت اعزام. حاجی می گفت با لندکروز مریض را ببرید. 

میناب  به  زود  گــر  ا می گفت  دکتر  که  مــی آوردنــد،  دیگر  مریض  یک  عصر 

نرسد تلف می شود. هیچ ماشینی نداشتیم، حاجی می گفت تانکر سوخت را 

حرکت بدهید. حاجی خیلی حساس بود، می گفت مریض اولویت اول است. 

حاجی  کارهای  از  یکی  اصًال  بــرد.  را  مریض ها  خــودش  که  شد  بار  چندین 

رساندن مریض ها به میناب بود.

کار اعزام مریض از آن کارهایی است که همه انجام می دهند، از خود حاج عبداهلل تا 

دکتر. گفتٔه حاجی که »مریض اولویت اول است«، بر همه واجب می کند که هرکس 

کثر موارد،  هر کاری دارد رها کند و برای نجات جان بیمار، او را به میناب برساند. در ا
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بیمارهای اعزامی به موقع به میناب می رسند و نجات پیدا می کنند، اما راه طوالنی 

و همچنین تعلل خود اهالی باعث می شود تا گاهی دکتر ها قطع امید کنند و بگویند 

نمی شود  باورشان  آنها  می شوند.  ناامید  زود  هم  اهالی  خود  نــدارد.  فایده ای  اعزام 

که حتمًا  دارد  حاج عبداهلل اصرار  این حالت نیز  که بیمارشان خوب شود. حتی در 

گرد از بین برود. بیماران بدحال اعزام شوند تا این روحیۀ ناامیدی در بشا

آقای جواد واثقی: دو تا زن توی یکی از روستاها مننژیت۱ گرفته بودند.    

حالشان خیلی بد بود. دکتر هایی که ازطرِف جهاد آمده بودند، گفتند: جواد! 

بیا سریع اینها را برسان میناب.

خانواده هایشان می گفتند: نبرید! اینها دیگر خالص اند!

دکتر گفت: حتمًا باید اعزام بشوند.

یکی را روی تخت آمبوالنس خواباندیم، یکی هم عقب نشست. و راه افتادیم. 

رسیدیم میناب، یکی از مریض ها را همان جا بستری کردند، آن یکی را گفتند 

باید ببری بندرعباس. بدون معطلی با همراهی یک دکتر راه افتادم سمت 

بندر. گرما خیلی شدید بود. هنوز از میناب خیلی دور نشده بودم که از پشِت 

گرفت، داشت خفه ام می کرد! دیدم این بنده خدا تشنج  گردنم را  سر، یکی 

کرده، دارد جان می دهد. نگه داشتم دیدم از بدنش دارد آتش بلند می شود. 

یخ داشتیم. همین جوری یخ ها را ریختم رویش تا تبش بیاید پایین. دکتر 

سرعت  تا  صدوچهل پنجاه  با  من  دیگر  بندر.  برسانیمش  باید  سریع  گفت 

می رفتم. ده دقیقه مانده بود به بندر، دکتر گفت: حالش خیلی بد شده، فکر 

نکنم دوام بیاورد، بزن کنار یک آمپول بهش بزنم.

۱. مننژیت التهاب غشای اطراف مغز و نخاع است و معموًال به وسیلٔه عفونت ایجاد می شود.
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گر این طوری اش بشود،  این را که گفت، یاد حرف خانواده اش افتادم، گفتم ا

دیگر به ما اعتماد نمی کنند. گفتم: دکتر! یک جوری توی حرکت آمپول را بزن. 

در حالی که با سرعت تمام می رفتم، آمپول را زد، ولی نرسیده به بندر، تمام 

گفتم: هوا خیلی  کرد. خیلی ناراحت شدم. بردمش بیمارستان بندرعباس. 

گرد. گرم است، خوب ضدعفونی اش کنید، می خواهم ببرمش تا بشا

از ظهر گذشته بود، اما نمی توانستم ناهار بخورم، نمازم را خواندم، جنازه را 

تحویل گرفتم و راه افتادم. میناب که رسیدیم، دکتر پیاده شد. گفتم: با من 

بیا، جواب خانواده اش را بده. 

گرد. قبول نکرد. دیگر شب شده بود که راه افتادم سمت بشا

حاال مگر می شد توی این راه جنازه را برد. توی هر دست اندازی، می افتاد 

کِف ماشین! 

چشم و  از  که برای ضدعفونی به جنازه زده بودند،  ُکلری  راه، به خاطر  در 

بینی من آب می آمد. وقتی رسیدم به روستای این بنده خدا، همین جوری از 

چشم هایم آب روان بود. اینها که وضعیت مرا دیدند، فکر کردند برای مّیت 

گریه می کنم! خالصه به جای اینکه به پدر و مادرش دل داری بدهند، دور 

من جمع شده بودند و مرا دل داری می دادند!

مریض  وقتی  می کنند.  سوء استفاده  مــردم  اعتقادات  از  محلی  مالهای  از  بعضی 

که پوِل دعا  گر خوب شد،  بدحال می شود، می آیند باالی سرش و دعا می خوانند؛ ا

گر هم فوت کرد، دفنش می کنند و به منافع خود می رسند.  می گیرند، و ا

مخالفت های این عده با کار پزشکان و به خصوص اعزام بیماران، گاهی مشکل ساز 

می شود.
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کار     ما  پیش  تــوی خمینی شهر  که  بــود  اهالی  از  یکی  والــی:  امیر  حــاج 

می کرد. آمد گفت: آقای والی! یک مقدار برنج و روغن قرض الحسنه به من 

بده. این داماد ما َخالص است!

پرسیدم: ُمرد؟ 

گفت: قبرش را َکنده ایم، دیگر رو به تمام است.

گفتم: دکتر او را دیده؟

گفت: ها، دکتر دیروز دیده، اما حالش بد است، دیگر َخالِص آقا، خالص!

گفتم: دکتر بلند شو برویم ببینیم چه  دکتر حیدری خمینی شهر بود، رفتم 

می گویند!

کپر. دیدیم مالی روستا دارد دعا  با لندکروز رفتیم روستایشان. رفتیم توی 

می خواند. چند نفر دورتادور کپر نشسته بودند، بیرون کپر هم یک قبر بزرگ 

گفتم:  برای قربانی. به دکتر  کرده بودند  آماده  هم  بز  تا  کنده بودند. چند 

ببین چطوری است؟

دکتر فشارش را گرفت، گفت: فشارش که سیزده است، خیلی عالی ست!

گفتم بلندش کنید بگذارید پشت لندکروز، باید اعزام بشود میناب.

را  مّیت  است،  خالص  این دیگر  والی!  آقای  گفت:  آمد  یک دفعه مالیشان 

دیگر اذیتش نکنید.

گفتم: این را می خواهیم ببریم میناب، خوب می شود.

گفت: نه دیگر، اذیتش نکن، می خواهی ببری، تو راه بمیرد، دوباره برگردانی؟

با  خمینی شهر،  رفتیم  بردیم.  خودمان  با  هم  را  مریض  فامیل های  از  یکی 

عفونت  و  ترکیده  آپاندیسش  فهمیدند  آنجا  میناب.  فرستادیمش  آمبوالنس 
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کرده. اعزام شد بندرعباس. آنجا عملش کردند، بیست وچهار روز بستری بود، 

بعد حالش خوب شد و برگشت. توی قبرش هم یکی دیگر را دفن کردند!

وقتی خدا می خواهد کسی نجات پیدا کند اتفاقاتی می افتد که همه متعجب شوند. 

گاهی بیماری که در خمینی شهر دکتر هم از اعزامش ناامید است، طوری نجات پیدا 

گرد بی سابقه است. می کند که در بشا

حاج محمود والی: یک بار یک زن جوان حامله را آوردند خمینی شهر.    

به  ببریدش  سریع  هم  چقدر  هر  اما  شــود،  جراحی  فــوری  باید  گفت:  دکتر 

میناب نمی رسد. مگر اینکه پرواز کند.

گفتم شاید هم شد. رفتم بی سیم زدم به هالل احمر جاسک، خوشبختانه 

گفتم: ما یک مریض داریم، هفده هجده ساله، باردار  پای دستگاه بودند. 

گر با هلی کوپتر ببریدش، زنده می ماند، وگرنه فاتحه! دیگر  است. دکتر گفته ا

خودتان می دانید.

زد  بی سیم  بــعــدش  دقیقه  ده  کـــرد،  صحبت  فــرمــانــدار  بــا  رفــت  بــنــده خــدا 

کردیم،  آمــاده  را  مریض  می آید.  دارد  هلی کوپتر  کنید،  آمــاده  را  مریض  که 

هلی کوپتر آمد توی خمینی شهر نشست، مریض را سوار کرد، مستقیم رفت 

بندرعباس. آنجا هم یک ضرب مریض را بردند اتاق عمل و الحمدهلل مادر 

و بچه هر دو زنده ماندند. حاج عبداهلل می گفت: آن اوایل که آمده بودیم، 

هلی کوپتر بیشتر در اختیارمان بود؛ اما جنگ که شدت گرفت، دستور دادند 

تمام هلی کوپتر های کشور در خدمت جنگ باشند.



زمستان1364 

پشتیباِنپرقدرت

کارهای پشتیبانی را مدیریت  گرد، حاج عبداهلل خودش  کار امداد در بشا در ابتدای 

کارهای اداری را پیگیری می کند، مواد غذایی و  کمک ها می رود،  می کند، به دنبال 

ارزاق را برای توزیع در منطقه خریداری می کند و...، علت حضور کمتر حاج عبداهلل 

در ربیدون و بعد در خمینی شهر هم همین است. حاال کارها وسیع شده، خمینی شهر 

مرکز رفت وآمد اهالی، خّیرین و مسئوالن است و حاجی کمتر می تواند آن را ترک کند، 

راه تاحدودی ساخته شده و با حضور این ماشین آالت، راه سازی نیاز به یک پشتیبانی 

کمک های نقدی و غیرنقدی بین  توزیع  کار  باشد.  داشته  تا استمرار  گسترده دارد 

گرد و خانواده های مددجو در حال توسعه است و به پیگیری بیشتری نیاز  اهالی بشا

دارد. با وصل شدن هیئت خدمتگزاران، هر چند ماه، حاج آقای صراف زاده با گروهی 

تهران پیگیری شود  که باید در  گرد می آیند و تعهداتی می دهند،  خّیرین به بشا از 

گیرد.  را برعهده  پشتیبانی  کار  تا  یاری قوی می طلبد  این همه،  گرد برسد.  و به بشا

حاج عبداهلل به نیرویی نیاز دارد که پیگیر باشد و امین. او باید مدام در حال دویدن 

گرد را برعهده بگیرد،  باشد و خستگی را حس نکند. کسی که می خواهد پشتیبانی بشا

بتواند  صراحت  با  و  باشد  افــراد  بین  معمول  تعارفاِت  و  مالحظات  اهل  کمتر  باید 

خواستۀ خود را بگوید و کار را پیش ببرد.

که  صمیمی اند  باهم  آن قــدر  برادرها  است.  برادرانش  به  حاج عبداهلل  نگاه  بازهم 

حاجی به راحتی می تواند سخت ترین کارها را از آنها بخواهد، کارهایی که خواستنش 
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کرده و این  گرد انتخاب  از غریبه سخت است. او حاج امیر را برای پشتیبانی از بشا

مسئله کم کم به حاج امیر والی سپرده می شود.

گرد آمده و برگشته ، مسئولیت اصلی اش  حاج امیر بااینکه بارها به ضرورت هایی به بشا

در  او  همان جاست.  وقت ها  بیشتر  و  است  کردستان  امــاِم  حضرت  عمران  دفتر  در 

کردستان عالوه بر کارهای عمران و سازندگی، گاهی به طور مستقیم در جنگ با عراق و 

ضد انقالب درگیر است و در طول جنگ، نقش عقبه و پشتیبانی از رزمندگان آن محور 

را برعهده دارد و به همین دلیل، کامًال با این کار و اهمیتش آشناست. حاج امیر در اوایل 

کردستان  گرد می آید و دوباره به  کاری دارد به تهران یا بشا کار، هروقت حاج عبداهلل 

گرد می گذارد.  گرد، زمان بیشتری برای بشا برمی گردد. اما با وسعت کارهای بشا

گذشت،     گرد  رفتن حاج عبداهلل به بشا از  که  یک مدت  والی:  حاج امیر 

گرد را سپرد به من. من چه تهران بودم، چه سنندج، حاجی کارها  تدارکات بشا

گر سنندج بودم، می رفتم تهران  و خریدهایی که داشت را به من اطالع می داد. ا

کارها را انجام می دادم. تهران توی دفتر حاج محمود نجفی مستقر بودم، که 

کمک رسانی به جبهه در کمیتۀ امداد بود و به خاطر رفاقتش  مسئول ستاد 

کسی می خواست بفرستد  که  کمکی  گرد عالقه داشت. هر  با حاجی، به بشا

گرد، تحویل می گرفتیم، چیزهایی را که حاجی می خواست، می خریدیم و  بشا

همه را بار کامیون می کردیم و می فرستادیم میناب.

گرد شروع  با رسیدن ماشین آالت راه ســازی به بشا پشتیبانی حاج امیر  کار  مهم ترین 

می شود و با افزایش ماشین آالت و شدت گرفتن کار، نیاز به پشتیبانی هم زیاد می شود.

بــود،     مــاشــیــن آالت  یدکی  قطعات  تهیۀ  مــا  اصلی  کــار  والـــی:  امیر  حــاج 

به خصوص برای بولدوزرها. کار راه سازی که شروع شد، نیاز به قطعات هم 
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راه سازی توی  کار  شد. ما خیلی قطعات می گرفتیم، چون  بیشتر  روزبــه روز 

گرد سنگین بود و بیشترش هم روی سنگ های سخت بود. چون اجازۀ  بشا

انفجار نداشتیم، تیِغ بولدوزر باید سنگ ها را می برید و جابه جا می کرد، برای 

همین آسیب می دید و زود ُکند می شد. 

داریــم. من  تیغ الزم  لبۀ  امیر!  زودبــه زود زنگ می زد، می گفت  حاج عبداهلل 

کار باید انجام  هم می رفتم می خریدم و می فرستادم. هزینه ها باال بود، اما 

می شد، چاره نداشتیم.

که  قطعاتی  از  زنــگ مــی زد یک لیست  بــار  چند وقــت یک  حاج عبداهلل هر 

می خواست می خواند، می گفت سریع بگیر بفرست. دستگاه ها که مشکل پیدا 

می کرد، خیلی عجله داشت که سریع تعمیر بشوند و کار نخوابد. حاج عبداهلل 

کثرًا می رفتم شرکت خیبر و تا عصر کارمان طول می کشید.  که سفارش می داد، ا

قطعات را می گرفتم و می فرستادم. البته به همه این جوری نمی دادند. باید 

صورت می دادند، یک هفته صبر می کردند، بعد می رفتند تحویل می گرفتند. 

اما چون حاجی را می شناختند، کار یک روزه انجام می شد.

حاجی و حاج آقای صراف زاده بولدوزر را از همین شرکت خیبر گرفته بودند 

وقتی  که  بود  شده  طــوری  بودند.  شده  رفیق  آنجا  مسئوالن  از  بعضی  با  و 

می کرد  پذیرایی  و  خودش  دفتر  توی  می برد  مرا  آنجا  مدیرعامل  می رفتم، 

کامیون ها.  تا قطعات آماده شود. غیر از ماشین های راه سازی، لندکروزها و 

گر می خواستند، حاج عبداهلل  گر خراب می شدند، یا ابزار ا بقیه ماشین ها هم ا

زنگ می زد تا برایشان بفرستم. 

قیمت  زیر  را  جنس ها  کثر  ا که  بود  این  خریدها داشتم  در  که من  اخالقی 
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بازار می گرفتم. اول می رفتم بیست جا قیمت می کردم، بعد هم می خواستم 

بخرم، بعد از تخفیف گرفتن، خود فروشنده را بانی می کردم و یک مقدار از 

قیمت را می انداختم گردن خودش!

خیلی تو این مسائل خجالتی بودم! به فروشنده می گفتم: شما چه از ما پول 

بگیری، چه نگیری، به حال ما فرقی نمی کند، چون ما که از جیب خودمان 

آخرتت.  بــرای  است  قّلک  یک  نگیری  گر  ا اســت،  امــداد  بــرای  نمی دهیم، 

را  پولش  اصًال  بده،  بدهی،  می خواهی  تخفیف  داری،  دوست  هرجور  حاال 

می خواهی نگیری، نگیر، هرچه نگیری قّلکت را ُپر کردی! 

این جوری همه چیز را زیر قیمت و بعضی چیزها را هم هدیه می گرفتم.

گرد، بحث تهیه و ارسال مواد غذایی جهت توزیع  وسیع ترین کاِر پشتیبانِی امداد بشا

اهمیت می دهد، وضعیت بحرانی سوء تغذیه در  کار  بین مردم است. آنچه به این 

گرد است. در بدِو وروِد حاج عبداهلل، وضعیت گرسنگی در منطقه غیرقابل توصیف  بشا

تا  بود،  آرد  رسید،  روستاها  به  که  چیزی  اولین  یارانش،  و  حاجی  آمدن  از  بعد  بود. 

حداقل نان در اختیار همه قرار گیرد. توزیع آرد در روستاها، گرچه محدودیت هایی 

ک  داشت و رساندنش به روستاهای دور سخت بود، اما تا حدی آن وضعیت وحشتنا

را مهار کرد تا فکری اصولی شود. توزیع مواد غذایی دیگر هم تا حدی انجام گرفته، 

گرد، دل هر تازه واردی را به درد می آورد. اما هنوز وضع سوء تغذیه در بشا

بیاییم،     گرد  بشا به  ما  شد  باعث  که  دالیلی  از  یکی  والی:  حاج عبداهلل 

که آمدند به  گرسنگی مردم بود. یکی از پزشکانی  همین فقر و به خصوص 

گرد  بشا کل  در  کردند  تحقیقی  یک  ایشان  بودند.  فربد  دکتر  خمینی شهر، 

مهار  از  راحت تر  گرد  بشا در  که مهارکردن جذام  نوشتند  گزارششان  و توی 
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سوء تغذیه است. این برای ما خیلی تلخ بود. دکتر فربد توی نسخۀ بعضی 

از مریض هایی که به خمینی شهر مراجعه می کردند، می نوشت: ایشان بیمار 

نیست، گرسنه است! 

به عنوان دارو هم می نوشت چند روز ماندن در خمینی شهر و خوردن غذای 

را  دست یک نفر  گر  ا که  کــرده بود  را ضعیف  اینها  گــرم! سوء تغذیه آن قــدر 

می گرفتید و یک ضربه به مچ دستش می زدید، استخوانش می شکست!

گرد  کز دیگر به بشا گرد یا مرا وقتی که برخی مهمان ها ازطرِف هیئت خدمتگزاراِن بشا

آزارشــان می دهد، همین سوء تغذیۀ مردم است. خود  همه  از  می آیند، آنچه بیشتر 

گردند و این مسائل  بشا بااینکه چند سال است در  بچه های امداد و حاج عبداهلل 

تازه می شود.  گرسنگی مردم مواجه می شوند، داغ دلشان  با  که  بار  را دیده اند، هر 

در روستاهای دوردست که امکان دسترسی به آنها کمتر است، مشکل بیشتر است.

حاج محمود والی: ماه رمضان بود، حاجی برای سرکشی رفته بود سمت    

»ُبرَکهِنک«، وقتی برگشت خمینی شهر اذان مغرب را گفته بودند، اما حاجی 

که چهل  گفت: رفتم توی یک روستایی  افطار نکرد. حالش خیلی بد بود. 

منطقه  آدم هــای  فقیرترین  شاید  اینها  نداشت.  جمعیت  بیشتر  نفر  پنجاه 

بودند، توی کپرهایشان هیچی برای خوردن نبود، همه هم روزه بودند!

گفتم: حاجی! حاال بیا افطار کن، بعد یک فکری می کنیم.

با  بــردار.  و روغن  آرد  و  برنج  و  آمــاده  االن غذای  گفت: نه، محمود! همین 

علی داستانی بروید به اینها برسانید، تا امشب غذا بهشان نرسد من افطار 

نمی کنم. محمود! هیچی نداشتند.

اصًال  حالش  بود.  آمده  و  بود  رفته  روزه  زبان  با  گرما،  آن  توی  حاج عبداهلل 
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مساعد نبود، اما واقعًا وقتی برگشتِن ما را دید و مطمئن شد غذا را رسانده ایم، 

روزه اش را باز کرد.

روستا از جاده دور بود و ماشین نمی توانست برود. بعد، حاجی رفت صحبت 

تا بتوانیم بهشان  را بیاورند لب جاده  کپرهایشان  که  کرد  کرد و راضی شان 

برسیم.

از  اهالی  گرد و رساندن آن به  انواع مواد غذایی به بشا چنین شرایطی، رسیدن  در 

مهم ترین دغدغه های حاج عبداهلل است.

کامیون بار توی تهران جمع می شد.     حاج امیر والی: در ماه یکی دو تا 

خریدهای اصلی و عمدۀ مواد غذایی مان را از مرکز اصلی اش می خریدیم؛ 

مثًال کرمانشاه نخوِد خوبی داشت، می خریدیم و از همان جا بار می زدیم که 

برود. یا از مغاِن اردبیل عدس می فرستادیم. خریدمان هم از طریق رابطه ها 

بود؛ مثًال مسئول امداِد اردبیل آقای غیاثی بود که باهم رفیق بودیم، زنگ 

می زدم، می رفت برایمان می گرفت و می فرستاد.

یــکــی از جــاهــای دیــگــر کــه بــه مــا جــنــس مــــی داد، شــرکــت بــه پــخــش بــود. 

هیئت  طریق  از  که  بــود  فـــروزان  آقــای  ــاد  دام باستانی  آقــای  مدیرعاملش 

گرد آشنا شده بود. خدمتگزاران با بشا

نصف  یا  می دادند،  مجانی  یا  می گرفتیم،  شرکت  این  از  را  نباتی  روغن  ما 

شرکت  همین  از  هــم  را  شــویــنــده  ــواد  مـ و  صــابــون  عــمــده فــروشــی.  قیمت 

بدون  میناب.  می آوردند  را  بارهایمان  خودشان  ماشین های  با  می گرفتیم. 

اینکه هزینۀ راه بگیرند. 

ج می گرفتیم که برای آقای مناقبی  ُرب گوجه را از یک کارخانه توی جادۀ کر
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بود. ایشان از طریق آقای نجفی برای ستاد جبهه و جنگ کمک می فرستاد. 

گرد دست کمی از جبهه ندارد، بلند  آقای نجفی گفته بود: آقای مناقبی! بشا

شو بیا برویم ببینیم.

او هم گفته بود: نه، نمی خواهد، من حرف شما را قبول دارم.

حاج آقای صراف زاده هم حسابی فعال بود. گاهی زنگ می زد می گفت: یک 

کامیون بار دارم. 

می رفتم می گرفتم و می فرستادم. خود حاج عبداهلل هم به یک سری از خّیرین 

مستقیم وصل بود، تلفنی قول یک کمکی را می گرفت. بعد زنگ می زد به من 

و می گفت: امیر! برو فالن جا، این قدر بار هست، بردار بفرست بیاید.

گرد که هر روز هم گسترده تر می شوند، با واسطۀ حاجی کمک هایشان  شبکۀ یاران بشا

گرد ارسال می کنند. کمک ها در دو انبار میناب و خمینی شهر جمع و در  را برای بشا

موعد های مقرر بین اهالی تقسیم می شوند. معموًال زمان توزیع ها هر دو ماه یک بار 

است.

را     منطقه  سوء تغذیۀ  مشکل  می خواست  حاج عبداهلل  والی:  امیر  حاج 

هم  می کرد.  فرق  همه جا  با  ما  غذایی  مواد  سهمیۀ  همین  برای  کند،  حل 

و  تن  لوبیا،  کنسروهای  چــای،  برنج،  روغــن،  آرد،  متنوع.  هم  بــود،  بیشتر 

خاویار بادمجان، قند و شکر، عدس، نخود، لپه، لوبیا چیتی و چشم بلبلی 

توزیع، پخش  را به تعداد خانوارهای روستا بسته بندی و روز  و... همه چیز 

کیلو و اینها هم  کار توزیع چندین روز طول می کشید. واحِد نیم  می کردیم. 

که خودشان  نداشتیم، زیاد می دادیم. آن قدر وزن این بسته ها زیاد می شد 

و  می زدند  بار  خمینی شهر  می آمدند  االغ  با  بعضی ها  ببرند.  نمی توانستند 
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می بردند. مردم خودشان زمان توزیع ها دستشان بود و به موقع می آمدند. 

حاجی چیزی بخواهند.  از  رویشان نمی شد  که  بودند  البته یک تعدادشان 

می آمدند پیش حاجی، می گفتند: ما فقط آمدیم ببینیمت. خوبی، خوشی، 

سالمتی؟ ُخب الحمدهلل. 

همین را می گفتند و خداحافظی می کردند. وقت رفتن، حاجی یک یادداشت 

می داد دستشان برای انباردار، که این جنس ها را به اینها بدهند. می رفتند، 

می کردند. حاجی هم می گفت به جان  می گرفتند و دوباره می آمدند تشکر 

شروع  هم  اینها  است.  امام  برکت  از  هست  هرچه  کنید،  دعا  امام  حضرت 

که ما خیلی به وجد می آمدیم. روزهای  امام.  برای  کردن  می کردند به دعا

توزیع روزهای دیدنِی خمینی شهر بود.

در بین توزیع مواد غذایی و مبارزه با سوء تغذیه، حاج عبداهلل فرصت پیدا می کند 

لباس،  بــارهــاِی  و  می آیند  کمک  بــه  خّیرین  بــپــردازد.  هــم  ک  پــوشــا تــوزیــع  بــه  کــه 

فقر  کنار  گرد و نداشتن رفت وآمد، در  گرد می رسند. انزوای بشا پشت سرهم به بشا

گردی ها و به خصوص کودکان کفش و لباس  مادی، باعث شده بود بسیاری از بشا

مناسب نداشته باشند.

می فرستادند     گرد  بشا به  که  لباس هایی  روی  حاجی  والــی:  امیر  حاج 

گر کسی می خواهد چیزی  خیلی حساس بود که دست دوم نباشد. می گفت ا

گر اشتباهی لباس دست دوم می رسید به  انفاق کند، باید بهترینش را بدهد. ا

گرد، نمی گذاشت توزیع بشود. می گفت: درست است که اینها محرومند،  بشا

اما شخصیت دارند، این جوری بهشان توهین می شود. 

بااینکه افراد بعضًا از همین لباس های دست دوم هم حاضر بودند بگیرند، 
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توی  گیردار  ویروس یک مریضی وا گر  ا حاج عبداهلل نمی گذاشت، می گفت: 

لباس باشد، مِن توزیع کننده مسئولم. من چه می دانم این لباس تن کی بوده؟

گرد  بشا به  را  کرد پزشکان  گرد، حاج عبداهلل سعی  بشا باال بردن سالمت مردم  برای 

کافی نیست. شاید مهم تر از این،  کارهای درمانی را توسعه دهد، اما اینها  بیاورد و 

برای پیشگیری دو  کند.  کاهش پیدا  گرد  بشا تا بیماری در  کند  کاری  که  آن است 

باال بردن  انجام می شد و دیگری  با قّوت  که  با سوءتغذیه  الزم بود؛ یکی مبارزه  کار 

سطح بهداشت در منطقه. برای باالبردن بهداشت، مواد شوینده و بهداشتی مانند 

توسط  اقالم  این  معموًال  شد.  پخش  وسیعی  به طور  و...  لباسشویی  پودر  صابون، 

خّیرین داده می شد و در صورت نبود، حاجی از کمک های دریافتی خریداری می کرد. 

قدم دیگر ساخت دستشویی و حمام بود. حاج عبداهلل اعالم کرد اهالی هر روستایی 

که بخواهند دستشویی بسازند، مصالح و لوازمش را کمیتۀ امداد رایگان می دهد. 

حاج عبداهلل والی: در ارتباط با مسئلۀ سالمتی، برادرها تشخیص داده    

بودند که عالوه بر آوردن پزشک و مسئلۀ سوء تغذیه، عدم رعایت بهداشت 

گال و  بیماری هاست، مثل اسهال و استفراغ،  منطقه، سبب بسیاری از  در 

بیماری های پوستی دیگر که برادران پزشکمان توی گزارش هایشان نوشتند 

در  مناسب  دستشویِی  و  حمام  نبود  به خاطِر  بیشتر  موارد  این  که  گفتند  و 

گرد است. بشا

ــرادران هیئت  ــ مــا مــوفــق شــدیــم بــا ترغیب خــّیــریــِن تــهــران، بــه خــصــوص ب

کشیده اند و در  منطقه به دوش  زیادی را در  گرد ـ  که بار  خدمتگزاران بشا

سطح  به  را  منطقه  بهداشت  وضعیت  اینکه  برای  گرفته اند ـ   قرار  ما  کنار 

گرد  بشا نقاط  دورتــریــن  در  توالت  چشمه  صد  حــدود  در  برسانیم،  بهتری 
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افتتاح کنیم که هنوز کار ساخت توالت ها ادامه دارد. خوشبختانه از چند ماه 

روستای  که ابتدا در  کردیم به ساخت حمام های چند دوشه،  پیش شروع 

مردم  به  بهداشتی  مسائل  آمــوزش  کارها،  این  با  مــوازی  ساختیم.  ربیدون 

توسط برادرهای پزشک در منطقه داده می شود.

برق

که  که دفتر عمراِن حضرت امام انجام می دهد و خدماتی  کارهایی  در کردستان، با 

به منطقه می رسد، برخی از وسایل و امکاناِت دفتر عمران، دیگر مورد نیاز نیستند. 

گرد می فرستد. حاج امیر امکانات مازاد را به بشا

و     تــوی سنندج داشتیم  کــه  بــه درد بــخــوری  چیز  والـــی: هــر  امیر  حــاج 

گرد. ما چون همه نوع کاری از راه سازی  استفاده نمی شد، می فرستادیم بشا

کردستان می کردیم، همه جور وسیله ای هم داشتیم؛ مثًال  تا برق کشی توی 

دو تا دوربین نقشه برداری عالی داشتیم که دیگر آنجا استفاده نداشت، به 

گرد. اولین جرثقیلی  کار راه سازی می آمد، فرستادمشان بشا کار حاجی توی 

کتوری بود که از سنندج فرستادیم.  گرد آمد، یک جرثقیل ترا هم که توی بشا

از همه مهم تر موتور برق ها بود. ما توی کردستان برای روستاهایی که برق 

داخلی  سیم کشی  برایشان  و  می گذاشتیم  قوی  برق های  موتور  نداشتند، 

را به همین سیم کشی  که به شبکه وصل می شدند، برق  تا بعد  می کردیم، 

ما  که  برقی  موتور  اولین  نبود.  الزم  برق  موتور  دیگر  آن وقــت  کنیم.  وصل 

که فقط برای یک  کوچک بود  گرد فرستادیم، یک موتور »لیالند«  برای بشا

محدودۀ کوچک جواب می داد. وقتی این را فرستادیم خمینی شهر، مشکل 
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یک  نداشت.  را  گرد  بشا گرمای  تحمل  و  بود  کوچک  رادیاتورش  کرد.  پیدا 

انداختیم توی حوضچه،  را  کردیم و شلنگش  درست  موتور  کنار  حوضچه 

شد رادیاتورش!

دو تا موتور برق »مان« ۱75 کیلووات در کردستان داشتیم که اصطالحًا گیرپاچ 

گرد  برای تعمیر، وقتی دیدم به درد بشا برده بودم تهران  را  اینها  بود.  کرده 

می خورد، مستقیم فرستادمشان آنجا. برق آن روستاهایی که در کردستان از 

این موتورها استفاده می کردند هم به شبکه وصل شد خدا را شکر. 

حاج عبداهلل خیلی از بابت این موتور برق ها خوشحال شد. فقط باید یکی 

اینها را نصب می کرد و تیر می زد و سیم کشی می کرد، تا در خمینی شهر برق 

باشد.

کابل و هرچه نیاز  همۀ وسایل را توی سنندج داشتیم، تیرهای برق چوبی، 

تومان دادیم به یک رانندۀ تریلی  بود، فقط مسئله راهش بود. پنجاه هزار 

آورد خمینی شهر. این پول آن موقع به اندازۀ  سنندج  از  را  که تیرهای برق 

شانزده ماه حقوق بود! حدود شش هفت روز این تریلی توی راه بود تا رسید 

تا  میناب  تکۀ  این  یک طرف،  مسیر  کل  می گفت  خودش  خمینی شهر.  به 

خمینی شهر یک طرف!

رفتیم خمینی شهر،  سنندج  امام در  عمران  بچه های دفتر  از  گروه  با یک 

بیست وپنج تیر برق نصب کردیم. بعد سیم کشی ها را هم انجام دادیم.

کار گذاشتند     حاج محمود والی: حاج امیر و بچه هایش آمدند تیرها را 

برق کشی  و  تابلوها  درست کردن  بود  مانده  کشیدند.  را  قوی  فشار  برق  و 

داخل ساختمان ها که با پیگیری حاج امیر آن هم حل شد. حاج امیر برای 
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صنف  از  رفقایش  از  تا  چند  و  گل فروش  آقای  و  کاشانی  آقای  کارها  این 

گرد. حدود ده روز خمینی شهر بودند و حتی  الکتریکی تهران را فرستاد بشا

بااخالص  انجام شد. خیلی  تا تمام سیم کشی ها  می کردند  کار  شب ها هم 

کردند، بدون اینکه یک ریال پول بگیرند. تازه وقت  کار  بودند. این همه 

کردند، دو تا یخچال ویترینی بزرگ و چند تا دستگاه  کمک  کلی هم  رفتن 

به خاطر  بودند،  خمینی شهر  اینها  که  روزهایی  دادنــد.  هدیه  ما  به  دیگر 

فوتبال  عصرها  دادنــد.  بچه ها  به  حالی  و  شور  یک  داشتند،  که  نشاطی 

سر  هم  شب ها  الکتریکی!  صنف  با  امــداد  تیم  مسابقۀ  می کردیم،  بــازی 

شام، بازار خنده به راه بود.

راه افتادن این برق محدود در خمینی شهر، تغییر مهمی است که امکان استفاده از 

دستگاه های برقی، به خصوص یخچال و فریزر را فراهم می کند. دو موتور برِق نصب 

شده، یکی درمیان کار می کنند تا به آنها فشار نیاید، چراغ های روشنایی هم از حدود 

ساعت نه و ده شب خاموش می شوند. 

سفرۀحضرتامام

حاج عبداهلل و بچه های امداد هر کار که می کنند به اسم امام می گذارند، تا مردمی 

گرد  که بشا که از برکت امام و انقالب است  که نسل هاست فراموش شده اند، بدانند 

گرد، سفرۀ اوست. سفره ای  از فراموشی درآمده. زیباترین جلوۀ حضرت امام در بشا

گردی ها، همه  که همه بر سر آن می نشینند. بچه های امداد، مهمان ها و خود بشا

که می شود، صبح و ظهر و شب، چندین  سر سفرۀ حضرت امام هستند. موقع غذا 

که به خمینی شهر آمده، سر سفره  برابر نیروهای امداد غذا پخته می شود و هرکس 
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می نشیند. پول این سفره را هم خود خّیرین به حاج عبداهلل می دهند؛ به نیِت سفرۀ 

حضرت امام.

کنید یک مریض، از سمت »گافر« یا روستای     حاج عبداهلل والی: فرض 

»ُکِنک« به آن طرف با االغ یا پیاده حرکت می کند سمت خمینی شهر که دکتر 

مغازه ای  یا  کافه  اینجا  ُخب  می رسد.  شب  کند،  حرکت  که  صبح  ببیند.  را 

نیست که بخواهد غذا بگیرد. باشد هم پولی ندارد. در نتیجه مهمان سفرۀ 

حضرت امام هستند. سفرۀ امام باید باشد که اینها بتوانند ارتزاق کنند. ما در 
روز به اندازٔه دویست نفر غذا طبخ می کنیم که این عزیزان مصرف کنند.۱

در حالی این دویست غذا طبخ می شود که پرسنل امداد حدود بیست نفر هستند و 

آنها هم از همین غذا می خورند. 

حاج محمود والی: برکت سفرۀ امام خیلی خوب بود الحمدهلل. همین که    

حاجی اسمش را سفرۀ امام گذاشته بود، مردم می آمدند و کمک می کردند به 

سفره. حاجی وقتی مهمان ها می آمدند، می گفت: باالخره این سفره که اینجا 

مردم  وقتی  کارها.  این  بابت  ندارد  پولی  هم  امداد  دارد،  ج  خر شده،  پهن 

می آیند اینجا، ما نمی توانیم غذا بخوریم و آنها نگاه کنند. 

کمک های خوبی برای سفره امام می رسید. حاج آقای صراف زاده و رفقایش 

هم کمک می کردند. ما پول صدقه و اینها را برای سفره نمی گذاشتیم، چون 

مخصوص  پولش  می خوردیم،  سفره  همین  از  هم  مهمان ها  و  خودمان 

همین کار بود.

موقع کشیدن غذا که می شد، معموًال خود من می رفتم توی آشپزخانه، خیلی 

گرد، ۱۳67/8/26 ۱ . سخنان حاج عبداهلل والی در جلسٔه شورای امداد، بشا
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کار. غذا را می ریختیم توی این َمجمعه ها و می بردیم  عالقه داشتم به این 

برای مردم. بااینکه خیلی غذا می پختیم، گاهی کم می آمد، وقتی این جوری 

می شد، من و حاج عبداهلل غذا نمی خوردیم، نان و پنیری، چیزی می خوردیم. 

مریض های  بــود  ممکن  و  می خوردند،  غــذا  همین  از  هم  مریض ها  چــون 

گفته بود چند تا ظرف  گیردار داشته باشیم و مشکلی پیش بیاید؛ حاجی  وا

جدا برای مریض ها گذاشته بودیم که جدا هم می ُشستیم.

انداختن سفره امام و اطعام عمومی ریشه در خلقیات ذاتِی حاج عبداهلل دارد. حتی 

که  که کدخدا بوده، دِر خانه اش باز بود و مرشد نصراهلل تعریف می کرده  پدربزرگ او 

را  گاهی شب  و  را همان جا می خورد  آنجا می آمد یکی دو وعده غذایش  به  هرکس 

هم می ماند و بعد می رفت. طوری که کمتر پیش می آمد خانواده دور هم سر سفره 

کثر اوقات میزبان بودند و مشغول پذیرایی. بنشینند؛ چون ا

گرد پهن     حاج امیر والی: این سفره یک جورهایی از همان اول در بشا

غذا  می نشستیم  باهم  اهالی،  و  کارگرها  با  اول  ــای  روزه همان  از  ما  شــد. 

بار  یک  داشــت.  خانواده  و  حاج عبداهلل  روحیۀ  در  ریشه  این  می خوردیم. 

کند.  رد  را دست خالی  او  ما  پدر  ما،  دِر خانۀ  بیاید  گرسنه ای  که  بود  نشده 

همیشه اینها را می آورد داخل خانه، که راحت بنشینند و غذایشان را بخورند. 

که با االغ می آمد محل، خربزه و این جور  بود به اسم مش ابراهیم  یک نفر 

خربزه  او  از  که  بود  روزی  ما،  خانۀ  آمد  که  باری  اولین  می فروخت.  چیزها 

من  باشد،  اینجا  من  اسباب  و  وسایل  و  االغ  این  بود:  گفته  بودیم.  خریده 

گرسنه ام، بروم ناهار بخورم و بیایم.

عزیز گفته بود: نه، بگویید بیاید توی خانه، بنشیند، برایش ناهار می آورم. 
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چایی  بــراش  خــورد.  را  ناهارش  نشست،  حیاط  تــوی  آمــد  کردیم  دعوتش 

بردیم، خورد، بعد هم یک چرتی زد، و بلند شد رفت! بعد از آن مش ابراهیم 

می خورد.  ناهار  ما  خانۀ  می آمد  بار  دو سه  هفته ای  ما،  ثابت  مشتری  شد 

وقتی می رفت ما تازه ناهار می خوردیم.

چیزی  یک  برگشت  وقتی  دهاتشان،  رفت  بنده خدا  این  شد،  که  زمستان 

گذاشته بود توی بقچه اش، برای ما آورده بود. آقام ناراحت شد، گفت: این 

چه کاری است؟ دیگر از این کارها نکنی!

کردیم، بردارد چیزی بیاورد،  که برایش  کاری  کسی برای  خوشش نمی آمد 

هیچ وقت این چنین هدایایی را قبول نمی کرد. 

گرد؛ هم برای اهالی، هم برای خود  بشا سفرۀ حضرت امام می شود نماد برکت در 

گرد، نذر می کنند  خّیرین. بعضی برای رفع مشکلی که دارند، برای سفرۀ امام در بشا

و مشکلشان رفع می شود. 

سفرمدیرانکمیتۀامداد

سطح  ازنظر  چه  و  وسعت  ازنظر  چه  کشور،  محروم  مناطق  تمام  میان  در  گرد  بشا

جان گذشتگی های  از  بــا  هــمــراه  شــرایــط  ایــن  اســـت.  خــاصــی  منطقۀ  محرومیت، 

کمیتۀ امداد تبدیل  گرد به نمادی برای  حاج عبداهلل و یارانش، باعث می شود بشا

کمیتۀ امداد، نگاه ویژه ای به این منطقه دارند و با  شود. به همین دلیل، مسئوالن 

گرد و حاج عبداهلل  وجود تمام محدودیت ها، سعی می کنند بیشترین حمایت را از بشا

خاص  توجه  و  گرد  بشا به  عسگراوالدی  حاج آقای  مرتب  سفرهای  باشند.  داشته 

این  منطقه،  به  امــداد  مرکزی  شــورای  اعضای  حاج آقا شفیق،  و  نّیری  حــاج آقــای 
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گرد  اهمیت را نشان می دهد. هرجایی که از امداد صحبت می شود، اشاره ای به بشا

هم هست و در هر گزارشی عکس و خبری از آن دیده می شود.

با سروسامان گرفتن خمینی شهر، حاج آقای نّیری تصمیم می گیرد به نحوی مدیران 

گرد آشنا کند، تا بتوان از این طریق از ظرفیت تمام  کمیتۀ امداد در کل کشور را با بشا

کمیتٔه امداِد  کرد. به این منظور، مدیران  گرد استفاده  کمک به بشا استان ها برای 

استان ها و مدیران دفتر مرکزی را دعوت می کنند تا در ایام میالد حضرت رسول؟ص؟ 

گرد بیایند. و امام صادق؟س؟ به بشا

کثر این مدیران را می شناسد،  حاج عبداهلل از این برنامه بسیار خوشحال است. او ا

گرد شنیده اند، ولی تجربۀ این سال ها نشان داده  آنها از زبان او مطالبی دربارۀ بشا

گرد اثر دیگری دارد. حاج عبداهلل مطمئن است که هرکدام از  که از نزدیک دیدن بشا

گرد می شوند. گرد، یاری برای بشا همکارانش بعد از دیدن بشا

برای  بزرگی  برنامۀ  ایــن  بیایند.  گرد  بشا به  می خواهند  مهمان  نفر  نــود  حــدود 

ــادی مــی خــواهــد. حــاجــی و بــچــه هــای امــداد  گــرد اســت و مــقــدمــات زیـ ــداد بــشــا امـ

به  را  مهمان  تعداد  ایــن  بتوانند  تا  می شوند  مقدمات  ایــن  آمــاده کــردن  مشغول 

حاج آقای صراف زاده  از  کنند. حاج عبداهلل  آنها پذیرایی  از  و  بیاورند  خمینی شهر 

آماده کردن  برای  هم می خواهد  امیر  حاج  از  و  و حاج آقای فروزان دعوت می کند 

گرد بیاید. تدارکات الزم به بشا

که سه چهار تا     کار، جورکردن ماشین بود. ما  حاج امیر والی: مهم ترین 

حتمًا  باید  بودند.  وانــت  لندکروز  هم  همه شان  نداشتیم،  بیشتر  ماشین 

ماشین های کمک دار می گرفتیم. چون سواری عادی توی راه گیر می کرد و 

مسافرها اذیت می شدند. باالخره توانستیم از استانداری و جهاد و هالل احمر 



282▪تاخمینیشهر

و چند جای دیگر، حدود پانزده تا پاترول بگیریم. مواد غذایی و چیزهای 

دیگری هم که الزم بود، خریدیم و همه چیز آماده شد.

تا  دو  بــا  بعد  ماندند.  بندرعباس  روز  یــک  و  آمــدنــد  هواپیما  بــا  مهمان ها 

اتوبوس آمدند میناب. من و حاجی از بندرعباس رفته بودیم استقبال. شب 

را میناب خوابیدیم. صبح بعد از نماز، صبحانه را دادیم و راه افتادیم. پانزده 

تا پاترول بودیم و دو تا لندکروز که مواد غذایی را می آوردند. حاجی خودش، 

حاج آقای نّیری و سه و چهار نفر دیگر را سوار کرد و ماشین اول راه افتاد. 

گرد حرکت می کرد، عظمتی بود! قطاِر هفده ماشین توی این راه بشا

راه تعریف  از  کلی  بار  این  آمده بودند،  گرد  که قبًال بشا مهمان ها  از  بعضی 

کثرًا بار اولشان بود و مانده بودند که این  می کردند که چقدر بهتر شده. اما ا

دیگر چه راهی است و چرا نمی رسیم؟!

مهمان هایی که خودشان امدادگرند و با محرومیت سروکار دارند، از وقتی که از میناب 

برایشان تازگی دارد. راه پر پیچ و خم،  مشاهدات این سفر  از  ج می شوند، خیلی  خار

کپر دارند و در پایان راه،  کوه های فشرده و پشت سرهم، روستاهای کوچک که فقط 

مقری در میان کوه ها. حتی نام مقر همه را متعجب کرده؛ بعد از این راه سخت، وقتی 

خوش آمدید، دل ها می لرزد، بعضی  می بینند روی تابلو نوشته شده به خمینی شهر 

چشم ها تر می شود و همه صلوات می فرستند برای سالمتی حضرت امام.

مهمان ها در مقر، شامشان را می خورند و از خستگی به خواب می روند. تمام اتاق ها 

است،  کم  خواب  جای  بخوابند،  بتوانند  فشرده  به صورت  همه  تا  کرده اند  خالی  را 

ماشین ها و چادرها  در  دیگر  حاجی و برادرانش و حاج آقای صــراف زاده و چند نفر 

می خوابند. روز بعد برای بازدید به چند روستای نزدیک خمینی شهر می روند و قبل از 



لواپنصفدشصنخمینیشهر▪283

غروب برمی گردند. کمی که استراحت می کنند، با دعوت حاجی همه جمع می شوند و 

جلسه با قرائت قرآن شروع می شود، حاج عبداهلل شروع به صحبت می کند.

طبقات  و  طایفه ها  می کند.  تعریف  را  گرد  بشا به  اولش  سفر  ماجرای  حاج عبداهلل 

گرد را توضیح می دهد و به تشریح کارهایی که کمیتۀ امداد انجام داده، می پردازد.  بشا

را  همه  فرهنگی،  کارهای  اشتغال،  ایجاد  درمــان،  و  بهداشت  ــازی،  راه سـ کارهای 

حاج عبداهلل،  از  بعد  می دهد.  ح  شر را  منطقه  نیازهای  همچنین  می دهد.  توضیح 

بارها به  این سال ها  ایشان در  حاج محسن صــراف زاده شروع به صحبت می کند. 

کاملی دربارۀ منطقه و نیازهای آن دارد. تجربۀ ایشان  گرد آمده است و شناخت  بشا

گرد  در کارهای خیر باعث می شود، جلسه را به سمتی ببرد که نتایج خوبی برای بشا

داشته باشد. حاج آقای صراف زاده از مدیران امداد خواهش می کند که گوشه ای از کار 

ج  گر هم کسی توش و توانی ندارد، از آبروی خود خر را بردارند و کاری را تقبل کنند؛ ا

گرد باز کند. بعد از این صحبت ها، صحبت حاج آقای  کند و راه خیری را به سوی بشا

می نشیند،  حاجی  پیشانی  بر  عرق  می رسد.  حاج عبداهلل  از  تعریف  به  صــراف زاده 

این  با انگشتانش بازی می کند. او دوست دارد سریع تر  را پایین می اندازد و  سرش 

گرد برگردند، اما حاج آقای نّیری که شروع  کارهای بشا بحث تمام شود و به موضوع 

به صحبت می کند، باز سِر حاجی پایین است.

آقـــای والـــی تشکر     کــه از  مــا هــم وظیفه داریـــم  حــاج سید رضــا نــّیــری: 

خواهند  پــاداش  ایشان  به  خداوند  و  آمدند  خدا  بــرای  ایشان  البته  کنیم، 

و هیئت  و حاج آقا فروزان  بزرگوار، حاج آقا صراف  بــرادران  از  داد. همچنین 

والی  به حاج آقا  را  کمک  بیشترین  واقعًا  که  گرد متشکریم  خدمتگزاران بشا

کرده اند، خدا توفیقشان بدهد.
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گرد  بشا به  حــاال  تا  ما  چــرا  که  کردند  گله  من  از  بــار  دو  یکی  ــی  وال حــاج آقــا 

بـــودم، امــا ُخب  نــیــامــده ایــم. مــن حــق را بــه ایــشــان مــی دهــم. بنده مقصر 

که به شما دارند؛ دو سه  عالقه و محبتی  حاج آقای عسگراوالدی به خاطر 

بار آمدند و ایشان که بیایند انگار ما آمدیم. ازطرِف دیگر هم قبول بفرمایید 

کمیتۀ  به  مربوط  مشکالِت  این همه  و  است  ایــران  یک  حاضر  حال  در  که 

یک  »مــن  و  می شود  منتقل  ضعیف  بندۀ  به  مستقیمًا  کثرشان  ا که  امــداد 

گر  ا که  را شاهد می گیرم  حال خدا  کــاروان اسیر«. به هر  تِن ضعیفم و یک 

خودمان نیستیم، قلبمان اینجاست و دعای خیر ما همیشه بدرقۀ راه شما 

و همکاران عزیزتان هست.

دارد،  که  موقعیتی  و  جایگاه  به  بنا  هرکس  آمدیم،  ما  که  سفری  ایــن  ..بــا 

مسئولیتش سنگین تر شد و بنده از همه بیشتر. ما آمدیم به منطقۀ محروم 

کردنش هم مشکل بوده. من در مسیر به شوخی  و فراموش شده ای که پیدا

کردید؟ چون هیچ راه و  را پیدا  که شما چطوری اینجا  گفتم  به آقای والی 

جاده ای نبوده.

برادر عزیزی آمدند منطقه را شناسایی کردند و خدمات بسیاری را به مردم 

که خدا بهمان داده، چه وظیفه ای داریم؟ آیا  رساندند. حاال با این نعماتی 

در این شرایط می توانیم این برادر ها را تنها بگذاریم؟ هرکدام از ما باید یک 

که دارند باید اقدام  را بگیریم. برادران همه به اندازۀ توانی  کار  گوشه ای از 

کنند و این عزیزان را یاری کنند تا بتوانند قدم های بزرگی در منطقه بردارند 

و مشکالت را زودتر حل کنند.

و  توان  حد  در  بودند،  جلسه  در  که  کسانی  از  نّیری، هرکدام  آقای  صحبت  از  بعد 
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و  درمانی  کارهای  بــرای  شیراز،  و  اصفهان  مدیران  کردند.  تعهداتی  اختیاراتشان 

پذیرش بیماران تعهد دادند، چند استان قول کمک مالی دادند، بعضی گفتند ابزار و 

وسایل می فرستند و دفتر مرکزی تعهد کرد عالوه بر کمک های عادی، بودجه ای ویژه 

گرد دستش برای کمک بازتر شود. صحبت هایی  گرد بگذارند تا امداد بشا برای بشا

هم دربارۀ ایجاد اشتغال و احداث کارگاه ها شد که نیاز به بررسی بیشتر داشت.

استقبال  به  مــردم  آنجا  و  مــی رونــد  ُملکن  روســتــای  به  بــازدیــد  بــرای  ابتدا  بعد  روز 

مهمان ها می آیند. بچه های مدرسۀ ملکن، که آقای مهدوی معلمشان است، سرود 

اجرا می کنند. دیدن این صحنه، امید را به دل مهمان ها می اندازد و آنها را متوجه 

روستای  چند  به  آنجا  از  می کند.  آنها  باالی  پذیرش  و  گرد  بشا در  کار  باالی  زمینۀ 

بسیار محروم و دور می روند. با وجود اینکه حاج عبداهلل دربارۀ وضعیت این روستاها 

محکم تر  تصمیم ها  نیست.  هضم  قابل  می بینند  آنچه  باز  بود،  داده  توضیحاتی 

خاتمه  وضعیت  این  زودتــر  که  کنند  کمک  گرد  بشا به  می توانند  هرچه  تا  می شود، 

پیدا کند.

به  همراهشان  گرد  بشا درد  این گونه،  و  برمی گردند  مهمان ها  و  می شود  تمام  سفر 

گذاشته،  اثر  ذهن مدیران امداد دو مورد  می رود. در  تهران و شهرستان های دیگر 

گردی ها که آنها را به فکر در مورد زندگی خودشان  یکی شدت فقر و محرومیت بشا

کار  کسی  دیگر  شــده  باعث  که  حاج عبداهلل  کــاری  فــدا و  اراده  دیگری  و  انداخته؛ 

خودش را سخت نداند. این الگوی امدادگری در ذهن بیشتر مهمان های این سفر 

شکل می گیرد و تثبیت می شود. 

گاهی شکل  گرد بیشتر می شود. حتی  کمک امداِد استان ها به بشا بعد از این سفر، 

و مقدار این کمک ها برای حاج عبداهلل دردسر ساز می شود. هم زمان با سفر بعدی 
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تن  صد  اردبیل،  استان  امــداد  مدیر  غیاثی  حاج آقای  گرد،  بشا به  نّیری  حاج آقای 

گرد می فرستد. سیب زمینی درجه یک برای بشا

هم     من  گرد،  بشا بروند  می خواستند  نّیری  حاج آقای  والــی:  امیر  حاج 

گفتند  که پنج تریلی، ُپِر سیب زمینی رسید.  همراهشان بودم. میناب بودیم 

گرد! نزدیک  کمک به بشا حاج آقای غیاثی اینها را از اردبیل فرستاده برای 

صد تن بود. بار این تریلی ها را خالی کردیم توی چند تا کامیون. حاج عبداهلل 

یک دفعه گفت: امیر! اینها را ببر بفروش، پولش را بیاور.

حاج آقای نّیری هم نشسته بودند، گفتم: حاج آقا می بینید تو را به خدا! من 

گردم، سیب زمینی فروش که نیستم! تدارکات بشا

حاج عبداهلل گفت: سریع اینها را می بری می فروشی، بماند خراب می شود.

بو  می ماند،  روز  ســه  از  بیشتر  گــر  ا سیب زمینی  میناب،  گــرمــای  آن  تــوی 

گفتم  نبود،  چــاره ای  بیابان ها.  توی  می ریختیم  را  همه  باید  و  می گرفت 

سیب زمینی  میناب.  میدان  بردم  را  سیب زمینی  کامیون های  صبح  چشم. 

کامیون  زحمتی بود، توانستم یک  کیلویی چهارده تومان بود. آنجا به هر 

رفتم  برداشتم  را  کامیون ها  بقیۀ  بفروشم.  تومان  هشت و نیم  کیلویی  را 

سه راهی میناب بندرعباس. پرسیدم: سیب زمینی کیلویی چند؟ 

گفتند: سیزده تومان.

گفتم: من می فروشم. آی! سیب زمینی کیلو ده تومان.

آمدند گفتند: یعنی چی آقا؟

گفتم: سیب زمینی هایم آمده باید بفروشم.

پرسیدند: مال کجاست؟
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گفتم: مال اردبیل، بهترین سیب زمینی است، وقت ندارم باید زود بفروشم.

گفتند: حق نداری بفروشی.

با  آمدند  بعد  نداشت.  نتیجه ای  اما  وسط،  آمد  کالنتری  و  شد  بحث  و  جر 

که بروم، من هم تکیه داده بودم به ماشین،  کنند  صحبت کردن راضی ام 

گفتم: نه خیر! این سیب زمینی برای امداد است، باید فروخته شود. 

خیلی سفت برخورد کردم و سیب زمینی ها را خالی کردم توی میدان. باالخره 

خودشان سیب زمینی ها را کیلویی هفت ونیم خریدند. گفتند: چک می دهیم.

قبول نکردم! رفتند از بانک پول گرفتند، دادند به ما. همۀ پول ها را ریختم 

گرد. همۀ  توی کیسه و برگشتم میناب. حاجی با آقای نّیری رفته بودند بشا

را بشمارید و  گفتم: بلند شید پول ها  کردم،  را بیدار  میناب  بچه های دفتر 

دسته کنید. 

را  با بچه ها پول ها  بــود،  پول  اتــاق. خیلی  کــردم وسط  را خالی  پول  کیسۀ 

از  شب  آن  بــود.  شده  تومان  هفتصد هزار  حــدود  کردیم.  دسته  و  شمردیم 

گفت: ُخب  خستگی نفهمیدم چطوری خوابم برد. صبح حاج عبداهلل آمد. 

داداش چه کار کردی؟

گفتم: حاجی با هر بدبختی ای بود همۀ سیب زمینی ها را فروختم.

گفت: کیلو چند؟

کالنتری  کارمان به  را نپرس، فقط نزدیک بود  چندش  گفتم: حاجی دیگر 

بکشد!

حاج آقای نّیری می خندیدند و می گفتند: آخر آن همه سیب زمینی را چطوری 

فروختی؟





فصل ششمفصل ششم

صبر و امیدصبر و امید





بهار1365 

اصفهانیها

گرد، آقای مرجّوی مسئول کمیتۀ امداد اصفهان، از  در سفر مدیران کمیتۀ امداد به بشا

گرد بسیار متأثر می شود. او که برمی گردد، با کسانی  جمله کسانی است که از سفر به بشا

گرد باشند، صحبت  بازویی برای بشا باالیی دارنــد و می توانند  کمک  که توان جذب 

که دیده، برایشان تعریف می کند. یکی از این افــراد، آقای انصاری  می کند، و آنچه را 

کبر انصاری مسئول پشتیبانی جبهه در کمیتۀ امداد اصفهان است، به  است. آقای علی ا

گرد شنیده. بعد از شنیدن  همین علت با حاج محمود نجفی ارتباط دارد و از او دربارٔه بشا

گرد می رود و با حاج عبداهلل منطقه را می بیند. دیدن  تعریف های آقای مرجّوی، به بشا

گرد در او که اهل درد است، آتشی به پا می کند و اشکش را جاری می سازد.  وضعیت بشا

آقای انصاری همان جا به حاج عبداهلل قول می دهد که یارش باشد و می شود.

ناراحت     خیلی  دیــد،  را  گرد  بشا آمد  که  انصاری  آقــای  والــی:  امیر  حاج 

گرد. عاشق حاجی شده  بشا کار  شد، برگشت اصفهان و جدی افتاد دنبال 

بــود. می رفت سراغ  آمــده  انصاری خوشش  آقــای  از  بــود. حاجی هم خیلی 
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کمک جمع می کرد، هم از خّیرین، هم از مسئوالن، از همه.  اصفهانی ها و 

سراغشان که می رفت، سعی می کرد راضی شان کند بیایند از نزدیک منطقه 

با  می کشید.  زحمت  خیلی  مــی کــرد.  همراهی شان  هم  خــودش  ببینند،  را 

هیچ کسی هم رودرواسی نداشت. پیش هرکس که می رفت، خیلی ُرک، مثًال 

گرد، بیبین مردم هیچی ندارن بخورن.  می گفت: َوخی َوخی، پاشو برو بشا

کار کردی تو؟  کمکی بکن.! پس فردا می افتی می میری ها! چی  پاشو برو یه 

اون دنیا چی چی می خوای بوگوی؟

چیزی  خودش  برای  می دانستند  چون  نمی شد،  ناراحت  دستش  از  کسی 

نمی خواهد و دارد برای خدا کار می کند.

گرد خدمت بزرگی بود که آقای انصاری  کردن و ارتباط دادن افراد مختلف با بشا آشنا

گرد  بــرای بشا و حامی  یــار  افـــراد، یک  ایــن  از  مـــی داد. هــرکــدام  انجام  اصفهان  در 

آقای  می کردند.  رابطه برقرار  با حاج عبداهلل  مستقیم  آن به طور  از  می شدند و بعد 

هنرمند از جملۀ این افراد است.

حسینیۀ نورباراِن     رفقا در  گروهی از  ما با یک  آقای ابوالقاسم هنرمند: 

اصفهان فعالیت هایی برای پشتیبانی از جبهه و جنگ داشتیم، ارتباطمان 

هم بیشتر با آقای انصاری بود. 

گرد.  آقای انصاری مدتی بود که می گفت منطقۀ محرومی هست به نام بشا

شخصی به نام حاج عبداهلل والی آنجا دارد شدیدًا فعالیت می کند که ایشان 

است  صالح  می کنید،  جبهه  به  شما  که  کمک هایی  این  کرد.  یاری  باید  را 

که چون حضرت  گرد هم بکنید. ولی دوستان بر این باور بودند  که به بشا

اینکه  تا  گذشت  گرد.  اولویت با جنگ است، نباید برویم بشا امام فرمودند 



لواشافدمارصلمیح▪293

از  جلوگیری  بــرای  خارجی  کشورهای  برخی  مداخلۀ  با  دوره ای  در  جنگ 

صدور نفت ایران، به آب های خلیج فارس و تنگۀ هرمز کشیده شد. قرار شد 

گفتیم بد نیست تا اینجا  کنیم.  کمک  ما برویم آنجا به بچه های تدارکات 

گرد را هم ببینیم. فکر می کردیم از بندرعباس راه زیادی نباشد.  آمدیم بشا

گرد. صبح زود از میناب  بنده و آقای انصاری و آقای ارباب رفتیم سمت بشا

راه افتادیم، بعدازظهر رسیدیم خمینی شهر.

گرد را که دیدیم باورمان  ما قبًال مناطق محروم زیادی را دیده بودیم، اما بشا

گرد قابل تصور نبود. صبح با حاجی از خمینی شهر  نمی شد. واقعًا فقر در بشا

می زدیم بیرون، ناهار هم برمی داشتیم، یازده شب برمی گشتیم.

گرد. با آن وضعی که ما دیدیم، تصمیم گرفتیم هم جبهه برویم، هم بشا

گرد آمده بودند،  رابطه با اصفهان با تالش آقای انصاری و دوستان دیگری که به بشا

روزبه روز بیشتر می شد، تا کم کم اصفهانی ها بتوانند کارهای بزرگ و تأثیرگذارتری را 

گرد آغاز کنند. در بشا

مکانیکها

داوود  آقــای  می آید،  گرد  بشا به  که  کردستان  عمران  دفتر  نیرو های  از  دیگر  یکی 

کردستان با حاج عبداهلل و حاج امیر  است. آقا داوود مکانیک است و از  حسین پور 

زیاد  ماشین ها  تعداد  می آید.  گرد  بشا به  حاج عبداهلل  پیشنهاد  به  و  می شود،  آشنا 

شده اند و با این وضعیت جاده، زود آسیب می بینند. تا قبل از آمدن آقا داوود مجبور 

بودند ماشین ها را برای هر تعمیر به میناب یا بندر ببرند، اما او که در جبهه هم کار 

کرده، با این ماشین ها آشناست و این مشکل حاجی را حل می کند.
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آقای داوود حسین پور: ما با حاج عبداهلل و حاج آقای بحیرایی و حاج    

کردستان بودیم. حاج عبداهلل به من می گفت بیا برویم جبهه، پشت  امیر 

کنیم، اما وقتی می رفتیم، خودش می رفت خط مقّدم و توی دل  کار  خط 

گرد و آنجا ماند. من یکی دو  ک ترین جاهای جبهه. تا وقتی رفت بشا خطرنا

کار می کردم. یک روز  سال بعدش من برگشتم تهران؛ در نمایندگی ِشِورلت 

گرد؟ حاج عبداهلل آمد گفت: می آیی یک سر برویم بشا

گرد کجاست؟ گفتم: حاجی بشا

گفت: یه جایی خیلی بدتر از کردستان.

گفتم: بدتر از کردستان مگر می شود؟ یعنی مردم هیچی ندارند بخورند؟

گفت: ُخب بیا ببین.

به  رسیدیم  شب  افتادیم،  راه  دیگر  نفر  چند  و  امیر  حاج  و  حاجی  خود  با 

خمینی شهر. من توی جبهه بدترین جاها را رفته بودم، اما این جاده ها یک 

که بلند شدم، تازه دیدم کجا آمدم. گفتم خدایا اینجا  چیز دیگر بود! صبح 

دیگر کجاست؟ باالخره صبحانه را خوردم. حاجی کارها را نشانم داد، شروع 

کردم به کار. بیست روزی آنجا بودم و بعد برگشتم تهران. حاجی آمد پیشم، 

گفت: قرارداد بنویسم؟ یک سال خوب است؟

گفتم: حاجی! یک سال زیاد است، ما هم باالخره زن و بچه داریم.

گفت: ُخب برو مرخصی. فرض کن جبهه ای.

گفتم: حاجی آنجا از منطقه هم بدتر است.

رویم نشد نه  که دیگر  کرد  با من  گفت ثواب دارد و بعد هم یک صحبتی 

گرد  بگویم. قبول کردم و آمدم مشغول شدم. من کارم مکانیکی بود، ولی بشا
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ک و  جوری بود که همه، همه کار می کردند. گاهی با بچه ها برای دادن پوشا

لوازم التحریر می رفتیم که توی روستاها و بین راه می خوابیدیم. گاهی بنایی 

می کردیم، گاهی هم کارگری و بار خالی کردن. در همۀ کارها هم حاجی نفر 

اول بود، خودش هم مدیر بود، هم کارگر. 

گر مشکل ساده بود، حل می کردم،  ماشین های راه سازی که خراب می شدند، ا

اما خیلی وارد نبودم و وقتی ایراد اساسی پیدا می کرد دیگر کار من نبود.

اتفاق  حاج عبداهلل  برای  بولدوزرها  به خصوص  راه ســازی،  ماشین های  خراب شدن 

گواری بود. گاهی مجبور بودند، روزها و گاهی هفته ها کار را متوقف کنند تا ماشین  نا

به جای دیگری منتقل شود، یا تعمیرکار را از نقاط دیگر بیاورند. یک مرتبه در بین 

که  طوری  آوردن،  جوش  به  می کند  شروع  بولدوزرها  از  یکی  راه ســازی  سنگین  کار 

از کار می افتد. خود بچه ها هرچه تالش می کنند، مشکل را تشخیص نمی دهند، از 

بندرعباس یک تعمیرکار بولدوزر می آورند، اما او هم مشکل را تشخیص نمی دهد. 

حاج عبداهلل بسیار ناراحت است، درنهایت با تهران تماس می گیرد.

حاج امیر والی: حاجی زنگ زد به من، گفت: امیر! بولدوزر خراب شده.    

دائم جوش می آورد، اینجا نفهمیدند مشکلش چیست. یک مکانیک خوب 

گرد. از تهران پیدا کن، بردار بیاور بشا

از طریق شوهرعمه ام که رانندۀ سنگین بود، رفتم سراغ یک فرد ارمنی که 

ِلئون بود و مکانیک بولدوزر. وقتی رسیدم، دیدم سه دهنه مغازه  نامش 

جلو،  آمد  یکی  گرفتم.  را  لئون  سراغ  گریدر.  و  بولدوزر  تعمیر  فقط  است، 

گفت: بله؟ 

خیلی هیکل درشتی داشت. سالم علیک کردیم، زیاد تحویل نگرفت. گفتم: 
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گرد  بشا منطقۀ  توی  داریــم،  بولدوزر  یک  فرستاده،  فالنی  را  من  لئون،  آقا 

خراب شده.

گرد کجاست؟ گفت: بشا

گفتم: نزدیِک بندرعباس.

گفت: آها! بلدم، بلدم.

دستگاه  این  آره  گفتم:  شــدم.  خوشحال  دیگر.  است  بلد  واقعًا  کــردم  فکر 

خراب شده می خواهیم بیایی یک نگاهش بکنی.

لئون یک نفر را صدا کرد، گفت: روِبرت! برو این دستگاه را نگاه کن.

گفتم: آقا لئون خودت  کم سن و سال است،  کردم خیلی  روِبرت آمد، حس 

بیا، کار این نیست.

گفت: آقا! این را بردار برو، درستش می کند.

ــدارد،  گفت: عیب ن کــردم بــه تــوضــیــح دادن عیب بــولــدوزر. روبـــرت  شــروع 

می رویم.

گفتم: خیلی ُخب، اسمت را بده برایت بلیت هواپیما بگیرم.

گفت: روبن شاهوردیان.

گفتم: اینکه می گوید روبرت.

گفت: سر کار بهم می گویند روبرت.

گفتم فردا ساعت هشت بیا  که برایش بلیت بگیرم.  گرفتم  گواهینامه اش را 

فالن جا برویم فرودگاه. او هم خیلی راحت قبول کرد. نه حرف قیمت زد، نه 

چیزی. وقتی رفتم بلیت بگیرم، توی گواهینامه اش دیدم سنش از من هم 

باالتر است، اما چهره اش کوچک نشان می دهد. 
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صبح قبل از ساعت هشت آمد. رفتیم فرودگاه و عازم بندرعباس شدیم. از 

که صبح  میناب خوابیدیم  توی ساختمان  رفتیم  میناب.  آمدیم  هم  بندر 

یک  خلوت،  توی  دیــدش،  وقتی  بود،  میناب  حاج عبداهلل  گرد.  بشا برویم 

گیری داد به من! گفت: این همه مکانیک، برداشتی بچه آوردی؟

گفتم: حاجی، چه کار کنم، گفتند خیلی وارد است، این بنده خدا از من بزرگ تر 

گردشان را فرستادند.  است، چهره اش این طوری است، اما نمی دانم چرا شا

کار است و از  گرد است، نگو خودش اوستا  من هنوز فکر می کردم روبن شا

همۀ همکارانش واردتر. در برخورد اول، حاجی خیلی َپکر شد.

روبن نفر اصلی تعمیرگاه بود و از جمله اقلیت های مذهبی که به امام و انقالب عالقه 

کمیتۀ امداد رابطه داشته و به نهاد های  گرد هم با  داشتند. او قبل از آمدن به بشا

انقالبی کمک کرده بود.

کردستان و جبهه های دیگر می رفتیم     آقای روبن شاهوردیان: ما توی 

گرد،  ماشین های راه سازی را تعمیر می کردیم. وقتی می خواستیم برویم بشا

گرد کجاست. رفتیم میناب و صبح از آنجا راه افتادیم،  اصًال نمی دانستم بشا

خیلی راه خراب بود.

گفت:     راه  اول  گرد.  بشا سمت  افتادیم  راه  روبن  و  من  والــی:  امیر  حاج 

چقدر راه است؟

خواستم سربه سرش بگذارم. گفتم: نیم ساعت، یک ساعت. 

این هم پشت سرهم سیگار می کشید. چند ساعت طول کشید تا رسیدیم به 

درپهن. گفت: آقا چقدر دیگر مانده؟

کثر. گفتم: نیم ساعت حدا



298▪تاخمینیشهر

گفت: ببین، من توی این بیابان ها زیاد آمدم، به من بگو چقدر راه است؟

گفتم: نیم ساعت، یک ساعت دیگر می رسیم.

تا شب که برسیم به خمینی شهر، دیگر هیچی به من نگفت. ظهر که ایستادیم 

ناهار، به روبن یک ُتن ماهی دادم. خودم چون ُتن دوست نداشتم، نان و پنیر 

و هندوانه خوردم. روبن هم ُتن نخورد، نان و پنیر خورد. هرچه گفتم تن بخور، 

کی است، خوشم آمد. تا شب هیچ صحبتی نکرد  قبول نکرد، دیدم خیلی خا

که اینجا کجاست؟ چرا طول کشید و این حرف ها. وقتی رسیدیم خمینی شهر 

فقط می خندید، می گفت: نیم ساعت راه بود؟

کولر  گفت  فهمید.  را  عیبش  بالفاصله  و  کرد  روشــن  را  بولدوزر  رفت  صبح 

روشـــن شد،  کــه  کـــرد. ماشین  بالفاصله درســتــش  و  مــوتــورش خـــراب شــده 

خراب  کتور  ترا یک  بعد  نداشت.  مشکلی  هیچ  کرد،  کار  روز  یک  گذاشتیم 

داشتیم، تعمیر کرد. سه چهار روز ماند، هر کاری داشتیم انجام داد. وقتی 

فکر  بــاز  البته  شــدم.  خوشحال  خیلی  اســت،  وارد  و  اوستا  ایــن قــدر  دیــدم 

گرد خوبی هستی ها!  گرد است و گفتم: شا می کردم شا

هنوز  ما  آره!  می گفت:  شریکم.  دیدی،  که  آنهایی  با  من  نمی گفت  این هم 

گردیم. شا

گوش  کردم، این هم فقط  کارهای حاجی را برایش تعریف  گرد و  جریان بشا

می داد. با بی سیم به حاج عبداهلل خبر دادم که روبن بولدوزر را درست کرد. 

حاجی خوشحال شد. پرید پشت لندکروز و آمد خمینی شهر. بولدوزر را دید، 

گفت: باریکال اوستا، دستت درد نکند. 

حاج عبداهلل به روبن می گفت اوستا. کارهای روبن که تمام شد، می خواست 
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تازه  بدهیم.  اجــرت  تومان  پنجاه هزار  که  کردیم  صحبت  حاجی  با  بــرود. 

گفت: یک چک بهش  تومان نصف قیمت ُعرفش بود. حاجی  پنجاه هزار 

بده، ببین خودش چقدر می نویسد. 

دسته چک را گذاشتم مقابلش، گفتم: هرچه می خواهی بنویس.

دسته چک را پس زد، گفت: نه، من برای پول نیامدم اینجا. شما برای خدا 

کاری  کار کردم. تازه  کار می کنید. من هم برای خدا  دارید زحمت می کشید، 

نبود که، نیم ساعت، یک ساعت همه اش راه آمدیم دیگر!

کلی  روبن  از  آمد،  خوشش  خیلی  حاجی  گفتم،  حاج عبداهلل  به  که  را  این 

تشکر کرد. به من گفت موقع رفتن یک هدیه ای، چیزی برایش بخر، خیلی 

زحمت کشید. اما قبول نکرد.

ارامنه

گرد دیده متعجب است. به  بشا آنچه در  که از  حالی  منطقه برمی گردد در  روبن از 

تهران می رسد و آنچه دیده برای دوستانش تعریف می کند؛ هم از وضع مردم، هم از 

کار حاجی و دوستانش.

آقای روبن شاهوردیان: ما آن زمان سه تا شریک بودیم که توی خیابان    

در میان  را  ماجرا  شریک هایم  با  رسیدم،  وقتی که  داشتیم.  مغازه  خــاوران 

بزرگش  داری  دیگر  می گفتند:  نمی کردند.  بــاور  هیچ کدامشان  گذاشتم. 

می کنی، مگر می شود؟ 

تعریف  برایشان  بیاید  می خواستم  مغازه.  بیا  گفتم  امیر.  حاج  به  زدم  زنگ 

کند تا باور کنند.
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پیت     یک  بنشین.  اینجا  بیا  گفت  روبــن،  پیش  رفتم  والــی:  امیر  حاج 

هم  بودند  روبن  شریک های  که  ِسرگیس  و  لئون  بود،  گذاشته  سیاه  حلبِی 

نشستند مقابلم. من هنوز هم فکر می کردم لئون رئیس است. گفتم: سالم 

هیچ  ولی  کردند،  حل  را  ما  مشکل  آمدند  کشیدند  زحمت  ایشان  لئون،  آقا 

پولی نگرفتند، حاال شما بگو چقدر باید تقدیم کنیم؟

گفت: نمی خواهد آقا.

گرد برای آقایان بگو. روبن گفت: حاج امیر از بشا

کردم. بیشتر از وضعیت مردم می گفتم.  کردم از اول برایشان تعریف  شروع 

روبن گفت: می خواهیم باهم بیایم یک دوری در منطقه بزنیم.

گر بیایید خوب است. گفتم: اتفاقًا تیغۀ گریدر شکسته، ا

قرار شد هر سه نفرشان بیایند. یک دفعه یک نفر آمد داخل، با اینها ارمنی 

صحبت کرد.

بیاید؟  نــدارد  اشکال  اســت،  آهنگر  رگین، 
ُ

گ رفیقمان  این هم  گفت:  روبــن 

خودمان پول بلیتش را می دهیم.

اسم هایشان را نوشتم و رفتم برای هر چهار نفرشان بلیت گرفتم.

روز  چند  خوابیدند.  افتادند  بودند!  بریده  خمینی شهر،  رسیدند  که  اینها 

کردند. خیلی جالب بود،  که می توانستند برایمان  کاری  گرد بودند، هر  بشا

شو  بلند  می گفتند:  می کردند،  بیدار  را  بچه ها  می شدند،  بیدار  صبح  اذان 

نمازت را بخوان، اذان دادند!

یک حاج آقا بیگدلو پیشمان بود، می گفت: نفهمیدم مگر شما ارمنی نیستید؟

گفتن: حاج آقا ُخب شما مسلمانید، بلند شوید کار دینتان را انجام بدهید.
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از اذان صبح که بیدار می شدند، صبحانه می خوردند، تا ده شب کار می کردند. 

کردند. چند تا  هرچه ماشین سبک و سنگین و موتور برق داشتیم، سرویس 

جلوبندی ها را کامًال باز کردند و بستند. حاج عبداهلل هم با اینها حسابی رفیق 

گفت: این دفعه باید  شده بود، می نشستند باهم صحبت می کردند. به من 

کــرد، داد بهشان.  امضا  اســت. یک چک سفید،  بهشان پول بدهیم، زشت 

گفت: آقا لئون، بفرمایید. هرچه می خواهید بنویسید، کار شما قیمت ندارد.

گفت: حاج آقا چوبمان نزن۱ تو را به حضرت عباس!

حاج عبداهلل همین طور مانده بود. 

ایستادید  و  دادیــد  را  عمرتان  خدا  بــرای  شما  انسانیم،  هم  ما  گفت:  لئون 

اینجا، ما هم آمدیم چند روز مهمان شما بودیم، پول نباید بگیریم.

به خصوص  می شوند،  اضافه  گرد  بشا یاران  به  هم  مذهبی  اقلیت های  از  نفر  چند 

راه ســازی پیش می آید،  برای ماشین های  این سفر، هروقت مشکلی  از  بعد  روبــن. 

بااینکه دین متفاوتی  روبن  مــی رود.  گرد  به بشا او  و  روبن تماس می گیرد  با  حاجی 

دارد، شیفتۀ حاجی می شود و از نشستن با او لذت می برد.

کــرده بود،     آقــای روبــن شــاهــوردیــان: یک بــار یکی از بــولــدوزرهــا چپ 

تهران  ــرود  ب ــود،  ش پــیــاده  مــوتــورش  باید  بــودنــد  گفته  بندر  مکانیک های 

گرد.  بشا رساندم  را  خودم  می خوابید.  کار  ماه  چند  این جوری  تراشکاری. 

پنج روز از صبح تا شب خوابیدم زیر موتور و یاتاقان ها را با چکش از روی 

میل لنگ سمباده زدم و تراشیدم. اصًال جای دست نداشت، خیلی کار سختی 

برود بندرعباس  را می فرستادم توی آن جــاده،  امیر  هم حاج  روز  بود. هر 

۱ . کنایه از اینکه اذیتمان نکن.
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لوازم بگیرد و بیاید. باالخره هرطوری بود این بولدوزر را راه انداختیم. رفتم 

به من  گر  ا که درست شد.  خدا بود  کار  من نبود،  کار  گفتم این  به حاجی 

کار را بکنم، نتیجه  میلیون ها تومان هم پول می دادند، حاضر نبودم این 

هم نمی داد، اما کار شما فرق دارد، خدا هم کمک می کند.

کــه هــرکــس با  ــا دل مـــردم صحبت مــی کــرد، طـــوری بـــود  حــاج عــبــداهلل ب

حاج عبداهلل می نشست صحبت می کرد، شیفتۀ این انسان می شد. هر دینی 

کار می آمد به  هم داشت فرق نمی کرد، چه مسیحی بود چه مسلمان. توی 

همه سر می زد، حالمان را می پرسید، از کار صحبت می کرد. بهمان دل گرمی 

می داد. وقتی می آمد تمام خستگی آدم برطرف می شد.

چهارمینبرادر

برادر  گره خورده است. سال شصت و پنج،  گرد  با بشا برادران والی  از  زندگی سه تن 

بازوی  و  گرد می آید  بشا به  نوزده سالگی  سن  در  کوچک تِر حاج عبداهلل، حمید هم 

دیگری برای حاجی می شود که با توجه به انرژی و نشاط جوانی، کمک بزرگی برای 

گرد است. کارهای سخت بشا

گرفته     دیپلم  تازه  بود،  شصت و چهار  سال  زمستان  والــی:  حمید  آقای 

گرد را ببین. قبول کردم. سفرمان  بودم. حاجی گفت بیا یک سفر برویم بشا

مصادف شد با سفر حاج آقای عسگراوالدی و همراهانشان. بعد از نماز صبح 

آنجا  که  روزی  چند  خمینی شهر.  رسیدیم  شب  گرد،  بشا سمت  افتادیم  راه 

گرد. بودیم، حاجی گفت: سربازی ات را بیا بشا

گفتم: چشم حاجی هرچه شما بگویی.
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نیروهای  از  که یک تعداد  کمیتۀ امداد قــرارداد بسته بود  آن موقع سپاه با 

گرد به صورت  مناطق محروِم ایالم، آذربایجان و بشا سپاه برای خدمت در 

سال  و  دادم  انجام  را  کارهایم  رفتم  هم  من  امـــداد،  کمیتۀ  بروند  مأمور 

گرد. شصت و پنج، بعد از دورۀ آموزشی رفتم بشا

کار  یک  هیچ کس  اما  گرد،  بشا آورد  حسابدار  به عنوان  را  من  حاج عبداهلل 

نداشت. با حفظ سمت، همه، همه کاری می کردند! من، هم حسابدار بودم 

و هم صندوقدار. بعد از رفتن مهدی زارعی، بی سیم چی هم شدم، وقتی هم 

الزم بود، راننده می شدم. 

کارهای حسابداری را بگذار برای شب. روزها را باید  گفته بود  حاج عبداهلل 

بروی به همه جا سرکشی کنی. به اتاق های مقر، آشپزخانه، درمانگاه، انبار، 

کارهای بیرون خمینی شهر، راه سازی و خالصه همه جا را باید سر بزنی.

آمدن آقا حمید والی عالوه بر اینکه کمکی برای حاجی می شود و خیالش را از بابت 

گرد هم مؤثر است. آقا حمید  برخی کارها راحت می کند، در روحیۀ نیروهای امداد بشا

است. آنها  او و حاج محمود برقرار  روحیۀ بانشاطی دارد و رابطۀ صمیمانه ای بین 

روحیۀ بچه ها را تغییر می دهند. به ویژه فوتبال و ورزش را چه در میان نیروها، چه 

گرد می گذارد و نشاط  که تأثیر فرهنگی باالیی در بشا در میان مردم رواج می دهند 

کل منطقه باال می برد. با پیگیری های حاج محمود و آقا حمید، روستاها تیم  را در 

فوتبال تشکیل می دهند و مسابقات بین روستایی برگزار می کنند. گاهی از تیم های 

که  دهند  مسابقه  امداد  تیم  با  و  بیایند  خمینی شهر  به  تا  می کنند  دعوت  روستاها 

هیجان باالیی ایجاد می کند. معموًال بچه های امداد مفّصل از تیم مهمان پذیرایی 

ل!
ُ

ک، و هم ازنظر گ می کنند، هم ازنظر خورد و خورا
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واحدفرهنگی

این  طهارت.  و  عصمت  اهل بیت  به  عشق  با  اســت  عجین  گردی ها  بشا فرهنگ 

شیعیان خالص و مخلص، هیچ گاه عشق شان به اهل بیت کم رنگ نشده و با وجود 

تمام سختی ها و مشقات، تا نام ائمه را می شنوند، چشمانشان بارانی می شود. 

کارهای فرهنگی است.  گسترش  با توجه به این ویژگی مهم، به فکر  حاج عبداهلل 

کنارش بایستد و  که با عشق و دل سوزی  دارد  او به یک بازوی فرهنگی قوی نیاز 

برای فرهنگ منطقه تالش کند. حاجی در میان جستجوهایش برای چنین نیرویی، 

متوجه می شود یک جوان از خراسان، به عنوان رتبۀ برتر واحدهای فرهنگِی کمیتۀ 

امداِد کشور انتخاب شده و به زودی می خواهد به سربازی برود. حاجی سریع اقدام 

گرد بیاید و واحد فرهنگی را راه بیندازد. می کند تا جمالیان برای سربازی اش به بشا

آقای حسن جمالیان: ما در شهرستان »َبرَدسَکن«۱ زندگی می کردیم. در    

شانزده سالگی به اصرار مسئوالن کمیتۀ امداد، به استخدام امداد درآمدم تا 

کارهای فرهنگی آنجا را انجام بدهم. 

در  آموزشی  دورۀ  از  بعد  کــردم.  اقــدام  سربازی  برای  شصت وچهار  زمستان 

آموزشی یک نامه تحویلم دادند،  آخر  بود بروم سنندج. روز  نیشابور، قرار 

کمیتۀ  بروی  باید  گفتند  تهران  برو سپاه تهران. در  نامه  این  با  گفتند شما 

گفتند یک هفته برو مرخصی. برگشتم بردسکن.  که رفتم،  امداد مرکز. آنجا 

۱. بردسکن از توابع شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی است.
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آقای  گرد پیش  بروی بشا است  قرار  گفتند:  برگشتم،  که  یک هفته  از  بعد 

والی، برو اتاق آقای نجفی. 

که  بودم  نشسته  نشستم.  و  کردم  سالم و علیک  نجفی،  آقای  پیش  رفتم 

یک آقایی وارد شد. تا من را دید، گفت ایشان آقای جمالیان هستند که قرار 

گرد خدمتشان باشیم. است در بشا

گفتم: شما حاج آقای  قبل بشناسم حاج عبداهلل را،  من هم بدون اینکه از 

والی هستید؟

را دیده  بدون اینکه همدیگر  که ما چطور  کرده بودند  آقای نجفی تعجب 

جذب  صحبتی،  هیچ  بــدون  مــن  روز  آن  شناختیم.  را  همدیگر  باشیم، 

حاج آقای والی شدم.

گرد شدم.  خالصه همان روز حاج امیر برایم بلیت هواپیما گرفت و راهی بشا

با یک مصیبتی رسیدم خمینی شهر، در عمرم چنین راهی ندیده بودم. در 

بود و یک ساختمان با چند تا اتاق. یکی اتاق  فقط یک انبار  خمینی شهر 

بی سیم بود، یکی درمانگاه بود، یکی داروخانه، یکی اتاق حاج عبداهلل، یکی 

اتاق راننده، یکی آشپزخانه، یک اتاق بزرگ تر هم بود که هم غذاخوری بود، 

هم نمازخانه. 

آشنا  آنجا  بچه های  با  کم کم  بودم،  دلتنگ  خیلی  اول  روز  سه  دو  بااینکه 

شدم و خودم را با شرایط وفق دادم. 

با  هفته  دو  یکی  بــود.  منطقه  فرهنگی  وضعیت  شناسایی  الزم،  کار  اولین 

موتور می رفتم و روستاها را می دیدم، سعی می کردم با لهجۀ مردم آشنا بشوم 

و زبانشان را یاد بگیرم. با وجود کارهای خوبی که بچه ها قبل از من انجام 
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کاِر منظمی توی روستاها  داده بودند، فقر فرهنگی شدید بود و تقریبًا هیچ 

نشده بود. 

وقتی این وضعیت را دیدم، خیلی ناراحت شدم. بعد از شناسایی، با حاجی 

که  امداد، یک سری وسایل  مرکزی  دفتر  از  کردم و رفتم تهران.  هماهنگ 

کردیم و رویش  گرد. یک چادر روبه روی مقر برپا  الزم داشتیم را آوردیم بشا

زدیم واحد فرهنگی.

کرده  حاج عبداهلل چند روز که از حضور آقای جمالیان می گذرد، به نیرویی که پیدا 

مطمئن می شود. باهم صحبت می کنند و آقای جمالیان از تجربیات و مشاهداتش 

آقای  این صحبت، حاج عبداهلل  از  ذهن دارد. بعد  که در  ح هایی  طر از  و  می گوید 

کاری به  کار کند. به بچه ها هم می گوید  جمالیان را آزاد می گذارد با برنامۀ خودش 

کار در قسمت های  جمالیان نسپرند تا به مسائل فرهنگی بپردازد. از اول تابستان، 

مختلف شروع می شود؛ از اجرای برنامه های فرهنگی در روستاها و سروسامان دادن 

به اعزام مبّلغین، تا برنامه های فرهنگی برای خوِد همکاران امداد و...

آقای حسن جمالیان: برنامۀ روستاها مختلف بود. وسایل پخش فیلم    

و کلی عکس و پوستر و اینها را برمی داشتیم همراه یکی از بچه ها می رفتیم 

می کردیم،  پخش  فیلم  برایشان  می کردیم،  جمع  را  مــردم  روستاها.  تــوی 

مــی آوردیــم  باهم  را  روســتــا  تــا  چند  مـــردِم  هــم  گاهی  مــی زدیــم.  نمایشگاه 

خمینی شهر و آنجا برایشان برنامه اجرا می کردیم. 

زمینۀ کار فرهنگی خیلی مناسب بود، هرکاری که می کردیم به بهترین نحو 

جواب می داد.

گردی ها، رفتن به زیارتگاه سید نجم الدین در  از مهم ترین برنامه های بشا
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کید داشتند که از این فرصت  ایام عید قربان بود. حاج عبداهلل هم خیلی تأ

استفاده کنیم. ما از چند روز قبل از عید قربان، می رفتیم به این زیارتگاه و 

آنجا چادر می زدیم. از قبل از عید تا بعد از عید ما آنجا برنامه های مختلفی 

داشتیم. همه هم از برنامه ها استقبال می کردند. 

کار دیگر ما مربوط به اعزام مبّلغ بود. در طول سال، روحانیان برای تبلیغ 

کل  رمضان.  مبارک  ماه  و  صفر  و  محرم  به خصوص  می آمدند.  گرد  بشا به 

می دادند.  انجام  حاج عبداهلل  را  منطقه  به  مبّلغین  آوردن  هماهنگی های 

عاشق  مــردم  بــود.  من  با  مسئولیت  دیگر  می شدند،  که  خمینی شهر  وارد 

روحانیان بودند و نزدیک محرم یا ماه رمضان که می شد، درخواست روستاها 

برای فرستادن مبّلغ شروع می شد.

راهاندازیمدارس

جمالیان،  آقای  فعالیت های  با  و  می گیرند  سروسامان  موردی  و  مقطعی  کارهای 

بسیار  شرایط  این  از  حاج عبداهلل  می گیرد.  شکل  گرد  بشا امــداِد  فرهنگی  وجهٔه 

تقریبًا مطلق در  که بی سوادی  ریشۀ مشکالت فرهنگی  اما هنوز  خوشحال است، 

منطقه است، برجاست. 

امر  این  برای  کند.  ایجاد  را  که شده مدارس  نحوی  به هر  دارد  حاج عبداهلل قصد 

برای  آنها  قانع کردن  و  آمــوزش وپــرورش  با  هماهنگی  اول  شود.  انجام  باید  کار  دو 

پذیرش این کار، چون ارسال معلم تنها از دست آنها برمی آید. و دوم صحبت با مردم 

روستاها تا هم مسئلۀ جای مدرسه را حل کنند و هم خودشان، مشتاق درس خواندن 

فرزندانشان شوند.
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می سوخت،     بچه ها  این  برای  دلش  خیلی  حاجی  والــی:  محمود  حاج 

می گفت: اینها گناه دارند، همه بی سوادند. 

به فکر مدارس افتاد و شروع کرد به ارتباط گرفتن با آموزش وپرورش میناب. 

گرد معلم بگیرد. آن قدر پیگیری کرد تا موفق  دائم می رفت آنجا تا برای بشا

کل  به  شما  می دهیم،  معلم ها  به  امکانات  ما  بود:  گفته  حاج عبداهلل  شد. 

گرد  بشا بیایند  مایلند  که  کسانی  کنید؛  بخشنامه  آمــوزش وپــرورش  ادارات 

تدریس کنند، کمیتۀ امداد هم یک رقمی عالوه بر حقوق بهشان می دهد، و 

هم امکانات در اختیارشان می گذارد.

آموزش وپرورش هم قبول کرد و این بخشنامه برای کل کشور رفت. البته در 

بخشنامه دربارۀ ُبعد معنوی کار هم نوشته بودند که منطقه چه محرومیتی 

دارد و چقدر به معلم احتیاج دارد. 

جاهای مختلف  از  معلم  جواب داد و همان سال اول بیست نفر  کار  این 

منطقه  و  استان  خود  از  معلم ها  از  هیچ کدام  اینکه  جالب  گرد.  بشا آمدند 

نبودند. از فارس، کرمان، خراسان، یزد، اصفهان و جاهای دیگر بودند.

مدارس باید در کپر راه می افتاد تا به تدریج امکان ساخت مدرسه فراهم شود. برای 

آماده کردن روستاها، حاج عبداهلل و آقای جمالیان به روستاها می رفتند تا با بزرگان 

روستا صحبت کنند.

آقای حسن جمالیان: توی هر روستا بزرگان را جمع می کردیم و قضیۀ    

کپر  اســت  حاضر  کسی  می گفت:  حاجی  می گذاشتیم.  میان  در  را  مدرسه 

گر نمی خواهید، عیب ندارد، بسازید، من پولش را می دهم.  بدهد؟ ا

کثرًا قبول می کردند و یک کپر برای مدرسه می دادند. یک تعداد محدودی  ا
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آمــوزش وپــرورش یک  آمــاده شد،  که  کپرها  را هم حاجی پول داد ساختند. 

تعدادی نیمکت و تخته سیاه تحویل ما داد.

بچه ها به جز در چند روستای محدود، همه بی سواد بودند. حاج آقای والی 

کلی دوندگی کرد تا توانست با موافقت وزیر، مجوز بگیرد که طبق آن، مقطع 

گرد تنها جایی در کل کشور  سنی برای کالس اول ابتدایی لحاظ نشود. بشا

بود که چنین مجوزی داشت. بچه ها از هفت سال تا ده دوازده سال آمدند 

برای کالس اول! 

چند روز قبل از اول مهِر سال شصت و پنج قرار بود معلم ها بیایند مدرسه ها 

را تحویل بگیرند و بچه ها را ثبت نام کنند. 

من رفته بودم مرخصی. وقتی برگشتم، حاجی گفت: آقای جمالیان! خوش 

آمدی! یک خبر خوش برایت دارم.

گفتم: خوش خبر باشید حاج آقا.

گفت: نه! این جوری که نمی شود! باید مژدگانی بدهی.

گفتم: حاج آقا ما در خدمتیم، هرچه شما بفرمایید.

گرد. گفت: معلِم کالِس دوم ابتدایی ات آمده بشا

پرسیدم: آقای مهاجری؟

است معلم روستای ِبهتیش باشند، االن هم رفتند تا  جواب داد: بله، قرار 

روستا و برگردند.

بردسکن معلم ما بود. بعد رفته بود مشهد و آنجا درس  آقای مهاجری در 

روستا  از  وقتی  گرد.  بشا آمــده  سن  کهولت  آن  با  که  کــردم  تعجب  مــی داد. 

برگشت، رفتم به استقبالش، دستش را بوسیدم. 
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گفتم: آقای مهاجری! اینجا چه کار می کنید؟

گفت: جمالیان! وقتی بخشنامه را خوندم دلم سوخت، گفتم بگذار این آخر 

عمری یک کار خیری هم من بکنم. 

کرده بود، به من  گردی ها خیلی ناراحت بود. بغض  دیدن وضعیت بشا از 

گفت: جمالیان! یک کاری برایمان بکن، دانش آموزهای من هیچ امکاناتی 

ندارند!

گفتم: نگران نباشید. ان شاءاهلل امکانات را می رسانیم.

تا  داشتیم، توی بیست و چند  تا دانش آموز  آن سال حدود دویست وپنجاه 

را هم ما  لــوازم تحریر  و  کیف و دفتر  را آمــوزش وپــرورش داد،  کتاب  روستا. 

به  و  می دادیم،  شلوار  و  پیراهن  و  کفش  پسرها  به  ایــن،  به جز  می دادیم. 

دخترها، کفش و مانتو و شلوار. تمام این امکانات را حاجی از خّیرین گرفت. 

که  دانش آموزها وقتی این وسایل را می گرفتند، آن قدر خوشحال می شدند 

حد نداشت، صدای خنده شان روستا را برمی داشت.

ُبعد دیگر کار، رسیدگی به معلمان است. دانش آموزان به یک امکان جدید رسیده اند 

محل  از  کیلومترها  هــرکــدام  معلمان  امــا  شــده،  متحول  زنــدگــی شــان  به نحوی  و 

زندگی  اولیۀ  امکانات  که  آمده اند  جایی  از  هرکدامشان  شده اند.  دور  زندگی شان 

فراهم بوده و رفاهی نسبی داشته اند. حاال در محیطی هستند که امکاناتش زیر صفر 

است؛ نه خانه، نه برق، نه آب، نه تلفن، نه یک هم زبان و رفیق، نه خانواده. 

حاج عبداهلل به بچه های امداد توصیه می کند که تا می توانند به معلم ها برسند.

حاج محمود والی: وسایل اولیه ای که معلم ها برای زندگی در روستاها    

بـــرای زیـــرانـــداز، پــتــو، چــراغ  ــادر، حصیر  ــداد مــــی داد؛ چـ الزم داشــتــنــد را امـ
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کنسرو  و  روغن  برنج،  آرد،  چای،  شکر،  و  قند  ظرف،  فانوس،  ک پزی،  خورا

سال  دو  گر  ا مــی دادیــم.  فرش  معلم ها  به  هم  سال  آخر  دیگر.  چیزهای  و 

می ماندند، یک موتور می دادیم؛ همه را هم از پول خّیرین.

آخر هفته ها هم خمینی شهر ماِل معلم ها بود! معموًال قبل از ظهِر پنجشنبه 

می آمدند و تا جمعه غروب می ماندند. 

حاج عبداهلل گفته بود بچه های خودمان این دو روز حمام نروند تا معلم ها 

خوب  غذای  پنجشنبه جمعه ها  بود  گفته  و  کنند.  حمام  بتوانند  راحت تر 

شده اند.  اذیــت  که  خــورده انــد  کنسرو  آن قــدر  هفته  طــول  در  اینها  بدهید، 

ناهار  جمعه  کوفته،  یا  کتلت  شب  می دادیم،  قیمه  ظهر  پنجشنبه  معموًال 

غ بود. با معلم ها هم خیلی رفیق بودیم، این دو روز باهم فوتبال و  هم مر

والیبال بازی می کردیم تا روحیه شان عوض شود.

مسئول هماهنگی بین کمیتۀ امداد و معلمین، واحد فرهنگی، آقای جمالیان است. 

با سفارش های حاجی در مورد معلمان، جمالیان مرتب به مدارس سر می زند و سعی 

می کند امکانات بهتری به آنها برساند. 

که در     آقای حسن مهدوی: من معلم روستای ملکن بودم. معلم هایی 

فرهنگی  بخش  و  امداد  کمیتۀ  به جز  پشتیبانی  هیچ  واقعًا  بودیم،  منطقه 

کمیتۀ  را توی  ما  امتحانی  واقعًا فعال بودند، حتی سؤاالت  اینها  نداشتیم. 

کپی می کرد. جوایز بچه ها را تأمین می کردند، تغذیه  امداد، آقای جمالیان 

به بچه ها می دادند و... ما هر کمبودی داشتیم، حتی گچ و تخته را از طریق 

امداد تهیه می کردیم.

تا  آمــاده است  امــداد، شرایط  کمیتۀ  ایجاد بخِش فرهنگِی  و  مــدارس  راه افــتــادن  با 
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با  خشک  و  مستقیم  برخورد  شــود.  ایجاد  ظرافت  با  منطقه  در  فرهنگی  تغییرات 

مشکالت فرهنگِی مردم قطعًا با موضع گیری آنها مواجه می شود. باید حرکت ها آرام و 

ظریف انجام بگیرد تا بین اهالی جا بیفتد و مقبول شود. 

تغییر آداب و رسوم غلط بسیار حساس است و ممکن است موجب ایجاد دشمنی 

منطقه  چنین  در  طبیعی  امــری  خــرافــات  شــود.  امـــداد  بــه  نسبت  مــردم  بدبینی  و 

دورافتاده ای است و از بین بردن آن بسیار سخت. برخی مسائل، باید خودبه خود و 

گرد رفع شود، مانند وجود طبقات.  به تدریج با توسعه بشا

مسائل هم با عمل خود بچه های امداد و صحبت روحانیان قابل حل  بسیاری از 

بود، مانند اعتقادی که در مورد مسیرها داشتند که مثًال دوشنبه نباید به شرق رفت 

و سه شنبه نباید از این مسیر رفت. وقتی بچه های امداد برخالف سنت های خرافی 

از  استفاده  با  حاج عبداهلل  گاهی  ورمی افتاد.  اعتقادات  این  می کردند،  عمل  آنها 

اعتباری که نزد مردم داشت، قاطعانه با یک قضیه برخورد می کرد و بدون مالحظه 

که برای مردم بدون دلیلی مقدس بود و به آن  بین می برد؛ مانند درختی  از  را  آن 

دخیل می بستند. وقتی همین درخت در مسیر یکی از راه ها قرار گرفت، مردم اجازه 

گفتند هرکس به این درخت صدمه ای بزند تبدیل به  ندادند به آن آسیبی برسد و 

سنگ می شود. حاج عبداهلل خودش آمد و درخت را قطع کرد و مردم دیدند که هیچ 

اتفاقی نیفتاد و اعتقادشان بیهوده بوده. 

بعضی موارد هم بودند در اصل غلط و مضر نبودند، اما زوائد و حواشِی غلطی داشتند 

که حاجی اصلشان را پذیرفت و زوائدشان را زدود؛ مانند زیارتگاه سید نجم الدین، 

گرد صحبت کرد. همان محلی که حاج عبداهلل برای اولین بار برای مردم بشا

می گفت     داد.  بها  نجم الدین  سید  به  حاج عبداهلل  والی:  محمود  حاج 
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این اعتقاد مردم به یکی از سادات است. حاجی راه آنجا را هم گفت درست 

کنند تا مردم راحت رفت و آمد کنند. حتی رئیس سازمان اوقاف را آورد تا شاید 

بودجه ای بدهند و ساختمانی ساخته بشود.

خمینی شهر.  آوردم  میناب  از  من  را  اوقاف  رئیس  اعتمادیان،  آقای  اتفاقًا 

راه  چقدر  نمی دانست  خدا  بنده  گرد.  بشا آمدند  ملک شاهی  آقــای  همراه 

است. ناهار را در پهن خوردیم. 

کجا داری می روی؟  گفت: آقا الکی  کرد، آقای اعتمادیان  که غروب  آفتاب 

اینجا جاده نیست، داری اشتباه می روی.

گفتم: حاج آقا درست است، نیم ساعت دیگر می رسیم.

جلوتر که رفتیم، گفت: آقا بایست، داری اشتباه می روی، گم می شویم توی 

این بیابان!

گفتم: نه حاج آقا، نیم ساعت دیگر رسیدیم.

گفت: دو ساعت است داری می گویی نیم ساعت دیگر می رسیم!

گفتم: نه حاج آقا قول می دهم، اخبار ساعت هشت رسیده باشید.

سر ساعت هشت رسیدیم، ولی دیگر آقای اعتمادیان حالش بد شد، رفت 

که جا آمد، یک چاِی َمشت و بعد هم شام برایش آوردیم.  زیِر سُرم. حالش 

معتبر  شجره نامۀ  چون  اما  دیدیم،  را  نجم الدین  سید  رفتیم  باهم  صبح 

نداشت، قبول نکردند ازطرف اوقاف بسازند.

به اینجا برسیم، می شود با نذورات خود مردم آبادش  گر  ا حاجی می گفت 

کرد و این خودش باعث می شود خرافات از بین برود.

سالمنداِن  برای  مقدس  مشهد  اردوی  فرهنگی،  بخش  برنامه های  جالب ترین  از 
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گرد است. اینها که اغلب تا میناب هم نرفته اند، حال عجیبی دارند برای زیارت.  بشا

معشوق بروند و  است به دیدار  با نام و یاد امام رضا زیسته اند، حاال قرار  تمام عمر 

زیارتش کنند. بیش از دویست نفر پیرمرد و پیرزن راهی مشهد خواهند شد.

اختصاصی     ایرباس  یک  بود،  ارزان  هواپیما  بلیت  والــی:  محمود  حاج 

گرفتیم و آقای جمالیان با یکی دو تا از بچه ها همراهشان رفتند.  برایشان 

مشهد که می رسند، یکی از پیرمردها می گوید: حاجی کلک زده، می خواهند 

ما را ببرند سربازی! مگر یک ساعته می شود رسید مشهد؟ 

گرد. چند روز بعد وقتی زائرها با  و خودش پا به فرار می گذارد و برمی گردد بشا

سوغاتی برگشتند، آمده بود پیش حاج عبداهلل یک گریه ای می کرد، عجیب! 

حاجی گفت: آخر پیرمرد، ارتش تو را می خواست چه کار؟ اصًال مگر من تا حاال 

به شما دروغ گفتم؟ 

گر  گفتند: ا که دیده بودند یک ساعته رسیدیم مشهد، به من  بعضی ها هم 

این قدر نزدیک است ما آخر هفته ها همیشه می آییم.

دوساعته     کــه  نمی شد  بــاورشــان  گردی ها  بشا جمالیان:  حسن  آقــای 

گریه می کردند و  کردند. همه  رسیده ایم مشهد. وقتی رفتند حرم، تازه باور 

نمی شد از حرم جدایشان کرد. اصًال یک حال وهوایی داشتند که قابل وصف 

تا چند  گذاشت و  تأثیر  خیلی توی فرهنگ و روحیه شان  نیست. این سفر 

سال برای همدیگر تعریف می کردند.

زیارتخانۀخدا

استقامتش  گذشته،  هرچه  و  آمــده  گرد  بشا بــه  حــاج عــبــداهلل  کــه  اســت  ســال  پنج 
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این مدت »تب مالت« و »آسم« و »آرتــروز« مهمانش  شده. در  سختی ها بیشتر  بر 

به  پزشکی  هر  اســت!  خوبی  مهمان نواز  حاجی  که  فهمیده اند  هم  آنها  شــده انــد؛ 

حاجی می گیرد، آن هم اینکه به خودش نمی رسد  از  گرد می آید فقط یک ایراد  بشا

برسد،  به خودش  بخواهد  گر  ا که  اما می داند  مراقب سالمتی اش نیست. حاجی  و 

گرد  باید آرام شود و ِبایستد و این به قیمت ناآرامی چندین هزار نفر شیعٔه مظلوم بشا

می خواست به خودش بها بدهد، همان تب مالت باالی چهل درجه در  گر  است. ا

اوایِل کار کافی بود که مسئولیت را به دیگری بسپارد و به مرکز برگردد و به امور مهم 

دیگری برسد. کامًال عاقالنه بود، هیچ ایرادی هم به کارش وارد نبود، اما او چه کرد؟ 

که  گرد زد تا راه باز شود و بدنش بفهمد  گرفت و به سنگ های بشا کلنگ در دست 

باید همراه باشد، نه مانع!

کرده و تشنۀ زیارت خانه خداست،  بعد از پنج سال، دل حاج عبداهلل میل مناجات 

که هرطور شده می خواهم به حج  به یار قدیمی اش حاج حسین بحیرایی می گوید 

بروم. قسمتش می شود، اما آنجا هم قرار است خادم زوار باشد و در لباس خدمت 

کارها را به حاج محمود می سپارد و راهی می شود. در  به حضور برسد. حاج عبداهلل 

مسجدالنبی  کارها، در  شلوغی ها و  از  که چند شب و روز، به دور  دلش ذوقی دارد 

کرد و یک دل  و ِمنی، با معبودش خلوت خواهد  و مسجدالحرام و عرفات و مشعر 

سیر، مناجات. اما معبود گویا طور دیگری می خواهد! چند روزی از سفر نگذشته که 

بیماری عجیبی حاجی را به زمین می زند. پزشکان ایرانی و عربستانی از تشخیص 

درمانده اند و هر دارویی اثر عکس دارد! تب حاجی مرتب باال می رود و پایین می آید 

و گاهی از شدت درد به خود می پیچد. ضعف، توان هر حرکتی را از او گرفته. 

ایام حج با رنج و سختی می گذرد و تمام می شود. 
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از  یکی  در  امیر  گرداندند. حاج  باز  ایــران  به  و ضعیف  بیمار  با تنی  را  حاج عبداهلل 

به خاطر  حجش  سفر  حاج عبداهلل  می شود  خــبــردار  که  اســت  سنندج  روستاهای 

بیماری نصفه کاره مانده و حاال در تهران بستری شده و حال خوبی ندارد. جاده های 

کردستان بعد از غروب امنیت نداشتند و خودی و غیرخودی تیراندازی می کردند. با 

این حال حاج امیر حرکت می کند، به تهران می آید و با بی سیم به حاج محمود خبر 

می دهد تا خودش را برساند.

گرد را سپرده بود به من رفته بود     حاج محمود والی: حاجی کارهای بشا

گرد بودم که امیر بی سیم زد، گفت: داداش آمده. مکه. من بشا

گفتم: خب الحمدهلل، االن کجاست؟

گفت: حالش بد است، بلند شو بیا تهران.

پنج ساعته  رفتم،  چطوری  را  میناب  تا  خمینی شهر  از  نفهمیدم  دیگر  من 

رسیدم میناب! از خمینی شهر بی سیم زده بودم بلیت هواپیما گرفته بودند. 

رفتم تهران. یک راست رفتم خانۀ حاجی. رفتم باالسرش. تا دیدمش، گفتم: 

حاجی ماالریا داری، خیالم راحت شد.

کرد،  رنگش شده بود مثل گچ دیوار! خیلی ضعیف شده بود، یک خنده ای 

گفت: نه! داداش! ماالریا نیست.

گرد آن قدر پیش دکترها نشسته بودم و مریض های مختلف را  من توی بشا

دیده بودم، ماالریا را با چشم تشخیص می دادم. امکان نداشت اشتباه کنم، 

آقای دکتر  امام خمینی، پیش  بیمارستان  رفتیم  اما حاجی قبول نمی کرد. 

نصیری، رئیس بخش عفونی. دکتر آصفی سفارشمان را کرده بود. خیلی ما 

را تحویل گرفت. خون گرفتند و آزمایش کردند، گفتند ماالریا نیست. 
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حاجی گفت: دیدی محمود؟

گفتم: بازهم من می گویم ماالریاست.

را  ماالریا  است  ممکن  آزمایشگاه ها  بهترین  اســت.  این جوری  ماالریا  واقعًا 

با  دارد،  بیماری سروکار  این  با  که  یه تکنسین ساده  اما  تشخیص ندهند، 

داشته  میکروسکوپ ساده تشخیص می دهد. باید با این میکروب سروکار 

باشند که درست تشخیص بدهند.

حاجی را بردیم خانه. دوباره حالش بد شد. بردیمش بیمارستان لبافی نژاد 

بستری شد.

آنجا به پرستارها اصرار کردم: شما را به خدا از برادرم یک الم خون بگیرید، 

ببرم مرکز بهداشت تشخیص بدهند، من مطمئنم ماالریا دارد.

گفتند: نمی خواهد! خودمان اینجا کسی را داریم که کارش ماالریاست!

بعدازظهر  رفتم،  بیرون.  فرستادند  را  من  آزمایش.  برای  بردند  و  گرفتند  الم 

دید،  را  من  تا  نشسته،  بیمارستان  چمن های  توی  حاجی  دیــدم  برگشتم، 

گفت: حق با تو بود، ماالریاست.

گرد مبتال شده بود، اما به علت دورۀ خاموشی بیماری، حالش در  حاج عبداهلل در بشا

مکه بد شد و بعد از چندین روز متوجه شدند که او مبتال به ماالریاست.

ماالریا

گرد بود. علت اصلی شیوع آن  بیماری های عفونی رایج بشا قدیم یکی از  ماالریا از 

گودال ها  باران های شدید، آب در  از  منطقه. بعد  کد در  چه بود؟ وجود آب های را

برای  بستر  بهترین  مرداب ها  این  می گرفت.  مرداب  حالت  تا  می ماند  و  می ایستاد 
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به  نیز  بهداشت  رعایت  عدم  هستند.  ماالریا  بیماری  ناقل  که  بود  آنوفل  پشه های 

گرد کمک می کرد.  انتقال این بیماری در بشا

به علت شیوع این بیماری، تسِت ابتال به ماالریا در گوهران و میناب فعال بود، بعد 

گر زود تشخیص می دادند، راحت درمان  در خمینی شهر هم راه افتاد. مبتالیان را ا

می شدند. مشکل ماالریا این است که به بیماری های ویروسی و سرماخوردگی شدید، 

کثرًا با آنها اشتباه گرفته می شود. در صورت این اشتباه و  یا تب مالت شباهت دارد و ا

استفاده از چرک خشک کن و داروهای دیگر، حال بیمار مبتال به ماالریا بدتر می شود 

و درمانش به مشکل برمی خورد. 

پیدایش     ببینم،  را  حاجی  لبافی نژاد  بیمارستان  رفتم  والــی:  امیر  حــاج 

نکردم. بیمارستان به هم ریخته بود. گفتند: عراق توی جبهه شیمیایی زده، 

مجروح ها را آورده اند اینجا، مریض های قبلی منتقل شدند جاهای دیگر. 

که  حاج عبداهلل را فرستاده بودند بیمارستان بوعلی. رفتم آنجا، توی اتاق 

وارد شدم، یک صحنۀ عجیبی دیدم که به هم پاشیدم! 

دیدم حاجی از شدت تب، پیراهنش را زده باال، خوابیده کف اتاق، شکمش 

که  حاج عبداهلل  آن هــم  بشود!  خنک  کمی  تا  موزاییک ها  روی  گذاشته  را 

آن قدر مأخوذ به حیا بود! ببین دیگر چقدر از درون داغ بود که چنین کاری 

کرده بود! عصبانی شدم، شروع کردم به داد و بیداد که این چه وضعی است 

توی بیمارستان؟ 

گفتند: ِسُرم نداریم.

گفتم: ندارید؟ 

همان لحظه رفتم بیمارستان ُطرفه، دو تا کارتون سرم خریدم آوردم. گفتم: 
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حاجی! اینجا به درد نمی خورد. بلند شو برویم خانه. 

خودمان رضایت دادیم و حاجی را آوردیم خانه.

حاج محمود والی: حاجی را بعدازظهر بردیم خانه. من رفتم مطب دکتر    

آصفی، گفتم: دکتر حاج عبداهلل حالش بد است، آوردیمش خانه.

گفت: بلندشو برویم.

دکتر تا صبح باال سر حاجی نشسته بود. ما هم بودیم، صحبت می کردیم. 

که روز، اول مریض باید یک دفعه، یازده  برای درمان ماالریا یک قرص بود 

کمتر می شد.  ج شود. بعد به مرور تعداد قرص ها  تایش را بخورد تا َسم خار

بازهم  می گفت:  دکتر  برمی گرداند،  مــی خــورد،  قــرص  هرچه  حاج عبداهلل 

بدهید، چاره ای نیست باید بخورد.

حاج عبداهلل که توی خانه بود، حال من هم بد شد. گفتم: حاجی! حال من 

هم خوب نیست، گلویم خشک است، فکر کنم من هم ماالریا گرفتم.

چند روز که گذشت حالم بدتر شد، مطمئن بودم یا ماالریاست یا تب مالت. 

روز  دکتر.  مــی روم  عاشورا  از  بعد  گفتم  افــتــادم.  دیگر  که  بــود  تاسوعا  شب 

عاشورا با تب باال افتاده بودم کنار حاج عبداهلل! صبح یازدهم حاج امیر آمد 

یک  شدیم،  که  آسانسور  سوار  بدهم.  آزمایش  تا  بهداشت  مرکز  برد  را  من 

آقایی هم سوار شد. تا مرا دید، گفت: مریض خودمی!

آقای الیاسی تکنسین آزمایشگاه بود که متخصص ماالریا شده بود. 

و  داریم  کس  ویوا ماالریای  کس است.  ویوا ماالریاِی  گفت  گرفت،  که  خون 

ک تر است، اما درمانش راحت تر است.  تی ِاف. تی اف خطرنا

قرص هام را گرفتیم و آمدیم خانه. من و حاجی کنار هم افتاده بودیم، دکتر 
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آصفی هم می آمد تا صبح باال سرمان می ماند. حاجی هیچی نمی خورد. من 

هی می گفتم: بابا یک چیزی بیاورید من بخورم!

حاجی گفت: عجب شکمویی هستی. 

گفتم: حاجی! آخر می گویند ماالریا سلول ها را از بین می برد، باید بخوریم تا 

راه بیفتیم. 

کثرًا برمی گرداندیم،  واقعًا هم خوردن سخت بود، چون حالت تهوع داشتیم و ا

که فقط باید تقویت بشویم. من سِر  می خوردم، می دانستم  ولی من به زور 

سه روز راه افتادم ولی حاجی همین جوری افتاده بود.

این  از  بــود،  ری 
َ

َتگ و  خنک  خیلی  نوشابۀ  چیز  بهترین  بــاال  تــِب  آن  بــرای 

قوطی ها! حاجی نمی گذاشت من نوشابه بخورم، می گفت برایت ضرر دارد، 

اما حاج امیر با من عیاق بود، طبقۀ باال می نشست، برایم نوشابه می خرید 

می گذاشت توی یخچال. به هوای دستشویی می رفتم باال می خوردم!

گر بهتر نشدی!  یک بار به حاجی اصرار کردم، گفتم: یک نوشابه بخور ا

در  بعدًا دیگر  شد.  و خــورد. حالش بهتر  کرد  تا قبول  گفتم  آن قــدر  باالخره 

گرد هم کسی ماالریا می گرفت، حاجی می گفت: برو نوشابۀ قوطِی تگری  بشا

بخور، حالت بهتر می شود!

کبد  برای چندین سال در  بین نمی رود،  از  بیمار  بدن  میکروب ماالریا در 

تا  دارو  مصرف  دلیل،  همین  به  می شود،  کنترل  دارو  با  بیماری  و  می ماند. 

باید یک قرص به صورت  اولیۀ درمــان،  دورۀ  از  ادامه دارد. بعد  چند دوره 

هفتگی یا ماهیانه مصرف شود، وگرنه دوباره بیماری عود می کند و باز آن 

شرایط سخت و دردآور تکرار می شود. 
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بروز  به  و  نبود  مناسب  ماالریا  به  مبتال  یک  بــرای  حاجی  کارهای  و  گرد  بشا شرایط 

کاری، نمی توانست خوب مراقب  کمک می کرد. حاجی با آن مشغلۀ  مجدد بیماری 

خودش باشد و داروها را به موقع مصرف کند، اینها باعث شد که در امتداِد سال های 

ذکر  باز  آزارش دهد. هرچند  و حسابی  کند  او عود  ماالریای  دیگر  بار  بعد، چهارده 

حاج عبداهلل شکر بود و فعلش، استقامت و ادامۀ راه.

امداد و توسعۀ بهداشت،  آمدن  از  گرد وجود داشت و پیش  بشا قدیم در  از  ماالریا 

جان  آن  به  ابتال  اثر  در  چیست،  بیماری شان  بدانند  اینکه  بدون  اهالی،  از  خیلی 

گرد این درد را تجربه کرده اند؛ حتی خوِد آقای  می دادند. اغلِب یاران حاجی در بشا

گرد است.  سالمی زاده که مسئول بهداشت و درمان بشا

ماالریا     که  بــودم  کسانی  اولین  جــزو  من  ســالمــی زاده:  سلیمان  آقــای 

کردند  منتقلم  نمی شناختم.  را  بیماری  این  درســت  خــودم  هنوز  گرفتم، 

می کردند.  کار  بنگالدشی  و  هندی  پزشکان  آنجا  میناب.  بیمارستان  به 

نوشتند،  را  بیماری  اسم  رویــش  که  سرم  بــاالی  تابلوی  ِهی  می دیدم  من 

عوض می کنند و داروهای جدید برایم می آورند. تا می آمدم چیزی بگویم، 

از حال می رفتم. نمی توانستند بیماری را تشخیص بدهند، تا اینکه خودم 

گفتم شاید ماالریا باشد! 

که آزمایش گرفتند و دیدند بله، ماالریاست!

کس می گیرند که خطرش  گرد مبتال می شوند، ماالریای نوع ویوا کثر کسانی که در بشا ا

زود تشخیص  با عنایت خدا  که  تــی ِاف می شود  به  مبتال  امیر  اما حاج  است،  کمتر 

می دهند و درمان می شود. 

عزیز، مادر حاج عبداهلل، هم از این بیماری بی نصیب نمی شود. او یک سفر کوتاه 
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گرد می آید و در همان چند روز مبتال می شود. کهولت سن و وضعیت جسمِی  به بشا

عزیز باعث می شود آزار زیادی ببیند و با وجود تشخیص سریع، درد و رنج زیادی را 

برای درمان تحمل کند. 

گفت:     گرفته،  ماالریا  حاج عبداهلل  دید  وقتی  عزیز  والــی:  محمود  حاج 

کاش من هم بگیرم.

تحمل  نمی گفتم؛  را  جمله  آن  کاش  گفت:  گرفت،  ماالریا  اینکه  از  بعد  اما 

ماالریا خیلی سخت است!

گرد ارتباطی داشته اند. کثر کسانی است که با بشا ماالریا یادگاِر پر درِد ا
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مهمانسرا

کمک خّیرین، صندوق قرض الحسنۀ  سال شصت وچهار حاج محسن صــراف زاده با 

بازار  در  که  اعتباری  با  دوستانش،  و  محسن  حاج  می اندازند.  راه  تهران  در  را  الزهرا 

رونق  صندوق  کــار  و  می کنند  جمع  قرض الحسنه  بــرای  خوبی  پــول هــای  داشتند، 

برای  کارمزد  ریال  اینکه یک  راه می اندازد، بدون  را  مردم  کار  که  می گیرد؛ صندوقی 

تأسیس صندوق، حاج آقای صــراف زاده به خاطر  از  وام هایش بگیرد. یک سال پس 

حاج عبداهلل  به  را  دوطبقه  ساختمان  یک  ح  طــر خمینی شهر،  مهمان های  کثرت 

می دهد، که طبقۀ دومش مهمان سرا باشد و طبقۀ اولش صندوق قرض الحسنۀ الزهرا. 

که بعدها بعضی ها  گرد، مهمان سراست، ساختمانی دوطبقه  سومین ساختمان بشا

طعنه  بنایی  چنین  برپایِی  به خاطر  حاجی  به  و  می نامند  »آســمــان خــراش«  را  آن 

می زنند. کار ساخت سومین بنا شروع می شود. بااینکه این کار هم مشکل است، اما 

در مقایسه با مشکالت ساخت انبار و اتاق ها، کار ساده و کم دردسر شده و بچه هایی 

که درگیر کارند، به خوبی حس می کنند که شرایط تغییر کرده.

گرد     حاج آقای صراف زاده می گفت: مهمان های بشا حاج محمود والی: 

توی  می روید  زیادند،  مهمان ها  هروقت  شما  است.  بد  این جور  شده،  زیاد 

برای خواب ندارند.  و ماشین می خوابید، مهمان ها هم جای خوبی  چادر 

بــرای  بــاشــد  بـــزرگ  اتـــاق  یــک  بــاالیــش  بــســازیــد،  طبقه  دو  یــک ساختمان 

مهمان ها، پایینش هم من قرض الحسنه راه می اندازم.
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درآمد،  پایینش  اتاق  تا  دادند، ساختیم. سه  را هیئت خدمتگذاران  پولش 

یکی برای خود قرض الحسنه بود که دادیم به حاج محسن، دوتایش را هم 

خودمان برداشتیم.

صندوققرضالحسنه

اتاق های  از  یکی  دارد،  قرض الحسنه  به  که  اعتقادی  با  صــراف زاده  محسن  حاج 

اختصاص می دهد تا برای موارد مختلف مانند اشتغال،  کار  طبقۀ پایین را به این 

تهران  صندوق  توسط  صندوق  پشتیبانِی  بدهند.  وام  ازدواج  به خصوص  و  درمان 

گرد می آید. انجام می شود و برای دادن وام، خود حاج آقای صراف زاده به بشا

گرد، ازدواج افراد مسن     حاج محسن صراف زاده: از معضالت منطقۀ بشا

که موجب این مشکل می شد، وضع  با دختران نوجوان بود. یکی از دالیلی 

اقتصادی مردم و رسم و رسوم اشتباه در منطقه بود. مرد برای اینکه ازدواج 

کند، باید پول زیادی به عنوان شیربها۱ به پدر دختر می داد. عمدۀ جوانان 

که ما در  مواردی  از  کنند.  ازدواج  را نداشتند و نمی توانستند  کار  توان این 

صندوق قرض الحسنه وام می دادیم، برای همین مسئله بود تا این معضل 

برطرف شود.

هم  مردم  می آید،  گرد  بشا به  صندوق  کارهای  برای  بار  یک  ماهی  محسن  حاج 

آنها  کم کم  وام ها  این  با  می کنند.  مراجعه  وام  گرفتن  برای  روز  آن  در  و  می دانند 

ماشین  بعضی  کنند،  کسب  درآمد  خودشان  برای  می کنند  سعی  انرژی ترند،  با  که 

می گیرند و کار می کنند، چند نفر هم مغازه باز می کنند. با وجوِد صندوق، باوِر روی 

۱ . پولی که داماد قبل از مراسم ازدواج، عالوه بر مهریه، به خانوادۀ عروس می دهد.
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گردی قوت بیشتری می گیرد. پاِی خود ایستادن، در میان جوانان بشا

و     ــی داد  مـ وام  گــردی هــا  بــشــا بــه  ــی: صــنــدوق، خیلی  والـ ــاج محمود  ح

وقتی  نداشتند،  تعارف  صراف زاده  حاج آقای  می انداخت.  راه  را  کارهایشان 

گر تشخیص می دادند که شرایطش  کسی می آمد صندوق الزهرا برای وام، ا

گر هم تشخیص می دادند باید بگیرد،  را ندارد، خیلی راحت نه می گفتند، ا

راحت کارش را راه می انداختند و سریع وام را می دادند.۱ 

گر ما بخواهیم این کار را انجام بدهیم، حساسیت ها  حاج محسن می دانست ا

و مالحظاتی بین ما و مردم پیش می آید، برای همین خودش می آمد. 

کار حساب و کتاب صندوق سپرده شده بود به حاجی، حاجی هم داده بود 

دست حمید.

حاجحسینبحیرایی

در سال شصت و پنج، تغییری در مدیریت کمیتۀ امداد استان هرمزگان اتفاق می افتد 

دوست  بحیرایی  حسین  حاج  دارد.  زیــادی  فایده های  حاجی  و  گرد  بشا بــرای  که 

قدیمی حاج عبداهلل، مدیر امداِد هرمزگان می شود. او از ستاد استقبال حضرت امام 

تا کردستان و بنیاد جنگ زدگان )بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی( با حاج عبداهلل 

همراه شده و نزدیک ترین یار حاجی در کمیتۀ امداد است. حاج حسین هر مسئولیتی 

که داشته، ارتباطش با حاج عبداهلل برقرار بوده. او قبل از قبوِل این مسئولیت چند 

گرد آمده و کامًال در جریان امور است.  بار به بشا

فقر،  شدت  و  منطقه  وسعت  مانند  خود؛  خاص  ویژگی های  به خاطر  گرد  بشا امداد 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۴
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بر خالف نقاط دیگر کشور، مستقیمًا به مرکز وصل است و مستقل از هرمزگان عمل 

با آمدن  که  گرد و بندرعباس هست  کاری زیادی بین بشا رابطۀ  اما بازهم  می کند، 

گرد کند. حاج حسین، استان می تواند کمک بیشتری به بشا

شد،     هرمزگان  استان  مدیر  حسین  حاج  که  موقعی  والــی:  محمود  حاج 

کارهایمان با امداد هرمزگان چند برابر شد. هروقت از بندر خرید داشتیم، یا 

پول کم می آوردیم، می رفتیم سراغ حاج حسین. گاهی حاج عبداهلل مستقیمًا 

بی سیم می زد، کارها را می سپرد که حاج حسین انجام بدهد. حاج حسین هم 

کار بود، اصًال آرام و قرار نداشت. هرجا  مثل حاجی بود، روز و شب در حال 

مشکلی پیش می آمد، آقای نّیری حاج حسین را می فرستاد؛ برو فالن جا سیل 

آمده، آنجا زلزله آمده و... کارها را راه می انداخت و دلسوز بود.

حاج حسین بحیرایی حاج عبداهلل را الگوی خود می داند، از او درس می گیرد و سعی 

می کند هرچه در توان دارد به او کمک کند.

ــودم،     اینکه مــدیــرکــل اســتــان ب مــن عــالوه بــر  ــاج حسین بــحــیــرایــی:  ح

گرد را در ارتباط با استانداری  گرد هم بودم و مشکالت بشا تدارکات چِی بشا

و اینها حل می کردم. 

ــی و معنوی بــود و بــه قــول معروف  ارتــبــاط روح بــا حاجی یــک  ارتــبــاط مــن 

گرد نگه  َسر و ِسری باهم داشتیم. حاجی عاشق بود و این عشق او را در بشا

که  موقعی  کرد،  عود  ماالریایش  آنجا  و  رفتیم  مکه  باهم  وقتی  بود.  داشته 

گفتم: تو مریض شده ای، َبس است دیگر، بلندشو برو تهران،  برمی گشتیم، 

گرد را انجام می دهم. من کار بشا

گفت: آره باید بروم، می روم، دیگر نمی آیم.
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 رفت، چند دقیقه بعد آمد گفت: نه، نمی روم، باید بمانم.

گفتم: من می دانم تو نمی توانی بروی، یک عشق دیگری تو را نگه داشته.

گردی ها  بشا امــا  نمی پذیرفت،  را  غریبه  که  داشــت  فرهنگی  یک  گرد  بشا

خودشان  مثل  حاجی  چون  می دانستند؛  خودشان  از  کامًال  را  حاج عبداهلل 

زندگی می کرد، در کنارشان بود، و با ادبیات خودشان با آنها صحبت می کرد. 

گردی ها برخورد کرده بود که وقتی می رفت توی یک کپر، آن  او طوری با بشا

خانواده، حاج عبداهلل را جزو خودشان می دانستند و شروع می کردند به درِد 

گردی با آنها صحبت می کرد. دل کردن، حاجی هم با لهجۀ بشا

مؤسسۀخیریۀحضرتخدیجه؟اهس؟

گرد و وضعیت آن کم کم در میان بعضی از اقشار مردم بیشتر می شود  صحبت از بشا

گرد ُمبّلغی برای کمک به آنجا می شوند. مؤسسۀ خیریۀ حضرت  و هرکدام از یاران بشا

گرد آشنا می شود و در روزهای پایانی سال شصت وپنج  خدیجه به همین طریق با بشا

به منطقه می آید. حاج حسین بحیرایی هماهنگی های سفرشان را انجام می دهد و 

همراهشان می شود.

حاج حسین بحیرایی: خانم ضابطیان سرپرست خیریۀ حضرت خدیجه    

کی برای بچه ها با خودشان  بودند. ایشان دو تا کامیون لباس و کفش و خورا

هم همراهشان آمدند و  گرد. یک تعداد پزشک و ماما و پرستار  آوردند بشا

گرد بودند. می رفتند توی روستاها، هم  سال و ایام عید را بشا روزهای آخر 

را معاینه  توزیع لباس و اینها داشتند، هم بیمارها ـ  به خصوص خانم ها ـ  

می کردند و کالس های آموزش بهداشت می گذاشتند. برای ماماهای محلی 
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کثرًا اطالعات پزشکی نداشتند و برای  هم کالس مخصوص داشتند، چون ا

مسائل زایمان به مشکل می خوردند.

راه ها  با آن  و  کارمان طول می کشید  راه می افتادیم،  وقتی توی یک مسیر 

کپرهای  را توی  بودیم شب ها  برگردیم خمینی شهر. مجبور  نمی توانستیم 

خیلی  بندگان خدا  خانم ها  ایــن  خــب  بخوابیم.  ماشین ها  کنار  یــا  مــردم 

بود،  گل آلود  یک کم  هم  چشمه ها  آب  نداشتیم،  خوردن  آِب  می ترسیدند. 

بخورند.  نتوانستند  کردند  کــار  هر  دکترها  خانم  ایــن  امــا  مــی خــوردیــم،  ما 

خیلی  مزۀ  بخورند!  را  نمکی  و  قندی  ِسُرم های  آب،  به جای  شدند  مجبور 

بدی داشتند، گرم هم بودند، اما چاره ای نبود. همان جوری که ما از آن آب 

گل آلوِد چشمه می خوردیم، آنها هم ِسُرم می خوردند! 

می کشیدند،  زحمت  و  می کردند  کار  شوق  با  اما  بود،  سختی  شرایط  خیلی 

تمام  سنِگ  پذیرایی  در  داشــت  امکانات  کــه  جایی  تــا  هــم  حــاج عــبــداهلل 

می گذاشت.

گرد در ایام نوروز را برنامۀ ثابت خود می کنند  اعضای خیریۀ حضرت خدیجه سفر به بشا

و به خصوص در زمینۀ بهداشت و درمان در منطقه فعالیت خود را آغاز می کنند؛ حتی 

هزینه درمان بعضی بیماران خاص را که نیاز به اعزام دارند، تقبل می کنند.

ــداهلل داشــــت خــانــم و آقــــای ضــابــطــیــان و     ــب ــاج ع ــاج امــیــر والــــی: ح حـ

به  مسیر  توی  که  گرد،  بشا می برد  را  خدیجه  حضرت  خیریۀ  مهمان های 

حاجی خبر می دهند یکی از بچه ها را خرس زده، اسمش حسن است!

به  حسن  بودم.  دیده  من  می شد،  پیدا  سیاه  خرس  گرد  بشا کوه های  توی 

و  می کند  حمله  می شود،  عصبانی  هم  خرس  می شود،  نزدیک  خرس  یک 
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و مهمان هایش می روند  به صورت حسن. حاج عبداهلل  یک چنگ می زند 

کی پیدا  باالی سرش، می بینند نصِف صورتش کامل رفته، و یک حالت ترسنا

پالستیکش  جراحی  تهران  بفرستید  را  این  می گوید:  ضابطیان  خانم  کرده. 

کنند، تمام هزینه های درمانش با ما.

تهران.  فرستاد  اتوبوس  با  و  میناب  کرد  منتقلش  سریع  هم  حاج عبداهلل 

بچۀ  یک  گفت:  زد،  زنگ  عبداهلل  حاج  که  بودم  تهران  من  بود،  عید  ایام 

گردی است که خرس او را زده. با اتوبوس دارد می آید تهران، برو ترمینال  بشا

تحویلش بگیر، ببر بیمارستان بستری اش کن.

هیچ اسم و نشانی هم به ما نداد. با دو تا از رفقایم رفتیم کمیتۀ امداد یک 

نه  و  می دانستیم  را  اسمش  نه  ترمینال،  رسیدیم  وقتی  گرفتیم.  آمبوالنس 

می دانستیم با کدام تعاونی آمده.

بگو  بــرو  گفتم:  رفقایم  از  یکی  به  کنیم.  پیدایش  چطوری  بودیم  مانده 

بیاید  سریع تر  هرچه  خرس خورده  گردِی  بشا آقای  کنند  اعالم  بلندگو  توی 

اطالعات!

زدند زیر خنده، گفتند: بابا این را که نمی شود گفت.

گفتم: لطفًا  گفتم قبول نکردند بروند. آخرش خودم رفتم اطالعات،  هرچه 

آقای خرس خورده را صدا بزنید بیاید.

زد زیر خنده. گفتم: چرا می خندی؟

خیلی جدی صحبت کردم و گفتم: این آقا فامیلش خرس خورده است.

کرد: آقای خرس خورده! آقای خرس خورده! هرچه  این بنده خدا هم اعالم 

سریع تر به اطالعات.
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گفت: این  درمانگاه ترمینال آمد  از  پنج دقیقه نگذشت، دیدیم یک دکتر 

آقای خرس خورده را چه کسی کار دارد؟ بیایید پیش ماست.

بردیمش  بـــود.  شــده  بــدجــور  خیلی  صــورتــی؛  چــه  وای!  کــردیــم.  پیدایش 

شد، اما  کردند، خیلی بهتر  جراحی پالستیک  بیمارستان. حسن را چند بار 

نه  حاجی!  گفتم  دیــدم،  را  حاج عبداهلل  که  بعد  نشد.  صــورت  صورتش  باز 

اسم به ما دادی، نه نشانی. رفتیم این جوری صدایش کردیم. حاج عبداهلل 

کلی خندید. این اسم هم روی این بنده خدا ماند، صدایش می زدند: حسن 

خرس خورده!

پسازششسال

راه  جــدیــدی  کــار  و  می آیند  گــروهــی  روز  هــر  کـــرده،  پیدا  رونــقــی  دیگر  خمینی شهر 

مواد  از  می رسد،  جدید  محموله ای  بار  یک  روز  چند  هر  مقر،  انبار  برای  می افتد. 

ک و دارو و لوازم التحریر. امید به زندگی هر روز از خمینی شهر به تمام  غذایی تا پوشا

که  گرد در ایام پایانی سال شصت وپنج با زمانی  گرد دمیده می شود. تصویر بشا بشا

گرد آمد، قابل مقایسه نیست، اما هنوز راه زیادی مانده  حاج عبداهلل اولین بار به بشا

گرد به نقطۀ صفر برسد. آنچه در امتداد این شش سال به دست آمده، با وجود  تا بشا

راه بیست ساعته به ده ساعت  باورکردنی نیست.  جنگ،  از  محدودیت های ناشی 

رسیده، دانش آموزان به مدرسه می روند، ایتام و نیازمندان آذوقه می گیرند، بیماران 

پزشک  به  نرسیدن  به خاطر  کسی  کمتر  دیگر  و  می آیند  خمینی شهر  درمانگاه  به 

ازخود گذشتگی های  با  و  کرده اند  پیدا  عزت  گردی ها  بشا و  گرد  بشا می رود.  دنیا  از 

حاج عبداهلل و یارانش، به آیندۀ فرزندانشان امیدوار شده اند.
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گرد برود. قول داد به آن سرزمین خشِک  حاج عبداهلل سال شصت پذیرفت که به بشا

گرد  بشا این شش سال در  کمک یارانش در  غریب، آبادی ببرد؛ و برد. آنچه او به 

ساخته، بیش از تمام انتظارات و ُممکنات است. 

مردم  تمام  امید  که  کرد  بنا  گرد  بشا در  مرکزی  خمینی،  امام  نام  به  حاج عبداهلل 

خمینی شهر  از  همه  مــردم،  ســواِد  و  دین  تا  برنج  و  آرد  از  شد.  منطقه  ستم کشیدۀ 

می آمد.

حاج عبداهلل قول داده بود در منطقه مقری برای کمیتۀ امداد احداث کند تا امکان 

کار مهیا شود. خیلی بیشتر از آنچه قول داده بود، عمل کرد و زمینه ها را آماده کرد تا 

هر فرد و ارگانی بیاید و به وظیفه اش در منطقه عمل کند. 

آنچه ناممکن بود انجام گرفت. حاج عبداهلل در این فکر است که حاال، پس از شش 

تکالیف  و  وظایف  به  و  داد  تحویل  را  گرد  بشا می شود  دیگر  شبانه روزی،  کار  سال 

دیگر رسید...
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آتشسوزی

اردیبهشِت سال شصت وشش، شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان، حاج عبداهلل و 

حاج محمود برای شرکت در یک جلسه به تهران رفته اند و مسئولیت مقر با آقا حمید 

می شود و  برگزار  در اتاق نمازخانۀ خمینی شهر  والی است. مراسم احیای شب قدر 

بچه ها بعد از نماز صبح کمی استراحت می کنند، تا کارهای روزانه را شروع کنند. 

آقای حمید والی: حدود ساعت هشت ونیم صبح پای دستگاه بی سیم    

که یک دفعه با صدای »آتیش! آتیش!« از جا پریدم. از پنجره  نشسته بودم 

بیرون را نگاه کردم، دیدم از در کوچک انبار دود بیرون می آید. دویدم سمت 

انبار، می خواستم از همان در کوچک وارد شوم، اما دود و آتش نمی گذاشت. 

داد زدم بروید سمت در بزرگ، هرچه می توانید مواد غذایی را بکشید بیرون، 

اما آتش سریع دوید و اجازه نداد کاری بکنیم. کل انبار خیلی سریع شعله ور شد.

با  بچه ها  همۀ  فاصله  ایــن  تــوی  بــیــاورد.  را  آب  تانکر  بــرود  یکی  زدم  داد 

که توی مقر بودند، داشتند با سطل و دبه آب می ریختند.  گردی هایی  بشا

تانکر هم آمد، اما هیچ فایده ای نداشت. آن قدر آتش شدید بود که نمی شد 

گر ماشین آتش نشانی هم می آمد نمی توانست کاری بکند. کاری کرد، حتی ا

دستمان برنمی آید،  کاری از  بود، وقتی دیدم  گاز  کپسول های  داخل انبار، 

کسی  به  تا  عقب  کشیدم  را  بچه ها  همۀ  شوند،  منفجر  کپسول ها  ترسیدم 

آسیب نرسد.  دیگر کاری از دستمان برنمی آمد، همه از فاصلۀ سی چهل متری 

نشسته بودیم، سوختن انبار را نگاه می کردیم و اشک می ریختیم.

لودر توی روستا بود، خبر دادیم که بیاید، وقتی رسید آتش هم کم شده بود، 

ک ریخت و آتش را خاموش کرد. چند بیل خا
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بیست سی  تا کپسول گاز توی انبار بود، خدا خیلی رحم کرد، سوخته بودند، 

می ترکیدند، شاید  گر  ا نشده بودند.  اما منفجر  بود،  کله هایشان هم پریده 

همه از بین می رفتیم.

پتوهای  موکت،  کنسروجات،  غذایی،  مــواد  آرد،  بــود؛  جنس  از  پر  موقع  آن  انبار 

مرغوب، لوله و ابزار، لباس و کفش، لوازم التحریر و... همه ظرف کمتر از یک ساعت 

سوختند و تقریبًا هیچ چیز باقی نماند. تمام اجناسی که قیمت باالیی داشتند و طی 

ماه ها، با پیگیری های فراوان وکمک خّیرین در انبار جمع شده بودند تا بین مردم 

توزیع شوند، طعمۀ حریق شدند.

این     با  با حــدود بیست ســال ســن، تک و تنها،  من  آقــای حمید والــی: 

گم  مسئولیت سنگین و این فاجعه مانده بودم چه کار کنم، دست و پایم را 

گریه و بغضم فروکش  کرده بودم. بعد از اینکه یک مقدار به خودم آمدم و 

بی سیم چی  باالخره  تا  زدم  صدا  را  میناب  مرتب  بی سیم.  سراغ  رفتم  کرد، 

میناب جواب داد. گفتم: سریع با امداد میناب تماس بگیرید، آقای حافظی 

بیاید پای بی سیم.

ظهر  یک  ساعت  است،  شلوغ  سرم  دارم،  کار  االن  بود  گفته  حافظی  آقای 

می آیم. عصبانی شدم، داد زدم: یعنی چه؟ همین االن باید بیاید. 

بعد پشیمان شدم که این جوری حرف زدم، چون حداقل بیست سال از من 

بزرگ تر بودند.

گفتم:  یــک ربــع بــعــدش آقـــای حــافــظــی آمـــد پــشــت بــی ســیــِم هــالل احــمــر. 

حاج عبداهلل تهران است، فقط با او تماس بگیر، بگو انبار خمینی شهر آتش 

گرفت و کًال سوخت.
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آقای حافظی بنده خدا شوّکه شد، مرتب سؤال می کرد: آخر چطوری؟ چی 

شده؟ حمیدآقا حرف بزن!

که صدایم  گرفته بود، نمی توانستم حرف بزنم، همین طور  را  گلویم  بغض 

می لرزید، فقط گفتم: نمی دانم، فقط بگو سوخت و تمام شد. بی زحمت شما 

به حاج عبداهلل خبر بده، من نمی توانم.

من تا آن زمان آتش سوزی به این وسعت از نزدیک ندیده بودم، خدا برای 

ک بود. دود، آسماِن باالی خمینی شهر  هیچ کس پیش نیاورد، خیلی وحشتنا

گرد یک چنین دودی ندیده  را پر کرده بود، تا آن موقع هیچ کدام از مردم بشا

گریه می کردند، می زدند توی سر و  بودند. مردم ریختند توی خمینی شهر، 

سینه شان. انگار کپر خودشان سوخته بود.

می آیند و با دیدن  مردم روستاهای نزدیک با دیدن دود سراسیمه به خمینی شهر 

داده انــد. بچه های  دست  از  عزیزی  انگار  بلند می شود،  ناله هایشان  سوخته  انبار 

امداد با خودشان می گویند مردم حق دارند، آذوقه و کمک هایی که قرار بود به آنها 

برسد، از بین رفته. اما وقتی زمزمه ها و مویه های مردم را می شنوند، تعجب می کنند. 

که حاجی خبردار  کثرًا برای حاج عبداهلل نگرانند و او را دعا می کنند. می گویند االن  ا

گر خانه ای بسوزد،  می شود، غصه می خورد، بیمار می شود، خدا کند زیاد آزار نبیند. ا

چشمان  اضطراب،  با  و  پدرند  حال  نگران  کودکان  اما  می خورد،  را  خانه  غصۀ  پدر 

لرزان او را نگاه می کنند که مبادا ببارد.

رفته     صبح  من  تهران.  بودیم  آمده  حاج عبداهلل  با  والی:  محمود  حاج 

بودم بانک، آقای حافظی از میناب زنگ زد، گفتم: آقای حافظی، چی شده 

زنگ زدی به بانک؟
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صدایش می لرزید، گفت: محمود آقا! انبار خمینی شهر آتش گرفته.

ترسیدم، گفتم: کسی طوری شده؟

گفت: نه، کسی طوری نشده، ولی هیچ چیز از انبار نمانده، همه چیز سوخته.

گفتم: مواد غذایی؟

بار  غذایی  مــواد  ماشین  یک  بحیرایی  حاج آقای  سوخته،  همه اش  گفت: 

خودتان  تنهاست.  آنجا  االن  هم  حمید  آقا  خمینی شهر،  سمت  رفته  زده، 

یک جوری به حاج عبداهلل بگویید.

چه کار  دارد،  حالی  چه  االن  کردم  فکر  سوخت،  حمید  برای  دلم  همه  اوِل 

می کند!

این سری که آمده بودم تهران، می خواستم یک مدت بمانم و بروم بانک، 

بروم  باید  گفتم:  کردم،  خداحافظی  بانک  بچه های  با  شد.  این طوری  که 

گرد، دیگر شاید اصًال نتوانم بیایم.  بشا

گفت:  کردیم،  که آمد، سالم علیک  همین هم شد! رفتم خانه، حاج عبداهلل 

زود آمدی خانه؟

گفتم: آره، امروز خسته بودم زودتر آمدم.

زیر  گذاشت  را  دستش  من،  پیش  آمد  کرد،  عوض  را  لباسش  حاج عبداهلل 

گفتم: حاجی می خواهم یک چیزی  گذشت،  که  کشید. یک کم  سرش دراز 

بگویم، می ترسم شلوغش کنی. 

گفت: چه شده؟ بگو.

گرد است، اما باید قول بدهی عصبانی نشوی. گفتم: دربارۀ بشا

گفت: نه، عصبانی نمی شوم، بگو چه شده؟



338▪تاخمینیشهر

گفتم: نه دیگر، ترش کردی! نمی گویم.

گفت: ُکشتی من را، خیلی ُخب بابا، آرامم، بگو، طوری شده؟

کسی زخمی شده،  نه  ُمــرده،  کسی  نه  نه، طوری نشده، هول نکن،  گفتم: 

فقط یک مختصر آتش سوزِی کوچک در انبار پیش آمده.

یک دفعه حاجی بلند شد دو زانو نشست. من ترسیدم کشیدم عقب! 

گفت: انبار؟ بگو ببینم چی شده؟

گفتم: هیچی حاجی، الکی هول نکن، یک مختصر آتشی بوده، آردها از بین 

رفته.

گفت: آردها سوخته؟

گفتم: نمی دانم، من هم ماندم. آقای حافظی می گفت آردها سوخته.

گفت: چیز دیگری هم شده؟ 

سکوت کردم. حاج عبداهلل گفت: ِد جان به لبم کردی، حرف بزن!

گفتم: آره، ظاهرًا این لباس ها که توی انبار بوده، یک مقدار آسیب دیده.

گر سوخته، پتوها هم کنارش بوده. گفت: وای! خب لباس ها ا

گفتم: آره دیگر، مثل اینکه پتوها هم سوخته.

داد  داشــت  دیگر  بــاال،  می رفت  داشــت  حاج عبداهلل  صــدای  همین جوری 

می زد: درست بگو چی شده؟ من را ِدق دادی! 

گفتم: انبار کامل سوخته، دیگر انبار نداری حاج عبداهلل! 

بود  زده  ُزل  فقط  نمی گفت،  هیچی  افتاد.  درازکــش  رفــت،  وا  حاجی  یکهو 

بودم،  نگران حاج عبداهلل  بود، فقط  رفته  یادم  را  انبار  به سقف. من اصًال 

می ترسیدم بالیی سرش بیاید.
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بود،  عصبانی  خیلی  نشست،  شد  بلند  گذشت،  که  دقیقه  بیست  ربع،  یک 

گفت: محمود! انبار را آتش دادند، بلند شو زنگ بزنیم به حاج آقای نّیری.

انبار  که  داد  گفت: حاج آقا! االن محمود به من خبر  حاج عبداهلل زنگ زد، 

گرد آتش گرفته، من مطمئنم آتش نگرفته، آتشش دادند. بشا

حاج آقای نّیری گفت: کسی طوری شده؟

حاجی گفت: نه، الحمدهلل کسی طوری نشده، ولی انبار من را آتش دادند، 

گرد. شما باید یک کارشناس بفرستید با من بیاید بشا

حاج آقای نّیری گفت: نمی خواهد، اشکال ندارد، من حرفت را قبول دارم.

بلیت بگیرد  گفتم  به محمود  گرد نمی روم،  تنها بشا نه، من  گفت:  حاجی 

او  با  تا  بدهید  من  به  کارشناس  یک  شما  می شوم  منتظر  من  امــا  بــرود، 

برویم.

بعد از صحبت با حاج آقای نّیری، دیدم حاجی خیلی پریشان است. افطار 

هم نتوانست چیزی بخورد. گفتم: حاجی! بلند شو برویم پیش حاج  محسن.

گفت: نه، حال ندارم.

گفتم: حاال بلند شو برویم، ضرر که ندارد.

که آدم را آرام می کرد. آن شب هم  حاج محسن صراف یک اخالقی داشت 

مقبرۀ  در  جمعه  شب های  اخوی هایشان  و  محسن  حاج  بود،  جمعه  شِب 

بی بی زبیده۱ اطعام می دادند. رفتیم امام زاده، حاج محسن که حاج عبداهلل 

را دید، رو کرد به من، گفت: چه شده؟ داداشت خیلی ناراحت است.

۱ . آرامگاهی واقع در شهررِی تهران، که برخی آن را مزاِر فاطمه زبیده، دختر امام حسین؟س؟ می دانند، و برخی 
مزاِر دختر امام جواد؟س؟، فاطمه الصغری ملقب به زبیده خاتون.
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گفتم: انبار خمینی شهر کامًال سوخته. حاج عبداهلل دارد از بین می رود، دارد 

خودش را می کشد.

پرسید کسی طوری شده؟ 

گفتم نه.

حاج محسن رفت پیش حاجی. حاج عبداهلل هم پکر و عصبانی بود. حاج 

گرد  محسن گفت: برو خدا را شکر کن. تو خسته شده بودی، می خواستی بشا

کنی. آن مردم هنوز به تو احتیاج دارند. این خیر بود، بگو الحمدهلل.  را رها 

اشکال  بسازی.  را  گرد  بشا و  بمانی  آنجا  شوی  مجبور  تا  بود  خدا  کار  این 

ندارد، نگران هزینه های انبار هم نباش.

حاج عبداهلل یک دفعه حالش عوض شد، روحیه گرفت، گفت: باشد، می روم 

به جای یک انبار، دو تا می سازم. 

یک کم با حاج محسن صحبت کرد و برگشتیم، وقتی رسیدیم خانه، حاجی 

خیلی حالش بهتر بود.

هجرتدیگرباره

گرد را تحویل بدهد و برگردد، اما تدبیر خدا طوری  آری! حاج عبداهلل می خواست بشا

را  انبار  کند.  کــرده تمام  آغــاز  که  را  کــاری  بود حاج عبداهلل بماند و  قــرار  بــود،  دیگر 

گرد را ترک می کرد، معلوم  گر حاج عبداهلل بشا می توان دوباره ساخت و پر کرد، اما ا

که این مسیر مقدس ادامه یابد و این همه زحمت به بار نشیند. شاید همین  نبود 

کارهای انجام شده هم رها می شد و از بین می رفت. 

پیام خداوند در فضای معنوی مقبرۀ بی بی زبیده، از لسان حاج محسن صراف زاده 
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که دسِت الهی او را هدایت و  برای حاجی وضوح پیدا می کند. او به روشنی می بیند 

مسیر را روشن کرده.

حاج عبداهلل تصمیم می گیرد بماند و به جای یک انبار، دو انبار بسازد، اما حاضر نیست 

حسادت های  که  می داند  به خوبی  او  بگذرد.  به راحتی  آتش سوزی  ماجرای  این  از 

به وجودآمده، این آتش را روشن کرده. در این مدت، زخم زبان ها، تهمت ها، و آزارها را 

گرد، ساده بگذرد. تحمل کرده بود، اما حاال نمی تواند از حق مردم مظلوِم بشا

برای حمید     گرد، دلم  رفتم بشا روز  آن  فــردای  من  والــی:  حاج محمود 

سوخت، خیلی اذیت شده بود. مردم هم شدید گریه می کردند و از من حال 

بود،  خمینی شهر  هم  بحیرایی  حسین  حاج  می پرسیدند.  را  حاج عبداهلل 

مواد غذایی آورده بود که مردم لنگ نمانند. 

که  بعد  نــبــود.  استفاده  قابل  دیگر  و  بــود  برداشته  ــَرک  ت انــبــار  ساختمان 

کردیم. حرارت آن قدر شدید بود  کارشناس ها آمدند دیدند، با لودر خرابش 

که تیرآهن ها را ذوب کرده بود!

کردم؛ ترسیده  را سین جیمش  انباردار  اینکه حاجی بیاید، خودم  از  تا قبل 

بود، همه اش حرف های متناقض می زد، معلوم بود مشکل دارد. 

که دو نفر به اسم خبرنگار، همان روز آتش سوزی می آیند  عجیب این بود 

گرد سالی یک  بشا در  بودند.  کنند! خیلی مشکوک  تهیه  خبر  خمینی شهر 

خبرنگار هم پیدا نمی شد.

حاج امیر این روزها کردستان است و از جریان خبر ندارد، حاجی به خاطر تجربه ای 

می کند تا  او را خبر  کردستان به دست آورده،  کمیته های انقالب و  در  که حاج امیر 

برای کمک بیاید.
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که آمدم تهران، دیدم حاج عبداهلل خیلی عصبانی     حاج امیر والی: من 

گفتم: حاجی غصه  بد شد.  که حال من هم  بود، طوری  بد  است، حالش 

گرد، همه چیز معلوم می شود. نخور، می رویم بشا

کارشناس آتش نشانی باهم رفتیم خمینی شهر. اثرات  من و حاج عبداهلل و 

آتش سوزی را که دیدیم، کارشناس گفت: داخل انبار مواد ریخته اند و آتش 

زده اند.

آمده بود خمینی شهر.  تبلیغ  برای  زمان آتش سوزی  حاج آقای اسماعیل پور 

خب ما از کردستان باهم رفیق بودیم. رفتم پیشش، پرسیدم حاج آقا چه شد؟ 

می دانست من دنبال چه هستم، گفت: همان وقت که انبار می سوخت، دو 

نفر به عنوان خبرنگار آمدند داخل مقر، شروع کردند به سؤال و جواب. من 

گفتند ما خبرنگاریم، از صداوسیمای  رفتم ازشان پرسیدم چه کار می کنید؟ 

بندرعباس آمدیم.

جوابی  سوخته؟  انبار  فهمیدید  کجا  از  که  بود  داده  گیر  اینها  به  حاج آقا 
نداشتند. بعد هم دیده بود اینها دائم می روند با انباردار گپ می زنند!۱

بازداشتش  کردیم،  شکایت  افتاد.  ِتِته ِپِته  به  گوشه!  یک  بردم  را  انباردار 

گرد، حاج عبداهلل دلش سوخته بود و  آمده بود بشا کردند. به عنوان سرباز 

به اندازۀ پرسنل به او حقوق می داد، اما او در حق حاجی نامردی کرد.

که حکم بدهند متهم  کرمانی2  حاج عبداهلل یک نامه زد به آقای موحدی 

۱. حجت االسالم اسماعیل پور گزارشی در مورد آتش سوزی می نویسند و به حاج امیر والی تحویل می دهند.
2. نمایندۀ امام خمینی در شهربانی وقت کشور. شهربانی در آن زمان وظیفۀ حفظ امنیت شهر و استقرار نظم و 
تعقیب بزه کاران را برعهده داشت. نیروی انتظامی در سال ۱۳7۰ از ادغام شهربانی، ژاندارمری، و کمیتۀ انقالب 

اسالمی تشکیل شد.
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آقای  تهران،  بــردم  را  نامه  شــود.  بررسی  آنجا  پــرونــده اش  تهران،  ببریم  را 

با من  گاهی یک سروان  آ رئیس  تهران.  گاهی  آ رئیس  به  زد  نامه  موحدی 

کرد، بعد رفتیم  سؤال  چند نفر  از  را دید،  گرد. صحنه ها  فرستاد آمدیم بشا

بندرعباس. انباردار بازداشت بود، چند تا سؤال که کردیم، اعتراف کرد که از 

عمد انبار را آتش زده. از صداوسیمای بندر هم برای آن دو خبرنگار استعالم 

گرفتیم، گفتند ما چنین کسانی نداریم. 

حاجی  بــه  کــه  بــودنــد  منطقه  مسئوالن  از  یــک ســری  بــود،  معلوم  همه چیز 

حسادت می کردند. چون خودشان از زیر کار درمی رفتند، نمی توانستند کارها 

و موفقیت های حاجی را ببینند. یک تیم پشت این قضیه بود تا با سوزاندن 

گرد هم شایعه کرده بودند که: این حاج والی  انبار، حاجی را خراب کنند. در بشا

جنس ها را احتکار کرده بود و به شما نمی داد تا همه اش سوخت!

قضیه  فهمیدی  که  حاال  گفت:  حاجی  به  بــود،  آمــده  تهران  از  که  سروانی 

چیست، این ماجرا بودار است، رهایش کن. 

ولی حاج عبداهلل ول کن نبود، می خواست تا ته ماجرا برود، تا اینکه آخرش 

اما به خاطر  با توست،  گفت: می دانم حق  نّیری به حاج عبداهلل  حاج آقای 

من دیگر این ماجرا را پیگیری نکن. 

حاجی قبول کرد و پرونده را ادامه نداد.

خمینی شهر  در  انبار  واقعًا دو  و  شد  برابر  آتش سوزی دو  از  تالش حاج عبداهلل بعد 

گرد آغاز کرد. ساخت و فصل جدیدی از آبادانی را در بشا





فصل هشتمفصل هشتم

جبهه ای پابرجاجبهه ای پابرجا





لاف1366 

گرد یارانبشا

دعوت  در  حاج عبداهلل  و  دارد  ادامــه  گرد  بشا در  خّیرین  و  دانشگاهیان  حضور 

ابتدای  در  انبار،  آتش سوزی  از  قبل  نمی شود.  غافل  گرد  بشا به  گروه ها  این  از 

گرد  بشا به  حسینی َاَبری«  »سیدحسِن  دکتر  پای  شصت وشش،  اردیبهشت ماه 

دانشگاه  روستایی  برنامه ریزی  و  جغرافیا  استاد  ابری،  حسینی  دکتر  می شود.  باز 

راه اعتالی علم  تحقیق دارد و جوانی خود را در  که ید طوالیی در  اصفهان است 

ِگِره ای  گرد می شود تا  کاربرد آن در خدمت به مردم گذاشته. او راهی بشا جغرافیا و 

گردی ها باز کند.  از مشکالت بشا

کمیتۀ     که عضو  دکتر سید حسن حسینی ابری: اواخر سال 65، از من 

و  بروم  گرد  بشا به  تا  شد  درخواست  بــودم،  خمینی  امام  امــداد  کمیتۀ  فنِی 

گرد را  گرد نظر بدهم. یک طرحی داشتند که مردم بشا دربارۀ جابه جایی بشا

به اطراف میناب منتقل کنند.

یک روز آقایی به دیدنم آمد؛ آقایی که آثار بزرگی در چهره اش پیدا بود، اما 
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بسیار متواضع و سربه زیر بود. تا چشم در چشمش شدم، ُبریدم! مجذوبش 

که نامم  کرد  شدم! حتی بدون اینکه حرفی باهم بزنیم. خودش را معرفی 

عبداهلل والی است. 

گرد به ما نشان  در آن دیدار، حاج عبداهلل یک آلبومی آورد و تصاویری از بشا

داد و از منطقه گفت.

من گفتم باید منطقه را ببینم تا بتوانم حرف های شما را باور کنم. 

اردیبهشت ماه 66، با شانزده نفر از متخصصان )گیاه شناس و زمین شناس 

گرد شدیم. و آب شناس و عمران و فیزیک و شیمی و...( راهی بشا

به میناب که رسیدیم، حاج عبداهلل والی به استقبالمان آمد. سیمای ظاهری 

گروه  و برخوردهای او پر از صداقت و صمیمیت و تدبیر و ایمان بود. همۀ 

حس می کردیم که او گمشدۀ ما بوده که تازه پیدایش کرده ایم! از میناب تا 

َمقّر کمیتۀ امداد در خمینی شهر، بیش از دوازده ساعت طول کشید.

کرد  منطقه، جمع ما صورت جلسه ای تنظیم  گردشی چند روزه در  از  پس 

مهار  و  است؛  مالیم  اقلیمی  با  مستعد،  منطقۀ  یک  گرد  بشا اینکه:  مبنی بر 

آب ها، کلید حل فقر و محرومیت آن است.

که مردم را باید از  گفته بودند  کشور، و جهاد  البته سازمان برنامه و بودجۀ 

این منطقه کوچ بدهید، اما بررسی های علمی و کارشناسانۀ ما، چیز دیگری 

گردی ها سال های سال، با تحمل سختی های  را نشان داد. ضمن اینکه بشا

گرد مانده بودند تا هویت خودشان را نگه دارند.  فراوان، در بشا

پانزده سال  که  و حاج عبداهلل شد.  گرد  با بشا ما  آشنایی  این سفر، سرآغاز 

گرد ادامه پیدا کرد. در امتداد این سال ها که سالی چهار  رفت وآمد ما به بشا
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که  نوشتم  گرد  بشا دربــارۀ  کتاب  سری  چهار  می آمدم،  گرد  بشا به  بار  پنج 

مجلداتش بیش از ده جلد است. 

گرد را قلم و زبان تو نجات داده!  حاج عبداهلل به من می گفت: دکتر! بشا

گرد مایه می گذاشت،  اما واقع مطلب این بود، آن کسی که از جان برای بشا

ما،  برای  و حاج عبداهلل  گرد  با بشا آشنایی  که  بود. خالصه  شخِص حاجی 

گرد  واقعًا نعمتی وصف ناشدنی بود. و اینکه سال ها بعد، نام مرا با نام بشا

گره زدند، برایم سعادتی بود.

گروه دانشگاهِی دکتر حسینی ابری، چند خّیر اصفهانی نیز عازم  آذرماه 66، همراه 

دارد و  حضور  این جمع، مهندس سید مهدی طباطبایی نیز  گرد می شوند. در  بشا

سال  چند  و  است  شناخته شده ای  شخصیت  او  می آید.  گرد  بشا به  بار  اولین  برای 

سرپرست بنیاد مستضعفان بوده. طباطبایی بعد از دیدن حاج عبداهلل والی و شدت 

ارزنــده ای در  گرد می پیوندد و منشأ خدمات  یاران بشا گرد، به جمع  محرومیت بشا

منطقه می شود. 

گرد را از زبان یکی     مهندس سید مهدی طباطبایی: اولین بار وصف بشا

محرومیت  از  وقتی  شنیدم.  حاج آقای انصاری  انقالبم،  دوران  دوستان  از 

نزدیک  از  شــدم  مشتاق  زد،  حــرف  برایم  گرد  بشا منطقۀ  غریب  و  عجیب 

گفت اتفاقًا چند روز آینده، با عده ای از استادان دانشگاه  گرد را ببینم.  بشا

گرد خواهیم رفت. اصفهان، دکتر حسینی و همکارانش، به بشا

گفتم من هم می آیم. 

گرد شدیم. برایم بلیت گرفت و راهی بشا

در   6۰ و   59 )ســال هــای  مستضعفان  بنیاد  مدیریت  از  استعفا  از  پس  من 
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اصفهان، و سال های 6۱ و 62 و 6۳ در تهران( چون مطالعاتی دربارۀ رفع 

گرد برایم موضوعیت پیدا کرد.  فقر داشتم، دیدن بشا

بلیت هواپیما داشتیم؛ اما پروازمان لغو شد و مجبور شدیم با اتوبوس حرکت 

کنیم. راه افتادیم و به میناب رسیدیم. در دوران تصدی بنیاد مستضعفان، 

نزدیک  بــودم.  رفته  میناب  جمله  از  ایــران،  شهرستان های  کثر  ا به  تقریبًا 

منزل  یک  حد  در  کوچکی  و  ساده  بسیار  ساختمان  فرمانداری،  ساختمان 

مسکونی بود که وارد آن شدیم. بر سردر ساختمان نوشته بود »کمیتٔه امداد 

امام خمینی میناب«. وارد ساختمان شدیم و در اتاق کوچکی مستقر شدیم. 

و  اصلی  که محور  کنیم  را مالقات  کسی  باید  مــی داد  اوضــاع واحــوال نشان 

میزبان واقعی ماست. 

که خستگی سفر طوالنی اصفهان تا میناب از تن  توی اتاق َلم داده بودیم 

گذشت، جنب وجوشی در اتاق پیدا شد.  که  بیرون برود. حدود نیم ساعت 

گفتند: حاج آقا والی آمد! 

گرم از راهروِی بیرون اتاق  همه بلند شدند نشستند. صدای سالم و علیِک 

به گوش رسید. لهجه ای که می شنیدم، لهجۀ تهرانی اصیل بود. ما هم بلند 

از  گندمگون، و سوخته  شد، مردی  باز  اتاق  ایستادیم. همین که در  شدیم 

آفتاب، با اثر سجده در پیشانی و محاسنی کوتاه وارد اتاق شد. عمق چهرۀ 

حاج عبداهلل نشان دهندۀ اراده ای قوی، مصمم، جدی، و مهربان بود. توی 

همان نگاه اول، حاج عبداهلل در قلبم جای گرفت. آثار بزرگی و بزرگ منشی، 

به وضوح در او نمایان بود.

گردی ها، تصمیم  گرد و دیدن وضعیت بشا به بشا سفر  از  مهندس طباطبایی بعد 
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گردی ها کوتاهی نکند.  گرد شود و از تالش برای کمک به بشا می گیرد از خادمان بشا

گرد« در بنیاد فرهنگی امام رضا در  حاصل این تصمیم، راه اندازی دفتر »یاران بشا

تهران است. 

گرد، پیشنهاد     مهندس سید مهدی طباطبایی: بعد از سفر اولم به بشا

در  داشتیم  دفتری  یک  گرد.  بشا یاران  نام  با  شود  راه انــدازی  دفتری  دادم 

تهران، در میدان ولّی عصر، متعلق به بنیاد فرهنگی امام رضا بود. 

بنیاد فرهنگی امام رضا دارای سابقۀ پیش از انقالب بود و نام اولیۀ آن، بنیاد 

کردن  مهم داشت؛ اول پیدا رضا پهلوی بود. فعالیت این بنیاد، دو محور 

استعدادها؛  این  به  تحصیلی  وام  اعطای  و  نوجوانان،  و  جوانان  استعداِد 

دولت  انقالب،  پیروزی  از  بعد  بی بضاعت.  دانــش آمــوزان  به  کمک  دوم  و 

نهاد  که مهندس میرسلیم سرپرست  سال 6۱  از  کرد.  را مصادره  بنیاد  این 

گرفت و اجرای  عهده  را بر  ریاست جمهوری شد، شخصًا ریاست این بنیاد 

برنامه های فرهنگی  اسالمی را محور سوِم فعالیت های بنیاد قرار داد. و من 

آقای میرسلیم وارد مجموعۀ بنیاد شدم و سمت  کمک دادن به  هم برای 

قائم مقامی بنیاد را پذیرفتم. 

تا  شود  ثبت  گرد  بشا یاران  نام  به  تشکیالتی  یک  بنیاد،  در  دادم  پیشنهاد 

که  کنیم.  اعــزام  گرد  بشا به  کمک  بــرای  را  گروه هایی  دفتر،  این  طریق  از 

پیشنهادم مقبول افتاد.

گرد در بنیاد فرهنگی امام رضا، کمک های  مهندس طباطبایی با ثبت دفتر یاران بشا

در  متعدد  مــدارس  احــداث  به  کمک  که  می کند  گرد  بشا و  حاج عبداهلل  به  فراوانی 

گردی، از مهم ترین آنهاست.  گرد و رسیدگی به دانش آموزان بشا بشا
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به واسطۀ بنیاد امام رضا و مهندس طباطبایی، پای مهندس سید مصطفی میرسلیم 

است،  ریاست جمهوری  نهاد  سرپرست  که  میرسلیم  آقای  می شود.  باز  گرد  بشا به 

نزدیکی دارد؛ و حضورش در  ارتباط  رده بــاالی دولتی و غیردولتی  با تمام مسئوالن 

گرد، اثر فراوان دارد. بشا

از     که  بود  داده  پیشنهاد  طباطبایی  آقای  میرسلیم:  مصطفی  مهندس 

بی بضاعت  که  گردی  بشا دانش آموزان  به  رضا،  امام  فرهنگی  بنیاد  طریق 

آشنایی  بــرای  و  کــردم  موافقت  پیشنهادش  با  من  کنیم.  رسیدگی  بودند، 

گردی ها، به آنجا رفتم. بیشتر با وضع بشا

سفر ما از تهران به بندرعباس با هواپیما بود. در فرودگاه، حاج عبداهلل والی 

دیدمش. به میناب رفتیم و شب  بار  اولین  آمده بود دنبالمان. آنجا برای 

گرد شدیم. آنچه را قبًال به صورت اجمالی از  را آنجا ماندیم. صبح عازم بشا

فقر و محرومیت و مشکالت ناشی از ظلم حکومت ها شنیده بودم، به عینه 

مشاهده کردم! 

افــزایــش شناخت شــد. هنوز  ــرای  ب تــوانــم صــرف دقــت  ایــن سفر، همۀ  در 

که  نبود و فاصلۀ بین وضعی  پیشرفت ها و زحمات حاج عبداهلل چشمگیر 

گرد داشتند، با آنچه برازندۀ جمهوری اسالمی است، زیاد بود. البته  مردم بشا

دقیق بود و می شد فهمید  کرده بود، بسیار  آغاز  والی  که عبداهلل  کارهایی 

کارهایی است عملی و غیرخیال بافانه و نتیجه بخش. 

گرد  که در بشا کاری  حاج عبداهلل را شخصیتی نمونه و چندوجهی دیدم، و 

شخصیتی  والــی  ــا ارزش.  بـ و  با اهمیت،  لطیف،  عمیق،  کــاری  را،  می کند 

از  یکی  این  البته  کرد.  باز  را  خود  جای  دلم  در  زود  خیلی  و  داشت  جذاب 
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که  می گرفت،  جا  آدم هــا  دل  در  زود  که  بــود  حاج عبداهلل  مشخصه های 

را به بطالت  والی هیچ لحظۀ خود  ریشه اش، اخالص حاجی بود. عبداهلل 

نمی گذراند و برای تک تک ساعاتش، برنامه داشت و دوراندیشی کرده بود. 

سخت کوشی با گوشت و پوست و استخوانش عجین شده بود. 

حاج والی در همه حال متواضع بود و کًال کم حرف می زد، ولی هر جمله ای 

اضافه  آدم  معلومات  به  یا  یعنی  داشــت؛  فایده  و  بــود  مفید  می گفت  که 

و  مهم  تصمیم گیری  یک  بــرای  می کرد  انگیزه  ایجاد  آدم  در  یا  می کرد، 

نسبت  فــردی،  ازنظر  والــی،  اینکه،  دیگر  اجتماعی.  وظایف  انجام دادن 

و  رفاه  دنبال  که  مــی داد  نشان  هم  چهره اش  بود؛  سخت گیر  خودش  به 

آسایش خودش نرفته. 

را  دردم  منطقه،  دیــدن  با  داشتم،  شدید  کمردرد  سفر  این  در  من  بااینکه 

فراموش کردم و سخت به فکر رفتم که چطور می شود کاری را که حاج والی 

آغاز کرده، پشتیبانی و تقویت کرد.

به  حاج عبداهلل  با  همراهی اش  نمی خواهد  که  میرسلیم  مهندس  سفر،  این  از  بعد 

برای  کشور  محدود شود، نامه نگاری های فراوانی با مسئوالن مختلف  همین سفر 

گرد می کند. امور بشا

مهندس مصطفی میرسلیم: سفر اول، سفر شناخت و تصمیم گیری بود؛    

و نباید ابتر می ماند. بعد از سفر، کارها را به سه دسته تقسیم کردم:

فعالیت های مثبت  و  گرد  مسائل بشا از  که  به مسئوالنی  اطالع رسانی  اول، 

گرد اطالعی نداشتند؛ مانند رئیس جمهور و وزیر کشور. حاج عبداهلل در بشا

که بنا به موضوع وظیفه شان، باید  دوم، ارائۀ پیشنهاد اقدام به مسئوالنی 
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گرد اقدام می کردند، نظیر وزیر جهاد، وزیر جنگ، وزیر  برای تحول در بشا

آموزش وپرورش.

و سوم، برنامه ریزی برای کارهایی که باید خودم شخصًا آنها را انجام می دادم.

مؤثر  حدودی  تا  برخی  شدند،  دفن  بایگانی  در  بعضی  نامه نگاری ها،  این 

واقع شدند، و تعدادی هم به صورت واقعی نتیجه بخش شد.

آیتاهللسیدحسینمهاجر

خاص و متفاوتی، با  که به اصفهان دارد، به طرز  سفری  سال 65، حاج عبداهلل در 

و  روحی  پشتوانۀ  که  عاِلمی  می شود؛  آشنا  اصفهان  اخالقی  و  ربانی  علمای  از  یکی 

معنوی حاج عبداهلل می شود: »آیت اهلل سید حسین مهاجر«.

آشنا می شود.  که با آیت اهلل مهاجر  حاج عبداهلل منزل مهندس ارباب مهمان است 

یاران  آمده و به  گرد  َاَبــری به بشا با دکتر  که  افــرادی است  از  اربــاب یکی  مهندس 

گرد بدل شده. اصفهانی بشا

اصفهان مهمان     ارباب در  آقای مهندس  من منزل  حاج عبداهلل والی: 

بودم. نزدیک های ظهر بود تلفنی زده شد. برادری گفتند: من مهاجر هستم. 

آقای مهندس ارباب گفت: به جا نمی آورم. 

ایشان فرمودند: شما من را نمی شناسی، والی هم مرا نمی شناسد؛ ولی من 

می خواهم عبداهلل والی را ببینم! حاال نمی دانم او به منزل ما می آید، یا من 

به آنجا بیایم. 

که نمی دانست مهاجر کیست، گفت: شما تشریف  آقای مهندس ارباب هم 

بیاورید. 
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و اصرار کرد که برای ناهار تشریف بیاورند. که آقای مهاجر نپذیرفتند. حدود 

ساعت یک و نیم بود ایشان آمدند. من دیدم یک سید بزرگواری، نورانی و 

کردم، بااینکه تا  ربانی، جلو در هستند. یک مقدار که به چهرۀ ایشان نگاه 

به آن روز ایشان را ندیده بودم، به نظرم آمد که انگار سال هاست ایشان را 

می شناسم؛ و انگار مدت هاست که ما ازنظر فکری، با همدیگر ارتباط داشته 

و خودمان خبر نداشته ایم. 

این دیدار شروع آشنایی حقیر با آیت اهلل مهاجر شد. ایشان مطالبی گفتند، 

گرد گفتم. قرار شد ایشان عزیزانی را برای ما به منطقه اعزام  من هم از بشا

گرد کارهای تبلیغی انجام دهند.  کنند تا در بشا

بعد به اتفاق ایشان آمدیم و سوار ماشین شدیم، تا فلکۀ احمدآباد اصفهان 

باهم رفتیم. در راه مطالب خاصی را به من گفتند که من سریعًا قلم و کاغذ 

ایشان  حرف های  کردم.  یادداشت  را  ایشان  رهنمودهای  تمام  و  برداشتم 

توانستیم  ایشان  هدایت های  و  رهنمودها  با  و  نشد  محو  خاطرم  از  هیچ 

گرد را پرقدرت تر و پرتوان تر بکنیم.۱  حرکتمان در بشا

و  پــرهــیــزکــار  روحــانــی  اســـت؛  شناخته شده  عالمی  اصــفــهــان  در  مهاجر  ــت اهلل  آیـ

الی اهلل  و سلوک  که به تربیت طالب جوان و دل های مشتاق به سیر  ک نهادی  پا

که  کسی  محضرش مستفیض می شوند. اولین  گردان زیادی از  مشغول است و شا

بکتاشیان  محمود  حجت االسالم  می گذارد،  گرد  بشا به  پا  مهاجر  آیت اهلل  ازطرف 

)معروف به حاج آقای مهدوی( است.

و     داشتم  تبلیغی  کارهای  سابقۀ  بنده  مهدوی:  محمود  حجت االسالم 

۱. سخنان حاج عبداهلل والی در جلسۀ محرومیت زادیی در اصفهان، ۱۳7۴/۳/27
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ازطرِف آقای مهاجر، برای تبلیغ به مناطقی مانند طار و لردگان رفته بودم. سال 

66، ایشان به من فرمودند که یک منطقه ای است که این منطقه از همه جا 

محروم تر است. و تعبیر ایشان البته این بود که: حاضری به بهشت بروی؟ 

گر مفتی باشد، بدم نمی آید.  من هم گفتم: ا

گرد شوی.  ایشان فرمودند: پس کار خود را رها کن که عازم منطقۀ بشا

بعد خصوصیات منطقه را گفتند و من هم عازم شدم. دقیقًا ایام اربعین بود. 

دوستان به نام آقای جاللی، با  از  گرم بود. و من به همراه یکی  هوا خیلی 

یک اتوبوس قراضه که در طول راه خراب شد از اصفهان آمدیم بندرعباس. 

کسی بیاید و ما را به  ماشین ماندیم تا  زیادی منتظر  بندرعباس مقدار  در 

میناب ببرد. وقتی هم که ماشین پیدا کردیم، دیدیم راه بندر به میناب، چه 

راه خرابی است! خالصه با بدنی خسته و کوفته، صبح به میناب رسیدیم.

در بدو ورود به میناب، حاج عبداهلل را دیدیم. در همان برخورد اول، حاجی 

را نورانی و مثل بچه های جبهه دیدم؛ یعنی مثل فرماندهان جبهه، باصفا و 

مخلص. چنان برخورد گرمی با ما کرد که مقدار زیادی از خستگی راه از بدن 

ما رفت. حاج عبداهلل در میناب، در دفتری بی تکلف و بی آالیش، مشغول 

کار بود. دِر اتاقش باز بود و مردم، راحت و بدون تشریفات وارد می شدند. 

راه  ناهار  از  تا موقع ناهار. بعد  کنید  گفت: شما خسته اید؛ بروید استراحت 

گرد. می افتیم به طرف بشا

از میناب که حرکت کردیم، ساعت دو بعدازظهر رسیدیم به دره پهن. گفتیم 

که خب الحمدهلل رسیدیم. نگو تازه اول راهیم! استراحتی کردیم و چند ساعت 

دیگر رفتیم. رسیدیم به یک روستای دیگر و ایستادیم. گفتیم خب الحمدهلل 
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دیگر تمام شد! حاج عبداهلل خندید و گفت مقداری جلوتر است. 

خالصه نیمه های شب بود که رسیدیم. 

نبود  و  گــرم  هــوای  رفتیم.  روستاها  از  یکی  به  تبلیغ  بــرای  روز،  آن  فــردای 

امکانات، به قدری به ما فشار آورد که همراهم گفت: من برمی گردم! تحمل 

این وضع را ندارم. 

نماز، من  بین دو  همراهم عــوض شــد!  کــردیــم، نظر  بــرگــزار  که  را  نماز  امــا 

گریه  چنان  مردم  روضه،  موقع  خواندم.  روضه  و  کردم  صحبتی  شدم  بلند 

می کردند، و چنان حال معنوی عجیب و غریبی داشتند، که این دوست ما 

منقلب شد و از حرفی که زده بود، پشیمان شد! 

گرفتم و  قرار  تأثیر  را دیدم، خیلی تحت  گردی ها  من خودم هم وقتی بشا

گردی ها را »ایتام آل محمد« دیدم  کردم این منطقه را رها نکنم. بشا عهد 

که پا در  کسی  کنند. و برای  که الزم بود طلبه ها بیایند و از اینها دستگیری 

گرد، که بتواند خدمت کند و  عرصۀ طلبگی گذاشته، چه فرصتی باالتر از بشا

شیعیانی که دسترسی شان به احکام و معارف دینی کامل نبوده، ارشاد کند.

حاج شیخ محمود مهدوی روحانی وارسته و جوان و باسوادی است که نه تنها مردم 

منطقه از وجودش بهره مند می شوند، بلکه خود حاج عبداهلل و بچه های امداد نیز 

از ایشان استفاده ها می برند.

جوان     طلبۀ  دو  مهاجر،  آیت اهلل  اعزامی  گروه  اولین  والی:  حاج عبداهلل 

بودند. ما قبل از ورود اینها، در سطح بسیار محدود و با توجه به امکاناتی که 

داشتیم، یک سری کار فرهنگی کرده بودیم. اما با آمدن حاج آقای مهدوی، 

امکانات ما وسیع تر شد و دسترسی به علما راحت تر. آیت اهلل مهاجر یکی از 
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را برای ما فرستاده بود. واقعًا ایشان حاج آقای  بهترین طلبه های اصفهان 

آقا  و  خدا  رضای  واقعًا  ایشان،  انتخاب  در  بود.  کرده  دستچین  را  مهدوی 

امام زمان را در نظر گرفت و طلبه ای والیتی و حزب اللهی را برای ما فرستاد. 

حاج آقای مهدوی را اول فرستادیم به روستای ملکن.۱ 

اولین باری که حاج آقای مهدوی از روستا به مقر کمیتۀ امداد در خمینی شهر می آید، حاج 

محمود همۀ بچه ها را جمع می کند تا آقای مهدوی برایشان منبر برود و روضه بخواند. 

حاج عبداهلل والی: بعد از چند روز، حاج آقای مهدوی را برای استراحت    

و استحمام، آوردیم خمینی شهر. برادرم محمود به زور از ایشان خواهش کرد 

که منبر بروند. وقتی منبر رفتند، همگی از منبرشان استفاده کردیم و فیض 

او  از  و  برود  گرد جای دیگری  بشا از  آقای مهدوی  نگذاشتیم  بردیم. دیگر 

گرد جای دیگری تبلیغ نروند. الحمدهلل قبول کردند.  خواهش کردیم جز بشا

را  گرد  بشا به  رفت وآمدش  می دهد  قول  حاج عبداهلل  به  مهدوی  حاج آقای  اینکه 

گرد حاضر  ادامه بدهد و در ایام تبلیغی، در ماه های محرم و صفر و رمضان در بشا

گردی دارد، و هم ریشه در جاذبۀ  باشد، هم ریشه در محرومیت و نیاز شیعیان بشا

حاج عبداهلل.

رها     را  گرد  بشا گرفتم  تصمیم  اینکه  مهدوی:  محمود  حجت االسالم 

برمی گشت.  گرد  بشا در  حاج عبداهلل  وجــود  به  ــادی  زی مقدار  یک  نکنم، 

خب  امــا  بــود،  حاجی  داعـــی ام2  خدای نکرده  که  بگویم  بخواهم  نه اینکه 

تنها  را،  باتقواست  و  مخلص  این قدر  که  مــردی  می کردم  وظیفه  احساس 

۱. سخنان حاج عبداهلل والی در جلسۀ محرومیت زادیی در اصفهان، ۱۳7۴/۳/27
2 . داعی به معنای دعوت کننده است و در اصطالح دعوت کنندۀ به سوی یک فکر و مکتب خاص.
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نگذارم؛ مردی که فقط و فقط برای رضای خدا انجام وظیفه می کند. دوست 

گرد  گر منطقه ای به محرومیت بشا داشتم در خدمت ایشان باشم. یعنی ا

در جای دیگری وجود می داشت، اما کسی مانند حاج عبداهلل را نمی داشت، 

قول نمی دادم هر سال به آنجا بروم. داعی ام خدا بود، منتها دوست داشتم 

در خدمت حاج عبداهلل باشم و رضای الهی و رضایت اهل بیت را، در خدمت 

ایشان بودن می دانستم. 

حاج عبداهلل ازنظر تقوا و اخالص و شخصیت فردی، خیلی ممتاز و برجسته 

بود و خیلی از ما بیشتر کار کرده بود؛ مخصوصًا ازنظر عمل. 

ازنظر اعمال عبادی هم حاجی بی نظیر بود و الگو. خود من به عنوان یک 

طلبه، در ایام ماه مبارک رمضان، ازنظر همراهی با ایشان در قرآن و دعا، کم 

قرآن باید  که این قدر  گاهی یک روایتی می گفتم  می آوردم، می ُبریدم. مثًال 

بعد از نماز خوانده شود و بعضی از بزرگان گفته اند که خواندن زیارت عاشورا 

کند.  که حرف های ما را عمل  این تأثیرها را دارد. دیگر ایشان مقّید می شد 

یعنی ما خودمان اهل عمل نبودیم، اما ایشان انجام می داد. 

گر دیر می خوابید و احساس  که ا مثًال حاجی آن قدر مقّید به نمازشب بود، 

می کرد برای نافله بیدار نخواهد شد، نمازشب را می خواند، بعد می خوابید. 

و جالب اینکه، در همان شب ها، قبل از نماز بیدار می شد و یک بار دیگر 

نافله اش را می خواند. 

جلسات مان  انبار  در  رمضان،  مبارک  ماه  در  که  که یک سال  یادم هست 

داشتیم.  عمومی  افطار  یک  سرشب  قــدر،  شب های  می کردیم،  بــرگــزار  را 

یک  هم  بعد  می خواندیم.  قــرآن  ساعتی  یک  که  بــود  ایــن  بر  ما  رســم  بعد 
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و  احیا  هم  بعد  و  می رفتیم،  منبر  ما  بعد  و  استراحت،  و  مختصر  پذیرایی 

عزاداری مفّصل. جمعیت ما خیلی به آن صورت نبود، اما عزاداری هایمان 

ظرف ها.  شستن  بــرای  داشتیم  برنامه ای  یک  هم  بعد  بــود.  باحال  خیلی 

و  می خواندیم  شعر  آن،  داخل  می ریختیم  را  ظرف ها  که  بود  حوضی  یک 

همه  دعا.  و  نمازجماعت  و  مختصری  سحری  هم  بعد  می شستیم.  ظرف 

خسته می شدیم، اما حاجی انگارنه انگار! آن سال سحر بیست ویک، بعد از 

نمازجماعت صبح و دعا، حاجی به من گفت: روضه بخوان. 

گفتم: حاجی! من ُبریده ام، از من برنمی آید، حالش را ندارم. 

با اصرار حاج عبداهلل، روضه ای خواندم. بعد که من رفتم بخوابم، تازه دیدم 

حاجی رفت سراغ زیارت عاشورا! و بعد از عاشورا هم، قرآن را باز کرد و شروع 

کرد به تالوت قرآن. 

شیفتۀ  گرد،  بشا مــردم  و  خّیرین،  امـــداد،  بچه های  مــن،  اینکه  رمــز  خالصه 

حاج عبداهلل شده بودیم، همین بود. حاجی اهل حرف نبود، اهل عمل بود. 

 ِالیه اخَللق«۱، کسی که به حق 
َ

پیغمبر خدا می فرمایند »َمن َعَمل ِباحَلق مال

عمل کند، دل های مردم به سمتش توجه پیدا می کند. و قرآن هم می فرماید، 

دل هــا و  را در  باشد، خداوند محبتش  ایمان و عمل صالح داشته  که  کسی 
حما�ذُ ُوّدا«2 ُهُم الّرَ

َ
َعُل ل �ج اِلحا�تِ َس�يَ

ّ
وا َو َعِملوا الَص َم�ذ

آ
�ذَ ا �ي �ذ

َّ
 ال

قلب ها قرار می دهد؛ »ِا�ذَّ

است  مبارکی  بسیار  اتفاق  مهاجر،  آیــت اهلل  ازطــرف  اعزامی  اصفهانی  طالب  حضور 

گرد. حساسیت آیت اهلل مهاجر در انتخاب طلبه های فاضل برای اعزام به  برای بشا

۱ . هر که به حق عمل کند، مردم به او روی می آورند. غرر الحکم و درر الکالم، سید هاشم رسولی محالتی
2 . سوره مبارکه مریم، آیه 96
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گرد  گرد، و عزم ایشان در اعزام مداوم و مرتب، تحولی چشمگیر در فرهنگ بشا بشا

افزوده  ایشان  ازطــرف  اعزامی  طلبه های  تعداد  بر  سال،  به  سال  مــی آورد.  به وجود 

می رسد.۱ البته  مناسبت ها، به چهل نفر  که تعداد طالب اعزامی در  می شود، تاآنجا

ازطرف  اعزامی  طالب  اما  می آیند،  منطقه  به  طالبی  هم  تبلیغات  سازمان  ازطــرف 

اثرگذاری شان  و  می آیند  گرد  بشا به  خاصی  و  دقیق  برنامه ریزی  با  مهاجر،  آیت اهلل 

کثری است. حجت االسالم اسماعیلی یکی دیگر از طلبه های  روی مردم منطقه، حدا

گرد می رساند. اصفهانی است که خود را به بشا

اولین     محسن،  مهاجر،  آیت اهلل  فرزند  اسماعیلی:  احمد  حجت االسالم 

تشکیالتی  مهاجر  آیــت اهلل  شد.  شهید  انقالب  زمان  که  بود  اصفهان  شهید 

به نام فرزند شهیدشان به وجود آورده بودند، به نام »بنیاد فرهنگی شهید 

محروم  مناطق  در  طالب  تبلیغ  اســاس  بر  بنیاد  این  کار  مهاجر«.  محسن 

تعریف شده بود. و ما که طلبه های آن بنیاد بودیم، به مناطقی می رفتیم که 

گرد یکی از این مناطق بود که  مبّلغین کمتر حاضر می شدند آنجا بروند. بشا

که ما سال های  سختی های غیرقابل تحملی داشت. مثًال یکی از مشکالتی 

اول تبلیغ داشتیم، آب آشامیدنی بود. محرِم سال 67، اولین سفری بود که 

آشامیدنی  آب  دیدم  رسیدم،  که  تبلیغ  محل  روستای  به  آمدم.  گرد  بشا به 

آنجا آب تهیه  از  که آدم بتواند  پیدا نمی شود! مغازه ای هم وجود نداشت 

کند. یعنی نه اینکه آن روستا مغازه نداشته باشد؛ در هیچ کدام از روستاهای 

و  بود  گذشته  روستا  در  حضورم  از  روز  چند  نداشت.  وجود  مغازه  گرد،  بشا

سختم بود از آبی که خود روستایی ها می خوردند، بخورم. 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۱۱
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برویم  بیا  گفتم  داشــت،  موتور  که  روستا  جــوان هــای  از  یکی  به  روز،  یک 

موتور،  با  را  منطقه  تمام  شــود.  پیدا  آب  بلکه  روستا،  اطــراف  چشمه های 

این طرف و آن طرف رفتیم تا آب آشامیدنی پیدا کنیم. 

حاال آب، فقط یکی از مشکالت بود. گرمای هوا و نبود برق و غذای مناسب 

و ده ها مشکل دیگر، طاقت آدم را از بین می برد. 

گرد  بشا در  حضور  داوطــلــب  بعد  ســال  بــازهــم  مــا  اینها،  همۀ  بــا  خــب  امــا 

گرد، حضور حاج عبداهلل  می شدیم. یکی از دالیل حضور دوبارۀ ما در بشا

کشید. حضور شخص  گرد  که ایشان در بشا در منطقه بود و سختی هایی 

گرد رفتم؛  حاج عبداهلل در منطقه، خیلی تأثیر داشت. من سال 67 به بشا

اما حاج عبداهلل شش سال قبل از من به آنجا رفته بود و شش سال تمام 

در  بود  آمده  و  بود  کرده  رها  را  تهران  حاج عبداهلل  اینکه  بود.  مانده  آنجا 

را مجاب می کرد  ما  کار،  به  بود  این سختی ها، چسبیده  با  و  این محیط، 

که منطقه را رها نکنیم.

گرد  حجت االسالم سید محسن مؤمنی از دیگر روحانیونی است که از سال 68 به بشا

گرد را تجدید می کند. می آید و هر سال، حضورش در بشا

به     تبلیغ  بـــرای  کــه  اولـــی  ــال  س مــؤمــنــی:  محسن  سید  حــجــت االســالم 

ما بود و  از  گرد آمدم، به دعوت حاج آقای مهدوی بود. ایشان بزرگ تر  بشا

بیاموزیم.  ایشان  از  و  باشیم  داشته  درس  کالس  ایشان  با  داشتیم  آرزو  ما 

و  دارد  سختی  خیلی  برویم،  است  قــرار  که  جایی  گفت  حاج آقای مهدوی 

ازنظر آب و غذا و بهداشت در مضیقه خواهیم بود و اینها. من اصًال نپرسیدم 

گر خوِد شما هم هستی، برویم! کجاست! گفتم ا
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گرد  که با هفت طلبۀ دیگر عازم بشا اولین سفر من، تابستان سال 68 بود 

شدیم؛ به جایی که ۱۴۰۰ کیلومتر با اصفهان فاصله داشت!

گرد.  که رسیدیم، سوار مینی بوس شدیم و راه افتادیم طرف بشا به میناب 

ــل؛ و هــم دائــم  ک مــی آمــد داخـ ــا ــرد و خ گ ــن مــاشــیــن،  هــم از هــمــه جــای ای

که می رسیدیم، از راننده خواهش  تکان تکان می خوردیم. به هر روستایی 

پایین و  بایستد. وقتی ماشین توقف می کرد، همگی می ریختیم  می کردیم 

می افتادیم کف جاده، بلکه دل و روده مان بیاید سرجایش!

خالصه به خمینی شهر که رسیدیم، دیدم حاج عبداهلل منتظرمان است. در 

کشیدم. و به  خودم خجالت  آن سفر، وقتی جهاِد حاج عبداهلل را دیدم، از 

گرد  خودم قول دادم از این مرد یاد بگیرم و حداقل سالی یکی دو بار، به بشا

بیایم و کمک حالش باشم. 

گرد  بشا به  باهم  تبلیغ  بــرای  مهاجر،  شهید  بنیاد  ــرِف  ازط که  گروهی  ایــن 

می آمدیم، مجموعۀ خیلی معنوی و خوب و بابرنامه ای بود. چند وقت قبل 

از سفر، هم فکری می کردیم که چه کنیم، قبل از سفر هم جلسه می گذاشتیم 

و توسل و روضه. جزو تکه کالم هایمان این بود که: ان شاءاهلل توی این سفر، 

آقا امام زمان برگۀ نوکری مان را امضا کند. 

گرد داشتند و می گفتند تبلیغ  کید عجیبی روی بشا خوِد آقای مهاجر هم تأ

گرد، خاصتًا مورد عنایت آقا امام زمان است. در بشا

می گیرد،  نشأت  کجا  از  گردی ها،  بشا و  گرد  بشا به  مهاجر  آیــت اهلل  ارادات  اینکه 

ماجرایی است شنیدنی:

آیت اهلل سید حسین مهاجر: در اولین دیداری که با حاج عبداهلل داشتم،    
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ایشان جمله ای  و سازنده است.  و مناسب  گیرنده  دیدم حرف هایش خیلی 

به  خدمت  بــرای  کرد  تحریک  هم  را  ما  و  بود  تکان دهنده  خیلی  که  گفتند 

گرد، شبی ده هزار نفر گرسنه می خوابند.  گرد. ایشان فرمودند: در منطقۀ بشا بشا

این تعبیری بود که حاج عبداهلل داشتند و این ما را تکان داد. 

آوردم!  در  گرد سر  بشا گم شدم. و از  که من جبهه بودم و  ایشان می گفتند 

گردی ها گفتم که من ان شاء اهلل  گرد را دیدم، به بشا می گفتند »من وقتی بشا

به یاری خدا، می آیم به یاری شما. آنها گفتند نمی آیی! چون خیلی ها گفتند 

و نیامدند. من گفتم که می آیم، مطمئن باشید.« 

امــام فرمودند  کــرد،  امــام ســؤال  از  بــرای شــروع فعالیت، وقتی  حاج عبداهلل 

گرد مظلوم را دریابید«.  »حتمًا دنبال این مسئله بروید« و فرمودند »بشا

و این طور شد که حاجی رفتند و شروع کردند به فعالیت.

در بیان امام، خوِد کلمۀ مظلوم خیلی ابعاد دارد و خیلی می شود از آن بهره برد.

کاری  گرچه  گردی ها را هم دوست دارم، ا گردم و بشا من واقعًا دوستدار بشا

تبلیغی به ایشان مدد  کار، ازنظر  ابتدای  من ساخته نیست. البته ما در  از 

می دادیم و گاهی چهل تا مبّلغ می فرستادیم برای حاجی. و حاجی هم لذت 

که تابه حال مبّلغ نرفته بود. حاجی  را به جاهایی می فرستاد  آنها  می برد و 

گر  که ا گرد می آمدند حساس بود. می گفت  که به بشا نسبت به روحانیونی 

روحانی بیاید به آنجا، و عقیده ای به حضرت زهرا؟اهس؟ نداشته باشد، پایش 

گرد قطع می کنیم. را از بشا

را دیدم، فهمیدم  یارانش  گرد رفتم و حال حاج عبداهلل و  من وقتی به بشا

نه  پــول،  نه  مقام،  نه  نــدارنــد؛  نظر  در  را  خــدا  رضایت  جز  هیچ چیز  اینها 
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هیچ  می رفتند،  آنجا  به  تبلیغ  بــرای  که  هم  ما  طلبه های  دیگر.  هیچ چیز 

توقعی نداشتند که به آنها پول بدهیم.

گرد، تا سالیان  گردها و طلبه های ایشان به بشا و شا لطف و عنایت آیت اهلل مهاجر 

سال ادامه می یابد. ُنه سال پس از شروع و استمراِر حرکت بنیاد مهاجر در اعزام مبّلغ 

گرد، حاج عبداهلل والی نامه ای به مقام معّظم رهبری می نویسد تا در پیشگاه  به بشا

ایشان، از اقدامات آیت اهلل مهاجر تشکر کرده باشد:

حضور محترم مقام معّظم رهبری، نوِر چشِم ملت ایران    

حضرت آیت اهلل العظمی جناب آقای سید علی خامنه ای 

درگــاه ایزد منان، و توفیق  از  بابرکت شما  سالم علیکم؛ با آرزوی طول عمر 

روزافزون شما در یاری رساندن به محرومین سراسر گیتی، به ویژه جهان اسالم.

همکاری های  از  را،  خــود  قــدردانــی  و  تشکر  مراتب  خواستم  بدین وسیله 

خوب  بسیار  مدیریت  با  اصفهان،  مهاجر  شهید  فرهنگی  بنیاد  بــی دریــغ 

که سال هاست  حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای سید حسین مهاجر، 

گرد، این نهاد را یاری  با اعزام مبلّغیِن در خط والیت به منطقۀ محروم بشا

عرضه  عظیم الشأن،  و  بزرگوار  رهبر  شما  پیشگاه  در  می رساند،  و  رسانده 

از  و  وافــر،  حظ  متعال  خداوند  خفیۀ  الطاف  از  نهاد  ایــن  که  باشد  بــدارم. 

رهنمودها و عنایات شما عزیز دل نیز بهره مند گردد. 

و من اهلل توفیق
گرد عبداهلل والی76/2/29 ۱ کمیتۀ امداد امام خمینی بشا

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۱2
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مسجد

گرد کپر یا بنایی سنگی به نام حسینیه وجود دارد که جایگاه  در اغلب روستاهای بشا

که حسینیه دارند، اما مسجد  ویژه ای پیش مردم دارد. روستاهای بسیاری هستند 

و  مساجد  اینکه  اول  می گیرد؛  صــورت  مهم  کار  دو  حاج عبداهلل،  همت  با  ندارند. 

که  روستاهایی  تعدادی از  حسینیه های روستاها بازسازی می شود، و بعد اینکه در 

ُملکن در  ندارند، مسجد احداث می شود. به عنوان نمونه، مسجِد روستای  مسجد 

با اعتبارات  که به منطقه آمده بودند، احداث می شود و  با هدیۀ خّیری  سال 6۳، 

کمیتۀ امداد تکمیل می شود.

گرد جا می اندازد و جایگاه  حاج عبداهلل با تالش خود، ارزش احداث مساجد را در بشا

گردی ها ارتقا می دهد. مساجد را در ذهن و دل بشا

گرد، خمینی شهر، سروسامانی گرفته، بیشتر از هر چیزی، به مسجد  حاال که قلِب بشا

کن خمینی شهر، کسانی که برای  گردی های سا نیاز دارد. حاج عبداهلل و یارانش، بشا

رفع نیازشان به اینجا می آیند، و کسانی که در آیندۀ نه چندان دور، برای تحصیل و 

گرد خواهند آمد، محلی می خواهند برای انس با  درمان و ده ها کار دیگر، به مرکز بشا

حضرت حق و اقامۀ نمازجماعت. 

حاج عبداهلل به فکر ساختن مسجد هست، اما نه با پول امداد و از بیت المال. 

آقای     اسم  به  تهران،  بازاری های  از  خّیری   ،67 سال  والــی:  امیر  حاج 

گرد به خمینی شهر آمد.  سلیم َشهَشهانی، همراه با هیئت خدمتگزاران بشا
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ایشان پیشنهاد داد مسجدی در خمینی شهر ساخته شود. گفت: اینجا یک 

سال  صد  که  َمشتی  مسجِد  یک  من؛  با  هزینه هایش  همۀ  بسازید،  مسجد 

دیگر هم اینجا بماند.

فقط هم حاضر بود برای مسجد کمک بکند، نه چیز دیگری. حاج عبداهلل 

ساخت  برنامه هایش  از  یکی  هم  خــودش  و  اســت،  این طوری  دید  که  هم 

لــرزاده.  آقــای  پیش  رفــت  بالفاصله  و  کــرد  استقبال  فی الفور  بــود،  مسجد 

کسی بود  ایران بود.  بزرگ ترین معمارهای  از  که یکی  لرزاده  استاد حسین 

که مسجد اعظم قم، مسجد سپهساالر تهران، آرامگاه فردوسی، و خیلی از 

کرده بود. آقای لرزاده بااینکه آن موقع هشتادوپنج  جاهای دیگر را طراحی 

طوری  لــرزاده  آقای  داد.  تحویل  و  کشید  ابرقدرتی  نقشۀ  یک  بود،  سالش 

صاف  قبله  و  درمـــی آورد  را  قبله  برابر  در  زمین  قناسِی  که  می کشید  نقشه 

کوتاهی  می شد. برای تحویل گرفتن نقشه چند باری به خانه اش رفتم. قد 

داشت و دستش مانند خط کش بود. خطوطی که بدون خط کش می کشید، 

کشیده شده. همیشه  که نمی شد تشخیص داد با دست  صاف بود  آن قدر 

بگویم  رویم نمی شد  و من  مــی آورد  برایم چای  کمرباریک  استکان  در  هم 

چای لیوانی بیاورد!

معرفی  را  گرد  بشا و  ایشان  سراغ  رفت  خودش  حاج عبداهلل  بار  اولین  البته 

کرد. ولی دفعات بعدی، من خدمت ایشان می رسیدم.

اجتماعی معنوی،  تا در  را دعوت می کند  همان سال 67، حاج عبداهلل خّیرین  در 

از  واثقی  بین مدعوین هست.  واثقی هم در  زده شود. جواد  کلنگ ساخت مسجد 

که دو سال پیش به جبهه رفت و مجروح شد.  گرد بود  نیروهای ابتدایی امداد بشا
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کلنگ مسجد توسط  کلنگ زنی مسجد دعوت می کند تا  حاج عبداهلل واثقی را برای 

یک جانباز زده شود. زیربنای مسجد 69۰ متر در نظر گرفته می شود.

مخالفت ها  صــدای  آرام آرام  می کند،  شــروع  را  مسجد  ساخت  کار  حاجی  همین که 

منطقه ای  ج ساخت مسجد در  باید میلیون ها تومان خر که چرا  بلند می شود.  نیز 

ک احتیاج دارد، و...  گرد مسجد احتیاج ندارد، راه و غذا و پوشا کپرنشین بشود، بشا

حاج امیر والی: حرف و حدیث زیاد می زدند، ولی حاجی توجهی نکرد و    

مسجد را ساخت. حین ساخت و بعد از ساخت، دائمًا می گفت که: این مسجد 

را امداد نساخته، یک ریالش هم از پول بیت المال نیست، همه اش را بانی 

گر نمی گذاشتیم اینجا بسازد، می رفت جای دیگری می ساخت. تقّبل کرده. ا

کتور  فا را  مرمر  سنگ  حاجی  شد  باعث  و  نبود  بی تأثیر  نــق زدن هــا  البته 

ستون ها،  دیــوارهــا،  کف،  که  بود  کــرده  کید  تأ شهشهانی  کــار،  اول  بگیرد. 

با شهشهانی  را دید،  بشوند. ولی وقتی حاجی سطحی نگری ها  همه مرمر 

مرمر کردن داخل مسجد صرف نظر  که از  گرفت  کرد و رضایتش را  صحبت 

را هم  این  که  کنند،  کاشی  تمامًا  را  گلدسته ها  و  گنبد  بود  قرار  کنند. حتی 

به خاطر همین تنگ نظری ها انجام ندانند و به همان گنبد و گلدسته های 

کردند. کفایت  سیمانی 

ج های مسجد را داد. حتی حاضر  خدا خیر دهد آقای شهشهانی را. تمام خر

کت کند. پول فرش های مسجد را هم خودش  نشد کسی در این کار با او شرا

داد. پنجاه تخته فرش خرید و مسجد را فرش کرد.

حاج محمود والی: حاج عبداهلل با کمترین هزینه، خیلی باسلیقه مسجد    

که وقتی  شأن نام حضرت حجت باشد. طــوری  که در  را ساخت، مسجدی 
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حاج آقای عسگراوالدی مسجد را دیدند، گفتند: خیلی جاها، پیشانی کار، شهری 

است و درونش روستایی، در خمینی شهر برعکس است؛ پیشانی کار، روستایی 

است و درونش شهری. منظورشان این بود که اینجا در منطقه ای روستایی، 

مسجدی ساخته شده که در بزرگ ترین شهرها هم زیاد دیده نمی شود.

بعد از ساخت مسجد، حرف وحدیث ها دربارۀ این مسجد بزرگ و عالی، بیشتر شد. 

نوشت،  امــداد  کمیتۀ  سرپرست  به  که  نامه ای  در  استان،  نمایندگان  از  یکی  مثًال 

شکایت کرد که: برای ساخت این مسجد بیش از سیصد میلیون تومان از بیت المال 

هزینه شده است. و در گزارش های دیگری نیز نوشتند که مسجد صد میلیون تومان 

ج برداشته؛ و در جایی دیگر، چهل میلیون. خر

حاج عبداهلل در جواب هزینه هایی که برای ساخت مسجد اعالم می شد، نامه ای به 

کمیتۀ امداد مرکز و استاندار هرمزگان نوشت و اعالم کرد:

پولی     ما  الفدا  مقدمه  لتراب  اروحنا  و  روحی  زمان  امام  آقا  مسجد  بابت 

دولت دریافت نکردیم. مسجد بانی داشته است و نقشه را هم خودش  از 

داده. ما فقط اجرا کرده ایم. 

و خوشحالیم که به حول و قوۀ الهی مسجدی ساخته ایم با هزینه ای بسیار 

پایین، ولی زیبا و در شأن نام مقدس آقا امام زمان. ارقام نجومی که دربارۀ 

همگی  میلیون(  چهل  و  میلیون  صد  و  میلیون  )سیصد  می نویسند  مسجد 

اشتباه است. این طور نیست. برای ساخت این مسجد، تنها بیست میلیون 

هزینه شده است، آن هم با هزینه هایی که خّیر محترم تقبل کرده اند.

برای  آینده ای  داشتند،  ِگله  خمینی شهر  بــزرگ  مسجِد  ساخته شدِن  از  که  آنهایی 

خمینی شهر متصّور نبودند؛ اما برای حاج عبداهلل مثل روز روشن بود که این مسجد، 
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و منزلتی  آینده ای نه چندان دور، چه قدر  است و در  نیاز  برای خمینی شهر  چقدر 

خواهد یافت. 

که  ده ســال، همه دیدند مسجدی  از  کمتر  گذشت  البته خیلی به درازا نکشید! با  و 

حاج عبداهلل با پول اهدایی آقای شهشهانی و نقشۀ آقای لرزاده ساخته، چه ارج و ُقربی 

دارد و هر شب و روز، میزبان چه جمعیت کثیری است؛ از دانش آموزان مدارِس راهنمایی 

کمیتۀ امداد و  کارکنان  دخترانه و پسرانه تا طالب حوزۀ علمیۀ برادران و خواهران، تا 

مردم خمینی شهر. هر شب این مسجد حداقل پانصد نفر نمازگزار به خود می بیند.

حضور  که  تاآنجا می دهد،  زیــادی  خیلی  اهمیت  مسجد  در  حضور  به  حاج عبداهلل 

کارمندان امداد در نمازجماعت ها را واجب می کند.

امــداد،     در  استخدام  شــرط  می گفت  حاج عبداهلل  ــی:  وال محمود  حــاج 

این شرط خوب  که حاجی  است. هرچه می گفتیم  نمازجماعت  در  حضور 

مثًال  می شد.  شوخی  باعث  گاهی  موضوع،  همین  نمی کرد.  قبول  نیست، 

حاج عبداهلل  تــرس  از  نمازجماعت،  رکعت  چهار  می گفتند:  نّیت  موقع 

می خوانم، قربتاً الی اهلل!

که حاجی تهران بود و مسئولیت مقر روی دوش من می افتاد،  البته زمانی 

این اجبار را برمی داشتم.

یکی دیگر از اعتقادهای حاجی، این بود که اذان باید از حلقوم گفته شود، 

نه از رادیو. که خیلی حس خوبی داشت این اذان گفتن ها.

نیایش  و  دعا  و  عبادت  برای  محلی  عالوه بر  خمینی شهر،  صاحب الزمان  مسجِد 

بزرگ  گردهمایی های  برای  محلی  و  مــردم،  انقالبی  تجمعات  پایگاه  عــزاداری،  و 

گرد هم شد. بشا
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شرکتملیفوالد

گرد باز می شود، مهندس هاشمیان است. آقای  یکی دیگر از خّیرین که پایش به بشا

مشاهدۀ  از  بعد  است،  اصفهان  فوالد  ملی  شرکت  هیئت مدیرۀ  عضو  که  هاشمیان 

امکانات  امکان  تا حد  امدادگران،  و دیگر  و تالش حاج عبداهلل  گرد  محرومیت بشا

این، خود  که  می دهد.  قرار  گرد  بشا اهــداف عمرانی  اختیار  در  را  فوالد  شرکت ملی 

دستگاه  دو  ــدای  اه مثًال  اســت.  گرد  بشا آبــادانــی  مسیر  در  بزرگی  قــدم  به تنهایی، 

کامیون، دو دستگاه مینی بوس، یک دستگاه بولدوزر، و هزار تن آهن برای ساخت 

مدرسه، گوشه ای از این کمک هاست.

حاج امیر والی: دفتر آقای مهندس هاشمیان، میدان ولّی عصر تهران    

را  گرد  بشا پشتیبانی  کارهای  که  می رسیدم  خدمتشان  من  هروقت  بود. 

می کرد.  معرفی  همه  به  و  می گرفت  تحویل  مرا  گرم  خیلی  کنم،  دنبال 

داخل،  بیاید  مستقیم  آمــد،  امیر  حاج  هروقت  بود  گفته  خود  منشی  به 

کمک رسانی  بازوهای  قوی ترین  از  یکی  ایشان  داشتم.  جلسه  گر  ا حتی 

گرد بودند. به بشا

گرد  کمک های مالی برای بشا یکی دیگر از کارهای مهندس هاشمیان، جمع کردن 

است. او این کمک ها را از دو طریق جذب می کند. اول اینکه هیئت مدیرۀ شرکت را 

گرد اختصاص دهند، و دوم  راضی می کند که سالیانه بخشی از سود شرکت را به بشا

گرد را برای مدیران و کارمندان و کارگران شرکت توضیح می دهد،  اینکه وضعیت بشا

گرد جذب می کند.  و از این طریق، کمک های کم، اما بابرکتی را برای بشا

است  مهمی  کارهای  دیگر  از  گرد،  بشا به  فوالد  ملی  شرکت  متخصصان  فرستادن 

این  که  اولین جاهایی  از  به حاج عبداهلل محسوب می شود. یکی  بزرگی  کمک  که 
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گرد می آیند، مسئلۀ تولید مصالح ساختمانی  متخصصان به کمک حاج عبداهلل و بشا

گرد است.  در خود بشا

و  بهداشتی  مشکالت  خــود  با  که  اســت  گرد  بشا بــزرگ  مشکالت  از  یکی  کپرنشینی 

فرهنگِی عدیده ای را به همراه آورده. برای حل مشکل کپرنشینی و ساختمان سازی 

است.  گرد  بشا خود  در  مصالح  تولید  فکر  به  حاج عبداهلل  گرد،  بشا روستاهای  در 

گرد، چند برابر هزینه های خرید  هزینه های هنگفِت باربری و رسیدن مصالح به بشا

گر راننده ها قبول کنند و این مسیر را بیایند.  مصالح می شود! تازه ا

گرد، دنبال زمین شناس می گردد؛ زمین شناسی  حاجی برای تولید مصالح در خوِد بشا

کند، بعد ببیند آیا تولید مصالح  گرد بیاید، نقاط مختلف منطقه را بررسی  که به بشا

برجستۀ  زمین شناس های  از  زرشکی  مهندس  نه.  یا  است  شدنی  گرد،  بشا ک  خا از 

گرد، به کمک حاج عبداهلل والی می شتابد. اصفهانی است که بعد از شنیدن وصف بشا

کار می کردم     مهندس محمدرضا زرشکی: در شرکت ملی فوالد اصفهان 

او  و  بودیم  همکار  هاشمیان  مهندس  آقــای  با  شنیدم.  را  گرد  بشا نــام  که 

گرد و حاج عبداهلل برایم تعریف کرد و گفت حاجی  گرد را دیده بود. از بشا بشا

که بروم و منطقه را از  کردم  دنبال یک زمین شناس می گردد. من هم قبول 

نزدیک ببینم. 

گرد شدم. به بندرعباس  که برای اولین بار عازم بشا سال 67، دی ماه بود 

گرد. در  که رسیدم، دیدم خود حاجی آمده است فرودگاه تا باهم برویم بشا

که  کردم  اول، یقین پیدا  وضعیت منطقه برایم حرف زد. همان روز  از  راه 

حاجی از مردان مخلص خداست. 

گرد که رسیدیم، از محرومیت و فقر مردم، دهانم باز ماند! چیزهایی  به بشا
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که می دیدم را باور نمی کردم. بعد از دیدن وضعیت منطقه، رو به حاج والی 

که این بندگان  که: حاجی! تمام کوشش و همت شما، باید این باشد  گفتم 

که دامن  مصیبت هایی  از  کپرهایشان بکشید بیرون. یکی  توی  از  را،  خدا 

گرد را گرفته، نشستن توی همین کپرهاست.  اهالی بشا

کار خواهم  گر مرا بپذیرند، پای  گفتم ا حرف من با حاج آقا والی این بود. و 

آمد تا این هدف را تعقیب کنم و با مصالح محلی، این مشکل را حل کنیم. 

حاج عبداهلل پذیرفت و کار را شروع کردیم. 

گرد، باعث می شود حاج عبداهلل آستین باال بزند برای  حضور مهندس زرشکی در بشا

مصالح  نبوِد  خانه سازی،  مانِع  بزرگ ترین  که  ازآنجا گرد.  بشا در  خانه سازی  شروع 

از  و  کند  خوِد منطقه مصالح تولید  منطقه است، حاج عبداهلل تالش می کند در  در 

گرد برای این مهم کمک بگیرد. ک بشا ظرفیت خا

ک     خا روی  تحقیقات  و  بــررســی  بــرای  زرشــکــی:  محمدرضا  مهندس 

ُکنک حدود  ک خوبی داشت.  ُکِنک. آنجا خا گرد، حاج عبداهلل ما را برد  بشا

بیست سی کیلومتر از خمینی شهر فاصله داشت، اما رفت و برگشت به آنجا، 

کردیم، دیدیم به درد آجر  که بررسی  کش را  یک روز کامل زمان می برد. خا

ک آنجا و چند نقطۀ دیگر  ک آجر باید رس باشد. اما بازهم خا نمی خورد؛ خا

که  را برداشتم و بردم اصفهان تا آزمایش دقیق تری رویشان انجام بدهم. 

بردم، ولی جواب ندادند.

گرد قوی  پروژۀ بعدی آهک بود. رفتیم دنبال آهک. ساختار آهک های بشا

چند  از  که اصًال قابل استفاده نباشد. بعد  هم نبود  نبود، اما خب این جور 

و رفتیم سراغ ساخت دو  گرفتیم  باالخره جواب  آزمایش،  و  نمونه گیری  بار 
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کشید.  زحمت  کــوره  دو  این  ساخت  بــرای  خیلی  حاج عبداهلل  آهــک.  کــورۀ 

ک کوره و آجرهای نسوزش را از ذوب آهن اصفهان آوردیم و کورۀ سنتی  خا

پخت سنگ آهک را به پا کردیم. سال 7۳ بود که کوره ها راه افتادند. یکی از 

کار را یادش دادیم.  کوره و  گردی ها را هم آموزش دادیم تا بایستد پای  بشا

خالصه توانستیم مالت آهکی درست کنیم که خیلی حرکت خوبی بود. 

بعد  مناطق،  از  و ماسه. سنگ بعضی  رفتیم ســراغ شن  پــروژه،  این  از  بعد 

از ُخردشدن، قابلیت خوبی برای تبدیل شدن به شن و ماسه را داشت. لذا 

رفتیم سراغ خرید دستگاه سنگ شکن و آوردن آن به منطقه. 

بعد رفتیم دنبال پروژۀ بلوک زنی و آن را راه انداختیم. که این یکی جواب داد.

و حتی درصدد این برآمدیم که بعد از بلوک زنی، دستگاه موزاییک زنی را هم 

تولید مصالح  برای  کوچک  کارگاه ساختمانی  نصب بکنیم و همان جا یک 

ساختمانی بزنیم.

مهندس زرشکی در امتداد سال هایی که با حاج عبداهلل کار می کند، از روحیه ای که 

گرد دارد، خیلی تعجب می کند. حاج عبداهلل برای آبادانی بشا

می آمدم.     گرد  بشا به  بار  سه  سالی  معموًال  زرشکی:  محمدرضا  مهندس 

وقتی با حاجی برای شناسایی مناطق مختلف می رفتیم، دائمًا از من سؤال 

نوع  ک چه  آن خا به چه دردی می خورد؟  این سنگ چیست؟  که  می کرد. 

این سؤال ها! تالش خیلی  از  کرد؟ و  کی است؟ استفاده ای می شود ازش  خا

گرد را خوب بشناسد که بتواند بهتر خدمت کند.  زیادی می کرد که همه چیِز بشا

گرد، برایم خیلی عجیب بود. و این حّد از سعی و تالش برای آبادانی بشا

البته تالش های مهندس زرشکی، محدود به ساختن واحدهای مسکونی نبود. این 



لواراتفدراهیلهپابررا▪375

گرد انجام می داد، و به هرجایی که  بزرگوار هر کاری که از دستش برمی آمد، برای بشا

گرد برسد، رو می زد.  احتمال می داد از آنجا ممکن است کمکی برای بشا

درمانگاهثامنالحجج؟س؟

از ابتدای استقرار حاج عبداهلل در منطقه، بیشتر مراجعات مردم به مقر امداد، چه 

در ربیدون، و چه بعدها در خمینی شهر، به خاطر موضوعات درمانی است. مراجعاتی 

که دائمًا سیِر صعودی داشته و دارد. و هر روزی که می گذرد، بیماران بیشتری برای 

درمان به خمینی شهر مراجعه می کنند. 

کثر  ا در  کافی  آب  نبودن  فــاضــالب،  دفــع  سیستم  نبودن  لوله کشی،  آب  نبودن 

همه  از  و  بهداشتی،  آموزش های  و  امکانات  نبود  روزمره،  استفادۀ  برای  روستاها 

گردی ها را به بیماری های مختلف دچار  مهم تر سوءتغذیه، از عواملی است که بشا

کرده و می کند.

را  حاج عبداهلل  ذهــن  و  فکر  مدت هاست  که  اســت  فکری  درمانگاه،  یک  احــداث 

گرد، بسیار دیده  درگیر کرده. مخصوصًا اینکه بیماری های مزمن و ریشه ای در بشا

می شود؛ بیماری هایی مانند جذام و ماالریا.

ــراف زاده بــودم و     دوســتــان حــاج آقــای صـ از  آقــای احسان عباسی: من 

اولین بار به واسطۀ ایشان، برای تجهیز کارگاه آهنگری و آموزش آهنگری، 

راهی خمینی شهر شدم.

اولین سفرم سال 6۳ بود و از آن به بعد، سالی ده روز به خمینی شهر می رفتم. 

در باقی ایام سال، هم رفقای آهنگرم را به آنجا می فرستادم، و هم تجهیزات 

کارگاه خمینی شهر جور می کردم. تا اینکه در سال 65، شدم  آهنگری برای 
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مسئول ساختن درمانگاه ثامن الحجج؟س؟. نام درمانگاه را حاج عبداهلل به 

یاد مؤسسۀ خیریه ای که پیش از انقالب در آن فعالیت می کرد، گذاشت.

جلسات هیئت خدمتگزاران  از  یکی  که سال 65 در  بود  این قرار  از  ماجرا 

گرد شرکت کردم. آنجا بحث تأسیس درمانگاه پیش آمد و حاج عبداهلل  بشا

دربارۀ ضرورت ساخت درمانگاه توضیح داد. بعد از توضیحات حاجی، همه 

که بانی خیر شوند تا درمانگاه ساخته شود. خالصه در همان  کردند  قبول 

جلسه، پول ساخت این درمانگاه جور شد؛ اما مشکل دیگری وجود داشت. 

توان  بودند،  مستقر  خمینی شهر  در  که  امــداد  نیروهای  به  توجه  با  اینکه 

ساختن درمانگاه وجود نداشت. 

من به حاج عبداهلل والی در آن جلسه گفتم: شما مسئولیت ساخت درمانگاه 

را بپذیر، من می آیم پای کار و یک ماهه درمانگاه را سرپا می کنم. 

که در آن جلسه نهایتًا حاج عبداهلل و حاج آقای صراف زاده با توجه به حرف 

آقای  که  گفت  کردند. و آقای صراف زاده  را تصویب  من، تأسیس درمانگاه 

عباسی دو ماه در آنجا می ماند و درمانگاه را سرپا می کند.

تهران  ذهن داشت، در  درمانگاه در  از  که حاج عبداهلل  با توجه به چیزی 

نقشه های درمانگاه کشیده شد. حاج عبداهلل هم نقشه ها را دید و تأیید کرد. 

گرد  بعد من رفتم سراغ یک معمار خیلی خوب و او را راضی کردم با من به بشا

بیاید.

گرد که رسیدیم، حاج عبداهلل یک زمین دو سه هزار متری را تیغ زده  به بشا

برای  بسازیم.  آنجا  را  درمانگاه  که  بود  کــرده  صاف  دست  کف  عین  و  بود 

از  کسی  گــر  ا کــردم  اعــالم  بودند  خمینی شهر  در  که  کسانی  به  کــار،  شــروع 
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کند تا به دست او کلنگ زنی  خانوادۀ شهداست یا جانباز است، به ما اعالم 

را شروع کنیم.

کلنگ درمانگاه را او به زمین زد. و  که یک جانباز جوانی در جمع ما بود و 

کار را شروع کردیم. کارگاه ساختن درمانگاه را دو ماهه علم کردیم و دو سال 

طول کشید که درمانگاه به صورت کامل ساخته شود. 

گرد بیشتر شد. ازطرفی به حاج عبداهلل و  در این دو سال، رفت وآمدم به بشا

حاج آقای صراف زاده قول داده بودم؛ و ازطرفی خودم هم دوست داشتم که 

گردی های بیشتری شود. هرچه زودتر درمانگاه کامل شود و باعث درمان بشا

کار، روحیۀ بچه های  کار احداث درمانگاه و رسیدن مصالح و پیشرفت سریع  شروع 

دکتر  در این بین،  ساخته.  امیدوار  بیش از پیش  را  گردی ها  بشا و  برده  باال  را  امــداد 

که چند سالی است به خمینی شهر آمده، از همه خوشحال تر  عباس علی بختیاری 

که وجود یک درمانگاه خوب و مجهز و بزرگ، چقدر  است. او بهتر از بقیه می داند 

دکتر  که  نمی دهد  امان  ماالریا  هرچند  است.  حیاتی  و  واجب  مظلوم،  گرِد  بشا برای 

بختیاری افتتاح درمانگاه را به چشم خود ببیند.

آقای احسان عباسی: دکتر عباس علی بختیاری درواقع پزشکیار بود و    

از اقوام حاج عبداهلل. یعنی درواقع همسر ایشان از فامیل های حاجی بود. 

گرد آشنا شود، فرزندش مریضی العالجی  دکتر بختیاری قبل از اینکه با بشا

فرزندت شفا بگیرد، یک  می خواهی  گر  ا بود  گفته  بود. حاج عبداهلل  گرفته 

گرد کن. نذری برای بشا

گرد و خدمت کند. که بچه اش خوب  او هم در َدم نذر کرده بود که بیاید بشا

گرد برای خدمت به مردم.  شده بود و دکتر بختیاری هم آمد بشا
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دکتر بختیاری سه سال تمام در منطقه بود و به دور از همۀ امکانات رفاهی 

و مالی، خالصانه خدمت می کرد. جالب اینکه ایشان خانه نداشت، مستأجر 

تحت  و  داشــت  کلیوی  بیماری  کوچکش  فرزند  که  داشــت  فرزند  دو  بــود، 

درمان بود.

حاج عبداهلل  گرفت.  ماالریا  که  بود  نگذشته  درمانگاه  احداث  از  چندماهی 

می گفت: بیا برویم تهران درمان شو. 

می گفت: نه! من خوب شدم! 

یک شب ساعت دوازده ونیم دیدم صدای شیون بلند شد. آمدند به من گفتند 

که حاج عبداهلل االن است که از غم و غصه سکته کند. دکتر بختیاری ُمرد.

دویدم به طرف حاج عبداهلل. حالش خیلی بد بود؛ بد و عجیب. رفتم نزدیک 

تا حاجی را دلداری بدهم. گفت: من آخر چطور جواب زن و بچۀ او را بدهم.

را  دکتر  ساعت یک، یک و نیِم نصفه شب بود، سه تا ماشین شدیم و پیکر 

بردیم سمت میناب. تا به میناب برسیم، حاج عبداهلل پنج بار حالش بهم 

خورد. مجبور می شدیم بایستیم که حاجی به خودش بیاید و بتوانیم راه را 

ادامه بدهیم.

بختیاری را دادم و  فوت دکتر  من زنگ زدم به حاج آقای صــراف زاده خبر 

گفتم: حاج عبداهلل دارد از بین می رود؛ از شما حرف شنوی دارد. 

گفت:  حاج عبداهلل  به  صـــراف زاده  آقــای  حاجی،  به  ــم  دادی را  گوشی  بعد 

می کنی. مگر  گرد بمیرم، چرا این طور  آرزو دارم توی بشا حاجی! من خودم 

آنجا سرزمیِن نظرکردۀ امام زمان نیست؛ پس چه چیزی بهتر از اینکه آدم 

آنجا بمیرد.
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خالصه حرف های آقای صراف زاده حاج عبداهلل را کمی آرام کرد. 

هم،  گرد  بشا به  زمان  امام  عنایت  و  زمان  امام  نظرکردۀ  سرزمیِن  داستان 

را برایم تعریف  که آقای صراف زاده چند تایش  داستان های زیادی داشت 

زمان  امام  ایشان یک شب  بود.  انصاری  آقای  بود. نمونه اش خواب  کرده 

می گویند:  انصاری  آقــای  به  مهدی؟جع؟  حضرت  می بیند.  خــواب  در  را 

گرد خدمت کن.« »تا می توانی به مردم بشا

مساحت  با  درمانگاهی  می شود؛  افتتاح  ثامن الحجج  درمانگاه   ،67 سال  دی مــاه 

پانصد متر که دوازده بخش مجزا دارد: 

اتاق عمل،  آزمایشگاه، مطب دندان پزشکی،  داروخانه، بخش بستری بیمارستان، 

برق  )رادیوگرافی(، مرکز  عکس  اتاق ظهور  دارویی،  انبار  ریکاوری، مطب پزشک، 

درمانگاه، تزریقات و پانسمان، انبار کوچک امور اداری

برای  حاج عبداهلل  آرزوهــای  از  دیگر  یکی  ثامن الحجج،  حضرت  درمانگاه  افتتاح 

گرد است که محقق می شود. در همان روز اول افتتاح، ۱۱۰ بیمار پذیرش می شوند  بشا

و به کارهایشان رسیدگی می شود. چند نفری هم در بخش، بستری می شوند تا چند 

روزی مهمان خمینی شهر و درمانگاه ثامن الحججش باشند. 

گردی بیش از پیش خودشان  حاج عبداهلل می داند که با افتتاح درمانگاه، بیماران بشا

در  حتی  و  اســت  بــاز  شبانه روزی  که  درمانگاهی  رساند؛  خواهند  خمینی شهر  به  را 

ویزیت  رایگان بودن  به  توجه  با  خب  و  است.  بیماران  پذیراِی  هم  تعطیل  روزهــای 

بیمار و داروها، و همچنین تأمین تغذیۀ بیمار و همراهانش، باید فکری برای تأمین 

هزینه های درمانگاه کند. البته حاجی مثل همیشه توکلش به خداست. همان طور که 

هزینۀ ساخت درمانگاه جور شد، هزینه های جاری اش نیز جور خواهد شد.



380▪تاخمینیشهر

دغدغه های حاج عبداهلل  دیگر  از  نیز،  برای درمانگاه  پزشکی مجرب  کادر  تأمین 

ح  کادر پزشکی درمانگاه را فراهم آورد، طر است. حاجی برای اینکه اسباب آسایش 

ساخت ُنه واحد مسکونی در کنار درمانگاه را پی می ریزد. و هم زمان تالش می کند 

گرد بیاورد.  پزشکان خوبی را، از تهران و اصفهان و شیراز، به بشا

تا قبل از افتتاح درمانگاه، پزشکان داوطلب زیادی با عشق به درمان محرومان، به 

گرد آمده و سختی های زیادی را تحمل کرده اند؛ پزشکانی مانند پروفسور آصفی  بشا

و دکتر نیلی و دکتر قنبری و دکتر شادان و دکتر فربد و دکتر بختیاری از تهران، دکتر 

دهقان و دکتر قوانینی از شیراز، دکتر رزمجو از اصفهان، و ده ها پزشک متخصص 

گرد خواهند آمد و در خدمت  دیگر. قطعًا از این به بعد هم، چنین پزشکانی به بشا

گرد خواهند بود. شیعیان شریف بشا

غ التحصیالن رشته های  فار جذب  از  جذب پزشکان مجرب،  حاج عبداهلل عالوه بر 

غ التحصیالن پزشکی  پزشکی نیز غفلت نمی کند. حاجی تالش می کند که برخی از فار

پزشکی درمانگاه  کادر  که  گرد بگذرانند،  بشا کند تا دورۀ خدمتشان را در  را متقاعد 

ثامن الحجج قوت بیشتری بگیرد.

برای تأمین داروهای درمانگاه نیز کار بزرگی صورت می گیرد و داروهای کاملی از تهران 

و هرمزگان و اصفهان تهیه می شود و دائمًا این تأمین دارویی ادامه پیدا می کند.

حاج امیر والی: همه چیز درمانگاه رایگان بود؛ هم ویزیت بیمارها، هم    

تأمین  را  داروهــا  از  بخشی  هالل احمر،  طریق  از  ملک شاهی  آقای  داروهــا. 

وضعیت  را.  داروهـــا  دیگر  بخش  خّیرین،  باقی  و  انــصــاری  آقــای  مــی کــرد، 

در  هم  کمیاب  و  خــاص  داروهـــای  که  بــود  گونه ای  به  درمانگاه  داروخــانــۀ 

گرد موجود شد؛ داروهایی که بعضًا در تهران گیر نمی آمد. بشا
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گزارشی از  که می خواهد  افتتاح و راه انــدازی درمانگاه، حاج عبداهلل هروقت  پس از 

را اختصاص می دهد  اقداماتش  اول  گرد بدهد، ردیف  بشا انجام شده در  اقدامات 

به تأسیس درمانگاه. که نشان می دهد احداث درمانگاه، چقدر در نظر حاج عبداهلل 

اهمیت داشته است:

جهت عمران و آبادانی منطقه  که در  جمله اقدامات اساسِی انجام شده  از 

صورت پذیرفته، با رعایت اختصار و اجمال، عبارت است از: 

۱. ارائۀ خدمات درمانی با ایجاد یک واحد درمانگاه به همراه ُنه دستگاه خانۀ 

سازمانی جهت استقرار کادر پزشکی آن. )گزارش به رهبر انقالب؛ سال ۱۳76(

باید هم چنین اقدامی، این قدر در نظر حاج عبداهلل مهم جلوه کند. حاج عبداهلل و 

که به خاطر نبودن درمانگاه نکشیدند. آن درمانگاه های  یارانش، چه سختی هایی 

بیماران  اعزام  آن  کجا؛  تروتمیز  و  این درمانگاه مجهز  کجا،  صحرایِی داخل چادر 

تا  گرفته  ماشین ســواری  )از  دسترس بود  که در  وسیله ای  با هر  بدحال به میناب 

حیوانات باربر( کجا، این بستری شدن بیماران در خوِد خمینی شهر کجا. 





فصل نهمفصل نهم

نیمۀ خردادنیمۀ خرداد





لاف1368 

دنیایبدونامام

حاج عبداهلل چند بار، توفیق پیدا می کند نماِز ظهر و عصرش را، به پیر و ُمرادش، 

و  کار  که هروقت فشار  دارد  امــام، دوستی  دفتر  در  کند. حاجی  اقتدا  امام خمینی 

که حاجی در  او هم هماهنگ می کند  او زنگ می زند.  خستگی به اوج می رسد، به 

نمازجماعت حضرت امام شرکت کند. 

که می خوانند،  را  گفت وگو نیست و امام، نماز  و  این نمازها، امکان دیدار  البته در 

تشریف می برند. اما خب همین نمازخواندِن پشت سِر امام، برای حاجی مانند این 

تن  از  خستگی هایش  تمام  باشد؛  کرده  شست وشو  صفا  چشمۀ  در  انگار،  که  است 

بیرون می رود و سرشار از نشاط و شادابی می شود.

سال 68، با ماجراهای عزل آیت اهلل منتظری از قائم مقامِی رهبری آغاز می شود. و 

حاج عبداهلل می بیند که بعضی از انقالبی ها، سر این موضوع به امام شک کرده اند! و 

این، برای حاج عبداهلل قابل پذیرش نیست. حاجی حساسیت فوق العاده ای نسبت 

به حضرت امام دارد و مخالفت با امام را تحمل نمی کند. عشق امام، آتشی است که 
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امام حرف می زند، حرارت  جان حاج عبداهلل مشتعل است، و وقتی که حاجی از  در 

کالمش را به وضوح می توان حس کرد.

مهدی     اعـــدام  از  بعد  بچه جبهه ای ها،  از  برخی  والـــی:  حــاج عــبــداهلل 

همان  به  اینها،  ُبریدند.  امــام  از  منتظری،  عزل  از  بعد  و  ملعون،  هاشمی 

داشتند.  دوســت  هم  را  آقای منتظری  داشتند،  دوســت  را  امــام  که  نسبتی 

آقای منتظری عبور  از  نتوانند  این وسط  که بعضی ها  باعث شد  و همین، 

کنند؛ پس از امام عبور کردند! 

که ما باهم خیلی  یکی از این افراد، دوست من در دفتر حضرت امام بود 

و  گفته  چیزی  امام،  علیه  او،  که  شنیدم  قضایا،  این  از  بعد  بودیم.  رفیق 

حرفی زده. چیزی شبیه اینکه: ما دیگر بعد از این قضیه، به تقوای امام 

کردیم.  شک 

خودم را رساندم به تهران و زنگش زدم که: فالنی! کاِرت دارم. 

قرار گذاشتیم. تا دیدمش، گفتم: این جمله را تو گفتی؟ 

گفت: بله. 

گفتم: بین من و تو دیگر  گوشش و  کشیده خواباندم توی  گفت بله، یک  تا 
هیچ رفاقتی نیست. خداحافظ.۱

درنمی آید.  کــالم  به  که  دارد  عظمتی  حاج عبداهلل،  فکر  و  ذهــن  در  خمینی  امــام 

گرد هم مشخص است:  بشا در  امداد  کمیتۀ  نام گذاری مقر  در  این عظمت، حتی 

خمینی شهر.

در ایام بیماری حضرت امام، دیگر کسی حاج عبداهلل را خندان ندید. و این دعا که 

۱ . خاطره گویی حاج عبداهلل والی، روستای بهتیش، 79/۱۰/2۱
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که بارها  کند« جمله ای بود  کند و به عمر حضرت امام اضافه  کم  »خدا از عمر من 

از زبان حاجی شنیده شد. که دنیای بی امام برای حاج عبداهلل تحمل کردنی نبود.

در  والــی  حاج عبداهلل   ،68 خــرداد  چهاردهم  یکشنبه  امــام،  حضرت  ارتــحــال  روز 

خمینی شهر است و خبر فوت امام را، اولین بار از زبان مهدی زارعی، مسئول اتاق 

بی سیم می شنود.

از     همیشه  از  ــر  صبح چهارده خـــرداد، حاجی زودت زارعـــی:  آقــای مهدی 

ج شد. ساعت هنوز شش نشده بود که با صدایی لرزان مرا صدا زد. اتاقش خار

ـ  آقا مهدی! آقای زارعی!

کاسۀ خون  سریع از اتاق خوابگاه پرسنل بیرون پریدم. چشمان حاجی دو 

بود.

ـ  بله حاجی! سالم.

ببین  بگیر،  تهران  با  تماس  یک  بی سیم،  پای  برو  سریع  ســالم،  ـ  علیک 

خبری نشده؟

شــب پــیــش، هر  ــا آخـــر  ــودم. ت ــ ب مــن مــســئــول اتـــاق بــی ســیــم خمینی شهر 

حال  با تهران تماس می گرفتم و از  خمینی شهر  مقر  از  نیم ساعت یک بار 

امام می پرسیدم. جواب ها یکسان بود: حالشان خوب نیست. حاج احمدآقا 

از مردم خواستند دعا کنند.

توی خمینی شهر هنوز بی سیم تنها راه ارتباطی بود، نه تلفن، نه تلویزیون و 

گرد بیدار بودند، حاج عبداهلل  کثر بچه های امداد بشا نه حتی رادیو! آن شب ا

که جای خودش را داشت. تا صبح از گوشه و کنار مقر و اتاق ها، صدای دعا 

و گریه و استغاثه بلند بود و هر از چندی هق هِق حاجی، دل ها را می لرزاند.
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که تمام وجود  ج شــدم، دیــدم  که خــار اتــاق  از  اتــاق بی سیم.  رفتم داخــل 

حاج عبداهلل می پرسید که چه شد؟

ـ  حاجی! هرچه صدا می زنم، بچه های تهران جواب نمی دهند، بچه های 

میناب و هالل احمِر بندرعباس هم بی خبرند.

گردن قفل  عضالت منقبض حاج عبداهلل شل شدند. دست هایش را پشت 

آن  تا  کسی  برمی گشت.  و  می رفت  بی هدف  راه رفــتــن.  به  کرد  شــروع  و  کرد 

روز حاجی را این طور ندیده بود. دیگر توان ذکرگفتن و دعاخواندن را هم 

نداشت، َنَفس َنَفس زدنش و هر قدم لرزانش، انگار که التماس به خدا بود: 

ای خدا! از عمر من و هزارها مثل من بگیر و امام را حفظ کن.

خبر درستی از تهران و جزئیات بیماری امام نداشتیم. همه امیدوار بودیم 

که به زودی خبر سالمتی شان را بشنویم. من، مرتب تهران را صدا می زدم و 

کز دیگر هم خبری نداشتند، می گفتند رادیو مرتب  جوابی نمی شنیدم. مرا

دارد قرآن پخش می کند.

حاج محمود والی، دست زیر چانه، روی پلۀ انبار نشسته بود و به حاج عبداهلل 

ــام اســـت، هــم نگران  کــه هــم نــگــران امـ نــگــاه مــی کــرد. قشنگ معلوم بــود 

که امام خوب می شوند. می ترسم  حاج عبداهلل. به من می گفت: ان شــاءاهلل 

حاج  عبداهلل با این حرص و جوش خوردن ها بالیی سر خودش بیاورد.

هر دقیقه به سنگینی یک روز می گذشت و بی خبری بدترین حالتی بود که 

آن روز کسی می توانست داشته باشد. ساعت هفت صبح شد و هنوز هیچ 

که از طریق اخبار از حال امام باخبر  خبری نبود. حتی رادیو هم نداشتیم، 

شویم. باالخره همه نگران بودیم.
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از  که بی سیم به صدا درآمــد،  بود  ساعت هفت نگذشته  از  چند دقیقه ای 

تهران بود. همه هجوم آوردند و اطراف من را گرفتند. من هم در حالی که به 

بچه ها نگاه می کردم، با تردید و ترس از خبری که می خواهم بشنوم، گوشی 

گوشی  سؤال و امید حاجی و بچه ها، وزن  از  را برداشتم. سنگینی نگاه پر 

بی سیم را چند برابر کرده بود، طوری که دستم می لرزید.

صدا از تهران، با چند کلمۀ کوتاه، خبر فوت امام را اعالم کرد. همین که خبر 

ل شدم! را شنیدم، گوشی از دستم روی زمین افتاد و ال

حاج عبداهلل آمد و با خشم گوشی را برداشت.

ـ  شما که ما را کشتید، چرا از صبح جواب نمی دهید؟ چه خبر؟ امام بهترند 

ان شاءاهلل؟

کنار حاجی ایستاده بودم و صدای آن طرف خط را می شنیدم. صدای  من 

لرزان آقای سعیدی، اپراتور بی سیم هالل احمر، از آن طرف آمد که:

ـ  آقای والی! بیچاره شدیم، توی خبر اعالم کردند امام از دنیا رفت!

کرد شاید اشتباه  رنگ صورت حاج عبداهلل عوض شد، اما یک لحظه فکر 

شنیده باشد. دهنی گوشی را به دهانش چسباند و تقریبًا فریاد زد.

ـ  مفهوم نبود، چه گفتید؟ حال امام خوب است؟

صدای گریه از گوشی شنیده می شد.

ـ  درست شنیدی حاج عبداهلل! امام به رحمت خدا رفت.

شــدت خشم تمام بدنش  از  بــود،  کبود شــده  نزدیک  رنــگ صــورت حاجی 

می لرزید، شروع کرد به دادزدن پای بی سیم:

مگر  سادگی؟  همین  به  رفت؟  امام  می گویی؟  داری  چه  می فهمی  ـ  هیچ 
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دعاهای  این  پس  می کردند،  چه کار  آنجا  دکترها  این  پس  اســت؟  ممکن 

مردم، پس...

فریاد پر از بغض حاجی بلند و بلندتر شد، تا تبدیل شد به هق هق گریه ای 

گذاشت،  دستگاه بی سیم  بر  را  و حاجی سرش  افتاد  زمین  بر  گوشی  بلند. 

درواقع کوبید.

یکی از بچه های بومی امداد که به سمت اتاق بی سیم می آمد، دید بچه ها 

چند قدم بغضشان  از  با چهره های بهت زده بیرون می آیند، بعد  یکی یکی 

بیرون رفت، به  همه هم حاج عبداهلل  از  بعد  و به سمتی می روند.  می ترکد 

اتاق خودش رفت و در را بست. در همان چند دقیقه، آدم حس می کرد که 

حاجی، سال ها پیر و شکسته شد.

به هم  که  نفری  دو  هر  می گیرد.  را  گرد  بشا کل  خمینی شهر،  گریۀ  صــدای  کم کم 

می رسند، بی اختیار اشکشان می بارد و مجبور می شوند باور کنند آنچه نمی خواستند. 

حاِل خمینی شهر حال عجیبی است. جوان های اهل جبهه، مثل موج گرفته ها تاب 

می خورند و راه می روند. هر از گاهی یک نفر، سر به دیوار می گذارد و ناله می کند. 

گردی، یا تهرانی یا ... اینها بسیجیان  فرق نمی کند دکتر است یا مکانیک یا معلم، بشا

غریب خمینی اند، حاال بسیجی بی خمینی یعنی چه؟

حاج عبداهلل تا عصر در اتاق می ماند، هرکسی هم پای دل خودش نشسته است و 

گریه می کند، حتی حاج محمود از برادرش خبر ندارد. حاجی در این مدت، جانمازش 

آه  می رفت،  سجده  به  ســالم  هر  از  بعد  می خواند،  نماز  مرتب  و  بــود  کــرده  پهن  را 

می کشید و اشک می ریخت. و چه ذکر مجربی است »آه« برای قلب شکسته. حاجی 

که بعد از امام زنده نماند، اما دل سوخته اش آبدیده تر از  کند  دلش می خواهد دعا 
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این حرف هاست. این همان دلی است که به دستور امام از بهشت معنوی جبهه ها 

گرد آمد. حاال این قلب به تمام معنا شکسته است، اما  گذشت و به بیابان های بشا

که به  که به جوار رحمت حق رفته است، از او می خواهد  کنون هم  می داند امام، ا

صبر  خدا  از  و  می کند  ع  تضر پیاِپی اش  نمازهای  قنوت  در  پس  برسد.  گرد  بشا داد 

بزرگ بسیجِی  به  می کنند  کمک  صبر  و  نماز   » لو�تِ
َ

الّص َو  ِر  �ج
َ

الّص �جِ وا  �ذ ع�ي »ِاس�تَ می طلبد. 

گرِد امام. غریِب خمینی در بشا

حاال  بــرمــی گــردد،  حاجی  به سمت  سرها  همۀ  مــی شــود.  بــاز  عــبــداهلل  حــاج  ــاق  ات دِر 

دیگر، نور  چهره اش می بارد، و یک چیز  کبودش زرد شده، انبوه غم از  رنگ چهرۀ 

که اضطراب دل ها را می زداید. دیدن خمینی شهر، داغ  جدیدی در صورتش هست 

دل حاج عبداهلل را تازه می کند. با خودش تکرار می کند: خمینی شهر، خمینی شهر، 

خمینی شهر... و آرام گریه می کند. یاد روزی می افتد که اسم این محل را خمینی شهر 

گذاشت. چه عشقی می کرد هر بار که این اسم را می شنید. اصًال او برای امام، به نام 

امام و ازطرِف امام آمده بود و شهِر امام را ساخته بود، حاال از همه جای خمینی شهر 

غم می بارید. خمینی شهر بی خمینی یعنی چه؟!

به  نزدیک  روستاهای  از  دست  به  عزا  پرچم  و  علم  و  می شوند  باخبر  کم کم  مردم 

احساس  این قدر  منطقه ای  هیچ  مردم  امــام،  رحلت  با  شاید  می آیند.  خمینی شهر 

نجاتشان  امــام  که  هستند  مستضعفانی  تام  مظهر  گردی ها  بشا نمی کنند.  یتیمی 

گریان، بر سر و سینه  داد و آنها را صاحبان انقالب نامید. حاال این مردم ماتم زده و 

زنان، دسته دسته به شهر خمینی می آیند. اینجا انگار وجودی هست که تسالیشان 

می دهد. آری، سفیر خمینی هست، گرچه او از همه داغ دارتر است. 

حاجی  که  هرکدامشان  می کند.  آرامشان  و  می گرید  گردی ها  بشا تک تک  با  حاجی 
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ک بر سرمان شد  را می بینند، ناله می زنند: »حاجی! حاجی! یتیم شدیم حاجی! خا

حاجی! سرت سالمت حاجی« و در آغوش حاجی زار می زنند.

سرباز انقالب متعلق به انقالب است، نه خودش. انقالب بزرگ ترین یادگار امام بود 

ک ترین و سخت ترین شرایط هم  و حاج عبداهلل سرباز این انقالب. او حتی در دردنا

کند. انقالب به  مال خودش نیست، نمی تواند باب میلش به بیابان بزند و خلوت 

سیاه پوش  دیوارها  می دهد.  سروسامان  را  خمینی شهر  حاجی  دارد.  نیاز  نیرویش 

مراسم عزاداری برپاست.  مسجِد تازه ساخته شدۀ خمینی شهر  می شوند و شب، در 

گرد در فراغ پدر پیرش.  چه شام غریبان حزینی دارد بشا

حاج عبداهلل و بچه های امداد از عزاداراِن امام پذیرایی می کنند. اینجا هفت سال 

است که سفرۀ حضرت امام پهن است و همه از برکت آن، روزی می خورند. 

صبح پانزدهم خرداد، حاج عبداهلل صبح زود به میناب می رود، هرچه سعی می کند 

بلیت هواپیما بگیرد و به تهران برود موفق نمی شود، پشت فرمان می نشیند و راه 

آقاسیدعلی آقای  خبرگان،  که  می شود  متوجه  میناب  در  تهران.  به سمت  می افتد 

دارد،  عجیبی  حــال  مــی زنــد.  لبخند  کــرده انــد.  انتخاب  رهبری  بــرای  را  خامنه ای 

او  دل حاجی می نشیند.  بر  و معنوی  اوج غم! سکینه ای عمیق  شادشدن دل در 

از قدیم، حتی قبل از انقالب، ارادت دارد به این سیِد عاِلِم عزیز و او را می شناسد.

حاج امیر و دوستانش در تهران چند ایستگاه صلواتی زده اند و خدمت می کنند به 

عزاداران امام که از کل ایران به سمت تهران می آیند. حاج عبداهلل هم به کمک آنها 

می رود و می شود خادم فرزندان داغ دیدۀ روح اهلل.

بود تا سه روز     مصالی تهران بــود. قــرار  امــام در  والــی: پیکر  حاج امیر 

امام در مصلی بماند که مردم بیایند. کمیتۀ امداد، در ورودی های مختلف 
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مصلی، ایستگاه صلواتی زده بود. مسئولیت ایستگاه صلواتی درب جنوبی 

مصلی در خیابان عباس آباد، که بزرگ ترین ایستگاه صلواتی هم بود، دست 

ایستگاه  در  تمام  روز  سه  و  من  پیش  آمد  تهران،  آمد  که  حاجی  بــود.  من 

ایستگاه  به  محدود  فقط  کارمان  البته  بودیم.  عباس آباد  خیابان  صلواتی 

صلواتی نبود و در کارهای حفاظتی و امنیتی، مثل کنترل عبورومرورها و ... 

کمک می کردیم.

کــاروان، با  کــاروان  تا چهلم امــام عــزای عمومی اعــالم شده و خیل زائــران خمینی، 

هر وسیله ای، از همه جای ایران راه افتاده اند تا خود را به اربعین خمینی برسانند. 

گردی ها پیاده از روستاهایشان راه افتاده اند، مگر در میان راه  حتی چند نفر از بشا

ایران،  امام به  و به حرم محبوبشان برسند. حاجی زمان ورود  کند  کسی سوارشان 

عضو ستاد استقبال بود و حاال در روزهای غمگین جدایی هم، عضو ستاد استقبال 

از زائران امام است. تعداد باالی زائران، همۀ مسئوالن و دست اندرکاران را غافلگیر 

کرده است. حاج عبداهلل از طریق شهرام گلفروش، یکی از یارانش در کمک رسانی به 

ُتن  آقای دهقانی، مکاتبه می کند و حدود دویست  کشور،  با رئیس تعاون  گرد،  بشا

برنج، تحویل می گیرد تا از زائران پذیرایی کنند.

جانب آیت اهلل  از  چهلم فرا می رسد و دوبــاره بهشت زهرا قیامت می شود. پیامی  روز 

انقالب،  جدید  را به وجوِد سکان دار  امام  که دل عاشقان  می شود  خامنه ای منتشر 

مطمئن و آرام می کند، و ازطرفی عظمِت غِم دِل وسیِع رهبر انقالب را نیز نشان می دهد:

کنون چهل روز از مصیبت بزرگ جهان اسالم می گذرد. چهل روز است که  ا

بحر  در  و  رفته  به میقات  احــرام پوشیده،  مزّکی  و نفس  روح خدا  ما،  امــام 

وحدانیت حق، مأوی گرفته و بزم ملکوتیان را به حضور خود آراسته است.
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گــاه،  آ قافله ساالر  و  دلــســوز  معلم  و  مهربان  پــدر  آن  کــه  اســت  روز  چهل 

پیکر  شیرین،  جان  چون  و  گذاشته  تنها  را  رهــروان  و  مریدان  و  فرزندان 

همه جای جهان، چهل  در  اسالمی  امت  گفته است.  ترک  را  اسالمی  امت 

روز است که سرود غم می سراید و از این فقدان بزرگ می نالد. ملت ایران، 

که سوز مصیبت هرچند تا مغز استخوان  همچون صاحب عزای داغ داری 

او اثر می کند، اما او را از وظایف بزرگش غافل نمی سازد، در این چهل روز، 

و  و دست  امیدوار  افراشته و چهرۀ  گردِن  اما  زد؛  ناله  و  گریست  و  سوخت 

نشان داد و دوست و دشمن را به  بازوی توانا و ارادۀ پوالدین خود را نیز 

تحسین وادار ساخت.

این ملت باوفا و سرشار از صدق و صفا، با همۀ وجود از امام خود تجلیل 

فراق  با هــزاران بیان در  بست، و  کمر  او  کرد، و با همۀ توان به عــزاداری 

و  امام  عظمت  نتوانسته  بیانی  هیچ  هنوز  بااین همه،  اما  کرد.  شکوه  او 

نتوانسته  گویایی  زبان  هیچ  و هنوز  گوید،  باز  را  او  عظمت حادثۀ فقدان 

مرثیۀ او را بسراید.

پیش از این، در هر مصیبتی ما به او پناه می بردیم، و او وزن و مقدار آن را 

در بیان خود به ما می فهماند، و هم او ما را تسال می داد: شهادت مطهری، 

هشتم  و  تیر  هفتم  فاجعۀ  محراب،  شهدای  شهادت  طالقانی،  درگذشت 

شهریور، و پیش از آنها، پانزده خرداد و هفده شهریور و دیگر مصائب...؛ اما 

که وزن و مقدار این مصیبت را بسنجد، و  امروز کجاست آن میزان عظیم، 

که جویبارهای خروشان و آشفتۀ ما را در سینۀ ُپرعمق  کیست آن دریادلی 

خود، به سکینه و اطمینان نائل سازد؟ مگر به حضرت بقیةاهلل ارواحنافداه 
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ُملتجا شویم و به او تسلیت گوییم و از او تسال جوییم...

جنگ که تمام شد و رزمندگان که برگشتند، جبهۀ حاج عبداهلل هنوز پابرجا بود. بعد 

از وفات امام نیز، نگاه تسلی بخش نایب امام، حاج عبداهلل را آرام می کند و بار دیگر، 

گرد. جهاد جان می گیرد در جبهۀ غریب بشا

سفیرانکمکرسانی

گرد و حاج عبداهلل اضافه می شود. دیدن  که می گذرد، بر گسترۀ یاران بشا هر روزی 

و  شــبــانــه روزی  جهاد  ــدن  دی و  ازطــرفــی،  گردی ها  بشا و  گرد  بشا ــاالی  ب محرومیت 

که به  مخلصانۀ حاج عبداهلل و یارانش در منطقه ازطرف دیگر؛ باعث شده هرکس 

گرد می آید، سفیری برای کمک رسانِی بیشتر به منطقه شود.  بشا

که  بزرگانی  است؛  گرد  بشا یاران  از  تعدادی  میزبان  والی  حاج عبداهلل   ،68 مهرماه 

به  را  خــود  میناب،  و  جاسک  و  هرمزگان  و  اصفهان  و  تهران  از  نزدیک،  و  دور  از 

کنند. در  گرد را، هموارتر از قبل  خمینی شهر رسانده اند تا راه پیشرفت و آبادانی بشا

روزهای 26 و 27 مهر، دو جلسه در خمینی شهر شکل می گیرد. 

مسئوالن و دانشگاهیان  از  بیست وپنج نفر  جلسۀ اول، چهارشنبه شب، با حضور 

جلسه،  این  می ِکشد.  درازا  به  ساعت  چهار  از  بیشتر  که  می گیرد  شکل  خّیرین  و 

هم  دارنــد،  حضور  امــداد  کمیتۀ  مسئوالن  هم  آن،  در  که  اســت  جلسه ای  اولین 

خّیرین:  هم  و  دانشگاهیان،  هم  کشوری،  مسئوالن  برخی  هم  استان،  مسئوالن 

پورهاشمی،  عباس  امــداد؛  کمیتۀ  در  ولی فقیه  نمایندۀ  عسگراوالدی،  حبیب اهلل 

کمیتۀ  مدیرکل  مرادی نسب،  عبدالمجید  امــداد؛  کمیتۀ  استان های  امور  معاون 

طالب،  حاج آقای  اصفهان؛  امداد  کمیتۀ  مدیرکل  مرجّوی،  کبر  ا هرمزگان؛  امداد 
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جاسک؛  نعمتی، فرماندار  کبر  میناب؛ ا امام جمعۀ میناب؛ احمد مرادی، فرماندار 

محسن  مستضعفان؛  بنیاد  از  پیرزاده،  آقای  دفاع؛  صنایع  از  طباطبایی،  مهدی 

مسکن؛  سازمان  از  تباشیری،  مهندس  خدمتگزاران؛  هیئت  نمایندۀ  صــراف زاده، 

مستأجران و مهندس  حسینی و دکتر  کشوری؛ دکتر  مهندس زمانیان، هواشناس 

ارباب، از دانشگاه اصفهان؛ دکتر فاضل، از دانشگاه تهران؛ دکتر آشفته، از جامعۀ 

آقایان  امدادگران اصفهان؛  از  انصاری،  کبر  رستگاری و علی ا دندانپزشکان؛ دکتر 

مختاری و هنرمند، از سنگبری اصفهان.

ــواری اســـت، امــا  ــ کــار بــســیــار ســخــت و دش  ، کــنــار یــکــدیــگــر جــمــع شــدن ایــن افـــراد 

این  و  برمی آید  مهم  این  عهدۀ  از  گردی ها،  بشا و  گرد  بشا عشق  به  حاج عبداهلل 

ِگرد هم می آورد؛ آن هم نه در تهران یا اصفهان یا هرمزگان، بلکه در قلب  جمع را 

گرد، خمینی شهر. تپندۀ بشا

می گیرد و بعد  حضار  از  امام راحل  ابتدای جلسه، حاج عبداهلل فاتحه ای برای  در 

برای طول عمر رهبر انقالب آیت اهلل خامنه ای دعا می کند. بعد از سابقۀ حضورش 

گرد می گوید و از کارهایی که در امتداد هفت سال گذشته صورت گرفته: در بشا

حاج عبداهلل والی: زمانی که کمیتۀ امداد آمد در این منطقه، از میناب    

یک  با  ساعت  بیست وسه چهار  بــود،  آنجا  ما  مقر  که  ربیدون  روستای  تا 

که  امــداد  بچه های  خداوند،  عنایات  با  می کشید.  طول  کمک دار  ماشین 

بعضی هایشان در جنگ علیه باطل شهید شدند و جایشان واقعًا خالی است 

با بیل و کلنگ و دیلم ایستادند پای کار، و یک راه دست ساز درست کردند؛ 

و این راه را به هفده ساعت رساندند. بعد از خریدن بلدوزر، راه سازی سرعت 

گرفته و هر روز شاهد این هستیم که بازهم این ساعت دارد پایین تر می آید. 
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از  که  بود  گرد، وضعیت طوری  بشا در  امام  کمیتۀ حضرت  کار  زمان شروع 

که خب اصًال این چنین  سکنه است!  از  را می گفتند خالی  سردشت به بعد 

نبود! و آقای دکتر حسینی بارها اعالم کرده اند که تا قبل از حضور امداد در 

گرد شناخته شده نبود. این منطقه، قسمت اعظم بشا

گر برادرها مراجعه کنند و نگاه کنند،  فقر به حدی بود که گزارش پزشکی را ا

مهار  گرد،  بشا در  که  بود  کرده  اعالم  تهران  پزشکی  دانشکدۀ  که  می بینند 

گرسنگی از مهار جذام مشکل تر است. 

حاال کمیتۀ امداد حضرت امام، این افتخار را دارد که بگوید اغلب مردمی که 

نیازمندند، زیر پوشش کمیته رفته اند و امداد توانسته است به آنها خدمات 

کرده، نه، اما حداقل  بدهد. البته نه اینکه فکر کنید آنها را صددرصد تأمین 

نان شبشان را رسانده. 

کاری  آمدیم  کنیم،  زایل  را  بــارآوردن  بتوانیم متکدی  اینجا  ما  اینکه  برای 

بایستند و یک حالت خودکفایی داشته  اینها روی پای خودشان  که  کنیم 

امکانات  آمدیم  دانشگاهی،  برادرهای  کمک  با  منظور،  این  برای  باشند. 

بالقؤه منطقه را شناسایی کردیم.

و  االن توی بورس هستند  اینها  آموزش بدهیم.  بّنا  تا  توانستیم شش  مثًال 

که دیروز  به نام نورمحمد هست  کارشان حسابی رونق دارد. مثًال یک نفر 

فرستادم دنبالش، تا یک کاری را برای امداد انجام دهد. پیام داد که سرش 

شلوغ است و تا ده روز دیگر هم نمی تواند بیاید! تازه دو سه تا کار هم توی 

آموزش  برای  هم  دیگری  جوانان  شده  باعث  موضوع،  این  و  دارد!  نوبت 

بّنایی به خمینی شهر بیایند. 
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که این  پنج شش تا موتورساز، یعنی تعمیرکار موتورسیکلت آموزش دادیم. 

تعمیرکارها، حاال در روستاهای سردشت و جکدان و درپهن و ملکن مشغول 

کار هستند و ارتزاق خوبی از این راه دارند.

کثرًا برای خوِد امداد در  چندین جوشکار و آشپز هم آموزش دادیم که اینها ا

خمینی شهر کار می کنند. 

گردی هستند. دو نفر  در واحد درمانگاه، به غیر از پزشک، الباقی خدمه بشا

نسخه پیچ و دو نفر تزریقاتچی که بخیه هم بلدند. 

کارهای  که  گردی هستند  در ارتباط با واحد موتوری خمینی شهر، همه بشا

گرفتند. راننده هایمان هم همه  کامًال یاد  را  کاربراتور  سرویس کاری و تعمیر 

گرفتند. یک بلدوزرچی  گواهینامه هم  گردی هستند و فرستادیم رفتند  بشا

هم تربیت کردیم.

و البته برنامه های زیادی برای خودکفایی داریم که نیازمند کمک شماست.

در ارتباط با راه سازی، از سال 6۳ که بلدوزردار شدیم، بیش از 5۰۰ کیلومتر 

جاده با بلدوزر ساخته ایم. 

و در ارتباط با کارهای عمرانی، امسال توانستیم چهار تا مدرسه را تمام کنیم.

من باید همین جا از حضرت امام تشکر کنم که برکت اصلی کار با ایشان است. 

مثًال هرچه وجوهات ما از مردم تهران و جاهای دیگر گرفته بودیم، دادیم به 

که برای حضرت  خدمت برادر عزیزمان جناب آقای حاج آقای عسگراوالدی 

گرد کنیم.  امام ببرند؛ که امام تا آن ِقران آخرش را به ما برگرداند که صرف بشا

گر  در ارتباط با کار فرهنگی هم آماری هست که سریع مبالغش را می خوانم؛ ا

سؤالی بود، در خدمتتان هستم.
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کفش  و  لباس  و  کتاب  و  خودکار  و  مداد  و  دفتر  فرهنگی،  کارهای  دربارۀ 

جلسه  حوصلۀ  از  که  است  فــراوان  آمارها  متفرقه،  کمک های  و  روسری  و 

ج است.  خار

برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف در روستاهای متعدد، نمایش فیلم، 

و اجرا، تشکیل  تئاتر  گروه  گروه سرود و دکلمه، تشکیل  سخنرانی، تشکیل 

احکام  کالس  برگزاری  مختلف،  مناسبت های  در  کاردنویسی  پال کتابخانه، 

آموزش قرائت قرآن،  برگزاری مسابقات فرهنگی، و  و دروس اصول عقاید، 

دقیق تک تک  البته آمار  که  فعالیت های واحد فرهنگی ماست.  از  بخشی 

طول یک  بخش سمعی و بصری، در  این موارد هم موجود است. مثًال در 

سال گذشته، 2۳8 مورد نمایش فیلم های انقالبی داشتیم؛ که 6۳ مورد هم 

سخنرانی قبل از نمایش فیلم بوده است.

تا  و ۴  داریــم  تا شهید  گرد، ۱۳  بشا از  جنگ  در  ما  که  بگویم  باید  همین جا 

مفقوداالثر، که بعد از عملیات مرصاد اینها مفقوداالثر شدند و خبری هم ازشان 

نیست که اینها شهید شدند یا اسیر هستند، هنوز وضع مشخصی ندارند.۱ 

مهم  و  اصلی  نیاز  پنج  حاجی،  می گوید.  گرد  بشا نیازهای  از  صحبت،  پایان  در  و 

بزنند  باال  آستین  آنها،  برطرف کردن  برای  اعضای جلسه،  تا  بیان می کند  را  گرد  بشا

در  الزم  آموزشی  فضاهای  و  مدارس  ایجاد  و  آموزش وپرورش  مسئلۀ  کنند:  کمک  و 

ایجاد  بــرای  تالش  مــردم؛  میان  در  گــاه  آ روحانیون  نبوِد  موضوع  مختلف؛  مقاطع 

اشتغال در زمینه های کشاورزی و دامداری و صنایع دستی و کارهای معدنی؛ تکمیل 

گرد؛ و بهبود مسائل بهداشتی درمانی منطقه. راه جاسک ـ بشا

گرد، 68/7/27 ۱. سخنان حاج عبداهلل والی در نشست بیست وپنج نفرۀ مسئوالن و دانشگاهیان و خّیرین، بشا
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بحث  شــد،  ح  مطر که  پنج گانه ای  نیازهای  دربـــارۀ  حاج عبداهلل،  سخنان  از  بعد 

فعلی  مشکالت  حل  بــرای  قدم هایی  می شوند  متعهد  جلسه،  حاضرین  و  می شود 

گرد بردارند. بشا

محوریت  با  بــار  ایــن  مــی شــود؛  تشکیل  دیگری  جلسۀ  پنجشنبه،  روز،  آن  ــردای  ف

دانشگاهیان و خّیرین اصفهانی که در جلسۀ دیروز هم حاضر بوده اند. در این جلسه، 

گرد بررسی می شود و حاضران، متعهد  به صورت ریز و کارشناسی، مشکالت جاری بشا

گرد تالش کنند.۱  می شوند با تمام توان خود، در راه محرومیت زدایی بشا

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه 7
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باغداری

گرد می توان کارهای  ح های حاج عبداهلل این است که نشان دهد در بشا یکی از طر

گردی  مختلفی انجام داد و راه انداخت، حتی کار کشاورزی. ظاهرًا کشاورزی در بشا

که زمین های سنگالخی دارد، جواب نمی دهد؛ اما حاجی ناامید نیست. 

حاج عبداهلل پس از مشورت با متخصصان کشاورزی، تصمیم می گیرد در مقر کمیتۀ 

امداد خمینی شهر، یک نمونۀ کوچک باغ داری را شروع کند. 

دیگر     و  شد  آمــاده  خمینی شهر  ساختمان های  وقتی  والــی:  امیر  حــاج 

محل  در  کوچک،  باغ  احــداث یک  به فکر  کردیم، حاجی  را جمع  چادرها 

کار  ربیدون بودیم، حاج عبداهلل سمِت  که در  چادرها افتاد. زمانی  استقرار 

آن سال ها، فقط دربارۀ  کشاورزی نرفت. می گفت حاال وقتش نیست. و در 

گرد تحقیق می کرد.  کار کشاورزی در بشا

از آنجایی که می خواست یک باغ برای نمونه درست کند، نام باغ را گذاشت 

کردیم. نهال های موز و پرتقال و  باغ نمونه. و خیلی چیزها را آنجا امتحان 
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نارنگی و لیموترش، حتی بادمجان و گوجه و سبزی خوردن را هم در این باغ 

کاشتیم؛ که همگی جواب دادند. 

دائمًا هم مهندسان کشاورزی را از جاهای مختلف می آورد که نظر کارشناسی 

روی باغ بدهند و از تجربیاتشان استفاده می کرد.

در  کشاورزی  راه انداختن  برای  کل  در  و  باغ،  این  برای  خیلی  حاج عبداهلل 

کند، رفته بود  گذاشت. مثًال برای اینکه نهال های خوب پیدا  گرد وقت  بشا

از جهرم نهال لیمو آورده بود و از جیرفت نهال پرتقال. 

کشاورزی،  و  بــاغ داری  برای  و  برمی داشت  قدم  حساب شده  خیلی  خالصه 

خیلی وقت گذاشت. 

حاج عبداهلل در این باغ کوچک، نهال های انواع مرکبات و نخل را می کارد که همگی 

که وزن پرتقال های این باغ، به  به ثمر می رسد و نتیجۀ خوبی می دهد؛ به طوری 

9۰۰ گرم می رسد! 

حاج امیر والی: درخت ها را خود حاجی کاشته بود، دستش برکت داشت و    

می گفت: این محصول خوب، برای آن بسم اللهی است که اول کار می گوییم. 

درختان همین باغ نمونه، پرتقال داده بودند؛ ابرقدرتی! 

حاجی از این پرتقال برای حاج آقای نّیری فرستاده بود، ایشان هم یکی از 

گرد را برده بودند خدمت مقام معّظم رهبری. حضرت  این پرتقال های بشا

آقا میل کرده و گفته بودند: هیچ وقت پرتقالی به این طعم نخورده بودم. 

خانوادگی  پرتقال  این  بودند:  فرموده  هم  پرتقال  بزرگی  و  انــدازه  دربــارۀ  و 

است! خانوادگی باید یک پرتقال را بخوریم.

که  کوچک به عنوان نمونه، ثابت می کند  راه انــدازی این باغ خیلی  با  حاج عبداهلل 
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گر به روش علمی و درست انجام شود، نتیجۀ خوبی می دهد.  گرد، ا باغ داری در بشا

کش  خا چون  می دهد،  جواب  بهتر  گرد،  بشا منطقۀ  در  کشاورزی  می دهد  نشان  و 

غنی است و هنوز روی آن کشاورزی نشده است. 

نتیجۀ خوب و ثمرات عالِی باغ داری در محوطۀ کمیتۀ امداد، در سال های بعد هم 

امام  و  امام علی  باغ  برای احداث  برنامه ریزی  ادامه پیدا می کند و باعث می شود، 

گرد نیز با دیدن باغ نمونه و محصوالتش،  مهدی نیز آغاز شود. برخی از مردم بشا

آستین باال می زنند و به کشاورزی رو می آورند.

حاج عبداهلل والی: باغ داری ما، سبب شد که مردم ترسشان بریزد و آنها    

که قدری استطاعت مالی داشتند، باغ های کوچکی در جاهای مختلف اجرا 

کنند. ما هم کمک کردیم و کنارۀ رودخانه ها را برای اهالی مسطح کردیم تا 

کار می کند، و هم توجیه  کشاورزی هم تولید  کنند. چون  کشاورزی  بتوانند 
اقتصادی و بازگشت سرمایه هم دارد. ۱

گرد حضوررئیسجمهوردربشا

میزبان  اســت  قــرار  حــاال  نــداشــت،  راه  و  جــاده  پیش،  ســال  هشت  تا  که  گردی  بشا

رئیس جمهور باشد. و این مهم به دست نیامده است، جز با مجاهدات باورنکردنی 

حاج عبداهلل و یاران صدیقش.

روز     صبح  هــشــت و نــیــِم  ســاعــت  رفسنجانی:  هاشمی  آقـــای  خــاطــرات 

یکشنبه، 5 فروردین 69، در فرودگاه نظامی جاسک با استقبال رسمی فرود 

کره با نمایندگان مردم انجام شد. درخواست مردم برای آب و برق  آمدیم. مذا

گرد، سال 77 ۱. نوار صوتی حاج عبداهلل والی در جلسۀ برخی خّیرین و یاران بشا
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و تعهد بودجه و دستور به استاندار برای انتقال آب و تأمین برق را پذیرفتم.

گرد پرواز کردیم. از کوه های بلند و خشک، به مدت  با هلی کوپتر به سوی بشا

۴5 دقیقه گذشتیم. از چهار رودخانۀ کم آب عبور کردیم. آقای خّرم، استاندار 

از  استفاده  و  اتصال جاده ها به جاسک  و  آب  مــورد طرح مهار  هرمزگان، در 

گرد، برای تغییر وضع جمعیتِی  نیروهای متخصص و نیز مردم محروِم شیعٔه َبشا

شهر مرزی حساس جاسک، برای اطمینان بیشتر توضیح می داد؛ از اینکه این 

سیاست را در بسیاری از نقاط مرزی انجام دهیم، ابراز آرزو و امید کردم.

گرد، جایی که با کمک کمیتۀ  سپس با هلی کوپتر در منطقۀ خمینی شهر بشا

گرد ایجاد شده است،  امداد امام خمینی، برای تمرکِز امور محرومیت زدایی بشا

فرود آمدیم. پس از استقبال پرشور مردم، به روستای محروم پوسِمن رفتیم. 

استاندار،  آقــای خــرم،  امــداد و همچنین  کمیتۀ  والــی، مأمور  آقــای  راه،  در 

گرد و محرومیت زدایی از  درخصوص اقدامات انجام شده برای عمران بشا

مردم و منطقه، در سال های بعد از انقالب اسالمی توضیح دادند. استعداد 

دانشگاه  مطالعاتی  اقــدام  و  آب  مهار  و  نخل  کاشت  بــرای  منطقه  محدود 

اصفهان را شنیدم. استقبال پرشور مردم پوسمن در کنار َکَپرها، دیدنی بود.

کره و احوالپرسی  به یک کپر در منزل آقای ابراهیم ملک پور رفتم. پس از مذا

گردان دختر و پسر مدرسه سرود خواندند. از آنها سؤاالتی  و دادن عیدی، شا

پرسیدم و امتحان کردم. 

کپرها،  به جاِی  کیش،  جزیرۀ  درآمــد  محل  از  که  دادم  وعده  والی  آقای  به 

خانه بسازیم. همان جا به آقای میرزاده که معاون اجرایی ریاست جمهوری 

بود، دستوِر انجام دادم. 
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کردم. سپس  گرد برگشتیم. برای مردم سخنرانی  به میدان خمینی شهر َبشا

به سوی شهر کهنوج در استان کرمان پرواز کردیم.

گرد به گوش آقای هاشمی رفسنجانی  در سال های پس از انقالب، چند باری نام بشا

گرد مّطلع بودند. این آشنایِی دورادور،  خورده بود و ایشان، کم و بیش از وضعیت بشا

گرد را فراهم می آورد. هشت ماه  در فرودین  ماه 69، موجبات حضور ایشان در بشا

که حاج عبداهلل والی میزبان ایشان  از آغاز ریاست جمهوری آقای هاشمی نگذشته 

گرد می شود. در بشا

حاج امیر والی: من تهران بودم که حاج عبداهلل خبر داد آقای هاشمی    

قرار است بیایند. برای اینکه میزبانی بهتری از رئیس جمهور داشته باشیم، 

که  گرد. در فرودگاه تهران، آقای سعیدی کیا را دیدم  راه افتادم به طرف بشا

کی و متواضع بود که شک کردم سعیدی کیا  آن وقت وزیر راه بود. آن قدر خا

من  کنار  هواپیما،  پله های  پای  می برد  را  مسافرها  که  اتوبوسی  در  باشد! 

را  بلند شدیم و جایمان  به بغل،  شد، بچه  نشست. بعد یک خانمی سوار 

دادیم به او. همان سرپایی، پرسیدم: شما آقای سعیدی کیا هستی؟ 

گفت: بله!

کی و عادی! گفتم: چقدر خا

و  سعیدی کیا  دنبال  آمد  استانداری  از  ماشین  یک  بندرعباس  در  گذشت! 

که  گرد، یک سر رفتم هتل شهید رجایی  رفت. من هم قبل از رفتن به بشا

گفته بود بیا ببینمت.  آقای رحیمی را ببینم. رحیمی نمایندۀ مجلس بود و 

رفتم پیش رحیمی، دیدم سعیدی کیا هم آنجاست. خالصه رحیمی ما را به 

او معرفی کرد و گرم صحبت شدیم. پرسیدم: شما چرا آمدید اینجا؟
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است بیایند، ما هم  گرد! آقای هاشمی قرار  گفت: فردا می خواهم بروم بشا

قرار است همراهی شان کنیم.

خنده ام گرفت. گفتم: من هم برای همین آمدم.

گفت: خب بیایید باهم برویم.

گفتم: نه! من امشب باید بروم یک سری کارهای تدارکاتی دارم.

که فردا صبحش، آقای هاشمی و همین آقای سعیدی کیا و چند نفر دیگر، با 

گرد. پنج هلی کوپتر آمدند بشا

گرد و خدمات  گرد، اتفاقی ویژه است. آوازۀ مظلومیت بشا حضور رئیس جمهور در بشا

گرد می ِکشاند. به جز  حاج عبداهلل تا جایی رسیده است که رئیس جمهور را هم به بشا

دبیر  روحانی،  رئیس جمهور؛  اجرایی  معاون  میرزاده،  آقایان  رئیس جمهور،  شخص 

راه و ترابری؛  نیرو؛ سعیدی کیا، وزیر  زنگه، وزیر  کشور؛ نامدار  شورای عالی امنیت 

همراه  به  نیز  اسالمی  شــورای  مجلس  در  هرمزگان  استان  نمایندگان  و  استاندار  و 

گرد می آیند. رئیس جمهور به بشا

گرد.     حاج محمود والی: به من گفتند یک مهمان بزرگ می خواهد بیاید بشا

پرسیدم: حاج آقای عسگر اوالدی؟

گفتند: نه! خیلی باالتر!

گفتم: پس البد آقای هاشمی می خواهند بیایند!

گفتند: بله! حواستان باشد کسی نفهمد که شلوغ پلوغ بشود.

با هلی کوپتر آمدند خمینی شهر. حاج عبداهلل با ماشین خودش، آقای هاشمی 

کیلومتری با خمینی شهر  را سوار کرد و برد روستای پوسمن که هفت هشت 

فاصله دارد. توی کپر یکی از اهالی پوسمن، یکی از همراهان، رئیس جمهور، 
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آقای هاشمی را نشان می دهد و می پرسد: این آقا را می شناسی؟

طرف می گوید: بله! این یک شیخ است!

کپرش! تلویزیون و  مملکت آمده است به  یعنی نمی دانست رئیس جمهور 

ابزاری نداشته که تصویر مسئوالن را دیده باشد. فقط حضرت امام را از روی 

عکس می شناختند.

بعد حاجی را نشان می دهد و می پرسد: این کیست؟

طرف می گوید: این حاج والی است! خدا نگهدارش باشد!

که آقای هاشمی می گوید: اینجا رئیس جمهور آقای والی است! ایشان را بهتر 

از من می شناسند!

روســـتـــای پــوســمــن،  ــود در  مــعــلــم هــا خــواســتــه بـ یــکــی از  ــداهلل از  ــب ــاج ع ح

کند. وقتی با آقای هاشمی به پوسمن  دانش آموزان را برای سرودی آماده 

آقای  گفتند و سرودی خواندند. بعد  کوچک خیرمقدم  رسیدیم، بچه های 

دانش آموزها  تمام  به  درنهایت  و  پرسید  دانش آموزان  مشکالت  از  هاشمی 

اسکناسی عیدی داد. عیِن همین اتفاق در خمینی شهر هم افتاد.

حاج عبداهلل دوست داشت مناطق بیشتری را به آقای هاشمی نشان بدهد، 

حاج عبداهلل  بازگشتیم،  خمینی شهر  به  وقتی  ندادند.  اجازه  محافظ ها  که 

ح کرد. آقای هاشمی هم  صحبت نسبتًا مفّصلی کرد و مسائل مختلفی را مطر

از شنیدن صحبت های حاجی حسابی متأثر شد و به قول ما: ُبرید!

گرد کردند و برگشتند.  بعد هم آقای هاشمی یک صحبتی برای مردم بشا

گرد، در حیاط مقر کمیتۀ امداد صورت می گیرد.  سخنرانی رئیس جمهور برای مردم بشا

این محل از قبل برای اجتماع مردم و سخنرانی رئیس جمهور آماده شده. آقای هاشمی 



410▪تاخمینیشهر

از  ایشان پس  روستاییان مواجه می شود.  با اجتماع پرشور  که به این محل می آید، 

دقایقی که به ابراز احساسات مردم پاسخ می دهد، سخنرانی کوتاهی هم می کند:

گرد     آقای هاشمی رفسنجانی: بسیار خوشحالم که در جمع شما مردم بشا

گرد آشنا بوده ام و همواره روحیات و  حاضر شده ام. از اول انقالب با نام بشا

وفاداری شما به انقالب و محرومیت ها و کمبودهای منطقۀ شما، محسوس 

و زبانزد بوده. و مردم کشور، تقریبًا شما را می شناسند. و مقام معّظم رهبری، 

کامل با شما دارند و حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه نیز  آشنایی 

یاد شما را همواره گرامی می داشتند.

فقر  علی رغم  می کنم  احساس  بــودم،  شما  میان  در  که  کوتاهی  مدت  طی 

طبیعت، این منطقه ازنظر نیروهای انسانی و استعدادهای بشری، نیرومند 

است و روحیۀ واالی حمایت از انقالب، و وفاداری به امام و رهبری در میان 

رنج دیدگی  و  استضعاف  همین  که  باشید  داشته  توجه  است.  مشهود  شما 

پیشرفته  جامعه ای  شما،  فرزندان  از  می تواند  که  است  سرمایه هایی  شما، 

که با موازین انقالب  در دوران شکوفایی انقالب بسازد. و شما نشان دادید 

اسالمی آشنا هستید و آمادگی ادامۀ مسیر انقالب را دارید.

دانشگاه ها  به  را  فرزندانتان  کنید  سعی  باید  گرد  بشا منطقۀ  اهالی  شما 

و  و دبیران  و مهندسان  بپردازند. پزشکان  به تحصیالت عالیه  تا  بفرستید 

گرد را آباد کنند. گردی هستند که باید بشا معلمان بشا

گرد خبر دارم.  ح اساسی دانشگاه اصفهان برای آبادانی بشا البته من از طر

این منطقه علی رغم فقر آب می تواند منطقه ای آباد باشد. با مهار آب های 

رودخانه های منطقه، می توان ده ها میلیون متر مکعب را مصروف آبیاری 
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که شما بتوانید در  کرد  کرد. و دولت جمهوری اسالمی تالش خواهد  گرد  بشا

منطقۀ خود، کار و تالش کنید. 

در سال های گذشته، با وجود آنکه کشور درگیر جنگ بود و دولت مشکالت 

ارائه شد.  این منطقۀ محروم  به  گونی  گونا بازهم خدمات  فراوانی داشت، 

حاال با پایان جنگ، سعی می شود ماشین آالت راه سازی و نیروهای انسانی 

جوانان  شــود.  داده  تخصیص  منطقه  ایــن  بــرای  بیشتری  مصالح  و  ماهر 

گرد،  متخصص و متدین در کشور حاضرند در منطقٔه محروم و مظلوم بشا

که  هستند  کشور  در  زحمت کشی  و  واال  انسان های  کنند.  کوشش  و  تالش 

حاضرند در راه آرمان خود، شرافتمندانه تالش کنند و حتی جان بدهند. 

به زودی  دارد،  را  مظلومیت  قرن ها  سابقۀ  که  گرد،  بشا امیدوارم  پایان  در 

دولت  افتخارات  از  و  شــود  محسوب  کشور  آبــاد  نمونۀ  منطقۀ  به عنوان 

جمهوری اسالمی ایران به شمار آید.

گرد برای رئیس جمهور، خاطره ای ماندگار می شود و ایشان، بعدها،  خاطرۀ سفر بشا

خطبه های  مانند  می کنند؛  یاد  گرد  بشا به  خود  سفر  از  مختلف  مناسبت های  در 

نمازجمعۀ ۱8 فروردین 69: 

ما به عنوان بررسی حال محرومان یک سه     آقای هاشمی رفسنجانی: 

روزی را موفق شدیم وقت بگذاریم.

چیزهایی را دیدم که قسمت عمده اش را در گزارش ها خوانده بودم، اما وقتی که 

ملموس آنجا دیدم، به شدت متأثر شدم. واقعًا گاهی که به فکر می افتم که در 

جامعه ای اسالمی، مثل ما، در ایرانی غنی و با این همه امکانات؛ در بخشی 

ـ  که حاال قسمتی از آن را عرض  از کشور ما وضع زندگی مردم آن جور است 



412▪تاخمینیشهر

برای  می فرستم  لعنت  دل  صمیم  از  و  می شوم  متأسف  حسابی  ـ   می کنم 

خانوادۀ ملعون پهلوی که پنجاه سال از بهترین قطعات تاریخ عمر این ملت 

کرده و  تباه  این طوری  برای خدمت و سازندگی،  مناسب ترین شرایط  را، در 

بخش اعظم این کشور را به قیمت آبادکردن چند نقطه به صورت جزیره هایی 

در یک اقیانوس، مخروبه کرده است.

کشورهای  کثر  ا و  بــوده  آســان  زمــان بسیار  آن  کارکردن در  که  شرایطی  در 

کشور ما دست  که  که امروز جلو رفته اند، در همین چهل، پنجاه سال  دنیا 

خانوادۀ شوم و نوکر و دیکتاتور و خودباخته قرار داشت، جلو رفتند. کسانی 

که در تهران، آن هم در بخش شمال شهر زندگی می کنند، و یا در بخش های 

معمول کشور، مثل شمال کشور زندگی می کنند، این حرف ها خیلی برایشان 

مفهوم ندارد؛ اما آنهایی که در آن بخش ها بودند و به کلی مورد ظلم بودند، 

واقعًا با همۀ وجودشان حرف های من را تأیید می کنند. 

نقاط  و  روستاها  به  را  امکانات  به شدت  که  یــازده سال  ده سال،  از  بعد  ما 

کردیم، برق دادیم، آب دادیم،  لوله کشی  را  محروم داده ایم، هزاران روستا 

کز شهرها به نقاط محروم و روستاها و مناطق  راه دادیم، و امکانات را از مرا

عشایری فرستادیم، باز هنوز می بینیم خیلی فاصله بین آنها و ما هست.

حاال من چند نقطه را عرض می کنم شما ببینید چه کار می شد بکنیم و چرا 

نکردند.

گرد یک جایی است شیعه نشین، در شمال جاسک.  گرد. بشا ..رفتیم به بشا

اســت.  وسیع  هــم  بسیار  کــه  اســت  دورافـــتـــاده ای  کوهستانی  منطقۀ  یــک 

آب جمع  که می شود، یک مقدار  این دره ها بارندگی  که در  دره هایی دارد 
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می شود و یک چشمه هایی به وجود می آورد. حدود شصت و پنج هزار انسان 

کنید. این  قم حساب  تا شهر  تهران  از  این دره ها پخش شده اند، مثًال  در 

مقدار منطقۀ کوهستانی است!

تا زمان انقالب اینها اصًال راه نداشتند. این شصت وپنج هزار نفر آدم، در 9۰۰ 

روستای کوچک پخش شده بودند. بعضی جاها دوتا نخل بود، دو بز و یک 

کپر! در آنجا چند نفر زندگی می کردند، هیچ راهی هم به یکدیگر نداشتند. 

وضع بسیار بدی بوده است.

کرده است.  کار  آنجا خیلی  امام، در  امداد  کمیتۀ  تابه حال،  انقالب  اول  از 

که  نبود  گزارش آمد، اینها به آنجا رفتند. البته این جور  گرد  بشا وقتی که از 

مجاور  مناطق  به  کارهایشان  انجام  بــرای  مــردم  باشد،  نداشته  خبر  کسی 

مراجعه می کردند.

مرد  مادر  رفتم،  کپر  داخل  به  من  وقتی  رفتیم.  کپری  یک  داخل  به  آنجا 

خانه بود و شوهرش مریض بود و زیر پتو خوابیده بود. دو چشمش کور بود. 

که ما آنجا بودیم، اصًال متوجه نشد ما در آنجا هستیم. یکی از  تمام مدتی 

بچه های آنها در گهواره بود و حال درستی نداشت، هشت ُنه نفِر دیگر هم 

بودند. حاال تازه این در روستایی بود که کمیتۀ امداد به آنجا رفته و جاده ای 

درست کرده. 

همین طور دانشگاه اصفهان رفته آنجا، دارد تحقیق می کند که چطور عمل 

کنند. چون آنها معتقدند می شود این منطقه را آباد کرد، مخصوصًا به خاطر 

کرمان  کهنوج و جیرفت و  اینکه نزدیک دریا هم هست، یک راهی هم به 

دارد، درست شدنی است. می شود که ما از این طریق به دریا وصل شویم. 
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و  دارد  رودخانه  چهار  گرد.  بشا می شود  خوبی  جای  یک  شود،  درست  گر  ا

باران های فصلی آنجا هم هست، که در آنجا، حدود صد میلیون مترمکعب 

آب را می توان تشکیل داد و حفظ کرد. صد میلیون یعنی نصف ظرفیت سد 

ج. یعنی اینکه کل منطقه می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد.  کر

توجه  رضاخان،  ملعون  خانوادۀ  زماِن  پنجاه سالۀ  زمان  در  اینها  به  اصًال  و 

گرد، در جاسک، برای  نشده است. در صورتی که صد کیلومتر پایین تر از بشا

می خواسته اند،  آنچه  به  و  کرده اند  گزافی  ج های  خر دفاعی،  امور  و  ارتش 

رسیده اند؛ ولی به مردم بهایی نداده اند.

و  بودند  خوب  خیلی  فرهنگی  ازلحاظ  گردی ها  بشا که  بگویم  هم  را  این 

در  بودند؛  مترقی  حسابی  کردیم.  شرکت  اینها  اجتماع  در  ما  داشتند.  رشد 

تحصیل، پسر و دخترشان درس می خواندند و بااستعداد هم هستند. 

گرد یک گوشه ای از شرایط کشور ماست... به هر حال، بشا

گرد تخصیص می یابد؛ هرچند  با سفر ریاست جمهوری به منطقه، اعتباراتی به بشا

گرد  بسیاری از این اعتبارات در پیچ وخم های اداری و بودجه ای می ماند و به بشا

نمی رسد! یک سال پس از سفر، حاج عبداهلل در نامه ای، نحوۀ هزینه کرد اعتباراتی 

که به دستش رسیده بود را، به اطالع رئیس جمهور می رساند.

ح
ّ
مهندسُمَنق

از دیگر اتفاق های مهم سال 69، سفر دادستان کل کشور، آقای مرتضی اشراقی به 

گرد است. آقای اشراقی از دوستان مهندس طباطبایی است، و به دعوت و اصرار  بشا

گرد می آید.  او به بشا
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مهندس سید مهدی طباطبایی: در یک سفری که به کرمان می رفتم،    

در هواپیما دوست سابق خود آقای مرتضی اشراقی را دیدم. پس از سالم و 

احوالپرسی، چون مدتی بود مرا ندیده بود، می خواست از مواضع سیاسی و 

کدام  توی  کدام دسته ای؟  اهل  پرسید:  بیاورد.  در  انقالبی ام سر  روحیات 

حزب کار می کنی؟ 

گردم!  گرد! من اهل بشا گفتم: بشا

گرد کجاست؟ گفت: یعنی چی؟ بشا

گرد  گرد بیاید تا بداند بشا توضیح دادم و پیشنهاد کردم که یک سفر به بشا

کجاست. 

گفت: من که وقت ندارم. مگر نمی دانی چقدر گرفتارم با این مسئولیت؟

آن زمان محل کار آقای اشراقی زندان اوین بود. و به خصوص درگیر مسائل 

مربوط به منافقینی بود که در زندان بودند. 

گرد مرد می خواهد و همت! البته آن قدر دیدنی است که  به شوخی گفتم: بشا

گر بیایی پشیمان نمی شوی. ا

ــد. قـــرار شــد در تــهــران تــمــاس بگیرم و  گــرد مــایــل ش ــش بــه دیـــدن بــشــا دل

هماهنگی های سفر را انجام بدهم. 

و  او  بــرای  بگیرم.  بلیت  هفته  آخــر  بــرای  گفت  گرفتم.  تماس  بعد  روز  چند 

گرفتم. رفتیم بندرعباس و از آنجا با همراهی  شش نفر از همراهانش بلیت 

گرد شدیم.  حاج عبداهلل رفتیم میناب. شب را میناب ماندیم و صبح عازم بشا

هفت  دیگری.  ماشین  در  من  و  نشست  حاج عبداهلل  ماشین  در  اشراقی 

صبح راه افتادیم و ظهر، ساعت دو، رسیدیم خمینی شهر. ماشین ما زودتر 
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یک  و  رفتم  نرسیده،  راه  از  حاجی  ماشین  تا  من  رسید.  خمینی شهر  به 

گفت:  که درآمدم، حاج عبداهلل را دیدم. جلو آمد و  حمام  از  گرفتم.  دوشی 

است!  عصبانی  خیلی  نبیند؛  را  تو  اشراقی  آقای  باش  مواظب  طباطبایی! 

دوری راه، بدی جاده، و هوای  کمردرد شدید شده. بین راه مرتب از  دچار 

گرم گله می کرد و می گفت »این طباطبایی مرا آورده اینجا بیابان مرگ کند!« 

همراهانش  به  خــواب،  از  قبل  خوابیده.  فرهنگی  اتاق  توی  رفته  هم  االن 

به  کنند!  صادر  را  طباطبایی  دستگیری  حکم  تا  تهران،  بزنید  »زنگ  گفت 

جرم اینکه می خواسته من را توی این بیابان ها سربه نیست کند!« 

کند، سرحال  که استراحت  کمی  گفتم: من اشراقی را می شناسم.  به حاجی 

می شود.

گرد آمدن  اشراقی که بیدار شد، رفتم سراغش و گفتم: من که گفته بودم بشا

مرد می خواهد!

بعد فهمیدم که حسابی تحت تأثیر منطقه و حرف های حاجی در طول راه 

قرار گرفته. باوِر چیزهایی که از حاجی شنیده بود، برایش سخت بود. 

فردای آن روز، رفتیم به یکی از روستاهای نزدیک به خمینی شهر؛ روستای 

برد. من  کپر  پوسمن. حاجی، آقای اشراقی و همراهانش را، به داخل چند 

داخل نرفتم و از بیرون نگاه می کردم. بدون استثنا، هرکس که از کپر بیرون 

گهان  نا صحنه،  یک  در  بــود!  گریه کردن  آمــادۀ  یا  می کرد،  گریه  یا  می آمد، 

گریه می کرد، به من  که  حالی  آمد سراغ من. در  و  زد  بیرون  کپر  از  اشراقی 

گفت: طباطبایی! این چه وضعی است! چرا به من نگفتی که کجا می آییم؟ 

کی برای این طفل معصوم ها می آوردم!  الاقل من یک مقدار خورا
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و در حالی که گریه امانش نمی داد، گفت: فردا که رفتیم تهران، می آیی دفتر 

ک  من در زندان اوین. ده میلیون از من می گیری و با آن، فقط غذا و پوشا

برای اینها تهیه می کنی؛ من کاری به برنامه های اینجا ندارم، تو فقط برای 

ک بخر. فهمیدی؟ اینها غذا و پوشا

ساعت  صبح  و  تهران  رسیدیم  بامداد  سه  ساعت  شب  شد.  هم  همین  که 

هفت به من زنگ زد که بیا پول را بگیر. 

که  خب ده میلیون، آن زمان پول خیلی زیادی بود. مثًال یکی از چیزهایی 

آن زمان با پول آقای اشراقی خریدم، کفش های درجه یِک دخترانه و پسرانه 

گر با تمام آن پول فقط   خریدم. ا
ّ

بود، که هرکدام را جفتی 25ریال از کفش ِبال

کفش می خریدم، می توانستم چهار میلیون جفت کفش بخرم.

گرد می شود و خّیرین زیادی  گرد، آقای اشراقی یکی از یاران بشا بعد از سفر به بشا

گرد وصل می کند. در این بین، یکی از خّیرها که بیش از پنجاه میلیون به  را به بشا

گرد کمک می کند، آقایی است منّقح نام که در آمریکا زندگی می کند! بشا

که  اســت  گرد  بشا سفر  در  اشــراقــی  ــای  آق همراهان  از  یکی  قــوامــی  حــجــت االســالم 

خودش هم رئیس دادگاه است. حاج آقای قوامی در دادگاه، پرونده ای دارد دربارۀ 

ک در امر معماری بوده. تمام  شخصی به نام »مهندس منّقح«، که از مشاوران ساوا

ک در سراسر کشور، زیر نظر این شخص طراحی و ساخته شده.  ساختمان های ساوا

ج شده و  خار کشور  از  آستانۀ پیروزی انقالب  که همسری سوئیسی دارد، در  منّقح 

حاال در آمریکا زندگی می کند. منّقح انسان خوش ذاتی است و تنها جرمش این است 

کرده. او عالوه بر  ک، برای آن سازمان ساختمان طراحی  که در ابتدای تشکیل ساوا

که عده ای  خیابان زرتشت دارد  هم در  کار  ایران اموالی دارد، یک دفتر  اینکه در 
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کار می کنند و منّقح، دفتر را از راه دور اداره می کند و ممنوع الورود  مهندس در آن 

به ایران است.

برای  تومان  میلیون  بیست وپنج  مبلغ  منّقح  از  می رسد  ذهنش  به  قوامی  آقــای 

کشور  کمک بگیرد، و پروندۀ او را در دادگاه انقالب ببندد تا منّقح بتواند به  گرد  بشا

از  ح می شود، وکیل  با وکیل مهندس منّقح مطر کند. وقتی این پیشنهاد  رفت وآمد 

پیشنهاد  این  از  هم  منّقح  خوِد  می پذیرد.  باز  روی  با  و  می کند  استقبال  پیشنهاد 

اموالم  از  بخشی  که  است  من  افتخار  باعث  می گوید:  و  می شود  خوشحال  بسیار 

صرف آبادانی یک منطقۀ محروم در ایران شود. 

و قرار می شود به جای وجه نقد، مقداری زمین ویالیی که در شمال کشور دارد را به 

گرد اهدا کند.  بشا

مهندس طباطبایی با وکیل مهندس منّقح و حاج امیر والی و نماینده ای از دادگاه 

پیشنهاد  طباطبایی  مهندس  می افتد.  مقبول  زمین ها  می روند.  شمال  به  انقالب 

گران تر از قیمت اصلی  که زمین ها را به روش »همت عالی« بفروشند. یعنی  می کند 

گران فروشی به خاطر آن است که وجوه حاصل از فروش  کنند این  بفروشند و اعالم 

گرد خواهد شد.  زمین ها، صرف امور خیر در بشا

قیمت خود، به  پیشنهاد مهندس طباطبایی عملی می شود و زمین ها، به دو برابر 

قیمت پنجاه میلیون تومان، فروخته می شوند. پس از اجرایی شدِن توافق، مهندس 

طباطبایی،  مهندس  با  است،  گرد  بشا دیدن  مشتاق  که  او  می آید.  ایــران  به  منّقح 

مهندس میرسلیم، و حجت االسالم محمد دشتی )مترجم و محقق نهج البالغه(، و 

گرد می شود. چند نفر از مسئوالن دادگاه انقالب و بازاریان تهران، راهی بشا

گرد را دید، گفت: عجب خدماتی! چه     حاج امیر والی: منّقح که آمد بشا
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زحماتی کشیدید اینجا. هیچ وقت زمان گذشته دولت از این کارها نمی کرد. 

کشیده  زحمت  عاشقانه  این طور  مــردم،  ایــن  بــرای  می برد  لــذت  آدم  االن 

گرد می کنم. گر چیِز دیگری داشته باشم، بازهم تقدیم بشا می شود. من ا

ج مدرسه سازی شد؛ آن هم مدارس  که آقای منّقح آوردند، خر پولی  بیشتر 

که با این  ابتدایی. قرار بود در بیش از صد روستا، مدارس ابتدایی بسازیم 

ح تأمین شد. پول، بخش اعظمی از هزینه های آن طر

صفا و صمیمت مسئوالن جمهوری اسالمی، برای منّقح باورپذیر نیست. و اوج این 

کردن فراهم می شود! باورناپذیری، زمانی است که موقعیتی برای شنا

حاج امیر والی: یک روز بعد از ورود به خمینی شهر، به یکی از روستاهای    

اطراف رفتیم. یک بند آبی با وجوه حاصل از فروش زمین های مهندس منّقح 

ساخته شده بود و می خواستیم به او نشان دهیم که بخشی از پولش در چه 

امری صرف شده. بعد از باران، آب فراوانی پشت بند جمع شده بود. مهندس 

طباطبایی لباسش را درآورد و گفت: با اجازۀ دوستان، ما تنی به آب بزنیم! 

و در آب شیرجه زد. پس از او یکی یکی رفقا به آب رفتند و همگی مشغول 

که  شنا شدند. من هم رفتم داخل آب؛ اما چه رفتنی! راستش نمی دانستم 

که درآوردم، پریدم وسط بند، و شروع  است! لباس هایم را  عمق آب چقدر 

کردم به فریادکشیدن!

گذشت و فریادکشیدنم  که  دوستان فکر کردند شوخی می کنم. اما لحظاتی 

قطع نشد، مهندس میرسلیم که روی تاج بند قدم می زد، فوری شیرجه زد و 

با روشی بسیار ماهرانه، با یک دست مرا آورد به کنارۀ بند. مهندس میرسلیم 

گران حرفه ای و رئیس فدراسیون نجات غریق کشور بود.  از شنا
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کرده!  ماجرا که تمام شد، حاج عبداهلل گفت: بابا این امیر همۀ شما را فیلم 

گر ماهری است! غرق شدن کجا بود! این شنا

خالصه طوری شد که مهمان ها نفهمیدند باالخره ماجرا واقعی بود، یا شوخی! 

البته دوستان به شکرانۀ غرق نشدن من، اسم آن بند را »بند امیر« گذاشتند. 

هنگام شنا، وکیل مهندس منّقح، مرتب از او در کنار دیگران، عکس می گرفت. 

آقای طباطبایی پرسید: مهندس! این عکس ها به چه کاَرت می آید؟ 

مختلف  جلسات  توی  و  ببرم  آمریکا  به  را  عکس ها  این  می خواهم  گفت: 

کِی  ساوا مِن  که  نظامی  توی  کنم  تفهیم  خودم  رفقای  به  و  بدهم.  نشان 

و  دینی  علمای  و  اول  تــراز  مــســئــوالِن  بــا  مــی تــوانــم  ــراری،  فـ سلطنت طلِب 

کنم؛ و توی نظامی  کنم و خوش و بش  بازاری هایشان، توی یک برکه شنا 

که این جور به مناطق محرومش رسیدگی می شود؛ این نظام قابل براندازی 

نیست. می خواهم ثابت کنم که بیخود دلخوش کرده اند به سقوط نظام.

ساختمدارسراهنماییپسرانه

مدرسۀ  اســت،  نفر  صد  بــاالی  جمعیتشان  که  روستاهایی  تمام  بــرای  حاج عبداهلل 

نفر  صد  به  جمعیتشان  که  هم  روستاهایی  دانــش آمــوزان  اســت.  ساخته  ابتدایی 

نمی رسد، با طی کردن مسافتی پانزده  بیست دقیقه ای، خود را به مدارس روستای 

کناری می رسانند و از تحصیل محروم نمی مانند. 

سال 69، دانش آموزان دورۀ اول دبستان، دورۀ ابتدایی را به پایان رسانده اند و باید 

گرد وجود ندارد و دانش آموزان  وارد دورۀ راهنمایی شوند. مدرسۀ راهنمایی در بشا

مجبورند برای ادامۀ تحصیل به جاسک یا میناب بروند. اما آینده نگری حاج عبداهلل 



سگا:لدی▪421 لوا:رفد:رمسیر

تا حدی این مشکل را حل کرده. حاج عبداهلل از دو سال قبل به فکر ادامۀ تحصیل 

بچه ها بوده و دو سال پیگیر این موضوع بوده است.

در احداث مدرسۀ راهنمایی مشکل اصلی این بود که نمی شد برای هر چند روستای 

پرجمعیت، یک مدرسۀ راهنمایی اختصاصی زد. مدارس راهنمایی امکانات ویژه و 

معلم های متخصصی الزم دارد که این امکانات و معلم ها را، نمی توان به تعداد زیاد 

آقای غنیان مسئول  با  مشورت  کرد. حاج عبداهلل سال 67، در  گرد موجود  بشا در 

کمیتۀ امداد جاسک، به ایدۀ احداث خوابگاه دانش آموزی رسید.

و     مسائل  از  و  بودم  امداد جاسک  من مسئول  آقای اسماعیل غنیان: 

گاه بودم.  گرد آ مشکالت بشا

گاهی می آمد سراغ ما و برای حل مشکالت باهم مشورت  حاج عبداهلل هم 

می کردیم. 

راهنمایی  مدرسۀ  بحث  شصت،  دهۀ  اواخــر  در  گرد  بشا مشکالت  از  یکی 

و  می رسیدند  راهنمایی  دورۀ  به  کم کم  گردی  بشا دانش آموزان  خب  بود. 

گرد وجود نداشت. و احداث مدرسۀ راهنمایی  هنوز مدرسۀ راهنمایی در بشا

گرد ایجاد کرد. امکانات  جوری نبود که بشود صد تا مدرسه در صد نقطۀ بشا

پِس  از  آموزش وپرورش  که  داشت  الزم  را  بسیاری  معلم های  و  زیاد،  خیلی 

تأمینش برنمی آمد. حاج عبداهلل هم چند سال قبل از اینکه دانش آموزهای 

گرد به دورۀ راهنمایی برسند، به فکر حل مشکل افتاده بود. دورۀ اول بشا

میناب و جاسک، شهر بودند و چند مدرسۀ راهنمایی داشتند. من پیشنهاد 

گردی را بفرست به جاسک یا میناب،  که: حاجی! دانش آموزهای بشا دادم 

گرد.  تا اینجا درس بخوانند و بعد برگردند بشا
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که خوابگاه هم داشتند. یعنی  میناب و جاسک، مدارسی وجود داشت  در 

مدرسه بمانند؛ هم درس  دانش آموزان می توانستند تمام طول هفته را در 

بخوانند، و هم زندگی کنند. 

حاج عبداهلل با شنیدن پیشنهاد من، جرقه ای در ذهنش زده شد و لبخند بر 

لبش نشست. گفتم: چه می گویی حاجی؟ قبول است؟

گردی را نمی توانم بفرستم بیایند شهر.  حاج عبداهلل گفت: نه! بچه های بشا

گر بیایند میناب یا جاسک، هم از فرهنگ شهری ها تأثیر می گیرند، و  اینها ا

گرد. من دوست  هم ممکن است بعدًا برایشان سخت بشود که برگردند بشا

و  بیایند  شد،  تمام  درسشان  اینکه  از  بعد  گردی،  بشا دانش آموزهای  دارم 

گرد مشغول به خدمت بشوند.  توی خود بشا

گفتم: خب؟ پس می خواهی چه کار کنی؟

گرد، خوابگاه بزنیم. بچه ها  گفت: به ذهنم رسید که توی چند نقطه از بشا

بروند  برگردند  جمعه  پنجشنبه  باشند،  خوابگاه  توی  چهارشنبه  تا  شنبه 

روستا پیش خانواده شان.

از  ج  خار بچه ها  نداشت  دوست  فرهنگی  مالحظات  به خاطر  حاج عبداهلل 

گرد  داشت امکانات تحصیلی را به خود بشا کنند و اصرار  گرد تحصیل  بشا

بیاورد. که همین کار را هم کرد. 

بعدها، به همۀ ما ثابت شد که حاجی چه فکر درستی داشته. چون خیلی از 

گرد درس خواندند،  که در خمینی شهر و دیگر خوابگاه های داخل بشا آنها 

گرد ماندند و مشغول خدمت شدند. در بشا

ح احداث مدرسۀ راهنمایی شهید باهنر را در خمینی شهر، ابتدای  حاج عبداهلل طر
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و  کرد  ح  آموزش وپرورش منطقه مطر و  امداد  کمیتۀ  و مدیران  با خّیرین  سال 67، 

رضایت آنها را جلب کرد. با حضور حاج آقای شفیق )نمایندۀ امام در کمیتۀ امداد( و 

حاج آقای نّیری )سرپرست کمیتۀ امداد( کلنگ خوابگاه در آبان ماه 67 به زمین زده 

شد و احداث آن حدود دو سال به درازا کشید.

در مهرماه 69، اولین مدرسۀ شبانه روزی در خمینی شهر شروع به کار می کند. و بعد 

را  گرد  بشا در  ح احداث چند خوابگاه دانش آموزی دیگر  این مدرسه، حاجی طر از 

پی می گیرد.

و     داشــت  فعالی  حضور  خوابگاه  در  حاج عبداهلل  ــی:  وال محمود  حــاج 

تازه ساخته شده بود،  که مدرسۀ باهنر  مشکالت را پیگیری می کرد. زمانی 

گرد زیاد بود و زمستان ها خیلی سرد  امکانات کم داشت. بارش باران در بشا

غذایتان  ندارید؟  مشکلی  گفت:  بچه ها  به  حاج عبداهلل  بار  یک  می شد. 

خوب است؟ محل خوابتان راحت است؟

بچه ها گفتند: همه چیز خوب است، فقط سرد است! یخ زدیم. پتو بدهید. 

حاج عبداهلل شب اول یکی یک پتوی اضافی به بچه ها داد. ظاهرًا بچه ها 

هنوز سردشان بود. شب دوم یک پتوی دیگر داد. و شب سوم یک پتوی 

دیگر. روز چهارم گفت: دیگر یخ نمی زنید؟ 

بچه ها گفتند: نه دیگر. خوب است. پتو زیاد است. 

بعد از چند روز هم بخاری نفتی برایشان جور کرد. 
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وجود حاج عبداهلل غوغا می کند. حاجی به روشنی  گمنامی و اخالص، در  عشق به 

که در گمنامی هست، در شهرت و اشتهار نیست. از همین رو، وقتی  دریافته لذتی 

کمیتۀ امداد، به عنوان امدادگر  اسفندماه 69، در سالگرد دوازدهمین سال تأسیس 

هم می شود! البته در  که نمی شود، هیچ، دلگیر  نمونه شناخته می شود، خوشحال 

گمنام ماندن، ارادۀ خدا هم همراه میِل قلبی حاج عبداهلل ا ست! 

گرد آمده و  که مشاور عالی رئیس جمهور است، چند سفر به بشا مهندس میرسلیم 

حاج عبداهلل را به خوبی می شناسد. او بارها در جمع های مختلف گفته است که: باید 

والی را به کل ایران و بلکه جهان معرفی کرد.

گرد و دیدن     مهندس سید مصطفی میرسلیم: بعد از شناخت دقیق بشا

کــه آنچه  گــرد، بــه نــظــرم رســیــد  همت بلند حــاج عــبــداهلل بـــرای احــیــای بــشــا

صالح  عمل  اســت.  صالح  عمل  عینی  مصداق  می دهد،  انجام  حاج عبداهلل 

هر  ـ  در  ما می خواستیم به دیگران  گر  کرده بود. و ا وجود او تجسم پیدا  در 

ـ  بفهمانیم که عمل صالح چیست، باید که حاج عبداهلل را نشانشان  سطحی 

می دادیم؛ تا مردم گمان نبرند که اصالح و عمل صالح، یک موضوع ذهنی و 

دور از دسترس است. والی اراده ای بود برای تغییر، بنابراین هرکس می خواست 

بیدار شود، خود را اصالح کند، و سپس به کمک دیگران بشتابد تا آنها نیز اصالح 

شوند، باید با تفکر عبداهلل والی آشنا می شد و از او دنباله روی می کرد. در این 
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کارهای  فهم  حاج عبداهلل  وجــود  می رسید.  نتیجه  به  سریع  خیلی  صــورت، 

او،  را آســان می کرد. حرکت  کــاری صعب و طاقت فرسا  انــجــام دادن  مشکل و 

روحیه می داد، و قدم هایی که برمی داشت، امید را در دل ها زنده می کرد.

گرد داشته، نامه ای می نویسد  سال 7۰، مهندس میرسلیم، پس از سفرهایی که به بشا

و در آن نامه، حاج عبداهلل را شایستۀ دریافت نشان سازندگی عنوان می کند: 

گرد، مرا به این یقین رساند که حاج آقای والی     بازدیدهای اینجانب از بشا
فردی است واجد شرایط دریافت نشان سازندگی.۱

در پی نامۀ مهندس میرسلیم، قرار می شود شرحی از خدمات برجستۀ حاج عبداهلل 

والی تهیه شود و به دفتر اعطای نشان های دولتی ارسال شود. 

جهت  که در  کوشش هایی  ج نهادن به  ار که به منظور  نشان سازندگی، نشانی است 

این  اعطای  بــرای  ک  مال مهم ترین  شــده.  طراحی  می پذیرد،  انجام  کشور  سازندگی 

نشان، این است که آن فرد در »توسعۀ عمران و آبادی کشور، به ویژه در نقاط محروم« 

کسب این نشان شوند، عالوه بر  که موفق به  کسانی  تالش چشمگیری داشته باشد. 

جزو مدعوین  کشور  آیین های رسمی  و  مراسم ها  آزادی، در  بهار  دریافت صد سکۀ 

خواهند بود، نام و مشخصاتشان در مجموعه های ادواری چاپ خواهد شد، تصویر 

و لوح یادبودشان در شهرداری زادگاه و شهرداری محل خدمت نصب خواهد شد و... 

گمنام بماند، نامۀ مهندس  اخالص حاج عبداهلل و ارادۀ الهی بر اینکه حاج عبداهلل 

و  نمی شود  پیگیری  سازندگی،  نشان  اعطای  پیشنهاد  و  می کند  بی اثر  را  میرسلیم 

مسکوت می ماند. طوبی ِللُغَربا...

کسانی باید اعطا     مهندس سید مصطفی میرسلیم: نشان سازندگی به 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه 9
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گوشه ای از کشور داشته اند.  که سهم درخشانی در اصالح و سازندگی  شود 

من به نظرم رسید بهترین نامزد برای دریافت نشان سازندگی، عبداهلل والی 

کردم تا پروندۀ او را  ح  است. موضوع را با حاج سید مهدی طباطبایی مطر

ـ  که قطعًا می دانستم هیچ گاه خوِد حاج عبداهلل به دنبال آن نخواهد رفت ـ  

تکمیل کند و به جریان بیندازد. اما نمی دانم چرا به موقع و درست پیگیری 

نصیب جمهوری اسالمی  نشد و به سرانجام مطلوب نرسید. و این افتخار 

کارش، تا زنده است، تقدیر کند. نشد که از یکی از سربازان فدا

به خمینی شهر  کمیتۀ امداد مرکز  از  ماجرای نشان سازندگی، نامه ای  از  مدتی بعد 

می رسد، با این عنوان: 

گرد موضوع:     کمیتۀ امداد امام خمینی، منطقۀ بشا »به: مدیرکِل محترم 

خاطرات ماندگار«. 

گرد، خواسته می شود دربارۀ  در این نامه، از حاج عبداهلل والی و همکارانش در بشا

گرد، خاطرات خدمت به محرومان در  نحوۀ راه اندازی کمیتۀ امداد امام خمینی بشا

روستاها، خاطرات دیدار با نیکوکاران، خاطرات دیدار با ایتام و... مطالبی بنویسند و 

آنها را برای معاونت روابط عمومی و تبلیغات کمیتۀ امداِد مرکز بفرستند.

حاج عبداهلل، پس از خواندن نامه، جملۀ کوتاهی پای نامه پاراف می کند؛ جمله ای 

کوتاه که یک دنیا معرفت و اخالص از پشتش پیداست:

»بسمه تعالی   

کارکردن برای خدا  که دیگر این حرف ها را ندارد. به هر حال، امیدوارم همکارانی 

که خاطراتی به دردخور و قابل نشر دارند، خاطراتشان را ارسال فرمایند. 

امضا، والی«
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به مرور، خّیرینی که با حاج عبداهلل و برای بشاگرد کار می کنند نیز، روحیه ای مانند روحیۀ 

حاج عبداهلل پیدا می کنند. یعنی حاضر نمی شوند که نامشان به عنوان خّیر و کسی که 

کمکی به بشاگرد داشته، ذکر شود. مثًال وقتی نامه ای از کمیتۀ امداد مرکز به خمینی شهر 

می رسد که در آن، از حاج عبداهلل خواسته شده اطالعات خّیرینی که به بشاگرد کمک 

کرده اند، به مرکز اعالم شود؛ حاج عبداهلل در پاسخ به این نامه، چنین می نویسد:

بسمه تعالی   

که حاضر  کسانی نیستند  خّیرین ما  تو را به خدا سر به سِر ما نگذارید. آخر 

ما  برای  پوزش  عرض  با  شوند.  ح  مطر حتی  یا  کنند  بوق شان  توی  باشند 

مقدور نیست! 

امضا، والی

حساسیتبهبیتالمال

حاج عبداهلل به شدت نسبت به بیت المالی که در اختیار او قرار گرفته، حساس است. 

حاجی سعی می کند اجناس مورد نیازش را، با کمترین قیمت ممکن، از نزدیک ترین 

گرد تهیه کند؛ تا هم هزینۀ حمل ونقلش کمتر شود، و هم افراد  مکان ممکن به بشا

گرد و کاری که در آنجا صورت می گیرد، آشنا کند. منطقه را با بشا

مصالح فروشی     میناب  در  تازه  هفتاد،  سال  حوالی  معلمی:  مسلم  آقای 

جلوی  را  حاج عبداهلل  روز  یک  که  بــود  نشده  روز  پانزده  هنوز  بــودم.  زده 

سوپرمارکت پدرم دیدم. پدرم حاج عبداهلل را می شناخت و او را به من معرفی 

زده ام.  گفتم: حاجی من مصالح فروشی  و  دادم  رفتم جلو، سالم  بود.  کرده 

می شود از من خرید کنید؟
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حاج عبداهلل گفت: من از کسی خرید می کنم که از همه ارزان تر بدهد.

گفتم: خب شما قیمت بدهید، من ارزان تر می دهم.

گفت: نه! تو قیمت هایت را بیاور، من بررسی کنم.

میناب.  در  گرد  بشا امداد  کمیتۀ  آمدم دفتر  و  نوشتم  را  رفتم قیمت ها  من 

گفتم: می خواهم آقای والی را ببینم. 

گفتند: هست. برو توی اتاقش. 

کنم؟  صحبت  کسی  با  بگیرم،  وقت  نمی خواهد  اتاقش؟  تو  بروم  پرسیدم: 

همین جوری بروم ناراحت نمی شود؟

گفتند: نه بابا. حاج عبداهلل وقتی اینجاست، در اتاقش باز است. 

رفتم قیمت ها را راحت دادم به خود حاجی. گفت بررسی می کنم. 

کم کم  خالصه  می خواهیم.  جنس  ایــن قــدر  مــا  گفت  و  زد  زنــگ  فــردایــش 

رابطه مان زیاد شد.

حاج عبداهلل خیلی من را راهنمایی کرد که چطور کاسبی کنم، من هر ده روز 

یک بار می آمدم پیش او، باهم صحبت می کردیم.

حاج عبداهلل راه و روش عمده خرید کردن را به من یاد داد. یک چیزهایی 

نمی شد!  پیدا  عطاری  هیچ  دکــان  در  که  داد  یــادم  فــروش  و  خرید  توی  را 

که می گفت: معلمی!  کنم. یادم هست  مثًال اینکه از کارخانه چطوری خرید 

که  کسی  وقتی چک می نویسی، محکم خودکار را بگیر و جلوی مشتری یا 

که ببیند دستت نمی لرزد؛  کنی، چک بنویس. طرف  می خواهی از او خرید 

می فهمد که حسابت ُپر است و با خیال راحت چکت را می گیرد.

که حاجی از همان روز اول به من گفت، این بود  و یکی دیگر از چیزهایی 
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که: وقتی داری با ما کار می کنی، جنس می فروشی، کاری به سودش نداشته 

آن وقت  کن،  زندگی ات  وارد  را  برکت  این  تو  دارد.  برکت  امــداد  پول  باش، 

می فهمی که من چه می گویم. 

و واقعًا هم این پول برکت داشت. پدرم هم که اجناس سوپرمارکتی به حاجی 

می فروخت، به این قضیه اعتقاد داشت. از هر کاسبی که با حاج عبداهلل کار 

ج نمی شد. می کرد، بپرسید، این را می گوید که پول امداد، می ماند و زود خر

حاج عبداهلل در بحث هزینه کردن از بیت المال، حساسیت فوق العاده ای دارد. برای 

گرد را یا خودش شخصًا انجام می دهد، یا به حاج  کثر خریدهای عمدۀ بشا همین، ا

امیر می سپارد که در چانه زدن و تخفیف گرفتن برای کار خیر، رودربایستی ندارد. 

البته حاج عبداهلل در کارکردن با برادرش هم، حساس است و سفت و محکم، و در 

این وادی، با هیچ کس تعارف ندارد.

حاج محمود والی: کوچک ترین ضرر و زیانی که به خاطر بی احتیاطی و    

کم  حقوقمان  کمیته وارد می آمد، حاجی پولش را از  کم دقتی ما، به اموال 

می کرد! یک وقت یک وسیله ای خودش خراب می شد، با آن کاری نداشت؛ 

را می انداختم زمین می شکستم، اینجا دیگر  اما وقتی مثًال من یک چیزی 

حاج عبداهلل می گفت باید پولش را بدهی.

یک دفعه حاج آقای اسماعیلی با حاج عبداهلل صحبت کرده بود که: حاجی! 

ج کردن.  شما چقدر سخت می گیری توی پول دادن به برادرت برای خر

یک  برایم  بــودم،  رفته  که  علما  از  یکی  پیش  بــود:  گفته  هم  حاج عبداهلل 

حدیثی خواند. گفت روز قیامت، باید برای ریال ریاِل این پول ها جواب پس 

گر سخت نگیرم، فردای قیامت  بدهی! حاال شما می گویی سخت نگیرم؟ ا
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ج شده، چطور جواب بدهم؟ وقتی که این فکر  دربارۀ این پول هایی که خر

می آید سراغم، اصًال  آرامشم را می گیرد.

کتورها و سندهای  حاج عبداهلل مو را از ماست بیرون می کشید. دانه به دانه فا

مالی را می خواند و خیلی ها را توضیح می خواست. سر مسائل مالی امداد با 

گاهی  تعارف نداشت.  بود،  زندگی اش دستم  تمام  و  بودم  بــرادرش  که  من 

از  گاهی چیزی  را نگاه می کرد.  نصفه شب می ماند و سندها  از  تا دوِی بعد 

دست  زیر  کتوری اشتباه می شد، اما از  دست من درمی رفت و مثًال جمع فا

حاجی درنمی رفت.

البته گاهی هم پیش می آید که حاج عبداهلل از بیت المال استفادۀ شخصی کند؛ اما 

در همین استفاده ها هم حاجی مقّید به شرایطی است.

همسر حاج عبداهلل والی: تا جایی که من یاد دارم، استفادۀ شخصی از    

را به عنوان هدیۀ  که من یاد دارم، هیچ چیزی  تا جایی  بیت المال نکرد. و 

کادویی  کسی، هدیه ای  که  دیگران، به خانه نیاورد. خیلی وقت ها می شد 

برای ایشان می آورد، اما حاجی به هیچ عنوان قبول نمی کرد. یک وقت هایی 

چون ماشین امداد زیر پایش بود، پیش می آمد که بخواهیم برویم مسافرتی 

گر آخِرشب بود و اجازه  جایی. بالفاصله زنگ می زد به حاج آقای نّیری حتی ا

می گرفت. و تمام برنامه های ماشین، از بنزین تا تعویض روغن را، از جیب 

ک ماشین را هم در نظر می گرفت.۱  خودش می پرداخت؛ حتی پول استهال

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۱8
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شروعمسافرتهایجهادی

بعد از پایان جنگ و آغاز سازندگی در کشور، عده ای به فکر ایجاد بستری مناسب 

جبهه ها  که در  با حال وهوایی  را  آنها  ازطرفی  تا بتوانند  افتادند  برای دانش آموزان 

سنگر  در  بتوانند  پتانسیل بچه ها  از  استفاده  با  ازطرفی  و  کنند،  آشنا  وجود داشت 

برگزاری  ایدۀ  هدف،  این  تحقق  برای  باشند.  داشته  خدمت  توفیق  نیز  سازندگی 

ح شد. تا محفل  مسافرت های جهادی در مناطق محروم، در دبیرستان مفید مطر

کمی از حال و احوال جبهه ها در آن تکرار شود و هم زمان  که  و مأمنی ایجاد شود 

دانش آموزان را به سازندگی ایران اسالمی متوجه کنند. 

فصل  و بعضًا در  ایام نوروز  که در  عمده ترین فواید این نوع اردوی دانش آموزی  از 

که جوانانی از شهر با فضایی به دور از سختی ها و  تابستان انجام می شد، این بود 

و  کمبود ها،  مشکالت،  نزدیک  از  که  می رفتند  مناطقی  به  شدید،  محرومیت های 

نارسایی های محرومان را ببینند و تا حدی دغدغۀ محرومان در ذهنشان شکل بگیرد.

مدرسۀ مفید با هدف اشاعۀ فرهنگ دینی، در سال۱۳5۱ در حوالی میدان انقالب، 

با تأسیس  مدتی  از  بــود. و پس  کــرده  کار  به  آغــاز  راهنمایی پسرانه  با یک مدرسۀ 

دبیرستان، به خیابان زنجان منتقل شد. 

احمد  هم محلی هایش،  و  دوستان  از  یکی  طریق  از  حاج عبداهلل   ،7۰ سال  اواســط 

که ایام  استادباقر، متوجه می شود دانش آموزان مدرسۀ مفید تهران، دو سال است 

عید، برای اردوی دانش آموزی، به خرمشهر و مناطق جنگ زده می روند. این ماجرا، 
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چراغی را در ذهن حاج عبداهلل روشن می کند، که در ایام نوروز و تابستان، با دعوت 

گرد بیاورد و باِب فعالیت های جهادی  از دانش آموزان و دانشجویان، آنها را به بشا

را به رویشان باز کند.

حاج امیر والی: حاج عبداهلل اعتقاد داشت که جهاد تنها این نیست که    

چند  در  می توانند  گرد،  بشا بیایند  جوان ها  همین که  می گفت  بجنگد.  آدم 

جبهۀ  در  کار  تا  گرفته،  جبهۀ فرهنگی  در  کار  از  کنند.  کار  جبهۀ مختلف 

سازندگی و جبهۀ اقتصادی و... حاجی باور داشت که اینها همه جهاد است. 

گرد خیلی استقبال می کرد. به خاطر همین، از حضور بچه ها در بشا

غ التحصیالن مدرسۀ مفید  حاج عبداهلل در صحبت با دوستش، استادباقر، که از فار

کند تا دانش آموزهای  که نوروز سال 7۱ را، هماهنگ  است، به او پیشنهاد می دهد 

گرد برگزار کنند.  گرد بیایند و مسافرت خود را در بشا مدرسه به بشا

که بحث     آقای عباس فوم: سال 7۰، دانش آموز دبیرستان مفید بودم 

اردو  به  عید  ایــام  که  بود  سال  دو  آمــد.  پیش  والــی  حاج عبداهلل  و  گرد  بشا

می رفتیم. نوروز سال 69 به آبادان و خرمشهر رفتیم. هم بازدید از مناطق 

شهر.  مختلف  مناطق  از  آمارگیری  بحث  به  کردیم  کمک  هم  بود،  جنگی 

تحت نظر اساتید معماری دانشگاه شهید بهشتی، یک فرم هایی را تکمیل 

سال 7۰  بازسازی آن مناطق می آمد. نوروز  کار  که این فرم ها به  می کردیم 

گرد!  هم به جنوب رفتیم. و نوروز سال 7۱، بشا

گرد، از طریق یکی از معلم هایمان بود به نام آقای  نحوۀ آشنایی ما با بشا

گرد و حاج عبداهلل برایمان حرف زد و همگی  استادباقر. ایشان آمد و از بشا

گرد و حاج والی را از نزدیک ببینیم.  راغب شدیم بشا
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بااینکه ماه رمضان بود، حدود صد تا صدوبیست نفر، اواخر اسفندماه عازم 

رفتیم  اتوبوس  با  آنجا  از  و  بندرعباس،  رفتیم  هواپیما  با  شدیم.  گرد  بشا

که سوار  کیلومتر بود  میناب. فاصلۀ میناب تا خمینی شهر بیش از دویست 

سه چهار تا خاور و کمپرسی شدیم و رفتیم. هشت ُنه ساعت طول کشید تا 

جاده  سندرک  تا  نبود.  مشکلی  راه،  اول  ساعت  یک  خمینی شهر.  رسیدیم 

کی بود و تا برسیم،  آسفالت بود و راحت رفتیم. اما از آنجا به بعد جاده خا

ِک خالی شدیم! خا

به مقر امداد خمینی شهر که رسیدیم، شب شده بود. دیدیم سردِر کمیته را 

که به نوعی  کردیم از این حرکت  ِکیف  کرده اند. خیلی  ریسه زده و چراغانی 

که یک سومش  خوشامدگویی به ما بود. محل استقرارمان سولۀ بزرگی بود 

را برای ما آماده کرده بودند و دوسوِم دیگرش، یخچال و انبار بود. دیوار را 

هم قفسه بندی کرده بودند تا وسایلمان را بگذاریم آنجا. 

فردای آن شب، جمعه بود و روِز سال تحویل. حدود ساعت دوازده ظهر عید 

می شد. آن روز آزاد بودیم و کاری نداشتیم. یادم هست که بعضی از بچه ها 

رفتند برای کوهنوردی!

از فردای آن روز رفتیم برای کارهای آبخیزداری و ساختن بندهای رسوب گیر 

و این طور کارها. یک کاری هم کردند که اقامت ده روزه ای که قرار بود داشته 

باشیم، منتفی بشود و روزه نگیریم. 

لوله  تا  می زدیم  کلنگ  زمین  به  و  می کردیم  کــار  داشتیم  وقتی  روز،  یک 

کلنگ بعضی از بچه ها خونی شده! آن قدر  جای گذاری شود، دیدیم دستۀ 

غیرتی کار می کردیم که دست بعضی ها تاول زده بود و خون می آمد. هرچند 
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سابق،  مثل  می کردیم  فکر  ما  که  می کردند  گریه  هم  بچه ها  از  یکی دو تا 

سفرمان تفریحی خواهد بود!

ح دیگری به ما  حاج عبداهلل تا ماجرا را فهمید، سریع کار ما را عوض کرد و طر

که اذیت نشویم. در کل حاجی خیلی حواسش به بچه ها بود. چند روز  داد 

که کار می کردیم، می گفت: کار بس است! بیایید برویم بازدید از روستاها. 

کید حاج عبداهلل بر بازدید از روستاها، نشان می داد که حاجی برای تربیت  تأ

این  گرد!  بشا بیاورید  را  اینها  بود  نگفته  الکی  و  دارد؛  نقشه  و  برنامه  ماها 

که تا سال ها بعد، رفتارمان  ذهن و روح ما داشت  بازدیدها چنان اثری در 

طوِر خاصی شده بود. مثًال رفتیم داخل کپِر یک خانوادۀ ده نفره، که همگی 

روزه بودند. بعد افطارشان چه بود؟ یک ظرف عدس. 

حاجی در تمام روستاها با ما بود. خیلی عجیب بود که تک تِک افراد روستاها را 

می شناخت و از حال همه شان خبر می گرفت. اصًال این ایدۀ بازدید از روستاها 

گرد، خیلی فکر خوبی بود. یک ُبعد جالب قضیه هم  و حشر و نشر با مردم بشا

که ما هم از آنها چیزهای زیادی یاد می گرفتیم. مثًال عشق و صفا و  این بود 

کی عجیبی داشتند که ما در شهرهای خودمان، کمتر اثری از آن می دیدیم! پا

گرد باز شد. گروِه ما هم بعد از  بعد از ما هم گروه های دیگری پایشان به بشا
گرد می رفت.۱ کثِر نوروزها و تابستان ها را بشا سفر اول، دیگر ا

َبری
َ
گزارشهفتجلدیدکترحسینیا

گرد گذشته است؛ جهادی که هرکس  ده سال از جهاد حاج عبداهلل و یارانش در بشا

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۱۰
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کاله از سر برداشته است. عظمت  چیزی از آن دیده و شنیده، به احترام بزرگی آن، 

که  کارهایی  از  گزارشی  می طلبد،  کامل  و  جامع  گزارشی  حاج عبداهلل،  کار  بزرگی  و 

گرد انجام شده، گزارشی علمی تحقیقاتی. این گزارش می تواند الگویی باشد  در بشا

برای چطور کارکردن در مناطق محروم.

این کار مهم، به جناب دکتر حسینی ابری سپرده می شود. 

امداد     کمیتۀ  فعالیت  آثــار  »بازنمایی  ابــری:  حسینی  حسن  سید  دکتر 

گرد« عنوان پروژه ای بود که با پیشنهاد معاونت  امام خمینی در منطقۀ بشا

گذار شد. قرار بود این پروژه را  پژوهش و برنامه ریزی کمیتۀ امداد به من وا

گرد را دیده باشد و آنجا را بشناسد. قرار بر این بود  به کسی بسپارند که بشا

که در نتیجۀ تحقیق، اثرات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی فعالیت کمیتۀ 

گرد احصا شود.  امداد حضرت امام در منطقۀ بشا

به  را  اساتید رشته های مختلف  از  راه، جمعی  این  در  و  کردم  را شروع  کار 

مختلف  زوایــای  از  را  کمیته  فعالیت های  کردیم  شــروع  و  گرفتم.  خدمت 

اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، جغرافیایی، و فرهنگی بررسی کردیم. و سعی 

کردیم با نگرشی جامع این فعالیت ها را مورد بررسی قرار بدهیم. 

کــه تــمــامــًا بــرخــاســتــه از  ــده ای  ــدیـ ــن تــحــقــیــق، مــشــکــالت عـ در انــجــام ایـ

موضوع،  گرفت.  قــرار  راهمان  جلوی  بــود،  منطقه  تاریخی  فراموش شدگی 

خوبی  پیشرفت  و  سرعت  می شد،  محلی  بررسی های  به  مربوط  که  تاآنجا

فراموش شدگی  بود،  مدون  مــدارک  و  اسناد  به  مربوط  که  آنجا  اما  داشــت؛ 

گرد در منابع اصلی  منطقه در حد باالیی خودنمایی می کرد. یعنی اثری از بشا

و مهم پیدا نمی کردیم. مثًال برای تهیۀ نقشۀ روستایی، تمام سازمان های 
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 ۱/25۰/۰۰۰ مقیاس  به  عمومی  طبیعی  نقشۀ  یک  جز  گشتیم؛  را  مربوطه 

متعلق به سال ۱۳۴8 چیز دیگری پیدا نکردیم.

گزارش که آماده شد، دیدیم حجم بسیار زیادی دارد. لذا گزارش را در هفت 

دو جلد،  کردیم و به چاپ رساندیم. بعدها این هفت جلد در  جلد تنظیم 

تالش  ایــن  نتیجۀ  الحمدهلل  شــد.  منتشر  نیز  خالصه  جلِد  یک  در  بعدًا  و 

تحقیقاتی بسیار مورد توجه شخص حاج عبداهلل و کمیتۀ امداد قرار گرفت و 
گرد شد.۱ منشأ خیلی از برنامه ریزی ها و اقدامات آینده در بشا

حاج عبداهلل از دکتر حسینی خواهش می کند که در هیچ جایی از گزارش، اسمی از او 

نیاورد و فقط از اقدامات کمیتۀ امداد بنویسد. آقای دکتر حسینی هم قول می دهد 

گزارش، زمانی  جلد دوم  البه الی سطور  گوش دهد. اما در  که حرف حاج عبداهلل را 

گاه قلم  گردی ها در خمینی شهر صحبت می شود، نا که دربارۀ آشپزی یادگرفتن بشا

لغزیده و گزارش، مزین به نام حاج عبداهلل والی شده است:

امروزه هر روز بیش از یک هزار وعده غذا در آشپزخانۀ خمینی شهر تهیه    

کارکنان، دانش آموزان مدرسۀ  از  اعم  خمینی شهر  در  که حاضرین  می شود 

مراجعه  خمینی شهر  بیمارستان  به  ــداوا  م بــرای  که  بیمارانی  شــبــانــه روزی، 

می کنند، با همراهان، مهمانان و متخصصین، کارمندان عبوری از خمینی شهر 

و تجمعات دولتی که به طور موقت در منطقه مستقر می شوند، همه و همه 

و تمامی مراحل  تغذیه می شوند  این مقر  امــام خمینی در  سفرۀ حضرت  از 

گردی انجام می شود. فرزندان  پخت و پز و سرویس غذا، به وسیلۀ فرزندان بشا

گردی که کار آشپزی را از کارکنان کمیتۀ امداد یاد گرفته اند. بشا

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه 8
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نگارنده خود شاهد بود که سرپرست کمیتۀ امداد حضرت امام خمینی، برادر 

عبداهلل والی )که ما را منع کرده اند که نام ایشان را در این تحقیقات متذکر 

البته بدون تظاهر، و در  شویم( خود، هم آشپزی و هم ظرفشویی می کرد؛ 

گردی یاد می داد. خفا؛ و آشپزی و ظرفشویی را به فرزندان بشا

و  جــزئــی  کــه  اســت  خــوبــی  بسیار  منبع  ــری،  ابـ حسینی  دکــتــر  هفت جلدی  ــزارش  گـ

به دست  گرد  بشا در  فعالیت های ده سالۀ حاج عبداهلل  از  آماری دقیق  موشکافانه، 

می دهد. دربارۀ صدها موضوع ریز و درشت در این گزارش مفّصل بحث شده است؛ 

که بعضی از سرفصل های اصلی گزارش، موضوعات زیر هستند:

گرد؛  ـ  شناسایی عمومی منطقۀ بشا

ـ  اثرات کمیتۀ امداد در تحول منطقه؛ 

ـ  احداث جاده های ارتباطی در محورهای مختلف منطقه؛ 

تغییر  و  حسینیه،  مدرسه،  مسجد،  احــداث  شامل  مذهبی  فرهنگی  ـ  فعالیت های 

نگرش اهالی؛ 

غذایی،  کمک های  درمانگاه،  تجهیز  و  احــداث  شامل  بهداشتی  ـ  فعالیت های 

ک؛  احداث حمام، کنترل بیماری های خطرنا

ـ  زیر پوشش قراردادن محرومان منطقه؛ 

ـ  کمک به خوداتکایی اهالی منطقه و ایجاد اشتغال؛ 

ـ  احداث تأسیسات زیربنایی، و احداث سد و بند؛ 

ـ  تجمیع روستاها؛ 

ـ  و...
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ساختسد

گرد داستان پیچیده و سختی دارد: »آب می آید، اما نمی ماند!«  ماجرای آب در بشا

گرد به صورت موسمی است، به این صورت که در دو فصل زمستان  بارندگی در بشا

و به خصوص تابستان، در ساعات بعدازظهر، بارندگی های شدید شروع می شود و در 

که  گرد طوری است  عرض ده دقیقه سیل راه می اندازد. چون زمیِن سنگالخی بشا

آب در آن نفوذ نمی کند و روی آن جاری می شود، وقتی بارندگی های موسمی شروع 

ج  می شود، سیل می آید و موجب خرابی می شود. ضمن اینکه آب هم از دسترس خار

می شود و نمی توان از آن استفاده کرد.

کارشناسی، می رسد به  کاِر  و  تحقیقات  از  حاج عبداهلل برای حل این مشکل، پس 

قرار  نمونه  به عنوان  ابتدا  ح،  طر این  اساس  بر  رسوب گیر.  یا  آب بند  ساخت  ح  طر

خمینی شهر  تا  پوسمن  روستای  از  بارندگی،  از  ناشی  سیل های  مسیر  در  می شود 

هشت آب بند در فواصل حدود پانصد متر احداث شود.

مدرسۀ  ــوزان  ــش آم دان جــهــادی  مسافرت  در  ح  طــر ایــن  اول  بند  چند   ،7۱ نــوروز 

بندها  این  می شود.  کامل  بندها  ساخت  کار  سال،  پایان  تا  و  می خورد  کلید  مفید 

را  سیالب  حرکت  شتاب  جلوی  به ترتیب  دارند،  ارتفاع  متر  پنج  حدود  هرکدام  که 

می گیرند.

ساخت این بندها، نتایج خیلی خوبی به بار می آورد. اول اینکه جلوی خرابی های 

ناشی از شدت جریان سیالب را می گیرد. بعد اینکه، باعث ذخیرۀ آب می شود و آب 
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مورد نیاز روستا را تأمین می کند. همچنین این بندها، باعث می شوند آب جمع شده، 

به مرور در زمین نفوذ کند و سفره های آب زیرزمینی غنی شوند.

بود     پر  با شــدت جــاری می شد،  والــی: آب سیالب چــون  حــاج محمود 

ته نشین  بندها  این رسوبات پشِت  زدیم،  که  را  بندها  رسوبات مختلف.  از 

و  بهترین  می شدند،  جمع  کنارشان  رسوبات  این  که  کی  خا خب  و  شدند. 

نفوذ  ک ها  خا این  به  آب  چون  بود.  کشاورزی  برای  ک  خا حاصلخیزترین 

ک ها همیشه خیس بودند و نیازی به آبیاری نداشتند.  کرده بود، این خا

کش را برای کشاورزی، به جای  ک مرغوب بود که می شد خا این قدر این خا

که خود مردم دو روستا، آمدند و پشت بندها، نخل و  کنیم.  دیگری منتقل 

مرکبات کاشتند. که الحمدهلل به خوبی هم نتیجه داد.

از  که  را شروع می کند، سدی  ِبُتنی  ساخت سد  کار  بند هشتم، حاج عبداهلل  از  بعد 

مدت ها پیش به فکر احداثش بود و کمبودش را حس کرده بود.

حاج امیر والی: باالی خمینی شهر چشمه ای بود که بزها و گوسفندهای    

را  آن  روی  حاجی  می شد.  آلــوده  آب  و  می خوردند  آب  همان  از  هم  مــردم 

پوشاند و لوله کشی کرد تا آب مقر کمیته را تأمین کند. 

دانش آموزان  تعداد  تااینکه  بــود،  کافی  خمینی شهر  بــرای  چشمه  این  آب 

که حاجی رفت  کار سخت شد. اینجا بود  مستقر در خمینی شهر زیاد شد و 

ح ساخت سد.  سراغ اجرایی کردن طر

دکتر حسینی هم اصرار عجیبی به ساخت سد داشت. وقتی مسجد ساخته 

گر آب  که خمینی شهر سد هم الزم دارد؛ ا شده بود، آمده بود پیش حاجی، 

ح سد را ریخت و  نباشد، مسجِد به این بزرگی، خالی می ماند. و خودش طر
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برآورد هزینه کرد. و پول ساختش را از همان کسی که بانی مسجد بود، یعنی 

از حاج آقای شهشهانی گرفت. 

بررسی  آمدند،  کند.  اجــرا  را  سد  و  بیاید  تهرانی  شرکت  یک  شد  قــرار  اولــش 

کار  کردند، اما نتوانستند ادامه بدهند و  کار را شروع  کشیدند،  کردند، نقشه 

را رها کردند. 

گرفت. خودش می نشست روی این سنگ ها و  کار را دست  حاجی خودش 

بتن ریزی،  باید  چون  است،  سخت  خیلی  سد  بتن ریزی  می کرد.  ِبُتن ریزی 

بشود. نمی شود  تا سازۀ سد یکپارچه و نفوذناپذیر  باشد  پیوسته و مستمر 

وسطش کار را تعطیل کرد. 

تا  بناها  و  کارگرها  از  کنند.  کــار  تا  سد  پــای  بــود  آورده  را  همه  حاج عبداهلل 

صبح تا تاریکی هوا روی  از  مکانیک ها و راننده ها و... همه با خود حاجی 

سد کار می کردند. حتی ناهار را هم دو گروه می شدند و به نوبت می خوردند 

تا کار نخوابد. 

با  آن  میلگردهای  کــه  شــد  ساخته  مسلح  بتنِی  نــوع  از  خمینی شهر  ســد 

که  برنامه هایی  روی  از  را  ح  طر حاجی  شد.  کار  کوه  داخــل  کــوه،  شکافتن 

اجرا  دقیق  بودند،  ریخته  تهرانی  شرکت  همان  و  اصفهان  دانشگاه  اساتید 

خیلی تمیزی درآمد. خّیرها و اساتیِد دانشگاه  کار  که درنهایت هم  می کرد. 

که می آمدند خمینی شهر، حاجی آنها را می آورد تا سد را ببینند. پشت سد هم 

کیف  که سد را می دیدند،  پر از آب بود و هیچ نشت یا خللی نداشت. اینها 

می کردند از دقت و تمیزی کار.

کــارشــنــاســان  کــه  مــی شــود  بــاشــکــوه خمینی شهر، زمــانــی شــیــریــن تــر  تــمــاشــای ســد 
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برنامه وبودجه، قیمت تمام شدۀ آن را ششصد میلیون تخمین زدند، اما حاج عبداهلل 

با وسواسی که در هزینه کرد بیت المال دارد، آن را با صدوهشتاد میلیون تمام کرد!

بعد از ساخته شدن سد، جمعیت خمینی شهر بیشتر می شود.

دکتر سید حسن حسینی ابری: بعد از ساخت سد، جمعیت زیادی برای    

سکونت در خمینی شهر آمدند، اما حاج عبداهلل ظرفیت روستا را تا سقف صد 

خانوار می دانست و اجازه نداد جمعیت روستا بیش از آنچه که باید، بشود.

ع،  مزار و  باغات  آبیاری  ازقبیِل  منطقه،  عمومی  مصارف  برای  خمینی شهر  سد  آب 

پلی اتیلن  لوله های  با  آب  گرفته می شود.  نظر  در  و...  مصارف عمرانی، شست وشو 

با  و  چشمه،  از  آشامیدنی، همچنان  و آب  سد به محل مصرف منتقل می شود؛  از 

لوله کشی مستقل تأمین می شود.

که     کرد و دید  باید دقت  حاج محمود والی: برای درک عظمت پروژه، 

توی چه شرایطی کار اجرا شد. این سد، با تجهیزات خیلی ساده، بتن ریزی 

شد. و همۀ بچه های امداد، با عشق و خلوص روی این سد کار کردند. تمام 

کادر امداد، بدون استثنا به تأسی از حاج عبداهلل، توی ساخت این پروژه، 

کارگری کردند.

و  فوق العاده  دقت  نبود،  دستمان  کنار  مهندسی  کار،  اجرای  حین  بااینکه 

برنامه ریزی منظم حاجی، باعث شد که سد، با دقت و ظرافت تمام، و بدون 

کوچک ترین اشکالی ساخته بشود. در حالی که حاج عبداهلل اصًال از این طور 

تجربه ها نداشت و سد خمینی شهر، اولین تجربۀ حاجی از این نوع بود.

طرحی  یک  متخصصین،  نظر  به  توجه  با  ســال،  سه  از  بعد  حاج عبداهلل 

چهارده  به  را  سد  ارتفاع  یعنی  کــرد.  اضافه  سد  ارتفاع  به  متر  سه  و  ریخت 
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که حدود هفتادوپنج هزار  متر رساند و طول تاج سد، بیست وپنج متر شد. 

مترمکعب هم گنجایش آب آن بود.

گرد می آید،  بعد از افزایش ارتفاع سد، یک بار باران شدید و عجیب و غریبی در بشا

که حاجی نگران استحکام سد می شود. دل توی دل حاجی نیست که نکند یک وقت 

را  این اتفاق بیفتد، تمام خمینی شهر  گر  که خب ا َتَرک بردارد!  سد طاقت نیاورد و 

سیل با خودش می برد! 

دست  سیل آسا،  شدیِد  بــاران  آن  زیــر  می بیند.  توسل  در  را  کــار  چــارۀ  حاج عبداهلل 

حاج آقای مؤمنی را می گیرد و حرکت می کنند به طرف سد.

حاج آقای مؤمنی: رفتیم روی تاج سد؛ حاال چه سدی؟ سدی که احتمال    

خرابی داشت! پشت سد، آب چنان در تالطم بود که آدم را خوف برمی داشت! 

مانده بودم برنامۀ حاج عبداهلل چیست و چه فکری در سر دارد.

حاج عبداهلل گفت: سّید! روضۀ مادرت حضرت زهرا را بخوان. 

سخت ترین  حل  برای  و  داشت  زهرا  حضرت  به  بی اندازه ای  عالقۀ  حاجی 

مشکالت به ایشان متوسل می شد. 

حاج آقای مؤمنی شروع می کند به روضه خواندن. حاج عبداهلل همیشه پای روضه ها، 

را  گریه می کند. دست راستش  خاصی  یک طور  بار  اما این  بارانی است،  چشمانش 

می گیرد زیر چشم هایش تا اشک هایش جمع شوند کف دستش. بعد هر چند دقیقه 

کف دستش را روی  یک بار، اشک هایش را پرتاب می کند به طرف آب پشت سد، و 

آب متالطم خالی می کند. که آب، آرام می گیرد با اشک های حاج عبداهلل.

حاج آقای مؤمنی: همین که روضۀ من تمام شد، آب هم آرام شده بود. و    

حاج عبداهلل دیگر خیالش از بابت استحکام سد راحت شد. 
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برگشتیم مقر کمیته. باران همچنان می بارید و ادامه داشت، اما خب واقعًا 

اتفاقی نیفتاد. 

و دیگر بعد از این ماجرا، هر قدر هم که باران شدید و سیل آسا و طوالنی مدت 

می بارید، دل حاج عبداهلل از بابت محکم بودن سد قرص بود. 

اولیندبیرستان

دو سال بعد از ساختن مدرسۀ راهنمایی شهید باهنر در خمینی شهر، دوباره دغدغۀ 

گرد، سراغ حاج عبداهلل می آید.  ادامه تحصیل دانش آموزان در خوِد بشا

کمیتۀ امداد، یک دفتر فنی دارد که این دفتر، قبًال چند ساختمان برای خوابگاه های 

دانش آموزان دبیرستانی در استان های مختلف طراحی کرده است و در این زمینه، 

تجربه دارد. آقای نّیری، سرپرست کمیتۀ امداد، به حاج عبداهلل سفارش می کند که 

برای ساخت خوابگاه و دبیرستان، سری به بچه های دفتر فنی بزند و در این زمینه، 

از آنها راهنمایی بگیرد.

مهندس محمدرضا مرّوت: اوایل دهۀ هفتاد با حاج عبداهلل آشنا شدم.    

من آن زمان تازه مسئول دفتر فنی کمیتۀ امداد شده بودم. حاجی آمد دفتر 

رها  را  کارهایشان  فنی  دفتر  بچه های  تمام  دیــدم  من  امــداد.  کمیتۀ  فنی 

کردند که ببینندحاج آقا والی چه کار دارد تا کارهایش را فوری انجام بدهند. 

گفتم این  کردم از ارتباطات وسیع حاج عبداهلل. با خودم  من خیلی تعجب 

مرد کیست که نیروهای من این طور پروانه وار دورش می گردند.

بعد حاج عبداهلل آمد پیش من و گفت که نقشه ای برای خوابگاه دبیرستان 

توجه  با  هست.  کجا  گرد  بشا نمی دانستم  اصًال  من  می خواهد.  گرد  بشا در 
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را  که حاج عبداهلل می خواست، نقشه ای به ایشان دادیم. نقشه  به چیزی 

را  نقشه  آنجا  سریع  که  فهمیدم  بعدًا  گرد.  بشا به  برگشت  فوری  و  برداشت 

شروع کرده و خوابگاه را ساخته. این قدر سرعت کارش باال بود.

بیا  شو  بلند  گفت:  حاجی  ساخته.  را  خوابگاه  که  نشد  بــاورم  من  درهرحال 

گرد خودت ببین.  بشا

که حاجی خوابگاه را ساخته، چه  گرد. دیدم  رفتم. برای اولین بار رفتم بشا

گرد و عظمت کارهای حاج عبداهلل را دیدم،  ساختنی! البته وقتی رسیدم بشا

که نباید از ساخته شدن تند و سریع خوابگاه تعجب می کردم.  تازه فهمیدم 

گرد، جاده و درمانگاه و مسجد و سد و ده ها چیز دیگر  حاج عبداهلل برای بشا

ساخته بود؛ دیگر ساختن خوابگاه که برایش کاری نداشت! 

در جاده باهم می رفتیم به طرف خمینی شهر. کنار جاده چند بچه ایستاده 

بودند. فوری نگه داشت و از بهترین چیزی که همراهمان بود، انتخاب کرد 

و به این بچه ها داد. بچه ها آن قدر خوشحال شده بودند و می خندیدند که 

اشِک من درآمد! وقتی هم سوار ماشین شد و راه افتاد، خیلی آرام می رفت؛ 

ک نکند و بچه ها که کنار جاده ایستاده اند، اذیت نشوند. تا ماشین گرد و خا

گاهیِ   در این سفر، یکی از چیزهایی که دربارۀ حاج عبداهلل فهمیدم، علم و آ

باالیش بود. توی ماشین، در خالل صحبت، یک بیتی خواندم که: 

ک غ باغ ملکوتم نَیم از عالم خا مر

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

حاجی  دیدم  یک دفعه  نبودم.  بلد  را  بقیه اش  دیگر  و  خواندم  را  بیت  این 

شروع کرد به خواندن ادامۀ شعر:
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ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

و کامِل این شعر را، از حفظ خواند. 

را  ســورۀ توبه  از  آیــه ای  کــردم به قرآن خواندن.  هم شــروع  یک جای دیگر 
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کت شدم، حاج آقا والی شروع کرد ادامۀ سورٔه توبه  بعد که این را خواندم و سا

را از حفظ خواند! این قدر این بشر معلومات و حفظیاتش باال بود. اما اصًال رو 

نمی کرد و طوری رفتار می کرد که انگار این چیزها را بلد نیست.

در آن سفر، حاج عبداهلل خیلی خوب و عالی از من و بقیۀ مهمان ها پذیرایی 

ما  گفت  و  کرد  اعتراض  پذیرایی  به سبک  مهمان ها  از  یکی  روز  یک  کــرد. 

غ و نوشابه بخوریم.  نیامده ایم اینجا مثًال چلومر

و  گرد  بشا هوای  که  داد  توضیح  بشود،  عصبانی  اینکه  بدون  حاج عبداهلل 

پذیرایی  با  من  نیست.  تحمل  قابل  مهمان ها  برای  اینجا،  در  کار  سختی 

بــرای  باشند  داشــتــه  ــوان  ت مهمان ها  کــه  کنم  ــاری  ک می کنم  سعی  ــوب،  خ

این بیابان ها  تا در  انرژی داشته باشند  با پذیرایی خوب، نیرو و  کارکردن. 

و در این گرما، آن کار بهینه ای که قرار است انجام دهند را، انجام بدهند.

حاج عبداهلل واقعًا چند سروگردن از همۀ مدیران امداد باالتر بود. و اهدافش 

گرد باال ببرد،  هم تمامًا خدایی بود. او قصد کرده بود تا عزت نفس را در بشا

و در این راه هم، موفق شد. 

گرد، که خوابگاه دانش آموزی هم دارد، سال 72 در خمینی شهر  اولین دبیرستان بشا

دبیرستان  می شود:  مسّما  امام  حضرت  نامی  ناِم  به  دبیرستان  می شود.  راه انــدازی 
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سرزمین  همچنان  گرد  بشا نبود،  خمینی  امام  گر  ا نداند  که  کیست  و  خمینی.  امام 

فراموش شده بود. 

دبیرستان امام خمینی با فاصلۀ کمی از مدارس ابتدایی و راهنمایی ساخته شده است.

حاج محمود والی: حاج عبداهلل نظرش این بود که دبیرستان را نزدیک    

مقر کمیته بسازیم. می گفت: اینجا زیر نظر خودمان است، نظارتش راحت تر 

است، غذادادنش آسان تر است. 

البته وقتی می خواستیم اولین مدرسه را در خمینی شهر بسازیم، حاج عبداهلل 

کار عمرانِی  نظر دیگری داشت؛ ولی خب بعدها نظرش عوض شد. اولین 

که  بــود.  ابتدایی  مدرسۀ  کــردیــم،  شــروع  خمینی شهر  در  که  را  ساختمان 

گردن حاجی. حاجی مخالف  خّیرین پولش را دادند و ساختش را انداختند 

ساخت وسازهای این چنینی در خمینی شهر بود. می گفت: اینجا فقط باید 

کمپ امداد باشد و سکنه نداشته باشد. 

کردند و او هم به خرد  اما باالخره خّیرین نظرشان را بر حاج عبداهلل تحمیل 

جمعی احترام گذاشت. موقع مکان یابی مدرسۀ ابتدایی، نظر حاجی این بود 

که آن طرف روستا باشد، اما باز خّیرین گفتند نزدیک مقر امداد بهتر است. بعد 

که مدرسه نزدیک مقر ساخته شد، حاج عبداهلل نظرش عوض شد.

راه  در  دیگر  اساسی  و  بــزرگ  گــام  یک  حاج عبداهلل  دبیرستان،  ایــن  راه انـــدازی  با 

گردی ها با ورود به دبیرستان، آینده ای روشن را  گرد برمی دارد. حاال بشا آبادانی بشا

پیش روی خود می بینند. هشتاد دانش آموز با پنج دبیر کار خود را در دبیرستان امام 

خمینی آغاز می کنند. که این آمار، پس از چند سال، در سال تحصیلی 77-78 به 

ُنه دبیر و صدونودوپنج دانش آموز می رسد. 
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گرد  بشا بــرای  استان  آمــوزش وپــرورش  ادارۀ  که  معلم هایی  دبیرستان،  اول  ســال 

که حاج عبداهلل مبّلغ آن است، نیست. حاج عبداهلل  می فرستد، باِب طبع فرهنگی 

با رصدکردن رفتار معلم های دبیرستان، دریافته است که این معلم ها، دانش آموزان 

در  شرکت  از  را  دانــش آمــوزان  گاهی  و  می کنند!  دلسرد  درس خــوانــدن  به  نسبت  را 

نمازجماعت و مراسم هایی که در مسجد برگزار می شود، منع می کنند. این معلم های 

گرد آمده اند و انگیزۀ کافی برای کار فرهنگی و دینی ندارند  غیربومی، باالجبار به بشا

و به مسائل اخالقی و علمی بی اعتنا هستند. البته با تذکر به موقع، جلوی خرابکاری 

معلمانی  خمینی شهر،  خمینِی  امــام  دبیرستان  خب  امــا  مــی شــود،  گرفته  معلم ها 

می خواهد در تراز امدادگراِن جهادگِر کمیتۀ امداد.

رئیس     دبیرستان،  تحصیلی  ســال  اولــیــن  اواخـــر  والـــی:  محمود  حــاج 

حاج عبداهلل  خمینی شهر.  آمد  بهمن زاده  آقــای  منطقه،  آمــوزش وپــرورش 

کادر  اما  این همه هزینه می کنیم،  اینجا  ما  که:  کرد  ِگله  وضعیت دبیران  از 

آموزشی با ما هماهنگ نیستند. 

بهترین  من  گفت:  بــود،  حاج عبداهلل  ارادتمندان  از  که  هم  بنده خدا  آن 

گر شما راضی نیستید، خودتان کادر آموزشی  گرد؛ ا معلم هایم را فرستادم بشا

معرفی کنید، من تأییدشان کنم.

شد. تااینکه چند سال بعد، دو معلم خیلی  این قضیه، اوضاع بهتر  بعد از 

خوب از اصفهان آمدند و تحولی در دبیرستان و مدرسۀ راهنمایی به وجود 

آوردند و خیلی عالی کار کردند؛ آقایان روان بخش و شریفی.

گرد می آید، به عنوان مدیر مدرسۀ راهنمایی مشغول به کار  آقای شریفی وقتی به بشا

می شود و آقای روان بخش به عنوان مدیر دبیرستان.
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که به دبیرستان آمدیم، سالی بود     ما سالی  آقای علی رضا روان بخش: 

نظام  دبیرستان  چهارم  به  بودند  رسیده  تازه  دانش آموز  تعدادی  یک  که 

قدیم و دیپلم. سال 76 اولین دیپلمه های این منطقه بودند.

ما که از اصفهان آمدیم و با حاجی آشنا شدیم، من خودم گفتم ما یک سال 

و  گردی  بشا بچه های  ایــن  امــا  هستیم.  شما  خدمت  در  و  اینجا  می آییم 

حاجی را که دیدیم، عاشق این منطقه شدیم. 

حاج عبداهلل همیشه در کارهایش دورنگر بود، آینده نگری داشت. می گفت: 

اینجا،  بایستید  نسل  یک  بیایید  باید  بکنید،  کاری  می خواهید  گر  ا شماها 

یک سال به درد نمی خورد. 

پرسیدیم: یک نسل یعنی چقدر؟ 

راهنمایی  اول  از  بچه ها  این  که  سال  هفت  الی  شش  حداقل  داد:  جواب 

گر  که شما بتوانید مثًال ا که می آیند تا آخر دبیرستان در اختیار شما باشند؛ 

برنامه ای دارید ازلحاظ تربیتی، نتیجه بگیرید. 

جواب می دهد و  فرهنگی دیر  کار  که  خب دیدگاه حاج عبداهلل همین بود 

بهترین زمان برای فعالیت، همین سنین راهنمایی و دبیرستان است.

ازلحاظ فرهنگی، حاجی خیلی دیدش باز بود و بارها این جمله را از خودش 

، لودر و...  که اینجا هست، بلدوزر که می گفت: تمام این امکانات  شنیدم 

کار  فرهنگ این بچه ها دارند  اینها همه به خاطر  که هستند،  کارمندان  و 

گر  ا و  بچه هاست.  این  فرهنگ  اصل،  و  است  مقدمه  همه  اینها  می کنند. 

هم  گرد  بشا خودبه خود  دهیم،  رشــد  را  بچه ها  ایــن  فرهنگ  بتوانیم  ما 

می شود.  ساخته 
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وقتی  وقت ها  کثر  ا می گذاشت.  احــتــرام  معلم  به  هم  خیلی  حاج عبداهلل 

می خواستیم یک مسیری را باهم برویم، مثًال برویم مقر امداد، یک ماشین 

پیاده  یا  ما  جلو،  بفرمایید  شما  حاجی  می گفتیم  همه  بود.  وانت ها  این  از 

وانت  عقب  می رفت  خودش  اما  می آییم.  و  عقب  می نشینیم  یا  می آییم، 

می نشست و هیچ کس هم حریفش نبود.

گر هم  حاج عبداهلل حرفش را هم رک می گفت. با کسی رودربایستی نداشت. ا

کسی اعتراضی داشت، متقاعدش می کرد. مثًال حاجی می گفت دانش آموزان 

را که ثبت نام می کنید، حتمًا باید شب بیایند مسجد، نمازجماعت بخوانند، 

حتمًا و اجباری است. 

نمازجماعت  حــاال  نیست،  اجــبــاری  هم  دینش  خــود  حاجی  می گفتیم  ما 

بگوییم اجباری است؟ 

داخل  از  بــه زور  کنیم،  ثبت نام  می خواهیم  که  زمانی  ما  می گفت  حاجی 

کمیتۀ  امکانات  از  می آیند  خودشان  اینها  نمی کنیم.  ثبت نام  روستاها 

کنند. یکی از شرایط خوابگاه های ما رفتن دانش آموزها به  امداد استفاده 

دعای  و  کمیل  دعای  مثل  مذهبی  مراسم های  در  شرکت  و  نمازجماعت 

توسل است.

و جالب اینکه بچه ها هم اعتراضی نداشتند. از 2۰۰ نفر، شاید ۱۰ یا 2۰ نفر 

بودند که میل نداشتند بیایند. که ما هم گوششان را نمی گرفتیم.

نداشتند.  خوبی  وضع  اخالقی  ازنظر  که  بودند  انگشت شماری  دبیران  یا 

کید داشت  حاج عبداهلل حتی پیغام می داد که اینها را عوض کنید؛ و خیلی تأ

روی این مسائل.
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با دبیرستان های مشابه  تفاوت های عمده ای  امام خمینی خمینی شهر  دبیرستان 

سال  کــه  اســت  دانــش آمــوزی  شــهــدادی  محمود  دارد.  جاسک  و  میناب  در  خــود 

به  دوم  سال  برای  و  می خواند،  درس  جاسک  در  دبیرستانی  در  را  دبیرستان  اول 

خمینی شهر می آید.

آقای محمود شهدادی: مقطع ابتدایی را در روستای وی خواندم. برای    

ادامٔه تحصیل به جاسک رفتم و تا اول دبیرستان را آنجا خواندم. روستای ما 

به جاسک نزدیک بود و رفت وآمد به جاسک برایمان خیلی سخت نبود. اما 

سال 7۳ برای ادامۀ تحصیل به خمینی شهر آمدم. دبیرستان خمینی شهر 

دو رشتۀ تجربی و علوم انسانی را داشت که من تجربی را انتخاب کردم.

امکانات  از  دوستانم  از  بعضی  می خواندم،  درس  جاسک  در  که  موقعی 

مثًال  می کردند.  تعریف  خمینی شهر  دبیرستان  رسیدگی های  و  تحصیلی 

خرما  غــذا  کنار  داریــم،  تلویزیون  داریــم،  تخت  خوابگاه  در  ما  می گفتند: 

می دهند، میوه می دهند به دانش آموزان. 

این تعریف ها مرا ترغیب کرد که برای دوم دبیرستان به خمینی شهر بیایم. 

یک  جاسک  در  موقع  آن  بود.  شیمی مان  معلم  هم  دیگر  دلیل  یک  البته 

سخت  و  می پرسید  ســؤال  من  از  می آمد  هرموقع  که  داشتیم  شیمی  معلم 

می گرفت. من دیدم این طوری نمی توانم ادامه بدهم!

یک دفعه  که  بودیم  درس خــوانــدن  مشغول  خمینی شهر  در  اول  روزهــای 

کردیم دیدیم  پنجره نگاه  از  آمد.  آمد، حاجی  گفت حاجی  بچه ها  از  یکی 

خّیرین تهران و اصفهان  که فهمیدیم از  آمده اند؛  حاج عبداهلل با چند نفر 

هستند. حاجی به مدیر مدرسه گفتند گروه سرودتان کجاست؟ 
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جایگاه  به  ســرود  گــروه  کــردنــد.  خط  به  را  ســرود  گــروه  سریع  مدرسه  مدیر 

امام زمان خواند. همین سرود، باعث شد  صبحگاه رفت و سرودی دربارۀ 

ســرود چیزهایی  یاد بگیرم. دیــدم در  زمــان چیزهای جدیدی  امــام  دربــارۀ 

هست که تابه حال من نمی دانستم و کسی دربارۀ آنها با من صحبت نکرده 

گروه تئاتر داشتیم، حتی یادم  گروه سرود داشتیم،  بود. خب ما در جاسک 

هست برای تئاتر در سطح استانی هم رفتیم، ولی فضای خمینی شهر خیلی 

متفاوت و معنوی بود.

وقتی  حتی  حاجی  نیست.  گرد  بشا به  محدود  حاج عبداهلل،  خیر  کارهای  دامنۀ 

حد توان  میناب یا جاسک مشکلی وجود دارد، آستین باال می زند و در  می بیند در 

کمک می کند. برای نمونه، آقای رئیسی که مدیر دبیرستان شبانه روزی امیرکبیر در 

میناب است، نمونه ای از کمک های حاج عبداهلل را این طور نقل می کند.

آقای حسین رئیسی: ما ازنظر امکانات خوابگاهی خیلی ضعیف بودیم    

فرسوده  ملحفۀ  تکه  یک  و  فیبر  روی  بچه ها  نداشتیم.  امکاناتی  هیچ  و 

تااینکه  نشد.  اما  کنیم،  جور  امکانات  تا  زدیــم  دری  هر  به  می خوابیدند. 

خرید  دستور  اطــالع،  به محض  ایشان  گفتیم.  حاج عبداهلل  به  را  موضوع 

صدوپنجاه تخته پتو و بالش و ملحفه را دادند و مشکل ما را حل کردند. 

کمک ایشان طوری  کم داشت، با  که امکانات برای خودش هم  مدرسۀ ما 

هم  نمازخانه  یک  کــرد.  کمک  هم  مجاور  شبانه روزی  مدرسۀ  به  که  شد 

حاج عبداهلل  به  وقتی  برخوردیم.  مشکل  به  که  بیندازیم،  راه  خواستیم 

گفتیم، آمد و کار را دست گرفت. ایشان نمازخانه را کامل کرد، و تجهیزشده 

به ما تحویل داد.
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که  است  ابزارهای مهمی  دیگر  از  دانــش آمــوزان،  برای  فرهنگی  اردوهــای  برگزاری 

دانــش آمــوزان دورۀ  از  مــی گــذارد. محمد جباری  فراوانی  اثــرات  دانــش آمــوزان  روی 

اول دبیرستان خمینی شهر است که سال ها بعد، مدیر همین دبیرستان می شود.

بــودم.     اولــیــن ورودی هــــای دبیرستان  آقــای محمد جــبــاری: مــن جــزو 

فعالیت های  و  خــدمــات  انــبــوه  شــاه بــیــت  ــه روزی،  ــان شــب مـــدارس  تأسیس 

گرد بود. حاج عبداهلل با به وجودآوردن این مدارس،  حاج عبداهلل والی در بشا

گرد به راه انداخت. زیربنای این شعار  یک نهضت علمی و فرهنگی در بشا

گردی بسازد«، تأسیس همین مدارس  را باید بشا گرد  که »بشا حاج عبداهلل 

بود. که خود حاجی در عمل به این شعار، پیش قدم بود و با به وجودآوردن 

مدارس، زیرساخت های عمل به این شعار را فراهم کرد. 

گر مدارس خمینی شهر  گرد دبیرستان نداشتیم. خب ا در آن زمان ما در بشا

نبود، معلوم نبود بتوانیم ادامۀ تحصیل بدهیم یا نه. 

ما هر سال، چند بار به اردوهای علمی فرهنگی و سیاحتی زیارتی می رفتیم. 

اردوها کامًال هدفمند و برنامه ریزی شده بود که بسیار مفید و سازنده بود. ما 

در اردوهاـ   که در شهرهای مختلف ایران برگزار می شد ـ  زندگی دسته جمعی 

در  و  می شد  قوی  هم  اعتقادی مان  بنیۀ  می کردیم.  تمرین  را  گروهی  کار  و 

می آوردیم.  به دست  زیــادی  گاهی های  آ اجتماعی،  و  فرهنگی  زمینه های 

کن مختلف مذهبی و فرهنگی و تاریخی ایران را می دیدیم،  همین که ما اما

گرد نداشتیم؛  ج از بشا برایمان خیلی جالب بود. خب ما خیلی ارتباطی با خار

آقا  مقدس  و  باعظمت  بــارگــاه  و  مشهد  مــی بــردنــد  را  مــا  کنید  حساب  حــاال 

علی بن موسی الرضا را زیارت می کردیم. این خیلی به زندگی ما جهت می داد و 
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گرد،  زندگی دینی ما را تقویت می کرد. و این هدف حاج عبداهلل که برای بشا

نیروهای بومِی ارزشی تربیت کند، در این اردوها محقق می شد. 

می شدیم  مواجه  هم  مشکالتی  با  گاهًا  بود،  زیاد  اردوهــا  در  ما  تعداد  چون 

کمک زیـــادی مــی کــرد. در اردو  کــه ایــن مــشــکــالت، بــه مــقــاوم تــرشــدن مــا 

که همین هم در  می شد  گــذار  وا مسئولیت هایی هم به خود دانش آموزان 

سازندگی شخصیت ما اثر زیادی داشت. 

خیلی از مطالبی را که در اردوها یاد گرفتیم، مثًال شعرها و سرودهایی که در 

اردوها می خواندیم را هنوز هم حفظ هستم. و بعدها که خودم معلم و مدیر 

شدم، از همان اندوخته ها استفاده کردم و به دانش آموزهایم مطالب زیادی 

به وجود  خمینی شهر  در  طرحی  شــدم،  مدیر  وقتی  بعدها  مثًال  آموختم.  را 

را  گردی  ح، دانش آموزان بشا این طر در  آسمانی.  نام بچه های  به  آوردیم 

به اردوهای مختلف می بردیم که سبک اردوها، دقیقًا همان چیزی بود که 

حاج عبداهلل در زمان خود ما راه انداخته بود.

حال  می شود،  قبول  دانشگاه  در  گردی  بشا دانــش آمــوز  اولین  وقتی  بعد،  سال ها 

حاج عبداهلل شنیدنی است:

حاج حسین بحیرایی: من یادم می آید وقتی که یکی از دانش آموزان به    

دانشگاه راه پیدا کرده بود، حاج عبداهلل مثل ابر بهار گریه می کرد. 

کرده، انگار دنیا را به او  گرد یک نفر به دانشگاه راه پیدا  وقتی شنید از بشا

داده بودند. می گفت: فردا او می تواند دبیرستان را اداره کند. 

بود،  گردی  بشا دانشجوی  اولین  که  شهدادی  محمود  شد!  هم  همین  که 

نه تنها مدیر دبیرستان، که مدیرکل آموزش وپرورش منطقه شد.
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گردی ها، ایجاد هنرستان و  تحصیل بشا امر  دغدغه های حاج عبداهلل در  دیگر  از 

دبیرستان های فنی و حرفه ای است. البته تالش های حاجی در این زمینه به نتیجه 

گرد، بر دلش می ماند. نمی رسد و حسرت ایجاد مدارس فنی و حرفه ای در بشا

فنی وحرفه ای     هنرستان های  زدن  برای  حاج عبداهلل  والی:  امیر  حاج 

توی منطقه، به همۀ مسئوالن نامه زد و درخواست کرد؛ اما آموزش وپرورش 

نپذیرفت.

کار  این  گر  ا اســت.  یادگرفتن  کار  مــدرک،  از  مهم تر  می گفت:  حاج عبداهلل 

انجام بشود، بچه ها کار یاد می گیرند، فنی وحرفه ای یک جوری است که کار 

با ماشین را یاد می دهد، تراش کاری دارد، برق کاری دارد، ماشین آالت دارد، 

را یاد می گیرند، و  کار  می کنند، می ریزند بیرون، جمع می کنند، قشنگ  باز 

برایشان هست، چون خودشان دوره ا ش را دیده اند و فنی  کار  هرجا بروند 

و کاربلد هستند. 

اما خب هرچه کرد، نتوانست این ایده را عملی کند.

البته دغدغۀ تأسیس دانشگاه را نیز نباید نادیده گرفت. 

تأسیس     حاج عبداهلل  برنامه های  از  یکی  پورهاشمی:  عباس  آقــای 

در  آرزو داشت  ایشان  بود.  والی  آقای  آرزوهــای  بود. دانشگاه جزو  دانشگاه 

کرده بود. در آخرین  کند، جایش را هم مشخص  گرد دانشگاه تأسیس  بشا

گرد، تأسیس دانشگاه  سفری که ما در خدمت آقای عسگراوالدی رفتیم بشا

دانشگاه  یک  تا  بشود  صحبت  علوم  وزارت  با  که  بود،  شده  صورت جلسه 

گرد ایجاد شود. ولی خب  دولتی، یا دانشگاه پیام نور، یا دانشگاه آزاد در بشا

این موضوع عملیاتی نشد.



لاف1373 

لمهدی؟جع؟
َ
باغا

خمینی شهر  در  که  است  باغی  اولین  المهدی  باغ  امــداد،  مقر  در  ــاغ داری  ب از  بعد 

کشاورزی را اثبات می کند. باغ  که باروری منطقه برای  احداث می شود، باغی بزرگ 

امام مهدی، در پایین دست خمینی شهر احداث می شود. برای ساخت این باغ، سه 

کاشته  هکتار زمین مسطح می شود و نخل و نهال های مرکبات به نام امام مهدی 

مهندس  اهدایی  وجوه  محل  از  و  حاج عبداهلل  بلند  همت  با  که  باغ  این  می شود. 

منّقح احداث شد، در حوالی سال  7۳ بارور می شود و بهترین نوع مرکبات از قبیل 

پرتقال و لیمو ترش و نارنگی و لیمو شیرین و خرما از آن به دست می آید. پرتقال های 

این  بیشتر.  و  گرم   8۰۰ باورکردنی نیست! هرکدام  که  بزرگ هستند  آن قدر  باغ  این 

کنار باغ زده می شود  اولین باغ نسبتًا بزرگ منطقه است. یک استخر بزرگ آب هم 

چند نقطه بند احداث  باغ هم در  باالدست  کند. در  را ذخیره  باغ  نیاز  تا آب مورد 

می شود، تا از این طریق آب در استخر ذخیره شود. 

گرد  مهندس ارباب عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، که همراه با دکتر حسینی به بشا

آمده، طرح باغ المهدی را آماده کرده و بعد از تأیید حاج عبداهلل، آن را اجرا می کند.

بحث     گرد  بشا آبادانی  بــرای  پیشنهادها  از  یکی  اربــاب:  علی  مهندس 

گرد دره های زیادی دارد، که با مسطح کردن آنها، می توان  کشاورزی بود. بشا

بحث  بــرای  می شود  که  کــاری  بهترین  دیدیم  داد.  انجام  را  کشاورزی  کار 

آبخیزداری  دره هــا،  این  از  یکی  روی  بیاییم،  که  است  این  کرد،  کشاورزی 



456▪تاخمینیشهر

کنیم و نشان بدهیم، هم می شود آب را مهار کرد، و هم می شود با رسوبات 

همکاری  با  که  کــرد.  ایجاد  کشاورزی  بــرای  خوب  منطقۀ  یک  بند،  پشت 

در  را  کار  این  خمینی شهر.  دره هــای  از  یکی  سراغ  رفتیم  سپاهان،  سیمان 

کار  این  بدهیم  نشان  که  کردیم  درست  هم  باغ  یک  و  دادیــم  انجام  آنجا 

که تخصصشان  کردیم و دوستانی  شدنی است. باغ المهدی را آنجا درست 

نهال و کشاورزی بود، آمدند و دلسوزانه کارهای باغ را انجام دادند. مرکبات 

که بقیۀ دره ها هم  باغ به بار نشست و جواب خوبی داد. و این نشان داد 

مثل همین دره است و فرقی ندارد، می شود کار کشاورزی کرد. 

کار کرد.  که می شود  گردی ها مطمئن شدند  با وجود باغ المهدی، عمًال بشا

گرد، با مختصر بودجه ای، می شود کارهای  دیگران هم فهمیدند که در بشا

خوبی راه انداخت. 

خیلی  تسهیالت  آنها  بــرای  بــاغ داری،  به  گرد  بشا اهالی  تشویق  بــرای  حاج عبداهلل 

خوبی در نظر می گیرد.

می شد.     شریک  روستایی ها  بــا  مــی آمــد  حــاج عــبــداهلل  والـــی:  امیر  حــاج 

می گفت: زمین از شما، سرمایه از من. 

نگهداری  باید  فقط  روستاییان  و  می کرد،  تهیه  برایشان  را  بــاغ  همه چیز 

می کردند از باغ. وقت ثمردادن که می رسید، حاجی می گفت: همۀ محصول 

برای خودت. فقط مواظبت کن از بین نرود. به باغ برس.

تحملفشارهایمضاعف

بیشتر  می رسد،  بیشتری  توفیقات  به  و  مــی رود  جلوتر  کــار  در  هرچه  حاج عبداهلل 
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آزمایش می شود و بیشتر مورد ابتال و امتحان قرار می گیرد. در حالت عادی، به نظر 

خود  همه چیز  از  و  کرده  گرد  را وقف بشا که حاجی، سال هاست خود  می رسد، حاال 

این  اما هرکه در  شود و مسیِر پیش رویش، هموارتر.  کمتر  باید مشکالتش  گذشته، 

شنیدن  و  ادارات  همکاری نکردن  می دهند!  بیشترش  بال  جام  است،  مقرب تر  بزم 

نیش و کنایه های مختلف، یکی از همین امتحان هاست.

و     بودیم  رفیق  خیلی  حاج عبداهلل  با  ما  زرشکی:  محمدرضا  مهندس 

سال هایی  تمام  در  داشــت.  سابقه   67 سال  از  گرد،  بشا به  رفت وآمدمان 

گرد آمدم، فقط یک بار گالیه کردن حاجی را دیدم. سال 7۳ بود.  که به بشا

گفتم  که انگار حاجی َپَکر است. به خودم  وقتی رسیدم خمینی شهر، دیدم 

باید در یک خلوتی گیرش بیاورم و بپرسم ماجرا چیست. در راِه رفتن به یکی 

از روستاها، با او تنها شدم. پرسیدم: حاجی! چرا َپکری مؤمن؟

که  کند،  گفت چیزی نیست و طفره رفت. خواست موضوع بحث را عوض 

کردم، فهمیدم از دست مقامات و ادارات دلخور  پاپیچش شدم! اصرار که 

است. می گفت: راستش نمی دانم چرا این قدر اذیتم می کنند! 

البته واقعًا هم دلخوری به جایی بود! برخی مسئوالن استان اذیت می کردند. 

مثًال یادم هست که چقدر سِر ساخت مسجد، پشت حاجی حرف زدند. 

درخواست  امداِد مرکز  از  بود؛ چون هرچه  هم حاج عبداهلل دلخور  آن روز 

کرده بود، از تقاضای بودجه، تا درخواست ماشین، همه را رد کرده بودند! 

می کنند،  ســنــگ انــدازی  و  کارشکنی  خیلی  اینها  مــی دانــم!  حاجی!  گفتم: 

کار را بده دسِت یکی مثل  خیلی پشتت، بدون اطالع، دری وری می گویند! 

خودشان و برو!
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را  قول وقرارهایم  او  با  دادم!  خــدا  به  دســت  من  نــه!  گفت:  و  زد  لبخندی 

گذاشتم.

را  خودت  کاِر  نباشد!  بدهکار  حرف ها  این  به  گوَشت  پس  ای واهلل!  گفتم: 

بکن و برو جلو.

ِگله و شکایت نبود. و من فقط همان یک بار  البته حاج عبداهلل انصافًا اهل 

را دیدم که دلخوری خود را بروز بدهد. 

وکیل،  و  وزیــر  سفارش  با  و  بدهد  باج  کسی  به  که  نیست  شخصیتی  حاج عبداهلل 

غ از بده وبستان های سیاسی است و با مناسبات  حقی را ناحق کند و بالعکس. او فار

خصوصیت  همین  نــدارد.  کاری  دارد،  جریان  مسئوالن  میان  در  بعضًا  که  نادرستی 

شخصیتی، باعث می شود حاجی گاهی فشارهای مضاعفی را متحمل شود.

حجت االسالم احمد اسماعیلی: حاج عبداهلل در یک فضایی کار می کرد    

کار نکند. یک وقتی  گرد نماند و  که بشا که از همه طرف بر او فشار می آمد 

که  کمکش می کنند  یک جایی هست، و همه  که یک مسئولی، در  هست 

کار بکند؛ ولی حاجی با خصوصیاتی که داشت، با باج ندادن و سیاسی کاری 

نکردن، در یک فضایی قرار گرفت که خیلی ها نمی خواستند کار بکند. بعضی 

مسائل جلوی حاجی ایستادند.  حسادت و این طور  که به خاطر  هم بودند 

ولی حاجی بنا بر وظیفه ای که داشت، با تمام صالبت و استقامت می ایستاد 

کسی نمی داد. این هم یک بعد از  و خم به ابرو نمی آورد؛ و نقطه ضعف به 

ابعاد شخصیتی حاج عبداهلل است که من فکر می کنم یکی از رموز موفقیت 

ایشان بود. علت نقطه ضعف ندادن هم این بود که تقوا داشت و نسبت به 

زخارف دنیا بی توجه بود.
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که برای حاج عبداهلل دردسر درست می کند و سنگ اندازی می کند و  یکی از کسانی 

مجلس شورای اسالمی  کارهای حاجی شود، نمایندۀ میناب در  سعی می کند مانع 

که برای اولین بار در انتخابات دور چهارم مجلس، در فروردین  است. نماینده ای 

سال 7۱ وارد مجلس شده، و در اسفند سال 7۴، یک بار دیگر موفق به کسب رأی 

گرد، جاسک( می شود.  مردم شهرستان میناب )میناب، رودان، بشا

مهندس ابوالقاسم عبداللهی: من مسئول پیگیری رساندن برق میناب    

به خمینی شهر بودم و به خاطر این موضوع، با مسئوالن میناب دائم در ارتباط 

که نمایندۀ  که خیلی آزارم می داد، فشارهایی بود  موضوعاتی  بودم. یکی از 

میناب به حاج عبداهلل می آورد. این آقا، بااینکه روحانی بود و سید، دائم برای 

حاجی مشکل ایجاد می کرد. ماجرای اختالفش با حاجی هم از آنجا شروع شد 

که برای حاجی یک فهرستی فرستاد و نوشت که اینها را ببرید تحت پوشش 

پوشش.  کسی را نمی برد زیر  که  کمیتۀ امداد. خب حاجی هم همین طوری 

حساسیت عجیبی به بیت المال داشت. می گفت من این پولی که با صدقه و 

ج بکنم.  کمک مردم است را نمی توانم هرطور که دلم خواست خر

افراد پیشنهادی، هیچ کدام  که آن  کرد و دید  خالصه حاج عبداهلل تحقیق 

را  نماینده  درخواست  و  ندارند.  را  بروند  کمیته  پوشِش  زیر  اینکه  شرایط 

که برای ایشان  حاج عبداهلل خواستند  از  انتخابات شد.  کرد. بعد موقع  رد 

تبلیغات بکند. که این را هم حاجی زیر بار نرفت. 

و  بــشــود  ــاز  آغـ حــاج عــبــداهلل  علیه  جبهه گیری ها  شــد  بــاعــث  اینها  خــب، 

گزارش های کذب علیه فعالیت هایش به این طرف و آن طرف داده شود. 

امداد  از  را  حاج عبداهلل  که  بود  تالش  در  دائمًا  هم،  نماینده  همین  خــوِد 
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گرد بردارند. و جالب اینکه حاجی می گفت: اینجا ماندن بر من تکلیف  بشا

است؛ کاش فعالیت های این سید به ثمر برسد و تکلیف از من برداشته شود 

و من را از اینجا بردارند! 

هم  ایشان  خب  و  عسگراوالدی،  آقــای  به  می شد  ختم  راه هــا  همۀ  نهایتًا 

مدافع سرسخت حاج عبداهلل بودند و می گفتند: من می دانم حاج عبداهلل 

کیست و چرا آنجا ایستاده. 

گر تو از اینجا بروی،  یک بار با حاج عبداهلل حرف می زدیم، گفتم: حاجی! ا

زحماتت از بین می رود! 

گفت: یک استخاره باز کن ببینیم چه می آید!

قرآن را برداشتم و باز کردم. سِر صفحه، آیۀ صِد سورۀ توبه آمد. همان آیه ای 

« است، کسانی که پیش از همه ایمان آوردند  لو�ذ ّوَ
َ
و�ذَ الا �ت که در مدح »َو الّسا�جِ

گفت: ظاهرًا من  که اشک حاجی درآمد و  و در ایمان آوردن سبقت جستند. 

محکوم شده ام به خدمت در اینجا. محکومم به تحمل فشارها. 

کشاند و در  را به صحن علنی مجلس  حاج عبداهلل  از  آن نماینده شکایت 

نطق پیش از دستورش به حاجی تاخت و تهمت های ناروایی زد. آن وقت 

حاج عبداهلل خیلی ناراحت شد و از شدت فشارها، نامۀ استعفایش را نوشت. 

که آقای عسگراوالدی و آقای نّیری موافقت نکردند.

ک؛  گرد، نامه ای است پرسوز و دردنا نامۀ استعفای حاج عبداهلل از کمیتۀ امداد بشا

تمام  در  او،  و  مــی آمــده  وارد  حاجی  بر  فشارهایی  چه  می دهد  نشان  که  نــامــه ای 

سال های مسئولیت خود، چه صبر و تحملی داشته است:

سرپرست محترم کمیتۀ امداد حضرت امام خمینی،    
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برادر ارجمند و بزرگوار، جناب حاج سید رضا نّیری؛

کار سیاسی، به نفع  که به خاطر امداد، هیچ نوع  گواه می گیرم  ..من خدا را 

نشدم  هم  بــرده  امــا  نکردم.  آقایان  دیگر  یا  نمایندگان،  حضرات  علیه  یا 

زندگِی  من  فروخت.  نخواهم  آنان  دنیای  به  را  آخرتم  من  شد.  نخواهم  و 

و پشیمان  گذاشته  احیای منطقه  برای  را  و خودم  برادرم محمود  خانوادۀ 

کنون برای من یقین  کار برای رضای خدا پشیمانی ندارد. اما ا هم نیستم. 

برادرانم  و  من  حال  شامل  شما  لطف  فرارسیده،  آن  موقع  دیگر  که  است 

بشود. شما را به مظلومیت چراِغ فروزاِن والیت موالی متقیان علی؟ع؟، و به 

که دیگر  پهلوی شکستۀ بانوی عالم امکان فاطمۀ زهرا؟اهس؟ قسم می دهم 

کنید! مطمئن باشید دعای خیر خانواده هایمان بدرقۀ همیشۀ راه  خالصم 

شما خواهد بود.

آری! حاج عبداهلل با وجود چنین فشارهایی استعفا داد، اما وقتی استعفایش پذیرفته 

نشد، سرد نشد و محکم تر از قبل کار را پی گرفت و با قدرت جلو برد. 
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لاف1374 

استقرارروحانیها

گرد.  سال 7۴، ازلحاظ فرهنگی، نقطۀ عطفی می شود برای بشا

گرد  سه نفر از روحانی هایی که در امتداد سال های گذشته، بارها برای تبلیغ به بشا

حضور  به  گرد  بشا که:  می شوند؛  مواجه  حاج عبداهلل  مجدد  درخواست  با  آمده اند، 

دائمی شما نیاز دارد! همین جا بمانید! 

و حاج آقای  کن قم، حاج آقای مهدوی  و سا که اصفهانی هستند  روحانی،  این سه 

بسیار  روحانیون  از  سه،  هر  بزرگواران،  این  هستند.  اسماعیلی  حاج آقای  و  مؤمنی 

امیدها  اینها،  درخــشــان  آیندۀ  به  حــوزه  اساتید  که  هستند  باهوشی  و  درســخــوان 

گرد را می شناسند و می دانند در صورت حضور در  بسته اند. اینها وضعیت دشوار بشا

گرد، چه سختی های طاقت فرسایی در انتظارشان است!  بشا

در ظاهر، انتخاب سختی نیست! زندگی در شهر قم و مجاور کریمۀ اهل بیت بودن و 

گرد راحت تر است، و ظاهرًا واجب تر.  اشتغال به علوم دینی و حوزه، از حضور در بشا

گرد خدمت  اما این بزرگواران، خود به چشم دیده اند که هرکسی حاضر نمی شود در بشا

گرد شدند، اما دیگر  بی که به عشق امام زمان و برای تبلیغ راهی بشا
ّ

کند؛ و بوده اند طال

گرد بیایند و برای تبلیغ به جای دیگری رفته بودند.  سال بعد حاضر نبوده اند به بشا

آقایان مهدوی و مؤمنی و اسماعیلی، انجام تکلیف و وظیفه را، باالتر از هر چیزی 

که باعث شده حاج عبداهلل به این سه بزرگوار  می دانند؛ و همین خصوصیت است 

گرد. و جالب اینکه، هر سه بزرگوار، دعوت  اصرار کند تا راضی شوند به ماندن در بشا
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حاج عبداهلل را لبیک می گویند. حاج آقای اسماعیلی و حاج آقای مؤمنی همان سال 

گرد می مانند؛ و حاج آقای مهدوی چند سال بعد.  قبول می کنند و در بشا

حجت االسالم احمد اسماعیلی: از حدوِد سال 68، همراه با حجج اسالم    

مهدوی و مؤمنی، به صورت مقطعی، در ایام فاطمیه، محرم، صفر، و رمضان، 

گرد می آمدیم. که حاج آقای مهدوی واسطۀ حضور ما در  برای تبلیغ به بشا

گرد می رفتیم.  گرد شده بود. به روستاهای مختلف در دورترین نقاط بشا بشا

سعی می کردیم به روستاهای زیادی برویم. پس از چند سال، تعداد ما به ده 

تا پانزده نفر و بیشتر رسید که هر یک از ما، یک یا چند روستا را زیر پوشش 

قرار می داد.

گرد برای ما لذت بخش بود، چون احساس خدمت به شیعیان  حضور در بشا

را داشتیم؛ شیعیانی که خیلی نیازمند بودند. بعد از چند سال حضور مقطعی 

گرد نیاز به تحول دارد و  گفت بشا کرد و  گرد، حاج عبداهلل ما را صدا  در بشا

این نیاز دارد به حضور دائمی شما. 

گر فردای قیامت  من بین خودم و قیامت و خدا و ائمه حساب کردم، دیدم ا

گرد  گرد سؤال کنند که با وجوِد نیاز شیعیان بشا از من دربارۀ نماندن در بشا

گرد نماندی؟ جوابی ندارم بدهم. باز  به حضور روحانی و مبّلغ، چرا در بشا

که  گرد را، یک چیزی! اما چند سال بود  گر نیامده بودم و ندیده بودم بشا ا

گاه بودم.  گرد رفته بودم و از همه چیز آ به جاهای مختلف بشا

که  بود  ح  مطر طالب  بلندمدت  هجرت  بحث  ایــام،  همان  در  هم  ازطرفی 

دائمی  حضور  نیازمند  کشور  گوشه وکنار  و  است  حــوزه  واجبات  از  هجرت 

فضالی جوان و فّعال و کارآمد است.
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گرد بیاییم. دیگر حجت بر ما تمام شد و تصمیم گرفتیم به بشا

گرد برای ما مهم بود.  البته انصافًا حضور شخص حاج عبداهلل هم در بشا

داشــت.  دوســت  را  ما  خیلی  هم  حاجی  و  بودیم  رفیق  خیلی  حاجی  با  ما 

ضمن اینکه حاج عبداهلل در کارهای فرهنگی صاحب نظر بود و نظر می داد 

گرد مستقر شدیم،  و نظراتش هم بسیار خوب و راهگشا بود. وقتی در بشا

گرد را گرفت  حاج عبداهلل برای حقیر حکم معاونت فرهنگی کمیتۀ امداد بشا

گرد مشغول به کار شدم. و با این عنوان در بشا

ماجرای ماندگارشدن حجت االسالم سید محسن مؤمنی نیز شنیدنی است. او پس از 

گرد خداحافظی کند که ماندگار می شود! هفت سال حضور مستمر، آمده است با بشا

گرد رفتیم.     حاج آقای مؤمنی: سال 7۴، دهۀ آخر صفر برای تبلیغ به بشا

گرد باشد؛  آخرین سفرمان به بشا که این دیگر  گفتم  به حاج آقای مهدوی 

گرد آمده ایم، از سال بعد برویم  هفت سال است که برای تبلیغ، فقط به بشا

و جاهای دیگر را نیز ببینیم.

خالصه چنین نیتی کردم. حتی در پایان ماه صفر، وقتی می خواستم از روستای 

که سال بعد هم بروم روستایشان.  جکدان برگردم، مردم آمدند قول بگیرند 

گرد خداحافظی می کنم. گفتم: نه دیگر! تمام شد! دیگر دارم با بشا

که یک پیرزنی آنجا بود، گفت: نه! سید! ما همیشه از خدا می خواهیم که تو 

گرد بمانی. اینجا توی بشا

هم  گرد  بشا درخــتــان  و  کــوه هــا  بــا  حتی  خمینی شهر،  بــه  جــکــدان  راه  در 

خداحافظی کردم. در خمینی شهر، حاج آقای مهدوی مرا به حرف گرفت که: 

گر یک نفر  گرد بمان، گفتی ا یادت هست که پارسال گفتم بیا یک سال بشا
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از رفقا بیاید که دو نفر باشیم، حرفی ندارم؟

گفتم بله. یادم هست. گفت: حاال امسال حاج آقای اسماعیلی به حاج عبداهلل 

قول داده که بماند. مردش هستی پیشش باشی و بمانی؟

یک  به  ایشان  ظاهرًا  بــود؟  چه  اسماعیلی  حاج آقای  ماندن  ماجرای  حاال 

معرض ابتال به اعتیاد  که جوان ها در  آنجا می بیند  روستایی می رود، و در 

تعریف  برای حاج عبداهلل  را  و می آید ماجرا  ناراحت می شود  هستند. خیلی 

هستید!  خودتان  مقصر  که  می دهد  جــواب  بالفاصله  هم  حاجی  می کند. 

که بیایید و بمانید؟ بیایید و یکی دو سال اینجا  گفته ام  من چقدر به شما 

بمانید، خیلی از مشکالت حل خواهد شد.

حاج آقای اسماعیلی هم قول می دهد یک سال بماند. وقتی آقای مهدوی 

نظر من را برای ماندن جویا شد، گفتم: حاال اجازه بده بروم قم ببینیم خدا 

چه می خواهد.

که رسیدیم، حاج عبداهلل میناب بود. حاج آقای مهدوی به اتاق  به میناب 

حاج عبداهلل رفت. چند دقیقه بعد، صدای حاج عبداهلل بلند شد: حاج آقای 

مؤمنی! حاج آقای اسماعیلی!

آقای  از  حاج عبداهلل  نگو  رفتیم.  حاجی  اتــاق  به  اسماعیلی  آقــای  و  من 

مهدوی دربارۀ ماندن ما سؤال کرده بود و آقای مهدوی گفته بود باید بروند 

قم، بعد تصمیم نهایی را بگیرند!

که: من جاده ساختم، مسجد ساختم،  کرد به صحبت  حاج عبداهلل شروع 

مدرسه ساختم، حسینیه ساختم و... کارهایی که روی دوش من بوده، تا حد 

توانم انجام دادم. اما کار تربیت دینی و نماز و قرآِن مردم، برعهدۀ شماست. 
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گر قبول نکنید بمانید، مسئولیتش فردای قیامت با خودتان است. ا

و در آخر، آمد از ما قول بگیرد که: باید بمانید!

من و آقای اسماعیلی گفتیم: اجازه بدهید برویم قم جواب بدهیم.

گفت: نه! همین جا! االن باید قول بدهید!

خب چیزی نداشتیم بگوییم. ما به حاجی خیلی اعتقاد داشتیم. مثًال من 

خودم بارها به حاج عبداهلل گفته بودم که: حاجی! ما درست است که لباس 

روحانیت را تنمان کردیم، ولی روحانی واقعی شمایید!

حاج عبداهلل وقتی سکوت و رضایت ما را دید، تلفن زد به آقای صراف زاده و 

گرد هم جور شدند! گفت: حاج  محسن! الحمدهلل روحانی های بشا

گرد. اثاثیه مان را ریختیم  خالصه پانزده روز بعد از آن صحبت، آمدیم بشا

گرد. خانۀ باجناقمان و با همسر و دو دختر خردسالم آمدیم بشا

گرد بمانیم، به  که در بشا که با زن و بچه آمدیم  حاال جالب اینکه بار اولی 

کرد و به جای سردرآوردن از خمینی شهر، از  گم  شب خوردیم و راننده راه را 

بیابان،  دل  گرسنه، نیمه های شب، در  و  بیابان سردرآوردیم. تشنه  و  کوه 

آن هم با زن و بچه! هرچه هم می گذشت، خوف بیشتری بر دل ما می افتاد 

که نکند اتفاق بدی بیفتد؛ مثًال ماری، خرسی، حیوانی چیزی به ما حمله 

ضعیفی دیدیم. نور  نور  دور  که از  خوف و ترس بودیم  در  کند. همین طور 

رفته رفته بزرگ تر شد؛ آن قدر که فهمیدیم ماشین است. خالصه خود را که به 

ماشین رساندیم، دیدیم حاج محمود است آمده دنبال ما. حاج عبداهلل خبر 

کی باید برسیم خمینی شهر.  کی راه افتاده بودیم، لذا می دانست  داشت ما 

دیر که کردیم، حاج محمود را فرستاده بود دنبال ما. خیلی خوشحال بودیم 
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از اینکه مجبور نیستیم شب را در بیابان بگذرانیم. در آن بین، حاج محمود 

کرد. در  با بازکردن نوشابه هایی خنک و تگری، خوشحالی مان را مضاعف 

کالفگی ما، صدای بازشدن در  آن سکوت شب، و آن تشنگی و خستگی و 

نوشابه ها بهترین موسیقی عالم بود!

و     باال  سختی داشــت. خیلی  این سفر، مسیر  حاج آقای مؤمنی:  همسر 

پایین داشت و اولین باری که رفتیم، مسیر را گم کردیم. آخر شب رسیدیم 

بااینکه آن  آنجا،  که برق نداشت. وقتی رسیدیم  خانه ای  خمینی شهر؛ در 

خانه سالیان سال متروک بود، ما بدون اینکه توجه کنیم که حیوانی چیزی 

از  افتادیم  نه،  یا  هست  آنجا  چیزی  عقربی  حشره ای  نه،  یا  هست  آن  در 

که چشم از خواب باز کردیم، تازه فهمیدیم  خستگی خوابیدیم. فردا صبح 

کجا هستیم.

نیز  را  مــادرش  و  پــدر  رضایت  خــانــواده،  بحث  عــالوه بــر  مؤمنی  محسن  سید  حــاج 

دوری  طاقت  و  است  وابسته  ایشان  به  به شدت  مؤمنی  حاج آقای  مادر  دارد.  نیاز 

بلندمدت پسرش را ندارد. 

گرد به همراه همسر و فرزندم،     حاج آقای مؤمنی: بعد از استقرارم در بشا

مادرم گاهی اوقات زنگ می زد به حاج عبداهلل که بگوید مثًال فالنی را ولش 

کنید بیاید اصفهان! 

که این را بگویم،  دفعه زنگ زدم به حاج عبداهلل  خود مادرم می گفت: هر 

طوری با من حرف می زد که من اصًال یادم می رفت چه می خواهم بگویم. 

مادر من آن قدر به من وابسته بود که از من قول گرفته بود فقط یک سال 

گرد باشم. اما در  گرد بمانم. بیشتر از یک سال تحمل نداشت که من بشا بشا
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که  کرده بود،  امتداد همان سال اول، حاج عبداهلل طوری ایشان را متقاعد 

مادرم به من می گفت: بمان آنجا و خدمت کن! 

حاجی به همسرم هم زیاد توصیه می کرد که هوای مرا داشته باشد! به عیال 

ما می گفت: حاج خانم! سید محسن آقا بازوی من است. مواظب باشید به 

بازوی من صدمه وارد نکنید! 

یعنی هوای ما را این طوری داشت. برای ماندگارشدنم، هم با مادرم حرف 

می زد، هم با همسرم. 

کثری  حدا گرد، و حضور  بشا حاج آقای اسماعیلی و حاج آقای مؤمنی در  با استقرار 

حاج آقای مهدوی در منطقه، برنامه های فرهنگی مدنظر حاج عبداهلل رنگ و بوی 

دیگری می گیرد و متحول می شود.

فرهنگی     برنامه های  آمــدنــد،  روحانی ها  وقتی  از  ــی:  وال محمود  حــاج 

نماز  دو  بین  مــدرســه.  می رفتند  روحــانــی هــا  ظهر  نــمــاز  مثًال  گــرفــت.  جــان 

مسئله می گفتند و مسائل اخالقی و اعتقادی. بچه ها هم خیلی خوب یاد 

مغرب می آمدند مسجد؛ یعنی  می گرفتند. بچه های مدرسه هم موقع نماز 

همه می آمدند مسجد. بچه های مدرسه هم از روی عالقه می آمدند. 

من خودم زودتر از نماز می آمدم مسجد می نشستم. بعد از نماز با روحانی ها 

می نشستیم دور هم و گعده می گرفتیم. یا دعاها را همه باهم می خواندیم. 

ادامهتحصیِلدخترها

اولین مدرسۀ راهنمایی دخترانه، چهار سال پس از احداث اولین مدرسۀ راهنمایی 

پسرانه ایجاد می شود.
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گردی ها  برای ساخت مدرسۀ راهنمایی دخترانه، مشکالت بیشتر بود؛ چون خود بشا

چندان تمایلی به تحصیل دخترهایشان نشان نمی دادند. البته حاج عبداهلل در نظر 

داشت که برای دخترها هم مدرسۀ راهنمایی بزند.

بــه چــهــارم پنجم     کــه رسیدند  گــردی  بــشــا بچه های  والـــی:  امــیــر  حــاج 

مدارس  ساختن  دنبال  افتاد  بود.  خوشحال  خیلی  حاج عبداهلل  دبستان، 

راهنمایی. که خب البته مدارسی که ساخته می شد، باید شبانه روزی می بود 

و خوابگاه می داشت. 

که  آمد  گذشت، یک قضیه ای پیش  تحصیل پسرها  از  که  سال  سه چهار 

باعث شد حاج عبداهلل برای ساخت مدرسۀ راهنمایی دخترانه هم آستین 

پسرانه  راهنمایی  دانــش آمــوزان  از  یکی  که  بود  این  قضیه  آن  و  بزند.  باال 

گردی درس  بگیرم، چون دخترهای بشا شهر  از  باید زن  که من  بود  گفته 

نخواندند و این طور حرف ها.

این حرف که به گوش حاجی رسید، گفت من باید راهنمایی دخترانه بزنم. 

از  درس خــوانــدن  به خاطر  دخترهایشان  نمی گذاشتند  گردی ها  بشا خب 

اینها  با  می نشست  کپرهایشان  توی  می رفت  حاجی  بشوند.  جدا  خانواده 

صحبت می کرد.

حــجــت االســالم  دخــتــرهــا،  تحصیل  ادامـــۀ  بـــرای  خــانــواده هــا  متقاعدکردن  راه  در 

سید محسن مؤمنی نیز نقش بسزایی دارد.

حاج آقای مؤمنی: با اصرارهای حاج عبداهلل، سال 76 مدرسۀ راهنمایی    

مدارس  جذب  مشکل،  خیلی  دختران  خب  شد.  تأسیس  زهرا؟اهس؟  حضرت 

می شدند. مدرسه ساخته شده بود، اما دانش آموز نداشت! آموزش وپرورش 
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گر تا پایان آبان دانش آموز جذب نکنید، باید تا سال  هم تهدید کرده بود که ا

بعد صبر کنید، آن وقت دانش آموز بگیرید.

کار. حاج عبداهلل به ما گفت:  من و حاج آقای اسماعیلی افتادیم دنبال این 

خانواده ها  با  بنشینید  دارنــد.  اعتماد  شما  به  مردم  و  هستید  روحانی  شما 

صحبت کنید تا راضی شوند. 

تا  دیگر،  محور  از  روستاها و دیگری  می رفت در  یک محور  از  ما،  از  یکی 

بتوانیم والدین را راضی کنیم که بچه ها را در مدرسه ثبت نام کنند. هرکدام 

به روستایی می رفتیم و سعی می کردیم پدر و مادرها را مجاب کنیم به ادامۀ 

تحصیل دخترهایشان.

گردی ها  خانواده ها، حجب و حیای بشا البته دلیل اصلی مخالفت بیشتر 

کنیم مرد نامحرم بیاید و به دخترمان  بود. می گفتند: ما نمی توانیم قبول 

درس بدهد. 

که حاج عبداهلل قول می داد معلم زن بیاورد برای دخترها. همین قول باعث 

شد خانواده ها رضایت بدهند و مدرسۀ راهنمایی دخترانه شکل بگیرد. البته 

قبول می کردند  قول حاجی، قول عجیبی بود! چون معلم های مرد به زور 

گرد درس بدهند؛ آن وقت حاجی از کجا می خواست معلم زن پیدا  بیایند بشا

کند، معلوم نبود.

خانواده ها درنهایت می گفتند: ما به خاطر اعتماد به شماست که می گذاریم 

 ما اصراری به درس خواندنشان نداریم. 
ّ

بیایند درس بخوانند، وِاال

کردن معلم برای مدرسۀ راهنمایی، راهی بندرعباس می شود  حاج عبداهلل برای پیدا

و به سراغ یکی از همکاران خود در کمیتۀ امداد آنجا می رود. 



سگا:لدی▪471 لوا:رفد:رمسیر

حاج محمود والی: خانم حسینی اولین معلم و مدیر مدرسۀ راهنمایی    

گرد بود. پدِر ایشان، کارمند امداِد بندرعباس بود. حاج عبداهلل  دخترانۀ بشا

آقای حسینی استخدام رسمی آموزش وپرورش است.  که دختر  می دانست 

موقعی که حاجی موضوع را با آقای حسینی در میان گذاشت، او دخترش را 

برداشت و آمد خمینی شهر. حاج عبداهلل یکی دو شب اینها را نگه داشت و 

گر درخواستش را قبول کنند، چه  گرد را نشانشان داد. و توضیح داد که ا بشا

گرد کرده اند. خدمت بزرگی به بشا

گر پدرم قبول کنند، من مشکلی ندارم. خانم حسینی رضایت داد و گفت: ا

را  دخترم  نــدارم.  اینها  و  امــداد  با  کــاری  من  بــود:  گفته  هم  حسینی  آقــای 

تحویل شما می دهم. و خانم حسینی را به حاجی سپرد و رفت. حاجی هم 

انصافًا مثل دخترش مراقب خانم حسینی بود و به او می رسید. البته چیزی 

نداشتیم، ولی هوایش را داشت. 

کنار  سازمانی،  خانه های  در  مــی آورد  را  او  بــود،  تنها  مدرسه  در  وقتی  مثًال 

روحانیون  خانم های  یا  بودند؛  خمینی شهر  در  که  روحانیونی  خانم های 

آوردیم  هم  دیگر  معلم  یک  اینکه  تا  نباشد.  تنها  که  مدرسه  می فرستاد  را 

سر  معلم ها  این  به  خیلی  حاج عبداهلل  شدند.  دوتا  راهنمایی  معلم های  و 

می زد که ازنظر روحی قوی باشند و کم نیاورند.

سال اول حدود چهل دانش آموز داشتیم و خیلی مشکل داشتیم؛ اما خانم 

از  که دیگر  گرد،  بشا در  کار  عالقه مند شده بود به  حسینی خودش آن قدر 

مادر بچه ها هم بیشتر به بچه ها می رسید. نگرانشان بود و دلسوز. مثًال یکی 

کنند.  که عملش  شده بود. آوردیمش تهران  دخترها دستش مشکل دار  از 
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را خودش  کارهای این دختر  خانم حسینی هم بلند شد آمد تهران و همۀ 

انجام داد. 

کارانه کار می کرد. خالصه که ایشان یک مدیر و معلم معمولی نبود؛ و خیلی فدا

حاجی  است.  عجیب  دانش آموز،  دختران  به  حاج عبداهلل  پدرانۀ  محبِت  و  عشق 

کوچک ترین  طاقت  و  مــی پــنــدارد  خــود  دختر  به مثابۀ  را  دانـــش آمـــوزان  تــک تــِک 

ناراحتی شان را ندارد. 

می داشت؛     دوســت  را  دخترها  این  بسیار  حاج عبداهلل  حسینی:  خانم 

انگار یک به یک اینها، دختر خودش بودند. یک دانش آموزی داشتم به نام 

برود  بود  قــرار  کم بینا.  دیگرش  چشم  و  بود  نابینا  چشمش  یک  که  زهــرا، 

تهران، عمل کند، بلکه بینایی اش را به دست بیاورد.

کنند،  بود عملش  قرار  که  روزی  عازم تهران شدم. صبح  این دختر  با  من 

نابینایی  به  هم  دیگرش  چشم  کم بینایی  بود  ممکن  بــودم.  نگران  خیلی 

تبدیل شود! 

گفت: اصًال نگران نباش، من دیشب برای این  به حاج عبداهلل زنگ زدم. 

دختر، تا سحر بیدار بودم و قرآن می خواندم. نّیت کردم یک بار قرآن را به 

نّیت بینایی اش ختم کنم.

رسیدیم  وقتی  آورد.  به دست  را  بینایی اش  زهــرا  و  بود  موفقیت آمیز  عمل 

که زهرا را  خمینی شهر، وسِط حیاط امداد، به حاج عبداهلل رسیدیم. حاجی 

کند؛ اما تا او را دید، اشک در چشمانش  که بغلش  دید، خب نمی توانست 

جمع شد. دائمًا الحمدهلل می گفت و خدا را به خاطر بینایی زهرا شکر می کرد.

یا یک روزی حاج عبداهلل آمد مدرسه. یک بچۀ یتیم سالم کرد. حاجی هم 
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حاج آقا!  گفتم:  است.  یتیم  این  که  نگویم  نیامد  دلم  من  داد.  را  جوابش 

بابا ندارد. 

تا  گفتم، حاج آقا اشک توی چشمش جمع شد. شروع کرد با دختر صحبت کردن، 

کمکی الزم دارد یا نه. بعد  اینکه از کدام روستا آمده و مشکالتشان چیست و 

بالفاصله به همراهش گفت: برو ببین توی ماشینت چه داری؟ 

آن بنده خدا گفت: هیچی ندارم. 

کی شد که چرا توی ماشینت چیزی پیدا نمی شود. همراهش  حاج عبداهلل شا

را فرستاد که برود یک چیزی برای این بچه بیاورد. 

بعد از آن دیگر هیچ وقت دست خالی نمی آمد بازدید.

مــاه، فقط  یک  از  بعد  اما  شــروع می شود،  دانــش آمــوز  با چهل  مدرسۀ دخترانه  کار 

بیست وشش دانش آموز باقی می مانند. احداث مدرسه و آوردن معلم خانم و تحمل 

این  اول،  نگاه  در  نفر؟  بیست وشش  برای  فقط  مدرسه،  به  رفت وآمد  سختی های 

اندک  تعداد  همین  حضور  از  اما حاج عبداهلل  ناامیدکننده است،  تعداد دانش آموز 

هم راضی است.

این     به  می کرد  قولی  نقل  امام  حضرت  از  حاج عبداهلل  حسینی:  خانم 

هم  مــردم  ان شـــاءاهلل  کنید،  شــروع  را  کــار  گرد  بشا بروید  شما  کــه:  مضمون 

دوروبرتان جمع می شوند.

کًال دست به هر  شد. یعنی حاجی  ماجرای مدرسۀ دخترانه هم همین طور 

کار راه می افتاد و  که می گفت، دیگر آرام آرام آن  که می زد، بسم اهلل را  کاری 

رونق می گرفت. 

ما وقتی می خواستیم کار را برای مدرسه شروع کنیم، نگران بودیم. دو معلم 
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ابتدایی بودیم؛ من و خانم  گرد، دبیر  ورود به بشا از  که قبل  خانم بودیم 

داشت  الزم  تخصصی  تحصیالت  راهنمایی  مدرسۀ  در  تدریس  غریب پور. 

گرفتیم  را  مؤمنی  حاج آقای  کردیم.  شــروع  را  کار  هیچ،  از  نداشتیم.  ما  که 

برای یک درس دیگر.  گرفتیم  را  و خانمشان  و عربی،  تدریس دینی  برای 

یک خانم دکتری داشتیم که با همسرش آمده بودند برای درمانگاه، ایشان 

بودند  که  نیروهایی  همین  از  خالصه  دخترها.  ریاضی  برای  گرفتیم  هم  را 

استفاده کردیم و سال اول را تمام کردیم. 

به جایی  کار  کردیم و ادامه دادیم. بعدها  سال بعد را هم به سختی شروع 

رسید که برای همۀ درس ها، معلم اختصاصی خانم آوردیم. 

توصیۀ همیشگی حاج عبداهلل این بود که هم بچه ها ازنظر علمی و آموزشی 

قوی شوند، هم ازنظر مذهبی و فرهنگی. می گفتند دانش آموزان با دو بال 

علم و ایمان می توانند پرواز کنند.

کید می کردند.  و دائمًا هم جملۀ »از دامن زن مرد به معراج رود« را به ما تأ

گرد  بشا فرهنگ  شوند،  باسواد  و  مؤمن  گرد  بشا دخترهای  گــر  ا می گفتند 

متحول خواهد شد.

راهنمایی و دبیرستان، سختی های مضاعفی برای  دورۀ  درس خواندن دخترها در 

را  گرد  آیندۀ بشا که فرهنگ  اعتقاد دارد  اما حاج عبداهلل  پی دارد.  حاج عبداهلل در 

گرد هستند. لذا با  همین دخترها تغییر خواهند داد؛ دخترهایی که مادران آیندۀ بشا

گردی  همۀ سختی های ادامۀ تحصیل دخترها، تن به سختی ها داد تا دختران بشا

هم هم پای پسرها در تحصیل پیش بیایند.

حاج امیر والی: حاج عبداهلل سال های اول، دخترهای مدرسۀ راهنمایی    
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خانواده هایشان  تحویل  ماشین  با  می برد  جمعه  شب های  را،  خمینی شهر 

می داد. پنجشنبه با آقای مؤمنی دخترها را برمی داشتند و هرکدام یک طرف 

می رفتند  دوبــاره  شنبه صبح  برسند.  خانه هایشان  به  دخترها  تا  می رفتند 

دنبال دخترها و آنها را می آوردند که بیایند درس بخوانند.

سر  دختر ها  به  می آمدند  که  خانواده هایی  بــرای  داشتیم  هم  مکانی  یک 

سفرۀ  برایشان  و  می کرد  پذیرایی  والدین  از  خــودش  حاج عبداهلل  بزنند. 

حضرت امام هم پهن می کرد. همۀ این سختی ها را حاجی به جان خرید تا 

دخترها بیایند و درس بخوانند.

مدرسۀ  ورودی هـــای  اولین  جزو  آالد،  کلثوم  و  عزیزی  صدیقه  و  رهبر  زینب  خانم 

راهنمایی خمینی شهر هستند. 

)خانم رهبر و عزیزی در حال حاضر مدیران مدارس دخترانۀ خمینی شهر هستند و 

خانم آالد معاون حوزۀ علمیۀ خواهران خمینی شهر(

کن جکدان بودیم و ُمبّلغ روستای ما حاج آقای     ما سا کلثوم آالد:  خانم 

حاج آقای  رمضانش،  مــاه  بــودم،  دبستان  پنجم  که  سالی  بودند.  مؤمنی 

خیلی  من  پدر  آمدند.  ما  روستای  به  تبلیغ  برای  خانواده  همراه  به  مؤمنی 

ارادت به سادات داشت و حاج آقا هم ارتباط خوبی با پدرم داشتند. همان 

که قرار است در خمینی شهر مدرسۀ راهنمایی  سال زمزمه هایی شروع شد 

کن بودند، اما پدرم اجازه  سا شهر  دخترانه افتتاح بشود. برادرهای من در 

نمی داد که دخترهایش برای تحصیل به شهر بروند. برای ثبت نام مدرسه، 

بود،  حسینی  خانم  همکار  که  غریب پور  خانم  با  مؤمنی  حــاج آقــای  خــود 

آمدند. من یک خواهر دارم که یک سال از من بزرگ تر است. آن موقع پدرم 
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به او اجازۀ تحصیل نداد، ولی به من اجازه داد. من به همراه چند دانش آموز 

دختر دیگر، همان روز به خمینی شهر آمدیم.

ماندیم.  بودند  داده  غریب پور  خانم  به  که  کوچکی  خانۀ  در  اول  شب 

بود  بــزرگ  خیلی  ساختمان  یک  مدرسه مان  بردند.  مدرسه  به  را  ما  صبح 

طبقۀ دوم همان  را در  یک هفته، ما  از  کردم. بعد  عظمتش تعجب  از  که 

ساختمان اسکان دادند. 

اولین باری که حاج عبداهلل را دیدم، زمانی بود که من خیلی دلتنگ خانواده 

گریه می کردم. من دختر شلوغی  شدم، به گوشه ای از حیاط رفتم و داشتم 

بودم؛ با جنب وجوش خیلی زیاد. اسمم را گذاشته بودند زبل خان! و کمتر از 

بقیه دلتنگ خانواده می شدم. اما آن روز عجیب دلم گرفته بود. 

بودند.  آمــده  حسینی  خانم  دیــدن  به  کــاری  بــرای  حاج عبداهلل  روز  همان 

گفتند: آن دختر که آنجا نشسته  مرا گوشۀ حیاط دیدند و به خانم حسینی 

مشکل خاصی دارد؟ چرا تنها نشسته؟

گفت مشکلی داری؟ تا دید  سرم پایین بود. خانم حسینی آمد پیش من و 

من هستم، گفت: ِا زبل خان تو هستی؟ 

که خود حاج عبداهلل هم  کرد با خنده و شوخی با من صحبت کردن  شروع 

آمد. حاج عبداهلل گفت: دلتنگ نباش دخترم! خانواده ات می آیند، ما شما را 

می بریم به روستایتان و این حرف ها. خیلی مهربانانه صحبت کردند. دیدم 

که طاقت ندارد ببیند یک دختر دانش آموز ناراحت  چه مرد مهربانی است 

است و غصه دارد.

گفت:     آمــد  دوســتــان  از  یکی   ،7۴ ســال  تابستان  رهــبــر:  زیــنــب  خــانــم 
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گفتند  و  آمدند مسجد  نام حسینی همراه حاج آقای مؤمنی  به  یک خانمی 

آنهایی که پنجم را تمام کردند بیایند مسجد.

رفتم مسجد. گفتند قرار است مدرسۀ راهنمایی راه اندازی بشود و خوابگاه هم 

دارد. شما بروید با خانواده هایتان صحبت کنید، و هرکسی خواست بیاید. 

را  من چون خانواده ام مشکلی نداشتند و حاج آقای مؤمنی و حاج عبداهلل 

دخترهای هم سن وسال من  کردم. اما خب خیلی از  می شناختند، ثبت نام 

به خاطر مخالفت خانواده، نتوانستند بیایند.

بودند.  دستیارشان  غریب پور  خانم  بودند،  حسینی  خانم  مدرسه  مدیر 

خود  و  مؤمنی،  حاج آقای  همسر  و  درمانگاه(  )دکتر  اشراقی  دکتر  خانم 

نفر  اول سال چهل  بودند.  دبیرهای مدرسه  و غریب پور  خانم ها حسینی 

بودیم، اما تا آخر سال جمعیت کالس بیست وشش نفر شد. عدۀ زیادی به 

دالیل مختلف که مهم ترینش دلتنگی خانواده بود، ترک تحصیل کردند و 

به روستاهایشان برگشتند.

فضای آموزشی خیلی خوب بود. کالس های فوق برنامۀ خوبی هم داشتیم. 

مثل  خــانــه داری،  به  مربوط  کارهای  حتی  اخالقی،  تربیتی،  ازلحاظ  را  ما 

خیاطی و کارهای هنری می ساختند. هنوز هم آویزهایی که آن موقع درست 

کردیم را در خانه داریم. تفسیر قرآن هم داشتیم.

خالصه هرکداممان در روستای خودمان به یک مبّلغ تبدیل شدیم. مثًال با 

چادر مشکی )که کمیتۀ امداد برایمان تهیه کرده بود( به روستا برمی گشتیم. 

گرد، خانم ها چادر سر می کردند، اما نه چادر مشکی. ما دخترها  خب در بشا

گرفته  یــاد  را  مشکی ســرکــردن  خــانــِم حــاج آقــای مؤمنی ضـــرورت چــادر  از 
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که چرا باید  بودیم. می رفتیم روستا، به خانم های روستا توضیح می دادیم 

را  گردی ها  بشا اینکه موقع نماز، همان چادر  کرد. جالب  مشکی سر  چادر 

سرمی کردیم، اما وقتی می خواستیم از مسجد بیرون برویم، باز چادر مشکی 

دانش آموز  دخترهای  از  استفاده  با  یعنی  طریق،  همین  از  می کردیم.  سر 

گرد  که هرکدام مبلغ کوچکی بودند، فرهنگ چادر مشکی در بشا راهنمایی 

ترویج شد.

که درس می خواندند، خبر     پسرهای روستایمان  خانم صدیقه عزیزی: 

به  پــدرم نسبت  راه انـــدازی بشود.  راهنمایی دخترانه  است  قــرار  که  دادنــد 

تحصیل دید خوبی داشت و تنها دختری بودم از روستا که برای تحصیل به 

خمینی شهر رفتم. با پدرم دونفری به خمینی شهر رفتیم. در مسیر، پدرم با 

گر برای یک سال یا دو سال می روی، نرو، بمان خانه،  من حرف می زد که ا

گر دید بلند داری و می خواهی درس بخوانی برو. کنار مادرت باش. ا

سرگرم  را  ما  آن قــدر  اما  می شدیم.  دور  خانواده  از  که  بود  بار  اولین  بــرای 

در  خمینی شهر  در  نکنیم.  احساس  خیلی  را  خانواده  دوری  که  می کردند 

اول  بودند. مثًال من  تدارک دیده  برنامه های متنوعی  ما  برای  درس،  کنار 

کار  که دیدم،  راهنمایی چیز خاصی از قرآن بلد نبودم، ولی با آموزش هایی 

به جایی رسید که اول دبیرستان می توانستم به دیگران قرآن آموزش بدهم.

برای خانم هایی هم که سنشان از تحصیل گذشته بود، برنامه داشتند. قرآن 

روستاهایشان،  برمی گشتند  وقتی  اینها  می دادند.  یاد  قالی بافی  و  احکام  و 

برایشان دار قالی تهیه می کردند که به بقیه هم یاد بدهند.

برنامۀ دیدار با خانواده در ایام تحصیل، این طوری بود که گاهی هر هفته، 
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تا  می بردند  خودمان  روستاهای  به  را  ما  بــار،  یک  هفته  دو  هر  هم  گاهی 

همۀ بچه ها را بردند و من تنها مانده بودم.  خانواده باشیم. یک روز  کنار 

حاج عبداهلل خودشان من را سوار کردند.

مــادرم  به  را  من  که  سپردند  خانمی  یک  به  و  کردند  پــیــاده ام  روستا  اول 

تا  و  کردند  ســوار  مرا  دوبــاره  و  برگشتند  که  بودند  نشده  دور  خیلی  برساند. 

حساس  دختر  دانش آموزهای  روی  این قدر  رساندند.  خانه مان  حیاط  دِم 

بودند. چون من تنها دانش آموز روستایمان بودم، بیشتر اوقات خوِد حاجی 

می آمد دنبالم تا به مدرسه برگردیم. همیشه به من می گفتند: باید تا دیپلم 

بخوانی، چون به خاطر تو این مسیر را می آیم. 

در آن شرایط دیپلم خیلی مدرک خوبی بود.

حاج عبداهلل در مدت زمانی که دخترها مشغول تحصیل هستند، برنامه هایی را در نظر 

می گیرد تا با آنها مستقیمًا صحبت کند. نصیحت های حاج عبداهلل در این جلسات، به 

گونه ای است که دخترها را، با شأن و منزلت باالیی که دارند، آشنا می کند:

حاج عبداهلل والی )در جمع دانش آموزان دختر(: زیبایی شما خواهرها، به    

تقوایتان، به خیلی خوب بودنتان است. ببینید، خدا بیامرزد اموات شما را، پدر 

من می گفت، وقار مرد به سنگین پوشیدن است، نه به جلف بودن. سنگینی 

ـ  خدای  دخترخانم ها هم به این حجابشان است، و دوری از هر نوع، هر نوع! 

این فکر  به  را  اوبــاش  که  یا حرکتی  مــورد پوشش،  در  ـ  سهل انگاری  کرده  نا

گر کسی به  که می تواند به خواهر عزیزی نگاه حرام بیندازد. بدانید ا بیندازد 

شما نگاه حرام کرد، خودتان هم گناه کردید. نگذارید شیطان بیاید سراغتان.۱ 

۱. فیلم سخنرانی حاج عبداهلل والی در جمع دختران دانش آموز در نمازخانۀ خوابگاه خمینی شهر، سال 8۱
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گردی، در برخی درس ها استعداد باالتری  که دختران بشا حاج عبداهلل اعتقاد دارد 

را نشان می دهد.  قرآن خودش  حفظ  در  اعتقاد، مثًال  این  دارنــد.  به پسرها  نسبت 

گردی به قدری با استعدادند که می توانند در مدت زمان کوتاهی، بخش  دختران بشا

اعظمی از قرآن را حفظ کنند. ماجرای حفظ قرآن، مربوط به وقفۀ یک ساله ای است 

که میان اتمام دورۀ راهنمایی و شروع دورۀ دبیرستان می افتد.

خمینی شهر     در  رسیدند،  دبیرستان  به  که  دخترها  مؤمنی:  حاج آقای 

مشکلی  ساختمان  ازنظر  بــود.  نشده  راه انـــدازی  دخترانه  دبیرستان  هنوز 

مراجعه  نداشتیم. دخترها  برای مدرسه  دبیرستان  کادر  اما  نداشت،  وجود 

کردند که ما چه کار کنیم؟ برویم میناب یا جاسک برای ادامۀ تحصیل؟ 

بود،  مناسبی  جای  آنجا  گر  ا کنم.  بررسی  بروم  من  بدهید  اجازه  گفتم  من 

که من رفتم میناب و جاسک، اما جای  که بروید آنجا.  معرفی تان می کنم 

مورد اعتمادی پیدا نکردم. 

ح دادم، اینها  وقتی وضعیت دبیرستان های میناب و جاسک را برایشان شر

گفتند که پس ما ترک تحصیل می کنیم. 

من اجازه ندادم. خواهش کردم بمانند خمینی شهر تا سال بعد مدرسه آماده 

خمینی شهر،  ماندند  سال  یک  دخترها  این  بدهند.  تحصیل  ادامۀ  و  شود 

پیش خانم حسینی. همسر من و همسر حاج آقای اسماعیلی در مکتب القرآن 

برای اینها کالس حفظ قرآن گذاشتند. که بعد از یک سال، ضعیف ترینشان 

توانست شش جزء را حفظ کند؛ بودند کسانی هم که نیمی از قرآن را حفظ 

کردند. سال بعد هم دبیرستان راه اندازی شد و ادامۀ تحصیل دادند.

بود.  زیاد  خیلی  داشت،  دخترها  روی  معنوی  و  تبلیغی  کارهای  که  تأثیری 
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هم  بعد  و  نصحیت کردن  به  مــی کــردم  شــروع  کالس ها  آخــر  من  یک وقت 

کالس  بچه های  می خواندم،  روضــه  کالس  یک  سر  وقتی  روضه خواندن. 

بغلی اجازه می گرفتند، می آمدند پشت در تا از آنجا به روضه های من گوش 

از  من  که  بودند  مواظب  خیلی  و  داشتند  حرف شنوی  من  از  خیلی  دهند. 

دستشان ناراحت نشوم.

مدرسه     دبیرستان  بــرای  شد،  تمام  که  راهنمایی  عزیزی:  صدیقه  خانم 

نداشتیم. باید می رفتیم میناب. حاج آقای مؤمنی گفتند صالح نمی دانم بروید، 

گر بخواهید حاضر هستیم شما را به میناب ببریم.  ولی هرچه خودتان بگویید. ا

به نظر من یک سال بمانید تا برای سال آینده برنامه ریزی کنیم. 

کردیم و میناب نرفتیم. یک سال منتظر ماندیم. آن  حرف حاج آقا را قبول 

سال حفظ قرآن کار کردیم. من خودم ُنه جزء اول را همان سال حفظ شدم، 

تا سال بعد که دبیرستان راه اندازی شد. 

کار می کردیم، هر دو سه شب  در آن سال که مدرسه نداشتیم و حفظ قرآن 

یک بار حاج عبداهلل می آمدند و از خاطراتشان برای ما می گفتند. اسم این 

گذاشته بودیم »شبی با حاج عبداهلل«. این جلسات خیلی برای ما  جلسه را 

شیرین بود و حاجی خیلی به ما امید می داد. 

تعریف     داشــت  حاجی  شب نشینی ها  این  از  یکی  در  آالد:  کلثوم  خانم 

مرا  پسرهایم  زمـــان  آن  مــی گــفــت:  منطقه.  بــه  آمــدنــد  شــد  چــه  کــه  مــی کــرد 

نمی شناختند ازبس دیربه دیر به خانواده سر می زدم. 

گفت: من یک دختر دارم به اسم ریحانه که هم سن شماست و هر بار شما را 

می بینم یاد او می افتم. از وقتی ریحانه به دنیا آمده، هروقت من می خواهم 
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گرد، آن قدر گریه می کند که دلم ریش می شود.  بیایم بشا

من پرسیدم: حاجی! چرا نمی آوری شان اینجا؟ 

گفت: آنها به آن شرایط عادت کرده اند و نمی توانند اینجا زندگی کنند. 

گفتم: خب شما چرا نمی روی؟ 

کارها را انجام  کسی  کارها چه می شود و چه  من بروم مسئولیت  گر  گفت: ا

می دهد؟ 

گفتم: خب ریحانه خانم چه می شود؟ 

گر یک ریحانه هست،  گفت: من در قبال همۀ شماها مسئولیت دارم. آنجا ا

که  زیادی هستند  اینجا ریحانه های  آینده اش مطمئن هستم. ولی  از  من 

وظیفۀ  و  هستید  ریحانه  مثل  من  برای  شما  هستم.  آینده شان  نگران  من 

که ان شاءاهلل  کارهایی بکنم  گرد باشم و  که اینجا در بشا من اقتضا می کند 

آیندۀ شما را بسازد.



لاف1375 

باغامامعلی؟س؟

حاج عبداهلل به فکر کلیدزدن باغ دیگری است. موفقیت باغ نمونه و باغ المهدی، 

ـ  که به تازگی  لوازم یدکی  صنف  یک طرف، و حضور  از  آنها  بــاردادن درخت های  و 

گرد  گرد شروع کرده اند ـ  و عالقۀ آنها به مشارکت در آبادانی بشا فعالیت خود را در بشا

ازطرِف دیگر، فرصت خوبی برای شروع عملیات احداث باغ امام علی است.

صنف لوازم یدکی اتومبیل، از صنف های فعال شهر تهران است که در کارهای خیر 

کمک  سرکشی به روستاهای محروِم استان تهران و  از  زیادی دارد؛  هم مشارکت 

به کشاورزان برای دروکردن و جمع کردن گندم، تا ساختن حمام و مدرسه و مسجد 

برای روستاییان. 

کمک جبهه ها و رزمنده ها شتافت و نیاِز انبارهای  دوران جنگ، این صنف به  در 

برای  نیز، اعضای صنف،  جنگ  از  کرد. پس  تأمین  را  ارتش  و  قطعات یدکِی سپاه 

بالیاِی  در  ساختند.  آنجا  در  مدرسه  چندین  و  زدند  باال  آستین  خرمشهر  بازسازی 

طبیعی هم، صنف، جلوداِر کمک به مردم می شوند. 

گرد و حاج عبداهلل است. سال 75، آغاز آشنایی این صنف با بشا

بــودم،     مــن ســال هــای ســال عضو صنف  آقــای سید محمد شــیــرازی: 

گرد برمی گردد به آشنایی حاج آقای  گروه امداد صنف. ماجرای بشا نمایندۀ 

اعضای صنف لوازم یدکی بود با حاج عبداهلل والی در  از  که یکی  دباغیان 

گروِه  خیریۀ ثامن الحجج تهران. آقای دباغیان در یکی از جلسات هفتگی 
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گرد  گرد و حاج عبداهلل را پیش کشید و از وضعیت بشا امداد صنف، بحث بشا

بزرگی بود و پیش  که خودش مرد  گفت حاج آقای دباغیان  گفت. می شود 

و  با شوق  آن چنان  بود.  را داشت، مرید حاج عبداهلل  باالترین جایگاه ها  ما 

که همگی  ـ  که هم سن فرزندش بود ـ  حرف زد  حاجی  کار  بزرگی  از  ذوق 

ما تشنۀ دیدارش شدیم. بعد، یک جلسه خود حاج عبداهلل آمد و برایمان از 

گرد گفت. بعد از دیدن حاج عبداهلل، که عظمت روحی عجیبی داشت،  بشا

گرد شویم.  بالفاصله تصمیم گرفتیم عازم بشا

تا  میناب  از  رفتیم بندرعباس. حاجی با چندتا پاترول به استقبالمان آمد. 

مخصوصًا  بود!  سخت  خیلی  ساعتۀ  هشت  هفت  مسیر  یک  خمینی شهر، 

کثر اعضای صنف پیرمرد بودند. اما همین که رسیدیم به خمینی شهر  اینکه ا

و حاج عبداهلل از سختی راه عذرخواهی کرد و خسته نباشید گفت، خستگی 

از تن همه بیرون رفت.

در سفر اول، به چند روستا سر زدیم و با وضعیت منطقه و مردم آشنا شدیم. 

همان روز اول، به روستایی رفتیم که مسجدش پنکۀ سقفی نداشت. یکی 

که  کرد  تقبل  بــرادران  از  و بالفاصله، یکی  کرد  ح موضوع  روستاییان طر از 

هزینه هایش را بپردازد. 

کرد، بحث آبخیزداری و ساخت بند  که صنف به آن ورود  اولین موضوعی 

کمک می کند آب ذخیره  بند،  و ساخت  کم است  بارندگی  گرد  بشا در  بود. 

شود. در جاهای مختلف، کمک کردیم تا چندین بند ساخته شود.

گرد، به همراه حاج عبداهلل، به دیدار  به بشا سفر  اعضای صنف لوازم یدکی بعد از 

آن  در  می روند.  امــداد،  کمیتۀ  در  رهبری  معّظم  مقام  نمایندۀ  آقای عسگراوالدی، 
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ح می کند. به پیشنهاد  گرد مطر جلسه، هرکس پیشنهادهای خود را دربارۀ آبادانی بشا

هزینه های  صنف،  می شود  قــرار  عسگراوالدی،  حاج آقای  تأیید  با  و  حاج عبداهلل 

احداث یک باغ را در نزدیکی خمینی شهر و کنار رودخانۀ جگین، متقبل شود. باغی 

گرد دارد: باغ امام علی. که سال 76 ساخته می شود و برکات زیادی برای بشا

رفتار و برخورد حاج عبداهلل با تک تک اعضای صنف به گونه ای است که این بزرگواران، 

گرد می شوند، و هم جذب شخصیت حاج عبداهلل. ک بشا توأمان، هم جذب خا

هروقت     یدکی،  لوازم  صنف  اعضای  بقیۀ  و  من  جعفری:  حسین  آقای 

بندرعباس  فـــرودگـــاِه  مــی آمــد  خـــودش  حــاج عــبــداهلل  گــرد،  بــشــا می رفتیم 

گرد. و موقع برگشتن  آنجا می رفتیم بشا از  و  را می برد میناب  ما  دنبالمان، 

هم باز خودش ما را می آورد میناب و از آنجا می برد فرودگاه. هرقدر اصرار 

ما  نیا.  را  میناب  تا  بندرعباس  مسیر  الاقــل  نیا!  شما  ــا!  »آق کــه:  می کردیم 

در  که  سفرهایی  تمام  در  نمی کرد.  قبول  ابــدا  و  اصــال  مــی رویــم.«  خودمان 

که یک دفعه، حتی  گرد داشتیم، یادمان نمی آید  سال های مختلف به بشا

یک دفعه هم حاج عبداهلل نیامده باشد دنبالمان.

حاج عبداهلل  کار  وقتی رسیدیم به خمینی شهر،  بار  یادم هست چند  حتی 

بود آمپول بزند و ِسُرم وصل  که مجبور  شدت خستگی، به جایی رسید  از 

گرد و بندرعباس، شوخی نبود! راه میناب  کند. باالخره رفت وآمد میان بشا

ده  از  بیشتر  باید  بندر،  به  برسد  تا  حاجی  و  بود  خــراب  حسابی  گرد  بشا تا 

به  مهمان ها  با  بالفاصله،  باید  هم  معموًال  تــازه!  می کرد.  رانندگی  ساعت 

و  نرود  دنبال مهمان ها  که  راضی نمی شد  بااین همه،  بازمی گشت.  گرد  بشا

همراهشان نباشد.
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و  می آمد  بندر  فــرودگــاه  به  خمینی شهر  از  بــار  سه  تا  دو  هفته ای  حاجی 

برمی گشت. فکرش را هم نمی شد کرد! تصورش هم غیر ممکن بود!

این حّد ایثار و ازخودگذشتگی و رفاقت، باعث شده بود که ما نفهمیم برای 

گرد پای کار ایستاده ایم، یا برای کمک به حاج عبداهلل و رفاقت  کمک به بشا

با او. هرچند این دو، باهم قابل جمع بودند و منافاتی باهم نداشتند.

گرد گدایی نمی کرد.  از خصوصیات دیگر حاج عبداهلل هم این بود که برای بشا

کند.  کمک  شود  که مجبور  یعنی مهمانش را توی رودربایستی نمی گذاشت 

یک بار به حاج عبداهلل گفتم چرا از فالنی درخواست کمک نکردی؟

داد،  توفیقش  خدا  و  دید  صالح  گر  ا گفتم.  او  به  بود  الزم  آنچه  من  گفت: 

می آید و کمک می کند. نیازی نیست من بگویم.

به  آمد  مسئولی  یک  که  می کرد  تعریف  حاج عبداهلل  هست  یــادم  بار  یک 

گرد و جلوی مردم، قول های زیادی برای حل مشکالت داد و رفت. بعد  بشا

چند ماه حاج عبداهلل  از  بعد  بود، نشد.  که داده  قول هایی  از  هیچ خبری 

می رود سراغ آن مسئول، تا پیگیر قول هایش شود. به دفتر آن آدم در تهران 

چای  یک  شما  تا  هستند،  جلسه  فالنی  آقــای  می گوید  منشی اش  مــی رود. 

بخورید، تشریف می آورند. حاجی چای را که می خورد، آن مسئول از اتاقش 

که  مــی آورد  بهانه  بود،  داده  که  دربــارۀ قول هایی  و سِرپایی،  بیرون  می آید 

نمی شود و قانونی نیست و... حاجی می گوید: شما جلوی مردم به من قول 

گر عمل نشود، مردم از چشم من می بینند. دادید، ا

طرف می گوید: حاال صبر کنید و پیگیری کنید شاید فرجی شد و توانستیم به 

یکی از قول ها عمل کنیم.
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گرد دارد زیر سؤال می رود، می گوید:  حاج عبداهلل که می بیند عزت مردم بشا

گرد به کمک امثال شما احتیاجی ندارند. مردم بشا

بعد هزار تومان پول می گذارد روی میز منشی و می گوید: این هم پوِل چای!

دنبال  مــی دود  مسئول،  آن  هرچه  و  بیرون.  می زند  مسئول  آن  دفتر  از  و 

که  مــی رود  و  نمی ایستد  حاجی  کند،  معذرت خواهی  او  از  که  حاج عبداهلل 

می رود.

حاج عبداهلل این طور بود. هر کمکی را قبول نمی کرد. فرقی هم نمی گذاشت 

گرد  بین کسی که کمک مالی می کند، یا کسی که می آید با حضورش در بشا

کمک می کند. 

کمک قبول نمی کرد. می گفت:  به عنوان  را هم  اجناس دسته دوم  و  لباس 

سرافراز  گرد  بشا بچه های  می خواهم  من  می کند،  تحقیر  دسته دوم  لباس 

بزرگ شوند.

گرد، حاج عبداهلل به سراغ اجرایی کردن یکی  با حضور فعال صنف لوازم یدکی در بشا

که مدت ها روی آن فکر کرده: باغ امام علی! باغی  از ایده های قدیمی خود می رود 

که دورتادورش نخل باشد و وسط آن، درخت های پرتقال و لیمو و زیتون و ...

یک منطقۀ دشت مانند بود و     زمین باغ امام علی، در  والی:  حاج امیر 

نداشت. این زمین  با بلدوزر  المهدی خیلی نیازی به صاف کردن  مثِل باغ 

کنار رودخانۀ جگین بود که بزرگ ترین رودخانۀ منطقه است.

صنف لوازم یدکی، حاج آقای دباغیان و حاج آقای شیرازی و دیگران، وقتی آمدند 

و بشاگرد را دیدند، عاشق منطقه شدند. حاج آقای دباغیان می گفت: ما منطقۀ 

محروم زیاد دیدیم، اما هیچ کدام به این محرومیت و مظلومیت نبودند!
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گر می خواهید اینجا کمک کنید،  حاج عبداهلل به اینها پیشنهاد داد که شما ا

یک باغ برای اینها بزنید که مردم منطقه بتوانند برای خودشان بهره برداری 

کنند و کار داشته باشند.

با موافقت اعضای صنف، باغ امام علی را احداث کردیم. آنها پنجاه میلیون 

تومان برای احداث دادند و باغ را زدیم. زمان احداث باغ، آب خیلی فراوان 

بود. حاج عبداهلل دورتادور باغ را نخل کاشت و وسط، زیتون و نارنگی و لیمو 

و سیر و پرتقال و... 

حاج عبداهلل عاشق این کار بود. شاید حدود پنجاه درصِد نهال های باغ را، 

کاشت. و عجیب اینکه، یک سال پس از احداث  خودش با دست خودش 

باغ، نهال ها بار دادند! 

باغ امام علی کنار رودخانه جگین به مساحت ۳۱ هکتار احداث شد. از آنجا که این 

باغ در جوار رودخانه قرار داشت، احتیاج به آوردن آب از منطقه ای دیگر نداشت. 

جهت آبیاری باغ یک موتور آب، استخر، و یک چاه عمیق ۴5متری احداث شد و 

سطح باغ لوله کشی و کانال کشی شد. در ابتدای کار 2۰ هکتار از باغ زیر کشت رفت. 

گرد آماده کند تا آنها  سیاست کار حاج عبداهلل این بود که بستر کار را برای اهالی بشا

بتوانند برای خود کار کنند و الگو بگیرند. و پروژۀ باغ امام علی تجربۀ بزرگی در این 

زمینه بود.

گرد  آبــادی بشا باغ، به مشارکتشان در  احــداث  از  لــوازم یدکی، پس  اعضای صنف 

ادامه می دهند و در ساخت مسجد و مدرسه، به یاری حاج عبداهلل می آیند. در تأمین 

گرد  بشا به  که  بار  هر  اینها،  نمی گذارند.  کم  هم،  امداد  ماشین های  یدکی  قطعات 

به  نمی رسند  که  هم  زمانی  حتی  می برند.  باغ  محصوالت  از  هم  بهره ای  می آیند، 
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گرد بیایند، باز حاج عبداهلل آنها را فراموش نمی کند. بشا

کباتان تهران است. یک     آقای سید محمد شیرازی: مقر صنف، مسجد ا

شب، ساعت ُنه، دیدیم یک کامیون خاور آمد جلوی مسجد. رفتیم دیدیم 

هرکدام  پرتقال ها  بــاری!  چه  آن هم  است؛  سیر  و  پرتقال  و  نارنگی  بــارش، 

اندازۀ طالبی بودند و هر َپرشان، اندازۀ کف دست! سیرها آن قدر بزرگ بودند 

گفت: اینها را حاج عبداهلل  باشند! راننده  که آدم باورش نمی شد اینها سیر 

برای بچه های صنف فرستاده.

یکی از اعضای صنف، سریع چند تا پرتقال برداشت و از مسجد رفت بیرون. 

بعد از چند دقیقه برگشت و گفت: کم وزن ترینشون 7۴۰گرم بود!

گرد،  بشا می رفتیم  هم  هروقت  حاج عبداهلل.  بود  بامعرفتی  آدم  یک چنین 

کارتن می آورد و خودش برایمان از روی درخت میوه  ما را می برد باغ، یک 

که یکی  کارتن پر می کرد. و همان جا هم اصرار می کرد  می چید. برای همه 

حاجی  دست  از  که  بودند  آنهایی  میوه ها  لذیذترین  بخوریم.  را  میوه ها  از 

گرد، دست خالی  می گرفتیم و می خوردیم. خالصه هر بار که ما می رفتیم بشا

گر فصلش هم نبود، باز برایمان می فرستاد. برنمی گشتیم. حتی ا

ح اول باغ امام علی بود. بخش  باغی که با کمک صنف لوازم یدکی احداث شد، طر

دوم این باغ، قرار بود آن طرِف رودخانۀ جگین احداث شود که خشکسالی و کم آبی 

در سال های بعد، مانع از احداث آن شد.

گرد فروشخرمایبشا

با  آن سال،  کرد. در  آغاز  سال 69  از  را  گرد  کارکردن روی خرمای بشا حاج عبداهلل 
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به فروش  و  به قیمت مناسب خریده شد  اهالی  از  حاج عبداهلل 8 تن رطب  تدبیر 

رسید. سال بعد، 8 تن به ۳۰ تن رسید و سال بعد از آن، به 7۰ تن؛ تا اینکه در سال 

گرد به 2۰۰ تن می رسد و در سمینار سالیانۀ  7۴ مقدار خرمای بسته بندی شدۀ بشا

بوشهر، توسط سازمان پ   ژوهش های علمی، به عنوان بهترین رطب  رطب ایران در 

ایران شناخته می شود. 

نگهداری و فروش 2۰۰ تن خرما، تدبیری جدید می طلبد.

گرد، خصوصیات خاص خود را دارند؛ خرماهایی بسیار درشت  خرماهای منطقۀ بشا

ماندگاری  خرما،  که  می شود  باعث  خرما،  پوست  کلفتی  کلفت.  پوستی  با  سیاه،  و 

این  و  شــود.  جدا  گوشتش  از  خرما  پوست  مــاه،  چند  از  بعد  و  باشد  نداشته  باالیی 

موضوع، به رطوبت منطقه بازمی گردد. 

خرمای مضافتی بم، به علت رطوبت کم منطقه، ظاهر ثابتی دارد و بعد از ماه ها هم 

گرد، به دلیل رطوبت زیاد منطقه،  پوست خرما از گوشتش جدا نمی شود، اما خرمای بشا

گرد، که اتفاقًا بسیار  پس از چند ماه ظاهر زیبای خود را از دست می دهد. خرماهای بشا

لذیذ هم هستند، باید سریع وارد بازار شود و سریع هم فروخته شود. حاج عبداهلل برای 

حل این معضل، از دوست قدیمی خود، جواد تفّقدی کمک می گیرد:

و     بودیم  دوست  قدیم االیام  از  حاج عبداهلل  و  من  تفّقدی:  جواد  آقای 

که شروع شد، حاج عبداهلل به غرب رفت  ارتباط خانوادگی داشتیم. جنگ 

و من در کار خدمت رسانی به استان ها بودم. بعد هم من رفتم سراغ کمیتۀ 

گرد. البته من  امداد استان های فارس و اصفهان و بوشهر، و حاجی رفت بشا

گرد داشت، همراه ایشان بودم و  که آقای مقدم، سال 58 به بشا در سفری 

گرد را دیده بودم. بشا
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برای  را  مختلفی  افراد  می کرد  سعی  یعنی  بود!  بهشت  ل 
ّ

دال حاج عبداهلل  و 

گرد به کار بگیرد و اهل بهشت  شدنشان را آسان کند.  بشا

لذا، به خاطر موضوع خرماها، حاجی به ما زنگ زد. ما در بوشهر، در زمینۀ خرما 

گردی ها دارد از بین می رود و من  تجربه داشتیم. حاجی گفت: این خرمای بشا

نمی دانم چه کار کنم. طرف پنج تا، ده تا نخل خرما دارد، همۀ چشم امیدش 

هم توی طول سال، به این نخل هاست. اما وقتی این نخل ها بار می دهد، 

خرماها می ریزد و از بین می رود و کسی جمعشان نمی کند.

که در  گرد برویم و با توجه به سردخانه ای  حاج عبداهلل از ما خواست به بشا

میناب ساخته بود، طرحی بدهیم برای جمع آوری خرماهای مردم و فروش 

گرد. حاجی خیلی خوشحال شد.  آنها در بازار. ما هم قبول کردیم و آمدیم بشا

که  کردیم به آمـــوزش دادن نفراتی  بچه ها رفتیم آنجا و شروع  با دو سه تا از 

عالقه مند بودند در این کار کمکمان کنند. حدود هفتاد نفر را به کار گرفتیم و 

کار را شروع کردیم. خرماها را می چیدیم، و می آوردیم در سردخانه، خیلی شکیل 

و  می فرستادیم  زیبا، بسته بندی شان می کردیم. به تهران و جاهای دیگر  و 

به خوبی هم فروش می رفت. خدا لطفی کرد و توانستیم این کار را انجام بدهیم.

باالی  هزینه های  و  راه هــا  سختی  و  دوری  به  توجه  با  مالی،  ازنظر  البته 

حمل ونقل، کار اقتصادی خوبی نبود و سود چندانی نداشت، اما خب واقعًا 

این را به نّیت رضای خدا انجام می دادیم؛ هم اشتغال ایجاد می کردیم، و 

نداشت،  که هیچ درآمدی  هم خانواده ها خوشحال می شدند. خانواده ای 

که این،  طریق نخل هایش به دست مــی آورد،  از  تومان  سالی دویست هزار 

مبلغ خیلی خوبی بود برای آنها. 
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گاهی  گرد می رفت و خرماها را ـ  که  نیسان یا پاترول ما، تا آخرین نقطۀ بشا

چند سبد هم بیشتر نبود ـ  جمع می کرد. با این روش، بیش از ۱5۰ تن خرما 

گرد جمع می کردیم.  از بشا

کاِر خیلی خوبی بود، اما حیف که سال های خشکسالی از راه رسید و بساط 

کار ما و امید مردم را، درهم پیچید و جمع کرد! 

مکتبالقرآن

ح  گرد برنامه ای مشتمل بر چند طر در سال 75 برای ساماندهی فرهنگی منطقۀ بشا

این  که یکی از  گرد به حاج عبداهلل ارائه می شود.  بشا در  ازسوِی روحانیون مستقر 

ح ها تأسیس مکتب القرآن است. طر

گرد مستقر شدیم،     حاج آقای مؤمنی: وقتی با حاج آقای اسماعیلی در بشا

ایده داشتیم که در روستاها کار تبلیغی بکنیم. سریع برنامه ریزی کردیم که 

حاج آقای اسماعیلی و خانواده شان یک محور را بروند، من و خانواده ام هم 

َکَرمستان و ایَرر و  یک محور دیگر را. قرار شد ایشان بروند محور پوسمن و 

تیَدر. من هم بروم مسیر ملکن و جکدان و سردشت و... 

هفته حاج آقای اسماعیلی و خانواده شان بروند،  بود یک روزهایی در  قرار 

زیــادی داشــت. مثًال  مشکالت  کار  این  اما  و خــانــواده ام.  روزهایی من  یک 

بارندگی می شد، تعطیل می شد؛ ماشین نبود، تعطیل می شد. 

کارهایمان  از  هاشمیان  مهندس  ــای  آق بــا  وقتی  ــار،  ک اوایـــل  همان  لــذا 

که خب بچه ها را بیاوریم مدرسۀ  صحبت می کردیم، ایشان پیشنهاد داد 

را  گروهی  روستاها،  به  برویم  ما  اینکه  به جای  یعنی  دخترانه.  راهنمایی 
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بیاوریم خمینی شهر آموزش بدهیم تا اینها بروند در روستاهایشان آموزش 

مثًال  یعنی  داشــت.  زیاد  خالی  جای  ایام  آن  هم  دخترانه  مدرسۀ  بدهند. 

ساخته شده بود، اما آن ایام مثًال صد  دانش آموز  مدرسه برای سیصد نفر 

نفر دانش آموز داشت.

از آن موقع ما بحث مکتب القرآن را شروع کردیم. در ابتدا دو دورۀ چهارماهه 

که خانم حاج آقای اسماعیلی مسئولیتش را  را برگزار کردیم برای خواهران، 

عهده دار بودند و خانوادۀ ما هم کمک می کردند.

سال 75 اولین دورۀ تربیت مربی قرآن تشکیل شد. آموزش های ارائه شده در 

این دورۀ چهارماهه، با محوریت کتاب های مؤسسۀ »در راه حق« قم انجام 

گرفت. این دورۀ تربیت مربی به طور متمرکز در خمینی شهر برگزار شد. بعد با 

برنامۀ از قبل تعیین شده، همراه با ملزومات مورد نیاز برای تشکیل کالس، 

مربیان به روستای خود بر گشتند. 

کرد. در  برگزار  را  کالس هایی  روستای خود، به مدت یک ماه  مربی در  هر 

بیشتر  قرآن بچه ها اصالح شود.  روخوانی  تا  سعی شد  بیشتر  کالس ها  این 

افراد شرکت کننده در این کالس ها از مدارس ابتدایی بودند. در پایان دوره، 

مربی ها بار دیگر به مدت یک هفته در کنار یکدیگر جمع شدند و به ارزیابی 

و بررسی نقاط ضعف و قّوت کالس های برگزارشده پرداختند. 

این شیوۀ تربیت مربی قرآن و آموزش به روستاییان، در سال های بعد کامل 

شد و با قّوت بیشتری ادامه پیدا کرد.

هر سالی که گذشت، تعداد متقاضیان برای دورۀ مربی قرآنی بیشتر شد. مثًال 

سال 8۰، دویست مربی قرآنی جذب کردیم.
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آشنایی     قــرآن  با  منطقه  مــردم  اینکه  اسماعیلی:  احمد  حجت االسالم 

کافی نداشتند، یکی از دغدغه هایمان شده بود. مدرسۀ راهنمایی الزهرا را 

گرفتیم و  کار  زیادی نداشت ـ  به  ـ  که ساختمانش آماده بود و دانش آموز 

مکتب القرآن را راه اندازی کردیم. پانزده نفر را جذب کردیم و آموزش ها شروع 

کردیم  استفاده  کسانی  از  هم  بیشتر  بود.  آموزش  چهارماهه  دورۀ  دو  شد. 

نمی داد  اجــازه  سنشان  یعنی  بخوانند،  درس  مدرسه  در  نمی توانستند  که 

دانش آموز مدرسه باشند. اینها که به روستاهای خود رفتند، توانستند اثرات 

خیلی خوبی بگذارند و قرآن را به دیگران یاد بدهند.

شکل  گرد  بشا در  قرآنی  فرهنگ  می شود  باعث  آرام آرام  مکتب القرآن  مبارک  ح  طر

بگیرد و مردم با قرآن مأنوس شوند و بتوانند راحت قرآن را بخوانند. خوِد مربی های 

قرآن نیز تاآنجا پیشرفت می کنند که آموزش وپرورش این مربی ها را ـ  بی آنکه سواد 

کادمیک و دانشگاهی داشته باشند ـ  به عنوان معلم قرآن و تعلیمات  و تحصیالت آ

دینی استخدام می کند.



لاف1376 

کوچکترینحوزۀعلمیۀکشور

برای  و قدیمی حاج عبداهلل  بــزرگ  آرزوهــای  از  راه انـــدازی حــوزۀ علمیه،  و  تأسیس 

خود  از  طلبه هایی  به  گرد  بشا در  فرهنگی  زیربنایی  و  اساسی  کار  اســت.  گرد  بشا

گرد نیاز دارد، به حوزه ای در دل منطقه. بشا

کثری  که او به تنهایی بتواند آن را بردارد. کمک و همراهِی حدا اما این باری نیست 

که  بود  کرده  امیدوار  را  عبداهلل  حاج  شده اند،  گرد  بشا یــاران  جزو  که  روحانی هایی 

بتواند کار حوزه را به جریان بیندازد، اما حاج آقای اسماعیلی برای حدود چهار سال 

گرد می روند، و تنهاماندن حاج آقای مؤمنی، امیدهای حاج عبداهلل را کمرنگ  از بشا

می کند. هرچند عبداهلل والی ناامید نمی شود و به رحمت الهی امید واثق دارد.

که دربارۀ حوزه صحبت هایی با     حاج آقای مؤمنی: اوایل سال 75 بود 

حاج عبداهلل داشتیم و جلساتی در مورد آن برگزار کردیم. حاجی هر طرحی 

ح حوزه، حاجی بسیار خوشحال شد، البته  را راحت قبول نمی کرد. اما از طر

کارها را انجام بدهید؛ ما  گر حوزه بزنیم، باید این  کلی از ما تعهد گرفت که ا

هم قبول کردیم و سال تحصیلی 76 کار را شروع کردیم. 

در  اطالعیه  یک  قم،  علمیۀ  حوزۀ  مدیریت  مرکز  با  هماهنگی  بدون  ابتدا، 

منطقه دادیم که هرکسی شرایط مورد نظر را داشته باشد، می تواند در حوزه 

ثبت نام کند. در قدم بعد، در اردویی که برای دانش آموزان راهنمایی برگزار 

می شد، حاج آقای مهدوی سخنرانی کرد و دربارۀ حوزه صحبت هایی کرد.
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ماحصل تالشمان این شد که چهل نفر ثبت نام کردند. می خواستیم از هفده 

شهریور کالس ها را شروع کنیم. آن روز با نگرانی چشم دوخته بودم به مسیر 

ورودی خمینی شهر و فکر می کردم کسی می آید؟!

از آن چهل نفر فقط یک نفر آمد! عوضش، پنج نفر دیگر که از طرق دیگر 

موضوع حوزه را شنیده بودند، آمدند و با همین شش طلبه کار را شروع کردیم. 

یکی از این شش نفر، نوجوانی بود به نام اسحاق زارعی از روستای کوه حیدر. 

آن روز که چشمم به مسیر دوخته شده بود، اولین نفر همین اسحاق بود 

ک آلود، با پای پیاده وارد خمینی شهر شد.  که با ظاهری بسیار خسته و خا

او به عشق طلبه شدن، با سختی فراوان خود را به خمینی شهر رسانده بود. 

و  بــودم  رفته  روستایشان  به  تبلیغ  بــرای  قبًال  اما  نمی شناختم،  را  اسحاق 

می دانستم خیلی از خمینی شهر دور است. پرسیدم: چرا آمده ای؟ 

گفت: من شنیدم شما حوزه دارید، هرطور بود خودم را رساندم اینجا. 

به  پسغام،  و  پیغام  و  تلفن  و  رادیــو  بــدون  حــوزه،  تشکیل  خبر  چطور  حاال 

روستای اینها رسیده بود، نمی دانم! 

با پیگیری ها و تالش حاج آقای مؤمنی، یک حوزۀ کوچک یک اتاقه در خمینی شهر 

زارعی،  اسحاق  طلبه:  شش  با  کشور  علمیۀ  حوزۀ  کوچک ترین  شاید  می افتد؛  راه 

عباس  و  نیکویی،  مهدی  شمس،  عباس  احمدی نیا،  عباس  صــادقــی،  ابـــوذر 

خاص  ماجرایی  خمینی شهر،  به  هرکدامشان  رسیدن  که  نوجوان هایی  َسهَورزاده. 

گانه دارد.  و جدا

حجت االسالم اسحاق زارعی: بعد از پایان مقطع راهنمایی در دبیرستان    

ثبت نام کردم. اما بعد از مدتی، ُبعد مسافت و تنهایی ام را بهانه کردم و دیگر 
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به مدرسه نرفتم؛ چون به طلبگی عالقه مند بودم. می خواستم سال بعد به 

گرد بود. حوزۀ علمیۀ بندرعباس بروم که نزدیک ترین حوزه به بشا

همین  به  بــود.  روستایمان  مسجد  و  حسینیه  مسئول  زارعـــی،  مــراد  پــدرم 

به  تبلیغ  بــرای  که  روحانیونی  رمضان،  مبارک  مــاه  و  محرم  ایــام  در  دلیل 

همین  می ماندند.  ما  منزل  در  می آمدند،  کوه حیدر(  )روستای  ما  روستای 

نشست وبرخاست ها باعث شد من به طلبگی عالقه مند شوم. 

راه برگشت به روستا،  رفته بود، در  که به شهر  تابستان سال 76، عمویم 

گرد را دیده بود و چون از عالقه ام  اعالمیه های ثبت نام حوزۀ علمیه در بشا

آورد.  من  بــرای  را  آن  از  نسخه  یک  داشــت،  خبر  دینی  علوم  تحصیل  به 

ج  در تاریخ  در  گرفتم  تصمیم  بود،  گذشته  اولیه  ثبت نام  زمان  از  بااینکه 

از  بود یک مینی بوس  قرار  روز  آن  بروم.  اعالمیه، به خمینی شهر  شده در 

میناب حرکت کند و در راه چهل نفری که ثبت نام کرده اند را جمع کند تا به 

آنجا رد می شد رفتم و لب  که مینی بوس از  بروند. به مسیری  خمینی شهر 

جاده کنار چشمۀ آبی ایستادم تا همراهشان بروم. ساعت 9:۳۰ صبح بود که 

مینی بوس آمد. تقریبًا خالی بود فقط دو سه نفر داخلش بودند. اما چون نام 

من در لیست چهل نفره نبود مرا سوار نکردند. هر قدر اصرار کردم فایده ای 

کامیون ده تنی  که یک  نداشت. ناامید نشدم. چند دقیقه ای نگذشته بود 

آرد درمقابِل چشمه ایستاد. راننده پیاده شد تا آبی به سروصورتش بزند. مرا 

دید؛ پرسید: کجا می روی؟ 

گفتم: خمینی شهر. 

گفت: من هم به همان جا می روم. 
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کامیون! جلو جا نبود. و بین آردها جایی برای خودم  سوار شدم، اما عقِب 

دست وپا کردم.

کی عبور می کردیم، نمی رسیدیم. اولین بار بود به  هر قدر از گردنه های خا

خمینی شهر می رفتم و نمی دانستم چقدر راه طوالنی است. باالخره نزدیک 

غروب رسیدیم. 

که  چیزی  اولین  بود.  شده  آردی  لباس هایم  تمام  شدم.  پیاده  کامیون  از 

ظاهر  بــود.  زیبایش  گلدسته های  و  خمینی شهر  مسجد  خــورد  چشمم  به 

خمینی شهر با باقی روستاها فرق داشت. در روستاهای دیگر بیشتر مردم 

کمیتۀ  زیادی داشت. ساختمان  آنجا ساختمان های  کپر نشین بودند، ولی 

امداد، مدارس پسرانه و دخترانه و... 

گفتم کجا باید بروم، ساختمان حوزه کجاست  جایی را بلد نبودم. با خودم 

نفر  آنجا چند  امداد رفتم.  کمیتۀ  کسی است. به طرف مقر  و مسئولش چه 

دور یک روحانی سید جمع شده بودند. به طرفشان رفتم. نزدیک که شدم، 

حاج آقای مؤمنی را شناختم. پس از سالم و علیک گفتم: برای حوزه آمده ام. 

ایشان  همراه  دیگر  نوجوان  پنج  با  بیایید.  من  همراه  گفتند  مؤمنی  آقای 

که  مؤمنی  آقای  رفتیم.  ساختمان ها  از  یکی  پشت بام  به  و  کردیم  حرکت 

که  آن چهل نفری  از  کردند، متوجه شدم فقط یک نفر  شروع به صحبت 

قبًال ثبت نام کرده ، آمده.

که برای طلبه شدن خود را به  آن شش نوجوانی است  از  صادقی یکی دیگر  ابوذر 

خمینی شهر می رساند. ابوذر موفق می شود نظر دوستش مهدی نیکویی را هم به 

حوزه جلب کند تا باهم به خمینی شهر بیایند.
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کارهای     مهدوی  آقای  و  مؤمنی  آقای  صادقی:  ابــوذر  حجت االسالم 

که  بــود  ایــن  برنامه هایشان  از  یکی  مــی دادنــد.  انجام  را  کمیته  فرهنگی 

زیارتی  و  سیاحتی  اردوهـــای  به  را  برتر  دانــش آمــوزان  ســال  هر  تابستان 

با  اردو  در  اردو دعوت شدم.  به  همین طریق  از  می بردند. یک سال من 

به ویژه  مربی ها،  شخصیت  مجذوب  و  شدم  روبــه رو  معنوی  فضای  یک 

حاج آقای مؤمنی شدم.

کار  گرفتیم سر  دوستان تصمیم  از  که تمام شد، با تعدادی  اول دبیرستان 

کنیم. در  گذاشتیم به روستای هشت بندی برویم و لیمو جمع  برویم. قرار 

هشت بندی، با یکی از دوستان به ساختمان مخابرات رفته بودم تا با یکی 

گرد تماس بگیرم. دیدم روی یک اطالعیه نوشته شده:  ج از بشا از اقوام خار

گرد طلبه می پذیرد.«  »حوزۀ علمیۀ صاحب الزمان بشا

حرکت  میناب  از  مینی بوس  ســه،  ساعت  نوشته  ببین  گفتم:  دوستم  به 

می کند تا کسانی که ثبت نام کرده اند را سوار کند. 

کجا و  کار. اصًال تو  است برویم سر  بریم. قرار  بیا  آقا،  کن  گفت: ول  رفیقم 

آخوندی کجا! 

من اما گفتم: نه! من دیگر نیستم و می خواهم به خمینی شهر بروم. 

خالصه با این بندٔه خدا خداحافظی کردم.

کجا  گفت:  دیــد.  مرا  نیکویی  مهدی  نام  به  رفقا  از  یکی  بعد،  دقیقه  چند 

می روی؟ 

گفتم: حوزٔه علمیه. 

گفت: چه می گویی؟ مسخره بازی است مگر؟ حوزه کجا، تو کجا! 
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فکر  رفقا  همین  بــرای  داشتم؛  زیــادی  شیطنت های  نوجوانی  در  من  خب 

می کردند به درد طلبگی نمی خورم.

گفتم: بیا باهم برویم. ضرر نمی کنی. 

گفت: جدی می گویی؟ من هم می توانم بیایم؟ 

جــاده  ســر  بــه  نفری  دو  مــی آیــم.  هــم  مــن  گفت  دادم.  نشانش  را  اطالعیه 

رفتیم. مینی بوس آمد. نام مان را پرسید. گفت اسم شما در لیست نیست و 

نمی توانید بیایید. اما به هر ترتیبی بود سوار شدیم. در راه آقای سهورزاده 

دیدم  بلبل آباد  نزدیکی های  شد.  سوار  نبود،  لیست  در  ایشان  نام  که  هم 

ک ایستاده. اسحاق زارعی بود. من با او هم کالس بودم  یک نفر در گردوخا

و باهم شوخی داشتیم! به راننده گفتم: من این را می شناسم، هرچه بگوید 

دروغ است، او را سوار نکن. 

هرچه اسحاق اصرار کرد، سوارش نکرد. جلوتر آقای شمس هم به ما اضافه 

به  و  کرد  ما  به  نگاه  یک  مؤمنی  حاج آقای  رسیدیم.  خمینی شهر  به  شد. 

راننده گفت: اینها کی هستند که آوردی؟ من اسم اینها را نداده بودم. بقیه 

کجا هستند؟ 

راننده گفت: کسی نیامده بود. همین افراد بودند که سوارشان کردم. 

 ترسیدم که حاج آقا ما را برگرداند، اما گفتند: باشد! آماده شوید. 

کارگران، جای  گروه از  کردند. دیدیم یک  و به طرف نمازخانه راهنمایی مان 

راه  چند ساعتی اسحاق هم از  همین نمازخانه است. بعد از  اسکانشان در 

رسید. سوار یک بنز ده تنی شده بود و آمده بود. گفت: چرا من را سوار نکردید. 

گفتیم: اسم تو اصًال در لیست نبود. 
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آقای  هم  بعدش  روز  شــد.  ملحق  ما  به  بعد  و  کردیم  بحث  کلی  خالصه 

احمدی نیا آمد.

حاج آقای مؤمنی آمدند و گفتند: شما آن افرادی که من ثبت نام کرده بودم 

که  کرده  نیستید. حاال ان شاءاهلل خیر است. حتمًا امام زمان به شما عنایت 

آماده اید اینجا طلبه بشوید.

در  مؤمنی  حاج آقای  و  رفته  گرد  بشا از  مشکلی،  بروز  دلیل  به  اسماعیلی  حاج آقای 

گرد دارد، اما مانند  کثری در بشا گرد تنها مانده. حاج آقای مهدوی حضوری حدا بشا

کارهای  گرد مستقر نیست. حاج عبداهلل که وضعیت طلبه ها و  آقای مؤمنی، در بشا

زیاد فرهنگی امداد را می بیند، به دنبال یاری برای حاج سید محسن مؤمنی می گردد.

حاج آقای مؤمنی: بعد از ماه رمضان، منزل حاج عبداهلل در تهران روضه    

بود. من هم رفتم؛ آیت اهلل مهاجر و آقای مهدوی هم بودند. در آن جلسه، 

من حال عجیب و ُبکای شدیدی داشتم. بعد از روضه، حاج عبداهلل رو به 

آیت اهلل مهاجر و آقای مهدوی گفت: بابا این سید را دریابید! این دست تنها 

ک می شود. گرد هال دارد توی بشا

بــرگــزاری  از  بـــودم؛  شــده  تنها  حسابی  مــن  اسماعیلی،  حــاج آقــای  رفتن  بــا 

و  مختلف  روســتــاهــای  بــه  سرکشی  تــا  مــدرســه  در  تــدریــس  و  نمازجماعت 

راه انداختن حوزه، همگی روی دوش من بود.

بعد از جلسۀ خانۀ حاج عبداهلل، با حاج آقای مهدوی به قم رفتیم. آنجا در 

مدرسۀ فیضیه، یکی از دوستانمان به نام حاج آقای لواسانی را دیدیم. آقای 

گرد و حوزۀ علمیه اش را برای آقای لواسانی تعریف کرد  مهدوی داستان بشا

گرد به این سید کمک کن.  و گفت: بیا برو چند وقت توی بشا
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ایشان هم گفت دوست دارم بیایم، اما مشکالتی دارم که آنها اجازه نمی دهد 

آقای  مشکالت  داد  قول  مهدوی  حاج آقای  بیایم.  گرد  بشا به  بال  فــراغ  با 

گرد. لواسانی را حل کند، ایشان هم قبول کرد و یک ماه بعد آمد بشا

گرد آمده و منطقه  آقای لواسانی از کسانی بود که قبًال با ما برای تبلیغ به بشا

را دیده بود و حاج عبداهلل را می شناخت.

که  گذشته،  کالس های حوزه برای جمع شش نفرۀ طلبه ها  شروع  از  چند جلسه ای 

گرد مستقر می شود. با  گرد می آید و در بشا حجت االسالم سید مهدی لواسانی به بشا

حضور حاج آقای لواسانی، حاج آقای مؤمنی بیشتر به کارهای فرهنگی می پردازند و 

آقای لواسانی به کارهای حوزه.

حجت االسالم سید مهدی لواسانی: من و آقای مؤمنی و آقای مهدوی،    

باهم بودیم و باهم یک کاسه بودیم. شب ها مثًال تا ساعت دو باهم صحبت 

و  رئیس  اینکه  می کردیم.  اجرا  را  همان  و  می دادیم،  پیشنهاد  و  می کردیم 

این خوشش می آمد و  ح باشد، اصًال نبود. حاج عبداهلل هم از  معاونی مطر

کارها روی یک نظم  خودش چنین روحیه ای داشت. اما خب برای اینکه 

شروع  از  بعد  لذا  باشم.  شد من مسئول حــوزه  قــرار  بــرود،  مشخصی پیش 

کالس ها، دیگر هیچ کاری از کمیتۀ امداد سمت من نیامد. شبانه روز در کاِر 

حوزه بودم. 

کمیتۀ  ساختمان  در  پله،  زیِر  و  تاریک  اتاق  یک  در  اول،  اوِل  را  کالس ها 

کاری  یک  تا  داشت  اعتقاد  حاج عبداهلل  راه انداختیم.  خمینی شهر  امداد 

درست شروع نشده، نباید مشغول ساختمان سازی برای آن کار شد. و خب 

درست هم بود.
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گاهی  اما  نمی داد؛  مستمری  کسی  به  حــوزه  نبود!  مستمری  از  هم  خبری 

اوقات که پولی دستمان می رسید و می دیدیم طلبه ای مشکلی جدی دارد، 

کمکش می کردیم.

ساعت  داشتیم.  را  درسمان  همان جا  بودیم.  زیرپله  در  سال  یک  از  بیش 

هشت صبحانه بود. یک کالس قبل از طلوع آفتاب بود تا قبل از صبحانه، 

و الباقی کالس ها بعد از آن. 

کــه مــی رویــم ســر درس،  یـــادم هست حــاج عــبــداهلل هــروقــت مــا را مــی دیــد 

با  دارد  کار  این  که  بود  خوشحال  خیلی  مــی زد.  لبخند  و  می کرد  نگاهمان 

جدّیت انجام می شود. 

اتاق  طلبه ها.  حجرۀ  شد  آبدارخانه  و  مسجد  تبلیغات  اتــاق  مدتی،  از  بعد 

را  کالس ها  و  کردیم  َمــدَرس  را هم  و خانۀ عالم مسجد خمینی شهر  خادم 

پانزده  با  و  به طالب اضافه شدند  نفر  ُنه  که  بود  اینجا  کردیم.  برگزار  آنجا 

طلبه مشغول به ادامۀ کار شدیم.

مـــدارس حضور  راحــتــی نــبــود. خــودمــان شخصًا در  کــار  البته جــذب طــالب 

کمک  انتخاب طلبه  آنها در  از  و  با معلم ها صحبت می کردیم  کــرده و  پیدا 

می گرفتیم. برای بچه ها هم صحبت می کردیم و از حوزه برایشان می گفتیم. 

گر الزم بود با پدر و مادرشان نیز صحبت می کردیم. چون اوایل کار بود  حتی ا

و خیلی فرهنگش در بین مردم جا نیفتاده بود؛ جذب طالب کار سختی بود. 

دو سه سال اوِل حوزه، متقاضیان برای دادن آزمون به بندرعباس می رفتند. 

جدّیت و پشتکار اساتید و طالب حوزۀ علمیه، در یاددادن و یادگیری، بسیار باالست. 

که هیچ، سعی می کنند قدر ساعت های  کوچک، قدِر ماه و هفته و روز را  این جمِع 
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خود را هم بدانند، سعی می کنند کوتاهی نکنند و آنچه را که باید، به دست بیاورند.

هم،     تابستان  مــاه  سه  حتی  ما  لواسانی:  مهدی  سید  حجت االسالم 

اصفهان.  حبیب آباد  رفتیم  باهم  تابستان،  اول  نکردیم.  رهــا  را  طلبه ها 

کوچک و جمع وجوری داشت.  آنجا یک حوزۀ  پدرخانِم حاج آقای مؤمنی، 

رفتیم  دومــاه،  یک ماه ونیم،  حــدود  از  بعد  گرفتیم.  سر  از  آنجا  را  کالس ها 

هیئت های  در  حضور  هم  و  عبدالعظیم،  حضرت  حرم  زیــارت  هم  تهران، 

روز  بیست  که  گرد  بشا برگشتیم  بعد  و  مشهد،  رفتیم  آن  از  بعد  مختلف. 

بروند و در خدمت خانواده هایشان باشند. این روش، تأثیر خیلی خوبی در 

اثرگذاربودن چنین روشی، سال های بعد خود  تربیت طالب داشت. نشانۀ 

را نشان داد. همین طلبه های سال اول، سال های دوم و سوم وارد عرصۀ 

تدریس شدند و حوزۀ خمینی شهر را از حضور اساتید، بی نیاز کردند. جز من 

و حاج آقای مؤمنی و حاج آقای مهدوی، بقیۀ دروس را بچه های سطح باال 

به سطح پایین آموزش می دادند. 

این اردوهای تابستان برای بچه ها خیلی جالب بود، هم درس می خواندیم، 

هم از آب وهوا استفاده می کردیم. یادم هست که سال دوم یا سوم حوزه بود 

آقایی  قم،  حوزۀ  شهرستان های  مسئول  قم.  بردیم  تابستان  را  بچه ها  که 

گفت بچه ها را بیاورید ما ببینیم. رفتیم مدرسۀ  خ فال. به ما  بود به نام فر

کرد و از بچه های ما  ح  دارالشفای قم. ایشان آمد و رفت منبر. حدیثی مطر

این  که  اینها آن چنان جواب دادند  و  کنند.  را تجزیه و ترکیب  خواست آن 

آقا تعجب کرده بود. آن روز بااینکه ما کد مستقلی نداشتیم، خیلی با ما گرم 

محروم ترین نقطۀ  در  که  کرد!  این قضیه توی قم عجیب صدا  و  گرفتند. 
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کشور، مدرسه ای بسیار کوچک هست که طلبه های بسیار خوب و باسوادی 

تربیت کرده.

ارتباط حاج عبداهلل با طلبه ها نیز ارتباط عجیبی است! حاجی شش دانگ هوش و 

حواسش به حوزه است، هم به اینکه مبادا کم و کسری داشته باشند، هم به اینکه 

خوب درس بخوانند و خوب تربیت شوند.

حجت االسالم سید مهدی لواسانی: حاجی خیلی روی طلبه ها حساس    

ــرف زدن و  و حـ بــه نفرشان حــرف مــی زد و حــواســش بــه ظاهر  بــود. بــا نفر 

نابه جایی  که شوخی  گاهی طلبه ای  بود.  و درس خواندنشان  شوخی کردن 

را  چیزی  که چرا فالن طلبه باید این طور  من پاسخ می خواست  از  می کرد، 

بگوید! حسابی حساس بود! حتی خوِد مرا هم بررسی می کرد و از طلبه ها، 

به صورت نامحسوس و با شیوه هایی که داشت، از روش تدریس و مدیریت 

من می پرسید.

آمــدم وضو بگیرم، دیدم  درس  یــازده، سر  یــادم هست ساعت ده  روز  یک 

گرفتم و با سرعت رفتم امداد. خراب شدم  تانکر آب ندارد. عبایم را دست 

که  که: این چه مسخره بازی ای است؟ آب برای خوردن  حاج عبداهلل،  سر 

نداریم، هیچ، برای وضوگرفتن هم آب نیست! 

حاج عبداهلل بلند شد و گفت: باید آب باشد، االن یک پدری از کسی که آب 

نیاورده دربیاورم! 

حاج عبداهلل فورًا یکی از بچه های امداد را خواست و گفت منبع آب ما را پر 

گر تمام نشده بود و  کنند. بعد هم گفت: هر روز سر بزنید به آب اینها! حتی ا

فقط کم شده بود، ُپرش کنید!



506▪تاخمینیشهر

کردم!  تندی  حاج عبداهلل  با  اینکه  از  شدم  ناراحت  خیلی  بعدًا  البته  من 

گرد  سابقه هم نداشت این طور جسورانه به حاجی پرخاش کنم! ما واقعًا شا

حاج عبداهلل بودیم. بعد که از حاجی عذرخواهی کردم، خندید و گفت: من 

که یک  گرفتم! پدرم می گفت هروقت دیدی  از مرحوم پدرم یک درسی یاد 

نگو!  او  به  هیچ چیزی  می آید،  دارد  و  گرفته  این جوری  را  عبایش  آخوندی 

چون این دیگر درست بشو نیست! هرچه گفت، بگو چشم. من هم دیدم تو 

داری با همان کیفیت می آیی، دیگر چیزی نگفتم! 

به یک     که  را  احترامی  حاجی همان  حجت االسالم عباس احمدی نیا: 

استاد حوزه می گذاشتند، برای طلبۀ پایه یک هم قائل بودند. 

یک بار برای یک ِسری از کار ها با یکی از بچه های امداد به میناب رفتیم. 

رفت  حاج عبداهلل  دیدار  به  خدا  بندۀ  آن   ، خمینی شهر به  برگشت  هنگام 

کناری نشسته بودم. نزدیک  گفت وگو شدند. من در اتاق  و تا ظهر سرگرم 

گفتند: تو اینجا  ج شدند، حاج عبداهلل من را دیدند.  اذان ظهر از اتاق خار

چه کار می کنی؟ 

ماجرا را توضیح دادم. گفت: یعنی تو از صبح منتظر فالنی هستی؟ خب یک 

خبر می دادی. 

گفتم: نمی خواستم مزاحم صحبت تان شوم. 

مرا به اتاق خودشان بردند و مفّصل پذیرایی کردند. گفتند: برای ما، طلبه ها 

با اساتید هیچ فرقی ندارند.

مــی زد  ســر  طلبه ها  بــه  اول  برمی گشت،  میناب  یــا  تــهــران  از  وقتی  حاجی 

کتاب  خرید  مثل  هزینه هایی  مــی کــرد.  پیگیری  را  طلبه ها  بحث های  و 



سگا:لدی▪507 لوا:رفد:رمسیر

که  طور  همان  می کردند.  پرداخت  شخصی شان  هزینۀ  از  بعضًا  را  طلبه ها 

پرداخت  هم  طلبه ها  به  می دادند،  ذهاب  و  ایاب  هزینۀ  دانــش آمــوزان  به 

می کردند. نمی گذاشتند طلبه دغدغه ای غیر از درس داشته باشد. 

بعد از امتحان های خرداد، ده روز استراحت می کردیم و بعد به شهرستان ها 

می رفتیم و درس های باقی مانده مان را می خواندیم. درس اخالق داشتیم، 

را  اینها  تــمــام  هزینۀ  و...  می رفتیم  مشهد  بــه  داشــتــیــم،  مــراجــع  بــا  ــدار  دیـ

حاج عبداهلل تأمین می کردند.

حاج عبداهلل در همین ابتدای کار، البته به فکر خودکفایی حوزه نیز هست. و به فکر 

اینکه طلبه ها کارهای مختلفی یاد بگیرند و بلد باشند.

که خیلی     حجت االسالم سید مهدی لواسانی: یک زمینی پشت سد بود 

برای کشاورزی مناسب بود. حاجی آن زمین را وقف کرد برای حوزه. و زد توی 

گر خرما بکارید، سالی هجده میلیون درآمد دارد!  ماشین حساب و گفت: ا

تا وقتی  کشاورزی؛  بیایند  طلبه ها  روز  که هفته ای یک  بود  این  و هدفش 

اینها ُمَلبس شدند و به روستاهایشان برگشتند، فقط منبر و مسجد نروند و 

کار هم داشته باشند. 

که یک کارهایی هم آنجا کردیم. خیار و سبزیجات و اینها کاشتیم.

نان  آنجا  طلبه ها  که  زدیــم  حــوزه  حیاط  توی  هم  تنوری  یک  ایــن،  به جز 

گرد نمونه نداشت؛ مثل  می پختند. نان های خوبی هم می پختند که در بشا

میدان داشته  گر  ا این طلبه ها،  که  و من فهمیدم  لذیذ.  و  بود  نازک  لواش 

باشند، در زمینۀ غیردرسی هم استعدادهای خوبی دارند.

سال اول برای این شش طلبه، با سختی ها و شیرینی های خاص خود همراه است. 
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گاهی     بود.  طلبه ها  عاشق  حاج عبداهلل  زارعی:  اسحاق  حجت االسالم 

محمود،  حاج  همراه  به  حاج عبداهلل  می نشستند.  کالس ها  سر  می آمدند 

و  بود  کمیته  بچه های  تیم  در  محمود  حاج  می کردند.  بازی  فوتبال  ما  با 

حاج عبداهلل همیشه در تیم طلبه ها بود. 

خیلی  بشنود.  حرف  و  بزند  حرف  ما  با  داشــت  دوســت  خیلی  حاج عبداهلل 

اولویت  را در  گرد ایشان بودیم، ما  بااینکه ما شا احترام می گذاشتند به ما. 

قرار می داد. مثًال تعارف می کردند که شما جلوتر بفرمایید. 

که شروع شد، چون     سال اول، حوزه  حجت االسالم عباس احمدی نیا: 

جای مشخصی نداشتیم، ابتدا به یک زیر پله که اتاق فرهنگی بود رفتیم. 

بعد از مدتی به نمازخانۀ کمیته منتقل شدیم. 

و  می شدیم  بیدار  صبح  اذان  از  قبل  که  بود  قــرار  این  از  ما  ــۀ  روزان برنامٔه 

آن  از  بعد  می کردیم.  وصــل  صبح  نماز  به  را  آن  و  می خواندیم  نمازشب 

کالس درس بعد صبحانه، و باز کالس  قرآن و ورزش صبحگاهی بود. یک 

ظهر، یک خواب  نماز  از  اذان ظهر. قبل  به  مانده  تا یک ساعت  داشتیم 

قیلوله داشتیم. بعد از نماز ظهر و عصر و صرف ناهار، استراحت می کردیم. 

از ساعت سه عصر تا نماز مغرب و عشا هم کالس ها ادامه داشت.

یکی از برنامه های خوبی که آن زمان حاج آقای لواسانی قرار داده بودند، این 

کرین  بود که حوزه پنجشنبه و جمعه تعطیل نبود. شب پنجشنبه مجمع الذا

داشتیم و روز پنجشنبه درس اخالق. و بعد هم می رفتیم به سراغ برنامه های 

تفریحی. سهمیۀ غذایی مان را می گرفتیم و به همراه حاج آقا به پشت سد و 

دل طبیعت می رفتیم. این برنامه ها برای این بود که بچه ها خسته نشوند. 
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حوزۀ  اینجا  نکردند  قبول  آمدند،  که  بازرس ها  کردیم،  شروع  که  اول  سال 

اما وقتی  نــدارد؛  نــدارد، شرایط  زیرساخت  اینجا  زده شود. می گفتند  علمیه 

کشیده شد، تسلیم شدند. داستان آمدن بازرس ها  به آزمون و امتحان  کار 

که ماه رمضان برای تبلیغ به منطقه آمده بودند.  برمی گشت به روحانیونی 

گرد حوزۀ علمیه زده شده  آنها وقتی به قم برگشتند، گزارش دادند که در بشا

علمیۀ  حوزۀ  به  اول  بازرس ها  فرستاد.  بــازرس  منطقه  به  هم  حوزه  است. 

بندرعباس رفتند و از طالب آنجا، سؤاالت علمی و درسی پرسیدند. طلبه ها 

گرد آمدند و سؤاالت  ظاهرًا نتوانسته بودند درست جواب بدهند. بعد به بشا

سخت تری از ما پرسیدند. اما همۀ بچه ها مثل بلبل جواب دادند. بازرس ها 

گزارش رد کردند که اینجا طلبه های بااستعدادی دارد. 

و  گرفتند  ما  از  را  امتحان ها  همۀ  روز  یک  در  لواسانی  سال حاج آقای  آخر 

کارنامۀ ما را دادند و  کردند. به طوری که شب  همان موقع همه را تصحیح 

یک نسخه را هم به قم فرستادند. این کارنامه ها به همراه گزارش بازرس ها 

گرد تغییر کند. باعث شد نظرها نسبت به حوزۀ بشا

سال دوم چون استاد کم داشتیم، من گاهی به بچه ها صرف درس می دادم. 
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اردوهایجهادی

گرد،  بشا به  تهران  مفید  مدرسۀ  دانــش آمــوزان  جهادی  مسافرت  بــار  چند  از  بعد 

ــد، و پـــای دیگر  گــســتــرش دهـ حــاج عــبــداهلل بــه فــکــر مــی افــتــد تــا ایـــن مــســافــرت را 

سابقۀ  از  حاج عبداهلل  البته  کند.  باز  گرد  بشا به  نیز  را  دانشجویان  و  دانش آموزان 

دانشجویانی که در قالب جهاد سازندگی به روستاهای محروم می رفتند، خبر دارد؛ 

کار جهاد  اما کاری که حاجی می خواهد آن را پی ریزی کند، تفاوت های عمده ای با 

سازندگی دارد. در کار جهاد سازندگی، استقرار در روستاها طوالنی مدت بود، و اولویت 

کاری برنمی آمد.  کار بود و محرومیت زدایی؛ بنابراین هرکسی از پِس ادای چنین  با 

که در طی آن،  کوتاه مدت،  کرده، اردویی است  که حاج عبداهلل طراحی  اما اردویی 

قرار نیست کارهای سنگین عمرانی انجام شود و پروژه ای از صفر تا صد انجام شود. 

حاجی به چیزی فراتر از این می اندیشد.

دانــش آمــوزان  جهادی  مسافرت  تجربۀ  از  بعد  حاج عبداهلل  دغدغه های  از  یکی 

گرد،  مدرسۀ مفید تهران، و بعد از دیدن اثرات این اردو بر دانش آموزان و بر مردم بشا

گرد می شود. حاجی در این راه، هر کاری  دعوت از جوانان و میزبانی از آنها در بشا

گروه های مختلف دانش آموزی و  جمع  در  حضور  از  که الزم باشد، انجام می دهد؛ 

دانشجویی در شهرهای مختلف، تا نامه نگاری با ادارات مختلف کشور.

حاج امیر والی: حاج عبداهلل مؤسس اردوهای جهادی بود. این فکر که    

جوانان، دانش آموزان و دانشجویان، بخشی از تعطیالت خود را به مناطق 
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محروم بیایند، هم اثر بگذارند و هم اثر بپذیرند، ابتکار حاجی بود. اهمیت 

فوق العاده ای به تربیت جوانان می داد. 

که برای بار اول می آمدند اینجا، دیدگاهشان چیز دیگری  خیلی از کسانی 

که  یــک جــای خــوش آب وهــواســت  البــد  گرد  مــی کــردنــد بشا بـــود. مثًال فکر 

این  می گفتند:  اینجا،  می آمدند  وقتی  امــا  کــرده.  دعوتشان  حاج عبداهلل 

بّر و بیابان چیست که ما را برداشتند آوردند اینجا!

البته شب که می نشستند و حاج عبداهلل برایشان صحبت می کرد، تازه ارزش 

شنیدن حرف های حاجی، شیفتۀ او  خودشان را می فهمیدند. و بعد از  کار 

می گرفتند  تماس  خودشان  بعد  سال  دیگر  می شدند.  عاشقش  می شدند. 

تیم چندنفره  یــک  نــبــود، خــودشــان  کــار  ــی در  اردویـ گــر  ا بیایند. حتی  کــه 

احترام  و  می کرد  پذیرایی  هم  حاجی  گرد.  بشا می آمدند  و  می دادند  شکل 

می گذاشت. اینها هم با یک عشقی کار می کردند.

کار     وارد  دانــش آمــوز  و  دانشجو  بچه های  اینکه  والـــی:  محمود  حــاج 

منطقه  به  بچه ها  اینکه  از  قبل  بــود.  حاج عبداهلل  ح  طــر بشوند،  عمرانی 

نکنند.  کنند و چه کار  که اینها آمدند چه کار  می کرد  بیایند، می نشست فکر 

اصًال اردوی جهادی آن روزها معنا نداشت. 

حاج عبداهلل وقتی توضیح می داد که ما اینجا خودمان با بیل و کلنگ جاده 

زدیم، و االن هم داریم آب بند می زنیم و کار نشد ندارد؛ دانش آموزان ترغیب 

گناه  هستند،  کوچک  اینها  حاجی  می گفتم:  من  کــار.  پای  بیایند  می شدند 

دارند، نمی توانند؛ به اینها بیل و کلنگ نده. اینها باید نیم ساعت، یک ساعت 

گردش کنند، تفریح کنند؛ یک ساعت هم کار کنند؛ اینها عادت ندارند. 
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ح آبخیزداری  کلنگ داد و با طر خالصه حاج عبداهلل به دانش آموزها بیل و 

اینها را مشغول به کار کرد. سال اول بیل و کلنگ خریدیم، دستکش خریدیم؛ 

اما سال های بعد که بچه ها می آمدند، خودشان امکانات می آوردند. بّنا را ما 

که  ح هایی  طر از  خیلی  می دادند.  انجام  بچه ها  را  کارها  بقیۀ  و  می دادیم 

را، حاجی نگه می داشت تا جهادی ها بیایند؛ رویشان حساب  ارائه می شد 

ح  می کرد. اردوهای جهادی خیلی در کار عمران تأثیر داشت. به حاجی طر

توضیح  جهادی ها  بــرای  را  ساالنه  عمرانی  برنامه های  حاجی  مــی دادنــد. 

می داد که: کارهای ما اینهاست؛ هرکدام در توان شماست، انجام بدهید. 

همۀ کارها را از قبل مشخص می کرد و خیلی از کارها را همین دانشجویان و 

دانش آموزان انجام دادند. هم کار سرعت پیدا می کرد، هم جمعیت می آمد، 

هم با شور و شوق انجام می شد. 

خاصی  کار  گر  می زد. خیلی اوقات ا به بچه های جهادی سر  حاجی هرروز 

نداشت تا ظهر کنارشان بود و کار می کرد. هر شب هم بینشان می رفت و با 

گرد و خاطراتش می گفت. گاهی تا ساعت دو صبح  توجه به جّو جمع، از بشا

برایشان صحبت می کرد. انگار وظیفه می دانست. 

اهداف  دارد،  جهادگر  جوانان  با  شب نشینی ها  در  حاج عبداهلل  که  صحبت هایی 

شکل گیری اردوهای جهادی را، بهتر و بیشتر مشخص می کند:

حاج عبداهلل والی: یکی از عرصه هایی که می توانیم بهتر به انرژی جوان ها    

شکل بدهیم، همین اردوها و تشکیالت جهادی است. مردم در مناطق محروم 

کر بودن برخوردار هستند.  از یک سری خوبی هایی مثل بی آالیش بودن و شا

کرده و آن روحیۀ جهادی را به  عزیزان جهادگر نیز از این ویژگی ها استفاده 
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کار خودبه خود انجام می شود. یعنی همین که  اینها آموزش می دهند. و این 

جوانان معاشرتی با روستاییان دارند، در هنگام کار و در نشست و برخاست، 

کنار روستاییان هستند، خودبه خود انتقال فرهنگ انجام می شود.

فکر  دیگر  می شود.  اصــالح  اینها  غلط  تصورات  شما،  حضور  و  کــار  ایــن  با 

نمی کنند که چون پدرانشان در کَپر به دنیا آمده، در کپر زندگی کرده و در کپر 

که  به رحمت خدا رفته اند، پس ا ینها هم محکوم به همین قضیه هستند. 

خب این تصورات غلط، مانع سازندگی و تالش و حرکت است. 

اصفهان،  تهران،  مانند  بــزرگ،  شهرهای  از  می بینند  روستاییان  وقتی  اما 

زیر  را  شهری  امکانات  همۀ  غ التحصیل،  فار دانشجو،  دانش آموز،  یک عده 

کار  پا گذاشته و به منطقه ای محروم آمده اند، و با عشق و عالقه برای اینها 

می کنند؛ به خودشان می آیند و به جمع جهادگران می پیوندند. خود شماها 

زیباست، همین  کنید؟ حرکت شما بسیار  االن آمدید توی بیابان ها چه کار 

کامل شد،  اردوی جهادی  که به همت بچه های  ِبهتیش  مسجِد روستاِی 

کار  کرده.  امروز شما می بینید همین مسجد چقدر تغییرات در روستا ایجاد 

فرهنگی است دیگر. خودشان بعد از اینکه مسجد درست شد، فرش برایش 

را خودشان جور  الباقی فرش ها  و  ما فقط شش عدد فرش دادیــم  آوردنــد. 

کشیدند  دیوار  گذاشتند،  پنکه  و  کردند،  جمع  پول  دنبالش،  رفتند  کردند. 

و... یعنی اصًال یک تشکیالِت حرکتی به وجود آمد با همین کار خوب شماها. 

و االن هم دارید خانۀ عالم می سازید و قطعًا وقتی که خانه را بسازید، ما یکی 

از طلبه هایمان را آنجا مستقر می کنیم. 

بــرای  نعمت  بــزرگ تــریــن  می کنید،  ایــجــاد  شما  کــه  ارتباطاتی  و  حرکت  ایــن 
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جوان های اینجاست؛ باور می کنند خودشان را. شاید شما االن این را لمس 

فیلم های  گر  ا آمدید،  پارسال  شما  که  بهتیش  روستای  همین  مثًال  نکنید. 

پارسال را بگذارید و االن هم از آنجا فیلم بگیرید، می بینید که طرز تفکر همین 

کرده، و این واقعیت دارد. یعنی این قدر  بهتیشی ها نسبت به پارسال تغییر 

بدنی  کار  فرهنگی بکنید، نمی خواهیم  کار  اینجا  بیایید  که ما طالبیم شما 

گر می خواهید از خودتان یادگاری به جا بگذارید یا ثواب بکنید،  بکنید. حاال ا

که  که تا آنجا  با خودتان است، ولی خود من به شخصه اعتقادم این است 

می شود به روستاها بروید و یک جلساتی بگذارید برای این جوان ها، و با آنها 

مأنوس بشوید و آنها با شما مأنوس شوند و خودشان را باور کنند و بدانند که 

می توانند حرکت بکنند. و این یکی از نعمت های بزرگ است.

بلکه  است،  نظام  برای  فی سبیل اهلل  جهاد  نه تنها  اردوهــا،  این  که  بدانید 

روزی  این مملکت هم هست. شما  آینده سازان  برای  یک حرکت فرهنگی 

شما خودتان ساخته شدید  گر  ا را بگیرید. حاال  باید بروید و جای مسئوالن 

که اصًال نه  و درد شناس شدید، می توانید مرهمش را هم بسازید. ولی منی 

درد را می شناسم، نه اصًال غمی در زندگی ام بوده، نه فهمیده ام که گرسنگی 
چیست، نبود ها چیست، چطور می توانم مرهمی برای نیازمندان باشم؟۱

اردوی جهادی، فوایدی برای مردم محروم دارد، و فوایدی برای کسانی که در اردو 

شرکت کرده اند. درست است که دانش آموزان و دانشجویان، به نّیت خدمت رسانی 

به مردم در اردوی جهادی شرکت می کنند و به کارهای عمرانی و فرهنگی و تحصیلی 

و ورزشی و... می پردازند؛ اما خودشان نیز در این اردوها بهره مند می شوند. همین که 

۱. سخنان حاج عبداهلل والی در جمع دانشجویان جهادگر دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳79
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از زندگی روزمره و راحت خود دست می ِکشند و به جایی می روند که حضور در آنجا 

نزدیک می بینند  از  را  و محرومیت  فقر  رنج و سختی؛ همین که درد  با  قرین است 

و می چشند؛ همین که استعدادهای درونی خودشان را فعال می کنند و تجربه پیدا 

می کنند و واقعیت های زندگی را لمس می کنند و... همۀ اینها می تواند سهمی بزرگ 

در ساختن شخصیت جوانان و نوجوانان داشته باشد. 

گرد می آیند، عالوه بر برکاتی که از شرکت  اما کسانی که در قالب اردوی جهادی به بشا

در اردوی جهادی نصیبشان می شود، توفیق دیدن حاج عبداهلل والی و همراه بودن 

گفتار حاج عبداهلل،  با او را نیز پیدا می کنند. و در این دیدارها و همراهی ها، رفتار و 

درس است برای دانش آموزان و دانشجویان. 

آقای حسین طاقداری: چند سالی با بچه های دانشگاه اصفهان، اردوی    

گرد رفتیم. حاج عبداهلل را شناخته بودیم و خیلی  جهادی راه انداختیم و به بشا

دوست داشتیم ایامی که تعطیل هستیم، در خدمت و در کنار حاجی باشیم. 

حاجی واقعًا الگو بود و ما از کارهایش درس می گرفتیم. 

گرد، خیلی خوب پذیرایی می شدیم.  مثًال ما ازطرِف حاجی و کمیتۀ امداد بشا

گیرمان  به سختی  غذا  گرد  بشا در  مثًال  می کردیم  فکر  که  آنچه  برخالف  و 

روحیۀ خاصی  که  بچه ها  از  راحت غذا داشتیم. بعضی  آمد، خیلی  خواهد 

شبهه  و  شک  نخوردند.  غذا  شدند،  مواجه  صحنه  این  با  وقتی  داشتند، 

داشتند! که حاج عبداهلل وقتی فهمید، آمد صحبت کرد و گفت: این پولی که 

کمیته نیست؛ َخّیرها پول این  ج می شود، پول  برای مهمان های اینجا خر

ج این غذا، از بیت المال  که خر کرده اند. و شما مطمئن باشید  غذا را تقّبل 

نبوده. راحت باشید و بخورید. 
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و بعد از آن صحبت، بچه ها خوب غذا می خوردند. کًال حاج عبداهلل نسبت 

به عنوان  که  ساختمانی  سر  بار  یک  بــود.  حساس  خیلی  قضایا  تبیین  به 

به  محلی ها  از  بعضی  بین  و  بود  شده  ساخته  مهمان ها  بــرای  مهمان سرا 

آسمان خراش معروف شده بود؛ بچه ها گفتند که: حاجی این اسراف است. 

این را شیک ساختی! 

برود  داد  دستور  و  کرد  صدا  را  امــداد  بچه های  از  یکی  سریع  حاج عبداهلل 

به  مــربــوط  پــرونــدۀ  بــیــاورد.  را  مهمان سرا  ساختمان  بــه  مــربــوط  سندهای 

کتورها را نشانمان  که آمد، حاجی پرونده را باز کرد و یکی یکی فا ساختمان 

داد. می گفت: این هزینه های همین ساختمان است. من این ساختمان را 

تمیز ساختم؛ ولی اسراف نکردم. 

گر من فالن کار و فالن کار  و با برشمردن مصادیق اسراف، توضیح داد که: ا

را می کردم، اسراف بود. 

هرکس جای حاج عبداهلل بود، یک پاسخی می داد و با یک توجیه، سر و ته 

قضیه را هم می آورد. اما حاجی به ذهنیت بچه ها خیلی اهمیت می داد و 

برایش مهم بود. 

کید می کرد ضمن برنامه هایی که برای  در اردوهایی که می آمدیم، حاجی تأ

روستاهای مختلف  کارهای عمرانی داریم، برنامه هایی هم برای بازدید از 

گرفتاری ها، بازدیدها را با ما می آمد. و  گرد بگذاریم. و خودش، با همۀ  بشا

برای اینکه بچه ها ازنظر ذهنی جواب سؤال هایشان را بگیرند، خیلی وقت 

می گذاشت و با بچه ها صحبت می کرد. 

تعطیل  کار  بهانۀ  به  را  بازدیدها  هیچ وقت  که  داشــت  کید  تأ حاج عبداهلل 



سگا:لدی▪517 لوا:رفد:رمسیر

نکنیم. بعضی وقت ها می گفتیم: حاجی! چقدر برویم بازدید! بگذارید برویم 

کارهایمان را انجام بدهیم. 

ولی حاج عبداهلل معتقد  بازدید است.  از  کارمان مهم تر  که  می کردیم  فکر 

که  است. حتی وقتی بچه ها بحث می کردند  بازدیدها مهم تر  این  که  بود 

آن  از  و  بازدید.  برویم  باید  نه،  که  می کرد  اصــرار  حاجی  نرویم؛  بازدید  به 

گرد،  بشا طرف هم وقتی بعضی بچه ها می گفتند برویم جاهای خیلی دور 

حاج عبداهلل می گفت: نه! کم می آورید!

که با ماشین می رفتیم، خیلی محروم بودند. مثًال  البته همان مناطقی هم 

که بعد از بازدید تا  ک بود،  یک روستا رفتیم، این قدر محرومیتش وحشتنا

آخِر روز، هیچ کس هیچ چیز نتوانست بخورد. 

یادم هست که چند تا تویوتا بودیم. هرچه با خود برای ناهار برداشته بودیم، 

همه را دادیم به روستایی ها؛ و وقتی داشتیم برمی گشتیم، پشت همۀ ماشین ها، 

بچه ها زار زار گریه می کردند و داد می زدند! خیلی فضای عجیبی بود.

که دیدن این صحنه ها خیلی خوب است. می گفت  و حاج عبداهلل می گفت 

وقتی این جوان ها در آینده کاره ای بشوند، چنین محرومیت هایی را یادشان 

نمی رود؛ این باعث می شود بهتر عمل کنند.

یک سری بچه ها در بین ما بودند که خانواده های ثروتمندی داشتند، ولی بعضًا 

با والیت فقیه زاویه داشتند. حاجی عذر اینها را خواست و اجازه نداد پولشان به 

منطقه بیاید. ما فکر می کردیم با اینها مدارا کنیم تا پولشان را بیاوریم منطقه، 

اما حاجی می گفت: اینها که با آقا مشکل دارند، پولشان هم به درد نمی خورد. 

ما جوان هایی بودیم که دورۀ جنگ را ندیده بودیم و واقعًا حسرت اینکه با 



518▪تاخمینیشهر

گرد رفتیم،  شهدا نبوده ایم، اذیتمان می کرد. این حسرت، بعد از اینکه به بشا

نزدیک می دیدیم  از  را  زنــده ای  بین رفت. چون ما شهید  از  وجودمان  در 

را  امدادگرانی  و  ماست.  زمان  همِت  محمدابراهیِم  مثًال  می کردیم  حس  که 

که زمان  که حس می کردیم اینها همان رزمندگانی هستند  آنجا می دیدیم، 

جنگ حضوری فعال در جبهه ها داشتند و به خاطر جنگ، از همه چیز خود 

گذشتند. خدا می داند یکی از اهداف بچه ها برای شرکت در اردوی جهادی 

گرد، معاشرت با حاج عبداهلل بود. بشا

که خود طالیه دار اردوهای راهیان  در یکی از اردوهای جهادی، حاج حسین یکتا، 

نور است و از راویان تأثیر گذار دفاع مقدس و مسئول تفحص شهدا، با دانشجویان 

گرد می آید. بچه های اردو، حسینیه را برای آمدن حاج  دانشگاه امام صادق به بشا

حسین آماده می کنند. جلوی تریبون سنگری می سازند و در و دیوار را با عکس شهدا 

تزئین می کنند. حاج حسین از جبهه ها می گوید و شانه ها می لرزد؛ حاج حسین لب 

می گشاید و دیده ها می بارد؛ بیش از همه، شانه ها و چشم های حاج عبداهلل. 

و  فــاو  مهمانی  بــه  ــدر؛  بـ و  پنج  کــربــالی  بــه  مــی َبــَرد  را  گــرد  بــشــا یکتا  حسین  حــاج 

بی قراری های اروند. حاج حسین در این سفر، با حاج عبداهلل آشنا شده، و مجذوب 

و مرید او می شود.

گرد رفتیم.     حاج حسین یکتا: ما با بچه های دانشگاه امام صادق به بشا

گرد به منطقه رفتم و حاج عبداهلل والی را نمی شناختم.  من فقط به نّیت بشا

گرد حاج عبداهلل والی است.  وقتی به آنجا رسیدیم، به بنده گفتند: مسئول بشا

کار داشت و می خواست  قرار بود دو یا سه روز بمانم. آقای والی هم تهران 

به تهران برود. 
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روز  دو  ایــن  در  را  من  حاجی  اینکه  یکی  بــود.  عجیب  چیز  چند  من  بــرای 

کارگاه ها،  و  باغ ها  و  و سیل بندها و سد  برد و چرخاند. خمینی شهر  همه جا 

همه را برد و به من نشان داد و برای من توضیح داد. من هم چند خاطره از 

جنگ و جبهه تعریف کردم و ایشان یک دل سیر گریه کرد. 

کنار  و  گوشه  از  که  تهمت هایی  و  حدیث ها  و  حرف ها  از  من  بــرای  حاجی 

از  نکشیده و  کار  از  که با این وجود، دست  کرد  گفت. و تعریف  شنیده بود 

گرد را آباد کند. زمین و زمان پول جمع کرده تا بشا

دومین چیزی که برای من عجیب بود، این بود که حاجی خسته نشده بود 

و خسته نمی شد. خب می توانست بگوید این همه خدمت کردم، بقیۀ آن را 

کس دیگری انجام دهد. تا زمان مرگ ایستاد. 

که  کارهایی  درمقابل  واقعی،  به معنای  بنده  والــی،  حاج عبداهلل  مــورد  در 

می کنم، احساس حقارت کردم. و هنوز هم بعد از دیدن عکس ایشان، این 

احساس را دارم. 

کامًال دل من را برد. به معنای  عبداهلل والی را من همان یک بار دیدم، ولی 

تقوا،  اخــالص،  که  انسانی  بنشینم.  ایشان  روبـــه روی  زانــو  دو  بنده  اینکه 

داشته  مشروعیت  مقبولیت،  محرومیت،  مظلومیت،  معصومیت،  پشتکار، 

کم پیدا می شود. حاج عبداهلل در  کارش مورد تأیید آقا باشد، واقعًا  باشد، و 

کار کرد. و اینکه من ایشان را  دوربین ها ایستاد و جانانه  گرد به دور از  بشا

نمی شناختم، پیدا بود که ایشان جلوی دوربین نرفته و کنفرانس مطبوعاتی 

گر دل خیلی ها را برده، و پیر میکدۀ جهادیان شده،  نداشته. حاجی امروز ا

به خاطر اخالصش در پشت کوه های میناب بوده.
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خدا حاج عبداهلل را می دید، و همین برای او کافی بود. ما دوست داریم همه 

کار ما را ببینند، خدا ندید هم، ندید. اما حاجی... آدم هرجا غریب تر شود، 

نزد خدا عزیزتر می شود. 

عبداهلل والی خیلی بر من تأثیر گذاشت.

کردند  روزی با بچه ها رفته بودم اردوی جهادی در بیرجند. بچه ها انتقاد 

کت کردم و  اینجایی که می خواهیم برویم جاده و امکانات ندارد. همه را سا

گفتم: هرکسی می تواند مثل عبداهلل والی بماند، با ما بیاید.

سیداسداهللالجوردی

که  ــوردی، بــزرگ مــردی  ــداهلل الجـ مــرِد پــوالدیــن انقالب لقبی اســت بــرازنــدۀ سید اس

و  اقــدام کــردن  و  کتک خوردن  از  طــاغــوت،  رژیــم  علیه  انقالبی  مــبــارزات  دوران  در 

نیز  اسالمی  حکومت  استقرار  از  بعد  و  نمی شد؛  خسته  زندان رفتن  و  دستگیرشدن 

که پس  آقای الجــوردی  تحقق حق و عدالت.  مسیر  تالش کردِن شبانه روزی در  از 

پیروزی انقالب اسالمی و با حکم امام خمینی؟هر؟ مسئولیت دادستانی انقالِب  از 

و  جــالد  تروریست های  و  منافق  فتنه گراِن  با  مقابله  در  گرفت،  برعهده  را  تهران 

آدم کش، لحظه ای آرام نگرفت و در برابرشان کوتاه نیامد. 

حاج عبداهلل ارادت خاصی به سید اسداهلل الجوردی دارد. آقای الجوردی نیز عبداهلل 

گرد است. حاج عبداهلل  والی را مانند فرزند خود دوست دارد و پیگیر کارهای او در بشا

و  تــالش  در  حاج عبداهلل  الگوی  اســت.  کوچک تر  الجـــوردی  آقــای  از  ســال  سیزده 

مجاهدت و مقاومت و استواری ، سید اسداهلل الجوردی است.

حاج محمود والی: حاج عبداهلل خیلی شهید الجوردی را دوست داشت.    
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شــدیــد دوســـت داشـــت؛ اصــًال مست شهید  ایــن طــور  را  کسی  کمتر  حــاجــی 

آقای الجوردی نام می آورد، سوابق مبارزاتی  از  بارها  بارها و  الجوردی بود. 

معرفی  درجه یک  انقالبی  یک  به عنوان  را  ایشان  و  می کرد،  ذکر  را  ایشان 

و  داشــت  دوســت  خیلی  را  حاج عبداهلل  هم  الجــوردی  آقــای  البته  می کرد. 

نسبت به حاجی حس پدری داشت. 

گرد آمده بود که یک بار آن، بعد از قضایای  شهید الجوردی چند بار به بشا

برکناری از دادستانی بود، سال 6۳. آقای الجوردی برای اینکه آرام شود، به 

گرد آمد.  بشا

مبارز  و  انقالبی  شــجــاع،  ــدار،  دلـ آدم  یــک  به عنوان  را  ــوردی  الجـ شهید  مــا 

که  کپری  یک  از  وقتی  گرد،  بشا آمد  که  بــاری  اولین  همان  می شناختیم. 

روز  می گفت:  گریه.  زیــر  زد  بــیــرون،  آمــد  می خواندند  درس  آن  در  بچه ها 

قیامت، چه جوابی برای خدا داریم که در تهران با رفاه کامل زندگی کرده ایم 

و حواسمان به اینجا نبوده.

گرد بود. او می گفت که چقدر  در سفر اّولی که ایشان آمد، همسر من هم بشا

این آدم مهربان است. این در حالی بود که شهید الجوردی وقتی در بازار راه 

می رفت، بعضی ها درمی رفتند!

گرد، من انگشتر     اول آقای الجوردی به بشا سفر  در  حاج عبداهلل والی: 

درشتی دست کرده بودم. آقای الجوردی وقتی این انگشتر را در دستم دید، 

گفت: عبداهلل! این انگشتر در شأن تو نیست؛ این قدر درشت و بزرگ. 

بعد انگشتر خودش را ـ  خیلی هم انگشتر ظریف و زیبایی بود ـ  در آورد و 

انداخت به انگشت کوچکم. 
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که این انگشتر، تا لحظۀ فوت از دست حاجی در نیامد. و کسی، هیچ انگشتر دیگری 

هم جز همان انگشتر را، در دست حاج عبداهلل ندید. 

حاج عبداهلل سر همین قضیۀ انگشتر، آقای الجوردی را این طور توصیف می کرد که 

او خشن ترین کار را در جمهوری اسالمی دارد، اما یکی از رئوف ترین عناصر جمهوری 

اسالمی است. 

سید اسداهلل الجوردی بعد از ماجرای برکناری از دادستانی، در سال 68 به ریاست 

سازمان زندان ها انتخاب می شود و تا سال 76 این مسئولیت را بر عهده می گیرد. 

استعفا  ِسَمت  این  از  دلخوری،  با  مسائلی،  به خاطر  الجوردی  آقای   ،76 اسفندماه 

که دیدار حاج عبداهلل و حضور در  گرد می رساند.  می دهد و بار دیگر خود را به بشا

ح می بخشد و قلب را آرامش. گرد، روح را فر بشا

اینکه مسئولیت     از  بعد  شهید الجــوردی یک هفته  حاج محمود والی: 

گرفتن  می گفت  حاج عبداهلل  گرد.  بشا آمــد  داد،  تحویل  را  زنــدان هــا  امــور 

مسئولیت زندان ها از آقای الجوردی، توطئه بود. 

که در آن مقنعه می دوختند. بعد  آقای الجوردی یک مغازۀ خیاطی داشت 

از استعفا از ریاست امور زندان ها، به مغازۀ خیاطی اش برگشت و همان جا 

بود. حاجی هم هروقت می رفت تهران، حتمًا می رفت سراغ شهید الجوردی. 

گرد را می برد. خالصه  کشاورزی و باغی بشا همیشه هم برایش محصوالت 

و الجوردی  با شهید الجوردی داشت  رابطۀ خیلی شیرینی  که حاجی، یک 
گرد دریغ نمی کرد.۱ گرد بود و از کمک به بشا هم همواره به فکر بشا

کوچک روسری فروشی  گرد، به همان حجرۀ  به بشا تحویل مسئولیت و سفر  از  بعد  ۱. حاج اسداهلل الجــوردی 
در بازار تهران بازگشت. حدود چهار ماه بعد، در اولین روز تابستان سال77، بدون هیچ محافظ و همراهی، با 
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لمشکالت
ّ

حال

محرومیت های  رفع  به  محدود  گردی ها  بشا و  گرد  بشا برای  حاج عبداهلل  اقدامات 

مالی و آموزشی و بهداشتی و غیره نیست. حاج عبداهلل به معنای واقعی کلمه، بزرگ 

گردی هاست. رفتار صحیح  گرد است و در همۀ امور، محل مراجعه و مأمن بشا بشا

گردی ها ثابت کرده که این مرد، با همه فرق دارد.  و شخصیت بزرگ حاجی، به بشا

گرد برای حل  مشکالت ریشه دار قبیله ای، یکی از ده ها موضوعی است که مردم بشا

آن به حاج عبداهلل مراجعه می کنند و حتی نامه می نویسند.

محضر مبارک آقای حاج عبداهلل والی، مسئول محترم کمیتۀ امداد امام    

گرد خمینی بشا

سالم علیکم

عرض  به   ،... طایفۀ  و   )... )طایفۀ  ما  بین  اختالف  موضوع  دربــارۀ  احترامًا 

اختالفات  حل  جهت  را،  اختیارات  تمام  اینجانبان  می رساند  عالی  اقدس 

موجود، به جنابعالی می دهیم. 

گرد  کنون، هرگونه اختالف و نگرانی و مشکالت بین مردم بشا از گذشته تا به ا

و اختالفات بین  این مشکالت  کوشش جنابعالی،  بوده، به واسطۀ تالش و 

گر به حرف و  مردم حل و فصل شده است؛ و برای همۀ مردم ثابت شده ا

اختیار شما نباشند، مشکالت به طور الینحل باقی می ماند. و آنگاه خودشان 

متوجه می شوند که چه اشتباهات بزرگی مرتکب شده اند. 

محض  خواهشمندیم  جنابعالی  از   ... طایفۀ  و  ما  بین  اختالف  راجع به  اما 

دوچرخۀ قدیمی اش به بازار رفت و در حجره، مشغول صحبت با دو نفر از دوستان قدیمی اش شد که منافقین 
مغازه را به گلوله بستند و او را به شهادت رساندند. در این عملیات تروریستی، شهید رئیس اسماعیلی و یک نفر 

از مردم عادی، همراه با شهید الجوردی به شهادت رسیدند.
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ما  بین  آشتی  و  صلح  تا  کنید  تــالش  ما  اختالفات  حل  بــرای  خــدا،  رضــای 

به وجود بیاید...

کــه حتی  اســت  بــه حــدی  ــرای حــل اختالفات خــود،  ب مــردم  حــد  از  مراجعات بیش 

گرد از آن مّطلع هستند. مهمان های بشا

آقای والی، رفع مشکالت و مسائل     دیگر  کار  آقای عباس پورهاشمی: 

خانوادگی مردم بود. من بااینکه همراه آقای عسگراوالدی یا آقای نّیری به 

که اختالف داشتند،  اما بارها و بارها دیدم خانواده هایی  گرد می رفتم،  بشا

دو طرف می آمدند پیش حاج عبداهلل.  حرف داشتند، مشکل داشتند، هر 

می گفتند می رویم پیش آقای والی، هرچه حاجی گفت. 

که  بود  شده  تمام  اجرایی  کارهای  شب،  یــازده  ده  ساعت  وقت ها،  بیشتر 

می دیدیم سه چهار نفر ایستاده اند. می گفتیم حاجی اینها کی هستند؟ 

تا همسایه،  دو  تا خانواده،  دو  این  شب ماست!  آخر  کاِر  تازه  این  می گفت 

کنند، مشکالتشان  دو تا فامیل با همدیگر اختالف دارند. آمده اند مرا وکیل 

را حل بکنیم. 

و می نشست در کنار این خانواده ها، با دلسوزی حرف ها را گوش می کرد. آخر 

کار انجام بشود؛ خدایی اش مردم با جان و دل قبول  سر که می گفت فالن 

می کردند. می گفتند: حاجی گفته، حاجی گفته این کار، تمام است دیگر. 

و  دلسوزی  و  شناخت  با  مرضی الطرفین،  َحَکم  یک  به عنوان  حاج عبداهلل 

عدالتی که داشت، کار را انجام می داد.



لاف1378 

بازنشستگی

بسمه تعالی   

آقای عبداهلل والی

ضمن تشکر از خدمات صادقانٔه جنابعالی در دوران خدمت، به موجب این 

حکم، از تاریخ 78/5/۳۰ به افتخار بازنشستگی نائل می شوید. 

توفیق شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.
مدیر امور مالی و اداری بانک صادرات ایران۱

حاج عبداهلل سال 5۱، به استخدام بانک صادرات درآمده بود. در کار بانکی، سریع 

که به نوعی معاون  کوتاهی، عضو مقّدم بانک ـ  کسی  کرده بود و بعد از مدت  رشد 

تا  بانکداری  در  حاجی  پیشرفت  این  بــود.  شده  می شود ـ   محسوب  شعبه  رئیس 

ازطرف رئیس بانک  سن سی ویک سالگی،  سال 58 و در  که در  ادامه داشت  آنجا 

باعث  حکم  این  می شود.  زده  حاجی  بــرای  شعب«  سّیار  »رئیس  حکم  صــادرات، 

که حاجی از باجه داری رها شود؛ به مأموریت های مختلف اعزام شود و در  می شود 

سال  تا  داشت،  ادامه  مأموریت ها  این  کند.  وظیفه  انجام  گون  گونا مسئولیت های 

گرد مأمور می شود.  62، که حاجی رسمًا ازطرف بانک به بشا

کمیتۀ امداد، دو سال تمدید شد،  حکم مأموریت حاج عبداهلل از بانک صادرات به 

اما در پاییز سال 6۴ بانک در حکم خود اعالم می کند که برای آخرین بار با تمدید 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۱6
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مدت مأموریت موافقت می کند.۱ و این آخرین بار، بارها تکرار می شود! و مأموریتش 

تا آخر بازنشستگی تمدید می شود.

موعد بازنشستگی حاج عبداهلل که فرامی رسد، همۀ زحمات حاجی فراموش می شود 

حکم  )پایین ترین  تحویلداری  حکم  با  را  حاج عبداهلل  می گیرد  تصمیم  بانک  و 

مانده  بانک  در  ابتدا  همان  از  گر  ا آنکه حاج عبداهلل  کند. حال  بازنشسته  ممکن( 

بود، زمان بازنشستگی با باالتریِن حکم ها بازنشسته می شد.

آقای سید حشمت اهلل قوامی: من کاِر بانکداری ام را، سال 5۴، در شعبۀ    

خیابان ری و در کنار حاج عبداهلل شروع کردم. حاجی مسئول آموزش نیروها 

بود و بانکداری را، او یاِد من داد. خیلی باهم رفیق شدیم، و بعد هم رفیق 

گرد شد، رابطه مان برقرار بود.  ماندیم. حتی زمانی که حاجی مأمور به بشا

زمانی که حکم بازنشستگی حاجی را دادند، با حکم کارمند ساده بازنشسته 

همه شان  تو،  هم دوره ای های  بگیر؛  را  حقت  اقًال  حاجی!  گفتم:  بود.  شده 

بهترین پست ها را توی بانک داشتند و بازنشسته شدند. 

گفت: ولش کن! من حوصلۀ این کارها را ندارم. 

که  کمیتۀ امداد هم  کارمندی می گذراند. از  و زندگی اش را با همان حقوق 

ج رفت وآمدش با امداد بود.  مطلقًا حقوق نمی گرفت. فقط خر

که  نقشه می ریخت،  و  و طوری حرف می زد  داشــت،  هوش خیلی عجیبی 

می ماند، به باالتریِن مقام ها می رسید،  گر  ا می گفتی رئیس کل بانک است. 

گرد رها کرد.  اما همۀ اینها را به عشق مردم بشا

بانک صادرات  برای  نامه ای  امداد،  کمیتۀ  بازنشستگی،  حکم  صدور  از  البته قبل 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه 6



سگا:لدی▪527 لوا:رفد:رمسیر

می نویسد و در آن، از سوابق خدمتی حاج عبداهلل می گوید:

به اطالع می رساند برادر متعهد و خدمتگزار، حاج عبداهلل والی، مدیرکل    

خــود،  ــرادران خـــادم و تالشگر  بــ بــه هــمــراه  گــرد،  بــشــا ــداد شــاخــۀ  امـ کمیتۀ 

خدمت محروم ترین قشر  گرد، در  منطقۀ بشا که خالصانه، در  سال هاست 

کلیۀ مسئوالن نظام  بر  ایشان،  کاری  فدا و  ایثار  و  بــوده؛  اسالمی  جامعۀ  از 

مقدس جمهوری اسالمی، واضح و مبرهن است. 

بدین وسیله، خالصۀ سوابق خدمتی مشارالیه به حضورتان ارسال می شود.

خالصۀ سوابق خدمتی

۱. از تاریخ 6۱/5/25 لغایت 7۰/۱2/29 سرپرست کمیتۀ امداد امام خمینی، 

گرد منطقۀ بشا

کمیتۀ  کنون، با توجه به تغییر پست سازمانی اجرایی  2. از سال 7۱/۱/۱ تا 

گرد امداد، مدیرکل کمیتۀ امداد امام خمینی، منطقۀ بشا

تقدیرنامه ها

تاریخ  در  خمینی،  امام  امداد  کمیتۀ  محترم  سرپرست  ازطرِف  ـ  تقدیرنامه 

۱۳68/7/2

تاریخ  در  خمینی،  امام  امداد  کمیتۀ  محترم  سرپرست  ازطرِف  ـ  تقدیرنامه 

۱۳7۰/2/2

جناب  حجت االسالم والمسلمین  حضرت  مرقومۀ  به  عطف  ـ  تقدیرنامه 

کمیتۀ  محترم  سرپرست  از ســوی  میناب،  محترم  امام جمعۀ  طالب،  آقای 

امداد امام خمینی، در تاریخ ۱۳75/۳/۳

اما ظاهرًا این نامه هم راه به جایی نمی برد و حاج عبداهلل به عنوان کارمندی ساده، 
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بازنشسته می شود. 

کمیتۀ امداد است، از امداد حقوق نمی گیرد. با همان  حاج عبداهلل بااینکه مدیرکل 

که بانک صادرات برایش درنظر گرفته، سر می کند؛ و در جلسات مختلف،  حقوقی 

بارها از خودش به عنوان بانکی نام برد: 

خوب  همه  شماها  هستم؛  آن  مدعی  نه  دارم،  امــدادگــری  لیاقت  نه  »من 

می دانید من بانکی هستم، با همۀ خصوصیات یک بانکی.« 

کند به یک  را، بدل  که زندگی سادۀ خود  او اجازه نمی دهد  سلوک حاج عبداهلل به 

زندگی مرفه و آسوده. درواقع وضعیت مالی حاج عبداهلل، وضعیتی است اختیاری، 

که به خاطر همراهی با محرومان و بخشش به دیگران پیش آمده. 

الزم  حتی  نــدارد؛  کاری  حاج عبداهلل  برای  باال،  حقوق های  و  کالن  وام هــای  گرفتن 

نیست که حاجی دنبال این چیزها برود، اینها خود به دنبال او می آیند!

مهندس محمدرضا مرّوت: حاج عبداهلل عزت نفس عجیبی داشت و از    

کسی چیزی طلب نمی کرد. وقتی باهم رفیق شدیم، من را به منزلش دعوت 

کرد. خانه اش را که دیدم، تعجب کردم. مردی که بیست و چند سال مدیرکل 

کمیتۀ امداد بود، خانه ای داشت بسیار محقر. خانۀ خیلی خرابی بود. 

خب من در امداد مرکز بودم. فردای همان روز سریع رفتم پیش آقای نّیری 

به حاجی  میلیونی  شصت  پنجاه  وام  یک  که  کردند  قبول  دادم.  گزارش  و 

بدهند. خوشحال شدم و رفتم پیش حاج عبداهلل؛ اما حاجی زیر بار نرفت 

که وام را بگیرد. 

 62 خانه ای  در  خــودش  اســت،  ساخته  خانه  گردی ها  بشا بــرای  که  حاج عبداهلل 

که خب هرکس پا به این خانۀ محقر  محلۀ دوالب تهران زندگی می کند.  متری در 
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از  بعد  آن هم  گرد،  بشا امداد  کمیتۀ  مدیرکل  که  نیست  باورکردنی  برایش  می گذارد، 

سال ها مدیرکل بودن، چنین خانه ای داشته باشد.

حاج محمود والی: حاج عبداهلل هیچ چیزی را برای خودش نمی خواست.    

آقای نّیری خیلی سعی کرد حاج عبداهلل را از این خانۀ کوچک دربیاورد، ولی 

حاجی قبول نمی کرد. می گفت: من زیر بار امداد نمی روم. 

که امداد  گرفتند، اما حاجی نگرفت. بعدها  همۀ مدیرکل ها از امداد ماشین 

تصمیم گرفت به مدیرکل ها وام بدهد و ماشین ها را پس بگیرد، نامه زد به 

حاج عبداهلل که ماشین را پس بدهد! 

من جواب دادم ما اصًال ماشینی نگرفتیم که بخواهیم پس بدهیم. باورشان 

نمی شد!

آقای نّیری بعدها اشک می ریخت و می گفت: همۀ مدیرها که می آمدند پیش 

من، یک خواسته ای داشتند برای خودشان. من دلم می سوزد در طول این همه 

سال، حاج عبداهلل هیچ چیز برای خودش از من نخواست. آرزو به دلم ماند یک 

گر  گرد می آمد، ا بار چیزی از من برای خودش بخواهد. حتی وقتی که برای بشا

می دید من خسته ام، می گفت: حاج آقا! یک روز دیگر می آیم. 

از     که قبل  آن خانه ای  از  حاج عبداهلل هیچ وقت  نّیری:  حاج سید رضا 

انقالب داشت، بیرون نیامد. خب ایشان سه تا بچه داشت، کلی هم مهمان 

پایین؛  یکی  باال،  یکی  داشت؛  اتاق  دو  خانه اش  اما  می رفت.  خانه اش  به 

گردهای آقای  که شا گلِی قدیمی. در حالی  آن هم از این خانه های خشتِی 

است و خیلی وضعشان خوب است. من  والی االن خیلی زندگی شان باالتر 

انداختم،  گریه اش  کردم و  او تند صحبت  با  کردم.  با ایشان دعواها  خودم 
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که بابا جان، زن و بچه ات هم حق دارند؛ اجازه  که: تو مال خودت نیستی 

که وسعتش بهتر باشد برایت بخریم. اما اجازه نمی داد.  که یک جایی  بده 

اعتقادش این بود که باید ساده و بدون تجمالت زندگی کند. 

برای خرید خانه، حاج محمود را واسطه کردم که او برایش خانه بخرد، گفتم 

بدون اینکه خودش بداند، برو یک خانه برایش بخر؛ اما حرف برادرش را 

هم نپذیرفت. 

من حتی وقتی می خواستم یک پاداشی، هدیه ای، چیزی به ایشان بدهم، 

یا مبلغی به عنوان پاداش تقدیمش کنم؛ قبول نمی کرد.

اما  بــود؛  ریخته  حاج عبداهلل  خانۀ  آشپزخانۀ  سقف  از  بخشی  زمستان  در 

کند. خانم  حاج عبداهلل تا پنج ماه نتواسته بود این ریزش سقف را درست 

حاجی زیرزمین خانه شان را کرده بود آشپزخانه و آنجا آشپزی می کرد. 

کردم و با هزار جور قسم و آیه، راضی اش کردم که یک  حاج عبداهلل را صدا 

کارهای  کرد.  کند. قبول  را تعمیر  امداد بگیرد و سقف  از  وام پنج میلیونی 

آمــاده شود،  اینکه وام  از  قبل  کــردم. یکی دو روز  را خودم پیگیری  وامش 

ما  که  گفتم  و  کــردم  تعریف  را  ایــن قضیه  ــداد،  ام کمیتۀ  جلسۀ شــورای  در 

که  کمتریِن حقوق ها زندگی می کند؛ مدیری  که با  یک چنین مدیری داریم 

حتی وقتی سقف خانه اش می ریزد، باید به زور به او وام بدهیم.

اینکه من از حاج عبداهلل در جلسه به عنوان یک مدیر نمونه و الگو یاد کرده 

بودم، به گوش حاجی رسید. زنگ زد و گفت دیگر حاضر نیست وام را قبول 

کند. و قبول نکرد! بعدها شنیدیم از حاج آقای صراف زاده سه میلیون قرض 

گرفته و سقف خانه را تعمیر کرده.
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ج  مخار و  ج  خــر صــرف  حقوقش  که  اســت  گونه ای  به  حاج عبداهلل  مالی  وضعیت 

که وقتی موعد ازدواج  روزمره می شود و جایی برای پس انداز باقی نمی ماند. تاآنجا

یکی از پسرهایش فرا می رسد، حاج عبداهلل به یکی از دوستان صمیمی اش می گوید: 

میلیون  یک  حتی  که  است  شاهد  خدا  اما  بدهم،  زن  می خواهم  را  صادق  »فالنی! 

تومان هم ندارم که بتوانم برای این بچه یک کاری بکنم!«

همسر حاج عبداهلل والی: ما از اول هم وضع خوبی نداشتیم. زندگی را    

کم. اما خب حاج عبداهلل با همان  کردیم، با امکانات خیلی  شروع  صفر  از 

و نداری  کم، انفاقش زیاد بود. اخالق خاصی داشت و فقر  امکانات خیلی 

خرید  توان  که  هست  گرفتاری  آدِم  یک  می دید  بود.  سخت  برایش  آدم ها 

که  ندارد، برای او هم می خرید. این تیپی بود. بارها و بارها پیش آمده بود 

باهم می رفتیم خرید، هرچه من می خریدم، حاجی هم می خرید. می گفت 

اینها را هم ببرم بدهم به نیازمندها. 

بااین همه برای خمس، سال مالی داشت و خیلی با من بحث می کرد. مثًال 

گرد زنگ می زد و می گفت: ما چقدر جنس  سال مالی اش که می رسید، از بشا

کنار گذاشته ایم؟ چقدر توی بقچه ات پارچه خریدی و گذاشتی کنار؟

می گفتم: به پیر، به پیغمبر، هیچی.

می گفت: حاال یک خرده اش را بگو.

کیلو برنج از سال پیش داریم. می گفت پس من هفتاد  مثًال می گفتم چهل 

آقای  به  ــی داد.  م اضافه تر  بــود.  همین طور  همیشه  می کنم.  حساب  کیلو 

عسگراوالدی هم خمسش را می داد.

هم سال 78، به حاج عبداهلل حالت سکته دست داد. یک تقویم  یک بار 
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دِم دستش بود. سریع با همان حالتی که از درد به خود می پیچید، خودکار 

را برداشت و چیزهایی در تقویم نوشت. بعد که نوشته اش را برداشتم، دیدم 

در آن برخی از قرض ها و ِدین هایی که بر گردنش هست را نوشته. ترسیده 

بود سکته کند و کسی از آنها مّطلع نشود.

خانۀامامزمان؟جع؟

دو سال از تحصیل طلبه ها در خمینی شهر می گذرد و تعداد طالب به بیست نفر رسیده. 

گردی در این دو سال، چنان به طلبگی و تحصیل علوم دینی  نوجوانان بااستعداد بشا

که حاج عبداهلل به درستی وجود حوزۀ علمیه در  عالقه نشان داده و موفق بوده اند 
گرد یقین می کند و کلنگ احداث حوزه در خمینی شهر به زمین کوبیده می شود.۱ بشا

حاج امیر والی: امام جماعت مسجد محلۀ ما در تهران، آیت اهلل شیخ    

سن هفتادسالگی  شهید مفقوداالثر. ایشان در  فراهانی بود، پدر  علی اصغر 

که ما در  کارهایی  آمده بود. و خیلی دوست داشت به  گرد  به بشا بار  چند 

گرد آمد، کلنگ احداث حوزه  گرد می کنیم کمک کند؛ یک بار که به بشا بشا

آمد  که  اول حوزه هشت ماهه ساخته شد. سال بعدش  فاز  زد.  زمین  به  را 

کالس  طلبه ها  برای  هستند.  تحصیل  مشغول  که  دید  را  طلبه ها  گرد،  بشا

گذاشت، طلبه ها هم مثل پروانه دورش می چرخیدند.

و آب  برای خــوردن نیست  نان  روستاهای دورش،  بعضی  که در  منطقه ای  اما در 

شهری  زندگی  وسایل  ابتدایی ترین  از  مردمش  و  نـــدارد،  وجــود  سالم  آشامیدنی 

ج  خر هزینه هایی  که  است  منطقی  دارد؟  ضــرورت  علمیه  حــوزۀ  وجــود  محرومند، 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۱۳
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خواهند  مردم  در  تأثیری  طالب،  و  علمیه  حوزۀ  اصًال  آیا  شود؟  حوزه  ساخته شدن 

گردی خواهد داشت؟  گذاشت و فایده و اثری در جامعۀ بشا

این سؤاالت، و ده ها سؤال مشابه اینها، پرسش هایی هستند که حاال با ساخت حوزه 

کامل  گاهی  آ با  و  دارند  را  پاسخش  یارانش،  و  حاج عبداهلل  و  می شود!  شنیده  زیاد 

می خواهند بروند سراغ تأسیس حوزه ای مستقل و مجزا. 

حاج آقای مؤمنی: چرا حوزه؟   

گرد داشتیم. دیده  بشا برای تأسیس حوزه در  ذهنمان  زیــادی در  ما دالیل 

بودیم هرچه به مردم می گوییم، بعد از مدتی مردم دوباره به اعتقادات اشتباه 

خود برمی گردند. همۀ کسانی که برای تبلیغ می رفتیم، به این نتیجه رسیدیم 

که کار فرهنگی را باید به صورت عمقی شروع کرد. و این جنبش فرهنگی باید از 

ِسِهم«، یعنی 
�ذُ �ذ

َ
ا روا ما �جِ �يّ

عذَ ُ وٍم َح�تّی �ي �تَ ُر ما �جِ ِ
�يّ

عذَ ُ  اهلَل لا �ي
درون خودشان برخیزد؛ »ِا�ذَّ

ج. ما با این آیۀ شریفه شروع کردیم.  تغییر باید از درون انجام شود نه از خار

و در جواب اینکه »قصۀ حوزه چیست؟« آیۀ شریفۀ »َنْفر« را می خواندیم، آیۀ 

کوچ، که »چرا عده ای از مردم کوچ نمی کنند و نمی روند پیش پیامبر تا دین را 

بیاموزند. تا وقتی که برمی گردند، مردِم خودشان را انذار کنند«. ما هم به این 

گرد، تأثیر آن چنانی  گر پنجاه یا حتی صد طلبه از قم بیاوریم بشا رسیدیم که ا

نمی گذارد. بلکه باید یک گروهی از خودشان باشند. حتی پیغمبران الهی نیز 

ُهم« خوانده شده اند؛ خداوند از خودشان پیغمبر برایشان  در قرآن »َرسوٌل ِم�ذ

می فرستاد تا قومشان را به سوی خدا بخوانند.

ح در تأسیس حوزه، می توان به حفظ امنیت منطقه اشاره  از دیگر دالیل مطر

که چه ربطی بین امنیت یک جامعه با حوزه  کرد. خب ممکن است بپرسید 
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است. ماجرایی از امام خمینی در هنگام تبعیدشان در نجف نقل شده: ایشان 

ریاست جمهوری  ویژۀ  گارد  نیروهای  گهان  نا که  بودند  درس گفتن  حال  در 

عراق وارد مسجد می شوند. امام تا مدتی سرشان را پایین می اندازند و هیچ 

نمی گویند، اطرافیان امام می گویند: آقا! نیروهای گارد ویژه آمده اند. 

رئیس جمهورتان  به  می گویند:  جمله  یک  و  مــی آورنــد  بــاال  را  سرشان  امــام 

برای  علمیه  حوزه های  نزند.  علمیه  حوزه های  ترکیب  به  دست  بگویید 

مملکت ازنظر امنیت از گارد ویژه مؤثرتر است. 

به  و عامل  انسان های عاِلم  از  گرد مجموعه ای  بشا کنید  خب شما فرض 

علمیه  حوزه های  عهدۀ  بر  تقویتش  و  وجــود  مسئله،  این  که  باشد  اســالم 

مشکلی به لحاظ  مسلمان ها دیگر  از  که این مجموعه  است. معلوم است 

خ نمی دهد و همچنین  امنیتی ندارند. دیگر دزدی و قتل و غارتی بین اینها ر

کسی دیگر جرأت تعّدی به این جامعه را پیدا نمی کند. حاج عبداهلل وقتی که 

گرد آمدند، دید خاصی داشتند و دالیل خاصی. ایشان همیشه این جمله  بشا

گرد، ان شاءاهلل برای امام  که »بروید در بشا را از حضرت امام نقل می کردند 

زمان یاران خوبی پیدا می کنید.« خب! یکی از مهم ترین راه ها برای تربیت 

بر  خاصی  اصــرار  دلیل  به همین  نیز  بــود. حاج عبداهلل  یـــاران، حــوزه  ایــن 

تأسیس حوزه داشت.

گرد حوزه زده شد؟  چرا به جای فرستادن طلبه ها به شهرهای اطراف، در بشا

به  را  بچه هایشان  اینکه  مالی  و  مــادی  توانایی  گرد  بشا مــردم  اینکه  یکی 

شهرهای اطراف بفرستند برای تحصیل، نداشتند. بعد اینکه آنها آن چنان 

را بخواهند به خاطر  که بچه هایشان  واقف نبودند  امر  هم به اهمیت این 
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با  آنکه طالب  بفرستند. دیگر  چیزها جاهای دور  این جور  و  تحصیل علم 

هجرت زودهنگام و قبل از شکل گیری شخصیتشان، دچار مشکالت اخالقی 

کار، از نیازمندی های فکری و فرهنگی  فراوانی می شدند. همچنین با این 

دیگر  هم  ما  می ماندند.  بی خبر  خودشان  منطقٔه  در  موجود  مشکالت  و 

نمی توانستیم در حین تحصیل از آنها در منطقه استفاده کنیم. دیگر آنکه 

گرد باعث استمرار حرکت فرهنگی در منطقه می شد. وجود حوزه در بشا

حجت االسالم محمود مهدوی: ما وقتی برای تبلیغ می آمدیم منطقه،    

اهالی  که  می خورد  تأسف  می شد.  دلتنگ  خیلی  حاج عبداهلل  رفتن،  موقع 

انجام بدهند،  را  کارهای شرعی خود )مانند عقد و...(  اینکه  گرد برای  بشا

گرد  باید خود را به خمینی شهر یا میناب برسانند. حاجی اعتقاد داشت بشا

گرد حوزه تأسیس شود. آن قدر نیروی روحانی نیاز دارد که باید در بشا

گرد می گذرد؛ حوزه ای کوچک با  حدود دو سال از تشکیل حوزۀ علمیۀ تک اتاقه در بشا

تعداِد کمی طلبه. وضعیت درس و بحث طلبه ها، خوب است، اما مکان حوزه شایستۀ 

آنها نیست. حوزه مکان مستقلی ندارد و همین، طالب و اساتید را آزار می دهد. 

و حل مشکالت     برای چاره جویی  لواسانی:  حجت االسالم سید مهدی 

حوزه، راهی قم شدیم. رفتیم قم خدمت آیت اهلل صافی. چون می دانستیم 

کند.  ج  آیــت اهلل صافی، می تواند پول خر اجــازۀ  طریق  از  آقای صــراف زاده 

مرجعش آقای صافی بود. ما رفتیم با گروهمان پیش آقای صافی، و گفتیم 

ما در بیابانیم و دو اتاق بیشتر نداریم و خیلی اذیت می شویم، حوزه داریم 

اما ساختمان نداریم. 

آقای صراف زاده هم آمده بودند. آقای صراف البته امیدی نداشتند به اینکه 
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حوزه بماند؛ قبًال ساختمان حوزه را که به ایشان گفته بودیم، می گفتند شما 

کنید. این  بعد از دو یا سه سال می روید و این ساختمان حرام می شود، ول 

بود که تصمیم گرفتیم دست به دامان آیت اهلل صافی بشویم. 

درخواستمان را که به آقای صافی گفتیم، خیلی خوششان آمد. همان جا به 

آقای صراف زاده گفت: آقا! شما مسئولید برای اینها حوزه بسازید! 

و همین فرمایش ایشان، شد اولین قدم در راه ساخت حوزه. 

بعد با آقای مؤمنی و حاج عبداهلل، سه نفری رفتیم دفتر آقای صراف زاده. 

کاغذ     بعد  کرد،  با ما صحبت  کمی  آقای صــراف زاده  حاج آقای مؤمنی: 

امال کردن صورت جلسه. در  به  کرد  ما و خودش شروع  داد دست  و خودکار 

مسئولیت  و  تهران  خّیرین  برعهدۀ  حــوزه  احــداث  هزینۀ  که  نوشتیم  متن 

ساخت وساز با حاج عبداهلل است. بعد از ساخت هم مسئولیت ادارۀ حوزه 

و  نکنیم  رها  را  حوزه  می دهیم  تعهد  که  است  بنده  و  لواسانی  حاج آقای  با 

اینجا  به  کنیم.  جایگزین  را  خودمان  از  قوی تر  افــرادی  شدیم؛  ناچار  گر  ا

که نمی توانم همچین تعهدی بدهم،  گفتم  آقای صراف  که رسید، من به 

چون االن بنا داریم باشیم و این کار را انجام دهیم، اما نمی دانیم بعد چطور 

ایستادن  بنای  که  ما هم همین است  گفتند منظور  آقای صراف  می شود. 

پای کار حوزه را داشته باشد.

متن نوشته شد و حاج عبداهلل و حاج آقای صراف زاده و حاج آقای لواسانی و 

بنده امضا کردیم و عمًال کار ساخت حوزه شروع شد.

برای ساخت حوزۀ علمیه، گروِه جهادی مسجد جامع قلهک تهران شکل می گیرد و 

گرد  کار می آید. جوانان این مسجد که سال قبل به دعوت حاج عبداهلل به بشا پای 
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گروه جهادی تشکیل می دهند و به  منطقه داشتند، حاال  آمده بودند و بازدیدی از 

و فندانسیون حوزه  کرسی چینی و ساخت شناژ  و  کندِن پی  و  می آیند  خمینی شهر 

تهران  به  اینکه  از  بعد  جهادی  گــروه  این  ایــن،  عالوه بر  می دهند.  انجام  کامل  را 

بازمی گردند، با خّیرین مختلفی ارتباط می گیرند و بخشی از هزینه های ساخت حوزه 

کرده و به منطقه می فرستند. علی نیرو، فرماندۀ وقت پایگاه بسیج مسجد  را جمع 

جامع قلهک، مسئول هماهنگ کنندۀ این گروه جهادی است.

برای     من  گرد.  بشا برویم  شد  قــرار  که  بــود   77 ســال  نیرو:  علی  آقــای 

فرودگاه بندرعباس برای اولین  بقیه رفتم و در  از  آشنایی با منطقه زودتر 

گزارشی  نزدیک دیدم. با خودم دوربین برده بودم تا  از  را  حاج عبداهلل  بار 

کنم. با حاجی به روستاهای مختلف رفتیم. وارد هر روستا  از منطقه تهیه 

با شوق به سمت حاجی  آمده باشد،  که پدرشان  انگار  اهالی  که می شدیم، 

می نشست،  میانشان  هم  حاج عبداهلل  می زدند.  حلقه  دورش  و  می آمدند 

طول  را پیگیری می کرد. در  گوش می کرد و مشکالتشان  را  درددل هایشان 

گزارش ها  در  که  داد  من  به  منطقه  از  مختلفی  اطالعات  حاجی  سفر  این 

کید داشت که بار اول، بچه های شما بیایند  استفاده کردیم. حاج عبداهلل تأ

و فقط منطقه را ببیند. 

که  و خّیرینی  ــراد  افـ بــه  تــهــران  در  را  بــودیــم  کـــرده  تهیه  کــه  گــزارش هــایــی 

می گفتند:  می دیدند،  را  فیلم ها  این  وقتی  آنها  دادیــم.  نشان  می شناختیم 

مگر می شود در ایران چنین جایی وجود داشته باشد؟ 

خالصه برای این منطقۀ محروم کمک جمع کردیم. بعد یک اردوی فرهنگی 

با بچه های بسیج مسجد جامع قلهک طراحی کردیم و تابستان همان سال 
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اما  داشــت،  بازدیدی  و  فرهنگی  جنبۀ  بیشتر  این سفر  گرد.  بشا رفتیم   77

گرد. مقدمه ای شد برای حضور جدی تر در بشا

در همان سفر، وقتی بچه ها اخالص و زحمات این مرد خدایی را دیدند و با 

کردند، عاشق حاجی شدند. حاج عبداهلل هم خیلی به ما  تمام وجود لمس 

کرد. حتی یادم هست  لطف داشت. موقع برگشتن تا پای قطار ما را بدرقه 

گرد بودیم.  به تمام بچه ها یک خوشه خرما داد و ما تا مدت ها سر سفرۀ بشا

این سفر خیلی در روحیۀ ما تأثیر گذاشت؛ به حدی که وقتی غذا می دیدیم، 

گرد می افتادیم و نمی توانستیم غذا بخوریم. یاد فقر گستردۀ مردم بشا

گرد شروع  بعد از سفر اول، با رفقا تصمیم گرفتیم که یک کار جدی را در بشا

گرد شدیم.  کنیم. این شد که در شهریور سال 78 برای کار جهادی راهی بشا

البته  بود.  پِی حوزۀ علمیه  ما، ساختن  اصلی عمرانی  پــروژۀ  دوم،  سفر  در 

خمینی شهر  مدرسۀ  در  بهداشتی  سرویس  ساخت  مانند  خرده کاری هایی 

نیز داشتیم، و مختصری هم فعالیت فرهنگی. اما عمدۀ کار، کار جهادی و 

عمرانی برای ساخت پی حوزه بود.

بهجت  و  سبکی  حس  یک  می شدیم،  خسته  و  بــود  سنگین  کــار  بااینکه 

بود  زمین سنگالخ  بود. یک  کارهای طاقت فرسا  آن  از  کندن پی  داشتیم. 

کارنکرده. هر بار که بیل یا کلنگ می زدیم، جانمان  و ما، آدم های ظریف و 

ک فقط یک وجب! مرتب نوبت عوض می کردیم  کامل باال می آمد، ولی از خا

و بیل و کلنگ را دست به دست می دادیم. هرچه از ساعت کار می گذشت، 

جایمان را سریع تر عوض می کردیم. فشار کار که باال می گرفت، یکی شروع 

می کرد به نوحه خواندن و مداحی. بقیه هم همراهی می کردند. 
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حاج عبداهلل هم پابه پای بچه ها کار می کرد. مثًال وقتی می خواستیم با پتک 

پتک  یک  حاجی  خود  کنیم،  استفاده  حوزه  پی  در  تا  بشکنیم  را  سنگ ها 

شما  هستیم،  ما  حاجی  می گفتیم:  هرچه  می کرد.  همراهی  و  برمی داشت 

زحمت نکشید! اما می آمد و کمک می کرد.

جمع  دورش  مــا  و  مــی آمــد  حــاجــی  داشــتــیــم.  شب نشینی  هــم  کــار  از  بعد 

دوران  از  روحیۀ جهادی و مبارزه،  از  نظام و والیت می گفت،  از  می شدیم. 

حضور در کردستان و جبهه های جنگ، و اینکه امام ایشان را مأمور کردند 

گرد بیایند. واقعًا خدا بر ما منت گذاشت که در طول حیاتمان آن  که به بشا

مرد خدایی و آن منطقه را دیدیم.

و در  بــود  بــود. مخلص  کــار  پــای  ــا.  ادع و  بــود نه شعار  اهــل عمل  حاجی 

اهل  بود؛  شب زنده داری  و  زهد  اهل  می گرفت.  نظر  در  را  خدا  کارهایش 

فرمان  وقف  را  خودش  و  بود  منقطع  دنیا  از  حاجی  واقعًا  نبود.  دنیا  این 

امامش کرده بود. حضور در کمیته را به عنوان یک وظیفه، عاشقانه انجام 

گرد دنبال معشوقش و  بشا که حاجی در  می داد. همۀ ما به چشم دیدیم 

امام زمانش بود. 

که حاج عبداهلل با وسواس آن را  نقشۀ حوزۀ علمیه نیز نقشٔه حساب شده ای است 

تهیه کرده است.

که     را  بزرگی  زمین  حاج عبداهلل،  لواسانی:  مهدی  سید  حجت االسالم 

پشت مسجد قرار داشت، به حوزه اختصاص داد و نقشۀ حوزه را تهیه کرد. 

کنگره بود و  کنگره  نقشه دقیقًا شکل و شمایل مخصوِص حوزه را داشت؛ 

گر  که ا که بگوید حاال یک جوری بسازیم  حجره حجره. یعنی این طور نبود 
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فردا حوزه زمین خورد، به درد کار دیگری بخورد. نه! حاجی اعتقاد راسخی 

گرد یکی از بهترین نهادها خواهد شد. داشت که حوزه در بشا

از بعد از کلنگ زنی، هر روز می آمدیم و یک دعایی سر زمین می خواندیم. 

حاجی هم دائمًا می گفت که یک عنایتی امام زمان به اینجا دارد. 

فاز  که یک سال نشده،  آمد پای ساخت حوزه،  پرتوان  حاج عبداهلل چنان 

کردیم، چون  نیمۀ شعبان افتتاحش  اول حوزه را به ما تحویل دادند. روز 

نامش را هم حوزۀ صاحب الزمان گذاشته بودیم.

گرد  روز افتتاح حوزه، در دل حاج عبداهلل هنگامه ای است! همۀ کارهایی که در بشا

داد، یک طرف، ساخت حوزۀ علمیه، یک طرف دیگر. حاجی  و خواهد  انجام داده 

کارها در  ساخت حوزه، همیشه به طلبه ها می گفت: من ممکن است خیلی  از  بعد 

گر شما  گرد انجام داده باشم، اما همه اش یک طرف، این حوزه هم یک طرف. ا بشا

بچه های  گر  ا خیالم راحت است.  انجام بدهید، من دیگر  کامل  و  را دقیق  کارتان 

گرد ندارم. حوزه درست کار کنند، دیگر هیچ نگرانی و واهمه ای برای آیندۀ بشا

بیشتر     را  حاج عبداهلل  می شد،  آبادتر  گرد  بشا هرچه  والــی:  محمود  حاج 

می شد شاد دید. وقتی خانه ای ساخته می شد و بچۀ یتیمی در آن پناه داده 

چشمان حاجی می درخشید. وقتی ساخت درمانگاه  می شد، برق شادی در 

تمام می شد و حاجی می دید که دکتر آمده و مشغول مداوای بیماران است، یا 

وقتی از کنار مدرسه ای رد می شد و دانش آموزان را در صف صبحگاه می دید، 

اینها به اندازۀ ساخت حوزۀ علمیه  از  خوشحال می شد. اما هیچ کدام  بسیار 

حاجی را خوشحال نکرد. وقتی حوزه افتتاح شد، آن چنان حاج عبداهلل شوق و 

ذوق داشت که وصف آن برایم ممکن نیست. وقتی حاجی وارد حوزه می شد و 
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طلبه ها سرود آقا امام زمان را می خواندند، اشکش جاری می شد. حاج عبداهلل 

گرد، تأسیس حوزۀ علمیه می دانست. بهترین کار خود را در بشا

گرد می رساند.  به بشا خود را برای اولین بار  نیز  برای افتتاح حوزه، آیت اهلل مهاجر 

آیت اهلل مهاجر که همیشه و همواره پشتیبان بزرِگ روحی و معنوی حاج عبداهلل بوده 

است، حاال با حضور خود، شادی حاج عبداهلل از افتتاح حوزه را دوچندان می کند.

کــرد ابتدا     کــار  حــجــت االســالم سید مهدی لــواســانــی: حــاج عــبــداهلل هــر 

و باقی  کنند، ایشان قبول نکردند. حاج آقای مهاجر  صحبت  آقای مهاجر 

پایین.  طلبه ها  و  حاج عبداهلل  بودند،  ایستاده  بلندی  یک  روی  مدعوین 

حاجی وقتی شروع کرد به صحبت، زد زیر گریه. طلبه ها هم به گریۀ حاجی 

کرد به آقای مهاجر  گریه افتادند؛ و به تبع آن، باقی حاضرین. حاجی رو  به 

یک  هم  کوچولوها  ما  به  زمان  امام  کنید  دعا  می شود  آقا!  گفت:  گریه  با  و 

اینجا  و  دوریــم  به  خانواده هایمان  از  است  سال  سالیاِن  ما  بکند؟  عنایتی 

توی دل این کوه ها، به عشق آقا داریم کار می کنیم... 

نَفس  برکت  به  واقعًا  شد.  منقلب  جلسه  گریه.  زیر  زدنــد  ِهقی  جمعیت  که 

کم شد! قدسی حاجی، یک حال روحی و معنوی عجیبی هنگام افتتاح حا

گفتند: »من خیلی     روز  آن  حاج عبداهلل  زارعــی:  حجت االسالم اسحاق 

که برای تبلیغ در محرم و صفر روحانیون را  خوشحالم. چندین سال است 

که  از شهرستان های دیگر به منطقه می آوریم. یکی از اهدافمان این بود 

کلنگ  شروع و  کار  توفیق شد و این  کنیم و خدا را شکر  این را بومی سازی 

پیشگاه الهی، خدا را شاهد می گیرم  افتتاح، در  روز  حوزه زده شد. حاال در 

که من راضی نیستم طلبه ای در این حوزه باشد، درس بخواند و بار بیاید، 
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که مسیرش، غیر از مسیر والیت و رهبری باشد.« این جملۀ آخرشان خیلی 

وقت ها مثل زنگ در گوشم صدا می کند. 

منطقه  افتتاح حوزه، در  از  نیز، مدتی بعد  نّیری  امداد، حاج آقای  کمیتۀ  سرپرست 

حاضر می شود و خوشحالی خود از افتتاح حوزه را این چنین بیان می دارد:

آن     در  زمان  امام  فرزندان  که  هستیم  جایی  در  نّیری:  رضا  سید  حاج 

تحصیل علم خواهند کرد. برای من، بهترین روز است. امروز تمام رنج هایی 

کاری ام متحمل شده ام، جبران شد. امروز خداوند به من  که در طول دورۀ 

وادی  در  ببینم شیعیان مخلصی  به چشم خودم  اینکه  داد،  بزرگی  هدیۀ 

گردی اهل بیت مفتخر شده اند.  گرد، به مدال شا فراموش شده ای مثل بشا

این افتخار را به آقای والی، مسئوالن و اساتید حوزه تبریک می گویم.

بعد از افتتاح رسمی حوزه، و قبل از شروع سال تحصیلی طالب، جلسۀ افتتاحیه ای 

نیز برای خانوادۀ طالب تشکیل می شود؛ جلسه ای با حضور طالب و خانوادۀ طالب 

و مدرسین حوزه. حاج عبداهلل در این جلسه، چند دقیقه ای صحبت می کند؛ و نشان 

نظرش چه اهمیتی دارد، و دربــارۀ حوزه و طالب چگونه فکر  که حوزه در  می دهد 

می کند، و چه امیدی به اینها بسته است.

این     به  را نسبت  این عنایت  که  کرم  را شا من خدا  والــی:  حاج عبداهلل 

حقیر داشت که بتوانم با کمک عزیزان، یک محلی را برای پرورش سربازان 

آقا امام زمان بسازم.

گردی بوده و هست و  خدمت عزیزان بشا سال 6۱ تا حاال در  خب امــداد از 

ان شاءاهلل خواهد بود. اما هیچ کاری به اندازۀ این حوزۀ علمیه به ما نچسبید.

حاج آقای عسگراوالدی حدود دو سال قبل، سفری به اینجا داشتند؛ فکر کنم 
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آرزوهــای من ایجاد  از  که یکی  عزیزان طلبه یادشان باشد. ایشان فرمودند 

گرد. خب حاال به قوۀ الهی این کار انجام شده.  حوزۀ علمیه بود برای بشا

حاال راه سازی و حمام و مسجدسازی و حسینیه سازی و کارهای دیگر امداد 

ل قضیۀ کار ماست. 
ُ

یک طرف؛ این قضیه، گ

من فکر می کنم کسی که معنای محرومیت را فهمیده باشد و با گوشت و پوستش 

لمس کرده باشد، یقینًا می تواند برای نقاط دیگر مملکت هم مفید باشد.

کردید، این  که حاال تشریف آوردید، محبت  که شما عزیزان  و من امیدوارم 

فرزندانتان را هم گذاشتید برای تقویت علوم دینی؛ این محبت را هم بکنید 

سلیقه تان  شما،  خود  زعم  به  جاها  بعضی  گر  ا بکنید.  همراهی  اینها  با  که 

گر واقعًا حدیثی روایتی برایتان آوردند،  نخورد، سلیقه تان را دنبال نکنید. ا

ان شاءاهلل به آن عمل بفرمایید.

نظام  خوشبختانه  که  است  این  دارم،  عزیزان  خدمت  که  دیگری  مطلب 

خاصی  جمهوری اسالمی ایران، به خصوص مقام معّظم رهبری، یک نظر 

یک  بکشند،  زحمتی  یک  ــرادران  بـ دارنـــد.  گرد  بشا منطقۀ  ایــن  به  نسبت 

عنایتی بکنند، یک کار فرهنگی در محیط های خودشان راه بیندازند؛ چون 

فرهنگی. من پیشنهادم این  کار  کید دارند به  مقام معّظم رهبری خیلی تأ

است که هیئت های محلی را راه بیندازید. این امکان را فراهم بیاورید که از 

که از بچه های خودتان هستند، استفاده بشود.  وجود همین طلبه های ما 

هر کمبودی هم باشد، ما در خدمتیم. 

ان شاءاهلل یک حرکت منسجمی در کل مناطق به وجود بیاید که مسئلۀ والیت 

رشد  والیتی ها  نمی خواهند  متأسفانه  که  افــرادی  هستند  نشود.  ضعیف  ما 
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گرد الحمدهلل همه والیتی هستند؛ همه. من ندیدم غیروالیتی.  بکنند. در بشا

که یک تشکلی را  که من دارم، این است  اما منسجم نیست. یک خواهشی 

ایجاد کنیم که این حزب اللهی ها همدیگر را پیدا بکنند. یک جلسات مستمر 

دو ماه یک بار، سه ماه یک بار، به صورت هیئتی، که توی روستاها دور بزند. 

گر هم الزم بود؛ مردم کمک بکنند. من از حاج آقای مؤمنی خواهش می کنم  ا

پیگیر باشند که این کار بشود. که هم طلبه ها شناخته بشوند برای کل منطقه، 

گر خدای نکرده مشکالتی باشد توی منطقه، آن حل بشود.  هم ا

من دیگر وقت عزیزان را نمی گیرم، چون یقین دارم که حاج آقا خیلی حرف 

از  نباشد  سؤالی  گــر  ا می دهم؛  جــواب  باشد  سؤالی  گــر  ا دارنــد.  گفتن  بــرای 
خدمتتان مرخص بشوم. والسالم علیکم و رحمة اهلل.۱

بعد از افتتاح ساختمان حوزه، هر سال تعداد بیشتری به تعداد طالب اضافه می شود؛ 

حتی از شهرستان های اطراف، مانند جاسک هم به خمینی شهر می آیند. هم زمان 

استقالل  خواستار  می بیند،  مستعد  بسیار  را  گرد  بشا حوزۀ  که  قم  مرکزی  حوزۀ  نیز 

کارهای حوزه، از امتحان های ورودی  گرد می شود. با این اتفاق تمام  حوزه در بشا

گرد انجام می گیرد. حوزه تا انتخاب اساتید و آزمون ها و غیره، همه در بشا

مسئوالن حوزه نگاهی ویژه به دانش آموزان مستقر در مدارس خمینی شهر دارند و 

سعی می کنند روی این دانش آموزان سرمایه گذاری ویژه کنند.

که من به عنوان     موضوعاتی  از  یکی دیگر  آقای علی رضا روان بخش: 

بروند حوزه.  که  بود  بودم، تشویق دانش آموزان  آن درگیر  با  مدرسه  مدیر 

من خودم شاید چندین نفر را صحبت کردم که بروند حوزه. چون حاج آقای 

۱. سخنان حاج عبداهلل والی در جلسه با طالب و اولیای طالب و مدرسین حوزه، سال 78
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مؤمنی به ما می گفت: امسال به فکر ما باش و دسته گل هایت را بفرست. 

کسانی بودند  اینها  را هم مانع می شدیم بروند حوزه.  گاهی بعضی ها  البته 

که تحت تأثیر جّو می خواستند بروند حوزه. مثًال هم روستایی اش رفته بود 

که واقعًا به درد حوزه نمی خورد،  حوزه، این هم می خواست برود، در حالی 

چون ازنظر روحی و درسی مناسب نبودند.

گرد به بار می آورد، برکاتی که بدون  وجود حوزه از چند جهت، برکات زیادی برای بشا

وجود حوزه، دست نیافتنی می نمود:

در     گردی  بشا طــالب  حضور  با  و  حــوزه،  تأسیس  با  مؤمنی:  حــاج آقــای 

فرهنگی  کار  روستاهای مختلف، هم اطالعات دینی مردم زیاد شد، و هم 

را تحت پوشش  ما قبًال بیست روستا  گر  ا گسترش یافت.  منطقه بسیار  در 

توانستیم  را هم  روستاها  حوزه، دورترین  از  بعد  داشتیم،  فرهنگی  کارهای 

پوشش بدهیم، حتی جاهایی که مبّلغ نرفته بود. 

و دیگر اینکه حوزه باعث شد فعالیت های دینی و فرهنگی ما استمرار پیدا 

ح بوده، بعد از حضور ما، شد محرم  کند. قبًال فقط محرم ها بحث تبلیغ مطر

و صفر و رمضان، البته به صورت محدود؛ اما بعد از حوزه، بحث های تبلیغی 

تبلیغی  کاروان  اوج آن،  که  انداختیم  راه  تمام مناسبت ها  را در  گسترده ای 

حساسیت  امیرالمؤمنین  والیت  اثبات  بحث  روی  حوزه  طالب  بود.  غدیر 

خاصی داشتند و در ایام عید غدیر، کاروان تبلیغاتی غدیر را درست کردند. 

از دیگر اثرات حوزه، جهت دهی مردم ازنظر فرهنگی است، که طلبه های ما 

توانستند به مردم، علی الخصوص به کودکان و نوجوانان جهت بدهند و با 

آنها ارتباطات سازنده ای برقرار کنند.
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گرد پیدا می کند، که حتی بانیان امر  برکات وجود حوزه، چنان ابعاد و وسعتی در بشا

نیز فکر نمی کردند چنین تأثیراتی از وجود حوزه ببینند. 

حجت االسالم سید مهدی لواسانی: بعد از نماز مغرب و عشا، هر شب،    

یک صفحه قرآن در مسجد می خواندیم و بچه ها هم تکرار می کردند. بعد از 

تالوت قرآن، یک سرودی هم ساخته بودیم که آن را می خواندیم:

آیه آیه، سوره سوره، می کنیم قرآن تالوت 

مهدِی صاحب الزمان باشد سالمت

حاج عبداهلل این مجلس قرآن را خیلی دوست داشت و هرطور بود، شب ها 

خودش را به این جلسه می رساند. این مجلس یک مجلس عمومی بود و 

کارمندان امداد. بعد از نماز،  همه بودند، از دانش آموز پسر و دختر بگیر تا 

طلبه ها بلند می شدند قرآن پخش می کردند، بعد از تالوت هم سریع قرآن ها 

را جمع می کردند. بعدش هم چایی یا شیرینی پخش می کردند. طلبه ها و 

خودشان،  روستاهای  توی  جلسه،  این  از  تأسی  با  دانش آموزان،  از  برخی 

کالس قرآن راه انداخته بودند. و حاج عبداهلل خیلی خوشحال می شد. 

که چقدر کار حوزه اینجا واجب است؛ چون  بعد از این قضایا ما فهمیدیم 

گرد، ولی بعد از تأسیس حوزه  ما ابتدا فقط برای نماز و منبر آمده بودیم بشا

فهمیدیم که از برکات حوزه چه بهره ای می شود برد.

ــداد، همه از     کــارکــنــان امــ ــای مــؤمــنــی: دانــش آمــوزهــا و مـــردم و  ــاج آق ح

پایگاه  یک  که  مسجد  در  طلبه ها  حضور  می کردند.  استفاده  ما  طلبه های 

و  بگیرند  ارتــبــاط  بقیه  با  طلبه ها  می شد  باعث  بــود،  همه  میان  مشترک 

پرسش  و پاسخ و کالس درس داشته باشند. 
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مثًال دانش آموزان در گروه های ده نفره تقسیم می شدند و هر گروه در اختیار 

یک طلبه قرار می گرفت. اینها دور طلبه ها در مسجد حلقه می زدند و شاید 

کالس های یادگیری  می شد؛  مسجد برقرار  کالس در  شب، حدود 2۰ تا  در 

حمد و سوره و وضو و تیمم و مسائل مبتالبه. 

می رسد  گرد نیز  بشا ج از  گردی به خار که آوازۀ طلبه های بشا به جایی می رسد  کار 

گردی چقدر سخت کوش و بااستعداد هستند. و خیلی ها می فهمند طلبه های بشا

برنامه های خوب حوزه این بود     یکی از  حجت االسالم اسحاق زارعی: 

که ما تعطیلی نداشتیم. تابستان که می شد طلبه ها را به اردو می بردند. مثًال 

شهرستان ها می رفتیم. تابستان ها می چرخیدیم و  به حوزه های علمیه در 

درس هایمان به راه بود. 

یک  می زدند.  سر  بچه ها  به  و  می آمدند  اردو هــا  این  به  هم  حاج عبداهلل 

گفت یک نفر از اهالی از  که آقایی وارد شد و  سال در یزد سر کالس بودیم 

کرد یک نفر برای مراسم ایشان به منبر برود. بعد از  دنیا رفته. درخواست 

کالس قرار شد من به منبر بروم. روضه که تمام شد، به حوزه برگشتم. دیدم 

حاج عبداهلل تازه آمده اند. بعد از سالم و احوالپرسی پرسیدند: کجا بودی؟ 

گفتم: منبر رفته بودم. 

بعد چند نفر از کسانی که پای منبر من بودند را پیدا کرده و از سخنرانی من 

که می بینم  گفتند: آقا اسحاق! خیلی خوشحالم  پرسیده بودند. بعد آمدند 

گرد توی شهرستان های دیگر منبر می روند.  طلبه های بشا

میخ  رفتی  گفتند:  نمی کنم،  فراموش  هیچ وقت  که  گفتند  جمله ای  یک  و 

گرد را در یزد کوبیدی و برگشتی. بشا
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گرد باز کرده اند. حتی مراجع عظام تقلید نیز حساب ویژه ای روی حوزۀ بشا

حضرت     صافی،  آیــت اهلل  حضرت  از  می توانید  شما  والــی:  حاج عبداهلل 

آیت اهلل لنکرانی، حضرت آیت اهلل مکارم، حضرت آیت اهلل ناصری بپرسید که 

گردی ها  بزرگواران مهم است. این بزرگان، به بشا برای این  گرد چقدر  بشا

وقت خاص می دهند. حتی آیت اهلل بهجت که خیلی سخت تن می دهند به 

گردی مشهد  این طور قضایا، طوری برنامه ریزی می کنند که وقتی طالب بشا

هستند، برای طلبه ها کالس درس بگذارند.

گرد،  بشا کودکی عالقۀ عجیبی به روحانی شدن داشت، حاال در  از  که  حاج عبداهلل 

گر سیِل کارهای اجرایی بگذارد! گردی، البته ا سعی می کند طلبگی کند و شا

کــودکــی عــشــق آخــونــدشــدن     ــاج مــحــمــود والــــی: حــاجــی از هــمــان  حـ

و می نشست:  مــی آورد  می بست دوِر سرش، می رفت صندلی  داشت. چادر 

ما  منبررفتن!  به  می کرد  شروع  نستعین!«  به  و  الرحیم.  »بسم اهلل الرحمن 

فن  اتفاقًا  و  می کرد  صحبت  جــدی  خیلی  منبرش.  پــای  می نشستیم  هم 

که حوزه راه افتاد، خیلی وقت ها،  گرد  بیان خیلی خوبی هم داشت. در بشا

می رفت می نشست کنار طلبه ها تا یاد بگیرد.

حاج آقای مؤمنی: حاج عبداهلل اصرار داشت دروس حوزه را یاد بگیرد.    

یک شش ماهی هم بعد از نماز صبح می آمد پیش من برای یادگیری صرف. 

نباید  است؟  این جوری  چرا  این  می گفت:  دائم  می گرفت!  ایراد  هم  چقدر 

این جور باشد!

درس  دارنــد  را  صرف  همین  که  است  سال  هزار  حاجی!  می گفتم:  هم  من 

می دهند! شما که یاد گرفتی، بعدًا خودت باید یک صرف جدید بنویسی!
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جالب اینکه در اوقات فراغتشان هم اصول کافی می خواندند.

که     حاج عبداهلل روحیه ای داشت  حجت االسالم سید مهدی لواسانی: 

کتاب  کتابخانۀ حوزه و دارد  بسیار علم دوست بود. بارها می دیدم آمده به 

شهید  فطرت  کتاب  هست  یــادم  مثًال  می خواند.  هم  دقــت  با  می خواند. 

مطهری را خوانده بود و چند جا سؤال داشت. زود هم قبول نمی کرد و بحث 

طلبگی می کرد! 

به من می گفت: می خواهم با طلبه ها درس بخوانم، به من هم کتاب بده.

داشته  را  کتاب ها  می خواست  کالس،  سِر  بیاید  روز  هر  نمی توانست  چون 

که من باید صرف ساده و فقه و اصول را  باشد و خودش بخواند. می گفت 

یاد بگیرم. 

که برای او از مشهد خریده  هروقت هم سر کالس حاضر می شد، با عبایی 

و  یک جا نمی ماند  در  روز  که حاجی یک  بودیم می آمد می نشست. حیف 

آن سن وسال  گرد بچرخد؛ وگرنه در  خ بشا رفت وآمد بود تا چر همه اش در 

هم استعداد باالیی برای یادگیری داشت.

که به صورت ویژه عالقه داشت، ترجمۀ قرآن بود.  به یکی از چیزهایی هم 

که معنا می کردم، حاجی خیلی خوشش می آمد، می پرسید: حاج آقا!  قرآن را 

شما چگونه معنا می کنی؟

و من هم قدم به قدم توضیح می دادم. یادم هست که در یکی از سفرهایمان 

خود  تا  کن.  معنا  من  برای  را  سوره  این  که  گفت  هواپیما،  توی  تهران،  به 

تهران شاید، دو سه صفحه را، کلمه به کلمه معنا کردیم و جلو رفتیم. تشنۀ 

واقعی بود.



550▪تاخمینیشهر

زیاد می شود. به طلبه ها  افتتاح حوزه،  از  حساسیت حاجی نسبت به طلبه ها پس 

بیشتر سر می زند و بیشتر مراقب رفتارشان است. 

صبح،     روز  یک  بــود.  رمضان  مبارک  ماه  مرادپور:  مــراد  حجت االسالم 

ساعت پنج ونیم، هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، حاج عبداهلل آمد و سری به 

حوزه زد. از بین طلبه ها، فقط من بیدار بودم. حاجی صدایم کرد. رفتم جلو. 

گفت: این چه وضعش است؟ االن سر صبح است، چرا بچه ها خوابند؟

گفتم: حاجی! از ساعت دو ونیم سه بیدار بودند، سحری خوردند، خوابیدند.

گفت: نه! االن نباید بخوابند.

هوا روشن نشده بود و حاج عبداهلل عقیده داشت که در این وقت، طلبه ها 

به  بودیم. حاجی  را هم نشسته  ظرف های سحری  روز  آن  نباید بخوابند. 

آن هم ایراد گرفت.

البته محبت های حاج عبداهلل نسبت به طلبه ها، بسیار بیشتر از تذکرهای 

این چنینی اش بود. 

مثًال در همین ماه رمضانی که گفتم حاجی این تذکر را به ما داد، یادم هست 

روز عید فطرش، حاج عبداهلل محبتی به ما کرد که شیرینِی آن محبت، هنوز 

در یاد من مانده. صبح عید فطر، همه، چفیه به دوش، جمع شده بودیم 

که به مسجد برویم و نماز بخوانیم. دیدیم حاج عبداهلل دارد از دور می آید. 

رفتیم جلو تا سالم بدهیم. حاجی تا به ما رسید، یکی یکی، اول خم شد و 

چفیه هایمان را بوسید، بعد دست دادیم و روبوسی کردیم.

می خواهم بگویم محبت زیاد حاجی نسبت به ما، باعث نمی شد که حاجی 

ایرادهایمان را نبیند و نگوید.
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حجت االسالم ابوذر صادقی: یک روز با موتور و با سرعت زیاد به سمت    

که  نزدیک  ایستادم.  داد.  چراغ  ماشین  یک  می کردم.  حرکت  خمینی شهر 

شد، دیدم حاج عبداهلل است. به من َتَشر زد که چرا با این سرعت می روی؟ 

چرا عجله می کنی؟ 

گفتند:  می بردند.  حساب  او  از  همه  و  داشــت  ابهت  خیلی  حاج عبداهلل 

خجالت نمی کشی؟ می خواهی موتورت را بگیرم؟ مگر می خواهی خودت را 

به کشتن بدهی؟ قول بده دیگر با سرعت رانندگی نمی کنی.

در سال های بعد، وقتی طلبه های حوزه به پایۀ هفت می رسند، برای ادامۀ تحصیل 

عازم شهر قم می شوند. حاج عبداهلل در مشورت با آقایان مؤمنی و لواسانی و مهدوی 

قم  شهر  در  گانه  جدا ساختمانی  که  می رسد  نتیجه  این  به  حــوزه،  اساتید  باقی  و 

گردی در آن ساختمان مشغول به تحصیل شوند.  خریداری کند تا طلبه های بشا

داشتند،     گرد  بشا به  نّیری  حاج آقای  که  سفری  در  مؤمنی:  حاج آقای 

کنند. آن زمان هفتاد تا طلبه  که همۀ طلبه ها را به عمره اعزام  قول دادند 

بتوانیم  تا  پول  به  بشود  تبدیل  هدیه،  این  دادم  پیشنهاد  من  داشتیم. 

کردیم و آنها هم از  ح  قم برای حوزه بخریم. با طلبه ها مطر ساختمانی در 

گذشتند. نامه ای نوشتیم برای آقای نّیری، و همۀ طلبه ها  سفر عمرۀ خود 

آن نامه را امضا کردند. الحمدهلل ایشان هم موافقت کردند و پول ساختمانی 

که دوست داشتیم در قم داشته باشیم، جور شد. 

نظر  زیــر  گــر  ا غریبند،  قــم  در  گرد  بشا طلبه های  کــه  بــود  ایــن  اعتقادمان 

خودمان نباشند، غریب تر می شوند.
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خشکسالی

گرد را، کوهستان های خشک و عبوس یا زمین های  بیش از نود درصد از سرزمین بشا

کرده و راه را بر بارش باران  که جا را بر جلگه ها تنگ  گرفته  سنگالخی و ناهموار فرا

زیاد و مداوم بسته. 

سردی  به  رو  هوا  هروقت  و  باشد  پرباران  که  نیست  به گونه ای  گرد  بشا طبیعت 

بارشی  سامانۀ  درگیر  کشور  تمام  است  ممکن  باشند.  باران  منتظر  مردم  می رود، 

بارش  سال،  طول  در  بااین همه،  نبیند.  خود  به  را  بــاران  رنگ  گرد  بشا اما  شود، 

گرد، حتمی است. همین بارش ها، با توجه به سد  کثر بشا چندین مرتبه باران در ا

کرده، مشکل بی آبی  گرد ایجاد  کمیتۀ امداد در نقاط مختلف بشا که  و آبگیرهایی 

کم رنگ می کند.  گرد را  بشا

گرد روی  بشا از  انــدک نیز  بــاران هــای  اوایــل سال 8۴، همین  تا  ابتدای سال 79  از 

گرد )و کرمان و سیستان وبلوچستان(  می گردانند! و خشکسالی پنج ساله ای به سراغ بشا

می آید. این خشکسالی باعث می شود که حاج عبداهلل خانواده های بیشتری را تحت 

را  نفر  سی هزار  گرد،  بشا در  حضورش  ابتدای  در  حاجی  ببرد.  امــداد  کمیتۀ  پوشش 

ح های خودکفایی و اشتغال زایی، توانست این عدد را قبل  تحت پوشش برد، اما با طر

از شروع خشکسالی، به نصف برساند، یعنی به پانزده هزار نفر. با شروع خشکسالی و 

امتداد آن، تعداد نفرات تحت پوشش، به هفده هزار نفر رسید. 

ندارد. مدارس  آرام و قرار  خشکسالی است و  فکرش درگیر  حاج عبداهلل شب و روز 
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خمینی شهر آب ندارند و این بی آبی، خواب را از حاجی گرفته است.

قضیۀ     ایـــن  ــودم.  ــ ب راهــنــمــایــی  بــچــه هــای  معلم  مــن  حسینی:  خــانــم 

در  دوستانشان  با  هم  خیلی  بــود.  سخت  حاج آقا  بــرای  خیلی  خشکسالی، 

تهران و اصفهان مشورت می کردند که بتوانند راهی پیدا کنند. در طول سال 

با  بود.  خمینی شهر  مــدارس  برای  آب  تهیۀ  هّم وغّم شان  تمام  تحصیلی، 

گیر بیاورند. حتی  تانکر می رفتند سراغ روستاهای مختلف، بلکه قدری آب 

روشن  را  تانکر  نصفه شب،  حاجی  می خوابیدند،  همه  وقتی  می آمد  پیش 

می کرد و می زد بیرون. می رفت پِی تهیۀ آب در روستاها. 

در  زحمت  به  هم  آب  لیوان  یک  حتی  گاهی،  که  بــود  طــوری  وضعیتمان 

مدرسه پیدا می شد. 

از بین رفتن باغ های المهدی و امام علی، یکی دیگر از آثار خشکسالی است. این 

کثر نهال هایشان  باغ های آباد، ثمرۀ سال ها تالش شبانه روزی حاج عبداهلل بودند و ا

را خوِد حاجی کاشته بود.

که     بود،  ننشسته  ثمر  به  کامل  امام علی هنوز  باغ  والی:  حاج محمود 

قند  مرض  که  بود  باغ ها  رفتن  بین  از  به خاطر  حاج عبداهلل  اصًال  فاتحه! 

گرفت. دائم می گفت: باغم از بین رفت! باغم از بین رفت!

هرچه می گفتیم حاجی! همه جا خشکسالی شده، به خرجش نمی رفت.

همان  یا  جاروک  آفت  خشکسالی،  اوج  در  هم  بعد  می کرد.  بیداد  بی آبی 

جاروی جادوگر از راه رسید و تمام باغ ها را جارو کرد! بیشتر از ده متخصص 

اما شیوه ها و راهکارهایشان جواب نداد و باغ ها  باغ ها،  آوردیم باالی سر 

احیا نشدند.
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سد  در  هم  را  ماهی  پــرورش  کــار  مخزنش،  ُپــرشــدن  و  سد  ساختن  از  بعد 

شروع کردیم که نتیجۀ خوبی هم داشت. اما متأسفانه با شروع خشکسالی، 

که  نیامد  بارانی  رفتند و طی پنج سال خشک سالی، دیگر  بین  از  ماهی ها 

پشت سد آبی بماند.

غصه های حاج عبداهلل است. شب ها  از  یکی دیگر  خشک شدن آب پشت سد نیز 

که نشسته است و طلب باران  و روزهای بسیاری، حاجی را روی تاج سد می دیدند 

می کند. 

تـــاج سد     کــه شـــد، حــاجــی مــی آمــد روی  خشکسالی  ــــی:  وال امــیــر  حـــاج 

می نشست، زانوی غم بغل می گرفت و با خدا نجوا می کرد. و دعا پشِت دعا 

برای باران. رودخانۀ جگین که همیشه پر از آب بود، خشک خشک شد. 

نگاه  را  بی آبی  و  می نشست  خشکسالی،  ســال هــای  ایــن  در  حاج عبداهلل 

می کرد. چاه بود، موتور بود، لوله ها و استخر بودند، ولی آب نبود. درختان 

باغ های امام مهدی و امام علی، ضعیف و مریض شدند. خیلی سخت بود. 

حاجی می نشست روی تاج سد و واقعًا گریه می کرد. حتی چند بار تانکر آب 

گر تانکر آب می آورید به  آورد برای باغ، اما جواب نداد. مردم هم می گفتند: ا

ما بدهید. 

حاج عبداهلل هم آب را روانه می کرد سمت مردم.

بودند.  شده  کیلو  دوونیم  هرکدام  که  سد،  پشت  بودیم  ریخته  کپور  ماهی 

روز،  هر  سد  آب  شد،  شــروع  که  خشکسالی  بــود.  شده  ماهی  پر  سد،  پشت 

که دیگر برای ماهی گیری احتیاج به تور و قالب  کم تر می شد. طوری  کم و 

سد،  پشت  آب  که  هم  بعد  می گرفتند.  را  ماهی ها  دســت  با  بچه ها  نبود؛ 
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خشِک خشک شد و پشت سد، شد زمیِن فوتبال!

منتظر  نشست  بعد  کردند.  الیروبی  را  سد  کف  ماه  یک  لــودر  با  داد  حاجی 

باران. اما سال ها باران نیامد. 

بعد از سال ها وقتی برای بار اول باران آمد، آِب پشت سد سرریز کرد. من 

گرد زنگ زد به من. رفته بود وسط محوطۀ  بشا که حاجی از  تهران بودم 

وسط  و  کــردم  باز  را  دست هایم  امیر!  که:  من،  به  بود  زده  تلفن  و  امــداد 

دارد  می شنوی؟  را  صدایش  امیر!  می آید  باران  دارد  ایستاده ام.  محوطه 

باران می آید!

آن قدر خوشحال شده بود و صدایش چنان ذوقی داشت، که تعریف کردنی 

نیست... 

گردی ها چند برابر شد  در دورۀ خشکسالی، تالش های حاج عبداهلل برای معاش بشا

و باعث شد پنچ سال خشکسالی کمترین اثر مخرب را در منطقه داشته باشد. حال 

آنکه وقتی وضعیت مشابهی برای جای دیگری اتفاق افتاد، کار به شورش و درگیری 

گرد، خشکسالی را  کشیده شد. اما مدیریت حاج عبداهلل و حضور کمیتۀ امداد در بشا

به بهترین نحو ممکن کنترل کرد.

تبعیدگاه

کنفرانس برلین نام کنفرانسی است که بعد از انتخابات مجلس شورای اسالمی دورۀ 

ششم، در فروردین ماه 79، به مدت سه روز، ازسوی حزب سبزهای آلمان، در برلین، 

ایران  جمهوری اسالمی  ایران و اصالحات در  با موضوع تغییرات دموکراتیک در  و 

برگزار شد. از داخل کشور، هفده تن از شخصیت های سیاسی و مطبوعاتی، در این 



556▪تاخمینیشهر

از  بازگشت  از  پس  گنجی  بــود.  گنجی  کبر  ا آنها  از  یکی  که  شدند  حاضر  کنفرانس 

کمه شد: آلمان، دستگیر و محا

با     گنجی  آقــای  که  کــاری  دادگــاه!  محترم  ریاست  شکواییه:  از  بخشی 

»تاریکخانۀ  و  سرخپوش«  »عالیجنابان  کتاب های  چاپ  و  مقاالت  نوشتن 

و  ایرانی  اتباع  از  فــراوانــی  قتل های  آن  طی  و  داد،  انجام  غیره  و  اشباح« 

داد،  نسبت  کمیت  حا به  را  سنت  اهــل  علمای  و  کشیش ها  قتل  ازجمله 

جهت  در  کشور  از  ج  خار محارب  و  معاند  گروه های  به  خدمت  بزرگ ترین 

آنان بود.  براندازانٔه  مشروعیت بخشیدن به مواضع و اهداف و برنامه های 

سازمان های  منظر  در  را  اسالمی  جمهوری  نظام  اعتبار  و  حیثیت  گنجی، 

کرده و از نظام اسالمی  بین المللی و افکار عمومی جامعۀ جهانی مخدوش 

به عنوان نظامی ضد حقوق انسانی یاد کرده. آقای گنجی با انتساب قتل ها 

و جنایات به نظام و نهادهای انقالب اسالمی، درصدِد آن است که در دیوار 

سوراخ  و  رخنه  اسالمی  نظام  از  مسلمان  مــردم  حمایت  و  اعتماد  پوالدین 

ایجاد کند، و از این طریق نظام اسالمی را با چالش مواجه سازد.

ریاست محترم دادگاه! کار آقای گنجی بسیار بیشتر از گروه های محارب در 

توطئه چینی علیه نظام اسالمی است، آیا ایشان مستحق مجازاتی بیشتر از 

افراد محارب نیست؟ 

کبر گنجی پس از شرکت در جلسات دادگاه و دفاع از خود، در شعبۀ سوم دادگاه  ا

انقالب، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در کنفرانس برلین، تبلیغ 

خیلی  اسناد  جمع آوری  و  رهبری  مقام معّظم  و  راحــل  امــام  به  اهانت  نظام،  علیه 

گرد محکوم می شود.  محرمانه، به ده سال حبس و پنج سال تبعید به بشا
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حاج محمود والی: حاج عبداهلل نسبت به مسائل سیاسی بسیار حساس    

می آمد؛  امــداد  مدیرکل های  برای  مجلس،  کرات  مذا بود.  هم  پیگیر  بود. 

می رسید.  حاجی  بــه دســت  ماهانه  کــه  بــود  هــم  محرمانه ای  بولتن های 

مجلس  دورۀ  در  مـــی زد.  حاشیه  و  مــی خــوانــد  را  اینها  همۀ  حــاج عــبــداهلل 

حمایت  در  نطقی  یک  اصفهان،  نمایندۀ  شیرزاد،  که  هست  یــادم  ششم، 

نقض  از  جهانی  جامعۀ  انتقادهای  بود  گفته  و  بود  کــرده  ضدانقالب ها  از 

کامًال درست و برحق  حقوق بشر و برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی، 

گر  است. حاج عبداهلل زیِر این نطق پیاده سازی شدۀ شیرزاد، نوشته بود: »ا

من آنجا بودم، می زدم در گوِشت و با اردنگی بیرونت می کردم.«

ک بر سرت! آن  یا مثًال یک جای دیگر، سر یک موضوع دیگر نوشته بود: »خا

لقمه هایی که خورده ای، حرامت باشد.« آن قدر سر این موضوعات حساس 

بود که وقتی چنین چیزهایی را می دید و می خواند، عصبانی می شد!

هم  قضیه  این  اوج  می شد.  اذیت  خیلی  سیاسی،  مسائل  سر  حاج عبداهلل 

گرد.  بشا تبعید در  به  کردند  را محکوم  گنجی  کبر  ا که  زمانی  به  برمی گردد 

همین که حکم دادگاه منتشر شد، حاج عبداهلل زنگ زد به یکی از رفقایش، 

که: فالنی! این را خواندی؟ حکم این فالن فالن شده را؟ تبعیدش کردند به 

گرد. شما دستت به هرکس می رسد، بگو قبل از گنجی، عبداهلل والی به  بشا

گرد تبعید شده. ما هم تبعیدی هستیم. ولی این را هم بگو، به هرکسی  بشا

منطقه  این  از  زنده  برسد،  گرد  بشا به  پایش  کبر گنجی  ا بگو  بگو،  می رسی 

گرد وقتی متوجه بشوند به حضرت امام و  بیرون نمی رود. نه من، مردم بشا

حضرت آقا توهین کرده، او را می ُکشند. 
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کشور می گوید: »نقاط اقامت  مادۀ ۱9 قانون مجازات اسالمی، دربارۀ نقاط تبعیدی 

و  تعیین،  کشور،  امنیت  شــورای  و  دادگستری  وزارت  توسط  محکومان،  اجباری 

اعالم  گنجی  کبر  ا تبعید  محل  حالی  در  گرد  بشا و  می شود.«  اعالم  قضاییه  قوۀ  به 

قضاییه  قوۀ  به  تبعیدی  نقاط  به عنوان  که  شهری  چهل وهشت  جزو  که  می شود، 

گرد، بعد از انتشار حکم دادگاه، نامه ای به ریاست قوۀ  اعالم شده، نیست! مردم بشا

گرد، اعالم  کبر گنجی به بشا قضاییه می نویسند و در آن، ضمن انتقاد از حکم تبعیِد ا

گرد  کبر گنجی یا هر ضدوالیت دیگری را به بشا می کنند: در صورت اجرای حکم، ا

راه نخواهند داد. 

گفت: به     حاج محمود والی: حاج عبداهلل نامه ای به استاندار نوشت و 

گرد  بشا کنند.  خراب  را  گرد  بشا نام  ندهید  اجازه  کنید.  اعتراض  حکم  این 

ک و خوب است. جای انسان های پا

کبر گنجی به  بر اثر این فشارها، چند ماه بعد، در دادگاه تجدید نظر، حکم تبعید ا

گرد لغو می شود. بشا

درکل، حاج عبداهلل نسبت به ماجراهای سیاسی کشور از دوم خرداد ۱۳76 به بعد، 

جریان  تأثیر  گرد تحت  بشا تا مردم منطقۀ  کرد  و تالش های بسیاری  بود.  تلخکام 

سیاسی غالب در کشور قرار نگیرند. حاج عبداهلل در سال های خشک انقالبی گری، 

گرد بود و با چنگ و دندان نگذاشت منطقه از دست برود  نگهباِن انقالبی ماندن بشا

و به دامن کسانی بیفتد که نسبتی با انقالب نداشتند. 

از  پس  هفته  یک  حاج عبداهلل،  دوستان  از  یکی   ،78 دانشگاه  کوی  جریانات  در 

سخنرانی معروف رهبر انقالب دربارۀ این حادثه در 2۱ تیرماه، نوار سخنرانی حضرت 

آقا را برای حاجی می آورد. حاج عبداهلل از ابتدای شروع سخنرانی آقا، شروع می کند 
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به گریه کردن و دست روی دست زدن و مشت روی پا کوبیدن! بعد به کسی که نوار 

گر در ماجراهای کوی دانشگاه بودم، جانم  را برایش آورده بود، می گوید: فالنی! من ا

را کف دستم می گرفتم و مقابل ضدانقالب می ایستادم!

از  یادگاری  دارد،  صــورت  در  زخمی  آورده،  حاج عبداهلل  بــرای  را  آقا  نــوار  که  جوانی 

این  کوی دانشگاه. حاج عبداهلل بارها و بارها بر  ماجرای  فعال در  درگیری با اشرار 

که می رسد، آن جوان را جانباز فتنه معرفی  زخم بوسه می زند و هرجا به هر جمعی 

خ داده، صحبت می کند.  می کند و دربارۀ اتفاقاتی که در حادثۀ کوی دانشگاه ر

واحدفرهنگی

کارهای اجرایی، حاج آقای مؤمنی، مسئول فرهنگی کمیتۀ امداد را کم طاقت کرده.

حجت االسالم سید محسن مؤمنی آنچه از کودکی و نوجوانی خود به یاد دارد، این 

کم حرف بوده، با روحیه ای حساس. حاصل این روحیه،  که بسیار خجالتی و  است 

برای سید محسن نوجوان، این بوده که از او نوجوانی متفکر بسازد؛ تفکر در وقایعی 

پیرامونی و یافتن نقش خود در آنها. دستاوردی که ریشۀ شخصیتی حاج آقای مؤمنی 

که  کشاورز بوده و تعزیه خوان. مادر نیز بانویی بسیار مذهبی  می شود. پدر حاج آقا 

تالش می کرده سید محسن از هر محیط آلوده ای دور بماند. 

روحانی  داشته؛  محسن  سید  زندگی  در  مهمی  نقش  نیز  حاج عمو  میان،  این  در 

گردان حضرت امام بوده و نشستن پای منبرش، دورۀ نوجوانی  شا که از  میانسالی 

پروین  و  سعدی  اشعار  و  احادیث،  قرآنی،  قصه های  ساخته.  را  مؤمنی  حاج آقای 

به  پانزده سالگی  سن  در  را  محسن  سید  حاج عمو،  دلنشین  منبرهای  و  اعتصامی، 

محسن  سید  حاج عمو  می کشاند.  طلبگی  عالم  به  آن  از  بعد  و  جنگ،  جبهه های 
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نقش  تشویق ها  همین  باشد؛  داشته  اهتمام  دیــن  تبلیغ  به  که  می کرد  تشویق  را 

بسزایی در طلبه شدن سید محسن داشت. بعد از چند سال درس خواندن در حوزه، 

سید محسن با دخترعمویش ازدواج می کند، با دختر حاج عمو. 

بعد از ازدواج سید محسن برای استفاده از اساتید برجستۀ حوزه، خود را به قم رساند. 

حاج آقای مؤمنی از بدو ورود به حوزه، به دنبال این بوده که با خوب درس خواندن 

ج باالی علمی و اخالقی و عرفانی برسد. اما حاال با چنین  و تذهیب نفس، به مدار

به  می تواند  کمتر  و قبول مسئولیت،  گرد  بشا در  استقرار  از  بعد  و شرایطی،  روحیه 

که در ابتدای ورود به حوزه در ذهن می پروراند،  درس و بحثش برسد و به هدفی 

حاج آقای  کرده.  کم طاقت  را  مؤمنی  محسن  سید  اجرایی،  کارهای  آری!  بیندیشد! 

گریزان بود و عاشق درس و بحث  کار اجرایی  که همیشه از فضای اداری و  مؤمنی 

علمی بود، حاال آن قدر سرش شلوغ شده که وقت نمی کند حتی الی کتاب را باز کند!

گرد، یک دفعه سر بلند     حاج آقای مؤمنی: بعد از چند سال حضور در بشا

کتور و  کردم و دیدم در یک فضای اداری قرار گرفته ام و سروکارم، با سند و فا

این جور چیزهاست. خودم خیلی حالم بد بود. همسرم هم گریه اش گرفته بود. 

خب من در دوران طلبگی برنامۀ عجیبی برای درس خواندن داشتم و یکی 

که درس های حوزه را خیلی خوب و  از اولویت های مهم زندگی ام، این بود 

دقیق بخوانم.

برای همسرم خیلی مهم بود که من اهل درس باشم. همسرم، دخترعمویم 

بود و عمویم، یکی از عالمان بزرِگ شهرمان. همسرم در یک فضایی رشد 

گرد، یک دفعه دید  کرده بود که دوست داشت من اهل علم باشم. اما در بشا

که من دفتر و کتاب را پیچیده ام گذاشته ام کنار، و هر شب یک سری سند و 
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کتور می آورم خانه و بررسی می کنم.  فا

خب کارهای فرهنگی امداد خیلی زیاد بود؛ از کارهای مربوط به دانش آموزان 

ک که باید می بردیم در روستاها توزیع می کردیم.  مدارس گرفته تا توزیع پوشا

یا مثًال باید می نشستم تراز مالی می گرفتم! این بود که هم خودم کالفه شده 

بودم، هم همسرم.

اواسط سال 79، حاج آقای مؤمنی نامه ای به حاج عبداهلل والی می نویسد و در آن 

نامه از نگرانی های خود دربارۀ کار فرهنگی و آیندۀ خانوادۀ خود حرف می زند:

بسمه تعالی   

خدمت سرور گرامی حاج آقای والی زیدعزه مدیرکل محترم کمیتۀ امداد امام 

گرد؛ سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته  خمینی بشا

توفیقات  مزید  و  سالمت  و  صحت  جهت  خیر  دعــای  و  تشکر  و  تقدیر  با 

کنون با توجه به اینکه  هستید اینجانب تا که مستحضر  الهی، همان طور 

کار اجرایی نکرده بودم، امور فرهنگی را در حد توان خود انجام داده ام و 

فرهنگی امسال به حول و قؤه الهی و توجه خاص حضرت ولّی عصر، و تالش 

یک چنین  هزینۀ  و  است  برخوردار  خوبی  بسیار  بودجۀ  از  شما،  کوشش  و 

اعتباری اوًال نیاز به یک مسئول متدّین و متخصص دارد؛ ثانیًا وابسته به 

وجود نیروهای مؤمن، هوشیار و کاردان است؛ ثالثًا ارتباط تنگاتنگی با سایر 

این مسئولیت  در  دارد. حقیر  امــداد  بخش های  و همکاری دیگر  واحدها 

سنگین، از دو جهت خوف دارم:

۱. خوف تضییع بیت المال؛

2. خوف رعایت نکردن یا کوتاهی در حق الناس.
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گر در این میان وظیفۀ الهی و دینی تشخیص داده نشود و مطابق آن عمل  ا

گرفتار یکی از این دو خطر هستم. چنانچه می دانید نزدیک چهل  نشود، 

سرفصل در پنج عنوان کاری در توافق نامۀ بودجه ذکر شده و برای هرکدام 

کامل این فعالیت ها را  آیین نامه و دستورالعملی وجود دارد. و مرکز، اجرای 

دقیق و موبه مو می خواهد. 

خوبی  اجــرایــی  قـــدرت  از  هــم  فرهنگی،  مسئول  دیــگــر،  اســتــان هــای  در 

دارد؛ لذا  است، و هم نیروهای فعال، خودجوش، طراح و مبتکر  برخوردار 

در ارائۀ خدمات رفاهی و تربیتی، و امور فرهنگی موفق و منظم هستند. ولی 

اینجانب نه از قدرت اجرایی باالیی برخوردارم و نه نیروهای هوشیار فعال 

و طراح در اختیار دارم. لذا هم در امور فرهنگی قصور دارم، و هم در زندگی 

خود و خانواده و بچه های خود، و آیندۀ آنها خیلی مقصر هستم و نمی دانم 

عاقبت کارمان چه می شود. امیدوارم حضرت ولّی عصر از ما راضی باشد. 

مطالبی که گفته شد، نه از سر خستگی و دلسردی است، بلکه از این جهت 

که جنابعالی برای واحد فرهنگی  خوبی  که فکری شود و این اعتبار  است 

از  محل خودش هزینه شود تا  کرده اید، دقیق، به جا و به موقع در  دریافت 

گر کسی باشد این مسئولیت را بپذیرد، این حقیر  آن دو خطر رهایی یابم. ا

به  فراغتی حاصل شود، بیشتر  گر  می کنم و ا کار  رکاب او  با تمام وجود در 

تعلیم و تربیت طالب و دانش آموزان می پردازم.

کار سنگین از عهده و توان من  که این  خالصه با وجود اینکه اذعان دارم 

در  توان  تمام  با  نکرده اید،  معرفی  را  کسی  که  مادامی  تا  ولی  است،  ج  خار

این میدان،  در  توفیق دهد  خداوند متعال می خواهم  از  و  خدمت هستم 
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ولّی عصر  حضرت  از  و  نمایم  عمل  خــود  شرعی  و  دینی  وظیفۀ  با  مطابق 

خواستارم قصور ما را عدل نماید و ما را در اجرای این توافقنامه یاری نماید. 

ولی خواهشمندم کسی را به جای این حقیر بگذارید.

سیدمحسن مؤمنی 79/5/۱8

را  مؤمنی  حاج آقای  جواب  و  برمی دارد  قلم  می رسد،  حاج عبداهلل  دست  به  نامه  تا 

مکتوب می دهد:

بسمه تعالی.    

برادر عزیز و گرامی و دوست داشتنی

ضمن  بزرگوار.  مؤمنِی  محسن  سید  جناب  حجت االسالم و المسلمین  آقای 

سالم و ارادت قلبی خدمت شما 

حدیثی  نه  تقصیر،  پا  تا  سر  حقیر  این  می دانید  خوب  شما  بگویم  بایستی 

کــه بتوانم حــداقــل بــرای  کــریــم،  قــرآن  بــلــدم، نــه روایــتــی، و نــه تفسیری از 

کلنجار رفتن با شما مثل خیلی ها تفسیربه رأی کنم. اما این را، پای منبرها یا 

هیئت ها، بارها و بارها شنیده ام: آنها که با توان خود، مانند ساالر شهیدان، 

کار حسینی کردند که امروز اسالم به  دست از همه چیز و همه کس شستند، 

دست ما رسیده. وگرنه نه امروز شما دم از اسالم می زدید، و نه دیگران. من 

و امثال من هم حالشان معلوم است. 

ناب  اســالم  درخــت  خــود  خــون  با  طاغوتیان،  و  طاغوت  زمــان  در  که  آنها 

شکنجه های  طــوالنــی،  محبس های  در  یــا  کــردنــد،  ــاری  ــی آب را  محمدی 

از  که  آنها  بــوده.  امــروز  همین  به خاطر  فقط  کردند؛  تحمل  را  طاقت فرسا 

همه چیز و همۀ کسان خود، حتی از زن و فرزند دست شستند و به حقیقت 



564▪تاخمینیشهر

به  زمان  یزیدیان  با  که  حسینی هایی  آن  کردند؟  ع  شر خالف  اندیشیدند، 

جنگ برخاستند، یا جان باختند یا سالیان درازی را در گوشه های زندان به 

ع کردند؟  سر بردند، خالف شر

چه  آنها  مجاهدت های  برابر  در  من،  امثال  و  من  می گویم،  را  خــودم  من 

کرده ایم؟ آیا فردای قیامت از ما نخواهند پرسید؟ خب شما که حاال از همۀ 

گر بگویم  موهبات الهی بهره مندید، برای خدا و دین خدا چه کرده اید؟ من ا

درمقابل نعمات الهی، به زن و بچه هایم خوب رسیدم؛ مال دنیا جمع آوری 

کردم؛ از تمام لذت های دنیایی و آخرتی بهره مند شدم؛ مدرک دکترا و چه 

و چه را گرفتم؛ آیا اینها بینی و بین اهلل برای خدا و پیامبر خدا جواب است؟ 

که درس طلبگی می خوانند، باید به درجۀ اجتهاد در حد  آیا تمام عزیزانی 

امام رحمت اهلل یا مجتهدین زمانه برسند؟ و آنها که به جای اجتهاد، در راه 

دین خدا تالش می کنند، خود می سوزند اما به دیگران روشنایی می بخشند؛ 

ثوابشان کمتر از مجتهدشدن است؟ آیا کسانی که در راه خدا و دین خدا از 

همه چیز و همه کس می گذرند، با بقیه یکسانند؟

البته من به شما حق می دهم ِگله کنید، کارتان سنگین است و طاقت فرسا. 

خودش راضی نباشد و دنبال پیشرفت  کار  از  که انسان  خیلی خوب است 

گر در آن ریا نباشد، که یقینًا در مورد شما نیست.  به سوی کمال باشد، البته ا

اما من فکر می کنم کار زیاد و خستگی زیاد، شما را خسته کرده. اما خب واقعًا 

کارتان زیباست و درخور تحسین و تکریم؛ و یقینًا مورد رضای خدا. 

نفر  که چندین هزار  کجا می توانید بروید  شما را به خدا، به من بگویید به 

در  رحمة اهلل علیه  امام  ببینید  خب  هیچ کجا!  یقینًا  کنند؟  استفاده  شما  از 
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خود  خانوادۀ  به  ساعت  چند  می کرد؟  کار  ساعت  چند  خود  حیات  زمــان 
می رسیدند؟ همچنین رهبر عظیم الشأن فعلی...۱

پس از نامه نگاری ها و صحبت های حضوری، تصمیم حاج سید محسن مؤمنی بر 

ماندن می شود و بار دیگر کار خود را با قّوت و قدرت آغاز می کند. 

حاج آقای مؤمنی: درخت خرما در زمین شهرکرد رشد می کند؟ نه. درخت    

خرما در سختی رشد می کند، شما باید به مقام صبر برسید. این مقام را کجا 

کنید خیلی از مشکالت  پیدا می کنید؟ در سختی ها. وقتی با این دید نگاه 

گرد یاد  بشا نگاه نمی کند. ما در  امروزی حل است. انسان معموًال این طور 

گرفتیم این گونه نگاه کنیم.

گرد را برنامه ریزی و حرکت در راستای  حاج آقای مؤمنی که رسالت واحد فرهنگی بشا

گرد در مسائل اعتقادی، احکام، بهداشتی، سیاسی  گاهی مردم بشا باالبردن سطح آ

و غیره می داند؛ برنامه ای بلندمدت پی می ریزد. در این برنامه، به طور خاص، سه 

گرد می شوند.  گروه، جامعۀ هدف واحد فرهنگی بشا

سوم،  و  دانــش آمــوزان؛  دوم،  منطقه؛  معلمین  کلی  به طور  و  فرهنگی  رابطین  اول، 

خانواده ها. برنامه هایی که با دقت و قّوت اجرا می شوند و تحوالت فرهنگی در منطقه 

گرد، کارهای فرهنگی وابسته و  به وجود می آورند. تا قبل از حضور حاج آقای مؤمنی در بشا

محدود به اشخاصی بود که کار فرهنگی می کردند. اما برنامه های میان مدت و بلندمدت 

گرد، تحولی عظیم در منطقه به وجود می آورد. حاج آقای مؤمنی برای فرهنگ بشا

اثــرات     می گذشت،  ما  برنامه های  از  بیشتر  هرچه  مؤمنی:  حــاج آقــای 

کارهایمان را بهتر و بیشتر می دیدیم. 

۱. ضمیمٔه اول، سند شمارٔه ۱۴
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تغییر فرهنگ ازدواج در منطقه و متحول شدن و سروسامان یافتن معلمان 

مذهبی  برنامه های  و  روحانیون  به  مردم  عالقۀ  و  مــدارس  دانش آموزان  و 

باعث دلگرمی ما می شد و موجب می شد  و فرهنگی و ده ها موضوع دیگر 

کتاب  با قّوت بیشتری به برنامه هایمان ادامه بدهیم. مثًال وقتی نمایشگاه 

در خمینی شهر و روستاهای دیگر می گذاشتیم، مردم واقعًا کتاب می خریدند 

و می خواندند و دربارۀ کتاب ها به ما توضیح می دادند یا نامه می نوشتند. 

و  عالمانه  منبرهای  کــه  مــهــدوی  ــای  ــاج آق ح از  مــبــارک،  ــاه  م در  هــرســال 

ما  باشند.  شب سخنرانی داشته  باصفایی می روند، خواهش می کردیم هر 

گرد  این سخنرانی ها را به صورت جزوه درمی آوردیم و به نقاط مختلف بشا

ح شده در آنها بود،  می فرستادیم. استقبالی که از این جزوات و مطالب مطر

بی نظیر بود.
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دیداربارهبر

حاج عبداهلل چند بار موفق به دیدار با مراجع شده است. یکی از این دیدارها، آذِر 

سال 79 است؛ دیداری که به همراه دیگر مدیرکل های کمیتۀ امداد صورت گرفت. 

حاج عبداهلل پس از این دیدار، در نامه ای به معاونت امور استان های کمیتۀ امداد، 

آقای پورهاشمی، دربارۀ این دیدار نوشت:

خداوند منان را سپاسگزارم که توفیق داد در حرم مقدس و مطهر حضرت    

معصومه چند ساعتی را بیتوته، و استخوانی سبک کنم. دیدار با آیات معّظم 

و معّزز ـ  این چشمه های نور و معرفت ـ  نیز خستگی روحم را زدود و دین و 

دینداری و دین باوری را در من تقویت کرد. که امید است در آینده نیز این 

دیدارها تکرار شود.

جا  بود؛  آقا  حضرت  دلــدادۀ  حقیقتًا  و  می دانست  والیت  سرباز  را  خود  عبداهلل  حاج 

او  خدمات  و  عبداهلل  حاج  ویــژه،  شکل  به  امــداد  کمیتۀ  وقت  مسئولین  که  داشــت 

ایشان  که  اشتیاقی  با  تا  برسانند  هم  رهبری  معّظم  مقام  محضر  به  را  گرد  بشا در 

و  مالقات  زمینۀ  دارند،  گمنام  مجاهدان  این  دیدن  و  مجاهدت ها  این  شنیدن  به 

گفتگویی خاص فراهم شود. 

گرد، موفق به دیدار رهبر معّظم انقالب می شوند  سال 8۰، روحانیون مستقر در بشا

گرد می گویند.  و برای ایشان از وضعیت بشا

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، ضمن تأیید و تشویق روحانیون، هدیه ای 
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بزرگ و معنوی به قدیمی تریِن این بزرگواران تقدیم می کنند: سفر حج تمتع. 

کنند و حضرت آقا را از  این دیدار مقدمه ای می شود تا حاج عبداهلل هم توفیق پیدا 

نزدیک ببینند. 

حجت االسالم سید مهدی لواسانی: یک روز توفیق شد که من در یکی از    

دیدارهای عمومی مقام معّظم رهبری حاضر باشم. در آن دیدار، پیش آقای 

محمدی گلپایگانی رفتم و خودم را معرفی کردم. گفتم برادرزادۀ آیت اهلل سید 

بعد،  و  ـ  هستم  امام  ـ  صمیمی ترین دوست حضرت  لواسانی  محمدصادق 

گر می شود حضرت آقا را ببینم و از  کردم ا گفتم. و عرض  گرد  از وضعیت بشا

گرد برای ایشان هم بگویم. ایشان گفت: بعد از سخنرانی، من تو را می برم  بشا

صف اول نمازجماعت؛ نماز که تمام شد، جلو برو و مطلبت را بگو. 

گرد تهیه کرده بودم که با هماهنگی ایشان آوردم  یک آلبوم عکسی هم از بشا

که من بدو بدو رفتم دنبالشان و  داخل. بعد از نماز، آقا می خواستند بروند 

سه بار صدایشان کردم. که آقا بار سوم شنیدند و گفتند: بله؟ 

یک  داخــل  رفتیم  باهم  رسیدم.  ایشان  به  من  و  ایستادند،  در  دهانۀ  در 

گرد  اتاقی. گفتم: من سه سال است که به توفیق الهی در منطقۀ محروم بشا

هستم. آنجا حوزه ای درست کرده ایم. 

و آلبوم را باز کردم جلوی آقا.

آن قدر  گرد  بشا در  کارکردن  گفتم  و  زدم  حرف  گرد  بشا دربــارۀ  دقیقه  چند 

سخت است که حتی دولت هم در آنجا حضور ندارد. گفتند: جدی؟ 

من گفتم: بله. فقط کمیتۀ امداد حضور دارد. ولی دولت نیست. مثًال وزارت راه و 

وزارت کشاورزی و وزارت نیرو نیستند. پرسیدند: شما آنجا با زن و بچه هستی؟ 
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گفتم: بله. 

خالصه آقا چون همان حوالی تبعید بودند، مطلب را گرفتند. رفتند توی فکر. 

عجیب حاج عبداهلل و  ایثار  گفتن مطلب دوم، و آن،  کــردم به  و من شــروع 

برادرانش بود. گفتم سالیان سال است که اینها آنجا مشغول خدمت هستند، 

کــردم  عــرض  می تراشند.  موانعی  بعضی  هیچ،  ــدارد،  نـ کــه  توجهی  کسی  و 

حاج عبداهلل خیلی شخصیت ممتاز و مؤثری است؛ ایشان را دعا کنید. آقا هم 

فرمودند چشم و چند تا دعا کردند. و من هم دست ایشان را بوسیدم و آمدم. 

رفاقتی  ایشان  با  قدیم  از  را دیدم.  آقا  بزرِگ  قم، حاج آقا مصطفی، پسر  در 

گفتم پدر شما  داشتم. لطف ایشان هم نسبت به حقیر زیاد بود. به ایشان 

گفت نامه ای بنویس تا  را دیدم و این برخورد را داشتیم. حاج آقا مصطفی 

پیش ایشان ببرم. من هم نوشتم و دادم به ایشان. 

ماه رمضان از دفتر آقا زنگ زدند که شما سه نفر از روحانی های مستقر در 

گرد بیایید برای دیدار. گفتیم حاج عبداهلل چه؟ گفتند اول شما بیایید،  بشا

بعد ایشان. 

گرد. حاج آقای مهدوی ماند، و من  آن زمان چهار نفر روحانی بودیم در بشا

با حاج آقای مؤمنی و حاج آقای خدابخش رفتیم رسیدیم تهران. آلبوم های 

گزارش هفت جلدی دکتر حسینی را هم بردیم.  گرد، و  عکس حاجی از بشا

تا ظهر در خدمت آقای محمدی گلپایگانی بودیم و عکس ها و گزارش ها را 

گردی ها. قبل از ظهر، ایشان  نشان دادیم. از حوزه گفتیم و از وضعیت بشا

رفتند خدمت آقا. موقع نماز برگشتند و پرسیدند: از بین شما کدام یک سابقۀ 

بیشتری در منطقه دارید؟ 
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داده اند  آقا دستور  گفتند:  گلپایگانی  آقای  را نشان دادیم.  آقای مؤمنی  ما 

ایشان به حج تمتع بروند. 

خجالت را گذاشتم کنار و گفتم: پس ما چه؟

گفتند: الّلهم بیر بیر!۱ 

گفتیم می خواهیم خدمت آقا برسیم. گفتند سر نماز. 

نماز هم خیلی با حال بود و جمعیت زیادی بودند. رهبر شیعیان تاجیکستان 

هم بود. ما عقب بودیم و نگاه می کردیم به آقا. دلمان می خواست که ایشان 

گلپایگانی ما را پیدا کرد و گفت بیایید  را از نزدیک ببوسیم. یک دفعه آقای 

گرد و  جلو. ما هم رفتیم دست و صورت آقا را بوسیدیم. من بازهم قصۀ بشا

حاج عبداهلل را گفتم.

ما آمدیم و هدایایی هم به ما دادند. بعد هم حاج عبداهلل موفق به حضور 

در نماز و دیدار حضرت آقا شد.

آشنایی حاج عبداهلل با رهبر انقالب به قبل از انقالب بازمی گردد. زمانی که کسی جرأت 

نمی کرد و حاضر نبود برای روحانی مبارز، سید علی آقای خامنه ای حساب بانکی باز 

می کند.  باز  بانک صــادرات حساب  اما حاج عبداهلل مخفیانه به نام ایشان در  کند، 

که  عشق و ارادت حاج عبداهلل به حضرت آقا، درست همان عشق و عالقه ای است 

حاجی به امام داشته. حاج عبداهلل نام آقا را با عنوان »حضرت آقا« بر زبان می آورد و 

گرد است و دور از مرکز، مقّید است تمام صحبت های ایشان را بشنود. بااینکه در بشا

خواهش  آقــا  از  حاجی  مــی رســد،  آقــا  حضرت  خدمت  حاج عبداهلل  که  دیـــداری  در 

قبول  آقــا  حضرت  بخوانند.  دعــایــی  و  بــگــذارنــد  ایــشــان  قلب  روی  دســت  می کند 

۱ . بیر بیر به زبان آذری است، به معنای نوبتی و یکی یکی است.
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می کنند و دست چپ شان را روی قلب حاجی می گذارند. اما پیش از اینکه دعایی 

بخوانند، حاج عبداهلل خواهش می کنند که آقا همان دست مجروح شان را روی قلب 

روی سینۀ  را  راسِت خود  و دست  تبسمی می کنند  آقا هم  بگذارند. حضرت  حاجی 

حاج عبداهلل می گذارند و برای حاجی دعا می کنند.

گرد،  بشا بیاید  »هرکس  که  بود  شنیده  حاج عبداهلل  از  بارها  مؤمنی  حجت االسالم 

که باالخره روزی زیارت خانۀ خدا از این راه  مکه نصیبش می شود« و ایمان داشت 

نصیبش خواهد شد؛ اما اینکه سفر حجش تمّتع باشد و اهدایی ازطرف رهبر معّظم 

انقالب، برایش باورکردنی نیست!

گرد داشت.     حاج آقای مؤمنی: حاج عبداهلل اعتقادات خاصی دربارۀ بشا

گرد  تا نذری برای بشا را، حواله می داد  نمی شدند  که فرزنددار  کسانی  مثًال 

که خب، همین طور هم می شد. یا مثًال اعتقاد  کنند تا مشکلشان حل شود. 

از  می شود.  نصیبش  مکه  گرد،  بشا بیاید  هرکس  که  بود  این  حاج عبداهلل 

شده  یقین  برایم  بود،  معنوی  بسیار  انسان  یک  حاج عبداهلل  که  آنجایی 

داشتم  دوســت  هم  خیلی  کــرد.  خواهم  زیــارت  را  خدا  خانۀ  باالخره  که  بود 

به مکه بروم. مخصوصًا اینکه یک خوابی هم دیده بودم. سال 72، وقتی 

که  رفقایی  بودم.  تنها  تبلیغ،  گرد  بشا بیایم  رمضان  ماه  برای  می خواستم 

مهدوی  حاج آقای  نشد.  جور  برنامه شان  هیچ کدام  بیایند،  من  با  بود  قرار 

که چند روز دیگر می آید. خالصه من چون عزم تبلیغ داشتم، راه  هم گفت 

افتادم؛ آن هم با اتوبوس، چون بلیت هواپیما ـ  که اتفاقًا آن زمان ارزان هم 

بود ـ  گیرم نیامد. یکی از رفقا گفت تنها و با اتوبوس می خواهی بروی؟ گفتم 

گرد! حاال که بناست بروم، با االغ هم که شده، خودم را می رسانم به بشا
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در راه، خوابم برد و خواب دیدم وارد مقر کمیتۀ امداد شده ام. منتظر بودم 

که بگویند به چه روستایی باید بروم. که یکی از اتاق آمد بیرون و گفت: شما 

نمی شود بروی تبلیغ!

گفتم: یعنی چی نمی شود! من این همه راه با این سختی آمدم بروم تبلیغ!

باید  گرد، االن  زیاد آمدید بشا کردند شما چون  آقا سفارش  گفت: حقیقتش 

ِک خود را جمع کنید که راه بیفتیم. یک مکه بروید! برگردید سا

من فکر کردم منظورش از آقا، آیت اهلل مهاجر است. جالب اینکه در همان 

عالم خواب هم قبول نکردم بروم. گفتم: حاال که آمدم تبلیغ، االن وظیفه ام 

تبلیغ است؛ مکه را بعدًا می روم.

خدابخش  و  لواسانی  آقای  با  که   .8۰ سال  تا  نشد،  ما  نصیب  مکه  خالصه 

محمدی  حــاج آقــای  دفتر  رفتیم  در واقـــع  یعنی  آقــا.  حضرت  دفتر  رفتیم 

گلپایگانی. مسئول دفتر ایشان یک آقای نورانی و باصفایی بود، به نام آقای 

صنوبری؛ پدر آقای صنوبری، از رفقای رجبعلی خیاط بود. در دفتر ایشان 

بودیم و گزارش ها را دادیم، تا ظهر شد. قبل از نماز که آقای گلپایگانی خبر 

حج تمتع را آوردند، سریع یاد خواب آن ساِل خود در اتوبوس افتادم و اشکم 

گرد از من بیشتر بود. ولی خب  درآمد! البته سابقۀ حاج آقای مهدوی در بشا

هم ایشان آن روز آنجا نبود، و هم اینکه آقای مهدوی روحانی کاروان بودند 

و بارها مشّرف شده بودند به حج. 

همۀ  بیاورید،  را  مــدارک  فــالن  گفتند  گلپایگانی  آقــای  وقتی  اینکه  جالب 

مدارکی که می خواستند را همراه داشتم! سیزده ماه رمضان بود که مدارک را 

دادم و همان سال، یعنی حدود دو ماه بعد، عازم سفر حج شدم.



فصل یازدهمفصل یازدهم

بشاگرد را باید بشاگردی بسازدبشاگرد را باید بشاگردی بسازد
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کارها بومیشدن

گری شد که فقر و گرسنگی در آن بیداد می کرد. لذا  حاج عبداهلل بهار ۱۳6۱ وارد بشا

که جایگاه و امیدی نداشتند،  کسانی  که فقرا و  که انجام شد، این بود  کاری  اولین 

تحت پوشش  سوءتغذیه،  وضعیت  آن  با  زمــان،  آن  در  گرفتند.  قرار  حمایت  تحت 

مــردم.  وضعیت  بهبود  بــرای  بــود  گــام  اولین  خاص ـ   ضوابط  با  ـ  البته  ــراردادن  قـ

بسیاری از مردم آن زمان تحت پوشش رفتند. 

کادر  شدند، با  گرد مستقر  بشا کمیتٔه امداد در  چنین شرایطی، حاج عبداهلل و  لذا در 

کثریت مردم تحت پوشش امداد قرار گرفته بودند، حرف  غیربومی. با توجه به اینکه ا

از خودکفایی رؤیایی و غیر ممکن می نمود، اما حاج عبداهلل قویًا به آن اعتقاد داشت.

گردی بسازد«، از آن جمله های پرمغز حاج عبداهلل  گرد را باید بشا این جمله که »بشا

زبان حاجی  از  گرد، بارها و بارها  بشا در  همان سال های ابتدایی حضور  از  که  بود 

شنیده شد. 

آن اوایل، وقتی حاج عبداهلل این جمله را البه الی جمله هایش می گفت، کم حوصله ها 



576▪تاخمینیشهر

گردـ   که خیلی هایشان غیر بومی بودند ـ   و ظاهربین ها با دیدن پرسنل میناب و بشا

گداپروری!  را  گرد  بشا امــداد  کار  و  می پنداشتند  شعاری  و  سطحی  را  حاجی  حرف 

پیام آور  شد،  دیگری  روایــت  پیام آور  حاج عبداهلل،  و  امــداد  عملکرد  رفته رفته  ولی 

ح آن از قالب  گرد، کمیتۀ امدادی که از همان ابتدا، شر خودکفاشدن کمیتۀ امداِد بشا

ج بود. ح کوچک خار یک اداره و چند طر

حاج عبداهلل در همان ابتدای کار، وقتی می خواست از این روستا به آن روستا برود، 

که با دیلم و بیل و ابزار ابتدایی راِه خودشان را باز کنند.  از مردم آنجا می خواست 

خودش اولین کلنگ را می زد و مردم را تشویق می کرد که این جاده ها را هموار کنند 

که ماشین بتواند تردد کند. و مردم می آمدند برای همکاری و در کنار بچه های امداد 

کار می کردند و جادۀ خودشان را با دست خودشان بازمی کردند. و بعد هم خودشان از 

جاده مراقبت می کردند که مثًال فردا روزی همین جاده ها را آب نبرد. چون خودشان 

در ساخت جاده مشارکت کرده بودند، خودشان هم از آن مراقبت می کردند.

یا در بحث احداث باغ و باغ داری، چون باغ ها در داخل رودخانه ها بود، برای استفاده 

ک و ماسه بادی های آن، نیاز به دیوارسازی هایی بود. تا خوِد مردم دیوارها  از آب و خا

آنها  به  امکاناتی  حاج عبداهلل  نمی کردند،  درســت  را  آبی  بندهای  و  نمی ساختند  را 

گردی ها باغ ها را آماده می کردند، بعد حاجی می آمد، امکانات و نهال  نمی داد. خود بشا

را  کارها  آنجا بکارند. حاج عبداهلل می گفت بروید اول این  تا در  و... به مردم می داد 

انجام دهید، من ببینم؛ بعد به آنها برای کشت و کشاورزی کمک می کرد. 

گرد در  یعنی از همان ابتدا یکی از اهداف اصلی حاج عبداهلل، خودکفایی مردم بشا

همۀ زمینه ها بود که این هدف، آرام آرام ریشه در همۀ کارها دواند.

گرد     بشا که  بود  این  حاج عبداهلل  دیدگاه های  از  یکی  والــی:  امیر  حاج 
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کند  کاری  یعنی  بیاید،  به وجود  اشتغال خود به خود  که  برساند  به جایی  را 

که جاده می زد، خانه سازی  که اشتغال غیرمستقیم ایجاد شود. مثًال امداد 

و  سیمان کار  می خواهد،  کارگر  خانه سازی  خب،  می شد.  شــروع  هم  مــردم 

خوب  که  جــاده  می شد.  تأمین  گردی ها  بشا خــود  از  اینها  می خواهد.  بّنا 

شدند.  کار  گرفتند، ماشین خریدند و توی جاده مشغول به  شد، آمدند وام 

رفت وآمد که زیاد شد، از امداد وام گرفتند و بقالی زدند کنار جاده. همین جور 

گردی ها مسیر خودکفایی را می پیمودند.  غیرمستقیم بشا

گرد،  بشا در  کارها  بومی شدن  بــرای  گرد،  بشا به  ورودش  ابتدای  از  حاج عبداهلل 

چندین نکته را در نظر داشت. 

در  مقر  تشکیل  و  حاج عبداهلل  ورود  لحظۀ  از  امـــداد.  نیروهای  بومی شدن  اول، 

ربیدون تا ده سال بعد از آن، بسیاری از نیروها غیربومی هستند. اما با تالش های 

گرد،  حاج عبداهلل این وضعیت تغییر می کند و در ده سالۀ دوم حضور امداد در بشا

در  گردی ها  بشا حضور  مــی شــونــد.  بومی  امـــداد  پرسنل  از  درصــد  پنجاه  نــزدیــک 

کارگاه های متعدد آهنگری، نجاری، راه سازی، تعمیرگاه، بّنایی، آشپزخانه و انبار در 

خمینی شهر، این بومی بودن را به خوبی نشان می دهد.

حاج عبداهلل  بود.  انسانی  نیروی  آمــوزش  کارها،  بومی شدن  جهت  در  گام  دومین 

شهرستانی  نیروی  به  اینها  تا  کنیم  غنی  کار  نیروی  ازنظر  را  گرد  بشا باید  می گفت 

گرد خانه بسازد، باید معمار و بّنا  گر کسی می خواهد در بشا نیاز نداشته باشند. مثًال ا

گردی ها وجود داشته  گرد و از خود بشا کارگر ساختمانی و... در خود بشا و آهنگر و 

عرصۀ  امــداد  در  منطقه،  در  حضورش  ابتدای  از  کرد  سعی  لذا حاج عبداهلل  باشد. 

گر هرکِس دیگری جای حاج عبداهلل  گردی را فراهم کند. شاید ا آموزش نیروهای بشا
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بود، می گفت امداد که نباید متولِی آموزش باشد، آن هم آموزش برای اشتغال! متولی 

آموزش فنی حرفه ای هرکسی باشد، کمیتۀ امداد نیست. 

گرد را نمی توانیم از بین ببریم، مگر اینکه  حاج عبداهلل معتقد است فقر منطقۀ بشا

گردی ها کار و اشتغال داشته باشند، و این هم قائم به آموزش است.  بشا

گرد آهنگر و آهنگری نبود؛ ولی در  که خب، همین هم شد. بیست سال پیش، در بشا

گرد، استادکارهای آهنگر و جوشکاری، بنایی،  کار به جایی رسیده که بشا سال 8۱، 

گردی هم دارد. حاال بخشی از نیروهای بومی منطقه،  مکانیکی یا رانندۀ بولدوزر بشا

گرد را به دسِت خودشان  نیروهای فنی و متخصص شده اند که مشکالت جزئِی بشا

خودکفایی  گرد،  بشا در  کارها  بومی شدن  محوِر  سومین  اما  برمی دارند.  راه  سر  از 

که  خانواده های تحت پوشش است. نوپاترین بخش خودکفایی این قسمت است 

اساس آن از سال 8۱، تحت عنوان »واحد خودکفایی« آغاز می شود.

واحدخودکفایی

حاج عبداهلل با ایجاد واحد خودکفایی قصد دارد بر روی خانواده های تحت پوشش 

به مرور  و  شوند  کاری  فضای  وارد  خانواده ها،  این  جوانان  تا  کند  سرمایه گذاری 

زمان از تحت پوشش بودن بیرون بیایند. نتیجۀ تالش های حاج عبداهلل در سال 

گردی، به سطح خوبی از  که دو هزار نفر از خانواده های بشا 8۱، به اینجا می رسد 

رسیده اند.  خودکفایی 

حاال حاج عبداهلل می خواهد خودکفایی را اولویت اول کمیتۀ امداد اعالم کند، و واحد 

خودکفایی راه بیندازد. حاجی به دنبال افق های جدیدی در بحث خودکفایی است 

و پیاده شدن اهدافش، یک نیروی جوان و تازه نفس می طلبد. مهندس علی خاصی 
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کسی است که حاج عبداهلل او را برای این پست در نظر گرفته. 

دو سال پیش او را در کمیتۀ امداد دیده بود که آمده است خدمت سربازی اش را در 

گرد گفته بود و از او درخواست  کمتیۀ امداد اصفهان بگذراند. همان جا برایش از بشا

حاج آقای مؤمنی  قدیم  از  که  او  بیاید.  گرد  بشا به  خــود  خدمت،  بــرای  بــود  کــرده 

مدت  و  می شود  گرد  بشا راهــی  شنیده،  گرد  بشا راجع به  ایشان  از  و  می شناخته  را 

خدمتش را به عنوان نیروی فرهنگی، زیر نظر حاج آقای مؤمنی کار می کند. حاال که 

خدمت سربازی علی خاصی رو به اتمام است، حاج عبداهلل در اندیشۀ جذب اوست 

و علی خاصی در اندیشۀ رفتن به اصفهان و ادامۀ تحصیل.

که خدمت سربازی ام تمام شده     آقای ناصر علی خاصی: بعد از دو سال 

بود، من می خواستم بروم اصفهان. بچه های دانشگاه صنعتی اصفهان آمده 

گرد اردوی جهادی. خب ما هم با اینها آشنا بودیم. وقتی که آمدند،  بودند بشا

گفتم: بچه ها! سال دیگر که می خواهید بیایید، من را هم بیاورید!

گفتند: چطور؟ 

گفتم: من یک ماه دیگر اینجا خدمتم تمام می شود. سال دیگر یادتان نرود 

من را هم بیاورید. 

سوار  همراهشان  هم  حاج عبداهلل  خود  بروند،  می خواستند  که  زمانی  اینها 

مینی بوس شد که با اینها برود میناب. توی راه، یکی از بچه ها گفته بود که: 

حاج آقا! علی خاصی هم که سال دیگر نیست اینجا! 

حاج عبداهلل گفته بود که: نه. هست! 

گفته بودند: خود علی خاصی گفته که من یک ماه دیگر خدمتم تمام است! 

سال دیگر من را هم بیاورید اینجا. 
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بالفاصله  مینی بوس  همان  با  که  بود  شده  ناراحت  این قدر  حاج عبداهلل 

برگشت خمینی شهر. تا رسید به خمینی شهر، آمد سراغ من و گفت: چه گفته 

بودی به اینها؟ 

گفتم: چه گفته بودم؟ 

گفت: شب بیا اتاق من کاِرت دارم. 

تا شب بشود و بروم پیش حاج عبداهلل، فکر کردم چه کار کرده ام که حاجی از 

دست من دلگیر شده. خب حقیقتًا عاشق حاج عبداهلل بودم و هیچ مدیری 

مثل او نه که ندیده بودم، بلکه حتی تصور هم نکرده بودم! البته نه من، که 

همه عاشق حاجی بودند. مثًال وقتی با حاج عبداهلل می رفتیم به یک روستا؛ 

خــودش:  کپر  تــوی  ببرد  را  حاجی  می خواست  هرکس  و  می ریختند  مــردم 

حاجی بیا بریم! حاجی بیا بریم! 

برخالف اینکه االن، وقتی مسئوالن جایی می روند، همه نامه دستشان است 

که بیایند و نامه را بدهند به آن مسئول. ولی حاجی که می رفت این طور نبود 

حاجی  خب  کنند.  ح  مطر را  مشکالتشان  و  حاج عبداهلل  دور  بریزند  مثًال  که 

مشکالت مردم را می شناخت؛ حتی از مشکالت دورترین روستاها خبر داشت. 

کثریت مردم روستاها را از نزدیک، و به اسم، می شناخت؛ هم  و عجیب اینکه ا

مرد خانواده را، هم اعضای خانواده اش را. و در بدو ورود، همه از باب احترام 

و سالم علیک، دور حاجی را می گرفتند، مثل اینکه عضوی از خانوادۀ آنها بود. 

ما را به دید اداری و درخواست های اداری می دیدند، ولی حاج عبداهلل را به 

گر هم مشکلی بود، برادرانه و خواهرانه  دید اینکه محرم زندگی شان آمده، و ا

به حاجی می گفتند که حل بکند، نه ازلحاظ کمک مادی. 
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گفت: یک زنگ بزن ببین بچه های  خالصه شب شد و رفتم اتاق حاجی. 

اصفهان رسیدند؟ 

زنگ که زدم، بچه ها رسیده بودند؛ گفتند ما داخل مینی بوس سوتی دادیم 

و حاجی ناراحت شد. فهمیدم که قضیه چیست. حاج عبداهلل گفت: تو از ما 

بدی دیدی این دو ساله؟ 

گفتم: نه حاج آقا. 

گفت: ما با تو بد برخورد کردیم؟ 

گفتم: نه حاج آقا. ما جز خوبی از شما چیزی ندیدیم. 

گفت: پس برای چه می خواهی بروی؟ 

گفتم: حاجی! نه رشتۀ من اینجا هست، نه کار برای من اینجا پیدا می شود. 

گر توی کار خودم بروم، توی رشتۀ خودم بروم، بیشتر می توانم نتیجه  من ا

ِبدهم. آرزو دارم که در رشتۀ خودم کار کنم. اینجا من نمی توانم مفید باشم. 

حاجی گفت: مگر کار من این است، که من آمدم اینجا؟ من هم بانکی بودم. 

االن هم بازنشستۀ بانک هستم، ولی وظیفه ایجاب کرده بیایم توی این منطقه 

کار کنم. حاال تو فکر نمی کنی که توی این منطقه وظیفه ای داشته باشی؟ 

پرسیدم: چه کاری هست که من بتوانم انجام بدهم؟ 

ــای من  آرزوه از  راه انـــدازی واحــد خودکفایی.  و  جــواب داد: بحث اشتغال 

کمیته. االن به  که بحث خودکفایی و اشتغال بشود اولویت اول  این بوده 

نقطه ای رسیدیم که باید روی این مسئله سرمایه گذاری بشود. و ما کسی را 

گر  نداریم که این واحد را بدهیم دستش. با شناختی که تو از منطقه داری، ا

قبول کنی و بمانی، نور علی نور می شود. 



582▪تاخمینیشهر

گر بروم، پیشرفت کاری ام بیشتر می شود.  گفتم: آخر حاجی من ا

گر خدا بخواهد پیشرفتی توی زندگی  گفت: فقط یک چیز به تو می گویم. ا

بخواهد  گر  کند. خدا ا کند، همین جا هم می تواند ایجاد  کسی ایجاد  برای 

گر  ا یا اصفهان؛  گرد است  باال ببرد، می برد، نگاه نمی کند طرف بشا را  کسی 

هم بخواهد کسی را بزند زمین، می زند. اینکه من این جور هستم و رشته ام 

این جور است را بگذار کنار. تو برای رضای خدا بیا کار را انجام بده؛ او دارد 

هم  ما  بماند.  زمین  روی  کــاَرت  نمی گذارد  می گیرد،  را  دستت  و  می بیند، 

هیچ کداممان کارمان این نبوده؛ ولی وظیفه ایجاب کرده که بیاییم اینجا. 

قبول  می گوید.  راســت  دیــدم  کــردم،  فکر  حاج عبداهلل  حرف های  به  وقتی 

هستند و باالخره آنها هم باید  و مادرم پیر  گفتم: فقط حاجی! پدر  کردم و 

اجازه بدهند. قرار بوده که من عصای دستشان باشم. 

کرد به  گرفت و شروع  و مادرم  که حاج عبداهلل همان جا یک تماسی با پدر 

باشد،  اینجا  همه،  از  اول  گفت:  که  هست  یادم  مثًال  نصیحت.  و  صحبت 

که باشد بیشتر به شما اجر و  برای باقیات الصالحات خودتان است. اینجا 

ثواب می رسد. 

گفته بود: شما ازطرِف ما وکیل و وصی هستی. شما خودتان پدر علی  پدرم 

هستید. هرجور که شما تصمیم گرفتید، ما قبول داریم.

گرد ماندم و کارم را در واحد اشتغال  خالصه این طوری شد که من هم در بشا

و خودکفایی، از نیمۀ دوم سال 8۱ شروع کردم.

گرد را ندارد.  مهندس علی خاصی اعتماد به نفس مدیریت یک واحد مستقل در بشا

اما مدیریت حاج عبداهلل به گونه ای است که مهندس جوان، علی خاصی، با قدرت 
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که هم باید به مدیر اختیار  کار را دست می گیرد و آغاز می کند. حاجی معتقد است 

داد، و هم از او پشتیبانی کرد.

حاج عبداهلل والی: وقتی شما بیایی یک نفر را به عنوان مدیر بگذاری    

و دست و پایش را ببندی، دیگر آن آدم مدیر نیست و خالقیت ندارد. شما 

باید هم اختیارات به او بدهی، هم پشتیبانی اش بکنی تا بتواند کار کند. 

ح هایی داری! بده  من وقتی به یک مهندس جوان می گویم »خب! چه طر

گر من بگویم دستور  ببینم« این می رود دنبال اینکه یک کاری بکند. ولی ا

یک  مثل  می شود  او!  برای  نیست  مدیریت  دیگر  اینکه  والغیر،  است  این 

که عین دستورات شما را اجرا بکند، و خواه ناخواه این نوع  مهره برای شما 

مدیریت ازنظر من محکوم است. 

برنامه  او  از  خــاصــی،  مهندس  بــه  خودکفایی  ــد  واح ســپــردن  از  بعد  حــاج عــبــداهلل 

می خواهد:

خودکفایی     باب  در  را  بحث  سه  حاج عبداهلل  علی خاصی:  ناصر  آقای 

دنبال می کرد.

که  گردی استفاده بشود.  نیروهای بومی بشا از  امداد،  بطن  اینکه در  اول 

الحمدهلل نود درصد از نیروهای موجود در بخش های مختلف کمیتۀ امداد، 

گردی هستند.  از کارگاه ها گرفته تا ترابری، بشا

مورد  فنی  نیروهای  از  منطقه  خودکفایِی  بحث  و  بود،  اشتغال  بحث  دوم 

که منطقه ازنظر  نیاز؛ حاجی رشد و شکوفایی منطقه را در این می دانستند 

نیروهای فنی و متخصص روی پای خودش بایستد. 

بــرنــامــه ریــزی هــایــشــان، بــحــث اشــتــغــال و خــودکــفــایــی  و بــحــث ســـوم در 
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خانواده های تحت پوشش کمیتۀ امداد بود. در سال 8۱ که من کار را دست 

گرفتم، حاج عبداهلل اصرار شدیدی داشت به برنامه ریزی در بحث اشتغال 

خانواده ها. چون می گفتند راه و بستِر کارهای فرهنگی و مدارس شبانه روزی 

و حوزۀ علمیه زده شده؛ االن باید بحث معیشت خانواده ها بیشتر از قبل، و 

با قدرت خیلی بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. 

من برنامۀ اشتغال خانواده ها را نوشتم و در این بحث، سرمایه گذاری های 

بــه عــزت نفس  چیز،  هــر  از  انــجــام شــد. حــاج عــبــداهلل بیش  خیلی خوبی 

از  تمامًا  اینکه  به  توجه  با  منطقه  این  می گفت:  و  داشــت  نظر  خانواده ها 

خدای  و  بماند  صــورت  ایــن  به  که  اســت  حیف  هستند،  اهل بیت  محبان 

نکرده دستشان جلوی دیگران دراز باشد.

و  بایستند  خــودشــان  پــای  روی  خــانــواده هــا  که  داشــت  تکیه  حاج عبداهلل 

می گفت یکی از اهداف کمیتٔه امداد این است که شرافت و قداست آدم ها، 

یعنی عزیزانی که تحت پوشش هستند را به آنها برگرداند. و در این راستا در 

ارتباط با خودکفایی مردم باید بیشترین اهمیت را قائل شد.

و روستاها را  باید راه ها و محورها را باز  کار  بدو ورود و  که ما در  و می گفت 

شناسایی می کردیم. بعد باید برای حل مشکل سوء تغذیٔه منطقه، خدمات 

را  گرد  بشا فرزندان  فرهنگی،  کار  در  می بایست  بعدی  قدم  در  می دادیم. 

به نقطه ای  االن  و حوزه می آوردیم.  کارهای فرهنگی  و  به آغوش مدارس 

امــداد،  طریق  از  و  گرفته  را  دیپلمش  کــه  دانــش آمــوز  ایــن  کــه  رســیــده ایــم 

تا  کنیم  کاری  باید  شده،  حل  به نوعی  هم  خانواده اش  معیشتی  مشکالت 

کار نداشته باشد،  کند و  گر ازدواج  بستر کار برایش فراهم شود. این جوان ا
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می خواهد تحت پوشش بیاید. باید فرهنگ کار جا بیفتد.

از  حاجی  آموزشی،  کارگاه های  از  بازدید  می رفتیم  حاج عبداهلل  با  هروقت 

نزدیک کارها را تماشا می کرد و با کارآموزها حرف می زد؛ و تشویقشان می کرد. 

وقتی می دید یکی روی بحث اشتغال دارد کار می کند و می خواهد روی پای 

خودش بایستد، وقتی که می دید کسی که اصًال آچار را نمی شناخته، حاال دارد 

موتور ماشین را باز و بسته می کند، یا خانمی که سوزن و نخ دستش نگرفته 

می دوزد؛ هیجان زده می شد  بود، حاال دارد روزی هشت دست مانتو شلوار 

می توانست،  که  نوعی  هر  به  و  می کرد.  پیدا  خاصی  اشتیاق  و  شور  یک  و 

تشویقشان می کرد؛ مثًال اینها را می برد مشهد. 

خودباوری

گر  ا که  می داند  حاج عبداهلل  دیگر.  نکته ای  خودباوری  و  است  نکته  یک  اشتغال 

ختم  کار  اداره شود، داستان به اشتغال و  گردی ها  گرد به دست بشا باشد بشا قرار 

نمی شود. خودکفاشدن منطقه، دو محور اجرایی و فرهنگی را می طلبد و ترکیب این 

فضای فرهنگی با فراهم کردن فضای شکوفایی استعدادها و به کارگیری آنها نتیجٔه 

مطلوب را خواهد داشت. 

فرهنگی  مسائل  به  مردم،  خودباوری  روحیۀ  تقویت  برای  حاج عبداهلل  که  لذاست 

و  مدرسه ها  حسینیه ها،  و  مسجدها  قــرآنــی،  فضای  ایجاد  و  حــوزه  و  دارد،  توجه 

خوابگاه ها را، بازو های خودباوری مردم و خودکفایِی فرهنگی می داند. 

روحانی ها     و  معلمین  باید  می گفت  حــاج عــبــداهلل  مؤمنی:  حــاج آقــای 

می ساخت،  را  خوابگاه  می ساخت،  را  ــوزه  ح و  مــدرســه  شــونــد.  گردی  بشا
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بودجه اش را هم می گرفت، کالس کنکور هم برایشان می گذاشت؛ که همان 

دانش آموز و طلبه بیاید در مدرسه و حوزه درس بدهد. 

اردوجهادیهایفرهنگساز

گرد، به ُبعد فرهنگی  حاج عبداهلل بعد از راه افتادن و حضور اردوهای جهادی در بشا

این اردوها توجه بیشتری می کند و سعی می کند حضور اردوهای جهادی، بیشترین 

گرد داشته باشد. اثرگذاری ممکن را روی جوانان بشا

تهران  این اردوها، اردوی جهادی طالب حوزۀ علمیۀ حاج آقا مجتهدی از  یکی از 

است. این اردو با هماهنگی حسین مشکوری شکل می گیرد.

گرد و حاج عبداهلل را در سفری که     حجت االسالم حسین مشکوری: بشا

گرد داشتیم، شناختم. یادم هست آن  با بسیج مسجد جامع قلهک به بشا

گذاشتیم  که بعد از سفر با خودمان قرارهایی  سفر آن قدر در ما مؤثر بود، 

که زندگی مان را کمی تغییر بدهیم. مثًال یادم هست به یک عروسی دعوت 

که موقع شام، ده ها نوع غذا ِسرو شد.  هتل همای تهران،  شده بودیم در 

بود، فقط توانستم یک نوع غذا  من اثرگذار  گرد در  بشا که آن سفر  آن قدر 

گرد دیده  بشا در  که  با وضعی  آن  و مقایسۀ  آن تشریفات  با دیدن  بخورم. 

بودم، اصًال میلی به غذاخوردن و لذت بردن از غذا نداشتم. 

گرفتم با رفقای طلبه برویم  بعد از آن سفر، در پایۀ چهارم طلبگی، تصمیم 

بیست وپنج  بگیریم.  ارتــبــاط  گردی  بشا جــوانــان  بــا  و  ببینیم  را  منطقه  و 

یادم هست وقتی رسیدیم  ماندیم.  گرد  بشا در  روز  که سیزده  بودیم  طلبه 

به  نفر  با  و  شد  خوشحال  بسیار  ما  گــروه  دیــدن  از  حاج عبداهلل  منطقه، 
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نفرمان دیده بوسی کرد و خوشامد گفت. در این سفر، سحرها برنامۀ پخش 

مناجات داشتیم و مناجات های حاج مهدی سماواتی و حاج منصور نورایی 

را می گذاشتیم. نیم ساعت قبل از اذان احیا داشتیم. حاج عبداهلل در تمام 

مناجات های سحری، کنار ما بود. 

ک  پا جوانان  با  ارتباط  و  گرد،  بشا دیــدن  حاج عبداهلل،  شناخت  سفر،  این 

گــروه  کــه همۀ اعــضــای  گــذاشــت،  گـــروه مــا  گــردی، چــنــان اثـــری روی  بــشــا

و  شدند  گرد  بشا نمک گیر  و  نشد  قطع  منطقه  با  ارتباطشان  اردو،  از  بعد 

گرد شدند. اردوی ما به  بشا گروه جهادی در  هرکدام سرسلسله جنبان یک 

حاج عبداهلل هم چسبیده بود! 

مناسبت  به  مثًال  فرهنگی.  کــار  هم  کــردیــم،  عمرانی  کــار  هم  اردو،  آن  در 

والدت حضرت علی، شیرینی و شکالت با خودمان آورده بودیم. می رفتیم 

به روستاهای مختلف، با مردم ارتباط می گرفتیم، جشن برگزار می کردیم، و 

شیرینی و شکالت پخش می کردیم. 

خیلی  و...  می رفتیم  منبر  و  داشتیم  مراسم  شب  هر  ما  اینکه  به  توجه  با 

ارتباط خوبی با مردم برقرار کردیم. 

اردوی جهادی  که در  منش حاج عبداهلل والی فهمیدیم  از  آن سفر  ما در 

کار عمرانی اولویت اول را ندارد؛ مباحث فرهنگی، بحث خودسازی و تزریق 

روحیۀ خودباوری به مردم منطقه اولویت بیشتری داشت. 

حاج عبداهلل خیلی خالص بود. کار را برای خدا انجام می داد. هیچ کس برایش 

مهم نبود. یعنی اینکه از کار خودش بخواهد رزومه ای تهیه کند که ببرد پیش 

کارش  نبود. در  برنامه ها  این  یک مقامی مسئولی چیزی، به هیچ وجه اهل 
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هم  گاهی  البته  که  مهربان،  بود  خدمتگزاری  داشــت،  صالبت  بــود،  محکم 

که باالخره وقتی می خواهد باالی سر بچه اش باشد،  تند می شد. مثل پدری 

گاهی  کار را پیش ببرد،  که با خنده و شوخی و گل و بلبل  همه اش نمی شود 

هم اخم الزم است. می خواهم بگویم حاجی همه چیزش سرجای خودش بود. 

حاج عبداهلل معنویت عجیبی هم داشت. یکی از بچه های ما در اردو بیمار 

ج شد که فکر کردیم دیگر هیچ مایعی در  شد و آن قدر مایعات از بدنش خار

روده اش پیچ می زد و مثل مارگزیده دائم  و  باقی نمانده! دائم دل  بدنش 

به خودش می پیچید. من رفتم پیش حاج عبداهلل گفتم: حاجی این خیلی 

گر ممکن است اعزامش کنیم میناب.  حالش بد است! ا

حاجی گفت: یک دقیقه صبر کن! 

رفت و از اتاق خودش یک مشت مویز آورد. به مویزها دعایی خواند و داد 

آب  بخورد.  نمی تواند  هیچ چیزی  این  حاج آقا!  گفتم:  بیمار.  به  بدهم  که 

می خورد، دفع می کند. گفت: همین را که می گویم انجام بده. 

کردم. این رفیقمان یک روز کامل خوابید. اما  گفتۀ حاجی عمل  خالصه به 

بعد بلند شد شروع کرد به کارکردن! خالصه نمی دانم حاجی چه خواند به آن 

مویزها که این رفیقمان احیا شد.

علی اخباری طلبۀ جوانی است که بعدها در خانۀ طالب جوان در شهر قم، پایه گذار 

گروه طالب جهادی محبین االئمه می شود.

حجت االسالم علی اخباری: من دانش آموز مدرسۀ مفید بودم و از آنجا    

گرد آشنا شدم. اولین بار حاجی را در مدرسه دیدم. عصر  با حاج عبداهلل و بشا

آورده  را  گرد  بشا محصوالت  و  داده  ترتیب  همایشی  که  بود  پنجشنبه  یک 
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گزارش بدهد،  کرده بودند تا حاج عبداهلل  بودند. خانوادۀ بچه ها را دعوت 

کمک  گرد توجیه شوند، و هم  تا هم خانواده ها بابت حضور بچه ها در بشا

مالی بکنند. 

غ التحصیالن دورۀ دوم  در دوران دانشجویی و بعدتر طلبگی نیز، با جمع فار

گرد. من جاهای دیگر هم جهادی رفته بودم و با فضای  مفید، می رفتیم بشا

کار می کردیم  اردوی جهادی آشنا بودم. معموًال هرجا می رفتیم تا دیروقت 

کار کنیم.  گرد حاجی از ظهر به بعد نمی گذاشت  تا خسته شویم. اما در بشا

بچه ها را جمع می کرد و برایشان حرف می زد. یک روز را هم خالی می کرد و 

می گفت: می خواهم ببرم و منطقه را نشانتان بدهم. 

گرد.  بشا دورافــتــادۀ  روستاهای  به  برسیم  که  ظهر  تا  می افتادیم  راه  صبح 

حاجی می گفت بروید توی کپرها و اوضاع زندگی مردم را ببینید و با جوان ها 

حرف بزنید. اعتقاد داشت در همین مراودات، اتفاق های خوبی می افتد. 

گفت: فالنی! می دانی  در همین رفت وآمدها یک بار یکی از بچه ها به من 

من  روستاها،  از  یکی  به  می رفتیم  وقتی  کــرده؟  جذب  مرا  حاجی  چیِز  چه 

پشت ماشین لندکروز در قسمت بار نشسته بودم. تشنه شدم و آب برداشتم 

بخورم. همین که می خواستم آب بخورم، حاجی توی آیینه من را دید. در 

آن جاده های ناهموار، طوری سرعت ماشین را تنظیم و رانندگی کرد که من 

بتوانم آب بخورم. بعد از آب خوردن، باز توی آیینه من حاجی را دیدم و یک 

ارتباط چشمی بین ما برقرار شد. همان جا من عاشقش شدم. با خودم گفتم 

که روی دوشش دارد، حواسش به همه جا هست  این آدم با این همه باری 

و این طوری دل ما را می برد. 
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کنید!  خسته  را  خودتان  نمی خواهد  جهادی  اردوی  توی  می گفت:  حاجی 

گر کاری  حاال چند روز می آیید اینجا تا با نْفستان مبارزه کنید، خوب است. ا

می خواهم:  شما دو چیز  هم برای ما بکنید آن هم خوب است. ولی من از 

کشور مدیر شدید  گر پس فردا در این  که ا یکی اینکه اینجا را دیده باشید؛ 

را چشیده و دیده  درس و دانشگاه به جایی رسیدید، درد این مردم  یا در 

که  ح هایی  ح و ایده بیاورید. بسیاری از طر باشید. دوم اینکه برای من طر

گرد اجرا کرد، مطالب جدی و علمی پشتوانه اش بود. حاجی در بشا

در اردو هم خیلی حواسش بود. از مادر بیشتر رسیدگی می کرد به بچه ها. 

مثًال پرتقال پوست می گرفت و به همه می داد، هندوانه قاچ می کرد. 

حاج عبداهلل طوری رفتار می کرد که نمی توانستی از دامش فرار کنی. آن قدر 

حاجی نفوذ پیدا می کرد در قلب آدم ها، که هرکس می آمد، مجذوب حاجی 

گرد. حاج عبداهلل طوری رفتار کرده  می شد. یک بار من با همسرم رفتیم بشا

گرد زندگی کنیم! بود که همسرم به من گفت: باید جمع کنیم بیاییم بشا

بود.  کار  در  جدیت  کــرد،  مجذوب  مرا  حاج عبداهلل  در  که  دیگر  چیز  یک 

حاجی از هیچستان ُدّر و گوهر و طال و مروارید صید می کرد. مثًال ما را می برد 

سد  آنجا  تعریف کردن:  می کرد  شــروع  و  نداشت  هیچی  که  بیابانی  یک  به 

گر کسی  می زنیم، آب را می آوریم اینجا، و فالن محصول را کشت می کنیم. ا

پای  محصول  با  را  سرمایه  اصل  سال  سه  از  بعد  من  کند،  سرمایه گذاری 

درخت برمی گردانم و به سوددهی می رسانم. 

کشاورزی بسازد. نمی گفت من باید  یعنی حاجی از هیچ می توانست قطب 

گردی بسازد.  گرد را باید بشا صرفًا شکم مردم را سیر کنم و تمام. می گفت بشا
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به خاطر همین می رفت به سمت آموزش و الگوهای منطقه ای.

کار بکند.  گر آن آدم می خواست  کار می کرد، البته ا حاجی با همه مدل آدم 

او  با  کاری حاجی  رابطۀ  گرایش سیاسی طرف مقابل هیچ نقشی در  یعنی 

کوفت و  نداشت. حاجی همیشه یک جمله به ما می گفت: چپ و راست و 

زهرمار را بگذارید کنار، ببینید رهبرتان چه می گوید. هرچه او می گوید درست 

است. پشت او باشید.

که برای جنوب  گرد مثل جنوب بود و هست. همان قداستی  برای من بشا

گرد یک جزیرۀ تمدنی انقالب اسالمی  گرد هم هستم. بشا قائلم، برای بشا

گرد می توان دید. است. نمونۀ مدیریت انقالبی و مکتب امامی را در بشا

گرد نیز یکی دیگر از گام های  حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق در بشا

گرد است. سید بشیر  حاج عبداهلل برای حضور اردوهای جهادی فرهنگ ساز در بشا

حسینی مسئول هماهنگ کنندۀ اردوی جهادی دانشگاه امام صادق است. 

آقای سید بشیر حسینی: افتتاحیۀ اردوی جهادی مان، حضور در حرم    

گرد  پا به بشا امام  امام خمینی بود. وقتی فهمیدیم حاج عبداهلل به عشق 

گرد، خود را به حرم امام رساندیم و بعد  گذاشته، قبل از حرکت به سمت بشا

گرد شدیم. راهی بشا

لحظه شماری  دیدنش  بــرای  بــودیــم.  شنیده  زیــاد  را  حاج عبداهلل  وصــف 

می کردیم. شنیده بودیم حاج عبداهلل سال های سال خون دل خورده و دور 

گشته است. حاجی، مردی بود با دستانی قوی و  صدها روستا، مثل پروانه 

سال ها جهادگری داشت. آفتاب، سفیدی  که حکایت از  کارکرده  مهربان و 

گرد دلش را. تواضع و اخالصش باورکردنی نبود.  صورتش را برده بود و بشا
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گرد بخشیده بود و در عوض، کوله بارش را از تواضع ُپر  جوانی اش را به بشا

که برایمان عجیب  گردی ها حرف می زد،  گرد و بشا کرده بود. طوری از بشا

گردی ها را همان قدر دوست داشت که خانواده اش را؛ حتی بیشتر.  بود. بشا

بار، سری هم  دو ماه، یک  بودند؛ هر  تهران  خانواده اش پرسیدیم؛ در  از 

که در  به آنها می زد. آن اردو، اولین دیدار ما با حاج عبداهلل والی بود؛ کسی 

انتهای همان سفر، مثل پدرمان دوستش داشتیم.

ج شود. هرکس را به  حاجی نمی گذاشت کسی پشت سرش از در، داخل یا خار

یک بهانه ای جلو می فرستاد: تو سیدی، تو بزرگ تری، تو فالنی، تو... برای 

می شد.  متوسل  شوخی  و  تعارف  به  بگوید،  نداشت  چیزی  که  هم  هرکس 

وقتی همه می رفتند، تازه حاج عبداهلل وارد اتاق می شد.

یکی از کارهای عمرانی مان، ساخت مسجدی بود ساده، مسجدی به سقف 

آسمان و دیوارهایی سیمانی. بعد از تمام شدن مسجد، نگران مسجِد خالی از 

نمازگزار بودیم، نگران اینکه نکند مردم نیایند. روز افتتاح، مسجد پر شد از 

روستاییانی که عالوه بر شرکت در نمازجماعت، دعای کمیل را هم با اشتیاق 

زمزمه کردند. بسیاری از آنها همۀ دعا را حفظ بودند! واقعًا کم آوردیم.

روستاها و برگزاری جشن برای اهالی  در  کارهای اصلی مان حضور  از  یکی 

همۀ  ببریم.  خودمان  با  که  بودیم  کرده  آمــاده  را  پذیرایی  بسته های  بود. 

سعی مان این بود که خاطره ای زیبا در ذهن مردم بماند.

کرد. وظیفۀ همه  گروه به سمت یک روستا حرکت  گروه شدیم و هر  چندین 

باشیم. یک  و شاد داشته  بود. می خواستیم جشن هایی مختصر  مشخص 

مسابقۀ پرشورونشاط هم برگزار کنیم و به همۀ بچه های روستا به هر بهانه ای 
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که شده جایزه بدهیم. بعدازظهر کار عمرانی را تعطیل کردیم و راهی روستاها 

شدیم. بهانۀ جشن هایمان مراسم والدت حضرت زهرا؟اهس؟ بود. 

کلی جایزه و شیرینی. از  جشن ها برگزار شد؛ جشن هایی ساده و صمیمی با 

در مسجد که بیرون می آمدیم، بزرگان روستا می آمدند جلو و شروع می کردند 

به تشکرکردن: »خدا حفظتان کند، روستا را منّور کردید؛ تهران کجا و اینجا 

کجا؟ کی فکرش را می کرد ایام والدت بی بی فاطمه، این روستا این طور زنده 

شود...« واقعًا هم خوشحالی را در چهرۀ اهالی روستا دیدیم. جشن ها برای 

خودمان هم به یادماندنی شد.

گردی، هم برای خودمان مهم بود، و  ارتباط با جوان ها و نوجوان های بشا

کید حاج عبداهلل بود.  هم اینکه مورد تأ

نگاه  و  معصوم  چهره های  بــودنــد؛  بامحبت  گرد،  بشا بروبچه های  همۀ 

دلنشینشان، در خاطر آدم می ماند.

گاهی که مشغول کار عمرانی بودیم، می دیدیم وسط کار، سروکلۀ نوجواناِن 

سفره ای  برایمان  و  می آمدند  کوچک  بقچۀ  یک  با  می شد.  پیدا  گردی  بشا

کوچک  انار  تا  سه  دو  و  لیموترش  تا  چند  با  می کردند.  پهن  کوچک  بسیار 

را  انارها  چیدیم.«  باغمان  از  را  »اینها  می کردند:  پذیرایی  ما  از  نرسیده، 

چه  با  ترش،  و  بودند  بی آب  بااینکه  می خوردیم؛  و  می کردیم  قسمت  چند 

اشتهایی می خوردیم!

چوب  از  کمان ها  داشتند.  ســاده ای  تیروکمان های  روستا،  نوجوان های 

تا  و  کمان  داخــل  می گذاشتند  را  تیر  حصیر.  چوب  از  تیرها  و  بودند  نخل 

کمانداران  از  بود  پر  روستا  هدف.  به  می زدند  درست  بعد  می کشیدند؛  ته 
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نوجوان حرفه ای. به بهانۀ یادگرفتن و هم بازی شدن، می رفتیم و با آنها سر 

صحبت را باز می کردیم. 

از  بــودیــم. هنگام خـــروج  تــهــران  ــود و عـــازم  ب تــمــام شــده  اردوی جــهــادی 

انگار  بودیم،  گردی  بشا جوان  چند  آغوش  در  ما،  از  هرکدام  خمینی شهر، 

بر  سنگین  غمی  می کند.  وداع  و  می شود  جــدا  بــرادرانــش  از  دارد  بـــرادری 

دل هایمان خیمه زده بود، شاید هم نوعی شادی. 

وسط  حاج عبداهلل،  بود.  سخت تر  گرد  بشا با  وداع  از  حاج عبداهلل  با  وداع 

ایستاده بود و همه دورش حلقه زده بودیم؛ یکی یکی دست  کمیته  ایوان 

کردیم؛ آخر کار هم یک عکس دسته جمعی. دل کندن از  دادیم و روبوسی 

حاجی خیلی مشکل بود؛ وداع فرزندانی از پدرشان. حاجی هم مثل همیشه 

متواضع و افتاده، ما را بدرقه کرد.

دفترچه هایی داشتیم به نام سخن دوست. داده بودیم حاج عبداهلل چیزی 

در  بود: »همیشه  نوشته  برای هرکسی چیزی  بنویسد.  یادگاری  به  برایمان 

دعای  اما  نیستم،  الیق  »گرچه  ماند.«،  خواهید  یادگار  به  وجــودم  اعماق 

روسیاهان هم در حق دیگران قابل اجابت است.«

بچه ها  برگشت،  راه  در  بــود.  عجیبی  اردوی  گرد،  بشا در  جهادی  اردوی 

هرکدام به زبانی اردو را توصیف می کردند: این اردو، بهترین اردوی دوران 

گرد از مشهد هم  زندگی من بود؛ شاید باور نکنید اما به نظر من صفای بشا

بیشتر بود؛ و...

اردوهای دانشگاه امام صادق  در  دانشجویان حاضر  از  محمدطیب صحرایی نیز 

گرد نیز با حاج عبداهلل ارتباط دارد. ج از بشا است که در خار
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تصمیم     صــادق  امــام  دانشگاه  در  وقتی  صحرایی:  محمدطیب  آقــای 

اولین  و  حاج عبداهلل.  خدمت  آمدیم  بیندازیم،  راه  جهادی  اردوی  گرفتیم 

با ما،  حاج عبداهلل  اردو و رفتار  شد. این  گرد برگزار  بشا اردوی دانشگاه در 

طوری بود که ما بعد از اردو، آن قدر حس و انگیزه گرفتیم که دائمًا می رفتیم 

جاهای دیگر و داد می زدیم که باید اردو جهادی برگزار بشود. این به خاطر 

می رفتند  حاج عبداهلل  عشق  به  بچه ها  از  خیلی  بود.  حاج عبداهلل  جاذبۀ 

کنار  از  آدم  باشیم.  حاجی  پیش  که  بود  بهانه ای  اردو  یعنی  جهادی.  اردو 

راه  کیلومتر  که به عشق او هزار  حاج عبداهلل بودن یک حسی پیدا می کرد 

بیاید که چهار روز در کنارش باشد. 

کاست  نـــوار  گــرد،  بــشــا برسیم  تــا  می نشستیم  ماشین  تــوی  کــه  میناب  از 

راه  در  را  ضیاءآبادی  آیــت اهلل  تفسیر  جلسۀ  دو  یا  یک  معموًال  می گذاشت. 

ماشین  پشت  حاجی  می دادیم.  گوش  عاشورا  زیارت  یک  بعد  می شنیدیم. 

در حال رانندگی، هنگام سالم زیارت عاشورا، دست روی سینه می گذاشت 

و آرام اشک می ریخت. 

از  بود. قبل  گرد هم حاج عبداهلل حواسش به بچه ها  بشا از  برگشتن  موقع 

برگشتن به تهران هماهنگ می کرد که بچه ها یک دریا بروند و شنا کنند. از 

گرد است، این  گرد بهشان می داد و می گفت این خرمای بشا محصوالت بشا

گرد است.  پرتقال بشا

گرد نبود. یک بار هم که من  البته مهمان نوازی حاج عبداهلل محدود به بشا

در تهران مهمانشان بودم، شب که می خواستم برگردم، هرچه گفتم آژانس 

کردم  قبول  من  برویم.  باهم  جایی  یک  تا  حاال  گفت  نکرد.  قبول  می گیرم 
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و با همسرم سوار ماشین شدیم. به بهانۀ اینکه تا یک جایی ما را برساند، 

تا در منزل ما را رساند. حاال خانۀ حاجی دروازه دوالب تهران بود، منزل ما 

سعادت آباد! یعنی مهمان نوازی حاجی فقط برای میناب نبود.

در طول اردوها چند ویژگی حاجی خیلی به چشم می آمد. ویژگی مهم حاجی 

گر در  کنم؛ ا اخالص بود. می گفت من آمدم اینجا برای امام زمان یار پیدا 

گرد فقط یک یار برای امام زمان پیدا کنم، برای من بس است. کل این بشا

نه  بــود  ایــشــان فرهنگ محور  بـــود.  بلندمدت  نــگــاه  ایــشــان  دیــگــر  ویــژگــی 

موارد  بقیۀ  و  اقتصاد  نکنیم،  درســت  را  فرهنگ  تا  می گفت  اقتصادمحور. 

درس  باید  گردی  بشا جــوانــان  کــه  ــت  داش اعتقاد  و  شــد.  نخواهد  ــت  درس

بخوانند و بزرگ ترهایشان مشاغل مختلِف مورد نیاز منطقه را یاد بگیرند، تا 

گرد در آینده نیازمند کسی نباشد و روی پای خود بایستد. بشا

گرد بود. مسئول کمیتۀ امداد  ویژگی دیگر نوع تعامل حاج عبداهلل با مردم بشا

مثل یک پدر با جوان ها قدم می زد، با پیر و کودک صحبت می کرد که مثًال کجا 

رفتی، مریضی ات چه شد؟ خیلی به شخصیت افراد احترام می گذاشت.

نکتۀ آخری که یادم می آید این است که خیلی به حکمی که از حضرت امام 

گرفته بود افتخار می کرد. همیشه افتخار می کرد که امام به ایشان گفته به 

گرد بیاید و برای مردم کار کند. بشا
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مردتشکیالت

جوانی سی وسه ساله، جبهه را رها کرد و به تنهایی پا در منطقه ای وسیع گذاشت که 

گوشی شنیده بود. این جوان، آستین  از آن منطقه محروم تر نه چشمی دیده، و نه 

گرد، بااینکه کشور درگیر جنگ بود، تشکیالتی بی نظیر به وجود  همت باال زد و در بشا

آورد؛ تشکیالتی که هم برنامۀ کوتاه مدت داشت، هم برنامۀ میان مدت و بلندمدت؛ 

ج کردن  خر پول  که  َخّیرهایی  هم  داشــت،  متخصص  و  متعهد  انسانی  نیروی  هم 

گرد برایشان سخت نبود. برای بشا

و  اســت  تشکیالت  مــرد  او  که  می دهد  نشان  گرد،  بشا در  حاج عبداهلل  کــار  حاصل 

می داند چطور باید مدیریت کرد و از چه راهی باید مشکالت را رفع کرد. 

در سال 82، حاج عبداهلل به اعضای یکی از گروه های جهادی پیشنهاد می دهد که 

بروند دنبال کار تشکیالتی. اعضای این گروه، جوانانی هستند که تمامًا در دبیرستان 

رشتۀ  غ التحصیلی،  فار از  پس  دانش آموزان،  این  کرده اند.  تحصیل  تهران  سروش 

غ التحصیالن دبیرستان  ارتباط خود را با اردوهای جهادی قطع نکردند و با نام »فار

سروش« فعالیت های جهادی خود را پی گرفتند. 

حاج عبداهلل والی پس از آشنایی با این گروه، به آنها پیشنهاد می دهد که مؤسسه ای 

نگاه  عمیق تر  جهادی  کار  به  شوند؛  تشکیالتی  کار  عرصۀ  وارد  و  برسانند  ثبت  به 

دهند. با  خود قرار  کار  کنند و ترویج روحیۀ جهادی و زندگی مجاهدانه را سرلوحۀ 

غ التحصیالن دبیرستان سروش، هم عهد و  راهنمایی های حاج عبداهلل، جمعی از فار
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هم پیمان و هم راه می شوند و بهار سال 82، »مؤسسۀ جهادی« را تأسیس می کنند. 

حاج عبداهلل که با گروه های جهادی، رابطه ای گرم، صمیمی، و پدرانه دارد، پس از 

شکل گیری مؤسسۀ جهادی، در جمع آنان حاضر می شود و برایشان حرف می زند و 

به سؤاالتشان جواب می دهد. 

را می بینند، مثل  کــه حــاج عــبــداهلل  بــار  گــروه هــای جــهــادی مختلف، هــر  اعــضــای 

کثر این  پروانه دور شمِع وجودش حلقه می زنند تا حاجی برایشان حرف بزند. در ا

حاجی  هم  اوقــات  بیشتر  می شنوند.  جوانان  و  می گوید  حاج عبداهلل  دورهمی ها، 

گروه های جهادی، سرشارند از  می گوید: »شما سؤال بپرسید تا من جواب بدهم«؛ و 

سؤال و، تشنۀ پاسخ گرفتن از زبان حاج عبداهلل. آنها دوست دارند بدانند که چرا باید 

به روستاهای محروم آمد؟ انجام محدودی از فعالیت ها در روستاها، مگر دردی از 

هست، چرا  گر  ا و  مصادیق هجرت است؟  از  کارشان  آیا  محرومان درمان می کند؟ 

که دربارۀ  هجرت؟ و ده ها سؤال دیگر. و از همه مهم تر، آن دسته از سؤاالتی است 

زندگی و سلوک شخص حاج عبداهلل دارند؛ اینکه حاج عبداهلل چرا بیست وچند سال 

گرد مانده؟ چطور توانسته این همه سختِی طاقت فرسا را تحمل کند؟  در منطقۀ بشا

گردی ها خسته نشده؟ و چگونه از خدمِت به بشا

صحبت های حاج عبداهلل والی در جمع اعضای مؤسسۀ جهادی، در پاییز 82، در 

محِل مؤسسۀ جهادی در تهران، نمونه ای از همین دورهمی هاست:

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم. بسم اهلل الرحمن الرحیم.   

کنم. و از شما  کالم، من باید شما نسِل جواِن متدین را دعا  در همین اول 

تشکر کنم؛ شمایی که سال 57 را ندیدید، اما فلسفۀ انقالب را درک کرده اید؛ 

شمایی که در وضعیت جامعۀ امروز، بااین همه امکانات منفی که در اختیار 
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به  جهادگر،  و  مــددکــار  به عنوان  تا  کــرده ایــد  ایجاد  را  تشکل هایی  داریـــد، 

جامعه خدمت کنید. این مجموعۀ شما، که در راه خدا ایجاد شده، ضرورت 

متدین،  جوانان  هرچقدر  امــروز  امــروز.  جامعٔه  برای  است  غیرقابل انکاری 

به  کنند؛  جهادی  حرکت های  و  بیاورند  به وجود  را  تشکل هایی  این طور 

همان نسبت، از مفاسد کم می شود. 

گذاشته اند  راهـــش  ســر  عــمــدًا  کــه  مشکالتی  ایــن هــمــه  بــا  ــروزی  ــ ام ــوان  جـ

ـ  یک سری از کارها توی جامعۀ امروز، عامدانه انجام می شود برای انحراف 

اباذر ها،  اینها. و می شود جزِو  نسل جوان می آید ـ  پشت پا می زند به همۀ 

جزِو مالک ها )لبخنِد حاج عبداهلل(. اینها ارزش هستند واقعًا. 

در  بدهیم،  شکل  مسئله  ایــن  بــه  بهتر  می توانیم  کــه  جاهایی  از  یکی  و 

تشکیالت جهادی است. ببینید، شما می روید در مناطق محروم، و با یک 

فرهنگ خاصی که نسبت به جامعۀ شهری اصًال قابل مقایسه نیست، برخورد 

از  که  دارد،  سنت ها  به  نسبت  غلط  باورهای  یک سری  آن طــرف  می کنید. 

خوبی هایش  این  که  دارد،  هم  خوبی هایی  یک سری  برده.  ارث  به  پدران 

که شما عزیزان جهادگر، می آیید  اینهاست.  و  کربودن  بی آالیش بودن و شا

این خوبی ها را از اینها یاد می گیرید؛ و آن حرکت صحیح را به آنها آموزش 

داریــد،  باهم  که  معاشرتی  و  ممارست  همین  در  خــودبــه خــود،  می دهید. 

انتقال فرهنگ انجام می شود. یعنی هم شما خصلت های خوب آنها را یاد 

می گیرید، هم ازنظر تفکر آنها ارتقا پیدا می کنند.

البته طبیعتًا ممکن است یک سری برداشت هایی این وسط برای دو طرف 

جلساتی  هستند،  گروه ها  مسئول  که  کسانی  بایستی  اینجا  بیاید.  پیش 
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بگذارند. و بنشینند هر روِز کاری شان را ارزیابی کنند. بگویند ما امروز رفتیم 

مسئول  عمرانی،  مسئول  فرهنگی،  مسئول  کــردیــم.  چه کار  روســتــا،  تــوی 

آموزشی اردو، بگویند چه کارهایی کردند؛ برداشت هایشان را بگویند. و اینکه 

ج از جلسه، همین مسئوالن، بروند دنبال برداشت های مردم روستا  در خار

خودشان  از  را  جهادی  گروه  روستایی ها  که  کنند  کاری  یک  خودشان.  از 

کنند: به نظر شما آمدن ما به اینجا خوب  بدانند. مسئوالن از مردم سؤال 

ما می خواهید؟ چه تفکری  از  است؟ چه چیزهایی  است، بد است، چطور 

دارید نسبت به نسل جوان مثًال شهری؟ 

بودند  آمــده  مختلف  دانشگاه های  از  کــه  دانشجوهایی  امــســال،  همین 

گرد، روز آخری که می خواستند بروند، هر گروهی رفت توی آن روستایی  بشا

گریه می کردند؛  کند. همه شان  گردی ها خداحافظی  می کرد تا با بشا کار  که 

گردی ها. یعنی دو طرف احساس می کردند که دارند  هم دانشجوها، هم بشا

چقدر  ببینید  می کنند.  ضرر  دارنــد  یعنی  می دهند.  دست  از  را  چیزی  یک 

کنی  نامه پرا می دهند،  تلفن  می دهند،  آدرس  به هم  نتیجه  در  زیباست. 

با  دانــشــجــو هــا،  از  خیلی  االن  کــه  مــی مــانــد.  محفوظ  رابــطــه هــا  و  می کنند 

گرد، مکاتبه ای، ارتباط دارند.  ُمحّصل های بشا

خب خواه ناخواه همین سبب می شود همبستگی و اتحاد و حرکت به وجود 

که ما  بیاید؛ یعنی شکل دادن انرژی ها، به ثمررساندن انرژی های نهفته ای 

« شکل می گیرد. 
ً
عا م�ي َ ِل اهلِل حج �ج

حَ ِصموا �جِ تا حاال از آنها استفاده نکردیم. »َواع�تَ

دیدید،  که  چیزهایی  با  اردو،  از  بازگشت  از  بعد  شما  اینکه،  بعدی  مطلب 

دبیرستان  مدیر  که  خــواهــری  مثال  من باب  بشوید.  اثــر  منشأ  می توانید 
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تلویزیون،  توی  تهران پیش من. می گفت: دیشب  بود  آمده  بود،  دخترانه 

گرد رسیدگی می کنید. باورم نشد!  شما را دیدم که دارید به مردم محروم بشا

کمیتۀ امداد  افراد خاص، علیه  از  که بعضی  خب این خانم، روی تبلیغاتی 

می کنند، تصورش این بود که پول هایی که مردم می دهند، به دست محرومان 

نمی رسد. من یک مقدار کار را برایش توضیح دادم. )لبخنِد حاج عبداهلل( و 

گفتم: خانم فالنی، من شما را دعوت می کنم بیایید منطقه را ببینید. 

آن  تمام  برگشتند.  دیگری  دیدگاه  یک  با  منطقه،  تــوی  آمدند  وقتی که 

که توی ذهنشان سوء تعبیر شده بود، یا بد رسانده بودند، اصالح  مواردی 

کانونی  گرد  کمک به بشا مدارس خودشان، برای  هم در  سفر  شد. بعد از 

تشکیل دادند. 

که ما  این نیست  به  تنها  این حرکت قشنِگ جهادی است. جهاد  خالصه 

جبهۀ  ــم،  داری سازندگی  جبهۀ  ــم،  داری فرهنگی  جبهۀ  ما  بجنگیم.  برویم 

که من  اینها همه اش جهاد است. جهاد تنها این نیست  اقتصادی داریم؛ 

فقط با تفنگ بجنگم. 

این  که  بدانید  و  محکم!  بچسبید.  محکم  کارتان  به  که  امــیــدوارم  من  و 

جهادی، نه تنها جهاد فی سبیل اهلل برای نظام است، بلکه یک حرکت  کار 

روزی  یک  شما،  همین  مثًال  مملکت.  این  آینده سازان  برای  است  فرهنگی 

شما  گر  ا که نیست! حاال  کس دیگری  را بگیرید.  باید بروید جای مسئوالن 

باشید، می توانید مرهم دردهای  و درد شناس  باشید  خودتان ساخته شده 

که اصًال نه درد را می شناسد، نه اصًال غمی  مملکت را بسازید. ولی مسئولی 

توی زندگی اش بوده، اصًال نمی فهمد که گرسنگی چیست، نبود ها چیست، 
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بازی کردن با افکار مردم چه ناهنجاری هایی را پیش می آورد؛ این مسئول 

بی درد، نمی تواند مرهمی برای نیازمندان باشد. 

کنید  سعی  کنم.  عرض  تشکیالتی  کار  دربــارۀ  مهم  نکتۀ  یک  حاال  خب! 

یک  است.  مهم  خیلی  این  باشد.  خدا  رضای  برای  مؤسسه تان  و  تجمع 

شکست  اســت  معلوم  کنم،  ح  مطر را  خــودم  می خواهم  من  هست  موقع 

رضــای  ــرای  ب را  مجتمعی  یــک  می خواهیم  مــا  نــه،  موقع  یــک  مــی خــورم. 

که مورد  جامعه ای  خودمان و در  خدا، برای ایجاد حرکت و سازندگی در 

می کند.  کمک  خدا  یقینًا  صــورت،  این  در  کنیم؛  ایجاد  هست،  نظرمان 

بانی  و  خّیر  یک سری  خدا  می بینید  یکهو  نمی دانید،  هم  خودتان  یعنی 

کردند.  کمک مالی به شما  فرستاد، 

و  نفس  نگذارید  کــه  اســت  ایــن  شما،  ِسنی  پــدر  به عنوان  مــن،  نصیحِت 

که شما جوانان را تهدید می کند،  َمنیت بر شما چیره شود. یکی از خطراتی 

می شود.  پیدا  اختالف  من،  بگوید  دیگری  من،  بگویید  شما  َمنیت هاست. 

کار خیلی مضر است. سعی کنید یک نفر آدم وارستۀ دینی به خودتان  این 

اضافه کنید. یک آدم متدین کارکشتۀ فقهی، خصوصًا اینکه والیتی هم باشد، 

به مجموعه تان اضافه کنید، که هرجا یک وقت خدای نکرده خدای نکرده، 

برادری به هر دلیلی تفکری برایش پیش آمد که بخواهد خدشه به اهداف 

مؤسسه وارد کند، به واسطۀ آن آدم جلویش گرفته شود. 

من دیدم چطور دو سه تا نخاله، مؤسسه های خیلی خوب را از بین برده اند. 

این است که حتمًا یک آدِم پختۀ وارستۀ والیتی نیاز دارید. 

کنید، حتمًا یکی از آیات  که می خواهید شروع  کنید هر کاری  بعد هم سعی 
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قرآن را تالوت کنید؛ سوره های کوچک خصوصًا. حتمًا تالوت کنید، که برکت 

آن جلسه باشد و شیطان فرار کند. 

احتماًال می شناسید.  بــودم.  آیــت اهلل مهاجر  جمعه خدمت حضرت  روز  من 

ایشان چون راضی نیستند من تعریفی درموردشان بکنم، چیزی نمی گویم. 

ایشان یک موردی از مالصدرا فرمودند که آن را نوشتم. 

کاغذ  کاغذی تاشده درمی آورد. عینک می زند و تای  کیفش،  حاج عبداهلل از داخل 

را باز می کند:

که پدرش، روزی  مالصدرا، در اواخر عمر پدر و مادرش به دنیا آمد. طوری 

یک سکه در راه رضای خدا، به خاطر وجود این فرزند، صدقه می داد. حاال 

گردی قبول  مالصدرا، وقتی بزرگ شد و عالم درجه یکی شد، هرکسی را به شا

از  که  را  شرط می گذاشت. من این شروط  گردانش، چهار  نمی کرد. برای شا

رعایت  را  این شروط  کردم. شما هم  یادداشت  اینجا  شنیدم،  آقای مهاجر 

برایش  را  شرط ها  ایــن  شــود،  اضافه  جمعتان  به  خواست  هرکس  و  کنید 

به  نمی تواند  شیطان  هیچ وقت  بروید،  جلو  شروط  این  با  گر  ا که  بگذارید. 

شما حمله کند.

ااّل به اندازۀ ضرورت. باالخره شما باید زندگی بکنید،  ۱. دنبال دنیا نباشید، 

می خواهید.  زندگی  خانه  داشــت.  خواهید  بچه  داریــد،  زن  بشوید.  متأهل 

از  خیلی  االن  نکنید.  زیــاده خــواهــی  ضــــرورت،  ــدازۀ  ــه انـ بـ امـــا  بــخــواهــیــد؛ 

به خاطر  جامعه،  تــوی  می آید  بــه وجــود  که  ورشکستگی هایی  و  مشکالت 

زیاده خواهی هاست. دنبال دنیا نباشید. فقط به اندازٔه ضرورت.

رئیس  نباشید. بگویید من می خواهم  و مقام خواه  و پست خواه  ریاست   .2
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کسی  کــه  طــوری  بنشینید،  ِگــرد  بنشینید،  دور  خــود،  جلسات  در  بــاشــم. 

و  با مشورت  که  رئیس،  با نظر  نه  را  کارها  کیست!  به  کی  تشخیص ندهد 

صالحدید همگی انجام بدهید. 

۳. معصیت خدا را هم نکنید.

۴. ُمقّلد نباشید. درس بخوانید تا خودتان مجتهد شوید. یکی از شرط های 

گردانش این بود )لبخند حاج عبداهلل(. چرا مجتهد نشوید؟  مالصدرا برای شا

که حتی به اجتهاد برسید. در مورد اعمال  چرا نمی خوانید؟ آن قدر بخوانید 

دینی قانع نباشید. بایستی در جهت صعود به مراتب باال زحمت کشید. خالصه 

اینکه تالش کنید و زحمت بکشید. بی خودی چیزی به آدم نمی دهند. 

که با من آشنا شدند،  آیت اهلل مهاجر یک سری اذکاری را هم در مقدمه ای 

می کنم  که آسان است به شما می گویم. فکر  را  گفتند. آن مقداری  به من 

ان شاءاهلل مثمر ثمر باشد. 

حاج عبداهلل کاغذی که در دست داشت را جمع می کند و عینک را برمی دارد.

که خدا داده، بعد  بدن انسان ۳6۰ رگ اصلی دارد. به شکرانۀ این سالمتی 

از نماز صبح، ۳6۰ مرتبه بفرمایید »یا حی«. بعد دست راستتان را بگذارید 

روی قلبتان و 7۰ مرتبه به تعداد ضربان قلب در دقیقه بفرمایید »یا فتاح«. 

و السالم علیکم و رحمة اهلل )صلوات جمع حاضر(. 

گر سوالی دارید بپرسید. خیلی حرف زدم. شما ا

خفا  کمک ها در  باید  کجاها  سؤال: یک سؤال حاج آقا. توی این حرکت ها 

باشد؟ کجاها باید علنی باشد؟ مثًال از کار جهادی مان فیلم برداریم؟ کجاها 

باید  چطور  نشود.  محرومان  این  به  توهینی  که  بد؟  کجاها  است؟  خوب 
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باشد که احساس نکنند ما داریم سرشان مّنت می گذاریم؟

ببینید بچه ها! البته ببخشید اینکه می گویم بچه ها، نسبت به من بچه اید 

)لبخنِد حاج عبداهلل( پسر من هم سن وسال شماست. اینکه بچه می گویم، 

انگار با صادق خودم یا مسعود خودم دارم صحبت می کنم. یک دفعه همین 

صادق به من می گفت: بابا ما دیگر زن داریم، به ما می گویی بچه جان! 

هستی  بچه  من  بــرای  باشی،  داشته  هم  بچه  تا  پنج  چهار  گــر  ا تو  گفتم: 

بچه جان! )می خندند(

که یک موقع شما  این است  فــراز  دارد. یک  فــراز  تا  این ســؤال چند  خب. 

نوافل  ببینید  اســت.  شب  نوافل  نمازهای  عین  آن  می کنید،  فــردی  کمک 

شب ُفراداست، جمع نیامده. یعنی شما نمی توانید نافلۀ شب را با جماعت 

آدم  والـــی یــک  مــوقــع شما تشخیص مــی دهــیــد، عــبــداهلل  بــخــوانــیــد. یــک 

آبرومندی است و مشکل دارد. بدون اینکه دست راستت بفهمد، با دست 

چپ مقداری پول درمی آوری و یواشکی می گذاری کف دست طرف. اما یک 

کارتان  کنید برای محرومیت زدایی.  کار  یک منطقه  موقع شما می روید در 

جمعی است. این را بایست گفت. 

که  هست،  قومی  یک  تــوی  خصوصیاتی  یک سری  که  هست  موقع  یک 

گفت. به هر حال  گفتنش بد. اینها را نبایست  دانستنش خوب است، ولی 

که  بوده،  اقوام  از  خیلی  توی  غیرخدا پسندانه  ناشایست  اعمال  یک سری 

کار صحیحی انجام می دادند. شما هم در کار جهادی  اینها فکر می کردند 

ح کنید.  به آن کارها رسیدید و فهمیدید. حق ندارید این را توی جامعه مطر

در همین حد که خودتان بدانید کافی است. 
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کردم  که حاال باید دید. اینکه من عرض  یک سری مسائل این شکلی است 

بتواند  او  که  اســت  همین  بــرای  کنید،  حرکت  وارسته  آدم  یک  با  همیشه 

بینش ها را نظم بدهد و جمع بندی کند. 

خودمان  مــا  بگویید.  بــرایــمــان  جــهــادی  کــار  جذابیت  از  حــاج آقــا!  ســـؤال: 

جاذبه هایی که حس کرده ایم را، با بقیه می گوییم؛ اما دوست داریم از زبان 

شما جذابیت جّو های جهادی و کمک به محرومان را بشنویم.

است، سراپا  نور  صفای جهادی، مثِل صفای جبهه هاست. حرکت جهادی 

عشق است، حرکت است. این طور نیست که همه اش کار عبادی و نمازشب 

و سینه زنی و فالن باشد. اتفاقًا نود درصد بگو بخند و اینهاست، و مثًال نیم 

ساعت، یک ساعتش کار عبادی است. بقیه اش خودسازی رفاقتی است. در 

جبهه ها هم همین طور بود. من یک خاطره ای از سردار محسن حمیدی در 

ک بود و هر آن ممکن بود  غائلۀ کردستان بگویم. وضعیت کردستان خطرنا

کوموله ها بیایند. یک شب تا نماز صبح بیدار بودیم و تازه بعد از نماز صبح 

فرصت شد کمی بخوابیم. هنوز یک ساعت نخوابیده بودیم، محسن حمیدی 

که ماشاءاهلل هیکل درشتی هم داشت، آمد ما را بیدار کرد. خیلی خسته بودیم. 

گفت: َبه! خوابیدید؟ بلند شوید ببینم. خجالت بکشید. 

گفتم: محسن جان خسته ایم. 

گفت: چی چی را خسته ایم؟ برویم می خواهیم حلیم بخوریم. 

کرد برای حلیم! رفتیم توی شهر. ظاهرًا یک  خالصه ده نفر آدم را به خط 

گفت:  نبود.  مغازه  داخل  کسی  داشــت.  خوبی  حلیم  که  می شناخت،  را  جا 

بریزید تو! 
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گفت:  پایین. طرف  کشید  را  کرکره  و  آمد  نفر  آخرین  رفتیم داخل. خودش 

چه کار می کنی آقاجان؟ 

گفت: کل حلیمی که داری، برای ما! 

صاحب مغازه گفت: پدر من! این حلیم را صد نفر آدم می توانند بخورند.

گفت: تو به این کارها چه کار داری؟ پولت را بگیر.

یعنی  دادیــم!  را  حلیم  بــزرِگ  دیگ  یک  ترتیب  نفری  ده  ماشاءاهلل  خالصه 

می خواهم بگویم همه اش ِبَک یا اهلل و اینها نبود. 

اصًال ببینید، حرکت به اصطالح معراجی، فردی است. آدم توی جمع، باید 

خوش باشد، خوشی معنوی، یعنی اینکه شما با صفا و صداقت، با رفقایت 

بنشینی، حال معنوی کنی؛ نه همه اش دعای کمیل و عاشورا و اینها. 

آن وقت، همین محسن حمیدی، سی تا گلوله خورد تا افتاد. بدنش این قدر 

یک  می خورد،  تلو  تلو  و  بود  خــورده  گلوله  که  حالی  در  مقاوم.  و  بود  قوی 

نارنجک کشید و انداخت که چند تای این بعثی ها سقط شدند. بعد گفت: 

نه بابا؛ سه چهارتایشان هنوز زنده اند. 

یک نارنجک دیگر کشید و انداخت و آن بقیه را هم سقط کرد. به هر حال 

که  ندید  را  محسن  هیچ کس  و  رفــت.  و  شد  نائل  شهادت  درجــۀ  به  ایشان 

یک  می کردی  احساس  می کرد،  بغلت  گر  ا نباشد.  خندان  یا  باشد،  عبوس 

انرژی خاصی از بدنش متصاعد می شود به بدن شما. 

که وقتی برای فوت عموی ما آمد مسجد،  به قدری این بچه باصفا بود، 

گفت: عبداهلل! من ماندم چرا شهید نمی شوم؟ نکند چند تا  آمد در گوشم 

گر شد، شما برو  از رفقا، بی معرفت ها از من ناراضی باشند؟ تو را به موال، ا
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و  عشق  نــدارد.  فایده  ماندن  تو،  جان  دیگر  اصًال  ما.  از  باشند  راضی  بگو 

حال آن طرف است! 

باز  برایش  را  آن طــرف است« چون دریچه  و حال  این چرا می گوید »عشق 

کرده بودند. 

بنابراین، جبهه ها کالس درس بود. کالس ارتقا بود. کالس معرفت بود. حتی 

دوستی های روزمره، آدم اخالص را به وضوح می دید. مثًال طرف مادرش  در 

دوتا  می کرد؛  تقسیم  را  همین  می آمد  بود،  گذاشته  برایش  آجیل  یک مشت 

خودش  به  می دیدی  اینکه  جالب  برسد.  تا  دو  هرکس  به  تا  مـــی داد،  دوتــا 

باهم بودن. بچه ها را  نمی کردند، جز  فکر  چیزی نرسیده! اصًال به هیچ چیز 

وقتی می فرستادند مرخصی، دلشان نمی آمد بروند. به زور می فرستادندشان. 

بــزن، بیا.« می گفت »حــاال بعد، حاال  به خــانــواده ات  می گفتند »بابا! یک سر 

گر محیط  ج بشود. چرا؟ ا بگذار.« اصًال دلش نمی خواست از آن محیط خار

در  مــی آمــد؟  پیش  حالتی  چنین  بـــود،  خسته کننده  محیط  و  بــود  خشک 

ندارند جهادی  اینکه دوست  جهادی ها هم یک چنین حالت هایی هست. 

ج شوند، موقع خداحافظی با روستاییان  تمام شود، دوست ندارند از روستا خار

شدیدًا اشک می ریزند؛ چرا؟ چون آن جمع و فضا، نشاط دارد، معنویت دارد، 

گر بروی توی محیطی که با دوستانت هستی، ببینی  کالس درس است. شما ا

را  بــروی. خودت  در  نه! سعی می کنی  ِکِسَلت می کند، می مانی؟  آن محیط 

گر محیطی  خسته نشان می دهی و سعی می کنی به یک ترفندی در بروی. اما ا

بود که آنجا عشق می کردی، دائم دلت می خواهد این زمان ُکند حرکت کند. 

زمان متوقف بشود تا از این وضعیت بیشتر لذت ببری، بیشتر باشی. 
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بچه های مؤسسه به حاج عبداهلل شیرینی تعارف می کنند. 

شیرینی نمی خورم. 

بچه ها از کله پاچه خوردن حاج عبداهلل می پرسند و می گویند: ظاهرًا شما گفتید کسی 

که کله پاچه نخورد، بچه حزب اللهی نیست!

نه! این را نگفتم! من گفتم: خب به هر حال حالل خدا را بایست خورد. )با 

لبخند!(

حاال یک خاطره ای از خوردن تعریف کنم! یک دفعه من دم مسجد ایستاده 

کرده  درســت  گروهی  یک  می خندند.  هی  من  برادرهای  این  دیــدم  بــودم، 

بودند، بهش می گفتند: پنج تن. خیلی ماشاءاهلل می خوردند. 

دلیل خنده شان این بود که کلی ساندویچ مجانی خورده بودند!

اینها رفته بودند دم یک ساندویچی، بعد به یخچاِل پر و پیمان مغازه نگاه 

کرده و گفته بودند: بابا این چیزی ندارد! برویم جای دیگر. 

طرف گفته بود: چطور چیزی ندارم. این همه! 

اینها گفته بودند: اینها ما را سیر نمی کند.

همۀ اینها را خوردید، من پولش را نمی گیرم.  گر  گفته بود: شما ا طرف هم 

)لبخنِد حاج عبداهلل(

کرده بودند. همین  کشیده بودند پایین و همه چیز را درو  کرکره را  اینها هم 

بچه جبهه ای ها! حزب اللهی ها! )خندۀ حاج عبداهلل(

طرف گفته بود: خب پولش چه؟ 

گر ما خوردیم، هیچ پولی ندهیم،  که ا گفته بودند: خب مگر عهد نبستیم 

گر نخوردیم، دو برابر بدهیم؟ ما هم خوردیم.  ا
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آنجا  برویم  بیایید  بیایید!  گفتم:  رفتم  را،  خالصه من وقتی فهمیدم ماجرا 

پولش را بدهیم. 

گرد ساندویچی بوده. خالصه  گریه می کند، نگو شا رفتیم دیدیم طرف دارد 

پول این بنده خدا را دادیم. 

البته می دادند ها، من هم نمی رفتم می دادند. ولی گاهی برای مزاح این کارها 

را می کنند؛ برای خنده، برای تفریح. آن جمله ای هم که از من نقل شده، در 

همین حال وهوا، و توسط همین گروه پنج تن جعل شده! )خندۀ جمع(

در آخر یک توصیه ای هم داشته باشم به شماها که حقیقتًا مانند فرزند من 

هستید. اینکه ما در هر مکان و زمانی، و در هر شرایطی از زندگی، به امام زمان 

و موالی خود توجه کنیم، بسیار مهم است. همیشه باید مضطر باشیم، یعنی 

مثل کسی که در حالت اضطرار قرار گرفته و هیچ پناهگاهی در زندگی ندارد 

گرد در  و تنها امیدش به امام زمان است. باور کنید ادارۀ مجموعۀ عظیم بشا

این بیست سال، فقط و فقط لطف خدا و کمک آقا امام زمان بوده. اینکه من 

گرد کردیم، دروغ است. کسی که بیست سال تمام،  بگویم ما فالن کار را در بشا
یار و یاور امداد بوده، هنوز هم یار و یاور امداد است، آقا امام زمان است.۱

عنایتخاصامامزمان؟جع؟

چیز،  دو  به  حاجی  که  می دانند  می شناسند،  نزدیک  از  را  حاج عبداهلل  که  کسانی 

عشق عجیب و غریبی دارد. 

یکی اینکه عاشق نماز است و نماز معشوق اوست. هرکس نمازخواندن حاج عبداهلل 

۱. فیلم مصاحبٔه مؤسسٔه جهادی با حاج عبداهلل والی، پاییز ۱۳82
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را می بیند، از آن لذت می برد؛ و کسی که دیگران از نمازخواندنش لذت ببرند، دیگر 

که نمازش،  بنده ای  واقعًا »عبد« است،  والی،  لذتی می برد! عبداهلل  ببین خود چه 

« است و نماز را بزرگ ترین نعمت تلقی می کند. عو�ذ اسشِ ِهم �ذ �ذَ ُهم �ذی َصلا�تِ �ي �ذ
َّ
ل
َ
نماِز »ا

می خواند.     حاج عبداهلل به بهانه های مختلف نماز  حاج محمود والی: 

همیشه یکی از سفارش هایی که به من و باقِی بچه ها داشت، این بود که: 

بعد از هر وضو، دو رکعت نماز برای پیغمبر بخوان که چنین رزقی به ما داده 

گرد و اینجا خدمت کنیم.  که بیاییم بشا

می گفت: خیلی هم سخت نگیر. مثًال از وضوخانه که داری می روی بیرون، 

همان بین راه این دو رکعت را با اشاره بخوان. 

حاج عبداهلل در هر شرایطی نوافل را ادا می کرد، به ویژه نمازشبش را. خیلی 

که  بعد  بــودیــم،  بیرون  یا  می کردیم  کــار  دیــروقــت  تا  می آمد  پیش  شب ها 

می رسیدیم، من ولو می شدم، ولی حاجی با تمام خستگی، اول نمازشبش 

گاهی اوقات هم پشت فرمان می خواند. چند باری من پیش  را می خواند. 

که: حاج آقا! درست است آدم پشت فرمان نماز  کردم  ِگله  حاج آقای مؤمنی 

بخواند آخر؟ 

حاج عبداهلل می گفت: تو چه کار داری، بگیر بخواب. 

می گفتم: چطور بخوابم آخر؟ ماشین دارد از روبه رو می آید، تو مهر دستت 

گرفته ای که سرت را برای سجده بگذاری روی فرمان! 

پشت  بــار  یک  می خواند.  نمازشب  بــار  دو  هم  اوقــات  گاهی  حاج عبداهلل 

ماشین، یک بار هم وقتی می رسیدیم. 

قبًال  داشــت.  عالقه  باستانی  ورزش  به  مــی زد.  میل  هم  صبح  نماز  از  بعد 
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عمویم که زورخانه می رفت، حاجی هم همراهش می رفت. بعدها میل خرید 

و توی خانه تخته شنا هم داشت.

در  اســت.  زمــان  امــام  آقــا  به  عشقش  حــاج عــبــداهلل،  آشکار  خصیصه هاِی  دیگر  از 

اصطالح رفقا، »حاجی خیلی اماِم زمانی است«؛ و همه این عشق را در فعل و عمل 

را  حضرت  نام  فقط  حاج عبداهلل  که  نیست  این طور  یعنی  می بینند.  حاج عبداهلل 

بیاورد، بلکه در بستر کار، نموِد عشقش به صاحب الزمان مشخص است.

گرد هست  گرد هم، فضای امام زمانی است. اصًال یک حال خاصی در بشا فضای بشا

که آدم حس  گرد آن قدر مشکالت زیاد است  که آدم را یاد حضرت می اندازد. در بشا

چیزی، یاد  هر  از  بن بست ها، آدم بیش و پیش  می کند بن بست واقعی است و در 

مشکل گشای عالم، حضرت صاحب االمر می افتد.

و  می شود  حس  که  است  چیزی  گرد،  بشا به  حجت  حضرت  خاص  عنایت  البته 

رفت و آمد  که  ندارد  گرد وجود  مانند بشا دیده می شود. مثًال هیچ منطقۀ محرومی 

به  و خّیر  اما این همه هم امدادگر  سختی و مشقت داشته باشد،  به آن، این قدر 

خود دیده باشد. 

که  می کنند  حس  آمده اند،  گرد  بشا به  خّیر  و  امدادگر  به عنوان  که  کسانی  همۀ  و 

امام  جملۀ  این  گرد،  بشا در  حضور  با  و  دارد؛  فرق  دیگر  محروم  مناطق  با  اینجا 

داشت«  خواهیم  زمان  امام  برای  گرد  بشا از  خوبی  یاران  »ان شــاءاهلل  که  خمینی 

برایشان ملموس می شود.

که معلم اخالق و معرفت  آیت اهلل مهاجر، عالمی است سرشار از معنویت و تهذیب، 

که از حاج عبداهلل  گردها، و با توجه به مطالبی  است. ایشان با توجه به توصیف شا

در  احساس می کند  گرد دیده،  بشا به  سفرش  در  که خود  و چیزهایی  والی شنیده، 
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گرد دارند.  گرد خبرهایی هست و حضرت حجت عنایتی خاص به بشا بشا

بیاورد و اطمینان  در  گرد سر  امام زمان و بشا رابطۀ  از  که  پی آن می گذارد  در  سر 

تنها مصاحبه ای  در  آیــت اهلل مهاجر  است.  کار  رابطه ای خاص در  که  کند  حاصل 

که دربارۀ حاج عبداهلل داشته )بعد از وفات حاجی(، سربسته و در لفافه، نکته ای را 

گرد می گوید که می توان برداشت خاصی از این جمله داشت: دربارۀ بشا

سید     یک  حــرف  نیست،  من  حــرف  ایــن  مهاجر:  حسین  سید  ــت اهلل  آی

سید  این  اســت.  علمیه  حوزه های  کل  مسئول  ایشان  که  هست  بزرگواری 

کرده  رضایت  اظهار  بودند؛ خیلی  آنجا  روزی  رفتند، چند  گرد  بشا به  وقتی 

کشتی ای را  بودند و فرموده بودند: جای به این خوبی ندیدم. ما در اینجا 

به آب انداخته ایم...

گزارشعملکردبیستساله

امام  امــداد  کمیتۀ  فعالیت های  از  می کند  تهیه  گزارشی  حاج عبداهلل   ،82 سال  در 

و  خالصه،  جامع،  است  گزارشی  صفحه ای،  پنجاه  گزارش  این  گرد.  بشا در  خمینی 

گرد. آماری از فعالیت بیست سالۀ حاج عبداهلل و یارانش در بشا

مقدمۀ گزارش که به قلم حاج عبداهلل است، این چنین آغاز می شود: 

بسمه تعالی   

اسالمی،  شکوهمند  انقالب  پیروزی  از  بعد  بار،  نخستین  برای  گرد  بشا نام 

کشور،  حمایتی  و  بــرنــامــه ریــزی  کــز  مــرا در  مــحــروم  منطقۀ  یــک  بــه عــنــوان 

نام منطقۀ  با  و قرون،  که طی اعصار  ح شد. منطقه ای  جدی مطر به طور 

کــه حکومت های  ایــن معنی  بــه  ــود.  ب ایـــران شناخته شــده  فــرامــوش شــدۀ 
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گذشتۀ ایران، بنا به دالیل مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، و اقلیمی، 

در هیچ زمانی قادر به تسلط کامل بر آن نبوده اند. به همین دلیل تا پیش 

آن منطقه  به  پای  امام خمینی،  امداد  کمیتۀ  امدادگران  که  سال ۱۳6۱  از 

تعبیری  به  یا  آبــادانــی  و  عمران  جهت  در  کوچک  هرچند  گامی  نهادند، 

محرومیت زدایی این منطقه، برداشته نشده بود.

ح ادغام روستایی  گرد با وسعت 75۰۰ کیلومتر مربع، با ایجاد طر منطقۀ بشا

در جهت خدمات دهی بهتر، در حال حاضر مشتمل بر ۴۳۰ پارچه آبادی 

حدود  با  بــوده(  روستا  پارچه   ۱۱5۰ امــداد  ورود  ابتدای  )در  بزرگ  و  کوچک 

جنوب  در  ناهموار،  و  کوهستانی  سرزمینی  در  جمعیت،  نفر  هفتادهزار 

شرقی استان هرمزگان واقع شده است. مردم این منطقه پیش از اقدامات 

محرومیت زدایی، در ابتدایی ترین شرایط زیست و در انواع بیماری، ناامنی 

و دیگر مصائب به سر می بردند. 

براساس  تا  کرد  این منطقه  به شناسایی  اقدام  امداد  کمیتۀ  سال ۱۳6۱  از 

کننده و تحت  فلسفه و اهداف انقالب اسالمی، نسبت به ارائۀ خدمات خودکفا

امر، مشاهده  جریان  کند. در  اقدام  پوشش قراردادن مردم محروم منطقه 

اجتماعی اقتصادی  ازنظر  یا فروتر  طبقات فراتر  کل جامعه، اعم از  که  شد 

آسیب دیده یا آسیب پذیرند. بدین مفهوم که آب و غذا، امکانات بهداشتی و 

درمانی، مدرسه، برق، و کشاورزی یا وجود نداشت یا در سطح بسیار نازل و 

نامناسبی موجود بود. اما مردم آن سامان با تمام وجود به لحاظ اعتقادی به 

دو اصل اساسی، یعنی مذهب تشّیع و خاندان عصمت و طهارت، و سرزمین 

کثر  که وقتی ا آبا و اجدادی خویش عشق می ورزیدند. به همین دلیل بود 
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برنامه ریزان پس از شنیدن یا مشاهدۀ مشکالت منطقه، پیشنهاد کوچاندن 

مردم آنجا را به سرزمین های مساعد میناب یا جاهای دیگر می دادند، مردم 

ترک  به  حاضر  و  نگریسته  آنها  پیشنهادهای  به  نسبت  ناباوری  با  گرد  بشا

دیارشان نبودند.

گرد  قلب بشا پایگاهی در  ایجاد  با  بدو ورود  از  امداد  کمیتٔه  این اساس  بر 

ارائۀ  به  اقــدام  بهتر،  خدمات رسانی  جهت  عملیاتی  سایت  یک  احــداث  و 

گون در این منطقه کرد. کمک های متنوع و گونا

خدمات  بــه  اجــمــالــی  نگاهی  می کنید،  مالحظه  پیوست  بــه  کــه  گــزارشــی 

کمیتۀ امداد امام و مردم خداجو  بیست سالۀ امدادگران خدوم و زحمتکش 

و خّیر به مردم شریف و مستضعف این خطۀ محروم از ایران اسالمی است.

این گزارش در پنج بخش تنظیم می شود. 

ذاتی  وظیفۀ  که  چرا مستمری بگیران.  ح  طر به  است  مربوط  گــزارش  بخش  اولین 

کمیتۀ امداد، تحت پوشش گرفتن اقشار آسیب پذیر است؛ و کارهایی که حاج عبداهلل 

کارهای عمرانی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و غیره انجام داد،  در راستای 

هیچ کدام ارتباطی به وظایف کمیتۀ امداد نداشت.

نفر  سی ودو هزار  ابتدا،  در  که  است  شده  اشاره  گزارش  مستمری بگیران  بخش  در 

ح بوده اند، اما در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده،  تحت پوشش این طر

این تعداد به شانزده هزار نفر رسیده.

دومین بخش گزارش، فعالیت های فرهنگی است. در این بخش، چنین آمده است:

به  توجه  گرد،  بشا در  گرفته  انجام  کارهای  زیباترین  و  بارزترین  از  یکی 

از  گرد  بشا ُمحصلین  تمامی  اســت.  بــوده  منطقه  در  فرهنگی  تعالی  و  رشد 
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ابتدای  و دارنــد. در  داشته  قرار  امداد  کنون، تحت پوشش مستمر  تا ابتدا 

کًال حدود ششصد نفر دانش آموز در ابتدای جغرافیایی منطقه  سال ۱۳6۱ 

جاده( مشغول به تحصیل بوده،  کنار  )سندرک و چند روستای معدود در 

آن هم با حداقل امکانات. در حال حاضر نزدیک به سیزده هزار نفر تحت 

پوشش هزینه های تحصیلی کمیتۀ امداد قرار دارند. 

گرد  بشا علمیۀ  حــوزۀ  در  نیز  دینی  علوم  طلبۀ  نفر   56 حــدود  کنون  هم ا

مشغول به تحصیل هستند.

کرده  تحصیل  گرد  بشا خمینی شهِر  مدارس  در  که  نیز  دانشجو  نفر  بیست 

به  مشغول  کشور  دانــشــگــاه هــای  در  مختلف  رشته های  در  حــاال  بــودنــد، 

تحصیل هستند.

ساخت مساجد و تقویت و تجهیز حسینیه های روستاها، برگزاری اردوهای 

زیارتی برای قشرهای مختلف مردم، اعزام مبّلغ به روستاها در ایام محرم و 

صفر و ماه رمضان، و... از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی بوده که در ادامه 

به تفصیل به آن اشاره خواهد شد.

با  ابــتــدا  در  اینکه  دارد.  اختصاص  درمــانــی  فعالیت های  بــه  گـــزارش  ســوم  بخش 

درمانگاه های صحرایی و چادرهای امدادی، بیماران مداوا می شده اند، و سپس در 

سال 66، با احداث درمانگاه مجهز ثامن الحجج، خدمات بیشتر و بهتری در زمینۀ 

گردی ها ارائه شده است. درمان به بشا

صورت  در  که  نیست  منطقه  در  بیماری  که  به جرأت می توان مدعی شد 

مراجعه به درمانگاه امداد، به علت نداری یا تحت پوشش نبودن، درمان 

نشده باشد؛ یا در صورت نیاز به اعزام برای گرفتن خدمات تخصصی درمانی، 
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به اولین بیمارستان در نزدیک ترین شهر اعزام نشده باشد؛ یا به علت فقر 

کسی توان  مرگ فرارسد، دیگر  گر  ا گفته نماند  و نداری فوت شده باشد. نا

شهرهای بزرگی چون  آیا در  را ندارد.  منان  مقابله با خواست خداوند قادر 

کز پیشرفتۀ درمانی و مجهز چون بیمارستان های دی  تهران با این همه مرا

و پارس و خاتم االنبیا و غیره، کسی فوت نمی شود؟ پس با فرارسیدن مرگ، 

گرد هم از این قانون  چه پیر چه جوان باشد، دیگر نمی توان کاری کرد. بشا

در  منطقه  در  درمانی  وضعیت  از  کامل تری  گــزارش  نیست.  مستثنی  الهی 

ادامه ارائه شده است.

که  فعالیت هایی  اســت.  عمرانی  فعالیت های  بــه  مــربــوط  ــزارش،  گـ چــهــارم  بخش 

به  را  آنها  و  کند  ایجاد  گرد  بشا مردم  بی فروغ  چشمان  در  را  امید  از  نوری  توانست 

حاج عبداهلل  جان فرسای  زحمات  کند.  امــیــدوار  نابسامانشان  وضعیت  از  رهایی 

که هیچ  اولیه  سال های  گرم جنوب، مخصوصًا در  آب وهــوای بسیار  یارانش در  و 

گزارش  از  این بخش  کلنگ راه می ساختند، تمامًا در  امکاناتی نداشتند و با بیل و 

منعکس شده است.

گــزارش به مــوارد متعددی اشــاره شده است، ازجمله به راه ســازی  این بخش از  در 

)بیش از هزار کیلومتر(، نهضت مدرسه سازی )احداث مدارس ابتدایی در روستاها، 

دبیرستان  احداث  گوهران،  و  خمینی شهر  در  پسرانه  و  دخترانه  راهنمایی  مدارس 

در  دانش آموزی  خوابگاه  ساخت  و  خمینی شهر،  در  پسرانه  و  دخترانه  شبانه روزی 

سد،  ساخت  و  آبخیزداری  حسینیه،  و  مساجد  تعمیر  و  ساخت  جکدان(،  روستای 

احــداث حوزۀ  درمانگاه،  احــداث  مــردم،  و سکونت  کشاورزی  بــرای  اراضــی  تسطیح 

علمیه، احداث باغ های امام مهدی و امام علی، و...



618▪تاخمینیشهر

منطقه  در  اینکه  به  است.  پرداخته  خودکفایی  بحث  به  نیز  گزارش  پنجم  بخش 

کارگاه های نجاری و آهنگری و مکانیکی و برق و رایانه ایجاد شده، بسیاری تحت 

آموزش قرار گرفته اند، امداد، محصوالت صنایع دستی وکشاورزی مردم را به بازارها 

سرپرستان  و  رسیده  خودکفایی  به  خانوار  دوهــزار  اینکه  درنهایت  و  کــرده؛  عرضه 

خانواده صاحب شغل شده اند.

این گزارش، با نتیجه گیری زیر پایان می گیرد:

امداد منطقۀ  کمیتۀ  و غیرمغرضانه به خدمات  با یک نگاه بی طرفانه  گر  ا

گرد بنگریم، به نتایج زیر واقف خواهیم شد.  محروم بشا

۱. با احداث راه ها امکان برقراری تردد روستاییان به شهر و بالعکس فراهم 

شده. خصوصًا اینکه کمیتۀ امداد امام خمینی سرویس رفت وآمد در منطقه 

ایجاد کرده. 

٢. با ایجاد راه توسط امداد، محصوالت تولیدی مردم در منطقه )از قبیل: 

کاالهای  ج از منطقه راه یافته و  حصیر، خرما، سیر، لیموترش( به بازار خار

مورد نیاز مردم نیز وارد منطقه شده و به دست خریداران می رسد. به عبارت 

ج شده است. بهتر منطقه از بن بست خار

٣. استخدام افراد مورد نیاز در شاخه ها، حتی تا ردۀ مسئوالن شاخه از خود 

گرد.  مردم بشا

گردی ها، در  خود بشا ۴. به کارگیری 9۰ درصد پرسنل عملیاتی و اجرایی از 

مقر اصلی امداد در خمینی شهر و حتی در میناب.

گردی به دانشگاه های سراسر کشور. 5. ورود بیش از ۳6 نفر از دانش آموزان بشا

6. ترویج و باالبردن سطح فرهنگ و شعائر اسالمی در منطقه.
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گرد، حاال همه چیز دارد. از مسجد و حوزۀ علمیۀ برادران و خواهران  خمینی شهر بشا

و  آزمایشگاه  و  درمانگاه  تا  پسرانه،  و  دخترانه  دبیرستان  و  راهنمایی  مــدارس  و 

و  با وجود اخالص و جهاد حاج عبداهلل  و...  باغ  و  تا زمین فوتبال و سد  داروخانه، 

یارانش، خمینی شهر، رنگ و بویی خدایی دارد، اما انگار، هنوز، چیزی کم است.

و  خداست  خانۀ  که  کعبه،  وجود  با  حتی  معنوی اش،  و  نورانی  نقاط  تمام  با  عالم 

یک  زیارتگاه ها،  و  عبادتگاه ها  تمام  با  و  آمــده،  زمین  به  بهشت  از  که  حجراالسود 

رازی  را  »عالم  آوینی:  شهید  عرشی  بیان  به  نداشت.  کربال  گر  ا داشــت،  کم  چیزی 

نبود خون حسین، خورشید سرد  گر  ا به بهای خون فاش نمی شود..  که جز  است 

باقی نمی ماند. حسین چشمۀ  نور  از  آفاِق جاودانۀ شب نشانی  در  می شد و دیگر 

راز  با  باید  خمینی باشد،  می خواهد شهر  گر  ا هم  خورشید است.« آری خمینی شهر 

که شهری  تو مپندار  را  و »کربال  کم دارد  کربالیی  کند، پس  خونین عالم انس پیدا 

است در میان شهرها و نامی است در میان نام ها؛ نه، کربال حریم حق است..« یاران 

عاشورایی سیدالشهدا در تاریخ امتداد دارند و می آیند تا در خمینی شهر کربالیی بنا 

کنند. »شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا هستند و پیام آنها عشق و اطاعت 

است و وفاداری.«

ک سپرده شد،  گمنام در جزیرۀ ابوموسی به خا که پیکر مطهر شهدای  از سال 7۴ 

شد: تدفین و تشییع شهدای  آغاز  کشور  فرهنگی در  یک حرکت اصیل و تأثیرگذار 
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گمنام. حرکتی که همیشه ازسوی مقام معّظم رهبری، با عنوان »اقدامی هوشمندانه 

و متعهدانه« نام برده شده و مورد تشویق قرار گرفته: 

گیرد، یاد مبارک و آرامبخش و     شهیدان هرجا آرام  و معطر  مطهر  پیکر 

کند و صفا و معنویت می آفریند.  بهجت انگیز خود را در فضا می پرا

اهمیت این حرکت وقتی بیشتر روشن می شود که آن را در بستر فرهنگی زمان خود 

بشناسیم؛ دوره ای که پس از دوم خرداد سال 76، فعالیت گسترده ای برای تخریب 

تمام ارزش های انقالب اسالمی و از جمله فرهنگ جهاد و شهادت آغاز شده بود و 

ج به قلب و فکر جوانان ایران حمله می کرد. بازگشت پیکر هر شهید  از داخل و خار

آلودگی های  از  بسیاری  که  بود  مبارک  بارانی  چون  فضا،  این  در  شهرها  به  گمنام 

کیزه، و جوانه های نورانیت را در دل ها آبیاری می کرد. نفوذی را پا

کــه چند موضوع     بــودنــد  فــرمــوده  رهــبــری  والـــی: مقام معّظم  امیر  حــاج 

و  آنها موضوع تدفین  از  که یکی  باشد  تأثیرگذار  معنویت مردم  می تواند در 

سال 82، رفت سراغ بنیاد شهید تا  اواخر  تشییع شهداست. حاج عبداهلل از 

بتواند چند شهید گمنام را برای تدفین به خمینی شهر بیاورد. ارجاعش دادند 

به کمیتۀ جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسّلح. حاج عبداهلل بیشتر از 

سه چهار ماه دوید تا بتواند پنج شهید گمنام را به خمینی شهر بیاورد.

که زیارتگاه مردم باشد و شجرۀ معلوم و مشخصی داشته  گرد جایی  در بشا

گرد  باشد، وجود نداشت. و حاج عبداهلل خیلی اصرار داشت که شهدا را به بشا

گرد به چنین چیزی نیاز داشت، به جایی که مردم بتوانند بیایند  بیاورد. بشا

آنجا زیارت کنند و حاجت بگیرند.

البته حاج عبداهلل را در این راه، خیلی اذیت کردند. چند بار به خمینی شهر 
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آمدند تا ببینند کجاست و اصًال می شود شهدا را اینجا دفن کرد یا نه؛ حاجی 

که برای شهدا یادمان بسازد و  گرفتند  کلی فرم پر کرد؛ از او تعهد  چند بار، 

تعهدش را به امضای رئیس بنیاد شهید و فرماندۀ سپاه منطقه و فرماندار 

کرد تا  کاِر دیگر! اما حاجی همۀ این سختی را تحمل  کلی  و غیره برساند؛ و 

پیکر پنج شهید گمنام، در خمینی شهر آرام بگیرد.

یاران شهید حاج عبداهلل،  از  ل بی نام و نشان 
ُ

گ ماه ها دوندگی و تالش، پنج  از  پس 

مردم  خمینی شهر،  به  میناب  راه  در  می رسند.  گرد  بشا خمینی شهر  به  میناب  از 

روستاهای بین راه، برای شهدا سنِگ  تمام می گذارند و بهترین و پرشورترین استقبال 

کاروان پیکر شهدا از میناب راه می افتد، و بعد از  ممکن را به جا می آورند. صبح زود 

نماز ظهر به خمینی شهر می رسد. 

شرافتی  خمینی شهر  و  می شود  برپا  هنگامه ای  خــود،  آرامگاه  به  شهدا  رسیدن  با 

آسمانی می یابد. محل دفن شهدا، مرتفع ترین نقطۀ خمینی شهر است، جایی که به 

سنگ تپه معروف است. پس از تشییع باشکوه شهدا، حاج عبداهلل خودش به درون 

ک می سپارد.  قبرهای آماده شده می رود و با دست خودش، تک تِک شهدا را به خا

موسی زارعی طلبه ای است که هنگام تدفین شهدا، کنار حاج عبداهلل ایستاده:

حجت االسالم موسی زارعی: روزی که شهدا را آوردند، خیلی تالش کردم    

تابوت ها بروم. رفتم و وقت تدفین شهدا نزدیک حاج عبداهلل  از  یکی  زیر 

بودم. حاج عبداهلل خودش داخل قبر ها می رفت و شهدا را در قبر می گذاشت. 

بلند بلند گریه می کرد و می گفت: من جا ماندم! من را هم ببرید. 

خیلی ها با همین حرف های حاج عبداهلل منقلب شدند و گریه کردند.

حاج امیر والی: حاجی هنگام دفن شهدا، حسرت عجیبی به دل داشت!    
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ک می سُپرد، چه قرارهایی با آنها گذاشت. به  خدا می داند وقتی آنها را به خا

یک سال هم نکشید که خودش از دنیا رفت.

گلزارشهدا

پس از دفن شهدا، حاج عبداهلل به فکر ساخت یک بنای زیبا برای مقبرۀ شهداست. 

کریمی ده سالی  کریمی. همایون  همایون  از  کسی بهتر  کار، چه  و برای انجام این 

گرد انجام داده. کارهایی که  گرد آشنا شده و کارهای مختلفی در بشا هست که با بشا

گرد انجام داده، آن قدر متنوع و متفاوت است که بچه های امداد به  ایشان برای بشا

او لقب »آچار فرانسه« داده اند.

آقای همایون کریمی: من نیروی مهندسی سازمان برق اصفهان بودم.    

یک دوستی داشتم به نام مهندس عبداللهی. آمد سراغم و پیشنهاد داد به 

گرد است. خوِد مهندس عبداللهی بارها  منطقۀ محرومی بروم که نامش بشا

گرد، یاران خوبی جمع  گرد رفته بود و کمر همت بسته بود تا برای بشا به بشا

گرد، از حاج عبداهلل والی هم برایم گفت و حاجی را در دل  کند. در کنار بشا

ما جا کرد.

قبول کردم که بروم و منطقه و حاج عبداهلل را از نزدیک ببینم. سال 7۳ بود. 

که  کــردم  فکر  آمــد.  استقبالم  به  والــی  محمود  حاج  رسیدم،  که  میناب  به 

محمود، حاج عبداهلل است! آن روز صبح که من به میناب رسیدم، ماشینی 

به  می خواست  کمپرسی  یک  البته  نبود.  موجود  برود،  گرد  بشا به طرف  که 

گرد بروم.  گرد برود، اما حاج محمود راضی نبود که من با کمپرسی به بشا بشا

کمپرسی راحتم و مشکلی نیست. حاج محمود  که با  من خودم اصرار کردم 
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هم وقتی اصرار مرا دید، تسلیم شد و رضایت داد. کمپرسی بار شن داشت. 

شن ها  عقب  نیفتند.  که  بودند  بسته  طوری  را  گوسفند  تا  دو  شن ها،  روی 

که بشود آنجا نشست. در آن قسمت هم،  کرده بودند  هم، جایی را درست 

دو معلم سوار شده بودند.

گفتم  کی شد.  گرد شدیم، جاده، خا ج شدیم و وارد راه بشا میناب خار تا از 

گذشت،  اما پنج شش ساعت  البد یک ربع، بیست دقیقه است این جاده؛ 

دیدم جاده تمام نمی شود! هر بار هم که از راننده می پرسیدم کی می رسیم، 

می گفت: می رسیم!

گفتم: الاقل یک جا نگه دار نماز بخوانیم!

که همراه  ساعت سه بعدازظهر، وسط یک بیابان، ایستاد برای نماز. با آبی 

داشتیم، وضو گرفتیم و نماز خواندیم. بعد به راننده گفتم: آقاجان! من پشیمان 

گرد. ساک من را بده، من از همین جا بر گردم بروم. شدم از آمدن به بشا

بیا،  تا خمینی شهر  گیرت نمی آید!  که ماشین  اینجا  گفت:  و  راننده خندید 

آنجا ماشین هست که برگردی.

کردی،  کوبیدی و داغان  صبح تا حاال، ما را توی ماشین  بابا از  گفتم: آخر 

بعدش هم چیزی نمی گویی که کی می رسیم!

و چای آورد. به معلم ها هم داد. این مثًال ناهارمان  رفت برایم نان و پنیر 

شدند.  پــیــاده  معلم ها  جلوتر  کمی  افــتــادیــم.  راه  ــاره  دوبـ و  خــوردیــم  بــود. 

از  تــازه  گفتند:  سوخت.  برایشان  دلم  بــود.  شده  ک  خا از  پر  چشم هایشان 

اینجا، هفت ساعت باید پیاده برویم تا به مدرسه هایمان برسیم.

که شن ها را باید آنجا خالی  بعد از پیاده کردن معلم ها، به بیابانی رسیدیم 
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کرد، یکی از گوسفندها فرار کرد! حاال من بدو آهو  می کرد. شن ها را که خالی 

بدو، دنبال گوسفند! دو ساعت تمام دنبالش بودیم تا باالخره گرفتیمش. تا 

بگیریمش، خیس عرق شدیم! مخصوصًا من که چاق و چله بودم و دویدن 

برایم راحت نبود.

آمدم  کردم  به خود می گفتم: عجب غلطی  بود.  واقعًا اشکم درآمده  دیگر 

اینجا! نانت نبود، آبت نبود، اینجا آمدنت چه بود.

راننده  بود.  شب ساعت دوازده ونیم رسیدیم خمینی شهر. ظلمات محض 

امداد  نیروهای  از  یکی  که  فعلی  غالم حسین  نام  به  کسی  اتاق  به  برد  مرا 

گفت:  راننده  بــود.  تنها  اتاقش  در  او  و  نبود  فعلی  پیش  کسی  ظاهرًا  بــود. 

پیش خودت، صبح می خواهد  را شب نگه دار  این بنده خدا  غالم حسین! 

برگردد میناب!

گفت: باشد. ولی خب چرا آمده، چرا می خواهد برگردد!

راننده گفت: حاال خودش برایت می گوید.

بعد از رفتن راننده، این آقای فعلی پرسید: شام خوردی؟

گفتم: شام که هیچی، ناهار و صبحانه هم نخوردم.

بلند شد رفت یک چیزی برایم جفت و جور کرد و آورد. همین طور که لقمه ها 

را می خوردم، سرم را تکیه دادم به دیوار و خوابم برد! غالم حسین آمد بیدارم 

کرد و گفت: بلند شو برایت جا آماده کردم، آنجا بخواب!

گفتم: کار به کار من نداشته باش! من همین جا راحتم!

نیمه های شب، با صدای زمزمه های غالم حسین از خواب پریدم. پرسیدم: 

اذان شده؟
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گفت: چند دقیقۀ دیگر، اذان می شود.

فهمیدم دارد نمازشب می خواند. با عصبانیت گفتم: توی این خراب شدۀ شما 

مسجد نیست که مجبوری اینجا نماز بخوانی و ملت را از خواب بیدار کنی؟

کردم، دیگر خوابم نبرد.  گفت »چرا هست« و از اتاق رفت بیرون. هر کاری 

دنبال  داشتم  حــاال  گرفتم.  وضــو  کــردم،  پیدا  آب  بــیــرون،  رفتم  شــدم  بلند 

صدای  روی  از  تااینکه  نمی کردم.  پیدا  ولی  می گشتم،  نمازخانه  یا  مسجد 

ناله ها و زمزمه هایی که می آمد، همین غالم حسین فعلی را پیدا کردم.

که  را جویا شد. توضیح  بازگشتم  و  نماز، غالم حسین ماجرای آمدن  از  بعد 

را خوب ببینم.  بمانم و خمینی شهر  که الاقل یک روز  کرد  دادم، خواهش 

قبول نکردم!

پا  بر  خمینی شهر  در  تشکیالتی  عجب  که  دیدم  شد،  روشن  هوا  همین که 

شده. به فعلی گفتم: اینجا راه دیگری هم دارد؟

گفت: خدا پدرت را بیامرزد، همین یک راه را هم به زور زدیم.

باشد.  آمــده  اینجا  به  راه  همان  طریق  از  مصالح،  این همه  نمی شد  بــاورم 

غیر ممکن بود. تصمیم گرفتم آن روز را بمانم و خمینی شهر را کامل بگردم. 

با غالم حسین رفتیم یک تابی خوردیم آنجا. گفتم الحق و االنصاف عجب 

که من خودم فنی بودم و از  که اینجا را ساخته اند. از آنجا  آدم هایی بودند 

ساخت وساز سر در می آوردم، می فهمیدم که در خمینی شهر چه کار نشدنی 

این همه  چطور  که  بودم  مانده  حیران  همین طور  گرفته.  صورت  بزرگی  و 

گفتم:  که دیــدم،  و غیره را آورده انــد اینجا. مــدارس را  شن و سیمان و آجر 

خداوکیلی عجب کار عظیمی شده.
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بعد بچه های امداد، یکی یکی سروکله شان پیدا شد. دیدم عجب آدم های 

را  روز  ده  حاال  گفتم  خودم  پیش  شده اند.  جمع  اینجا  کار درستی  و  باصفا 

را ساخته اند، صفا  اینجا  که  آدم هایی  کنار  اینجا بمانم؛ باالخره ماندن در 

اینجا  گفتم: می خواهم چند روز  کارگاه آهنگری و  دارد. خالصه رفتم توی 

بمانم، کمک کنم، مشکلی ندارد؟ یک وقت ناراحت نشوید؟

گفتند: نه بابا، بیا بمان. 

آن زمان بیشتر کار برق می کردم، اما خب در جوانی، تجربۀ همه جور کاری 

را داشتم، از جمله آهنگری. در کاِر در و پنجره سازی و اسکلت سازی، اوستا 

بودم. توی کارگاه داشتند در می ساختند؛ بخشی از کار را دست گرفتم و کارم 

کار بودم که یک معلمی آمد گفت: ما یک میز آهنی  را شروع کردم. مشغول 

می خواهیم برای کارگاه که ِکشو داشته باشد. 

آقا  اینجا  بیا  گفتم:  بسازیم.  کشو  نمی توانیم  ما  نیست،  ما  کار  گفتند  اینها 

معلم! بیا ببینم چه می خواهی. 

ابعاد کار را گرفتم و گفتم: تا فردا می سازم. 

کار میز را شروع کردم. سرگرم ساخت میز بودم که حاج عبداهلل تشریف آورد. 

حاال من ذهنیتم این بود که حاج محمود، حاج عبداهلل است. حاج عبداهلل 

کارگاه،  داخل  آمد  بعد  و  داد  استقرار  برد  را  اینها  آمد.  مهمان  ِسری  یک  با 

باالی سر من. 

احوالپرسی  و  اســت. ســالم  فــرد عــادی  که حاج عبداهلل یک  کــردم  من فکر 

کردیم. گفت: شما را آقای عبداللهی فرستاده؟

گفتم: بله. 
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گر توی راه اذیت شدید.  گفت: دست شما درد نکند که آمدید. ببخشید ا

بعد پرسید: چه دارید می سازید؟ 

گفتم: میز.

پرسید: برای کجا؟

گفتم: برای مدرسه.

گفت: این کشوِی این طرفی، با کشوی آن طرفی، نیم سانت اختالف دارد ها!

هم  مترش  یک  آهنگری،  کار  در  نیستید!  بلد  آهنگری  ظاهرًا  شما  گفتم: 

مشکل نداره، چه برسد به نیم سانت!

اختالف  سانت  نیم  قشنگی،  این  به  کــاِر  است  حیف  خب  ولی  بله!  گفت: 

داشته باشد. 

کارگاه. میز نهارخوری یا میز سالن پذیرایی  گفتم: میز قرار است برود توی 

نیست که.

گفت: بله! ولی همان میز کارگاه هم حیف است. 

نگاهش کردم. گفتم: ببخشید شما؟ 

را عقب می ِکشند و قایم  افراد دائم خودشان  او آمده،  وقتی که  از  می دیدم 

می شوند و اینها. 

گفتم: شما بفرمایید چه کسی هستید که توی کار اینجا دخالت می کنید. 

گفت: من عبداهلل والی ام!

در دلم گفتم، پس آن بابا که توی میناب بود، ِکه بود؟ گفتم: چشم حاج آقا. 

درستش می کنم و صدا می کنم بفرمایید ببینید. 

کار  که شما اینجا داری می کنی، مثل  کاری  گفت:  که می خواست برود،  بعد 
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هنری است، کار هنری هم ظریف است و نباید اختالف داشته باشد. 

از  داشت  تا  حاج عبداهلل  کــردم.  درست  را  میز  اختالف  نیم ساعته،  خالصه 

حاال  گفت:  دادم.  نشانش  را  کار  و  کردم  صدایش  می شد،  رد  کارگاه  جلوی 

درست شد، آفرین!

کنیم.  صحبت  باهم  تا  من،  اتاق  توی  بیا  که  کرد  صدایم  شب  همان  بعد 

گفت بیا پیش من، باهم  کلی مهمان داشت،  فردایش هم، با وجود اینکه 

ناهار بخوریم، دو نفری! 

گرد شدیم. سفر اول  که ما جذب حاج عبداهلل و بشا خالصه این طوری شد 

گرد بود.  بیست وپنج روز در منطقه ماندم و بعد از آن هم، اولویت اولم بشا

را  کارها  را می رساندم و  هروقت حاج عبداهلل تماس می گرفت، سریع خودم 

انجام می دادم. 

حاال حاج عبداهلل برای ساخت مزار شهدا به همایون کریمی زنگ می زند. آقاهمایون 

گرد می آید. اما این بار حاج عبداهلل در تابستان  بیشتر وقت ها پاییز و زمستان به بشا

با او تماس می گیرد؛ و همایون کریمی متوجه می شود که حاجی حتمًا کار مهمی دارد 

که این وقِت سال تماس گرفته.

آقای همایون کریمی: اوایل تابستان بود که حاج عبداهلل تلفن زد. من    

گرد نمی رفتم. باالخره خداوند ما  معموًال از بعد از اردیبهشت ماه، دیگر بشا

بود.  سختم  خیلی  گرد،  بشا گرمای  تحمل  و  بود  کرده  خلق  سنگین وزن  را 

گرد، کاِرت دارم! حاجی تلفن زد و گفت: بلند شو بیا بشا

گفتم: ماجرا چیست؟

کرد به حرف زدن از شهدا.  حاج عبداهلل با یک شوق و ذوق خاصی، شروع 
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گفت و بعد صحبت  تشییع و تدفین شهدا  کارستان! از  کرده ام  کاری  گفت 

که تک تِک ماها در قبال شهدا داریم. حاج عبداهلل،  را رساند به وظیفه ای 

اصًال یک حال عجیبی داشت که از پشت تلفن هم معلوم بود! 

پرسیدم: حاجی! حاال وظیفۀ من چیست؟

گرد تا برایت بگویم! گفت: بیا بشا

گفتم: همین جا پشت تلفن بگو، من هم بدانم چه کار باید بکنم.

گفت: تو بلند شو بیا میناب، من هم مینابم. بیا تا بگویم جریان چیست. 

بلند شدم اول تابستانی رفتم میناب. گفتم: حاجی جریان چیست؟ 

گفت: با مکافات، رفتیم پنج تا شهید گمنام گرفتیم. اینها را هم بردیم یک 

نقطۀ خوب دفن کردیم. حاال می خواهیم جایی برای اینها بسازیم که درخور 

شأنشان باشد. 

گفتم: حاال می گذاشتید هوا خنک  کرده بودند.  سنگ تپه دفن  را در  شهدا 

بشود، بعد این کار را انجام می دادیم. 

گفت: نه! باید هرچه زودتر اینجا را درست کنیم. 

گفتم: حاجی! توی گرما جوشکاری خیلی سخت است. 

گفت: از کار خدا غافل نشو! االن که برویم آنجا، کارمان را شروع کنیم، یک 

باد خنکی می آید که خیلی هم اذیت نشویم. 

بدهم.  حاج عبداهلل  نشان  و  بکشم  را  آرامگاه  نقشۀ  شد  قرار  کــردم.  قبول 

طراحی  کپر  که بومی باشد. لذا بنا را شبیه یک  کشیدم  نشستم یک نقشه 

ضریب  یعنی  بـــود.  ــاز  ب ساختمان  در  نــظــرش  خیلی  حــاج عــبــداهلل  ــردم.  کـ

را  اینها، نکات ریزی  و  فنی  ازنظر  باال بود.  ساختمان،  کار  هوشی اش توی 
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می گفت که خیلی راهگشا بود. در کاِر ساختمان، وقتی که بنا ساخته می شود، 

ممکن است خیلی ها بتوانند نظر بدهند، ولی روی نقشه، نه! مهم این است 

که تا بنا ساخته نشده، آدم نظر بدهد. خالصه، نقشه را نشان حاج عبداهلل 

دادم. گفت اینجا را این طور کن و آنجا را آن طور. 

کت چوبی از نقشه بسازم، بعد بروم سراغ ساخت وساز.  بعد گفت یک ما

کت. رفتم  سوئیچ ماشینش را داد به من، که بروم سراغ نجاری و ساخت ما

را ساختم. نشان  گمنام  شهدای  گلزار  کِت  ما روزه،  و دو سه  کارگاه نجاری 

بسم اهلل،  می سازی،  قشنگی  همین  به  گر  ا گفت:  دادم،  که  حاج عبداهلل 

شروع کن. 

گرم بود. حاجی دو سه روز بعد از راه رسید و شروع  گرد. هوا خیلی  رفتم بشا

کرد دربارۀ شهدا حرف زدن. می گفت: می دانم کار سختی است، اما کار برای 

شهدا، خیلی ارزش دارد. برو توی کار، آن وقت خودت متوجه می شوی. یک 

چیزهایی را هم باید از شهدا یاد بگیریم!

کار را شروع کردیم. کار هشت تا ستون می خورد. چهار تا ستون را زده بودیم، 

نماز  امــداد،  مقر  می رفتیم  ظهر،  از  قبل  داد.  تکان  مرا  عجیبی  صحنۀ  که 

روز،  یک  سرکار.  برمی گشتیم  دوباره  بعد  می خوردیم،  ناهار  و  می خواندیم 

من یک مقدار زودتر از بقیه رفتم سرکار. گفتم زودتر بروم بساط کاِر بچه ها 

آماده باشد. وقتی رسیدم، دیدم  که بچه ها آمدند، بساطشان  کنم،  را جور 

گرِم چهل درجه، با  گردی، در آن هوای  پنج شش تا از این خانم های بشا

دورتادور  شهدا.  زیارت  برای  آمده اند  مشکی شان،  چادرهای  و  لباس ها  آن 

نشسته بودند، گریه می کردند، و با شهدا، نجوایی داشتند. 
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داشت  ماشین رو  راِه  یک  فقط  نداشت.  هم  اینها  و  پله  شهدا  مزار  آن وقت 

که پای پیاده، نمی شد از آن مسیر آمد. خیلی طول می کشید. فهمیدم این 

بندگان خدا، سینه ِکش کوه را گرفته اند و آمده اند زیارت.

رفتم جلو. زیارت قبولی گفتم و بعد، خواهش کردم از کنار مزار شهدا بیایند 

اتفاقی  ک بود و ممکن بود  بودیم، خطرنا کنار. چون مشغول ساخت وساز 

فاصلۀ  از  و  نیایند  داخــل  آمدند،  گر  ا بعد  دفعات  کــردم  خواهش  و  بیفتد. 

شهدا، دیدم  مزار  کنار  اینکه رفتند، رفتم  کنند. بعد از  دو سه متری زیارت 

قطرات اشکشان روی مزار بود. 

شهدا  از  باید  اینکه حاج عبداهلل می گوید یک چیزهایی  آنجا فهمیدم  تازه 

برای  گرد چقدر  که مردم بشا گرفتم  یاد  یاد بگیریم یعنی چه. واقعًا آن روز 

که  شهدا ارزش قائلند و من، بیشتر از شهدا، برای جاِن خودم ارزش قائلم 

یک وقت در گرما و سرما، آسیبی نبینم. 

حاج عبداهلل خیلی چشمش باز بود، چشم بصیری داشت که خدا می داند. 

به دفعات مکرر، بصیرت حاجی به ما ثابت شد. 

آن روزها، هروقت حاج عبداهلل در خمینی شهر بود، بعدازظهر، بدون استثنا، 

یا هندوانۀ خنک قاچ می کرد و  کلمن آب یخ و شربت درست می کرد،  یک 

قّوت  با  تا  بخورید  می گفت:  و  بچه ها  دست  می داد  یکی یکی  باال.  مــی آورد 

بیشتری کار کنید که کار نخوابد. 

حاج عبداهلل هم خیلی به ساختن گلزار عالقه داشت، هم اینکه می خواست 

زیــارت،  می آیند  مــردم  وقتی  که  بیاید  به وجود  سرپناهی  یک  زودتــر  هرچه 

اذیت نشوند.
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قرار بود فاز اول کار را که تمام کردم و مزار شهدا سر و شکلی به خود گرفت، 

کار را جلو ببرم.  بروم اصفهان، سری به زن و بچه بزنم، بعد برگردم الباقی 

عدل، خانمم وسط کار زنگ زد که بچه ها کالس های تابستانی دارند و چه  

و چه، بلند شو بیا تکلیفشان را روشن کن!

دید،  مــرا  تا  بــود.  میناب  هم  حاج عبداهلل  اتفاقًا  میناب.  آمــدم  شــدم  بلند 

پرسید: تمام شد؟

گفتم: کار زیاد دارد حاجی! بروم اصفهان، برمی گردم می آیم درستش می کنم!

نما  به  شکلی  یک  می رفتی.  بعد  می رساندی،  جایی  یک  به  را  این  گفت: 

می دادی، اقًال پیدا باشد ما چه کار داریم می کنیم. 

گفتم: نمی شد! نمی شود! می گذاریمش باشد، تا بروم اصفهان. هوا که کمی 

خنک شد، برمی گردم تا بقیۀ کارهایش را بکنیم. 

حاج عبداهلل پرسید: کی می خواهی بروی؟ 

گفتم: امشب. 

گفت: برو باال یک دوش بگیر، بیا. 

کری را هم صدا کرد و گفت: برای آقاهمایون یک بلیت می گیری  بعد آقای ذا

برای امشب. تا دوش بگیرد بیاید، بلیتش را جور کن. 

موبایلم  که  می پوشیدم  لباس  داشتم  آمدم.  و  گرفتم  دوش  باال،  رفتم  من 

خدا  بکنم!  ازت  خواهشی  یک  می خواهم  گفت:  بود.  خانمم  خــورد.  زنگ 

وکیلی، یک بیست روز هم بمان، کار حاج عبداهلل را تمام کن، بعد بیا! 

گفتم: تو به کار حاج عبداهلل چه کار داری؟ 

گفت: این کاری را که من می گویم بکن. 
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پرسیدم: چطور شده؟ داستان چیست؟ تا دو سه روز پیش، مشکِل بچه ها 

را داشتی!

را بکن،  کار  کن بعد بیا. این  را خداوکیلی تمام  حاج عبداهلل  کار  گفت: نه! 

آن وقت بیا.

چشمی گفتم و برگشتم پایین. حاج عبداهلل پشت میز نشسته بود. تا من را 

کری! بلیت گرفتی؟  کری را صدا زد: آقا ذا دید، ذا

کری گفت: بله حاجی! آماده است!  ذا

حاج عبداهلل برگشت رو به من و گفت: پس چرا معطلی؟ 

خانم  به  زدی  زنگ  گرد.  بشا می روم  برمی گردم  من  کن!  ول  حاجی  گفتم: 

رفتن به اصفهان پشیمان  کردی، و ما را از  گفتی، منقلبش  ما، یک چیزی 

کردی! 

حاجی گفت: من با خواهر خودم حرف زدم! چه کار به تو دارم! 

گفتم: در هر حال کار خودت را کردی. 

گرد و چسبیدم به کار. مقبرۀ شهدا را به یک جای خوبی  خالصه برگشتم بشا

انصافًا حاج عبداهلل چی  گفتم:  برگشتم اصفهان. به خانمم  بعد  و  رساندم 

گفت؟ 

گر  ا گفت  فقط  مــن،  بــه  زد  زنــگ  حاجی  هیچی!  عباسی  حضرت  گفت: 

اصًال  هم  من  بماند!  ایشان  که  کنید  موافقت  لطفًا  ندارید،  خاصی  مشکل 

که چرا من نه  کردم،  نتوانستم نه بگویم. بعدش هم هرچه نشستم فکر 

کار بچه هایش را حل کند، فکرم  نگفتم، چرا نگفتم که همایون باید بیاید 

به جایی نرسید! 
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که  حالی  در  بایستد.  حاج عبداهلل  روی  در  بــود  نتوانسته  اصــًال  مــا،  خانِم 

اصًال حاجی را ندیده بود. البته حاج عبداهلل همیشه تلفن می زد خانۀ ما و 

احوالش را می پرسید. وقتی هم که زنگ می زد، دو سه بار می گفت ببخشید 

که ما مزاحم ایشان می شویم، از این صحبت ها. 

به خانمم گفتم: خب حاال یک طوری می گفتی نمی شود، باید بیاید! 

گفت: نه! نشد! نتوانستم!

من هم گفتم: ها! باریکال! االن تازه رسیدی به چیزی که چند سال است من 

دارم به تو می گویم. 

در  کــار  گرما و سرما، چــرا  تــوی ایــن  گفته بــود، آخــر  به من  خانمم چند بــار 

نمی توانم  که  می گفتم  هم  من  گرد!  بشا مــی روی  و  می کنی  ول  را  اصفهان 

این  آنجا!  را می کشاند  ما  او  و جاذبۀ  ما عاشق حاج عبداهلل شده ایم  نروم! 

قضیه که پیش آمد، خانم ما تازه فهمید که ما چه می گوییم! 

مزار شهدای گمنام خمینی شهر، یکی از زیباترین مقبره های کشور می شود، اما زمانی 

که حاج عبداهلل آسمانی شده و رحلت کرده. آقاهمایون که دِل صافی داشت و اشِک 

گلزار شهدا بعد از فوت حاج عبداهلل حرف  زاللش زود جاری می شد، وقتی از افتتاح 

می زد، گریه امانش را بریده بود... 

آقای همایون کریمی: یکی از بزرگ ترین حسرت هایم این است که چرا    

شهدای  کامل شدۀ مقبره را ببیند. او قصد داشت مزار  حاج عبداهلل نبود تا 

شد؛  هم  همین  و  مردم.  برای  معنوی  و  آرامش بخش  شود  گلزاری  گمنام، 

گر  ا اما  دارنــد،  زیبایی  مقبرۀ  گمنام،  شهدای  حاال  ببیند.  نبود  که  حیف  اما 

حاج عبداهلل تا انتهای کار می بود، قطعًا بهتر از این ساخته می شد.
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حوزۀعلمیۀخواهران

فکر  به  حاج عبداهلل  آن،  برکات  مشاهدۀ  و  بــرادران  علمیۀ  حوزۀ  راه افتادن  از  پس 

که یکی  ساخت حوزۀ علمیۀ خواهران می افتد. حاجی از همان ابتدا اعتقاد داشت 

تربیت  باورهای غلط منطقه،  برخی  تغییر  و  راه هــای پیشرفت فرهنگی  بهترین  از 

مادران و تغییر نگرش آنهاست؛ و این مهم، با راه اندازی حوزۀ خواهران، سرعت و 

قّوت بیشتری می گیرد.

آمده بودند. حضور     گرد  والی: حاج آقای عسگراوالدی به بشا امیر  حاج 

ایشان مصادف شده بود با افتتاح مدرسۀ راهنمایی دخترانۀ خمینی شهر. 

گر اجازه بدهید، یکی از کالس های این  حاج آقای لواسانی به ایشان گفت: ا

مدرسه را، اختصاص بدهیم به حوزۀ علمیۀ خواهران.

که من می شناسم، یک  گفتند: نه! این حاج عبداهلل  که آقای عسگراوالدی 

حوزۀ مستقل برای خواهران خواهد ساخت!

بازگشته،  گرد  بشا به  دوبــاره  ساله،  چند  دورۀ  یک  از  بعد  که  اسماعیلی  حاج آقای 

امتداد  در  او،  اســت.  خواهران  حــوزۀ  ساخت  بــرای  حاج عبداهلل  اصلی  مشّوقین  از 

که با همسرش برای تبلیغ به روستاها رفته ، اثر حضور یک خانِم باسواد  سال هایی 

گاه را در روستاها می داند. و آ

گردی، مظلومیت زیادی داشتند.     خانم های بشا حاج آقای اسماعیلی: 

حتی از حدودی که اسالم برایشان قائل شده بود، محروم بودند. وجود حوزۀ 

خواهران، و به تبع آن، حضور طلبه های خانم در بین خانم های روستاها، 

باعث تغییر فرهنگ خانواده ها می شد و در باالرفتن سطح فرهنگی منطقه، 

بسیار مؤثر بود.
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برای ما مسّلم شده بود، اثراتی که خواهران طلبه می توانند در منطقه داشته 

باشند، برادران طلبه ندارند. مثًال من خودم وقتی با همسرم می رفتم تبلیغ، 

کامًال حس می کردم. مراجعات به او بسیار زیاد  اثرات حضور او را در تبلیغ 

گر  بود و او هم به بسیاری از مسائل و مشکالتشان پاسخ می داد. حال آنکه ا

ح نمی شد.  همسرم نبود، آن سؤاالت و مشکالت اصًال مطر

کردیم. خواهران  گرفت، همین موضوع را مشاهده  و وقتی هم حوزه شکل 

در  که  سالی  پانزده  ده  طول  در  ما  که  می کردند،  ح  مطر را  مسائلی  طلبه، 

گرد بودیم، اصًال متوجه نبودیم که چنین مسائلی در بعضی از روستاها  بشا

آن  و  رفتند  اینها  کردیم،  گــاه  آ را  طلبه  خواهران  ما  وقتی  بعد  دارد.  وجــود 

مسائل را حل کردند.

گرفتن مجوز حوزۀ خواهران تالش های بسیاری  روحانیون مستقر در منطقه، برای 

می کنند، اما کار حل نمی شود. تااینکه حاج عبداهلل خود وارد میدان می شود و به قم 

می رود و با کمک فرزند آیت اهلل مهاجر مشکل را حل می کند.

حجت االسالم سید محمدباقر مهاجر: مسئولیت بنیاد شهید مهاجر در    

گرد که می بایست در قم انجام شود را  قم با من بود و بعضی از کارهای بشا

پیگیری می کردم. 

تأسیس شود،  خمینی شهر  بود حوزۀ علمیۀ خواهران در  که قرار  سال 8۳ 

حاج عبداهلل مثل زمان تأسیس حوزۀ علمیۀ برادران جدّیت داشت و تالش 

می کرد. اما متاسفانه به خاطر بعضی از مشکالت، موافقت با تأسیس حوزۀ 

در  جلسه ای  شد  قرار  درنهایت  می افتاد.  فردا  و  امروز  به  خواهران،  علمیۀ 

حاجی  و  شــود  تشکیل  قم  در  خــواهــران  علمیۀ  حــوزه هــای  مدیریت  مرکز 
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خودش بیاید و از ضرورت تأسیس آن دفاع کند.

مشکل  الحمدهلل  و  کردیم  شرکت  جلسه  در  باهم  و  قم  آمــد  عبداهلل  حــاج 

را هم معرفی  حوزه  آن جلسه، حتی مدیر  حوزه حل شد. حاجی در  مجوز 

کرد؛ همسر حاج آقای اسماعیلی. جالب اینکه خود حاج آقای اسماعیلی، از 

معرفی همسرش به عنوان مدیر حوزه، خبر نداشت. 

قم بماند،  که برای ناهار  کردم  جلسه هرچه به حاج عبداهلل اصرار  پس از 

نپذیرفت و گفت: حالم خوب نیست. باید خودم را به تهران برسانم. 

پرسیدم: چیزی شده؟ 

ج شده و توی حالب قرار گرفته. اذیتم می کند.  گفت: سنگ کلیه ام از کلیه خار

گفتم: االن این طور شد؟ 

گفت: نه، دیشب! 

از  چطور  وضعیت  این  با  می کردی،  استراحت  را  امــروز  باید  حاجی!  گفتم: 

تهران راه افتادی آمدی؟ 

از  حالم  گر  ا و  حوزۀ خواهرها دفاع می کردم  از  باید  بود،  گفت: جلسه مهم 

این هم بدتر بود، بازهم می آمدم.

مسئولیِتبهظاهربزرگتر

می خواهند از بزرگ مردی که بیست وسه سال از عمر خود را وقف محروم ترین نقطۀ 

است  گوهری  حاال  حاج عبداهلل،  بکنند.  بهتری  و  بیشتر  استفاده های  کرده،  کشور 

کشور پیدا نمی شود. دیِد او به مناطق محروم، نظریاتش  که نظیرش در هیچ جای 

دربارۀ محرومیت زدایی، و از همه مهم تر، تجربیاِت فراوانش در این امر، مسئوالن 
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کمیتۀ امداد را بر آن داشته، تا مسئولیتی بزرگ تر را بر دوش حاج عبداهلل بگذارند.

این     به  و  بودند  امــداد، نشسته  شــورای مرکزی  در  والــی:  حاج محمود 

نتیجه رسیده بودند که حاجی را بکنند مسئول مناطق محروم کل کشور. تا 

گرد،  با تجربیات و توان حاجی، باقِی مناطق محروم کشور را نیز، مانند بشا

رو به آبادانی ببینند. یک پروژه ای را هم در اولین قدم تعریف کرده بودند به 

کرمان و  نام »قیچی محرومیت« مربوط به محرومیت زدایی از استان های 

هرمزگان و سیستان وبلوچستان. 

اتمام  از  ــرده بــود و پــس  ک کــار  ح  ــری مــاه هــا روی ایــن طــر اب حسینی  دکتر 

گفته بود: چنین مرکز بزرگی را، فقط و فقط، حاج عبداهلل والی  تحقیقاتش 

می تواند بگرداند و مدیریت کند، والغیر!

برود  بکند،  گرد  بشا از  دل  حاج عبداهلل  هــوا،  ایــن  به  داشتند  امید  خیلی 

محروم  نقاط  تمام  به  و  بشود،  کشور  محروم  مناطق  به  رسیدگی  مسئول 

کشور سرکشی بکند. 

البته حاج عبداهلل هم با شنیدن این موضوع، مشّوش شده بود. نمی دانست 

که چه انتخابی باید داشته باشد. اما خب خواست خدا، حاجی را از تشویش 

نجات داد و قبل از آغاز تغییرات، حاجی... 

خدا خیلی حاجی را دوست داشت!



فصل دوازدهمفصل دوازدهم

وج وجعر عر





لاف1384 

پیشبینیتلخ

مثًال  دارد؛  پیش بینی هایی  موضوعات،  از  بعضی  دربــارۀ  گاهی  والــی  حاج عبداهلل 

بهترین حالت ممکن محقق  که در  پیش بینی دربارۀ مکه رفتن حاج آقای مؤمنی، 

می شود. یک سال پایانی عمر حاج عبداهلل، همراه می شود با پیش بینی های تلخ او 

دربارۀ خودش! حرف هایی که رنگ و بوی رفتن می دهد.

دکتر سید حسن حسینی ابری: این اواخر، یک بار حاج عبداهلل مرا صدا    

که باید انجام  گرد صالح می دانی  که برای بشا کاری  گفت: دکتر! هر  کرد و 

می شده و نشده، بگو تا بکنیم.

پرسیدم: ظاهرًا عجله هم داری!

خندید و گفت: دکتر! ما عمرمون خانوادگی طوالنی نیست! ضمن اینکه من 

زود می میرم.

که »من به همین زودی ها  مهندس علی خاصی از زبان خوِد حاج عبداهلل می شنود 

رفتنی ام«، اما چیزی که شنیده را، می گذارد به حساب تشبیه و تمثیل!
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آقای ناصر علی خاصی: اوایل سال 8۴، یک موردی پیش آمده بود و    

یک حرفی شنیده بودم، که خیلی ناراحت بودم. حاج عبداهلل آمده بود و رد 

گفت بروم  که من یک مقدار توی هم هستم، به من  شده بود و دیده بود 

اتاقش. رفتم. پرسید: چیه؟ خیلی گرفته ای! 

گفتم:  می کرد.  برخورد  خودمانی  خیلی  و  پایم  روی  مــی زد  دست  همیشه 

حاجی! سر فالن قضیه دلم گرفته. آخر آدم به چه قیمتی کار بکند، زحمت 

که  شما  ولــی  هیچ،  مــن  حــاال  بــگــذارد؟  شــبــانــه روز  را  وقتش  اینجا  بکشد، 

می زند،  حرف  شما  علیه  یکی  وقتی  هستید،  اینجا  است  سال  بیست وچند 

آدم نمی تواند تحمل کند.

کار  که نیامدیم برای رضای دل یک نفر  گفت ما  حاج عبداهلل لبخند زد و 

کرم هستیم،  کار کنیم. ما پیروان رسول ا بکنیم. ما آمدیم برای رضای خدا 

را  گوسفند  شکمبۀ  می کرد،  عبور  مکه  کوچه های  از  وقتی  رســول  حضرت 

روی سرش می ریختند. ما شیعیان حضرت امیرالمؤمنین هستیم، حضرت 

علی را طناب به گردنش انداختند! با وجود این مسائل، ائمۀ ما به راهشان 

ادامه دادند، چون می خواستند کار انجام بدهند، مردم را از گرفتاری نجات 

پیروان آنها هستیم و  که از  گام بردارند. ما هم  بدهند، و برای رضای خدا 

یک قطره ای از دریای عظمت آن بزرگواران هستیم، باید پیرو آنها باشیم. 

که همان  هدفمان  از  و دست  کوچک ترین حرکتی مأیوس بشویم  با نباید 

رضایت خداست برداریم. 

بعد حاجی تأملی کرد و گفت: علی! هیچ وقت برای دل من کار نکنید. برای 

کار  برای من  گر  ا خیلی نمی مانم، نیستم!  کنید. من دیگر  کار  رضای خدا 
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آن  بــرای  گر  ا رفته؛ ولی  دست  از  اجــرت  که من نیستم، دیگر  زمانی  کنی، 

یا نباشد،  کنی، والی باشد  کار  امام زمان  کنی، برای خوشنودی  کار  باالیی 

اجرت محفوظ است.

مهمان  نمی دانستم  اســت!  مثال  کــردم  فکر  را،  حاجی  آخر  جملۀ  این  من 

یک ماهۀ دنیاست.

که  کــاری  راجــع بــه  داشتیم  صحبتی  بــود،  خمینی شهر  که  هم  آخــری  روز 

مستقیمًا به من ربطی نداشت. حاج عبداهلل گفت: آقای علی خاصی! نگویید 

« همۀ ما مسئولیم، درمقابل 
ٌ

ُکم َمسئول
ُّ
اٍع َو ُکل ُکم َر

ُّ
کاری به کار ما ندارد. »ُکل

حیف ومیل شدن بیت المال، وظیفه داریم.  از  حفظ بیت المال و جلوگیری 

آن دنیا درازمان می کنند! 

گفتم: حاج آقا! آمدیم یک اتفاقی افتاد و خسارتی وارد شد، ممکن است ما را 

هم توبیخ کنند. آن وقت چه کار کنیم؟ 

گفت: مطمئن باش هیچ برگی از درخت نمی افتد، مگر اینکه خدا بخواهد. 

که برای افتادن یک  بگیر. خدایی  نظر  چیزی نترس. رضای خدا را در  از 

برگ از درخت برنامه ریخته، چطور ممکن است شما را که برای رضای او کار 

می کنید، یادش برود. پس نترس و توی این قضیه کوتاه نیا. 

میناب  در  گرد  بشا امداد  کمیتۀ  مهمانسرای  خدماتی  کارهای  مسئول  آقا اسماعیل 

است. او هم از پیش بینی حاج عبداهلل در روزهای آخر خاطره دارد.

آقای اسماعیل کریمی: از خاطرات روزهای آخر حاج عبداهلل، این یادم    

یک  سیریک  روستای  در  سیریک.  مسجد  پیمانکار  به  زد  زنگ  که  هست 

و  امروز  تسویه حساب،  برای  مسجد  پیمانکار  که  بودیم  ساخته  مسجدی 
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نیامده  بیاید،  که  بود  زده  زنگ  پیمانکار  به  بار  چند  حاجی  می کرد.  فــردا 

بود. بار آخر که زنگ زد، گفت: بیا تسویه حساب انجام بدهیم، چون معلوم 

نیست دیگر زیاد زنده بمانم! 

یا ساِل تحویل همان سال، با حاج عبداهلل و یک آهنگر، داشتیم دِر ورودی 

را درست می کردیم. که حاجی چند بار گفت: این در را دارم برای شما درست 

می کنم، من دیگر نیستم. 

و اینکه، این اواخر، بعضی مواقع به من می گفت چای دم کن بیار، اما ازبس 

گاهی  کم است!  می دانست وقتش  می کرد، نمی رسید بخورد. انگار  کار  که 

من تا پنج بار چای می آوردم و سرد می شد.

حاج عبداهلل دربارۀ چگونگی وفاتش، با همسر خویش نیز حرف زده است:

گفته بود.     همسر حاج عبداهلل والی: دربارٔه وفاتش، به من دو تا چیز را 

یکی اینکه گفته بود »من توی بستر از این دنیا نمی روم«، و یکی دیگر اینکه 

»من راحت از این دنیا می روم، و تازه بعد از فوت من، مرا می شناسند.« که 

خب همین طور هم شد.

جمع دختران دانش آموزان،  وفات، در  از  صحبت های حاج عبداهلل چند ماه قبل 

به گونه ای است که انگار دارد با آنها خداحافظی می کند:

پابرهنۀ جنوب شهِر تهران هستم، و عشقم  پاپتِی  آدم  حاج عبداهلل والی: من یک 

این لبیک گفتن  کردم در  گفته باشم. و سعی  امام لبیک  که به ندای  این بود  هم 

به امام راحل، کم لطفی نکرده باشم. من به وظیفه ای که داشتم، سعی کردم بیش 

آمدم، جوان بودم و یک  گرِد شما  که من به بشا آن روزی  کنم.  توانم عمل  حد  از 

موی سفید در سروصورتم نداشتم، ولی االن طبل حضرت عزرائیل زده شده و بانگ 
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کنم،  کار  نتوانستم  این  از  بیش  که  شرمنده ام  خدا  پیشگاه  در  بلند.  حق  الرحیل 

کار کنند. ولی بینی وبین اهلل، آن چیزی  شاید بعد از ما دیگران بیایند و بهتر بتوانند 

امام و  کردم برای  گذاشتم و سعی  گرد  توان من بود، برای تمامی اهالی بشا که در 

رهبر عزیزمان یک پادوِی خوبی باشم. حاال نمی دانم توانستم یا نه، خدا داند و شما 
گردی.۱ عزیزان بشا

گرد، روز سه شنبه، ششم اردیبهشت  آخرین حضور حاج عبداهلل در خمینی شهر و بشا

که با خمینی شهر وداع می کند و به میناب می رود تا خود را به فرودگاه  است. روزی 

کری از بچه های میناب و صندوق دار کمیتۀ امداد است  بندرعباس برساند. آقای ذا

و مثل خیلی مواقع دیگر، حاج عبداهلل را از میناب به فرودگاه بندرعباس می برد.

بچه ها     همۀ  از  خداحافظی  موقع  حاج عبداهلل  کری:  ذا گنجعلی  آقای 

حاللیت طلبید. حاج محمود هم میناب بود. حاجی یک خداحافظی خاصی 

با حاج محمود کرد که دیدم چشم های حاج محمود پر از اشک شد! بعد هم 

از اسماعیل حاللیت طلبید و راه افتادیم طرف بندر.

با  کــه  بــود  ایــن  داشــتــم.  کــار  و  بندرعباس  بــه  ــروم  ب مــن هــم می خواستم 

چرا  گفتم  او  به  بــود.  شب  آخــر  حاجی  ــرواز  پ رفتیم.  باهم  حاج عبداهلل 

آخر شب می روید؟

گفت می خواهم بروم شمال، با حاج آقای نّیری جلسه دارم. 

کار  به  و  باشد  کار  به  حواست  که  کرد  صحبت  کار  راجع به  کلی  مسیر،  در 

امدادگری افتخار کن و... 

وضو.  تجدید  بــرای  رفت  و  من  دست  داد  را  ُکتش  آنجا  بندر.  به  رسیدیم 

۱. فیلم سخنرانی حاج عبداهلل والی در جمع دختران دانش آموز در نمازخانۀ خوابگاه خمینی شهر، سال 8۱ 
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گفتم، آمدی به  که  گفت: من خیلی مزاحم تو بودم و هروقت  که آمد،  بعد 

بندرعباس. حاللم کن. 

و مرا در آغوش کشید و رفت...

حاج محمود والی رفتار عجیب برادر در آخرین خداحافظی را درک می کند، اما آن را 

می گذارد به حساب کسالت و بیماری حاجی.

آنجا     از  و  تهران،  برود  که می خواست  حاج عبداهلل  والی:  حاج محمود 

در  ساعتی  نیم  شاید  بــودم.  میناب  در  امــداد  مهمانسرای  در  من  شمال، 

کند، بعد برود فرودگاه. در این نیم ساعت،  کرد تا استراحتی  میناب توقف 

از  گرفت، و  آغوش  دائمًا مرا صدا می زد! موقع خداحافظی، مرا بوسید و در 

این جوری  چرا  حاجی  که  بود  گرفته  گریه ام  طلبید.  حاللیت  هم  اسماعیل 

خداحافظی می کند.

بعد، وقتی می خواست از در بیرون برود، یک بار دیگر برگشت، مرا در آغوش 

کشید، صورتم را غرِق بوسه کرد و رفت.

گفتم: بابات آمد تهران، اما  سریع زنگ زدم به صادق، پسر بزرگ حاجی، و 

انگار حالش خوب نیست. حتمًا او را یک دکتر ببر.

عروج

صبح روز چهارشنبه حاج عبداهلل به همراه آقایان مقدم و پورهاشمی، حرکت می کنند 

گیالن؛ هم برای شرکت در نشست سالیانۀ قدیمی های امداد، و هم برای  به طرف 

گرد. حاج امیر هم به اصرار  دیدار با حاج آقای نّیری و حل وفصل برنامه های آتی بشا

آقای نّیری با ایشان همراه شده و در گیالن است.
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آقای عباس پورهاشمی: کمیتۀ امداد از ابتدای شکل گیری، نیروهایی    

که بیست نفری  که اینها جزو حلقۀ اصلی امداد بودند. این نیروها،  داشت 

دیــدار  تجدید  و  داشتند  هم  خانه های  در  نشستی  یک  ســال،  هر  بودند، 

امــداد  در  هم  مسئولیتی  دیگر  اینها،  از  برخی  بــود  ممکن  حــاال  می کردند. 

و  والی  حاج عبداهلل  که  بود.  برقرار  هم نشینی هایشان  اما  باشند،  نداشته 

برادرانش هم جزو همین جمع بودند. 

حاج عبداهلل چند روز قبل از وفات، به من زنگ زد و گفت دربارۀ برنامه های 

که من  گرد، یا باید جلسه ای بگذارید  گرد، یا باید آقای نّیری بیاید بشا بشا

ح کنم.  مسائل را با ایشان مطر

گرد، غیر از اینکه خودش متخصص بود، از  حاجی در برنامه ریزی برای بشا

دانشگاهیان و متخصصین کمک گرفته بود، یک برنامۀ مفّصلی برای آیندۀ 

کرده بود چه  را، مشخص  آینده  آن ، تا ده سال  که در  گرد ریخته بود.  بشا

گرد صورت بگیرد.  کارهایی باید در بشا

حاج عبداهلل که زنگ زد، ما مشغول برنامه ریزی بودیم برای نشست سالیانۀ 

قول  نّیری  حاج آقای  از  گیالن  امداد  مدیرکل  هم زمان  امــداد.  قدیمی های 

گرفته بود که ایشان بروند و اردوگاه دانش آموزی چابکسر را ببینند. 

گیالن برویم و اردوگاه  خالصه قرار شد با یک تیر چند نشان بزنیم؛ هم به 

را ببینیم، هم نشست سالیانه را آنجا برگزار کنیم، هم حاج عبداهلل مسائل 

ح کند.  گرد را با حاج آقای نّیری مطر بشا

گیالن رفت نقشه آورد و توضیح داد  که رسیدیم، مدیرکل امداد  به اردوگاه 

که چه کارهایی در گیالن انجام داده و چه کارهایی می خواهد انجام بدهد. 
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که  گفت: ما اینجا ده خانوادۀ یتیم داریم  صحبتش هم  یک بخش از  در 

وضع زندگیشان خیلی دشوار و وخیم است. خانه ندارند و خیلی فوری باید 

مشکل خانه شان حل بشود. 

گفتند: رفقا! بیایید برای اینکه خیر و برکتی هم  که آقای نّیری رو به جمع، 

ج نکنیم. این  باشد، این ده تا خانه را خودمان بسازیم و از بودجۀ امداد خر

چند نفری که هستیم، هرکسی مبلغی را قبول کند. 

خالصه هرکس به توانایی خودش مبلغی را تعهد کرد. بعضی از دوستان در 

که اداری بودیم. آنها  که وضع مالی شان خیلی بهتر از ما بود  جلسه بودند 

محبت بیشتری کردند و مبلغ بیشتری را تعهد کردند. حاج عبداهلل هم عدد 

خوبی را تعهد کرد. گفتم: حاجی! تو خودت مشکل داری که! 

گفت: نه! خدا برکت می دهد! 

گیالن اختصاص می یابد  شمال، به برنامه های مدیرکل امداد  اول سفر  برنامۀ روز 

و  صبحانه  از  می شود صبح پنجشنبه، بعد  قرار  او هستند.  خدمت  و مهمان ها در 

مقداری ورزش، جلسۀ قدیمی های امداد برگزار شود. 

سحِر هشتم اردیبهشت، آخرین سحری است که حاج عبداهلل در این دنیا، به راز و 

نیاز با خدای خود می نشیند.

حاج حسین بحیرایی: حاج عبداهلل آن شب آمد پیش ما بخوابد. دید    

اذیت  را  ما  دارد  احتمال  کند،  صدا  و  شود  بلند  نمازشب  برای  بخواهد  گر  ا

را  بــود. جایش  نــیــاورده  گیر  اتــاق دیگری بخوابد، جا  تــوی  بــود  رفته  کند. 

انداخته بود در راهرو، و آنجا خوابیده بود. نصفه شبی بلند شدم آمدم بروم 

بیرون، که دیدم حاج عبداهلل در همان راهرو دارد نمازشب می خواند. توی 
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دلم خیلی حسادت کردم. عجب گریه ای می کرد. من قبًال هم نمازشب ها و 

اشک های حاجی را دیده بودم، اما آن شب، گریه هایی که می کرد و نمازشبی 

بود. احساس  دیگری  با همیشه فرق داشت. اصًال یک چیز  که می خواند، 

کردم جدا شده از زمین. 

و  بخواند  سفره  دعای  که  می کنند  مجبور  را  حاج عبداهلل  صبحانه،  هنگام  صبح، 

جمع را دعا کند.

آقای عباس پورهاشمی: صبح زود که برای صبحانه آمدیم، آقای نّیری    

اشاره کردند به حاج عبداهلل که: امروز دعای سفره را باید آقای والی بخواند! 

فرهنگی  شخصیت  یک  داشــت؛  عجیبی  معنوی  حال  حاج عبداهلل  خب 

که  شب هایی  تمام  من  مثًال  می کرد.  رعایت  را  اسالمی  دستورات  تمام  که 

را یادم هست. امکان نداشت  با ایشان بودم  امتداد سال های مختلف  در 

حاج عبداهلل شب را بلند نشود و به راز و نیاز با خداوند نپردازد. در همین 

سفر هم، من یک ساعت قبل از نماز، از اتاقم که آمدم بیرون؛ دیدم انتهای 

آقای  دیدم  کردم  نگاه  می شود.  پایین  و  باال  شانه هایش  کسی  یک  راهــرو، 

ایستاده  و  بود  شده  بیدار  صبح،  نماز  به  مانده  که یک ساعت  والی است 

بود به نماز. 

گفتند شما دعـــای ســفــره بــخــوان.  خــالصــه آقـــای نــّیــری بــه حــاج عــبــداهلل 

حاج عبداهلل گفت تا سید هست، آقای نّیری هست، من این کار را نمی کنم. 

اما گذاشتند روی گردنشان و ایشان هم چند تا دعا کردند.

بعد از صبحانه، دوستان قدیمی با یک توپ پالستیکی، مشغول فوتبال بازی کردن 

می شوند. حاج امیر والی هنگام بازی زمین می خورد و زانویش آسیِب جدی می بیند.
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کنار ایوان، طبقۀ باال، حاجی هم رفت پایین     حاج امیر والی: من رفتم 

سراغ فوتبال. در آن بازی، حاجی 5 تا گل زد. من هم آن باال قمپز درمی کردم 

و ُکری می خواندم. می گفتم: ببینید، گل زدن توی خون ماست! ارثی است! 

کوچیکه هم بیاید، همین است! چون  گر داداش  این داداش بزرگه است، ا

الگو گرفته از بزرگه. 

بیرون  آمد  بازی  وسط  حاج عبداهلل  می خندیدند.  من  حرف های  به  همه 

! پایت  گفت: امیر به من سر بزند. اما دیدم اصًال رنگ به رو ندارد. به من 

چطور است؟ 

گفتم: خوب است. 

گفت: باز و بسته اش کن ببینم. 

گفتم: حاجی! درد می کند!

کش داشت. آن را درآورد، بست به پای من. )دیگر از آن  یک زانوبند در سا

زانوبند استفاده نکردم؛ دلم نمی آید، همین جور هم نگه اش داشته ام( یک 

کرم پیروکسیکام هم دکتر داده بود، که مالید روی پایم. 

گیج  گفت: امیر! سرم  من.  کنار  بعد حاج عبداهلل آمد نشست روی صندلی 

می رود!

گفتم: من لیموترش دارم، توی یخچال است، بروم برایت بیاورم.

گفت: تو با این پایت بروی؟ خودم می روم می آورم. 

یکی از رفقا آنجا نشسته بود، گفت من می روم می آورم. تا او آمد بلند شود، 

حاج عبداهلل هم بلند شد. یک دفعه گفت امیر، و با صورت داشت روی زمین 

می افتاد که من بغلش کردم. 
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حاجی!  حاجی!  زدم:  صدا  کردم،  بلندش  خورده.  بهم  حالش  نمی دانستم 

حاجی!

کردم حاجی، دیدم جواب نمی دهد. دیگر یک جوری داد زدم،  هرچه صدا 

را شنیدند و ریختند  توی زمین فوتبال صدایم  از  که همه  کردم،  صدایش 

توی اتاق ما. 

هرچه می خواستند مرا بلند کنند، نمی توانستند، می زدمشان کنار.

کردند. من هم بلند شدم دنبالشان. حاال  خالصه حاج عبداهلل را با پتو بلند 

تا  نداشتم. دو  پا  انگار  نبود؛  ولی اصًال حالیم  بود،  و داغان  پای من درب 

بدون  و  کنار  بودم  انداخته  هم  را  آنها  که  بود،  داده  دکتر  هم  عصا  چوب 

چوب عصا راه می رفتم. چابکسر بیمارستان نداشت. ما رفتیم توی جاده، 

سمت رامسر. جاده بند آمده بود. می خواستم پیاده شوم با راننده ها دعوا 

کنم تا راه باز شود، آقای پورهاشمی مرا گرفت و در ماشین را قفل کرد که من 

نروم دعوا. ترافیک بود. دیگر به هر مکافاتی بود، با بوق و فالشر و اینها، 

رسیدیم بیمارستان. 

توی بیمارستان به من گفتند: برو بیرون از اتاق!

گفتم: نمی روم! این داداشم است. از اینجا تکان نمی خورم. 

گفتند: جواب نمی دهد،  زدند،  که  را  اولین شوک  آوردنــد.  را  دستگاه شوک 

تمام است!

تا گفت »جواب نمی دهد«، رفتم اّولی شان را چسباندم بیخ دیوار، داد زدم: 

غلط کردی می گویی جواب نمی دهد، داداش من است، باید جواب بدهد! 

نفهمیدم چی به من زدند، که دیگر چیزی نفهمیدم. چشم هایم را باز کردم، 
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دیدم توی سی سی یو هستم. به هوش که آمدم، دیدم تمام لباسم، تکه تکه 

شده؛ حتی زیرپیراهنم. 

حدود  خانمی  یک  آمــد،  پرستاری  یک  شــدم.  بلند  و  کــردم  باز  را  چسب ها 

چهل ساله، خیلی خانم بود؛ گفت: آقا! خواهش می کنم تکان نخورید، بروید 

سر جایتان! 

تا نگاهشان  آمدند،  کنار. چندتای دیگر  ادامه دادم. رفت  خودم  به مسیر 

بــودم،  کنده  را  ِســـُرم  ســوزن  چــون  حــاال  جلو.  بیایند  نکردند  جــرأت  کـــردم، 

سراغ  رفتم  بیرون.  رفتم  وضع  آن  با  می آمد.  خون  دستم  از  همین طوری 

اتاقی که حاج عبداهلل را برده بودند آنجا. رفتم داخل. داد می زدم: داداشم 

رو بهم بدید، داداشم رو بهم بدید! 

نگه  محکم  گرفتند،  را  من  وضعی  یک  با  و  آمدند  امــداد  بچه های  دیگر 

و  کــردم  غش  ــاره  دوب لباس.  روی  از  زد،  من  به  آمپولی  پرستاری  داشتند، 

افتادم. 

و رنجورش  جسم زحمت کش  از  والی  بلند حاج عبداهلل  که روح  چند ساعتی است 

اعضای  از  اما هیچ یک  ایستاده،  تپیدن  از  رئوف و صبور  آن قلب  و  کرده  مفارقت 

خانواده اش چیزی نمی دانند. حاج محمود والی میناب است و نیم ساعت قبل از 

فوت، با او حرف زده. آقای مقدم به حاج محمود زنگ می زند تا ماجرا را به او بگوید.

حاج محمود والی: میناب بودم که آقای مقدم زنگ زد و گفت: فردا یک    

جلسۀ مهم داریم تهران، بلند شو زود راه بیفت!

گفتم: داداشم هست دیگر، من چرا بیایم.

گفت: نه! باید بیایی! آقای پورهاشمی برایت بلیت گرفته!
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شک کردم! تعجب کردم! همیشه حاج امیر برای پورهاشمی بلیت می گرفت، 

حاال... گفتم: من باید با داداشم حرف بزنم.

گفت: حاج عبداهلل نیست.

گفتم: خب بدهید با امیر حرف بزنم!

گفت: امیر هم نیست!

و خداحافظی کرد. از نگرانی، قلبم داشت می ایستاد. نگران حاج امیر شدم، 

چون با حاج عبداهلل تازه حرف زده بودم. فکر کردم حاج امیر چیزیش شده؛ 

چون امیر ناراحتی قلبی داشت.

تا  شما  حاجی!  گفتم:  بــود.  شمال  در  که  نجفی  حــاج آقــای  به  زدم  زنــگ 

کجا هستند؟ امیر  حاال به من دروغ نگفتی. جریان چیست؟ داداش هایم 

چیزیش شده؟

گفت: نه! امیر نه، عبداهلل! حال حاج عبداهلل خراب شده و داریم می بریمش 

تهران.

گفتم: می شود با امیر صحبت کنم؟

گفت: امیر دارد گریه زاری می کند. گوشی هم ندارد. تو فقط بیا تهران.

پرسیدم: حاجی زنده ا ست؟

جواب داد: من می گویم زنده ا ست. داریم هلی کوپتر جور می کنیم ببریمش 

گر هم جور نشد، با آمبوالنس. تهران؛ ا

اصًال  نمی آمد.  بند  اشکم  و  بود  بارانی  چشمانم  تهران،  به  رسیدن  راه  در 

گر  ا نمی دانستم دنیای بدون حاج عبداهلل چه شکلی است. مطمئن بودم 

بالیی سر حاجی بیاید، طاقت نخواهم آورد و من هم خواهم رفت. 
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خالصه خودم را رساندم تهران. برادرم حمید آمده بود دنبالم. گفتم: حمید! 

کدام بیمارستان بردند حاجی را؟

گفت: حاال بیا برویم خانه.

گفتم: نه! برویم بیمارستان!

اشکش درآمد و با بغض گفت: نه! برویم خانه! تو را به خدا بیا برویم خانه!

دیگر فهمیدم؛ ولی بازهم نمی خواستم باور کنم. وقتی رسیدیم سر کوچه، 

سیاهی ها را که دیدم، افتادم وسط کوچه و غش کردم.

درس     داشــت   ،8۴ ســال  ریحانه  دخترمان  والــی:  حاج عبداهلل  همسر 

کنکور. حوالی ساعت دوازده ظهر، حاج حمید به من زنگ  می خواند برای 

زد و گفت: از حاجی خبر داری؟ 

گفتم: نه، برای چی باید خبر داشته باشم، به من زنگ نزده. 

گفت: شمارۀ حاج آقا نجفی را به من می دهی؟ 

شماره را دادم. و نگران حاج عبداهلل شدم. ریحانه از باال آمد و گفت: مامان! 

نکند بابا طوریش شده؟ 

گفتم: بدو برو سراغ درس و مشقت. 

حاج محمود.  خانم  به  زدم  زنگ  بالفاصله  گفت،  این طوری  ریحانه  وقتی 

گفتم: کسی طوریش شده؟ حاج حمید به من زنگ زده این حرف را می زند.

برگشت به من گفت نه، ولی می دانست. من هم خوابیدم. ساعت سه بود، 

در زدند. در را باز کردم. خانم حاج محمود و حاج حمید و خانمش آمدند 

احتیاجی نداشت به من بگویند چه شده! حاج حمید به من  داخل. دیگر 

گفت: حاج عبداهلل بیمارستان است! 
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گر بیمارستان بود شماها اینجا نمی آمدید.  گفتم: دروغ می گویی، ا

دیگر اصًال به ساعت پنج نکشید که تمام خانه مشکی پوش شد، همۀ فامیل 

آمدند خانۀ ما. ریحانه گریه می کرد که »من فقط پنج دقیقه بابام را دیدم!« 

می رفت  که  صبح  و  خانه؛  بــود  رسیده  سه  ساعت  دیشبش  حاج عبداهلل 

شمال، ریحانه داشت درس می خواند. فقط موقع خداحافظی چند دقیقه 

با پدرش حرف زده بود. 

گرد برود، چهار ستون بدنش سالم بود و بیماری  حاج عبداهلل قبل از اینکه به بشا

گرد، آن قدر آن راه خراب را رفت و آمد، آن قدر گرد و  نداشت. اما بعد از ورود به بشا

گرد را باال و پایین رفت،  گرد را خورد، آن قدر کوه های بشا کی بشا ک جاده های خا خا

کمردرد و  از  انــواع و اقسام بیماری ها مبتال شد.  که به  کشید؛  کار  بدنش  از  آن قــدر 

قلب درد و دیابت گرفته تا آسم و زخم معده و آرتروز و ماالریا. 

بااین همه هیچ کس فوت حاج عبداهلل را باور نمی کند! برای همه باورنکردنی است 

که حاجی از دنیا رفته باشد.

حاج امیر وقتی بار دوم به هوش می آید، حاج آقای نّیری و حاج آقای نجفی را باالی 

سر خود می بیند. حال حاج  امیر قابل کنترل نیست؛ باور نمی کند برادرش را از دست 

داده است!

کــنــارم، مــاچــم مــی کــرد.     حــاج امــیــر والـــی: حــاج آقــای نــّیــری آمــده بــود 

هلی کوپتر  با  را  حاج عبداهلل  گفتند:  همین طور.  هم  نجفی  محمود  حاج 

تهران.  فرستادیم 

گفتم: من باید داداشم را ببینم. 

گفتند: نمی شود. فرستادیمش تهران. 
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خالصه ما را سوار ماشین کردند که برویم تهران. گفتم: تلفنم کو؟ بدهید من 

یک زنگ به محمود بزنم. 

گفتند: تلفنت نیست! 

راه  توی  مــی زدم.  ناله  راه  توی  همین جور  دیگر  بودند!  برداشته  قصد  از 

آقای نّیری با من صحبت می کرد، که مثًال چرا این جوری می کنی؟ چرا صبر 

می گفتم  می گفت.  چه  نمی فهمیدم  اما  دیگری.  چیزهای  یک  و  نــداری؟ 

باشد! هرچه می گفت تأیید می کردم. 

رسیدیم میدان آزادی. دیدم آقای نجفی دارد با محمود صحبت می کند و 

می گوید حاجی را با هلی کوپتر فرستادیم تهران. حاال حمید و مجید و همه 

که با حاج عبداهلل بودم، نمی دانستم.  می دانستند چه اتفاقی افتاده، منی 

گفتند شــوک جــواب نمی دهد و  کــه  مــن دیــدم حــاج عــبــداهلل افــتــاد، دیــدم 

بار  دست داده ایم، اصًال زیر  که حاجی را از  تمام است؛ اما قبول نمی کردم 

نمی رفتم که داداشم از دست رفته. 

کوچه اصًال غوغاست! آنجا دوباره  وقتی رسیدیم نزدیکی های خانه، دیدم 

بهم ریختم. گفتم به من دروغ گفتید شما! 

نیاز  و  راز  شاهد  بارها  و  بارها  که  مسجدی  گلستان،  مسجد  محل،  کوچک  مسجد 

حاج عبداهلل بوده، حاال محل تطهیر و تغسیل حاجی شده. 

حاج امیر والی: صبح جمعه که شد، گفتم: حاج عبداهلل دوست نداشت    

در بهشت زهرا شسته شود، می خواست در مسجد غسل داده شود.

مسجد  زدم  زنـــگ  نــمــی شــود.  گفتند  »بــنــی فــاطــمــه«،  مسجد  زدم  زنـــگ 

مسجد محل خودمان  کرده. دیگر  گفتند بهداشت جلوگیری  »فاطمیون«، 
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را جور کردم که مراسم آنجا انجام شود. 

وقتی رفتم مسجد، دیدم مسجد غلغله است و نمی شود توی مسجد را نگاه 

کرد. این قدر حالم خراب بود که نتوانستم بروم داخل. 

که در  غسال حاجی یک آقایی بود به نام حاج سید مجتبی هوشی سادات۱ 

را بلد بود.  و بم ها و مستحبات غسل دادن  بود و تمام زیر  کارش بی نظیر 

فقط هم علما و مراجع را می شست. مثًال آقای گلپایگانی را ایشان شسته بود. 

گفته بود حاج عبداهلل  طریق خیریه، حاج عبداهلل را می شناخت.  از  ایشان 

فرد عادی نیست، خودم باید ایشان را بشویم.

مسجد  صاحب مفاتیح در  غسل، حاج آقای محدث زادۀ قمی، پسر  از  بعد 

یک نماز بر پیکر خواندند، یک نماز هم در بهشت زهرا خوانده شد.

کنار     آقای عسگراوالدی  حاج محمود والی: موقع شستن حاج عبداهلل، 

است.  زنــده  من  ــرادر  ب حــاج آقــا!  می گفتم:  ایشان  به  من  بــود.  نشسته  من 

نگاهش کنید! این چهرۀ یک فرد فوت شده است؟ حاجی نمرده! اینها همه 

دروغ می گویند!

کرده بودم  البته خود آقای عسگراوالدی هم بی قرار بود. می گفت: وصیت 

حاج عبداهلل من را بگذارد توی قبر...

در  دقایقی  و  می شود  ج  خــار گلستان  مسجد  از  حاج عبداهلل  پیکر  تغسیل،  از  بعد 

محلۀ سرآسیاب دوالب تهران، تشییع می شود. هزاران نفر برای تشییع حاج عبداهلل 

۱. مرحوم سید مجتبی هوشی سادات از پیرغالمان سیدالشهدا و از بزرگان هیئت بنی فاطمٔه تهران و مشهور به 
تقوا و اخالص بودند. ایشان که به غسال العلما مشهور بودند، از قبل با مرحوم مرشد نصراهلل، پدر حاج عبداهلل 
در مجالس روضه آشنایی داشتند و با شنیدن خبر رحلت حاج عبداهلل برای غسل ایشان حاضر شدند. حاج آقا 
ک سپرده شد. هوشی سادات در سال ۱۳86 به رحمت خدا رفتند و پیکرشان در حرم حضرت عبدالعظیم به خا
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آمده اند. دروازه دوالب تهران، چنین تشییع جنازه ای را به خود ندیده.

پیکر به بهشت زهرا می رسد. حاج امیر که زودتر به محل دفن رسیده، اجازه نداده 

است قبر را از قبل آماده کنند. و به گورکن ها گفته دستور است که وقتی قبر را آماده 

می کنید، پیکر مّیت کنار قبر باشد تا با خانۀ جدید خود آشنا شود.

پیکر حاج عبداهلل که از راه می رسد، گورکن کار خود را شروع می کند. برادرهای والی، 

که برای او آماده  کنار پیکر حاج عبداهلل، باالی سر قبری  در قطعۀ ۴6 بهشت زهرا، 

ک به سر  می شود، می نشینند و شروع می کنند به مویه ای چندباره. حاج محمود خا

می ریزد و داد می زند: من بی غیرتم که بدون برادرم هنوز زنده ام و نفس می کشم!

بعد شروع می کند به حرف زدن با پیکر حاج عبداهلل: دیدی عبداهلل! دیدی حاجی! 

رفتی! مگر  و  گذاشتی  تنها  تو مرا  اما حاال  تنها نگذار!  و مرا  گرد  بیا بشا گفتی  به من 

گرد، باهم هم برمی گردیم. پس چرا تو رفته ای و من هنوز  نگفتی باهم آمده ایم بشا

نفس می کشم؟ 

قبل از تدفین، اجازه می دهند همسر حاج عبداهلل بیاید کنار پیکر. همسر حاجی نیز 

این گونه زبان می گیرد: من بیست وسه سال تنهایی کشیدم، حاال اجازه بدهید روی 

همسرم را ببینم برای آخرین بار. 

گریه امان  کفن را باز می کنند تا همسر حاجی روی شوهرش را ببیند. اما  گرِه باالی 

نمی دهد همسر حاج عبداهلل، او را خوب و واضح ببیند. 

مراسم  در  اسماعیلی،  و  مؤمنی  و  مهدوی  آقایان  نیز،  حاج عبداهلل  روحانِی  یــاران 

تشییع حاجی حاضرند و در این هنگام نیز او را تنها نمی گذارند. 

اردیبهشت،     هشتم  پنجشنبه،  صبح  اسماعیلی:  احمد  حجت االسالم 

حاج آقای مهدوی و حاج آقای مؤمنی عازم اصفهان بودند و قرار بود من در 
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حوزه بمانم. وقتی این دو بزرگوار می خواستند بروند، نمی دانم چطور شد که 

گفتم من هم می آیم. خالصه هر سه نفر عازم اصفهان شدیم. 

نزدیک های ساعت ۱۰ بود که رسیدیم میناب. دیدیم حاج محمود آقا آمدند 

که با کسی حرف بزنند. خیلی مضطرب و ناراحت بودند و رنگ  پشت تلفن 

گفتند: یک اتفاقی برای  و رویشان هم پریده بود. وقتی تلفنشان تمام شد، 

حاج عبداهلل افتاده، اما هرچه تماس می گیرم کسی درست جواب نمی دهد. 

حاج محمود عازم تهران بود و ما عازم اصفهان. در اصفهان همین طور خبر 

می گرفتیم که حاجی حالشان چطور شده؟ 

بله!  کــه:  گفتند  و  زدنــد  تلفن  مؤمنی  حــاج آقــای  شب   ۱2 ساعت  اینکه  تا 

با  تا  بــاش  ــاده  آم  6 ساعت  صبح  فــردا  رفته.  خــدا  رحمت  به  حاج عبداهلل 

حاج آقای مهدوی برویم تهران. 

خبر حاجی مؤمنی خیلی برای ما غیرمنتظره بود و خیلی سنگین و سخت 

تمام شد.

جمعیتی     آن چنان  حاج عبداهلل  تشییع  مراسم  برای  مؤمنی:  حاج آقای 

آمده بود که عجیب بود. مراسم بوی تشییع جنازۀ شهدا را می داد و هرکس 

را می دیدی، یا گریان بود، یا مبهوت. 

قبرم،  سر  می خواهم  من  می گفت:  مهدوی  آقای  به  همیشه  حاج عبداهلل 

وقتی می خواهند مرا توی قبرم بگذارند، این نوحۀ »زهرای من، زهرای من« 

را برای من بخوانی.

حاج آقای مهدوی هم هر بار می گفت: حاال موقع مردن کی کجا باشد! 

و  شد!  محقق  حاج عبداهلل  خواست  که  بود  عجیب  ما  بــرای  خیلی  این  و 
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خودش شرایط را طوری فراهم کرد که من و آقای مهدوی و آقای اسماعیلی، 

بودیم،  خمینی شهر  در  گر  ا چون  رسیدیم.  بهشت زهرا  به  نفرمان  سه  هر 

قطعًا به تشییع نمی رسیدیم.

روضۀ  خواندن  به  کــرد  شــروع  خواند،  را  مّیت  نماز  که  مهدوی  حــاج آقــای 

حضرت زهرا و نوحۀ »زهرای من، زهرای من«. می گفت: حاجی! گفته بودی 

که به این زودی بیایم و برایت  این نوحه را برایت بخوانم، اما باورم نبود 

برادرهایت  بسپاریم؟  ک  خا به  را  تو  چطور  ما  آخر  حاجی!  بخوانم!  نوحه 

ک بروی... چطور اجازه بدهند تو به زیر خا

که  نیست  خبری  مطبوعات،  و  جراید  و  صداوسیما  بــرای  حاج عبداهلل  فوت  خبر 

جذابیت داشته باشد! عبداهلل والی گمنام بود و طبیعی بود گمنام برود. بااین همه، 

کار می کند، و چند روز بعد،  صبح روز جمعه، تلویزیون خبری از فوت حاج عبداهلل 

کمیتۀ امداد کلیپی از حاجی می سازد تا از سیمای جمهوری اسالمی پخش شود.

آقای غالم کفاش کرمانی: من بچه محل حاج عبداهلل بودم و از دوره ای    

روز  بودیم.  رفیق  باهم  داشت  رفت وآمد  ثامن الحجج  خیریۀ  به  حاجی  که 

که آمده بودند برای ختم،  کرد، خیلی از کسانی  که حاج عبداهلل فوت  اّولی 

فکر  کــردنــد.  تعجب  خیلی  دیــدنــد،  را  آنجا  و  آمدند  حاجی  خانۀ  به  وقتی 

که سال های سال مدیرکل امداد بوده، البد خانه ای بزرگ  می کردند حاجی 

با وسایل آن چنانی دارد. باورشان نمی شد خانۀ حاجی هفتاد متر هم نشود 

و خبر از وسایل لوکس و فرش دستی و این چیزها نباشد.

کرده؛ من صبح زود رفتم  شمال فوت  رسید حاج عبداهلل در  که خبر  شب 

تلویزیون. ساعت هفت صبح برنامۀ سیمای بامدادی شروع می شد و آقای 
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را  حاجی  و  بــود  رفته  گرد  بشا نظام اسالمی  بــود.  آن  مجری  نظام اسالمی 

کند.  گفتم فوت حاجی را اعالم  می شناخت. عکس حاجی را نشان دادم و 

نظام اسالمی گفت که این کار را می کنم، اما تهیه کننده گفت: نه! اوًال برنامه 

ُپر است و نمی شود، بعد هم من ایشان را نمی شناسم و باید مجوز داشته 

باشد؛ همین طوری که نمی شود برود روی آنتن. 

رفتم عکس حاج عبداهلل را به تهیه کننده نشان دادم و از شخصیت و کارهای 

حاجی برایش گفتم. مدیر فنی شبکه هم آنجا بود و داشت حرف های ما را 

گوش می کرد. قبل از اینکه تهیه کننده چیزی بگوید، او گفت: مسئولیتش با 

من، خبرش را بروید، من ایشان را می شناسم. 

فوت  و خبر  را نشان دادند  کرد. عکس حاجی  اجرا  را  برنامه  نظام اسالمی 

حاجی را با بغض اعالم کرد. و بعد از اینکه صحبت کرد، آمد پشت صحنه و 

گریه کرد. در آن برنامه دو بار خبر فوت را اعالم کردند. آن روز تمام شد. به 

مدیر فنی گفتم: حاجی را می شناختی؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس چرا گفتی که او را می شناسی؟ 

گفت: وقتی گفتی که او چه کار کرده و کجا کار کرده، وقتی چهره اش را دیدم، 

احساس کردم که می شناسمش. و باید هم او را می شناختم.

مراسم ختم حاج عبداهلل در مسجد »بنی فاطمه« در خیابان سرچشمۀ تهران برگزار 

که یکی از چند مسجد بزرگ تهران به حساب می آید. جمعیتی  می شود؛ مسجدی 

و  ُپر  بار،  آمده، قابل شمارش نیست! مسجد چند  برای مراسم ختم به مسجد  که 

نمی شناسند  را  جمعیت  این  کثر  ا هم  حاجی  نزدیکان  نزدیک ترین  می شود.  خالی 
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که آمده اند و مانند عزیز از دست داده ها برای  و مبهوت مانده اند از این همه مردم 

حاجی می گریند. 

و     مسجد  در  را  حاج عبداهلل  ختم  مراسم  کرمانی:  کفاش  غــالم  آقــای 

حسینیۀ بنی فاطمه که بزرگ ترین حسینیۀ تهران است، گرفته بودند. خادم 

کیست؟  که پیرمردی هفتادساله بود، می گفت: این عبداهلل والی  حسینیه 

که بیشتر از شصت هزار نفر برای ختمش آمده اند! این حسینیه، تا حاال، ُپر 

از جمعیت نشده بود؛ اما امروز چند بار ُپر شده و خالی شده!

ادارۀ  رئیس  دستور  به  را  سرچشمه  خیابان  که  بــود  زیــاد  آن قــدر  جمعیت 

مردم  بستند.  امین حضور  ســه راه  از  صدوقی  سرهنگ  راهنمایی  رانندگی، 

ماشین هایشان را وسط خیابان پارک می کردند. به مأموران راهنمایی  رانندگی 

نیز گفته شده بود کسی را جریمه نکنند.

واقعًا حضور مردم در مراسم عجیب بود. جالب اینکه، بعضی از آدم هایی 

حاج عبداهلل  که  بس  نمی شناخت.  کسی  را  می آمدند  ختم  بــرای  که  هم 

وارد  مراسم،  شلوغی  دیــدن  با  هم  بعضی  البته  داشــت.  زیــادی  ارتباطات 

کسانی هم  حال برگزاری است.  کسی در  مسجد می شدند ببینند ختم چه 

رحلت  حاج عبداهلل نداشتند و با شنیدن خبر  که شناخت خاصی از  بودند 

خود را به مراسم رسانده بودند. مثًال خانمی آمده بود که جریانش مثل مدیر 

نداشت،  مناسبی  حجاب  که  خانم  این  بود.  بامدادی  سیمای  برنامۀ  فنی 

آمده بود حیاط حسینیه، زل زده بود به عکس حاجی، و زار زار گریه می کرد. 

وقتی یکی از خانم ها رفت و از او پرسید حاجی را از کجا می شناخته؛ گفت: 

کرد  من ایشان را نمی شناسم. تلویزیون عکس ایشان را نشان داد و اعالم 
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بزرگی  و  خوب  آدم  چقدر  فهمیدم  دیــدم،  را  عکسشان  وقتی  شدند؛  فوت 

هستند. اصًال عکسشان نشان می داد چه شخصیتی دارند.

اما  می کنند،  چاپ  حاج عبداهلل  برای  پوستری  قم،  شهر  چاپخانه های  از  یکی  در 

صاحب چاپخانه وقتی نام حاجی را می شنود، حاضر نمی شود پول پوسترها را بگیرد.

ــرای حــاج عــبــداهلل زده بــودنــد، در     آقـــای رضــا امــیــرخــانــی: پــوســتــری بـ

چاپخانه ای در قم. 

کتور را پس  که شنیده بود، فا گفتند: صاحِب چاپخانه اسِم حاج عبداهلل را 

گرفته بود. 

گریسته بود و گفته بود: کی مرحوم شد؟ 

»سفیر  بــود  گفته  و  بــود  کــرده  پوستر  به  نگاهی  بعد  بــودنــد.  داده  جوابش 

گرد«.  خمینِی کبیر در بشا

گرد کجاست؟  پرسیده بود: بشا

کجا  از  نمی شناسی،  را  گرد  بشا کــه  تــو  بــودنــد:  پرسیده  شــگــفــت زده  همه 

حاج عبداهلل را می شناسی؟ 

رفته  خدا  رحمِت  به  گلپایگانی  العظمی  آیــت اهلل  مرحوِم  بــود:  داده  جــواب 

می دادیم در بیِت مرحوِم آقا. همه  را باید ناهار  نفر  بودند. ده بیست هزار 

گیج مانده بودیم که چه کنیم. صبح همین بنده خدا آمد و گفت آشپزخانه با 

من! یک هفته ایستاد. خودش خرید می کرد و گوسفند می کشت و می پخت 

و توزیع می کرد.

گفت: عبداهلل  را و...  را و شغلش  کارش  را پرسیدیم و  اسمش  روزهــای آخر 

والی! بچه های میداِن خراسان می شناَسنَدم!
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گرِدیتیم بشا

گردی ها.  سهیل کریمی وسیله ای است برای رساندن خبر فوت حاج عبداهلل به بشا

فوت حاج عبداهلل، دربارۀ او  که چهارده ماه قبل از  مستندسازان جوانی است  او از 

یک فیلم مستند ساخته. 

سال 82 برای ساخت یک فیلم مستند به همراه     کریمی:  آقای سهیل 

سعید ابوطالب به عراق رفته بودیم که در آنجا به اسارت نیروهای آمریکایی 

درآمدیم و ۱26 روز در اسارت بودیم. وقتی پس از پنج ماه آزاد شدیم و به 

وطن برگشتیم، آقای سلطانی از مؤسسۀ شهید آوینی به من پیشنهاد کرد که 

مستندی دربارۀ حاج عبداهلل والی بسازم. می گفت آقای والی کسی است که 

گرد کرده. از سال 6۱ و 62، خودش را وقف منطقۀ محروم بشا

من حاج عبداهلل را نمی شناختم. 

کارهای  گرد. حاج عبداهلل برای  پنج روز مانده به نوروِز سال 8۳، رفتم بشا

مردم  از  بیاید،  حاج عبداهلل  تا  بــود.  رفته  سیستان وبلوچستان  به  اداری 

که  تعابیری  گرفتیم.  والی  حاج  دربارۀ  مصاحبه هایی  مختلف،  روستاهای 

پیرزنی  یک  از  مثًال  بود!  عجیب  خیلی  داشتند،  حاج عبداهلل  دربــارۀ  مردم 

سؤال کردم: حاجی والی را می شناسی؟ 

گر حاج والی را نشناسم، این قبلۀ محمدی را نمی شناسم!  گفت: ا

گردی ها بود!  و این یعنی حاج عبداهلل قطب و قبله نمای بشا

که  کردیم  موضوع  ح  طــر حاجی  با  ما  رسید.  راه  از  حاج عبداهلل  خالصه 

حاج عبداهلل  بسازیم.  مستند  می خواهیم  و  آمدیم  سلطانی  آقای  ازطرِف 

کمیتۀ امداد است؛ و چون با آقای سلطانی آشنایی  فکر کرد مستند دربارۀ 
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که بیاید جلوی دوربین ما. کرد  و مراوده داشت، قبول 

حاال نگو حاج عبداهلل من را می شناخت و رو نمی کرد. آن روز یک مصاحبه ای 

از  گروهی  یک  گفت:  من  به  حاجی  فیلم برداری،  از  بعد  گرفتم.  حاجی  از 

اصفهان دارند می آیند، وقتی آمدند، بیا بنشین برای اینها صحبت کن. 

شاید  احتماًال  گفتم  خــودم  با  بکنم؟  صحبتی  چه  گفتم  خــودم  پیش  من 

منظور حاجی این است که از مهمان ها مصاحبه بگیرم. 

بعد  صحبت کردن.  به  کــرد  شــروع  حاج عبداهلل  آمــد.  اصفهان  از  گــروه  آن 

هستند،  کریمی  سهیل  آقــای  ایشان  که:  من!  معرفِی  به  کرد  بنا  یک دفعه 

مستندسازی که توی عراق اسیر بودند و تازه به کشور برگشتند! 

ــوردم! فکر نــمــی کــردم حــاجــی مــن را  ــت خــ گــفــت، رودسـ کــه حــاجــی  ایــن را 

بشناسند. حاج عبداهلل در انتهای صحبت هایش، رو به من کرد و گفت: آقا 

سهیل! یادت هست روز آزادی تان را؟ توی فرودگاه، سعید ابوطالب از روی 

دوش مردم داشت می افتاد زمین، که من سریع رفتم گرفتمش! 

که من تازه فهمیدم حاج عبداهلل حتی روز آزادی من و سعید ابوطالب هم، 

برای استقبال از ما به فرودگاه آمده بود.

گرفتم.  خالصه آخرین روزهای اسفند سال 82، فیلم های مستند حاجی را 

تدوین  را  فیلم  نتوانستم  آمــد،  پیش  که  مشکالتی  دلیل  به   ،8۳ سال  اما 

کار جلو نرفت. ضمن اینکه حاج والی قرار بود چند موسیقی محلِی  کنیم و 

گردی برایم بفرستد که در تدوین فیلم استفاده کنم.  بشا

بود،  نیامده  پیش  مستند  تدوین  فرصت   8۳ سال  اینکه  فهمیدم  بعدها 

دست خود حاج عبداهلل در کار بود که این کار پخش نشود.



666▪تاخمینیشهر

فــوت  و خــبــر  زد  زنـــگ  ــای سلطانی  آقـ کــه  بـــود  اردیــبــهــشــت مــاه ســـال 8۴ 

کردند! به فکرم  سطل آب یخ رویم خالی  حاج عبداهلل را به من داد. انگار 

حاجی  تشییع  مراسم  از  و  بهشت زهرا،  بــروم  و  ــردارم  ب را  دوربین  که  رسید 

گرفتم. مثًال از همسر  کی را فیلم  کنم. صحنه های خیلی دردنا فیلم برداری 

مرحوم حاج عبداهلل فیلم گرفتم که ایشان می گفت که اجازه بدهید همسرم 

را پس از 2۳ سال ببینم.

گرد و این  بعد از اینکه فیلم ها را گرفتم، به ذهنم رسید که حاال باید بروم بشا

کران کنم. گرد ا فیلم را برای مردم بشا

گذشته، وصف ناشدنی است. قیامت واژۀ  گرد  آنچه بعد از فوت حاج عبداهلل بر بشا

گرد. غمی که سهیل کریمی با دوربین خود آن را ثبت  نزدیکی است به حال و روز بشا

و عاشِق هفتادهزار  لطیف  زلزلۀ شکستن دل های  از  است  ذره ای  و ضبط می کند، 

گردی یتیم شده که به هر دری می زدند تا باور نکنند رفتن »والی« را. بشا

هواپیما     بلیت  تدفین،  و  تشییع  از  پس  بالفاصله  کریمی:  سهیل  آقای 

گرد شدم. با کمک  گرفتم و خودم را به بندرعباس رساندم و از آنجا راهی بشا

مردم  تا  خمینی شهر.  بــزرگ  مسجِد  کردیم  جمع  را  مــردم  امــداد،  بچه های 

بیایند، یک پردۀ بزرگ نصب کردم و ویدئو پروژکتور را راه انداختم. اولین جا 

کنش های مردم خیلی عجیب بود. چنان گریه  کران کردیم. وا آنجا فیلم را ا

دست داده اند. می گفتند  از  را  گویی عزیزترین فرد زندگیشان  که  می کردند 

که: صاحِب ما ُمرد! 

فرد نابینایی بود که می گفت حاج عبداهلل چشمان من بود؛ از امروز خداوند 

چشمان مرا گرفت.
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و پیرزنی نودساله که می گفت: تو باباِی ما بودی! تو همه کس ما بودی! 

روستاهای مختلف  را در  بعد به روستاهای مختلف رفتیم و همین برنامه 

اجرا کردیم. 

که هنگام فوت حاج عبداهلل و بعد از آن، در  آقای علی خاصی یکی از کسانی است 

گردی ها.  گرد و بشا خمینی شهر است و شاهد و ناظر حال وهوای بشا

آقای ناصر علی خاصی: خبر فوت حاجی را اصًال نمی شد باور کرد. اول    

که چرا شبانه از  کردم  که یکی از بچه ها آمد. تعجب  صبح در دفتر بودیم 

که  گفت  آمده. معموًال بچه ها شب نمی زدند به جاده.  و  افتاده  راه  میناب 

حال حاج عبداهلل بد شده. 

گفتم: حاجی دیروز پریروز اینجا بود که. 

گفت: نه، بیا بیرون یک دقیقه. 

گفت حاج عبداهلل به رحمت خدا  گفت بیا بیرون. بعد  یک جور خاصی هم 

کنم، نه  گریه  نمی کردم. رفتم توی عالم خودم، نه می توانستم  رفته. باور 

می توانستم بنشینم. پا شدم رفتم خانه. خانمم گفت چیزی شده؟ 

یکی دو ساعت،  از  بعد  کرد.  باور  اصًال نمی شد  یعنی  بگویم؛  نمی توانستم 

اّنا الیه راجعون. پدِر  اّنا هلل و  که:  تریبون مسجد صدا بلند شد  یک دفعه از 

گردی ها، و...  گرد؛ پیِر و ُمراد بشا بزرِگ بشا

دیگر از بیرون صدای ناله بلند شد و آرام آرام صدای ناله بیشتر شد. رفتم 

نفر  یک  مــی دیــدی،  را  هرجا  بــود.  تلخ  خیلی  که  دیــدم  صحنه ای  بــیــرون. 

نفر  یک  می دیدی  دیــوار،  پشت  می رفتی  می کرد.  گریه  داشت  بود  نشسته 

مدرسه  دِر  پشت  بچه ها  می دیدی  مدرسه،  می رفتی  می کند،  گریه  نشسته 
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گر از باالی  نشسته اند گریه می کنند. اصًال همه، همه داشتند گریه می کردند. ا

گرد غوغا به پا شده بود.  یک تپه نگاه می کردید، در بشا

گوشه و کنار  هم  بقیه  بودند،  کــرده  غش  یک عده  دختر  دانــش آمــوزهــای 

مشغول گریه بودند. مدرسۀ پسرانه هم همین طور. نمی توانستیم مدارس را 

کنترل کنیم؛ یعنی یک وضعیتی پیش آمده بود که باورکردنی نبود. 

آقای سهیل کریمی آمد یک فیلمی گرفت، ولی فیلم گویای این قضیه نبود. 

گرد می آمدند  همه جای بشا از  اینجا یک وضع عجیبی بود.  تا یک هفته، 

خمینی شهر و عزاداری می کردند.

می کند.  غیرقابل کنترل  را  دخترانه  مــدارس  حــال وهــوای  حاج عبداهلل،  فــوت  خبر 

طوری که خانم حسینی، مدیر مدرسه نمی داند چه کار باید کند.

دقیقه     چند  تا  شنیدم،  که  را  حاج عبداهلل  فــوت  خبر  حسینی:  خانم 

می زدم توی سرم. از مدرسۀ دخترانه که آمدم بیرون، نگاه کردم دیدم انگار 

تمام در و دیوار دارند یک جوری گریه می کنند. همه جا را غم گرفته بود. یک 

گرد  رحلت امام بشا که روز  بادی هم می آمد، اصًال یک حالتی بود. آنهایی 

بودند، بعدًا گفتند دقیقًا ما یاد روز رحلت امام افتادیم. آن روز که امام رفت، 

همه احساس می کردند که بی کس شدند، کسی را ندارند؛ فوت حاج عبداهلل 

هم همین طور بود. 

ــای تعطیل  ــ روزه صــبــح،  نــمــاز  از  بعد  بـــودم.  مــن خــوابــیــده  و  بــود  جمعه 

می شوند؛  رد  دارنــد  عـــزاداری  گــروه  یک  می دیدم  خــواب  در  می خوابیدم. 

صدای  و  بود  سینه زنی  و  دسته  صدای  خواب  در  باشد.  عاشورا  روز  انگار 

گریه می آمد. از خواب بیدار شدم و به خودم آمدم، دیدم جدی جدی توی 
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مدرسه صدای گریۀ بچه ها می آید. رفتم بیرون، دیدم همه دارند داد و بیداد 

می کنند. دیدم بچه ها می گویند حاجی ُمرد. 

کسی  به  کسی  می کردند.  غش  همین جور  می کردند؛  گریه  داشتند  بچه ها 

نبود. یکی می افتاد، غش می کرد، بعد خودش به هوش می آمد. 

اصًال من جرأت نمی کردم بیرون بروم. مانده بودم که چطوری با این قضیه 

که به خود من تسکین بدهد. یادم هست  کنم. یکی را می خواستم  برخورد 

حاج عبداهلل  که  دیــدم  خــواب  دیشب  من  خانم!  می گفت:  بچه ها  از  یکی 

برای اولین بار پیش نماز ایستاده و اهالی خمینی شهر پشت سر او نماز صبح 

را می خوانند. من خیلی ناراحت بودم که به نماز حاجی نرسیدم. 

بعد از فوت حاج عبداهلل، بچه ها تا یک هفته، و بیشتر، اصًال با درس و مشق 

کاری نداشتند. گاهی وقت ها می گفتیم از اداره شاید بیایند ایراد بگیرند: چرا 

مدرسه تعطیل است.

البته شاید کالس می رفتیم، ولی هیچ کس حال خودش را نداشت. 

که رفته بود برای  فوت حاج عبداهلل، حاج آقای مؤمنی  بعد از  یکی دو روز 

مراسم حاجی، برگشت و شروع کرد به ما تسکین دادن. و واقعًا هم حاج آقای 

مؤمنی تسکین خیلی خوبی بودند.

گرد چنان اثر  داغ حاج عبداهلل بر دل طلبه ها، دانش آموزان دختر و پسر، و مردم بشا

می گذارد که هرچه گریه می کنند، آرام نمی شوند.

راِهحاجعبداهلل

پس از پرکشیدن حاج عبداهلل والی؛ همۀ دوستان و نزدیکان نگران حاج محمود و 
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که سرنوشت پدر و عموهای  کسانی  گرد.  حاج امیر والی هستند، و نگران آیندۀ بشا

هم با  که نکند حاج محمود و حاج امیر  حاج عبداهلل را دیده یا شنیده اند، نگرانند 

کوچک  کوتاهی به برادر بپیوندند! مانند ماجرای حاج عباس والی )عموی  فاصلۀ 

که وقتی وفات یافت، هفت روز بعدش، حاج رضا والی )عموی دیگر  حاج عبداهلل( 

حاج عبداهلل( از دنیا رفت، و بعد هم، به سه ماه نکشیده، مرشد نصراهلل والی )پدر 

بود؛ درست مثل حاج عبداهلل و حاج  بند  آنها جانشان به جان هم  حاج عبداهلل(. 

محمود و حاج امیر!

گردی مظلوم هستند. معلوم  بشا گرد و هفتادهزار  ازطرف دیگر، خیلی ها نگران بشا

بود،  که  حاج عبداهلل  بیاید.  گرد  بشا سر  بر  چه  حاج عبداهلل  فــوت  از  بعد  نیست 

گرد خدمت می کردند؛  خیلی ها به عشق او، و با پیگیری های شبانه روزی او، به بشا

اما حاال چه خواهد شد؟ خداوندی که مقلب القلوب است و همۀ امور را به دست دارد، 

گرد چه خواهد کرد؟ به مردم مظلوم بشا

و     شمع  حکایت  گرد،  بشا و  حاج عبداهلل  حکایت  نّیری:  رضا  سید  حاج 

پروانه بود، عاشق و معشوق. حاجی پشت پا به همه چیز زد و همۀ نامالیمات 

گرد را نجات دهد.  و کمبودها را تحمل کرد، تا بشا

گرد را  کرد؛ چون اوِل بشا که بگویم حاج عبداهلل چه  است  من زبانم قاصر 

دیده بودم و می دانم چه وضعی داشت. 

شریف  و  نجیب  مــردم  به  خداوند  بــزرگ  هدیۀ  والــی،  حاج عبداهلل  درواقــع 

گرد بود.  بشا

هیچ  گرد،  بشا به  حاج عبداهلل  خدمات  بیشتر  نصِف  اینکه،  مهم  نکتۀ  و 

کمیتۀ امداد نداشت و حاصل تالش ها و ارتباطات خودش بود. از  ربطی به 
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کرد.  کمک  گرد، فوِق فوقش، سی درصدش را امداد  خدمات حاجی در بشا

این را من می گویم که سرپرست کمیتۀ امداد بودم. 

شرمنده اش  مــی خــواســت،  نیرو  یــا  بــودجــه  مــا  از  حاجی  کــه  وقــت هــا  خیلی 

بودیم. باور کنید که کمیتۀ امداد، بیش از سی درصد به حاجی کمک نکرد؛ 

بقیه اش، حاصل پیگیری ها و ارتباطات شخصی حاج عبداهلل بود. 

و  داد.  انجام  معجزه آسایی  و  خارق العاده  کارهای  گرد  بشا مردم  برای  او 

نیت خدایی و اخالصش به گونه ای بود که هرجا می رفت، دری به رویش 

بسته نبود. 

اینکه من نگران جایگزین حاجی بودم. چند بار به خوِد حاجی گفته بودم، 

یک جایگزین برای خودت بگذار؛ یکی حاال مثل خودت هم نه، ولی پنجاه 

درصد مثل خودت باشد. 

کار امدادی می کنند؛ اما  خب می دانستم مدیران امداد در استان ها، فقط 

کار بهداشت و درمان،  کار عمرانی می کرد، هم  گرد هم  حاج عبداهلل در بشا

گرد بعد از حاج عبداهلل، یک  هم کارهای فرهنگی، و هم ده ها کار دیگر. بشا

که اقًال پنجاه درصد جای عبداهلل والی را پر کند. و من  مدیری می خواست 

می دانستم چنین کسی پیدا نخواهد شد. 

حاج محمود و حاج امیر والی بعد از فوت برادر بزرگ تر از خدا طلب مرگ می کنند؛ 

دنیاِی بدون عبداهلل، برایشان تحمل کردنی نیست.

کــه از دنــیــا رفــتــنــد، دعــای     ــدر و عــمــوهــایــم  ــاج مــحــمــود والــــی: پـ حـ

باشم.  ما می میرد، من  خانوادۀ  از  که  بعدی  نفر  که  بود  این  همیشگی ام 

اما حاج عبداهلل بود!
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که به  حاجی زنده بمانم؛ دائمًا دلم خوش بود  نمی کردم بعد از  واقعًا فکر 

که  طور  همان  می میرم؛  و  می کند  گوش  را  حرفم  خدا  نکشیده،  روز  هفت 

حرف عمورضایم را بعد از وفات عموعباس گوش کرد.

زندگی بعد از حاجی خیلی سخت بود؛ تازه فهمیدم چقدر به حاجی وابسته ام.

حاج امیر والی: تا ده دوازده روز بعد از فوت حاجی، هیچی نمی فهمیدم.    

هرجا را نگاه می کردم، حاجی را می دیدم. هر کار می خواستم بکنم، حاجی 

که حاجی را از دست داده ام. من  کنم  مقابلم بود. اصًال نمی توانستم قبول 

اصًال نمی فهمیدم چه خبر است، اصًال هیچ چیز یادم نمی آید، زندگی برایم 

تمام شده بود.

حال مادر حاج عبداهلل، عزیز، از حاج محمود و حاج امیر هم بدتر است. عزیز که 

تا قبل از فوت حاجی، با وجود کهولت سن، سرپا بود و سرحال، بعد از فوت حاجی، 

توان راه رفتن و کمر راست کردن را از دست می دهد.

حاج امیر والی: عزیز بعد از حاجی دیگر نتوانست راه برود. واقعًا کمرش    

و  می گرفت  زبان  و  حاج عبداهلل  عکس  به  می زد  زل  می نشست  شکست. 

آن صدای حاج عبداهلل ضبط  که در  کاست داشت  گریه می کرد. یک نوار 

بانک حرف می زد.  کارمندان  با  حاج عبداهلل  نوار  آن  بود. ظاهرًا در  شده 

را  کمن  را می گذاشت، وا نوار  این  گرفته بودیم؛  برایش  کمن  یک ضبط وا

گوش می کرد و اشک می ریخت.  گوشش، صدای حاجی را  می چسباند دِم 

شاید ده بار در روز این نوار را گوش می داد. نوار که جمع می شد، اعصابش 

به هم می ریخت؛ می گفت صدای پسرم خراب شد. چندین بار از این نوار 

گرفته بودیم. کپی 
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دو هفته بعد از فوت حاج عبداهلل، به تدبیر بزرگانی مانند حاج آقای نّیری، آیت اهلل 

حاج  دارنــد،  حرف شنوی  آنها  از  والی  اخــوان  که  و...  صــراف زاده  حاج آقای  مهاجر، 

گرد می شود و حاج امیر، یار برادر.  محمود والی، والی بشا

حاج امیر والی: دو هفته بعد از فوت، حاج آقای نّیری آمد تا من را مجاب    

گرد. قبًال با محمود حرف زده بودند و رضایت او را  کار در بشا کند به ادامۀ 

گرفته بودند. 

گفت حاج محمود به عنوان جانشین حاج عبداهلل باشد و  حاج آقای نّیری 

گرد بود، نمی توانم  من هم کنارش. من قبول نمی کردم؛ می گفتم حاجی بشا

جای خالی حاجی را تحمل کنم. 

گرد  کارهای حاجی در بشا گفت  کرد و  تا اینکه حاج محمود با من صحبت 

گر ما نرویم، هدف حاجی ناقص خواهد ماند.  روی زمین مانده؛ ا

بعد هم خدا خیرش بدهد آیت اهلل مهاجر را، نشست با ما صحبت کرد و ما را 

گرد. صحبت آقای مهاجر با من، برمی گردد به مراسمی که بعد از  فرستاد بشا

فوت حاجی در اصفهان گرفته بودند. ایشان به من گفتند: کار حاج عبداهلل 

حاجی  بروید  شما  بماند.  زمین  حاجی  کار  نباید  بدهید.  ادامــه  باید  شما  را 

دلش شاد می شود.

گرد. این قدر صحبت کرد با من، که باالخره قول دادم که برگردم بشا

در  دوبــاره  حضور  به  برادرها  رضایت  و  حاج عبداهلل،  به جای  والی  اخــوان  انتخاب 

گردیان است. بعد  منطقه، گواه این است که دست حاج عبداهلل والی هنوز بر سر بشا

از حاج عبداهلل، انگار روح او در کنار برادرانش، حاج محمود و حاج امیر قرار گرفت 

که این بزرگواران بمانند و راه را ادامه بدهند. اساتید حوزه نیز،  و به آنها تسلی داد 
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نظیر آقایان مهدوی و مؤمنی و اسماعیلی، در منطقه می مانند و راه حاج عبداهلل را 

نیمه تمام رها نمی کنند. 

هم  بــرد،  پیش  اقتصادی  و  عمرانی  ازنظر  هم  را،  کار ها  از  بسیاری  حاج عبداهلل 

به لحاظ فکری و فرهنگی. اما خب هنوز مشکالتی بود. برادران حاج عبداهلل مردانه 

ایستادند تا خوِد مردم به خودباوری برسند و مسئوالنی از دل همین مردم انتخاب 

گرد  بشوند و مشکالت را پیگیری کنند. البته بعد از حاج عبداهلل، خیلی ها هم از بشا

اسماعیلی  و  مهدوی  و  مؤمنی  حاج آقای  و  امیر  حاج  و  محمود  حاج  ولی  می روند، 

می مانند و از دل و جان مایه می گذارند و ادامه می دهند.

حاج محمود والی: بعد از فوت حاجی، چند بار خواب حاجی را دیدم.    

یک بار به او گفتم: حاجی! تو که جایت آنجا خوب است! پس هوای من را 

داشته باش؛ باالخره من قائم مقامت هستم.

گرد جمع شدند و دارم برایشان سخنرانی  یک بار هم خواب دیدم مردم بشا

گفتم:  آمد.  تسبیح به دست  حاجی  دیدم  که  بودند  نشسته  مردم  می کنم. 

حاجی تو زنده شدی؟

کارها را  کمک تو، تا  گفت: آره! من از خدا خواستم دوباره زنده بشوم بیایم 

باهم راه بیندازیم. 

همسر حاج محمود والی: بعد از فوت حاج عبداهلل، حاج محمود می گفت:    

انگار حاجی خودش به من می گوید که کارها را چطوری انجام بدهم. 

رفته است توی وجود حاج محمود.  و من حس می کنم حاج عبداهلل انگار 

و خصوصیات  گــذشــت، رفــتــار  فــوت حــاج عــبــداهلل بیشتر  از  چــون هــرقــدر 

حاج محمود بیشتر شبیه حاج عبداهلل شد.
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کمیتۀ امداد تهران جلسه داشت. به جلسه  یک بار حاج محمود صبح زود 

که رفت، ریحانه دختر حاجی آمد خانۀ ما، کاری داشت. اما دیدم صورتش 

چرا  جان،  ریحانه  چیه  گفتم:  کرده.  گریه  کردم  احساس  است،  برافروخته 

این قدر به هم ریخته ای؟ 

گفتم: چرا این قدر  گریه اش را ندیده بودم.  زد زیر گریه. اصًال من این جوری 

گریه می کنی؟ 

گفت: دیشب خواب بابام را دیدم. 

گفتم: خب. چه خوابی دیدی؟ 

گفت: خواب دیدم بابام آمده، خیلی گریه کردم. طوری که وقتی صبح بلند 

شدم، دیدم بالشم خیِس خیس است. بابام را به وضوح دیدم. بغلش کردم، 

بوسیدمش کردم، گفتم: بابا چرا رفتی؟ گفت: کی گفته من رفتم؟ من زنده ام 

و همیشه حمایتتان می کنم. گفتم: بابا بیا بنشین. گفت: نه، من عجله دارم 

کمیتۀ امداد  گفت:  عجله داری برای رفتن؟  گفتم: چرا این قدر  باید بروم. 

جلسه دارم. می خواهم بروم. 

امداد جلسه.  کمیتۀ  گفتم: عمو محمودت همین حاال رفت  گرفت.  گریه ام 

پدرت هم توی خواب البد می رفته که عمویت تنها نباشد. 

جلسه  کی  می داند  زن عمو؛  هست  همه جا  اینکه  مثل  اصًال  گفت:  ریحانه 

دارد، کی دانشگاه دارد، همه حضورش را حس می کنند. 

گرد کمک  گرد، هم جمع خّیرینی که به بشا با حضور حاج محمود و حاج امیر در بشا

ادامه  خود  کار  به  گرد  بشا در  مستقر  امــدادگــران  هم  و  نمی پاشد،  هم  از  می کردند 

می دهند.
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هم،     حاج عبداهلل  از  بعد  که  بود  این  ما  اعتقاد  واقعًا  والــی:  امیر  حاج 

می برد.  جلو  را  کارها  و  می کرد  حل  را  مشکالت  که  بــود  حاجی  بــزرگ  روح 

حاجی  خوِد  را  کارها  واقعًا  داشت.  حضور  گرد  بشا در  خودش  حاج عبداهلل 

اداره می کرد، امورات همه به دست خود حاجی بود. حاجی خودش به ما 

راهکار می داد که چه بکنیم و چطور عمل کنیم.



فصل سیزدهمفصل سیزدهم

شیدای ولیشیدای ولی





لاف1391 

جانشیِنبرادر

هفت سال است که حاج محمود و حاج امیر جایگزین برادر شده اند و راِه او را ادامه 

می دهند. این دو برادر، بیش از اینکه محمود و امیر والی باشند، برادر عبداهلل والی 

گرد بود و اینها عاشق و خادم حاجی. در زمان  هستند. حاج عبداهلل عاشق و خادم بشا

حیات حاجی، آن قدر این دو نفر، محو شده بودند در نور برادر، که دیده نمی شدند. 

که  ستاره هایی  به سمت  چرخید  همه  چشم ها  و  شد  خاموش  خورشید  آن  اینکه  تا 

هنوز نور حاج عبداهلل را بازمی تاباندند. 

به چهره های حاج محمود و حاج امیر که نگاه کنیم، فقط دو کلمه به ذهن می آید: 

کار  از  نه  خسته،  و  گردی  بشا هفتادهزار  دل  وسعت  به  مهربان  خسته.  و  مهربان 

گرد؛ از هفت سال بدون برادر زیستن. این هفت سال، خدا می داند چه  سخت بشا

بر این دو برادر گذشته.

و  ــزرگ  ب مـــردان  بحر  کــه در  جــهــادی دارنـــد، چند لحظه  کــار  ادعـــای  کــه  کسانی 

و  می ریزد  فرو  غرورشان  کوه  بروند،  والی  امیر  حاج  و  محمود  حاج  چون  گمنامی 
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و  کرده اند  اینها سال هاست عمرشان جهاد است. هجرت  پایین می افتد.  سرشان 

مشغول جهادند، بدون سروصدا و هیاهو. و وسعت جهادشان در بیش از چهارصد 

بهداشتی،  آموزشی،  فرهنگی،  عمرانی،  می کنند:  همه کار  و  است  کنده  پرا روستا، 

کمک رسانی و... 

گرِد امروز دیگر دیار فراموشی نیست و  به همت و تالش برادران والی و یارانشان، بشا

بسیاری از مشکالت و مسائل آن روزهای منطقه که مایٔه رنجش و به سختی افتادن 

مردم بود، به میزان قابل توجهی رفع شده است. البته این بدان معنا نیست که فقر و 

گرد آن چنان بوده  محرومیت ریشه کن شده است؛ نه، وسعت فقر و مشکالت در بشا

که با این حجم باالی کار، هنوز در بسیاری از روستاهای دوردست محرومیت هایی 

به چشم می آید.

یک ماه پس از هفتمین سالگرد حاج عبداهلل، اتفاقی برای برادران والی و خانوادۀ 

و  تن  از  را  حاج عبداهلل  از  دوری  ســال  هفت  خستگی  که  می افتد،  حاج عبداهلل 

روحشان می تکاند.

اتفاقی که جزو آرزوهای حاج عبداهلل بود، شاید بزرگ ترین آرزوی او؛ اما خب قسمت 

این بود که این آرزو پس از فوت حاج عبداهلل برآورده شود.

ازبیتاهللالحرامتابیترهبری

گرد بودم، قرار بود حدود ده روز بعد، برای     حاج محمود والی: من بشا

از  حاج عبداهلل(  بــزرگ  )پسر  صــادق  تهران.  بیایم  خــرداد  پانزده  و  چهارده 

آقا،  برویم دیدار  باشید، می خواهیم  تهران  باید  فردا  گفت  زد،  زنگ  تهران 

آن هم خصوصی. 
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فکر  مــی آیــم.  توانستم  گــر  ا گفتم  صــادق  بــه  نگرفتم،  جــدی  خیلی  اولــش 

می کردم مثل همان دیدار چهار پنج سال پیش باشد. 

گفت سِروقت  کارت دیدار به من داد و  کلی منت، یک  آن سال یک نفر با 

بیا. من هم کلی شوق و ذوق داشتم. صبح زود رفتم موهایم را اصالح کردم، 

دوش گرفتم، کت و شلواِر تازه اتوکشیده پوشیدم، عطری هم به خود زدم و 

راه افتادم سمت خیابان فلسطین. 

دیدار کامًال خصوصی بود! چندین هزار نفر، به مناسبت روز کارگر و روز معلم 

آمده بودند. با ورود آقا چنان فشاری ازطرف جمعیت به من آمد که نزدیک 

بود ُکتم پاره شود. 

کشاندم، آقا روی بالکن نشسته  خالصه به زور خودم را به انتهای حسینیه 

بودند و گاهی از میان ستون ها و سرهایی که بلند می شدند، می دیدمشان. 

همان هم غنیمت بود.

گرفتند. عمو!  صادق گفت: عمو! قضیه جدی است. از دفتر رهبری تماس 

عمو!

نزدیک  هول شده بودم. ضربان قلبم شدید شده بود. یعنی برویم آقا را از 

که  من  بگویم؟  چه  پرسیدند،  چیزی  گر  ا می شود؟  چطور  یعنی  ببینیم؟ 

آقا  گریه ام می گیرد، جلوی  وقتی یک غریبه اسم »حاج عبداهلل« را می برد، 

چطور بر خود مسلط باشم. به سرم زد که بگویم اصًال نمی توانم بیایم!

نفهمیدم با صادق چطور خداحافظی کردم. زنگ زدم به بچه های میناب، 

گفتم هرطور شده، امشب باید بروم تهران.

نگران شدند. گفتم: طوری نیست، یک کار واجب دارم. 
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نمی خواستم چیزی بگویم. پروازها همه ُپر بود. باالخره با چندین تماس و 

سفارش، بلیت ساعت دوازده ونیم نصفه شب را برایم گرفتند. 

داشت، با ماشین مرا رساند  کار  طلبه های خمینی شهر، بندرعباس  یکی از 

به فرودگاه. 

آرام نمی گرفت. به صورت  می کردم، دلم  بودم، هرکار  فکر  راه مدام در  در 

و  بچه ها  این  داشتم  دوست  چقدر  کردم.  نگاه  می رساند،  مرا  که  طلبه ای 

و  اسماعیلی  حاج آقای  مهدوی،  حاج آقای  مؤمنی،  حاج آقای  اساتیدشان، 

بقیه، یک روز خدمت آقا برسند. اینها ثمرۀ عمر حاج عبداهلل بودند. 

ساعت سه ونیم نصفه شب رسیدم فرودگاه مهرآباد. پسرم عباس آمده بود 

دنبالم.

اول اسم او را برای فردا رد نکرده بودند، اما بعد قولش را دادند. دلش مثل 

سیر و سرکه می جوشید که نکند فردا راهش ندهند. 

انگار قضیه جدی بود. هنوز کامل باورم نمی شد. 

گر بفهمد بدون او رفته ایم چه حالی می شود. حاج امیر مکه بود، نمی دانستم ا

حاج امیر والی: قبل از سفر خیلی خسته بودم، هم جسمی و هم روحی.    

گفتم می روم خودم را می اندازم در دامن رسول اهلل و اهل بیت، بعد هم چنگ 

می زنم به پردۀ کعبه، تا تازه شوم. سفِر خوبی بود، احساس آرامش عجیبی 

داشتم و مثل همۀ سفرهای زیارتی، مدام به فکر حاج عبداهلل بودم.

دو روز از سفرمان مانده بود، ساعت چهار بعدازظهر، تازه از مسجدالحرام 

برگشته بودم که تلفنم زنگ خورد. صادق بود. 

بعد از سالم و زیارت قبول و... گفت: عمو! فردا می توانی تهران باشی؟ 
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تا بیایم نگران شوم و بپرسم طوری شده، گفت: از دفتر رهبری زنگ زدند، 

برای نماز ظهر فردا وقت مالقات خصوصی دادند که برویم خدمت آقا. 

خشکم زد. گفتم: چی؟ فردا؟ مطمئنی؟ نمی شود یکی دو روز دیدار را عقب 

بیندازند؟

سفرم مانده بود.  از  قطعی شده بود و من دو روز  ظاهرًا راه حلی نبود، قرار 

صادق گفت: عمو! خودت را برسان! 

گفتم: ببینم چه کار می کنم، شما هم دعا کنید. 

گفت: عمو! برای شما که کاری ندارد. 

مکه؛ من  باشد. همان وقت رفتم بعثۀ رهبری در  بودم همین طور  امیدوار 

هم خجالتی! مستقیم رفتم پیش مسئوِل اصلی امور حجاج، گفتم: حاج آقا! 

من فردا باید تهران باشم! 

گفت: مگر پرواز خودتان ِکی است؟ 

گفتم: پس فردا. 

گفت: ای بابا! حاج آقا، یک روز که دیگر این حرف ها را ندارد، عجله نکنید، 

ان شاءاهلل با کاروان خودتان برمی گردید. 

مجبور شدم مقداری از موضع باال حرف بزنم. گفتم: ببین حاج آقا! من فردا 

باید برسم خدمت مقام معّظم رهبری. پس امشب باید پرواز کنم. 

ــارم را راه انـــداخـــت. یــک نامه  کـ ــاور کـــرد یــا نـــه، امـــا بــاالخــره  نــمــی دانــم بـ

با  جــده.  به سمت  بــروم  که  گرفتم  هتل  از  را  گذرنامه  رفتم  نوشت،  برایم 

حتمًا  فردا  دارم،  تهران  مهمی  کار  گفتم:  کردم.  خداحافظی  هم کاروانی ها 

توی مسجدالحرام دعایم کنید. 
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از  جــداشــدن  بــرای  داشتم  حسرتی  کنم.  وداع  طــواف  بــروم  نرسیدم  حتی 

بیت اهلل، و شوقی برای دیدن نائب امام زمان. 

ج  چند سفر به عمره رفته بودم، اما هیچ وقت این قدر خوشحال از مکه خار

نشده بودم. تأخیرهای همیشگِی پروازهای تهران این دفعه آزاردهنده تر بود. 

هر دقیقه اش به اندازۀ ساعت ها می گذشت. می ترسیدم به دیدار نرسم.

باالخره حدود ساعت پنج صبح رسیدم به فرودگاه مهرآباد. نمازم را همان جا 

لباس  بگیرم،  دوش  یک  توانستم  فقط  خانه،  به  رسیدم  وقتی  خــوانــدم. 

بپوشم و راه بیفتم. نزدیک یک شبانه روز بود که نخوابیده بودم.

حاج محمود والی: خیلی خوشحال شدم که فهمیدم حاج امیر توانسته    

کمتر  زودتر برگردد. هم برای خودش، هم برای خودم. این طوری دلهره ام 

می شد.

کعبه را  گفتیم، بوی  کردیم و زیارت قبول  حاج امیر آمد دنبالمان، روبوسی 

می داد. من و عباس سوار شدیم. صادق و مسعود، پسرهای حاج عبداهلل، و 

دختر و خانم حاجی هم با یک ماشین دیگر، راه افتادیم سمت بیت رهبری.

در ماشین حرف هایمان بیشتر در مورد سفر حاج امیر بود، از عمد بحث را 

کت می شد،  که به سمتش می رفتیم، دور می کردیم. تا فضا سا از حادثه ای 

هم همین  امیر  باال می رفت، معلوم بود حاج  و ضربانم  می رفتم توی فکر 

حال را دارد. 

عباس که کامًال به هم ریخته بود، چون هنوز مطمئن نبود که راهش می دهند.

یک ساعت مانده به اذان ظهر، رسیدیم. اسم هایمان را یکی یکی  از  کمتر 

چک کردند. اسم همه در فهرست بود، غیر از عباس. وارفت! 
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وقتی ما از گیت اول عبور می کردیم، با خواهش نگاهم می کرد که یک کاری 

برایش بکنیم. بعد از چند مرحله بازرسی به داخل محوطۀ بیت رهبری رسیدیم.

قبًال     شدیم.  داخل  و  دادیــم  تحویل  را  موبایل هایمان  والــی:  امیر  حاج 

آقا خوانده  با  را هم  و عصر  ظهر  بــودم، حتی نماز  آمده  اینجا  بار  یکی دو 

که  شدیم  اتاق  یک  داخل  نبود.  دعوت  با  و  خصوصی  این طور  اما  بــودم، 

آماده شده بود برای اقامۀ نماز. 

حاج محمود مدام با این و آن صحبت می کرد تا عباس را داخل کند. باالخره 

چند دقیقه مانده به اذان، عباس هم خندان و خیِس عرق وارد اتاق شد.

به غیر از ما هفت هشت نفر، حدود سی نفر از خانوادۀ مرحوم بهجتی، از 

روحانیون شاعر و دوستان قدیمی آقا هم دعوت داشتند و با ما در آن اتاق 

آقا بودند. هرچه به اذان نزدیک می شدیم، حال من  ورود حضرت  منتظر 

خراب تر می شد، تا حاال این طور هول نشده بودم. ثانیه ها به زور می گذشتند. 

کسی حرف نمی زد. 

به  نزدیک  می کردیم.  نگاه  ساعت  و  همدیگر  به  مدام  محمود  حاج  و  من 

اذان، چند نفر از مسئوالن کشوری هم وارد شدند. رفت وآمدها شدت گرفت. 

همه چیز خبر از نزدیکی ورود آقا می داد. اذان را که گفتند، یک مرتبه دیدیم 

همه بلند شدند.

حاج محمود والی: خودم را سپردم به خدا. می ترسیدم ُتُپق بزنم و آبرویم    

برود. سر اذان رو به قبله نشستم، سعی کردم خودم را آرام کنم. هنوز اذان 

تمام نشده بود که دیدم همه بلند شدند. دیگر حال خودم را نمی فهمیدم. 

در فاصلۀ چهار پنج متری من، خورشید طلوع کرده بود! 
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بــا حــاضــران ســالم و علیکی مــی کــردنــد و جلو  اتــاق شــده بــودنــد و  آقــا وارد 

کسی می گردند. ُبهت تمام  دنبال  می گرداندند، انگار  می آمدند. طوری سر 

وجودم را فرا گرفته بود و حضرت آقا هر لحظه نزدیک تر می شدند. سه متر، 

دومتر، یک متر، من و حاج امیر کنار هم ایستاده بودیم. آقا فقط با حاضران 

سالم و علیک می کردند، دلم می سوخت، می خواستم آقا را ببوسم.

همین طور که جلو می آمدند، چشمشان به ما افتاد. ما سالم کردیم، آقا دیگر 

چشم از ما برنداشتند، مستقیم آمدند سمتمان.

ـ  برادران والی شما هستید؟

ـ  بله حاج آقا.

ـ  حاج محمود کدامتان است؟

حاج امیر والی: آقا که جلوی ما آمدند، قلبم داشت می ایستاد.    

حاج آقا،  گفتم:  سریع  من  اســت؟«  کدامتان  محمود  »حاج  پرسیدند  وقتی 

ایشان حاج محمود هستند. 

یک مرتبه آقا رو کردند به من که: پس شما حاج امیر هستید؟

حاج محمود والی: آقا که گفتند »پس شما حاج امیر هستید؟« حاج امیر هم    

همان حالی را پیدا کرد که من داشتم. دیگر هیچ کداممان روی زمین نبودیم. 

هنوز اثر گرمای اول طلوع خورشید روی قلبم بود، که آقا آغوش باز کردند. 

دیگر نفهیدم چه شد. فقط خودم را در آغوش ایشان دیدم. 

هنوز که فکرش را می کنم، حالم عوض می شود. 

چه کار  نمی فهمیدم  دیگر  شــدم.  مست  خــورد،  صورتم  به  که  آقــا  محاسن 

می کنم، پیشانی آقا را هم بوسیدم! 
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را  آقا  دست  آمد  یادم  تازه  نشود.  تمام  هیچ وقت  لحظات  این  می خواستم 

نبوسیده ام.

حاج امیر والی: نمی توانستم یک لحظه چشم از آقا بردارم. اصًال بقیۀ    

که یک دفعه آقا برگشتند سمت  حاضران را نمی دیدم. نفهمیدم چطور شد 

من. یعنی بیا شما را هم ببوسم. 

من؟ باورم نمی شد!

رفتم در آغوش آقا. چقدر آقا رشید بودند و نحیف. بعد از بوسیدن پیشانی 

آقا، با حاج محمود روی دسِت مجروح آقا افتادیم. انگار نسیم بهشت روی 

صورتمان می خورد. 

گر همان لحظه می گفتند دیدار تمام شد، دیگر هیچ چیز از خدا نمی خواستیم.  ا

در این کمتر از یک دقیقه، اتفاقاتی افتاد که باورکردنی نبود! 

آقا رفتند سر سجاده و نماز شروع شد. چه نمازی، هنوز چند متری از زمین 

ارتفاع داشتیم. 

�...« را خواند، داشتم مثل بقیه  �تَ
َ

ك  اهلَل َو َملا�أِ
بین دو نماز که مکّبر آیۀ »ِا�ذَّ

صلوات می فرستادم که دیدم چند نفر سرشان را چرخانده اند و به من نگاه 

ابرقدرتی  حاج عبداهلل  قول  به  من،  صــدای  حجم  باالخره  ُخب  می کنند! 

است؛ و ظاهرًا از صدای کّل حاضران باالتر بود!

بعد از نماز و تعقیبات، آقا روی صندلی نشستند. من به حاج محمود فشار 

می آوردم که برو جلو، پیش آقا بنشینیم، اما حاج محمود خجالت می کشید، 

در  ما  و  برویم  جلو  که  کــرد  اشــاره  ما  به  دفتر  عــزیــزان  از  نفر  یک  اینکه  تا 

فاصله ای کم، به دیوار سمت راست آقا تکیه دادیم.
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را شکر،     امــا خــدا  ــروم.  ب رویــم نمی شد جلو  که  والــی: من  حــاج محمود 

آن  که بعد از  کردم  نزدیک آقا جایمان دادند. وقتی نشستم، تازه احساس 

وجودم نیست؛ برعکس، یک  آن دلهره و ترس در  اثری از  روبوسی، دیگر 

آرامش معنوی در قلبم بود و از لحظه لحظۀ حضوِر در محضِر حضرت آقا، 

لذت و حظ می بردم.

مورد  در  دقیقه ای  چند  و  کردند  تفّقد  بهجتی  مرحوم  خانوادۀ  از  اول  آقا 

مرحوم  گفتند:  کردند.  صحبت  ایشان  با  خودشان  چند ده سالۀ  دوستی 

بهجتی اهل تقوا، ادب، ذوق و وفای رفاقتی بود. 

گرد.  و بعد رو کردند به ما: ُخب! و اما بشا

گرد و حاج عبداهلل:  و شروع کردند به صحبت دربارٔه بشا

تاریخ  که قطعًا در  آدم هایی است  از  »مرحوم آقای حاج عبداهلل والی یکی 

انقالب و تاریخ کشور اسمش خواهد ماند و نامش به نیکی یاد خواهد شد؛ 

خداوند درجاتش را عالی کند.

من بااینکه ایشان را از نزدیک ندیده بودم و هیچ یادم نمی آید که با ایشان 

در  که  می دانستم  می شناختم،  را  ایشان  دورادور  باشم،  داشته  مالقاتی 

گرد مشغول خدمات باارزشی هستند.  بشا

رد. 
َ

منطقه را هم من می شناختم، به قول خودشان، ِبش گ

ـ  چون  میناب  و  گرد  بشا و  دلگان  منطقه های  از  بودیم،  که  ایرانشهر  ما 

است ـ   میناب  راه  سر  همه اش  است،  ایرانشهر  به  گرد  بشا راه  سر  دلگان 

طی  را  طوالنی  و  سخت  راه  این  زحمت  با  ما  آشناهای  و  دوســت  از  بعضی 

گرد گاهی پیش من می آمدند. می کردند و به دیدن ما می آمدند. از بشا
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یک وقت از آنجا یک پیرمردی آمد که یک جنبۀ روحانی داشت. اهل علم 

یادم هم نیست اسمش  بود.  پارچۀ سفیدی سرش پیچیده  اما یک  نبود، 

که  برد  کار  آن مردم شکایت می کرد. یک عبارتی به  فقر  از  چه بود. آمد و 

ازبس من خوشم آمد، بعد از سی وچند سال، تا حاال یادم مانده. گفت: آنجا 

های هاِی آب است و وای واِی نان! 

نان  نتیجه  در  نیست،  زمین  ولــی  اســت،  ــاد  زی آب  دلــگــان  طــرف هــای  آن 

نیست. قبل از انقالب مثل اینکه اینجا به کل وجود خارجی نداشت، یعنی 

دستگاه های حکومتی اصًال به آنجا اعتنایی نداشتند.

آن وقت بعد از انقالب، یک مرد جواِن مؤمِن انقالبی، پا می شود می رود آنجا، 

همۀ دلبستگی هایش را، از شهر و خانه و زندگی، به مرکز مأموریت منتقل 

می کند و برادرهایش را هم می ِکشاند، دنبال خودش می برد. 

و  مادر  و  بچه  و  زن  و  خانواده  و  زندگی  شما،  ایستادید.  انصافًا  هم  شماها 

پدر و همۀ اینها را، گذاشتید اینجا، رفتید آنجا. بی سروصدا مشغول خدمت 

شدید. نه جایی ثبت کردید، نه جایی تابلو زدید. 

بعضی ها هستند، هر کاری می خواهند بکنند، قبل از اینکه کار انجام بگیرد، 

تابلویش را می زنند! مدت ها این تابلو آنجاست، هیچ کاری هم انجام نگرفته. 

بعضی ها هم نه، کار را انجام می دهند، هیچ تابلویی هم ندارد. 

کار مرحوم حاج عبداهلل والی و شماها، از این نوِع دوم است، یعنی بی تابلو 

رفتید و برای خدا، کاِر واقعی کردید. اینها خیلی باارزش است. 

شما بدانید، این جور کارهای بی سروصدا و خاموش و خالصانه، نه فقط برای 

بنای  کل  در  بلکه  می کند،  درست  مرتبه  و  درجه  متعال  خدای  پیش  شما 
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که در یک بنایی تزریق  جمهوری اسالمی اثر می گذارد. مثل سیمانی است 

کنند و آن را مستحکم کنند. 

مستحکم  اسالمی  جمهوری  بنای  مخلصانه،  کارهای  این جور  انجام  با 

می شود، بدون اینکه کسی بفهمد. 

را  کار  که  کسانی هستند  بین مردم،  کشور، در  کنار  گوشه و  یعنی وقتی در 

انجام می دهند، دنبال هیاهو و جلِب  را مخلصانه  کار  برای خدا می کنند، 

نظر این و تحسین آن نیستند، یکی از خواصش این است که اصًال خود این 

بنا را مستحکم می کند، مثل روحی که در یک کالبدی بدمند. بنابراین، این 

کارهای شماها این جور ارزش دارد.

این اخالص و تداوم کار، خیلی ارزش دارد. ببینید، در این کارهای معنوی و 

توسالت و دعا و ذکر و اینها هم، روایت داریم که کار را تداوم بدهید. 

در روایت دارد که، حداقِل مدتی که شما یک عملی را انجام می دهید، یک 

سال باشد. 

فرض بفرمایید شما بنا می گذارید یک نمازی را که مستحب است، هر شب 

یا در شب معّین خودش در هفته، بخوانید. می گویند حداقل یک سال این 

را ادامه دهید، هرچند بهتر این است که انسان تا آخر عمر ادامه بدهد. 

یعنی تداوم، یک عنصر جدیدی است غیر از خوِد اصِل شروِع عمل.

«۱ استقامت، یعنی همین کار را، در همان  ِمر�تَ
ُ
م َکما ا �تِ ادُع َو اس�تَ

َ ِلَک �ذ
ِل�ذٰ

»�ذَ

خط و جهت درست، دنبال کردن. الحمدهلل شما استقامت کردید.

کــردنــد بــه ایــنــکــه شنیده اند     ــاره  ــــی: حــضــرت آقـــا اشــ حـــاج مــحــمــود وال

۱. سوره مبارکه هود، آیه ۱۱2؛ پس مردم را دعوت کن و همان طور که مأموریت یافته ای، ثابت قدم باش.
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خودش  پول  با  خــودش  گرد،  بشا به  خــانــواده اش  سفر  موقع  حاج عبداهلل 

مواد غذایی می گرفت و می آورد، تا در آن روزها غذایشان با اموال بیت المال 

مخلوط نشود. از من پرسیدند: همین طور است؟

گفتم: بله. دقیقًا. 

گفتند: احسنت به این دقت باال روی بیت المال. 

بعد حضرت آقا دربارۀ کتابی که دربارۀ حاج عبداهلل نوشته شده حرف زدند؛ 

از  و  و عموهای شما  پدر  کتاب ماجرای  گفتند: در  »تا خمینی شهر«.  کتاب 

این  بین  محبتی  چه  خوانده ام.  را  آنها  به هِم  نزدیک  و  عجیب  رفتن  دنیا 

برادرها بوده است! شما هم حتمًا همین طور هستید.

حاجی،  از  بعد  که  بودند  مطمئن  همه  افتادم.  حاج عبداهلل  دفن  روز  یاد 

می شد بدون  بــودم، مگر  کــرده  آمــاده  را  نیست. خــودم  مــرگ من هم دور 

را  من  حکمتی  چه  روی  خدا  نمی دانم  هم  هنوز  کرد.  زندگی  حاج عبداهلل 

نگه داشته. من ماندنی نبودم.

حاج امیر والی: مانده بودم که آقا چطور این قدر دقیق از حاج عبداهلل و    

گرد صحبت می کند. از شب قبل در هواپیما، برای خودم یادداشت هایی  بشا

گر آقا سؤال کردند، چه بگویم. باورم  نوشته بودم و کلی فکر کرده بودم که ا

گفتند، از کتاب و  که در ذهن من بود، خودشان  نمی شد، آقا تمام نکاتی را 

که برای  گذاشتند  کارهای حاجی، روی همان چیزهایی دست  از منطقه و 

حاجی،  کــارکــردن  تابلو  بــدون  و  گمنام  حاجی،  اخــالص  روی  بــود.  مهم  ما 

استقامت حاجی و...

همین طور که سعی می کردم حتی به اندازۀ پلک زدنی از دیدن صورت نورانی 
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که چه باید بگویم، اما آقا همه چیز را  آقا جا نمانم، در ذهنم مرور می کردم 

فرمودند و من کامًال خلع سالح شدم. 

االن  بگویید،  شما  آقــا!  محمود  حــاج  ُخــب  محمود:  حــاج  به  کردند  رو  بعد 

گرد چه طور است؟ بشا

مانده بودم حاج محمود چه می خواهد بگوید و اصًال چطور می تواند حرف 

بزند، اما حاج محمود قوی شروع کرد.

وقت سحر، مقابل دریا نشسته بودم و نسیم     حاج محمود والی: انگار 

خنک به صورتم می خورد، چشمانم ماِت خورشید مالیم صبح بود. 

که فکر می کنم، باورم  گرد بگویم. االن  کردند به من و خواستند از بشا آقا رو 

نمی شود که بلند شدم و جلوی ولّی امر مسلمین جهان، راحت صحبت کردم. 

طوری روان حرف زدم که انگار آن بیان و آن زبان، بیان و زبان من نبودند. 

گرد، یک منطقۀ محروم نیست و در مورد شرایط امروز  گفتم امروز دیگر بشا

گرد و بعضی فعالیت های حاج عبداهلل توضیح دادم.  بشا

آقا با لبخندی به من نگاه می کردند و بعضًا سر تکان می دادند. 

گرد بهمان کار را  گرد فالن کار را کرد، امداد بشا من دائمًا می گفتم امداد بشا

کرد. وسط صحبت ها، آقا یک دفعه آمدند وسط صحبت من و گفتند: امداد 

نه! خودتان انجام دادید؛ همت خودتان بود.

مدیرکل  و  هستند  گردی  بشا همه  گرد  بشا معلم های  حاال  که  گفتم  این  از 

گردی ها به  گردی است. در حوزه خود بشا آموزش وپرورش منطقه هم بشا

گردی  طلبه ها درس می دهند و مسئول بهداشت منطقه هم یک دکتر بشا

است. از اینکه چقدر راه ساخته شده و چقدر راه آسفالته شده. از اینکه چقدر 
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دانش آموز و دانشجو به عنوان اردوی جهادی به منطقه می آید و وضعیت 

خودکفایی مردم منطقه چقدر پیشرفت کرده و...

اصًال نمی دانم چقدر طول کشید.

حاج امیر والی: یعنی این همان حاج محمود بود! چنان شمرده و آرام    

آقا و حاج محمود نگاه  که همۀ ما مانده بودیم. مرتب به  صحبت می کرد 

محمود  به  آقا  محمود،  حاج  صحبت  از  بعد  بود.  عجیب  خیلی  می کردم؛ 

گرد رفتید، خوب شد که  گفتند: ظاهرًا شما تازه عروسی کرده بودید که به بشا

شهید نشدید، وگرنه می شدید »حنظلۀ غسیل المالئکه«. 

کرد. آقا خودشان هم خندیدند، چه خندۀ  مزاح آقا فضای جلسه را عوض 

زیبایی. 

کردند. دختر حاجی  کارشان سؤال  بعد، از صادق و مسعود و عباس دربارۀ 

هم در مورد تحصیالتش به آقا گفت و نوبت رسید به خانم حاج عبداهلل.

می مانید،     گرد  بشا چقدر  شما  پرسیدند:  من  از  آقا  والــی:  محمود  حاج 

چقدر اینجا؟ 

تهران  به  َسری  یک  ماه  دو  هر  االن  ولی  می ماندیم،  بیشتر  قدیم ها  گفتم 

می زنیم. 

آقا گفتند: زن و بچه از شما راضی هستند؟ 

حاضران لبخندی زدند. بعد آقا رو کردند به خانم حاج عبداهلل، و خیلی او را 

کردند و بعد هم گفتند: این را هم من به شما خانم ها ـ  به خصوص  تکریم 

مال  می گیرد،  انجام  که  کــاری  ثــواب  از  عمده  بخش  بگویم؛  همسران ـ  

چنانچه همراهی نمی کردید، نق می زدید، دعوا  گر  شماست، چون شماها ا
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اینجا  که  زندگی ای شد؟ شما  این چه  این چه وضعی است؟  که  می کردید 

پیداتان نمی شود! مردان شما دیگر طاقت نمی آوردند. 

باالخره هرچه هم آدم انگیزه داشت، دیگر نمی توانست. 

این همراهی شماهاست که به اینها دل داد، جرأت داد، و رفتند؛ اینها خیلی 

مهم است.

این  نمی خواستم  می گذشت،  آقا  صحبت های  شروع  از  نیم ساعت  حدود 

لحظات تمام شود، اما شد. آقا دعا کردند و بلند شدند.

ابتدا خانوادۀ آقای بهجتی دور آقا را گرفتند. من هم از کنار نگاه می کردم و 

آرزو داشتم که یک بار دیگر آقا را ببوسم. 

یک مرتبه آقا به من اشاره کردند و دست باز کردند. رفتم در آغوش آقا. کاش 

آن لحظات تمام نمی شد.

اما  بیاید،  بود، معلوم بود دلش می خواهد جلو  ایستاده  آن طرف  امیر  حاج 

فشردگی جمعیت و شرم اجازه نمی داد. 

آقا     تا دوبــاره  بودم هرچه دارم بدهم  والی: آن لحظه حاضر  حاج امیر 

کنار  گرفته بودند، نمی توانستم بروم آنها را  را ببوسم، اما جمعیت دور آقا را 

بزنم. همین طور ایستاده بودم، منتظر. 

نوۀ آقای بهجتی چفیۀ آقا را گرفت، کلی برایش نقشه کشیده بودم. 

با خودم گفتم او توفیقش بیشتر بود. 

کنار  در همین حال وهوا با حسرت، آقا را از کنار نگاه می کردم. حاج محمود 

من  به  و  آوردنــد  باال  را  دستشان  من،  طرف  برگشتند  آقا  یک مرتبه  بود.  آقا 

اشاره کردند؛ گفتند: حاج امیر! بیا ببوسمت.
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حاج محمود والی: دیگر حاج امیر در این عالم نبود، مردم خودبه خود    

از بین آقا و حاج امیر کنار رفتند و حاج امیر رفت در آغوش آقا. 

مرتب صورت آقا را می بوسید. حال عجیبی داشت، محافظ ها هم بندگان 

خدا فقط با تعجب به ما نگاه می کردند. 

کوتاه ما،  ما اصرار داشتیم پیشانی آقا را ببوسیم. و قد رشیِد آقا درمقابل قد 

موجب شده بود هر بار سر آقا را پایین بیاوریم! و این در ُعرف محافظ ها، 

گناهی بزرگ بود، اما محبت آقا روی ما را زیاد کرده بود.

ج شدند.  دست آقا را بوسیدیم و آقا بعد از خداحافظی از جمع، از اتاق خار

چند دقیقه بعد، یکی از مسئوالن دفتر، سه چفیۀ متبرک آقا را برای ما سه 

خانواده آورد.

حاج امیر والی: من تا عصر در حال خودم نبودم. اشاره و محبت آقا،    

ج شوم، اما  مرتب جلوی چشم و در گوشم بود. نمی خواستم از آن اتاق خار

چاره ای نبود. دیدار تمام شد و من از آن روز فکر می کنم که آیا امکان تکرار 

این زیارت هست؟

گرد ماندن را     حاج محمود والی: آن یک ساعت، خستگِی 28 سال بشا

از تن و جان من بیرون کرد. حاج امیر هم همین حال را داشت. انگار تازه و 

گردی ها شویم. جوان، می خواستیم برویم مشغول خدمت به بشا

من مطمئنم که روح حاج عبداهلل در این دیدار حاضر بود و اصًال مثل همۀ 

گرد، شاید او این برنامه را ریخته بود. خدا نصیب همه بکند... کارهای بشا





فصل چهاردهم

وز بشــاگرِد امر





گرد هنوز هم بسیار  گرد دیگر محرومیت ندارد. بشا که بشا کند  کسی نمی تواند ادعا 

کپر  بسیاری در  راه و آب مناسب ندارند، هنوز  روستاها  از  بسیاری  درد دارد؛ هنوز 

زندگی می گذرانند با فقری شدید، هنوز... 

گرد سال  گرِد امروز« با بشا گرد، اما »بشا صفحه ها می توان نوشت از مشکالت امروز بشا

۱۳6۰، آن روز که اولین بار پای حاج عبداهلل والی جوان، با موهای یکدست مشکِی 

سروصورتش به منطقه رسید، هیچ قابل مقایسه نیست. نه تنها به این خاطر که راهی 

دارد و مدرسه ای و درمانگاهی و امدادی که دست نیازمندان را بگیرد و... 

کرده و این همه دویده تا راه باز  کارها را  که همۀ این  گفته بود  نه! حاجی خودش 

و  برادرانش،  او  از  بعد  و  را حاج عبداهلل  گرد  انسان ها. بشا برای ساخته شدن  شود 

که می توانند  گردی هایی ساخته شوند  که بشا تا جایی ساختند  حاج آقای مؤمنی 

کنند.  گرد را آباد  بشا

که استاد بزرگوار قرآن، آیت اهلل  گرد قرار است بشود »کارخانۀ آدم سازی«؛ همان  بشا

ح کلی اندیشٔه اسالمی در قرآن« می فرمایند:  سید علی خامنه ای در جلسات »طر
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سالم،  محیط  متناسب،  محیط  باید  انسان  ساختن  برای  می گویند  »انبیا 

کرد و بس. انبیا می گویند  خود بپروراند، تربیت  که بتواند او را در  محیطی 

گر  کرد. انبیا می گویند ا کارخانه باید درست  گرفت،  دانه دانه نمی شود قالب 

کنیم، شب می شود و عمر می گذرد؛  بخواهیم ما یکی یکی آدم ها را درست 

جامعه الزم است، نظامی الزم است، باید در منگنۀ یک نظام، انسان ها به 

شکل دلخواه ساخته بشود و بس، فقط همین است و بس. 

موفق بشود؛ اما  که ده سال، بیست سال، دیرتر  ترجیح می دهد  ..پیغمبر 

آنچه می سازد، یک انسان و دو انسان و بیست تا انسان نباشد؛ »کارخانۀ 

پیغمبر پسند  کامِل  انساِن  خودکار  به طور  که  کند  درســت  انــســان ســازی« 

ح کلی اندیشٔه اسالمی در قرآن، جلسٔه 2۳( تحویل بدهد.۱۳5۳/7/۱9« )کتاب طر

خمینی  انقالب  انسان ساز  پیام  آن کــه  می گویند؛  گرد  بشا پیامبر  را  حاج عبداهلل 

و  دوندگی  آن همه  و  ساختمانی  و  شده  ساخته  راهی  گر  ا پس  رساند.  گرد  بشا به  را 

که  همان قدر  بــوده.  کارخانه  همان  از  کوچک  نمونه ای  ساختن  برای  مجاهدت، 

گر در این مسیر نبودند، امروز ساختمان هایی بودند  ساختن مدارس و حوزه ها هم ا

بی روح و معمولی. 

حاج عبداهلل به دنبال ساختن »خمینی شهر« بود؛ خمینی شهر مکان نبود و نیست، 

را چنان سامان  و جامعه  و مکان ها می نشیند  زمان ها  بر  که  مکتب است. مکتبی 

می دهد که بشود کارخانۀ انسان سازی.

* * *
امروز  تا به  که  راهی  اما آن  زیادی دارد،  راه  آرمان ها  تا رسیدن به آن  گرد هنوز  بشا

آمده، کم نظیر است و مثال زدنی. 
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گر می خواهی بشناسی، به دنبال اعداد و معیارهای توسعه یافتگی  گرد امروز را ا بشا

ظاهری نرو، به سراغ انسان ها برو. 

که با هر زحمت، با موتور و پای پیاده، خودش را به  گردی را ببین  طلبۀ جوان بشا

دورترین روستاها می رساند و بساط نشاط و تفریح کودکان و جوانان را پهن می کند تا 

در دل بازی و نشاط، معرفت و ایمانشان را باال ببرد. 

کوچک و دوردستش  که دبستان در کالس روستای  گردی جوانی را ببین  معلم بشا

گرد، جبهۀ جهاد و مبارزه دیده و با تمام وجود، ورای آیین نامه ها،  را در انتهای بشا

دانش آموزانش را آموزش و پرورش می دهد. 

گردی را ببین که با وجود موقعیت های شغلی خوب  بانوان پزشک و دندانپزشک بشا

و بدون چشم داشت، در  زده انــد و مخلصانه  به ماِل دنیا پشت پا  شهرها،  دیگر  در 

گردیان هستند. گرد مشغول رسیدگی به بیماری های بشا بشا

بی دردسر  و  خوب  درآمد  از  که  ببین  را  گردی  بشا خوش فکر  و  تحصیل کرده  جوان 

ضعیف ترین  ــرای  ب اشتغال  ایــجــاد  پــای  مــی گــذارد  را  عمرش  و  سرمایه  و  مــی گــذرد 

گرد، به  گردی. و با تحقیق و نوآوری، از همان حصیربافی سنتی بشا خانواده های بشا

دست همان بانوان زحمت کش روستاها، مصنوعاتی می سازد چنان زیبا که بازارهای 

ج برایش آغوش باز کنند.  داخل و خار

از  گرد است و خیلی  خود بشا از  که  را ببین  و مــردم داری  امام جمعۀ جــوان، باسواد 

که  ــد  دارن را  او  چــون  امام جمعه ای  حسرت  ــزرگ،  ب شهرهای  حتی  و  شهرستان ها 

جمعه ها بشود پای خطبه اش کسب معرفت کرد و در طول هفته، هر روز در روستایی 

گرد و در میان اهالی، یا در ارتباط با مسئوالن، برای رفع  کنار بشا باشد، در گوشه و 

گون مردم.  مشکالت گونا
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خمینی شهر،  شبانه روزی  دبیرستان  از  وقتی  که  ببین  را  گردی  بشا جوان  دانشمند 

رتبۀ باالی کنکور را کسب کرد، از رشته های نان و آبدار مهندسی گذشت و »فیزیک 

مشغول  کنون  ا و  دهد.  ادامه  را  هسته ای  شهدای  راه  تا  کرد  انتخاب  را  هسته ای« 

کی.  گذراندن دورۀ دکتراست در همان مسیر، و با همان خلوص و پا

که بعد از جریانات و فتنٔه  گردی را ببین  غیرت و بصیرت ناب هزاران مرد و زن بشا

انقالب  رهبر  و  انقالب  به  وفــاداری  و  بیعت  نامۀ  مختلف،  روستاهای  از   88 سال 

که الزم باشد، برای دفاع از  کردند حاضرند در هر میدانی  نوشتند و با جدیت اعالم 

نظام، از جان بگذرند. 

که با کمترین امکانات و با زحمت  گروه دانش آموزان خوابگاهی، نوجوانانی را ببین 

دل  در  می گیرند  معنوی  و  آبرومند  یـــادواره ای  عزیز  حججی  شهید  بــرای  ــراوان،  ف

گرد. یادواره ای که گرچه در رسانه ها و خبرها دیده نمی شود، اما دل های فراوانی  بشا

را گره می زند به مسیر شهدای بی سِر راِه والیت. 

کش برای  گرد امروز را در زمان انتخاب های سرنوشت ساز ببین که مهم ترین مال بشا

انتخاب، انقالبی و مکتبی بودن است، و نه وعده های حقیِر نان و آب، به هر قیمتی؛ 

که عمومًا هم حاصل نمی شود.

فکر  به  اول  می شود،  فراهم  برایشان  امکاناتی  وقتی  که  ببین  را  روستایی  اهالی 

روستاهای محروم تر از خویشند و از تو می خواهند ابتدا به آنها برسی. 

و  گردی هستند  اعضایش همه بشا که حاال دیگر  ببین  را  گروه های جهادی فعالی 

با همت خودشان  را  آموزشی  کارهای عمرانی و فرهنگی و  گرد؛ و بهترین  برای بشا

انجام می دهند. 

که به خاطر توصیۀ رهبرشان، مقابل برخی رسم و  دختران و پسران فراوانی را ببین 
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رسوم زاید ازدواج ایستاده اند، به ساده ترین شکل ممکن، ازدواج می کنند. 

مورد  لبیک به خواستۀ حضرت آقا در  که با وجود مشکالت، بازهم در  و زوج هایی 

لزوم فرزندآوری و با نّیت الهی، چندین فرزند دارند. 

گردیان را می دیدی که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی، چطور  و کاش بودی و بشا

یتیمانه اشک می ریختند و متعصبانه فریاد انتقام می کشیدند و فوج فوج برای بدرقٔه 

کش راهی گلزار شهدای کرمان می شدند. پیکر پا

* * *
روستایی،  هــر  در  و  دیــد  را  گرد  بشا گوشۀ  بــه  گوشه  تــا  می طلبد  ــراوان  فـ سفرهای 

این طرف  یافت.  امروز  گرد  انسان های بشا از  امیدبخش  و  زیبا و جدید  جلوه هایی 

و آن طرف، خیلی نقاط کشور تبدیل شده اند به منطقۀ ویژه اقتصادی یا صنعتی یا 

مناطق آزاد تجاری؛ اما با عنایت الهی و همت حاج عبداهلل والی و پس از او، حاج 

گرد، و به خلوص و تالش  و حاج آقای مؤمنی و همۀ یاران بشا محمود و حاج امیر 

گرد را می توان امروز »منطقۀ ویژۀ انقالبی« نامید.  خود مردم، بشا

راه هست.  تا خمینی شهر  و  راه است  میانۀ  اما مقصد نیست، هنوز  امروز  گرد  بشا

عمل  در  خمینی  امــام  حضرت  نــورانــی  تعبیر  کــه  آنجا  فــرداســت؛  گرِد  بشا مقصد، 

گرد به یاری قیام حضرت  خودش را نشان دهد و لشکری خودساخته و آماده، از بشا

حجت؟جع؟ بشتابند...

ان شاءاهلل





ضمیمٔه اولضمیمٔه اول

نقشه و اسناد نقشه و اسناد 
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اواخرسال1327اولینفرزندمرشد
نصراهللبهدنیاآمد،نامشراعبداهلل

گذاشت.بعدازآن،خداوندچهارفرزند
دیگرهمبهاوعطاکردکههمهپسر

بودند.مرشدکامپسرهاراباتربتکربال
برداشت.عبداهللوبرادرانش،بانان

روضٔهاباعبداهللبزرگشدند.
!
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گرد سفرنامۀبشا
خاطرۀدستنویسحاجعبداهللوالی
گرد ازاولینسفرشبهبشا
)ص21(

"
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صورتجلسۀنشستهیئت
گرددرسال62 خدمتگذارانبشا

)ص147(

#



710▪تاخمینیشهر

گرد وامدادنصندوققرضالحسنۀبشا
برایازدواج
)ص325(

$



لصفددنایصللنا:▪711 لمیمیه

نامۀحاجعبداهللوالی
بهبرادرشحاجمحموددرجبهه

سال59
)ص165(

%



712▪تاخمینیشهر

تمدیدحکممأموریتحاجعبداهلل
ازبانکصادراتبهکمیتٔهامداد
برایآخرینباردرسال64!
)ص526(

&



لصفددنایصللنا:▪713 لمیمیه

صورتجلسۀنشستبیستوپنجنفرۀ
مسئوالنودانشگاهیانوخّیرین

ازاصفهانوتهران
درسال68

)ص400(

'



714▪تاخمینیشهر

َبریبهحاجعبداهلل
َ
نامۀدکترحسینیا

باموضوعگزارشهفتجلدی
گرد دربارۀبشا
)ص436(

)



لصفددنایصللنا:▪715 لمیمیه

نامۀمهندسمیرسلیم
مشاورعالیرئیسجمهور

درپیشنهاداعطاینشانسازندگی
بهحاجعبداهللوالی

)ص425(

(



716▪تاخمینیشهر

نامۀحاجعبداهللوالی
بهآموزشوپرورش
دربارۀمسافرتجهادیدانشآموزاِن
دبیرستانمفید
)ص434(

*



لصفددنایصللنا:▪717 لمیمیه

نامٔهاعزامحاجآقایمؤمنی
گرد غبهبشا

ّ
بهعنوانمبل

ازطرفآیتاهللمهاجربهحاجعبداهلل
)ص361(

+



718▪تاخمینیشهر

نامٔهحاجعبداهللوالی
بهمقاممعّظمرهبری
درتشکرازاقداماِت
گرد آیتاهللمهاجردربشا
)ص365(

,



لصفددنایصللنا:▪719 لمیمیه

صورتجلسۀاحداثبنایحوزۀعلمیه
گرد بشا درخمینیشهِر

)ص532(

-



720▪تاخمینیشهر

نامۀحاجعبداهللوالی
بهحاجآقایمؤمنی
درجواباستعفایایشان
گرد ازواحدفرهنگیبشا
)ص565(

.



لصفددنایصللنا:▪721 لمیمیه

نامٔهحاجعبداهللبهحاجآقاینّیریبرای
درخواستخودرویجدید

جهتفعالیتسهروحانِیمستقرشده
گرد: دربشا

»باوربفرمائیدحاضرمماشینخودمرا
بگیریدوبهجایشیکدوکابینکمکدار

بهآنهابدهید...«
/



722▪تاخمینیشهر

حکمبازنشستگیحاجعبداهللوالی
دربانکصادرات
سال78
)ص525(

0



لصفددنایصللنا:▪723 لمیمیه

ازمهمترینوحساسترینایامسال
برایحاجعبداهلل،زمانمحاسبٔه

خمسوپرداختآنبودکهبادقتو
حساسیتفوقالعادهانجاممیداد.

1



724▪تاخمینیشهر

اجازهازسرپرستکمیتۀامداد
برایاستفادهازماشینامداد
جهتاستفادۀشخصی
)ص430(

2



لصفددنایصللنا:▪725 لمیمیه
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کهنوج
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پارامون

درآبسر
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سردشت

جکدان

گافر

ایــران

هرمزگان

بشاگرد

زرندراور

هامون

نیمروز
گرددرکشور  موقعیتشهرستانبشا
گرد  دهستانهایشهرستانبشا

گرد  شهرستانهایپیرامونبشا

)طبقتقسیماتکشوردرسال1401(

بشاگرد



726▪تاخمینیشهر

گرددرسال1387شهرستانشد.تاقبلازآن، بشا
گردشناخته محدودٔهوسیعتریبهعنوانمنطقٔهبشا
میشد.هنوزهمبسیاریازاهالیروستاهایهمسایٔه
گردیمیدانند. گرد،خودرابشا بشا
زمانحیاتحاجعبداهلل،بخشهایقابلتوجهیاز
میناب،سیریک،جاسک،کهنوج،منوجانوقلعهگنجاز
گردبودند. دواستانهرمزگانوکرماننیزجزوبشا

گرد  نقشٔهتقسیماتسیاسیبشا
منبع:مجموعٔههفتجلدیبررسی

گرد، چندبعدیمسائلومشکالتبشا
حاصلتحقیقاتدکترحسینیابریو

جمعیازدانشجویاندانشگاهاصفهان
تهیهشدهدرتابستانسال1372



لصفددنایصللنا:▪727 لمیمیه
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۲۰۰km    میناب - خمینی شهر

خمینیشهر)تاریختهیهتصویر:1399/7/20( 

W فاصلٔهمینابتاخمینیشهر
فواصلبهکیلومترودردایرٔهسبزرنگدرجشده
است.اینراه،درابتدایورودحاجعبداهللبه
منطقهوبعدازاقداماتاولیٔهراهسازی،17ساعت
باماشینکمکدارطولمیکشید.



گرد نقشٔهروستاهاوراههایشهرستانبشا
گرد، درایننقشهتمامروستاهایباالی50خانواربشا

طبقآمارسرشماریسال1395،درجشدهاست.
تصویرهواییمربوطبهسال1399است.

مقیاساینتصویرحدود1به640هزاراست.
فاصلٔهخطوطشبکهایتصویرازهم20کیلومتراست.

گرد روستاهایبشا 
گرد کزدهستانهایشهرستانبشا مرا

گرد برخیروستاهایخارجبشا 





ضمیمٔه دومضمیمٔه دوم

تصاویر تصاویر 



:صفدتواصیر▪731 لمیمیه

مرشدنصراهلل 
همراهبافرزندشامیروالی

درحالرفتنبهمجلسروضٔههفتگی

حاجعبداهللوالیدرکودکی
همراهعمویش)حاجعباسوالی( 

کربود مرشدنصراهللذا
وروزیچندجاروضهمیخواند.
تکرارروضهها،مصائبآلاهللرا

برایاوتکرارینکرد؛
وهموارهسوزوگدازروضههایش

برجابود.
انگارداغهمیشهبرایشتازهبود،

چوندرروضهها،
خودشزودترازهمهوبیشترازهمه

اشکمیریخت.



732▪تاخمینیشهر

حاجعبداهللوالی



:صفدتواصیر▪733 لمیمیه

برادرانوالیازسمتراست: 
محمود،امیر،حمید،عبداهلل،مجید

W تهران،بانکصادراِتشعبٔهخیابانایران
ایستادهازسمتراست:
آقایقوامیوحاجعبداهللوالی

حاجمحمودوالی 

حاجامیروالی 



734▪تاخمینیشهر

حاجعبداهللوالی 
گرد درسفرشناساییبشا

طبیعتکوهستانیو 
گرد کندٔهبشا روستاهایپرا



:صفدتواصیر▪735 لمیمیه

سفرگروهاولیارانحاجعبداهلل 
نفرسمتراست:مهدیشرایی

گیرکردنخودرودرمسیررودخانه 
نفرسمتچپ:کمالنیکجو

روستایربیدون 
اولینچادرهایامداد



736▪تاخمینیشهر

گرد بشا
سالهایابتداییورودحاجعبداهلل

اینتصاویرتوسطخودحاجعبداهلل
عکسبرداریشدهاند.



:صفدتواصیر▪737 لمیمیه



738▪تاخمینیشهر

پاییز1361اولینپزشکبهمنطقهآمد.
یکیازچادرهایربیدون،تبدیلشدبه
درمانگاهصحرایی.چندنفرازمردمبومی
فهمیدندکهدکتربهمنطقهآمدهودارو
آورده.کمکمبیمارانآمدند،وبعدازچند
ساعت،خبردرمنطقهپیچیدوتاغروب،
مردمگروهگروهبهچادردرمانمیآمدند!

W ربیدون،چادرفرهنگی
مهدیزارعی

روستایملکن،نمایشگاهعکساز
جبههودیوارنویسیگروهفرهنگی



:صفدتواصیر▪739 لمیمیه

عیدقربان،روستایَدرَکالهو
گرددر تجمعمردمبشا
زیارتگاهسیدنجمالدین

نمازعیدبهامامِتحاجعبداهللوالی
واولینسخنرانیاوبرایمردم:

کیدودستورحضرتامام »مابهخاطرتأ
خمینیبهاینجاآمدهایم.تماممشکالت
شمابهخاطرظلموفسادرژیمطاغوت

وشاههایظالمقدیماست،کههمه
فقطبهفکرخوشگذرانیوعیشونوش
خودشانبودندوهیچتوجهیبهمناطق

گردنداشتند. دورافتادهومحروم،مثلبشا
اماانقالببهدستخودمردممستضعف
پیروزشدوانشاءاهللباکمکخودشما

اینوضععوضمیشود.«



740▪تاخمینیشهر

W میناب
ازسمتچپنفردوم:
حاجمحسنصرافزاده

منزلحاجعبداهللوالی 
ازسمتچپ:حاجمحمودنجفی،

حاجمحمودوالی

ربیدون،چادرانبار 

W چادرگروهراهسازی
نفرسمتراست:جوادواثقی



:صفدتواصیر▪741 لمیمیه

حاجمحمودوالی
درجبهٔهدشتعباس



742▪تاخمینیشهر

ربیدون،حاجعبداهللونیروهایامداد 
ازسمتراست،نفردومایستاده:علیداستانی

حاجمحمودوالیوجوادواثقی 

حاجمحمود،حمیدعبدی 
حاجیبارانی،عباسمرادی



:صفدتواصیر▪743 لمیمیه

چادرهایربیدون،ازسمتراست: 
پدرکمالنیکجو،محمدمیرزاخانی،حاجعبداهلل

W تفریحنیروهایامداددرربیدون

ترمیممسیرهایآسیبدیده
بعدازسیالب



744▪تاخمینیشهر

سفرحاجآقایعسگراوالدی 
گرد،1363 بشا

W سمتچپایستاده:محمددرخشی
سمتچپنشسته:آقایِفیلی

روستایملکن،اجرایگروهسرود
دراستقبالازحاجآقایعسگراوالدی

معلمدانشآموزان:حسنمهدوی 



:صفدتواصیر▪745 لمیمیه

انتقالآبشربازکهناب، 
نفرپایین:هاشمراسخینژاد

ساختاسکلتانبارخمینیشهر 
باآهنگریهاشمراسخینژاد

ازسمتچپنفرسوم:رضاپارسائیان

انتقالچادرهایربیدون
بهخمینیشهر 



746▪تاخمینیشهر

سفردومحاجآقایعسگراوالدی 

خمینیشهر،حاجآقایعسگراوالدی 
هاشمراسخینژادوپسرش درکناِر

حاجعبداهللوالیو
همراهانحاجآقایعسگراوالدی 



:صفدتواصیر▪747 لمیمیه

خمینیشهر،ساختبادگیرهایمنبعآب 

W دکلواتاقبیسیمخمینیشهر

انباروساختماناداری
ساختهشدهدرجوارچادرها 



748▪تاخمینیشهر

تخلیهکامیونآرد 
ازسمتراستنفراول:حاجعبداهلل

شهیدمحمدرضامبینیپور
گرد درجمعنیروهایامدادومردمبشا

W ازسمتچپ،نفرچهارمایستاده
ازسمتچپ،نفرسوم 



:صفدتواصیر▪749 لمیمیه

گرد  انتقالماشینآالتراهسازیبهبشا

ایستادهازسمتچپ: 
سلیمانسالمیزاده،علیآینهوند

اسدمطلبی
گرد  اولینرانندهبولدوزردربشا



750▪تاخمینیشهر

نامخمینیشهرروِی 
باماتاقهایاداری

W خمینیشهر
اتاقاجتماعاتواستراحتنیروها

انبارواتاقهایاداری 
گرد امدادبشا اولینساختمانهایمقّر



:صفدتواصیر▪751 لمیمیه

خمینیشهر،اتاقدرمان 
ازسمتراست:سلیمانسالمیزاده،

کمالنیکجو

دکترولیاهللآصفی 
وحاجمحمودوالی

دکترعبداهللنسب 
درحالدرمانبیماراندرروستاها



752▪تاخمینیشهر

خمینیشهر،نشستهازسمتچپ: 
حاجعبداهلل،حاجمحمودکاشانی،رضاگلفروش
ایستادهازسمتچپ:
قاسمکاشانی)ازصنفلوازمالکتریکی(

خمینیشهر،موتوربرقاهدایی 
ازدفترعمرانامامکردستان

کردستان،دفترعمرانامام 

کردستان،حاجامیروالیونیروهایدفترعمران 
درحالبرقکشیبهروستاها



:صفدتواصیر▪753 لمیمیه

خمینیشهر،نفرانتهایتصویر:آقایمقّدم 

W حاجعبداهللوپسرشصادق،پسازسفرحج

خمینیشهر،ایستادهازسمتچپ: 
نفرسومرحماناحمدنیا،

نفرچهارمسلیمانسالمیزاده
وحاجعبداهلل،پابهتوپ



754▪تاخمینیشهر

انبارخمینیشهر،پخشارزاق 

خمینیشهر،تدارکبرایسفرٔهحضرتامام 
حاجمحمودوالیوجوادواثقی

تعاونیهایکپریدرروستاها 

W تیمفوتبالکارکنانامداد
نشستهازسمتچپ:نفراولحاج
حمیدوالی،نفرسومداوودحسینپور
ایستادهازسمتچپ:نفراولرحمان
احمدنیا،نفرسومحاجمحمودوالی



:صفدتواصیر▪755 لمیمیه

گرد،1364 سفرمدیرانکلوحاجآقاینّیریبهبشا

خمینیشهر،ازسمتچپ: 
حاجآقاینّیری،آقایپورهاشمی،

حاجعبداهلل،آقایغنیان



756▪تاخمینیشهر

ملکن،اجرایگروهسرود 
دراستقبالازمهمانها

W گعدهواستراحتبینراه
حاجعبداهلل،حاجآقاینّیریوهمراهان



:صفدتواصیر▪757 لمیمیه

گرد،آقایهنرمندوپدرش  بشا

W ستادپشتیبانیجبهه
کبرانصاری آقایعلیا

خمینیشهر،چادرفرهنگی 
نفرسمتچپ:حسنجمالیان

گرد حضورروحانیوندرروستاهایبشا
درایامتبلیغ 



758▪تاخمینیشهر

روستایپوسمن،مکتبخانهسنتی 

W حاجعبداهللدرحالترغیبمردم
برایثبتنامفرزندانشاندرمدرسه

گرد  مدارسکپریبشا



:صفدتواصیر▪759 لمیمیه

گلزارشهدایبهشترضایمشهد 
گردی،نفرسمتچپ: کاروانزائرانبشا

حاجآقایافشار

گرد  اولیناعزامسالمندانبشا
بهمشهدمقدس،1365

خمینیشهر،ازسمتراست: 
حاجآقایفروزانوحاجآقایاعتمادیان

خمینیشهر،ساختماندفتِر 
قرضالحسنٔهالزهراومهمانسرا،معروف
بهآسمانخراش،ازسمتراست:شهرام

گلفروش،حاجامیر،حسنجمالیان،
حاجعبداهلل،حاجمحمودکاشانی



760▪تاخمینیشهر

گرد،بافتحصیرازبرگهایدرختچهداز  بشا

گرد،سخت  برخیکارهایسنگینبرایاهالیبشا
بود،اماوقتیکارکردِنبچههایامدادوبهخصوص

خودحاجعبداهللرامیدیدند،روحیهگرفتهوسعی
میکردندبهحاجعبداهللویارانشکمککنند.

گردیهامیدیدندکهحاجیحتیوقتیبیماربود بشا
وتبداشتهم،ازکارکردندستنمیکشید.



:صفدتواصیر▪761 لمیمیه

ایستادهنفرسمتچپ:حمیدوالی 
نشستهنفرسومازچپ:
حاجحسینبحیرایی

خمینیشهر،حاجحسینبحیرایی 

خمینیشهر،روبنشاهوردیان 



762▪تاخمینیشهر

خمینیشهر،مسجدصاحبالزمان 

W خمینیشهر،گروهخّیرینو
کارشناساندانشگاهیازاصفهان

گرد،ازسمتراست:  بشا
مهندسزرشکی،حاجعبداهلل،

مهندسهاشمیانازشرکتملیفوالد



:صفدتواصیر▪763 لمیمیه

گردی، گردپیچید،پیرمردبشا خبرفوتامامکهدربشا
پاپوشهایمحلیاش)کهبهآنسوءمیگویند(را
بهپاکردوپیادهبهطرفمینابراهافتاد.ازمیناببا
ماشینخودشرابهتهرانرساند.بااینکهبهتشییع
پیکرامامخمینینرسید،اماپیادهبهطرفبهشتزهرا
راهافتاد،تابرسرمزارامامشحاضرشود.

خمینیشهر
درمانگاهثامنالحجج؟ع؟



764▪تاخمینیشهر

گردو سفرآقایرفسنجانیبهبشا
سخنرانیدرخمینیشهر،1369

مهندسعبداللهیونیروهای 
برقاصفهانهمراهحاجعبداهللدر

گرد روستاهایبشا



:صفدتواصیر▪765 لمیمیه

گرد،ساخترسوبگیردر  بشا
مسافرتجهادیدبیرستانمفید،1371

مسافرتجهادی،سرکشیبهمردِم 
گرد،عباسفوم روستاهایبشا

نفردومازسمتچپ:دکترحسینی 
ابری،دکتررزمجو،حاجعبداهلل


خمینیشهر،حاجمحسنصرافزاده 

َبریمؤلفومحقق
َ
ودکترحسینیا

مجموعٔههفتجلدیبررسیچندبعدی
گرد مسائلومشکالتبشا



766▪تاخمینیشهر

خمینیشهر،افتتاحدبیرستانپسرانه 
امامخمینیباحضورحاجعبداهلل

خوابگاهوسالنغذاخوریراهنماییو
دبیرستانشبانهروزیخمینیشهر



:صفدتواصیر▪767 لمیمیه

حاجعبداهللوحاجمحمودنجفی 
رویتاجسدخمینیشهر

خمینیشهر 
باغالمهدیواستخرآبیاری



768▪تاخمینیشهر

خمینیشهر،باغاماممهدی

حاجعبداهللومهندسزرشکی 

ازسمتراست: 
حاجآقایدباغیان،آقایشیرازی،
حاجآقایاسماعیلی،حاجعبداهلل



:صفدتواصیر▪769 لمیمیه

حاجعبداهللوحاجآقایمؤمنی 
سرکشیبهروستاها

ازسمتراست:حججاسالم 
مهدوی،اسماعیلی،مؤمنی

برنامههایفرهنگیحاجآقایمؤمنی 



770▪تاخمینیشهر

خمینیشهر،مدرسهوخوابگاه
شبانهروزیدخترانه

مسجدخمینیشهر
جلسٔهمکتبالقرآندختران 



:صفدتواصیر▪771 لمیمیه

خمینیشهر،جلسٔهدرسحوزٔهعلمیه 
حاجآقایلواسانی

نفرسمتراست:اسحاقزارعی 
نفرسمتچپ:ابوذرصادقی

جمعیازطلبههای 
گرد دورههایاولحوزٔهعلمیٔهبشا



772▪تاخمینیشهر

حاجعبداهللوحاجآقایمؤمنی 

W حاجمحمودوالی

حاجعبداهللوحاجامیروالی 



:صفدتواصیر▪773 لمیمیه

نفردومازسمتراست:
مهندسهاشمیان 

حاجعبداهلل،حاجمحمود 
وحاجآقایمؤمنی
سرکشیبهروستاها



774▪تاخمینیشهر

W خمینیشهر
شهیدالجوردیوحاجعبداهلل

گرد  بشا
نفرسمتچپ:شهیدالجوردی



:صفدتواصیر▪775 لمیمیه

اردوهایجهادی
دانشجویاندانشگاهصنعتیاصفهان

خمینیشهر،ذکرتوسلبچههای
جهادیوطلبهها

نفرسمتچپ:حسینطاقداری 



776▪تاخمینیشهر

اردویجهادیمدرسٔهروزبهتهران 
ازسمتراست:

آقایگیوهچیوحاجعبداهلل

خمینیشهر 
حاجعبداهللوحاجحسینیکتا

درجمعبچههایجهادی

W اختتامیٔهاردوجهادیباسینهزنی
درمسجدیکهدراردواحداثشد.
سمتراستتصویر:حاجعبداهلل



:صفدتواصیر▪777 لمیمیه

حیاطدبیرستانخمینیشهر 
گعدهبابچههایجهادیدانشگاهامام
صادق،نفرسومازراست:دکترصحرایی

خمینیشهر،اردویجهادیطالب 
حوزٔهآیتاهللمجتهدی

نفرباالسمتچپحاجعبداهلل: 
حاجآقایمشکوری



778▪تاخمینیشهر

خمینیشهر،اردویبازدیدِیبسیج 
مسجدجامعقلهک

W پیریزیساختمانحوزٔهعلمیه
دراردویجهادیبسیج
مسجدجامعقلهک

ازسمتچپ:علینیرو،حاجعبداهلل 



:صفدتواصیر▪779 لمیمیه

دبیرستانخمینیشهر 
اجرایبرنامههایفرهنگیتابستان

غالتحصیالن توسطگروهجهادیفار
مدرسٔهمفیدتهران

ردیفایستاده،ازسمتچپنفردوم:
حاجآقایقاسمیان



780▪تاخمینیشهر



:صفدتواصیر▪781 لمیمیه

خمینیشهر،بازدیدحاجعبداهلل 
ازپیَکنیساختمانحوزٔهعلمیه

حاجعبداهللوطلبههایحوزه 
دراردویتابستانییزد

آغازبهرهبرداریازساختماِن 
حوزٔهعلمیٔهصاحبالزمان؟جع؟



782▪تاخمینیشهر

اصفهان،حاجعبداهلل،اساتیدو 
گرددرمحضرآیتاهلل طلبههایبشا

مهاجر

W خمینیشهر،کلنگزنیمرحلٔه
تکمیلیساختمانحوزه
توسطآیتاهللمهاجر



:صفدتواصیر▪783 لمیمیه

خمینیشهر،آیینآغازسالتحصیلی 
حوزٔهعلیمٔهصاحبالزمان؟جع؟

حضورحاجعبداهللوحاجآقاینّیری 
درمیانطلبهها

فعالیتهایفرهنگی
درمدارسشبانهروزی



784▪تاخمینیشهر

زمستان1382،پسازوقوعزلزلۀ 
گردفراخوان بم،حاجعبداهللدربشا

کمکهایمردمیمیدهدوپسازچند
روز،باچندکامیونازکمکهایمردمو

نیروهایکمیتۀامداد،باتعدادیازیاران
خود،راهیَبممیشود.

W گرد حضوِرآقایمهندسبشارتیدربشا

W خمینیشهر،بازدیدحاجعبداهللاز
نمایشگاهمحصوالتخودکفایی
نفرسمتچپ:ناصرعلیخاصی



:صفدتواصیر▪785 لمیمیه

حضورسهیلکریمیدرخمینیشهر 

تهران،مصاحبٔهمؤسسٔهجهادی 
باحاجعبداهللوالی،پاییز1382



786▪تاخمینیشهر

تشییعشهدایگمنام 
درمینابوخمینیشهر

W خمینیشهر
تدفینپیکرشهدایگمنام
توسطحاجعبداهللوالی



:صفدتواصیر▪787 لمیمیه

خمینیشهر 
زیارتمزارشهدایگمنام
پیشازاحداثبنایگلزار

همایونکریمی،طراحوسازندٔهبنای 
گلزارشهدایخمینیشهر



788▪تاخمینیشهر



:صفدتواصیر▪789 لمیمیه



790▪تاخمینیشهر





792▪تاخمینیشهر

بهشتزهرا،تهران 
مراسمتدفینحاجعبداهللوالی
قطعٔه46،ردیف135،شمارٔه8



:صفدتواصیر▪793 لمیمیه

مراسمهاییادبود
درمسجدخمینیشهر

وحسینیٔهفاطمیونتهران



794▪تاخمینیشهر

حاجمحمودوحاجامیروالی
درمحضرحضرتآیتاهللخامنهای

9خرداد1391



:صفدتواصیر▪795 لمیمیه

گردامروز بشا



796▪تاخمینیشهر



:صفدتواصیر▪797 لمیمیه





گرد دعایخیردوستدارانحاجعبداهللوالیوبشا

گرد بدرقۀراهکارکنانخدومکمیتۀامدادبشا

گردیانیکهیاروهمراهحاجعبداهللشدند وبشا

و

گرد یارانبشا
خّیرین

اساتیددانشگاهاصفهان
روحانیونومبلغین

پزشکان
معلمانونیروهایفرهنگی

گروههایجهادی
مدیرانوکارکنانکمیتۀامداِدسایرمناطقکشور

و...

گردکمککردند. بهساختنبشا
ً
ورقما

ً
،قلما

ً
کهقدما


خداونددرگذشتگانازاینعزیزانرابامحمدوآلمحمد؟مهع؟محشورنماید


وبهآنانکههستند،توفیقوسالمتیعنایتفرماید.



800▪تاخمینیشهر

WکتابPDFفایل

Wتصاویرواسنادبیشترمرتبطباکتاب

Wفیلمهایباقیمانده
ازحاجعبداهللوالی

Wفیلمهایمستندساختهشده
راجعبهحاجعبداهللوالی

Wقطعاتیازفیلمهایمصاحبههای
انجامشدهبرایکتاب

Wپروندٔهدفترعمرانامامدرکردستان

Wگرد نشریٔهگذرگاهبهشتراجعبهبشا
وحاجعبداهللوالی
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