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وادي کتاب

 مروري بر زندگي پرفراز و نشيب شهيد »يداهلل ندرلو«
 با نگاهي به کتاب »جرعه آخر«

 از استحاله در زندان تا شهادت در خيبر
  احمد محمدتبريزي

يداهلل ندرلو از رزمندگان زنجاني اس��ت كه 
سال 62 در عمليات خيبر به شهادت رسيد. 
فرماندهان و همرزمان ش��هيد از زندگي پر 
فراز و نش��يب او خاطرات زيادي دارند. به او 
لقب »ورام اولدريم« داده بودند و يار و شفيق 
بسياري از بچه هاي جنگ شده بود. يك رفيق 
بامرام و با منشي لوطي وار كه افراد بسياري را 
گرد خود جمع مي كرد و مي توانست ساعت ها 
برايشان خاطره بگويد و صحبت كند. به همت 
اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان زنجان كتاب »جرعه آخر« با 
محوريت زندگي شهيد ندرلو به قلم مسعود 
بابازاده به چاپ رسيده است كه زمينه آشنايي 
با اين شهيد بزرگوار را فراهم مي كند. در ادامه 
نگاهي به كتاب و زندگي شهيد ندرلو داريم. 

نويس��نده براي ن��گارش كتاب ب��ا 40 نفر 
مصاحبه كرده تا مطلب و نكته اي از زندگي 
يداهلل ندرلو از قلم نيفتد. متولد 1335 است 
و در 18 سالگي در كارخانه لنت ترمز مشغول 
به كار مي شود. جواني پر شر و شور كه معتقد 
است مرامش با همه گنده الت هاي شهر فرق 
مي كند. دوستانش او را يدي صدا مي كنند و 
با شروع راهپيمايي هاي مردمي عليه حكومت 
پهلوي، او ه��م همپاي م��ردم فعاليت هاي 
انقالبي اش را شروع مي كند. مادرش همواره 

به يدي مي گفت مدافع حق و مظلوم باش��د 
و او اين ح��رف را آويزه گوش ك��رده بود. در 
يكي از روزه��ا براي نجات ج��ان دختري با 
مأموره��ا درگير مي ش��ود و از هم��ان زمان 
روحي��ه عدالت خواهي در وج��ودش بيدار 

مي شود و زبانه مي كشد. 
ي��داهلل در دوران زندگ��ي اش ب��ه زندان هم 
مي افتد ولي تغييري ناگهان مس��ير زندگي 
او را عوض مي كند؛ ي��دي تصميم مي گيرد 
راهي جبهه ش��ود و اين تصمي��ش تعجب 
كساني كه او را مي شناس��ند را برمي انگيزد. 
شهيد ندرلو با تغيير و اس��تحاله در رونش از 
زندان راه��ي جبهه مي ش��ود: »يدي خيلي 
اهل عب��ادت و نماز و اين جور چيزا ش��ده... 
نجم الدين گف��ت: حتي تبليغ نم��از و روزه 
مي كنه و راه توبه رو به آدماي خالف ياد ميده. 
خانواده اش مي گن واسه اون دشمني شده. 
توي خونه اش مواد گذاشته بودن تا آبروش 
رو ببرن و انتق��ام بگيرن. البته خطاهايي هم 

داشته«. )ص185(
حضور يداهلل در جبهه مثل توپ صدا مي كند. 
جواِن كله شق ديروز به مبارز و رزمنده شجاع 
امروز تبديل شده اس��ت. در جبهه سيگار را 
ترك مي كند و قرآن خواندن را ياد مي گيرد. 
لشكر علي بن ابي طالب با وجود يداهلل حال و 

هواي ديگري گرفته بود. روز هفت اس��فند 
1362 نيروه��اي گ��ردان ولي عصر)عج( به 
س��مت جزاير مجنون حركت كردند: »پس 
از شركت نيروهاي گردان ولي عصر)عج( در 
عمليات خيب��ر و تلفاتي كه ب��ه نيروها وارد 
شد تمام تالش رزمنده هاي زنجاني اين بود 
تا بلكه بتوانند پيكر شهدا را به عقب منتقل 

كنند«. )ص236(
يداهلل يكي از نيروهايي است كه براي آوردن 
پيكر شهدا داوطلب مي شود. به دليل حجم 
وسيع آتش دشمن در منطقه عملياتي كسي 
نمي توانست سرش را باال بياورد. نه مهمات 
مي آمد و نه غذا. يداهلل و تعدادي از رزمنده ها 
آنقدر با اسلحه آر.پي.جي به طرف نيروهاي 
دشمن ش��ليك كرده بودند كه از گوششان 

خون مي آمد. 
بعثي ها براي پس گرفتن جزيره مجنون پاتك 
سنگيني را شروع مي كنند. يك خمپاره 60 
منفجر مي شود، گرد و خاك فضا را مي پوشاند 
و پس از مدتي كوتاه، پيكر يداهلل غرق در خون 
مي شود. خون از صورت و شكم يداهلل بيرون 
مي زند؛ زمين س��رخ مي ش��ود و چهره اش 
زرد. همه رزمندگان از زخمي ش��دن يدي 
باخبر مي شوند و به نوبت خودشان را باالي 
سر او مي رسانند. از دس��ت هيچ كس كاري 
برنمي آيد. شهيد ندرلو به كما مي رود و پس از 

دقايقي كوتاه به شهادت مي رسد. 
كتاب »جرعه آخر« اطالعات خوب و مفيدي 
را جهت معرفي زندگي و روحيات شهيد ندرلو 
مي دهد ولي قلم نويسنده گيرايي و جذابيت 
الزم را ندارد. جمالت خيلي س��اده و به دور 
از زيبايي شناس��ي هاي ادبي نوش��ته شده و 
متن به لحاظ فرم ادبي و نگارش��ي ضعيف و 

سهل است. 
همچنين حجم باالي ديالوگ ها از جذابيت 
متن كم مي كند؛ ديالوگ هايي كه تأثيرگذار 
نوش��ته نش��ده و احساس��ي را در مخاطب 
برنمي انگي��زد. همچنين اس��تفاده بيش از 
اندازه از واژه ه��اي آذري و ش��عر و ترانه  در 
البه الي متن چشم خواننده را خسته و او را از 
داستان اصلي دور مي كند. با اينكه شخصيت 
اصلي كتاب، زندگي پر فراز و نشيبي داشته 
منتها شخصيت پردازي درستي شكل نگرفته 
و خواننده درگير شهيد يداهلل نمي شود. كتاب 
اطالعات زياد و غيرمفيد دارد كه مي ش��د از 
آنها صرف نظر كرد. در هر صورت تالش براي 
نگارش كتابي درباره يكي از شهيدان خاص 
دفاع مقدس كه چنين سرگذشت جالبي را 
از سر گذرانده كاري قابل تقدير است. به ويژه 
وقتي كه بدانيم نويسنده زحمات زيادي براي 

نوشتن كتاب متحمل شده است. 

آش�نايي تان با خانواده جهانبين از کجا 
رقم خورد؟

من س��ال 44 بعد از ازدواج با مرحوم همسرم وارد 
خانواده جهانبين ها ش��دم. موقعي ك��ه ما ازدواج 
كرديم، پدر آقامجيد چند سال قبلش فوت كرده 
بود. ايشان ارتشي بودند و به علت بيماري سرطان 
مرحوم مي شوند. همسرم عليرضا جهانبين فرزند 
ارشد خانواده بود، متولد س��ال 1313، او هم مثل 
پدرش ارتشي بود و در دوره اول چتربازي شركت 
كرد و بعدها مربي چتربازي شد. بعد از ايشان پرويز 
و خواهر ديگرشان مهرانگيز به دنيا مي آيند. حسين 
فرزند چهارم خانواده بود كه او ه��م چترباز بود و 
چون در محل كارش در ارتش مرحوم شد، از او به 
عنوان شهيد ياد مي شود. بعد اعظم جهانبين به دنيا 
مي آيد و آخرين بچه اين خانواده هم شهيد مجيد 

جهانبين بود كه متولد سال 33 است. 
ما براي اينكه با شما ارتباط بگيريم تنها 
يك آدرس داش�تيم و آن هم نام شهيد 
جهانبين روي تابلوي يك خيابان فرعي 
در محله خواجه نظام بود، شهيد جهانبين 
زاده همين محله اس�ت؟ چرا اين قدر در 

گمنامي و مظلوميت به سر مي برد؟
ايشان و خانواده شان ابتدا در محله چهار راه قصر 
و خيابان معلم زندگ��ي مي كردند. همان جا من با 
همسرم آشنا شدم و با هم ازدواج كرديم. چند سال 
بعد به محله خواجه نظ��ام آمديم و تا همين چند 
سال پيش آنجا سكونت داشتيم. در واقع آقامجيد 
بزرگ شده خيابان خواجه نظام است. اما با وجود 
فوت پدر و م��ادر و دو ب��رادرش و همين طور نقل 
مكان يكي ديگر از برادران ش��ان به مشهد االن در 
تهران كمتر كسي است كه بتواند اطالعاتي از شهيد 
جهانبين داشته باشد. واقعاً هم در اين 36 سالي كه 
از شهادتش مي گذرد، هيچ كدام از رسانه ها يادي 

از ايشان نكرده اند. 
گويا شما از کودکي سرپرستي شهيد را 

برعهده داشتيد؟
نمي ش��ود گفت سرپرس��تي او را برعهده داشتم. 
مادرش��وهرم مرحومه زهرا نانكلي چون س��ن و 
سالي از ايشان گذش��ته بود، در فقدان همسرش 
نمي توانست به تنهايي از پس تربيت آقامجيد برآيد. 
مجيد پسر خيلي خوبي بود اما شيطنت داشت و 
مادرش او را به ما سپرد تا مراقب درس و تحصيلش 
باشيم. بنابراين از هفت، هشت سالگي من و مرحوم 
همس��رم از آقامجيد مراقبت مي كرديم. حتي در 
مقطعي كه همس��رم به دليل ش��غل نظامي اش 
مأموريت گرفت ش��يراز برود، آقامجي��د را همراه 

خودمان يك سال به شيراز برديم. 
پس به نوعي حكم مادرش را داشتيد؟

من خودم سن و سال كمي داشتم كه عروس اين 
خانواده شدم. شايد هشت يا 9 س��ال از آقامجيد 
بزرگ تر بودم. ما يك رابطه خواهر، برادري داشتيم 
تا مادر و فرزندي. ولي همان طور كه ش��ما گفتيد 
چون از كودكي  تر و خشكش كردم، خيلي دوستش 
داش��تم. مجيد هم واقعاً انس��ان قدرشناسي بود. 

بزرگتر كه شد، هواي من را داشت و سعي مي كرد 
كارهايي كه در حقش كرده بودم را جبران كند. 

شهيد جهانبين چطور اخالقي داشت، من 
از همرزمانش شنيدم که مرام و مسلكي 

لوطي داشت؟
آقامجيد يك بچه سر به زير و مهربان بود. آزارش به 
هيچ كس نمي رسيد اما خب روحيات خاصي هم 
داشت. از همان بچگي طوري راه مي رفت كه انگار 
هندوانه زير بغل دارد. يا لحن حرف هايش بامزه بود. 
مثاًل يكي از برادره��اي من خلبان هلي كوپتر بود. 
آقا مجيد گاهي به شوخي مي گفت: چيه اين قدر 
پز داداشت رو مي دي؟! خب گاري هوايي مي رونه 
ديگه... يك چنين اصطالحاتي داش��ت. اما من به 
ياد ندارم كه بخواهد براي كس��ي گردنكشي كند. 
برعكس خيلي هم سر به زير و مردم دار بود. مي توانم 
بگويم يك جوان مؤمن و مذهبي هم بود. نمازهاي 
بااخالصي مي خواند كه نظيرش را نديده ام. خصوصاً 
در قنوت هاي��ش معنويتي موج مي زد ك��ه آدم را 

مجذوب مي كرد. 
به نظر ش�ما چه چيزي باعث ش�ده بود 
يك جوان جنوب ش�هري با خصوصيت 
لوطي مآبان�ه چنين اعتق�ادات مذهبي 

داشته باشد؟
آقامجيد در يك خانواده اصيل و مذهبي متولد شده 
بود. همين االن اگر ش��ما به محله قديمي شان در 
چهارراه قصر برويد و همسايه هاي قديمي را پيدا 
كنيد، همه شان از تعبد مرحوم محمد جان جهانبين 
پدر شوهرم حرف مي زنند. خيلي از در و همسايه 
مي گفتند كه ايشان بدون وضو حتي به آسمان نگاه 
نمي كرد. يا خيلي هاي شان صداي ناله ها و تضرع 
حاج محمد را در نماز شب هايي كه روي پشت بام 
مي خواند، ش��نيده اند. نتيجه اين تعبدها مي شود 
جواني مثل آقامجيد كه هنوز زمزمه قنوت هايش 

در گوشم طنين انداز است. 
همسر خود شما هم جانباز دفاع مقدس 

بود؟
بله مرح��وم عليرضا جهانبين چترب��از دوره اولي 
ارتش بود. ايشان هم يك فرد مذهبي و بسيار مؤمن 
بود كه در دوران طاغوت ب��ه جهت رفتارهايي كه 
از فرماندهانش مي بيند، خود را از ارتش بازخريد 
مي كند اما بعد از پيروزي انقالب و بنا به اعتقادي 
كه به نهضت اسالمي حضرت امام داشت، دوباره به 
ارتش بازمي گردد و به عنوان مربي چتربازي و همين 
طور يك نيروي رزمي خدمت مي كند. همس��رم 
چون تخصص هاي مختلفي داش��ت، گاهي براي 
آموزش پاس��دارهاي جوان به سپاه مأمور مي شد. 
ايشان در مقاطع مختلفي از دفاع مقدس در جبهه 
حضور داشت و چند بار هم مجروح شد اما هيچ وقت 
دنبال درصد جانبازي و اين طور مسائل نرفت. بعد از 
جنگ به خاطر عوارض شيميايي كليه هايش از كار 
افتاد. هر كسي هم مي گفت برو دنبال جانبازي ات، 
در پاسخ مي گفت من با خدا معامله كرده ام و قرار 
نيست سهم خواهي كنم. آقاعليرضا حدود 12 سال 
در بستر بيماري بود. كار به جايي رسيد كه يكي از 

كليه هايش را سوراخ كردند و از طريق يك شلنگ 
و كيسه بيرون روي داشت. اين شلنگ هر سه ماه 
يك بار براثر رسوب گرفتگي از كار مي افتاد و مجبور 
مي ش��ديم دوباره آقاعليرضا را به تي��غ جراحان 
بس��پاريم. بعد س��ه ماه ديگر مي گذشت و همين 
قضيه تكرار مي شد. نهايتاً سال 86 همسرم سكته 
مغزي كرد و درگذشت. بعد از فوت شان من پيگير 
مسئله جانبازي اش شدم و 25 درصد جانبازي اش 
محرز شد. مس��ئوالن بنياد به ما گفتند چرا با اين 
وضعيتي كه همسرتان داش��ت، در زمان حياتش 

اقدام نكرديد. 
ش�هيد جهانبين قبل از اينكه وارد سپاه 

شود، چه شغلي داشت؟
ايشان لوله كشي مي كرد و در كارهاي فني وارد بود. 
چون دست خير داشت به ديگران كمك مي كرد 
و خصوصاً اگر وس��يله اي براي همسايه ها تعمير 
مي كرد، پولي دريافت نمي كرد. آقامجيد روحيات 
خاصي داش��ت. مثاًل روي تش��ك نمي خوابيد و 
مي گفت ما از خاكيم و آخرش به خاك برمي گرديم. 
ساده زيست و ساده پوش بود. بعد از انقالب ايشان 
مدتي كميته اي ش��د و بعد هم به عضويت س��پاه 
درآمد. از آن زمان به بعد دائم در كردس��تان بود و 
بعد از شروع جنگ هم به جبهه سرپل ذهاب رفت. 
حضور در محيط جبهه خيلي در روحيه ش��هيد 

تأثيرگذار بود. يك جورهايي خاكي تر ش��ده بود. 
حتي يكي از خواهرهاي شان در آخرين ديداري كه 
با شهيد داشتيم مي گفت انگار همان داداش مجيد 

خودمان نيست. خيلي تغيير كرده بود. 
گويا شهيد جهانبين عضو گروه دستمال 

سرخ ها هم بود؟
من زياد از بحث رزمندگي آقا مجيد خبر نداشتم. 
خودش هم زياد بروز نمي داد كه چه كار مي كند. 
همين قدر مي دانم كه از قبِل ش��روع جنگ بارها 
به كردستان اعزام شد و همرزم شهيد وصالي بود. 
بعد از شروع جنگ هم كه با گروه شهيد وصالي به 
سرپل ذهاب مي رود و در تنگه حاجيان به شهادت 

مي رسد. 
چه خاط�ره اي از آقامجي�د در ذهن تان 

ماندگار شده است؟
يادم است بار آخري كه مي خواست برود، در هال 
خانه خوابيده بود. گفتم س��ردت مي ش��ود لحاف 
بدهم. طبق عادتي كه داشت نه آورد و گفت همين 
طور راحتم. در واقع مي خواس��ت خ��ودش را به 
سختي عادت بدهد. بعد از من خواست وقتي كه 
برادرش آقا عليرضا س��ركار مي رود، بيدارش كنم. 
مي خواست قبل از اعزام آخرين خداحافظي هايش 
را بكند. صبح رفتم بيدارش كنم و هرچه صدا زدم 
بلند نشد. با پا ضربه اي به پهلويش زدم و به شوخي 

گفتم مجيد مگر نمي خواس��تي با داداش عليرضا 
خداحافظي كني؟ گفت مگه س��رما گذاشت يك 
لحظه بخوابم! به هر ترتيب بلند شد و رفت دم در و 
قبل از اينكه برادرش با ماشين به اداره برود، سرش 
را از پنجره داخل كرد و گفت: داداش اگه همديگر 
را نديديم حالل كن. همسرم وقتي اين حرف مجيد 
را شنيد منقلب شد و از ماشين پياده شد. با مجيد 
خداحافظي گرمي كرد و گفت ان شاءاهلل مي روي و 
به سالمت برمي گردي. اما مجيد رفت و هرگز روي 

پاهايش بازنگشت. 
شهيد جهانبين در چه تاريخي به شهادت 

رسيد؟ 
ايش��ان روز 28 دي م��اه 1359 در منطقه تنگه 
حاجيان گيالنغرب به ش��هادت رسيد. تا آن زمان 
خيلي از دوستانش شهيد شده بودند و او هم آرزو 

داشت به قافله همرزمانش بپيوندد. 
از نحوه شهادتش اطالع داريد؟

همرزمان��ش مي گفتند ش��هيد جهانبين يك 
رزمنده واقعاً نترس و شجاع بود. در روز شهادتش 
هم براي ديده باني به خط مقدم مي رود و در همان 
حين گلوله خمپاره اي نزديكش منفجر مي شود. 
ايش��ان به اتفاق يكي ديگر از همرزمانش به نام 
عباس مقدم به شهادت مي رسد. همسرم بعدها 
تعريف مي كرد كه وقتي در س��ردخانه خواستم 
مجيد را بغل كنم، از پشت دستم به دل و جگرش 
خورد. گويا شدت انفجار خمپاره باعث شده بود 
پشت آقا مجيد متالشي شود و از پوست و گوشت 

چيزي نماند. 
واکنش شما به خبر ش�هادت ايشان چه 

بود؟ 
زمان ش��هادت آقامجيد، من بچه كوچك داشتم. 
يكجورهايي فكر مي كردم يك��ي از بچه هايم را از 
دست داده ام. احساسي كه در لحظه شنيدن خبر 
ش��هادتش داش��تم اين طور بود كه انگار درياي 
پرتالطمي يكدفعه خاموش شد. آقامجيد مثل دريا، 
پرجنب و جوش و خروشان بود. دريايي كه در روز 
28 دي ماه 59 در كربالي تنگه حاجيان، به آرامش 
رسيد. پيكر او دو روز بعد به تهران منتقل شد و در 
حلقه همرزمان و دوستانش تشييع و در قطعه 24 

بهشت زهرا به خاك سپرده شد. 

اولين گفت وگوي رسانه اي با يكي از اقوام شهيد مجيد جهانبين پس از گذشت 36 سال از شهادتش

درياي خروشاني كه به يكباره خاموش شد
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88498481ارتباط با ما

  عليرضا محمدي
مجيد جهانبين همان ش�هيدي اس�ت که تا مدت ها تصور مي کردم هيچ نش�اني از او وجود 
ندارد، جز خاطرات پراکنده اي که در ذهن همرزمانش باقي مانده است. عاقبت يكي از همين 
همرزمان گفت نام »مجيد جهانبين« را روي تابلوي خياباني در شرق تهران ديده است. به اين 
خيابان رفتم و از در و همسايه ها س�راغ خانواده جهانبين  را گرفتم. مي گفتند مدت هاست از 
اين محله رفته اند. نهايتاً يك نفر از اهالي خب�ر داد که باعروس خانواده جهانبين ارتباط دارد 
و حلقه اتصال ما با خانواده شهيد شد. روز بعد با زهرا فرغار همسر برادر شهيد تماس گرفتم. 
در فقدان پدر، مادر و برادر مجيد جهانبين، با عروس خانواده شان به گفت وگو پرداختم که از 
کودکي سرپرستي او را برعهده گرفته بود. داش مجيد از آن لوطي هاي بامرام و بامعرفت بود که 
هم خودش و هم برادرانش همگي در مسير پاسداري از انقالب اسالمي مرارت ها کشيده بودند. 

کت�اب »جرع�ه آخ�ر« اطالعات 
خ�وب و مفيدي را جه�ت معرفي 
زندگ�ي و روحيات ش�هيد ندرلو 
مي ده�د ول�ي قل�م نويس�نده 
گيرايي و جذابي�ت الزم را ندارد. 
جمالت خيلي س�اده و ب�ه دور از 
زيبايي شناس�ي هاي ادبي نوشته 
ش�ده و متن به لحاظ ف�رم ادبي و 
نگارش�ي ضعيف و س�هل اس�ت
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